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 : مكدمة
تعج مخحمة التعميؼ األساسي مؽ أىؼ مخاحل التعميؼ السختمفة التي تبشي شخرية 
الستعمؼ وترقل قجراتو وميؾلو وتشسي مياراتو األساسية مؽ قخاءة وكتابة وحداب. ويذتسل 

اع عجيجة مؽ السذكبلت مشيا ماىؾ معتسج عمى حدابات جبخية تعتسج تعميؼ الحداب عمى أنؾ 
عمى الؾرقة والقمؼ ، ومشيا الحدابات الحىشية التي التعتسج عمى أؼ أدوات لمسداعجة، ومشيا 

 مايتظمب إجخاء عسميات حدابية؛ تمػ الحدابات التي تتظمب ميارات لحل السذكبلت.
ظمب التعامل مع السفخدات المفغية بسا ويؾاجو األطفاؿ مذكبلت حدابية لفغية تت

تحسمو مؽ معاف ودالالت لغؾية ىحا مؽ جانب، ومعالجة األعجاد واألرقاـ في نفذ الؾقت 
وذلػ في الدشي السبكخة مؽ العسخ بالسخحمة االبتجائية وفيسا بعج في التعميؼ السجرسي 

 لمخياضيات. 
مؽ  وميسا   حيؾيا   ل جدءا  وُيشغخ لحل السذكبلت الحدابية المفغية عمى أنيا تسث

مشاىج تعميؼ الحداب، حيث إنو يعدز السيارات الحىشية لجػ التبلميح، ويشسي التحميل 
السشظقي ويثبت التفكيخ االبتكارؼ، كسا أف تحديؽ القجرة عمى حل السذكبلت الحدابية 

 فخوقا ضخسة في حياة الفخد الؾاقعية والسيشية في السدتقبل.   يحققالمفغية 
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سل ميارات حل السذكبلت الحدابية المفغية عمى مخاقبة عسميات متعجدة وتذت
والتشديق بيشيا ؛ تمػ العسميات تتسثل في القخاءة، والفيؼ المغؾؼ، وتسثل السذكمة أو تسثيميا، 

 ;Kintsch & Greeno, 1985)واختيار نؾع العسمية أو العسميات الحدابية وتشفيحىا 
Mayer & Hegarty, 1996; Swanson, 2004 as cited in: NINA , VESNA 

and LIDIJA ,2008, 36)  
مؽ ىشا تأتي صعؾبة تعامل تبلميح السخحمة االبتجائية مع ىحه الشؾعية مؽ 
السذكبلت. ومسا يؤكج عمى ىحا الخأؼ أف السذكمة الحدابية المفغية مؽ السذكبلت األكثخ 

ؼ التعميسية صعؾبة فى حميا صعؾبة فى الحداب، حيث يؾاجو التبلميح مؽ كافة الرفؾ 
). نص السذكمة المفغية مقارنة أكثخ بسحاوالتيؼ لحميا غالبا  ما يؾاجيؾف صعؾبات في فيؼو 
)Bryant, Bryant & Hammill, 2000, 170 . ويذيخ كل مؽFuchs, Seethaler, 

Powell, Fuchs, Hamlett &  ;Fletcher(2008,156)   إلى أف السذكبلت الحدابية
صعبة بالشدبة لؤلطفاؿ مؽ جسيع األعسار؛ ألف دقة الحل تشظؾؼ عمى عجة عسميات  المفغية

تتجاوز السيارات األساسية لمحداب. ويؾاجو العجيج مؽ األطفاؿ صعؾبة في حميا عمى الخغؼ 
 مؽ أنيؼ  قج يستمكؾف ميارات حدابية مشاسبة. 

جرات والسيارات بشاء عميو فقج اىتؼ الباحثؾف في مجاؿ عمؼ الشفذ بإستقراء الق
العقمية والستغيخات االنفعالية والجافعية السختبظة بالحل الفعاؿ ليحه الشؾعية مؽ السذكبلت 
الحدابية المفغية لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية مشيا الفيؼ القخائي، واإلدراؾ السكاني، والقمق 

 ,Garciaكل مؽ السكاني، والسثابخة وغيخىا مؽ العؾامل السختمفة حيث تؾصمت دراسة 
Jiménez & Hess (2006)  أف التخكيب المغؾػ لمسذكمة الحدابية المفغية مؽ أىؼ  إلى

 Boonen, Van der)العؾامل التى تؤثخ في  فيؼ التمسيح لمسذكمة وتديج مؽ صعؾبة حميا 
Schoot, Van Wesel, De Vries, & Jolles, 2013,272)  . وقج أشار كل مؽ

((2000,7 Abouchedid & Nasser وجؾد صعؾبة كبيخة لجػ التبلميح في حل  إلى
سدائل المفغية، وطبيعة لمناشئة عؽ طخيقة معالجتيؼ لمبشاء المغؾؼ  المفغيةالحدابية السدائل 

السدألة نفديا مؽ حيث الذكل الحؼ تعخض بو السدائل الحدابية )في شكل صؾر، ألفاظ، 
رمؾز.  إلىل عسميات تحؾيل الكمسات ورمؾز( ومؽ حيث طبيعة االستجابة السظمؾبة، مث
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أف الفيؼ القخائى يسثل عامبل  ميسا   إلىذلػ فقج أشارت أدبيات الفيؼ القخائى  إلىباإلضافة 
 . )Jones ,2002, 24-Jitendra, DiPipi& Perron(فى حل السذكمة الحدابية المفغية

حل السذكبلت كسا وججت دراسات تذيخ ألىسية مكؾف القجرة السكانية وتأثيخىا في 
إثشيؽ مؽ  إلىأف ىشاؾ حاجة   Krawec (2014,105)الحدابية المفغية حيث يخػ 

السكؾنات السيسة لحل السذكمة الحدابية المفغية ؛ وُيعج السكؾف السكاني أوؿ ىحيؽ السكؾنيؽ؛ 
ذلػ السكؾف السعتسج عمى إنتاج تسثيبلت تخظيظية برخية مفتخضا أف ىحا السكؾف مع غيخه 

وفى إطار .  را معقؾال مؽ التبايؽ الفخيج في أداء التبلميح لحل السذكبلت المفغيةيفدخ قج
 & Hegartyالعبلقة بيؽ القجرة السكانية والسذكمة الحدابية المفغية أشار كل مؽ 

Kozhevnikov (1999, 684)  وجؾد نؾعيؽ مؽ التسثيبلت البرخية:  تسثيبلت  إلى
يسيل األطفاؿ الحيؽ يقؾمؾف بإنذاء تسثيبلت ترؾيخية ترؾيخية وتسثيبلت تخظيظية مخئية. و 

التخكيد عمى السغيخ السخئي لمعشاصخ السعيشة في السذكمة الحدابية المفغية. بيشسا  إلى
األطفاؿ الحيؽ يرشعؾف تسثيبلت تخظيظية مخئية يجمجؾف العشاصخ الشرية ذات الرمة 

أف إنتاج التسثيل  إلىارت الشتائج بالحل في ترّؾر متساسػ لمسذكمة الحدابية المفغية. وأش
الترؾيخؼ يختبط ارتباط ا سمبي ا بأداء السذكمة الحدابية المفغية، بيشسا ارتبط إنتاج التسثيبلت 
التخظيظية البرخية السخئية ارتباط ا إيجابي ا بأداء السذكمة الحدابية المفغية. ويؤكج كل مؽ 

74)(Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock,2012,4  عمى أف االدراؾ السكانى
مثل أعمى/أسفل، يسيؽ/ وشساؿ أو فيؼ العبلقات الحجسية يسثل عؾامل ميسة لحل السذكبلت 

 Boonen, van Wesel, Jolles & van derوفى ىحا اإلطار أشار الحدابية المفغية. 
Schoot. (2014)  حل  دور التسثيل البرخؼ، والقجرة السكانية، والفيؼ القخائى في إلى

السذكمة الحدابية، كسا تؾصمؾا لشتيجة مفادىا أف الظبلب الحيؽ يستمكؾف ميارة لمتسثيل 
 البرخػ الجقيق يجيبؾف عؽ السذكمة الحدابية المفغية بديؾلة والعكذ صحيح.

القمق مختبط  بذكٍل داؿ وسمٍبى أف  إلىومؽ جية أخخػ أشارت بعض الجراسات          
أف التبلميح الحيؽ يترفؾف بسدتؾيات مختفعة  إلىلمفغية مسا يذيخ بأداء السذكمة الحدابية ا

 مؽ القمق ُيغيخوف أداء  ضعيفا في حل السذكمة الحدابية المفغية 
(Ashcraft  ،2002 ؛   Beilock  ،2008 ؛   Vukovic, Kieffer & Harari (2013  (  
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أف  إلى Ferguson, Maloney, Fugelsang & Risko(2015,1)أشارت دراسة  وقج
قمق الخياضيات لو دور وسظى بيؽ السيارات السكانية والقجرة الخياضية، وأف الظبلب القمقيؽ 

وأف الحيؽ يعانؾف مؽ مدتؾيات عالية مؽ القمق ، مؽ الخياضيات يعانؾف مؽ ضعف مكاني
بذكل أسؾأ في مياـ التجويخ العقمى. كسا أشارت دراستيؽ لكل مؽ  السكاني يؤدوف 

2012, 475), (Wong, 2017, 5)Ramirez et al., ( أف األطفاؿ ذوػ القمق  إلى
 السكانى السختفع أثشاء االنخخاط فى مياـ مكانية صعبة يترفؾف بقجرات مكانية مشخفزة. 

وليذ الفيؼ القخائى لمسذكمة الحدابية المفغية أو القمق السكاني أو الفيؼ القخائي ىي 
الحل الفعاؿ لمسذكمة الحدابية المفغية ، لكؽ العؾامل الؾحيجة التي ربسا تكؾف مدئؾلة عؽ 

مدتؾػ ذكائو، وثقافتو، وما يترف بو مؽ ناحية أخخػ تعج خرائص التمسيح الستسثمة فى 
دافعية وإرادة ومثابخة، واستغبلؿ السجيؾد العقمي، والتسكؽ مؽ القجرة عمى التحميل مؽ 

لعؾامل السيسة أيزا لمشجاح فى وميؾلو وإىتساماتو فى قخاءة الشص وفيسو مؽ ا واالستقراء،
أشار إليو كل  حل السذكمة الحدابية المفغية. ومسا يؤكج عمى ىحا الترؾر الشغخؼ ما

 إلى  Fuchs, Fuchs, Compton, Powell, Seethaler, Capizzi (2006,40)مؽ
أف االىتساـ والسثابخة مؽ قبل الستعمسيؽ ىؾ عامل حاسؼ الكتداب ميارات الخياضيات في 

إلتساـ األنذظة  اإلصخارقجرة الستعمؼ عمى االستسخار و  حيث إف جارس االبتجائية،الس
 تحقيق اإلنجاز األكاديسى فى كثيخ مؽ العمـؾ .   األكاديسية عامل ميؼ فى

 مصكلة الدزاسة: 
يتعخض األطفاؿ في كثيخ مؽ األحياف ألنؾاع مختمفة مؽ السذكبلت الحدابية 

حتى الحيؽ يستمكؾف ميارات حدابية جيجة، ويعجوا ي حميا المفغية التي يؾاجيؾف صعؾبة ف
مؽ القخاء األكفاء غالبا ما تكؾف لجييؼ صعؾبة في حل السذكمة الحدابية المفغية، وغالبا ما 
يشتجؾا استخاتيجيات غيخ مبلئسة لحل تمػ السذكمة. وىؤالء التبلميح تؾجج لجييؼ صعؾبات 

السذكمة أو تخجسة ىحه الرياغات أو التخاكيب تتسثل في عجـ قجرتيؼ عمى تسثيل محجدات 
صياغات أو معادالت أو قيؼ أو مفاىيؼ رياضية أو حدابية؛ فيججوف صعؾبة في  إلىالمغؾية 

ىحه جدء مؽ حل السذكمة الحدابية التي تقجـ وتراغ في قالب لفغي، بيشسا يسكشيؼ حل 
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عجـ فيؼ الرياغات  السذكمة عشجما تقجـ ليؼ في صؾرة عسميات حدابية مجخدة، كحلػ
 المفغية لمسذكبلت التي تدتخجـ بعض السفاىيؼ الخياضية . 

 خسدة عذخفإف نتائج الجراسة االستظبلعية السبجئية التي أجخيت عمى  وعمى ذلػ
تمسيحا مسؽ ُيقاؿ أف "قفمؾا الجرجات في امتحاف الحداب في الفرل األوؿ مؽ العاـ الجراسي 

يخ مؽ السدائل الحدابية المفغية التي أعجت مؽ قبل لؼ يجيبؾا عؽ كثـ"  2108-2109
الباحثيؽ الحالييؽ بخغؼ أنيا مدائل لفغية سحبت مؽ الكتب السقخرة عمييؼ، ونالت في نفذ 
الؾقت قبؾؿ بعض السؾجييؽ الستخرريؽ في تعميؼ الخياضيات في السخحمة االبتجائية الحيؽ 

 رأوا أنيا في متشاوؿ التمسيح الستؾسط. 
مذكمة ضعف التبلميح فى قخاءة السدائل المفغية وفيؼ السظمؾب مشيا ومؽ  لحا تعج

ثؼ اإلجابة عمييا إحجػ السذكبلت التى تؾاجو التبلميح فى مادة الحداب وقج يكؾف الفيؼ 
القخائى أو بعض القجرات العقمية كاإلدراؾ السكانى أو دافعية التمسيح الستسثمة فى السثابخة 

سباب وراء أحج األ رمؾز رياضية وحميا إلىالمفغية وفيسيا وتحؾيميا وتحسمو قخاءة السدألة 
أىسية مكؾف السيارات)القجرة  إلىذلػ كسا اتزح ذلػ مؽ مدح أدبيات البحث التي تؾصمت 
والسثابخة(  فى مداعجة التمسيح  –السكانية، والفيؼ القخائي( والسكؾف الؾججانى )القمق السكانى 

في حجود اطبلع  –ابية المفغية ، وإف كانت ىشاؾ دراسات قميمة عمى فيؼ وحل السذكمة الحد
حؾؿ دراسة الجور الحػ يقـؾ بو  الفيؼ القخائى، والقجرة السكانية، وكحلػ دور  -الباحثيؽ 

السكؾف الؾججانى الستسثل فى السثابخة والقمق السكانى فى حل السذكبلت الحدابية المفغية 
امل في أداء التبلميح. ويربح األمخ ميسا أكثخ لؾ أنشا بالخغؼ مؽ أىسية وتأثيخ تمػ العؾ 

مؽ خبلؿ ربظيا أخحنا في االعتبار العبلقات البيشية والدببية بيؽ ىحه الستغيخات وتظؾيخىا 
بشسؾذج نغخػ يتؼ تبشيو بحيث ُيسكؽ الباحثيؽ مؽ التشبؤ بتأثيخاتيا، وربظيا بافتخاضات ججيجة 

 غيخات  فى حل السذكمة الحدابية المفغية. أؼ مجػ تؤثخ ىحه الست إلىالختبار 
 مؽ ىشا تأتي أىسية الجراسة الحالية ألنيا تدعى لتغظية ىحا السجاؿ البحثي خاصة

تأثيخ كل متغيخ عمى حجة بذكل مشفرل في األداء  إلىوقج أشارت معغؼ الجراسات الدابقة 
لمعبلقة بيؽ ىحه  الفعاؿ لحل السذكبلت الحدابية المفغية ، ولؼ تتظخؽ ىحه الجراسات

الستغيخات مجتسعة فى بشاء واحج ، وكيفية التفاعل بيشيسا بالذكل الحػ يؤثخ فى حل السذكمة 
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الحدابية المفغية ، كسا أنيا لؼ تجرس التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة ليا فى حل السذكمة 
 الحدابية المفغية.

البحث حؾؿ ىحا السجاؿ  وتربح الجراسة الحالية أكثخ أىسية ألنو بسدح أدبيات
تشاولت نسحجة العبلقات بيؽ   -فى حجود اطبلع الباحثيؽ –فإنو التؾجج دراسات عخبية 

متغيخات البحث ، وما وجج مؽ دراسات قج اقترخ عمى دراسات ارتباطية وتشبؤية، عبلوة 
جاؿ؛ في ىحا الس –فى حجود اطبلع الباحثيؽ  -عمى نجرة دراسات الشسحجة األجشبية والعخبية

لحا فإف ىشاؾ حاجة ماسة لجراسة التفاعل  بيؽ ىحه الستغيخات مؽ خبلؿ تؾصيف نسؾذج 
مفتخض يتزسؽ التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة، والجور الؾسظى بيؽ الستغيخات؛ وىحا 
يداعج بجوره عمي فيؼ أفزل لمعؾامل التي تؤثخ في حل السذكمة الحدابية المفغية، ومؽ ثؼ 

تحديؽ وتعديد مدتؾػ التبلميح فى حل السذكبلت الحدابية المفغية فى عسل تجخبلت ل
 دراسات تجخيبية الحقة .

 الدراسة:  أسئمة
ما أدلة السظابقة لشسؾذج تحميل السدار السفتخض لمعبلقات الدببية بيؽ كل مؽ اإلدراؾ  .0

ية لجػ تبلميح السكاني، والفيؼ القخائي، السثابخة، والقمق السكاني، السذكبلت الحدابية المفغ
 الرفيؽ الخابع والخامذ اإلبتجائى ؟

ماداللة التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة لستغيخات الشسؾذج السفتخض فى حل السذكبلت  .2
 الحدابية المفغية لجػ تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ اإلبتجائى ؟

  :أهداف الدزاسة
القخائي( والسكؾف والفيؼ لسيارات )اإلدراؾ السكاني، اختبار ماإذا كاف مكؾف ا (0)

الؾججاني الجافعي)السثابخة، والقمق السكاني( يفدخاف تبايشا فخيجا  في مدتؾػ حل السذكبلت 
 الحدابية المفغية لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية. 

(اختبار التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة لكل مؽ اإلدراؾ السكاني، والقمق 2)
لفيؼ القخائي( في مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية المفغية لجػ تبلميح السكاني، والسثابخة)عبخ ا

 السخحمة االبتجائية.
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  :أهمية الدزاسة
قج تكذف نتائج الجراسة عؽ إسياـ  بعض السيارات والقجرات السعخفية وكحلػ الستغيخات  .0

عيشة  الؾججانية والجافعية  في تقديخ األداء الفعاؿ لحل السذكبلت الحدابية المفغية لجػ
 تتظمب إجخاء السديج مؽ البحؾث حؾليا وىي تبلميح السخحمة االبتجائية . 

دور بعض  تقييؼ تقجـ الجراسة عجدا مؽ األدوات واالختبارات الشفدية التي تداعج في  .2
  في مدألة التعمؼ لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية القمق السكانىالسكؾنات خاصة الؾججانية مثل 

تغيخا ججيجا لؼ تتظخؽ البحؾث العخبية لجراستو مؽ قبل وذلػ في حجود اطبلع باعتباره يسثل م
الباحثيؽ؛ وُيعج ىحا الستغيخ ججيخا بالجراسة ألنو يسكؽ أف يداعج السخبيؽ والسدئؾليؽ عؽ 

تفديخ األشكاؿ و  ،يعانؾف مؽ قمق تحسل السدئؾليات فى العسل مؽ  تعييؽ في  تعميؼ األطفاؿ
أللعاب، ااألنذظة السكانية اليؾمية )السكعبات والتعامل مع  ،ية التذخيحيةتخيل األبشو  ،العمسية

خاصة وأف ىحا الستغيخ حغى باىتساـ الجراسات األجشبية ، إال أنو يشجر وجؾد وغيخىا(. 
 الجراسات تشاولتو فى البيئة العخبية خاصة مع الفيؼ القخائى وحل السذكبلت الحدابية المفغية. 

 ج في تظؾيخ طخؽ التجريذ التي تداعج التبلميح عمى استخجاـ شتائالتداىؼ ربسا  .3
الشص أثشاء حل السذكبلت ى وما بو مؽ تجييد عبلئقى لعشاصخ الفيؼ القخائاستخاتجيات 

 الحدابية المفغية.
إف فيؼ القمق السكاني وعبلقتو بالقجرات السكانية قج يؾفخ طخيقة ججيجة لمتفكيخ في  .4

تجخبلت مرسسة لتقميل القمق السكاني  إلىيؤدؼ  بسا رة السكانيةاالختبلفات الفخدية في القج
وزيادة مدتؾيات القجرة السكانية وكحلػ اإلنجاز في تخررات العمـؾ والتكشؾلؾجيا واليشجسة 

 والخياضيات.
الفيؼ  عمى تحديؽ ربسا تداعج نتائج الجراسة فى بشاء بخامج تجريبية لمتبلميح تعتسج .5

 حل السذكبلت الحدابية المفغية . عمى داءالقخائى مؽ أجل تحديؽ األ
االىتساـ بسيارات الفيؼ القخائى عمى مداعجة السجرسيؽ والقائسيؽ عمى العسمية التعميسة  .6

فى العمـؾ والتكشؾلؾجيا  ءتأثيخ فى تحدؽ األداا مؽ والقجرة السكانية والسثابخة لسا لي
 والخياضيات واليشجسة.
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ؽ دعؼ السثابخة مؽ أجل تحقيق إنجازات معقجة خاصة السسارسات التعميسية مقج تدتفيج  .7
.  بسجاؿ الخياضيات والعمـؾ
 مصطلخات الدزاسة:

عخؼ  ،بعج االطبلع عمى التعخيفات الخاصة بستغيخات الجراسة والسفاىيؼ الشغخية
 رظمحات الجراسة عمى الشحؾ اآلتي:الباحثاف م

 Word Problemsالمذكالت الحدابية المفظية   .1
تجسع بيؽ جانبيؽ أحجىسا: لفغي  مذكمة حدابية" بأنياحثاف إجخائيا  يعخفيا البا

داللي، واآلخخ رقسي أو عجدؼ بحيث يظمب مؽ التمسيح في كل مذكمة إجخاء عسميات 
خياضية وميارات المغؾية و السيارات مدتخجما ال حدابية تتظمب السقارنة أو التغييخ أو الجمج 

 ."ي نفذ الؾقتف عبلقات السكانيةالتفكيخ وإدراؾ ال
 Spatial Abilityالقدرة المكانية  .2

لمقجرة السكانية عمى  Hegarty & Waller (2005,121)تبشى الباحثاف تعخيف كل مؽ 
أنيا "القجرة عمى إنتاج واستخجاع واالحتفاظ ومعالجة السعمؾمات الخمدية وغيخ المغؾية مثل 

 ". الذكل والحجؼ والسؾقع
 tySpatial anxieالقمق المكاني  .3

دتثار يُ الحؼ فغية المظبيعة النؾع مؽ القمق والتؾتخ ذو "بأنو  إجخائيا  يعخفو الباحثاف       
لجػ الظفل مؽ خبلؿ تعخضو لزغؾط مختبظة بالتؾصل لمحمؾؿ السكانية أو التؾصل لحل 

كحل السدائل فى حل مياـ ليا خرائص مكانية  الذخوعمياـ ذات طبيعة مكانية أو 
أو مياـ التجويخ السكاني أو إدراؾ العبلقات السكانية؛ بمغة أخخػ ىؾ نؾع الحدابية المفغية 

 . "أثشاء انخخاطو فى مياـ مكانية الحؼ ُيدتثار لجػ التمسيحمؽ القمق والتؾتخ والخؾؼ 
 Persistenceالمثابرة  .4

األنذظة ميل التمسيح لئلستسخار فى إتساـ السياـ والؾاجبات و "يعخفيا الباحثاف إجخائيا  بأنيا     
عمى الخغؼ مؽ التعب أو العؾائق  ػمشو مخات ومخات بكل عديسة وإصخار وتحجالسظمؾبة 

  ."التى تعتخضو وعجـ االستدبلـ لمفذل الجاخمية والخارجية والرعؾبات
  Reading Comprehension  الفهم القرائى .5
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لمسذكمة  يالحدابمع الشص  التمسيحبأنو عسمية نذظة تتزسؽ تفاعل  و الباحثافيعخف   
رمؾز ومرظمحات فى شخح  مؽ لغة الخياضيات بسا تحؾيةمفخدات مدتخجما   المفغية

معادالت  إلىلغؾؼ وتحؾيميا مؽ نص  األفكار والعبلقات الخياضية ستخبلص اوتؾضيح و 
  رياضية يسكؽ حميا .

 الدراسة: تتحدد نتائج الدراسة بما يمى :  محددات
( تمسيحا  بالرف الخابع والخامذ 051وعجدىا )السدتخجمة فييا األساسية العيشة  - أ
بإحجػ مخاكد)سشيؾر(   2سشيؾر الحجيثة تعميؼ أساسى، وبشيؽ سشيؾر بسجرستي: االبتجائى 

 .ـ  2109-2108سحافغة الفيـؾ لمعاـ الجراسي ب
الفيؼ  -القمق السكانى -الستغيخات مؾضؾع الجراسة وىى )القجرة السكانية  - ب

 كبلت الحدابية المفغية (.السذ–السثابخة  -القخائى
  :سابكة اإلطاز الهظسى ودزاسات

 Word Problem  أوال: المذكالت الحدابية المفظية
في تعميؼ  دور بارز ليا الحدابية المفغية مؽ أىؼ السذكبلت التىسذكمة ال تعج

أؼ تسخيؽ  إلىلئلشارة  Word Problemـ السرظمح دتخجوي،   ةالخياضيات السعاصخ 
 Boonen تجويؽ رياضيكمعمؾمات أساسية ميسة عؽ السذكمة كشص وليذ  يقجـرياضي 

et al.,(2013,271 ) .ويعخؼ Fuchs, et al,. (2006,30) السذكمة الحدابية المفغية 
 ,.Boonen, et alعخفيا يو  ."السذكبلت المغؾية التي تتظمب حمؾال  حدابية" عمى أنيا

ماتيا األساسية كشص وليذ في شكل رمؾز قجـ معمؾ تسخيشات رياضية تُ  بأنيا (2013,272)
السذكبلت الحدابية  أف إلى Mayer, Tajika & Stanley (1991)وأشار. رياضية
 تسثيبلت داخمية وتظبيق العسميات الحدابية إلىالعبارات المغؾية  تحؾيل تتظمب المفغية

يارات حل ، وربط جسيع خبخاتو الدابقة التى تعمسيا فى مؾاقف مختمفة مدتخجما  معمييا
تتظمب التجخيج والسعالجة الحىشية لمسعمؾمات المغؾية والعجدية مؽ واقع كسا أنيا السذكمة، 

 .حميا إلىالتؾصل العالؼ الحقيقي مؽ أجل 
السذكبلت الحدابية المفغية أف  إلى  Fuchs et al., (2008,156) ويذيخ

مى عجة عسميات تتجاوز ألف دقة الحل تشظؾؼ ع ؛صعبة بالشدبة لؤلطفاؿ مؽ جسيع األعسار
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أف صعؾبات تعمؼ حل السذكبلت الحدابية المفغية تعج مؽ أىؼ . كسا السيارات األساسية 
مؼ الحداب يبجأ أف تع إلىويخجع ذلػ  ،الرعؾبات التى تؾاجو تبلميح السخحمة االبتجائية

ؼ فى تمػ السفاىيتظبيق  إلىيشتقل ثؼ  ،والقخاءةبسعخفة السفاىيؼ األساسية فى الحداب 
 السذكبلت الحدابية المفغية كسذكبلت مفتعمة.

 المذكالت الحدابية المفظيةترنيف  
السذكبلت (Carpenter & Moser, 1983; Riley et al., 1983) صشف 
وفق ا لتخكيبيا الدياقي والجالالت المفغية واختبلؼ  التي تتظمب جسعا وطخحاالحدابية المفغية 

التي تحجث بيؽ العشاصخ السختمفة في السذكمة الحدابية  العبلقات القائسة أو اإلجخاءات
 :عؾامل إلىالمفغية 

  :التغيير .1
 إجخاء أو تغييخ في قيسة مجسؾعة واحجة تحجث بسخور الؾقت." مذكبلت التغييخ وتعشى      

 : إلىشقدؼ تو 
اح تفال. كؼ عجد تفاحات 6 ا"دمحم" "عمى"أعظى تاف و تفاح "دمحم"لجػ   مثاؿ: :تغييخ إضافة . أ

 ؟مع دمحم
. كؼ عجد ألؾاف مشيؼ 6"عمى" "دمحما"ألؾاف. أعظى  8 لجػ "عمى"مثاؿ: تغييخ الظخح:  . ب

 ؟الستبقية مع عمى األلؾاف
 : الدمج .2

  :إلىويشقدؼ  ثشيؽ مؽ السجسؾعات الفخعية في فئة متكاممةإالجمج بيؽ  ويعشى
يؾانات التي وكمب. كؼ عجد الح ،قظط 3 "عمى"عشج مثاؿ: :  باإلضافةمذكبلت الجمج  . أ

 ؟" عمى"لجؼ 
مانجؾ والباقى  أشجار اشجخات ، ثبلث مشي 01 "حسدة"زرع  :مذكبلت الجمج بالظخح . ب

 . (Guerriero, 2010,22( ليسؾف ، فسا عجد أشجار الميسؾف؟  أشجار
  :مذكالت المقارنة .3
، ولؾف  نجـؾ 9 "دمحملؾف " ضافة:سقارنة باإلملمثاؿ:  السقارنة بيؽ مجسؾعتيؽ مدتقمتيؽ. تعشىو 

 آخخ اؿثم. فسا ىؾ عجد الكخات الخذبية السمؾنة؟ الشجـؾأضعاؼ عجد  5كخات خذبية 
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ؽ عجد عمخات  5يشقص   مؽ الؾرود اشجخة ، وعجد 05 "عمىزرع ": سقارنة بالظخحمل
 . األشجار فسا ىؾ عجد الؾرود؟ 

 المفغية  الحدابية مخاحل حل السذكبلت
السذكبلت الحدابية المفغية مخاحل لحل حل مؽ الشغخيات الستعمقة ب كثيخ تاقتخح

 Cummins, 1991; Hegarty, Mayer& Green) السذكبلت الحدابية المفغية 
1992; Stern, 1993) . وقج اتفقت الشساذج الشغخية عمى أف حل السذكمة المفغية يتكؾف

جيج مخحمة تسثيل السذكمة التي تتزسؽ تحمؽ مخحمتيؽ: السخحمة األولى ىى  بذكل أساسي
وىي السخحمة الثانية ثؼ تأتى  ،حالة السذكمة وتسثيميا وىي "مخفية" في نص السذكمة المفغية

 .)وتشفيحىا تخظيط العسميات الحدابية السظمؾبة عمى سلتتذ حيث  حل السذكمة،مخحمة 
(Krawec, 2014, 104  قتخح اوقجMayer et al., (1991)  مؽ أربع مخاحل  انسؾذج

الحدابية  فيؼ، وبشاء السعادلة، ودقة الحداب السختبظة بحل السذكبلتيعالج بؾضؾح دور ال
السذكبلت أربع مخاحل لحل  إلى اف بجورىسامكؾنيؽ يشقدس مؽىحا الشسؾذج   ويتكؾف  .المفغية

 :الحدابية المفغية
  :تكؾف مؽيو تسثيل السذكمة،   .0
 ( 0تخجسة السذكمة )السخحمة  . أ

 ( 2تكامل السذكمة )السخحمة  . ب
 تكؾف مؽ:يو ة ، السذكم حل .2
 ( 3تخظيط الحل )السخحمة  . أ

 .(4تشفيح الحل )السخحمة . ب
تظمب فيؼ تكسا  ، لكل جسمة في السذكمة اعقمي امذكمة التخجسة تفديخ وتتظمب 

التكامل بيؽ تظمب فإنو ي أما تكامل السذكمة .نص السذكمةالسعمؾمات الحخفية الؾاردة في 
في الشص الؾاردة عمى ربط جسيع السعمؾمات  استشتاج أو تفديخ الشص والقجرةو  جسل السذكمة
وضع خظة أو معادلة  بحيث تتسثل فيمخحمة تخظيط الحل وتأتي  .صحيحةمعا بظخيقة 
حل معادلة الحداب السظمؾبة لمحرؾؿ عمى حل ويعشى  ؛تشفيح الحل وأخيخا، لحل السذكمة
 .الحدابية المفغية  دقيق لمسذكمة
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السذكبلت ثبلثة مكؾنات فخعية لحل  إلىج يحا الشسؾذلقدؼ السخاحل األربع تُ و 
يؤدؼ مكؾف الفيؼ دورا  حيث، وبشاء السعادلة، ودقة الحداب ، سذكمةال: فيؼ الحدابية المفغية

، في حيؽ أف بشاء السعادلة  ميسا لمسخحمتيؽ األولى والثانية لحل السذكمة الحدابية المفغية
وقج يؤدػ عجـ الجقة فى تشفيح ، مؽ الحل الثالثة والخابعة لمسخحمتيؽ أساسيافودقة الحداب 

 صعؾبة حل السذكبلت الحدابية المفغية بذكل صحيح إلىىحه السخاحل بذكل دقيق 
(Guerriero,2010, 24) .    

ويؾجج نؾعاف أساسياف لمسذكبلت المفغية في الخياضيات، الشؾع األوؿ: السذكمة 
ض القؾانيؽ أو القؾاعج، والشؾع الثاني: لبع امباشخ  اتظبيق تتظمبالمفغية الشسظية: وىي التي 

عخضو  مؾقف ججيج لؼ يتعخض لو التمسيح مؽ قبل، ويتؼ ىىو سظية: السذكمة المفغية غيخ الش
أف يفكخ تفكيخا تباعجيا مدتشجا لبلستجالؿ  التمسيح تظمب مؽبظخيقة غيخ مباشخة، وي
 ,Stern) ىتساـالسذكمة مؾضع اال العبلقات بيؽ عشاصخ إلى واالستكذاؼ حتى يتؾصل

1993,7) . 
 Spatial Abilityية المكان القدرة ثانيًا:

دور واضح فى مؽ بارزا  فى الجراسات الشفدية لسا ليا  احتمت القجرات العقمية مكانا  
مسا  ؛نحؾ دراسة معيشة مشاسبة لقجراتو والتعميسية والسيشية واالجتساعية، وتؾجيي الفخدحياة 

العقمية والعسمية  القجراتفى تشسية  مؤثخة القجرة السكانية  وتعج .يداعج عمى تحقيق ذاتو
داعج فى فيؼ السادة التعميسية بذكل جيج، وحل السذكبلت التى فيى تُ  ؛لمتبلميح والعمسية

 تؾاجيؼ فى العمـؾ والخياضيات.
أف القجرة السكانية تداعج  Wai, Lubinski & Benbow (2009,817)يخػ 

( STEMاح في مجاالت العمـؾ والتكشؾلؾجيا واليشجسة والخياضيات )األفخاد عمى التعمؼ والشج
. وقج ثبت أف التجخبلت التي تخكد عمى وذلػ بعج التحكؼ فى القجرات المغؾية والخياضية

 وقج أشار ..(Sorby, 2009) تحديؽ التفكيخ السكاني فعالة في زيادة الشجاح في اليشجسة
أف القجرة السكانية  إلى dız (2018,118Ekici, , Saygin, Goksel, & Yıl( كل مؽ

مؽ السؾضؾعات التي وأنيا  ،تختبط ارتباط ا وثيق ا بالشجاح في الخسؼ والفيدياء والخياضيات
الدبب األوؿ ىؾ وجؾد عبلقة إيجابية بيؽ القجرة السكانية والشجاح  :لدببيؽتدتحق الجراسة 
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يؼ البلزميؽ إلعادة نقل وىيكمة األشياء في فخوع العمؼ واليشجسة، واآلخخ ىؾ أف اإلدراؾ والف
  أكثخ فعالية مؽ خبلؿ تظؾيخ السيارات السكانية. فلمفخد يربحا
ويذيخ . القجرة السكانية بأنيا القجرة الستعمقة بالفخاغ  Olkun(2003,2) عخؼوي

Casey, Nuttal, & Pezaris(2001,91) القجرة عمى تؾليج  ىىالقجرة السكانية  أف إلى
 عخفيا. وي برخية السشّغسة واالحتفاظ بيا فى الحاكخة واستخجاعيا وتحؾيمياالرؾر ال

Hegarty & Waller (2005,121)  بأنيا القجرة عمى إنتاج واستخجاع واالحتفاظ ومعالجة
 Turgut(2007,25) ويعخفيا المغؾية مثل الذكل والحجؼ والسؾقع. السعمؾمات الخمدية وغيخ

األشياء التي تتكؾف مؽ جدء واحج أو أكثخ ومكؾناتيا في  القجرة عمى نقل أو ترؾرأنيا 
يتؼ تعخيف السيارات السكانية )القجرة( عمى أنيا  تعبيخ آخخبو أ .الفزاء ثبلثي األبعاد

ويذيخ  وثبلثي األبعاد. التختيب العقمي لؤلجداـ وأجدائيا في الفزاء ثشائي األبعاد
نيا القجرة عمى  استخجاع أ مىع  Velez, Silver, & Tremaine(2005,512)إلييا

 ويؾضح   السعمؾمات السخئية واالحتفاظ بيا وتحؾيميا في سياؽ مكاني.
Kaufmann(2007,212)  أف القجرة السكانية متسثمة فى الترؾر السكانى وىؾ القجرة عمى

 معالجة االشياء عقميا مثل التجويخ العقمى .
عجدا مؽ العؾامل  تتزسؽ القجرة السكانية أف  Olkun(2003,4)ويخػ      

وىؾ  Spatial visualizationالقجرة عمى الترؾر البرخػ السكانى  فى  الستسثمةالسكؾنة 
 ،ختمفة لؤلشكاؿ فى الحىؽاع السضالقجرة عمى فيؼ وإدراؾ العبلقات الفخاغية وترؾر األو 

ة مع وىؾ القجرة عمى تعخؼ العبلقات السكاني  spatial perceptionواإلدراؾ السكانى 
 Mental rotationوالتجويخ العقمى  ،االنتباهؼ مؽ تذتت غخ العمى  الحفاظ عمى ىيئتيا الكمية

قجرة الفخد عمى تجويخ األشكاؿ ذىشيا  فى  إلىويذيخ  ،القجرات السكانية إحجػ أيزا   عجيُ  الحؼ
  بدخعة ودقة.فى بعجيؽ أو ثبلثة  الفخاغ

 &Uttal, Meadow, Tipton, Hand, Alden, Warren وقج اقتخح    
Newcombe (2013, 355)  وأأف السيارات السكانية يسكؽ أف تكؾف ديشاميكية 

في حيؽ ال  ،التحؾؿ أو الحخكة عمى السيارات السكانية الجيشاميكية ذتسلت ، حيثاستاتيكية
ؼ العقمي )أ التجويخمؽ أمثمة السيارات السكانية الجيشاميكية و . عمييا السيارات الداكشة تذتسل
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الترؾر السكاني )أؼ ، و  (القجرة عمى تجويخ األشياء الحىشية ثشائية األبعاد أو ثبلثية األبعاد
بأشكاؿ بديظة لتذكيل تكؾيشات معقجة ، أو ترؾر كائشات  السعالجة الحىشيةالقجرة عمى 

 )أؼ البرخية التسثيبلت الحدية، و والعكذ بالعكذ ،ثبلثية األبعاد مؽ تسثيبلت ثشائية األبعاد
فى حيؽ  . (القجرة عمى رؤية وجية نغخ ذىشية بذكل مختمف عؽ وجية نغخ الذخص

القجرة عمى إدراؾ األشياء أو السدارات أو الرؾر السكانية  بأنيا الداكشة السكانيةعخؼ القجرة 
 ،فقىألوالقجرة عمى فيؼ السبادغ السكانية السجخدة مثل ا التي تحيط بيا معمؾمات مذتتة

 )  Uttal et al.  ،2013؛ Mix & Cheng ،2012(  دػالعسؾ و  ،الخأسىو 
 

 : ترنيف القدرة المكانية 
تتسثل القجرة السكانية فى استقباؿ الرؾر والتفكيخ فييا والتعخؼ عمى األشكاؿ فى    

  ،مؽ الحاكخةفكار البرخية السكانية ألونقل ا ،مؽ ألؾاف وخظؾطتتزسشو الفخاغ وما 
 :  إلىالقجرة السكانية وتشقدؼ   ،واستخجاميا لبشاء السعانى

وىى التى تجؿ عمى الترؾر البرخػ لحخكة األشكاؿ السدظحة ائية: القجرة السكانية الثش .0
ل تغ ثتجاه بحيالأو عكذ ا، ة فى اتجاه عقارب الداعةقل دورة األشكاؿ عمى سظح ور ثم

 .ىحه األشكاؿ ممترقة بدظح الؾرقة
شكاؿ فى دورانيا خارج ألالترؾر البرخػ لحخكة اوىى تجؿ عمى : القجرة السكانية الثبلثية .2

 . Hegarty and Kozhevnikov (1999,77)أػ فى االبعاد الثبلثية؛ سظح الؾرقة 
  Reading Comprehensionالفيؼ القخائيثالثا : 

ُيعج الفيؼ مكؾنا  ميسا  لمقخاءة ألف اليجؼ الخئيذ مؽ القخاءة ىؾ استخبلص السعشي 
قخائي عسل معخفي  يجب أف يدتخجـ القارغ فيو السعخفة، واستخاتيجيات مؽ الشص . والفيؼ ال

فالقارغ الساىخ يشجمج في نذاط محجد وىؾ القخاءة التي تتظمب التفكيخ  ؛مقرؾدة واعية
، ومخاقبة  Flexible Strategies، استخاتيجيات مخنة  Planful Thinkingالسخظط لو 

 (Sweet & Snow, 2002, 20).الحات  
فالبعض يحجد  ؛حؾؿ تحجيجىؼ لمفيؼ القخائى ةاتخح التخبؾيؾف مدارات متعجدوقج 

يرشف الفيؼ  والبعض اآلخخ، ستكساؿالعسميات عقمية تتزسؽ التخجسة والتفديخ واكالفيؼ 
كترشيف  عمى اإلطار التقميجؼ الحؼ يخبط بيؽ الحقائق والسيارات والبشى الخياضية معتسجا  
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( دراكيي )اإلقالفيؼ العبل ى:في الخياضيات ى لمفيؼ أساليب ةثبلث حجدالحؼ  skempسکيؼ 
و إقامة  الحدابية،دائل سوالتساريؽ الحل ل امحجدة وطخققؾاعج وىؾ القجرة عمى إستشتاح 

وىؾ القجرة عمى ربط  السشظقي التقييؼ، و حل الحؼ يقبمو الستعمؼلملسشظقية البخاىيؽ االتعميبلت و 
كل مؽ ىحه األفكار في  ؼسفاىيؼ الخياضية السشاسبة، وضالخمؾز والسرظمحات باألفكار وال

و بخىاف أ ةو عبلقأقانؾف   سمدمة مؽ األفكار السشظقية واالستشتاجات السشغسة في صؾرة
نؾف ااألدائي وىؾ القجرة عمى تظبيق قاعجة أو قيدتخجـ في مؾاقف أخخؼ ، والفيؼ  ججيج عاـ

و متى ندتعسل ىحه أولساذا  فة كيفبجوف معخ  -ة لحل مذكمة معيشة أو طخيقة مشاسب
 (.35، 2117دمحم محسؾد أحسج ،"سكيؼ" في: )الظخيقة  

التعخؼ عمى الكمسة، والتحكؼ  :مؽ السيارات ىي عمى عجيجالفيؼ القخائي يذتسل و 
واستخجاـ الدياؽ لفيؼ الكمسة، واستخجاـ الحاكخة لمتعخؼ عمى  ،في نؾع حخكات العيؽ

واستخبلص األفكار الؾاردة بيا . وىحه السيارات  ،السادة السقخوءة وفيؼ ،األصؾات السكؾنة ليا
 ,Automatic Manner (Cain, Oakhill & Bryantتعسل معا  بظخيقة أوتؾماتيكية 

أف الفيؼ   Aaron & Malatesha  & Kathryn (1999,121)كسا أشار، (2004,31
وتعييؽ مؾضع السعمؾمات في  ،فيؼ السادة السقخوءة :مؽ القجرات وىي االقخائي يتزسؽ عجد

  وإدراؾ األفكار األساسية.، واالحتفاظ بيا ،القظعة، تقؾيؼ السادة وتشغيسيا
الفيؼ القخائي سمدمة مؽ العسميات السعخفية ، ُيعج وفي إطار تجييد السعمؾمات

، تذفيخ معاني  Activating Prior Knowledgeالسعقجة مثل تشذيط السعخفة الدابقة 
، ربط عسميات  Monitoring، السخاقبة  Decoding Word Meaningsالكمسات 

 ,Co–ordinating Processing Steps (Anderson, 1994السعالجة السختمفة 
عسمية تفاعمية معخفية حيث بأنو الفيؼ القخائى  Pritchard(1990,274)ويعخؼ . (245

ثقافية ليدتعيؽ بيا عمى فيؼ يتفاعل القارغ مع الشص مدتخجما  السعخفة الدابقة والخمفية ال
الفيؼ القخائي  Başol, Özel, Özel-Yetkiner(2012,2) ، كسا يعخؼالشرؾص الحالية

كسا يتظمب القجرة مؽ أسئمة ومعخفة ما ىؾ متؾقع مؽ القارغ.  وبأنو فيؼ السؾقف وما يتزسش
 ,Wileyفيؼ )ا لؼ يُ عمى السخاقبة اليادفة لسا تؼ قخاءتو والقجرة عمى التسييد بيؽ ما تؼ فيسو وم

Griffin & Thiede( 2005,49.  يخػ وMeneghetti, Carretti & De Beni 
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أف الفيؼ القخائي قجرة معخفية معقجة تتظمب ربط معمؾمات الشص بالسعخفة   (2006,291)
التسثيل العقمي الؾاضح. ويذيخ إليو   إلىيؤدؼ  ذلػ الخبط الحؼ ؛الدابقة لمقارغ 

Anastasiou &  Griva, (2009,283)  عمي أنو عسمية تفاعمية تحجث بيؽ القارغ
والشص، وأثشاء ىحا التفاعل يحزخ القارغ الخبخات والسيارات التي تذتسل عمى ميارات المغة 

 ، السرادر السعخفية ، والسعخفة بالعالؼ. 
ميارات الفيؼ القخائي في الخياضيات لجػ التبلميح مؽ أىؼ مخخجات تعميؼ ُتعج 

ي في جعل البيئة ئضيات بسختمف السخاحل التعميسية، حيث يديؼ الفيؼ القخاوتعمؼ الخيا
الرفية أكثخ حخية بحيث يعبخ فييا التبلميح عؽ أفكارىؼ بؾضؾح ليتسكشؾا مؽ نقل تمػ 

خخيؽ في حؾار يدؾده االستستاع بتفديخ مفخدات لغة الخياضيات في الشص آلاألفكار ل
الستسثمة في القجرة عمى الحدابية قل مقجرتيؼ ح عمى ص، مسا يداعج التبلميالسقخوء الحدابي

حل السذكبلت، والقجرة عمى االستجالؿ، وشخح السذكبلت الخياضية واقتخاح الحل ليا، 
 (.(Ediger , 2002ذفيية الوالتعبيخ عشيا، وصياغتيا بؾضؾح ومشظقية وتبخيخ الحمؾؿ 

عشج حج التعخؼ عمى ليذ عسمية سيمة تتؾقف  الحدابيةوالفيؼ القخائي لمشرؾص 
، وإنسا ىؾ عسمية ديشاميكية معقجة تديخ حات والعبلقات الخياضية السكتؾبةالخمؾز والسرظم

 إلىفي مخاحل متجاخمة ومتفاعمة، وتتظمب قجرات متشؾعة وإمكانات عقمية مختمفة، وتحتاج 
، غيةالسذكمة المفعمى إدراؾ الخمؾز والسرظمحات الستزسشة في  التمسيح كثيخ مؽ تجريب

، وقخاءة الريغ التي تكؾف جسؤل ياضي لمخمؾز والسرظمحات الخياضيةوتفديخ السعشى الخ 
 ( 2Goularte ,2003,(رياضية، وتحميل العبلقات بيؽ الخمؾز والسرظمحات وتفديخىا

  -مشيا:القخائى  عمى بعض الخرائص  وتتؾقف عسمية الفيؼ
 ودافعيتو غ و ثقافتور تؾقف الفيؼ عمى مدتؾػ ذكاء القاي  : القارغ  خرائص .0

مفاىيؼ  إلىو مجػ نسؾ مفخداتو و مقجرتو عمى تفديخ الكمسات و تحؾيميا وميؾلو وإىتساماتو 
 .فكار أو 

قخاءة الرامتة إف السقرؾد بشؾع القخاءة ) القخاءة الجيخية، وال :  القخاءة نؾع    .2
لتفاعل مع السادة إذ أف القخاءة الجيخية تتظمب الفيؼ واالستيعاب وا وقخاءة االستساع(

 .دسعالسقخوءة، أما قخاءة االستساع فتتظمب فيؼ و إدراؾ ما يُ 
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مؽ فقخات  ئي ىؾ الدياؽ األكبخ الحؼ يتكؾف الشص القخا : الشص معشى فيؼ .3
فالشص الخياضى  ؛ متعجدة ، تعالج األفكار الخئيدية لمشص و تختبط معا بعبلقات السعشى

ل ثظمحات )الكمسات والسرظمحات الخياضية مسمؾبيؽ أحجىسا أسمؾب السرأيذتسل عمى 
فالكمسات  ؛خخ ىؾ أسمؾب الخمؾز الخياضيةآلمخبع ، مدتظيل ، مداحة ، محيط ، ....( وا

، وعمى التمسيح تعمؼ والسرظمحات الخياضية تدتخجـ فى التؾضيح والذخح والسدائل المفغية 
 ,Gaskins, Satlow & Pressley) خخ األ إلىاألسمؾبيؽ وتخجسة أحجىسا 

2007,.204) 
 ةىحه الخرائص تتعمق بالخبط بيؽ مجسؾع : السقخوءة السادة خرائص .4

و يختمف ىحا  ،الكمسات و السعشى الكمي ليا، فخبسا تحسل الكمسة الؾاحجة أكثخ مؽ مجلؾؿ
 .السجلؾؿ بإختبلؼ مؾضعيا في الجسمة

 :مدتهيات الفهم القرائي
 خبلليا لمحرؾؿ عمى االستيعاب وىي: لمفيؼ القخائي خسدة مدتؾيات يتجرج الظالب

تعخؼ التفاصيل واألفكار الخئيدة وتدمدل يتزسؽ السدتؾػ الحخفي : -0
وتحكخ ما سبق  ،العشاصخ السكؾنة لمشصسسات  إلىوعسل السقارنات ، والتعخؼ  ،األحجاث

 ذكخه في الشص .
خيريا يجازىا وتموذلػ مؽ خبلؿ ترشيفيا وإ  مدتؾػ إعادة تشغيؼ السعمؾمات: -2

 وإعادة تخكيبيا
وذلػ مؽ خبلؿ استشتاج التفاصيل التي تجعؼ  :مدتؾػ االستيعاب االستشتاجي  -3

واستشتاج عبلقات الدبب  ،واستشتاج السقارنات ،واستشتاج األفكار الخئيدية وتدمدميا ،الشص
 والشتيجة ،والتشبؤ بالسخخجات ، وتفديخ الخسـؾ التؾضيحية السؾجؾدة في الشص .

الػػؾاردة  لعشاصخدتؾػ التقؾيسي : وذلػ مؽ خػػػػػبلؿ إصجار األحكاـ حؾؿ االس -4
في الشػػػص مؽ حيث كؾنيا واقعية أو خيالية ، وإصجار األحكاـ حؾؿ األحجاث الؾاردة في 

كؾنيا حقائق أو آراء والحكؼ عمى كفاية السعمؾمات ومجػ صحتيا  حيث مؽ ،الشص
 كؾنيا مقبؾلة ومخغؾبة .ومبلءمتيا، والحكؼ عمى مجػ قيستيا و 
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والتعخؼ  ،وذلػ مؽ خبلؿ االستجابة العاطفية مع السحتؾػ  السدتؾػ التقجيخؼ : -5
)دمحم عمى سميؼ والتفاعل مع المغة السجازية التي يدتخجميا الكاتب  ،عمى األحجاث

45،2106). 
القخائى   ا لمفيؼأثشاء قياسيستبشى الباحثاف السدتؾػ الحخفى والسدتؾػ االستشتاجى  وقج        

Tuohimaa, Aunola ‐Vilenius قؾية بالسذكبلت الحدابية المفغية  عبلقةمؽ لسا ليسا 
)412& Nurmi ,2008,  إلىالتؾصل  ىي: ربعة مكؾنات لمفيؼ القخائىأتبشى ( مع 

الفكخة  إلىعبلقات سبب ونتيجة و التؾصل  إلىاالستشتاج و صياغة السفيـؾ و التؾصل 
 .  Lindeman’s (2000) الخئيدة لمشص

أف عسمية القخاءة لمشص  إلى Österholm( 2006,327-328)وقج أشار 
؛ ذلػ إنذاء تسثيل عقمي لمشص مؽ قبل القارغ  تتؼ عؽ طخيقالخياضى لمسذكمة المفغية 

وتسثيل محتؾػ الشص ،  التؾصل الستشتاجيرف كيفية فيؼ القارغ لمشص أو التسثيل الحؼ 
، بالشرؾص التي تتعمقعاـ )الحاكخة( ، وليذ فقط التسثيبلت العقمية والبشية العقمية بذكل 

ولكؽ إقامة عبلقات تخابظية بيؽ عشاصخ الشص. وتتؼ عسمية التسثيل العقمى لمشص خبلؿ 
  :ثبلثة مدتؾيات مختمفة

: وفيو يتؼ تخميد الكمسات والعبارات نفديا  Surface Componentالسكؾف الدظحي  .0
  .العباراتربسا مع العبلقات المغؾية بيشيسا( ، وليذ معشى الكمسات و في التسثيل العقمي )

"تتكؾف مؽ تمػ العشاصخ التي  أؼ البشية الجاللية لمشص Textbaseالشص  قاعجة .2
والعبلقات التي تدتسج مباشخة مؽ الشص نفدو دوف إضافة أؼ شيء غيخ محجد صخاحة في 

 (.Kintsch, 1998, 103الشص )
يسكؽ أف تكؾف "قاعجة الشص" الشقية في كثيخ مؽ  :Situation Modelنسحجة السؾقف  .3

يجب عمى  وإلضفاء مديج مؽ السعشى عمى الشص ،األحياف "شبكة فقيخة وغالبا  غيخ متساسكة"
. ويدسى البشاء تساسكاالقارغ أف يدتخجـ السعخفة السدبقة وخمق تسثيل عقمي أكثخ اكتساال و 

ىشاؾ . الرمة مؽ معخفة القارغ بشسحجة السؾقف الحؼ يجمج قاعجة الشص والجؾانب ذات
ولكؽ ىحه السعخفة ىي مؽ الشؾع األكثخ  ،السعخفة السدبقة إلنذاء قاعجة نص إلىحاجة أيزا 

" بذكل عاـ ، في حيؽ أف السعخفة الدابقة السذار التذفيخ عسؾمية البلزمة لشرؾص "فػ
ا فيسا يتعمق  إلييا في  بسحتؾػ الشص.إنذاء نسؾذج الحالة أكثخ تحجيج 
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 :خاص بذكل والخياضيات عاـ بذكل تعمؼال فى القخائي الفيؼ ىسيةأ 
 تحقيقيا  إلىالتي يجب أف ندعى  مؽ األىجاؼ األساسية يعج الفيؼ القخائي ىجفا  

 يسكؽ القؾؿ أف لمفيؼ القخائي أىسية تغيخ في الشقاط التالية :و ، فى عسمية التعمؼ 
 استيعاب السؾاد الجراسية .تعمؼ و  إلىالستعمؼ مؽ خبلليا  البشية األساسية التي يشظمق أنو .0
بالزعف  يجابيا  إ مؽ صعؾبات التحريل في السؾاد الجراسية السختمفة مختبط ارتباطا   أف كثيخا .2

 إلىالتؾصل ب عمى التعسق في الشص السقخوء و يداعج الظبل  حيث، القخائي في الفيؼ
 يؼفى حل السذكبلت التى تؾاجي ة بالشفذيكتدب الظبلب الثق و مؽ ثؼ ، عبلقات ججيجة 

 .فى السؾاد التعميسية
التى تداعج فى االنجاز األكاديسى  سدتؾيات التفكيخ العمياب لو عبلقة وثيقةالفيؼ القخائي  .3

                                                     Österholm( 2006,330) .لمتمسيح
             

حيث  ثة أىسية الفيؼ القخائى فى تعمؼ الخياضيات والعمـؾوقج وضحت دراسة حجي
تديج اإلنجاز فؾائج عجيجة أف ىشاؾ  Akbasli, Sahin& Yaykiran (2016 108, (أشار 

مؽ العؾامل السختمفة التي  عجداوقج  وجج اختراصيؾ التؾعية أف ىشاؾ  ،األكاديسي  لمظبلب
عج الفيؼ القخائى مؽ أىؼ العؾامل السختبظة ويُ  تعمؼ العمـؾ والخياضيات.لأداء الظبلب  فيتؤثخ 

ا  . كسا يذيخ أيز  أف الفيؼ القخائى يداىؼ  إلىبشجاح الظبلب في تعمؼ الخياضيات أو العمـؾ
.  بذكل إيجابي أو سمبي في نجاح الظبلب فى الخياضيات أو العمـؾ

مجخد  الدابقة يتزح أف الفيؼ القخائي ال يقترخ عميوبتحميل التعخيفات واآلراء 
ي أغؾار الشص والدياؽ لمؾصؾؿ مؽ ستج إلي الجخؾؿ فيإدراؾ الخمؾز السكتؾبة وأصؾاتيا بل 

بحيث  الزسشي ، ويتظمب ىحا ميارات معخفية عميا وقجرات لغؾية  إلىالسعشي الغاىخؼ 
 ،وبيؽ الجسل وبعزيا البعض، تسكؽ  القارغ مؽ إدراؾ العبلقات بيؽ الكمسات داخل الجسمة

وما يترل  ،ي وحجات فكخية متكاممة ، والتسييد بيؽ السعقؾؿ وغيخ السعقؾؿوالقخاءة ف
 بالسؾضؾع وما ال يترل بو .

 Spatial anxiety القمق المكانيرابعًا: 



 

 

 

) 244) 

2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد   
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نغخا ألىسية القجرة السكانية لمخياضيات واإلنجاز العمسي وأنيا مؤشخ قؾؼ لدعي 
كاف ىشاؾ اىتساـ لفيؼ السداىسة  الظبلب لمحرؾؿ عمى مدتؾػ عاٍؿ في العمـؾ والخياضيات،

وجج القميل مؽ الجراسات فقج  ،البيؾلؾجية والتجخيبية في التغيخ في القجرة السكانية. ومع ذلػ
 .وال سيسا في سؽ مبكخ ،تأثخ القجرة السكانية بالعؾامل الؾججانية يةكيفب التي اىتست
األطفاؿ ر أف القمق السكانى  ىؾ شعؾ   ,Ramirez et al) 2012(475,يذيخ  

 Ramirez etويخػ  .بسذاعخ عربية أو تؾتخ أو قمق أثشاء اإلنخخاط في أنذظة مكانية
)483,al,( 2012 فيؼ القمق السكاني وعبلقتو بالقجرة السكانية قج يؾفخ طخيقة ججيجة  أف

 تجريبيةتجخبلت  إلىتؤدؼ قج  وفي الشياية  ،حؾؿ الفخوؽ الفخدية في القجرة السكانية لمتفكيخ
قميل القمق السكاني وزيادة مدتؾيات القجرة السكانية وكحلػ اإلنجاز في تخررات العمـؾ لت

  Lyons, Ramirezوفى ىحا الدياؽ ، يعخؼ " والتكشؾلؾجيا واليشجسة والخياضيات.
)3,Maloney, Rendina, Levine& BeilockL (2018   ذلػ القمق السكانى بأنو

السراحب لعسميات  ويعخؼ عمى أنو " الخؾؼ أو التؾتخ العامل الحػ يختبط بالقجرة السكانية
ستفادة مؽ نخخاط فى الخبخات واإلؽ اإلعذلػ الخؾؼ الحػ يعؾؽ الفخد  التجييد السكاني؛

وقج وجج أف خػ نسؾ وتظؾيخ السيارات السكانية. الفخص التى ربسا تعدز بظخيقة أو بأخ
لغاز السكانية اـ األياة السيشية خاصة ميبأ بقجرات الحالجرجات العالية فى القمق السكانى تتش

 .لجػ البالغيؽ واألطفاؿ ياضياتواالحداس باالتجاه، وقمق الخ 
أف  إلى   2014Gunderson, Ramirez, Beilock& Levine),19 (8ويذيخ

ف األطفاؿ الحيؽ إ، حيث ض كفاءة مكاف العسل بيؽ السعمسيؽبانخفا يختبط  القمق السكاني
يعانؾف مؽ درجات عالية مؽ القمق السكانى يكتدبؾف ميارات مكانية معمسيؽ  إلىيشتسؾف 

القمق   438Campbell & Collaer(2009,(ويخػ  تحريميؼ. فيمسا يؤثخ مشخفزة 
يدتثار لجػ الظفل مؽ خبلؿ تعخضو  و مفغيةالظبيعة ال ؼمؽ القمق والتؾتخ ذ انؾعالسكاني 

صل لحل مياـ ذات طبيعة مكانية أو لزغؾط مختبظة بالتؾصل لمحمؾؿ السكانية أو التؾ 
 .فى حل مياـ ليا خرائص مكانية كالتجويخ العقمى  الذخوع

مؽ  ءويقاس القمق السكانى مؽ خبلؿ عخض أسئمة عمى الظفل أثشاء وبعج االنتيا
أو أنذظة أكاديسية) أشكاؿ ىشجسية ، خخائط حداب  ا ، وتؾتخ  بلمكانية تدبب لو قمق أنذظة

اإلجابة عؽ ما الحػ تذعخ بو حيشسا يظمب مشػ  :دأؿلسحيط (  ثؼ يُ الحجـؾ والسداحة وا
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 Lawton (1994,262007 (  Turgut (777,( ) كل مؽ ت دراسةوأشار .  ؟ىحه األسئمة
يترفؾف وأف األفخاد الحيؽ ، السحيظة بو الجالئلأف القمق السكاني يسشع التخكيد عمى  إلى

يعتقج أف السدتؾػ السختفع مؽ  االختفاء. لحلػ إلىعاؿ مؽ القمق السكاني يسيمؾف  بسدتؾػ 
 .  القمق السكاني سيؤثخ سمب ا عمى نجاح حل السذكمة

  :أبعاد القمق السكانى
وجؾد أربعة عؾامل لمسيارات  إلى  Uttal et al.’s (2013,353-355)أشار 

  ي:السكانية  والتى قج يشتج عشيا قمق مكاني   وى
مثل السيارات السكانية الجيشاميكية تقيذ   Mental Manipulationالسعالجة العقمية .1

 التجويخ العقمى 
مثل تخيل صؾرة لكائؽ  السيارات السكانية الداكشةقيذ ي Imageryالتخيل السكانى   .2

 رسؼ صؾرة تفريمية لسكاف ما. ، وحى
مثل التجؾاؿ  السيارات السكانية الجيشاميكيةقيذ ي Navigationالسكانى  )التجؾؿ(بحاراإل .3

 ل متاىو أو مكاف ججيج دوف وجؾد عبلمات إرشادية.داخ
) التعامل مع  السيارات السكانية الداكشةتقيذ  Scalar Comparisonالسقارنة العجدية  .4

، تفديخ رسؼ بياني مثل مقارنة السقاييذ عمى الخخيظة  مكانيا  والخسؾمات البيانية  األرقاـ
 .(ؿ المغد في فتخة زمشية قريخة إكسا، ثبلثي األبعاد ، تفديخ رسؼ تخظيظي لجائخة 

التحميل العاممى لسقياس القمق  Lyons, et al., (2018)دراسة اختبختكسا 
وذلػ  Uttal et al.’s (2013)عمى أساس أبعاد  السبشيعبارة و  81السكؾف مؽ  السكانى

 عؾامل  ةوأسفخت نتائج التحميل العاممى عؽ وجؾد ثبلث  ا،طالب 449لجػ عيشة تكؾنت مؽ 
 :يىمقمق السكانى ل

  . السيارات السكانية الجيشاميكيةيذ يق  Mental Manipulation السعالجة العقميةقمق  .1
شعؾر الفخد بالقمق والخؾؼ عشجما يشخخط فى مياـ مكانية تتظمب مشو تجويخ   إلىويذيخ    

  .التجويخ العقمىميسة مثل األشياء ذىشيا  
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شعؾر   إلىويذيخ  ،يارات السكانية الداكشةالسقيذ ي Imageryالتخيل السكانى  قمق  .2
مثل تخيل الفخد بالقمق والخؾؼ عشجما يظمب مشو  وصف أو رسؼ لؾحة تفريمية لذىء ما 

 ، صؾرة لسكاف لؼ يدره مؽ سشؾات .صؾرة لكائؽ حى 
، السيارات السكانية الجيشاميكيةقيذ ي Navigationبحار السكانى اإلقمق  .3

مق والخؾؼ عشجما يظمب مشو التجؾاؿ فى مكاف ججيج أو التعامل شعؾر الفخد بالق  إلىويذيخ 
 مع األماكؽ الججيجة بجوف عبلمات إرشادية أو تحجيج االتجاىات األساسية األربعة. 

أف  مقياس القمق السكاني  يتكؾف   Lawton (1994)ومؽ ناحية أخخػ قج أشار 
 ُيظمبخ األشخاص عشجما خؾؼ أو تؾتيدتثيخ مؽ عامل واحج  يقيذ مدتؾػ القمق الحؼ 

مثل تحجيج االتجاىات لسكاف ججيج ، الحىاب  ، ميارات مكانية معيشةالتعامل مع مشيؼ  
واتفق ذلػ مع دراسة إلخ . لسكاف غيخ مألؾؼ بالشدبة لو ، وضع عبلمات عمى خخيظة ،...

Schmitz (1999)    تقخيخية  تقيذ  عبارات 4تؼ قياس القمق السكانى مؽ خبلؿ حيث
حؾؿ ماذا يذعخ الفخد عشجما يقـؾ ببعض ىحه العبارات  تجور . ؾ القمق السكانىى اعام مبلعا

 . ؟ و ماذا يذعخ عشجما يفقج الظخيقأاالنذظة السكانية مثل الحىاب لسجيشة بسفخده 
دتثيخ مذاعخ تيتزح مسا سبق أف القمق السكانى مؽ الستغيخات الؾججانية التى 

ضعف  مؽ القياـ بالسياـ السكانية؛ ونتيجة ذلػ وقمقا   و خائفا  سمبية لجػ التمسيح مسا يجعم
قج  مسا  أخخػ  السكانية والتى قج تكؾف ذات صمة بسياـ و أنذظة أكاديسية السياـ األداء عبخ

كسا يتزح مؽ العخض الدابق إمكانية قياس القمق السكاني مؽ  .انجازىؼ األكاديسى فييؤثخ 
ة تدتثيخ الخؾؼ بحيث يعقبيا تشفيح مياـ مختبظة بيحه خبلؿ عخض مثيخات مكانية أو برخي

 .السثيخات؛ وىحا ىؾ السجخل الحؼ تبشتو الجراسة الحالية لتقييؼ أو قياس القمق السكاني
  Persistence المثابرة: خامداً 

اىتست الجراسات الشفدية الحجيثة بجراسة الستغيخات الشفدية والذخرية التى تعدز 
ومؽ أىؼ ىحه  ،الستبلحقة التغيخات السجتسعية ومؾاجيةحقيق أىجافيؼ فخاد عمى توتذجع األ
يؽ كتظؾر ثالتى تعج مؽ السفاىيؼ الحجيثة التى حغيت باىتساـ الباح "السثابخة"الستغيخات 

حيث يعسل ، السثابخة عمى أنيا حجث سمؾكي إلىشغخ ويُ  لجراسات عمؼ الشفذ االيجابى .
 )Howard & Crayne, لخغؼ مؽ العقباتالدعي لتحقيق ىجؼ ما با عمىالذخص 

كثيخ مؽ القجرات  إلىأنو باإلضافة  إلىدراسات حجيثة وقج أشارت .  2019 ,77 (
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ا دور ا ميس ا في تظؾيخ ميارات  ، السعخفية تؤدػ الجؾانب الدمؾكية لمتعمؼ أيز 
 (.Blair & Razza, 2007; Geary, Hoard & Nugent, 2012الخياضيات

ابخة عبخ السيسة مؽ أىؼ الجؾانب الدمؾكية التى تداعج الستعمؼ عمى عج سمؾؾ السثويُ 
كسا تعج أمخ ا  اليجؼ السشذؾد ، إلىالقياـ بالسيسة بذكل متؾاصل ومدتسخ حتى  الؾصؾؿ 

بأداء تشفيحؼ أفزل، وىؾ تخكيد اإلنتباه ، والتحؾيل  االرتباطميس ا في التعمؼ السشغؼ ذاتي ا، و 
سمؾؾ بأنيا   Jõgi& Kikas (2016,168)وقج عخفيا  ذتت.والكف، وانخفاض درجة الت

استسخار السياـ  وتشظؾؼ عمى تحج. وُيعجنجاز السياـ حتى إذا كانت صعبة إليج تسجالتعّمؼ الس
الرعبة مؤشخا  عمى التحكؼ في الدمؾؾ والقجرة عمى تشغيؼ االنفعاالت  وسيظخة االنتباه 

 (.Eisenberg, Valiente & Eggum,2010,682والجوافع الدمؾكية  )
حقيق ىجؼ مخغؾب بكل بأنيا الجيج الحػ يبحلو الفخد مؽ أجل ت السثابخة تعخؼو  

سعيو عؽ  و عجـ تخمي الفخدخخيؽ حباط مؽ اآلبالخغؼ مؽ وجؾد العقبات واإل عديسة وإصخار
وتعج . Cloninger, Przybeck & Svrakic,1991) والتسدػ بولتحقيق ىجفو   الجائؼ

ف يؾعتالة مؽ التحجػ واإلصخار رغؼ الرعؾبات والسذكبلت التى تؾاجو الفخد، و حالسثابخة 
 اليجؼ السشذؾد إلىباستسخار مؽ أجل الؾصؾؿ  الحاتد يحفتيجابية و سذاعخه اإلال

(Peterson& Seligman, 2004,230) . شارت دراسة أ ،اإلطاروفى ىحاDe Dreu, 
Nijstad, Baas,Wolsink& Roskes( 2012,667 ) أف السثابخة  سسة ايجابية  لىإ

وابتكار  ،وتديج مؽ عسل الحاكخة العاممة ،بجاع والعسل الجاد واالستشتاجتداعج الفخد عمى اإل
 وتجعميؼ يقاومؾف االستدبلـفخاد العقمية بذكل متؾاصل فالسثابخة تحفد طاقة األ ؛حمؾؿ ججيجة

 لميأس والفذل .
ى السذكبلت والرعؾبات التى ممب عالدعى نحؾ بحؿ الجيج لمتغالسثابخة سؽ زوتت

واالستعجاد  ،ومحاولة حل السذكبلت الرعبة ميسا استغخقت مؽ وقت، قج تؾاجو الفخد 
وقج أشار . لسؾاجية الفذل بربخ واصخار عمى أف يكتسل العسل بكل دقة

Bandura(1999,171) از، وأف أف السثابخة تختبط بكل مؽ فاعمية الحات ودافعية االنج إلى
 ، كسا أنياخرائص ذات طابع غيخ معخفى مثل الدخعة والجقةفى تحجيج  اكبيخ  اور ليا د

 تداىؼ فى تشغيؼ الذخرية وتكامميا .
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تعبخ عؽ أف السثابخة  إلى Hayes,Smith&Eick(2005,25) ويذيخ كل مؽ
نجازه رغؼ إوعجـ تخكو قبل االنتياء مؽ  ،ظمب مشو مؽ عسلحساس الفخد ألداء ما  يُ 

 .سياـ حتى وإف كانت غيخ محببة لوقرى جيج إلنجاز الأوبحؿ  ،ى تعتخضوبات التؾ الرع
لتحسل الرعؾبات  ندعة شخريةأف السثابخة   Howard & Crayne ( 2019, 77)ويخػ 

( بأنيا قجرة الفخد 341,2105دمحم رزؽ البحيخػ )ويذيخ إلييا مؽ أجل تحقيق األىجاؼ. 
عى لمتغمب عمى العقبات مؽ أجل اإلنجاز، عمى بحؿ الجيج والربخ والتحسل ومؾاصمة الد

والبجء مؽ  ،ميسة ميسا استغخقت مؽ وقت يةوتحقيق ىجؼ معيؽ، واالستسخار في إكساؿ أ
وحل السذكبلت رغؼ الرعاب، والقجرة عمى مداولة السياـ الرعبة، ، ججيج بعج الفذل 

حقيقو، وتظؾيخ اليجؼ السخاد ت إلىاإلصخار عمى أدائيا، وعجـ االستدبلـ حتى الؾصؾؿ و 
 .عمى الؾصؾؿ لميجؼ واإلصخار بالخغؼ مؽ كل العقبات ،إستخاتيجيات بجيمة لحل السذكبلت

نخخاط باستسخار في السياـ الرعبة دوف فقجاف وتعكذ السثابخة قجرة التمسيح عمى اإل
 & ,Drake, Belsky)التخكيد أو التعرب في وجؾد اضظخابات داخمية وخارجية 

Fearon, 2014,3).  ؛ تعخؼ السثابخة بأنيا االستسخار فى العسل مقابل تجشب العسلكسا
 ،باإلنجاز تبط تجشب العسل سمبيا  يخ بيشسا  ،يجابيا باإلنجاز األكاديسىإ يختبطالسثابخة  فدمؾؾ

الذعؾر بانخفاض الكفاءة الحاتية أو العجد مسا قج يؤدؼ  إلىحيث يؤدؼ الفذل الستكخر 
دارة الجيج ميارات إسمؾؾ السثابخة و يجعؼ بيشسا  ،سة صعبةتخمي الظبلب عؽ مي إلىبجوره 

ا في تعمسيؼ.  التشغيؼ الحاتى والجافعية  لمظبلب ، مسا يسكشيؼ مؽ أف يكؾنؾا أكثخ نجاح 
(Mägi,Kikas & Soodla 2018, 42)                                                              

والؾاجبات واالنذظة  لبلستسخار فى إتساـ السياـ  لتمسيحا ويعخفيا الباحثاف بأنيا ميل
 والرعؾباتعمى الخغؼ مؽ التعب أو العؾائق السظمؾبة مشو مخات ومخات بكل عديسة وإصخار 

 . وعجـ االستدبلـ لمفذل  والتى تعتخض
ل القجرة عمى مؾاصمة الجيج ومقاومة ثتس ثكجافع لمدمؾؾ حيويسكؽ وصف السثابخة 

، حج محجدات الحكاء حيث يؾجج ارتباط قؾػ بيؽ االختبارات السعخفية والسثابخة كأ أو  ،التعب
كأحج محجدات االداء اإلبجاعى حيث يخػ أف التفكيخ االبجاعى يتحخؾ وفق مرجريؽ  أو

 .(2103دمحم السيجػ ، أحسج  (انفعاالت السبجع وإرادتو :لمظاقة ىسا
 : تقدؼ السثابخة ألنؾاع مشياأنؾاع السثابخة 
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لسثابخة العقمية : وىى االستغخاؽ فى بحؿ جيج ذىشى معيؽ لحل مذكمة ما ميسا كانت درجة ا
السثابخة العزمية : وىى االستغخاؽ فى بحؿ جيج بجنى معيؽ بخغؼ التعب الشاتج ، و صعؾبتيا

 (.2114، ة  سيجأمانى سعيج)عؽ الجيج 
  :مكهنات المثابرة
أف سمؾؾ السثابخة  إلى ăHolman & Hojbot ,Constantin 201)(1 أشار 
 Current purposesمبلحقة أو متابعة أىجاؼ حالية  مكؾنات ىى : ةيتكؾف مؽ ثبلث

pursuing القجرة عمى االستسخار في السياـ اليؾمية قريخة األجل عمى الخغؼ ب  يعخؼ، الحؼ
الحؼ   Long-term purposes pursuingومبلحقة أىجاؼ طؾيمة السجػ   .مؽ العقبات

مقاومة إغخاءات  التخمي في و  عساؿ طؾيمة األجل ،ألالقجرة عمى الحفاظ  والتحسل عؽ  يعبخ
وأما السكؾف الثالث فيؾ السيل إلستئشاؼ األىجاؼ السيسة الدابقة  .مؾاجية الفذل

Recurrence of unattained pursuits  . 
 ةأف لمسثابخة ثبلث 80Howard & Crayne (2019,(شار أوفى ذات الدياؽ ، 

 ةوتعشى  القجر  Persistence Despite Difficulty السثابخة رغؼ الرعؾبة  مكؾنات وىى: 
 Persistenceالسثابخة رغؼ الخؾؼ  ، و عمى االستسخار فى القياـ بالسياـ بخغؼ صعؾبتيا 

Despite Fear   خؾفو وقمقو رغؼعمى االستسخار فى القياـ بالسياـ الفخد  ةوتعشى قجر  ،
قجرة  وتعشى Inappropriate Persistenceسياـ التي تبجو غيخ مبلئسة مع الالسثابخة و 

مؽ  نو ال فائجة مؽ االستسخار.أ لواالستسخار فى القياـ بسياـ حتى عشجما يبجو  الفخد عمى
ربعة مكؾنات أ أف لمسثابخة إلى   Latham& Budworth(2007,369)ناحية أخخػ أشار

   :وتتسثل فى
ىجاؼ التى يخغب الفخد فى ألخكيد االنتباه عمى اويعشى ت Choice االختيار .أ 

 .تحقيقيا 
  .ويعشى زيادة الجيؾد والظاقات نحؾ تحقيق اليجؼEffort الجيج .ب 
ارجية التى تقف أماـ تحقيق ختحجػ العقبات ال  insistence االصخار .ج 

  .اليجؼ
  .التخظيط السعخفى البتكار حمؾؿ وطخؽ لتحقيق اليجؼ Cognition السعخفة .د 
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أف السثابخة تعج بعجا  شخريا  ميسا  يحجد دافعية  إلى Cloninger(1993)وأشار 
وليا أربعة ، بات والسذكبلت التى يتعخض ليا ؾ الفخد وإصخاره عمى تحقيق ىجفو رغؼ الرع

  :مكؾنات رئيدة ىى
فخاد لمقياـ ألويعشى انجفاع ا Eagerness of effort الجيجالحساسة لبحؿ  .أ 

 و التى تحقق أىجافيؼ دوف ممل أو اعتخاض.أيكمفؾف بيا نذظة والؾاجبات التى ألبا
عجـ استدبلـ الفخد لمعقبات والسذكبلت  Work hardened العسل بجج وكجح .ب 

 التى تؾاجيو فى العسل .
حيات كبيخة مؽ أجل زتقجيؼ تلويعشى استعجاد الفخد  Ambitiousالظسؾح  .ج 

 تحقيق الشجاح .
أف تكؾف أعسالو فى غاية الجقة  إلى ويعشى سعى الفخد Perfectionist يةالكسال .د 

    واالتقاف.
 مع (2107)ياسسيؽ أحسج و وليج عاطف مشرؾر،  ،دمحم رزؽ البحيخػ واتفق  

Latham& Budworth(2007)   القجرة و التحجػ ،  :أف لمسثابخة أربعة مكؾنات وىىفي
  .االستسخارية فى العسلو اإلرادة ، و  عمى حل السذكبلت ،

 بأنيا ىى :  الحالية بسا يشاسب الجراسة األبعاد مؽ قبل الباحثيؽ ويسكؽ تعخيف ىحه 
أثشاء  والتحجػ : قجرة التمسيح عمى رفض األستدبلـ ومقاومة الفذل والرعؾبات التى تؾاجي .0

 قيامو بشذاط ما.
 القجرة عمى حل السذكبلت:  قجرة التمسيح عمى حل السذكبلت  التى يتعخض ليا بسفخده . .2
ميسة معيشة رغؼ صعؾبتيا والعؾائق التى  ءعمى إنياعمى العـد والترسيؼ تمسيح اإلرادة: قجرة ال .3

 أثشاء حميا. وتؾاجي
ستسخار والسؾاصمة فى كل عسل يقـؾ بو ميسا قجرة  التمسيح عمى األفى العسل : االستسخارية  .4

 كانت الغخوؼ السحيظة بو.
 ;MägiLufi & Cohen (1987) كل مؽ   تؾصمت دراسةومؽ ناحية أخخػ ، 

Prendergast & MacPhee (2018). (2018); et al مكؾف واحجأف السثابخة  إلى 
، مثابخة األكثخ فالظبلب  ستسخار فى السياـ لتحقيق ىجفو السشذؾد.قيذ قجرة الفخد عمى األي

، نتياء مشيا بدخعة وبجقة أػ نذاط أو واجبات واإل رادة قؾية وحخيرؾف عمى بجءإ ذوو
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و عشجما يقعؾف فى أخظاء  أخخيؽ  نتقاد اآلأو إل لمفذلبدخعة دتدمسؾا وليذ مؽ الديل أف ي
)Howard & Crayne (2019 . ُسات الذخرية السيدخة لمتفكيخ السثابخة أىؼ الدعج وت

Aulls, Dedic, Hubbard & Hall nSimo ,ويذيخ  .  اإلبجاعى والسيارات السختبظة بو
نجاز األكاديسى فى العمـؾ والخياضيات إلبا أف السثابخة تتشبىء إلىفى دراستيؼ   (2015)

أف الشجاح عادة ما  إلى Costa.&Kallic (2008,2) وقج أشار  .والتكشؾلؾجيا واليشجسة
 والسؾاعبة وعجـ التخاجع،  الستسثمة فيالسثابخة  إلى يختبط بالشذاط والفعل وىسا يحتاجاف

وحث العقل عمى  ؿدل واالنعداالسحاولة  واالستسخار . فالسثابخة تعشى رفض الخسؾؿ والك
صخار عمى البحث فيسا واإل ع استخاتجيات ججيجة لمتعامل مع السذكبلتضالشذاط والعسل وو 

 ىؾ ججيج .
  :أهمية المثابرة 

ستسخار فى محاولة إكساؿ لبلأف السثابخة ىى السيل  إلى Guilford(1952)يذيخ  
يجؼ رغسا عؽ الشتائج العكدية ميسة معيشة عمى الخغؼ مؽ السذقة والتعب والتعمق بال

 والسقاومة والتثبيط.
Hills -Winberg, Winberg & Engel تذيخ دراسةوفى ذات الدياؽ ، 

وخاصة فى العمـؾ والتكشؾلؾجا  ،عامل ميؼ فى الشجاح الجراسىالسثابخة أف  إلى 2018)2,(
العسل ، رغبة فى إتقاف ف لجييؼ بأ لسثابخوف ويتدؼ الظبلب ا .والخياضيات واليشجسة

والتحجػ ، وتحسل التحجيات والعقبات، واالستفادة بذكل أكبخ مؽ السادة؛ واالستسخار فيو
  استخاتجيات ججيجة لحل ما يقابميؼ مؽ مذكبلت. إلىوالؾصؾؿ 

مؽ اإلىتساـ السبكخ بالسثابخة لسا ليا أىسية  إلى 328Okolo (1992, .(ويذيخ
ىا فى نجاح الفخد أو فذمو فى تحقيق أىجافو فى مجاالت الحياة السختمفة، ودور  دور بارز

  .والسؤثخة فى حياتشا السيسةمؽ الستغيخات  بكثيخرتباطيا النغخا  
عمى التعامل مع الفذل  يكؾف قادرا السثابخةالقادر عمى  لتمسيحيتزح مسا سبق أف ا

، طؾيمةالجيج لفتخة  مؾاصمةاالستسخار و  التمسيحالعسل مخة أخخػ، حيث يحاوؿ  إلىوالعؾدة 
قيامو بالسياـ واألنذظة السظمؾبة أثشاء  ةومقاومة التعب وتحسل السذقة ألطؾؿ فتخة مسكش
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كسا أنيا  ،وما يقابمو مؽ معؾقات وصعؾبات أو انتقاد اآلخخيؽاالستدبلـ لمفذل  ، وعجـمشو
 .لتحقيق ىجفو السخادأثشاء التعامل مع السياـ  تديؼ فى زيادة دافعية التمسيح

 خرات الشغخية لمعبلقات السفتخضة بيؽ متغيخات البحث:ثانيا: السب
لجخؾؿ الظالب في مجاالت العمـؾ والتكشؾلؾجيا  ياقؾ  امشبئالقجرة السكانية عج تُ 

 و .القجرات المفغية والخياضيةضبط  ( والسيؽ ، حتى بعجSTEMواليشجسة والخياضيات )
أ صعؾبة حل السذكبلت لحا تشذ ؛ ساسيا عمى عسميات التفكيخأت فى ضياالخيا تعتسج

. حمو لمسذكمة  ءالحدابية المفغية نتيجة لسذكبلت تتعمق بالظخيقة التى يفكخ بيا التبلميح أثشا
السكانية يتفؾقؾف  يؤدوف بذكل جيج في السياـالحيؽ  التبلميحأف  دراسات كثيخةأعيخت قج و 

ا في الخياضيات  ,Kyttäläأشار  القجرة السكانية والحدابوفى إطار العبلقة بيؽ . أيز 
2003) (Aunio, Lehto, Van Luit & Hautamäki  عبلقة بيؽ القجرات وجؾد   إلى

وذلػ لجػ عيشة تكؾنت مؽ  ؛ساسىؼ األالسكانية والحداب لجػ أطفاؿ مؽ قبل دخمؾىؼ لمتعمي
يجابية بيؽ إعبلقة ارتباطية  فى مخحمة ما قبل السجرسة، وأعيخت نتائج الجراسة  طفبل 456

ل مفاىيؼ السقارنة والترشيف ثمالسبكخة  لتجويخ العقمى لؤلطفاؿ وقجرتيؼ الحدابيةقجرة ا
 . رقاـوالتدمدل والسعخفة العامة لؤل

 ,Ahmad, Tarmizi, & Nawawi)  كل مؽ واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة
2010; Krawec, 2014  مؽ التسثيبلت البرخية : تسثيبلت ترؾيخية  افنؾعفى أنو يؾجج

إنتاج التسثيل التخظيظي السخئي بالقجرة السكانية. وقج وجج أف  حيث يتأثخية مخئية، و تخظيظ
األطفاؿ ذوؼ السيارات السكانية الجيجة أكثخ قجرة عمى التسثيل التخظيظي مؽ األطفاؿ ذوؼ 

 السيارات السكانية األقل. 
وجؾد دور وسظى لمقجرة السكانية  Edens &Potter(2008) كسا وضحت دراسة 

دراسة  تفى حيؽ كذف خ التسثيبلت البرخية السخئية فى حل السذكبلت الحدابية المفغية .عب
نو أعؽ   Vallee, Kelly, Gaustad, Porter & Fonzi-Blatto (2007)كل مؽ 

ف القجرة السكانية أو  ، ؾجج عبلقة مباشخة بيؽ القجرة السكانية وحل السذكمة الحدابية المفغيةت
 Caseyجعؼ دراسة تحل السذكبلت الحدابية المفغية. و  ايؽ أداءتب% مؽ 21 الىتفدخ حؾ 

et al,. ( 2008)  تأثيخ مباشخ لمقجرات السكانية في وجؾد  إلىىحه الشتائج حيث تؾصمت
     .يكسؽ في تشفيح العسميات الحدابية الفعمية والتفكيخ العجدؼ الحدابية المفغيةبلت سذكالحل 
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العاممة  الحاكخةأف  إلى  & Lehto (2008)Kyttäläوفى ذات الدياؽ، أشار
قجرة عمى حل التتشبأ ب - التى تؼ قياسيا باستخجاـ التجويخ العقمى - البرخية السكانية الشذظة

  .ة  والحدابيالسذكبلت الحدابية المفغية واليشجس
 ,Tosto., Hanscombe, Haworth, Davis, Petrillأشار ، وفى ذات اإلطار

Dale, &   Kovas (2014) العمـؾ و القجرة السكانية تتشبأ باألداء في الخياضيات أف  إلى
أف السيارات السكانية تعتسج عمى  مؽ الشاحية الفديؾلؾجية والتكشؾلؾجيا واليشجسة. كسا ثبت

 مع الخياضيات الذبكات العربية السذتخكة جدئيا  
األشكاؿ  وتكسمة، العبلقة بيؽ اثشيؽ مؽ القجرات السكانية)التخكيب  مؽ خبلؿ دراسةوذلػ 

السخفية ( وثبلثة مجاالت لمقجرة الخياضية) فيؼ األرقاـ والعسميات غيخ العجدية والحداب 
ا مؽ التؾائؼ البالغة مؽ العسخ  4074لجػ عيشة تكؾنت مؽ   ،والسعخفة ( عام ا ، وتؼ  02زوج 

بالجؾانب السختمفة فحص السداىسات الجيشية والبيئية الشدبية لتغيخ القجرات السكانية وعبلقتيا 
لمخياضيات. وأعيخت الشتائج أف اآلثار البيئية  تبيؽ أف معغؼ التبايؽ في القجرة السكانية 

:( في ىحا العسخ ، بيشسا أوضحت العؾامل 61 تقخيبا:( وفي القجرة الخياضية )71 تقخيبا)
لخرت الشتائج . و : مؽ العبلقة السمحؾعة بيؽ القجرة السكانية والخياضيات61الؾراثية حؾالي 

باألداء الجيج عمى أختبارات الخياضيات السختمفة العجدية  تشبأأف التحدؽ فى القجرة السكانية 
  والمفغية .

قامت بتحجيج الجور وتشاولت دراسة حجيثة العبلقة بيؽ القجرة السكانية والخياضيات و 
انية والخياضيات  لجػ لجراسة العبلقة بيؽ القجرة السك  لمتسثيل الحىشي لخط األعجاد الؾسيط

سشة ،  وطبق عمييؼ مقاييذ  7.69بستؾسط عسخ  طفبل 92طفاؿ قؾاميا عيشة مؽ األ
السكانية ،   -الحاكخة العاممة  البرخية  وتسثيل خط األعجاد الحىشية ، والتجويخ العقمى،

بعج واستخجاع الحقائق الحدابية ، ومذكبلت حدابية لفغية . ومؽ خبلؿ السعادلة البشائية  
ضبط الشؾع والعسخ والحاكخة العاممة البرخية السكانية وجج أف التسثيل الحىشى لخط األعجاد 

والعبلقة بيؽ السيارات السكانية بيؽ السيارات السكانية والحداب  تؾسط بذكل كامل العبلقة
 وحل السذكبلت الحدابية المفغية .
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قمي في سج الفجؾة بيؽ العاألعجاد خط  لتسثيل لسيؼزت الشتائج الجور اأبخ كسا 
وأف السيارات السكانية العالية قج تديل نسؾ الظفل  ،السيارات السكانية والقجرات الخياضية

، والحؼ يجعؼ بجوره تشسية أنؾاع مختمفة مؽ دقيق وىادؼ مكانيا   عجدػالعقمي لتسثيل خط 
 .Tam, Wong & Chan (2019)القجرات الخياضية

أف التجريب عمى السيارات السكانية  إلىاسات بعض الجر شارت أومؽ جية أخخػ، 
التجريب عمى    Cheng & Mix (2014)اختبخت دراسة  ؛ فقجتعمؼ الخياضياتحدؽ يُ 

فى   58عجدىا   ميسة التجويخ العقمي فى تحدؽ أداء الخياضيات لجػ عيشة مؽ األطفاؿ
. تؼ ضابظة مجسؾعتيؽ إحجاىسا تجخيبية واألخخػ  إلىتؼ تقديسيا  سشؾات 8 إلى 6سؽ 

سجسؾعة الاختبار األطفاؿ عمى مجسؾعة مؽ السيارات العجدية والخياضيات. ثؼ تمقت 
عؽ شتائج الكذفت  و الذىء.العقمي باستخجاـ ميسة إكساؿ  لتجويختجريب عمى اال التجخيبية

حل التجريب السكاني قج تحدشؾا بذكل كبيخ في  التي تمقت السجسؾعة التجخيبيةأطفاؿ أف 
مؽ  ة ميسةلؼ يتحدؽ األطفاؿ في السجسؾعة الزابظة في أي ،حداب. في السقابلمذاكل ال

 إلىمياـ الخياضيات. وكذفت تحميبلت إضافية أف تحدؽ فخيق التجريب السكاني كاف سببو 
 حج كبيخ األداء األفزل في مذاكل السجػ السفقؾد

لسيارات السكانية والتى تفتخض أف التجريب عمى ا (00+ ____ =  4)عمى سبيل السثاؿ ، 
كالتجويخ العقمى يديج مؽ سعة الحاكخة العاممة البرخية السكانية التى بجورىا تديج مؽ قجرة 

 . بلت الخياضية طفاؿ عمى حل السذكألا
ا لتجريب  Lowrie, Logan, and Ramful (2017 وصسست دراسة ) بخنامج 

 ة حؾؿ الترؾر السكاني ،أسابيع ألطفاؿ السجارس اإلبتجائي 01الفرؾؿ الجراسية لسجة 
حدؽ القجرات يُ يخت الشتائج أف التجخل لؼ عالتجويخ العقمى ، وميارات التؾجيو السكاني. وأو 

ا أداء الخياضيات مقارنة  بالسجسؾعة الزابظة،  السكانية لؤلطفاؿ فحدب، بل عدز أيز 
الحيؽ  سشؾات 8و  6وبالسثل ، أعيخت مجسؾعة مؽ األطفاؿ الحيؽ تتخاوح أعسارىؼ بيؽ 

دقيقة تحدش ا كبيخ ا في حل مذكبلت  41التجويخ العقمى لسجة في حرمؾا عمى دورة تجريب 
( ، في حيؽ أف األطفاؿ في مجسؾعة 02+ ___ =  4الظخح )عمى سبيل السثاؿ ، 

أف قجرة التجويخ  إلىوقج يخجع ذلػ . الزابظة لؼ يغيخوا أؼ تحدؽ في أؼ مياـ رياضية 
 ة تختيب أكثخ مخونة لمسفخادات السفقؾدة أثشاء حل السذكبلت الحدابية إعاد إلىالعقمى  تؤدػ 
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 حدؽىحه الشتائج ميسة ألنيا تؾفخ دليبل  عمى أف التجريب السكاني يسكؽ أف يُ إف 
 لجػ األطفاؿ. مؽ حل السذكبلت الحدابية

ل التجويخ العقمى ثالجراسات الحجيثة العبلقة بيؽ القجرة السكانية م وتشاولت بعض
  اساتثل در موالقجرة الحدابية كانى والتسثيبلت الحدية البرخية لترؾر البرخػ السوا

; Delgado & Prieto, 2004; Kyttälä et al., 2003; Kyttälä & 
Lehto, 2008; van den Heuvel-Panhuizen, Elia, & Robitzsch, 2015)  

 مثل التجويخ العقمى   شاميكيةوجؾد ارتباط قؾؼ بيؽ السيارات السكانية الجي إلىالتي تؾصمت 
 .الحدابيةوالقجرات 

 ,Casey, Pezaris, Fineman, Pollock وفى ذات اإلطار، أشارت دراسة
Demers & Dearing (2015 العقمي مع األشياء ثشائية  لتجويخا ميسة أف األداء في إلى

لرف الخامذ وثبلثية األبعاد بيؽ الفتيات في الرف األوؿ كاف أقؾػ مؤشخ ألدائيا في ا
فى الرف  79وذلػ لجػ عيشة مؽ الفتيات عجدىا  في اليشجسة والقياس واألرقاـ والجبخ

ف السيارات أأعيخت الشتائج  ومؽ خبلؿ دراسة تشبؤية طؾلية حتى الرف الخامذ . األوؿ
بئ شالتي تؼ تقييسيا مؽ خبلؿ الرف األوؿ ، تعسل بالفعل كس ، ) التجويخ العقمى( السكانية

السكاني حتى أواخخ الرف و سيارات التفكيخ التحميمي والخياضي بؾيل السجػ رئيذ ط
  .الخامذ

 ءمؽ خبلؿ الجراسات الدابقة يتزح وجؾد عبلقة قؾية بيؽ القجرة السكانية  واألدا 
الجيج فى الحداب ومؽ ىشا يفتخض الباحثاف أف ىشاؾ تأثيخا  إيجابيا  مباشخا  لمقجرة السكانية في 

 الحدابية المفغية.حل السذكبلت 
 أف حل السذكبلت الحدابية المفغية يعتسج عمى مدتؾػ  إلىوكسا أشخنا مؽ قبل 

 ,Lee, Ng, Ngوقج أكج   .السيارات القخائية البلزمة لفيؼ واستيعاب وقخاءة السدائل المفغية
& Lim(2004)  أف الشجاح فى حل السذكبلت الحدابية المفغية يعتسج بجرجة كبيخة عمى

 .وأف السعالجة العبلئقية تؤثخ في حل السذكبلت الحدابية المفغية ،اة السدألة وفيسياعمى قخ 
أف العسميات السعخفية تؤثخ إيجابيا  فى حل  إلى Schunk(1996,361)يذيخ و 

 دراؾ والتفكيخ واالنتباه والحاكخة العاممةإلوىحه العسميات تتزسؽ ا ؛السذكبلت الحدابية المفغية
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سجػ، والفيؼ القخائى، بحيث يدتخجميا التمسيح لتدييل فيؼ كمسات السدألة والحاكخة طؾيمة ال
رمؾز رياضية ومحاولة استخجاع السعمؾمات السختبظة بالسدألة  إلىالمفغية وتحؾيميا 

 ومعالجتيا مسا تداعجه فى الؾصؾؿ لحل لمسذكمة.
وجؾد  إلى Abouchedid & Nasser 2000)وقج أشارت دراسة كل مؽ )

 معالجتيؼ ناشئة عؽ طخيقة  المفغيةالحدابية في حل السدائل  خة لجػ الظبلبصعؾبة كبي
طبيعة السدألة نفديا مؽ حيث الذكل الحؼ تعخض بو و سدائل المفغية، لملمبشاء المغؾؼ 

 إلىومؽ حيث طبيعة االستجابة السظمؾبة، مثل عسميات تحؾيل الكمسات  ، الحدابيةالسدائل 
 . رمؾز

عامبل  ميسا  فى حل السذكمة الحدابية المفغية، حيث يتؾجب عمى عج الفيؼ القخائى يُ 
رمؾز ومعادالت  إلىالتمسيح قخاءة السدألة وفيسيا لغؾيا  مؽ أجل تحؾيل السعمؾمات المغؾية 

 .(Jitendra et al,, 2002)رياضية تداعجه فى حل السدألة المفغية بذكل أسخع وبجقة
حل السذكبلت الحدابية المفغية التى مخاحل  ولتحقيق السخحمتيؽ األولى والثانية مؽ

  .كسا سبق عخضيا ، يمـد الفيؼ القخائى لشص السذكمة  Mayer et al., (1991)وضعيا 
عمى الظخيقة التي تداعج األطفاؿ عمى فيؼ السذكبلت الحدابية  أبحاث كثيخةوقج ركدت 

ـ الجمى ، وتحميل األخظاء المفغية مؽ خبلؿ السقاببلت، واستخجاـ األدوات اليجوية، واستخجا
، وتأخخ االستجابة، وحخكة العيؽ. وال يدتظيع التمسيح حل السذكمة الحدابية المفغية بجقة 
إالّ إذا تحقق الفيؼ لكل السعمؾمات الحخفية واإلستجاللية السؾجؾدة بشص السذكمة الحدابية 

درا  عمى أخح السعمؾمات المفغية. ومؽ أجل فيؼ السعمؾمات الحخفية، يجب أف يكؾف التمسيح قا
لفيؼ  و مباشخة مؽ الشص، وليذ مؽ الزخورؼ أف يكؾف قادرا  عمى التعامل معيا عقميا.

السعمؾمات اإلستشتاجية، يجب عمى التمسيح أف يدتخجـ التفكيخ في حل السذكمة الحدابية 
يسكؽ أف  بشاء معادلة إلىتؤدؼ بجورىا  التيالمفغية كى يفيؼ العشاصخ الحىشية في السذكمة 

 .( Guerriero,2010,23)السذكمةعؽ تدتخجـ لئلجابة 
تؤثخ السكؾنات المغؾية لمسذكمة الحدابية المفغية بذكل كبيخ عمى مجػ صعؾبة 
السذكمة الحدابية المفغية وعمى نؾع التفكيخ الحؼ يدتخجمو التمسيح لحميا. ومؽ بيؽ 

 ترشيف السذكمة ، :دابية المفغيةالخرائص المغؾية التي قج تؤثخ عمى دقة حل السذكمة الح
اإلجخاء الحؼ يحجث  إلىالتجييد العبلئقى ، والسعمؾمات الغخيبة. ويذيخ ترشيف السذكمة و 
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فيؼ العبلقات بيؽ عشاصخ نص  إلىبيؽ عشاصخ السذكمة، بيشسا يذيخ التجييد العبلئقى 
ضافتيا ولكؽ السعمؾمات الغخيبة ىي معمؾمات غيخ ذات صمة بالسذكمة وتتؼ إو السذكمة. 

 حل السذكمة. فييجب أال يكؾف ليا تأثيخ 
عبلقتيا بالفيؼ القخائى، في تشاولت السذكمة الحدابية المفغية  وججت دراساتوقج 

أف أداء  إلى تؾصمتوالتى  Light& DeFries (1995)ومؽ ىحه الجراسات دراسة 
 الجراسات الدابقة أيزا تأثيخ وقج أعيخت االخياضيات وميارات القخاءة مختبظاف ارتباط ا وثيق ا. 

-Pape, 2004; Vileniusحل السذكبلت الحدابية المفغية في القخائى لمفيؼ  امباشخ 
Tuohimaa et al., 2008).)  أشارو De Corte, Verschaffel & De Win 

الفيؼ القخائى ميسة في التعامل مع خرائص السذكمة الحدابية  قجرة أف إلى (1985,460)
البشية الجاللية ، وتدمدل العشاصخ السعخوفة في نص السذكمة ، ودرجة العبلقة المفغية  مثل 

الجاللية بيؽ معظيات السذكمة، وقج تبيؽ أف جسيع خرائص السذكمة الحدابية المفغية ليا 
 Walker, Zhang & Surberتذيخ كسا  .ليا عسميات حل األطفاؿ فيتأثيخ 

القخاءة مختبظة بكل مؽ إنجازاتيؼ في  عمى تبلميحأف قجرة ال إلى (2008,163-164)
أف اإلنجاز السشخفض في القخاءة و  ،السجرسة  بذكل عاـ و بالخياضيات بذكل خاص

 . يتجاخل قميبل  مع تظؾيخ الظبلب لسيارات الحداب
 إلى .Vilenius-Tuohimaa et al.,(2008)وفى ذات الدياؽ،  ىجفت دراسة 

ذكبلت الحدابية المفغية والفيؼ القخائى وذلػ لجػ التحقق مؽ التفاعل بيؽ ميارات حل الس
بالرف الخابع اإلبتجائى. وأعيخت  01-9تتخاوح أعسارىؼ بيؽ  اتمسيح 225عيشة تكؾنت مؽ 

الشتائج أف األداء عمى حل السذكبلت الحدابية المفغية كاف مختبظا بقؾة باألداء في الفيؼ 
ل السؤثخة فى حل السذكبلت الحدابية أىؼ العؾام Hess(2006)كسا فحرت دراسة القخائى. 

 مؽ أىؼ العؾامل الرياغة المغؾية لمسدألة الحدابية  إلى أفالمفغية  واشارت نتائج دراستو 
  تؤثخ فى قجرة حل التمسيح لمسذكمة .التى 

 Van der Schoot, Arkema, Horsley & vanوقج أعيخت دراسة 
),59(2009 Lieshout دور مباشخ في حل السذكمة الحدابية لو   أف التجييد العبلئقى

أف األطفاؿ يججوف أنو مؽ األسيل تحؾيل مرظمح و المفغية وىؾ أحج مكؾنات الفيؼ القخائى .
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العبلقة "أكثخ مؽ" إلى عسمية الظخح مؽ مرظمح العبلقة "أقل مؽ" إلى عسمية إضافة. ما 
وثيق ا بقجرات الفيؼ القخائى ىؾ ميؼ ىشا ىؾ أف التجييد العبلئقى  قج وجج أنو يختبط ارتباط ا 

لو تأثيخ غيخ  ئىفيؼ القخاال أف  .Lee et al.,( 2004)واتفق ذلػ مع دراسة . لمتمسيح 
  التجييد العبلئقى.مؽ خبلؿ  السذكمة الحدابية المفغيةأداء حل  فيمباشخ 

تعمؼ بجراسة أىؼ صعؾبات  Fuchs &Hamlett(2008)وفى ذات الدياؽ، قاـ 
 تؾصمتوقج  ية وحل السذكبلت المفغية لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية ،السيارات الحداب

القجرة عمى حل السذكبلت والقجرة السيارات الحدابية و ؾجؾد عبلقة  بيؽ لنتائج الجراسة 
 المغؾية .

دراسة تأثيخ الفيؼ إلى  Abedi & Lord (2001)باإلضافة إلى ذلػ ىجفت دراسة 
وذلػ بإدخاؿ تعجيبلت لغؾية  اتمسيح 36بية المفغية  لجػ حل السذكبلت الحدا في القخائى 

لسعخفة الفخؽ بيؽ متعمؼ المغة االنجميدية والستحجيثيؽ  عمى السذكبلت الحدابية المفغية 
ف متعمسي المغة االنجميدية أ وأعيخت الجراسة ،ـ ليؼألالشاطقيؽ لمغة االنجميدية  وىى المغة ا
وفى . صمييؽ لمغة يؽ األثعؽ الستحجالحدابية المفغية كانت درجاتيؼ أقل فى حل السذكبلت 

فى بشاء  السكؾنات المغؾية السختارة أف Guerriero (2010) دراسة أكجت، ىحا االطار
السذكبلت عمى األداء في كل مخحمة مؽ مخاحل حل مذكمة  السذكمة الحدابية المفغية تؤثخ

حيث ة مؽ التحريل في الحداب. سختمفالسدتؾيات البيؽ الظبلب ذوؼ  الحدابية المفغية
الفيؼ ،  ي:وى حل السذكبلت الحدابية المفغيةلخظؾات ثبلث  إلى وجؾد Guerrieroأشار 

ما يكؾف ليا  خظؾة معيشة غالبا  التى تؾاجو  أف الرعؾبات ، و بشاء السعادلة ، ودقة الحدابو 
الخظؾة األولى  يفيؼ السذكمة ىومخحمة الخظؾات األخخػ لحل السذكبلت.  فيتأثيخ كبيخ 

ػ لحل ظؾات األخخ خكج أىسية الفيؼ القخائى لمقياـ بباقى الؤ وىحا ما ي السذكمة،حل ل
 .السذكبلت الحدابية المفغية

الحػ أشار إلى أف تظبيق استخاتيجيات الفيؼ  Gresens(2011)وأكج ذلػ   
في تحديؽ فى تجريذ الخياضيات كانت فعالة  التداؤؿ( – عسل الخوابط -) التخميدالقخائى

وأشارت الشتائج  ،عيشة مؽ تبلميح الرف الخابع االبتجائىلجػ  حل السدائل المفغية ميارات 
إلى تحدؽ التبلميح فى ميارات حل السدائل المفغية مؽ خبلؿ دمج استخاتجيات الفيؼ القخائى 

بجراسة العبلقة بيؽ الفيؼ القخائى  Lovell (2011)وقامت دراسة . فى تجريذ الخياضيات
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مؽ السخحمة االبتجائية ،  اطالب 26وحل السذكبلت الحدابية المفغية لجػ عيشة مكؾنة مؽ 
الحدابية  بلتوحل السذك ئيوأعيخت الشتائج وجؾد عبلقة قؾية بيؽ ميارات الفيؼ القخا

 المفغية .
العبلقة بيؽ الفيؼ  Başol, Özel, Özel-Yetkiner(2012)دراسة  اختبختكسا 

مؽ  58مؽ السجارس الحكؾمية و اتمسيح 68 الحدابية المفغية لجػ تبلالقخائى وحل السذك
قؾية بيؽ الفيؼ القخائى  ارتباطية وجؾد عبلقة، وأشارت الجراسة إلى تبلميح السجارس الخاصة 

الحكؾر ولجػ كثخ مؽ أاالناث لجػ ىحه العبلقة  وكانت  ،وفيؼ السذكبلت الحدابية المفغية
   .مؽ الخاصة أكثخ السجارس الحكؾميةتبلميح 

وفى إطار العبلقة بيؽ الفيؼ القخائى والسذكمة الحدابية المفغية، ىجفت دراسة 
(2014 ,Kyttälä & Björn  القجرة عمى و العبلقة بيؽ ميارات القخاءة والكتابة إلى تعخؼ

 Covariatesالقجرة السكانية والخياضية كستغيخات  مع وجؾدالحدابية المفغية  بلتالسذكحل 
، ارتبظت ميارات القخاءة والكتابة بذكل كبيخ  السذتخؾ. وفقا لتحميل التبايؽ ا  تمسيح( 99)لجػ 

فيؼ التتشبأ ميارة و  في السقاـ األوؿ بالشدبة لؤلوالد ، الحدابية المفغية بلتالسذكمع ميارات 
ا الحدابية المفغية بلتالسذكبالشجاح في حل  القخائى ، مع وجؾد معمؾمات شفيية أكثخ تعقيج 

 قمق، في حيؽ كاف  فى العبلقة بيؽ الستغيخيؽ البرخية السكانية لمقجرةخ ييخ تأثغيلؼ و 
بذكل  مختبط إلى أف تعمؼ الخياضيات الجراسة  الخياضيات متغيخ ا ميس ا. وىكحا تذيخ نتائج 

 خاص مع ميارات القخاءة التقشية الجيجة ، حتى في مخحمة السخاىقة. 
Fuchs, Compton, Hamlett& Wang Fuchs , وفى ذات الدياؽ، أجخػ 

السذكبلت الحدابية المفغية تشجرج تحت الفيؼ القخائى  تجيب عؽ : ىل دراسة  .(2015)
سشؾات ،  7بستؾسط عسخ  طفبل 216لمشرؾص أـ ال ؟  وذلػ لجػ عيشة مكؾنة مؽ 
ابية السذكبلت الحد في حل لمفيؼ القخائيوأشارت نتائج تحميل السدار إلى  الجور الؾسظى 

شكل مؽ أشكاؿ الفيؼ الشري الحؼ يتزسؽ عسميات  ىىالمفغية  توأف السذكبل  ،المفغية
يا بجانب ملح الفيؼ القخائى وأف السذكمة المفغية تتظمب ، واالستجالؿ ، والحاكخة العاممة، الفيؼ

 ؾػ بذكل عاـ .غاالفيؼ الم
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 واملثابسة وحل املصكالت احلسابية اللفظية والفوم الكسائى والكلل املكانى  الكدزة املكانيةلسببية بني حتليل مساز العالقات ا

أداء حل متشبؤ بلميسة  الفيؼ القخائىأف ميارات وندتخمص مسا سبق عخضو 
أف قخاءة وفيؼ الشص الحؼ يرف السيسة ىؾ مخحمة أساسية أػ  ؛ السذكمة الحدابية المفغية

ف الفيؼ القخائى لشص السذكمة الحدابية المفغية إف، وىكحافي حل السذكمة الحدابية المفغية. 
بسا ر يفتخض الباحثاف أف متغيخ الفيؼ القخائى  . وبشاء عميوميؼ لمغاية وخظؾة أساسية لحميا

 قى حل السذكمة الحدابية المفغية.  ا مؾجبامباشخ  اتأثيخ  يؤثخ
يسثل نؾعا مؽ  القمق السكاني أفإلى أشارت الجراسات الحجيثة ومؽ جية أخخػ 

 ،يختبط بذكل سمبي باألداء السكاني شاء انخخاطو بالسياـ السكانية وثيدتثيخ الفخد أ القمق الحؼ
 Lawton تؾصمت دراسةوقج  .ي بأداء الخياضياتبظخيقة مذابية الرتباط القمق الخياض

وأف زيادة القمق مؽ أداء  ،ؾجؾد ارتباط سالب بيؽ القمق السكانى والقجرات السكانيةل (1994)
 دراسة نتائج تؾصمتوفى ذات الدياؽ  نخخاطيؼ فى ىحه السياـ.امؽ  ُيزعفالسياـ السكانية 

 (2012) et al,.  Ramirez  قمق السكانى السختفع أثشاء االنخخاط أف األطفاؿ ذوػ الإلى
 062قجرات مكانية مشخفزة وذلػ لجػ عيشة مكؾنة مؽ ب يتسيدوف فى مياـ مكانية صعبة 

ولكؽ يؾجج تأثيخ لتفاعل القمق  ،إنجاز القخاءة فيتمسيحا  ، كسا ال يؾجج تأثيخ لمقمق السكانى 
  .Ramirez et alمع نتيجة )وىحا يتفق مدتؾػ القخاءة .  فيالسكانى مع الحاكخة العاممة 

إنجازىؼ األكاديسى فى الخياضيات،  وقج انخفض طفاؿ ألكمسا ارتفع القمق لجػ ا وأن2009)
 حداس الظفل بزغط أو قمق. إعسل الحاكخة العاممة التى تتعدخ عشج  إلىيخجع ذلػ 

مخاوؼ ذات  يتدبب في إثارةأف القمق يسكؽ أف إلى  Beilock(2010)كسا أشار 
لفغية، ويدتخجـ بعض الظبلب االستخاتيجيات المفغية بيشسا يدتخجـ اآلخخوف طبيعة 

إلى وأشارت الشتائج العقمي( ،  التجويخاالستخاتيجيات السكانية عشج حل السياـ السكانية )مثل 
 مذكبلت التجويخالظبلب الحيؽ يعتسجوف بذكل كبيخ عمى االستخاتيجيات المفغية لحل أف 

 عشج حل السياـ . سكانيال قمقال ؾيات عالية مؽيعانؾف مؽ مدتالعقمي 
جراسة العبلقة بيؽ القمق لالتى ىجفت  Wong (2017)دراسة  نتائج  تؾصمت وقج

تأثيخ مباشخ  عؽ وجؾد اتمسيح 082لجػ عيشة قؾاميا والخياضيات  راؾ السكانىإلدوا السكانى
ف وأ ،العج والحداب الحىشىسذكمة ب  القجرة السكانية التى بجورىا تختبط فيلمقمق السكانى 

  لجيو مختفعا. ا يكؾف مدتؾػ القمق السكانىالتمسيح يكؾف أضعف فى القجرة الخياضية عشجم
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العبلقة بيؽ الترؾر السكاني والقمق السكاني  et al., iEkic(2018) كسا فحص
تأثيخ مباشخ سالب لمقمق وجؾد وأشارت الشتائج إلى  ا.طالب 51وذلػ لجػ عيشة قؾاميا 

  الترؾر السكانى لجػ عيشة الجراسة . فيلسكانى ا
 -اطبلع الباحثيؽحجود فى  –السكانى والفيؼ القخائى  قوفى إطار العبلقة بيؽ القم

ولكؽ تشاولت الجراسات عبلقة القمق بذكل  ،سابقة ذات عبلقة بيحا السجاؿال تؾجج دراسات 
لعبلقة بيؽ الفيؼ القخائى وقمق التى بحثت ا  Sellers (2000) عاـ بالفيؼ القخائى كجراسة

كسا  الفيؼ القخائى لمعيشة. في سمبيا   وأشارت الشتائج أف قمق المغة يؤثخ  اطالب 89المغة لجػ 
 61العبلقة بيؽ القمق والفيؼ القخائي لجػ  Hayati & Ghassemi (2008)وضحت دراسة 

 القخائى والقمق.بيؽ الفيؼ  دالة سالبةأشارت الشتائج  إلى وجؾد عبلقة و ،  اتمسيح
العبلقة بيؽ   Tysinger, & Diamanduros (2010)كسا فحرت دراسة  

لجػ طبلب الرف  القخائىجتساعى واألداء عمى مقاييذ طبلقة القخاءة و الفيؼ القمق اال
بيؽ  سالبة دالةالجراسة أف ىشاؾ عبلقة  وأسفخت نتائجالخابع والخامذ والدادس االبتجائى . 

عبلقة ممحؾعة بيؽ القمق االجتساعي تؾجج  ال ولكؽ  ،والفيؼ القخائىالقمق االجتساعي 
ا والتي تؤثخ بذكل كبيخ ذلػ إلى أف الباحثاف وقج أرجع . وطبلقة القخاءة السياـ األكثخ تعقيج 

لمقمق مؽ تمػ السياـ التي ال تعتسج بذكل  إثارة( أكثخ الفيؼ القخائىعمى الحاكخة العاممة )مثل 
 قخاءة(.ال طبلقة ة العاممة )مثلكبيخ عمى الحاكخ 

العبلقة بيؽ قمق  التعخؼ عمىلى إ Wu (2011)وفى ذات الدياؽ، ىجفت دراسة 
 أف كبلإلى ، وأشارت الشتائج اطالب 90المغة وقمق القخاءة والفيؼ القخائى لجػ عيشة تكؾنت مؽ 

ذوؼ السدتؾػ ظبلب وأف ال ،بالفيؼ القخائى الباس امؽ قمق المغة وقمق القخاءة يختبط  ارتباط
مسا يؤثخ سمبيا  عمى ميارة الفيؼ القخائى  السختفع مؽ القمق في المغة يعانؾف مؽ قمق القخاءة

التى بحثت     Jafarigohar & Behrooznia (2012)واتفق ذلػ مع دراسة  .لجييؼ
و ائية ، مؽ السجارس االبتج تمسيحةو تمسيحا  002العبلقة بيؽ الفيؼ القخائى وقمق القخاءة لجػ  

 .بيؽ الفيؼ القخائى وقمق القخاءة  سالبة دالةأشارت الشتائج  إلى وجؾد عبلقة 
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ومؽ خبلؿ العخض الدابق يفتخض الباحثاف أف القمق السكانى يختبط بالقجرة 
أداء حل السذكبلت الحدابية المفغية مؽ  في غيخ مباشخ  اويؤثخ تأثيخ  اسالب االسكانية ارتباط

  .والقجرة السكانية خبلؿ الفيؼ القخائى
أف وأخيخا فيسا يتعمق بالسبخرات الشغخية لعبلقة السثابخة بستغيخات الجراسة فقج وجج 

نجاح األفخاد وفذميؼ فى تحقيق ىجفيؼ مخىؾف بقجرتيؼ عمى تحسل مؾاصمة بحؿ الجيج 
عقبات ومذكبلت ، والسثابخة تسكؽ الفخد مؽ  وؼ مؽ صعؾبات يواستسخاراىؼ رغؼ ما يؾاجي

لمتعخؼ عمى مجركات السعمسيؽ  O’Brien(1997) دراسة قامتقج و  ىجفو السشذؾد.قيق تح
وتؼ أخح دابية حؾؿ معخفة قجرة الستغيخات السعخفية وما وراء السعخفية عمى حل السذكبلت الح

سؤاليؼ عؽ أىؼ الخرائص غيخ السعخفية لؤلطفاؿ الحيؽ يتسيدوف بالقجرة  ا، ومعمس 240رأػ 
 خ العؾامل البلمعخفية السؤثخة عمى األداءثابخة أكثوكانت الس ،الحدابية عمى حل السذكبلت

 Shapka& Keating)وقج أشارت دراسة  (.O’Brien,1997(مؽ وجية نغخ السعمسيؽ
فى الحداب  ءداألإلى تأثيخ بعض الستغيخات الشفدية كالسثابخة واالنخخاط  فى ا 2003)

ؾجؾد عبلقة ارتباطية قؾية بيؽ ل  ؾصمت الجراسةت ا، كساتمسيح  686والعمـؾ وذلػ لجػ عجد 
.ضكاديسى فى الخياألنجاز اإلدرجة السثابخة وا   يات والعمـؾ

 Simon, Aulls, Dedic, Hubbard& Hallوفى ذات الدياؽ، ىجفت دراسة 
العمـؾ والتكشؾلؾجيا واليشجسة  ببخامجإلى معالجة االنخفاض السدتسخ في االلتحاؽ  (2015)

لمجافعية والستغيخات الؾججانية )السثابخة(  وكانت. ( STEMبعج السخحمة الثانؾية )والخياضيات 
 اإلسياـ األكبخ في التشبؤ بسجػ االستسخارية في االلتحاؽ بيحه البخامج.

العبلقات الستبادلة الظؾلية بيؽ   Jõgi & Kikas (2016)كسا أوضحت دراسة 
الدمؾؾ السدتسخ مؽ الرف األوؿ حتى ميارات الحداب والسذكمة الحدابية المفغية ، و 

والؾعائف التشفيحية وميسة  ،والقجرات المغؾية ،وتأثيخ الحكاء غيخ المفغي ،الثالث االبتجائى
، وأشارت نتائج الشسحجة  اتمسيح 864وذلػ لجػ عيشة مكؾنة مؽ  الخياضياتفي السثابخة 

الدابقة والقجرات المغؾية ، البشائية إلى أف ميارات الحداب تعتسج عمى ميارات الخياضيات 
ووعائف ، لفغيفي حيؽ تتظمب ميارات حل السذكبلت الحدابية المفغية  ذكاء غيخ 

تذيخ الشتائج إلى أف ميارات الخياضيات والتشغيؼ الحاتي تختبط تشفيحية، وسمؾكيات السثابخة. 
التشفيحية و وأف حل السياـ السعقجة يتظمب الؾعائف  ،ارتباطا وثيقا بالرفؾؼ االبتجائية
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Hills-Winberg, Winberg & Engel  (2018) كسا أشارت دراسة سثابخة مؽ األطفاؿ.ال
  .ىى السثابخة والرسؾد األكاديسىأف مؽ أىؼ الستغيخات التى تديؼ فى تحدؽ الحداب إلى  

 ,et al,.Mägi سة ادر  قامت ،وفى إطار العبلقة بيؽ سمؾؾ السثابخة والفيؼ القخائى
كذاؼ التبايؽ السذتخؾ والفخيج إلدارة الجيج لؤلطفاؿ ومثابخة السياـ كسا تؼ استب (2018)

تقييسيا مؽ قبل األميات ومعمسي المغة، والتحقيق في ارتباطاتيؼ بسيارات القخاءة، لجػ عيشة 
مؽ  أف كبلإلى الرف الدادس اإلبتجائى، وأشارت الشتائج  تبلميحمؽ  اتمسيح 732مكؾنة مؽ 

واتفقت ىحه الجراسة مع عجد مؽ  .ايجابيا  بسيارات القخاءة يختبظافؾ السثابخة إدراة الجيج وسمؾ 
ابخة مقابل ثوسمؾؾ الس والفيؼ القخائى  العبلقة بيؽ ميارات القخاءة اختبختالجراسات التى 

سمؾؾ تجشب السيسة ، وأشارت نتائجيا إلى أف سمؾؾ السثابخة يختبط إيجابيا  باألداء الجيج فى 
 ,Georgiou, Manolitsis, Zhang)خاءة عمى عكذ سمؾؾ تجشب السيسة  ميارات الق

Parrila& Nurmi, 2013; Kikas & Mägi, 2015; Kikas, Peets, & Hodges, 
2014). 

 Reilly, Neumann& Andrews (2017,2) ت دراسةشار أومؽ ناحية أخخػ  
رات السكانية التى تدبب ليؼ أف سمؾؾ السثابخة قج يديج مؽ قجرة التبلميح عمى إتساـ القجإلى 

عمى السثابخة أثشاء القياـ بالسياـ السكانية قج  لمتبلميحخؾفا  وقمقا  ، وأف حث السعمسيؽ واألباء 
 . بيؽ التبلميح السؾجؾدةويقمل مؽ االختبلفات  ،يديج مؽ القجرة لجييؼ

ى عم تتؾقف والتى  القخائى الفيؼ عسمية أثشاءواستشادا  عمى خرائص القارػء 
وميؾلو وإىتساماتو  Motivation and Volition الجافعية واإلرادة و و ثقافتو مدتؾػ ذكائو 

دافعية وصبخ وتحسل عمى  ذا التمسيحغيخ دور السثابخة التى تجعل يفى قخاءة الشص وفيسو 
الخبط بيؽ األفكار وعسل خخيظة ذىشية لشص السذكمة وفيؼ معانى كمساتو و  قخاة الشص

 وتحقيق األىجاؼ ،لتتزسؽ الجافعية واإلرادة والسثابخة االستعجاد   .حميالسداعجتو عمى 
التسكؽ مؽ القجرة عمى التحميل  و ،استغبلؿ السجيؾد العقمي، ومخاقبة الحات و تشغيؼ الحات ،

 ,Gaskinsويزاؼ إلى ذلػ ميارات التذفيخ لجػ الستعمؼ وإدراكو الحاتي  )، واالستقراء
2006) .  



 

 

 

) 264) 

2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد   

 واملثابسة وحل املصكالت احلسابية اللفظية والفوم الكسائى والكلل املكانى  الكدزة املكانيةلسببية بني حتليل مساز العالقات ا

أف الحساس لمقخاءة إلى في دراستو  Alsamadani (2008)ويذيخ 
Enthusiasm  عامل مؤثخ في مدتؾؼ الفيؼ والقجرة عمي استخجاـ استخاتيجيات الفيؼ

أما  فالقارػء الزعيف ال يحب وال يسيل لمقخاءة وبالتالي فإف استخاتيجياتو محجودة ،؛ القخائي
حا يدتخجـ استخاتيجيات أكثخ لتعجد قخاءاتو فيؾ يقخأ كثيخا  ولي ؛القارػء الجيج فإنو محب لمقخاءة

يمجأ الستخجاـ استخاتيجيات كثيخة وبذكل أكثخ كفاءة حيشسا كسا أف القارػء الجيج قج  .
 خاصة حيشسا تكؾف لجيو السثابخة والجافعية لمؾصؾؿ لمسعانيأثشاء القخاءة تؾاجيو صعؾبات 

(,.100 (Alsamadani,2008  . 
الفيؼ  في امباشخ  االباحثاف أف السثابخة تؤثخ تأثيخ  مؽ خبلؿ عخض ما سبق يفتخض

، كسا يسكؽ حل السذكبلت الحدابية المفغية في امباشخ  اتأثيخ  الحػ بجوره قج يؤثخ القخائى
  التشبؤ بأف تكؾف العبلقة بيؽ السثابخة والقمق السكاني سالبة.

القخائي وحل السذكبلت  الجور الؾسظي لمقمق السكاني والسثابخة بيؽ اإلدراؾ السكاني والفيؼ
 الحدابية المفغية

القجرة قجرة السكانية و العبلقة بيؽ البجراسة  Mcleod & Crump (1978)قاـ 
عيخت أو   ،سشة 00-7وتعمؼ الحداب وذلػ لجػ عيشة مؽ التبلميح تخاوح عسخىؼ مؽ المفغية 

 ،القجرات البرخيةقجرات الحداب وكل مؽ القجرة المفغية و لشتائج وجؾد عبلقة ارتباطية بيؽ ا
 ىى صعؾبة تعمؼ الحدابكسا أشار إلى أف  وعبلقة بيؽ القجرة السكانية والقجرة المفغية ،

رقاـ لؤلالقجرة المفغية والتسييد البرخػ نتيجة لقرؾر الترؾر البرخػ السكانى وانخفاض 
 Boonen, et al., (2013) بيا  قاـواتفق ذلػ مع دراسة حجيثة  شكاؿ.والحخوؼ واأل

العؾامل السؤدية لشجاح حل السذكبلت الحدابية المفغية لجػ األطفاؿ؟ وذلػ لجػ ما سعخفة ل
عيخت الشتائج أف أومؽ خبلؿ تحميل السدار  ، الرف الدادستبلميح مؽ 028عيشة مكؾنة

( 0ىشاؾ حاجة إلى اثشيؽ مؽ السيارات األساسية لحل السذكمة الحدابية المفغية بشجاح: )
( اشتقاؽ العبلقات الرحيحة بيؽ العشاصخ ذات 2لتخظيظية البرخية )التسثيبلت ا إنتاج

يفتخض أنو الحؼ ميارة السجاؿ البرخؼ ىؾ أوؿ عشرخ و الرمة بالحمؾؿ مؽ قاعجة الشص. 
بالفيؼ تأثخ ي وويفتخض أن السجاؿ الجاللى المغؾػ في  الثانىيتأثخ بالقجرة السكانية، بيشسا 
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 القجرة السكانية والمفغيةتائج تحميل السدار أف كبل مؽ أعيخت نلشص السذكمة. كسا  ائيالقخ 
. عبلوة عمى ذلػ ، كاف لمقجرة السذكبلت الحدابية المفغية: مؽ أداء حل 49 فدختقج 

 إنتاج تسثيبلت تخظيظية مخئيةمؽ خبلؿ عبلقة مباشخة وغيخ مباشخة  والفيؼ القخائىالسكانية 
الحدابية سذكمة الأداء حل  و مؽ جانبيؼ القخائى قجرة السكانية والتجييد العبلئقى لمفال بيؽ

  .مؽ جانب آخخالسكانية 
التسثيل دور    et al,.Boonen (2014)ومؽ ناحية أخخػ درس كل مؽ  

 028البرخؼ ، والقجرة السكانية ، والفيؼ القخائى  في حل السذكمة الحدابية الخياضية لجػ  
تحميل السدار. أعيخت نتائج تحميل السدار مؽ خبلؿ   في الرف الدادس االبتجائى اتمسيح

: مؽ أداء حل السذكبلت الحدابية 49أف كبل مؽ الفيؼ القخائى والقجرة السكانية تفدخ 
 بلتالسذك ف عؽيجيبؾ دقيق تسثيل برخػ ب يتسيدوف أف الظبلب الحيؽ  كسا أعيخت، المفغية 

السكانية ىي قجرة أساسية أعيخت أف القجرة  كسا الحدابية المفغية بديؾلة والعكذ صحيح ،
الشتائج  تكسا أعيخ  ميسة وذات صمة مسا يديج مؽ فخصة حل السذكبلت الحدابية المفغية،

حل السذكمة لالفيؼ القخائى  تتشبأ بقجرة مؽ خبلؿ اإلنحجار المؾجدتى أف القجرة السكانية
بيؽ القجرة السكانية  ا  وسظي بسا يذيخ إلى إمكانية أف يكؾف لمفيؼ القخائي دورا   الحدابية المفغية

 وحل السذكبلت الحدابية المفغية. 
 & Cranoوفى إطار العبلقة بيؽ القجرة السكانية والفيؼ القخائى ، أشارت دراسة  

Johnson (1991) جريب عمى السياـ السكانية يعدز مؽ تحدؽ الفيؼ القخائى عشج الت فأ
وقج أعيخت ،  اتمسيح  021اميا  ية عمى عيشة قؾ فخاد وذلػ مؽ خبلؿ دراستو التجخيباأل

ربعة وىى الدخعة األ يديج مؽ ميارات القخاءة الشتائج أف التجريب عمى السيارات السكانية
   Delgado & Prietoوفى ذات اإلطار، أشارت دراسة  ) .والجقة والستخادفات والفيؼ

بالحداب حل السذكبلت الستعمقة ا بيؽ وسيظ ادور  ؤدؼي الفيؼ المغؾؼ أف إلى  2004)
وأف قجرة التجويخ العقمى تتشبأ   ،واليشجسة وحل السذكبلت الحدابية المفغية والقجرة السكانية

ة أيزا، وقج تبيؽ ىحا فى دراستو التى يبالقجرة عمى حل السذكبلت الحدابية المفغية واليشجس
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أف  إلى يجةوقج ارجع الباحث ىحه الشت .مؽ تبلميح السخحمة االبتجائية اتمسيح 455عمى  أجخيت
 كسا أف التجويخ العقمى يديج الحكاء الدائللجػ التمسيح، يديج مؽ الحكاء الستبمؾر  الفيؼ المغؾؼ 

كسا  .عمى حل السذكبلت الحدابية المفغية واليشجسية في الشياية مسا يديج مؽ قجرتو لجيو
أنو عمى الخغؼ مؽ أف إنتاج إلى  Van der Schoot et al., (2009) ت دراسةأشار 

التسثيبلت التخظيظية البرخية ىؾ شخط ضخورؼ لحل السذكمة الحدابية المفغية بشجاح، فإنو 
تذكيل تسثيل تخظيظي مخئي  فقج يكؾف لجػ الظفل القجرة عمى إنتاج أو اليسثل شخطا كافيا،

عمى استشتاج العبلقات الرحيحة بيؽ العشاصخ ذات الرمة لجيو القجرة جيج دوف أف تكؾف 
الحؼ يذيخ إلى   Krawec, 2014ويؤكج ىحا  .السذكمة الحدابية المفغية بالحمؾؿ مؽ نص

العبلقات  الكذف عؽيداعج فى الحؼ التجييد العبلئقى ىؾ أحج مكؾنات الفيؼ القخائى أف 
  وتؾضيح العسميات الحدابية الغامزة.بيؽ عشاصخ الشص بفعالية 

 Barnes, Raghubar, Faulkner & Dentonوفى ذات الدياؽ، قامت دراسة 
ة لجػ االطفاؿ ودراسة عبلقتيا بالفيؼ ءلتعمؼ القخا حقيقية نساذج برخية مكانية ءببشا (2014)

الشتائج إلى أف القجرة عمى  ، وأشارت طفبل 80عيشة قؾاميا لجػ وذلػ  ، لجييؼلمشص  القخائى
مشص التسثيل الحىشي لو مؽ مشغؾر البظل  الشصتزسيؽ السؾقع السكاني الزسشي ومعمؾمات 

السعمؾمات السكانية أثشاء وذلػ ألف  .لمفيؼ القخائى لمشصيختبط بذكل فخيج بالسيارات العامة 
القخاءة يتؼ تفعيميا وتحجيثيا ليذ فقط مؽ خبلؿ السعمؾمات السدتشجة إلى الشرؾص الرخيحة 

  لمحالة الؾاقعية التي وصفيا الشص. ذىشى مكانىنسؾذج  خبلؿ ولكؽ مؽ
بعجد عشج األطفاؿ ليذ بالزخورة مختبط ة ءأف صعؾبة القخا دراسة حجيثة وأشارت
والسعالجة غيخ المفغية ى ضعف القجرات البرخية السكانية لإوأنسا يخجع  المغة أو القخاءة 

 .  Gilger, Allen& Castillo (2016).لمحخوؼ
دور الحاكخة العاممة  Giofrè & Mammarella (2018)كسا فحرت دراسة 

وأعيخت  ا  بالسخحمة اإلبتجائيةتمسيح 044ية  في الخياضيات والقخاءة وذلػ لجػ المفغية والسكان
الجيج فى  ءأف كل مؽ الحاكخة العاممة البرخية والسكانية والمفغية تتشبأ باألدا نتائج الجراسة

 الخياضيات والقخاءة .
سة وفى إطار نسحجة العبلقات بيؽ السيارات السكانية والمغؾية والحداب أشارت درا

Zhang& Lin (2015) فييخا داال  ثلى وجؾد نسؾذج بشائى أثخت فيو السيارات البرخية تأإ 
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تأثيخ ، بيشسا وجج حل السذكبلت الحدابية المفغية و الحداب الحىشى والحداب العجدػ 
السذكبلت الحدابية المفغية فقط وذلػ لجػ عيشة مؽ رياض في لمسيارات المغؾية مباشخ 

 سشؾات . 4قجره بعسخ زمشى  طفبل 88 األطفاؿ مكؾنة مؽ
غيخ مؾجب مؽ خبلؿ عخض الجراسات الدابقة ، يفتخض الباحثاف وجؾد تأثيخ 

مباشخ لمقجرة السكانية فى حل السذكمة الحدابية المفغية مؽ خبلؿ الفيؼ القخائى ، و تأثيخ 
يؼ القخائى،  لمقمق السكانى فى حل السذكمة الحدابية المفغية مؽ خبلؿ الفسالب غيخ مباشخ 

وسظيا  لمفيؼ القخائى  فى العبلقة بيؽ القمق السكانى والسثابخة وحل السذكبلت  وأف ىشاؾ دورا  
 الحدابية المفغية. 

 عمى اإلطار الشغخؼ والجراسات الدابقة خبلصة وتعقيب
األطفػػاؿ  لػػجػبجراسػػة السذػػكبلت الحدػػابية المفغيػػة   أىتسػػتالجراسػػات العخبيػػة التػػى  محجوديػػة .0

 يعظى مبخرا  إلجخاء الجراسة.مسا 
حػجة دوف التظػخؽ لمتػأثيخات السباشػخة وغيػخ السباشػخة عمػى انذغمت الجراسات بتأثيخ كل متغيػخ  .2

 والتفاعل بيؽ متغيخات الجراسة.
نجرة الجراسات التػى تشاولػت متغيػخ السثػابخة وأثخىػا فػى الفيػؼ القخائػى وحػل السذػكبلت الحدػابية  .3

 المفغية.
نػػجرة الجراسػػات األجشبيػػة التػػى تشاولػػت مػػع دراسػػة عخبيػػة،  يػػةجـ وجػػؾد أباإلضػػافة إلػػى ذلػػػ عػػ .4

وأوصػت  لػجػ عيشػة الجراسػة، حل السذكمة الحدابية المفغيػةفى  لمفيؼ القخائى الجور الؾسظى 
عمػى حؾؿ ىحا السؾضػؾع مػؽ خػبلؿ التخكيػد  وتجخيبية الجراسات الدابقة بعسل بحؾث أمبخيقية

 ذكبلت الحدابية المفغية لجػ األطفاؿ.تأثيخ الفيؼ القخائى فى حل الس
بيؽ القمق السكانى وحل السذكبلت الحدابية المفغيػة ودور نجرة الجراسات التى تشاولت العبلقة  .5

 الفيؼ القخائى والقجرة السكانية فى ىحه العبلقة .
 الشسؾذج السفتخض لمجراسة:

د مؽ مؽ خبلؿ مخاجعة أدبيات البحث ذات العبلقة بسجاؿ السذكمة وجج عج
السكؾنات السعقجة التي تقؾد التبلميح لحل السذكبلت الحدابية المفغية. واليجؼ مؽ ىحه 
الجراسة ىؾ اقتخاح نسؾذج مدار لمعبلقات الدببية يتشبأ بالعبلقات بيؽ كل مؽ اإلدراؾ 



 

 

 

) 268) 

2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد   

 واملثابسة وحل املصكالت احلسابية اللفظية والفوم الكسائى والكلل املكانى  الكدزة املكانيةلسببية بني حتليل مساز العالقات ا

السكاني، والفيؼ السكاني كسكؾنات لمقجرة، والقمق السكاني والسثابخة كسكؾنات وججانية دافعية 
 (. 0كل)ش

مؽ الجراسات الدابقة اتزح وجؾد عبلقات دالة بيؽ القجرة السكانية  وحل 
 ,Ahmad, Tarmizi, & Nawawi, 2010; Krawecالسذكبلت الحدابية المفغية )

2014; Casey et al., 2008;2015  
عبلوة عمى أنو قج اتزح أف األفخاد الحيؽ يعانؾف مؽ مدتؾيات مختفعة مؽ القمق السكاني 

ا يعانؾف مؽ ضعف القجرة السكانية بسا يؤثخ في الفيؼ القخائي، وبالتالي في حل ربس
 Kallai etالسذكبلت الحدابية المفغية تأثيخا  سالبا  غيخ مباشخ كسا أشارت بحلػ دراسات 

Ramirez  et al. 2009 , 2012;et al.Ramirez,  al., 2000; Lawton, 1994; 
أف يكؾف ىشاؾ تأثيخ داؿ لػمسثابخة في الفيؼ القخائى وحل  كسا تقتخح الجراسات التجخيبية، 

 Aulls,  Shapka& Keating ,2003 ;السذكبلت الحدابية كسا أشارت بحلػ دراسات 
Jõgi & Kikas, 2016; Simon, Dedic, Hubbard& Hall ,2015;  . 

وفي نسؾذج السدار السفتخض فإف الستغيخ التابع ىؾ حل السذكبلت الحدابية 
فغية بسا يقتخح أف يكؾف ىحا الستغيخ ىؾ الستغيخ داخمي السشذأ في الشسؾذج ؛ وىؾ يفدخ الم

والسثابخة التي يسكؽ الشغخ إلييا  ،مؽ خبلؿ ثبلثة متغيخات : اإلدراؾ السكاني، والقمق السكاني
في الشسؾذج كستغيخات مدتقمة تسثل ثبلث أبشية مدتقمة لكشيا تختبط معا بعبلقات بيشية وتسثل 
في نفذ الؾقت متغيخات خارجية السشذأ بسا يعشي أنيا متغيخات اليسكؽ تفديخ ما بيا مؽ 

فدخ بؾاسظة متغيخات أخخػ ومعمؾمات تُ  ، إنساتبايؽ مؽ خبلؿ متغيخات أخخػ في الشسؾذج
تقع خارج الشسؾذج. ويخجـ متغيخ الفيؼ القخائي كستغيخ وسظي أو كشاقل لتأثيخ كل مؽ 

لقمق السكاني، والسثابخة إلى أداء التبلميح لحل السذكبلت الحدابية المفغية اإلدراؾ السكاني، وا
حيث يقتخح الشسؾذج السفتخض أف تكؾف العبلقات بيؽ كل مؽ اإلدراؾ السكاني والقمق السكاني 
والسثابخة مع حل السذكبلت الحدابية المفغية متؾقفة عمى أو يتؾسظيا تأثيخ الفيؼ القخائي 

 (.0)شكل
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ء عمى الشسؾذج السفتخض ونتائج الجراسات الدابقة ذات العبلقة بسجاؿ الجراسة بشا
 صيغ عجد مؽ الفخوض بذكل إجسالي عمى الشحؾ اآلتي:

الفخض األوؿ: يؤثخ كل مؽ اإلدراؾ السكاني، والفيؼ القخائي، والسثابخة  كل عمى 
 لجػ عيشة الجراسة.  مؾجبا في حل السذكبلت الحدابية المفغية  داال  حجة تأثيخا مباشخا 

في  داال  الفخض الثاني: يؤثخ كل مؽ اإلدراؾ السكاني، والسثابخة تأثيخا مباشخا مؾجبا 
في الفيؼ القخائي لجػ عيشة  داال  الفيؼ القخائي، بيشسا يؤثخ القمق السكاني تأثيخا مباشخا سالبا 

 الجراسة. 
سالبا في حل السذكبلت  داال  الفخض الثالث: يؤثخ القمق السكاني تأثيخا مباشخا  

 الحدابية المفغية لجػ عيشة الجراسة.  
الفخض الخابع: يؤثخ كل مؽ اإلدراؾ السكاني ، والقمق السكاني،  والسثابخة  كل عمى 
حجة تأثيخا غيخ مباشخ داؿ عبخ الفيؼ القخائي في حل السذكبلت الحدابية المفغية لجػ عيشة 

 الجراسة. 
 مشيج البحث وإجخاءاتو

 ( النموذج المفترض لتحليل مسار العالقات بين متغيرات الدراسة وحل المشكالت الحسابية اللفظية 1شكل)
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جـ السشيج الؾصفي لسبلءمتو لظبيعة الجراسة والستغيخات مؾضع االىتساـ ، استخ
حيث يحاوؿ البحث الحالي استكذاؼ بشية العبلقات الدببية بيؽ متغيخات )اإلدراؾ السكاني ، 
القمق السكاني، السثابخة عبخ السياـ ، الفيؼ القخائي( واألداء السختبط بحل السدائل المفغية لجػ 

 يح الرفيؽ الخابع والخامذ االبتجائي. عيشة مؽ تبلم
 :مجتسع البحث

سشيؾر يتألف مجتسع البحث مؽ جسيع تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ االبتجائي بسجرستي: 
بإحجػ مخاكد)سشيؾر( محافغة الفيـؾ لمعاـ الجراسي  2الحجيثة تعميؼ أساسى، وبشيؽ سشيؾر

مؾزعيؽ عمى الشحؾ  0.498ارؼ ، وانحخاؼ معيسشة  9.44ـ بستؾسط عسخ  2108-2109
 (:0السبيؽ بالججوؿ)

 (0ججوؿ)
 تؾزيع أفخاد مجتسع البحث مؽ الظالبات

 الشؾع االجتساعي الرف الجراسي السجرسة
 بشات أوالد

 65 92 الخابع سشيؾر الحجيثة تعميؼ أساسى
 62 86 الخامذ

 013 017 الخابع 2بشيؽ سشيؾر 
 009 014 الخامذ

 349 389 - السجسؾع
 

 الدراسة:عينة 
 العينة االستطالعية:

 مؽ البشات( مؽ 5مؽ األوالد،  01تمسيحا ) 05استخجـ الباحثاف عيشة قؾاميا 
تبلميح مجرسة سشيؾر الحجيثة تعميؼ أساسي بيجؼ التحقق مؽ مجػ مشاسبة المغة السدتخجمة 

فت نتائج السقاببلت في مقاييذ الجراسة ، ولتحجيج مجػ تجاوب التبلميح مع عباراتيا . وكذ
مع السذاركيؽ في ىحه التجخبة عؽ الحاجة لتغييخ المغة إلى استخجاـ ليجة مذبعة بثقافة أىل 

عيشة التحقق مؽ الخرائص  الفيـؾ مثل استخجاـ كمسة ديجؼ بجال مؽ ىحه عمى سبيل السثاؿ.
سيحا وتمسيحة تم 738لسا أف كاف قؾاـ مجتسع البحث مكؾنا مؽ  الديكؾمتخية ألدوات الجراسة:
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في الرفيؽ الخابع والخامذ االبتجائي بالسجرستيؽ لحا سحبت عيشة عذؾائية طبقية مؽ تبلميح 
وتمسيحات السجرستيؽ تحجد حجسيا مؽ خبلؿ تظبيق إحجػ معادالت تعييؽ حجؼ العيشات 

 عمى الشحؾ التالي:

)(1 2eN
N

n


  

 eلحجؼ السجتسع ، بيشسا تخمد N مد عؽ الحج األدنى لحجؼ العيشة، وتخ   nحيث تعبخ 
. وبشاء عمى ىحه السعادلة  0.05لسدتؾػ الخظأ العيشي والسقجر في ىحه الجراسة بالقيسة 

تمسيحا وتمسيحة، وحتى يسكؽ تجدئة ىحه العيشة " 259يربح الحج األدنى لحجؼ العيشة مداويا "
خخػ كعيشة أساسية لقدسيؽ أحجىسا لمتحقق مؽ الخرائص الديكؾمتخية لؤلدوات ، واأل

" . تكؾنت ىحه 259" بجال مؽ "311لئلجابة عؽ أسئمة الجراسة تؼ زيادة حجؼ العيشة ليربح "
تمسيحة  25تمسيحا،  35تمسيحة بالرف الخابع ،  27تمسيحا،  37( مؽ )311العيشة )ف=

تمسيحة بالرف  42تمسيحا،  44بالرف الخامذ بسجرسة سشيؾر الحجيثة لمتعميؼ األساسي، 
( ليربح بحلػ 2تمسيحة بالرف الخامذ مؽ مجرسة بشيؽ سشيؾر  48تمسيحا،  42الخابع، 

". قدست عذؾائيا لقدسيؽ 042" مؽ الرفيؽ الخابع والخامذ، وعجد البشات"058ؽ "عجد البشي
تمسيحا وتمسيحة(  051: األوؿ لمتحقق مؽ الخرائص الديكؾمتخية ألدوات الجراسة)مكؾنة مؽ 

مؽ تمسيحات  72مؽ الرفيؽ الخابع والخامذ،  تمسيحا   78)بؾاقع ، والثاني كعيشة أساسية
 . 0لئلجابة عؽ أسئمة الجراسة الرفيؽ الخابع والخامذ(

 :أدوات الدراسة
 استخجـ الباحثاف في ىحه الجراسة عجدا مؽ األدوات وذلػ عمى الشحؾ اآلتي:

  2أوأل : مقياس السثابخة*
طبلع الباحثيؽ عمى الجراسات الدابقة واألدبيات العخبية واألجشبية التي إمؽ خبلؿ       

  ى بعض السقاييذ التي صسست لقياس السثابخة مثلتشاولت متغيخ السثابخة ، واإلطبلع عم

                                                           
 (0صؾر التبلميح أثشا مخحمة التظبيق )ممحق 0
 (2جسيع السقاييذ في صؾرتيا األولية بالسمحق) 2
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Constantin, Holman, & Hojbotă (2011)  Locke& Latham(2002), Lufi & 
Cohen, (1987( ,Prendergast & Macphee (2018), Mägi, et al,. (2018) 
, Howard, & Crayne (2019( 

لتقييؼ مدتؾػ السثابخة في إنجاز مقياس السثابخة بشاء عمى ىحه السقاييذ أعج الباحثاف    
السياـ والتكميفات السجرسية لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية. ويتكؾف السقياس في صؾرتو 

 3مفخدة ؛ بعزيا صيغ في االتجاه الدالب وعجدىا عذخ مفخدات )أرقاميا  31السبجئية مؽ 
خيقة مؾجبة والبعض اآلخخ صيغ بظ(  29،  22،  20،  07،  05،  03،  7،  6،  5، 

ُيجاب عشيا مؽ خبلؿ مقياس متجرج مؽ نقاط ثبلث )أوافق، احيانا ،  مفخدة(.  21وعجدىا )
االستجابة الثانية  تحرل بيشسا درجات، ثبلث عمى "اإلستجابة األولى تحرل حيثأوافق( ال

، والثالثة عمى درجة واحجة وذلػ لمسفخدات التي صيغت في االتجاه السؾجب، عمى درجتيؽ 
سا السفخدات التي صيغت في االتجاه الدالب تتظمب عكذ مفتاح الترحيح بحيث تأخح بيش

" ، وتحرل استجابة أحيانا عمى درجتيؽ ، بيشسا تحرل استجابة 0االستجابة أوافق الجرجة "
 ال أوافق عمى ثبلث درجات .

  ثانيا : مقياس القمق السكانى
يات األجشبية التي تشاولت متغيخ بقة واألدبطبلع الباحثيؽ عمى الجراسات الداإمؽ خبلؿ      

  القمق السكانى، واإلطبلع عمى بعض السقاييذ مثل
Lawton (1994); Schmitz (1999); Ramirez et al., (2012); Lyons, et al., 
(2018) 

بسياـ ييجؼ إلى التعخؼ عمى شعؾر التمسيح أثشاء قيامو  السكانى مقياسا لمقمقأعج الباحثاف 
قج تدبب لو قمقا أو تؾتخا، أو مؾاقف نؾعية يظمب فييا مؽ الظفل إكساؿ أنذظة مكانية 

وكميا مؾاقف مؾاقف في صؾرتو األولية؛   (01). ويتكؾف السقياس مؽ مكانية تتحجػ قجراتو
مكانية تقجـ لمتمسيح فى شكل تقخيخػ أو صؾرة لسيسة مكانية معيشة متبؾعة بدؤاؿ:  ما 

 فيح ....... ؟ شعؾرؾ عشجما ُيظمب مشػ تش
لى مكاف تحىب إليو ألوؿ مخة بسفخدؾ وبعيجا إمثاؿ ما شعؾرؾ عشجما ُيظمب مشػ الحىاب 

عؽ مشدلػ؟. وقج حاوؿ الباحثاف اختيار عجد مؽ السثيخات البرخية السختبظة ببيئة الظفل 
 مثل استخجاـ الخخائط الجغخافية، الستاىة، تشفيح مياـ ذىشية مؽ خبلؿ صؾرة، واالستعانة
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برؾر مؽ الظبيعة .......إلخ بيجؼ إثارة مدتؾػ ما مؽ القمق السكاني لجػ الظفل، وبعج 
عخض كل صؾرة مؽ ىحه الرؾر يتؼ تؾجيو سؤاؿ لمظفل يكؾف متبؾعا بثبلثة بجائل عميو 
االختيار مؽ بيشيا . وبالظبع لؼ يكؽ الباحثاف ميتسيؽ بجقة اإلجابة أو صحة اإلجابة بقجر ما 

في ىحا االختبار مشربا عمى تذخيص ما الحؼ يذعخ بو الظفل مؽ قمق وتؾتخ كاف التخكيد 
، تختمف بجائل كل مؾقف مؽ ومخاوؼ أثشاء تشفيح مياـ تتظمب إدراؾ عبلقات مكانية. 

السؾاقف العذخة وفق كل مؾقف حيث يعبخ البجيل األوؿ عمى مدتؾػ عاؿ مؽ القمق السكاني 
ؽ القمق الستسثل في التخدد مع الخؾؼ لكشو يشجد ، ويعكذ البجيل الثاني مدتؾػ أقل م

ميستو ، وأخيخا يعكذ البجيل الثالث أدنى مدتؾيات القمق السكاني حيث تعبخ االستجابة عؽ 
 السزي قجما نحؾ إنجاز السظمؾب دوف أف يشتابو قمق أو خؾؼ او تؾتخ.  وبشاء عميو تحرل

، الستجابة الثانية)ب( عمى درجتيؽ ا تحرل بيشسا درجات، ثبلث اإلستجابة األولى)أ( عمى
والثالثة)ج( عمى درجة واحجة، وكمسا ارتفعت درجة السقياس كمسا دؿ ذلػ عمى قمق مكانى 

 مختفع.
 :ثالثًا: اختبار الفهم القرائى 

طبلع الباحثيؽ عمى الجراسات الدابقة واألدبيات األجشبية التي تشاولت متغيخ إمؽ خبلؿ      
 ,Lindeman’s (2000), Woodsطبلع عمى بعض السقاييذ مثل  الفيؼ القخائى ، واإل
Davis(2005) , Scharff, Başol, Özel, Özel-Yetkiner(2102)  أمكؽ تعييؽ ،

بعجيؽ عاميؽ رئيدييؽ لمفيؼ القخائي ىسا : الفيؼ الحخفي، والفيؼ االستجاللي بحيث يسكؽ مؽ 
تشتاج أو تقجيؼ تفديخ أو التؾصل خبلؿ تحجيج معشى كمسة وردت في الشص، أو التؾصل الس

لعبلقات سبب ونتيجة تقييؼ مدتؾػ الفيؼ القخائي لجػ الظفل. ومؽ خبلؿ االعتساد كحلػ عمى 
الكتب السقخرة عمى تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ االبتجائي أعج الباحثاف خسدة نرؾص 

ؾجيي المغة العخبية لغؾية )خسذ قظع( وذلػ في الرؾرة األولية لمسقياس نالت قبؾال مؽ م
وأشاروا جسيعا إلى مجػ مشاسبة ىحه الشرؾص  3بسخحمة التعميؼ األساسي بسحافغة الفيـؾ

                                                           
صالح حسنى أبو بكر      مدرس خبير لغة عربية  ن األستاذ.يتوجه الباحثان بالشكر لكل م3

ناصر الصوفى أحمد     ، أمانى عبد العظيم دمحم       مدرس لغة عربية ، 2بمدرسة بنين سنهور 
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يتعمق كل نص مشيا بسؾضؾع مختمف،  الخسدة لسدتؾػ التمسيح في الرفيؽ الخابع والخامذ.
خفي وفي نيايتو يتؼ تؾجيو أربعة أسئمة لمتمسيح بحيث تقيذ في مجسؾعيا الفيؼ القخائي الح

األستشتاج وتقجيؼ تفديخ ،  إلىواالستجاللي، حيث يقيذ الدؤاؿ األوؿ القجرة عمى التؾصل 
 إلىويقيذ الدؤاؿ الثانى قجرة التمسيح عمى التؾصل لسعشى كمسة،  ويقيذ الثالث التؾصل 

عبلقة سبب ونتيجة، أما الخابع فيقيذ الفكخة الخئيدة لمشص. و يرحح السقياس حيث يعظى 
صحيحة عمى السقياس درجة واحجة واالجابة، بيشسا تحدب االستجابة الخاطئة  لكل اجابة

 بالقيسة "صفخ"  .
 رابعًا: اختبار المذكالت الحدابية المفظية 

طبلع الباحثيؽ عمى الجراسات الدابقة واألدبيات  العخبية و األجشبية التي إمؽ خبلؿ    
  بلع عمى بعض السقاييذ مثلتشاولت متغيخ السذكبلت الحدابية المفغية ، واإلط

Mayer et al. (1997), Jolles (2013) , Boonen, van der Schoot, van 
Wesel, de Vries, &  Tam, et al., (2019).  

عبلوة عمى االطبلع عمى الكتب السقخرة عمى تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ أعج    
ية روعي فييا عجـ تكخار األفكار . مذكبلت حدابية لفغ 01الباحثاف اختبارا يذتسل عمى 
أرقاـ ومعادالت  إلىالمغة  تقييؼ قجرة التمسيح عمى تحؾيل إلىبالتالي ييجؼ ىحا االختبار 

لحميا. وتذتسل ىحه السذكبلت عمى الجسع والقدسة والظخح والسقارنة. ويظمب مؽ كل تمسيح 
ة مشيا. وقج عخضت ىحه قخاءة كل مذكمة بجقة ثؼ التفكيخ في التؾصل لحل صحيح لكل واحج

                                                                                                                                        
على تفضلهم بقراءة االختبار في  مدرس خبير لغة عربية بمدرسة سنهور االعدادية بنات

 باحثين . صورته األولية وتدوين بعض المالحظات لل
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لمتأكج مؽ أنيا تشاسب قجرات التمسيح  4السذكبلت عمى مجسؾعة مؽ السجرسيؽ الستخرريؽ
 وأف العسميات الحدابية البلزمة لحميا قج تؼ تجريديا لمعيشة مؽ قبل .

 خامدًا: مقياس القدرة المكانية 
( ويتكؾف مؽ 0978لح )استخجـ الباحثاف مقياس القجرة السكانية  إعجاد أحسج ذكى صا    
" أشكاؿ 6سمدمة مؽ األشكاؿ؛  كل سمدمة تتكؾف مؽ شكل رئيذ، وفى السقابل لو يؾجج" 21

معكؾسة.  ويظمب مؽ التمسيح أف يشتقى األشكاؿ السساثمة لمذكل الخئيذ مؽ الرف السقابل 
 لو، وأال يشتقي األشكاؿ السعكؾسة لو وذلػ بعج تجويخىا . 

 مثاؿ : 

 
أيزا ستجابات الخظأ لسقياس بحيث يعظى لكل استجابة صحيحة درجة واإلويرحح ا    

عجد االستجابات الخظأ،  جسع عجد االستجابات الرحيحة و ثؼ يبجرجة وال يحدب الستخوؾ، 
جابات الخظأ مؽ مجسؾع الرؾاب ويكؾف الشاتج ىؾ الجرجة الكمية التمسيح ثؼ يظخح مجسؾع اإل

 فى االختبار.
 :ة لسقاييذ الجراسةالخرائص الديكؾمتخي

حاوؿ الباحثاف في البجاية التحقق مؽ صجؽ السقاييذ الخسدة لمجراسة باستخجاـ طخيقة 
خاصة  Q-sorting طخيقة الترشيف السدساة بػ لمرجؽ ليدت شائعة بيؽ الباحثيؽ وىي 

؛ وىي طخيقة إبجاعية لمتحقق مؽ الرجؽ في السخاحل األولى مؽ البحث كظخيقة استظبلعية
يدؼ، حيث تجسع ىحه الظخيقة بيؽ صجؽ السحتؾػ وصجؽ البشية مؽ خبلؿ أحكاـ التسي

                                                           
عؾيذ أحسج سميساف مؾجو رياضيات بإدارة سشؾرس ، أسساء دمحم يؾجو الباحثاف الذكخ لكل مؽ األساتحة: : 4

حامج مجرس رياضيات بسجرسة نقاليفة االعجادية ، رجب صالح  مجرس أوؿ رياضيات  بسجرسة سشيؾر 
  عمى ماقجمؾه مؽ عؾف صادؽ لمباحثيؽ في ىحا االتجاه.االعجادية بشات 
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و التظابق أو يجسعؾف السفخدات في فئة معيشة طبقا لجرجة التساثل أالخبخاء الحيؽ يرشفؾف 
ة تححؼ أيزا )يعشي تسيد بيؽ( السفخدات التي التتظابق مع أو التي ميفيسا تقيدو. ىحه العس

. إنيا تسثل دليبل مؽ أدلة (Straub, et al., 2004, 20)سقتخحة التشدجؼ مع األبشية ال
يفتخض الرجؽ التسييدؼ أف السفخدات يجب أف تختبط بجرجة عالية الرجؽ التسييدؼ، حيث 

مع بعزيا البعض مقارنة بارتباطيا بسفخدات أخخػ تتعمق بأبشية أخخػ يفتخض نغخيا أنيا 
 غيخ مختبظة مع بشية ىحه السفخدات. 

ييجؼ . – Sorting  Qعسل الرجؽ التسييدؼ بعجة طخؽ؛ مشيا طخيقة الترشيف ويسكؽ
ىحا اإلجخاء لعدؿ السفخدات في بشية متعجدة األبعاد طبقا لسجاليا الشؾعي. وتؾجج طخيقتاف 

 لعسل ىحا:
: حيشسا ُيعظى السدتجيبؾف)غالبا خبخاء في  Exploratoryطخيقة استكذافية في الترشيف  -

تساـ( مقياسا مكؾنا مؽ مفخدات ويظمب مشيؼ تجسيع وتعييؽ مدسيات لكل السجاؿ مؾضع االى
فئة يسكؽ أف تتجسع فييا السفخدات)يعشي يحجد مدسى البعج ومجسؾعة السفخدات التي يسكؽ 

 أف تشتدب إليو( . 
: ُتدتخجـ حيشسا تكؾف فئات الترشيف  Confirmatoryطخيقة تؾكيجية في الفخز والترشيف  -

يظمب مؽ السدتجيبيؽ)غالبا خبخاء في مجاؿ ما( ترشيف كل مفخدة في مؾجؾدة مؽ قبل و 
إحجػ الفئات)قج تكؾف ىحه الفئات أبعادا ُمعخفة تعخيفا إجخائيا، وفي ضؾء التعخيف يعيؽ 

 مؾقع السفخدة وانتسائيا لكل ُبعج أو كل فئة(. 
 فقج اتبعشا الخظؾات اآلتية: Q-Sortingبالشدبة لجراسة الفخز باستخجاـ 

خضت السقاييذ الخسدة دوف تحجيج ىؾيتيا )في شكل مفخدات فقط( دوف تعخيف إجخائي ع (0)
ألؼ مقياس عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء السحكسيؽ االختراصييؽ في مجاؿ عمؼ الشفذ مؽ 

؛ بمغة أخخػ  بجوف إعيار 5(*01كميات التخبية، ورياض األطفاؿ، واآلداب عجدىؼ)
نغخية معخفة تعخيفا إجخائيا ، وما عمى  انتساءات السفخدات ألؼ مفيـؾ أو بشية

السحكسيؽ)السدتجيبيؽ( إال أف يقخأوا السفخدات الخاصة بكل مقياس عمى حجة ثؼ يحجيبؾا عؽ 
 سؤاؿ ىؾ"ماذا تقيذ مجسؾعة السفخدات ىحه" ؟ 

                                                           
 (3أنغخ السمحق) 5
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اآلتية  الرؾرتؼ الحرؾؿ عمى استجابات السحكسيؽ في شكل ججاوؿ مدتقمة، وتعخض  (2)
 السحكسيؽ: ستجابات بعضإل نسؾذجا  

 
. فقج استخجمشا الشدبة  Q- sortingكجليل كسي إلجخاء الفخز لمسقاييذ الخسدة بػاستخجاـ  (3)

التي ترف ندبة  the correct classification percentالسئؾية الرحيحة لمترشيف 
لكي السذاركيؽ مؽ السحكسيؽ الحيؽ صشفؾا السقياس ضسؽ اليجؼ مشو بذكل صحيح. 

الرحيحة حجدنا تكخار السدتجيبيؽ الحيؽ وضعؾا عبلمة صح عمى  نحدب ندبة الترشيف
% ترشيف 011السقاييذ التي حرمت عمى ندبة  الفئة الرحيحة السعشؾنة بساذا يقيذ ؟

صحيح كاف عجدىا "اثشاف" ، والسقاييذ التي حرمت عمى ندبة ترشيف صحيحة أعمى مؽ 
اليكؾف صادقا حيشسا تكؾف  % كاف عجدىا "خسدة مقاييذ" ، مع اعتبار أف السقياس71

مشخفزة؛ أقرج حيشسا تكؾف ندب الفخز فييا دوف أو تحت ندبة  ندبة الفخز أو الترشيف
% تذيخ 81(، آخحيؽ في اعتبارنا أف ندبة فخز تعادؿ أو أكبخ مؽ 2% )انغخ ججوؿ61
 أف السقياس يتستع بسدتؾػ جيج مؽ الرجؽ التسييدؼ.  إلى
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 (2ججوؿ)
 لمفخز بيؽ الخبخاء لمسقاييذ الخسدة ضسؽ فئة "ماذا يقيذ االختبار؟يحجد الشدب السئؾية  
 

 األداة 
استجابات الخبخاء ضسؽ الفئة الرحيحة فقط"اليجؼ مؽ 

 السقياس"
 

الشدبة السئؾية 
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 لمفخز

 %011 × × × × × × × × × × السثابخة
السذكبلت 

 الحدابية
× × × × × × × × × × 011% 

 %91 × × × × ×  × × × × فيؼ القخائيال
 %81 ×  × × ×  × × × × القجرة السكانية
 %91 × × × ×  × × × × × القمق السكاني

وقج حدبت ىحه الشدب مع اعتبار أف استجابات الخبخاء فيسا يتعمق باليجؼ مؽ القياس       
مؽ القمق السكاني  قج عؾلجت بقجر مؽ السخونة عمى سبيل السثاؿ االستجابة حؾؿ اليجؼ

بأنو" الخؾؼ مؽ األماكؽ الججيجة" يسكؽ اعتبار الخؾؼ أنو مسثل لمقمق، واف األماكؽ مسثمة 
لمسكاني، كسا أف استجابات العيشة بأنو اختبار لبلستجالؿ الحدابي أو الفيؼ المغؾؼ أو 

فغية، االستجالؿ المغؾؼ فقج صححت عمى أنيا مسثمة الختبار حل السذكبلت الحدابية الم
والفيؼ القخائي. وبشاء عمى ىحه االستجابات يسكؽ الحكؼ بذكل مبجئي عمى الرجؽ التسييدؼ 

 ألدوات الجراسة الخسدة.
 الرجؽ العاممي والتسييدؼ ألدوات الجراسة:

والستكذاؼ البشية العاممية لسقاييذ الجراسة : القمق السكاني، الفيؼ القخائي، السثابخة، 
لمفغية وفقا الستجابات العيشة ، فقج استخجـ أسمؾب التحميل العاممي حل السدائل الحدابية ا

 وقيؼ مع استخجاـ التجويخ الستعامج )الفاريساكذ( ، SPSS(v. 21)االستكذافي بؾاسظة 
( 3"، ويعخض الججوؿ )0، ومحػ كايدر لقيؼ الجحر الكامؽ األكبخ مؽ " 0.50تذبع قظعية 

 مق السكاني.لسفخدات مقياس الق EFAنتائج التحميل 
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 ( 3ججوؿ)
 وفقا الستجابات عيشة الجراسة عمى مقياس القمق السكانيEFA نتائج 

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل األوؿ

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 األوؿالعامل 

 رقؼ
 السفخدة

 التذبع عمى العامل الثاني

4 .786 8 .694 2 .804 
7 .736 9 .596 01 .733 
3 .718 0 .518 5 .585 

 1.646 2.858 قيؼ الجحر الكامؽ
 18.293 31.758 التبايؽ السفدخ

KMO, Bartlett .760 0.01P264.021,)36(2  

( أف تذبعات جسيع السفخدات عمى العامميؽ األوؿ والثاني 3مسا يبلحع عمى نتائج الججوؿ)
ايؽ الكمي السفدخ ، وأف قيسة التب0.50قج بمغت قيسا مخضية مؽ التذبع بل وتجاوزت السحػ 

  CFAكسا نفح الباحثاف التحميل العاممي التؾكيجؼ.%50.1 إلىبؾاسظة العامميؽ قج وصمت 
كإجخاء إحرائي متعجد الستغيخات يدتخجـ الختبار جؾدة تسثيل السفخدات التدع الشاتجة مؽ 

األوؿ التحميل العاممي االستكذافي لمسقياس كستغيخات مذاىجة لمستغيخيؽ الكامشيؽ)العامل 
( أدلة السظابقة لمشسؾذج ثشائي العامل لسقياس 4ويعخض الججوؿ)والثاني لمقمق السكاني(. 

 (051القمق السكاني وفقا الستجابات عيشة الجراسة)ف=
 (4ججوؿ)

 أدلة السظابقة لمشسؾذج ثشائي العامل لسقياس القمق السكاني 
الشسؾذج الشاتج 

 EFAمؽ 
 أدلة السبلءمة

 P CMIN/df IFI TLI CFI RMR GFI RMSEA 

 050. 950. 034. 959. 943. 961. 1.37 098. 35.649 ثشائي العامل

مسا يبلحع أف جسيع أدلة السظابقة وصمت لمسحػ، عبلوة عمى أف قيسة مخبع كاؼ لؼ تكؽ 
دالة بسا يؤكج عمى مظابقة الشسؾذج ثشائي العامل لسقياس القمق السكاني لبيانات العيشة. 

 (الشسؾذج البشائي لمسقياس2)ويغيخ الذكل

2
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كسا أمكؽ التحقق مؽ الرجؽ التسييدؼ لمسقياس مؽ خبلؿ االعتساد عمى بيانات مرفؾفة 

Factor Score Weights (5السبيشة بالججوؿ) 
 

 (: قيؼ أوزاف الجرجات عمى عاممي القمق السكاني كسؤشخ لمرجؽ التسييدؼ 5ججوؿ)
عامبل 
 السقياس

2 10 5 1 9 8 3 4 7 

 170. 222. 170. 119. 090. 068. 003. 003. 01. وؿاأل
 003. 004. 003. 002. 001. 001. 5. 1. 21. الثاني

مسا يبلحع أف تذبعات السفخدات الخاصة بالعامل األوؿ أكبخ مؽ تذبعاتيا عمى العامل 
الثاني السشافذ لو، كسا اف تذبعات السفخدات الخاصة بالعامل الثاني أكبخ لؾ قؾرنت 

عاتيا عمى العامل األوؿ بسا يؤكج عمى تحقق الرجؽ التسييدؼ لمسقياس. واستخجمت بتذب
( عؽ 6نفذ اإلجخاءات لمتحقق مؽ صجؽ مقياس السثابخة. وتكذف الشتائج السبيشة بالججوؿ)

 لمسقياس وفقا الستجابات عيشة الجراسة EFAنتائج 
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  (6ججوؿ)
 لسفخدات مقياس السثابخة EFAنتائج 

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل األوؿ

 رقؼ
 السفخدة

التذبع 
عمى 

العامل 
 الثاني

 رقؼ
 السفخدة

 التذبع عمى العامل الثالث

28 .743 7 .745 12 .717 
26 .662 6 .740 8 .686 
27 .638 5 .670 23 .604 
25 .598 20 .504 - - 

 1.21 1.89 - 2.43 قيؼ الجحر الكامؽ
 10.968 17.21 - 22.054 التبايؽ السفدخ

KMO, Bartlett .694 0.01P281.426,)91(2  
( أف تذبعات جسيع السفخدات عمى العؾامل الثبلثة قج بمغت 6مسا يبلحع عمى نتائج الججوؿ)

، وأف قيسة التبايؽ الكمي السفدخ بؾاسظة 0.50قيسا مخضية مؽ التذبع بل وتجاوزت السحػ 
  CFAاحثاف التحميل العاممي التؾكيجؼكسا نفح الب.%50.24 إلىىحه العؾامل قج وصمت 

( أدلة 7لمتحقق مؽ مجػ مظابقة الشسؾذج ثبلثي العامل لمبيانات. وتغيخ نتائج الججوؿ)
 .السظابقة لمشسؾذج ثبلثي العامل

 (7ججوؿ)
 أدلة السظابقة لمشسؾذج ثبلثي العامل لسقياس السثابخة

 الشسؾذج الشاتج 
 EFAمؽ 

 أدلة السبلءمة

 P CMIN/df IFI TLI CFI RMR GFI RMSEA 

 039. 945. 042. 947. 927. 952. 1.221 159. 48.843 ثبلثي العامل

مسا يبلحع أف جسيع أدلة السظابقة وصمت لمسحػ، عبلوة عمى أف قيسة مخبع كاؼ لؼ تكؽ 
دالة بسا يؤكج عمى مظابقة الشسؾذج ثبلثي العامل لسقياس السثابخة لبيانات العيشة. ويغيخ 

 (الشسؾذج البشائي الشيائي لسقياس السثابخة.3الذكل)

2
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كسا أمكؽ التحقق مؽ الرجؽ التسييدؼ لمسقياس مؽ خبلؿ االعتساد عمى بيانات مرفؾفة 
Factor Score Weights (8السبيشة بالججوؿ) 

 
 

  (8ججوؿ)
 قيؼ أوزاف الجرجات عمى العؾامل الثبلثة كسؤشخ لمرجؽ التسييدؼ لسقياس السثابخة

 

عؾامل 
 لسقياسا

23 8 12 20 5 6 7 25 27 26 28 

 األوؿ
.044 .020 .039 

-
.006 -.001 

-
.001 -.002 .153 .088 .204 .131 

- 011. الثاني
.026 .009 .123 .174 .199 .255 -.002 -

.001 
-

.003 -.002 

- 190. 097. 212. الثالث
.022 .006 .007 .009 .055 .032 .074 .047 
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لسفخدات الخاصة بالعامل األوؿ أكبخ مؽ تذبعاتيا عمى العامل مسا يبلحع أف تذبعات ا
الثاني والثالث السشافديؽ لو، وىكحا بالشدبة لمعامميؽ اآلخخيؽ بسا يؤكج عمى تحقق الرجؽ 
التسييدؼ لمسقياس. كسا طبقت نفذ اإلجخاءات مؽ التحميل العاممي االستكذافي والتؾكيجؼ 

( تذبعات مفخدات اختبار الفيؼ القخائي عمى 9الججوؿ) الختبار الفيؼ القخائي. وتغيخ نتائج
 العؾامل الشاتجة وكحلػ قيؼ الجحور الكامشة والتبايشات السفدخة.

 (9ججوؿ)
 تذبعات مفخدات اختبار الفيؼ القخائي عمى العؾامل الشاتجة وكحلػ قيؼ الجحور الكامشة والتبايشات السفدخة 

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل األوؿ

 قؼر 
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل الثاني

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل الثالث

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
 العامل الخابع

16 .791 7 .718 19 .857 4 .762 
12 .707 9 .683 18 .729 2 .708 
15 .667 3 .627 20 .676 17 .671 
10 .600 6 .596 - - - - 
- - 11 .565 - - - - 

 1.27 1.31 1.36 5.43 جحر الكامؽقيؼ ال
 8.475 - 8.758 9.042  36.193 التبايؽ السفدخ

KMO, Bartlett .843 0.01P,1.806)105(2  
( أف تذبعات جسيع السفخدات عمى العؾامل األربعة قج 9مسا يبلحع عمى نتائج الججوؿ)

تبايؽ الكمي السفدخ ، وأف قيسة ال0.50بمغت قيسا مخضية مؽ التذبع بل وتجاوزت السحػ 
كسا نفح الباحثاف التحميل العاممي .%62.47 إلىبؾاسظة ىحه العؾامل قج وصمت 

لمتحقق مؽ مجػ مظابقة الشسؾذج رباعي العامل لمبيانات. وقج وجج أف   CFAالتؾكيجؼ
مسا ميج  74.إلى  54.التبايشات السذتخكة بيؽ العؾامل األربعة الشاتجة عالية تخاوحت بيؽ 

ر التحميل العاممي التؾكيجؼ اليخمي لبلختبار كسخحمة ثانية.  وتغيخ نتائج الختبا
 ( أدلة السظابقة لمشسؾذج اليخمي الختبار الفيؼ القخائي.01الججوؿ)
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 (01ججوؿ)
 أدلة السظابقة لشسؾذج التحميل العاممي التؾكيجؼ مؽ الجرجة الثانية الختبار الفيؼ القخائي

 P CMIN/df IFI PRATIO CFI RMR RMSEA 

155.4 .000 1.83 .907 .810 .904 .014 .075 

مسا يبلحع أف جسيع أدلة السظابقة وصمت لمسحػ، إال أف قيسة مخبع كاؼ كانت دالة؛ لحا 
يسكؽ االعتساد عمى ندبة مخبع كاؼ لجرجة الحخية التي تؤكج عمى مظابقة الشسؾذج حيث 

كانت أكبخ مؽ  PRATIOلشسؾذج  "، كسا أف مؤشخات بداطة ا2كانت أقل مؽ القيسة"
بسا يؤكج عمى مظابقة الشسؾذج التؾكيجؼ مؽ الجرجة الثانية الختبار الفيؼ القخائي  0.50

(الشسؾذج البشائي اليخمي الختبار الفيؼ القخائي وفقا 4لبيانات العيشة. ويغيخ الذكل)
 الستجابات عيشة الجراسة.

 
 

مي االستكذافي والتؾكيجؼ والتسييدؼ الختبار كسا طبقت نفذ اإلجخاءات مؽ التحميل العام
( تذبعات مفخدات اختبار 00حل السذكبلت الحدابية المفغية. وتغيخ نتائج الججوؿ)

2
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السذكبلت الحدابية المفغية عمى العؾامل الشاتجة وكحلػ قيؼ الجحور الكامشة والتبايشات 
 السفدخة. 

 (00ججوؿ)
 المفغية عمى العؾامل الشاتجة وكحلػ قيؼ الجحور الكامشة والتبايشات السفدخة تذبعات مفخدات اختبار السذكبلت الحدابية 

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
العامل 

 األوؿ

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى 
العامل 

 الثاني

 رقؼ
 السفخدة

التذبع عمى العامل 
 الثالث

3 .831 6 .842 10 .734 
2 .718 7 .699 5 .656 
8 .643 9 .530 4 .585 

 1.07 1.31 2.93 لجحر الكامؽقيؼ ا
 11.86 14.53 - 32.6 التبايؽ السفدخ

KMO, Bartlett .730 0.01P,5.255)36(2 
 

( أف تذبعات جسيع السفخدات عمى العؾامل الثبلثة قج 00مسا يبلحع عمى نتائج الججوؿ) 
السفدخ  ، وأف قيسة التبايؽ الكمي0.50بمغت قيسا مخضية مؽ التذبع بل وتجاوزت السحػ 

كسا نفح الباحثاف التحميل العاممي .%58.99بؾاسظة ىحه العؾامل قج وصمت إلى 
لمتحقق مؽ مجػ مظابقة الشسؾذج ثبلثي العامل لمبيانات. وقج وجج أف   CFAالتؾكيجؼ

التبايشات السذتخكة بيؽ العؾامل الثبلثة الشاتجة عالية أيزا مسا ميج الختبار التحميل العاممي 
( أدلة السظابقة لمشسؾذج 02يخمي لبلختبار كسخحمة ثانية.  وتغيخ نتائج الججوؿ)التؾكيجؼ ال

 اليخمي الختبار حل السدائل الحدابية المفغية. 
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 (02ججوؿ)
 أدلة السظابقة لمشسؾذج اليخمي الختبار حل السدائل الحدابية المفغية 

 أدلة السظابقة

 P CMIN/df IFI TLI CFI RMR GFI RMSEA 

32.7 .066 1.49 .955 .922 .953 .114 .957 .057 

مسا يبلحع أف جسيع أدلة السظابقة وصمت لمسحػ، عبلوة عمى أف قيسة مخبع كاؼ لؼ تكؽ 
دالة بسا يؤكج عمى مظابقة نسؾذج التحميل العاممي التؾكيجؼ مؽ الجرجة الثانية )اليخمي( 

ختبار حل السذكبلت الحدابية (الشسؾذج البشائي الشيائي ال5لبيانات العيشة. ويغيخ الذكل)
 المفغية.

  

 
 
 
 
 
 

2
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وأخيخا مع استعخاض محجود ألدبيات البحث الستعمقة باالختبارات السعشية بقياس القجرة 
السكانية فقج وجج أف يؾجج قميل مؽ أدوات التقييؼ او القياس السرسسة لتقييؼ جؾانب اإلدراؾ 

في -كسا لؼ تؾجج دراسات سابقة (Reid & Jutai, 1997, 82)البرخؼ كسا أشار بحلػ 
قج اىتست بتقشيؽ اختبار القجرات العقمية األولية )إعجاد أحسج زكي  -حجود اطبلع الباحثيؽ

صالح(؛ لحا فقج اعتسج الباحثاف عمى بعض أدلة الرجؽ التسييدؼ ومشيا معامل ارتباط 
قيؼ االرتباط ( 03السفخدات بالجرجة الكمية بعج ححؼ درجة كل مفخدة، ويبيؽ الججوؿ )

بالجرجة الكمية السرححة لكل مفخدة مؽ مفخدات مقياس القجرة السكانية السدتخجـ في الجراسة 
 الحالية

 (03ججوؿ)
 قيؼ االرتباط بالجرجة الكمية السرححة لكل مفخدة مؽ مفخدات مقياس القجرة السكانية 

 معامل االرتباط السرحح سفخدةال معامل االرتباط السرحح السفخدة معامل االرتباط السرحح السفخدة
1 .438 8 .623 15 .453 

2 .628 9 .489 16 .695 

3 .467 10 .528 17 .526 

4 .569 11 .301 18 .478 

5 .540 12 .519 19 .464 

6 .551 13 .575 20 .638 

7 .449 14 .652 - - 

ة بعج ححؼ درجة مسا يبلحع أف جسيع قيؼ معامبلت االرتباط بيؽ كل مفخدة بالجرجة الكمي
بسا  50.% مؽ السفخدات تجاوزت قيسيا القيسة السحكية  61بل وأف  50.السفخدة قخيبة مؽ 

يذيخ لتستع السقياس بجرجة مقبؾلة مؽ الرجؽ التسييدؼ، كسا يذيخ في ضؾء وجية نغخ 
البعض مؽ الباحثيؽ إلى مجػ االتداؽ بيؽ مفخدات السقياس وميميا لقياس نفذ البشية بسا 

ج الختبار بشاء عاممي أحادؼ العامل مؽ خبلؿ إجخاءات التحميل العاممي التؾكيجؼ  يسي
( فيسا مخشحتاف لمححؼ ضسؽ إجخاءات الرجؽ البلحقة 00، 0باستثشاء السفخدتيؽ أرقاـ )
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( أدلة السظابقة لمشسؾذج األحادؼ لسقياس القجرة 04لشفذ السقياس. وتغيخ نتائج الججوؿ)
 السكانية

 (04ججوؿ)
 ة السظابقة لمشسؾذج األحادؼ لسقياس القجرة السكانيةأدل

 P CMIN/df IFI TLI CFI RMR RMSEA 

150.33 .174 1.114 .978 .974 .977 .025 .028 

مسا يبلحع أف جسيع أدلة السظابقة وصمت لمسحػ، عبلوة عمى أف قيسة مخبع كاؼ لؼ تكؽ 
تؾكيجؼ األحادؼ لبيانات العيشة. ومسا دالة بسا يؤكج عمى مظابقة نسؾذج التحميل العاممي ال

( ححفتا مؽ التحميل العاممي التؾكيجؼ نغخا ألف تذبعاتيا 00،  0يبلحع أف السفخدتيؽ)
بالعامل العاـ لؼ تكؽ دالة، كسا أف ححفيسا أدػ لتحدؽ جؾدة السظابقة لمشسؾذج. ويغيخ 

السكاني.( الشسؾذج البشائي الشيائي أحادؼ العامل لسقياس اإلدراؾ 6الذكل)

 

2
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 ثبات مقاييس الدراسة:
حيشسا يتؼ تقجيخ البارامتخات في ضؾء نساذج السعادلة البشائية فإنو مؽ الذائع أف نقخر ثبات 

 ,Bacon, D., Sauer, P.L., &Young, M., 1995)األبشية السسثمة في الشسؾذج 
بخغؼ أف دقتو . وقج شاع بيؽ الباحثيؽ استخجاـ ألفا كخونباخ لتقجيخ معامل الثبات (394

محكؾمة بافتخاضات مشيا عجـ ارتباط أخظاء مفخدات السقياس ، وأف تقيذ األداة بشية 
واحجة)أحادية البعج(، وأف يكؾف لكل الجرجات نفذ التبايشات الحقيقية، وأف يكؾف لكل 

 ,Watkins)السفخدات نفذ العبلقة بالبشية السقاسة بسا يعشي تعادؿ التذبعات عمى العامل 
M.W.,2017,1114) فمؾ حجث انتياؾ ليحه االفتخاضات ربسا يؤدؼ ذلػ إلى تزخؼ أو .

إضعاؼ تقجيخ ثبات السجتسع . لؤلسف يتؼ تجاىل ىحه االفتخاضات عشج حداب ألفا ، وبخغؼ 
ذلػ يعتسج الباحثؾف بذكل شائع عمى استخجاـ ىحا السؤشخ اإلحرائي لثبات السقاييذ. وقج 

تسج عمى تمػ االفتخاضات غيخ الؾاقعية وىي تقجيخات الثبات أصبح ىشاؾ مجاخل بجيمة التع
حيث يعتسج ىحا السجخل  Model – based reliability estimatesالسبشية عمى نسؾذج 

عمى افتخاضات أقل وأكثخ واقعية كسا اف ىحا السجخل يقيؼ الثبات بذكل مشاسب لبلختبارات 
اـ مقاييذ متعجدة لمثبات واليكؾف متعجدة األبعاد. وفي ضؾء ىحا التؾجو يجب استخج

االعتساد عمى ألفا فقط ألنيا قج التكؾف مشاسبة خاصة مع انتياؾ االفتخاضات؛ وبشاء عميو 
، وتقجيخ  Composite reliability(CR)قج يكؾف البجيل تقجيخ ثبات البشية أو التخكيب  

مبشية العاممية، كسا التي تسثل مقياسا لبلتداؽ الجاخمي ل AVEمتؾسط التبايؽ السدتخمص 
أنيا تسثل مؤشخا لمرجؽ التسييدؼ لمبشية العاممية أيزا. وقج حجد كل مؽ فؾرنيل، 

( قيسا قظعية لسؤشخؼ ثبات البشية، ومتؾسط التبايؽ السدتخمص بحيث أف 0980والركخ)
5.0&6.0  AVECR  تجلل عمى االتداؽ أو التجانذ الجاخمي لمبشية العاممية

عبلوة عمى تقجيخ ثبات ألفا لمسقاييذ الفخعية والسقياس ككل في حالة تذبع العؾامل الكامشة ، 
الكامشة مؽ الجرجة األولى عمى عامل عاـ مؽ الجرجة الثانية كسا في اختبارؼ: الفيؼ القخائي، 
وحل السذكبلت الحدابية المفغية. وقج أمكؽ لمباحثيؽ بظخيقة يجوية تقجيخ قيؼ ثبات البشية، 

 (:0قاييذ الخسدة استعانة بالسعادلة)لكل الس
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(Fornell, & Larker, 1981, 45) 
ويسكؽ التعبيخ عؽ السعادلة األولى بأف ثبات التخكيب عبارة عؽ مجسؾع مخبعات التذبعات 

مزافا إليو مجسؾع تبايشات  عمى العامل مقدؾمة عمى مجسؾع مخبعات التذبعات عمى العامل
لكل مقياس مؽ السقاييذ الخسدة   CR( قيؼ ثبات ألفا وثبات 05ويبيؽ الججوؿ). الخظأ

 لمجراسة . 
 (05ججوؿ)

 قيؼ ثبات ألفا وثبات البشية لكل مقياس مؽ مقاييذ الجراسة 
 السفخدات السقياس  2  21 e  السفخدات ألفا   2  21 e  CR ألفا 

 
 القمق

 السكاني

7 .67 .449 .551  
 

0.770 

1 .43 .185 .815  
 

0.828 

 
 

0.792 
4 .74 .548 .452 2 .81 .656 .344 
3 .65 .423 .577 10 .49 .240 .76 
8 .59 .348 .652 5 .38 .144 .856 
9 .50 .25 .75 - - - - 

 
 
 

 اإلدراؾ
 السكاني

2 .63 .397 .603  
 
- 

12 .53 .281 .719  
 

0.997 

 
 

0.734 
3 .46 .212 .788 13 .60 .36 .64 
4 .55 .303 .697 14 .66 .436 .564 
5 .53 .281 .719 15 .44 .194 .806 
6 .56 .314 .686 16 .72 .518 .482 
7 .44 .194 .806 17 .51 .260 .74 
8 .65 .423 .577 18 .44 .194 806 
9 .47 .221 .779 19 .44 .194 .806 - 
10 .54 .292 .708 20 .65 .423 .577 

 
 

 السثابخة

28 .52 .27 .73  
 

0.768 

5 .51 .26 .74  
 

0.799 

0.769 
26 .64 .41 .59 20 .37 .14 .86 
27 .42 .18 .82 12 .56 .31 .69  
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 السفخدات السقياس  2  21 e  السفخدات ألفا   2  21 e  CR ألفا 
25 .54 .29 .71 8 .34 .12 .88 0.783 
7 .64 .41 .59  23 .59 .35 .65 
6 .58 .34 .66 - - - - 

 
السدائل 

 المفغية

3 .66 .44 .56  
 
- 

9 .65 .42 .58  
 

0.828 

 
 

0.729 
2 .75 .56 .44 10 .47 .22 .78 
8 .52 .27 .73 5 .45 .20 .8 
6 .75 .56 .44 4 .46 .21 .79 
7 .57 .33 .67 - - - - 

 
 
 

 الفيؼ
 القخائي

16 .66 .44 .56  
 
 
 
- 

11 .81 .66 .34  
 
 

0.922 

 
 
 

0.746 
 
 

12 .63 .47 .53 19 .71 .50 .50 
15 .66 .44 .56 18 .83 .69 .31 
10 .69 .47 .23 20 .70 .49 .51 
7 .53 .28 .72 4 .74 .54 .46 
9 .52 .27 .73 2 .53 .28 .72 
3 .59 .35 .65 17 .64 41 .59 
6 .55 .30 .70 - - - - 

و الجرجات الكمية قج بمغت أيبلحع اف جسيع قيؼ معامبلت ثبات ألفا سؾاء لمسقاييذ الفخعية 
سة، كسا أف جسيع بل وتجاوزت جسيعيا ىحه القي 0.70القيسة القظعية لسعامل الثبات السقبؾؿ 

بسا يذيخ إلى أف جسيع السقاييذ  0.779إلى  0.979قيؼ ثبات البشية قج تخاوحت بيؽ 
ستخجاـ في الخسدة السدتخجمة في الجراسة تتستع بقجر مقبؾؿ مؽ الثبات الحؼ يؤىميا لئل

 التحميبلت البلحقة. 
 ترحيح االستجابات عبر مقاييس الدراسة:

 6ي صؾرتو الشيائية*أوال: مقياس القمق السكاني ف
يتكؾف السقياس في صؾرتو الشيائية مؽ تدع مؾاقف تثيخ القمق السكاني لجػ الظفل بحيث 
ترحح االستجابات مؽ خبلؿ ثبلثة بجائل يختار الظفل مؽ بيشيا بجيبل واحجا ؛ فيعظى 

                                                           
6
 (4أنظر ملحق مقاييس الدراسة في صورتها النهائية)ملحق 
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والجرجة " إذا كاف االختيار لمبجيل"ب" ، 2" إذا كاف االختيار لمبجيل "ا"، والجرجة "3الجرجة "
" درجات 9" ، وأقل درجة"27" إذا كاف االختيار لمبجيل "ج"، وبالتالي تربح أعمى درجة "0"

 عى ىحا السقياس. 
 ثانيا: مقياس اإلدراك المكاني في صهرته النهائية:

سمدمة مؽ االشكاؿ؛  كل سمدمة تتكؾف مؽ " 08يتكؾف السقياس في صؾرتو الشيائية مؽ "
، ويرحح مؽ خبلؿ إعظاء درجة واحجة أشكاؿ معكؾسة 6لو شكل رئيدى  وفى السقابل 

صحيحة لبلختيار الرحيح وفقا لسفتاح الترحيح ويعظى درجة بالدالب لبلختيار الخظأ ثؼ 
 تظخح الجرجاتؽ ويكؾف الشاتج مسثبل لجرجة التمسيح في االختبار.

 ثالثا: مقياس السثابخة في صؾرتو الشيائية
 7،  6،  5" مفخدة )ثبلث مفخدات مشيا أرقاـ 00ائية مؽ "يتكؾف السقياس في صؾرتو الشي

 25،  24،  23،  21،  02سالبة ( بيشسا يؾجج ثساني مفخدات أخخػ في االتجاه اإليجابي )
( يجاب عشيا مؽ خبلؿ مقياس ليكخت الثبلثي) أوافق، أحيانا، ال أوافق(  28،  27،  26، 

ة عؽ تستع التمسيح بجرجة عالية مؽ السثابخة، " الستجابة أوافق السعبخ 3بحيث تعظى الجرجة"
" الستجابة الأوافق التي تعبخ عؽ درجة مشخفزة مؽ 0" الستجابة أحيانا، والجرجة"2والجرجة"

 درجة.  07درجة ، بيشسا أقل درجة "  27السثابخة. وبالتالي فإف أعمى درجة 
 رابعا: اختبار الفهم القرائي في صهرته النهائية

" سؤاال بحيث يجاب عشيا مؽ خبلؿ 05الفيؼ القخائي في صؾرتو الشيائية مؽ "يتكؾف اختبار 
" لئلجابة الرحيحة، والجرجة "صفخ" لئلجابة الخظأ ؛ وبالتالي تربح 0إعظاء الجرجة "

 " درجة، وأقميا " الرفخ". 05الجرجة الشيائية عمى االختبار "
 شيائيةخامدا: اختبار السذكبلت الحدابية المفغية في صؾرتو ال
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ويرحح يتكؾف اختبار السدائل المفغية في صؾرتو الشيائية مؽ تدع مدائل حدابية لفغية، 
السقياس وفقا لسفتاح ترحيح  بحيث كل خظؾة صحيحة تحدب بجرجة، والشاتج الشيائى 

 . (5بجرجة ثؼ تجسع الجرجات مخفق مفتاح الترحيح بالسمحق )
 خطهات جمع البيانات: 

عمى عيشة مؽ تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ بسجرستي: سشيؾر طبقت أدوات الجراسة 
بسخكد سشيؾر بسحافغة الفيـؾ وذلػ في شكل  2الحجيثة لمتعميؼ األساسي ، وبشيؽ سشيؾر

جمدات جساعية وفخدية امتجت ألسبؾع مع بجاية الفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي 
المغة الجارجة مع األطفاؿ حتى ـ ، وقج نفح تظبيق األدوات مدتخجميؽ  2108-2109

يتسكشؾا مؽ فيؼ عبارات السقاييذ الخسدة السختمفة ، كسا استخجـ الباحثاف مكافآت مادية 
وتعديدا معشؾيا لتذجيع العيشة عمى االلتداـ بإنياء ىحه السقاييذ. ومسا لفت انتباه الباحثيؽ 

خػ والحرؾؿ عمى ندخ مجػ شغف البعض مؽ أفخاد العيشة إلعادة تظبيق األدوات مخة أخ
مع الباحثيؽ  كبيخا   مؽ ىحه السقاييذ رغبة في اختبار أنفديؼ . وقج أبجػ أفخاد العيشة تعاونا  

 عشج تظبيق أدوات الجراسة. 
 أساليب التحميل اإلحرائي لمبيانات:

استخجـ الباحثاف عجدا مؽ أساليب التحميل اإلحرائي استعانة بحدمة 
SPSS(23),AMOS(21) نحخافات السعيارية ومعامبلت يخ الستؾسظات واإلوىي: تقج

تذخيص اعتجالية البيانات، وتقجيخ معامبلت االرتباط البيشية في مرفؾفة االرتباط بيؽ 
متغيخات الجراسة، التحميل العاممي االستكذافي والتؾكيجؼ، وتحميل السدار لمعبلقات الدببية 

نفحت بظخيقة يجوية لتقجيخ داللة  بيؽ متغيخات الجراسة، عبلوة عمى استخجاـ معادالت
، وكحلػ تقجيخ Sobel, Aronian, Goodmanالتأثيخات غيخ السباشخة باستخجاـ اختبارات 

لكل مؽ فؾرنيل، الركخ،  Composite Reliability (CR)معامبلت ثبات البشية العاممية 
0980 . 
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 نتائج الدزاسة ومهاقصتوا
عبلقات الدببية بيؽ حل السذكبلت ييجؼ البحث الحالي إلى استكذاؼ بشية ال

الحدابية المفغية لجػ تبلميح الرفيؽ الخابع والخامذ االبتجائي وكل مؽ اإلدراؾ السكاني، 
والقمق السكاني، والسثابخة، والفيؼ القخائي . ولتحقيق أىجاؼ البحث اتبع الباحثاف استخاتيجية 

 (:7لمتحميل عمى الشحؾ السبيؽ بالذكل)

 
 إحراءات وصفية، مرفؾفة االرتباط، تذخيص االرتباط  الخظي الستعجد: الخطهة األولى 

قبل الذخوع في تحميل البيانات قجرت اإلحراءات الؾصفية لستغيخات الجراسة) الستؾسظات، 
 VIFواالنحخافات السعيارية، ومعاممي االلتؾاء والتفمظح لكل متغيخ، عبلوة عمى تقجيخ 

فييا بيؽ متغيخات الجراسة(، ىحا باإلضافة إلى إعجاد لتذخيص مجػ وجؾد ارتباطات مبالغ 
( كل ىحه البيانات 06مرفؾفة باالرتباطات البيشية بيؽ متغيخات الجراسة. ويغيخ الججوؿ)

 (051لجػ عيشة الجراسة الحالية)ف=
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 مسا يبلحع أف:

خات، حيث ( البيانات التعاني مؽ االلتؾاء بسا يذيخ العتجالية تؾزيع البيانات لكل الستغي0)
عمسا باف الباحثيؽ  1إف قيسة االلتؾاء تقع في حجود القاعجة الستعارؼ عمييا بيؽ الباحثيؽ 

 قج اعتسجا في تقجيخ االلتؾاء عمى السعادلة اآلتية:

SD
MedianMean

Skeweness
)(3 

 

حيث إف  multicollinearity(البيانات التعاني مؽ مذكبلت االرتباط الخظي الستعجد 2)
 .Toleranceجسيع قيؼ عامل تزخؼ التبايؽ جاءت دوف القيؼ القظعية وكحلػ قيؼ 

( تذيخ نتائج مرفؾفة االرتباط البيشية لستغيخات الجراسة إلى ارتباط مؾجب داؿ إحرائيا 3)
بيؽ القجرة عمى حل السدائل الحدابية المفغية وكل مؽ اإلدراؾ السكاني 0.01 عشج مدتؾػ 

ائي، بيشسا كاف االرتباط سالبا غيخ داؿ مع القمق السكاني، ومؾجبا غيخ داؿ مع والفيؼ القخ 
بيؽ اإلدراؾ السكاني والفيؼ   0.01السثابخة. ووجج ارتباط داؿ مؾجب عشج مدتؾػ داللة 

 . 0.05القخائي، واإلدراؾ السكاني والسثابخة ، وكحلػ القمق السكاني عشج مدتؾػ داللة 
االرتباط بيؽ الستغيخات عمى أف البيانات التعاني مؽ مذكبلت  ( تؤكج نتائج مرفؾفة4)

 0.80سؾاء الستعمقة باالرتباط الخظي الستعجد حيث التؾجج ارتباطات بيشية تجاوزت قيؼ 
أو مايدسى بالتبايؽ الذائع الحؼ يعدػ  CVMفأكثخ، كسا أف البيانات التعاني مؽ مذكبلت 

 لظخيقة القياس. 
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نحجار الخظي باعتبار أنو يسثل حميل السدار ىي نفذ افتخاضات اإل( بسا أف افتخاضات ت5)
سمدمة مؽ خظؾات االنحجار الستتابعة؛ لحا فقج قجرت افتخاضية استقبلؿ األخظاء التي يؤدؼ 
انتياكيا لسذكبلت في التحميل. ويعبخ ىحا االفتخاض عؽ أنو ليذ ىشاؾ ارتباط متدمدل 

serial correlation دبة خظأ التؤثخ في حجؼ الخظأ لمحالة التالية(. )يعشي لكل حالة ن
واألخظاء ىي البؾاقي أو الفخوؽ بيؽ الجرجة الحقيقية )الفعمية( لمحالة، والجرجة السقجرة 
باستخجاـ معادلة االنحجار. وحيشسا اليكؾف ىشاؾ ارتباط متدمدل؛ فيحا يعشي أف حجؼ البؾاقي 

-Durbinلة التالية. وتدتخجـ إحراءة لحالة ما ليذ لو تأثيخ عمى حجؼ البؾاقي لمحا
Watson statistic  ديخبؽ”الختبار وجؾد ارتباط متدمدل بيؽ البؾاقي . قيسة إحراءة- 

. وكقاعجة عامة متعارؼ عمييا فإف البؾاقي ال تكؾف  4 –تتخاوح بيؽ الرفخ “ واطدؾف 
ػ السقبؾؿ ، والسج“ 2”واطدؾف مداوية تقخيبا  –مختبظة لؾ كانت قيسة إحراءة ديخبؽ 

ديخبؽ وقعت ضسؽ  –( فإف قيسة واطدؽ 06وكسا ىؾ مبيؽ بالججوؿ)“. 2.51 -0.51”
السجػ السقبؾؿ بسا يذيخ إلى أف البيانات التعاني مؽ مذكمة تدمدل األخظاء . وبشاء عمى 

 ىحه اإلحراءات التسييجية يسكؽ االنتقاؿ لمخظؾة الثانية مؽ التحميل. 
ات تحميل المدار لمتحقق من مطابقة النمهذج المفترض الخطهة الثانية: تنفيذ إجراء

 :لبيانات العينة
( 0حاوؿ الباحثاف في ىحه الخظؾة اختبار نسؾذج السدار السفتخض الستكامل)شكل    

السذتسل عمى التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة مؽ خبلؿ تقجيخ نسؾذج السدار 
ذلػ بيجؼ التحقق مؽ صحة الفخوض و  ( بؾاسظة تقجيخ األرجحية القرؾػ 0السفتخض)شكل

مؽ األوؿ لمثالث؛ تمػ الفخوض التي تتعمق بالتأثيخات السباشخة لستغيخات الجراسة في الفيؼ 
لمشسؾذج  تخظيظيا   تسثيبل   (8ويغيخ الذكل) القخائي وحل السذكبلت الحدابية المفغية.

 . لجالة إحرائيا  السفتخض الحؼ يذتسل عمى تقجيخات معيارية لمبارامتخ الجالة وغيخ ا
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وكانت أدلة السظابقة ليحا الشسؾذج غيخ جيجة حيث لؼ يؤد تؾصيف ىحا الشسؾذج لتقجيخ  

مدتؾػ االحتساؿ لجاللة الشسؾذج، وبشاء عميو كانت أدلة السظابقة ليحا الشسؾذج : 
0,1,,0)0(2  RMSEACFIp  . 

لجالة وىي: بعسل تعجيبلت لمشسؾذج الدابق مؽ خبلؿ إسقاط السدارات غيخ ا
السدار مؽ القمق السكاني إلى حل السذكبلت الحدابية المفغية لؼ يكؽ داال حيث 

581.,151.,083.  PSE كسا لؼ يكؽ السدار مؽ السثابخة إلى حل السذكبلت ،
.006,.167,.972الحدابية المفغية داال حيث   PSE  وفي الحالتيؽ كانت .

( 0. وبشاء عمى ححؼ ىحيؽ السداريؽ كاف الشسؾذج)0.05قيؼ االحتساؿ أكبخ مؽ قيسة ألفا
( مظابقا لبيانات العيشة مظابقة جيجة وفقا ألدلة السظابقة 9الشاتج بذكمو الشيائي كسا بالذكل )

 حيث 
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306.26,,1
,983.0,997.0,994.0,999.0,204.0,858.0,306.0)2(2




AICzeroRMSEACFI
RFINFIAGFIGFIRMR

 

 

 
( الحؼ 0لشسؾذج تحميل السدار الشيائي لمشسؾذج) ترؾيخيا   ( تسثيبل  9ويغيخ الذكل)     

. يغيخ تسل عمى السدارات الجالة إحرائياى تقجيخات معيارية لمبارامتخ، كسا يذيذتسل عم
)29.0( %29( تقجيخات بارامتخات الشسؾذج. ويبيؽ تحميل السدار أف 07الججوؿ) 2 R 

مؽ التبايؽ في أداء حل السذكبلت المفغية قج فدخ بؾاسظة اإلدراؾ السكاني حيث 
001.0,26.0  p  001.0,41.0وبالفيؼ القخائي حيث  p  مذتسبل عمى

 التأثيخات غيخ السباشخة لمقمق السكاني واإلدراؾ السكاني . 
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 (07ججوؿ)
 (9( بالذكل)0نتائج تحميل السدار السذتسمة عمى تقجيخات البارامتخ السعيارية وغيخ السعيارية لمسدارات السباشخة فقط بالشسؾذج) 

 السدار
غيخات داخية الست

 السشذأ
2R   SE   p-value 

  السذكبلت المفغية اإلدراؾ السكاني
.287 

.264 .074 .256 .000 
 000. 406. 130. 737. السذكبلت المفغية الفيؼ القخائي

  الفيؼ القخائي إلدراؾ السكانيا
 

.163 

.167 .044 .295 .000 
 000. 254.- 087. 289.- الفيؼ القخائي القمق السكاني

 037. 159. 099. 205. الفيؼ القخائي السثابخة
مؽ الؾاضح أف ندبة التبايؽ السفدخ في حل السذكبلت الحدابية المفغية بؾاسظة متغيخات 

سا أف ندبة التبايؽ السفدخ في الفيؼ القخائي بؾاسظة متغيخات % ، ك 29الشسؾذج حؾالي 
%. كسا جاءت جسيع االرتباطات بيؽ 06.3اإلدراؾ السكاني والقمق السكاني والسثابخة حؾاؿ 

كل مؽ اإلدراؾ السكاني والسثابخة مع الفيؼ القخائي دالة ومؾجبة، بيشسا كاف االرتباط سالبا 
 يؼ القخائي. بيؽ القمق السكاني والف داال  و 

 لمتحقق من مدى صحة الفرض الرابع لمدراسة الخطهة الثالثة: تحميل نتائج الدور الهسطي
ييتؼ الفخض الخابع لمجراسة بالتأثيخات غيخ السباشخة لكل مؽ اإلدراؾ السكاني، 

في والقمق السكاني، والسثابخة في حل السذكبلت الحدابية المفغية عبخ الفيؼ القخائي . و 
ل الؾسيظي معغؼ االختبارات الذائعة لمتأثيخ غيخ السباشخ ىي امتجادات الختبار التحمي

الحؼ يسثل ندبة لحجؼ التأثيخ والخظأ السعيارؼ لمتأثيخ غيخ السباشخ.  Sobel testسؾبيل 
حجؼ التأثيخ غيخ السباشخ في الشسؾذج أحادؼ الستغيخ الؾسيط ربسا يحدب بظخيقتيؽ إما ناتج 

. قيسة التأثيخ الؾسيظي أو التأثيخ غيخ السباشخ يقجر  ′ĉ − ĉؽ السعامل أو فخ  âbالسعامل 
الحؼ يقاؿ بأنو يشاعخ االختداؿ في تأثيخ الستغيخ   ′ĉ − ĉبؾاسظة أخح الفخؽ في السعامبلت 

 السدتقل في الستغيخ التابع حيشسا تعجؿ العبلقة بيشيسا بفعل الستغيخ الؾسيط. 
سؾبيل: إصجار يزيف حجا ثالثا في شكل مقاـ يؾجج ثبلثة إصجارات مؽ اختبار 

22ىؾ 
ba SS  الحؼ أضيف بؾاسظةAroian(1974)  وقج شاع استخجامو بؾاسظة ،

Barron,& Kenny وإصجار آخخ يظخح الحج الثالث بجال مؽ إضافتو بؾاسظة ،
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goodman(1960)عسؾما  ، وإصجار ثالث اليذتسل عمى الحج الثالث مظمقا؛ ويذار إليو
( 0986الختبار سؾبيل مؾصى بو مؽ قبل باروف وكيشي ) Aroianباختبار سؾبيل. إصجار 

baألنيا التقـؾ عمى افتخاضات محجدة تتعمق برغخ قيؼ  SS . إصجار جؾدماف لبلختبار  ,
ػ يظخح الحج الثالث بالشدبة لتقجيخ التبايؽ غيخ الستحيد لمتأثيخ الؾسيظي، لكؽ طبقا ل

Preacher, & Leonardelli  فإف ىحا يسكؽ أف يشتج لدؾء الحع تقجيخا سالبا لمتبايؽ
(Aroian,1974; Barron,& Kenny,1986; goodman,1960; Preacher, & 

Leonardelli as cited in: Nwankwo, & Igweze, 2016,66).  . 
سعامل غيخ السباشخ يسكؽ بشاء اختبار لجاللة التأثيخ غيخ السباشخ باستخجاـ ندبة ال

إلى الخظأ السعيارؼ الخاص بو. ويسكؽ تؾضيح اختبارات التأثيخ غيخ السباشخ عمى الشحؾ 
 السبيؽ كسا يأتي:

)2(..........
)( indirectb

indirect
indirect S

b
Z 

 

إلى معامل االنحجار أو قيسة معامل السدار السعيارؼ أو غيخ السعيارؼ بيشسا  bحيث تخمد 
عامل السدار السعيارؼ. وتؾجج ثبلثة مجاخل أشار إلى الخظأ السعيارؼ السقابل لس Sتخمد 
 ىي : (Nwankwo, & Igweze, 2016,66)إلييا 

: ويسكؽ حداب الخظأ السعيارؼ الختبار سؾبل عمى الشحؾ  Sobel’s testاختبار سؾبل )أ(
 اآلتي:

)3.(..........2222
)( bab SaSbS

indirect
  

 
روياف وفقا : ويسكؽ حداب الخظأ السعيارؼ الختبار آ Aroian)ب(اختبار آروياف 

 (:4لمسعادلة)
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)4.(..........222222
)( babab SSSaSbS

indirect


 
: ويسكؽ حداب الخظأ السعيارؼ وفقا لجؾداماف بؾاسظة Goodman)ج(اختبار جؾدماف 

 (:5السعادلة)

)5.(..........222222
)( babab SSSaSbS

indirect


 
السعامل غيخ  a، بيشسا تسثل  bالسعامل غيخ السعيارؼ)أو السعيارؼ( لمسدار  bحيث تسثل 

   . aلمسدار  السعيارؼ )السعيارؼ(
نغخا ألف ىحه اصجرات تخجع في األصل الختبار سؾبل؛ لحا فقج اىتؼ الباحثاف بتقجيخ 

( لمتأثيخات غيخ السباشخة وفقا الختبار سؾبل وتقجيخه لقيؼ الخظأ Zإحراءات سؾبل)قيؼ 
ف ثاحالسعيارؼ لسعامل السدار السعيارؼ)أو غيخ السعيارؼ( لمتأثيخ غيخ السباشخ، وإف كاف البا

( كشؾع مؽ التأكيج عمى مخخجات 5، 4وفقا لمسعادلتيؽ ) أقج اىتسا بتقجيخ ىحه الخظ
( الشيائي؛ ذلػ الشسؾذج الحؼ أنتج 0( وذلػ وفقا لسخخجات تحميل السدار لمشسؾذج)3السعادلة)

 ثبلثة تأثيخات غيخ مباشخة ىي:
في حل المذكالت  أوال: تحميل التأثير غير المباشر لمقدرة المكانية)اإلدراك المكاني(

 الحدابية المفظية عبر المتغير الهسطي)الفهم القرائي(:
( 9شكل 0ويسكؽ التعبيخ عؽ ىحا التأثيخ مؽ خبلؿ مخخجات تحميل السدار لمشسؾذج الشيائي)

 (:01عمى الشحؾ السبيؽ بالذكل)
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يارؼ ( يسكؽ تقجيخ قيسة الخظأ السعيارؼ لمسعامل غيخ السع3بتظبيق اختبار سؾبل)معادلة

 لمتأثيخ غيخ السباشخ عمى الشحؾ اآلتي:

   

15.3
039.

)737)(.167(.
039.

)130(.)167(.044.737. 2222
)(







indirect

indirect
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indirect
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( لقيؼ 08( أمكؽ التؾصل لمشتائج السبيشة بالججوؿ)5،  4،  3وبتظبيق السعادالت )

إحراءات اختبار سؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخظأ السعيارؼ وداللة التأثيخات غيخ 
أو مقارنة الشدبة الشاتجة بالقيسة  Zبيعي السعيارؼ لقيؼ السباشخة بالخجؾع لججاوؿ التؾزيع الظ

تكؾف مداوية  0.05يذيخ إلى أف القيسة الحخجة  Aroianالحخجة؛ فحج الخظأ آلروياف 
فسا فؾؽ تذيخ إلى أف  0.9بسا يعشي أف القيسة السظمقة إلحراءة االختبار السداوية  0.9

فإف القيسة  Sobelالخظأ لػ "سؾبل"  تأثيخ الجور الؾسيظي داؿ إحرائيا. وباستخجاـ حج
 . 0.97ىي  0.05الحخجة 
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 (08ججوؿ)
إحراءات اختبار سؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخظأ السعيارؼ وداللة التأثيخات غيخ السباشخة بالخجؾع لججاوؿ التؾزيع  

 Zالظبيعي السعيارؼ لقيؼ 
 قيسة االحتساؿ ارؼ الخظأ السعي Zاإلحراءة  االختبار التأثيخ غيخ السباشخ

لمقجرة السكانية في حل 
السذكبلت الحدابية المفغية 

 عبخ الفيؼ القخائي

 001. 039. 3.15 سؾبل
 001. 039, 3.12 آروياف

 001. 039. 3.14 جؾدماف

مسا يبلحع أف جسيع االختبارات تذيخ لتأثيخ غيخ مباشخ داؿ إحرائيا عشج مدتؾػ أقل مؽ 
ي حل السذكبلت الحدابية المفغية عبخ الفيؼ القخائي وبالتالي فإف لمقجرة السكانية ف 0.05

حجؼ التأثيخ الؾسظي)السعخوؼ بالتأثيخ غيخ السباشخ( لمفيؼ القخائي داؿ إحرائيا بسا يؤكج 
عمى أنو إلى أؼ مجػ يتغيخ مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية المفغية حيشسا يبقى تأثيخ القجرة 

خ في الفيؼ القخائي الحؼ سيحجث مع تغيخ قجره الؾحجه في القجرة السكانية ثابتا؛ ومجػ التغي
السكانية. وبسا أف التأثيخ غيخ السباشخ لئلدراؾ السكاني داؿ إحرائيا في حل السذكبلت 
الحدابية المفغية عبخ الفيؼ القخائي فإف ندبة التأثيخ غيخ السباشخ لئلدراؾ السكاني تداوؼ 

% تقخيبا مؽ تأثيخ اإلدراؾ السكاني )القجرة السكانية(  30.4 %؛ بسا يعشي أف ندبة 30.39
في حل السذكبلت الحدابية المفغية يخجع لتأثيخ الفيؼ القخائي كستغيخ وسظي. بيشسا ندبة 

% . وبمغة  69.61التأثيخ السباشخ لئلدراؾ السكاني في حل السذكبلت الحدابية يداوؼ 
ؽ عبلقة القجرة السكانية بالحل الشاجح % م31.4أخخػ يفدخ الفيؼ القخائي ندبة قجرىا 

 لمسدائل الحدابية المفغية.
ثانيا: تحميل التأثير غير المباشر لمقمق المكاني في حل المذكالت الحدابية المفظية عبر 

 المتغير الهسطي)الفهم القرائي(:
( 9شكل 0ويسكؽ التعبيخ عؽ ىحا التأثيخ مؽ خبلؿ مخخجات تحميل السدار لمشسؾذج الشيائي)

 (:00عمى الشحؾ السبيؽ بالذكل)
 



 

 

 

) 314) 

2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد   

 واملثابسة وحل املصكالت احلسابية اللفظية والفوم الكسائى والكلل املكانى  الكدزة املكانيةلسببية بني حتليل مساز العالقات ا

 
( لقيؼ 09( أمكؽ التؾصل لمشتائج السبيشة بالججوؿ)5،  4،  3وبتظبيق السعادالت )

إحراءات اختبار سؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخظأ السعيارؼ وداللة التأثيخات غيخ 
 السباشخة

 (09ججوؿ)
ظأ السعيارؼ وداللة التأثيخات غيخ السباشخة لمقمق إحراءات اختبار سؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخ

 السكاني في حل السذكبلت الحدابية المفغية
 قيسة االحتساؿ الخظأ السعيارؼ  Zاإلحراءة  االختبار التأثيخ غيخ السباشخ

لمقمق السكاني في حل 
السذكبلت الحدابية المفغية 

 عبخ الفيؼ القخائي

 004. 074. 2.87- سؾبل
 005. 075. 2.83- آروياف

 004. 073. 2.89- جؾدماف
مسا يبلحع أف جسيع االختبارات تذيخ لتأثيخ غيخ مباشخ داؿ إحرائيا عشج مدتؾػ أقل مؽ 

لمقمق السكاني في حل السذكبلت الحدابية المفغية عبخ الفيؼ القخائي، وبالتالي فإف  0.05
القخائي داؿ إحرائيا بسا يؤكج حجؼ التأثيخ الؾسظي)السعخوؼ بالتأثيخ غيخ السباشخ( لمفيؼ 

عمى أنو إلى أؼ مجػ يتغيخ مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية المفغية حيشسا يبقى تأثيخ القمق 
السكاني ثابتا؛ ومجػ التغيخ في الفيؼ القخائي الحؼ سيحجث مع تغيخ قجره الؾحجه في القمق 

يا في حل السذكبلت السكاني. وبسا أف التأثيخ غيخ السباشخ لمقمق السكاني داؿ إحرائ
الحدابية المفغية عبخ الفيؼ القخائي فإف ندبة التأثيخ غيخ السباشخ لمقمق السكاني تداوؼ 
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% تقخيبا مؽ تأثيخ القمق السكاني في حل السذكبلت 100 %؛ بسا يعشي أف ندبة 100
شخ لمقمق الحدابية المفغية يخجع لتأثيخ الفيؼ القخائي كستغيخ وسظي. بيشسا ندبة التأثيخ السبا

 السكاني في حل السذكبلت الحدابية يداوؼ صفخا  % . 
ثالثا: تحميل التأثير غير المباشر لممثابرة في حل المذكالت الحدابية المفظية عبر المتغير 

 الهسطي)الفهم القرائي(:
( 9شكل 0ويسكؽ التعبيخ عؽ ىحا التأثيخ مؽ خبلؿ مخخجات تحميل السدار لمشسؾذج الشيائي)

 (:02ؾ السبيؽ بالذكل)عمى الشح

 
( لقيؼ 21( أمكؽ التؾصل لمشتائج السبيشة بالججوؿ)5،  4،  3وبتظبيق السعادالت )

إحراءات اختبار سؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخظأ السعيارؼ وداللة التأثيخات غيخ 
 .السباشخة لمسثابخة في حل السذكبلت الحدابية المفغية

ؾبل، وآروياف، وجؾدماف لتقجيخ الخظأ السعيارؼ وداللة إحراءات اختبار س :(21ججوؿ)
 التأثيخات غيخ السباشخة لمسثابخة في حل السذكبلت الحدابية المفغية

 قيسة االحتساؿ الخظأ السعيارؼ  Zاإلحراءة  االختبار التأثيخ غيخ السباشخ
لمسثابخة  في حل السذكبلت 
الحدابية المفغية عبخ الفيؼ 

 القخائي

 052. 078. 1.95 سؾبل
 055. 079. 1.92 آروياف

 049. 077. 1.97 جؾدماف
 ( مايأتي:21مسا يبلحع عمى نتائج الججوؿ)
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ىي قيسة أكبخ مؽ مدتؾػ داللة ألفا  0.052السداوية  Zأف قيسة االحتساؿ السراحبة لقيسة  (0)
لسذكبلت ذلػ بالشدبة لسعادلة سؾبل بسا يذيخ إلى أف التأثيخ غيخ السباشخ لمسثابخة في حل ا

 .داال  الحدابية المفغية ليذ 
 .Sobelنفذ الشتيجة السدتشتجة مؽ تظبيق معادلة  Aroianتؤكج نتائج معادلة آروياف  (2)
اختمفت نتائج معادلتي آروياف، وسؾبل مع نتائج معادلة جؾدماف التي أشارت إلى أف التأثيخ  (3)

 .داال  اف غيخ السباشخ لمسثابخة في حل السذكبلت مؽ خبلؿ الفيؼ القخائى ك
 

 " لمتأكيد عمى داللة التأثيرات غير المباشرة 2الخطهة الرابعة من التحميل: اختبار النمهذج" 
 ( بتقجيخ األرجحية القرؾػ.03قجر نسؾذج السدار الثاني)كسا بالذكل 
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 وقج أعظى ىحا الشسؾذج أدلة مظابقة سيئة حيث 
416.3,608.,191.0,589.0,01.0,675.38)6(2  RMRIFIRMSEACFIp

( السذتسل عمى التأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة حيث 9)شكلمقارنة بالشسؾذج األساسي 
 كانت أدلة السظابقة لمشسؾذح األوؿ األساسي:

244.,1,0,1,01.0,306.)2(2  RMRIFIRMSEACFIp .
وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أف الشسؾذج بالتأثيخات السباشخة وغيخ السباشخة يظابق البيانات بذكل 

عمى  –مباشخة فقط. وىحا يعشي أنو  أفزل مقارنة بالشسؾذج الثاني السذتسل عمى تأثيخات
حجث أثخ وسظي. ومؽ ثؼ اتداقا مع تؾقعاتشا فإف الفيؼ القخائي والقجرة السكانية  -األقل جدئيا

مباشخة وغيخ مباشخة في حل السذكبلت المفغية  اتوالقمق السكاني والسثابخة ليا تأثيخ 
 الحدابية.

 :الخطهة الخامدة: مناقذة نتائج الدراسة وتفديرها
إحرائيا  لمقجرة السكانية فى  داال   امؾجب امباشخ  اتأثيخ أشارت الشتائج إلى أف ىشاؾ 

أف القجرة مؽ خبلؿ  ويسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة. مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية المفغية 
السكانية ىي قجرة أساسية ميسة تديج مؽ فخصة حل السذكمة الحدابية المفغية بشجاح ؛ 

يدتظيع تكؾيؽ تسثيبلت عمى التعامل مع األشكاؿ مكانيا  لتمسيح القادر ويخجع ذلػ إلى أف ا
حدؽ مدتؾػ أدائو فى حل السذكبلت الحدابية المفغية وذلػ يُ بسا مخئية برخية تخظيظة 

دمج العشاصخ الشرية ذات الرمة بالحل في ترّؾر آلف التسثيل البرخػ يداعجه فى 
 عج التمسيح عمى حميا. متساسػ لمسذكمة الحدابية المفغية مسا يدا

 وتتفق  ىحه الشتيجة مع دراسات
; Edens &Potter,2008 ;Casey et al., 2008  ;Hegarty & 

Kozhevnikov ,1999  ; Blatto-Vallee et al. ،2007 ؛Boonen et al. ،
  Zhang& Lin ,2015. Tosto et al, 2014; 2013;  التى أشارت لؾجؾد عبلقة

لقجرة السكانية وحل السذكبلت الحدابية المفغية  ، وأف القجرة السكانية ارتباطية مؾجبة بيؽ ا
 قجرة أساسية تداعج التمسيح فى حل السذكمة الحدابية المفغية بديؾلة.
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السيارات السكانية تعتسج عمى  مؽ خبلؿ أفكسا يسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة أيزا 
ؾـ السياـ السكانية )التجويخ حيث تق، الذبكات العربية السذتخكة جدئيا  مع الخياضيات

مسا يؾحي بأف  ،العقمى(  بتشذيط الفص الججارؼ مؽ السخ والسدئؾؿ عؽ القجرة الحدابية
ا في التحؾؿ الحدابي  الذبكات العربية الججارية التي تجعؼ التحؾؿ السكاني قج تداىؼ أيز 

 )الحداب الحىشى والسذكمة الحدابية المفغية (.
 (Hubbard, Piazza, Pinel, & Dehaene, 2009)  

أف التخكيب الؾراثي لمقجرة السكانية والخياضيات  إلىوقج تخجع ىحه الشتيجة أيزا       
ا مع الحكاءء العاـ ا أيز  ط الحكاء الدائل لجػ يتشذفالسياـ السكانية تعسل عمى  ؛مذتخك 

 ä & Lehto Kyttälالتبلميح والحػ بجوره يداعجىؼ عمى التفؾؽ فى الخياضيات بكل فخوعيا
(2008) . 

كسا أشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد تأثيخ غيخ مباشخ داؿ مؾجب لئلدراؾ السكانى 
حيث عيخ الفيؼ القخائى كستغيخ فى مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية عبخ الفيؼ القخائى 

السيارات السكانية تديج مؽ ميارات القخاءة وىى الدخعة والجقة والستخادفات وسيط، وذلػ ألف 
، أيزا لحل السذكبلت المفغية ألنيا تعتسج عمى الفيؼ القخائي كحلػميسة تكؾف التي بجورىا 

التى تداعج  ويتزح مؽ ذلػ أف القخاءة الساىخة يتؼ دعسيا جدئيا  مؽ خبلؿ السيارات السكانية
 القخاءة وباعتبار أف. وفيسياعسل تسثيبلت برخية لعشاصخ الشص والخبط بيشيا  عمىالتمسيح 

 التمسيح يفيؼ العشجما وىحا يغيخ بؾضؾح  ؛وىؾ القجرة غيخ السكانية ياأساس امكؾن سؽتتز
، معاني السفخدات قادرا  عمى فػ شفخة  ؽالسفخدات األساسية السدتخجمة في القظعة، وال يك

ا أف مجخد معخفة التمسيح  بغض الشغخ عؽ مجػ قجراتو السكانية الحادة. وعمى حج سؾاء أيز 
ولكؽ ، ودتخجمة في الشص ال يزسؽ أنو سيفيؼ معشى الشص والخبط بيؽ أجدائسفخدات السلم

جداء السختمفة لمجسمة والفقخات السؾجؾد بالشص األالعبلقات السكانية بيؽ  القجرة عمى تعييؽ
 حل السذكمة الحدابية المفغية.  إنسا ييدخوفيؼ الدياؽ 

ليذ فقط مؽ خبلؿ السعمؾمات  السعمؾمات السكانية أثشاء القخاءة وتحجيثيايتؼ تفعيل 
ولكؽ مؽ خبلؿ تكؾيؽ نسؾذج عقمي لمحالة الؾاقعية التي  ،الرخيحة السدتشجة إلى الشص

أػ أف قجرة  التمسيح عمى تحجيث السيارات السكانية لجيو واستشتاج  ؛وصفت بؾاسظة الشص
سذكمة الحدابية السعمؾمات تختبط ارتباطا  شجيجا  بالفيؼ القخائى مسا يديج مؽ فخصة فيسو لم
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المفغية، ويديج مؽ قجرتو عمى تحؾيل السعمؾمات الرخيحة السباشخة وغيخ السباشخة السؾجؾدة 
 بالشص إلى رمؾز ومعادالت رياضية تديل حميا.

تذيخ الشتائج إلى أف القجرة عمى تزسيؽ السؾقع السكاني الزسشي ومعمؾمات 
وتتفق  فخيج بسيارات الفيؼ القخائى .السؾضؾع في تسثيبلت عقمية لمشص ىؾ ما يختبط بذكل 

وقج تخجع  .,Crano & Johnson (1991) Boonen,et al., (2014)ىحه الشتيجة مع 
ىحه الشتيجة إلى أف القجرة السكانية تعسل عمى تشذيط الحاكخة  فيداعج التمسيح عمى تحكخ 

مى الفيؼ الجيج ويقـؾ بعسل ربط لمسعمؾمات مسا يداعجه ع ،ماسبق تعمسو وما تعمسو حاليا  
  لمسذكمة الحدابية المفغية.

في إحرائيا لمفيؼ القخائى  ؿتأثيخ مباشخ دالؾجؾد  كسا أشارت نتائج الجراسة
الفيؼ  يسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة مؽ خبلؿ أفو  .مدتؾػ حل السذكبلت الحدابية المفغية

فى  ا مباشخ  ادور  أف لو و، يعج عامبل  ميسا  فى حل السذكمة الحدابية المفغية القخائى 
، حيث يتؾجب عمى التمسيح قخاءة السدألة وفيسيا  السذكبلت المفغية مداعجة التمسيح فى حل

لغؾيا  مؽ أجل تحؾيل السعمؾمات المغؾية إلى رمؾز ومعادالت رياضية ومحاولة استخجاع 
خع داعجه فى الؾصؾؿ لحل لمسذكمة بذكل أسيالسعمؾمات السختبظة بالسدألة ومعالجتيا مسا 

 التجييدومعخفة عشاصخىا ثؼ  ،إجخاء ترشيف السذكمة عمىوبجقة. كسا يداعجه الفيؼ القخائى 
العبلئقى لفيؼ العبلقات بيؽ عشاصخ نص السذكمة. كسا يداعجه بسعخفة السعمؾمات الغخيبة 

ولكؽ يجب أال يكؾف  ،رمة بالسذكمة وتتؼ إضافتياالفى نص السذكمة الحدابية و غيخ ذات 
 عمى حل السذكمة. ليا تأثيخ

الحػ أشار أف  (Van der Schoot et al., 2009وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 
الشجاح فى حل السذكبلت الحدابية المفغية يعتسج بجرجة كبيخة عمى قخاة السدألة وفيسيا. وأف 
السعالجة العبلئقية تؤثخ في حل السذكبلت الحدابية المفغية .كسا تتفق مع دراسة كل مؽ 
Abedi & Lord (2001);Pape, 2004; Vilenius-Tuohimaa, et al. ,2008; 

Vilenius-Tuohimaa, et al., (2008). .  كسا تتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسات
Gresens (2011) );Guerriero (2010  . 
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إلى أف الظالب الحػ يدتخجـ استخاتجيات الفيؼ القخائى كحلػ وقج تخجع ىحه الشتيجة 
خميد، عسل روابط بيؽ العشاصخ، التداؤؿ ، واستشتاج عبلقات الدبب والشتيجة، وعسل مثل الت
ذىشية أثشاء حمو لمسذكمة الحدابية المفغية يكؾف لجيو قجرة عمى بشاء معادلة الحل،  خخائط

ودقة الحداب بعسل خخيظة واضحة مبشية عمى تحجيج األرقاـ وتحجيج العبلقات بيؽ عشاصخ 
 لى مجسؾعة مؽ السعادالت وعسميات حدابية. إباشخة الشص ثؼ تخجستيا م

بأف قجرة التمسيح عمى فيؼ االتراؿ بيؽ  كسا يسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة أيزا 
القجرة عمى الجسع بيؽ السعمؾمات ، و العشاصخ، والسعمؾمات التي تؼ الحرؾؿ عمييا مؽ الشص

وقج تخجع ىحه . ابية بديؾلة حل السذكمة الحد عمىقجرتو  مؽ الشرية الدابقة والحالية تديج
كسا أف التجويخ العقمى  ،يديج مؽ الحكاء الستبمؾر لمتمسيح الفيؼ المغؾؼ أف  إلىالشتائج الدابقة 

مسا يديج مؽ قجرتو عمى حل السذكبلت الحدابية في نفذ الؾقت  الحكاء الدائل مؽيديج 
  المفغية.

ويسكؽ . بخة  فى الفيؼ القخائىوجؾد تأثيخ مباشخ لمسثا إلىأشارت نتائج الجراسة كسا 
الحػ يدتسخ فى عسل السياـ بإصخار وإرادة وتحجػ لمرعؾبات  التمسيحبأف تفديخ ذلػ أف 

وفيؼ معانييا  ،ة نص السذكمة الحدابية المفغيةءوصبخ وتحسل عمى قخابجافعية التى تؾاجيو 
سداعجتو عمى وعسل خخيظة ذىشية لمشص لرمؾز رياضية  إلىبيؽ الجسل وتحؾيميا  بطالخ و 

وتتفق ىحه الشتيجة  .مدتؾػ أدائو فى حل السذكمة الحدابية المفغية يديؼ في تحديؽحميا 
 .  ,Kikas & Soodla (2018) Mägiمع دراسة 

 ا  مؤثخ  عامبل  يسثل في دراستو أف الحساس لمقخاءة   Alsamadani (2008)ويذيخ
فالقارػء الزعيف ال يحب  ؛القخائي في مدتؾؼ الفيؼ والقجرة عمي استخجاـ استخاتيجيات الفيؼ

، أما القارػء الجيج فإنو محب لمقخاءة وبالتالي فإف استخاتيجياتو محجودة، ،وال يسيل لمقخاءة
كسا أف القارػء الجيج قج  وليحا يدتخجـ استخاتيجيات أكثخ لتعجد قخاءاتو . ؛فيؾ يقخأ كثيخا  

فع قؾية لمتغمب عمييا كحلػ فيؾ يمجأ يقابمو أثشاء القخاءة بعض الرعؾبات ويكؾف لجيو دوا
   اءة. كفثخ أكاستخجاـ استخاتيجيات بذكل أكثخ وبظخيقة  إلى

أف عسمية الفيؼ القخائى لمسذكمة المفغية تزع عبئ ا  إلىوقج تخجع ىحه الشتيجة أيزا  
، مثل دمج السعمؾمات  عسميات أساسية تظمب الفيؼكبيخ عمي التمسيح فى ما تتزسشو مؽ 

ا  ،عبخ الفقخاتداخل و  رمؾز  إلىوتحؾيل الكمسات  ،الشص إلىوتقجيؼ استشتاجات استشاد 
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يسكؽ أف تديل السثابخة مياـ الفيؼ القخائى الحػ بجوره يداعجه عمى  ومعادالت رياضية. لحلػ
التأثيخ غيخ السباشخ لمسثابخة فى حل يفدخ ىحا وجؾد و حل السذكمة المفغية بديؾلة. 

      الفيؼ القخائي. السذكبلت الحدابية عبخ
 إلى ذلػ يخجع فقجوبالشدبة لمتأثيخ السباشخ الدالب لمقمق السكانى فى الفيؼ القخائى، 

األكثخ مؽ االنخخاط فى السياـ الرعبة و  أف التمسيح عشجما يذعخ بالقمق والتؾتخ والخؾؼ
ا  الشياية عمى وذلػ يشعكذ في الحاكخة العاممة فإف ذلػ يشعكذ تأثيخه بذكل سالب عمى تعقيج 

ستخجاـ اليسيل التمسيح ذو الحاكخة العاممة السختفعة قجرة التمسيح عمى الفيؼ القخائي، حيث 
، ونجاحا  كبيخا   عشج التعامل مع السياـ الرعبة والتى تحقق لو إنجازا   متشؾعةاستخاتجيات 

خاتجيات ولكؽ فى حاالت القمق والتؾتخ والزغط واحداسو بالعبء اإلضافى فإنو يدتخجـ است
يترف فإف التمسيح الحػ  الىانخفاض مدتؾيات الجقة. وبالت إلىمسا يؤدؼ أقل لمحاكخة العاممة 

عمى الحاكخة  فى ميارة الفيؼ القخائى التى تعتسج بذكل كبيخ ا  مكانى مختفع يكؾف مشخفز بقمق
يعدؼ عؽ العاممة . وقج تخجع ىحه الشتيجة أيزا إلى أف التمسيح الحػ يذعخ بالقمق السكانى 

قخاءة الشص بجقة واليدتظيع الخبط بيؽ عشاصخ نص السذكمة وعسل تسثيبلت برخية ليا 
اليدتظيع فيؼ سياؽ ولكؽ ، ويسكؽ لمتمسيح أف يكؾف مدتؾعبا لمسعاني تداعجه فى حميا 

لزعف فيسو القخائى مسا يؤثخ سمبيا  بذكل غيخ مباشخ عمى قجرة حل التمسيح لمسذكمة  الجسمة
فى حل السذكبلت الحدابية لمفغية. وىحا يفدخ التأثيخ غيخ السباشخ لمقمق السكانى الحدابية ا

 عبخ الفيؼ القخائي.
 عامل حافد وآلية يشتقل مؽيتزح مؽ نتائج الجراسة أف الفيؼ القخائى يعسل بسثابة 

إلى الحل الجيج لمسذكمة والقمق السكاني   أثخ كل مؽ القجرة السكانية والسثابخة خبلليا
والسشخفض في مدتؾػ سكانى الدراؾ ذو السدتؾػ السختفع في االفالتمسيح السثابخ  ؛دابيةالح

، كسا يدتظيع إدراؾ العبلقات بيؽ يدتظيع قخاءة السذكمة الحدابية بجقة القمق السكاني
عبلئقى وتسثيبلت برخية  ، كسا يدتظيع الخبط وبشاء تجييدعشاصخ السذكمة بجقة وسخعة

سا يداعجه عمى تحؾيميا إلى رمؾز ومعادالت رياضية لمؾصؾؿ إلى م عشاصخ السذكمة بيؽ
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أنو عمى الخغؼ مؽ أف إنتاج ويتزح مؽ ذلػ  .لسشاسب لمسذكمة الحدابية المفغيةالحل ا
التسثيبلت التخظيظية البرخية ىؾ شخط ضخورؼ لحل السذكمة الحدابية المفغية بشجاح، فإنو 

تسكيؽ التمسيح ؾ أحج مكؾنات الفيؼ القخائى يداعج فى فالتجييد العبلئقى وى ؛ليذ شخط ا كافي ا
  .وتشفيح العسميات الحدابية بدخعة ودقةكذف العبلقات بيؽ عشاصخ الشص بفعالية عمى 

إف ىحه الشتائج مجتسعة تذيخ إلى وجؾب اىتساـ السعمسيؽ بسخحمة التعميؼ األساسي 
تجريديؼ مؽ مجػ فيؼ التبلميح  بتظؾيخ ميارات الفيؼ القخائي لجػ التبلميح والتحقق خبلؿ

لمعبلقات الستزسشة في حل السذكمة الحدابية المفغية، والتخمص مؽ طخؽ التجريذ 
 -سؾاء في الفرؾؿ أو أثشاء التجريذ في فرؾؿ خاصة )الجروس الخرؾصية( -الداعية

مسة إلى التخكيد عمى تحفيع التبلميح طخؽ حل السدائل المفغية بقؾليؼ لمتبلميح " لؾ وججت ك
يشقص قؼ بعسمية طخح، ولؾ وججت كمسة يديج فعميػ بالجسع......إلخ مؽ طخؽ التجريذ 
الداعية لتحفيع طخؽ الحل دوف أف يمقؾا باال أو اىتساما إلى ما إذا كاف ىؤالء التبلميح 
يفيسؾف العبلقات الستزسشة في السدألة أـ ال، أو ما إذا كاف التمسيح يعاني مؽ مدتؾيات 

، أو قمق السختبط بإدراؾ العبلقات السكانية خاصة بيؽ عشاصخ السدائل المفغيةعالية مؽ ال
ما إذا كاف ىؤالء التبلميح يفتقجوف لميسة في متابعة خظؾات السدألة المفغية ، والسثابخة في 

يقجميا الحل . وربسا يكؾف ضعف اليسة والسثابخة لجػ التبلميح مختبظا بالحمؾؿ الجاىدة التي 
تبلميح إذا اكتذفؾا أنيؼ يتعدخوف في الحل، وربسا كسا كاف يحجث في الساضي السعمسؾف لم

ُتكتب حمؾؿ االختبارات الشيائية عمى الدبؾرة أماـ التبلميح حتى تخخج نتائج االمتحانات 
مخضية ألولياء األمؾر وحتى ال يكؾف مجيخ السجرسة والسعمسؾف مدئؾليؽ عؽ سؾء الشتائج؛ 

و أتخبي قشاعات لجػ التمسيح بعجـ الحاجة لبحؿ السديج مؽ الجيج كل ىحه الحمؾؿ الجاىدة 
 السثابخة بسا ُيزعف في الشياية مؽ القجرة عمى حل السدائل المفغية. 

إف نتائج ىحه الجراسة ميسة لؾ أنيا عخضت عمى السدئؾليؽ مؽ وزارة التخبية 
امل السديسة في حل والتعميؼ لكي يرسسؾا دورات تجريبية لمسعمؼ بيجؼ تثقيفو حؾؿ العؾ 
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السذكبلت الحدابية المفغية لجػ التبلميح في مخحمة التعميؼ األساسي، وتجريبيؼ كحلػ عمى 
في تذخيص وتعييؽ األطفاؿ ذوؼ السدتؾيات العالية االختبارات الشفدية التي تداعج  استخجاـ

مع الخبخاء ، والعسل يات السشخفزة في اإلدراؾ السكاني في القمق السكاني أو ذوؼ السدتؾ 
واالستذارييؽ الشفدييؽ بكميات التخبية عمى ترسيؼ بخامج تجخل مؽ شأنيا أف ُتحدؽ مؽ 
مدتؾيات اإلدراؾ السكاني وتختدؿ السدتؾيات السختفعة مؽ القمق السكاني سؾاء لجػ السعمسيؽ 
أنفديؼ أو لجػ تبلميح السجارس االبتجائية، وكحلػ العسل عمى تغييخ قشاعات كثيخ مؽ 

عمسيؽ الحيؽ يخوف أف تجريذ السدائل الحدابية المفغية إنسا يتؾقف فقط عمى مجػ اتقاف الس
التبلميح لمعسميات الحدابية األربع) جسع، طخح، ضخب، قدسة( ولكؽ يجب أف يكؾف التخكيد 
كحلػ مشربا عمى مجػ فيؼ التمسيح لمشص، وإدراكو لمعبلقات الستزسشة في نص السذكمة 

السعمسيؽ بسجارس التعميؼ األساسي عمى طخائق تجريدية تشذط القجرة . إف تجريب المفغية
السكانية لجػ التبلميح مؽ خبلؿ استخجاـ التسثيبلت التخظيظية البرخية التي تعتسج عمى 
إدراؾ عبلقات مكانية يسكؽ أف ييدخ مؽ فيؼ التبلميح لمعبلقات الستزسشة في نص السذكمة 

 ت المفغية بديؾلة ودقة. بسا ييدخ لو في الشياية حل السذكبل
 :التوصيات 

إشخاؾ الستخرريؽ فى المغة العخبية مؽ الخبخاء فى تأليف كتب الحداب  أىسية (0)
مذاركة مع الستخرريؽ في الخياضيات خاصة الجدء الخاص بالسذكبلت الحدابية 

 المفغية. 
 اضياتالفيؼ القخائى واستخاتجياتو لسعمسى الخيميارات تجريذ لتؾفيخ دورات متخررة  (2)

 تجريذ السدائل المفغية الخياضية ءلسداعجتيؼ عمى األداء األفزل أثشا أنفديؼ
  لتبلميحىؼ. 

عسل دورات تجريبية ألولياء األمؾر عؽ كيفية مداعجة أبشائيؼ فى كيفية التعامل مع  (3)
 السذكبلت الحدابية المفغية وتفديخىا بذكل صحيح.
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لجػ  باستخاتيجيات تعديد السثابخة تجريب السعمسيؽ في دورات تجريبية تكؾف معشية (4)
تبلميحىؼ، وكحلػ تجريبيؼ عمى تذخيص السدتؾيات السختفعة مؽ القمق السكاني لجػ 

 تبلميحىؼ.
ضخورة اىتساـ السعمسيؽ وخاصة معمؼ الخياضيات عشج شخح السدائل المفغية لمتمسيح أف  (5)

خيو ليديل يعمسو كيفية فيؼ الكمسات وربظيا ببعزيا وعسل تسثيبلت تخظيظية بر
 عميو حميا.

استخاتجيات مكانية مثل  تذسلع طخؽ شخح السعمؼ لمسدائل المفغية بظخؽ مختمفة يتشؾ  (6)
 .طى الؾرؽ وغيخىا مؽ االستخاتيجيات السكانية  ،صبعألعج ا

 العسل عمى خفض مدتؾػ القمق والتؾتخ لجػ التمسيح لتحديؽ مدتؾاه األكاديسى.  (7)
 : حبوث مكرتحة 

 الفيؼ القخائى  لجػ األطفاؿ.ميارات  ؽ يفى تحد لقجرة السكانيةالتجريب عمى اأثخ  (0)
السثابخة لتحديؽ القجرة عمى حل السذكبلت تعديد فاعمية بخنامج قائؼ عمى   (2)

 الحدابية المفغية.
 السكانى لجػ التبلميح. قأثخ التجريب عمى الترؾر البرخػ السكانى فى خفض القم (3)
ؼ الحات والسثابخة وإدارة الجيج والفيؼ القخائى لجػ نسحجة العبلقات الدببية بيؽ تشغي( 4) 

 .التبلميح
 البشية العاممية لسقياس القمق السكانى لجػ الظبلب السعمسيؽ. (5) 
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