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 هص امل

هدددددلدر سةلإسىدددددر اةددددد  يندددددل إ سةاختدددددلر اددددد ت س لسأ وفددددد  س يادددددلإ سة يدددددل  سة  يددددد      ة د دددددر 
سة اإدددددر  سةي   ددددإ سةالتددددلل   ددددل هددددلدر سةلإسىددددر اةدددد  سةيمنددددة  ددددت اىدددد ل  س لسأ سة يددددلا     ة د ددددر 

ر سآللس ل سة اإدددددر   اابددددلر اددددلةي   إ سةالتددددل ةددددلل ةلةاددددلر سة إتددددر سة لة ددددر  دددداار وفدددد  ا دددد   ف دددد
جل ادددر ا إىدددا ل  لودددلر سةلإسىدددر  ن دددل    ة د دددر سة اإددددرل   ن دددل  سةي   دددإ سةالتدددلل   دددل سوي دددل 
ينددددل إ س لسأ سة يددددلا  وفدددد  ينددددل إ ااددددت سللسأسر ددددد  س ياددددلإسر سة يددددل  سة  يدددد   اللوي ددددلل وفدددد  
 س ادددد ت  ددددت سةددددل  خر انىدددد  وفدددد  سةددددا   اجل اددددر ا إىددددا ل  س ي ددددإر و اددددر سلاددددل  اي جددددر  دددد إ
و ادددر سةدددد  إ الإجدددر  ا دددإلل  سإي دددلم سةدددد  إ الإجدددر  ي ل يدددر دددد  سةي   دددإ سةالتدددل  س ي دددإر و ادددر 

 11 50ةلةاددددر ا ي ىددددة و ددددإ   501 ددددت سلاددددل  ةفيمنددددة  ددددت  ددددمر سة ددددإ ت اف ددددر مج  ددددل 
ودددددل   ي  دددددفر سةلإسىدددددر  دددددت  دددددلة ودددددل ف   ناددددد   دددددد   ددددد أ  10 0ودددددل  ادددددلامإس   ا دددددلإ  

ا ا ددددل اف ددددر  0.0 0ل ةف اددددلر ة ن ددددل    ة د ددددر سة اإدددددر  ؤ ددددإسر سة ةلانددددرل  افدددد   ال دددد  لة دددد
  لىددددد إر سةايدددددلبع ودددددت  جددددد ل وختدددددلر سإيالة دددددر لسةدددددر 0.. 0ت  يدددددي ة ن دددددل  سةي   دددددإ سةالتدددددل 

سم دددددلب ل  اددددد ت سةي   دددددإ سةالتدددددل  اددددد ت س لسأ سة يدددددلا     ة د دددددر سة اإددددددر   ي  دددددفر سةلإسىدددددر اةددددد  
دددد  سةياادددؤ ادددلةي   إ سةالتدددل دددد   ندددإإ وفددد  سةدددا   اىددد ل   ددد   دددت س لسأ سة يدددلا     ة د دددر سة اإددددر 

 سةجالب  
  :   ة د ر سة اإدر؛ س لسأ سة يلا ؛ سةي   إ سةالتل؛ ين    سة يل  سة  ي  انكهًات املفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د. محمود علي موسى        ومألوفية المعرفة كمنبآت بالتفكير الناقد بمقرر علم النفس الجنائياألداء على اختبار الكتاب المفتوح  

 يدجايعة بىرسع –جمهة كهية انرتبية                         512(                                       2021– يىنيى) –(  35انعدد )

         The study aimed to 1) estimate the relationships between 

performance on the open book test, knowledge familiarity, and 

critical thinking  2) Verify the contribution of performance and 

knowledge familiarity as predictors of critical thinking among the 

third year, Psychology department students, Faculty of Arts, Port 

Said University. The study prepared a knowledge familiarity and 

critical thinking scales. The open book test performance was based 

on the rubrics, estimated by two female colleagues in the Psychology 

Department. The female sample was chosen, because of its increase 

more than male participants, and the higher scores of males' critical 

thinking. A sample of 105 female students was selected to validate 

the hypotheses. The mean age was 20.55 years, with a standard 

deviation of 0.58 years. The study revealed that an acceptable 

validity of the measures considering the factor analysis indicators. 

The alpha coefficient of stability of the knowledge Familiarity scale 

was 0.879, Critical thinking .773. There existence statistically 

relationships between critical thinking, written performance, and 

familiarity with knowledge. The study concluded that the written 

performance and knowledge familiarity predicting critical thinking 

in the criminal psychology course. 

Keywords: Knowledge familiarity; Written performance; Critical 

thinking; Open-Book assessment. 
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 يقدية
 ايادددإ  ندددإإ وفددد  سةدددا   سةجادددلب   دددت سة ندددإإسر سةيددد  ييىددد  اةا ادددر جلة دددرل م ددد   ىدددياإت 
سةال دددددل  دددددت سةاسإ دددددلر سة  ىدددددإل ةمدددددل   سةجدددددإسب ل  ل سدددددد  سة جدددددإ  دددددد  يا  دددددد سةجإ  دددددرل  لادددددإل 
سةاسإ ددددلر سةيدددد  ي ىددددإ سةمددددل  سةجاددددلب    سة إسمدددد  سةا ىدددد ر  سةىددددف   ر سةيدددد  للر اددددلة جإ  اةدددد  

ر الةىدددد الإ   سةددددد  .ةددددر اة ددددي   ي دددد ار سة  دددد خر سةجلة ددددر سةيدددد  ةإم ددددل سةالمدددد  يا  ددددد سةجإ  دددد
وفدددد  جإ  ددددر سة يإ ا ددددر ل  جإ  ددددر م ددددر   ةفدددد   ددددت سةةلةدددد  ي ىدددد إ سةجإ  ددددر ددددد   دددد أ لمددددل 
سةاسإ ددددلرل  يمل ددددل ج سادددد  سل ددددإس  ددددد  سةجإ  ددددرل  دددد  ينددددل   ي ىدددد إ ا ىدددد  ةفا س دددد  سةيدددد  لداددددر 

 الة جإ  اة  يا  د جإ  يي  
اإت سة نددددددإإ ااددددددت سةجددددددإسب  سة ي ددددددلا ر   دددددد  جددددددإسب  سلايددددددلسل سةاددددددلة  ل سة فندددددد ل   ىددددددي

سةجاىددددد ل جدددددإسب  سلىددددديلإسال  سلىدددددينةل ل  سلاددددد سأ   سةدددددل سد   سة إسمددددد  سةا ىددددد ر سةيددددد  يدددددؤل  
ادددلة جإ  اةددد  سإي دددل  سةجإ  دددرل  اادددت سةاسإ دددلر سةا ىددد ر دددد  وفددد  ا ددد  سةجادددلب ل  اسإ دددر  دددل 

  سةاختدددر اددد ت سةجدددإ  سة إي ددد ل  سةدددإلم سة الىددد ل  سةىددد لة سةا ىددد  سةدددد   إسأ سلايدددلسل سةيددد  ييادددل 
 للل لإي ل  سةجإ  ر 

 تدددددل لمدددددس سةالمددددد  سوي دددددلل سةادددددلم  ت دددددد   ددددداار وفددددد  سةدددددا   ا ف دددددر سآللس  وفددددد  سةم دددددس 
 سلىدددددديس لإ ةف دددددد سل سةي   دددددد ر ددددددد  وفدددددد  سةددددددا     ا ة ددددددر سة اينددددددلسر سة اإد ددددددرل  ج دددددد ل 

سدإل ةددددلل سةةددددخ   سةيدددد  ل يياددددلل سةدددداج سة يدددد سدإ الة يدددد  سةجل ا ددددر  سة  ةةددددلر سة اإد ددددر سة يدددد  
  دددل ةدددد مس ودددل  تددددلإل سةةلةدددد  وفددد  سةانددددل  سلاي ددددلإ دددد  مدددد  سة  دددد خر     دددل سةيدددد  يي ةدددد  

  ىي ل سةيى   ل  سلىيإجلم سة إ ح ةف اف  لر  
ل  مددددل   سةالمددددد  دددددد  هدددددد  سةلإسىددددر سلايندددددل  الةةلةددددد   دددددت س ة ددددر دددددد  سىددددديإجلم سة ميددددد  

سةاف دددد ل  سةددددي فج  ددددت   ددددد خر سةم ددددس سةيدددد  يددددؤل  اةددددد  يددددلس   سة اف  ددددلر اي جددددر سةةا ادددددر 
سة ي دددلا ر اددد ت سةجدددإسب  سةيددد   لإىددد ل   تدددل سىدددي ل  سةالمددد  س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   م ددد  اا دددل 
ييةفدددد   ددددت سةةلةدددد  سىدددديإجلم  تددددإسأل التدددددلل ايمل ددددل سة اف  ددددلر دسر سلإياددددلة اةا اددددر سةىدددددؤس  

سة دددياف    سة نلإادددر اددد ت سةاسإ دددلر سة  يف دددر ةيمل دددل ل جدددي سة ددداي  سل ددديخ  ا ا دددل  سة ةدددإ   وفددد 
تا ددد  سىدددي لس  ل دددد  اندددل سةجدددإسب  سةددد سإلل دددد  س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد     وف دددي ي ددد ت هدددد  س اددد سم 
 دددددت سل يادددددلإسر يل دددددل لسدا دددددر سة دددددياف  يدددددلإ ج ل ل  يل ددددد  سةإهادددددر سةاليجدددددر ودددددت تفدددددة سل يادددددلإل 

 لسر سةان  سة الىار ةةا ار سة  ت  سل يالإ    سىي لس  ول
  دددل لت اندددلل سةةلةددد   ددد  ل خبدددي  ددد دإ اددد م  دددت سةةا ادددر سةجلة دددر دددد  يادددل   سة دددة سةجادددلب  
 يمل ددددل لإ ددددلت سةجإ  ددددرل  ل سددددد  سة جددددإ  ددددد  ي ىدددد إ ىدددد الإ   سةجإ  ددددرل  يمل ددددل ج سادددد  سل ددددإس  

  سلايندددل   دددت سة دددم ر   هادددل ييددد دإ سةيددد  لدادددر سة دددم ر دددد  ااددد سأ سةجدددلا ل  ل سدددد  سةجدددلا  دددد
ةددددلل سةةددددخ   ج ددددلر اسددددإ التددددلل جل ددددللل ي ىدددد   ددددلسإم سة ددددياف ل  يا ددددل ه  فددددر سةاا ددددر سة اإد ددددر 
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 يادددل   سة  ةةدددلر سة اإد دددر ةدددلل سة دددياف    دددد   ددد   دددإل  ىددديإج  سة دددياف   ميددد ل سة ندددإإ   ددد ت 
ل ول ددددرل  ددددد   دددد   ددددإل هاددددلم   ة د ددددر اددددلةاج سةدددد سإل ددددد  سة ميدددد ل سةلإسىدددد ل    دددد ت واددددي د ددددإ 

 ىدددديإج  سة ددددياف  س د ددددلإ سةال ددددر  ىددددي فج   ددددإاة ادددد ت سة اف  ددددلر سةدددد سإلل ادددد ت د دددد   سة نددددإإ 
سةدددد   لإىدددي الإجدددر  دددت سةي ل ددد ل    ةددد  اددد ت س جدددلسأ سة ا  دددفر  دددت س د دددلإ ةاادددلأ  ددد  جل دددلل 

   يال   سة   خر انلإ  ت سةانل  سةيمف    سةياإ إ  سةي ى إ  سلىيلل  
 و اختبار انكتاب املفتىح وعالقته باملهارات انعقهية انعهيا:يفهى

 اياددددإ س يادددددلإ سة يدددددل  سة  يددددد   ا  لادددددر   لإىددددر ةف اف  دددددلر  سة اإددددددر سة يلمدددددر  دددددت  دددددخ  
 إجا ددددلر   يف ددددر  ياددددل   سلىي ددددلإسر سةيدددد  ستياىددددر ددددد   دددد أ  ج ددددلر اسددددإ  ي ددددلللل  هدددد  

يادددل    ج دددر سةاسدددإ  ان  ددد لل  ياا دددي  مدددلهل يىددد ح ة دددياف  الىدددي لس  سةندددلإسر سةانف دددر سةاف دددل دددد  
 دددد  ينددددل   سة اددددإإسر سةخل ددددر ةياادددد  هددددد  سة ج ددددرل  ي ىدددد إ سةسددددلهإل سة يلمددددر اللوي ددددلل وفددددد  

  (Gray, 1994)  لإسر سةي   إ سةاف ل 
Penninga, -(Heijne هاددددلم لسداددددد ت  دددددت سىدددددي لس  س يادددددلإسر سة يدددددل  سة  يددددد    ه دددددل 

Schotanus, 2008)-ers & CohenAdema, Snijd-Kuks, Schönrock( :5 )
يمىددد ت ي   ددد  سةا بدددر سة  ا دددر  ي دددج   سةدددياف  سةا  دددة ودددت ةإ دددة مددد  سة  ددد خر ا ددد   ل  اي دددل 

(  ىدددلول س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد   سةةدددخ  وفددد  ةدددإ  لىدددبفر مددد   سة ىدددي  لر 5وفددد  سةددددس إلل   )
ةفددد    يىددد  ادددلةي   إ سةالتدددل ادددلل  سة اإد دددر سةيددد  ييجدددل ل سةيدددد إل  الةيدددلة    ددد ت اددد م س جلادددر سة 

 دددت سلىياىدددلر ةف اإددددر  انف دددل   دددل هددد     اي دددل سةةلةددد  وفددد  سىددديإسي ج لر سةياسددد   سةددددسي  دددد  
ةفددد  سلىي دددلإل  سةدددإاة اددد ت س د دددلإ   ج دددلر سةاسدددإ سة يادددلللل   دددل ت سة خمسدددلرل   اينددد  اددد ت 

ر سة الىدددار ةي ىددد إ اجلايدددي دددد  سة ىدددي  لر سة اإد دددر   دددل  إسأ سة اإد دددر دددد  سةامددد  ودددت سة ادددإإس
   أ  ج لر سةاسإ سة يال ار 

دددد  سةافددد   سةةا دددر دددد  سةيافددد   سةجدددل ا  يددد  سةيمددد   اةددد  س يملادددلر دمدددج سة يدددل  سة  يددد   
Open book eximination  ةي ددداح ي   دددإس  ا جلا دددل ة ىدددينا  سةيافددد   سةةاددد  دددد  سددد  جلبمدددر

ا ةددد ت ةخ يادددلإسر ا دددة سة يدددل  سة  يددد    ا دددة    إ ادددل  دندددل تلإادددر سة ف دددر سة ف  دددر ةفجدددإسم ت اددد ت
سل ياددددلإسر سةينف ددددل ل  تددددل لاددددلل سةةددددخ  إااددددر ددددد  سل ياددددلإسر   ي مددددر سة يددددل  اىددددا  تددددلإي   
وفدددد  سىدددديإجلم سة مي  ددددلر سةاف  ددددرل  سةامدددد  سةا  ددددة وددددت س ىددددبفر سةيدددد  ل  ددددة ددددد  سلىدددديجلار 

 ,Mathieson)  وف  ددددددل   ددددددل  جادددددد  سةةلةدددددد  ددددددد  ملةددددددر  ىددددددي إل  ددددددت سةامدددددد   سةين دددددد 

Sutthakorn & Thomas, 2020)  ا ا ددددل  ددددإل لت للسأ سة ددددياف   ددددإياة سإيالةددددل     نددددل  
الة اإددددددر سة اس دددددرل  سةا ددددد  وفددددد  ينف ددددد  سةج دددددل سةانفددددد   ل دددددللل سةين ددددد   سةالتدددددل دددددد  مددددد ت لت 
سل ياددددلإسر سةينف ل ددددر يإ ددددل وفدددد  سةم ددددس ت دددد إ س  ددددل اددددلل   ددددت سلمي ددددلس الة اإدددددر وفدددد  سة ددددلل 

   (Johanns, Dinkens & Moore, 2017)ة    سة
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  ددددإل لت ين دددد   الىددددي لس  سة يددددل  سة  يدددد    ي دددد ة وفدددد  اس ددددإ    سل ياددددلإسر سةينف ل ددددر ددددد  
( سة  ددددلإ ر سة  إ ددددرل 5( سلوي ددددلل وفدددد    ددددلإسر سةي   ددددإ سةاف ددددلل )5سةال ددددل  ددددت سةج سادددد   ا ددددل: )

( 6( سةيم دددد إ ةخ ياددددلإل )1سةا دددد ل ) (  مل ددددلل ا بددددر4( ينف دددد  سةنفددددة  ل ددددللل إ ددددل سةةلةدددد ل )0)
  (Johanns et al., 2017)سةم س وت س إ تف  د   نلا  سةياف  سةا ة 

  جدددل لت اادددت سةةدددخ   ىددددي إت ت  تدددر لةددد   ددددد  سةامددد  ادددلل   ددددت سايدددلا اجلادددلر م دددد  
اادددي  مدددل   ه  فدددر سة اإددددر  ياس   دددل  ي ة   دددل ا ددد إل لد ددد   ايدددلا اجلادددر ج دددلل  د ددد  يا ددد  

إسم سةةددددخ  ددددد  ي   ددددإ لو ددددةل  سل ددددإسأ يجإاددددر سةددددياف ل  سة  دددد  سلو ددددة  ين دددد    ىددددي ل وفدددد  س دددد
 & Stowell, 2015; Williams)سةي   ددإ س وفددد  سة ي دد ت دددد  يج  ددد  سة اإدددر  ين    دددل 

Wong, 2009)  
 ي دددد   دددد  ر س ياددددلإ سة يددددل  سة  يدددد    ل ددددل  ددددت سةيإ  ددددل وفدددد  سة دددد  ة ر  سة  دددد   سةي   ددددإ 

  ددددلإسر سةي   ددددإ سةاف ددددلل  يددددؤل  اددددلة ياف  وفدددد  لت   دددداح  ددددلا  تددددإسإ   ةاددددة  سةيمف دددد   يا  ددددر 
   (Karaginnopoulou & Milienos, 2013)سة اف  لر 
ودددل   جددد ل ددددإ ة دددد  س لسأ اددد ت س يادددلإسر سة يدددل   Durning et al. (2016)  جدددل 

 ,He, Warschauer & Satoسة  يدددد    سل ياددددلإسر سةينف ل ددددرل ددددد  مدددد ت ةدددد   جددددل 

(2015) ndaleKada  ل  ددددإ ة اددد ت سل يادددلإ ت دددد    دددلإسر سةي   دددإ سةدددلا لل دددد  مددد ت لس دددإ
س ياددددلإ سة يددددل  سة  يدددد   ي  تددددل  ددددد    ددددلإسر سةيةا ددددة  سةيمف دددد   سةين دددد    سلاددددلسم  هددددد  سةايددددلبع 
لودددر سةالمددد  ةلإسىدددر س لسأ سة يدددلا  دددد  س ىدددبفر سة نلة دددر  ةددد   س لسأ  ادددليع ا دددلب ل م ددد  ات 

 ددددلب    دددد ت  يددددلا  اي جددددر وددددل  و ددددة سةةلةدددد  ددددد  يجإاددددر سة يددددل  سة  يدددد      ددددل  ددددإل س لسأ سةا
Teodorczuk, Fraser & Rogers (2017)   لت سةيندد    ال يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد    ا ددد

ايدددلا سة اإددددر ا ددد إل  اي دددإل    دددل لت  سةي   دددإ سةالتدددل اىدددا  سة الةجدددر ولة دددر سة ىدددي ل ةف اإددددر  سل
 دددت  دددخ  سةيدددلإ الر سةا ف دددر لت    اددد س وفددد  ي س ددد  ادددلة  ا  ت   دددل  هدددد  سةةإ ندددر يجاددد  سةةدددخ 

  جا  انله  ةفمنلبة  ينل     إل  اي إل ةف اإدر سةاف  ر لد   اىا  سةيال ت  سةياى ة  
  ادددددإإ سةالمددددد  سوي دددددلل  وفددددد  س لسأ سة يدددددلا   ةددددد   س لسأ   اددددديع يم ددددد ف  ا دددددلب   ت 

يدددل  سة  يددد   وا دددل دددد  سل يادددلإسر سةالل دددرل   دددل لت سة دددياف   ن ددد   تدددر لةددد   دددد  س يادددلإسر سة 
سةي   دددإ سةالتدددل  ىدددا  ةمدددل   سةيم ددد   سة إي ددد    اددديع ا دددلب ل ا ا دددل  اي دددل ين ددد   س لسأ سة يدددلا  
دددد  هدددد  سةلإسىدددر وفددد  يندددل إ لإجدددلر ةدددهلسأسر سةانف دددر سةيددد  س دددإر دددد  اجلادددلر سةةدددخ     دددل لت 

وفدددد  سةةددددخ  ال ددددد  ا ل ددددر سةيندددد    سة ددددل    سةالمدددد  ةدددد   ةاددددة سة نددددل    ددددد  هددددد  سةلإسىددددر
 Erlich (2017)ةفةدددخ  ال يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد    تدددل سىددديالر دددد  هددددس اةددد  ايدددلبع لإسىدددر 

سةيدددد  إلر لت س لسأ   يفدددد  ددددد   دددد   مل ةددددر ةددددهلسأ وفدددد  س ياددددلإسر سة يددددل  سة  يدددد   اسددددإس   ت 



 د. محمود علي موسى        ومألوفية المعرفة كمنبآت بالتفكير الناقد بمقرر علم النفس الجنائياألداء على اختبار الكتاب المفتوح  

 يدجايعة بىرسع –جمهة كهية انرتبية                         516(                                       2021– يىنيى) –(  35انعدد )

يدددد  يميددددلا ي ة دددد  سة اإدددددر وددددللل سةاندددد  كمدددد  سة  دددد خرك ي دددد ت ا ددددإ  اس ددددر ددددد  س ىددددبفر سة
     ل  د  سة مل لر س  ة   ت س يالإسر سة يل  سة  ي   

 ,Eurboonyanun, Wittayapairoch  دددددددل سىدددددددي لل سةالمددددددد   دددددددت لإسىدددددددر 

Aphinives, Petrusa, Gee & Phitayakorn (2020)  سةيدد  لجإ ددر وفدد  ةددخ   ف ددر
ل  سة  يددد   ميددد   يىدددا  ةفةدددخ  سةةددد  دددد  سددد  جلبمدددر   إ ادددل  سةيددد  سىدددي ل ر س يادددلإسر سة يددد

 سلىيإجلم سة ىي إ ةف اإدر مي  ل  ي  إ س لسأ سةخمة ون  ا ل ر سةال  سةلإسى   
Er, Nadarajah -Ramamurthy, Meng  دددل سىدددي لل سةالمددد   دددت ايدددلبع لإسىدددر 

& Pook (2016)   سةيددد  تلإادددر اددد ت س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد    س يادددلإ سة يدددل  سة  فدددة  سةيددد
اةددد  ي ددد ة س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   دددد  ل إهدددل وفددد  سمي دددلس سةةدددخ  الة اإددددر وفددد   دددلل ي  دددفر 

ة  دددددد  اي جددددددر سلوي ددددددلل وفدددددد    ددددددلإسر سةي   ددددددإ سةاف ددددددل  سةي   ددددددإ سةالتددددددل    ددددددل لت سة  دددددد خر 
سة اإ  ددددر وفدددد  سةةددددخ  ددددد  ا ددددة سة يددددل  سة  يدددد   ي دددد ت   دددد خر م لي ددددر  ستا ددددر   ددددل  ددددلو  

  ددددلإسر  الةجددددر سة اف  ددددلر سةا  نددددر اددددلل   ددددت سةىددددةم ر سة يلمددددر ددددد  سةددددياف  سةا  ددددة  سىددددي لس  
ا ددددددة س ياددددددلإ سة يددددددل  سة  فددددددة    ددددددل لت سةلإسىددددددر س يددددددلإر س لسأ سة يددددددلا  س يددددددلسلس   إسأ لإسىددددددر 

Gray (1994)  سةيددددد  يدددددإل لت سةندددددلإل وفددددد  سةيمف ددددد   سلىددددديلل   ين ددددد   سة اإددددددر دددددد  س لسأ
 إسب  ة مي ل سة  سإل  سة إسج  سةي  ةج  اة  ل سة ياف  سة يلا  يا   سةنلإل وف  سة    سةن

 األداء انكتابي: 
هددد  سة  دددلأل ةفياا دددإ ودددت س د دددلإ دددد   ددد إل   ي ادددر ي  ددد  دالة دددر سة يلادددر دددد  يةددد  إ    ددد م 

   الةادددل    دددد ت ي   ددددإ س لسأ (Indah, 2013) اددد ت  اددددإت  دددلل لإسىددددر سة ددددياف  ا ددد  لتلبنددددي 
تدددد  سلوي ددددلل وفدددد  سلىدددديإجلم سآلةدددد  ةف اف  ددددلرل  اي جددددر سىددددي لس  سة يددددلا  يددددلإ ج ل ل اي جددددر ي  

    يمىددددت س لسأ سة يددددلا  ددددد   دددد أ (Gray, 1994)و ف ددددلر سلىددددي إسة سة اإددددد ل  سةي   ددددإ 
 :(Gray, 1994; Theophilides & Dionysiou, 1996)ولل سة إسم   ا ل 

ة سةدها دددر   الةيدددلة  ا دددلسإ  ج  ودددلر  ا لإ دددر  دددت سة ددد    سة  ةةدددلر سةانف دددرل  سة دددإسب  ل 
   ددددت ةفةلةدددد  سةياددددإ  وفدددد  سة اف  ددددلر دسر سة ددددفر  سىددددي إسج ل  سىددددي لس  ل ددددد  مدددد  
سة  ددد خر سة ةف ادددرل هددددس ادس  لادددر سة اف  دددلر سة يددد دإل ةدددلل سة دددياف   دددل فر  ي ددد ة  دددل 

 ييةفاي سة   فر 
  يلار ياف نلر ي   م ر   يلاي ل اةإ نر ي ى إ ر      
إددددددر سة  يىدددددار  سةي د دددددر سةإسجادددددر سة يددددد دإل  دددددت سلتدددددإست وادددددل سلىدددددي لس  س ادددددلسو  ةف ا  ا 

 ي لإم سة اف  لر سة يلمر ا ا   
سىدددددي لس  سةدددددإاة اددددد ت سة اف  دددددلر ايإي ددددد   اةنددددد   يىفىددددد ل  ددددد  سلإسا س لةدددددر سةاف  دددددر   ل 

 ةياإ إ  ج ر سةاسإ ل   نلاف ل سةي  ياالهل سة ياف  ةم     خيي سة ستا ر  
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 يؤنىفية املعرفة:
سة اإدددد  ةف اإددددر ا   ددد م  اددد ت يددد  سةم ددد   وف  دددل  دددت  دددخ  و ف دددر سةندددإسأل  هددد  سة  ةدددة

 ي ددددد  ت  إ ةدددددر دها دددددر ةين ددددد   سةندددددلإل وفددددد    ددددد  سة اإددددددر سةيددددد  يي ددددد ت يإي ددددد  سة  دددددله   
   (Indah, 2013) سةاختلر ا ت سة  له    سة مي لل  ينل   وإت ا     ي   اإالسم 

 ادددددلإ  سة ي  ادددددر ىدددددلانل  اي جدددددر إادددددة سة دددددياف    دددددؤل  سة دددددا إ ال ة دددددر  ددددد  سة اف  دددددلر  سة
 ي دددددل إ   ددددد  لتإسادددددي مددددد   سىددددديجلاليي سةىدددددلانر   هددددددس  دددددؤل  اةددددد  سة الةجدددددر سةىددددد فر  سة الةدددددر 
ةف ادددلإ   سة اف  دددلرل   دددؤل  اةددد  سةةختدددر دددد  سةي   دددإل  اندددج سة تدددر سة ىدددي إة دددد   الةجدددر 

 فدددر اللىدددي للل ا دددإ سة ال دددإل  دددت سة اف  دددلر الةددددس إل سةال فدددر    دددل    دددت و ددد  اا دددلر  اإد دددر ال
سة اف  دددلر سة ي دددلا رل  سةيا ددد ة سة اإدددد  ةف اإددددر سة  لادددر الةدددد إل سةة  فدددر س  دددل  هددددس سةيا ددد ة 

  (Schwikert & Curran, 2014)س  جلا   ؤل  اة  س ة ر 
  ددددل لت لة ددددر سة ددددياف  الة اإدددددر  اي ددددل وفدددد  سة اإدددددر سةىددددلانر سةيدددد   ددددؤ إ سىدددديإجلو ل يمددددر 

سة  تددد  سل يادددلإ  اةددد  للسأ  ادددل   ةفددددس إلل د دددي  يدددد إ سة اف  دددلر دسر سة اإددددر سةىدددلانر  ددد ة 
ا دددد   لىدددد ل  ددددت يفددددم سة اإدددددر سةيدددد  يي دددد ت اي جددددر سةددددإاة ادددد ت  اف  ددددلر ل ياي ددددل وفدددد   اإدددددر 

   (Ning & Yang, 2018) ىانر 
يدددد دإ إؤل  يادددديع س ة ددددر الة اإدددددر  ددددت  ددددخ  ي دددد    سةي  دددد خر ا دددد إل جل ددددلل   يلس فددددر  

جل ددددلل ةةا اددددر ي   دددد  سة اف  ددددلر ددددد  سةدددددس إل   هدددددس  دددداا   ددددد   ددددلل تدددد ل سةم دددد  سةددددد     اددددي 
 ,Ozubko)سة ددددددياف  ددددددد  سةن ددددددل ل سةجلة ددددددر سة اإ  ددددددر وف ددددددي  يال ة ددددددل ا دددددد إل التددددددلل 

Moscovitch & Winocur, 2017)  
 ةدددد    ددددت  يددددإل سة لإىددددر سةاالب ددددر لت سةددددياف  سةااددددلب   مددددل   ددددت  ددددخ  لا ددددةر سةددددياف ل 

سة ددددإ إ  اندددد  سة اإدددددر ا دددد إل  ال ددددإل  ددددت  ددددخ  سةياف  ددددلرل ادددد   ددددت  ددددخ  ي ددددلإم سةةددددخ  
ةف اف  دددلر دددد  س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد      دددل لت سةاالب دددر هادددل يادددلل اادددلأ سة اإددددر  ةددد   اودددللل 
اايدددددلا سة اإددددددر    دددددل لت س يادددددلإسر سة يدددددل  سة  يددددد    ىددددد فر ةي دددددج   سةي   دددددإ وادددددل سة ىدددددي  لر 

 دددر سةاف دددلل  يم دددل سةدددياف  م ددد  ات س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد      دددت ست   ددد ت ىدددلمر  الىدددار سة اإد
  (Green, Ferrante & Heppard, 2016)ةفياف  

 الةادددل   دددل   ددد ت سة دددإت  دددت س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد   هددد  ت دددل  تدددلإل سةةلةددد  وفددد  سلادددلسم 
لىدددديلولأ  سةياددددإ  ددددد  س ياددددلإ  سةانددددل    ددددلإسر وف ددددل ةفي   ددددإ اددددلل   ددددت سةيإ  ددددل وفدددد  و ف ددددلر س

سة يددددل  سة  فددددة سةينف ددددل     ددددل لت سةااددددلأ سةجل ددددل ةف اإدددددر    اددددي سةإىدددد ر ددددد  سةدددددس إل اد ي ل فددددر 
سة اف  دددلر د   ا دددل  دددت سةي دددل ت انددد ل دددد  سةددددس إل     ددداح اادددلأ سةددددس إل تددد    دددت  دددخ  سةياىددد ة 

kova, Otani, Skeel & (Senادد ت سة اإدددر  ي دد  ت   ةةددلر  اإد ددر ل  ددإ ي ددل خ   و نددل  

Babcock, 2018) ددددد  لإسىددددلر  ددددل  إسأ سةيمف دددد   جددددل   (Adesope, Trevisan & 
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Sundararajan, 2017; Pan & Rickard, 2018)   لت يددد   إ سل ياددلإ  اإد ددل   يالىددد
و ىددد ل   ددد  ج دددل سلىددديلولأ  سلىددديلولأ سةي  ددد ف ؛ ا ااددد  ل دددإ لت سة اإددددر سة ىددديلول  ياة ددد  

اادددل  دددلل اا دددل س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد    ىدددلول وفددد  يا ددد ة سةا ف دددلر سةاف دددل ةفي   دددإ  دددت سةددددس إل 
  انلأ سةياف  

 يشكهة اندراسة:
ي  دددت   ددد فر سةلإسىدددر دددد  إ ل دددر لىدددف   سةةدددخ  دددد  س جلادددر وفددد  س ىدددبفر ا دددإ سة ا ددد للل 

وفدددد  ل  س ىددددبفر سةيةا ن ددددر سةيدددد  لوة ددددر ة دددد   ي إ اددددلر    ددددل لت    دددد ولر سة نددددإإ يميدددد   
لاددددد سم  ي دددددلا ر  دددددت سةجدددددإسب    ددددد : سةيىدددددفة سلة يإ اددددد ل سلايدددددلسل سةادددددلة  ل سلايدددددلسل سة فنددددد ل 
سلايددددلسل سةجاىدددد ل سلىدددديلإسال سلادددد سأل  سةي دددد  إ سلة يإ ادددد     ميدددد   سة ددددا ع وفدددد  اسإ ددددلر 
  ىدددإل ةفجإ  دددرل  اسإ دددلر  ل دددر ا ددد  جإ  دددر وفددد  مدددلل   تدددل لمدددس سةالمددد  سة ددد  ل سة ي دددإإل 

خ  ا دددا ار سةي إ دددة اددد ت لاددد سم سةجدددإسب   ي س   دددل    ددد  سه   دددت اىددد لت سة اإددددر ميددد   دددت سةةددد
ااددددت م س ددددل    ا ددددل ا ددددإ   ة دددددر واددددل اوددددللل تإسأي ددددل   اسددددإس  ةيددددد إ سةةددددخ   ددددت سل ياددددلإسر 
سةينف ل ددددر دنددددل سىددددي ل  سةالمدددد  س ياددددلإسر سة يددددل  سة  يدددد   ةي   دددد  سةنفددددة  سةيدددد يإ سةاددددلل  وفدددد  

لسدا ددددي   ةفنددددإسألل  يا  ددددر لة يددددي الة اإدددددر سةدددد سإل ددددد   مي  ليدددديل  سل ددددلإل يمددددل   سةةددددخ ل  ةل ددددللل
د ددددلأ سة ددددياف  ددددد  انددددل سة  دددد فرل  سةامدددد  وددددت سة اإدددددر ىدددد سأ ددددد  سة إسجدددد  ل  الىددددي لس  ااددددم 
سة اإدددددر سة  ددددإ  ددددد  تددددإسأل  انددددل ااددددت سةجددددإسب ل  سةامدددد  وددددت  اددددإإسر سةن ددددل  سةجإ  ددددر   ددددلل 

 ار سةلإسىر ةإلجلار وت س ىبفر سةيلة ر:سةجإ  سة إي   د  ل   تل ى
هدد  ي جددل سة ددإ ة ادد ت سةجاىدد ت ددد  سةي   ددإ سةالتددل ةةددخ   دداار وفدد  سةددا   ا نددإإ وفدد    ل 

 سةا   سةجالب  د  س يالإ سة يل  سة  ي  ؟
 دددل مجددد  سةاختدددلر سلإيالة دددر اددد ت س لسأ سة يدددلا   سةي   دددإ سةالتدددل    ة د دددر سة اإددددر ةدددلل     

 سة يل  سة  ي   ة نإإ وف  سةا   سةجالب   سةةخ  د  س يالإسر
 دددل سلىددد ل  سةاىدددا  ة ددد  س لسأ سة يدددلا     ة د دددر سة اإددددر دددد  سةياادددؤ ادددلةي   إ سةالتدددل ةدددلل   ا 

 سةةخ  د  س يالإسر سة يل  سة  ي   ة نإإ وف  سةا   سةجالب ؟
 فروض اندراسة: 

لإسر سة يددددل  سة  يدددد     يفدددد  سةجاىدددد ت ددددد  سةي   ددددإ سةالتددددل ددددد  سة  دددد خر سةجلة ددددر ال يادددد  ل 
 ة نإإ وف  سةا   سةجالب  

 جدددددد ل وختددددددر ج هإ ددددددر ادددددد ت   ة د ددددددر سة اإدددددددر  س لسأ سة يددددددلا   سةي   ددددددإ سةالتددددددل ةددددددلل     
 سةةلةالر د  س يالإسر سة يل  سة  ي   ا نإإ وف  سةا   سةجالب 

  يىدددد     ة د ددددر سة اإدددددر  س لسأ سة يددددلا  ددددد  سةيااددددؤ اددددلةي   إ سةالتددددل ةددددلل سةةلةاددددلر ددددد  ا 
 س يالإسر سة يل  سة  ي   ا نإإ وف  سةا   سةجالب 
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 أهداف اندراسة: 
لإسىدددددر سة دددددإ ة اددددد ت سةجاىددددد ت دددددد  سةي   دددددإ سةالتدددددل دددددد  سة  ددددد خر سةجلة دددددر ال يادددددلإسر   ل 

 سة يل  سة  ي   ة نإإ وف  سةا   سةجالب  
ل يندددددل إ سةاختدددددر سةج هإ دددددر اددددد ت   ة د دددددر سة اإددددددر  س لسأ سة يدددددلا   سةي   دددددإ سةالتدددددل ةدددددل    

  سةةلةالر د  س يالإسر سة يل  سة  ي   ا نإإ وف  سةا   سةجالب 
لإسىددددر سلىدددد ل  سةاادددد    ة د ددددر سة اإدددددر  س لسأ سة يددددلا  ددددد  سةيااددددؤ اددددلةي   إ سةالتددددل ةددددلل   ا 

  سةةلةالر د  س يالإسر سة يل  سة  ي   ا نإإ وف  سةا   سةجالب 
 أهًية ويربرات اندراسة: 

ة لة ددددر ا ف ددددر سآللس ل جل اددددر ا إىددددا لل ةاددددلل  اددددإإسر  ا ددددل: س يددددلإ سةالمدددد  ةددددخ  سة إتددددر س
(  ندددإإ وفددد  سةدددا   سةجادددلب  هددد  ي   ددد  5( ةا ادددر سة ندددإإ ياي دددل وفددد  سةةا ادددر سةجلة دددرل )5)

ل   ددددت لإسىدددديي اددددلةةإة سةينف ل ددددر ةفددددياف  سةيدددد  ياي ددددل وفدددد  سةم ددددس سآلةدددد   سةإ ي ادددد  ةف اف  ددددلر 
ةددددخ  سة إتددددر سة لة ددددر ام دددد  لت ةلةدددد  سة إتددددر س  ةدددد   ( ساينددددلأ0لىدددديإجلو ل  تددددر سل ياددددلإسرل )

ياي دددل لىدددلة اي دددد  سةلإسىدددر وفددد  سةم دددس  دددت سة إمفدددر سة لا  دددرل ا ا دددل ةلةددد  سة إتدددر سةإساادددر يا ددد  
( تدددلإل س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   وفددد  4ةل دددي  ىدددي  لر سةنفدددة ةىددد أ ي تاليدددي ادددل يخ  ينل إسيدددي  )

( ت ددددل  1لإل وفدددد  س ددددلسإ سلم ددددل   سلىدددديلل   سةياإ ددددإل )يا  ددددر  ىددددي  لر سةي   ددددإ سةالتددددلل  سةندددد
سةةلةددد  الةامددد  ودددت سةاادددل  ت دسر سة دددفر ا   ددد م سةىدددؤس   سةدددإاة اددد ت س جدددلسأ سة ا  دددفر  جاددد  
سةةلةددد    ددد ت د دددإل ول دددرل  يف   دددلر للة دددر ة ميددد ل سة دددا ع سةلإسىددد    دددل  ل دددل لة دددر سة دددياف  

ةيددد  ييمدددلل سةانددد  يجاددد  سة دددياف   ا ددد    دددلإسر سةي   دددإ ( سةن دددل ل سةجلة دددر س6الة دددللل سةاف  دددر  )
سةاف دددل  دددلةي   إ سةالتدددل  سةي   دددإ سلاي دددلإ  دددد  سةامددد  ودددت مفددد    ياإ إهدددل ا ىدددلة    اةن دددر  تادددلم 

 سةنلإئ ا مر اجلاليي 
وفددد   5055/ 5050: يددد  يةا دددة دالة دددر سةلإسىدددر دددد  سة  ددد  سةلإسىددد  س    حددددود اندراسدددة

ا دددداار وفدددد  سةددددا   ا ف ددددر سآللس  جل اددددر ا إىددددا ل   دةددددم ي ل دددد ل   دددد  ةددددخ  سة إتددددر سة لة ددددر 
ى لىدددر سةدددياف  سة جددد ت سةيددد  لوفا دددل سة جفددد  س وفددد  ةفجل ادددلر سة  دددإ ر   اسدددإس  ةةا ادددر سة ندددإإ 
دندددل  ميدددلا اةددد    ددد خر جالب دددر م لي دددر  ستا دددر  دددت سةا بدددر   يددد  يةا دددة  ن دددل    ة د دددر سة اإددددر 

ل دددل س لسأ سة يدددلا  دندددل يددد  يمف ددد   Google forms دددت  دددخ   ا دددر   سةي   دددإ سةالتدددل سة يإ ا دددل  
 لو ل  سةةخ  سة  ي ار د  يمف   سةجإسب  سة اإ  ر وف    

 انطريقة
سة دددا ع: سوي دددلر سةلإسىدددر وفددد  سة دددا ع سة  ددد   سلإيادددلة  ةيندددل إ سةاختدددلر اددد ت   ة د دددر  أوالً:

 إسر سة يل  سة  ي   سة اإدر  س لسأ سة يلا   سةي   إ سةالتل د  س يال
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: و ادددر سةلإسىدددر: ي  اددر و ادددر سةلإسىدددر  دددت و اددر  ن ددد لل  دددت ةددخ  سة إتدددر سة لة دددرل تىددد  ثانيددداً 
ةلةدددد   504وفدددد  سةددددا  ل ا ف ددددر سآللس   سةافدددد   س اىددددلا رل جل اددددر ا إىددددا ل  افدددد  مجدددد  سةا اددددر 

ر ودددددل    سانىددددد ر و اددددد 65 0ودددددل  ادددددلامإس   ا دددددلإ   .1 50 ةلةادددددر  افددددد   ي ىدددددة سةا دددددإ 
%( لا ددددد    تدددددل سىدددددياال 4 0.) 501%( د دددددإل   6 55) 50سةلإسىددددر  دددددت م ددددد  سةجدددددا  اةددددد  

 11 50سةددددد  إ  ددددت س ياددددلإ دددددإ ت سةلإسىددددر ة دددد إ مجدددد  سةا اددددرل   ددددلت  ي ىددددة و ددددإ سلاددددل  
 ول   10 0ول  الامإس   ا لإ  

 لل سر سةلإسىر: ثانثًا:
   س لسأ سة يلا : ي  االأ سة ن ل  د  ولل  إسم : 5  0
 إمفدددر س  ةددد : يمف ددد  س لسأ سة يدددلا  ةفةدددخ  دددد  س ىدددبفر سة نلة دددر وفددد  سل يادددلإسر سةيم ددد ف ر سة

سةيددد  يجدددإل دددد  ل    ددد   مل دددإل ةفي  دددل  دددت ي  دددت سةةلةددد   دددت  ميددد ل سة دددللل سةاف  دددر   ةددد مس 
لت سلىددددديجلالر  لادددددر ل يي ةددددد  سةىدددددةإ ل  سةىدددددةإ تل  يادددددإت لد دددددلإ   ددددديير ل وختدددددر ة دددددل 

 إ    الةىؤس  سة ة
يددد  سلةدددخم وفددد  سةيدددإس  سةا ىددد  د  سة دددفر ادددل لسأ  تدددل  لادددر ا دددل ادددليع  املرحهدددة انثانيدددة:

يم دددد ف   ل ددددإ سةي   ددددإ سةالتددددل وف دددديل الوياددددلإ لت سةاددددليع سةيم دددد ف  هدددد    دددد ت ةف  دددد  سة ال ددددإ 
ةف  ددد  سةنإسبددد  ةف اإددددر سةيددد   لإىددد ل سةةلةددد   ل دددل دددد  لإسىدددلر   ددد  لإسىدددر سةف دددلر ادددل  ج سةف دددر 

  جاا ر لإ  س لسأ سة يلا  الويالإ   ي  إ  ىين  س
: سىددديالت سةالمددد  ادددل اي ت  دددت سةدددل خأ دددد  يندددل إ لإجدددلر ةدددهلسأ سة يدددلا  دددد  املرحهدددة انثانثدددة

سلىدددديجلار وفدددد  سة  دددد خر  سةن ددددل ل سةجلة ددددر سة ةإ مددددر ال ياددددلإسر سة يددددل  سة  يدددد     دددد   ددددي  
 ف  سةام  سةيلة : مىل   ي ىة سةلإجلر    لار  ال  إ سةينل إ و

 يإي   سة  له   سةخل ر ةف الت ر   ل 
 ا جلل سةإ ساة  سةاختلر سةخل ر     
 وإت  يال   س د لإ ا  إل  اي إل   ا 
 ا جلل سة اإإسر سة اةن ر ةي ى إ سة ةف     ل 
 سةا ة د  سىي لس  سة  ةفملر سةي    ر   ه 

 لب ددددر ةفياا ددددإ وفدددد    اةدددد  سة  مدددد ج لإجيدددد ت ددددد  ملةددددر ي  اددددي  ددددت س لسأل  يج دددد  سةلإجددددر سةا
 س لسأ سة يلا ل   مى   ي ىة لإجلر سة نلإ ت  

 ,Indah)   ن دددل    ة د دددر سة اإددددر: لودددل سةالمدددد    دددإلسر سة ن دددل  دددد   دددد أ لإسىدددر 5  0

  دددلت هدددل  سة ن دددل  يندددل إ  دددلل لة دددر سة دددياف  الة اف  دددلر  سة ادددلإ  سةددد سإلل  (2017 ,2013
 ت اا دددلر  اإد دددر جل دددلل ةدددلل سة دددياف   ىدددي ل  ل دددد  دددد  سة دددللل سةلإسىددد رل   دددلل ي ل ف دددل ةي ددد  

   إلسر   50س يالإسر سة يل  سة  ي     ي  سلىيالار اا  سةلإسىلر      ي  ت سل يالإ  ت 
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جددددلأر سة دددد لالر ةج  دددد  سة  ددددإلسر ا جلا ددددر  س ي ددددإ  ن ددددل  ة  ددددإر   لىدددد  سةانددددلة ةخىدددديجلار 
(ل  لم لاددددل  4  دددد  لإجددددلرل  الةاددددل  ) وفدددد    ددددإلسر سة ن ددددل  ام دددد   اةدددد  سلىدددديجلالر لسب ددددل  

(  وددددإت سة ن ددددل  ددددد   دددد لايي س  ة ددددر وفدددد  ااددددت سةددددل خأ  ددددت 5(ل  لاددددلس  )5(ل  اددددللإس  )0)
جإسأ سةيال خر    ا   سةي  جل  سل

 MPlus دددلة سة ن ددددل    اليدددي: يدددد  سىدددي لس  سة ددددلة سةادددل ف  سلىي  ددددلد   دددت  ددددخ  اإاددددل ع 
سةلإسىددددلر سةىددددلانر يدددد  سةيمنددددة  ددددت ا دددد دا سةال دددد    اددددإجإسأ ةإ نددددر لت دددد  سمي ددددل    ددددد   دددد أ

   د  ددددل Geominسةاددددل   ددددت سةإياددددر س  ةدددد ل  تددددل سىددددي ل ر ةإ نددددر سةيددددل  إ سة يال ددددل اةإ نددددر 
  ف   ةلانر سةا  دا:
 (:  ؤ إسر سة ةلانر ةا  دا سلىي  لد  ة ن ل    ة د ر سة اإدر 5جل   )

CFI TLI SRMR RMSEA X سةا  دا 
2

 X
2
/df 

 51 60 001 0 010 0 001 0 010 0 سةال   سةال  
P=.000 5 

 لادددر ج  ددد  سةي ددداالر لسةدددر سم دددلب ل  دددد  ا ددد دا سةال ددد  سةادددل ل  يإس مدددر ت  دددر سةي ددداالر اددد ت 
     لار ي االر سةال   سةال  وف  سةام  سةيلة : 010 0اة   000 0

 (: ي االر   إلسر  ن ل    ة د ر سة اإدر 5جل   )
 سةي ا  سة  إلل  
 055 0 س يالإ سة يل  سة  ي    جافا  ل  ت د إل ول ر وت     ولر سة يل  5
 445 0 ل اإ وال سىيد لإ  ون  سل يالإ لت ج    س د لإ   ة در ة   ىانل   5
 010 0  ىلولا  س يالإ سة يل  سة  ي   وف  إد   اا  لي  ةفياف  0
 60. 0  اف  لر  انلهل  ىاا  س يالإ سة يل  سة  ي   جإلل وف  يال   سة 4
 040 0  ىلولا  س يالإ سة يل  سة  ي   وف  د   لو ة ةف للل سةي   ار سدس إهل  ىانل 1
 60. 0  ىلول س يالإ سة يل  سة  ي   وف  ي   ت لد لإ ول ر وت سة مي ل 6
 600 0 لد   س يالإ سة يل  سة  ي    اي لى   د  سلىيجلار وف ي .
 000 0   سة  ي   سةإهار  سةنفة وت اس إ  د  سل يالإ سةالل  ل   س يالإ سة يل 0
 10. 0    اا  س يالإ سة يل  سة  ي    ت اوللل ي   ت اجلالر ا  إل ل  إ ي ل خ 0
 400 0 سىيد لإ  سةىلاة ةف للل سةاف  ر  جا  سجلالي  لو ة وف  لىبفر سة يل  سة  ي   50

 دددل  ة ن دددل    ة د دددر سةاإددددر؛   لادددر  ؤ دددإسر سة ةلاندددر  تدددل يددد  س يادددلإ سةا ددد دا سةادددل ف  سةي  
 وف  سةام  سةيلة :

 (:  ؤ إسر سة ةلانر ةفا  دا سةي   ل  ة ن ل    ة د ر سة اإدر 0جل   )
CFI TLI SRMR RMSEA X سة ؤ إ 

2
 X

2
/df 

 01 10 0.1 0 040 0 010 0 065 0 سةن  ر 
P=.004 5 0 
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 ددد  سة ؤ دددإسر د  دددل ودددلس  ؤ دددإ  إاددد   دددل  دندددل جدددلأر  ؤ دددإسر سة ةلاندددر مىدددار دددد   ددد أ ج 
 ي  إ امىلى يي ةمج  سةا ار سة   إل    لار سةي االر وف  سةام  سةيلة  

 (: ي االر سةا  دا سةي   ل  ة ن ل    ة د ر سة اإدر 4جل   )
 سةللةر ت  ر ر سة ة  سة ا لإ  سةي ا   
5 5 000 0 000 000 000 000 000 
5 0 150 0 000 1 515 0 000 
0 5 510 0 506 55 060 0 000 
4 0 010 0 001 0 0.5 0 000 
1 5 555 0 006 55 651 0 000 
6 0 000 0 000 50 560 0 000 
. 5 050 0 551 0 054 0 000 
0 0 404 0 550 4 060 0 000 
0 0 001 0 000 0 00. 0 000 
50 0 156 0 500 1 050 0 000 

 ددد دا م ددد  ات سة ةددد  سة ا دددلإ  ة دددل  اادددل ل   لادددر ا دددإ لسةدددر سىدددياالر سة  دددإلل س  ةددد   دددت سةا
   تددددل مىددددار ت  ددددر ر 510 5اةدددد   404 0سم ددددلب ل ل ا ا ددددل يإس مددددر ي دددداالر سة  ددددإلسر ادددد ت 

 ا لإا تى ر سةي ا  وف  سة ة  سة ا لإ  
 تدددل  0.0 0 مىددد  سة ادددلر اةإ ندددر  ال ددد  لة دددل  إ اادددلر ة  دددإلسر سة ن دددل   سةيددد  اف دددر ت  يدددي 

 5 سىدددياالر سة  دددإلسر  004 0اةددد   015 0ر  ادددل خر لة دددل وادددل سىدددياالل  ددد    دددإلل اف دددر ت  ددد
  000 0اة   0.0 0 ت سة ن ل  دلإي    ال   لة ل  إ االر  ت  0  
Penninga, ‐(Hijne   ن ددددددل  سةي   ددددددإ سةالتددددددل: لوددددددلر س لسل ددددددد   دددددد أ لإسىددددددلر 0  0

Schotanus, 2008)‐Kuks, Hofman & Cohen  دةدددم ا دددل  ت دددل  سةي   دددإ سةالتدددل 
  دددددإلسر  جدددددلأر سة ددددد لالر ةج  ددددد   50ال يادددددلإسر سة يدددددل  سة  يددددد     ي ددددد ت سة ن دددددل   دددددت 

سة  دددإلسر ا جلا دددر د  دددل ودددلس سة  دددإلل سةال دددإل  س ي دددإ  ن دددل  ة  دددإر   لىددد  سةاندددلة ةخىددديجلار 
(ل  لم لاددددل  4وفدددد    ددددإلسر سة ن ددددل  ام دددد   اةدددد  سلىدددديجلالر لسب ددددل    دددد  لإجددددلرل  الةاددددل  )

(  وددددإت سة ن ددددل  ددددد   دددد لايي س  ة ددددر وفدددد  ااددددت سةددددل خأ  ددددت 5(ل  لاددددلس  )5(ل  اددددللإس  )0)
جإسأ سةيال خر    ا   سةي  جل  سل

 ددددلة سة ن ددددل    اليددددي: يدددد  سةيمنددددة  ددددت سة ددددلة سةااددددلب  الىددددي لس  سة ددددلة سةاددددل ف  سةي   ددددل  
سةال دددد  سةاددددل    د  ددددل  فدددد   اددددإجإسأ ةإ نددددر لت دددد  سمي ددددل  ةا دددد دا  MPlus ددددت  ددددخ  اإاددددل ع 

  ةلانر سةا  دا:
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 (:  ؤ إسر سة ةلانر ةا  دا سلىي  لد  ة ن ل  سةي   إ سةالتل 1جل   )
CFI TLI SRMR RMSEA X سةا  دا 

2
 X

2
/df 

 . 14 061 0 010 0 .05 0 044 0 سةال   سةال  
P=.018 

5 16 

ت  يدددي لسةدددر سم دددلب ل ل ةمىلىددد يي جدددلأر سة ةلاندددر ةفا ددد دا  نا ةدددر ال  ؤ دددإ  إاددد   دددل  د لادددر 
 ة  إ مج  سةا ار    لار ي االر سةال   سةال  وف  سةام  سةيلة : 

 (: ي االر سةا  دا سةي   ل  ة ن ل  سةي   إ سةالتل 6جل   )

سة ة   سةي ا  سة  إلل  
 سةللةر ت  ر ر سة ا لإ 

لىية  يمل ل سةاختلر ا ت سجلالر سةىؤس  سة ةف    5
 000 000 000 000 000 0 000 5 سايلج ل

 000 0 50. 6 550 0 .0. 0 سانل سة اإدر سة يلمر ة     ل  ت س جلالر سة ةف ار 5
 000 0 005 0 545 0 115 0 سىي ل  سةجل  ة الت ر سة  ةفملر سة لةمر ةإلجلار  0
 000 0 .55 6 541 0 004 0 ل  ل سة ةف   ةإلجلار وف  سةىؤس  اىإور 4

  ل الأ سةم  ا  إل ي ىإ سةن  ر سة ةإ مر لإي  سد لإ  1
 000 0 060 5 550 0 556 0 ةفيمف   

لام  وت  اإإسر لىي  ل  سةانج د  سةاال إ  6
 000 0 455 6 .55 0 10. 0 سة ي دإل ةإلجلار

ليال   سة اإدر سة  ج لل ل ل    ت  اس إ جل ل  .
 ة  لار سةم 

0 005 0 550 . 560 0 000 

ل سةالتلل مي  ل   اة  سةاال إ سةي  سيلا  سةنإسأ 0
 000 0 500 . 555 0 004 0 يىلولا  وف    لار س جلار

لد    يلار سىيايلجلر ول ر وف  س جلالر سةا ة ر د   0
 000 0 151 . 505 0 006 0 سةم 

لد   د  ي   ت يةا نلر ول ر د  ملةر سةى لتلر  50
 سة ا إل ةإلجلار

0 650 0 556 1 00. 0 000 

جدددلأر سةي ددداالر لسةدددر سم دددلب ل  د  دددل ودددلس سة  دددإلل س  ةددد  دندددل  دددلت سة ةددد  سة ا دددلإ  ة دددل  اادددل  
   006 0اة   556 0  لار ا إ لسةر سم لب ل    يإس مر سةي االر ا ت 

 611 0يدددد  مىددددل  سة اددددلر الىددددي لس   ال دددد  لة ددددل  إ ااددددلر  سةددددد  اا ددددر ت  يددددي ةف ن ددددل    دددد  
اةددددد   160 0الل  ددددد    دددددإلل  دددددت   دددددإلسر سة ن دددددل  اددددد ت  يإس مدددددر  ادددددل خر لة دددددل وادددددل سىددددديا

اةدددد   611 0 ددددت سة ن ددددل  دددددلإي    ال دددد  لة ددددل  إ ااددددلر  ددددت  50 سىددددياالر سة  ددددإلل  0.. 0
0 ..0  
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 سيا  سةالم  سة ة سر سةيلة ر د  اجإسأسر سةلإسىر: إجراءات اندراسة:
ةا ادددر  دددت  دددخ  لودددلر سةالمددد  سة ندددل    دددد  سة ددد إل سلة يإ ا دددر  يةا ن دددل وفددد  ةدددخ  س  ل 

 05 سىدددديجل  سةةددددخ  وفدددد  لل سر سةلإسىددددر ددددد  سة يددددإل  ددددت  Google forms  تدددد  
    دددددلت ج  دددددد  سةةدددددخ  وفددددد  وفددددد  ا هددددددلس  5055 ادددددل إ  05ميددددد   5050ل ىددددد اإ 

سةلإسىددددرل  دددد  اوخ  دددد  لت لإجددددلر س و ددددل  سة  ددددف ر ة دددد  ةددددت ييدددد  إ الىدددديجلالي   وفدددد  
 سة نل     

أ سة يدددلا  وفددد  يندددل إ ل  فيددد ت  دددت تىددد  وفددد  سةدددا   ميددد  سوي دددل سةالمددد  دددد  ين ددد   س لس    
  ددددد ت يندددددل إ س لسأ اا دددددلس  ودددددت سةيم دددددل دددددد   ددددد أ  ادددددل  إ س لسأ سة  ىدددددر وفددددد  س لسأ 
سةا ددددلب  وفدددد  مفدددد   سة  دددد خر سةجلة ددددر سة اةددددلل ةفةددددخ    مىدددد  سة ي ىددددة سةمىددددلا  

 ةفينل إ ت  
( مجددد  و ادددر 5 ادددإإ ت ه دددل: )ساينددد  سةالمددد  سلادددل  دددد  س يادددلإ ددددإ ت سةلإسىدددرل  دةدددم ة  ا 

( ي دد ة لإجدددلر سةددد  إ ودددت سلاددل  دددد  5سةددد  إ  دد  إ جدددلس  ددد   ددد أ و اددر سلادددل ل   )
 سةي   إ سةالتل  
 انتحهيم االحصائي: 

دددد  اجدددإسأ سةيمف ددد  سةادددل ف  سلىي  دددلد   MPlus v7سوي دددل سةالمددد  سىدددي لس  اإادددل ع   ل 
Exploratory factor analysis (EFA) رل  سةي   دددل وفددد  سةاادددلأ ة ندددل    سةلإسىددد

 Confirmatory factor analysis (CFA)سةادددليع الىدددي لس  سةيمف ددد  سةي   دددل  
 ≤ CFI ≥ .90; TLI) سةم دد  وفدد   ؤ ددإسر سة ةلانددر ددد   دد أ انددلة سةنةدد  سةيلة ددر 

.90; SRMR ~ .000; .080 ≥ RMSEA ≥ .050)   
ةفي   دددإ سةالتدددلل  يددد  مىدددار سلويلسة دددر  IBM SPSS v23  دددل سوي دددل سةالمددد  اإادددل ع     

سةيمندددة  دددت  جددد ل تددد    يةإددددر   سىدددي ل  س يادددلإ ر سة ىدددينفر ةفيمندددة  دددت  جددد ل ددددإ ة 
ادددد ت سةجاىدددد ت  تددددلإر سةاختددددلر ادددد ت سةي   ددددإ سةالتددددل  س لسأ سة يددددلا     ة د ددددر سة اإدددددر  

  سىي ل  سلاملسإ سة ة  سة يالل 
 اننتائج واملناقشة

 : أوالً: يؤشرات اإلحصاء انىصفي
 ا  سةالم  سة ة سر سةيلة ر د  سةيمنة  ت  ىف لر سلاملسإ سة يالل:سي

مىددددد  سةالمددددد  سويلسة دددددر سة ي  دددددإ سةيدددددلا  الىدددددي لس  س يادددددلإ  دددددلا إ    فدددددم ةخويلسة دددددر   ل 
ا ددددإ لسةددددر  (Statistic= .989, df= 134, p-value= .387)  لاددددر سةايددددلبع 

 سم لب ل    ل  اا  سويلسة ر سةي   إ سةالتل 
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   دددت  جددد ل تددد    يةإددددر دددد  ايدددلبع سة ي  دددإ سةيدددلا  ةدددلإجلر سةي   دددإ سةالتدددل يمندددة سةالمددد    
  سةي   لار وف  سةام  سةيلة : Box plot دةم الىي لس  سةإى   سة إاار 

 
 (: سةإى   سة إاار ةا لالر سةا ار د  سةي   إ سةالتل 5    )

امددددلسإ   لاددددر ا  سة ة ددددر:     ددددت مىددددلا ل  ددددت  ددددخ  مىددددل  سة دددد   سلاي ددددلإ   ددددت ل ددددإ سل 
  5سةايلبع   ل ه     ح ا    

 
 

 (: سة    سلاي لإ  ة ي  إ سةي   إ سةالتل  5    )
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 ي دددح اادددت سةي ل ددد  دددد  سةال دددل  دددت سةاندددلة ة ادددي  ي دددح ياا دددإ  يادددلل ةفاندددلة سة يان دددر   دددل  ااددد  
 س يخ   إة سة ة ر 

 ثانيًا: نتائج انفرض األول ويناقشتها: 
سةجاىدددد ت ددددد  سةي   ددددإ سةالتددددل ددددد  سة  دددد خر سةجلة ددددر ال ياددددلإسر    دددداج سة ددددإت س      يفدددد 

سة يدددددل  سة  يددددد   ة ندددددإإ وفددددد  سةدددددا   سةجادددددلب       دددددت يإج دددددر سة دددددإت سةام ددددد  اةددددد  سة دددددإت 
سلم ددددلب  سةددددد   دددداج وفدددد   جدددد ل دددددإ ة ادددد ت سةجاىدددد ت ددددد  سةي   ددددإ سةالتددددل ددددد  سة  دددد خر 

اددددلب  ةددددلل ةددددخ  سةجل اددددر   ةفيمنددددة سةجلة ددددر ال ياددددلإسر سة يددددل  سة  يدددد   ا نددددإإ وفدددد  ا دددد  سةج
  ت  مر سة إت سىي ل  س يالإ ر سة ىينفر   لار سةا لالر وف  سةام  سةيلة :

 (: سة إ ة ا ت سةجاى ت د  سةي   إ سةالتل .جل   )

سلامإس   سة ي ىة ت سةجا 
 سةللةر ت  ر ر لإجر سةمإ ر سة ا لإ 

 00 1 06 .0 50 د  إ
505 5 .0 0 00. 

 5. 1 .1 04 501 سال  لسةر
ي  دددفر سةايدددلبع اةددد  ي ددد ة سةدددد  إ دددد  سةي   دددإ سةالتدددل وادددي دددد  سلادددل  ادددلةإا  يدددلا  مجددد  سةا ادددر 
سة ا ددددإ وددددت و اددددر سلاددددل   هدددددس تددددل  إجدددد   اةن ددددل  اةدددد  لت  اسدددد  سةةددددخ  سةددددد  إ  ددددت  ددددلإا 

سوي ددددلل   ملدسددددر ا إىددددا لل   ددددل   دددداإه  الة إاددددر سةا ىدددد ر ل  سلجي لو ددددر   تددددل  إجدددد  هدددددس اةدددد 
سةدددد  إ الإجدددر  ا دددإل وفددد  اادددم سة اإددددر سة  دددإ  ةيندددل   إؤ دددر ل  دددإ و ندددل ل  اي جدددر ةفي دددل إ اددد ت 
سةةددددخ  سةددددد  إ اا دددد    ااددددت تددددل   دددد ت س لسأ سةانددددل  ةددددل    ل  ددددإ و نددددل ل   ددددل لت سةي ىدددد إسر 
سةيددد  تدددل ر  دددت اادددت سةةلةادددلر ةددد مس لا دددل  يالة دددر  ددد  د   سةجدددإ  سة إي ددد   ياإ دددإ ل سداددديل 

ل لادددددي ادددددلةإا   دددددت هددددددس سةيادددددلة  ال لا دددددت تدددددل ت ي ددددد إسر  ي ىددددد إسر ل  دددددإ  اةن دددددرل ة دددددت ا
سىدددديجلالي ت ااددددل يمف دددد  س لسأ سة يددددلا  ةدددد  ي ددددت الةلإجددددر سة اددددإإل ةفياا ددددإل وفدددد  و دددد  و اددددر 
سةدددد  إ   دددل للل اةددد  سىدددياالله  ي ل دددل       دددت ياإ دددإ هددددس سةي ددد ة اددد ت للسأ سةدددد  إ دددد  ياا دددإ 

ا دددل   ددد ت هادددلم  سةاندددلة سة اادددإل ودددت للسأ سةةدددخ  سةدددد  إ دددد  سة ددد   سلاي دددلإ  )ي ددد ة سةدددد  إ(  سل
يةدددلاة اددد ت سةال دددل  دددت سةاندددلة دددد   اي ددد  سة ددد   )يندددلإ  للسأ سلادددل  دددد  سةي   دددإ سةالتدددل   دددل 

  ا   ت  إ سةي   إ سةالتل ةل  ت( 
 ثانثًا: انفرض انثاني ويناقشته: 

 ددددر سة اإدددددر  س لسأ سة يددددلا   سةي   ددددإ سةالتددددل ةددددلل   دددداج وفدددد   جدددد ل وختددددر ج هإ ددددر ادددد ت   ة د
سةةلةادددلر دددد  س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   ا ندددإإ وفددد  سةدددا   سةجادددلب       دددت يإج دددر سة دددإت اةددد  
سة ددددإت سلم ددددلب  سليدددد   جدددد ل وختددددر سإيالة ددددر لسةددددر سم ددددلب ل  ادددد ت   ة د ددددر سة اإدددددر  س لسأ 

دددد  س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   ا ندددإإ وفددد  سةدددا    سة يدددلا   سةي   دددإ سةالتدددل دددد  سة  ددد خر سةجلة دددر
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  لادددددر  Enterسةجادددددلب   ل يادددددلإ  دددددمر سة دددددإت سىدددددي ل  يمف ددددد  سلامدددددلسإ سة يادددددلل اةإ ندددددر 
 سةايلبع وف  سةام  سةيلة :
 (:     در سإيالة ا إى ت ةفاختلر ا ت  ي  إسر سةلإسىر 0جل   )
 يلا س لسأ سة  سةي   إ سةالتل   ة د ر سة اإدر سة ي  إ

   5   ة د ر سة اإدر
  5 ** 6.0 0 سةي   إ سةالتل
 5 **650 0 ** 410 0 س لسأ سة يلا 
 05 0** لسةر وال  ىي ل للةر 

لىدددد إر سةايددددلبع وددددت  جدددد ل وختددددر سإيالة ددددر   جاددددر ادددد ت سةي   ددددإ سةالتددددل  س لسأ سة يددددلا    هدددددس 
ل   سةدددددإاة ادددد ت  لددددددر لجدددددلسأ سة اإددددددر  اددددإإ  لت سةي   دددددإ سةالتدددددل    ددددت سة دددددياف   دددددت سةياا ددددإ للسب ددددد

سة ا  دددفر  دددت لجددد  يمن دددة سةي ل ددد  اددد ت سة اإددددر سةملة دددرل   دددل    دددت سة دددياف   دددت ةدددإ  سة اإددددر 
دددد   ددد إل ا دددإ  ىدددا تر    دددل لت سة دددياف  دددد   ددد   دددإل  يدددلإ  د  دددل ال يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   

ي  ادددي  دددت سةياا دددإ ودددت   ا دددل اادددلأ سة اإددددر دددد    ةةدددلر  اإد دددر جل دددللل   دددإسبة دها دددر ل ددد  
سة  دددددلإسر سةاف دددددل ةفي   دددددإ  دددددت  دددددخ  سةاندددددل  سلىددددديلل   سةي ة ددددد   سةياإ دددددإ  سةي ىددددد إ  سةينددددد    

)et al., 2016;  Green سةيمف دد   سل ددلسإ سةم دد   سلاددلسم  هدددس تددل  ي ددة  اةن ددل   دد  لإسىددلر 

)Senkova et al., 2018  
ل ياددددلإ ت سةينف ددددل   سة يددددل  سة  يدددد   ال لت  اددددلةإا   ددددت لت سةي   ددددإ سةالتددددل  ينددددلإ  ددددد   ددددخ س

س لسأ سة يدددلا   يدددلا  دددد  س يادددلإ سة يدددل  سة  فدددة اي جدددر سوي دددلل  وفددد    دددلإسر لا دددل دددد  سةي   دددإل 
ا ا دددل دددد  س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد    ايادددإ  إي ددد  لوي دددلل جددد هإ س جلادددر وفددد    دددلإسر سةيمف ددد  

 ;Durning et al., 2016)ي دددة  ددد  لإسىدددلر  سةيةا دددة  سةينددد     سلادددلسم  سةياإ دددإ  هددددس  

Sato et al., 2015)   
  ددددل لت س لسأ سة يدددددلا   يمىددددت دددددد  س يادددددلإسر سة يددددل  سة  يددددد   م ددددد  ييمددددلل سةي   دددددإ  ييةفددددد  
اجلاددددلر التدددددلل  دددددت  دددددخ  سةيددددلإ   سة  اددددد   ا دددددإ سة  اددددد  وددددت ةإ دددددة سةامددددد  دددددد  سة  دددددللإ 

)Teodorczuk ر ةفيا ددد    هددددس  ي دددة  ددد   سة إسجددد   ياإ دددإ سةمجدددع  سة دددإ ا الىددديايلجلر تلافددد

et al., 2017)  
 ةفيمندددة  دددت سةاختدددر اددد ت سةي   دددإ سةالتدددل  س لسأ سة يدددلا  تدددل  سةالمددد  الىدددي لس   ال ددد  سلإيادددلة 

  Covariate variableسةجلبددد  ةادددل  ل دددإ  ي  دددإ   ة د دددر سة اإددددر الويادددلإ   ي  دددإ   دددلم  
ر لسةدددر سم دددلب ل   وف دددل  اددد ت سةاختدددر اددد ت سةي   دددإ   لاددد 464 0 جدددلأر سةاختدددر اددد ت سة ي  دددإ ت 

ددددد   جدددد ل  ي  ددددإ   ة د ددددر سة اإدددددر   هدددددس  اادددد  لت لة ددددر  650 0سةالتددددل  س لسأ سة يددددلا   لاددددر 
سةةلةادددددلر ادددددلة مي ل سة اإدددددد  جافدددددر سةاختدددددر اددددد ت سةي   دددددإ سةالتدددددل  س لسأ سة يدددددلا  دددددد  يمىدددددت 



 د. محمود علي موسى        ومألوفية المعرفة كمنبآت بالتفكير الناقد بمقرر علم النفس الجنائياألداء على اختبار الكتاب المفتوح  

 يدجايعة بىرسع –جمهة كهية انرتبية                         528(                                       2021– يىنيى) –(  35انعدد )

ل  وفددد  سةةدددخ   نفدددة سل يادددلإ  سةاددد أ  ىدددي إل وادددل ىدددم  يفدددم سة ي  دددإسر سةيددد  ي ددد ل  اإد ددد
 سة اإد  سةي  يس إ د  س يالإسر سة يل  سة  فة )سل يالإسر سةينف ل ر(  

لىددد إر سةايدددلبع ودددت  جددد ل وختدددر سإيالة دددر   جادددر اددد ت سةي   دددإ سةالتدددل    ة د دددر سة اإددددر   الةادددل  
هدددلر سةاسدددإ سة ؤ دددلل  دددل يادددإل يفدددم سةاختدددر  دددخ   الةجدددر سةن دددل ل سةجلة دددر سةيددد  ييةفددد  ودددإت   

ةياإ دددددإ سةجإ  دددددر ا ددددد إل سةملة دددددر  سةيددددد  يجاددددد  ل سدددددد  سة جدددددإ  لإي دددددل  سةجإ  دددددر ادددددلسد  سةن دددددإ 
 سةددددلدلم وددددت سةددددا   وفدددد  ىددددا   سة  دددددل ل ل  ااددددإت  ج ددددر اسددددإ  الإ ددددر لإي ددددل  سةجإ  دددددر 
 مإ لا ددددي سةجددددإ  سة ستددددد   لةنيدددد  سة اددددإإ ل  سةنيددددد  سةددددإم     ددددل  إل دددددد  ااددددت  ىددددلب  سلودددددخ  

ةدددل   سة إا دددر وفددد  ىدددا   سة  دددل    هادددل   ددد ت سةةلةادددلر ل دددل   ج يددد  ا دددل سة ؤ دددلل ل  سة الإ دددر ال
  وف ي لت  ياا  لملهل   ام  وت  اإإسر ت  ر ةي   ل  ج ر اسإ  

لىددددد إر سةايدددددلبع ودددددت  جددددد ل وختدددددر سإيالة دددددر   جادددددر اددددد ت س لسأ سة يدددددلا     ة د دددددر سة اإددددددر  
ا دددل اودددللل اادددلأ يفدددم دللىددديلولأ ةف اإددددر سة ةف ادددر ةخىددد يجلار ل  يةفددد  سايدددلا  اإددددر جل دددللل  سل

  ددد  مدد ت لت   ة د ددر سة اإدددر  اادد   ددت )et al., 2016) Greenسة اإدددر سة  جدد لل   ددل  ددإل 
يا ددد ة سةا ف دددلر سةاف دددل ةفي   دددإ ةفياىددد ة اددد ت سة ادددلإ   ي ددد    ي  ددد خر جل دددلل ا ددد إ  يلس فدددر 

ر سة ةفدددد    ددددت سة ددددياف  وخج ددددل  هدددددس  ي ددددة  دددد  ياددددإت تدددد ل سلم ددددل  سة ددددللإل وفدددد  سة  دددد خ
)Pan & Rickard, 2018et al., 2017;  et al., 2017; Ozubko Adesope(   

 تددددل ي دددد ت يفددددم س ة ددددر  إياةددددر الإجددددر ولة ددددر اددددل لسأ سة يددددلا  ةف ددددياف  اي جددددر سا  ددددلت سةنفددددة 
ياف  ل ادددلأ  الةجدددر سل يادددلإ دددد  س يادددلإ سة يدددل  سة  يددد  ل   دددت  ددد  سا  دددلت سةاددد أ سة اإدددد  ةف ددد

سة اف  دددلر سةخل دددر ةفمددد ل  وف دددي   ددد ت  اسددد  سةا ف دددلر سةانف دددر سة اإد دددر  و ف دددلر سةي   دددإ سةاف دددل 
 ا ددددإدر ي ل ددددل  ةخىددددي إسة سة اإددددد ل  دددددإل  ساينددددلأ لاىدددد  سة  ةةددددلر سة اإد ددددر  سةامدددد  وددددت 

) ,Gray  ياإ دددإسر  الىدددار ةفدددإاة ا ا دددل دددد   ددد   ددداس   اادددإ ودددت سةمددد  سة ةفددد    هددددس  ي دددة  ددد

; Indah, 2013)1994  
 مىدددد  سةالمدددد  سةاختددددر ادددد ت  ي  ددددإ  س لسأ سة يددددلا     ة د ددددر سة اإدددددر  دددد  وددددل  يدددد   إ  ي  ددددإ 

 هددد  ا دددإ لسةدددر سم دددلب ل    065 0سةي   دددإ سةالتدددل الويادددلإ   ي  دددإ   دددلم     لادددر ت  دددر سةاختدددر 
ر ة دددل اددد لسب ت سة يدددلا    هددددس  هددددس  ااددد  لت   ة د دددر سةةلةادددلر الة اإددددر سةيددد   لإىددد ا ل ل وختددد

 ااددد  لت ا دددلدر سةي   دددإ سةالتدددل اةددد  ي ددد    سةيجإادددر دددد  س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   اا دددل  فدددة اددد م 
 دددددت يمدددددل  سة  دددددلإسر سة اإد دددددر  سة  دددددلإسر سةاف دددددل ةفي   دددددإ   دددددل مىدددددت سةاختدددددر ةي ددددداح لسةدددددر 

ىددددةل  هددددد  سةاختددددر يندددد ل سم ددددلب ل   ت  ددددر سلإياددددلة ادددد ت   ة د ددددر سة اإدددددر  س لسأ سة يددددلا   ي  
ة ا ددددل يميددددلا اةدددد   ددددلل ل ادددد  ة  دددد  ةفيددددلإ   وفدددد    ددددلإسر سةي   ددددإ سةالتددددل  هدددددس  ي ددددة  دددد  

)Erlich, 2017; Schwikert & Curran, 2014(  
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 رابعًا: انفرض انثانث ويناقشته:
ر دددد    ددداج وفددد  يىددد     ة د دددر سة اإددددر  س لسأ سة يدددلا  دددد  سةياادددؤ ادددلةي   إ سةالتدددل ةدددلل سةةلةادددل

س يادددلإسر سة يدددل  سة  يددد   ا ندددإإ وفددد  سةدددا   سةجادددلب    ل يادددلإ  دددمر سة دددإت سىدددي ل  يمف ددد  
   لار سةايلبع وف  سةام  سةيلة : Enterسلاملسإ سة يالل اةإ نر 

 (: يمف   سةيال ت سة مى   الىي لس  س يالإ يمف   سلاملسإ سة يالل 0جل   )
 سةللةر ت  ر    ي ىة سة إاالر إ رلإجر سةم  ج  م سة إاالر   لإ سةيال ت
 000 0 1. 506 04 5405 5 60 5065 سلاملسإ

 45 50 505 11 5.16 سةا ست  لسةر
  500 55 4650 سة ف 

 .0. 0لىددد إر سةايدددلبع ودددت ا  لا دددر اادددلأ ا ددد دا ةفياادددؤ   اف دددر ت  دددر  ال ددد  سلإيادددلة سة يادددلل 
%  ددددت سةياددددل ت ددددد  65  ددددل  اادددد  لت  65 0ل  هدددد  ت  ددددر  إي اددددرل   لاددددر ت  ددددر  ال دددد  سةيمل دددد

 ي  ددددإ سةي   دددددإ سةالتدددددل يإجددددد  اةددددد  سة ي  ددددإسر سة ىدددددينفر )  ة د دددددر سة اإددددددرل س لسأ سة يدددددلا (ل  لت 
%  دددددت سةيادددددل ت ا دددددإ سة  ىدددددإ يإجددددد  اةددددد  و س ددددد  ل دددددإل   د  دددددل  فددددد   ادددددل خر سلامدددددلسإ 00

 سة ا لإ ر  سةخ  ا لإ ر:
  لإ ر  سةخ  ا لإ ر ةفيااؤ الةي   إ سةالتل (:  ال خر سلاملسإ سة ا50جل   )

 سةللةر ت  ر ر  ت  ر ا يل سة ة  سة ا لإ  سة لار سةخ ا لإ  سةا  دا
 000 0 65 0 -- 5 56 .5 سة لار

 000 0 00 1 45 0 06 0 00 0   ة د ر سة اإدر
 000 0 00 1 46 0 50 0 50 5 س لسأ سة يلا 

  ة د ددددر سة اإدددددر ددددد  سةيااددددؤ اددددلةي   إ سةالتددددل ددددد  س ياددددلإسر لىدددد إر سةايددددلبع وددددت يدددد   إ   جدددد  ة
 هدددددس  اادددد  لاددددي  ف ددددل  لاددددر  45 0سة يددددل  سة  يدددد   ا نددددإإ وفدددد  سةددددا   سةجاددددلب  اف ددددر ت  يددددي 

سة اإدددددر   ة دددددر اي جددددر ي ددددإسإ  مل ةددددر سة يددددل  سة  يدددد    ف ددددل  ددددلت س لسأ سةانددددل  ةف اإدددددر  سةددددإاة 
  دددددل لت سةيدددددلإ    سة  لإىدددددر دددددد  س لسأ ل سةجلة دددددر  ا ا دددددل اةإ ندددددر االسو دددددر دددددد  يادددددل   سةن دددددل 

سة يدددلا  دددد   ددد   مل ةدددر  اي دددل وفددد    دددلإسر سةيمف ددد   سةيإ  ددد   سلادددلسم  سةينددد      دددل  دددؤل  اةددد  
يمىدددددد ت سةي   ددددددإ سةالتددددددل اي جددددددر سةيمف دددددد  سةا  ددددددة  ياإ ددددددإ  ج ددددددلر سةاسددددددإ ةف اإدددددددر سة اس ددددددر 

et al., 2020) Mathieson(سة ددددإل وددددت سةا ف ددددلر سةيدددد    ل  تددددل ي دددد ت اىددددا  سا ددددإس  
ي ددد ل وفددد  سةا ف دددلر سلا الة دددر   ددد  تفدددة سل يادددلإ  سةاددد أ سة اإدددد ل  ي دددإ  هددددس سةاددد أ اةددد  
سة مل دددلل  سةياسددد   سة اإدددد   سلا دددإسة  سلىدددي إسة دددد  سةدددياف  سةا دددة  سةدددياف  سةا  دددة ةافددد   لت ددد  

 & Johanns et al., 2017; Stowell, 2015; Williams)لإجددلر سةانددل  هدددس  ي ددة  دد  

Wong, 2009)  
ا ا ددددل  ددددلت يدددد   إ س لسأ وفدددد  س ياددددلإ سة يددددل  سة  يدددد     جدددد  وفدددد  سةي   ددددإ سةالتددددل اف ددددر ت  يددددي 

 هددددس  ااددد  سةاددد أ سة ا دددإ  ىدددلانل  دددد  سل يادددلإسر سةينف ل دددر ل ددداح  ا دددال  وفددد  ي ة ددد   46 0
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 إل يجاددددد  سة دددددياف  سة اإددددددر  ياإ إهدددددلل  ي ددددد    سة  ةةدددددلر سة اإد دددددر  سة  ةةدددددلر سةدها دددددر ا ددددد
التدددلس  دددد  يادددل   ي   دددل سةدددلسد  ل  لم دددي لإي دددل  سةجدددإ  سةددد سإل دددد  سةن دددل ل سةجلة دددر سة اإ  دددر 

د ددد ت س لسأ سة يدددلا   اي دددل وفددد  يإج دددر  دددل  دددل إ دددد  سةانددد   دددت يإساةدددلر س د دددلإل وفددد  سةةدددخ   
 دددل اةددد  لاا دددر  اإد دددر  سة  ةةدددلر سةدها دددر  سة اإد دددرل  ي دددلدإ سةي  ددد خر سةانف دددر  سل  لا دددر يم  ف

دددد   دددد إل جل ددددللل دددددإت هددددس  اياددددل وددددت للسأ سةدددددس إل سةة  فدددر س  ددددلل اد لت سة اإدددددر ييدددد دإ ل ددددل  
) ,Grayسةةلةدددد ل  وف ددددي لت  مددددلل ل  ددددل  ؤ ددددل  ج ددددر اسددددإل   ندددد   اياإ إهددددل  هدددددس  ي ددددة  دددد  

)Penninga et al., 2008-Heijne; 1994  
فياادددؤ ادددلةي   إ سةالتدددل دددد   ندددإإ وفددد  سةدددا   سةجادددلب      دددت  ددد لار  اللةدددر سةياادددؤ سة ا لإ دددر ة

 وف  سةام  سةيلة :
 Z سةي   إ سةالتل=  Z 0.42   ة د ر سة اإدر+  Z 0.46 س لسأ سة يلا 

 سة ي  ددد  دددد  سةايدددلبع  جدددل لت ت  دددر سةيددد   إ ة دددخ س لسأ سة يدددلا     ة د دددر سة اإددددر  يندددلإا ت   لايدددل 
 ادددددل     دددددخ  ةايدددددلبع  ال ددددد  سلإيادددددلة سةجلبددددد  د  ة د دددددر  هددددددس  45 0  ا يدددددل =  46 0ا يدددددل = 

 سة اإدر د  س يالإ سة يل  سة  ي    الل سةاختر ا ت س لسأ سة يلا   سةي   إ سةالتل  
 املناقشة وانتعهيق

هدددددلدر سةلإسىدددددر ةيندددددل إ سةاختدددددلر اددددد ت س لسأ وفددددد  سة يدددددل  سة  يددددد  ل    ة د دددددر سة اإددددددر 
سةدددا   سةجادددلب    تدددل ي  دددفر سةلإسىدددر اةددد   جددد ل وختدددر سإيالة دددر  سةي   دددإ سةالتدددل دددد   ندددإإ وفددد  

  جاددددر ادددد ت س لسأ وفدددد  سة يددددل  سة  يدددد    سةي   ددددإ سةالتددددل  هدددددس  لة ةدددديل لاددددي تددددلإل سةةلةدددد  ددددد  
سةياا ددددإ و ددددل  جدددد   ددددد   دددد سةإ   ددددت يمفدددد خر  اةن ددددرل  ي ىدددد إسر    ددددت لت  ددددإياة الةا ف ددددلر 

يدددد  يدددإياة افدددد   نددددإإ وفدددد  سةدددا   سةجاددددلب  الوياددددلإ   نددددإإ سلىددديللة ر  سلىدددديايلج ر  سةا ف ددددر سة
  مي   وف  سةال ل  ت ةن ل ل سةجلة ر  

  دددل لىددد إر سةلإسىدددر ودددت  جددد ل وختدددر سإيالة دددر   جادددر اددد ت س لسأ وفددد  سة يدددل  سة  يددد   
   ة د دددر سة اإددددرل دي دددإسإ   لإىدددر  سىدددي لس  سة يدددل  سة  يددد    مددد    ددديلر سة دددياف  سةادددلج  ودددت 

يادددلإل   دددل   دددلماي  دددت وددد أ  اإدددد  دندددل  دددؤل  اةددد  سةي ة ددد  اددد ت سة اإددددر سة يلمدددر تفدددة سل 
ةدددلل سة دددياف  دددد   ددد أ   دددللإ سة اف  دددلر سةإت  دددر   دددل ةل دددي  دددت  يددد    إسجددد     دددللإ    دددل لت 
ىدددإور  إسجاددددر سة ددددياف  ة ميددد ل سة اإدددددر ةيفددددم سة  دددللإ سةيدددد  ام ليددددي  دددؤل  اةدددد  ي دددد  ت لد ددددلإ 

لإ  ا دددإ  دددت سة اإددددر يمنندددر د  دددل لة دددر يىدددلول  وفددد  سةدددإاة اددد ت ول دددرل  دددد   ددد   دددإل ي ددد ت تددد
سة  ةةدددلر سة اإد ددددر  سةدها دددر سة  يف ددددر ةاادددلأ سة اإدددددر دددد   دددد إ جل دددلل ياددددل  دددد   دددد   س لسأ 

 سة ةإل د      إل 
  دددل ةددد مس  جددد ل وختدددر سإيالة دددر   جادددر اددد ت   ة د دددر سة اإددددر  سةي   دددإ سةالتدددلل  دةدددم دددد  

  سة يدددل  سة  يددد   وادددل لإسىدددر يفدددم سةاختدددر ا ال ددد  سإيادددلة ا إىددد ت  ل دددل  جددد ل  ي  دددإ س لسأ وفددد
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وادددل يم  دددل ت  دددر سةاختدددر ا ال ددد  سلإيادددلة سةجلبددد  ة ي  دددإ س لسأ دندددل  لادددر سةاختدددر  دددا  ر جدددلس  
 ا ددددإ لسةددددر سم ددددلب ل ل ل  لت سة  ة د ددددر سة اإد ددددر اليجددددر وددددت ي ددددإسإ س لسأل ل  يادددد  ت سةن دددد إ 

 سة ياف  جإسأ انل ليي    و   ه بر سةيلإ   سةد   لإ  سة نإإ سة اإد  سةد   لإ ي 
 تدددل لجإ دددر دالة دددلر سةلإسىدددر وفددد  سلادددل  ا ددداار وفددد  سةدددا   ا ف دددر سآللس  سة إتدددر سة لة دددر 
ةادددلل  ادددإإسرل س     هددد  يدددلا  مجددد  و ادددر سةدددد  إ الةاىدددار ةا ادددر سلادددل ل  سة دددلا   هددد  سإي دددلم 

  إ سةالتل واي د  سلال   ال  سة إ ة ةلل سةد  إ د  سةي  
 دددددد  سة ندددددإإسر سةيددددد  يميدددددلا اةددددد  سةي   دددددإ  سةيمف ددددد  ددددددإت سىددددديإسي ج ر سةينددددد    الىدددددي لس  
سة يدددل  سة  يددد   هددد  س د ددد  م ددد  اا دددل ينفددد  تفدددة سل يادددلإل ينفددد  سلوي دددلل وفددد  سةددددس إل ة  فدددر 

دددد  سل يادددلإسر سة يدددل   س  دددلل  ياي دددل سل يادددلإسر وفددد  سلىددديلولأ دددد  سل يادددلإسر سةينف ل دددر؛ ا ا دددل
سة  يددددد   ياددددد   وفددددد  اادددددلأ سة اإددددددر  ةددددد   سايلج دددددلل م ددددد  ياي دددددل وفددددد  سة  ةةدددددلر سة اإد دددددر 

  سةدها رل  يىلول وف  لة ر سةةلة  الة اإدر سة إسجار د      مل ةر س يالإ  
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