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شنر ّخلدٖرام
تهعيؽ هلل ؿج تهَثهيًٖ ،عيؽًت ّٖتفٕ ٌَيَ ّٖنثفب يـٖؽٍ ّتهلنؿ هلل ٍوٓ يث ُّحٌٕ
يً نحؿ ُّؽٔ ّرّفٖق رؼىٖذ حَ تهنَثج ٌٛضثـ ُؾت تهَيلّ ،تهنٞخ ّتهقٞى ٍوٓ
تهؿعيد تهيِؽتخ ٌحٌٖث يعيؽ ٍّوٓ أل يعيؽ ّنعحَ ّقوى رقوٖيًث نسٖؿتً ،أيث حَؽ.
فٖقؿٌٕ أً أرلؽى حثهلنؿ تهؼثهم ّتهرلؽٖؿ تهَيٖق هنل يً أقؽْ إهٓ ؼؽيد ّّكف
حضثٌحٕ ّكؽى هٕ تهيقثٍؽخ ّتهرّضَٖ ؼٞل يلّتؿ حعسّٕ .أؼم حثهلنؿ ّتهسٌثء ؼثهم
تهرلؽٖؿ ٍّيٖى تٝيرٌثً أقرثؾٔ تهؽنرّؿ فىًٖ يقَؽ نثعج تهَىثء تهيريٖـ ٍوٓ يث
رفول حَ يً إلؿتف ّرّضَٖ ٍوٓ ؿعثحد نؽؿٍ ّرّضِٖثرَ ّيرثحَرَ تهيريٖـخ تهرٕ نثً
هِث أنحؿ تٙسؿ فٕ إؼؿتش ُؾٍ تهؿقثهد حثهلنل تهؾٔ ريذ ٍوَٖ.
نيث ٖقؿٌٕ أً ألنؿ ٍؤّ هضٌد تهٌلثك تهؽنرّؿ يثُؿ علّخّ ،تهؽنرّؿخ ؼّهد
تهلؼلٖؿ ٍوٓ رفووِيث حٌلثك ُؾٍ تهؽؿتقد فضـتُى تهلل ؼٖؿتً.
ّتهلنؿ يّنّل هضيٌٖ تٙقثرؾخ ّأٍوثء ُٖةد تهرؽؿٖف حنوٖد تهؽؿتقثذ تهَوٖث
ٍوٓ تهضِؽ تهؾٔ حؾهٍّ ؼٞل فرؿخ تهؽؿتقد ّتهرٕ رَويذ يٌِث تهنسٖؿ.
تهلنؿ تهضـٖل أرلؽى حَ هٚقرثؾ أعيؽ حنٖود هيؿتضَرَ تهوغّٖد هوؿقثهدٍّ ،وٓ
أحٖثذ تهلَؿ تهرٕ أهفِث هِؾٍ تهؽؿتقدّ ،نثيل تعرؿتيٕ هنل يً ؽٍيٌٕ أسٌثء تهَيل ّهى
ٖحؼل حثهيقثٍؽخ ّرلؽٖى تهٌنظ.

ت

نيث ٖ ٝفّرٌٕ أً ألنؿ تهؾًٖ يِيث نرحذ فٕ علِى يً ٍحثؿتذ تهلنؿ ّتٝيرٌثً هً أّفِٖى
علِى ّتهؽٔ تهَـٖـًٖ ّأؼّرٕ ّأؼّترٕ تهؾًٖ رَويذ يٌِى يَثٌٕ تهنفثط ّغؿقّت عج
تهَوى حؽتؼوٕ فوِى ؼثهم ؽٍّترٕ أً ٖىٖل تهلل فٕ ٍيؿُى.
ّأؼٖؿًت أؼرى لنؿٔ ّرلؽٖؿٔ هوؾًٖ قىؿذ يَِى أؿًّ يَثٌٕ تهنؽتكد ّتهّفثء
نؽٖلثرٕ تهوّترٕ ّكفً يَٕ ّؽٍيٌّٕ ّلضٌَّٕ ٍوٓ رعيل نل تهنَثج ىٖود فرؿخ
ؽؿتقرٕ.
ّؼرثيًث أٍرؾؿ هيً فثرٌٕ ؾنؿٍ ّهى أرينً يً لنؿٍ قثةل تهلل تهَوٕ تهلؽٖؿ أً ٖ ٝوٌٖ
هِى أضؿتً.
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يوخص اهدراشج
ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد
تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ ،ؿنؽ تقرؿترٖضٖثذ
تهرفنٖؿ تهيؤؽٖد إهٓ ُؾٍ تٙؼىثءّ ،نؾهم يَؿفد يؽْ سحثذ ُؾٍ تٙؼىثء يً ؼٞل يٞعيد
يؽْ ريقم ُؤٝء تهىوحد حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذٍّ .وَٖ فلؽ قَذ تهؽؿتقد إهٓ تٛضثحد ًٍ
تٙقةود تٗرٖد:
 . 1يث تٙؼىثء تهلثةَد ّيث ُٕ أٌيثى رنؿتؿُث ٌٍؽ ىوحد نل يً تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ
ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟
 . 2يث تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ ٌٍؽ نل يً ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد
تهينثعحد هٚؼىثء فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟
 . 3يث يؽْ ريقم ىوحد نل يً تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد حثقرؿترٖضٖثذ
رفنٖؿُى تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ

يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ

تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟
رأهف يضريٌ تهؽؿتقد يً ضيٌٖ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد
فٕ تهيؽتؿف تهعنّيٖد فٕ يؽٌٖد تهؼوٖل ،أيث ٌٍٖد تهؽؿتقد فرنٌّذ يً
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ّىثهحد ،يّـًٍٖ ٍوٓ  19يؽؿقد ،رعرّٔ ٍوٓ  36لَحد ،رى تؼرٖثؿُى حىؿٖلد تٝؼرٖثؿ
تهَلّتةٕ تهحقٖىّ ،هٜضثحد ٍوٓ أقةود تهؽؿتقد رى تٍريثؽ أؽترًٖ ؽؿتقٖرًٖ ريسورث فٕ
تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ هيَؿفد تٙؼىثء تهرٕ رلنوذ هؽْ تهىوحد،

ّتهيلثحٞذ تٛنوٌٖٖنٖٓد

س

هيَؿفد تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد ّيؽْ ريقنِى حِثّ .كؽ عووذ تهحٖثٌثذ حثٍٝريثؽ
ٍوٓ تٛعنثء تهّنفٕ ّيً سى رى تقرؼٞم تهٌرثةص.
أيِؿذ ٌرثةص تهؽؿتقد ّضّؽ ٍؽ ٕؽ نحٖؿٍ يً تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ ىوحد تهنفًٖ
تهسثيً ّتهَثلؿ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ ،كؽيذ ؾؼٖؿخ
يَؿفٖد ّتقَد ًٍ تٙؼىثء تهنقؿٖد تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ تهىوحد تهفوقىًٌٖٖٖ.
نثً أنسؿ تٙؼىثء لًٍّٖث هؽْ ىوحد تهنف تهؼثيف فٕ كؿتءخ تهنقّؿ تهَلؿٖد
ّإضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط ٍوِٖث ،حٌٖيث نثٌذ هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ يّوًّ
كقيد تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ .حثٛوثفد إهٓ ؾهم فئً ٌرثةص تٛضثحد ٍوٓ تؼرحثؿ تهنف
تهرثقٌ أيِؿذ تٌؼفثه تهٌقحد تهيةّٖد هٜضثحثذ تهؼثىةد هوىوحد ٌٍِث هؽْ ىوحد تهنفًٖ
تهؼثيف ّتهقثحٌ.
ٍّوٓ تهّضَ تٗؼؿ ،فئً أؼىثء ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ ريوٖل لنل حلؽؿ نقؿ
يًَٖ نثٌذ كوٖودّ ،نؾهم فئً أؼىثء ىوحد تهنف تهرثقٌ فٕ كؿتءخ تهنقؿ تهَثؽّٔ ،يلثؿٌد
نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ يؼروفٕ تهَؽؽ تهنعٖظّ ،ريوٖل ؿحٌ لنل يَوّى هى رنل إهٓ عؽ
تٍرحثؿُث أؼىثء لثةَد.
ّكؽ تقرىثٍذ تهحثعسد عنؿ أؼىثء تهىوحد فٕ سيثٌٕ ٍثةٞذ يً تٙؼىثء،
ّّضؽذ أً أٍوٓ ٌقحد هوؼىأ ٌرضذ ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعدّ ،روِٖث
تٙؼىثء فٕ يلثؿٌد تهنقّؿ ،حٌٖيث نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد يٌؼفود فٕ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ
 ٝيً أؼؿّْ ،إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ حىؿٖلد ؼثىةد.
تقرحؽتل ٍيوٖد حؽ ً

ش

نيث ّحٌٖذ تهٌرثةص ّضّؽ رًٌّ فٕ تقرؿترٖضٖثذ رفنٖؿ تهىوحد عٖز ّنوذ إهٓ يث ٖلثؿج
ؼيف ٍلؿخ ىؿٖلد رؼروف حثؼرٞف تهيفِّى ّتهَيوٖد تهعقثحٖد تهرٕ ٖضؿِٖث تهىثهجّ .نثً يً
أحؿـ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ

تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعدّ ،

تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ

تُٝريثى حرقثّٔ تٙضـتء  ،يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ
ّتهىؿط هونقّؿ تهَلؿٖد ّ ،إُيثل تٝنفثؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ
تهَلؿٖد.
نيث ّأيِؿذ تهٌرثةص أً ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ريقنّت حثقرؿترٖضٖثذ تهعل
تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث.
ّكؽ أّنذ تهؽؿتقد حئضؿتء تهيـٖؽ يً تهؽؿتقثذ يً أضل تهنلف ًٍ تٙقحثج تهنثيٌد
ّؿتء ّضّؽ ُؾت تهنى تهِثةل يً تٙؼىثءّ ،يَؿفد ىؿق يَثهضرِث.
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ABSTRACT
Common Errors in the Concepts of Fractions and Operations and
the Thinking Strategies Associated With These Errors

This study aimed to identify the common errors and the patterns of
their occurence among students of the fifth, seventh, and ninth grades in the
concepts of fractions and operations on them. It also aimed at identifying
the thinking strategies associated with these errors, and the extent to which
these errors persist.
Accordingly, this study sought answers to the following questions:
1 . What are the most common errors and their patterns of occurrence for

students of the fifth, seventh, and ninth grades on fractions, decimals, and
operations on them?
2 . What are the thinking strategies among students of the fifth, seventh,

and ninth basic grades associated with these errors in the concepts of the
fractions with their two kinds, common and decimal, and in the operations
among them?
3 .What is the extent to which the students of the fifth, seventh, and ninth

basic grades adhere to the strategies of their thinking which accompany the
common errors in the concepts of the fractions with their two kinds,
common and decimal, and in the operations on them?
The population of the study consisted of all the students of the fifth,
seventh, and ninth basic grades in the governmental schools in the city of
Hebron. The sample of the study consisted of 1178 male and female
students distributed on 19 schools containing 36 sections. They were
chosen by the simple random selection method. To answer the questions of
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the study two study instruments were adopted, and were represented in the
diagnostic test to know the errors formed among the students, and the
clinical interviews in order to know the strategies followed by the students
and the extent of thier adherence to them. Data was then analyzed based on
the descriptive statistics. consequently, the results were obtained.
The results showed variation in the common errors committed by the
students of the fifth, seventh, and ninth grades in the concepts of the
fractions and operations on them. It introduced a very large knowledge base
about these common errors among the Palestinian students. It was noticed
that the highest percentage of the wrong answers amore the fifth grade
students in reading the decimal fraction, and conducting the addition and
subtraction operations on them, whereas the highest percentage of the
wrong answers was among the seventh grade students in the topic of
dividing the common fractions and the decimal fractions. In addition to
this, the results of answering the test of the ninth grade showed a decline of
the percentage for the wrong answers by students than that among the
students of the fifth and ninth grades.
On the other hand, the errors of the seventh grade students in shading
a shape in the form of a certain fraction were few. Also, the errors of the
ninth grade students in reading the common fraction and comparing two
decimal fractions of two different whole numbers and shading a quarter of a
known shape did not reach the extent of considering them common errors.
The researcher was able to restrict the errors of the students in eight
families of errors. She found that the highest percentage of making an errors
resulted from dealing with fractions as whole numbers, followed by errors
in comparing fractions, then other various errors, while the percentage was

ط

low for errors resulting from replacing an operation instead of another, and
conducting logarithms in a wrong way.
The results also indicated that there is a variety of the thinking
strategies of the students which lead to their making errors. There were
about fifteen methods which differ according to the difference of the
concept, and the arithmetic operation conducted by the student. Among the
most prominent of these strategies was dealing with fractions as whole
numbers and expressing the fraction without taking case of the equality of
the past, on bringing the decimal digits close to the right when conducting
the addition and subtraction operations for the decimal fractions, and
neglecting the zeros to the right of the decimal point upon comparing the
decimal fractions. The results showed that half of the students who were
interviewed adhere to the solution strategies which lead to the common
errors in the concepts of fraction with their two kinds, the common and the
decimal, and the operations on them.
The study recommended conducting more studies in order to clarify
the reasons behind these common errors, and to know how to handle them.
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اهفضل األّل
يشنوج اهدراشج ّأُيٖخِب
اهيلديج
رعرل تهؿٖثوٖثذ ينثٌد يريٖـخ حًٖ تهفؿًّ تهيَؿفٖد تٙؼؿْ؛ هيث هِث يً رىحٖلثذ
يرَؽؽخ ّيرٌٍّد ّكٖى ضيثهٖد رريسل فٕ ىؿق يَثهضرِث ٌّرثةضِث( ؽتّؽ ّتهيفرٕ ّتهيٌٖث،
ّ ،) 1981هَل أُى يث رريٖـ حَ تهؿٖثوٖثذ تهعؽٖسد أٌِث هٖقذ يضؿؽ ٍيوٖثذ يٌفنود أّ
ل ٔنوَ ًد فٕ تهٌِثٖد حٌٖثًٌث
ّ ٝسٖلًث ُي َ
يِثؿتذ حل ُٕ أحٌٖد يعنيد ٖرنل حَوِث ححَه ترنث ً
يرنثيّ .ًٞتهوحٌثذ تٙقثقٖد هِؾت تهحٌثء ُٕ تهيفثُٖى تهؿٖثوٖد تهرٕ رَرحؿ تٙقثف هنل
ينٌّثذ تهيَؿفد تهؿٖثوٖد ،إؾ إً تهيحثؽا ّتهرَيٖيثذ ّتهيِثؿتذ تهؿٖثوٖد رَريؽ تٍريثؽًت
نحٖؿًت ٍوٓ تهيفثُٖى فٕ رنٌِّٖث ّتقرَٖثحِث أّ تنرقثحِث(أحّ ـٌٖد 2003 ،؛ ٍلٖ.) 2000 ،ًٞ
ّكؽ ألثؿذ تهوضٌد تهلّيٖٓد هيَويٕ تهؿٖثوٖثذ فٕ أيؿٖنث National Council of
 )NCTM(Teacher of Mathematicsإهٓ أً تهيفثُٖى ُٕ ضُّؿ تهَيوٖٓد تهؿٖثوٖد،
ّأً تهؿٖثوٖثذ رنحظ ؾتذ يٌَٓ أّ أنسؿ ّوّعثً ّفِيًث إؾت أؽؿم تهىوحد تهيفثُٖى
تهؿٖثوٖد ّيٌَثُث ّرفقٖؿُث( ؿٖثه ّتهلؿكثّٔ ٍّحٖؽ ّتهٌَحؿٔ.) 1998 ،
ّيً ٌُث حؿـذ تُٙيٖٓد تهنحؿْ هويفثُٖى تهؿٖثوٖٓد فٕ تهَيوٖٓد تهرؿحّٖد ،تٙيؿ
تهؾٔ عؽت حنسٖؿ يً تهيؿحًٖ ّتهؿٖثوًٖٖ أً ٖرٌثّهُّث حثهحعز ّتهرعوٖل يً عٖز يٌَثُث
ّرنٌٖفِث ّنٖفٖد رؽؿٖقِثّ ،تهحعز ًٍ أفول تهىؿق ّتٙقثهٖج تهرٕ ٖينً هويَوى
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تقرؼؽتيِث(أحّ ـٌٖدّ ،) 2003 ،تهرأنٖؽ ٍوٓ رَوى تهيفثُٖى ّؾهم هرلنٖوِث تهلثٍؽخ تٙقثقٖد
هورَوى تٙنسؿ رلؽيثًّ ،يقثٍؽخ تهىوحد ٍوٓ إٖضثؽ تهَٞكثذ حًٖ تهٌَثنؿ تهيؼروفدّ ،تهرَؿف
ٍوٓ أّضَ تهرلثحَ حًٖ يث قحق رَويَ ّحًٖ تهيّكف تهضؽٖؽ(قَثؽخ ّتهّٖقف،
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تهقثيؿتةّٕ .) 2005 ،يً أضل ؾهم ٌٖحغٕ تُٝريثى فٕ رؽؿٖف تهؿٖثوٖثذ حثهفِى ّتهرأنٖؽ
ٍوٓ وؿّؿخ أً ٖنرلف تهىوحد حأٌفقِى عوّل تهيقثةلّ ،تهيلثؿٌد حًٖ ُؾٍ تهعوّل
ّتؼرٖثؿ أفووِث .فرَوى تهؿٖثوٖثذ ُّ أنسؿ يً يضؿؽ تنرقثج تهيفثُٖى ،عٖز إً تهىوحد
حعثضد إهٓ فِى نٖف ّيرٓ ٖقرؼؽيًّ أؽّتذ تهؿٖثوٖثذ حثٛوثفد إهٓ رىحٖق تهيِثؿتذ
تهعقثحٖد ٌٍؽيث ٖنًّ ؾهم يٌثقحثً(ٍحؽ تهفرثطّ .) 2001 ،هؾت فئً ٍوٓ تهيَوى أً ٖلّى حؽّؿ
ُثى هرٖقٖؿ ٍيوٖد تهرَوىّ ،أً َٖؿف يقرّٖثذ ىوحرَ ّىحَٖد تٙؼىثء تهرٕ ٖلًَّ فِٖث
ّأقحثج ؾهمّ ،يعثّهد ّوٌ تهعوّل تهٞـيد ّأقثهٖج تهَٞش تهٌثضعد هِث؛ عرٓ ٖ ٝلٌ
ىٞحَ فٕ ُؾٍ تٙؼىثء يؿخ أؼؿْ(ؼوٖفد.) 1985 ،
ّحٌثءّ ٍوٓ ُؾت تُرى نسٖؿ يً تهحثعسًٖ حأٌيثى تٙؼىثء تهرٕ رلٌٖ هؽْ تهىوحد فٕ
يؼروف تهيّوٍّثذ تهرٕ رويِث تهيثؽخ تهؽؿتقٖد تهيلؿؿخ ٍوِٖى فٕ يّوًّ تهؿٖثوٖثذ
ّيفثُٖيِث ٍّٞكثرِث ّتهَيوٖثذ تٙقثقٖد ٍوِٖث( ؿٖثه ّآؼؿًّ.) 1998 ،
نيث أً تهؿٖثوٖثذ يسل أٔ يثؽخ أؼؿْ رنسؿ فِٖث تٙؼىثء فٕ تهيفثُٖى تهرٕ ٖؿضٌ
حَوِث إهٓ تهيّوًّ ّحَوِث تٗؼؿ إهٓ تهىؿٖلد تهرٕ رلضٌ يِّؿ يسل ُؾٍ تٙؼىثء.
حثٛوثفد إهٓ ٍؽى تهفِى تهنعٖظ هيَثٌٕ تهيفثُٖى ّتهعلثةق تٙقثقٖد فٕ يّوًّ يث يً
يّوٍّثذ تهيٌِص تهؽؿتقٕ ،نيث كؽ رؿضٌ أؼىثء تهىوحد حلنل ٍثى إهٓ أٌِى ٖلّيًّ
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حرىحٖق يث قحق هِى رَويَ يً علثةق ّكّتٍؽ ؿٖثوٖد فٕ يّكف يث ٍوٓ يّكف آؼؿ ٝ
ٖنوظ هؾهم( أعيؽ 1993 ،؛ .) Merenluoto, 2004
ؾنؿ تهعثٖم(  ) 1983أً أؼىثء تهىوحد رَّؽ إهٓ ٍؽى تهفِى تهيٌثقج هوٌيثى تهَؽؽٔ
ّتهَيوٖثذ ٍوَّٖ ،نؾهم إهٓ كود تُٝريثى فٕ رعنٖل تهيِثؿتذّ ،وَف تهلؽؿخ ٍوٓ
تهرَثيل يٌ تٙفنثؿ تهيضؿؽخ ّؿيّـ تهَيوٖثذ.
ّؽهذ تٙحعثز فٕ يضثل ٍوى تهٌفف تهيَؿفٕ ٍوٓ أً حَه تٙؼىثء ٖ ٝرى
تقرحؽتهِث حأؼؿْ نعٖعد ،فثهيفِّى تهؼىأ َٖرحؿ ضؾتحًث هعثيوَٖ ،نيث أٌَ يلٌٌّ ،عٌٖيث
ّٖتضًَِّ حثهيفِّى تهنعٖظ فئٌِى ٍثؽ ًخ ٖؽؿنٌَّ حنّؿخ ؼثىةد ّيلُّد هنٕ ٖرٞءى يٌ
يَرلؽترِى تهلؽٖيد(ضيل.) 2001 ،
ّهرٞفٕ ُؾٍ تٙؼىثء ٝحؽ يً رلؼٖنِث ّيَؿفرِث هٖرينً تهيَوى يً رعؽٖؽ يث
تهؾٔ تنرقحَ تهىوحدّ ،يً سى رعؽٖؽ أؼىثء تهرَوى هؽِٖى ّيعثّهد تقرٌرثش أقحثج ّكٍِّث،
ّيلثؿند تهىوحد فٕ ٍٞضِث ّّوٌ ؼىد هّكثٖد تهىوحد يٌِث ،ييث ٖلول يً ُؾٍ تٙؼىثء
فٖضؿْ حٌثء تهؿٖثوٖثذ حأقوّج قوٖى.
ٌُّثم ٍؽؽ يً تٙقثهٖج ّتٙؽّتذ تهرٕ ٖرحَِث تهيَوىّ ،تهرٕ رِؽف إهٓ نٖفٖد
تهرلؼٖمّ .يً ُؾٍ تٙقثهٖج تهيلثحٞذ ّتٝؼرحثؿتذ تهرلؼٖنٖد ،فثهيلثحٞذ روَج ؽّؿًت
أقثقًٖث فٕ تهنلف ًٍ حَه أٌيثى يً تهرفنٖؿ تهيريثٖـ ،نيث أٌِث فٕ ٌفف تهّكذ رنلف
ًٍ ٍؽى تقرَٖثج حَه تهيفثُٖى أّ تهيحثؽا تهؿٖثوٖد تٙقثقٖد ،ييث ٖرؿرج ٍوَٖ أٌيثى
يً تٙؼىثء تهرٕ ررىوج تهَٞش فٕ عٌِٖث كحل أً ٖقرفعل أيؿُث .أيث تٝؼرحثؿتذ
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تهرلؼٖنٖد فرِرى حثهنلف ًٍ يّتىً تهوَف ٌٍؽ تهىوحد( أحّ ـٌٖد،

 2003؛ ؼوٖفد،

.) 1985
ّرَرحؿ تهنقّؿ ضـءًت ؿةٖقثً يً تهؿٖثوٖثذّ ،يً تهيّوٍّثذ تهيِيد تهيلؿؿخ
ويً يٌثُضِثّ ،رلنل كثٍؽخ هويفثُٖى فٕ ؿٖثوٖثذ تهيؽؿقد تٝحرؽتةٖد .فرَوى تهنقّؿ
تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد يِى ضؽًت هوىٞج؛ هؾهم ٍوٓ تهيَوى أً ٖلؽى ريِٖؽًت ضٖؽًت هِث ّّٖوظ
تهيفثُٖى تهيؿرحىد حِث يً ؼٞل تقرؼؽتى تهريسٖٞذ ّتهيَثٌٕ تهيؿرحىد حِث فٕ عٖثخ تهىثهج.
ّنؾهم يقثٍؽخ تهىوحد ٍوٓ تهؿحى حًٖ تهيَؿفد تٛضؿتةٖد ّتهيَؿفد تهيفثُٖيٖد(أعيؽ 1993 ،؛
ٍحٖؽ 2004 ،؛ ٍّٖف 1998 ،؛  Yetkin, 2003؛ .)Glosser, 2007
ٍّوٓ تهؿغى يً ّضّؽ حَه تهؽؿتقثذ تهرٕ عثّهذ تُٝريثى حثٙؼىثء فٕ
تهؿٖثوٖثذ ،إ ٝأً يّوًّ تهنقّؿ يً تهيّوٍّثذ تهرٕ ررنؿؿ فِٖث أؼىثء تهىوحد .ييث
ٖؤنؽ تهعثضد تهيوعد إهٓ تهحعز ًٍ يسل ُؾٍ تٙؼىثء ّينؽؿُث ّأقحثحِث(ؿٖثه
ّآؼؿًّ.) 1998 ،
يشنوج اهدراشج
ٌُثم تهنسٖؿ يً تهؽؿتقثذ ّتٙحعثز تهَثهيٖد ّتهَؿحٖد عّل تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ
ٖلٌ فِٖث تهىوحد ٌٍؽ يَثهضرِى هيفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّرؿرٖحِث ّرنثفةِث ّإضؿتء
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحٌ ٍوِٖثّ ،هنً رّضؽ ٌؽؿخ فٕ يَؿفد( عقج ٍوى تهحثعسد) يؽْ
ّضّؽُث هؽْ تهىوحدت تهفوقىًٌّٖٖٖ ،يؽْ لٍِّٖث ّ ،تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهيؤؽٖد هّكًّ
تهىوحد فِٖث ّيث يؽْ ريقنِى حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ.
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ّحيث أً ّضّؽ ٍؽؽ يً تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد فٕ تهيؿعود
تٙقثقٖد رؤؽٔ إهٓ رلنٖل عّتضـ أيثى فِى ُؤٝء تهىوحدّ ،رىّؿ ٌوضِى ّإؽؿتنِى
هويفثُٖى فٕ تهيؿتعل تهيرلؽيد حقحج رؽتؼل ُؾٍ تٙؼىثء فٕ نسٖؿ يً تهعثٝذ يٌ تهيَؿفد
تهضؽٖؽخ ّرلِِّٖث ،فئً ُؾت حؽّؿٍ ٖؤؽٔ عريثً إهٓ ٌرثةص رَوٖيٖٓد رؼروف ًٍ تهٌرثةص
تهيلنّؽخ.
هؾت ررؿنـ يلنود ُؾٍ تهؽؿتقد فٕ يعثّهد تهرَؿف ٍوٓ تٙؼىثء تهلثةَدّ ،أٌيثى
رنؿتؿُث تهرٕ رلٌٖ هؽْ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد ٌٍؽ رَثيوِى يٌ
يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوِٖث ،حثٛوثفد إهٓ يَؿفد
تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هّكٍِّى فٕ تٙؼىثءّ ،يؽْ سحثذ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ ،أٔ
يؽْ ريقم تهىوحد حِث.
أُداف اهدراشج
ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد

ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد

تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث( تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد
ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث) .نيث ُؽفذ إهٓ تهرَؿف ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هِؾٍ
تٙؼىثء يً ؼٞل ّنف تهىوحد هىؿٖلد عل تهيقثةل تهنقؿٖدّ ،تهرٕ أؽذ إهٓ تهّكًّ فٕ
تهؼىأ ،إوثفد إهٓ يَؿفد يؽْ ريقم تهىوحد حثٙؼىثء تهلثةَد ٌٍؽ عل ٌفف تهيقثةل يؿخ
أؼؿٌٍّْ ،ؽ عل يقثةل يلثحِد هويقأهد تٙنوٖد.
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أشئوج اهدراشج
ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿ ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ
تهىوحد ّنؾهم تهرَؿف ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ رفنٖؿ تهىوحد تهينثعحد هِؾٍ تٙؼىثء ّيَؿفد
يؽْ سحثرِثٍّ ،وَٖ فئً ُؾٍ تهؽؿتقد أضثحذ حلنل يعؽٓؽ ًٍ تٙقةود تهسٞسد تهرثهٖد:
 . 1يث تٙؼىثء تهلثةَد ّيث ُٕ أٌيثى رنؿتؿُث ٌٍؽ ىوحد نل يً تهنفّف تهؼثيف
ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟
 . 2يث تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ ٌٍؽ نل يً ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد
تهينثعحد هٚؼىثء فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث؟
 . 3يث يؽْ ريقم ىوحد نل يً تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد حثقرؿترٖضٖثذ
رفنٖؿُى تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ

يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ

تهَيوٖثذ ٍوَٖ؟
أُيّٖج اهدراشج ّيترراخِب
ٌيؿتً  ًٙيَؿفد تٙؼىثء تهرٕ رّتضَ ىوحد تهيؿعود تٙقثقٖد أسٌثء إضؿتةِى
هوَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ ت هنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖٓد ّتهَلؿٖد ّ ،يَؿفد أقحثحِث ّإٖضثؽ تهعوّل
تهيٌثقحد هِث قرقثٍؽ ّرَيل ٍوٓ رىّؿ رَوٖى تهىوحد ّرعنٖوِى فٕ تهؿٖثوٖثذ ،فئً أُيٖٓد
ُؾٍ تهؽؿتقد ررضوٓ فٕ نٌِّث رلّى حقؽ عثضد ٌيؿٖد فٕ رَوٖى تهؿٖثوٖثذ ،نيث أٌِث ررٌثّل
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ّرَثهص يّوًٍّث ٍوٓ ؽؿضد حثهغد يً تُٙيٖد هيث هَ يً ؽّؿ فٕ رعقًٖ رَوى تهىوحد،
ّعٖز إٌَ يً تهيَؿّف أً يّوًّ تهنقّؿ يً تهيّوٍّثذ تهيِيد ويً يٌِثش
تهؿٖثوٖثذّٖ ،رى رَويَ حلنل ُؿيٕ يً حؽتٖد تهنف تّٙل إهٓ ٌِثٖد تهرَوٖى تٙقثقٕ؛
فئً ُؾٍ تهؽؿتقد رلّى حروحٖد عثضد رؿحّٖد يثقد حثهّكّف ٍوٓ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث
ىوحرٌث ّحؼثند فٕ يؿتعل تهرَوٖى تٙقثقٕ تهؾٔ ٖحؽأ فَٖ تهىوحد رَوى يحثؽا تهؿٖثوٖثذ
ّيفثُٖيِث ٍّٞكثرِث ّتهَيوٖثذ تهعقثحٖد فِٖثّ ،ؾهم يً ؼٞل رىّٖؿ أؽتخ يٌثقحد ّلثيود
هرلؼٖم تٙؼىثء فٕ تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،يَؿفد تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ
ٖرحَِث تهىوحد فٕ عوِى هيقثةل ٍوِٖث ّنؾهم أقوّج كٖثف يؽْ ريقم تهىوحد حِؾٍ
تٙؼىثء.
ّحثهرثهٕ فئً أُيٖد ُؾٍ تهؽؿتقد رٌحسق يً أٌِث رولٕ تهوّء ٍوٓ تهنَّحثذ تهرٕ
َٖثٌِٖث تهىوحد فٕ رَويِى هيّوًّ تهنقّؿ ،نيث ّرنلف ًٍ حَه تهيفثُٖى تهؿٖثوٖد
ّتهىؿق تهرٕ تنرقحِث تهىوحد حلنل ؼثىبّ ،رلؽى رلؼٖنًث ؽكٖلًث هيّتىً تهلّخ ّتهوَف
هؽْ ُؤٝء تهىٞج فٕ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
ُؾت ّ كؽ رقثٍؽ ٌرثةص ُؾٍ تهؽؿتقد تهرؿحًّٖٖ تهفوقىًٌٖٖٖ ٍوٓ ّوٌ تٖٙؽٔ ٍوٓ
أُى تهنَّحثذ تهرٕ رّتضَ تهىوحد فٕ ؽؿتقد يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،فٕ إضؿتء
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوِٖث ،حثٛوثفد إهٓ أٌِث رفٖؽ تهيقؤّهًٖ ًٍ رؼىٖى يٌثُص تهؿٖثوٖثذ
فٕ يضثل رىّٖؿ تهيعرّْ ّرٌيٖى َّعؽترَّ ،نؾهم فٕ يضثل تٌرلثء تٙيسود ّتهريسٖٞذ تهرٕ
رليل تهيفثُٖى ّتهَيوٖثذ تهرٕ ٖنسؿ فِٖث تهؼىأ ييث ٖقثٍؽ تهيَويًٖ ٍوٓ رعقًٖ رؽؿٖقِى
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ّتؼرٖثؿ تٙقوّج تٙفول ّتهرلٌٖد تهيٌثقحد حنّؿخ رويً تهرغوج ٍوٓ يسل ُؾٍ تهنَّحثذ
تهرٕ رّتضَ تهىوحد فٕ رَويِى هونقّؿ.
يضدداح اهدراشج
رى رَيٖى ٌرثةص تهؽؿتقد ويً تهيعؽؽتذ تٗرٖد:
 تكرنؿذ تهؽؿتقد تهعثهٖد ٍوٓ ؽؿتقد تٙؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ
ٍوِٖث ّتقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هِؾٍ تٙؼىثءّ ،يؽْ سحثرِث هؽْ ىوحد تهنفّف
تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ ؽًّ غٖؿُث يً تهيّوٍّثذ تهؿٖثوٖد تٙؼؿْ.
تكرنؿذ تهؽؿتقد تهعثهٖد ٍوٓ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد ؽًّ
غٖؿُث يً تهنفّف.
 تكرنؿذ تهؽؿتقد ٍوٓ تهيؽتؿف تهعنّيٖد فٕ يؽٌٖد تهؼوٖل.
 تكرنؿ رىحٖق ُؾٍ تهؽؿتقد ٍوٓ تهفنل تّٙل يً تهَثى تهؽؿتقٕ . 2010 / 2009
 تكرنؿذ أؽّتذ تهؽؿتقد ٍوٓ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ ّتهيلثحٞذ تهفؿؽٖد.
افخراظبح اهدراشج
رٌىوق تهؽؿتقد تهعثهٖد يً ٍؽٓخ تفرؿتوثذ أُيِث يث ٖوٕ:
 رفرؿه تهحثعسد أً ضيٌٖ إضثحثذ تهىوحد نثؽكد قّت ّء فٕ تٝؼرحثؿ أّ فٕ تهيلثحٞذ.
 أؽّتذ تهؽؿتقد ررقى حثهنؽق ّتهسحثذ.
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خؾرٖف اهيضعوضبح
فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد رى رَؿٖف تهينىوعثذ حثٝقرَثٌد حثهرَؿٖفثذ تهرٕ ّؿؽذ فٕ
تهحعّز ّتهؽؿتقثذ تهيرَولد حثٙؼىثء تهلثةَدّ ،نثٌذ ٍوٓ تهٌعّ تهرثهٕ:
اهيفِّى
رضؿٖؽ ؾٌُٕ هؼنثةم يلرؿند هيضيٍّد يً تهيّتُؿ أّ تهؼحؿتذ أّ تٙلٖثء
تهيؽؿند حثهعّتف ،أّ تٙعؽتز تهرٕ ٖينً رنٌٖفِث يٌ حَوِث تهحَه ٍوٓ أقثف يً
تهؼنثةم تهيلرؿند(قوٖيثً ٍّؿٖفص 2005 ،؛ أحّ ـٌٖد.) 2003 ،
اهخعأ اهيفبُٖيٕ
َٖؿف تهؼىأ تهيفثُٖيٕ فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد حأٌَ تهؼىأ تهؾٔ ٖلٌ فَٖ تهىوحد فٕ يفثُٖى
تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،تهؾٔ ٖليل أؼىثء ٌثرضد ًٍ تهؼوى حًٖ تهيفثُٖى،
ّأؼىثء ٌثرضد ًٍ رَيٖيثذ غٖؿ نعٖعد هحَه تهلّتٍؽ تهنقؿٖد ُّٕ ،أؼىثء ٖ ٝينً
أً رنعظ حثهرؽكٖق تهقؿٌٖ؛ ٌِٙث ٌثرضد ًٍ ٍؽى فِى تهلثٍؽخ تهؿٖثوٖد تهيىوّحد أّ
تٛضؿتءتذ أّ تهيَثؽٝذ(أحّ ٍّؽخ ٝ ُّٕ ،) 2006 ،رلحَ أّ ررفق يٌ تهفِى تهَويٕ تهقوٖى
تهؾٔ نٌَّ تهَويثء ّتهؼحؿتء(أيحّ قَٖؽٔ ّؼىثٖحد ّتهنثؿيٕ.) 2005 ،
اهنشّر
ٖلنؽ حثهنقّؿ فٕ تهؽؿتقد تهعثهٖد تهيّوٍّثذ تهرٕ ررويٌِث يٌثُص تهؿٖثوٖثذ
تهيؽؿقٖد تهيلؿؿخ ٍوٓ تهىوحد ؼٞل تهيؿعود تٙقثقٖد ُّٕ ،رٌلقى إهٓ نقّؿ ٍلؿٖد
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رقرؼؽى تهفثنود تهَلؿٖدّ ،نقّؿ ٍثؽٖد ٍوٓ نّؿخ

أّ أٍؽتؽ نقؿٖد ٍوٓ نّؿخ

عٖز أ ،ج ،ش أٍؽتء نعٖعد.
االشخراخٖسٖج
رَؿف تٝقرؿترٖضٖد حأٌِث يضيٍّد تهىؿتةق ّتٙقثهٖج تهَيوٖد هوّنّل إهٓ
تُٙؽتف تهرٕ ٌؿيٕ هِث ويً ؼىى ّآهٖثذ يعؽؽخ كثحود هولٖثفّّ ،فق حؿٌثيص ـيٌٕ
يعؽؽ رعؽؽُث تٛينثٌثذ تهيرثعد ُّٕ .أقوّج فٕ تهرفنٖؿ ٖؽٍّ هؽؿتقد تهيّتكف ّرنٌٖفِث
عقج أُيٖرِثّ ،تؼرٖثؿ أنسؿ تهّقثةل فَثهٖد ّيٞءَيد هيَثهضرِث(ٍحٖؽ.) 2004 ،
ّرَؿف تٝقرؿترٖضٖد إضؿتةٖث حأٌِث ىؿٖلد تهرفنٖؿ ّتٙقوّج تهؾٔ ٖقرًَٖ حَ
تهىثهج ّٖقرؼؽيَ هرقِٖل تهّنّل إهٓ عل تهيقأهدّ ،تهؾٔ ٖينً أً ٖؤؽٔ هوّكًّ فٕ
تهؼىأّ ،ؾهم يً ؼٞل تقرؼؽتى كثٍؽخ غٖؿ نعٖعد ،أّ رىحٖق كثٍؽخ نعٖعد حىؿٖلد
غٖؿ نعٖعد ،أّ رؽتؼل تهيفثُٖى ّتهعلثةق هؽْ تهيرَوى ،أّ تهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ
ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،أّ تقرؼؽتى رَيٖيثذ غٖؿ نعٖعد هحَه تهلّتٍؽ تهنقؿٖد ،أّ ٍؽى
تٌٝقضثى فٕ تهرَثيل يٌ تٛلثؿتذ ّتهؿيّـ تهنقؿٖد ،أّ تقرعؽتز كّتٍؽ نقؿٖد هٖف هِث
أقثف ؿٖثوٕ.
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اهخعأ اهشبئؼ
ُّ تهؼىأ تهؾٔ ٖرنؿؿ نسٖؿًت حًٖ تهىوحد ،أّ ُّ تهؼىأ تهيلرؿم تهؾٔ ٖلٌ فَٖ ٍؽؽ
نحٖؿخ يً تهىوحد ،فئؾت رنؿؿ ُؾت تهؼىأ حٌقحد

 %16أّ أنسؿ يً أفؿتؽ ٌٍٖد ىحَٖٖد يً

تهىوحد فئٌَ َٖرحؿ يً تٙؼىثء تهلثةَد(ؿٖثه ّآؼؿًّ. ) 1998 ،
َّٖؿف تهؼىأ إضؿتةًٖث ؼٞل تهؽؿتقد تهعثهٖد حثٛضثحد غٖؿ تهنعٖعد تهرٕ ٖؼرثؿُث
 %16فأنسؿ يً أفؿتؽ تهٌَٖدّٖ ،لثف يً ؼٞل تٛضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد تهرٕ َٖىِٖث
تهىوحد فٕ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ تهيىحق ٍوِٖى.
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اهفضل اهذبٌٕ
اهخوفٖج اهٌغرٖج ّأدتٖبح اهدراشج
ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ
ٍوِٖثّ ،نؾهم يعثّهد ؿنؽ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ رؤؽٔ إهٓ يسل ُؾٍ تٙؼىثء
ّيَؿفد يؽْ سحثذ تهىوحد ٍوٓ تقرؼؽتى ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ ّتهريقم حِثّ .قّف ررٌثّل
تهحثعسد فٕ ُؾت تهفنل ٍؿوًث هوؼوفٖد تهٌيؿٖد ّتهرٕ رٌىوق يً أفنثؿ حٖثضَٖ عّل تهيَؿفد
ّرلنوِث هؽْ تهيرَوىّ ،يً ٌيؿٖد تهرَؽٖل تهرٕ ّوَِث حؿتًّ ّفثً هًٖ

& Brown

) ،)Vanlehnسى تهرَؿف ٍوٓ ىحَٖد رلنل ُؾٍ تٙؼىثء ّأقحثج ٌلّةِث ٌٍؽ تهيرَويًٖ،
ّىؿق تهنلف ٌٍِث .سى يؿتضَد تٙؽحٖثذ ؾتذ تهنود حِؾت تهيّوًّ.
اهخوفٖج اهٌغرٖج
َُٖ ٓؽ تهيرَوى حثًٌٖث ٌلىًث هويَؿفد ّهؽَٖ ؽتفٌ كّٔ هوفِىّ ،هؾهم فِّ ٖىّؿ أفنثؿٍ
تهؼثند هرقثٍؽٍ فٕ رفقٖؿ يث َٖٖلَ ّيث ّٖتضَِ ،نيث ٖلّى ححٌثء رنّؿتذ ؾٌُٖد
ّٖقرؼؽيِث ٝقرَٖثج تٙفنثؿ تهضؽٖؽخ(تهؼثهؽّٔ .) 1998 ،رٌىوق تهٌيؿٖد تهحٌثةٖد يً أً
تهيفِّى ٖحٌٓ ؾترٖثً يً كحل تهيرَوىّٖ ،رلنل حؽتؼوَ ٌرٖضد هرفثٍل عّتقَ يٌ تهَثهى
تهؼثؿضّٕ ،هٖف ٌرٖضد ٌلوَ إهٓ ٍلل تهيرَوى قّتءّ يً تهيَوى أّ يً تهيّتُؿ تهىحَٖٖد،
ّٖرأسؿ رلنوَ حؼحؿترَ تهقثحلد ّحثهقٖثق تهؾٔ ٖعنل فَٖ تهرَوى تهضؽٖؽّ .أً تهحٌٓ تهيَؿفٖد
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تهيرنٌّد هؽْ تهيرَوى رلثّى تهرغٖٖؿ ،إؾ ٖريقم تهيرَوى حيث هؽَٖ يً تهيَؿفد يٌ أٌِث كؽ رنًّ
غٖؿ نعٖعد؛ ٌِٙث رلؽى هَ رفقٖؿتذ رحؽّ يلٌَد(ؿتلؽ ٍّحؽ تهِثؽٔ ّتهٌضؽٔ.) 2003 ،
ٌُّث ٔؿْ حٖثضَٖ أً تهيَؿفد هؽْ تهفؿؽ ٖضؿٔ حٌثؤُث ًٍ ىؿٖق تهرفثٍل حًٖ
تلحًْ تهيَؿفٖد هِؾت تهفؿؽ ّحٖةرَ .فثٙفنثؿ تهضؽٖؽخ ٖرى رَويِث ّٖرى فِيِث ٍوٓ وّء يَؿفد
تهىثهج تهقثحلد ،فثٙىفثل ٔ ٝفقؿًّ تهيَؿفد فعقج حل ٌٖييٌِّث إهٓ َّعؽتذ نحٖؿخ يً
تهيفثُٖى تهيرؿتحىد ّتهرٕ رؽٍٓ يؼىىثذ( ّ )schemaتهرٕ ٖينً أً رقرؿضٌ ّرقرَيل
سى ٖرى تهرَوى حٌث ّء ٍوٓ تهرفثٍل حًٖ تهيؼىىثذ)ّ )schemaتٙفنثؿ تهضؽٖؽخّٖ .رويً ُؾت
تهرفثٍل ٍيوٖرًٖ يرؿتحىرًٖ ُيث :تهريسٖل ّتهيّتءيد(حؽّٔ 2008 ،؛ تهَـٖـ 2009 ،؛ Olivier
.) 1989 ،
ّحؾهم فئً يَيى تهرلّٖك أّ تٛؿحثم ٍّؽى تهّوّط تهؾٔ ٖيِؿٍ تهىوحد فٕ رَوى
تهيفثُٖىٖ ،ينً أً ٖنًّ يؿؽٍ أّ ينؽؿٍ إهٓ تهرَثؿه حًٖ تهيَؿفد تهقثحلد ّتهيفثُٖى
تهرٕ ٖعثّهًّ تنرقثحِث .هؾت فئٌَ ٖضج أً ررويً ٍيوٖد تهرَوى تهرفثٍل حًٖ يؼىىثذ
ً فِى أٔ فنؿخ ضؽٖؽخ ٌَٖٕ رلثؿنِث يٌ
تهىفل ّحٌثٍ تهيَؿفٖد ّتٙفنثؿ تهضؽٖؽخ ،إؾ إ ٖ
يؼىى يٞةى يّضّؽ أّ حٌٖد يَؿفٖد يؼـٌد فٕ تهؾتنؿخّ ،إؾت نثٌذ تٙفنثؿ تهضؽٖؽخ
يرَثؿود يٌ أٔ يؼىى يّضّؽ فٕ تهؾتنؿخ ّٖقرعٖل ؿحىِث ،فئٌِث رحلٓ يٌَـهد ّغٖؿ
يؿرحىد حأٔ يَؿفد ،فٖعثّل تهيرَوى عفي تهفنؿخ حأٔ ىؿٖلدٌٍّ ،ؽيث ٖعثّل تهىوحد
تقرؽٍثء روم تهيَؿفد ٖعؽز رؾنؿ ضـةٕ ّيلٍّ هولّتًٌٖ ،ييث ٖؤؽٔ إهٓ تٙؼىثءّ ،تهرٕ
كؽ رلنل ضـءًت يً ُٖنل تهحٌٓ هويفثُٖى تهرٕ ررفثٍل يٌ تهيفثُٖى تهضؽٖؽخّ ،رؤسؿ ٍوٓ
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تهرَوى تهضؽٖؽ حلنل قوحٕ ّرؤؽٔ إهٓ رّهٖؽ تهَؽٖؽ يً تٙؼىثء( ضيل،

 2001؛ ـٖرًّ،

 2007؛ .) 1989 ،Oliver
ّتهيِى يً نل ٍيوٖثذ تهحٌثء ُؾٍ يث ٖنرلفَ تهىوحد حأٌفقِى عٖز ٖلّيًّ حثؼرؿتً
ىؿق هورَثيل يٌ تهَثهى يً عّهِىّ ،حؾهم ٖلًَّ فٕ تٙؼىثء تهرٕ رنًّ ٌرٖضد هوىؿق
ّتٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ كثيّت حثؼرؿتٍِث هعل تهَؽٖؽ يً تهيقثةل تهؿٖثوٖد .فئؾت رَثيل تهىوحد
يٌ ؿيّـ ؿٖثوٖد غٖؿ يؿرحىد حيَؿفرِى ،فئً ُؾٍ تٝؼرؿتٍثذ رٌرص ؼّتؿـيٖثذ غٖؿ
نعٖعد(تهيلّلٕ.) 2001 ،
ّهلؽ رى ويً تٙحعثز فٕ ٍوى تٛؽؿتم رنيٖى يٌيّيد يً رلٌٖثذ تهٌيؾضد
تهيعّقحد هرفقٖؿ أؼىثء تهىوحدّ .كؽ حعز ٍويثء تٛؽؿتم فٕ رفقٖؿ أؼىثء تهىوحد
تٛضؿتةٖد فٕ تهؿٖثوٖثذ ّتقرىثٍّت تهّنّل إهٓ يضيٍّد يً تهيحثؽا ّتهَيوٖثذ ررؿضى
حٌيؿٖد رّهٖؽ تٙؼىثء عٖز ررنًّ يً ضـءًٖ :إٌلثء إضؿتءتذ غٖؿ نثيودّ ،إٌلثء
تهرَؽٖل ّتهرٕ رؤؽٔ إهٓ ىؿٖق يقؽّؽ.
ّإعؽْ ُؾٍ تهٌيؿٖثذ ٌيؿٖد تهرَؽٖل( ّ ،)Repair theoryكؽ ّوَِث حؿتًّ
ّفثً هًٖ( ّ )Brown & Vanlehn, 1980رحعز فٕ رفقٖؿ نٖفٖد رَوى تهيِثؿتذ
تٛضؿتةٖدّ ،رَىٓ تُريثيث ؼثنًًثً حنٖفٖد رنًّ تٙؼىثء ّأقحثج تهّكًّ فِٖثّ .رلّى ٍوٓ
يضيٍّد يً تٛضؿتءتذ تهفّكٖد( )Meta-Actionsغٖؿ تهنثيود يً ؼٞل رىحٖق يضيٍّد
يً يحثؽا تهعؾف ٍوٓ تهريسٖٞذ تٙقثقٖد هٜضؿتء تهنعٖظّ ،رفرؿه ُؾٍ تهٌيؿٖد أً
تهىٞج ٖرَويًّ تهيِيثذ تٛضؿتةٖد حثٝقرلؿتء( ّ ،)Inductionأً تٙؼىثء رعؽز حقحج
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تهرعٖـتذ تهرٕ رلؽى يً تٙيسود( ٍوٓ تهَنف يً تٙؼىثء فٕ عفي تهنٖغ أّ تهرَيٖيثذ).
ّرٌم ٍوٓ أً تٙؼىثء رعؽز ٌٍؽيث ّٖتضَ تهىثهج نَّحد أّ ؼثنٖد غٖؿ يأهّفد هَ
أسٌثء كٖثيَ حيِيد يث ّتهرٕ رّنل تهىثهج إهٓ يأـق(  )Impasseعٖز ٖرؼوم تهىثهج
يً ُؾت تهيأـق حرعّٖؿ ىؿٖلد يَؿّفد ّرىحٖلِث ٍوٓ تهيِيد حىؿٖلد ؼثىةد ( & Brown
.) 1980 ،Vanlehn
ّكؽ تؼروف تهحثعسًّ ٍوٓ تهرقيٖد تهيٌثقحد هيسل ُؾت تهًٌّ يً تهيفثُٖى  ،أّ تهلحند
تهيفثُٖيٖد تهرٕ ررلنل هؽْ تهيرَوى ّ ،ؾهم عقج ّضِد ٌيؿ ُؤٝء تهحثعسًٖ عّل ىحَٖد
تهيَؿفد ،فيٌِى يً قيثُث يَرلؽتذ قىعٖد( أّ قثؾضد)  ،naïve beliefsأّ أفنثؿتً غٖؿ
نعٖعد  ،erroneous ideasأّ رنّؿتذ يقحلد( كحوٖد)  ،preconceptionsأّ رفقٖؿًت
رولثةٖثً) ،)spontaneous reasoningأّ ٌيثؾش لؼنٖد هوّتكٌ )personal models of
 ،(realityأّ تٙؼىثء تهلثةَد  ،Common Mistake ،Common Errorsأّ تهـٝذ
.(Oliver, 1989 (Slips
هؾهم ضثءذ ُؾٍ تهؽؿتقد هونلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد تهيّضّؽخ هؽْ تهىوحد فٕ
يّوًّ تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ّتهّكّف ٍوٓ عضى تهيلنود؛ ّؾهم حيَؿفد يؽْ لًّٖ
ُؾٍ تٙؼىثء ّيَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هيسل ُؾٍ تٙؼىثء ّيؽْ ريقم
تهىوحد حِث.
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عتٖؾج األخعبء اهشبئؾج
ألثؿذ تهَؽٖؽ يً تهؽؿتقثذ فٕ تٙؽج تهرؿحّٔ إهٓ أً يفِّى تٙؼىثء تهلثةَد
ٖرفثّذ حًٖ نثرج ّآؼؿّ ،أً ٌُثم ٍؽٓخ ينىوعثذ رىوق ٍوٓ روم تٙؼىثء ( Steinle,
 2004؛ ّ ،)Fowler, 2006يِيث نثً تهرَؿٖف فلؽ أضيٌ تهحثعسًّ ٍوٓ أً تهىوحد
ٖؽؼوًّ إهٓ ؽؿتقرِى تهؿقيٖد عثيوًٖ يَِى يفثُٖى ٍويٖد ؼثند حِى ،حَوِث ٖرقق يٌ
تهيحثؽا تهَويٖد ّتهحَه تٗؼؿ َٖرحؿ غٖؿ نعٖظ أّ غٖؿ يٞةى ،عٖز رنًّ ُؾٍ تٙؼىثء
يٌييد ّيرضؾؿخ فٕ ٍلّهِىّ ،يحٌٖد ٍوٓ كثٍؽخ ّهٖقذ ٍلّتةٖدّ .كؽ هُّعي أً تهحثعسًٖ
كؽ ّوَّت أقيثء يؼروفد هٌفف تهًٌّ يً تهؼىأّٖ ،نَج تهَسّؿ ٍوٓ ؽؿتقثذ رعؽؽ
ّرنٌف ُؾٍ تٙؼىثء ،فيَيى تهؽؿتقثذ روٌ رنٌٖفًث ّّنفًث هىؿٖق تهؼىأ

( ضيل،

 2001؛ ّ .)Yetkin, 2003كؽ ّضؽذ ٍؽخ رَؿٖفثذ هٚؼىثء ّيٌِث أً تهؼىأ َٖرحؿ
رفقٖؿًت غٖؿ يلحّل هويّتُؿ تهىحَٖٖد ٖلؽيَ تهيرَوى ٌرٖضد تهيؿّؿ حؼحؿتذ عٖثرٖد أّ
 ٞفٕ رٌيٖى تهؼحؿتذ ؿغى نٌِّث ٌرٖضد هَيوٖثذ ٌلىد ّيلنّؽخ.
رَوٖيٖد ،نيث َٖنف ؼو ً
فٌَؽيث ٖرَؿه تهىوحد أسٌثء ٍيوٖد تهرَوى إهٓ نَّحد فٕ فِى تهيفِّى حلنل
نعٖظ ٖلّى تهىٞج حَيوٖد رعّٖل هِؾٍ تهيَوّيثذ هنٕ ررّتءى يٌ يث ٖيرونًّ يً يَؿفد،
ّغثهحًث يث رؤؽٔ ُؾٍ تهَيوٖد إهٓ تهفِى غٖؿ تهنعٖظ أّ يث ٖقيٓ حثهيفِّى تهؼىأ(Steinle,
ّ ) 2004حيث أً ُؾٍ تهيفثُٖى رلنل تٙقثف تهؾٔ رحٌٓ ٍوَٖ تهيفثُٖى تهٞعلد تهرٕ رَريؽ
حؽؿضد نحٖؿخ ٍوٓ يث قحلِث يً يَؿفد ،فئٌِث رلنل رِؽٖؽُت هيَؿفد تهىثهج تهٞعلد
(ضيل.) 2001 ،
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ّٖلٖؿ تٙؽج تهرؿحّٔ تهؾٔ رٌثّهذ ُؾت تهيّوًّ إهٓ أً تهىوحد ٖنؿفًّ ّكرًث
ّىثكد نحٖؿًٖ فٕ حٌثء يفثُٖيِى غٖؿ تهنعٖعد هنٌِّث رلؽى هِى رفقٖؿتذ يلٌَد ررّتفق يٌ
ؼحؿترِى ،هؾت ٖرلحسًّ حِث حلّخ ّٖلثّيًّ تهرغٖٖؿتذ ّيً سى ٖ ٝؿوًّ ٌٍِث حؽٖ،ًٞ
ّٖنَج ٍوِٖى تقرحؽتهِث حقِّهد حثٙفنثؿ تهَويٖد تهنعٖعد(ـٖرًّ،

ّ ،) 2007هؾهم فئً

ُؾٍ تٙؼىثء كؽ رنًّ يلنود هقححًٖ :تّٙل أٌِث ررؽتؼل يٌ رَوى تهىوحد عٖز ٖقرؼؽيٌِّث
هرفقٖؿ تهرضثؿج تهضؽٖؽخّ ،تهسثٌٕ أً تهىوحد ٖؿرحىًّ حِث ٍثىفًٖث ّفنؿٖثًًً) .) Jose, 1989
أشتبة األخعبء اهشبئؾج
ييث ٝلم فَٖ أً يَؿفد أقحثج تٙؼىثء رِى تهيَوى حثٍرحثؿٍ تهيعّؿ تهؿةٖف فٕ
ٍيوٖد تهرَوى يً أضل يقثٍؽخ تهىوحد ٍوٓ تهرؼوم يٌِثّّ ،وٌ تٙقثهٖج تهيٌثقحد هوّكثٖد
يً تهّكًّ فِٖث يؿخ أؼؿّْ .كؽ قضل تٙؽج تهرؿحّٔ تهَؽٖؽ يً تٙقحثج هِؾٍ تٙؼىثء
قّتء فٕ يضثل تهؿٖثوٖثذ أّ تهيضثٝذ تٙؼؿَّْٖ .رحؿ تهينؽؿ تهؿةٖقٕ هٌلّء ُؾٍ
تٙؼىثء تهيَوى ّىؿٖلد رؽؿٖقَّ ،تهؾٔ هَ تهؽّؿ تهؿةٖف فٕ رلنٖل ُؾٍ تٙؼىثء .نيث أً
هىحَٖد تهيثؽخ ّىؿٖلد تهرؽؿٖف أعٖثًٌث ؽّؿًت فٕ ؽٍى أؼىثء تهىوحد عّل تهيّوًّ
تهيؽؿّف ،أّ كؽ رلّؽ ٙؼىثء ضؽٖؽخ عّل ؾهم تهيّوًّ .حثٛوثفد إهٓ أً تهنرثج
ٌّلثىثرَ ّىؿٖلد ٍؿوَ ٍوٓ تهىوحد رلّؽ أٖوثً إهٓ حَه تٙؼىثء تهلثةَدّ .نؾهم فئً
هسلثفد تهىثهج تهَويٖد تهقثحلد ّرضثؿحَ تهلؼنٖد ؽّؿًت فٕ رلنٖل حَه تٙؼىثء هؽَٖ.
ّنؾهم ٖينً إوثفد تهَؽٖؽ يً تٙقحثج فٕ ُؾت تهيضثل ّيٌِث ٍؽى فِى تهَيوٖثذ تٙقثقٖد
يسل عفي علثةق تهوؿج ٍّ ،ؽى تهلؽؿخ ٍوٓ تقرؼؽتى ُؾٍ تهعلثةق فٕ عل تهيقثةل
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ّتهَيوٖثذ ٌرٖضد هوعفي تٗهٕ ؽًّ فِى أّ إؽؿتم

ٌّ ،قٖثً تهيَؿفد تهرؿتنيٖد ّتهرٕ رى

إٌضثـُث فٕ تهفنّل تهقثحلدّ .نؾهم ٍؽى تهرؽؿٖج تهنثفٕ ٍوٓ تهَيوٖثذ ٍّ ،ؽى إٍىثء
تهفؿند ٝنرقثج تهيِثؿخ  ،حثٛوثفد إهٓ ٍؽى تهؿحى حًٖ تهَيوٖثذ حَوِث تهحَه ٍّؽى
تهؿحى حًٖ تهَيوٖثذ تهضـةٖد فٕ تهَيوٖد تهّتعؽخ ٍ ّ ،ؽى رقوقل تٙفنثؿ تهرٕ رَنف فِى تً
ٍيٖق هويفثُٖى ّتٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ رضَل روم تٙفنثؿ ؾتذ يٌَّٓ ،يِّؿ تٗٝذ تهعثقحد
تً
ّتٍريثؽ تهنسٖؿ يً تلىٞج ٍوِٖث(ؿٖثه ّآؼؿًّ  1989 ،؛ تهٌٖحَثّٔ 2006 ،؛ أيحّ
قَٖؽٔ ّتهحوّلٕ 2009 ،؛  Kathuria, 2009؛ .( Chich & Baker, 2005
عرق اهخؾرف ؽوٓ األخعبء اهشبئؾج
ٖضؽ تهيِرى حثٙؼىثء تهلثةَد فٕ تٙؽج تهرؿحّٔ ٍؽؽًت يً تهىؿق تهرٕ ٖينً أً
رقرؼؽى هونلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَدّ ،يٌِث تٝؼرحثؿتذ ّتهيلثحٞذ ّتهؼؿتةى تهيفثُٖيٖد
ّتهرؽتٍٕ تهعؿ هيفِّى يثّ ،فٖيث ٖوٕ تقرَؿته ُٙى ُؾٍ تهىؿق:
 . 1تٝؼرحثؿتذ تهرلؼٖنٖد(  :)Testsرَؽ ُؾٍ تٝؼرحثؿتذ يً أنسؿ أؽّتذ تهرلؼٖم
تقرؼؽتيًث فٕ يضثل تهرؽؿٖف تهرلؼٖنٕ تهَٞضٕ ،فيً ؼٞل إضثحد تهىثهج ًٍ روم
تٙقةود ٖقِل تهرَؿف ٍوٓ أؼىثةَ تهيرَولد حِؾٍ تهيِثؿخ ،عٖز َٖىٓ تهىوحد تؼرحثؿًت
ٖعّٔ أقةود يً ًٌّ تٝؼرٖثؿ يً يرَؽؽ ،أّ يً ًٌّ تهيلثل ،هونلف ًٍ أؼىثةِى.
 . 2تهيلثحود تٛنوٌٖٖنٖد(  ًٌّ ُٕ :( Interviewيً تهيلثحٞذ تهفؿؽٖد تهرٕ ْٖ َِؿَه فِٖث
ٍوٓ تهىثهج ٍؽؽ يً تٙقةود تهيررثحَد هٖضٖج ٌٍِثّ ،يً ؼٞهِث ٖرى تهنلف ًٍ أنحؿ ٍؽؽ
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يينً يً تهيفثُٖى ّتهَٞكثذ فٕ تهحٌٖد تهيَؿفٖد ّيث ٖؿرحى حِث يً فِى غٖؿ نعٖظ(تيحّ
قَٖؽٔ ّتهحوّلٕ.) 2009 ،
أٌّاػ األخعبء اهشبئؾج
ٌٍؽ تقرَؿته تهَؽٖؽ يً تهيلثٝذ تهرٕ رٌثّهذ تٙؼىثء فٕ تهؿٖثوٖثذّ ،ضؽ أً
ُؾٍ تهؽؿتقثذ رَيل ٍوٓ رنٌٖف ُؾٍ تٙؼىثء رنٌٖفًث يعؽؽًت ّٖنف ىؿٖلد تهؼىأ،
حعٖز ٖرى إٍىثؤٍ تقيًث ؼثنثًّ ،هِؾت ٝحؽ يً رّعٖؽ تهضِّؽ يً أضل تهعنّل ٍوٓ كثةيد
حثٙؼىثء تٙنسؿ لٍّٖثًّ .فٕ ؽؿتقد أضؿتُث حٌٖم حم)ّ (pinckback, 1991وٌ نٌفًٖ
ؿةٖقًٖٖ هٚؼىثء تهرٕ ٖضؿِٖث تهىثهج فٕ أؽتةَ هويِثؿتذ تهعقثحٖد ُّٕ:
 تهؼىأ تهيفثُٖيٕ ّٖ :conceptual errorلٌ فَٖ تهىثهج عًٖ ٖعثّل رىحٖق تٛضؿتءتذ
تهيٞةيد ّهنٌَ ٖؼىب فٕ إضؿتءتذ عل تهيقأهد.
 تهؼىأ فٕ تهيرىوج تهقثحق ٌّٖ :prerequisite errorرص ًٍ ٍؽى يَؿفد تهيفِّى تهؾٔ
رلنل قثحلًث عٖز ٖعثّل تهىثهج عل تهيلنود ّهنً ّٖتضَ تهلنّؿ فٕ إرلثً تهيفِّى
تهقثحق.
ّفٕ تهؽؿتقثذ تهرٕ أضؿٖذ ٍوٓ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحد فٕ أؽتةِى
هٞؼرحثؿتذ تهؿٖثوٖد حثٍرحثؿُث أؽتخ يِيد فٕ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهنسٖؿ
يً تهىوحد ،يِؿ يٌِث تٝرضثٍ تهؼثىب فٕ تٛضثحد عٖز ٖقٕء تهىثهج فِى تٝرضثٍ فٕ
تٛضثحد ًٍ تهقؤتلّ ،أؼىثء تُٛيثلّ ،نؾهم تهؼىأ تهيفثُٖيٕ ّتهؾٔ ٖعؽز ٌٍؽيث ٖ ٝفِى
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تهىثهج تهؼنثةم أّ تهيحثؽا تٙقثقٖد تهٞـيد هعل تهيلنودّ ،أؼىثء تهرىحٖق عٖز
ٖىحق تهيفِّى فٕ غٖؿ يعوَ تهنعٖظ ،حثٛوثفد إهٓ تؼرٖثؿ تٛضؿتءتذ غٖؿ تهنعٖعد
يسل ٌلل تٛضثحد ؼىأ يً ّؿكد(تهيقّؽخ) إهٓ ّؿكد تٝيرعثً ،أّ رؿم تٙضّحد فثؿغد ،أّ
تهّكًّ فٕ أؼىثء تُٛيثل ٌرٖضد تٛقؿتً فٕ عل تٙضـتء تهقِود ،أّ رغٖٖؿ تٛضثحد
تهنعٖعد إهٓ غٖؿ تهنعٖعدّ ،ؼىأ تهؽؿتقد عٖز ٖؼىب تهىثهج فٕ ؽؿتقد تهيَوّيثذ
حلنل غٖؿ نعٖظ أّٖ ٝلوٕ ّكرثً نثفًٖث فٕ ؽؿتقد تهيثؽخ ؾتذ تهنود( Russell, 2002؛
.)Nolting, 1998
تؾط األخعبء اهشبئؾج فٕ خؾوى اهيفبُٖى اهرٖبظٖج ّخؾوٖيِب
حٌث ّء ٍوٓ يث رلؽىٌّ ،رٖضد هّضّؽ حَه تهنَّحثذ فٕ رَوى حَه تهيفثُٖى
تهؿٖثوٖد ،رٌلأ أؼىثء يفثُٖيٖد ٍؽٖؽخ هؽْ تهىوحد ٍوٓ يؼروف يقرّٖثرِى تهرَوٖيٖد .رؾنؿ
أؽحٖثذ تهحعز حَه تٙؼىثء تهلثةَد فٕ رَوى تهيفثُٖى تهؿٖثوٖد ّرَوٖيِث يً حٌِٖث يث
ٖأرٕ:
 . 1تهٌلم فٕ تهرَؿٖف أّ فٕ تهؽٝهد تهوفيٖد هويفِّى ،فلؽ رحًٖ أً حَه تهىوحد ٖؼىةًّ
ٌٍؽ رَؿٖف تهيفِّى تهؿٖثوٕ أّ ٌٍؽ رعؽٖؽ ؽٝهرَ تهوفيٖدّ ،ؾهم حأً ٖلرنؿّت ٍوٓ
ؼثنٖد ّتعؽخ أّ أنسؿ ؽًّ ؾنؿ تهؼنثةم تهييٖـخ(تهيَؿفٖد) تهرٕ رلنل تهيفِّى
ٌٍ ٞؽ رعّٖل تهنقؿ تهَثؽٔ إهٓ ٍلؿٔ ٖلّى تهىثهج حنرثحد تهيلثى نَؽؽ
تهؿٖثوٕ .فيس ً
2
نعٖظ ّتهحقى تهضـء تهَلؿٔ
10

. 10.2 
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 . 2تهؼوى حًٖ تهيفثُٖى أّ تهينىوعثذ تهؿٖثوٖد تهيرلثحود فٕ تٙهفثي .فٌَؽيث ٖقرلحل
تهىثهج يَوّيثذ يرلثحِد َّٖضـ ًٍ تهريٖٖـ فٖيث حٌِٖثّ ،يً سى ررؽتؼل ُؾٍ تهيَوّيثذ
يٌ حَوِث ،فئً تعريثل ّكٍَّ فٕ أؼىثء ررَوق حِؾٍ تهيَوّيثذ ٖنحظ ٍثهٖثً أّ يؤنؽتً.
ٍ . 3ؽى تهلؽؿخ ٍوٓ تهرَحٖؿ ًٍ تٛضثحد تهنعٖعد ،فنسٖؿًت يث ٖنًّ هؽْ تهىثهج يَوّيثذ
ًٍ يّوًّ يًَٖ غٖؿ أٌَ كؽ ٖلٌ فٕ تهؼىأ ،فٌَؽُث ٖضٖج ًٍ قؤتل ٖ ٝؼم ُؾت
تهيّوًّ هَؽى كؽؿرَ ٍوٓ نٖثغد تٛضثحد حلنل نعٖظ.
ٍ . 4ؽى تهلؽؿخ ٍوٓ رىحٖق تهيَوّيثذ فٕ يّتكف ضؽٖؽخ.
 . 5قٖىؿخ حَه تهرنّؿتذ غٖؿ تهنعٖعد هؽْ تهىٞج ،فغثهحًث يث ٖنًّ هؽْ تهىٞج
رنّؿتذ ؼثىةد يٌَٖد رنٌّذ هؽِٖى يً رفثٍوِى يٌ تهحٖةد تهيعٖىد حِى ،أّ رلؿحُّث يً
تهسلثفد تهقثةؽخ فٕ يضريَِى.
ٍ . 6ؽى تهؽكد فٕ أؽتء تهيِثؿخ ،فنسٖؿًت يث رعؽز أؼىثء فٕ رَوى تهيِثؿتذ رريسل فٕ ٍؽى
كؽؿخ تهىثهج ٍوٓ ييثؿقد يِثؿخ يٌَٖد حثهؽكد تهيىوّحد.
 . 7تهرقؿً فٕ تهرَيٖى ّكؽ ٖريسل ُؾت تهؼىأ تهيفثُٖيٕ فٕ تٍريثؽ تهىثهج ٍوٓ إعؽْ
تهنفثذ تهيّضّؽخ فٕ نل تٙفؿتؽ أّ تهٌَثنؿ أّ تهيّتكف تهؽتؼوٖد ويً تهيفِّى تهَويٕ
ّرَيٖيِث ٍوٓ يّتكف أؼؿْ ؼثؿضد ًٍ ٌىثق تهيفِّى تهَويٕ تٙنوٕ(ـٖرًّ،
ـٖرًّ.) 2003 ،

 2007؛
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إً تهلوثء ٍوٓ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهؿٖثوٖثذ أيؿ نَج ،فوٖف يضؿؽ رنؿتؿ
تهؽؿف أّ إضؿتةَ ٍيوًٖث أّ تٍرؿتف تهىثهج حأٌَ يؼىب قٖقثٍؽ ٍوٓ ؾهم(

Wetzel,

 ،) 2008فّكًّ تهىٞج فٕ تٙؼىثء ٖنًّ تهلٖؽ تهؾٔ ٖعؽ يً رلؽيِى َّّٖق عؿند ٌيُّى
فٕ تهؿٖثوٖثذ ّٖحَؽُى ًٍ ؽؿتقرِث.
ّييث قحق ٌؼوم إهٓ تهوؿّؿخ تهيثقد ٝقرنلثف أٌيثى تٙؼىثء تهرٕ ٖعيوِث
تهىوحد عّل تهيّتوٌٖ تهيؼروفدّ ،نؾهم تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهيؤؽٖد هِؾٍ تٙؼىثء
ّيعثّهد يَثهضد ُؾٍ تهيفثُٖى تهؼثند .فثٛهيثى تهضٖؽ حثهؼىأ ٖؤؽٔ إهٓ ٍؽى رنؿتؿٍ فٕ
تهيقرلحل.
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اهدراشبح اهشبتلج
قّف ٖرى فٕ ُؾت تهضـء يً تهؽؿتقد رٌثّل تهؽؿتقثذ تهرٕ أضؿٖذ ٍوٓ يّوًّ
تٙؼىثء تهلثةَد ويً سٞسد يعثّؿ ُّٕ:
 . 1تهؽؿتقثذ تهرٕ رٌثّهذ تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ تهىوحد عّل يّتوٌٖ يؼروفد فٕ
تهؿٖثوٖثذ.
 . 2تهؽؿتقثذ تهرٕ رٌثّهذ تٙؼىثء تهلثةَد ٌٍؽ تهىوحد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
 . 3ؽؿتقثذ رٌثّهذ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖضؿِٖث تهىوحد ّتهينثعحد هّكٍِّى فٕ
تهؼىأ ٌٍؽ عوِى هويقثةل فٕ تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
أّالً :اهدراشبح اهخٕ خٌبّهح األخعبء اهشبئؾج فٕ يّاظٖؼ يخٌّؽج فٕ اهرٖبظٖبح
نثً هرىّٖؿ يٌثُص تهؿٖثوٖثذ تهرٕ ٌلىذ يٌؾ تهٌنف تهسثٌٕ يً تهلؿً
تهَلؿًٖ ،تٙسؿ فٕ كٖثى تهَؽٖؽ يً تهؽؿتقثذ تهرٕ رٌثّهذ رعنٖل تهىوحد ،حلنؽ تهّكّف
ٍوٓ يؽْ تنرقثحِى هويفثُٖى ّتهيِثؿتذ تٙقثقٖد فٕ تهؿٖثوٖثذّ ،تهرَؿف ٍوٓ ًٌّ
تٙؼىثء تهرٕ ٖؿرنحٌِّث حلنل ٍثى ،أّ فٕ ضّتٌج ؿٖثوٖد يعؽؽخ(تهعثٖم.) 1983 ،
ّفٕ ُؾت تهيعّؿ قٖرى رٌثّل تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ تهىوحد فٕ يّتوٌٖ يؼروفد فٕ
يضثل تهؿٖثوٖثذ ّيٌِث تهيفثُٖى تهؿٖثوٖد تٙقثقٖدّ ،أؼىثء فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ
تٍٙؽتؽ تهنعٖعدّ ،تٍٙؽتؽ تهٌقحٖد ّتهيِثؿتذ تهضحؿٖدٌّ ،يؿٖد تٍٙؽتؽ( تهيوثٍف
ّتهلثقى)ّ ،تهٌِؽقد ّأؼٖؿًت تٙؼىثء فٕ يضثل تٝعريثٝذ ّتٛعنثء.
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ففٕ حعز يلؽى إهٓ تهيؤريؿ تهرؿحّٔ تهسثٌٕ هوىفل تهفوقىٌٖٕ تهؾٔ ُؽف إهٓ تهنلف
ًٍ تهرنّؿتذ تهؼثىةد هويفثُٖى تهؿٖثوٖد هؽْ ىٞج تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ فٕ غـخ،
ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ ّضّؽ ٍؽؽ يً تهرنّؿتذ غٖؿ تهنعٖعد هؽْ تهىوحد فٕ ٍؽٓخ يفثُٖى،
فلؽ ّضؽ أً ٌُثم تسًٌٖ ٍّلؿًٖ رنّؿتً ؼثىةًث فٕ تهيفثُٖى تهؿٖثوٖدّ ،يضيٍّد تٍٙؽتؽ
تهٌقحٖدّ ،سيثٌٖد رنّؿتذ فٕ ّعؽخ تهيضيٍّثذّ ،أؿحَد رنّؿتذ فٕ تهرٌثقج تهىؿؽٔ
ّتهَنقٕ ّيلٖثف تهؿقى ّتهرلقٖى تهرٌثقحٕ(ٍفثٌد ّأحّ يوّط.) 2005 ،
ّيً أضل تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحد فٕ يثؽخ تهؿٖثوٖثذ كثيذ أحّ
ٍّتؽ(  ) 2006حرىحٖق تؼرحثؿ رلؼٖنٕ ٍوٓ يضيٍّد يً ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّعرٓ
تهقثحٌ تٙقثقٕ ،رحًٖ ؼٞهِث ّضّؽ تهَؽٖؽ يً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث ىوحد تهنفّف
تهسٞسد تهيؾنّؿخ فٕ يضثٝذ ؿٖثوٖد يرٌٍّد ،عٖز ؼوى ىوحد تهنف تهؼثيف حًٖ تهلثقى
ّتهيوثٍفّ ،نؾهم نرثحد تٍٙؽتؽ تهىحَٖٖد حثهنويثذ حنّؿخ غٖؿ نعٖعد  ٝرؿتٍٕ
ّضّؽ يٌثـل غٖؿ يلغّهد حأؿكثى ،حٌٖيث أؼىأ ىوحد تهنف تهقثؽف فٕ إٖضثؽ تهضؾؿ
تهرؿحَٖٕ هوَؽؽ ،فّضؽّت ٌنف تهَؽؽ يً أضل تهعنّل ٍوٓ تهضؾؿ تهرؿحَّٖٕ .كؽ أؼىأ
ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ إٖضثؽ يَنّف ٍؽؽ نعٖظ قثهج فلؽ كوج تهىوحد تهَؽؽ يٌ إحلثء
تٛلثؿخ قثهحدّ ،تقرؼؿش تهىوحد أعؽ تهَّتيل تهيلرؿند ّهٖف تهَثيل تهيلرؿم تٙنحؿ ٌٍؽ
رعوٖل يلؽتؿ ضحؿٔ إهٓ ٍّتيوَ تّٙهٖٓد.
ٍّوٓ ٌعّ آؼؿ تقرىثً تهعؿّج(  ) 2002فٕ ؽؿتقرَ هيَؿفد أسؿ تقرؼؽتى ٌيّؾش
أّـّحل تهرَوٖيٕ فٕ يَثهضد تٙؼىثء تهيفثُٖيٖد تهؿٖثوٖد تهلثةَد هؽْ ىوحد تهنف تهسثيً

25

تٙقثقٕ تهرّنل إهٓ ّضّؽ ٍؽؽ يً تٙؼىثء هؽْ تهىوحد ّيٌِثٍ :ؽى ريٖٖـ يفِّى تهفثةؽخ
حأٌِث ٌقحد يةّٖدّ ،تهؼوى حًٖ يفِّيٕ تهؿحظ تهيؿنج ّتهؿحظ تهحقٖىّ ،تهؼوى حًٖ تهَؽؽ
تهٌقحٕ ّغٖؿ تهٌقحٍّٕ ،ؽى ريٖٖـ تهنّؿخ تهَثيد هوَحثؿخ تهرؿحَٖٖدّ ،تهؼوى حًٖ تهَحثؿخ
تهرؿحَٖٖد ٍوٓ نّؿخ يؿحٌ نثيل ّغٖؿُث ،حثٛوثفد إهٓ ٍؽى ريٖٖـ تهىوحد يفِّى
تهيؼؿّى تهؽتةؿٔ تهلثةىٍّ ،ؽى ريٖٖـ يفِّى تهـتّٖد تهؼثؿضٖد هويسوزٍّٞ ،كرِث حثهـتّٖرًٖ
تهحَٖؽرًّٖ ،نؾهم تهؼوى حًٖ تهَيّؽ تهٌثـل يً تهؿأف ّتهلىَد تهيرّقىد .نيث ّألثؿذ
تهٌرثةص إهٓ أً ٌيّؾش أّـّحل نثً أنسؿ ٌضثعًث فٕ يَثهضد تٙؼىثء يً تهىؿٖلد تهرلوٖؽٖد
عٖز ُّضِؽ رحثًٖ نحٖؿ فٕ تهٌقحد تهيةّٖد ٛضثحثذ تهىوحد هنثهظ تقرؼؽتى ٌيّؾش أّـّحل.
حٌٖيث عثّل تٌضوِثؿؽ (  )Englhardt, 1977رنٌٖف تٙؼىثء تهعقثحٖد فٕ
تهَيوٖثذ تٙؿحٌ تٙقثقٖد ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعدّ .رنٌّذ تهٌَٖد يً

 198ىثهحثً ّىثهحد

يً تهنفًٖ تهسثهز ّتهقثؽفّ ،رّنل تهحثعز إهٓ أً أؼىثء تهعلثةق تٙقثقٖد نثٌذ
تٙنسؿ لًٍّٖث حًٖ ضيٌٖ أفؿتؽ تهٌَٖدّ ،كؽ نٌُفذ تٙؼىثء إهٓ أؼىثء فٕ تهعلثةق
تٙقثقٖدّ ،أؼىثء فٕ تهؼّتؿـيٖثذّ ،ؼىأ رؿرٖج تهيٌثـلّ ،نؾهم ٍيوٖد تهَنف غٖؿ
تهيٌثقج إؾ ٌٖفؾ تهىثهج تهعقثحثذ حىؿٖلد َٖنف فِٖث تهعلثةق تٙقثقٖد فٕ ؼّتؿـيٖثذ
تهعل يسل ٖ ، 36  19  43ىؿط تهىثهج  3يً  1 ّ 9يً ّ ، 4أؼىثء تقرؼؽتى ٍيوٖد غٖؿ
نعٖعدّ ،تهؼوى حًٖ تهٌَنؿ تهيعثٖؽ تهضيَٕ(نفؿ) ّتهيعثٖؽ تهوؿحٕ(تهّتعؽ)ّ ،أؼىثء
تهَيوٖثذ تهيرويٌد هونفؿ يسل . 0  0  1 ، 0  1  0
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ُّؽفذ ؽؿتقد ييثسود إهٓ يَؿفد تٙؼىثء تهيٌرييد تٙنسؿ عؽّسًث فٕ تهَيوٖثذ
تٙؿحٌ تٙقثقٖد ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد كثى حِث نّنف( ٍ )Cox, 1975وٓ ٌٍٖد يً ىوحد
تهنفّف تهسثٌٕ إهٓ تهقثؽف تٝحرؽتةٕ ،عٖز ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أٌَ يث حًٖ  %6  5يً
تهىوحد ٖؼىةًّ أؼىثء يٌرييد فٕ تهضيٌ ّتهوؿج ّتهلقيد %13 ّ ،يٌِى ٖؼىةًّ فٕ
تهىؿطّ ،أً تٙؼىثء رلل يً نف إهٓ آؼؿّ ،إهٓ أً تٙؼىثء تهرٕ تؿرنحِث تهىٞج رلٌ
ويً رنٌٖف ٍؽى تهفِى هىحَٖد تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ّتهلٖيد تهيٌـهٖد هوَؽؽّ ،كؽ نٌفذ ُؾٍ
تٙؼىثء إهٓ :أؼىثء يٌرييدّ ،أؼىثء ٍلّتةٖدّ ،أؼىثء ٍؽى تٌٝرحثٍٍّ ،ؽى إٌِثء تهعل.
نيث عثّهذ ؽؿتقد أؼؿْ يَؿفد أٌيثى تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث ىوحد تهنفّف
تهؿتحٌ ّتهؼثيف فٕ يفثُٖى تهوؿج ّتهلقيد ّتهيِثؿتذ تهعقثحٖد ٍوِٖثّ ،رنٌّذ تهٌَٖد
يً  96ىثهحثً ّىثهحد ،ىُحِّق ؼٞهِث تؼرحث ْؿ ينًّ يً سيثٌٕ فٔلؿتذ ،أؿح ٌْ يرَولد حثهوؿج،
ّأؿح ٌْ يرَولد حثهلقيدّ ،كؽ حٌٖذ تهٌرثةص لًّٖ سٞسد أٌّتً يً تٙؼىثء ُّٕ:
أؼىثء يفثُٖيٖد يسل ٍؽى إؽؿتم تهَٞكد حًٖ حثكٕ تهلقيد ّتهيلقّى ٍوَٖ.أؼىثء ؼّتؿـيٖد يسل تهلقيد تحرؽتء يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿّ ،إُيثل تهلٖيد تهيٌـهٖدهونفؿ ٌٍؽيث ٖلريل تهيلقّى ٍوٓ تهنفؿّ ،تٝقرٞف يً تهيٌـهد تهرٕ رقحق تهَؽؽ ّهٖف
يً تهرٕ روَٖ.
 أؼىثء تهعلثةق ّيً أحؿـُث تهؼىأ فٕ علثةق تهلقيد تٙقثقٖدّ ،علثةق تهىؿطويً  . 18نيث ّحٌٖذ تهٌرثةص أً تٙؼىثء رلل حثؿرفثً تهيقرّْ تهنفٕ هوىوحد ّحثؿرفثً
تهيقرّْ تهرعنٖوٕ فٕ نل نف يً تهنفّف تهسٞسد( تهحقرٌضٕ.) 1993،

27

أيث فٕ يضثل تهرىحٖلثذ تهؿٖثوٖد فلؽ ّضؽذ أحّ ٍّتؽ(

 ) 2006حرىحٖلِث تؼرحثؿًت

رلؼٖنٖثً ٍوٓ يضيٍّد يً ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّعرٓ تهقثحٌ تٙقثقٕ أؼىثء يرٌٍّد
ّيرَؽؽخ رؼروف يً نف إهٓ آؼؿ ،فىوحد تهنف تهؼثيف ٖؼىةًّ فٕ تهرَؿف ٍوٓ
تهَيوٖد تهيٌثقحد هعل تهضيل تهيفرّعد تهيؼروفد ،حٌٖيث ىوحد تهنف تهقثؽف ررؿنـ أؼىثؤُى
فٕ رَؿف تهَيوٖد تهعقثحٖد تهيىوّحد ٌٍؽ إٖضثؽ تهينقج أّ تهؼقثؿخ أّ سيً تهحٌٖ ّسيً
تهلؿتء حؽٝهد سٞسد يٌِثّ ،ىوحد تهنف تهقثحٌ نثٌذ أؼىثؤُى فٕ رؿرٖج تهَيوٖثذ
ّتهيرغٖؿتذ هرنًّٖ تهيَثؽهد تهيىوّحد هيقأهد يَىثخّ ،تٍريثؽ تهيرغٖؿ تهؾٔ ٖعيل أٍوٓ
أف نَثيل يلرؿم أنحؿ فٕ يلؽتؿ ضحؿٔ ٖؿتؽ رعوٖوَ إهٓ ٍّتيوَ تّٙهٖدّ ،كؽ رحًٖ أً
ىوحد تهنف تهؼثيف ّتهقثؽف ٖؼىةًّ فٕ عل تهيقثةل تهرٕ ٖرىوج عوِث أنسؿ يً ٍيوٖد
عقثحٖد عٖز ٖنرفًّ حئضؿتء ٍيوٖد عقثحٖد ّتعؽخ.
ّفٕ ؽؿتقد ؿتةؽخ عثّهذ رعؽٖؽ حَه تهيٞيظ تهٌيّؾضٖد تٛؽؿتنٖد هؽْ ىوحد
تهيؽتؿف تهسثٌّٖد أسٌثء تهرَثيل يٌ تٍٙؽتؽ تهٌقحٖد كثى حِث ( ٍ )Merenluoto, 2004وٓ 47

ىثهحثً يً تهنفّف تهقثحٌ إهٓ تهرثقٌ ،ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أً هؽْ تهىوحد يلثنل نحٖؿخ يٌ
تٍٙؽتؽ تهٌقحٖد ،عٖز نثً هؽِٖى يٖل نحٖؿ هوٌلل تهؼثىب يً تٍٙؽتؽ تهىحَٖٖد إهٓ تٍٙؽتؽ
تهٌقحٖدّ ،حوغ تهيرّقى تهعقثحٕ هٜضثحثذ تهؼثىةد

ٌٍ %52ؽ نرثحد تهنقّؿ تهَلؿٖد

تهيعنّؿخ حًٖ . 0.52 - 0.50
حٌٖيث حعز كثقى(  ًٍ ) 1997يقرّْ إرلثً ىوحد تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ هويِثؿتذ
تهضحؿٖد تهّتؿؽخ فٕ يٌِثش تهؿٖثوٖثذ هيؿعود تهرَوٖى تٙقثقٕ فٕ تٙؿؽًّ ،كؽ ىحق
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تؼرحثؿًت ٖرأهف يً  46فلؿخ يّـٍد ٍوٓ ٌعّ  20يِثؿخ ضحؿٖدّ ،رنٌّذ تهٌَٖد يً 285

ىثهحثً ّىثهحدّ .كؽ أيِؿذ تهٌرثةص أً ٌُثم رؽًٌٖث ّتوعًث فٕ يقرّْ إرلثً تهىوحد
هويِثؿتذ تهضحؿٖد ،إؾ حوغذ ٌقحد تهىوحد تهؾًٖ أرلٌّت تهيِثؿتذ تهضحؿٖد

 %1.4يً أفؿتؽ

ٌٍٖد تهؽؿتقدّ ،كوذ ٌقحد تٛرلثً ًٍ  %50هضيٌٖ تهيِثؿتذ تهرٕ ليوِث تٝؼرحثؿ ،فٕ
عًٖ نثٌذ أٍوٓ ٌقحد إرلثً هوىوحد فٕ يضثل تهرَحٖؿ حثهؿيّـ ّتهَيوٖثذ تهضحؿٖد

، %5.6

ّرحًٖ أً يقرّْ إرلثً تهىوحد فٕ يضثل تهرَحٖؿ حثهؿيّـ ّتهَيوٖثذ تهضحؿٖد ٖـٖؽ ًٍ
يقرّْ إرلثً تهىوحد هيضثل تهيَثؽٝذ ّتهيرحثٌٖثذّ ،نؾهم يقرّْ إرلثٌِى هيضثل تهرعوٖل
إهٓ تهَّتيل ،حٌٖيث يقرّْ إرلثً تهىوحد هويَؿفد تهيفثُٖيٖد ٖـٖؽ ًٍ يقرّْ إرلثٌِى هنل
يً تهيَؿفد تٛضؿتةٖدّ ،عل تهيقأهد.
ّفٕ ؼىد يلؽيد هرؽؿٖف يّوًّ تهيَثؽٝذ حأقوّج تٝنرلثف تهيّضَ هىوحد
تهنف تهسثيً فٕ إعؽْ تهيؽتؿف حيؽٌٖد تهؽّعد ،ألثؿذ ٌرثةص تهرعوٖل تهّنفٕ تهيلثؿً
ٛضثحثذ تهىوحد إهٓ يِّؿ حَه تٙؼىثء هؽْ تهىوحد يسل تهؼىأ فٕ يَثهضد تهيَثؽٝذ
تهرٕ رعرّٔ يَثيٞذ نقؿٖدّ ،وَف تهلؽؿخ ٍوٓ تهرَحٖؿ تهؿيـٔ تهنعٖظٍّ ،ؽى رؾنؿ
حَه تهعلثةق أّ تهلّتًٌٖ تهؿٖثوٖدّ ،أؼىثء فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ تهضحؿٖد( أعيؽ.) 1984 ،
ّكؽ ؾُحذ ؽؿتقد تهٌّٖف(  ) 1993إهٓ يث ُّ أحَؽ يً ؾهم فلؽ ُؽفذ إهٓ تهرَؿف
ٍوٓ أؼىثء ىوحد تهنفّف يً تهؼثيف ّعرٓ تهقثحٌ فٕ يفِّيٕ تهلثقى تهيلرؿم
تٙنحؿ(ق.ى.أ) ّتهيوثٍف تهيلرؿم تٙنغؿ(ى.ى.أ) حيقرّٖثرِى تهرعنٖوٖد تهسٞسد :تهَثهٖد،
ّتهيرّقىدّ ،تهيرؽٌٖدّ ،أيِؿذ تهٌرثةص أً ٌقحد تهوَف كوذ حثؿرفثً تهيقرّْ
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تهرعنٖوٕ فٕ نل نفّ ،يً أحؿـ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ يِؿذ تهؼوى حًٖ يفِّيٕ
يوثٍف تهَؽؽ ّكثقيَّ ،نؾهم إٖضثؽ(ق.ى.أ) هَؽؽًٖ حثٍرحثؿٍ أنحؿ تهَّتيل تّٙهٖد
تهيلرؿند حًٖ تهَؽؽًٖ(ّ ،ى.ى.أ) هَؽؽًٖ حثٍرحثؿٍ أنحؿ تهَؽؽًٌٍّٖ ،ؽ عقثج(ق.ى.أ)
ّ(ى.ى.أ) هسٞسد أٍؽتؽ ٖعقج هَؽؽًٖ ِّٖيل تهسثهز ،حثٛوثفد إهٓ أؼىثء يرَولد
حؼّتؿـيٖد رعوٖل تهَؽؽ إهٓ ٍّتيوَ.
ّ ٝحؽ يً تٛلثؿخ إهٓ تٙؼىثء تهرٕ ٖؿرنحِث تهىوحد فٕ يّوًّ تهٌِؽقد ،ففٕ
حعز أضؿتٍ تهٌّؿ(  ) 2003عثّل يً ؼٞهَ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ٌٍؽ عل تهيقثةل
تهٌِؽقٖد تهرٕ ٖؿرنحِث ىوحد تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ تهيؿرحىد حيقثعثذ ّيعٖىثذ
تهيووَثذ ،فلؽ أقفؿذ تهٌرثةص ًٍ يِّؿ أؼىثء حٌقج لثةَد هؽْ تهىوحد ّريسوذ فٕ
أؼىثء يرَولد حثهلّتًٌٖ تهٌِؽقٖدّ ،أؼىثء يرَولد حثٙلنثل تهٌِؽقٖدّ ،أؼىثء يرَولد
حثهيفثُٖى تهٌِؽقٖدّ ،أؼىثء يرَولد حثهيقأهد تهٌِؽقٖد تهوفيٖد.
فوقىًٌٖٖث حؿـذ كوٖد تٙؼىثء هؽْ تهىوحد أسٌثء إضؿتء يلثحٞذ يٌ يضيٍّد يً
ىوحد تهنف تهسثيً فٕ ؽؿتقد أضؿتُث لّٖػ(  ) 2005عثّل ؼٞهِث يَؿفد أٌيثى تهرفنٖؿ
تهٌِؽقٕ هؽْ ىوحد تهنف تهسثيً تٙقثقٕ فٕ َّعؽخ تهٌِؽقد ،عٖز ألثؿذ ٌرثةص
تهيلثحٞذ تهرٕ ريذ يٌ تهىوحد قّتء يً ؼٞل تهوغد تهرٕ ٖقرؼؽيٌِّث أّ يً ؼٞل ىؿق
عوِى هٚقةود إهٓ ّضّؽ يضيٍّد يً تٙؼىثء ّيٌِثٖ :ضج أً ٖعرّْ تهيقرىٖل ٍوٓ
ووًَٖ ىّٖوًٖ ّآؼؿًٖ كنٖؿًّٖ ،نل ُيًََٖٖ هَ ؿأقثً يرلثحّٖ ًٞضج أً ٖنًّ ٍوٓ
لنل يثقد ّ ،diamondتهووَثً تهيرّتـٖثً يثة ًٞأّ يٌعؿفثًّ ،تٝؽٍثء حأً تهيسوز
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ؽتةيثً عثؽ تهـّتٖث ّٝ ،ريِؿ يسوسثذ حـّتٖث نغٖؿخ ضؽتً ،حثٛوثفد إهٓ أً ؼىّى تهريثسل
ؽتةيًث أفلٖد أّ ٍيّؽٖدٌٍّ ،ؽ رىحٖق كثٍؽخ تهيقثعدٖ ،ؿقيًّ كثٍؽخ تهيسوز أفلٖد ّتٝؿرفثً
ٍيّؽٖثً.
حٌٖيث ترضِذ ؽؿتقد أؼؿْ ٌعّ رعوٖل ّتقرلنثء تٙؼىثء فٕ عل تهيقثةل
تهعقثحٖد ٍوٓ ٌٍٖد رنٌّذ يً

 366ىثهحثً ّىثهحد يً تهنف تهقثؽف تٙقثقٕ فٕ

تٙؿؽً ،عٖز نلفذ تهؽؿتقد ًٍ ٍؽؽ يً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد ٌٍؽ عوِى
هويقثةل تهعقثحٖد تهوفيٖدّ .ريسوذ ُؾٍ تٙؼىثء حنّؿخ أقثقٖد فٕ ٍؽى فِى تهيقأهد
تهعقثحٖد يً يسل ٍؽى رعؽٖؽ تهيَىٖثذ ،أّ تهيىوّج ،أّ ٍؽى رعؽٖؽ تهيَىٖثذ ّتهيىوّج،
ّنؾهم رعؽٖؽ تهَيوٖد تهٞـيد هعل تهيقأهد تهعقثحٖد ،حثٛوثفد إهٓ ؼىأ فٕ رعؽٖؽ ؼىد
تهعلّ ،ؼىأ فٕ رٌفٖؾ ؼىد تهعلّ ،ؼىأ فٕ تهرعلق يً نعد تهعل ّيَلّهٖرَ( ُـتٖيد،
.) 2007
ّهى رلرنؿ ؽؿتقد تٙؼىثء ٍوٓ تهيضثٝذ تهقثحلد حل رَؽذ ؾهم إهٓ يضثل
تٝعريثٝذ ّتٛعنثء ففؽ ؽؿف نل يً )  )Jun & Mendoza, 2002فِى تهىوحد هيفِّى
تٝعريثٝذ ّرعؽٖؽ تهؽّؿ تهؾٔ ٖوَحَ تهقٖثق ّتهحٖثٌثذ فٕ تٌرـتً تهيفثُٖى غٖؿ تهنعٖعد
هؽْ تهىوحد يً ؼٞل تقرؼؽتى تقرحثٌد حثٛوثفد إهٓ إضؿتء حَه تهيلثحٞذ ٍوٓ ٌٍٖد يً
ىوحد تهنفّف  ، 12 ، 8 ، 6أيِؿذ تهٌرثةص ؼٞهِث تهَؽٖؽ يً تهيفثُٖى غٖؿ تهنعٖعد يسل
إنؽتؿ أعنثى غٖؿ يّوٍّٖدّ ،أً تٝعريثل ٖ ٝينً أً ٖلثف ؿٖثوٖثًّ ،أً ـٖثؽخ رنؿتؿ
تهرضؿحد  ٝرٌَٕ إينثٌٖد ٍيل رّكٌ أفول.
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حٌٖيث تُرى حثعسًّ آؼؿًّ حئضؿتء يلثؿٌد حًٖ تهيفثُٖى غٖؿ تهنعٖعد فٕ تهّقى
تهعقثحٕ هيضيٍّد يً تهيَويًٖ كحل تهؼؽيد ّىوحد يً تهنفّف

 11، 7 ، 6 ، 5يً ؼٞل

تقرحثٌد ليوذ قحٌ يلثنل ّنل يلنود ررَوق حيفِّى ؼثىب ،أّوعذ تهٌرثةص رنؿتؿ
تهيفثُٖى تهؼثىةد حًٖ تهىوحد ّرلونذ هؽْ يضيٍّد تهيَويًّٖ ،أً يفِّى تهّقى تهعقثحٕ
يً أنَج تهيفثُٖىّ ،كؽ يِؿ ًٌّ يً تهؼوى حًٖ تهّقى نيفِّى ّيضيًّ تهلٖى ّتهلٖيد
تهلنّْ هوحٖثٌثذّ ،نؾهم تٍرحثؿ أً تهّقى ٖ ٝينً أً ٖؤؼؾ يً تهلٖى تهيرىؿفدّ ،تهٌيؿ
هوّقى ٍوٓ أٌَ عثنل ضيٌ يضيٍّد يً تهلٖى تهيرغٖؿخ(

Magina, Cazorla,

.)Gitirana, & Gaimaraes , 2006
هلؽ ـؼؿ يٖؽتً رَوٖى تهؿٖثوٖثذ حؽؿتقثذ يرٌٍّد كثيذ ٍوٓ يٌِضٖد رعوٖل
تٙؼىثءّ ،كؽ حؽأذ روم تهضِّؽ يٌؾ قٌّتذ ىّٖود ،عٖز أضؿْ تهَؽٖؽ يً تهيؼرنًٖ
حعّسًث فٕ تٙؼىثء تهؿٖثوٖد نيث رى تهرؿنٖـ ٍوٓ تهَؽٖؽ يً تٝؼىثء ّتهرٕ ررَوق
حيّوٍّثذ يرٌٍّد فٕ تهؿٖثوٖثذ ،عٖز ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ ّضّؽ تهَؽٖؽ يً أؼىثء
تهلثةَد فٕ تهحٌٖد تهيَؿفٖد هؽْ تهىوحد ررَوق حثهيفثُٖى ّتٝضؿتءتذ تهؿٖثوٖد تهيرويٌد فٕ
تهنرج تهيؽؿقٖد.
ذبٌٖبً :اهدراشبح اهخٕ خٌبّهح األخعبء اهشبئؾج ؽٌد اهعوتج فٕ اهنشّر اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج
رٌثّهذ تهؽؿتقثذ يّوًّ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحد ييث ٖؤؽٔ إهٓ رؽٌٕ
تهرعنٖل فٕ تهؿٖثوٖثذ ،فيٌِث يث ضثء رنٌٖفثً هِؾٍ تٙؼىثء حلنل ٍثىّ ،يٌِث يث رٌثّل
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تٙؼىثء فٕ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،يٌِث يث نثً ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد
ّغٖؿُثّ .نٌفذ ُؾٍ تهؽؿتقثذ إهٓ:
 تّٙهٓ ّرليل تهؽؿتقثذ تهرٕ رِؽف إهٓ يَؿفد تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد. أيث تهسثٌٖد ّرليل تهؽؿتقثذ تهرٕ رِؽف إهٓ يَؿفد تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿتهَلؿٖد.
 - 2  1اهدراشبح اهخٕ خِدف إهٓ يؾرفج األخعبء اهشبئؾج فٕ اهنشّر اهؾبدٖج
إً يَؿفد أٌيثى تٙؼىثء ضـء أقثقٕ يً ٍيوٖد تهرلؼٖم تهؿٖثوُّٕٖ ،قثٍؽ
تهيَوى ٍوٓ فِى تهيفثُٖى تهؼثىةد تهرٕ رَٖق رَوى تهىوحد فٕ تهؿٖثوٖثذ ّرعّل ؽًّ ؿفٌ
يقرّٖثرِى تهرعنٖوٖٓد ّرضثّـ يلنود تهوَف تهرٕ َٖثٌٕ يٌِث تهنسٖؿ يً تهىوحد ّكؽ
رٌثّهذ تهَؽٖؽ يً تهؽؿتقثذ ُؾت تهيّوًّ يً يؼروف يضثٝرَ( تهقَٖؽ.) 2003 ،
ففٕ ؽؿتقد أضؿتُث نل يً تهنعوّذ ّتهعيّؿٔ( ُ ) 1999ؽفذ إهٓ تهرَؿف ٍوٓ
يؽْ إرلثً ىوحد تهنفّف تهؿتحٌ ّتهؼثيف ّتهقثؽف فٕ يؽٌٖد ٍيثً هيفِّى تهنقؿ تهؾٔ
ٖرويً تهنقؿ تٙكل يً ّتعؽّ ،تهنقؿ تٙنحؿ يً ّتعؽّ ،تهنقؿ تهيقثّٔ ٍؽؽًت نعٖعثً،
ّتهنقّؿ تهيرنثفةدّ ،تهَؽؽ تهنقؿّٔ ،تٍٙؽتؽ تهنقؿٖد تهيرنثفةد .أيِؿذ تهٌرثةص رؽٌٕ
ٌقج تٛرلثً تهفَوٖد هيفثُٖى تهنقّؿ ضيَِٖث فٕ ضيٌٖ تهنفّف ٍؽت يفِّى تهنقؿ تٙكل
يً ّتعؽ فٕ تهنف تهقثؽف ،عٖز حوغذ ٌقحد إرلثٌَ  %67هونف تهؿتحٌ ّ  %78هونف
تهؼثيف فٕ عًٖ رؿتّعذ ٌقج إرلثً يفثُٖى تهنقّؿ تهؼيقد تهحثكٖد حًٖ  %9.8إهٓ %40

هونف تهؿتحٌ ّحًٖ  %14.1إهٓ  %42.8هونف تهؼثيف ّحًٖ  %19.9إهٓ  %50هونف
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تهقثؽف ،أيث ٌقج إرلثً تهىوحد هيفثُٖى تهنقّؿ فٕ تهنفّف تهؽؿتقٖد تهسٞسد فرؿتّعذ
حًٖ  %40إهٓ  %50هيفِّى تهنقؿ تهيقثّٔ ٍؽؽًت نعٖعثًٌّ ،قج كؿٖحد هيفثُٖى تهنقؿ
تٙنحؿ يً ّتعؽ ّهوَؽؽ تهنقؿّٔ ،رؿتّعذ حًٖ

 %18.8إهٓ  %30.1هونقّؿ تهيرنثفةد

ّفٖيث ٖؼرم حثٍٙؽتؽ تهنقؿٖد تهيرنثفةد ،فلؽ رؿتّعذ حًٖ  %8.9إهٓ . %19.9
ّفٕ يعثّهد تهرَؿف ٍوٓ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث رٞيٖؾ تهنفّف تهؿتحٌ ّتهؼثيف
ّتهقثؽف تٝحرؽتةٖد أسٌثء رَثيوِى يٌ تهنقّؿ ،كثى تهيعٖيٖؽ(  ) 1997حرعوٖل تٙؼىثء تهلثةَد
هىوحد تهيؿعود تٝحرؽتةٖد تهَوٖث فٕ تهنقّؿ تٍٝرٖثؽٖد فٕ يؽٌٖد تهؿٖثهٍ ،وٓ ٌٍٖد رنٌّذ
يً  477ىثهحثً يً قذ يؽتؿف هوؾنّؿ تؼرٖؿذ حثهىؿٖلد تهَلّتةٖد تهىحلٖد ،رحًٖ يً
ؼٞهِث ّضّؽ رًٌّ فٕ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث تهىوحد عٖز حوغذ أٍوٓ ٌقحد هوؼىأ
فٕ تهنف تهؼثيف فٕ ىؿط ٍؽؽ نقؿٔ يً ٍؽؽ نعٖظ حعٖز ٖىؿط تهىثهج تهَؽؽًٖ
 ، 1  (2  3) = 2  3 ٞنيث رنؿؿذ أؼىثء تهىٞج
تهنعٖعًٖ ّٖ ٝغٖؿ تهنقؿ فيس ً
1
2

1
2

1
2

فٕ رعّٖل ٍؽؽ نقؿٔ إهٓ نقؿ غٖؿ علٖلٕ ّؾهم ٝؿرحثىَ حضيٌٖ تهَيوٖثذ ٍوٓ تٍٙؽتؽ
تهنقؿٖد.
نيث هّعي أٖوًث أً ىٞج إعؽْ تهيؽتؿف فٕ ضٌّج أفؿٖلٖث ٖيرونًّ أٌيثىًث يً
تهيفثُٖى غٖؿ تهنعٖعد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،ؾهم فٕ ؽؿتقد تٌحسلذ ًٍ يلؿًّ يَثهضد
تهرَوى ّتهرَوٖى هونقّؿ فٕ تهنفّف تٝحرؽتةٖد ،ؼوٌ ؼٞهِث تهىوحد ٝؼرحثؿ رعؿٖؿٔ ٖلٖف
يَؿفرِى نٖفٖد حٌثء تهنقّؿ ّيلثؿٌرِث ّإضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوِٖثّ ،كؽ رحًٖ يً
ؼٞل ؾهم يث ٖأرٕ:
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َٖحؿ حَه تهىوحد ًٍ نقؿ يًَٖ حثقرؼؽتى تٙلنثل غٖؿ تهيرقثّٖد تٙضـتء نثهرَحٖؿ1
ًٍ
4

يً ؼٞل رلقٖى تهيسوز إهٓ أؿحَد أضـتء غٖؿ يرقثّٖد.

عفي حَه تهؼّتؿـيٖثذ أؽْ إهٓ أً ٖلّى تهىوحد فٕ عثهد إضؿتء ٍيوٖد تهضيٌ ،أٍّيوٖد تهوؿج ،أّ يلثؿٌد تهنقّؿ حثهحعز ًٍ تهلثقى تهيلرؿم تٙنغؿ ّؾهم حثؼرٖثؿ
تهيلثى تٙنحؿ.
ٖرَثيل حَه تهىوحد يٌ تهنقؿ نَؽؽًٖ يٌفنوًٖ ّهٖف نؼثؿش كقيد تهحقى ٍوٓ تهيلثى( .)Murray & Newstead, 1998
ّؿحيث نثٌذ تهٌرثةص تهقثحلد ؽتفَثً إهٓ تهرّضَ ٌعّ ؽؿتقد تٙؼىثء تهلثةَد فٕ
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد هؽْ ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثؽف
تٙقثقًٖٖ ،يً ؼٞل رىحٖق تؼرحثؿ رلؼٖنٕ ٍوٓ ٌٍٖد رنٌّذ يً

 321ىثهحثً ّىثهحد

ّؿنؽ أؼىثةِى ّرنٌٖفِث يً عٖز تهَيوٖثذّ ،كؽ ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ رؽٌٕ كؽؿخ تهىوحد
فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ عٖز حوغ تهيرّقى تهعقثحٕ هوىوحد تهؾًٖ َٖثًٌّ يً وَف ، %71.65
ّأً أنسؿ تٙؼىثء رنؿتؿًت ٌٍؽ ٌٍٖد تهؽؿتقد نثٌذ فٕ ٍيوٖد تهىؿطّ ،يً أحؿـ ُؾٍ
تٙؼىثء أً ٖضيٌ تهىثهج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّتهيلثيًٖ نيلثى هوٌثرصّ ،نثٌذ تهٌقحد
تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ّ ، %57.67نؾهم ٖىؿط تهىثهج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّتهيلثيًٖ نيلثى
هوٌثرص عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ

 ، %52.72أيث أحؿـ تٙؼىثء فٕ ٍيوٖد

تهوؿج فنثٌذ فٕ إٖضثؽ ٌثرص تهوؿج أّ تٝؼرنثؿ ّحوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ
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ّ ، %40.23وؿج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص حَؽ إضؿتء ٍيوٖد رّعٖؽ تهيلثيثذ ّحوغذ تهٌقحد
تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ( %25تهقَٖؽ.) 2003 ،
ّفٕ تهقٖثق ٌفقَ ألثؿذ ٌرثةص ؽؿتقد ُؽفذ إهٓ يَؿفد تهنَّحثذ تهرٕ رّتضَ
ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثؽف فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ،إهٓ أً
تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تٍٝرٖثؽٖد ريسل نَّحد حثهٌقحد هىوحد تهنفًٖ تهؼثيف
ّتهقثؽفّ ،رـؽتؽ تهنَّحثذ هؽْ تهىوحد فٕ ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط ٌٍؽ تقرؼؽتيِى رّعٖؽ
تهيلثيثذ أّ تقرؼؽتى تهيوثٍف تهيلرؿمّ ،إهٓ أً أكل ٌقحد يةّٖد نثٌذ ٌٍؽ إضؿتء
تهَيوٖثذ تٙؿحٌ حًٖ نقؿًٖ يرضثٌقًٖ عٖز حوغذ  ، %37.8حٌٖيث نثٌذ أٍُٞث ٌٍؽ ضيٌ
نقؿ ٍّؽؽ نقؿٔ أّ نقؿًٖ يؼروفٕ تهيلثى عٖز حوغذ ٌقحرِث تهيةّٖد  ، %87.45فثهىثهج
ٖلّى حرعّل تهَيوٖد يً ضيٌ إهٓ وؿج
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 ،أّ ٖوؿج حقى تّٙل فٕ يلثى

تهسثٌٕ ّٖوٌ تهٌثرص نضّتج هوحقىّٖ ،وؿج حقى تهسثٌٕ فٕ يلثى تّٙل ّٖوٌ تهٌثرص
نضّتج هويلثى
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ّ ،ىؿط ٍؽؽ نقؿٔ يً ٍؽؽ نعٖظ عٖز حوغذ تهٌقحد

تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ّ ، %78.61وؿج ٍؽؽ نقؿٔ فٕ نقؿ عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد
ّ ، %64.06نؾهم ٌٍؽ كقيد نقؿ ٍوٓ ٍؽؽ نقؿٔ يؼروفٕ تهيلثى عٖز حوغذ تهٌقحد
تهيةّٖد ّ . %68.07يً تٙؼىثء تهرٕ تؿرنحِث تهىوحد ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ ضيٌ ّىؿط
نقؿًٖ غٖؿ يرضثٌقًٖ ،تهعنّل ٍوٓ يلثى يلرؿم نيلثى هوٌثرص ،سى ضيٌ تهحقىًٖ نحقى
12 7
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ّ ،يٌِى يً وؿج نقؿًٖ غٖؿ يرضثٌقًٖ حثقرؼؽتى( حقى

تّٙل يوؿّحثً فٕ يلثى تهسثٌٕ ـتةؽ حقى تهسثٌٕ يوؿّحَث فٕ يلثى تّٙل) ّتهنل يلقّى
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71 (7  5)  (9  4) 4 7
=
× =
45
95
5 9

ٍوٓ عثنل وؿج تهيلثيًٖ

 ،نيث أً حَوثً يً تهىوحد

يً كوج تهنقؿ تّٙل سى كثى حوؿج تهنقؿًٖ ٛضؿتء ٍيوٖد كقيد نقؿ ٍوٓ نقؿ آؼؿ
21 3 7
3 3
÷ = × =
5 7
15 5 3

( تهٌٖحغثّٔ.) 2006 ،

ّفٕ ؽؿتقد رعوٖوٖد ٙؼىثء ىٞج تهنف تهؼثيف ّتهّكّف ٍوٓ تٙؼىثء تهلثةَد
تهرٕ ٖلًَّ فِٖث أسٌثء إضؿتةِى هوَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ،أيِؿذ تهٌرثةص رؽٌٕ
كؽؿخ ىوحد تهٌَٖد فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد حلنل ٍثىّ ،أً أٍوٓ ٌقحد
يةّٖد هوؼىأ رَولذ حىؿط نقؿًٖ يلثيثُيث غٖؿ يرضثٌقًٖ ّهٖف أعؽُيث يوثٍفًث ه٘ؼؿ،
عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ  ، %97نيث ّرحثٌٖذ تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ حِث تهىٞج
فنثً تهؼىأ تهلثةٌ تهؾٔ ّكٌ حَ تهىٞج فٕ ضيٌ تهنقّؿ ُّ ضيٌ تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص
ّضيٌ تهيلثيًٖ نيلثى هوٌثرص ّحوغذ ٌقحرَ ّ ، %57.67يً تٙيسود ٍوٓ ُؾٍ تٙؼىثء أً
ٖىؿط تهىثهج تهحقى تٙنغؿ يً تٙنحؿ أّ ٖوؿج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّٖوٌ تهيلثى
57 7 5
نيث ُّ = +
9 9
9

=  .أيث فٕ عثهد ىؿط تهنقّؿ فنثً تهؼىأ تهلثةٌ تهؾٔ ّكٌ حَ
2
9

تهىوحد ُّ ىؿط تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّىؿط تهيلثيًٖ نيلثى هوٌثرص ّحوغذ ٌقحرَ

، %36

ّيً تٙيسود ٍوٓ أؼىثء تهىوحد فٕ ُؾت تهيضثل ضيٌ تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّىؿط تهيلثيًٖ
1 3 1 3
نيلثى هوٌثرص = -
24 2 4

=  .حٌٖيث ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد فنثٌذ أؼىثء تهىوحد
4
2

يرٌٍّد ّيً تٙيسود ٍوِٖث ضيٌ تهحقى يٌ تهحقى ّتهيلثى يٌ تهيلثى

11 4 7
× =
14 5 9

 ،أّ كؽ

ٖوؿج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّٖوٌ تهيلثى نيث ُّ ،أّ كؽ ٖوٌ تهيلثى تٙنحؿ ،أّ ٖلّى
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28 4  7 4 7
=
حضيٌ تهيلثيًٖ نيلثى هوٌثرص × =
9
5 9
9

 ،نيث ّهّعي أً تهنسٖؿ يً أؼىثء تهىوحد

ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد رَؽذ تهيَٖثؿ تهؾٔ ّوٌ هرعؽٖؽ تهؼىأ تهلثةٌ(
6 3 3
ضيٌ تهحقى يٌ تهحقى ّتهيلثى يٌ تهيلثى ÷ =
12 5 7
9 3 3
ٍوٓ عثنل وؿج تهيلثى فٕ تهيلثى ÷ =
35 5 7

ّ ) %25يٌِث

 ،أّ وؿج تهحقى فٕ تهحقى يلقّيًث

 ،أّ ٖ ٝلوج تهىثهج تهنقؿ تهسثٌٍّٕ ،ؽى

رعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ إهٓ نقؿ ٍثؽٔ (تهليؿٔ.) 2005 ،
ّفٕ ؽؿتقد أؼؿْ رى حٌثء تؼرحثؿ يلثهٕ يّعؽ ٖرأهف يً تسٌرًٖ ّسٞسًٖ فلؿخ
يّـٍد ٍوٓ أؿحَد أٌيثى عقج تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحٌ ،هررحٌ تٙؼىثء تهؿٖثوٖد
تهلثةَد تهرٕ ٖلٌ حِث تهىوحد أسٌثء إضؿتةِى تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،رنٌّذ
تهٌَٖد يً  925ىثهحثً ّىثهحدّ ،كؽ ؼؿضذ تهؽؿتقد حثهٌرثةص تهرثهٖد:
ٌٍؽ ضيٌ ٍؽؽ نعٖظ ّنقؿ ٖلّى تهىثهج حضيٌ تهَؽؽ تهنعٖظ يٌ حقى تهنقؿ نضّتج42 4
هوحقى سى ٖلّى حّوٌ يلثى تهنقؿ تهَثؽٔ نضّتج هويلثى = + 2
5
5

= .
6
5

ٌٍؽ وؿج ٍؽؽ نعٖظ فٕ ٍؽؽ نقؿٔ ٖ ٝلّى تهىثهج حرعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ إهٓ نقؿٍثؽٔ إٌيث ٖلّى حوؿج تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ تهَؽؽ تهنعٖظ تهرثحٌ هوَؽؽ تهنقؿٔ نَؽؽ
نعٖظ هوضّتج يٌ ّوٌ تهنقؿ تهَثؽٔ تهرثحٌ هوَؽؽ تهنقؿٔ فٕ تهضّتج
4
5

). 6 = (3  2
4
5

=3 ×2
4
5
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ٌٍؽ وؿج ٍؽؽ نقؿٔ فٕ آؼؿ ٖ ٝلّى تهىثهج حرعّٖل تٍٙؽتؽ تهنقؿٖد إهٓ نقّؿ إٌيثٖلّى حوؿج تهنقؿًٖ تهرثحًَٖ هٍٚؽتؽ تهنقؿٖد يٌ حَوِث سى وؿج تٍٙؽتؽ تهنعٖعد
)(4  2
8
4
2
)= (3  2
تهرثحَد لألعداد الكسرٌة كأنها أعداد صحٌحة منفصلة = 3 × 2
)(5  3
5
3
15

.6

ٌٍؽ كقيد ٍؽؽ نعٖظ ٍوٓ نقؿ ٖلّى تهىثهج حرعّٖل تهلقيد إهٓ وؿج ؽًّ كوجتهنقؿ تهسثٌٕ سى ٖلّى حوؿج تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ نل يً حقى ّيلثى تهنقؿ تهَثؽٔ نضّتج
8 4 2 4
4
=
هوحقى والمقام على التوالً = × 2 = ÷ 2
10 5  2 5
5

.

ٌٍؽ كقيد نقؿ ٍثؽٔ ٍوٓ ٍؽؽ نقؿٔ ٖلّى تهىثهج حرعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ إهٓ نقؿٍثؽٔ حلنل نعٖظ ،سى ٖلّى حَؽ ؾهم حرعّٖل تهلقيد إهٓ وؿج إ ٝأٌَ ٖ ٝلّى حلوج
تهنقؿ تهؾٔ ٖوٕ ٍيوٖد تهلقيد ،سى حَؽُث ٖلّى حوؿج تهحقىًٖ نضّتج هوحقى ّوؿج
60
15  4 15
4 15 4
3 4
=
تهيلثيًٖ نضّتج هويلثى ÷ = × = ÷ = 2
30
6
5
6 5
6 5
65

(عباس.) 1992 ،

فٖيث رنف ؽؿتقد تهعثٖم(  ) 1983يؽْ تنرقثج ّفِى تهىوحد تهؾًٖ ًٌِّٖ تهيؿعود
تٝحرؽتةٖد فٕ تٙؿؽً هويفثُٖى ّتهيِثؿتذ تٙقثقٖد فٕ ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖد،
ّؽؿتقد تهَٞكد حًٖ أٌّتً تٙؼىثء تهرٕ ٖؿرنحِث تهىوحد يٌ حَوِثّ ،كؽ نٌفذ تٙؼىثء
تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحد إهٓ أؿحَد أٌّتً ؿةٖقد نيث ٖوٕ:
تهًٌّ تّٙل ٝ :رّضؽ إلثؿخ إهٓ ٍيوٖد أؼؾ تهيلثى تهيلرؿم
ٖ -وؿج تهىثهج تهحقىًّٖٖ ،ضيٌ أّ ٖىؿط تهيلثيًٖ.

39

 فٕ نل نقؿ ٖعؾف تهىثهج حقىَ ّٖوٌ ينثٌَ تهيلثى ّحَؽ ؾهم ٖضيٌ تهىثهج تهحقىًٖ16 11 5
9 3
ّتهيلثيًٖ = + = +
14 11 5 11 5

.

9 3
ٖضيٌ تهىثهج ضيٌٖ تٍٙؽتؽ فٕ حقىٕ ّيلثيٕ تهنقؿًٖ نأٍؽتؽ نعٖعد +11 5

= . 28

تهًٌّ تهسثٌٕ :توجد إشارة إلى أن الطالب ٌعرف فكرة أخذ المقام المشترك ،بٌنما تكون فكرة
الكسور المتكافئة مفقودة.
5  11 5 11
ٖأؼؾ تهىثهج يلثيثً يلرؿنًث نعٖعثً ّهنٌَ ٖضيٌ أّ ٖىؿط تهحقىًٖ = +8 24
24

.

تهًٌّ تهسثهز :رّضؽ إلثؿخ إهٓ فنؿخ تهيلثى تهيلرؿم ّفنؿخ تهنقّؿ تهيرنثفةدّ ،هنً رقرؼؽى
تهفنؿرثً حىؿٖلد ؼثىةد.
 ٖأؼؾ تهىثهج أعؽ تهيلثيًٖ نيلثى يلرؿم ،سى ٖلقيَ حلنل ؼثىب ٍوٓ تهيلثيًٖ ّٖنيلتهعل ،أّ ٖوؿج حقى نل نقؿ يٌ يلثى تٗؼؿ ّٖضيٌ أّ ٖىؿط تهٌّترص نحقى هوضّتج
45  33 9 3
= +
11
11 5

.

ٖضؽ تهىثهج تهيلثيًٖ حضيٌ ٍؽؽ سثحذ هحقى ّيلثى أعؽ تهنقؿًٖ سى ٖنيل تهعل13
4
9
4
63
4 3
= +
= +
= +
11 11
11 11 6  5
11 5

تهًٌّ تهؿتحٌٌ :تضمن األخطاء العشوائٌة التً ال ٌوجد لها تفسٌر ،أو عدم إكمال حل السؤال
أو تركه بدون حل.
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ّكؽ رّنوذ نّفثً (  ) 1995إهٓ ٌرثةص يلثحِد هيث قحق فٕ ؽؿتقرِث ٙؼىثء ىوحد
تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثؽف تٙقثقًّٖٖ ،يلثؿٌرِث فٕ ضيٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّىؿعِث فٕ
يؽتؿف هّتء ٌثحوف ،عٖز تقرؼؽيذ تهحثعسد تؼرحثؿًت رعنٖوًٖث ٖلٖف يؽْ رعلق تُٙؽتف
تهرَوٖيٖد تهيرَولد حيِثؿتذ ضيٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّىؿعِثّ .كؽ أيِؿذ تهٌرثةص رؽًٌٖث فٕ كؽؿخ
ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد فٕ ضيٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّىؿعِثّ ،كؽ حوغ ٍؽؽ تهىوحد تهؾًٖ َٖثًٌّ يً
وَف فٕ ضيٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّىؿعِث

ّ ، %42نثٌذ أنسؿ تٙؼىثء رنؿتؿًت ٌٍؽ ٌٍٖد

تهؽؿتقد رريسل فٕ ضيٌ تهىوحد هوحقىًٖ ّتهيلثيًّٖ ،ىؿط تهحقىًٖ نحقى هوضّتج ّأؼؾ
تهيلثى تٙنحؿ نيلثى هوضّتج ،عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ّ ، %12.97نؾهم أؼىثء
ٍلّتةٖد هى ررينً تهحثعسد يً رفقٖؿُثّ ،نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ . %10.73
ّٝعي أحّ ٍلٖل يً ؼٞل رعوٖل أؼىثء ىوحد تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ فٕ تهَيوٖثذ
تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد فٕ يٌىلد تهضٌّج هيعثفيد تهؼوٖل ،أً ٌُثم وَفثً يوعّيًث فٕ
تنرقثج تهىوحد هويِثؿتذ تٙقثقٖد فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،كؽ نلفذ
تهٌرثةص ّضّؽ سٞز فةثذ يً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد ُّٕ :أؼىثء يفثُٖيٖدّ ،أؼىثء
إضؿتةٖدّ ،أؼىثء عل تهيلنٞذّ ،نثً يً أحؿـ تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد
رنؿتؿتً ،أؼىثء قححِث إغفثل تٛلثؿخ تهقثهحدّ ،تهؼىأ فٕ رعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ إهٓ نقؿ
ٍثؽٔ ،أّ ؼىأ فٕ ضيٌ أّ ىؿط تهيلثيًٖ فٕ عثهد ضيٌ تهنقّؿ ؾتذ تهيلثيثذ تهيرقثّٖد أّ
ىؿعِثّ ،نؾهم ٍؽى رعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ إهٓ نقؿ ٍثؽٔ فٕ عثهد وؿج تهنقّؿّ ،تهؼىأ
فٕ تهعلثةق تٙقثقٖد يسل ٍؽى كوج تهنقؿ فٕ عثهد كقيد تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،كوج تهنقؿ تهسثٌٕ
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فٕ عثهد وؿج تهنقّؿ ،حثٛوثفد إهٓ تهؼىأ فٕ رّعٖؽ تهيلثيثذّ ،أؼؾ تهيلثى تٙنحؿ فٕ
تهضّتج ،أؼىثء فٕ تؼرنثؿ تهنقّؿ ٖؤؽٔ إهٓ تهؼىأ فٕ تٛضثحد تهٌِثةٖد(أحّ ٍلٖل.) 2001 ،
ّعّل إينثٌثذ يَثهضد أؼىثء تهىٞج فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد حعسذ إعؽْ تهؽؿتقثذ
أسؿ تقرؼؽتى تهعلٖحد تهرَوٖيٖد فٕ يَثهضد أؼىثء تهىٞج ٌٍؽ رَثيوِى يٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد.
ّتقرؼؽيذ(ٍحؽ تهؿعيً ) 1999 ،تؼرحثؿًت ٖرنًّ يً فلؿتذ يلثهٖٓد ررىوج إضثحثذ يعؽؽخ
أٍىٕ هٌَٖد ينٌّد يً  30ىثهحًث يً ىوحد نوٖد تهرؿحٖد فٕ ضثيَد تهلثُؿخّ ،ؾهم هيعثّهد
عنؿ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىٞجّ ،نلفذ تهٌرثةص ًٍ تهَؽٖؽ يً ُؾٍ تٙؼىثء
ّنثً يً أحؿـُث أؼىثء ررَوق حأقثقٖثذ تهنقّؿ يسل تهؼىأ فٕ رعؽٖؽ كٖيد تهضـء تهييول
فٕ لنل يَىّٓ ،تهؼىأ فٕ يلثؿٌد نقؿًٖ حقىثُيث يرقثّٖثً أّ يلثيثُيث يؼروفثً،
ّتهؼوى حًٖ يفِّى تهنقؿ تهَلؿٔ ّتهَؽؽ تهنقؿّٔ ،نؾهم أؼىثء ٌثرضد يً رَيٖيثذ غٖؿ
نعٖعد هحَه تهلّتٍؽ تهرٕ ؽؿقِث تهىثهج فٕ تهقثحقّ ،أؼىثء ٌثرضد ًٍ ٍؽى إرلثً
حَه تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تهحقٖىد ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهىحَٖٖد  ،حثٛوثفد إهٓ أؼىثء ٌثرضد ًٍ
تهقؿٍد أّ ٍؽى تهرؿنٖـ أّ عرٓ تهرَج.
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 - 2  2اهدراشبح اهخٕ خِدف إهٓ يؾرفج األخعبء اهشبئؾج فٕ اهنشّر اهؾشرٖج
رلنل يَؿفد تهىٞج تهرٕ ٖرى حٌثؤُث يً كحل تهفؿؽ ّقٖود ّتوعد هرىّٖؿ فِيِى ّإؽؿتم
تهيَثٌٕ تهيؼروفد هويفثُٖى ،عٖز إً رَوى تهيفِّى َٖرحؿ فٕ تهنسٖؿ يً تٙعٖثً يرىوحًث كحوًٖث هرَوى
تهيفثُٖى تٙنسؿ رؿنٖحًث فٕ تهحٌٖد تهِؿيٖد(تهيفرٕ 1995 ،؛ قَثؽخ ّتهّٖقف.) 1988 ،
ّيً تهيَؿّف أٌَ ٖينً أً ٌَحؿ ًٍ تهنقّؿ تهَلؿٖد يً ؼٞل تهنقّؿ تهَثؽٖد ،فئً يَؿفد
تٙؼىثء تهرٕ ّٖتضِِث تهىوحد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد كؽ ٖقثٍؽ ٍوٓ رٞلِٖث ّتقريؿتؿ رىّؿ
تهيفثُٖى حلنل نعٖظّ ،رضثّـ يلنود تهوَف تهرٕ َٖثٌِٖث تهىوحد فٕ تهنقّؿ تهَلؿٖد.
ففٕ تهؽؿتقد تهرٕ كؽيِث تهقَٖؽ( ّ ) 2003تهرٕ عثّهذ ؼٞهِث تهنلف ًٍ أٌيثى
تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ تهىوحد فٖيث ٖرَوق حثهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحَد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖد ّيؽْ ؽؿضد لًّٖ يسل ُؾٍ تٙؼىثء ،ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أً تهٌقحد تهيةّٖد
هٚؼىثء تهلثةَد فٕ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد حوغذ ّ ، %66.4نثٌذ أنسؿ
تٙؼىثء رنؿتؿًت ٌٍؽ ٌٍٖد تهؽؿتقد فٕ ٍيوٖد تهلقيد ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖدّ ،نثً يً أحؿـ
تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ تؿرنحِث تهىوحد أً ٖلّى حثهضيٌ أّ حئضؿتء تهىؿط ؽًّ رؿرٖج تهيٌثـل
تهَلؿٖد( ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد تهينثٌٖد ٌٍؽ تهضيٌ) ّ ، 2.72  0.25  0.0022نثٌذ تهٌقحد
تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ّ ، %48.85نؾهم إُيثل تهفثنود ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهضيٌ ،سى رعؽٖؽ
0.002
ينثً تهفثنود فٕ تهٌثرص عقج تهيٌثـل + 0.00047 = 0.25 + 0.002
00.25

ٍيوٖد تهوؿج ٖؼىب تهىثهج فٕ رعؽٖؽ يّكٌ تهفثنود
ّحوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ

ٌٍّ ،ؽ إضؿتء

، 0.0625 = 0.0001 × 6.25

ّ ، %44.1كؽ ٖلّى حثقرحؽتل ٍيوٖد تهوؿج حثهلقيد
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ّ ، 6.25 = 1 ÷ 6.25 = 0.0001 × 6.25فٕ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد ٖؼىب تهىوحد فٕ
ؼّتؿـيٖثذ تهلقيدّ ،نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ  ، %28أّ ٌٍؽ رعّٖل تهيلقّى ٍوَٖ
إهٓ ٍؽؽ نعٖظ ٖ ٝغٖؿ تهفثنود فٕ تهيلقّى

 5.5 = 1.1÷ 55.55أٔ ٖرى كقيد

 ، 11 ÷ 5555أّ ٖرى رعّٖل تٍٙؽتؽ تهَلؿٖد إهٓ نقّؿ ٍثؽٖد ّهنً حىؿٖلد ؼثىةد ،سى
35 7
5
× =
رعّٖل تهلقيد إهٓ تهوؿج = 0.07 ÷ 5.915
0 915
0

.

ّنؾهم رّنوذ أحّ ٍّتؽ إهٓ ٍؽؽ يً يّتىً تهوَف هؽْ تهىوحد فٕ تهنقّؿ
تهَلؿٖد رريسل فٕ رؿرٖج تهنقّؿ تهَلؿٖد رعذ حَوِث تهحَه رؿرٖحثً ؼثىةًث ٌٍؽ ضيٌ
أّ ىؿط تهنقّؿّّ ،وٌ تهفثنود تهَلؿٖد فٕ تهينثً تهؼىأ يً ٌثرص وؿج نقؿًٖ
ٍلؿًٖٖ ،أّ كقيد نقؿ ٍلؿٔ ٍوٓ ٍؽؽ نعٖظّ ،نؾهم ؼىأ فٕ رعؽٖؽ يّوٌ تهفثنود
تهَلؿٖد ٌٍؽ رعّٖل نقؿ ٍثؽٔ إهٓ ٍلؿٔ ،أّ إـتعد تهفثنود تهَلؿٖد حَنف تٝرضثٍ
ٌٍؽ وؿج أّ كقيد نقؿ ٍلؿٔ فٕ  10أّ أعؽ يوثٍفثرِث(أحّ ٍّتؽ.) 2006 ،
حٌٖيث رحًٖ فٕ ؽؿتقد تقريؿذ سٞز قٌّتذ ٍوٓ ٌعّ

 3204ىٞج كثى حِث

قرثقٕ ّقرٌوٕ ُؽفذ إهٓ يَؿفد حَه أٌيثى تهيفثُٖى تهَلؿٖد غٖؿ تهنعٖعد ّيؽْ
تقريؿتؿُث حًٖ أٍيثؿ تهىٞج تهيؼروفد ،تقرىثٍث تهّنّل إهٓ أً تهىوحد ٖؼرثؿًّ
تٙضـتء تهَلؿٖد تٙنحؿ ٌٍؽ سحثذ تهَؽؽ تهنعٖظ ّحَوِى تٗؼؿ ٖؼرثؿًّ تهَؽؽ تٙنغؿ،
ّأً ُؾٍ تهيفثُٖى تقريؿذ يٌ يضيٍّد يً تهىوحد إهٓ يث حَؽ تهرَوٖى تٛهـتيٕ ( Stacey
.)& Steinle, 2003a
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ّفٕ ؽؿتقد أؼؿْ كثى حِث نل يً قرثقٕ ّقرٌٖوٕ( & Steinle, 2004

)Stacey

ُؽفذ إهٓ ّنف نٖفٖد رفنٖؿ تهىٞج فٕ تهنقّؿ تهَلؿٖد ّتؼرٖثؿُى هونقؿ تٙنحؿ أّ
تٙنغؿ ،ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أً ٌُثم أٌيثىثً يً تٙؼىثء ّكٌ حِث تهىوحد ريسوذ فٕ رؿنٖـ
ٌٍ ٞؽ يلثؿٌد
تهىوحد ٍوٓ يلثى تهنقؿ ّكٖيرَ حؽ ًٝيً تهرؿنٖـ ٍوٓ كٖيد تهنقؿ فيس ً
تهنقؿًٖ تهَلؿًٖٖ  0.6 ، 0.73أضثج حَه تهىوحد حأً تهنقؿ ّ 0.73 > 0.6ؾهم ًٙ
تٙضـتء يً يةد أنغؿ يً تٙضـتء يً ٍلؿخّ ،نؾهم يلثؿٌد تهنقؿ تهَلؿٔ عقج ٍؽؽ
تهيٌثـل تهَلؿٖد تهرٕ ٖعرِّٖث تهنقؿ فثهنقؿ تهؾٔ ٖعرّٔ ٍوٓ ضـء ٍلؿٔ ّتعؽ أنحؿ
يً تهنقؿ تهؾٔ ٖعرّٔ ٍوٓ ضـءًٖ أّ سٞسد أضـتء فَٖرحؿًّ أً

 ، 0.43 > 0.4نيث

َٖرلؽًّ أً  0.43أنحؿ يً ّٖ . 0.432لثؿً تهىوحد تهنقّؿ ٌٍؽ رقثّٔ تهَؽؽ تهنعٖظ
حنرثحرِث ٍوٓ نّؿخ نقؿ ٍثؽٔ حقىَ تهَؽؽ ّتعؽ ّحَؽ ؾهم تؼرٖثؿ تهَؽؽ تٙنغؿ هٌٖلأ
ٌٍَ أنحؿ نقؿ ٍلؿٔ فٌَؽ يلثؿٌد تهنقؿًٖ تهَلؿًٖٖ

 0.6 ، 0.73كثى تهىوحد حنرثحد

تهنقؿًٖ ٍوٓ نّؿخ نقؿ ٍثؽٔ يرقثّٔ تهحقى سى تهيلثؿٌد حٌِٖيث

1
1
>
73
6

ّ .كثؿً

حَه تهىوحد تهنقّؿ تهَلؿٖد يً تهٖقثؿ إهٓ تهٖيًٖ ّرّكف ٌٍؽ عنّهَ ٍوٓ تهيقثّتخ
حًٖ تٙضـتء تهَلؿٖد ؽًّ يؿتٍثخ تهيٌثـل تهَلؿٖد تٙؼؿْ فٌَؽ تهيلثؿٌد حًٖ تهنقؿًٖ
 0.62 ، 0.6201حؽأ تهىوحد تهيلثؿٌد حلنل نعٖظ ٌٍّؽ تهعنّل ٍوٓ تهيقثّٔ فٕ أّل
ضـءًٖ ٍلؿًٖٖ رّكف تهىوحد سى ّوَّت إلثؿخ تهيقثّتخ.
ّنثٌذ ٌرثةص تهؽؿتقد تهرٕ أضؿتُث أّهٖفؿ(  )oliver, 1989ييثسود هوٌرثةص تهقثحلد ،فلؽ
رحًٖ أً تٙؼىثء تهلثةَد ٍحثؿخ ًٍ أؼىثء يٌييد يقرٌؽخ ٍوٓ تهيَؿفد تهقثحلد هوىثهج،
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ّأً رفنٖؿ ّفِى تهىوحد ٛضؿتء تهَيوٖثذ ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد ٖؿرحى حفِيِى هٍٚؽتؽ
تهنعٖعد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،فحَه تهىوحد َٖرلؽًّ أً تهنقؿ تهَلؿٔ أنحؿ؛ ٖ ٌَٙعرّٔ
ٍوٓ ٍؽؽ يٌثـل ٍلؿٖد ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد أنحؿَّٖ ،رلؽ ىوحد آؼؿًّ أً تهنقؿ
تهَلؿٔ تهؾٔ ٖعرّٔ ٍوٓ ٍؽؽ يٌثـل أكل ٖنًّ أنحؿ  ًٙتٙضـتء يً ٍلؿخ أنحؿ يً
تٙضـتء يً يةد . 0.62 > 0.4
ّنثً هوؽؿتقثذ تهيعوٖد ؽّؿ فٕ ُؾت تهلأً ،فيَؿفد تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ُٕ يً تُريثيثذ ّـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى يً ؼٞل تٝيرعثٌثذ
تهرٕ رضؿِٖثّ ،يً ُؾٍ تٝيرعثٌثذ تٝيرعثً تهّىٌٕ تهؾٔ أضؿٔ ٍثى ّ ، 2004 / 2005تهؾٔ
ُؽف يً ؼٞهَ إهٓ تهرَؿف ٍوٓ رعنٖل ىوحد تهنف تهؿتحٌ تٙقثقٕ فٕ تهؿٖثوٖثذ،
ّرلؽٖى ّنف هِؾت تهرعنٖل ّإضؿتء حَه تهيلثؿٌثذ حًٖ رعنٖل تهىوحد فٕ ُؾٍ تهيؽتؿف
ّحَه ؽؿتقثذ تهرعنٖل تهّىٌٕ تهقثحلدّ .كؽ رى رىحٖق ُؾت تٝؼرحثؿ ٍوٓ ٌٍٖد رعرّٔ فٕ
يضيٍِّث ٍوٓ  7470ىثهحثً ّىثهحد يٌِى  4278ىثهحثً ّىثهحدّ ،كثف ُؾت تٝؼرحثؿ يضثٝذ
تهيعرّْ تهرثهٖد :تٍٙؽتؽّ ،تهنقّؿّ ،تهٌِؽقدّ ،تهلٖثفّ ،تٛعنثءّ .نؾهم رويً يضثٝذ
يَؿفٖد أؿحًَث ُٕ :يَؿفد تهعلثةق ّتٛضؿتءتذّ ،تقرؼؽتى تهيفثُٖىّ ،عل تهيقثةل تهؿّرٌٖٖد،
ّتٝقرؽٝل .عٖز ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أً يَؽل رعنٖل تهىوحد فٕ تهؿٖثوٖثذ
يرّقى تهرعنٖل فٕ يضثل تهيعرّْ فنثً

 ، %11أيث

ّ ، %29.9يرّقىثذ تهرعنٖل فٕ يضثٝذ

تهيَؿفد فنثٌذ :يَؿفد تهعلثةق ّتٛضؿتءتذ  ، %38.1تقرؼؽتى تهيفثُٖى  ، %34.2عل تهيقثةل
تهؿّرٌٖٖد  %32.3تٝقرؽٝل ّ . %6.5رّـٌٖ تهٌقج تهيةّٖد هيرّقىثذ رعنٖل تهىوحد فٕ
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يضثٝذ يعرّْ تهؿٖثوٖثذ رحًَث هيقرّٖثذ تٛرلثً فنثٌذ :تهيرلًٌّ  ، %3.3ؾّّ أؽتء يلحّل
 ، %23.9غٖؿ تهيرلًٌٖ ّ ( %72.8ـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى.) 2006 ،
ريعّؿ تُريثيثذ تهحثعسًٖ حؽؿتقد رعنٖل تهىوحد فٕ يّوًّ تهنقّؿ تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖد يً يٌىوق تٌَ تعؽ يضثٝذ تهيعرّْ تهؿٖثوٕ تهِثيد ،نيث هّعي تكرنثؿ يَيى
تهؽؿتقثذ فٕ تهنلف ًٍ أؼىثء تهىوحد يً ؼٞل تٝؼرحثؿتذ تهرلؼٖنٖد .عٖز أيِؿذ
تهٌرثةص ّضّؽ رؽٌٕ فٕ يقرّْ إرلثً تهىوحد هويفثُٖى تٙقثقٖد تهيرَولد حيفِّى تهنقؿ ،ييث
أؽْ إهٓ ّضّؽ نَّحثذ يؼروفد فٕ رَوى تهنقّؿّ ،رؽٌٕ يقرّْ إرلثٌِى فٕ إضؿتء
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد.
ذبهذًب  :دراشبح خٌبّهح اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر اهخٕ ٖسرِٖب اهعوتج ّاهيضبضتج هّكّؽِى فٕ
اهخعأ ؽٌد ضوِى هويشبئل فٕ اهنشّر تٌّؽِٖب اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج
إً يَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖضؿِٖث تهىوحد ّتهينثعحد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ
أسٌثء إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد كؽ رقثٍؽ فٕ يَؿفد نٖفٖد ّكًّ تهىوحد فٕ ُؾٍ تٙؼىثء،
عٖز ٖينٌٌث أً ٌفنؿ ىحلًث ٙؽتةٌث ّرنّؿٌث .نيث أً تهرفنٖؿ ٖرويً تهلؽؿخ ٍوٓ حٌثء
ّرؿنٖج تهٌيثؾش ّرىّؿُث ّتهرعلق يً نؽكِث أٖوثً .فرَريؽ إينثٌثذ حٌثء تهٌيّؾش
ّرعوٖوَ إهٓ ؽؿضد نحٖؿخ ٍوٓ تٙؽّتذ تهيرثعد هّنفَّ ،أً تؼرٖثؿ تهٌيى تهيٌثقج هريسٖل
يِثؿتذ تهرفنٖؿ أيؿ ؾّ أُيٖد نحؿْ( حؽّٔ.) 2008 ،
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ّنثً رٌثّل تهؽؿتقثذ هِؾت تهيّوًّ ؾت أُيٖد حثهغد فٕ تهرَؿف ٍوٓ يث ٖلّى حَ
تهىوحد يً تقرؿترٖضٖثذ رفنٖؿ أسٌثء عل تهيقثةل ّيث ٖنثعحِث يً أؼىثء ٖلٌ فِٖث ُؤٝء
تهىوحد ،عٖز نٌفذ ُؾٍ تهؽؿتقثذ إهٓ ًٌٍّٖ:
– تّٙل ٖليل ؽؿتقثذ ُؽفذ إهٓ يَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖضؿِٖث تهىوحد
ّتهينثعحد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ ٌٍؽ عوِى هويقثةل تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد.
 أيث تهسثٌٕ فٖليل ؽؿتقثذ ُؽفذ إهٓ يَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖضؿِٖث تهىوحدّتهينثعحد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ ٌٍؽ عوِى هويقثةل تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد.
 - 3  1دراشبح ُدفح إهٓ يؾرفج اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر اهخٕ ٖسرِٖب اهعوتج ّاهيضبضتج
هّكّؽِى فٕ اهخعأ ؽٌد ضوِى هويشبئل اهضشبتٖج ؽوٓ اهنشّر اهؾبدٖج
رحًٖ تٙحعثز تهرٕ رَثهص يّوًّ تٙؼىثء فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد أً
تٝؼرحثؿتذ تهنرثحٖد  ٝرّفؿ يَوّيثذ يَيلد عّل تٙؼىثء تهرٕ ٖؿرنحِث تهىوحدّ ،أً
تهيلثحٞذ تهفؿؽٖد روَج ؽّؿًت عًّٖٖث فٕ تهنلف ًٍ تقرؿترٖضٖثذ رفنٖؿ تهيرَويًّٖ ،أؽتخ
ٖقرىوٌ تهحثعز ًٍ ىؿٖلِث نٖفٖد ّكًّ تهىوحد فٕ تٙؼىثءّ ،أٌَ  ٝحؽ أً ٌؽً تٙىفثل
َٖحؿًّ ًٍ أفنثؿُى عرٓ ّإً نثٌذ رقرٌؽ ٍوٓ أفنثؿ غٖؿ نعٖعد؛ ّؾهم عرٓ ٖرى تهرنؽٔ
هِث ّيَثهضرِث.
ففٕ يعثّهد تهرَؿف ٍوٓ تٙؼىثء تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحد فٕ تهنقّؿٍّ ،وٓ ىؿق
تهرفنٖؿ تهيؿرحىد حِث ،يً ؼٞل تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ يٌ تهىوحد حَؽ رٌفٖؾ يلثُؽتذ نفٖد
هِ  450ىثهحًث يً ؼيف يؽتؿف تحرؽتةٖد ،ؿأْ نل يً َُٖ ّّٖقف( )Hai & Yusuf, 2003
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أً ىحَٖد تٙؼىثء رَّؽ إهٓ ٍؽى فِى تهعلثةق تٙقثقٖد هوَيوٖثذ تهعقثحٖدّ ،حَوِث تٗؼؿ
َّٖؽ إهٓ تهرىحٖق تهؼثىب هوؼّتؿـيٖثذ ،عٖز ٖحؽأ تهىثهج حثهَيوٖد حىؿٖلد نعٖعدّ ،حَؽ
ؾهم ٖوضأ إهٓ ٍيوٖد يؼروفد ّؾهم هرَّؽٍ ٍوٓ ؿّرًٖ يًَٖ ٖرى ترحثٍَ فٕ عل تهريثؿًّٖ ،أً
أٔ رغٖؿ فٕ نّؿخ تهَؽؽ  ٌَٕٖ ٝرغٖؿ فٕ إضؿتء ؼّتؿـيٖثذ تهعل.
ّهيَؿفد يؽْ فِى تهىوحد هونقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث كثى نل يً ُثـؿ ّأحّـ( Haser
 )& UBUZ, 2003حؽؿتقد ٍوٓ  122ىثهحًث يً تهنف تهؼثيف فٕ يؽٌٖد أٌلؿخ عثّ ٝؼٞهِث
يَؿفد نٖفٖد ّكًّ تهىوحد فٕ تٙؼىثء ّيؿضَٖد ُؾٍ تٙؼىثءّ .كؽ أّوعذ تهٌرثةص أً
ٌٍّٖد تهنقؿ تهؾٔ ٖرَثيل يََ تهىوحد ٖؤسؿ ٍوٓ أضّحد تهىوحد ّتؼرٖثؿُى هٜضثحد تهنعٖعد،
ّأً تهىوحد ٖقرؼؽيًّ ىؿكثً يؼروفد هعل تهيقثةل رٌحٌ يً رنّؿترِى ًٍ تهنقّؿ ،فوى ٖحؽ
تهىوحد فِيًث هيفِّى تهنقؿ نأضـتء يً نل ّهٖف يً ضـء آؼؿّ ،أؼؾ أضـتء يً أنسؿ يً
ّتعؽ نثيل حّنفِث يضيٍّد يً تهنلّ ،نؾهم هى ٖؽؿم تهىوحد تهيٌَٓ تهعلٖلٕ هٌثرص تهَيوٖثذ
3 .5
1
رقثّٔ
تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ ،عٖز َٖرحؿ تهىوحد أً
7
2

ييث ٖؽل ٍوٓ ٍؽى إؽؿتم أً

تهحقى ّتهيلثى ٖضج أً ٖنٌّث ٍؽؽًٖ نعٖعًّٖ .كؽ ٝعي تهحثعسثً أٖوًث أً تهىوحد ٝ
َٖٖؿًّ تٌرحثًُث هويلثيثذ تهيؼروفد ٌٍؽ ضيٌ تهنقّؿّ ،أً ىوحد ٖضؽًّ نَّحد فٕ وؿج
ٍؽؽ نعٖظ يٌ نقؿ عٖز كثى تهىوحد حّوٌ ٌفف يلثى تهنقؿ هوَؽؽ تهنعٖظّ ،فقؿ

%51

يً تهىوحد ؾهم حأً ٍيوٖد تهوؿج ٖينً إضؿتؤُث حثقرؼؽتى ؼّتؿـيٖد ضيٌ تهنقّؿ

2
×3
5

6
2
3
= × =
5
5
5

.
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ٍّوٓ ّضَ آؼؿ عثّهذ رٖؿّك(  )Tiroshتنرلثف تهرلٌٖثذ ّتهَيوٖثذ تهرٕ
ٖقرؼؽيِث تهىوحد فٕ إضؿتةِى هَيوٖد رلقٖى تهنقّؿ يً ؼٞل تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿرِث يٌ
تهىوحد ،فلؽ ّضؽذ أً أؼىثء تهىوحد رٌعنؿ فٕ سٞز فةثذ ؿةٖقد ررويً:
 أؼىثء فٕ إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ عٖز ٖلّى حَه تهىوحد حلوج تهيلقّى حؽل تهيلقّىٍوَٖ أّ نوِٖيث ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد ،حعٖز ٌٖيؿ إهِٖث ٍوٓ أٌِث يضيٍّد يً
تهؼىّتذ تهرٕ  ٝيٌَٓ هِث ،تٙيؿ تهؾٔ ٖؤؽٔ إهٓ تهؼىأ.
 أؼىثء رحٌٓ عؽقًٖث ّرٌرص ُؾٍ تٙؼىثء يً حؽِٖٖثذ عّل ٍيوٖد تهلقيد ،يً ؼٞلتهؿحى حًٖ ٍيوٖد تهلقيد فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد حثهَيوٖد ٍوٓ تهنقّؿ ،عٖز ٍحؿ حَه
تهىوحد حأٌَ يً تهيقرعٖل إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد فٕ عثهد يث ٖنًّ تهيلقّى أنغؿ يً
تهيلقّى ٍوَٖ ّأؿضَّت ؾهم حأٌَ ٖ ٝضّـ رلقٖى ٍؽؽ نغٖؿ ٍوٓ ٍؽؽ نحٖؿ.
 أؼىثء يقرٌؽخ ٍوٓ تهيَؿفد تهقثحلد هوىٞج فلؽ رنًّ يَؿفد تهىثهج غٖؿ نعٖعد أّكثةيد ٍوٓ فِى يعؽؽ فرلنل ينؽؿًت هٞقرضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد تهرٕ رٌىّٔ ٍوِٖث
إضثحثرِى ،فٌَؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد َٖرحؿ تهىوحد حأً تهلقيد رحؽٖوٖد يسل ٍيوٖد
تهوؿج( .)Tirosh, 2000
حٌٖيث ّضؽ ينوّؽ ٌّّٖيثؿك( ٌٍ )Mclead &Newmarchؽ ؽؿتقرِى هنٖفٖد ريسٖل
تهىوحد هونقّؿ حثقرؼؽتى تهّقثةل تهيعقّقد يً ؼٞل يٞعيرِى تهىوحد فٕ أسٌثء رَوٖى
تهنقّؿ أً رفنٖؿ تهىوحد ٖلّؽُى إهٓ ٍؽؽ يً تٙؼىثء:
2
ٞ
 ٖؿْ تٙىفثل تٍٙؽتؽ فٕ تهنقؿ نأٌِث أٍؽتؽ نعٖعد فيس ً3

رٌَٕ . 3 ّ 2
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2
1 1
 يَثهضد تهنقّؿ يسل تٍٙؽتؽ تهنعٖعد = +7
4 3

.

 َٖرلؽ حَه تهىوحد حأً تهيلثى ُّ تهعثقى فٕ يلثؿٌد تهنقّؿ ّتٙنحؿ ُّ تٙنحؿ عٖز أً4
1
>
3
5

. 3 > 5 ًٙ

 ٖ ٝقرىٌٖ تهىوحد نرثحد تهنقؿ غٖؿ تهعلٖلٕ ٍوٓ نّؿخ ٍؽؽ نقؿٔ ّؾهم هَؽى إؽؿتنِى7
ٞ
هحثكٕ تهلقيد فيس ً
2

= ّ 3 = 2 ÷ 7 ًٙ 3.1تهحثكٕ . 1

َٖرلؽ حَه تهىوحد حأٌَ ٖينٌٌث تهعنّل ٍوٓ نقؿ يًَٖ حرلقٖى أٔ لنل ٌُؽقٕ يسلتهيسوز ّغٖؿٍ ؽًّ تُٝريثى حفنؿخ رقثّٔ تٙضـتء( .)Mcleod &Newmarch, 2006
 - 3  2دراشبح ُدفح إهٓ يؾرفج اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر اهخٕ ٖسرِٖب اهعوتج ّاهيضبضتج
هّكّؽِى فٕ اهخعأ ؽٌد ضوِى هويشبئل اهضشبتٖج ؽوٓ اهنشّر اهؾشرٖج .
كثى قرٌوٕ(  )stainly, 2004حؽؿتقد ىّٖود ٍوٓ سٞسد آٝف ىثهج يً أضل يَؿفد
رفنٖؿ تهىوحد ٌٍؽ إضؿتء تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ تهَلؿٖد ،رّنل يً ؼٞهِث إهٓ أً رفنٖؿ
تهىوحد ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهيلثؿٌد ٌٖعنؿ فٕ سٞسد أٌّتً يً تهرفنٖؿ:
 تهرفنٖؿ تهيرحثؽل(ّ :)Reciprocal thinkingؾهم يً ؼٞل تهؿحى حًٖ تهيَؿفد تهقثحلدحثهيَؿفد تهضؽٖؽخ فثهىثهج ٌٍؽ يلثؿٌد ٖ 0.4 ، 0.3ؿْ أً  0.3أنحؿ يً ّ 0.4ؾهم كٖثقًث
1
ٍوٓ يَؿفرَ أً
3

> .
1
4

 تهرفنٖؿ تهقوحٕ(  :)Negative thinkingفثهىثهج ٖؼرثؿ  0.3أنحؿ يً ّ 0.4ؾهم ًٍىؿٖق ٍيل رٌثيؿ حًٖ تهنقّؿ تهَلؿٖٓد حثٍٙؽتؽ تهقثهحد ٍوٓ تٍرحثؿ أً  3 -أنحؿ يً . 4 -
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 -تهرؿنٖـ ٍوٓ كٖيد يلثى تهنقؿ فئؾت ؿنـ تهىثهج ٍوٓ تهيلثى قٖؼرثؿ

 0.4أنحؿ يً 0.3

حلنل نعٖظ ّهنً قٖؼرثؿ  4.3أنحؿ يً  4.65حلنل غٖؿ نعٖظ فٕ تهرفنٖؿ حأً أٔ
ٍؽؽ ٖرنًّ يً ؿكى ٍلؿٔ ّتعؽ أنحؿ يً تهؾٔ ٖرنًّ يً ضـةًٖ ٍلؿًٖٖ.
ّهورَؿف ٍوٓ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ريِؿ هؽْ تهىوحد ٌٍؽ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ
تهَلؿٖد ّرأسٖؿ تهقٖثق ٍوٓ فِيِى هويّوًّ ،أّوظ نل يً يٖقًّ ّرّهٕ( & Meson
 )Tooly, 1992فٕ ؽؿتقد أضؿٖثُث أً تهىوحد ٖضؽًّ نَّحد فٕ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ
تهَلؿٖد ويً تهقٖثكثذ ،فٌَؽيث ىوج يٌِى رؿرٖج تهنقّؿ  0.3 ، 0.7 ، 0.36يً تٙنحؿ إهٓ
تٙنغؿ(أٔ رؿرٖحِث رٌثـهٖثً) كثى تهىوحد حنرثحد تهنقّؿ ٍوٓ نّؿخ نقؿ ٍثؽٔ حقىَ تهَؽؽ
1
1
ّتعؽ ّيلثيَ تهضـء تهَلؿٔ = 0.7 ، = 0.36
7
36

تهػ ،سى رؿرٖحِث حلنل نعٖظ ،حٌٖيث

ٌٍؽيث ىُوج يٌِى رؿرٖج تهنقّؿ أّ تٍٙؽتؽ تهَلؿٖد ويً سٞسد قٖثكثذ تهيثل ،تهىّل،
تهيقثحلثذّ ،ضؽ أً  %44نثٌّت كثؽؿًٖ ٍوٓ ؾهم فٕ قٖثكثذ يثهٖد ،نيث ّهّعي أً %57

يً تهىوحد كثيّت حًٌّ يً تهؼىـأ ٌٍؽ إٖضثؽ يضيًّ سٞسد أٍؽتؽ ٍلؿٖد ينرّحد حلنل
أفلٕ يلثؿٌد ﺒ ٌٍ %10ؽيث كؽى هِى تهقؤتل حلنل ٍيّؽّٔ .كؽ ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ أً
تهؼىأ تٙنسؿ لٍّٖثً نثً كؿتءخ تهنقؿ ٍ 0.125وٓ أقثف نفؿ ّيةد ّؼيقد ٍّلؿًّ.
ّفٕ ّؿكد حعسٖد رٌثكك نٖفٖد رأسٖؿ تهيَؿفد تهيقحلد هٍٚؽتؽ تهنعٖعد ّتهيَؿفد
تهضـةٖد هونقّؿ ٍوٓ تهرَوى فٕ تهنقّؿ تهَلؿٖد كؽيذ يً كحل لثؿيث()Sharma, 1991
تقريؽذ حٖثٌثرِث يً ؼٞل تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ يٌ تهىوحد حلنل فؿؽٔ ،ألثؿذ تهٌرثةص
إهٓ أً تٙىفثل تقرؼؽيّت يضيٍّد يرٌٍّد يً تٝقرؿترٖضٖثذ تهؿتيٖد إهٓ عل تهيلثنل
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ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهَلؿٖدّ .كؽ رَولذ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ حيَؿفد تٙىفثل هٍٚؽتؽ تهنعٖعد
ّتهنقّؿ ّتهرَيٖى يً تٍٙؽتؽ تهنعٖعد إهٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد ّتهرَيٖى يً تهنقّؿ إهٓ
تهنقّؿ تهَلؿٖدّ ،يً ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ:
 . 1تقرؿترٖضٖد رضثُل تهفثنود تهَلؿٖد
ٌٍؽيث ىوج يً تهىوحد تهيلثؿٌد حًٖ تهنقؿًٖ

 0.73 ، 0.8أضثج تهىوحد حأً 0.73

أنحؿ يً ّ ، 0.8رحًٖ أً ُؤٝء رَثيوّت يٌ  0.73 ، 0.8نأٌِث أٍؽتؽ نعٖعد أٔ . 8 ، 73
ّنؾهم ٌٍؽيث ىوج يً تهىوحد إٖضثؽ سيً  0.5نغى يً تهحىثىث إؾت نثً قَؿ نل نٖوّغؿتى
 1.5ؽّٝؿ أضثج تهىوحد حأٌِث  1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5أٔ أٌِى نؿؿّت  1.5ؼيف يؿتذ
ييث َٖثؽل . 5 × 1.5
 . 2تقرؿترٖضٖد يَثهضد تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ّتٙضـتء تهَلؿٖد نأٍؽتؽ نعٖعد
تقرَيل تهىوحد ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖد ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَلؿٖد،
عٖز تٍرلؽ حَه تهىوحد حأً تهفثنود تهَلؿٖد يضؿؽ رؿكٖىّٖ ،ينً أً ٖرى إضؿتء تهَيوٖثذ
ٌٍ ٞؽ ضيٌ  2.6 + 3.12أوثف
ٍوٓ تهنقّؿ حثقرؼؽتى كّتٍؽ تهعقثج هوَؽؽ تهنعٖظ .فيس ً
تهىوحد تهَؽؽ تهنعٖظ يٌ تهَؽؽ تهنعٖظ ّتهضـء تهَلؿٔ يٌ تهضـء تهَلؿٔ فنثً
تهضّتج . 5.18
 . 3تقرؿترٖضٖد رعّٖل تهيلقّى ٍوَٖ فٕ تهَؽؽ تهَلؿٔ إهٓ ٍؽؽ نعٖظ
فٕ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖد ألثؿ تهىوحد إهٓ أٌَ  ٝحؽ يً أً ٖنًّ تهيلقّى ٍوَٖ ٍؽؽًت
ٌٍ ٞؽ كقيد
نعٖعثًّ ،هؾهم  ٝحؽ يً رعّٖوَ حرعؿٖم تهفثنود ،فيس ً

 0.8 ÷ 40عؿٓم
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تهىٞج تهفثنود هضَل تهيلقّى ٍوَٖ ٍؽؽًت نعٖعًث ؽًّ إضؿتء تهرَؽٖل تهٞـى ٍوٓ
تهيلقّى هٖنحظ  400فأنحظ تهٌثرص . 5 = 8 ÷ 40
 . 4تقرؿترٖضٖد إُيثل تٙنفثؿ
ٌٍؽيث ىوج يً تهىٞج كؿتءخ تهنقؿ تهَلؿٔ

 4.06أضثج حَه تهىوحد رلؿأ

ٌ 4لىد  ، 6عٖز ّضؽ أً تهىوحد رلّى حرَيٖى كّتٍؽ تهَؽؽ تهنعٖظ ٍوٓ تهنقّؿ ،فيً
تهيَؿّف أً تهنفؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهَؽؽ تهنعٖظ ٖـٖؽ يً كٖيد تهَؽؽ ٍّوٓ ٖقثؿٍ ٖ ٝغٖؿ يً
كٖيرَّ ،أً ُؾٍ تهلثٍؽخ رٌَنف ٍوٓ تهنقّؿ ،فوى ٖقرىٌ تهىوحد تهريٖٖـ حًٖ رىحٖق تهلثٍؽخ
ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ّحًٖ رىحٖلِث ٍوٓ تهنقّؿ ،ييث أؽْ إهٓ رضثُل تهىوحد هونفؿ.
 . 5تقرؿترٖضٖد يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ
ٌٍؽ ضيٌ ٍؽؽًٖ ٍلؿًٖٖ يؼروفٕ تٙضـتء كثى حَه تهىوحد حرؿرٖج تٍٙؽتؽ يً
ٌٍ ٞؽ ضيٌ
تهٖيًٖ ،فيس ً
148.72
+
51.531

 51.531 + 148.72كثى تهىوحد حرؿرٖج تٍٙؽتؽ حلنل ٍيّؽٔ

 ،سى إضؿتء ٍيوٖد تهضيٌ نيث رضؿْ فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد

تهيٌـهٖد هوَؽؽ فعنوّت ٍوٓ تهٌثرص  ، 66.403سى حَؽ ؾهم ّوٌ تهىوحد تهفثنود تهَلؿٖد
ٍوٓ ٖقثؿ سٞسد يٌثـل ٍلؿٖد.
 . 6تقرؿترٖضٖد تهَيل يحثلؿخ ٍوٓ حقى تهنقؿ ّيلثى تهنقؿ أّ نوِٖيث
ّضؽ أً عّتهٕ ٌنف تهىوحد رقرؼؽى ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖد ٌٍؽ رعّٖل تهنقؿ تهَثؽٔ
إهٓ نقؿ ٍلؿٔ ،فٌَؽيث ىوج يً تهىوحد رعّٖل تهنقؿ تهَثؽٔ

2
5

إهٓ نقؿ ٍلؿٔ رحًٖ
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ّضّؽ سٞز فةثذ يً تهؿؽّؽ تهؼثىةد ،فحثهٌقحد هحَه تهىوحد
2
5

2
5

= ّ ، 5.2حثهٌقحد ه٘ؼؿًٖ

=  2.5أّ ّ . 0.25نثً يً أعؽ تهرفقٖؿتذ تهرٕ ؾنؿُث تهىوحد أً تهنقؿ تهَلؿٔ ٍحثؿخ

ًٍ فثنود ٍّوٓ ٖيٌِٖث تٙضـتء تهَلؿٖد.
 . 7تقرؿترٖضٖد تهَيل يحثلؿخ ٍوٓ ٍؽؽ تهيٌثـل تهَلؿٖد
ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ تهَلؿٖد ٌٖيؿ تهىوحد إهٓ ٍؽؽ أؿكثى تهنقؿ فثهحَه يٌِى َٖرحؿ
أً تهنقؿ أنحؿ إؾت تعرّْ ٍوٓ ٍؽؽ يٌثـل ٍلؿٖد أنسؿ أّ تهَنف يسل . 0.23 > 0.023
ّنلفذ ؽؿتقد أؼؿْ أضؿتُث نل يً ضؿتحٖؿ ّرٖؿّك( )Graeber & Tirosh
ٍوٓ  30ىثهحًث يً تهنف تهؿتحٌ ّتهؼثيف فٕ إعؽْ تهيؽتؿف فٕ ّتلٌىً ّرل أحٖج،
ؼوٌ ؼٞهِث تهىوحد ٝؼرحثؿ ّيلثحود رنٌّذ يً حؿّرّنّٝذ ينرّحد ّتعؽخ هووؿج
ّّتعؽخ هولقيد ،أً تهىوحد ٖيرونًّ حَه تهيَؿفد تهرٕ يً لأٌِث أً رنًّ يفٖؽخ هحٌثء فِى
هوَيوٖثذ ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖدّ ،أً حَه تهىوحد كثؽؿًّ ٍوٓ رلؽٖى رفقٖؿ يَلّل ٍوٓ
تٙكل يً ألنثل تهرَحٖؿ تهحقٖىد ررويً وؿج ّكقيد ٍؽؽ نعٖظ ٍوٓ ٍؽؽ ٍلؿٔ،
عٖز تٍرحؿ حَه تهىوحد أً ٌثرص تهوؿج ؽتةيًث أنحؿ ّؼثؿش تهلقيد ؽتةيًث أنغؿ ّتهيلقّى
ٍوَٖ ٖضج أً ٖنًّ أنغؿ يً تهيلقّىّ ،أً هؽِٖى نَّحد فٕ ؿؤٖد تهنقؿ ٍوٓ لنل

a
b

ٍوٓ أٌِث ٍيوٖد كقيد َّٖؿفًّ تهوؿج يً عٖز تٛوثفد تهيرنؿؿخ ّ  %90يٌِى تقرىثً
إٌرثش ؿقّيثذ رّوظ ؾهم %25  20 ،يً تهىٞج ألثؿّت حثقرغؿتج إهٓ تهفثنود تهَلؿٖد
( .)Graeber & Tirosh , 2008
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حٌٖيث ترضَ إٖؿل ّتٌغؿ(  )Erlwangerترضثًُث آؼؿ هيَؿفد ىؿق رفنٖؿ تهىوحد
ٌٍؽيث أضؿْ يلثحود يٌ ىثهج فٕ تهنف تهقثؽف هوّكّف ٍوٓ يؽْ فثٍوٖد حؿٌثيص فٕ
تهرَوى تهيفؿؽ فٕ يقثٍؽخ تهىوحد ٍوٓ تنرلثف تهيلثنل تهرٕ ّٖتضٌِِّث فٕ تهؿٖثوٖثذ،
عٖز تقرىثً يً ؼٞهِث تهرّنل إهٓ يضيٍّد يً تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ترحَِث تهىوحد فٕ
تهرَثيل يٌ تهنقّؿ ّإضؿتء تهَيوٖثذ ٍوِٖث:
فٕ عثهد تهرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ نقؿ ٍلؿٔ فئً تهىثهج عّٓل تهنقؿ يً ؼٞلضيٌ حقى تهنقؿ ّيلثيَ ّّوٌ فثنود ٍلؿٖد ٍوٓ ٖقثؿ تهيٌـهد تهرٕ ٍوٓ
2
تهٖيًٖ
10

= ٌٍّ ، 1.2 = 10 + 2ؽ قؤتهَ ًٍ نٖفٖد ّوٌ تهفثنود فقؿ ؾهم حأً تهيلثى ٍلؿخ

ٖعرّٔ ٍوٓ نفؿ ّتعؽ ّهؾهم ٖضج ّوٌ تهفثنود حَؽ يٌـهد ّتعؽخ .أيث ٌٍؽ تهرعّٖل يً
نقؿ ٍلؿٔ إهٓ ٍثؽٔ فأضثج تهىثهج حأً

3
2
 = 0.5أّ
2
3

ّ ،هؽْ قؤتهَ ًٍ نٖفٖد

تهرّنل إهٓ ُؾٍ تٛضثحد أضثج حأً تهنقؿ تهَلؿٔ ٌَؿف حأٌَ ٖأرٕ يً عثنل ضيٌ
تهحقى ّتهيلثىّ ،حيث أً تهَؽؽ تهؼيقد رأرٕ يً عثنل ضيٌ ٍؽؽًٖ ُيث تهسٞسد ّتٝسٌثً أّ
2
عرٓ أٔ ٍؽؽًٖ آؼؿًٖ فئً تهنقؿ تهَثؽٔ تهؾٔ أرٓ يٌَ تهنقؿ تهَلؿٔ ُّ 0.5
3

أّ أٔ

نقؿ آؼؿ.
أيث فٕ عثهد ضيٌ تهنقّؿ تهَلؿٖٓد فلؽ نثً رفنٖؿ تهىثهج يغثٖؿًت هؾهم ،فٌَؽ ضيٌتهنقؿًٖ تهَلؿًٖٖ  0.4 + 0.3كثى تهىثهج حضيٌ  4 + 3سى ّوٌ تهفثنود تهَلؿٖد حعقج
ٍؽؽ تهيٌثـل تهَلؿٖد فٕ ن ٞتهَؽؽًٖ . 0.07 = 0.4 + 0.3
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ٞ
ّفٕ عثهد وؿج تهنقؿ تهَلؿٔ فٕ ٍؽؽ نعٖظ فلؽ نثً رفنٖؿٍ يلثحِثً هيث قحق فيس ًهوؿج تهنقؿًٖ  0.03 × 4وؿج تهىثهج  ، 12  3  4سى كثى حّوٌ تهفثنود تهَلؿٖد
ٍوٓ حَؽ سٞز يٌثـل فأنحظ تهٌثرص . (Erlwanger ، 1973 ( 0.012
أيث أعيؽ فلؽ ؽؿف تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖضؿِٖث تهىوحد ّتهيؤؽٖد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ
فٕ تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖٓد ّتهَلؿٖد يً ؼٞل كٖثيَ حؽؿتقد تقرىٍٖٞد ُؽف يً ؼٞهِث
إهٓ تهرَؿف ٍوٓ أٌيثى تٙؼىثء تهرٕ رلٌٖ هؽْ ىٞج ّىثهحثذ تهنفًٖ تهؼثيف
ّتهقثؽف تٝحرؽتةًٖٖ حلأً تهيفثُٖى ّتهعلثةق تٙقثقٖد ّتهَيوٖثذ تهعقثحٖد هونقّؿ حٌٍِّٖث
تهَثؽٖٓد ّتهَلؿٖدّ ،ؾهم يً ؼٞل ٌٍٖد رنٌّذ يً

 346ىثهحًث ّىثهحد تؼرٖؿّت ٍلّتةًٖث

يً سيثٌٕ يؽتؿف تحرؽتةٖدّ ،ىُحِِِّق ٍوِٖى ضيًَٖث تؼرحثؿ رلؼٖنٕ فٕ تهنقّؿ ٖرنًّ يً
 40يقأهد يً ًٌّ تٝؼرٖثؿ يً يرَؽؽ ،سى ريذ يلثحود ؼيقًٖ ىثهحثً ّىثهحد ييً أضثحّت
حىؿٖلد غٖؿ نعٖعد ٍوٓ فلؿتذ تٝؼرحثؿ هورعلق يً نٖفٖد تهّكًّ فٕ ُؾٍ تٙؼىثء
ّأقحثحِثّ ،كؽ ألثؿذ تهٌرثةص تهرٕ أقفؿذ ٌٍِث تهيلثحٞذ تهلؼنٖد يٌ تهىوحد إهٓ أً
 %62يً تهىوحد ٌٖيؿًّ إهٓ تهَؽؽ تهيّضّؽ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد ّنأٌَ ٍؽؽ
نعٖظ حنؿف تهٌيؿ ًٍ تهفثنودّ .أً  %8.3يً تهىوحد َٖرحؿًّ أً تهنقؿ تهَلؿٔ
تهؾٔ ٖعّٔ أنفثؿًت أنسؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود ُّ تٙكل كٖيد ،إ ٝأٌَ عٌٖيث ٖرقثّْ ٍؽؽ
تٝنفثؿ فئٌِى ٌٖيؿًّ إهٓ تهَؽؽ ّنأٌَ ٍؽؽ نعٖظّ ،يً سى ٖؼرثؿًّ تهَؽؽ تٙنحؿ ٍوٓ
أٌَ تهييسل هونقؿ تٙنحؿ كٖيدّ .أً  %32يً تهرٞيٖؾ ٖنَج ٍوِٖى تهريٖٖـ تهنعٖظ حًٖ
أضـتء تهنقؿ تهَلؿٔ حقحج ٍؽى تٛؽؿتم تهنعٖظ هولٖيد تهينثٌٖد هٚؿكثى تهرٕ ٖعِّٖث
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تهنقؿ ،نيث ّضؽ تهحثعز أً  %25.2يً تهىوحد ٖعّهًّ تهنقؿ تهَثؽٔ إهٓ نقؿ ٍلؿٔ
ًٍ ىؿٖق نرثحد تهؿكى تهؾٔ ٖعرل تهحقى ٖروٍّ تهؿكى تهؾٔ ٖعرل تهيلثىّ .أً تهىوحد رلّى
حضيٌ أضـتء تهنقّؿ تهَلؿٖد ٍوٓ غؿتؿ تهضيٌ فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد
تهينثٌٖد هٚؿكثى تهرٕ ٖويِث تهنقؿ عٖز  %29.2يً تهرٞيٖؾ ٖؿْ أً = 0.14 + 0.295
 ( 0.309أعيؽ0) 1993 ،
هّعي رًٌّ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد ٙؼىثء تهىوحد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ
ّتهرٕ تٍريؽذ أقثقًث ٍوٓ تقرؼؽتى ؼنثةم غٖؿ نعٖعد هوٌيثى تهنقؿّٔ ،تهؾٔ تٌَنف
ٍوٓ نّؿخ ؼول فٕ تهحٌٖد تهنقؿٖد هؽْ تهىوحدّ ،أً تهيفثُٖى تهنقؿٖد ٍحثؿخ ًٍ نٖثٌثذ
يقرلود حؾترِث  ٝرّضؽ ٍٞكثذ أّ ؿّتحى حٌِٖث ،نيث ّٖيروم تهىوحد حَه تهرَيٖيثذ
تهؼثىةد ،إوثفد إهٓ تٝقرٌثؽ ٍوٓ ؼّتؿـيٖثذ غٖؿ نعٖعد.
يوخص اهدراشبح اهشبتلج
ٖرقٌ يّوًّ تهنقّؿ فٕ تهيٌِثش تهفوقىٌٖٕ حلنل عولثذ عوـٌّٖد يً تهنف
تّٙل تٙقثقٕ ّعرٓ نفّف يرلؽيد ،عٖز ريِؿ رىحٖلثذ تهنقّؿ عرٓ فٕ يؿعود يث
حَؽ تهؽؿتقدّ ،ضثءذ تهؽؿتقد تهعثهٖد فٕ إىثؿ تهؽؿتقثذ تهقثحلد ّتيرؽتؽًت هِث إ ٝأٌِث هى
ررىؿق إهٓ يّوًّ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿ فلى ،حل عثّهذ تهيقثُيد فٕ عل
تهيلنود تهرٕ ٖرَؿه هِث تهىوحد يً ؼٞل رٌثّهِث هضثٌج ُثى حيَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ
تهيؤؽٖد هِؾٍ تٙؼىثءّ ،تهرٕ رلنل تهؿنً تٙقثقٕ فٕ فِى تٙؼىثء تهرٕ رَٖق رَوى تهىوحد
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فٕ تهؿٖثوٖثذ هوَيل ٍوٓ ؿفٌ يقرّٖثرِى ّرضثّـ يلنود تهوَف تهرٕ َٖثٌٕ يٌِث تهنسٖؿ
يً تهىوحد.
ّكؽ أضيَذ تهَؽٖؽ يً تهؽؿتقثذ تهقثحلد تهرٕ رى تقرَؿتوِث ويً ُؾٍ تهؽؿتقد
ٍوٓ ّضّؽ وَف نحٖؿ فٕ أؽتء تهىوحد فٕ تهيفثُٖى ّتهيِثؿتذ تٙقثقٖد فٕ تهؿٖثوٖثذ
حلنل ٍثى ّفٕ يّوًّ تهنقّؿ حٌٍِّٖث( تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد) ؼثند

فٕ فِى أقثقٖثذ

ّعلثةق ُؾت تهيّوًّّ .نؾهم فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تهيرَولد حِث ّ ،أً تٙؼىثء فٕ
فِى تهعلثةق ّتهيفثُٖى تٙقثقٖٓد أنحؿ يً تٙؼىثء تهيرَولد حئضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖٓد.
ّحٌٖذ حَه تهؽؿتقثذ أً تهيؿعود تهيرّقىد يً قٌّتذ تهؽؿتقد فرؿخ يِيد فٕ
رىّٖؿ تهيفثُٖى تهؿٖثوٖٓد ُّٕ ،تهفرؿخ تهرٕ ٖحوّؿ فِٖث تهىوحد فِيِى

لهيفثُٖى تهؿٖثوٖٓد

ّتٛضؿتءتذ ّترؼثؾ تهلؿتؿ عّل تهٌضثط فٕ تهيؽؿقد ؿٖثوٖٓثً أى ٌ ُّٕ ،ٝلىد يِيد فٕ
ٌلّء تهرنّؿتذ تهؼثىةد تهرٕ قرقرٌؽ ٍوِٖث رنّؿتذ تهى

هحد فٕ تهيؽؿقد تهسثٌّٖٓد ،

ّقرنًّ تهقحج فٕ ٌلّء تهَؽٖؽ يً تٙؼىثء فٕ تهيقرلحل.
ّأيِؿذ ٌرثةص تهؽؿتقثذ تهرٕ أضؿٖذ ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد أً تٙؼىثء تهلثةَد رلٌ
ويً رنٌٖف ٍؽى تهفِى هىحَٖد تهَيوٖثذ تهعقثحٖدّ ،تهلٖيد تهيٌـهٖد هوَؽؽّ ،أً يً أحؿـ
تٙؼىثء فٕ يضثل تهرىحٖلثذ تهؿٖثوٖد نثٌذ فٕ تهرَؿف ٍوٓ تهَيوٖد تهيٌثقحد هعل تهضيل
تهيفرّعدّ ،تٙؼىثء فٕ رؿرٖج تهَيوٖثذ ّتهيرغٖؿتذّ ،أً ٌرثةص تٙؼىثء فٕ تٍٙؽتؽ
تهٌقحٖد حٌٖذ تهيٖل تهنحٖؿ هؽْ تهىوحد هوٌلل يً تٍٙؽتؽ تهنعٖعد إهٓ تٍٙؽتؽ تهٌقحٖد ،أيث
فٕ يضثل تهضحؿ فلؽ يِؿ رؽٌٕ يقرّْ إرلثً تهىوحد هويِثؿتذ تهضحؿٖدّ ،فٕ تهؽؿتقثذ
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تهرٕ رٌثّهذ تٙؼىثء فٕ تهٌِؽقد حٌٖذ تهٌرثةص أً أؼىثء تهىوحد ريسوذ حثهلّتًٌٖ تهٌِؽقٖد،
ّتٙؼىثء تهيرَولد حثٙلنثل تهٌِؽقٖدّ ،تٙؼىثء تهيرَولد حثهيفثُٖى تهٌِؽقٖدّ ،فٕ يضثل
تٝعريثل ّتٛعنثء أحؽْ تهىوحد نَّحد فٕ فِى تهّقى تهعقثحّٕ ،تٍرلؽ تهىوحد أً
تٝعريثل ٖ ٝينً أً ٖلثف ؿٖثوٖثً.
أيث تهؽؿتقثذ تهرٕ رى تقرَؿتوِث فٕ يضثل تٙؼىثء تهلثةَد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖد فلؽ أيِؿذ تهٌرثةص رؽٌٕ ٌقج تٛرلثً تهفَوٖد هيفثُٖى تهنقّؿ ضيَِٖثّ ،أً ًٌّ
تهنقؿ ٖؤسؿ ٍوٓ أضّحد تهىوحد ّتؼرٖثؿُى هٜضثحد تهنعٖعد .نيث ّأيِؿذ تهٌرثةص أً
تهىٞج تقرؼؽيّت ىؿكثً يؼروفد هعل تهيقثةل ّنثٌّت ٖؽؼوًّ رنّؿترِى فٕ تهعلّ ،أً
ٌُثم وَفثً يوعّيًث فٕ تنرقثج تهىوحد هويِثؿتذ تٙقثقٖد ٍوٓ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ
تهنقّؿّ ،نلفذ تهٌرثةص ّضّؽ فةثذ يً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحدّ ،كؽ رى رنٌٖف
ُؾٍ تٙؼىثء رحًَث هوَيوٖد تهعقثحٖد تهرٕ ٌٖريٕ إهِٖث تهؼىأ ،نيث ّحٌٖذ تهؽؿتقثذ أً ُؾٍ
تٙؼىثء ٌرضذ ًٍ ٍؽى إرلثً حَه تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تهحقٖىد ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهىحَٖٖد
نثهضيٌ ّتهىؿط ّتهوؿج ّتهلقيدّ ،نؾهم يً رَيٖيثذ غٖؿ نعٖعد هحَه تهلّتٍؽ تهرٕ
ؽؿقِث تهىثهج فٕ تهقثحق.
أيث تهؽؿتقثذ تهرٕ رٌثّهذ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ ،فلؽ ؽهذ تهٌرثةص ٍوٓ ّضّؽ ٍؽٓخ
ىؿق يً تهرفنٖؿ تهؼثىب تهرٕ ٖرحَِث تهىثهج فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖدّ ،يٌِث تهرفنٖؿ تهيرحثؽل يً ؼٞل تهؿحى حًٖ تهيَؿفد تهقثحلد ّتهيَؿفد تهضؽٖؽخ،
ّتهرفنٖؿ تهقوحٕ ٌٍؽ إضؿتء تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد .أيث تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ
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ترحَِث تهىوحد فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد فلؽ رَولذ حيَؿفد تهىوحد
هٍٚؽتؽ تهنعٖعد ّتهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهرَيٖى يً تٍٙؽتؽ تهنعٖعد إهٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد
ّتهرَيٖى يً تهنقّؿ تهَثؽٖد إهٓ تهنقّؿ تهَلؿٖدّ ،يً ُؾٍ تقرؿترٖضٖد يَثهضد تهنقّؿ
نأٍؽتؽ نعٖعد ّتقرؿترٖضٖد تهَيل يحثلؿخ ٍوٓ حقى تهنقؿ ّيلثيَ أّ نوِٖيث.
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة
ُؽفذ تهؽؿتقد تهعثهٖد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد
تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ .تهرَؿف
ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هِؾٍ تٙؼىثءّ ،نؾهم يَؿفد يؽْ سحثذ ُؾٍ تٙؼىثء
يً ؼٞل يٞعيد يؽْ ريقم ُؤٝء تهىوحد حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ.
ّهِؾٍ تهغثٖد رى تؼرٖثؿ ٌٍٖد يً ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌّ .كؽ
ٕ هيَؿفد تٙؼىثء تهرٕ رلنوذ هؽِٖىّ ،حَؽ ؾهم رى يلثحود
أضؿٔ هوىوحد تؼرحثؿْ رلؼٖن ْ
ٍؽؽ يعؽؽ يً ُؤٝء تهىوحد هيَؿفد تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحٌَِّث ّيؽْ ريقنِى حِثّ .فٖيث
ٖوٕ رلؽٖى هيٌِص تهؽؿتقد ّيضريٌ تهؽؿتقد ّأؽّترِث ّرىحٖق تٝؼرحثؿتذ ّتهيلثحٞذ.
يٌِز اهدراشج
ترحٌ فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد تهيٌِص تهنيٕ ّتهّنفٕ ،فثهضـء تهنيٕ رويً تعرقثج
تهٌقج تهيةّٖد هنل ًٌّ يً أٌّتً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد فٕ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ،
فٖيث ريسل تهضـء تهنٖفٕ حئضؿتء تهحثعسد هيلثحٞذ فؿؽٖٓد ّرعوٖوِث حِؽف تهرَؿف حَيق ٍوٓ
تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهىوحد ّتهينثعحد ٙؼىثةِى تهلثةَد فٕ يفثُٖى
تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ ،يَؿفد يؽْ سحثرِث هؽِٖى.
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مجتمع الدراسة
رأهف يضريٌ تهؽؿتقد يً ضيٌٖ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد
فٕ تهيؽتؿف تهعنّيٖد فٕ يؽٌٖد تهؼوٖل فٕ تهَثى تهؽؿتقٕ  ، 2010 / 2009تهؾًٖ حوغ ٍؽؽُى
 12136ىثهحًث ّىثهحد ،يّـًٍٖ ٍوٓ  188يؽؿقد ،رعرّٔ ٍوٓ  335لَحد يّوعد ّفق
تهضؽّل تهرثهٕ:
جدول رقم(  :) 1 3توزٌع مجتمع الدراسة
حسب عددالطلبة وعدد المدارس وعدد الشعب
الصف

عدد الطلبة
الذكور

اإلناث

عدد المدارس

عدد الشعب

تهؼثيف تٙقثقٕ 2136

1972

69

119

تهقثحٌ تٙقثقٕ

2129

1906

65

118

تهرثقٌ تٙقثقٕ

2014

1979

54

118

تهيضيًّ

6279

5857

188

335

188

335

تهيضيًّ تهنوٕ

12136

ؽٌٖج اهدراشج
كثيذ تهحثعسد حثؼرٖثؿ ٌٍٖد تهؽؿتقد حىؿٖلد تٝؼرٖثؿ تهَلّتةٕ تهحقٖى يً تهيؽتؿف
تهعنّيٖد تهرٕ روى تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد ،حعٖز رى تؼرٖثؿ
يؽؿقد يّـٍد ٍوٓ تهٌعّتهرثهٕ(

19

 9يؽتؿف هوؾنّؿ ّ  10يؽتؿف هٌٜثز) ،رعرّٔ

ٍوٓ  36لَحد(  12لَحد هنل نف يً تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ)ّ ،ضيَِٖث يً
يضريٌ تهؽؿتقد(تهيؽتؿف تهعنّيٖد تهرثحَد هيؽٖؿٖد تهرؿحٖد ّتهرَوٖى هيٌىلد تهؼوٖل)
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ّتهيّوعد فٕ تهيوعق ؿكى(  .) 1عٖز حوغ ٍؽؽ أفؿتؽ تهٌَٖد

 1178ىثهحًث ّىثهحد ،أٔ يث

َٖثؽل  %10رلؿٖحثً يً يضريٌ تهؽؿتقد ،يّـٍد ٍوٓ تهٌعّ تهرثهٕ:
ضؽّل ؿكى(  :) 2  3رّـٌٖ ٌٍٖد تهؽؿتقد
عقج تهنف ٍّؽؽ تهىوحد

تهنف

ٍؽؽ تهىوحد

ٍؽؽ تهىوحد
ٍؽؽ تٌٛثز

تهيضيًّ

تهنف تهؼثيف

192

210

402

تهنف تهقثحٌ

175

206

381

تهنف تهرثقٌ

146

249

395

تهيضيًّ تهنوٕ

513

665

1178

ٍؽؽ تهؾنّؿ

أدّاح اهدراشج
تٍريؽذ ُؾٍ تهؽؿتقد ٍوٓ أؽترًٖ فٕ ضيٌ تهحٖثٌثذُ ،يث :تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ فٕ
يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ ،يلثحٞذ فؿؽٖٓد ،هونلف ًٍ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ
تهينثعحد هوّكًّ فٕ تٙؼىثء تهلثةَد ّيَؿفد يؽْ سحثرِث هؽْ تهىوحدّ ،فٖيث ٖوٕ رفنٖل
هنل أؽتخ:
أّالً :االخختبر اهخشخٖضٕ
ُّ تؼرحثؿ ٖؼرم حثهنلف ًٍ يؽْ يَؿفد تهىوحد حثهيفثُٖى تٙقثقٖد ّتهَيوٖثذ
تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،كؽ ضـا تٝؼرحثؿ إهٓ ضـءًٖ ُيث تٝؼرحثؿ(أ)
ّتٝؼرحثؿ(ج) ّتهيّوعًٖ فٕ تهيوعق ؿكى( :) 2

64

تٝؼرحثؿ(أ) ّٖٞةى يقرّْ تهنف تهؼثيف تٙقثقّٕٖ ،رنًّ يً سيثٌٖد ٍّلؿًٖ
حٌؽًت يً تهًٌّ تهيلثهٕ ؾٔ تٛضثحد تهلنٖؿخّٖ ،ليل يفثُٖى ّيِثؿتذ كؿتءخ تهنقؿ تهَثؽٔ
ّتهَلؿّٔ ،يلثؿٌد نقؿًٖ أّ ٍؽؽًٖ ٍلؿًّٖٖ ،يلثؿٌد نقؿًٖ ٍثؽًّٖٖ ،نرثحد نقؿ غٖؿ
علٖلٕ ٍوٓ نّؿخ ٍؽؽ نقؿّٔ ،نرثحد ٍؽؽ نقؿٔ ٍوٓ نّؿخ نقؿ غٖؿ علٖلّٕ ،نرثحد
تهنقؿ تهَثؽٔ حنّؿخ نقؿ ٍلؿّٔ ،ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
أيث تٝؼرحثؿ(ج) فِّ ٖٞةى يقرّْ تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقًٖٖ ّٖرنًّ
يً  58حٌؽًت يً تهًٌّ تهيلثهٕ ؾٔ تٛضثحد تهلنٖؿخّٖ ،عرّٔ ٍوٓ ضيٌٖ حٌّؽ تٝؼرحثؿ(أ)
ّتهرٕ ٍؽؽُث  28حٌؽًت حثٛوثفد إهٓ سٞسًٖ حٌؽًت آؼؿ رليل يِثؿتذ وؿج تهنقّؿ تهَثؽٖد
ّتهَلؿٖد ّكقيرِث ّتهرٕ رىؿط فٕ يٌِص تهؿٖثوٖثذ هِؾًٖ تهنفًٖ.
ُدف االخختبر
ُؽف نل يً تٝؼرحثؿ(أ) ّ(ج) إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث
هؽْ ىٞج تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ
ٍوِٖث ،حعٖز رغىٕ تهفلؿتذ ضيٌٖ يّوٍّثذ تهنقّؿ حرٌٍّثرِث( كؿتءخ تهنقّؿ،
ّتهرعّٖٞذ حًٖ تهنقّؿّ ،إضؿتء تهَيوٖثذ تٙؿحٌ يً ضيٌ ّىؿط ّوؿج ّكقيد) ،نيث
ّتقرؼؽيذ ٌرثةص تٝؼرحثؿ فٕ رعؽٖؽ تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى.
طرٌقة بناء االختبار
كثيذ تهحثعسد حئٍؽتؽ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ حنّؿرَ تّٙهٖدّ ،ؾهم يً ؼٞل
تٝىٍ ًٞوٓ تهؽؿتقثذ تهيعوٖد ّتهَؿحٖد ّتٙضٌحٖد تهرٕ أضؿٖذ فٕ ُؾت تهيضثل حلأً
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تٙؼىثء تهلثةَد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوَٖت( أعيؽ 1993 ،؛ أحّ ٍلٖل،
 2000؛ سلٌمان 2005 ،؛ صوفان 1995 ،؛ الٌنبغاوي 2006 ،؛ Erlwanger, 1973؛ Bull
 )& lee, 2006عٖز رى رعؽٖؽ ّرنٌٖف ُؾٍ تٙؼىثءّ ،رٌيٖيِث فٕ أفنثؿ أقثقٖد ،سى
تؼرٖثؿ أقةود يً نل يضيٍّد حعٖز رنًّ يٞةيد هونفّف تهيؾنّؿخّ .نؾهم أوٖفذ
حَه تٙؼىثء حٌثءّ ٍوٓ تهؼحؿخ تهلؼنٖد فٕ رؽؿٖف ُؾت تهيّوًّّ ،يً تكرؿتعثذ
كؽيِث يَويّ تهؿٖثوٖثذ يً ؾّٔ تهؼحؿخ فٕ ُؾت تهيضثلّ .حلنل يعؽؽ فلؽ رى ٍيل تٗرٕ:
 . 1ؿنؽ تٙؼىثء تهرٕ ٖؿرنحِث تهىوحد ّتهيرَولد حيفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث يً
ؼٞل تهؿضًّ إهٓ تهؽؿتقثذ تهقثحلد( عبد الرحمن 1999 ،؛ Newmaech & Mcleod,
 2006؛  )Mason & Tooley, 2003تهرٕ رٌثّهذ ُؾت تهيّوًّّ ،رقضٖوِث ّرؿرٖحِث
ويً تهيفثُٖى ّتهَيوٖثذ تهعقثحٖد تهرٕ رلٌ رعرِث.
 . 2إٍؽتؽ كثةيد حثٙؼىثء تهلثةَد تهيرّكَد حٌثءّ ٍوٓ يث ّؿؽ فٕ تهؽؿتقثذ تهقثحلد(
السعيد 2003 ،؛ عباس،

 1992؛ Sharma, 1991؛ Haser & UBUZ, 2003؛

 )Olivier, 1989هؽْ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد ّّٖوظ تهيوعق
ؿكى(  ) 3كثةيد تٙؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث يٌ
أقةود تٝؼرحثؿ ّينثؽؿ تهعنّل ٍوِٖث.
 . 3نٖثغد فلؿتذ تٝؼرحثؿ يٌ يؿتٍثخ ريسٖل حٌّؽ تٝؼرحثؿ هلثةيد تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ
أٍؽذ يقحلثً يً ضيٌٖ ضّتٌج يّوًّ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
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ضدق االخختبر
ُؽف تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ
ٌٍٖد يً ىٞج تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖدّ ،هورعلق يً نؽق تهيعرّْ
رى ٍؿه تٝؼرحثؿ ٍوٓ ٍؽؽ يً تهيعنيًٖ يٌِى أؿحَد أقثرؾخ ضثيًَٖٖ عثنوًٖ ٍوٓ
لِثؽخ تهؽنرّؿتٍّ ،نؾهم ٍوٓ ؼيقد يً ىوحد تهيثضقرٖؿ رؼنم رَوٖى ؿٖثوٖثذ ،عٖز
كثيذ تهحثعسد حرّـٌٖ تٝؼرحثؿ ٍوٓ تهوضٌد يؿفلًث حلثةيد تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ رى إٍؽتؽُث
حٌثءّ ٍوٓ يث ّؿؽ فٕ تهؽؿتقثذ تهقثحلد( يوعق ؿكى  ،) 3يٌ ؿقثهد رّنٕ حثٝىٍ ًٞوٓ
فلؿتذ تٝؼرحثؿ ٛحؽتء آؿتةِى عّل يؽْ ليّل تٝؼرحثؿ هنثفد تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ٖلٌ
فِٖث تهىوحد فٕ يّوًّ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،يؽْ كٖثقِث هُٚؽتف تهيؿضّخ،
ّّوّعِث ّقٞيد تهوغدّ ،يؽْ يٌثقحد تهّكذ هَؽؽ تٙقةود عٖز ىوج يٌِى رلؽٖى
إكرؿتعثرِى يً رَؽٖل ّعؾف ّإوثفد ّأٔ يٞعيثذ أؼؿْ.
ّهلؽ أضيٌ تهيعنيًّ ٍوٓ أً تٙقةود نثٌذ لثيودّ ،يٌثقحد هيّوًّ تهؽؿتقد،
ّىوج حَوِى إضؿتء رَؽٖٞذ ٍوٓ تهوغد هحَه تٙقةودّ ،كؽ رى ؾهم ّٖ .ينً تٝىًٞ
ٍوٓ ٌيّؾش تهرعنٖى هٍٚوثء تهيعنيًٖ فٕ تهيوعق ؿكى( .) 4
الدراسة االستطالعٌة
كثيذ تهحثعسد حرىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ ٌٍٖد تقرىٍٖٞد يً غٖؿ ٌٍٖد تهؽؿتقد ّتهرٕ
ريسوذ فٕ نف ؽؿتقٕ يً يقرّْ تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد ّتهحثهغ
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ٍؽؽُى ٍ 25 ، 33 ، 25وٓ تهرّتهٕ فٕ إعؽْ تهيؽتؿف تهرثحَد هيؽٖؿٖد تهرؿحٖد ّتهرَوٖى هيٌىلد
تهؼوٖل فٕ تهفنل تهؽؿتقٕ تهسثٌٕ يً تهَثى تهؽؿتقٕ

ّ ، 2008 / 2009ؾهم هرلؼٖم

تهفلؿتذ تهغثيود ّتهنَحد يً أضل إٍثؽخ نٖثغرِثّ ،نؾهم رلؽٖؿ تهّكذ تهؾٔ رقرغؿكَ
تٛضثحد ًٍ فلؿتذ تٝؼرحثؿّ ،كؽ أيِؿذ ٌرثةص رىحٖق تهٌَٖد تٝقرىٍٖٞد أً ضيٌٖ
تهفلؿتذ نثٌذ ّتوعد ّيٌثقحد فٕ يقرّتُث هوىوحد ،نيث رى عقثج تهّكذ تهٞـى هٞؼرحثؿ
يً ؼٞل رقضٖل ـيً تٌرِثء أّل ىثهج ّآؼؿ ىثهج يً رلؽٖى تٝؼرحثؿ ّأؼؾ تهعؽ
تٙكنٓ هـيً تٛضثحد ٍوٓ تٙقةودّ ،ؾهم عرٓ ٖ ٝنًّ تهّكذ ٌٍنؿًت يً تهٌَثنؿ
تهيؤسؿخ ٍوٓ تٝؼرحثؿ.
زيً االخختبر
حَؽ رىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ تهٌَٖد تٝقرىٍٖٞد تهحثهغ ٍؽؽُث  83ىثهحثً ّىثهحد رى رعؽٖؽ ـيً
تٝؼرحثؿ هن ٞضـةَٖ ،عٖز نثً ـيً تٝؼرحثؿ(أ) عند نثيود حّتكٌ

 40ؽكٖلد ،أيث

تٝؼرحثؿ(ج) فثقرغؿق قثٍد نثيود  ،وقامت الباحثة بإجراء التعدٌالت االزمة  ،ومن ثم تم
وضع االختبار فً صورته النهائٌة.
ذتبح االخختبر
رى عقثج سحثذ تٝؼرحثؿ حىؿٖلد إٍثؽخ تٝؼرحثؿ(  ،)test retestعٖز كثيذ تهحثعسد
حرىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ تهٌَٖد تٝقرىٍٖٞد يً أفؿتؽ يضريٌ تهؽؿتقد ّؼثؿش ٌٍٖرِثّ ،أٍٖؽ
رىحٖق تٝؼرحثؿ حَؽ أقحًّ يً رىحٖلَ أّل يؿخ ٍوٓ ٌفف تهىوحد ؽًّ أً ٖرؼول ؾهم أٔ
رَوٖى هويثؽخ تهؽؿتقٖدّ ،حَؽ ؾهم كثيذ تهحثعسد حعقثج يَثيل تٝؿرحثى حٖؿقًّ حًٖ
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ٍٞيثذ تهرىحٖق تّٙل ٍّٞيثذ تهرىحٖق تهسثٌٕ ّنثً ٖقثّٔ(  ) 0.94هٞؼرحثؿ(أ) ّ( ) 0.88
هٞؼرحثؿ(ج) ،سى حَؽ رىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ أفؿتؽ تهٌَٖد ّضيٌ تهحٖثٌثذ رى فعم سحثذ
تٝؼرحثؿ هنل نف يً تهنفّف تهسٞسد تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ حعقثج يَثيل نؿٌّحثغ
أهفث( ّ ) نثً ٖقثّٔ(  ) 0.89هٞؼرحثؿ(أ) ّ(  ) 0.83هٞؼرحثؿ(ج).
إجراءات تطبٌق االختبار
كثيذ تهحثعسد حرىحٖق تٝؼرحثؿ فٕ حؽتٖد تهَثى تهؽؿتقٕ  2010 / 2009فٕ تٙقحًّ
تهسثٌٕ يً ؽّتى تهىوحد ،عٖز أضؿٔ تٝؼرحثؿ عقج يث عؽؽ هنل نف يٌ يؿتٍثخ تهـيً
تهؾٔ رى رعؽٖؽٍ ّكؽ كثى ىوحد تهنف تهؼثيف حرلؽٖى تٝؼرحثؿ ٍوٓ ضوقد ّتعؽخ حّتكٌ
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ؽكٖلد ،حٌٖيث ؼنم هنل يً ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ ضوقرثً حّتكٌ  40ؽكٖلد هوضوقد
تّٙهٓ ّ  20ؽكٖلد هوضوقد تهسثٌٖد ّ .كؽ رى رّوٖظ تهِؽف يً تٝؼرحثؿحأٌَ يً أضل ؽؿتقد
رؿحّٖدّ ،أً إضثحثذ تهىوحد قرنًّ يّوٌ سلدّ ،هً رؤسؿ ٍوٓ رعنٖوِى ؼٞل تهَثى
تهؽؿتقّٕ ،رى روؼٖم ّؿكد تهرَوٖيثذ كحل حؽء تهىوحد حثٛضثحثذ ًٍ تٝؼرحثؿ.
ثانٌا ًا :المقابالت الفردٌة
هدف المقابلة
ُؽفذ تهيلثحود فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهرَؿف ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖرحَِث
ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖدّ ،تهرٕ رؤؽٔ إهٓ ّكٍِّى فٕ تهؼىأ
أسٌثء إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد فٕ تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،يَؿفد يؽْ ريقم
ُؤٝء تهىوحد حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ .عٖز رقثٍؽ تهيلثحود فٕ تنرلثف ىحَٖد تٙؼىثء تهرٕ
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ٖلٌ فِٖث تهىوحد ّؾهم ًٍ ىؿٖق لؿط تهىثهج ٙقوّج تهرّنل هوعلّ ،نؾهم ررحٌ
تٝقرضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد ّيَؿفد يؽْ سحثرِث يً ؼٞل ىؿط تٙقةود تهيلثحِد تهرٕ
رقثٍؽ ٍوٓ ؾهمّ ،يَؿفد فٖيث إؾت نثً تهؼىأ ٍلّتةًٖث أى كثةيًث ٍوٓ كٌثٍثذ ّكّتٍؽ غٖؿ
نعٖعد أّ رىحٖلثذ غٖؿ نعٖعد هلّتٍؽ نعٖعدّ .ؾهم  ًٙتٛؼفثق فٕ فلؿخ يث يً
فلؿتذ تٝؼرحثؿ َٖ ٝىٕ تهحثعز نّؿخ ّتوعد ًٍ تهَيوٖد تهعقثحٖد تهرٕ تقرؼؽيِث
تهىثهج فٕ تهعل ،نيث ٖنَج ٍوَٖ رّكٌ ىؿق تهرفنٖؿ تهيقرؼؽيد هوّنّل هوؼىأ ؽًّ
يلثحود فؿؽٖد.
خعّاح إسراء اهيلبتوج
فٕ وّء تهٌرثةص تهرٕ رى تهعنّل ٍوِٖث حَؽ رىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ أفؿتؽ تهٌَٖد ،رى
رنٌٖف تهىوحد عقج ٍؽؽ ٌٍّّٖد تٙؼىثء تهرٕ تؿرنحِث نل يٌِى ،سى تؼرٖثؿ أنسؿ تهىوحد
رًٌٍّث يً عٖز ّكٍِّى فٕ تٙؼىثء ،حّتكٌ ٍلؿخ ىٞج يً نل نف يً تهنفّف
تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ ييً أضثحّت حىؿٖلد غٖؿ نعٖعد ًٍ تهَؽٖؽ يً فلؿتذ تٝؼرحثؿ
تهرلؼٖنٕ عٖز حوغ ٍؽؽ تهىوحد  190ىثهحثً ّىثهحد يً يضيًّ ٌٍٖد تهؽؿتقد ،سى تٝؼرٖثؿ
تهَلّتةٕ هىثهحًٖ يً نل يؽؿقدّ ،ؾهم حثٍريثؽ تهىوحد تهؾًٖ تعرّذ ٌرثةضِى ٍوٓ يث
ٖلثؿج إعؽْ ٍّلؿًٖ إضثحد غٖؿ نعٖعد أّ أنسؿ ّرَؽٓ يً تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تٛضثحد
ًٍ أقةود تٝؼرحثؿ تهٌيّؾش(أ)ّ ،أؿحًَث ّأؿحًَٖ إضثحد غٖؿ نعٖعد أّ أنسؿ يً تٛضثحد
ٍوٓ أقةود تٝؼرحثؿ ٌيّؾش(ج) ّرَؽٓ يً تٙؼىثء تهلثةَد ،حعٖز أنحظ ٍؽؽ تهىوحد تهؾًٖ
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رى يلثحورِى  30ىثهحثً يً يضيًّ تهىوحدّٖ .حًٖ تهضؽّل ؿكى(  ) 3  3رّـٌٖ تهىوحد تهؾًٖ
ريذ يلثحورِى:
ضؽّل (  :) 3  3رّـٌٖ تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى عقج تهنف ّتهضٌف
تهنف

ٍؽؽ تهىوحد
تهؾنّؿ تٌٛثز

تهيضيًّ

تهؼثيف تٙقثقٕ

5

5

تهقثحٌ تٙقثقٕ

5

5

10

تهرثقٌ تٙقثقٕ

5

5

10

تهيضيًّ

15

15

10

30

ّكثيذ تهحثعسد حَؽ ؾهم حَيل تهرؿرٖحثذ تهٞـيد ٛضؿتء تهيلثحٞذ يَِى حىؿٖلد
فؿؽٖد ،عٖز رى قؤتل نل ىثهج تٙقةود تهرٕ أؼىأ حِث ّرَؽ يً تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ رى
رنٌٖفِثّ ،إٍىثؤٍ تهفؿند تهيٌثقحد هٜضثحد ًٍ ُؾٍ تٙقةود ،سى رقضٖل تٛضثحثذ رعؿٖؿًٖث
ّؾهم هَؽى رينً تهحثعسد يً تهعنّل ٍوٓ إؾً هَيل رقضٖل نّرٕ هويلثحٞذّ .يً أضل
رّعٖؽ تٛضؿتءتذ ّتٝهرـتى حيث قٖرى ؼٞل أؽتء ُؾٍ تهيلثحود رى إٍؽتؽ ٌيّؾش هِؾٍ تهيلثحود
ظ فٕ تهيؿفق ؿكى(  ،) 5عٖز ٖعرّٔ ٍوٓ تٙقةود ّتهرٕ رى ىؿعِث ٍوٓ تهىوحد
يّو ٍ
ّيٌِث:
 كٌف حللت هذا السؤال( ٌقدم للطالب سؤال أخطأ به فً االختبار التشخٌصً)؟ إذا كنت تحاول شرح هذا السؤال لزمٌلك فكٌف تشرحه له؟ فسر كٌف توصلت إلى هذه اإلجابة ؟ٌ (-عطى سؤاالً مشابها ً للسؤال السابق) .حل هذا السؤال ،وبٌن طرٌقة الحل بصوت مسموع؟
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ّحَؽ ؾهم رى تٍٝريثؽ ٍوٓ ٌرثةص ُؾٍ تهيلثحٞذ فٕ تهرَؿف ٍوٓ تٝقرؿترٖضٖثذ
تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد أسٌثء إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهينثعحد
هّكٍِّى فٕ ُؾٍ تٙؼىثء ّيؽْ سحثرِث هؽْ ُؤٝء تهىوحدّ ،ؾهم يً ؼٞل رضيٌٖ ٌرثةص
تهيلثحٞذ ّرعوٖوِث ّرنٌٖفِث.
صدق المحتوى للمقابلة
كثيذ تهحثعسد حلٖثف نؽق تهيعرّْ حَؿه ٌيّؾش تهيلثحود ٍوٓ ٍؽؽ يً
تهيعنيًٖ وى  9أٍوثء يٌِى أؿحَد أقثرؾخ يً عيود لِثؽخ تهؽنرّؿتٍ فٕ تهرؿحٖدّ ،ؼيقد
يً ىوحد تهيثضقرٖؿ رؼنم رَوٖى ؿٖثوٖثذ ،عٖز أؿقوذ ؿقثهد هويعنيًٖ رّوظ
أُؽتف تهؽؿتقد ّتهيلثحودّ ،ىوج يٌِى إحؽتء تهؿأٔ ّرلؽٖى يلرؿعثذ عّل تٙقةود تهرٕ
أٍؽذ فٕ ُؾت تهٌيّؾش ،سى رى رَؽٖل فلؿتذ تهٌيّؾش حٌثءّ ٍوٓ تهيٞعيثذ تهرٕ أحؽتُث
تهيعنيًّ ّتهيّوظ فٕ تهيؿفق ؿكى( .) 4
قٌاس ثبات المقابلة
رى كٖثف سحثذ تهيلثحود ًٍ ىؿٖق كٖثى تهحثعسد حرضؿٖج تٙؽتخ تهيَؽخ ٍوٓ ىثهحًٖ
يً أفؿتؽ تهٌَٖد تٝقرىٍٖٞد ييً أضثحّت حىؿٖلد غٖؿ نعٖعد ٍوٓ تهَؽٖؽ يً فلؿتذ
تٝؼرحثؿ حثقرؼؽتى ٌيّؾش تهيلثحود تهؾٔ رى إٍؽتؽٍ يً كحل تهحثعسد( تهيوعق ؿكى  ،) 5هيَؿفد
يؽْ يٞءيرِث هونلف ًٍ تٙؼىثء فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ّرعؽٖؽ تهـيً
تهؾٔ رقرغؿكَ تهيلثحود تهفؿؽٖدّ ،كؽؿخ تهىوحد ٍوٓ فِى تٙقةود تهيرويٌدّ ،حَؽ أقحًّ رى
إٍثؽخ يلثحود تهىثهحًٖ يً كحل أقرثؾ يثؽخ تهؿٖثوٖثذ فٕ تهيؽؿقد تهرٕ ضؿْ فِٖث تٝؼرحثؿ
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هوٌَٖد تٝقرىٍٖٞد حثقرؼؽتى ٌفف تٙقةود ٌّفف تهىؿٖلد ،سى رى رفؿٖغ تهيلثحود تّٙهٓ
ّتهسثٌٖد ّيلثؿٌد تهٌرثةص هيَؿفد يؽْ سحثذ تٛضثحثذ ٌٍؽ نل يً تهىثهحًٖ ،عٖز نثً
تهرعوٖ ًٞيرىثحلًٖ حٌقحد يةّٖد رنل إهٓ . %85
نٖفٖج إسراء اهيلبتوج
حَؽ رنعٖظ تٝؼرحثؿ ّرنٌٖف تهىوحد عقج ىحَٖد ٍّؽؽ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ
تؿرنحُّث رى تٝرفثق يٌ يؽؿتء تهيؽتؿف ٍوٓ إضؿتء تهيلثحٞذ تهفؿؽٖد يٌ تهىوحد ،عٖز
ترحَذ تهحثعسد تهٌيّؾش تهؾٔ رى إٍؽتؽٍ هِؾت تهغؿه ّتهيّوظ فٕ تهيؿفق ؿكى(

،) 5

ّرقضٖل تٛضثحثذ رعؿٖؿٖثًّ ،تهىوج يً نل يٌِى تٛضثحد ٍوٓ تٙقةود تهرٕ أؼىأ فِٖث ّرى
رنٌٖفِث ويً تٙؼىثء تهلثةَد ،نيث ىوج يً نل يٌِى تٛضثحد ًٍ قؤتل يلثحَ هنل
قؤتل ييث قحق ،هورأنؽ يً يؽْ سحثذ تهىثهج ٍوٓ تٛضثحدّ ،كؽ تقرغؿكذ يلثحود تهىثهج
يً تهنف تهؼثيف يث ٖلثؿج ٌنف قثٍد ،أيث تهىثهج يً تهنف تهقثحٌ أّ تهرثقٌ فلؽ
تقرغؿكذ يلثحورَ عّتهٕ  45ؽكٖلد.
خطوات إجراء الدراسة
حَؽ رنيٖى تٝؼرحثؿ ٍّؿوَ ٍوٓ تهٌَٖد تٝقرىٍٖٞد رى تهلٖثى حيث ٖوٕ:
 أؼؾ يّتفلد ّـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى ،يً أضل إضؿتء تٝؼرحثؿ ٍوٓ ىٞج نفّفتهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٖد فٕ تهيؽتؿف تهعنّيٖد ّتهيّوظ فٕ تهيؿفق ؿكى( .) 6
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 تهرٌقٖق يٌ يؽٖؿٔ ّيؽٖؿتذ تهيؽتؿف يً أضل رىحٖق تٝؼرحثؿ ّإضؿتء تهيلثحٞذ ٍوٓتهىوحد  ،حعٖز ٖ ٝؤسؿ ٍوٓ قٖؿ تهَيوٖد تهرؿحّٖد.
رىحٖق تٝؼرحثؿ ٍوٓ أفؿتؽ تهٌَٖد حعوّؿ تهحثعسد لؼنًٖث .ضيٌ تٝؼرحثؿتذ ّرنعٖظ تٛضثحثذ ّرفؿٖغ تهٌرثةص ّ ؾهم نيث ٖوٕ: . 1رنعٖظ تٝؼرحثؿ هنل ىثهج ،حعٖز ٖروظ تهقؤتل تهؾٔ أضثج ٍوَٖ تهىثهج إضثحد
نعٖعد أّ غٖؿ نعٖعد ّنؾهم تٙقةود تهرٕ هى ٖرى تٛضثحد ٌٍِث.
 . 2رفؿٖغ تٛضثحثذ تهؼثند حنل إضثحد يً تٛضثحثذ تهيَىثخ هنل قؤتل يً أقةود
تٝؼرحثؿ ٍوٓ عؽخ هنل يضيٍّد يً يضيٍّثذ تهٌَٖد ّعقثج تهٌقحد تهيةّٖد هَّ ،فؿـ
تٙؼىثء تهلثةَد حَؽ يِّؿ تهٌرثةص.
 . 3رنٌٖف تٛضثحثذ عقج كثةيد تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ رٌريٕ إهِٖثّ ،رقضٖل ٍؽؽ
رنؿتؿترِث ّتهٌقج تهيةّٖد هِث.
 . 4تؼرٖثؿ ٌٍٖد ٍلّتةٖد يً تهىٞج تهؾًٖ أضثحّت حىؿٖلد غٖؿ نعٖعد ٍوٓ

 %75يً

أقةود تٝؼرحثؿ ّرَؽٓ يً تٙؼىثء تهلثةَدّ ،إضؿتء يلثحود فؿؽٖد يٌ نل ىثهجّ ،رعؽٖؽ
تٛضؿتءتذ ّإؽتؿخ تهعّتؿّ ،تهـيً تهٞـى ّؾهم ىحلًث هٌيّؾش يّعؽ ّرفؿٖغ ٌرثةص
تهيلثحٞذ يٌ نل ىثهج ٍوٓ عؽخ عقج تهٌيّؾش تهيَؽ هؾهم( يوعق ؿكى  ،) 5يٌ يؿتٍثخ
أً  ٝرـٖؽ يؽخ تهيلثحود ًٍ قثٍد ّتعؽخ.
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كثيذ تهحثعسد حضيٌ ّرعوٖل ّرنٌٖف ٌرثةص تهيلثحٞذ ّؾهم هّنف تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕٖضؿِٖث تهىوحد ٌٍؽ عل تهيقثةل فٕ تهنقّؿ ينثعحد هوّكًّ فٕ أؼىثء لثةَد.
عقثج تهٌقج تهيةّٖد هسحثذ تقرؿترٖضٖثذ تهعل تهينثعحد ٙؼىثء لثةَد هؽْ تهىوحد .معالجة بٌانات الدراسة
االختبار التشخٌصً
رى رنعٖظ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ هنل ىثهج يً ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد ،سى رفؿٖغ تٛضثحثذتهؼثند هنل إضثحد يً تٛضثحثذ تهيَىثخ هنل قؤتل يً أقةود تٝؼرحثؿّ ،ؾهم حّوٌ إلثؿخ
نظ هٜضثحد تهنعٖعدّ ،إلثؿخ ؼىأ هٜضثحد غٖؿ تهنعٖعدٍّٞ ،يد قؤتل هٚقةود تهرٕ
هى ٖرى تٛضثحد ٌٍِث ،هنل يضيٍّد فؿٍٖد يً يضيٍّثذ ٌٍٖد تهؽؿتقد( ىٞج تهنف
تهؼثيفّ ،تهقثحٌّ ،تهرثقٌ) ٍوٓ عؽخ.
عقثج تهٌقج تهيةّٖد ّتهرنؿتؿتذ هٚؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد فٕ فلؿتذ تٝؼرحثؿ ،رحٌؾهم فؿـ تٙؼىثء تهرٕ رـٖؽ ٌقحرِث تهيةّٖد ًٍ

ّ %16تٍريثؽُث نأؼىثء لثةَدّ ،رى

إُيثل تٙؼىثء تهرٕ رـٖؽ ٌقحرِث ًٍ . %16
عقثج تهٌقج تهيةّٖد ّتهرنؿتؿتذ فٕ نل ٍثةود يً ٍثةٞذ ّنف تٙؼىثء تهرٕ ّكٌفِٖث تهىوحد
 إٍؽتؽ كثةيد حّنف تٙؼىثء حثٍٝريثؽ ٍوٓ ٌرثةص تهىوحد ٍوٓ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ ،رحٌؾهم رعؽٖؽ تهٌقج تهيةّٖد هوىوحد تهؾًٖ ّكَّت فٕ ُؾٍ تٙؼىثء هؽْ ىوحد تهنفّف تهسٞسد
تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٕ.
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اهيلبتالح اهفردٖج:
رى إضؿتء تهيلثحٞذ رعؿٖؿٖثً ،سى رٌثّل نل تقرؿترٖضٖد حثٍٝريثؽ ٍوٓ يلثحود تهىوحد ييًأضثحّت حىؿٖلد ؼثىةد ًٍ تهَؽٖؽ يً فلؿتذ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ ،حثٝقريثً هِى ُّى
ٖنفًّ ىؿٖلد تهّنّل هوعلّ ،كؽ رى هِؾت تهغؿه رّضَٖ أقةود هونلف ًٍ
تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ تقرؼؽيِث تهىوحد فٕ تٝضثحد ٍوٓ أقةود تٝؼرحثؿ حىؿٖلد ؼثىةد.سى
عقثج تهٌقج تهيةّٖد هنل تقرؿترٖضٖد ّكٌ حِث أفؿتؽ تهٌَٖد.
رى تهرَؿف ٍوٓ ٌٍّٖد إضثحد تهىثهج ُل ُٕ ٍلّتةٖد ،أّ ٍؿوٖد ،أّ ٌثرضد ًٍ رؼيًٖيً كحل تهىثهج؟ ّيث يؽْ ريقنَ ّإنؿتؿٍ ٍوٓ تقرؼؽتى تٝقرؿترٖضٖثذ ّؾهم حثهيلثؿٌد
حًٖ تقرؿترٖضٖثذ تهعل تهينثعحد هٞؼىثء تهلثةَد تهرٕ تقرؼؽيِث تهىوحد حًٖ تٝؼرحثؿ
تهرلؼٖنٕ ّتهيلثحود،سى عقثج تهٌقج تهيةّٖد هسحثذ أفؿتؽ تهٌَٖد ٍوٓ تقرؼؽتى تقرؿترٖضٖثذ
تهعل تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد نل ٍوٓ عؽخ.
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اهفضل اهراتؼ
ؽرط اهٌخبئز ّخضوٖوِب
ُؽفذ تهؽؿتقد تهعثهٖد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ
ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث(تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد)
ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ .تهرَؿف ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد إهٓ ّكًّ تهىوحد حِؾٍ
تٙؼىثءّ ،نؾهم يَؿفد يؽْ سحثرِث يً ؼٞل يٞعيد يؽْ ريقم تهىوحد حِؾٍ
تٝقرؿترٖضٖثذ ٌٍؽ عل يقثةل يلثحِد هويقأهد تٙنوٖد.
ّفٕ ُؾت تهفنل رى رفؿٖغ ّرعوٖل تهحٖثٌثذ تهرٕ ضيَذ حثقرؼؽتى أؽّتذ تهؽؿتقد.
ّكؽ ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ رًٌّ فٕ تٙؼىثء تهلثةَد

تهرٕ ٖؿرنحِث تهىوحدّ ،إهٓ رًٌّ فٕ

تقرؿترٖضٖثذ تهعلّ ،أً يث ٖلثؿج ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٖريقنًّ حثقرؿترٖضٖثذ
تهعل تهينثعحد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ
ٍوِٖثّ .فٖيث ٖوٕ تقرَؿته هوٌرثةص تهؼثند حنل قؤتل يً أقةود تهؽؿتقد:
ٌخبئز اإلسبتج ؽوٓ اهشؤال األّل
هإلسبتج ؽوٓ اهشؤال األّل ّاهذٔ ٌص ؽوٓ يب ٖأخٕ:
يب األخعبء اهشبئؾج ّيب ُٕ أٌيبع خنرارُب ؽٌد نل يً عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ
ّاهخبشؼ األشبشٖج فٕ يفبُٖى اهنشّر اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج ّفٕ اهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
ريذ تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل يً ؼٞل ؿنؽ إضثحثذ تهىوحد ٍوٓ تٝؼرحثؿ
تهرلؼٖنٕ ّتهؾٔ قَٓ إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ
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ٍوِٖث ،حثٍرحثؿ نل ؼىأ رحوغ ٌقحرَ تهيةّٖد

 %16فأنسؿ ؼىأًً لثةَثًّٖ .حًٖ تهيوعق( ) 7

ضيٌٖ تٙؼىثء تهلثةَد ٌّقحرِث تهيةّٖد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ
ّتهرثقٌ ٍوٓ أقةود تٝؼرحثؿ ّتهحثهغد سيثٌٖد ّؼيقًٖ قؤت.ًٝ
ّكؽ أيِؿذ تهٌرثةص رًٌٍّث فٕ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد تهنفّف
تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ .كؽ هّعي أً ىوحد تهنف
تهؼثيف كؽ ّكَّت فٕ أؼىثء رضثّـذ ٌقحرِث تهيةّٖد  %16فٕ ضيٌٖ أقةود تهؽؿتقد عٖز
حوغ أٍُٞث ٍ %97وٓ كؿتءخ تهنقّؿ تهَلؿٖد ّإضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط ٍوِٖث ،حٌٖيث
نثٌذ أٍوٓ ٌقحد يةّٖد هٜضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ ٌٍؽ تهرَثيل يٌ
كقيد تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،حوغذ ٌقحرِث تهيةّٖد يث حًٖ ّ . %95  87حثٛوثفد إهٓ
ؾهم فئً ٌرثةص تٛضثحد ٍوٓ تؼرحثؿ تهنف تهرثقٌ أيِؿذ تٌؼفثه تهٌقحد تهيةّٖد
هٜضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد هوىوحد ٌٍِث هؽْ ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثحٌّ ،أً أٍوٓ ٌقحد
يةّٖد هوؼىأ رؿتّعذ يثحًٖ ّ %87  86كٌ حِث تهىوحد ٌٍؽ إضثحرِى ٍوٓ كقيد ٍؽؽ نقؿٔ
ٍوٓ ٍؽؽ نقؿٔ أّ كقيد ٍؽؽ ٍلؿٔ ٍوٓ ٍؽؽ ٍلؿٔ آؼؿ .أيث حثهٌقحد هىوحد تهنف
تهقثحٌ فئً تٛضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد تهيرَولد حريوٖل يث كٖيرَ ؿحٌ لنل يَوّى هى ررضثّـ
تهيَٖثؿ تهؾٔ ّوٌ هرنٌٖف ؼىأ يث حأٌَ لثةٌ ُّّ  %16أّ أنسؿّ ،فٕ تهنف تهرثقٌ
فنثٌذ ٌٍؽ كؿتءخ تهنقؿ تهَثؽّٔ ،يلثؿٌد نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ يؼروفٕ تهَؽؽ تهنعٖظ،
حثٛوثفد إهٓ ريوٖل ؿحٌ لنل يَوّىّ .فٕ ٌفف تهقٖثق نثً أكل ٌقحد يةّٖد هوؼىأ ّكٌ
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حِث تهىوحد حريوٖل يث كٖيرَ ؿحٌ لنل يؿقّىّ ،نرثحد تهنقؿ تهَثؽٔ حثهنويثذ ،حثٛوثفد
إهٓ نرثحد تهنقؿ تهؾٔ ٖيسل تهضـء تهييول فٕ لنل يَوّى.
ّهيَؿفد تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد كثيذ تهحثعسد حرضيٌٖ
ّرنٌٖف أؼىثء تهىوحد ويً ٍثةٞذ يً تٙؼىثء ،سى إٍىثء ّنف هِؾٍ تٙؼىثء ويً
ٌٍثًّٖ ؿةٖقد ،يٌ يسثل رّوٖعٕ ٍوٓ نل ؼىأ ،نيث ّرى تقرؼؿتش تهٌقج تهيةّٖد هضيٌٖ
أٌّتً تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد فٕ نل نٌف يً تٙنٌثفّّٖ ،وظ تهضؽّل( ) 1 4
كثةيد حّنف تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فُٕث ىوحد تهٌَٖد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث.
ّكؽ حٌٖذ ٌرثةص ّنف تٙؼىثء تٌعنثؿ تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد
فٕ سيثٌٕ ٍثةٞذ يً تٙؼىثءّّ ،ضؽذ تهحثعسد أً أٍوٓ ٌقحد هٚؼىثء ّكٌ فِٖث تهىوحد
عنوذ فٕ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد عٖز حوغذ تهٌقحد
تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ ّٖ ، %38.7وِٖث تٙؼىثء فٕ يلثؿٌد نقؿًٖ فلؽ حوغذ ٌقحرِث تهيةّٖد
 ، %30.7سى أؼىثء أؼؿْ يرٌٍّد ّكؽ ّنوذ ٌقحرِث تهيةّٖد إهٓ يث ٖلثؿج  ، %29.1حٌٖيث
نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد هٚؼىثء تهٌثرضد ًٍ تقرحؽتل ٍيوٖد حأؼؿّْ ،إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ
حىؿٖلد ؼثىةد يٌؼفود ٌقحًٖث عٖز حوغذ يث حًٖ . %21  19
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رقم السؤال فً
االختبار

جدول رقم ( ) 1 4
قائمة بوصف األخطاء الشائعة التً وقع فٌها الطلبة فً مفاهٌم الكسور والعملٌات علٌها للصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسً
النسبة المئوٌة للخطأ
مثال على الخطأ
وصف الخطأ
الصف الخامس الصف السابع الصف التاسع

 . 1أخعبء ٌبخسج ؽً اهخؾبيل يؼ اهنشّر نأؽداد ضضٖضج
2 ،1
11 ، 10
34 35 ، 33 ، 32 ، 31
23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18

، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ،

44 ، 30 ، 29

43

%50.35

%36.24

%29.42

ٌكتب الكسر العادي والعشري كعددٌن صحٌحٌن منفصلٌن

 4.15تقرأ أربعة على خمسة عشر

% 29.4

% 37.0

% 21.0

ٌقارن كسرٌٌن عشرٌٌن على أساس عدد المنازل التً ٌتضمنها الكسر.

أكبر العددٌن  0.75 ، 0.8هو 0.75

% 60.3

% 42.2

% 38.0

ٌتم التعامل مع عملٌتً الجمع والطرح للكسور العشرٌة على غرار الجمع
والطرح فً األعداد الصحٌحة
ٌتم التعامل مع جمع كسرٌن أو كسر وعدد الكسري أو عدد صحٌح بجمع
البسطٌن كبسط للجواب والمقامٌن كمقام للجواب أّ ّوٌ تهيلثى نيث ُّ،

0.17 = 0.14 + 0.3

% 69.0

% 46.0

% 38.0

3 = 1 2 = 1 + 2
8
44
4
4

% 42.7

ُّنؾت يٌ ٍيوٖرٕ تهوؿج ّتهلقيد.
إلٌجاد خارج قسمة كسرٌن ٌقسم البسط على البسط والمقام على المقام
وبأي اتجاه.

+ 3

23= 2
4
4

÷ 2
3

4
6

=

=

5
4

2
2

 . 2أخعبء ضّل اهيفبُٖى األشبشٖج هونشّر
55

58 ، 56

12
15

لكتابة الكسر الممثل للجزء المظلل ٌنظر للجزء المظلل كجزء من جزء
آخر ولٌس من الكل

ٖيسل تهضـء تهييول فٕ تهلنل 1
2

ٖنرج تهنقؿ تهؾٔ َٖحؿ ًٍ تهضـء تهييول فٕ لنل يَوّى ؽًّ تُٝريثى

الشكل الذي ٌمثل الجزء المظلل  1هو

*

% 26.3

% 26.3

%36

%21.3

%23.2

% 42

% 18.0

% 16.4

% 30.0

% 30.0

% 30.0

4

حرقثّٔ تٙضـتء ؽتؼل تهلنل.

األول والثالث

ٌقارن الكسران بنا ًء على عدد األجزاء العشرٌة فكلما كان عدد األجزاء
أقل كان الكسر أكبر أو العكس.
ٌحول العدد الكسري إلى كسر بتغٌٌر مكان األرقام داخل العدد الكسري

4.6102 > 4.61
ألن  4.61عدد األجزاء أقل
1
1
2 = 3
3
2

َٖ حؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ ؼىأ هؽْ تهىوحد فٕ ُؾت تهًٌّ فٕ ؾهم تهنف

% 29.7

% 23.8

*

% 18.0





% 19.0



* َٖحؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ ؾهم تهنف
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تابع جدول رقم ( ) 1 4
قائمة بوصف األخطاء الشائعة التً وقع فٌها الطلبة فً مفاهٌم الكسور والعملٌات علٌها للصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسً
وصف الخطأ

رقم السؤال فً االختبار

النسبة المئوٌة للخطأ
الصف السابع
الصف الخامس

مثال على الخطأ

% 24.5

 . 3أخعبء ٌبخسج ؽً اهخوع تًٖ يفبُٖى اهنشّر ّاهؾيوٖبح ؽوِٖب
3
15 ، 14
17 ، 16 ، 14

52

ٌتم الحصول على كسر مكافئ لكسر آخر بقلب الكسر

3
4

رعّٖل نقؿ غٖؿ علٖلٕ إهٓ ٍؽؽ نقؿٔ ٖرى حضَل تهيلثى يٌـهد تٍٙلثؿ

6
4

فٕ نقؿ ٍلؿٔ ّتهحقى تهَؽؽ تهنعٖظ
ٌضرب أو ٌقسم البسط والمقام بعدد معٌن بقصد الحصول على عدد
كسري من كسر غٌر حقٌقً أو على كسر عشري من كسر حقٌقً.
ٖٛضثؽ ؼثؿش كقيد ٍؽؽ ٍلؿٔ ٍوٓ نقؿ ٍلؿٔ ٖرى حرؿرٖج تٙؿكثى
رعذ حَوِث تهحَه ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد تهيٌـهٖد هوَؽؽ سى كقيد نل ؿكى

=

4
3

= 6.4

26
6
=
24
4

0.15 ÷ 55.5

ٍوٓ تهؿكى تهؾٔ ٖلثحوَ.

3
=
2

55.5
= ÷ 0.15
0.51

9 ،5

، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36
، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41
47 ، 46
54 ، 52 ، 50

ٌتم مقارنة الكسور بنا ًء على أن الكسر ذو المقام األصغر أكبر

< 2

توحد المقامات إلجراء عملٌتً الضرب والقسمة بٌن الكسور واألعداد
الكسرٌة أو األعداد الصحٌحة

9
2
3

تزال الفاصلة العشرٌة إلجراء عملٌة القسمة ثم بعد ذلك ٌتم وضعها فً الناتج

1
7

÷

4
6

7

=

÷

3
15

ٌكتب العدد الكسري بصورة كسر غٌر حقٌقً بجمع العدد الصحٌح وبسط الكسر

َٖ حؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ ؼىأ هؽْ تهىوحد فٕ ُؾت تهًٌّ فٕ ؾهم تهنف

% 21.2

% 19.0

%34.4

% 19.1

% 16.3

% 18.0

% 25.0

% 24.4

=



% 19.0

% 26

% 21.9

% 25.6

% 26.0

% 22.0

% 27.3

1
6

*

% 23.5

% 23.8

3.7 = 15 ÷ 555 = 0.15 ÷ 55.5

*

% 20.2



% 21.5

% 20.7

% 20.5



% 20.4

% 20.0

% 17.0

% 25.3

% 25.3

4
6

 . 5أخعبء فٕ إسراء اهخّارزيٖبح
ٌجد كسراً مكافئا ً بضرب البسط بعدد والمقام بعدد آخر

1
9

% 19.9


*

 . 4خطاء ناتجة عع تعمٌمات خاطئة لقوانٌع درست سابقا ًا
الن > 1

% 21.0

الصف التاسع

3
4

=

23
3 4

=

6
12

4 = 3 1 = 1
3
2
2
2

4
6

* َٖحؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ ؾهم تهنف
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تابع جدول رقم ( ) 1 4
قائمة بوصف األخطاء الشائعة التً وقع فٌها الطلبة فً مفاهٌم الكسور والعملٌات علٌها للصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسً
رقم السؤال فً االختبار

مثال على الخطأ

وصف الخطأ

النسبة المئوٌة للخطأ
الصف السابع
الصف الخامس

الصف التاسع

تابع أخعبء فٕ إسراء اهخّارزيٖبح
19

لتوحٌد المقامات ٌضرب أحد المقامٌن بعدد وال ٌغٌر البسط

3 2
1
2
1
=
+
=
+
8 8
4
2 4 8

27

عند جمع كسرٌن ٌوحد المقامان بإٌجاد القاسم المشترك بدالً من

6
= 21 + 3 5
5
10
5

54 ، 52 ، 50 ، 49 ، 48

تضرب الكسور واألعداد العشرٌة بضرب الجزء العشري بالجزء
العشري والعدد الصحٌح بالعدد الصحٌح ،وبالمثل ٌتم إجراء عملٌة القسمة

0.125 = 1.25 × 0.5

17 ، 16

ٌحول كس ٌر عاديٌ لكسر عشري بجعل المقام عدداً صحٌحا ً والبسط الجزء
العشري

2
10
6
1
= 2
3
3
6.25 = 1.25 × 0.5

تجرى عملٌة الضرب بطرٌقة خاطئة

0.45 = 1.25 × 0.5

المضاعف المشترك.

45 ، 41 ، 40 ، 39 ، 29 ، 27
54 ، 53 ، 52 ، 47 ، 46 ،
57 ، 49 ، 48
48

ٌحول العدد الكسري إلى كسر بطرٌقة خاطئة
توضع الفاصلة العشرٌة بطرٌقة خاطئة عند إجراء العملٌات علٌها

5

3.5 = 2.5 ÷ 6.25
=

10.2

 . 6خطاء فً إجراء عملٌة المقارنة
13

ٌقارن كسران عشرٌّان لهما نفس العدد الصحٌح من الٌمٌن للٌسار

أنحؿ تهَؽؽًٖ 3.007 ، 3.065
ُّ  3.007ألن العدد 5 > 7

6 ،4

ٌعتبر الكسر العادي أكبر إذا كان مقامه أكبر

َٖ حؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ ؼىأ هؽْ تهىوحد فٕ ُؾت تهًٌّ فٕ ؾهم تهنف

1
3

1
<
2

2 < 3 ًٙ

% 17.0





% 16.1





*

% 22.4

% 24.3

% 38.2

% 22.1

% 19.0



% 18.0

% 19

% 19

% 19

% 17.0

*

% 18.0

% 19.0

% 42.0

% 27.9

% 22.1

*

% 28.3

% 23.0

% 42.0

% 27.5

% 21.2

* َٖحؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ ؾهم تهنف
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تابع جدول رقم ( ) 1 4
قائمة بوصف األخطاء الشائعة التً وقع فٌها الطلبة فً مفاهٌم الكسور والعملٌات علٌها للصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسً
رقم السؤال فً االختبار

مثال على الخطأ

وصف الخطأ

 . 7أخعبء اشختدال ؽيوٖج تأخرْ

ٌجمع الكسران بدالً من طرحهما .

34 ، 32 ، 21

5
7

-

3
7

=

8
7

 . 8خطاء خرى
7
8

53 ، 51
28 ، 38

ٌقارن العدد الصحٌح مع بسط الكسر أو مع مقامه
تتم المقارنة بٌن الكسرٌن بإهمال العدد الصحٌح
ٌتم ضرب أو قسمة الجزء العشري على العدد الصحٌح أو على الجزء
العشري فقط
ٌتم طرح أو ضرب العدد الصحٌح فً بسط الكسر وٌوضع كبسط للناتج
ثم ٌضرب فً المقام وٌوضع كمقام للناتج
* َٖحؿ ًٍ ٍؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ ؾهم تهنف

4
4
ُّ 3 ،
أنحؿ تهَؽؽًٖ
5
5
3
3
2
2
>
ًٙ 1
>
4
4
4
4

= 2 × 1.2

1.4

9
3 3
3
=
=
ناتج × 3
7
21 7  3

النسبة المئوٌة للخطأ
الصف الخامس

الصف السابع

الصف التاسع

% 18.1

% 18.2

% 22.0

% 18.1

% 18.2

% 22.0

% 42.0

% 22.3

% 22.9

% 48.0

% 33.0

% 23.0

% 36.0

% 17.0

% 22.2

*

% 21.2

% 28.4

% 18.0

% 18.0

*
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ّحثهٌيؿ هوضؽّل ( ٖ )1 4ينً يٞعيد يث ٖوٕ:
أً تهٌقج تهيةّٖد هٚؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث تهىوحد رحثٌٖذ يً نف إهٓ آؼؿ.ٌقج يةّٖد هٚؼىثء ويً تهنفّف تهسٞسد تهيؾنّؿخ ُٕ هؽْ ىوحد تهنف
نثٌذ أٍوٓ خ
تهؼثيفّ ،نثٌذ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ

تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد ُٕ تٙنسؿ

رنؿتؿتً ،عٖز ٖلّى تهىوحد ٍوٓ قحٖل تهيسثل حضيٌ أّ ىؿط تهنقّؿ تهَلؿٖد ٍوٓ غؿتؿ
تهضيٌ ّتهىؿط فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد  ،أيث حثهٌيؿ ٙؼىثء تقرحؽتل ٍيوٖد حأؼؿْ فلؽ نثٌذ
تهٌقحد تهيةّٖد ٙؼىثء ىوحد تهنف تهرثقٌ أٍوٓ يً ىوحد تهنف تهؼثيف.
 ٝيً
أكل ٌقحد يةّٖد نثٌذ هؽْ ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثحٌ حضيٌ تهنقؿًٖ حؽ ًىؿعِيث عٖز حوغذ  ، %18حٌٖيث أكل ٌقحد يةّٖد هؽْ ىوحد تهنف تهرثقٌ ٌثرضد ًٍ تهؼوى
حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث عٖز حوغذ . %19.9
تهٌقج تهيةّٖد ٙؼىثء ىوحد تهنف تهقثحٌ نثٌذ أٍوٓ يً أؼىثء ىوحد تهنف تهرثقٌ،ّنثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد هيلثؿٌد نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ ٍوٓ أقثف ٍؽؽ تهيٌثـل يً أٍوٓ ُؾٍ
تهٌقج عٖز ّنوذ إهٓ

 %42.2هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ يلثؿٌد ح

 %38هؽْ ىوحد

تهنف تهرثقٌ.
ّهيَؿفد تهٌقج تهيةّٖد هٚؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد ّنٖفٖد رؿرٖحِث،
رى عقثج تهيرّقى تهعقثحٕ هٚؼىثء هؽْ ىوحد تهنفّف(تهؼثيفّ ،تهقثحٌّ ،تهرثقٌ) ،سى
رؿرٖحِث رؿرٖحًث رٌثـهٖثًّٖ ّ ،وظ ضؽّل (  ) 2  4تهٌقحد تهيةّٖد ٙنٌثف تٙؼىثء تهلثةَد ٍوٓ
تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد هونفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ يؿرحد رٌثـهٖثً
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جدول رقم( ) 2  4
النسبة المئوٌة ألصناف األخطاء الشائعة على الكسور العادٌة والعشرٌة للصفوف الخامس
والسابع والتاسع مرتبة تنازلٌا ً
الخطأ الشائع
الرقم
أؼىثء ٌثرضد ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد
1

النسبة المئوٌة للخطأ
% 38.7

2

أؼىثء فٕ إضؿتء ٍيوٖد تهيلثؿٌد

% 30.7

3

أؼىثء أؼؿْ

% 29.1

4

أؼىثء عّل تهيفثُٖى تٙقثقٖد هونقّؿ

% 26.8

5

أؼىثء ٌثرضد ًٍ رَيٖيثذ ؼثىةد هلّتًٌٖ ؽؿقذ قثحلثً

% 24.5

6

أؼىثء ٌثرضد ًٍ تهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث

% 21.8

7

أؼىثء فٕ تهؼّتؿـيٖثذ

% 20.9

8

أؼىثء تقرحؽتل ٍيوٖد حأؼؿْ

% 19.4

ٖٞعي يً تهضؽّل ؿكى (  ) 2  4أً :
تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد تعروذ تهيؿرحد تّٙهٓ فٕتهرؿرٖج تهرٌثـهٕ ٙنٌثف تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد تهنفّف تهسٞسد تهيؾنّؿخ،
عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾت تهؼىأ هؽْ تهىوحد . %38.7
أً تهٌقحد تهيةّٖد ٙؼىثء تقرحؽتل ٍيوٖد حأؼؿْ نثٌذ أكل ؼىأ ّكٌ حَ تهىوحد عٖز حوغ. %19.4
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ٌخبئز اإلسبتج ؽوٓ اهشؤال اهذبٌٕ
هإلسبتج ؽً اهشؤال اهذبٌٕ ّاهذٔ ٌص ؽوٓ:
يب اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر ؽٌد نل يً عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشٖج
اهيضبضتج هألخعبء فٕ يفبُٖى اهنشّر تٌّؽِٖب اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج ّفٕ اهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
ريذ تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل يً ؼٞل إضؿتء تهيلثحٞذ تهفؿؽٖد ّتهرٕ ُؽفذ إهٓ
تهنلف ًٍ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهىوحدّ ،رؤؽٔ إهٓ ّكٍِّى فٕ تٙؼىثء،
عٖز ريذ يلثحود سٞسًٖ ىثهحًث حّتكٌ ٍلؿخ ىٞج يً نل نف يً تهنفّف تهؼثيف
ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ ييً تؿرنحّت يث ٖلثؿج إعؽْ ٍّلؿًٖ إضثحد غٖؿ نعٖعد فٕ تٛضثحد
ًٍ أقةود تٝؼرحثؿ تهٌيّؾش(أ)ّ ،أؿحًَث ّأؿحًَٖ إضثحد غٖؿ نعٖعد يً تٛضثحد ٍوٓ أقةود
تٝؼرحثؿ ٌيّؾش(ج) ّرَؽٓ يً تٙؼىثء تهلثةَد نعؽ أؽٌٓ هنل ىثهجّ .يً حَؽ ؾهم رى
رضيٌٖ ٌرثةص تهيلثحٞذ ّرعوٖوِث ّرنٌٖفِث ّتهؼؿّش حأُى ىؿق تهرفنٖؿ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد
فٕ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،سى عقثج تهٌقج تهيةّٖد هنل تقرؿترٖضٖد حيَؿفد
ٍؽؽ تهىوحد تهؾًٖ ترحَُّث.
ّكؽ ألثؿذ تهٌرثةص إهٓ ّضّؽ رًٌّ فٕ ىؿق رفنٖؿ تهىوحد ّرؤؽٔ إهٓ ّكٍِّى فٕ
تهؼىأ عٖز ّنوذ إهٓ يث ٖلثؿج ؼيف ٍلؿخ ىؿٖلد رؼروف حثؼرٞف تهيفِّى ّتهَيوٖد
تهعقثحٖد تهرٕ ٖضؿِٖث تهىثهجّ .نثً يً أحؿـ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ

تهرَثيل يٌ تهنقّؿ

نأٍؽتؽ نعٖعدّ .كؽ حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هيً ترحَّت ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖد يً ٌٍٖد تهىوحد
تهؾًٖ كّحوّت  ، %53.6أيث تهؾًٖ تقرؼؽيّت تقرؿترٖضٖد

تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ تُٝريثى
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حرقثّٔ تٙضـتء  ،فلؽ حوغذ ٌقحرِى ّ . %87كؽ كثى  %85يً ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ
حرؿرٖج تهيٌثـل تهَلؿٖد يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط هونقّؿ
تهَلؿٖدّ .نؾهم حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد يث ٖلثؿج ٝ %50قرؿترٖضٖد تهرفقٖؿ تهؼثىب هَٞكد
تهحقى ّتهيلثى حثهلٖيد تهعلٖلٖد هونقؿّ ،تهرَثيل تهؼثىب يٌ يلثى تهَؽؽ تهنعٖظّ ،إينثٌٖد
إُيثل تٝنفثؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ تهَلؿٖد.

ّفٖيث ٖوٕ

ّنف يفنل هِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ إوثفد إهٓ أُى تٝقرٌرثضثذ عّل ىؿق تهرفنٖؿ
تهينثعحد ٙؼىثء تهىوحد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث.
 .1اشخراخٖسٖج يؾبيوج اهنشّر نأؽداد ضضٖضج
رحًٖ يً ؼٞل تهيلثحود حأً تهىوحد ٖرَثيوًّ يٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّنأٌِث
أٍؽتؽ نعٖعد يٌفنودّ ،كؽ رحثٌٖذ تهٌقحد تهيةّٖد هِؾٍ تٝقرؿترٖضٖد حًٖ ىوحد تهنفّف
تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ ،فحوغذ هؽْ ىوحد تهنف تهؼثيف  ، %73حٌٖيث نثٌذ هؽْ ىوحد
تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ ٌٍّ ، %38ؽ ىوحد تهنف تهرثقٌ تٙقثقٕ ّ . %50كؽ حؿـذ ُؾٍ
تٝقرؿترٖضٖد فٕ ٍؽخ ييثُؿ ُٕ:
أ  -يؾبهسج اهسزء اهضضٖص ّاهسزء اهؾشرٔ ّنأٌِب أؽداد ضضٖضج تٌِٖب فبضل يب
رحًٖ يً ؼٞل تهىوج يً تهىوحد نرثحد تهنقّؿ تهَلؿٖد حثهنويثذ ّإضؿتء ٍيوٖرٕ
تهضيٌ ّتهىؿط ٍوِٖيث حأً تهىوحد َٖرلؽًّ حأً تهفثنود تهَلؿٖد يضؿؽ رؿكٖى( يسل
تهفثنودّ ،تهٌلىدّٖ ،)...،ينً تهَيل ٍوِٖث حلنل يقرلل حثقرؼؽتى كّتٍؽ تهعقثج هوَؽؽ
 ٞأضثج يث ٖلثؿج ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى حأً تهَؽؽ تهَلؿٔ 4.15
تهنعٖظ .فيس ً
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ٖلؿأ أؿحَد ّؼيقد ٍلؿ ٌٍّ .ؽيث ىوج يً تهىوحد إٖضثؽ ٌثرص ضيٌ  0.14 + 1.4أوثف يث
ٖلثؿج  %70يً تهىوحد تٍٙؽتؽ تهنعٖعد

 1  0  1يٌ حَوِث تهحَهّ ،تٙضـتء

تهَلؿٖد يٌ حَه ّ 18  14  4حَؽ ؾهم رى ؽَيص تهٌثرضًٖ هوعنّل ٍوٓ تهضّتج . 1.18

ّكؽ فقؿ ؼيقد يً تهىوحد ُؾٍ تٛضثحد حأً " تهَؽؽ تهؾٔ أيثيٕ ُّ ٍحثؿخ ًٍ ٍؽؽ ٍوٓ
ٖيًٖ تهفثنود ٍّؽؽ ٍوٓ ٖقثؿ تهفثنود هؾهم ٌضيٌ تهَؽؽًٖ ٍوٓ تهٖقثؿ يٌ حَه
ّتهَؽؽًٖ ٍوٓ تهٖيًٖ يٌ حَه ٌّوَِيث حضثٌج حَوِيث تهحَه".
يؾبهسج اهتشع ّاهيلبى هونشر اهؾبدٔ نأؽداد يٌفضوج
ة -
حٌٖذ ٌرثةص تهيلثحٞذ حأً تهىوحد رٌيؿ إهٓ تهنقؿ تهَثؽٔ ّنأٌَ ٍؽؽتً نرحث فّق
حَوِيث تهحَه ،فٌَؽ إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد رَثيل يث ٖلثؿج يً
رقَد ٍلؿ ىثهحثً أٔ  %70يً تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى يٌ تهنقؿ حٌث ّء ٍوٓ ؾهم،
ٌٍّؽيث ىوج يً تهىوحد رّوٖظ نٖفٖد ضيٌ تهنقؿًٖ

2 1
+
4 4

كثى يث ٌقحرَ  %86يً

تهىوحد أٔ يث َٖثؽل  26ىثهحًث يً أنل سٞسًٖ ىثهحًث حضيٌ تهحقىًٖ  ، 3  2  1سى ضيٌ
تهيلثيًٖ ّ 8  4  4حَؽ ؾهم ّوٌ تهىوحد ٌثرص ضيٌ تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ٌّثرص ضيٌ
3
تهيلثيًٖ نيلثى هوٌثرص
8

ّ .كؽ فقؿ تهىوحد ؾهم " عرٓ ٌضؽ ٌثرص تهضيٌ ٌؿْ حأً تهَؽؽ

ّتهَؽؽ  2نرحث فّق (أٔ فّق إلثؿخ تهنقؿ ) فٌضيَِيث يٌ حَهّ ،تهَؽؽًٖ

4

ّ

4

1

نرحث

رعذ(أٔ رعذ إلثؿخ تهنقؿ) فٌضيَِيث يٌ حَهّ ،حَؽ ؾهم ٌوٌ تهٌثرص فّق حَوِيث
تهحَهٌٍّ .ؽ قؤتهِى ًٍ إلثؿخ تهنقؿ ألثؿ يث ٖلثؿج رقَد يً تهىٞج حأٌِث " يث ُٕ
إ(ٝلعىد) رفنل حًٖ ٍؽؽًٖ ".
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ر -خسبُل اهفبضوج اهؾشرٖج
رَحؿ إضثحثذ تهىوحد ٍوٓ تٙقةود فٕ تهيلثحود حأً تهىوحد ٖرضثُوًّ ّضّؽ تهفثنود
تهَلؿٖد َّٖثهضًّ تهنقّؿ تهَلؿٖد نأٍؽتؽ نعٖعد .فٌَؽ إضؿتء ٍيوٖد تهيلثؿٌد حًٖ
نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ تٍرلؽ يث ٌقحرَ ٍلؿخ يً ىوحد تهنف تهؼثيف ٌّنف ىوحد تهنفًٖ
تهقثحٌ ّتهرثقٌ تهؾًٖ رى يلثحورِى حأً تهنقؿ تهؾٔ ٖعرّٔ ٍوٓ ٍؽؽ أنحؿ يً تٙضـتء
تهَلؿٖد ُّ تٙنحؿ ،حٌٖيث ٌٍؽيث ىؿط ٍوِٖى نقّؿ ٍلؿٖد هِث ٌفف ٍؽؽ تٙضـتء تهَلؿٖد
حَؽ تهفثنود يَيى تهىوحد أضثحّت حلنل نعٖظ .فيسٌٍ ٞؽيث ىوج يً تهىوحد تهيلثؿٌد حًٖ
تهنقؿًٖ  0.72 ، 0.8أضثج ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى حأً

" تهنقؿ  0.72أنحؿ

يً ّ 0.8ؾهم ." 8 > 72 ًٙ
د -اهخؾبيل يؼ ؽدد اهيٌبزل اهؾشرٖج ؽٌد إسراء اهيلبرٌج تًٖ اهنشّر اهؾشرٖج
تٍرلؽ عّتهٕ قحَد ىٞج يً أنل ٍلؿًٖ ىثهحًث يً ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ
ّتهرثقٌ تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٌٍؽ يلثؿٌد نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ حأً تهنقؿ تهَلؿٔ ؾت ٍؽؽ
تهيٌثـل تٙكل أنحؿ ،فٌَؽ قؤتهِى فٕ أسٌثء تهيلثحود أٔ تهنقؿًٖ تهرثهًٖٖ أنحؿ 4.62 ، 4.6102

أضثج تهىوحد حأً تهَؽؽًٖ هِيث ٌفف تهَؽؽ تهنعٖظ هؾهم

 4.6102أنحؿ ّفقؿ ؾهم حأً

" ٖ 4.6102عرّٔ ٍوٓ ٍؽؽ أنحؿ يً تٙؿكثى ٖرنًّ يً أؿحَد أؿكثى حَؽ تهفثنود،
حٌٖيث ٖ 4.62رنًّ يً ؿكيًٖ حَؽ تهفثنود فثهَؽؽ تهؾٔ ٖعرّٔ ٍوٓ ٍؽؽ أنحؿ يً تٙؿكثى
ُّ تٙنحؿّ .كؽ ُّضِ َؽ ٌٍّثً ؿةٖقثً يً تهلّتٍؽ غٖؿ تهنعٖعد هؽْ تهىوحد ،تّٙل تٍرحثؿ

89

تهنقّؿ تهَلؿٖد ؾتذ تٙؿكثى تهَلؿٖد تٙكل ُٕ تٙنغؿّ ،تهسثٌٕ تهنقّؿ تهَلؿٖد ؾتذ
تٙؿكثى تهَلؿٖد تٙكل ُٕ تٙنحؿ يسل تٍرحثؿ. 4.6112 > 4.61
ُ -خسبُل يلبى اهؾدد اهضضٖص
ٌٍؽ تهىوج يً تهىوحد إٖضثؽ ٌثرص

3
+2
4

ّ  %20يً ىوحد تهنف تهقثحٌّ ،نؾهم
 5 = 3 + 2سى حَؽ ؾهم ٌوٌ تهٌثرص حثهنّؿخ

ٌيؿٌث إهٓ تهَؽؽ

2

ّتعؽ سى ٌوٌ تهَؽؽ

أضثج  %50يً ىوحد تهنف تهؼثيف،

ٌ ٝضيٌ
 %30يً ىوحد تهنف تهرثقٌ ،أّ ً
5
4

ٌٍّ ،ؽ رفقٖؿ إضثحرِى ؾنؿ تهىوحد "

إؾت

ٌ ٝؿْ هَ يلثيثً؛ هؾهم ٌضيٌ تهَؽؽًٖ تسًٌٖ يٌ سٞسد ٌِٙيث ٍوٓ قىؿ
4

إؾ هٖف هَ ٍؽؽ ٖضيٌ يََ".

 . 2اشخراخٖسٖج اهختدٖل تًٖ اهؾدد اهضضٖص ّاهنشر اهؾشرٔ
رحًٖ تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ يٌ تهىوحد حأً يث ٌقحرَ

 %30يً تهىوحد روضأ إهٓ

كؿتءخ تٍٙؽتؽ نيث رلؿأ تهنويثذ حثهوغد تهَؿحٖد أٔ يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿ ،فثٍرحؿ رقَد يً
تهىوحد حأً تهنقؿ تهَلؿٔ ُّ تهَؽؽ تهنعٖظّ ،أً تهَؽؽ تهنعٖظ ُّ تهنقؿ تهَلؿٔ
ٌَّٖنف ُؾت ٍوٓ كؿتءخ تهَؽؽ تهَلؿٔ فٖلؿأ تهىثهج

 4.15حثهلنل  ( 0.4 ّ 15أٔ ؼيقد

ٍلؿ ّأؿحَد أٍلثؿ)ّ ،فقؿ سٞسد يً تهىوحد ُؾٍ تهىؿٖلد فٕ تهلؿتءخ حأٌٌث " ٌلؿأ تهَؽؽ نيث
رلؿأ أٔ نويد فٕ تهوغد تهَؿحٖد يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿ".
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 . 3اشخراخٖسٖج اهخوع تًٖ يفبُٖى اهنشّر ّاهؾيوٖبح ؽوِٖب
رحًٖ إضثحثذ تهىوحد ٍوٓ أقةود تهيلثحود حأً تهىوحد ٖؼوىًّ حًٖ تهيفثُٖى تهنقؿٖد
ّؾهم حرىحٖق يفِّى تهرنثفؤ هوعنّل ٍوٓ ٍؽؽ نقؿٔ ،أّ كؽ ّٖعؽًّ تهيلثيثذ فٕ عثل
4
2 1 2 2 1
× =
وؿج نقؿًٖ يسل × =
8
8 4 2 8 4
8 1 2 1
وؿج نقؿًٖ × =
4 2 8 4

 ،أّ ٖوؿحًّ وؿحًث رحثؽهًٖث ٖٛضثؽ ٌثرص

ّٖ ،رى إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد حؼىّتذ ضيٌ تهنقّؿ ّهنً

ٌٍ ٞؽ نرثحد تهَؽؽ تهنقؿٔ يً تهنقؿ
حئلثؿخ كقيد .فيس ً

"ٌوؿج تهحقى ّتهيلثى حأٔ ٍؽؽ فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص

6
4

أضثج قرد يً تهىوحد:

12 2  6
=
ُنؾت
8 2 4

"ّ .فقؿ ىثهحثً ؾهم

حلّهِيث " :إؾت حؽٌث ٌنرج تهنقؿ حنّؿخ أؼؿْ يسل تهَؽؽ تهنقؿٔ ٌوؿحَ حأٔ ٍؽؽ حؽٌث
إٖثٍ فٌعنل ٍوٓ تهضّتج".
 . 4اشخراخٖسٖج اشخخداى خّارزيٖبح غٖر ضضٖضج
ٌٍؽ رعوٖل ٌرثةص تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ هوىوحد رحًٖ أً تهىوحد ٖوضأًّ إهٓ ترحثً
ؼىّتذ غٖؿ نعٖعد فٕ قحٖل تهّنّل إهٓ تٛضثحد ؽًّ فِى هِؾٍ تهؼىّتذ ،فٌَؽ
1
رعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ
3

 1إهٓ نقؿ ،كثى قحَد يً ىوحد تهنف تهقثحٌ حضيٌ تهحقى ّتهَؽؽ

تهنعٖظ ، 2  1  1سى ّوٌ تهٌثرص نحقى هنقؿ يلثيَ تهَؽؽ ٌفقَ

2
3

ّ ،فقؿ تهىوحد ُؾت

حأً" تهّتعؽ رثحٌ هحقى تهنقؿ هؾهم عرٓ ٌعنل ٍوٓ نقؿ ٝحؽ يً ضيٌ تهَؽؽًٖ؛ ًٙ
تهَؽؽ تهنقؿٔ ٌٖرص يً رضـةد تهحقى إهٓ عثنل ضيٌ ٍؽؽًٖ حعٖز ٖرى ّوٌ أعؽُيث
نَؽؽ نعٖظ ّتٗؼؿ نحقى هونقؿ ".
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 . 5اشخراخٖسٖج إُيبل األضفبر ؽوٓ ٖيًٖ اهفبضوج اهؾشرٖج
أيِؿذ ٌرثةص تهيلثحٞذ حأً  %50يً ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ ٍيل ٍوٓ
يسل ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖدّ .إهٓ أً تهىوحد ٍيوّت ٍوٓ رَيٖى حَه تهلّتٍؽ ٍوٓ تٍٙؽتؽ
تهنعٖعد أنسؿ يً تهٞـى ،عٖز يً تهيَؿّف أً تهَؽؽ تهنعٖظ ٖـٖؽ حّضّؽ نفؿ ٍوٓ
ٖيًٖ تهَؽؽ ّهٖف هَ أُيٖد ٍوٓ ٖقثؿ تهَؽؽ حٌٖيث فٕ تهنقّؿ تهَلؿٖد رٌَنف ُؾٍ تهلثٍؽخ،
ٌٍ ٝؽيث ىوج يً تهىوحد
فثهىٞج ٖ ٝفِيًّ ُؾٍ تهلّتٍؽ ّٖيٖوًّ إهٓ رضثُل تهنفؿ .فيسث ً
تهيلثؿٌد حًٖ تهنقؿًٖ  3,007 ، 3.065أضثج أعؽ تهىوحد حأً تهنقؿ  3,007أنحؿّ ،فقؿ ؾهم

" أّّ ، 3  3 ًٝتهقحَد أنحؿ يً تهقرد

هؾهم 3,007

أنحؿ  ًٙتهنفؿ هٖف هَ أُيٖد".

 . 6اشخراخٖسٖج اهخؾبيل اهخبعئ يؼ يلبى اهؾدد اهضضٖص
حٌٖذ تهيلثحٞذ أً حَه تهىوحد أؼفلّت فٕ إٍثؽخ نرثحد تهَؽؽ تهنعٖظ ٍوٓ نّؿخ
نقؿ يلثيَ ّتعؽ نعٖظ .فٌَؽ إضؿتء تهَيوٖد

2
+3
4

تقرحؽل  %50يً ىوحد تهنفًٖ

5
2
3
تهقثحٌ ّتهرثقٌ تهَؽؽ تهنعٖظ  3حثهنقؿ ّ ،يً سى ضيَّت ٖٛ ، 3ضثؽ
4
4
4

.

 . 7اشخراخٖسٖج اهخفشٖر اهخبعئ هؾالكج اهتشع ّاهيلبى تبهلٖيج اهضلٖلٖج هونشر
2
ٌٍؽ قؤتل تهىوحد ًٍ رعّٖل تهنقؿ تهَثؽٔ
10

إهٓ نّؿخ تهنقؿ تهَلؿٔ أضثج

 %60يً ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهرثقٌ ّنؾهم  %40يً ىوحد تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ
حأٌِث رقثّٔ ّ ، 10.2كؽ فقؿ أعؽ تهىوحد ؾهم حأً "

تهنقؿ تهَلؿٔ ٖرنًّ يً تهفثنود

ٍّؽؽ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود ٍّؽؽ ٍوٓ تهٖقثؿ ّهؾهم فئٌٌث ٌنرج تهحقى حضثٌج تهيلثى سى ٌوٌ
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تهفثنود حٌِٖيث "ّ ،نؾهم هنرثحد تهَؽؽ تهنقؿٔ يً نقؿ ٍثؽٔ

6
4

كثى ؼيقد يً ىوحد

تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ حنرثحد تهحقى(تهَؽؽ قرد)ٍوٓ نّؿخ عثنل ضيٌ ينًٌّٖ هوَؽؽ
قرد( ّّ ) 1  5  6وٌ أعؽُيث نَؽؽ نعٖظ ّتٙؼؿ نحقى هونقؿ فعنوّت ٍوٓ تٛضثحد
5
4

ّ . 1هويلثؿٌد حًٖ نقؿًٖ هِيث تهحقى ٌفقَ ،رَثيل تهىوحد يٌ يلثى تهنقؿ يً أضل

1
تهعنّل ٍوٓ تهضّتج
3

> .
1
2

 . 8اشخراخٖسٖج يضبذاث اهيٌبزل اهؾشرٖج ٌضّ اهٖيًٖ ؽٌد إسراء اهؾيوٖبح اهضشبتٖج
ٌٍؽ تهىوج يً تهىوحد عل يقثةل ٍوٓ ضيٌ أّ ىؿط تهنقّؿ تهَلؿٖد حٌٖذ ٌرثةص
تهيلثحٞذ تهرٕ رى إضؿتؤُث يٌ تهىوحد حأً يث ٖلؿج  %80يً يضيًّ ىوحد تهنف تهقثحٌ،
ّ  %90يً ىوحد تهنف تهرثقٌ ٖلّيًّ حرؿرٖج تٙؿكثى يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿ نيث فٕ
تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد تهينثٌٖد هٚؿكثى ؽتؼل تهَؽؽ أّ تهنقؿ تهَلؿٔ يً
أضل إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوِٖث  .فيً أضل إٖضثؽ ٌثرص ضيٌ تهنقؿًٖ  0.14  0.295كثى
حَه تهىوحد حرؿرٖج تٍٙؽتؽ ٍوٓ تهٖيًٖ عٖز رى ٍيل يعثؾتخ هٚؿكثى ٍوٓ تهٖيًٖ ّنرثحرِث
0.295
ٍوٓ تهنّؿخ +
00.14

حعٖز ّكَذ تٙؿحَد رعذ تهؼيقد سى ضيَّت نيث فٕ تٍٙؽتؽ

تهنعٖعد فعنوّت ٍوٓ تهٌثرص ّ . 0.309كؽ فقؿ حَه تهىوحد ُؾٍ تهىؿٖلد فٕ تٛضثحد

" عرٓ ٌضيٌ  ٝحؽ يً رؿرٖج تٍٙؽتؽ يً تهٖيًٖ حعٖز ٖلٌ نل ؿكى رعذ أؼَّٖ ،حَؽُث
ٌضيٌ ٍثؽٔ يسل يث ٌضيٌ" ٌٍّؽ قؤتهِى ًٍ أُيٖد تهفثنود فٕ ُؾٍ تهَيوٖد أضثج تهىوحد "
تهفثنود يسل أٔ ٍؽؽ ٌوَِث  ٝرؤسؿ فٕ تهضيٌ فِٕ  ٝرضيٌ".
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 . 9اشخراخٖسٖج خغٖٖر اهيلشّى ؽوَٖ هٖضتص ؽدداً ضضٖضبً دًّ اهيضبفغج ؽوٓ اهؾدد األضوٕ
ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد كقيد نقؿ ٍلؿٔ ٍوٓ آؼؿ ٖلّى حَه تهىوحد حنرثحد تهيلقّى
ٍوَٖ ٍوٓ نّؿخ ٍؽؽ نعٖظ ّؾهم حئـتهد تهفثنود تهَلؿٖد ؽًّ رغٖٖؿ كٖيد تهيلقّى حيث
ٖرٌثقج يٌ تهرغٖٖؿ تهؾٔ أضؿٔ ٍوٓ تهيلقّى ٍوَٖ .فٌَؽ كقيد

 0.15  55.5عؿم يث

ٌقحرَ  %25يً ىوحد تهنف تهقثحٌ ّتهرثقٌ تهفثنود تهَلؿٖد هضَل تهيلقّى ٍوَٖ ٍؽؽًت
نعٖعًث  15  55.5سى حَؽ ؾهم كثى تهىوحد حئضؿتء ٍيوٖد تهلقيد ّرّنوّت إهٓ تٛضثحد . 3.7
ّّوظ أعؽ تهىوحد إضثحرَ حأٌَ "

عرٓ ٌلقى ٝـى رنًّ تٍٙؽتؽ حؽًّ فثنود ؼنّنًث

تهَؽؽ حَؽ تهفثنود ّإ ٝيث حٌفٌ تهلقيد ّعرٓ ٌعنل ٍوٓ ؾهم ٌعؾف تهفثنود ٌّلقى" .
 . 10اشخراخٖسٖج إُيبل اهؾدد اهضضٖص فٕ اهؾدد اهنشرٔ
ٌٍؽ تهيلثؿٌد حًٖ تهنقؿ تهَثؽٔ ّتهَؽؽ تهنقؿٔ كثى يث ٌقحرَ

 %60يً ىوحد

تهنف تهؼثيف ّ  %10يً ىوحد تهنف تهرثقٌ حئُيثل تهَؽؽ تهنعٖظ تهرثحٌ هوَؽؽ تهنقؿٔ،
ّيلثؿٌد تهنقؿًٖ يٌ حَوِيث تهحَهٌٍّ .ؽ قؤتل تهىوحد أِٖيث أنحؿ
3
تهحَه يً تهىوحد حأً
4

2 3
،
4 4

 1أضثج

أنحؿّ ،ؾهم  ًٙحقى تهنقؿ تّٙل أنحؿ يً حقى تهنقؿ تهسثٌٕ

ّ . 2 > 3فقؿ حَه ىوحد تهنف تهؼثيف تهَيل تهقثحق حأً"

تهنقؿ ٖ ٝلثؿً إ ٝيٌ

نقؿ يسوَ ّتهَؽؽ ّتعؽ هٖف ضـءًت يً تهَؽؽ هٖف هَ أُيٖدّ ،إٌيث ُّ ٍؽؽ نرج حضثٌحَ
فلى ،إعٌث ٌلثؿً حًٖ تهَؽؽًٖ يسل حَوِيث تهحَه "(أٔ نقؿ يٌ نقؿ ٍّؽؽ نعٖظ يٌ
ٍؽؽ نعٖظ).
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دائيبًّ ،تأً اهضّرث

 .11اشخراخٖسٖج اؽختبر اهؾدد اهنشرٔ أنتر يً اهضّرث
أكل يً ّاضد ضضٖص

 %20يً ىوحد تهنف

ّضؽ فٕ تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ هوىوحد حأً يث ٌقحرَ

تهؼثيف %85 ّ ،يً ىوحد تهنف تهقثحٌ ييً كّحوّت َٖرلؽًّ حأً ّضّؽ تهَؽؽ تهنعٖظ
فٕ تهَؽؽ تهنقؿٔ ٖضَوَ ؽتةيثً أنحؿ يً تهنقؿ حغه تهٌيؿ ًٍ ًٌّ تهنقؿ علٖلًٖث نثً أى
غٖؿ علٖلّٕ ،حأً تهنّؿخ تهنقؿٖد

ؽتةيًث ٍوٓ أٌِث أكل يً ّتعؽ نعٖظ .فوؽْ

1
1 6
قؤتل تهىوحد أِٖيث أنحؿ  1 ،أضثج رقَد يً ىوحد تهنف تهقثحٌ حأً
2
2 3

قؤتهِى ًٍ تهقحج أضثج حَه تهىوحد "

 1أنحؿٌٍّ ،ؽ

ّٖضؽ هؽٌٖث فٕ ٍ 1 1ؽؽ نعٖظ ُّّ تهّتعؽ،
2

نقؿ ّتهنقؿ ٖنًّ أضـتء ّهٖف لٕء نثيل"ٌٍّ .ؽ ىؿط تهقؤتل أِٖيث أنحؿ

حٌٖيث

6
3

6
،1
3

ٍوٓ تهىوحد أسٌثء إضؿتء تهيلثحود أضثج ٍلؿخ يً تهىوحد حأً

6
 1أنحؿ يً تهنقؿ
3

،

ّفقؿّت ؾهم "" تهنقؿ ؽتةيًث أكل يً تهّتعؽ تهنعٖظ ٖأرٕ يً أضـتء ،أيث تهَؽؽ تهنعٖظ
فِّ لٕ نثيل يسل تهؿغٖف نثيل ٌٖ ٝلم يٌَ لٕء".
 .12اشخراخٖسٖج افخراط أً اهنشرًٖ يخسبٌشب اهيلبى ؽٌد عرش اهنشّر غٖر اهيخسبٌشج
ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد ىؿط نقؿًٖ غٖؿ يرضثٌقًٖ تهيلثى تّٙل أنغؿ يً تهيلثى
تهسثٌٕ تٍرلؽ  %20يً تهىوحد تهؾًٖ كّحوّت حأً تهىؿط غٖؿ ضثةـ إ ٝحرعلٖق تهرضثٌف حًٖ
تهيلثيثذّ ،فٕ تهعثٝذ تٙؼؿْ(يلثى أعؽُيث يً يوثٍفثذ تٗؼؿ) ٖضّـ ؽًّ تهرعلق
ٌٍ ٞؽ إضؿتء ٍيوٖد ىؿط
يً تهرضثٌف .فيس ً

2 3
5 4

كثى يث ٌقحرَ  %10يً ىوحد تهنف

95

تهقثحٌ %30 ّ ،يً ىوحد تهنف تهرثقٌ حرّعٖؽ تهيلثيثذ سى ىؿط تهنقؿًٖ ،حٌٖيث هى ٖلى
تهىوحد حرّعٖؽ تهيلثيثذ ٌٍؽ ىؿط

2 4
4 8

عٖز ىؿط تهَؽؽ  4يً تهَؽؽ ّ ، 8كؽ فقؿ

سٞسد يً ىوحد تهنف تهرثقٌ ؾهم حأً " تهىؿط غٖؿ ضثةـ ٌٍؽ ىؿط  2 - 3إ ٝحرّعٖؽ
4

5

تهيلثى؛ ٖ ٌَٙيِؿ فَٖ ىؿط تهيلثى تهنحٖؿ يً تهيلثى تهنغٖؿ ّهرٞلٕ ُؾٍ تهيلنود ٖضج
رّعٖؽ تهيلثيثذ".
 .13اشخراخٖسٖج يلبرٌج اهنشرًٖ تبشخخداى اهيلبى فلع
ٌٍؽ قؤتل تهىوحد ًٍ حَه ٍيوٖثذ تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ ترضَ تهىوحد ٌعّ كٖيد
تهيلثى تهرٕ رعؽؽ ٍؽؽ تٙضـتءّ ،هنً ؽًّ يؿتٍثخ هيفِّى تهنقؿّ ،كؽ ٍحؿ  %50يً ىوحد
تهنف تهقثحٌ %40 ّ ،يً ىوحد تهنف تهرثقٌ حأً تهنقؿ

1
4

أنحؿ يً تهنقؿ

2
5

هؽْ

يلثؿٌرِى حًٖ تهنقؿًّٖ ،فقؿّت ؾهم حأٌَ " هّ ؿقيٌث تٙؿحثً ّتٙؼيثف فئً تٙؿحثً أنحؿ
يً تٙؼيثف ُّؾت ٖؽل ٍوٓ أً تهنقؿ  3أنحؿ يً
4

1
تهنقؿ
5

".

 .14اشخراخٖسٖج اهخؾتٖر ؽً اهنشر دًّ االُخيبى تخشبّٔ األسزاء
َٖرحؿ تهىوحد حأً أٔ لنل ٌُؽقٕ ٖينً أً ٖنًّ يَحؿًت ًٍ تهنقؿ حغه تهٌيؿ ًٍ
رعلٖق تهرلقٖى تهيرقثّٔ حًٖ أضـتةدّ ،كؽ ّضؽذ تهحثعسد هؽْ يلثحورِث هوىوحد حأً ٌقحد
نحٖؿخ يً تهىوحد رقرؼؽى ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖد عٖز ّنوذ إهٓ

 %100هؽْ ىوحد تهنف

تهقثحٌ ّ  %90هؽْ ىوحد تهنف تهرثقٌ ّ  %70هؽْ ىوحد تهنف تهؼثيف .فوورَحٖؿ ًٍ
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تهنقؿ تهَثؽٔ فئً تهىثهج أضثج أً حثقرىثٍرَ أً ٖقرؼؽى أٔ لنل ٌُؽقٕ حغه تهٌيؿ
َٖ ٞرحؿ تهىوحد حأً تهلنوًٖ
ًٍ تٙضـتء قّت ّء ؿقيذ حثهرقثّٔ أّ غٖؿ ؾهم فيس ً
َٖحؿتً ًٍ ؿحٌ.
 . 15اشخراخٖسٖج ؽدى ٌشتج اهسزء إهٓ اهنشر تل ألسزاء أخرْ
ٌٍؽ قؤتل تهىوحد ًٍ تهنقؿ تهيَحؿ ًٍ تهضـء تهييول ويً لنل يَوّى هّعي
أً تهىوحد رٌيؿ هوضـء تهييول نضـء يً تهضـء تٗؼؿ ّ ٝرؿتٍٕ يفِّى تهنقؿ نضـء يً
تهنل فٌَؽ رَحٖؿ تهىوحد ًٍ تهضـء تهييول فٕ تهلنل تهرثهٕ
ّضؽذ تهحثعسد إهٓ أً سيثٌٖد ىٞج يً ٍلؿًٖ ىثهحًث ٍحؿّت ًٍ تهنقؿ حنّؿخ ؼثىةد
ّيؼروفد ،فثهحَه أضثج حأً تهنقؿ تهؾٔ َٖحؿ ًٍ تهضـء تهييول ُّ
1
1
آؼؿًّ حثهنقؿ ّ ،فٕ عثهد ّتعؽخ ٍحؿ ىثهج ٌٍَ حثهنقؿ
5
3

1
2

 ،حٌٖيث ٍحؿ

 .فثّٙل ٌيؿ إهٓ تهييول

ٍوٓ أٌَ ضـء يً تهيؿحٌ تّٙل تهيلقى إهٓ كقيًّٖ ،تهسثٌٕ فقؿ إضثحرَ حأً "تهضـء تهييول
ً تهرلقٖى تهؽتؼوّٕ ،تهسثهز كثل حأً "
يول يً سٞسد يقرىٖٞذ " ّهى ٖؿت ِ

تهضـء تهييول

ّتعؽ ّتهحثكٕ ؼيقد هى ريول هِؾت فئً تهنقؿ ُّ ؼيف " .
ل يٌِث هؽْ
ّّٖوظ تهيوعق ؿكى (  ) 8تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ترحَِث تهىوحد ّتهٌقحد تهيةّٖد هن ٍ
ىوحد تهنفّف تهسٞسد.
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ٌخبئز اإلسبتج ؽوٓ اهشؤال اهذبهد
هإلسبتج ؽوٓ اهشؤال اهذبهد ّاهذٔ ٌص ؽوٓ:
يب يدْ خيشم عوتج نل يً اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشٖج تبشخراخٖسٖبح
خفنٖرُى اهيضبضتج هألخعبء اهشبئؾج فٕ يفبُٖى اهنشّر تٌّؽِٖب اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج ّفٕ
اهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
ريذ تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل حثٍٝريثؽ ٍوٓ تٙقةود فٕ تهيلثحٞذ تهرٕ رى إضؿتؤُث
يٌ تهىوحدّ ،ؾهم يً ؼٞل ىؿط قؤتل يلثحَ ٍوٓ تهىثهج ّيَؿفد يؽْ سحثرَ ّإنؿتؿٍ
ٍوٓ تقرؼؽتى تقرؿترٖضٖد تهعل ٌفقِثّ .حَؽ ؾهم رى رعوٖل ٌيّؾش تهيلثحود هنل ىثهج
ّرنٌٖف تٛضثحثذ ّيلثؿٌرِث حئضثحرَ فٕ تٝؼرحثؿ ،سى عقثج تهٌقحد تهيةّٖد هسحثذ تهىوحد
ٍوٓ تهعل فٕ تٝؼرحثؿ ّتهعل فٕ تهيلثحودّ .كؽ ألثؿذ تهٌرثةص حلنل ٍثى إهٓ أً ٌنف
تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٖريقنًّ حثقرؿترٖضٖثذ تهعل تهيؤؽٖد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى
تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،عٖز حوغذ تهٌقحد تهيةّٖد هىوحد تهنف
تهؼثيف تهؾًٖ هى ٖرؿتضَّت ًٍ تقرؼؽتى تقرؿترٖضٖثذ تهعل تهيؤؽٖد ٙؼىثء لثةَد إهٓ
 ، %60حٌٖيث حوغذ تهٌقحد فٕ تهنف تهقثحٌ  ، %51أيث هىوحد تهنف تهرثقٌ تٙقثقٕ فحوغذ
يث ٖلثؿج ّّٖ . %45.8وظ تهضؽّل(  ) 3  4تهٌقج تهيةّٖد هسحثذ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ
تهيؤؽٖد ٙؼىثء لثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث هؽْ
تٙقثقٕ فٕ تٝؼرحثؿ ّتهيلثحود
خ
هذفً
ّتهقثحٌ ّت ت

ىوحد تهنفّف تهؼثيف
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سدّل ركى ( ) 3  4

اهٌشة اهيئّٖج هذتبح اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر اهيضبضتج ألخعبء شبئؾج فٕ يفبُٖى اهنشّر

األشبشٕ فٕ االخختبر ّاهيلبتوج
ث
هحسػ
ّاهؾيوٖبح ؽوِٖب هدْ عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّا ا
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ٖٞعي يً تهضؽّل تهقثحق أً تهٌقحد تهيةّٖد هسحثذ ىوحد تهنف تهؼثيف ٍوٓ
تقرؼؽتى تقرؿترٖضٖثذ تهعل نثٌذ يؿرفَد ،عٖز حوغذ ٌقحد تهىوحد ييً هى ٖرؿتضَّت ًٍ
تقرؿترٖضٖثذ تهعل  . %60أيث تهيرّقى تهعقثحٕ هوٌقج تهيةّٖد هسحثذ ىوحد تهنف تهقثحٌ
ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهعل فلؽ ّنل إهٓ

 ، %51حٌٖيث نثً ريقم ىوحد تهنف تهرثقٌ

حثقرؼؽتى تقرؿترٖضٖثذ تهعل يٌؼفوًث ًٌٍّث يث عٖز حوغ ٍؽؽ تهىوحد ييً ريقنّت
حثقرؿترٖضٖثذ تهعل . %45
ّهيَؿفد تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد ّتهيؤؽٖد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ
ّيؽْ ريقنِى حِث ،فئً تهيلثحود نثٌذ تهٌَنؿ تهِثى فٕ تهنلف ٌٍِثّٖ .ينً ؿؤٖد يسل
ُؾٍ تهرفنٖٞذ ّنٖفٖد إضثحد تهىوحد ٍوٓ تٙقةود يً ؼٞل تهعّتؿتذ تهرٕ أضؿٖذ يَِى
ويً تهٌيّؾش تهؾٔ أٍؽ هِؾت تهِؽفّ ،فٖيث ٖوٕ ٍؿه ُٙى تٙيسود ّتهعّتؿتذ تهرٕ
أضؿٖذ يٌ تهىوحد ويً ٌٍثًّٖ فؿٍٖد:
 .1تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتٍٙؽتؽ تهنقؿٖد
نثٌذ رفقٖؿتذ تهىوحد رٌعنؿ فٕ تٍٝريثؽ ٍوٓ كٖيد تهيلثى ّرعؽٖؽ ٍؽؽ تٙضـتء
ّيً تٙيسود تهرٕ رّوظ ؾهم:
1 2
تهحثعسد :أِٖيث أنحؿ ،
7 9

؟

1
تهىثهج:
7

تهحثعسد :نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد؟
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1 2
تهىثهج :هّ ٌيؿٌث إهٓ ،
7 9

فئً رلقٖى ؿغٖف ٍوٓ قحَد أعقً يً تسًٌٖ ٍوٓ رقَد.

يسث:ًٝ
2 3
تهحثعسد :أِٖيث أنحؿ ،
4 4
2
تهىثهج:
4

1؟

.1

6
2
تهحثعسد :هّ أٍىٖذ ، 1
3
4

2
تهىثهج:
4

فأِٖيث أنحؿ؟

.1

2
تهحثعسد ُٞ :فقؿذ هٕ نٖف تؼرؿذ تٛضثحد
4
2
تهىثهج :هّ ٌيؿٌث إهٓ تهَؽؽ
4
6
ٌثكم أيث
3

.1

 1فَٖ ٍؽؽ نعٖظٌّ ،عً ٌَؿف حأٌَ َٖحؿ ًٍ لب غٖؿ

فَٖحؿ ًٍ أضـتء ّهٖف لٕء نثيل.

 . 2هرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ نقؿ ٍلؿٔ
كثى تهىوحد ٌٍؽ تهرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ نقؿ ٍلؿٔ أّ تهَنف حثهرفقٖؿ تهؼثىب
هَٞكد تهحقى حثهيلثى ّهلٖيد تهنقؿ تهعلٖلٖد قّتء تهَثؽٔ أّ تهَلؿٔ.
يسثل( )1
2
تهحثعسد :نٖف رنرج تهنقؿ
10

حثهنّؿخ تهَلؿٖد؟

تهىثهج. 10.2 :
3
تهحثعسدّ :تهنقؿ
10

نٖف رنرحَ.
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تهىثهج. 10.3 :
تهحثعسدُ :ل رفقؿ هٕ نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد؟
3
تهىثهج :تهَؽؽ
10

ل ِؿىَدٌّ ،عً ٌَؿف
نرج ٍوٓ لنل ٍؽؽًٖ فّق حَوِيث ّحٌِٖيث َ

حأً تهنقؿ تهَلؿٔ هَ فثنود فعرٓ ٌعنل ٍوٓ تهنقؿ ٌنرج تهَؽؽًٖ سى ٌوٌ حٌِٖيث
تهّتّ(تهفثنود).
تهحثعسدّ :نٖف رنرج ٍ 1.3وٓ نّؿخ نقؿ ٍثؽٔ؟
1
3
تهىثهج :أّ
3
1

تهحثعسد :إذا كنت تحاول شرح هذا السؤال لزمٌلك فكٌف تشرحه له؟
تهىثهج :تهفثنود ُٕ ٍحثؿخ ًٍ فثنل حًٖ ٍؽؽًّٖ ،تهنقؿ ٖنرج ٍوٓ لنل ٍؽؽًٖ
فّق حَوِيث تهحَه .هؾهم ٌأؼؾ تهَؽؽًٖ ٌّوَِيث فّق حَه فٌعنل ٍوٓ تهنقؿ.
 . 3تهرعّٖل يً نقؿ إهٓ ٍؽؽ نقؿٔ أّ تهَنف
ٌٍؽ تهرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ ٍؽؽ نقؿٔ ٍيل تهىوحد ٍوٓ تهعنّل ٍوٓ تهلنل
تهَثى هوَؽؽ تهنقؿٔ ؽًّ يؿتٍثخ هولّتٍؽ تهنعٖعد فٕ تهعل.
6
تهحثعز :نٖف رنرج تهنقؿ
4
5
تهىثهج:
4

1

تهحثعز :يثؾت ٍيوذ؟

حنّؿخ ٍؽؽ نقؿٔ؟
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تهىثهجٌ :نرج تهَؽؽ تهؾٔ فٕ تهحقى(فّق) ٌّ ، 1 5 = 6وٌ تهَؽؽ تّٙل فٕ تهحقى
ّتهَؽؽ تهسثٌٕ ُّ تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ تهَؽؽ تهنقؿّٔ ،تهيلثى(تهَؽؽ رعذ تهفثنل ،أٔ
5
رعذ ؼى تهنقؿ) ٖحلٓ نيث ُّ فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص
4

.1

ٌٍّؽ تهرعّٖل يً ٍؽؽ نقؿٔ إهٓ نقؿ فلؽ ترحٌ تهىوحد ىؿٖلد ييثسود هوّنّل إهٓ
تٛضثحد تهيٌثقحد.
1
تهحثعسدّ :نٖف ٖرى نرثحد تهَؽؽ تهنقؿٔ
2

 3حنّؿخ تهنقؿ ٍثؽٔ؟

تهىثهجٌ :ضيٌ تهَؽؽ  3يٌ تهَؽؽ ٌِٙ 1يث حضثٌج حَه فٌعنل ٍوٓ تهَؽؽ تهؾٔ فٕ
4
تهحقى ،سى حَؽ ؾهم ٌوٌ تهيلثى نيث ُّ فٖنًّ تهٌثرص
2

.

 . 4ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖد
ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد ضيٌ أّ ىؿط نقؿًٖ ٍيل تهىوحد ٍوٓ تهفنل حًٖ تهحقى ّتهيلثى
هنل نقؿّ ،كؽ ّوٌ تهىوحد كّتًٌٖ يؼروفد هونقّؿ نيث ُّ يّوظ فٕ تهيلثحود تهرثهٖد:
2 1
تهحثعسد :نٖف رضؽ ٌثرص ضيٌ +
4 4

تهىثهجٌَ :يل ٍوٓ ضيٌ تهَؽؽًٖ

؟
 ، 3  2  1سى ٌضيٌ  ّ ، 8  4  4حَؽ ؾهم ٌوٌ

3
تهَؽؽًٖ فّق حَوِيث تهحَه فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص
8
2
1
تهحثعسدّ :نٖف ٌضؽ ٌثرص +
4
8

؟

.
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تهىثهج :حٌفف تهىؿٖلد تهقثحلد ٌقرىٌٖ إٖضثؽ ٌثرص ضيٌ نقؿًٖ يرقثًّٖٖ( ٖلنؽ
يرضثٌقًٖ) أّ يؼروفًٖ(ٖلنؽ غٖؿ يرضثٌقًٖ) حعٖز ٌضيٌ تهحقىًٖ ّ ، 3  2  1تهيلثيًٖ
3
 12  4  8فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص
12

.

أيث ٌٍؽ قؤتل تهىوحد ًٍ ٍيوٖثذ تهىؿط فلؽ نثٌذ تٛضثحثذ يؼروفد ٍيث ُٕ فٕ
تهضيٌّ ،كؽ ٍحؿ حَه تهىوحد ٍوٓ وؿّؿخ أً رنًّ تهيلثيثذ يرضثٌقد ٛضؿتء ٍيوٖد
تهىؿط حًٖ نقؿًٖ يؼروفٕ تهيلثى يلثى تّٙل أنغؿ يً يلثى تهسثٌّٕٖ ،ينً رّوٖظ ؾهم
يً ؼٞل تهيسثل تهرثهٕ:
2
3
تهحثعسد :يث ٌثرص -
7
7

؟

1
تهىثهحد:
7
1
2
تهحثعسد :يث ٌثرص -
5
4

؟

1
تهىثهج:
20

تهحثعسد :نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد؟
 ٝرّعٖؽ تهيلثى  ًٙأؿحَد أنغؿ يً تهؼيقدّ ،حَؽُث ٌىؿط تهنقؿًٖ.
تهىثهجٖ :ضج أّ ً
تهحثعسدّ :هيث هى رّعؽ تهيلثيثذ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهضيٌ؟
تهىثهجٍ ًٙ :يوٖد تهضيٌ  ٝرعرثش إهٓ رّعٖؽ تهيلثيثذ ٌٌٙث ٌقرىٌٖ ضيٌ أٔ ٍؽؽًٖ
حؽًّ يث ٌّتضَ يلثنل ،أيث تهىؿط فئٌَ غٖؿ ضثةـ.
تهحثعسد :يث يٌَٓ ؾهم؟
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تهىثهجٌٍ :ؽيث ٌىؿط  5  4فثً تهَؽؽ  4أنغؿ يً تهَؽؽ  5فئً ؾهم ٌٖ ٝفٌ.
 . 5ضيٌ أّ ىؿط تهنقّؿ تهَلؿٖد
ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد ضيٌ تهنقّؿ تهَلؿٖد ٍيل تهىوحد ٍوٓ يعثؾتخ تٙؿكثى ٍوٓ تهٖيًٖ،
سى إضؿتء تهَيوٖد تهعقثحٖد قّتء تهضيٌ أّ تهىؿط نيث فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد.
تهحثعسد :يث ٌثرص  0.14 + 0.295؟
تهىثهج0.309 :

تهحثعسدّ :نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد؟
ٖ ٝضج أً ٌؿرج تٍٙؽتؽ يً تهٖيًٖ سى حَؽ ؾهم ٌَيل ٍوٓ ضيٌ
تهىثهج :أّ ً

0.295
+
00.14

فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص  ( 0.309أٔ يث كثى حَ تهىثهج ُّ يَثيود تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد،
عٖز أُيل تهفثنود تهَلؿٖد ّفنؿ حِث نأٍؽتؽ نعٖعد ،سى ّوٌ تهفثنود فٕ ينثً يث).
تهحثعسدّ :هىؿط  0.07 - 0.123نٖف ٌضؽ تهٌثرص؟
تهىثهج :حٌفف تهىؿٖلد تهقثحلد ٌؿرج تٍٙؽتؽ يً تهٖيًٖ سى ٌضؿٔ ٍيوٖد تهىؿط فٌعنل
ٍوٓ تهٌثرص . 0.116
ّكؽ أضثج حَه تهىوحد حىؿٖلد يؼروفد ٍيث قحق ،عٖز ٍيل تهىوحد ٍوٓ ضيٌ تهَؽؽًٖ
 ٝسى ّوَّت تهفثنود تهَلؿٖد فٕ تهٌثرص.
ّنأٌِيث ٍؽؽتً نعٖعثً أّ ً
تهحثعز :نٖف رضؽ ٌثرص  0.14 + 0.3؟
ٌ ٝضيٌ ّ 17 = 14 + 3حَؽ ؾهم ٌوٌ تهفثنود حَؽ تهَؽؽ فٖنحظ تهٌثرص . 0.17
تهىثهج :أّ ً

105

 . 6وؿج تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد
رٌٍّذ تٙؼىثء فٕ ىؿٖلد إضؿتء ٍيوٖد تهوؿج ،فثهحَه ؼوى حًٖ ٍيوٖد إضؿتء
تهوؿج ّإضؿتء تهرٌثقج ،حٌٖيث رَثيل تهحَه تٗؼؿ يٌ ٍيوٖد تهوؿج نيث ٖرى تهرَثيل
2
2
يٌ ضيٌ تهنقّؿّ .فٖيث ٖأرٕ رّوٖظ ٝقرؿترٖضٖثذ تهرَثيل يٌ تهَيوٖد ×
5
3
2
2
تهحثعسد :يث ٌثرص وؿج ×
5
3

:

؟

6
تهىثهج:
10

تهحثعسد :نٖف أضؿٖذ ٍيوٖد تهوؿج؟
تهىثهجٌ :وؿج وؿحًث رحثؽهًٖث ّ 6  2  3 ، 10  5  2حَؽ ؾهم ٌوٌ تهٌثرص ٍوٓ نّؿخ
6
نقؿ فٖنًّ تهٌثرص
10

.

تهحثعسدّ :هيثؾت وؿحذ  5 2؟
تهىثهج ًٙ :تهوؿج رحثؽهٕ.
ّكؽ ترضَ حَه تهىوحد ٍوٓ ٌعّ آؼؿ فنثٌذ تٛضثحد نيث ٖوٕ:
2
2
تهحثعسد :نٖف رضؽ ٌثرص ×
5
3

؟

ٖ ٝضج أً ٌٌيؿ إهٓ تهيلثى إؾت نثً يرقثّٖث أى ٝ
تهىثهج :أّ ً
ٌقثّٔ تهيلثيثذ فٖنحظ

6 10
3 2 5 2
×
=
×
15 15
3 5 5 3

60
ٌّوٌ تهيلثى تهيلرؿم فٖنحظ تهٌثرص
15

.

 ، 3 ّ 5غٖؿ يرقثّ

ّ ،حَؽ ؾهم ٌوؿج

60  10  6
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أيث فٕ عثهد وؿج تهنقّؿ تهَلؿٖد فلؽ ٍيل تهىوحد ٍوٓ رضـةد تهنقؿ إهٓ ٍؽؽًٖ سى
إضؿتء ٍيوٖد تهوؿج حًٖ نل ٍؽؽًٖ ٍوٓ عؽخ.
تهحثعسد :يث ٌثرص  0.5 × 1.25؟
تهىثهج. 0.125 :
تهحثعسد :نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تهٌرٖضد ؟
تهىثهجٌ :وؿج ّ ، 125 = 5 × 25حَؽُث ٌوؿج  ، 0  0 1سى ٌوٌ تهٌثرضًٖ ٌّوٌ
تهفثنود حٌِٖيث.
تهحثعسدّ :هيثؾت فَوذ ؾهم؟
تهىثهج ًٙ :تهَؽؽ ٍ 1.25حثؿخ ًٍ  25نضـء ّ ٍ 5ؽؽ نعٖظ ّنؾهم تهَؽؽ  ، 0.5فٖضج
أً ٌوؿج تهَؽؽ حيسٖوَ تهضـء يٌ تهضـء ّتهَؽؽ يٌ تهَؽؽ.
 . 7كقيد نقؿ أّ ٍؽؽ ٍلؿٔ ٍوٓ آؼؿ
ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد كثى حَه تهىوحد حضَل تهيلقّى ٍوَٖ ٍؽؽًت نعٖعًث ّؾهم حرعؿٖم
تهفثنود تهَلؿٖد ؽًّ إضؿتء أٔ رغٖٖؿ ٍوٓ تهيلقّى ،سى إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد تهىّٖود
فيس:ًٞ
تهحثعسد :يث ٌثرص  2.5 ÷ 6.25؟
تهىثهج :حَؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد تهىّٖود رقثّٔ 0.25

تهحثعسد :فقؿ هٕ نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد؟
ٖ ٝضج ضَل ٍ 2.5ؽؽًت نعٖعًث ّؾهم حثهرؼوم يً تهفثنود ،فرنحظ
تهىثهج :أّ ً
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 25 ÷ 6.25سى ٌوٌ تهيقأهد ٍوٓ لنل كقيد ىّٖود ٌّضؿٔ ٍيوٖد تهلقيد.
تهحثعسدّ :هيثؾت ٌرؼوم يً تهفثنود يً تهَؽؽ  0.25؟
تهىثهجٖ ٝ ٌَٙ :ضّـ أً ٌلقى إ ٝإؾت نثً تهَؽؽ حَؽ تٛلثؿخ ٍؽؽًت نعٖعثً.
ّكؽ ترضَ ىوحد آؼؿًّ ٌعّ تقرؿترٖضٖد أؼؿْ ٛضؿتء ٍيوٖد تهلقيد ّؾهم حرؿرٖج
تهَؽؽًٖ رعذ حَوِيث تهحَه ّكقيد نل ؿكى ٍوٓ آؼؿ فيس:ًٞ
تهحثعسد :نٖف رعل  0.15 ÷ 55.5؟
55.5
تهىثهجٌ :ؿرج تٍٙؽتؽ رعذ حَوِث تهحَه ÷
0.15

سى ٌلقى نل ؿكى ٍوٓ تهؿكى تهؾٔ

ٖلٌ رعرَ(  ) 0  0  5 ، 5  1  5 ، 1 = 5 ÷ 5فٌعنل ٍوٓ تهٌثرص . 0.51
يوخص اهٌخبئز
حٌث ّء ٍوٓ يث قحق فلؽ أيِؿذ ٌرثةص تهؽؿتقد رًٌٍّث فٕ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ
حِث ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث.
ّتٌعنؿذ ُؾٍ تٙؼىثء فٕ سيثٌٖد أؼىثءّ ،نثٌذ أٍوٓ ٌقحد يةّٖد هٚؼىثء تهرٕ ّكٌ
فِٖث تهىوحد ُٕ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد ،سى تٙؼىثء فٕ
إضؿتء ٍيوٖد تهيلثؿٌد  ،حٌٖيث نثٌذ تهٌقحد تهيةّٖد يٌؼفود فٕ تٙؼىثء تهٌثرضد ًٍ
تقرحؽتل ٍيوٖد حأؼؿّْ ،إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ حىؿٖلد غٖؿ نعٖعد.
نيث ّأيِؿذ ٌرثةص تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ يٌ تهىوحد ّضّؽ ؼيف ٍلؿخ
تقرؿترٖضٖد يرٌٍّد ٖرحَِث تهىوحدّ ،رؤؽٔ إهٓ ّكٍِّى فٕ يسل ُؾٍ تٙؼىثء ّنثً يً
أحؿـُث :تهرَثيل يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد ّ ،تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ تُٝريثى حرقثّٔ
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تٙضـتء ّ ،رؿرٖج تهيٌثـل تهَلؿٖد يً تهٖيًٖ إهٓ تهٖقثؿ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ
ّتهىؿط هونقّؿ تهَلؿٖدّ ،تهرَثيل تهؼثىب يٌ يلثى تهنقؿّ ،إينثٌٖد إُيثل تٙنفثؿ
ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ تهَلؿٖد.
ّكؽ ألثؿذ تهٌرثةص حلنل ٍثى إهٓ أً ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٖريقنًّ
حثقرؿترٖضٖثذ تهعل تهيؤؽٖد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد
ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث.
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اهفضل اهخبيس
يٌبكشج اهٌخبئز ّاهخّضٖبح
يً ؼٞل ُؾت تهفنل ٌثكلذ تهحثعسد تهٌرثةص تهرٕ رى تهرّنل إهِٖث فٕ ُؾٍ
تهؽؿتقدّ ،كؽ رى ؿحى ُؾٍ تهٌرثةص ّيلثؿٌرِث حثهٌرثةص تهقثحلد ؾتذ تهنود حيّوًّ تهؽؿتقد،
ّيً سى رى ٍؿه أُى تهرّنٖثذ تهرٕ رّنوذ إهِٖث تهحثعسد فٕ وّء ٌرثةص تهؽؿتقد.
يٌبكشج اهٌخبئز
ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ تهنلف ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد ّأٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد
تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ حٌٍِّٖث(تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد) ّتهَيوٖثذ
ٍوِٖث .نيث ُّؽفذ إهٓ تهرَؿف ٍوٓ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهيؤؽٖد إهٓ ُؾٍ تٙؼىثء يً
ؼٞل ّنف تهىوحد هىؿٖلد عل ُؾٍ تهيقثةل ّتهرٕ أؽذ إهٓ تهّكًّ فٕ تهؼىأ ،إوثفد إهٓ
تهرَؿف ٍوٓ يؽْ سحثذ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ ٌٍؽ عل يقثةل يلثحِد هويقثةل تٙنوٖد.
أيِؿذ تهٌرثةص ّضّؽ ٍؽؽ نحٖؿ يً تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ ىوحد تهنفّف تهؼثيف
ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث .نيث أيِؿذ أً تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ
تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهىوحد ّتهينثعحد ٙؼىثةِى فٕ ُؾت تهيّوًّ رَّؽ إهٓ تهرَثيل يٌ
تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعدّ ،نؾهم إهٓ وَف فٕ تهلؽؿخ ٍوٓ تهرَثيل يٌ تٙفنثؿ تهيضؿؽخ
ّؿيّـ تهَيوٖثذّ .رحًٖ أٖوًث أً أنسؿ يً ٌنف تهىوحد تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٖريقنًّ
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حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ ٌٍؽ عل ٌفف تهيقثةل يؿخ أؼؿْ ،أّ ٌٍؽ عل يقثةل يلثحِد هويقثةل
تٙنوٖٓد.
يٌبكشج اهشؤال األّل ّاهذٔ ٌص ؽوٓ يب ٖأخٕ:
يب األخعبء اهشبئؾج ّيب ُٕ أٌيبع خنرارُب ؽٌد نل يً عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ
ّاهخبشؼ األشبشٖج فٕ يفبُٖى اهنشّر اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج ّفٕ اهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
أيِؿذ تهٌرثةص رؽٌٕ كؽؿخ ىوحد ٌٍٖد تهؽؿتقد فٕ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحٌ ٍوٓ
تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ ،كؽ هّعي أً أٍوٓ ٌقحد يةّٖد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ إضؿتء
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد نثٌذ فٕ إضؿتء ٍيوٖرٕ تهضيٌ ّتهىؿط
ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖد ،عٖز ٖلّى تهىوحد حضيٌ أّ ىؿط تهنقؿًٖ

نضيٌ ّىؿط تٍٙؽتؽ

تهنعٖعد ّحِؾت فئً  0.14 + 0.3رضيٌ ٍوٓ أقثف سٞسد ـتةؽ أؿحَد ٍلؿ سى ٖرى ّوٌ
قؿُ ُؾت حَؽى تٛؽؿتم تهنعٖظ هولٖيد تهينثٌٖد
تهفثنود هوٌثرص فٖنًّ تهٌثرص ُنؾت َ ُّٖ ، 0.17ف ٖ
هٚؿكثى تهرٕ ٖعِّٖث تهنقؿّ ،حثٍرلثؽ تهىوحد أً تهفثنود تهَلؿٖٓد فثنل حًٖ ٍؽؽًٖ ٍّوَٖ
ٖلّى تهىثهج حضيٌ أّ ىؿط تهنقّؿ تهَلؿٖٓد نأٍؽتؽ نعٖعدّ ،يً سى ٖوٌ فثنود
ٍلؿٖد إهٓ ٖقثؿ تهَؽؽ تهٌثرص.
ٖلٖؿ ُؾت تهًٌّ يً تٙؼىثء إهٓ أً إؽؿتم تهىوحد هيفثُٖى تهنقّؿ غٖؿ ّتوظ،
ييث ٖؽل ٍوٓ أً تهىوحد َٖثيوًّ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد نأٍؽتؽ نعٖعد رعرّٔ ٍوٓ
ؼى نقؿ أّ فثنود  ٝأُيٖد هِث حٌيؿُىّ .أً تهىوحد ٖىحلًّ يث رَويٍّ فٕ يّتتكف قثحلد
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( أٔ تهَيوٖثذ ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد) ٍوٓ يّتكف ضؽٖؽخ  ٝرٌىحق ٍوِٖث( أٔ تهَيوٖثذ
ٍوٓ تهنقّؿ)ّ ،ؾهم حقحج عؽّز رؽتؼل هويفثُٖى هؽْ تهيرَوىّ .ؿحيث ٖنًّ ُؾت ٌثرضًث ًٍ
تقرؼؽتى ٌيثؾش رؽؿٖقٖٓد غٖؿ يٌثقحد هرؽؿٖف يفثُٖى تهنقّؿ نأً رلؽى ؽًّ تُٝريثى
حثهيٌَُّٓ ،ؾت ٖؤؽٔ إهٓ إٍثكد تهرَوى ٍّؽى رّفٖؿ تهفؿند ٌٝرلثهَ إهٓ يّتكف يلثحِد.
ّكؽ ترفلذ تهٌرثةص تهيؾنّؿخ يٌ تهَؽٖؽ يً تهؽؿتقثذ تهرٕ ريذ يؿتضَرِث فٕ ُؾت تهيضثل
( تهقَٖؽ 2003 ،؛ أحّ ٍّتؽ 2006 ،؛  oliver , 1989؛ ،) Meson & Tooly , 1992
ّتهرٕ أيِؿذ أً تٌرلثل أسؿ يث رَويَ تهىوحد يً كّتٍؽ قثحلد فٕ يضثل تٍٙؽتؽ تهنعٖعد
ّرىحٖلد حلنل غٖؿ نعٖظ ٍوٓ تهنقّؿ ٖؤؽٔ إهٓ يِّؿ يسل ُؾٍ تٙؼىثء.
ّيِؿ ُؾت تهًٌّ يً تٙؼىثء حلنل حثؿـ ٌٍؽ إضؿتء ىوحد تهنف تهقثحٌ هَيوٖد
تهلقيد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖٓد عٖز كثى تهنسٖؿ يٌِى حلقيد تهحقى ٍوٓ تهحقى
ّتهيلثى ٍوٓ تهيلثى ّحأٔ ترضثٍ ،أّ حرؿرٖج تٙؿكثى فٕ تهنقؿ تهَلؿٔ رعذ حَوِث تهحَه
ؽًّ يؿتٍثخ تهلٖيد تهيٌـهٖد هوَؽؽ سى كقيد نل ؿكى ٍوٓ تهؿكى تهؾٔ ٖلثحوَّ .فٕ ُؾت تهؼىأ
تٙؼٖؿ ٍّيوذ تهنقّؿ تهَلؿٖد نأٍؽتؽ نعٖعد ّرى تهؼوى حًٖ تقرؿترٖضٖثذ تهضيٌ
ّتهلقيد ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖدّ .كؽ َّٖؽ تهقحج فٕ ٍؽى تهريٖٖـ تهلثةى ٍوٓ تهفِى حًٖ
تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ّتهنقّؿ إهٓ كود تهرىحٖلثذ تهعٖثرٖد تهرٕ ررويً
ُؾٍ تهَيوٖثذ .نيث أً تهىوحد ٖفرلؽًّ إهٓ آهٖد هفعم يَلّهٖد تٛضثحد تهرٕ رّنوّت إهِٖث.
نيث ٖضج أً ٖلّى رؽؿٖف تهؿٖثوٖثذ ٍوٓ تهررثحٌ تهلثةى ٍوٓ تهفِى ٍ ٝوٓ رؾنؿ
ّتقرؿضثً تهيَوّيثذّ .تٌقضيذ ٌرثةص تهىوحد حثهرَثيل يٌ تهلقيد تهيؾنّؿخ أٍ ٍٞيٌ
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ٌرثةص حَه تهؽؿتقثذ يً يسل( تهقَٖؽ،

 2003؛ تهليؿٔ 2005 ،؛ تهٌٖحغثّٔ.) 2006 ،

ّتهرٕ أّوعذ أً تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ ريسل نَّحد حثهٌقحد هوىوحدّ ،أً تهنسٖؿ
يً أؼىثةِى رَؽٓذ تهيَٖثؿ تهؾٔ ُّؤٌ هرعؽٖؽ تهؼىأ تهلثةٌ ٌٍؽ إضؿتء ٍيوٖد تهلقيد.
نيث ّأيِؿذ ٌرثةص رعوٖل تٝؼرحثؿ يِّؿ تهَؽٖؽ يً تٙؼىثء فٕ إضؿتء تهَيوٖثذ
تٙؿحٌ ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنقؿٖٓد يً عٖز رعّٖل ٍؽؽ نقؿٔ إهٓ نقؿ أّ تهَنفّ ،كؽ نثً
ُؾت تهؼىأ حثؿـًت هؽْ ىوحد تهنف تهرثقٌ عٖز كثى حَه تهىوحد حوؿج ّكقيد ٍؽؽًٖ
نقؿًٖٖ يً ؼٞل تهفنل حًٖ تهَؽؽ تهنعٖظ ّتهنقؿّٖ .فقؿ ُؾت حثٍرلثؽ تهىوحد أً تهَؽؽ
تهنقؿٔ ٖرنًّ يً ضـءًٖ يٌفنوًٖ هٖف حٌِٖيث ٍٞكد نرحث حضثٌج حَوِيثّ ،كؽ ٖؿضٌ
تهقحج فٕ يِّؿ يسل ُؾٍ تٙؼىثء إهٓ كود تُريثى تهيَويًٖ حثهيَثٌٕ ّتهريسٖٞذ تهٌِؽقٖد
تهّتؿؽخ فٕ تهنرثج تهيؽؿقٕ ّتهرٕ رقثٍؽ ٍوٓ تهفِى ،أّ ٍؽى رلضٌٖ تهىوحد ّؽٍيِى فٕ
يىثهَد تهيعرّْ تهؿٖثوّٕ ،فِى تٙفنثؿ ّيَؿفد تهينىوعثذ ّيؽهّل تهؿيّـ كحل
تهلؿًّ حعل تهريثؿًّٖ .ترفلذ ٌرثةص تهىوحد يٌ ٌرثةص ؽؿتقد( ٍحثف،

ّ ،) 1992تهرٕ

عثّهذ ررحٌ تٙؼىثء تهؿٖثوٖد تهرٕ ٖلٌ حِث ىوحد تهنفّف تٙقثقٖد أسٌثء إضؿتةِى
تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ.
ّنؾهم نثٌذ ٌرثةص تهؽؿتقد تهعثهٖٓد رٌقضى يٌ ؽؿتقد(Mclead & Newmarcal,
 ) 2006حأً تهىوحد ٖرَثيوًّ يٌ تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد فٖلثؿً تهىوحد نقؿًٖ ٍلؿًٖٖ
ٍوٓ أقثف ٍؽؽ تهيٌثـل تهرٕ ٖرويٌِث تهنقؿ ،إوثفد إهٓ ترفثكِث يٌ تهؽؿتقد حّضّؽ
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ٖ ٞلثؿً تهىثهج تهنقّؿ تهَثؽٖد
أؼىثء ٌثرضد ًٍ يَؿفد غٖؿ نعٖعد هيفِّى تهنقؿ فيس ً
1 1
2
1
< ّؾهم > ًٙ
يؼروفد تهحقى حٌثءّ ٍوٓ أً تهنقؿ ؾّ تهيلثى تٙنغؿ أنحؿ
5 3
3
5

.

ّنثً ٌُثم ترفثق حًٖ ٌرثةص تهؽؿتقد تهعثهٖد يٌ ٌرثةص ؽؿتقرًٖ( Russell, 2000؛
 )Nolting, 1989حّضّؽ ؼىأ ٌٍؽ رىحٖق تهيفِّى فٕ غٖؿ يعوَ فٌَؽ يعثّهد تهعنّل
ٍوٓ نقؿ ينثفب هنقؿ آؼؿ كثى حَه تهىوحد حلوج تهنقؿ حلنل يلثحَ هيث ٖلّيًّ حَ ٌٍؽ
كقيد نقؿ ٍوٓ آؼؿّ .رَـْ ُؾٍ تهٌرٖضد إهٓ تهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث،
ّإهٓ ٍؽى إؽؿتم تهىوحد هيفِّى رنثفؤ تهنقّؿ.
ّكؽ ّضؽذ حَه تهيفثؿكثذ فٕ تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد تهٌَٖد عٖز
أيِؿذ تهٌرثةص تٌؼفثه ٌقحد تٙؼىثء هىوحد تهنف تهؼثيف فٕ ريوٖل لنل يؿقّى
عقج كٖيد تهنقؿ تهيَُىَّٓ ،كؽ ٖؿضٌ تهقحج فٕ تٌؼفثه ٌقحد ُؾت تهؼىأ إهٓ رؿنٖـ
تهيٌثُص ٍوٓ ُؾت تهيّوًّ يٌؾ تهنف تّٙل تٙقثقٕ ّنسؿخ تٌٙلىد تهرٕ ررويً ُؾت
تهًٌّ يً تهيقثةلّ ،نثٌذ تهٌرٖضد تهقثحلد يؼثهفد هٌرٖضد تهؽؿتقد تهرٕ أضؿتُث نل
يً(  )Meson & Tooly , 1992عٖز ّضؽ أً  %60يً تهىوحد هى ٖقرىَّٖت ريوٖل
تٍٙيؽخ عقج تهنقؿ تهيَُىَٓ.
نيث هّعي حلنل ٍثى ،أً تٙؼىثء تهلثةَد رلل حثؿرفثً يؿعود أّ يقرّْ تهنف
فىوحد تهنف تهرثقٌ هؽِٖى أؼىثء لثةَد أكل يً ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثحٌّٖ ،روظ
ؾهم يً ؼٞل تهضـء تهيلرؿم يً تٝؼرحثؿ هؽْ ىوحد تهٌَٖدُّ ،ؾت ٖؤنؽ تهَٞكد حًٖ ٍؽؽ
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تٙؼىثء تهلثةَد ّتهيقرّْ تهنفٕ؛ فنويث تؿرفٌ تهيقرّْ تهنفٕ هوىثهج تٌؼفه ٍؽؽ
تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ حِثّٖ .ينً رفقٖؿ ُؾٍ تهٌرٖضد حأً تهىوحد ٖرَؿوًّ هؼحؿتذ عّل
يّوًّ تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث يٌ تهرلؽى فٕ تهيؿتعل تهؽؿتقٖٓد فٕ ٍؽٓخ يّتوٌٖ
يؼروفد فٕ يضثل تهؿٖثوٖثذ ّتهَوّىّ .كؽ ترفلذ ُؾٍ تهٌرثةص يٌ ٌرثةص تهؽؿتقثذ تهرٕ
أضؿٖذ يعوًٖث ٍّؿحًٖث ّيً ُؾٍ تهؽؿتقثذ( تهقَٖؽ،

 2003؛ نّفثً 1995 ،؛ ٍحثف،

ّ .) 1992تهرٕ ُؽفذ إهٓ ررحٌ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهَيوٖثذ ٍوٓ تهنقّؿ ٌٍؽ ىوحد
تهيؿعود تٙقثقٖد.
ٍّوٓ ٍنف ؾهم ّضؽذ تهحثعسد أً ٌُثم تقرسٌثء ٌٍؽ يلثؿٌد ٌرثةص تهنفًٖ تهقثحٌ
ّتهرثقٌ تٙقثقًٖٖ فٕ عثٝذ يعؽّؽخ ،عٖز هّعي تـؽٖثؽ ٌقحد تٙؼىثء تهلثةَد هؽْ
ىوحد تهنف تهرثقٌ ٌٍِث هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ فٕ يّوًّ يلثؿٌد نقؿًٖ ٍثؽًٖٖ
يؼروفًٖ ّيلثؿٌد نقؿ ٍلؿٔ حنقؿ ٍلؿٔ آؼؿّ ،حوؿج ّكقيد نقؿًٖ يرضثٌقًٖ.
ٌُّث رضؽؿ تٛلثؿخ إهٓ أً تهؽؿتقثذ تهقثحلد هى ٖؿؽ فٕ ٌرثةضِث يسل ُؾت تهٌيى يً
تٝؼرٞف عٖز ؿنـذ تهؽؿتقثذ ٍوٓ تهنلف ًٍ تهؼىأ ٍّؽى تهحعز فٕ أقحثج ُؾٍ
تٙؼىثءّ .ؿحيث ٖلٖؿ ُؾت إهٓ تهعثضد هيـٖؽ يً تهؽؿتقثذ ّتهحعز هورعلق فٖيث إؾت نثً
ُؾت تهٌيى يً تٙؼىثء كؽ عؽز حثهنؽفد فٕ ُؾٍ تهٌَٖد أى أً ٌُثم أقحثحًث أؼؿْ.
نيث رى تهرّنل إهٓ أً تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ّكٌ حِث ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ
ٌٍؽ وؿج نقؿًٖ ٍثؽًٖٖ نثٌذ يرلثؿحدّٖ ،فقؿ ُؾت تهؼىأ حثٍرلثؽ تهىوحد حأً تهوؿج
ٖرى حئضؿتء وؿج رحثؽهٕ( وؿج تهحقى تّٙل فٕ يلثى تهنقؿ تهسثٌٕ ّحقى تهنقؿ تهسثٌٕ

115

فٕ يلثى تهنقؿ تّٙل)ّ ،تهؾٔ حؽّؿٍ َٖنف ٍؽى تيرٞم تهىوحد هلثٍؽخ أّ كثًٌّ ٖقثٍؽ فٕ
وؿج تهنقّؿ تهَثؽٖد حلنل نعٖظ ُّؾت ٖرفق يٌ ٌرثةص إعؽْ تهؽؿتقثذ عّل تهيّوًّ
(تهٌٖحغثّٔ.) 2006 ،
ّكؽ نثً ّتوعًث أً ٍؽؽ تٙؼىثء تهرٕ رّنوذ إهِٖث ُؾٍ تهؽؿتقد نثً نحٖؿتً ،إؾ
ٞ
تٌقضيذ يَيى ٌرثةص ُؾٍ تهؽؿتقد يٌ تهؽؿتقثذ تهرٕ رٌثّهذ ُؾت تهيّوًّ .فيس ً
تٌقضيذ تهؽؿتقد تهعثهٖٓد يٌ ؽؿتقد نل يً(ٍلٖل 2001 ،؛ ٍحؽ تهؿعيً ) 1999 ،حّضّؽ
أؼىثء عّل تهيفثُٖى تٙقثقٖد هونقّؿ يسل رعؽٖؽ كٖيد تهضـء تهييول فٕ لنل ُي َِىَٓ
عٖز َٖرحؿ تهىثهج تهضـء تهييول ننقؿ يً تهضـء غٖؿ تهييول ّهٖف يً تهنلّ ،ضثءذ
ؽؿتقد نل يً( تهعثٖم 1983 ،؛  Bull & Lee, 2006؛  )Tirosh, 2000يرّتفلد يٌ
تهٌرثةص تهرٕ رى تهرّنل إهِٖث حّضّؽ أؼىثء ٌثرضد ًٍ إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ حىؿٖلد ؼثىةد.
عٖز ٖلّى تهىثهج حرّعٖؽ تهيلثيثذ حوؿج أعؽ تهيلثيًٖ حَؽؽ ّٖ ٝغٖؿ تهحقى أّ ّٖعؽ
 ٝيً تهيوثٍف تهيلرؿمّ .كؽ َٖـْ ؾهم إهٓ تهرؿنٖـ
تهيلثيًٖ حئٖضثؽ تهلثقى تهيلرؿم حؽ ً
ٍوٓ تهؼّتؿـيٖثذ ؽًّ فِى هيٌَٓ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تهٌثرضد ّؿحىِث حؼحؿتذ عٖثرٖد
 ٝيً
ٖ ٞحعز تهىثهج ًٍ تهلثقى تهيلرؿم فٕ عثهد ضيٌ نقؿًٖ حؽ ً
هوىثهج .فيس ً
تهيوثٍف تهيلرؿم تٙنغؿ.
ّتهضؽٖؿ حثهؾنؿ أً تهٌرٖضد تهَثيد أيِؿذ رفثّرًث فٕ تٙؼىثء تهرٕ ّكٌ فِٖث ىوحد
تهٌَٖد ّنثً ُؾت تهرفثّذ فٕ يَيى تهعثٝذ هنثهظ ىوحد تهنف تهرثقٌ ،هنٌِّى كؽ
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رَؿوّت هؼحؿتذ يّقَد عّل تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد فٕ تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهسثيً
تٙقثقًّٖٖ ،فٕ تهرىحٖلثذ تهعقثحٖد فٕ يضثل تهَوّى ّتهرنٌّهّضٖث.
يٌبكشج اهشؤال اهذبٌٕ ّاهذٔ ٌص ؽوٓ:
يب اشخراخٖسٖبح اهخفنٖر هدْ عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشٖج اهيؤدٖج
هوّكّػ فٕ أخعبء يفبُٖى اهنشّر تٌّؽِٖب اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج ّفٕ اهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
ريذ تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل يً ؼٞل يلثحود سٞسًٖ ىثهحثً ييً أضثحّت حىؿٖلد
غٖؿ نعٖعد ًٍ تهَؽٖؽ يً فلؿتذ تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ ّتهؾًٖ قةوّت ًٍ تقرؿترٖضٖد
تهرفنٖؿ تهرٕ ترحَُّث فٕ عوِى هيقثةل ٍوٓ تهنقّؿّ ،رى رعوٖل ّرنٌٖف ُؾٍ تهحٖثٌثذ
ّفؿـ تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد أسٌثء تهرَثيل يٌ يفثُٖى تهنقّؿ ّإضؿتء تهَيوٖثذ
ٍوِٖث ،ييث ٖفٖؽ فٕ يَؿفد تٛضؿتءتذ تهؾٌُٖد تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد ّنٖفٖد ٍيل يسل ُؾٍ
تٛضؿتءتذ ّيعثّهد فِى ٌلّةِث ّضؾّؿُث هؽِٖى.
هلؽ أيِؿذ ٌرثةص تهيلثحٞذ ّضّؽ رًٌّ فٕ تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد
ٙؼىثء تهىوحد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثّ ،رَرحؿ إقرؿترٖضٖد تهرَثيل يٌ تهنقّؿ
نأٍؽتؽ نعٖعد يً أنسؿُث يِّؿتً ،عٖز َٖثهص تهىوحد تهضـء تهنعٖظ ّتهضـء تهَلؿٔ
نأٌِيث أٍؽتؽ نعٖعد حٌِٖيث فثنل يثَّٖ ،ثهص حقى ّيلثى تهنقؿ تهَثؽٔ نَؽؽًٖ
نعٖعًٖ يٌفنوًّٖٖ ،رى تهرؿنٖـ ٍوٓ ٍؽؽ تهيٌثـل تهَلؿٖد ؽًّ تُٝريثى حثهلٖيد تهينثٌٖد
هٍٚؽتؽ ٌٍؽ إضؿتء تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ تهَلؿٖٓدّٖ ،ؿضٌ ؾهم إهٓ ٍؽى تهيَؿفد تهنعٖعد
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هٌٚييد ّنٖفٖد حٌثء نل ٌيثى ّتهؿحى حٌِٖثّ .كؽ ترفلذ روم تهٌرثةص يٌ ؽؿتقد ( Murray
& Newstead, 2006؛ّ ،) Mclead & Newmarch, 1991تهرٕ عثّهذ يَؿفد نٖفٖد
رَثيل تهىوحد يٌ تهنقّؿّ ،تهرٕ أيِؿذ أً تهىوحد ٖرَثيوًّ يٌ تهنقؿ نَؽؽًٖ نعٖعًٖ
يٌفنوًٖ.
أيث تقرؼؽتى تٙىفثل تهيرنؿؿ ٝقرؿترٖضٖد يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ ٌٍؽ
إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد فلؽ رّتفلذ يٌ ٌرثةص ؽؿتقد أعيؽ(  ) 1993تهرٕ حٌٖذ أً تهىوحد
ٖرَثيوًّ يٌ ٍيوٖد ضيٌ تهنقّؿ تهَلؿٖٓد ٍوٓ غؿتؿ تهضيٌ فٕ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ؽًّ
يؿتٍثخ تهلٖيد تهينثٌٖد ؽتؼل تهَؽؽّ ،كؽ ٖفقؿ ؾهم حأً تهىوحد ٌّرٖضد هرَثيوِى تهّٖيٕ يٌ
ًٌّ يًَٖ يً تٍٙؽتؽ ٖرلنل هؽِٖى رنّؿ أً تهرغٖؿ فٕ نّؿخ تهَؽؽ يً ٌيثى ٍؽؽٔ إهٓ
آؼؿ ٖ ٝغٖؿ يً يفِّيَ ّإضؿتء تهَيوٖثذ ٍوَّٖ ،كؽ ُر َِـَْ ُؾٍ تهٌرٖضد إهٓ ٍؽى فَثهٖد
ىؿق تهرؽؿٖف تهرٕ ٖرحَِث تهيَويًّ فٕ رؽؿٖف تهيِثؿتذ تهعقثحٖد تٙقثقٖدٍّ ،ؽى إحؽتء
تُٝريثى تهنثفٕ حثهرؿنٖـ ٍوٓ تهفِى هؼنثةم تهَيوٖثذٍّ ،ؽى رّفٖؿ تهّكذ تهنثفٕ
هورؽؿٖج ّتهيؿتً يً ؼٞل أٌلىد يٞةيد ّينييد هِؾت تهغؿه.
نيث ترفلذ تهؽؿتقد تهعثهٖٓد يٌ ؽؿتقد ُٖـؿ ّأّحـ( ) Haser & UBUZ , 2003
حثهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،عٖز ىحق تهىوحد يفِّى تهرنثفؤ يً أضل
تهعنّل ٍوٓ ٍؽؽ نقؿٔ يً نقؿ غٖؿ علٖلٕ ،فٌَؽ نرثحد تهَؽؽ تهنقؿٔ يً تهنقؿ
كثى تهنسٖؿ يً تهىوحد حوؿج تهحقى ّتهيلثى حَؽؽ يًَٖ ُنؾت

12 2  6
=
8 2 4

6
4

ّ .كؽ َّٖؽ ؾهم
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إهٓ أً تهىوحد هى ٖرينٌّت يً فِى تهيفثُٖى تٙقثقٖد هونقّؿ ّأقوّج تهرَثيل يَِث ّإؽؿتم
تهَٞكد حٌِٖث حلنل قوٖى.
ف فٕ كؽؿخ تهىوحد ٍوٓ إضؿتء تهؼّتؿـيٖثذ حىؿٖلد
ّكؽ رحًٖ يً تهيلثحود وَ ٌ
نعٖعد؛ عٖز ٖوضأ تهىوحد إهٓ إرحثً ؼىّتذ غٖؿ نعٖعد فٕ قحٖل تهعنّل ٍوٓ
ٖ ٞنرج تهىثهج تهَؽؽ تهنقؿٔ حنّؿخ نقؿ غٖؿ
تٛضثحد ؽًّ فِى هِؾٍ تهؼىّتذ ،فيس ً
علٖلٕ حضيٌ تهَؽؽ تهنعٖظ ّحقى تهنقؿ يسل ّ ، 4 = 3  1 = 3 1ؿحيث ٖنًّ تهقحج ٍؽى
2

2

2

إؽؿتم تهىثهج هيفِّى تهَؽؽ تهنقؿٔ ٍّؽى يؿّؿٍ حؼحؿتذ نثفٖد هرعّٖل تهَؽؽ تهنقؿٔ
a
إهٓ نّؿخ
b

يسل رعّٖل

هيَلّهٖد تهضّتج هٖؽؿم أً

1
2

3
1
2

إهٓ
3

7
2

أّ تهَنفُ .ؾت حثٛوثفد إهٓ ٍؽى فعم تهىثهج

ٖ ٝينً أً رقثّٔ

ّ . 4نثٌذ ُؾٍ تهٌرثةص يرفلد يٌ
2

ٌرثةص تهؽؿتقد تهرٕ أضؿتُث(  ،) Eelwanger, 1973حغؿه تهرَؿف ٍوٓ ىؿق رفنٖؿ
ىثهج يً تهنف تهقثؽف أسٌثء عوَ هيقثةل ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّ .كؽ رّنل
إهٓ يضيٍّد يً تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ترحَِث تهىثهج فٕ تهرَثيل يٌ تهنقّؿ ّإضؿتء
تهَيوٖثذ ٍوِٖث ،فٌَؽ تهرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ ٍلؿٔ ّضؽ أً تهىثهج عّٓل تهنقؿ يً
ؼٞل ضيٌ حقى تهنقؿ ّيلثيَ ّّوٌ فثنود ٍلؿٖد ٍوٓ ٖقثؿ تهيٌـهد تهرٕ ٍوٓ تهٖيًٖ
2
10

= . 1.2 = 10 + 2
نيث ّهّعي يً يلثحود تهىوحد أً هؽِٖى تقرؿترٖضٖد ؼثىةد فٕ رَيٖى حَه تهلّتٍؽ

ٍوٓ تٍٙؽتؽ تهنعٖعد أنسؿ يً تهٞـى ،عٖز يً تهيَؿّف أً تهَؽؽ تهنعٖظ ٖـٖؽ
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حّضّؽ نفؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهَؽؽ ّٖ ٝنًّ هَ أُيٖد ٍوٓ ٖقثؿ تهَؽؽ حٌٖيث فٕ تهنقّؿ
تهَلؿٖد رٌَنف ُؾٍ تهلثٍؽخ ،فثهىٞج ٖ ٝفِيًّ ُؾٍ تهلّتٍؽ ّٖيٖوًّ إهٓ رضثُل تهنفؿ
ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ تهَلؿٖد تهيرقثّٖد فٕ تهَؽؽ تهنعٖظّ ،كؽ ضثءذ ُؾٍ تهٌرٖضد يرفلد
يٌ ٌرثةص ؽؿتقد( ّ ،)Sharma, 1991تهرٕ ألثؿذ إهٓ أً تٙىفثل تقرؼؽيّت يضيٍّد
يرٌٍّد يً تٝقرؿترٖضٖثذ فٕ عل تهيقثةل ٍوٓ تهنقّؿ تهَلؿٖدّ ،أً تهىوحد ٍييّت
حَه تهلّتٍؽ يً تٍٙؽتؽ تهنعٖعد إهٓ تهنقّؿ.
ّفٖيث ٖرَوق حثقرؿترٖضٖد ٍؽى ٌقحد تهضـء إهٓ تهنل حل ٙضـتء أؼؿْ فلؽ ألثؿذ
ٌرثةص تهيلثحٞذ حأً تهىوحد رٌيؿ هوضـء تهييول نضـء يً ضـء آؼؿ ّ ٝرؿتٍٕ يفِّى
تهنقؿّ .كؽ ٖؿضٌ ؾهم إهٓ ٍؽى فِى تهَٞكد حًٖ تهضـء ّتهنل ّيفِّى تهنقؿ نأضـتء يً
نل ّهٖف يً ضـء آؼؿُّ ،ؾت ٖرفق يٌ ٌرثةص تهؽؿتقثذ عّل تهيّوًّ(ٍحؽ تهؿعيً،
 1999؛ Murray and Newstead, 1998؛ .)Mason and Tooly, 1992
ّكؽ رحًٖ أً تهٌرثةص تهرٕ رّنل إهِٖث نل يً

( Stainly, 2003؛ & Mason

 )Tooly, 1992رٌقضى يٌ تهٌرثةص تهرٕ رى تهرّنل إهِٖث فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد حّضّؽ رفنٖؿ
يرحثؽل حثهؿحى حًٖ تهيَؿفد تهقثحلد ّتهيَؿفد تهضؽٖؽخّ ،ؾهم ٌٍؽ يلثؿٌد تهنقّؿ تهَلؿٖد،
عٖز َٖيل تهىوحد ٍوٓ نرثحد تهنقؿ تهَلؿٔ ٍوٓ نّؿخ نقؿ ٍثؽٔ حقىَ تهَؽؽ
تهنعٖظ ّيلثيَ تهضـء تهَلؿّٖٔ ،ينً رفقٖؿ ؾهم حثهوَف فٕ تهيفثُٖى تهؿٖثوٖد
تٙقثقٖد هوىوحدّ ،إهٓ ٍؽى يَؿفد تهَٞكد حًٖ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد.
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نيث ّأيِؿذ ٌرثةص تهيلثحٞذ تهرٕ أضؿٖذ يٌ تهىوحد حأٌِى

َٖرلؽًّ حأً ّضّؽ

تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ تهَؽؽ تهنقؿٔ ٖضَوَ ؽتةيثً أنحؿ يً تهنقؿ حغه تهٌيؿ ًٍ ًٌّ تهنقؿ
علٖلًٖث نثً أى غٖؿ علٖلّٕ ،حأً تهنّؿخ تهنقؿٖد

a
b

هِث ؽتةيًث كٖيد رلل ًٍ ّتعؽ

6
1
6
نعٖظّ ،حِؾت فئٌِى َٖرحؿًّ حأً < ّ ، 1أً > 1
3
3
2
6
حأً تهنقؿ
3
1
2

ّٖ ،فقؿ ُؾت حثٍرلثؽ تهىوحد

ٍحثؿخ ًٍ أضـتء ّحثهرثهٕ فِٕ تكل يً ّتعؽ نعٖظ ُّٕ ،حثهرثهٕ أكل يً

ٌِٙ 1ث رعرّٔ ٍوٓ ٍؽؽ نعٖظ ُّّ تهّتعؽ.

عٖز تٌقضيذ ُؾٍ تهٌرٖضد يٌ ؽؿتقد

(كحلوت والحموري 1999 ،؛ .)Graeber & Tirosh , 1990
ّهلؽ تٌفؿؽذ تهؽؿتقد تهعثهٖد حّضّؽ تقرؿترٖضٖثذ هى ررَؿه هِث تهؽؿتقثذ تهقثحلد
يً كحلّ ،رَرحؿ تقرؿترٖضٖد تهرفقٖؿ تهؼثىب هَٞكد تهحقى ّتهيلثى حثهلٖيد تهعلٖلٖد هونقؿ
يً أحؿـ ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ ،فٌَؽ تهرعّٖل يً نقؿ ٍثؽٔ إهٓ ٍؽؽ نقؿٔ ٖلّى تهىوحد
6
حنرثحد حقى تهنقؿ غٖؿ تهعلٖلٕ
4

ٍوٓ نّؿخ عثنل ضيٌ ينًٌّٖ هوَؽؽ قرد( ) 1  5  6

ّّوٌ أعؽُيث نَؽؽ نعٖظ ّتٙؼؿ نحقى هونقؿ ُنؾت

5
4

ّ . 1كؽ َّٖؽ ّضّؽ يسل ُؾٍ

تٝقرؿترٖضٖثذ إهٓ ّضّؽ أؼىثء يقرٌؽخ ٍوٓ تهيَؿفد تهقثحلد هوىوحد فلؽ رنًّ يَؿفد
تهىوحد غٖؿ نعٖعد أّ كثةيد ٍوٓ فِى يعؽّؽ فرلنل ينؽؿًت هٞقرضثحثذ غٖؿ تهنعٖعد.
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يٌبكشج اهشؤال اهذبهد ّاهذٔ ٌص ؽوٓ:
يب يدْ خيشم عوتج نل يً اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشٖج
تبشخراخٖسٖبح اهضل اهيؤدٖج هألخعبء اهشبئؾج فٕ يفبُٖى اهنشّر تٌّؽِٖب اهؾبدٖج
ّاهؾشرٖج ّاهؾيوٖبح ؽوِٖب؟
ريذ تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل حثٍٝريثؽ ٍوٓ تٙقةود فٕ تهيلثحٞذ تهرٕ رى
إضؿتؤُث يٌ تهىوحدّ ،ؾهم هيَؿفد يؽْ ريقم تهىثهج ٍوٓ تقرؼؽتى تقرؿترٖضٖد تهعل
تهيؤؽٖد هوؼىأ تهلثةٌ يً ؼٞل إٍثؽخ ىؿط تهقؤتل ٍوٓ نل ىثهج ريذ يلثحورَ يؿخ
 ٝيلثحِثً ،رحٌ ؾهم عقثج تهٌقج تهيةّٖد هسحثذ تهىوحد ٍوٓ
أؼؿْ ،سى إٍىثةَ قؤت ً
تقرؼؽتى تٝقرؿترٖضٖثذ تهيؤؽٖد هٚؼىثء تهلثةَد فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،هؽْ
ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ نلٍ ٍوٓ عؽخ.
ّكؽ أيِؿذ ٌرثةص تٛضثحد ٍوٓ ُؾت تهقؤتل حلنل ٍثى أً أنسؿ يً ٌنف تهىوحد
تهؾًٖ ريذ يلثحورِى ٖريقنًّ حثقرؿترٖضٖثذ تهعل تهيؤؽٖد هّكٍِّى فٕ تهؼىأ فٕ يفثُٖى
تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث حًٖ تهعل تّٙل ّتهسثٌٕ هويلثحود ،عٖز هّعي أً تهىوحد كؽ أضثحّت
حٌفف تهؼىأ تهّتؿؽ فٕ تٝؼرحثؿّ ،أٍثؽّت إٌرثش ٌفف تٙؼىثء فٕ تهيلثحود ،نيث ّهّعي أً
تهٌقحد تهيةّٖد هسحثذ تقرؿترٖضٖثذ تهعل هؽْ ىوحد تهنف تهؼثيف أٍوٓ يً ٌقحرٕ تهسحثذ
هؽْ ىوحد تهنفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌٌُّ .ث ٖضؽؿ تٛلثؿخ إهٓ أٌَ فٕ تهعثٝذ تهرٕ رؿتضٌ
تهىثهج فِٖث ًٍ تهعل تّٙل تهؼثىب فئً ُؾت تهرؿتضٌ نثً هنثهظ تهعل تهنعٖظ.
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ُّؾت ٖؽل ٍوٓ أً إضثحثذ تهىوحد يٌِضٖد ّأً هؽِٖى يحثؽا ّيَرلؽتذ سثحرد
ّيرأنود حؽؿضد ٍثهٖدّ ،حأً ُؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ هٖقذ ٍلّتةٖدّ ،إٌيث هِث ٍيق فٕ تهحٌٖد
تهيَؿفٖد هوىثهجّ ،يرضؾؿخ فٕ ٍلّهِى ،إؾ ٖريقم تهيرَوى حيث هؽَٖ يً تهيَؿفد يٌ أٌِث كؽ
رنًّ غٖؿ نعٖعد؛ ٌِٙث رلؽى هَ رفقٖؿتذ رحؽّ يلٌٌ.،

 ٞفٕ رٌيٖى
نيث ّرَنف ؼو ً

تهؼحؿتذ ؿغى نٌِّث ٌرٖضد هَيوٖثذ ٌلىد ّيلنّؿخ ُّ ،ؾت يث أنؽذ ٍوَٖ حٖثضَٖ حأً
تهرلّٖك ّتٛؿحثم تهؾٔ ٖيِؿٍ تهىوحد فٕ رَوى تهيفثُٖىٖ ،ينً أً ٖنًّ يؿؽٍ أّ ينؽؿٍ
إهٓ تهرَثؿه حًٖ تهيَؿفد تهقثحلد ّتهيَؿفد ّتهيفثُٖى تهرٕ ٖعثّهًّ تنرقثحِث.فئؾت نثٌذ
تهيَؿفد تهضؽٖؽخ يرَثؿود يٌ يَؿفد تهىثهج ّٖقرعٖل ؿحىِث حيَؿفرَ تهقثحلد ،فٖعثّل
تهيرَوى عفي تهفنؿخ حأٔ ىؿٖلدٌٍّ ،ؽيث ٖعثّل تقرؽٍثءُث ٖعؽز رؾنؿ ضـةٕ ّيلٍّ ،ييث
ٖؤؽٔ إهٓ تٙؼىثءّ ،تهرٕ كؽ رلنل ضـءًت يً ُٖنل تهحٌٓ تهرٕ ررفثٍل يٌ تهيفثُٖى تهضؽٖؽخ
ّرؤسؿ حلنل قوحٕ ّرؤؽٔ إهٓ رّهٖؽ تهَؽٖؽ يً تٙؼىثء  .نيث ّررفق ُؾٍ تهٌرثةص يٌ ٌرثةص
تهؽؿتقد تهرٕ كثى حِث( ٌٍ )Erlwanger, 1973ؽ يعثّهرَ رَؿف يؽْ سحثذ ىفل يً ىوحد
تهنف تهقثؽف ٍوٓ تقرؼؽتى ٌفف تقرؿترٖضٖثذ تهعل تهرٕ كؽيِث أّل يؿخ يً ؼٞل يلثحود
يىّهد يٌ ُؾت تهىفل .فلؽ ّضؽ أً إضثحد تهىثهج نثٌذ يٌِضٖدّ ،رؿرنـ ٍوٓ يَؿفد غٖؿ
نعٖعد أرلٌِث تهىثهج فٕ ؽؿّف قثحلد ،نيث ّأٌِث نثٌذ يحٌٖد ٍوٓ كّتٍؽ سثحرد ّهٖقذ
ٍلّتةٖد ،إؾ ريقم تهىثهج حيث هؽَٖ يً تهيَؿفد حثهؿغى يً نٌِّث غٖؿ نعٖعد.
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يٌبكشج ؽبيج:
ٖرٌثّل ُؾت تهضـء ضثٌحثً يً يعثّهد تهرفقٖؿ هوٌرثةص تهرٕ رّنوذ إهِٖث ُؾٍ تهؽؿتقد
فٖيث ٖرَوق حىحَٖد ُؾٍ تٙؼىثء ّتهَّتيل تهرٕ كؽ أسؿذ ٍوٓ ّضّؽ ُؾت تهنى ّتهرًٌّ يً
تٙؼىثء تهلثةَد ،إوثفد إهٓ ّضّؽ تهَؽٖؽ يً تقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهينثعحد هِث فٕ تهحٌٖد
تهيَؿفٖد هوىثهج ّريقنَ حِث.
رَرحؿ تهنقّؿ ضـءًت ؿةٖقثً يً تهؿٖثوٖثذ ّيً تهيّوٍّثذ تهيِيد فٕ
تهيلؿؿتذ تهؽؿتقٖدّ ،رلنل كثٍؽخ هويفثُٖى فِٖثٌّ ،يؿتً هغٖثج فِى تهىٞج هيفثُٖى
تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ،رَؽؽذ أؼىثء تهىوحد فٕ ُؾت تهيّوًّّ ،نسؿذ تٙقحثج تهرٕ
رؿضٌ حؽّؿُث إهٓ ٍّتيل يرَؽؽخ ،فؿحيث رَّؽ إهٓ ٍؽى ّضّؽ أقثف يفثُٖيٕ فٕ تهحٌٖد
تهيَؿفٖد هؽْ تهىثهجّ ،نؾهم كؽ ٌؿضٌ تهقحج إهٓ ٌقٖثً تهيَؿفد تهقثحلد ييث ٖؽل ٍوٓ
ّضّؽ فضّخ ّتقَد فٕ ٍيوٖد تهرَوىّ ،ؿحيث ٖنًّ رَوى ُؾت تهيّوًّ ٍّؽى ؿحىَ حثهعٖثخ
تهّٖيٖد ٖؼوق ًٌٍّث يً تهنَّحد فٕ فِى تهىوحد هونقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثٌٌ ّٝ .قٓ أً
هويَوى ّىؿٖلد رؽؿٖقَ تهلثةيد ٍوٓ تهعفي ّتهرولًٖ ّتُٝريثى حئٌِثء تهيلؿؿ تهؽؿتقّٕ ،كود
يلثؿند تهىوحد فٕ أسٌثء تهلؿط ّعل تهريثؿًّٖ ،تهٌلم فٕ رلؽٖى تهرغؾٖد تهؿتضَد هوىوحد
ؽّؿًت فٕ رنًّ يسل ُؾٍ تٙؼىثء.
نيث َُّٖؽ تهنرثج تهيؽؿقٕ ينؽؿتً أقثقًٖث فٕ تنرقثج تهىثهج هويفثُٖى فٕ
تهنقّؿ ،عٖز ٖحؽأ تهىوحد فٕ تهرَؿف ٍوٓ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث ؼٞل
تهنفّف يً تّٙل عرٓ تهقثؽف تٙقثقٕ ،سى حَؽ ؾهم ٖرىؿق إهِٖث يً ؼٞل يّتوٌٖ
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يرَؽؽخ نثٍٙؽتؽ تهٌقحٖد ّتهٌقحد ّتهرٌثقجّ ،يً ؼٞل يؿتضَد هويٌِثش تهؽؿتقٕ ّتٝىًٞ
ٍوٓ يث ٖعرَّٖ يً يّتوٌٖ يرَولد حثٌٙييد تهَؽؽٖد ّنٖفٖد ىؿعِث ّتهؿحى حٌِٖث ؼٞل
تهنفّف تهيرَؽؽخٖ ،روظ ّضّؽ أٌييد ٍؽؽٖد يً تٍٙؽتؽ تهنعٖعد ّتٍٙؽتؽ تهٌقحٖد
ّيٌِث تهنقّؿ حٌٍِّٖث تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد يرؿتحىد ّينيود هحَوِث تهحَهّ ،أً ٌُثم
تهَؽٖؽ يً تٌٙلىد ّتهريسٖٞذّ ،هنً ٖحؽّ أً ٍؽى كؽؿخ تهىوحد ٍوٓ تهؿحى حًٖ تهيفثُٖى
ّتهَيوٖثذ ٍوِٖثٖ ،ؿرحى حلود تُٝريثى حثقرؼؽتى تهّقثةل تهيٌثقحد نثهؿقّى ّتهيضقيثذ
ّتٙلنثل تٖٛوثعٖد هرّوٖظ روم تهيفثُٖى ّنقؿ تهفضّخ تهرٕ يً تهيينً رلنوِث ّرؤؽٔ
إهٓ تٙؼىثء هؽْ تهىوحد.
ّؿحيث نثً هيِّؿ تٗٝذ تهعثقحد ّتٍريثؽ تهىوحد ٍوِٖث أؽْ إهٓ ّضّؽ ؼول فٕ
يَؿفد ّإرلثً تهىوحد ٛضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ّيَؿفد تهؼىّتذ تهٞـيد هوعل تهيٌثقج.
نيث أً ٍؽى يَؿفد تهىوحد حأؼىثةِى قّتء تهرٕ ّكَّت حِث ؼٞل عل تهريثؿًٖ أّ
تٝؼرحثؿتذ كؽ ٖنًّ ينؽؿًت ُثيًث هٞقريؿتؿ فٕ يسل ّضّؽ ُؾٍ تٙؼىثء هؽْ تهىوحد.
فيَؿفد تهىثهج نٖف ّأًٖ ّكٌ فٕ تهؼىأ ٍثؽخ ٖؤؽٔ إهٓ رَـٖـ تهرَوى ّرعلٖق فِى أٍيق
هويفِّى أّ تهَيوٖد تهعقثحٖد ،حثٛوثفد إهٓ إينثٌٖد رضٌج تهّكًّ فٕ تهؼىأ يؿخ أؼؿْ.
ّؼٞند تهلّل إً رَوى تهؿٖثوٖثذ هٖقذ يقأهد تنرقثج يضيٍّد يً تهعلثةق
تهيٌفنود ّعفيِث ،حل ُّ ٍيوٖد رلضٌٖ ت ٝقرَٖثج ّرَـٖـٍ فٕ حٌٖد ُؾت تهعلل ٝنرقثج
ٌيؿخ لثيود عّل تهَٞكثذ تهيرحثؽهد تهرٕ ٌٖىّٔ ٍوِٖث.
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اهخّضٖبح
حٌث ّء ٍوٓ ٌرثةص تهؽؿتقد ٖينً تهؼؿّش حثهرّنٖثذ تٗرٖد:
ٌيؿًت هّضّؽ ُؾت تهرًٌّ فٕ تٙؼىثء فٕ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث؛ فئً تهحثعسدرّنٕ حئضؿتء تهيـٖؽ يً تهؽؿتقثذ عّل يَؿفد تهيَويًٖ نٖفٖد رَوٖى تهيعرّْ تهؿٖثوٕ،
ّأسؿ تقرؼؽتى أقثهٖج تهرؽؿٖف تهيَريؽخ ٍوٓ تهيَؿفد تهلثةيد ٍوٓ تهفِىّ .يً ُؾٍ تقرؼؽتى
تهرَوى تهٌلى ّرّوٖظ تهيفثُٖى حثقرؼؽتى تهّقثةل ٍوٓ يؽْ إؽؿتم تهىوحد هويفثُٖى
تهؿٖثوٖد ّرٞلٕ تهّكًّ فٕ تهؼىأ.
وؿّؿخ تُٝريثى حأّؿتق تٝيرعثٌثذ ّحثهّتضج تهحٖرّٕ ،يرثحَد تٙؼىثء تهؿٖثوٖد تهرٕٖلٌ فِٖث تهىوحدّ ،ؽؿتقد أسؿُث ٍوٓ رىّؿ يَؿفرِى ّإرلثٌِى هويفثُٖى ّتهيِثؿتذ
تهؿٖثوٖد.
رّنٕ تهحثعسد تٛؽتؿتذ تهرؿحّٖد ّأكقثى تٛلؿتف حيقثٍؽخ تهيَويًٖ فٕ رلؼٖمتٙؼىثء ّتٙقحثج تهنثيٌد ّؿتء يِّؿُث ،يً ؼٞل تؼرحثؿتذ يلٌٌد ٖرى حٌثؤُث ؼنٖنًث
هِؾت تهغؿهّٖ .ينً تٝقرَثٌد حثٙؽّتذ تهيقرؼؽيد فٕ ُؾٍ تهؽؿتقد ،حثٛوثفد إهٓ
يٌثكلد ٌرثةص ُؾٍ تهؽؿتقد ّأؼؾُث حًَٖ تٍٝرحثؿ ّتٝقرفثؽخ يٌِث فٕ ّوٌ تهؼىى
تهَٞضٖد.

تهلٖثى ححعّز أؼؿْ رِؽف إهٓ تهرعلق يً أٌيثى تٙؼىثء تهرٕ ّضؽذ فٕ ُؾٍتهؽؿتقدّ ،تهحعز ًٍ أؼىثء أؼؿْ ٖلٌ فِٖث تهىوحد فٕ يّوًّ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد
ٍوٓ ٌٍٖد أؼؿْ يً فوقىًّٖ ،حأً روى تهيؽتؿف تهؼثند ّيؽتؿف ّنثهد تهغّز.
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ٍلؽ ؽّؿتذ هويَويًٖ ّؼنّنًث كحل تهؼؽيد ّؽؼّهِى فٕ قوم تهرؿحٖد ّتهرَوٖى ٍوٓ أًرؿنـ ُؾٍ تهؽّؿتذ ٍوٓ رَؿف تٙؼىثء تهلثةَد تهرٕ ٖلٌ فِٖث تهىوحدٍّ ،وٓ تهيعرّْ
تهؽؿتقٕ تهّتؿؽ فٕ تهنرج تهيؽؿقٖدّ ،ؽؿتقد أسؿُث ٍوٓ رىّؿ يَؿفرِى نٖفٖد رَوٖى
تهيعرّْ تهؿٖثوّٕ ،تٌؼفثه ٌقحد ّكًّ تهىوحد حثٙؼىثء.
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أيحّقَٖؽٍٔ ،حؽ تهلل ؛ تهحوّلٕ ،قوٖيثً(  .) 2009عرائق خدرٖس اهؾوّى( يفثُٖى ّرىحٖلثذ
ٍيوٖد) ى( ٍ ،) 1يثً ،تٙؿؽً :ؽتؿ تهيقٖؿخ هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ ّتهىحثٍد.
 أيحّ قَٖؽٍٔ ،حؽ تهللّ ،ؼىثحٖدٍ ،حؽ تهللّ ،تهنثؿيٍٕ ،حؽ تهلل(

 .) 2005تٙؼىثء

تهيفثُٖيٖد تهيؿرحىد حيٌثُص تهحعز تهَويٕ تهرؿحّٔ هؽْ ىوحد تهؽؿتقثذ تهَوٖث حنوٖد تهرؿحٖد
– ضثيَد كثحّف .يضود ضثيَد تهلثؿكد هوَوّى تهلؿٍٖد ّتٌٛقثٌٖد . 260  239 ،) 2 ( 2
يرّفؿ ٍوٓ تهيّكٌ تٛهنرؿٌّٕ

www.squ.edu.com

أحّ ٍلٖل ،إحؿتُٖى(  .) 2001ؽؿتقد رعوٖوٖد ٙؼىثء تهىوحد فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ
تهنقّؿ تهَثؽٖد هؽْ ىوحد تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ فٕ يٌىلد تهضٌّج هيعثفيد تهؼوٖل

.

ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،ضثيَد تهلؽف ،أحّ ؽٖف ،فوقىًٖ.
أحّ ـٌٖد ،فؿٖؽ(  .) 2003يٌبُز اهرٖبظٖبح اهيدرشّٖج ّخدرٖشِب  ،تهلثُؿخ ،ينؿ :ينرحد
تهفٞط هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.
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أحّ ٍّؽخ ،قوٖى(  .) 2006أسؿ تقرؼؽتى تهٌيّؾش تهحٌثةٕ فٕ رؽؿٖف تهؿٖثوٖثذ ٍوٓ رٌيٖد
يِثؿتذ تهرفنٖؿ تهيٌيّيٕ ّتٝعرفثي حِث هؽْ ىٞج تهنف تهقثحٌ تٙقثقٕ حغـخ  .ؿقثهد
يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،تهضثيَد تٛقٞيٖد،غـخ ،فوقىًٖ.

أحّ ٍّتؽ ،فؿٖثل(  .) 2006رىّٖؿ تؼرحثؿ رلؼٖنٕ يعنٕ تهيؿضٌ هونلف ًٍ تٙؼىثء
تهرٕ ٖلٌ فِٖث ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثؽف ّتهقثحٌ فٕ يثؽخ تهؿٖثوٖثذ فٕ تٙؿؽً .
ؿقثهد ؽنرّؿتٍ غٖؿ يٌلّؿخ ،تهضثيَد تٙؿؽٌٖدٍ ،يثً ،تٙؿؽً.
أحّ يوّطٍ ،فثٌد(  .) 2005أذر أٌيّذر يلخرش هؾالر اهخضّراح اهخعأ هويفبُٖى اهرٖبظٖج
هدْ اهعالة يٌخفظٕ اهخضضٖل فٕ اهضف اهشبتؼ األشبشٕ تغزث

 .تهيؤريؿ تهرؿحّٔ

تهسثٌٕ( تهىفل تهفوقىٌٖٕ حًٖ رعؽٖثذ تهّتكٌ ّىيّعثذ تهيقرلحل) فٕ تهفرؿخ
يً  2005 / 11/ 23  22ى ،تهضثيَد تٛقٞيٖد ،غـخ ،فوقىًٖ.
حؽّٔ ،ؿيوثً(  .) 2008خظيًٖ اهخفنٖر اهرٖبظٕ فٕ ترٌبيز اهرٖبظٖبح اهيدرشٖج
ى( ٍ ،) 1يثً ،تٙؿؽً :ؽتؿ تهفنؿ.

تهحقرٌضٕ ،ينىفٓ(  .) 1993أٌيثى أؼىثء ىوحد تهنفّف تهؿتحٌ ّتهؼثيف ّتهقثؽف فٕ
يفثُٖى تهوؿج ّتهلقيد ّيِثؿتذ عقثحِث

 .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،تهضثيَد

تٙؿؽٌٖدٍ ،يثً ،تٙؿؽً.
ضيل ،يعيؽ(  .) 2001اهؾيوٖبح اهذٌُٖج ّيِبراح اهخفنٖر يً خالل ؽيوّٖخٕ اهخؾوى
ّاهخؾوٖى ى(  ،) 2تهًَٖ ،تٛيثؿتذ تهَؿحٖد تهيرعؽخ :ؽتؿ تهنرثج تهضثيَٕ.
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تهعؿّج ،يضؽٔ(  .) 2002أسؿ تقرؼؽتى ٌيّؾش أّـّحل تهرَوٖيٕ فٕ يَثهضد تٙؼىثء
تهيفثُٖيٖد تهؿٖثوٖد تهلثةَد هؽْ ىوحد تهنف تهسثيً تٙقثقٕ

 .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ

يٌلّؿخ ،ضثيَد يؤرد ،يؤرد ،تٙؿؽً.
تهعيّؿٌُٔ ،ؽّ ،تهنعوّذ ،أعيؽ(  .) 1999يؽْ ترلثً ىوحد تهنفّف تهؿتحٌ إهٓ تهقثؽف
فٕ يعثفيد تهَثنيدٍ/يثً هيفِّى تهنقؿ .ؽؿتقثذ ،تهَوّى تهرؿحّٖد . 195  186 ،) 2 ( 26

تهعثٖم ،قثيٕ(  .) 1983رعوٖل أؼىثء رٞيٖؾ تهنف تهقثؽف تٝحرؽتةٕ فٕ تٙؿؽً فٕ
ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖدّ ،تهَٞكد حًٖ تنرقثحِى هوغد تهؿٖثوٖد ّرعنٖوِى فٕ ضيٌ
ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖد .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،ضثيَد تهٖؿيّم ،إؿحؽ ،تٙؿؽً.
ؼوٖفد ،ؼوٖفد(  .) 1985خدرٖس اهرٖبظٖبح فٕ اهخؾوٖى األشبشٕ  ،تهلثُؿخ ،ينؿ :ينرحد
تٌٙضوّ تهينؿٖد.

تهؼثهؽٔ ،يّقٓ(  .) 1998تهيفثُٖى تهحؽٖود تهرٕ ٖعيوِث ىوحد تهنف تهعثؽٔ ٍلؿ تهَويٕ
عّل تهؿّتحى تهنٖيثّٖٓد  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،ضثيَد حٖؿـٖذ ،حٖؿـٖذ،
فوقىًٖ.
ؽتّؽّ ،ؽٌٖ ّ ،تهيفرٕ ،يعيؽّ ،يٌٖث ،فثٖـ(  .) 1981خؾوٖى ّخؾوى اهرٖبظٖبح  ،تهلثُؿخ،
ينؿ :ؽتؿ تهسلثفد هوىحثٍد ّتهٌلؿ.
ؿتلؽٍ ،وّٕ ،تهٌضؽٔ ،أعيؽّ ،تهِثؽٔ ،يٌٓ(

 .) 2003عرق ّأشبهٖة ّاشخراخٖسٖبح

ضدٖذج فٕ خدرٖس اهؾوّى ى(  ،) 1تهلثُؿخ ،ينؿ :ؽتؿ تهفنؿ تهَؿحٕ.
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ؿٖثه ،آيثل ٍّ ،حٖؽّ ،قٖى ّ ،تهٌَحؿّٖٔ ،قف ّ ،تهلؿكثٍّٔ ،حؽ تهفرثط(  .) 1998خؾوٖى
ّخؾوى اهرٖبظٖبح فٕ اهيرضوج اإلتخدائٖج ،تهلثُؿخ ،ينؿ :ينرحد تهفٞط هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.
ـٖرًٍّ ،ثٖك(  .) 2003اشخراخٖسٖبح اهخدرٖس رؤٖج يؾبضرث هعرق اهخؾوٖى ّاهخؾوى
ى(  ،) 1تهلثُؿخ ،ينؿٍ :ثهى تهنرج هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ ّتهىحثٍد.
ـٖرًٍّ ،ثٖك(  .) 2007اهٌغرٖج اهتٌبئٖج ّاشخراخٖسٖبح خدرٖس اهؾوّى ى( ٍ ،) 1يثً،
تٙؿؽً :ؽتؿ تهلؿّق هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.

تهقَٖؽ ،يعثقً(  .) 2003تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهَيوٖثذ تهعقثحٖد تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ
تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد هؽْ ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثؽف تٙقثقًٖٖ فٕ تهيؽتؿف تهعنّيٖد
فٕ يعثفيد ٌثحوف .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،ضثيَد تهٌضثط تهّىٌٖدٌ ،ثحوف،
فوقىًٖ.
قَثؽخ ،ضّؽذ ّ ،تهّٖقف ،ضيثل(  .) 1988خدرٖس يفبُٖى اهوغج اهؾرتٖج ّاهرٖبظٖبح
ّاهؾوّى ّاهخرتٖج االسخيبؽٖج ،حٖؿّذ ،هحٌثً :ؽتؿ تهضٖل.
تهقثيؿتةٌٕ ،حِٖد(  .) 2005أشبشٖبح عرق خدرٖس اهؾوّى ّاخسبُبخِب اهضدٖذج ٍ ،يثً،
تٙؿؽً :ؽتؿ تٙؼّخ هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.
قوٖيثً ،أعيؽٍّ ،ؿٖفص ،قثيٕ(  .) 2005أشبهٖة خدرٖس اهرٖبظٖبح ّاهؾوّى ى( ،) 1
ٍيثً،تٙؿؽً :ؽتؿ نفثء هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.
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تهليؿٔ ،قوٖيثً(  .) 2005ؽؿتقد رعوٖوٖد ٙؼىثء ىٞج تهنف تهؼثيف تٝحرؽتةٕ
تهؾنّؿ فٕ يعثفيد عفؿ تهحثىً فٕ تهييوند تهَؿحٖد تهقَّؽٖد فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ
تهنقّؿ تهَثؽٖد .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،تهضثيَد تٙؿؽٌٖدٍ ،يثً ،تٙؿؽً.
لّٖػ ،ضِثؽ(  .) 2005تهرفنٖؿ تهٌِؽقٕ هؽْ تهىوحد تهفوقىًٌٖٖٖ  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ
يٌلّؿخ ،ضثيَد حٖؿـٖذ ،حٖؿـٖذ ،فوقىًٖ.

نّفثً ،أيل(  .) 1995ؽؿتقد أؼىثء ىوحد تهنفًٖ تهؼثيف ّتهقثؽف تٙقثًٖٖ ّيلثؿٌرِث
فٕ ضيٌ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّىؿعِث فٕ يؽتؿف هّتء ٌثحوف  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ،
ضثيَد تهٌضثط تهّىٌٖدٌ ،ثحوف ،فوقىًٖ.
ٍحؽ تهؿعيً ،يؽٖعد(  .) 1999ؽالر أخعبء اهعالة فٕ اهنشّر اهؾبدّٖج تبشخخداى اهرزيج
اهخؾوٖيٖج ى(  ،) 1تهلثُؿخ ،ينؿٍ :ثهى تهنرج هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ ّتهىحثٍد.
ٍحؽ تهفرثطٍ ،ـخ(  .) 2001خٌيٖج اهيفبُٖى اهؾويٖج ّاهرٖبظٖج هألعفبل  ،تهلثُؿخ ،ينؿ:
ؽتؿ تهلحثء هوىحثٍد ّتهٌلؿ ّتهرّـٌٖ.

ٍحثف ،ؿلٖؽ(  .) 1992ررحٌ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهَيوٖثذ تٙؿحٌ ٍوٓ تهنقّؿ تهَثؽٖد
ٌٍؽ ىٞج تهيؿعود تٙقثقٖد تهّقىٓ فٕ يؽتؿف يعثفيد ٍيثً  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ
يٌلّؿخ ،تهضثيَد تٙؿؽٌٖدٍ ،يثً ،تٙؿؽً.
تهَـٖـ ،قَٖؽ(  .) 2009خؾوٖى اهخفنٖر ّيِبراخَ
ٍيثً ،تٙؿؽً :ؽتؿ تهسلثفد هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.

(رؽؿٖحثذ ّرىحٖلثذ ٍيوٖد) ى( ،) 1
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ٍحٖؽّ ،هٖى(  .) 2004خؾوٖى اهرٖبظٖبح هسيٖؼ األعفبل فٕ ظّء يخعوتبح اهيؾبٖٖر ّذلبفج
اهخفنٖر ى( ٍ ،) 1يثً ،تٙؿؽً :ؽتؿ تهيقٖؿخ هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ ّتهىحثٍد.
ٍلٖ ،ًٞإحؿتُٖى(  .) 2000يٌبُز اهرٖبظٖبح ّأشبهٖة خدرٖشِب ى( ٍ ،) 1يثً ،تٙؿؽً:
ؽتؿ تهيقٖؿخ هوٌلؿ ّتهىحثٍد.
ٍّٖف ،قثهى(  .) 1998خسبرة خرتّٖج ؽبهيٖج فٕ اهخؾوى اهٌشع

 ،يلؿًّ تٍٞٛى

ّتهرٌقٖق تهرؿحّٔ ،تهحٖؿخ ،ؿتى تهلل ،فوقىًٖ.
كثقىٍ ،وٕ(  .) 1997يؽْ إرلثً ىوحد تهنف تهرثقٌ تٙقثقٕ هويِثؿتذ تهضحؿٖٓد  .ؿقثهد
يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،ضثيَد تهٖؿيّم ،إؿحؽ ،تٙؿؽً.

تهيعٖيٖؽ ،قوٖيثً(  .) 1997رعوٖل تٙؼىثء تهلثةَد هرٞيٖؾ تهيؿعود تٝحرؽتةٖد تهَوٖث
(حًٌٖ)فٕ تهنقّؿ تٍٝرٖثؽٖد حيؽٌٖد تهؿٖثه فٕ وّء ٌيؿٖد حٖثضَٖ  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ
يٌلّؿخ ،ضثيَد تهيوم قَّؽ ،تهقَّؽٖد ،تهؿٖثه ،تهقَّؽٖد.
تهيفرٕ ،يعيؽ(  .) 1995كراءاح فٕ خؾوٖى اهرٖبظٖبح  ،تهلثُؿخ ،ينؿ :ينرحد تٌٙضوّ
تهينؿٖٓد.
تهيلّلٍٕ ،حؽ تهلل(  .) 2001األشس اهٌفشٖج هخؾوى ّخؾوٖى اهرٖبظٖبح( أقثهٖج ٌّيؿٖثذ
يَثنؿخ) ى (  ،) 1تهؿٖثه ،تهقَّؽٖد :ينرج تهرؿحٖد تهَؿحٕ هؽّل تهؼوٖص.

133

تهٌّؿٍ ،حؽ تهغٌٕ( .) 2003تٙؼىثء تهلثةَد ٌٍؽ عل تهيقثةل تهٌِؽقٖد هؽْ ىوحد تهنف
تهقثحٌ فٕ تهضيِّؿٖد تهٖيٌٖد ّيلرؿعثذ ٍٞضِث  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ ،تهيؿنـ
تهّىٌٕ هويَوّيثذ.
أؼؾ يً تٌٛرؿٌذ حرثؿٖػ  23 / 12 / 2009يرّفؿ ٍوٓ تهيّكٌ تٛهنرؿٌّٕ
www.yamen-nic.info/contents/studies /detail.ph?I

ُـتٖيدٍ ،حؽ تهِثؽٔ(  .) 2007تقرلنثء ّرعوٖل تٙؼىثء فٕ عل تهيقثةل تهعقثحٖد هؽْ
ىوحد تهنف تهقثؽف تٙقثقٕ فٕ يؽٖؿٖد رؿحٖد إؿحؽ تّٙهٓ

 .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ

يٌلّؿخ ،ضثيَد آل تهحٖذ ،يَثً ،تٙؿؽً.
ّ ـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى ،تٛؽتؿخ تهَثيد هولٖثف ّتهرلّٖى ّتٝيرعثٌثذ(

 .) 2006يشخّْ

اهخضضٖل فٕ اهوغج اهؾرتٖج ّاهرٖبظٖبح هدْ عوتج اهضف اهراتؼ األشبشٕ فٕ فوشعًٖ
هوؾبى  ، 2005  2004ؿتى تهلل ،فوقىًٖ.
تهٌٖحَثّٔ ،ؿوث(  .) 2006اهنشّر االؽخٖبدٖج ضؾّتبح ّضوّل ى( ٍ ،) 1يثً ،تٙؿؽً:
ؽتؿ ّتةل هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ.

تهٌّٖفٌّٖ ،ف(  .) 1993أؼىثء ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثؽف ّتهقثحٌ فٕ يفِّى
تهَثيل تهيلرؿم تٙنحؿ ّتهيوثٍف تهيلرؿم تٙنغؿ  .ؿقثهد يثضقرٖؿ غٖؿ يٌلّؿخ،
تهضثيَد تٙؿؽٌٖدٍ ،يثً ،تٙؿؽً.
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يوضق ركى( ) 1
رّـٌٖ ٌٍٖد تهؽؿتقد عقج تقى تهيؽؿقد ّتهنف ّتهضٌف ٍّؽؽ تهلَج ٍّؽؽ تهىوحد
عدد
عدد
جنس
اسم المدرسة
الصف
الطلبة
الشعب
المدرسة
يؽؿقد ف تٙقثقٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

تهؼثيف يؽؿقد م تٙقثقٖد هوحًٌٖ
يؽؿقد ف تٙقثقٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

تٙقثقٕ

اهيسيّػ

تهقثحٌ
تٙقثقٕ

اهيسيّػ

تهرثقٌ
تٙقثقٕ

ؾنّؿ

يؽؿقد ط تٙقثقٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ه تهسثٌّٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ذ تٙقثقٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ً تٙقثقٖد هوحٌثذ

إٌثز

 7يدارس

2

66

1

48

2

85

2

64

2

50

1

11

12

يؽؿقد ى تٙقثقٖد  /ج هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد ج تٙقثقٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد ٔ تٙقثقٖد  /ج هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد م تٙقثقٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ً تٙقثقٖد  /أ هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ؿ تٙقثقٖد هوحٌثذ*

إٌثز

 6يدارس
يؽؿقد ؽ تٙقثقٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد ل تهسثٌّٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد ك تٙقثقٖد هوحًٌٖ

ؾنّؿ

يؽؿقد ـ هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد أ تٙقثقٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ق تهسثٌّٖد هوحٌثذ

إٌثز

يؽؿقد ؿ تٙقثقٖد هوحٌثذ *

2

78

إٌثز

402

2

56

2

53

2

66

2

76

2

79

2

51

12

381

2

58

2

58

1

30

2

80

2

64

2

71

1

34

اهيسيّػ

 7يدارس

12

395

اهيسيّػ

 19يدرشج

36

1178

اهنوٕ

* تهيؽؿقد ؿ رنؿؿ تقرؼؽتيِث هونفًٖ تهرثقٌ ّتهقثحٌ تٙقثقًٖٖ
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يوضق ركى( ) 2
االخختبر اهخشخٖضٕ

ٖرنًّ تهيوعق يً تٙضـتء تٗرٖد:
أ.تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ هونف تهؼثيف تٙقثقٕ.
ج.تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ هونفًٖ تهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٕ
ذّ.ؿكد رنٌٖف تٙقةود عقج تهنفّف تهسٞسد تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ
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يوضق ركى( - 2أ) االخختبر اهخشخٖضٕ هوضف اهخبيس األشبشٕ

يٞعيثذ:
رنًّ تٝؼرحثؿ يً  28فلؿخ يً تهًٌّ تهيلثهٕ
ّكذ تٝؼرحثؿ  :ؼيقد ّأؿحًَّ ؽكٖلد.
نرحذ تٛضثحد ٍوٓ ّؿكد تٝؼرحثؿ تهرٕ كؽيذ هوىوحد.
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جامعة بٌرزٌت

المادة :الرٌاضٌات

كلٌة الدراسات العلٌا

الصف :الخامس األساسً

دائرة التربٌة وعلم النفس

الزمن  45 :دقٌقة

االختبار التشخٌصً فً الكسور العادٌة والعشرٌة
النموذج (أ)
اسم الطالب ................. :

المدرسة ...................... :

الفصل ...................... :

التارٌخ .................... :

عزٌزي الطالب إن هذا االختبار ٌهدف إلى التعرف على نوعٌة المعلومات التً لدٌك فً
الكسور العادٌة والعشرٌة ، ،كما أن نتٌجة هذا االختبار ال تؤثر على عالمتك المدرسٌة،
ولكننا نأمل أن تتعاون معنا فً محاولة التعرف على األخطاء الشائعة التً ٌقع بها الطلبة
أثناء إجراء العملٌات الحسابٌة فً الكسور بنوعٌها العادٌة والعشرٌة .
لذا فالمطلوب منك اآلتً :
قراءة جمٌع أسئلة االختبار و اإلجابة علٌها جمٌعا ً .
 عدم التسرع فً اإلجابة مباشرة وإنما التفكٌر فً الحل .
عدم ترك أي مسألة دون وضع اإلجابة .
الكتابة بخط واضح ومقروء .
ٌ مكنك الكتابة خلف الورقة لتضع الحلول التً توصلت إلٌها فً حالة عدم توفر المساحة
المتاحة لإلجابة .
واآلن ٌمكنك أن تبدأ فً حل االختبار .

الباحثة  :فداء"محمد بركات" محمود الدوٌك
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س  : 1كتب العدد

3
7

بالكلمات ؟

الحل:
س  : 2كتب العدد 4.15

بالكلمات ؟

الحل :
3
س  : 3كتب كسراًا مكافئا ًا للكسر
4

؟

الحل :
س  : 4كبر العددٌع

1
1
،
2
3

هو ؟

الحل :
س  : 5كبر العددٌع

4
5

 3 ،هو ؟

الحل :
3
س  : 6كبر العددٌع
4

الحل

2
،
4

 1هو ؟

:
كبر العددٌع  0.4 ، 0.3هو ؟

س :7
الحل :

س  : 8كبر العددٌع 0.72 ، 1.4

هو ؟

الحل :
س  : 9كبر العددٌع  0.75 ، 0.8هو ؟
الحل

:

6
س  : 10العدد الكسري الناتج مع الكسر
4

الحل :

هو ؟
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1
س : 11الكسر الناتج مع العدد الكسري
2

الحل

 3هو ؟

:

2
س  : 12الكسر العشري المساوي للكسر العادي
10

الحل

:

1
س  : 13الكسر العشري المساوي للكسر العادي
2

الحل

:

1
2
+
س  : 14ناتج
4
4

الحل

=

:

2
1
+
س  : 15ناتج
8
4

الحل

=

:

3
5
س  : 16ناتج
7
7

=

الحل :
2
5
س  : 17ناتج
6
12

=

الحل :
2
س  : 18ناتج + 3
4

الحل

=

:

س  : 19ناتج
الحل

هو ؟

:

5
10

3

1
+
5

= 2

هو ؟
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2
س  : 20ناتج - 2
4

الحل

=

:

2
3
س ٌ : 21بخز - 3
5
5

= 2

اهضل :

س : 22
الحل :

ناتج = 0.14 + 0.3

س  : 23ناتج = 0.03 - 0.7
الحل

:

س  : 24ناتج = 0.8 + 4
الحل :
س  : 25كتب الكسر الذي ٌمثل الجزء المظلل فً الشكل التالً؟
الحل........... :

1
س  : 26ي األشكال التالٌة ٌمثل فٌها الجزء المظلل الكسر
4

()

؟

(ب)

(ب)
(ج)

الحل ................................ :
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س 27

الحل

 :الكسر العشري المساوي للجزء المظلل هو ؟

................... :

1
س  : 28ظلل ما قٌمته
4

الشكل المرسوم ؟

انتهت األسئلة
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يوضق ركى( - 2ة) االخختبر اهخشخٖضٕ هوضف اهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشًٖٖ

يٞعيثذ:
رنًّ تٝؼرحثؿ يً  58فلؿخ يً تهًٌّ تهيلثهٕ
ّكذ تٝؼرحثؿ  :قثٍد .
نرحذ تٛضثحد ٍوٓ ّؿكد تٝؼرحثؿ تهرٕ كؽيذ هوىوحد.
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جامعة بٌرزٌت

المادة  :الرٌاضٌات

كلٌة الدراسات العلٌا

الصف  :السابع  ،التاسع

دائرة التربٌة وعلم النفس

الزمن  :ساعة

االختبار التشخٌصً فً الكسور العادٌة والعشرٌة
النموذج (ب)
اسم الطالب ................. :

المدرسة ...................... :

الفصل ...................... :

التارٌخ .................... :

عزٌزي الطالب إن هذا االختبار ٌهدف إلى التعرف على نوعٌة المعلومات التً لدٌك فً
الكسور العادٌة والعشرٌة ، ،كما أن نتٌجة هذا االختبار ال تؤثر على عالمتك المدرسٌة ،
ولكننا نأمل أن تتعاون معنا فً محاولة التعرف على األخطاء الشائعة التً ٌقع بها الطلبة
أثناء إجراء العملٌات الحسابٌة فً الكسور بنوعٌها
العادٌة والعشرٌة .
لذا فالمطلوب منك اآلتً :
قراءة جمٌع أسئلة االختبار و اإلجابة علٌها جمٌعا ً .
 عدم التسرع فً اإلجابة مباشرة وإنما التفكٌر فً الحل .
عدم ترك أي مسألة دون وضع اإلجابة .
الكتابة بخط واضح ومقروء .
ٌ مكنك الكتابة خلف الورقة لتضع الحلول التً توصلت إلٌها فً حالة عدم توفر المساحة
المتاحة لإلجابة .
واآلن ٌمكنك أن تبدأ فً حل االختبار .
الباحثة  :فداء"محمد بركات" محمود الدوٌك
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3
كتب العدد
7

س :1

بالكلمات ؟

الحل :
س  : 2كتب العدد  4.15بالكلمات ؟
الحل :
3
س  : 3كتب كسراًا مكافئا ًا للكسر
4

؟

الحل :
1
1
،
س  : 4كبر العددٌع
2
3

هو ؟

الحل :
1
2
،
س  : 5كبر العددٌع
7
9

هو ؟

الحل :
1
3
،
س  : 6كبر العددٌع
5
4

هو ؟

الحل :
4
س  : 7كبر العددٌع
5

 3 ،هو ؟

الحل :
2
3
،
س  : 8كبر العددٌع
4
4

الحل

 1هو ؟

:

س  : 9كبر العددٌع  0.4 ، 0.3هو ؟
الحل :
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س  : 10كبر العددٌع 0.72 ، 1.4

هو ؟

الحل :
س : 11كبر العددٌع  0.75 ، 0.8هو ؟
الحل

:

س  : 12كبر العددٌع  4.6102 ، 4.61هو ؟
الحل :
س  : 13كبر العددٌع  3.007 ، 3.065هو ؟
الحل :

6
س  : 14العدد الكسري الناتج مع الكسر
4

هو ؟

الحل :
1
س  : 15الكسر الناتج مع العدد الكسري
2

الحل

 3هو ؟

:

2
س  : 16الكسر العشري المساوي للكسر العادي
10

الحل

:

1
س  : 17الكسر العشري المساوي للكسر العادي
2

الحل

:

1
2
+
س  : 18ناتج
4
4

الحل

هو ؟

:

=

هو ؟
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2
1
+
س  : 19ناتج
8
4

الحل

=

:

1
3
+
س  : 20ناتج
5
4

الحل

=

:

5
س  : 21ناتج
7

3
7

-

=

الحل :
س  : 22ناتج
الحل

3
4

1
5

-

=

:

5
س  : 23ناتج
12

2
6

-

=

الحل :
2
+
4

س  : 24ناتج 3
الحل
س 25

=

:
:

5
+
7

1
ناتج
4

= 5

الحل :
س

: 26

ناتج + 3

1
3

= 2

الحل :
5
س  : 27ناتج
10

الحل

3

1
+
5

:

2
س  : 28ناتج - 2
4

الحل

= 2

:

=
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1
س ٌ : 29بخز
3

- 1

1
2

=

الحل :
س ٌ : 30بخز

3
5

- 3

2
3

= 2

اهضل :
س  : 31ناتج = 0.14 + 0.3

الحل

:

س  : 32ناتج 0.7

الحل

= 0.03 -

:

س  : 33ناتج = 0.14 + 0.295
:

الحل

س  : 34ناتج = 0.07 - 0.123
الحل

:
=

س  : 35ناتج 0.8 + 4

الحل :
3
س  : 36ناتج
4

1
×
4

=

الحل :
2
س  : 37ناتج
3

الحل

:

2
×
5

=
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3
س  : 38ناتج
7

الحل

=

× 3

:
= 2

1
س ٌ : 39بخز × 3
2

اهضل:
س ٌ : 40بخز

=

3
1
× 3
4
2

اهضل :
3
1
× 3
س  : 41ناتج
4
2

الحل

:

3
س  : 42ناتج
5

الحل

= 2

÷

2
5

=

:

س ٌ : 43بخز

2
3

÷

=

4
6

الحل :
س  : 44ناتج
الحل

3
÷ 3
4

=

:

س ٌ : 45بخز

1
2

2 ÷ 4

=

الحل :
س ٌ : 46بخز
الحل :

2
4

÷

1
2

= 2
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س ٌ : 47بخز

1
8

÷ 3

1
4

= 2

الحل :
س 48

 :ناتج = 1.25 × 0.5

الحل :
س  : 49ناتج = 2.7 × 0.03
الحل

:

س  : 50ناتج 2.5 ÷ 6.25

=

الحل :
س  : 51ناتج = 2 × 1.2
الحل

:

س  : 52ناتج 55.5

=

÷ 0.15

الحل :
س : 53

ناتج 48.2

÷ 2

=

الحل :
س  : 54ناتج 0.32

÷ 0.4

=

الحل :
س  : 55كتب الكسر الذي ٌمثل الجزء المظلل فً الشكل التالً ؟
الحل........... :
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1
س  : 56ي األشكال التالٌة ٌمثل فٌها الجزء المظلل الكسر
4

(ت)

؟

(ب)

(ث)

الحل ................................ :

(ج)

س  : 57الكسر العشري المساوي للجزء المظلل ( كنسبة مع الشكل كله ) هو ؟
الحل

................... :

1
س  : 58ظلل ما قٌمته
4

الشكل المرسوم ؟

انتهت األسئلة
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رقم السؤال
1

ملحق رقم(  - 2ج)
تصنٌف سئلة االختبار حسب الصفوف
توزٌع سئلة االختبار حسب الصفوف
الصف التاسع
الصف السابع
الصف الخامس
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28

√
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يوضق ركى(  - 2ر) تصنٌف سئلة االختبار حسب الصفوف
رقم السؤال

توزٌع سئلة االختبار حسب الصفوف
الصف التاسع
الصف السابع
الصف الخامس
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َٖ ٝىٓ





40

َٖ ٝىٓ





41

َٖ ٝىٓ





َٖ ٝىٓ





َٖ ٝىٓ





َٖ ٝىٓ





َٖ ٝىٓ





46

َٖ ٝىٓ





47

َٖ ٝىٓ





48

َٖ ٝىٓ





49

َٖ ٝىٓ





50

َٖ ٝىٓ





51

َٖ ٝىٓ





52

َٖ ٝىٓ





53

َٖ ٝىٓ





54

َٖ ٝىٓ





55

√





56

√





57

√





58

√





42
43

44
45

√ رٌَٕ أً تهقؤتل أٍىٕ هونف تهيؾنّؿ
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مثال

الخطأ الشائع

قراءة الكسر العادي والعشري
ٌ 2.36قرأ اثنان وست وثالثون

1

ٌ -قرأ الطالب الكسر كأنه عددٌن صحٌحٌن

3
7

ٌقرأ ثالثة وسبعة

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع
3
ٌقرأ ؟
س  : 1العدد
7
س2

الصف

9,7,5

 :العدد ٌ 4.15قرأ ؟

المرجع
Mason,K., & Tooley, j. ( 2003 ).
Misconception with decimal
numbers.
Newmaech, B., & Mcleod,
R.( 2006 ). Fractions.

كتابة كسر مكافئ لكسر آخر
ٖ-ؼرثؿ تهىثهج ٍؽؽتً ٍلّتةٖثً سى ٖوٖفَ هوحقى ّتهيلثى.

2

َٖرلؽ تهىثهج حأً تهنقؿ ٖنثفب نقؿ آؼؿ إؾت رقثّْتهحقىثً أّ تهيلثيثً.

 فٕ عثهد نرثحد نقؿ ينثفب هنقؿ حثقرؼؽتى ٍيوٖد تهوؿج أّتهلقيد فثهىفل َٖرلؽ حأٌَ ٖينً أً ٖقرؼؽى تٍٙؽتؽ تهيرقوقود

مقارنة كسرٌن أو عددٌن عشرٌٌن لهما نفس العدد
الصحٌح
3

 ٌقارن الطالب الكسران كأنهما عددٌن صحٌحٌن وال ٌعٌراالنتباه للفاصلة العشرٌة.
 ٌقوم الطالب بالمقارنة بعد كتابة الكسر علىصورة كسر عادي بسطه واحد ومقامه الجزء العشري.
 ٌعتبر الطالب عند اجراء عملٌة المقارنة أن األجزاء منعشرة أكبر من األجزاء من مئة ألن الكسر الذي مقامه
10أكبرمن الكسر الذي مقامه .100

2
1
=
3
2
1
1
=
2
4
1 2
1
=
4
43

،

2
4
=
4
6

س  : 3أكتب كسراً مكافئا ً
3
للكسر
4

9,7,5

0.62 > 0.532
ألن 62 > 532

س  : 13أكبر العددٌن
 3.007 ، 3.065هو؟

9,7

0.4 > 0.3
1
1
>
ألن
4
3
0.6 < 0.73
6
73
<
ألن
10
100

س : 9أكبر العددٌن
 0.4 ، 0.3هو ؟

9,7,5

س  : 10أكبر العددٌن
 0.72 ، 1.4هو ؟

9,7,5

0.62 > 0.4
أو 4.8 > 4.75

س : 11أكبر العددٌن
 0.75 ، 0.8هو؟

Bull, S.,& Lee, S.J.H.( 2006 ). An
Open Learner Model to Help
Parents Help Their Children

Olivier, A. ( 1989 ). Hand Ling
Pupils' Misconceptions.
Steinle, V. ( 2004 ). Detection
And Remediation of Decimal
Misconceptions
Stancey,K., & Steinle, V.
( 2004 ). Persistence of Decimal
Misconceptions And Readiness
to Move to Expertise
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مقارنة كسرٌن أو عددٌن عشرٌٌن لهما نفس العدد
الصحٌح
3

 ٌقارن الطالب الكسرٌن بناء على عدد األجزاء العشرٌةفمنهم من ٌعتبر أنه كلما كان عدد األجزاء أقل كان الكسر
أكبر أو العكس

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

مثال

س  : 12أكبر العددٌن
 4.6102 ، 4.61هو ؟

4.45 = 4.4502
الن 4.45 = 4.45

4

ٌ-عتبر الطالب بأن الكسر أكبر كلما احتوى على المقام األكبر

1
3

<

1
5

الن 3 > 5

مقارنة كسرٌٌن مختلفا المقام
5

 ٌقارن الطالب بناء ً على العد فً المقامفالكسر ذو المقام األكبر هو األكبر
 قد ٌكتب الكسرٌن على صورة كسرٌن متساوٌا البسطوٌقارن بٌنهما

مقارنة عدد صحٌح مع كسر
6

ٌ -قوم الطالب بمقارنة العدد الصحٌح مع بسط الكسر

مقارنة كسر مع عدد كسري
7

 ٌقوم الطالب فً هذه الحالة بعملٌة المقارنة بنا ًء علىالكسرٌن وال ٌعٌر االنتباه للعدد الصحٌح

9,7,5

9,7

عندما ٌحصل الطالب على تساوي الجزئٌن العشرٌٌن فًبداٌة العملٌة ٌضع الطالب إشارة المساواة وال ٌكمل عملٌة
المقارنة.

مقارنة كسرٌن عادٌٌن لهما البسط نفسه

الصف

1
3
>
4
5
1
5
>
4
8
3
= 3
4

الن 4 > 5

1
1
>
الن
4
8

الن 3 = 3

س  : 4أكبر العددٌن
1 1
هو ؟
،
2 3

9,7,5

س  : 5أكبر العددٌن
1
2
هو ؟
،
7
9
س  : 6أكبر العددٌن
1 3
هو ؟
،
5 4
س  : 7أكبر العددٌن 3 ، 4

2
3
>
4
4
ألن > 3

1
2

3
س  : 8أكبر العددٌن
4
2
 1هو ؟
4

Olivier, A. ( 1989 ). Hand Ling
Pupils' Misconceptions,
أحمد  ،شكري (  .) 1993أخطاء
التالمٌذ الشائعة فً الكسور العشرٌة
واالعتٌادٌة فً منهج الرٌاضٌات
بالمرحلة االبتدائٌة

أحمد  ،شكري (  .) 1993أخطاء التالمٌذ
الشائعة فً الكسور العشرٌة واالعتٌادٌة
فً منهج الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدائٌة

9,7

Newmaech, B., & Mcleod, R.
( 2006 ). Fractions.
9,7

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

5

هو

المرجع

9,7,5

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

،
9,7,5
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كتابة كسر على صورة عدد كسري
8

 ٌقوم الطالب بعد إجراء عملٌة القسمة بوضع الناتج بطرٌقةخاطئة مثل وضع الناتج كبسط للكسر أو كمقام للكسر .
 لكتابة كسر على صورة عدد كسري ٌقوم الطالب بقسمةالبسط على المقام ووضع الناتج بصورة عشرٌة.

كتابة عدد كسري على صورة كسر
9

 ٌقوم الطالب جمع المقام والعدد الصحٌح بدل إجراء عملٌةالضرب .
 قد ال ٌجمع الطالب بسط الكسر بعد ضرب المقام بالعددالصحٌح .
ٌ -جمع الطالب البسط والعدد الصحٌح وٌضع المقام كما هو.

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع
س  : 14العدد الكسري
6
هو ؟
الناتج من الكسر
4

مثال
1
=
1
2
1
=
2
4

6
4
6
4
6
= 2.2
4
5
1
= 3
2
2
6
1
= 3
2
2
4
1
= 3
2
2

10

 ٌقوم الطالب بكتابة رقم البسط بجانب رقم المقام ثم وضعالفاصلة .

س : 15الكسر الناتج من
1
 3هو ؟
العدد الكسري
2

جمع كسرٌٌع متجانسٌع
11

 ٌقوم الطالب بجمع البسطٌن كبسط للجواب والمقامٌن كمقامللجواب
 ٌجمع الطالب البسطٌن جمعا ً خاطئا ً. ٌضرب الطالب بسط كل كسر فً مقامه  ،ثم ٌجمع الناتجكبسط للجواب على المقام المشترك.

2
10

= 1.2

3
4

= 0.43

5
7

3
7

+

3
9

+

=

4
9

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
9,7,5

Newmaech, B., & Mcleod, R.
( 2006 ). Fractions.

كتابة الكسر العادي بصورة كسر أو عدد عشري
 ٌقوم الطالب بجمع البسط والمقام ووضع الفاصلة حسبعدد االصفار فً المقام.

الصف

المرجع

8
14
63
=
9

س  : 16الكسر العشري
المساوي للكسر العادي
2
هو ؟
10
س  : 17الكسر العشري
1
المساوي للكسر العادي هو؟
2
1
2
=
+
س  : 18ناتج
4
4

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
9,7,5

عبد الرحمن ،مدٌحة (  .) 1999عالج
أخطاء الطالب فً الكسور العادٌّة
باستخدام الرزمة التعلٌمٌة
أحمد  ،شكري (  .) 1993أخطاء التالمٌذ
الشائعة فً الكسور العشرٌة واالعتٌادٌة
فً منهج الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدائٌة
9,7,5

9,7,5

Erlwanger, S. H. ( 1973 ). Bennys
Conceptions of Rules and
Answers in IPI Mathematics

Erlwanger, S. H. ( 1973 ).
Bennys Conceptions of Rules
and Answers in IPI
Mathematics
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جمع كسرٌٌع متجانسٌع
11

 ٌجمع الطالب جمٌع األعداد فً كل من البسط والمقامكأنهما أعداد صحٌحة
ٌطرح الطالب البسط األصغر من األكبر وٌضع المقام كماهو
ٌ-ضرب الطالب البسطٌن كبسط للناتج وٌضع المقام كما هو.

جمع كسرٌع مختلفا المقام
 ٌجمع الطالب البسطٌن كبسط للناتج والمقامٌن كمقام للناتج -قد ٌحول الطالب العملٌة من جمع إلى ضرب

12

مثال
3
9

+

5
7
5
7
5
7
5
7

+

+

4
9
+
+

7
9
7
9

=

25

3
7
3
7
=

=

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

=
=

سلٌمان ،الشمري ( .) 2005

12
16
35
63

1
3
+
س  20ناتج
5
4

 قد ٌضرب البسط األول فً مقام الثانً وٌضعهما فً البسط ،ثم ٌضرب بسط الثانً فً مقام األول وٌضعهما فً المقام

5
7

+

7
9

=

 قد ٌجمع الطالب بسط كل كسر إلى مقامه ثم ٌضع الناتجكبسط للجواب على المقام األكبر كمقام للجواب

2
5

+

3
7

=

98
7

 ٌجمع الطالب عددا ثابتا إلى كل من بسط الكسر ومقامهللحصول على مقام مساو ٍ لمقام الكسر اآلخر  ،ثم ٌكمل الحل

11
3 1

 ٌقوم الطالب عند توحٌد المقام بضرب مقام كال الكسرٌنوال ٌضرب البسط .
 ٌقوم الطالب بجمع البسطٌن كبسط للناتج ووضع المقاماألصغر أو األكبر كمقام للناتج

1
3 4

 ٌقوم الطالب بوضع أحد البسطٌن كبسط للناتج وجمعالمقامٌن كمقام للناتج

عقٌل ،ابراهٌم ( ..) 2000

2
7
15
7

45
49

+

1
4

+

1
3 4

3
2
+
7
5
3
2
+
7
5

الصف

=

Hai,S.K., &Yusuf, H.J.(D ).
Analysis of Mathematical
Errors in Primary School
صوفان،أمل (  .) 1995دراسة أخطاء

=

طلبة الصفٌن الخامس والسادس األساٌٌن

9,7

=

17
7

3
4
=

2
12

5
=
7
3
=
12

المرجع
الحاٌك ،سامً ( ) 1983

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة .
سلٌمان ،الشمري (  .) 2005دراسة
تحلٌلٌة ألخطاء طالب الصف الخامس.
الحاٌك ،سامً (  .) 1983تحلٌل أخطاء
تالمٌذ الصف السادس االبتدائً فً
االردن فً جمع وطرح الكسور العادٌة ،

السعٌد ،محاسن(  .) 2003األخطاء
الشائعة فً العملٌات الحسابٌة األربع
على الكسور العادٌة والعشرٌة
الٌنبعاوي ،رضا (  .) 2006الكسور
االعتٌادٌة صعوبات وحلول
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جمع كسرٌع حدهما مع مضاعفات اآلخر
13

5
4

 ٌجمع الطالب البسطٌن كبسط للجواب وٌختار المقام األكبرأو األصغر مقاما ً للناتج

5
4

جمع عدد كسري مع عدد كسري آخر

14

 قد ٌخطأ الطالب فً عملٌة التحوٌل من عدد كسري إلىكسر .
 قد ٌجمع الطالب البسط مع العدد الصحٌح فً كال العدديوٌضع الناتج كبسط للجواب ثم ٌجمع المقامٌن وٌضع الناتج
كمقام للجواب.
 ٌقوم الطالب بالتحوٌل من عدد كسري إلى كسر بشكلصحٌح إال أنه ٌقوم بجمع البسطٌن كجواب للبسط ،ثم ٌأخذ
المقام المشترك.

 ٌجمع العدد الصحٌح للبسطٌن وٌضعه كبسط للناتج وٌجمععدد الصحٌح للمقامٌن وٌضعه كمقام للناتج

16

ٌجمع العدد الصحٌح للبسطٌن وٌضعه كبسط للناتج وٌجمعالمقامٌن وٌضعه كمقام للناتج.
ٌجمع العدد الصحٌح للبسطٌن وٌضعه كبسط للناتج وٌختارأحد المقامٌن كمقام للناتج.

7
16

=

مثال
12
16

2
1
=
+
س  : 19ناتج
8
4

12
4
5
7

+ 3

4 3 1
1
=
= 3 +
4
4
4

1
4
1
4
1
4

+

5
7

+

5
7

+

5
7

5

5

5

=

11
16

=

11
11

=

9,7,5

5

9
8
+
=
3
4
14
5
1
=5
+ 3
12
7
5

 ٌقوم الطالب بجمع العدد الصحٌح مع بسط الكسر وٌضعالناتج كبسط للجواب  ،ثم ٌضع مقام الكسر كمقام للجواب

سيؼ نشر يؼ ؽدد نشرٔ

+

1
5

جمع عدد صحٌح مع كسر عادي
15

+

7
16

=

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

الصف

11
7

الٌنبعاوي ،رضا (  .) 2006الكسور
االعتٌادٌة صعوبات وحلول

س  : 27ناتج
1
5
=2
+3
5
10

9,7,5

2
=
س  : 24ناتج + 3
4

س 25

:

5
1
+
ناتج
7
4

المرجع
Hai,S.K., &Yusuf, H.J.(D ).
Analysis of Mathematical
Errors in Primary School

9,7,5

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

عقٌل ،ابراهٌم (  .) 2000دراسة تحلٌلٌة
ألخطاء الطلبة فً العملٌات األربع على
الكسور

5
9,7

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
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األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

مثال

الصف

جمع عدد صحٌح مع عدد كسري
 ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي بشكلصحٌح إال أنه ٌقوم بجمع العدد الصحٌح مع بسط الكسر
العادي كجواب للبسط ووضع مقام الكسر العادي كجواب
17
للمقام .
ٌطرح الطالب بسط الكسر العادي من العدد الصحٌح كجوابللبسط ثم ٌضع مقام الكسر العادي كجواب للمقام.

3

+

1
3

3

+

4 7
1
=
+3 =2
3 3
3

2

=

7
+3
3

=

10
3

1
=2
س  : 26ناتج + 3
3

9,7

المرجع
عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

6 3 1 2
1
=
=2
+3
3
3
3

ٌقوم الطالب بجمع العدد الصحٌح مع بسط الكسر ثم معالعدد الصحٌح التابع للكسر كبسط للناتج وٌضع المقام كما
هو .

طرح كسرٌع متجانسٌع
ٖىؿط تهىثهج تهحقىًٖ نٌثرص هوحقى ّتهيلثيًٖ نٌثرص هويلثى.
ٖىؿط تهىثهج تهحقىًٖ نٌثرص هوحقى ّٖ ،ضيٌ تهيلثيًٖ18

نٌثرص هويلثى .

ٖوؿج تهىثهج تهحقىًٖ نحقى هوضّتج ٍوٓ تهيلثىتهيلرؿم أّ كؽ ِٖيل تهيلثى.
ٖ-ضيٌ تهىثهج تهحقىًٖ نحقى هوٌثرص ّٖوٌ تهيلثى نيث ُّ.

طرح كسرٌع مختلفا المقام

19

 من الطلبة من ٌأخذ أكبر البسطٌن وأكبر المقامٌن وٌعتبرهالناتج
قد ٌحول العملٌة من طرح إلى جمع أو ضرب وٌجد الناتج-من الطلبة من ٌطرح البسط من البسط والمقام من المقام .

2
3 5
=
0
7
7
2
3 5
=
14
7 7
5
7

-

3
7

3 5
7 7
3
5
9
7
3
5
9
7
3
5
9
7

=

3
5
س  : 21ناتج = -
7
7

9,7,5

15
7

8
=
7
5
=
9
15
=
63
8
=
16

صوفان،أمل(  .) 1995دراسة أخطاء طلبة
الصفٌن الخامس والسادس األساٌٌن
ومقارنتها فً جمع الكسور العادٌة وطرحها
الحاٌك ،سامً (  .) 1983تحلٌل أخطاء
تالمٌذ الصف السادس االبتدائً فً االردن
فً جمع وطرح الكسور العادٌة

1 3
=
س  : 22ناتج
5 4
2 5
 =س  : 23ناتج
6 12

صوفان ،أمل (  .) 1995دراسة أخطاء
طلبة الصفٌن الخامس والسادس األساٌٌن
9,7

Hai,S.K., &Yusuf, H.J.(D ).
Analysis of Mathematical
Errors in Primary School
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طرح كسرٌع مختلفا المقام
19

ٌطرح الطالب البسط األصغر من األكبر كبسط للناتجووضع المقام األصغر أو األكبر كمقام للناتج .
ٌضرب الطالب مقام الكسر األول فً بسط الكسر الثانًكبسط للناتج وضرب الكسر األول فً مقام الكسر الثانً
كمقام للناتج .
ٌخطئ الطالب فً أثناء توحٌد المقامات .

مثال
3 5
2
=
3
7 10
2 3 5
=
7 9 7
21 7  3 3 5
=
=
45 5  9 9 7
3 2 5 2 3 5
=
68 8 6 6 8

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

الصف

9,7,5

ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي بشكلصحٌح ثم ٌقوم بطرح البسطٌن كجواب للبسط وطرح
المقامٌن كجواب للمقام .
20

 ال ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي أنماٌقوم بطرح البسطٌن كجواب للبسط وطرح المقامٌن كجواب
للمقام ثم ٌقوم بوضع العدد الصحٌح التابع للعد الكسري كعدد
صحٌح فً الجواب.
ٌقوم الطالب بجمع العدد الصحٌح التابع للكسر من بسطالكسر ثم طرح بسط الكسر الثانً من الناتج كبسط للناتج ،
وطرح المقامٌن من بعضهما البعض .

طرح عدد كسري مع عدد كسري آخر

21

ال ٌقوم الطالب بتحوٌل األعداد الكسرٌة إلى كسور عادٌة ،إنما ٌقوم بطرح البسطٌن التابعٌن لألعداد الكسرٌة كجواب
للبسط وطرح المقامٌن التابعٌن لألعداد الكسرٌة كجواب
للمقام  ،ثم طرح األعداد الصحٌحة التابعة لألعداد الكسرٌة
كعدد صحٌح للجواب.

1
2
3
=
- 1
2
3
5
2
3
- 1
3
5

3
5

3

3
2
5

2
3

-

-

=

2
2

=2

1
2

2
=1
3

سلٌمان ،الشمري (  .) 2005دراسة
تحلٌلٌة ألخطاء طالب الصف الخامس
فً العملٌات األربع على الكسور العادٌة
عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة.

عرش نشر ؽبدٔ يً ؽدد نشرٔ
3
1 4
1
1
=
=
-1
1
2 3
2
3

المرجع

1
1
س  29ناتج - 1
2
3

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

=
9,7

1

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

1

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

3
س  : 30ناتج
5

- 3

2
3

2
9,7

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة
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طرح عدد كسري مع عدد كسري آخر
21

 ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي بشكلصحٌح ثم ٌقوم بطرح البسطٌن كجواب للبسط وطرح
المقامٌن كجواب للمقام.

مثال
13
5

-

5
3

=

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

8
2

9,7

طرح كسر مع عدد صحٌح
22

23

 ٌطرح الطالب بسط الكسر من العدد الصحٌح وٌضعهكبسط للجواب ثم ٌضع المقام الكسر كمقام للجواب .

جمع (طرح ) كسرٌع و عددٌع عشرٌٌع مع
بعضهما
 ٌقوم الطالب بجمع أو طرح األجزاء العشرٌة على غرارالجمع فً األعداد الصحٌحة دون مراعاة القٌمة المكانٌة
لألرقام التً ٌتضمنها الكسر

الصف

المرجع

2
2

1
=
- 3
2

2
=
س  : 28ناتج - 2
4

9,7,5

س  : 31ناتج 0.14 + 0.3
0.289

+

0.14

=

0.309

س  : 32ناتج 0.03 - 0.7

0.289

+

0.14

=

0.275

س  33ناتج 0.14 + 0.295
س  : 34ناتج 0.07 - 0.123

9,7,5

9,7

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة
أحمد  ،شكري (  .) 1993أخطاء التالمٌذ
الشائعة فً الكسور العشرٌة واالعتٌادٌة
Erlwanger, S. H. ( 1973 ).
Bennys Conceptions of Rules
and Answers in IPI
Mathematics

س  : 35ناتج = 0.8 + 4

ضرب كسر فً كسر آخر

24

قد ٌقوم الطالب بجمع البسط مع البسط والمقام مع المقامs n s  m  w n
قد ٌقوم بعض الطلبة ب 
w m
w m
من الطلبة من ٌقلب الكسر الثانً ثم ٌجد ناتج الضرب.ٌقوم الطالب بتوحٌد المقام  ،ثم أٌجاد ناتج الضرب .من الطلبة من ٌقوم بضرب البسطٌن كناتج للبسط ووضعالمقام كما هو .

12 7
5
=
×
16 9
7
95  77 7 5
=
×
63
9 7
45 9 5 7 5
= × =
×
63 7 7 9 7
6 2 3 1 1
=
= ×
×
36 6 6 3 2
2
2
1
× =
3
3
3

الٌنبعاوي ،رضا (  .) 2006الكسور
االعتٌادٌة صعوبات وحلول

1
3
=
×
س  36ناتج
4
4
9,7

2
2
×
س  37ناتج
5
3

=

سلٌمان ،الشمري (  .) 2005دراسة
تحلٌلٌة ألخطاء طالب الصف الخامس
فً العملٌات األربع على الكسور العادٌة
السعٌد ،محاسن (  .) 2003األخطاء

الشائعة فً العملٌات الحسابٌة األربع
على الكسور العادٌة والعشرٌة
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ضرب عدد صحٌح فً كسر

25

 ٌقوم الطالب بضرب العدد الصحٌح بمقام الكسر وبعدذلك ٌضع المقام كمقام للكسر.
 ٌقوم الطالب بقلب الكسر الثانً ،ثم ٌجد ناتج الضرببشكل صحٌح.
 ٌقوم الطالب بوضع نفس مقام الكسر للعدد الصحٌح ثمضرب البسطٌن ووضع المقام المشترك.

× 3

1
2

3
× 3
4
3
=
× 3
4

=

مثال
6
=
2
12
4
= ×3
3
3
9 3 3
× =
3 4 4

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع
3
=
س  : 38ناتج × 3
7

الصف
9,7

ضرب عدد صحٌح فً عدد كسري
26

 ال ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي  ،إنماٌقوم بضرب العدد الصحٌح فً العدد الصحٌح التابع للعدد
الكسري كعدد صحٌح للجواب مع وضع الكسر العادي التابع
للعدد الكسري فً الجواب .
ٌقوم بضرب العدد الصحٌح فً العدد الصحٌح التابع للعددالكسري ثم ببسط الكسر العادي التابع للعدد الكسري كجواب
للبسط ،ثم ٌنزل المقام كمقام للناتج.

1
1
= 2 × 3
2
2

1
س  : 39ناتج × 3
2

6

= 2
9,7

ضرب عدد كسري فً كسر
27

 ٌقوم الطالب بإٌجاد ناتج ضرب الكسرٌن ،ثم وضع العددالصحٌح كما هو .
 ٌقوم الطالب بتحوٌل العملٌة إلى عملٌة أخرى ثم ٌكملالحل.
 ٌقوم الطالب بضرب البسطٌن فً العدد الصحٌح كجوابللبسط  ،ثم ضرب المقامٌن كجواب للمقام.

3
1
س  : 40ناتج × 3
4
2

9,7

ضرب عدد كسري فً عدد كسري آخر
28

ٌضرب كل من البسط الكسر فً العدد الصحٌح فً كالالعددٌن وٌضع الناتج كجواب للبسط ،ثم ٌضرب كال
المقامٌن وٌضع الناتج كمقام للجواب

1
× 3
5

75
5
= 5
7
35

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة.
من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة.

3

3
1
1
=
× 3
6
3
2

عبد الرحمن ،مدٌحة (  .) 1999عالج
أخطاء الطالب فً الكسور العادٌّة
باستخدام الرزمة التعلٌمٌة
Haser,. C,UBUZ,.B.( 2003 ).
Students' conception of
fractions: A study of 5th grade
students
من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

6
1
= 2
× 3
2
2

3
3
1
=
× 3
8
4
2

المرجع

3
1
س  : 41ناتج = 2 × 3
4
2

9,7

عقٌل ،ابراهٌم (  .) 2000دراسة تحلٌلٌة
ألخطاء الطلبة فً العملٌات األربع على
الكسور
عبد الرحمن ،مدٌحة (  .) 1999عالج
أخطاء الطالب فً الكسور العادٌّة
باستخدام الرزمة التعلٌمٌة
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ضرب عدد كسري فً عدد كسري آخر
28

29

ٌضرب الطالب العددٌن الصحٌحٌن مع بعضهما ثم ٌقوم
بضرب الكسرٌن مع بعضهما البعض .
ضرب كسر و عدد عشري فً عدد عشري و عدد صحٌح
 ٌقع الطالب عاد ًة فً الخطأ أثناء وضع الفاصلة العشرٌةللجواب

قسمة كسر على كسر آخر
 ٌقوم الطالب بقسمة البسط على البسط والمقام على المقام ٌقوم الطالب بضرب الكسرٌن مع بعضهما البعض .30

 ٌقوم الطالب بقلب الكسر األول بدالً من قلب الكسر الثانًثم ٌجري عملٌة الضرب .
ٌقوم الطالب بقسمة البسط األكبر على األصغر وبغضالنظر عن الباقً كبسط للناتج  ،ثم ٌضع المقام كما هو كمقام
للناتج .

قسمة كسر على عدد صحٌح
31

ٌقوم الطالب بقسمة بسط الكسر على العدد الصحٌح ووضعالناتج كبسط للكسر ثم نضع المقام كما هو .

األسئلة الممثلة للخطأ لشائع

مثال

الصف

5
5
1
= 5
× 3
15
7
5
35

0.12 = 0.04 × 0.3
0.24 = 2 × 1.2
2
2
4
=
÷
2
4
8
8
2
4
=
÷
4
8
32
16
2 8 2 4
=
÷ = ×
16
4 4 4 8
2
3
÷
5
5

س  48ناتج = 1.25 × 0.5
س : 49ناتج = 2.7 × 0.03
س  : 51ناتج = 2 × 1.2
2
3
س  42ناتج ÷
5
5

9,7

=
9,7

4
2
÷
س  43ناتج
6
3

=

1
=
5

26
6
÷ = 2
5
5
3
1
1
÷ = 3× =3
2
2
2

المرجع
عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة
Erlwanger, S. H. ( 1973 ). Bennys
Conceptions of Rules and
Answers in IPI Mathematics

الٌنبعاوي ،رضا (  .) 2006الكسور
االعتٌادٌة صعوبات وحلول
Erlwanger, S. H. ( 1973 ).
Bennys Conceptions of Rules
and Answers in IPI
Mathematics
عقٌل ،ابراهٌم (  .) 2000دراسة تحلٌلٌة
ألخطاء الطلبة فً العملٌات األربع على
الكسور.
يً ؼحؿرٕ يٌ تقرلثؿخ أقرثؾ

3
÷ = 2
س  44ناتج
4

ؾّٔ ؼحؿخ فٕ رؽؿٖف تهيثؽخ

9,7

 ٌقوم الطالب بتحوٌل القسمة إلى ضرب دون قلبالكسر الثانً .

قسمة عدد كسري على عدد صحٌح
32

ٌقوم الطالب بقسمة العدد الصحٌح على العدد الصحٌح وٌنزلالكسر .
ٌقوم الطالب بقلب العدد بعد إشارة الكسر ثم ٌضرب الكسرفً الكسر وٌنزل العدد الصحٌح .

1
1
= 2 ÷ 2
2
2
1 1
1
1
2 = × 2 =2 ÷ 2
4 2
2
2
1

س  45ناتج

1
2

= 2 ÷ 4
9,7

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
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األسئلة الممثلة للخطأ الشائع

مثال

الصف

قسمة كسر عادي على عدد كسري

32

ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي بشكلصحٌح ثم ٌقوم بعد ذلك بتحوٌل القسمة إلى ضرب إال أنه
ال ٌقوم بقلب الكسر الذي ٌلً عملٌة القسمة ثم بعدها ٌقوم
بإٌجاد ناتج الضرب.
ٌقوم الطالب بقسمة الكسر األول على الكسر الثانً التابعللعدد الصحٌح بغض النظر عن الباقً  ،ثم ٌضع العدد
الصحٌح كما هو

1 2
÷
2 4

2
4

=2

×

5
2

10
8

=

1
1
÷
2
5

2

=

1
2

1
2
س  46ناتج ÷
2
4

المرجع
من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

=2

9,7

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

2

قسمة عدد كسري على عدد كسري آخر

33

ٌقوم الطالب بتحوٌل العدد الكسري إلى كسر عادي بشكلصحٌح ثم ٌقوم بعد ذلك بتحوٌل القسمة إلى ضرب إال أنه
ال ٌقوم بقلب الكسر الذي ٌلً عملٌة القسمة ثم بعدها ٌقوم
بضرب البسطٌن كجواب للبسط وضرب المقامٌن كجواب
للمقام.
ٌقوم الطالب بقسمة العدد الصحٌح على العدد الصحٌح بغضالنظر عن الباقً  ،ثم ٌقوم بقسمة البسط على البسط
والمقام على المقام .

1
1
÷ 3
4
2

2

9
4

=

1
1
÷ 3
4
8

2

=

7
2

×

1
1
س  47ناتج = 2 ÷ 3
4
8

63
8
=

1
2

9,7

34

 ٌقوم الطالب بإجراء عملٌة القسمة على غرار العددالصحٌح ثم ٌضع الفاصلة حسب عدد األجزاء .

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة

1

قسمة الكسور واألعداد العشرٌة
÷ 2.34

عباس ،رشٌد (  .) 1992تتبع األخطاء
الشائعة فً العملٌات األربع على الكسور
العادٌة

0.117 = 0.2

س  52ناتج = 0.15 ÷ 55.5
س  50ناتج = 2.5 ÷ 6.25
س  53ناتج = 2 ÷ 48.2
س = 0.4 ÷ 0.32 54

9,7

Sharma, S.( 1991). Relating
formal instruction to prior
knowledge
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ملحق رقم( ) 3
قائمة باألخطاء الشائعة فً مفاهٌم الكسور العادٌة والعشرٌة والعملٌات علٌها مع سئلة االختبار ومصادر الحصول علٌها
الرقم

الخطأ الشائع

كتابة الكسر الممثل لجزء مظلل

35

 ٌنظر الطالب للجزء المظلل كجزء من الجزء ولٌس منالكل

مثال
اكتب الكسر الممثل للجزء
المظلل ؟

1
الحل :
2

تمثٌل الكسر
36

 -ال ٌراعً تساوي األجزاء فً الشكل

ظلل ما قٌمته ربع الشكل
المرسوم؟

األسئلة الممثلة للخطأ الشائع
س  55أكتب الكسر الذي
ٌمثل الجزء المظلل فً الشكل
التالً؟
س : 56األشكال التالٌة ٌمثل
1
فٌها الجزء المظلل الكسر ؟
4
س57الكسر العشري المساوي
للجزء المظلل( كنسبة من
الشكل كله)هو ؟
1
س  : 58ظلل ما قٌمته
4
الشكل المرسوم ؟

الصف

المرجع
من خبرتً مع استشارة أستاذ ذوي
خبرة فً تدرٌس المادة

9,7,5

Newmaech, B., & Mcleod,
R.( 2006 ). Fractions.

من خبرتً مع استشارة أستاذ
ذوي خبرة فً تدرٌس المادة
9,7,5

Mason,K., & Tooley, j. ( 2003 ).
Misconception with decimal
numbers
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ملحق رقم( ) 4
نموذج التحكٌم

ٖرنًّ تهيوعق يً تٙضـتء تٗرٖد:
أ.يؿفق ٌيّؾش رعنٖى تٝؼرحثؿ هٍٚوثء تهيعنيًٖ
ب.مرفق نموذج المقابلة لألعضاء المحكمٌن
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يوضق ركى( - 4أ) يرفق ٌيّذر خضنٖى االخختبر هألؽظبء اهيضنيًٖ
حقى تهلل تهؿعيً تهؿعٖى
عوؿخ تهيلؿف  .............................................. :تهيعرؿى
عوؿخ تٙقرثؾ  ............................................ :تهفثول
ٖعرّٔ ُؾت تٝؼرحثؿ ٍوٓ يضيٍّد يً تٙقةود ٍوٓ تهيفثُٖى ّتهَيوٖثذ تهعقثحٖد
فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖدّٖ ،رنًّ يً

 28قؤت ًٝيّـٍد عقج تُٙؽتف تهيعؽؽخ

هٞؼرحثؿ ،عٖز أٍؽ ُؾت تٝؼرحثؿ هٖنًّ أؽتخ حعز ٍٛؽتؽ أىؿّعد عّل تٙؼىثء تهلثةَد
ّ أٌيثى رنؿتؿُث هؽْ ىوحد تهنفّف تهؼثيف ّتهقثحٌ ّتهرثقٌ تٙقثقٕ

فٕ يفثُٖى

تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّفٕ تهَيوٖثذ ٍوِٖث.
فأؿضّ يً عوؿرنى تٝىٍ ًٞوٓ ُؾٍ تهفلؿتذّ ،تهرَثًّ فٕ رلّٖى ُؾت تٝؼرحثؿ،
ّإٍىثء ؿأٖم حنؿتعد يً أضل رَؽٖوَ كحل تٍريثؽٍ.
عقج يَؿفرم ًٍ تٙؼىثء تهلثةَد فٕ تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ُل رغىٕ ُؾٍ تٙقةود
ضيٌٖ ُؾٍ تٙؼىثء ،عؽؽ ؾهم ؟
........................................................................................
........................................................................................
 يث ُٕ تٙؼىثء تهلثةَد غٖؿ تهّتؿؽخ فٕ ُؾت تٝؼرحثؿٖ ،ؿضٓ ؾنؿ ضيٌٖ ُؾٍ تٙؼىثء؟
....................................................................................
....................................................................................
ُ ل ُٕ يٌثقحد هويقرّْ تهرَوٖيٕ هوىثهج ،عؽؽ ؾهم ؟
................................................................................
................................................................................
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ُل ٍؽؽ تٙقةود يٌثقج ،حًٖ ؾهم ؟

................................................................................
................................................................................
ُل تهـيً تهيعؽؽ هٞؼرحثؿ يٌثقج ؟

................................................................................
................................................................................

ُل ٌُثم أقةود غٖؿ ّتوعد أؾنؿُث ّتكرؿط هِث حؽًٖٞ؟

................................................................................
................................................................................
ُ ل رلرؿط رَؽٖل حَه تهفلؿتذّ ،وعِث حثهرفنٖل ؟

................................................................................

ُ ل رلرؿط عؾف حَه تهفلؿتذ ،تؾنؿُث ؟

................................................................................
................................................................................
ُ ل رلرؿط إوثفد حَه تهفلؿتذ ،تؾنؿ ُؾت حثهرفنٖل ؟

................................................................................
................................................................................
 أٔ يٞعيثذ إوثفٖد :

................................................................................
................................................................................
يٌ تهلنؿ ّتهرلؽٖؿ

تهحثعسد :فؽتء " يعيؽ حؿنثذ " تهؽّٖم
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ملحق رقم(  - 4ب) مرفق نموذج المقابلة لألعضاء المحكمٌع

بسم هللا الرحمن الرحٌم
حضرة المشرف  .............................................. :المحترم
حضرة األستاذ  ............................................ :الفاضل

ٖعرّٔ ُؾت تهٌيّؾش ٍوٓ يضيٍّد يً تٙقةود تهرٕ أٍؽرِث تهحثعسد حغؿه تهيلثحود تهفؿؽٖد
تهرٕ قرضؿِٖث يٌ تهىوحد هيَؿفد إقرؿترٖضٖثذ تهرفنٖؿ تهرٕ ٖقرؼؽيِث ىوحد تهنفّف تهؿتحٌ
ّتهقثؽف ّتهسثيً تٙقثقٖد أسٌثء رَثيوِى يٌ يفثُٖى تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد ّ إضؿتةِى
هوَيوٖثذ ٍوِٖثّ .تهينثعحد هّكٍِّى فٕ تٙؼىثء تهلثةَد ّنؾهم يَؿفد يؽْ ريقم
ُؤٝء تهىوحد حِؾٍ تٝقرؿترٖضٖثذ.
فأؿضّ يً عوؿرنى تٝىٍ ًٞوٓ ُؾت تهٌيّؾش ّؽؿتقد فلؿترَ ّيؽْ يٞءيرِث هوغؿه
تهؾٔ أٍؽذ هَّ ،يً سى رلؽٖى تهرغؾٖد تهؿتضَدّ ،ؾهم يً أضل تهَيل ٍوٓ إؼؿتضَ
حثهنّؿخ تهيٞةيد هوؽؿتقد .
 هل األسئلة مناسبة فً رأٌك للهدف الذي أعدت من أجله ،بٌن ذلك ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
هل توجد أسئلة غٌر واضحة ،اذكرها واقترح لها بدٌالً ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
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هل تقترح تعدٌالً لبعض فقرات هذا النموذج ،حدد ذلك ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
هل تقترح حذف لبعض فقرات هذا النموذج  ،حدد ذلك ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
هل تقترح إضافة بعض الفقرات ،بٌن ذلك ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
أي مالحظات أخرى :
.................................................................................................
.................................................................................................

مع الشكر والتقدٌر

الباحثة
فداء " محمد بركات " الدوٌك
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يوضق ركى( ) 5
اهيلبتوج اهخشخٖضٖج

ٖرنًّ تهيوعق يً تٙضـتء تٗرٖد:
أ.نموذج لمقابلة طالب وطرح األسئلة علٌه.
جٌ.يّؾش رفؿٖغ إضثحثذ تهىثهج ٍوٓ أقةود تهيلثحود.
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يوضق ركى ( - 5أ) ٌيّذر هيلبتوج عبهة ّنٖفٖج عرش األشئوج أذٌبء إسراءُب
ٖ . 1ىؿط تهيلثحل ٍوٓ تهىثهج تهقؤتل حٌفف تهنٖثغد تهرٕ ّؿؽذ فٕ تٝؼرحثؿ
تهرلؼٖنٕ.
ٖ . 2لّى تهيلثحل حرقضٖل تهعّتؿ تهؾٔ ٖؽّؿ حٌَٖ ّحًٖ تهىثهج أسٌثء إضؿتء تهيلثحود.
ٖ . 3ىوج تهيلثحل يً تهىثهج رّوٖظ تهؼىّتذ تهرٕ ترحَِث فٕ تهعل حنّذ يقيًّ.
ٖ. 4ىؿط ٍوٓ تهىثهج حَه تٙقةود تهيلثحِد تهرٕ يً ؼٞهِث قٖعثّل تهّنّل إهٓ
تٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحَِث تهىوحد أسٌثء إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد ٍوٓ تهنقّؿ حٌٍِّٖث
تهَلؿٖد ّتهَثؽٖد.
ّقٖرى رّوٖظ ؾهم ًٍ ىؿٖق قٌٖثؿّٖ قؤتل ّضّتج حًٖ تهيلثحل ّتهىثهج يلقيد
عقج تهيّوٍّثذ تهرٕ رَثهضِث أقةود تٝؼرحثؿ.
أّالً :اهيلبرٌج تًٖ اهنشّر
يلثؿٌد نقؿًٖ ٍثؽًٖٖ
أ -
تهحثعز :ىوج يٌم فٕ أعؽ تٙقةود أً رضؽ أنحؿ تهَؽؽًٖ
أضحذ ٍوٓ ُؾت تهقؤتل؟
1
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد:
3

 ًٙتهسٞسد أنحؿ

1
2
تهحثعز  :يث ُّ أنحؿ تهَؽؽًٖ ،
8
4

؟

1
1
،
2
3

ُ .ل رلؿط هٕ نٖف
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1
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد :
8

تهحثعز :نٖف ؾهم ،فقؿ هٕ؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد ًٙ :تهسيثٌٖد فٕ تهيلثى أنحؿ.
تهيلثؿٌد حًٖ تهنقّؿ تهَلؿٖد :
ج -
تهحثعزٌٍ :ؽيث كثؿٌذ حًٖ  ، 3.007 ، 3.065أضحذ أً  3.007أنحؿ ُل رفقؿ هٕ
ٍوٓ أٔ أقثف تؼرؿذ ُؾٍ تٛضثحد؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد ًٙ :تهَؽؽ تهَلؿٔ ٖ 3.007عرّْ ٍوٓ أنفثؿ أنسؿ.
تهحثعز :إٍىثء تهىثهج ٍؽٓخ أيسود يرلثحِد يً يسل
أنحؿ تهَؽؽًٖ  0.008 ، 0.045؟
أنحؿ تهَؽؽًٖ  1.056 ، 1.23؟
ذبٌٖبً :اهخضّٖل يً اهضّرث اهنشرٖج إهٓ اهضّرث اهؾشرٖج
2
تهحثعز :أضحذ أً
10

رنرج حنّؿخ ُ 1.2ل رفقؿ هٕ نٖف رّنوذ إهٓ ُؾٍ تٛضثحد ؟

2
إضثحد تهىثهج تهيرّكَدُّ ، 12 = 10 + 2 ًٙ :ؾت ٌَٖٕ أً
10

تهحثعز ُ :ل رّوظ هٕ نٖف ّوَذ تهفثنود تهَلؿٖد.
رؿم فؿند هوىثهج ٖفقؿ تٛضثحد.
8
تهحثعزُ :ل ٌٖىحق ؾهم ٍوٓ
100

إضثحد تهىثهج تهيرّكَد. 10.8 :

؟

= 1.2
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تهحثعز :إؾت ىوج يٌم أً رلؿط ؾهم هـيٖوم فنٖف رلؿط هَ ؾهم.
ذبهذبً :سيؼ ّعرش اهنشّر اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج
تهحثعز :ؽٌٍث تًٗ ٌٌرلل إهٓ ضيٌ ّىؿط تهنقّؿ تهَثؽٖد ّتهَلؿٖد
نٖف رضؽ ٌثرص

2
1
+
8
4

1
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد:
4

+

3
2
=
12
8

تهحثعز :نٖف رّنوذ هِؾٍ تٛضثحد؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد. 12 = 8 + 4 ، 3 = 2 + 1 :
تهحثعز :يثؾت رلنؽ حؾهم؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَدٌ :ضيٌ تهحقىًٖ ّتهيلثيًٖ
 ٝآؼؿ ٖفقؿ إضثحرم؟
تهحثعزُ :ل رَىٌٖٕ يسث ً
ٖرؿم تهيضثل هوىثهج هرفقٖؿ تٛضثحد
راتؾبً :سيؼ ّعرش اهنشّر ّاألؽداد اهؾشرٖج ؟
تهحثعز  :نٖف رضؽ ٌثرص  0.4 + 0.3؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد ٌ :ضيٌ  7 = 4 + 3سى ٌوٌ تهفثنود ٍوٓ حَؽ يٌـهرًٖ.
تهحثعز :نٖف تؼرؿذ ّوٌ تهفثنود تهَلؿٖد ؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد :هّضّؽ ضـأًٖ ٍلؿًٖٖ ّتعؽ فٕ نل ٍؽؽ.
تهحثعز :إؾً نٖف رعل  0.4 + 0.03؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد. 0.007 :
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تهحثعز :نٖف عنوذ ٍوٓ ُؾٍ تٛضثحد ؟
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد :حٌفف تهىؿٖلد ٌضٌ تهَؽؽًٖ

 7 = 4 + 3سى ٌوٌ تهفثنود

تهَلؿٖد ٍوٓ حَؽ سٞسد يٌثـل  ًٙتهَؽؽ تّٙل ٖرنًّ يً يٌـهرًٖ ٍلؿٖرًٖ ّتهَؽؽ تهسثٌٕ
يً يٌـهد ّتعؽخ .
خبيشبً :ظرة اهنشّر اهؾبدٖج ّاهؾشرٖج
2
2
تهحثعز :نٖف رضؽ عثنل وؿج ×
5
3
2 2
إضثحد تهىثهج تهيرّكَد:
5

=

؟

4
5

تهحثعزُ :ل ٖينٌم أً رنف هٕ يث فَوذ ؟
ٖرؿم تهيضثل هوىثهج هٜضثحد
1
تهحثعزُ :ل ُؾت ٌٖىحق ٍوٓ إٖضثؽ عثنل وؿج × 4
5

إضثحد تهىثهج تهيرّكَدٌَ :ى أّ كؽ ٖنًّ تهضّتج ٝ
تهحثعزُ :ل رقرىٌٖ أً رحًٖ هٕ قحج ؾهم.
شبدشبً :كشيج اهنشّر
2
1
تهحثعز :نٖف رضؽ ٌثرص ÷
6
3

؟

إضثحد تهىثهج تهيرّكَد :أكقى تهحقى ٍوٓ تهحقى ّتهيلثى ٍوٓ تهيلثى.
تهحثعزُ :ل رؾنؿ هٕ تهؼىّتذ حثهرفنٖل ّ ،نٖف ّضؽذ تهعل؟
ُ ٞعثّهذ تٛضثحد ٍوٓ تهقؤتل حىؿٖلد أؼؿْ؟
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يب ُٕ اهخعّاح اهخٕ ٖختؾِب اهيلبتل فٕ ضبهج إسبتج اهعبهة تنويج ال أؽرف ؽٌديبٖعوة يٌَ خفشٖر اإلسبتج اهخٕ نختِب.
ٖ . 1عثّل تهيلثحل رؾنٖؿ تهىثهج حثٛضثحد تهرٕ نرحِث تهىثهج.
 . 2يينً أً ٖىوج يً تهىثهج أً ٖعل تهقؤتل يً ضؽٖؽ.
 . 3أً ٖؾنؿ تهىثهج حثهيّوًّ تهؾٔ َٖثهضَ تهقؤتل ًٍ ىؿٖق كؿتءرَ يؿخ أؼؿْ
يسثل :تٌيؿ تهقؤتل ٖىوج أً ٌضيٌ نقؿ ٍثؽٔ يٌ نقؿ ٍثؽٔ أؼؿ نٖف ٌضيٌ فٕ عثهد
تهنقّؿ تهَثؽٖد.
 . 4أً ٖقأل نٖف عنوذ ٍوٓ تٛضثحد
2
1
1
= +
يسثل :أٌذ أضحذ فٕ تٝؼرحثؿ أً ٌثرص ضيٌ
8
4
4

نٖف عنوذ ٍوٓ  2فٕ تهحقىّ ،نٖف عنوذ ٍوٓ  8فٕ تهيلثى؟
 . 5تهرؿنٖـ تهيقريؿ ٍوٓ إٍىثء أقةود يلثحِد هورَؿف ٍوٓ يؽْ ريقم تهىثهج
حثٝقرؿترٖضٖثذ تهرٕ ٖرحٌِث فٕ تهعل.
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يوضق ركى( - 5ة) ٌيّذر خفرٖغ إسبتبح اهعبهة ؽوٓ أشئوج اهيلبتوج
تهىثهج ........................
:
تقى
تٛضثحد تهؼثىةد

نيث ّؿؽخ فٕ

إضثحد تهىثهج

ٍوٓ تهقؤتل

تٝؼرحثؿ تهرلؼٖنٕ فٕ تهيلثحود

تهنف تهؽؿتقٕ....................:
رفقٖؿ عل تهقؤتل رعلق يؽْ تهسحثذ
إقرؿترٖضٖد تهرفنٖؿ

تهيقرؼؽيد

ىؿط قؤتل
يلثحَ

إضثحد تهىثهج ٍوٓ إقرؿترٖضٖد تهعل

تهقؤتل حنّذ
يقيًّ

تهيقرؼؽيد فٕ

إضثحد تهقؤتل

تهسثهز فٕ عثهد

ّضّؽ تهسحثذ

ّتهريقم فٕ تهعل

عل تهقؤتل تهيلثحَ رَؽؽ ىؿق تهعل

فٕ تهعل
2
3
5
=
2
7
9

3
5
9
7
2
=
2

2
3
5
=
2
7
9

3
5
9
7
2
=
2

يَثيود تهنقّؿ

5 6
ناتج
9 7

=

5 6
يَثيود تهنقّؿ
ناتج
9 7
نثٍٙؽتؽ تهنعٖعد

=

نثٍٙؽتؽ تهنعٖعد

ٌىؿط 1 = 5 - 6

ٌَى

يَثيود تهنقّؿ

سى ٌىؿط  2 = 7 - 9نثٍٙؽتؽ تهنعٖعد
إؾً تهضّتج

1
ُّ
2
حيث ٌىؿط  1 = 5 - 6ىؿط تهحقىًٖ

ّحيث تً  9أنحؿ

يً حَوِيث سى

ٌوَِث فٕ تهيلثى تؼرٖثؿ تهيلثى
تٙنحؿ

ٌثرص
3
=
1

2 5
6 7

ٝ
َٖريؽ ٍوٓ يَؿفرَ
ٛضؿتء تهَيوٖثذ
تهعقثحٖد فٕ
تٍٙؽتؽ تهنعٖعد

تهيٞعيثذ
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يوضق ركى ( ) 6
يّافلج ّزارث اهخرتٖج ّاهخؾوٖى

ٖرنًّ تهيوعق يً تٙضـتء تٗرٖد:
أ.يّتفلد ّـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى ٍوٓ إضؿتء تهؽؿتقد.
ج.موافقة مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً محافظة الخلٌل على إجراء المقابلة .
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يوضق ركى( - 6أ)
يّتفلد ّـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى تهَثهٕ ٍوٓ إضؿتء تهؽؿتقد

184

يوضق ركى( - 6ة)
يّتفلد ّـتؿخ تهرؿحٖد ّتهرَوٖى فٕ يعثفيد تهؼوٖل ٍوٓ إضؿتء تهيلثحود
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يوعق ؿكى ( ) 7

يلبرٌج تًٖ اهٌشة اهيئّٖج هإلسبتبح غٖر اهضضٖضج هنل شؤال يً أشئوج االخختبر هوضفّف اهذالذج
الرقم

تهنف تهقثحٌ
تهنف تهؼثيف
اإلجابة غٌر الصحٌحة اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد
تهٌقحد تهيةّٖد

السؤال كما ورد فً االختبار

3
اكتب العدد
7
اكتب العدد  4.15بالكلمات؟

تهنف تهرثقٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

% 24.0

% 17.0

*

% 92.0

% 62.3

% 43.0

3
اكتب كسراً مكافئا ً للكسر
4
1 1
هو ؟
أكبر العددٌن ،
2 3
1 2
 ،هو؟
أكبر العددٌن
7 9
1 3
أكبر العددٌن  ،هو؟
5 4
4
 3 ،هو؟
أكبر العددٌن
5
2 3
أكبر العددٌن  1 ،هو؟
4 4
أكبر العددٌن  0.4 ، 0.3هو؟

% 55

% 41.0

% 39.0

% 45

% 36.4

% 20.0

-

% 33.1

% 37.1

-

% 37.1

% 25.4

% 49.4

% 42.0

% 24.4

% 41

% 30.5

% 25.0

% 28

% 17.1

% 19.0

س 10

أكبر العددٌن  0.72 ، 1.4هو؟

% 53.1

% 44.0

% 24.1

س 11

أكبر العددٌن  0.75 ، 0.8هو؟

% 71.4

% 68.4

% 53.2

س 12

أكبر العددٌن  4.6102 ، 4.61هو؟

-

% 18.0

*

س 13

أكبر العددٌن  3.007 ، 3.065هو؟

-

% 33.2

% 24.1

س 14

6
العدد اكسري الناتج من الكسر
4
1
الكسر الناتج من العدد الكسري  3هو؟
2

% 91.4

% 70.3

% 64.0

% 89

% 71.3

% 49.5

% 74

% 63.1

% 42.0

% 89.0

% 73.0

% 47.4

بالكلمات ؟

س1
س2

س3

؟

س4

س5

س6
س7
س8
س9

س 15
س 16
س 17

هو؟

2
الكسر العشري المساوي للكسر العادي
10
1
الكسر العشري المساوي للكسر العادي ؟
2

هو؟

* تهقؤتل َٖ ٝرحؿ ؼىأ لثةًَث عٖز ٌقحد تهؼىأ رلل ًٍ %16
ٍ -ؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ تهنف تهؼثيف
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تابع جدول رقم ( ) 7
مقارنة بٌع النسب المئوٌة لإلجابات غٌر الصحٌحة لكل سؤال مع سئلة االختبار للصفوف الثالثة
الرقم

س 18
س 19

س 20

س 21
س 22
س 23

س 24
س 25
س 26
س 27

س 28
س 29
س 30

السؤال كما ورد فً االختبار

ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج
ناتج

1
2
+
4
4
2
1
؟
+
8
4
1 3
 +؟
5 4
3
5
=
7
7
1
3
=
5
4
2
5
=
6
12
2
=
+ 3
4
5
1
= 5
+
7
4
1
= 2 + 3
3
1
5
= 2 + 3
5
10
2
=
- 2
4
1
1
=
-1
2
4
2
3
= 2 - 3
5
5
= 0.14 + 0.3

؟

تهنف تهؼثيف
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

تهنف تهقثحٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

تهنف تهرثقٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

% 50

% 59.0

% 29.4

% 70.0

% 69.4

% 42.0

-

% 74.0

% 51.0

% 51.1

% 64.5

% 32.0

-

% 69.0

% 48.0

% 74.1

% 75.0

% 48.0

% 84.0

% 78.1

% 49.1

-

% 82.4

% 61.2

-

% 77.0

% 53.0

% 79.0

% 77.2

% 54.4

% 87.0

% 76.3

% 52.0

-

% 84.4

% 59.2

% 68.3

% 65.0

% 39.2

% 93.0

% 77.4

% 60

% 97.1

% 87.0

% 72.0

% 79.0

% 61.0
% 66.3
% 54.4

س 31

ناتج

س 32

ناتج = 0.03 - 0.7

س 33

ناتج = 0.14 + 0.295

-

س 34

ناتج = 0.07 - 0.123

-

% 82.0

س 35

ناتج = 0.8 + 4

% 89

% 78.0

ٍ -ؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ تهنف تهؼثيف
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تابع جدول رقم ( ) 7
مقارنة بٌع النسب المئوٌة لإلجابات غٌر الصحٌحة لكل سؤال مع سئلة االختبار للصفوف الثالثة
تهنف تهؼثيف
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

تهنف تهقثحٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

تهنف تهرثقٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة
تهٌقحد تهيةّٖد

1 3
ناتج ×
4 4
2 2
× =
ناتج
5 3
3
=
ناتج × 3
7
1
ناتج = 2 × 3
2
3
1
ناتج = × 3
4
2
3
1
ناتج = 2 × 3
4
2
2
3
=
ناتج ÷
5
5
4
2
=
÷
ناتج
6
3
3
=
ناتج ÷ 3
4
1
ناتج = 2 ÷ 4
2
1
2
÷ = 2
ناتج
2
4
1
1
ناتج = 2 ÷ 3
4
8
ناتج = 1.25 × 0.5

-

% 52.0

% 53.4

-

% 40.0

% 39.3

-

% 61.0

% 55.0

-

% 90.0

% 76.2

-

% 86.3

% 76.0

-

% 87.4

% 81.0

-

% 48.0

% 54.0

-

% 81.3

% 74.0

-

% 82.1

% 74.0

-

% 89.3

% 79.3

-

% 92.2

% 83.0

-

% 92.1

% 87.0

-

% 89.0

% 83.0

س 49

ناتج = 2.7 × 0.03

-

% 91.4

% 83.0

س 50

ناتج = 2.5 ÷ 6.25

-

% 94.0

% 86.0

س 51

ناتج = 2 × 1.2

-

% 68.2

% 23.4

س 52

ناتج = 0.15 ÷ 55.5

-

% 95.5

% 85

س 53

ناتج = 2 ÷ 48.2

-

% 73.2

% 68.0

الرقم

س 36
س 37
س 38
س 39

س 40

س 41
س 42
س 43

س 44

س 45
س 46
س 47
س 48

السؤال كما ورد فً االختبار

=

ٍ -ؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ تهنف تهؼثيف
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تابع جدول رقم ( ) 7
مقارنة بٌع النسب المئوٌة لإلجابات غٌر الصحٌحة لكل سؤال مع سئلة االختبار للصفوف الثالثة
الرقم
س 54
س 55
س 56

س 57

السؤال كما ورد فً االختبار

ناتج = 0.4 ÷ 0.32
اكتب الكسر الذي ٌمثل الجزء
المظلل فً الشكل التالً؟
أي األشكال التالٌة ٌمثل فٌها الجزء المظلل
1
الكسر
4
تهنقؿ تهَلؿٔ تهيقثّٔ هوضـء تهييول(نٌقحد
يً تهلنل نوَ) ُّ؟
( تهلنل َٖحؿ ًٍ يؿحٌ ضـء إهٓ يةد ضـء

س 58

تهنف تهؼثيف
اإلجابة غٌر الصحٌحة

تهنف تهقثحٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة

تهنف تهرثقٌ
اإلجابة غٌر الصحٌحة

تهٌقحد تهيةّٖد

تهٌقحد تهيةّٖد

تهٌقحد تهيةّٖد

-

% 80.2

% 52.0

% 45.0

% 38.3

% 19.0

% 63.0

% 60.0

% 35.3

% 80.1

يول يٌَ قرد ٍّلؿًّ ضـء)
1
الشكل المرسوم؟
ظلل ما قٌمته
% 18.5
4
* تهقؤتل َٖ ٝرحؿ ؼىأ لثةًَث عٖز ٌقحد تهؼىأ رلل ًٍ %16

ٍ -ؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تؼرحثؿ تهنف تهؼثيف

% 32.4

% 19.5

*

*

189

ملحق رقم ( ) 8
النسب المئوٌة لإلستراتٌجٌات التفكٌر لدى طلبة الصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسً المصاحبة لوقوعهم فً
خطاء مفاهٌم الكسور والعملٌات علٌها
الرقم

1

اإلستراتٌجٌة

 . 1يَثيود تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد

الصف الخامس

النسبة المئوٌة
الصف السابع

الصف التاسع

%73

%38

%50

ت -معالجة الجزء الصحٌح والجزء العشري وكأنها أعداد
صحٌحة بٌنها فاصل ما
يَثهضد تهحقى ّتهيلثى نأٍؽتؽ يٌفنود
ز -

%50

%50

%50

%90

%60

%60

ش -رضثُل تهفثنود تهَلؿٖد

%100

%40

%60

ؽ -التعامل مع عدد المنازل العشرٌة عند إجراء المقارنة بٌن
الكسور العشرٌة
ُ -رضثُل يلثى تهَؽؽ تهنعٖظ

-

%20

%50

%50

%20

%30

2

تهرحؽٖل حًٖ تهَؽؽ تهنعٖظ ّتهنقؿ تهَلؿٔ

%30

%10

%50

3

تهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث

%30

%30

%30

4

تقرؼؽتى ؼّتؿـيٖثذ غٖؿ نعٖعد

%50

%50

%50

-

%50

%50

%50

%50

%40

%60

%80

%90

%20

%30

5

6

إُيثل تٙنفثؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد
تهرَثيل تهؼثىب يٌ يلثى تهَؽؽ تهنعٖظ

7

تهرفقٖؿ تهؼثىب هَٞكد تهحقى ّتهيلثى حثهلٖيد تهعلٖلٖد هونقؿ

8

يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد

9
10

11

تغٌر المقسوم علٌه لٌصبح عدداً صحٌحا ً دون المحافظة على
العدد األصلً
إُيثل تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ تهَؽؽ تهنقؿٔ
استراتٌجٌة اعتبار العدد الكسري أكبر من الصورة

13

14
15

-

%10

%60

%20

%85

-

%10

%30

%50

%40

تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ تُٝريثى حرقثّٔ تٙضـتء

%70

%100

%90

ٍؽى ٌقحد تهضـء إهٓ تهنقؿ حل ٙضـتء آؼؿْ

%40

%20

%60

وبأن الصورة
12

a
b

دائماً،

%60

a
b

أقل من واحد صحٌح

تفرؿته تهرضثٌف ٌٍؽ ىؿط تهنقّؿ غٖؿ تهيرضثٌقد
يلثؿٌد تهنقؿًٖ حثقرؼؽتى تهيلثى فلى

رؽل ٍوٓ ٍؽى ّضّؽ تٛقرؿترٖضٖد هؽْ ىوحد تهنف تهيؾنّؿ
 -رؽل ٍوٓ ٍؽى ّضّؽ تهقؤتل فٕ تٝؼرحثؿ ٌٍؽ ؾهم تهنف
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ملحق رقم ( ) 8
النسب المئوٌة لإلستراتٌجٌات اهخفنٖر هدْ عوتج اهضفّف اهخبيس ّاهشبتؼ ّاهخبشؼ األشبشٕ اهيضبضتج هّكّؽِى فٕ
أخعبء يفبُٖى اهنشّر ّاهؾيوٖبح ؽوِٖب
الرقم

1

2

3
4

5

6

اإلستراتٌجٌة

 . 1يَثيود تهنقّؿ نأٍؽتؽ نعٖعد

%50

%50

%50

%90

%60

%60

ش -رضثُل تهفثنود تهَلؿٖد

%100

%40

%60

ؽ -التعامل مع عدد المنازل العشرٌة عند إجراء المقارنة بٌن
الكسور العشرٌة
ُ -رضثُل يلثى تهَؽؽ تهنعٖظ

-

%20

%50

%50

%20

%30

تهرحؽٖل حًٖ تهَؽؽ تهنعٖظ ّتهنقؿ تهَلؿٔ

%30

%10

%50

تهؼوى حًٖ يفثُٖى تهنقّؿ ّتهَيوٖثذ ٍوِٖث

%30

%30

%30

تقرؼؽتى ؼّتؿـيٖثذ غٖؿ نعٖعد

%50

%50

%50

-

%50

%50

%50

%50

%40

%60

%80

%90

%20

%30

إُيثل تٙنفثؿ ٍوٓ ٖيًٖ تهفثنود تهَلؿٖد
تهرَثيل تهؼثىب يٌ يلثى تهَؽؽ تهنعٖظ

7

8

يعثؾتخ تهيٌثـل تهَلؿٖد ٌعّ تهٖيًٖ إضؿتء تهَيوٖثذ تهعقثحٖد

10

%73

%38

%50

أ -معالجة الجزء الصحٌح والجزء العشري وكأنها أعداد
صحٌحة بٌنها فاصل ما
يَثهضد تهحقى ّتهيلثى نأٍؽتؽ يٌفنود
ج -

تهرفقٖؿ تهؼثىب هَٞكد تهحقى ّتهيلثى حثهلٖيد تهعلٖلٖد هونقؿ

9

الصف الخامس

النسبة المئوٌة
الصف السابع

الصف التاسع

تغٌر المقسوم علٌه لٌصبح عدداً صحٌحا ً دون المحافظة على
العدد األصلً
إُيثل تهَؽؽ تهنعٖظ فٕ تهَؽؽ تهنقؿٔ
استراتٌجٌة اعتبار العدد الكسري أكبر من الصورة

11

a
b

دائماً ،وبأن

الصورة  aأقل من واحد صحٌح

%60

%60

%20

%10

%85

b

12
13

14
15

تفرؿته تهرضثٌف ٌٍؽ ىؿط تهنقّؿ غٖؿ تهيرضثٌقد

-

%10

%30

%50

%40

%70

%100

%90

%40

%20

%60

يلثؿٌد تهنقؿًٖ حثقرؼؽتى تهيلثى فلى
تهرَحٖؿ ًٍ تهنقؿ ؽًّ تُٝريثى حرقثّٔ تٙضـتء
ٍؽى ٌقحد تهضـء إهٓ تهنقؿ حل ٙضـتء آؼؿْ
تدل على عدم وجود اإلستراتٌجٌة لدى طلبة الصف المذكور
 -تدل على عدم وجود السؤال فً االختبار عند ذلك الصف

