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ىظز  احملاننات الصورية فى التدريس مً ودَةاسرتاتيذية فاعلية 
 باملزحلة اإلعدادية . معلنى التاريخ

 عىاد مسري زشم عٗادأ. 

 باسح وادطتري ختصص وٍاِر ٔطسم تدزٖظ التازٖخ

 نمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ سمٕاُ

 : إغساف

 د/ عىاد سطني سافظ . أ . ً .     ٜ     ــــــــــد/ أوري إبساِٗي الكسغ أ.

 تدزٖظاملٍاِر ٔطسم وطاعد أضتاذ               التازٖخأضتاذ املٍاِر ٔطسم تدزٖظ 

 نمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ سمٕاُ                       نمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ سمٕاُ      

  : املستخلص 
 حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ دد١ذ ىمدد فٛصذٍددٓذذذذ سددت جٜح٠ٜذ ىبرددإذ مذٍفة دد٠ذ ة يٜدد٠ذذٖٛدد هذٕدد  ذ

ذمد ِذ ىبةذإذ ملْٖخذ ىٚػف١ذ ىمريٜيد١,ذ سذ ق ذ,ذ إل   د٠ٛذبةملةذي٠ذٍفي١َذ ىمةفٛذذذٙج٠ٖذّظة
ذٍفيَدد١ذ ىمددةفٛذذبةملةذيدد٠ذذذذّظددةذذٙجٖدد٠ذذفأ٢ذملفة دد٠ذ سددمعت ذذذ سددمبة٠ّذذذٜددإذمددةِذ ىبةذددإذبة دد  دذذذ

ذٍنّٚددد٠ذٙ إلسدددمبة٠ّذ حملةمَدددةاذ ىؼدددٚف٠ٛذ ددد١ذ ىمددد فٛص,ذذذ سدددت جٜح٠ٜذ إل   دٛددد٠ذذدددٌٚذ ة يٜددد٠ذ
ِذ2021ِ/2020ىيفةِذ ى ف سد١ذذ ىبرإذ ١ذ ىفؼًذ ى ف س١ذ ىثة١ّذأجة٢ذجتةب٠ذٙم ذ,ذ(ذ قة30ٍٟٓ)

ذٙمد ذذ ىمفيَٜٜد٠ذذدبدةد فٟذفٙ ذ ىفدةذذذٍفيدُذٍدٓذٍفيَد١ذٍدةدٟذ ى ف سدةاذ إلجمَة ٜد٠ذذذذذذذذ(60)ذ ي١ذ د دذ
ذسدت جٜح٠ٜذ  يد١ذ سدمد  ِذذذذ دةلذ د١ذ ىْدٚ ذذذذذ د ِذٙجدٚدذذذ:ذجٚػًذ ىبرإذ مذ  ٟذّمة٤خذجمَثدًذ د١ذذ

ًٜةذ ْ ذ ةلذ ١ذ ملبًٕذىؼةحلذ ملبًٕذ ىتبٚذٛٚج ذبَْٜةذ,ذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛ ٢ذ ١ٖذد ى٠ذ ذؼة٤
ًٜة ْ ذٍشددم٢ٚذذذٛضددة ذأمددبًر ذ ميفدددذدًٙفذ ىعٚٛيدد٠ذ رتدد ٟذأٍددةذ(,0.01ٍشددم٢ٚذ) ٕٙدد١ذد ىدد٠ذ ذؼددة٤

 ةٕمَددةِذبمعددٚٛةذذ ٙػدد١ذ ىبةذددإذبضددةٙفٟذ ىعٚٛيدد٠.ذٙ دد١ذذددب٣ذ ىددهذمدد ذذ(ذىؼددةحلذ رتدد 0.01ٟ)
ذ  د٠ذکذ,ذٙجدٚ رذذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذذذ سدت جٜح٠ٜذذذ إل   دٛد٠ذ د١ذذد٣ٚذذذذىيَةذي٠ذذٍْةٕخذ ىمةفٛذ

ذٍددةاک حملددةذ سددت جٜح٠ٜذ سددمد  ِذ يدد١ذ ىتبدد٢ٚذ ملٜدد  ٔذ دد١ذ ىفددةٍينذىمظددحٜ ذ ىدد  ُذذٙسددة٤ً
ًذذ ملفيَدنذذ ىعيبد٠ذذبم فٛدذٙ إلٕمَةِ,ذذ ىؼٚف٠ٛ ِذذ يد١ذذ ىتبٜد٠ذذىٜدةاذکذد خد ذ سدت جٜح٠ٜذذ سدمد  

ذ.ذ ىؼٚف٠ٛذٍةاک حملة
ذ حملةمةاذ ىؼٚف٠ٛذ,ذ ملةذي٠ذ إل   د٠ٛذ.ذ,ذ ست جٜح٠ٜذذ ست جٜح٠ٜذ:ذ ىنيَةاذ ملفمةذ٠ٜ

   The Effect of  Mock Trials Strategy  in Teaching from  The point of 
view of  History Teachers in The  Preparatory School . 

Emad Samir Rizk Ayyad . 
 Dr. Amir Ibrahim Al-Qurashi  
 Dr. Emad Hussein Hafez 
Abstract :  

This research aims to know the effectiveness of the Mock Trial  Strategy in 
teaching from the point of view of history Teachers in the  Preparatory stage. 
The researcher used the descriptive analytical method , as the researcher 
prepared A questionnaire A survey to know the point of view of history 
Teachers in the preparatory stage about the effectiveness of the Mock Trials 
Strategy in teaching. It consists of (30) phrases , and the research experiment 
was conducted in the second semester of the Academic year 2020/2021 AD on 
a number of (60) Teachers of the Social studies subject in the Department of  
Educational Impositions. The research reached several results, which are: 
There is no gender difference on the use of the Mock Trials Strategy , while 
there is a difference in qualification in favor of the educational qualification, 
It  is statistically significant at the level (0.01), while the long experience plays 
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a significant role as well, and it is statistically significant at the level (0.01) in 
favor of the long experience. So here the researcher recommended the 
necessity of paying attention for developing the history curriculam  for the 
Preparatory Stage by the Mock Trials Strategy, Providing all means of 
support to encourage workers in the educational field to use the Mock Trials 
Strategy, And interest in  training student-teachers  within the Colleges of 
education to use the Mock Trials Strategy. . 
key words : Strategy,  Mock Trials Strategy ,  Preparatory Stage . 

   : املكدمة 
ذممدةذذ يَٜد٠ذٍفيٍٚةجٜد٠ذ ةمدلذمدًذجٚمفدةاذ ىبظدةذذذذذذ ىٜدِٚذجٚ جدٗذردٚفٟذذذذذأٔذ ىبظدة٠ٛذ

أٔذٛشدددمد ِذ سدددت جٜحٜةاذٙ سدددةىٜدذذ يددد١ذ ملفيدددُ,ذىددد  ذةبددد ذذجيفدددًذ ىفدددد٣ذ ىندددبر
ّةمدددًذىيَفيٍٚدددةاذذذذ ملفيدددُذ ددد١ذ ىفَيٜددد٠ذ ىمفيَٜٜددد٠ذذذذجددد فٛصذشتميفددد٠ذٙدذٛفددد ذدٙفذذ

ًَدذذذ ًٖدذذ ٍٜٙشدةًذذة رشدذ,ذبدًذأػدبمذٍْظ هلدُذذذةىشديٚوذجتٍٜد ٘ذٍٙد فبًذذذ ذٍٙةطد ًذذةٍٙٚج
ٙجَْٜدد٠ذجفنرٕددُذٍددٓذخددتٌذ سددمد  ِذ سددت جٜحٜةاذج فٛشدد٠ٜذذذذذّمددةدذ ملفة دد٠ذذ يدد١ذ 

ذ ددد١ذٍبسةسدددمْةذذة إلبددد   ١ذٙ ملٜدددٌٚذٕددد   ذذذ ىْةمددد ذ فةىددد٠ذجٖددد هذ مذجفدددًذ ىدددمفنرذذ
ذ ىتب٠ٛٚ.ذ

 يدد١ذجيقددنذٍفيٍٚددةاذذذ (ذأٔذدٙفذ ملفيددُذىددٜصذمةػددةًذ20,ذ2006ٙأمدد )ذ يدد١ذف طدد ,ذذ
ٙىندٓذ ىنظدعذ دٓذذذذذذٙجةدٛد ٕةذذذٙ سدمظٖةفٕةذذٙٛعيددذٍدُْٖذذفظٖدةذذذذجةٕزٟذىيمتٍٜ 

ٙجظددحٜفُٖذ يدد١ذ ىْظددةتذ ىدد  ج١ذذٙ ٕمَةٍددةجُٖذذٙمدد ف جُٖذٍٜٙددٚهلُذذذ سددمف  د جُٖ
ذٙ ىبرإذٙ ىمفنرذ.

 حملةمَددةاذذ مذ سددت جٜح٠ٜذ(ذDavid sherrin . 2017 . 34ٙأطددةفذدٛفٜدد )ذ
د خدددًذ ىفؼدددًذ ى ف سددد١ذٍدددٓذخدددتٌذذ ىؼدددٚف٠ٛذباّٖدددةذ سدددت جٜح٠ٜذٛدددمُذ سدددمد  ٍٖة

ذٙ ىبٜةّدةاذ ة ممةذٜد٠ذذذذذٙ ثدىد٠ذذٕٚةذ ىظنًذ ىقة١ّّٚذٍٓذذٜإذ) ىظدٖٚدذذ سمد  ِذج
ىيمتٍٜد ذبٖد هذذذذذٙ مفٜد٠ذذذٙ رتمة٠ٍٜذٙ ملبةطدةٟذٙ إلسدمحٚ (ذ(ذٍدٓذأجدًذبْدة٣ذجتةبد٠ذذذذذذ

.ٍدد ذ ىفيددُذباّٖددةذةذجٖددمُذبةىمفةػددًٜذ ى مٜقدد٠ذىقٚ  دد ذذذجَْٜدد٠ذ ملٖددةف اذ ثمةد ٜدد٠
ٟذذذ أسةسد٠ٜذٙ ٖدُذ حملمدد٢ٚذٙ ملٚذدٚ ةاذ دد١ذذذذذ حملةمَد٠ذ ةذ   ذمةّدلذجشددةُٕذ د١ذٍٖددةف

ذةذ.طةم ذ  أٍةذٙم ذٛنٚٔذ    دذجتةب٠ذػٚف٠ٛذّةجر٠ذٍةدٟذ ى ف سةاذ إلجمَة ٠ٜذ

مٜةِذ ىمتٍٜ ذبفًَذستةمةٟذذ(ذ مذأّٗذ بةفٟذ ٓ:64,ذ2018ٙأطةفذ)أٍرذ ىقةط١,ذ
ىٚمة٤ ذجيش٠ذستةم٠َذٍةجبع٠ذحب ثذجةفخي١ذٍمضدَٓذ د١ذستمد٢ٚذ ملدْٖخذذٜدإذذذذذذ

ٙممدثينذذذ,ذٙمضةٟذ,ذىظدؼٜةاذ ىة٤ٜش٠ذ ١ذجيهذ دتيش٠ذٍٓذٍمَٖنٛمُذجتشٜ ذ 
ربدةاذٙ ىْفد١,ذٙٛدمُذجعبٜدكذ ىدهذد خدًذذذذذذذ ةذ,ذٙممدثينذ دٓذطدٖٚدذذذذ ىفة٠ٍذ ٓذ ىْٜةب٠

ٍُؼغةٟذ ٙٛمعيدذٍٓذ ملفيُذأٔذخيمدةفذذذذحةٟذ ى ف س٠ذ ىم١ذجمرٌٚذ مذمة ٠ذستن٠َذ
ذٍٚمعذجةفخي١ذٍْةسدذىٜمُذحتٚٛيٗذ مذستةم٠َ.

ٟذذذْٕٙدددةوذ ىف ٛددد  سدددمد  ِذذ ذٍدددٓذ ى ف سدددةاذ ىشدددةبق٠ذ ىمددد١ذأمددد اذ يددد١ذذدددةٙف
 Marilyn) , ( David Sherrin .2017 إلست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذ ١ذ ىم فٛصذٍثً:ذ)

Cover 2009(,ذ)ذ2014(ذ,ذ)أمحددد ذ ىفةسدددةٔذ,ذ2018(ذ,ذ)أٍدددرذ ىقةطددد١ذ,ذذذذWilke 

ذ.(ذ2011(,ذ)ذدةٌذ ىؼة ٛةٟذ,ذ2003.
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  : مشهلة البحح 
 : هلةأ/ اإلحساس باملش

أٔذٍفظدددُذذٙجددد ذذٍدددٓذخدددتٌذ َدددًذ ىبةذدددإذٍفيدددُذملدددةدٟذ ى ف سدددةاذ إلجمَة ٜددد٠ذذ
ذ ي١ذ ىميقنذذ ىم١ذجفمَ ذ ىمقيٜ ٠ٛذذٙ ةست جٜحٜةاذذٛشمد ٍٚٔذ ىعةلذ ملفيَنذ

ٓذذذٙ إلسدددت جٜحٜةاذذٙخيظدددٚٔذٍدددٓذ سدددمد  ِذ ىعدددةلذذذ ذٙجدددٚدذذ ذت ٛثددد٠ذبدددةىة ُذٍددد
ذىيفةٙلذ ىفةد٠ٛذ. خمت ةاذبنذ ىمتٍٜ ذٙ ١ذٕ  ذ  ِذٍة  ةٟذ

  : ب/ الدراسة اإلستطالعية
مةِذ ىبةذإذبةجة ٣ذٍقةبتاذطدؼ٠ٜذٍ ذ ظةٟذٍدٓذ ملدٚجٖنذملفة د٠ذسدبدذ د ِذذذذذذ
 سمد  ِذ ملفيَنذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛثد٠ذٙ  مَدةدُٕذ يد١ذ ىدميقنذٙ إلىقدة٣ذٙد فذذذذذذ

ذٍضَٚٔذ ىيقة٣ اذذٌٚذ ىْقةتذ ىمةى٠ٜذ:

 ذ سمد  ِذ ملفيُذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠؟ًٕذ ىْٚ ذأٙذ دتْصذىٗذدٙفذ ١ذ  ِذذ
 ذًٕذ رت ٟذجيفدذدٙفذ ١ذ  ِذ سمد  ِذ ملفيُذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذ؟
 ذًٕذ ملًٕٚذىٗذدٙفذ ١ذ  ِذ سمد  ِذ ملفيُذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذ؟

ٙذذ  ذد  َٕةذىدٗذذذذٙم ذأسفةاذّمة٤خذ ملقةبتاذ ّٗذٍٓذ ملَنٓذ ٔذجنٚٔذٕد ٘ذ ثسدبة(ذأ
ذ سمد  ِذ ملفيُذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذ.ذدٙفذ ١ذ  ِ

 : تساؤالت البحح 
ذٛشف١ذٕ  ذ ىبرإذ مذ إلجةب٠ذ ٓذ ثس٥ي٠ذ ىمةى٠ٜذ:ذ

 بنذدفجةاذٍفي١َذ ىمةفٛذذذ يد١ذ سدمبة٠ّذ سدمعت ذف ٢ذذدٌٚذذذذذذ خمتهًٕذٛٚج ذ
ذٍ ٢ذ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذذ ١ذ ىم فٛصذٛفز٢ذىيْٚ ذ؟

 بنذدفجةاذٍفي١َذ ىمةفٛذذذ يد١ذ سدمبة٠ّذ سدمعت ذف ٢ذذدٌٚذذذذذذ خمتهًٕذٛٚج ذ
ذٍ ٢ذ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذذ ١ذ ىم فٛصذٛفز٢ذىيَبًٕ؟

 سدمعت ذف ٢ذذدٌٚذذذذبنذدفجةاذٍفيَد١ذ ىمدةفٛذذ يد١ذ سدمبة٠ّذذذذذ خمتهًٕذٛٚج ذ 
ذىيد ٟ؟ذذٍ ٢ذ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذذ ١ذ ىم فٛصذٛفز٢ذ

 البحح :    ٍدف 
 دد١ذذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذذذ ىبرددإذ مذٍفة دد٠ذ ة يٜدد٠ذ سددت جٜح٠ٜذذذٖٛدد هذٕدد  ذ

ذ ة   د٠ٛذ.ذ ىم فٛصذٍٓذٙج٠ٖذّظةذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠

 : فزضيات البحح 
 ذؼددة٠ٜ٤ذبددنذٍمٚسددع١ذدفجددةاذٍفيَدد١ذ ىمددةفٛذذ يدد١ذذذذذذذذةذٛٚجدد ذ ددةلذ ٙذدةىدد٠ذذ 

ٜذذذذذ سمبة٠ّ  د١ذذذ٠ذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذذ سمعت ذف ٢ذذدٌٚذٍد ٢ذ ة يٜد٠ذ سدت جٜح
ذ ىم فٛصذٛفز٢ذىيْٚ ذ.

 ذؼدددة٠ٜ٤ذبدددنذٍمٚسدددع١ذدفجدددةاذٍفيَددد١ذ ىمدددةفٛذذذ يددد١ذذذذذٛٚجددد ذ دددةلذ ٙذدةىددد٠ذ 
 سمعت ذف ٢ذذدٌٚذٍد ٢ذ ة يٜد٠ذ سدت جٜح٠ٜذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذ د١ذذذذذذذذذ سمبة٠ّ

ذ ىم فٛصذٛفز٢ذىيَبًٕذ.
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 ًٜذ ذ يد١ذ سدمبة٠ّذذذبدنذٍمٚسدعةاذدفجدةاذٍفيَد١ذ ىمدةفٛذذذذذذةذٛٚج ذ ةٙلذد ى٠ذ ذؼدة٤
 سمعت ذف ٢ذذٌٚذٍ ٢ذ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼدٚف٠ٛذ د١ذ ىمد فٛصذذذذ

ذٛفز٢ذىيد ٟذ.

 : حدود البحح 
 ذٕ  ذ ىبرإذ ي١ذبفضذٍفي١َذٍةدٟذ ى ف سةاذ ةجمَة ٠ٜذذ ممؼةذ:ذذ ٙدذبظة٠ٛ

ٟذذذ إل   د٠ٛذبةد فٟذفٙ ذ ىفدةدذ ىمفيَٜٜد٠ذذذذ ١ذ ملةذي٠ ٙجنّٚدلذذذذمبرة ظد٠ذ ىقدةٕة
(ذٍفيدددُذٍدددٓذٍفيَددد١ذ ى ف سدددةاذ ةجمَة ٜددد٠ذذذذذ60)ذ ددد٠ذ ى ف سددد٠ذٍدددٓذ ددد دذذذزتَٚ

ذ ممؼدةد٠ٛذذمبدميعذٍد  فضذ ةد فٟذٙمد ذفٙ د١ذأٔذٛندٚٔذٕدٚة٣ذ ملفيَدنذٍدٓذب٥ٜد٠ذذذذذذذذ
ذٙ جمَة ٠ٜذٍمقةفب٠ذ.

 :طبكذٕ  ذ ىبردإذ د١ذ ىفؼدًذ ى ف سد١ذ ىثدة١ّذٍدٓذ ىفدةِذ ى ف سد١ذذذذذذذذذذذ ٙدذز٠ٍْٜذ
ذِذ.ذ2021ِذ/ذ2020

 :ٍددٓذ ملدد  فضذ ذتنٍٜٚدد٠ذٙ رتةػدد٠ذد خددًذ د فٟذفٙ ذ ىفددةدذذبفددضذذذدد ٙدذٍنةّٜدد٠ذ
ذ ىمفي٠َٜٜذ.

 سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ دد١ذذذ:ذ ىمفددةهذ يدد١ذ ة يٜدد٠ذدد ٙدذٍٚذددٚ ٠ٜذ 
ذ ىم فٛصذٍٓذٙج٠ٖذّظةذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذ.

  :أٍنية البحح 
 حملةمَدددةاذ ملفيَدددنذ يددد١ذ سدددمد  ِذ سدددت جٜح٠ٜذذذذذٛشدددة   ثَٕٜددد٠ذ ىفَيٜددد٠:ذذ 

 ىؼددٚف٠ٛذ دد١ذ ىمدد فٛصذٙٛظددحفُٖذ يدد١ذ سددمد  ِذ ةسددت جٜحٜةاذ ذت ٛثدد٠ذممددةذذ
ذذ.جيفًذ ملةدٟذطٜق٠ذٙج  ب٠

 ذ سددددمعت ذفأ٢ذذددددٌٚذ ة يٜدددد٠ذ سددددت جٜح٠ٜذذ سددددمبة٠ّذجددددٚ رذ:ذ ىفيَٜدددد٠ذ ثَٕٜدددد٠
ذىيَةذيدد٠ذذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ دد١ذ ىمدد فٛصذٍددٓذٙجٖدد٠ذّظددةذٍفيَدد١ذ ىمددةفٛذذذذذذ

ذ. إل   د٠ٛ

  مصطلحات البحح :حتديد 
   : احملاننات الصورية 

ًٜة ذ ي١ذ ّٖةذ ست جٜح٠ٜذٛمُذ سمد  ٍٖةذد خًذ ىفؼًذٍٓذٙ نٓذجفةٛفٖةذ جة ٤
ذتد ثذجدةفخي١ذٍمضددَٓذذذذمتٍٜد ذستةمددةٟذىٚمدة٤ ذجيشد٠ذستةمَدد٠ذذذذ ىخدتٌذ َدًذذذ
ذ ىظدنًذ ىقدة١ّّٚذٍدٓذذٜدإذ) ىظدٖٚدذذذذذذذذٜإذٛدمُذ سدمد  ِذجدٕٚةذذذذْٖخذ مل ١ذستم٢ٚذ

 ممةذٜددد٠ذٙ رتمةٍٜددد٠ذٙ ملبةطدددةٟذٙ ةسدددمحٚ ((ذٍدددٓذأجدددًذبْدددة٣ذذ إلذٙ ثدىددد٠ذٙ ىبٜةّدددةا
ذ ىف ٛ ذٍٓذ ملٖةف اذى ُٖٛذ.ذجتةب٠ذٙ مف٠ٜذىيمتٍٜ ذبٖ هذج٠َْٜذ

 املزحلة اإلعدادية :  
ذ١ٕذ ذتيق٠ذ ىثة٠ّٜذٍٓذ ىمفيُٜذ ثسةس١ذ.

 : ُميَر البحح وإدزاءات 
 ميَر البحح : 

ذبة مبددةف٘ذ ملددْٖخذ ملْةسدددذىعبٜفدد٠ذذ سددمد ِذ ىبةذددإذ ملددْٖخذ ىٚػددف١ذ ىمريٜيدد١ذذذذذ
,ذٙ ملدددْٖخذ ثسددد٥ي٠ذٙ ثٕددد  هذٙ إلجةبددد٠ذ يددد١ذجشدددةاةاذ ىبردددإذٙ خمبدددةفذ ةذدددٜةجٖةذذذ

ذ ىمحةٛب١ذ ١ذجعبٜكذ ةسمبة٠ّذ ي١ذ ملفيَنذ.
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 : جمنوعة البحح 
(ذذٍفيدُذٍدٓذٍفيَد١ذ ى ف سدةاذ ةجمَة ٜد٠ذذذذذذ60)ذ ى ف سد٠ذٍدٓذ د دذذذذٙجنّٚلذ ٠ْٜذ

ىبةذددإذ ْٜدد٠ذ ى ف سدد٠ذٍددٓذذ ذٙ خمددةفذذ ىمفيَٜٜدد٠ذمبدميددعذٍدد  فضذ د فٟذفٙ ذ ىفددةدذ
ٍٙدٓذذذ,ذّفصذ ةد فٟذ ىمفي٠َٜٜذذحبٜإذجنٚٔذٍٓذب٥ٜد٠ذ ممؼدةد٠ٛذٙ جمَة ٜد٠ذٍمقةفبد٠ذذذذ

ذستة ظ٠ذ ىقةٕةٟذذم١ذٛمٜشةذ ي١ذ ىبةذإذجعبٜكذحبثٗذ.

 : عيية ضبط األدوات 
 ةةسددمبة٠ّذٍددٓذأجددًذ ذتنددُذ يدد١ذٍدد ٢ذػدد مٖةذٙربةجٖددةذٙذشددة(ذ ىددزٍٓذ ىددتزِذذذذذ

أخدة٢ذٍدٓذذذذ٠ذ يٜٖةذ مُذجعبٜقٖةذجعبٜكذمبي١ذٙجعبٜكذبفد ٢ذ يد١ذزتَٚ د٠ذذذىتجةب
(ذٍفيُذٍٓذٍفي١َذٍةدٟذ ى ف سةاذ إلجمَة ٠ٜذ15 ملفيَنذٙ ىم١ذبيغذ  دُٕذذٚ م)

ذ إل   د٠ٛ.ذذىيَةذي٠

 اليظزى للبحح اإلطار إعداد :  
ٍدددٓذخدددتٌذ إلطدددت ذ يددد١ذ ثدبٜدددةاذٙ ملة جددد ذٙ ى ف سدددةاذ ىشدددةبق٠ذ ىمددد١ذجمؼدددًذذذ

ذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ.ذذذ١.ٕٙذ ذ ىبرإمبٚذٚ

 إعداد أداة البحح :  
 حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ دد١ذذ سددت جٜح٠ٜذ ة يٜدد٠ذذ سددمبة٠ّذذملفة دد٠ذٙٛمضدَٓذ  دد  دذ

ٍيردكذفمدُذذذذذ ىم فٛصذٍٓذخدتٌذٙجٖد٠ذّظدةذٍفيَد١ذ ىمدةفٛذذىيَةذيد٠ذ إل   دٛد٠ذ.ذذذذذذذذ
ذ(ذٍٓذ    دذ ىبةذإذ.2)

   : التذزيب امليداىى 
ذٙٛظًَذ رتعٚ اذ ىمةى٠ٜذ

 .خمٜةفذزتَٚ ٠ذٍٓذٍفي١َذ ى ف سةاذ إلجمَة ٠ٜذبةملةذي٠ذ إل   د٠ٛذ  
 .جعبٜكذ ةسمبة٠ّذ ي١ذ ٠ْٜذ ىبرإذ 
  ًٜة.ذ ىمعبٜكذٙحتيٜيٖةذٍٙفةدتمٖةذمج ذ ىبٜةّةاذٙ ملفيٍٚةاذبف   ذؼة٤
 .ىمٚػًذ مذّمة٤خذ ىبرإذٍْٙةمظمٖةذٙجفشرٕةذ  
 .ٙذ ذ ىمٚػٜةاذٙ ملقتذةاذ 

ذٙ َٜةذٛي١ذ ة ذٍفؼًذملمغر اذ ىبرإذٙ جة ٣ جٗذ.

 اليظزى للبحح: اإلطار  
 احملاننات الصورية إسرتاتيذية. 
 احملاننات الصورية :    ماٍية 

 ةف ٣ذٙٙجٖةاذ ىْظةذ ىم١ذجْةٙىمٖةذذجف داذجفةٛفةاذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذبمف د
ذٍْٖٙةذ:ذذ

 سدت جٜح٠ٜذٛدمُذ سدمد  ٍٖةذذذذذباّٖدةذذ(ذذ ة ٖدةذذDavid Sherrin,2017. 34دٛفٜ )
 ىظدددنًذ ىقدددة١ّّٚذٍدددٓذذٜدددإذذذد خدددًذ ىفؼدددًذ ى ف سددد١ذٍدددٓذخدددتٌذ سدددمد  ِذجدددٕٚةذ

ٍدٓذأجدًذذذذٙ إلسمحٚ ((ذذٙ ملبةطةٟذٙ ىبٜةّةاذ ة ممةذ٠ٜذٙ رتمة٠ٍٜذذ) ىظٖٚدذٙ ثدى٠
ذٍدد ذ ىفيددُذباّٖددةذذبْددة٣ذجتةبدد٠ذٙ مفٜدد٠ذىيمتٍٜدد ذبٖدد هذجَْٜدد٠ذ ملٖددةف اذ ثمةد ٜدد٠.ذذذ
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مفةػدددًٜذ ى مٜقددد٠ذىقٚ    حملةمَددد٠ذ ةذ   ذمةّدددلذجشدددةُٕذ ددد١ذٍٖدددةفٟذذذذذجٖدددمُذبةىة
ٙ ُٖذ حملم٢ٚذٙ ملٚذٚ ةاذ ١ذٍةدٟذ ى ف سةاذ إلجمَة ٠ٜذٙم ذٛنٚٔذ  د  دذذذذأسةس٠ٜ

ذ.ةذطةم ذ  أٍةذجتةب٠ذػٚف٠ٛذّةجر٠

ِذذذ:ذأّٖدةذ سدت جٜح٠ٜذذ(Marilyn Cover . 2009.1 )ذذٙأطدةفذٍدةفىنذذ ٍد ذذذجشدمد 
ذٙ ىق ف اذٙمبرميعذٍشمٚٛةاذ ىؼفٚهذ ى ف سد٠ٜذ,ذذ ىمتٍٜ ذ ٢ٙذمة ٠ذ ملشمٚٛةاذ

ٙ ىفيددِٚذذ دد١ذبفددضذ ىمدؼؼددةاذٍثددًذ ىفيددِٚذ إلجمَة ٜدد٠ذمَددةذ نددٓذ سددمد  ٍٖةذ
ذٙ ىفيشف٠ذٙ ى ٛٓذٙ ثختلذٙ ىيغةاذ ىفةمل٠ٜذ.ذذٙ ىمةفٛذذٙ ثد(ذذذ ىؼر٠ٜ

 استخداو احملاننات الصورية فى التدريس:   أٍنية 
,ذذ(ذRichard.L.Roe & Charles White. 1987. 3-4)ذ مدةذفٛمظدةفدذٙجظدةفىزذذذ

(ذ,ذGlancy, G. D .2016 . 19-27)ذذٙجتّشد١ذذ,ذ(Jennifer Beoom.1993 4)ذذجْٜفة
 ,Figen Ersoy ) ددٜحٓذٙأٛشددحٌٚذٙ,ذذ(Citizenship Foundation .2003.p4)ذ

Aysegul Pehlivan Yilmaz . 2018.1) أٔذأ٠َٜٕذ سدمد  ِذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذذذذذ
ذجةج ذ م:ذ

 .ذجنشدذ ىمتٍٜ ذجفةػبًذ جة ٣ اذمة ٠ذ حملن٠َذ
 ىقةّّٜٚد٠ذ ىمد١ذخيمدةفذ عمَد ذٍدٓذختهلدةذ دضذ ىف ٛد ذذذذذذذذذذ ثىٜد٠ذذجنشدذ ىمتٍٜد ذ 

ذٍٓذٍظنتجٗذٍْٙةز ةجٗ.
 ىيَظددددنتاذٙ ىددددمفنرذذ اذ ىمريٜددددًذٙ ىددددمفنرذ ىْقدددد ٢ذذجنشدددددذ ىمتٍٜدددد ذٍٖددددةفذ

 إلست جٜح١ذٍٖٙةف اذ إلسمحٚ (ذٍٖٙةف اذ إلسمَة ذذٍٖٙةف اذ ىفدة ذ ىظدف١ٖذذذ
ذٙسةدذ ذتحخذٍٖٙةف اذ    دذٙجْظُٜذ ملٚ دذ.

 .ذج٠َْٜذفٙحذ ىمفةٙٔذبنذ ىمتٍٜ ذذممةذٛشة  ذ ي١ذزٛةدٟذحتؼٜيُٖذ ملفة ١ذ
 ذٍٜٚهلُذ ىشيب٠ٜذجتة٘ذ ملٖٓذ رذ ملفي٠ٍٚ.ذذٙجغٜرذذجنٚٛٓذٌٍٜٚذ جيةب٠ٜ

 الصورية: خطوات وإدزاءات احملاننة 
ٙ إلجددة ٣ اذ ملمبفدد٠ذ ْدد ذجْفٜدد ذ حملةمَددةاذذذذذددٌٚذ رتعددٚ اذذ ىنمةبددةاذذجفدد دا

 Richard.L .Roe & Charles . 4-3 ىؼٚف٠ٛذذٜإذأطةفذمًذٍٓذفٛمظةفدذٙجظةفىز)

White. 1987)ذ مذزتَٚ ٠ذٍٓذخعٚ اذٍةذ١ٕٙذ:ذ

 ىؼدددٚف٠ٛذ يددد١ذ ىمتٍٜددد ذ,ذٙٛدددمفنذٍْةمظددد٠ذ ىٚمدددة٤ ذٍددد ذذذجدددٚز ذٍدددٚ دذ حملةمَددد٠ 
ًذ ٙأمدٚ ٌذ ىظدٖٚد)ٍثًذذذذأمندةتذ ىٚمدة٤ ذذذذٙ ندٓذىيَفيَدنذجعدٚٛةذذذذ,ذ ىمتٍٜ ذمند

ذ ي١ذجعٚٛةٕةذ.ذذذ ىمتٍٜ ذىنًذٍٓذأمٚ ٌذ ىظٖٚد(ذٍٙشة  ٟذذ مليدؼةاذ ملٚجزٟ
 فيد١ذسدبًٜذ ملثدةٌذذذذذٙبدنذٍٖدةف اذ ىمتٍٜد ,ذذذذذستةٙى٠ذ جة ٣ذجٚ  كذبنذ حملةم٠َذ 

,ذ إّٗذم ذٛدمفنذذذبةحملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذذيفذذةى٠ذ  ذدذٛنٓذى ٢ذجتٍٜ وذٍفة ٠
 يٜددهذ ىبدد ٣ذبددإجة ٣ذسددةٛٓذبشددٜالذإلطددت ذ ىمتٍٜدد ذ يدد١ذٍنّٚددةاذ حملنَددد٠ذذذذذذذذذذذ
ٙىمم مةذبدأذ هلد هذٍدٓذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذىدٜصذد ٤َدة ذجقيٜد ذ ىٚ مد ذٙ مندةذذذذذذذذذذذ

ذىيمتٍٜ .ذذذجفي٠َٜٜذذحتقٜكذخ ٟ
 ِذ ىمتٍٜد ذىيذذٛمفنذ خمٜدةفذ ردُذبفد ذ ىدهذٛدمُذجندٚٛٓذذذذذذذ حملدةٍنذٙ ىظدٖٚدذذذدٙفذقٜدة

ذ عَٚ ةاذىيَشة  ٟذ ١ذ حملةم٠َ.
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 ُذذذ ذأخدةذٍدٓذ ىمتٍٜد ذذذذطدٖٚدذٙ ندٓذىفد دذذذذذٛمفنذأٔذ ثًذبفدضذ ىمتٍٜد ذبؼدفمٖ
ُذذذ ىفًَذبؼفمُٖذمضدةٟذ يد١ذذشددذّدٚ ذٙطبٜفد٠ذمدًذستنَد٠ذذذذذذذ ذ,ذٙٛظدمًَذجقشدٜ

بددرخةٛٓذىيفَددًذذذ ملٖددةِذبظددنًذٍبةطددةذ يدد١ذ دد دذٍددٓذ ىمتٍٜدد ذٙ نددٓذ ةسددمفة٠ّذذذ
ذذٙسددنةجرذ حملنَدد٠ذٙ ىقةذددٝذٙٙذدد ذبدد  ٤ًذىيَظددةفمنذذذبؼددف٠ذذةجدددذ حملنَدد٠

 حخدةٛٓذأًٛضدةذذذذٙ ندٓذىيمتٍٜد ذذذذ,ذٙةسَٜةذ ىظٖٚدذيفذذةى٠ذ ىغٜدة(ذ درذ ملمٚمد ذذذ
 ىؼدددرعذ ىددد ذذة ٤ددد ذٍٙة سدددينذىع   ددد٠ذأٙذ ىميفزٛدددٚٔذأٙذ دتذذ ىفَدددًذبؼدددفمُٖذ
بمق ُٛذجقةفٛةُٕذٍٓذختٌذ ةذٖةذ يد١ذذذذٙبف ذ ىهذٛقٍٚٚٔذجغعٝذ حملةم٠َذ

ٙجيددددذأٔذٛندددٚٔذمبدددًذ حملةمَددد٠ذ ذذ ىفؼدددًذ يددد١ذ٥ٜٕددد٠ذٍقةىددد٠ذبفددد ذ حملةمَددد٠
حتٚٛددًذ ىفؼددًذ ى ف سدد١ذ مذمة دد٠ذستنَدد٠ذٍددٓذخددتٌذ  ددةدٟذجةجٜدددذ ملقة دد ذمبددةذذذ

ذْٛةسدذطنًذ حملن٠َ.

 صورية :مهوىات دلسة احملهنة ال 
ذذذذذذذذذذذذٍٙبسشددد٠ذ ملٚ طْددد٠ذ&(ذJennifer Beoom. 1993 . 4-6) مدددةذجْٜفدددةذذذذ

(Citizenship Foundation . 2003 . 9.16.19.21.23)حملنَد٠ذذذ٥ٜٕد٠ذذأ ضدة٣ذذذأٔذ 
ذجمَثًذ ١:ذ

 ذذةجدذ حملن٠َذ.ذذ حملةٍنذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .ذ ىقةذ١ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبةتذ ىظةط٠ذ
 ذ حملن٠َذ.ذذذذذذذذذذذذذمةجدذ حملن٠َذ.٠٥ٜٕذ
 .ذ ىظٖٚدذ.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دتَةٕرذ
 .ذ مل  ١ذ يٜٗذ.ذذذذذذذذذذذذذذ مل  ١

مددًذذذأ ددة دذٙ يدد١ذذشدددذٙطبٜفدد٠ذذذذأفبفدد٠ذٙ مددةذأٛضددةذأٔذ حملددةٍنذمدد ذٛنّٚددٚ ذذذذ
ُذ ٙ ندددٓذذذطة ددد١ذ ىقضددد٠ٜذىندددًذطدددةهذٍدددٓذذذ مذأرْدددةٔذذذستةمَددد٠ذٙٛدددمُذجقشدددَٜٖ

ٙ ذدد ذ ددة ذ ىبٜددةٔذ إل ممدددةذ١ذٙجيَٜدد ذأخددةذ جددة ٣ذ إلسددمحٚ (ذ ملبةطدددةذذذذذذذذذذىميَٜدد ذ
بإىقددة٣ذ ىنيَدد٠ذذذٙجيَٜدد ذأخددةذٛقددِٚذذذذأخددةذ نْددٗذ جددة ٣ذ سددمحٚ (ذ ىظددٖٚدذذذذذذٙجيَٜدد 

ذ رتمة٠ٍٜذ.

ٛمقَؽذدٙفذفجدةٌذ إل دتِذذذذذٍٓذذٙأذةهذأٔذ ي١ذ ىمتٍٜ ذجقَؽذ ثدٙ ف,ذ َُْٖ
,ذٍدُْٖذذذةاذٙ ىؼدٚفذ رتةػد٠ذبةملقدةةاذذذٙ    دذ ىةسٍٚذٙ نٓذهلبة٣ذممةب٠ذ ملقةةاذ

ٙدٙفذ ذتةجدددذٙدٙفذ ىنةجدددذٙدٙفذ ىقةذدد١ذ.ذذذٍددٓذٛددمقَؽذدٙفذأ ضددة٣ذ٥ٜٕدد٠ذ حملنَدد٠ذذ
ٙأٙذددمذزتَٚ دد٠ذٍددٓذ ىمفيَٜددةاذ ملَٖدد٠ذ ىمدد١ذجيدددذأٔذٛيمددزِذبٖددةذ ة ضددة٣ذد خددًذذذذذذذذ

ذجيش٠ذ حملةم٠َذٍثًذ:
 ُذ  ىددهذمددة ٣ٟذ ىٚمددة٤ ذٙمة دد٠ذأمددٚ ٌذ ىظددٖٚدذمبددةذ دد١ذذذذذذذ حملددةٍنذ:ذ ٜحدددذ يددٜٖ

طٖٚدذ رتؼُذٙٛمفنذ يُٜٖذ    دذ ىبٜةٔذ ة ممةذ١ذٙ ثس٥ي٠ذ ىم١ذٛمُذطةذٖدةذذ
ًذذذذذ ي١ذمجٜد ذذ مؼدرٟذذمد١ذذذذذأسد٥يمهذىيظدٖٚدذذذذ ىظدٖٚدذٙ ىبٜدةٔذ رتمدة١ٍذذٙ جفد

ذٛشًٖذ َٖٖةذ.
 ُٛ ىعجةبد٠ذ دٓذذذذذأمٚ ىدٗذٙجيددذأٔذٛندٚٔذٍشدمفً  ذذذذذد ذمًذطةٕ ذبدمتٟٙذذ ىظٖٚدذ:ذ

ًذذ ذذىددددٗذذ ىمددددةبفنذمفددددةٙٔذٍدددد ذ حملددددةٍنذذطددددةٕ ذأٔذٛذذ ثسدددد٥ي٠ذذٙجيدددددذ يدددد١ذمدددد
ىيَشدددة  ٟذ ددد١ذ  ددد  دذ ثسددد٥ي٠ذٙ إلىمدددز ِذبةىٚمدددة٤ ذ ىدددٚ فدٟذ ددد١ذأمٚ ىدددهذٙ ددد ِذذذذ

ذجغٜرٕةذذ.



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 
100 

 ٙجيدذ ىمام ذٍٓذّز ٠ٕذإلسم  ة٣ذ ىظٖٚدذذٍشمفً  ذذأٔذٛنٚٔذذ ىقةذ١ذ:ذ ٜحدذ
 ىدٚ فدٟذ د١ذ ىقضد٠ٜذذذذذذمًذ ملفيٍٚةاذذ حملةم٠َذٙجيدذ يٜٗذمبًذ دتيش٠ذأٔذٛقة ذ

ٙحت ٛ ذ ىْقدةتذ ىة٤ٜشد٠ذ ىمد١ذحتمدةدذملفة مدٗذٙممةبد٠ذ ثسد٥ي٠ذ ىمد١ذحتمدةدذأٔذذذذذذذذذذ
ٛعةذٖددةذ يدد١ذ ملدد  ١ذ يددُٜٖذأٙذ ىظددٖٚدذذٙأرْددة٣ذ حملةمَدد٠ذٙجيدددذأٔذٛمامدد ذأٔذذ

 ذذ ثٍٚفذجشرذبظنًذػرٜمذذ.
  يشددد٠ذٙأًٛضدددةذبةىْددد  ٣ذ يددد١ذدتذةجددددذ حملنَددد٠ذ:ذ ٜحددددذأٔذٛقدددِٚذبدددةإل تٔذ دددٓذ

دٙفذذذبمادٛددد٠ذٛقٍٚدددٚٔذذذٍدددٚ فنذبةحملنَددد٠ذٙ ىنةجددددذذٙٛفمددد ذ ذتةجددددذ ىظدددٖٚدذ
ذستٚف٢ذٍٓذأجًذذَةٔذسرذ ثٍٚفذ ١ذّؼةبٖةذ ىؼرٜم.

ٓذ  حملددةمُذذأٔٙ ىنمةبددةاذ ىقةّّٜٚدد٠ذ مذذ إلىنتّٜٙدد٠ذذ ملة جدد ذذذٙأطددةفاذ ىنددثرذٍدد
 ىة٤ٜشد٠ذىندًذستنَد٠ذٕٙد١ذذذذذذ ملؼة٠ٛذجمنٚٔذٍدٓذٕد ٘ذ ىظدؼدٜةاذٕٙد١ذ ىظدؼدٜةاذذذذذ

ذمةىمةمذ:

 ىقةذ١ذ)ذٙأ ٚ ّٗذ(ذ.ذ  
 .ذذةجدذ حملن٠َذ
 .سنةجرذ دتيش٠ذ 
 .ذممثًذ ىْٜةب٠ذ ىفة٠ٍ
 ملمُٖذ.ذذذذذذذذذذ  
 .ذستة١ٍذ ى  ة ذ
 ذ ىظٖٚدذ.ذ

ذُذ ملؼة٠ٛذ٠٥ٜٕذ حمليفٜنذ.ٙةذٛٚج ذ ١ذ حملةمذ

ٙٛٚذدددمذ ىظدددنًذ ىمدددةمذطدددنًذمة ددد٠ذ حملنَددد٠ذ ملؼدددة٠ٛذجفؼدددٜيٜي ةذ)ذٍدددٓذ  ددد  دذذذذذ
ذ ىبةذإذ(ذ.ذ

 ( وهٌٕات قاعٛ احملهىٛ املصسٖٛ .1غهن )
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 سيياريو احملاننة :  
ذٛفمَ ذسْٜةفٛٚذ حملةم٠َذ ي١ذزتَٚ ٠ذٍٓذ رتعٚ اذ١ٕٙذ:ذذذ

 بدء احملاننة :  
ٍدٓذمندٚ دذىيَرةمَد٠ذ ىؼدٚف٠ٛذٍٚمد ذ ىنتّٙد١ذٙجْٜفدةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٙ ىم١ذأٙذرٖةذمت

(Jennifer Beoom.1993.7-10ذ)ذمَةذٛي١ذ:ذذ

  ١ذمة ٠ذ حملن٠َذسٚهذٛقٌٚذذةجدذ حملن٠َذذ:ذذأٍْ ذ ىؼٚاذىنًذٍٓذٕٚذجةىصذ
ذذّب أذ دتيش٠ذ

 .......ذستن٠َذ.ذستن٠َذ......ذٍْفق ٟذ ثٔذ ١ذجيشمٖةذ.......ذبة٤ةس٠
 .ذٛقعذمجٜ ذٍٓذُٕذ ١ذمة ٠ذ حملن٠َذذم١ذجييصذ ىقةذ١ذ
 ذّةد٢ذ ي١ذمض٠ٜذ ىِٜٚذذ:ذمة٤ي ةذذذ ىقةذ١ذخيةطدذ ذتةجد
 ذ.....ذ)ذٙٛقِٚذبةىْ  ٣ذ ي١ذ ىقض٠ٜذ(ن٠َذ:ذمض٠ٜذ ىِٜٚذ ىقض٠ٜذفمُذ.ذةجدذ حمل
 ذ ىقةذ١ذ:ذًٕذ ى  ة ذجةٕزذ؟
 ٍذ ذ ىقةذ١ذ(ذ حملةٍنذ:ذّفُذسٜ ٢ذ ىقةذ١ذذ)مًذد ٤َةذسٜ ٢ذ ْ ذ ىمر ثذ
 ذ.خيةطدذ ىقةذ١ذسنةجرذ دتيش٠ذ ّٗذٛقِٚذبةربةاذذضٚفذ حملةٍنذ
 :ذب  ٠ٛذ حملةم٠َذ:ذ١ٕٙذمةىمةمذ

 البياٌ اإلفتتاحى –  
ٛقِٚذ إلد ة٣ذذ)ذممثًذ ١ذ ىْٜةب٠ذ ىفة٠ٍذ(ذبشةدذحمل٠ذ ة٠ٍذٙسةٛف٠ذ دٓذٍضدَٚٔذذذ

٠٥ٜذ حملن٠َذرُذبني٠َذ ىشةدٟذأ ضة٣ذٕذ  ىقض٠ٜذٙسةدذ ىْقةتذ ىم١ذٛٚدذ ربةجٖةذ.ذ ب 
بفدد ذ ىددهذٛددبنذ ىٚمددة٤ ذ ىمدد١ذسددٚهذٛقددِٚذبفةذددٖةذٙٛعيدددذ ذتنددُذبإد ّدد٠ذ ملدد  ١ذذذذذذذ

ذذ. يٜٗ

ٙبف ذ ىهذٛا ٔذ ىقةذ١ذحملة١ٍذ ى  ة ذبةذت ٛإذ ٜقدٌٚذستدة١ٍذ ملد  ١ذ يٜدٗذذذذذ
ظددةحذ ثدىدد٠ذب)ذستددة١ٍذ ىدد  ة (ذ))ذسددٜ ٢ذ ىقةذدد١ذ  ضددة٣ذ٥ٜٕدد٠ذ حملنَدد٠ذ((ذٙٛقددِٚذذ

 يدد١ذأسةسددٖةذ إلد ددة٣ذ ملقدد ِذ دد١ذستةٙىدد٠ذىم ٤دد٠ذذذذذ ىمدد١ذ سددمْ ذ يٜٖددةذٙ ىمدد١ذْٛفدد١ذذذ
,ذٙٛشمَةذستة١ٍذ ى  ة ذٙ ىْٜةب٠ذ ١ذ ىْقةغذ١ذ يٜٗذ.ذٙٛعيدذ ذتنُذبةى  ٣ٟذ مل  

ٙ ىمرددةٙفذىفددة ذمددًذجفةػددًٜذ ىقضدد٠ٜذٍٙددٓذ ملَنددٓذىيقةذدد١ذأٔذٛقددِٚذبةسددم  ة٣ذذذذ
ذ ىظةٕ ذإلربةاذّقع٠ذ ١ذٍضَٚٔذ ىقض٠ٜذ.

ْٜةبدد٠ذ(ذبميدددٜؽذ ىظددٖةد اذ ملق ٍدد٠ذخددتٌذذذ:ذٛقددِٚذ إلد ددة٣ذ)ذ ىذ ىبٜددةٔذ رتمددة١ٍ
 إلسمحٚ (ذبعةٛق٠ذجقْ ذ حملنَد٠ذبةإليٜدةزذدتةّددذ إلد دة٣ذ.ذٙٛعيددذ إلد دة٣ذٍدٓذذذذذذذذ
٥ٜٕدد٠ذ حملنَدد٠ذ د ّدد٠ذ ملدد  ١ذ يٜددٗذ.) ىظدؼدد٠ٜذ ىمةفخيٜدد٠ذ(ذٍثددًذ مليددهذٍْنددةٙف ذ ٙذذذذ

َدةّٜنذذ مليهذبٜب١ذ ىثة١ّذذأٙذ د ٠ّذ ملَةىٜهذىشقٚطُٖذ ى ٙى٠ذ ثٛٚبٜد٠ذٙ د ّد٠ذ ىفثذذ
ذىمشببُٖذ ١ذسقٚتذ ى ٙى٠ذ ملَيٚم٠ٜذ.

رددُذٛقددِٚذستددة١ٍذ ىدد  ة ذبميدددٜؽذ ىظددٖةدٟذبعةٛقدد٠ذجتفددًذ ملدد  ١ذ يٜددٗذٛبدد ٙذذذ
نَد٠ذ ذتندُذبد  ٣ٟذ ملد  ١ذذذذذبةئذ.ذرُذبف ذ ىهذٛعيدذستة١ٍذ ىد  ة ذٍدٓذ٥ٜٕد٠ذ حملذذذ

ُٛؼد فذ ذتندُذذذذ يٜٗذ ,ذرُذخيةدذ ىقضةٟذىيم  ٌٙذإلػ  فذ ذتنُذٙٛةجفٚ ذٍةٟذأخدة٢ذٙ
ًْة ذأٍةِذمجٜ ذ ذتضٚفذ.ذ ي



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 
102 

 : يتضح مً سيياريو احملاننة أٌ السيياريو املتعارف عليُ داخل احملانه املصزية يهوٌ نالتاىل 
 ذتةجدذٛب أذبةذت ٛإذذٜإذأّٗذٛعيدذٍٓذمجٜ ذ ذتضٚفذ ىشنٚاذىب ٣ذجيش٠ذ

ٙٛد خًذ ىقضدةٟذذذذ,رُذٛقٌٚذبؼٚاذٍةجف ذستن٠َذٛقعذمجٜ ذ ذتضدٚفذذ,ذ حملةم٠َذ
ٙمجٜ ذ هل٠٥ٜذ ملفة٠ّٙذىٗذرُذٛظرذىنًذٍٓذبةحملن٠َذبةدتيٚضذٙٛقدٌٚذهلدُذ جفضديٚ ذذذذ

بةىْد  ٣ذ يد١ذ ىقضد٠ٜذذذذةجدذقةذ١ذ ذتٙخيةطدذ ىذ, جيشٚ ذٙجييصذمجٜ ذ ذتضٚفذ
ْٙٛددةد٢ذ ذتةجدددذ يدد١ذ ىقضدد٠ٜذ,ذٙٛمةمدد ذ ىقةذدد١ذٍددٓذٙجددٚدذ ىدد  ة ذٙٛعيدددذٍددٓذذذذذذذ

ُذٛددا ٔذىيْٜةبددد٠ذبةذتدد ٛإذٙبفدد ذ ّمٖدددة٣ذذذذسددنةجرذ دتيشدد٠ذ ربددةاذذضدددٚفذ ىدد  ة ذ,ذرددذذذذذ
 ىْٜةبددد٠ذٛدددا ٔذىيددد  ة ذبةذتددد ٛإذٙٛشدددَمذىيظدددٖٚدذبدددإدة٣ذأمدددٚ هلُذٙجشدددمَةذجيشددد٠ذذذذذ
 حملةم٠َذذبةىْقةغذٙ ذتٚ فذٙستةٙى٠ذ ىْٜةبد٠ذإلربدةاذ ىمَٖد٠ذ يد١ذ ملدمُٖذٙستةٙىد٠ذذذذذذذ

ٙأٔذ ىْٜةبد٠ذذذم١ذجْم١ٖذمجٜ ذ ثطة هذٍدٓذسدةدذأمٚ هلدةذذذذ ى  ة ذإلربةاذبة ٣ٟذ ملمُٖذ
خيةدذ ىقضددةٟذىٜمدد  ٙىٚ ذٙٛةجفددٚ ذٍددةٟذأخددة٢ذ مذأٍددةمُْٖذذذذقددِٚذبةربددةاذ دتة دد٠ذج

ذ ىقةذ١ذ ذتنُذ.ٙٛؼ ف

   : االعتبارات اهلامة للنعله  عيد استخداو إسرتاتيذية احملاننات الصورية 
أّددٗذجيدددذ يدد١ذ ملفيددُذأٔذذ(ذRingel, L. S. 2004 . 459-465)ٙ مدةذفجيْٜددًذذ

ٛد  ُذ ىعدةهذذذٙجيددذأٔذذذىيَٖدةِذذذٍٙد ًٛة ذذذٍٙةطً  ذذشًة ذٙٛنٚٔذٍٜذذٛيفدذدٙفذ ملة مد
ذ. ىضفٜعذ ١ذ ملْةمظةا

 .Richard.L.Roe&,Charlies White)ٙ مدددةذمدددتذٍدددٓذفٛمظدددةفدذٙجظدددةفىزذذ

أّددٗذبفدد ذ حملةمَدد٠ذذذذ(ذ( Glancy, G. D. 2016. 19-27ذٙجتّشدد١(ذ,ذذ1987.6
ٕٙ ٘ذ ملْةمظد٠ذذذذٙملذمةهذملْةمظ٠ذٍةذ ثذ ١ذ حملةم٠َذ ىؼٚف٠ٛذجيدذختؼٜؽذ

جفمدد ذٕدد١ذ دتددز٣ذ ثمثددةذإَٜٔدد٠ذ دد١ذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ,ذ ددةملفيُذٛمْددةمعذٍدد ذذذذذذ
جتٍٜدد ٘ذذددٌٚذ ىقددة فذٍٙددةذفأٖٛددُذ دد١ذٕدد  ذ ىقددة فذٙٛفعدد١ذ ملفيددُذٙ ىمتٍٜدد ذ ثخددةٛٓذذ
ٍتذظدددةاذىيمتٍٜددد ذ ىيددد ٛٓذمدددةّٚ ذٍمقَؼدددنذىدددجدٙ فذ ددد١ذجيشددد٠ذ حملةمَددد٠ذذذذذذذذذ

ذ ىؼٚف٠ٛذ.

 اننات الصورية وتدريس مادة التاريخ : العالقة بني اسرتاتيذية احمل 
ْٕةوذ ىنثرذٍٓذ ثذ  ثذ ىمةفخي٠ٜذ ىم١ذ نٓذ سدمد  ِذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذذذذ

ذىم فٛصذجيهذ ثذ  ثذ رٜإذأٔذٍةدٟذ ىمةفٛذذٍةدٟذطٜق٠ذٙذ٠ٜذٍٙفةط٠ذ.

(ذ مذ ىنثرذٍٓذ ثذ  ثذ ىمةفخيٜد٠ذ ىمد١ذذذ65-64,ذذ2018ٙأطةفذ)ذأٍرذ ىقةط١ذ,ذ
 نٓذجتشٜ ٕةذ ٓذطةٛكذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذثٔذٍدةدٟذ ىمدةفٛذذٍي٥ٜد٠ذبةثذد  ثذذذذذ

ذٍْٖٙةذ:ذ

 آخدةذٍيدٚوذ ىبعةملد٠ذ د١ذذذذذذذىيَين٠ذميٜٚبةجة ذذػٚف٠ٛذأٙذختٜي٠ٜذذ جة ٣ذستةم٠َ
هلدددةذبدددةٔذٍغةٍة جٖدددةذذذ ملٚجٖددد٠ذذجٖةٍدددةاذٍؼدددةذ.ذىنددد١ذجددد    ذ دددٓذّفشدددٖةذذددد ذ إلذذ

 ىشٜةسددد٠ٜذٙ ىفةطفٜددد٠ذذمةّدددلذ ىشدددبدذ ىة٤ٜشددد١ذىٚمدددٚ ذٍؼدددةذحتدددلذ إلذدددمتٌذذذ
  ىةٍٙة١ّ.

 جْفٜدد ذحملَدد ذ يدد١ذىٜدد    ذ ددٓذّفشددٗذبشددبدذٍددةذمددةِذبددٗذ دد١ذذذذذذذذذ جددة ٣ذستةمَدد٠ذ
ذ. ملَةىٜهذٍ حب٠ذ ىقيف٠ذذ 
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 جددة ٣ذستةمَدد٠ذػددٚف٠ٛذىيددد ٢ٚٛذ دة ٜددًذىٜدد    ذ ددٓذّفشددٗذذدد ذ جٖةٍددٗذذذذذذذذذ 
بةإلسة هذذٙ ىمب ٛةذٙ سدم  ٠ّذٍؼدةذٙٙمٚ ٖدةذحتدلذمبضد٠ذ إلذدمتٌذ ى ٛعدة١ّذذذذذذذذ

ذ َٜةذبف ذ.ذ

 إعداد أداة البحح : 
ٙجٖددد٠ذّظدددةذٍفيَددد١ذ ىمدددةفٛذذبةملةذيددد٠ذذذذذذ ىبةذدددإذمدددةِذبة ددد  دذ سدددمبة٠ّذملفة ددد٠ذذذذذذ

 ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ ١ذ ىمد فٛصذٙ ذ  د  دذذذذ ة ي٠ٜذذذٌٚذذ ة   د٠ٛذ
ذ ةسمبة٠ّذٙ كذملةذٛي١ذ:

  اهلدف مً االستباىة: 
جٖ هذٕ ٘ذ إلسمبة٠ّذ مذٍفة د٠ذٙجٖد٠ذّظدةذ ملفيَدنذذدٌٚذ إلسدت جٜح٠ٜذٍٙدٓذذذذذذذذذ

ختٌذ طدت ذ ىبةذدإذ يد١ذ سدمبةّةاذأخدة٢ذ د١ذختؼؼدةاذأخدة٢ذ سدمعة ذجؼدَُٜذذذذذذذذذذذ
ذٕ ٘ذ ةسمبة٠ّذ.

 : الفئة التى طبل عليَا االختبار   
ذ  دذسمٚٔذٍٓذٍفي١َذٍةدٟذ ى ف سةاذ إلجمَة ٠ٜذبةد فٟذفٙ ذ ىفةدذ ىمفي٠َٜٜذ

 : إعداد اإلستباىة فى صورتَا األولية 
ذٜدإذذ ىةبة ٠ٜذذ ذ    دذ إلسمبة٠ّذ ١ذػٚفجٖةذ ثٙى٠ٜذ ي١ذ ة فذطةٛق٠ذىٜنةاذذ

أفبفدد٠ذبدد  ٤ًذىعسددمحةب٠ذ)ذٍٚ  ددكذذذ(ذ بددةفٟذٙٙذددفلذأٍددةِذمددًذ بددةفٟذذذ30 ذػددٜة ٠ذ)
ٍٚ  كذ(ذٙم ذبيدغذ د دذٍفدةد اذ إلسدمبة٠ّذ د١ذػدٚفجٖةذذذذذذذذ,ذةذأدف٢ذ,ذ رذبظ ٟذ,ذٍٚ  ك

,ذٙمددددد ذزٙداذ إلسدددددمبة٠ّذمبق ٍددددد٠ذجفدددددةهذ ىمتٍٜددددد ذبعبٜفددددد٠ذذ بدددددةفٟ(ذ30 ثٙىٜددددد٠ذ)
,ذٙ هلد هذ ىفيَد١ذذذ ةسة جٜح٠ٜذ,ذٙبٜةٔذ هل هذٍٓذ ةسمبة٠ّذٙمٜف٠ٜذ إلجةب٠ذ ْٖدةذذ

ذ.ذمبة٠ّذٍٓذ إلس

 :  صدم اإلستباىة 
 ذ ةذٖةذ ١ذػٚفجٖةذ ملب  ٠ٜ٤ذ ي١ذزتَٚ ٠ذٍٓذ ىشدةدٟذ حملنَدنذ د١ذزتدةٌذذذذذذ

(ذذ1 ملْةٕخذٙطةلذج فٛصذسدٚ ٣ذمدةّٚ ذدمدةجةٟذأٙذٍدٚجٖنذذمَدةذ د١ذٍيردكذفمدُذ)ذذذذذذذذذ
ذىيرنُذ ي١ذٍ ٢ذػتذ٠ٜذ إلسمبة٠ّذٙ ىمام ذٍٓذ:

 ذ.ذفبةف اذ إلسمبة٠ّست٠ٍذ ىؼٜة ٠ذ ىيغ٠ٛٚذى
 ٍذ.ىفبةف اذ إلسمبة٠ّذ ٢ذٍْةسب٠ذذجةجٜدذب  ٤ًذ إلجةب٠ذ
 ذ.سمبة٠ّذذ هذأٙذ ذة ٠ذٍةذٕٚذذٍْةسًبةذىت

 ٔذ إلسدمبة٠ّذٍْةسدب٠ذذذفأُٖٛذ ١ذ إلسمبة٠ّذذٜإذأُّٖذأٙذدرٚ ذذذذم ذأب  ذ حملنَن
ذ ىفدددةِذذتجٜدددد ىٙأٙذدددرٚ ذأٔذذجددً  ذذ,ذٙأمددد ٙ ذ يددد١ذسدددت٠ٍذ ىؼدددٜة ٠ذ ىيغٚٛددد٠ذهلدددةذ,ذ

 إلسدددمبة٠ّذجدددةٕزٟذذٍْةسدددب٠ذ,ذٙبددد ىهذأػدددبرلذذذذ بدددةفٟجةبددد٠ذ دددٓذمدددًذذذبددد  ٤ًذ إلى
ذ٠ذىيمحةب٠ذ إلسمعت ٠ٜذ.ىيمعبٜكذ.ذٙػةذت

 : التذزبة اإلستطالعية 
ذ: هل هذٍٓذ ىمحةب٠ذ إلسمعت ٠ٜذٕٚذ
 ذ إلسمبة٠ّذ.ذذذذشة(ذربةا
 ىؼ لذ ى  ج١ذذىعسمبة٠ّذذشة(ذ  
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 ذذشة(ذ ىزٍٓذ ىتزِذىعجةب٠ذ ٓذ إلسمبة٠ّذذ

  ستباىة االحساب ثبات : 
ذذ سددمد ِذ ىبةذددإذطةٛقدد٠ذ  ددةدٟذ ىمعبٜددكذبةسددمد  ِذٍفةدىدد٠ذٍفةٍددًذ ةفجبددةتذذذذذ

,ذذ(165,ذذ2008ىبرسددٚٔذ يددد١ذدفجددةاذ ىمعبدددٜقنذىتسدددمبة٠ّذ) يدد١ذٍدددةٕةذخعدددة(ذ,ذذذذ
ذٜدددإذمدددةِذ ىبةذدددإذبةسدددمد  ِذٍفةدىددد٠ذٍفةٍدددًذ ةفجبدددةتذىبرسدددٚٔذ يددد١ذدفجدددةاذذذذذذذذذ

ربددددةاذ ةسددددمبة٠ّذ,ذذٜددددإذ ذ  ددددةدٟذجعبٜددددكذذ ىمعبددددٜقنذىتسددددمبة٠ّذىيمامدددد ذٍددددٓذذ
ًَذ15معت ٠ٜذ ىم١ذمٚ ٍٖةذ)ذ ةسمبة٠ّذ ي١ذّفصذ ىف٠ْٜذ ةس بف ذ ظةٟذأٛدةِذذذة(ذٍفي

ذ(ذ ىمةم:1ٍٓذ ىمعبٜكذٙٛٚذمذ ىبةذإذٍفةًٍذ ىثبةاذىتسمبة٠ّذٍٓذختٌذج ٌٙذ)
 ل لالضتباٌٛ باضتخدً وعادلٛ بريضُٕ.وعاون ثبات إعادٚ التطبٗ: (1ددٔه )

 باضتخداً وعادلٛ بريضُٕ . األداٚ 

اضتباٌٛ اضتطالع زأٝ وعمىٜ التازٖخ لمىسسمٛ 

اإلعدادٖٛ سٕه فاعمٗٛ اضرتاتٗذٗٛ احملانىات 

 الصٕزٖٛ

0.986 

ذ(ذممةذٛبم ذ ي١ذربةاذ إلسمبة٠ّذ.ذ0.98ٍفةًٍذربةاذ ةخمبةفذ)

 : الصدم الذاتى لإلستباىة   
ٙم ذ ذ خمٜدةفذٕد  ذ ىؼد لذىشدٖٚى٠ذ إلجدة ٣ اذٙ ىدهذذتشدة(ذ ىؼد لذ ىد  ج١ذذذذذذذذذذ

ذ ٓذطةٛكذٍفةًٍذ ىثبةاذ ي١ذ ىْرٚذ ىمةمذ:

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍفةًٍذ ىثبةا ىؼدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لذ ىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ج١ذ ذذذ

ذذ0.99 ىؼ لذ ى  ج١ذ ذذذ,ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ0.986 ىؼ لذ ى  ج١ذ ذ

   حساب سمً اإلستباىة: 
 ذذشدددة(ذزٍدددٓذ جةبددد٠ذ ملفيَدددنذ يددد١ذ إلسدددمبة٠ّذٙ ىدددهذ دددٓذطةٛدددكذ سدددمد  ِذذذ

 ملفةدى٠ذ ىمةى٠ٜذ:ذذزٍٓذ إلسمبة٠ّذذ ذ
 زٍٓ  جةب٠  ملفيُ  ثٌٙ  زٍٓ  جةب٠  ملفيُ  ثخر

 
ذذ

ذشددة(ذ ىددزٍٓذ ىدد ٢ذذذ ذذشددة(ذزٍددٓذجادٛدد٠ذ إلجةبدد٠ذ ددٓذ إلسددمبة٠ّذ ددٓذطةٛددكذذذذذذذذ
أس٥ي٠ذ إلسدمبة٠ّذذ,ذٙ ىدزٍٓذ ىد ٢ذذذذٌٙذ ١ذ إلّمٖة٣ذٍٓذ إلجةب٠ذ ي١ذ ث سمغةمٗذ ملفيُذ

 سمغةمٗذأخةذٍفيُذذ د١ذ ةّمٖدة٣ذٍدٓذ إلجةبد٠ذ يد١ذ إلسدمبة٠ّذ,ذردُذذشدة(ذٍمٚسدالذذذذذذذذذذ
ٙذ20 ىزٍٓذ.ذ زٍٓذ جةب٠ذأٌٙذٍفيدُذ)ذذ ,ذ(ذدمٜقد٠ذذ30ٍدٓذ جةبد٠ذأخدةذٍفيدُذ)ذذذذذز(ذدمٜقد٠ذ,ذ

,ذ(ذدمة٤كذىقة ٣ٟذجفيَٜةاذ ةخمبةفذ5(ذدمٜق٠ذ,ذٙبةذة ٠ذ)ذ25ٙمةٔذٍمٚسالذ ىزٍٓذذ)
ذ(ذدمٜق٠ذ.30ٛؼبمذ مجةمذ ىزٍٓذ)ذ

 : الصورة اليَائية لإلستباىة   
,ذٙ ىمام ذٍٓذذ,ذٙ جة ٣ذ ىمحةب٠ذ إلسمعت ٠ٜذبف ذٍفة ٠ذذأف ٣ذ ىشةدٟذ حملنَن

 ةخمبدددةفذٙػددد مٗذٙذشدددة(ذ ىدددزٍٓذ ىدددتزِذىعجةبددد٠ذ ْٖدددةذ,ذذ اػدددبرلذذذذٍددد ٢ذربدددةاذ
٠ذ يدد١ذٙأػددبرلذػددةذتذذ بددةفٟذ(30 إلسددمبة٠ّذذ دد١ذػددٚفجٖةذ ىْٖة٤ٜدد٠ذذٍنّٚدد٠ذٍددٓذ)ذذذذذ

ذ(ذذ2,ذ)ذمَةذ ١ذٍيركذفمُذ ىمعبٜكذ ي١ذزتَٚ ٠ذ ىبرإذ
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 : طزيكة تصحيح اإلستباىة 
ذ.(3ٙ كذٍفمةحذ ىمؼرٜمذ,ذمَةذ ١ذٍيركذفمُذ)ذذ ذجؼرٜمذ إلسمبة٠ّذ

 البحح : إدزاءات تطبيل جتزبة 
 ذجعبٜكذ إلسمبة٠ّذ ي١ذزتَٚ ٠ذ ىبردإذٙ ىدهذىيمفدةهذ يد١ذٙجٖد٠ذّظدةُٕذذذذذذذ

ذ(ذٍفيُذ.ذ60ذٌٚذ إلست جٜح٠ٜذٕٙ ٘ذ عَٚ ٠ذٍن٠ّٚذٍٓذ)

)ذ ذفػدد ذ سددمحةبةاذزتَٚ دد٠ذ ىبرددإذ يدد١ذأد ٟذ ىبرددإذٙ ذ سددمد  ِذبةّددةٍخذذذ
SPSSإلذؼددة١٤ذىمريٜددًذ ىْمددة٤خذٙ إلجةبدد٠ذ ددٓذجشددةاةاذ ىبرددإذٕٙدد  ذ ةًذددةذذذذذذذذذ(ذ 

ذىْمة٤خذ ىبرإذ.

 : ىتائر البحح 
ٛمْددةٌٙذ ىبةذددإذ َٜددةذٛيددٝذ ةذددة ذىيْمددة٤خذ ىمدد١ذأسددفةاذ ْٖددةذجتةبدد٠ذ ىبرددإ,ذذذذذذذذذذذ
ٙ ىهذٍٓذختٌذ خمبةفذػر٠ذمًذ ة ذٍٓذ دةٙ ذ ىبردإ,ذردُذجفشدرذٍْٙةمظد٠ذذذذذذ

 ة ي٠ٜذ سدت جٜح٠ٜذ حملةمَدةاذ ىؼدٚف٠ٛذذذذٕ ٘ذ ىْمة٤خذ,ذٙ ىهذبٖ هذ ىمفةهذ ي١ذ
ذيفذ ىم فٛصذٍٓذٙج٠ٖذّظةذٍفي١َذ ىمةفٛذذبةملةذي٠ذ إل   د٠ٛ.

   : التحكل مً صحة الفزض األول مً فزوض البحح 
 ىدد ٢ذٛددْؽذ يدد١ذأّددٗذ ذةذٛٚجدد ذ ددةلذ ٙذدةىدد٠ذ ذؼددة٠ٜ٤ذبددنذٍمٚسددعٝذدفجددةاذذذذذ

َةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذٍفيَٝذ ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىي
 ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼدٚف٠ٛذٛفدز٢ذىيْدٚ ذ .ذذٙىيمرقدكذٍدٓذػدر٠ذٕد  ذذذذذذذذ
 ىفددة ذ ذذشددة(ذمَٜدد٠ذ)ا(ذٍٙدد ٢ذدةىمٖددةذىيفددةلذبددنذٍمٚسددع١ذدفجددةاذٍفيَددٝذذذ
 ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ ة ي٠ٜذ

ذ(ذ ىمةمذٛٚذمذ ىهذ:٠ٛ2ذ.ذذٙج ٌٙذ) ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف
اضتطالع  ( قٗىٛ "ت" ٔوطتٕٙ داللتّا لمفسم بني وتٕضطٜ دزدات وعمى٘ التازٖخ عمٜ اضتباٌٛ 2ددٔه ) 

 .احملانىات الصٕزٖٛ سٕه فاعمٗٛ اضرتاتٗذٗٛ اإلعدادٖٛ لمىسسمٛ  زأٝ وعمىٜ التازٖخ

عدد  الٍٕع

 املعمىني

) ُ( 

املتٕضط 

 اذتطابٜ

)ً ( 

اإلحنساف 

 املعٗازٝ

 )ع(

دزدٛ 

 اذتسٖٛ

وطتٕٝ  قٗىٛ )ت(

 ادتدٔلٗٛ احملطٕبٛ الداللٛ .

غري دالٛ  2.000 1.596 58 14.297 93.97 32 ذنٕز

ًٗا .  13.497 88.21 28 إٌاخ    إسصاٟ

 . لرنٕز ٔاإلٌاخا٘ دزدات ملتٕضط : متجٗن بٗا2ٌ٘غهن )

ذ

0%

100%

 اإلناث الذكور 

93.97 88.21 

 المتوسط الحسابى 

 المتوسط الحسابي  
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ذ(ذ ىشةبكذأًٛضةذٍةذٛي2:١)ذ(ذ ىشةبكذٙطنًذذ2ٛمضمذٍٓذج ٌٙذ)

أّدددٗذةٛٚجددد ذ دددةلذد ٌذ ذؼدددة٤ٜةذبدددنذٍمٚسدددعٝذدفجدددةاذٍفيَدددٝذ ىمدددةفٛذذ يددد١ذذذذذذ
 سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ ة ي٠ٜذ سدت جٜح٠ٜذذ
 حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذٛفز٢ذىيْٚ ذذٜإذبيغلذم٠َٜذ)ا(ذ حملشٚب٠ذى ةى٠ذ ىفدةلذبدنذذذ

(ذأمدًذٍدٓذمَٜد٠ذ)ا(ذذذذ1.596)ذذٍمٚسع١ذدفجةاذٍفيَٝذ ىمةفٛذذذٌٚذٕد ٘ذذ ةسدمبة٠ّذذ
(ذ.ذ58(ذب فجددد٠ذذةٛددد٠ذ)ذ0.05(ذ ْددد ذٍشدددم٢ٚذدةىددد٠ذ)ذ2.00 دت ٙىٜددد٠ذ,ذٙ ىمددد١ذبيغدددلذ)ذ

ٙٛفْدد١ذٕدد  ذمبددٌٚذ ىفددة ذ ثٌٙذٍددٓذ ددةٙ ذ ىبرددإذ,ذمَددةذأّددٗذجيٜدددذ ددٓذ ىشددب ٌذذذ
بددنذدفجددةاذٍفيَددٝذذ خددمته ثٌٙذ ىدد ٢ذٙفدذ دد١ذٍظددني٠ذ ىبرددإذٕٙددٚذ:ذ ذٕددًذٛٚجدد ذ

 ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ ة ي٠ٜذ ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت
بدنذذذ خدمتهذْٕٙدةذدذجٚجد ذأ٢ذذذذ؟ذ ذ.ذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذٛفدز٢ذىيْدٚ ذذ

ذ.ٕٙ  ذجامًٜ  ذىيفة ذ ثٌٙذ ىْٚ ذ ١ذ سمد  ِذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ

 التحككل مً صحة الفزض الجاىي مً فزوض البحح : 
أّددٗذ ذٛٚجدد ذ ددةلذ ٙذدةىدد٠ذ ذؼددة٠ٜ٤ذبددنذٍمٚسددعٝذدفجددةاذذذذذذذٙ ىدد ٢ذٛددْؽذ يدد١ذذذ

ٍفيَٝذ ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ
ٙىيمرقكذٍدٓذػدر٠ذٕد  ذذذذ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذٛفز٢ذىيَبًٕذ .

١ذدفجددةاذٍفيَددٝذ ىفددة ذ ذذشددة(ذمَٜدد٠ذ)ا(ذٍٙدد ٢ذدةىمٖددةذىيفددةلذبددنذٍمٚسددعذذ
 ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ ة ي٠ٜذ

ذ(ذ ىمةمذٛٚذمذ ىهذ:ذ3ٙج ٌٙذ)ذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ.
( قٗىٛ "ت" ٔوطتٕٙ داللتّا لمفسم بني وتٕضطٜ دزدات وعمى٘ التازٖخ عمٜ اضتباٌٛ اضتطالع  3ددٔه )

 التازٖخ لمىسسمٛ اإلعدادٖٛ سٕه فاعمٗٛ اضرتاتٗذٗٛ احملانىات الصٕزٖٛ .زأٝ وعمىٜ 

عدد املعمىني  اجملىٕعٛ

)ُ( 

املتٕضط 

اذتطابٜ 

)ً( 

االحنساف 

 املعٗازٝ )ع(

دزدٛ 

 اذتسٖٛ 

وطتٕٝ  قٗىٛ ) ت ( 

 ادتدٔلٗٛ  احملطٕبٛ  الداللٛ .

دالٛ عٍد  2.39 10.114 58 7.680 99.79 38 تسبٕٝ

وطتٕ

 ٝ 0.01 . 

 9.927 76.59 22 غري تسبٕٝ

 . الرتبٕٙ ٔغري الرتبٕٙ املؤِن ٘ملتٕضط : متجٗن بٗاٌ٘(3غهن )

ذ(ذ ىشةبكذأًٛضةذٍةذٛي3:١(ذ ىشةبكذٙطنًذفمُذ)ذ3ٛمضمذٍٓذج ٌٙذ)ذ

0

50

100

 غيز تزبوى   تزبوى  

99.79 
67.59 

 المؤهل

 المؤهل
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 فجفددة ذٍمٚسددالذدفجددةاذٍفيَددٝذ ىمددةفٛذذ ىتبددٚٛنذ ددٓذٍمٚسددالذدفجددةاذٍفيَددٝذذذ 
 ىمددةفٛذذ دددرذ ىتبدددٚٛنذ يددد١ذ سددمبة٠ّذ سدددمعت ذفأ٢ذٍفيَددد١ذ ىمدددةفٛذذىيَةذيددد٠ذذذ

 سدت جٜح٠ٜذ حملةمَدةاذ ىؼددٚف٠ٛذ,ذ قد ذذؼدًذٍفيَددٝذذذذذ إل   دٛد٠ذذدٌٚذ ة يٜدد٠ذذذ
(ذبَْٜدةذذ7.680(ذبدإية هذٍفٜدةف٢ذمد ف٘ذ)ذذذ99.79 ىمةفٛذذ ىتبدٚٛنذ يد١ذٍمٚسدالذ)ذذذ

(ذبددإية هذٍفٜددةف٢ذ76.59ذؼددًذٍفيَددٝذ ىمددةفٛذذ ددرذ ىتبددٚٛنذ يدد١ذٍمٚسددالذ)ذ
ذ(ذ.9.927م ف٘ذ)

 ٛذذمَٜدددد٠ذ)ا(ذ حملشددددٚب٠ذى ةىدددد٠ذ ىفددددةلذبددددنذٍمٚسددددع١ذدفجددددةاذٍفيَددددٝذ ىمددددةفذذذ
 ىتبددٚٛنذٍٙفيَددٝذ ىمددةفٛذذ ددرذ ىتبددٚٛنذ يدد١ذ سددمبة٠ّذذ سددمعت ذفأ٢ذٍفيَدد١ذذذ
 ىمددةفٛذذىيَةذيدد٠ذ إل   دٛدد٠ذذددٌٚذ ة يٜدد٠ذ سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذ,ذذذذذذذذ

(ذ ْد ذذ2.39(ذأم ذٍدٓذمَٜد٠ذ)ا(ذ دت ٙىٜد٠ذ,ذٙ ىمد١ذبيغدلذ)ذذذذذ10.114ٙ ىم١ذبيغلذ)
ٕٙدد  ذٛدد ٌذ يدد١ذأّددٗذٛٚجدد ذ ددةلذد ٌذذذذ(ذ.ذ58(ذب فجدد٠ذذةٛدد٠ذ)0.01ٍشددم٢ٚذدةىدد٠ذ)

 ذؼة٤ٜة ذبنذٍمٚسع١ذدفجدةاذٍفيَدٝذ ىمدةفٛذذ ىتبدٚٛنذٍٙفيَدٝذ ىمدةفٛذذ درذذذذذذذذ
  دٛد٠ذذدٌٚذذذ ىتبٚٛنذ ي١ذ سدمبة٠ّذ سدمعت ذفأ٢ذٍفيَد١ذ ىمدةفٛذذىيَةذيد٠ذ إل ذذذذذ

 ة يٜدد٠ذ سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذذىؼددةحلذٍفيَددٝذ ىمددةفٛذذ ىتبددٚٛن.ذذذذذذ
ٙٛف١ْذٕ  ذمبٌٚذ ىفة ذ ىثةّٝذٍٓذ ةٙ ذ ىبرإذ,ذمَةذأّٗذجيٜدذ ٓذ ىشدب ٌذذ

بنذدفجةاذٍفيَٝذ خمتهذ ىثةّٝذ ى ٢ذٙفدذ ١ذٍظني٠ذ ىبرإذٕٙٚذ:ذ ذًٕذٛٚج ذ
ةفٛذذىيَةذيدد٠ذ إل   دٛدد٠ذذددٌٚذذذ ىمددةفٛذذ يدد١ذ سددمبة٠ّذ سددمعت ذفأ٢ذٍفيَدد١ذ ىمددذذذ

ٙجددٚدذىيَبٕددًذ؟ذ .ذ ً  ذٛمضددمذذذ ة يٜدد٠ذ سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذٛفددز٢ذذذ
ذٍٙفددٗذٍٕٚددًذ يدد١ذذةػددًذأٙذجةبٜدد٠ذميٜددةاذخددةٛخذذىؼددةحلذ ملٕٚددًذ دد١ خددمتهذ

ٟذذ ٙذٍةجشمرذأٙذذجةب٢ٚذدبي٠ٍٚ ُذذذدممدٚف  ِذذٛفضديٚ ذذ ٖد ذ ةسدت جٜحٜةاذذ سدمد  
ذ.ذ ىتب٠ٜذمي٠ٜذ رذميٜةاذخةجينذ نصذ ي١ذ ذت ٛث٠

 ًصحة الفزض الجالح مً فزوض البحح التحكل م:   
ًٜةذبدنذٍمٚسدعةاذدفجدةاذٍفيَدٝذذذذذذ  ى ٞذْٛؽذ ي١ذأّٗذ ذجٚج ذ ةٙلذد ى٠ذ ذؼدة٤
 ىمةفٛذذ ي١ذ سمبة٠ّذ سمعت ذفأ٢ذٍفي١َذ ىمةفٛذذىيَةذي٠ذ إل   د٠ٛذذٌٚذ ة ي٠ٜذ

ذ . ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ .ٛفز٢ذىشْٚ اذ رت ٟذ

ٙىيمرقكذٍٓذػر٠ذٕ  ذ ىفة ذ ذذشة(ذ ىفةٙلذبنذٍمٚسعةاذ عَٚ دةاذذذذذ
 يد١ذ سدمبة٠ّذذذذone way ANOVA ىثتثذٍٓذختٌذحتيًٜذ ىمبةٛٓذآذةد٢ذ ةجتة٘ذذ

 سددددمعت ذفأ٢ذٍفيَدددد١ذ ىمددددةفٛذذىيَةذيدددد٠ذ إل   دٛدددد٠ذذددددٌٚذ ة يٜدددد٠ذ سددددت جٜح٠ٜذذذذذ
ذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذٛفز٢ذىشْٚ اذ رت ٟذ؟ذ .

ذ(ذ ىمةى٠ٜذجٚذمذ ىهذ:6(ذ,ذ)ذ5(ذ,ذ)ذ4ٙج  ٌٙذ)ذذ
اضتطالع زأٝ وعمىٜ التازٖخ  ( ٖٕضح اإلسصاٞ الٕصفٜ جملىٕعات البشح الجالخ عمٜ اضتباٌٛ 4ددٔه ) 

 لمىسسمٛ اإلعدادٖٛ سٕه فاعمٗٛ اضرتاتٗذٗٛ احملانىات الصٕزٖٛ ٖعصٝ لطٍٕات ارتربٚ.  

 االحنساف املعٗازٝ )ع(  ابٜ )ً(.املتٕضط اذتط عدد املعمىني )ُ(. اجملىٕعٛ

 10.801 93.00 4 (10-1ضٍٕات ارتربٚ )

 7.331 100.25 28 (            20-11) ضٍٕات ارتربٚ   

 14.024 82.07 28 (30-21)              ضٍٕات ارتربٚ 
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اضتطالع زأٝ ( ٖٕضح ٌتاٟر حتمٗن التباَٖ أسادٝ االجتآ لمىذىٕعات الجالخ عمٜ اضتباٌٛ   5ددٔه )  

 وعمىٜ التازٖخ لمىسسمٛ اإلعدادٖٛ سٕه فاعمٗٛ اضرتاتٗذٗٛ احملانىات الصٕزٖٛ ٖعصٝ لطٍٕات ارتربٚ.

وطتٕٝ  قٗىٛ )ف( وتٕضط املسبعات  دزدٛ اذتسٖٛ  زتىٕع املسبعات  وصدز التباَٖ 

 الداللٛ 

دالٛ عٍد  18.593 2319.538 2 4639.076 بني اجملىٕعات 

وطتٕٝ 

0.01 

 124.756 57 7111.107 داخن اجملىٕعات 

  59 11750.183 الهمٜ 

 لمىكازٌات البعدٖٛ لمفسٔم بني اجملىٕعات لالضتباٌٛ . ( ٖٕضح ٌتاٟر اختباز غٗفْ  6ددٔه ) 

)   ضٍٕات ارتربٚ   ) أ (     ضٍٕات ارتربٚ

 ب( 

 وطتٕٝ الداللٛ  ارتطأ املعٗازٝ  وتٕضط الفسٔم 

 ضٍٕات ارتربٚ 

(1-10  ) 

 ضٍٕات ارتربٚ 

(11-20 ) 

ًٗا . 5.970 7.250  غري دالٛ إسصاٟ

 ضٍٕات ارتربٚ 

(21-30 ) 

ًٗا . 5.970 10.929  غري دالٛ إسصاٟ

 ضٍٕات ارتربٚ 

 (11-20 ) 

 ضٍٕات ارتربٚ 

(21-30  ) 

18.179 

 

 0.01دالٛ عٍد وطتٕٝ  2.985

(ذ ىشدةبكذٛمضدمذأّدٗذجٚجد ذذذذذ5ٍدٓذخدتٌذّمدة٤خذجد ٌٙذ)ذذذذذٛمضمذٍٓذ ىهذٍدةذٛيد١:ذذ
 ددةٙلذد ىدد٠ذ ذؼددة٤ٜة ذبددنذ عَٚ ددةاذ ىددثتثذ يدد١ذ سددمبة٠ّذ سددمعت ذفأ٢ذٍفيَدد١ذذذذذذذذذذ
 ىمدةفٛذذىيَةذيدد٠ذ إل   دٛدد٠ذذددٌٚذ ة يٜد٠ذ سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذٛفددز٢ذذذ

ىشدةبكذأٔذٕد ٘ذ ىفدةٙلذبدنذزتَٚ د٠ذذذذذذ(ذ 6مَةذٛمضمذٍدٓذجد ٌٙذ)ذذذىشْٚ اذ رت ٟ.
(ذٕٙددد١ذىؼدددةحلذذ30-21(ذٙزتَٚ ددد٠ذسدددْٚ اذ رتددد ٟذ)ذذذ20-11سدددْٚ اذ رتددد ٟذ)ذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(.ذذ0.01(ذٕٙددددددددٝذد ىدددددددد٠ذ ْدددددددد ذٍشددددددددم٢ٚذ)ذ30-21زتَٚ دددددددد٠ذسددددددددْٚ اذ رتدددددددد ٟذ)ذ
ىبردإذ,ذمَدةذأّدٗذجيٜددذ دٓذ ىشدب ٌذذذذذذذٙٛف١ْذٕ  ذمبٌٚذ ىفة ذ ىثةىدإذٍدٓذ دةٙ ذ ذذذ

بدنذدفجدةاذٍفيَدٝذذذذ خدمتهذذٚجد ذذٛ ىثةىإذ ى ٞذٙفدذ ١ذٍظني٠ذ ىبرإذٕٙدٚذ:ذ ذٕدًذذذ
ٍفيَددد١ذ ىمدددةفٛذذىيَةذيددد٠ذ إل   دٛددد٠ذذدددٌٚذذذذ ىمدددةفٛذذ يددد١ذ سدددمبة٠ّذذ سدددمعت ذفأ٢ذ

 ٜمضمذ ٔذسدْٚ اذذ,ذذةاذ ىؼٚف٠ٛذٛفز٢ذىشْٚ اذ رت ٟ ة ي٠ٜذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَ
 ذمدددبًر ذ يددد١ذ ملفيدددُذ ددد١ذ سدددمد  ٍٗذ سدددت جٜح٠ٜذ حملةمَدددةاذذذذذ رتددد ٟذجيفددددذدٙفًذ

ًٍةذذذذذذذذ  ىؼددٚف٠ٛذ نيَددةذجفَدددكذ ملفيددُذ دد١ذسدددْٚ اذ رتدد ٟذميَددةذمدددةٔذأمثددةذ سدددمد  
ذىتست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذ.

  : توصيات البحح 
 د١ذذدد٣ٚذ ىْمددة٤خذ ىمدد١ذجٚػددًذ ىٜٖددةذٕد  ذ ىبرددإذ نددٓذىيبةذددإذأٔذٛقدد ِذبفددضذذذ

ذ ىمٚػٜةاذٙ ملقتذةاذ ىمةى٠ٜذ:

 ذ ْ ذج فٛصذ ىمةفٛذذ. ست جٜحٜةاذذ ٛث٠ذذةٙفٟذ سمد  ِذ
 ذددةٙفٟذ ةٕمَددةِذبمعددٚٛةذٍْددةٕخذ ىمددةفٛذذىيَةذيدد٠ذ إل   دٛدد٠ذبؼددف٠ذ ةٍدد٠ذ دد١ذذذذذذ

ذ٠ذ.ذ٣ٚذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚفٛ
 ذةٙفٟذجٚ رذ ثّظدع٠ذ دت  بد٠ذٙ ىٚسدة٤ًذ ىمفيَٜٜد٠ذ ملْةسدب٠ذٍد ذ ةسدت جٜح٠ٜذذذذذذذذ

ذ ملشمد ٠ٍذىمرقٜكذإٔ  هذ ىفَي٠ٜذ ىمفي٠َٜٜذ.
 جدددٚ رذمة ددد٠ذٙسدددة٤ًذ ىددد  ُذذىمظدددحٜ ذ ىفدددةٍينذذ ددد١ذ ملٜددد  ٔذ ىتبددد٢ٚذ,ذ يددد١ذذذذذذ

ذ سمد  ِذ ست جٜحٜةاذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ.
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 ملفيَددددنذد خددددًذميٜددددةاذ ىتبٜدددد٠ذ يدددد١ذ سددددمد  ِذذذذذ إلٕمَددددةِذبمدددد فٛدذ ىعيبدددد٠ذ 
ذ ةست جٜحٜةاذ ذت ٛث٠ذٙخؼًٚػةذ ست جٜح٠ٜذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ.

 قدد ذٍددٚسة اذّٙدد ٙ اذدٙفٛدد٠ذىدد ٢ذٍفيَدد١ذ ى ف سددةاذ إلجمَة ٜدد٠ذبؼددف٠ذ ةٍدد٠ذذذذذ 
ٙ ىمدددةفٛذذبؼدددف٠ذخةػددد٠ذىمٚذدددٜمذمٜفٜددد٠ذ سدددمد  ِذ سدددت جٜح٠ٜذ حملةمَدددةاذذذ

ذىف ٛ ذٍٓذ ملٖةف اذ. ىؼٚف٠ٛذٙدٙفٕةذ ١ذج٠َْٜذ 

 : البحوخ املكرتحة 
 د١ذذد٣ٚذ ىْمدة٤خذ ىمد١ذجٚػدًذ ىٜٖدةذ ىبردإذٙ ىمٚػدٜةاذ ىمد١ذ ذطةذٖدةذ نددٓذذذذذذذذذذذ

ذجق ُٛذ ملقتذةاذ ىمةى٠ٜذ:

 بْة٣ذبةّةٍخذمة٤ُذ ي١ذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ ١ذ ىمةفٛذذىم٠َْٜذٍٖدةف اذشتميفد٠ذذذ
ذى ٢ذجتٍٜ ذ ملةذي٠ذ ة   د٠ٛذ.

 ٍقتحذمة٤ُذ ي١ذ حملةمَةاذ ىؼدٚف٠ٛذىمَْٜد٠ذٍٖدةف اذ  ٛد ٟذىد ٢ذذذذذذذبْة٣ذبةّةٍخ
ذطت(ذمي٠ٜذ ىتب٠ٜذمشُذجةفٛذذ.

 جددددة ٣ذحبددددٚثذممةريدددد٠ذ ددددٓذجعددددٚٛةذٍْددددةٕخذ ى ف سددددةاذ إلجمَة ٜدددد٠ذ دددد١ذذدددد٣ٚذذ 
ذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذدتَٜ ذ ملة ذًذذ ىمفي٠َٜٜذ.

 ٍددةدٟذ ىمددةفٛذذذ ىمفدةهذ يدد١ذ ة يٜد٠ذ حملةمَددةاذ دد١ذجَْٜد٠ذ ملٖددةف اذ ذتٜةجٜدد٠ذ د١ذذذذ
ذىمتٍٜ ذ ملةذي٠ذ إلبم  ٠ٜ٤ذ.

 جدددة ٣ذدف سدددةاذىمعدددٚٛةذستمددد٢ٚذٍْدددةٕخذ ى ف سدددةاذ إلجمَة ٜددد٠ذبؼدددف٠ذ ةٍددد٠ذذذذذذ 
ذٙ ىمةفٛذذبؼف٠ذخةػ٠ذ ١ذذ٣ٚذ حملةمَةاذ ىؼٚف٠ٛذ.

 بْددة٣ذبةّددةٍخذمددة٤ُذ يدد١ذ ىمفددةهذ يدد١ذ ة يٜدد٠ذ سددت جٜح٠ٜذ حملةمَددةاذ ىؼددٚف٠ٛذذ
ذة ذًذ ى ف س٠ٜذ ملدميف٠ذ.ٍٓذٙج٠ٖذّظةذٍفي١َذ ىمةفٛذذ ١ذ مل

  لعزبية :اقائنة املزادع 
( فاعمٗٛ اضتخداً التعمي الٍػط املطتٍدٚ إىل الٍظسٖٛ املعسفٗٛ اإلدتىاعٗـٛ  2014أمحد العسضاُ ) 

فــٜ تٍىٗــٛ املسٌٔــٛ املعسفٗــٛ ٔدافعٗــٛ التشصــٗن األنــادعٜ لــدٝ طــالب داوعــٛ ساٟــن . زضــالٛ    

 ساٟن الطعٕدٖٛ.وادطتري غري وٍػٕزٚ . 

 ( : نٗف تدزع التازٖخ . الكاِسٚ : عامل الهتب .2018الكسغٜ ) أوري 

: وسافعــات ا الفسقــْ الجالجــْ بهمٗــْ اذتكــٕم عــني  ــظ .وتــا  وــَ   (2019 )مجعٗــْ البشــح ادتٍــاٟ٘ 

 (خاله السابط التاىل : ) 

  ٚ ( : أدٔاز وعمــي المػــٛ العسبٗــٛ فــٜ حتكٗــل التٕاصــن الفعــاه بٍٗــْ ٔبــني    2011) دّٗــاُ الطــٗد عىــاز

 أبسٖن . . 2. العدد17طالبْ فٜ عصس املعمٕوات . زتمٛ دزاضات تسبٕٖٛ ٔادتىاعٗٛ . اجملمد 

( : أثس التدزٖظ باضتخداً األلعاب التعمٗىٗـٛ فـٜ تٍىٗـٛ املفـاِٗي التاز ٗـٛ      2011داله الصساٖسٚ ) 

لصف الطابع األضاضٜ فٜ ستافظٛ الهسك . زضالٛ وادطـتري غـري وٍػـٕزٚ . داوعـٛ     لدٝ طمبٛ ا

 تٛ .الهسك .ؤو

( : اضــرتاتٗذٗات التــدزٖظ بــني الٍظسٖــٛ ٔالتطبٗــل . داز الٕفــاٞ لــدٌٗا  2013الطــٗد فتشــٜ الٕٖػــٜ ) 

 . 1الطباعٛ ٔالٍػس . اإلضهٍدزٖٛ .ط 

 .7فطــٗٛ ٔالرتبٕٖــٛ ٔاالدتىاعٗــٛ . طعمــًٕ الٍ( : الكٗــاع ٔالتكــٕٖي فـٜ ال 2008عمـٜ وــاِس خطــاب )  

 الكاِسٚ . وهتبٛ األجنمٕ املصسٖٛ.

( : املعمـي الٍـادح ٔوّازاتـْ األضاضـٗٛ إثـساٞ ب٠ٗـٛ الـتعمي . داز الفهـس          2006عمٜ ستـٜ الـدَٖ زاغـد  )    

 .1العسبٜ . الكاِسٚ . ط



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس 
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 التاىل : 
 

 : قائنة املزادع األديبية 
 Citizenship  Fooundation(2003):Running a Mock Trial.A guide and 
materials for Teachers.Participants and Organisers.   
 David Sherrin (2017): Judging for Themselves. Using Mock Trials to 
Bring Social Studies, and English to Life. Routledge . February. 
 Figen Ersoy, Aysegul Pehlivan Yilmaz ( 2018) : An Alternative 
Method To Resolve The Classroom Problems. Mock Trial . Eurasian 
Journal Of Educational Research 78 .1-22. 
 Glancy , G .D . (2016 ): The Mock Trial . Revisiting  a valuable 
training strategy . The Journal of the American Academy of  
Psychiatry and the Law . 44. 
 Jennifer Beoom(1993 ): Mini Manual Mock Trial . Minnesota Center 
for Community Legal Education : Saint  Paul. Minnesota. 
 Marilyn Cover(2009): Manual for Mock Trial, Executive  Director , 
Classroom Law Project , Susan Marcus ,Consultant & Retired Teacher 
. September.  
 Richard.L.Roe( 1987): Putting on Mock Trials.American Bar 
Association  Education for Citizenshep:Chicago. 
 Ringel, L. S. (2004): Designing a moot court: What to do. what not to 
do. and suggestions for how to do it. Political Science and Politics. 
37(3), 459-465. 
 Wilke ,2003: The effect of active Learning on college Students 
achievement and self  efficacy in human Psychology Course for non  
majors .61.(11). 
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