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استخاتيجية الدوايا األربعة في تحريل طمبة قدؼ الجغخافية وتشسية  أثخىجفت الجراسة إلى معخفة الخالصة: 

. استخجـ الباحث 2023-2022القجرة عمى اتخاذ القخار لجييؼ، في الفرل الجراسي األوؿ لمعاـ الجراسي 

( طالبًا وطالبة، مؾزعة عمى شعبتيؽ، بعج 51التجخيبي لعيشتيؽ متكافئتيؽ، شسمت عيشة البحث ) الترسيؼ

ُدرست ( طالب وطالبة، 24ار العذؾائي اصبحت الذعبة )أ( السجسؾعة التجخيبية البالغ عجد طمبتيا )االختي

( طالب 27اصبحت السجسؾعة الزابظة بمغت عجد طمبتيا )وشعبة )ب( وفق استخاتيجية الدوايا األربعة، 

لكياس  يؽ األوؿ اختباراً استخجـ الباحث أداتُدرست وفق الظخيقة االعتيادية. ولتحقيق أىجاؼ البحث  وطالبة

بعج (. 2016، الخقاد، والخؾالجة)لػمكياس القجرة عمى اتخاذ القخار ، والثاني همؽ إعجاد التحريل الجراسي
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التي تحرل عمييا،  االنتياء مؽ التجخبة وتظبيق أداتي البحث، اجخى الباحث التحميل اإلحرائي لمبيانات

أشارت الشتائج إلى تفؾؽ طمبة السجسؾعة التجخيبية في لعيشتيؽ مدتقمتيؽ،  (t.testباستخجاـ االختبار التائي )

وفي ضؾء نتائج البحث وضع  التحريل وتشسية القجرة عمى اتخاذ القخار، عمى طمبة السجسؾعة الزابظة.

 لبحؾث مدتقبمية. ومقتخحاتلمجيات ذات العالقة، الباحث عجدًا مؽ التؾصيات 

 يجية، الزوايا األربعة، التحصيل الدراسي، اتخاذ القرار.االستراتالكلمات المفتاحٌة: 

The Effect of Four Corners Strategy on Achievement of Fourth-class students 

and Developing their Ability of Decision-making  

 

Asst. prof. Dr. Sattar Jabbar Haji 

Education and methods of teaching 

Faculty of Education / University of Zakho - Iraq 

sattar.haji@uoz.edu.krd 

 

Abstract: The research aims to investigate the effect of four corners strategy on 

students’ achievement at Geography department and developing their ability of 

decision-making, in the first semester of academic year (2022-2023), the 

experimental design for two equivalent group used, the research sample consist of 

(51) students divided in two groups, after selecting randomly, group(A) became an 

experimental group of (24) students taught based on four corners strategy, and 

group(B) the control one of (27) students taught according to usual method. To 

achieve the aims, two tools used one for measuring achievement, and the second 
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for ability of decision- making (Al-Raqqad & Al-khoualdeh, 2016). After 

experiment and applying tools, the (t. test) for two independent sample where used, 

the results showed that there is statistically significant in achievement and ability 

of decision- making in favor of experimental group. In the light of the results some 

recommendations and suggestions are formulated by the researcher. 

Key words: Strategy, Four Corners, Academic achievement, Decision- making.  

 

 

  السقدمة:

يحغى  اات، لحيتبؤ التعميؼ الجامعي مكانة مخمؾقة في السجتسع، وليا دور كبيخ في تشسية السجتسع 

 البذخي ، مؽ خالؿ االستثسار في رأس الساؿ باىتساـ متدايج في كل السجتسعات سؾاء الستقجمة أو الشامية

، فالجامعة ىي البيئة التي يتحقق مؽ خالليا أداء رسالة متسيدة وتخخيج كفاءات تجفع بعجمة التشسية نحؾ التقجـ

وتظؾيخىا  السعخفةفي مجاالت السعخفة والفكخ وفي تكؾيؽ نخبة ثقافية مؽ مشغؾر ثقافة العرخ واحتياجات 

 (.54، ص2017لحل السذكالت الستعمقة بالسجتسع )جياد، 

قائؼ عمى  في مجاالت مختمفة، لسجتسع عالسيتعميؼ العالي محخًكا رئيدًيا لمقجرة التشافدية صبح الأ

إف ضخورة قياـ البمجاف بتحديؽ ميارات التؾعيف تتظمب جؾدة التجريذ داخل ،  و السعخفة بذكل متدايج

والجامعية بذكل  مؤسداتيا التعميسية بذكل عاـ إلى حث ػ تمجأ الجوؿ الستقجمة للحالسؤسدات التعميسية. 
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أجشجتيا. عالوة عمى ذلػ، تزغط وكاالت ضساف الجؾدة الؾطشية  ضسؽعمى وضع التجريذ الجيج  خاص

 ,Hénardالعرخ )ومتابعة مخخجات التعمؼ باستسخار لزساف الحرؾؿ عمى تعميؼ يؾاكب وتظؾرات لمتفكيخ 

2009, p.4.)  

تؾفيخ بيئة تعميسية مشاسبة لسداعجتيؼ عمى تيجؼ الجامعة إلى إتاحة الفخص التعميسية لمظمبة، مع 

الشسؾ والتكيف، مؽ خالؿ تفعيل دورىؼ في العسمية التعميسية، واكدابيؼ ميارات فشية وأكاديسية تخشجىؼ وتجربيؼ 

لتثقفيؼ بالسيشة التي اتجيؾا نحؾىا، وتؾفيخ بيئة تعميسية مشاسبة تداعجىؼ عمى الشسؾ بذتى السجاالت، بسعشى 

في تكؾيؽ شخرية الظمبة، وبشاء معارفيؼ ومياراتيؼ السعخفية والدمؾكية، إذ يبجأ الظالب في  الجامعة تديؼ

مخحمة الجامعة باالعتساد عمى نفدو واتخاذ قخاراتو، ويسكؽ تحجيج مجسؾعة مؽ السؾاصفات والدسات التي 

رة عمى التفكيخ السشيجي تسيد طالب السدتقبل، مشيا: أف يكؾف باحثًا يستمػ أدوات البحث، مفكخًا لجيو القج

شقج والتحميل والتقؾيؼ، خمؾقًا، اجتساعيًا، ذو شخرية شاممة مشفتحة عمى العالؼ وثقافاتو، يستمػ أدوات وال

  (. 137، ص2018السعمؾؼ، الدبؾف، وعشاب، الحؾار واتخاذ القخار، ويؤمؽ بالتعمؼ السدتسخ )

حجيثة التي تجعل الستعمؼ محؾر العسمية  تجريديةأساليب  والتكشؾلؾجيالتظؾر االسعخفي  رافق 

التعميسية، وتمغي الجور الدمبي لمظالب كسدتسع أو مدجل لمسالحغات، وذلػ مؽ خالؿ ابتكار بيئات تعميسية 

تداعج عمى ارتفاع مدتؾى مذاركة الستعمؼ وتدييل التعمؼ الشذط الحي يكؾف فيو الستعمسيؽ مدئؾليؽ عؽ 

 (.28، ص2016 تعمسيؼ )رمزاف،
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يعج وجؾد عزؾ ىيئة التجريذ الستسيد في مؤسدات التعميؼ العالي الحي يدتخجـ أساليب فعالة في  

عالية التشافذ والجؾدة في القخف الحادي والعذخيؽ، عمى مدتؾى البخامج  التجريذ مفتاح الؾصؾؿ لمسعاييخ

شعكذ إيجابًا عمى الكفاءة متسيد وفعاؿ ي ذواألنذظة التعميسية عمى اختالؼ أىجافيا، فؾجؾد عزؾ ىيئة تجري

 (.161، ص2017)نرار،  الجاخمية والخارجية لمبخامج األكاديسية

طخيقة السحاضخة التقميجية التي يقجـ فييا السجرس (، بأف 186:2019يحكخ الجيخشؾي وحاجي ) 

في خمق تعمؼ  تديؼعمت ىي الدائجة، والتي ال السعارؼ ويشرت الستعمسؾف خالليا إلى ما يقؾلو السجرس 

؛ ألف إنرات الستعمسيؽ طخائق فاعمة تذخؾ الستعمؼ في تعمسو حكيقي، لحا عيخت دعؾات متكخرة إلى تظؾيخ

 في غخفة الرف سؾاء لسحاضخة أو لعخض بالحاسب اليذكل بأي حاؿ مؽ األحؾاؿ تعمسًا نذظًا.

تتعمق فيسا يتعمسؾنو، أف يشيسػ الستعمسؾف في مشاقذة أو حل مذكمة يجب لكي يكؾف التعمؼ نذظًا 

الظمبة في تعمسيؼ، ويتظمب أنذظة تعميسية ىادفة ذات صمة  تذخؾالتي  مؽ السجاخل التجريديةفالتعمؼ الشذط 

 يفكخوا فيسا يقؾمؾف بو ويتعمسؾنو) التفكيخ ماوراء السعخفة(الستعمسيؽ أف  يتظمب مؽوواقعية، وكحلػ 

(Misseyanni, Lytras, Papadopoulou, and Marouli, 2018, p.20.) 

 Four Corners)األربعة أو )األركاف( استخاتيجية الدوايامؽ استخاتيجيات التعمؼ الشذط،  

Strategy)لو مؽ مؾضؾعات حؾؿ محتؾى و جيات نغخىؼ فيسا يتؼ تشاو تداعج الظمبة عمى إبخاز  ، التي

القخار، باإلضافة إلى أنيا تعسل عمى تذجيع يارات التفكيخ والقجرة عمى إتخاذ م، كسا تشسي لجييؼ السحاضخة

وكحلػ  (.563: 2019أمبؾسعيجي، والبخيجية، والحؾسشية، الظمبة إلبخاز وجيات نغخىؼ حتى ولؾ لؼ يتكمسؾا)



 

8159 
 

 تعسل عمى إشاعة جؾ مؽ السخح والحساس في الرف، والتعخؼ عمى الترؾرات البجيمة لجى الظمبة

 (.468، ص2016)أمبؾسعيجي، والحؾسشية، 

 خطوات التدرٌس وفك استراتٌجٌة الزواٌا األربعة: 

بعض الؾقت اإلضافي إلنذاء خيارات إبجاعية  ةلدوايا األربعستخاتيجية االكامل ال ظبيقتاليتظمب  

  تبيؽ تظبيق استخاتيجية الدوايا األربعة في التجريذ:أدناه الخسذ الخظؾات  ،لالختيار لمظمبة

 (Write the questionالخطهة األولى: كتابة الدؤال )

في ىحه الخظؾة يقؾـ السعمؼ بإعجاد سؤاؿ أو مؾقف مثيخ لمتفكيخ يتساشى مع أىجاؼ التعمؼ والجرس،  

مؽ خالؿ كتابة أربعة خيارات لإلجابة تتعمق بالدؤاؿ السظخوح عمى أربع قظع مؽ الؾرؽ تعمق كل خيار أو 

؛ يسكؽ أف تكؾف فقط تارة ال تقترخ عمى الحخوؼالبجائل األربعة السخزاوية مؽ زوايا الرف،  يإجابة ف

مثل )غيخ مؾافق بذجة،  كمسات أو صؾًرا أو رمؾًزا أو حتى أشياء مؾضؾعة في مؾاقع مختمفة حؾؿ الغخفة.

غيخ مؾافق، مؾافق بذجة، مؾافق(، أو ألؾاف )أحسخ، أزرؽ، أصفخ، أبيض(، لتسثل كل لؾف شعؾر معيؽ. أو 

 متأكج(. )نعؼ، ال، بعض األحياف، غيخ

 

  (:Display the questionعرض أو طرح الدؤال)الخطهة الثانية: 
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أو كتابتيا عمى الدبؾرة، وقخاءتيا  شاشة العخضالخظؾة يقؾـ السعمؼ بعخض الدؤاؿ عمى ىحه في  

ثؼ يظمب مؽ ( دقائق، 5-3لسجة )لسعالجتيا والتفكيخ فييا، برؾت واضح، ومؽ ثؼ إتاحة الفخصة لمظمبة 

بتجويؽ اإلجابة التي سيختارونيا وتقجيؼ سبب مشظقي ليا، وبعج ذلػ يعخض السعمؼ بجائل اإلجابة الظمبة 

 .ويظمب مؽ الظمبة تحجيج البجيل الحي يعتقجونو صحيحاً 

 (:Invite Students to move to a cornerالطمبة بالتهجه نحه الزواية ) دعهةالخطهة الثالثة: 

 يظمب مؽ الظمبة في ىحه الخظؾة التؾجو نحؾ زاوية الرف التي تتشاسب واختيارىؼ.  

 (:Promote Discussionالخطهة الرابعة: تعزيز السشاقذة )

ىشا عمى السعمؼ أف يذجع الظمبة عمى الحؾار والسشاقذة فيسا بيشيؼ حؾؿ سبب اختيارىؼ لمبجيل أو  

ؾة يسكؽ الدساح لمظمبة تغييخ السجسؾعات إذا رغبؾا في ذلػ، اإلجابة مع أعزاء مجسؾعتيؼ، في ىحه الخظ

تياء مؽ السشاقذة والسجة ن، وبعج االة( دقائق لمسشاقذ5-2ويدسح لمظمبة مؽ )، ؼمع تقجيؼ تبخيخ لتشقمي

وتقجيؼ السدسؾحة، يعظي السعمؼ الفخصة لظمبة كل مجسؾعة بتقجيؼ ممخص مؽ نقاط السشاقذة الخاصة بيؼ، 

 سبب اعتقادىؼ أف اختيارىؼ ىؾ الرحيح. مبخررات حؾؿ 

   (: Debriefالخطهة الخامدة: استخالص السعمهمات )
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يقؾـ السعمؼ في ىحه الخظؾة بتيدييخ مشاقذة دوافع الظمبة لمحىاب إلى زاوية محجدة، التي تذكل  

جسيع الظمبة اإلجابة الرحيحة، إذا كانت ىشاؾ إجابة صحيحة واحجة، ومؽ ثؼ تشاوؿ السذكمة وتأكج أف 

 (. Ferguson, Atkins, 2019, p.98-99) فيسؾا سبب كؾنيا البجيل الرحيح

 متطمبات إنجاح استراتيجية الزوايا األربعة:

 استخاتيجية الدوايا األربعة في التجريذ متظمبات عجة، مشيا:تظبيق نجاح إل 

يتحخؾ ويشتقل الظمبة بحخية تحتاج إلى مداحة كافية في الرف، إلف االستخاتيجية بحاجة إلى أف  .1

في الرف، فالسشاقذات فييا قائسة عمى الحخكة، لحلػ تعخؼ االستخاتيجية أيزًا بػ )مشاقذات 

 الحخكة(.

االستخاتيجية بحاجة إلى معمؼ متسخس قادر عمى إدارة الشقاش، وتؾجيييا إلى الؾجية الدميسة  .2

 (.563، ص2019، وآخخوف أمبؾسعيجي، )

 طمبة يتستعؾف بالثقة بالشفذ، والقجرة عمى الحؾار والسشاقذة.يعتسج تظبيقيا عمى  .3

يحتاج إلى بيئة تعميسية اجتساعية آمشة تحث الظمبة عمى  السذاركة الفعالة، وتقبل وجيات نغخ  .4

 (.Ferguson, Atkins, 2019, p.100)بعزيؼ البعض 

 ور السدرس في استراتيجية الزوايا األربعة:د

 في استخاتيجية الدوايا األربعة، وىي: يمعب السجرس دورًا ميساً  
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السؾجو والسخشج والسيدخ لمتعمؼ، فال يديظخ عمى السؾقف التعميسي كسا في الظخيقة االعتيادية، بل  .1

 يجيخ السؾقف التعميسي بظخيقة ذكية تؾجو الظمبة نحؾ اليجؼ.

 طخح األسئمة العمسية عمى الستعمسيؽ وإدارة مشاقذاتيؼ. .2

 خيقة تدسح إلشخاؾ جسيع الظمبة في مؾضؾع السحاضخة.ترسيؼ بيئة التعمؼ بظ .3

تحجيج الؾقت السخرص لمشقاش والحخص عمى تؾجيو أذىاف الظمبة لمسؾضؾع، دوف الخخوج عؽ  .4

 محؾر السحاضخة.

 بث الثقة في نفؾس الستعمسيؽ، وإثارة دافعيتيؼ.  .5

-458، ص2018)إبخاليؼ،  متابعة فيؼ الظمبة عؽ طخيق سمؾكياتيؼ وأفعاليؼ التي تجؿ عمى ذلػ .6

459.) 

تدعى الجامعات بذكل عاـ إلى إكداب الظمبة  ،الظمبة لجىاتخاذ القخار تشسية القجرة عمى ألىسية 

السيارات الحياتية ليكؾنؾا قادريؽ عمى مؾاجية التحجيات السختمفة، مسا يداعجىؼ في اتخاذ القخار السشاسب، 

والجامعات أف تيتؼ بتظؾيخ لمظمبة، وعمى السؤسدات التخبؾية مسا يتظمب األمخ بتشسية القجرات العقمية 

 (. 19، ص2016قادر عمى التعمؼ مجى الحياة )الخقاد، والخؾالجة، القجرات العقمية لمظمبة بيجؼ إعجاد جيل 

إف مخحمة اتخاذ القخار وتشفيحه ميارة عقمية يسكؽ تشسيتيا لجى األفخاد، بسعشى يسكؽ تجريبيؼ عمى 

خارات رشيجة عؽ طخيق التجريب عمى التفكيخ الشقجي والحداسية لمسذكالت والسؾاقف السظخوحة، ق كيفية اتخاذ

، ووضعو مؾضع التشفيح والتخظيط ورسؼ األىجاؼ، مؽ خالؿ اختيار البجيل األفزل لحل السذكمة السظخوحة
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نحؾ يحقق فعالية التشفيح  لسعالجة السذكمة القائسة والتخمص مؽ آثارىا بسا يحقق التكيف والتؾازف لمفخد عمى

 (. 56، ص2017، ضلتحقيق اليجؼ السشذؾد ) محفؾ 

ولجى استقراء الؾاقع التخبؾي التجخيبي، وجج الباحث بعض الجراسات التي تشاولت أثخ استخاتيجية 

( التي ىجفت إلى معخفة أثخ استخاتيجية الدوايا 2018) الدوايا األربعة في التجريذ، مشيا: دراسة إبخاليؼ

 شسمتألربعة في اكتداب السفاليؼ التاريخية وتشسية التفكيخ التاريخي لجى طالب الرف الثاني الستؾسط،  ا

( طالبًا في السجسؾعة التجخيبية التي درست 36( طالبًا وزعت عمى مجسؾعتيؽ بؾاقع )72عيشة الجراسة مؽ )

ي السجسؾعة الزابظة التي درست السادة ( طالبًا ف36مادة التاريخ باستخجاـ استخاتيجية الدوايا األربعة، و)

 (t. test)تحميل البيانات إحرائيًا باستخجاـ االختبار التائينفديا بالظخيقة االعتيادية. وبعج تظبيق التجخبة و 

مدتقمتيؽ، تؾصل البحث إلى تفؾؽ طالب السجسؾعة التجخيبية عمى طالب السجسؾعة الزابظة في لعيشتيؽ 

 اختبار اكتداب السفاليؼ وكحلػ اختبار التفكيخ التاريخي. 

لمتعخؼ عمى أثخ استخجاـ استخاتيجية الدوايا األربعة في تحريل  ( دراسة2020) أحسج، ودارا توأجخ 

( 60ج طالبات الرف الخابع األدبي واالحتفاظ بو، عمى عيشة تكؾنت مؽ )مادة المغة واألدب الكؾردي عش

( طالبة ُدرست باستخاتيجية 30تؾزيعيؽ إلى مجسؾعتيؽ برؾرة عذؾائية، تجخيبية تكؾنت مؽ ) ستطالبة ت

ـ ( طالبة، وعشج تحميل البيانات باستخجا30الدوايا األربعة، وضابظة دُرست بالظخيقة االعتيادية وتكؾنت مؽ )

، تبيؽ أف ىشاؾ فخقًا ذا داللة إحرائية لرالح طالبات السجسؾعة ( لعيشتيؽ مدتقمتيؽt. testاالختبار الئائي )
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التجخيبية التي درست باستخجاـ استخاتيجية الدوايا األربعة في التحريل واالحتفاظ بسادة المغة واألدب 

 الكؾردي.

 Henrique, Almeida, Gryschek, & Silva ىيشخيػ، ألسيجا و سيمفا في حيؽ ىجفت دراسة

اثخ استخاتيجية الدوايا األربعة كاستخاتيجية تعميسية في تحديؽ مذاركة طمبة الرف (، لسعخفة (2021)

( طالبا وطالبة. وبعج تظبيق 30الظب، بجامعة ساوباولؾ،  تكؾنت عيشة البحث مسؽ ) كميةالخامذ في 

 ثؾف تحديؽ مذاركة الظمبة الحيؽ درسؾا وفق استخاتيجية الدوايا األربعةالتجخبة وتحميل البيانات استشتج الباح

 في الجرس، وكحلػ تفاعميؼ مع بعزيؼ البعض. 

في تجريذ   لسعخفة أثخ استخاتيجية الدوايا األربعة Geraldine(2018) جيخالجيؽ بيشسا ىجفت دراسة

( طالب مؽ الرف الحادي عذخ، لمعاـ الجراسي 10كتابة الشص التححيخي، تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

لعيشتيؽ  (t. test)، وبعج تظبيق التجخبة وتحميل البيانات إحرائيًا باستخجاـ االختبار التائي2016-2017

ؾا باستخجاـ استخاتيجيةا الدوايا األريعة، الحيؽ درسالسجسؾعة التجخيبية  طمبةمدتقمتيؽ، اعيخت الشتائج تفؾؽ 

 الحيؽ درسؾا وفق الظخيقة االعتيادية. السجسؾعة الزابظة طمبةعمى 

دراسة ىجفت إلى تحديؽ ميارة التحجث لجى طمبة السخحمة الثانية  Putra (2016) بؾتخا وأجخى  

باستخجاـ استخاتيجية الدوايا األربعة، استخجـ الباحث الترسيؼ التجخيبي لسجسؾعة واحجة ذات االختبار القبمي 

 بيانات، أف متؾسط درجاتالوتؾصل الباحث بعج تحميل ( طالبًا وطالبة. 30والبعجي، عمى عيشة تكؾنت مؽ )
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الظمبة في االختبار البعجي كاف أكبخ مؽ متؾسط حداب درجاتيؼ في االختبار القبمي، مسا يجؿ عمى فاعمية 

 لجى الظمبة.  استخاتيجية الداويا األربعة في تحديؽ ميارة التحجث

 مذكمة البحث:

ألقت التغيخات الدخيعة والسعاصخة التي شيجتيا العالؼ اليؾـ بغالليا عمى مياديؽ متعجدة، وكاف  

طخائق عجيجة مؽ لمسيجاف التخبؾي حرتيا كحلػ، وبل الكبيخة مشيا، شسمت تمػ التغيخات جؾانب تخبؾية 

أوججت الحاجة إلى إيجاد سبل التجريذ، والسشيج، والؾسائل التعميسية، وكحلػ األىجاؼ التعميسية، وغيخىا، مسا 

تعمؼ ججيجة تديؼ في تدييل طخؽ نقل السعخفة والخبخة وتحديؽ خبخا ت الستعمسيؽ، وكحلػ البحث عؽ كل ما 

، ال سيسا بعج عيؾر مذكالت تخبؾية عجيجة جخاء استخجاـ لىؾ ججيج لجعل التعمؼ أفزل أو أجؾد وأسي

ؤثخ سمبًا عمى مخخجات التعمؼ ) أبؾ الحاج، والسرالحة، أساليب تعمؼ تقميجية تحج مؽ مخكدية الستعمؼ وت

ويرعب عمى التخبؾييؽ مؾاجية تمػ التغيخات والتحجيات دوف وجؾد نغاـ تعميسي فاعل  (.15، ص2016

يعسل عمى إعجاد متعمؼ متسيد ومييأ لسؾاجية تمػ التحجيات والقجرة عمى التكييف مع تمػ التغيخات، متبعًا 

العسمية التعميسية )أمبؾسعيجي، الستعمؼ ونذاطو في  حيؾيةتعميؼ والتعمؼ معتسجًا عمى مقاربة ججيجة في ال

 (. 21، ص 2016والحؾسشية، 

بسخحمة انتقالية متعجدة األبعاد فيؾ في مجتسع السعخفة في القخف الحادي والعذخيؽ يسخ التعميؼ العالي  

تخكد عمى السحاضخات إلى بيئات أكثخ تخكيدًا عمى  يمظالب بالتحؾؿ مؽ بيئة الفرؾؿ الجراسية التقميجية الت

تكشؾلؾجيا التعميؼ، والعؾلسة، وتجويل التعميؼ العالي،  ـالستعمؼ، ودمج السعخفة مؽ مختمف التخررات واستخجا
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لسؾاجية سؾؽ العسل الجولي، وخمق أفخاد مبجعيؽ وعمى استعجاد لسؾاجية التحجيات العالسية السعاصخة، ىحه 

 Misseyanni, Lytras, Papadopoulou, andجة إلى تعديد وإعادة ترؾر اليؾـ)األدوار بحا

Marouli, 2018, p.1  ،) لحا تجعؾا الحاجة إلى إعجاد جيل ججيج مؽ الظمبة لجييؼ السعخفة واالتجاىات

قج ال والقجرات السظمؾبة لمقخف الحادي والعذخيؽ، كؾف السسارسات التعميسية الحالية في مجارسشا وجامعاتشا 

 جؾف  تؤىل الظمبة بذكل كاٍؼ لمحياة والعسل السعاصخيؽ، والتأكيج ليذ لمسدتقبل، وىحا ما يحكخنا بقؾؿ

 & Kern). (: )إذا عمسشا طمبة اليؾـ كسا عمسشاىؼ باألمذ، فإنشا سؾؼ ندمبيؼ الغج(J. Dewey)ديؾي 

Wehmeyer, 2021 , p.441)    

ما تتفق مع  وجية نغخ، ( سشة13الجامعي لسجة أكثخ مؽ )ولمباحث مؽ خالؿ خبختو في التجريذ  

السؾاد التخبؾية السخررة  بأف التجريذ الجامعي والسيسا تجريذ ،ذىبت إليو األدبيات والجراسات ذات العالقة

في أكثخ الحاالت مع القميل مؽ داؿ تعتسج عمى التمقيؽ تاللمظمبة في كميات التخبية والتخبية االساس، 

  .والسشاقذة، وفي الحكيقة يتظمب مؽ الظالب أف يكؾف أكثخ نذاطًا ومخكدية في التعمؼاالستجؾاب 

أف نغاـ التعميؼ الحالي يحـخ الظمبة مؽ فخص  (Rashti, 2018: 2) راشتي مؽ جانب آخخ يذيخ 

مشتغسة لتظؾيخ مياراتيؼ والقجرات التي تديخ جشبًا إلى جشب مع اتخاذ خياراتيؼ بأنفديؼ، باإلضافة إلى ذلػ، 

فإف حخماف الظمبة مؽ التعبيخ عؽ وجيات نغخىؼ وآرائيؼ ليا تأثيخات سمبية عمى  رفالية الظمبة التي يسكؽ 

ف الظممبة مؽ فخص اتخاذ القخار، فيكتدب الظمبة احتخاـ الحات والثقة عشجما تدسع أصؾاتيؼ أف تأتي مؽ حخما

 .والتعامل مع الشتائج الظبيعية والسشظكية لقخاراتيؼوتكؾف لجييؼ الفخص لتحقيق ذلػ القخارات 
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يسية، مسا دفع الباحث لمبحث عؽ استخاتيجيات تعمؼ نذظة تجعل مؽ التعمؼ محؾرًا في العسمية التعم

فؾجج مجخاًل بحثيًا لتجخيب أثخ استخاتيجية الدوايا األربعة ومعخفة مجى أثخىا في التحريل الجراسي كيجؼ 

 مؾضؾعًا وىجفًا أساسيًا ضسؽ مخخجات التعمؼ الجامعي.يذكل لمتعمؼ، وكحلػ القجرة عمى اتخاذ القخار الحي 

 عميو يسكؽ صياغة مذكمة البحث بالتداؤؿ اآلتي:

 استخاتيجية الدوايا األربعة في تحريل طمبة قدؼ الجغخافية وتشسية القجرة عمى اتخاذ القخار لجييؼ؟(.)ما أثخ 

 أهسية البحث: 

 تكسؽ أىسية البحث الحالي في:

ية مؽ حيث السحتؾى التعميسي لمسادة إفادة مادة طخائق التجريذ في كميات التخبية والتخبية األساس .1

 وكيفية تظبيقيا.

ف يعؾد بالفائجة عمى تجريديي مادة الظخائق التجريذ والكياس والتقؾيؼ التخبؾي وكحلػ مؽ الستؾقع أ .2

 الحيؽ يجرسؾف السؾاد التخبؾية في كميات التخبية. 

االىتساـ بؾضؾع حيؾي وميؼ وىؾ تشسية القجرة عمى اتخاذ القخار لجى الظمبة جشبًا مع االىجاؼ  .3

 السعخفية والسيارية.

 هدف البحث: 
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البحث الحالي إلى التعخؼ عمى أثخ استخاتيجية الدوايا األربعة في تحريل طمبة قدؼ ييجؼ  

 الجغخافية وتشسية القجرة عمى اتخاذ القخار لجييؼ.

 البحث: اتفرضي

 لغخض تحقيق ىجؼ البحث صاغ الباحث فخضيتيؽ صفخيتيؽ: 

رجات طمبة السجسؾعة ( بيؽ متؾسط د0.05ال يؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة ) .1

التجخيبية التي ُدرست باستخاتيجية الدوايا األربعة، وطمبة السجسؾعة الزابظة التي ُدرست بالظخيقة 

 االعتيادية في التحريل الجراسي.

( بيؽ متؾسط فخؽ درجات طمبة 0.05ال يؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة ) .2

باستخاتيجية الدوايا األربعة، وطمبة السجسؾعة الزابظة التي ُدرست السجسؾعة التجخيبية التي ُدرست 

 بالظخيقة االعتيادية في تشسية القجرة عمى اتخاذ القخار.

 حدود البحث: 

 يتحجد البحث الحالي بػ:

 . 2023-2022فاكمتي التخبية بجامعة زاخؾ لمعاـ الجراسي  –طمبة الرف الخابع في قدؼ الجغخافية  .1

السادة السخررة لمفرل الجراسي األوؿ مؽ مقخر )الكياس والتقؾيؼ التخبؾي( ضسؽ مقخر مشاىج قدؼ  .2

 التخبية لظمبة الرف الخابع.  فاكمتيالجغخافية في 



 

8199 
 

 مرطمحات البحث: 

  Four Corners Strategyالزوايا األربعة استراتيجية 

 كل مؽ: عخفو

 السجرس مؽ استخاتيجيات التعمؼ الشذط يقؾـ فييا استخاتيجية :( بأنيا2016أبؾ الحاج والسرالحة ) -

 تسثلويظمػب مػؽ الظمبػة التؾجػو إلى الداوية التي  الستعمقة بسحتؾى الجرس،بظخح األسئمة العمسية 

تذػجع الظالػب عػمى اتخػاذ  ، وىي مؽ االستخاتيجيات التيإجابتو الرحيحة حؾؿ الدؤاؿ السظخوح

 (. 85، ص2016الحاج والسرالحة،  )أبؾ ةمحػجد اتقػخار 

(. بأنيا: استخاتيجية يقـؾ فييا الظمبة بإبجاء وجيات نغخىؼ عؽ 2019) وآخخوف أمبؾسعيجي،  -

السؾضؾع بالتحخؾ إلى إحجى زوايا الرف التي تسثل وجيات نغخىؼ، فيشاؾ زاوية السؾافقيؽ بذجة، 

ابعة لغيخ السؾافقيؽ بذجة، عمسًا أف السجرس وزاوية أخخى لمسؾافقيؽ، وزاوية ثالثة، لغيخ السؾافقيؽ، ور 

 (. 563، ص2019، وآخخوف يقؾـ مدبقًا بتحجيج وجية الشغخ الحي تسثمتو كل زاوية )أمبؾسعيجي، 

عمى الظمبة سؤااًل (: استخاتيجية يعخض فييا Ferguson, & Atkins, 2019فيخكدؾف و اتكيشذ) -

مدبقًا، ويظمب مؽ الظمبة الؾقؾؼ في الداوية مؽ الرف يؾجج جؾاب معج لمشغخ فيو، وفي كل زاوية 

التي تشظبق مع وجية نغخه، وبعجىا يشاقذؾف كسجسؾعة لساذا اختاروا ىحه الداوية، ويذاركؾنيا مع 

 (. Ferguson, & Atkins, 2019, p.96زمالئيؼ في الرف )
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فييا السجرس  ويعخفيا الباحث اجخائيًا بأنيا: استخاتيجية مؽ استخاتيجيات التعمؼ الشذط يقؾـ

، ويكتب مدبقًا أربع إجابات لمدؤاؿ السظخوح، وتعمق قدؼ الجغخافية-بتؾجيو سؾاؿ لظمبة الرف الخابع

في كل زاوية إجابة، ويظمب مؽ الظمبة اتخاذ قخار مؽ خالؿ التؾجو لمداوية التي تتفق مع وجية 

تحت  ذاركتيا مع الرفنغخىؼ، ومؽ ثؼ يتيح لمظمبة في كل زاوية لمتذاور مع بعزيؼ البعض، وم

  إشخاؼ وتؾجيو السجرس.

 :  Decision- Makingاتخاذ القرار

 عخفو كل مؽ: 

 ,Adair, 2010السدار الحي يتخحه متخح القخار لمتعامل مع مذكمة ما ) :( بأنوAdair, 2010أديخ) -

p.35 .) 

القخار عسمية تحجيج واختيار بيؽ مجسؾعة مؽ  اتخاذ( Oni & Odetoro, 2015أوني و اديتؾرو) -

 (Oni & Odetoro, 2015, p.66البجائل القائسة، وفق لسبجأ الكيؼ والتفزيالت )

عسمية عقالنية تتبمؾر في االختيار بيؽ بجائل متعجدة ذات مؾاصفات  :ا( بأني2016) الخقاد، والخؾالجة -

 (.23، ص2016، الخقاد، والخؾالجةتتشاسب مع اإلمكانات الستاحة واألىجاؼ السظمؾبة )

ويعخؼ الباحث اتخاذ القخار إجخائيًا بأنو: قجرة طمبة الرف الخابع في قدؼ الجغخافية عمى اختيار    

بجيل مؽ بيؽ بجائل متعجدة يتعخض ليا في حياتو اليؾمية، يجعمو في حالة مؽ التحخؾ و الرخاع نحؾ 
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عمييا عشج استجابتو عمى فقخات مكياس اتخاذ القخار تحقيق ىجؼ معيؽ، وتقاس بالجرجة التي يتحرل 

 الحي اعتسجه الباحث في ىحا البحث. 

 منهجٌة البحث وإجراءاته:

 التصمٌم التجرٌبً للبحث:

، الحي لغخض تحقيق ىجفي البحث وفخضيتيو، اختار الباحث الترسيؼ التجخيبي لجسؾعتيؽ متكافئتيؽ 

، (193، ص2022)نبي وحاجي، يتظمب االختيار العذؾائي ألفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة 

السجسؾعة التجخيبية )استخاتيجية الدوايا األربعة(، والسجسؾعة الزابظة )الظخيقة االعتيادية الستبعة(، وكسا ىؾ 

  (.1مبيؽ في الذكل )

 

 

 االختبار البعدي السعالجة االختبار القبمي السجسهعة

 التجخيبية
 القجرة عمى اتخاذ القخار -

 التحريل الجراسي - استخاتيجية الدوايا األربعة

 الظخيقة االعتيادية الزابظة القجرة عمى اتخاذ القخار -

 يبين الترسيم التجريبي السدتخدم في البحث: (1الذكل)

 مجتسع البحث وعيشته  
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طمبة قدؼ الجغخافية في فاكمتي التخبية بجامعة زاخؾ لمعاـ جسيع مؽ وعيشتو مجتسع البحث  تكؾف   

 ، وتؼ اختيار طمبة السخحمة الخابعة )برؾرة قرجية( ليسثمؾا عيشة البحث، والبالغ2023-2022الجراسي 

مؽ بالسادة الخاضعة لمتجخبة  وطالبة، مؾزعيؽ عمى شعبتيؽ، وبعج أف تؼ استبعاد الخاسبيؽ ( طالباً 52عجدىؼ )

 .(1( طالبًا وطالبة، وكسا مبيؽ في الججوؿ )51أصبح العجد الكمي لمظمبة السذسؾليؽ بالتجخبة ) حثعيشة الب

 مجسهعتي البحثعيشة البحث عمى  الطمبةتهزيع : (1الجدول )

 الستغير السدتقل السجسهعة الذعبة
 عدد الطمبة

 السذسهلين بالتجربة السدتبعدين قبل االستبعاد
 24 1 25 استخاتيجية الدوايا األربعة التجخيية أ
 27 0 27 الظخيقة االعتيادية الزابظة ب

 51 1 52 السجسؾع
 

 :تكافؤ مجسهعتي البحث

درجة )العسخ الدمشي، و  ىي:و مجسؾعتي البحث في عجد مؽ الستغيخات  طمبةاجخى الباحث التكافؤ بيؽ 

 (.1)السمحق ، الحكاء، والقجرة عمى اتخاذ القخار(

 لظمبةمجسؾعتي البحث، فبمغ متؾسط العسخ الدمشي  لظمبةب العسخ الدمشي  اثؼ احتد الزمشي:العسر  .1

( شيخًا، ومؽ اجل 259.703السجسؾعة الزابظة) ولظمبة( شيخًا، 261.958السجسؾعة التجخيبية )

تيؽ في معخفة داللة الفخؽ بيؽ الستؾسظيؽ استخجـ الباحث االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ غيخ متداوي

( 2.021( وىي أقل مؽ الكيسة التائية الججولية البالغة )0.884فبمغت الكيسة التائية السحدؾبة )، العجد
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(، وىحا يجؿ عمى أنو اليؾجج فخؽ داؿ احرائيًا وبحلػ تعج 49( ودرجة حخية )0.05عشج مدتؾى داللة )

 (.2) السجؾعتاف متكافئتيؽ في متغيخ العسخ الدمشي، كسا مبيؽ في  الججوؿ

 ستغير العسر الزمشيللسجسهعتي البحث نتائج االختبار التائي : (2الجدول )

 االنحراف السعياري  الستهسط الحدابي الطمبةعدد  السجسهعة
 القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة
 10.015 261.958 24 التجخيبية

0.884 2.021 
 8.179 259.703 27 الزابظة

 

 ,Ravenطبق الباحث اختبار رافؽ )لغرض تحقيق التكافؤ بين مجسهعتي البحث،  :الذكاء درجة .2

عمى طمبة عيشة ( لمبيئة العخاقية، 1983)الجباغ، وطاقة، وكؾمارايا،  مؽ قبل والسقشؽ( 1883

وىي أقل  (0.797)بمغت الشتائج الكيسة التائية السحدؾبة البحث، وباستخجاـ االختبار التائي أعيخت 

(، وبحلػ فالسجسؾعتاف 49( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتؾى الجاللة )2.021مؽ قيستيا الججولية )

 (.3الحكاء، كسا مبيؽ في الججوؿ ) درجةمتكافئتاف في 

 الذكاءستغير للسجسهعتي البحث نتائج االختبار التائي : (3الجدول )

 السعياري االنحراف  الستهسط الحدابي الطمبةعدد  السجسهعة
 القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة
 4.236 35.125 24 التجخيبية

0.797 2.021 
 4.179 34.185 27 الزابظة
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القجرة عمى اتخاذ القخار قبميًا عمى طمبة السجسؾعتيؽ طبق الباحث مكياس  القدرة عمى اتخاذ القرار: .3

كانت الكيسة التائية السحدؾبة وبعج تحميل البيانات باتدخجاـ االختبار التائي،  وقبل البجء بالتجخبة،

( ودرجة حخية 0.05( عشج مدتؾى الجاللة )22021( وىي أقل مؽ قيستيا الججولية البالغة )0.357)

السجسؾعتاف متكافئتيؽ في  أف مسا يعشي، ةإحرائي ذي داللة(، وىحا يجؿ عمى أنو اليؾجج فخؽ 49)

 ( .4، كسا مبيؽ في الججوؿ )عمى اتخاذ القخار القجرة

 القدرة عمى اتخاذ القرارستغير للسجسهعتي البحث نتائج االختبار التائي : (4الجدول )

 االنحراف السعياري  الستهسط الحدابي الطمبةعدد  السجسهعة
 القيسة التائية

 الجدولية السحدهبة
 9.171 129.125 24 التجخيبية

0.357 2.021 
 5.685 128.370 27 الزابظة

 

 الخطط التدريدية:

السقخر تجريديا خالؿ الفرل الجراسي األوؿ، وآخحًا بشغخ  مادة الكياس والتقؾيؼفي ضؾء محتؾى         

استخاتيجية الدوايا التجخيبية وفق ، لكل مجسؾعةتجريدية  خظة (20)قاـ الباحث بإعجاد األعتبار مجة التجخبة، 

عخض خظتيؽ لغخض التحقق  مؽ سالمتيا، تؼ والزابظة بحدب الظخيقة األعتيادية الستبعة، و األربعة، 

، عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ ذوي االختراص في مجاؿ طخائق التجريذ والعمؾـ التخبؾية والشفدية تجريديتيؽ

      إذ اتفق الجسيع عمى صالحية الخظط التجريدية، مع إجخاء تعجيالت طفيفة عمييا.

 اتي البحث:أد
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في مؽ نؾع االختيار مؽ الستعجد التحريل الجراسي اختبار لكياس  أعج الباحث :يختبار التحريماال .1

مادة الكياس والتقؾيؼ، وفق السدتؾيات الثالث مؽ ىـخ بمؾـ السعخفي )السعخفة، الفيؼ، التظبيق(، لكؾف 

السفاليؼ والتعخيف بالسرظمحات السادة الجراسية السخررة لمفرل الجراسي األوؿ، عبارة عؽ 

األساسية لمسادة، وفي الكؾرس الثاني يتؼ التعسق أكثخ في السادة ليذسل السدتؾيات العميا مؽ )تحميل، 

 ، ووفق الخظؾات اآلتية:وتخكيب، وتقؾيؼ(، لحلػ اكتفى الباحث بالسدتؾيات الثالث األولى

رػػة لمفرػػل الجراسػػي رالخاضػػعة لمتجخبػػة، والسختػػؼ تحجيػػج السػػادة الجراسػػية تحديددد السددادة التعميسيددة:  . أ

 ( أدناه:5األوؿ، كسا في الججوؿ )

  الداعات الدراسيةمفردات السادة الخاضعة لمتجربة وعدد : (5الجدول )

عدد  السفردات الذهر
 الداعات

 أيمؾؿ
والتقؾيؼ، أىسية العالقة بيؽ الكياس  .التعخيف بأىؼ السفاليؼ التخبؾية  الستعمقة بالكياس والتقؾيؼ

 .الشفدي(-أنؾاع الكياس، خرائص أو طبيعة الكياس الرفي )التخبؾي ، الكياس والتقؾيؼ
4 

تذخيؽ 
 األوؿ

 التقؾيؼ التقؾيؼ. خرائص التقؾيؼ، أنؾاع عسمية في السحتسمة االخظاء مدتؾيات الكياس، مرادر
ارت السقششة، االختبارات التحريمية)األختب التحريمية، أنؾاع االختبارات الجيج. االختبارات

 الذفؾية.
8 

تذخيؽ 
 الثاني

االختبارات التحخيخية، االختبارات السقالية، االختبارات السؾضؾعية، أسئمة الرؾاب والخظأ، 
 أسئمة االختيار مؽ الستعجد، أسئمة التكسيل، أسئمة السداوجة.

8 

 20 السجسؾع
( ىػػجفاً فػػي 20( ىػػجفاً  سػػمؾكياً  بؾاقػػع )55اشػػتق الباحػػث ) :اشددتقاا االهددداف الدددمهكية وصدديا تها . ب

التاكػػج  مػػؽ أجػػل( اىػػجاؼ فػػي مدػتؾى التظبيػػق. 13( ىػػجفاً  فػػي مدػتؾى الفيػػؼ و)22مدػتؾى التػػحكخ و)

االىػػػجاؼ الدػػػمؾكية عمػػػى لجشػػػة محكسػػػيؽ مػػػؽ  ُعخضػػػتمػػػؽ سػػػالمة االشػػػتقاؽ والرػػػياغة والترػػػشيف 
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سالحغػاتيؼ وتعػجيالتيؼ ، وحػؾؿ اعتسػاد وقػج اخػح الباحػث ب، السختريؽ فػي مجػاؿ التخبيػة وعمػؼ الػشفذ

%( فاكثخ ذلػ بتظبيق معادلة )جي كػؾبخ 80اليجؼ الدمؾكي مؽ عجمو ،اعتسج الباحث ندبة اتفاؽ )

–J.Cooper،يػت حغتػؼ األخػح بسالحغػات السحكسػيؽ، و ( وقػج 236، ص2007 (، )الؾكيل والسفتػي

 .بالسؾافقة األىجاؼ جسيعيا

( فقخة وصاغيا بسؾجب وزف اىسية كل مؽ السحتؾى واالىػجاؼ 20حّجد الباحث )  :جدول السهاصفات . ج

السحػػجدة مدػػبقًا، والجػػجوؿ وبحدػػب السدػػتؾيات  ، مخاعيػػًا الؾقػػت والجرجػػة السخررػػة لمسػػادة،الدػػمؾكية

  ( يؾضح ذلػ.6)

 جدول مهاصفات االختبار التحريمي: (6الجدول )

عدد  الفرل
 الدروس

اهسية 
 السحتهى 

 اهسية االهداف الدمهكية
فقرات 
 معرفة االختبار

36% 
 فهم
44% 

 تطبيق
24% 

 4 1 2 1 %20 4 أيمؾؿ
 8 2 3 3 %40 8 تذخيؽ األوؿ
 8 2 3 3 %40 8 تذخيؽ الثاني

 20 5 8 7 %100 20 مجسؾع
 

   :صدا األختبار

، 2007)العداوي،  بالرجؽ مجى تظابق فقخات االختبار مع ما وضع مؽ أجل قياسوويقرج          

 وبشاًءا عمى ذلػ فقج تؼ عخض االختبار عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ السختريؽ في مجاؿ ،(93ص
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ء تعجيالت جؾىخية عميو. وبحلػ تؼ اولؼ يتؼ إجخ  العمؾـ التخبؾية والشفديةو  الكياس والتقؾيؼ وطخائق التجريذ

 التحقق مؽ صجؽ األختبار.

 االختبار:التحميل اإلحرائي لفقرات 

تعج عسمية تحميل فقخات أدوات الكياس عمى درجة كبيخة مؽ األىسية، لسا تؤديو مؽ فؾائج تداعج           

عمى الخخوج بادوات قياس فعالة تعسل عمى قياس الدسات والرفات االندانية قياسًا دقيقًا )الجليسي 

مسؽ  طمبة السخحمة الخابعةستظالعية مؽ وعميو طبق الباحث االختبار عمى عيشة ا (،2005:79والسيجاوي، 

، جامعة زاخؾ -مؽ األقداـ التخبؾية التابعة لفاكمتي التخبية( طالبًا 34) البالغ عجدىؼيأخحوف السادة نفديا، و 

( إجابة والشرف الدفمي 17وبعج ترحيح اإلجابات رتبت تشازليًا وقدست عمى نرفيؽ الشرف العمؾي )

اإلجابات الرحيحة وغيخ الرحيحة لكل فقخة مؽ فقخات االختبار عمى حجة، ( إجابة، واحُتدبت عجد 17)

 ولكٍل مؽ الشرفيؽ العمؾي والدفمي وتؼ إيجاد ما يأتي:

 :وضهح الفقرات والزمن السدتغرا لإلجابة 

بعج تظبيق االختبار أتزح لمباحث اف فقخات االختبار وتعميسات اإلجابة عشيا كانت واضحة           

( 40( دقيقة بستؾسط مجى مقجاره )42-38، وأف الدمؽ السدتغخؽ في اإلجابة يبمغ مابيؽ )مظمبةلومفيؾمة 

 .دقيقة، وىؾ وقت مالئؼ ومقبؾؿ ليحه الفئة العسخية وليحه السخحمة الجراسية

  :معامل صعهبة وسههلة الفقرة 
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بسعامل الرعؾبة ندبة عجد الظالب الحيؽ يجيبؾف إجابة صحيحة عؽ كل مفخدة أو  ُيقرج        

(، وعمى ىحا االساس تؼ إيجاد معامل صعؾبة كل 269، ص2000يدتظيعؾف حل مذكمة معيشة )عالـ، 

 مدتؾى الفقخات(، فقج بمغت 289، ص2002فقخة مؽ فقخات االختبار باستخجاـ معادلة صعؾبة الفقخة )عؾدة، 

ف افزل درجة صعؾبة لمفقخة التي يقبل بيا عمساء الكياس التي تقع بيؽ أوبسا  (،0.72 – 0.36بيؽ )

(، لحا 106، ص2000( تقخيبَا لجسيع الفقخات )سسارة وعراـ وابخاليؼ، 0.50( وبستؾسط )0.80 – 0.20)

 .تعج فقخات االختبار التي أعجىا الباحث فقخات جيجة ومعامل صعؾبتيا مشاسباً 

  :القهة التسيزية 

الفقخة عمى التسييد بيؽ الظمبة ذوي السدتؾيات العميا والجنيا بالشدبة لمرفة التي يكيديا  مجى قجرةتعشي       

وعمى ىحا  االساس تؼ ايجاد القؾة التسيدية لكل ، ) ،  Stanly and Kenneth, 1970:p.450االختبار )

( وىي 0.68 – 0.38معامل القؾة التسيدية لمفقخات امتجت ما بيؽ ) أفإذ عيخ  ر،فقخة مؽ فقخات االختبا

، 2004( فاكثخ )الشبياف، 0.30بحلػ تعج فقخات مسيدة، إذ تعج  الفقخة جيجة إذا كانت قيسة معامل تسيدىا )

 .(179ص

  الخاطئة : السسههاتفعالية 

في االختبارات التي تحتؾي عمى فقخات مؽ نؾع االختيار مؽ متعجد، مؽ الزخوري فحص إجابات          

( أف البجيل الخاطىء يكؾف فعااًل 291، ص2002الظمبة عمى كل بجيل مؽ بجائل الفقخة، ويخى عؾدة ) 

الحيؽ يختاروف البجيل عشجما يكؾف عجد الحيؽ يشجحبؾف لمبجيل الخاطىء مؽ السجسؾعة العميا أقل مؽ عجد 

 (البجائل) السسؾىات (، وبعج أستخجاـ معادلة فعالية0.05الخاطىء مؽ السجسؾعة الجنيا بشدبة ال تقل عؽ )
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الخاطئة  السسؾىاتوجج أف معامالت فعالية جسيع البجائل الخاطئة سالبة، وبحلػ عجت جسيع ، الخاطئة

 .فعالة

 ثبات االختبار:

(،  KR- 20  Kuder-Richardsonريتذاردسؾف  -باستخجاـ معادلة )كيؾدر تؼ حداب ثبات االختبار

( طالبًا 40جامعة زاخؾ، والبالغ عجدىا )-عمى عيشة مساثمة في األقداـ التخبؾية، في فاكمتي التخبية

وبحلػ أصبح (، وىؾ معامل ثبات جيج يسكؽ االعتساد عميو. 0.88وطالبة، فقج بمغ معاؿ الثبات )

      .لمتظبيق االختبار صالحاً 

 :القدرة عمى اتخاذ القرارمقياس 

، وقج تكؾف السكياس مؽ (، والسظبق عمى طمبة الجامعة2016، الخقاد، والخؾالجةتبشى الباحث مكياس )   

مؾزعة عمى أربع مجاالت، وىي: التؾاصل، اتخاذ القخار، التفكيخ السشتج، والتشبؤ(، لكل مجاؿ  فقخة (40)

 ( فقخات. 10)

 

 صدا السقياس: 
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الكياس والتقؾيؼ وطخائق  عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ السختريؽ في مجاؿ السكياس الباحثعخض       

عمى فقخات السكياس، كؾف السكياس أُعج ء تعجيالت جؾىخية اولؼ يتؼ إجخ  والعمؾـ التخبؾية والشفدية التجريذ

 األختبار.وبحلػ تؼ التحقق مؽ صجؽ باألساس لمسخحمة الجامعية، 

 :السقياسثبات 

( طالب 40الظمبة والبالغ عجدىا )طبق الباحث السكياس عمى عيشة مؽ  السكياسوالستخخاج ثبات          

وبعج ترحيح اإلجابات وحداب ، فاكمتي التخبية-اختيخوا بظخيقة عذؾائية مؽ طمبة الرف الخابعوطالبة، 

(، حيث يفزل أستخجاميا عشجما تكؾف Cronbach's alpha معامل الثبات باستخجاـ معادلة )ألفا كخونباخ

(، بمغ معامل الثبات 187، ص2007اإلجابة عمى فقخات السكياس متجرجة، أي ليدت ثشائية )الشؾر، 

 (.247، ص2004)الشبياف، يسكؽ االعتساد عميو جيج( وىؾ معامل ثبات 0.79)

 تطبيق التجربة: 

بتجريذ السجسؾعتيؽ، كؾنو تجريديًا لمسادة في بعج أستكساؿ متظمبات إجخاء التجخبة، قاـ الباحث             

( 10، واستسخت التظبيق لسجة )22/11/2022ولغاية  20/9/2022 ة في جخبالقدؼ ذاتو، حيث بجأت الت

 أسابيع.

 طمبةالبحث عمى  أداتيعج األنتياء مؽ تظبيق التجخبة بجأ الباحث بتظبيق ب تطبيق أدوات البحث: -

 السجسؾعتيؽ، وعمى الشحؾ اآلتي: 
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السجسؾعتيؽ في يؾـ واحج، بتاريخ  طمبةعمى  التحريللقج ُطبق أختبار  :التحريل الدراسيأختبار  .1

 بسؾعج األختبار قبل ىحا التاريخ. الظمبةوُأبمغ  29/11/2022

السجسؾعتيؽ في يؾـ واحج، وذلػ  طمبةعمى  طبق الباحث السكياس: عمى اتخاذ القرار القدرةمقياس  .2

 .30/11/2022بتاريخ 

وعمى الشحؾ الظمبة البحث، صّحح الباحث إجابات  أداتيبعج االنتياء مؽ تظبيق ترحيح أدوات البحث:  -

 اآلتي:

السجسؾعتيؽ عمى األختبار، وذلػ باألعتساد عمى أنسؾذج  طمبةصحح الباحث إجابات : التحريلأختبار  .1

إذ خرص درجة )واحجة( لكل إجابة صحيحة و)صفخًا( لكل إجابة ، الترحيح الحي أعجه ليحا الغخض

 (.2خاطئة أو متخوكة أو تمػ التي تحسل أكثخ مؽ إجابة،  وكانت الشتائج كسا في )السمحق

عمى السكياس حيث اعظى البجائل  الظمبةاحث إجابات صحح الب :القدرة عمى اتخاذ القرارمقياس  .2

لمفقخات اإليجابية، وتعكذ االوزاف في ( 1، 2، 3، 4، 5أحيانًا، نادرًا، ابجًا(، األوزاف )غالبًا، )دائسًا، 

 (.2وكانت الشتائج كسا في السمحق )، ( فقخة40عمى فقخات السكياس التي بمغت ) حالة الفقخات الدمبية،

 ومشاقذتها:عرض الشتائج 

 نتائج البحث ومشاقذتيا في ضؾء ىجؼ البحث وفخضيتيو:عخض سيتؼ 
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 طمبةبيؽ متؾسط درجات ( 0.05عشج مدتؾى الجاللة)فخؽ ذو داللة إحرائية  ؾججيال الفخضية األولى:" 

السجسؾعة  طمبةومتؾسط درجات  باستخجاـ استخاتيجية الدوايا األربعةالسجسؾعة التجخيبية التي درست 

 ".التحريل الجراسيبظة التي درست وفق الظخيقة االعتيادية في الزا

ولمتحقق مؽ صحة ىحه الفخضية تػؼ حدػاب الستؾسػط الحدػابي واالنحػخاؼ السعيػاري لػجرجات             

السظبػػق بعػػجيًا، وبأسػػتخجاـ األختبػػار التػػائي  التحرػػيلالسجسػػؾعتيؽ التجخيبيػػة والزػػابظة فػػي اختبػػار  طمبػػة

(t.test )( وىػػػي أكبػػػخ مػػػؽ الكيسػػػة 6.787لعيشتػػػيؽ مدػػػتقمتيؽ، تبػػػيؽ أف الكيسػػػة التائيػػػة السحدػػػؾبة بمغػػػت )

(، وىػحا يعشػي وجػػؾد 49( ودرجػة الحخيػة )0.05( عشػج مدػتؾى الجاللػػة )2.021) التائيػة الججوليػة البالغػة

جسؾعػة الس طمبػةالسجسؾعػة التجخيبيػة ومتؾسػط درجػات  طمبػةفخؽ ذي داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات 

الزابظة، ولسرمحة السجسؾعة التجخيبية وبحلػ تخفض الفخضية الرػفخية األولػى وتقبػل الفخضػية البجيمػة، 

 (.7كسا مبيؽ في الججوؿ )

 التحريل الدراسيفي إختبار  نتائج االختبار التائي لداللة الفرا بين متهسط درجات السجسهعتين: (7الجدول )

الستهسط  الطمبةعدد  السجسهعة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 القيسة التائية
 الجدولية السحدهبة

 2.359 15.542 24 التجخيبية
6.787 2.021 

 2.109 11.296 27 الزابظة
، إذ كاف ذلػ واضحًا في استخاتيجية الدوايا األربعةىشاؾ فاعمية في استخجاـ  أفيجؿ عمى  مسا            

  (.1السجسؾعتيؽ، كسا في الخسؼ البياني ) طمبةدرجات 
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 الدراسي التحريل اختبارفي  البحث مجسهعتي طمبةدرجات : (1الرسم البياني )

فاعمية الستغيخ  إلىالسجسؾعة التجخيبية عمى السجسؾعة الزابظة  طمبةويعدو الباحث تفؾؽ              

 االستخاتيجية هلكؾف ىح ت في زيادة تحريل الظمبةساعج التي استخاتيجية الدوايا األربعةبالسدتقل الستسثل 

وكحلػ اعتسادىا عمى مخكدية الستعمؼ في العسمية تدسح لمظمبة بحخية التعبيخ والسذاركة وتبادؿ اآلراء، 

التعميسية وفق شذاطات تشؾع وكثافة الكحلػ التعميسية، وإتاحة الفخصة لمستعمؼ ألف يتؾصل لمسعمؾمة بشفدو، 

 ىحه االستخاتيجية التي تعتسج في مبجأىا عمى التعمؼ الشذط والفعاؿ.

         ،(2020)أحسج، ودارا، ، و(2018)إبخاليؼ، كل مؽ: تيوقج اتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج دراس            

 التي ُدرست وفق استخاتيجية الدوايا األربعة، وقج اسفخت نتائج تمػ الجراسات عؽ تفؾؽ السجسؾعة التجخيبية

 التحريل الجراسي. فيالتي ُدرست وفق الظخيقة االعتيادية، عمى السجسؾعة الزابظة 

 ثانيًا: عخض نتائج الفخضية الرفخية الثانية التي تشص عمى أنو :
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تي درست باستخجاـ السجسؾعة التجخيبية ال طمبة"اليؾجج فخؽ ذو داللة احرائية بيؽ متؾسط فخؽ درجات 

السجسؾعة الزابظة التي درست وفق الظخيقة  طمبةومتؾسط الفخؽ لجرجات  استخاتيجية الدوايا األربعة

 ". القجرة عمى اتخاذ القخارفي تشسية االعتيادية 

ولمتحقق مؽ صحة ىحه الفخضية تؼ إيجاد الستؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لجرجات             

، وأعيخت الشتائج وجؾد فخؽ القجرة عمى اتخاذ القخارحث في االختباريؽ القبمي والبعجي لسكياس مجسؾعتي الب

وألختبار داللة الفخؽ  ،مجسؾعتي البحث طمبةلجى  القجرة عمى اتخاذ القخاربيؽ متؾسظي فخؽ الشسؾ في 

 (.8مبيؽ في الججوؿ )( لعيشتيؽ مدتقمتيؽ فكانت الشتائج كسا t.testأستخجـ الباحث االختبار التائي)

 

 

 القدرة عمىفي نتائج االختبار التائي لداللة الفرا بين متهسطي فرا الشسه : (8الجدول  )
 مجسهعتي البحث لطمبة اتخاذ القرار

الستهسط  الطمبةعدد  السجسهعة
 الحدابي لمفرا 

االنحراف 
 السعياري لمفرا 

 القيسة التائية
 الجدولية السحدهبة

 9.665 11.250 24 التجخيبية
3.964 2.021 

 8.269 1.296 27 الزابظة
 

( وىي أكبخ مؽ قيستيا الججولية 3.964( أف الكيسة التائية السحدؾبة بمغت )8يتزح مؽ الججوؿ )

(، وىحا يعشي وجؾد فخؽ بيؽ متؾسط درجات 49( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتؾى داللة )2.021البالغة )

 طمبةالسجسؾعة الزابظة  ولسرمحة  وطمبةالسجسؾعة التجخيبية  طمبةلجى  القخارالقجرة عمى اتخاذ تشسية 
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القجرة عمى اتخاذ فاعمية أكثخ في تشسية  أف الستخاتيجية الدوايا األربعة السجسؾعة التجخيبية، وىحا بجوره يعشي

ثانية وتقبل الفخضية وبجاللة معشؾية مقارنة بالظخيقة االعتيادية، وبحلػ تخفض الفخضية الرفخية ال القخار

 .(2في الخسؼ البياني ) مؾضح البجيمة، كسا

 

 القدرة عمى اتخاذ القرارالسجسهعتين في  طمبةمقارنة بين متهسطي الفرا بين درجات : (2الرسم البياني )

تاثيخ الستغيخ  إلىالسجسؾعة التجخيبية عمى السجسؾعة الزابظة  طمبةويعدو الباحث تفؾؽ             

مع السجسؾعة التجخيبية، والحي يتزسؽ نذاطات عجيجة ساعجت  الستسثل باستخاتيجية الدوايا األربعةالسدتقل 

السيسا تتزسؽ االستخاتيجية في السجسؾعة التجخيبية،  طمبةلجى  القجرة عمى اتخاذ القخاربجورىا في تشسية 

بجيل مؽ بيؽ بجائل عجة، مسا  ظؾاتيا )الخظؾة الثالثة( والتي تتظمب فييا مؽ الظالب اتخاذ قخار في اختيارخ

السجسؾعة  طمبةمع  ةالسدتخجم االستخاتيجية ا وفختوىحا مساعجت لجيو القجرة عمى اتخاذ قخارات محجدة، 

 السجسؾعة الزابظة. طمبةتفؾقيؼ عمى  إلى ابجورى أدت والتيالتجخيبية 
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 االستشتاجات: -

 االستشتاجات اآلتية: إلىتؾصل الباحث  البحثفي ضؾء نتائج               

في مادة  تحريل طمبة الرف الخابعفاعمية وتأثيخًا عاليًا في ت استخاتيجية الدوايا األربعة اعيخ  .1

 القخار لجييؼ. القجرة عمى اتخاذوتشسية الكياس والتقؾيؼ التخبؾي، في قدؼ الجغخافية 

استخاتيجية الدوايا  وخظؾاتالسجسؾعة التجخيبية دافعية ومثابخة في متابعة تشفيح إجخاءات  طمبةاعيخ  .2

 فيسا بيشيؼ.والتفاعل االجتساعي فزاًل عؽ بث روح التعاوف  األربعة

ؿ بعض شيقًا وازاالسحاضخة  ت محتؾى جعمستخاتيجية الدوايا األربعة الالسؾقف التعميسي الججيج  إف .3

 .حؾؿ محتؾى مادة الكياس والتقؾيؼ التخبؾي، بأنيا مادة صعبة وغيخ شيقةالترؾرات الخاطئة 

جعمت االستخاتيجية دور الظالب نذظًا وحيؾيًا في السحاضخة، مسا ولجت لجيو فخصة لمتعبيخ عؽ آرائو  .4

 ووجيات نغخه، وليذ سمبيًا مدتسعًا ومتمكيًا لمسحاضخة.

 

 

 التهصيات: -
 في ضؾء نتائج الجراسة أوصى الباحث باآلتي:              

ضسؽ مفخدات مادة طخائق الستخاتيجية الدوايا األربعة، إدخاؿ اإلطار الشغخي واالجخاءات التظبيكية  .1

 في كميات التخبية والتخبية األساسية. العاـتجريذ 
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عقج ورشة عسل تجريبية ب مخكد التجريب البيجاغؾجي والتظؾيخ األكاديسي في الجامعات، قياـ  .2

لمتجريدييؽ الجامعييؽ، في كميات التخبية والتخبية األساسية، لتجريبيؼ عمى استخجاـ استخاتيجية الدوايا 

 األربعة في التجريذ.

اتخاذ القخار لجى طمبة الجامعة، لسا ليا مؽ أىسية في حياتيؼ عمى االىتساـ بتشسية  التجريدييؽتذجيع  .3

 لكؾنيا تداعج عمى تشسية شخرية الستعمؼ بجؾانبيا السختمفة.فزاًل عؽ األكاديسية، والسيشية، 

 السقترحات: -

 استكسااًل لمبحث الحالي، يؾصي الباحث بالجراسات السدتقبمية اآلتية:              

تشسية تجريذ التاريخ في مخحمة التعميؼ اإلعجادي، و في استخاتيجية الدوايا األربعة دراسة حؾؿ اثخ  .1

 كالتفكيخ ما وراء السعخفة، والتفكيخ العمسي.متغيخات تابعة اخخى 

، ومعخفة مؽ استخاتيجيات التعمؼ الشذط بيؽ استخاتيجية الدوايا األربعة واستخاتيجية أخخى دراسة مقارنة  .2

 أثخىسا في الستغيخات التابعة السدتخجمة في الجراسة الحالية.
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 جات تكافؤ مجسهعتي البحثر د: (1لسمحق )ا

 ت
 )القبمي( القدرة عمى اتخاذ القرار درجة الذكاء العسر الزمشي

السجسهعة 
 التجريبية

السجسهعة 
 الزابطة

السجسهعة 
السجسهعة  السجسهعة الزابطة التجريبية

 السجسهعة الزابطة التجريبية

1 262 266 31 27 119 118 
2 260 262 31 14 145 121 
3 266 249 20 33 124 123 
4 272 251 24 29 125 122 
5 261 261 28 30 126 118 
6 249 278 27 25 123 124 
7 269 249 31 32 121 129 

8 285 248 20 33 113 134 
9 264 254 28 28 128 134 
10 283 261 30 31 121 125 
11 266 266 30 30 124 126 
12 263 257 32 25 141 137 
13 259 257 11 28 129 123 
14 250 273 20 30 132 128 
15 274 254 29 31 113 126 
16 264 258 30 34 129 138 
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17 257 256 29 9 144 128 
18 254 261 17 8 128 134 
19 251 268 30 28 129 133 
20 268 275 29 33 142 132 
21 249 265 11 32 132 134 
22 255 254 27 29 135 133 
23 248 259 37 18 144 124 
24 258 251 29 32 132 128 
25  255  22  130 
26  270  29  136 
27  254  28  128 

 

 

 والقدرة على اتخاذ القرار فً التطبٌك البعدي درجات طلبة مجموعتً البحث على االختبار التحصٌلً: (2الملحك )

 القدرة عمى اتخاذ القرار التحريمي االختبار

درجات السجسهعة  ت
 التجريبية

درجات السجسهعة 
 الزابطة

درجات السجسهعة 
 التجريبية

درجات السجسهعة 
 الزابطة

1 18 10 129 126 
2 19 15 150 121 
3 16 10 143 141 
4 15 13 125 124 
5 13 9 144 128 
6 14 14 133 138 
7 17 12 141 122 
8 10 10 133 126 
9 13 14 137 147 
10 17 12 139 135 
11 18 9 144 136 
12 13 14 150 136 
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13 17 9 139 125 
14 16 13 143 133 
15 12 10 138 122 
16 15 10 138 136 
17 17 12 123 128 
18 17 15 148 131 
19 16 13 149 135 
20 14 8 145 129 
21 16 8 132 124 
22 18 11 147 123 
23 13 10 154 122 
24 19 9 145 128 
25  13  137 
26  11  138 
27  11  110 


