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� � � � � � � � � � � �
:  

 ، ���" 

 ر"ی�+� وا�*��, 
� أ�ن+/ ،1 ���3 أ23 إ��� �1 أو0دن� ��ذا ی��� /4 ا���   
 � أ��� ، وإذا اس�6��+� و��"�ت+� "�4 ا���� ا����ازن ه�ً/ و��6ً*، و9:3ه� "�4 إ�8ق �

�/ ?@A�  ، ن@�ن �B�C  � سه�����Dو ل /4 إرسء أن نIدي وا�*� ن�Gه�، ونEFG أه�ا/�
�3
 ا��Lس�� /4 ��ء �� ?Mت� 
��:6�/ ، 
F380ن86ق ا�6:? /4 ا���ا3? ا� 
"�ة ص�* 

 ،
�"
 ا���0OAوا��� 

 ، �Cا /ن �*��
 ا������"
 ا�:�د ، وت@�ی1 ه�ی�P ا�Cات�
 وا���0��Qش
 �Sا�1 ا��� T�8� ���� �3 Uإ� �ه ا�6:? ت�سFا��4 ی��.  


4 �3ة ا�:�د /+4 ا�:��ة ا��4 ت��� /�+  �رات     إذا ، ���3/ 
 ا�6:��
 �1 ا���ا3? ا��+�
 
F�6ی� ?F��4 ا��:@�� ا���" P���:� آ�رة� C�� ?:6د ا���ی� �ا�6:? وت�:�T ��اه*X/ ، Pذا �

 4/ P�*,ر 
� ت�� /4 هYC ا����3�  ��� ا��*درة وا]��اع، و�+�/ 

 ی��2 "��*�A��و 
���"
 ، �ةا�����Gي ا��� P�
 ا���4 0آ����  .و�� ی@��2 "داتP ، /�1 ی��@1 �1 ا0س���ار /4 ��

تE آ? �P� 1 ص�
 �1  �ی2 أو ���� " U�" \Fا��4 ت 
���O�ا�� 
��� �� T]ی� E*س �     
 Bل ،وذ�
 ریض ا^�:���� Eت" U�" \Fت 
 ا���6Qة ه����O�ا�� ?�� ، P����ا�6:? وت 
�����

+�  �1 أدوار ت��M? /4 ا^ت4 ��:-    
    ) 2000س+م "*� ا��1�3،  (

o  ���d�6Q وا���S� ��cGض ا����� e�Qی   .آ��CQة  �ار /��
o 
� ا�Cي ی+�ف إ�U تE�FG أه�اف ت���ی+���� 

 و��س*
 �����g\  آ���ة ، و�����+�

 Pت  . وت� �
o Fوت، +�h38� 1 خ8ل� ،�
 ا��������� 
�hل آ��ت ا^�:�G�   .�ی�+
o  

 ��Fرات ا^�:ل و�3وده� �1 خ8ل ��ا *�+ ا������QAا�:�دي آ� ����� وت�Fی�+

ل :�j�.  
o  ل
 ت�+� /4 ت�/�� خ*�ات ت�����
 ���g\ ا^�:O�� �/ت� k�G� �  .آ��ی�ة �����
 ا����
o  
�" ���رة /�دی
 و��+�:�^ آ��ب 0, آ��ش�ة ، و���+
 �1 خ8ل ��"�ت+

 ً�"و0آ��ب ا��Fرة "�U ا��:"? �\ اoخ�ی1 وا����? �\ , ا����ك ا��F*�ل ا���
 
"�ه� ا�Cات�A�                          .Sluss , 1999)(   

    
 k�3 ى ا����6ب���ا�� Uت�ق إ� �� ن ��ا�� إ"�اده/ �q  -:    ر,� دور ����
 ا��و[
 ا����

ج إ�U أشرت ا��راست ا���)  1(�Gل تل ا�6:��
 ا��*@�ة أن ����
 ریض ا^�:g� 4/ 
��
 U�" ا��*@�ة 
ل ا�6:��g� 4/ �6رات��� 
� وت�ری� 2���� ��U�" ?h ص�
 ودرای@G� إ"�اد

E�*6وا�� 
ت ریض . ����ى ا���hی/�A� 1� U�h�ا� 
�*�Sأن ا� Uت أخ�ى إ�آ� ت��A دراس
ر أن ا���? /4 هCا ا���ع �1 , 8ت ����? /�+ ا^�:ل /4 ا���1 ا����I� ��, 4ه*�"�

 4��Qت "�? �+�4 ت  .0 یEG أن ت��Y0 إ0 �1 أ"�ت �P إ"�ادًا خصً, ا��Iس�
    ) 2000س+م "*� ا��1�3،  (
 )2(   Uإ� ، ، 
ت ا����ی��g�� أو[ع آ��ت وش�2 ریض ا^�:ل ���Fت 
�g� ی��Fر ت  أش

 ن�ا43  ��ر أذآ� ��+:*  
ل ا�6:��
 ) أ     (g�    4/ 1���Qا���ری� �1 ,�� ا��� 
Oء ه�c"1 أ"�اد آ*��ة �1 أ���ت

 1���Q�� ��, 1������ ةCت  .�+YC ا�@��ت وآB�C ا"��د هYC ا�@��ت "�U أس
ت ا���? /4 ریض   ا^�:ل،و"�م و��د ) ب    (����Gى ا���Fرات ا��راس�
 0 ی�*U ا��3

ن2 ا��4F�*6 ا��رش وا���gا� C�:ق ت���ی ?�.  

                                                
* 
�gا� ?�@Aت �
ب  وزی� ا����� وا��و�� ����� ا����� ر�� /  ���ار ا��� ا���
ذ ا��آ��ر  ت!" �#$958 �%� 2000  



   
ت ��@� 
FG2 ا����Aل ،أو ا� س*E ی��U أن ����
 ا��و[
 ت��Qج �1 آ��ت ریض ا^�:�    

ت �*�u ا��+رات ،و�1 أه� هYC ا��+رات �+رة ت�Gی� ا^ه�اف �F�� ��, 1وه 
ا�����

 ا����Sات ا���اد �M�� 
إ�3اث+  /4 س��ك ا�������1 ��� ا�������
 ،وت�� ا^ه�اف ا�������

رة ا�����
 ه� /4 ت�Gی� ا��:ه�� ، وا������ت ، +� ?Mوت�� ، �ت ا����� وا��������� ���وره
 
 ا�@�2 ا���رس�
 وأد�
 ا����� ، ویU�" E�6 ا�����+��cت ا��4 ت�هgرات ، وا0توا��+

 
F�رة ت��G? ا����Gى ”ا��+� ” ?�Gأن آ? ه�ف ی k�3ى و��Gن2 �1 –�9ًء �1 ا��� 
 �1 "���
 ت��G? ا����Gى �1 �:ه�� ،وت����ت –��ان2 ا����� �� ت��G? ا^ه�اف �� ن���/ 

هت gرات، وات  .،و�+
   

 �Mل �1 أآ    إذا آن و[�ح ا^ه�اف ، وت�Gی�ه ، أ�ً�ا �+ً� ، /Xن ���3
 ریض ا^�:
� T]ی� ا��ا�Gا�� Bج ذ��G1 ا���ا3? ا��4 ت� P� �� Bوذ� ، 
ل ا����/
 ا�����"g� 4/ �ه�:��

 ، 
+� 1� ، �ت ا������ وا�������" أث� وا[T  /4 ت�Gی� ا^ه�اف ا�������
 ، ا��4 ت�ور ��3+

 أخ�ى+� 1� ، 
0ت ا����/
 ا�����"g� 1�� d+�? ا����وت.  

   

 ا�����
 �A:      وا��Iال ا��+� اoن ه� *�
 ریض ا^�:ل �1 �+رة � ��ى ت�@1 ا�6*�

  ت��G? ا����Gى ؟
   

 
 "1 هCا ا��Iال، م ا�*k3 ��راس
 اس�86"�
،ت� خ�8+�و�
 ا]�G��   :  
   

 ریض ا^�:ل /4 ��[�ع   -1*�A� تت ا�����*�6�� 
F�
 ا�Q*�ات ا��/���   ” ?��Gت


 ؟” ا����Gى ��@�� 
F�  خ8ل س��ات دراس�+1 ا��ــ
ت ش�*
    و �*�ت ،أن  �*� ت*�1 ��*k3 �1 خ8ل /eG ا�@�2 ا��4 درس�ه ، وسIال ا�6

ط �� ت�رس1 ��[�ع ���� 
[�1 أي �1 ”  ت��G? ا����Gى ” ریض ا^�:ل �@��
 ا�����

  .ا���[�"ت ا��4 درس�ه �1 ا�:� 
 ا^و�U�3 U ا�:� 
 ا��ا��

   

 ر -2*�A� ت�hت ا����*�ط   ت� ت@��} ا�6���� 
 و"�ده1 ث�ن�1 –یض ا^�:ل �@��
 ا�����

 
*�ت �1 آ�ب –� 
 /4 ث�ن �6��cا��� �ت ت���
 ا��+رات ”  �س��Qاج ��ان2 ا���� 6�
 
�]
 ا��ی�F6ن4 ،” ا���Mى ا����ل ا��
 )1998أس�ء ���G ، ( ا���Fر "�U أ�:�، وآB�C آ�

ت، و   )1(آن� ا���ئ� آ� ه4 �*��
 /4 ��ول ا^ه�اف ا�������
 �+YC ا�*6
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  )1(جدول 
  نتيجة حتليل احملتوى

   
ا���د ا�@�U        ا��:ه�� م

ت *�6�� 

ت �"�د ا]�
   
O�Qا� 

 
ا���*
 ا���Oی

O�Qت ا����� 

1 
��Qا� 
"��g69,87 58   83      ا�� % 

 % 63,86 53        83      ا���ت�ــــــــــــــــــ2 2

3 
ه�� ت�������ـ:�      62,65 52   83 % 

4  E�Sا�� U�Gا���
 وا��:��ح

     83 81 97,59 % 

 % 75,90 63 83    ا����6ــــــــــــــــ�? 5

 % 78,31 65 83       ���ازي ا����8�6ت 6

 % 90,36 75 83       ا����qا^3ـــــــــدى 7

ت ا���دث*ــــــــــــــــ 8       100% 83   83 

   
ت ا�����ت ت��اوح ��1 ) 1(    ی�Tc �1 ا��gول *�6�� 
O�Qت ا�� %63أن ن�*
 ا]�

ت100%، 
 /U ا�*6��cا��� �
 ��ان2 ا����/��� U�" 1+رت�F� {�] U��ا یCوه ، .  
   
)3 (4/ 
��cا��� �ت ش�*
 ریض ا^�:ل ��gان2 ا����*�   أدى "�م ت�@1 �

 

 إ�U ا�d�Q ��1 ا^ه�اف ا��������]ت �1 �:ه�� و�+رات ری         ا�*6
 
6Aا^ن ?Mت� ط ، /^ه�اف هU أ,�اض ا���ری� ، ����Aا�� Pوأو�        

        ا��سئ? 4��D تEFG ت�B ا^ه�اف ، /�+�ف ی�} �:+�ً� ،أو �+رة ، أو
ًه ، ی�� \ أن ی@��*P ا�6:? ��� ا�gات  ، Bخ8ف ذ� U�"ری� ، و�� 
ط ه� خ*�ة ت�����A��/ 

  . ی��Aك /�+ ا�6���F� 2 تE�FG ا�+�ف 
   

  :مشكلة الدراسة ، واألسئلة التي جييب عنها
   


 ا��راس
 /4 اoت4 �@A� دت�Gت ، E*س � U�"      ): 1�6��ل 0 یت ش�*
 ریض ا^�:*��

 /4 آ�2 - ا��:ه�� وا��+رات وا������ت – ا�����  ا����ف "�U ��ان2��cت ”  ا��� 6�


�]
 ا��ی�F6رات ا���
 إ�U ” ت���
 ا��+/][وذ�B ���م ���/�+L� 1س��ب ت��G? ا����Gى ، �
 �
( "�م  �رت+U�" 1 ا��:� 
 ��1 ��ان2 ا�����]ه�� ا��ی:��� 
F��رات ا���وا��سئ?  ) ا��+

6
 اAى وا^ن��Gا�� ?��Gرة ت+� 
����� ����4 ت�+� /4 ت���+،وهCا � یIآ� أه��
 و[\  ��ن
رات+1 +� U�" �@�ی� ط ، ������ 

 ریض ا^�:ل �@��
 ا�����*�A� تت ا�����*���ى ا�6

 ��� ، وا��Lآ� �1 /����P ، وس�ف ی��
 ا^ه�اف ا�������
، وآB�C ت�gی2 ا�*�ن,/4 ص�

 "1 ا��Iال ا��ئ�� ا���4ا�*k3 ا��
 �1 خ8ل ا]�F�
 ا���@A�:  

   
  
  



 
ت ش�*
 ریض ا^�:ل �@��*�رة ت��G? ا����Gى ��ى �+� 
� ا����Fح ������ ا�*�ن�  
ط ؟���� 
  ا�����

   


 ا�:�"�
 اoت��Oال ا^سI�ا ا�Cوی�:�ع �1 ه:  

ت ش�*
 ریض ا  )1(*�س�1 ا�F*�4 وا�*��ي   � ا�:�ق ��1 ���س46 در�ت ��Fل /4 ا�:�^
رة ت��G? ا����Gى ؟+��  

ت ش�*
 ریض   )2(*�رة ت��G? ا����Gى ��ى �+� 
� ا����Fح /4 ت����
 ا�*�ن��"/ �  
  ا^�:ل؟

   

  :فروض الدراسة 
   



 ا�:�وض اoت�G1 ص� EFGا�� k3ول ا�*Gی       :  
)1( � 1��  

 ا���gی*�
 /4   ی��� /�ق ذو د�0
 إ�3ئ�"��gت ا��*���س46  در�ت �

س ا�*��ي�Fا� T�س�1 ا�F*�4 وا�*��ي ��+رة ت��G? ا����Gى ، ���Fا�.  
 )2(  4���رة ت��G? ا����Gى ��ى أ/�اد      ا����
؛ و�+� 
� ا����Fح /4 ت����  ی�+� ا�*�ن

   %�90 �1  ، ا���0
 ا�����
 أآ*1,2ت@�ن ن�*
 ا�@�2 ا����ل أآ*� �1
   

  :حدود الدراسة 
   
)1(  

 ریض ا^�:ل، �@��
 ا�����*�A� تت ا�����*�
 �1 ا�6��" U�" kG*ا ��� ا� 

 4��gم ا�ط /4 ا������ 
  . م 2000/ 1999ا���"�

”  ت��G? آ�ب )2(�]
 ا��ی�F6رات ا���ت ت���
 ا��+ 6� ” UنM9ء ا�gا� ،UنMى ا����ا�� ،


  ���ارس وزارة ا�����
 وا������ /U ا��م ، ا���Fرة FGل ا���"�U  أ�:ل دور ریض ا^�:
  . م 1999/2000ا��راس4 

   
   
   

  :أهمية الدراسة
   
)1  ( 
��Qا� ?*  � ��3یً، ه� ��[�ع إ"�اد ا����ً"�]�� ��ت�*\ أه��
 ا��راس
 �1 آ�ن+ ت�

� 
 ریض ا^�:ل،  �@�ن+ ت���? �\ ،  وت9داد أه��
 هCا ا]"�اد "��� ی@�ن ���+ً����
 4" و[\ أس� ا�*�ء ا��:�4، وا���0+�/ �
 �1 ��ا3? ا���� ا��4 ی��+� 
ا��3�� 4/ ?:6

 ?*F��ن ا��
. ،وا��4�F ، ]ن���ت ا��O:ا� 
  :وت:�� ا��راس
   
·    
ن+ ]�3ى- آ���:�� أول -����
 ا��و[F4 إت/ ��رات ا���ری�   k�3 ی�+� ا�*�ن+�

رة ت��G? ا����Gى+� Uوه 
  .ا��+�
·    ���466Q ��ا�� و آ�2 ،  ���3
 ریض ا^�:ل ، k�3 ی�@�+� ا0س�:دة �1 ا�*�ن

 ر ا��:+�م ، أو  ا��+رة ، �k�G ت���ف "��++q2 إgی k�3، k3ا���ری*4 ا�Cي أ"�Y ا�*
 
��+�� 
  . ا�����



� أن ا��*�ة ���� �@�Mة ��ی�ي ، و���+4 دور ریض    ·+� 
ا^�:ل k�3 تh+� ا��راس
 YCه ه�� ، وا��+رات ا��4 ت���+:��� 6
 ا��4 ت�رس+ ا�����
 ، و�@1 ا^ه� ه� إدراآ+Aا^ن

 
6Aا^ن.  
   
 National Council of Teacher of( ت��شU  هYC ا��راس
 �\  ت�Fی�  )3(

Mathematics NCTM 2000 ( ض1 ���3
 ری" �ا^�:ل ، وا�Cي  أوص�c� Uورة /+
ت ���E ، ��@�ن1  درات "�U ت�و��A� P  �1 ا���ون
 ، أث�ء �]ا�����ت ����Gى �دة ا��ی

ت ا������ وا����� ،آ� أوص�c� Uورة أن ت�ح �+1 ا�:�ص
 ���gی� ���/�+1���".  
   
   

  :أداة البحث 
   

وه� �@�ن �1 ص�رت�1 ” ���ف "�U ا��:ه�� ا�”    أ"� ا�*k3 اخ�*ًرا  أس�Y  اخ�*ر 
 ��1�c /4 آ�2 +c��   ت ت ، وت�B ا�*6 /1��O ، آ? ص�رة �@�ن
 �1 ث�ن �6@�� ”

 
�]
 ا��ی�F6رات ا���ت ت���
 ا��+ ، وا�*�u اoخ� أ"�ه ا�*U�" k3 ن:� ا����ال ” �6
* EG��  ، )1 ( �+:ا�� U�" ف��ا�� 

 ؛ وت�G? ، وی2�6 �1 ا����� م ا�Cي ت���P هYC ا�*6

 
�
 ا]��
 ، وتU�" ?�G ا��ر�
 ص:� /3 4G�Gا�� 
�
 ا]��"�U در�
 وا�3ة /3 4
 
O�Qا�.  

   

  : اإلطار النظـــــري
   
  :ت��G? ا����Gى)  أ(
   

  خ*�اء ا���ه� وت@������+�Fا��4 ی� 
��Qرات ا���   ت�� "���
 ت��G? ا����Gى �1 ا��+
� ���1ا���" +�� {�Lا��4 ی� 
وا����� ی���6\ . ����، وذ�U�3 B ی�@�+� ا]س+م /4 ت���
 ا����/

 �
 /Xن ا�����Gا� YCه U/و ،P�2 ت�ری��إآ�ب هYC ا��+رة إ�U ا��G ا�Cي ی�@�P �1 ت�6ی� أس
ذ�B ی���Qم أس����G�� 2? ا����Gى ت��Q} "1 ا^س��2 ا��4 ی�*�+ ا�Q*�اء ا������Qن، و 

?��Gا�� 
وی���6\ ا����� تE�FG ا��gان2 . 0خ�8ف ا�+�ف ا�Cي ی�Y�A آ8ه� �1 وراء "���

 ت��G? ا����Gى����� PنF1 خ8ل إت� 

 اoت���gا]ی:  

   
 ت2�g ا���Aائ�
 /4 ا���ری�، k�3 ی�*T ا���ری� ���+ و��آ9ا ��E�FG ا^ه�اف  -1

�6Q1 خ8ل ت� Bدة، وذ��Gا�� 
�?) تd)��cG ا�������@�� ���.  
2-      اخ��ر ��اخ? ا���ری� ا��4 ت��س2 �\ ا��:ه�� وا������ت وا��+رات ا��4 ی�@�ن ��+

  .���Gى ا��رس
  . اخ��ر ا���اد ا�������
 ا��4 ت��س2 �\ �@�نت ���Gى ا��رس    -3
4-    ��Gت � اخ��ر أس��2 ا���Fی� ا���س*
 ^ه�اف ا��رس وا��4 ی�++�,  . ? ا����Gى /4 ص�
5-  Uرات إ� زیدة آ:ءة ا����� /4 ��ا�+
 ا�:�وق ا�:�دی
 ��1 ا�������1، /�1 خ8ل ت��G? ا��+

 ��:�وق ا�:�دی
 ��1 ا�������1F/و �6
 ا�*�ء �@? ����Fی� ن�G+? ت�ی 
6��� 
رات /�"�+�.  
   

                                                
ت أر م *   .16َ،17،18،،3َ،4،4َ،7،7َ،8َ،10،14،14َ،15،15َ،16 ،2َ أ"� ا�*k3 ا�*6



   
   :و"���
 ت��G? ا����Gى ی�@1 أن ت�� "�U ����ی�1 ه�

   
ه� : ا�����ى ا^ولhن ا���cوص} ا�� U�" ���Fي یCى ا��ص:4 ا����ا�� U�" وه�

Pوو�3ات ?��Gت ا��O:� F/و 
دة ا]"8����� Tا���ی.  
ن4Mى ا����ا�� : "1 –وه� ا�����ى ا��4���G ا�Cي ی��� إ�U اس��Qام ا���ئ� ا��4 ت� ا���ص? إ��+

?��Gا�� 
���" Eت-��ین�*�� 
 ا^خ�ى /4 آA}  ��� ر�6+�MG*ات ا���Sت وا��� وا������
ت ا����+�/
 �1 وراء "���ت ا���A أو ا���ض أو �g0س�� I*ن وا�����c��� 
�:Qا� ا���ای


  .  ا]ذا"
   

 خ�ئe ت��G? ا����Gى

   
   :�1 أه� خ�ئe ت��G? ا����Gى � ی�4 

   
  Descriptive   أنP أس��ب ���ص} -1

Gی+�ف أس��ب ت   U��ی ��? ا����Gى إ�U ا��ص} ا���[�"4 ��دة ا0ت�ل، وا��ص} ه�
 �ئFا� ?�" ���Fوی ،+� I*1 ا���� ه�ة آ� تF\، و/U [�ء ا��Fان�1 ا��4 ت�@��hا� ���ت:

ت، وی�Fم ت:��� ��[�"4 د ���c�� Eن+، أي O/ Uإ� +��Gدة ا��4 ی��U�" ?��G ت���} ا���

 ا����G?ی�� ا��ص} ه� �3ا أ0 ی������ �ئFا� Yا��.  

   
  Objective: أنP أس��ب ��[�"4 -2

 EFGو�@4 ت� ،
   ا���[��
 ص:
 أسس�
 �1 ص:ت أي "�? "��4، وهU ت��U ا�*�� "1 ا�Cات�
ت*Mا���ق وا�   .ا���[��
 oي "�? "��4 ی2g أن ی��ا/� /�P ش��

����Gى ی2g أن ن��F أدوات ت��G?  ���[�ع ت��G? ا Validity    و�@4 ی��/� ش�ط ا���ق 
ءة:@� Pس�F� ��]و   .ا����Gى �

ت *Mو�@4 ی��/� ش�ط ا�     Reliability � ^دوات ت��G? ا����Gى ی2g أن ت�U6 ن:� ا���ئ
� ا^دوات ن:�P أو أ/�اد Dخ�ون��� 
وهCا ی�2�6 أن . ت�Fی* إذا أ"�� اس��Qا�+ س�اء ��اس6

تO:� ت  . ا����G? /8 ی��Q} ا�*�M3ن �LAن+ی@�ن ه� ت��ی:
   
3-�h�� أس��ب Pأن :  Systematic  

 
 ی�Tc �1 خ�8+ ا��6Qات ا��4 �� �+���" 
� ه� أن ی�� ا����G? /4 [�ء خ6�hا��� U��ی   
  � ان�+U إ��P �1 ن�ئ� Uإ� k3 ی��U و[\ إ�ر "م .  ا��U�3 ?��G ان�+U ا�*cأی ��hوا���


 تLخP�/ C آ?��*� \� E:رة ا��4 ت����ت �O:ا� YCض ه�" �ن+، وی�@� ?��Gت ا��O/ 1� 
O/ 
?��Gا�� 
  .ا��دة، و ا�+�ف �1 "���

   
  Quantitative:  أنP أس��ب آ�4-4

 1� ��M1 آ" Y9ی�� � �   إن ا"��د ت��G? ا����Gى "�U ا���Fی� ا�@�4 آLسس ���راس
 ه� أه
تP إ�U أر م "�دی
، أو ت�Fی�ات أس��2 دراس
 ��اد ا0ت�لh38� 
����� k3، k�3 ی�Fم ا�*


ه�ة ت*�و �P /4 ا�@�2 ��[�ع ا��راسq ?أو ی�ص� ��ى ت@�ار آ ،��Mآ ،?��  ?M� ،
  .آ��
 
ئ�Aا� 
وت �  � P�FF3 �1 ت�Gل ا���ن4 ا�@�:�:�� +��Fت 

 ت�:وت /4 در�:��Qم ا�����وا�   

دی� آ��
 ت�F� Uل إ��Fا ا���د یCه U/4، و���ن�ن ا�Fا� 
�M�� 4ت@�ن ه 
�]
 ریSغ /4 ص�
� ی��Gل إدراآ� ا�@�:4 إ�U إدراك آ�4 �� ن�رآP”زآU ن��G� 2�gد � � ��" 0 ”)  2�gن Uزآ

،1963، 3(?��Gت ا��
 �1 ص�ق وث*��+�� EFGن� ���gی� ا�@�4 ی�Fوا��  ،.  



   
  Scientific  : أنP أس��ب "��5-4


، أي أنP ی��} ����ق �"�]���س*E ا]شرة إ�U أن أس��ب ت��G? ا����Gى ی��} �
 س*X/ Eن أس��ب ت��G? ا����Gى � Uإ� 
/][ت، وه� �1 ص:ت ا^س��ب ا����4، �*Mوا�

  :ی��} �@��M �1 ص:ت ا^س��ب ا����4 نCآ� ��+
·   Gاه� ا���q 
��ى إ�U و[\        �ان�1 ی+�ف أس��ب ت��G? ا����Gى �1 خ8ل دراس

u�و� +c�� 1�� 4ت ا��  .��:���ه، وا�@A} "1 ا��8 
·        ت ا����G? ا��4 ی�� اس��Qا�+O:� دة�G� 
  .ی�� و[\ ت��ی: إ��ائ�
دة         ·� ط ا��4 ت��Gی+Fا�� E��ى ��ص} وت���Gا�� ?��Gأس��ب ت �  ی+�

�" �@Gوا�     0ت�ل، وهCا ی�+? /+�++�. )               ،
   )37 :24، 1987رش�ي ����
   

   :   إجراءات حتليل حمتوى الدرس 
   

 �2 "���
 ت��G� ?��Gى درس "1 ت�ؤل رئ�� ی2g أن یc�P ا�����gت       )?��G��� �ئFا� (
ذا هCا ا��رس؟ أي ه? خd6 هCا ا��رس ���ور �3ل �:+�م؟ أم �+رة؟ أم : أ��P وه��� ��,

  ذ�B؟
   

 �" ی�P��c ا��رس �1 ��ان2 ا�����، وت��" {A@ى ت��Gا�� ?��Gت 
و�1 ه� ن�g أن "���
 F/ى و��Gا�� ?��Gت 
م ������Fو�1 ا���@1 ا� ،
G]رة وا��� 

 ا^ه�اف ا����آ�,"�U ص�


��  :����اءات ا��
   
1-  
�" 
�3
، U�3 و/U هYC ا��6Qة ی��  �:   �اءة ا��رس  �اءة إ���ـ�اءة ا��رس  �اءة /

  .ی�� ا����ف "�U ا�+�ف ا��م �1 هCا ا��رس
��� ت�Gی� ا�+�ف ا��م �1 ا��رس، تLتU هYC :   �اءة آ? /�Fة ��F/ 1ات ا��رس "�U �3ة  -2

ا��6Qة وهU  �اءة آ? /�Fة ��F/ 1ات ا��رس "�U ان:�اد، وذ�B ^ن آ? /�Fة �+ ���U خص 
س*E ت�Gی�Y، و�1 خ8ل هYC ا��6Qة ی�� ت�Gی� � إذا آن� هYC ا�:�Fة ی�Qم ا�+�ف ا��م ا�Cي 

 ،

…ت�ور �3ل �:+�م، أم �+رة، أم  ��:��Qا�� �  . إ�� �1 ��ان2 ا����

 ی�� ت�Gی� :   و[\  ئ�
 ��gان2 ا����� ا��4 ی�ور ��3+ ا��رس   -3F��1 خ8ل ا��6Qات ا��


 ا��4 ی�:��Qا�� �ئ�
 ��gان2 ا���� ?��Gا��رس ��[\ ا��   .ور ��3+
4-    

 ا^ه�اف ا�������,وهYC ا��6Qة ه4 ا��6Qة ا^خ��ة �1 خ�6ات "���
 ت��G? :   ص�

ن2 ا����� ا�Cي g� 
 ه�ف، أو "�ة أه�اف ت�����
، �3ل آ? /�Fة ت*�,ا����Gى، k�3 ی�� ص�
 
,ا^ه�اف ا�������
 ^ن ��ان2 ت�ور P��3 ت�B ا�:�Fة، و�1 ه� ن�2�g ا�� �ع /4 أخ6ء ص�

��
 أ�G]وا �G*أص �     )161 ،  1997آ�ل زی��ن، (.          ا����
  

ت�]  ت��G? ا����Gى /4 دروس ا��ی

 /4 ا����Gى، ��cا��� �ی�9م ����G� ?��Gى ���1 ت�Gی� ���د ا����G?، أو � ی���g� Uان2 ا����

�]ت، ه� ا^س��ب ا�Cي ی+�ف أسس إ�U وص} ا����Gى ا������4 وت��G? ا����Gى /4 ا��ی
�4 ی���6\ ��
 إ�U ت�Gی� "�ص� ا����� ا^سس�
، و���*��، یIدى ��g+��و �"�]�� وص:

ذا ن���؟ �� 
: ا����� أن ی2�g "1 ا��Iال�.  

 /��G� 4اه ه4 ا��:��cا��� �ت، /Xن ��ان2 ا�����]
 ��روس ا��ی*���وا������ت، ه��،و�

  .وا��+رات
   



  :ا��:ه��: أو0
   

 \��gت �، وی�+�� ?�    ی��? ا^�:ل /4 س1 �*@�ة إ�U ت��g\ ا^ش�ء U�3 ی�+? /+�+ وا���

، أو "�د �1 ا��:ت، وذ�U�" B ا��,� �1 و��د ���� 
ا^ش�ء "�U أسس اش��اآ+ /4 ص:

P�Aا�� ?�gو0 ت لص:ت أخ�ى ت��9 آ? ��+Mس*�? ا�� U��/ ،� ت+��� :  
   

 YC+� 
 �1 ا���ا } ���+ "��� ���Aك، و"دة � ت�U6 اس� أو "��ان"��g� U�" ف��ا��   
 {��Qص�? ا��4 ت
، وی��A ا��:+�م إ�U ا����� ا����Aك ��1 ا���ا }، وی+�? ا��:"��gا��

 8M�/،+�/:  
ئe ا��  -�Qآ�ا /4 "�د �1 ا���Aت یM�Mا��  
"��g� Uی����ن إ� �+��gا��4 ت 
��Aآ

� �1 ه�  ئ� ا�9اوی
، أو ��:�ج ا�9اوی
 أو 3د +��/ ،�ت، وذ�B ر,� و��د اخ�8/ت ���+M�Mا��
  .                                          ………ا�9وای أو 

"� ا���ی� �1      � س*E ی��U أن ت��� ا��:ه�� �1 ا^��ر ا��+�
 /4 ا�����، /+4 ت�+/ U�" �ن
ول ت�[�T ا��:+�م. ا^ش�ء �1 ���3 دون دراس
 آ? ��+ "�U �3ةGی�4 ن   :و/��

   
ت أو ” ا��:+�م    ·"��gا�����9 ��1 ا�� P�6ي ی�@1 ��اسCك ا���Aا�� ������ ?�Mة أو ت��@/

 " ا�����:تcد ��� } أو أ�� أو ش�”وه� أی�g� م أو" 4�F" أي ت��ر”.  
  )�g�1997، 68ي "9ی9 ،                                                                  (    

   
ت@�ی4�F" 1 ی�LA "1 ت�gی� خص�
 أو أآ�M �1 ��ا } ����دة ی��/� /4 آ? ��+ ” ا��:+�م    ·

 ،
 /4 أي �� } �1 ا���ا } ا�����+� d�Gی �� 
ص�Qا� YC9ل ه�ت k�3 ،
ص�Qا� YCه

 أو ���9وتh:�� P�" �*�ی   .”�U6 اس�
   
·    �
–ا��:ه��ت وأ/@ر ��gدة ^ش�ء أو  ”-������� U�" ت�ل 
�h:� رات أو ر��ز*"


  ”خ*�ات ����+ ذات ص:ت أو خ�ئ��A� eآ
   
·    P/��ی 
 �1 ا���ا } ���+ "��� ” �LنCronbackP” آ�ون*خ”آ�"��g� U�" ف��ا��


���Aك، و"دة �"��gا�� YC+� وی��A ا��:+�م إ�U ا����� ا����Aك .  ت�U6 إسً� أو "��ان
+�/ {��Qص�? ا��4 ت.                                                      ”��1 ا���ا } وت+�? ا��:

  )9، 1997"9ة خ��? ،(
   


 یh+� أن ا��:+�م ی�*4S أن ت��ا/� /�P ا���ی�� F�
�1 ا����ی:ت ا����  :ا��
1-   P:ی��وی�@1 ت ،
�h:� 
 أو ر�9ا، �P د�0G�6�� أن ی@�ن  .  

 �1 ا^ش�ء-2 "��g�� 
ئe ا����Aآ�Q�� ی�ا�gأن ی@�ن ت  .  

    �1 ا^ش�ء-3 "��g� +��cت ا��4 ت����Aل ^نP ی��A إ�U ا���ا } وا���� �  .  أن ی��
،        و0 ی�� ��@ ),�� ���ف(ن ی@�ن ن@�ة   ا0س� ا�Cي ی�*� "1 ا��:+�م ا��دي ی2g أ-4

  .^ي �� یP��" E�6 �:� ا��:+�م
   

ذا "1 ا��:+�م ا��ی[4؟: وا��Iال اoن ه��  

 �1 ا�Q*�ات أو "��g� 1�� 
ت ا����Aآ:��� 4�F�ی� ا��gا�� B4 ذ�]��:+�م ا��ی� U��ن   


 0 ت@��2  ���+ إ0�]� ا���gی�ي ا�Cي ی�رس ا��hاه�، /Xن ا��:ه�� ا��ی�h1 خ8ل ا���� 
لMس*�? ا�� U��/ ،+��� ��/ ت+ 8":  



·         �+� U 8ى وا�3، و0 ت����4 �/ 
ت ا��ا ���F��ا�� \��g� ی��gم ا���ازي ه� ت�+:�
  .ا���ت

ت ا��4 ت��Gى "�U ن:� "�د         ·"��g1 ا���� 
ص�
 ا����AآQ�� ی��gد ه� ت��م ا��+:�
ص�ا��� .  
·        
��Fت ,�� ا���"��gد ا��G0ت 
ص�
 ا����AآQ� ی��gه� ت \�gا� 
  .�:+�م "���
·        
O/ت ا���@"��g1 ا���� 
  .�:+�م ا���وي ه� خص�
 ���Aآ
   

س �oت4Fی 
�]  -:وإدراك ا�6:? ���:ه�� ا��ی
  . ا����ف "�U ا��:+�م        -
ء ا��4 ی�ل "��+ ا��:+�م ذآ� خ�اص ا^ش        -�.  
  . اس��Qام ا��:+�م        -

 ���:+�م        -�M�و0 أ 
�M�ذآ� أ .  
   
   
   

  :ا������ت: ثن�
�
 �1 ا��:ه�"��g� 1 �:+���1 أو�� dت�� 
رة "8" 1 *" � ت�Fم ا������ت .    ا�����cأی

دة "�U ت�[�T ا��8 
 ا��4 ت��d ��1 �:+���1 أو أآ"�M.  
  :وا������ ا��ی[4 ی�@1 أن ی@�ن /4 ص�رة  

-      �  . �*�أ ریM� ،4]? �*�أ ا��[ال وا���
"�ة ا�:�ق ��1 �����1      -  ?M� ،
�]"�ة ری  .  
ن�ن ح  -F�
 �1 ا�����Sات، /"��g� 1�� 
ن�ن ری[4، وه� نe ر�9ي ی�Gد ا��8   =3/4 

E31ط ن�� 
� ا�@�ة  ه� نe ر�9ي ی�Gد ا��8 g3 )ح (   ).نE(ون�}  �6ه
-   �1  �س��Qام ا��:ه�"  ر�9ی+�Gت  صئ�
  ی�@1  إث*Aإن 
���  Uوه  ، 
�] ن�hی
  ری

ئE             وا�����تFGت  وا�,�رث، ون�hی
 . وا������M�/ 

 ا���hیت ن�hی�M�و�1 أ
 
دة، و,��ه�، و��ی� ��Cآ� أن أی
 ن�hیGا� 
 أن ��در ا�9اوی��ت �*M�
 ت��} ��]ری

��Sو 0 ت� 
�� ث+ Fاش�.  
   

 
G�Gت ص�"�ة، وآB�C اس��Qا�+، وا���ص? إ�U إ�F�� Cا����� 
وت�gر ا]شرة إ�U أن ���/
"�ةF4 ا�/ 
��cا��� 
ه�� ا^و��:��� P�/��� U�3 أو P�+/ آ�ةI� رة��� U��ئ? 0 ی����.  

لMس*�? ا�� U��/ :" ��@ب ا���F� 4/ ا^ول ��ا�@ Cب ا������c، ی��آ U�" ��آ 
��  ��
B? ذ��ی: P��� يC*2 ا��ا� 

، وذ�B دون ���/G�Gص 
�ن4، و�B�C یU�" ?�G إ�Mا� . �إن /+


��"�ة  ��
 آ�� "�U آ�� ی�2�6 ت@�ی1 ا��:ه�� ا��F� Cا�����:-  
-         
 ( ا�����
 و��@�س+����� 

 ��@�س���"
��Fا�.(  
ی� /4 "���
 ا��cب        -Gا�� ����ا� .  
1  ��
 هCا         -� ��Sوى ا��:� 0 یم آ�� /4 أي "�د 0 ی�F�و d�� ب�] 
 خص�

  .ا�@��
   

M�  :ا��+رات: ث
 ،
ت /4 ���\ ا���ا3? ا��������]    إن ت���
 ا��+رات �1 ا^ه�اف ا��+�
 /4 ت�ری� ا��ی

1 �ن2 ا�����وت�EFG ا���� �وی�@1 ت��ی} . ��
 "1 ��یE ا���رس
 �\ ا�����P ا���س2 ا��ائ
4�  :ا��+رة "�U ا���G ا��

   



” ? Lن، و�Fى �1 ا]ت���� U�"أ U�"4 أ ? و � ��@1، و/ P�� ? ا����6ب��دى ا�:�د ا�Iأن ی
زY وا0ن�+gإن ��� P� م
 وس8�
 ا���? ا�Cي  G1 ص� EFGأن ی� U�" ،�+� P�� ء ”  

   

؟�]رة ا��ی+�� ا����Fد ��  


 ه4�]
 �1 ا^"�ل ا��4 ی�Fم �+ ا�����C، س�اء أآن ذ�B "�8 ”        ا��+رة ا��ی"��g�
 
���Gت ا�ی�وی �M? ت�ول واس��Qام ا^دوات ا�+��س�
، أم آن "�8 إ��ائ� �M? ا�����

� 
، وا�g*�ی
 وا�+��س�
، أم آن "�8 ذه���]M? إدراك ا��:ه�� و3? ا���ئ? وا��A@8ت ا��ی
ن، و/U أس�ع و � وأ ? �+�Fآ*��ة �1 ا]ت 
  .” ��Aط أن ی�� ذ�B ��ر�

                                                              )  ، ��*" �  )1974،10و��
   


�]  :أن�ط ا��+رات ا��ی

ی  �]رات ا��ی+��� 
��  :�@1 ا�����9 ��1 ا^ن�ط ا��

1-
رات آ�:�+�:  
 �ت /4 ا���*�� وا��Aح ،و/U إدراك ا��:ه��]
 وأس��ب ا��یS� ام�Qرة /4 اس�      �M? ا��+


 آن� أم (ذات ا�6�\ ا�@�:4 ���3 
4 "���ت آ��/ PF�*6م دون ت�+:� U��� أي إدراك


 ا��+رات ا�@�:�
و�1 أ��M). �*�ی:  

-        
�]  . ا�� 
 /4 ا���*�� "1 ا����ز وا��:ه�� ا��ی
  .، إ��… إدراك �:+�م ا��*ی1، ا��30اء،         -
-         
3د ا�9وای أو  ئ� ا�9اوی k�Mن ا�� إدراك ا��8 
 ��1 زاوی وأ[8ع ا��k�M، س�اء أآ


  .أو ��:�ج ا�9اوی
   
رات أدائ�-2+�
:  

 Uإ� 
 �k�3 1 ت����+�]    �M? ا��+رة /4 ا���d ��1 ا���ا } ا�����
 وا���ا } ا��ی


 ا��+رات ا^دائ��M�و�1 أ ،
ت إ��ائ����" Uأو إ� ،
�]ت ون�ذج ری 8":  

  -
�]  .  ت���
 ا��8 
 إ�U ص�ر ری
  -�ئFا� k�M1 أ��ال أ[8ع ا���� 
  .  ا��8 
  -8@A3? ا��  
�h:ت ا��.  
   
3-
رات آ��+� :  



 وا�g*�ی���Gت ا�
 ا^"�اد، وإ��اء ا������  .    �M? ا��+رة /4  �اءة وآ�
   
4-
رات "���+� :    

س �س��Qام أ�+9ة �Fت /4 ا�م ������Fوا� ،
    �M? ا��+رة /4 اس��Qام ا^دوات ا�+��س�
س ,�� ا��*ش� "�Fا� U/و ،
:��Q� ان�1وأدوات�Fب وا��Gا� E1 ��ی.  

   
5-?@A�� 
F���� رات+� :  

        

، وا^ش@ل ا�+��س��وهU ا��+رة /4 ا����ف "�U اس��Qام خ�اص ا^ش@ل ��

 �*�u ا^ش@لF��ت ا���G�6وا��� ،

 ا��Qاص ا�+��س�/��� 4/ eQوت�� ،
صQ�.  

  )�g�1997 ،78ي "9ی9 ، (
   
   
   
   



   
   

) ب(�]   :��u ا��:ه�� ا��ی
 )1(   
ه�� ت�������:� **:  

   Neighbourhoodا��Fب أو ا��gار *  
ن �1 ا^ن}، ���F1 ی����ن ا�X/ ن� ا]ن��g� 
*���/ ،�+c�� 1� 1�Oا ��اب ش� P� ��Fوی   

ت G�6�� 1�� 9ت ت�2�6 ا����� أ �ب : �M?وی@�ن ت���
 هCا ا��:+�م �6:? ا��یض ���? �6
  1" ���� ،1�…  

   
  :Separationا0ن:�ل * 


 "1 ا���ی�، ��:�� 
ئd، ا����Gب ی�:�? "1 ا�، ا�*�+c�� 1" 1�Oل ش�   وی��U ان:�
ي ��:�? "1 ا�E*6، وی�@1 ت���
 هCا ا��:+�م �6:? ا��یض "1 ��یE أ��ب أو Aن ا�g�/

?M� تG�6�� 1�� 9ا����� P�� 2�6ت ت�   ... ت�G، – /�ق -:�6
   

 * 
�   Enclosure  ا]3
ت�F داخ? ا]�ر ) ص�رة ا�8M� ?:6(   وهU ت��U و��د إ�ر �E�S ی4A� d�Gء �، وا���رة 

وا�*Cور تF\ داخ? ا�����ن ، و ا�6:?  � ی@�ن داخ? ا�:�? أو خر�P، وی�@1 ت���
 ) ا�*�واز(
ت أو أ 6� Eض "1 ��یت �M?هCا ا��:+�م �6:? ا��یG�6�� 1�� 9ا����� P�� 2�6ب ت��� :

   "�U ا��Gود  - خرج–داخ? 
 
�
 ا]3 1 "8� 

 خص�ل "�U ) /�اغ ذو ��� وا�3(  وه�ك 3Mوآ� ،
�O�� 
 8" U��ت

 
6Fل أن ا���Fن � /Xن��F��� dخ U�" ط أ،ب، �ـFو��د ث8ث ن 
�3 4/ PنX/ B1 ” ب” ذ��� \Fت
 1��6Fـ”، ” أ ” ا���”.  

   
 *

 ا0س���ار وا�8ن+ی 8" :  Continuity & Infinity  


، ا���ت�2، وا0ن:�ل، وا��Fب وا��gار�ت ا]3 1 "8�� \�gت Uل أن .     وه�Fن ����/
 
 8" � ی��Gى "��F" U 0 ن+ئ4 �1 ا��X/ ،dFن� ن:�ض أن هYC ا��dF ت��6+�F��ا�� dQا�

ورgت  ��@�ی1 ا��Fب، k�3 أن++�
 ر,� ات���:��  ا�*�u، و�8ن:�ل k�3 أن++c�� 
 1��� 4F/ت�2 أ��� \cQت B�Cوآ ،dQا�.  

   
 *E�Sا�� d��*ا� U�Gا��� :  

ت �1 ا��dF ه4"��g� ث8ث Uى إ����ا�� ��Fوه� ی    : ،U�Gط داخ? ا���Fا�� 
"��g�
 \Fط ا��4 تFا�� 
"��g� ،U�Gرج ا���ط خFا�� 
"��g�ودو�Gا� U�" . U�Gوی�38 أن ا���

ط ا��اخ�
 وإX/ 0نP 0 ی�� ���6Fوا�3ة �1 ا�� 
"��g� P� ن�  .ا��E�S ی@�ن ���6 إذا آ
   
  
  
  
  

                                                

**� �����	 
�� �����	 
� ���� � )'�� ,1996 ,116 ( ,) ، .�/1997 ,58 ( ,) 3%  )237 , 1989, ا���4

   



   
d��� ��, U�G��                  

E�S� d��� U�G��        

  
  

  

        

  E�S� ��, U�G��                 

d��� ��,و E�S� U�G��        

 
        

    

       

        

        

   
   


 و�:+�م ا��6ل*  /  Distance & Length:  �:+�م ا���
�4 ا�Cي ی��M? /4 ا�:ص? ا�4��6 ��1 ش�1�O، أ� ا��6ل   Qا�:�اغ ا� 
/���� ��Fی

� ا�4��6 gG4 ا�/ ?Mي ی��Cوا� ،�B ا�4Aء؛   �P� ��F�/Length SizeC ا�:�اغ ا�����ء �4Aء �
 ،
 ه4 ��ل /ص? �/���/ ،P��" 2خ�، وی��تo� d*1 ��ت�F�وا��ا \ أن آ8 ا��:+���1 ا��

� 
��SAا�� 
/  وا��6ل ه� ا���
   

 س*E ی�Tc أن ا�6:? ا����S ت�@�ن ��یP ا��:ه�� ا���������
  *? ا��:ه�� ا] ���ی
، و � ��    
 ���س�م ا�@ری@ت��ی
 ����Gانت آ� تh+� /4 ی@�ن هCا أ�3 ا^س*ب ا��4 تg�? ا�6*G� ?:


، ن���6\ أن ن�Fر �Lن . ا��8gت، وآP*3 B�C ^/8م ا�@�ت�ن ا��4 ت��ض /4 ا����:9ی�ن�و��
� ا��� ?:6��U ا���ا�� /4 +/ �+hی k�3 ا��س�م 
ت وخص�]ه�ك "8 
 ��1 ا�:1 و ا��ی

�Sا�6:? ا�� \cی رج "���Qا��اخ? أو ا� �ول رسGی ���" Pر ا���� ا�:� وا����ن داخ? إ�
8M� ا^م Pن، . و��*�
 ی���6\ ا�6:? أن ی:+� أن ا^��اف ی2g أن ت��? ���F�� 
�3�� U/و

 4/ 
وهCا ی�ل "�U إدراك ا�6:? ��:+��4 ا0ت�ل وا0ن:�ل وه� �1 ا��:ه�� ا^سس�
Uا��������.  

   
  *? إدراك ا���  )2(� �  :*د �:ه�

  �:+�م ا0ن��ء* 
   
F�ل أن ا����F�6\ أن ن��ن 
 أدوات ا��:�ة، /Xن�"��g� ?M� 
"��g� إذا آن� ��ی�

 0 
�8Mل أن ا��Fأدوات ا��6*�، ون 
"��g� Uت���4 إ� 
F�أو ا��� ،
"��gا�� YCا /4 ه���"
"��gا�� Uأ ی���4 إ� ����ن ا�
، إذا آ�
، و��"��gا�� YCه Uت���4 إ� B*� "1 ذ��ن 
 س /Xن�

4���  :ر�9ی آ
  .وت�Fأ  أ ت���4 إ�U س     س∈أ   


، وإذا آن ا����� ل 0 ی���4 إ�U ∈أي أن� ن���Qم ا���9 "��g�� ���" ء ����*�� "1 ان��
 4���
 س /Xن� ن�*� "1 ذ�B ر�9ی آ"��gا��:  

                                                

*  ��� �����	 
�� �����	 
� ����  ) ،�%  (Sophian,1995), ) 1989ا���4

   

   




  س و ت�Fأ ل 0 ت���4 إ�U س، أي أن �:+�م ا0ن��ء ی���� ∈ل "��g�� � ���" 
 8" U�"

، �k�G أن ن�ع ا����� وو��دY ی�Gدان هYC ا��8 �.  

   
  Classification  �:+�م ا�����} * 

 ��Qاص ا^ش�ء F*� {ا����� �ت، وی�"��g� 4/ ص�   ا�����} ه� و[\ ا^ش�ء أو ا���
� وا��زن و,��ه �1 ا��Qاص ا��4gGوا� ?@Aا���ن وا� ?M� 
��Gاس، ا�:�9یئ��  ی�@1 إدراآ+
 Pت� ا�:�د ���رآ��Fت Pأن U�" {ی} ا�������ت �) ا^ش�ء 4��D ی�رآ+(و"�U ذ�B ی�@1 ا�����

 �ر أو أآ�M، وی@�ن ا�����} ���6 إذا ت� "�U أسس ���ر واdF/ �3، و�@1 إذا ت��� E/و
4���gد أو ت��ت���} �� U��ی PنX/ ر��� 1� �Mس أآ  .ا�����} "�U أس

   
  :ا�����} ا����رج

ص أو Qا� Uم إ�ر ا�����} �1 ا����� ��Sی�     ونU�" ?�G هCا ا���ع �1 ا�����} "���
ت *�
 و�*�� 
 ث� أخCن��
 ش"��gآ� 
ت آ��
 ا�����*�
 و�*�� ا��@�، /�8M إذا أخCن

ت ش�*
 ری*�� 
"��g� ، ث� أخCن+�� 

 �9ئ�"��gآ� 
M�Mا� 
ض ا^�:ل /Xن� ن�G? ا�:� 
 ?�Gن �����} ا����رج، و"�� ت��M? ذ�B ا���ع �1 ا�����} �Lش@ل /X/ 1ن�� U��ی � U�"
�A@?، وهU أ �ب إ�U ا��6Qط ا�@���ری
 ا��4 ت�*� "1 � 
G]ه4 وا "�U دوائ� ���اخ�
 آ�

  .�*? ���رج /4 ا0رت:ع
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ل Dخ� "�U ا����Mا����رج   وآ� {� . 
"��g� CخLن”
�"
 ث� ”  ا^ش@ل ا�����
 ش"��gآ�

"��g� CخLت ا^[8ع” ن
 ” ���ازی"��g� CخLن � ث+�� 

 �9ئ�"��gت”آ�” ث�” ا�����


 ا�����ت"��g�”.  
   

  :�:+�م ا�����?* 

 �1 ا^ش�ء /4 ن�ئ Serrationا�����? ” و��� "*��” ی��ف  "��g� ��hت� U��ی PنL�  �

 هYC ا^ش�ء +�/ {��Qت 
���� 
ص�Q� F*�" ا��زن –ا��6ل – �gGة أو "  ا���ن- ا��"F� F*�
 
ت �M? أآ*� �1، وأص8M�/ ،1� �S، إذا أ"U6 �6:? أر�� 1 "8�cوت� ،��وزن أو  ن�ن ث


 ���6ل، /XنP ی�ت**���� � أ 8م ,�� ���وی
 /4 ا��6ل و��P�� 2 ت�ت�*+ ت�ت�* ت�"�ی+
ر�� . ���gد ا���h إذا آن ا0خ�8ف /4 ا��6ل آ*�� ��1 ا^ 8مFد ا^ 8م وت�" �Mو�@1 إذا آ


 وذ�L� Bن ی�Qج F��� 
F�6\ أن ی�*\ ��ی��ی 

 وا��دس��Q1 ا��� ، /Xن ا�6:? /��+��� 4/

 ا^ص��
، ث� ی�Qج أ��ل ) أو أ ��(أ��ل "��gا^ 8م /4) أو أ ��(ا^ 8م /4 ا�� 

 
، وه@Cا U�3 ت��+4 ا^ 8م، و�B�C ی@�ن  � ت� ت�ت�*+ ت�ز���F*ا��� 
"��gا��)) أو ت�"�ًی
ر ا��6ل��2 ��4.                                             (3����Aا�   )203, 1989, زآ�ی

   

  

   

   

   

  

   

���#7 �
ت را����
7 
 



  : **                     �:+�م ا����q ا^3دي*  
g" 4/ ض��ی�4 ن� 
 ��:+�م ا��8 
 و�:+�م ا��اس�، وذ�B ^ن هCی1 ا��:+���1 ی��ا �1 /���


 ا^سس�
 ��:+�م ا����q ا^3ديF�  .ا����6*ت ا��
   


  :�:+�م ا��8 

 ص ه4 ارت*ط ی��� d�u ،أو آ? "�ص� س          ·"��g� Uس إ� 
"��g� 1� 
ا��8 

  .�*�u، أو آ? "�ص� ص
·     
"��g� 1� 

 ا^زواج ا���ت*
 /4 آ? ��+ k�3 ا��8 "��g� 4ص ه 
"��g� Uس إ�


 ص"��gا�� Uن4 ی���4 إ�Mا� dF�س، وا�� 
"��gا�� Uا^ول ی���4 إ� dF�ا��.  
·     1� 

 �9ئ�"��g� ن ع ت@�نX/ ص 
"��g� Uس إ� 
"��g� 1� 
إذا آن� ع "8 

ص? ا��ی@رت4 س Gص? × ا�G1 ا�� 

 �9ئ�"��g� س ص، وأن أي Uرتص ه4 × ا��ی@

 �1 س إ�U ص 8".  

  .س×  س ⊂إذا آن� "8 
 ع "8 
 �1 س إ�U س /Xن� ن�Fل ع "8 
 "�U س أي ع          ·
   
·          �  :ا��واس
   


 ص �k�G ع ت��1 ��Qا� ��, 
"��gا�� Uس إ� 
��Qا� ��, 
"��g1 ا��� 
    إذا آن� "8 
/4 ص، /Xن ع ت@�ن راسً� �1 س إ�U ص، وت@�2 ر�9ًی �@? "��� �1 س "�ً��ا و�3ً�ا 

  :/4 ا���رة
  :k�3    ص   س     : ع 

·         P� 23  .س ه4 ن6ق ا��اس�، ص ه4 ا��6ق ا���
  : وت@�2” ب”���اس� ع ه4 ” أ” ع /Xن ص�رة ا����� ∈) أ،ب(إذا آن          ·

  ب)= أ(أ             ب  ، أو أ ع ب  ، أو ع :ع

 ���\ ص�ر "�ص� ا��6ق س ت��U ��ى ا��اس� ع         ·"��g�.  

  } س∈س ): س(ع{) = س(ع
"�ة         ·F23، وا�6ق، وا��6ق ا�����  .ا��اس� ی��Gد �
·         
  .آ? راس� ی�� "8 
   

 �  :أن�اع ا��واس
   

  : ص   /Xن    س : إذا آن  ع
·     �� dF/ إذا وإذا 1 "��� �1 "�ص� ا��6ق /4 ن:� ی@�ن ع راسً� أ3دًی� �Mك أآ��Aی 

  ) ب(ع ) = أ(ع :  س /Xن ع ی@�ن راس� أ3دی إذا وإذا /dF آن∈ا���رة، إذا آن أ،ب 
  .ب= أ   

 إذا /dF آن ا��6ق ا���23 ی�وى ا���ى، أي �@? ص             ·� �/  ص ∈ی@�ن ع راس�
  .ص) = أ( س �k�G ع ∈ی��� أ 

  .ی@�ن ع ت��q أ3دى إذا آن ع راس� أ3دی و/� � /D 4ن وا�3            ·
   

                                                

** �� �����	 
�� �����	 
  (Blenins,1991), ) 236, 1993,�%�ی.( ���� �

   



 Uا^و� 
"��gس أن �@? "��� /4 ا�� س*E ی��U أن �:+�م ا����q ا^3دي ی���� "�U أس�
�ًF8ئ" ن�
، و"�U ذ�X/ Bن �:+�م ا����q ا^3دي ی�� �:+��Mا� 
"��gو��3 /4 ا�� ���".  

   
  :                                                                 ا^"�اد و�:+�م ا���دإدراك ) 3( 

�6:? ی����? ا���د /4 / ،
   ی���? ا�6:? �\ ا^"�اد /4 ��ا } آ��Mة  *? و��� دخ��P ا���رس
 آ��د أص�\ ا��� وهU خ��
، وی����? ا���د /4 ت�ت�2 ا^ش�ء� 
"��g� 4/ ء �1 "� أش�

Bا^آ*�، أو ,�� ذ� Uإ� �Sا^ص.  
    

ی��U�" 2 ا�6:? إدراآP، /+� �:+�م G� ��, ( 0��س(    و�:+�م ا���د ه� �:+�م ��gد 
�، وأن إدراك ا�6:? gGأو ا� ?@Aا���ن أو ا� ?M� 
�P /4 ا��Qاص ا�:�9یئ�Aا�� U�" ����ی

ت ا�����" � ن�سU إ��P د"ئ���" G]د ی*�و وا��? وا���ت�2، أي أن ��:+�م ا����وا�� {���

 ��:+�م ا���د، و�1 هYC ا��:ه�� ا���د ا�@ردی��U، ا���د F�ه�ك �:ه�� أو��
 ت�� ���6*ت س
 
، و/��O/ت ا���@"��gدي، وا��س، وا���د آ�ا�
، وآB�C ا����q ا^3�Fو"�د ا� ،U*ا���ت�

�  .ی�4 ت�[�YC+� T ا��:ه�
   

 *4�  Cardinal Number  ا���د ا�@ردی�
 ی�� ا�6:? آ�*P أو ���")P*�� ( ،
 /Xذا ت� } ا�6:? "�� ا���د س�
 …وی�Fل وا�3، اث��1، ث8ث

، وه� ی���? ا�6:? � )��2(ی�وى س� آ�2 أو ) ��*C+/ 8M�)Pا ی��U أن "�د آ�2 ا�6:? أو 

 ا���د، أو ا���د ا��د ��� U��ی)U�  ).ا�@ردی�

   
  U*�:    Ordinal Number ا���د ا���ت* 

ورة، /Xن� ن@�ن ���د gء ا��
 �jش�*����  ی���Qم ا���د ���ل "�U ت�ت�2 ش� ����"  
 � "�U ا���زل، هCا ا���9ل ر �ص�
 ا���ت�*�
 ����د، /�6:? ی�ى أر Qا ا���9ل )3(ا�Cوه ،

 �وإن� ی�ل /U�" dF ) 2( ر � أآ*� �1 ا���9ل) 3(وه@Cا، وهCا 0 ی��U أن ا���9ل ر � ) 2(ر 
 �ورة) 3(ت�ت�2 ا���9ل ر gزل ا������ 
*����.  

   
س * �Fد ا��"  Measuring Number  

ت، خ�� آ��� ��ا�ت، س� +��� 
 آLن ن�Fل ث8ث� 
س آ���F� 
   وه� ی���Qم ا���د آ�ا�
ت�  .ز�

   
 *
  Number  Functional: ا���د آ�ا�

 "�د ا^ش�ء أو ت�ت�*+ أو ���/
 آ���+ �M? ا^ر م    ه�ك اس��Qا�+� ��Fم 0 یت �jر 
 
��Qت ا�0 ی��U أنP أآ*� �1 ا^ت���� ) 6(، /^ت���� ر � )ا���/��(ا��@���
 "�U أت����

 �  .و�@1 ی���Qم ا�� � ه� ���ل "�U خd س�� ا^ت����) 5(ر 
   

 *
O/ت ا���@"��gا��:  
"��g�� لFی   

 �@�ن"��g��ن إذا ا��3ی� "�U ن:� ا���د �1 ا���ص�، /�O/@�� ��1 أن+�


 ا��@�ن
 �1 س� آ�است، أي أن ا��@/I ی�ت*dF/ d ���د "��gا�� �/�1 س�
 أ 8م ت@
�/I ا�4F�FG أو ا��ائ@�� أو ت�ت�*+، و�B�C ی��ف �+��"��� P� 
.                     ا���ص� و8" 0 

  )��G ,1993،236  ��ی?�(
   
  
  



  Conservation of Numberث*ت ا���د * 
��P” درس�� ” �h�� ?@A� �
، وو�� أنP ی�"��gص� ا��، 1،2،3آ�} ی�Gد ا^�:ل "�د "�

 وهYC ا^"�اد ت��Fن �^ش�ء ا����ودة، ����U أن ا�6:? إذا سO? "1 "�د ا^ش�ء /4 …
 /XنP یCآ� أس�ء ا^"�اد � 
"��g� 0 
�jش�ء ا��4  م ���ه، أي أن ا^�:ل  *? س1 ا��دس

 
 �1 ا^ش�ء، وهYC ا���� 
"��g�� 
ی�رآ�ن ���U ث*ت ا���د، أي 0 ی�رآ�ن أن ا���د ه� س�
 ت���S هYC ا^ش�ء ،أو ی���S ت�ت�*+���" U�3 ��S0 ت� 
ص�Qأو ا�  .  

)   ، ���Gا� �*" ��G�2000(  
    

D 2*ك ست 0    وه�"��gا�� U�" ?:6ا� �ت ا���د وه� أن 3@*M� ?ا�6:? /4 ا���ص ?A:� خ�
 P1 خ8ل �3اس� +��" �@Gی P�@و� ، وا�9�G ا�Cي تP�SA –ی@�ن �1 خ8ل "�ص�ه+� Pت�hن 

  .-/4 ا�:�اغ
(Unglaub, 1997)  


 �1 ا-آ� س*E ت��ی:P–    وإذا آن ث*ت ا���د "��g� ا�6:? ی�ى ?�gأن ت U��ص� /4  ی���
 /4 ن�ذج أخ�ى، ور,� ذ�B ی�� ا�U�" ?:6 أن ا���د +��hص� وت�ص}، وی�� ت���S هYC ا���
رن
 ����g� 1"��1 /4 آ? ��+� ن:� ا���د F1 ا���cی� I/س�h? ه� ن:� ا���د، /Xن ث*ت ا��@

� هYC ا���ص� ���ى � إذا آن ا�6:? ی�رك أن ا��hت� ���S�� م�Fن ���د ه� ن:� �1 ا���ص�، ث
  ا���د /4 ا����g"��1 أم 0 ؟

   
 PنX/ ت"��g��� 4F�FGا� I/     و"��� ی�رك ا�6:? آ8 �1 �:+�م ث*ت ا���د ، و�:+�م ا��@


 أآ*� ��1 ا0ث��1، ��Qف أن ا���ت، /�"��g1 ا���� 
رنFا�� Eد "1 ��ی��ی��@1 �1 ا�
8M1 ا�� �S1 ا0ث��1، وا0ث��1 أص� �Sت وا��ا�3 أص"��gل ا���Gت� O�A/ Oا، وش�C@وه ،
ث

 

 ا��ص}"ا��ص:�Fام ��ی�Qس�� ت ��3 ” أي ا��4 ی�� ا���*�� "�+"��g� Uأي ذآ� ”إ�

"��gا�� YCه Uص� ا��4 ت���4 إ�  .، ویCآ� ا���د ا�Cي ی�Gد "�ص�ه”آ? ا���

   
/� "�� U��P�/     وإذا اس�6ع ا�6:? أن ی*�U ت��qا أ3دی ����g� 1"��1 �1 ا^Gء وأن یش�

 ی2�S "1 إدراآP ا�G�4 ، أي أن ا�6:? ت�ص? إ�U ا���د ا�@�4، أو وص? ���" �q�+Cا ا���

، "��ئC ی�@1 …، 3،،1،2"1 ��یE ا���د"��gص� ا�� إ�U ا���د ا�Cي ی�ل "�U "�د "�

4�  .ا��Fل أن ا�6:? وص? إ�U �:+�م ا���د ا�@ردی�
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :مصطلحات الدراسة
   
  * ت��G? ا����Gى) 1(


 أو  س���
 أو ��ئ�
 ” ت��G? ا����Gى "*رة "1    * �h:� لدة ات�� ?��Gوت 

 ��راسFی��
� و��[�"4 وآ��S� 4ض  �س ��u ا�����Sات ا��4 ت�@�+ ا��دة h�� س��بL� 
أو إشری



 ��[�ع ا��راس��  .”ا0ت�
   


 د”  ت��G? ا����Gى "*رة "1    *  ���" 
س دراس�Fوا� 
h38ا��    U�" ����ت 
��
 وشF� 
+���Gت �  .” �+�ف ���/
 ا���ص� ا^سس�
 ا��4 ت�@�ن ��+ ا��دة   ا�����
 ا��4 ی�

   
 * PنL� 
ه�ي ”آ� ی��G� ?��G�� ��Fى ا��دة ا�����hى ا���G+�ف وص} ا����4 یMG� أس��ب

ی���� E/و �h�� �"�]�� دة ا�������
 وص:���F*�� دة�G�  ”.  
   

 *         PنL� ى��Gا�� ?��Gت k3
 ��راس
 ، وت��G? ا�@�2 ا���رس�
 �Lس��ب ” وی��ف ا�*Fی��
ه�� وت����ت و�+رات :� 1� +�/ 
��cا��� �� ��Sض ���/
 ��ان2 ا����h�� U��"”  

   
   

  :إعــــــداد البـــرنــــامــــج 
   

 ت�و�� ��ء ا�*�ا�� ا�������
 ، وخص
 ��ا�� إ"�اد �8�0ع "�U ا^د��ت ا��4  
 
 أم أث�ءه��Qا� ?*  Bن ذ��4 ، و/�� **وت�ری2 ا������1 س�اء أآGا� ��
 ا�*�ن�، أ�@1 آ�

 Yی�4 وص} ���ا3? إ"�اد.  
   

  :��3ـ�ـــــ
 تQـ6ـ�ــــd ا�*ــ�نــ�ـــ� : أو0ً 
   
�ــــ� تGـــ�یــــ� أهــــ�اف ا�*ـــ�نـ) أ(:  
    

� ، �@4 ی@��2 �   ا^ه�اف ص�2 "���
 ا���ری2 ، وا���اة ا^و�U ا��4 ی��آ9 ��3+ ا�*�ن
 رة ت��G� ?��Gى . ا����ر��ن ��رف و�+رات ����++�  
�4 إ�U ت���Gا� ��وی+�ف ا�*�ن


 ” آ�2 �]
 ا��ی�F6رات ا���ت ت���
 ا��+ 
 ر” �6*�A� 

 ا�����*�یض ا^�:ل، ��ى ا�6

 /4 هYC ا�@�C�،2ا ،ت� /��G� eGى ��cا��� �ت ا�����ت  ���:ه�*�وی�9م ذ�B إدراك ا�6


 ” آ�ب �]
 ا��ی�F6رات ا���ت ت���
 ا��+ 6� ”  U�" ر�Fن4 ،ا��M9ء ا�gن4 ا�Mى ا����ا��
 �
 ���ارس وزارة ا�����
 وا�����FGل ا���،  ) ��G�1998 ، أس�ء (أ�:ل دور  ریض ا^�:


 أه�اف �M�� ت ؛ وا��4 "�تت ا�����*�6�� وت� اخ��ر خ�� "�Aة �:+��ً ، ی�� ت�ری�+
 ،��  )ان�h ا]�ر ا���hي( ��*�ن

   

                                                
* �	 �����	 
��  ) � ���	��	1997 � 65 (  � ) � � �!"1987 � 31(   

** #$%�	 �&' ()*�+,	 )� 	���	 -./$01990 (  � ) � 1�'/�,2 
�/��1994                          ( (Lieber, 1998)      



   
   
   
� ) ب(�  :اخ��ر ���Gى ا�*�ن

ت  �� "�U [�ء ا^ه�اف ا���Gدة �P ، و"�U [�ء ا��3�   ی�*4S اخ��ر ���Gى ا�*�ن
*�� ، وإ�U ��ق اآ��ب ا��:ه�� و ا�6�ت ا�����ت ا�:���
، و�����ع إ�U أه�اف ا�*�ن

� �k�G ی�1�c اoت4 �  -: ا��+رات ت� ت�Gی� ���Gى ا�*�ن
1- 4"�]��� . ، وا��:ه�� ا��4 ت� اخ��ره”  ت��G? ا����Gى”  آ�ـ�ـــ2 ی�ـــ�ض إ�ًرا ن�hًی
  )ان�h ا]�ر ا���hي (
2-"��g�   ه�� ا��4 ت� ت�Gی�ه:��� 
F��رات ا���ت ا��4 ت��U ا��+ 
 �1 ا�*6). EG�� �hان )
2((   
   
  :تGـ�یـــ� أســ��ــ2 ا��ـ�ـ�ـ�ــــ� /4 ا�*ـــ�نــ�ــ� ) �ـ(

 4/ � �3د ا�*k3 أس��2 ا������ ا��4 ی�� اس��Qا�+�����ع إ�U أه�اف و���Gى ا�*�ن�   
ت ا*�� ، وهYC ت�ری2  ا�6�
 /4 ا�*�ن��cرات ا���ت 0آ��+1 ا��:ه�� و ا��+�����

  -: ا^س��2 ه4 
   
� ت� اس��Qام    )1(�ن2 ا���hي ����Gى ا�*�نgــ�ة ” ���ری� ا�]Gا�� 
، k�3 ”  ��یFــ

 �رة ��[\ ا���ری2 ، وآB�C ش�ح ���:ه�� ا��4 ت+��� 
م ا�*:�� k3��A� Pح ا��gان2 ا���hی 
[�ات اG� 1�] ، [�ات( خ��رهG� ت ��ة ) س�ت ا�����*�ه ا�*U�"  k3 ا�6Fأ�

ن�"[�ة سGا��.  
   

 ا�*kG إ�U أر�\   ) 2("��g� ���Fت �� ،ت�ن2 ا������G�� 4ى ا�*�نgا� U�" 2ری����


 ا���ری2 ، ت�G إش�اف ا�*k3، وذ�B ���ة ���" 
ت ، وت��� إ�3ى ����ات ا�@��"��g�

ا"��g� ?@� 
"  .ث���A" 4ة س
   

 �: ثن�ً��3
 ت�:�C ا�*�ن��:  

  ا��راس
        ) أ( "��g� ر  : اخ��

ط، ���� 

 ریض ا^�:ل �@��
 ا�����
 ا���"�*�A� تت ا�����*�      ت� اخ��ر آ?  ا�6
 4��gم ا�
 ، وذ�B /4 ا��*�  م1999/2000و"�ده1 ث8ث وخ���1  �

س ا�F*�4    ) ب( �Fا� :  
   

 1� Uا���رة ا^و� E�*6ت   ���4 ” اخ�*ر ا����ف "�U ا��:ه�� ”            تgم ا�/U ��ای
 ا��
1999/2000 EG�� 1�*س ) 3(  ، وی�Fا� Bذ�  �  .ن�ئ

  : ا��E�*6 ا�*��ي         ) ج( 
��ن�
 �1  ا���hي وا����4 ، ت-��� ا0ن�+ء �1 ت�ری� ���Gى ا�*�نMا���رة ا� E�*6ت   � ”

 �س ) 3( وی*�EG�� 1 ” اخ�*ر ا����ف "�U ا��:ه��Fا� Bذ�  �  .ن�ئ
   
   
  
  
  
  



� � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � �
:  

   

 ا�:�ض ا^ول -1Gر ص  : اخ�*
   

   U�" ا�:�ض ا^ول eت ” : ی�ی��� /�ق ذو د�0
 إ�3ئ�
  ��1 ���س46  در�

 ا���gی*�
 /4 ا"��gت ا��*�� E�*6ا�� T�س�1 ا�F*�4 وا�*��ي ��+رة ت��G? ا����Gى ، ���F�

  .” ا�*��ي
   


 ذ�B ا�:�ض ت� اس��Qام ��د�
 اخ�*ر   G1 ص� EFGس1�6 ��ت*1�6”  ت”و�������* ،
  .ی*�1 ا���ئ� ا��U ت� ا���Gل "��+   ) 2(  وا��gول 

   
   

   )2(  �ـــــــــ�ول 
 
س�1 ��:�ق ��1" ت" ���F4 ا�/ 
ا�F*�4 وا�*��ي ��+رة ت��G? :  ���س46 در�ت أ/�اد ا����

  ا����Gى
   

 ا���Fـــــــ
 ا�*�ـــــــــــــــــن م

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

 
  "�د أ/�اد ا����
4�*Fا� E�*64 /4 ا����Gا� dا����س  

�4 /4 ا��E�*6 ا�*��ي�Gا� dا����س  
  ���سd ا�:�وق

  قا0ن�Gاف ا����ري ��:�و
 

" ت" �����Gا��  
 
 )0.05(ا��gو��
 "�� ����ى " ت" ��

53  
2,28  
7,09  
4,81  
1,29  

26,88  
 )2,021(  

     

 ��:�ق ��1 ���س46 در�ت أ/�اد ا����
 /4 " ت"أن  ��
  ) 2(     ی*�1 ا��gول ���Gا��

 1�F�*6ى   : ا����Gا�� ?��Gرة تا��gو��
 " ت"وk�3 إن  ��
 ) 26,88( ا�F*�4 و ا�*��ي ��+
 
، �Cا ، /Xن ا�:�ق ��1 هCی1  )2,021( ه4 ) 52(ودر�
 �3ی
 ) 0.05("�� ����ى د�0

 
، و�B�C ی��  *�ل ا�:�ض ا^ول �1 ) 0.05(ا����س1�6 /�ق دال إ�3ئ�ً "�� ����ى د�0
 
  ./�وض ا��راس

   
   
ن2-4Mا�:�ض ا� 
Gر ص   اخ�*
ن4 �1 /�وض ا��ر )3(Mا�:�ض ا� eی�   U�" 
رة ” :اس+� 
� ا����Fح /4 ت����ی�+� ا�*�ن

�4 ت@�ن ن�*
 ا�@�2 ا����ل أآ*� �1�� ، ا���0
 ا�����
 1,2ت��G? ا����Gى ��ى أ/�اد ����
؛ و�
  ”%90أآ*� �1 
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��
 ذ�B ا�:�ض ت� اس��Qام ا^س��2 ا]�3ئ�
 ا��Gر ص  :        و0خ�*
   
ب ن�” �8ك”��د�
  ) أ(�G� ،ل��2 ا���ا�@ 
رة ت��G? ا����Gى، وا��gول  * *+��  )3 (  

   .ی*�1 ا���ئ� ا��4 ت� ا���Gل "��+
   
�،وا��gول  ) η(ا���0
 ا�����
 ) ب( �
 ن�*
 ا��G�1 وا��4 ت��\ إ�U اس��Qام ا�*�ن/����  )4  

 (   .ی*�1 ا���ئ� ا��4 ت� ا���Gل "��+
   

    )3(  �ــــــ�ول 
  ا����ل ��+رة ت��G? ا����Gىن�*
 ا�@�2 

   
 ا��Fـ�ــــــــــــــــــ
 ا�*�ــــــــــــــــــن م

1  
2  
3  
4 

 U�h�ا� 
  )ع ( ا��+ی
 4�*Fا� E�*6ا�� d1م( ���س(   

   )2م( ���سd ا��E�*6 ا�*��ي 
 ن�*
 ا�@�2 ا����ل

8  
2,28  
7,09  
1,44 

   
 ) 1,44(   ة ت��G? ا����Gى ه4 ی�Tc أن ن�*
 ا�@�2 ا����ل ��+ر  ) 3( �1 ا��gول   

 � وهU " �8ك " وهU أ"�U �1 ا���*
 ا��4 ا ��3+�
 ا�*�ن��"/ U�" �@G��)1.2 ( U�"و ،
ن F4 إت/ ?�:�� �� ا����Fح ا�Cي أ"�Y ا�*k3 آن /�0ً ، وأنP أس+�� �Lن ا�*�ن@Gی�@1 ا� Bذ�


رة ت��G? ا����Gى ��ى أ/�اد ا����+�� 
ن4 �1 أ/�اد ا����Mل ا�:�ض ا��*  �  ، و"�U ذ�B ی�
 
  ./�وض ا��راس

   
  )4 (��ول 

η)���\ إی�
2
 ) 4�*Fس�1 ا��Fا� U/ 
 وا���0
 ا�����
 ��:�ق ��1 ���س46 در�ت أ/�اد ا����

  وا�*��ي
   
   

���سd  ا��+رة
 ا�:�وق

ا0ن�Gاف 
 ا����ري ��:�وق

 
�� 
 "ت"

 
ا���0

 ا�����

 \���
  إی�

(η
2
 ) 

��Gت ?
 ا����Gى

4,81 1,29 26,88 9658 ,
0 

9328 , 

   
η)    ی*�1 أن  ��
 ���\ إی�   ) 4( وا��gول 

2
 ) �S��9328 ,0 1ی  ، وهCا ی��U أن ن�*
 ا��*

 ��    آ� ���S ا���0
 �S��9328 ,0   ا�@�U ��ر�ت أ/�اد ا����
 ا��4 ت��\ إ�U تLث�� ا�*�ن
  
 /4     ، وهCا ی�0, 9658ا�����ً��Gأ�3ث ت �  k3� ا���ری*4 ا�Cي أ"�Y ا�*��U أن ا�*�ن

  
رات ت��G? ا����Gى ���*+�96,58  %.   
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   �� ا���ری*4 ا�Cي أ"�Y ا�*k3  � أس+���EFG  /�وض ا��راس
 ، ن���6\ ا��Fل أن ا�*�ن
رة ت��G? ا����Gى ، �� ��? ا�:�ق ��1 ���س+� 1� 
س�1 /4 ت�@1 أ/�اد "��
 ا��راس�F46 ا�

 :  
 وهCا ی��U أن 0, 9658ا�F*�4 وا�*��ي /�ق دال  إ�3ئ�ً ،وآ�S�� B�C ا���0
 ا�����
 
رة ت��G? ا����Gى ���*+� 
�  � أس+� /U ت����  % 96,58ا�*�ن

   
س�1 ا�F*�4 وا�*��ي �F4 ا�/ kG*ا� 
"��g� ت     و�����ع إ�U أ���4 در�

 4���  :  وهU آ
   

رة      ا م+�� 4�*Fي    ا���ا�*    

 49 39 )أ ( ا���ت�ـ2  1

 52 35 )ب ( ا���ت�2  2

 53 28  تGـ�-/�ق  3

4  E�Sا�� U�Gا���
 وا��:��ح

2 38 

هة   5c47 0 )أ ( ا�� 

هة   6c50 14 )ب ( ا�� 

 37 4 ا����q ا^3دي 7

 49 0 ث*ـــــــت ا���د 8

   
   
   

�3
 �+YC ا��ر�  :ت ن�38 ا���4و���hة /
   

   ·       k3س�1 ا�F*�4 وا�*��ي ��:+�م ا���ت�2 ، و � /�� ا�*�Fت ا�و��د /�ق ���d /4 در�
 ?M� ، ا��:+�م �ت ی��A إ�U اس ت2�6 ا�����
 �1 ا��C��8 ت��ی1 ” ذ�L�  Bن ا��@��ب "�U ا�*6

ت  ی��ص�1 إ�U ���/” ا���F 3�2 ت�ت�2 ا^��ان *� ��? ا�6��
 
 ا��:+�م ا��4 ت���P ا�*6.  
   

   ·       ���� ، 4�*Fس ا��Fت /4 ا�ت ا�����*�ه�ك ��u ا��:ه�� أخL6ت /�+ ���\ ا�6
�س ا�*��ي ، وی��\ س*2 ذ�B إ�U أن هYC ا��:ه��F1 /4 ا�+�h�� +�" �� �M? �:+�م -أ�

 هCا ا0-ث*ت ا���دF�6� 1���ی �ت ، و�*�6�� � ت�رس+�  U�" 1+1 �3ص� Bو � زاد ذ� ، �س
�  .إدراك ت�B ا��:ه�

   
   ·       �س ا�� U/ 4�*F�u ا��:ه��F4 ا�/ 
"��gت ا��ض در�:Qخ� 0نD 2*ق( س�/- �Gت 

، /�8ًM إذا آن� ا���رة )  ا0ن:�ل - ا0ت�ل- ل ����ر ا�����دة /4 ا�*6SAوه� ا0ن

رة "1 "�:�ر /*" 
  أ�3 ا��:ه�� -�ق ,�1 ، وا��:+�م ه� ه� �:+�م /�ق ا��4 /4 ا�*6
 

 ا�����
 ت�Fل أن ا��:+�م ه� ه� �:+�م ا���6ر، وه@Cا -ا���������*�  . /Xن ا�6

   
ت *�ت ا�6�    و � اس�:د ا�*k3 �1 آ? ا^خ6ء ا��4 ت�ص? إ��+ �1 خ8ل /eG إ�

 ��س ا�F*�4 "�� و[\ ا�*�ن�Fت /4 ا�     . ا�����
  
  
  



  

  :توصيات الدراسة
   

� ا�Cي أ"�Y ا�*k3 /4 ت�ری2 ����ت ریض                    ·       �ی�� ا0س�:دة �1 ا�*�ن
 
��Qء ا�  .ا^�:ل أث�

ت ا�����ت             ·       *�إدراج ��Fر /4 ت��G? ا����Gى [�1 ا���Fرات ا��U ت�رس ��6
  .، ش�*
 ریض ا^�:ل 

       ·             
gءت+1  ن��ت ا �����ت �+�ف ر/\ آ:*�6�� 
ت ا���ری*�"زیدة "�د ا��
  .زیدة ���ل ا���ریU�" 2 ا��+رة

   
   
   

       ·            
��  :ی�صU ا�*��X� k3اء ا�*�Gث ا��
    

 ا^ه�ا) 1 (,رة ت��G? ا����Gى و�+رت4 ص�+�� 
ن ا�����F1 إت�� 
ف ا�������
 دراس
 ا��8 

  .، واخ��ر ��اخ? ا���ری� 
)     2 ( �رة ت��G? ا����Gى وت��g? إدراك ا�6:?      ���:ه�+�� 
ن ا�����Fاث� إت 
دراس


�]  .ا��ی
   
   

  ��Fار ا���� ا^س�ذ ا��آ��ر  �gا� ?�@Aت ��:�� ش+ب  وزی� ا������ وا��و�
 ��*kG ا����4 / ت

 � 2000 س�
 958ر 

ت أر م أ"� ا�*  k3 ا�*6*16َ،17،18،،3َ،4،4َ،7،7َ،8َ،10،14،14َ،15،15َ،16 ،2َ.  
, ) 58, 1997خ��? ، (, ) 116, 1996, �*1(��9ی� �1 ا��:��? ی�@1 ا����ع إ�4  **

) U����A237 , 1989, ا�(  
  (Sophian,1995), ) 1989ا�4����A،( ��9ی� �1 ا��:��? ی�@1 ا����ع إ�4  *  
  (Blenins,1991), ) 236, 1993, ��ی?( �1 ا��:��? ی�@1 ا����ع إ�4 ��9ی�** 
 * Uی�@1 ا����ع ا� ) ، �
 ، ( ،  ) 65 ، 1997ا��اه����31 ، �1987(   

ل ** Mس*�? ا�� U�"�hروق ا�:�ا ،(ان )                          ��1994ری1 أن�رس�ن ، ( ،  ) 1990/
(Lieber, 1998)      

 *G�� �hان E )4(   
 * EG�� �h4(ان(  
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


