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ّ٘ نسٖ  ّٙ انصغٛط فٙ رًُٛخ يٓبضاد انطاللخ اإلجطائٛخ ٔانِحّس انؼسز اِضظِي َٕ أصط ثطَبيج انَر

 راليٛص انًطحهخ االثزسائٛخ

 

 *ز. ػجٛس يعػم ػجٛس انحطثٙ *                         انؼطُٙ أ. سبضِ صبنح َبصط

 

 انًسزرهص:

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز  ِِ ًٍِ ث َٛ ٘وؾ ثٌذقظ إٌٝ ثّضمصجء أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَن

ّٞ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز. ٚلو  ِّ ثٌعوه ٔش ع١ٕز ثٌذقظ ٚثٌِق ّٛ ثعضّو ثٌذقظ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾ٠ٌذٟ، ٚصى

( ص١ًٍّيث ِٓ صال١ِي ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز دج٠ٌٌجض ثٌٍّضقم١ٓ 1ٔـٟ ثٌّْضٜٛ ثألٚي ِٓ )

( صال١ِي ِٓ صال١ِي ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ٓٔدذٌٔجِؼ ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ، وّج صىٛٔش ـٟ ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ِٓ )

وثة١ز دج٠ٌٌجض ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ، ٚلو د١ُٕش أهٚثس ٌٍوًثّز، ٟٚ٘: ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدض

ّٞ ٌٍّْضٜٛ ثألٚي  ِّ ثٌعوه ثمضذجًٞ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٌٍّْضٜٛ ثألٚي ٌٍّْٚضٜٛ ثٌغجٟٔ، ٚثمضذجًٞ ثٌِق

ً ثٌذقظ إٌٝ أٔٗ صٛؽو ـٌٚق هثٌز إفصجة١ًّج عٕو ِْضٜٛ هالٌز ) (، د١ٓ ٔٓ,ٌٍّْٓٚضٜٛ ثٌغجٟٔ. ٚصٛصَّ

 ِّ ِضّٛطجس هًؽجس ثٌضال١ِي ـٟ ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ِٚٙجًثس ثٌِق

؛ ٌصجٌـ ثٌضطذ١ك ثٌذعوٞ ّٞ  .ثٌعوه
 

، ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١زانكهًبد انًفزبحٛخ:  ّٞ ِّ ثٌعوه ّٟ ثٌصؽ١ٌ، ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز، ثٌِق ِِ ًٍِ ث َٛ  .دٌٔجِؼ ثٌَن

 

 يمسيخ:

ث٠ٌٌجظ١جس ِٓ ثٌعٍَٛ ثٌّّٙز ثٌضٟ أّهّٙش ـهٟ ثٌضطهًٛثس ثٌّعجصهٌر؛ إى صعضّهو ع١ٍٙهج وغ١هٌ ِهٓ صَُعّو 

ً ثٌفىهٌ ثٌذ،هٌٞ، ف١هظ ٠ُٛ ِّفٙهج ثإلْٔهجْ ـهٟ  ُّٛ ً٘ج، وّج أٔٙج ِهٓ أهٚثس صطه ُّٛ ٙج ٚصط ِؾجالس ثٌضعٍُ ـٟ صعٍُّّ

ضعٍِّمز د ُّ  ق١جصٗ ث١ِٛ١ٌز.شؤْٚ ف١جصٗ ثٌّنضٍفز؛ إى صْجعوٖ عٍٝ ثصنجى عوٍه ِٓ ثٌمٌثًثس ثٌـ

ٕههي ِٕضصههؿ ثٌمههٌْ ثٌع،هه٠ٌٓ ٚفضههٝ دوث٠ههز ثٌمههٌْ ثٌقههجهٞ ٚثٌع،هه٠ٌٓ، دههوأس ثٌّؤّْههجس ثٌّٙضّههز  ُِ ٚ

َ ععهه١ُ ِٚضْههجً  ـههٟ ث٠ٌٌجظهه١جس دٛصههفٙج ِههجهر أوجه١ّ٠ههز ٚأهثر  ٚثٌّضنّصصههز ـههٟ صعٍهه١ُ ث٠ٌٌجظهه١جس دضمههوُّ

َ ثٌعٍَٛ ٚثٌضم١ٕز؛ ٌىٓ ٕ٘جن إفْجُ دعوَ ثٌٌظ ج دجٌْٕذز إٌٝ ث٠ٌٌجظ١جس دٛصفٙج ـجعٍز ِٚ،ٙٛه ٌٙج ـٟ صموُّ

ٙج ٠عجٟٔ ِٓ ٍّذ١جس ـٟ ثٌّقضٜٛ، ٚأّهج١ٌخ ثٌضعٍه١ُ، ٚأٔ،هطز  َّْ صع١ٍُ ث٠ٌٌجظ١جس ٚصعٍُّّ ِجهر صع١ّ١ٍز؛ ىٌه أ

ثٌضَّعٍُُّ، ٚٔٛثصؼ صم٠ُٛ صقص١ً ثٌضال١ِي ـٟ وً ثٌٌّثفً ثٌوًثّه١ز؛ دهً ٚـهٟ ثالصؾج٘هجس ٔقهٛ هًثّهضٙج؛ ًؼهُ 

 (.ٕٗٓٓز ٚثٌّعضّور ـٟ ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌضع١ّ١ٍز ىثس ثٌصٍز )عذ١و، عٌثء ٚـنجِز ثأل٘وثؾ ثٌّعٍٕ
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ٚإىث وجْ ثٌٙوؾ ٘ٛ إعوثه صال١ِهي ث١ٌهَٛ ١ٌُٕجـْهٛث عج١ًٌّّهج ـهٟ ثٌؽهو، ـ١ؾهخ عٍه١ُٙ أْ ٠ضّّىٕهٛث ِهٓ صعٍّهُ 

ؽْٛ إٌٝ ِفج١ُ٘ ِٚٙجًثس ؽو٠ور، ـُٙ دقجؽز إٌٝ أْ ٠ٌٚث ث٠ٌٌجظ١جس أهثر ٠ّىٓ ثّضنوثِٙج ١ِٛ٠ًّج، وّج ٠قضج

ثٌضّّىٓ ِٕٙج صّّىًٕج ٠ّْـ ٌٙهُ دضٛ ١هؿ ثٌّعٍِٛهجس ٚصم١ٕهجس ثالصصهجي ثٌضهٟ ٠ُعج٠،هٛٔٙج ٘هيٖ ثأل٠هجَ. ٚإىث وهجْ 

ِْضٜٛ ثٌضال١ِي ظع١فًج ـٟ ث٠ٌٌجظ١جس؛ ـْضىْٛ ـٌصُٙ ل١ٍٍز ـٟ ثٌقصٛي عٍٝ ِْض٠ٛجس ع١ٍج ِٓ ثٌضع١ٍُ 

ّْ ثٌي٠ٓ  ْٚ ِعه١ٌَٚٓ عهٓ ثٌعهجٌُ، ٚثٌّٕجـْز عٍٝ ثٌّٙٓ ثٌعج١ٌز. وّج ٠ّىٓ ثٌمٛي: إ ال ٠ُفّىٌْٚ ٠ًجظه١ًّج؛ ٠َُعهوُّ

ـؾٍٙٙههُ دمٛثعههو ث٠ٌٌجظهه١جس ٠قههٌُِٙ ٌهه١ِ ـمههػ ِههٓ ثٌفههٌ ؛ ٌٚىههٓ أ٠ًعههج ِههٓ ثٌىفههجءر ـههٟ ِّٙههجس ثٌق١ههجر 

ث١ِٛ١ٌز. ٚوً ٘يٖ ثأل١ّ٘ز ٠ٌٌٍجظ١جس ؽعٍضٙج ِجهر هًث١ّز أّج١ّز ِٚق٠ًٛز، ٚـٟ ٌِوَ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز 

 (.ٕٗٔٓٛـٟ، عج١ًٌّّج )ثٌّعغُ ٚثٌّٕ

ٚـٟ ِطٍع ثٌمٌْ ثٌقجهٞ ٚثٌع،٠ٌٓ أؽٌس ٌؾٕز ثٌوًثّجس ـٟ ٌِوَ ثٌضٌد١هز ثٌضهجدع ٌٍّؾٍهِ ثٌمهِٟٛ 

( ٌِثؽعزً ٌألدقجط ـٟ National Research Council [NRC]ٌٍذقٛط دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز )

ّٙج، ٚمذهٌر ثٌّعٍّه١ٓ ٚثٌّضعٍّه١ٓ عٍُ ثٌٕفِ ثٌّعٌـٟ ٚصعٍُُّ ث٠ٌٌجظ١جس؛ ٌضق١ًٍ ث٠ٌٌجظ١جس ثٌضٟ ٠ّىٓ صعٍُّ 

ـ١ٙج، ٚدعو ٔعٌ٘ج إٌٝ ِج ٠قضجػ إ١ٌٗ ثٌٕجُ ث١ٌَٛ ِٓ ثٌّعٌـز ث٠ٌٌجظ١ز ٚثٌفُٙ ٚثٌّٙهجًثس؛ مٌؽهش دٕعهٌر 

ٌِوذههز ٚشههجٍِز ٌّههج ٠ع١ٕههٗ فثٌٕؾههجؿ ـههٟ صعٍههُ ث٠ٌٌجظهه١جسف، شههٌفضٙج دٛظههٛؿ ـههٟ ٚع١مههز فمالصههز ثٌمههٛي: 

َ، ف١ظ فوََّهس ثٌْذً ثٌضهٟ صىفُهً صعٍُّهُ ُٕٔٓٓٔ،ٌس ـٟ عجَ  ِْجعور ثألغفجي عٍٝ صعٍُُّ ث٠ٌٌجظ١جسف، ثٌضٟ

ّٞ شنص دٕؾجؿ، ٚثٌٛصٛي إٌٝ ثٌٙوؾ ثٌٌة١ِ ثٌيٞ ٠ٕذؽٟ أْ صْعٝ ث٠ٌٌجظ١جس ثٌّوًّه١ز  ث٠ٌٌجظ١جس أل

إٌهههٝ صقم١مهههٗ، ٚ٘هههٛ ِهههج أّهههّضٗ فثٌذٌثعهههز ث٠ٌٌجظههه١زف، ٚص،هههًّ وهههً ؽٛثٔهههخ ثٌنذهههٌر ٚثٌىفهههجءر ٚثٌّعٌـهههز 

ههج  َّّ ّٞ ـههٌه فأْ ٠ههضعٍُّ ث٠ٌٌجظهه١جس دٕؾههجؿف )دج٠ٌٌجظهه١جس، ٚصعذّههٌ ع (. ٚصضههٌََّّؿ ِههٓ NRC, 2001ٔع١ٕههٗ أل

مّْههز ِىٛٔههجس، ٚ٘ههٟ: ثالّههض١عجح ثٌّفههج١ّٟ٘، ٚثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز، ٚثٌىفههجءر ثالّههضٌثص١ؾ١ز، ٚثالّههضوالي 

 ثٌضى١ُّفٟ، ٚثٌٌؼذز ثٌّٕضؾز ٔقٛ ث٠ٌٌجظ١جس.

ؾ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١هز دَّٔٙهج: لهوًر ثٌض١ٍّهي عٍهٝ أه ٌَّ ثء ثٌع١ٍّهجس ث٠ٌٌجظه١ز دولهز ٚوفهجءر ٌِٚٚٔهز، ٚصُع

٠ّٚىٓ أْ صعٌٙ ٌو٠ٗ ِٓ مالي ِعهّور ِّجًّهجس، ِٕٙهج: وضجدضهٗ ٌءؽهٌثءثس ٚثألّهج١ٌخ ثٌي١ٕ٘هز، ٚثّهضنوثِٗ 

ٌههذعط ثٌنٛث١ًٍِههجس ثٌّّٙههز ـههٟ ثمضذههجً صههقز ثٌّفههج١ُ٘، إظههجـزً إٌههٝ إٔؾههجٍٖ ٌٍّّٙههجس ثٌٌٚص١ٕ١ههز دىفههجءر 

 (.NRC, 2001ثس ثٌّٕجّذز د،ىً صق١ـ )ٚإصمجْ، ٚثمض١جً ٚصطذ١ك ثإلؽٌثء

 ١،٠ٚNational Council ofٌ ثٌّؾٍِ ثٌمِٟٛ ٌّعٍّٟ ث٠ٌٌجظ١جس دجٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز )

Teachers of Mathematics [NCTM] إٌهٝ أٔهٗ عٍهٝ ثٌهٌؼُ ِههٓ أْ ث٠ٌٌجظه١جس صَُعهّو ِهٓ ثٌّههٛثه )

؛ ٌىٕٙهج ال صهَثي صُ،هىًِّ صهعٛدز ٌهوٜ وغ١هٌ ِهٓ ثألّج١ّز ثٌضٟ ٠ؾخ ثوضْجح ِفج١ّ٘ٙج ِٚٙجًثصٙج د،هىً ؽ١هو

هج  ًّ ث ل٠ًّٛج ـٟ ِوٜ ـُٙ ثٌّضع١ٍّٓ ٌّج ٠ضعٍّٛٔٗ، ٚإىث وهجْ ثٌضهو٠ًِ لجة ًٌ ثٌّضع١ٍّٓ. ـط٠ٌمز ثٌضو٠ًِ صؤعٌ صَّع١

ث ِقضّاًل.  ًٌ ث، ٠ُٚصذـ ثوضْجح ثٌّٙجًر أِ ًٌ  عٍٝ ثٌفُٙ؛ ـئٔٗ ٠صذـ أوغٌ ٚظًٛفج ٠ْٚ

ٌٍقمجةك ٚثإلؽٌثءثس، وّج أٔٙج أوغٌ ِٓ ثٌفٙهُ ٚثٌمهوًر عٍهٝ ثّهضنوثَ ٚث٠ٌٌجظ١جس ١ٌْش ِؾٌه ِفْفظ 

إؽٌثء ٚثفهو ٌقجٌهز ِع١ٕهز؛ ـالدهو ِهٓ صّىه١ٓ ثٌضال١ِهي ِهٓ ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز ثٌّذ١ٕهز عٍهٝ أّهجُ ِهٓ ثٌفٙهُ 

ًّ ثٌّ،ههىالس، ف١ههظ ٠ذٕههٟ ثٌضههو٠ًِ ثٌفّعههجي ٠ٌٌٍجظهه١جس ثٌطاللههز ـههٟ  ثٌٕعههٌٞ ٚثٌضفى١ههٌ ثالّههضٌثص١ؾٟ، ٚفهه

س عٍٝ أّجُ ثالّض١عجح ثٌّفج١ّٟ٘، دق١ظ ٠ُصذـ ثٌضال١ِي ِع ًٌِٚ ثٌٛلش دهجًع١ٓ ـهٟ ثّهضنوثَ ثإلؽٌثءث

ًّ ثٌّ،ىالس ثٌق١جص١ز ٚثٌّْجةً ث٠ٌٌجظ١ز )  (.NCTM, 2014ثإلؽٌثءثس دٌّٚٔز عٕو ف

ههخ ِههج ؽههجء ـههٟ هًثّههز ) َْ (؛ ـمههو ٠ؾههو ثٌضال١ِههي صههعٛدز ـههٟ ـٙههُ Wong & Evans, 2007ٚف



 أثر برنامح الَخَواِرزِمّي الصغير في تنمية مهارات الطالقة اإلجرائية والِخّس العددّي لدى تالميذ المرخلة االبتدائية
 

          
 2222 انزبسغانؼسز  22انًجهس                                                              انجحش انؼهًٙ فٙ انزطثٛخيجهخ 

 - 322 - 

عٕوِج صعضّو ِعٌـضُٙ ٌٙج د،ىً أّجّٟ عٍٝ ثٌيثوٌر، عًٛظج عهٓ صٌّه١ل ٘هيٖ  ٚثّضنوثَ مٛث١ًٍِجس ثٌقً

ثٌّعٌـز دجّض١عجح أـعً ٌٍّفج١ُ٘ ثألّج١ّز؛ ٌيث ٠ؾهخ ص١ّٕهز ـٙهُ ثٌضال١ِهي ِٚٙهجًثصُٙ ـهٟ إؽهٌثء ثٌنطهٛثس 

 دط٠ٌمز صعطٟ ِعًٕٝ ٌى١ٍّٙج، ٚىٌه دضط٠ٌٛ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٌو٠ُٙ.

هه١ْٓ عٍههٝ ثال٘ضّههجَ ٚؼجٌذًههج ِههج ٠ُٕعههٌ إٌههٝ ثٌطاللههز  َْ ثإلؽٌثة١ههز ٚثالّههض١عجح ثٌّفههج١ّٟ٘ دٛصههفّٙج ِضٕجـ

ج مجغتًج، ـّٙج ِىٛٔهجْ  ًِ دج٠ٌٌجظ١جس ثٌّو١ًّز، ٚ٘يٖ ثٌٕعٌر ثٌضٟ صُعٌٙ ثٌّٙجًثس ِعجهر ٌٍفُٙ صٕ،ب ثٔمْج

ًَّ ُعٌظهز ٌألمطهجء ثٌ،هجةعز ٚثٌْٕه١جْ،  ، ٚأل ًَ ٚـهٟ ِضوثمالْ ِٚضٌثدطجْ. ٚثٌفُٙ ٠ؾعً صعٍُُّ ثٌّٙجًثس أّٙ

دو ِٓ ثِضالن ثٌض١ٍّي ٌّْضٜٛ ِع١ٓ ِٓ ثٌّٙجًر ١ٌضعٍُّ ثٌىغ١ٌ ِهٓ ثٌّفهج١ُ٘ ث٠ٌٌجظه١ز دفٙهُ،  ثٌٛلش ٔفْٗ، ال

ّْ ثّضنوثَ ثإلؽٌثءثس ٠ْجعو عٍٝ صع٠ََ ٘يث ثٌفُٙ ٚصط٠ٌٖٛ )  (.NRC, 2001وّج أ

صىههَثس ثألًدعههز ٚصَُعههّو ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز ـًٌعههج ِههٓ ـههٌٚ  ثٌذٌثعههز ث٠ٌٌجظهه١ز، ثٌضههٟ صَُعههّو أفههو ثٌٌّ

 Common Core State Standards ofٌٍّعههج١٠ٌ ثأل٠ٌِى١ههز ثألّجّهه١ز ثٌّ،ههضٌوز ٠ٌٌٍجظهه١جس )

Mathematics [CCSSM], 2010( إظهجـزً إٌهٝ: ِعهج١٠ٌ ثٌٕمهجغ ثٌّق٠ًٛهز ٌٍّهٕٙؼ ،)Curriculum 

Focal Points( ُِٚعههج١٠ٌ ثٌّههٕٙؼ ٚثٌضمهه٠ٛ ،)Curriculum and Evaluationِٚذههجها ِٚعههج١٠ ،) ٌ

(، ثٌضهٟ صّغّهً Principles and Standards for School Mathematicsث٠ٌٌجظه١جس ثٌّوًّه١ز )

ث، ف١ظ ُصّٕفش ِعج١٠ٌ ثٌّقضٜٛ ث٠ٌٌجظهٟ ـهٟ مّْهز ِؾهجالس، ٚ٘هٟ:  ًٌ أشٌٙ ٚعجةك ثٌّعج١٠ٌ ٚأوغٌ٘ج صَّع١

ثألعهههههوثه ٚثٌع١ٍّهههههجس ع١ٍٙهههههج، ٚثٌؾذهههههٌ ٚثٌهههههوٚثي، ٚثٌٕٙوّهههههز، ٚثٌم١هههههجُ، ٚثإلفصهههههجء ٚثالفضّهههههجالس 

(NCTM,2000.) 

ٚصَُعّو ثألعوثه ٚثٌع١ٍّجس ع١ٍٙج ؽٌٛ٘ ث٠ٌٌجظ١جس ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١هز، ٚٔمطهز ثالٔطهالق ٔقهٛ صعٍُّهُ 

ثٌفٌٚ  ثٌع١ٍّز ثألمٌٜ ٚثٌّفج١ُ٘ ث٠ٌٌجظ١ز ثٌّضٕٛعز؛ ٌيث ـئْ ِْجعور ثٌضال١ِي عٍٝ ـُٙ ثألعوثه ٚثٌع١ٍّجس 

ِّ ثٌعو ّٞ ٌوٜ ثٌضال١ِي؛ ٌضّى١ُٕٙ ِٓ إؽٌثء ثٌع١ٍّجس ٚصٕف١هي٘ج ع١ٍٙج صَّصٟ ِٓ مالي ثٌعًّ عٍٝ صط٠ٌٛ ثٌِق ه

ٜ عههجٍي ِههٓ ثإلصمههجْ ٚثٌّعٌـههز ٌٍقمههجةك ٚثٌّفههج١ُ٘  ًٛ عٍههٝ ثألعههوثه دولههز ّٚههٌعز، إظههجـزً إٌههٝ ثِههضالن ِْههض

ّٞ )ثٌقٌدٟ،  ِّ ثٌعوه  (.ٕ٘ٔٓثألّج١ّز ٌألعوثه ٚثٌع١ٍّجس ع١ٍٙج، ٚ٘يث ال ٠ضُ دّعَي عٓ ثٌِق

َٟ دج٘ضّهجَ وذ١هٌ ِٚٓ ٕ٘ج دوأ ثٌضٌو١َ عٍٝ  ّٞ ٚظًٌٚر ص١ّٕضٗ ٌوٜ ثٌضال١ِهي، ٚفِعه ِّ ثٌعوه ِفَٙٛ ثٌِق

( ٚع١مهز NCTMـٟ عوه ِهٓ ثٌهوٚي ثٌّضمّوِهز، مجصهزً ِٕهي إصهوثً ثٌّؾٍهِ ثٌمهِٟٛ ٌّعٍّهٟ ث٠ٌٌجظه١جس )

ِّ 191ِٔعهج١٠ٌ ثٌّهٕٙؼ ٚثٌضمهه٠ُٛ عهجَ  ههٗ ٌضىه٠ٛٓ ثٌِقهه ٛؽَّ ُِ َ، ثٌضهٟ أشههجًس إٌهٝ أْ صعٍُّههُ ث٠ٌٌجظه١جس ٔ،هجغ 

َّْ ِهٓ أ٘هُ أ٘هوثؾ صهو٠ًِ ث٠ٌٌجظه١جس ـهٟ ثٌٌّفٍهز ثٌعو ، ف١ظ ؽجء صقش ثٌّع١جً ثٌْجهُ ـٟ ثٌٛع١مز: أ ّٞ ه

ّٞ ٌههوٜ ثٌضال١ِههي، ٚأٔههٗ ِههٓ ثٌعههًٌٚٞ ٠ُذَٕههٝ ِههٕٙؼ ث٠ٌٌجظهه١جس ـههٟ ثٌٌّفٍههز  ِّ ثٌعههوه ثألّجّهه١ز: ص١ّٕههز ثٌِقهه

( ّٞ ِّ ثٌعوه  (.NCTM,1989ثألّج١ّز عٍٝ ثٌِق

ث ِٓ ثٌٛعجةك ثٌّع١ٕ ًٌ ّْ وغ١ صؤوهو  -مجصزً ـٟ ثٌوٚي ثٌصهٕجع١ز -ز دئصالؿ ث٠ٌٌجظ١جس ثٌّو١ًّز وّج أ

، ٚأٔهٗ ِٕهي عهجَ  ّٞ ِّ ثٌعهوه َ دهوأس ثألدقهجط صٌّوهَ عٍهٝ و١ف١هز 11٘ٔظًٌٚر إٌمجء ثٌعٛء عٍٝ ص١ّٕز ثٌِقه

ّٞ )ثٌْع١و،  ِّ ثٌعوه ٟ ِٙجًثس ثٌِق ِّّ  (.ٕ٘ٓٓصص١ُّ د١تز صع١ّ١ٍز صُٕ

ّٞ ٔهٛ  ِهٓ ٠NCTM, 2000جظ١جس )ٚٚـمًج ٌّعج١٠ٌ ثٌّؾٍِ ثٌمِٟٛ ٌّعٍّٟ ثٌٌ ِّ ثٌعهوه (، ـئْ ثٌِق

أٔههٛث  ثٌضفى١ههٌ ثٌههيٞ ٠ُْههضنَوَ ١ٌصههؿ ع١ٍّههز ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘، ٚثٌمههوًر عٍههٝ ثوضْههجح ثٌّفههج١ُ٘ ٚثٌّٙههجًثس 

ٚثٌقمجةك ثألّج١ّز، ٚفً ثٌّ،ىالس ثٌمجةّز عٍٝ ثألعوثه، دجإلظجـز إٌٝ ثٌضفى١ٌ ثٌضٍَِّٟ ٚثٌْهذذ١ز، ٚثٌضمهو٠ٌ 

؛ ألْ ثّههضنوثِٙج ثٌضم٠ٌذههٟ. ـجّههضنو ّٞ ِّ ثٌعههوه ثَ ثّههضٌثص١ؾ١جس ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ٠ههٌصذػ ثًصذجغًههج ٚع١مًههج دههجٌِق



 أثر برنامح الَخَواِرزِمّي الصغير في تنمية مهارات الطالقة اإلجرائية والِخّس العددّي لدى تالميذ المرخلة االبتدائية
 

          
 2222 انزبسغانؼسز  22انًجهس                                                              انجحش انؼهًٙ فٙ انزطثٛخيجهخ 

 - 327 - 

دٌّٚٔز دواًل ِٓ ثّضنوثَ ثٌنٛث١ًٍِجس ثإلؽٌثة١هز ٠قضهجػ إٌهٝ فهِ عهوهٞ ع١ّهك، وّهج أٔٙهج صضه١ـ ثٌفٌصهز 

ّٞ ٌو٠ُٙ ) ِّ ثٌعوه َُّ صط٠ٌٛ ثٌِق ٓ عَ ِِ  (.Hartnett, 2007ٌٍضال١ِي ٌٍضعجًِ ِع ثألعوثه د،ىً ٌِْ؛ ٚ

ّٞ ِٓ أُ٘ ثٌضّٛؽٙجس ثٌضٟ صّْٛ دج٠ٌٌجظ١جس عٓ أْ صىْٛ ِؾٌه صهٌثوُ ٌٍّعٍِٛهجس  ِّ ثٌعوه ٠َُٚعّو ثٌِق

ّٞ ٘ههٛ: فىٌههه ثٌؾههَء ِههٓ ثٌقههِ ث٠ٌٌجظههٟ عجِههز، ثٌههيٞ ٠ٌصىههَ عٍههٝ ثٌّٕعِٛههز  ِّ ثٌعههوه ٚثٌّعههجًؾ، ـههجٌِق

١ٍهجس ع١ٍهٗ، ٚثٌمهوًر عٍهٝ إهًثن فؾهُ ثٌعوه٠ز، ف١ظ ٠ٙوؾ إٌٝ ص١ّٕز ثٌّفَٙٛ ثٌعجَ ٌوٜ ثٌض١ٍّي ٌٍعهوه ٚثٌعّ

ثٌعههوه ِٚمجًٔضههٗ دَّعههوثه أمههٌٜ، دجإلظههجـز إٌههٝ ثٌٌّٚٔههز ـههٟ ص١ّٕههز ثّههضٌثص١ؾ١جس ِضعههوهر ٌٍقْههجح ثٌههيٕٟ٘ 

ٚثٌضمو٠ٌ ثٌضم٠ٌذٟ، ٚثٔضمجء ثٌعالِز ثٌعوه٠ز ث١ٌَّّر ٚثّضنوثِجصٙج؛ وً ىٌه ٠عٌٙ ـٟ أهثء ثٌضال١ِي ِٓ مهالي 

ْههُ دههجٌضٌثدػ دهه١ٓ غٌثةههك ثٌقْههجح ثٌّنضٍفههز، ٚثٌضٛثصههً دهه١ٓ ث٠ٌٌجظهه١جس د١تههز َِٔ،ههطَز ٚد١تههز ٠ًجظهه١ز صَضّ 

 (.ٕٕٓٓثٌّو١ًّز ٚثٌّٛثلؿ ثٌق١جص١زف )عذ١ور، 

٠ٌٜٚ ثٌّٙضّْٛ دضط٠ٌٛ ث٠ٌٌجظ١جس ثٌقجؽز إٌٝ َؽْعً ثٌّٕٙؼ ثٌّوًّهٟ ِضفمًهج ِهع ثالّهضنوثَ ث١ٌهِٟٛ 

عجدضز ـٟ ثٌّٕٙؼ، ٚ٘يث ِج أميس دٗ ٠ٌٌٍجظ١جس؛ ٚىٌه دضع١ّٓ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚثٌضمو٠ٌ وعٕجصٌ أّج١ّز ٚ

ِٕج٘ؼ ث٠ٌٌجظ١جس ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز، ٚ٘ٛ ِج ٠ّىٓ ِالفعضٗ ِٓ مهالي ِهج ؽهجءس دهٗ ثأل٘هوثؾ ثٌعجِهز 

ٌضع١ٍُ ث٠ٌٌجظ١جس ـهٟ ثٌٌّفٍهز ثألّجّه١ز، ف١هظ صؤوهو ثّهضنوثَ ثٌقْهجح ثٌهيٕٟ٘ عٕهوِج ٠ٍهََ ىٌهه، ٚص١ّٕهز 

ًّ ِٙجًثصٗ ٌوٜ ثٌضال١ِي؛ ٌىٓ ثٌّالفظ فج١ًٌّ  ُُٙٙ ِذجشهٌرً إٌهٝ ثالّهضعجٔز دج٢ٌهز ثٌقجّهذز ٌقه ج ٌوٜ ثٌضال١ِي صَٛؽُّ

ّٞ ٌَِّْز ِّٙج وجٔش هًؽز صعم١و٘ج، أٚ ثّضنوثَ ثًٌٛلز ٚثٌمٍُ؛ ِّج أٔضؼ ؽ١اًل ٠عجٟٔ ِٓ ظهعؿ ـهٟ ثٌمهوًر  أ

 (.ٕٙٔٓعٍٝ ثّضنوثَ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ )ٍلٛس، 

ٌوٜ ثٌضال١ِي؛ ـْه١َهثه شهعًٖٛ دجٌغمهز دٕفْهٗ،  ٚعٍٝ ثٌعىِ ِٓ ىٌه، ـٍٛ ١ّٕٔج ِٙجًر ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘

٠َٚهثه ٘يث ثٌ،عًٛ عٕوِج ٠وًن أٔٗ عٕوِج ٠ْضنوَ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚثٌضمو٠ٌ ثٌضم٠ٌذٟ ـهٟ إؽهٌثء ثٌقْهجدجس 

 َُّ هٓ عَه ِِ ث ِضٕماًّل ال ٠قضجػ إٌٝ فْجدجس آ١ٌز أٚ ٠و٠ٚز، ٚ ًٌ ثٌّنضٍفز؛ ـئْ عمٍٗ أٚ ىٕ٘ٗ أٚ صفى١ٌٖ ٠صذـ وّذ١ٛص

ً إ١ٌٙج دٕفْهٗ، ٚدهيٌه ٠،هعٌ دم١ّهز عمٍهٗ؛ ِّهج ٠ْهجعوٖ ٠ْضط١ع إصو ثً فىُ عٍٝ ِعم١ٌٛز ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛصَّ

ِٗ ٚإهًثوٗ ٌٕٛثفٟ ثٌمصًٛ ٚثٌععؿ ٚدجٌضجٌٟ ِعجٌؾضٙج )لجُّ،   (.111ٔعٍٝ ثّضٌّثً ٔؾجفٗ ٚصَموُّ

ٚلههو أٚصههش ثٌعو٠ههو ِههٓ ثٌوًثّههجس دضههو٠ًِ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ٚثٌضمههو٠ٌ ـههٟ ٠ًجظهه١جس ثٌّههٌفٍض١ٓ 

ّج١ّز ٚثٌغج٠ٛٔز، ٚـٟ ثٌّْجًثس ث٠ٌٌجظ١ز ثٌؾجِع١ز أ٠ًعج؛ ألْ ِععُ ثألشنج  ٠ْهضنوِْٛ ثٌقْهجدجس ثأل

 &Reysثٌي١ٕ٘ههز، ٚثٌضمههو٠ٌ ـههٟ ِنضٍههؿ أعّههجٌُٙ ث١ِٛ١ٌههز، ّههٛثء أوههجْ ىٌههه هثمههً ثٌّٕههَي أَ مجًؽههٗ )

Reys,1998طذ١مٙج عٍهٝ (. ٚـٟ ثٌٛلش ثٌقجظٌ أعذضش ِؾّٛعز ِٓ دٌثِؼ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ـجع١ٍضٙج دعو ص

 وغ١ٌ ِٓ ثٌضال١ِي ـٟ د١تجس ِنضٍفز ِٓ أٔقجء ثٌعجٌُ؛ ِّج ٠ْجعو ثٌض١ٍّي عٍٝ ثإلدوث  ـٟ ثٌقْجدجس.

ٚلههو أعذضههش دعههط ثٌوًثّههجس ـجع١ٍههز ثّههضنوثَ دههٌثِؼ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ـههٟ صقْهه١ٓ لههوًثس ثٌضال١ِههي 

(، ثٌضهٟ صّٛصهٍش إٌهٝ Bashkaran et al., 2006ٚصط٠ٌٛ٘ج ـٟ إؽٌثء ثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز، ِغً: هًثّهز )

(، ثٌضهٟ Lizhu et al., 2010أْ ثٌضو٠ًخ عٍٝ دٌٔجِؼ ثٌعوَّثه ٠عّهً عٍهٝ صع٠َهَ ثٌهيثوٌر، ِٕٚٙهج هًثّهز )

ٍ ثٌهههيوجء، ٚوهههيٌه هًثّهههز ثٌذٕهههج ) َِّ (، ثٌضهههٟ مٍصهههش إٌهههٝ أْ دٌٔهههجِؼ ٕٕٔٓأعذضهههش أْ دٌٔهههجِؼ ثٌعهههوَّثه ٠ُعههه

ِّّٟ ٌّعز ثألهثء ـٟ ثٌع١ٍّ ّٟ ثٌصؽ١ٌ ٠ُٕ ِِ ًٍِ ث َٛ جس ثٌقْجد١ز، ٠ٚمٛٞ ثٌيثوٌر ثٌضص٠ٌ٠ٛز، ٚأ٠ًعهج هًثّهز ثٌَن

ٟ ِٙجًثس ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚثٌضقص١ً ٌع١ٍّضهٟ ٖٕٔٓثٌّع١ٌٛز ) ِّّ (، ثٌضٟ صّٛصٍش إٌٝ أْ ثّضنوثَ ثٌعوَّثه ٠ُٕ

هٟ ٕ٘ٔٓثٌؾّع ٚثٌطٌؿ، ٚويٌه هًثّز ثٌٍق١جٟٔ ) ِّّ (، ثٌضهٟ أعذضهش أْ ثّهضنوثَ دٌٔهجِؼ ثٌقْهجح ثٌهيٕٟ٘ ٠ُٕ

(، ثٌضههٟ مٍصههش إٌههٝ أْ دٌٔههجِؼ ٕٙٔٓٞ ٚثٌْههٌعز ـههٟ ثألهثء. ٚأ٠ًعههج هًثّههز ثٌعف١فههٟ )ثٌههيوجء ثٌذصههٌ
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ٟ ثٌضقص١ً ٚثٌضفى١ٌ ثالّضوالٌٟ. ِّّ ّٟ ثٌصؽ١ٌ ٠ُٕ ِِ ًٍِ ث َٛ  ثٌَن

دهو ِهٓ إ٠ؾهجه أـعهً ثٌذهٌثِؼ  ٚعٕوِج ٠ٌٔو ص،ؾ١ع ثٌضال١ِي عٍٝ صعٍُُّ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ِّٚجًّهضٗ؛ ـهال

عُٙ عٍٝ ثّضنوثَ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘، ثٌضٟ ثٔض،ٌس ـٟ ثٌعجٌُ ثٌعٌدهٟ ٚثألٔ،طز ثٌصف١ز ٚثٌال صف١ز ثٌضٟ  صُ،ؾِّ

، ٚصهُ ثٌضهو٠ًخ ع١ٍٙهج دٛثّهطز ٌِثوهَ مجصهز ِٚنضٍفهز ـهٟ ِْه١ّجصٙج، ـّٕٙهج: ث١ٌّٛه١ّجُ، ِٕٕٗٓٓي عجَ 

 (.ٕ٘ٔٓٚعمٛي، ٚأٌٛ٘ج، ٚثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ ثٌضجدع ٌ،ٌوز لوًثس ِض١َّر )ثٌٍق١جٟٔ، 

 ًِ ث َٛ ّٟ ثٌصؽ١ٌف )٠َُٚعّو دٌٔجِؼ فثٌَن ِِ ٍLittle Khwarizmi Program ٟثٌذٌثِؼ ثٌعج١ٌّز ثٌضه ِٓ )

صٙضُ دجٌيوجء ثٌعمٍٟ ٚثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٌوٜ ثٌضال١ِي، ِٚٓ شَّٔٙج أْ صعًّ عٍٝ ص١ّٕهز لهوًثس ثٌضال١ِهي ثٌعم١ٍهز 

ٌٍ ٌو٠هٗ ثٌمهوًر عٍهٝ ِٛثوذهز ثٌ ه فىِّ ُِ ًٍ ٚثٍ  ٚ ع إٌهٝ دٕهجء ؽ١ه ضطهًٛثس ٚثٌضمهّوَ ٠ٍٚجهر ْٔذز ثٌيوجء ٌو٠ُٙ، ٚصضطٍَّ

ثٌّعٌـههٟ ٚثٌعمٍههٟ ٚثٌضمٕههٟ ثٌّضْههجً . ٠ُٚطذَّههك ثٌذٌٔههجِؼ ِههٓ مههالي أهٚثس صع١ّ١ٍههز، وههَّهثر ثٌعههوَّثه ثٌصهه١ٕٟ، 

( Intelligent Mental Arithmetic([IMA]ٚأصجدع ثأل٠وٞ، ِٕٚج٘ؼ أوجه١ّ٠ز ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ثٌيوٟ 

ِّْػ ثٌّعضّور عٍٝ لٛثعو ع١ٍّز، ٚويٌه ثمضذجًثس ٚأًٚثق عًّ؛ ٚ َُّ ثٌم١جَ دجٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز، ف١ظ صُذ ٓ عَ ِِ

٘يٖ ثٌضم١ٕجس ثٌّذضىهٌر صعٍُّهُ ثٌقْهجدجس ثٌي١ٕ٘هز، ٚصْهجعو عٍهٝ ص١ّٕهز ثٌضفى١هٌ ثٌ،هجًِ ٌهوٜ ثٌضال١ِهي ٚصطه٠ٌٛ 

 (.ٕٙٔٓثٌّٙجًثس ثٌق١ْز ٌُٙ، وجٌّْع ٚثٌذصٌ ٚثٌٍِّ )ثٌعف١فٟ، 

س ثّهضنوثِجصٗ ـَّصهذـ ٠ُهوًُ دٛصهفٗ  ًَ َّٛ ج لذهً ثمضهٌث  ث٢ٌهز ثٌقجّهذز، ٚصطه ًّ ٚلو ثُّهضنوَ ثٌعهوَّثه لهو٠

ضّذَع، ٠عضّو عٍٝ ثٌصهًٛ ثٌذصه٠ٌز ٚثٌقٌو١هز د،هىً أوذهٌ، ٚ٘هيث ِهج ٠قضهجػ إ١ٌهٗ  ُِ ج ٌٗ أٍّٛح  دٌٔجًِؾج مجّصً

ضٌّ عٍههٝ ثٌع١ٍّههجس ثٌقْههجد١ز ص١ٍّههي ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ِههٓ ٚؽٙههز ٔعههٌ د١جؽ١ههٗ، ـجٌضههو٠ًخ ثٌصههق١ـ ٚثٌّْهه

دجّضنوثَ ثٌعوَّثه ٠هضُ دٛثّهطز أصهذع ثإلدٙهجَ ٚثٌْهذجدز دط٠ٌمهز ِع١ٕهز؛إى ٠ضهوًَّح ثٌض١ٍّهي ع١ٍهٗ، ـ١ٕطذهع شهىً 

ثٌعوَّثه ٚٔعجِٗ ـٟ هِجغ ثٌض١ٍّي، ٚدعو ِور ٚلذً ٔٙج٠ز ثٌضو٠ًخ عٍٝ ثٌذٌٔجِؼ، صُْقخ ث٢ٌز ٠ْٚضط١ع ثٌض١ٍّهي 

ٔهٗ ثٌض١ٍّهي ـهٟ ثٌهوِجغ)ثٌٍق١جٟٔ، إؽٌثء ثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز ـٟ  َّٛ ىٕ٘هٗ، ٚىٌهه غذمًهج ٌٍصهًٛر ٚثٌ،هىً ثٌهيٞ و

ٕٓٔ٘ .) 

ّٟ ثٌصههؽ١ٌف ـههٟ عههوه ِههٓ ثٌّههوثًُ ثأل١ٍ٘ههز دجٌٍّّىههز ثٌعٌد١ههز ثٌْههعٛه٠ز  ِِ ًٍِ ث َٛ ٠ُٚطذّههك دٌٔههجِؼ فثٌَنهه

وهً  ( ِْهض٠ٛجس ِضٍْْهٍز، ٠ٚقضهجػٓٔٚدعط ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز وٕ،جغ مج  دٙهج، ٠ُٕٚفَّهي ثٌذٌٔهجِؼ ـهٟ )

ر )ثٌٍق١جٟٔ، ِْٕٗضٜٛ إٌٝ ) َْخ ثٌؾٙز ثٌّٕفيِّ عز ف ٍَّ ٛ ُِ (. ٠ٌّٚوَ ثٌذٌٔهجِؼ ٕ٘ٔٓ( ّجعز صو٠ًذ١ز صم٠ٌذًج، 

ـٟ ِْض٠ٛجصٗ ثٌغالعز ثألٌٚٝ عٍٝ ؽّع ثألعوثه ثٌطذ١ع١ز ٚغٌفٙج ـمػ دجمضالؾ ِٕجٌٍٙج، ٠ٚضٕهجٚي ثٌّْهضٜٛ 

ح إظجـزً إٌٝ ثٌؾّع ٚثٌطٌؿ. وّج ٠ضٕجٚي ثٌّ ٌْ ْض٠ٛجْ ثٌنجِِ ٚثٌْجهُ ثٌمّْز، إظجـزً إٌٝ ِهج ثٌٌثدع ثٌعَّ

٠قض٠ٛههٗ ثٌّْههضٜٛ ثٌٌثدههع. أِههج ثٌّْههض٠ٛجس ثألًدعههز ثألم١ههٌر ـمههو صٕجٌٚههش ؽّههع ثألعههوثه ثٌع،هه٠ٌز ٚغٌفٙههج، 

ٌَْضٗ ثٌّْض٠ٛجس ثٌْجدمز )مجشمؾٟ ٚعجًؾ،  َٚ  (. 1ٕٓٓإظجـزً إٌٝ ِج صٕج

ر ِهههٓ ثألوجه١ّ٠هههز ثٌّج٠َ١ٌهههز ٠ٚقصهههً ثٌطفهههً دعهههو ثؽض١هههجٍ وهههً ِْهههضٜٛ عٍهههٝ شهههٙجهر عج١ٌّهههز ِعضّهههو

ٗ ٌالٔضمجي إٌٝ ثٌّْضٜٛ ثٌضجٌٟ، وّج صؤٍ٘ٗ ٌٍّ،جًوز ـٟ ثٌّْجدمز ثٌو١ٌٚهز ٠ٌٌٍIMAجظ١جس ثٌي١ٕ٘ز ) (، صُؤٍِّ٘

ث٠ٌْٕٛز ثٌضٟ صُم١ّٙج ثٌؾّع١ز ثٌعج١ٌّز ٠ٌٌٍجظ١جس ثٌي١ٕ٘ز، ثٌضٟ فمَّمَش ـ١ٙج ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْهعٛه٠ز دطٌٛهز 

 (.1ٕٓٓ)مجشمؾٟ ٚعجًؾ، ثٌعجٌُ ـٟ ِعّور أعٛثَ 

ٚث٘ضّش ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز دض١ّٕز ثٌذٌثعز ث٠ٌٌجظ١ز دصفز عجِز، ٚص١ّٕز ِٙهجًثس ثٌطاللهز 

ثٌضههٟ ثّههضنوِش ّٔههٛىػ ثٌضعٍهه١ُ ث١ٌّْههٌ،  Laswadi et al (2016ثإلؽٌثة١ههز دصههفز مجصههز، ووًثّههز )

وّج أؽٌٞ ثٌعو٠و ِٓ ثٌوًثّجس ٌض١ّٕز  ( ثٌضٟ ثّضنوِش ثّضٌثص١ؾ١ز ثٌضفى١ٌ ثٌٕجلو،1ٕٔٓٚهًثّز ثٌعٛض )
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، ووًثّز عط١فٟ ) ّٞ ِّ ثٌعوه ( ثٌضٟ ثّضنوِش ٌيٌه ثألٌعجح ثٌضع١ّ١ٍز، ٚهًثّز ثٌقٌدٟ ِٕٕٔٓٙجًثس ثٌِق

( ثٌضههٟ 1ٕٔٓ( ثٌضههٟ ثّههضنوِش ثّههضٌثص١ؾ١ز لجةّههز عٍههٝ ثٌههضعٍُ ثٌّههٕعُ ىثص١ًههج، ٚهًثّههز ثٌقٌدههٟ )ٕ٘ٔٓ)

( ثٌضهههٟ ثّهههضنوِش ٕٕٓٓز ث٠ٌٌجظههه١ز، ٚهًثّهههز صهههجٌقز )ثّهههضنوِش دٌٔهههجِؼ إعٌثةهههٟ لهههجةُ عٍهههٝ ثألٔ،هههط

 ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌضفى١ٌ ثٌّض،عخ.

 يشكهخ انجحش:

عٍٝ ثٌٌؼُ ِٓ أ١ّ٘ز ص١ّٕز ٘ي٠ٓ ثٌّضؽ٠ٌ١ٓ؛ ٌىٓ ٔضجةؼ ثٌوًثّجس ثٌع١ٍّز أعذضش صؤٟ ِْهضٛثّ٘ج ٌهوٜ 

( إٌٝ عهوَ ٌٕٕٓٓٞ )ثٌضال١ِي ـٟ ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز. ـفٟ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز: مٍصش هًثّز ثٌّط١

ٓ ص١ٍّيثس ثٌصؿ ثٌٌثدع ثدضوثةٟ ِهٓ ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز، أِهج هًثّهز ثٌٍّهٛفٟ ) هٍش إٌهٝ ٕٕٓٓصّىُّ ( ـضٛصَّ

ههٍش هًثّههز ثٌّعههغُ  ثٔنفهجض ِْههضٜٛ ص١ٍّههيثس ثٌصههؿ ثٌْهجهُ ثالدضههوثةٟ ـههٟ ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١هز، وّههج صٛصَّ

ٓ صال١ِهي ٚص١ٍّهيثس ثٌصهؿ ث9ٕٔٓٚثٌّٕٛـٟ ) ٌغهجٟٔ ثٌّضّٛهػ ـهٟ ثٌذٌثعهز ث٠ٌٌجظه١ز وىهً، ( إٌٝ عوَ صّىُّ

ّٞ ٌوٜ ثٌضال١ِي دَّفْٓ فجاًل ِٓ  ِّ ثٌعوه ٚـٟ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز عٍٝ ٚؽٗ ثٌنصٛ . ٌُٚ ٠ىٓ ِْضٜٛ ثٌِق

ْٙههُ ِْٖٕٔٓههضٜٛ ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز، ف١ههظ مٍصههش هًثّههز ثٌنجٌههوٞ ٚثٌْههٌٍٟٛ ) ( إٌههٝ صههؤِّٟ ِْههضٜٛ ـَ

ً ثٌعههوه ٚثٌضمههو٠ٌ ثٌقْههجدٟ ٚثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ثٌّههٌصذػ دجٌىْههًٛ ص١ٍّههيثس ثٌصههؿ ثٌْههجهُ ثالدضههوثةٟ ٌّمههوث

ٍش هًثّز ثٌؽجِوٞ ) ّٞ ٌهوٜ ٕٙٔٓثالعض١جه٠ز ٚثٌىًْٛ ثٌع،٠ٌز، وّج صٛصَّ ِّ ثٌعهوه ( إٌٝ صؤِّٟ ِْضٜٛ ثٌِق

 ص١ٍّيثس ثٌصؿ ثٌْجهُ ثالدضوثةٟ.

َّْ أؼٍههخ ثٌضال١ِههي ٠ ْههضنوِْٛ ثًٌٛلههز ٚلههو الفههظ ثٌذههجفغ١ٓ ـههٟ أعٕههجء عٍّّٙههج دضههو٠ًِ ث٠ٌٌجظهه١جس، أ

ًّ ثٌّْهجةً دهجمضالؾ ِْهض٠ٛجصٙج؛ ِّهج أهٜ إٌهٝ  ٚثٌمٍُ، أٚ أصجدع ث١ٌو، أٚ ث٢ٌز ثٌقجّذز )أف١جًٔج( ـهٟ أعٕهجء فه

ًّ ٘يث ثٌععؿ ٌوٜ ثٌضال١ِي ٠عٛه ٌضهؤِّٟ  ّٞ ٌو٠ُٙ. ٌٚع ِّ ثٌعوه صؤٟ ِْضٜٛ ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٚثٌِق

ٛ ِٚعٍّههجس ث٠ٌٌجظهه١جس ٌض١ّٕههز ٘ههيٖ ثٌّٙههجًثس، ف١ههظ أشههجًس ثٌّّجًّههجس ثٌضو٠ًْهه١ز ثٌضههٟ ٠مههَٛ دٙههج ِعٍّهه

( إٌهٝ صهؤِّٟ ثٌّّجًّههجس ٚثألّهج١ٌخ ثٌضو٠ًْه١ز ثٌضهٟ صْهضنوِٙج ِعٍّههجس ٕ٘ٔٓهًثّهز ثٌنجٌهوٞ ٚثٌْهٌٍٟٛ )

، وّههج و،ههفش هًثّههز ثٌؽجِههوٞ ) ّٞ ِّ ثٌعههوه ( ٚهًثّههز ثٌ،ههٌّٞ 1ٕٔٓثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ـههٟ ص١ّٕههز ثٌِقهه

ع١ٍّٓ ٚثّج١ٌذُٙ ثٌضو١ْ٠ًز دجٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ٌض١ّٕز ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز. ( عٓ ظعؿ ِّجًّجس ث1ٌّٕٔٓ)

ٌيث ـهجْ ظهعؿ ثٌّّجًّهجس ٌهوٜ ثٌّعٍّه١ٓ ٔهضؼ عٕهٗ صهؤٟ ِْهضٜٛ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثالدضوثة١هز ـهٟ ِٙهجًثس 

، ِّج ٠ضطٍخ ظًٌٚر ثّضنوثَ ثّهضٌثص١ؾ١جس أٚ دهٌثِؼ إعٌثة١هز ـهٟ صعٍه ّٞ ِّ ثٌعوه ١ُ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٚثٌِق

ث٠ٌٌجظههه١جس ِهههٓ لذهههً ثٌّعٍّههه١ٓ صّٕهههٟ ثٌقْهههجح ثٌهههيٕٟ٘ ٌهههوٜ ثٌضال١ِهههي، ِٚهههٓ أشهههٌٙ٘ج ثّهههضنوثَ دٌٔهههجِؼ 

ّٟ ثٌصههؽ١ٌ، ٚعٍههٝ ثٌههٌؼُ ِههٓ ثالٔض،ههجً ثٌىذ١ههٌ ـههٟ صطذ١ههك ٘ههيث ثٌذٌٔههجِؼ عٍههٝ ِْههضٜٛ ثٌٍّّىههز  ِِ ًٍِ ث َٛ ثٌَنهه

ثال ثْ ٕ٘هجن ٔهوًر ـهٟ ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز ِٓ مالي ثٌٌّثوَ ثٌضع١ّ١ٍز ٚدعط ثٌّهوثًُ ثٌقى١ِٛهز ٚثأل١ٍ٘هز؛ 

ّٞ ٌهوٜ  ِّ ثٌعهوه ثألدقجط ثٌضٟ صٕجٌٚش ثٌى،ؿ عٓ أعٌ ثّضنوثِٗ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز ٚثٌِقه

 ثٌضال١ِي.

ِٚٓ ٕ٘ج ؽجءس ـىٌر ثٌذقظ، ٚثٌضٟ صقّوهس دّقجٌٚز ِعجٌؾز صؤٟ ِْهضٜٛ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثالدضوثة١هز 

ِّ ثٌعو ّٟ ثٌصؽ١ٌ.ـٟ ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٚثٌِق ِِ ًٍِ ث َٛ ّٞ دجّضنوثَ دٌٔجِؼ ثٌَن  ه

 أسئهخ انجحش:

 ّعٝ ثٌذقظ إٌٝ ثإلؽجدز عٓ ثألّتٍز ث٢ص١ز:
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ّٟ ثٌصهؽ١ٌ ـهٟ ص١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز ٌهوٜ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز  .ٔ ِِ ًٍِ ث َٛ ِج أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَنه

 ثالدضوثة١ز؟

ٕ.  ِّ ّٟ ثٌصههؽ١ٌ ـههٟ ص١ّٕههز ِٙههجًثس ثٌِقهه ِِ ًٍِ ث َٛ ّٞ ٌههوٜ صال١ِههي ثٌٌّفٍههز  ِههج أعههٌ دٌٔههجِؼ ثٌَنهه ثٌعههوه

 ثالدضوثة١ز؟

 فطٔض انجحش: 

 ّعٝ ثٌذقظ إٌٝ ثٌضقمّك ِٓ صقز ثٌفٌٚض ث٢ص١ز:

(، ده١ٓ ِضّٛهطجس هًؽهجس ثٌّؾّٛعهز α≤ ٘ٓ,ٓصٛؽو ـٌٚق ىثس هالٌز إفصجة١ز عٕو ِْهضٜٛ ) .ٔ

 ثٌضؾ٠ٌذ١ز ـٟ ثٌضطذ١م١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ.

(، ده١ٓ ِضّٛهطجس هًؽهجس ثٌّؾّٛعهز α≤ ٘ٓ,ٓصٛؽو ـٌٚق ىثس هالٌز إفصجة١ز عٕو ِْهضٜٛ ) .ٕ

 ثٌضؾ٠ٌذ١ز ـٟ ثٌضطذ١م١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ.

 أْساف انجحش:

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز  ِِ ًٍِ ث َٛ ؾ عٍٝ أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَن ٌُّ ٘وؾ ثٌذقظ إٌٝ ثٌضع

ّٞ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز. ِّ ثٌعوه  ِٚٙجًثس ثٌِق

 ١ضٗ ـٟ أٔٙج:صضقوَّه أّ٘أًْٛخ انجحش: 

ّٟ ثٌصهؽ١ٌ ـهٟ صطه٠ٌٛ ِٕهج٘ؼ  .ٔ ِِ ًٍِ ث َٛ ُِنطِِّطٟ ثٌّٕج٘ؼ عٍهٝ ثالّهضفجهر ِهٓ دٌٔهجِؼ ثٌَنه لو صْجعو 

 ث٠ٌٌجظ١جس ٚثٌّصجهً ثٌضع١ّ١ٍز ثٌّصجفذز ٌٙج.

ّٟ ثٌصهؽ١ٌ؛ ِهٓ  .ٕ ِِ ًٍِ ث َٛ لو صف١و ِعٍّٟ ث٠ٌٌجظ١جس ِٚ،ٌـ١ُٙ ثٌضٌده١٠ٛٓ ـهٟ صٛ ١هؿ دٌٔهجِؼ ثٌَنه

ّٞ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز.أؽً ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللز ثإل ِّ ثٌعوه  ؽٌثة١ز ٚثٌِق

ؾ عٍهٝ ِهوٜ ثالّهضفجهر ِهٓ ٘هيث ثٌذٌٔهجِؼ ـهٟ صطه٠ٌٛ ثٌّٙهجًثس  .ٖ ٌّ لو صف١و أ١ٌٚجء ثألِهًٛ ـهٟ ثٌضّعه

 ث٠ٌٌجظ١ز ٌوٜ أدٕجةُٙ.

ّٟ  حسٔز انجحش: ِِ ًٍِ ث َٛ ثلضصٌس فوٚهٖ ثٌّٛظٛع١ز عٍٝ ثٌّْهض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغهجٟٔ ِهٓ دٌٔهجِؼ ثٌَنه

(. ٚعٍٝ 1ٌٕٔٓ، ٚعٍٝ أدعجه ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز، ٟٚ٘: ثٌىفجءر ٚثٌولز ٚثٌٌّٚٔز )ثٌّعغُ ٚثٌّٕٛـٟ، ثٌصؽ١

، ٟٚ٘: ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ )ثٌقٌدٟ،  ّٞ ِّ ثٌعوه (، ٚص١١َّ ثٌعاللجس ده١ٓ ثألعهوثه، 1ٕٔٓعوه ِٓ ِٙجًثس ثٌِق

١ِههي ثٌصههفٛؾ ثألٚي (. ٚغُذّمههش عٍههٝ صال1ٕٓٓٚـٙههُ ثٌعذههجًثس ثٌضههٟ صؤّههِ ثٌعاللههجس ث٠ٌٌجظهه١ز )دههوٚٞ، 

ٚثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ِٓ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ِو٠ٕهز ث٠ٌٌهجض دجٌٍّّىهز 

 ٘ـ.ٕٗٗٔثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز مالي ثٌفصً ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌعجَ ثٌوًثّٟ 

 يصطهحبد انجحش:

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ) - ِِ ًٍِ ث َٛ إٌٝ ص٠َٚو ثألغفجي ِٓ  (: ، ٠ٙوؾLittle Khwarizmi Programدٌٔجِؼ ثٌَن

ًّ ِْهجةً ث٠ٌٌجظه١جس ثٌّنضٍفهز فثٌؾّهع، ٚثٌطهٌؿ، ّٕٕٔٛثس إٌهٝ  ٙعٌّ ) ( ّهٕز، دجٌّٙهجًثس ثٌي١ٕ٘هز ٌقه

(، عهٓ غ٠ٌهك ِٕهج٘ؼ Abacusٚثٌعٌح، ٚثٌمْهّزف، عذهٌ صهو٠ًذُٙ عٍهٝ أّهِ ٚلٛثعهو ثٌعهوَّثه ثٌصه١ٕٟ )
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٠ُْٚهجعو ثٌطفهً عٍهٝ ٠ٍهجهر ّهٌعضٗ ـهٟ  ( ثٌعج١ٌّز ِهٓ لِذهً ثٌؾّع١هز ثٌعج١ٌّهز ٠ٌٌٍجظه١جس،IMAأوجه١ّ٠ز )

وضجدز ثألعوثه دجٌٍؽز ثإلٔؾ٠َ١ٍز، ٚثٌضٌو١َ ٚثالٔضذجٖ ٚظذػ ثٌٕفِ، ٚعوَ ثٌض،ضش، ٚثٌضٌو١َ عٍٝ ثالّهضّج ، 

ههُ إٌههٝ ) ّْ ( ِْههض٠ٛجس ٓٔٚإٔؾههجٍ ثٌع١ٍّههجس ثٌقْههجد١ز مههالي عههٛثْ دههوْٚ ثّههضنوثَ ث٢ٌههز ثٌقجّههذز، ٚ٘ههٛ ِم

(. ١ّٚمضصٌ ثٌذقهظ عٍهٝ 1ٕٓٓز ٌىً ِْضٜٛ )مجشمؾٟ ٚعجًؾ، ( ّجعز صو٠ًذ١ِٖٓضٍٍْْز، دّضّٛػ )

( دجّهضنوثَ 1-ٔثٌّْض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغجٟٔ ِٕٗ، ف١ظ: ٠نضص ثٌّْضٜٛ ثألٚي دؾّع ثألعهوثه ٚغٌفٙهج ِهٓ )

ث عٍهٝ  ًً ثٌعوَّثه ثٌص١ٕٟ، ٚى١ًّٕ٘ج دجّضنوثَ أصذعٟ ثٌْذجدز ٚثإلدٙجَ، ـ١ىْٛ ثٌض١ٍّي ـٟ ٔٙج٠ز ٘يث ثٌّْضٜٛ لهجه

١ٍهجس فْهجد١ز ى١ٕ٘هز عٍهٝ ثٌؾّهع ٚثٌطههٌؿ ثٌذْه١ػ، أِهج ثٌّْهضٜٛ ثٌغهجٟٔ ـ١نهضص دؾّهع ثألعههوثه إؽهٌثء عّ

ث عٍهٝ إؽهٌثء ع١ٍّهجس فْهجد١ز  ًً ٔز ِٓ مجٔض١ٓ ٚغٌفٙج؛ ٠ٚىْٛ ثٌض١ٍّهي ـهٟ ٔٙج٠هز ٘هيث ثٌّْهضٜٛ لهجه َّٛ ى ُّ ثٌـ

ٓ ثٌع،ٌثس. ّْ  ى١ٕ٘ز عٍٝ ؽّع ٚغٌؿ ثألعوثه ثٌضٟ ٠ىْٛ ٔجصؾٙج ِظ

ـٙج ثٌٌّوهَ ثٌمهِٟٛ ٌٍذقهٛط )Procedural Fluency)ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز  - ٌِّ ( NRC, 2001(: ٠ُع

 دَّٔٙج: فثٌّٙجًر ـٟ صٕف١ي ثإلؽٌثءثس دٌّٚٔز ٚهلز ٚوفجءر ٚد،ىً ِٕجّخف. 

ـٙههج ثٌذههجفغ١ٓ إؽٌثة١ًّههج دَّٔٙههج: لههوًر صال١ِههي ثٌصههفٛؾ ثأل١ٌٚههز ِههٓ ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ثٌٍّضقمهه١ٓ  ٌِّ ٠ٚع

ٙههج ثٌوًؽههز ثٌضههٟ دذٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ ثٌصههؽ١ٌ عٍهه ٝ أهثء ثٌع١ٍّههجس ثٌقْههجد١ز دىفههجءر ٚهلههز ٌِٚٚٔههز، ٚصُّغٍِّ

٠قصً ع١ٍٙج ثٌض١ٍّي ـٟ ثألّتٍز ثٌنجصز دّٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ـٟ ثالمضذجً ثٌيٞ أعهوٖ ثٌذهجفغ١ٓ ٌٙهيث 

 ثٌؽٌض.

- ( ّٞ ِّ ثٌعههوه ـههٗ ثٌّؾٍههِ ثٌمههِٟٛ ٌّعٍّههٟ ث٠ٌٌجظهه١جس )Number Senseثٌِقهه ٌِّ  ,NCTM(: ٠ُع

( دَّٔههٗ: فثٌفٙههُ ثٌ،نصههٟ ثٌعههجَ ٌألعههوثه ٚثٌع١ٍّههجس ع١ٍٙههج، ٚصطذ١مجصٙههج ـههٟ ثٌّٛثلههؿ ثٌق١جص١ههز ثٌضههٟ 2000

ٓ ثألعوثه، وَّْ ٠ّٕٟ ثّضٌثص١ؾ١جس ىثس وفجءر ٌِٚٚٔز، ِٚف١ور ٌّعجٌؾز ثٌّ،ىالس ثٌعوه٠زف. ّّ  صضع

ـٙج ثٌذجفغ١ٓ إؽٌثة١ًّج دَّٔٗ: لوًر صال١ِي ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ِٓ ثٌٌّفٍز ثال ٌِّ دضوثة١ز ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ٠ٚع

ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ عٍٝ ثّهضنوثَ ثٌقْهجح ثٌهيٕٟ٘، ٚص١١ّهَ ثٌعاللهجس ده١ٓ ثألعهوثه، ٚـٙهُ ثٌعذهجًثس ثٌضهٟ 

 ِّ ٗ ثٌوًؽز ثٌضٟ ٠قصً ع١ٍٙج ثٌض١ٍّي ـهٟ ثألّهتٍز ثٌنجصهز دّٙهجًثس ثٌِقه صؤِّ ثٌعاللجس ث٠ٌٌجظ١ز. ٚصُّغٍِّ

ّٞ ـٟ ثالمضذجً ثٌيٞ أعوٖ ثٌذجفغ١ٓ ٌ  ٙيث ثٌؽٌض.ثٌعوه

ثعضّو ثٌذقظ عٍٝ ثُّضنوثَ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾ٠ٌذٟ ىٞ ثٌضصه١ُّ شهذٗ ثٌضؾ٠ٌذهٟ، ثٌمهجةُ عٍهٝ  يُٓج انجحش:

ّٟ ثٌصؽ١ٌ، ـٟ ثٌّضؽ١ه٠ٌٓ ثٌضهجدع١ٓ:  ِِ ًٍِ ث َٛ ِؾّٛعض١ٓ صؾ٠ٌذ١ض١ٓ؛ ٌّعٌـز أعٌ ثٌّضؽ١ٌ ثٌّْضمً: دٌٔجِؼ ثٌَن

، ف١ههظ هًّههش وههً ِؾّٛعههز ِٕٙههج ٚـمًههج ٌّْههض ّٞ ِّ ثٌعههوه ٠ٛجس ثٌذٌٔههجِؼ ِٙههجًثس ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز، ٚثٌِقهه

ُّْضٙوـز ـٟ ثٌذقظ.  ثٌـ

 يجزًغ انجحش ٔػُٛزّ:

ْ ِؾضّع ثٌذقظ ٚع١ٕضٗ ِٓ ؽ١ّع صال١ِي ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ِٓ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز دّو٠ٕز ث٠ٌٌجض،  َّٛ صى

ّٟ ثٌصؽ١ٌ فْخ إفصهجة١جس ٚد١جٔهجس شهٌوز لهوًثس ِض١ّهَر، ٚثٌذهجٌػ عهوهُ٘  ِِ ًٍِ ث َٛ ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ثٌَن

ٔههش ِههٓ ) ( ص١ٍّههًيث،1ٕ) ّٛ ههّز إٌههٝ ِؾّههٛعض١ٓ: ِؾّٛعههز ثٌّْههضٜٛ ثألٚي، ٚصى ّْ ( ص١ٍّههًيث ِههٓ صال١ِههي 1ِٔم

ٔش ِؾّٛعز ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ِٓ ) ّٛ ( صال١ِي ِٓ صال١ِي ٓٔثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ِٓ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز، د١ّٕج صى

 ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز دجٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز.
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 أزٔاد انجحش:

ؾ عٍٝ فأعٌ دٌٔجِؼ  ٌٍقصٛي عٍٝ ثٌذ١جٔجس ثٌالٍِز ِٓ ٌّ ثٌضال١ِي ع١ٕز ثٌذقظ ثٌقج١ٌز، ٚثٌالٍِز ٌٍضّع

ّٞ ٌوٜ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثالدضوثة١هزف،  ِّ ثٌعوه ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٚثٌِق ِِ ًٍِ ث َٛ ثٌَن

لهز ٚثإلؽجدز عٓ أّتٍز ثٌذقظ، ٚثٌضَّوو ِٓ ِهوٜ صهقز ثٌفهٌٚض؛ ثُّهضنوَ ثٌذجفغهجْ ثمضذهجً ٌّٙهجًثس ثٌطال

، ٚـ١ّج ٠ٍٟ صٛظ١ـ ٌالمضذجًثس ٚمصجةصٙج ثإلفصجة١ز: ّٞ ِّ ثٌعوه  ثإلؽٌثة١ز، ٚثمضذجً ٌّٙجًثس ثٌِق

ْ ِههٓ ِْههض١٠ٛٓ، ثمضذههجً ٌٍّْههضٜٛ ثألٚي، ٚثمضذههجً أٔاَل: اذزجاابض يٓاابضاد انطاللااخ اإلجطائٛااخ:  ّٛ صىهه

، ٌههوٜ صال١ِههي ثٌٌّفٍههز ٌٍّْههضٜٛ ثٌغههجٟٔ، ٌم١ههجُ ِٙههجًثس ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز )ثٌولههز، ٚثٌىفههجءر، ٚثٌٌّٚٔههز(

ّٟ ثٌصؽ١ٌ، ٚلو أُعّو ٚظذػ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ: ِِ ًٍِ ث َٛ  ثالدضوثة١ز ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ثٌَن

صقو٠و ثٌٙوؾ ِٓ ثالمضذجً: ٘وؾ ثالمضذجً إٌٝ ل١جُ ِوٜ صّّىهٓ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثالدضوثة١هز ثٌٍّضقمه١ٓ 

ّٟ ثٌصههؽ١ٌ ِههٓ ِٙههجًثس ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز ِِ ًٍِ ث َٛ ـههٟ إؽههٌثء ثٌع١ٍّههجس ثٌقْههجد١ز )ثٌؾّههع  دذٌٔههجِؼ ثٌَنهه

 ٚثٌطٌؿ(.

دٕجء ثالمضذجً: دٕجًء عٍٝ صقو٠و ٔٛ  ثألّتٍز، ٚو١ف١ز ص١جؼضٙج؛ أعّو ثٌذجفغ١ٓ ثمضذهجً ِٙهجًثس ثٌطاللهز 

ْ ِٓ: عالعز أّتٍز ِٓ ٔٛ  ثألّهتٍز ثٌّٛظهٛع١ز، ٚ٘هٟ: ثمض١هجً ِهٓ  ّٛ ثإلؽٌثة١ز ـٟ ث٠ٌٌجظ١جس، دق١ظ صضى

ث إوّجي ثٌفٌثغ. ّٚؤثي ِٓ ٔهٛ  ثألّهتٍز ثٌّفضٛفهز، ٚ٘هٛ: إ٠ؾهجه ِضعوه، ٚثٌقىُ عٍٝ صقز ث ًٌ إلؽجدز، ٚأم١

 ثإلؽجدز ثٌصق١قز.

صع١ٍّههجس ثالمضذههجً: صههجغ ثٌذههجفغ١ٓ صع١ٍّههجس ثالمضذههجً؛ ٌضْههجعو ثٌضال١ِههي عٍههٝ ثإلؽجدههز عههٓ أّههتٍز 

ٕش ثٌضع١ٍّجس: صٛظ١ـ ثٌٙوؾ ِٓ ثالمضذجً، ٚو١ف١ز ثإلؽجدز عٓ أّتٍز  ّّ  ثالمضذجً.ثالمضذجً، ٚلو صع

ٔش ثٌصًٛر ثأل١ٌٚز المضذجً ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٌىال ثٌّْض١٠ٛٓ  ّٛ ثٌصًٛر ثأل١ٌٚز ٌالمضذجً: صى

( أّتٍز، ٚلو ُفّوهس هًؽز ٚثفور ٌءؽجدز ثٌصق١قز، ٚصفٌ ٌءؽجدز ثٌنجغتز، ٚـمًهج ٌّٕهٛىػ ثإلؽجدهز ِٗٓ )

َُّ إعوثهٖ  .ثٌيٞ ص

صههوق ثالمضذههجً ٌىههال ثٌّْههض١٠ٛٓ  ج٠ًٌّ٘ههج، دعٌظههٗ ـههٟ ثٌصههوق ثٌعههجٌ٘ٞ ٌالمضذههجً: صههُ ثٌضَّوههو ِههٓ 

صًٛصٗ ثأل١ٌٚز عٍٝ ِؾّٛعز ِٓ ثٌْجهر ثٌّقّى١ّٓ ثٌّضنّصص١ٓ ـٟ ِٕهج٘ؼ ٚغهٌق صهو٠ًِ ث٠ٌٌجظه١جس، 

ٚدعهههط ثٌّ،هههٌـ١ٓ ثٌضٌدههه١٠ٛٓ، ٚثٌّعٍّههه١ٓ ثٌّضنّصصههه١ٓ دّهههجهر ث٠ٌٌجظههه١جس، ٚثٌّنضصههه١ٓ ـهههٟ دٌٔهههجِؼ 

ّٟ ثٌصههؽ١ٌ، ٚعههوهُ٘ ) ِِ ًٍِ ث َٛ ٍههخ ِههُٕٙ صقىهه١ُ أّههتٍز ثالمضذههجً، ٚإدههوثء آًثةٙههُ ـ١ههٗ ِههٓ ف١ههظ (، ٚغُ ٕٗثٌَنهه

ِالءِز ثالمضذجً ٌم١جُ ِج أُعّو ٌٗ، ِٕٚجّذز ثألّتٍز ٌٍّقضٜٛ ثٌعٍّٟ ٌٚأل٘وثؾ ثٌضع١ّ١ٍز، ٚٚظٛؿ ص١جؼز 

ثألّههتٍز، ّٚههالِضٙج ثٌٍؽ٠ٛههز ٚثٌٕق٠ٛههز ٚثٌع١ٍّههز. ٚلههو أدههوٜ ثٌّقّىّههْٛ دعههط ث٢ًثء ٚثٌّالفعههجس، ف١ههظ 

(، ٚصعهو٠ً دعهط ٗ، ٕ، ٌٔضعهو٠الس عٍهٝ ثالمضذهجً، ِغهً: صعهو٠ً صه١جؼز ثألّهتٍز ث٢ص١هز: )أُؽ٠ٌش دعط ث

(؛ ١ٌضٕجّهخ ِهع ِقضهٜٛ ثٌّْهضٜٛ ثٌّْهضٙوؾ، ٚدعهو ٖ، ٕثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز ٚثألًلجَ ـهٟ ثألّهتٍز ث٢ص١هز: )

ـ إؽٌثء ثٌضعو٠الس ثٌالٍِهز؛ أصهذـ ثالمضذهجً عٍهٝ هًؽهز ِٕجّهذز ِهٓ ثٌصهوق ِهٓ ف١هظ ثٌّقضهٜٛ، ٚصهجٌ

 ٌٍضطذ١ك عٍٝ ع١ٕز ثٌذقظ ثالّضطالع١ز.

ثٌضؾٌدز ثالّضطالع١ز ٌالمضذجً: غذّك ثٌذجفغ١ٓ ثالمضذجً عٍهٝ ع١ٕهز ثّهضطالع١ز ِهٓ صال١ِهي ثٌصهفٛؾ 

ّٟ ثٌصهؽ١ٌ، ِهٓ ؼ١هٌ ع١ٕهز ثٌذقهظ، ٚعهوهُ٘  ِِ ًٍِ ث َٛ ثأل١ٌٚز ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١هز، ثٌٍّضقمه١ٓ دذٌٔهجِؼ ثٌَنه

مضذههجً، ٚفْههجح صههوق ِٚعجِههً ثٌغذههجس ٌالمضذههجً، ٚفْههجح ِعجِههً ( صال١ِههي؛ دٙههوؾ صقو٠ههو ٍِههٓ ثالٓٔ)
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َِالس ثٌض١١َّ ٌالمضذجً، ٚوجٔش عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ: َعج ُِ  ثٌصعٛدز، ٚ

صقو٠ههو ٍِههٓ ثالمضذههجً: ُفههّوه ٍِههٓ ثالمضذههجً عٕههو صطذ١مههٗ عٍههٝ ثٌع١ٕههز ثالّههضطالع١ز؛ إى ُفْههخ ٍِههٓ 

فهور ـهٟ ثإلؽجدهز عهٓ أّهتٍز ثالمضذهجً، عهُ ثالمضذجً عٓ غ٠ٌك فْجح ثٌَِٓ ثٌيٞ ثّضؽٌلٗ وهً ص١ٍّهي عٍهٝ 

( هلهجةك المضذهجً 9ُفْخ ِضّٛػ ٘يٖ ثألٍِٕز، ٚلو دٍػ ثٌَِٓ ثٌّٕجّخ ٌضطذ١ك ثمضذهجً ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز )

 وال ثٌّْض١٠ٛٓ.

: صُ فْجح ثالصْهجق ثٌهوثمٍٟ؛ ٌٍضَّوهو ِهٓ ِهوٜ (Internal Consistency)فْجح ثالصْجق ثٌوثمٍٟ 

جّههىٙج ِههع دععههٙج ثٌههذعط، ٚدعههو أْ غُذّههك وههً ثمضذههجً عٍههٝ ع١ٕههز ثٌذقههظ صؾههجِٔ أّههتٍز ثالمضذههجً ٚصّ

، ده١ٓ Spearman Correlation Coefficientثالّهضطالع١ز؛ ُفْهخ ِعجِهً ثًصذهجغ ثٌٌصهخ ٌْهذ١ٌِجْ

َِالس ثالًصذجغ وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي ) َعج ُِ  (:ٔهًؽز ثٌْؤثي ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌالمضذجً، ٚوجٔش 

 (ٔؽوٚي )

َِالس  َعج  ثالًصذجغ د١ٓ هًؽجس أّتٍز ثمضذجً ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز، ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌالمضذجًُِ

 ثٌْؤثي ثألدعجه
 ثالًصذجغ

 ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ثٌّْضٜٛ ثألٚي

 ثٌولز
ٔ ٓ,1ٕٖ* ٓ,1ٖ٘** 

ٕ ٓ,11ٔ** ٓ,1ٔ1* 

 *1ٙ9,ٓ **11٘,ٓ ٖ ثٌىفجءر

 **1ٖ٘,ٓ *1ٖٙ,ٓ ٗ ثٌٌّٚٔز

 (.ٔٓ,ٓ( ** هثٌز عٕو ِْضٜٛ عمز )٘ٓ,ٓ* هثٌز عٕو ِْضٜٛ عمز )                

َِالس ثالًصذجغ د١ٓ هًؽجس أّتٍز ثمضذجً ثٌطاللز ثإلؽٌثة١هز، ٚثٌوًؽهز ٠ٔضعـ ِٓ ثٌؾوٚي ) َعج ُِ ( أْ 

َِالس ثًصذهجغ ِٛؽذهز، ٚهثٌهز إفصهجة١ًّج عٕهو ِْهضٜٛ هالٌهز) َعهج ُِ ٘هٛ ِهج (، ٚٔٓ,ٓأٚ  ٘ٓ,ٓثٌى١ٍز ٌالمضذجً؛ 

 ٠ؤوو صؾجِٔ أّتٍز ثالمضذجً ـ١ّج د١ٕٙج ٚصّجّىّٙج ِع دععٙج ثٌذعط.

عذجس هًؽجس ثالمضذجً: صُ ثٌضَّوو ِٓ عذجس هًؽجس ثمضذجً ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز )ثٌّْض١٠ٛٓ ثألٚي 

 Spearman-Brownٚثٌغجٟٔ( دط٠ٌمز ثٌضؾَةز ثٌٕصف١ز، دجّضنوثَ ِعجًِ عذجس ّذ١ٌِجْ ٚدٌثْٚ )

Coefficientعجًِ عذجس أٌفج وٌٚٔذجك، ثعضّجًهث عٍٝ ثٌوًؽجس ثٌّع١ج٠ًز (، ٚو ُِ يٌه دجّضنوثَ 

(Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ًث المضالؾ هًؽجس ثألّتٍز ـٟ و ًٌ (؛ ٔع

َِالس ثٌغذجس وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي ) َعج ُِ  (:ٕثمضذجً، ٚوجٔش 

 (ٕؽوٚي )

َِالس عذجس ثمضذجً ِٙجًثس ثٌطاللز َعج  ثإلؽٌثة١ز ٌٍّْض١٠ٛٓ. ُِ

 ثٌّْضٜٛ
َِالس ثٌغذجس َعج ُِ 

 أٌفج وٌٚٔذجك ثٌضؾَةز ثٌٕصف١ز

 9ٓٓ,ٓ 9ٕٔ,ٓ ثٌّْضٜٛ ثألٚي

 9ٔ1,ٓ 9ٕ1,ٓ ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ
 

َِالس عذهجس ؽ١هور ِٚمذٌٛهز إفصهجة١ًّج، ٚأْ ٌهٗ ٠ٕضعـ ِٓ ثٌؾوٚي) َعج ُِ (أْ المضذجً ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز 

 .(Urbina, 2004)ٚ٘ٛ ِج ٠ؤّوو صالف١ز ثّضنوثِٗ ـٟ ثٌذقظ ثٌقجظٌِؤشٌثس إفصجة١ز ِٛعٛق ـ١ٙج، 
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َِالس ثٌصعٛدز ٌفمٌثس ثالمضذجً ٚصوق ثٌض١١َّ: ٘وؾ ثٌذجفغ١ٓ ثٌى،ؿ عٓ ِهوٜ ِٕجّهذز  َعج ُِ فْجح 

أّههتٍز ثمضذههجً ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١ههز ٌع١ٕههز ثٌذقههظ )صال١ِههي ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ثٌٍّضقمهه١ٓ دذٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ 

ف١ههظ ثٌصههعٛدز ٚثٌْههٌٙٛز، ٚثٌضَّوههو ِههٓ ثٌمههوًر ثٌض٠َ١١ّههز ألّههتٍز ثالمضذههجً، ٚىٌههه دجّههضنوثَ ثٌصههؽ١ٌ( ِههٓ 

َِالس ثٌض١١َّ ) َعج ُِDiscrimination Coefficient ٓـٟ ثٌى،ؿ عهٓ لهوًر وهً ّهؤثي عٍهٝ ثٌض١١ّهَ ده١ )

ِؼ ـههٟ ثٌّههٌصفع١ٓ ٚثٌّٕنفعهه١ٓ ِههٓ صال١ِههي ثٌصههفٛؾ ثأل١ٌٚههز ِههٓ ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز، ثٌٍّضقمهه١ٓ دجٌذٌٔههج

 ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز.

ث؛ هّي ىٌهه عٍهٝ ٗ,٠ٚٓعوُّ ص١١َّ ثٌْؤثي ِٕنفًعج إىث لً عٓ ) ًٌ (، ٚعٕوِج ٠ْجٚٞ ِعجِهً ثٌض١١ّهَ صهف

هج  ًِ ث صّج ًَ ثٔعوثَ لوًر ثٌْؤثي عٍٝ ثٌض١١َّ. ٚعٕوِج ٠ْجٚٞ ِعجًِ ثٌض١١َّ ثٌٛثفو ثٌصق١ـ؛ ٠ىْٛ ثٌْؤثي ١ِّ

ًِ ثٌض١١َّ ٌىً ّؤثي ِٓ أّتٍز ثالمضذهجًثس ثألًدعهز دجٌط٠ٌمهز (. ٚصُ فْجح ِعجٖٔٔ،  .ٕٕٔٓ)عالَ، 

% دوال ِٓ ٓٗ( ِع ثالعضّجه عٍٝ ْٔذز ٕٗٗ،  . 1ٕٓٓثٌضٟ صُ ىوٌ٘ج ـٟ )ثٌ،١ل، أمٌُ، عذوثٌّؾ١و، 

 صال١ِي ـمػ ـٟ وً ثمضذجً( وجٌضجٌٟ: ٘% ٔعٌثً ٌصؽٌ عوه صال١ِي ثٌّؾّٛعز ثالّضطالع١ز )1ٕ

صذش هًؽجس ثٌضال١ِي ع١ٕز  -  ثٌذقظ ثالّضطالعٟ ـٟ وً ثمضذجً صٌص١ذًج صصجعو٠ًّج.ًُ

% ِٓ ثٌهوًؽجس ثٌى١ٍهز عٍهٝ ثالمضذهجً؛ ٚدٍهػ عهوه ثٌضال١ِهي ـهٟ وهً ٓٗ%، ٚأهٟٔ ُٓٗفّوه أعٍٝ  -

 (.ِٕؾّٛعز )

ُفْخ ثٌفٌق د١ٓ ِضّٛطٟ ثٌهوًؽجس ده١ٓ ِؾّهٛعضٟ أهٔهٝ ٚأعٍهٝ ـهٟ وهً ّهؤثي ِهٓ أّهتٍز وهً  -

ُ ثٌفٌق عٍهٝ ثٌٕٙج٠هز ثٌ ّْ ععّهٝ ٌٍْهؤثي؛ ٌٕقصهً عٍهٝ ِعجِهً ثٌض١١ّهَ ٌٍْهؤثي. وّهج ثمضذجً، عُ لُ

(: ٠ُٚمصو دهٗ ْٔهذز عهوه ثإلؽجدهجس (Difficulty Indicatorsفْخ ِعجًِ أٚ ِؤشٌ ثٌصعٛدز 

(. 1ٙ٘،  .ٕٕٓٓثٌنجغتههز إٌههٝ عههوه ثإلؽجدههجس ثٌصههق١قز ٚثٌنجغتههز ـههٟ وههً ّههؤثي )٠ٍضههْٛ، 

َِالس صههعٛدضٙج دهه١ٓ ) َعههج ُِ ، ٕٗٓٓ( )ث٠ٌٛٙههوٞ، 9,ٓٚ ٕ,ٓٚأـعههً ثألّههتٍز ٘ههٟ ثٌضههٟ صضههٌثٚؿ 

. ٔ91 .) 

ِٚج ّذك ٠ىْٛ ـٟ فجٌز ثألّتٍز ثٌّٛظٛع١ز ثٌضٟ صىْٛ إؽجدجصٙج إِج صق١قز أٚ مجغتز، أِج ـٟ فجٌز 

(؛ ـ١ىْٛ ِعجًِ ثٌٌْٙٛز ٘ٛ ِضّٛهػ ٔأّتٍز ثٌّعٌـز ثٌؾَة١ز، ثٌضٟ صنضٍؿ هًؽجصٙج عٓ ثٌوًؽجس )صفٌ، 

ج عٍهٝ ثٌوًؽههز ثٌععّههٝ ٌٍْهؤ ًِ َِالس ثٌصههعٛدز. ٚـههٟ ثٌهوًؽجس، ِمْههٛ َعهج ُِ ثي؛ ٚدجٌضههجٌٟ ٠ّىهٓ ثٌى،ههؿ عههٓ 

َِالس ثٌصعٛدز ٚثٌض١١َّ ٌىً ّؤثي ِٓ أّتٍز ثالمضذجًثس ثٌّْضنوِز ـهٟ ثٌذقهظ  َعج ُِ ظٛء ِج ّذك؛ ُفْذش 

 ٚوجٔش وجٌضجٌٟ:

 (ٖؽوٚي )

َِالس ثٌض١١َّ ألّتٍز ثمضذجً ِٙجًثس ثٌطاللز  َعج ُِ َِالس ثٌصعٛدز ٚثٌٌْٙٛز، ٚ َعج  ثإلؽٌثة١ز.ُِ

 يؼبيم انزًٛٛع يؼبيم انصؼٕثخ انسؤال يؼبيم انزًٛٛع يؼبيم انصؼٕثخ انسؤال

 ثمضذجً ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ثمضذجً ثٌّْضٜٛ ثألٚي

ٔ ٓ,ٖٖٖ ٓ,ٙٙ1 ٔ ٓ,ٖٖٖ ٓ,ٙٙ1 

ٕ ٓ,ٕٙ1 ٓ,9ٖٖ ٕ ٓ,ٖٖٖ ٓ,ٙٙ1 

ٖ ٓ,ٖٕٓ ٓ,1ٓٓ ٖ ٓ,ٕ9ٓ ٓ,9ٓٓ 

ٗ ٓ,ٖٖٖ ٓ,9ٖٖ ٗ ٓ,ٕٙ1 ٓ,9ٖٖ 

َِالس صهعٛدز ِمذٌٛهز، ٖثٌؾهوٚي )٠ضذ١ّٓ ِٓ  َعهج ُِ ( أْ ألّهتٍز ثالمضذهجً ـهٟ ثٌّْهض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغهجٟٔ 

 ٚ٘ٛ ِج ٠ؤوو صوق ثمضذجًٞ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ِٓ ف١ظ ثٌموًر عٍٝ ثٌض١١َّ.
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عجِههً عذههجس ثمضذههجً  ُِ َِالس ثٌصههعٛدز ٚثٌض١١ّههَ، ٚ عههج ُِ ثٌصههًٛر ثٌٕٙجة١ههز ٌالمضذههجً: دٕههجء عٍههٝ فْههجح 

، ٚدعو إؽٌثء ثٌضعو٠الس ثٌالٍِز؛ أصذـ ثالمضذجً ـٟ صًٛصٗ ثٌٕٙجة١ز، ثٌضهٟ غُذّمهش عٍهٝ ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز

ع١ٕز ثٌذقظ ثألّج١ّز ـٟ ٌِفٍز ثٌضطذ١ك، ٚلو ثشهضًّ ثمضذهجً ثٌطاللهز ثإلؽٌثة١هز ٌٍّْهض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغهجٟٔ 

( ٓ ّّ ّّٓ صههفقز صع١ٍّههجس ثالمضذههجً، ١ٍ٠ٙههج صههفقز ٌألّههتٍز، ٚصضعهه ز ِههٓ ٔههٛ  ( أّههتٍٖعٍههٝ صههفقض١ٓ، صضعهه

ثألّتٍز ثٌّٛظٛع١ز، ٟٚ٘: ثمض١جً ِٓ ِضعهوه، ٚثٌقىهُ عٍهٝ صهقز ثإلؽجدهز، ٚإوّهجي ثٌفهٌثغ، ّٚهؤثي ِهٓ 

 ٔٛ  ثألّتٍز ثٌّفضٛفز، ٚ٘ٛ: إ٠ؾجه ثإلؽجدز ثٌصق١قز.

: ّ٘  صبََٛب: اذزجبض يٓبضاد انِحّس انؼسز

ّٞ ِٓ ِْض١٠ٛٓ، ثمضذجً ٌٍّْضٜٛ ثألٚي،  ِّ ثٌعوه ْ ثمضذجً ِٙجًثس ثٌِق ّٛ ٚثمضذهجً ٌٍّْهضٜٛ ثٌغهجٟٔ صى

ّٞ )ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘، ٚص١١َّ ثٌعاللجس د١ٓ ثألعوثه، ٚـُٙ ثٌعذجًثس ثٌضهٟ صؤّهِ  ِّ ثٌعوه ٌم١جُ ِٙجًثس ثٌِق

ّٟ ثٌصههؽ١ٌ، ٚلههو أُعههّو  ِِ ًٍِ ث َٛ ثٌعاللههجس ث٠ٌٌجظهه١ز(، ٌههوٜ صال١ِههي ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ثٌٍّضقمهه١ٓ دذٌٔههجِؼ ثٌَنهه

 ٚظذػ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:

ّٞ إٌههٝ ل١ههجُ ِههوٜ صّّىههٓ صال١ِههي ثٌٌّفٍههز صقو٠ههو ثٌٙههوؾ  ِّ ثٌعههوه ِههٓ ثالمضذههجً: ٘ههوؾ ثمضذههجً ثٌِقهه

ّٞ ـٟ إؽهٌثء ثٌع١ٍّهجس ثٌقْهجد١ز  ِّ ثٌعوه ّٟ ثٌصؽ١ٌ ِٓ ِٙجًثس ثٌِق ِِ ًٍِ ث َٛ ثالدضوثة١ز ثٌٍّضقم١ٓ دذٌٔجِؼ ثٌَن

 )ثٌؾّع ٚثٌطٌؿ(.

ّٞ عٍهٝ صقو٠و ٔٛ  ثٌّفٌهثس ٚصه١جؼضٙج: ثعضّهو ثٌذهجفغ١ٓ عٕهو صه١جؼز ِفهٌهثس ثمض ِّ ثٌعهوه ذهجً ثٌِقه

ٔههٛعٟ ثألّههتٍز ثٌّٛظههٛع١ز ٚثألّههتٍز ثٌّفضٛفههز؛ إى ٠ّىههٓ ِههٓ مالٌٙههج صؽط١ههز ؽٛثٔههخ ثٌّقضههٜٛ ثٌّعٌـههٟ 

ٌٍذٌٔجِؼ، إظجـز إٌٝ أٔٙج ٍّٙز ثٌضصق١ـ، ٚال صضهَّعٌ ديثص١هز ثٌّصهقـ. ٚلهو ًثعهٝ ثٌذهجفغ١ٓ عٕهو صه١جؼضٙج 

ثألّتٍز ٚثظهقز ٚـهٟ ِْهضٜٛ ثٌضال١ِهي، ٚأْ صىهْٛ  ألّتٍز ثالمضذجً عوًهث ِٓ ثالعضذجًثس، أّ٘ٙج: أْ صىْٛ

ِموِز ثٌْؤثي ىثس ِطٍخ ِقوه ٚال ٠قضًّ أوغٌ ِٓ صف١ٌْ، ٚأْ صىْٛ ثٌفمهٌثس مج١ٌهز ِهٓ ثٌض١ٍّقهجس ثٌضهٟ 

صمههٛه إٌههٝ ثإلؽجدههز ثٌصههق١قز، ٚشههجٍِز ٌؾ١ّههع ِٛظههٛعجس ثٌذٌٔههجِؼ، دجإلظههجـز إٌههٝ أْ صىههْٛ ثإلؽجدههجس 

عز د،ىً ع،ٛثةٟ؛ فضٝ  ٍّ  ٠صعخ ثٌضن١ّٓ.ثٌصق١قز ِٛ

:ِٓ ْ ّٛ  دٕجء ثالمضذجً: أعّو ثٌذجفغ١ٓ ثمضذجً ِٙجًثس ثٌقِ ثٌعوهٞ ـٟ ث٠ٌٌجظ١جس، دق١ظ صى

 ّؤثي ِٓ ٔٛ  ثألّتٍز ثٌّٛظٛع١ز، ٚ٘ٛ: إوّجي ثٌفٌثغ. -

أًدعز أّتٍز ِٓ ٔٛ  ثألّتٍز ثٌّفضٛفز، ٟٚ٘: إ٠ؾجه ثإلؽجدز ثٌصهق١قز، ٚإوّهجي ثٌهّٕػ، ٚصٌص١هخ  -

ث  ًٌ  ثٌّمجًٔز د١ٓ ثألعوثه.ثألعوثه، ٚأم١

؛ ٌضْهجعو ثٌضال١ِهي عٍهٝ ثإلؽجدهز عهٓ أّهتٍز  ّٞ ِّ ثٌعوه صع١ٍّجس ثالمضذجً: صجغ ثٌذجفغ١ٓ صع١ٍّجس ثمضذجً ثٌِق

ٕش ثٌضع١ٍّجس: صٛظ١ـ ثٌٙوؾ ِٓ ثالمضذجً، ٚو١ف١ز ثإلؽجدز عٓ أّتٍز ثالمضذجً. ّّ  ثالمضذجً، ٚلو صع

ٔش ثٌصًٛر ثألٌٚ ّٛ ّٞ ٌىال ثٌّْهض١٠ٛٓ ِهٓ )ثٌصًٛر ثأل١ٌٚز ٌالمضذجً: صى ِّ ثٌعوه ( ١٘ز المضذجً ِٙجًثس ثٌِق

 َُّ أّتٍز، ٚلو ُفّوهس هًؽز ٚثفور ٌءؽجدز ثٌصق١قز، ٚصفٌ ٌءؽجدز ثٌنجغتز، ٚـمًهج ٌّٕهٛىػ ثإلؽجدهز ثٌهيٞ صه

 .إعوثهٖ

ّٞ ـٟ صًٛصٗ ثأل١ٌٚز، أُعّو ِفضجؿ صصق١ـ ثالم ِّ ثٌعوه ضذجً، ِفضجؿ صصق١ـ ثالمضذجً: دعو إعوثه ثمضذجً ثٌِق

ث عٕهوِج ال صضطهجدك ثإلؽجدهز  ًٌ عٍٝ أْ ٠ضُ صصق١ـ وً ّؤثي دئعطجء هًؽز ٚثفور ٌىً إؽجدز صق١قز، ٚصف
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 عٓ ثٌْؤثي ِع ثإلؽجدز ثٌصق١قز، ٚـٟ ٔٙج٠ز ثٌضصق١ـ ٠ضُ صمو٠ٌ ثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍض١ٍّي ـٟ ثالمضذجً.

ّٞ ٌىال ِّ ثٌعوه  ثٌّْض١٠ٛٓ  ج٠ًٌّ٘ج، دعٌظهٗ ـهٟ ثٌصوق ثٌعجٌ٘ٞ ٌالمضذجً: صُ ثٌضَّوو ِٓ صوق ثمضذجً ثٌِق

صًٛصٗ ثأل١ٌٚز عٍٝ ِؾّٛعز ِٓ ثٌْجهر ثٌّقّى١ّٓ ثٌّضنّصص١ٓ ـٟ ِٕهج٘ؼ ٚغهٌق صهو٠ًِ ث٠ٌٌجظه١جس، 

ٚدعهههط ثٌّ،هههٌـ١ٓ ثٌضٌدههه١٠ٛٓ، ٚثٌّعٍّههه١ٓ ثٌّضنّصصههه١ٓ دّهههجهر ث٠ٌٌجظههه١جس، ٚثٌّنضصههه١ٓ ـهههٟ دٌٔهههجِؼ 

ّٟ ثٌصههؽ١ٌ، ٚعههوهُ٘ ) ِِ ًٍِ ث َٛ ٍز ثالمضذههجً، ٚإدههوثء آًثةٙههُ ـ١ههٗ ِههٓ ف١ههظ (،ٚغٍُههخ ِههُٕٙ صقىهه١ُ أّههتٕٗثٌَنهه

ِالءِز ثالمضذجً ٌم١جُ ِج أُعّو ٌٗ، ِٕٚجّذز ثألّتٍز ٌٍّقضٜٛ ثٌعٍّٟ ٌٚأل٘وثؾ ثٌضع١ّ١ٍز، ٚٚظٛؿ ص١جؼز 

ثألّههتٍز، ّٚههالِضٙج ثٌٍؽ٠ٛههز ٚثٌٕق٠ٛههز ٚثٌع١ٍّههز. ٚلههو أدههوٜ ثٌّقّىّههْٛ دعههط ث٢ًثء ٚثٌّالفعههجس، ف١ههظ 

ضذجً، ِغً: صعو٠ً دعط ثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز ٚثألعهوثه ـهٟ ثٌْهؤثي ثألٚي؛ أُؽ٠ٌش دعط ثٌضعو٠الس عٍٝ ثالم

١ٌضٕجّخ ِهع ِقضهٜٛ ثٌّْهضٜٛ ثٌّْهضٙوؾ، ٚدعهو إؽهٌثء ثٌضعهو٠الس ثٌالٍِهز؛ أصهذـ ثالمضذهجً عٍهٝ هًؽهز 

 ِٕجّذز ِٓ ثٌصوق ِٓ ف١ظ ثٌّقضٜٛ، ٚصجٌـ ٌٍضطذ١ك عٍٝ ع١ٕز ثٌذقظ ثالّضطالع١ز. 

ّٞ عٍههٝ ع١ٕههز ثّههضطالع١ز ِههٓ صال١ِههي ثٌضؾٌدههز ثالّههضطالع١ز ٌالمضذههجً ِّ ثٌعههوه : غذّههك ثٌذههجفغ١ٓ ثمضذههجً ثٌِقهه

ّٟ ثٌصهؽ١ٌ، ِهٓ ؼ١هٌ ع١ٕهز ثٌذقهظ،  ِِ ًٍِ ث َٛ ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ـٟ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز، ثٌٍّضقمه١ٓ دذٌٔهجِؼ ثٌَنه

( صال١ِههي؛ دٙههوؾ صقو٠ههو ٍِههٓ ثالمضذههجً، ٚفْههجح صههوق ِٚعجِههً ثٌغذههجس ٌالمضذههجً، ٚفْههجح ٓٔٚعههوهُ٘ )

َِالس ثٌض١١َّ ٌالمضذجً، ٚوجٔش عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:ِعجًِ  َعج ُِ  ثٌصعٛدز، ٚ

صقو٠و ٍِٓ ثالمضذجً: ُفّوه ٍِٓ ثالمضذجً عٕو صطذ١مٗ عٍٝ ثٌع١ٕز ثالّضطالع١ز؛ إى ُفْخ ٍِٓ ثالمضذجً عٓ 

غ٠ٌك فْجح ثٌَِٓ ثٌيٞ ثّضؽٌلٗ وً ص١ٍّي عٍٝ فور ـٟ ثإلؽجدهز عهٓ أّهتٍز ثالمضذهجً، عهُ ُفْهخ ِضّٛهػ 

ّٞ )٘يٖ ث ِّ ثٌعهوه ( هلهجةك المضذهجً ثٌّْهضٜٛ ثألٚي، 1ألٍِٕز، ٚلو دٍػ ثٌهَِٓ ثٌّٕجّهخ ٌضطذ١هك ثمضذهجً ثٌِقه

 ( هلجةك المضذجً ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ.ٙٚ)

: صهُ فْهجدٗ ٌٍضَّوهو ِهٓ ِهوٜ صؾهجِٔ أّهتٍز ثالمضذهجً (Internal Consistency)فْجح ثالصْجق ثٌهوثمٍٟ 

ّٞ عٍٝ ع١ٕهز ثٌذقهظ ثالّهضطالع١ز؛ ُفْهخ ٚصّجّىٙج ِع دععٙج ثٌذعط، ٚدعو أْ غُذّك ث ِّ ثٌعوه مضذجً ثٌِق

، ده١ٓ هًؽهز ثٌْهؤثي ٚثٌوًؽهز Spearman Correlation Coefficientِعجًِ ثًصذجغ ثٌٌصخ ٌْذ١ٌِجْ

َِالس ثالًصذجغ وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي ثٌضجٌٟ: َعج ُِ  ثٌى١ٍز ٌالمضذجً، ٚوجٔش 

 (ٗؽوٚي )

َِالس ثالًصذجغ د١ٓ هًؽجس أّتٍز  َعج  ثمضذجً ِٙجًثس ثٌقِ ثٌعوهٞ، ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌالمضذجً.ُِ

 انسؤال األثؼبز
 االضرجبط

 انًسزٕٖ انضبَٙ انًسزٕٖ األٔل

 **11ٔ,ٓ **11ٖ,ٓ ٔ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘

 ص١١َّ ثٌعاللجس د١ٓ ثألعوثه

ٕ ٓ,1ٗٙ* ٓ,1ٙٔ** 

ٖ ٓ,1ٗٙ* ٓ,1٘9** 

ٗ ٓ,19ٓ** ٓ,19ٕ** 

ثٌعاللجس ـُٙ ثٌعذجًثس ثٌضٟ صؤِّ 

 ث٠ٌٌجظ١ز
٘ ٓ,1ٕٔ* ٓ,1ٙٙ** 

 (.ٔٓ,ٓ( ** هثٌز عٕو ِْضٜٛ عمز )٘ٓ,ٓ* هثٌز عٕو ِْضٜٛ عمز )                    

، ٚثٌوًؽهز ِٗٓ ثٌؾهوٚي ) ّٞ ِّ ثٌعهوه َِالس ثالًصذهجغ ده١ٓ هًؽهجس أّهتٍز ثمضذهجً ثٌِقه َعهج ُِ ( ٠ضعهـ أْ 
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َِالس ثًصذهجغ ِٛؽذهز، ٚهثٌهز  َعهج ُِ (، ٚ٘هٛ ِهج ٔٓ,ٓأٚ  ٘ٓ,ٓإفصهجة١ًّج عٕهو ِْهضٜٛ هالٌهز)ثٌى١ٍز ٌالمضذجً؛ 

 ٠ؤوو صؾجِٔ أّتٍز ثالمضذجً ـ١ّج د١ٕٙج ٚصّجّىّٙج ِع دععٙج ثٌذعط.

ّٞ )ثٌّْهض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغهجٟٔ(  ِّ ثٌعهوه عذجس هًؽجس ثالمضذجً: صُ ثٌضَّوو ِٓ عذجس هًؽجس ثمضذجً ثٌِقه

 Spearman-Brownٚدههههٌثْٚ )دط٠ٌمههههز ثٌضؾَةههههز ثٌٕصههههف١ز، دجّههههضنوثَ ِعجِههههً عذههههجس ّههههذ١ٌِجْ 

Coefficient عجِهههً عذههههجس أٌفهههج وٌٚٔذههههجك، ثعضّهههجًهث عٍههههٝ ثٌهههوًؽجس ثٌّع١ج٠ًههههز ُِ (، ٚوهههيٌه دجّههههضنوثَ 

(Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ًث المضالؾ هًؽجس ثألّتٍز ـهٟ وه ًٌ (؛ ٔع

َِالس ثٌغذجس وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي ) َعج ُِ  (:٘ثمضذجً، ٚوجٔش 

 (٘ؽوٚي)

ّٞ ٌٍّْض١٠ٛٓ. ِّ ثٌعوه َِالس عذجس ثمضذجً ِٙجًثس ثٌِق َعج ُِ 

 انًسزٕٖ
 ُيَؼبَيالد انضجبد

 أنفب كطَٔجبخ انزجعئخ انُصفٛخ

 9ٕٗ,ٓ 9ٙ9,ٓ انًسزٕٖ األٔل

 1ٓ9,ٓ 9٘ٙ,ٓ انًسزٕٖ انضبَٙ

َِالس عذههجس ؽ١ههور ِٚمذٌٛههز إفصههجة١ًّج، ٚأْ ٌههٗ ٠٘ضعههـ ِههٓ ثٌؾههوٚي) َعههج ُِ  ّٞ ِّ ثٌعههوه ( أْ المضذههجً ثٌِقهه

 .(Urbina, 2004)ِؤشٌثس إفصجة١ز ِٛعٛق ـ١ٙج، ٚ٘ٛ ِج ٠ؤوو صالف١ز ثّضنوثِٗ ـٟ ثٌذقظ 

َِالس ثٌصعٛدز ٌفمٌثس ثالمضذجً ٚصوق ثٌض١١َّ: ٘وؾ ثٌذجفغ١ٓ ثٌى،ؿ عٓ ِهوٜ ِٕجّهذ َعج ُِ ز فْجح 

ّٞ ٌع١ٕههز ثٌذقههظ )صال١ِههي ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز ثٌٍّضقمهه١ٓ دذٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ  ِّ ثٌعههوه أّههتٍز ثمضذههجً ثٌِقهه

ثٌصؽ١ٌ( ِٓ ف١ظ ثٌصعٛدز ٚثٌٌْٙٛز، ٚثٌضَّوهو ِهٓ ثٌمهوًر ثٌض٠َ١١ّهز ألّهتٍز ثالمضذهجًثس، ٚىٌهه دجّهضنوثَ 

َِالس ثٌض١١َّ ) َعج ُِDiscrimination Coefficient وهً ّهؤثي عٍهٝ ثٌض١١ّهَ ده١ٓ ( ـٟ ثٌى،ؿ عهٓ لهوًر

ثٌّههٌصفع١ٓ ٚثٌّٕنفعهه١ٓ ِههٓ صال١ِههي ثٌصههفٛؾ ثأل١ٌٚههز ِههٓ ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز، ثٌٍّضقمهه١ٓ دجٌذٌٔههجِؼ ـههٟ 

. ّٞ ِّ ثٌعوه  ِٙجًثس ثٌِق

 ، ّٞ ِّ ثٌعوه َِالس ثٌصعٛدز ٚثٌض١١َّ ٌىً ّؤثي ِٓ أّتٍز ثمضذجً ثٌِق َعج ُِ ٚـٟ ظٛء ِج ّذك؛ ُفْذش 

 (:ٙ) ٚوجٔش وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي

 (ٙؽوٚي)

َِالس ثٌض١١َّ ألّتٍز ثمضذجً ثٌقِ ثٌعوهٞ. َعج ُِ َِالس ثٌصعٛدز، ٚ َعج ُِ 

 يؼبيم انزًٛٛع يؼبيم انصؼٕثخ انسؤال يؼبيم انزًٛٛع يؼبيم انصؼٕثخ انسؤال

 ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ثٌّْضٜٛ ثألٚي

ٔ ٓ,ٕٗٗ ٓ,ٙٙ1 ٘ ٓ,ٕٗٗ ٓ,ٙٙ1 

ٕ ٓ,ٗٓٓ ٓ,ٙٙ1 ٙ ٓ,ٖٖٖ ٔ,ٓٓٓ 

ٖ ٓ,ٕ٘ٓ ٓ,ٕٙ٘ 1 ٓ,ٕ٘ٓ ٓ,1٘ٓ 

ٗ ٓ,ٕٙ1 ٓ,9ٖٖ 9 ٓ,ٖٖٖ ٓ,ٙٙ1 

٘ ٓ,ٕ99 ٓ,9ٖٖ 1 ٓ,ٕ99 ٓ,9ٖٖ 

َِالس صهعٛدز ٠ٙضذ١ّٓ ِٓ ثٌؾوٚي) َعج ُِ ّٞ ـٟ ثٌّْض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغجٟٔ  ِّ ثٌعوه ( أْ ألّتٍز ثمضذجً ثٌِق

 ِمذٌٛز، ٚ٘ٛ ِج ٠ؤوو صوق ثمضذجًٞ ثٌقِ ثٌعوهٞ، ِٓ ف١ظ ثٌموًر عٍٝ ثٌض١١َّ.

عجِهً عذهجس ثالمضذهجً،  ُِ َِالس ثٌصهعٛدز ٚثٌض١١ّهَ، ٚ عهج ُِ ثٌصًٛر ثٌٕٙجة١ز ٌالمضذجً: دٕجء عٍهٝ فْهجح 
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ٚدعههو إؽههٌثء ثٌضعههو٠الس ثٌالٍِههز؛ أصههذـ ثالمضذههجً ـههٟ صههًٛصٗ ثٌٕٙجة١ههز، ثٌضههٟ غُذّمههش عٍههٝ ع١ٕههز ثٌذقههظ 

( ٖغههجٟٔ عٍههٝ )ثألّجّهه١ز ـههٟ ٌِفٍههز ثٌضطذ١ههك، ٚلههو ثشههضًّ ثمضذههجً ثٌقههِ ثٌعههوهٞ ٌٍّْههض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌ

ٓ ّههؤثي ِههٓ ٔههٛ  ثألّههتٍز  ّّ ّّٓ صههفقز صع١ٍّههجس ثالمضذههجً، ١ٍ٠ٙههج صههفقض١ٓ ٌألّههتٍز، ٚصضعهه صههفقجس، صضعهه

( أّهتٍز ِهٓ ٔهٛ  ثألّهتٍز ثٌّفضٛفهز، ٚ٘هٟ: إوّهجي ثٌهّٕػ، ٚإ٠ؾههجه ٗثٌّٛظهٛع١ز، ٚ٘هٛ: إوّهجي ثٌفهٌثغ، ٚ)

 ثإلؽجدز ثٌصق١قز، ٚثٌّمجًٔز د١ٓ ثألعوثه، ٚصٌص١خ ثألعوثه.

 صّش ٚـمًج ٌٍنطٛثس ثٌضج١ٌز: طجٛك انجحش:إجطاءاد ر

فصههً ثٌذههجفغ١ٓ عٍههٝ ثٌذ١جٔههجس ثٌٌّهه١ّز ٌعههوه صال١ِههي ثٌصههفٛؾ ثأل١ٌٚههز ِههٓ ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز  .ٔ

ثٌٍّضقمهه١ٓ دجٌذٌٔههجِؼ، عههُ صههُ ثٌٍمههجء دههئهثًر ثٌذٌٔههجِؼ، ٚصٛظهه١ـ ثٌٙههوؾ ِههٓ ثٌذقههظ ِٚضطٍّذجصههٗ، 

جًِ )وجًِ ثٌّؾضّع( ِهٓ صال١ِهي ٚص١ٍّهيثس خ غ٠ٌمز ثٌقصٌ ثٌ،ثٌذقغع١ٕز ، ٚصُ ثمض١جً ٚإؽٌثءثصٗ

 ثٌصفٛؾ ثأل١ٌٚز ِٓ ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٍّضقم١ٓ دجٌذٌٔجِؼ.

ثٌضطذ١هههك ثٌمذٍهههٟ ٌالمضذهههجًثس عٍهههٝ ثٌّؾّٛعهههجس ثٌذقغ١هههز، ٚصصهههق١ـ ًٚصهههو ثٌهههوًؽجس؛ ص١ّٙهههًوث  .ٕ

 ٌّعجٌؾضّٙج إفصجة١ًّج.

( أّههجد١ع ٘ق ثٌضطذ١ههك )ٚلههو ثّههضؽٌ -صقههش إشههٌثؾ ثٌذههجفغ١ٓ -ٔفّههيس ثٌؾٙههز ثٌّنضصههز ثٌذٌٔههجِؼ  .ٖ

 هًث١ّز.

ثٌضطذ١ك ثٌذعوٞ ٌالمضذجًثس عٍٝ ثٌّؾّٛعجس ثٌذقغ١ز، ٚصصق١ـ ًٚصو ثٌوًؽجس؛ ص١ًّٙوث  .ٗ

 ٌّعجٌؾضّٙج إفصجة١ًّج.

عج١ًٔههههج: ٌءؽجدههههز عههههٓ أّههههتٍز ثٌذقههههظ، ٚثٌضَّوههههو ِههههٓ ِههههوٜ صههههقز ـٌٚظههههٙج؛ ثّههههضنوثَ ثمضذههههجً 

م١جّه١ٓ ثٌمذٍهٟ ٚثٌذعهوٞ؛ ٌّعٌـهز أعهٌ (ـٟ ثٌّمجًٔز ده١ٓ ِضّٛهطٟ ًصهخ هًؽهجس ث٠ٚWilcoxonٌٍىىْْٛ)

ّٞ ٌهوٜ صال١ِهي ثٌٌّفٍههز  ِّ ثٌعههوه ّٟ ثٌصهؽ١ٌ ـههٟ ص١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌطاللههز ثإلؽٌثة١هز ٚثٌِقه ِِ ًٍِ ث َٛ دٌٔهجِؼ ثٌَنه

ظههقش  ُٚ ثالدضوثة١هز ـهٟ ثٌّْهض١٠ٛٓ ثألٚي ٚثٌغهجٟٔ. ٚثّهضنوَ فؾهُ ثٌضهَّع١ٌ ـهٟ فجٌهز ثمضذهجً ٠ٍٚىىْهْٛ وّهج 

 ، ٚىٌه دجّضنوثَ ثٌّعجهٌز:(Tomczak & Tomczak, 2014)ٚـٌْس ل١ّٗ ـٟ 

 

( ٘هٟ ؽ١ّهع ثٌهوًؽجس N( ٟ٘ ٔجصؼ ثٌضق١ًٍ دجّهضنوثَ ثمضذهجًٞ ٠ٍٚىىْهْٛ، د١ّٕهج )Zف١ظ إْ ل١ّز )

( ـهٟ فجٌهز ثمضذهجً ٠ٍٚىىْهْٛ صْهجٚٞ ظهعؿ فؾهُ ثٌع١ٕهز )عهوه Nثٌوثمٍز ـهٟ ثٌضق١ٍهً، ِهع ِالفعهز أْ )

 هًؽجس ثٌمذٍٟ + عوه هًؽجس ثٌذعوٞ(.

 ٔيُبلشزٓب:َزبئج انجحش 

هً إ١ٌٙهج  ٌٍضعٌؾ عٍٝ ٔضجةؼ ثٌذقظ، ٚثٌضقمك ِٓ ـٌٚظٗ، ٚىٌه ِٓ مهالي عهٌض ثٌٕضهجةؼ ثٌضهٟ صُٛصِّ

 .ِٓ مالي صطذ١ك ثالهٚثس، دجإلظجـز إٌٝ ِٕجل،ضٙج ٚصف١ٌْ٘ج، ِٚمجًٔضٙج دٕضجةؼ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز

ّٟ ثٌصهاإلجبثخ ػٍ انسؤال األٔل ِِ ًٍِ ث َٛ ؽ١ٌ ـهٟ ص١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌطاللهز : ٠ّٕٚص عٍٝ: فِج أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَنه

ثإلؽٌثة١ز ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز؟ف ٌٚءؽجدز عٓ ٘يث ثٌْهؤثي ثُمضذهٌس صهقز ثٌفهٌض ثألٚي ٚثٌهيٞ 

 =           𝑍2

𝑁
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(، ده١ٓ ِضّٛهطٟ هًؽهجس ثٌّؾّٛعهز α≤٘ٓ,٠ّٕٓص عٍٝ:ف ٠ٛؽو ـهٌق ىٚ هالٌهز إفصهجة١ز عٕهو ِْهضٜٛ )

 اللز ثإلؽٌثة١زف.ثٌضؾ٠ٌذ١ز ـٟ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌط

ـهٟ ثٌّمجًٔهز ده١ٓ ِضّٛهطٟ  Wilcoxonٌٍٚضقمّك ِٓ صقز ٘يث ثٌفٌض، ثُّضنوَ ثمضذجً ٠ٍٚىىْهْٛ

ًصخ هًؽجس ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٌوٜ وً ِؾّٛعز ِٓ ِؾّهٛعضٟ ثٌذقهظ 

ـهٟ فجٌهز ثمضذهجً ٠ٍٚىىْهْٛ )ِؾّٛعز ثٌّْضٜٛ ثألٚي، ِٚؾّٛعز ثٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ(، ُٚفْخ فؾُ ثٌضهَّع١ٌ 

ّظهقش ـهٟ (Tomczak & Tomczak, 2014)دجٌّعجهٌز ثٌضٟ ُىوٌس ـٟ ُٚ ٌّْس ل١ُ فؾُ ثٌضَّع١ٌ وّج  ،ٚـُ

(، ٠ُٚعّو ِضّٛهطًج إىث ٙٓ,ٓ(، ف١ظ ٠عو فؾُ ثٌضَّع١ٌ ظع١فًج إىث لٍش ثٌم١ّز عٓ )1ٙ،  .111ٔ)ِٕصًٛ، 

ؾُ ثٌضَّع١ٌ ٌِصفًعج إىث وجٔش ثٌم١ّز أوذٌ ِٓ أٚ (، ٠ٚعّو فٗٔ,ٓ( ٚألً ِٓ )ٙٓ,ٓوجٔش أوذٌ ِٓ أٚ صْجٚٞ )

 (:1(، ٚٚـمًج ٌيٌه وجٔش ثٌٕضجةؼ وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي )ٗٔ,ٓصْجٚٞ )

 (1ؽوٚي )

 هالٌز ثٌفٌٚق د١ٓ ِضّٛطٟ ًصخ هًؽجس ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز.

ٖ
ٕ
سز

نً
ا

 

انطاللخ 

 اإلجطائٛخ
 انطرت

ػسز 

 انطرت

يزٕسط 

 رتانط

يجًٕع 

 انطرت
 Zلًٛخ 

يسزٕٖ 

 انسالنخ

حجى 

 انزأصٛط

ي
ألٚ
 ث
ٜ
ضٛ
ْ
ٌّ
ث

 

 ثٌولز

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٖ,ٕ٘ٗ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖ99 
 ٓٓ,ٖٙٔ ٓ٘,9 ٙٔ ثٌّٛؽذز

ثٌٌصخ ثٌّقج٠ور 

 )ثٌصف٠ٌز(
ٔ   

 ثٌىفجءر

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٖ,ٗ9ٕ ٓ,ٓٔ ٓ,ٗٓٗ 
 ٓٓ,ٕٓٔ ٓٓ,9 ٘ٔ ثٌّٛؽذز

ثٌٌصخ ثٌّقج٠ور 

 )ثٌصف٠ٌز(
ٕ,ٓ   

 ثٌٌّٚٔز
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٖ,ٙٗٙ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖ1ٔ 
 ٓٓ,ٖ٘ٔ ٓٓ,1 1ٔ ثٌّٛؽذز

ثٌوًؽز 

 ثٌى١ٍز

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز
ٖ,ٕٙٙ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖ91 

 ٓٓ,ٖ٘ٔ ٓٓ,1 1ٔ ثٌّٛؽذز

ضٛ
ْ
ٌّ
ث

 ٜ ٟ
جٔ
ثٌغ

 

 ثٌولز
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,9ٕٗ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕٕ٘ 
 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز

 

 ثٌىفجءر
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,9٘ٓ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕ1ٔ 
 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز

 ثٌٌّٚٔز
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,9ٔٙ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕٖٖ 
 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز

ثٌوًؽز 

 ثٌى١ٍز

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز
ٕ,9ٕٔ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕٖٖ 

 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز
 

( صهقز ثٌفهٌض ثألٚي، ف١هظ صٛؽهو ـهٌٚق هثٌهز إفصهجة١ًّج عٕهو ِْهضٜٛ هالٌهز ٠1ضعـ ِٓ ثٌؾهوٚي )

(، د١ٓ ِضّٛطجس ًصخ هًؽجس صال١ِهي ثٌّْهضٜٛ ثألٚي ٚثٌّْهضٜٛ ثٌغهجٟٔ ٌٍّؾّٛعهز ثٌضؾ٠ٌذ١هز ـهٟ ٔٓ,ٓ)

ث  ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز؛ ٌصجٌـ ثٌضطذ١ك ثٌذعوٞ. ٠ٚضَّوو ِٓ ىٌه ًٌ أْ ٕ٘جن أعه

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز، ٚأْ فؾُ  ِِ ًٍِ ث َٛ ٌذٌٔجِؼ ثٌَن

ث. ٚصضْهك ٘هيٖ ثٌٕض١ؾهز ِهع ٔضهجةؼ دعهط ثٌوًثّهجس ثٌضهٟ صٛصهٍش إٌهٝ أعهٌ دٌٔهجِؼ  ًٌ صَّع١ٌ ثٌذٌٔجِؼ وجْ وذ١
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( ثٌضهٟ و،هفش عهٓ أعهٌٖ عٍهٝ ص١ّٕهز ٕٕٔٓز ثٌذٕهج )ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ِضؽ١هٌثس ِنضٍفهز، ِغهً: هًثّه

( ف١هظ صٛصهٍش ٌّٕٙٔٓعز ثألهثء ـٟ ثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز ٚصم٠ٛز ثٌيثوٌر ثٌضصه٠ٌ٠ٛز، ٚهًثّهز ثٌعف١فهٟ )

إٌههٝ أعههٌ دٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ ثٌصههؽ١ٌ عٍههٝ ثٌضقصهه١ً ثٌوًثّههٟ ٚص١ّٕههز ثٌضفى١ههٌ ثالّههضوالٌٟ عٍههٝ ص١ٍّههيثس 

( ِهٓ أْ دٌٔهجِؼ ثٌنهٛثًٍِٟ ٠ٕٓٔ٘عٛه إٌٝ ِج أشهجًس إ١ٌهٗ وضجٔهز )ثٌصؿ ثٌْجهُ ثالدضوثةٟ. ٌٚعً ىٌه 

ثٌصههؽ١ٌ ٠ُ،ههِعٌ ثٌض١ٍّههي دجٌغمههز دههجٌٕفِ، ٚوههيٌه دّٙجًثصههٗ ـههٟ فههً ثٌّْههجةً ث٠ٌٌجظهه١ز، ـههال ٠،ههعٌ دَّٔههٗ ِم١ههو 

دَّهٚثس ثٌم١جُ ٚث٢ٌز ثٌقجّذز، دً ٠ْضط١ع أْ ٠فىٌ، ٚأْ ٠ضعجًِ ِع ثألًلجَ دىً ٌِٚٔز، ٚأْ ١ْ٠طٌ عٍهٝ 

ٗ ثٌ،نص١ز، ٚصّٕهٛ ٌو٠هٗ ع١ٍّهجس فْهجد١ز ى١ٕ٘هز صعّهً عٍهٝ ٠ٍهجهر ـّٙهٗ ٚإهًثوهٗ ٌألعهوثه ٚإؽهٌثء فْجدجص

 ثٌع١ٍّجس ع١ٍٙج.

ِّ  اإلجبثخ ػٍ انسؤال انضبَٙ: ّٟ ثٌصهؽ١ٌ ـهٟ ص١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌِقه ِِ ًٍِ ث َٛ ٠ّٕٚص عٍٝ: فِج أعهٌ دٌٔهجِؼ ثٌَنه

ّٞ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز؟ف. ٌٚءؽجدز عهٓ ٘هيث ثٌْهؤثي ثُمضذهٌس صهقز ثٌفهٌض ثٌغهجٟٔ ٚثٌهيٞ  ثٌعوه

(، دههه١ٓ ِضّٛهههطجس هًؽهههجس α≤ ٘ٓ,٠ٓهههّٕص عٍهههٝ: فصٛؽهههو ـهههٌٚق ىثس هالٌهههز إفصهههجة١ز عٕهههو ِْهههضٜٛ )

ف.ثٌّؾّٛعز ثٌ ّٞ ِّ ثٌعوه  ضؾ٠ٌذ١ز ـٟ ثالمضذج٠ًٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌِق

( ـٟ ثٌّمجًٔز د١ٓ ِضّٛطٟ Wilcoxonٌٍٚضقمّك ِٓ صقز ٘يث ثٌفٌض ثُّضنوَ ثمضذجً ٠ٍٚىىْْٛ )

ّٞ ٌهوٜ وهً ِؾّٛعهز ِهٓ ِؾّهٛعضٟ ثٌذقهظ  ِّ ثٌعهوه ًصخ هًؽجس ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍهٟ ٚثٌذعهوٞ ٌّٙهجًثس ثٌِقه

ِؾّٛعز ثٌّْهضٜٛ ثٌغهجٟٔ(، ُٚفْهخ فؾهُ ثٌضهَّع١ٌ ـهٟ فجٌهز ثمضذهجً ٠ٍٚىىْهْٛ  )ِؾّٛعز ثٌّْضٜٛ ثألٚي،

ّظهقش ـهٟ (Tomczak & Tomczak, 2014)دجٌّعجهٌز ثٌضٟ ىوٌ٘ج  ُٚ هٌس له١ُ فؾهُ ثٌضهَّع١ٌ وّهج  ّْ ، ٚـُ

 (. ٚٚـمًج ٌيٌه وجٔش ثٌٕضجةؼ وّج ٟ٘ ِٛظقز دجٌؾوٚي ثٌضجٌٟ:1ٙ،  .111ٔ)ِٕصًٛ، 

 (9ؽوٚي )

.هالٌز ثٌفٌٚق د١ٓ ِض ّٞ ِّ ثٌعوه  ّٛطجس ًصخ هًؽجس ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙجًثس ثٌِق
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 ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز
ٖ,1ٗ٘ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖٗ9 

 ٓٓ,ٖ٘ٔ ٓٓ,1 1ٔ ثٌّٛؽذز

ص١١َّ ثٌعاللجس 

 د١ٓ ثألعوثه

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز
ٖ,ٙٗٗ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖٗٗ 

 ٓٓ,ٖ٘ٔ ٓٓ,1 1ٔ ثٌّٛؽذز

ـُٙ ثٌعذجًثس ثٌضٟ 

صؤِّ ثٌعاللجس 

 ث٠ٌٌجظ١ز

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٖ,ٖ٘ٗ ٓ,ٓٔ ٓ,ٖٖٔ 
 ٓٓ,٘ٓٔ ٓ٘,1 ٗٔ ثٌّٛؽذز

ثٌٌصخ ثٌّقج٠ور 

 )ثٌصف٠ٌز(
ٖ   

 ثٌى١ٍزثٌوًؽز 
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٖ,ٕٙ1 ٓ,ٓٔ ٓ,ٖ91 
 ٓٓ,ٖ٘ٔ ٓٓ,1 1ٔ ثٌّٛؽذز

ٟ
جٔ
ثٌغ
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 ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘
 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,9٘ٓ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕ٘ٗ 
 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز

ص١١َّ ثٌعاللجس 

 د١ٓ ثألعوثه

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز
ٕ,911 ٓ,ٓٔ ٓ,ٕ1ٙ 

 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز

ـُٙ ثٌعذجًثس ثٌضٟ 

صؤِّ ثٌعاللجس 

 ث٠ٌٌجظ١ز

 ٓٓ,ٓ ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,1ٓٔ ٓ,ٓٔ ٓ,ٕٔ٘ 
 ٓٓ,٘ٗ ٓٓ,٘ 1 ثٌّٛؽذز

ثٌٌصخ ثٌّقج٠ور 

 )ثٌصف٠ٌز(
ٔ   

 ثٌوًؽز ثٌى١ٍز
 ٓٓ,ٓ ٓ,ٓ ٓ,ٓ ثٌْجٌذز

ٕ,9ٔ9 ٓ,ٓٔ ٓ,ٕٖٗ 
 ٓٓ,٘٘ ٓ٘,٘ ٓٔ ثٌّٛؽذز
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( صهقز ثٌفهٌض ثٌغهجٟٔ، ف١هظ صٛؽهو ـهٌٚق هثٌهز إفصهجة١ًّج عٕهو ِْهضٜٛ هالٌهز 9) ٠ضعـ ِٓ ثٌؾوٚي

(، د١ٓ ِضّٛطجس ًصخ هًؽجس صال١ِهي ثٌّْهضٜٛ ثألٚي ٚثٌّْهضٜٛ ثٌغهجٟٔ ٌٍّؾّٛعهز ثٌضؾ٠ٌذ١هز ـهٟ ٔٓ,ٓ)

ث  ًٌ ؛ ٌصهجٌـ ثٌضطذ١هك ثٌذعهوٞ. ٠ٚضَّوهو ِهٓ ىٌهه أْ ٕ٘هجن أعه ّٞ ِّ ثٌعهوه ثٌم١ج١ّٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذعوٞ ٌّٙهجًثس ثٌِقه

ّٞ ٌهوٜ صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثالدضوثة١هز، ٚأْ فؾهُ ٌ ِّ ثٌعهوه ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌِقه ِِ ًٍِ ث َٛ ذٌٔجِؼ ثٌَن

ث، ٚلو ثصْمش ٘يٖ ثٌٕض١ؾهز ِهع هًثّهز ثٌذٕهج ) ًٌ ( ثٌضهٟ و،هفش عهٓ أعهٌ دٌٔهجِؼ ٕٕٔٓصَّع١ٌ ثٌذٌٔجِؼ وجْ وذ١

م٠ٛز ثٌيثوٌر ثٌضصه٠ٌ٠ٛز، ٚف١هظ إْ ثٌنٛثًٍِٟ ثٌصؽ١ٌ عٍٝ ص١ّٕز ٌّعز ثألهثء ـٟ ثٌع١ٍّجس ثٌقْجد١ز ٚص

دٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ ثٌصههؽ١ٌ لههجةُ عٍههٝ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ِههٓ مههالي ثّههضنوثَ ثٌعههوثه ثٌصهه١ٕٟ )ثٌعف١فههٟ، 

(؛ ـمههو ثصْههمش ٔضههجةؼ ٘ههيث ثٌذقههظ ِههع ٔضههجةؼ دعههط ثٌوًثّههجس ثٌضههٟ دقغههش صههَّع١ٌ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ٕٙٔٓ

( ثٌضههٟ و،ههفش عههٓ ـجع١ٍههز ٕ٘ٔٓثٌٍق١ههجٟٔ ) ٚثّههضنوثَ ثٌعههوثه ـههٟ ص١ّٕضٙههج ٌّضؽ١ههٌثس أمههٌٜ، ِغههً: هًثّههز

ثّضنوثَ دٌٔجِؼ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ـٟ ص١ّٕز ثٌيوجء ثٌذصٌٞ ٚثٌٌْعز ـٟ ثألهثء ٌوٜ ص١ٍّهيثس ثٌصهؿ ثٌٌثدهع 

( ثٌضٟ أ ٌٙس ٠ٍجهر ٍِقٛ ز ـٟ ِعوالس ىوهجء ثٌضال١ِهي ثٌهي٠ٓ Lizhu et al., 2010ثالدضوثةٟ، ٚهًثّز )

دٛث عٍٝ دٌٔجِؼ ثٌعّوثه ِمجًٔ ًّ ( ثٌضٟ أ ٌٙس ـجع١ٍز ثّضنوثَ ٖٕٔٓز دؽ١ٌ ثٌّضوًد١ٓ، ٚهًثّز ثٌّع١ٌٛز )صو

 ثٌعّوثه ثٌص١ٕٟ ـٟ ِٙجًثس ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚثٌضقص١ً ٌع١ٍّضٟ ثٌؾّع ٚثٌطٌؿ ٌوٜ صال١ِي ثٌصؿ ثٌٌثدع. 

ـذٌٔههجِؼ ثٌنههٛثًٍِٟ ثٌصههؽ١ٌ دٌٔههجِؼ ٌٍههيوجء ثٌعمٍههٟ ٚثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘، ٠ٚعههو ِههٓ ثٌذههٌثِؼ ثٌعج١ٌّههز ثٌضههٟ 

 (.ٕٙٔٓؾ إٌٝ ٠ٍجهر ثٌضٌو١َ ٚصمً ِؾجالس ثٌٛ جةؿ ثٌعم١ٍز وّج أشجًس ثٌعف١فٟ )صٙو

 ـٟ ظٛء ٔضجةؼ ثٌذقظ ٔٛصٟ والً ِٓ: انزٕصٛبد:

ِعٍّٟ ث٠ٌٌجظ١جس: عٍٝ فّظ ثٌضال١ِي ٚص،ؾ١عُٙ عٍٝ ثّضنوثَ ثٌقْجدجس ثٌي١ٕ٘ز، دواًل ِهٓ ث٢ٌهز  .ٔ

 ثٌقجّذز أٚ ثًٌٛلز ٚثٌمٍُ.

 دٌثِؼ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚصفع١ٍٙج.إهثًر ثٌّوثًُ: دضذٕٟ  .ٕ

ِ،ٌـٟ ث٠ٌٌجظ١جس ـٟ ث١ٌّوثْ ثٌضٌدٛٞ: دضٕف١ي هًٚثس صؤً٘ ِعٍّهٟ ث٠ٌٌجظه١جس عٍهٝ ثّهضنوثَ  .ٖ

 دٌثِؼ ثٌقْجح ثٌيٕٟ٘ ٚصفع١ٍٙج.

إهثًر ثٌٕ،ههجغ ثٌطالدههٟ: دئظههجـز دههٌثِؼ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ظههّٓ دٌثِؾٙههج ٚصفع١ٍٙههج ـههٟ ثٌّههوثًُ  .ٗ

 ثالدضوثة١ز.

ٍش إ١ٌٗ ٔضجةؼ ثٌذقظ، ٔمضٌؿ إؽٌثء ثٌذقٛط ث٢ص١ز:: دٕجًء عٍٝ انًمزطحبد  ِج صٛصَّ

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ثٌٌؼذز ثٌّٕضؾز ٔقٛ ِجهر ث٠ٌٌجظ١جس. .ٔ ِِ ًٍِ ث َٛ  ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثٌَن

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ـٟ ص١ّٕز ثٌضفى١ٌ ث٠ٌٌجظٟ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز. .ٕ ِِ ًٍِ ث َٛ  أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَن

لههجس صفع١ههً دههٌ .ٖ ّٛ ثِؼ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ـههٟ فصههص ث٠ٌٌجظهه١جس ٌٌٍّفٍههز هًثّههز ص،ن١صهه١ز ٌّع

 ثالدضوثة١ز.

ّٟ ثٌصؽ١ٌ ِمجًٔهز دذهٌثِؼ فْهجح ىٕ٘هٟ ِّجعٍهز ـهٟ  .ٗ ِِ ًٍِ ث َٛ هًثّز ِمجًٔز فٛي صَّع١ٌ دٌٔجِؼ ثٌَن

 ص١ّٕز ثٌطاللز ثإلؽٌثة١ز ٚثٌقِ ثٌعوهٞ.
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 لبئًخ انًطاجغ

 أٔالً: انًطاجغ انؼطثٛخ:

ثٌفعهجي ِهٓ ٠ًهجض ثألغفهجي فضهٝ ثٌْهجهُ ثالدضهوثةٟ. (. صهو٠ًِ ث٠ٌٌجظه١جس 1ٕٓٓدوٚٞ، ًِعهجْ ) -ٔ

جْ: هثً ثٌفىٌ. َّ  ع

ّٟ ثٌصؽ١ٌ عٍٝ ص١ّٕز ٌّعز ثألهثء ـٟ ثٌع١ٍّهجس ثٌقْهجد١ز ٕٕٔٓثٌذٕج، ؽذٌ ) -ٕ ِِ ًٍِ ث َٛ (. أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَن

 ٚصم٠ٛز ثٌيثوٌر ثٌضص٠ٌ٠ٛز ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثألّج١ّز ـٟ ثألًهْ. ِؾٍز ثالدضْجِز ثإلٌىض١ٌٔٚز. 

ِّ 1ٕٟٔٓ، عذ١و )ثٌقٌد -ٖ (. ـجع١ٍز دٌٔجِؼ إعٌثةٟ لجةُ عٍٝ ثألٔ،طز ث٠ٌٌجظ١ز ـٟ ص١ّٕز ِىٛٔهجس ثٌِقه

ّٞ ٌوٜ صال١ِي ثٌصؿ ثألٚي ِضّٛػ. ثٌّؾٍز ثٌضٌد٠ٛز. َ  .1ٖٙ-1ٓٙ، 1٘ثٌعوه

ّٞ ٌهوٜ ٕ٘ٔٓثٌقٌدٟ، ِّٛٝ ) -ٗ ِّ ثٌعهوه (. أعٌ ثّضٌثص١ؾ١ز لجةّز عٍٝ ثٌضَّعٍُُّ ثٌّٕعُ ىثص١جً ـٟ ص١ّٕز ثٌِقه

 ١ِي ثٌصؿ ثألٚي ِضّٛػ ـٟ ثٌْعٛه٠ز ]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ث١ٌٌِٛن.صال

ّٟ ثٌصؽ١ٌ.1ٕٓٓمجشمؾٟ، ِٟ، ٚعجًؾ، ٠ًُ ) -٘ ِِ ًٍِ ث َٛ  (. ثٌقم١ذز ثٌضو٠ًذ١ز ٌذٌٔجِؼ ثٌَن

ّٞ ٖٕٔٓثٌنجٌوٞ، ِٙج، ٚثٌٌٍْٟٛ، ِْفٌ ) -ٙ ِّ ثٌعهوه (. ٚثلع ثٌّّجًّجس ثٌضو١ْ٠ًز ٌض١ّٕهز ِٙهجًثس ثٌِقه

ثس ثٌصؿ ثٌْجهُ ثدضوثةٟ. ثٌّؤصٌّ ثٌغجٌهظ ٌضعٍه١ُ ث٠ٌٌجظه١جس فث٠ٌٌجظه١جس ٚصطذ١مجصٙهج ـهٟ ٌوٜ ص١ٍّي

 ثٌضع١ٍُ ثٌعجَ: صؾجًح ًٚؤٜ ِْضمذ١ٍزف. ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه، ث٠ٌٌجض.

(. ِوٜ ِّجًّز ِعٍّجس ث٠ٌٌجظ١جس ألّهج١ٌخ ثٌضهو٠ًِ ثٌضهٟ ٕ٘ٔٓثٌنجٌوٞ، ِٙج، ٚثٌٌٍْٟٛ، ِْفٌ ) -1

ّٞ ٌههوٜ ص١ٍّههيثس ثٌٌّفٍههز ثالدضوثة١ههز. ثٌّههؤصٌّ ثٌعٍّههٟ ثٌْههٕٛٞ صْههجُ٘ ـههٟ ص١ّٕههز ِٙههجًثس ثٌِقهه ِّ ثٌعههوه

ثٌنجِِ ع،ٌ: صع١ٍُ ٚصعٍُ ث٠ٌٌجظ١جس ٚص١ّٕز ِٙهجًثس ثٌمهٌْ ثٌقهجهٞ ٚثٌع،ه٠ٌٓ. ثٌؾّع١هز ثٌّصه٠ٌز 

 ٌضٌد٠ٛجس ث٠ٌٌجظ١جس.

ّٞ ثٌّضعهّٕز ـهٟ ِقضهٜٛ ِٕٙهجػ ث٠ٌٌجظه١جس ٌٌٍّفٍهز ٍٕٙٔٓلٛس، ّٚهجَ ) -9 ِّ ثٌعهوه (. ِٙهجًثس ثٌِقه

ألّج١ّز ِٚوٜ ثوضْجح صال١ِي ثٌصؿ ثٌنجِِ ثألّجّٟ ٌٙج ]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ثٌؾجِعز ث

 ثإلّال١ِز دؽَر.

 (. ثٌضو٠ًِ ّٔجىؽٗ ِٚٙجًثصٗ. ثٌمجٌ٘ر: عجٌُ ثٌىضخ.٠ٍٕٕٓٓضْٛ، وّجي عذوثٌق١ّو ) -1

. ِؾٍز و١ٍهز ثٌضٌد١هز، ؽجِعهز ثٌّٕٛـ١هز، ٕ٘ٓٓثٌْع١و، ًظج ِْعو ) -ٓٔ ّٞ ِّ ثٌعوه -ٕٗ(، 9)ٕٔ(. ثٌِق

٘ٙ . 

(. ٚثلهههع ثٌّّجًّهههجس ثٌضو٠ًْههه١ز ٌهههوٜ ِعٍّهههجس ث٠ٌٌجظههه١جس دجٌٌّفٍهههز 1ٕٔٓثٌ،هههٌّٞ، عفهههجؾ ) -ٔٔ

 .1ٖٔ-9٘(، ٙ)ٕٕثالدضوثة١ز ـٟ ظٛء ثٌذٌثعز ث٠ٌٌجظ١ز. ِؾٍز صٌد٠ٛجس ث٠ٌٌجظ١جس، 

(. ٘(. ثٌم١جُ ٚثٌضمه٠ُٛ ثٌضٌدهٛٞ. )غ 1ٕٓٓثٌ،١ل، صجػ ثٌٌْ، ٚأمٌُ، ٔجةً، ٚعذوثٌّؾ١و، دغ١ٕز ) -ٕٔ

 ٠جض: ِىضذز ثٌٌشو.ثٌٌ

ّٞ ٕٕٓٓصجٌقز، ًشج ) -ٖٔ ِّ ثٌعهوه (. ـجع١ٍز ثّهضنوثَ ثّهضٌثص١ؾ١جس ثٌضفى١هٌ ثٌّض،هعخ ـهٟ ص١ّٕهز ثٌِقه

-ٕٖٓ(، 1)ٖٕٚثٌيوجء ثٌّٕطمٟ ث٠ٌٌجظٟ ٌوٜ صال١ِي ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز. ِؾٍز صٌد٠ٛجس ث٠ٌٌجظ١جس، 
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ٖ19. 

ُِ ٕٗٓٓعذ١و، ١ٌُٚ ) -ٗٔ ضطٍَّذجس ثٌّعج١٠ٌ ٚعمجـز ثٌضفى١ٌ. (. صع١ٍُ ث٠ٌٌجظ١جس ٌؾ١ّع ثألغفجي ـٟ ظٛء 

جْ: هثً ث١ٌٌّْر ٌٍٕ،ٌ ٚثٌض٠ٍٛع. َّ  ع

ّٞ ٚأعٌ٘ههج عٍههٝ ثألهثء ٕٕٓٓعذ١ههور، ٔجصههٌ ) -٘ٔ ِّ ثٌعههوه (. ثّههضٌثص١ؾ١ز صو٠ًْهه١ز ِمضٌفههز ٌض١ّٕههز ثٌِقهه

 ثٌقْجدٟ ٌضال١ِي ثٌصؿ ثٌنجِِ ثدضوثةٟ ]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ثٌّٕٛـ١ز.

ّٞ ٌههوٜ ثألغفههجي دجّههضنوثَ ثألٌعههجح (. ٕٕٔٓعط١فههٟ، ٠ٍٕههخ ) -ٙٔ ِّ ثٌعههوه ص١ّٕههز دعههط ِٙههجًثس ثٌِقهه

 .ٕٕٙ-ٕٙٓ)عوه مج (، ٗٔثٌضع١ّ١ٍز. دقظ ِٕ،ًٛ دّؾٍز ؽٌٓ ٌٍذقٛط ٚثٌوًثّجس، 

ّٟ ثٌصؽ١ٌ عٍٝ ثٌضقص١ً ٚثٌضفى١هٌ ثالّهضوالٌٟ ـهٟ ٕٙٔٓثٌعف١فٟ، ٔجه٠ز ) -1ٔ ِِ ًٍِ ث َٛ (. أعٌ دٌٔجِؼ ثٌَن

ثألّجّههٟ دؽههَر ]ًّههجٌز ِجؽْههض١ٌ ؼ١ههٌ ِٕ،ههًٛر[. ؽجِعههز  ث٠ٌٌجظهه١جس ٌههوٜ ص١ٍّههيثس ثٌصههؿ ثٌْههجهُ

 ثألٌٍ٘ دؽَر.

ههجْ: هثً ٘(. ثالمضذههجًثس ٚثٌّمههج١٠ِ ثٌضٌد٠ٛههز ٚثٌٕفْهه١ز. )غ ٕٕٔٓعههالَ، صههالؿ ثٌههو٠ٓ ) -9ٔ َّ (.  ع

 ثٌفىٌ.

ّٞ 1ٕٔٓثٌعههٛض، ـههٍٛٞ ) -1ٔ ِّ ثٌعههوه (. أعههٌ ثّههضنوثَ ثّههضٌثص١ؾ١ز ثٌضفى١ههٌ ثٌٕجلههو ـههٟ صطهه٠ٌٛ ثٌِقهه

مٌٚٔهز دهجٌفُٙ ٌهوٜ ص١ٍّهيثس ثٌصهؿ ثٌنهجِِ ثألّجّهٟ ـهٟ ِو٠ٌ٠هز صٌد١هز ٌهٛثء ٚثٌطاللز ثإلؽٌثة١هز ثٌّ

 .ٕٙ٘-1ٖٕ، ٗٗثٌؾجِعز. هًثّجس ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز، 

ّٞ ٌهوٜ ص١ٍّهيثس ثٌصهؿ ثٌْهجهُ ثالدضهوثةٟ ٕٙٔٓثٌؽجِوٞ، أًِ ) -ٕٓ ِّ ثٌعهوه (. ِْضٜٛ ِٙهجًثس ثٌِقه

 ١ز.]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ثإلِجَ ِقّو دٓ ّعٛه ثإلّالِ

(. صم٠ُٛ ثألهثء ثٌضو٠ًْٟ ٌّعٍّٟ ث٠ٌٌجظ١جس دجٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ـٟ ظٛء 1ٕٔٓثٌؽجِوٞ، ِقّو ) -ٕٔ

ِّجًّههجس ثٌذٌثعههز ث٠ٌٌجظهه١ز. ِههؤصٌّ ثٌض١ّههَ ـههٟ صعٍهه١ُ ٚصعٍههُ ثٌعٍههَٛ ٚث٠ٌٌجظهه١جس ثٌغههجٟٔ فثٌضطههًٛ 

 آـجق ِْضمذ١ٍزف. ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه، ث٠ٌٌجض.-ثٌّٕٟٙ

ح صال١ِهي ثٌٌّفٍهز ثألّجّه١ز ٌّٙهجًثس ثٌضمهو٠ٌ ٚثٌقْهجح ثٌهيٕٟ٘ (. ِوٜ ثوضْج111ٔلجُّ، ٔٙجه ) -ٕٕ

 ـٟ ظٛء ِٕج٘ؼ ث٠ٌٌجظ١جس ثٌؾو٠ور ]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ث١ٌٌِٛن.

(. أعههٌ ثّههضنوثَ أّههٍٛح ث٠ٌٌجظهه١جس ثٌي١ٕ٘ههز ـههٟ صقْهه١ٓ ِٙههجًثس ثٌقْههجح ٕ٘ٔٓوضجٔههٗ، فٕههجْ ) -ٖٕ

ثٌغجٌهظ ثألّجّهٟ ـهٟ ثألًهْ ]ًّهجٌز هوضهًٛثٖ ثٌيٕٟ٘ ٚثٌضقص١ً ـٟ ث٠ٌٌجظ١جس ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌصهؿ 

 ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ثٌعٍَٛ ثإلّال١ِز ثٌعج١ٌّز دجألًهْ.

(. ـجع١ٍههز ثّههضنوثَ دٌٔههجِؼ ثٌقْههجح ثٌههيٕٟ٘ ـههٟ ص١ّٕههز ثٌههيوجء ثٌذصههٌٞ ٕ٘ٔٓثٌٍق١ههجٟٔ، ؼ٠َههً ) -ٕٗ

ؽْهض١ٌ ؼ١هٌ ٚثٌٌْعز ـٟ ثألهثء ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌصؿ ثٌٌثدع ثالدضوثةٟ دّو٠ٕز ِىهز ثٌّىٌِهز ]ًّهجٌز ِج

 ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز أَ ثٌمٌٜ.

(. ِْههضٜٛ صّّىههٓ ص١ٍّههيثس ثٌصههؿ ثٌٌثدههع ثالدضههوثةٟ ِههٓ أدعههجه ثٌذٌثعههز ٕٕٓٓثٌّط١ههٌٞ، عجة،ههز ) -ٕ٘

 ث٠ٌٌجظ١ز ]ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ثٌمص١ُ.
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(. ص١ّٕهههز ثٌذٌثعهههز ث٠ٌٌجظههه١ز صٛؽهههٗ ؽو٠هههو ٌٍٕؾهههجؿ ـهههٟ ٕٗٔٓثٌّعهههغُ، مجٌهههو، ٚثٌّٕهههٛـٟ، ّهههع١و ) -ٕٙ

س ثٌّو١ًّز. ثٌّؤصٌّ ثٌٌثدع ٌٍؾّع١ز ثٌْعٛه٠ز ٌٍعٍَٛ ث٠ٌٌجظه١ز )ؽْهٌ( فصعٍه١ُ ث٠ٌٌجظه١جس ث٠ٌٌجظ١ج

 ٚصعٍّٙج ـٟ ثٌضع١ٍُ ثٌعجَ: دقٛط ٚصؾجًح ِض١َّرف. ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه، ث٠ٌٌجض.

(. ِوٜ صّىهٓ صال١ِهي ثٌصهؿ ثٌغهجٟٔ ِضّٛهػ دّٕطمهز ثٌمصه١ُ 9ٕٔٓثٌّعغُ، مجٌو، ثٌّٕٛـٟ، ّع١و ) -1ٕ

 .٘ٓٔ-1٘(، ٙ)ٕٔثٌذٌثعز ث٠ٌٌجظ١ز. ِؾٍز صٌد٠ٛجس ث٠ٌٌجظ١جس، ِٓ ِٙجًثس 

(. ـجع١ٍز ثّضنوثَ ثٌعوثه ثٌص١ٕٟ ـٟ ِٙهجًثس ثٌقْهجح ثٌهيٕٟ٘ ٚثٌضقصه١ً ٖٕٔٓثٌّع١ٌٛز، وفجؿ ) -9ٕ

ٌع١ٍّضٟ ثٌؾّع ٚثٌطٌؿ ٌهوٜ صال١ِهي ثٌصهؿ ثٌٌثدهع ثألّجّهٟ دّقجـعهز ِْهمػ ]ًّهجٌز ِجؽْهض١ٌ ؼ١هٌ 

 ِٕ،ًٛر[. ؽجِعز ثٌٍْطجْ لجدُٛ.

(. ِْضٜٛ ثٌذٌثعز ث٠ٌٌجظ١ز ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌصؿ ثٌْجهُ ثالدضوثةٟ دّو٠ٕز ٕٕٓٓثٌٍّٛفٟ، أ٠ًؼ ) -1ٕ

 .ٕٙٔ-1ٕٔ(، ٖ)ٖٕث٠ٌٌجض. ِؾٍز صٌد٠ٛجس ث٠ٌٌجظ١جس. 

(. ففؾُ ثٌضَّع١ٌف ثٌٛؽٗ ثٌّىًّ ٌٍوالٌز ثإلفصهجة١ز. ثٌّؾٍهز ثٌّصه٠ٌز 111ِٕٔصًٛ، ًشوٞ ـجَ ) -ٖٓ

 .1٘-1٘(، 1)ٙٔص٠ٌز ٌٍوًثّجس ثٌٕف١ْز، ٌٍوًثّجس ثٌٕف١ْز، صصوً عٓ ثٌؾّع١ز ثٌّ

 (. أّج١ّجس ثٌم١جُ ٚثٌضم٠ُٛ ثٌضٌدٛٞ. ث٠ٌٌجض: هثً ثٌىضجح ثٌؾجِعٟ.ٕٗٓٓث٠ٌٛٙوٞ، ٠ٍو ) -ٖٔ
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Abstract: 

The study aimed at investigating the effect of the little Khwarizmi program 

in developing procedural fluency skills and number sense among pupils of 

primary schools. The study adopted the experimental method. The sample of the 

study consisted of (17) students in level one, and (10) students in level two in 

the early grades of primary stage enrolled in the little Khwarizmi program in 

Riyadh. The researcher has built two tools, procedural fluency test and number 

sense test for both levels one and two. The study found that there are statistically 

significant differences at the level of 0.01 between the mean scores of the 

students in both pre- and post-measures of procedural fluency skills and number 

sense, in favor of the post-application. 

 

Keywords:little Khwarizmi program, procedural fluency, number sense, 

primary schools. 
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