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 املمخص

جننس وننوع ااعا نة والمرحمنة العمرينة عمنى الكشف عنن أرنر كنمن منن ال ىدف البحث إلى
( ذكننر وأنرننى مننن ذوي االحتياجننات ٓٚمننن   تكونننتعينننة لنند   الننتعممميمننات االنيمنناك  نن  

وتكونننت  ذوي صننعوبات تعمننم(  –معننا ين بصننريان  –معننا ين عننمعيان  –الخاصننة  معننا ين عًميننان 
 وتوصل البحث إلى: التعمم بأدوات البحث من مًياس االنيماك 

النتعمم تعنز  إلنى مت ينر ميمنات جد  روق ذات داللة إحصائية  ن  االنيمناك  ن  ال يو  -ٔ
  الجنس  ذكر، أنرى(

التعمم تعز  إلنى مت ينر ننوع ميمات يوجد  روق ذات داللة إحصائية    االنيماك     -ٕ
 لصالح المعا ين عمعيان  ااعا ة

 إلننى مت يننرالنتعمم تعننز  ميمننات يوجند  ننروق ذات داللننة إحصننائية  ن  االنيمنناك  نن    -ٖ
   ( عنة ٘ٔ-ٕٔالمرحمة العمرية لصالح الفئة من  

المرحمنة  –ننوع ااعا نة  – ذوي االحتياجنات الخاصنة –التعمم بناالنيمناك  الكممات المفتاحينة:
 العمرية 
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Engagement in learning in light of the different gender, type of 

disability & age stage among with special needs 

Abstract 

 
The research aims to detect the impact of gender and type of disability and 

age stage on engagement in learning tasks with sample consisted of (70) males 

and females with special needs (mentally handicapped - hearing impaired - 

visually impaired - with learning disabilities). The research tools consisted of 

scale engagement in learning. The research concluded: 

1- There are no statistically significant differences in engagement in 

learning tasks due to the gender variable (male, female). 

2- There are statistically significant differences in the engagement in 

learning tasks due to the type of disability variable in favor of the 

hearing impaired. 

3- There are statistically significant differences in the engagement in 

learning tasks due to the variable of the age stage in favor of the group 

from (12-15) years. 

 

key words: Engagement in learning - with special needs - type of disability 

- age stage. 
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 وكدوة:

لًد خمق اهلل تعالى البشر عمنى معنتوياتم مختمفنةم منن الصنحة والًندرات، وجعنل كنمن مننيم 
اتيم العًمّيننة، يحتنناج ارخننر، لننذلك يبعننان  بعننض اا ننراِد  نن  المجتمننِح ِمننْن أمننراضم تحنند  ِمننْن  نندر 

والجعنندّية، والنفعننّية، والتنن  تبننؤّررب بشننكلم كامننلم عمننى حينناِتيم، لننذا  يننم يحتنناجون إلننى عنايننةم 
ذوي االحتياجنات  اا نراد مبعنّمى ىؤالءخاّصةم تتناعبب مح مبتطّمباتيم واحتياجاتيم، ويبطمقب عمى 

  الخاّصة
 :إلى مجموعات  رعية ب رض التعميم عم  النحو التال  ويتم تصنيفيم

المعر نننن : وتشننننمل ااطفننننال المتفننننو ين عًميننننان  –االختم ننننات  نننن  الجانننننب العًمنننن   -ٔ
 . والموىوبين والمتخمفون عًميان 

 . االختم ات الحعية: وتضم ااطفال الذين يعانون من إعا ات عمعية أو بصرية -ٕ
ة: وتشنمل ااطفنال ذو  صنعوبات النتعمم، وكنذلك منن يعنانون منن االختم ات التواصمي -ٖ

 . اضطرابات    النطق والم ة
االختم ات العموكية: وتشمل ااطفال الذين يعنانون منن اضنطرابات  ن  الشخصنية أو  -ٗ

 . أخم ية، أو اضطرابات نمائية عامة أو شاممة
حركيننة أو اضننطرابات  االختم ننات البدنيننة: وتشننمل ااطفننال الننذين يعننانون مننن إعا ننات -٘

 . نيرولوجية، أو أمراض عضوية مزمنة
االختم ات الشديدة والمتعددة: وتضم ااطفال الذين يعانون من عدة إعا ات  ن  و نت  -ٙ

عا ننة  عا ننة عًميننة، أو صننمم وكننف بصننر، أو إعا ننة عننمعية واع واحنند   شننمل دمنناع  واع
 .(الخ… عًمية 

وااعا نة وبات النتعمم وااعا نة العنمعية ويًتصر البحث الحال  عمى ااعا ة العًمينة وصنع
، والطبيعنة الخاصنة بينم منن مجتمنح إلنى يميتعندد حجنم مشنكمتانينم أكرنر انتشناران و البصنرية 

  آخر
يتنثرر أداء ااطفنال المعنو ين عنمعيان بشننكل عنمب   ن  مجناالت التحصنيل ااكنناديم    منرمن 
وتواضننح  نندراتيم الم ويننة، إضننا ة إلننى والعمننوم والحعنناب نتيجننة تننثخر نمننوىم الم ننوي،  كنننالًراءة

دا عينننتيم وعننندم ممءمنننة طنننرق التننندريس المتبعنننة، ويبننندو ذلنننك واضنننحان  ننن   تننندن  مننننعتو 
معنندل التحصننيل الًرائنن  خاصننة، وتشننير نتننائ  البحننوث إلننى أن ىننذا  االنخفننناض الممحنننوظ  ننن 

https://www.roya-tp.com/training_packages/family-Packages%20/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://www.roya-tp.com/training_packages/family-Packages%20/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://www.roya-tp.com/training_packages/family-Packages%20/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
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عناديين  ن  أو رمرنة صنفوف دراعنية عنن معنتو  تحصنيل ال بثربعننة المعدل يًنل  ن  المتوعنط
 ( ٔ٘، صٕٔٔٓو  حنان أبو منصور، الزمن  نفع رالعم

يتنننثرر أداء ذوي صنننعوبات النننتعمم بشنننكل عنننمب   ننن  واحننندة أو أكرنننر منننن المينننارات كمنننا 
(، حيننث ٚٙ، صٕ٘ٔٓو الحعنناب  بننادي حينناة، ااكاديميننة ااعاعننية كننالًراءة أو الكتابننة أ

ر ية و وق المعر ية التن  يتعناممون بينا يجدون مشكمة    ا تناء واعتخدام االعتراتيجيات المع
مح الموا ف ااكاديمية، كما يبدو عمييم عندم وعنييم بمتطمبنات النتعمم، وعندم أو ضنعف الًينام 
بننااجراءات المزمننة الكتعنناب المعمومننات،  الصننفة العننائدة بينننيم عنندم االعننتخدام الصننحيح 

و لعدم التو يق بين ننوع االعنتراتيجية العتراتيجيات التعمم، إما لعدم تو رىا لدييم أو لضعفيا، أ
 ( ٕ٘، صٕٕٓٓومتطمبات المادة  إبراىيم أبو نيان، 

وىذا التدن  عير نناجم عنن  ًندان البصنر بحند ذاتنو لمعا ين بصريان يتدنى تحصيل اوأيضان 
عمنى طريًنة بل نجم عن عوامل آخر  مرل ضعف التو عات أو عدم الحصول عمى تدريب كاف 

 ( ٕٕٕ، صٕٛٔٓراك الفونولوج    لاير شنيكات ونايفة الشوبك ، يل أو ضعف اادابر 
كما يتعم المعا ين عًميان من الناحية العًمينة والمعر ينة بنبطء  ن  النتعمم مًارننة بالعناديين 
الننذين ىنننم  نن  نفنننس العنننن،  صننور  ننن  الفيننم واالعنننتيعاب، وتننندن  المًنندرة عمنننى التحصنننيل 

باه، الًصور    اعنتيعاب المفناىيم والتفكينر المجنرد، الدراع ، ضعف الًدرة عمى التركيز واالنت
وتثخر النمو الم وي و صور    الم ة المفظينة  حعنن شنحاتو، عمن  جناب اهلل، عطناء بحينري، 

 ( ٔٓٔ، صٕٛٔٓومحمد زعاري، 
يتضح من خمل الخصنائص العنابًة أن تحصنيميم ااكناديم  أ نل منن زممئينم  ن  نفنس 

بمنند   نندرة ىننؤالء الفئننات عمننى التحصننيل ونمننط  بد ننة التنبننؤلكنن  نعننتطيح ، لننذا العمننر الزمننن 
المواظبة عمى الدوام المدرع  والتكيف ااكاديم  والتخنرج منن المدرعنة يجنب  يناس االنيمناك 

 بالتعمم لدييم 
نشن ال ا االنيمناك بنالتعمم بثننو( ٓٚٗ، صٕ٘ٔٓمنروان الحربن    عنرفو   ىذا الصدد يب 

االنتبنناه  لننك مننن خننملذيننة الننتعمم داخننل عر ننة الصننف و صننمة مباشننرة بعمم ذي الطالننب بنشنناط
  والمشاركة وبذل الجيد وااللتزام بتعميمات المعمم

ويتضمن االنيماك بنالتعمم رمرنة مكوننات ىنم مكوننان عنموكيان  بمعننى المشناركة  ن  المينام 
 بمعنننى  (، مكوننان انفعالينان مرننل بنذل الجيند والمرنابرة واالىتمننام المعر ن  واانشنطة أرنناء الحصنة
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المشنناعر واالتجاىنننات واادراكنننات نحنننو المدرعنننة(، ومكوننننان معر ينننان  بمعننننى الشنننعور بالكفننناءة 
واعنتراتيجيات  والرعبة    بذل الجيد، واعتخدام اعتراتيجيات التنظيم الذات  أرناء عممية النتعمم

حعننن   ؛ٕٕٕ، صٖٕٔٓ(  ر عننو الزعبنن ، الننتعمم الحديرننة والفعالننة واالىتمننام بموضننوع الننتعمم
  (ٜ٘، صٜٕٔٓالنجار، 

  بنننر أحننند المبنننادرات وااىنننداف الك يمرنننل ور بنننااخص اننننينننواختنننارت الباحرنننة ىنننذا المت 
 يعنننتطيح المنننتعمم منننن خملنننو االنننندماج الكامنننل  ننن  اانشنننطةذ لمؤععنننات التربينننة والتعمنننيم؛ إ

الكفننناءة بنننداع، و ا ننن  نياينننة اامنننر إلنننى تحًينننق ااصنننالة، واالبتكنننار، وا يالتعميمينننة ممنننا ينننؤد
تحعننين مخرجننات التعمننيم وتحعننين  المفنناتيح الحًيًيننة لتًيننيم أو مننن يننة؛ كمننا أنننو يعننديمأكاد

 كمننا أنننو يضننمن تحًيننق أ صننى متطمبننات ضننمان الجننودة واالعتمنناد ؛سالمننناى  وطننرق التنندري
  يميعيم    تحعين المناخ والبيئة التعميمية، وأخم ينات، ورًا نة العمنل ااكناد  ،كمايمااكاد
 ( ٕٙٗ، صٕ٘ٔٓوان الحرب ،  مر 

الطا ننة التنن  تحننرك المننتعمم انجنناز ااعمننال الدراعننية الصننعبة حيننث  االنيمنناككمننا يعكننس 
المتعمم    الدراعة    صورة الحصول عمى درجات دراعية أ ضنل، وبنذل المزيند  انيماكيظير 

ذلك يعنند مننن الجينند  نن  ااعمننال الدراعننية الصننعبة، وزيننادة الفيننم والمتعننة  نن  الدراعننة  وبنن
مفتننناح لمعالجنننة العديننند منننن المشنننكمت مرنننل: تننندن  معنننتو  التحصنننيل  االنيمننناك  ننن  النننتعمم

، ص ٕٕٓٓاالعتننراب، والتعننرب مننن الدراعننة  إبننراىيم إعننماعيل، و الدراعنن ، والشننعور بالممننل 
 ( ٚٔ-ٙٔص

 وشكمة البحح:

 التمميننذ ذوي االحتياجننات الخاصننة يعننانون مننن انخفنناض  نن  التحصننيل الدراعنن  ب ننض
النظر عن معتو  ذكائيم حيث نجد أن ذوي صعوبات النتعمم منن ذوي النذكاء المتوعنط و نوق 
المتوعط إال أن تحصيميم الدراع  منخفض    واحند أو أكرنر منن المجناالت ااكاديمينة بعنبب 
ضعف  دراتيم عمى تجييز ومعالجنة المعمومنات، وأيضنان ذوي ااعا نة البصنرية والعنمعية عمنى 

عنانون منن انخفناض  ن  المتوعط و وق المتوعط إال أنينم ي من ذوي الذكاء الرعم أن معظميم
ذوي ااعا ننة العًميننة نظننران النخفنناض معننتو  أمننا التحصننيل الدراعنن  بعننبب إعننا تيم الحعننية، 

 ذكائيم يعانون من انخفاض عام    التحصيل الدراع  
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 ينر االنيمناك  ن  الدراعنات العنابًة اكتشنفت أن متنتنائ  ومن خمل اطمع الباحرنة عمنى 
الننتعمم يمكننن مننن خملننو التنبننؤ  بمنند   نندرة ذوي االحتياجننات الخاصننة عمننى التحصننيل ونمننط 

 المواظبة عمى الدوام المدرع  والتكيف ااكاديم  والتخرج من المدرعة 
تعزينز  ندرات جمينح الطنمب عمنى يعمل عمنى الطمب    الحياة ااكاديمية أن انيماك كما 

 النذات  لكن  يصنبحوا متعممنين مند  الحيناة  ن  مجتمنح يعتمند عمنى المعر نة كيفية التعمم تعمم
ااكاديم  يننذر بتحصنيل دراعن   االنيماكمعتو   ويؤكد العديد من الباحرين عمى أن انخفاض

 االنيمنناك ويعتبننر، المعننتًبل ومشننكمت عننموكية عدينندة مرننل التعننرب الدراعنن  منننخفض  نن 
 يجنناب  والتكيننف االجتمنناع  والًنندرة عمننى مواجيننة التحنندياتااكنناديم  مؤشننران ومنبئننان لنن داء اا

  والمشكمت، كما يشير إلى مد  مشاركة الطالب بفعالية    أنشطة التعمم
وعمننى الننرعم مننن أىميننة ىننذا المت يننر إال أنننو مننن خننمل إطننمع الباحرننة عمننى الدراعننات 

الت  تناولتنو لند  ذوي  -رة   حدود عمم الباح –العابًة اتضح ليا ندرة    الدراعات العربية 
 االحتياجات الخاصة أو حاولت كشف الفروق  يو بين  ئات التربية الخاصة المختمفة 

كمننا تنا ضننت نتننائ  بعننض الدراعننات العننابًة  يمننا يتعمننق بدراعننة الفننروق بننين الننذكور 
؛ ر عنو ٕٛٔٓ؛ شنروق الزىرانن ، ٕٕٓٓواانناث  ن  االنيمناك  ن  النتعمم  إبنراىيم إعنماعيل، 

؛ زىننرة الموعننوي، ٜٕٔٓ؛ أحمنند محاعنننة، أحمنند العمننوان، وعمننر العظامننات، ٖٕٔٓلزعبنن ، ا
(، حينث أشنارت نتنائ  بعنض الدراعنات إلنى وجنود  نروق دالنة ٜٕٔٓ؛ حعن عابندين، ٕٚٔٓ

إحصائيان    االنيماك    التعمم بين الذكور واانناث لصنالح اانناث بينمنا أشنارت نتنائ  بعنض 
 نن  االنيمنناك  نن  الننتعمم لصننالح الننذكور ولكننن أشننارت نتننائ  بعننض أن الفننروق الدراعننات إلننى 

الدراعنات ااخنر  إلنى عنندم وجنود  نروق دالننة إحصنائيان بنين النذكور وااننناث  ن  االنيمناك  نن  
لمرحمنة االتعمم، وكذلك اختمفت نتائ  بعض الدراعنات العنابًة  يمنا يتعمنق بدراعنة الفنروق  ن  

؛ أحمند محاعننة، أحمند ٕٚٔٓالنتعمم  زىنرة الموعنوي،  العمرية أو الدراعنية  ن  االنيمناك  ن 
 ( ٕٕٓٓ؛ إبراىيم إعماعيل، ٜٕٔٓالعموان، وعمر العظامات، 

 :ارتيةااجابة عن ااعئمة الحال  من أجل البحث لذا  امت الباحرة بإجراء 
 تعز  لمت ير جنس الطالب؟   التعمم ىل ىناك  روق    االنيماك  -ٔ
 تعز  لمت ير نوع ااعا ة؟ التعمم    ىل ىناك  روق    االنيماك -ٕ
 ؟العمريةتعز  لمت ير المرحمة  التعمم    ىل ىناك  روق    االنيماك -ٖ
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 :البححأهداف 

 إلى تحًيق ااىداف التالية: البحث ىعع
 أرر الجنس عمى االنيماك    التعمم  الكشف عن -ٔ
 الكشف عن أرر نوع ااعا ة عمى االنيماك    التعمم  -ٕ
 عمى االنيماك    التعمم  العمريةمرحمة الكشف عن أرر ال -ٖ
ا تراح برام  تدريبية لر ح معتو  االنيماك    النتعمم لند  ذوي االحتياجنات الخاصنة  -ٗ

 من أجل تحعين تحصيميم ااكاديم  
 :البححأهىية 

 مما يثت : البحثتنبح أىمية 
النرعم منن  البناحرين عمنى حظ باىتمنامي   البيئة الصفية لم  مت يران  البحث اتناول ىذي -ٔ

 والتعمننيم ل ىننداف التدريعننية والتربويننة بشننكل عننام أىميتننو  نن  تحًيننق عمميتنن  الننتعمم
  التعمم ميماتوىو االنيماك    

عناصنر عممينة النتعمم  يعد عموك انيماك الطمبة    ميمات التعمم عنصران أعاعيان منن -ٕ
ة المعمننم  نن  تحًيًننو ومؤشننران عمننى  عالينن والتعمننيم وىنند ان رئيعننيان يعننعى المعمننم إلننى

دارة يشننكل  الصننف  أمننا بالنعننبة لمطمبننة  ننإن االنيمنناك  نن  ميمننات الننتعمم التنندريس واع
  وتكيفيم المدرع  خبرة ايجابية تشكل عاممن أعاعيان    تحصيل الطمبة

لنند  ذوي  مت يننر االنيمنناك  نن  الننتعممدرة الدراعننات المحميننة والعربيننة التنن  تناولننت ننن -ٖ
 نن  الدراعننات  المت يننر باالىتمننام البحرنن  ا  ىننذ،  نن  حننين حظنناالحتياجننات الخاصننة

توصنن  بثىميننة وضننرورة دراعنننة  ااجنبيننة  وتوصننمت الدراعننات ااجنبيننة إلننى نتننائ 
  التعمم موضوع االنيماك    ميمات

   بناء مًياس االنيماك    التعمم الذي يمكن اعتخدامو    دراعات الحًة  -ٗ
تدريبينة تر نح معنتو  االنيمناك  ن   اعتخدام نتائ  الدراعة الحالية    تصميم بنرام  -٘

 التعمم لد  ذوي االحتياجات الخاصة 
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 املصطمحات اإلدرائية:

 تتمرل مصطمحات ومفاىيم البحث ااجرائية  يما يم :
 :االٌهىاك بالتعمي -1

ىو مد  الجيد العموك  والمعر ن  واالنفعنال  النذي يبذلنو المنتعمم لمنندماج  ن  الميمنات 
تحًينق ااىنداف المحنددة معننبًان عبد العنمم عبند النرحمن ورا نح الزعننول، التعميمينة المتنوعنة ل

 ( ٘ٛٔ، صٕٛٔٓ
صننمة مباشننرة بعمميننة  ذي نشنن ال الطالننب بنشنناطاعر ننو الباحرننة إجرائيننان بثنننو وبننناء عميننو تب 

وبنذل الجيند  ن  المينام واانشنطة االنتباه والمشاركة  لك من خملذالتعمم داخل عر ة الصف و 
  ميمات المعمموااللتزام بتع

 ذوي االحتيادات اخلاصة: -2

ىننم ىننؤالء الننذين يحتنناجون إلننى رعايننة أو معاممننة خاصننة تبعننان لظننرو يم الخاصننة التنن  
، ٕٗٔٓ ىبننو عننوض،  يعيشننون  ييننا وتبعننان لتفكيننرىم الخنناص نحننو أنفعننيم ونحننو المجتمننح

  (ٓٙص
رضننوا لظننروف خاصننة م مجموعننات مننن اا ننراد تعوبننناء عميننو تبعر ننو الباحرننة إجرائيننان بننثني

وذلنك  ن   ندراتيم العًمينة أو الحعنية أو مختمفة جعمتيم يبتعدون عنن معنتو  الفنرد المتوعنط 
الوجدانيننة أو عيرىننا ممننا يتطمننب تًننديم مجموعننة مننن الخنندمات الخاصننة لفتننرة دائمننة أو مؤ تننة 
 تعنناعدىم عمننى النمننو والننتعمم والتنندريب وتمكنننيم مننن التكيننف مننح ظننرو يم وتمبيننة متطمبننات

   حياتيم اليومية أو العممية أو الوظيفية أو المينية أو الرًا ية أو ااعرية أو االجتماعية 
 اإلطار الٍظري والدراسات الشابكة:

 االٌهىاك بالتعمي

(، وبشنكل ٜٜٓٔ ن  اادب التربنوي مننذ منتصنف   االنيمناك بنالتعممبدأ االىتمام بمفيوم 
تن النظريننة التنمويننة لطننمب الجامعننات التنن  ( عننندما ا تننرح الكعننندر أوعننٜٗٛٔجننوىري  نن   

  االنيماكتركز عمى مفيوم 
اعننتخدم البنناحرون مصننطمح االنيمنناك  نن  عنندة معننميات تحمننل  نن  جوىرىننا معننان  و نند 

متًاربنننة، ومنننن تمنننك المعنننميات االنننندماج الطمبننن ، االنننندماج المدرعننن ، االنيمننناك الطمبننن ، 
 ن ماس ااكاديم  االنيماك    التعمم، االنيماك الدراع ، واال 
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 التعمم وأبعاده بو يما يم  توضح الباحرة مفيوم االنيماك 
 :وفهوً االٌهىاك بالتعمي

 تعددت التعريفات الت  تناولت االنيماك بالتعمم ومن أىم التعريفات ليا ما يم :
بثنننو مًنندار الطا ننة والو ننت التنن   االنيمنناك بننالتعمم McClenny (2006, 47) ويبعر نن

 المتعمم    اانشطة التعميمية الياد ة وذات المعنى يشارك بيا 
بنناء واعنح يشنمل الجواننب الدراعنية وعينر  بثننو Coates (2007, 122) ويبعر نبينمنا 

اركة  ن  المينام الدراعنية الصنعبة، واع امنة العم نات شنالدراعية لخبرة الطالب والتن  تتضنمن الم
 ات التعميمية والشعور بدعم مجتمح التعمم مح الًائمين بالتدريس، والمشاركة    إرراء الخبر 

يمرنل مشناركة الطالنب  ن  اانشنطة  بثننو مفينوم Mehdinezhad (2011, 49) اهوينر 
 الت  تعيم    التعمم واالحعاس باالنتماء لممجتمح الدراع ، والتفاعل مح المعممين واا ران 

شننناط ذي صنننمة نشننن ال الطالنننب بن( بثننننو اٜٕٕ، صٖٕٔٓبينمنننا تبعر نننو ر عنننو الزعبننن   
الجينند  الننتعمم داخننل عر ننة الصننف وذلننك مننن خننمل االنتبنناه والمشنناركة وبننذل مباشننرة بعمميننة

  وااللتزام بتعميمات المعمم
بثنو المشاركة    أنشطة النتعمم منن خنمل بنذل الجيند يبعر و  Jolien (2014, 49)أما 

ظيننر  ننن  الحمننناس والتركيننز عمنننى تنفيننذ المينننام الدراعننية، ويصننناحب ذلنننك مشنناعر إيجابينننة ت
 والتفاؤل وحب االعتطمع وااللتزام 

( بثنننو إجمننال  مننا يخصصننو المننتعمم مننن طا ننة ٕٙٙ، صٕٗٔٓحممنن  الفيننل  ويبعر ننو 
مكانننات أرننناء أداء ميننام وأنشننطة الننتعمم حتننى يننتمكن مننن إرننراء معار ننو  وجينند وو ننت ودوا ننح واع

 ومياراتو وخبراتو وتحًيق أىداف التعمم الت  يصبو إلييا 
صنمة مباشنرة  ذي نشن ال الطالنب بنشناط( بثننو آٚٗ، صٕ٘ٔٓعر و مروان الحربن   ويب 

االنتبنناه والمشنناركة وبننذل الجينند وااللتننزام  لننك مننن خننملذبعمميننة الننتعمم داخننل عر ننة الصننف و 
  بتعميمات المعمم

يعر نوه ( ٖ٘ٙ، صٕٙٔٓوالء رشوان، زينب العرب ، نادينة الحعنين ، ووليند محمند  أما 
ركة الطمب    اانشطة المتاحة داخل بيئات التعمم المختمفة ورضاىم عنن ىنذه مد  مشا بثنو

 البيئات 
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( يبعر ننو بثنننو توجننو الطمبننة نحننو العمميننة ٜٛٗ، صٕٙٔٓعننمطان العنننزي    نن  حننين أن
التعميمينننة داخنننل عنننرف الصنننف منننن الناحينننة العنننموكية والمعر ينننة والوجدانينننة والتزامنننو النننذات  

 مم وذلك لتحًيق ااىداف المخطط ليا بالمشاركة    أنشطة التع
منند  مشنناركة  بثنننو( ٖٕ، صٕٚٔٓوعننام الًصننب  وعبنند الناصننر أمننين  وأيضنناب يبعر ننو 

الطالننب وتفاعمننو مننح الحينناة  نن  كا ننة مجاالتيننا ااكاديميننة والتربويننة واالنفعاليننة واالجتماعيننة 
 داخل إطار من خمل بذل الطا ة والجيد 

( بثنننو منند  الجينند ٘ٛٔ، صٕٛٔٓحمن، ورا ننح الزعننول  يبعر ننو عبنند العننمم عبنند الننر و 
العننموك  والمعر نن  واالنفعننال  الننذي يبذلننو المننتعمم لمننندماج  نن  الميمننات التعميميننة المتنوعننة 

 لتحًيق ااىداف المحددة معبًان 
معننتو  منننن  بثننننو( ٗٔٔ، صٕٛٔٓبينمننا تبعر نننو إيمننان عبننند الكننريم وأعنننماء خضننير  

الذي يبذلنو الطالنب منن أجنل إتًنان المينام المطموبنة وتطنوير عممينة االعترمار والجيد النفع  
 التعمم من خمل التنظيم الذات  واعتخدامو لمعتراتيجيات المعر ية العطحية والعميًة 

( بثنو حرص الطالنب عمنى المشناركة  ن  ٕٚٓ، صٜٕٔٓعبد الناصر عبد البر  ويبعر و 
ننننة باانشنننطة ااخنننر ، لتحًينننق ااىنننداف اانشنننطة المتعمًنننة بمًنننر منننا، وتفضنننيمو لينننا مًار 

 المنشودة، والتفوق    دراعة المًرر 
انخنراط الطالنب ومشناركتو  ن  اانشنطة،  بثننو( ٜٔٔ، صٜٕٔٓحعن عابدين  و يبعر و 

 عواء داخل الًاعات الدراعية أو خارجيا 
عناعدة م( بثننو ٗ٘ٔ، صٜٕٔٓويبعر و أحمد محاعنة، أحمد العموان، وعمنر العظامنات  

بااضنا ة  باالنتمناء إلنى البيئنة التعميمينة، والشنعور بناامن واامنان،  ن  تحديند شنعوره لطالبا
يشنمل المند  النذي  عم ات  د تكون شخصية أو اجتماعية منح أ راننو الطمبنة، كمنا تكوين إلى

 .ةيالدراع يتحدد  يو نجاح وتًدم الطالب    الصفوف
 وكوٌات االٌهىاك بالتعمي:

تعمم لمطمبننة بننؤرة المنا شننات المتعمًننة بعوامننل النجنناح ااكنناديم ، وىننناك يعنند االنيمنناك بننال
 در كبير من اادبيات حول ىنذا المفينوم  عمنى النرعم منن أن لينا مفناىيم مختمفنة وعمنى و نق 
البنناحرين واالطننار النظننري ليننم، و نند اتفًننت الدراعننات عمننى نطنناق واعننح  يمننا يتعمننق بطبيعننة 

 :أبعاده أي  المعر ية، الوجدانية، والعموكية( مفيوم االنيماك بالتعمم وتعدد
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 :النيماك االنفعال ا -ٔ
ويتضمن المشاعر واالتجاىات ومدركات بيئة التعمم التن  تند ح المنتعمم نحنو المبنادرة لبندء 

ضننا ة إلننى اواانشننطة التعميميننة، واالعننتمرار  ييننا؛ با الننتعمم، والمشنناركة  نن  الميننام، نشنناط
 .ك والتعاون مح الزممءاالنتماء والتشار  مشاعر

 العموك :االنيماك  -ٕ
 ويتضمن اعتخدام اعتراتيجيات التعمم التن  تيندف إلنى كنف أنمناط العنموك التن  تبعند عنن

  االعتمرار    عممية التعمم
 :النيماك المعر  ا -ٖ

ضننا ة إلننى اويتضننمن الشننعور بالكفنناءة والرعبننة  نن  بننذل الجينند أرننناء عمميننة الننتعمم، با
؛ وليند ٗٙٗ-ٖٙٗ، ص صٕ٘ٔٓ منروان الحربن ،  لتخطيط النذات  انشنطة النتعممالتنظيم وا
 ( ٘٘ٙ-ٗ٘ٙ، ص صٕ٘ٔٓخميفة، 

 العواون املؤثرة يف االٌهىاك بالتعمي:

( إلنى ٕ٘ٔ، صٜٕٔٓعبد الناصنر عبند البنر، ؛ ٗٛٗ، صٕٙٔٓاشار عمطان العنزي  
 أن ىناك رمرة عوامل تؤرر    تحًيق االنيماك وى :

ة بالمتعمم نفعو ومنيا  الرًنة بنفعنو وأعناليب العنزو التن  تنتحكم  ن  عنموكو عوامل متعمً -ٔ
 وتصر اتو والكفاية الذاتية الت  يدركيا عن ذاتو( 

 عوامل مدرعية ومنيا: -ٕ
 تييئة البيئة الفيزيًية والبيئة االنفعالية ارمنة  (ٔ 
 االىتمام بالمناى  الدراعية بكا ة عناصرىا والت  تشمل: (ٕ 

 ن منعجمة مح حاجات وخصائص الطمبة ااىداف بحيث تكو (ٔ
 المحتو  بحيث يرتبط بوا ح حياة الطالب  (ٕ
العممينة التعميمينة وأن يكتشنف ويبنن   رطرق التدريس بحينث تجعنل الطالنب محنو  (ٖ

 المعر ة بنفعو 
وعائل التعمنيم ينب ن  أن تتصنف بنالتنوع وتخاطنب الحنواس المختمفنة لمطالنب وأن  (ٗ

 ة تتميز بالتشويق وجذب انتباه الطمب
 اانشطة يجب أن تنعجم مح اىتمامات الطمبة وميوليم  (٘
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التًويم بحيث يعتخدم التًنويم التكنوين  منن خنمل أعناليب متعنددة والتركينز عمنى  (ٙ
 التًويم البديل 

المعمننم مننن حيننث اتجاىاتننو وميولننو تجنناه الطننمب وتجنناه مينننة التنندريس، وكننذلك  (ٚ
 إعداده المين  

 ي يعيش  يو الطالب مرل:عوامل خارجية وتتمرل    العياق الذ -ٖ
ااعرة حيث تؤرر الظروف ااعرية الت  يعيش بيا الطالنب عمنى االنيمناك  ن  عممينة  (ٔ 

 التعمم 
 ااصد اء يؤرر نوعية ااصد اء عمى اتجاىات الطمبة نحو عممية التعمم   (ٕ 

 مميزات االٌهىاك بالتعمي:

 يتميز االنيماك بالتعمم برمرة ميزات وى :
ور الطمبننة بمعننتويات عاليننة مننن المرونننة العًميننة والطا ننة أرننناء الًننوة: يشننير إلننى شننع -8

الدراعننة ورعبننتيم  نن  بننذل الجيننود واعننترمارىا  نن  أنشننطتيم ااكاديميننة ذات الصننمة، 
 واعتمرارىم    مواجية التحديات، وأعاليبيم ال يجابية    التعمم 

مننندخول  ننن  التفنننان : شنننعور الطمبنننة بالحمننناس، واالينننام، أىمينننة التحننندي، والفخنننر ل -6
 دراعتيم 

، ٕٛٔٓراضن ، االعتيعاب: شعور الطمبة بالتمتح بعمق وتركيز تام    دراعتيم   أ نراح -1
 (ٙٗٗص
 الت  تناولت االنيماك بالتعمم ما يم : عابًةالدراعات ومن ال
ىند ت إلنى دراعنة عم نة الطمبنة  Docker, Dona & Christenson (2007)دراعة 

النيمنناك  نن  ميمننة الننتعمم والتحصننيل ااكنناديم  لعينننة مننن بمعممننييم والعننموك االجتمنناع  وا
الطمبنة اامننريكيين مننن أصننل أ ريًن ، والننذين صنننفوا مننن  بننل معممنييم عمننى أنيننم يعننانون مننن 

شننممت العينننة معممنن  ( طالبننة كمننا ٛٔ( طالبننان و ٕٙمشننكمت عننموكية  تكونننت العينننة مننن  
العم ننة بننين الطمبننة منيننا مًينناس ىننؤالء الطمبننة  اعننتخدمت  نن  ىننذه الدراعننة عنندة مًنناييس 

وجية نظر كنم  ًياس الميارات االجتماعية لمطمبة منمنظر كم الطر ين،  ومعممييم من وجية
ااولننى لممعمننم والرانيننة  وتكننون مننن صننورتين ، مًينناس االنيمنناك  نن  ميمننات الننتعممالطننر ين

 م  لمطالننب ومًينناسخملننو المعمننم ااداء ااكننادي لمطالننب  كمننا تننم اعننتخدام مًينناس يحنندد مننن



 م0202( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                ...         االنهماك بالتعلم في ضوء اختالف الجنس

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 8611 - 

االرتبنناط بننين  الطمبننة لتحدينند معننتو  ميننارات الًننراءة  و نند أشننارت معنناممت آخننر يطبننق عمننى
مننن وجيننة نظننر المعممننين ارتبطننت  مت يننرات الدراعننة إلننى أن العم ننة بننين المعممننين والطمبننة

( بنالمعمم م تنوأحد أبعاد مًياس تًدير الطالب لع االنفعاالت  ارتباطان ايجابيان ذا داللة مح نوعية
المعممنين والطمبنة، كمنا  رتبطت ارتباطان ايجابيان وداالن مح انيماك الطمبة كما  دره كل مننا وكذلك

يضننناف إلننى ذلننك أن عم نننة  مننرات اا صنناء ارتبطننت أيضننان ارتباطننان عنننمبيان ذا داللننة مننح عننندد
تًنندير كننل مننن  حبالطمبننة مننن وجيننة نظننر المعمننم ارتبطننت ارتباطننان ايجابيننان وداالن منن المعممننين

بشنكل عنام أن عم نة الطمبنة بمعممنييم  المعممين والطمبة لمميارات االجتماعية  وتشنير النتنائ 
 الطمبنة االجتمناع  االنفعنال  وانيمناكيم  ن  ميمنات النتعمم أكرنر منن ذات أىمية لمتنبؤ بعموك

  التنبؤ بالتحصيل ااكاديم 
ن: االنيمناك المنو ف  المتو نح دراعنة بعننوا Thijs & Verkuyten (2009)أجنر  كمنا 

 ٕٛٗ مننن لنند  عينننة تتكننونالمعمننم واالنيمنناك الشخصنن  والجنننس  عننند الطمبننة: دور عننموك
 ن  مديننة أوروبينة  تنم   ن  الصنف التاعنح، يدرعنون  ن  إحند  المندارسطالبان  ٕ٘٘طالبة و

تننم اختبننار أعننده الباحرننان، أمننا االنيمنناك المننو ف   ًنند   ينناس االنيمنناك الشخصنن  مننن خننمل
والمتعناىل  تًديم رمرة نمناذج ا تراضنية تمرنل عنموك المعمنم المتعنمط والحنازم  ياعو من خمل

 نن  حالننة كننل مننن المعممننين الرمرننة   بحيننث يًنندر الطالننب درجننة الجينند المتو ننح ومتعننة الننتعمم
متوعنط لندرجات أ نراد العيننة كنان عمنى مًيناس متعنة النتعمم  وأشارت أبرز النتائ  إلى أن أدنى

لممعمنم المتعناىل،  المعمنم المتعنمط وأعمنى متوعنط عمنى نفنس المًيناس كنان بالنعنبة الة   ح
الطالب  كان أعمى متوعط  ن  حالنة المعمنم الحنازم  أما بالنعبة لمًدار الجيد المتو ح أن يبذلو

يتو عننون أن  حالننة المعمننم المتعننمط  وأشننارت معنناممت االنحنندار أن الطمبننة وأدنننى متوعننط  نن 
مننن المتعننة  نن  حالننة: عننموك المعمننم  أعمننى مننن الجينند، ويشننعرون بدرجننة أعمننىيبننذلوا درجننة 

 وعموك المعمم المتعاىل مًابل المعمم المتعمط  كمنا أ ناد الطمبنة الحازم مًابل المعمم المتعمط،
مًابنل المتعناىل ولكنن تًنديرىم  أنيم يتو عون بذل درجة أعمى من الجيد لعموك المعمم الحنازم

المعمم الحازم والمعمم المتعاىل  أما بالنعبة لعامنل الجننس  تعاويان    حالةلمتعة التعمم كان م
المتعنمط كنان أكبنر  يتعمق بالجيد المتو ح بذلو  نإن اارنر االيجناب  لممعمنم الحنازم مًابنل و يما

الطالبنات إلنى متعنة النتعمم عنند التعامنل منح المعمنم  عند الطالبات منو عند الطمب  كما أشارت
  مما أشار إليو الطمبة الذكور جة أعمىالحازم بدر 
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العنموك  والمعر ن   االنيمناكإلى بحث  Wang & Eccles (2011) ىد ت دراعةبينما 
( طالننب وطالبننة مننن ٛٗٔٔوالوجنندان  وعم تننو بالنتننائ  ااكاديميننة والطمننوح ااكنناديم  لنند   

لطنمب واعنتبيان الصفوف العابح والتاعح والحادي عشر، واعتخدمت الدراعة متوعط درجات ا
ااكاديم   ومن أىم النتائ  الت  توصمت إلييا الدراعنة وجنود ارتبناط  االنيماكمفتوح ومًياس 

 االنيمناك موجب دال بين انخفاض درجنات الطنمب  ن  الطمنوح ااكناديم  ودرجناتيم  ن  أبعناد
تنم   % منن التبناين  ن  معنتو  الطمنوح ااكناديمٕٖالرمرة، كما أوضنحت نتنائ  الدراعنة أن 

  االنيماكتفعيره من خمل 
ىنند ت إلننى  حننص عم ننة عننموك انيمنناك الطمبننة  نن  ( ٖٕٔٓدراعننة ر عننو الزعبنن   بينمننا 
 اانجميزينننة بكنننل منننن عم نننتيم منننح معممننن  الم نننة اانجميزينننة واتجاىننناتيم نحنننو تعمنم الم ننة
وآخنر لمتعنرف عمنى طبيعنة العم نة  ،تطننوير مًياعننان لًينناس عننموك االنيمنناك لنذلك تنمتعمميا  

، اتجاىننات الطمبننة نحننو تعمننم الم ننة اانجميزيننة  بننين الطمبننة والمعممنننين، كمنننا اعنننتخدم مًيننناس
 أظيننرت نتننائ  الدراعننة أن الطمبننة يتمتعننونو   طالنب وطالبنة( ٖٖٓ  حجم عينة الدراعنةوبمغ 

معننتو  االنيمنناك   ننن  لنننة احصنننائيةانيمنناك متوعننطة، ولنننم تظينننر  نننروق ذات دال  بندرجات
 بنين الجنعنين  

إلنننى  حنننص العم نننة بنننين االنيمننناك  ننن  النننتعمم ىننند ت  Gunuc (2014)دراعنننة أمنننا 
وتكونننت أدوات الدراعننة مننن مًينناس االنيمنناك  نن    ( طالننبٖٗٓلنند    والتحصننيل ااكنناديم 

م ة دالة بنين االنيمناك  ن  وتوصمت الدراعة إلى وجود عالتعمم ومًياس التحصيل ااكاديم   
كمننا توصننمت إلننى إمكانيننة التنبننؤ بالتحصننيل ااكنناديم  مننن خننمل  الننتعمم والتحصننيل ااكنناديم 

 االنيماك    التعمم 
وعنندم واالنيمنناك ااداء -باالرتباطيننة بننين أىننداف ااتًننان وأىننداف تجننن فحننص العم ننةلو 

مًياس توجيات أىنداف اانجناز،  مااعتخددراعة ب Phan (2014) أجر ااكاديم   االنيماك
المننندارس الرانوينننة  ننن   طالبنننان وطالبنننة منننن طمبنننة( ٕٕٙ    عمنننىااكننناديم االنيمننناكومًيننناس 
ااكنناديم   االنيمنناكعم ننة ارتباطيننة موجبننة بننين  و نند أظيننرت نتننائ  الدراعننة وجننود  اعننتراليا

  وأىداف ااتًان
 االرتباطيننة بننينإلننى  حننص العم ننة  Diseth & Samdal (2015)وىنند ت دراعننة 

العاشننر  وطالبننة مننن طمبننة الصننف( طالبننان ٜٖٕٔلنند    وأىننداف اانجنناز المدرعنن  االنيمنناك
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  المدرع ، ومًياس توجيات أىنداف اانجناز االنيماكاعتخدام مًياس ب ااعاع     النروي 
 واالنيمنناكعم ننة ارتباطيننة موجبننة بننين دا عيننة االن منناس  و نند أظيننرت نتننائ  الدراعننة وجننود

-وأىنداف إ ندام االنيمناك ووجود عم ة ارتباطية موجبة بنين دا عينة وأىداف ااتًان نفعال اال 
 -وأىداف تجننب االنيماكارتباطية عالبة بين دا عية   يما أظيرت النتائ  وجود عم ة  ااداء
  ااداء

االرتباطينة بنين  إلنى  حنص العم نة Mih, Mih & Dragos (2015)وىند ت دراعنة 
ولتحًيننق أىننداف  .العننموك  واالنفعننال  والتكيننف ااكنناديم  االنيمنناكاانجنناز  أىننداف توجيننات

العننموك   االنيمنناكأىننداف اانجنناز، ومًينناس  الدراعننة، اعننتخدمت الباحرننات مًينناس توجيننات
منن  طالبنان وطالبنة( ٘ٓٔ  تكوننت عيننة الدراعنة مننو   التكينف ااكناديم  واالنفعال ، ومًياس

وجنود عم نة ارتباطينة موجبنة  و ند أظينرت نتنائ  الدراعنة  رومانيناطمبة المدارس الرانوية  ن  
 العموك  واالنفعنال ، ووجنود عم نة ارتباطينة عنالبة بنين أىنداف واالنيماكبين أىداف ااتًان 

عم ة ارتباطية عنالبة بنين   يما أظيرت نتائ  الدراعة وجود  ااداء واالن ماس العموك -إ دام
  االنفعال  ماكواالنيااداء - أىداف تجنب

العم نننة بنننين  عالينننة النننذات  التعنننرف عمنننىإلنننى ىننند ت  Lesther (2015)دراعنننة أمنننا 
( طالبان  ن  المرحمنة الجامعينة  و ند ٕٗٗ  لد  ااكاديم  واالنيماك بالتعمم والتحصيل الدراع 

مم  كشفت نتائ  الدراعة أن ىناك عم ة ارتباطية موجبنة بنين الفاعمينة الذاتينة واالنيمناك بنالتع
كمنننا كشنننفت الدراعنننة أن االنيمننناك بنننالتعمم يتوعنننط العم نننة بنننين الفاعمينننة الذاتينننة والتحصنننيل 

 ااكاديم  
دراعة ععت لفحص ارتبناط دعنم المعممنين لمحاجنات النفعنية  Guvenc (2015)أجر  و 

( طالبننان وطالبننة مننن طمبننة الصننف التاعننح  نن  تركيننا  ٕٙٚ  لنند  نيمنناك الطمبننةاوعم تيمننا ب
 راعة إلى وجود ارتباط إيجاب  بين االنيماك ودعم حاجت  االعتًمل والكفاءة توصمت الدو 

( ىد ت إلى التعرف عمنى اعنتراتيجيات التندريس ودورىنا عمنى ٕ٘ٔٓدراعة نداء زىد  أما 
اعنتخدمت الباحرنة أداتنين تفاعل انيماك الطمبة    تعمم الم ة االنجميزية    محا ظة عنمفيت  

االعنتبيان عمنى جمينح معممن   لدراعنة: االعنتبانة والمًابمنة  و ند وزعبحريتين لتحًيق اىنداف ا
وعنددىم مائنة ورمانينة  عنمفيت  ن  المندارس الحكومينة ةاانجميزينة  ن  محا ظن ومعممات الم ة

معمنم ومعممنة ( ٕ٘  لممًابمة  ًد أجرت الباحرنة عنددا منن المًنابمت منح ورمرون، أما بالنعبة
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بنّثن ىنناك دورا إيجابينان العنتراتيجيات  الدراعنةو د أظيرت نتنائ    تم اختيارىم بطريًة عشوائية
الطمبنة لنتعمم الم نة اانجميزينة، كمنا ينؤمن معممنو الم نة اانجميزينة انيمناك التدريس  ن  زينادة 

الطمبننة لننتعمم  انيمنناكااليجنناب  العننتراتيجيات التنندريس  نن  زينناده   نن  محا ظننة عننمفيت بالنندور
لمت يننر الجنننس والعمننر عمننى  ان ر أرننأظيننرت النتننائ  أن ىننناك  ى ذلننكالم ننة اانجميزيننة  عننموة عمنن

الم ة اانجميزية لصنالح االنناث عمنى النذكور واعمنار  اعتخدام اعتراتيجيات التدريس    تعميم
 ( عامان ٜٖ-ٖٓن  المعممين بين ع

دراعنة  Lee, Hayes, Seitz. Distefanos & O’Connord (2016)أجنر  كمنا 
بننين عوامننل الدا عيننة واالنيمنناك والتحصننيل عننند طمبننة المرحمننة المتوعننطة ىنند ت بحننث العم ننة 

( طالبنان وطالبنة ٕٗٚٓضمن رمنان  منناطق  ن  الوالينات المتحندة  تكوننت عيننة الدراعنة منن  
توصمت الدراعة إلى وجود عم ة بين أىنداف النتمكن وانيمناك الطمبنة و    المرحمة المتوعطة  

 ن أىداف ااداء والتجنب مح االنيماك ين لم توجد عم ة بين كل مح   
( إلى التعرف عمى طبيعنة العم نة بنين االنيمناك ٕٚٔٓععت دراعة زىرة الموعوي   بينما

( طالبان وطالبة من طمبة جامعنة واعنط  وطبنق عمنييم مًيناس ٖٗٚبالتعمم وتًدير الذات لد   
خصننية الطالننب الجننامع  االنيمنناك بننالتعمم ومًينناس تًنندير الننذات  وتوصننمت الدراعننة إلننى أن ش

اتعننمت بمعننتو  مننن االنيمنناك بننالتعمم عمننى معننتو  يمنحننو الرًننة الباعرننة ل مننل نحننو تجنندد 
الطمننوح اجننل تحًيننق النجنناح، ىننناك  ننروق ذات داللننة إحصننائية  نن  االنيمنناك بننالتعمم بننين 
 الننذكور وااننناث لصننالح ااننناث، ىننناك  ننروق ذات داللننة إحصننائية  نن  االنيمنناك بننالتعمم بننين
طمب التخصص اانعان  وطمب التخصص العمم  لصالح التخصص اانعان ، ىنناك  نروق 
ذات داللة إحصائية    االنيماك بالتعمم بين طمب الفر ة ااولى وطمب الفر ة الرابعنة لصنالح 
الفر ة الرابعة، كما كشفت الدراعة وجود عم ة ارتباطينة إيجابينة بنين االنيمناك بنالتعمم وتًندير 

 ت الذا
 & Petricevic, Rovan, Pavlin-Bernardic, Putarekوىنندف دراعننة 

Viahovic-Stetic (2017)  االرتباطينة بننين عنمة الكمالينة وحعاعننية إلننى  حنص العم نة
 ولتحًيننق أىننداف الدراعننة، اعننتخدم  ااكنناديم  واالنيمنناكاانجنناز  التعزيننز وتوجيننات أىننداف

توجيننات أىننداف اانجنناز،  التعزيننز، ومًينناسالبنناحرون مًينناس الكماليننة، ومًينناس حعاعننية 
طالبنننان وطالبنننة منننن طمبنننة ( ٕٕٗ  الدراعنننة منننن تكوننننت عيننننة  ااكننناديم  االنيمننناكومًيننناس 
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بنين  و ند أظينرت نتنائ  الدراعنة وجنود عم نة ارتباطينة موجبنة  كرواتينا المدارس االبتدائية   
االنفعننال ، ووجننود عم ننة  يمنناكواالن المعر نن ، واالنيمنناك العننموك  واالنيمنناكأىننداف ااتًننان 

 واالنيمناكالمعر ن ،  واالنيمناكالعنموك ،  واالنيمناكااداء -إ ندام ارتباطية موجبة بين أىنداف
ااداء -بنين أىنداف تجننب  يما أظيرت نتنائ  الدراعنة وجنود عم نة ارتباطينة عنالبة  االنفعال 
  االنفعال  واالنيماك

إلنى تحديند التنثريرات العنببية بنين  Abdul Ghani & Saied (2018)وىند ت دراعنة 
الدراعنن   نن   المعر نن  والتحصننيل واالنيمنناكاانجنناز و ًننا لمنمننوذج العداعنن   توجيننات أىننداف

ولتحًيننق   الًصننيم  نن  العننعودية طمبننة جامعننة ( طالننب منننٖٛٓلنند   ضننوء النمننوذج العننبب 
أىنننداف  تالمعر ننن ، ومًيننناس توجينننا االنيمننناكاعنننتخدم الباحرنننان مًيننناس  أىنننداف الدراعنننة،

حجننام(أىننداف الميمننة و نند أظيننرت نتننائ  الدراعننة أن توجيننات  اانجنناز ليمننا اارننر  (إ نندام واع
  المعر   العميق من بين مت يرات النموذج العبب  ااخر  االنيماكااكبر عمى 
معر نة العم نة بنين االنندماج االكناديم  إلنى ( ٕٛٔٓدراعة شروق الزىرانن   ىد ت بينما 

االكنناديم  تطبيننق مًينناس االننندماج  ، وتننمجامعيننة طالبننان وطالبننة ٓٓ٘لنند  والًننيم النفعننية 
النفعنية  وتوصمت النتنائ  إلنى وجنود شنيوع لمنندماج ااكناديم  والًنيم، ومًياس الًيم النفعية

لنند  عينننة الدراعننة، ووجننود ارتبنناط دال بننين االننندماج االكنناديم  والًننيم النفعننية، وظيننر عنندم 
اكاديم  والًيم النفعية تعزي لمجنس،    حين وجدت  نروق تعنز     االندماج ا وجود  روق

  لمتخصص الدراع 
 ن  دراعنة  االنيماك( ىد ت إلى التعرف عمى الفروق    ٕٕٓٓدراعة إبراىيم إعماعيل  

الرياضننيات التنن  ترجننح إلننى الجنننس والفر ننة الدراعننية والتفاعننل بينيمننا، والكشننف عننن عم تننو 
( طالبنان وطالبنة بالفر نة الرانينة ٛٚٔوذلك عمى عينة  وامينا   لتفكير،بثعاليب التعمم وأعاليب ا

طبننق عمننييم مًينناس أعنناليب و والرابعننة تخصننص الرياضننيات بكميننة التربيننة جامعننة المنصننورة، 
   دراعة الرياضنيات  وتوصنمت الدراعنة إلنى عندم  واالنيماكالتعمم، ومًياع  أعاليب التفكير 

يات ودرجتو الكمية بكنل منن الجننس والفر نة الدراعنية والتفاعنل    دراعة الرياض االنيماكتثرر 
 االنيمناكبينيما، ووجود عم نات دالنة بنين بعنض أعناليب النتعمم وأعناليب التفكينر وبنين أبعناد 

 ن  دراعنة الرياضنيات  االنيمناك   دراعة الرياضيات ودرجتو الكمية، وأنو يمكنن التنبنؤ بثبعناد 
 ليب التعمم وأعاليب التفكير ودرجتو الكمية من خمل بعض أعا
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 من خمل نتائ  الدراعات العابًة اتضح لمباحرة ما يم :
الدراعنننات العنننابًة التننن  تناولنننت الفنننروق بنننين النننذكور واانننناث  ننن  نتنننائ  تننننا ض  -ٔ

 االنيماك بالتعمم 
تننننا ض نتنننائ  الدراعنننات العنننابًة التننن  تناولنننت الفنننروق بنننين الفنننرق الدراعنننية  ننن   -ٕ

 االنيماك بالتعمم 
الطمبنننة االجتمننناع  االنفعنننال   عم نننة الطمبنننة بمعممنننييم ذات أىمينننة لمتنبنننؤ بعنننموك -ٖ

  التنبؤ بالتحصيل ااكاديم  وانيماكيم    ميمات التعمم أكرر من
وجنننود ارتبننناط موجنننب دال بنننين انخفننناض درجنننات الطنننمب  ننن  الطمنننوح ااكننناديم   -ٗ

 ودرجاتيم    أبعاد االنيماك الرمرة
 ااكاديم  وأىداف ااتًان االنيماكبة بين عم ة ارتباطية موج وجود -٘
  االنفعال  واالنيماكااداء - عم ة ارتباطية عالبة بين أىداف تجنب وجود -ٙ
 .ىناك عم ة ارتباطية موجبة بين الفاعمية الذاتية واالنيماك بالتعمم -ٚ
 وجود عم ة ارتباطية إيجابية بين االنيماك بالتعمم وتًدير الذات  -ٛ
 وجود عم ات دالة بين بعض أعاليب التعمم وأعاليب التفكير وبين أبعاد االنيماك   -ٜ

 فروض البحح:

 من خمل عرض الدراعات العابًة يمكن صياعة  روض البحث التالية:
النتعمم تعنز  إلنى مت ينر الجننس  ال يوجد  روق ذات داللة إحصائية    االنيمناك  ن  -ٔ

  ذكر، أنرى( 
الننتعمم تعننز  إلننى مت يننر نننوع  لننة إحصننائية  نن  االنيمنناك  نن ال يوجنند  ننروق ذات دال  -ٕ

 ااعا ة 
النتعمم تعنز  إلنى مت ينر المرحمنة  ال يوجد  روق ذات داللة إحصائية    االنيماك  ن  -ٖ

 العمرية 
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 الطريكة واإلدراءات:املٍهج و

 وٍهج البحح:

نناث  ن  المًارن    كشف الفروق بين النذكور واا  اعتمدت الباحرة عمى المني  الوصف 
االنيمنناك بننالتعمم وأبعنناده، كشننف الفننروق بننين المراحننل العمريننة  نن  االنيمنناك بننالتعمم وأبعنناده، 

     االنيماك بالتعمم وأبعاده أنواع ااعا اتوكشف الفروق بين 
 عيٍة البحح:

معناق بصنريان  –(  رد منن ذوي االحتياجنات الخاصنة  معناق عنمعيان ٓٚتكونت العينة من  
 (ٔ  موزعين كما ىو مبين بجدولمعاق عًميان(  –صعوبات تعمم  –

 ( 8خذول )

 تىصَع أفشاد انعُُت

 عذد اإلَاث عذد انزكىس انًشحهت انعًشَت َىع اإلعاقت

 1 1 سُىاث1-2 إعاقت عقهُت

 1 1 سُت1-86

 1 1 سُت86-81

 1 1 سُىاث1-2 إعاقت سًعُت

 1 1 سُت1-86

 1 1 سُت86-81

 8 8 سُىاث1-2 إعاقت بصشَت

 8 8 سُت1-86

 8 8 سُت86-81

 1 1 سُىاث1-2 صعىباث تعهى

 1 1 سُت1-86

 1 1 سُت86-81

 أدوات البحح:

 لجمح المعمومات والبيانات المزمة الختبار  روض البحث تم إعداد ااداة التالية:
 لتعمم  إعداد: الباحرة(:بامًياس االنيماك  -ٔ
 ( اليدف من المًياس:ٔ 

المعننا ين  – نن  الننتعمم لنند  ذوي االحتياجننات الخاصننة  المعننا ين عًميننان   ينناس االنيمنناك
منن خريجن  كمينات  ذوي صعوبات التعمم( من وجية نظر معممييم –المعا ين عمعيان  –بصريان 
  التربية



 م0202( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                ...         االنهماك بالتعلم في ضوء اختالف الجنس

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 8612 - 

 ( إجراءات إعداد المًياس:ٕ 
 اعداد ىذا المًياس  امت الباحرة بااجراءات التالية:

منن المًناييس التن  أعندت  ن  مجنال البيئنة المدرعنية وذلنك لحصنر ااطمع عمى العديد  (ٔ
أىننم مكونننات البيئننة المدرعننية؛ ومننن ىننذه المًنناييس التنن  أطمعننت عمييننا الباحرننة و نند 

 اعتفادت منيا كريران    إعداد المًياس ما يم :
ااطننمع عمننى العدينند مننن ااطننر النظريننة التنن  أعنندت  نن  مجننال البيئننة المدرعننية، وذلننك  (ٕ

صننر أىننم مكونننات البيئننة المدرعننية، ومننن ىننذه ااطننر النظريننة التنن  أطمعننت عمييننا لح
 الباحرة و د اعتفادت منيا كريران    إعداد المًياس ما يم :

 ( وصف المًياس:ٖ 
 –العنموك   –( مفنردة موزعنة عمنى رمرنة أبعناد وىنم:  المعر ن  ٙٗيتكون المًياس منن  

 – مننيمن  –بعننض الو ننت  –عالبننان  –بات ىننم  دائمننان االنفعننال (، وأمننام كننل مفننردة خمننس اعننتجا
 نادران(، ويبين الجدول التال  توزيح مفردات المًياس عمى اابعاد الرمرة:

  (6) خذول

 َبٍُ تىصَع يفشداث انًقُاس عهً األبعاد انثالثت

 أسقاو انًفشداث انبعذ و

 11 – 16 – 61 – 61 – 61 – 61 – 82 – 81 – 81 – 81 – 2  - 1 – 8 انسهىكٍ 8

– 12 – 11 – 18 – 11 - 12 

 – 11 – 12 – 11 – 11 - 62  - 61 – 68 – 81  - 81 – 88 – 1 – 1 انًعشفٍ 6

11 -  11 - 11 

 16  - 11 – 18 – 61 – 62 – 66 – 81 – 82 – 86 – 1 – 2 – 1 – 6 االَفعانٍ 1

 ( الخصائص العيكومترية لممًياس:ٗ 
خنمل معامنل ارتبناط بنين درجنة كنل بعند منن أبعناد المًيناس  ( االتعاق النداخم : يًندر مننٔ

 (  يم معاممت االرتباط:ٖوالدرجة الكمية لممًياس، ويتضح بجدول  
 ( 1خذول)

 يعايالث االستباط بٍُ األبعاد انثالثت نًقُاس االَهًاك فٍ انتعهى

 وانذسخت انكهُت نهًقُاس

 يستىي انذالنت يعايم االستباط األبعاد

 1.118 1.11 انسهىكٍ

 1.118 1.11 انًعشفٍ

 1.118 1.11 االَفعانٍ
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( أن اابعاد الرمرة تتمتنح بمعناممت ارتبناط  وينة ودالنة إحصنائيان حينث ٖتبين من جدول  
(، وىننذا ينندل عمننى أن أبعنناد المًينناس تتمتننح ٜٗ ٓ-ٖٛ ٓتراوحننت معنناممت االرتبنناط بننين  

 مو    البحث الحال  بمعامل اتعاق داخم  عال مما يعن  صمحية اعتخدا
 ( صدق المًياس:ٕ
 :  صدق المحتو    ٔ

تنننم عنننرض المًيننناس عمنننى مجموعنننة منننن المحكمنننين المتخصصنننين  ننن  العمنننوم التربوينننة 
والنفعنننية وعنننددىم عشنننرة خبنننراء، وبعننند أخنننذ بعنننض الممحظنننات والتوجيينننات منننن ااعننناتذة 

%( ٜٓ  نعننبةمننى ع مفننردةإذ حصننمت أ ننل  مفننردةالمحكمننين اعننتخرجت النعننبة المئويننة لكننل 
، مفننردة( ٙٗ%( وبننذلك يكننون المًينناس مكونننان مننن  ٓٓٔعمننى نعننبة   مفننردةوحصننمت أعمننى 

 ( يبين المفردات الت   ام المحكمين بتعديميا:ٗوجدول  
 ( 1خذول)

 تعذَالث انًحكًٍُ

 بعذ انتعذَم قبم انتعذَم سقى انًفشدة

 وخُهَتغُب عٍ انًذسست بذوٌ سبب  َتغُب عٍ انًذسست بذوٌ سبب 8

َفضم حفظ انًىضىعاث انذساسُت  88

 انًختهفت 

َفضم حفظ انًىضىعاث انذساسُت انًختهفت 

 بذالً يٍ فهًها

َشاسك فٍ انًُاقشاث انتٍ تذوس بانفصم  82

 يع انًعهى

َشاسك دائًاً فٍ انًُاقشاث انتٍ تذوس 

 بانفصم يع انًعهى

ىاد انذساسُت ببعضها انبعض سبظ انً َحاول سبظ انًىاد انذساسُت حتً َفهًها َحاول 12

 حتً َفهًها

 صدق المًارنة الطر ية:  ٕ 
بالمائنة  ٕٚبترتيب درجات المًياس لمدراعة االعتطمعية تنازليان وتم اختيار  امت الباحرة 
بالمائة منن الفئنة الندنيا، وبعند ذلنك تنم حعناب الفنروق بنين المجمنوعتين  ٕٚمن الفئة العميا و

 ( دالالت ىذه الفروق:٘ين جدول  ، ويبعن طريق اختبار  ت(
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 (1خذول )

 دالنت انفشوق بٍُ يشتفعٍ ويُخفضٍ انذسخاث عهً  

 نتعهىبااالَهًاك يقُاس 

االَحشاف  انًتىسظ انًدًىعاث األبعاد

 انًعُاسٌ

قًُت 

 "ث"

يستىي 

 انذالنت

 1.118 82.11- 1.21 12.21 يُخفضٍ انذسخاث انسهىكٍ

 1.16 21.11 يشتفعٍ انذسخاث

 1.18 68.11- 1.22 11.21 يُخفضٍ انذسخاث ًعشفٍان

 1.61 11.86 يشتفعٍ انذسخاث

 1.118 61.62- 6.11 11.61 يُخفضٍ انذسخاث االَفعانٍ

 1.11 11.11 يشتفعٍ انذسخاث

 1.118 82.12- 81.21 882.26 يُخفضٍ انذسخاث انًقُاس ككم

 86.11 821.26 يشتفعٍ انذسخاث

( وجننود  ننروق جوىريننة دالننة إحصننائيان بننين النندرجات العميننا والنندرجات ٘يتبننين مننن جنندول  
لصالح الدرجات العميا، وىنذا يندل عمنى أن االنيماك    التعمم لمًياس  الرمرةالدنيا    اابعاد 

 الرمرنةالمًياس يميز بنين اا نراد ذوي الندرجات العمينا واا نراد ذوي الندرجات الندنيا  ن  اابعناد 
، مما يعن  أن المًياس بمفرداتنو يتمتنح بمعامنل صندق عنال  وىنذا اك    التعمماالنيملمًياس 

 يشير إلى صمحية المًياس لمتمييز بين الدرجات العميا والدرجات المنخفضة 
 ( ربات المًياس:ٖ

كرونبناخ، وكاننت  األفن االتعناق النداخم  تم حعاب معامل ربات المًيناس باعنتخدام طريًنة
 (ٙجدول     كما 

 ( 2)خذول 

 قُى يعايالث انثباث بطشَقت أنفا كشوَباخ

 قًُت أنف كشوَباخ األبعاد

 1.21 انسهىكٍ

 1.11 انًعشفٍ

 1.22 االَفعانٍ

 1.18 انًقُاس ككم

مكانية اعتخدامو بالبحث الحال    وىذا يعن  ربات المًياس واع
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 إدراءات البحح:

 اتبعت الباحرة ااجراءات التالية:
المعننا ين  –ذوي االحتياجننات الخاصننة مننن  المعننا ين عننمعيان وىننم  ( تحدينند مجتمننح البحننثٔ 

  ذوي صعوبات التعمم( من بمحا ظة دمياط –المعا ين عًميان  –بصريان 
بمحا ظنننة   نننرد منننن ذوي االحتياجنننات الخاصنننة( ٓٚ( اختينننار عيننننة البحنننث وبمنننغ عنننددىم  ٕ 

  دمياط
تطبيًنان جماعينان بالفصنل الدراعن   من عمى عينة البحث االنيماك    التعمم( تطبيق مًياس ٖ 

  مٕٕٔٓ/ٕٕٓٓااول بالعام الدراع  
االنحرا ننات  –جمننح وتبويننب بيانننات البحننث ومعالجتيننا إحصننائيان باعننتخدام  المتوعننطات  (ٗ  

اختبننننار لتل لعينتننننين  – اختبننننار مننننان ويتننننن  –اختبننننار كروعننننكال والننننيس  –المعياريننننة 
 معتًمتين( الختبار  روض البحث 

 لبحح:ٌتائج ا

 ٌتائج الفرض األوه وتفشريها ووٍاقشتها:

 يننننص الفنننرض ااول عمنننى أننننو لال يوجننند  نننروق ذات داللنننة إحصنننائية  ننن  االنيمننناك  ننن 
التعمم تعز  إلنى مت ينر الجننس  ذكنر، أنرنى(ل  ولمتحًنق منن صنحة الفنرض تنم حعناب  ميمات

جنات اانناث  ن   يمة  ت( ودالرتينا ااحصنائية بنين متوعنطات درجنات النذكور ومتوعنطات در 
 ( يوضح ىذه الفروق وداللتيا ٚاالنيماك    التعمم وجدول  

 (2خذول )

 َتائح اختباس "ث" نهعُُاث انًستقهت 

االَحشاف  انًتىسظ انعذد انًدًىعت األبعاد

 انًعُاسٌ

يستىي  قًُت "ث"

 انذالنت

 انسهىكٍ

 

 غُش دال 1.12 81.21 11.12 11 أَثً

 1.12 11.61 12 ركش

 غُش دال 1.18 1.21 16.11 11 أَثً ٍانًعشف

 81.11 16.16 12 ركش

 االَفعانٍ

 

 غُش دال 1.81 2.11 11.12 11 أَثً

 2.12 11.21 12 ركش

 غُش دال 1.68 61.81 811.61 11 أَثً انًقُاس ككم

 66.16 811.61 12 ركش
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ط  درجنات أ نراد ( أنو ال يوجند  نروق ذات داللنة إحصنائية بنين متوعنٚيتبين من جدول  
االنفعنال ( والمًيناس ككنل تعنز   –المعر ن   –العينة  ن  أبعناد االنيمناك  ن  النتعمم  العنموك  

 لمت ير الجنس  ذكر، أنرى(  
تعننزي الباحرننة ىننذه النتيجننة إلننى أن الننذكور وااننناث ذوي االحتياجننات الخاصننة ليمننا نفننس 

يمرون بنفس المشكمت  ن  المندارس الخصائص العموكية واالجتماعية والنفعية وااكاديمية و 
حيث يعنانون منن انخفناض  ن  التحصنيل الدراعن  عنواء كنان تنثخر ننوع  أو تنثخر عنام وىنذا 

 بعبب نًص االنيماك    التعمم 
(، دراعنننة شنننروق الزىرانننن  ٕٕٓٓوتتفنننق ىنننذه النتيجنننة منننح دراعنننة إبنننراىيم إعنننماعيل  

 ننننروق ذات داللننننة عنندم وجننود ( التنن  توصننمت إلننى ٖٕٔٓ(؛ ودراعننة ر عننو الزعبنن   ٕٛٔٓ 
  االنيمناك بنين الجنعنين  نن  احصننائية

(؛ ٜٕٔٓوتختمننف مننح نتيجننة دراعننة أحمنند محاعنننة، أحمنند العمننوان، وعمننر العظامننات  
( التنن  توصننمت إلننى وجننود  ننروق بننين الننذكور وااننناث  نن  ٕٚٔٓودراعننة زىننرة الموعننوي  

 االن ماس ااكاديم  لصالح ااناث 
 نروق دالنة ( الت  توصنمت إلنى وجنود ٜٕٔٓمح نتيجة دراعة حعن عابدين  كما تختمف 

 جامعنة ااعنكندرية؛ تبعنان  ينة التربينةمإحصائنيا    االندماج الطمب  لد  طمب العنة ااولى بك
  إناث( لصالح الذكور-الختمف النوع االجتماع   ذكور

 وتفشريها ووٍاقشتها: الجاٌيٌتائج الفرض 

ال يوجنند  ننروق ذات داللننة إحصننائية  نن  االنيمنناك  نن  لأنننو عمننى   الرننانينننص الفننرض 
ل، ولمتحًنق منن صنحة الفنرض تنم اعنتخدام اختبنار ننوع ااعا نةالتعمم تعز  إلى مت ينر ميمات 

تحميننل التبنناين الممعممنن   اختبننار كروعننكال والننيس( حيننث يعننتخدم ىننذا االختبننار كنناي تربيننح 
 (ٛوكانت النتائ  كما ىو مبين    جدول  
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 ( 1خذول)

 َتائح اختباس كشوسكال وانُس

يتىسظ  عذد انحاالث انًدًىعاث األبعاد

 انشتب

دسخاث  6كا

 انحشَت

يستىي 

 انذالنت

 1.118 1 61.11 12.18 61 إعاقت سًعُت انسهىكٍ

 11.11 66 إعاقت عقهُت

 62.18 81 صعىباث تعهى

 61.11 2 إعاقت بصشَت

 1.118 1 61.18 11.11 61 إعاقت سًعُت انًعشفٍ

 11.12 66 إعاقت عقهُت

 61.11 81 صعىباث تعهى

 12.11 2 إعاقت بصشَت

 1.18 1 81.21 11.11 61 إعاقت سًعُت االَفعانٍ

 11.12 66 إعاقت عقهُت

 11.18 81 صعىباث تعهى

 11.11 2 إعاقت بصشَت

انًقُاس 

 ككم

 1.118 1 61.11 11.11 61 إعاقت سًعُت

 12.22 66 إعاقت عقهُت

 62.11 81 صعىباث تعهى

 18.11 2 إعاقت بصشَت

 ( النتائ  التالية:ٛيتبين من جدول  
أبعناد مًيناس  رتنب( بنين متوعنطات ٔٓ ٓوجود  روق ذات داللة إحصائية عند معتو   

ًيناس ككنل تعنز  لمت ينر ننوع االنفعنال ( والم –المعر ن   –االنيماك    التعمم البعد  العموك  
 ااعا ة 

رتننب أ ننراد العينننة لجننثت الباحرننة إلننى المًارنننات ق  نن  متوعننطات وولمعر ننة مصنندر الفننر 
 (ٜالبعدية باعتخدام اختبار مان ويتن  وكانت النتائ  كما ىو مبين    جدول  
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 (1خذول)

 َتائح اختباس ياٌ وَتٍُ نهعُُاث انًستقهت 

 انعذد انًدًىعت األبعاد
ظ يتىس

 انشتب

يدًىع 

 انشتب
 Zقًُت  Wقًُت  Uقًُت 

يستىي 

 انذالنت

 انسهىكٍ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 12.11 8211.11 

111.11 216.11 -6.11 1.11 
إعاقت 

 عقهُت
66 62.11 216.11 

 انًعشفٍ

إعاقت 

 سًعُت
61 18.21 8181.11 

822.11 111.11 -1.18 
1.11

إعاقت  8

 عقهُت
66 81.12 111.11 

 فعانٍاالَ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 12.61 8281.11 

121.11 218.11 -8.21 
غُش 

إعاقت  دال

 عقهُت
66 61.21 218.11 

انًقُاس 

 ككم

إعاقت 

 سًعُت
61 11.11 8116.11 

618.11 111.11 -1.11 
1.11

إعاقت  8

 عقهُت
66 66.18 111.11 

 انسهىكٍ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 11.81 8212.11 

816.11 161.11 -1.18 
1.11

صعىباث  8

 تعهى
81 82.12 161.11 

 انًعشفٍ

إعاقت 

 سًعُت
61 11.11 8211.11 

828.11 116.11 -1.21 
1.11

صعىباث  8

 تعهى
81 81.11 116.11 

 االَفعانٍ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 12.61 8281.11 

811.11 121.11 -1.11 
1.11

صعىباث  8

 تعهى
81 61.61 121.11 

انًقُاس 

 ككم

عاقت إ

 سًعُت
61 11.11 8212.11 

866.11 611.11 -1.12 
1.11

صعىباث  8

 تعهى
81 82.18 611.11 

 انسهىكٍ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 61.11 8111.11 

11.11 21.11 -6.18 1.11 
إعاقت 

 بصشَت
2 86.11 21.11 

 انًعشفٍ

إعاقت 

 سًعُت
61 62.21 8622.11 

18.11 816.11 -8.21 
غُش 

إعاقت  دال

 صشَتب
2 82.11 816.11 
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 انعذد انًدًىعت األبعاد
ظ يتىس

 انشتب

يدًىع 

 انشتب
 Zقًُت  Wقًُت  Uقًُت 

يستىي 

 انذالنت

 االَفعانٍ

 

إعاقت 

 سًعُت
61 62.12 8616.11 

21.11 12.11 -8.18 
غُش 

إعاقت  دال

 بصشَت
2 82.11 12.11 

انًقُاس 

 ككم

إعاقت 

 سًعُت
61 61.12 8618.11 

22.11 12.11 -6.12 1.11 
إعاقت 

 بصشَت
2 81.11 12.11 

 انسهىكٍ

 

إعاقت 

 عقهُت
66 61.16 111.11 

881.11 611.11 -6.61 1.11 
صعىباث 

 تعهى
81 81.11 611.11 

 انًعشفٍ

إعاقت 

 عقهُت
66 81.11 111.11 

811.11 111.11 -8.11 
غُش 

صعىباث  دال

 تعهى
81 68.81 118.11 

 االَفعانٍ

 

إعاقت 

 عقهُت
66 61.12 181.11 

811.11 118.11 -1.11 
غُش 

صعىباث  دال

 تعهى
81 81.21 118.11 

انًقُاس 

 ككم

إعاقت 

 عقهُت
66 66.22 111.11 

811.11 168.11 -8.61 
غُش 

صعىباث  دال

 تعهى
81 82.12 168.11 

 انسهىكٍ

 

إعاقت 

 عقهُت
66 82.81 111.11 

11.11 18.11 -6.11 1.11 
إعاقت 

 بصشَت
2 1.11 18.11 

 انًعشفٍ

إعاقت 

 عقهُت
66 86.11 621.11 

86.11 621.11 -8.18 1.18 
إعاقت 

 بصشَت
2 61.11 818.11 

 االَفعانٍ

 

إعاقت 

 عقهُت
66 81.16 112.11 

11.11 21.11 -1.11 
غُش 

إعاقت  دال

 بصشَت
2 88.11 21.11 

انًقُاس 

 ككم

إعاقت 

 عقهُت
66 81.11 181.11 

12.11 181.11 -1.18 
غُش 

إعاقت  دال

 بصشَت
2 82.11 12.11 

 انسهىكٍ

 

صعىباث 

 تعهىان
81 88.11 612.11 12.11 612.11 -8.68 

غُش 

 دال
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 انعذد انًدًىعت األبعاد
ظ يتىس

 انشتب

يدًىع 

 انشتب
 Zقًُت  Wقًُت  Uقًُت 

يستىي 

 انذالنت

إعاقت 

 بصشَت
2 81.11 11.11 

 انًعشفٍ

صعىباث 

 انتعهى
81 81.82 811.11 

86.11 811.11 -6.11 1.18 
إعاقت 

 بصشَت
2 81.11 882.11 

 االَفعانٍ

 

صعىباث 

 انتعهى
81 88.11 811.11 

62.11 811.11 -8.11 
غُش 

إعاقت  دال

 َتبصش
2 82.11 816.11 

انًقُاس 

 ككم

صعىباث 

 انتعهى
81 81.11 811.11 

61.11 811.11 -6.16 1.11 
إعاقت 

 بصشَت
2 82.11 811.11 

 ( النتائ  التالية:ٜيتبين من جدول 
وجود  روق ذات داللة إحصائية بين متوعط  رتب المعنا ين عنمعيان والمعنا ين عًمينان  -ٔ

البعنند المعر نن ( والمًينناس  ككننل  –تعمم  البعنند العننموك   نن  أبعنناد االنيمنناك  نن  النن
 لصالح المعا ين عمعيان 

ال يوجد  روق بين متوعط  رتب المعا ين عمعيان والمعا ين عًميان    البعد االنفعنال   -ٕ
 لمنيماك    التعمم 

وجود  روق ذات داللة إحصائية بين متوعنط  رتنب المعنا ين عنمعيان وذوي صنعوبات  -ٖ
البعننند  –البعننند المعر ننن   –بعننناد االنيمننناك  ننن  النننتعمم  البعننند العنننموك  النننتعمم  ننن  أ

 االنفعال ( والمًياس  ككل لصالح المعا ين عمعيان 
وجود  روق ذات داللة إحصائية بين متوعط  رتب المعا ين عمعيان والمعا ين بصنريان  -ٗ

 ان    البعد العموك  لمنيماك    التعمم والمًياس  ككل لصالح المعا ين عمعي
ال يوجننند  نننروق بنننين متوعنننط  رتنننب المعنننا ين عنننمعيان والمعنننا ين بصنننريان  ننن  البعننند  -٘

 االنفعال  والبعد المعر   لمنيماك    التعمم 
وجود  روق ذات داللنة إحصنائية بنين متوعنط  رتنب المعنا ين عًمينان وذوي صنعوبات  -ٙ

 التعمم     البعد العموك  لمنيماك    التعمم لصالح المعا ين عًميان 
ال يوجنند  ننروق بننين متوعننط  رتننب المعننا ين عًميننان وذوي صننعوبات الننتعمم  نن  البعنند  -ٚ

 االنفعال  والبعد المعر   ومًياس االنيماك    التعمم ككل 
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وجود  روق ذات داللة إحصائية بين متوعط  رتب المعنا ين عًمينان والمعنا ين بصنريان   -ٛ
 عًميان     البعد العموك  لمنيماك    التعمم لصالح المعا ين

وجود  روق ذات داللة إحصائية بين متوعط  رتب المعنا ين عًمينان والمعنا ين بصنريان   -ٜ
    البعد المعر   لمنيماك    التعمم لصالح المعا ين بصريان 

ال يوجنند  ننروق بننين متوعننط  رتننب المعنننا ين عًميننان والمعننا ين بصننريان  نن  البعننند  -ٓٔ
 االنفعال  ومًياس االنيماك    التعمم ككل 

وجنننود  نننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوعنننط  رتنننب ذوي صنننعوبات الننننتعمم   -ٔٔ
والمعنننا ين بصنننريان   ننن  البعننند المعر ننن  ومًيننناس االنيمننناك  ننن  النننتعمم ككنننل لصنننالح 

 المعا ين بصريان 
ال يوجد  روق بين متوعط  رتب ذوي صنعوبات النتعمم والمعنا ين بصنريان  ن  البعند  -ٕٔ

 نيماك    التعمم ككل االنفعال  والبعد العموك  لمًياس اال 
يتضح أن ىناك  روق  ن  االنيمناك لمنتعمم لصنالح المعنا ين عنمعيان يمنييم المعنا ين عًمينان 

 يمييم المعا ين بصريان 
ال يتننثرر بينذه ااعا نة، كمننا ال عنمعيان المعنا ين  ذكنناء نأوتعنزي الباحرنة ىننذه النتيجنة إلنى 
د ىننذا االتجنناه وجننود عنندد كبيننر مننن المعننا ين ي، ويؤيننتتننثرر  ننابميتيم لمننتعّمم والتفكيننر التجرينند

، لذا نجد أن المعا ين عمعيان أكرنر انيماكنان  ن  النتعمم عمعيان متفو ين    ااحصاء والرياضيات
 ذوي صعوبات التعمم(  –المعا ين عًميان  –من با   الفئات ااخر   المعا ين بصريان 

لمنيمنناك  نن  الننتعمم عننن المعننا ين وبالنعننبة لتميننز المعننا ين عًميننان  نن  البعنند العننموك  
تفعر الباحرة ىنذه الجزئينة بنثن المعنا ين عًمينان يشناركون  ن  اانشنطة والًينام بالمينام بصريان 

المختمفننة عننن المعننا ين بصننريان ان المعننا ين بصننريان يخننا ون مننن الو ننوع  نن  أي مشننكمة عننند 
 المشاركة    اانشطة نظران اعا تيم البصرية 

المعر نن  لمنيمنناك  نن  الننتعمم نجنند أن لمعننا ين بصننريان أ ضننل مننن المعننا ين أمننا  نن  البعنند 
عًميان وذلك ان ذكاء المعا ين بصريان متوعط و نوق المتوعنط أمنا المعنا ين عًمينان ذكنائيم أ نل 

 من المتوعط 
أمننا بالنعننبة لتفننوق المعننا ين بصننريان عمننى ذوي صننعوبات الننتعمم  نن  البعنند المعر نن   ننذلك 

النتباه والذاكرة العمعية من العمميات العًمية الت  يتفوق  يينا المعو نون بصنريان ايرجح إلى أن 
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وذلك نتيجة لمتندريب النذي يمارعنو المعنوق وبالتال  عمى ذوي صعوبات التعمم  عمى المبصرين
  عمى حاعة العمح  بصريان ليذه العمميات بحكم اعتماده بدرجة كبيرة

 شتها:وتفشريها ووٍاق الجالحٌتائج الفرض  

 لال يوجنند  ننروق ذات داللننة إحصننائية  نن  االنيمنناك  نن  أنننو عمننى الرالننثينننص الفننرض 
الننتعمم تعننز  إلننى مت يننر المرحمننة العمريننةل، ولمتحًننق مننن صننحة الفننرض تننم اعننتخدام  ميمننات

اختبننار تحميننل التبنناين الممعممنن   اختبننار كروعننكال والننيس( حيننث يعننتخدم ىننذا االختبننار كنناي 
 (ٓٔ  كما ىو مبين    جدول  تربيح وكانت النتائ

 ( 81خذول)

 َتائح اختباس كشوسكال وانُس

عذد  انًدًىعاث األبعاد

 انحاالث

يتىسظ 

 انشتب

دسخاث  6كا

 انحشَت

يستىي 

 انذالنت

 1.18 6 88.12 16.12 68 سُىاث 1-2 انسهىكٍ

 11.11 61 سُت 1-86

 11.26 61 سُت 86-81

 1.18 6 1.11 11.18 68 سُىاث 1-2 انًعشفٍ

 18.11 61 سُت 1-86

 11.16 61 سُت 86-81

 1.118 6 61.16 16.82 68 سُىاث 1-2 االَفعانٍ

 11.12 61 سُت 1-86

 21.11 61 سُت 86-81

 1.11 6 82.11 11.11 68 سُىاث 1-2 انًقُاس ككم

 12.11 61 سُت 1-86

 26.16 61 سُت 86-81

 ( النتائ  التالية:ٓٔيتبين من جدول  
( بنين متوعنطات رتنب أبعناد مًيناس ٔٓ ٓوجود  روق ذات داللة إحصائية عند معتو   

االنفعننال ( والمًينناس ككننل تعننز  لمت يننر  –المعر نن   –االنيمنناك  نن  الننتعمم البعنند  العننموك  
 المرحمة العمرية 

المًارنننات ولمعر ننة مصنندر الفننروق  نن  متوعننطات رتننب أ ننراد العينننة لجننثت الباحرننة إلننى 
 (ٔٔالبعدية باعتخدام اختبار مان ويتن  وكانت النتائ  كما ىو مبين    جدول  
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 ( 88خذول)

 َتائح اختباس ياٌ وَتٍُ نهعُُاث انًستقهت

يتىسظ  انعذد انًدًىعت األبعاد

 انشتب

يدًىع 

 انشتب

يستىي  Zقًُت  Wقًُت  Uقًُت 

 انذالنت

 انسهىكٍ

 

 غُش دال 1.21- 111.11 116.11 111.11 11.11 68 سُىاث 2-1

 111.11 11.88 61 سُت 1-86

 غُش دال 1.16- 112.11 111.11 111.11 11.12 68 سُىاث 1-2 انًعشفٍ

8121.1 16.18 61 سُت 1-86

1 

 االَفعانٍ

 

 غُش دال 8.81- 111.11 111.11 112.11 11.11 68 سُىاث 2-1

 112.11 61.12 61 سُت 1-86

انًقُاس 

 مكك

 غُش دال 1.11- 8181.1 111.11 111.11 16.12 68 سُىاث 2-1

8181.1 11.21 61 سُت 1-86

1 

 انسهىكٍ

 

 1.18 6.12- 212.11 626.11 212.11 61.11 68 سُىاث 2-1

8121.1 11.11 61 سُت 86-81

1 

 1.11 6.11- 212.11 661.11 212.11 61.11 68 سُىاث 1-2 انًعشفٍ

8121.1 11.12 61 سُت 86-81

1 

 االَفعانٍ

 

 1.118 1.81- 221.11 628.11 221.11 66.21 68 سُىاث 2-1

8811.1 12.11 61 سُت 86-81

1 

انًقُاس 

 ككم

 1.18 1.11- 221.11 611.11 221.11 61.11 68 سُىاث 2-1

8811.1 12.21 61 سُت 86-81

1 

 انسهىكٍ

 

 1.118 1.66- 166.11 628.11 166.11 61.16 61 سُت 1-86

8811.1 11.21 61 سُت 86-81

1 

 1.18 6.22- 126.11 118.11 126.11 62.81 61 سُت 86-1 انًعشفٍ

8811.1 11.11 61 سُت 86-81

1 

 االَفعانٍ

 

 1.118 1.16- 216.11 818.11 216.11 66.11 61 سُت 1-86

8621.1 16.11 61 سُت 86-81

1 

انًقُاس 

 ككم

 1.118 1.16- 221.11 681.11 221.11 61.28 61 سُت 1-86

8612.1 18.61 61 سُت 86-81

1 

 ( النتائ  التالية:ٔٔيتبين من جدول 
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( ٜ-ٙال يوجننند  نننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوعنننط  رتنننب أ نننراد العيننننة منننن   -ٔ
البعنند  –( عنننة  نن  أبعنناد االنيمنناك  نن  الننتعمم  البعنند العننموك  ٕٔ-ٜعنننوات ومننن  

 البعد االنفعال ( والمًياس ككل  –المعر   
( عننوات ٜ-ٙوجود  روق ذات داللة إحصنائية بنين متوعنط  رتنب  نراد العيننة منن   -ٕ

البعند المعر ن   –( عنة    أبعاد االنيماك  ن  النتعمم  البعند العنموك  ٘ٔ-ٕٔومن  
 ( عنة ٘ٔ-ٕٔالبعد االنفعال ( والمًياس ككل لصالح اا راد من   –

( عننوات ٕٔ-ٜق ذات داللة إحصائية بين متوعط  رتب  راد العيننة منن  وجود  رو -ٖ
البعند المعر ن   –( عنة    أبعاد االنيماك  ن  النتعمم  البعند العنموك  ٘ٔ-ٕٔومن  

 ( عنة ٘ٔ-ٕٔالبعد االنفعال ( والمًياس ككل لصالح اا راد من   –
 ( عننننة٘ٔ-ٕٔمننن  يتضننح مننن النتننائ  العننابًة أن الفنننروق لصننالح المرحمننة العمريننة 

-ٜومنن   ( عننوات ٜ-ٙوتعزي الباحرة ىذه النتيجة إلى أن الطفل    المرحمة العمرية منن  
يميننل إلننى المعننب واالكتشنناف وال يميننل إلننى الدراعننة والمننذاكرة حتننى أنننو يننذىب إلننى ( عنننة ٕٔ

إلنى  ا يصنلمالمدرعة من أجل المعب ورؤية زممئو ويشعر بالفرح والععادة عند المعب أما عند
( يرعنم ىندف إلنى نفعنو ويعنعى إلنى تحًيًنو بالمنذاكرة وزينادة ٘ٔ-ٕٔالمرحمة العمرية منن  

التحصيل ويبدأ يتنا س مح زممئو لك  يتفوق دراعيان ويكعب رًنة ارخنرين ورضناىم، لنذا نجند 
  ( عنة٘ٔ-ٕٔأن الفروق    االنيماك    التعمم لصالح المرحمة العمرية من  

( التنن  توصننمت إلننى أن ٕٚٔٓالموعننوي   ةالحاليننة مننح دراعننة زىننر  وتتفننق نتننائ  الدراعننة
ىناك  روق ذات داللة إحصائية    االنيماك بنالتعمم بنين طنمب الفر نة ااولنى وطنمب الفر نة 

 الرابعة لصالح الفر ة الرابعة
نتيجننة دراعننة أحمنند محاعنننة، أحمنند العمننوان، وعمننر العظامننات مننح ة ىننذه النتيجنن وتختمننف

أن المتوعنننننط الحعنننننناب  لطمبنننننة العننننننة ااولننننننى أعمنننننى منننننننو  إلنننى توصننمتالتنن   (ٜٕٔٓ 
 الرانيننننة والرالرننننة والرابعننننة لطمبنننة العننننوات

( التنن  توصننمت إلننى عنندم تننثرر ٕٕٓٓدراعننة إبننراىيم إعننماعيل  نتيجننة كمننا تختمننف مننح 
 االنيماك بالفر ة الدراعية 
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 التوصيات:

 عفرت عنو البحث من نتائ  توص  الباحرة بارت :   ضوء ما أ
بثىمية االنيماك    التعمم لمطمب حينث أننو يعتبنر مؤشنر المعممين والمعممات توعية  -ٔ

لمتوا ق الدراع  وااداء  الجيد، كما أن انخفاضو ينذر بالعديد من المشنكمت التربوينة 
 عة والعموكية مرل انخفاض التحصيل الدراع  والتعرب من الدرا

جح شن، وذلنك بعًند نندوات ودورات تحنث وتاالنيماك    التعممى ر ح معتو  ملعمل عا -ٕ
  اياركات داخل الًاعات الدراعية وخارجشى الممع ذوي االحتياجات الخاصة

اعننتخدام وعننائل متنوعننة العننترارة ذوي االحتياجننات الخاصننة لمننتعمم لزيننادة دا عيننتيم؛  -ٖ
   لدراعية ومن رم اندماجيم داخل وخارج الًاعات ا

تفعيننننل دور اارشنننناد ااكنننناديم  لننننذوي االحتياجننننات الخاصننننة لمعنننناعدتيم  نننن  حننننل  -ٗ
 مشكمتيم وحريم عمى االنيماك    اانشطة المدرعية المختمفة 

 تشجيح ذوي االحتياجات الخاصة عمى المشاركة    مختمف اانشطة المدرعية   -٘
 البحوخ املكرتحة:

مراجعنة الدراعنات العنابًة المرتبطنة بموضنوع     ضوء نتنائ  البحنث الحنال ، ومنن خنمل
 الدراعة، تًترح الباحرة الموضوعات البحرية التالية:

دراعة تكشف عن طبيعة االنيماك    التعمم لد  مضطرب  االنتباه ذوي  نرط النشناط  -ٔ
 الزائد 

 دراعة تكشف عن طبيعة االنيماك    التعمم لد  أطفال التوحد   -ٕ
   نائم عمنى اعنتراتيجيات النتعمم العمينق والعنطح  لتنمينة دراعة  اعمية برنام  تدريب -ٖ

 االنيماك    التعمم لد  ذوي صعوبات التعمم 
دراعة  اعمية برنام  تدريب   نائم عمنى اعنتراتيجيات النتعمم العمينق والعنطح  لتنمينة  -ٗ

 االنيماك    التعمم لد  المعا ين عًميان 
ات النتعمم العمينق والعنطح  لتنمينة دراعة  اعمية برنام  تدريب   نائم عمنى اعنتراتيجي -٘

 االنيماك    التعمم لد  المعا ين بصريان 
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 املرادع

 املرادع العربية: أواًل:

(.لأدرر ي الييرر وأمللأدرر ي اليي عال ررهلل الن مرر لب   ررر  جل رر ل0202إبررهيم ملييدرر رلإبررهيم ملإدرر    لل 
ل.48-61(،ل621 02ليي جأةليي صه ةليأرهيد تليي عد ة،رهيدةلييه  ض  تليرىلطالالالأ ةليي هب ة.ل

(.لصولب تليي وأمللرلهل وأ  ليي وأ ملييو مل  ل قر ملييخر  ت.لييه  ض،ل0202إبهيم ملدورلأبلل   نل 
ل ال بةليي أكل مرلييلط  ةليأ شه.

(.لي  غ ررر ألليدالررر ر   لل الن رررالب ي لجمررر تل0262أح ررررل ح دررر ة،لأح ررررلييوأرررلين،لل  رررهلييوظ  ررر تل 
ل.611-682(،ل0 61،ل  لييوألمليي هبل ةليي جأةليدهر  ةييمر  ةليرىلطأبةلييج  وة.ل

(.ليي عال ررهلييجرر  ب لل الن ررالب   م رر كليي وأ  رر ليرررىلطأبررةلييج  وررة.ل جأررةل0264أ ررهيحلطو ررةلهيضرر ل 
ل.810-802(،ل601 6يآلريا،ل

(.لي  ر  جليي وه  لل الن البحد د ةليي و يجةل0264إ   نلص رقل برليياله مللأد  ءل حدنلخض هل 
ل.602-662،ل82لحلي  تلآريال  نلش أل،ييرهيد تلييوأ  .للييحد ةليرىلطأبة

–د  تلييشخص ةلل الن م لببوضليي  غ هيتليرىليدطع للذليلصولب تليير وأمل(.ل0261ب ريلح  ةل 
.لهدرر يةل-رهيدررةل  ري  ررةل أرر ل   ررةل ررنل ال  ررذليي هحأررةلي ب رير ررةلبرربوضليي ررريهأللب ر  ررةلبدررالهة

يإل دررررر   ةللي ج     رررررة،لج  ورررررةل ح ررررررلي ررررر نلربررررر ن نلل  جدررررر  ه،لن رررررهل  شرررررلهة،لالأ رررررةلييوأرررررلم
ل.0دط ف

 ييريخأ ةللة(.لي  ر  جلييطالب ل  لضلءليي لجم تلييري و ةليدال ر   0262حدنلدورل ح لرل  بر نل 
ييخ هج ررة(للب رررةلييرر وأمليي رهالررةليرررىلطررالالييدرر ةليدليرر لبالأ ررةليي هب ررةلج  وررةليإلدررال ره ة.لل–

ل.016-646،ل16لي هب ةلج  وةلدلم ج،يي جأةليي هبل ة،لالأ ةلي
(.ل0264حدررنلدرر رلشررح  ا،ل أرر لدررورلجرر الي ،ل طرر ءل ح رررلبح ررهي،لل ح رررلأح رررل  حرر ل نرر هيل 

يي م هيتلييأغل ةلييلظ ع ةلييال  ةليأ ال  ذليي و ن نل قأ ً لب هحأةليإل ريرليي م ر لب رريهألليي هب رةل
ل.604-21(،ل6 0 ة،لييخ صة.ليي جأةلييرلي ةليأرهيد تليي هبل ةلليي عد

(.ليي قظرةلييوقأ رةلل الن مر لب يح جرةلإير ليي وه رةللي  رر  جليدالر ر   ل0262حد  ل اله  لييد رليي ج هل 
ل.611-20(،ل0 02ل جأةلالأ ةليي هب ةلبب م ،يرىلطأبةلييرهيد تلييوأ  لبالأ ةليي هب ة.ل

ملييو  ررقللييدررطح ل رر ليي  بررؤل(.لي دررم مليي دررب ل درر هي  ج  تلييرر وأ0268حأ رر ل ح رررلحأ رر لييع ررلل 
يي جأررةليي صرره ةلب ي هل ررةليي وه  ررةللي  ررر  جليي عدرر لليي وه رر ليرررىلطررالاليي هحأررةليإل رير ررة.ل

ل.008-011(،ل40 08ليأرهيد تليي عد ة،
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 عمررررلملييررررذيتليدال ر   ررررةلل درررر لىلييط ررررلحليدالرررر ر   ل(.ل0261ح رررر نلحدرررر نل ح ررررلرل برررررلييهدررررللل 
 جأررةلييوأررلمليي هبل ررة،لج  وررةلر   ليرررىل   ررةل ررنلط يبرر تلييج  وررة.لل الن م رر لب   ررر  جليدالرر 

ل.181-120(،ل0 ل01لييق مهة،
(.لييحد در ةلي  عو ي رةلل الن مر لب ي مرر هيتلي ج     رةليررىليي ورر ن نل0266ح ر نلخضرهلأبرلل  صررلهل 

ل– ةلدرر و ً ل رر ل ح  ظرر تلنرر ة.لهدرر يةل  جدرر  ه،لن ررهل  شررلهة،لالأ ررةليي هب ررة،لييج  وررةليإلدررال 
لن ة.

(.لي م رر كلييطأبررةل رر ل وأررملييأغررةلي إ جأ   ررةلل الن ررالبالررلل ررنل النررةلييطأبررةل0260ه وررالهي ررزليي  برر ل 
ليي جأررررررةليدهر  ررررررةل رررررر لييوأررررررلمليي هبل ررررررة،ب وأ رررررر لييأغررررررةليإل جأ   ررررررةللي ج مرررررر  ممل حررررررلل وأ مرررررر .ل

ل.006-086(،0 2
ن ررالب قررر هلييررذيتليرررىلطأبررةلج  وررةل(.لي  م رر كلبرر ي وأملل ال0261 مررهةلح رررهلج دررمل ح رررليي لدررليل 

لالأ ةليي هب ة،لج  وةلليدط.لهد يةل  جد  هلن هل  شلهة،ليدط.ل
(.لييع  أ رةلييذي  رةلل الن مر ل ر لي  م ر كلبر وأملييأغرةلي  جأ   رةل0261دأط نلبنلدأ   نل  يحلييو ر يل 

ل.122-842ل(،6 616،ل جأةليي هب ة،لج  وةليد مهيرىلطالاليي هحأةليي  لدطةلبح رل.ل
(.لي  ررر  جليدالرر ر   لل الن ررالبرر يق مليي عدرر ةليرررىل   ررةل ررنلطررالال0264شررهلقلنررهيملي ليي مهي رر ل 

 جأرررةلج  ورررةليي أررركل بررررلييو  ررر  ليآلريال.ل6ييج  ورررةل ررر لضرررلءلبورررضليي  غ رررهيتليير  لجهي  رررة
ل.016-010(،ل6 01للييوألمليإل د   ة،

(.ل  لذجلدبب ليأوالنةلب نلييح جر تليي عدر ةل0264 نللل  برلييدالملم   ل برلييهح نللهي زل ق لليي
 جأرررةلج  ورررةلييقررررألليي ع لحرررةليسبحررر ثللييرهيدررر تلليي لجمررر تلييمر  رررةللي  م ررر كل ررر لييررر وأم.ل

ل.ل621-646(،ل08 4ليي هبل ةلليي عد ة،
ل(.لأثررررهليي ع  ررررللبرررر نل  ررررطل قررررر مليي غذ ررررةلييهيجوررررة0262 برررررليي  صررررهل ح رررررل برررررلييح  رررررل برررررلييبررررهل 

 ررررر  أ (ل أررررر ل    رررررةليي حصررررر لليدالررررر ر   لل– عدررررر ه ة(للأدرررررألالييررررر وأمل  شرررررطلل–  صرررررح ح ةل
 جأرةلالأ رةليي هب رة،للي  غ  ألل  ل وأملأد د  تلييه  ضر  تليي رهدر ةليررىلطرالالالأ رةليي هب رة.ل

ل.010-622(،ل664 ل02لج  وةلب م ،
 هيتلي   ق ي ررةلييال  ررةل ي حرر قل(.ليي مرر0264 برييم  ررريلشرر  ال تلل   عررةلح رررينلح رررلييشررلبال ل  رر ل

أطعررر للييهلضرررةليي العل رررلنلب ي رهدرررةلي ب رير رررةلبررر دهرن،ل جأرررةلالأ رررةليي هب رررة،لج  ورررةليد مررره،ل
ل.011-061(،ل6 611

(.لي  م  كلبر ي وأمل ر لضرلءليخر الفل صررهلييوراءليي وه ر لل در لىل0261 هلينلبنل أ لييحهب ل 
 جأةلييوأرلمليي هبل رة،لج  ورةليرىلطالاليي هحأةلييث  ل ة.لييوج ليي  وأملله بةلييد طهةليي وه  ةل

ل.844-816(،ل0 01،ليي أكلدولر
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(.ليدرررر هي  ج  تليي ررررره ألللرلهمرررر ل أرررر ل ع  ررررللييطأبررررةل رررر ل وأررررملييأغررررةل0261 ررررريءللي رررررل رررر تل مرررررل 
ل،لالأ ةلييرهيد تلييوأ  ،لج  وةليي ج حلييلط  ة.هد يةل  جد  هلن هل  شلهةي  جأ   ة.ل

(.لرلهلييج و رر تليدمأ ررةل رر ل عو ررللح   ررةلحقررلقليي ورر ن نل0268فلييدرر رل ح ررلرل ررلضل مبررال رر ط
لهدرر يةل  جدرر  هلن ررهل  شررلهة، رهيدررةل  ري  ررةل أرر ليدطعرر للذليليإل  نررةلب ح  ظررةلييرنمأ ررة(.ل

لالأ ةليآلريا،لج  وةليي  صلهة.
ر ليأوالنرررر تلبرررر نل(.ليي  ررررلذجلييب رررر 0261 ملح ررررريلييقصررررب ،لل برررررليي  صررررهل برررررلييحأرررر ملأ رررر نل دررررلل

ي  عو  تليدال ر   ةلليد هي  ج  تليي وأمللي  ر  جلييرهيد لليي حصر لليررىلطأبرةلج  ورةليي أركل
ل.10-6،ل60ل جأةلييبحلثل  ل ج  تليي هب ةليي ل  ة،لج  وةليي    ،خ ير.ل

لل ءلأح رررررل برررر ألل هدرررر لهشررررلين،ل   ررررال ح رررررلييوهبرررر ،ل  ر ررررةلييدرررر رلييحدرررر   ،لللي رررررل لدررررفل ح ررررر
(.ليي ع  رررللبررر نلب ر ررر لييررر وأمليإليال هل ررر ليي شررر هال ةللييعهر رررةللأثررره ل أررر ليي عال رررهليي  نررررل0261 

لييري و رررةليا جررر  لليإل غ ررر ألل ررر لييررر وأمليررررىلييطرررالاليي  عرررلن نلرهيدررر ً ليي  شرررطلنلليي  ررر  ألن.ل
ل.ل120-161(،ل0 00 جأةلرهيد تل هبل ةلليج     ة،لج  وةلحألين،ل

(.ل و ي رةلبه رر  لليأ وأر مليي   ر   ليي حلدررال ر ل حدر نلي  ررر  جل0261رلخأ عرةل لي ررلييدر رلأح ررل ح رر
  ل وأملييقهيءةللييعمملييقهير ليي وه ر لل ر للهيءليي وه ر ليررىليي ال  رذليي لمرلب نلذليلصرولب تل

ل.124-182(،ل0 611يي وأم.ل جأةليي هب ة،لج  وةليد مه،ل
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