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هدد البحث ددىلمحددةلأثر ددتلداددرلبئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولحدد  ل
ول د-بحاصد ا لبدثالبحارر يدو–بح دلي لبحارر يدوللثدد حيىلبئال للبحثدحل؛صالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئو

ب ثالوق لصك نتلعيلتلبحث ىلأنلصالأيذلوصل يذب لبحصفلبحسدبعل ولأ ىئدتلبحيد ىبالبألئدئداتلوبحثدن  دتل
صددد لبفااددددىلبحثيلدددتلب ر ادددتلل،وصل يدددذ  للب(لصل يدددذ ل34بحثددددحدلعددد  ه ل ل، دددولأ ةر دددتل دددرملبحثددد ةنلأ د  دددتلم 

(لصل يدددذب ل7و ل،(لصالأيدددذ10أدددنل لتك ندددأر  عدددتلصرر يادددتلوصل،وصددد لصاسدددا ي لمحدددةلأر ددد عاينل،قصددد  ت
بح ا ثلددتلـددددلل دددد وب لب ثيلد ودعدد لبحثدحثددل،(لصل يددذب 6و ل،ب(لصل يددذ ل11أددنل لتصك نددوأر  عددتل دددب تلول

وبثد لل،وب دقتلأالح تلالفاثدىلبحادربا لبحر د داتل،:بفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول بحكادبتلوبحا ثيت(
حصدددماتلبح ا ثلددتل ددولبح ا ئدد د لبح سدددـاتلمجددربالبحا ليددتلبئحصدددمولحليادنددد لبدئددال بللبألئدددحي لبئ

لص  تلبحث ىلبحةلبحلادم لبآلصات:ل،وبفاثدىلوحكدكس  ل،لوبالن رب د لبح عادى تلوبفاثدىلأد لوصلو

 ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينلبحارر ياددتلوبحادددب تلحصدددح للوـددينلأا ئدد لدوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما لل-
 يلح يدىب لبحا ب تلبحر د و.صالأيذلبح ر  عتلبحارر ياتل ولبالفاثدىلبحثث 

بحارر ياددتلوبحادددب تلحصدددح للبح ر دد عاين،ـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذللدوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما لل-
وبحا ثيددتلبحر د ددوللبحر د ددات،بحاددربا للبحر د ددات،بح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأهاددد لأيدددىب لبحكادبددتل

 علةلبحارصي .

ل .ميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اددئال بللبئاربصاراتلفربببحثدحىللو  ةوبذحكل

لوأيدىب لبحا ب تلبحر د و.لبحثات،ل:لفربميالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract:

This research aimed at finding out the impact of mental maps use in 

developing the skills of mathematical communication among the seventh grade 

students. The researcher used the experimental method - semi-experimental 

design - in his study. The sample of the study consisted of seventh grade 

students in Al-Badra Elementary and Secondary School, (34) students, the 

sample was selected in an intentional manner, divided into two groups, 

experimental group consisting of (10) male, (7) famale and a control group 

consisting of (11) male and (6) famale,لAnd prepared the researcher tools of 

study of: Tested T mathematical achievement, and testing of sports 

communication skills (writing and representation), and note card to test the 

mathematical reading, and after statistical analysis of the data using a 

statistical of arithmetic averages and standard deviations and test Mann 

Whitney methods, testing and wilcoxon study reached the following results: 

- There were statistically significant differences between the intermediate 

scores of the experimental and control groups in favor of the 

experimental group in the post-test of mathematical communication skills. 

- There were statistically significant differences between the average scores of 

the students of the two groups, experimental and control in favor of the 

experimental group in the scale of mathematical writing skills, 

mathematical reading, and mathematical representation respectively. 

    Thus, the researcher recommended by use of strategy maps of the mind 

in the teaching of mathematics. 

KeyWords: mental maps,  skills of mathematical communication. 
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زأللدلبح د رلزأنلبحاا للبح اسدىمل ولعددح لبح ثر دتلوبحاكل ح جادد؛لوحدذبلئد ولـدنأنلبالن رددىللُ َث  ل
ـدرز لبثد للوأعلهذبلبحاا للوبحا  ىلبح اسدىمل ولج اعلبح ردال لبحثل ادتلوبحارب  دتلوبحل سداتل،بح ثر و

بح شددد ال لوبحا ددد  د لبحادددولص ادددد لمحدددةلبح قددد البرددد لأدددنلقيدددتلبح ذئسدددد لبحارب  دددتلحلا لددد لعلدددةلهدددذ ل
وذحدددكلئعددد ب لألرجدددد لقدددد ى لعلدددةلأ بجيدددد لل،وبحليددد البدح رددددبلبحاربددد يلن ددد لبأل ادددتل،بحا ددد  د 

ا دد  د لبحاددولوحا ايددذلذحددكلوأ بجيددتلصلددكلبح شدد ال لوبحل؛وبحرقددولبدحردندد لبحاثلا ددول،ص دد  د لبح سدداايت
عل دددالبحارباددتلوعلدد لبحددل سلصكثادد لبح ىبئددد للدوبحددلص بجددالبحردندد لبحاربدد يلوص بكدد لبالن ردددىلبح ثر ددو

وبحث د  لبحربأاددتلمحددةلص دد  رلع لياددولبحاثلددا لوبحدداثل لب يددىل صددث لبحارجيددنلعلددةلبح دداثل لوجثلددالبح  دد ىل
بحارباتلوعل لبحل سل ولص   رلبحث لاتللا لبحاولقدللـيدلعل ددوالوأنلبح  ل،بألئد ل ولبحث لاتلبحاثلا ات

تلم رددد لقددرللوبئدداربصاراد لج ةدد  لوح ةثددتل ددولبحادد ى سل سددا اعلبح ثلدد لأددنلفالحيدددلد لدوحددبحاثلا اددتلأ 
لد ردـا دإولل ثددال للدو سدا اعلبح داثل لأدنلفالحيددلد ل  د  لأشددىج لل،ة  تلىئدحاالحل اثل لب تل سرلوئدي حت

اايددتلو سددا ع لبحرئدددحتلأددنلأثل ددالو  ي يدددلبشدد تل دد ا لوأاسددرلو ل، ددولدالدددالع لاددتلبحاثلددا لوبحدداثل 
 سدددع  ل ددولى ددعلأسددا ب لبحا صدديلولبحددذيل  يدد  ل ددولأ بجيددتلأسدداايلالبحثل ددولبح سددا رللوهدد لأدددو بمدد ؛ل

دغلدد لص صدديتلج دددل ددولبح دد ب لبحصددعثتلبحاددولنردد لل،و سدديتلعلاددالبئددااثد لبحدد ىو لبح ثادد  ل،وبح اردد  
حيددىل شدديرلل؛د  لبحر د دداد لبحاددولحيدددلأ دنايدددلبحكييددر ل ددولعصددرندلبح دددحووأليدددلأددل، ييدددلدبح لثددتلأادد نا ل

(لمحةلد لبحر د اد لصث لىجين لدئدئاتلالل   نلبالئا لدالعليدل ولجثيرلأنلبحثل لل2ل:2012 لبحش ريل
بح ثر دتلبئنسددناتل صددحثالص د ىلجييدرل دوللم لص د ىبئنسدناتلوبح ياعاتلوبالجا دعات؛لـتل   نلبحاد بل

دللب لددده لبحر د دداد لودئدددحي لص ى سديد؛لوذحددكلأله يايدددلبحاددولصدلث سلعلددةلبحكثيددرلأددنلبح ثدددىالبالها د
لبئنسدنات.وبحثل لل

بحر د اد لح تلحيددلأ ر بصيددلبحلد دتلأدنلحيدىلأصد ل دصيدلوىأ زهددلوص ثيالصيددلبحادولصثيدرلل وصث
ل،د بلبأل كدددىلـ  دد  عددنلأ ا بهدددلوصثايددرلوئدديلتلح سدددع  لبئنسددد لعلددةلبحا كيددرلوحددتلبح شدد ال لوصثدد

ل(.2ل:2008،لوآفرو لو قتل أي ي،ل
لبحث دنيلاددد ،لأددنعدح اددتلصيددذبلألددذلأ لددعللبد لهلدددجلجيدد   لمحددةلل(168:ل2003 لوقدد لدبدددىلـدد ويل

بحري  لجدا لبئاردبتلحل ع ب لبح قلاتلوبحثدح اتلبحاولص ع للبحر د اد ،لوهذ دجتلص   رلصثلا لوصثل ل
ل لوده بالوبئاربصاراد لصثلا يد،لوقرللصا   لصثل يد.ئعد  لبحل رل ولأارىب لبحر د اد

بحاد  للده يدد،لأ يد لوناارتلحري  لبحا   رل دولصثلدا لوصثلد لبحر د داد ل يدر لأ دديا لج ةد  لأدنل
دلدحيىلد دث تلص ثدتلهد   ل؛لبحر د ات صكد  نلبصردهدد لوبعاادد ب للمحدةلبحر د داد ،لوصيد احاثلدا للدىماس 

ل.(52:ل2006ل،ايدلأعلبئحسد لبر دحيدل عيي    ا تلح بلـلاتلبحر د اد لوده ي
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:لNCTM (1989)و اصددد لبددددحا  لبحر د ددداتلج ددددلدبددددىلبح رلدددسلبحاددد أولح ثل دددولبحر د ددداد ل
 ددحا  لبحر د داتلص ثدتللبحر د دو.بحال يذلبحث لادد لبحر د داتلوأليددلبحا ب دتلوبحادرببيلوبالئدا البللبأاالج
 ردد لب للد(لد لديل ددر لقدد يلى د ددا ل34:2003 لـدد ويل حددذحكلةددرلل؛ ددولصثلددا لبحر د دداد لددئدئددا للبأ دد ى ل

لبحر د اد .علةلبحا كيرلوبحا ب تلبحر د ولوحتلبح ش ال لبدئال بلللب    لقد ى ل
بحر د ولدح لده لأ  ندد لبح اد ى لبحر د داتلبحادولص  دنلبح داثل لأدنلبئدال بللح دتللو  ثتلبحا ب ت

وص سدددير لو ي دددالأدددنلفدددالبللأل ددد  ،دوللبحر د ددداد لعلددد لأ بجيدددتلأ قدددفلأ اددد  لدولأرئددد للدولأادددروا
ل.(272:ل2003لـ وي،بح لدقشد لبحر د اتلبحش ياتلدولبح  ا بتلـيلالوبينلبآلفر نل 

و رجددعلبالها دددللبدحا ب ددتلبحر د ددولمحددةلده ياددال ددولصثلددا لوصثلدد لبحر د دداد ؛ل  ددنلفالحددال   ددنل
لأ  س ئدددتلص يدددرل دددولبح لدقشدددتلصثدددد بلبأل كددددىلوص  دددا لبح يددد ،لج ددددلصصدددث لحع كددددىلوبح ثل أدددد لأثدددد  

لوبحا كيرلوبحاثليت.
و ذج لده اتلبحا ب دتلبحر د دولبها ددللأذئسدد لوهيعدد لع ةد  ،لأثدتلبح رلدسلبحاد أولبألأر  دول

وأ ا لبحارباتلـلي جرئو،لوبح ثدةيرلبحا أادتل،لNCTMح ثل ولبحر د اد لبدح ال د لبح ا   لبألأر  اتل
ل.(17:ل2011،لقد شأنلده بالصثلا لبحر د اد ل لحلاثلا ل ولأصرلبدعاثدىلبحا ب تلبحر د و

(،ل2011تلبحث ة لأنلبح ىبئدد لصل ادتلأيددىب لبحا ب دتلبحر د دولوأليددل ىبئدتلقدد شل دوحوق لصل
لعيدددد لبح اددددد ل(،لو ىبئددددت2013(،لو ىبئددددتلبحادددد ب ل 2008(،ل ىبئددددتلع ا ددددول 2012و ىبئددددتلبحاربددددول 

 دد لحدد  لبحاالأيددذلأددنلفددالبلح ددنه لعلددةلحددتلدكدد  لد لبحا ب ددتلبحر د ددول   ددنلد لةللبحاددو(ل2008 
لوبالـاكدى.أش ال لذب لحل بلأاث   لص اد لبحةلبالكاشدال

ودحد لأ  ندد للبحر د داد ،و اا لأ دلئيذلد لبحا ب تلبحر د ولأنلبأله بالبألئدئداتلحاثلدا ل
لبحر د اد .وجدن لدئدئولأنلج بن لصثلا لوصثل للبحر د ات،بحا ى ل

بحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لبح اثل دددينلد دددث تل دددروى ل دددولصثلدددا لوصثلددد للوعلادددال دددي لصل ادددتلأيددددىب 
بحر د اد ،لوهذ لبحال ادتلاللص د  ل و لص  دنلبح ثلد لأدنلهدذ لبح يددىب لوق ىصدالعلدةلصثلا يددلحاالأيدذ ،ل

نيدلبح ثلد ل بحا دعدتللبح ىبئدتلص د  دالددالبحد ى ل بفدتلحردر ل دول ك دله لأثروال ي لبح  بقفلبحاول    ِّ
 لصثلا ولجي لأدنلفدالبلجوبلعنلفلذلذلل ينلعلةلبالئااصدالوبح ىبئت؛ل دح ثل له لبح سوصسدع لبح اث

ل(.1999: 163ئلا د ،لبئال بللد اتلبح رللبحا ى ساتلوبالئاربصاراد لبح لدئثتل 
مذبلنرددد لبح ثل ددد  ل دددولبئدددال بللئدددل جاد لص ى سددداتل ثدحدددتل دددي لذحدددكل سددددع لعلدددةلصل ادددتللوأدددنلاددد 

ل(،لو ىبئدددددددت2008وهدددددددذبلأددددددددلدك صدددددددال ىبئدددددددتلع ا دددددددو ل،  لبحاالأيدددددددذأيددددددددىب لبحا ب دددددددتلبحر د دددددددولحددددددد
ل(.2013(،لو ىبئتلبحا ب ل 2012بحاربو 

وبلدا لعلةلأدلئيذلوج  لبحث ىل سثةلبحةلصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول ينالالـ لأنلبحث ىل
لد ثددبحثدحوأددنلدجددتلذحددكلبئددال لللذحددك،عددنلقر اددتلدولبئدداربصاراتلصدد ى سلج ةدد  لصسدددع  لعلددةلص ايددذل
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علددةلص ايددذلأدددل سددثةللج نيدددلبئدداربصاراتلصدد ى سلج ةدد  ل ثاادد لبحثدحددىلقدد ىصيدل؛بئدداربصاراتلفددربميلبحثاددت
ل.محاا

لهددولبئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتلد ل(2009 لو ىبئدتلوقددد ل،(2013 ل ىبئددتلـلددول دددى لذجددر لحيدى
لمحدةلدبددى لمذل  ؛بح رجدبألهد باللاد ى سلحا ايدذلحمح  لبالئاربصاراد لبح  ةثدتلبحادول   دنلبئدال بأيدل

دلـددينلأا ئدديل ىجددد لقلثددتلبح ر  عددد لمحددةلوجدد  ل ددرولل بحددتلمحصدددما للد  لفددربميلبحثاددتلبلبئددال لد 
بحارر يادددتلوأا ئددديل ىجدددد لقلثدددتلبح ر  عدددد لبحادددددب تلحصددددح لبح ر  عدددد لبحارر يادددتلبحادددول ىئددددتل

لبحر د اد .حكليدل ولأ ب لغيرلل،بدئال بللبئاربصاراتلفربميلبحثات
 أي دت ل بئداربصارات بحثادت محدةلد لفدربميل (Akinoglu, Zenyep, 2007)  ىبئدت لتص  د جدذحكول

لبحاثلا .  و أي ت ل دنيد ك د ن  لبحثل ، بصردهدصي  وص سين بألكد   و، ص صيتلبح لثت ى ع  و
تلبئدداربصاراتلدوحددصللبحلاددد ل(2014 وجدد   ،للو ىبئددتلهددالبل،(2012 لة ئددفك دددلدو ددتل ىبئددتل

بئداربصاراتلفدربميلبحثادتل دولصد ى سلبح د ب لبح ىبئداتلوبحهاددلللدوبالد،لـأسااال للبا ير لفربميلبحثاتلـ   يدلأ
لأا يرب لدفر لل وبأب د لأشدـيتلح ثر تلدارلهذ لبالئاربصاراتل

112 

 أدن  دددجرل بحادود لولـيددلبحثدحثد قددل بحادو بحن ددى لبالئدا العات ناددم  فدالب أدن بحث دى أشد لت صيدرز

ع  لأنلأثل ولبحر د اد ل ولبح  بى لبألئدئاتلح ثر تلأسدا  لبحا صديتلبحثل دول أع ال أادـ فالحيد
بحاثلدا ل أدن    البح رحلتلبألئدئات صالأيذ بحاولص بجا بحصث بد  وصاصو حلاالأيذل ولأد  لبحر د اد 

 :بدآلصو بحصث بد  صلك ص     وق لبألئدئولعل لص ى سلبحر د اد 

ل.بحنأن أن  ار  أروى بث   اتبحثل بح  ديا  صذج ر  ث بت -د
  ثفلبحا ب تلبحر د ولح  لبحاالأيذ. - 

 كر لبث لبحاالأيذلح د  لبحر د اد . - 

لقلتلبحا رللح يدىب لبحا ب تلبحر د ول ولدالدالبحا ى سلوصثر  لبحاالأيذلـيد. - 

لوحثتلدئثد لذحكلصث  لمحةلبعا د لأثل ولبحر د اد لبح رللبحاالي  تل ولص ى سديدلوعد للبالعا دد 
ل.ي وح دئلبح اثل ينعلةلبح رللبح  ةثتلبحاولصساثيرل ب عاتل

وأنلدجتلى علأسا  لص صيتلبحاالأيذلوأثر اي ل ولصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولح ةي لبحذيل
أدنلعلد درلبحاد  لبحر د دات؛لوب ددلدندالالللددئدئدا للبأنلده بالصثلا لبحر د اد لوعلصدر للددئدئا للده   لل ث 

ماللبدئدال بللدئددحي لوبئداربصاراد لج ةد  لوح ةثدتل دولل، يددىب لبحا ب دتلبحر د دو   نلمح ب لصل ادتلح
جد لالـ لأنلبحا  تلمحةلقدرللوبئداربصاراد لج ةد  ل دولصد ى سلبحر د داد لصدذ يلل،ص ى سلبحر د اد 

لمحةلى علأثر تلبحاالأيذلح يدىب لبحا ب تلبحر د و.
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 لبحسدباتلوحدجتلبح بقعلمحةلبئاربصاراد لمحةلص  اد لبث لبح ىبئدلبوأنلفالبلأدلئيذلوبئالد  ل
صل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتللج ةدد  لصددذ يلمحددةلز ددد  لبحا صدديتلبحثل ددولحلاالأيددذل ددولبحر د دداد لوبدددألف 

صرربدددتلبئدددال بللبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولصددد ى سلبحر د ددداد للد  اددد لىد لبحثدحثدددل،بحر د دددولحددد ةي 
لبحدرماسلأش لتلبحث ىلصا   لبدحسدذببل ي ر د ولوبذحكلوأثر تلدارلذحكلعلةلصل اتلأيدىب لبحا ب تلبح

 بآلصو:

أدددلداددرلصدد ى سلبحر د دداد لبدئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولحدد  لصالأيددذل
ل:بح رعاتلبآلصاتوبحاولةا رملألالبألئعلتللبحصفلبحسدبعلبألئدئو؟

حد  لصالأيدذلبحصدفللتبحر د دال لبحكادبتأيدىللأدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل ات -
لبحسدبعلبألئدئو؟

حد  لصالأيدذلبحصدفللتبحر د دال لبحادربا أدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل اتلأيددىل -
لبحسدبعلبألئدئو؟

بحر د ولحد  لصالأيدذلبحصدفلل لبحا ثيتأدلدارلص ى سلبحر د اد لبدئال بللفربميلبحثاتل ولصل اتلأيدىل -
لحسدبعلبألئدئو؟ب

113

 :ةي البحث ىلبح دحولمحةلبحاثرالعلة
ل.ح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولتبحر د الى لبحكادبتصل اتلأيدل ودارلبئال بللفربميلبحثاتل -
ل.ح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولتبحر د الى لبحاربا صل اتلأيدل ودارلبئال بللفربميلبحثاتل -
ل.بحر د ولح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولى لبحا ثيتصل اتلأيدل وبميلبحثاتلدارلبئال بللفرل -

114

(لـددددددينلأا ئدددددد ول ىجددددددد لصالأيددددددذلα=0.05ص جدددددد ل ددددددروللذب ل الحددددددتلمحصدددددددماتلعلدددددد لأسددددددا  ل لال-د
 ثيددتل بحكادبدتلبحر د دداتلوبحادربا لبحر د داتلوبحالبح ر د عاينلبحارر يادتلوبحاددب تل ددولصل ادتلأيددىب 

لعل لص ييذلبالفاثدىلبحثث ي.ل،علةلبحارصي ل،بحر د و(
(لـدددددينلأا ئددددد ول ىجدددددد لصالأيدددددذلα=0.05اللص جددددد ل دددددروللذب ل الحدددددتلمحصددددددماتلعلددددد لأسدددددا  ل - 

علد لص ييدذلل،بشد تلعددلبح ر  عاينلبحارر ياتلوبحاددب تل دولأهادد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دول
لبالفاثدىلبحثث ي.

115

  اتلبحث ىل ولبحلادطلبآلصات:زلدهصيرل
لصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د و.ل وةيينلأ  لدارلبئاربصاراتلفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد لوصأايرهدل -د
لق لص ا لهذ لبح ىبئتلبح ردبلدأدللبحثدحثينلحث تل ىبئد لدفر لأشدـيت. - 
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ل س.ق لص ا لبح ردبلدأدللأثل لبحر د اد لعلةلبصثدملقر اتلج ة  ل ولبحا ىل - 
لح يدىب لبحا ب تلبحر د ولبحذيلق ل  ي لبحثدحثينلوبح يا ين.لدصا للبح ىبئتلأهادئ ل - 
بح شدددر ينلبحاربددد  ينل دددولبح رددددبلبحاربددد يلمحدددةلص  ددداتلأثل دددولبحر د ددداد لعلدددةللبناثدددد صل دددتللقددد  -ه

لبئال بللفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد .
116

االأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدول دولحلبح ثد ال لوبح اربج د  ااصرلبحث ىلبح دحولعلةلص ى سلوح  ل -
لأ د  ددت-أ ةر ددتل ددرملبحثدد ةنللبحيدد ىبا، ددولأ ىئددتللل،2017-ل2016بح صددتلبح ىبئددولبحثدددنولحلثدددلل

لبحا لات.لبحر ي ى ت-م ل
لبحكادبتلوبحاربا لوبحا ثيتلبحر د و(. هولأيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحاولصي البح ىبئتلمحةلصل يايدل -

117

:لبئددداربصاراتلصثلا ادددتل ثدحدددتلصاددد للـدددربيلبح ثل أدددد لبح ادددروا ل دددول(لبأنيدددد11،ل2009 وقدددد لعر يددددل
بحكا لوبح ذجرب لـ بئ تلىئ أد لوجل د لعلةلب تلفر  تلص  بلبح كدر لبح ادروا لمحدةلفر  دتلص د يل

حيددىلصث ددولحل دداثل لأسدددحتلوبئددثتلأددنل؛لبحدد  بدددألح ب لوبألبدد دبل ددولوىقددتلولدبدد داللألاصددر لأ نوجددتل
بحا كيرلوص ل ال ر تلأربجثتلأثل أدصالبحسدباتلعنلبح    ملوصرئاخلبحيادند لوبح ثل أد لبحر ة  ل دول

لألدقذلبح ثر تلبحذهلات.
جدرباب لبحادول اد للـيددلبح ثلد لوبح ا ثلدتل دولص   دتلأ اد  لأر  عدتلأدنلبئلوصثرالمجربماددلبأنيدد:

فربميلبحثادتلأدنللب توبح اربج د ل ولجاد لبحر د اد لحلصفلبحسدبعلبألئدئولمحةلوح  لبح ثد ال ل
فددالبلبئددال بللبحرئدد أد لوبألحدد ب لوبألبدد دبلبحاددولةددا لىب يدددلب  ددر ب لبح حدد  لبح ىبئدداتلحاسددييتلم صدددبل

لحذحك.ل  ولبالفاثدىب لبح ث لدال اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولأادئ لحل؛بح  ا  لمحةلبحاالأيذ

وئدديلتل سددا اعلبح ثلدد لوبحاالأيددذلأددنلفالحيدددلد ل شدددىجلل:أندداب(:ل2011:21وح ددش لعر ددالع دنددت
ددد  دددولع لادددتلصثلدددا لوصثلددد لبحر د ددداد لب يدددىل صدددث لبحاالأيدددذلقدددد ىو لعلدددةلبحاثييدددرلعدددنللدبثادددي لبثا 

لوجادـات.ب ياتللأال عتد كدىه لوع لاد لحتلبح سدحتلبأئدحي ل
:لق ى لصالأيذلبحصفلبحسدبعلعلةلبئال بللح تلبحر د اد لعلد لأ بجيدتلأ قدفلو ثرالمجربمادلبأنا

ى د ولأ اد  لدولأرئد للوص سدير لو ي دالوبئدااثدبالأدنلفدالبلبح لدقشدد لبح لا  دتلأدعلبح ثلد لألدقشدتل
لجادـات.ب ياتلدول



 2021 

 

170 

 .بجاش راصعأد/ أكرم عطران،                           أثر استخدام خرائط العقل في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ...

هلددالأددنلد كدددىلى د دداتل وىل ددولذ(لبأنيددد:لصا ثددتل ددولصأأددتلبح دحدد لح دددلةدد2012:8 ل ثر يدددلحسددين
وقربا لبحل لبحر د ولبح  ا  لأعلل،وجادبتل،فر نلوبحاثييرلعنلبأل كدىلبحر د اتلب دهت لوص  ا يدلحآل

و ددددادغتلبحاثر دددد لبحر د ددددولوبحاثييددددرلعددددنلبحاث ا ددددد لبحاددددولصدددد لبكاشددددد يدلوصادددد ةرلج دددددبلح ددددتلل،بح يدددد 
لبحر د اد لوىأ زهدل ولبحاثييرلعنلبأل كدى.

جربماددددلبأنيدددد:لقددد ى لصالأيدددذلبحصدددفلبحسددددبعلعلدددةلبئدددال بللح دددتلبحر د ددداد لوىأ زهددددل دددولوصثدددرإالم
بحاثييرلعنلبح  بقفلبحر د اتل ولوح  لبح ثد ال لوبح اربج د لجادبتلوقربا لوص ثياللب ي لوئي حتلو قتل

لحث دىبأادئدلبدح ىجتلبحاول  صتلعلييدلبحاالأيذل ولأهاد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دولبح ثد ل دولهدذبل
لحذحك.

:لهدولقدد ى لصالأيدذلبحصدفلبحسدددبعلعلدةلقدربا لبحادد بنينللمهفاة  الرففراا  الريا فية جرائفف التعريف  اإ
وبحاث ا ددد لوبحرأدد زلوبالبدد دبلوبح سدددمتلبحر د دداد لبح  جدد   ل ددولوحدد  لبح ثددد ال لوبح اربج ددد لقددربا  ل

لبحر د اتلبح ث  لحذحك.لبدح ىجتلبحاولئا صل  لعلييدل ولب دقتلأالح تلبحاربا لدأادئ لل،  ا ت
:لهددولقدد ى لصالأيددذلبحصددفلبحسدددبعلعلددةلبئددال بللح ددتللمهففاة  الكتا ففة الريا ففية جرائفف التعريفف  اإ

بحر د اد لبح  ا بتل ولبر لوص  دا لبأل كددىلوبحثالقدد لوبحاد بنينلوبحاث ا دد لبحر د داتلبح  جد   ل دول
علييدل ولبفاثدىلبحكادبدتلبحر د داتلبح ثد للبدح ىجتلبحاولئا صل  للدأادئ لل،وح  لبح ثد ال لوبح اربج د 

لحذحك.
:لهولقد ى لصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلعلدةلصرج دتلبألبد دبللمهاة  الكتا ة الريا ية جرائ التعري  اإ

فدددرلآوبح صددد ل د لوبح سددددمتلبحر د ددداتلبح  جددد   ل دددولوحددد  لبح ثدددد ال لوبح اربج دددد لأدددنلبددد تلمحدددةل
ل لعلييدل ولبفاثدىلبحا ثيتلبحر د ولبح ث لحذحك.بدح ىجتلبحاولئا صل للدأادئ لل،ب ر اتل  ا ت

12

121

(لمحدةلبحاثدرالعلدةلدادرلبئدال بللفر  دتلبحثادتلحاد ى سلبحر د داد ل2010 ه  تل ىبئتلبحديال يل
(لصل يدددذ ب،لصددد ل63 ىبئدددتلأدددن  دددولص صددديتلصالأيدددذلبح رحلدددتلبح ا ئددد تلبدح  ةلدددتلبح لددد ى ،لوصك ندددتلعيلدددتلبح

حل ىبئدت،لوبثد للصاسا ي لبدحاسدويلمحةلأر د عاينلصرر يادتلو ددب ت،لوصد لبئدال بللبفاثددىلص صديلولد ب  ل
دلعلد لأسدا  ل لدلص  لتلبح ىبئتلمحةلوج  ل رولل بحدتلمحصددما لص ييذلبح ىبئتلوص ليتلبحيادند لمحصدما ل

ادددتلو ىجدددد لصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددول(لـدددينلأا ئددد ول ىجدددد لصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحارر ي0.05
لبحا صيتلبح ىبئولحصدح لبح ر  عتلبحارر ياتلبحاول ىئتلبدئال بللفر  تلبحثات.

(لمحةلبحاثدرالعلدةلدادرلبئدال بللبئداربصاراتلىئد لبحلدربميلبحذهلادتلMarten 2011وه  تل ىبئتل
حارر يو،لوصك نتلعيلدتلبح ىبئدتلوبئال أتلبح ىبئتلبح لي لبثالبل، ولص سينلمنردزلبح ال ل ولبحكادبت

(لقدحث ددددلوبئدددال أتل33(لقدحث ددددلصددد لصاسدددا لبحثيلدددتلمحدددةلأر ددد عاينلجدددتلأر  عدددتلصك ندددتلأدددنل 66أدددنل 
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وقد لص  دلتلبح ىبئدتلمحدةلد للتلبالفاثددىلبحثثد يل دولهدذبل ىبئدت،أر  عد لغيدرلأاكد عدتلصصد ا لأددلقيد
دزلبحذيلص لص ى سالأنلفالبلبئاربصاراتلىئ لهلدجل روق دل بحتلمحصدما دلح  لبح ال لبحذةنل  اي  لبئنر

ل   نلبالئالاد لد لبئاربصاراتلىئ لبحلربميلبحذهلاتلحسلتلجادبتلبح ال ل.ولبحلربميلبحذهلاتلحذحك،ل
(لمحدةلبحكشدفلعدنل دعلادتلبئدال بللفدربميلبحا كيدرل دولصل ادتل2012ك دله  تل ىبئتلدـ لئد رب ل 

حيدىلبئدال للبحثدحدىلل؛حد  لقداللبحصدفلبحثددأنلبألئدئدولحتلبح سأحتلبحيل ئداتلوبالصردد لن د لبحيل ئدت
قدحث دددلأددنلقددال لبحصددفلبحثدددأنلل(74بح ددلي لبح  دد ولوبح ددلي لبحارر يددولوصك نددتلعيلددتلبح ىبئددتلأددنل 

بفاثدددىلل،لوه دددىلبئددال بللبحثدحددىلد بصددينلحل ىبئددتحيددل؛بألئدئددول ددولأ ىئددتلح ددينلبألئدئدداتل ددولغددن 
د لن د لبحيل ئدت،لوبثد لمجدربالبح ىبئدتلص  دلتلمحدةلدندالص جد لحهاد لأيددىب لحدتلبح سدأحتلوأهادد لبالصرد
(لـدددينلأا ئددد ول ىجدددد لقدددال لبح ر  عدددتلبحارر يادددتل0.05 دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل 

و ىجد لقال لبح ر  عتلبحادب تل ولبحا ييذلبحثث يلالفاثدىلأيدىب لحتلبح سأحتلبحيل ئاتلوأهاد ل
ل.ح ر  عتلبحارر ياتبالصرد لن  لبحيل ئتلوذحكلحصدح لب

(لمحةلمجربال ىبئتلأادىنتلألارلبئال بللجتلأنلبئاربصاراتل2012وصي ال ىبئتلىزوقولوجدأرب ل 
بحادد ى سلبلددربميلبحثاددتلبحادم ددتلعلددةلبحدد أ لوبئدداربصاراتلبحل ذجددتلعلددةلأيدددىب لبالصصدددبلبحل  ددولوبحادد ى ل

 لبح ثل ددينلبدددحكرت،لوصأح ددتلعيلددتلبحاربماددتل ددولأددد  لبحر د دداد لحدد  لقددال لبحصددفلبحثدحددىلح ثيدد لمعدد ب
لد(لقدحث دد21(لقدحث دددلأدد زعينلعلددةلأر دد عاينلصرددر يياينلبح ر  عددتلبألوحددةلأ  نددتلأددنل 41بح ىبئددتلأددنل 

،لوق لص  لتلبح ىبئتلمحةلص  للقدال لبح ر  عدتلبحادول ىئدتلبدئدال بللد(لقدحث ل20وبحثدناتلأ  نتلأنل 
ول ىئدتلبدئددال بللبئداربصاراتلبحل ذجدتل دولأيدددىب لبئداربصاراتلفدربميلبحثادتلعلدةلقددال لبح ر  عدتلبحاد

ل(.ل0.05بالصصدبلبحل  ولوبحا ى لبحاربماتل ولبحر د اد لعل لأسا  ل الحتل 
محةلصثن نلق ى لبحا كيرلبحر د دولل(2016 لCarolina, Yaya, Jozua, Jarnawiله  تل ىبئت

ألل ادت(لحد  لقدال لبح د بى ل عدحادت،لأا ئد تلوللجدل ولىصثتلبح  ىئتل ألل ات،لأا ئ تلوعدحات(،ل
(لقدحث دددل130حيدىلصك نددتلعيلدتلبح ىبئددتلأدنل ل؛بحثدن  دتلأدنلفددالبلص ييدذلبئدداربصاراتلىئد لفددربميلبحثادت

لأنلأنلقال لأ بى لدأي  ،لوبث لمجربالبح ىبئتلص  لتلبح ىبئتلمحةل ل:ده يدبحلادم لع   

لنردزلوصثن نلجدل.وج  ل رولل ولبئل-
لىصثتلبح  ىئتل ولصثن نلق ى لبحا كيرلبحر د و.هلدجلص دعتلـينلبحاثل لولل-
لاللة ج لص دعتلـينلبحاثل لوجدلل ولز د  لبحا ى لعلةلبحا كيرلبحر د و.ل-
122 

(لمحددةلبحاثددرالعلددةلداددرلبحادد ى سلبدئددال بللبئدداربصاراد لبحددذجداب ل2007هدد  تل ىبئددتلبحيرجدددصول 
 دددولبحا صددديتلبح ىبئدددولوبحا ب دددتلوبحادددرببيلبحر د دددولحددد  لقدحثدددد للK.W.Lوبحهثثدددد لبحسدددتللبح اثددد   

(لقدحثتل95حيىلص لص ييذلبح ىبئتلعلةلعيلتلأ  نتلأنل ل،بحصفلبحثدحىلبح ا ئيلب  ةلتلأ تلبح  رأت
اددال لأليدددلصرر ياددتلوبحرببثددتلل،صدد لصاسددا ي لمحددةلدىبددعلأر  عددد ،لولأددنلقدحثددد لبحصددفلبحثدحددىلبح ا ئددي
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دب تلوق لد ير لبحلاددم لص د للجدتلأدنلبح ر  عدد لبحارر يادتلبحدثال لعلدةلبح ر  عدتلبحاددب تلأدنل 
لبحر د و.حيىلبحا صيتلبح ىبئولوبحارببيلوبحا ب تل
،لزبو ،ل(لمحدددددةلأثر دددددتلدادددددرلبئدددددال بللبئددددداربصاراتل  كدددددر2008وقددددد لهددددد  تل ىبئدددددتلعيددددد لبح ادددددد ل 

ب  د  دتللبالـاد بموولحد  لصالأيدذلبحصدفلبحلددأسلبدىج(علةلصل اتلبحا ب تلبحر د ولوبئـ بملبحر د د
تلدـ لنييد ل ولأ ىئلبالـا بموبح قيلات؛لحيىلبفادى لبحثدحثتلعيلتل ىبئايدلأنلصالأيذلبحصفلبحلدأسل

وصل يددذ  لوحا ايددذلهدد البح ىبئددتلدعدد  لبحثدحثددتلبفاثدددىللب(لصل يددذ ل77بحثدددحدلعدد  ه ل  ددولأ د  ددتلبح قيلاددتل
وبثددد لص ييدددذلبح ىبئدددتلوج دددعلبحيادندددد لل،ـددد بملبحر د دددولد وب لح ىبئدددايدبحا ب دددتلبحر د دددولوبفاثددددىلبئ

دلـدينلأا ئديل ىجدد لصالأيدذلبح ر د عاينلبحارر يادتلحصددما لمص  لتلبح ىبئتلمحةلدندا:لص جد ل درولل بحدتل
لوبحادب تلحصدح لبح ر  عتلبحارر ياتل ولبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولوبفاثدىلبئـ بملبحر د و.

محددةلبحاثددرالعلددةلداددرلبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتل ددولل(2008تلع ا ددول وهدد  تل ىبئدد
ص سدددينلقددد ى لصالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب يلعلدددةلبحا ب دددتلبحر د دددولوص  ةددد لبحثالقدددتلـدددينلأسدددا  د ل
أيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولوأسددا  لبحا صدديتلحدد ةي ؛لحيددىلصدد لص ييددذلبأل وب لعلددةلعيلددتلأ  نددتلأددنل

صالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب يل دددولج ي ى دددتلأصدددرلبحثربادددتلوقددد لودكددد  لبحلاددددم لد للأدددنلب(لصل يدددذ ل70 
 رددد لعالقددتلبىصثدقاددتلأ جثددتلـددينلأسددا  لم ردـادددل ددولملدئددي تقدد للبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددت

 كل ددلزب  لقد ى لبحاالأيدذلعلدةلبحا ب دتل،لد ولوأسا  لبحا صديتل دولبحر د داد أيدىب لبحا ب تلبحر 
ل د ولبز ب  لق ىصي لعلةلبحا صيتلبحر د و.بحرل

  دو بحاثدد حو بحاد ى س بئدال بللبئداربصارات  دعلادت علدة بحاثدرا محدة (2009  ح دد  لوه  تل ىبئدت

 د وب  وجدندت بحارر يدو، بدثا بح دلي  وبصثثدتلبح ىبئدت بحر د دو، وبحا ب دت بحا كيدر أيدىب  بث  ص   ر

 بحر د دات، بحكادبدت أيددى  حهاد  وبفاثدى وبحيرهلت، بالئا البلأيدى   و ص صيلو بفاثدى عن عثدى  بح ىبئت

 بر ي ى دت بئعد ب ي بحثددنو بحصدف صالأيدذ أدن وصل يدذ  بصل يدذ ل (98 أن عيلتلأ  نت علة بأل وب  وقثات

 د   قد  أنب دد، أدن بدا ةا ادع وأدد بحاثدد حو بحاد ى س بئدال بل د  حيىلص  لتلبح ىبئتلمحدة؛لبحثربات أصر

ل.بحارر يات بح ر  عت ح   بحكادـو بحا ب ت أيدى  ن    و وجذحك بحر د و، سا  لبحا كيرأ  و ن   محة
 أيددىب  لادتعمحدةلبحاثدرالعلدةل دل(Lexi & Kearney  2009وجيرندو ح جسدولوهد  تل ىبئدت

 .وأثل ديي  بصل يدذ ل (30 أدن أ  ندت عيلدت علدة بح ىبئدت وقثادتل،بحر د داد  صثلدا   دو بحر د دو بحا ب دت

 ـ ىجدت بح دا  ن بح ثل  ود  أد، ح  محة بحر د و بحا ب ت أيدىب  أن بح ثل ين محةلص  ن ادم بحل ودبدى 

 أيددىب لبحا ب دت أن بحاالأيذ ص  ن د  وج  ك د د ات، بحا ب ت بفاثدى علة صالأيذ  نادم  د اتلجدنت

 نردزبئ علة ببر لأذل ع ب لبحثدحثد  أد وه  و ي يد، بحر د ات، بح  ر ب  أع صثدألي  علة بنث س بحر د و

لبحر د اد .  و
حاد ى سلأدد  للG.L.Mبح ىبئتلمحةلقاد ل دعلاتلبحل د ذ لبحا حيد يلل(2012وصي ال ىبئتلبحشرمل 

ل،بحر د ددداد ل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولوبحا كيدددرلبح ل ددد أولحددد  لقدددال لبحصدددفلبحثددددنولأا ئدددي
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بحيادنددد لوص ليليددلص  دلتلبح ىبئددتللوبثد لص ييددذلبح ىبئدتلوج دعل،د(لقدحث د52وصك ندتلعيلدتلبح ىبئدتلأددنل 
محددةلد لبح ر  عددتلبحارر ياددتلص  قددتلعلددةلبح ر  عددتلبحادددب تل ددولجددتلأددنلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول

لوبحا كيرلبح ل  أو.
محةلبحاثرالعلةلدارلبح ل  د لبحل بىزأاتلعلةلصل ادتلأيددىب لل(2012وصي ال ىبئتلبحش ريل 

وصدد لص ييددذلل،قدحثددد لبحصددفلبحلدددأسلبالـادد بمولبدحر دددابحا ب ددتلبحر د ددولوبحا صدديتلبح ىبئددولحدد  ل
وبثدد لل،(لقدحثددت لأدنلقدحثددد لبحصدفلبحلدددأس46وبلدددلعد  هدل ل،بح ىبئدتلعلددةلعيلدتلصدد لبفاادىهددلعشدد بماد

حصدمادلـينلأا ئيلمص  لتلبح ىبئتلمحةلدنالص ج ل رولل بحتلل،بح ىبئتلوص ليتلبحيادند لمحصدمادلمجربا
رر ياتلوأا ئيل ىجد لقدحثد لبح ر  عتلبحادب تل ولجتلأنلبحا صيتل ىجد لقدحثد لبح ر  عتلبحا

لبح ىبئولوأيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحكادبتلوبحا ثيتلحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.
 ددولصل اددتلGLM ل(لمحددةلأثر ددتل دعلاددتلدن دد ذ لبحدداثل لبحيلدددمو2013وقدد لهدد  تل ىبئددتلبحعاسددةل 

لد(لقدحث د124  لبحر د اد ؛لحيىلصك نتلعيلتلبح ىبئتلأدنل بحا كيرلبئـ بعولوبحا ب تلبحر د ول ولأد
حيددىلدعدد لبحثدحددىلد بصددينلوهددولعثدددى لعددنلبفاثدددىلحهاددد لأيدددىب لل؛أددنلقددال لبحصددفلبحثدددنولأا ئددي

ص  دلتلبح ىبئدتلل،وبثد لص ييدذلبالفاثددى نل،بحا كيرلبئـ بعولوبفاثدىلحهاد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دو
(لـددينلأا ئدد ول ىجدد لبح ر  عددتلبحارر ياددتل0.05 لاتلعلدد لأسدا  لمحدةلوجدد  ل ددروللذب ل الحدتلمحصدددم

وأيددددىب لبحا ب دددتللبشددد تلعددددلوبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددولبالفاثددددىلبحثثددد يلح يددددىب لبحا كيدددرلبالـددد بعول
لحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.لبش تلعدلبحر د ول

أنلفالبللCAMEمحةلبحاثرالعلةل دعلاتلـرندأ لصسر علبحا كيرل(2013ه  تل ىبئتلبحا ب ل ول
ال اددتلعددد ب لبحثاددتلبحثشددريلوبحا ب ددتلبحر د ددولوبحا صدديتلحدد  لقددال لبح رحلددتلحصدد ى سلبحر د دداد ل

بحاص ا لبثالبحارر يولوصك نتلعيلتلل،وحا ايذله البح ىبئتلبئال للبحثدحىلبح لي لبحارر يول،بحثدن  ت
دن  دتل دولأ د  دتلبح ددمفلبحثددن يلب  ىئدتلهد بز لبحثلوبأدنلقدال لبحصدفلبأللد(لقدحث د64بح ىبئتلأنل 

ـدينلل(0.05وق لص  لتلبح ىبئتلمحةلوج  ل رولل بحتلمحصدمادلعل لأسا   ،لبدح  لكتلبحثرباتلبحسث   ت
أا ئدديل ىجددد لقددال لبح ر دد عاينل ددولجددتلأددنلعددد ب لبحثاددتلوبحا صدديتلبح ىبئددولوأيدددىب لبحا ب ددتل

لبحر د ولحصدح لبح ر  عتلبحارر يات.
123

لةلو:أنلفالبلبحثرالبحسدـذلحل ىبئد لبحسدباتلةاا لأدل

بأله بالبألفر لبحادولدجر دتلص ايذلوللبحثل ولصأكي لبألارلبئ ردـولحلربميلبحثاتل ولصل اتلبحا صيت-د
؛لوه لأددل ولبح ردال لبح ىبئاتلبح اث   ولل،علييدلتهذ لبح ىبئد لحا هاايدلح  لبحثيلد لبحاولقثا

لاتلهذ لبالئاربصاراتلبحا ى ساتلوج وبهدلبحث لاتل ولبحا ى س.ة بلعلةلده 
أيددىب لبحا ب دتلصل ادتلأسدا  لبحاالأيدذل دولى دعلل رددـول دومبئاربصاراد لبحا ى سلبح  ةثتلحيددل وىل- 

لبحر د و.
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لةلو:لبح دحولأنلبح ىبئد لبحسدباتلأدلث ىك دلبئا د لبح
لح ئدمتلحاثيلبح ا يرب ل ولدالدالبحارر  .بح الم تلوبحاثرالعلةلدنس لبلث ىـلدالد وب لبح-د

بح قدد العلددةلجا اددتلبئددال بللفددربميلبحثاددتل ددولصدد ى سلبح  ادد  لعددنلقر ددذلص   ددتلبح  ادد  لعلددةل- 
لب تلفربميلبحثات.

لبح دحو.لث ىبالئا د  لأنلبح ربجعلبحر ة  لوبح  ةثتلبحاولص ي لبح- 
 اثدىلوصص ا ا.وجا اتلص ييذلبالفلـلدلبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د و- 

ددل-هددد أيدددىب للدبفاادددىلبألنشدد تلبح  جيددتلبحاددولص اددذلدهدد بالبح ىبئددتلوبئح دددللب ا اددتلص ياايدددلوفص   
لبحا ب تلبحر د و.

ل.اواثدصلبفاادىلبألئدحي لبئحصدماتلبح لدئثتل ولبفاثدىل  للبفاثدىلأيدىب لبحا ب تلبحر د و-و

2

21

وبفرلبحسايلاد لأنلبحار لبحثشر نلعلةلة لبحير  دنول ولد ل لبحلر  تلبحثالاتلبحذهلاتل يرلأص
حيدددىلةدددا لبحاثييدددرلعدددنلبح كدددر ل؛لد ب لصثلا ادددتلصثا ددد لعلدددةلبحدددذبكر لبحثصدددر تل:صثدددرالبأنيددددولل،صددد نولـددد زب 

رئدد أد لم ددد تلمحددةلبحكل ددد لوبألحدد ب لبحاثيير ددتلوبحصدد ىلوبحل،بح ثرفاددتلبدح ل  ددد لوبح ددروملبح اشددعثت
حيىلصا رملبح كر لبح ثرفاتلبألئدئاتلمحةلبحث ة لأنلبأل كدىلبحاولصرصثيلبددح كر لبحرماسدتلأدنلل؛بحا  ا ات

فدددالبلىوببددديلصرثدددتلبح  دددديا لبح ثرفادددتلذب لأثلدددةلحددد  لبح اثل دددينلحااسددديرلبحددداثل لو دددذلق بعددد لودن  دددتل
ل(.256-255لل: 2014أل هاتل دـ لبر خ،

 ب لص كيدرلصل ا ادتلنيدمادتلصث دتلعلدةلص  يدنلبحا كيدرلدولبئداثدى لبأنيدد:لدلBuzan(ل2002وعر يدل 
ل،بحلدىقددتلبحذهلاددتلدئدديتلقر اددتلئ فدددبلبح ثل أددد لحلدد أد ل وهددول ددولغد ددتلبحثسدددقتلحيددىلصثددل،بحا كيددر
لحلاثلا .الئارجدملهذ لبح ثل أد ؛لوحذحكل يولوئيلتلمـ بعاتلو ثدحتللدود ا ل

211

وص يددرلوجأنيدددلل،ب عددداب لـدد زب لحدد بل  بمدد لفددربميلبحثاددتلجييددر لَد إلمحددةل(ل33:ل2009 وقددد  شدديرل
صث ددتلعلدةلص حيد لبح يدد للمِّنإَيددحيدىلل؛ ددولبألع ددبلبح كر دتلوبحثل اددتلد ب لئد ر تل   دنلبحا دد للأدنلفالحيدد

 دتلص كير دتلبالصسددللوبح روندتلحكدتلفر ل ِّديِّ إلأثلدة؛لحدذحكلليبح اثد بلـينلبح ثل لوبح دح لوص ايدذلصثلد لذ
ل شرعلو ثنزلعلةلبألأ ىلبآلصات:

لرثتلبح دح له لأ  ىلع لاتلبحاثل .ص -د
لبحاشراعلعلةلص ثيتلبحاثل لبحاثدونولـينلبح لثت. - 
لصث تلعلةلص   رلبح  ديا لح  لبح لثت. - 
ل نلبحا كيرلح  لبح ثل لوبح اثل .ص  - 
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لصللذلبئـ بملح  لبح اثل ين.ل -ه
لوبينلبح اثل ينلدن سي لأنلجيتلدفر .ل،ثل ينلأنلجيتص اذلبحا ب تلبح ثدبلـينلبح ثل لوبح ا -و
لصسدع لعلةلبحا  ىلبح ثر ولبح سا رلحل ثل لوبح اثل . -ز
لصث تلعلةلز د  لق ى لبح ثل لوبح اثل لعلةلبحا ليت. - 
دددد -ط ذبصاددددد،لأادددأأال،لوحددددالاللح شدددددكلاللدصسددددع لبح دددداثل ل دددولـلدددددالأثر اددددالبحر ةددد  لوصرثددددتلألدددالأاثل  

لبح ادصات.
22

:لقدد ى لبح ددر لعلددةلبئددال بللبَِّأنإددال NCTMبح رلددسلبحادد أولبألأر  ددولح ثل ددولبحر د دداد لا ثر دد
ل،وصاادد نلف ددسلأيدددىب ل،أ ددر ب لوىأدد زلـلاددتلبحر د دداد ل ددولبحاثييددرلعددنلبأل كدددىلوبحثالقددد لو ي يددد

ل(.9ل:2007لوبالئا دمل ئل د ،لو دى ،ل،وبحا   ل،وبحا ثيتل،وبحكادبتل،هو:لبحاربا 
221

(لمحدددةلده ادددتلبحا ب دددتلبحر د دددول دددولبحث لادددتلبحاثلا ادددتلعلدددةل196ل:2012 لدبددددىلع دندددتلوح دددش
وصيددرزلده ياددالبصدد تلفد ددتل ددولصثلددا لوصثلدد لبحر د دداد لو   ددنلعددرالل،بفدداالالأسددا  دصيدلوأربحليددد

لده اتلبحا ب تلبحر د ول ولبآلصو:ل
ل. وصثن نلللر د اد ص سينل ي لبحاالأيذلحل و سدع ل -د
ل سدع ل ولصثد بلبأل كدىلوص حي لبح ي لبح شارجلحلر د اد لح  لبحاالأيذ. - 
لكثرلحر تل ثيرل ييدلبحاالأيذلعنلد كدىه .د سي ل ولجثتلبحييعتلبحص اتل - 
لبحااليتلأنلدف دالبحاالأيذلأعلعال لبث لأليد.ل و سدع ل - 
ولذهدلي لأدنلد كددىلى د داتلوبحاثييدرلعليددلصل اتلق ى لبحاالأيذلعلةلبحاأأدتلح ددلةد وىل دل و سدع ل -ه

لفر ن.وص  ا يدلحآل
لصل اتلبحا ى لبحر د اتلبح ا ثلتل ولحتلبح ش ال لوبالئا الب. -و
لةذارلم ردـادل ولبصردهد لبحاالأيذلن  لبحر د اد لو ولص كيره لبحر د و. -ز
لبالئا دملب ي لحلر د اد لوح ايدلأعلص  ا يدل ولبح  بقفلبح ادصات. - 

222

دندد بملأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولصا ثددتلبدددحاربا ،لوبحكادبددت،للد لدبدددى لبحث ةدد لأددنلبح ىبئددد لمحددة
ل،وبحاربا ل،و ولبحث ىلبح دحولئيا لبحارجينلوبحا   لعنلأيدىب لبحكادبتل،وبحا ثيت،لوبحا   ،لوبالئا دم

ل:و   نلص  ا يدلعلةلبحل  لبآلصول،وبحا ثيتلبحر د و
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لحلاثييدرل؛وبحاربكيد ل،بح صد ل د ،لولوصاا نلأيدى لبحكادبتلبحر د اتلبئدال بللبح  در ب لبحر د دات
ل(48:ل2012لعنلبأل كدىلبص ى لجادـاتلوأنلدأثلتلذحك: لبحشرم،

لصا   لو فلألن دطلع   تلدولهل ئاتلبص ى لجادـات.-
لبحر علأثال.صا   لو فلجادـولح  قفلحادصولةا ل لع لاتل-

ددلمِّ إلبحاددربا لبحر د دداتلصلالددفلعددنلبحاددربا لبحثدأددت؛لمذلول وأرونددتلوصرجيددنللدبألوحددةلص اددد ل قددتلون دأ 
لمحددةلبحا د دديت لالدفلعددنلقددربا لبحاصددتلدولبحصدد ا ت،ل دددحاربا لبحثدأددتل   ددنلد لصددا ل و لص جاددالبالناثددد ل

ل(.22ل:2012،ل بحاربو
ل:صسي ل ولبآلصولتبالها دللـال اتلأيدى لبحاربا لبحر د الَد إلمحةل (39ل:2007و شيرلح د  ل 

لأيذلحلرأ زلوبح ص ل د لوبح  ر ب لبحر د اتل ولحتلأش ال لى د اتلوغيرلى د ات.بئال بللبحاال ▪
لوبحاثييرلعليدلب ياد.بئااثد لبحاالأيذلح رللحتلبح ش ال لبحر د اتلبح اروا لـ قتلوو   ل ▪
لبحاربا لوبالقالملوبحث ىل ولأ   عد لوأردال لأد  لبحر د اد .لصشراعلبحاالأيذلعلة ▪
لص   رلأيدىب لبحاثل لبحذبصو. ▪

بحا ثيددتلبحر د ددولأددنلدهدد لأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددولبدحلسددثتلح ىبئددتلبحر د دداد ل دحاالأيددذللُ َثدد  ل
 أد  لبدـاكددىلأادىندتلبئداث دبلدبد دبلوذحدكلعلد أدل ال، ص د  رللبيأ دني لصث يذل ي ي لحل  ديا لبحر د ات

وبحلددربميلوبحارج ددتللبوبأثددتلبحصدد ىلوبألبدد دبلوبحرئدد للبحيادناددتلوبحردد ل،أال عددتلأددنلبحا ثدديال لبحر د ددات
ل(.101:ل2014بحكياسو،لوبح شي بنو،ل بحر د ولبحرأن تلبحاولصسدع لعلةلص ب تلص كيره ل
 (197ل:2011 ع دنت،لوح ش،وأنلدأثلتلأيدى لبحا ثيتلبحر د ول

لع ب لبص ىلألال ت.دأص ثيتلبح -د
لصرج تلأدلص ثلالبحرئ للوبألب دبلمحةلىأ زلع   تلدولىأ زلجير ت. - 
لل.دولدب دبلص  ا اتلصرج تلبح سدمتلبحل  اتلمحةل  ى - 
لصرج تلبح سدمتلبح ص ى لمحةلىأ زلوجل د لى د ات. - 
لصرج تلبحصادلبحل  اتلمحةلىئ للودب دبلهل ئاتلعلةلن  ل  ا . -ه
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3

31

311

ج اددعلصالأيددذلبحصددفلبحسدددبعلبألئدئددول ددولأدد بى لأ ةر ددتل ددرملبحثدد ةنلأددنللصكدد  لأرا ددعلبحث ددى
حيىلصد لبحرجد ملمحدةلجشد  د لبح رجدنلبحاثلا دولبدح  ةر دتلح ثر دتلل؛وصل يذ لب(لصل يذ ل2299بحثدحدلع  ه ل 
لصفلبحسدبعل ولبح  ةر ت.ع  لصالأيذلبح

بر اعلصالأيذلوصل يدذب لبحصدفلبحسددبعلبألئدئدول دولأ ىئدتلبحيد ىبال دولل،ك دلح   لعيلتلبحث ى
صدد لبفاادىهدددلل،وصل يددذ  للب(لصل يددذ ل34بحثدددحدلعدد  ه ل لل2017-2016بح صددتلبح ىبئددولبحثدددنولحلثدددللبح ىبئددول

لبآلصات:ب ر اتلقص  تلأنلأرا علبحث ىلوذحكلحعئثد ل

 وأارلع لا.لين ىئتلأنلأارلمقدأتلبحثدحثقر لبح  -1

  ولدالدالبحا ييذلبح ي بنولحل ىبئت.لينمـ بالأ ةرلبح  ىئتلوأثل ييدلبحاثدو لبحكدأتلأعلبحثدحث -2

حيدددىلصددد لصثيدددينلل؛أر  عدددتلصرر يادددتلوأر  عدددتل ددددب تل،صددد لصاسدددا لبحثيلدددتلمحدددةلأر ددد عاينلوقددد 
صل يددذب لوصك نددتلل(7(لصالأيددذلو 10أددنل لاك نددتلبح ر  عددتلبحارر ياددت،ل بح ر دد عاينلب ر ددذلعشدد بمات

لصل يذب .ل(6و لب(لصل يذ ل11بح ر  عتلبحادب تلأنل 
312

وإعد ب للبحر د دو،لوبحا ثيت(ص    لد وب لبحث ىلبح دحول ولمع ب لبفاثدىلحهاد لأيدىب ل بحكادبتل
لبحر د ات.ب دقتلأالح تلحهاد لأيد لبحاربا ل

وبثد لبالقدالملعلدةلل،تلبحا ب دتلبحر د دودوحد ىبئدد لبحسددباتلبحادولصلبحلمحادا ول د الأددلدبددى ل
ص لـلدالهذبلبالفاثدىلحهادد لأيددىب لبحا ب دتلل،بحر د وبث لبالفاثدىب لبحاولصهاسلأيدىب لبحا ب تل

علدةلأيددىب لبحا ب دتللبأثا د  للبحر د داتوبحا ثيت(لوب دقدتلأالح دتلحلادربا لل،بحر د ولبح ا ثلتلـد بحكادبت
(لبحادولوى  ل دول(NCTM 2000بحادولدقرهددلبح رلدسلبحاد أولبألأر  دولح ثل دولبحر د داد للبحر د و
ل،(2014 لوبح شدي بنول(لو ىبئتلبحكياسو2012 ل(لوجذحكل ىبئتلحسينلهدب 2008 لعي لبح اد  ىبئتل

أيدددى لأددنللبحاددولصا ثددتل ددولبحكادبددتلبحر د دداتلوبحاددربا لبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددولوأذبددرب لص ايددذلجددت
لةلو:و   نلص  ا لد وب لبحث ىلج دللهذ لبح يدىب 

3121

لوبحا ثيدتلبحر د دو(ل، بحكادبدتلبحر د دات ولمع ب لبفاثدىلأيدىب لبحا ب دتلبحر د دوللد بصثعلبحثدحث
ل:بحل  ب لبآلصات
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لصو:بص ىصالبألوحاتلـلدا لعلةلأدل ألارب لبالفاثدى لد دع لبحثدحث
لص  ة لبح يدىب لبحرماستلحلا ب تلبحر د ولبحاولص ثتلأ دوىلـلدالبفاثدىلبحا ب تلبحر د و.ل-
لص  ة لأذبرب لص ايذلهذ لبح يدىب ل ول  ىصيدلبحسل جات.ل-
لصرج تلجتلأذبرلأنلهذ لبح ذبرب لمحةلئذببلـل تلبحر د اد .ل-
بدح يدىب لوبح ذبرب لوبألئعلتلبحاولصهاسيد؛لحكول   نلبح   لعلييدلأعلبألفدذلبدالعاثددىللو علقدم تل-

ئعلتلبحلد تلب تلأيدى لأنلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول بحكادبتلوبحا ثيت(لق لص لص  ة لع  لبأللَدنإاُل
ف سدددتلح يددددى لل،حيددىل دددد لبحثدحددىلعشدددر لدئددعلت؛لـلدددا لعلدددةلعدد  لأذبدددرب لص ايددذلهدددذ لبح يددددى 

ج دلصد ل دادغتلصثلا دد لبالفاثددىلبسدي حتلوو د  لب ر ادتلصسددع لل،بحكادبتلوف ستلح يدى لبحا ثيت
لأ ل  . دله لحلدو ال  ا صالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئولعلةلبحاثدأتلأعلبالفاثدىلبش تل

هدد لاوقدد لقددر لبح    دد  لآىبلبح    ددين، دد للبح    ددين:لصدد لعددرالبالفاثدددىلعلددةلأر  عددتلأددنلل-
وصثدد ةالصي ل ددولبالفاثدددىلوقدد لصدد لبألفددذلبدحاثدد ةال لبح اارحددتلأددنلقدديلي لوإعدد ب لبالفاثدددىلبصدد ىصال

لبحليدمات.
وهدذبلةد بلعلدةلص  ادتلل،ص لص  ة لأذبرب لص  ة لبح يدى لو ادغتلئذببلحكدتلأذبدرل  للبح  ا  :ل-

لبالفاثدىلحكتلبأله با.
لـل ددتلقا اددالبحددذيألددالعددنلقر ددذلم رددد لبحرددذىلبحارباثددولح ثدأددتلبحثثددد للبحصدد للبحددذبصو:لوصدد لبحاأكدد ل-

ل(لوهولقا تلص بلعلول  للبالفاثدىلبحذبصو.%0.91 

بحث ددىلوبح ا ثلددتلعلددةلعيلددتلبئددا العاتلأددنلأرا ددعللاأددنلدجددتلص  ةدد لاثددد لبالفاثدددىلصدد لص ياادد
حسدد لاثدد لبالفاثددىلصد لوبثد لى د لبحد ىجد لـدولقدحد ،لدلدولـدنلـاالأيذلبحصفلبحسدبعل دولأ ىئدتلع

لعنلقر ذلبحارنمتلبحلص ات؛لا لحسدد لأثدأدتلبالىصثددطلـدينلبح ادرب لبح ر  دتلوبح ادرب لبحنوجادتلحييرئد  ل
حيىلـل تلل؛ا لص لحسد لاثد لبالفاثدىلعنلقر ذلأثدأتلئييرأد لوبربو لل،((69%بحاولـل تلقا اال

وهددولقا ددتلألدئددثتلج دددلةربهدددلل،د(لصار ث دد(82%دبددتلبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددولنسددثتلاثددد لبفاثدددىلبحكا
 ( قاات.(35دلوح  لزأنلبفاثدىلبحكادبتلوبحا ثيتلـل،د  د لبالفاصدص

3122

 لل  ب لبآلصات:لحلدص لـلدالب دقتلبح الح تلو ا
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-2016لمحةلقاد لوص  ة لوأثر دتلد بالصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدولحلثددللصي الهذ لبحث دقت
لوبح اربج د .للح يدى لبحاربا لبحر د اتل ولوح  لبح ثد ال ل2017

الص ايددذلبح يدددى لأددعلبصددادغتل اددرب لب دقددتلبحاددربا لبحر د دداتلـلدددا لعلددةلأذبددرب لد بلد قدددللبحثدحثدد
لحرص لبح ع  تلحاايا لوأثر تل ىجتلد بالبحاالأيذل ولجتل ار لأنل ارب لبحث دقت.أنلبلبئال بللاال 

صد لعددرالب دقدتلبح الح ددتلأر ادتلأددعلبفاثددىلبحكادبددتلبحر د داتلوبحا ثيددتلبحر د دولعلددةلأر  عددتل
بدحاث ةال لبح اارحتلأنللوق لص لبألفذلبح دقته لوصث ةالصي ل ولاوق لقر لبح      لآىبل،أنلبح    ين
لبحليدمات.لبدحص ى لهدقيلي لوإع ب 

(لصالأيددددذلأددددنلصالأيددددذلبحثيلددددتل5ـا ياايدددددلعلددددةل لد والفاثدددددىلاثددددد لب دقددددتلبح الح ددددتلقدددددللبحثدحثدددد
حيىلص لصا   لأر  عدتلأدنلبألئدعلتلبح ثد  للبح ثرو ت؛بالئا العاتلبحاولص لبفاادىهدلأنلأرا علبحث ىل

ح ددتلبئجدبددتلبحشدد   تلحيدددلوأدد  لقدد ىصي لعلددةلد بالبحاددربا لبحر د دداتلوبئدداثد لعلددةلبحاالأيددذلوأاللدأسددثا ل
بح الح دتلـاسدريتلد بالبحاالأيدذلوأدنلفدالبللب ثل لبحر د اد لبث لد لدو  لحدالجا ادتلص ييدذلد بحثدحث

ل ادرب ،د ل ارب لبحث دقتلهولئثعللدعل  لل،ذحكلص لحسد لاثد لبحث دقتلعنلقر ذلبئال بللأثد حتلج بر
ل وبلبآلصولة   لنسثتلبحثثد .وبحر

 ( نسبة ثبات بطاقة مالحظة القراءة الرياضية1)جدول رقم 

لبحلسثتلبح ع  ت لنسثتلبحثثد  لنادطلبالص دل لبح دح 
لبألوب 6 0.86 %86
ل%71 لبحثدنو 5 0.71
ل%86 لبحثدحى 6 0.86
ل0.85 %85 لبحرببع 6
ل6 0.86 %86 لبحلدأس
لبحكت 29 0.83 %83

بثددد لص  دددا لبح هادددد لوأثر دددتلبحصددد للوبحثثدددد لالفاثددددىلبحكادبدددتلوبحا ثيدددتلبحر د دددولوجدددذحكلأثر دددتل
صكدد  لأددنل؛لحيددىل لمعدد ب لبح هاددد لبصدد ىصالبحليدماددتصددليددد،واثدص دد للب دقددتلأالح ددتلبحاددربا لبحر د دداتل

ح تلبحاربا لبحر د اتلوجذحكلب دقتلأاللبحر د و،(لحلا ثيتل5أليدلحلكادبتلبحر د اتلو ل(5(لدئعلتل 10 
 .(ل ارب 7 بحاولصك نتلأنل
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313 

ح ر  عاولبحث ىلبحارر ياتلبدئال بللفربميللدن سي لينبحثدحثتلص لص ييذلبحا ى سلبح ي بنولـ بئ 
وبدئددددال بللبح ر اددددتلبحاالي  ددددتلحل ر  عددددتلبحادددددب تل ددددولوحدددد  لبح ثددددد ال لل،بحثاددددتلحل ر  عددددتلبحارر ياددددت

لدللـ بقعلحصتلة أا ل28/ 3/ 2017محةلة للبحثالاداللل18/ 3/ 2017 با لأنلة للبحسيتلاـباربج د لوبح 
ل/2ل/4لوبثد هدلصد لص ييدذلبفاثددىلبحكادبدتلوبحا ثيدتل دولةد للبألحد ل،حكتلأر  عدتلأدنلأر  عدد لبح ىبئدت

لل.2017/4/3وص لص ييذلب دقتلأالح تلبحاربا لبحر د اتل ولة للبالالينللل،2017
314

لىيلح ثر تلبح روللـينلبح ر  عد .بح ا ئيلبح سدـولوبالن ربالبح عاد -
لأثد حتلج برلالفاثدىلاثد لب دقتلأالح تلبحاربا لبحر د ات. -
ل و.أثد ال لـيرئ  لوئييرأد لـربو لالفاثدىلاثد لبفاثدىلبحكادبتلبحر د اتلوبحا ثيتلبحر د -
-Tأثل دولالفاثددىل لاللـد ةال لـ  د الل،وه لأنلبالفاثدىب لبحالأثل اتل:Mann whitney Uبفاثدى -

test،اردنسدتل د ير لبححثيلادينلأسداالاينلو سدال لل دولحدحدتلمجدربالأادىندتلـدينلبح ر  عدد لغيدرلل 
لبح ر .

32

ب لبحا ب دتلبحر د دول بحكادبدت،لصل ادتلأيددىلل دوبحث ىلمحةلأثر تلدارلبئال بللفربميلبحثاتلئثةل
لاددم لحسد ل ر داد لئديا لعدرالبحل،لوأدنلاد حد  لصالأيدذلبحصدفلبحسددبعلبألئدئدولوبحا ثيدت،لوبحادربا (

 :علةلبحل  لبآلصولبحث ى

321

ينل(لـدددα=0,05:لاللص جددد ل دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل َدنإددداُلبحادددولصدددل لعلدددةلوهدددول
 بحكادبدتلبحر د داتلوبحادربا للأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر د عاينلبحارر يادتلوبحاددب تل دولصل ادتلأيددىب 

والفاثددددىلهدددذ لبح ر ددداتلل،علددد لص ييدددذلبالفاثددددىلبحثثددد يل،علدددةلبحارصيددد ل،بحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددو(
و   ددنلل،Mann whitney Uمذبلجدنددتلبح ددرولل بحدتلـددينلبح ا ئدد د لصدد لبئدال بللبفاثدددىأدددلوأثر دتل

لص  ا لذحكل ولبحر وبلبآلصو:ل
 لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة Mann whitney U( اختبار2جدول )

 في االختبار البعدي لمهارات الكتابة الرياضية والقراءة الرياضية والتمثيل الرياضي على الترتيب

 مستوى الداللة Uقيمة  رتبمجموع ال متوسط الرتب العدد المجموعة مهارات التواصل

الكتابة 

 الرياضية

 دال 0,000 41 401 23,6 17 التجريبية

 194 11,4 17 الضابطة

القراءة 

 الرياضية

 دال 0,000 36 398 23,3 17 التجريبية

 197 11,7 17 الضابطة

التمثيل 

 الرياضي

 دال 0,000 19 423 24,9 17 التجريبية

 172 10،1 17 الضابطة
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لأدلةلو:ل(2نالحظلأنلبحر وبل 
لأَل إل(؛لوذحدكل0،05 دلعل لأسدا  ل الحدتل(لوهولقا تل بحتلمحصدما ل41حلكادبتلبحر د اتل=ل لUقا تللَد إل -

وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(000,0قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـيدددددددلصسدددددددويل 
ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,05بحل ري 

بحارر ياددتلوبحادددب تلعلدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد يلحصدددح لبح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأيدددى لبحكادبددتل
لبحر د ات.

لأَل إل(؛لوذحدكل0,05 (لوهدولقا دتل بحدتلمحصددمادلعلد لأسدا  ل الحدتل36= حلادربا لبحر د داتللUقا تللَد إل -
وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(0,000يدددددددلصسدددددددويل قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـ

ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,05بحل ري 
بحارر ياددتلوبحاددددب تلعلدد لص ييدددذلبالفاثدددىلبحثثددد يلحصدددح لبح ر  عدددتلبحارر ياددتل دددولأيدددى لبحادددربا ل

لبحر د ات.
(؛لوذحدكلأل ل0,05 (لوهولقا دتل بحدتلمحصددمادلعلد لأسدا  ل الحدتل19= بحر د وللحلا ثيتلUقا تللَد إل -

وهددددددولقا ددددددتلدقددددددتلأددددددنلأسددددددا  لبح الحددددددتلل،(0,000قا ددددددتلأسددددددا  لبح الحددددددتلبح اارنددددددتلـيدددددددلصسدددددددويل 
ـينلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينللدص ج ل رولل بحتلمحصدما للَدنإاُلوهذبل ثلولل،(0,05بحل ري 

علدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد يلحصدددح لبح ر  عددتلبحارر ياددتل ددولأيدددى لبحا ثيددتللبحارر ياددتلوبحادددب ت
 بحر د و.

دد ل،حا  ةدد لصددأايرلبح ا يددرلبح سددااتل فددربميلبحثاددت(ل ددولصل اددتلأيدددىب لدوصدد لحسددد لحردد لبألاددرلد ا 
لاأكد لحاالأيدذلبح ر  عدتلبحارر يادتلحل،بحكادبتلبحر د اتلوبحاربا لبحر د داتلوبحا ثيدتلبحر د دولعلدةلبحارصيد 

بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلل،أدددنلبألادددرلالئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولصل ادددتلأيددددىب 
لج دله لأ   ل ولبحر وبلبآلصو:ل،بحر د ولعلةلبحارصي 
 تنمية مهارات دار حجم التأثير لخرائط العقل في( قيمة حجم التأثير ومق3)جدول 

 ضية والتمثيل الرياضي على الترتيب لتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعديالكتابة الرياضية والقراءة الريا 

 مرداة حجم التأثير قيمة حجم التأثير حجم العينة 2ة 1ة المتغير التا ع المتغير المسترل 

لفربميلبحثات
لأا ئيل*ل7ل،0ل34ل4ل،11ل6ل،23لبحكادبتلبحر د ات
لأا ئيل*ل7ل،0ل34ل7ل،11ل3ل،23لبحاربا لبحر د ات
لكييرل*ل9ل،0ل34ل1ل،10ل9ل،24لبحا ثيتلبحر د و

 (.)كبير ≥0.8رر (،)متوسط 0.5 رر= (،)ضعيف ≤ 0.2 رر حجم التأثير=* 

لةلو:أدلل(3نالحظلأنلبحر وبل 

لقا دددتلأا ئدددي؛لبحر د دددات، دددولبحكادبدددتللحرددد لصدددأايرلبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددت - حرددد لبحادددأايرل سددددويللأَل إ
ل(.0,8(لودقتلأنل 0,5كيرلأنل (لوهولقا تلد0,7 
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لقا دددتلأا ئدددي؛ل،حرددد لصدددأايرلبئددداربصاراتلفدددربميلبحثادددتل دددولبحادددربا لبحر د دددات - حرددد لبحادددأايرل سددددويللأَل إ
ل(.0,8(لودقتلأنل 0,5(لوهولقا تلدكيرلأنل 0,7 

لقا تجيير؛للبحر د و،حر لصأايرلبالئاربصاراتلبح سال أتل ولبحا ثيتل - (ل0,9حرد لبحادأايرل سددويل لأَل إ
ل(.0,8وهولقا تلدكيرلأنل 

بئدال بللبئداربصاراتلفدربميلبحثادتل دولصد ى سلبحر د داد لجدد لحدالدادرلبددىزللَد إلوأ دلئيذلنالحدظل
بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددولعلدددةلبحارصيددد لحددد  لصالأيدددذلل، دددولصل ادددتلأيددددىب 

لبحصفلبحسدبعلبألئدئو.
:لاللص جدد ل ددروللذب ل الحددتلَدنإدداُلبحصدد ر تلبحاددولصددل لعلددةللأدددلئدديذلنددر  لبح ر دداتبلدددا لعلددةلول

(لـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينلبحارر ياددتلوبحادددب تل ددولα=0,05محصدددماتلعلدد لأسددا  ل 
علددد لص ييدددذلل،علدددةلبحارصيددد ل، بحكادبدددتلبحر د ددداتلوبحادددربا لبحر د ددداتلوبحا ثيدددتلبحر د دددو(لصل ادددتلأيددددىب 

ـددينلأا ئد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر دد عاينللدص جدد ل ددرولل بحدتلمحصدددما للَدنإدداُلوهددذبل ثلدولل،بالفاثددىلبحثثدد ي
علددةلل، بحكادبددتلبحر د دداتلوبحاددربا لبحر د دداتلوبحا ثيددتلبحر د ددو(لبحارر ياددتلوبحادددب تل ددولصل اددتلأيدددىب 

لبحارصي لحصدح لصالأيذلبح ر  عتلبحارر يات.
322

(لـدددينلα=0,05اللص جددد ل دددروللذب ل الحدددتلمحصددددماتلعلددد لأسدددا  ل ل:َدنإددداُلعلدددةلبحادددولصدددل لوهدددول
بشد تلأا ئ ول ىجد لصالأيذلبح ر  عاينلبحارر ياتلوبحادب تل ولأهادد لأيددىب لبحا ب دتلبحر د دول

مذبلجدندددتلبح دددرولل بحدددتلـدددينلأددددلوالفاثددددىلهدددذ لبح ر ددداتلوأثر دددتللبحثثددد ي.علددد لص ييدددذلبالفاثددددىلل،عددددل
لو   نلص  ا لذحكل ولبحر وبلبآلصو:لل،Mann whitney Uئال بللبفاثدىبح ا ئ د لص لب

 لدرجات Mann whitney U( اختبار4جدول)

 التجريبية والضابطة لمهارات التواصل الرياضي ككل في االختبار البعدي تالميذ المجموعتين

مهففففففففففففاةات 
 التواصفففففففففل
 الريا   

 وى الداللةمست U قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة
ل ببل0,003ل61ل381ل22,4ل17 التجريبية
ل214ل12,6ل17 الضا طة

(ل0,05 ل الحدتعلد لأسدا  للد(لوهدولقا دتل بحدتلمحصددما ل61= لUقا تللَد إل(ل4نالحظلأنلبحر وبل 
وهدددولقا دددتلدقدددتلأدددنلأسدددا  لبح الحدددتلل،(0,003قا دددتلأسدددا  لبح الحدددتلبح اارندددتلـيددددلصسددددويل لأَل إلل؛وذحدددك

بشد تل ولصل ادتلأيددىب لبحا ب دتلبحر د دوللدوهذبلة بلعلةلوج  ل رولل بحتلمحصدما لل،(0,05 لبحل ريل
ل.عدل

دد حا  ةدد لصددأايرلفددربميلبحثاددتل ددولصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددوللدوصدد لحسددد لحردد لبحاددأايرلد ا 
لحاالأيذلبح ر  عتلبحارر ياتل ولبالفاثدىلبحثث ي؛لج دله لأ   ل ولبحر وبلبآلصو:ل،بش تلعدل

 ( قيمة حجم التأثير ومقدار حجم التأثير لخرائط العقل5جدول )

 في تنمية مهارات التواصل الرياضي ككل لتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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 مرداة حجم التأثير قيمة حجم التأثير حجم العينة 2ة 1ة المتغير التا ع المتغير المسترل 

أيدىب لبحا ب تللفربميلبحثات
لبش تلعدل ولبحر د

لأا ئيل*ل6ل،0ل34ل6ل،12ل4ل،22

 (.)كبير ≥0.8رر (،)متوسط 0.5 =رر (،)ضعيف ≤ 0.2 رر حجم التأثير=* 

 بحا ب ددت أيدددىب  صل اددتل ددوحردد لصددأايرلبالئدداربصاراتلبح سددال أتللَد إل(ل5نالحددظلأددنلبحردد وبل 

ل(.0,8(لودقتلأنل 0,5 (لوهولقا تلدكيرلأنل0,6قا تلحر لبحاأايرلصسدويل لأَل إللأا ئي؛ر د ولبح
بئددال بللبئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتل ددولصدد ى سلبحر د دداد لذب لداددرلأا ئدديللَد إلوأ ددلئدديذلنالحددظل

لح  لصالأيذلبحصفلبحسدبعلبألئدئو.لبش تلعدل ولصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر د ول
اتلعلدد ل:لاللص جدد ل ددروللذب ل الحددتلمحصدددمَدنإدداُلوبددذحكلنددر  لبح ر دداتلبحصدد ر تلبحاددولصددل لعلددةل

(لـددينلأا ئدد ول ىجددد لصالأيددذلبح ر  عددتلبحارر ياددتلوبح ر  عددتلبحادددب تل ددولصل اددتلα=0,05 أسددا  ل
لعدددلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول  جدد ل ددرولل بحددتلةلَدنإدداُلعلدد لص ييددذلبالفاثدددىلبحثثدد ي.لوهددذبل ثلددوللبشدد ت 

ل،بح ر  عدتلبحاددب تـينلأا ئيل ىجد لصالأيذلبح ر  عدتلبحارر يادتلوأا ئديل ىجدد لصالأيدذللدمحصدما ل
وبحاددددربا للبحكادبددددت لبشدددد تلعدددددلحصدددددح لبح ر  عددددتلبحارر ياددددتل ددددولأهاددددد لأيدددددىب لبحا ب ددددتلبحر د ددددول

 وبحا ثيت(.

323

لبآلصو:   نلصللا لنادم لبحث ىلبح دحول ول
ر يادتلوبحاددب تل ددولوجد  ل درولل بحددتلمحصددمادلـدينلأا ئدد ول ىجدد لصالأيدذلبح ر دد عاينلبحارل-

وبحا ثيدتلبحر د دولئد با لبشد تلجلدولدولل،وبحاربا لبحر د داتل،أيدىب لبحا ب تلبحر د ولبحكادبتلبحر د ات
 دوللدم ردـا دلبئداربصاراتلفدربميلبحثادتل وى لاللَد إلوهذبلة بلعلدةلل،أا رللحصدح لصالأيذلبح ر  عتلبحارر يات

بح ىبئدددد لبحسددددباتلبحادددولهددد  تلمحدددةلصل ادددتلأيددددىب للوهدددذبلةا دددذلأدددعل،صل ادددتلأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددو
لو ىبئدتلع ا دول،(2013 لو ىبئدتلبحعاسدةل،(2011(،وجددأرب لوأليددل ىبئدتلىزوقدول،بحا ب تلبحر د دو

  ىبئددتل،(2008 لو ىبئددتلعيدد لبح اددد ل،(2012 لو ىبئددتلبحشددرمل،(2013 لو ىبئددتلبحادد ب ل،(2008 

ل(.2007 لو ىبئتلبحيرجدصول،(2009ح د  ل و ىبئتل،ل(Lexi & Kearney2009وجيرنول  ح جسو
بحثدحددىلذحددكلمحددةلبألاددرلبئ ردددـولالئدداربصاراتلفددربميلبحثاددتل ددولأسدددع  لصالأيددذلبح ر  عددتللثددنوو 

بحارر يادددتل دددولبكاسدددد لأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولأدددنلفدددالبلبئدددال بأيدلحعبددد دبلوبألحددد ب لدكثدددرلأدددنل
أددلد  لمحدةلص د للصالأيدذلبح ر  عدتل؛لوهد ل عدتلبحاددب تبح ر اتلبحاالي  تلبحاولصثل  بلـيددلصالأيدذلبح ر 

بحارر يادددتلعلدددةلصالأيدددذلبح ر  عدددتلبحاددددب تل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددول دددولأ  ددد ملبح ثدددد ال ل
لذحكل ولبحلادم ل ولأهاد لأيدىب لبحا ب تلبحر د و.ل ي ىوذحكلأنلفالبللوبح اربج د ؛

33

ل:بآلصات   نلصا   لبحا  اد لل،وحبحث ىلبح د ول  البحلادم لبحاولص  تلمحييدل
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لصأهيتلأثل ولبحر د اد لعلةلبئال بللفربميلبحثاتل ولبحا ى س. -د
عادد لبحدد وىب لوبحدد ىملح ثل ددولبحر د دداد لحلاثددرالعلددةلبح نب دددلبحارب  ددتلحلددربميلبحثاددتلوأردددال ل - 

 بئال بأيدلوجا اتلص  ا يدل ولص ى سلبحر د اد .

أيددىب لبحا ب دتلبحر د دوللصاد ينلده ل ولبح رحلتلبألئدئداتلمحدةلص جاالدن دىلحرد لمع ب لبح  - 
 بحر د اد . ول

 علةلأثل ولبحر د اد لبحا رللمحةلأيدىب لبحا ب تلبحر د ولعل لص ى سلبحر د اد . - 

علةلأثل ولبحر د اد لبئال بللفربميلبحثاتل ولص ى سلبحر د اد لح دلحيدلأنلدارلم ردـول ول -ه
 وبحا ثيت(.ل،وبحاربا ل،د ول بحكادبتصل اتلأيدىب لبحا ب تلبحر 

34

أدنلبح اارحدد لبحادولصدرصثيللب ول د البحلاددم لبحادولص  دتلمحييددلبحث دىلبح ددحول اد للبحثدحدىلعد   ل
لوهو:ل،ب    ملبحث ى

 دارلبئال بللفربميلبحثاتلعلةلبحا صيتلبحر د ول ولبحيل ئتلبحا ليلات.ل ىبئتلأثر ت -1

لبحر د ددو،فددربميلبحثاددتلعلددةلصل اددتلأيدددىب لبحا ب ددتلبحر د ددول بالئددا دملل ىبئددتلأثر ددتلداددرلبئددال بل
ل(.وبحا   لبحر د و
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4

41

لبحادهر .لبحكاد :(.ل"بئاربصاراد لصثلا لوصا   لبحر د اد ل"،ل بىل2003 أسث ،لـ وي،لىأاد ل -
  لوبحهثثد لبحستل"لدارلبحا ى سلبدئال بللبئاربصاراد لبحذجداب لبح اث ل،(2007 ل،نا ينل،بحيرجدصو -

K.W.Lولبحا صيتلبح ىبئولوبحا ب تلوبحارببيلبحر د ولحد  لقدحثدد لبحصدفلبحثدحدىلل 
لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.ل،ىئدحتل جا ىب لل،بح ا ئيلب  ةلتلأ تلبح  رأتل"

  دو حاد ى سلبحر د داد  بحثادت فدربمي بئداربصارات بئدال بل (."دادر2010 ل،عددأر ألصد ىل،ـدال ي -

قيثدت:ل جدأثدتل،بحاربادتجلادتلل،أدجسداير ،لىئددحت" بح لد ى  بدح  ةلدت ح ا ئديب قلثدت ص صديت
لبح ل ى . بح  ةلت

(.ل"دارلبئال بللبئاربصاراتلفربميلبحثاتل ولبكاسد لبح  ديا لبحادى لاتل2013 ل،ـلول دى ،لأ     -
وصل ادددتلأيددددىب لبحا كيدددرلبئـددد بعولحددد  لقدددال لبح رحلدددتلبح ا ئددد تل دددولبح  ةلدددتلبح لددد ى "،ل

(،لجلاددددتل4 (،لبحثدددد  21أرلدددد ل ل،تلبحردأثددددتلبالئددددالأاتلحل ىبئددددد لبحارب  ددددتلوبحل سدددداتأرلدددد
لبحاربات،لجدأثتلقيثت:لبحسث   ت.

(.ل" دعلادددتلـرنددددأ لأاادددر لحال ادددتلأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لصالأيدددذل2012 ل،حسدددين،لهدبددد  -
 حسث   ت.جلاتلبحاربات،لجدأثتلبح لكلئث  :لبلأدجساير،ىئدحتلل،"بالـا بماتبح رحلتل

(.ل" ثدحاددتلبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتلأددعلبحاصددتل ددولصل اددتلبح يدد ل2007 أ  دد  ،للح ددد  ،لأ  دد  -
بحاربمدددولوبحا صددديتلوبح يددد بلبحاربمادددتل دددولبحر د ددداد لحاالأيدددذلبحصدددفلبحثدحدددىلبالـاددد بمول"،ل

صلل(،10 بح صدددر تلحارب  دددد لبحر د ددداد ،لأرلددد للبحر د ددداد ،لبحر عادددتأرلددتلصرب  دددد ل
ل.69-13صل

 بحكاددـو وبحا ب دتلبحر ددا بحا كيدر حال ادت بحاثدد حو بحاد ى س .ل"بئدال بل(2009 دح د   ددةن  ح دد  ، -

 كلادت بحثل ادت، بح رلدتلبح  ىئدات"، بحر د داد  أثددةير بثد   د ا  دو بئع ب  دت بدح رحلدت

ل.299-332 ص ص (،1ع    (،25أرل   دئي ط، بحاربات،لجدأثت
"ل ىبئدددتلأادىندددتلألادددرلبئدددال بللجدددتلأدددنلل،(2012 ل،رب وأ حددد  لأ ادددد لجددددألأيددد ي،ىعددد لل،ىزوقدددو -

بئاربصاراتلبحاد ى سلبلدربميلبحثادتلبحادم دتلعلدةلبحد أ لوبئداربصاراتلبحل ذجدتلعلدةلأيددىب ل
ل،ىئدددحتلأدجسددايرل،بحل  ددولوبحادد ى لبحاربماددتل ددولأددد  لبحر د دداد لحدد  لبح ددال "لبالصصدددب

 بحكلاتلبحارب  تلبح  ا حت:لب  ب .

(.ل" دعلادتلبئدال بللفدربميلبحا كيدرل دولصل ادتلأيددىب لحدتلبح سدأحتل2012 ل،عدا أ  د لنل،دـ لئد رب  -
بحردأثدتلل،ىئدحتلأدجسدايرل،بحيل ئاتلوبالصرد لن  هدلح  لقال لبحصفلبحثدأنلبألئدئو"

 غن :ل لس ين.ل،بئئالأات
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ل(،ل"أيدددددىب لبحا ب ددددتلبحر د ددددولحدددد  لأ ىئددددولى د دددداد ل2007ئددددل د ،لجدئدددد ،لوإحيدددددلل دددددى ،ل  -
ل(:لبحثربل.50بح ا ئ ت"،لأرلتلجلاتلبحارباتلبألئدئات،لبحث  ل لبح رحلت

ل"،(."عاددد بلبح سددداايت،لبئددداربصاراد لصثلدددا لبح  هددد بينلوصل ادددتلبالـددد بم1999 بحسدددي ،للئدددلا د ،لعلدددو -
لبحر دا.لبألوحة:بح ثثتل

لل(،ل"ل دعلادتلبئدال بللدن د ذ لبحداثل لبحا حيد يلبحر د داد ل دولأيددىب 2012ى دال دفر،ل ل،بحشرم -
بحا ب دددتلبحر د دددولوبحا كيدددرلبح ل ددد أولحددد  لقدددال لبح رحلدددتلبح ا ئددد ت"،لجلادددتلبحاربادددت،ل

ل(.53بحردأثتلبح سالصر ت،لأرلتلبح ا ،لبحث   
" دعلاتلبئال بللبئاربصاراد لبحثصفلبحدذهلولوبحلدربميلبحذهلادتلل،ل(2014 ل،بدهرلذة ل،دـ لبر خ -

أيدىب لبحا كيدرل د للبح ثر دولحد  للودن  ذ لبحاثل لبحا حي يل ولبحا صيتلبح ىبئولوصل ات
ل،ب دىل،قال لبحصفلبحادئعلبألئدئولبدألى  لوبصردهدصي لن  لصثل لبحثاي  لبالئدالأاتل"

لجدأثتلجرم:لبألى  .ل،كلاتلبحاربات
(.ل"داددددرلبئددددال بللبح ل  ددددد لبحل بىزأاددددتلعلددددةلصل اددددتلأيدددددىب لبحا ب ددددتل2012أيددددد،ل ل،بحشدددد ريل -

ب  ةلددتلبحر دددا"،للبالـادد بمود لبحصددفلبحلدددأسلبحر د ددولوبحا صدديتلبح ىبئددولحدد  لقدحثدد
لجدأثتلبئأدللأ   لـنلئث  :لبحسث   ت.ل،جلاتلبحارباتلأدجساير،ىئدحتل

(،ل"لدادددرلـرنددددأ لأاادددر ل دددولأيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولعلدددةلصل ادددتل2011ئدددث ،ل لقدددد ش،لم  دددد  -
أنلبحا صددديتلبحثل دددولوأيددددىب لبحا كيدددرلبحثصدددريل دددولبحيل ئدددتلحددد  لقدحثدددد لبحصدددفلبحثدددد

غددددن :لل،بألئدئددددولب ددددن ل"،لىئدددددحتلأدجسددددايرلغيددددرلألشدددد ى ،لجلاددددتلبحارباددددت،لجدأثددددتلبالزهددددر
ل لس ين.

(ل دولصد ى سلبددىج-زبو ل-  كر(،ل"لدارلبئال بللبئاربصاراتل2008عي لبح اد ،لبـاسدللعنلبح ةن،ل  -
ل"،لىئددحتبالـا بمادتبحر د اد لعلةلصل اتلبحا ب تلوبئـ بملبحر د ولحد  لصالأيدذلبح رحلدتل

لأدجسايرلغيرلألش ى ،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلبحنقدز ذ.
ذحددكللوداددر"ص دد  رلأددلي لبحر د دداد ل ددول دد البح ثدددةيرلبح ثد ددر ل(.2006 بحسددي ،لند ددرللعييدد  ، -

بحثل دددولبحسدددل يلل"،لبح دددذص رعلدددةلصل ادددتلبحاددد ى لبحر د ددداتلحددد  لصالأيدددذلبح رحلدددتلبالـا بمادددتل
ة حيد ،لل٢٠-١٩ لبحر د داد ل دولبح ادر لصا أدالبحر عادتلبح صدر تلحارب  ددلبحسدد  ،لبحدذي

ل.101-50صلصللبحادهر 
(.ل"دارلبئال بللبئاربصاراتلبحاثلا لبحاثد حول ولصل اتلأيدىب ل2011 ل،نسر نل،ع دنت،لعنو،لوح ش -

بحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لقلثدددتلبحصدددفلبحرببدددعلبألئدئدددول دددولغدددن "،لب دددىلأاددد للح دددذص رل
لربات،لبحردأثتلبئئالأات:ل لس ين.بحا ب تلوبح  بىلبحارب يلبح لثا لب لاتلبحا
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"لداددرلبئددال بللبئدداربصاراتلأدددلوىبالبح ثر ددتلعلددةلبحا صدديتلوصل اددتلل،(2008 ل،دح دد لأ  دد ل،ع ا ددو -
أرلدددتل ىبئدددد ل دددولل،أيددددىب لبحا ب دددتلبحر د دددولحددد  لصالأيدددذلبحصدددفلبألوبلبئعددد ب ي"

ل.14-68صلصل،141ملل،أصرل،بح لده لوقرللبحا ى س
 ددولصل اددتلبحا كيددرلبئـدد بعولGLMل(.ل" دعلاددتلدن دد ذ لبحدداثل لبحيلدددمو2013 ل،صدددأرلح دد ل،بحعاسددة -

جلاددتلبحثلدد للل،دقروحددتل جادد ىب لغيددرلألشدد ى ل،وبحا ب ددتلبحر د ددول ددولأددد  لبحر د دداد ل"
 جدأثتلبئأدللأ   لـنلئث  لبئئالأات:لبحسث   ت.ل،بالجا دعات

 لأدددنلأيددددىب لبحا ب دددتلل(.ل"ل ىجدددتلص  دددنلأثل دددولبحر د ددداد2012بحاربدددو،لأ  ددد لـدددنلعددد با،ل  -
ل،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.غيرلألش ى لبحر د و"،لىئدحتلأدجساير

 ولبحر د اد لعلةلصل ادتللCAMEل(.ل" دعلاتلـرندأ لصسر علبحا كير2013 ل،بحا ب ،لأ   لدح   -
عدددد ب لبحثادددتلبحثشدددريلوبحا ب ددددتلبحر د دددولوبحا صددديتلحدددد  لقدددال لبح رحلدددتلبحثدن  ددددت"،ل

لوحتل جا ىب لغيرلألش ى ،لجلاتلبحاربات،لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.دقرل
ل(.ل"بحا ب ددتلبحر د ددولحدد  لصالأيددذل2008 ل، دق ددتل،وبحددذبىحول،أ  دد ل،وند ددرل،عيدد لهأيدد ي،ل -

ب ددددىلأسدددداتلأددددنلىئدددددحتلل"،بحصددددفلبحثدددددأنلأددددنلبحاثلددددا لبألئدئددددولوعالقاددددالبدحا صدددديت
رلددددددتلبالندددددد حسلحلثلدددددد للبالجا دعاددددددتلأل،بح دجسددددددايرلح دق ددددددتلبحددددددذبىحو،ل ددددددلثدا:لبحددددددا ن

ل(.3بحث   ل،وبحا ياهات
ل(.ل" دعلادددتلبئددداربصارياولبحلدددربميلبحذهلادددتلوبحاسدددد بل2014،ل عيددد لبحسددداللل،هدددالب،لأددداس،لوجددد    -

بحدددذبصول دددولص صددديتلقدحثدددد لبحصدددفلبحلددددأسلبأل ـدددول دددولأدددد  لصددددى خلدوىوبددددلودأر  دددددل
(:ل19 للبحارب  دتلوبئنسددنات،لبحثد  ل بح  ةىلوبح ثد ر"،لأرلتلجلاتلبحارباتلبألئدئاتلحلثل

لبحثربل.
ص صددديتلبثددد لأ  ددد عد لأادددرىلل(.ل" دعلادددتلبئدددال بللبحلدددربميلبحذهلادددتلعلدددةل2009 ل،وقدددد ،لهددد ةت -

بحصدددفلبألوبلبحثددددن يلجييدددرب لب  دددتلبح  رأدددت"،لىئددددحتلأدجسددداير،لجلادددتلبحاربادددت،للبألحاددددالح دحثدددد 
لجدأثتلدللبحار :لبحسث   ت.

ل(.ل"ل دعلادتلبئداربصاراتلبحلدربميلبحذهلادتل دولصل ادتلبحا كيدرلبحاليلدول2012 ة ئف،لبحسث يلبح  ب،ل -
جلاددددتلبحارباددددتللب ددددى،لوبثدددد لأيدددددىب لعددددد ب لبحثاددددتلحدددد  لصالأيددددذلبح رحلددددتلبئع ب  ددددت"،

 بدح ر قت،لجدأثتلجل  لبح ب ي.
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