
872 
 

تصورات هعلوات الزياضيات حنو تعلن وتعلين الزياضيات وفق هدخل الذكاء 
 يف التعلين العام باملولكة العزبية السعودية االصطناعي

 

 
Perceptions of mathematics teachers towards learning and teaching 

mathematics according to the introduction of artificial  

intelligence In Public Education in Saudi Arabia." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئػذاد:

 د. يُبل ثُذ ػجذانشحًٍ ٕٚعف انؾجم
 لغى انًُبْظ ٔعشق انزذسٚظ

 عبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ -كهٛخ انزشثٛخ 
alshebl_ma2020@yahoo.com 

 

 

mailto:alshebl_ma2020@yahoo.com
mailto:alshebl_ma2020@yahoo.com


 ء األٔلو انغض2222أثشٚم  ( 4( انؼذد )24انًغهذ )    – ٕٚبد انشٚبضٛبد رشثيغهخ 

  
979 

 
  

 :انًغزخهص

ههفد الهياِح إلً مؼًفح مّرىي ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ ؼوى  ذىظوا اِورمهاد موهلذ الوى ا       

االصؽناػٍ فٍ ذؼلم وذؼلُم الًَاظُاخ، والرؼًف ػلً ذصىياذهن ؼى  مرؽلثاخ ذؼلُم الًَاظوُاخ  

وفق موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍل ولرؽ ُوق فهوهاف الهياِوح لامود الثاؼصوح تئػوهان اِورثانح م ىنوح مون             

مووهلذ الووى ا    ذؼلووُم الًَاظووُاخ وفووق  نؽووى الًَاظووُاخ ؽووىيَن، الو ت ذصووىياخ مؼلموواخ م

االصووؽناػٍ، والمؽووىي الصووانٍت ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ ؼووى  مرؽلثوواخ ذووهيَُ الًَاظووُاخ 

وفوق موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ وذعومن ػوهج مرؽلثواخ منهوات نػوم الثُموح الرؼلُمُوح تم ىمواخ الووى ا              

مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذمؽُػ وذنفُـى الهيوَ، وله فظهًخ النرواجط ف   االصؽناػٍ؛ ذىظُف 

موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ  انود      ذؼلوُم الًَاظوُاخ وفوق    نؽوى  الًَاظوُاخ  نيظح ذصىياخ مؼلمواخ 

تهيظح مرىِؽح ت ذ مون مؽوىيٌ االِورثانح   وذ، تُنموا  انود ذصوىياخ مؼلمواخ الًَاظوُاخ ؼوى            

صوؽناػٍ تهيظوح مًذفؼوح فوٍ ا  نموط الصوىخ والصوىيج والؽً وح         ذىظا اِورمهاد موهلذ الوى ا  اال   

َّوواهم فووٍ ذُّووًُ ذؼلووم المهوواياخ الًَاظووُح وظؼلهووا ف صووً مرؼووحلوَعؼذ الوورؼلم ف صووً ذ ووىَ ا  وظاوتُووح  

ترمصُوووذ المؼًفوووح وػًظوووها ػلوووً المرؼلموووُن فوووٍ صوووىيج مناِوووثحل تُنموووا  انووود ذصوووىياخ مؼلمووواخ  

ظهٍج وفنواخ الى ا  االصؽناػٍ والًوتىذاخ  مصاني الًَاظُاخ ؼى  منؽلة "نػـم المهيِـح تـأ

ذؼلُمُح إلشًا  المرؼلمُن"، ظوا خ تهيظوح ظوؼُفحل  موا ا وايخ النرواجط إلوً وظوىن فوًوة واخ ناللوح           

( تُن ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ تمًاؼذ الرؼلُم الؼاد لصالػ 0.ل.إؼصاجُح ػنه مّرىي الهاللح )

ِنىاخ، والؽاصالخ ػلً ف صً من  00 -.0ثًج ال ثًُج من مؼلماخ المًؼلح المرىِؽح، ووواخ الم

نويج ذهيَثووح فووٍ  ووذ موون المؽووىي الو  لالِوورثانا والمرعوومن الرىظووا الِوورمهاد مووهلذ الووى ا         00

االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ، و وىل  الهيظوح ال لُوح لالِورثانحل  موا فظهوًخ النرواجط ػوهد         

صوووىياخ المؼلمووواخ نؽوووى والمرعووومن مرؽلثووواخ ذوووهيَُ  وظوووىن فوووًوة واخ ناللوووح إؼصووواجُح توووُن ذ 

الًَاظووُاخ وفووق مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ والمرعوومن المرؽلووة الو  وهووى نػووم الثُمووح الرؼلُمُووح    

تم ىماخ الى ا  االصؽناػٍ، والمرؽلة الصانٍ وهى ذىظُف موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ ذمؽوُػ      

هنوا ف وه ظهوًخ الؽاظوح لوهي الثاؼصوح نؽوى ذىظُوف          وذنفُـى الهيوَل ذثؼا  لمرغًُ للمثوًج الؼملُوحل مون   

تؼووط الر نُوواخ ال اجمووح ػلووً الووى ا  االصووؽناػٍ فووٍ ذؼلووُم الًَاظووُاخ والرووٍ ذؼرثووً موون الهووهاف      

موون فظووذ ذؽّووُن ػملُرووٍ الرؼلووُم والوورؼللم، وذؼٍَووٍ المهوواياخ      .0.0االِوورًاذُعُح لًةَووح الممل ووح  

 ػٍلالالٌمح للؽُاج والؼمذ فٍ ػصً الى ا  االصؽنا

 الى ا  االصؽناػٍ، ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ، مؼلماخ الًَاظُاخل انكهًبد انًفزبحٛخ:

Abstract: 

" Perceptions of mathematics teachers towards learning and teaching 

mathematics according to the introduction of artificial intelligence In 

Public Education in Saudi Arabia." 

The study aimed to find out the level of perceptions of mathematics teachers 

about the direction of using the artificial intelligence portal to learn and 

teach mathematics, and to identify their perceptions about the requirements 

of mathematics education according to the introduction of artificial 

intelligence. To achieve the objectives of the study, the researcher prepared 

a questionnaire consisting of two axes, the first: perceptions of mathematics 

teachers towards teaching mathematics according to the entrance of artificial 
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intelligence, and the second axis: perceptions of mathematics teachers about 

the requirements of teaching mathematics according to the entrance of 

artificial intelligence and included several requirements, including: 

supporting the educational environment with the components of artificial 

intelligence; employing the introduction of artificial intelligence in the 

planning and implementation of lessons, the results showed that the degree 

of perceptions of mathematics teachers towards teaching according to the 

entrance of artificial intelligence was moderate in both the two axes of 

questionnaire suppositioned, While the perceptions of mathematics teachers 

about the direction of the use of artificial intelligence portal were high in 

that the integration of sound, image and movement facilitates the learning of 

mathematical skills and makes them more enjoyable. While math teachers' 

perceptions of the demand to "support the school with devices and artificial 

intelligence tools, and robots as educational sources to enrich learners" It 

was weak. there are statistically significant differences at the level of 

indication (0.05) between the perceptions of female mathematics teachers in 

the stages of general education in favor of middle school teachers, with a 

high experience of 10-15 years, and the recipients of more than 15 training 

courses in each of the first axis of questionnaire, which includes the 

orientation to use the entrance of artificial intelligence in mathematics 

education and learning, as well as the overall degree of questionnaire. The 

results also showed that there are no statistically significant differences 

between the perceptions of the teachers towards and the requirements of 

teaching mathematics according to the entrance of artificial intelligence and 

the first requirement is to support the educational environment with the 

components of artificial intelligence, and the second requirement is to 

employ the entrance of artificial intelligence in the planning and 

implementation of lessons.Depending on the variable of the practical 

experience, Hence, the need for the researcher to employ some artificial 

intelligence based technologies in mathematics education, which is one of 

the strategic objectives of Kingdom Vision 2030, has emerged to improve 

the processes of teaching and learning, and to enhance the skills needed for 

life and work in the age of Artificial Intelligence. 

Keywords: Artificial intelligence, Teaching and learning mathematics, 

Mathematics teachers.    
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 :يمذيخ
ً  معاالخ  افح فٍ مرّايػح ذؽىياخ الؽالٍ الىلد فٍ الؼالم َ هه  الؽُاج ذفًض ػلو

ً  تالؼموذ  الّوؼٍ لمالؼ رهوا   المعرمؼاخ ً  ػلو  فهوم هوى    مون  ولؼوذ  فنظمرهوا،   افوح  ذؽوىَ

 إػوهان ظُوذ   فظذ من الٌمح ظًويج الرؼلُمٍ النظاد فرؽىًَ الرؼلُمٍ، النظاد االنظمح

 هوى   فوٍ ظوذ   الرنمُوح المّورهامح   ذؽ ُق َّرؽُغ المّرمً، ذٍالىا الرؼلم ػلً لاني مف ً

 .المّرمًج المرغًُاخ

 َورم ن مون   موالم  فههافوا  وذؽ ُوق  يِوالرا  إَصا  والرؼلُم الرًتُح لؽ ذ َم ن ال فئنا لىا

ذهيَّوا   وؼًاجق مناهعا ظمن المّرمًج والرغًُاخ الرؽىياخ ذل  ومىا ثح اِرُؼاب

ً  وت و ذ  ػواد،  ت و ذ  الىشُوق   اليذثاؼهوا  الًَاظوُاخ،  موانج  نظوم  لصىصوُح  ف صو

فوئ    وتالرالٍ الممرلفح الؽُاج معاالخ ظمُغ فٍ وظًويذها اللًي الؼلمُح تالمعاالخ

فولىَاذا  من الًَاظُاخ مانج ذهيَُ ذؽىًَ ػملُح الرؼلُمٍ ظؼذ النظاد ػلً َؽرم هىا

 (040، 0.02الممرلفحل )الفاي و اهُن،  الرؼلُمُح المًاؼذ فٍ ظمُغ

 Organization for Economicف وايخ منظموح الرؼواو  والرنمُوح االلرصوانَح      وله

Co-operation and Development)  والرصايهاOECD) وهٍ منظمح نولُح )

م ىنح من معمىػح من الثلها  المر همح الرٍ ذ ثذ مثانا الهَم ًاؼُح الرمصُلُح والرصان 

مً مّر ثذ الرؼلُم والمهواياخ  ( ذؽد م0.02ّالّىة الؽًفٍ ذ ًًَها الصاني ػاد )

إ  الموهايَ فصوثؽد ذىاظوا ؼلثواخ مرٍاَوهج إلػوهان        –المّر ثذ الىٌ نًَوه   – .0.0

الؽوووالب و وووىل  الؼهَوووه مووون الرغُوووًاخ االلرصوووانَح والثُمُوووح واالظرماػُوووح الّوووًَؼح،   

وللىظاجف الرٍ لم َرم إن اةها تؼه، وللر نُح الرٍ لوم َورم اتر ايهوا تؼوه، ولؽوذ الم وا ذ       

الظرماػُح الرٍ لم َرم ذىلؼها تؼهل وِوُ ى  الؼفوا  الوىَن َوهللى  المهيِوح فوٍ ػواد        ا

ت .0.0ل لىا الرغًُُ تاخ و ُ  ال لىا َههف م ًوع الرؼلُم .0.0 ثات ا فٍ ػاد  0.02

مّر ثذ الرؼلُم والمهاياخ إلً نػم الثلها  فٍ الؼصىي ػلً إظاتاخ ػلً ِؤالُن تؼُوهٌ  

والمهواياخ والمىالوف وال وُم الروٍ ِوُؽراظها الؽوالب الُوىد        المهيت "ما هٍ المؼوايف  

؟ " و" ُف َم ن لألنظمح الرؼلُمُوح ذؽوىًَ هوى     .0.0لر  ُذ وذنمُح ػالمهم فٍ ػاد 

 المؼًفح والمهاياخ والمىالف وال ُم ػلً نؽى فؼا ؟

وال يَة ف  ذ نُح الى ا  االصؽناػٍ َم ن ف  ذلؼة نويا مؽىيَا فوٍ فِوالُة الرؼلوُم    

المؤِّاخ المعهٍج تها، ما َم لن الؽوالب مون ذل وٍ ذؼلوُم مصومم تؽًَ وح تهَهُوح         لهي

وِهلح المرناو ، مصذ هى  الظهٍج َم ن ف  ذرمى   ذ الًوتىذاخ فو الصوىي الًمٍَوح   

ػلووً االنرًنوود الرووٍ ذووهػم ػملُووح الرووهيَُ ترووىفًُ الىصووى  إلووً مّوورىنػاخ  نُووح        

ٍ ذؼٍٍَ المعاالخ الرٍ َرّم فُهوا المورؼلم   المؽرىي من الثُاناخ العممح،  ما ذّاػه ف

تالعوووؼف والر صوووًُ، هوووى  الظهوووٍج  وووأنها يصوووه فنا  الؽوووالب تاِووورمًاي وذٍوَوووه    
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المؼلمُن تالرفصُذ الهلُق ػن ذ هد المرؼلم من فظذ وظغ الروهاتًُ لرؽّوُن فناجوال )فتوى     

 (0.02،20 ٍالح، 

ح، نالؼو  توأ  للًَاظوُاخ    وفٍ ظذ الرغُوًاخ المؼاصوًج والصوىيج المؼلىماذُوح والر نُو      

ذؼامال  مرثانال  مغ هى  الصىيج تذ فِهمد فُها وذأشًخ تها، ؼُوس ظهوًخ فوًوع ظهَوهج     

لؼلووم الًَاظووُاخ، وذغُووًخ فهووهاف ذووهيَُ الًَاظووُاخ فأصووثؽد ذً ووٍ ػلووً الفهووم     

واالِرُؼاب، تعانة المهايج فٍ الؼملُاخ الؽّاتُح الِاُِح، ف ه ذؽىيخ فههاف ذؼلُم 

من معًن الرً ٍُ ػلً الهلح والًّػح فٍ إظوًا  الؼملُواخ الؽّواتُح، إلوً     الًَاظُاخ 

الرً ٍُ ػلً الفهم وال هيج ػلً ؼذ الم  الخ الرٍ ذمصذ فؼه الههاف الِاُِح لرؼلُم 

 (ل001، 0.02الًَاظُاخل )الثهو، 

ً  المنؽلوق،  هوىا  ومون  ٍ  الرىِوغ  إلوً ظوًويج   الرًتوىَُن  الثواؼصُن  مون  الؼهَوه  َ وُ  فو

 الرهيَثَُح، فو الرؼلُمَُح الؼملَُح من َرعٍف ظٍ  ا ال فصثؽد الرٍ الرؼُلم، ذ نُاخ اِرمهاد

وذىفًُ  المهايَ، فٍ ذؼمُما وظًويج الر نُاخ، هى  من ػن العهَه الثؽس وظًويج

 (ل04، .044المّر ثلَُح )الؼمًٌ،  الرؼلُم لر نىلىظُا وف  ا المناِة الرهيَة

ّوواتق ف ووه فظًَوود ػووهن موون الهياِوواخ ؼووى  ػملُووح نمووط  وتمًاظؼووح النب الرًتووىٌ ال

 Yu Ku)الر نىلىظُا والر نُاخ المّر ثلُح فٍ الرهيَُ، ف ه فظًي َى ى وهىتً واَ ى 

, Hopper & Igoe, 2001)  ٍنياِح ههفد الرؼًف ػلً ذصىياخ لمعرمغ الرؼلُم

لهي مؼلمٍ موا   فٍ والَح فيٍَونا المًَ ُح، ؼى  فهمُح مهاياخ ال فاَاخ الر نىلىظُح

لثووذ المهمووح وفشنووا  المهمووحل وفظهووًخ نروواجط الهياِووح ف  المرىِووػ ال لووٍ لر ووهًَ ففووًان 

الهياِح لهمُح ال فاَاخ الر نىلىظُح  اند مًذفؼح، وف  مؼلمٍ ما لثذ المهموح فػؽوىا   

ذ هًَا  ف ثً لهمُح المهاياخ الر نىلىظُوح المّور ثلُح ال لُوح مموا هوى لوهي مؼلموٍ فشنوا          

( إلوً  Allen, 2003(،  موا ا وايخ نياِوح فلوُن )    004، 0.00موحل ) الؼموًٌ،   المه

فهمُووح الرؼلووُم االل رًونووٍ فووـٍ ذؼلووـُم فِووـُ الًَاظووُاخ ػلووً االنرًنوود موون لووال          

اِووورمهاد وػوووًض المصوووؽلؽاخ والّوووماخ والثوووًامط الؽاِوووىتُح المرؼل وووـح توووالرؼلُم     

اظُاخ ػلً االنرًندلواِرمهد االل رًونٍ وؼًة ذفؼُلها فٍ ذؼلُم فِاُِاخ مانج الًَ

الثاؼس فـٍ نياِرا ؼًَ ح ذصمُم تًنامط ذؼلُمٍ، وؼث ا ػلً معمىػح من الؽوالب،  

لهياِح فشـً اِـرمهاد الرؼلـُم االل رًونوٍ فوٍ ذوهيَُ فِوُ الًَاظوُاخل و لوه ذىصوذ        

ف  َورم ذصومُم المىلوغ تاِورمهاد لغوح اؼرًافُوح       -الثاؼس إلً ػهن من النراجط مون فهمهوا   

و وىل  فهمُوح ذٍوَوه الؽوالب      لHTMLة ف  َرؼلمها ظُوها وذ روًغ الهياِوح لغوح     وَع

تمؼلىموواخ  افُووح و وواملح وف  ذرناِووة مووغ المًؼلووح الؼمًَووح والمووـّرىي الرؼلُمووٍ فووال  

َ ووى  صووغًُ ظووها وال َ ووى  ف ثووً موون الووالٌد وت افووح الظهووٍج مصووذ )اِوورمهاد الفووالد  

تالصوووىخ والصوووىيج( لرؽ ُوووق الرؼلوووُم   المرؽً وووـح والصوووىي الرفاػلُوووح، وإنياض موووىان 

وذصمم المىان الرٍ ُِرم ؼًؼها من لال  المىلغ ػلً   ذ نماوض َّهذ  .االل رًونٍ

 .فهمهما وذؽثُ ها، والؽًص ػلً ذؼلم الر نُاخ واالِرفانج منها فىل  فمً ؼُىٌ ظها
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 صؽناػٍاال الى ا  ذ نُاخ نظً الرًتىَُن، ذعىب فصثؽد الرٍ المّر ثلَُح الر نُاخ من

 الى ا  الث ًٌ مؽا اج المم ن من فنا فِاَ ػلً مثنٍ فالى ا  االصؽناػٍ وذؽثُ اذال

 ذ نَُحل  وفظهٍج فنظمح تاِرمهاد

 يؾكهخ انذساعخ:
فصثػ اِرمهاد الر نىلىظُا مون الً واجٍ الِاِوُح لرؽوىًَ الرؼلوُم فوٍ  صُوً مون الوهو           

ا ملؽىظ وا ػلوً المّورىٌ الؼوالمٍ،     النامُح والهو  المر همح ػلً ؼه ِىا ، وفلى ذؽىي 

ِ ا فٍ الرؼلُم؛ لما ذمرل ا من إم اناخ مرؼهنجل  وفصثػ والؼ ا ملمى

 وا وًذهم  ذنظوُم  الؽوالب مون   ذم ون  الى ُوح  الرؼلوُم  ف وايخ مؼظوم الهياِواخ توأ  نظوم     

 إلوً الؽوًة   ذً ههم ف  َم ن وتالرالٍ الرؼلُمُح الؼملُح فٍ ن ؽا  وذعؼلهم وذف ًُهم

 الوى ا   اِرمهاد والؼمذل وذؤ ه مؼظم الهياِاخ الّات ح ػلً ٌَانج الرف ًُ فٍ المثًُج

 فٍ الرؼلُمل مّر ثال  االصؽناػٍ

وظوهخ   فٍ معوا  ذؼلوُم وذؼلوم الًَاظوُاخ    ومن لال  ػمذ الثاؼصح  ،المنؽلق هىا ومن

الثؽوس   اإلظًا  هوى ػد الؽاظح ف  المؼلماخ تؽاظح لرىظُف الى ا  االصؽناػٍ مما ن

ذ هَم ذصىي ًَتػ تُن مرؽلثواخ ذؼلوُم الًَاظوُاخ تاِورمهاد موهلذ الوى ا         مؽاولح فٍ

االصوؽناػٍ لمووا لووا موون لصوواجا وإم انُوواخ ولووهياخ مرمُووٍج فووٍ المىلووف الرؼلُمووٍ  

 الىٌ َمايَ فُال

موون هنووا تووًٌخ م وو لح الثؽووس فووٍ الرّوواة  الووًجُُ اِذووٍت "مووا ذصووىياخ مؼلموواخ       

ق موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ الممل وح      الًَاظُاخ نؽى ذؼلُم وذؼلوم الًَاظوُاخ وفو   

 الؼًتُح الّؼىنَح ؟"ل

 ٔرفشع ػٍ انزغبؤل انشئٛظ األعئهخ انفشػٛخ اٜرٛخ:
مووووا ذصووووىياخ مؼلموووواخ الًَاظووووُاخ ؼووووى  ذىظووووا اِوووورمهاد مووووهلذ الووووى ا      ل0

 االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم الًَاظُاخ؟

مووا ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ ؼووى  مرؽلثوواخ الرووهيَُ تاِوورمهاد مووهلذ       ل0

   االصؽناػٍ؟الى ا

تووُن ذصووىياخ  0.ل.≥   هووذ ذىظووه فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح ػنووه مّوورىي   ل0

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ الرؼلُم 

الووووهوياخ  –المثووووًج  -الؼوووواد َم وووون ف  ذؼووووٍي لمرغُووووًٌ )المًؼلووووح الرؼلُمُووووح 

 الرهيَثُح(؟ 

 :فشٔض انذساعخ
 الصالس من اِملح الهياِح َرم الرثاي صؽح الفًوض الرالُحتظاتح ػلً الّؤا  لإل
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تُن ذصىياخ  0.ل.≥   ت ذىظه فًوة واخ ناللح إؼصاجُح ػنه مّرىي انفشض األٔل

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد    

 شانىٌ(ل–مرىِػ  –إترهاجٍ  -وف ا  لمرغًُ المًؼلح الرؼلُمُح )صفىف فولُح

توُن ذصوىياخ    0.ل.≥ ذىظه فًوة واخ ناللح إؼصاجُح ػنه مّورىي   انفشض انضبَٙ:

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد    

 صغًُج(ل -مرىِؽح - ثًُج -وف ا  للمثًج الؼلمُح ) ثًُجظها 

توُن ذصوىياخ    0.ل.≥ ؼصاجُح ػنه مّورىي  ت ذىظه فًوة واخ ناللح إانفشض انضبنش

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد    

 وف ا  لؼهن الهوياخ الرهيَثُحل

 :أْذاف انذساعخ
ال  ووف ػوون ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ ؼووى  ذىظووا اِوورمهاد مووهلذ الووى ا      -

 االصؽناػٍل

مًؼلوووح الرؼلُمُوووح، والمؤهوووذ الؼلموووٍ، والوووهوياخ    اِر صوووا  فشوووً المرغُوووًاخ )ال  -

الرهيَثُووح( فووٍ ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ لؼملُووح نمووط الووى ا  االصووؽناػٍ     

 ترهيَُ الًَاظُاخل

الرؼًف ػلً مرؽلثاخ الرهيَُ ؼى  اِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم  -

 وذؼلم الًَاظُاخل

 :أًْٛخ انذساعخ
ذؽوىًَ ذؼلوُم وذؼلوم م وًي الًَاظوُاخ؛ وولو  مون         مُوح فه مون  الهياِوح  هى  فهمُح ذأذٍ

لال  ذىظُف ذ نُاخ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذهيَُ الًَاظُاخ، ومّاًَج االذعاهاخ 

الرًتىَح الؽهَصح، مما َؽ ق ؼمىؼواخ الممل وح الؼًتُوح الّوؼىنَح وذؽلؼاذهوا فوٍ يةَوح        

 ل.0.0

مىظووىع الووى ا   ذناولوود الرووٍ الؼًتُووح الهياِوواخ للووح فهمُرهووا تّووثة ذووأذٍ  مووا

ٍ  لاصوح  مّور لح  االصوؽناػٍ وذؼلوُم الًَاظوُاخ تصوىيج     المؼلمواخ،   إػوهان  معوا   فو

ٍ  الهياِاخ مؼظم ف  ؼُس الوى ا  االصوؽناػٍ وفشوً  ػلوً ذنمُوح       ذناولود  فظًَود  الرو

ػواد، َعواف إلوً     الرف ًُ االتر ايٌ وال هيج ػلً ؼذ الم  الخ فٍ الًَاظُاخ ت  ذ

ُاخ تاِووورمهاد الوووى ا  االصوووؽناػٍ  عوووٍ  مووون    ولووو  ف  مرؽلثووواخ ذوووهيَُ الًَاظووو  

المرؽلثاخ الر نىلىظُح لم ذنذ الؽ  الوفً من الهياِح والثؽس، ؼُس ذ من فهمُح هى  

الهياِووح فووٍ ال  ووف ػوون فتووًٌ  مرؽلثوواخ ذؼلووُم الًَاظووُاخ تاِوورمهاد مووهلذ الووى ا       

هووا االصووؽناػٍل ولرووىفًُ فنب نظووًٌ فووٍ هووىا المىظووىع، ف ووه ذنثووغ هووى  الهياِووح تأن   

 ذرناو  اذعاها  ؼهَصا  فٍ الؼملُح الرؼلُمُح الرًتىَح تؽًَ ح ػلمُح مناِثحل
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 :يصغهحبد انذساعخ
 انزصٕساد:

 َفعلىنها الرٍ الؽًة ؼى  المؼلمى  َؽملها الرٍ المؼر هاخ :رؼشف انزصٕساد ثأَٓب

 الرؼلمل فٍ

ؼلموواخ الرصووىياخ إظًاجُووا تأنهووات الف وواي المىظووىنج لووهي م   الثاؼصووح ذؼووًف وػلُووا

 الًَاظُاخ ؼى  ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍل

 Artificial Intelligence (AI)يفٕٓو انزكبء االصغُبػٙ 
َؼووًف الووى ا  لغووح تأنووا ال ووهيج ػلووً الرؽلُووذ، والرً ُووة، والرمُُووٍ، وااللرُوواي،         نغةةخ:

 (ل2..0ًج، والر ُُف إٌا  المىالف الممرلفح )مؼعم اللغح الؼًتُح المؼاص

 ت  اصغالًحب

 هنهِوح  ( الى ا  االصؽناػٍ فٍ نياِح هى ػلوم (Mccarthy,2007 ػًف م ايشٍ 

 فهوم  فٍ اِرمهاد الؽاِىب تمهمح َرؼلق وهى الؽاِىب، تًامط ولاصح اِالخ و ُح،

 (00، 0.00الث ًٌل )فتى  مالح،  الى ا 

 الؽاِوة  ػلىد من فًع" :تأنا االصؽناػٍ ( الى ا 02، 0.00وَؼًف )ال ًلاوٌ، 

ٍ  الوى ا   فِلىب ذؽا ٍ الرٍ تًامط الؽاِثاخ للق تىِاؼرا َم ن الىٌ اِلٍ  اإلنّوان

ٍ  مون اإلنّوا ،   توهل ا  المهواد  تؼوط  فنا  مون  اِلٍ الؽاِة َرم ن وذصمُمها؛  ٍ  والرو

 ."ومنظم منؽ ٍ تأِلىب والرؽهز والؽً ح والّمغ والرفهم الرف ًُ ذرؽلة

 ووىد ترصووًفاخ َؼرثًهووا اإلنّووا  ذصووًفاخ و ُووح" فو   هووى ػلووم َهوورم تصووناػح  الخ ذ "

تثّاؼح ف صً " هى ظؼذ اِالخ الؼانَح ذرصًف  اِالخ الروٍ نًاهوا فوٍ ففوالد المُوا       

 (2، 0..0الؼلمٍ"  ) ػثه النىي، 

وذؼًفووا الثاؼصووح الووى ا  االصووؽناػٍ إظًاجُووا ت فنووا لووهيج اِلووح ػلووً ال ُوواد تالمهوواد الرووٍ 

 االِرنراض المنؽ ٍ والرؼلم وال هيج ػلً الرؼلُذ" ذؽراض للى ا  الث ًٌ مصذ

 حذٔد انذساعخ:
 الؽهون المىظىػُحت )مهلذ الى ا  االصؽناػٍ(

 تالرؼلُم الؼاد(مؼلماخ الًَاظُاخ الؽهون الث ًَحت )ػُنح ػ ىاجُح منت 

 الؽهون الم انُحت الممل ح الؼًتُح الّؼىنَحل

 ل 0440/ .044الؽهون الٍمانُحت الؼاد الهياٍِ 
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 :اإلعبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثمخ
 :انزكبء االصغُبػٙ ٔانزؼهٛى

ٍ  الوى ا   ػلوم  َؼوهل  الؽاِوة اِلوٍ الؽهَصوح الروٍ ذثؽوس ػون        ػلوىد  فؼوه  هوى  االصوؽناػ

ٍ  ولوى  ذ واتا  واِورنراظاخ  تأػما  لل ُاد لثًمعرا فِالُة مرؽىيج  ذلو   ظوُ ح  ؼوهون  فو

فوٍ ذؼًَوف الوى ا      فوال  َثؽوس  ػلوم  الِوالُة الروٍ ذنّوة لوى ا  اإلنّوا ، فهوى توىل        

 هوىا  ف  ذىظوُػ  َعوة  وهنوا  اإلنّانٍ وذؽهَه فتؼان ، ومن شم مؽا واج تؼوط لىاصوا،   

 وػظمروا  لهيذوا  اهلل ظلود  إلً م اينح فو ذمصُذ الؼ ذ الث ًٌ الىٌ لل ا َههف ال الؼلم

ىهنُوح  الؼلم العهَه إلً فهم الؼملُاخ ال هىا َههف تذ المملىة، صنغ من هٍ تاِلح الرٍ

المؼ ووهج الرووٍ َ ووىد تهووا الؼ ووذ الث ووًٌ فشنووا  ممايِوورا ) الرف ُووً( وموون شووم ذًظمووح هووى   

الؼملُاخ الىهنُح إلً ما َىاٌَهوا مون ػملُواخ مؽاِوثُح ذٍَوه مون لوهيج الؽاِوىب ػلوً          

 (ل02، 0.00ؼذ الم  الخ المؼ هجل  )فتى  مالح، 

رؼلُم إنموا هوى إ وايج    ولؼذ العمغ تُن  ذ من مصؽلػ الى ا  االصؽناػٍ ومصؽلػ ال

واظؽح للؽثُؼح الممٍُج للن اؼاخ الثؽصُح الرٍ ذً ٍ ػلً إَعان وذؽىًَ نظم ذؼلُمُوح  

ذؼرمه ػلً الر نُاخ المر همح، وولو  مون لوال  العموغ توُن الر نُواخ الؽهَصوح فوٍ معوا           

المؼلىماذُووح واالذصوواالخ واالذعاهوواخ الرًتىَووح الؽهَصووح، فثمعووًن اِوورؽهاز ونلووى      

وما نرط ػنوا مون    -ىلىظُا الى ا  االصؽناػٍ والمًذثػ تؼلم الؽاِثاخ اِلُحمعا  ذ ن

فصوثػ الوى ا     -ذؽىياخ وإم انُاخ، وفتؼان ظهَهج لم ذ ن ذرىافً فٍ الؽاِثاخ من لثوذ 

االصؽناػٍ تنظما ولغاذا الممرلفح َؽظً تاهرماد واِغ فٍ الؼملُح الرؼلُمُح فٍ الهو  

 تمّاػهج الرهيَُ تًامط ممٍُاخ فهم (2222صلٛخ ) دساعخ أثٕ المر همحلوله ا ايخ 

ٍ  الؽاِىب الى ٍ ومنها ما َلوٍت الر ومُا    :المورؼلم  ػنوه  والعوؼف  ال وىج  لن واغ  الوى 

ٍ  َثوهف  ػنوهما  المورؼلم  تا َمً الىٌ ال ثلٍ ؼًَق االلرثاي ػن وَرم  الوهيَ،  اِورمهاد  فو

تُانواخ   ت اػوهج  فُوا  الممٍونوح  تالنمواوض  ال واجؼح  المورؼلم  فلؽوا   نوىع  وَ اي  الؽاِوىب 

ً  وتنوا    فُوا،  ممٍنوح  لاصوح  وَؼؽُوا   المورؼلم،  فلؽوا   لنمواوض  فلًتهوا  َمرواي  ولو   ػلو

ٍ  الؽوىاي  وذنىع .المؽأ هىا ذؼالط الرٍ الًاظؼح الرغىَح  :والمورؼلم  الؽاِوىب  توُن  الوى 

ٍ  َؼرًظوا   وٍ   فٌ ػون  الؽاِوىب  مون  االِرفّاي المرؼلم من ذم ن الى ُح الثًامط  فو

 ػثايج إنلا  فو مؼُن مفراغ ػلً تالعغػ ول  وَ ى  َ ا ، فٌ ولد ٍف الهيَ فشنا 

ً  ذؽلوة المّواػهج   ً  ِوؤالا  المورؼلم  َ روة  ف  فو ال ا وح  ػلو  الؼانَوح  تلغروا  ال ا وح  ػلو

 ذؼهن الثنىن ول  وَ مذ :وؼاظاذا مرؼلم  ذ مغ ذرفق الرٍ الًاظؼح الرغىَح فَعا  ذنىع.

ً  َؽرواض  مفهىد ػلً رً ٍُلل الهيَ فشنا  فٍ ذ هد الرٍ واإلَؽا اخ ٍ  إلو  ػلُوا  ف  ًَ و

ً  المورؼلم  ٍ  الًِوىد  مون  ػوهن ا  َ ومذ   موا   ُوً ،  مون  ف صو ٍ  مؼُنوح  ذىظوػ ن ؽوح   الرو  فو

 و مُوح  المورؼلم  َرفوق  ومّورىي   تموا  الم هموح،  الموانج  صوؼىتح  نيظوح  والرثواي  الوهيَ، 

 .فلؽاجا مغ ذرناِة الرٍ الؼالظُح المّاػهج
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ػلوووً فنوووات اِووورمهاد  خذاو انةةةزكبء االصةةةغُبػٙانزؼهةةةٛى ٔانةةةزؼهى ثبعةةةزوَم ووون ذؼًَوووف 

وذىظُف ذ نىلىظُاخ الى ا  االصؽناػٍ من فًوض وتهَهُاخ إلنراض تًامط ذؼلُمُوح  

وذهيَثُح لانيج ػلً الرؼامذ والرؽاوي مغ المرؼلم، وذؽا ٍ تهيظح  ثًُج لهياخ المؼلم 

ِرمهاد الى ا  واذا وِلى ا وذصًفاذا فٍ المىالف الرهيَُّح الممرلفح، وإ  ذىظُف وا

االصؽناػٍ فٍ الثًامط الرؼلُمُح له َّاػه ػلوً ٌَوانج مهوايج المورؼلم والىصوى  إلوً       

ههف الثًنامط الرؼلُمٍ تًّػح  ثًُج تؽُس َم ن إػوانج الظوٍا  المهموح ؼث وا  لؽاظوح      

المورؼلم،  ووىل  ذًفووغ المّوورىي ال ُووانٌ للموورؼلم ػون ؼًَووق ذؼلووُم نفّووا تووالمؽى الووىاذٍ   

خ الرؽاويَوووح والرؼلُمُوووح ال وووايؼح للموووانج الؼلمُوووح والروووهيَة ػلوووً      تاذثووواع المؽوووىا 

االلرثووواياخ ومؼًفوووح اإلظاتووواخ الصوووؽُؽح مموووا َوووؤنٌ إلوووً ذ ُوووُم نفّوووا ومؼًفوووح          

 (ل00، .0.0مّرىا ل)مؽمه، 

وػنه الؽهَس ػن نوي الى ا  االصؽناػٍ فٍ الرؼلُم فئنا َنثغٍ ف  نً ٍ ػلً الؽًة 

تًامط ذؼلُمُوح ظواهٍج و ُوح،  وىل  َم ون مون لوال         الرٍ ذم نا من اِرمهاما فٍ ػمذ 

المثًاخ الث ًَح اِرمهاما فٍ ػمذ ؼًة منهعُح مرمٍُج فٍ الرؼلم والرف ًُ المنؽ وٍ  

أثةٕ انؼةٌٕ     االِرهاللٍ فو االِرهال  ال اجم ػلً المثوًاخ الث وًَح،وله صومم الثاؼصوا     

لًَاظوُاخ  نظاد و ٍ لرهيَُ ا (Nour , Samy Abu Naser, 2017ٔأثٕ َبصش 

ل ذم ذصمُم النظواد لرّوهُذ ذؼلوم الًَاظوُاخ وولو  للرغلوة       TSBتاِرمهاد فناج الرألُف 

ػلً الم ا ذ الرٍ َىاظهها الؽالب فشنا  نياِرهمل  ا  الر ُوُم الولوٍ لنظواد الروهيَُ     

الى ٍ م عؼ ا، والوىٌ ذوم تاِورمهاد معمىػوح مون الؽوالب وتؼوط نرواجط الر ُوُمل وهوىا           

مووذ ػلووً مّوواػهج الؽووالب موون ظمُووغ الػموواي ػلووً فهووم فِاِووُاخ   الرصوومُم الووى ٍ َؼ

الًَاظووُاخ مصووذ العمووغ والؽووًغ لنهووا موون المىاظووُغ المهمووحل موون لاللهووا، ِووُرم ن    

الؽالة من نياِح الم ًي وؼذ الم  الخ واخ الصلحل ذم ذ ُُم فنظمح الروهيَُ الى ُوح   

 و اند النراجط م عؼحل

ترصومُم وذؽوىًَ فنظموح ذؼلُمُوح      (Abu Hasanein,2018حغةٍُٛ ) و ىل  لاد فتى 

و ُح لل مثُىذًلوله لاد تئظًا  ذ ُُم فولٍ للؽالب الىَن اِرمهمىا الناج، مما َه  ػلً 

ف  إنعاٌ الؽالب  ا  فػلً نّثُ ا م اينح توالؽالب الوىَن اػرموهوا ػلوً نظواد الهياِوح       

رواجط إَعاتُوح تؽُوس    الر لُهٌ ، وذم ذ ُُم الؼموذ مون لثوذ الؽوالب والمؼلموُنل و انود الن      

اذفوق الؽوالب والمؼلمووى  ػلوً ف  اِورمهاد هووى  النظموح ِوُ ى  لووا فشوً إَعواتٍ ػلووً         

ذؽصُذ الؽالب الؼلمُُن ويفغ لهياذهم الؼ لُح تنا   ػلً هى  النراجط ونرواجط الهياِواخ   

الّات ح ، وللصد الهياِح إلً ف  اِرمهاد المصؽنؼح الى ا  فٍ الرؼلُم ، وػلوً وظوا   

نظاد الرهيَُ الى ٍ ٍَُِه الرؽصُذ ال انَمٍ للؽالب فوٍ العامؼواخ وًَفوغ     الرؽهَه

مون لوهيذهم الؼلمُوحل َم وون ذىٌَوغ هوى  الرعًتوح ػلووً العامؼواخ ت وًغ ف  َورم ذؽووىًَ          

 فنظمح الرهيَُ الى ُح لمراتؼح اؼرُاظاخ ظمُغ الهوياخل
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مووه ػلووً نظووم إلووً ف  ذهُمووح نظووم الرؼلوُم فووٍ الووهو  ذؼر  (2222يةةبصٕٛ فُٛةةٛؼ )وف واي  

الى ا  االصؽناػٍ، تؽُس ذّرههف ذنمُح المهواياخ فوٍ معواالخ الؼلوىد والر نىلىظُوا      

والهنهِح والًَاظُاخ لىا فصثؽد مهمح للغاَح لرلثُح مرؽلثاخ المّر ثذ، تؽُس َنثغوٍ  

ػلووً المؤِّوواخ والنظمووح الرؼلُمُووح فال ذعووغ لُووىنا  لنفّووها، وذؽصووً ذؼلُمهووا لهووى        

الر لُهَووح، تووذ َنثغووٍ ف  ذ ووهد منهعووا ذؼلُمُ ووا ذؽلؼُ ووا ووا نظووًج     المهوواياخ فووٍ الؽووًة  

مّوور ثلُح، وذ ووعغ الفموواخ المّوورههفح ػلووً اِوورمهاد الر نُوواخ الؽهَصووح، وذىظُفهووا فووٍ      

 الرؼلُم والرؼلمل

إ  ذ نُوواخ الووى ا  االصووؽناػٍ فظهووًخ نوي ا فؼال ووا  (2222فةةبرٍ انٛةةبعض٘ )ولووه ف ووهخ 

مىظوىن ا مون لثوذ، وَىظوه اذعوا  ػلموٍ ومعرمؼوٍ نؽوى          تمعا  الرؼلوُم والروهيَة لوم َ ون    

االػرمان ػلً ذؽثُ اخ الى ا  االصوؽناػٍ تصوىيج  ثُوًج فوٍ مؼظوم المعواالخ ال ِوُما        

فٍ الرؼلُم؛ ؼُوس ذسّواػه فوٍ الرغلوة ػلوً ِولثُح المورؼلم مون لوال  إ وًا ا فوٍ المىلوف             

المىلووف الرؼلُمووٍ وفووق الرؼلُمووٍ، والرفاػووذ تُنووا وتووُن المؽرووىي الرؼلُمووٍ، و ووىل  إنايج 

     اِرعاتاخ المرؼلمُنل

فٍ الفصى  الى ُح من  أنا ف  َنرط ذوهفق   AIEDإ  ذعمُن مهلذ الى ا  االصؽناػٍ 

تُاناخ فٍ الىلد الفؼلٍ من ال صًُ من فظهوٍج االِر وؼاي فوٍ الفصوذ الهياِوٍ، وِوىف       

وِوُؤنٌ ولو  توالؽثغ    َرؽلة الرً ٍُ من المرؼلمُن  ترفؼُذ الثُاناخ الرؼلُمُح العوممح،   

إلً اِرؽهاز نماوض ظهَوهج لّولىا المرؼلموُن فوٍ تُموح فوِوغ مون الفصوذ الهياِوٍ، تُموح           

فتووى  فظوومم موون الؽووٍد الرؼلُمُووح الرووٍ ؼىيناهووا ؼرووً اِ لوهووىا مووا ا ووايخ الُووا نياِووح 

ً  لواجم  ( تأ  تًنامط0.00 مالح )  االصوؽناػٍ لوا فاػلُوح فوٍ ذنمُوح الرف ُوً        الوى ا   ػلو

ٍ  والرؽصُذ الهياٍِ ٍاالِرهالل ٌ   المؼلىمواخ لوهي   ذ نىلىظُوا  مثؽوس  فو  ؼالثواخ الؽوان

 ذؼاونُوح  ذؼلُمُح نظم هٍ الى ُح الرهيَُ  ٍج، ؼُس اػرثًخ الثاؼصح تأ   نظم ػ ً فٍ

 إلً تاإلظافح المرؼهنج والىِاجػ اِرمهاد ال مثُىذً لال  من الرؼاونٍ الرؼلم ػلً ذؼرمه

  افح ؼى  الًفٌ وذثان  والؽىاي والن ه والمنال اخ الرىاصذ ػملُح فٍ اِلًَن إ ًاا

  .وال عاَا اِيا 

 :انًؼهى ٔأَظًخ انزكبء االصغُبػٙ فٙ انزؼهٛى

ذّاػه النظمح الرؼلُمُح الى ُح المؼلمُن ػلً الرؽًي مون اِورمهاد نهوط واؼوه للعمُوغل      

منهووا فووٍ  ذؼموذ منصوواخ الروهيَُ ػلووً ذؽلُووذ الثُانواخ ال ثُووًج للمرؼلمووُن، واالِورفانج    

ذٍوَوووه المهيِوووُن تمؼلىمووواخ ؼوووى  فنا  الؽوووالب ون ووواغ ال وووىج والعوووؼف لوووهَهم تموووا  

َّوواػههم ػلووً ذؽهَووه اؼرُاظوواخ الوورؼلم الهلُ ووح وفعووىج المهوواياخ ل ووذ ؼالووة وذ ووهَم       

إي ووواناخ إظوووافُح، وِووورلٍد  وووذ ولووو  وظوووىن مؼلوووم )ت وووًٌ( إلنايج الثُموووح الصوووفُح،  

ل  موا ف  ظووٍ   ثُووً مون الؼملُووح الرؼلُمُووح   ولر وعُغ الؽووالب الووىَن تؽاظوح إلووً ذ ووعُغ  

لاصووح تالنّووثح لألؼفووا  َرعوومن مهوواياخ اظرماػُووح ػاؼفُووح، تاإلظووافح إلووً الرف ُووً    

اللاللٍل ؼُس فشثرد تًامط الى ا  االصؽناػٍ ال هيج ػلوً ذؼلوُم الؽوالب المهواياخ     
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ُح والؼاؼفُح ال انَمُح )ال ًا ج وال راتح والؽّاب(، إال ف  ذهيَُ المهاياخ االظرماػ

واللاللُح َظذ ف صً ذؼ ُها ل هىا النىع من الورؼلم َؽرواض إلوً لمّوح إنّوانُح ال َّورؽُغ       

ذىفًُها إال من لال  المؼلم الث ًٌ ف ػل وله فصثؽد فنظمح الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ    

وظغ ظُه لررىلً تؼط المهاد الرٍ َ ىد تهوا المؼلوم ؼالُوا  مون وظوغ الؼالمواخ وؼفو         

لؼموووذ اإلنايٌ و ُوووً ولووو ، مموووا ُِّووومػ للمؼلوووم توووالرؽًي مووون المهووواد   الّوووعالخ، وا

الًوذُنُووح والٍمنُووح والثووه  تر ووًَُ المٍَووه موون ؼالوواذهم إلووً الػمووا  اإلتهاػُووح الرووٍ   

 (ل000، 0.02ذؽ ق نراجط ذؼلُمُح فػلًل )مىًِ وتال ،

 :رمُٛبد انزكبء االصغُبػٙ ٔرذسٚظ انشٚبضٛبد

لمؼًفٍ الىٌ َ هه  الؼالم، واِرعاتح لهىا الر هد اِورعاتد  نظًا  للر هد الؼلمٍ والرفعً ا

مؼظم النظمح الرًتىَح إلً إنلوا  ذ نُواخ الوى ا  االصوؽناػٍ والؽاِوىب فوٍ نظمهوا        

ؼروً ذوورم ن مون مىا ثووح مرؽلثواخ الؼصووً وذلثُووح ؼاظواخ المعرمووغل لوىا فصووثػ الووى ا       

ِووُح الممرلفووح ومنهووا   االصووؽناػٍ ػنصووًا  فوواػال  فووٍ تُمووح الموورؼلم فووٍ المووىان الهيا       

الًَاظووُاخ، وفصووثؽد مهووايج اِوورمهاد ذ نُوواخ الووى ا  االصووؽناػٍ موون المهوواياخ        

المهمح لمؼلم الًَاظُاخ، تاإلظافح إلً امرالا المؼًفح الماصح تثًمعُواخ الؽاِوىب   

الرؽثُ ُوح الرووٍ َم وون اِوورمهامها فووٍ ذووهيَة الًَاظووُاخ، ول ووه ف ووهخ مثووانا ومؼوواًَُ  

ػلً ظملح من المثانا منها مثهف الر نىلىظُوا   (NCTM,2000)الًَاظُاخ المهيُِح 

ؼُووس اػرثووًخ ف  للر نىلىظُووا فهمُووح لصووىي فووٍ ذؼلووم الًَاظووُاخ، وذووهػم موون ذؼلووم    

الؽلثح للمؼًفح الًَاظُح،  ما فنها ذنظً إلوً الر نىلىظُوا  ىِوُلح ذوهػم الرؼلوُم الفؼوا        

 للًَاظُاخ وذؤشً ػلً ماهُح الًَاظُاخ الرٍ ذهيَل

 :ٛبد انزكبء االصغُبػٙ ٔيؼهًٙ انشٚبضٛبدرمُ

ً  ذؽرواض  ومرمصلصوح،  مً ثوح   ػملُح وذهيَثهم الًَاظُلاخ مؼللمٍ إػهان ػملُح ذؼهل  إلو

الرًتىَح من ظهح وتالمؼًفح الر نُح والًلمُح وفِالُة الرؼلم  تالًَاظُاخ واِؼح مؼًفح

 ,Conference Board of the mathematical) الًلمووٍ موون ظهووح فلووًيل 

2012) 

 مؼًفوح المؽروىي   ذنواو   َرؽلوة  الًَاظوُلاخ  ذؼلُم ف ل الٍمن، من لفرًج اػر ان ِان وله

فوٍ الرؼلوُم    الًَاظوُلاخ  م ًياخ من نياِح ػهن لال  من ف ػ، الرؼلُمُح للمانج الؼلمٍ

 هوى  فؼلُا؛ المؼللم َؽراظا ما ف  لال  االلرثاياخ، إال من فُها الرؽصُذ ويصه الؼاد،

 المؽروىي  المؼللوم  َرأموذ  تؽُوس  ذهيَّوها،  وؼًاجوق  والىاِوغ للًَاظوُاخ   الؼمُوق  الفهوم 

 لهياخ الرؼلُمُح لرناِة المىان وَ ُلف لر هَما، ومرنىػح مرؼهلنج فِالُة وَعه وَفهما،

 (0.02وؼثُؼرهم )ػصما  والؼاته،  الؽلثح

ُ  المؽلىتوح  المؼًفوح  ف ل  ىلما  فوظلػ وله  الموانج  مؼًفوح  توُن  ذوهمط  ف  َعوة  للروهيَ

 المؼًفح" مفهىد َّملً ما إلً ذىصلذ ؼًاجق الرهيَُل  ما ومؼًفح للمؽرىي، الؼلمُح

 وتوُلن فنهوا   Pedagogical Content Knowledge (PCK)للمؽروىي   الرًتىَوح 
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مؼوُن، وهوٍ توهويها     مىظوىع  فهوم  تغُوح  الروهيَُ،  وؼًاجوق  المؽروىي  من فًَه للُػ

 مفهىم وا  لعؼلا وذ  ُلا؛ المىظىع ُذوؼًاجق ذمص للمؼللمُن المهنُح ذ ًُ إلً المؼًفح

ً  الرغللوة  ومؽاولوح  الّوات ح  المفواهُم  الِرؽعواي  إظوافح  اِلوًَن،  لهي  صوؼىتاخ  ػلو

 نىػوا   فُها َرفاػذ الًَاظُلاخ إ  ال ى  وَم ن ( هىا0.02الرؼلُمل )ػصما  والؼاته، 

 اظُح، فالمفاهُم الProceduralًَواإلظًاجُح  Conceptual المفاهُمُح :المؼًفح من

ٌ  الم وى   ذؼوهل  ٌ  العوىهً ً  الوى  ذؼمُمواخ،  مون  الًَاظوُح،  المؼًفوح  صوًغ  ػلُوا  َثنو

 ا رّاب ذصثُد ظًويج إلً تهوي  َ ًُ المً الىٌ ومّاجذ، ومهاياخ ولىايٌمُاخ

 المفاهُمُح الًَاظٍ، والمؼًفح الثنا  هُ ذ فهم من للرم لن تُنها؛ والًتػ المفاهُم ذل 

 فهم وذرعملن ِلف ا، مىظىنج فف اي مغ وذًذثػ ناللُ ا، أذن  الرٍ الؼاللاخ معمىػح هٍ

 ػنوهما  المؼًفوح  هوى   الؽلثوح  وَمرلو   الؽ واجق،  ومؼًفوح  واإلظًا اخ الًَاظوُح  الف اي

 الؽ واجق والمصوؽلؽاخ   ذلو   وَوهي ى   وذؽثُ ها، ذؽهَه المثاني  ػلً لانيَن َ ىنىا

ٍ  الروٍ ذّواػه   المؽوىاخ  من الرم لن فررعملن اإلظًاجُح، المؼًفح فما ل تها المًذثؽح  فو

 فٍ َّاػه مما وفاػلُح؛ تًّػح الم  الخ ؼذل ػلً ذؼُن مؽهلنج، فههاف إلً الىصى 

ً  ولوه  والرً ُوة،  والرؽلُوذ  والرعًَوه  الرمُلوذ  الؼ لُح مصوذ  المرؼللمُن لهياخ ذؽىًَ  ذصُو

ٍ  الًَاظوُاخ  مؼلوم  وذّواػه  واال ر واف،  االِورؽالع  ؼة المؼًفح هى   لثوًج  ذ وهَم  فو

ٍ  و أنهوا  الصاتروح والمرؽً وح   تال وُا   اإلؼّاَ لهم ذرُػ لؽالتا ؼ ُ ُح  ثا  ػالمهوا  فو

الؽ ُ ٍل وله اهرمد تؼط الهياِاخ الرًتىَوح توالرؼًف ػلوً والوغ اِورمهاد المؼلموُن       

( والروٍ هوـهفد إلوً الرؼوًف     0..0للؽاِة اللٍ واالنرًند  ما فٍ نياِح ػصموا  )  

واإلنرًنوود فووٍ ذووهيَُ الًَاظووُاخ تالمًؼلووح     ػلووً والووغ اِوورمهاد الؽووـاِة اِلووـٍ     

الصانىَوح مون ؼُووس االِورمهاد والمؼىلوواخ، واالذعاهواخ نؽوـى اِرمووـهاد الؽاِوة اِلووٍ       

( 00( مؼلموـا  و) 002واإلنرًند فٍ ذهيَُ الًَاظُاخ، وذ ىنـد ػُنح الهياِح مون ) 

نا  الػموا   إلً ف  اِرمهاد الؽاِة اِلٍ فٍ ف واِفًخ نراجط الهياِح م ًفا  ذًتىَا ل

الم رثُح المرؼل ح ترهيَُ الًَاظُاخ ت  ذ ػاد  ا  مرىِػ ما ػها اِرمهما فٍ  راتح 

فِملح االلرثواياخ وإػوهان لوىاجم تأِوما  الؽوالب ؼُوس  وا  االِورمهاد مًذفوغ تهيظوـح           

ػالُوح، اِورمهاد اإلنرًنود واالِوورفانج مون لهماذوا فوٍ ذووهيَُ الًَاظوُاخ  وا  ت وو ذ         

اخ المؼلمُن نؽى اِرمهاد اإلنرًند فٍ الرهيَُ إَعاتُح وتهيظح مرىِػل و اند اذعاه

ف  مؼلموٍ الًَاظوُاخ فوٍ ؼاظوح      Elgar,2005)إلُعوً )  رٕصةهذ دساعةخ   كًةب . ػالُح

وفوصً الثاؼوس تالؼموذ ػلوً الر لُوذ     . ماِح للرهيَة ػلً ذ نىلىظُا الثًامط الرؼلُمُح

كًةب   ٍ ذوهيَُ الًَاظوُاخل  من المؼىلاخ الرٍ ذؽى  نو  إنلا  ذ نىلىظُا الؽاِوة فو  

 .Marios A. Pappas, Athanasios Sنياِوح  تاتواَ وفشاناِوُىَ )   اؽةبسد  

Drigas, 2016    تر نُواخ الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ       ( إلوً نموط الوهيوَ المصىصوُح

ذؼلُم الًَاظُاخ ، من فظذ ذ لُه المؼلم الث ًٌ،وهى  الونظم المثُوًج لوانيج ػلوً ذ ُوُم      

صلح مؽلىلح وذمايَن للممايِح فٍ  ذ مىظىع،  و وىل  لر وهَم    فا ج الؽالة، لر هَم فم
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ذغىَح ياظؼح  فىيَح للمرؼلمُن ، وذمصذ الهياِوح اِورؼًاض منهعوٍ لوثؼط الهياِواخ      

ال صً ذمصُال  للؼ ه الماظٍ، والرٍ ذ ُُم مّاهمح نظم الهيوَ المصىصُح الى ُح الرٍ 

إلوً اػرثواي نظوم الوهيوَ      وظؼد ؼرً اِ  فٍ ذؼلُم الًَاظُاخل وذىصلد الهياِوح 

المصىصوووُح الى ُوووح االذعوووا  العهَوووه فوووٍ ذؼلوووُم الًَاظوووُاخل  موووا   وووفد الهياِووواخ   

المن ووىيج فووٍ الؼ ووهَن الماظووُُن، فووئ  النظمووح الرؼلُمُووح الرووٍ ذؼرمووه ذ نُوواخ الووى ا        

االصؽناػٍ ال َ صوه تهوا ف  ذ وى  توهاجذ للمؼلوم، توذ فنواخ ناػموح فو مًاظؼوح مفُوهج          

لووانيج ػلووً ذ ُووُم  ITS مؼلووم يَاظووُاخ ت ووًٌ تمووا فُووا ال فاَووحل مؼظووم  َم نهووا ذ لُووه

المهوواياخ الًَاظووُح للؽووالب لثووذ ف  ذثووهف الممايِووحل وذووؤنٌ هووى  الؼملُووح إلووً إن ووا     

تًنووامط ذووهلذ  مصووٍ، َّوورنه إلووً ملووف الوورؼلم الفووًنٌ ل ووذ ؼالووة، موون فظووذ ذؽ ُووق  

ال هيج ػلً ذ هَم المىان الرؼلُمُح ففعذ نرُعح ذؼلُمُح مم نحل َرمرغ المؼلمى  الو ُا  ت

تمًونووح، وولوو  تاِوورمهاد الوونا الر ووؼثٍ والصووىخ والفُووهَى والًِووىماخل وَم وون ف  

ذ ى  هى  النواخ مفُهج من فظذ ذ عُغ الؼفا  ػلً الم واي ح فوٍ الًَاظوُاخ نو     

 الرؼامذ مؼها ػلً فنها الرٍاد ممذ، ومن فهم المؼوالم فوٍ ذصومُم نظواد الوهيوَ الى ُوح      

هٍ الؼملُح الروٍ َ وىد المّورمهد تؽوذ م و لح الًَاظوُاخل ػلوً الوً م مون هوىا ، فوئ             

ذىظُوا المؼلوم ظوًويٌ ، ؼُوس َم ون للؽووالب فوٍ  صُوً مون الؽواالخ لوهاع النظوواد ،           

ولُُ اذثاع ذؼلُماخ المؼلم الى ٍ ت  ذ صؽُػ ، وتالرالٍ لم َرم الىصوى  إلوً الهوهف    

ؼه إن ا  ذ نىلىظُا المؼلىمواخ  وأنواخ ذؼلُمُوحل إ     الرؼلُمٍ للنظادل ومغ ول ، لم َرم ت

الرؼ ُووه فووٍ ذصوومُمها وفووٍ ذؽىيهووا َعؼلهووا  ُووً مراؼووح لؼامووح العمهووىي، وَ رصووً        

 اِرمهامها ؼالُا ػلً العامؼاخ فو المؼاهه الرؼلُمُح ال ثًيل

 :اإلعشاءاد ٔاألدٔاد
 يُٓظ انذساعخ

ُح نظووًا  لمال مرووا لؽثُؼووح  لاموود الثاؼصووح تاِوورمهاد الموونهط الىصووفٍ تصووىيذا المّووؽ   

 وفههاف الهياِح الؽالُحل

 :يغزًغ انذساعخ

َ وورمذ معرمووغ الثؽووس ظمُووغ مؼلموواخ الًَاظووُاخ فووٍ الرؼلووُم الؼوواد للؼوواد الهياِووٍ          

 ( مؼلمحل000.0  وتلغ ػهنهن )0440/.044

 :ػُٛخ انذساعخ

مؼلموح ذوم الرُوايهن مون موهايَ معرموغ الهياِوح مون          000ذ ىند ػُنوح الهياِوح مون   

شانىٌ(، ولوه ذوم ذىٌَوغ    –مرىِػ  –إترهاجٍ  -لمًؼلح الرؼلُمُح الممرلفح )صفىف فولُحا

فناج الهياِح )االِرثانح( ػلً الؼُنح المؽهنجل وَىظػ العهو  الرالٍ ذىٌَغ ففًان ػُنوح  

 الهياِح وف ا  لمرغًُاخ الهياِحت
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 ( رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ ٔفمًب نًزغٛشاد انذساعخ2عذٔل )
 %انُغجخ انؼذد شانًزغٛ

 

 انًشحهخ انزؼهًٛٛخ

 7 21 صفٕف أٔنٛخ

 21.4 14 ئثزذائٙ  

 42.4 92 يزٕعظ

 41.2 71 صبَٕ٘

 %222 224 انًغًٕع

 1.9 22 عُٕاد1ألم يٍ  انخجشح انؼهًٛخ

 2.2 22 عُٕاد 22 -1يٍ 

 29.2 17 عُٕاد 21 -22يٍ 

 17.7 224 عُخ21أكضش يٍ 

 %222 224 انًغًٕع

 99.2 242 دٔساد 1ألم يٍ  انذٔساد ػذد

 22.7 27 دٔساد 22 - 1يٍ 

 1.9 22 دٔسح 21 -22يٍ 

 21.1 44 دٔسح 21أكضش يٍ 

 %222 224 انًغًٕع

 :أدٔاد انذساعخ

َ  الف وًاخ  مون  معمىػوح  الثاؼصوح اِورثانح م ىنوح مون     فػوهخ  ذصوىياخ مؼلمواخ    ل ُوا

 ا  االصوؽناػٍ، م ىنوح مون    ذؼلوُم الًَاظوُاخ فوٍ ظوى  موهلذ الوى       الًَاظُاخ نؽوى 

 مؽىيَنت

مووهلذ الووى ا   ذؼلووُم الًَاظووُاخ وفووق  نؽووى ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ  األٔل:

 ( ف ًجل02االصؽناػٍ وذعمن )

والمؽىي الصانٍت ذصوىياخ مؼلمواخ الًَاظوُاخ ؼوى  مرؽلثواخ ذوهيَُ الًَاظوُاخ         

 وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ وذعمن ػهج مرؽلثاخ منهات 

( 02و ت نػوم الثُموح الرؼلُمُوح تم ىمواخ الوى ا  االصوؽناػٍ وم وى  مون )        المرؽلة ل

 ف ًجل 

ذىظُووف مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ فووٍ ذمؽووُػ وذنفُووـى الووهيوَ       انًزغهةةت انضةةبَٙ: 

 ( ف ًجل00وم ى  من )

 وظا خ اإلظاتح ػلً م ُاَ شالشٍ مرهيض هى )منمفط، مرىِػ، مًذفغ(ل

 ظاخ ػنه ذصؽُػ االِرثانح  الذٍتذصؽُػ وذ هًَ الهيظاخت ذم ذ هًَ الهي

نيظوح(ل وذ وُم نيظوح ذصوىياخ     0نيظوح(، مونمفط )  0نيظواخ(، مرىِوػ )  0مًذفغ ) 

 مهلذ الى ا  االصؽناػٍل وف ا  للمؼُاي الرالٍت ذؼلُم الًَاظُاخ وفق نؽى المؼلماخ

موهلذ   ذؼلُم الًَاظوُاخ وفوق   نؽى فأ صً ذ ى  نيظح ذصىياخ المؼلماخ 00ل0من  -

 صؽناػٍ )مًذفؼح(لالى ا  اال

 ذؼلوُم الًَاظوُاخ وفوق    نؽوى  ذ ى  نيظح ذصىياخ المؼلمواخ  11ل0الً  04ل0من  -

 مهلذ الى ا  االصؽناػٍ )مرىِؽح(ل 
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موهلذ   ذؼلوُم الًَاظوُاخ وفوق    نؽوى  ذ ى  نيظوح ذصوىياخ المؼلمواخ    12ل0فلذ من  -

 الى ا  االصؽناػٍ )منمفعح(ل

 :انًؼبنغبد اإلحصبئٛخ انًغزخذيخ

  ظمغ الثُاناخ والمؼلىماخ ذم ذؽلُوذ النرواجط وإظوًا  المؼالعوح اإلؼصواجُح      تؼه اِر ما

 ػلً النؽى الرالٍت spssالماصح تالهياِح تاِرمهاد تًنامط الًٌد االؼصاجُح 

الِووووالُة اإلؼصوووواجُح الىصووووفُح ؼُووووس ذووووم اِوووورمًاض المرىِووووؽاخ الؽّوووواتُح         -

اتح افوًان ػُنوح الهياِوح    واالنؽًافاخ المؼُايَح، الر ًاياخ والنّة الممىَوح الِورع  

 ػلً  ذ تؼه من فتؼان فناج الهياِح مًذثح ذناٌلُا  وول  لإلظاتح ػن الّؤا  الًجُُل

( لرؽهَووه الصووهة الثنوواجٍ لووألناج، تؽّوواب     Pearsonمؼووامالخ ايذثوواغ تًُِووى  )   -

 الصهة الهاللٍ لمفًناخ ومؽاوي االناجل

شثاخ االناج المّرمهمح فوٍ  ( للرؽ ق من Alpha Cronbachمؼامذ  ًونثاؾ فلفا ) -

 الهياِحل

االِالُة االؼصاجُح االِرهاللُح الالتايمرًَح وول  ال  فماخ ػُنح الهياِح ممرلفوح   -

( Kruskal – Wallis testوَلوُ )  –فٍ الؼهن، لىا ذم اِورمهاد الرثواي  ًوِو ا    

لل  وف ػوون الفووًوة تووُن مرىِووؽاخ ففووًان الؼُنووح والرؼووًف ػلووً نالالخ الفووًوة،  

-Mannؼووووًف ػلووووً اذعووووا  الفووووًوة ذووووم اِوووورمهاد الرثوووواي مووووا  وَرنووووٍ )       وللر

WhitneyTestللم ايناخ الثؼهَحل ) 

 انضجظ انؼهًٙ نالعزجبَخ:

 وصهة االذّاة الهاللٍل تاِرمهاد الصهة الظاهًٌ ذمل الرأ ه من صهة االِرثانح

 انصذق انظبْش٘ نالعزجبَخ:

مىػح من المؽ مُن مون ووٌ  ذمل الرأ ه من صهة االِرثانح ػن ؼًَق ػًظا ػلً مع

المثووًج وااللرصوواص، موون لثووًا  الرًتُووح تالعامؼوواخ و لُوواخ الرًتُووح، وولوو  إلتووها     

 يفَهم ومالؼظاذهم ؼى  مال مح ف ًاخ االِرثانح لغًض الهياِح من ؼُست

 مهي ِالمح الصُا ح اللغىَح ل ذ ف ًجل

صووهة  إظووافح مالؼظوواخ فلووًي ًَاهووا المؽ مووى  ظووًويَح ؼرووً َوورم ذ ووهًَ مووهي       

 و مىلُح الف ًاخ للغًض الىٌ فػهخ من فظلال

 ف ًاخ َم ن إظافرها فو ؼىفها فو ذؼهَلهال

وتنا  ػلً  يا المؽ مُن ؼى  مهي مناِثح الناج لههاف الهياِوح، وذثؼوا  لمالؼظواذهم    

وم رًؼوواذهم ذوومل الرؼووهَذ ػلووً الف ووًاخ وإظووافح وؼووىف تؼعووها لُصووثػ ػووهن ف ووًاخ     

 نؽى الًَاظُاخ  ّمح إلً مؽىيَن، الو ت ذصىياخ مؼلماخ( ف ًج، م10االِرثانح )

( ف ووًج، والمؽووىي  02مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ وذعوومن )  ذؼلووُم الًَاظووُاخ وفووق 

الصانٍت ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ ؼى  مرؽلثواخ ذوهيَُ الًَاظوُاخ وفوق موهلذ      
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ح  موا  ( ف ًج، وفصثؽد االِرثانح فٍ صىيذها النهاج00ُالى ا  االصؽناػٍ وذعمن )

 (ل0تملؽق يلم )

 صذق االرغبق انذاخهٙ:

لامد الثاؼصح تؼمذ صوهة الف وًاخ وولو  تؽّواب االذّواة الوهاللٍ لف وًاخ االِورثانح          

)فناج الهياِح( وول  تؽّاب مؼامالخ ايذثاغ تًُِى  تُن  وذ ف وًج مون ف وًاخ االناج     

 ما هى مىظػ ونيظح المؽىي الرٍ ذنرمٍ الُا، وول  ل ذ مؽىي من مؽاوي االِرثانا 

 تالعهولُن الرالُُنت
 ( يؼبيالد اسرجبط ثٍٛ كم فمشح يٍ فمشاد يحبٔس االعزجبَخ ٔدسعخ انًحٕس انزبثغ نٓب.2عذٔل )

 يذخم انزكبء االصغُبػٙ( رؼهٛى انشٚبضٛبد ٔفك َحٕ انشٚبضٛبد انًحٕس االٔل )رصٕساد يؼهًبد

 يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و

2 2.42** 2 2.92** 27 2.12** 21 2.12** 

2 2.14** 22 2.72** 22 2.47** 29 2.44** 

4 2.42** 22 2.11** 22 2.47* 27 2.12** 

4 2.47** 22 2.47** 22 2.12** 22 2.42** 

1 2.19** 24 2.94** 22 244** 22 2.41** 

9 2.44** 24 2.22* 22 2.17** 

7 2.12** 21 2.44** 24 2.47** 

2 2.42** 29 2.72** 24 2.42* 

 α  2.21* : دانخ ػُذ يغزٕٖ              α  2.22** : دانخ ػُذ يغزٕٖ 
 ( يؼبيالد اسرجبط ثٍٛ كم فمشح يٍ فمشاد انًحٕس انضبَٙ نالعزجبَخ ٔدسعخ انجؼذ انزبثغ نٓب.4عذٔل )

 سٚظ انشٚبضٛبد ٔفك يذخم انزكبء االصغُبػٙ(يزغهجبد رذ انشٚبضٛبد انًحٕس انضبَٙ)رصٕساد يؼهًبد

 رٕظٛف يذخم انزكبء االصغُبػٙ فٙ رخغٛظ ٔرُفٛـز انذسٔط دػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد انزكبء االصغُبػٙ

 يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط  و

2 2.72** 22 2.72** 2 2.72** 22 2.92** 

2 2.72** 22 2.72** 2 2.77** 22 2.91** 

4 2.72** 22 2.24** 4 2.22** 22 2.72** 

4 2.19** 24 2.91** 4 2.92** 24 2.92** 

1 2.92** 24 2.22** 1 2.72** 24 2.79** 

9 2.11** 21 2.74** 9 2.77** 21 2.22** 

7 2.71** 29 2.22** 7 2.22** 

2 2.72** 27 2.79** 2 2.91** 

2 2.24**  2 2.22** 

 α  2.22** : دانخ ػُذ يغزٕٖ 
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مموا َوه  ػلوً     0.ل.  َرثُن ف  ظمُغ مؼوامالخ االيذثواغ  انود نالوح ػنوه مّورىي        

 نيظح ػالُح من االذّاة للم ُاَل

 مووا لاموود الثاؼصووح تووالرؽ ق موون االذّوواة الووهاللٍ لمؽوواوي االِوورثانح وولوو  تؽّوواب         

الهيظوح ال لُوح للمؽوىي الروٍ     مؼامالخ االيذثاغ تُن نيظح  ذ تنه مون تنوىن االِورثانح و   

َنرمٍ الُها الثنه، وتُن نيظح  ذ مؽىي من مؽاوي االِرثانح والهيظح ال لُح لالِورثانح  

  ماهىمىظػ فٍ العهو  الرالٍت
 ( االرغبق انذاخهٙ ألثؼبد ٔيحبٔس االعزجبَخ4عذٔل )

 يؼبيم االسرجبط انًحبٔس

 **2.22 يذخم انزكبء االصغُبػٙ( انشٚبضٛبد ٔفك رؼهٛى َحٕ انشٚبضٛبد )رصٕساد يؼهًبد :انًحٕس االٔل

 :) )يزغهجبد رذسٚظ انشٚبضٛبد ٔفك يذخم انزكبء االصغُبػٙ:انًحٕس انضبَٙ
 

 ػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد انزكبء االصغُبػٙ. -
 

 ٕظٛف يذخم انزكبء االصغُبػٙ فٙ رخغٛظ ٔرُفٛـز انذسٔط.ر -

2.27** 

 **20ل.

 **20ل.

 α  2.22ػُذ يغزٕٖ  **: دانخ 

≥ وَرثووُن موون العووهو  الّوواتق ف  ظمُووغ مؼووامالخ االيذثوواغ  انوود نالووا ػنووه مّوورىي     

 مما َه  ػلً نيظا ػالُا من االذّاة لناج الهياِحل 0.ل.

 صجبد االعزجبَخ: 

ذووم ؼّوواب مؼامووذ وولوو  ترؽثُووق االِوورثانا وولوو  تؽّوواب مؼامووذ الصثوواخ تاِوورمهاد          

وهوٍ نيظوح    22ل.    نثواؾ و انود لُموح مؼاموذ شثواخ االِورثانا       ( فلفوا  ًو  مؼامذ)

 ػالُح من الصثاخل

 َزبئظ انذساعخ ٔرحهٛهٓب ٔرفغٛشْب:

من فِملح الهياِح والىٌ َنا ػلً" ما ذصىياخ مؼلماخ  انغإال األٔللإلظاتح ػلً 

الًَاظُاخ ؼى  ذىظا اِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم الًَاظوُاخ؟"ل ذوم   

ب الر وووًاياخ والنّوووة الممىَوووح والمرىِوووؽاخ الؽّووواتُح الِووورعاتاخ مؼلمووواخ      ؼّوووا

الًَاظُاخ فوٍ مًاؼوذ الرؼلوُم الؼواد تالممل وح الؼًتُوح الّوؼىنَح وولو  لؽّواب نيظوح           

ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ ؼى  ذىظا اِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم 

 ت( َىظػ ول 0الًَاظُاخ )المؽىي الو ( والعهو  )
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( دسعخ رصٕساد يؼهًبد انشٚبضٛبد حٕل رٕعّ اعزخذاو يذخم انزكبء االصغُبػٙ فٙ 1عذٔل )

 رؼهٛى انشٚبضٛبد )انًحٕس األٔل(
االَحشاف  انًزٕعظ يُخفضخ يزٕعغخ يشرفؼخ انفمشاد

 انًؼٛبس٘ 

 انزشرٛت
 انذسعخ 

 % د % د % د

ٚمةةةذو انًحزةةةٕٖ انزؼهًٛةةةٙ نهًٓةةةبساد انشٚبضةةةٛخ ثغشٚمةةةخ    

 يجشيغخ رغٓم اكزغبة انًٓبساد.

 يزٕعغخ 22 2.74 2.24 21.4 14 41.2 29 22.9 94

 يزٕعغخ 29 2.99 2.42 22.4 24 47.2 222 42.2 27 ًُٚٙ ٔٚغٕس يفٕٓو انزؼهى انشلًٙ.

 يزٕعغخ 21 2.72 2.24 21.1 44 49.1 22 42 22 ٚزٛح نهًؼهى حشٚخ أكجش فٙ يؼبنغخ انحبالد انًؼمذح.

رؾةةةةغٛغ انةةةةةزؼهى انمةةةةةبئى ػهةةةةةٗ انزؼةةةةةبٌٔ ٔانؼًةةةةةم داخةةةةةم  

 يغًٕػبد..

 يزٕعغخ 29 2.92 2.42 22.7 27 41.2 29 42.4 22

ٚةةةذػى انةةةزؼهى انمةةةبئى ػهةةةٗ يشكضٚةةةخ انًةةةزؼهى فةةةٙ انؼًهٛةةةخ    

 انزشثٕٚخ فٛؾغغ انزؼهى انزارٙ نذٖ انًزؼهًٍٛ.

 يزٕعغخ 21 2.92 2.42 2.1 22 12.2 222 42.4 24

ُمةةةبء يةةةغ انًؼةةةبسف ٔانًؼهٕيةةةبد        ٚضٚةةةذ يةةةٍ انزفبػةةةم انج

 ٔانًٓبساد انشٚبضٛخ..

 يزٕعغخ 22 2.91 2.42 2.2 22 47.2 222 42.4 22

ٚغةةةةبػذ فةةةةٙ رًُٛةةةةخ أًَةةةةبط انزفكٛةةةةش انًخزهفةةةةخ )انُبلةةةةذ   

 ٔانزكبءاد انًزؼذدح( نذٖ انًزؼهًٍٛ. 4اإلثذاػٙ  االَف

 يشرفؼخ 7 2.92 2.42 7.2 21 41.2 29 47.2 222

رؾةةةغٛغ اعةةةزشارٛغٛخ انةةةزؼهى انمةةةبئى أعبعةةةًب ػهةةةٗ رصةةةًٛى  

 انًؾشٔػبد.

 يزٕعغخ 22 2.72 2.42 24.2 42 42.4 24 49.1 22

 يزٕعغخ 22 2.71 2.22 22.7 42 42.2 27 42.4 24 رًُٛخ انمذسح ػهٗ ئٚغبد حهٕل نهًغبئم انًغزؼصٛخ.

 يزٕعغخ 27 2.74 2.22 22.4 42 42.4 22 42.4 24 رًُٛخ انمذساد انجحضٛخ فٙ انًغبل انؼهًٙ.

ٚغبْى ديةظ انصةٕد ٔانصةٕسح ٔانحشكةخ فةٙ رٛغةٛش رؼهةى        

 انًٓبساد انشٚبضٛخ ٔعؼهٓب أكضش يزؼخ.

 يشرفؼخ 2 2.11 2.19 2.2 9 42 22 12.2 229

ًٚضةم حةبفضا نًضٚةذ اإلثةةذاع ٔاالثزكةبس فةٙ ئػةذاد انزصةةبيٛى       

 ٔانجشيغٛبد.

 يشرفؼخ 4 2.92 2.41 22.4 24 42.4 92 19.4 222

ٚحمةةك فًٓةةب يزكةةبيال نًخزهةةف انًةةٕاد انؼهًٛةةخ كبنفٛضٚةةبء      

 ٔانشٚبضٛبد ٔاإلنكزشَٔٛبد ٔانجشيغخ ٔانؼهٕو انؼبيخ.

 يزٕعغخ 22 2.72 2.22 24.2 42 44.9 24 42.4 22

رغةةبػذ ػهةةٗ ديةةظ يخزهةةف انًةةٕاد انؼهًٛةةخ عةةٕاء كبَةةذ        

 يؼشفٛخ أٔ ئَغبَٛخ أٔ ػهًٛخ يٍ أعم رمذٚى اإلفبدح.

 يشرفؼخ 2 2.99 2.47 2.2 22 44.9 24 49.1 22

 يزٕعغخ 22 2.99 2.22 22.4 24 42.4 221 42.4 24 ٚؼغٙ يفٕٓو رؼهًٛٙ أدق يٍ انزؼهٛى انزمهٛذ٘.

رٕعةةٛغ أفةةك انًةةُٓظ ثًةةب ٚزُبعةةت يةةغ انفةةشٔق انفشدٚةةخ      

 نهغهجخ.

 يزٕعغخ 24 2.92 2.21 2.2 22 14.2 227 41.2 71

 يشرفؼخ 4 2.91 2.44 2.1 22 42.4 24 12.2 222 ٛخ.ٚشثظ انزؼهى ثبنحٛبح انؼًه

انحٕاس ٔانزفبػم انًزجبدل ثٍٛ انًزؼهًٍٛ ٔانُظةبو ثهغةزٓى   

 انغجٛؼٛخ.

 يزٕعغخ 29 2.99 2.42 22.4 24 47.2 222 42.2 27

 يشرفؼخ 2 2.19 2.41 4.2 2 19.4 222 42.4 24 رًُٛخ انغٕاَت انًؼشفٛخ فٙ انًُبْظ انًغزٓذفخ.

ى أكضةةةش رؾةةةٕٚمًب ٔعبرثٛةةةخ ثزًضٛةةةم انًؼشفةةةخ    ٚغؼةةةم انةةةزؼه 

ٔػشضٓب ػهٗ انًزؼهًٍٛ فٙ صٕسح يُبعجخ  ٔثبعزخذاو 

 ٔعبئظ يزُٕػخ.

 يشرفؼخ 2 2.12 2.19 4.2 2 41.2 71 92.2 222

انزشكٛةةةةض ػهةةةةٗ انزمةةةةبط انجٛبَةةةةبد انشلًٛةةةةخ ٔاعةةةةزٛؼبثٓب     

 ٔاعزخذايٓب نحم انًؾكالد انحمٛمٛخ.

 يزٕعغخ 22 2.99 2.22 7.2 21 17.7 224 41.2 71

ٚٓٛةةةٗء نهًؼهًةةةٍٛ ئيكبَٛةةةخ َمةةةم انًؼشفةةةخ ثغشٚمةةةخ أكضةةةش   

 ٔضٕحًب.

 يشرفؼخ 1 2.97 2.42 2.2 22 42 22 12.2 222

 يزٕعغخ 22 2.72 2.42 24.2 42 42.4 24 49.1 22 انزٕاصم يغ خجشاء انؼبنى.

انمذسح ػهٗ انزفبضم ثٍٛ االعزشارٛغٛبد الخزٛبس األفضم 

 ًٛخ.يُٓب إلرًبو انًًٓخ انزؼهٛ

 يزٕعغخ 22 2.99 2.22 22.4 24 42.4 221 42.4 24

ئَؾبء سٔاثظ ثٍٛ يغًٕػةبد ضةخًخ يةٍ انجٛبَةبد ثغةشػخ      

 فبئمخ.

 يشرفؼخ 2 2.91 2.41 2.2 22 41.2 29 41.2 29
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(( ٔئَزبعٓةةب نهةةزكبء Chatbotsرصةةًٛى سٔثٕرةةبد دسدؽةةخ  

 االصغُبػٙ نزًُٛخ يؼبسف يؼُٛخ أٔ يفبْٛى ػهًٛخ..

 يزٕعغخ 21 2.77 2.24 22.2 41 41.2 71 44.9 24

رمذٚى دػةى أٔ يؾةٕسح أٔ يغةبػذح نزكةٌٕ رمُٛةبد انةزكبء       

االصةةغُبػٙ ثًُضنةةخ "سفٛةةك دساعةةخ" نهغبنةةت فةةٙ ثٛئةةخ    

 رغبػذ ػهٗ اكزغبة يٓبساد انمشٌ انحبد٘ ٔانؼؾشٍٚ.

 يزٕعغخ 22 2.72 2.22 24.2 42 44.9 24 42.4 22

خ رًكةةةةةةٍٛ انًزؼهًةةةةةةٍٛ يةةةةةةٍ يؼبُٚةةةةةةخ لةةةةةةٕاٍَٛ انُٓذعةةةةةة 

ٔانشٚبضٛبد ػهٗ أسض انٕالغ ثٕاعغخ ًَبرط افزشاضٛخ 

 صالصٛخ األثؼبد.

 يشرفؼخ 1 2.97 2.42 2.2 22 42 22 12.2 222

عٕٛفش انٕالةغ انًؼةضص ثٛئةبد ةُٛةخ ٔيؼغةبءح ئنةٗ عبَةت        

 أعٓضح انزكبء االصغُبػٙ.

 يشرفؼخ 2 2.91 2.41 2.2 22 41.2 29 41.2 29

 يزٕعغخ 2.44 ـــمانًــحـــــــــــــــٕس األٔل ككـ

 ( ماَلٍت0َرعػ من نراجط ظهو  )

ف  نيظووووح ذصووووىياخ مؼلموووواخ الًَاظووووُاخ ؼووووى  ذىظووووا اِوووورمهاد مووووهلذ الووووى ا     

االصووؽناػٍ فووٍ ذؼلووُم الًَاظووُاخ )المؽووىي الو (  انوود مرىِووؽح وتمرىِووػ ػوواد      

 ل00ل0

ولووه ظووا  فووٍ المًذثووح الولووً لرصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ ؼووى  ذىظووا اِوورمهاد   -

 ذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم الًَاظُاخ وتهيظح مًذفؼح ماَلٍتمهل

  َّاهم نمط الصىخ والصىيج والؽً ح فٍ ذًُُّ ذؼلم المهاياخ الًَاظُح وظؼلها

 ف صً مرؼحل

   ٍَعؼووذ الوورؼلم ف صووً ذ ووىَ ا  وظاوتُووح ترمصُووذ المؼًفووح وػًظووها ػلووً المرؼلمووُن فوو

 صىيج مناِثح، وتاِرمهاد وِاجػ مرنىػحل

ُن  اند ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ تمًاؼذ الرؼلوُم الؼواد تالممل وح الؼًتُوح     فٍ ؼ -

الّؼىنَح ؼى  ذىظا اِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم الًَاظُاخ مرىِؽح 

 فُما َلٍت

    وووهد المؽروووىي الرؼلُموووٍ للمهووواياخ الًَاظوووُح تؽًَ وووح مثًمعوووح ذّوووهذ ا رّووواب َ

 المهاياخل

 للمّاجذ المّرؼصُحلذنمُح ال هيج ػلً إَعان ؼلى   

 ذنمُح ال هياخ الثؽصُح فٍ المعا  الؼلمٍل 

ٙ لإلظاتووح ػلووً   موون فِووملح الهياِووح والووىٌ َوونا ػلووً" مووا ذصووىياخ       انغةةإال انضةةبَ

مؼلماخ الًَاظُاخ ؼى  مرؽلثواخ الروهيَُ تاِورمهاد موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ؟"ل       

د موهلذ الوى ا    وول  لؽّاب نيظح ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ ؼى  ذىظوا اِورمها  

 ( َىظػ ول ت1االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم الًَاظُاخ )المؽىي الصانٍ( والعهو  )
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( دسعخ رصٕساد يؼهًبد انشٚبضٛبد حٕل يزغهجبد انزذسٚظ ثبعزخذاو يذخم انزكبء 9عذٔل )

 االصغُبػٙ نزؼهٛى انشٚبضٛبد )انًحٕس انضبَٙ(
االَحشاف  انًزٕعظ يُخفضخ يزٕعغخ يشرفؼخ انفمشاد

 ٘ انًؼٛبس

 انذسعخ  انزشرٛت

 % د % د % د

 انًزغهت االٔل: دػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد انزكبء االصغُبػٙ

دػـى انًذسعـخ ثـأعٓضح ٔأدٔاد انزكبء االصغُبػٙ 

 ٔانشٔثٕربد كًصبدس رؼهًٛٛخ إلصشاء انًزؼهًٍٛ.

 ضؼٛفخ 27 2.79 2.12 17.7 224 21.4 14 29.2 49

 يزٕعغخ 4 2.77 2.22 21.4 14 42.2 27 44.2 72 ٛخ فٙ انًٕضٕػبد انؼهًٛخ.رٕظٛف انؼًهٛبد انحغبث

رذسٚت انًزؼهًٍٛ ػهٗ أرًزخ انُؾبعبد انًزؼهمخ ثبنزفكٛش 

 انجؾش٘ يضم صُغ انمشاس.

 يزٕعغخ 2 2.72 2.22 42.2 99 47.2 222 22.2 41

اؽغبل انًزؼهًٍٛ فٙ انًُبلؾبد انًجُٛخ ػهٗ األدنخ 

 ٔانجشاٍْٛ.

 يزٕعغخ 4 2.79 2.27 21.4 14 42.4 22 42.4 92

 يزٕعغخ 4 2.72 2.27 29.2 17 42.4 24 44.2 72 االعزفبدح يٍ انجٛبَبد انضخًخ فٙ ئصشاء رؼهٛى انشٚبضٛبد.

 يزٕعغخ 2 2.74 2.22 22.4 42 42.4 22 42.4 24 رذسٚت انًزؼهًٍٛ ػهٗ حم انًؾكالد.

انًٕاْت  دػـى انًزؼهًٍٛ ثأَؾـغخ ركُٕنٕعٛـخ الكزؾـبف-

 انفشدٚخ فٙ حصخ انشٚبضٛبد.

 يزٕعغخ 22 2.22 2.27 42.2 27 42.2 99 22.2 92

انجحش ػٍ فٍ اخزشاع اٜالد انزٙ رغزغٛغ رحمٛك ػًهٛبد 

 رزغهت انزكبء اإلَغبَٙ.

 يزٕعغخ 29 2.77 2.71 41.2 29 41.2 71 22.7 42

انزكبيم ثٍٛ اصٍُٛ أٔ أكضش يٍ رخصصبد انؼهٕو ٔانزمُٛخ 

 ذعخ ٔانفٍ ٔانشٚبضٛبد فٙ انحصخ انذساعٛخ.ٔانُٓ

 يزٕعغخ 9 2.71 2.22 42.4 92 44.9 24 24.2 12

رغٓٛض انفصٕل انذساعٛخ رغٓٛضا كبيال يغ عجٕساد ثٛضبء 

ركٛخ  ٔسٔثٕربد انزكبء االصغُبػٙ ٔانًٕاد انًزفبػهخ 

ٔاألعٓضح انًحًٕنخ  فضال ػٍ يشافك نهًحبضشاد يغٓضح 

 ثبنٕالغ االفزشاضٙ.

 يزٕعغخ 24 2.22 2.24 42.4 22 42.4 92 21.4 14

 يزٕعغخ 21 2.72 2.22 42.4 22 44.2 72 24.2 12 اعزحذاس أعٓضح يصًًخ نزؼهٛى انًزؼهًٍٛ.

 يزٕعغخ 22 2.72 2.29 42.4 24 41.2 71 21.4 14 انًحبكبح انزفبػهٛخ نهًُبْظ انزذسٚغٛخ فٙ انشٚبضٛبد.

ٛـٛى يٓـبساد اعزخذاو أعٓضح انٕالغ انًؼضصح فـٙ رم

 انزٕاصـــــم انشٚبضـــــٙ نـــــذٖ انًزؼهًٍٛ.

 يزٕعغخ 2 2.74 2.22 42.4 92 41.2 29 22.1 42

 يزٕعغخ 24 2.79 2.29 49.9 72 42.2 27 22.1 42 رغٕٚش أَظًخ انزؼهٛى انزارٙ انزكٙ.

 يزٕعغخ 22 2.22 2.27 42.4 24 44.2 72 29.2 17 رغٕٚش انزغجٛمبد انحبعٕثٛمخ/ رغٕٚش انًحبكبح انًؼشفٛمخ.

 يزٕعغخ 9 2.24 2.22 42.4 24 22.9 94 42.2 99 ئَؾبء يُصبد يفزٕحخ نهزؼهى.

دػـى انزمٛـٛى انزارٙ فٙ انشٚبضٛبد ثبعـزخذاو أدٔاد انزكبء 

 االصغُبػٙ انًشرجغخ ثًُبْظ انشٚبضٛبد.

 يزٕعغخ 2 2.72 2.24 22.7 42 47.2 222 42.4 92

 يزٕعغخ 2.22 ــمانًزغهت األٔل ككـــــ

 انًزغهت انضبَٙ: رٕظٛف يذخم انزكبء االصغُبػٙ فٙ رخغٛظ ٔرُفٛـز انذسٔط

 يزٕعغخ 2 2.72 2.24 22.7 42 47.2 222 42.4 92 سثظ انزمُٛخ ثبنًٕضٕػبد انؼهًٛخ.

رٕظٛـف انًزؼهًٍٛ ألدٔاد انزكبء االصغُبػٙ فـٙ 

 لبػبد انذساعخ أصُبء انؼشٔض ٔانًُبلؾبد.

 يزٕعغخ 2 2.22 2.22 42.4 92 49.9 72 42.2 99

ئػبدح ئَزبط االعزذالالد ٔاألَؾغخ انذيبةٛخ انؼهٛب 

)كبنحغبة انصٕس٘ ٔثشُْخ انخبصٛبد ٔانجشيغخ 

 ئنٗ ةٛش رنك(.…ٔانهؼت! …ٔانخجشح

 يزٕعغخ 22 2.71 2.27 22.9 94 44.9 24 29.2 17

اعزجذال أعبنٛت انزذسٚظ انزمهٛذٚخ ثًُبْظ ركُٕنٕعٛخ 

 ح.يجزكش

 يزٕعغخ 4 2.72 2.24 22.1 42 12.7 222 29.2 17

ئضبفخ األدٔاد ٔانًُبْظ ٔانًفبْٛى انًؼهٕيبرٛخ )يٍ 

آالد ٔنغبد ٔلٕاػذ ثٛبَبد "ركٛخ"( ٔديغٓب فٙ 

 انشٚبضٛبد.

 يزٕعغخ 2 2.72 2.22 22.2 41 42.4 221 22.9 94

دػـــــــــــى انًزؼهًٍٛ ثبألَؾغخ اإلصشائٛخ ٔانؼالعٛخ يٍ 

 ل أدٔاد انزكبء االصغُبػٙ.خال

 يزٕعغخ 4 2.74 2.24 21.4 14 41.2 29 22.9 94

رٕظٛـف انزكبء االصغُبػٙ فـٙ رًُٛـخ انًؼبنغـبد 

 ٔئٚغـبد َـٕارظ انؼًهٛبد انحغبثٛخ ٔانخٕاسصيٛبد.

 يزٕعغخ 7 2.79 2.22 22.2 92 42.4 22 22.9 94
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سثظ يحزـٕٖ يمـشساد انشٚبضـٛبد ثًكَٕبد انضمبفخ 

 ؼهٕيبرٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ.انً

 يزٕعغخ 9 2.71 2.24 29.2 17 44.9 24 22.9 94

رٕظٛــف انزكُٕنٕعٛـــب فـــٙ رؼـــشف األؽـــكبل 

 انُٓذعٛخ ٔاعزُزبط خصبئصٓب.

 يزٕعغخ 4 2.72 2.29 22.2 92 42 22 44.2 72

 يزٕعغخ 24 2.22 2.72 49.1 22 22.2 92 21.4 14 رٕظٛف انشٔثٕربد فٙ ثُـبء أَؾـــغخ سٚبضـــٛخ يخزهفخ.

اعزخذاو انشٔثٕربد نًُزعـخ دسٔط انًغغًبد 

 ٔانزحٕٚالد انُٓذعٛخ.

 يزٕعغخ 21 2.72 2.71 49.1 22 42.4 92 22.2 41

 يزٕعغخ 22 2.72 2.29 42.4 92 42.4 24 22.2 92 رفؼٛـم انـزؼهى انفـشد٘ خالل انزؼهـٛى انًجشيظ.

فٙ رغٕٚش األداء اعــــزخذاو يذخم انزكبء االصغُبػٙ 

 انزذسٚغٙ.

 يزٕعغخ 22 2.79 2.29 42.2 99 42.4 22 29.2 17

االعالع ػهٗ االرغبْبد انحذٚضـخ فـٙ ثـشايظ رؼهـٛى 

ٔرؼهى انشٚبضٛبد يٍ خالل انُذٔاد ٔانًإرًشاد 

 ٔحهمبد انُمبػ.

 يزٕعغخ 2 2.77 2.22 22.9 94 42.2 27 22.9 94

د ئػذاد يُزـذٚبد يُبلؾـخ خبصخ ثًؼهًب

 انشٚبضٛبد فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.

 يزٕعغخ 24 2.22 2.24 41.2 71 41.2 71 22.9 94

 يزٕعغخ 2.22 انًزغهت انضبَٙ ككـــــــم

 يزٕعغخ 2.21 انًحٕس انضبَٙ ككـــــــم

 ( الّاتق ماَلٍت1َرعػ من نراجط ظهو  )

َُ تاِوورمهاد ف  نيظووح ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ ؼووى  ذىظووا مرؽلثوواخ الرووهي  -

؛ 20ل0مهلذ الى ا  االصؽناػٍ، المؽىي الصانٍ   ذ  انود مرىِوؽح وتمرىِوػ ػواد     

وتالنّثح للمؽلة الو   اند نيظح ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ مرىِؽح وتمرىِػ 

 ل22ل0؛ و ىل  تالنّثح للمؽلة الصانٍ وتمرىِػ ػاد 20ل0ػاد 

مواخ الًَاظوُاخ تمًاؼوذ الرؼلوُم     وله ظا  فٍ المًاذة الصالز الولٍ لرصىياخ مؼل -

الؼوواد تالممل ووح الؼًتُووح الّووؼىنَح ؼووى  المرؽلووة االو ت والووىٌ َموورا تووهػم الثُمووح       

 الرؼلُمُح تم ىماخ الى ا  االصؽناػٍ، وتهيظح اَعا  مرىِؽح فُماَلٍت

 ذهيَة المرؼلمُن ػلً ؼذ الم  الخل 

 االصؽناػٍ المًذثؽح نػـم الر ُـُم الىاذٍ فٍ الًَاظُاخ تاِـرمهاد فنواخ الى ا  

 تمناهط الًَاظُاخل

 ذىظُف الؼملُاخ الؽّاتُح فٍ المىظىػاخ الؼلمُحل 

تُنمووا  انوود ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ تمًاؼووذ الرؼلووُم الؼوواد تالممل ووح الؼًتُووح    -

تووووـأظهٍج وفنواخ الووووى ا  االصووووؽناػٍ دػةةةةـى انًذسعةةةةـخ الّووووؼىنَح ؼووووى  منؽلووووة 

  المرؼلمووُن، ظووا خ تهيظووح ظووؼُفح وتمرىِووػ    والًوتىذوواخ  مصوواني ذؼلُمُووح إلشووًا  

 ل02ل0

وله ظا  فٍ المًاذة الصالز الولٍ لرصىياخ مؼلمواخ الًَاظوُاخ تمًاؼوذ الرؼلوُم      -

الؼاد تالممل ح الؼًتُح الّؼىنَح ؼى  المرؽلوة الصوانٍت والوىٌ َمورا ترىظُوف موهلذ       

 فُماَلٍتالى ا  االصؽناػٍ فٍ ذمؽُػ وذنفُـى الهيوَ، وتهيظح اَعا  مرىِؽح 

 لالؼلمُح تالمىظىػاخ يتػ الر نُح 



 ء األٔلو انغض2222أثشٚم  ( 4( انؼذد )24انًغهذ )    – ٕٚبد انشٚبضٛبد رشثيغهخ 

  
222 

 
  

      إظافح النواخ والمناهط والمفاهُم المؼلىماذُح )مون  الخ ولغواخ ولىاػوه تُانواخ

 "و ُح"( ونمعها فٍ الًَاظُاخل

     ذىظُــف الر نىلىظُـــا فـــٍ ذؼـــًف ال ـــ ا  الهنهِوُح واِورنراض لصاجصوهال

 ال ـــ ا  الهنهُِح واِرنراض لصاجصهالذىظُــف الر نىلىظُـــا فـــٍ ذؼـــًف 

تُنمووا  انوود ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ تمًاؼووذ الرؼلووُم الؼوواد تالممل ووح الؼًتُووح    -

الّووؼىنَح ؼووى  مؽلووة اِوورمهاد الًوتىذوواخ لنمىظووـح نيوَ المعّووماخ والرؽووىَالخ   

 ل20ل0الهنهُِح، ظا خ فٍ المًذثح اللًُج وتمرىِػ 

من فِملح الهياِح والىٌ َنا ػلً"هذ ذىظوه فوًوة واخ    انغإال انضبنشلإلظاتح ػلً 

ناللح إؼصاجُح تُن ذصىياخ المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الوى ا   

 –المثوًج   -االصؽناػٍ فٍ الرؼلُم الؼواد َم ون ف  ذؼوٍي لمرغُوًٌ )المًؼلوح الرؼلُمُوح      

الهياِح َورم الرثواي صوؽح     الهوياخ الرهيَثُح(؟" لالظاتح ػلً الّؤا  الصالس من اِملح

≥   ت ذىظووه فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح ػنووه مّوورىي انفةةشض األٔل الفووًوض الرالُووات

توووُن ذصوووىياخ المؼلمووواخ نؽوووى ذؼلوووُم وذؼلوووم الًَاظوووُاخ وفوووق موووهلذ الوووى ا    0.ل.

 –إتروهاجٍ   -االصؽناػٍ فٍ الرؼلُم الؼاد ذثؼا  لمرغًُ المًؼلح الرؼلُمُوح )صوفىف فولُوح   

 لشانىٌ(–مرىِػ 

توُن ذصوىياخ    0.ل.≥ ذىظه فًوة واخ ناللح إؼصاجُح ػنه مّورىي   انفشض انضبَٙ:

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد    

 صغًُج(ل -مرىِؽح - ثًُج -ذثؼا  للمثًج الؼملُح ) ثًُجظها 

توُن ذصوىياخ    0.ل.≥ ي ت ذىظه فًوة واخ ناللح إؼصاجُح ػنه مّورى انفشض انضبنش

المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد    

 ذثؼا  لؼهن الهوياخ الرهيَثُحل

تووُن  0.ل.≥   ت ذىظووه فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح ػنووه مّوورىي َزةةبئظ انفةةشض األٔل

االصوؽناػٍ فوٍ   ذصىياخ المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلوم الًَاظوُاخ وفوق موهلذ الوى ا       

شوانىٌ(ل  –مرىِػ  –إترهاجٍ  -الرؼلُم الؼاد ذثؼا  لمرغًُ المًؼلح الرؼلُمُح )صفىف فولُح

 – Kruskalوَلووُ ) -اللرثوواي صووؽح هووىا الفووًض ذووم اِوورمهاد الرثوواي  ًوِوو ا   

Wallis test   لل  ف ػن الفًوة تُن مرىِؽاخ ففًان الؼُنح والرؼوًف ػلوً نالالخ )

 ىٌَغ افًان الؼُنح، والعهو  الرالٍ َىظػ هى  النراجطتالفًوة، نظًا  لمصاجا ذ
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( َزبئظ كشٔعكبل ٔٚهظ نذالنخ انفشٔق ثٍٛ رصٕساد انًؼهًبد َحٕ رؼهٛى انشٚبضٛبد ٔفك 7عذٔل )

 يذخم انزكبء االصغُبػٙ رجؼًب نهًشحهخ انذساعٛخ

 انذالنخ يشثغ كب٘ يزٕعظ انشرت انؼذد انًشحهخ انًمٛبط ٔيحبٔسِ

 )رصٕساد يؼهًبد :انًحٕس االٔل

 رؼهٛى انشٚبضٛبد ٔفك َحٕ انشٚبضٛبد

 يذخم انزكبء االصغُبػٙ(

 

 2.22 21.21 97.42 21 صفٕف أٔنٛخ

 21.71 14 ئثزذائٙ

 229.79 92 يزٕعظ

 224.24 71 صبَٕ٘

 انًحٕس انضبَٙ: انًزغهت األٔل

دػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد انزكبء 

 االصغُبػٙ.

 2.22 27.41 97.22 21 صفٕف أٔنٛخ

 29.22 14 ئثزذائٙ

 222.22 92 يزٕعظ

 222.22 71 صبَٕ٘

 انًحٕس انضبَٙ: انًزغهت انضبَٙ

رٕظٛف يذخم انزكبء االصغُبػٙ فٙ 

 رخغٛظ ٔرُفٛـز انذسٔط

 2.22 22.42 24.22 21 صفٕف أٔنٛخ

 22.12 14 ئثزذائٙ

 222.41 92 يزٕعظ

 222.42 71 صبَٕ٘

 2.22 22.72 12.42 21 صفٕف أٔنٛخ نًمٛبط ككما

 21.97 14 ئثزذائٙ

 224.79 92 يزٕعظ

 229.99 71 صبَٕ٘

 ماَلٍت ( َرعػ2من العهو  )

توُن ذصوىياخ المؼلمواخ     0.ل.≥   وظىن فًوة واخ ناللح إؼصواجُح ػنوه مّورىي     -

رؼلووُم الؼوواد ذثؼووا   نؽووى ذؼلووُم وذؼلووم الًَاظووُاخ وفووق مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ فووٍ ال  

شانىٌ(، وتىل  َورم لثوى    –مرىِػ  –إترهاجٍ  -لمرغًُ المًؼلح الرؼلُمُح )صفىف فولُح

-Mannالفوووًض الو ، ولمؼًفوووح اذعوووا  الفوووًوة ذوووم اِووورمهاد الرثووواي موووا  وَرنوووٍ )

WhitneyTestللم ايناخ الثؼهَحل وله اظهًخ النراجط ماَلٍت ) 

اظوُاخ تمًاؼوذ الرؼلوُم الؼواد لصوالػ      ظا خ الفًوة تُن ذصىياخ مؼلمواخ الًَ   -

مؼلماخ المًؼلح المرىِؽح فٍ  ذ من المؽىي الو  لالِرثانا والمرعمن الرىظا 

الِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلوُم وذؼلوم الًَاظوُاخ، و وىل  الهيظوح      

 ال لُح لالِرثانحل 

الؼوواد تُنمووا  انوود الفووًوة تووُن ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ تمًاؼووذ الرؼلووُم      -

لصالػ مؼلماخ المًؼلح الصانىَح فٍ المؽوىي الصوانٍ والمرعومن مرؽلثواخ ذوهيَُ      

الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ والمرعمن المرؽلوة الو  وهوى نػوم    

الثُمووح الرؼلُمُووح تم ىموواخ الووى ا  االصووؽناػٍ، والمرؽلووة الصووانٍ وهووى ذىظُووف      

 َل مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذمؽُػ وذنفُـى الهيو
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 ٙ تووُن  0.ل.≥ ت ذىظووه فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح ػنووه مّوورىي   َزةةبئظ انفةةشض انضةةبَ

ذصىياخ المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلوم الًَاظوُاخ وفوق موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ        

 صغًُج(ل -مرىِؽح - ثًُج -الرؼلُم الؼاد ذثؼا  للمثًج الؼملُح ) ثًُجظها 

 – Kruskalوَلووُ ) - ًوِوو ا اللرثوواي صووؽح هووىا الفووًض ذووم اِوورمهاد الرثوواي   

Wallis test   لل  ف ػن الفًوة تُن مرىِؽاخ ففًان الؼُنح والرؼوًف ػلوً نالالخ )

 الفًوة، نظًا  لمصاجا ذىٌَغ افًان الؼُنح، والعهو  الرالٍ َىظػ هى  النراجطت
ك ( َزبئظ كشٔعكبل ٔٚهظ نذالنخ انفشٔق ثٍٛ رصٕساد انًؼهًبد َحٕ رؼهٛى انشٚبضٛبد ٔف2عذٔل )

 يذخم انزكبء االصغُبػٙ رجؼًب نهخجشح انؼًهٛخ
 انذالنخ يشثغ كب٘ يزٕعظ انشرت انؼذد انخجشح انًمٛبط ٔيحبٔسِ

)رصٕساد  :انًحٕس االٔل

رؼهٛى  َحٕ انشٚبضٛبد يؼهًبد

يذخم انزكبء  انشٚبضٛبد ٔفك

 االصغُبػٙ(

 

 2.22 22.72 22.21 22 عُٕاد1ألم يٍ 

 22.22 22 عُٕاد 22 -1يٍ 

 249.41 17 عُٕاد 21 -22ٍ ي

 22.44 224 عُخ21أكضش يٍ 

 انًحٕس انضبَٙ: انًزغهت األٔل

دػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد 

 انزكبء االصغُبػٙ.

 2.29 4.22 72.21 22 عُٕاد1ألم يٍ 

 222.22 22 عُٕاد 22 -1يٍ 

 222.22 17 عُٕاد 21 -22يٍ 

 224.22 224 عُخ21أكضش يٍ 

 ًحٕس انضبَٙ: انًزغهت انضبَٙان

رٕظٛف يذخم انزكبء 

االصغُبػٙ فٙ رخغٛظ ٔرُفٛـز 

 انذسٔط

 2.22 9.29 22.22 22 عُٕاد1ألم يٍ 

 222.29 22 عُٕاد 22 -1يٍ 

 229.72 17 عُٕاد 21 -22يٍ 

 22.92 224 عُخ21أكضش يٍ 

 2.24 2.27 72.22 22 عُٕاد1ألم يٍ  انًمٛبط ككم

 221.27 22 عُٕاد 22 -1يٍ 

 222.47 17 عُٕاد 21 -22يٍ 

 224.97 224 عُخ21أكضش يٍ 

 ماَلٍت ( َرعػ2من العهو  )

تُن ذصوىياخ المؼلمواخ    0.ل.≥   وظىن فًوة واخ ناللح إؼصاجُح ػنه مّرىي  -

نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فوٍ الرؼلوُم الؼواد وذثؼوا      

 للمثًج الؼملُح تالمؽىي االو  وتاالِرثانح   ذ ف ػ،  لمرغًُ

تُنمووا نلوود النروواجط ػلووً ػووهد وظووىن فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح تووُن ذصووىياخ          -

المؼلمووواخ نؽوووى والمرعووومن مرؽلثووواخ ذوووهيَُ الًَاظوووُاخ وفوووق موووهلذ الوووى ا       

االصؽناػٍ والمرعمن المرؽلة الو  وهى نػوم الثُموح الرؼلُمُوح تم ىمواخ الوى ا       
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صؽناػٍ، والمرؽلة الصانٍ وهى ذىظُف مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذمؽوُػ  اال

 وذنفُـى الهيوَل ذثؼا  لمرغًُ للمثًج الؼملُحل

( Mann-WhitneyTestلمؼًفوح اذعوا  الفوًوة ذوم اِورمهاد الرثواي موا  وَرنوٍ )         -

للم ايناخ الثؼهَح للفًوة فٍ المؽىي االو  وتاالِرثانح   وذل ولوه اظهوًخ النرواجط     

 ماَلٍت

ظووا خ الفووًوة تووُن ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ تمًاؼووذ الرؼلووُم الؼوواد لصووالػ          

ِووونىاخ توووالمؽىي الو    00 -.0مؼلمووواخ الًَاظوووُاخ وواخ المثوووًج ال ثُوووًج مووون     

لالِوورثانا والمرعوومن الرىظووا الِوورمهاد مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ فووٍ ذؼلووُم وذؼلووم       

 الًَاظُاخ، و ىل  الهيظح ال لُح لالِرثانحل 

تووُن  0.ل.≥ ت ذىظووه فووًوة واخ ناللووح إؼصوواجُح ػنووه مّوورىي   َزةةبئظ انفةةشض انضبنةةش 

ذصىياخ المؼلماخ نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظوُاخ تاِورمهاد موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ      

فٍ الرؼلُم الؼاد ذثؼا  لؼهن الوهوياخ الرهيَثُوحل اللرثواي صوؽح هوىا الفوًض ذوم اِورمهاد         

( لل  ووف ػوون الفووًوة تووُن  Kruskal – Wallis testوَلووُ ) -الرثوواي  ًوِوو ا 

مرىِؽاخ ففًان الؼُنح والرؼًف ػلً نالالخ الفوًوة، نظوًا  لمصواجا ذىٌَوغ افوًان      

 الؼُنح، والعهو  الرالٍ َىظػ هى  النراجطت
( َزبئظ كشٔعكبل ٔٚهظ نذالنخ انفشٔق ثٍٛ رصٕساد انًؼهًبد َحٕ رؼهٛى انشٚبضٛبد ٔفك 2عذٔل )

 ؼًب نؼذد انذٔساد انزذسٚجٛخيذخم انزكبء االصغُبػٙ رج
 انذالنخ يشثغ كب٘ يزٕعظ انشرت انؼذد ػذد انذٔساد انًمٛبط ٔيحبٔسِ

 )رصٕساد يؼهًبد :انًحٕس االٔل

رؼهٛى انشٚبضٛبد  َحٕ انشٚبضٛبد

 يذخم انزكبء االصغُبػٙ( ٔفك

 

 2.22 42.72 27.24 242 دٔساد 1ألم يٍ 

 71.27 27 دٔساد 22 - 1يٍ 

 242.24 22 ٔسحد 21 -22يٍ 

 292.29 44 دٔسح 21أكضش يٍ 

 انًحٕس انضبَٙ: انًزغهت األٔل

دػى انجٛئخ انزؼهًٛٛخ ثًمٕيبد انزكبء 

 االصغُبػٙ.

 2.22 2.92 222.72 242 دٔساد 1ألم يٍ 

 221.24 27 دٔساد 22 - 1يٍ 

 211.71 22 دٔسح 21 -22يٍ 

 222.94 44 دٔسح21أكضش يٍ 

 نضبَٙ: انًزغهت انضبَٙانًحٕس ا

رٕظٛف يذخم انزكبء االصغُبػٙ 

 فٙ رخغٛظ ٔرُفٛـز انذسٔط

 2.22 24.22 224.22 242 دٔساد 1ألم يٍ 

                                                                                                                                                                                                                                                          227.22 27 دٔساد 22 - 1يٍ 

 297.42 22 دٔسح 21 -22يٍ 

 24.41 44 دٔسح21أكضش يٍ 

 انًمٛبط ككم

 

 2.22 29.41 22.29 242 دٔساد 1ألم يٍ 

 22.97 27 اددٔس 22 - 1يٍ 

 247.12 22 دٔسح 21 -22يٍ 

 249.29 44 دٔسح21أكضش يٍ 
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 ( َرعػ ماَلٍت2من العهو  )

توُن ذصوىياخ المؼلمواخ     0.ل.≥   وظىن فًوة واخ ناللح إؼصواجُح ػنوه مّورىي     -

نؽى ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ الرؼلوُم الؼواد ذثؼوا  لؼوهن     

الرهيَثُوح فوٍ  وذ مون المؽوىي الو  لالِورثانا والمرعومن الرىظوا الِوورمهاد         الوهوياخ  

مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ فووٍ ذؼلووُم وذؼلووم الًَاظووُاخ، والمؽووىي الصووانٍ والمرعوومن 

المرؽلة الو  لرهيَُ الًَاظوُاخ وفوق موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ وهوى نػوم الثُموح         

الصوانٍ وهوى ذىظُوف موهلذ الوى ا       الرؼلُمُح تم ىماخ الوى ا  االصوؽناػٍ، والمرؽلوة    

 االصؽناػٍ فٍ ذمؽُػ وذنفُـى الهيوَ،   ىل  الهيظح ال لُح لالِرثانحل 

( Mann-WhitneyTestولمؼًفووح اذعووا  الفووًوة ذووم اِوورمهاد الرثوواي مووا  وَرنووٍ )    

 للم ايناخ الثؼهَحل وله اظهًخ النراجط ماَلٍت

ذ الرؼلوُم الؼواد فوٍ المؽوىي     ظا خ الفًوة تُن ذصىياخ مؼلماخ الًَاظُاخ تمًاؼو  -

الو  لالِرثانا والمرعمن الرىظا الِرمهاد مهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم وذؼلوم  

نويج ذهيَثح فٍ 00الًَاظُاخ، لصالػ مؼلماخ الًَاظُاخ الؽاصالخ ػلً ف صً من 

 اِرمهاد الر نىلىظُا ومهلذ الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخل

د الفووًوة تووُن ذصووىياخ مؼلموواخ الًَاظووُاخ تمًاؼووذ الرؼلووُم الؼوواد فووٍ    تُنمووا  انوو -

المؽووىي الصووانٍ والمرعوومن المرؽلووة الو  لرووهيَُ الًَاظووُاخ وفووق مووهلذ الووى ا        

االصؽناػٍ وهى نػم الثُمح الرؼلُمُح تم ىماخ الى ا  االصوؽناػٍ، والمرؽلوة الصوانٍ    

الوهيوَ،  وىل  الهيظوح     وهى ذىظُوف موهلذ الوى ا  االصوؽناػٍ فوٍ ذمؽوُػ وذنفُوـى       

نويج  00 -.0ال لُووح لالِوورثانحل لصووالػ مؼلموواخ الًَاظووُاخ الؽاصووالخ ػلووً موون       

 ذهيَثحل

 رٕصٛبد انذساعخ:

 من لال  النراجط الرٍ ذىصلد إلُها الهياِح ف ه فوصد تما َلٍت

ذ صُف الثًامط الرهيَثُح للمؼلماخ فٍ معا  ذ نىلىظُا الرؼلوُم وفوق موهلذ الوى ا       ل0

 ٍ فٍ معا  ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخلاالصؽناػ

ذؽووىًَ ػملُووح ذؼلوووُم الًَاظووُاخ تؽُوووس ذرعوومن ذوووهيَُ المهوواياخ الًَاظوووُح       ل0

 تؽًَ ح مثًمعح وفق مهلذ الى ا  االصؽناػٍ ذّهذ ا رّاب ذل  المهاياخل

 ذىظُف الر نُاخ ال اجمح ػلً الى ا  االصؽناػٍ فٍ ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخل ل0

ىموواخ الووى ا  االصووؽناػٍ؛ موون لووال  نػووـم المهيِووـح    نػووم الثُمووح الرؼلُمُووح تم   ل4

توووـأظهٍج وفنواخ الوووى ا  االصوووؽناػٍ والًوتىذووواخ  مصووواني ذؼلُمُوووح إلشوووًا      

 المرؼلمُنل
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نػـم الر ُـُم الىاذٍ فٍ الًَاظُاخ تاِـرمهاد فنواخ الى ا  االصؽناػٍ المًذثؽح  ل0

 تمناهط الًَاظُاخل

 لال  مهلذ الى ا  االصؽناػٍل ذنمُح ال هياخ الثؽصُح فٍ المعا  الؼلمٍ من ل1

إظافح النواخ والمناهط والمفاهُم المؼلىماذُح )مون  الخ ولغواخ ولىاػوه تُانواخ      ل2

 "و ُح"( ونمعها فٍ الًَاظُاخل

ذىظُـووـف مووهلذ الووى ا  االصووؽناػٍ فــووـٍ ذمؽووُػ وذنفُووى الووهيوَ ) رؼــووـًف     ل2

خ ال ــوووووـ ا  الهنهِوووووُح واِووووورنراض لصاجصوووووها، ونمىظوووووـح نيوَ المعّوووووما   

 والرؽىَالخ الهنهُِح واِرمهاد الًوتىذاخ(ل

 

 انًشاعغ:
للن ً والرىٌَوغ،   ال ًوة ناي ،الًَاظُاخ فِالُة ذهيَُ( ل0.00اللؽُف )  ػثه صالغ فِؼه، فتى

 ػما ، الين ل

والرًتُح،  الرؼلُم فٍ وذىظُفها االصؽناػٍ الى ا  فٍ المثًج (ل فنظمح0.02فتى ٌلُح، لهَعح )

 00، الؼهنُحمعلح  لُاخ الرًت

، ناي المًُّج مناهط ذهيَُ الًَاظُاخ للصفىف الولً(ل .0.0اتى ٌَنح، فًَه، ػثاتنح، ػثهاهلل )

 للن ً والرىٌَغ والؽثاػح، ػملا ، الين ل

 لرنمُح الرف ًُ االِرهاللٍ االصؽناػٍ الى ا  ػلً لاجم تًنامط (ل فاػلُح0.00فتى  مالح، ي ا )

يِالح  ٍجل  ػ ً فٍ ؼالثاخ الؽانٌ المؼلىماخ لهي  نىلىظُاذ مثؽس فٍ والرؽصُذ الهياٍِ
 ،  لُح الرًتُح، ظامؼح الٌهً،  ٍجلماظّرًُ  ًُ من ىيج

الؽثؼح الصانُح، ؼال  فتى  ٍالح للرًظمح والن ً   الؼالم المؼًفٍ المرىله(ل 0.02فتى  ٍالح، ؼال  )

 والرىٌَغل

ػالم ال رة،  االصؽناػٍ وذؽثُ اذا فٍ الرؼلُم، ذ نىلىظُا الى ا (ل 0.02اِماػُذ، ػثه الًةوف )

 ال اهًج، مصًل

، ناي نَثىنى للن ً الرف ًُ تاِرمهاد الؽاِىب فٍ ذؼلُم الًَاظُاخ(ل 2..0تاظال ،  يَا  )

 والرىٌَغ، ػملا ، الين ل

(ل فشً الرهيَُ المؼملٍ اػرمانا  ػلً الًوتىخ الرؼلُمٍ فٍ ذنمُح الرؽصُذ 0.02الثهو، فمذ )

المعلح الهولُح ًَاظٍ لؽالثاخ الصف الصانٍ ػ ً الؼلمٍ لمهايَ ػما ،  يِالح ن رىياج، ال
 ل00، المعله الصامن، الؼهن لرؽىًَ الرفىة

المؼًفح،  ػالم يظىا ، الّالد ػثه ذًظمح ،اإلنرًند تؼه المؼلىماذُح(.0222ظُرُ، تُذ ) 

 .ال ىَد

 الؽالب لهياخ ذنمُح الصانىَح فٍ المًؼلحت الًَاظُاخ ذهيَُ ؼًة ( فؼالُح2..0ؼمه، صهَق )

 لنىفمثً نيما  فد معلحالًَاظُح ، المّاجذ ؼذ ػلً

ذؼلُم وذؼلم الًَاظُاخ فٍ ال ً  الؽانٌ ( 0..0يوفاجُذ، ػصاد وصفٍ، َىِف، مؽمه فؼمه )
 ، م رثح النعلى المصًَح، ال اهًجلوالؼ ًَن
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 اإلماد ظامؼح ، إصهاياخالؼصثُح ث اخال  فٍ االصؽناػٍ الى ا ( ل0.00مؽمه )  ال ًلاوٌ،

 .الصانة، تغهان، الؼًاة ظؼفً

، ناي صفا  الى ا  االصؽناػٍ وػلىد الرًتُح الًَاظُح(ل .0.0الؽاجٍ، ماٌ ،  اٌٌ، مؽمه )

 للن ً والرىٌَغ، ػملا ، الين ل

  الرف ًُ ذؼلُم الًَاظُاخ لعمُغ الؼفا  فٍ ظى  مرؽلثاخ المؼاًَُ وش افح(ل .0.0ػثُه، ولُم )

 ناي المًُّج للن ً والرىٌَغ والؽثاػح، ػملا ، الين ل

(ل يَاظُاخ معرمؼُح لمىظهح ذؽهَاخ مّر ثلُح )إؼاي م رًغ لرؽىًَ مناهط 0222ػثُه، ولُم )

 ، المعله الو ، ال اهًجل معلح ذًتىَاخ الًَاظُاخالًَاظُاخ مغ تهاَح ال ً  الؽانٌ والؼ ًَن(، 

 الهَم ًاؼٍ ، الؽثؼح الولً، المً ٍاالصؽناػٍ للى ا  الِاُِح المفاهُمل (0.02ػصامنُح،فمُنح )

 وااللرصانَح، تًلُن، فلمانُال والُّاُِح اإلِرًاذُعُح للهياِاخ الؼًتٍ

(لفاػلُح تًنامط ذهيَثٍ لرم ُن مؼلمٍ الًَاظُاخ من 0.02ػصما ، فؼمه والؼاته، ػهنا  ) 

ق فاػلُرهم الىاذُح فٍ ا رّاب ؼلثرهم المفاهُم الًَاظُح وؼذ المؼًفح الًَاظُح الالٌمح للرهيَُ وف

 (ل 0(، ملؽق )4(ل الؼهن )40، معله )معلح نياِاخ الؼلىد الرًتىَحالم  الخ، 

ذصىياخ مؼلمٍ الؼلىد للمًؼلح الِاُِح لؼملُح نمط الر نىلىظُا (ل 0.00الؼمًٌ، وصا )
 ناهط والرهيَُ، ظامؼح الًُمىا، الين للّم الم  ترهيَُ الؼلىد وػاللرها تثؼط المرغًُاخ

ٍلٌ الىالغ اِرمهاد (ل فش0.02ًالغامهٌ، اترّاد )  المًؼلح  لهي ؼالثاخ ذؽصُذ الًَاظُاخ فٍ المؼ

 الرًتىَح للهياِاخ اإلِالمُح العامؼح معلحالّؼىنَح،  تالممل ح الؼًتُح الثاؼح منؽ ح فٍ المرىِؽح

 242 -200،  ص 0،  الؼهن  02، معله والنفُّح

 المفاهُم الرفاػلُح إل ّاب الهين ح يوتىذاخ فاػلُح(ل 0.02الفاي، إتًاهُم و  اهُن، َاِمُن) 

، نياِاخ وفتؽاز، الرًتُح ذ نىلىظُا اإلػهانٌ، معلح الو  الصف ذالمُى واِرث اجها لهي الًَاظُح

 َناًَل -الؼهن 

المّور ثذ للؼلوىد فوٍ ظوى  يةَوح      ماَى(ل مهواياخ   .0-02،  0.02الفُصذ، ؼنا  والؽاٌمٍ، هثح )

مؤذمً الى ا  االصؽناػٍ من فظذ الصالػ الؼواد،  ويلح م همح إلً   .0.0الممل ح الؼًتُح الّؼىنَح
 فٍ الفرًجلالًَاض، الًَاض الممل ح الؼًتُح الّؼىنَح، 

ماَى(ل  الوى ا  االصوؽناػٍ والىظواجفت لؽوىاخ يجُّوُح َم ون ف         .0-02،  0.02فُنُش، ماشُى )

موؤذمً الوى ا  االصوؽناػٍ مون فظوذ      ها الؽ ىماخ للؽه مون ف وها  الىظواجفل ويلوح م هموح إلوً       ذرمى
 ، الًَاض، الًَاض الممل ح الؼًتُح الّؼىنَحلالصالػ الؼاد

  ذؽثُ اخ الى ا  االصؽناػٍ ومّر ثذ ذ نىلىظُا الرؼلُم(ل .0.0مؽمه، فِما ، مؽمه،  ًَمح )

 اهًج، مصًلالمعمىػح الؼًتُح للرهيَة والن ً، ال 

 ، لثًص الهاي الؼًتُح للن ًلؼًة ذهيَُ الًَاظُاخ(ل 0221المفرٍ، مؽمه فمُن ويفالا ) 

، المعمىػح الى ا  االصؽناػٍ شىيج فٍ ذ نُاخ الؼصً(ل 0.02مىًِ، ػثهاهلل، تال ، اؼمه )

 الؼًتُح للرهيَة والن ً، ال اهًج، مصًل

ُن )مهاياخ تًمعح الًوتىخ الرؼلُمٍ للمىهىتُن تًنامط الًوتىخ للمىهىت(ل 0.02النافغ، ِهاد ) 
 ناي نَثىنى للن ً والرىٌَغ، ػما  ، الين ل  من لال  تًمعُح لاجمح ػلً المؽا اج

، ناي المًُّج للن ً الًَاظُاخ لعمُغ الؼفا  وذؽثُ اذها الؼملُح(ل .0.0النؼىا ٍ، لاِم )

 والرىٌَغ والؽثاػح، ػملا ، الين ل
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اِرمهاد ذؽثُ اخ الى ا  االصؽناػٍ فٍ نػم الرؼلُم العامؼٍ تالممل ح (ل 0.02 الُاظٌٍ، فاذن ل)
  .1/1/0.0ل 020-002لصل000نياِاخ ػًتُح فٍ الرًتُح وػلم النفُلع. الؼًتُح الّؼىنَح

 ومراغ ػلً الًاتػ الرالٍت
https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf 
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