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عات التعلم ا�دمي بمقر تر�ية  � توظيف مشر�ربرنامج مق"!ح قائم ع و

� ا�6كمة ومشكالت مجتمع لتحس/ن -ندماج +*ادي'�8 والتفك/! القائم ع

   طالبات *لية -قتصاد امل=>;:ىلد

  انتصار شبل عبد الصادق سالم

  .، مصرزIر جامعة +،لية -قتصاد امل=>;: *،يقسم -قتصاد امل=>;: ال"!بو

  EntsarSalem3022.el@azhar.edu.eg: الN!يد -ك"!وLي

ص البحثeم:  

/ـدف البحــث إ+ــ� تحــس�ن &نـدماج "�ــادي�� والتفك�ــ� القــائم ع�ـ� ا��كمــة لــدي طالبــات �ليــة 

/ر، ولتحقيق /ذا ال7دف قامت الباحثة بإعداد بر نامج مق�Dح قائم ع�= ز&قتصاد امل?<+= جامعة &

ـــة ومـــــــشكالت مجتمـــــــع  ــــــر ترJيــــ ــــــتعلم ا�Lـــــــدمي بمقـ عات الـ ــــــشر ـــــف مـ رتوظيــ البـــــــاب الثـــــــاSي ا�Lـــــــاص (و

&نـــدماج (، وتمثلـــت أدوات البحـــث \ـــ= مقيـــاس &نـــدماج &�ـــادي�� بأYعـــاده )باملـــشكالت اUVتمعيـــة

ك�ـ� القـائم ع�ـ= مـن اعـداد الباحثـة، ومقيـاس التف) املعر\=، &ندماج الـسلو�ي، &نـدماج الوجـداSي

ة &نفعاالت، &يثار، املشاركة املل7مة، اصدار ا��كم، معرفة (ا��كمة بأYعاده  رمعرفة الذات، إدا

ات ا��ياتيـة، &ســتعداد للـتعلم عــالء (ترجمـة   (Brown & Greene, 2006)اعـداد) را��يـاة، امل7ـا

لفرقـــة الثانيـــة بقـــسم طالبـــة يمـــثلن جميـــع طالبـــات ا) 27(، وتtونـــت عينـــة البحـــث مـــن )2012ايـــوب

ـــــــاس  ــــدة، والقيـــ ــــة الواحــــــ ـــــــ� للمجموعــــــ ـــــــــنxy التجرvwـــ ـــــث املـ ــــ ـــــع البحـ ، واتبـــــ ـــــــــو ـــــ= ال�Dبـ ـــــــصاد امل?<+ـــــ ي&قتـــ

&ندماج (ع�� املتغ��ين التاYع�ن ) ال��نامج املق�Dح(البعدى للتعرف ع�� أثر املتغ�� املستقل /القب��

 �ـــود فــــر دال إحــــصائيا بــــ�ن وأظ7ــــرت نتــــائج البحــــث و).  التفك�ــــ� القــــائم ع�ــــ� ا��كمــــة-"�ــــادي� جـ
ً

ق

 ��جـات أفـراد عينــة البحـث \ـ= التطبيقـ�ن القب�ــ= والبعـدي ملقيا�ـ  -&نـدماج "�ــادي�� (رمتوسـطي د

  .كtل واYعاد/ما الفرعية، لصا�� التطبيق البعدي) التفك�� القائم ع�� ا��كمة

عات الـــتعلم ا�Lـــدمي،  الـــتعلم ا�Lـــدمي:الhلمـــات املفتاحيـــة  التفك�ـــ� ، دي��  &نـــدماج "�ـــا،ومـــشر

  .القائم ع�� ا��كمة
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Abstract: 

The aim of the research is to improve academic engagement and 
thinking passed on wisdom among female students of the Faculty of 
Home Economics at Al-Azhar University. To achieve this goal, the 
researcher prepared a proposed program based on the employment of 
service- learning projects in an Education and Community Problems 
course (Chapter Two, societal problems).The research tools were the 
academic engagement scale with its dimensions (cognitive integration, 
behavioral integration, emotional integration) prepared by the 
researcher, and thinking passed on wisdom scale with its dimensions 
(self-knowledge, emotion management, altruism, inspirational 
participation, judgment, knowledge of life, life skills, readiness For 
Learning) Prepared by (Brown & Greene, 2006) Translated (Alaa 
Ayoub 2012), The research sample consisted of (27) female students 
representing all the students of the second year in the Department of 
Educational Home Economics, and the research followed the 
experimental method for the one group, and pre/post-measurement to 
identify the impact of the independent variable (the proposed program) 
on the two dependent variables (academic integration - wisdom-based 
thinking). The results of the research showed that there was a 
statistically significant difference between the mean scores of the 
research sample members in the pre and post applications of the two 
scales (academic engagement -thinking passed on wisdom) as a whole 
and their sub-dimensions, in favor of the post application. 

Keywords: service learning, service learning projects, academic 
engagement, thinking passed on wisdom. 
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  : مقدمة

ات املناســبة مــن ا/ــم  ر�عـد اعــداد جيــل مفكـر قــادر ع�ــ� مواج7ـھ التحــديات واتخــاذ القـرا
ا/داف "نظمة ال�Dبوwة ا��ديثة، حيث يذخر العصر ا��ا+= بالصراعات والتناقـضات واملـشكالت 

ات ال��يحة للتعامل مع تلك املشكالت وحل7ا ه ع�� اتخاذ القرا رال�� تتطلب عقو مفكره قاد ر   .ل

ناملنافــسة \ـــ= القــر ا��ـــادي والعــشرwن لـــن تtـــو باك�ــساب كميـــات /ائلــة مـــن ا��قـــائق ف ن
/ا، وانمــــا تtــــو باك�ــــساب "ســــاليب والطــــر املنطقيــــة والعقليــــة  قواملعلومــــات ال�ــــ� ي�ب�ــــ= اســــتظ7ا ن ر

 ;Sternberg, 2001(و�بداعية \= إنتاج واست�تاج "فtار للتغلب ع�� مشكالت ا��ياة الضاغطة 
Sternberg, Jarven & Grigorenko, 2009( امعــات لــ¥س تقــديمUــو /ــدف ا�tن، لــذا يجــب ان ي

املعرفـة فحــسب، بـل مــساعدة الطــالب ع�ـ� اك�ــساب أدوا©§ـا وصــناع¨§ا واعــادة ¦ـشكيل7ا، مــن خــالل 
ا©§م وتطــوwر إمtانــا©§م العقليــة ملواج7ــة املواقــف اLVتلفــة \ــ= ا��يــاة والتعامــل مع7ــا  راســتخدام قــد

  )206: 2012عالء الدين ايوب. (مستقب�=بإيجابية وفكر 

ـــ� يالحــــــظ أن /نــــــاك نوعـــــا جديــــــدا بــــــدأ يفــــــرض نفــــــسھ \ــــــ=  رواملتـــــاYع لتطــــــو أنمــــــاط التفك�ـــ
اسـات الغرJيــة ا��ديثـة، أال و/ــو التفك�ـ� املــس�ند إ+ـ� ا��كمــة، ولعـل كتابــات العــالم "مرtwـي  رالد

(Sternberg,1990)  اوالت املبكرة�Vفتحت الباب ع�� مـصرعيھ ل حو ف7م ا��كمة، ¦عد من ا �ال�
اي أن ا��كمـة  أمام البحث رو&ستقـصاء لـدى الكث�ـ� مـن البـاحث�ن الغـرJي�ن \ـ= /ـذا اUVـال، حيـث 

و�بـــداع اللـــذين يمتلك7مــــا الفـــرد، \ــــ= إطـــار مـــصفوفة مــــن القـــيم، ذات العالقــــة  °ـــ= تطبيـــق للــــذ�اء
� والبعــد نوJمـا يـضمن التــواز \ـ= العالقـة بـ�ن بالعمـل و"داء والتحـصيل،� مــا يحقـق البعـد الL³ـ²

 Sternberg, Jarvin)وµـش��) 31: ، سـم��ة النجـار، فيوليـت ابـرا/يم2020قمحمود عبـد الـراز(العام 
& Grigorenko,2009) ك اك الفـرد املعرفـة فحـسب، بـل عليـھ أن يـد ر ا+ـ= أن ا��كمـة ال تتطلـب إد ر

wا ؟، و/ــذا  أيــضا كيــف وم�ـ̧ـ يtــو اســتخدام /ــذه املعرفــة ضــر
ً ً
ور ن�ــش�� إ+ــ� أن الفــرد يجــب أن يtــو ن

ة املعرفيــــة  ـــال مــــن القــــد ى الL³ــــصية Cognitive Capacityرلديــــھ كـ  Personal Insightsؤ والــــر
ة ع�ـ= دمـج املعرفـة الـسابقة با��اليـة، وف7ـم امtانيـة  ف ا�Vيطة باملشtلة أو املوقف، والقد رللظر و

  .نأن يtو لتطبيق /ذه املعرفة تأث��ات \= ¦شكيل املستقبل

 أن اك�ـساب التفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��كمـة يـأ¦ي مـن (Brown &Green,2006 ,p17)ىر وwـ
ا  س ال�ــ� اك�ــسبو/ا \ــ= حيــا©§م، امــ وخــالل الــتعلم مــن ا��يــاة، حيــث يتفاعــل النــاس وwطبقــو الــدر ن
ف ال�ـــ� ¦ـــساعد ع�ـــ= تحـــس�ن ا��كمـــة Yـــشtل مباشـــر °ـــ= اعـــداد الـــL³ص للـــتعلم مـــن خـــالل  والظـــر

  .رwنا���Lات والتفاعل مع &خ

Sست�تج مما سبق أن اك�ساب الطالب للمعلومات وتوظيف7ا \= واقع حياتھ بما يمكنھ من 
ات الـ��يحة ��ـل املـشكالت ال�ـ� تواج7ـھ، يـصل بـھ ا+ـ= مـستو ا��كمـة \ـ= التفك�ـ�،  ياتخاذ القـرا ر
و/ــذا يتطلـــب ©§يئــة مواقـــف ¦عليميــة تـــرJط بــ�ن الـــتعلم "�ــادي�� ومـــشكالت اUVتمــع، كمـــا يتطلـــب 

�بـــاه وال�Dك�ــــ< و&نخــــراط \ـــ= "Sــــشطة الــــصفية والالصـــفية واملــــشاركة الفعالــــة \ـــ= خ�ــــ�ات ¦علــــم &ن
  .واقعية

و&نــدماج "�ــادي�� مــصط�Ç �ـــستخدم لوصــف مــدى انخـــراط الطــالب وحماســ7م اثنـــاء 
ســـھ "Sــــشطة وامل7ــــام التعليميـــة، وwــــؤثر Yــــشtل ايجـــاÉي ع�ــــ� اداÈ§ــــم وســـلوك7م "�ــــادي��، ممــــا  رمما

ات�ــساعد ع�ــ ف واملفــا/يم وامل7ــا � \ــ= اك�ــساب املعــاË/ــشاط7م الــذS ر� ا��فــاظ ع�ــ�  & Olson) ر
Peterson, 2015, 4) ،(Krause & Coates, 2008, 496) ع�ـ� � ، وµـس�ند مف7ـوم &نـدماج &�ـادي�
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ســة البنائيــة ال�ــ� تــر ان الــتعلم يتــأثر بمــشاركھ وانــدماج املــتعلم \ــ= "Sــشطة ال�Dبوwــة  ىمبــادئ املد ر
ادفة اثناء حدوث عمليات التعلم، حيث يؤدي اندماج الطالب \= عمليھ ¦علمھ ا+ـ� حـدوث ¦علـم ال7

ت  (Coates, 2007: 26)عـا+= ا�Uـودة  ا+ـ� ان &نـدماج �ـساعد \ــ= (Kuh, 2009: 684)ر ، كمـا اشـا
تنميــھ نــواتج الــتعلم اLVتلفـــة لــدى املتعلمــ�ن، وwمكـــÕ§م مــن تطبيــق مــا ¦علمـــوه \ــ= ســياقات مختلفـــة 

 أن &نــدماج &�ــادي�� مــن  (Turi,2012: 4)يمواقــف جديــده تختلــف عــن مواقــف الــتعلم، وwــرو
املوضــوعات امل7مــة ال�ــ� يجــب أن تول×§ــا املؤســسات التعليميــة ا/تمامــا كب�ــ�ا، ملــا ل7ــا مــن تــأث�� كب�ــ� 

ً ً

ــــة النفـــــسية و&جتماعيـــــة  ه الكب�ـــــ� \ـــــ= التنميـ ــــضا لـــــدو رلـــــ¥س فقـــــط \ـــــ= التحـــــصيل املعر\ـــــ= ولكـــــن أيـ
أن &نـــــدماج &�ــــادي�� احـــــد Øليـــــات ) 263: 2014حل�ـــــ� الفيــــل("خالقيــــة للمتعلمـــــ�ن، وأضــــاف و

 �اســية ال�ـــ� تـــضمن للطالـــب الـــوÚ= بالـــذات والـــوÚ= بـــاآلخرwن وتحف�ـــ< الـــذات والتفـــو &�ـــادي� قالد ر
ات التواصــل &جتمــاÚ= ا�Uيــد وقــراءه املواقــف &جتماعيــة، وأشــار  &,Luthans, Luthans)روم7ــا

Palmer,2016:1099) يــدة �عــد مــن افــضلUســات التعليميــة ا� ر ا+ــ= ان &نــدماج &�ــادي�� \ــ= املما
�، فعنـــــدما ينـــــدمج الطـــــالب \ـــــ= اSـــــشطھ ترJوwـــــة /ادفـــــھ ¦ـــــستمر �ـــات بـــــالتعلم والنمـــــو الL³ـــــ² املنÝئــ

ي وwر �ل ،فوائد/ا ا+� ما Yعد التخرج من ا�Uامعة وwضاعف فرص اندماج7م \= العمل Yعد التخرج
أن &نـدماج &�ـادي�� باملـشاركة \ـ= "Sـشطة    (Ghasemi, Moonaghi and Heydari, 2018)مـن 

ات امل7نية و"�اديمية لدي الطالب تفاع مستو القد رالالمنUyية، يؤدي ا+= ا  .ير

ة للدو الذي ي�ب�= أن تقوم بھ املؤسسات التعليمية،  wة متطو روwمثل التعلم ا�Lدمي ر ر ؤ
ات \ـ= مواقـف ا��يـاة ا��قيقيـة، باعتبـار حيث يـتمكن الطالـب مـن تطب ريـق املعرفـة واملفـا/يم وامل7ـا

ان ا��Lــ�ة تمثــل اساســـا لعمليــة الــتعلم
ً

µس "بأنـــھ ) 58: 2002ســالم القحطــاSي(وµعرفـــھ .  رطرwقــة تـــد
�، و©§ــدف إ+ــ� خدمــة اUVتمــع ا��Vــ= مــن خــالل تنفيــذ الطلبــة لــبعض ��ــ رتـرتبط بمحتــو املــنxy املد ى

عات ال�ــ� ¦عمــل  ا©§م الذاتيــة، ومــشارك¨§م الفاعلــة \ــ= واملــشر ف7م واتجا/ــا©§م وقــد رع�ــ� تطــوwر معــا ر
سـة واUVتمـع رتلبية احتياجات ب¥ئ¨§م ا�Vلية، وتحقيق التعاو والتواصل ب�ن الطلبـة واملد ي، وwـر "ن

عات لتـوف�� ) 37-36: 2012يفخر خضر( وأن التعلم ا�Lدمي /و نـوع مـن الـتعلم القـائم ع�ـ� املـشر
تتعلق بحياة الطالب ومجتمع7م، حيث يـتم ¦علم7ـم اثنـاء أداÈ§ـم خدمـة مجتمعيـة مواقف حقيقية 

ات ا�Uامعيــة وظيفــة حقيقيـــة،  عات الــتعلم ا�Lــدمي املقــر ريحتاج7ــا اUVتمــع، وJــذلك ¦عطــي مــشر و
ـــ= &حتفـــــــاظ  ة ع�ـــ اســــــة، وجعل7ـــــــم اكãــــــ� قـــــــد ـــ= الد ـــــالب باملتعــــــة \ــــ wـــــــادة شــــــعو الطــ رو¦ــــــساعد ع�ــــــ=  ر رز

ات تفك�� متعددة ¦ساعد/م \= حل املشكالت ال�� تواج77مباملعلومات، كما تكسä§م م7   .را

 ا+ـ= أن أ/ـم مـا يم�ـ< الـتعلم ا�Lـدمي عـن غ�ـ�ه مـن أنـواع العمـل (Dockery, 2011) وµـش��
اســــية،  تباطـــھ مباشــــرة باملنــــاxæ الد رامليـــداSي "خــــر �ا�Lدمــــة اUVتمعيـــة والعمــــل التطــــوÚ=، /ــــو ا ر ى

ه و ــتعلم، ونمــــو الL³ــــصية واحDــــ�ام الــــذات، رواعتمـــاده ع�ــــ� تفك�ــــ� الطالــــب باعتبــــا ســــيلة لتعزwـــز الــ
عات ا�Lدمية تمكن الطالب من . وتنمية املسئولية الL³صية وتطوwر ال7وwة امل7نية وكما أن املشر

ات القيـــادة والتواصـــل، وتكـــسä§م الكفـــاءة  ات التفك�ـــ� الناقـــد وحـــل املـــشكالت وم7ـــا راك�ـــساب م7ـــا ر
طــÕ§م&جتماعيــة \ــ= التعــا�ش والعمــل مــع &خــ حامــد . (ورwن، و¦ــس7م \ــ= ¦عزwــز انتمــاÈ§م UVــتمع7م و

  )347: 2012طالفحة

 حيــث اعت�ــ� (John Dewey) و¦عــود فكــرة الــتعلم القــائم ع�ــ� خدمــة اUVتمــع ا+ــ= أفtــار
التعلم ن�يجة للتفاعل ب�ن الفرد والب¥ئة، وأكد ع�� أ/مية التعلم من خالل التجرJة والتفك��، وحل 

  .لصفاملشكالت خارج غرفة ا



 
برنامج مقترح قائم على توظيف مشروعات التعلم الخدمي 
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ات اعــداد معلمــة &قتــصاد امل?<+ــ= ا+ــ=  روé§ــدف مقــر ترJيــة ومــشكالت مجتمــع �أحــد مقــر ر
رتحليــل الطالبـــة لــبعض املـــشكالت اUVتمعيــة واقDـــ�اح دو ال�Dبيـــة \ــ= مواج7¨§ـــا والتغلــب عل×§ـــا، ممـــا 
زيتطلب ©§يئة مواقف ¦عليمية غنيـة تتـضمن خ�ـ�ات واقعيـة تتجـاو حـدود الغـرف الـصفية، و¦عطـي 

فرصـــــا
ً

ـــ= خدمــــــة  ــــة تـــــرتبط بواقــــــع حيــــــا©§ن و¦ــــــساعد \ـــ ســــــة أSــــــشطة ¦عليميــ ــــات ملما ر حقيقيــــــة  للطالبــ
ف  ـــا ـــل اUVتمــــع، وتوظيــــف املعـ Jــــط املــــنxy النظــــر بــــالتطبيق العم�ــــ= داخـ رمجــــتمع7ن، مــــن خــــالل  ير
ات ال�� تم ¦علم7ـا \ـ= خ�ـ�ات واقعيـة، باعتبـار أن ا��Lـ�ة أسـاس عمليـة الـتعلم، كمـا ي�ـيح ل7ـن  روامل7ا

ات واقDـ�اح الفرص للت ات التفك�ـ� العليـا، واتخـاذ القـرا سـة م7ـا رواصل مع Øخرwن، والتأمل، ومما ر ر
ة نظرwة ال ت�يح للطالبات فرص تطبيق  µس املقر يتم بصو رحلو لتلك املشكالت، & ان واقع تد ر ر ل
عات الـــتعلم ا�Lــــدمي  ــ= ا��يــــاة الواقعيـــة، ممـــا دعــــا الباحثـــة ا+ـــ= توظيــــف مـــشر والـــتعلم &�ـــادي�� \ـ

  .رملقربا

ئ¥ـــسا للمؤســـسات  ممــا ســـبق يتـــ�ë ان تحــس�ن &نـــدماج "�ـــادي�� للطـــالب �عــد /ـــدفا 
ً ً

ر
ـــتعلم و&نجـــــــاز  ـــــك املؤســـــــسات، ف7ــــــو وقــــــود الـــ ـــا �ـــــــستخدم كمعيــــــار لتقيــــــيم تلـ ـــ�ا مـــ ـــة، وكث�ـــ التعليميـــ

،�ه مفتــاح ملعا�Uـة العديــد مـن املــشكالت &�ـادي� ر ملــا يـرتبط بــھ مـن نتــائج إيجابيـة عديــده، وJاعتبـا
تفـــــاع مثــــل جـــــود مـــــستوwات عاليــــة مـــــن مـــــشاعر امللـــــل، و&غDـــــ�اب، وا ر تـــــدSي مـــــستو التحـــــصيل، و و ي

 ��ا�ـــ رمــستو ال�ـــسرب الد ر تنميـــة وتحـــس�ن ، (Fredrick et al.,2004,60)ي يكمــا انـــھ مـــن الـــضر و
ا©§م بفاعلية وحكمة، ال  ف7م وم7ا رالتفك�� القائم ع�= ا��كمة ملساعدة الطالب ع�= استخدام معا ر

ريــصبحو أوليـــاء أمــو وقـــاده \ــ= املـــستقبل، وwــضيف ســيما اí§ـــم س ان ا��كمـــة )  2015عـــالء ايــوب(ن
أحــد املفــا/يم املركبــة ال�ــ� يمكــن أن ¦عكــس محــصلة LVرجــات الــتعلم املتtاملــة لطــالب ا�Uامعــة، 
µس حديثــــة تــــرJط ¦علــــم الطــــالب بقــــضايا ومــــشكالت  ـــذا يتطلــــب اســــتخدام طــــر وأســــاليب تــــد رو/ـ ق

ـــ= إيجـــــاد حلـــــو لتلـــــك اUVتمـــــع، و¦ـــــU³ع7م ع�ـــــ= البحـــــ ©§م ع�ــ ـــ�، ممـــــا �عـــــز قـــــد ـــل والتفك�ــ لث والتأمــ ر ز
املــشكالت، وµعـــد الــتعلم ا�Lـــدمي شـــtل مــن أشـــtال الـــتعلم القــائم ع�ـــ= العمـــل وا��Lــ�ة حيـــث ي�ـــيح 
س املتعلمة  والفرص للطالب لالنخراط \= أSشطة خدمية ترتبط باأل/داف التعليمية، وتطبيق الدر

عمليا \= حيا©§م اليومية،
ً

اسـة  وقد ا ت د رشا  ا+ـ= ان الـتعلم ا�Lـدمي أصـبح أكãـ� (Michael, 2015)ر
µس عاليـــة ا�Uــودة، واكـــدت ع�ــ= فاعليتـــھ \ــ= ¦غي�ـــ� نظـــرة  ا \ـــ= التعلــيم ا�Uـــامï= كطرwقــة تـــد ران�ــشا ر

ً

ـــــا الباحثــــــة ا+ــــــ= توظيــــــف  �، ممــــــا دعـ�ــــاÚ= والL³ــــــ² ـــــم وتحقيــــــق نــــــ7Uëم &جتمــ ـــ= ¦علم7ـ الطــــــالب ا+ـــ
عات الــــتعلم ا�Lــــدمي \ــــ= البحـــث ا��ــــا += لتحــــس�ن &نــــدماج &�ـــادي�� والتفك�ــــ� القــــائم ع�ــــ= ومـــشر

  .ا��كمة

  :                    نبع �حساس بمشtلة البحث من خالل :مشhلة البحث

حيـــث الحظـــت ضـــعف متاYعـــة الطالبـــات للـــشرح، وضـــعف مـــشارك¨§ن \ـــ= :  مالحظــة الباحثـــة-1 
ف7ن  ة ع�ــ= توظيـف معـا ر"Sـشطة الـصفية، باإلضـافة ا+ـ= ضـعف القـد \ـ= ا��يـاة العمليـة، ملواج7ــة ر

اســــة  راملواقـــف اLVتلفـــة والتعامـــل مع7ـــا بإيجابيـــة، وقـــد تأكــــدت /ـــذه املالحظـــة مـــن خـــالل اجـــراء د
اســـتطالعية، حيـــث قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق مقيــــاس &نـــدماج &�ـــادي�� لطـــالب ا�Uامعـــة، اعــــداد 

) 12( وعــــدد/ن 2020/2021ع�ـــ= طالبـــات الفرقــــة الثانيـــة للعـــام ا�Uـــامï= ) 2016صـــفاء عفيفـــي، (
ــــل  جـــــات مقيـــــاس &نـــــدماج &�ـــــادي�� كtـ ـــة ملتوســـــط د ــــرت النتـــــائج ان ال�ـــــسبة املئوwــ رطالبـــــة، واظ7ـ

يمما يدل ع�= ضعف مستو &ندماج &�ادي�� لدي الطالبات، كما قامت بتطبيـق )% 48(ي¦ساو
 (Brown & Greene,2006) "نبراو وكرwن "ا��كمة الذي أعده �ل من  مقياس التفك�� القائم ع��
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ـــــوب(وترجمــــــــھ  ـــــــالء أيــــ ـــــــاس ) 2012عــ ــــــات املقيــ جـــ ــــة ملتوســـــــــط د ــ ــــــسبة املئوwـــ ـــــرت النتـــــــــائج أن ال�ــ رواظ7ــــ
  .ا��كمة لدي الطالبات يمما يدل ع�= ضعف مستو التفك�� القائم ع��)% 42(ي¦ساو

اسات والبحوث السابقة ال�� ترتبط بموضوع البحث-2   :ر توصيات الد

اســة   حيـث اكــدت ع�ـ� أ/ميــة &نـدماج "�ــا- ة تنميتــھ وتحـس¥نھ لــدي الطـالب مثــل د ردي�� وضـر ور
اســـــة )2017حنــــان محمــــود( نــــرم�ن ا��لـــــو، (، )2019رwحــــاب نـــــصر(، )2018اب�ــــسام /ـــــادي(ر، د

�(، )2020شيماء ò§يج�ó¥2021يمحمود الش7او(، )2020ماجد ع.(  

اســـــة �ـــــل مـــــن - ــــالء ايـــــوب(ر وأكـــــدت د ــــدين (، )2012عـ صـــــا��ھ حـــــسن ودمحم (، )2020والء صـــــالح الـ
ع�ـ� أ/ميـة تنميـھ وتحـس�ن التفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��كمـة ) 2020/الھ ابـوالعال(، )2020لشرwدةا

  . لدي الطالب، وخاصة طالب املرحلة ا�Uامعية

µــسية يــتم مـــن خالل7ــا توظيــف املعرفــة \ـــ=  - ة اســتخدام اســ�Dاتيجيات حديثـــة ومعا�Uــات تد رضــر ور
عد \= خدمة اUVتمع، و/ذا ما أكدتھ مواقف ا��ياة اليومية وانخراط الطالبات \= أSشطة ¦سا

اســة �ــل مــن  ة العــدو(رد يمــر اســراء (، )2018صــوفيا ابــرا/يم(، )2016شــيماء حــسن(، )2014و
اســـة )2020يعمـــاد /نـــداو(، )õ2019ـــ�اتة  تناولـــت - \ـــ= حـــدود اطـــالع الباحثـــة –ر، وال توجـــد د

  :متغ��ات البحث ا��ا+= الذي تتحدد مشtلتھ \= السؤال الرئ¥س التا+=

عات الــــتعلم ا�ــــدمي بمقــــر تر�يــــة ومـــــشكالت أثــــر مــــا  ربرنــــامج مق"ــــ!ح قــــائم ع�ــــ� توظيـــــف مــــشر و
ــــدي طالبــــــات *ليــــــة  مجتمـــــع ع�ــــــ: تحـــــس/ن -نــــــدماج +*ـــــادي'8 والتفك/ــــــ! القــــــائم ع�ـــــ� ا�6كمــــــة لـ

  -قتصاد امل=>;:؟

  :وwتفرع من السؤال الرئ¥س السابق "سئلة الفرعية &تية

عات الـتعلم ا�Lـدمي ال�ـ-1 البـاب الثــاSي (ر� يمكـن توظيف7ـا بمقـر ترJيـة ومـشكالت مجتمـع و مـا مـشر
   لطالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=؟)ا�Lاص باملشكالت اUVتمعية

عات الــتعلم ا�Lـــدمي بمقــر ترJيـــة ومـــشكالت -2 ة برنــامج مقDـــ�ح قــائم ع�ـــ� توظيــف مـــشر ر مــا صـــو و ر
  ?<+=؟ مجتمع لطالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل

عات التعلم ا�Lدمي بمقر ترJية ومشكالت مجتمع -3 ر ما أثر برنامج مق�Dح قائم ع�� توظيف مشر و
  ع�= تحس�ن &ندماج "�ادي�� لدي طالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=؟ 

عات التعلم ا�Lدمي بمقر ترJية ومشكالت مج-4 ر ما أثر برنامج مق�Dح قائم ع�� توظيف مشر تمع و
  ع�= تحس�ن التفك�� القائم ع�� ا��كمة لدي طالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=؟

  :فرضا البحث

ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو - ق
َ

جات الطالبات مجموعـة البحـث \ـ= ب�ن متوسطي ≤ 0.05  رد
ه الفرعيـة لــصا�� التطبيقـ�ن القب�ـ= والبعـدي ملقيــاس &نـدماج "�ـادي�� كtــل، و�ـل Yعـد مــن أYعـاد

  .التطبيق البعدي

ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو - ق
َ

جات الطالبات مجموعـة البحـث \ـ= ب�ن متوسطي ≤ 0.05  رد
التطبيق�ن القب�= والبعدي ملقياس التفك�� القائم ع�� ا��كمة كtل، و�ـل Yعـد مـن أYعـاده الفرعيـة 

  . لصا�� التطبيق البعدي
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  :أIداف البحث

يمعا�Uة ضعف مستو &نـدماج "�ـادي�� والتفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��كمـة  += ا+=é§دف البحث ا��ا  
/ر، من خالل برنامج مق�Dح قائم ع��  زلدي طالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل?<+= جامعة "

عات التعلم ا�Lدمي بمقر ترJية ومشكالت رتوظيف مشر    .مجتمع و

  :+= \=قد تفيد نتائج البحث ا��ا: أIمية البحث

ـــة مـــــن "فtــــار ال�ــــ� يمكـــــن -  µس ا�Uــــامï= بمجموعـ wــــد القــــائم�ن بإعـــــداد وتــــصميم بــــرامج التـــــد ر تز و
ات، و&/تمام µسر&ستفادة مÕ§ا عند تطوwر املقر  حديثة توظف ر باستخدام اس�Dاتيجيات تد

  .املعرفة \= حياة الطالبة اليومية، و\= خدمة اUVتمع

عات الـــتعلم ا� تقـــديم قائمـــة ب- مجتمـــع،  رLـــدمي ال�ـــ� يمكـــن توظيف7ـــا بمقـــر ترJيـــة ومـــشكالتومـــشر
  .لطالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=

عات التعلم ا�Lدمي بمقر ترJية ومشكالت مجتمع،  تقديم - ربرنامج مق�Dح قائم ع�� توظيف مشر و
µس  µس املقرريمكن ألعضاء /يئة التد ر&ستفادة منھ \= تد   .ر

ة &/تمــام ب�نميــة &نــدماج "�ــادي�� والتفك�ــ� القــائم  توجيــھ نظــر القــائم- µس ا+ــ= ضــر ر�ن بالتــد ور
©§ا  /ما الفاعــــل \ــــ= نجــــاح الطالبــــة "�ــــادي��، وتحــــس�ن قــــد رع�ــــ� ا��كمــــة، لــــدو ع�ــــ� توظيــــف ر

ف العلمية \= ا��ياة اليومية، ملواج7ة املواقف واملشكالت    .ا��الية واملستقبليةراملعا

 : ا��ا+= ع�� Ø¦ياقتصر البحث :حدود البحث

يطالبات الفرقة الثانية بقسم &قتصاد امل?<+= ال�Dبو بtلية &قتصاد امل?<+= جامعة : حدود Yشرwة -
/ر، وعدد/ن    .طالبة) 27(ز&

منية- � "و للعام ا�Uامï= : ز حدود �ا� لالفصل الد   . 2021/2022ر

/ر:  حدود مtانية-   .ز�لية &قتصاد امل?<+= جامعة "

تلوث : رمقر ترJية ومشكالت مجتمع وwتضمن املشكالت &تيةمن  الثاSي الباب: ود موضوعية حد-
اج املبكـــر، قيـــاس &نـــدماج "�ـــادي�� \ـــ= ثالثـــة- البطالـــة- ادمـــان &ن�Dنـــت- التنمـــر-الب¥ئـــة  و الـــز

كمـة قيـاس التفك�ـ� القـائم ع�ـ= ا��، ) البعـد &نفعـا+=- البعـد الـسلو�ي-البعـد املعر\ـ=(اYعاد °= 
ـــ= ــــ= ثمانيـــــة أYعـــــاد °ــ ـــة الذاتيـــــة (\ـ ة &نفعـــــاالت-املعرفــ ِ إصــــــدار - املـــــشاركة املل7مـــــة- �يثـــــار-ر إدا

ات ا��ياة - معرفة ا��ياة -"حtام   ).&ستعداد للتعلم-ر م7ا

rsتي�ن : البحثامنØ ن�Uyعتمد البحث ا��ا+= نظرا لطبيعتھ ع�� املن�
ً

:  

ســـات حيـــث تـــم مـــن خ:  املـــنvs الوصـــفي التحلي�ـــ:- راللـــھ وصـــف وتحليـــل &دبيـــات والبحـــوث والدا
 ،�الـسابقة، ذات الـصلة بموضـوع البحـث إلعـداد ال��نـامج املقDـ�ح، وJنـاء مقيـاس &نـدماج "�ــادي�

 .ومناقشة وتفس�� النتائج

ــــة الواحــــــدة، والقيــــــاس : املــــــنvs التجرwxــــــ8- ــــث ا��ــــــا+= املــــــنxy التجرvwــــــ� للمجموعــ ــــث اتبــــــع البحــ  حيــ
ـــ= ع�ــــ� املتغ�ــــ�ات التاYعـــــة ) ال��نــــامج املقDـــــ�ح(عـــــرف ع�ــــ� فاعليــــة املتغ�ـــــ� املــــستقل البعــــدي للت/القب�ـ

)�  ). التفك�� القائم ع�� ا��كمة-&ندماج "�ادي�
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  :مفاIيم البحث

  Service-Learning :التعلم ا�دمي

� وخدمـة اUVتمـع، بحيـث �ا�ـ راس�Dاتيجية للتعليم والتعلم يتم من خالل7ا الرJط ب�ن املـنxy الد
 تلبيـة احتياجـات اUVتمـع ا��Vـ= وتحقيـق أ/ـداف الـتعلم، مـع اتاحـة الفـرص للطالبـات للتفك�ـ� يـتم

  . والتأمل \= املشكالت &جتماعية اLVتلفة

عات التعلم ا�دمي   Service-Learning Projects :ومشر

عات خدميــــة تتوافــــق مــــع موضــــوعات مقــــر ترJيــــة ومــــشكالت مجتمــــع، وتتطلــــب العمــــل  ر مــــشر و
، واملشاركة � احتياجا©§ن وا/تماما©§ن، وwحقق ا/داف املقرvلwتمع، وUVر ب�ن الطالبات بما يخدم ا

وwتم تنفيذ/ا وفقا UVموعة من ا�Lطوات �جرائية
ً

.  

  Academic Engagement: -ندماج +*ادي'8

سة "Sـشطة الـصفية والالصـفية،  ريقصد بھ مدي مشاركة الطالبة سلوكيا واستغراق7ا \= مما
ً

جــــ دانيا مــــن خــــالل عالق¨§ــــا مــــع الباحثــــة و&قــــران، ومعرفيــــا مــــن خــــالل توظيف7ــــا لالســــ�Dاتيجيات وو
ً ً

اء املعرفية وتفضيل7ا للمثابرة والتحدي من أجل انجاز امل7ام املطلوJة   . راملعرفية وماو

� ا�6كمة�   Thinking passed on Wisdom :التفك/! القائم ع

للتفك�ــ� القــائم ع�ــ�  (Brown& Greene, 2006) ت الباحثــة \ــ= البحــث ا��ــا+= ¦عرwــفب�ــ ت
ة &نفعاالت-املعرفة الذاتية(ِا��كمة بأنھ نمط من أنماط التفك�� يتألف من ثمانية أYعاد °=   - ر إدا

ات ا��يـــاة - معرفـــة ا��يـــاة -ِ إصــــدار "حtـــام- املـــشاركة املل7مـــة-�يثـــار ، ) &ســـتعداد للــــتعلم-ر م7ــــا
جـــة ال�ـــ� تحـــ \ـــ= مقيـــاس صل عل×روwقــاس بالد  والـــذي قـــام (Brown& Greene, 2006)§ــا الطالبـــة 

 ).2012عالء ايوب(ب�Dجمتھ وتقن¥نھ ع�� الب¥ئة العرJية 

 :ي�طار النظر للبحث

ئ¥ــسة °ــ=  رســوف يــتم تنــاو �طــار النظــر للبحــث \ــ= ثــالث محــاو  ر ي عاتھ (ل  -والــتعلم ا�Lــدمي ومــشر
 �  .) التفك�� القائم ع�� ا��كمة-&ندماج "�ادي�

عاتھ: أوال   :والتعلم ا�دمي ومشر

  :مف�وم التعلم ا�دمي

µــسية يــتمكن املــتعلم مــن خالل7ــا مــن تطبيــق املعرفـــة  ر¦عــد اســ�Dاتيجيھ الــتعلم ا�Lــدمي اداه تد
 �ات \= مواقف ا��ياة ا��قيقية، باعتبار ان ا���Lة تمثل اساسا لعمليھ التعلم ال� واملفا/يم وامل7ا

ً
ر

ـــن اســـــتخدام املعلومـــــات املنظمـــــة بدقـــــھ تبـــــدأ بمـــــشtلھ تواجـــــھ املـــــتعل م وتث�ـــــ� تفك�ـــــ�ه بمـــــا يمكنـــــھ مــ
لو&ســـتفادة مـــن املالحظـــة املوضـــوعية والتجرÝwيـــة \ـــ= جمـــع وتنظـــيم &فtـــار للوصـــو ا+ـــ� حـــل لتلـــك 

سـات ال�ـ� "بانـھ ) 12: 2006/الـة يوسـف(، و¦عرفـھ (Crews, 2000: 3) .املـشtلة رمجموعـھ مـن املما
ات الطلبة من خالل ©§يئھ املواقف التعليمية تتم تحت اشراف املعلم وتوج×§ رھ لتنميھ وتطوwر م7ا

سھ "Sشطة ا�Lدمية املنظمة املتعلقة باملادة  رال�� ¦سمح للطلبة بالتعاو والتفاعل معا اثناء مما ن
ـــا  ســـــة والب¥ئـــــة ا�Vليـــــة ال�ـــــ� �عـــــ¥ش ف×§ــ ــــضايا ومـــــشكالت تواج77ـــــا املد اســـــية وذلـــــك ملواج7ـــــھ قـ رالد ر
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 أنــھ اسـ�Dاتيجية للتعلــيم والــتعلم يـتم ف×§ــا دمــج  (Seifer, & Connors,2007: 45)ي، وwــر"املـتعلم
انھ )  (Wilczenski & Coomey, 2007,4 خدمات مجتمعية بالتعليم إلثراء خ��ات التعلم، وwضيف

شـtل مـن أشــtال الـتعلم التجرvwـ� الــذي يـتم مـن خاللــھ توظيـف التفك�ـ� والعمــل، وذلـك مـن خــالل 
يــــة وخدمــــة اUVتمـــع ��ــــل املــــشكالت املرتبطــــة بـــھ، واك�ــــساب الف7ــــم العميــــق دمـــج ا��Lــــ�ات التعليم

مالÈ§ـم \ـ= فـر عمـل ¦عاونيـة، و¦عرفـھ  قللقضايا ذات الصلة، وwتم ذلك من خالل عمـل الطـالب مـع  ز
)�ËيJتمعية "بأنھ ) 259: 2011أحالم الشرUVدمة اLامل ا�tمدخل للتعليم والتعلم يتم من خاللھ ت

اسة "�ادي اسـة \ـ= رمع الد رمية، إلثراء عملية التعلم وتطبيق املبادئ العلمية املك�ـسبة بUýـرة الد
  ". تلبية احتياجات اUVتمع، وحل مشكالتھ

عات التعلم ا�دمي بأ��ا µس ا��ديثة ال�� ©§دف إ+� دمج التعلم :وو�عرف مشر ر إحدى طر التد ق
م مـع أ/ـداف خدمـة اUVتمــع، "�ـادي�� للطالـب مـع خدمـة اUVتمــع مـن خـالل توحيـد أ/ـداف الــتعل

  (Conrad, & Hedin, 1991,743). بحيث تؤدي /ذه الطرwقة إ+� تحقيق املنفعة للطالب واUVتمع

 xyس تقــوم ع�ــ� الــدمج بــ�ن املــنµ رمــن التعرwفــات الــسابقة يتــ�ë أن الــتعلم ا�Lــدمي طرwقــھ تــد
� وخدمــــھ اUVتمــــع مــــن خــــالل قيــــام الطـــالب بتوظيــــف ا��Lــــ�ات وامل7ــــا�ا�ـــ رالد ات واملعلومــــات ال�ــــ� ر

ئ¥سة °= Éعة عناصر  ر¦علمو/ا \= تلبية احتياجات اUVتمع وحل مشكالتھ، وwقوم ع�� أ  - الطالب: (ر
 xyاملعلم-املن -=��Vتمع اUVتمـع وتقـديم خدمـة ) اUVـ�ة وتفاعـل الطالـب مـع ا�Lكما �عتمد ع�� ا� ،

� \= تحقيق أ/دافھ وغایاتھ�ا�   . رلھ، مما یدعم املنxy الد

عات الـتعلم ا�ــدمي+  ,Astin & Sax, 1998; Vickers ):وIـداف ال�ـ8 يمكــن تحقيق�ـا بمــشر
Harris & McCarthy, 2004; Ethridge, 20061854: 2012ي، فخر خضر(  

 .توف�� فرص ¦عليمية حقيقية− .               تنمية املستوwات العليا من التفك��− 

لية تجاه اUVتمع−  وwادة الوÚ= باملسؤ   .¦عليم الطالب كيفية العمل داخل ا�Uماعة          − .  ز

  .تنمية سمة �يثار عند الطلبة− .                زwادة الدافعية "�اديمية و"دائية− 

ات حل املشكالت−  ات التفك�� التأم�=، والتفك�� الناقد، وم7ا رإكساب الطلبة م7ا   .ر

wة الك�شاف واتخاذ −  ات ا��كيمةورتطوwر &تجا/ات الضر   .رالقرا

 −=��Vتمع اUVسة وا   .رتلبية ا��اجات ا��قيقية للمجتمع، و¦عزwز العالقة ب�ن املد

  .¦عزwز ما ¦علمھ الطلبة \= غرفة الصف \= موضوع مع�ن− 

عات التعلم ا�دمي العناصر +ساسية ال�8 يجب مراعا��ا عند تصميم   :ومشر

 عددا من العناصـر "(Wade,2008) اق�Dحت 
ً

عات  وساسـية ال�ـ� يجـب مراعا©§ـا عنـد تـصميم مـشر
  : التعلم ا�Lدمي، مÕ§ا

ع ا�Lدمي مع ا�Lصائص النمائية للطالب-   . و أن يتفق املشر

� احتياجات اUVتمع ا��V= ا��قيقية-vأن يل .  

ع-   .و تحديد أ/داف ¦عليمية وخدمية وا��ة للمشر

ات "�اديمية وا�Vتو الت- ى تtامل ا�Lدمة مع امل7ا   .علي��ر
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ع- ليات وم7ام جميع "طراف املعنية باملشر و توضيح مسؤ   .و

سة صنع القرار وإيجاد ا��لو �بداعية للمشكالت- ل توف�� الفرص للطلبة ملما   .ر

عاتھ   :وا�طوات �جرائية للتعلم ا�دمي ومشر

اسة �ل من  اسات السابقة مثل د رمن خالل مراجعة &دبيات والد ، )65 :2002سالم القحطاSي (ر
ــــــــــضر( ــــــر خــــ ــــــلو دمحم(، )1854: 2012يفخـــــــ ـــــــــدوان(، )20: 2015ىســــــــ ــــــد العـــــ ــــــــــاد (، )331: 2016زwــــــــ عمــــ

µس كما ي�=)166: 2020ي/نداو   : ر، تم تحديد مجموعة من ا�Lطوات ال�� ت�بع اثناء التد

ع \ـ= الـتعلم ا�Lـدمي وتبـدأ : مرحلة التخطيط و�عداد-1 و و¦عد أو+� ا�Lطوات &ساسية الي مشر
ـــة بـــــاUVتمع واملقـــــر بتحديــــد احتي راجـــــات اUVتمــــع ا��Vـــــ=، واختيــــار قـــــضية أو مــــشtلة ل7ـــــا عالقـ

�، وتحديــــد &فــــراد او املؤســــسات ال�ــــ� ترغــــب \ــــ= تقــــديم ا�Lدمــــة، وتحديــــد "/ــــداف، �ا�ــــ رالد
حـــة، مــع تحديــد أســـاليب  ووالوســائل، و"Sــشطة التعليميــة املناســـبة للقــضية أو املــشtلة املطر

لطالب \= ضوء "/داف املعدة مسبقايالتقوwم املناسبة ملستو ا
ً

.   

ات الطـــــالب وميـــــول7م وا/تمامـــــا©§م،: ن التعــــاو-2 ـــد قـــــد ات ال�ـــــ�  رحيـــــث يـــــتم تحديــ ـــا روطبيعـــــة امل7ــ
مËـــ� للتنفيـــذ، حيـــث يـــتم  ضـــع جـــدو  µـــع املـــسئوليات، و زيحتاجوí§ـــا وكيفيـــة اســـتخدام7ا، وتو ل و ز

ـــة باملـــــشtلة امل حـــــة وتحليل7ـــــا واقDـــــ�اح تtليـــــف الطـــــالب بجمـــــع البيانـــــات واملعلومـــــات املتعلقــ وطر
لا��لــو واختيــار أفــضل7ا، وwــتم ذلــك \ــ= إطــار ¦عــاوSي اجتمــاÚ= بــ�ن الطــالب وÉعــض7م الــبعض، 

  .وJيÕ§م و�Jن املعلم

حيث يبدأ الطالب \= /ذه املرحلة ب�نفيذ ما تم التخطيط لھ مسبقا، وwتطلب ذلك بناء :  ا�Lدمة-3
ً

ستطيع الطـالب &نـدماج \ـ= اUVتمـع، وwتمثــل &تجا/ـات والعالقـات والوسـائل املمكنـة، ح�ـ¸ �ــ
ردو املعلم \= /ـذه املرحلـة \ـ= املتاYعـة وتقـديم التغذيـة الراجعـة املـستمرة لتـ��يح مـسار ¦علـم 

ع   .والطالب، والتغلب ع�= ما يواج77م من صعوJات لتحقيق أ/داف املشر

�، وأ/داف اUVتمع و°= املرحلة ال�� يتم ف×§ا تحقيق التtامل ب�ن أ/داف امل:  التtامل-4�ا� رنxy الد
ا��V=، حيث يتم التtامل والرJط ب�ن "Sشطة ال�� يقوم ò§ا الطالب، واملنxy وأ/داف اUVتمع 

  .مما �سا/م \= الرJط ب�ن ا�Uوانب النظرwة وا�Uوانب التطبيقية

ة، حيـث تتعلق /ذه املرحلة بالبحث، والتأمل فيما يقـوم بـھ الطـالب مـن أSـشط:  التأمل والتفك��-5
نيـــتم فحـــص، وتـــدقيق، وتمحـــيص �ـــل مـــا يقومـــو بـــھ، ò§ـــدف ¦عـــديل املـــسار، وتحقيـــق أ/ـــداف 
الـتعلم وال يقتـصر التأمـل، والتفك�ــ� ع�ـ� مرحلـة معينــة بـل يتخلـل �ــل مراحـل الـتعلم ا�Lــدمي، 
وذلــك إلحــداث ¦غ�ــ�ات إيجابيــة، وتطــوwر مــا يــتم القيــام بــھ، حيــث يــتم تtليــف الطــالب  بكتابــة 

ع ع�ـ� مـستو املـنxy واUVتمـع، تقرwر ذا¦ـي  يوتـدوwن مالحظـا©§م عـن مـدي &سـتفادة مـن املـشر و
صــف التحــديات ال�ــ� واج7ــ¨§م، وكيفيــھ التغلــب عل×§ــا، واملق�Dحــات ال�ــ� تــدعم نقــاط القــوة،  وو
عات  ووتتغلــب ع�ــ� نقــاط الــضعف، وكيفيــة حــث و¦ــU³يع بــا�= الــزمالء ع�ــ� املــشاركة \ــ= املــشر

  .مال�� تتعلق بخدمة مجتمع7

ع، والنتائج ال�� تم التوصل ال×§ا، وغالبا يـتم توظيـف :  &حتفال-6 وwتم ف×§ا عرض مLÇص للمشر
ً

و
التكنولوجيـــا \ـــ= /ـــذا العـــرض، وال يقـــصد باالحتفـــال ال�ـــسلية، بـــل ان¨§ـــاز الفرصـــة لعمـــل دعايـــة 
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عات  ــــم جديـــــد للمـــــشر ك فيـــــھ، وا��ـــــصو ع�ـــــ� دعـ ع، وتقـــــديم الـــــشكر لtـــــل مـــــن شـــــا وللمـــــشر لو ر
  .املستقبلية

ع، وفـــق "/ــداف ا�Vـــددة مــسبقا وJمـــا :  التقــوwم-7 ووwـــتم فيــھ تقـــوwم مــا ¦علمـــھ الطــالب مـــن املــشر
µع وتطوwر/ا   .ريتفق مع املنxy، واجراء Yعض التعديالت املستقبلية للمشا

تباطــا وثيقــا بــاملنxy وتحقــق  عات الــتعلم ا�Lــدمي يجــب أن تــرتبط ا ممــا ســبق يتــ�ë أن مــشر
ً ً

ر و
، وع�� املعلم�ن أن يحددوا /ـذه "/ـداف بدقـھ، وأن يÝنـوا خ�ـ�ات الطلبـة أ/دافھ وأ/داف اUVتمع

ـــا، مــــن خــــالل مــــشارك¨§م \ــــ= وضــــع خطــــة محــــددة وفقــــا مليــــول7م واتجا/ــــا©§م،  للمــــساعدة \ــــ= تحقيق7ـ
ً

عات ملعرفة معË¸ وتأث�� /ذه ا�Lدمة، وتقوwم ما تم  ه من مشر ووإعطاÈ§م فرصة للتأمل فيما أنجز و
ه، وقد الD<مت ا عات التعلم ا�Lدمي \= البحث ا��ا+=زإنجا   .ولباحثة ò§ذه ا�Lطوات \= تنفيذ مشر

عات الـــتعلم ا�ـــدمي ودو املعلـــم �ـــ: مـــشر مـــن املراحـــل الـــسابقة يتـــ�ë أن املعلـــم \ـــ= الـــتعلم : ر
ا يختلف عن التعلم التقليدي حيث يقوم بما ي�= ا�Lدمي يك�سب دو

ً
  : ر

  . ا��V=الرJط ب�ن مجتمع الطالب ا�Uامï= و�Jن مجتمعھ* 

  .توجيھ الطالب باستمرار ا+� استخدام مصادر التعلم اLVتلفة* 

متاYعـــة عمـــل الطـــالب Yـــشtل مـــستمر لـــضمان تحقيـــق "/ـــداف، مـــع ال�ـــU³يع والتحف�ـــ< إلتمـــام * 
عات التعلم ا�Lدمي   .ومشر

Jط ¦علم7م با��ياة الواقعية*    .رتنمية التواصل والتفا/م ب�ن الطالب ومساعد©§م ع�� 

عات ا�Lدميةالت�س*    .ويق مع &فراد ومؤسسات اUVتمع ا��V= لتقديم املشر

ه التعلم وتقوwمھ*  � من خالل ادا�ا� راملسا/مة \= تطوwر املنxy الد   .ر

عات التعلم ا�دمي ودو املتعلم �: مشر    :يقوم املتعلم بأدوار متعددة تتLÇص \= :ر

Jط7ا-  �ر املشاركة \= اختيار مشtلھ واقعيھ من اUVتمع و�ا�   .ر باملنxy الد

  . جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بتلك املشtلة-

  .  بناء املعرفة بنفسھ عن طرwق Sشاطھ ومشاركتھ الفعلية للم7ام املطلوJة-

عات ا�Lدمية وتنفيذ/ا ومتاYعھ وتقوwم "داء-   .و املشاركة \= التخطيط للمشر

ليات مع مؤسسات اUVتمع-   . ا��V=و تنظيم املشار�ات واملسؤ

  .ق ابتtار طر ابداعيھ لتنفيذ اSشطھ التعلم ا�Lدمي- 

عات الـــتعلم ا�Lـــدمي \ـــ= املرحلـــة ا�Uامعيــــة  اســـات أن اســـتخدام مــــشر ووقـــد أكـــدت Yعـــض الد ر
ف النظرwـة وخدمـة اUVتمـع،  ر�عمل ع�� تنمية العديـد مـن املتغ�ـ�ات، وµـساعد ع�ـ� الـرJط بـ�ن املعـا

ات القــر الواحــد وتطـوwر الــتعلم الــذا¦ي وتحقيــق Yعـض أ/ــ نداف برنــامج اعــداد املعلـم، وتنميــة م7ــا ر
اسـة �ـل مـن  ة صـالح(روالعـشرwن مثـل د ). 2020يعمـاد /نـداو(، (Ilana & Tal, 2015) ،)2014ومـر

ات التفك�ـــــ�  عاتھ يطـــــو م7ـــــا ـــتخدام الـــــتعلم ا�Lـــــدمي ومـــــشر اســـــات أن اســ ركمــــا أكـــــدت Yعـــــض الد رر و
، والتفك�ـ� املـستقب�= \ـ= )2016زwد العـدوان(راسة اLVتلفة لدي الطالب مثل التفك�� �بداÚ= \= د
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ـــة �ــــل مــــن  اسـ �(، )2016شـــــيماء حــــسن(ردËيJــا الــــشر اســـــة )2019داليــ ر، والتفك�ـــــ� &ســــ�Dاتي	= \ــــ= د
فعت(  ).2016رإبرا/يم 

ثانيا
ً

  Academic Engagement :-ندماج +*ادي'8: 

عندما اق�Dح ) 1984(= عام يبدأ &/تمام بمف7وم &ندماج "�ادي�� للمتعلم�ن Yشtل جو/ر \
 النظرwــــة التنموwــــة لطــــالب ا�Uامعــــات ال�ــــ� تركــــز ع�ــــ� مف7ــــوم &نــــدماج، Austinألكــــسندر أوســــDن 

اد &/تمام "كمية الطاقة املادية والنفسية ال�� يبذل7ا املتعلم \= ا���Lة "�اديمية"وقصد بھ  ز، ثم 
  )607: 2017حنان محمود. (1990يبھ \= "دب ال�Dبو Yعد منتصف عام 

 صـياغة مفا/يميــة لالنـدماج "�ــادي�� (Marks,2000,155)وضـع  :مف�ـوم -نـدماج +*ــادي'8
العمليـــة النفـــسية وخاصـــة &ن�بـــاه و&/تمـــام و&ســـ�ثمار وا�7Uـــد الـــذي يبذلـــھ الطلبـــة \ـــ= " ع�ـــ� أنـــھ

رك�ـــ< مـــدي انخـــراط وت" بأنـــھ (Krause & Coates,2008,494)كمـــا عرفـــھ �ـــل مـــن . عمليـــة الـــتعلم
سة "Sـشطة التعلميـة، ممـا يثمـر عـن نتـائج ¦عليميـة عاليـة ا�Uـودة ، كمـا اتفـق "راملتعلم�ن أثناء مما

مـــدي "ع�ــ� انـــھ  (Willems; Friesen& Milton,2009,3) ،(Audas&Willms,2011,6)�ــل مـــن 
wـاد wـادة الدافعيـة نحـو الـتعلم و زمشاركة املتعلم�ن \ـ= "Sـشطة &�اديميـة، ممـا ي�ـتج عنـھ  ة "داء ز

املــشاركة ال�ــشطة و&ســتغراق \ــ= امل7ــام "بانـھ ) 13: 2019ســامح حــرب(و&نجـاز "�ــادي��، وµعرفــھ 
و"Sـشطة الـصفية والالصــفية ال�ـ� ت�ــسم ب�Dك�ـ< &ن�بـاه واســ�ثمار ا�7Uـد والتنــوع \ـ= اســ�Dاتيجيات 

اí§ا ت¥ـــس�� عمليـــھ الـــتعلم، واملـــسا/مة &ســـ�باقية والبنـــاءة ومـــا يـــصاحب ذلـــك مـــن انفعـــاالت مـــن شـــ
مــدى مــشاركھ الطالــب ســلوكيا مــن خــالل "انــھ �عËــ� ) 104: 2020دمحم عبــد اللطيــف(يالــتعلم، وwــر 

ً

جدانيا من خـالل  اتمام امل7ام "�اديمية و"Sشطة التعليمية اLVتلفة وفقا للضوابط املطلوJة، و
ً

و
ســـية، ومعرفيـــا مـــن  قـــوه عالقتـــھ مـــع املعلمـــ�ن و&قـــران والب¥ئـــة املد

ً
خـــالل توظيـــف &ســـ�Dاتيجيات ر

اء املعرفية ومثابرتھ من اجل التعلم   ".راملعرفية وما و

 مــن العــرض الــسابق ملف7ــوم &نــدماج "�ــادي�� يتــ�ë أن معظــم التعرwفــات أكــدت ع�ــ� &لDــ<ام -
  .  واملشاركة الفعالة من جانب املتعلم، و&ستغراق \= امل7ام واملثابرة من اجل تحقيق "/داف

  :د -ندماج +*ادي'8أ�عا

)  البعـــد &نفعـــا+=- البعـــد الــسلو�ي-البعــد املعر\ـــ=(يتــضمن &نـــدماج "�ـــادي�� ثالثــة اYعـــاد °ـــ= 
�(، )109: 2020دمحم عبـــد اللطيــف (، )137: 2016صــفاء عفيفــي(�óعرف7ـــا ) 538: 2020ماجـــد ع¥ــµو
اشدة، عبد هللا الطراونة(   :كما ي�=) 278: 2021ودمحم الر

/ــو ا�7Uـد والطاقــة املعرفيـة ال�ــ� يكرسـ7ا املــتعلم  Cognitive Engagement :املعر\ـ= &نـدماج -1
  .إلتقان امل7ام التعليمية

م Behavioral Engagement: سلو�يالــ &نـدماج -2 ز /ــو املــشاركة �يجابيـة وا�7Uــد و&/تمــام الــال
  .للقيام بامل7ام "�اديمية

د الفعـــل &نفعـــا+= الـــذي يـــتم داخـــل قاعـــة Cognitive Engagement : &نــدماج &نفعـــا+=-3 ر/ـــو 
ج7ا تجاه العملية التعليمية اسة وخا رالد   .ر
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  :أIمية -ندماج +*ادي'8

ـــاب نـــــصر(، (Seifeddin,2015,37) أشـــــار �ـــــل مـــــن ا+ـــــ= ان &نـــــدماج "�ـــــادي�� ) 120: 2019رwحــ
ظائف مÕ§ا   : وللمتعلم�ن \= امل7ام التعليمية لھ ا/ميھ و

ات التحصيلية املنخفضة  تحس�ن &- رداء وتنميھ التحصيل، وخصوصا لذو القد   .ي

wادة الدافع نحو &نجاز والتقدم- ات العملية والعقلية-.       ز     . ر تنميھ العديد من امل7ا

  . تنميھ الثقة بالنفس وتقدير الذات-.   ¦U³يع �يجابية والتفاعل لدى التالميذ-

سھ م7ا- ر السماح للتالميذ بمما   .ات التفك�� الدنيا والعليار

عات التعلم ا�دمي وتحس/ن -ندماج +*ادي'8    :و مشر

ر ا+ـ= أن الـشعو املوجـب للطـالب \ـ= الب¥ئـة التعليمـة يـؤدي ا+ـ= Ainley & Ainley, 2011)(أشـار 
يwــاده انــدماج7م وا/تمــام7م بــالتعلم، كمــا يــر  �(ز�óانــھ مــن العوامــل املـــؤثرة ) 540: 2020ماجــد ع¥ــ

، Yـــــشtل إي ــــث ع�ـــــ= التعــــــاو µس تحــ ــــد نجـــــاÉي ع�ــــــ= &نـــــدماج &�ــــــادي��، اســـــتخدام اســــــ�Dاتيجيات تـ ر
وأسـاليب ¦عليميـة تقـوم ع�ـ= ا��ـوار واملناقــشة، وتtليـف الطـالب Yعمـل بحـوث وتtليفـات جماعيــة، 
و/ذا ما يتحقق \= التعلم ا�Lدمي، حيث املشاركة �يجابية والتفاعل مع &قران و"ساتذة داخل 

ا عات رقاعــة الد ج7ــا، كمــا �عــد التعــاو احـــد مراحل7ــا، وwــتم تtليــف الطــالب Yعمــل مـــشر وســة وخا ن ر
�  .       جماعية، مما قد �س7م \= تحس�ن &ندماج &�ادي�

ثالثا
ً

� ا�6كمة: �  Thinking passed on Wisdom: التفك/! القائم ع

م النفسية ال�� يمكن رطو &تجاه ا��ديث \= علم النفس املعر\= و�يجاÉي العديد من املفا/ي
/ــا وكــشف العالقــات املتبادلــة بيÕ§ــا، ومــن أبــر /ــذه املفــا/يم مف7ــوم ا��كمــة اســ¨§ا وســ�� أغوا زد ر  ر

(Wisdom) أس /رم العمليات العقلية   )Sternberg, 2001. (راذ تحتل ا��كمة 

ة " Sternberg ســت¥ن��ج"وµعــد  س ا��كمــة \ــ= العــصر ا��ــديث، حيــث أشــار ا+ــ� ضــر ر او مــن د ور ل
µس ا��كمـة مـن خـالل نظرwتـھ تـ  ، وال�ـ� أشـار   Balanced Curriculumناملـنxy املتـواز ل�Çكمـة"رد

د/ــــار � للطــــالب ألí§ــــا جــــزء م7ــــم ال�ا�ــــ ا ا+ــــ� ان ا��كمــــة يجــــب ان تtــــو عنــــصرا مــــن املــــنxy الد زف×§ـــ ر
ً

 ن
ى&Sـسان ع�ــ� املــستو الفــردي وا�UمـاÚ=، كمــا يــر ان املعرفــة بمفرد/ـا غ�ــ� �افيــھ لــتعلم ا��كمــة ، ى

/ـا  ات املعرفيـة باعتبا � بامل7ـاËات ذات صلھ با��كمة اي انھ مع روالتعليم ي�ب�= ان �شمل ع�� م7ا ر ر
wب ا��كمــــة مــــن وج7ــــھ نظــــره فتقــــوم ع�ــــ� املعلمــــ�ن الــــذين  رســـوابق لــــتعلم ا��كمــــة، امــــا مبــــادئ تــــد
 ن�عطـــو مــــساحھ �افيــــھ للطـــالب للتفك�ــــ� \ــــ= الــــذات واUVتمـــع و&/تمامــــات ا�Lاصــــة والعامــــة، وان

  )35: 2015رwاض العاس��.( الD<ام املعلم�ن ò§ذه املبادئ سوف ي�تج عنھ ¦علم جيد ل�Çكمة

ة تضم�ن ا��كمة \= املناxæ واملواد التعليمية لعدد من "سباب (Sternberg)وwؤكد  ور ع�� ضر
ة ع�ـ� تحقيـق &سـتمتاع والـ ريأ¦ي \= مقدم¨§ا ان املعرفة غ�� �افية للمتعلمـ�ن ألí§ـا غ�ـ� قـاد سعادة، ِ

 ��óبدو وا��ا أن ا��كمة °= أفضل وسيلة للوصو لأل/ـداف امل�ـشودة مـع تحقيـق الرضـا النفـwِو ل
اتـھ، خاصـة وأí§ــم سـيtونو \ــ=  ده ا��كمــة للمتعلمـ�ن مــن عقـل يقـظ �ــستخدم القـيم \ــ= قرا نملـا تـز ر و

Dم القرار ا��كيم، والنظرة املش§Õتطلب /ذا مwاية أولياء أمو وقادة \= مواقع7م و§Õكة للمنفعة، رال�
wــا خالقــة للكيفيــة ال�ــ� �عDــ<م ò§ــا "فــراد ع�ــ� جعــل العــالم مtانــا أفــضل،  كمــا أن ا��كمــة ¦عطــي ر

ً
ِ ؤ

مالÈ§ــم، وكــذلك ¦عت�ــ� ا��كمــة °ــ= الــضمان أن "فtــار  لــ¥س ل7ــم فقــط، بــل ألســر/م وأصــدقاÈ§م و
ُ

ز ِ
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: 2010ة ا�Uاسمفاطم. (تمثل الصا�� العام لUÇميع، ول¥س فقط املص�Çة الL³صية ا�Lاصة ò§م
235 – 234(  

� ا�6كمة وأ�عاده�  :�عرxف التفك/! القائم ع

ا ع�ـ� ا��كـم ا�Uيـد  ر¦ش�� ا��كمة ا+= خالصة املعرفة ا���Lاتية با��قائق مما يجعل الفرد قـاد
، وµعــرف  (Baltes & Smith, 2008: 58) رع�ـ� "مــو ا�Uو/رwـة \ــ= ا��يـاة ال�ــ� يحـيط ò§ــا الـشك

 �ــل مــا يـؤدي ا+ــ� تحـس�ن اداء الفــرد ملــا يالئمـھ \ــ= ا��يـاة �عــرف" ��كمــة بانـھ التفك�ـ� القــائم ع�ـ= ا
(Sternberg, Jarvin & Grigorenko,2009)ــضيفwو ، (Staudinger.2011:217)  انــھ املعرفــة

ــــدا©§ا، وعرفــــــھ  عــــــالء الــــــدين (بــــــأحوال النــــــاس وا��يــــــاة وكيفيــــــة التــــــصرف \ــــــ= إطــــــار غموضــــــ7ا و¦عقيــ
ة ف7ـم "بأنھ ) 207: 2012ّأيوب رالفـرد العميـق لذاتـھ ولآلخـرwن و&سـتخدام ال�ـشط للمعرفـة، والقـد

ة ع�� إصدار "حtام ي، كما تـر "رع�� التعلم من "فtار والب¥ئة، مع حدة الذ/ن، والبص��ة، والقد
ــــراء العبيـــــدي( ــــ�ن إمtاناتــــــھ "أن ا��كمـــــة °ـــــ= ) 13: 2015عفـ ـــواز بـ ة الـــــL³ص ع�ـــــ� إظ7ـــــار التــ نقـــــد ر

ظ7ـــار ذلـــك \ـــ� مجـــاالت ا��يـــاة �افـــة، والســـيما املواقـــف الـــصعبة للمـــشtلة املعرفيـــة والوجدانيـــة، وإ
ج باألفضل نمط التفك�� الذي يمكن الفرد " بانھ ) 637: 2020والء صالح الدين(وأو��ت . ووا�Lر

ة ع�ــ= املــشاركة \ــ= ا��يــاة،  ف، والقــد ة انفعاالتــھ، و&ســتخدام ال�ــشط للمعــا رمــن ف7ــم ذاتــھ، وإدا ر ر
  ."= جانب الرغبة \= التعلموإصدار "حtام، ا+

مما سبق يتـ�ë أنـھ ال يوجـد اتفـاق ع�ـ= ¦عرwـف ا��كمـة، واí§ـا تتـضمن مجموعـة مـن العوامـل 
جدانيــــة واجتماعيــــة  ــا \ــــ= ذلــــك عوامــــل معرفيــــة وLõــــصية و وال�ــــ� تتtامــــل مــــع Yعــــض7ا الــــبعض، بمــ

Y" و معقد ومتعددtة، و/ذا يؤكد أن ا��كمة م��Lنوأخالقية وعوامل مرتبط با� عـاد، وأن بلوغ7ـا ٍ
ف عميقـة واســتخدام7ا  روالوصـو ا+ـ= مـستوwات مرتفعـة مÕ§ـا لـ¥س بـاألمر ال¥ـس��، ف�ـ� تتطلـب معـا ل
ـــــــــد+=  ــــــأم�= وجـــ ـــــ�ا تــــــ ــــــة، وتفك�ــــــ ـــــا ��ـــــــــــدود املعرفــــــ ـــ عيــــ ــــــا و ـــــــــب ادر�ــــــ ـــا تتطلــ ــــ ـــــــة، كمـــــ ـــــف حياتيــــ ـــــ= مواقـــــــ و\ــــــ

، و/نـاك العديـد مـن النمـاذج(Kitchener & Brenner,1992)يوحـوار  ر، وأن ا��كمـة قابلـة للتطـو
 (Brown & Greene, 2006)ال�ـ� فـسرت مف7ـوم ا��كمـة، & ان الباحثـة سـتكتفي Yعـرض نمـوذج 

ــــة اســــــة ا��اليـــــة، وwتtـــــو مـــــن &Yعـــــاد &تيـ نلtونـــــھ النمـــــوذج الـــــذي تب�تـــــھ \ـــــ= الد عبــــــدالرحمن آل :(ر
  )24-23: 2016دحيم

ك الـــL³ص ا/تماماتــــھ Yـــشtل :Self-Knowledge املعرفـــة الذاتيــــة-1 جيــــد، ر وwقـــصد ò§ــــا كيـــف يــــد
  .وما°= مواطن القوة والضعف لديھ، والقيم ال�� يؤمن ò§ا

ة &نفعــاالت-2  وwقـــصد ò§ــا املوائمــة \ــ= كيفيــة مواج7ــة املواقـــف Emotional Management: ر إدا
  .العصÝية والسيطرة ع�� &نفعاالت والعواطف الذاتية

ك ا+ـ� ان ¦عـم الفائــدة  وwقـصد بــھ تـصرف الـL³ص بفعــل أخال�ـ=، وé§ـدف بــذلAltruism:  �يثـار-3
نوا���L ع�� غ��ه من &Lõاص ول¥س عليھ دو انتظار اي مقابل ل7ذا الفعل فالL³ص /نا 

  .يفضل املص�Çة العامة ع�� املص�Çة الL³صية

 يتــــضمن اتجا/ــــا عامــــا نحــــو التعامــــل بلطـــــف Inspirational Engagement:  املــــشاركة املل7مــــة-4
ة ا©§م ومـــــشاعر/م والتعامـــــل مع7ـــــم رو&/تمـــــام بـــــاآلخرwن، فـــــضال عـــــن القـــــد ر ع�ـــــ� ف7ـــــم تـــــصو

  .Yعدالة ونزا/ة واح�Dام
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اك الL³ص ان /ناك طرائق متنوعة التخاذ القرار وعليھ :Judgment إصدار &حtام-5 � إدËر و¦ع
� والـــسياق ا��ـــا+=، والـــL³ص ا��كـــيم ي�ـــسم �لان يراÚـــ= وج7ـــات النظـــر املتنوعـــة حـــو املا�ـــ

اك والبص��ة   .رباإلد

� ف7م املعـاSي و&سـئلة العميقـة ل�Çيـاة والوجـود وان يجـد Life Knowledge: ياة معرفة ا��-6Ëو¦ع ِ
ك عدم يقي�ية  رالL³ص طرwقة \= &وقات ا��رجة ال�� يمر ò§ا، وف7م حقائق ا��ياة وان يد

  ./ذه ا��قائق طوال العمر

ات ا��ياة-7 ة &دوار اليومية اLife Skills: ر م7ا ة ع�� إدا � القدËرِ و¦ع ليات Yـشtل ر وملتعددة واملـسؤ
  .فاعل

� ا/تمام الL³ص املستمر بالتعلم واملعرفـة عـن :Willingness to Learn &ستعداد للتعلم-8Ëعµو 
رالعالم، وتتطو ا��كمة من خالل التعلم من ا��ياة، حيث اí§ا ¦عكس ا���Lات ال�� ¦علمو/ا 

جھ وتطبيق /ذه املعرفة \= ا��ياة   . العملية للL³صرداخل ا��رم ا�Uامï= وخا

ة مــشكالت مــن ا��يــاة اليوميــة  ريتــ�ë ممــا ســبق أن تــصميم مواقــف ¦عليميــة تفاعليــة \ــ= صــو
ات، قــد �ــساعد \ــ= تنميـــة  رتتحــدي تفك�ــ� الطالبــة، و¦عط×§ــا الفرصـــة للتفك�ــ� والتأمــل واتخــاذ القـــرا

  . التفك�� القائم ع�� ا��كمة لدي الطالبة، و/و ما اتبعتھ الباحثة \= البحث ا��ا+=

� ا�6كمة�عات التعلم ا�دمي وتحس/ن التفك/! القائم ع   :و مشر

 ا��كمة مرحلة من التفك�� أر�= من املعرفة، فاملعرفة °= امتالك املعلومات، لكن ا��كمة °= 
ة ع�ـــ� اســـتغالل /ـــذه املعلومـــات وتطبيق7ـــا،  ، وقـــد أشــــار )21: 2016عبـــد الـــرحمن آل دحـــيم(رالقـــد

ط ت¥سر تنمية التفك�� القائم ع�� ا��كمة و°=ا+) 68: 2012عالء الدين ايوب(   :و= ثالث شر

تـــھ ع�ــ� اك�ـــساب املعرفـــة عنـــدما يواجـــھ :  التوجــھ نحـــو الـــتعلم- روwقـــصد بــھ مـــشاركة الـــL³ص وقد
  .Øخرwن و&Sشطة

ب مـــع النــــاس اLVتلفـــ�ن عـــن الـــL³ص مثــــل :  ا��Lـــ�ات- روتتـــضمن التفـــاعالت مــــع Øخـــرwن، والتجـــا
  .يصدقاء، وذو النفوذ، والسلطةالعالقات مع "/ل، و"

  .وwقصد ò§ا ا�Vيط العام الذي يوفر السياق والفرص لتفاعل الفرد مع التعلم وØخرwن:  الب¥ئة-

ط مع أسس ومبادئ الـتعلم ا�Lـدمي وال�ـ� مـن أ/م7ـا املـشاركة ال�ـشطة مـن : ووتتفق /ذه الشر
جانب املتعلم، فاملتعلم يtو فعاال، وSشطا، ومشار�ا \= 

ً ً ً عملية ¦علمھ، كما �عد مبدأ التعلم القائم ن
ك الطـــــالب \ـــــ=  ـــ� ا��Lـــــ�ة املباشـــــرة والعمــــل مـــــن املبـــــادئ "ساســــية للـــــتعلم ا�Lـــــدمي، حيــــث �ـــــشا رع�ـ
ـــرتبط باأل/ـــــداف التعليميـــــة  ن"Sــــشطة ا�Lدميـــــة املنظمـــــة، ال�ـــــ� يtــــو اغلä§ـــــا \ـــــ= الب¥ئـــــة ا�Vليــــة، وتــ

نا�Vــددة، ومـــن "ســـس أيــضا التعـــاو والتفاعـــل &جت
ً

ة  اســية \ـــ= صـــو ات الد رمــاÚ=، وتقـــديم املقـــر رر
مشكالت حقيقية، والدمج ب�ن ا�Uوانب املعرفية والوجدانيـة \ـ= عمليـة الـتعلم، وجميع7ـا تتفـق مـع 
اعـــت الباحثـــة /ــــذه املبـــادئ \ـــ= اعـــداد ال��نــــامج  ط تنميـــة التفك�ـــ� القـــائم ع�ــــ= ا��كمـــة، وقـــد  رشـــر و

  .املق�Dح

فقا لـ و
ً

بثالثة  يرتبط التفك�� القائم ع�� ا��كمة (Sternberg, Jarven & Grigorenko, 2009) و
التفك�� التأم�=، والتفك�� القائم ع�� ا��وار، والتفك�� ا�Uد+=، وµعد التفك�� : أنواع من التفك�� °=

ئ¥ــسة مــن مراحــل الــتعلم ا�Lــدمي، وال يقتــصر ع�ــ� مرحلــة معينــة، بــل يتخلــل �ــل  روالتأمــل مرحلــة 
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ـــ�ات إيج ـــا يـــــتم القيــــام بـــــھ، و\ــــ= غالبيـــــة املراحــــل يـــــتم ا��ـــــوار املراحــــل إلحـــــداث ¦غ�ـ ـــة، وتطــــوwر مــ ابيــ
عات الـــتعلم  وواملـــشاركة بـــ�ن الطـــالب، كمـــا انـــھ مـــن "/ـــداف ال�ـــ� يمكـــن تحقيق7ـــا مـــن خـــالل مـــشر

ات التفك�ـــ� التـــأم�=، والتفك�ـــ� ا�Lــدمي تنميـــة املـــستوwات العليـــا مــن التفك�ـــ�، إكـــساب الطلبـــة ر م7ــا
ات حل املشكال ات ا��كيمـة، ممـا قـد �ـساعد ع�ـ= رالناقد، وم7ا wة التخـاذ القـرا رت، وجميع7ا ضر ور

  .تحس�ن التفك�� القائم ع�= ا��كمة لدي الطالبات

   :إجراءات البحث

ضھ، اتبعت الباحثة �جراءات Øتية   :ولإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من ��ة فر

أوال
ً

� واختيار عينة البحث: vwثانيا.   التصميم التجر
ً

اسة التجرÝwية�:    .        رعداد إلجراء الد

ثالثا
ً

اسة التجرÝwية:    :وسوف يتم عرض �ل خطوة ع�� حده كما ي�=.  رإجراءات تنفيذ الد

أوال
ً

  :التصميم التجر8wx واختيار عينة البحث: 

� املستخدم \= البحث ا��ا+= /و تصميم اUVموعـة الواحـدة والقيـاس القب�ـ=vwالتصميم التجر     - 
، بحيــث يــتم تطبيــق أدوات البحــث ع�ــ= (One Group Pre-Test; Post-Test-Design) عــديالب

نة  استھ، وا��كم ع�� فاعلية ال��نامج من خالل مقا اسة ال��نامج املق�Dح وÉعد د رالطالبات قبل د ر ر
  .نتائج التطبيق�ن القب�= والبعدي

  : عينة البحث-

ـــار العينــــــة للتأكــــــد مــــــن ا�Lــــــصائص الــــــسيt: العينـــــة &ســــــتطالعية* وم�Dية ألدوات البحــــــث تــــــم اختيـــ
ــــــــام  ــــــــــو للعــــــــ ــــ= ال�Dبــــــ ـــــ ـــــصاد امل?<+ـــــــ ـــــــــ ــــــسم &قتــ ــ ــــــ ــــــــــة بقــ ــــــــة الثانيــــــ ـــــــــات الفرقــــــــ ــــــــــن طالبـــــــ ـــــــــتطالعية مــــــ ي&ســــــ

=ïامUطالبة، يمثلن جميع طالبات القسم) 12(، وعدد/ن 2020/2021ا�.  

ي للعـام تـم اختيـار طالبـات الفرقـة الثانيـة بقـسم &قتـصاد امل?<+ـ= ال�Dبـو: العينة "ساسية للبحث*
=ïامUطالبة يمثلن جميع طالبـات القـسم، وقـد تـم اختيـار طالبـات ) 27(، وعدد/ن 2021/2022ا�

، و/ـو  � &و�ا� اسة مقر ترJية ومشكالت مجتمع \= الفصل الد لالفرقة الثانية نظرا لقيام7ن بد ر رر
عات الـــتعلم ا�Lــــدمي، كمـــا ان /ــــؤالء الطالبـــات \ــــ= بدايـــة التحــــاق ومقـــر مناســــب لتطبيـــق مــــشر 7ن ر

، ومـــن امل7ـــم  واملفيــــد ) يـــتم اختيـــار التخـــصص بالtليـــة بدايـــة مـــن الفرقـــة الثانيـــة( يبالقـــسم ال�Dبـــو
عات  وتحــس�ن &نـــدماج &�ــادي�� والتفك�ـــ� القــائم ع�ـــ= ا��كمـــة لــدé§ن مـــن خــالل املـــشاركة بمـــشر

  . تخدم اUVتمع من بداية التحاق7ن بالقسم

ثانيا
ً

اسة التجر�xية:  عات التعلم ا�Lـدمي ( وµشمل :ر�عداد إلجراء الد وإعداد قائمة بمشر

  ). اعداد أدوات البحث– اعداد ال��نامج املق�Dح -

عات التعلم ا�دمي ال�8 يمكن توظيف�ا بمقر تر�ية ومشكالت مجتمع  - أ رإعداد قائمة بمشر  .و

عات التعلم ا�Lدمي ال�� يمكن توظيف7ا بمقر ترJية ومشكالت  : ال7دف من القائمة- رتحديد مشر و
  ).الباب الثاSي ا�Lاص باملشكالت اUVتمعية(مجتمع 

©§ا "ولية- ©§ا "ولية من خالل :ر اعداد القائمة \= صو  :رتم تحديد القائمة \= صو
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عاتھ،  اســــات والبحــــوث الـــسابقة ال�ــــ� تناولــــت الــــتعلم ا�Lــــدمي ومــــشر و &طـــالع ع�ــــ� &دبيــــات والد ر
س، وفحــص توصــيف املقــر مــن حيــث أ/ــداف ومحتــو الــدر µس ير اء أعــضاء /يئــة التــد ر اســتطالع آ ر

اء Yعــض طالبــات الفرقـــة ) 3(بالقــسم وعــدد/ن  µس املقـــر مــن قبــل، اســتطالع آ راعــضاء قمــن بتــد رر
 =ïامUاسة املقر \= العام ا� رالثالثة الال¦ي قمن بد   .طالبات) 10(وعدد/ن 2021/ 2020ر

اÈ§م ) 1( عرض القائمة ع�� مجموعة من السادة ا�Vكم�ن - عات من حيث رإلبداء آ مدي (و\= املشر
ة واحتياجــــــات -مناســــــب¨§ا لطالبــــــات الفرقــــــة الثانيــــــة ــــر ـــــشكالت اUVتمعيــــــة املقــ تباط7ــــــا باملـ ر ومــــــدي ا ر

عات مع اجراء Yعض التعديالت الÝسيطة)اUVتمع   .و، وقد اتفق معظم7م ع�� مناسبة املشر

©§ا الÕ§ائية- ض: ر اعداد القائمة \= صو مة، و وتم اجراء التعديالت الال ©§ا الÕ§ائية ز رع القائمة \= صو
اسـ¨§ا، تختـار ) 15( القائمة من وتtونت) 2( ع متنوع ومرتبط باملشكالت اUVتمعية ال�� يتم د رمشر و

ع لتنفيـــذه ع�ـــ� مــدي اســـبوع�ن وفقــا �Lطـــوات الـــتعلم ا�Lــدمي، ي�ناســـب مـــع  ا الطالبـــات مــشر ومÕ§ــ
ا©§ن، كما يو�� ا�Uدو التا+= لميول7ن وا/تماما©§ن وقد    :ر

  ) 1(لو جد

عات التعلم ا�Lدمي املرتبطة باملشكالت اUVتمعية   ومشر

عات املق"!حة  املشhلة  م   واملشر

ولــصق�ا " ب�ئــة نظيفـة حيــاة أفـضل"  تـصميم بوسـ"!ات توعيــة عـن تلــوث الب�ئـة �عنـوان -  تلوث الب�ئة  1
شـة عمـل لتنفيـذ �عـض  ربأماكن مختلفـة بالhليـة، القيـام بحملـة لتنظيـف الhليـة، عقـد و

  . فhار إلعادة تدوxر ا¨لفات و-ستفادة م§�ا+

اس حـــو مــشhلة التنمـــر مخاطرIـــا وطـــر   التنمر  2 ق-شــ"!اك �ـــ: اعـــداد وتنفيـــذ نــدوة بإحـــدى املـــد ل ر
قعالج�ا ودو التالميذ �: ا�6د م§�ا، اLشاء مدونة عن مشhلة التنمر وطر عالج�ا وLشرIا  ر

� وسـائل التواصـل -جتمـا:، اعـداد Lـشرات توعيـ�®ع�ـا ع�ـ� ع زة عـن مـشhلة التنمـر وتو
س   .رتالميذ املدا

ادمان   3
  -ن"!نت

ق تـصميم وانتـاج مجلـة حـائط للتوعيـة بمـشhلة ادمـان -ن"!نـت، أعراضـھ ومخـاطره وطــر 
ـــات للتوعيـــــة  س ا¨rتمـــــع ا¨6�ـــــ:، تـــــصميم وانتـــــاج مطوxــ ـــدى مـــــدا رعالجـــــھ، ولـــــصق�ا بإحــ

Iا، عقـد جلــسات توعيـ ة مــع �عـض افــراد ا¨rتمـع ا¨6�ــ: ربمـشhلة ادمــان -ن"!نـت وأضــرا
  .  قللتوعية بمخاطر ادمان -ن"!نت وطر عالجھ

´�ــا أفhـار تــص³e ) معــا للقـضاء ع�ــ� البطالـة(اLـشاء مجموعـة ع�ــ� شـبكة -ن"!نــت �عنـوان   البطالة  4
عات صغ/!ة تدر دخل للفرد  أفhار �: مجال املال�س، أفhار �: مجال التغذية، (ولعمل مشر

اتأفhـار �ــ: مجــال ر ا�rلــود وا�ـر و-كســسوا واضــافة عــدد مـن طالبــات الhليــة وافــراد ) ز
  .ا¨rتمع ا;: ا¨rموعة

اج املبكر  5 � طالبات   والز�®ع�ا ع Iا، وتو اج املبكر وأضرا زتصميم وانتاج مطوxات للتوعية بمشhلة الز رو
ب(الhليــة وافــراد ا¨rتمــع ا¨6�ـــ:، القيــام بحمــالت توعيــة لـــبعض -ســر  ) /ـــ!ان ا�r-ر+قــا

مـــــيال��ن بالhليـــــة  ـــع �عـــــض  اج املبكـــــر، عمـــــل مقــــابالت ¹ـــــصية مــ ــاIرة الـــــز زملواج�ــــة ظـــ و
اج املبكر والتوعية ´�ا � ا�6لو املق"!حة ملشhلة الز�وللتعرف ع   .   ل

                                                
 .قائمة بأسماء السادة المحكمين) 1( ملحق -1
 .الصورة النهائية لقائمة المشروعات) 2( ملحق -2
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لو�ذلك يكو قد تمت �جابة عن السؤال +و للبحـث والـذي يـنص ع�ـ: عات الـتعلم :ن و مـا مـشر
رJية ومشكالت مجتمع لطالبات الفرقة الثانية بtلية &قتصاد را�Lدمي ال�� يمكن توظيف7ا بمقر ت

 امل?<+=؟

  : إعداد الN!نامج املق"!ح  - ب

 :أسس اعداد الN!نامج -

عات التعلم ا�Lدمي املق�Dحة*    .وأن يتضمن مشر

نة \= التخطيط والتنفيذ، باإلضافة ا+= "سس &تية*   :وأن يتصف باملر

التعلم ا�Lدمي ال�� تركز ع�� مبدأ التعلم من خالل ا���Lة  وµعتمد ع�� فلسفة :+ساس املعر�:* 
ف وا��Lــ�ات النظرwــة  روالعمــل ومــساعدة املتعلمــ�ن ع�ــ� &ســتقاللية \ــ= ¦علم7ــم والتtامــل بــ�ن املعــا
ف مــن خــالل توظيف7ــا \ــ= خدمــة اUVتمـــع  اســ¨§ا، والتطبيقــات العمليــة لتلــك املعـــا رال�ــ� يقومــو بد ر ن

� وســيلة للمــشاركة الفاعلــة \ــ= ا��يــاة والواقــع اUVتمïــ= وأداة فعالــة بحيــث يــصبح الــتعلم "�ــادي�
  .لتطوwر/ما، مما �عمل ع�� تنمية &ندماج "�ادي�� والتفك�� القائم ع�� ا��كمة لدي الطالبات

ق الفرديـة بيـÕ§ن، وذلـك :+سـاس النفـ¾½8*  و وµعتمـد ع�ـ� مراعـاة ميـو واتجا/ـات الطالبـات والفـر ل
  .عات ا�Lدمية و"Sشطة التعليمية اLVتلفةوبالتنوع \= املشر

Jـط الـتعلم "�ـادي�� باملـشكالت &جتماعيـة اLVتلفــة، :+سـاس -جتمـا: وا�6يـا�ي*  ر مـن خـالل 
ف7ا &جتماعية   .ومع مراعاة حرwھ الطالبة \= التعلم بما يتالءم مع Lõصي¨§ا وظر

  :  خطوات اعداد الN!نامج-

يمثــل "/ــداف العامــة لل��نــامج \ــ= تحــس�ن مــستو &نــدماج "�ــادي�� تت:  تحديــد ا/ــداف ال��نــامج-
والتفك�ــــ� القــــائم ع�ــــ� ا��كمــــة لــــدي الطالبــــات عينــــة البحــــث، وقــــد تــــم تحديــــد "/ــــداف �جرائيــــة 

  .�Uلسات ال��نامج \= ضوء /ذه "/داف العامة

ئ¥ــسة تناولــت موضــو) 5(ي اشــتمل ا�Vتــو التعلي�ــ� لل��نــامج ع�ــ� :ي تحديــد محتــو الN!نــامج- رعات 
عات الــتعلم ا�Lــدمي املق�Dحــة، وال�ــ� تــم تــضميÕ§ا بموضــوعات املــشكالت اUVتمعيــة، و رمقــر ومــشر

µـــــسھ لطالبـــــات )البـــــاب ا�Lـــــاص باملـــــشكالت اUVتمعيـــــة(ترJيــــة ومـــــشكالت مجتمـــــع  ـــتم تد ر، والـــــذي يــ
، وذلـــك الن موضــوعات /ـــذا البــاب تم ثـــل مـــشكالت يالفرقــة الثانيـــة بقــسم &قتـــصاد امل?<+ــ= ال�Dبـــو

عات الــتعلم ا�Lـدمي مــن  ومجتمعيـة تـرتبط بواقــع الطالبـات وJ¥ئــ¨§م ا�Vليـة، كمــا اí§ـا تناســب مـشر
ف &�اديمية \= خدمة اUVتمع   .رحيث إمtانية تطبيق املعا

عات الـــتعلم ا�Lـــدمي \ــــ= :ي تنظـــيم محتـــو الN!نـــامج- و تـــم تنظـــيم محتـــو ال��نـــامج وفقـــا ملـــشر ) 10(ي
Éــع ســاعات ق اســبوعيا لtــل جلــسة، وJــذلك اســتغر تطبيــق ال��نــامج رجلــسات بواقــع أ

ً
أســابيع، ) 10(

  .باإلضافة ا+= ا�Uلسة التم7يدية وا�Lتامية

عات ا�Lدمية ا�Lاصة ò§ا: ا�Uلسة &و+= والثانية �  .ومشtلة تلوث الب¥ئة، واملشر

عات ا�Lدمية ا�Lاصة ò§ا: ا�Uلسة الثالثة والراYعة �  .ومشtلة التنمر، واملشر

� Lلسة ا�Uنت: امسة والسادسةا��Dا. ادمان &ن§ò اصةLدمية ا�Lعات ا�  .وواملشر
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عات ا�Lدمية ا�Lاصة ò§ا. مشtلة البطالة: ا�Uلسة الساYعة والثامنة �  .وواملشر

اج املبكر: ا�Uلسة التاسعة والعاشرة � عات ا�Lدمية ا�Lاصة ò§ا. ومشtلة الز  .وواملشر

®س و+Lشطة التعليمية- µس :  املستخدمةر تحديد اس"!اتيجيات التد رتنوعت اس�Dاتيجيات التد
املـــستخدمة \ـــ= ال��نـــامج تبعـــا لأل/ـــداف املـــراد تحقيق7ـــا، ومـــن &ســـ�Dاتيجيات املـــستخدمة العـــصف 
عات الـــتعلم  �، "ســئلة و&جوJـــة، املناقــشة، الــتعلم التعـــاوSي باإلضــافة ا+ــ= اســـتخدام مــشرË/والــذ

 - التأمـــــل والتفك�ـــــ�- التtامـــــل-ديم ا�Lدمـــــة تقـــــ-ن التعـــــاو-التخطـــــيط و&عـــــداد(ا�Lـــــدمي بخطواتـــــھ 
ئ¥سة لل��نامج، كما تنوعت "Sشطة التعليمية بال��نامج)  التقوwم-&حتفال   . ر�اس�Dاتيجية 

ـــــائل التعليميــــــة ومــــــصادر الــــــتعلم- ـــــامج :  تحديــــــد الوسـ ـــائل التعليميــــــة بال��نـ ـــــت الوســـ  -رصــــــو(تنوعـ
ض تقديميــة-فيــديو/ات قشكالت اUVتمعيــة وطــر عالج7ــا، كمــا للتعــرف ع�ــ� أســباب املــ) ا�ــ�...و عــر

  .تنوعت مصادر التعلم �املراجع العلمية، وشبكة &ن�Dنت، وغ��/ا

تنوعـت أســاليب التقـوwم مــا بـ�ن أســئلة تحرwرwــة :  تحديـد أســاليب التقـوwم املــستخدمة \ـ= ال��نــامج-
اق العمل، باإلضافة ا+= أدوات التقوwم ا�Lاص   .ة بال��نامجروشف7ية، ومالحظة مباشرة، وفحص أو

تھ "وليـة تـم : التأكد من صـالحية الN!نـامج-   عرضـھ ع�ـ� مجموعـة مـن ر Yعـد اعـداد ال��نـامج بـصو
µس رالـسادة ا�Vكمـ�ن \ـ� مجـال املنـاxæ وطـر التـد اÈ§ـم حـو صـالحية ال��نـامج للتطبيــق، ق ل إلبـداء آ ر

اء Ø مة، وأصبح ال��نامجرو\= ضوء تلك تھ الÕ§ائية صا�� للتطبيق ر \= صوز تم إجراء التعديالت الال
  ).3(ع�� عينة البحث 

ة برنـــامج :نو�ــذلك يكــو قــد تمـــت �جابــة عــن الــسؤال الثـــاLي للبحــث والــذي يــنص ع�ـــ:  ر مــا صــو
عات التعلم ا�Lدمي بمقر ترJية ومشكالت مجتمع لطالبات الفرقة  رمق�Dح قائم ع�= توظيف مشر و

   الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=؟  

  :بحـث أداتا ال-ج

  :ًتم إعداد مقياس &ندماج "�ادي�� وفقا لLÇطوات Øتية:  مقياس -ندماج +*ادي'1-8

ى é§ــدف ا+ــ= قيــاس مــستو &نــدماج "�ــادي�� لــدى طالبــات الفرقــة : تحديــد ال�ــدف مــن املقيــاس-
/ر–الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=    .ز جامعة "

اســـات الــسابقة ال�ـــ� تناولـــت &نـــدماج  Yعـــد مراجعــة ": تحديــد أ�عـــاد املقيـــاس- رطـــر النظرwـــة والد
اســــة �ــــل مــــن  ـــض مقاي¥ــــسھ، ومÕ§ــــا د رwحــــاب (، )2016صــــفاء عفيفــــي(ر"�ــــادي��، و&طــــالع ع�ــــ� Yعـ

�(، )2019نــصر�óعـــاد مقيــاس &نـــدماج ) 2021يمحمــود الــش7او(، )2020ماجــد ع¥ـــYتــم تحديــد أ
 :"�ادي�� \= "Yعاد التالية

اء معرفيـة ¦ـساعد/ا :�:-ندماج املعر*   ر وwقصد بھ توظيف الطالبة الس�Dاتيجيات معرفيـة ومـا و
Jــط الـــتعلم بخ��ا©§ــا الـــسابقة  اســية، وتفـــضيل7ا للمثــابرة والتحـــدي، و رع�ــ� ف7ـــم واتقــان م7ام7ـــا الد ر

  .وطموحا©§ا املستقبلية

                                                
 .مج المقترحالصورة النهائية للبرنا) 3( ملحق -3
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زم لقيام الطالبة بامل7ام &�اديمية،  وwقصد بھ املشاركة �يجابية وا�7Uد الال:-ندماج السلو*ي* 
اسـية، واملـشاركة  راملتمثلة \= ا��ضو و&لD<ام بالقوان�ن والقواعـد الـصفية، وإتمـام التtليفـات الد ر

  .\= "Sشطة الصفية والالصفية و"Sشطة التطوعية ال�� تخدم اUVتمع

تبـــــاط الوجـــــداS:-نـــــدماج الوجـــــداLي*  ر وwقـــــصد بـــــھ شـــــعو الطالبـــــة باال ـــة، وأعـــــضاء /يئـــــة ر ي بالtليــ
ــــة، و"مـــــــان،  /ا با��مـــــــاس، و&نتمـــــــاء، واملتعـــ ـــــة، وشـــــــعو ـــــزميالت، و"Sـــــــشطة املقدمــ µس، والــ ـــــد رالتــ

ُ
ر

  .وال�U³يع داخل ب¥ئة التعلم

ة +وليــــة للمقيــــاس - ة مبدئيــــة بــــصياغة  :رالــــصو ة مقــــسمة ع�ـــــ� ) 42(رقامــــت الباحثــــة بـــــصو ـــا رعبـ
ة "Yعـاد الـسابقة، وتــم وضـع ثــالث اسـتجابات أمــ وع�ـ� الطالبــة )  أبــدا– أحيانـا –دائمــا(رام �ـل عبـا

اختيــــار &ســــتجابة ال�ــــ� ترا/ــــا مناســــبة مــــن وج7ــــة نظر/ــــا، كمــــا تــــم صــــياغة ¦عليمــــات للمقيــــاس �ــــي 
��يحة ( تمثلت \= ¦س�Dشد ò§ا الطالبات عند �جابة توضيح ال7دف من املقياس، ال توجد إجابة 

بــــل °ــــ= ¦عب�ــــ� عــــن وج7ــــة نظــــرك، � ات، تجنــــب أكãــــ� مــــن يوأخــــر خاطئــــة،  رجابــــة ع�ــــ= جميــــع العبــــا
ة الواحدة   ). راستجابة للعبا

  :  ا�صائص السيكوم"!ية للمقياس-

ـــــتخدام صــــــدق ا�Vكمــــــ�ن، وصــــــدق ا�Vتــــــو : صــــــدق املقيــــــاس- ـــم حــــــساب صــــــدق املقيــــــاس باسـ ي تـــ
��ا إ+ــ= حيــث تــم ، (CVR)لالو�ــ ة "وليــة للمقيــاس ع�ــ= الــسادة ا�Vكمــ�ن، وقــد أشــار وعــرض الــصو ر

ات من محو ورضر ات، نقل Yعض العبا رة إجراء Yعض التعديالت مثل ¦عديل صياغة Yعض العبا ر ر
ا إل×§ــــا، ثــــم قامــــت الباحثــــة بحــــساب Sــــسب اتفــــاق  وإ+ــــ= آخــــر، وقــــد تــــم إجــــراء التعــــديالت ال�ــــ� أشــــار

��  (Pear, C, et al, 2018, 62)يا�Vكم�ن ع�= �ل مفردة من مفردات املقياس، وصدق ا�Vتو لالو�
�%) S)88-100ـسب اتفـاق ا�Vكمـ�ن بـ�ن وتراوحـت �-0.6( بـ�ن  (CVR)كمـا تـراوح معامـل صـدق الو�ـ

غ متوسـط ال�ــسبة )1 ، ممـا يـدل ع�ــ= أن جميـع مفــردات املقيـاس تتمتــع بقـيم صـدق مقبولــة، كمـا بلــ
 .  ل، وا�Uدو التا+= يو�� مواصفات املقياس%88.3 الtلية لالتفاق

  ) 2(لجدو 

  دي��مواصفات مقياس &ندماج "�ا

قام املفردات   رأ
  البعد

  السالبة  املوجبة
  العدد

ال¿سبة 
  املئوxة

  . -ندماج املعر�:-1
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،

13 ،14 ،15 ،16.  
7 ،11 ،12  16  38.09%  

  .-ندماج السلو*ي -2
17 ،19 ،21 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28.  
18 ،20 ،22 ،

23  
12  28.57%  

  . -ندماج الوجداLي-3
31،30 ،32 ،33 ،34 ،36 ،37 ،

39 ،40 ،41.  
29 ،35 ،38 ،

42  
14  33.33%  

  %100  42  11  31  ا¨rموع
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طالبــة، ) 12(تـم تطبيـق املقيـاس ع�ـ� عينـة اسـتطالعية عـدد/ا  : التجر�ـة -سـتطالعية للمقيـاس-
� الثـــ�ا�ـــ ، \ـــ= الفـــصل الد ريمـــثلن جميـــع طالبـــات الفرقـــة الثانيـــة بقـــسم &قتـــصاد امل?<+ـــ= ال�Dبـــو اSي ي

=ïامUدف حساب2020/2021للعام ا�§ò :  

 تـم حــساب الثبـات عــن طرwـق إعــادة التطبيـق حيــث تـم تطبيــق املقيـاس، ثــم اعيــد : ثبـات املقيــاس-
ه  مËــ� قــد رتطبيقــھ بفاصــل  تبــاط بــ�ن التطبيقــ�ن ) 21(ز ، وحــساب معامــل & ريــوم مــن التطبيــق "و ل

تباط  جة عالية من الثبات، مما يدل ع�� أن املقياس)0.82(روJلغ معامل &   .ر يتمتع بد

تبــاط :-�ــساق الــداخ�: للمقيــاس- ر للتحقــق مــن &¦ــساق الــداخ�= للمقيــاس تــم حــساب معامــل ا
جـة  تبـاط بـ�ن د ة من مفردات املقياس مع مجمـوع Yعـد/ا، ومعـامالت & جة �ل عبا رب��سو ب�ن د ر ر ر ن

ëتwجات املقياس، و   :� ذلك مما ي�=ر�ل Yعد من أYعاد املقياس واUVموع الك�= لد

  )3(لجدو 

جة الhلية لhل �عد  تباط لفقرات مقياس -ندماج +*ادي'8 والد ر يو³Â معامالت -   )12=ن(ر

  الفقرة
  معامل 

تباط   ر-
  الفقرة

معامل 
تباط   ر-

  الفقرة
  معامل

تباط   ر -
  الفقرة

معامل 
تباط   ر-

1  0.791**  12  0581*  23  0.642*  34  0.653*  

2  0.672*  13  0.745**  24  0.721**  35  0.770**  

3  0.591*  14  0.630*  25  0.762**  36  0.818**  

4  0.812**  15  0.741**  26  0.662*  37  0.647*  

5  0.832**  16  0.682*  27  0.592*  38  0.768**  

6  0.643*  17  0.857**  28  0.781**  39  0.737**  

7  0.720**  18  0.780**  29  0.742**  40  0.817**  

8  0.651*  19  0.652*  30  0.683*  41  0.825**  

9  0.732**  20  0882**  31  0.653*  42  0.830**  

10  0.853**  21  0.771**  32  0.752**      

11  0.831**  22  0.756**  33  0.844**      

تباط عند مستو داللة(**)  يمعامل & تباط عند مستو داللة   (*) 0.01ر يمعامل &   0.05 ر

ات ا) 3(ليتـــ�ë مــــن ا�Uــــدو  تبــــاط دال احــــصائيا، ممــــا يــــدل ع�ــــ= أن ران جميــــع عبــــا ملقيـــاس ذات ا
ً

ر
جة عالية من &¦ساق   .راملقياس يتمتع بد
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  )4(لجدو 

جات املقياس � لد�جة *ل �عد من أ�عاد املقياس وا¨rموع الك تباط ب/ن د ر معامالت - ر   ر

  ىمستو الداللة  )ر(قيمة   البعد

  0.01  **0832  .&ندماج املعر\=) 1

  0.01  **0812  .�ي&ندماج السلو) 2

  0.01  **0794  &ندماج الوجداSي) 3

جــة �ــل Yعــد مــن أYعــاد املقيــاس واUVمــوع  تبــاط بــ�ن د ريتــ�ë مــن ا�Uــدو الــسابق أن معــامالت & ر ل
جات املقيــــاس تDــــ�اوح بــــ�ن  ـــ= قــــيم دالــــة إحــــصائيا، ممــــا يــــدل ع�ــــ� ان ) 0.832، 0.794(رالك�ــــ= لــــد و°ـ

  .ب للتطبيق ع�= عينة البحثاملقياس يتمتع باال¦ساق الداخ�= املناس

من املقياس-  وتم تقديره بـطرwقة ال��Uيل التتاïY= للزمن الذي استغرقتھ �ل طالبة \ـ= :ز تحديد 
منـــة والـــذي قــــدر بــــ  دقيقـــة، مــــع ) 20(ز�جابـــة ع�ـــ� مفـــردات املقيــــاس، ثـــم حـــساب متوســــط /ـــذه "

  .دقيقة) 25(مقياس دقائق لقراءة التعليمات، وJذلك أصبح الزمن الك�= لل) 5(إضافة 

ة ال§�ائيـــــة للمقيـــــاس- ـــن الـــــصدق  :ر الـــــصو جـــــة عاليـــــة مــ ـــا ســـــبق يتـــــ�ë أن املقيـــــاس يتمتـــــع بد رممــ
تھ الÕ§ائية  صا��ا للتطبيق ع�� عينة البحث روالثبات، وJذلك أصبح \= صو

ً
)4.(   

جـات املقيـاس وطرxقـة التـ6Åيح- جات للمقيــاس،  التقـدير اسـتخدام تـم: ر تقـدير د رالك�ـ� بالـد
قميــة تبعـــا لنظــام حيــث  أعطــي لtــل مفـــردة قيمــة 

ً
ر

ُ
نذي الـــثالث نقــاط بحيــث يtـــو " نمــوذج ليكــرت" 

جات املعطـــــاة °ــــ=  ان الــــد رأو للمفــــردات الـــــسلبية، وò§ـــــذا ) 3، 2، 1(للمفـــــردات �يجابيـــــة، ) 1-2-3(ز
جات املقياس  رتtو الÕ§اية العظ�� لد جة) 146(ن   .رد

� ا�6كمة-�  : مقياس التفك/! القائم ع

 لـدى طالبـات الفرقــة التفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��كمــةي é§ــدف ا+ـ= قيـاس مــستو :مـن املقيـاس ال�ـدف -
/ر–الثانية بtلية &قتصاد امل?<+=    .ز جامعة "

  : وصف املقياس-
 اسـ�نادا ع�ـ= نمـوذج (Brown & Greene, 2006)رتب�ـت الباحثـة مقيـاس تطـو ا��كمـة الـذي أعـده 

ربــراو متعــدد "Yعــاد لتطــو ا��كمــة، وا ب�Dجمتــھ وتقن¥نــھ ع�ــ� الب¥ئــة ) 2012عــالء ايــوب(لــذي قــام ن
ة عــــن اســــ�بانة تقرwــــر ذا¦ــــي تتtــــو مــــن  نالعرJيــــة، و/ــــو عبــــا مفــــردة ¦ــــس¨§دف طــــالب ا�Uامعــــة، ) 64(ر

ة &نفعــاالت، �يثــار، املــشاركة املل7مــة، إصــدار : نوwتtـو مــن ثمانيــة أYعــاد °ــ= راملعرفــة الذاتيــة، إدا
ا ـــاة، &ســـــتعداد للـــــتعلم ر"حtـــــام، معرفـــــة ا��يـــــاة، م7ـــــا ـــر (ت ا��يــ ــــار النظــ ــا \ـــــ= &طـ يســـــبق ¦عرwف7ـــ

� )للبحـــث�، وwحـــدد الطالــــب اســـتجابتھ ع�ـــ� مفــــردات املقيـــاس باســـتخدام أســــلوب ليكـــرت ا�Lما�ــــ
جة كب��ة جـدا: وذلك باختيار أحد البدائل ا�Lمسة التالية أوافق بد

ً
جـة كب�ـ�ة -ر  أوافـق -ر أوافـق بد

جـة كب�ـ�-ا+ـ= حـد مـا جـات -ة ر ال أوافـق بد ، وقــد )1 -2 -3 -4 -5(ر ال أوافــق ع�ـ� �طـالق، يحـدد ل7ـا د
وقـد تـم اسـتخدامھ �ـأداة لقيـاس . بالتحقق من صدقھ وثباتھ ع�� الب¥ئـة العرJيـة) 2012أيوب(قام 

اسـة �ـل مـن  اسـات مثـل د رالتفك�� القـائم ع�ـ� ا��كمـة \ـ= عديـد مـن الد عبـد (، )2012عـالء ايـوب(ر

                                                
 .الصورة النهائية لمقياس االندماج األكاديمي) 4( ملحق -4
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عبــد الـــرحمن آل دحـــيم (، )2018تــامر إبـــرا/يم (، )2017� الـــذياÉيقــ²�(، )2016الــرحمن آل دحـــيم
  ).2021قطار عبد الرحيم(، )2020/الة أبو العال(، )2020والء صالح الدين (، )2019وعالء أيوب

  : صدق املقياس-
اسـة �ـل مـن ا+ـ= تمتـع املقيـاس ) 2016عبـد الـرحمن آل دحـيم(، (Brown & Greene, 2006)ر¦ش�� د
Dومtعـــادٍبمواصــفات ســـيY"ى�ية جيـــدة ع�ـــ� مــستو البنـــاء العـــام�= وع�ـــ� مــستو ثبـــات املفـــردات و ى ٍ .

وللتحقــق مــن صــدق املقيــاس قامــت الباحثــة Yعرضــة ع�ــ� مجموعــة مــن الــسادة ا�Vكمــ�ن عــدد/م 
ات املقياس ملا وضعت لقياسھ ولطالبات الفرقة الثانيـة، )5( ر، إلبداء الراي حو مدي مناسبھ عبا ل

اء السا ة : دة ا�Vكم�ن تم ¦عديل ما ي�=روJناء ع�� آ أل7ـم (لتـصبح ) 22(رحذف الـضم�� أنـا مـن العبـا
ُ

أنـــا أل7ــم (بـــدال مــن ) Øخــرwن) أؤثــر \ـــ=(
ُ

ة )Øخـــرwن) أؤثـــر \ــ=( انـــا ع�ــ� وÚـــ= (مــن ) 32(ر، و¦عــديل العبـــا
ا)قلــدي وÚــ= بــالطر اLVتلفــة با��يــاة(ا+ــ= ) قبــالطر اLVتلفــة با��يــاة ت ر، مــع &تفــاق ع�ــ� بــا�= عبــا

  .املقياس

  :  تم حساب ثبات املقياس بطرwقت�ن: ثبات املقياس-

حيـــث تـــم تطبيـــق املقيـــاس ع�ـــ� عينـــة البحـــث &ســـتطالعية، وأعيـــد تطبيقـــھ مـــرة :  إعـــادة التطبيـــق-
ة  مËـــ� قـــد رأخـــر ع�ـــ� نفـــس العينـــة بفـــار  ز ق تبـــاط ) 21(ي ، وحـــساب معامـــل ا ريـــوم مـــن التطبيـــق "و ل

جـــات التطبيقــــ�ن، وJلـــ رب��ســـو بــــ�ن د تبــــاط ن ، ممـــا يــــدل ع�ـــ� أن املقيــــاس يتمتــــع )0.87(رغ معامــــل &
جة عالية من الثبات   .ربد

نبــاخ- نبــاخ(تــم حــساب معامــل الثبــات للمقيــاس بطرwقــة : و طرwقــة الفــا كر  وذلــك لزwــادة) وألفــا كر
، و°= قيمة أيضا مرتفعة )0.83(ثبات املقياس، وJلغت قيمة معامل الثبات للمقياس كtل  \= الثقة

َ

  .  ؤكد ثبات املقياس وصالحيتھ للتطبيق ع�� عينة البحثمما ي

تبـاط :-�ساق الداخ�: للمقياس- ر للتحقـق مـن &¦ـساق الـداخ�= للمقيـاس تـم حـساب معامـل &
جات املقياس، كما يو�� ا�Uدو التا+= جة �ل Yعد من أYعاد املقياس واUVموع الك�= لد لب�ن د ر   :ر

  ) 5(لجدو 

تباط ب/ن د رمعامالت - جات املقياسر � لد�  رجة *ل �عد من أ�عاد املقياس وا¨rموع الك

  ىمستو الداللة  )ر(قيمة   البعد

  0.01  **0783  .معرفة الذات) 1

ة &نفعاالت) 2   0.01  **0827  .رإدا

  0.01  **0761  .&يثار) 3

  0.01  **0836  .املشاركة املل7مة) 4

  0.01  **0825  .اصدار &حtام) 5

  0.01  **0814  .معرفة ا��ياة) 6

ات ا��ياتية) 7   0.01  **0796  .رامل7ا

  0.01  **0787  .&ستعداد للتعلم) 8



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

179 

جــة �ــل Yعــد مــن أYعــاد املقيــاس واUVمــوع  تبــاط بــ�ن د ريتــ�ë مــن ا�Uــدو الــسابق أن معــامالت & ر ل
جات املقيــــاس تDــــ�اوح بــــ�ن  ـــ= قــــيم دالــــة إحــــصائيا، ممــــا يــــدل ع�ــــ� ان ) 0.836، 0.761(رالك�ــــ= لــــد و°ـ

  ).5 (اس يتمتع باال¦ساق الداخ�= املناسب للتطبيق ع�= عينة البحثاملقي

من املقياس - مـن :زحساب  ز تم حساب الزمن املالئم لتطبيـق املقيـاس عـن طرwـق حـساب متوسـط 
ـــراد العينـــــــة &ســـــــتطالعية، و�ـــــــان  ــــل افــــ ـــــافة ) 40(املقيـــــــاس لtـــ ــــة، مـــــــع إضــ ـــراءة ) 5(دقيقـــ دقـــــــائق لقــــ

  .دقيقة) 45( للمقياس التعليمات، وJذلك أصبح الزمن الك�=

جـات املقيـاس وطرxقـة التـ6Åيح- جات للمقيــاس،  التقـدير اسـتخدام تـم: ر تقـدير د رالك�ـ� بالـد
قميـــة تبعـــا لنظـــام  حيـــث أعطـــي لtـــل مفـــردة قيمـــة 

ً
ر

ُ
 "��ان " نمـــوذج ليكـــرت ا�Lما�ـــ زبحيـــث يtـــو أو ن

جات املعطاة °=  جات املقياس ب�ن ) 1 -2 -3 -4 -5(رالد جة) 320-64(روJذلك ت�Dاوح د   .رد
  : إجراءات تنفيذ تجر�ة البحث: ثالثا

 =ïامUو للعام ا�& ��ا� ل   تم تطبيق ال��نامج \� الفصل الد ، حيث قامت الباحثة )2022-2021(ر
Yعقــد جلــسة تم7يديــة مـــع الطالبــات ò§ــدف إعطـــاÈ§ن نبــذة عــن ال��نـــامج وأ/ميتــھ وأ/دافــھ والـــتعلم 

عاتھ وخطوات تنفيـذه، باإلضـافة µس وا�Lدمي ومشر ر ا+ـ= تطبيـق أدوات البحـث قبليـا، ت�ـ= ذلـك تـد
ً

عات التعلم ا�Lدمي، ملدة  مـن ) 10(وموضوعات ال��نامج  وفقا لLÇطوات �جرائية ملشر زجلـسات، 
µس ال��نـامج بدايــة مــن "سـبوع الراYــع ا+ــ= "ســبوع  Éــع ســاعات اسـبوعيا، وقــد اســتمر تــد را�Uلـسة ا ر

ً

µس ا ل��نـــامج قامـــت الباحثـــة Yعقـــد جلـــسة ختاميـــة قـــدمت ف×§ـــا رالراYـــع عـــشر، وÉعـــد &ن¨§ـــاء مـــن تـــد
ـــاوí§ن أثنـــــاء التطبيـــــق، وتطبيـــــق أدوات البحـــــث Yعـــــديا وجمـــــع  الـــــشكر للطالبـــــات ع�ـــــ= الDـــــ<ام7ن و¦عــ

ً

  . البيانات استعدادا ملعا�U¨§ا إحصائيا واستخالص النتائج

  :نتائج البحث وتفس/!Iا ومناقش�Çا

®ع البيانات -1  :زالتحقق من اعتدالية تو

µع البيانات باستخدام اختبار شاب��وتم     (Shapiro- Wilk)  وwلك-زفحص اعتدالية تو

ف � &نـــــدماج (Kolmogorov- Smirnov) ســـــم��نوف-و، كـــــذلك اختبـــــار �لمـــــوجر�ــــ  لtـــــل مـــــن مقيا�ـ
  : ل&�ادي�� والتفك�� القائم ع�= ا��كمة، وا�Uدو التا+= يو�� ذلك

  )6(لجدو 

µع البي  اناتز نتائج اختبار اعتدالية تو

(Shapiro- Wilk  Kolmogorov- Smirnov  
  نوع املقياس

statistic df sig statistic df sig 

  0.200  27  0.124  0.792  27  0.985  .-ندماج +*ادي'8) 1

  0.069  27  0.161  0.534  27  0.967  .التفك/! القائم ع�: ا�6كمة) 2

ييتـــ�ë مـــن ا�Uـــدو الـــسابق أن مـــستو الداللـــة الختبـــار شـــاب�� �ـــستخدم إذا �ـــان �Uـــم  ( وwلـــك-ول
اك�ـ� مــن ) &نــدماج "�ـادي��، والتفك�ـ� القـائم ع�ــ= ا��كمـة(لtــل مـن مقيـاس ) 50العينـة اقـل مـن 

                                                
  .مقياس التفكير القائم علي الحكمة) 5( ملحق -5
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ات 0.05 ا لــــذلك فــــسوف يــــتم اســــتخدام &ختبــــا فقــــ ـــات، و µــــع البيانـ ا يــــدل ع�ــــ= اعتداليــــة تو ر، ممــــ و ز
ض البحث   .واملعلمية للتحقق من ��ة فر

ض البح -2   :ثوالتحقق من 6Ìة فر

أوال
ً

يوجــد فــر دال إحــصائيا  "لالتحقــق مــن Ìــ6ة الفــرض -و والــذي يــنص ع�ــ� انــھ: 
َ

ق

جـــات الطالبـــات مجموعـــة البحـــث \ـــ= التطبيقـــ�ن القب�ــــ=  بـــ�ن متوســـطي ≤ 0.05 ىعنـــد مـــستو رد
، "والبعدي ملقياس &ندماج "�ادي�� كtل، و�ل Yعد من أYعاده الفرعيـة لـصا�� التطبيـق البعـدي

) مرÉـع إيتـا(ملتوسط�ن مرتبط�ن، كما تم حـساب قيمـة ) ت(فرض تم حساب قيمة والختبار ��ة ال
&نــــدماج (للتعــــرف ع�ــــ� �Uــــم تــــأث�� ال��نــــامج املقDــــ�ح ع�ــــ� املتغ�ــــ� التــــاYع ) d(وداللــــة �Uــــم التــــأث�� 

�  :لكما يو�� ا�Uدو التا+=) "�ادي�

  ) 7(لجدو

جات التطبيق�ن القب�= والبعدي رداللة الفر ب�ن متوسطي د    ملقياس &ندماج "�ادي��ق

:�  القياس القب

  27= ن 

  القياس البعدي

  27= ن 
  البيان

  

  املتوسط االبعد
&نحراف 

  ىاملعيار
  املتوسط

&نحراف 
  ىاملعيار

  قيمة 

  )ت(

ىمستو 
  الداللة

 قيمة مرÎع

 η2ايتا

rÏم 
  التأث/!

(d) 

داللة 
rÏم 
  التأث/!

-ندماج 
  املعر�:

  كب��  4.30  0.82  0.01  11.49  2.36  41.14  2.23  37.12

-ندماج 
  السلو*ي

  كب��  4.57  0.84  0.01  12.09  1.80  33.89  2.25  28.88

-ندماج 
  الوجداLي

  كب��  3.82  0.78  0.01  9.75  2.53  36.44  3.27  32.43

  كب��  7.38  0.93  0.01  19.56  3.70  111.48  3.84  89.48املقياس كhل

ىو الــــسابق وجــــود فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة يتــــ�ë مــــن ا�Uــــد ق بــــ�ن متوســــطي ) 0.01(ل
ـــدماج "�ـــــادي�� كtـــــل، وأYعـــــاده الفرعيـــــة لـــــصا��  ـــاس &نــ جـــــات الطالبـــــات عينـــــة البحـــــث \ـــــ= مقيــ رد

و°ــ= أك�ـ� مـن قيمــة ) 19.56 – 9.75(ا�VــسوJة تDـ�اوح بـ�ن ) ت(التطبيـق البعـدي، حيــث �انـت قـيم 
جـــات حر) ت( µس ال��نـــامج املقDـــ�ح قـــد أحـــدث )w)26ـــة را�Uدوليـــة عنـــد د ر، Sـــست�تج مـــن ذلـــك أن تـــد

لتحسنا وا��ا ود& \= مـستو &نـدماج "�ـادي�� لـدي طالبـات الفرقـة الثانيـة، وJـذلك يـتم قبـو  ي
ً ً

  .لالفرض &و للبحث

 -  �كما أسفرت النتائج أيضا عن أن قوة تأث�� ال��نامج املق�Dح \= تحـس�ن &نـدماج &�ـادي�
 ، كما تراوحت قـيم �Uـم التـأث�� )0.93 – 0.78(حيث تراوحت قيم مرÉع ايتا ب�ن " كب��ة"

(d) ـــ�ن جات ا�Vـــــددة لداللــــــة �Uـــــم التــــــأث�� )7.38 -3.82( بــ ـــيم بالــــــد ــــة /ــــــذه القــ نـ ر، وJمقا ر
نجـد ان �Uـم التـأث�� ) 23: 2010رضا الـسعيد) ( كب��0.15 متوسط ، 0.06صغ��، 0.01(
يالذي حدث \= مستو &ندماج &�ادي�� للطالبات يرجع مما يدل ع�= أن التغ��  ،"كب��"



 

 جامعة األزهر
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جـــة كب�ـــ�ة ا+ـــ= تــــأث�� املتغ�ـــ� املـــستقل  ، وwمكـــن تفـــس�� /ـــذه الن�يجــــة )ال��نـــامج املقDــــ�ح(ربد
 تطبيــق خطــوات الــتعلم ا�Lــدمي ســاعد الطالبــات ع�ــ= اختيــار مــشكالت واقعيــة -: بمــاي�=

Jط7ــا بــاملنxy، وجمــع البيانــات وامل علومــات املتعلقــة بتلــك املــشكالت وJنــاء روJنــاء املعرفــة و
  .املعرفة بأنفس7ن، سا/م \= ¦عميق التعلم وتنمية &ندماج املعر\= لدé§ن

ـــــصال والتعـــــــاو  -  ـــتعلم ا�Lـــــــدمي اعطـــــــي الفرصـــــــة للطالبـــــــات لالتــ عات الــــ ناســــــتخدام مـــــــشر و
ـــتعلم ال�ـــــشط خـــــارج حــــدود الغـــــرف الـــــصفية  وا��ــــوار واملناقـــــشة، كمــــا اعطـــــي الفرصـــــة للـ

اســـــة وداخل7ـــــا، واملـــــ ـــة الد ـــل قاعــ ـــل مـــــع &قـــــران و"ســـــاتذة داخــ ــــة والتفاعــ رشاركة �يجابيـ
غبــ¨§ن \ـــ=  /ن باملتعــة و wــادة شــعو ع، ممــا اثـــر ع�ــ=  ج7ــا، و&حتفــال \ــ= í§ايــة املــشر روخا ر زو ر
رالــتعلم والعمــل، كمــا عــز دو املعلمــة وتوج×§7ــا للطالبــات ا+ــ= مــصادر الــتعلم و¦ــU³يع7ن  ز

مل7ـــام املطلوJــة، وتنميــة التفاعـــل والتواصــل فيمــا بيـــÕ§ن ع�ــ� التفك�ــ� \ـــ= "Sــشطة واتمــام ا
Jـــــط الــــتعلم با��يـــــاة \ــــ= تنميـــــة &نــــدماج الـــــسلو�ي  ـــ=  ـــة املــــستمرة ومـــــساعد©§ن ع�ـ رواملتاYعـ

 .والوجداSي لدي الطالبات

استھ واملشاركة بفاعلية  -  روضوح أ/داف ال��نامج وإعالم الطالبات ò§ا جعل7ن يقبلن ع�� د
Vـــــشطتھ اSتلفـــــةوايجابيـــــة \ـــــ= أL . �اســـــات ال�ـــــ روتتفـــــق /ـــــذه الن�يجـــــة مـــــع نتـــــائج Yعـــــض الد

اســـة �ـــل مـــن  ، )2019رwحـــاب نـــصر(راســتخدمت بـــرامج لتنميـــة &نـــدماج "�ـــادي�� مثــل د
)��ó¥2021يمحمود الش7او(، )2020دمحم عبد اللطيف(، )2020ماجد ع.( 

� انھ: ثانيا�ائيا قيوجد فر دال إحص :"التحقق من 6Ìة الفرض الثاLي والذي ينص ع
َ

جـــات الطالبـــات مجموعـــة البحـــث \ـــ= التطبيقـــ�ن القب�ــــ=  بـــ�ن متوســـطي ≤ 0.05 ىعنـــد مـــستو رد
والبعـدي ملقيـاس التفك�ـ� القــائم ع�ـ� ا��كمـة كtــل، و�ـل Yعـد مـن أYعــاده الفرعيـة لـصا�� التطبيــق 

ملتوســط�ن مــرتبط�ن، كمــا تــم حــساب قيمــة ) ت(والختبــار �ــ�ة الفــرض تــم حــساب قيمــة . البعــدي
للتعـــرف ع�ـــ� �Uـــم تـــأث�� ال��نـــامج املقDـــ�ح ع�ـــ� املتغ�ـــ� التــــاYع ) d(وداللـــة �Uـــم التـــأث�� ) امرÉـــع إيتـــ(
  :لكما يو�� ا�Uدو التا+=) التفك�� القائم ع�� ا��كمة(

  )8(لجدو 

جات التطبيق�ن القب�= والبعدي ملقياس التفك�� القائم ع�� ا��كمة ر داللة الفر ب�ن متوسطى د   ق

  قب�:القياس ال

  27= ن 

  القياس البعدي

  27= ن 
  البيان

  

  املتوسط االبعد
-نحراف 

  ىاملعيار
  املتوسط

-نحراف 
  ىاملعيار

  )ت(قيمة 
ىمستو 
  الداللة

 قيمة مرÎع

 η2ايتا

rÏم 
  التأث/!

(d) 

داللة 
rÏم 
  التأث/!

  كب/!  4.84  0.85  0.01  12.06  1.76  17.48  1.47  14.48  معرفة الذات

ة  رإدا
  نفعاالت-

  كب/!  4.16  0.81  0.01  10.86  1.35  23.00  0.90  19.74

  كب/!  3.93  0.79  0.01  10.18  3.22  56.48  1.38  49.92  -يثار

املشاركة 
  املل�مة

  كب/!  4.30  0.82  0.01  10.97  2.22  46.74  1.75  41.33
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  قب�:القياس ال

  27= ن 

  القياس البعدي

  27= ن 
  البيان

  

  املتوسط االبعد
-نحراف 

  ىاملعيار
  املتوسط

-نحراف 
  ىاملعيار

  )ت(قيمة 
ىمستو 
  الداللة

 قيمة مرÎع

 η2ايتا

rÏم 
  التأث/!

(d) 

داللة 
rÏم 
  التأث/!

  كب/!  4.19  0.81  0.01  10.83  2.73  32.25  1.85  26.70اصدار ا�6كم

  كب/!  5.1  0.87  0.01  13.37  2.23  25.18  1.30  46.33معرفة ا�6ياة

ات  رامل�ا
  ا�6ياتية

  كب/!  3.62  0.76  0.01  9.13  3.99  47.00  1.33  39.55

-ستعداد 
  للتعلم

  كب/!  3.01  0.69  0.01  7.68  1.72  22.48  1.71  18.18

  كب/!  7.38  0.93  0.01  19.51  10.94  297.62  3.28  256.25  املقياس كhل

ى الــــسابق وجــــود فــــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة يتـــ�ë مــــن ا�Uــــدو ق بــــ�ن ) 0.01(ل
جـــات الطالبـــات عينـــة البحـــث \ـــ= مقيـــاس التفك�ـــ� القـــائم ع�ـــ� ا��كمـــة كtـــل، وأYعـــاده  رمتوســـطي د

و°ـ= ) 19.51 – 7.68(ا�VسوJة تDـ�اوح بـ�ن ) ت(الفرعية لصا�� التطبيق البعدي، حيث �انت قيم 
µس ال��نـامج املقDـ�ح )26(جات حرwة را�Uدولية عند د) ت(أك�� من قيمة  ر، Sست�تج من ذلـك أن تـد

قد أحدث تحسنا وا��ا ود& \= 
ً ً ً

التفك�� القائم ع�� ا��كمة لدي طالبات الفرقة الثانية، يمستو 
  .لوJذلك يتم قبو الفرض الثاSي للبحث

قائم ع�� كما أسفرت النتائج أيضا عن أن قوة تأث�� ال��نامج املق�Dح \= تحس�ن التفك�� ال
ـــــ�ن " كب�ــــــ�ة"ا��كمــــــة  ـــــم )0.93 – 0.69(حيــــــث تراوحــــــت قــــــيم مرÉــــــع ايتــــــا بـ ــــا تراوحــــــت قــــــيم �Uـ ، كمــ

جات ا�Vــددة لداللـة �Uــم التـأث�� نجــد ان )7.39 -3.01(بـ�ن (d)التـأث�� نــة /ـذه القــيم بالـد ر، وJمقا ر
 ا��كمــةالتفك�ـ� القــائم ع�ــ� يالتغ�ــ� الـذي حــدث \ــ= مــستو ممـا يــدل ع�ــ= أن  ،"كب�ــ�"�Uـم التــأث�� 

ـــ= تــــأث�� املتغ�ــــ� املــــستقل  جــــة كب�ــــ�ة ا+ـ ، وwمكــــن تفــــس�� /ــــذه )ال��نــــامج املقDــــ�ح(رللطالبــــات يرجــــع بد
  : الن�يجة بما ي�=

ة مـشكالت مـن ا��يــاة اليوميـة تتحـدي تفك�ـ� الطالبــة،  - رتـصميم مواقـف ¦عليميـة تفاعليـة \ــ= صـو
ات، قـد ســاعد/ا \ـ = تنميــة التفك�ـ� القــائم ع�ــ� رو¦عط×§ـا الفرصــة للتفك�ـ� والتأمــل واتخـاذ القــرا

ب مـــع النـــاس اLVتلفـــ�ن، و&حتtـــاك بـــبعض  را��كمـــة، كمـــا ان التفـــاعالت مـــع Øخـــرwن، والتجـــا
ـــرwن، والبعـــــــد عـــــــن  ــــتعلم وØخـــ ــــع الـــ ـــات مــ ـــــسات، ادي ا+ـــــــ= تــــــوف�� الفـــــــرص لتفاعــــــل الطالبــــ املؤسـ

ولــة التوصــل ا+ــ= التنافــسية والفرديــة و&/تمــام بــاUVتمع، والتفك�ــ� والتأمــل \ــ= املــشكالت ومحا
  .لحلو ل7ا

ات -  ـــة ا�Vليـــــة، وتقــــديم املقـــــر ـــتعلم القــــائم ع�ـــــ� ا��Lــــ�ة املباشـــــرة، و"Sــــشطة ال�ــــ� تخـــــدم الب¥ئـ ر الـ
ة اســـية \ـــ= صـــو رالد  مـــشكالت حقيقيـــة، والـــدمج بـــ�ن ا�Uوانـــب املعرفيـــة والوجدانيـــة \ـــ= عمليـــة ر

ط تنميـة التفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��كمـة،  واملـشاركة \ـ= التخطـيط والتعلم، وجميع7ا تتفق مع شر
سة التأمل  wر، وتوف�� الفرص ملما عات وتنفيذ/ا، ومتاYعة وتقوwم "داء، وكتابة التقا رللمشر ر و

ات وإيجـاد حلــو للمـشكالت ، ممــا �ــساعد ع�ـ= إكــساب الطالبـة لواتخـاذ القــرا ات التفك�ــ� ر ر م7ــا
wة الت ـــــا ضـــــــر ـــــل املـــــــشكالت، وجميع7ــ ات حــ ـــــ� الناقـــــــد، وم7ـــــــا رالتـــــــأم�=، والتفك�ــ ات ور رخـــــــاذ القـــــــرا
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 /ـــذه  وتتفـــق.ا��كيمـــة، ممـــا ســـاعد ع�ـــ= تحـــس�ن التفك�ـــ� القـــائم ع�ـــ= ا��كمـــة لـــدي الطالبـــات
اسات ال�� استخدمت التعلم ا�Lدمي لتنمية Yعض أنواع التفك��  رالن�يجة مع نتائج Yعض الد

اســة �ــل مــن  فعــت(، )2016شــيماء حــسن(، )2015ىســـلو دمحم(رمثــل د داليـــا (، )2016رإبــرا/يم 
�الشرJيË2019.( 

   :التوصيات

� الباحثة بما ي�=                ��  : \� ضوء نتائج البحث ا��ا+= تو

wادة - µس مقر ترJية ومشكالت مجتمع، مع  ز &ستفادة من ال��نامج املق�Dح \= البحث ا��ا+= \= تد رر
µس املقر ا+=  رساعات تد   ).عم�=2 -ينظر2(ساعات ) 4(ر

ات ا– عات الــتعلم ا�Lــدمي بــاملقر ة توظيــف مــشر ر ضــر و \ــ= املراحــل التعليميــة اLVتلفــة رو اســية  رلد
wب الطالب ع�� خدمة مجتمع7م   .رلتد

عات - äw§م ع�ــ� اســتخدام مــشر µس واملعلمــ�ن لتــد Ýwيــة ألعــضاء /يئــة التــد ات تد ش ودو وعقــد و ر ر ر ر ر
 .التعلم ا�Lدمي

 . &/تمام ب�نمية وتحس�ن التفك�� القائم ع�� ا��كمة لدي الطالب-

ملق�Dح \= البحث ا��ا+= \= تحس�ن &ندماج "�ادي�� والتفك�� القائم ع��  &ستفادة من ال��نامج ا-
  .يا��كمة لدي الطالب املعلم�ن \= �ليات أخر

µس حديثــة ومتنوعــة ¦ــساعد ع�ــ= مــشاركة الطــالب والتواصــل والتعــاو فيمــا - ن اســتخدام طــر تــد رق
�  .بيÕ§م لتنمية &ندماج &�ادي�

ـــداد الطالبـــــات - عات الـــــتعلم ا�Lـــــدمي  تـــــدعيم بـــــرامج إعــ ـــة &قتـــــصاد امل?<+ـــــ= بمـــــشر واملعلمـــــات بtليــ
 .و¦U³يع7ن ع�� املشاركة الفاعلة ف×§ا

  :املق"!حات

ا للبحث ا��ا+= ومÕ§ا                 اسات استكماال واستمرا رتق�Dح الباحثة عددا من الد   : ر

µسية أخر \= تحس�ن &ندماج "�ادي�� والتفك�� ا- اسة أثر استخدام إس�Dاتيجيات تد ي د ر لقائم ر
  . ع�� ا��كمة لدي الطالب

عات التعلم ا�Lدمي–   .و تطوwر مناxæ &قتصاد امل?<+= للمرحلة الثانوwة \= ضوء مشر

اسة مماثلة ع�� عينة من الطالب \= تخصصات أخر مختلفة- ي إجراء د   .ر

ـــتعلم ا�Lـــــدمي لتنميـــــة التفك�ـــــ�- عات الــ ـــ� مــــشر ـــ�ح \ـــــ= &قتــــصاد امل?<+ـــــ= قـــــائم ع�ــ  و بنــــاء برنـــــامج مقDــ
=Úبدا�.  

µس باســـتخدام - عات الـــتعلم ا�Lـــدمي، والتـــد µس بتوظيـــف مـــشر نـــة بـــ�ن التـــد اســـة مقا ر اجـــراء د ر ر ور
ة ع�� حل املشكالت µس أخر ع�� التفك�� املستقب�= والقد رطر تد ير   .ق
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  :مراجع البحث

أوال
ً

  :املراجع العر�ية: 

� /ادي -  �ا�  بقلق املستقبل لدى طلبھ �ليھ ال�Dبيـة &ندماج ا�Uامï= وعالقتھ): 2018(ر اب�سام 
ات للعلـــوم  ر"ساســـية، مجلـــھ الفنـــو وØداب وعلـــوم &Sـــسانيات و&جتمـــاع، �ليـــھ &مـــا ن

  .280-261، صـ32ال�Dبوwة، ع

فعـــت إبــرا/يم - ات تـــصميم ): 2016(ر ابــرا/يم  رأثـــر برنـــامج قــائم ع�ـــ� الــتعلم ا�Lـــدمي \ـــ= تنميــھ م7ـــا
wاضــيات، مجلــھ املــواد التعليميــة والتفك�ــ� & رســ�Dاتي	= لــدى الطــالب املعلمــ�ن تخــصص 

ن، يونيو، صـ سعيد، العدد العشر و�ليھ ال�Dبية جامعھ بو   .74 -39ر

- �ËيJــــــسن الــــــــشر ــــــاز حــ ـــــالم البــ ـــــــوم واملــــــــسئولية ): ٢٠١١( أحـــ ــــــتعلم العلـ ــة لــ ـــــــز الدافعيــــــــة الذاتيــــــ ¦عزwـ
ـــذ املرحلـــــة &عداديــــة، ـــدمي لــــدى تالميــ ـــة مـــــن خــــالل الـــــتعلم ا�Lــ جلـــــة ال�Dبيـــــة م &جتماعيـ

  .286-255يوليو، صـ) 3(، العدد )14(العلمية، ا�Uمعية املصرwة لل�Dبية العلمية، اUVلد 

µس ا�Uغرافيـا لتنميـھ الـوÚ= ): 2019( اسراء عبد العاطي �õاتھ - راستخدام التعلم ا�Lدمي \ـ= تـد
سالة ماجست�� �ليھ ال�Dبية للبنات جا ر&قتصادي لدى طالب الصف &و الثانو  ي معھ ل

  .ع�ن شمس

µس علــم &جتمــاع باســتخدام ). 2012(آمــال جمعــة عبــد الفتــاح دمحم -  رفاعليــة برنــامج مقDــ�ح \ــ= تــد
ات اتخـــاذ القــــرار لـــدى الطــــالب  رالـــتعلم ا�Lـــدمي ع�ــــ� تنميـــة املــــسئولية &جتماعيـــة وم7ــــا

اســــات &جتماعيــــة املعلمــــ�ن شــــعبة الفلــــسفة و&جتمــــاع، ـــة للد ، رمجلــــة ا�Uمعيــــة ال�Dبوwـ
  .116-53مايو،) 42( "لية ال�Dبية، العدد -عة ع�ن شمسجام

� لتنميــھ التفك�ــ� القــائم ع�ــ� ا��كمــة ): 2018( تــامر دمحم عبــد الغËــ� إبــرا/يم -vw رفاعليــھ برنــامج تــد
ـــ� &خـــــــصائي�ن  ــــھ ع�ــــ اســـــــة مطبقـــ ـــدير \ـــــــ= ا�Lدمـــــــة &جتماعيـــــــة د ـــ ـــــس�ن عمليـــــــھ التقـ رلتحــ

�، مجلــھ ا�Lدمـة &ج��ـ تماعيــة ا�Uمعيـة املــصرwة لألخــصائي�ن ر&جتمـاعي�ن باUVــال املد
  .509 -467، صـ 3، ج59&جتماعي�ن، ع

جـــة توظيـــف معل�ــــ� مـــادة ال�Dبيـــة الوطنيـــة واملدنيـــة باملرحلــــة ): 2012( حامـــد عبـــد هللا طالحفـــة - رد
µس، واملعيقــــات ال�ــــ� تحــــو دو  عات الــــتعلم ا�Lــــدمي \ــــ= التــــد ن"ساســــية العليــــا ملــــشر ل ر و

دنية    .363-347، صـ )4(، العدد )8(\= العلوم ال�Dبوwة، اUVلد رتنفيذ/ا، اUVلة "

نـة ): 2014( حل�ـ� الفيـل - � السـ�Dاتيجيات الـتعلم العميـق والـسط#= \ـ= الت�بـؤ باملرvو&سـ7ام ال�ـس
� واملعر\ـــــ= لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة �عداديـــــة، اUVلـــــة املـــــصرwة �óـــ املعرفيـــــة و&نـــــدماج النفــ

اسات النفسية ،   .434 -257، صـ)83(، 24رللد

يمف7ـــوم الـــذات "�اديميـــة ومـــستو الطمـــوح "�ـــادي�� وعالق¨§مـــا ): 2017( حنـــان حـــس�ن محمـــود -
، 25باالندماج "�ـادي�� لـدي عينـھ مـن طالبـات ا�Uامعـة، مجلـة العلـوم ال�Dبوwـة، اUVلـد

  .646 -602، صـ)2(، ع)2(ج 

- �ËيJي الــــشر عات الــــتعلم ): 2019(ز داليـــا فــــو ا�Lــــدمي لتنميــــة التحــــصيل وبرنــــامج قــــائم ع�ــــ� مــــشر
ات التفك�ـ� املــستقب�= لـدى طـالب شــعبة ا�Uغرافيـا بtليــات  رواملـسئولية &جتماعيـة وم7ــا

سعيد، ع   .368-308، أكتوJر، صـ 28رال�Dبية، مجلة �لية ال�Dبية، جامعة بو
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ضا مسعد السعيد عصر - ، الرwاض، دار الز/راء): 2010(ر  � وال�Dبو�óي�حصاء النف.  

wحـــاب احمـــ- µس العلـــوم لتنميـــة ): 2019(د عبـــد العزwـــز نـــصر ر  راســـتخدام التعلـــيم ال�Dفي�ـــ� \ـــ= تـــد
التحـــصيل و&نـــدماج "�ـــادي�� لـــدي تالميـــذ املرحلـــة &بتدائيـــة، اUVلـــة املـــصرwة لل�Dبيـــة 

  .144 -99، يونيو، صـ6، ع2العلمية، مجـ

- �wاض نايل العاس� �، مجلـة نقـد وتنـوwر، ردو ال�Dبية \� تنميـة ا��كمـة \ـ� املـنy): 2015(ر ��ـ رx املد
 .125 -97، يناير، صـ 1ع

wـــد ســـليمان العـــدوان - ات التفك�ـــ� &بـــداÚ= \ـــ= مــــاده ): 2016(ز  رأثـــر الــــتعلم ا�Lـــدمي \ـــ= تنميـــھ م7ــــا
دن، مجلــــھ �ليــــھ ال�Dبيــــة جامعـــــھ  � \ــــ= "�را�Uغرافيــــا لــــدى طلبــــھ الــــصف التاســــع &سا�ــــ

  . 353 -327، صـ)2 (32أسيوط، 

عاتھ \ــ= مــنxy ال�Dبيــة الوطنيــة ): 2002(القحطــاSي  ســالم بــن ع�ــ= -  وتــضم�ن الــتعلم ا�Lــدمي ومــشر
باملرحلـــة الثانوwــــة \ـــ= اململكــــة العرJيـــة الــــسعودية، مجلـــة العلــــوم ال�Dبوwـــة، �ليــــة ال�Dبيــــة، 

   .115-53، صـ 15جامعة امللك عبد العزwز، مج

� ب�بــاين مــستو تبــاين &نــدماج "�ــادي�� والتحـص): 2019( سـامح ســعد الــدين حـرب -�ا�ــ ىيل الد ر
&ســـلوب التنظي�ـــ� ا��ركـــة والتقيــــيم والـــصمود "�ـــادي�� لــــدي طـــالب ا�Uامعـــة، مجلــــھ 

  .80-1، يوليو، صـ119، ع�30ليھ ال�Dبية جامعھ بÕ§ا، مجـ

µس القـــــضايا ): 2015(ى ســــلو عثمــــان دمحم - ـــامج مقDــــ�ح قــــائم ع�ــــ� الــــتعلم ا�Lــــدمي لتــــد رفاعليــــھ برنـ
ات التفك�� املستقب�= والوÚ= املعاصرة لطالب شعبھ ا wخ بtليات ال�Dبية \= تنميھ م7ا رلتا ر

اه �ليھ ال�Dبية، جامعھ الفيوم سالة دكتو رò§ذه القضايا،    .ر

ات ). 2016( شيماء محمـد ع�� حسن - رفاعلية برنامج مق�Dح قائم ع�� التعلم ا�Lدمي \� تنمية م7ا
� لـــــدى الطـــــالب�óـــــµ ـــيات رالتفك�ـــــ� املـــــستقب�= وخفـــــض القلـــــق التد wاضــ ر املعلمـــــ�ن شـــــعبة 

مجلـــــة ترJوwـــــات الرwاضـــــيات، ا�Uمعيـــــة املـــــصرwة ل�Dبوwـــــات الرwاضـــــيات،  بtليـــــات ال�Dبيـــــة،
  .109-55يوليو، ) 7(، العدد )19(اUVلد 

� قـــائم ع�ـــ� التفك�ــــ� ): 2020( صـــا��ھ ب�ـــت احمـــد حـــسن ودمحم خليفـــھ الــــشرwدة -vw رأثـــر برنـــامج تـــد
جامعــھ امللــك خالــد بمدينــھ اò§ــا، مجلــھ ا�Uامعــة التــأم�= \ــ= تنميــھ ا��كمــة لــدى طالبــات 

اســات ال�Dبوwــة والنفــسية ا�Uامعـة �ســالمية Yغــزة، مــج  -427، ص3، ع28ر�سـالمية للد
449.  

اســة \ــ= ): 2016( صــفاء ع�ــ= احمــد عفيفــي -  � لإلبــداع &نفعــا+= واســ�Dاتيجيات الدvر&ســ7ام ال�ــس
صص لـــدى طـــالب ا�Uامعـــة مجلـــھ �ليـــھ اYعـــاد &نـــدماج "�ـــادي�� \ـــ= ضـــوء النـــوع والتخـــ

 .202-63، صـ3، ع 40ال�Dبية \= العلوم النفسية، جامعھ ع�ن شمس �ليھ ال�Dبية، مج

برنامج قائم ع�� التعلم ا�Lدمي لتنمية &ستقصاء وÉعـض ). 2018( صوفيا محمـد أحمد إبرا/يم -
ات التفك�ــ� �بــداÚ= واتخــاذ القــرار لــدى تالميــذ املرحلــة �عدا ديــة \ــ= مــادة العلــوم، رم7ــا

wة اه، �لية ال�Dبية، جامعة �سكند رسالة دكتو    .رر
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ر طــار نــو الــدين دمحم عبــد الــرحيم - تحليــل مــسار العالقــات الــسبÝية بــ�ن التفك�ــ� املتفــتح ): 2021(ق
� لــدى طلبـــة �ا�ــ رال�ــشط، التفك�ــ� القــائم ع�ــ� ا��كمــة، الــسعة العقليــة والتحــصيل الد

 �لية ال�Dبية، ع -م للعلوم ال�Dبوwة والنفسية جامعة الفيوم ا�Uامعة، مجلة جامعة الفيو
  .155 -111، سÝتم��، صـ11، ج15

التفك�� القائم ع�� ا��كمة كمتنvـ% بالعوامـل ا�Lمـس ): 2016( عبد الرحمن ظافر ف7د آل دحيم -
رســـالة ماجـــست��، قـــسم ال�Dبيـــة . ىالك�ـــ� للL³ـــصية لـــدى املو/ـــو�Jن \ـــ= املرحلـــة الثانوwـــة

  .، جامعة امللك فيصلا�Lاصة

ا��كمــة وعالق¨§ــا بالــسعادة النفــسية لــدى طلبــة جامعــة ): 2015( عفــراء ابــرا/يم خليــل العبيــدي -
  .201 -181، صـY10غداد، اUVلة العرJية لتطوwر املو/بة، اUVلد السادس، العدد

� لتنميـة التفك�ـ� القـائم ): 2012( عـالء الـدين عبـد ا��ميـد أيـوب -vw ع�ـ� ا��كمـة \ـ� رأثـر برنـامج تـد
تحــس�ن اســ�Dاتيجيات املواج7ــة ��ــل املــشكالت الــضاغطة لــدى طــالب ا�Uامعــة، اUVلــة 

اسات النفسية، اUVلد    ـ 241 -202، ص77، العدد22راملصرwة للد

ـــد ا��ميــــــد أيــــــوب - الوجــــــھ املكمــــــل LVرجــــــات الــــــتعلم ا�Uــــــامï= : ا��كمــــــة): 2015( عــــــالء الــــــدين عبـــ
  .https://acakuw.com/?p=16205أ�اديميا، 

أثــر اســتخدام اســ�Dاتيجية الـــتعلم ا�Lــدمي \ــ= ¦علــم الكيميــاء لتنميـــة ): 2020(ي عمــاد دمحم /نــداو - 
ات القر ا��ادي والعشرwن، اUVلة املصرwة لل�Dبية العلمية، العـدد الثالـث، اUVلـد  نم7ا ر

س، صـ ن، ما رالثالث والعشر   .195 -152و

ات التحليليــــة �بداعيـــة، الطبعـــة "و+ــــ�، ): 2010( فاطمـــة أحمـــد ا�Uاســـم - رالــــذ�اء النـــا)� والقـــد
µع   .زعمان، ديبونو للطباعة وال�شر والتو

شيد خضر - ر فخر  عات الـتعلم ا�Lـدمي \ـ= كتـب ال�Dبيـة الوطنيـة واملدنيـة ): 2012(ي وتضم�ن مشر
- 32، ابرwل، صـ 90، ع23ية، جامعة بÕ§ا، مج\= املرحلة "ساسية العليا، مجلة �لية ال�Dب

62.  

- ¸�óي \ـــ= ): 2020( ماجــد دمحم عثمـــان ع¥ــÉاتيجية ا��ـــديث الــذا¦ي �يجـــا�Dب ع�ـــ� اســw رفعاليـــة التــد
ي&نــدماج "�ــادي�� والثقــة بـــالنفس لــدى الطــالب ذو القلـــق &جتمــاÚ= \ــ= �ليـــة Øداب 

ــــسا ــــة الطــــــائف للعلــــــوم �Sــ ــة جامعــ ــــائف، مجلــــ ــــÝتم��، 22، ع6نية، مــــــجبجامعــــــة الطــ ، ســ
  .570-529صـ

� قــائم ع�ــ� مtونــات الــذ�اء &خال�ــ= \ــ= ): 2020( دمحم ســيد دمحم عبــد اللطيــف -vw رفاعليــھ برنــامج تــد
ــــي لـــــــدى طــــــالب املرحلـــــــة  ــــض مـــــــستو التنمــــــر &لك�DوSــ ـــــادي�� وخفــ ىتنميــــــھ &نــــــدماج "�ــ

�wبو�Dابطھ ال اسات عرJيھ \= ال�Dبية وعلم النفس،  رالثانوwة، د  - 93، ص123ن العرب، عر
154.   

اشدة، عبد هللا عاطف الطراونة - ونا ): 2021(و دمحم سالم الر رأثر التعلم عن Yعد \= ظل جائحة �و
COVID19  مـــاح دنيـــة، مجلـــة  رع�ـــ� عمليـــة &نـــدماج "�ـــادي�� لـــدى طلبـــة ا�Uامعـــة " ر

اسات، ع   .296-269، أكتوJر، صـ59رللبحوث والد
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Jيـــــع إســــماعيل الـــــ- ـــود  ات الـــــتعلم ): 2021(يش7او ر محمـ � قـــــائم ع�ــــ� Yعـــــض م7ــــاvw رأثــــر برنـــــامج تــــد ر
ــــدماج "�ـــــــادي�� لــــــدى عينــــــة مـــــــن املــــــرا/ق�ن ذو �عاقـــــــة  ــــ= &نــ ي&جتمــــــاÚ= الوجــــــداSي \ـــ

/ر، ع    .174 -123، يناير، صـ4، ج189زالبصرwة، مجلة ال�Dبية، �لية ال�Dبية جامعة "

، سم��ة أبو ا��سن ا- فاعلية برنامج ): 2020(لنجار، فيوليت فؤاد ابرا/يم ق محمود دمحم عبد الراز
اســيا باملرحلـــة  شــادي \ــ= تنميــة التفك�ــ� القــائم ع�ــ� ا��كمــة لــدى الطــالب املتفــوق�ن د رإ ر

  .51-30، صـ3الثانوwة، اUVلة الدولية للعلوم ال�Dبوwة والنفسية، ع

ة صالح أنو العدو - ي مر ر Lدمي لتحقيق Yعض أ/داف فاعلية برنامج قائم ع�� التعلم ا�). 2014(و
wة، عـالم ال�Dبيـة، املؤسـسة  ربرنامج إعداد معلم ا�Uغرافيـا ب(ليـة ال�Dبيـة جامعـة �سـكند

د الÝشرwة، العدد  ات العلمية وتنمية املوا رالعرJية لالس�شا   .375-361يوليو، ) 47(ر

ـــ= إعـــــداد املعلــــم ): 2016( نــــايف نـــــافع ا��رÉــــي - tليــــة ال�Dبيـــــة ب" الطالـــــب"فاعليـــــة الــــتعلم ا�Lـــــدمي \ـ
اسـات العليـا -"ساسية بدولة الtوwت، مجلة العلوم ال�Dبوwة، جامعة القا/رة  ر �ليـة الد

  .، د�سم��5، ع 24لل�Dبية، مج 

ـــة ع�ــــ� ): 2020( نــــرم�ن مــــصطفى ا��لــــو، شــــيماء ò§ــــيج متــــو+= - أثــــر توظيــــف منــــصة إلك�Dونيــــة قائمـ
ة املعرفة Class Easy استخدام موقع ات إدا رلتنمية م7ا  الL³صية و&ندماج "�ادي�� ر

لــدى الطالبـــة املعلمـــة بtليـــة &قتــصاد امل?<+ـــ=، مجلـــة �ليـــة ال�Dبيــة، جامعـــة كفـــر الـــشيخ، 
  . 179-105، صـ1، ع20مج

فعاليـــة اســـتخدام اســـ�Dاتيجية الـــتعلم ا�Lـــدمي \ـــ= تنميـــة ): 2006( /الـــة الـــ�³ات عطيـــة يوســـف - 
ــــة لـــــدى تالميـــــذ املرحلـــــة &ب ات &جتماعيـ رســـــالة ماجـــــست��، �ليـــــة ال�Dبيـــــة، . تدائيـــــةرامل7ـــــا

 .جامعة بÕ§ا

يفاعليھ برنامج تنمو قائم ع�� توظيف ا�Vطات العلمية املدمجة ): 2020( /الھ سعيد ابو العال -
ات املوج7ـة نحـو املـستقبل \ـ= ضـوء  روتأث��ه ع�� التفك�� املس�ند ا+� ا��كمة وÉعـض امل7ـا

لــدى طالبـات �ليـھ ال�Dبيـة النوعيـة جامعــھ ناس�ـشراف كفـاءات القـر ا��ـادي والعـشرwن 
ابطــــھ ال�Dبـــو�wن العــــرب، ع  اســـات عرJيــــھ \ـــ= ال�Dبيــــة، وعلـــم الـــنفس  wة، د ر�ســـكند ر  128ر

  .360 -303د�سم��، صـ 

برنـــامج إثرا*ـــي مقDـــ�ح \ـــ= ضـــوء الفلـــسفة الواقعيـــة لتنميـــة اليقظـــة ): 2020( والء دمحم صــالح الـــدين -
كمـة لـدى الطالـب معلـم الفلـسفة بtليـة ال�Dبيـة جامعـة العقليـة والتفك�ـ� القـائم ع�ـ� ا��

  ـ 670 -625، سÝتم��، ص77حلوان، اUVلة ال�Dبوwة، �لية ال�Dبية، جامعة سو/اج، العدد

ثانيا
ً

  : املراجع العر�ية باللغة -نجل/>ية:

- Ibtisam Rady Hadi (2018): University integration and its 
relationship to future anxiety among students at the College of 
Basic Education, Journal of Arts, Letters, Humanities and 
Social Sciences, Emirates College for Educational Sciences, p. 
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