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 لص ادل

تهدف الدراسة إلى التحقق منن اعليةنة نرمنعما منعلم لينى إسنراع الممنو الم رانى انى تممةنة الت  ةنر 
ة االستداللى ومت ة ت يم المحعسنة المعلةنة لندى تيمةنذ المرحينة االنتدالةنة  لنذا تنم إلنداد مدوات الم عل ن

الت رةنةننة  وتلنننملم معلمنننة نمهنننعرات المحعسننننة المعلةنننة الننيزم تممةتهنننع لننندى تيمةنننذ مننندارس المرحينننة 
االنتدالةننة  ونرمننعما المحعسننب اللنندةر الم نند واقننع لممننوذج ددى ولننعةر الم نندل مننن الدراسننة الحعلةننة 

س مت نننة ت ينننم إلسنننراع الممنننو الم رانننى  ومدوات القةنننعس  وتلنننملم االتننننعر الت  ةنننر االسنننتداللى  ومقةنننع
( تيمةنذا وتيمةنذة انل اللنف السنعدس االنتندالى 33المحعسنة المعلةة   مع ت ومت م مولة الدراسة من)

نمحعاظننة نورسنن ةد  وتننم تطنةننق مدوات القةننعس منيةننع  ون نند دراسننة النرمننعما واقننع ليممننوذج الم نندل  تننم 
 إلعدة تطنةق مدوات القةعس ن دةع  وتم التولل إلى المتعلا التعلةةم

( نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة 3035ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة ) -1
الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي الالتنعر الت  ةر االستداللل الدر ة ال يةة واألممعط 

 الت  ةر االحتمعلل(  –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل  -ال رلةة)الت  ةر االستقرالل
 0و عمت مةم ح م التأثةر من الموع ال نةر0وذلك للعلح در عت التطنةق الن دى  

( نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة 3035ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة ) -2
الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  ليى من عد 

مت ة  -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  –يم المحعسنة المعلةة )المت ة الذاتةة لت 
توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة( و  ل للعلح الم مولة الت رةنةة  وذلك للعلح در عت 

 0و عمت مةم ح م التأثةر من الموع ال نةرالتطنةق الن دى  
 الكلواث ادلفتاحيت

 مت ة الت يم –داللى الت  ةر االست –إسراع الممو الم راى 
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     The study aimed at verifying the effectiveness of a program based on 

cognitive growth acceleration in developing inferential thinking and the 

pleasure of learning financial accounting among primary school pupils. 

Therefore, the quasi-experimental treatment tools have been prepared, 

including: a list of financial accounting skills that need to be developed 

among primary school pupils, and the young accountant program 

prepared according to Ady and Shire’s modified model of the current 

study for the cognitive growth acceleration. The measurement tools 

included: inferential thinking test, and a scale measuring the pleasure of 

learning financial accounting. The study sample consisted of (30) male and 

female grade six pupils in Port Said governorate. The measurement tools 

were pre-applied, then post-applied after instructing the program 

according to the modified model. The following results were reached: 

     1-There is a statistically significant difference at a significance level of 

(0.05) among the mean scores of the experimental group in the pre 

and post applications of the test of inferential thinking, the total 

score, and the sub-patterns (inductive thinking- deductive thinking- 

representational thinking - probabilistic thinking), in favor of the 

post application scores. The values of the effect size are of the large 

type. 

     2- There is a statistically significant difference at a significance level of 

(0.05) among the mean scores of the experimental group in the pre 

and post applications for the scale measuring the pleasure of 

learning financial accounting, on the dimensions of (self-pleasure in 

learning financial accounting - the cognitive pleasure of learning 

financial accounting - the pleasure of employing financial accounting 

applications) and as a whole in favor of the experimental group in 

the post-application scores. The values of the effect size are of the 

large type. 

 
Keywords: cognitive growth acceleration, inferential thinking, the 

pleasure of  learning 
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 :هقدهــــت
سعهم االم  عر الم رال ال زةعدة االستثمعر ال الت يةم واالهتمعم نتزوةد ال ملر النلرى نقدرات 
لدادهع  تم مه من الت عمل مع التدةرات الحعلةة والمستقنيةة  اهو ملدر موة الدول إذا تم تدرةنهع وا 

نعلتنعره المدالل الرلةس  ن  عءة وا علةة لموا هة التطورات والتقدم ال يمى  ومن همع  عء دور الت يةم
إللداد ال ملر النلري إلدادا لعمي  وتدرةب المت يمةن ليى ممعرسة هذه القدرات ال  مةع المراحل 
الت يةمةة نمع اةهع المرحية االنتدالةة نعلتنعرهع المرحية التل تندم اةهع تل ةل لاللةة المت يم وت وةن 

لطتهع؛ لة ون معدرا ليى توظةف الم راة والت عمل ات عهعته ومةمه من اليل الممعها الدراسةة ومم
نم عح مع ظروف الحةعة المحةطة نمع ةتوااق مع متطينعته واحتةع عته؛ نمع ةؤدى إلى إمتعج مت يم لدةه 
القدرة ليى الت يم المستمر ليت ةف مع التطورات المستقنيةة وتطنةقعتهع واستة عب مع ت رضه من 

الت يم وتدرةب مدرات المت يمةن ال قيةة ليى ا تسعب مستوةعت مست دات  وذلك من اليل توسةع 
 م راةة مليى؛ ممع ةؤدى إلى إسراع الممو الم راى0 

وت تنر المحعسنة المعلةة من مهم ال يوم اال تمعلةة  يدة لأللمعل واالتلعالت  ةستالدمهع األاراد 
ور غةر متاللص ة تنر من واللر عت والمؤسسعت  ونعلتعلى اإن اهم المحعسنة المعلةة من ممظ

األولوةعت الضرورةة ليمت يم؛ اهل ت تنر م عل ليم راة ال عمة ولدة ليت عمل ال  ل لؤون الحةعة 
ةداع األموال والمدالرات  وتحدةد الممتي عت وحقوق األالرةن   الةومةة  اقد ةتم ت عمل ال رد مع النموك وا 

ا ةمندل من ة ون لدى  ل مواطن ثقعاة والي ةة ونذلك ةت عمل ال رد مع م عهةم وم يومعت محعسنةة لذ
محعسنةة؛ ممع ةوضح دور المحعسنة المعلةة النعرز واألسعسل ال إلداد الطيب لةلنحوا مواطمةن 
معدرةن ليى تمظةم للومهم المعلةة  وتممةة مدراتهم ليى الت عمل المع ح مع الموامف الت عرةة الةومةة  

؛ Walker& Liewellyn  2333؛  (Northcott& Doolin, 2000وتت ق ال دةد من الدراسعت 
؛ 2311؛ زوةل  2313؛ زغيول  Baldwin et al., 2007؛  Libby et al., 2004؛2332معةد 

حول مهمةة ت يةم المحعسنة المعلةة ضمن الممعها التى  (Fernando,2020؛ 2313واةيد ومالرون 
لطة االمتلعدةة المرتنطة نملرواه  إذن ادراستهع ةحتعج إلةهع  ل مت يم ال الحةعة؛ لقةعس متعلا األم

ال تقتلر ليى المحعسنةن نل ةمندل من تمتد تممةة هذه الثقعاة لدى  مةع المت يمةن؛ إلتعحة ال رلة 
لتدرةنهم ليةهع اليل ت عميتهم الحةعتةة  وا  سعنهم م يومعت وثقعاة محعسنةة ةم ن استالدامهع ال 

 حة  نةع ولراء ن ض الممتي عت واالستثمعر  وت سةر الس يت الت عرةة اتالعذ القرارات الت عرةة المع
  علقوالم المعلةة0

ونمع من إلداد ال رد المثقف محعسنةع ملنح ةمثل هداع رلةسع ليت يةم؛ إللداد المت يم القعدر ليى 
ف مع استالدام م يومعت ومهعرات المحعسنة المعلةة ال موا هة مل يت الت عميت الةومةة والت ة

تطوراتهع؛ إذن ةمندى االهتمعم نإلداد  ةل من المثق ةن محعسنةع القعدرةن ليى استالدام المحعسنة 
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المعلةة  وتوظةف م عهةمهع واستالدام مهعراتهع اى إدارة مموالهم وم راة مر زهم المعلى  وتحدةد مع لهم 
ن  عءة  ومسعلدتهم ليى اهم  من ممتي عت ومع ليةهم من التزامعت  والح عظ ليى رمس المعل واستثمعره

دارة الللون المعلةة والمحعسنةة لي رد واألسرة0 ومد اهتمت ال دةد من الدراسعت   ة ةة تداق األموال  وا 
( التى اهتمت نتطوةر ممها المحعسنة 2333نتممةة الثقعاة المحعسنةة المعلةة  وممهع دراسة تواةق)

ةة لطيب ليلف الثعمل الثعموي الت عري ال ضوء وهدات إلى وضع تلور لممها ال المحعسنة المعل
متطينعت سوق ال مل  وتوليت إلى اعليةته ال ضوء تطنةق إحدى وحداته  ممع دراسة ممدل 

(Mandell  2333 اقد توليت إلى معلمة نأرن ة من عد مسعسةة ليثقعاة المعلةة اللاللةة تلتمل )
الم عق وااللتمعن  وذلك لتدرةسهع لطيب المرحية ليى الدالل  االدالعر واالستثمعر  إدارة األموال  ا

الثعموةة ومولت نضرورة إلداد ممعها ومقررات ليثقعاة المعلةة اللاللةة   مع حددت ممظمة الثقعاة 
 Adult Financial Literacyالمعلةة تس ة من عد من لمعلر الثقعاة المعلةة اللاللةة )

Advisory Group 2333عدلهع  ملعدر االم عق  ملعدر الدالل  الس يت (  تتمثل اىم المقود وتن
والم يومعت المعلةة  إم عق األموال والموازمة  المالعطر وال علد  لمع الةعرات الحةعة اللاللةة  
مسؤولةعت وحقوق المستهيك  التطنةقعت المت يقة نعألمور المعلةة  وةتضمن النمد الرانع إلداد القوالم 

( التى توليت إلى اعليةة تدرةس 2335ةة ال مومةة  ودراسة دروةش )المعلةة اللاللةة  مثلم المةزام
؛ 2313المحعسنة لطيب الت يةم الثعموى ال عم  وةت ق ذلك مع تولةعت ال دةد من الدراسعت )المواةسة 

Weygandt et al.,2010  نضرورة تدرةس منعدئ المحعسنة المعلةة  وتالتيف 2314؛ ال نعلى )
ه الدراسعت ال االهتمعم نتممةة مهعرات المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية الدراسة الحعلةة لن هذ

االنتدالةة  ال حةن ر زت م ظم الدراسعت ليى المرحية الثعموةة وال عم ةة؛ وذلك لتم ةن التيمةذ من 
دارتهع  ةدا وزةع دة تحيةل مر زه المعلى وتحدةد مع له ومع ليةه من مموال و ة ةة استثمعر ممواله وا 

الولى المحعسنى المعلى؛ وممع سنق تتضح مهمةة تممةة الثقعاة المحعسنةة لعمة  ودراسة معلمة المر ز 
المعلل اللاللل مو المةزامةة ال مومةة اللاللةة العلة اللتنعرهع من مهم القوالم المعلةة والتالطةط 

دارته ) ور والسةد  ؛ م2335؛ النعز  2332؛ مرلى ومالران  Kappor et al 02331المعلل وا 
23380) 

ومن همع ظهرت الحع ة إلى االهتمعم نتدرةس الثقعاة المحعسنةة ال  مةع المراحل والمستوةعت 
الت يةمةة  نإلداد نراما ومملطه  دةدة لتممةة القدرة ليى إدارة األموال اللاللةة وتمظةم الوضع المعلل 

لدراسة الحعلةة نتممةة الثقعاة اللاللى  والتالطةط لموا هة تدةرات ال لر الحعلل؛ لذا تهتم ا
المحعسنةة المعلةة اللاللةة  لدى تيمةذ المرحية األولى من الت يةم األسعسل  وهم تيمةذ المرحية 
االنتدالةة لتحقةق تممةة نلرةة من رة؛ لمع لهع من دور هعم ال نمعء اللاللةة وت وةن االت عهعت 

هع التسرب من الت يةم؛ ممع ةزةد ملداد التيمةذ والقةم والتثقةف؛ ول ومهع مرحية إ نعرةة ةقل اة
المستهدف تممةة هذه الثقعاة لدةهم والتدرةب ليى ممعرستهع وتطنةقهع اى حةعتهم وتممةة النراتهم؛ 
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وزةعدة الولل المحعسنل لدةهم  وا  سعنهم لعدات محعسنةة إة عنةة وت وةدهم ليى ممعرستهع ال 
تممةة االستثمعر  وةزودهم نمهعرات محعسنةة تم مهم من  حةعتهم نمستوةعت من رة نمع ةم مهم من

االمدمعج ال م عل الت عميت المعلةة والمحعسنةة  وموا هة الحعضر والمستقنل ن عليةة؛ إذن تطنةق 
الثقعاة المحعسنةة ةسعلد ليى وضع م عةةر وا  راءات ليتح م ال اإلم عق والتل ةع ليى االدالعر 

لتر ةز ليى مهعرات المحعسنة المعلةة األسعسةة التل ةمندل من ةمتي هع اللاللى واالستثمعر  وذلك نع
المت يم واستالدامهع ال موامف الحةعة المالتي ة  وتتمثل المهعرة المحعسنةة ال القدرة ليى استالدام 
الم عرف من الم عهةم والت مةمعت والحقعلق والمنعدئ التل ةمندل من ة راهع التيمةذ وتطنةقهع ال 

لداد  الحةعة  مثلم استالدام المت يم الم عهةم والمنعدئ المحعسنةة لتحدةد ممتي عته  والتزامعته  وا 
 المةزامةة ال مومةة اللاللةة له وألسرته؛ ممع ةؤدى إلى الل ور نعلثقة ومت ة الت يم0 

زةعدة وتهتم االستراتة ةعت والممعذج الت يةمةة إلسراع الممو الم راى نتح ةز المت يمةن محو الت يم ن
ملعطهم ال موامف ت يةمةة تستحوذ ليى اهتمعمعتهم وتمعسب مدراتهم والنراتهم ال نةلة ت يم دةمقراطةة 
مرمة ت عليةة ةمدما اةهع المت يمةن اى األملطة الت عومةة  وذلك ال  و من المرح والطمأمةمة العلل 

( 2332ذلك مع دراسة ال مدى ) من الميل والتوتر؛ ممع ةزةد الداا ةة وةحقق المت ة ال الت يم  وةت ق
التى تؤ د ليى إلراك المت يم ال ال ميةة الت يةمةة ن عليةة و  يه ةل ر نعلمت ة والراحة  لة ون معدرا 
ليى تقةةم مداله وتطوةره ال نةلة ت يةمةة ملومة  عذنة تحعاظ ليى تر ةزه مطول اتره مم مة  وةت ق 

مت ة اى الت يم لمع له من مثر اى تحقةق األهداف ذلك مع لدة دراسعت اهتمت نتممةة الل ور ن
 . (Hartley,2006; Hagenauer& Hascher,2010; Lumby,2011)الت يةمةة ن  عءة

وة تنر ملعط المت يم وداا ةته محو ت يم موضوع م ةن هو سنةل ارتقعء الممو الم راى وامتقعله من 
ع ه لمزةد من الم راة ول وره نأهمةة مع مستوى ممو لقيى م ةن إلى المستوى األرمى  متة ة احتة

ةدرسه  ونعلتعلى ةمندى التر ةز ليى من تتو ه الممعها إلحداث إسراع الممو الم راى؛ اقد م دت  ل من 
( و ود ليمة ارتنعطةة نةن 2333(( ودراسة ندر)Trevor& Lorna  2333دراسة ترة ور ولورمع 

لور الممو ال قيل لدى المت يم ةؤثر سينع ال مدراته مستوةعت الممو ال قيل والتحلةل الدراسل  اق
( و ود ليمة طردةة نةن Barrera 2313التحلةيةة األ عدةمةة   مع موضحت دراسة نعرةرا )

التحلةل الدراسى ومع ةتضممه من ممو م راى والداا ةة ليت يم؛ لذا  عن االهتمعم نراع المستوى 
تسعب الالنرات الت يةمةة ال دةدة وسد ال  وة الم راةة  حةث التحلةيل ليمت يمةن نإثعرة الداا ةة ال 

 ة تمد ليى االتنعرات االستدالل اى مةعس مستوى الممو ال قيى الم راى0

؛ 2332؛ مرمى  Trevor & Lorna  2333؛ 2333ل ن تلةر ن ض الدراسعت )المؤممل  
مرةة ليمت يمةن ومننستوةعتهم ( إلى و ود ملور اى التوااق نةن المرحية ال 2337؛ نعلع  2333ندر  

  متمثي اى و ود ا وة نةن مدرات المت يمةن ال قيةة Cognitive Levels Matchingالم راةة  
ال  يةة ونةن مع ةمندى امتي ه من مدرات  مى من لميةة إسراع الممو الم راى لم ةتم تحقةقهع نعلل ل 
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 يى لمد مةعسه نعالتنعرات الت  ةر الممعسب؛ ممع ة  س و ود ملور اى مهعرات الت  ةر الل
االستداللى؛ والسةمع لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة ونعلتعلى لدم تم مهم من مهعرات الت  ةر الل يى 

 واقع لتلمةف نةع ةه0

ال مالتيف المراحل  المت يمةن لدى لذا ت ددت الدراسعت التى اهتمت نإسراع الممو الم راى
ذج ددى ولعةر الذى ةهدف إلى إسراع الممو الم راى  ومد ملعرت متعلا ممو  نعستالدامالعلة   الدراسةة

هذه الدراسعت إلى اعليةته اى تحقةق ال دةد من األهداف الت يةمةة  اقد توليت دراسة إمنعل ولعةر 
(Iqpal & Shayer  2333 إلى اعليةة هذا المموذج اى تممةة التحلةل نمعدة ال يوم لدى طيب )

( إلى اعليةته هذا Serret et al  2332عن   مع م دت متعلا دراسة سةرت ودالرةن )الثعموةة ننع ستم
المموذج اى تممةة التحلةل نمعدة ال يوم وتممةة مهعرات الت  ةر ال يمى والقدرة ليى حل المل يت لدى 

لم راى ( التى توليت إلى اعليةة إسراع الممو ا2332ومةضع دراسة ال مدى)تيمةذ المرحية االنتدالةة  
من اليل تدرةس ال يوم اى تممةة التحلةل والت  ةر االستداللى والمعمد لدى تيمةذ اللف الثعلث 

( اعليةة هذا المموذج اى تممةة الت  ةر االستداللى 2332وموضحت دراسة لعدق ) اإللدادي 
( Mbano  2333والتحلةل اى معدة ال يوم لطيب الثعموةة ن معن   مع ملعرت متعلا دراسة منعمو )

إلى اعليةته اى تحلةل ال ةزةعء ونقعء مثر الت يم اى مراحل مةعس تتعن ةة اليل ثيث سموات   مع 
تحققت ذات الدراسة من اعليةته اى امتقعل مثر الت يم نم عالت دراسةة مالرى  هىم اليدة االم يةزةة  

اى تممةة التحلةل ومهعرات ( األعرت إلى اعليةته 2336الرةعضةعت  النةولو ى  ممع دراسة  معل )
الت  ةر االستداللى اى معدة ال يوم  مع ةقعس نعالتنعر مهعم نةع ةه ليممو ال قيل   مع استالدمت دراسة 

( هذا المموذج اى تلمةم مملطة نرمعما مقترح ل يوم ال ضعء وتوليت إلى اعليةته اى 2337نعلع )
( التى 2338الت  ةر االستداللى  ودراسة را ت)تممةة التحلةل نمعدة ال يوم وتممةة الالةعل ال يمى و 

توليت إلى اعليةنته ال تممةة مهعرات التوالل الرةعضل والت  ةنر االسنتداللل لندى تيمةذ اللف األول 
اإللدادى0 وةتضح ممع سنق من م ظم الدراسعت تمت اى م عل ت يةم ال يوم ليى الرغم من المحعسنة 

 ث اى إسراع الممو الم راى وتممةة من عد الت  ةر االستداللى0 المعلةة ت د م عال ممعسنع لينح
ولمع  عن إلداد المت يم المثقف محعسنةع والقعدر ليى استالدام الم يومعت المحعسنةة ال موا هة 
المل يت الم تم ةة والت ةف اى الت عميت الةومةة العلة تيمةذ المرحية االنتدالةة ليى مدر  نةر من 

ن اليل تحيةل محتوى ممعها المرحية االنتدالةة واحص مقرراتهع اتضح لدم و ود األهمةة  ل ن م
مقرر ثقعال مو مملطة ت يةمةة تستهدف تممةة الثقعاة المحعسنةة اللتنعر من التيمةذ غةر معدرةن ليى 
استة عب الم عهةم وال يمعت المحعسنةة ممع ةت عرض مع إسراع الممو الم راى؛ ممع مدى إلى ضرورة 
االهتمعم نتممةتهع وزةعدة القدرة ليى استة عب المهعرات المحعسنةة نإسراع الممو الم راى لدةهم من 
اليل موامف ت يةمةة ممت ة و عذنة  ةرالى اةهع ممعسنة طرق التدرةس واألملطة وملعدر الت يم 

ة مالرى إضعاة الحتةع عت المت يمةن ومدراتهم واهتمعمعتهم من  هة  ومستوةعت مموهم الم رال من  ه
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إلى االهتمعم نوظة ة الم راة0 وةم ن االهتمعم نزةعدة إسراع الممو الم راى نعستالدام ممعذج وطرق 
ومسعلةب التدرةس تل ع المت يمةن ليى الملعر ة ال مملطة تؤدي إلى الممعملة وطرح األسلية 

مع تممةة مهعرات  والتوضةحعت؛ ممع ةسعلد ليى استة عب الم يومعت واالحت عظ نهع نلورة ماضل
الت  ةر لدةهم  ونذلك ةممل لدةهم ال ثةر من ال وامب الم راةة والو دامةة  ل وره نعلمت ة الذهمةة0 
العله مع مدرة الدراسعت التل تمعولت هذا الم هوم اة د الل ور نمت ة الت يم لملرا مهمع من لمعلر 

 التدرةس المستالدمة ال اللف الدراسل0 الت يةم والت يم  ومؤلرا ليى اعليةة  ل من الم يم وطرةقه

وممع سنق ةتضح مهمةة من ة ون  ل مت يم معدر ليى استالدام الم يومعت المحعسنة المعلةة اى 
لدادهع لتحدةد مر زه المعلل  وم راه مع له  ومع ليةه  وتحدةد ممتي عته ندمه   مراءة القوالم المعلةة وا 

هم المحعسنة المعلةة إلدارة الللون المعلةة اللاللةة ومع لدةه لدى االالرةن؛ ممع ةنرز مهمةة ا
واألسرةة  والتم ن من إدارة األموال اللاللةة نم عح   مع من تممةة الثقعاة المحعسنةة واستالدامهع ال 
الحةعة الةومةة تؤدى إلى ت مب الملع ل المعدةة وتسعلد ليى تحسةن ال يمعت الوظة ةة ال ةدة 

ى وامع الممعها ال المرحية االنتدالةة ةتنةن لدم و ود مملطة محعسنةة مو وتممةتهع  ول ن نعلمظر إل
 مقرر العص نعلمحعسنة المعلةة ةتم تدرةسه لتيمةذ هذه المرحية0

لذا تهدف الدراسة الحعلةة إلى تممةة المهعرات الالعلة نألمعل المحعسنة المعلةة نلورة منسطة 
سمة(  من اليل استالدام مموذج إسراع 11م 7نتدالةة )من تمعسب المرحية ال مرةة لتيمةذ المرحية اال

الممو الم راى ألدى ولعةر لتممةة الت  ةر االستداللى ومت ة الت يم  ليى التنعر من هذا الموع من 
الت  ةر ة طى مؤلرا ليى مدى امتيك التيمةذ ليمهعرات ال قيةة الالعلة نمرحية ال ميةعت الم ردة  

م الم راى نعالمتقعل من مرحية ال ميةعت المحسوسة إلى المرحية التعلةة األرمى واالهتمعم نإسراع مموه
المتمثية ال مرحية ال ميةعت الم ردة  ومةعس مدى مدرتهم ليى الت  ةر الل يى من اليل االتنعر 

مهع الت  ةر االستداللى  وذلك مع االهتمعم نعألملطة الت يةمةة التى ت تمد ليى  تعنة األا عر والت نةر ل
وال مل اى م مولعت لدةرة  واالمدمعج والت علل مع المحتوى المقترح والزميء والم يم  وتممى 

 ال وامب الو دامةة اإلة عنةة نمع ةحقق المت ة الت يةمةة0 

 هشكلت الدزاست:

ليى الرغم من مهمةة تضمةن الثقعاة المحعسنةة ال محتوى الممعها الدراسةة اى مالتيف المراحل 
ة العلة المرحية االنتدالةة  وتممةة مت ة الت يم لدى تيمةذهع الرتنعطهع نعلداا ةة والت يم الت يةمة

المستمر  اإمهع غةر متضممه نمحتوى المقررات الدراسةة لهذه المرحية ومملطتهع  وذلك نعلتنعر من 
ةتمعمض مع م هوم تيمةذ المرحية االنتدالةة غةر معدرةن استة عب الم عهةم وال يمعت المحعسنةة؛ ممع 

إسراع الممو الم راى ومقل الم عرف والمهعرات المحعسنةة والتم ن ممهع نعستالدام ممعذج إسراع الممو 
الم راى   مع من التدرةس السعلد اى هذه المرحية ةتم من اليل طرق غةر ممعسنة إلسراع الممو 



    لة االبتدائيةفاعلية برنامج قائم على إسراع النمو المعرفى فى تنمية التفكير االستداللى ومتعة تعلم المحاسبة المالية لدى تالميذ المرح 
 د. حنان حمدى السالمونى                                       

 خاهؼت بىزسؼيد –جملت كليت الرتبيت                         520(                                       0202– يىليى) –(  53الؼدد )

نعلميل والرتعنة ال ال ميةة الم راى؛ ممع ام  س ليى ملور تممةة الت  ةر االستداللى والل ور 
الت يةمةة  الستالدام طرمع ت تمد ليى الح ظ والتذ ر وال تمعسب مستوى اإلدراك الم رال ومموه؛ ممع مدى 
سراع  إلى ملور إسراع الممو الم رال  ونعلتعلى ض ف المواءمة نةن استراتة ةعت وطرق التدرةس وا 

 الممو الم رال ليتيمةذ0

ملور اى لميةة إسراع الممو الم راى لدى التيمةذ متمثي اى و ود  واى ضوء ذلك ةتضح و ود
ا وة نةن مدراتهم ال قيةة ال  يةة ونةن مع ةمندى من ةمتي ه التيمةذ من مدرات لقيةة ال مرحية 

طنقع إلسراع الممو الم راى ونمع ةتوااق مع المرحية االنتدالةة   -الت  ةر الل يى-ال ميةعت الم ردة 
سمة(؛ 11م 7ى و ود ملور اى تممةة الثقعاة المحعسنةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة) من إضعاة إل

لذا تهتم الدراسة الحعلةة نعلتحقق من اعليةة مموذج ددى ولعةر إلسراع الممو الم راى اى تممةة  ي 
لل يى  ومت ة منم الت  ةر االستداللى نعلتنعره مؤلرا ليى مدى امتيك التيمةذ لمهعرات الت  ةر ا

الت يم من اليل زةعدة الداا ةة اى الت يم واالهتمعم نم  ةته  وذلك من اليل إثراء النةلة الت يةمةة 
اهتمت نإسراع  -اى حدود ليم النعحثة -نعألملطة التدرةسةة الممعسنة  وحةث ممه ال تو د دراسعت

المعلةة  ممع ل ل ا وة تتطيب إ راء الممو الم راى لتممةة الت  ةر االستداللل ومت ة ت يم المحعسنة 
الدراسة الحعلةة إللداد نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم 

وليى هذا تتحدد مل ية الدراسة اى التسعؤل الرلةس  المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة 
 التعلىم

ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم  مع اعليةة نرمعما معلم
 المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة؟

 وةت رع من هذا السؤال الرلةس األسلية ال رلةة التعلةةم

 مع مهعرات المحعسنة المعلةة اليزم تممةتهع لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة؟ -1

ما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم مع لورة نرمع -2
 المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة؟

مع اعليةة نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى لدى تيمةذ  -3
 المرحية االنتدالةة؟

إسراع الممو الم راى اى تممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى مع اعليةة نرمعما معلم ليى  -4
 تيمةذ المرحية االنتدالةة؟

 فسضا الدزاست:

( نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة 3035ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة ) -1
يةة واألممعط الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي الالتنعر الت  ةر االستداللل الدر ة ال 
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الت  ةر االحتمعلل(   –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل  -ال رلةة )الت  ةر االستقرالل
 وذلك للعلح در عت التطنةق الن دى0

( نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة 3035ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة ) -2
ةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  ليى من عد الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي لمق

مت ة  -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  –)المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة 
توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة( و  ل للعلح الم مولة الت رةنةة  وذلك للعلح در عت 

 التطنةق الن دى0

 أهداف الدزاست:

 مهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةة0إلداد معلمة ن –1

إلداد نرمعما اى المحعسنة المعلةة معلم ليى إسراع الممو الم راى لتممةة الت  ةر االستداللى  – 2
 ومت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة0

محعسنة المعلةة معلم ليى إسراع الممو التحقق من اعليةة تدرةس نرمعما مقترح اى ال – 3
 الم راى ال تممةة الت  ةر االستداللى لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة0

التحقق من اعليةة تدرةس نرمعما مقترح اى المحعسنة المعلةة معلم ليى إسراع الممو  – 4
 .ةالم راى ال تممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالة

 أهويت الدزاست:

 نعلمسنة ليطيبم اإلسهعم ال تممةة الت  ةر االستداللى ونمعء لاللةة الطعلب0 – 1

نعلمسنة لملممل ممعها المرحية االنتدالةةم تلمةم مملطة إلسراع الممو الم راى وتدرةسهع  -2
عسنةة ليت عمل لتممةة الت  ةر االستداللى  واالهتمعم نتقدةم مملطة تدرةسةة تممل المهعرات المح

 مع الحةعة الةومةة0

نعلمسنة لمطورى ممعها المرحية االنتدالةةم االهتمعم نتضمةن المحعسنة المعلةة  ن د هعم اى  -3
 الممعها الدراسةة ومملطتهع0 

نعلمسنة ليمهتمةن نتدرةس المحعسنة المعلةةم استالدام تمظةمعت تدرةسةة مت يقة نإسراع الممو  -4
 الم راى0

نة ليمسؤولةن لن الممعها الدراسةم االهتمعم نإسراع الممو الم راى اى  مةع المقررات نعلمس -5
 اليزمة ليتيمةذ نمع ةت ق مع المرحية ال مرةة0 

نعلمسنة ليمسلولةن لن نراما التدرةب المهمى ليم يمةنم إلداد النراما التدرةنةة التى  –6
 االستداللى ومت ة الت يم لدى المت يمةن0 تستهدف تهةلة الموامف الت يةمةة لتممةة الت  ةر
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 م امتلرت الدراسة ليى الحدود التعلةةمحدود الدزاست

 الحدود النلرةةم لةمة من تيمةذ اللف السعدس االنتدالى0  -1

الحدود الزمعمةةم تم التطنةق اليل األسنوع األول والثعمل من نداةة ال لل الدراسل الثعمى من  -2
 0 2319/2323ال عم الدراسى 

 الحدود الم عمةةم مدرسة سةمعء االنتدالةة ننوراؤاد  محعاظة نورس ةد0 -3

 الحدود الموضولةة  امتلرت ليىم -4

تدرةس وحدات نرمعما المحعسب اللدةر نعستالدام مموذج ددى ولعةر إلسراع الممو  4-1 
لداد دلةل الم يم لت رنة الدراسة0   الم راى  وا 

 -اللىم تم القةعس نعلمسنة ألرن ة مممعط  وهى )الت  ةر االستقراللمةعس الت  ةر االستد 4-2
 الت  ةر االحتمعلل(0 –الت  ةر التمثةيل –الت  ةر االستمنعطل

مةعس مت ة الت يمم تم القةعس نعلمسنة لثيثة من عد  وهى )المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة  4-3
مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة  -ةة المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعل –المعلةة 
 المعلةة(0

 هتغرياث الدزاست:

موالم المتدةر المستقل  ةتمثل ال النرمعما المقترح اى المحعسنة المعلةة)المحعسب اللدةر( القعلم 
 ليى إسراع الممو الم راى0 

 معلةة0ثعمةعم المتدةرات التعن ة  وتتمثل اىم الت  ةر االستداللى  مت ة ت يم المحعسنة ال

 هصطلحاث الدزاست:

 إسراع الممو الم راى            -1

( ت راه الدراسة الحعلةة نأمه تالطةط 2338؛ را ت  2337؛ نعلع  2332نعلر وع إلى ) لعدق  
الموامف الت يةمةة لمسعلدة المت يم ليى تطوةر مدراته ال قيةة والولول لمرحية لقيةة تعلةة مرمى تم مه 

 قيى  وذلك نمع ةتمعسب مع مدرات الممو ال قيل ليمرحية ال مرةة ليمت يم والتم ن من تطوةر إدرا ه ال
 ممهع0

 الت  ةر االستداللى  -2

( ت راه الدراسة الحعلةة نأمه لميةة 2338؛ را ت  2335؛  روان  2331نعلر وع إلى )محمود 
وتمظةمهع والرنط نةمهع  لقيةة تر ز ليى مدرة المت يم ليى إدراك ال يمة نةن المقدمعت والمتعلا 

 لتطنةقهع مو التقعق ليمعت  دةدة  ليولول إلى متعلا  دةدة مو تطنةقعت من القعلدة ال عمة0
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 مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  -3

؛ Ford et al  02315؛ 2315؛ السةد وليى  Frenzel et al  02339نعلر وع إلى )
امل ذاتل لدى المت يم ال الم مولة الت رةنةة متة ة ت راهع النعحثة نأمه ل ور و د (2316اللرةف 

لدراسة المحعسنة المعلةة نعستالدام مموذج إسراع الممو الم راى اى نةلة ت يم ممت ة ومرةحة مرمة 
ت ذنهم وتزةد من داا ةته ليت يم واالم عز  لة ون مداولع إة عنةع ليملعر ة اإلة عنةة والمثعنرة ال 

 األملطة الت يةمةة0 

 طاز الٌظسٌاإل

 إسراع الممو الم راى احملىز األول:

 م م هوم إسراع الممو الم راىمأوال
ة رف الممو الم راى نأمه تطور األنمةة الم راةة ال لقل المت يم وتطوةرهع وارتقعء ت  ةره تدرة ةع 

ة راه (  ممع إسراع الممو الم راى ا2337من النسةط إلى الم قد الست عدة التوازن الم راى )نعلع  
"التالطةط ليموامف الت يةمةة ندرض مسعلدة المت يم ليى التم ن من القدرات  نأمه (26  2338را ت )

 .ال قيةة التى ة ترض تم مه ممهع طنقًع ليمرحية ال مرةة التى ةمر نهع المت يم"

 مراحل إسراع الممو الم راىم ثاًيا:

لنةع ةه  حةث رنط نةن المرحية  Cognitive Accelerationتر ع ملول إسراع الممو الم راى 
 ,Smith& Cowie ال مرةة لي رد وال ميةعت ال قيةة التى ةستطةع من ةقوم نهع  وذلك اى مرنع مراحل

 (  وةم ن تيالةلهع  علتعلىم(1991

  ةحدث اةهع الت يم لن 0Sonsri - motor Stageالمرحية الحسحر ةة )حتى لمر لعمعن (1
 تهى نعلقدرة ليى إدراك و ود األلةعء واستالدام اليدة0طرةق اإلحسعس والحر عت  وتم

  ةطيق ليةهع Pre– Operational Stageسموات(  06 مرحية معمنل ال ميةعت )من سمتعنم 2
مرحية الت  ةر التلورى  واةهع ةندم ال رد نعستالدام رموز اليدة والي ب والتمثةل دون القدرة ليى 

 الت  ةر الم رد مو المتل ب0

  وتسمى Concrete Operational Stageسمة(  11م 7ال ميةعت المحسوسة ) 0 مرحية3
المرحية اال رالةة ال ةعمةة  ة تمد اةهع ال رد ليى ت يم الالنرات المنعلرة والت  ةر نعلت عمل مع 
المحسوسعت المعثية له  ومن مظعهر الت  ةر ن ض ال ميةعت ال قيةة  علرنط نةن ال معلر 

 لتلمةف والترتةب0والقةعس والتحيةل وا

  وتسمى المرحية Formal Operational Stageسمة(  15م 011مرحية ال ميةعت الم ردة )4
اإل رالةة الل يةة  واةهع ةت عوز ال رد الت  ةر نعستالدام المحسوسعت إلى الت  ةر الل يى القعلم 
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 علتمنؤ  ليى استالدام االاتراضعت ال قيةة  وتتمثل مظعهره اى ن ض ال ميةعت ال قيةة 
 والتلمةف  والتح م اى المتدةرات  وتقدةر التمعسب نةن ال معلر0

ومتة ة لمع سنق ظهرت النراما والمداالل التدرةسةة التل تهدف إلى إسراع الممو الم رال 
ليمت يمةن؛ لتم ةمهم من االمتقعل من مرحية إلى مرحية مالرى ال ومت من ر  وذلك لتسهةل استة عب 

مت يمةن وتدرةنهم ليةهع   علم راة المحعسنة المعلةة الم ردة من اليل استالدام الالنرات الهعمة لي
استراتة ةعت تدرةس  ذانة تثةر داا ةتهم وت ذنهم اتستحوذ ليى اهتمعمهم ال موامف حةعتةة وتر ز 
ليى الدور الملط ليمت يم ونعستالدام مملطة محننة لتممةة مهعراته المحعسنةة ول وره نمت ة الت يم 

 د تطنةق مع ت يمه0لم

 : منىذج آدي وشايس إلسساع الٌوى ادلؼسفً:ثالثا

ة د مموذج ددى ولعةر من الممعذج التدرسةةة التى تهدف إلى مسعلدة التيمةذ ليى إسراع 
الممو الم راى وتممةة مدراتهم ليى الت  ةر الل يى واقع لقةعسعت االتنعرات االستدالل  وةتضمن المس 

 ;Adey & Shayer, 1993a;  Adey& Shayer,1993b;  Shayer, 1999)مراحل 
Iqpal& Shayer, 2000 توضحه النعحثة نعلل ل التعلىم     ) 

 

 ( مموذج ددى ولعةر إلسراع الممو الم راى1ل ل )

 واةمع ةيى توضةح لهذه المراحلم
 م   0Concrete Preparation Stage مرحية االلداد المعدى ) المن ر ( 1

م يم نطرح التسعؤالت حول الموضوع نلورة اردةة مو  معلةة  لةسعلد التيمةذ اى واةهع ةقوم ال
تحدةد من عد موضوع الت يم  وةل  هم ليى تقدةم است عنعت وتمنؤات متوم ة ليى مسليته  لم راة مدى 
اهمهم وم يومعتهم ليملطيحعت ال دةدة ذات اللية نموضوع الت يم  وتل ة هم ليى رنط النرات الت يم 

  Adey& Shayerلسعنقة نعست عنعتهم وتمنؤاتهم من اليل هذه األسلية  وةلةر ددى ولعةر)ا
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( إلى من تم ن التيمةذ من مملطة هذه المرحية له مهمةة  نةرة  ام ظم حعالت التيمةذ التى لم 1993
 تتم ن من إسراع الممو الم راى ةر ع ل دم تم مهم من مملطة هذه المرحية0   

  Cognitive Conflict Stage عرض الم راى / المتمعمضعتم  0 مرحية الت2
وةتم اةهع إثعرة النمةة الم راةة ليمت يم نإحداث موع من التمعمض نةن توم عته وتمنؤاته التى مدمهع   

  عست عنعت اى المرحية السعنقة  ونةن مع ةطرح ليةه من مملطة0 
  0Constructration Stage مرحية النمعءم 3

مرحية النمعء من المراحل الم دلة لمموذج ددى ولعةر اى لورته األولةة  وتهتم هذه  ت تنر  
المرحية نإلعدة تمظةم م راة المت يم من اليل الملعط الذى ةقوم نه نعلت عون مع زميله اى 
الم مولعت  لةحدث ارتنعط نةن الم راة ال دةدة والم راة السعنقة اى امس عم دون ت عرض؛ ونعلتعلى 

 ن هذه المرحية تمثل استقرار لينمعء الم راى الذى تم استثعرته اى مرحية الت عرض الم راى 0اإ
  0Meta Cognitive Stage مرحية الت  ةر اى الت  ةرم  4

اى هذه المرحية ةتم ال مل اى ل ل م مولعت ندرض اإل عنة لن التمعمضعت التى تم طرحهع   
 اةه ومع ةحعولون اإل عنة ليةه0نهدف زةعدة ولى المت يمةن نمع ة  رون 

  0Bridging Stage مرحية الت سةر م 5
وتهتم هذه المرحية نوظة ةة الم راة الم تسنة لدى المت يم من اليل التطنةق  مى استالدام 
الم راة اى الموامف التطنةقةة؛ وامتقعل مثر الت يم  وةمثل است عدة المت يم ورنطه ليم راة الم تسنة اى 

 . (Iqbal & Shayer,2000 ,262ةة مو م عالت دراسةة مالرى)موامف حةعت
وترى النعحثة من مرحية الت  ةر اى الت  ةر تسنق مرحية النمعء  اهى تمثل ال ميةعت والت علل نةن 

 الم يومعت واالست عنعت والتمنؤات تمهةدا لينمعء  نمع ةممل من عد الت  ةر االستداللى ومت ة الت يم0
 تفكري االستدالىل:احملىز الثاًً: ال

 أوال: هفهىم التفكري االستدالىل:
ت تنر تممةة القدرة ليى الت  ةر االستداللى ال المحعسنة المعلةة من المهعرات الهعمة ال الحةعة 
الةومةة  وتمتعز نعلحداثة لزةعدة مهمةتهع ال  مةع األلمعر والمراحل الت يةمةة واستالدامهع ن  عءة  

ة تتضمن مدرة المت يم ليى إدراك ال يمة نةن مقدمعت سواء  عمت ندةهةعت مو لميةة لقيةون رف نأمه 
مسيمعت مو موامةن مو م طةعت  نحةث ةتم ن من الرنط نةن هذه المقدمعت والتقعق ليمعت  دةدة 
وتمظةمهع اى سةعق ممطقى  ةسهم اى الولول لمتعلا مو م يومعت  دةدة مو حيول لمل يت واقع 

 .(Engledowl& Tarr, 2018؛Boudah,2014؛ 2338)را ت  الستداللىلطنة ة المومف ا
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 ثاًيا: أمناط التفكري االستدالىل:
( 2333نعلر وع إلى الدراسعت التى اهتمت نتحدةد مممعط الت  ةر االستداللى  مثلم لنةد ول عمة)

ن ع (  ةم ن تيالةص تلمة هع ت2338( ورا ت)Yeh et al 02312( وةه ومالرون )2335و روان)
 لطنة ة المومف المستالدم اةه الت  ةر االستداللى والهدف الت يةمى اى للرة مممعطم

 االستدالل االستمنعطلم القدرة ليى الولول إلى تطنةقعت وحعالت العلة من القعلدة ال عمة0 -1
لقعلدة االستدالل االستقراللم القدرة ليى الت عمل مع الحعالت ال ردةة والمتمولة ولوال ممهع إلى ا -2

 ال عمة0
االستدالل التمعسنىم القدرة ليى المقعرمة نةن  مةعت من حةث التسعوى مو االالتيف  والرنط نةن -3

 لمعلر م ومعت التمعسب 0
االستدالل االرتنعطلم القدرة ليى الرنط نةن ليمعت مو استمتع عت ولوال ل يمعت مو استمتع عت -4

 ترا مةة ليةهع 0
م وة مى مدرة المت يم ليى إدراك ليمعت لمد إحداث التندةل لي معلر مو إضعاتهع االستدالل التنعدلى-5

 مو حذاهع 0
االستدالل االحتمعلىم مدرة المت يم ليى تومع المتعلا المم مة لحدث م ةن سواء نلورة مضنوطة -6

طة المتدةرات مى مح مة  مو التومع المسنى ليحتمعالت المم مة ألحداث مو مل يت غةر مضنو 
 المتدةرات 0

ة عد -7 االستدالل التمثةيىم وة مى القدرة ليى إدراك لمعلر التلعنه مو االالتيف لم ومعت المومف  وا 
 األمثية والمتمعمضعت 0

االستدالل االستمنعطى ال رضىم مدرة المت يم ليى وضع ال روض الممطقةة والتحقق من لحتهع -8
 ب من سيوك حل المل يت0ليولول إلى الحيول الممطقةة وةم ن من ةقتر 

االستدالل التحوةيىم القدرة ليى مرالعة اإل راءات اليزمة لمد التحوةل من حعلة إلى حعلة مالرى -9
 مو من لةعغة إلى لةعغة مالرى  ومع ةترتب ليى هذا التحوةل من متعلا0

ة ممطقةة االستدالل اللرطىم مدرة المت يم ليى الولول لمتة ة من مقدمعت مو متعلا من لةد-13
 محددة  والت رف ليى المحددات اليزم و ودهع مو حذاهع لتحقةق متعلا م ةمة0

 ثالثا: أساليب تٌويت التفكري االستدالىل:
ةم ن ليم يم تممةة مممعط الت  ةر االستداللى لدى تيمةذه من اليل مرالعة ن ض اإل راءات  

 Yeh et؛ 2338؛ را ت  2337؛  نعلع 2336؛ حعل  2333؛ ندر 2332التدرةسةة )مطعمى 
al.,2012؛ Makar, 2016؛ Widiana& Jampel  2316 ةم ن استاليلهع ليى المحو  )

 التعلىم 
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 تقدةم الالنرة الت يةمةة ليتيمةذ اى لورة مل يت حةعتةة0 10
 تموةع ارص لمل التيمةذ مع نةن ال ردى وال مل ال معلى اى م مولعت لدةرة0 20
 نةر لن ما عرهم نحرةة؛ لزةعدة الداا ةة لنذل الملعط الذهمى0إلطعء ال رلة ليتيمةذ ليت  30
تموةع ال ميةعت ال قيةة التى ةقوم نهع التيمةذ  مثلم االستمتعج  الميحظة  المقعرمة  التيالةص   40

 اال تلعف  التمنؤ0
 تل ةع التيمةذ ليى الت  ةر اى ما عر الزميء واالضعاة ليةهع مو ت دةيهع 0 50
 يى تموةع مسعرات الت  ةر ليولول لحل المل ية0تل ةع التيمةذ ل 60
مسعلدة التيمةذ ليى تمظةم م راتهم من اليل الترانط نةن النمى الم راةة المت ومة من الم راة  70

 ال دةدة والم راة السعنقة لضمعن تحقق الت يم ذو الم مى0
ممعرستهع اى موامف ونعلتعلى اإمه ةمندى تممةة الت  ةر االستداللى ومممعطه والتدرةب ليةهع و 

ت يةمةة  ذانة مرحة تستحوذ ليى اهتمعم التيمةذ وتزةد من داا ةتهم ومثعنرتهم وتممى الل ور نعلمت ة 
 مثمعء الت يم0 

 احملىز الثالث: هتؼت التؼلن:
 هفهىم هتؼت التؼلن: أوال:

لن النرات ةرتنط م هوم مت ة الت يم نعل وامب الو دامةة وال عط ةة  اعلمت يم ةقوم نعلنحث 
وم يومعت ترتنط نعلموضوع الذي ةدرسه مو ةت يمه اذا استمتع نعلت يم  ونعلتعلل ةمندل من ةستمتع 

( وارةمزةل Hartley  2336التيمةذ نت يمهم من م ل تل ة هم ليى استمرار الت يم  وةرى هعرتيى )
(Frenzel et al  02339( وتلعرلز )Charles 2312( ومحمد )من االستم2318 ) تعع نعلت يم

هو رد ا ل و دامل إة عنى محو موامف الت يم  ا يمع استمتع المت يم مثمعء ت يمه  يمع سعلده ذلك 
ليى استمرار ت عليه ومثعنرته ال الت يم دون الل ور نعلميل مو الالوف الذي ةؤثر سينةع ليى المت يم 

نعلمت ة  هدف رلةس لاليق مت يمةن  وملعطه وت عليه  ونعلتعلل ةمندل اإللعرة إلى مهمةة تممةة الت يم
 ةستمت ون نأملطة الت يم وةستمرون اةه0 

( الت يم الممتع نأمه ا تسعب الم عرف مو المهعرات Ford et al  02315وة رف اورد )
نعالستراتة ةعت والطرق التى تؤدى إلى زةعدة الداا ةة والملعر ة ال الت يم   مع ة رف اللرةف 

 يم نأمه رغنة المت يم نعالستمرار ال اإلم عز واالمدمعج والتقةةم اإلة عنى ( االستمتعع نعلت2316)
 ليموامف لن طرةق الملعلر الو دامةة التى ت نر لن مت ة الت يم0

 شسوط حتقيق هتؼت التؼلن: ثاًيا:
( ودراسة واما Kafonow 2315(  ودراسة  عاومو)2314وتت ق  ل من دراسة الراعلى)

Wang,2017) يم ةل ر نعلمت ة الذهمةة لمدمع تتواار اللروط التعلةةم( من المت 
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نةلة ت يم ومملطة ممت ة؛ تؤدي إلى زةعدة الداا ةة ليت يم واالمتنعه والملعر ة واالستمتعع  10
 نعلت يم0

 مت يم ملط نعحث لن الم يومعت لم راة  ل  دةد  وةلعرك ن عليةة اى األملطة الت يةمةة0  20
 لممعسب0م يم ةقدم التل ةع والدلم ا 30
 التوالل نةن الم يم والمت يم من اليل األسلية والتدذةة الرا  ة0 40
 ت مب السالرةة من الزميء والم يم0 50
 ت يم ذو م مى ةسعلده ال تمظةم نمةته الم راةة ليمت يم0 60

 ثالثا: أبؼاد االستوتاع بالتؼلن: 
رةة وملعطه  ت عمل ( ليى ثيثة من عد  هىم ممعرسة المت يم نح2315ر زت دراسة السةد وليى )

الم يم وحموه  تقدةم ت يم ذو م مى ومدزى  ممع الدراسة الحعلةة اقد ر زت ليى مت ة ت يم المحعسنة 
 المعلةة  معتا ولميةعت م ع ألملطة الت يم0

 احملىز السابغ: االستفادة هي اإلطاز الٌظسي:
 هير ادلسحلت االبتدائيت:: الؼالقت بني إسساع الٌوى ادلؼسفً واحملاسبت ادلاليت لدي تالأوال

نعلتنعرهع مهعرات وممع سنق لرضه م د ممه نعلرغم من مهمةة تممةة مهعرات المحعسنة المعلةة 
المعلةة لدى حةعتةة ولدة ليت عمل اى الحةعة الةومةة ن عمب  ومهع م عال مهمع اى تممةة القدرات ال قيةة 

م راى لدةهم ونمع ةتوااق مع مدراتهم ال قيةة  اإن تيمةذ المرحية االنتدالةة من اليل إسراع الممو ال
ممع االمتقعل من مرحية لقيةة إلى مرحية مرمى واقع لمظرةة نةع ةه ةتم من اليل  ذلك ال ةتم تيقعلةع  وا 
تواةر موامف ت يةمةة غمةة نعلمثةرات والالنرات الت يةمةة الثرةة التل تينل المتطينعت الم راةة 

داداتهم وتل  هم ليى الت  ةر اى مستوى مليى ومتقدم من الم راة لةتم ن ليمت يمةن  وتمعسب است 
المت يمون من نمعء م راتهم اى موامف مت عرضة مع مع لدةهم من م راة سعنقة  ممع ةؤدى إلى لدم 
االستقرار الم رال  وةدا هم لممعرسة المهعرات المالتي ة  علت  ةر والنحث ل هم ال يمعت نعلت علل 

مع الزميء والت  ةر ال الت  ةر  وذلك الست عده االستقرار الم راى  ولوال إلى مرحيه والت عوض 
 الت  ةر الل يل من را؛ ممع ةممى الت  ةر االستداللى ومت ة الت يم0

لذا تقترح النعحثة ت دةل مموذج ددى ولعةر نعلتندةل نةن مرحيتى الت  ةر اى الت  ةر والنمعء ألن 
  ةر تتضمن التحيةل ةسنق النمعء وةمهد له ولرنط الم يومعت   مع ةرمز النمعء مرحية الت  ةر اى الت

ليستقرار  ممع الت  ةر اى الت  ةر اة تنر من ال ميةعت مى نمثعنة نوتقة وملمع ت عليت ليم يومعت 
 ال دةدة والسعنقة ليرنط نةمهمع  والذى ةمهد الست عدة االستقرار والنمعء0 
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 : إسساع الٌوى ادلؼسفً وتٌويت القدزة ػلً التفكري االستدالىلالؼالقت بني ثاًيا:
ت تنر تممةة القدرة ليى الت  ةر االستداللى من المهعرات الهعمة لدى طيب المرحية االنتدالةة  
وذلك من اليل إسراع الممو الم راى لتممةة مهعرات المحعسنة المعلةة واستالدامهع ن  عءة ال الت عميت 

حةعة الةومةة  لذا تم تحدةد مممعط االالتنعر واقع ليمعدة والمحتوى ال يمى وطنة ة المهعرات المعلةة نعل
 مرن ة مممعط  تتمثل اىم وحداثتهع ال

االستدالل االستمنعطلم القدرة ليى الولول إلى تطنةقعت ليقعلدة ال عمة  مثلم من ةستطةع  -1
ل اترة زممةة طوةية وةل ب تحوةيهع التيمةذ تحدةد األلول الثعنتة  وهى التى تستالدم الي 

 لمقدةة اى اترة و ةزة0
االستدالل االستقراللم القدرة ليى الت عمل مع الحعالت ال ردةة ليولول إلى القعلدة ال عمة   -2

مثلم من ةيحظ التيمةذ لددا من ممواع األلول وةقعرن نةمهع  اةتولل إلى ممهع تمقسم إلى 
 ملول ثعنتة وملول متداولة0

االستدالل االحتمعلىم القدرة ليى تومع المتعلا المحتمية لحدث مو مل ية سواء مضنوطة -3
 المتدةرات مى مح مة  مو غةر مضنوطة المتدةرات0

االستدالل التمثةيىم القدرة ليى إدراك التلعنه واالالتيف لم ومعت المومف  مثلم التولل إلى -4
 األمثية والمتمعمضعت0

 ساع الٌوى ادلؼسفً وتٌويت هتؼت تؼلن احملاسبت ادلاليت:الؼالقت بني إس ثالثا:

والتأ ةد ليى ملعلر المت يم اهتمت الدراسة الحعلةة نتممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  
الو دامةة  ورنطهع نعلمعدة ال يمةة وتحقةق األهداف الت يةمةة ندر ة م نر من التر ةز ليى األدوار التى 

ته نعلم يم مو نةلة الت يم دون الرنط نلاللةة المت يم وذاته  والتى ت تنر ةمعرسهع المت يم وليم
وذلك   ممعرسعت ولميةعت دالمة لمت ة الت يم ولةست معت ع لمهع  مسعس نمعء المت ة لدى المت يمةن 

   وتتمثل اىممن عد ثيثة ليى
 المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة  وترت ز ليى ذات المت يم0 -1
مت ة المت يم الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  وتت يق نل ور المت يم نعلمت ة متة ة ا تسعب  -2

 م يومعت محعسنةة والت  ةر اى األملطة الت يةمةة والملعر ة اى حيهع0 
مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة  وتطنةق مع ت يمه ال الت عميت المعلةة الحةعتةة  -3

 امتقعل مثر الت يم(  واالست عدة ممع ت يمه0 -ة) توظةف الم را
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: الؼالقت بني إسساع الٌوى ادلؼسفً وتٌويت التفكري االستدالىل وهتؼت تؼلن احملاسبت زابؼا
 ادلاليت لدي تالهير ادلسحلت االبتدائيت:

إن ل ور المت يم نعلمت ة مثمعء دراسة األملطة واقع لمموذج ددى ولعةر الم دل من الدراسة 
لحعلةة إلسراع الممو الم راى ةسعلد ليى الت يم نحرةة وس عدة  وةؤدى ليى مزةد من الداا ةة ا

والمثعنرة  وة  س الرغنة ال اإلم عز واالمدمعج ال األملطة الت يةمةة  وة  يهم ةمعرسون مممعط مت ددة 
ولول ليت يم ذى من الت  ةر االستداللى ليتم ن من الولول ليم راة ال دةدة ورنطهع نعلسعنقة وال

لذا ال ميةعت الم ردة والت  ةر الل يى  -الم مى؛ ممع ةسعلدهم ليى االمتقعل إلى المرحية ال قيةة األرمى
ةمندى ليى الم يم لمد إسراع الممو الم راى مرالعة ن ض المتطينعت والممعرسعت التى تسعلد اى تممةة 

 تيمةذ المرحية االنتدالةة  وممهعم  الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى
نحث لن الم يومعت نعلت عون تل ةع التيمةذ ليى نذل ال هد والملعر ة الملطة اى الت يم وال-1

 وطرح األسلية0  وتقدةم األمثية مع زميلهم
  إضعاة إلى تل ة هم ليى  مع المواد ال يمةة ذات اللية تدرةب التيمةذ ليى تمظةم ت  ةرهم-2

 .مقعلة اى  رةدة -لور –م المحعسنة المعلةة  مثلم مالنعرنت ية
والمتعلا  لمسعلدتهم ليى اهم الم يومعت تل ةع التيمةذ ليى تدوةن األسلية والميحظعت -3

 .ونمعء الم راة الستاليص ال يمعت ال دةدةواستمتع هع وتقةةمهع 
رلعدهم لمد ممعملة األملطة ولحيهع4-0  تو ةه التيمةذ وا 
لولول إلى ت يم ذى م مى وتمظةم النمةة الم راةة مع تقدةم التدذةة علدة التيمةذ ليى امس -5

تحت إلراف  الرا  ة والدلم الممعسب لت دةل مسعر الت يم نمع ةتوااق مع المرحية ال مرةة ليتيمةذ
 الم يم0

وتل ة هم؛ التدذةة المرتدة والت زةز اإلة عنل لتلحةح ما عر التيمةذ دون سالرةة  تقدةم -5
 .وتدلةم المثعنرة والداا ةة اى الت يم

ونعلتعلى تحقق مت ة الت يم لتيمةذ المرحية االنتدالةة وت زةز تممةة ال وامب الو دامةة؛  ةؤثر 
 إة عنةع ليى تممةتهع  مح ز ودالم لتممةة ال وامب الم راةة من  هة  وتت عمل م هع من  هة مالرى0

 هٌهح الدزاست وإخساءاتها

 اػتودث الدزاست احلاليت ػلً: الدزاست: هٌهح

 الممها الول ى؛ لتحدةد مهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةة0 -

نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر الممها الت رةنى؛ لقةعس اعليةة  -
والل ل التعلى ةوضح المرحية االنتدالةة   االستداللى ومت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ
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نعستالدام تلمةم الم مولة الواحدة ذات القةعس القنيى والن دى نعلمسنة التلمةم لنه الت رةنى 
   والذى اتن ته الدراسة الحعلةة اى تم ةذ ت رنتهع0لمتدةرى الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تلمةم ت رنة الدراسة2ل ل )

 دزاست وػيٌتهاختياز جمتوغ ال
الدراسة ال م مولة من تيمةذ اللف السعدس االنتدالل نمدرسة سةمعء االنتدالةة تمثيت لةمة 
( تيمةذا وتيمةذة  درسوا نرمعما 33ولميت تيمةذ محد ال لول  ونيغ لددهع )نمحعاظة نورس ةد  

  المحعسب اللدةر الم د واقع لمموذج ددى ولعةر الم دل إلسراع الممو الم راى0
 أدواث الدزاست 

 المحور األولم مدوات الم عل ة الت رةنةة  تتمثل اىم
               إلداد معلمة نمهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةة1-0

 )إلداد النعحثة                                   (
ددى ولعةر الم دل إلسراع الممو الم راى0                                                 نمعء نرمعما المحعسب اللدةر وتدرةسه واقع لمموذج -2

 )إلداد النعحثة(                                                                          
 المحور الثعمىم مدوات القةعس  وتلملم

 )إلداد النعحثة                         (االتنعر الت  ةر االستداللى -1
 )إلداد النعحثة(            مقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة       -2
 

 
 
 

التطبيق القبلى  املعاجلة
 ألدوات القياس

 

التطبيق البعدى 
 ألدوات القياس

 دراسة المجموعة 

 التجريبية 
برنامج )المحاسب الصغير( 

إسراع النمو  المعدة وفقا لنموذج
 المعرفى

اختبااااااااااااااار الت  ياااااااااااااار  -1
                                     االستداللى

مقيااااااس متعاااااة تعلااااا   -2
                   المحاسبة المالية          

 

اختباااااااااااار الت  يااااااااااار  -1
 االستداللى                                    

مقيااااس متعاااة تعلااا   -2
                             المحاسبة المالية   
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 أدواث ادلؼاجلت التدسيبيت: احملىز األول: إػداد
 موالم إلداد معلمة نمهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةةم

مهعلةة نمهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية  تحدةد الهدفم التولل إلى معلمة -1
 االنتدالةة0

إلداد معلمة مندلةة من االستنةعنم معمت النعحثة نإلداد معلمة مندلةة نمهعرات المحعسنة المعلةة  -2
اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةة  ووض هع اى ل ل استنةعن ةت ون من محعور مسعسةة تمثل 

الرلةسة  وتمقسم إلى لدة مهعرات ارلةة  ثم لةعغتهع إ رالةع لتحدةد السيوك المطيوب   المهعرات
(  وةطيب من  ل مست ةب وضع 5( إلى )1واستالدام مقةعس متدرج من المس مقعط ةتدرج من )

( ممعم در ة األهمةة التى ت نر لن رمةه  ومد تم وضع مثعل ةوضح ذلك  وت رةف ليمة )
ى نداةة االستنةعن  مع وضع ت يةمعت اإل عنة لمه  ووضع سؤال م توح ملطيحعت الدراسة ا

 ةسمح ليمست ةنةن إضعاة مع ةرومه من مهعرات مع تحدةد در ة مهمةتهع0
لدق االستنةعنم تم استالدام لدق المح مةن لتحدةد مهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ  -3

عدمع لمدمع ةدطى ال وامب المطيوب دراستهع وةلميهع  المرحية االنتدالةة  حةث ة ون االستنةعن ل
وةستن د ال وامب التى لةس لهع ليمة نموضوع الدراسة  وذلك تمهةدا ليولول إلى القعلمة 
المهعلةة ليمهعرات  ومن ثم نمعء النرمعما المقترح لتممةة مهعرات المحعسنة المعلةة  ومد لرض 

لضعء هةلة التدرةس نعل عم عت من المتالللةن اى االستنةعن ليى م مولة من المح مةن من م
المحعسنة المعلةة؛ ليتحقق من اتسعق الم يومعت والمهعرات الرلةسة وال رلةة  وارتنعط الم يومعت 
والمهعرات ال رلةة نعلم يومعت والمهعرة الرلةسة  ومدى ممعسنتهع لتيمةذ المرحية االنتدالةة  واى 

حذف الم عرف والمهعرات المرتنطة نأمواع القوالم المعلةة  الحسعب ضوء دراء السعدة المح مةن  تم 
 وممواله  ومعلمة الدالل0 

م ننن و ر   اةمع ةت يق نأهمةة المهعراتم تم حسعب متوسط در ة األهمةة نعستالدام الم عدلة التعلةة -4
 س ر

 س/=        ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ن                        

التى  -األهمةة المسنةة –حةثم  س/م المتوسط المر ح  س رم است عنعت ماراد ال ةمة  و رم األوزان 
 (1250  2333تم االتةعرهع  نم لدد ماراد ال ةمة )ليم  
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وتم تحدةد المسنة الملوةة لدر ة األهمةة  واستن عد الم ردات التى حليت ليى متوسط در ة 
%  ونذلك تم التولل ليقعلمة المهعلةة 53لدر ة التى ت عدل مسنة ملوةة ممل من مهمةة ةقل لن ا
 .1لهذه المهعرات

 ونذلك ت ون النعحثة مد م عنت لن السؤال األول من مسلية الدراسة  وهوم
 مع مهعرات المحعسنة المعلةة اليزم تممةتهع لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة؟

إسساع الٌوى ادلؼسفً فً احملاسبت ادلاليت لتٌويت التفكري  : بٌاء بسًاهح قائن ػلًثاًيا
 االستدالىل وهتؼت تؼلن احملاسبت ادلاليت لدي تالهير ادلسحلت االبتدائيت:

التمدت الدراسة الحعلةة ليى ن ض األسس لمد تلمةم النرمعما المقترح واقع لمموذج ددى ولعةر 
محعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحية االنتدالةة  الم دل  تتمثل اى القعلمة المهعلةة لمهعرات ال

ومرالعة ممعسنة المحتوى لقدراتهم واهتمعمعتهم مع تينةة احتةع عتهم ال  يةة  واالهتمعم نتواةر نةلة 
ت يةمةة ملطة ومثةرة لداا ةة التيمةذ لحل األملطة الت يةمةة ال م مولعت ت عليةة مع تل ةع الت  ةر 

عرهم والدما نةمهع وت دةيهع ال  و من الطمأمةمة العلل من التوتر؛ ممع ةحقق المت ة والت نةر لن ما 
لرااه  ومد تم نمعء النرمعما من اليل تحدةدم  ال الت يم  وذلك تحت تو ةه الم يم وا 

ال يس ة ال عمة لنمعء المحتوى والممعسنة لي لة ال مرةة ليتيمةذ  والتى ترت ز ليى الت يم الملط  -1
 مر ز حول المت يم وتمظةمه لتطنةق المهعرات ورنطهع نعلوامع وتوظة هع0والمت

تحدةد األهداف ال عمة لينرمعما  وتتمثل اىم تممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم المحعسنة  -2
 المعلةة0 

تمظةم محتوى النرمعما وموضولعته الرلةسةم تم تمظةم محتوى نرمعما )المحعسب اللدةر( اى  -3
وحدات ت يةمةة  ومقدمة تتمعول مظرة لعمة لن المحعسنة المعلةة  ومهمةة دراستهع ومدى مرنع 

ارتنعطهع نحةعة التيمةذ واألهداف اإل رالةة  وتتمثل هذه الوحدات اىم األلول )الممتي عت(  
 الاللوم )االلتزامعت(  إلداد المةزامةة ال مومةة اللاللةة )معلمة المر ز المعلل(  الموازمة نةن
االةرادات والملرواعت  وذلك لمرالعة تحقةق األهداف المستهداة  واالمتقعل من النسةط إلى 
الم قد وتمتهى نإلداد المةزامةة ال مومةة اللاللةة ألهمةتهع اى إلداد المحعسب اللدةر 
نعلتنعرهع محلية تلتمل ليى الم عهةم المحعسنةة األسعسةة و ة ةة الت رمة نةمهع  وم عدلة 

مةة ال مومةة وتأثةر الملرواعت ليى الدالل واالدالعر  والم راة نملعدر الدالل  ومهمةة المةزا
التواةر المتوازن ليمحعاظة ليى الممتي عت  وتم لةعغة  وامب الت يم اى مملطة تر ز ليى 
مل ية مو تمعمض م راى تثةر ت  ةر التيمةذ  وتدرةسهع واقع لمموذج ددى ولعةر الم دل إلسراع 

 لم راى  ومد تم تقسةم النرمعما إلى الوحدات التعلةةمالممو ا
                                              

2
 (2، ملحق رقم )ة االنتدالةةمعلمة مهعرات المحعسنة المعلةة اليزمة لتيمةذ المرحي 
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 ( الطة تقسةم النرمعما ومهداف  ل وحدة1 دول )
لدد  الوحدات ومهدااهع م

 الحلص

 1 مقدمة 1
 األلول 2

 استمتعج ت رةف االلول-1
 امتراح ممثية األلول -2
 التمةةز نةن األلول الثعنتة والمتداولة-3
 األلول ليى لمعلر المةزامةة ال مومةة اللاللةة استمتعج متة ة التدةر اى -4

2 

 الاللوم 3
 استمتعج ت رةف الاللوم-1
 التمةةز نةن األلول والاللوم  -2
 امتراح ممثية الاللوم -3
 التمةةز نةن الاللوم الثعنتة والمتداولة -4
 استمتعج متة ة التدةر اى الاللوم ليى لمعلر المةزامةة ال مومةة اللاللةة -5

2 

 امةة ال مومةة اللاللةةالمةز  4
 استمتعج ت رةف المةزامةة ال مومةة-1
 استمتعج م عدله المةزامةة ال مومةة اللاللةة -2
 إلداد المةزامةة ال مومةة اللاللةة-3

3 

 الموازمة نةن الملرواعت واإلةرادات 5
 التمةةز نةن الملرواعت الثعنتة والمتدةرة-1
 الثروة استمتعج مثر زةعدة الملرواعت ليى لعاى-2
 استمتعج مثر زةعدة االةرادات ليى لعاى الثروة -3
 استمتعج الموازمة نةن االةرادات والملرواعت اللاللةة -3

1 

 9 الم موع
 

تم لرض النرمعما اى لورته األولةة ليى م مولة من المح مةن المتالللةن اى ممعها  -4
ألهداف والمرحية ال مرةة وطرق تدرةس ال يوم الت عرةة ليتحقق من ات عق المحتوى مع ا

ليتيمةذ  وميءمة تمظةم محتوى وحدات النرمعما وتسيسل موضولعته  إضعاة إلى ممعسنة 
األملطة الت يةمةة والوسعلل الت يةمةة لتممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم المحعسنة المعلةة 

اللور وتم الت دةل واقع واقع ليمموذج المتنع نعلدراسة  ومد ملعر السعدة المح مون نزةعدة 
( تيمةذا وتيمةذة اى 43لميحظعتهم   مع تم إ راء الت رنة االستطيلةة ليى لةمة نيغ لددهع )
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اللف السعدس نمدرسة سةمعء االنتدالةة  اليل األسنوع األول والثعمل من نداةة ال لل الدراسل 
معما وت علل التيمةذ م ه  ؛ ليت رف ليى مدى تقنل النر 2319/2323الثعمى من ال عم الدراسى 

لذا تم توضةح  الهدف من النرمعما وممةزاته و ة ةة دراسته  والهدف من هذا التطنةق  وتم 
استطيع دراء التيمةذ ل وةع  ليتحقق من إة عنةعت التطنةق وسينةعته  واألدوات  وتم  مع 

ؤهم وميحظعتهم تتضمن ميحظعتهم؛ نمع ةضمن ت عدى السينةعت وتدلةم اإلة عنةعت  ا عمت درا
االهتمعم ندراسة هذا النرمعما وممعسنة اللور والمالططعت الم راةة ليمحتوى  ومن ثم وضع 

 .1النرمعما اى لورته المهعلةة
إلداد دلةل الم يم لتدرةس نرمعما المحعسب اللدةر القعلم ليى إسراع الممو الم راى اى  -5

اد الدلةل لة ون نمثعنة مرلد ومو ه ليم يم  ةوضح   حةث معمت النعحثة نإلد2المحعسنة المعلةة
وتضمن الدلةل   ة ةة تدرةس نرمعما )المحعسب اللدةر( واقع لمموذج ددى ولعةر الم دل 

م يومعت العلة نأهداف النرمعما  و ة ةة التدرةس واق هذا المموذج  وااللتنعرات الوا ب 
حعسنة المعلةة  وتم التحقق من اللدق ومت ة ت يم الم مرالعتهع لتممةة الت  ةر االستداللى

ن رضه ليى م مولة من السعدة المح مةن المتالللةن اى ممعها وطرق تدرةس ال يوم 
الت عرةة؛ ليتأ د من وضوح الت يةمعت  وتوااق دلةل الم يم مع مراحل المموذج  ومةضع ممعسنة 

ون نليحةته وممعسنته التدرةس واقع ليمموذج وتحقةق مهداف الدرس  ومد ممر السعدة المح م
 لتحقةق األهداف0

 ونذلك ت ون النعحثة مد م عنت لن السؤال الثعمى من مسلية الدراسة  وهوم
مع لورة نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم 

 المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة؟
 أدواث القياس: احملىز الثاًً: إػداد

 إػداد اختباز التفكري االستدالىل: أوال: 
تم إلداد االالتنعر نعلر وع ليدراسعت ذات اللية نإلداد االتنعرات لقةعس الت  ةر االستداللى  

(  Serret et al  02332(  وسةرت ومالرةن )2331(  ومحمود )2333مثلم لند ال رةم )
 (  وذلك واقع ليالطوات التعلةةم2336و معل ) ( 2336(  وحعل )2333(  وموااى )2333وندر)

                                              
برنامج المحاسب الصغير المقترح القائم على نموذج آدى وشاير المعدل لتنمية مهارات التفكبر االستداللى  2

 (.2ومتعة تعلم المحاسبة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، ملحق رقم )

 (.3دليل المعلم، ملحق رقم ) 2
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تحدةد الهدف من االالتنعرم ةهدف االالتنعر إلى مةعس مدى تممةة مممعط الت  ةر االستداللى لدى  -1
تيمةذ المرحية االنتدالةة متة ة دراسة نرمعما المحعسب اللدةر واقع لمموذج ددى ولعةر 

 الم دل0
   وهى  علتعلىم 1مرن ة مممعط ليت  ةر االستداللىتم تحدةد  :تحدةد مممعط االالتنعر -2

 االستدالل االستمنعطل  القدرة ليى الولول إلى تطنةقعت من القعلدة ال عمة0 -م
االستدالل االستقرالل  القدرة ليى الت عمل مع الحعالت ال ردةة والتطنةقعت ولوال إلى  -ب

 القعلدة ال عمة0
ة عد األمثية االستدالل التمثةيىم القدرة ليى إ -ج دراك لمعلر التلعنه مو االالتيف وا 

 والمتمعمضعت لم ومعت المومف الت يةمل0
 االستدالل االحتمعلىم وة مى القدرة ليى تومع المتعلا المم مة لحدوث حدث م ةن0 -د
 تحدةد لدد مسلية االالتنعر ل ل ن د ليت  ةر االستداللى  ولةعغة م رداتهم -3

مد تم لةعغة م ردات االالتنعر من مسلية االالتةعر من مت دد  وتم تحدةد لدد م ردات  ل ن د 
( م ردات ل ل ممط  وتم لةعغة 5( م ردة نوامع )23ال توازن  حةث نيغ لدد الم ردات ال يى )

حية م ردات االالتنعر اى موامف ترتنط نتطنةقعت حةعتةة ممعسنة ليمرحية ال مرةة ولالنرة تيمةذ المر 
االنتدالةة والمهعرات المستهداة   مع تم مرالعة م عةةر إلداد الم ردات ال ل ل مقعط  ممهعم النرة 
التيمةذ  واألهداف  الوام ةة  النسعطة  اليدة الممعسنة ليتيمةذ  وت تمد ليى الندالل اى االتةعر اإل عنة 

 اللحةحة  وتتوزع الم ردات  مع اى ال دول التعلىم
 ع مسلية م ردات االتنعر الت  ةر االستداللل ليى مممعطه( توزة2 دول )

 مرمعم الم ردات مممعط االتنعر الت  ةر اإلستداللى

 15 -12 -11 -6 -2 االستدالل االستمنعطى

 16-14 -10 -7 -3 االستدالل االستقرالل 

 20 -17 -9 -5 -1 االستدالل التمثةيل 

 19 -18 -13 -8 -4 االستدالل االحتمعلل

وتضممت مةضع تحدةد ت يةمعت االالتنعرم لنةعن  ة ةة اإل عنة لن م ردات االالتنعر   -4
 النةعمعت الالعلة نعلتيمةذ  والهدف من االالتنعر0

                                              
 . 28الدراسة الحالية ، ص  2
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التقمةن ال يمى ليتحقق من اللدق والثنعتم لدق المح مةن  مع تم التطنةق ليى م س الت رنة  -5
الحلعلى  وتحدةد زمن االالتنعر ليى االستطيلةة ليولول إلى اللدق االحلعلى  الثنعت ا

 المحو التعلىم
تم لرض م ردات االالتنعر ليى م مولة من السعدة المح مةن؛ ليتحقق من ممعسنة االالتنعر  -م

م 7لمستوى تيمةذ اللف السعدس االنتدالل  ومعنيةته ليتطنةق نعلمسنة ليمرحية ال مرةة من )
ع  مع إم عمةة الحذف مو االضعاة  واى ضوء ( سمة  وممعسنة  ل م ردة ليممط المحدد له11

درالهم تم وضع  ل م ردة داالل  دول  واستن عد اللور التى تحتوى ليى ملطيحعت 
 إم يةزةة0

 حسعب االتسعق الدااليل وحسعب لدق االتنعر الت  ةر االستدالللم -ب
االالتنعر  ت تمد هذه الطرةقة ليى مدى ارتنعط الم ردات مو الوحدات مع ن ضهع الن ض داالل 

 ذلك ارتنعط  ل وحدة مو م ردة مع المقةعس   ل  ولقد ت ون االالتنعر من مرن ة مممعط رلةسة تتضمن 
م مولة من الم ردات ن ل ممط  ونعلتعلل تم حسعب االرتنعط نةن تيك الم ردات والدر ة ال يةة 

 ر0ليالتنعر  ومةضع م عمل االرتنعط نةن در ة  ل ن د والدر ة ال يةة ليالتنع
( تيمةذا وتيمةذة اى اللف السعدس 43وتم إ راء الت رنة االستطيلةة ليى لةمة نيغ لددهع )

نمدرسة سةمعء االنتدالةة نمحعاظة نورس ةد  وذلك ليت رف ليى مدى وضوح مسلية االالتنعر والندالل 
تنعر  وال دول والت يةمعت ليتيمةذ وتس ةل است سعراتهم لمرالعتهع لمد إلداد اللورة المهعلةة ليال

 التعلل ةوضح م عميت ارتنعط الم ردات نعلدر ة ال يةة ليالتنعر0
 (43( ةوضح م عميت ارتنعط الم ردات نعلدر ة ال يةة ليالتنعر  حةث )ن= 3 دول )
 الت  ةر االحتمعلل الت  ةر التمثةيل الت  ةر االستمنعطل الت  ةر االستقرالل

رمم  م عمل االرتنعط رمم الم ردة
 لم ردةا

رمم  م عمل االرتنعط
 الم ردة

 م عمل االرتنعط رمم الم ردة م عمل االرتنعط

1 0.505** 1 0.466** 1 0.523** 1 0.605** 

2 0.543** 2 0.544** 2 0.555** 2 0.533** 

3 0.457** 3 0.526** 3 0.659** 3 0.427** 

4 0.476** 4 0.552** 4 0.521** 4 0.573** 

5 0.600** 5 0.506** 5 0.573** 5 0.481** 

 03 31** مستوى داللة 
( السعنق من  مةع م عميت االرتنعط نةن الم ردات والدر ة ال يةة 3وةتضح من  دول )

(  حةث تراوحت مةم م عميت االرتنعط ليم ردات 3031ليالتنعر الذى تمتمى إلةه دالة لمد مستوى )
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ةع مةم م عميت االرتنعط مو نة موةة  ومن ثم لم (  ومن  م30659 - 30427والدر ة ال يةة نةن )
 م ردة(0 23ةتم حذف مي م ردة ال اللورة المهعلةة ليمقةعس لتلنح إ معلل لدد الم ردات )

 (43( ةوضح االرتنعط نةن مممعط المقةعس والدر ة ال يةة ليمقةعس  حةث )ن=4 دول)
 م عمل االرتنعط األممعط

 **0.880 الت  ةر االستقرالل

 **0.893 لت  ةر االستمنعطلا

 **0.865 الت  ةر التمثةيل

 **0.823 الت  ةر االحتمعلل

( نةن مممعط 3031( و ود ارتنعط دال إحلعلةع لمد مستوى داللة )4ةتضح من ال دول رمم )
الت  ةر االحتمعلل( والدر ة ال يةة  –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل  -)الت  ةر االستقرالل

 -30865 -30893 -30883التنعر الت  ةر االستداللل  حةث نيدت مةم م عمل االرتنعط )ر=ال
( ليى الترتةب؛ ممع ةلةر إلى اتسعق النمعء الدااليل ليمقةعس  وةنرز لدق ت وةن المقةعس 30823

 الحعلل لقةعس مهعرات الت  ةر االستداللل0
االستداللل  اقد استالدمت النعحثة  تم التحقق من ثنعت االتنعر الت  ةر ثنعت االالتنعرم -ج

( ال عم وحسعنه مةضع ال αطرةقتةن ال حسعب الثنعت  الطرةقة األولى وهل حسعب م عمل ثنعت مل ع)
حعلة حذف الم ردة  ومةضع نعستالدام طرةقة الت زلة المل ةة  طرةقة ثعمةة لحسعب الثنعت لمد تطنةقه 

 هع  وذلك  علتعلىمليى ال ةمة االستطيلةة التى سنق اإللعرة إلة
طرةقة مل ع  رومنعخم تم حسعب ثنعت االالتنعر   ل نطرةقة م عمل مل ع  رومنعخ لدى م س  1-ج

( تيمةذا وتيمةذة  و ذلك مةمة م عمل مل ع ال حعلة حذف الم ردة  حةث 43ال ةمة االستطيلةة )ن=
اء نطرةقة مالتي ة  ونذلك اإمه ةمثل م عمل مل ع متوسط الم عميت المعت ة لن ت زلة االالتنعر إلل م ز 

 ةمثل م عمل االرتنعط نةن مي  زمةن من م زاء المقةعس  وتتضح متعلا هذا التحيةل ال ال دول التعللم
 ( ثنعت االتنعر الت  ةر االستداللى نطرةقة م عمل مل ع  رومنعخ5 دول )

 
 الت  ةر االستقرالل

 
 الت  ةر االستمنعطل

 
 الت  ةر التمثةيل

 
 الحتمعللالت  ةر ا

رمم 
 الم ردة

مةمة م عمل مل ع 
ال حعلة حذف 

 الم ردة

رمم 
 الم ردة

مةمة م عمل مل ع 
ال حعلة حذف 

 الم ردة

رمم 
 الم ردة

مةمة م عمل 
مل ع ال حعلة 
 حذف الم ردة

رمم 
 الم ردة

مةمة م عمل مل ع 
ال حعلة حذف 

 الم ردة

1 0.861 1 0.863 1 0.860 1 0.857 

2 0.860 2 0.860 2 0.859 2 0.860 

3 0.863 3 0.860 3 0.855 3 0.864 
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4 0.862 4 0.859 4 0.860 4 0.858 

5 0.857 5 0.861 5 0.858 5 0.862 

 3.866مةمة م عمل مل ع ال عم = 

( ثنعت االالتنعر   ل ومةضع م رداته  حةث نيغ م عمل ثنعت 5وةتضح من ال دول السعنق رمم )
 ثنعت موي0(  وهو م عمل 30866مل ع ال عم )

الت زلة المل ةةم تم حسعب ثنعت االالتنعر نعستالدام طرةقة الت زلة المل ةة م عمل  2-ج
نةرسون  وم عمل  تمعن ليت زلة المل ةة  ومد  عءت متعلا ثنعت االالتنعر نعستالدام الت زلة المل ةة 

 ليى المحو التعللم 
 (307450م عدلة نةرسون نيغ م عمل الثنعت ) 1-2-ج
(؛ ممع ةلةر إلى ارت عع 30854ل  تمعن ليت زلة المل ةة نيغ م عمل الثنعت )م عم2-2-ج

 م عميت ثنعت االالتنعر0
 ومع سنق ة د مؤلرا ليى لدق االالتنعر وثنعته0

( م ردة  موزلة مرن ة مممعط 23ةندم نعلت يةمعت  ثم ةضم ) 1وضع االالتنعر اى لورته المهعلةة -6
 ت0م ردا (5ارلةة  حةث ضم  ل ممهع )

م ت طى در ة واحدة ل ل م ردة إذا  عمت اإل عنة 2إلداد م تعح تلحةح االتنعر الت  ةر االستداللى -7
( در ة والمهعةة 23اللحةحة  ول ر إذا  عمت اإل عنة العطلة  ونذلك ت ون المهعةة ال ظمى )

 اللدرى ل ر در ة  وتم استالدام م تعح التلحةح المثقب0 
س ةل الزمن الذى استدرمه مول المسة تيمةذ  ومالر المسة تيمةذ اى حسعب زمن االالتنعرم تم ت -8

االمتهعء من اإل عنة لن االالتنعر  ثم حسعب المتوسط لة نر لن زمن االالتنعر  ومد و د من الزمن 
 ( دمةقة  ونذلك ملنح االالتنعر  عهزا ليتطنةق اى لورته المهعلةة630االزم لإل عنة لن االالتنعر )

  ياس هتؼت تؼلن احملاسبت ادلاليت:ثاًيا: إػداد هق
وةهدف مقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة إلى مةعس مع ةل ر نه التيمةذ من ملعلر و دامةة ت نر 
لن مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  وةتضح ذلك من اليل الرغنة اى االستمرار والداا ةة لإلم عز 

اد هذا المقةعس نعلر وع إلى لدة دراسعت  ممهع والملعر ة واالمدمعج ال الت يم نإة عنةة  وتم إلد
(Hartley, 2006؛ Frenzel et al., 2009؛ Charles 2312  ؛ 2315؛ السةد وليى

 (  وذلك واقع ليالطوات اآلتةةم2316اللرةف  

                                              
2
 (.4التفكير االستداللي، ملحق رقم )اختبار  

 ( 50م تعح تلحةح االتنعر الت  ةر االستداللى  ميحق رمم ) 2
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تحدةد الهدف من المقةعسم مةعس الملعلر الو دامةة لدى المت يم متة ة دراسة المحعسنة المعلةة   -1
 لن مدى استمتعع تيمةذ المرحية االنتدالةة نت يم المحعسنة المعلةة0 ومع ة نر 

 تحدةد من عد المقةعس اى ثيث من عد رلةسة اى ضوء الهدف  وتمثيت اىم  -2
المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة  وتتمثل اى تممةة الل ور نعالستمتعع نعلت يم متة ة  -م

 المومف الت يةمى0 الت  ةر اى األملطة واالمدمعج اى
المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  وتت يق نل ور المت يم نمت ة استة عب الم يومعت  -ب

 وتومع متعلا األملطة الت يةمةة ومةضع مت ة الرنط نةن الم يومعت ال دةدة والسعنقة0
تطنةق مع  مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة  وتت يق نل ور المت يم نعلمت ة اى -ج

ت يمه ال الت عميت الحةعتةة ليمحعسنة المعلةة واالست عدة ممه  ومن ثم مت ة الل ور 
نم  ةة ت يم التطنةقعت المحعسنةة ومةمتهع التى تر ز ليى توظةف الم راة ومن ثم امتقعل 

 مثر الت يم0
ندر ة لدةرة   تمت لةعغة لنعرات المقةعس واقع لطرةقة لة رت اى لورة مقةعس ثيثى )موااق -3

موااق ندر ة متوسطة  موااق ندر ة  نةرة( مع مرالعة لةعغة لنعرات المقةعس سهية وواضحة 
 وممعسنة أللمعر التيمةذ ولين د الذى تمتمى إلةه  وتم تحدةد ت يةمعت المقةعس0

ذ ( لنعرات ن ل ن د  وليى التيمة7( لنعرة  نوامع )21ت ون المقةعس اى لورته األولةة من ) -4
 االتةعر مع ة نر لن رمةه محوهع من االست عنعت الثيث0

التقمةن ال يملم ليتحقق من لدق المح مةن  والتطنةق ليى م س الت رنة االستطيلةة لحسعب  -5
 اللدق اإلحلعلل  الثنعت اإلحلعلل  وتحدةد زمن االالتنعر وذلك  علتعلىم

ةعس ليى م مولة من السعدة التحقق من لدق المح مةن ن رض اللورة األولةة ليمق -م
المح مةن من المتالللةن اى الممعها وطرق تدرةس ال يوم الت عرةة  ليتحقق من سيمة 
الت يةمعت ووضوحهع  ميءمة اللةعغة لمستوى تيمةذ المرحية االنتدالةة  ممعسنة األن عد 

ت دةل اى ضوء الرلةسة ليهدف من المقةعس  امتمعء  ل لنعرة لين د الذى تمتمى إلةه  وتم ال
مراء المح مةن  وحذف لنعرة )استمتع نعلرنط نةن الم يومعت المحعسنةة التى مدرسهع  محب 

 النحث لن م يومعت إثرالةة لن المحعسنة المعلةة( من الن د الثعمى ليمقةعس0 
التحقق من لدق مقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةةم تم التطنةق ليى م س ال ةمة  -ب

وحسعب االتسعق الدااليل لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةةم ت تمد هذه  االستطيلةة 
الطرةقة ليى مدى ارتنعط الم ردات مو الوحدات مع ن ضهع الن ض داالل المقةعس   ذلك 
ارتنعط  ل وحدة مو م ردة مع المقةعس   ل  ولقد ت ون المقةعس من ثيثة من عد رلةسة 

يى  ل ن د  ونعلتعلل معمت النعحثة نحسعب االرتنعط تمدرج تحتهع م مولة من الم ردات ل
نةن تيك الم ردات والدر ة ال يةة ليمقةعس  ومةضع حسعب م عمل االرتنعط نةن در ة  ل ن د 
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والدر ة ال يةة ليمقةعس  وال دول التعلل ةوضح م عميت ارتنعط الم ردات نعلدر ة ال يةة 
 ليمقةعس الذي تمتمل إلةه0

 (43يت ارتنعط الم ردات نعلدر ة ال يةة ليمقةعس  حةث )ن = ( ةوضح م عم6 دول)

المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة 
 المعلةة

المت ة الم راةة لت يم 
 المحعسنة المعلةة

مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة 
 المعلةة

رمم  م عمل االرتنعط رمم الم ردة
 الم ردة

 م عمل االرتنعط رمم الم ردة م عمل االرتنعط

1 0.656** 1 0.835** 1 0.691** 

2 0.636** 2 0.835** 2 0.712** 

3 0.717** 3 0.831** 3 0.529** 

4 0.592** 4 0.482** 4 0.618** 

5 0.654** 5 0.606** 5 0.697** 

6 0.831** 6 0.831** 6 0.691** 

7 0.888** 7 0.782** 7 0.449** 

 03 31** مستوى داللة 
( من  مةع م عميت االرتنعط نةن الم ردات والدر ة 6لي دول) وةتضح من ال رض السعنق

)  حةث تراوحت مةم م عميت االرتنعط 3031ال يةة ليمقةعس الذى تمتمى إلةه دالة لمد مستوى )
(   مع من  مةع مةم م عميت االرتنعط مو نه موةة  30888 -30529ليم ردات والدر ة ال يةة نةن )
( 21دة ال اللورة المهعلةة ليمقةعس لتلنح إ معلل لدد الم ردات )ومن ثم لم ةتم حذف مي م ر 

 م ردة0
 (43( ةوضح االرتنعط نةن من عد المقةعس والدر ة ال يةة ليمقةعس  حةث )ن= 7 دول )

 م عمل االرتنعط األن عد

 **0.930 المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة

 **0.891 المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة

 **0.774 مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة

( نةن من عد 3031( و ود ارتنعط دال إحلعلةع لمد مستوى داللة )7ةتضح من ال دول )
مت ة توظةف  -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة -)المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة
 يةة لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  حةث نيدت مةم م عمل تطنةقعت المحعسنة المعلةة( والدر ة ال

( ليى الترتةب؛ ممع ةلةر إلى اتسعق النمعء الدااليل 30774 -30891 -30933االرتنعط )ر= 
 ليمقةعس  وةنرز لدق ت وةن المقةعس اى مةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة0
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االستطيلةة م سهع  واستالدمت  التحقق من ثنعت المقةعس  تم تطنةقه ليى ال ةمة -ج
( ال عم  αالنعحثة طرةقتةن ال حسعب الثنعت  الطرةقة األولى وهى حسعب م عمل ثنعت مل ع )

وحسعنه مةضع ال حعلة حذف الم ردة  ومةضع استالدمت طرةقة الت زلة المل ةة  طرةقة 
 ثعمةة لحسعب الثنعت0

لدى  نطرةقة م عمل مل ع  رومنعخ طرةقة مل ع  رومنعخم تم حسعب ثنعت المقةعس   ل 1-ج
( تيمةذا وتيمةذة  و ذلك مةمة م عمل مل ع ال حعلة حذف الم ردة  43ال ةمة االستطيلةة م سهع )ن=

وةمثل م عمل مل ع متوسط الم عميت المعت ة لن ت زلة المقةعس إلل م زاء نطرةقة مالتي ة  ونذلك اإمه 
 ء المقةعس  وتتضح متعلا التحيةل اى ال دول التعللمةمثل م عمل االرتنعط نةن مي  زمةن من م زا

 ( ثنعت مقةعس مت ة الت يم نطرةقة م عمل مل ع  رومنعخ8 دول )
المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة 

 المعلةة

المت ة الم راةة لت يم المحعسنة 
 المعلةة

 مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة

مةمة م عمل مل ع  رمم الم ردة
حذف  ال حعلة

 الم ردة

مةمة م عمل مل ع ال  رمم الم ردة
 حعلة حذف الم ردة

مةمة م عمل مل ع ال حعلة  رمم الم ردة
 حذف الم ردة

1 0.945 1 0.942 1 0.944 

2 0.945 2 0.942 2 0.944 

3 0.944 3 0.942 3 0.946 

4 0.946 4 0.946 4 0.945 

5 0.945 5 0.945 5 0.944 

6 0.942 6 0.942 6 0.944 

7 0.941 7 0.943 7 0.946 

 3.947مةمة م عمل مل ع ال عم = 

( ثنعت المقةعس   ل ومةضع م رداته حةث نيغ م عمل ثنعت مل ع 8وةتضح من ال دول السعنق )
 (  وهو م عمل ثنعت موي309470ال عم )

 الت زلة المل ةةم 2-ج
نةرسون  وم عمل  تمعن تم حسعب ثنعت المقةعس نعستالدام طرةقة الت زلة المل ةة م عمل 

 ليت زلة المل ةة  ومد  عءت متعلا ثنعت المقةعس نعستالدام الت زلة المل ةة ليى المحو التعللم
 (307450م عمل م عدلة نةرسون نيغ م عمل الثنعت ) 1-2-ج
(  ممع ةلةر إلى ارت عع 30846م عمل  تمعن ليت زلة المل ةة نيغ م عمل الثنعت ) 2-2-ج

 مقةعس0م عميت ثنعت ال
 ومع سنق ة د مؤلرا ليى لدق المقةعس وثنعته0
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( لنعرة  موزلة ليى ثيثة 21ةندم نعلت يةمعت  ثم ةضم ) 1وضع المقةعس اى لورته المهعلةة -6
 لنعرات0 (7من عد ارلةة  حةث ضم  ل ممهع )

رة  تحدةد م تعح التلحةح اةتم تقدةر الدر عت ليى مقةعس م ون من ثيث مقعط ممعم  ل لنع -7
( 63(  ونذلك ت ون الدر ة ال ظمى ليمقةعس )3(  وةمتهى نأليى تقدةر)1اةندم نأمل تقدةر)

 (0 21در ة  والدر ة اللدرى)
حسعب الزمنم تم تس ةل الزمن الذى استدرمه مول المسة تيمةذ  ومالر المسة تيمةذ اى  -8

من االزم لإل عنة لن االمتهعء من اإل عنة لن المقةعس  ثم حسعب المتوسط  ومد و د من الز 
 ( دمةقة  ونذلك ملنح المقةعس  عهزا ليتطنةق اى لورته المهعلةة350االالتنعر)

 تٌفير جتسبت الدزاست:
 2323-2319تم إ راء ت رنة الدراسة اليل نداةة ال لل الدراسى الثعمل من ال عم الدراسى 

 ( تيمةذا وتيمةذة33نيغ لددهع )ليى تيمةذ محد ال لول نمدرسة سةمعء االنتدالةة  و لمدة مسنولةن 
 :من اليل الالطوات التعلةة

القنيى ألدوات القةعس  تم التطنةق القنيى ألدوات القةعس االتنعر الت  ةر االستداللى   التطنةق -1
تم لرح هدف التطنةق وت يةمعت اإل عنة  ومد مندى ومقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  و 

 عنة ل دم دراستهم الموضولعت المتضممة  وتم تح ةزهم ليى ن ض التيمةذ التراضع ليى اإل
مراءة األسلية ومحعولة اإل عنة لمهع  والتمنةه من هذه الدر عت لن تؤثر ليى در عتهم اى 
الدراسة المظعمةة  ومد حعول ن ضهم سؤال زميلهم  وتم تو ةههم إلى الت نةر لن اإل عنة 

 اللحةحة من و هعت مظرهم الالعلة0

رةس نرمعما )المحعسب اللدةر( ليم مولة الت رةنةة نعستالدام مموذج ددى ولعةر الم دل تد -2
من منل النعحثة وواقع لدلةل الم يم  ومد امتد تطنةق دراسة النرمعما إلى  الم راىإلسراع الممو 
ال النداةة تم لرح الدرض من دراسة هذا النرمعما ومهمةته وممةزاته ليتيمةذ الذةن مسنولةن  

 عموا ةاللون اإلدالء نآرالهم  ول ن مع التقدم اى الدراسة وتل ة هم ندموا اى التحرر من 
استالدام مسعلةب الت زةز المالتي ة  العلة معالالوف والتردد إلى زةعدة الثقة اى مم سهم وما عرهم 

ع ومد مندى التيمةذ اهتمعمهم نعلدراسة لينرمعما القعلم ليى مموذج إسرا م موةة(؛ –)معدةة 
الممو الم رال  وذلك من اليل الملعر ة الملطة ال األملطة والحمعس ال الت علل نةن تيمةذ 
 ل م مولة  والحوار اةمع نةمهم من  هة والمقعش نةمهم ونةن الم يم  إضعاة إلى تل ة هم 
ليى الحرص ليى تس ةل تسعؤالتهم واست سعراته وممعملتهع مع الم يم  ممع ةنرز زةعدة المثعنرة 
ال الت  ةر  وس عدتهم نعلتولل لحل الملعط تحت إلراف الم يم وتو ةهه؛ نمع ة  س مية 

                                              
2
 (.6مقياس متعة تعلم المحاسبة المالية، ملحق رقم ) 
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ل ورهم نعلميل مثمعء دراسة النرمعما؛ وة  ل الت يم ملدر ليس عدة والمت ة حةث ملنح الت يم ذا 
 الم مى هو السنةل ليم عح0

د امتهعء دراسة النرمعما  نةق الن دى ألدوات القةعس  تم إلعدة تطنةق مدوات القةعس ن طالت -3
ومد  عن التيمةذ م ثر ولميت االتنعر الت  ةر االستداللى  ومقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  

ملعطع اى اإل عنة  وميت است سعراتهم ومحعوالتهم االست عمة نزميلهم  و عموا م ثر حرلع ليى 
 .م راة در عتهم
 ًتائح الدزاست

 ة نعلت  ةر االستداللىمموالم متعلا الدراسة الالعل
( نةن متوسطل در عت 3035ةمص ال رض األولم ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة )

تيمةذ الم مولة الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي الالتنعر الت  ةر االستداللل الدر ة ال يةة 
الت  ةر االحتمعلل(  –لت  ةر التمثةيل ا –الت  ةر االستمنعطل  -واألممعط ال رلةة )الت  ةر االستقرالل

( ليت رف t.testللعلح التطنةق الن دى  والالتنعر لحة ال رض السعنق استالدمت النعحثة االتنعر )
ليى داللة ال روق نةن متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةن القنيل والن دي ليى 

 التعلل متعلا التحيةل اإلحلعلل0 االتنعر الت  ةر االستداللل  وةتضح من ال دول
( ةوضح داللة ال روق نةن متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال التطنةقةن 9 دول رمم )

 القنيل والن دي الالتنعر الت  ةر االستداللل ) الدر ة ال يةة واألممعط ال رلةة(
االمحراف  المتوسط ال دد التطنةق الممط

 الم ةعري
 لداللةمستوى ا مةمة )ت(

 **0.000 42.28 0.681 0.87 30 القنيل الت  ةر االستقرالل

 1.484 11.73 30 الن دي

 **0.000 31.72 0.740 0.73 30 القنيل الت  ةر االستمنعطل 

 1.771 11.63 30 الن دي

 **0.000 35.13 0.629 0.87 30 القنيل الت  ةر التمثةيل

 1.502 11.47 30 الن دي

 **0.000 33.46 0.718 0.97 30 القنيل ر االحتمعللالت  ة

 1.455 11.23 30 الن دي

 **0.000 69.54 1.569 3.43 30 القنيل الدر ة ال يةة

 3.619 46.07 30 الن دى

 (0.01** داله لن مستوى داللة )
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عت ( ةتضح منم تو د اروق ذات داللة إحلعلةة نةن متوسطل در 9ونعست راض ال دول رمم )
ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةةن القنيل والن دي الالتنعر الت  ةر االستداللل ليى مممعط )الت  ةر 

(  حةث  عمت الدر ة ال يةة -الت  ةر االحتمعلل –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل  -االستقرالل
دالة لمد مستوى  ( ليى الترتةب  وهل69054 -33046 -35013 -31072 -42028مةم )ت=
(  ولتحدةد ات عه ال روق معمت النعحثة نمقعرمة متوسطل در عت ماراد الم مولة 0031داللة )

الت رةنةة ال القةعسةةن القنيل والن دي ليى  ل ممط  وو د من متوسط در عت ماراد الم مولة 
اى القةعس القنيل   مع  الت رةنةة ال القةعس الن دي م نر من متوسط در عت ماراد الم مولة الت رةنةة

( ونعلتعلل ةلنح هذا ال رق للعلح القةعس الن دي؛ ممع ةلةر إلى ارت عع 3هو موضح ال الل ل رمم )
در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعس الن دي ليى هذه األممعط؛ ونعلتعلى ا علةة النرمعما 

 المستالدم0
 الل ل التعلىم (  مع هو موضح ال9وةم ن تيالةص نةعمعت ال دول)

( ةوضح ال روق نةن متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةن القنيل 3ل ل رمم )
 والن دي ليى االتنعر الت  ةر االستداللل )الدر ة ال يةة واألممعط ال رلةة(

رمعما المستالدم ال تممةة "  مؤلر ليى ا علةة النη2 مع تم حسعب ح م التأثةر من اليل "
من عد الت  ةر االستداللل  وذلك لقةم "ت" الدالة نةن القةعسةن القنيل والن دي ليم مولة الت رةنةة ليى 

 االتنعر الت  ةر االستداللل ومممعطه ال رلةة  واقع ليم عدلة التعلةةم
                   η2=  

               
 

T
2 

T
2
+d.f 
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( در عت الحرةة  وال دول التعلل ةوضح مةمة م عمل d.f)( هل مرنع مةمة )ت(  T2حةث )
ηح م التأثةر )

 ( لينرمعما المستالدم من حةث الدر ة ال يةة ليالتنعر واألممعط ال رلةة20
η( ةوضح مةم م عمل ح م التأثةر واق مؤلر ))13 دول )

لقةم "ت" الدالة نةن القةعسةن القنيل  2
 عر الت  ةر االستداللل ومممعطه ال رلةةوالن دي ليم مولة الت رةنةة ليى االتن

η م عمل ح م التأثةر ت در عت الحرةة الممط
2
 موع ح م التأثةر ((

 موي 0.98 42.28 29 الت  ةر االستقرالل

 موي 0.97 31.72 29 الت  ةر االستمنعطل

 موي 0.97 35.13 29 الت  ةر التمثةيل

 موي 0.97 33.46 29 الت  ةر االحتمعلل

 موي 0.99 69.54 29 ل يةةالدر ة ا

(  ونيغ ح م 3099إلى  3097وةتضح من ال دول السعنق من مةم ح م التأثةر تراوحت نةن )
η التأثةر نعلمسنة ألممعط )الت  ةر االستقرالل

η  والت  ةر االستمنعطل 3098=2
  والت  ةر 3097=2

ηالتمثةيل 
η  والت  ةر االحتمعلل 3097=2

η  والدر ة ال يةة 3097=2
( ليى الترتةب؛ ممع 3099=2

ةلةر إلى ا علةة النرمعما المستالدم ال تممةة الت  ةر االستداللل "األممعط ال رلةة ومةضع الدر ة 
 ال يةة  و ةتضح ذلك ال الل ل التعلىم

 
η( ةوضح مةم م عمل ح م التأثةر واق مؤلر ))4ل ل )

سةن القنيل لقةم "ت" الدالة نةن القةع 2
 والن دي ليم مولة الت رةنةة ليى االتنعر الت  ةر االستداللل " الدر ة ال يةة واألممعط ال رلةة"

 وليى هذا ةتم منول لحة ال رض األول  علتعلىم
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نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة  3035"ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة 
دي الالتنعر الت  ةر االستداللل الدر ة ال يةة واألممعط ال رلةة الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن 

الت  ةر االحتمعلل(  للعلح التطنةق  –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل  -)الت  ةر االستقرالل
 الن دى0

واى ضوء مع تم تحققه اى ال رض األول ةم ن استاليص اعليةة نرمعما المحعسب اللدةر 
ة الحعلةة والقعلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى  ونعلتعلى اقد المقترح نعلدراس

 تمت اإل عنة لن السؤال الثعلث من مسلية الدراسة الحعلةة  وهوم
مع اعليةة نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة الت  ةر االستداللى لدى تيمةذ 

 المرحية االنتدالةة ؟
 ًتائح الدزاست اخلاصت مبقياس هتؼت التؼلن: ثاًيا:

 وتلمل هذه ال زلةة ال رض الثعمى  والذى ةمص ليىم

( نةن متوسطل در عت تيمةذ 3035ال رض الثعمىم ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة )
 ت ة الذاتةةالم مولة الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة )الم

مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة  -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  –لت يم المحعسنة المعلةة 
 المعلةة( و  ل للعلح التطنةق الن دى0

( ليت رف ليى داللة ال روق نةن t.testوالالتنعر لحة ال رض السعنق استالدمت النعحثة االتنعر )
الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة متوسطل در عت ماراد الم مولة 

 المعلةة  وال دول التعلل ةوضح متعلا التحيةل اإلحلعلل0
( ةوضح داللة ال روق نةن متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال التطنةقةن 11 دول رمم )

 القنيل والن دي لمقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة
االمحراف  المتوسط ال دد القةعس  دالن

 الم ةعري
 مستوى الداللة مةمة )ت(

المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة 
 المعلةة

 **0.000 69.19 1.875 23.00 30 القنيل
 1.799 59.93 30 الن دي

المت ة الم راةة لت يم المحعسنة 
 المعلةة 

 **0.000 78.58 1.808 23.20 30 القنيل

 1.837 60.07 30 الن دي

مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة 
 المعلةة 

 **0.000 81.63 1.919 23.20 30 القنيل

 1.800 60.00 30 الن دي

 **0.000 128.63 3.379 69.40 30 القنيل الدر ة ال يةة

 3.129 180.00 30 الن دي

 (0.01** دالة لن مستوى داللة )
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ه تو د اروق ذات داللة إحلعلةة نةن متوسطل ( ةتضح مم11ونعست راض ال دول رمم )
در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةةن القنيل والن دي ليى مقةعس مت ة ت يم المحعسنة 

 -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة -المعلةة  ليى من عد )المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة المعلةة
 -78058 -69019الدر ة ال يةة(  حةث  عمت مةم )ت=  -المعلةةمت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة 

(  ولتحدةد ات عه ال روق 0031( ليى الترتةب وهل دالة لمد مستوى داللة )128063 -81063
معمت النعحثة نمقعرمة متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةةن القنيل والن دي ليى 

ر عت ماراد الم مولة الت رةنةة )القةعس الن دي( م نر من متوسط هذه األن عد  وو د من متوسط د
در عت ماراد الم مولة الت رةنةة )القةعس القنيل(؛ ونعلتعلل ةلنح هذا ال رق للعلح الم مولة 
الت رةنةة ال القةعس الن دي؛ ممع ةلةر إلى ارت عع در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعس 

 (50عد؛ ونعلتعلى ا علةة النرمعما المستالدم  وذلك  مع ةتضح ال الل ل )الن دي ليى هذه األن 
 وةم ن تيالةص نةعمعت ال دول السعنق  مع هو موضح نعلل ل التعلىم

 
( ةوضح ال روق نةن متوسطل در عت ماراد الم مولة الت رةنةة ال القةعسةةن القنيل 5ل ل )

 مت ة ت يم المحعسنة المعلةة "الدر ة ال يةة واألن عد ال رلةة""والن دي ليى مقةعس 
η مع تم حسعب ح م التأثةر من اليل "

"  مؤلر ليى ا علةة النرمعما المستالدم ال تممةة 2
 مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  وذلك لقةم "ت" الدالة واقع ليم عدلة التعلةةم

      η
2= 
Tحةث )

هل در عت الحرةة  وال دول التعلل ةوضح مةمة م عمل ح م  (d.f) ( هل مرنع مةمة )ت( 2
ηالتأثةر )

2
 لينرمعما المستالدم من حةث الدر ة ال يةة ليمقةعس واألن عد ال رلةة (
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η( ةوضح مةم م عمل ح م التأثةر واق مؤلر ))12 دول )
لقةم "ت" الدالة نةن القةعسةن القنيل  2

  ة ت يم المحعسنة المعلةة ومن عده ال رلةةوالن دي ليم مولة الت رةنةة ليى مقةعس مت
ηم عمل ح م التأثةر ) ت در عت الحرةة الن د

 موع ح م التأثةر (2
المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة 

 المعلةة
 موي 0.99 69.19 29

المت ة الم راةة لت يم المحعسنة 
 المعلةة

 موي 0.99 78.58 29

مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة 
 المعلةة

 موي 0.99 81.63 29

 موي 0.99 128.63 29 الدر ة ال يةة

وةتضح من ال دول السعنق من ح م التأثةر نعلمسنة ألن عد )المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة 
  ومت ة توظةف تطنةقعت η2=3099  والمت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة η2=3099المعلةة 

( ليى الترتةب؛ ممع ةلةر إلى ا علةة η2=3099 يةة"   وليدر ة الη2=3099المحعسنة المعلةة 
النرمعما المستالدم ال تممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة "األن عد ال رلةة ومةضع الدر ة ال يةة"  

 وةتضح ذلك ال الل ل التعللم
η( ةوضح مةم م عمل ح م التأثةر واق مؤلر))6الل ل )

لقةم "ت" الدالة ليم مولة الت رةنةة ال  2
 القةعسةةن القنيل والن دي ليى مقةعس مت ة ت يم المحعسنة المعلةة "الدر ة ال يةة واألن عد ال رلةة""

"ةو د ارق دال إحلعلةع لمد مستوى داللة  وليى هذا ةتم منول لحة ال رض الثعمى  علتعلىم
لمقةعس مت ة ( نةن متوسطل در عت تيمةذ الم مولة الت رةنةة ال التطنةقةن القنيل والن دي 3035)

المت ة الم راةة لت يم  –لت يم المحعسنة المعلةة ت يم المحعسنة المعلةة ليى من عد)المت ة الذاتةة
   مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة( و  ل للعلح التطنةق الن دى0 -المحعسنة المعلةة

عسب اللدةر واى ضوء مع تم تحققه اى ال رض الثعمى ةم ن استاليص اعليةة نرمعما المح
المقترح نعلدراسة الحعلةة والقعلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة  

 ونعلتعلى اقد تمت اإل عنة لن السؤال الرانع من مسلية الدراسة الحعلةة  وهوم

لةة لدى مع اعليةة نرمعما معلم ليى إسراع الممو الم راى اى تممةة مت ة ت يم المحعسنة المع
 تيمةذ المرحية االنتدالةة؟

 تفسري ًتائح الدزاست

 موالم ت سةر متعلا الدراسة الالعلة نتممةة الت  ةر االستداللىم 

ترى النعحثة من تدرةس نرمعما )المحعسب اللدةر( نعستالدام مموذج ددى ولعةر الم دل مسهم 
 النتدالل  وذلك لألسنعب التعلةةماى تممةة مممعط الت  ةر االستداللى لدى تيمةذ اللف السعدس ا
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 االهتمعم ن  ل التيمةذ اى مومف ت يةمى ملط ذهمةع إلثعرة الداا ةة والتح ةز ليت يم0 -1

تقدةم مملطة ت يةمةة تتمعسب مع مستوى اإلدراك الم رال ليتيمةذ  وتل ةع الم يم تيمةذه ليى -2
المة لتممةة مممعط الت  ةر االستداللى الت  ةر والت نةر لن ما عرهم  وترتنط نمهعرات لقيةة د

 ومزج الت يم نعلت  ةر  مثلم التلمةف  الت سةر  الميحظة  الولف0 

االهتمعم ن قدان االستقرار الم راى ليتيمةذ لتح ةزهم ليى النحث لن الم راة لقلور الالنرات  -3
 الم رال0السعنقة ؛ وذلك الست عدة تمظةم نمةتهم الم راةة  ونعلتعلل االستقرار 

 التيمةذ االستداللةة  مثلم  مهعراتالت يةمةة نعلنرمعما نتممةة  الموامفاهتمعم  -4

ة عد األمثية الحةعتةة والمتمعمضعت مو  4-1 تل ةع التيمةذ ليى إدراك التلعنه مو االالتيف  وا 
 التمنؤ نتوم عت م ةمة0

إلى القعلدة ال عمة من  تل ةع التولل إلى تطنةقعت من القعلدة ال عمة  مو الولول 4-2
 الت  ةر اى الحعالت ال ردةة  مو تومع المتعلا المم مة الحتمعل حدث م ةن0 

تل ةع تس ةل التيمةذ ميحظتهم واست سعراتهم حول مع ةقومون نه من مملطة  وندالل الحل؛  -5
هم ثم ةمقدهع مدى إلى تممةة مهعرات الت  ةر االستداللى لتس ةل مراله مع ما عر زميله وا  عنعت

  .وةمز هع تحت إلراف الم يم وتو ةهه

إلطعء ال رلة استالدام ما عر التيمةذ ولدتهم الالعلة وت دةيهع واقع ليم عهةم المحعسنةة مع  -6
 .ليتيمةذ إللعدة لرح المظرةعت مو ال يمعت نأسيونهم الالعص

رة  ندرض اال تلعف وحل ولميهم اى م مولعت لدةالت علل اال تمعلل مع الم يم والزميء   -7
تسعؤالت األملطة الت يةمةة  متعح ارلة لت يم التيمةذ من طرةقة زمةيه اى الت  ةر ومن ممعملة 

 م يمه مةضع0

االهتمعم نرنط مهعرات المحعسنة المعلةة المستهداة نموامف وتلنةهعت مألواة ليمت يم؛ لتممةة  -8
اى موامف مالرى  واستالدام الم راة ال دةدة اى مدرة التيمةذ ليى تطنةق مع تم ت يمه وت مةمه 

دراك مةمتهع والولول إلى الت يم ذو الم مى0   الموامف الحةعتةة  وا 

  ومدى Adey & Shayer, 1992 aوتت ق متة ة الدراسة مع متعلا دراسعت مدى ولعةر م ))
 مدى (  والIqbal & Shayer  2333(  وامنعل ولعةر)Adey & Shayer, 1992 bولعةر ب )

(  ورا ت 2337(  ونعلع )2336(  و معل )Adey  2333(  ومدى )2332(  ومرمى )2332)
( اى اعليةة مموذج ددى ولعةر اى تممةة مممعط الت  ةر االستداللى  اى حةن تالتيف الدراسة 2338)

 الحعلةة اى االهتمعم نتدرةس ثقعاة المحعسنة المعلةة  حةث اهتمت هذه الدراسعت نتدرةس ال يوم
والرةعضةعت  ومةضع لةمة الدراسة الحعلةة  عمت من تيمةذ المرحية االنتدالةة ولةست الثعموةة مو 

 -الت  ةر االستقراللوال عم ةة   مع من مممعط الت  ةر االستداللى المستهدف تممةتهع  تمثيت الم 
 .الت  ةر االحتمعلل –الت  ةر التمثةيل  –الت  ةر االستمنعطل 
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 الٌتائح اخلاصت بتٌويت هتؼت تؼلن احملاسبت ادلاليت: ثاًيا: تفسري  

ترى النعحثة من تدرةس نرمعما المحعسب اللدةر نعستالدام مموذج ددى ولعةر الم دل مسهم 
ال مزج الت يم نعلمت ة؛ ممع مدى إلى تممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة لدى تيمةذ اللف السعدس 

 االنتدالى  وذلك لألسنعب التعلةةم

 توضةح اعلدة مع ةتم دراسته ومهمةته؛ إلثعرة الداا ةة واليق  و من األل ة واالهتمعم لدى المت يم0 -1

طرح التسعؤالت ليى التيمةذ اى نةلة من المرح و و العلى من القيق والتوتر؛ ليح عظ ليى -2
معلةة استمرار الداا ةة وتل ة هم ليى لرض تلوراتهم وما عرهم الالعلة نم عهةم المحعسنة ال

دون الوف مو تردد  اةل ر التيمةذ نأن األسلية وسةية ليتح ةز والتل ةع ال التقوةم ات ون 
ملدر ليمدمعج اى الالنرات الت يةمةة ولةس المقد؛ ممع ة  س مت ة النحث لن الم يومعت 

 المحعسنةة وا تسعنهع0 

المحعسنة  م لي ب ال ت يماألل عب الت يةمةة واللور  الستديل ملعط التيمةذ ومةيه استالدام -3
 .الت يم والت نةر لن الحل نيدتهم الالعلةممع ةزةد مت ة المعلةة وحل األملطة الت يةمةة 

االهتمعم نعلتوالل والت عون من اليل تل ةع الت علل والملعر ة الملطة اى ممعملعت التيمةذ  -4
لرااه  اعلم مولع ت ت رض متعل هع ممعم  مةع لمع توليوا إلةه من ما عر تحت تو ةه الم يم وا 

الزميء  سعهم اى استديل  ل إم عمةعتهم ومدراتهم وامدمع هم ال الت يم وتلوةقهم لم راة الحل 
 اللحةح  اعلتيمةذ ةت يموا وة ميوا م ع0

تس ةل التيمةذ ميحظتهم واست سعراتهم الالعلة حول مع ةقومون نه من مملطة  مدى إلى تممةة  -5
لمت ة الم راةة اى الت  ةر والملعر ة اى األملطة  وةممى الملعلر االة عنةة الثقة نعلم س وا

 محو االستمرار ال الت يم واالم عز0

متع ه نعلنحث لن النرات ترتنط نعلموضوع  -6 تل ةع التيمةذ ليى المسعهمة ال لمع المحتوى وا 
؛ ممع ةوضح مثعنرة الذى ةتم دراسته  مقعل ال  رةدة دون االمتلعر ليى غراة اللف ليدراسة

 التيمةذ وة  س مت ة الت يم اى النرمعما0

المحتوى نعلموامف الحةعتةة  وذلك إلممعع التيمةذ نوظة ةة استالدام المحعسنة المعلةة  ارتنعط -9
 ول ورهم نأهمةتهع0 

ة االهتمعم نتوظةف الم يومعت المحعسنةة واستالدامهع اى موامف وام ةة  وااللتمعد ليى األمثي -13
الحةعتةة سعلد ليى الل ور نأهمةة الم يومعت التى ةتم دراستهع؛ ممع زاد الل ور نم  ةة الت يم 

 والم راة والت يم ذو الم مى0

تقدةم الت زةز اإلة عنى اليزم لتل ةع األا عر ال دةدة وتدلةم الثقة نعلم س والل ور نعلمت ة  -11
 مثمعء الت يم0
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ع متعلا ال دةد من الدراسعت ال م عل مت ة الت يم لعمة  وتت ق متعلا الدراسة الحعلةة م 
؛ السةد Frenzel et al., 2009 ;Hartley, 2006 Charles 2312 ;) وممهع
اى من نةلة الت يم التى ( 2316اللرةف  ؛;2315Ford et al., 2015 ;Kafonow,2015وليى 

ة عنةة المت يم ةم ن من تسهم نلورة ماضل  ن  عمت ت تمد ليى األملطة وا  اى تممةة مت ة الت يم0 وا 
 الدراسة الحعلةة تتنعةن لن الدراسعت ذات اللية الم 

م عل التطنةقم وهو م عل الثقعاة المحعسنةة المعلةة؛ وتحقةق مهدااهع نعالهتمعم نتطنةق  مةع  -م
  وحدات النرمعما ولةس وحدة واحدة0

معما ال الثقعاة المحعسنةة لتيمةذ المرحية المرحية الت يةمةةم تهتم الدراسة الحعلةة نتقدةم نر  -ب
سراع مموهم الم راى0  االنتدالةة وا 

الهدفم نمعء نرمعما ليثقعاة المحعسنةة المعلةة لتيمةذ المرحية االنتدالةة الدةر متالللةن ال  -ج
سراع مموهم الم رال  ومن ثم تممةة مممعط الت  ةر االستداللى ومت ة ت يم  المحعسنة المعلةة وا 

 لمحعسنة المعلةة0ا

ت عمل ال وامب الم راةة والو دامةة  واالهتمعم نمع ةل ر نه التيمةذ دون االمتلعر ليى ال عمب  -د
 الم راى؛ ممع ةممى الملعلر الو دامةة اإلة عنةة التى تؤدى إلى الس عدة والمت ة ال الت يم0

الت  ةر  -الت  ةر االستقراللاالهتمعم نتممةة نأممعط الت  ةر االستداللى  والمتمثية الم  -ه
 .الت  ةر االحتمعلل –الت  ةر التمثةيل  –االستمنعطل 

االهتمعم نتممةة مت ة ت يم المحعسنة المعلةة ليى من عد  هىم المت ة الذاتةة لت يم المحعسنة  -ه
 0مت ة توظةف تطنةقعت المحعسنة المعلةة -المت ة الم راةة لت يم المحعسنة المعلةة  –المعلةة 

 تىصياث الدزاست

 اى ضوء متعلا الدراسة الحعلةة تولى الدراسة نننم

1تضمةن مملطة لتممةة الثقعاة المعلةة والمحعسنةة لدى تيمةذ المرحية االنتدالةة -1
. 

2االهتمعم نعألملطة اإلثرالةة لتممةة إسراع الممو الم راى-2
. 

؛ ممع ةسهم ال تممةة الت  ةر 3 دةدةإثعرة القدرات ال قيةة والتح ةز ال تسعب الم راة ال -3
 معذا ةحدث لو ؟000 0 - ةف؟  -االستداللى  مثلم لمعذا؟ 

نةن التيمةذ ون ضهم حول األسلية واألملطة  1االهتمعم نعلت عليت والممعملعت الل ةة -4
 الت يةمةة  ندرض تممةة مهعرات الت  ةر ال الت  ةر لعمة ومممعط الت  ةر االستداللى العلة0

                                              
 .42، 27، 4، 3انظر الدراسة الحالية  ص  2

 .42،44، 29، 28، 5انظر الدراسة الحالية ص  2

 . 43 ،42، 24انظر الدراسة الحالية  ص  3
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ضمن األملطة الت يةمةة ال المرحية االنتدالةة   2دراسة التطنةقعت الحةعتةة ليمحعسنة المعلةة -4
ولرضهع ليى التيمةذ لتممةة مت ة الت يم اإلة عنل والل ور نم  ةة ت يم المحعسنة المعلةة 

 واعلدتهع0

ة ةة الت  ةر مى الت عمل اإللعرة إلى االهمةة نتممةة التوااق نةن مت ة ت يم المحعسنة المعلةة و  -د
3نةن الممو ال قيى والو دامى

.  

 هقرتحاث الدزاست

 تقترح الدراسة الحعلةة إم عمةة إ راء الدراسعت التعلةةم

 اعليةة نرمعما اى تممةة الثقعاة المعلةة والمحعسنةة لدى طيب المراحل الت يةمةة المالتي ة0 -1

 راى اى تممةة مممعط مالرى مالتي ة ليت  ةر اعليةة مموذج ددى ولعةر إلسراع الممو الم -2
 االستداللى لن المستالدمة اى الدراسة الحعلةة0

اعليةة مموذج ددى ولعةر إلسراع الممو الم راى اى تحقةق ن ض مهداف ت يةم المحعسنة  -3
 المعلةة  العلة الت  ةر المعمد والت  ةر االنت عرى0

االستداللى نعستالدام م عالت دراسةة مالتي ة لن  اعليةة مموذج ددى ولعةر اى تممةة الت  ةر-4 
 المحعسنة المعلةة0

 اعليةة مموذج ددى ولعةر اى تممةة امتقعل مثر الت يم ال المحعسنة المعلةة0 -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 .44، 43، 29، 27انظر الدراسة الحالية  2

 .44، 43، 29، 27انظر الدراسة الحالية   2

 .44، 45، 29، 26انظر الدراسة الحالية ص  3
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 ادلـــساخــــــغ
 (م ملول المحعسنة المعلةة  االسمعلةيةة  م تنة لند الداةم0 2335النعز  ملط ى ) -

(م" نرمعما مقترح معلم ليى إسراع الممو الم راى اى ليوم ال ضعء لتممةة 2337نعلع  ل عف ) -
التحلةل والالةعل ال يمى والت  ةر االستداللى لدى تيمةذ المرحية اإللدادةة"  رسعلة د توراه غةر 

 مملورة   يةة الترنةة نعإلسمعلةيةة   عم ة ممعة السوةس 0

الستدالل الممطقى والتحلةل الرةعضى لدى طيب (م" دراسة ال يمة نةن ا 2333ندر  محمود ) -
 2970م333 117المرحية المتوسطة والثعموةة نعلرةعض"  م ية الترنةة نعألزهر  معرس  ال دد 

(م مقوةم ممها المحعسنة المعلةة لطيب اللف الثعمى الثعموى الت عرى 2333تواةق  لند الحمةد ) -
ةر مملورة   يةة الترنةة   ر اللةخ   عم ة اى ضوء متطينعت سوق ال مل  رسعلة مع ستةر غ

 طمطع0

(م ن ض الترنوةعت الت عرةةم الترنةة المحعسنةة وت رةد الت يةم اى الت يةم 2314ال نعلى  س د ) -
 الت عرى  القعهرة  دار ال  ر ال رنى0

 30(م" ت يةم الت  ةرم م عهةم وتطنةقعت " لمعن  دار ال  ر ال رنى  ط2335 روان  اتحى )  -

(م" إسراع الممو الم راى من اليل تدرةس ال يوم ومثره ليى تممةة 2332ل مدى  ممةمة )ا -
التحلةل والت  ةر االستداللى والمعمد لدى تيمةذ اللف الثعلث اإللدادي"  المؤتمر ال يمى 

 5360م639ةولةو  الم يد الثعمى  31-28السعدس)الترنةة ال يمةة وثقعاة الم تمع(  منو سيطعن 

(م" ا علةة استالدام ملعدر مت ددة اى تدرةس التعرةخ ليى تممةة مهعرات  2336حمد ) حعل  م -
غةر مملورة   يةة  الت  ةر االستداللى لدى تيمةذ اللف الثعمى اإللدادى"  رسعلة مع ستةر

 الترنةة   عم ة لةن لمس 0

عموةة ال عمة  (م نرمعما مقترح اى الثقعاة المحعسنةة لطيب مرحية الث2335دروةش  رةهعم ) -
 رسعلة مع ستةر غةر مملورة   يةة الترنةة االسمعلةيةة   عم ة ممعة السوةس0

(م الحل السحرى لمل يت ت يةم الرةعضةعتم نث روح مت ة الت يم  2314الراعلى  محمد ) -
المؤتمر ال يمى الثعمى  الثعلث وال لرون لي م ةة الملرةة ليممعها وطرق التدرةس)تطوةر 

 1720-155مغسطس  الم يد األول   14-13ى وتو هعت(  الممعها رؤ 

(م "ا علةة مموذج إسراع الممو الم راى اى تممةة مهعرات التوالل الرةعضل 2338را ت  إنراهةم ) -
(  11والت  ةر االستداللى لدى تيمةذ المرحية اإللدادةة"  م ية ترنوةعت الرةعضةعت  الم يد)

 580-15مغسطس  

(م تدرةس ال يوم الت عرةة)دلةل ال ودة ليت يةم والت يم(  القعهرة  م تنة 2313زغيول  نرهعمى ) -
 المهضة الملرةة0 
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 (م المحعسنة الوظة ةة  اإلس مدرةة  م تنة الواعء القعمومةة23110زوةل  محمود ) -

(م استراتة ةة مقترحة ال تدرةس االمتلعد الممزلل لتممةة 2315السةد  مهى وليى  مورا ) -
و  عءة الذات المدر ة وتحقةق مت ة الت يم لدى تيمةذات المرحية اإللدادةة  م ية لميةعت ال يم 

 2130م153(  4(  ال دد )21دراسعت ترنوةة وا تمعلةة   يةة الترنةة نحيوان  م تونر  الم يد )

(م المموذج النمعلل ليستمتعع نعلت يم واالستقيل والثقة نعلم س والسيطة 2316اللرةف  نمدر) -
ةة المدر ة لدى طيب المرحية الثعموةة نعلمدةمة الممورة  م ية ال يوم الترنوةة  منرةل  الم يد الوالد

 4250م463(  2(  ال دد )24)

(م اعليةة نرمعما ددى ولعةر اى تحلةل ال ةزةعء وتسرةع الممو ال قيى 2332لعدق  ممةر ) -
عدس )الترنةة ال يمةة وثقعاة لطيب اللف األول الثعموى اى سيطمة لمعن  المؤتمر ال يمى الس

 0 56م87ةولةو  الم يد األول   31-28الم تمع (  منو سيطعن 

(م " اعليةة التدرةس واقع لمظرةة نةع ةه واة وتس ى اى تحلةل 2333لند ال رةم  سحر ) -
الم عهةم ال ةزةعلةة والقدرة ليى الت  ةر االستداللى الل يى لدى طعلنعت اللف األول الثعموى "  

(  1مغسطس  الم يد)3-ةولةو 31مؤتمر ال يمى الرانع )الترنةة ال يمةة لي مةع (  اإلسمعلةيةة  ال
 2330م253

 (م الت  ةر والممهعج المدرسى  القعهرة  م تنة ال يح 23330لنةد  ولةم ول عمة  لزو ) -

قعهرة  دار (م تحيةل نةعمعت النحوث الم سةة والترنوةة واال تمعلةة  ال2333ليم  ليح الدةن ) -
 ال  ر ال رنى0

 (م المدالل اى المحعسنة المعلةة  القعهرةم مؤسسة المنةل ليملر23320معةد  ممةن ) -

(م "اعليةة نرمعما مقترح لت يةم الت  ةر االستداللى الممطقى ون ض  وامب 2332مرمى  زنةدة ) -
موى"  المؤتمر ال يمى الت يةم من اليل تدرةس وحل المسعلل ال ةزةعلةة لدى طينة اللف األول الثع

 10م49ةولةو  الم يد األول   31 – 28السعدس )الترنةة ال يمةة وثقعاة الم تمع (  منو سيطعن 

 (م" ت يةم الت  ةر لألط عل " لمعن  دار ال  ر ال رنى 0 2332مطعمى  معة ة )  -

الستدالل (م" ا علةة مموذج ددى و لعةر اى ت  ةل الممو الم راى وتممةة ا2336 معل  مدحت ) -
غةر  ال يمى والتحلةل الدراسى اى معدة ال يوم لدى تيمةذ المرحية االلدادةة"  رسعلة د توراة

 مملورة   يةة النمعت   عم ة لةن لمس0

(م ا علةة نرمعما تدرةنل معلم ليى مت ة الت يم ال ت زةز الداا ةة والملعر ة 2318محمد  ممعل ) -
م ية الترنةة الالعلة   عم ة  م القراءة نعلمرحية االنتدالةة األ عدةمةة ليتيمةذ ذوي ل ونعت ت ي

 1630م 114(  منرةل  23الزمعزةق  ال دد )
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(م " مثر استالدام استراتة ةة التدرةس الم ميى اى تدرةس همدسة المرحية 2331محمود  ملرف ) -
غةر  توراهاالنتدالةة ليى التحلةل والت  ةر االستداللى واالت عه محو الهمدسة "  رسعلة د 

 مملورة   يةة الترنةة   عم ة مسةوط 0

(م ملول المحعسنة المعلةة  2332مرلى  لند الحى وسيةمعن  محمود ولطةة  لطةة ) -
 اإلس مدرةة  دار ال عم ة ال دةدة0

(م " ا علةة استالدام نرمعما ال ورت اى تدرةس وحدة الممطق الرةعضى 2333موااى  سوسن ) -
ستداللى لدى طعلنعت اللف األول الثعموي نمدةمة  دة "  المؤتمر ليى التحلةل والت  ةر اال

ال يمى الثعلث )ت يةم وت يم الرةعضةعت وتممةة اإلنداع(  ال م ةة الملرةة لترنوةعت الرةعضةعت  
 0 399م359م تونر  9م8 عم ة لةن لمس  

ظمة ال رنةة ليترنةة (م تممةة الت  ةر الممطقى لمد األط عل  دملق  المم2333المؤممى  إنراهةم ) -
 والثقعاة وال يوم0

(م الممعها المحعسنةة ومثرهع اى نمعء الم عرف والمهعرات المهمةة  م ية 2313المواةسة  محمد) -
 390-2(  32(  ال دد)13الثقعاة والتممةة  الم يد)

 (م منعدئ المحعسنة المعلةة  اإلس مدرةة  الدار ال عم ةة23380مور  محمد والسةد  لحعته ) -

(م منعدئ المحعسنة المعلةة  2313واةيد   ون ولعو   ةن ولةعنةتع  نعرنرا  ووك  ومستون) -
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