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يف  املعزيففاعلية اسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة يف تهمية التحصيل 
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 املكزمة

 جنْٚ فاٜص محٔد العتٔيبأ. 
  طالب٘ دنتْزاِ ختصص املياٍر ّطسم تدزٓظ العلْو

 املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ مه٘ املهسم٘ دامع٘ أو الكسٚ
 شتلل: امل 

ٖدفت ايدراس١ اذتاي١ٝ إىل َعرف١ فاع١ًٝ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ يف حتسني َست٣ٛ 
ايترصييٌٝ ايدراسييٞ يف َييال٠ ايعًييّٛ يييد٣ تًُٝييااي ايصييط ايييياْٞ املتٛسيي،  دٜٓيي١ َهيي١ املهرَيي١    
ٚحتكٝكًا هلدف ايدراس١ استخدَت ايباذي١ َٓٗحًا شب٘ جترٜيب  ع٢ً ع١ٓٝ عصٛا١ٝ٥ بسٝط١ َٔ 

ٚعتعيت عًي٢ زتُيٛعتني  جترٜبٝي١      29زتتُع ايبرث  ٚبًغ عدل تًُٝااي ايعٝٓي١     ( تًُٝيا٠  ذٝيث 
عٓييد عٝييع   ترصييٌٝاي( تًُٝييا٠  ٚدعييدي ايباذييي١ ا تبييار    64َهْٛيي١ َيئ    ٚضييابط١ نيي٬ً َُٓٗييا  

َيئ قييدم دلا٠ ايدراسيي١ ٚ،باتٗييا  اةبكييت دلا٠ ايدراسيي١ قبًٝييًا   ايتأنييداملسييتٜٛاي املعرفٝيي١  ٚبعييد دٕ 
ُيييٛعتني  ،يييِ قاَيييت ايباذيييي١ باسيييتخداّ إسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ يف تيييدرٜ       عًييي٢ اج

اجُٛعييي١ ايتحرٜبٝييي١  دَيييا اجُٛعييي١ ايضيييابط١ فكيييد لرسيييت بايطرٜكييي١ املعتيييال٠  ،يييِ اةبكيييت دلا٠   
ايدراس١ بعدًٜا  ٫ٚ تبار قر١ فرٚض ايدراس١ ععٛدتت بٝاْاتٗا إذصا٥ًٝا  باسيتخداّ املتٛسيطاي   

اسي١ َٚربيع اٜتيا    ضترافاي املعٝار١ٜ ٚا تبيار  ي( يد٫يي١ ايويرٚم بيني زتُٛعياي ايدر     اذتساب١ٝ ٚا٫
فيييرٚم  اي ل٫ييي١ إذصيييا١ٝ٥ عٓييد َسيييت٣ٛ    ٚجييٛل : ايدراسييي١ٚدظٗيييري ْتييا٥خ    . ملعرفيي١ ذحيييِ ا٭،يير  

( بييييني َتٛسييييطٞ لرجيييياي تًُٝييييااي اجُييييٛعتني ايتحرٜبٝيييي١ ٚايضييييابط١ يصييييا      0,0,ايد٫ييييي١  
طبٝل ايبعدٟ ٫ تبار ايترصٌٝ ايدراسٞ  ٚعًٝ٘ فكد دٚقت ايباذيي١  اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ يف ايت

بعكد لٚراي تدرٜب١ٝ يًُعًُني ٚاملعًُاي يتدرٜبِٗ ع٢ً نٝو١ٝ استخداّ اسرتاتٝحٝاي ايتدرٜ  
 اذتدٜي١ َٚٔ ضُٓٗا اسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١.

 َال٠ ايعًّٛ. –ايدراسٞ  ت١ُٝٓ ايترصٌٝ –ايهًُاي املوتاذ١ٝ: اسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ 
The Effectiveness of the Strategy of Discrepant Events in Developing 

Cognitive Achievement in the Subject of Science among Second-
Grade Intermediate Students in Makkah Al-Mukarramah 

Najwa Faez Hamid Al-Otaibi 

Abstract  
This recent study aims to investigate the effect of discrepant events in 

knowledge acquisition in the subject of science for second grade elementary 
schoolgirls in Makkah. To attain the goals of study, The researcher used a 
semi- experimental design on a small random group sample from a second 
grade class of (number 9 elementary school for girls) in Makkah, on the 
second semester of the study year Subjects included (92) schoolgirls, divided 
into two groups an experimental group n(46) and a control group n(46). The 
researcher constructed one instruments for the study. Aimed to measure the 
girls knowledge acquisition on the subject of heat energy and waves in all 
intellectual levels. After validity and reliability of each instrument was 
determined by the researcher. Before implementing the study; the two groups 
were tested. Then the researcher used the discrepant events strategy on the 
experimental group, while the control group continued learning via the usual 
learning methods. Post-test for knowledge acquisition was done for both 
groups Statistical analysis for hypothesis testing was done by calculating the 
arithmetic mean, independent sample t test, and Eta-squared to measure of 
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effect size. Results:-There was a statistical significant difference by ≥ 0.05 in 
the arithmetic mean between the two groups showing better grades for the 
experimental groups in both knowledge accusation instrument (high level, low 
level, both high and low levels). In light of the results gained by this study, the 
researcher recommended the following- Giving lectures on using the habits of 
mind and how to develop them using discrepant events strategy and other 
strategies to teachers from both genders. 
Keywords : Strategy of Discrepant Events - Developing Cognitive 
Achievement - Subject of Science           

  مكدمة الدراسة وخلفيتها الهظزية 
املدرسيي١ٝ يف ايلايييخ تتخييا َئ املعييارف ٚاذتكييا٥ل ايعًُٝيي١ ٖييدفًا  املٓيياٖخ ٫ تيااٍ  

ر٥ٝسًا هلا  ٚناْيت ْتٝحي١  ييو تيدْٞ ا٫ٖتُياّ باملٗياراي ٚتااٜيد ا٫ٖتُياّ بيتًكني          
 ٕ َعظييِ ايت٬َٝييا ليي  ًَُييني باملٗيياراي ا٫ساسيي١ٝ نُٗيياراي     املييال٠  يييايو صتييد د

اييييتوه  ايعًٝيييا َٚٗييياراي ايبريييث  ٫ٚ ٜسيييتطٝعٕٛ ذيييٌ املصيييه٬ي دٚ اختيييا  قيييراراي    
ٚل ٖيييا َييئ املٗييياراي ايضيييرٚر١ٜ ايييين تسييياعدِٖ عًييي٢ دٕ ٜعٝصيييٛا ذٝيييا٠ ْاجرييي١          

ّٛ ياا ناْت ٖٓاى ضرٚر٠ يًتريٍٛ َئ َوٗي     ٜٚساُٖٛا َسا١ُٖ فعاي١ يف اجتُع
ايتييدرٜ  إىل َوٗيييّٛ اييييتعًِ  ٚايترييٍٛ َييئ اييييتعًِ ايكييا٥ِ عًييي٢ زتيييرل ا ْصييياي    

 يًُعًِ إىل ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً ايتواعٌ ٚاملصارن١ ا جياب١ٝ يًُتعًِ. 

ٚقد دل٣ ايتكدّ اهلا٥ٌ ٚايتااٜد املعريف املستُر ْتٝح١ يًتطٛراي ٚا٫نتصيافاي  
٢ نٝوٝييي١ توهييي  ايت٬َٝيييا  اذتدٜيييي١ إىل ايتأنٝيييد يف دٖيييداف تيييدرٜ  ايعًيييّٛ عًييي  

ٚنٝوٝيي١ اسييتخداّ َٗيياراتِٗ يف ايبرييث ايعًُييٞ ٚذييٌ املصييه٬ي  ٚبايتييايٞ تليي  لٚر  
املعًيييِ َييئ ًَكييئ يًُعًَٛييياي إىل َٛجييي٘ ييييتوه  ٚدلا٤ ايت٬َٝيييا يف ذيييٌ املصيييه٬ي  

 باستخداّ ا٭سًٛب ايعًُٞ يف ايتوه .

ربت دُٖٝي١ ا٫جتياٙ   ( تي 7  9,,9ٚدَاّ  يو ايتطٛر ايسرٜع يًُعًَٛاي  اذتار،ٞ  
ادتدٜييد يًوهيير ايرتبييٟٛ اذتييدٜث يف دَرٜهييا  ذٝييث ٜييدعٛ ٖيياا ا٫جتيياٙ املييربني إىل         
ايرتنٝييا عًيي٢ حتكٝييل عييدل َيئ ايٓييٛاتخ ايتعًُٝٝيي١  ٚقييد بييرت ٖيياا ا٫جتيياٙ يف لُيير٠  
ا٫ٖتُييياّ بتُٓٝييي١ اييييتوه   ٚتاقييي١ َصيييه٬ي تُٓٝييي١ اييييتوه  ايٓاقيييد  ٚاييييتوه        

 ا بداعٞ  ٚذٌ املصه٬ي.

َٚٔ ٖٓا دقبح يااًَا ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايرتبٜٛي١ دٕ ٜٗتُيٛا   
بإجييال عييدلًا َيئ املييدا ٌ املٓاسييب١ يتييدرٜ  ايطيي٬ب يٝييتِ َيئ  ٬هلييا ايتعاَييٌ َييع   
ايعًيِ بأْي٘ َيال٠ ٚارٜكي١ يًبريث ٚاييتوه  ٚايتأنٝيد عًي٢ عًُٝياي ايعًيِ مل٬ذكي١            

   ٚ ايتأنٝيد عًي٢ املعًَٛياي ا٭نال ٝي١ املعطيا٠      اياٜال٠ املسيتُر٠ يف املعرفي١ ايعًُٝي١ 
يًت٬َٝا  يايو ظٗري فًسواي ٚاجتاٖياي َٚيدا ٌ ذدٜيي١ يف ايتيدرٜ  سياُٖت      
يف تلييٝ  دلٚار نييٌ َيئ املعًييِ ٚاملييتعًِ يف املٛقييط ايتعًُٝييٞ  َٚيئ ٖيياٙ ايوًسييواي      
ايتييييٞ نيييإ هليييا ملسييياي ٚاضييير١ يف اييتدرٜيييي  عاَييي١ ٚتيييدرٜ  ايعًيييييييييييّٛ  اقيييي١        

( دٕ ايبٓا٥ٝيي١ نٓظرٜيي١ فًسييو١ٝ   06  2,,9يوًسييو١ ايبٓا٥ٝيي١    إ  ٜييانر ذحيياتٟ     ا
 اي تييارٜط اٜٛييٌ  تييد إىل ايكييرٕ اييييأَ عصيير فٗييٞ يٝسييت دسييًٛبا دٚ َٓرٓيي٢ يف         
ايتوه   إمنا ٖٞ ْظر١ٜ يف بٓيا٤ املعرفي١ ٚانتسيابٗا ٚت٪نيد عًي٢ اييتعًِ  ٚ املعٓي٢        
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( دٕ ايبٓا١ٝ٥ ع١ًُٝ استكباٍ 110  4,,9 ٚايسٝد  ٜٚر٣ ايسعدْٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايوِٗ.
ٕخ جدٜيد٠ لا ييٌ سييٝام َعرفتي٘ اٯتٝيي١  ٚ ربتيي٘      تٓطيٟٛ عًيي٢ إعييال٠ بٓيا٤ املييتعًِ َعييا
ايسابك١ ٚب٦ٝت٘  ذٝث متييٌ نيٌ َئ  يرباي اذتٝيا٠ ايٛاقعٝي١ ٚاملعًَٛياي ايسيابك١          

 إىل جاْخ ب٦ٝت٘ َٓاخ ايتعًِ.

ا د تعًُٝٝيي١ تٗييتِ ببٓييا٤  ٚتعصييتل َيئ ايوًسييو١ ايبٓا٥ٝيي١ عييد٠ اسرتاتٝحٝييياي ٚمنيي   
املعرف١ ٚانتسابٗا ٚفل  طٛاي َٓظُي١ يتحعيٌ اييتعًِ دبكي٢ د،يرًا ٚدنيير تٛظٝويًا        
يف اذتٝييا٠ ايَٝٛٝيي١  ٚتعُييٌ عًيي٢ تُٓٝيي١ املٗيياراي ٚايكييدراي املختًويي١ يييد٣ ايت٬َٝييا    

  9,19َٚٔ ٖاٙ ا٫سرتاتٝحٝاي إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١  إ  ٜيانر اذتًٝي١    
ا سييييرتاتٝح١ٝ املٓبيكيييي١ َيييئ ايٓظرٜيييي١ ايبٓا٥ٝيييي١ َيييئ دنييييير ارا٥ييييل   ( دٕ ٖييييا912ٙ

ايتييدرٜ  فاعًٝييي١ يف تُٓٝيي١ اييييتوه  يييد٣ ايطًبييي١ ذٝييث دْٗيييا تتييٝح ايورقييي١ دَييياّ      
ايطًب١ ملُارس١ ايرم ايعًيِ ٚعًُٝاتي٘ َٚٗياراي ا٫ستكصيا٤ بأْوسيِٗ ٖٚٓيا ٜسيًو         

املبيييالر٠ امليييتعًِ سيييًٛى عييياث قيييل  يف ىليييي٘ ٚتٛقيييً٘ إىل ايٓتيييا٥خ  نُيييا تعطيييٞ     
يًُيييتعًُني  لار٠ة تعًُٗييييِ بأْوسيييِٗ ٚتصييييد اْتبيييياِٖٗ ٚتيييي  لٚافعٗييييِ ٚجتعًييييِٗ    

 َتواعًني َع املٛقط ايتعًُٝٞ .

( عًييي٢ 224  2,,9ٚتعتُيييد فهييير٠ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ نُيييا بيييني ا٭ليييا ٚايًٛييييٛ  
ايييت٩٬ّ بييني املعرفيي١ ايسييابك١ يييد٣ املييتعًِ ٚاييين ٖييٞ جٝييد٠ ايييٓظِ ستهُيي١ ايبٓييا٤      

بيني املعرفي١ ادتدٜيد٠ ايين ٫ تيبيت يف ايياانر٠ إ٫ إ ا اتسيكت َيع املعرفي١          َرنا٠ ٚ
ايسابك١ بطرٜك١ دٚ بأ ر٣ ٚيهٞ ٜتِ ايتيبٝت ٚا٫ذتواظ ًٜاّ ايوِٗ ٚامليرٚر تيرب٠   

  اي ع٬ق١.

( دٕ استخداّ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ 6  9,12انر ايعبٛس ٚايعاْٞ  ٜٚ
٣ املييتعًِ  ٚبايتييايٞ ٜٛيييد َيي٬ًٝ قٜٛييًا يًرلبيي١ يف   ٜيي٪لٟ إىل تٛيٝييد تعييارض َعييريف يييد 

املعرفيي١  ٖٚيياا املٝييٌ اًييل قييراعًا َعرفٝييًا يف عكييٌ ايتًُٝييا  ٖٚيياا ايصييرا  املعييريف        
ٜٛجييدٙ املييتعًِ بٓوسيي٘ ستييا٫ًٚ دٕ ٜتهٝييط َييع عامليي٘  نُييا دٕ ٖيياا ايصييرا  املعييريف        

 ٜدفع تطٛر املتعًِ املعريف ٜٚساعدٙ ع٢ً بٓا٤ ْظاَ٘ املعريف.

ٚتٓاٚييييت ايعدٜيييد َييئ ايدراسييياي اسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ َٓٗيييا لراسييي١  
ّ( اييين د،بتييت فاعًٝيي١ اسييتخداّ اسييرتاتٝح١ٝ املتٓاقضيياي يف تُٓٝيي١     9,12ايسييعٝد  

ايترصييٌٝ ايدراسييٞ َٚٗيياراي ايييتوه  ايعًُييٞ يف َييال٠ ايعًييّٛ يييد٣ اايبيياي ايصييط  
ّ( ايين دشياري إىل   9,12عياْٞ   ايعبٛس ٚايس١ ايياْٞ املتٛس، يف َٓطك١ ذا٥ٌ  ٚلرا

ٚجييٛل د،يير  سييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ يف انتسيياب املويياِٖٝ ايعًُٝيي١ ٚتُٓٝيي١  
ا٫جتاٖاي ايع١ًُٝ يف تدرٜ  ايعًّٛ يد٣ اايباي املرذ١ً ا٭ساس١ٝ ايعًٝا بيا٭رلٕ   

ّ( اييييين دظٗييييري فاعًٝيييي١ اسييييرتاتٝحٝن املتصييييابٗاي     9,12ٚدٜضييييًا لراسيييي١ ٜييييْٛ     
ي يف تلييي  املوييياِٖٝ ا٫ذٝا٥ٝييي١ ييييد٣ اايبييياي ايصيييط اييييياْٞ املتٛسييي،     ٚاملتٓاقضيييا

ّ( اييييين بٝٓييييت ا،يييير 9,10ٚتُٓٝيييي١ َٗيييياراي َييييا ٚرا٤ املعرفيييي١ يييييدٜٗٔ  ٚلراسيييي١  ًيييي٘  
اسيييرتاتٝحٝن ايتٓييياقيف املعيييريف ٚبٛسيييٓر يف تعيييدٌٜ ايتصيييٛراي ارتطيييأ يًُوييياِٖٝ     

راسي١ َدرني٘   ايوٝاٜا١ٝ٥ يد٣ اي٬ب ايصيط ايييأَ ا٭ساسيٞ  نُيا د،بتيت دٜضيًا ل       
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ّ( فاع١ًٝ اسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقضي١ عًي٢ ايترصيٌٝ ٚاييتوه      9,14عبد اهلل  
ا٫بتهييييارٟ يييييد٣ اايبيييياي ايصييييط ايييييياْٞ املتٛسيييي، يف َييييال٠ ايرٜاضييييٝاي ٚتيييياٚم       
عايٝتٗيييا. َٚييئ  ييي٬ٍ ايدراسييياي ايسيييابك١ ٜتضيييح فاعًٝييي١ اسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث   

اال شتتًويي١  َٚراذيٌ شتتًوي١ دٜضييًا    املتٓاقضي١ يف َيتل اي تابعيي١ َتعيدل٠ يف َٓي    
مميييا لفيييع ايباذيييي١ إىل جترٜيييخ ٖييياٙ ا٫سيييرتاتٝح١ٝ عًييي٢ تًُٝيييااي ايصيييط اييييياْٞ   

 املتٛس، يف َال٠ ايعًّٛ  د١ٜٓ َه١ املهر١َ.    

  مشكلة الدراسة 
ٚبعُييٌ ا تبييار حتصييًٝٞ د،ٓييا٤ ايرتبٝيي١ ايعًُٝي١   اسيتٓالًا عًيي٢ ٬َذظيي١ ايباذيي١  

تًُٝا٠ َٔ تًُٝااي ايصيط اييياْٞ َتٛسي،  ذٝيث     ( ,0ندراس١ استط٬ع١ٝ ع٢ً  
    ٚ  با ضيياف١ إىل َييا دسييوري ايٓتييا٥خ عيئ ضييعط يف حتصييًٝٗٔ يف َكييرر ايعًييّٛ  ٖيياا 

ّ( ٚايصيراي  9,12ندراس١ عبيد اذتُٝيد     تٛقًت إيٝ٘ ْتا٥خ ايعدٜد َٔ ايدراساي
ذٝيث تٛقييًت إىل ضييعط ايترصييٌٝ يف َكيرراي ايعًييّٛ  ٚبٓييا٤  عًيي٢  يييو     ّ(9,16 

َكييييرراي ايعييًييييييّٛ ٭ْٗيييييِ ـييوييظيييييٛا   تعًيييِ فيييييٞ ٚر٠ إشيييراى املييتعًُني دٚقييت بضييير 
املصطًراي ٚاملواِٖٝ ايع١ًُٝ لٕٚ فِٗ دٚ استٝعاب يف ض٤ٛ ا٭سايٝخ اذتاي١ٝ اين 
حترّ املتعًُني َٔ املصارن١ بواع١ًٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِ  ييايو ٚاسيتحاب١ ييدعٛاي    

ٚٚضير٢  ّ(  2,,9ا ق٬ح ايرتبيٟٛ ٚبعييف ايدراسياي ايرتبٜٛي١ ندراسي١ فيتح اهلل        
ّ( ايييين تٓييالٟ بضيييرٚر٠ ايتحدٜييد يف ٚاقعٓيييا ايتدرٜسييٞ  ٚتيييدعٛ إىل    9,12ايعتييٝيب   

ا٫ٖتُيياّ بتحرٜييخ املييدا ٌ ٚا سييرتاتٝحٝاي ٚايطييرم اييتييدرٜسٝييييي١ اييين تسييِٗ يف       
حتكٝييييل اجيابٝيي١ املييتعًِ  ٚإٜكيياظ عيييييكً٘ يف املٛاقييط ايتعًُٝٝيي١ املخييتيييًو١  ييييييايو    

ي٬سيييتحاب١ هلييياٙ اييييدعٛاي َييئ دجيييٌ ا٫قييي٬ح ايرتبيييٟٛ ٚ ييييو   ارتيييييييييأي ايبييييياذي١
بتحرٜييخ إسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ اييين تصييرى ايتًُٝييا بواعًٝيي١ يف عًُٝيي١   

 ايتعًِ  فهإ ٖاا دٕ حتدلي َصه١ً ايدراس١ يف ايس٪اٍ اير٥ٝ  ايتايٞ:

ال٠ َا فاع١ًٝ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ يف ت١ُٝٓ ايترصٌٝ ايدراسٞ يف َ
 ايعًّٛ يد٣ تًُٝااي ايصط ايياْٞ املتٛس،  د١ٜٓ َه١ املهر١َ؟

  أهداف الدراسة 
تٗدف ايدراس١ إىل ايهصط عٔ فاع١ًٝ اسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ يف تُٓٝي١  
ايترصييٌٝ ايدراسييٞ يف َييال٠ ايعًييّٛ يييد٣ تًُٝييااي ايصييط ايييياْٞ املتٛسيي،  دٜٓيي١  

 َه١ املهر١َ.

  أهمية الدراسة 
 ١ ٖاٙ ايدراس١ يف دْٗا:تربت دُٖٝ

  إ،را٤ ا٭لب ايرتبٟٛ ذيٍٛ إسيرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ يف تيدرٜ       تساِٖ يف
 ايعًّٛ.

        تسييِٗ يف تييٛف  َعًَٛيياي ملعًُييٞ َٚعًُيياي ايعًييّٛ عيئ اسييرتاتٝح١ٝ ذدٜييي١ يف
 تدرٜ  ايعًّٛ تتُيٌ يف ا٭ذداث املتٓاقض١.

       اتٝح١ٝ ٚع٬قتٗيا  يتل اي   توتح اجاٍ دَياّ لراسياي د ير٣ تتٓياٍٚ ٖياٙ ا سيرت
 د ر٣.
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          تييٛفر ليٝييٌ ملعًُييٞ ايعًييّٛ ٚنراسيي١ ْصييامي يًتًُٝييااي  هييِٓٗ اسيييتخداَ٘ يف
 تدرٜ  ايعًّٛ.

         تييٛف  دلا٠ ا تبييار حتصييًٝٞ َكييٓٔ  هيئ يًبيياذيني ا٫سييتوال٠ َٓيي٘ يف لراسيياي
 َصاب١ٗ.

  حدود الدراسة 
 ك١ ايلرب١ٝ َٔ املًُهي١  املها١ْٝ: مت تطبٝل ايدراس١ يف َد١ٜٓ َه١ املهر١َ يف املٓط

 ايعرب١ٝ ايسعٛل١ٜ.
    )املٛضييٛع١ٝ: اقتصييري ايدراسيي١ عًيي٢ تييدرٜ  ٚذييد٠  ايطاقيي١ اذترارٜيي١ ٚاملٛجيياي

 َٔ َكرر ايعًّٛ يًصط ايياْٞ َتٛس، يًوصٌ ايدراسٞ ايياْٞ.
  ،ايبصييير١ٜ: اقتصيييري ايدراسييي١ عًييي٢ عٝٓييي١ َييئ تًُٝيييااي ايصيييط اييييياْٞ املتٛسييي

 ١ املهر١َ.باملتٛسط١  ايتاسع١   د١ٜٓ َه

  مصطلحات الدراسة 
  إسرتاتيذية األحداخ املتهاقضةStrategy Discrepant Events    

( بأْٗيا  عبيار٠ عئ عيرٚض تٛضيٝر١ٝ دٚ      leweelen, 2012, 158عرفٗا يٝيًٜٛني   
دْصط١ تعصِلٌ ايعكٌ ٬ِٜٚذظ َٔ  ٬هليا ايطي٬ب ْتيا٥خ لي  َتٛقعي١ تتٓياقيف َيع        

ٜعهييٕٛ يييدِٜٗ ايدافعٝيي١ ٚا٫ٖتُيياّ بطييرح دسيي١ً٦     ييرباتِٗ دٚ تٛقعيياتِٗ املعتييال٠   ممييا 
 ٚايبرث عٔ إجاباي هلا  .

ُاٗا املعًُي١ تيأتٞ ْتا٥حٗيا       ٚتعرفٗا ايباذي١ إجرا٥ًٝا باْٗا: َٛاقط تعًُٝٝي١ تصيُ
تًُٝااي ايصط ايياْٞ املتٛسي، د،ٓيا٤ لراسيتِٗ ٚذيد٠     َتٓاقض١ َٚلاٜر٠ ملا تتٛقع٘ 

ٜييييي  ايدٖصيييي١ يييييدٜٗا َٚيييئ ،ييييِ ذييييخ   ا٭َيييير اييييياٟ ايطاقيييي١ اذترارٜيييي١ ٚاملٛجيييياي  
  ا٫ستط٬  ٚإ،ار٠ ايدافع١ٝ يًٛقٍٛ إىل املعًَٛاي اين حتٌ ٖاا ايتٓاقيف.

  اإلطار الهظزي 
َئ  ي٬ٍ اسيتخداّ     ٜٓظر ايرتبٜٕٛٛ إىل د١ُٖٝ حتسني ٚتطٜٛر ارم ايتدرٜ  

ٚتعسييِٗ يف انتسيياب٘ اييرم ايييتعًِ  اييرم تدرٜسيي١ٝ تعييي  يف املييتعًِ ذييخ ا٫سييتط٬   
بعٝييدًا عيئ ا٫سييًٛب ايتكًٝييدٟ اييياٟ   ٚحتكييل تكييدًَا يف اسييتٝعاب املويياِٖٝ   ايييااتٞ 

ٜعظٗييير امليييتعًِ نُسيييتكبٌ يًُعرفييي١ ٚعٓصيييرًا سيييًبًٝا لييي  فاعيييٌ  ييييايو ت٪نيييد       
 ا٫جتاٖيييياي ايرتبٜٛيييي١ اذتدٜييييي١ عًيييي٢ دُٖٝيييي١ انتسيييياب املييييتعًِ َٗيييياراي ايييييتوه   

ٜ    ٚممارسييتٗا  ط  ،ييار٠ املييتعًِ  سيي١ٝ تعٛظ يي ٚتييبا املعًُييني ارقييًا ٚإسييرتاتٝحٝاي تدر
 ٚايتسيا٩ٍ   ٚاياٜال٠ َٔ فاعًٝت٘ َٔ  ٬ٍ إتاذ١ ايورق١ دَاَي٘ يًبريث  ٚايتكصيٞ    

 ٚايتحرٜخ.

 َٚٔ ٖاٙ ا سرتاتٝحٝاي ايتدرٜس١ٝ اين د،بتت فاعًٝتٗيا ٚنيإ هليا لٚر ٖياّ يف    
سرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ ايين    إ ع١ًُٝ ايتدرٜس١ٝاي حتكٝل ايهي  َٔ دٖداف

عًُيٞ ٜٗيدف إىل توسي  ايٓتيا٥خ ايعًُٝي١       ٗتِ بتٛف  سٝام يًتعًِ عبار٠ عٔ إاارت
ايييين مت ايتٛقيييٌ إيٝٗيييا ٚ ييييو يف ضييي٤ٛ  ًوٝييي١ ْظرٜييي١ َييئ اذتكيييا٥ل ٚاملوييياِٖٝ       

 (.26  4,,9  ايسٝدٚايكٛاْني ٚايٓظرٜاي  ايسعدْٞ ٚ
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ٚتكّٛ ٖاٙ ا سرتاتٝح١ٝ ع٢ً دساس نٕٛ ٖاٙ ا٭ذداث َتعارض١ َيع تصيٛراي   
٬َٝا مما ٜٓتخ عٓٗا ذاي١ َٔ عدّ ا٫تاإ دٚ ايتضارب املعريف ٖٚاا ٜ٪لٟ بيدٚرٙ  ايت

إىل إ،ييار٠ ذييخ ا٫سييتط٬  يييد٣ ايت٬َٝييا ٚلفعٗييِ إىل ذييٌ ٖيياا ايتعييارض َٚيئ ،ييِ      
ٚبييايو ٜهييٕٛ ٖٓيياى لافييع لا ًييٞ يًييتعًِ       ايٛقييٍٛ إىل ذاييي١ َيئ ا٫تيياإ املعييريف   

 ( .19  4,,9ٚانتساب املعرف١ بصهٌ  ٟ َع٢ٓ  ساث  

  األسص الفلشفية إلسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة 
يكد متهٔ ايبياذيٕٛ َئ  ي٬ٍ لراسياتِٗ إىل حتٜٛيٌ فهير ايٓظرٜي١ ايبٓا٥ٝي١ إىل         
إجييرا٤اي تدرٜسيي١ٝ فعًٝيي١ متيًييت يف عييد٠ إسييرتاتٝحٝاي َٓٗييا إسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث  

  ٔ ٖيياٙ  املتٓاقضيي١  اييين تٓبيييل دسسييٗا َيئ ٖيياٙ ايٓظرٜيي١  ٚ هيئ  نيير زتُٛعيي١ َيي
  ,22-292  1222   سيييييعٝدا٭سييييي  نُيييييا ٚرلي يف ا٭لب ايرتبيييييٟٛ نُيييييا ًٜيييييٞ:  

 :(Schulteْك٬ً عٔ شٛيت  166  9,12  ايعبٛس ٚايعاْٞ
    تبدد ع١ًُٝ ايتعًِ َٔ املعارف ٚاملصاعر ٚاملٗاراي املتٓٛع١ اين ـًُيٗا ايت٬َٝيا

 إىل املٛاقط ايتع١ًُٝٝ.
 ٓتٝحي١ ذتُٝي١ ٫ذتهيانِٗ با٭قيدقا٤     تُٓٛ املعرف١ ايسابك١ لا ٌ ايت٬َٝا ن

 ٚاملعًُني ٚايب١٦ٝ احملٝط١ بِٗ.
          ذٝيث    ٜبا ايت٬َٝيا ايوٗيِ ارتياه بٗيِ ٚاملعياْٞ َئ  ي٬ٍ  يرباتِٗ ايسيابك١

ٜستخدَٕٛ دفهارِٖ ارتاق١ نُعاٜ  يًرهِ ع٢ً َد٣ قر١ َا تٛقًٛا إيٝي٘  
 .يًظٛاٖر اين تٛاجَِٗٗٔ فِٗ 

 ٢ٜبٓيي   ٘ ذٝييث ٜتصييهٌ املعٓيي٢    املعٓيي٢  اتٝييًا َيئ قبييٌ ادتٗييات املعييريف يًتًُٝييا ْوسيي
 .لا ٌ عكٌ املتعًِ ْتٝح١ يتواعٌ ذٛاس٘ َع ايعاث ارتارجٞ

   ٞفٝيي٘ َييا ٜٓيياقيف َييا يدٜيي٘ َيئ َعرفيي١     ٜٛاجيي٘إٕ ٚضييع املييتعًِ يف َٛقييط تعًُٝيي
ًِ ٜٓصي، عكيٌ امليتع    ٖٚٓيا َسبك١ ـدث ي٘ ْٛ  َٔ ا٫ضيطراب يف بٓيا٤ٙ املعيريف     

 سعًٝا ٚرا٤ ا٫تاإ.

ٜٚتضح يًباذي١ دٕ ارترباي ايسيابك١ يًُيتعًُني تعتيرب شيرمي دساسيٞ  ذيداث       
اييييتعًِ املرليييٛب ٚاسيييتٝعاب ارتيييرباي ادتدٜيييد٠ ٚدٕ امليييتعًِ ٜيييأتٞ يًُدرسييي١ ٚيدٜييي٘    
َعرف١ َسيبك١ عئ ا٭ذيداث ٚايظيٛاٖر احملٝطي١ بي٘ ٚعٓيد ٚضيع٘ يف َٛقيط تعًُٝيٞ           

١ ـدث يي٘ ْيٛ  َئ ا٫ضيطراب يف ب٦ٝتي٘ املعرفٝي١       َٓاقيف ملا يدٜ٘ َٔ َعرف١ َسبك
 فٝٓص، املتعًِ ذتٌ ٖاا ايتٓاقيف ٚاستعال٠ تٛاتْ٘.

  مفهوم إسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة 
إٕ املطًيييييع عًييييي٢ ا٭لب ايرتبيييييٟٛ فُٝيييييا ٜتعًيييييل بتعرٜيييييط دٚ بتردٜيييييد َوٗيييييّٛ     

ل٠ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقضي١ جييد ٖٓياى تعرٜوياي شتتًوي١ يف ديواظٗيا ستيد       
 ضٗا يف ايتايٞ: يُْٛٗا ٚ هٔ إجيات بعييف َض

 ظياٖر٠   :( بأْٗيا Govindarajan, & Wright 1995عرفٗا راٜيت ٚجٛفٓيداراجٔ    
حتييدث بطرٜكيي١ تبييدٚ َعارضيي١ يًييتوه  ا٭ٚيييٞ ٖٚيياا ٜعتييرب ٚسيي١ًٝ ْاجريي١ دتيياب     

١ًُٝ ا٫ْتباٙ ٚلفع ايت٬َٝا ٫ستخداّ َٗاراي ايتوه  يف تعًِ املواِٖٝ ٚاملبال٨ ايع
  25. ع٢ً َست٣ٛ عُٝل



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعلم الهفص 

 

 

 

 

 

 

441 
 

 دذييييداث ليييي  َعتييييال٠ تعسييييتخدّ  :( فٝعرفٗييييا بأْٗييييا,Martin 1997دَييييا َييييارتٔ  
بٛاسيييط١ املعًُيييني ايبٓيييا٥ٝني يتعييييي  ذيييخ ا٫سيييتط٬  يييييد٣ ايت٬َٝيييا عييئ قييييدم        

 .168َعتكداتِٗ ايسابك١  

 عرض َٛاقط دَاّ ايطًب١ ٫ تٓسحِ َع َا ٖٛ  :( بأْٗا0,,9ٚعرفٗا ايكب٬ٝي  
 .1,6 رف عًٝ٘ ٚيف ْو  ايٛقت تهٕٛ َكبٛي١ عًًُٝا  َتعا

 عبار٠ عئ عيرٚض تٛضيٝر١ٝ دٚ     :( بأْٗاleweelen, 2012بُٝٓا عرفٗا يًٜٝٛني  
ٜع٬ذظ َٔ  ٬هليا ايطي٬ب ْتيا٥خ لي  َتٛقعي١ تتٓياقيف َيع         دْصط١ تعصلٌ ايعكٌ ٚ
ٜعهييٕٛ يييدِٜٗ ايدافعٝيي١ ٚا٫ٖتُيياّ بطييرح دسيي١ً٦       ييرباتِٗ دٚ تٛقعيياتِٗ املعتييال٠ ممييا 

   .158ٚايبرث عٔ إجاباي هلا  

 ايتعرٜواي ايسابك١ دْٗا تتول عٝعٗا يف:  َٜٔٚتضح 
  ٕا٭ذداث املتٓاقض١ عبار٠ عٔ دْصط١ دٚ َٛاقط تع١ًُٝٝ ست ٠.د 
  .دْٗا تٗدف إىل جاب ا٫ْتباٙ ٚتٛيٝد شعٛرًا لا ًًٝا يًرلب١ يف ذٌ ايتٓاقيف 
  .دٕ ْتا٥حٗا تأتٞ بصهٌ شتايط يتٛقعاي ايت٬َٝا 

ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ بأْٗييا: َٛاقييط تعًُٝٝيي١  دراسيي١ اذتايٝيي١تععييرف اي ٘ٚبٓييا٤ عًٝيي
ملعًُيي١ تييأتٞ ْتا٥حٗييا َتٓاقضيي١ َٚليياٜر٠ ملييا تتٛقعيي٘ املتعًُيي١ ا٭َيير اييياٟ  صييُُٗا اتع

َعًَٛي١  ٜعي  ايدٖص١ يدٜٗا َٚئ ،يِ ذيخ ا٫سيتط٬  ٚإ،يار٠ ايدافعٝي١ يًٛقيٍٛ إىل        
 ٖاا ايتٓاقيف. جدٜد٠ ـٌ بٗا

  أهداف استلدام إسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة 
دبييييٛ ذًُٝيييي١  ٚ (Vernbekk, & Norris ,1997 985ْييييٛرٜ  ٚف ْبٝييييو    اتوييييل

،يييي٬ث دٖييييداف ر٥ٝسيييي١ حتككٗييييا إسييييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييييداث    عًيييي٢ حتدٜييييد  ( 26  2,,9 
 املتٓاقض١ ٖٞ: 

 ٚتعيدٌٜ َوياِٖٝ ايت٬َٝيا ىلٝيث تهيٕٛ عًُٝي١       ايبٓيا٤ املعيريف    ايعٌُ ع٢ً تطٜٛر
ٚتُٓٝيي١ ايترصييٌٝ املعييريف  ٚانتسيياب املٗيياراي ايتوه ٜيي١ ٚعًُٝيياي    َٚٛضييٛع١ٝ 

 .ايعًِ
 عئ ارٜيل ايسيعٞ     ت٬َٝا عٔ ايعًّٛ ىلٝث تهٕٛ دنيير لقي١  تصرٝح تصٛراي اي

 ٗيياراي اسيييتخداّ املهتبيياي ٚتٓظييِٝ ادتييداٍٚ ٚايبٝاْييياي    ملانسيياب املييتعًُني    إىل
 َٗاراي إجرا٤ ايتحارب ٚا٭ْصط١ ايع١ًُٝ ٚاستخداّ ا٭لٚاي.ٚ
  ات١ُٝٓ    ِ  جتاٖاي ايت٬َٝا ضتٛ ايعًّٛ ىلٝث ٜصيبح هليا لٚرًا َرناٜيا يف ذٝياتٗ

بداعٞ ٚإ،ار٠ ايدافعٝي١  ٗاراي ايتوه  ايٓاقد ٚا ٢ً انساب املتعًُني ملٚايعٌُ ع
  .يًتعًِ

ٜٚتضح يًباذي١ مما سبل دٕ ٖياٙ ا٭ٖيداف تتويل َيع دٖيداف تيدرٜ  ايعًيّٛ يف        
َسيياعد٠ ايت٬َٝييا عًيي٢ فٗييِ ٚتوسيي  ايظييٛاٖر باسييتخداّ ايطييرم ايعًُٝيي١ ٚلييرس     

ٚحتًٝيييٌ املعًَٛييياي ٚايتركيييل َييئ  بييياٚرٖا بايتيييدرٜخ عًييي٢ ا٫سيييتكرا٤ ٚا٫سيييتٓتاد  
 ٞ ٚ   ٜت قييرتٗا  ٚبايتيياي ايورقيي١ ييي٘ يًتحرٜييخ    تتيياحركييل ايُٓييٛ املتهاَييٌ يًُييتعًِ 

 ٚا٫نتصاف بٓوس٘ مما ٜساعدٙ ع٢ً ايتهٝط َع املستحداي اي١َٝٛٝ.
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    مزاحل اسرتاتيذية االحداخ املتهاقضة 

٬ث ر بيييي يييإٕ اسيييتخداّ إسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ يف تيييدرٜ  ايعًيييّٛ      
     ٔ ٍ  َراذييٌ دعييع عًٝٗييا نيي٬ً َيي  ٚايبًٝسيييٞ (4,,9  ( ٚسيياث ,Freidl 1997  فرٜييد

سيييرتٛي ٚ (9,12ٜيييْٛ   ( 9,12ٚ  ٚايعييياْٞ ( ٚايعبيييٛس2,,9  ( ٚدبيييٛ ذًُٝييي4١,,9 
 ( ٖٚٞ نايتايٞ:9,16  ٚايسرذإ

    مزحلة تكديم احلدخ املتهاقض 
  ٚتٜيييال٠ ٜيييتِ يف ٖييياٙ املرذًييي١ عيييرض اذتيييدث املتٓييياقيف دتييياب اْتبييياٙ ايت٬َٝيييا

ٚتصحٝعِٗ ع٢ً إيكا٤ ا٭س١ً٦ ذيٍٛ ايتٓياقيف املكيدّ  ٚيًٛقيٍٛ      ِٗ يًتعًِ ييلافعٝت
إىل اهليييدف املٓصيييٛل ٜتطًيييخ َييئ املعًيييِ ايتخطيييٝ، ادتٝيييد هلييياٙ املرذًييي١  ٚ هٓييي٘    

( ,Appleton, 1997 305ايي٬ث اين دٚرلٖيا دبًتيٕٛ    ا سرتاتٝحٝاي استخداّ دذد 
 يتايٞ:يف تكدِٜ اذتدث املتٓاقيف ٖٚٞ نا

   إسرتاتٝح١ٝsuchman, 1966   َعر  دٚ لياَيف  ٖٚياا (: ٚفٝٗا ٜتِ تكدِٜ ذدث 
اذتيييدث إَيييا دٕ ٜهيييٕٛ يف قيييٛر٠ ْصيييامي دٚ سييي٪اٍ َييئ املعًيييِ ٜٚعكبييي٘ دسييي١ً٦ َييئ     
ايت٬َٝييا إىل املعًييِ ٚنييايو ذييٛار ايت٬َٝييا فُٝييا بٝييِٓٗ ملٓاقصيي١ ايتوسيي اي      

ٜعرهيِ عًي٢ توسي اي    ٚايعرٚض اين قاَٛا بٛضعٗا َع ا٭ ا يف ا٫عتبار  بإٔ ٫ 
 ٚاقرتاذاي ايت٬َٝا بايصٛاب دٚ ارتطأ. 

   إسرتاتٝح١ٝliem, 1987    ٚفٝٗا ٜتِ تٛضٝح اذتدث املتٓاقيف َئ  ي٬ٍ شيرح :)
املعًِ يًريدث ٜٚصيٌُ  ييو تٓوٝيا املعًيِ يًتحربي١ بٓوسي٘ ٚإيكيا٤ ا٭سي١ً٦ عًي٢           

 ايسابك١.  ايت٬َٝا ٚنايو دٕ ٜأتٞ بأَي١ً َٔ  رباي ايت٬َٝا َٚعرفتِٗ
    إسيرتاتٝح١ٝFreidl, 1995):       ٚفٝٗيا ٜٛاجي٘ املعًيِ ايت٬َٝيا باذتيدث املتٓيياقيف

َباشر٠  ذٝث ٜكيّٛ ايت٬َٝيا  ٓاقصي١ اذتًيٍٛ املُهٓي١ يًتٓياقيف يف زتُٛعياي        
 قل ٠ لٕٚ دٕ ٜتد ٌ املعًِ دٚ ٜٛج٘ دٟ دس١ً٦ يًت٬َٝا.

ا سييرتاتٝحٝاي ايييي٬ث ايسييابك١  ٚيف ايدراسيي١ اذتايٝيي١ مت ايتٜٓٛييع يف اسييتخداّ   
ٚ يييو ذسييخ َييا دَهيئ تييٛف ٙ َيئ دذييداث َتٓاقصيي١ يهييٌ َٛضييٛ  َيئ املٛضييٛعاي   

 املختار٠.

 التهاقض    حل مزحلة البحح عو 
بعد إ،ار٠ ايت٬َٝا عٔ ارٜل تكدِٜ اذتدث املتٓاقيف ٫بيد َئ تاٜٚيد ايت٬َٝيا     

ايت٬َٝيييا إيٝٗيييا   صييالر اييييتعًِ املٓاسيييب١ نايهتيييخ َٚٛاقيييع ا ْرتْيييت ٚيويييت ْظييير 
ٚتصييحٝعِٗ عًيي٢ َٛاقيي١ً ايبرييث ٚعييدّ ايٝييأس دٚ ايتٛقييط عٓييد ٚجييٛل قييعٛباي يف    

 ذٌ ايتٓاقيف.

دْيي٘ يف ٖيياٙ املرذًيي١ ٜهييٕٛ ايوضييٍٛ    (leweelen, 2012, 15ٜٚ٪نييد يٝييًٜٛني   
ٚا٫ٖتُاّ ٚايتسا٩ٍ ٚايصلط ٖٞ احملرناي اين تدفع ايت٬َٝا ٫ تبار اذتيدث دٚ  

َٗياراي عًُٝي١ نامل٬ذظي١ ٚايتٓبي٪ ٚتسيحٌٝ ايبٝاْياي       ايتٓاقيف ٚ يو باسيتخداّ  
ايورضييٝاي ممييا ٜتييٝح ايورقيي١ ذتييدٚث تواعييٌ دنييير عُكييًا َييع اذتييدث          ١ٚقييٝال

 َٛضٛ  ايدراس١ ٜٚاٜد َٔ إَها١ْٝ ت١ُٝٓ فِٗ دفضٌ.
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ٚتر٣ ايباذي١ يف ض٤ٛ َيا سيبل دٕ ٖياٙ املرذًي١ حتتياد يٛقيت دايٍٛ َئ املراذيٌ          
اّ بايعدٜييد َيئ املٗيياراي اييين حتكييل ييي٘ ايوٗييِ   ا٭ يير٣ ذتيي٢ ٜتسيي٢ٓ يًتًُٝييا ايكٝيي 

 ايعُٝل يًردث َٛضٛ  ايدراس١.

  مزحلة التوصل إىل حل التهاقض 
( إىل دٕ ٖييياٙ املرذًييي١ تٗيييدف إىل تصيييحٝع ايتًُٝيييا عًييي٢ 16  4,,9ٜصييي  سييياث  

ايٛقيييٍٛ إىل ذيييٌ ايتٓييياقيف بٓوسييي٘ عييئ ارٜيييل ايعدٜيييد َييئ عًُٝييياي اييييرب، بيييني    
يف تٓوٝياٖا بٓوسي٘ د،ٓيا٤ ذيٌ اذتيدث املتٓياقيف ٚبيني        ا٭ْصط١ املباشر٠ ايين سياِٖ   

 عًُٝاي ايورص املختًو١.

( إىل دٕ ايطايييخ سييٝتعًِ يف ٖيياٙ املرذًيي١ امل٬ذظيي١    221  1222ٜٚضييٝط سييعٝد   
ٚايتحارب ٚعع ايبٝاْاي ٚإصتيات املُٗياي ٚاملٗياراي املتعًكي١ بعًُٝياي اييتعًِ ٜٚظيٌ        

ىلييٌ ايتٓيياقيف  ٚبايتييايٞ سييٛف    سييتعدال يسييُا  ايٓتٝحيي١ املتعًكيي١    اايطايييخ عًيي٢  
روا  ٖٓ٘  ٖٚاا دفضيٌ َئ ا٫سيتُا  إىل توسي  زتيرل ييبعيف ايكٛاعيد ايٓظرٜي١         ٜع

 املٛجٛل٠ يف ايهتاب.

َئ   تتيأيط َراذٌ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقضي١   ٚبٓا٤ ع٢ً َا سبل ٜتضح دٕ
َٛقييط ستيي  دٚ   عيئ ارٜييل تبييدد بتكييدِٜ اذتييدث املتٓيياقيف إَييا    َرتابطيي١ طييٛاي 

ي  اْتبياٙ امليتعًِ ٚلافعٝتي٘ يًبريث عئ ذيٌ هلياا ايتٓياقيف         ٜعي ٚ ٜعيدٖض  دٚ يليا سي٪اٍ  
يهيٞ ٜصيٌ يف ايٓٗاٜي١ اىل ذيٌ     ٚايتحيارب   عٔ ارٜيل قٝاَي٘  حُٛعي١ َئ ا٭ْصيط١     

 هلاا ايتٓاقيف.

 يف إسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة  العلوم دور معلم 
ٜكييّٛ لٚر املعًييِ ايتكًٝييدٟ عًيي٢ ا٫ٖتُيياّ بانتسيياب املعرفيي١ يييد٣ املييتعًِ فكيي،   
ٚايرتنٝييا عًيي٢ عًُٝيي١ اذتوييظ ٚاسييرتجا  املعرفيي١  ٚيهيئ عٓييدَا ٜسييتخدّ املعًييِ         
ٜععيييني  إسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ فإْييي٘ ٜهيييٕٛ َيييي ًا ًَٚيييُٗا َٚٛجٗيييًا  نُيييا 

َتٓاقض١ دٚ دس١ً٦ ست ٠   ايت٬َٝا ع٢ً ايبرث ٚايتكصٞ َٔ  ٬ٍ عرض دذدا،ًا
   ٔ   2,,9( ٚدبيٛ ذًُٝيي١   191 – ,19  9,11( ٚقطيٝ،   102  7,,9ْييٛر   ٜٚتويل ني٬ً َي

ٞ ( 164ٚ  9,12( ٚايعبييييٛس ٚايعييييياْٞ   ,6 – 22 يف حتدٜيييييد ( 120-126  9,12  قرْيييي
ا٭لٚار ايييين ٜكيييّٛ بٗيييا املعًيييِ يٓحييياح اسيييتخداّ إسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١      

 ٚتتُيٌ يف ا٭تٞ:
 ٕٜعصيُِ َٛاقيط َٚصيه٬ي ٚدسي١ً٦          ٜع د ل  َئ ارٜكي١ ختطٝطي٘ يًيدرٚس ىلٝيث 

صييحعِٗ عًيي٢  ي ِٖ ٚتاٜييد َيئ لافعٝييتِٗ يًييتعًِ ٚتع  جتيياب اْتبيياٙ ايت٬َٝييا ٚتعيي  
 ت١ُٝٓ ايتوه .

 ٜع ٛفر َصالر ٚدلٚاي  ارجٝي١ َتٓٛعي١   دٕ ٫ ٜعتُد ع٢ً ايهتاب املدرسٞ فك، ٚدٕ 
 د َٔ س٬َتٗا. نايهتخ ٚشرا٥، ايوٝدٜٛ ٚاملخترب ٚدٕ ٜتأن

 ٜع ٜعدٕ  را٥ٗيِ   آصحعِٗ عًي٢ املٛاقي١ً ٚإبيدا٤    ٬ذظ ع١ًُٝ ايبرث يد٣ ايت٬َٝا ٚ
 لٕٚ تٛجٝ٘ دٟ ْكد إيِٝٗ.

    ٜع ٜععدٍ َٔ ايب٦ٝي١ ايصيو١ٝ  يا  ٥٬يِ إسيرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ ٚايعُيٌ      دٕ 
 يف زتُٛعاي قل ٠. 
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 عٌ ٖاٙ ا٭فهار جيا٤ًا  دٕ ٜ٪َٔ بواع١ًٝ ا سرتاتٝح١ٝ ٚا٭فهار اين حتتٜٛٗا ٚجي
 َٔ ا اار املواُٖٝٞ ارتاه ب٘ شخصًٝا.

        تٓظيييِٝ ىليييث ايت٬َٝيييا َييئ  ييي٬ٍ تٛضيييٝح املصيييه٬ي دٚ إرشيييالِٖ إىل ا٭لٚاي
 املٓاسب١ ٚا تبار استٓتاجاتِٗ  ٚتعاٜا املٓطك١ٝ َٓٗا. 

 ٜع ٓٛ  يف استخداّ دسايٝخ ايتكيِٜٛ اذتدٜيي١ َييٌ امل٬ذظي١ ٚنتابي١ ايتكيارٜر       دٕ 
 ا٭لا٤ ايعًُٞ  ٚدٕ ٜتخ٢ً عٔ ارم ايتكِٜٛ ايتكًٝد١ٜ.ٚتكِٜٛ 

  :ٚتضٝط ايباذي١ إىل  يو 
     ت تاٜٚد ايت٬َٝا ببعيف ايتًُٝراي ايع١ًُٝ نًُا يياّ ا٭َير دٚ عٓيد تصيتع

 دفهارِٖ. 
    عدّ ايسُاح يًت٬َٝا با٫ْتكاٍ إىل َصه٬ي فرع١ٝ ٫ ع٬ق١ هليا باملصيه١ً

 ا٭ساس١ٝ.  
  ٜتُسييهٛا بييردٟ دٚ باعتكييال َعييني َييا ث تدعُيي٘  َسيياعد٠ ايت٬َٝييا عًيي٢ د٫

 ايٓتا٥خ ٚا٭لي١.
 .ِٗٓٝإعطا٤ ايت٬َٝا ذر١ٜ املٓاقص١ ٚتبالٍ ا٭فهار فُٝا ب 

 علم يف إسرتاتيذية األحداخ املتهاقضة تدور امل 
يًُييتعًِ لٚر فعيياٍ يف ايييتعًِ بإسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ فعٓييدَا ٜٛاجيي٘     

ذًٍٛ عٓد٥ا  َا ٖٛ َستكر عٓدٙ َٔ آرا٤ دٚ دفهار دٚايتًُٝا َٛقط دٚ فهر٠ تترد٣ 
ـدث عٓدٙ تٓياقيف َعيريف مميا ٜدفعي٘ إىل ايبريث ٚايتكصيٞ ذتيٌ ٖياا ايتٓياقيف           

ٜٚ   ٔ ( leweelen, 2012, 135-136( ٚيٝيًٜٛني   ,16  2,,9دبيٛ ذًُٝي١     تويل ني٬ً َي
ٚفكييييًا دلٚار املييييتعًِ  يف حتدٜييييد( 124- 120  9,12( ٚقرْييييٞ  192  9,11ٚقطييييٝ،  

 : سرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ ٚفكًا يٮتٞ
      ٜكيييّٛ بيييدٚر ْصييي، يف عًُٝييي١ اييييتعًِ ذٝيييث ٜكيييّٛ قُيييع ايبٝاْييياي  اي ايع٬قييي١

رٚض ٚا تبييار قييرتٗا ٚايٛقييٍٛ إىل  وييباملصييه١ً ٚتٓظُٝٗييا ٚتبٜٛبٗييا ٚقييٝال١ اي 
ايورضيي١ٝ ايصييرٝر١  ٚتٓصييٝ، اذتييٛار عيئ ارٜييل تٛجٝيي٘ ا٭سيي١ً٦ ذييٍٛ اذتييدث  

 إىل تعُُٝاي َٚبال٨ ٚممارس١ ايتوه  املستكٌ. إىل املعًِ ٚايٛقٍٛ
    ٜعُييٌ بصييهٌ عيياعٞ عيئ ارٜييل اذتييٛار َييع اٯ ييرٜٔ ٚتكبييٌ آرا٤ٖييِ ٚاملصييارن١

 َعِٗ يف ا٭ْصط١. 
  .ٜتٛقٌ إىل ذٌ ايتٓاقيف اياٟ ٜٛاجٗ٘  اتًٝا 

 سرتاتيذية األحداخ املتهاقضة إ مزايا 
 ٔ ًُٝإ سييييٚ (122-102  7,,9( ْٚييييٛر  10-16  4,,9سيييياث   ٜتوييييل نيييي٬ً َيييي

( ٚايعبييييٛس ,16- 122  9,12تٜتييييٕٛ  ٚ( 217  9,19( ٚاذتًٝيييي١  970-974  2,,9 
 :يف إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ يف إعاٍ َااٜا( 160-166  9,12ٚايعاْٞ  

 طيٛر يدٜي٘ ايكيدر٠ عًي٢ تهيٜٛٔ      تع امما ٜعا دْٗي  ٘تاٜد َٔ لافع١ٝ ايتًُٝا ٚمحاس
 املعرف١ ايع١ًُٝ ٚبايتايٞ جعًٗا جا٤ًا َٔ ْظاَ٘ املعريف. 

 ُٓييٞ ايييتوه  ايعًُييٞ يييد٣ ايت٬َٝييا  إ  دْٗييا تتطًييخ ت٦ٝٗيي١ َٛاقييط  َصييه١ً(       تع
تسييتًاّ اسييتخداّ اييرم ايعًييِ ٚتاقيي١ ايطرٜكيي١ ايعًُٝيي١ يف ايبرييث ٚايييتوه       

 ٚإجرا٤ ايتحارب ايع١ًُٝ.
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 ٜعتعتُد ع٢ً ايتحر ملد٣ ايطٜٛيٌ  انير٠   ع٢ً اعد ٜخ ذٝث دٕ ايتعًِٝ ايتحرٜيب 
 ق١ٜٛ يسبخ بسٝ، ٖٛ دٕ املعًَٛاي مت بٓا٩ٖا نٓتٝح١ ملد ٌ عُٝل يف ايتعًِ.

  هسخ ايت٬َٝا اجتاًٖا إجيابًٝا ضتٛ ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٚايعٌُ يف زتُٛعاي. تع 
 ٫تياإ املعيريف   ٛيد ٖاٙ ا سرتاتٝح١ٝ تعارض َعريف  ٜي٪لٟ إىل ذايي١ َئ عيدّ ا    تع

اين تدفع ايتًُٝا إىل ايبرث ٚا٫ستكصا٤ ٚاستخداّ َٗاراي اييتوه  يًتٛقيٌ   
 ٚايٛقٍٛ إىل ذاي١ َٔ ا٫تاإ املعريف.  عارضًتيإىل توس  

  تٗتِ ببٓا٤ ايتًُٝا َٔ ذٝث ،كت٘ ٚاعتُالٙ ع٢ً ايٓو  ٚشعٛرٙ با صتات ٚتٜال٠
 ٚتطٜٛر َٛاٖب٘.  َ٘ست٣ٛ اُٛذ

 ن١ ارترباي بني ايت٬َٝا ٚبني ايت٬َٝا ٚاملعًِ.تعتُد ع٢ً َصار 
 َوّٗٛ ايااي  ٚتاٜد َٔ َسيت٣ٛ ايتٛقعياي ييد٣ ايت٬َٝيا َئ ذٝيث َيد٣        تع ُٞٓ

ُٓييٞ املٛاٖييخ ٚايكييدراي اسييتطاعت٘ يتركٝييل املُٗيياي ايعًُٝيي١ اييين ٜهًييط بٗييا  ٚتع 
 ا٫ ر٣ نُا يف قدراي ايتخطٝ، ٚايتٓظِٝ ٚايتواِٖ ٚحتٌُ املس٦ٛي١ٝ.

  ا٫ستكصييا٤ ٚا٫نتصيياف ٚا٫ستوسييار   (ٓييد ايت٬َٝييا عًُٝيياي  َٗيياراي  ُٓييٞ عتع
ايعًُيييييٞ نُييييييا يف امل٬ذظييييي١ ٚايكٝيييييياس ٚايتصيييييٓٝط ٚايتوسيييييي  ٚا٫سييييييتد٫ٍ    

 ٚايتحرٜخ.

  الدراسات الشابكة 
( لراسييي١ ٖيييدفت إىل ايهصيييط عييئ د،ييير اسيييتخداّ    2,,9ايبٝييياتٞ َٚٗيييدٟ   دجييير٣ 

اييياْٞ املتٛسي، ٚتوه ٖئ    ارٜك١ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ يف حتصيٌٝ اايبياي ايصيط      
ايعًُيٞ يف َيال٠ ا٭ذٝيا٤  ٚاسيتخدّ ايباذييإ امليٓٗخ شيب٘ ايتحيرٜيب  ٚتهْٛيت عٝٓيي١          

  مت تكسيُُٝٗا  َٔ اايباي ايصط ايياْٞ املتٛس، بايعرام ( اايب4,١ايدراس١ َٔ  
باسيييتخداّ ارٜكييي١   ٔ( اايبييي١ لرسييي ,2إىل زتُيييٛعتني  جترٜبٝييي١ ٚعيييدل دفرالٖيييا     

باسيتخداّ ايطرٜكي١    ٔ( اايبي١ لرسي  ,2ٚضابط١ ٚعيدل دفرالٖيا    املتٓاقض١   ثا٭ذدا
ايتكًٝدٜييي١  ٚدعيييد يليييرض ايدراسييي١ ا تبيييار حتصيييًٝٞ َٚكٝييياس يًيييتوه  ايعًُيييٞ       

ييد٣  ٚدظٗري ايٓتا٥خ دٕ ارٜك١ ا٭ذداث املتٓاقض١ دلي إىل رفع َست٣ٛ ايترصٌٝ 
 .يطايباي ٚنايو رفع َست٣ٛ ايتوه  ايعًُٞ يدٜٗٔا

   ٚ ٕ نُيا دجير٣ باربٛسيا  لراسي١ ٖيدفت إىل    ( (Barbosa & others, 2011آ يرٚ
ا٭ذييداث املتٓاقضيي١   ٚايكييِٝ ايعًُٝيي١ يطيي٬ب اهلٓدسيي١ يف    ١سييرتاتٝحٝإَعرفيي١ د،يير 

ٚتهْٛيت     ٚقيد اسيتخدّ ايبياذيٕٛ امليٓٗخ شيب٘ ايتحيرٜيب       بأَرٜهيا  املرذ١ً ادتاَعٝي١ 
( 42َهْٛيي١ َيئ   إىل زتُييٛعتني  جترٜبٝيي١ ٗاٚمت تكسييُٝ ( اايبييًا 192ايعٝٓيي١ َيئ  

( 40َهْٛي١ َئ     باسيتخداّ اسيرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ ٚضيابط١      ٛالرسي  اايبًا
بايطرٜك١ ايتكًٝد١ٜ ٚدظٗري ْتا٥خ ٖاٙ ايدراس١ دٕ ٖٓاى د،ير ٚاضيرًا    ٛالرس اايبًا

ا٭ذداث املتٓاقض١ يف ت١ُٝٓ املواِٖٝ ايعًُٝي١ َئ  ي٬ٍ جياب اْتبياٙ       ١سرتاتٝحٝ 
 .هني يف ايتعًِ  ٟ املع٢ٓايطًب١ ٚجعًِٗ َُٓٗ

،ر استخداّ ارٜكي١  د( لراس١ ٖدفت إىل ايهصط عٔ 9,11املعُٛرٟ   نُا دجر٣
ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ يف حتصيييٌٝ اييي٬ب ايصيييط ايرابيييع ايعًُيييٞ يف َيييال٠ ايوٝاٜيييا٤     
    ٞ  ٚتوه ٖييِ ا بييداعٞ ٚاقتصيير ايبرييث عًيي٢ عٝٓيي١ َيئ ايي٬ب ايصييط ايرابييع ايعًُيي
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زتُيييٛعتني  زتُٛعييي١  عًييي٢  قيييد ٚتعيييٛا  ًا( اايبييي,4ٚبًيييغ عيييدل دفرالٖيييا    بيييايعرام 
  لرسييٛا باسييتخداّ ارٜكيي١ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١   ًا( اايبيي,2ٚعييدل ا٬بٗييا   جترٜبٝيي١

لرسٛا باستخداّ ايطرٜكي١ ا٫عتٝالٜي١     ًا( اايب,2ٚعدل ا٬بٗا   ٚزتُٛع١ ضابط١
ٚدعييد ايباذييث دلٚاي ايبرييث ُٖٚييا ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ يف َييال٠ ايوٝاٜييا٤ ٚا تبييار      

ىل دْيي٘ ٜٛجييد فييرم  ٚ ل٫ييي١ اذصييا١ٝ٥ إٚتٛقييٌ ايباذييث   َكٝيياس ايييتوه  ا٫بييداعٞ
طرٜكييي١ ا٭ذيييداث ي ًابيييني َتٛسييي، لرجييياي اجُٛعييي١ ايتحرٜبٝييي١ ايييين لرسيييت ٚفكييي   

املتٓاقضيييي١ َٚتٛسيييي، لرجيييياي اجُٛعيييي١ ايضييييابط١ اييييين لرسييييت ٚفييييل ايطرٜكيييي١        
 .ا٫عتٝال١ٜ يصا  اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ

ٗدفت ايتعييييرف عًيييي٢ فاعًٝيييي١ اسييييت اييييين ( 9,19عٝد  عبييييد ايييييٛارث ٚسييييٚلراسيييي١ 
يف تعيدٌٜ ايتصيٛراي ارتاا٦ي١ يف ايوٝاٜيا٤ ٚتُٓٝي١       ا٭ذيداث املتٓاقضي١   ١سرتاتٝحٝإ

ايتوه  ايٓاقد يد٣ اايباي ايصط ا٫ٍٚ ايياْٟٛ  د١ٜٓ ايطا٥ط  ٚقد اسيتخدَت  
ًٝا َيئ ارٖييا عصييٛا٥ ٝٚتهْٛييت ايعٝٓيي١ اييين مت ا ت   ايباذيتييإ املييٓٗخ شييب٘ ايتحييرٜيب  

ٝ إزتُييٛعتني إذيييداُٖا جترٜبٝيي١ لرسيييت باسيييتخداّ    ايتٓييياقيف املعيييريف  ١ سييرتاتٝح
( اايبيي١  92ضييُت نييٌ زتُٛعيي١    ٚا٭ يير٣ ضييابط١ لرسييت بايطرٜكيي١ ايتكًٝدٜيي١ 

  ٚاسييييتخدَت ايباذيتييييإ ا تبييييارٜٔ  ا٭ٍٚ: ا تبييييار تعييييدٌٜ ايتصييييٛراي ارتاا٦يييي١    
ٚدظٗري ْتا٥خ ايدراس١ ٚجيٛل    ٚايياْٞ: ا تبار يكٝاس ايتوه  ايٓاقد َٔ إعدالُٖا

بيييني َتٛسييي، لرجييياي دفيييرال اجُٛعييي١ ايتحرٜبٝييي١ َٚتٛسييي،   ًافيييرٚم لايييي١ اذصيييا٥ٝ
لرجاي دفرال اجُٛع١ ايضابط١ يف ايكٝاس ايبعيدٟ يهي٬ ا٫ تبيارٜٔ يصيا  دفيرال      

 .اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ

ايهصييط عيئ د،يير إسييرتاتٝح١ٝ    اييين اسييتٗدفت ( 9,12ايعبييٛس ٚايعيياْٞ   ٚلراسيي١ 
ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ يف انتسيياب املويياِٖٝ ايعًُٝيي١ ٚتُٓٝيي١ ا٫جتاٖيياي ايعًُٝيي١ يف      

ا٭رلٕ  ٚيتركٝييل  يييو مت بيي تييدرٜ  ايعًييّٛ يييد٣ اايبيياي املرذًيي١ ا٭ساسيي١ٝ ايعًٝييا
ا٭ٚىل ا تبيييار حتصيييًٝٞ يكٝييياس انتسييياب املوييياِٖٝ    هلييياٙ ايدراسييي١ نيإعيييدال دلاتييي

اي ايصط اييأَ ا٭ساسٞ  ٚاييا١ْٝ َكٝاس ا٫جتاٖاي ايع١ًُٝ  ايع١ًُٝ يد٣ اايب
 جترٜبٝيي١  ٚمت تكسييُٝٗا إىل زتُييٛعتني   ( اايبيي١   26ايدراسيي١ َيئ     ٚتهْٛييت عٝٓيي١ 

َهْٛي١ َئ    ٚضيابط١   بإسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ ٔلرس ( اايب69١َه١ْٛ َٔ  
ٚجيييٛل د،ييير لاٍ   د،بتيييت ْتيييا٥خ ايدراسييي١ ٚ بايطرٜكييي١ ا٫عتٝالٜييي١  ٔلرسييي ( اايبييي69١ 

إذصييا٥ٝا  سييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ يف انتسيياب املويياِٖٝ ايعًُٝيي١ ٚتُٓٝيي١    
 ايباي.اجتاٖاي ايط

ايهصييييط عيييئ فاعًٝيييي١ اسييييرتاتٝحٝن     اييييين اسييييتٗدفت ( 9,12ٜييييْٛ   ٚلراسيييي١ 
املتصييابٗاي ٚاملتٓاقضيياي يف تليي  املويياِٖٝ ا٫ذٝا٥ٝيي١ يييد٣ اايبيياي ايصييط ايييياْٞ        

( اايب١ ,7اي َا ٚرا٤ املعرف١ يدٜٗٔ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبرث َٔ  املتٛس، ٚت١ُٝٓ َٗار
      ٌ ٚاي٬تييٞ ا ييرتٕ عصييٛا٥ًٝا     َيئ اايبيياي ايصييط ايييياْٞ املتٛسيي، يف َدٜٓيي١ املٛقيي

دعتُيد  ٚقيد  ىل شعبتني بأعدال َتسيا١ٜٚ متيي٬ٕ اجُيٛعتني ايتحيرٜبٝتني      إ ٚتعٔٚ
اي ا٫ تبييار ني  تايتصييُِٝ ايتحييرٜيب ايكييا٥ِ عًيي٢ اسييتخداّ زتُييٛعتني َتهيياف٦     

 ( اايب20١ٚاين تهْٛت َٔ   ايبعدٟ( ٖٚٞ: اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ ا٭ٚىل  – ايكبًٞ 
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تهْٛييت َيئ  ايياْٝيي١ ايتحرٜبٝيي١ دَييا اجُٛعيي١  لرسييت ٚفييل اسييرتاتٝح١ٝ املتصييابٗايٚ
تهْٛيت دلٚاي ايبريث َئ ،٬،ي١     ٚ  لرسيت ٚفيل اسيرتاتٝح١ٝ املتٓاقضياي    ٚ ( اايب20١ 

  املويييياِٖٝ ا٫ذصييييا١ٝ٥ ايسييييابك١  اي ايوٗييييِ ارتيييياا٧ا تبيييياراي  ا٭ٍٚ: تصييييخٝص 
ا٫ تبييار ايبعييدٟ ملعرفيي١ د،يير ا٫سييرتاتٝحٝتني يف تصييرٝح ايوٗييِ ارتيياا٧  ٚايييياْٞ:

ٚدظٗييري    َكٝيياس ملٗيياراي َييا ٚرا٤ املعرفيي١    ٛفٗيي :يايييث دَييا اي  يًُويياِٖٝ ا٫ذٝا٥ٝيي١ 
َيييا ٚرا٤  ايٓتيييا٥خ فاعًٝييي١ اسيييرتاتٝح١ٝ املتصيييابٗاي ٚاملتٓاقضييياي يف تُٓٝييي١ َٗييياراي     

 املعرف١ ٚيف تل  املواِٖٝ .

  التعليل العام على الدراسات الشابكة 
 َٔ  ٬ٍ استعراض ايدراساي ايسابك١ تبني َا ًٜٞ:

     ق١ً ايبرٛث ٚايدراساي ايسابك١ اين ابكت إسيرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضي١ يف
كييت املًُهيي١ ايعربٝيي١ ايسييعٛل١ٜ  ذٝييث ث ٜييتِ ايعيييٛر إ٫ عًيي٢ لراسيي١ ٚاذييد٠ اب       

ٖٚييٞ لراسيي١ عبييد   -يف ذييدٚل عًييِ ايباذييي١  –إسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١  
 (.9,19ايٛارث ٚسعٝد  

   ٞتصابٗت عٝع تًو ايدراساي َع ايدراس١ اذتاي١ٝ يف زتاٍ املال٠ ايع١ًُٝ ٖٚي
 ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ.

         ٘تصابٗت ايدراس١ اذتاي١ٝ َيع عٝيع ايدراسياي ايسيابك١ يف اسيتخداّ امليٓٗخ شيب
ايكا٥ِ ع٢ً ايتصُِٝ ايكبًٞ ٚايبعدٟ جُٛعتني: جترٜب١ٝ ٚضيابط١   ايتحرٜيب

 (.9,12باستيٓا٤ لراس١ ْٜٛ   
          اةبكت عٝع تًو ايدراسياي عًي٢ عٝٓياي شتتيار٠ َئ َراذيٌ لراسي١ٝ شتتًوي١

 (2,,9ني٬ً َئ ايبٝياتٞ َٚٗيدٟ        جاَع١ٝ ٚ،ا١ْٜٛ ٚابتدا٥ٝي١(  باسيتيٓا٤ لراسي١   
دراسييي١ اذتايٝييي١ يف ايتطبٝيييل عًييي٢ عٝٓييي١   ٚايييين تصيييابٗت َيييع اي  (9,12ٜٚيييْٛ   

 شتتار٠ َٔ املرذ١ً املتٛسط١.
  تٓٛعت دلٚاي ايكٝاس املستخد١َ يف تًو ايدراساي تبعًا يتٓٛ  دٖدافٗا  يف ذني

يف  (9,11ٚاملعُٛرٟ   (2,,9لراس١ ايبٝاتٞ َٚٗدٟ  تصابٗت ايدراس١ اذتاي١ٝ َع 
ًا ٫ يت٬ف املٛضيٛعاي   تي٘  تبعي  قٝاس ايترصيٌٝ املعيريف  َيع ا يت٬ف ستتي٣ٛ دلا     

 .املختار٠

  فزضيات الدراسة 
( بيييني َتٛسيييطٞ 0,0,ٛجييد فيييرٚم  اي ل٫ييي١ إذصيييا١ٝ٥ عٓييد َسيييت٣ٛ ايد٫ييي١      ٜ

لرجيياي تًُٝييااي اجُييٛعتني ايتحرٜبٝيي١ ٚايضييابط١ يف ايتطبٝييل ايبعييدٟ ٫ تبييار     
 يصا  اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ. املعريفايترصٌٝ 

 إدزاءات الدراسة والتحليل اإلحصائي  
  مههر الدراسة 

يتركٝييل ٖييدف ايدراسيي١ اعتُييدي ايباذييي١ املييٓٗخ شييب٘ ايتحييرٜيب  ٚقييد اتبعييت         
ايباذييييي١ تصيييييُِٝ اجُيييييٛعتني ايتحرٜبٝييييي١ ٚايضيييييابط١  اي ا٫ تبيييييارٜٔ ايكبًيييييٞ  
ٚايبعييدٟ  ٚقييد مت تييدرٜ  اجُٛعيي١ ايتحرٜبٝيي١ باسييتخداّ اسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث       

 ك١ ايتكًٝد١ٜ.املتٓاقض١ ٚتدرٜ  اجُٛع١ ايضابط١ بايطرٜ
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  جمتمع الدراسة 

ٜتهييٕٛ زتتُييع ايدراسيي١ َيئ عٝييع تًُٝييااي ايصييط ايييياْٞ املتٛسيي،  اي٬تييٞ        
 ٜدرسٔ يف املدارس اذته١َٝٛ  ايتابع١  لار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  د١ٜٓ َه١ املهر١َ.

  عيهة الدراسة 

اقتصري ع١ٓٝ ايدراس١ ع٢ً تًُٝيااي ايصيط اييياْٞ املتٛسي، باملدرسي١ ايتاسيع١       
( تًُٝييا٠  ٚنييإ ا تٝييار املدرسيي١ قصييدًٜا  29 دٜٓيي١ َهيي١ املهرَيي١  ٚايبييايغ عييدلٖٔ   

ٚ يو بسبخ قربٗا َٔ سهٔ ايباذي١  با ضاف١ إىل تٛفر ا َهاْاي ايضرٚر١ٜ ايين  
 تتطًبٗا ايدراس١  نلرف١ َصالر ايتعًِ اي٬ت١َ يت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ايتعًِ.

 الدراسة  مواد 

   اختيار الوحدة الدراسية 

تٝار ٚذيد٠  ايطاقي١ اذترارٜي١ ٚاملٛجياي  َئ نتياب ايعًيّٛ يًصيط اييياْٞ          مت ا 
املتٛس، يًوصٌ ايدراسٞ اييياْٞ  ٚيكيد ٚقيع ا٫ تٝيار عًي٢ تًيو املٛضيٛعاي يعيد٠         

 دسباب َٚربراي  هٔ  نرٖا فُٝا ًٜٞ:
         تصتٌُ ايٛذد٠ ع٢ً عدل َٔ ايظٛاٖر ايعًُٝي١ امليي ٠ ٚايين تبعيث عًي٢ اييتوه

ا  ٚبايتايٞ تاٜد َٔ لافعٝي١ ايتًُٝيااي ي٬ستكصيا٤ ٚايبريث     يف نٝو١ٝ توس ٖ
 ٫جيال ايتوس  ايعًُٞ املٓاسخ ملا ٜٛاجٗٓ٘ َٔ َصه٬ي.

         تصتٌُ ايٛذد٠ ع٢ً عدل نب  َئ املوياِٖٝ ايعًُٝي١ اجيرل٠ ايين ٜصيعخ عًي٢
 ايتًُٝااي فُٗٗا بسٗٛي١ مما ٜ٪لٟ إىل تهٜٛٔ ايتصٛراي ارتاا١٦.

 ٔايتحييارب ٚا٭ْصييط١ ايعًُٝيي١ اييين  هيئ َيئ  ٬هلييا   تتضيئُ ايٛذييد٠ عييدلًا َيي
تهييٜٛٔ َصييه٬ي تععييرض عًيي٢ ايتًُٝييااي بٗييدف ايتييدرٜخ عًيي٢ ذًييٗا ٚبايتييايٞ         

 ت١ُٝٓ قدراي ايتوه  يد٣ ايتًُٝااي.
          هلاٙ ايٛذد٠ دُٖٝي١ يف ذٝيا٠ ايتًُٝيااي ايعًُٝي١ يهْٛٗيا حتتيٟٛ عًي٢ تطبٝكياي

 َباشر٠ يف اذتٝا٠.

  إعداد دليل املعلمة 
ا٫اييي٬  عًييي٢ ايعدٜيييد َييئ ايدراسييياي ايسيييابك١ ايييين تٓاٚييييت اسيييرتاتٝح١ٝ   بعيييد 

ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ قاَيييت ايباذيييي١ بإعيييدال ليٝيييٌ يًُعًُييي١ يتٛجٝٗٗيييا ٚإرشيييالٖا       
يتيييدرٜ  ٚذييييد٠  ايطاقيييي١ اذترارٜيييي١ ٚاملٛجييياي  باسييييتخداّ إسييييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييييداث   

 املتٓاقض١  ٜٚتًخص ستت٣ٛ ايديٌٝ فُٝا ًٜٞ:

 هلدف َٔ ايديٌٝ.املكد١َ: ٚتتضُٔ ا 
 .ْباٙ عٔ إسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ 
 .تٛجٝٗاي يًُع١ًُ بصإٔ تدرٜ  ايٛذد٠ 
   َضييُٕٛ ايٛذييد٠ ايدراسيي١ٝ: ٜٚصييتٌُ عًيي٢ َٛضييٛعاي ايٛذييد٠ ٚارتطيي١ ايآَٝيي١

 يًتدرٜ .
 .دٖداف تدرٜ  ايٛذد٠ 
     ٌعييرض لرٚس ايٛذييد٠: ذٝييث اشييتٌُ ايييدرس عًيي٢ ا٭ٖييداف ا٫جرا٥ٝيي١  ايٛسييا٥

 ٚا٭لٚاي املستخد١َ   ط١ ايس  يف ايدرس  ايتكِٜٛ.ايتع١ًُٝٝ 
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ٚعكخ ا٫ْتٗا٤ َٔ إعيدال ليٝيٌ املعًُي١  مت عرضي٘ عًي٢ زتُٛعي١ َئ احملهُيني         
املتخصصيييني يف زتييياٍ املٓييياٖخ ٚايييرم تيييدرٜ  ايعًيييّٛ  ٚنيييايو بعييييف َعًُيييٞ     
َٚعًُيياي ايعًييّٛ  ٚيف ضيي٤ٛ آرا٤ ا٭سيياتا٠ احملهُييني مت إجييرا٤ ايتعييد٬ٜي اي٬تَيي١        

 ليٌٝ املع١ًُ يف قٛرت٘ ايٓٗا١ٝ٥.  ٚدعد

  أدوات الدراسة 

ايي٬  عًيي٢ عييدل َيئ ا٭لبٝيياي اييين تٓاٚيييت نٝوٝيي١ إعييدال ا٫ تبيياراي         بعييد ا٫
ايترصييي١ًٝٝ قاَيييت ايباذيييي١ ببٓيييا٤ ا٫ تبيييار ايترصيييًٝٞ يف عيييدل َييئ ارتطيييٛاي         

 نايتايٞ:
      :ا٫ تبيار  ٜٗيدف حتدٜيد اهليدف َئ ا٫ تبيار  ٞ ٌ  قٝياس  إىل ايترصيًٝ  حتصيٝ

ي  َئ نتياب   يف ٚذد٠ ايطاق١ اذترار١ٜ ٚاملٛجا ايياْٞ املتٛس، ايصط تًُٝااي
 ايعًّٛ يًوصٌ ايدراسٞ ايياْٞ.

    ايباذيييي١ بترًٝيييٌ احملتييي٣ٛ بٗيييدف اسيييتخراد      حتًٝيييٌ ستتييي٣ٛ ايٛذيييد٠: قاَيييت
اييٛارل٠ يف ٚذيد٠  ايطاقي١ اذترارٜي١ ٚاملٛجياي  ٚتكسيُٝٗا        ايب١ٝٓ املعرف١َٝهْٛاي 

  ايٓظرٜيياي. ايكييٛاْنيايكٛاعييد   ايتعُُٝيياي املويياِٖٝ   اذتكييا٥ل  إىل ف٦يياي ٖٚييٞ:
 ٚيف ذدٚل ٖاٙ ايدراس١ سٛف ٜتِ استخداّ ارتُ  َستٜٛاي ا٭ٚىل َٓٗا.

     بيياي ايترًٝييٌ: اهلييدف َٓيي٘ ٖييٛ ايتأنييد َيئ اتوييام ايٓتييا٥خ اييين تسييتكر عًٝٗييا،
ال اييأٜ  ع١ًُٝ ايترًٌٝ سٛا٤ دناْت بني َراي ايورل ايٛاذد دّ بني ْتا٥خ ا٭فر

سييٝكَٕٛٛ بايترًٝييٌ  ٚقييد قاَييت ايباذييي١ بييإجرا٤ عًُٝيي١ ايترًٝييٌ َييرتني عًيي٢      
فرتتني َتتايٝتني ذٝيث نيإ بيني ايترًيًٝني َيا ٜكيارب ،٬،ي١ دسيابٝع  َٚئ ،يِ           

 َكار١ْ ْتا٥خ ايترًٌٝ يف املرتني.
  :ًٌٝيو يًٛقٛف ع٢ً ٚذداي مت إعدال استُار٠ يترًٌٝ احملت٣ٛقدم ايتر ٚ  

ِ -ريف  ذكا٥لايبٓا٤ املع عرضيٗا  مت ٚ قيٛاْني( -قٛاعيد  -تعُُٝياي -َوياٖٝ
َٚييئ ،يييِ إجيييرا٤ ايتعيييد٬ٜي يف ضييي٤ٛ   عًييي٢ زتُٛعييي١ َييئ احملهُيييني املختصيييني

  .آرا٤ِٖ
 ٬ٍ حتًٌٝ ستتي٣ٛ ايٛذيد٠ قاَيت ايباذيي١ بصيٝال١       :ا٭ٖداف ايسًٛن١ٝ  َٔ

يف سيت١ َسيتٜٛاي ٚمت ٚضيعٗا يف َسيتٜٛاي لْٝيا  ايتيانر        ا٭ٖداف ايسًٛن١ٝ 
يوِٗ  ايتطبٝل( َٚستٜٛاي عًٝا  ايترًٌٝ  ايرتنٝخ  ايتكِٜٛ( يتهٕٛ َٓطًكًا ا

يبٓييا٤ ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ عًيي٢ دٕ تهييٕٛ َتٛا٥ُيي١ َييع عًُٝيي١ حتًٝييٌ احملتيي٣ٛ      
  ٚيكيد مت ا٫ تٝيار   يف قيٛرتٗا ا٭ٚيٝي١   ( ٖيدفاً 49ذٝث بًغ عدل دٖيداف ايٛذيد٠    

ٔ ,2َٓٗيييا بٛاقيييع   َيييد٣ ٥٬َُتٗيييا ٭سييي١ً٦   ( ٖيييدفًا  ٚمت حتهُٝٗيييا ٚايتأنيييد َييي
 ا٫ تبار  ٚيًُستٜٛاي املعرف١ٝ.

  :ٚاملكصيييٛل بيييايو إعيييدال جيييدٍٚ املٛاقيييواي حتدٜيييد ا٭ٚتإ ايٓسيييب١ٝ يٮٖيييداف
ٚـييدل فٝيي٘ دجيياا٤ احملتيي٣ٛ ايتعًُٝييٞ ٚدٖييداف نييٌ جييا٤ ٚايييٛتٕ ايٓسيييب يييي٘            
ٚ يو بكصد حتدٜد عدل ايوكراي اين تكٝ  ا٭ٖداف املتعًك١ بيايو ادتيا٤    

قاَت ايباذي١ ببٓا٤ ا٫ تبار ىلٝث اذتي٣ٛ   . ٚقدقو١ ايصٍُٛ ي٬ تبار يتٛف 
( َورل٠ َٛتع١ ٚفكيًا ملسيتٜٛاي بًيّٛ ايسيت١ عًي٢ ضتيٛ ٜتٛافيل َيع تٛتٜيع          ,2ع٢ً  

  .ا٭ٖداف ايسًٛن١ٝ ع٢ً ٖاٙ املستٜٛاي
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  :مت ا تٝيييار ا٫ تبيييار املٛضيييٛعٞ يف نتابييي١ َويييرلاي    نتابييي١ َويييرلاي ا٫ تبيييار
ات بيي٘ ٖيياٙ ا٫ تبيياراي َيئ قييدم ٚ،بيياي عييايٝني  ٚمتييت نتابيي١     ا٫ تبييار ملييا متتيي 

َوييرلاي ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ املٛضييٛعٞ عًيي٢ ضيي٤ٛ ا٭ٖييداف ايسييًٛن١ٝ ٚاملييال٠  
ايعًُٝييي١ ايييين مت حتًًٝيييٗا ٚٚفكيييًا دتيييدٍٚ ا٭ٚتإ ايٓسيييب١ٝ  َٚييئ ،يييِ مت ا تٝيييار  
عٓاقييير ا٫ تبيييار َييئ ا٭ٖيييداف ايسيييًٛن١ٝ املعرفٝييي١  ٚعًييي٢ ذسيييخ ْسيييب١ نيييٌ  

٣ٛ َيئ املسييتٜٛاي ايسييت١ مت قييٝال١ ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ املعييريف بطرٜكيي١     َسييت
َٛضييٛع١ٝ َسييتخدَ٘ ا٫ تٝييار َيئ َتعييدل بييأربع بييدا٥ٌ يهييٌ َٓٗييا  ٜٚهييٕٛ َيئ     
بٝٓٗييا إجابيي١ قييرٝر١ ٚاذييد٠ فكيي،  ٚ يييو يف عٝييع عٓاقيير ا٫ تبييار  ىلٝييث     

١ تهٕٛ دس١ً٦ ا تبار حتصيٌٝ ايعًيّٛ َتضي١ُٓ دسي١ً٦ َسيتٜٛاي ايترصيٌٝ ايسيت       
 يبًّٛ.

        :تعًُٝياي ا٫ تبييار يف   نتابي١ مت نتابي١ تعًُٝياي ا٫جابي١ عًي٢ دسي١ً٦ ا٫ تبيار
ايصور١ ا٭ٚىل َٔ ا٭س١ً٦ املٛتع١ ع٢ً ايتًُٝااي  ٚقد رٚعيٞ دٕ تهيٕٛ ٚاضير١    
ٚلقٝكييي١ َٚبسيييط١  ذتييي٢ ٫ تييي٪،ر عًييي٢ اسيييتحاب١ ايتًُٝيييا٠  ٚتلييي  َييئ ْتيييا٥خ         

 ا٫ تبار.
 بيايتعب   املختار ا٫ تبار ْٛ  ع٢ً ٤تٛتٜع ايدرجاي ي٬ تبار:  مت بٓا  ٔ  قُٝي١  عي

ٔ   ا جابي١  ٍ  ايصيرٝر١ عي ٔ  ٚايتعيب    (1لرجي١    ٚإعطا٥ٗيا  ايسي٪ا  ا جابي١  عي

  ٚا٭سيي١ً٦ اييين ث ٜييتِ ا٫جابيي١ عًٝٗييا  دٚ اييين دعطييت فٝٗييا ايتًُٝييا٠     ارتاا٦يي١
 .ايصرٝح ا جاب١ َوتاح إعدال مت ٚبٓا٤ عًٝ٘ .(,بايك١ُٝ  إجابتني  

   :بعييد قييٝال١ َوييرلاي ا٫ تبييار بييايتركل َيئ قييدق٘ َٓطكٝييًا       قييدم ا٫ تبييار
يًتأند َٔ َد٣ متيٌٝ ا٫ تبار ملا ٚضع يكٝاس٘  دٟ َٔ  ٬ٍ قيدم احملتي٣ٛ    
ٚايصدم ايظاٖرٟ ٚ ييو بعرضي٘ عًي٢ زتُٛعي١ َئ احملهُيني املتخصصيني يف        

  َييئ دسييياتا٠    اقييي١  ايعًيييّٛ عاَييي١ ٚتيييدرٜ    زتييياٍ املٓييياٖخ ٚايييرم ايتيييدرٜ    
ٚبعيف املصرفني  ادتاَعاي  ٚبعيف َعًُاي َٚعًُٞ ايعًّٛ يف املرذ١ً املتٛسط١ 

َئ َورلاتي٘ تويٞ بيايلرض ايياٟ      ٠ ٚ يو يًتركل َئ دٕ نيٌ َويرل    ايرتبٜٛني 
ٚضعت يكٝاس٘  ٚيف املسيت٣ٛ املعيريف ايياٟ ٚضيعت َئ دجًي٘ ٚايتأنيد َئ َيد٣          

      ٚ   تعًُٝاتيييَ٘ٓاسيييبت٘ ملسيييت٣ٛ عٝٓييي١ ايدراسييي١  َٚيييد٣ ٚضيييٛح قيييٝال١ َورلاتييي٘ 
  ٚقيد قيدّ ايسيال٠ احملهُيني ٬َذظياي      َٚطابك١ َورلات٘ يًظاٖر٠ ايين ٜكٝسيٗا  

قُٝيي١ دفييالي ايدراسيي١  ٚد،ييري ا٫ تبييار  ٚسيياعدي عًيي٢ إ راجيي٘ بصييٛر٠ جٝييد٠.          
 ٚبايو ٜهٕٛ ا٫ تبار قد ذكل َا ٜس٢ُ بايصدم ايظاٖرٟ دٚ املٓطكٞ.

    التذزبة االستطالعية 

 َيئ ليي  عٝٓيي١ ايدراسيي١ عًيي٢ عٝٓيي١ اسييتط٬ع١ٝمت جترٜييخ ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ 
املتٛسيي، باملدرسي١ ايتاسييع١ يف   ْٞتًُٝييا٠ َئ تًُٝييااي ايصيط ايييا    (,9 َهْٛي١ َئ   

 اهلدف َٔ ٖاا ايتطبٝل ايتركل مما ًٜٞ:  ٚنإ َد١ٜٓ َه١ املهر١َ
 :تبني دٕ تعًُٝاي ا٫ تبار ناْت ٚاضر١  ٚث ٜهئ ٖٓياى دٟ    تعًُٝاي ا٫ تبار

 إشهاٍ يف  يو.
 ار د،ٓا٤ ايتطبٝل ناْت ٚاضر١ جيدًا  يَورلاي ا٫ تبار: تبني دٕ َورلاي ا٫ تب 

ٚث ٜهيييئ ٖٓيييياى دٟ لُييييٛض دٚ يييييب  يف َوييييرلاي ا٫ تبييييار ايترصييييًٝٞ يييييد٣    
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ٚقييد نييإ ٖيياا ايٛضييٛح  يير٠ دتٗييٛل    ( دفييرال ايعٝٓيي١ ا٫سييتط٬ع١ٝ   ايتًُٝييااي
 ٘ حتهيِٝ َورلاتي  احملهُني ايأٜ عرض عًِٝٗ ا٫ تبار ي٬ستوال٠ َٔ آرا٥ٗيِ يف 

 .َٚد٣ ٚضٛذٗا
 :مت ذسيياب ايييأَ املٓاسييخ يعجابيي١ عًيي٢ دسيي١ً٦ ا٫ تبييار   حتدٜييد تَيئ ا٫ تبييار

( 20  سر ٚنإ ايأَ اياٟ استلرقت٘ ايتًُٝا٠ ا٭  عٓد ايتطبٝل ا٫ستط٬عٞ
َتٛسيي،  ٚنييإ( لقٝكيي١  60 بطييأ لقٝكيي١  ٚايييأَ اييياٟ اسييتلرقت٘ ايتًُٝييا٠ ا٭  

 ( لقٝك٘  ٖٚٛ ايأَ املٓاسخ يعجاب١ ع٢ً ا٫ تبار. ,6تَٔ ا٫ تبار ٜساٟٚ  
  اسيييتخداّ دذيييد ايطيييرم ايتحرٜبٝييي١ يتعيييٝني َعاَيييٌ   مت  :،بييياي ا٫ تبيييارذسييياب

سييب َإ   باسييتخداّ َعالييي١  ارٜكيي١ ايتحا٥يي١ ايٓصييو١ٝ اييبيياي ي٬ تبييار ٖٚييٞ  
(  ٖٚييياا ٜيييدٍ عًييي٢ دٕ ا٫ تبيييار عًييي٢ لرجييي١    0264,ذٝيييث بًليييت قُٝتييي٘    بيييرإٚٚ

 ٔ اييباي ٚايتحاْ .َٓاسب١ َ
 ٌَ٭سي١ً٦   يسيٗٛي١ مت ذساب َعاَيٌ ا   ايصعٛب١ ي٬ تبار:ٚ ايسٗٛي١ ذساب َعا

( ,9ا٫ تبيييار ايترصيييًٝٞ َييئ  ييي٬ٍ ْتيييا٥خ ايعٝٓييي١ ا٫سيييتط٬ع١ٝ ٚايييين تبًيييغ   
ٚتراٚذييت قييِٝ َعاَييٌ ايسييٗٛي١ يهييٌ َوييرل٠ َيئ َوييرلاي ا٫ تبييار بييني     تًُٝييا٠  

( ٖٚييٞ قييِٝ 02.,( ٚ 22.,ايصييعٛب١ بييني  (  ٚتراٚذييت قييِٝ َعاَييٌ  47.,( ٚ  69., 
  َكبٛي١ إذصا٥ًٝا.

   :قيِٝ َعاَييٌ ايتُٝٝيا ٭سيي١ً٦ ا٫ تبييار    ناْييت ذسياب َعاَييٌ ايتُٝٝيا ي٬ تبييار
اذتيد  دٕ  ذٝيث  ( ,.1( ٚ  47.,ٖٚٞ تيرتاٚح َيا بيني      ايترصًٝٞ َكبٛي١ اذصا٥ًٝا

 .  ( فأنير,02,ا٭ل٢ْ ملعاٌَ ايتُٝٝا ٜساٟٚ  

 رته الههائية   تطبيل االختبار يف صو 

  بعيييد ا٫ْتٗيييا٤ َييئ ايتحربييي١ ا٫سيييتط٬ع١ٝ بإعيييدال ايصيييٛر٠ ايٓٗا٥ٝييي١ ي٬ تبيييار 
َراع١ٝ فٝٗيا َيا متيت ٬َذظتي٘ يف ايتحربي١ ا٫سيتط٬ع١ٝ  َٚيا دسيوري عٓي٘ ْتيا٥خ           
ايترًٌٝ ا ذصا٥ٞ  ٚقد مت اعتُال ا٫ تبار نُيا ظٗير يف ايتحربي١ ا٫سيتط٬ع١ٝ     

( فكيير٠  مت تطبٝكٗييا بعييد ,2عييدل فكييراي تسيياٟٚ  َيئ ْييٛ  ا٫ تٝييار َيئ َتعييدل ٚ ٚ 
 يو ع٢ً ع١ٓٝ ايدراس١ نا تبار قبًٞ قبٌ لراسي١ ايتًُٝيااي ملٛضيٛعاي ايدراسي١     

 اذتاي١ٝ  ٚا تبار بعدٟ بعد تطبٝل ايتحرب١.

  األسلوب اإلحصائي املشتلدم 

( T-testمت اسييتخداّ املتٛسيي، اذتسييابٞ  ٚا تبييار  ي( يًُحُٛعيياي املسييتك١ً      
 .  َٚعالي١ ب٬ى يًرهِ ع٢ً ايواع١ًٝملعرف١ ذحِ ا٭،ر اٜتاَٚربع 

 نتائر الدراسة  
ٛجييد فييرٚم  اي ل٫ييي١  ٜ :ٚاييين تييٓص عًيي٢ فرضيي١ٝ ايدراسيي١يًتركييل َيئ قيير١ 

( بيني َتٛسيطٞ لرجياي تًُٝيااي اجُيٛعتني      0,0,إذصا١ٝ٥ عٓيد َسيت٣ٛ ايد٫يي١     
يصيييا   املعيييريفايتحرٜبٝييي١ ٚايضيييابط١ يف ايتطبٝيييل ايبعيييدٟ ٫ تبيييار ايترصيييٌٝ      

 اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ.

مت اجيييييال املتٛسييييطاي اذتسيييياب١ٝ ٚا٫ضترافيييياي املعٝارٜيييي١ يييييدرجاي زتُييييٛعن    
ايدراس١ يف ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًترصٌٝ ايدراسٞ َٚٔ ،ِ اسيتخداّ ا تبيار   
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  َٚربيع اٜتيا َٚعاليي١    Independent Samples t- Test ي( يًُحُٛعياي املسيتك١ً   
 ( ٜٛضرإ  يو:9( ٚ 1ٚادتدٍٚ   ايواع١ًٝ ب٬ى يًرهِ ع٢ً

املتْضطات اذتطابٔ٘ ّاالحنسافات املعٔازٓ٘ لدزدات زتنْعيت الدزاض٘ يف التطبٔل الكبلٕ : (1ددّل )

 تشصٔل الدزاضٕ للْقْف علٙ الفسّم بني زتنْعات الدزاض٘ الختباز الّالبعدٖ 

 

 املطتْٓات

 

 اجملنْع٘

 

 العدد

املتْضط 

اذتطا

 بٕ

االحنساف 

 ملعٔازٖا

الفسم بني 

املتْضط

ًٓ 

املتْضط 

اذتطا

 بٕ

االحنساف 

 املعٔازٖ

الفسم بني 

املتْضط

ًٓ 

 التطبٔل البعدٖ التطبٔل الكبلٕ

املطتْٓات 

 الدىٔا

 144,1 6464 64 الضابط٘
,419040 4488 147,, 

7467414 
 14147 ,1044 ,1408 6414 64 التذسٓبٔ٘

املطتْٓات 

 العلٔا

 14,44 ,144 64 الضابط٘

,486748 

4488 14848 

6418918 

 14,10 1,407 14,49 1464 64 التذسٓبٔ٘

االختباز 

 الهلٕ

 14041 7414 64 الضابط٘

,448,68 

16440 14894 

1147176 

 14,14 14487 14616 4440 64 التذسٓبٔ٘

يف ىتٔذ٘ االختباز ىتاٜر اختباز )ت( لدالل٘ الفسّم بني اجملنْعتني الضابط٘ ّالتذسٓبٔ٘ : (1ددّل )

 التشصٔلٕ البعدٖ

 مطتْٚ الدالل٘ قٔن٘ ت العدد اجملنْع٘ املطتْٓات
 64 الضابط٘ الترنس

14481, ,4,,, 
 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ الفَه
1441,8 ,4,,, 

 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ التطبٔل
1,4144 ,4,,, 

 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ التشلٔل

10406 ,4,,, 
 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ الرتنٔب

04916 ,4,,, 
 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ التكْٓه

11491, ,4,,, 
 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ االختباز الهلٕ

104816 ,4,,, 
 64 التذسٓبٔ٘

(: دٕ ٖٓاى فرٚقًا  اي ل٫ي١ إذصا١ٝ٥ يف ايتطبٝل ايبعيدٟ  1ٜتضح َٔ ادتدٍٚ  
زتُييٛعن ايدراسيي١ يصييا  اجُٛعيي١ ايتحرٜبٝيي١  ذٝييث بًييغ َتٛسيي، لرجيياي    بييني 

( ,1002ا٫ تبييار ايترصيييًٝٞ ايبعيييدٟ يًُسيييتٜٛاي اييييدْٝا يًُحُٛعييي١ ايتحرٜبٝييي١   
( ٖٚيييٛ دعًييي٢ َييئ َتٛسييي، لرجييياي اجُٛعييي١ ايضيييابط١  10147ٚبييياضتراف َعٝيييارٟ  

ٙ   2022يٓو  ا٫ تبار ٚاياٟ بًغ َكيدارٙ    ٚقيد   ( ,,107  ( ٚبياضتراف َعٝيارٟ َكيدار
بًييغ َتٛسيي، لرجيياي ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ ايبعييدٟ يًُسييتٜٛاي ايعًٝييا يًُحُٛعيي١    

( ٖٚيييٛ دعًييي٢ َييئ َتٛسييي، لرجييياي    10,90( ٚبييياضتراف َعٝيييارٟ   1,007ايتحرٜبٝييي١  
( ٚبيياضتراف َعٝييارٟ 4022اجُٛعيي١ ايضييابط١ يييٓو  ا٫ تبييار ٚاييياٟ بًييغ َكييدارٙ   

َتٛسيي، لرجيياي ا٫ تبييار ايترصييًٝٞ ايبعييدٟ ي٬ تبييار  ٚقييد بًييغ  ( 10222َكييدارٙ  
( ٖٚييٛ دعًيي٢ َيئ   90,94( ٚبيياضتراف َعٝييارٟ   94027ايهًييٞ يًُحُٛعيي١ ايتحرٜبٝيي١    

( 16040َتٛسيي، لرجيياي اجُٛعيي١ ايضييابط١ يييٓو  ا٫ تبييار ٚاييياٟ بًييغ َكييدارٙ       
 (  ٚ يو مما ٜص  إىل توٛم اجُٛع١ ايتحرٜب90224١ٝٚباضتراف َعٝارٟ َكدارٙ  

 ا٫ تبار ايترصًٝٞ ايبعدٟ.َستٜٛاي ع٢ً ايضابط١ يف 
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(: ٚجيييٛل فيييرٚم يف ا٫ تبيييار ايترصيييًٝٞ ايبعيييدٟ بيييني    9ٜٚتضيييح َييئ ادتيييدٍٚ   
ٞ   اجُٛعتني ايضابط١ ٚايتحرٜبٝي١ ٚعٓيد املسيتٜٛاي اييدْٝا       ٚايعًٝيا ٚا٫ تبيار ايهًي

 ( ,12029يصييا  اجُٛعيي١ ايتحرٜبٝيي١  ذٝييث ناْييت قُٝيي١  ي( ملسييت٣ٛ ايتييانر      
(  1201,2(  ٚقُٝيي١  ي( ملسييت٣ٛ ايوٗييِ   ,,,0,ٖٚييٛ   0,0,َٚسييت٣ٛ ايد٫ييي١ دقييٌ َيئ  

(  1,0124(  ٚقُٝي١  ي( ملسيت٣ٛ ايتطبٝيل     ,,,0,ٖٚٛ   0,0,َٚست٣ٛ ايد٫ي١ دقٌ َٔ 
(  َٚسييت٣ٛ 10006ايترًٝييٌ  َٚسييت٣ٛ  (.,,,0,ٖٚييٛ   0,0,َٚسييت٣ٛ ايد٫ييي١ دقييٌ َيئ 

(  َٚسيت٣ٛ  ١ُ00296  ي( ملسيت٣ٛ ايرتنٝيخ    (  ٚقٝ,,,0,ٖٚٛ   0,0,ايد٫ي١ دقٌ َٔ 
(  َٚسيت٣ٛ  ,11029(  ٚقُٝي١  ي( ملسيت٣ٛ ايتكيِٜٛ     ,,,0,ٖٚيٛ    0,0,ايد٫ي١ دقٌ َٔ 

( 900296قييِٝ  ي( احملسييٛب١ ي٬ تبييار ايهًييٞ   ٚ (.,,,0,ٖٚييٛ   0,0,ايد٫ييي١ دقييٌ َيئ  
ني ٖٚياا مميا ٜ٪نيد عًي٢ ٚجيٛل فيرٚم لايي١ إذصيا٥ًٝا بي           (,,,0,عٓد َسيت٣ٛ ل٫يي١    

زتُٛعيياي عٝٓيي١ ايدراسيي١ يف ايتطبٝييل ايبعييدٟ ٫ تبييار ايترصييٌٝ ايدراسييٞ عٓييد       
يصا  اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ  اي املتٛسي،   املستٜٛاي ايدْٝا ٚايعًٝا ٚا٫ تبار ايهًٞ

ا٭عًيي٢ ٚاييين لرسييت ٚفكييًا ٫سييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١  ٖٚيياا ممييا ٜكٛلْييا إىل  
 .فرض١ٝ ايدراس١قبٍٛ 

عييئ ذحيييِ ا٭،ييير ٫سيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ عًييي٢       َٚييئ دجيييٌ ايهصيييط  
ترصٌٝ يد٣ تًُٝيااي ايصيط اييياْٞ املتٛسي، مت ذسياب ذحيِ ا٭،ير َئ  ي٬ٍ          اي

ذٝييث بًييغ  َرتوييع( دٕ ذحييِ ا٭،يير 2( ٜٚتضييح َيئ ادتييدٍٚ   اجيييال َربييع اٜتييا   
( 0704,بًيييييغ َكيييييدارٙ  ٚيًُسيييييتٜٛاي ايعًٝيييييا ( 0222,  يًُسيييييتٜٛاي اييييييدْٝا َكيييييدارٙ

عًيي٢ لرجيي١ عايٝيي١ َيئ اييكيي١  بٓييا٤   ٚعٝعٗييا (0277, تبييار ايهًييٞ بًييغ َكييدارٙ  ٚي٬ 
( دٕ ايكِٝ ايين قيٓوٗا نيٖٛني يتوسي  ذحيِ      204  9,12ع٢ً َا  نرٙ دبٛ جرال  

 ا٭،ر نايتايٞ:
  ,09  ،َٓخويف( فأع٢ً: تدٍ ع٢ً ذحِ تأ.   
  ,00.،فأع٢ً: تدٍ ع٢ً ذحِ تأ،  َتٛس ) 
  ,.2 َِرتوعتأ،  ( فأع٢ً: تدٍ ع٢ً ذح.   

ٖٚيياا ٜ٪نييد عًيي٢ ٚجييٛل فييرٚم جٖٛرٜيي١ بييني زتُييٛعن ايدراسيي١ يف ايترصييٌٝ    
 يصا  اجُٛع١ ايتحرٜب١ٝ  اي املتٛس، ا٭ع٢ً. ي٬ تبار ايترصًٝٞايبعدٟ 

 للهػف عً سذه األثسمسبع آتا  ىتاٜر: (8ددّل )

مسبع آتا  العدد اجملنْع٘ املطتْٓات
 سذه األثس 2

 64 الضابط٘ الدىٔااملطتْٓات 
,4988 

 
 مستفع

 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ املطتْٓات العلٔا
,4704 

 
 مستفع
 
 

 64 التذسٓبٔ٘

 64 الضابط٘ االختباز الهلٕ
,4477 

 
 مستفع

 
 64 التذسٓبٔ٘

( ٖٚيييٞ دنيييرب َييئ ,1.2ٚمت ذسيياب ْسيييب١ ايهسيييخ املعدييي١ ييييب٬ى ذٝيييث بًلييت     
  ٞ ( يًرهيييِ عًييي٢ ايواعًٝييي١  ٚبٓيييا٤ عًٝييي٘ فيييإٕ   1.9  ايكُٝييي١ ايييين ٚضيييعٗا بييي٬ى ٖٚييي

اسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ فعاييي١ يف تُٓٝيي١ ايترصييٌٝ املعييريف يًتًُٝييااي يف      
 َكرر ايعًّٛ.
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ّ( ايييين د،بتيييت فاعًٝييي١   9,12ايسيييعٝد  ٚقيييد اتوكيييت ٖييياٙ ايٓتٝحييي١ َيييع لراسييي١     
يييتوه  اسييتخداّ اسييرتاتٝح١ٝ املتٓاقضيياي يف تُٓٝيي١ ايترصييٌٝ ايدراسييٞ َٚٗيياراي ا  

ّ( ايين دشياري إىل ٚجيٛل د،ير     9,12ايعبيٛس ٚايعياْٞ    س١ ايعًُٞ يف َال٠ ايعًّٛ ٚلرا
 سرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١ يف انتسياب املوياِٖٝ ايعًُٝي١ ٚتُٓٝي١ ا٫جتاٖياي      

ّ( ايييين دظٗيييري فاعًٝييي١   9,12ايعًُٝييي١ يف تيييدرٜ  ايعًيييّٛ  ٚدٜضيييًا لراسييي١ ٜيييْٛ       
١ٝ َٗاراي َيا  اسرتاتٝحٝن املتصابٗاي ٚاملتٓاقضاي يف تل  املواِٖٝ ا٫ذٝا١ٝ٥ ٚتُٓ

ّ( اييين بٝٓييت ا،يير اسييرتاتٝحٝن ايتٓيياقيف املعييريف    9,10ٚرا٤ املعرفيي١  ٚلراسيي١  ًيي٘   
ّ( 9,14لراس١ عبيد اهلل   ٚٚبٛسٓر يف تعدٌٜ ايتصٛراي ارتطأ يًُواِٖٝ ايوٝاٜا١ٝ٥  

فاعًٝييي١ اسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١ عًييي٢ ايترصيييٌٝ ٚاييييتوه      ايييين ا،بتيييت  
 ٝاي ٚتاٚم عايٝتٗا.ا٫بتهارٟ يف َال٠ ايرٜاض

  مهاقشة الهتائر وتفشريها 

يكييد دظٗييري ْتييا٥خ ايدراسيي١ فاعًٝيي١ اسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييداث املتٓاقضيي١ يف تُٓٝيي١     
يف َال٠ ايعًّٛ يد٣ تًُٝااي ايصط ايياْٞ املتٛسي،  دٜٓي١ َهي١     املعريفايترصٌٝ 

 املهر١َ  ٚ هٔ دٕ تعا٣ ٖاٙ ايٓتٝح١ إىل َا ًٜٞ:

  تًُٝييييااي اجُٛعيييي١ ايتحرٜبٝيييي١ ستييييٛرًا يًعًُٝيييي١    جعًييييت ٖيييياٙ ا٫سييييرتاتٝح١ٝ
ايتع١ًُٝٝ  عٔ ارٜيل تكيدِٜ ايعدٜيد َئ املٛاقيط املتٓاقضي١  ي٬ٍ عيرض لرٚس         
ايٛذد٠ ٚفكًا هلاٙ ا٫سرتاتٝح١ٝ اين تطًبت َٔ ايتًُٝااي ايكٝاّ بايعدٜيد َئ   
ا٭ْصط١ ٚايتحارب بأْوسٗٔ بصهٌ فعاٍ ْٚص، يًٛقٍٛ إىل املعًَٛاي ٚاملعارف 

 دٜد٠ يتوس  دٚ ذٌ ٖاٙ املتٓاقضاي.ادت
     ِٝساعدي ٖاٙ ا٫سرتاتٝح١ٝ ع٢ً حتٌُ ايتًُٝااي ملس٪ٚي١ٝ اييتعًِ  ٚلقي١ تٓظي

املعرف١  ٚستاٚي١ اييرب، بيني املعرفي١ ايكد ي١ ٚادتدٜيد٠ مميا جعيٌ اييتعًِ قيا٥ِ          
 ع٢ً ايوِٗ ٚاملع٢ٓ.

   ْٗيييا سييياعدي ٖييياٙ ا٫سيييرتاتٝح١ٝ عًييي٢ تُٓٝييي١ ايوضيييٍٛ ايعًُيييٞ يًتًُٝيييااي إ  د
لفعتٗٔ يف ايرلب١ يًٛقيٍٛ إىل توسي  يًتٓياقيف ٚايبريث عُيا ٜصيبع فضيٛهلٔ         
ٚإٕ ممارسييي١ ايتًُٝيييااي يعًُٝييي١ ايتٓبييي٪ ٚقيييٝال١ ايورضيييٝاي َييئ  ييي٬ٍ ايييرح      
َصه١ً دٚ س٪اٍ ستي  ٚفير هلئ َٛاقيط تعًُٝٝي١ َصيحع١  نُيا دسيِٗ اسيتيُار          

ملعًَٛيياي ايتًُٝييااي يًتوسيي  اييياٟ تٛقيئً إيٝيي٘ يف َٛاقييط جدٜييد٠ عًيي٢ فٗييِ ا   
 بصٛر٠ قرٝر١.  

  ساعدي ٖاٙ ا٫سرتاتٝح١ٝ يف حترٜر ايتًُٝااي ٚاملع١ًُ ع٢ً ذد سٛا٤ َٔ قٝٛل
ايطرٜكيي١ املعتييال٠ اييين تعتُييد عًيي٢ ذوييظ ٚتًكييني ايتًُٝييااي يًُعًَٛيياي لٕٚ        
فُٗٗا  ٚقيد ظٗيري ْتٝحي١  ييو يف تعًيِ دفضيٌ يًُٛضيٛعاي ايين تعرضئ هليا           

 ايتًُٝااي يف ٖاٙ ايٛذد٠.
 اٙ ايدراسيي١ َٓا ييًا َصييحعًا يًييتعًِ ٖٚيياا َييا مت ٬َذظتيي٘ د،ٓييا٤ تٓوٝييا   ٚفييري ٖيي

ايتحربيي١  ٚ يييو ٜعييا دٕ اسييتخداّ ٖيياٙ ا٫سييرتاتٝح١ٝ جيياب اْتبيياٙ ايتًُٝييااي  
يورت٠ داٍٛ مميا شيٛقٗٔ ٚذويأٖ ٚجعًيٗٔ َصيارناي يف عًُٝي١ اييتعًِ  ٖٚياا         

 َا ٫ ـدث لايبًا يف ايطرم املعتال٠ يف ايتدرٜ .
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 والتوصيات واملكرتحات  ملل: الهتائر 
  ملل: الهتائر 

    بيييني َتٛسيييطٞ 0,0,تٛجيييد فيييرٚم  اي ل٫يييي١ إذصيييا١ٝ٥ عٓيييد َسيييت٣ٛ ايد٫يييي١ )
لرجاي تًُٝااي اجُٛعتني ايتحرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف ايتطبٝل ايبعيدٟ ٫ تبيار   
ايترصٌٝ ايدراسٞ عٓد املسيتٜٛاي املعرفٝي١ اييدْٝا يصيا  اجُٛعي١ ايتحرٜبٝي١       

 ًٞ.بعد ايضب، ايكب
    بيييني َتٛسيييطٞ 0,0,تٛجيييد فيييرٚم  اي ل٫يييي١ إذصيييا١ٝ٥ عٓيييد َسيييت٣ٛ ايد٫يييي١ )

لرجاي تًُٝااي اجُٛعتني ايتحرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف ايتطبٝل ايبعيدٟ ٫ تبيار   
ايترصٌٝ ايدراسٞ عٓيد املسيتٜٛاي املعرفٝي١ ايعًٝيا يصيا  اجُٛعي١ ايتحرٜبٝي١        

 بعد ايضب، ايكبًٞ.
 بيييني َتٛسيييطٞ 0,0,ٓيييد َسيييت٣ٛ ايد٫يييي١  تٛجيييد فيييرٚم  اي ل٫يييي١ إذصيييا١ٝ٥ ع )

لرجاي تًُٝااي اجُٛعتني ايتحرٜب١ٝ ٚايضابط١ يف ايتطبٝل ايبعيدٟ ٫ تبيار   
ايترصٌٝ ايدراسٞ نهٌ  املسيتٜٛاي املعرفٝي١ اييدْٝا ٚايعًٝيا( يصيا  اجُٛعي١       

 ايتحرٜب١ٝ بعد ايضب، ايكبًٞ.

  توصيات الدراسة 
 َٔ ْتا٥خ تٛقٞ ايباذي١ باٯتٞ:يف ض٤ٛ َا دسوري ايدراس١ اذتاي١ٝ عٓ٘ 

         ّعكيييد لٚراي تدرٜبٝييي١ يًُعًُيييني ٚاملعًُييياي يتيييدرٜبِٗ عًييي٢ نٝوٝييي١ اسيييتخدا
 اسرتاتٝحٝاي ايتدرٜ  اذتدٜي١ َٚٔ ضُٓٗا اسرتاتٝح١ٝ ا٭ذداث املتٓاقض١.

     ّا٫ٖتُييييياّ بتُٓٝييييي١ ايترصيييييٌٝ ايدراسيييييٞ ملكيييييرراي ايعًيييييّٛ ٚ ييييييو باسيييييتخدا
 َٔ ايٓظرٜاي املعرف١ٝ اذتدٜي١.ا٫سرتاتٝحٝاي اذتدٜي١ اين تٓبيل 

       ٛتضييييُني َكييييرراي اييييرم تييييدرٜ  ايعًييييّٛ يف بييييراَخ ا٫عييييدال ايرتبييييٟٛ ملٛضيييي
اسيييرتاتٝح١ٝ ا٭ذيييداث املتٓاقضييي١  يهيييٞ ٜتسييي٢ٓ يًُعًُييي١ املتدربييي١ تطبٝيييل ٖييياٙ   

 ا٫سرتاتٝح١ٝ يف ايتدرٜ .

  مكرتحات الدراسة 
١  فيإٕ ايباذيي١ تكيرتح    يف ض٤ٛ ايٓتا٥خ اذتاي١ٝ  ٚاستهُا٫ً ملا بددتي٘ ٖياٙ ايدراسي   

 َا ًٜٞ:

      إجرا٤ لراساي مما،١ً يًدراس١ اذتاي١ٝ يصوٛف لراسي١ٝ د ير٣ ٚعٝٓياي شتتًوي١
َٚكيرراي عًُٝي١ د ير٣  يًهصيط عئ فاعًٝي١ اسيرتاتٝح١ٝ ا٭ذيداث املتٓاقضيي١ يف         

 ايترصٌٝ ايدراسٞ يد٣ ايتًُٝااي.
         اث إجييرا٤ لراسيياي تسييتٗدف ايهصييط عيئ فاعًٝيي١ اسييتخداّ اسييرتاتٝح١ٝ ا٭ذييد

املتٓاقضيي١ يف تييدرٜ  َكييرراي ايعًييّٛ عًيي٢ َييتل اي تابعيي١ د يير٣ َيييٌ:  َٗيياراي  
اييييتوه  ايتيييأًَٞ  َٗييياراي اييييتوه  ا بيييداعٞ  ا٫جتييياٙ ضتيييٛ ايعًيييّٛ  تصيييٜٛخ         

 ايتصٛراي ايبد١ًٜ(.
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  مزادع الدراسة 
  أواًل  املزادع العزبية 
(. قْٗ االختبازات اإلسصأٜ٘ ّسذه األثس يف البشْخ الرتبْٓ٘ 1,18أبْ دساد، محدٖ ْٓىظ ) -

زتل٘ العلْو الرتبْٓ٘ امليػْزٗ يف زتل٘ دامع٘ الكدع املفتْس٘ لألعاخ ّالدزاضات. 

 .844-869(، 1)16، ّاليفطٔ٘ ظامع٘ الكدع املفتْس٘

ْٓظف  املتعددٗ بالْضاٜط بسىامر اضتدداو أثس (.4,,1) عالطب أمحد محاد أبْ سلٔن٘، -

مادٗ  يف األضاضٕ ارتامظ الصف طالب لدٚ الغراٜٕ التيْز تينٔ٘ يف املتياقض٘ األسداخ

 . غصٗ اإلضالمٔ٘، ادتامع٘). ميػْزٗ مادطتري زضال٘). العلْو

(. نلٔ٘ الرتبٔ٘ 1)ط. تدزٓظ العلْو يف التعلٔه العاو.(. 9,,1األغا، إسطاٌ; اللْلْ، فتشٔ٘ ) -

 ادتامع٘ اإلضالمٔ٘: مهتب٘ آفام.

 تعدٓل التصْزات يف املتياقضات اضرتاتٔذٔ٘ اضتدداو أثس (.4,,1اعتناد عْاد )البلبٔطٕ،  -
 زضال٘ مادطتري) .ٕاألضاض العاغس الصف طالبات لدٚ العلنٔ٘ املفأٍه لبعض البدٓل٘

 .غصٗ اإلضالمٔ٘، ادتامع٘. غري ميػْزٗ(

أثس اضتدداو طسٓك٘ األسداخ املتياقض٘  (.9,,1) .ّإمياٌ خلف مَدٖ ،مادد عبد الطتاز البٔاتٕ، -

، (68، )ظامع٘ دٓاىل . زتل٘ الفتحيف حتصٔل طالبات الصف الجاىٕ املتْضط ّتفهريًٍ العلنٕ

18-41. 

. السٓاض: مهتب٘ العادات العكلٔ٘ ّتينٔتَا لدٚ التالمٔر(. 1,,1اذتازثٕ، إبسأٍه أمحد ) -

 كريٖ.الػ

(. فعالٔ٘ اضتدداو منْذز التعله البياٜٕ يف تدزٓظ العلْو علٙ 9,,1سذاشٖ، سذاشٖ ستنْد ) -

زتل٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ تينٔ٘ التشصٔل ّالتفهري االبتهازٖ لدٚ تالمٔر املسسل٘ اإلعدادٓ٘. 

 .1,4-60(، 1)46، بالصقاشٓل

(. العني: داز الهتاب 6. )ط.طساٜل التدزٓظ ّاضرتاتٔذٔاتُ(. 1,11اذتٔل٘، ستند ستنْد ) -

 ادتامعٕ.

اثس اضرتاتٔذٔيت التياقض املعسيف ّبْضيس يف تعدٓل التصْزات (. 1,10خلُ، أضام٘ عبد السسٔه ) -

)زضال٘ مادطتري ميػْزٗ(.  ارتطأ للنفأٍه الفٔصٓأٜ٘ لدٚ طالب الصف الجامً األضاضٕ

 ادتامع٘ اإلضالمٔ٘، فلططني.

 داز الػسّم لليػس ّالتْشٓع. عناٌ: (.1)ط. .تدزٓظ العلْوأضالٔب  (.1,18) ستنْد شٓتٌْ، عآؼ -

أثس إضرتاتٔذٔ٘ االنتػاف ّاألسداخ املتياقض٘ يف تدزٓظ (. 4,,1ضامل، صالح الدًٓ علٕ ) -

العلْو علٙ تينٔ٘ التشصٔل ّعنلٔات العله ّالتفهري االبتهازٖ لدٚ تالمٔر الصف الطادع مً 

 .,0-1(، 1)9ادتنعٔ٘ املصسٓ٘ للرتبٔ٘ العلنٔ٘،  لعلنٔ٘،الرتبٔ٘ ا . زتل٘مسسل٘ التعلٔه األضاضٕ
ضرتاتٔذٔات إ االجتاٍات اذتدٓج٘ يف (.1,16ٍدٚ محد )الطسساٌ، ّ ،إمياٌ ستندضشتْت،  -

 مهتب٘ السغد. السٓاض: (.1)ط.. التدزٓظ

ٗ: . الكاٍسالرتبٔ٘ العلنٔ٘ مداخلَا ّاضرتاتٔذٔاتَا (.4,,1الطعدىٕ، عبد السمحً; ّالطٔد، ثياٛ ) -

 داز الهتاب اذتدٓح.

(. فاعلٔ٘ اضتدداو اضرتاتٔذٔ٘ املتياقضات يف تينٔ٘ التشصٔل 1,18الطعٔد، ضعٔد ستند ) -

الدزاضٕ ّمَازات التفهري العلنٕ يف مادٗ العلْو لدٚ طالبات الصف الجاىٕ املتْضط يف ميطك٘ 

 .87-10(، 196، )زتل٘ دزاضات يف املياٍر ّطسم التدزٓظساٜل. 

 دامع٘ دمػل. . نلٔ٘ الرتبٔ٘:أصْل التدزٓظ (.9,,1) لضلٔناٌ، مجا -

منْذز مكرتح لتْظٔف التعله املتيكل يف املْاقف التعلٔنٔ٘ (. 1,16الػشات، ضْشاٌ ستنْد ) -

)زضال٘ مادطتري  ّفعالٔتُ يف تينٔ٘ التشصٔل ّاالجتاِ لدٚ تالمٔر املسسل٘ اإلعدادٓ٘

 ميػْزٗ(. دامع٘ عني مشظ، مجَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘.
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أثس اضتدداو بسىامر مكرتح قاٜه علٙ الْضاٜط الفاٜك٘ (. 1,18عبد اذتنٔد، ّضاو إمساعٔل. ) -

بالدمر بني املدخل امليعْمٕ ّخساٜط املفأٍه يف تدزٓظ العلْو علٙ التشصٔل ّتينٔ٘ بعض 

)زضال٘ مادطتري ميػْزٗ(. دامع٘ بين  مَازات التفهري امليعْمٕ لدٚ تالمٔر املسسل٘ اإلعدادٓ٘

 ٓف، مجَْزٓ٘ مصس العسبٔ٘.ضْ

(. فاعلٔ٘ اضرتاتٔذٔ٘ األسداخ املتياقض٘ علٙ التشصٔل ّالتفهري 1,14عبد اهلل، مدزنُ صاحل ) -

اجملل٘ االبتهازٖ لدٚ طالبات الصف الجاىٕ املتْضط يف مادٗ السٓاضٔات ّترّم مجالٔتَا. 

 .0,7-691(، 9)0، الرتبْٓ٘ الدّلٔ٘ املتدصص٘

فاعلٔ٘ اضرتاتٔذٔ٘ التياقض املعسيف يف  (.1,11مسٔش٘ ستند )ضعٔد، ّ ،مسٔ٘ علٕعبد الْازخ،  -

 .تعدٓل التصْزات ارتاطٝ٘ يف الفٔصٓاٛ ّتينٔ٘ التفهري الياقد لدٚ طالبات الصف األّل الجاىْٖ

 .887-8,0(، 1) 18، ظامع٘ البشسًٓ زتل٘ العلْو الرتبْٓ٘ ّاليفطٔ٘
إضرتاتٔذٔ٘ األسداخ املتياقض٘ يف تينٔ٘ املفأٍه (. أثس 1,18العبْع، تَاىٕ; ّالعاىٕ، زؤّف ) -

زتل٘ دامع٘ اليذاح ّاالجتاٍات العلنٔ٘ لدٚ طالبات املسسل٘ األضاضٔ٘ العلٔا يف األزدٌ. 

 .,14-161(، 1)17، ألعاخ العلْو اإلىطاىٔ٘

(. فاعلٔ٘ خساٜط التفهري يف تينٔ٘ عادات العكل ّمفَْو الرات 1,18العتٔيب، ّضشٙ ) -

زتل٘ دامع٘ أو الكسٚ للعلْو الرتبْٓ٘ ٕ لدٚ طالبات قطه األسٔاٛ بهلٔ٘ الرتبٔ٘. األنادمي

 .,10-144(، 1)0، ّاليفطٔ٘

 عناٌ: داز الجكاف٘ لليػس ّالتْشٓع. (.1)ط.. أضالٔب تدزٓظ العلْو (.0,,1الكبٔالت، زادٕ عٔطٙ ) -

 الكاٍسٗ:(. 1)ط.. طالباضرتاتٔذٔات التعله اليػط املتنسنص سْل ال (.1,18) شبٔدٗ ستندقسىٕ،  -

 املهتب٘ العصسٓ٘ لليػس ّالتْشٓع.

 داز ّاٜل لليػس ّالتْشٓع. عناٌ: (.1)ط.. االضتكصاٛ(. 1,11قطٔط، غطاٌ ْٓضف ) -

. )مدازع العَساٌ إضرتاتٔذٔات االضتكصاٛ يف تعلٔه ّتعًله العلْو(. 1,11لْٔٓلني، دّدالع ) -

 الدماو: داز الهتاب الرتبْٖ لليػس ّالتْشٓع.األٍلٔ٘ باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘، مرتده(. 

أثس اضتدداو طسٓك٘ األسداخ املتياقض٘ يف حتصٔل طالب  (.1,11املعنْزٖ، عصاو عبد العصٓص ) -

(، 64، )ظامع٘ دٓاىل حـل٘ الفتـ. زتالصف السابع العلنٕ يف مادٗ الفٔصٓاٛ ّتفهريًٍ االبداعٕ

11,-167. 

 السٓاض: (.1)ط. .طسم تدزٓظ العلْو مً ميعْز سدٓح (.7,,1) .ىْز، عبد امليعه عابدًٓ ستند -

 مهتب٘ السغد.

(. فاعلٔ٘ اضرتاتٔذٔيت املتػابَات ّاملتياقضات يف تغٔري املفأٍه 1,18ْٓىظ، ّفاٛ ستنْد ) -

زتل٘ اإلسٔأٜ٘ لدٚ طالبات الصف الجاىٕ املتْضط ّتينٔ٘ مَازات ما ّزاٛ املعسف٘ لدًَٓ. 

 .087-664(، 4),1 ،تهسٓت للعلْو اإلىطاىٔ٘

  ثانيًا  املزادع األدهبية 

- Appleton , K. (1997). Analysis And Description Of Students Learning 

During Science Classes Using Constructivist-Based Model. Journal Of 

Research In Science Teaching ,vol(34), no(3), pp303-318. 

- Barbosa, L. H. Talero, P. Organista, J. O. Hernández, L. (2011). Using 

Discrepant Events to Promote Team Problem Team Solving Skills. 

Latin-American Journal of Physics Education, vol(69), no(3), pp180-

182. 



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعلم الهفص 

 

 

 

 

 

 

458 
 

- Demi,  C.G. & other.(2005). Conceptual Change Achieved Through A 
new Teaching Program on Acids and Bases.  Chemistry Education 
Research and  Practice". vol(6), no(1), pp36-51. 

- Fridle, A. E. (1997). Teaching Science To Children The Inquiry 
Approach Applied. 4

th
 Ed, New York: The Graw Hill Companies. 

- Martin, D.J.(1997). Elementary Science Methods, a constructivist 
approach. New York: Delmar publisher. 

- Norris, S. & Vernbekk, T. (1997). The Application Of Science 
Education Theories.  Journal Of Research In Science Teaching ,vol 
(34), no (10), pp977-1005. 

- Wright, E. L. & Govindarjan, G. (1995) . Discrepant Event 
Demonstrations. Science Teacher,  vol(62), no(1), pp24-28. 


