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أثر استخدام استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة البورصات لطالب الثانوية التجارية 
 المتقدمة عمي تنمية التحصيل و ميارة اتخاذ القرار.
 رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية

 تخصص مناىج و طرؽ تدريس المواد التجارية
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 أستاذ مناىج وطرق التدريس المواد التجارية      أستاذ المناىج و طرق تدريس الرياضيات     
 نجامعة حموا-بكمية التربية        جامعة بنى سويف  –ورئيس القسم بكمية تربية     

 اع الدراسات التربويةوعضو لجنة قط         
 مستخمص البحث:

ىدؼ البحث الحالي إلي معرفة أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة      
البورصات لطالب الثانوية التجارية المتقدمة عمي تنمية ميارة اتخاذ القرار ، واستخدمت 

طالبا  03دد كؿ منيا )الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة ع
ببني سويؼ ، وتكونت أدوات البحث مف مقياس  –( مف طالب المدرسة الثانوية المتقدمة 

لقياس ميارة اتخاذ القرار، وُطبقت الدراسة عمي الباب الثالث "كيفية التعامؿ في البورصة" 
ات داللة ، و الباب الرابع  "مؤشرات األسواؽ المالية" ، وتوصؿ البحث إلي وجود فروؽ ذ

 طالب المجموعتيف لصالح المجموعو التجريبية في ميارة اتخاذ القرار.إحصائية بيف متوسطي درجات 
الثانوية التجارية المتقدمة  –مادة البورصات  –)استراتيجية  المحاكاة الكممات المفتاحية : 
 ميارة اتخاذ القرار ( –
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The Effect of Simulation Strategy in Teaching Stock Exchanges 

to Advanced Commercial Secondary Students on Developing 

Achievement and Decision Making Skill. 

Abstract 

      The current research sought to identify effect of Using the 

Simulation Strategy in teaching Stock Exchange subject to an  

advanced Commercial Secondary Students  on developing  Decision 

Taking Skill . The researcher used the quasi experimental approach 

based on the two groups: the experimental group and the control 

group (30 no.) from The Advanced Commercial Secondary 

Students- Beni- Suef. The research instruments included a scale for 

measuring the Decision Taking Skill.The study was administered to 

unit 3(How to deal in the stock exchange) and unit 4 (Financial 

market indicators). The research concluded that there was a 

statistically significant difference among the mean scores of the 

experimental group in favor of the experimental group at 0,01level 

for Decision Making Skill. 

  

Key words: )Simulation   Strategy - Teaching Stock Exchanges -  

Advanced Commercial Secondary school - Decision taking Skill(.  
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 أوًًل: مشكمة البحث وأىميتو:
 مقدمة البحث:

أصبح التغيير سريع الُخطى و متكرر بفضؿ العولمة و التقدـ التكنولوجي في مجاؿ     
االقتصاد و التجارة و إدارة األعماؿ بحيث أصبحت أنشطة األعماؿ التجارية واإلدارية 

اخؿ و مف المنتظر أف يستمر ىذا االتجاه في األلفية الثالثة مما تميؿ إلي التشابؾ و التد
يتطمب اتخاذ قرارات أكثر حيوية في تطوير التعميـ بحيث يتضمف المفاىيـ و المبادئ 

 والميارات بما يتناسب وما يموج بو ىذا العصر مف تغيرات و تطور تكنولوجي. 
يـ بسوؽ العمؿ، وتزويد الخريجيف وييدؼ التعميـ الفني بصفة خاصة إلي ربط التعم    

، ويعتبر التعميـ  بمعارؼ وميارات تنافسية تساعدىـ عمى التكيؼ مع مستجدات عالـ اليـو
الثانوي التجاري بشقيو المتقدـ)نظاـ الخمس سنوات(، والعاـ )نظاـ الثالث سنوات( أحد 

ميارات التي تؤىميـ فروع التعميـ الفني وييدؼ إلي تزويد الطالب بالمفاىيـ  والمبادئ وال
عدادىـ لسد حاجات سوؽ العمؿ في المجاؿ التجاري وفقا  لمزاولة األعماؿ التجارية، وا 
لمجموعة مف المعايير بما يتناسب مع التقدـ التكنولوجي والتغيرات االقتصادية 

 (.004: 1322)مناؿ خيرى،.بالمجتمعواالجتماعية والسياسية والثقافية 
إكساب الطالب المقدرة عمى فيـ ماىية سوؽ األوراؽ "رصات : ومف أىداؼ مقرر البو    

المالية وأىميتيا لالقتصاد القومي ووظائفيا وأنواعيا واألدوات المالية المتداولة بيا كذلؾ 
المستحدث منيا، باإلضافة إلي إلماـ الطالب بأىـ المصطمحات المتداولة والحديثة في 

ءة السوؽ المالي وأىـ الشركات العاممة في مجاؿ سوؽ األوراؽ المالية وكيفية تقييـ كفا
 (.1320األوراؽ المالية في مصر)وزارة التربية و التعميـ، نشرة توجيو المواد التجارية ،

(. ويعّرؼ  1323 ،ميارة اتخاذ القرار مف ميارات التفكير المركبة )فتحي جروافو ُتعد   
القرار  اتخاذميارة  Mincemoyer & perkins ,1:2003-9 )مينسيموير وبيركنز )

بأنيا عممية معرفية تؤدي إلى االستجابة لمظروؼ والمواقؼ الراىنة باالختيار مف بيف 
 البدائؿ.
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( أف التربية التقميدية في البيت أو المدرسة ال يمكف أف  1323ويؤكد )فتحي جرواف ،  
واجية مواقؼ متنوعة تنّمي ىذه الميارات، وال بدَّ مف توفير الفرص لتدريب الطالب عمى م

 تستدعي اتخاذ قرارات وفؽ خطوات مدروسة وفي ضوء المعمومات أو المعطيات المتاحة. 
يجر 1002-1022: 1323بينما ترى كاًل مف)سمية المحتسب، رجاء سويداف،    ( وا 

إمكانية تطوير ميارة اتخاذ ( :Egger,Bogeholz&et al 2013, 1-12وبوجييولز)
ّـَ تطوي حيث يفترض ىؤالء الباحثوف أف ميارة اتخاذ ر أنواع أخرى مف التفكير القرار إذا ت

القرار تتأثر بالعديد مف القدرات العقمية وميارات التفكير بؿ واالستراتيجيات التعميمية التي 
 .يمكف التحّكـ بيا وضبطيا لتطوير ميارة اتخاذ القرار

ميـ الثانوي التجاري في كما أكدت بعض األدبيات عمي وجود قصور لدى طالب التع   
إستغالؿ مصادر المعرفة اإللكترونيو المرتبطو بمجاؿ العمـو التجارية ناتج عف قصور في 

و  ؾ المصادر في الحصوؿ عمي المعارؼتوجيو الطالب إلي استخداـ تم
 (.00-2: 1330المعمومات.)برىامي زغموؿ،

ريسيو المناسبة التي ترتكز ولعل استراتيجية المحاكاة من أبرز اإلستراتيجيات التد   
عمي أنيا: "استراتيجية تعميمية يستخدميا المعمـ حيث ُينظر إلييا عمي نشاط الطالب .

عادة لتقريب العالـ الواقعي إلي الطالب الذي يصعب توفيره لممتعمميف بسبب التكمفة 
 (.033: 1335المادية أو عدـ توفر الموارد البشرية" )دالؿ أستيتية وعمرسرحاف،

( أنو باستخداـ استراتيجية المحاكاة يمكف تحقيؽ 1332ويضيؼ )نبيؿ عبد اليادي ،  
جوانب أخرى منيا : تنمية قدرة الطالب عمى اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت وميارات 

وذلؾ مف خالؿ وضع ،  Motivationالتعامؿ مع اآلخريف بشكؿ فاعؿ، وزيادة الدافعية 
 وجييو لحؿ المشكالت ومعالجتيا. المتعمـ في موقؼ شبة حقيقي وت
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وقد تم اًلطالع عمي بعض الدراسات السابقة و التي أفادت بفاعمية استراتيجية المحاكاة 
 في مواقف التعميم و التعمم.

( في جامعة صنعاء والتي ىدفت إلي الكشؼ  1337)عبدالمطيؼ الصـ ،مثؿ دراسة  
ب في تنمية ميارات حؿ المسائؿ أثر استخداـ المحاكاة المعتمدة عمى الحاسو "عف 

،وقد أشارت   "الفيزيائية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي واتجاىاتيـ نحو مقرر الفيزياء
تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست المقرر مف خالؿ المحاكاة عمى  النتائج إلي

 المجموعة الضابطة التي درست المقرر بالطريقة التقميدية.
إلى ( و التي أشارت   Wilson & Gurley ,2010رلي وولسوف )ودراسة  كال مف جي

أف المحاكاة الحاسوبية قد ساىمت في تنمية ميارات القيادة لدى الدارسيف بمقرر أسس 
 القيادة مف خالؿ تقديـ الممارسات الواقعية القائمة عمى التعمـ الذاتي. 

 مشكمة البحث:
 التالية:مما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في الصياغة 

وجود قصور فيما يخص ميارة اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالعمميات المرتبطة بالعمؿ في 
 البورصة كشراء أو بيع األسيـ و السندات . 

 أسئمة البحث :
 يمكن دراسة ىذه المشكمة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي:

لبورصات لطالب الثانوية التجارية ما أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة ا
 المتقدمة  في تنمية ميارة اتخاذ القرار ؟
 و يتفرع منو األسئمة الفرعية األتية :

ما التصور المقترح لتدريس مادة البورصات لطالب الثانوية التجارية المتقدمة  -2
 باستخداـ استراتيجية المحاكاة ؟

مادة البورصات لطالب الثانوية ما أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس  -1
 التجارية المتقدمة في تنمية ميارة اتخاذ القرار ؟ 
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 أىمية البحث:
 تتمثؿ أىمية البحث فيما يمي :

يتناوؿ موضوعًا حيويًا ىو الكشؼ عف إكساب الطالب ميارة اتخاذ القرار باعتبارىا  (2
ف في مجاؿ البورصة ميارة عصرية مطموب توافرىا لدي الخريجيف بصفة عامة والعاممي

 بصفة خاصة.
تقديـ سيناريو تخطيطي و تنفيذي يشمؿ شرح الستراتيجية المحاكاة التعميمية و كيفية  (1

 تطبيقيا عند تدريس مادة البورصات يمكف أف ُيفيد المعمميف والموجييف لتفعيؿ تدريسيا. 
اىج الخاصة بمادة قد ُيفيد البحث القائميف عمي تطوير المناىج التجارية وخاصة المن (0

البورصات بالمرحمة الثانوية التجارية المتقدمة، بتضميف استراتيجية المحاكاة في المناىج 
 (.virtual laboratoryعند تدريسيا مف خالؿ معامؿ افتراضية تحاكى البورصة الحقيقة)

 فروض البحث:
و السابقة  بناًء عمى ما ما قامت بو الباحثة مف األطالع عمي البحوث في الدراسات

 نتائجيا أمكف صياغة الفرض التالي:
يوجد فرؽ داؿ إحصائيُا بيف متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة و  -2

المجموعة التجريبية فى التطبيؽ البعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرار لصالح 
 المجموعة التجريبية .

 أىداف البحث:
 يسعى البحث الحالي إلي تحقيق األىداف التالية:

قديـ تصور لتدريس مادة البورصات لطالب الثانوية التجارية المتقدمة باستخداـ ت -2
 استراتيجية المحاكاة.

التعرؼ عمي أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة البورصات لطالب  -1
الثانوية التجارية المتقدمة الصؼ الخامس شعبة إدارة و تسويؽ  في تنمية ميارة 

 يـ .اتخاذ القرار لدي
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 حدود البحث :
( ُنفذ البحث بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بمحافظة بنى سويؼ بنيف و بنات عمي 2

مجموعة مف طالب الصؼ الخامس الثانوي يتـ تقسيميـ إلي مجموعتيف إحداىما 
 )المجموعة الضابطة (، واألخرى )المجموعة التجريبية(.

الثاني ، الباب الثالث)كيفية التعامؿ  الدراسي ( التـز البحث بمقرر البورصات في الفصؿ1
مع البورصة(،و الباب الرابع)مؤشرات األسواؽ المالية( حيث أنيما أكثر أبواب المقرر 

 ارتباطا بالممارسات المرتبطة بالبورصة.
جمع  –( تناوؿ البحث ميارة اتخاذ القرار مف خالؿ ميارتيا الخمس) تحديد المشكمة 0

 اختيار أفضؿ البدائؿ (. –تقييـ البدائؿ  –البدائؿ الممكنة  تحديد –المعمومات 
(تطبيؽ استراتيجية )المحاكاة الحاسوبية و محاكاة لعب األدوار( وذلؾ لما تتطمبو محاكاة 2

البورصة مف األجيزة اإللكترونية مف ناحيو، وتقمص الطالب األدوار عف طريؽ 
 السيناريوىات مف ناحية أخرى.

 مصطمحات البحث:
 :Simulation Strategy(استراتيجية المحاكاة 2

المحاكاة : ىي نموذج لعالـ واقعي يؤدي الطالب فييا األدوار المختمفة ويحمموف مف     
خالليا المشػكالت ويتخذوف القرارات وتعتبر أحد أساليب التعمـ التي تعتمد عمى نشاط 

أكثر واقعية تساعد عمى تبسيط الطالب وتقـو عمى الػربط بيف النظرية والتطبيؽ في مواقؼ 
المادة التعميمية و توصيميا إلى الطالب بطريقة مشوقة )عبداهلل أبوسعيدي وسميماف 

 ). 1337البموشي،
 :Stock exchange(البورصة 0

ُعرفت )البورصة( في الكتاب الخاص بوزارة التربية و التعميـ عمي أنيا : ذلؾ المكاف 
الية حيث يمتقي المتعامموف في أوقات محددة، وىذا المخصص لبيع و شراء األوراؽ الم
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المكاف مزود بأحدث الوسائؿ وأجيزة الحاسب)وزارة التربية والتعميـ، قطاع الكتب، مادة 
 (.1322البورصات،

 :Decision Making Skill(ميارة اتخاذ القرار 3
بدائؿ  (،عمي أنو نشاط عقمي يتضمف تحديد المشكمة و1336ُيعرفُو أبو زيد سعيد)  

الحموؿ، والمفاضمة بيف الحموؿ المتاحة ، واختيار أكثر الحموؿ صالحية لممشكمة معتمدًا 
عمي اإلدراؾ الواعي ، وتقييـ الحموؿ و البدائؿ المتاحة في ضوء المعمومات و الخبرة و 

 (.002: 1336المرتبطة بكؿ بديؿ ) أبو زيد سعيد ،إمعاف العقؿ لتحديد األثار اإليجابية و السمبية 
 ثانًيا: اإلطار النظرى لمبحث:

 مفيوم المحاكاة:
المحاكاة: كممة تعني التقميد بعموميا وقد استخدمت المحاكاة في العديد مف المجاالت وليا 
أنواع كثيرة ومتفرعة، وقد تـ التعامؿ مع المحاكاة تربويًا كأسموب تعميمي، يساعد عمى 

 التعمـ مف خالؿ التقميد والنمذجة، 
( المحاكاة بأنيا: عممية تقميد محكـ لظػاىرة، أو لسموؾ، أو 1323ت )سامية الديؾ،وعرف  

لموقؼ، أو لحالة، أو لمشكمة، أو لنظاـ حقيقي، ويتـ تقديـ ذلؾ عف طريػؽ النمذجػة 
المحاكية بشكؿ يتيح لكؿ مشارؾ فييا دورًا معينًا، يستيدؼ تدريبو عمى حؿ المشكالت، 

تستخدـ لمتغمب عمى عاممي الزماف والمكاف وتعطي نتائج واكتساب الميارات، وأنيا 
 .مشابية لمواقع

( المحاكاة المحوسبة بأنيا: عباره عف برامج محوسبو 1322وعّرؼ )محى الديف سعدهلل،  
يتـ تصميميا كنموذج يمثؿ أصؿ المعمومات، والتجارب التعميمة التي يدرسيا الطالب، بما 

ب مع خصائص المتعمميف، مع إتاحة الفرصة لمطالب يتسـ بالتبسيط والسيولة، ويتناس
بالتحكـ في متغيرات البرنامج، ويعطي نتائج مشابية لما يمكف تطبيقو في الواقع العممي، 
وتعمؿ عمى زيادة دافعية الطالب نحو التعمـ، وتيدؼ إلكساب المتعمـ معارؼ وميارات 

 جديدة.
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 اة، عمى النحو التالي:وترى الباحثة أنو يمكن وضع تعريف اجرائي لممحاك
استراتيجية تُقرب الواقع الحقيقي لمطالب عف طريؽ نقمو إلى الحجرات  المحاكاة ىي:

الصفية في صورة واقع افتراضي مصحوب بمعب األدوار، بحيث يتعامؿ معيا الطالب 
بشكؿ يجعمُو قادًرا عمى استيعاب المادة، واالندماج في األنشطة؛ مما ُيَنمي قدرتُو عمى 

 ميؿ المشكالت واتخاذ القرارات وفًقا لقواعد وقوانيف محددة.تح
 أىمية المحاكاة:

تستجيب المحاكاة ومسػتحدثاتيا التكنولوجيػة لجميػع التطورات في مفيـو التعميـ،  -2
( المشار 1330وتقدـ إمكانات كبيرة لمتعمـ الفردي والجمػاعي كما ذكرىا )توفيؽ، 

 (.1323إليو في )سامية الديؾ، 
محاكاة ىى إحدى أنواع لعب األدوار التي يمارس فييا المتعمموف كأنيـ في ال  -1

نبيؿ عبد (الحياة الواقعية لتحقيؽ أىداؼ معينة ضمف قواعد وقوانيف محددة 
 (.1332اليادي، 

عبر أسموب المحاكاة وباستخداـ التكنولوجيا التعميمية يمكف خمؽ بيئة تعمـ افتراضية  -0
 (.1335ألبعاد )استيتية؛ سرحاف، تعرض األشياء بشكؿ ثالثي ا

 تصنيف المحاكاة:
المحاكاة إلى  قد صنؼ (Cunningham) كونينجياـ ( أف1323)سامية الديؾ، ذكرت  

 أربعة أنواع أساسية، وىى: 
وُتسَتخدـ دوًما في المختبرات، مثؿ: االختبارات النفسية. و التطػابؽ  المحاكاة التجريبية:

 .ريبية في مواقؼ مختمفة يؤكد أنيا حاسمةبػيف نتػائج المحاكاة التج
تقوـ عمى نماذج مف النظـ تسعى الى توقع النتائج أكثر  والمحاكاة التوقعية )التنبؤية(:

ا لمحاكػاة االقتصادات مف تدقيؽ البيانات، ويستخدـ الباحثوف النماذج االقتصػادية دومػً 
  العالمية. والمحمية ذ
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ادة في التدريب، بيػدؼ تقػويـ اسػتجابات الفػرد أو وتستخدـ ع والمحاكاة التقويمية:
 المجموعة، أو المؤسسة لممشكالت الواقعية التي تـ محاكاتيا.

وىى أساًسا لتعميـ الفرد والمجموعة، واستخدمت في ىذه المحاكاة  المحاكاة التعميمية:
 أساليب نموذجية تتضػمف تمثيػؿ األدوار وأنواًعا مف تماريف المجموعة. 

 يا برامج المحاكاة الحاسوبية:مزا
مف خالؿ المحاكاة يحدث انتقاؿ أثر التعمـ لمواقؼ أخرى، إذ يمكف مف خالليا  -2

 مواقؼ مشابية في الحياة العممية.نقؿ ما تعممو الطالب في موقؼ ما وتطبيقو عمى 
تساعد عمى زيادة الكفاءة الحادثة في التعمـ، وعمؽ التعمـ؛ حيث يوفر استخداـ   -1

 أفضؿ مف الجو الحقيقي المميء بالمشتتات. ة جًوا مساعًدا عمى التعمـ بشكؿ المحاكا
كما أنيا تقمؿ الوقت الالـز لمتعمـ مقارنة مع الوقت الالـز لمتعمـ في المختبر  -0

 (.1322الحقيقي )عبدالعزيز؛ فوده، 
 :أشكال المحاكاة

 (00، 1337، يرى النجدي وآخروف بأنيا تأخذ عدة أشػكاؿ منيػا )أبػو السػعود  
تقوـ طريقة تمثيؿ األدوار عمى عمؿ نموذج لموقؼ عممي، بحيث يتـ  تمثيل األدوار:

تناولػو بواقعية تقربو إلى أذىاف الطالب وتعتبر تمثيؿ احد المواقؼ في الحقيقة تقميد ىذا 
 الموقػؼ ومحاكاتو بطريقة محدودة وبسيطة تسيؿ عمى الطالب فيميا.

ث تكوف األجيزة والبرامج مطابقة لما يوجد في الواقػع ولكنيػا : حينموذج مطابقة الواقع
 تكوف مصغرة نسبًيا مثؿ نموذج التدريب عمى الطيراف.

: حيث يكوف ىناؾ تنافس بيف اثنيف أو أكثر مف المتعمميف حسب القػوانيف المسابقة 
 المتفػؽ عمييا، وىذا يعطي الطالب فرصة لمتداخؿ واالندماج مع بعضيـ.

الدمج بيف تمثيؿ األدوار  الباحثة من ىذه الطرق في بنائيا لمبرنامج عمى تعتمدوقد ا  
ونموذج مطابقة الواقع، لما ترى فييا مف إمكانية تحقيؽ األىداؼ مستفيده مف الخصائص 

 التي تـ ذكرىا.
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 ميارة اتخاذ القرار:
مػف أبػرز ميػارات  يعػػّد تعمػـ ميارات التفكير أحد أىـ األىداؼ العامة لمتربيػة، ولعػؿ  

( أف  1323التفكير التي يحتاج الطالب تعمميػػا ميػػارات اتخػػاذ القػػرار. ويؤكد )جػرواف، 
القميػؿ مػف القػرارات التػي يتخػذىا االنسػاف في حياتػػو تحمػػػؿ درجػػة عاليػة مف اليقػيف حوؿ 

الػة تجمػع بػيف الشػؾ والمخػاطرة نتائجيا، وأفَّ معظػـ القػرارات الميّمػة تُّتخػذ فػي ظػؿ ح
أف التربية التقميدية في البيت أو المدرسة ال يمكف أف تنّمي ىذه الميارات، ،و بما واليقيف

فالبدَّ مف توفير الفرص لتدريب الطالب عمى مواجية مواقؼ متنوعة تستدعي اتخاذ 
 ة.قرارات وفَؽ ُخطوات مدروسة، وفي ضوء المعمومات أو المعطيات المتاح

 تعريف ميارة اتخاذ القرار:
( اتخاذ القرار بأنو عممية تتعمؽ بالتطورات واألحداث الجارية 1322عرفت )سعاد قاسـ،   

حتى لحظة االختيار وما يمييا، أي أنيا مجموعة مف الخطوات العممية المتتابعة التي 
ؿ. فالقرار إًذا يستخدميا متخذ القرار في سبيؿ الوصوؿ إلى اختيار القرار األنسب واالفض

 .ىو آخر خطوة مف خطوات عممية اتخاذ القرار
يركز في تعريفو عمى ُمحاكاة اتخاذ القرار، حيث يرى إنو ف (Harris,2012) أما ىاريس  

أّف اتخاذ القرار يتضمف تحديد واختيار لمبدائؿ اعتماًدا عمى قيـ وتفضيالت متخذ القرار، 
ـّ ذلؾ كمو في ضوء معايير محددة لمحكـفضاًل عف أىدافو ورغباتو وأسموب حيات  .و، ويت

 وترى الباحثة أنو يمكن وضع تعريف اجرائي لميارة اتخاذ القرار، عمى النحو التالي:
نشاط عقمي يقـو بو طالب الصؼ الخامس بالثانوية التجارية  ميارة اتخاذ القرار ىى:

، وذلؾ مف خالؿ المتقدمة عند تعرضو لموقؼ ما أو مشكمو تحتاج إلى اتخاذ قرار
مياراتيا الفرعية، وىي: تحديد المشكمة، جمع المعمومات، تحديد البدائؿ الممكنة، تقويـ 

 البدائؿ ، واختيار أفضؿ البدائؿ( وُيقاس مستوى نموىا عند الطالب باختبار ُمعد لذلؾ.
 (0222)حسين طعمو،  عند الطالب : مراحل عممية اتخاذ القرارات

 ممية اتخاذ القرارات في مايمي:يمكف إجماؿ مراحؿ ع  
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عند تحديد المشكمة يجب التعمؽ في دراستيا  فيم وتحديد وتحميل المشكمة التعميمية: -أ 
لمعرفة جوىر المشكمة الحقيقي وليس األعراض الظاىرة التي توحي لإلدارة عمى أنيا 

شكمة؟ المشكمة الرئيسية، حيث يتطمب ذلؾ االجابة عمى عدة أسئمة مثؿ: ما نوع الم
و ما النواحي اليامة أو الجوىرية في ىذه المشكمة؟ و يجب مراعاة تعريفيا بدقة 
واالستعانة بأىؿ الخبرة مف داخؿ التنظيـ أو خارجو لتشخيص المشكمة عمى أسس 
عممية وموضوعية، ومف ثـ اختيار البديؿ األفضؿ وبذلؾ تنجو القرارات اإلستراتيجية 

 .مف احتماالت الخطأ
فاليدؼ الذي يرمي الوصوؿ إليو متخذ القرار قد يكوف لتحقيؽ ىدؼ  اليدف:تحديد  -ب

معيف، أو لتحقيؽ عدة أىداؼ يسعى متخذ القرار لموصوؿ إلييا وقد تكوف ىذه 
، وىنا ال بد مف المعرفة التامة بأنواع األىداؼ العامة والخاصة  األىداؼ متناقضة

 .ديمة لمشكمة قرارية محددةبيا في مفاضمتيـ بيف الحموؿ الب التي ُيسترشد
بيذه المرحمة التفتيش والتحري عف الحموؿ المختمفة  يقصد اقتراح الحمول الممكنة: -ج

لحؿ المشكمة التي تـ تشخيصيا بدقة، وىذه المرحمة َتعقب مرحمة تحديد المشكمة 
)اليدؼ( وىي تفترض اقتراح بدائؿ أو حموؿ مختمفة، وىذا ما يعتمد عمى قدرة الفرد 

ى التحميؿ واالبتكار إليجاد حموؿ جديدة باالعتماد عمى التجارب والسجالت عم
السابقة ومعمومات وخبرات اآلخريف. وليذا السبب يجب أف يوفر في البديؿ اإلسياـ 
في تحقيؽ بعض النتائج التي يسعى إلييا متخذ القرار جزئًيا أو كمًيا وذلؾ بحسب 

ثـ ترتيب البدائؿ بعد ذلؾ بشكؿ  .صددىاطبيعة المشكمة التي تقتضي اتخاذ قرار ب
 متدرج ووفًقا لألولويات.

تتمثؿ الصعوبة في أف مزايا وعيوب ىذه البدائؿ  تقييم البدائل واختيار الحل المثالي: -د 
ال تتضح بصورة   واضحة وقت بحثيا ولكنيا ال تظير فعاًل إال في المستقبؿ ألف 

لمتوقعة مف كؿ بديؿ نظًرا لضيؽ الوقت ا ىناؾ صعوبة في تقييـ البدائؿ والنتائج
المتاح. والخطورة تكمف بأف ىناؾ معطيات جديدة داخمية أو خارجية قد تعترض سير 
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مثاؿ: )ىبوط مفاجئ في سعر السيـ الذى  متخذ القرار؛ مما يؤدي إلى فشؿ البديؿ،
 كاف مف المفترض أف يكوف ىو االختيار البديؿ لتحقيؽ ربح لمعميؿ(.

يعتقد بعض متخذي القرار أف  لقرار )الحل المثالي( ومراقبتو وتعميم نتائجو:تنفيذ ا -ه
دورىـ ينتيي بمجرد اختيار البديؿ األفضؿ لمحؿ، لكف ىذا اإلعتقاد خاطئ. ذلؾ ألف 
البديؿ األفضؿ الذي يتـ اختياره لحؿ المشكمة يتطمب التنفيذ عف طريؽ تعاوف اآلخريف 

مف سالمة التطبيؽ وفاعمية القرار. وقد يتطمب األمر معرفة ومتابعة ورقابة التنفيذ لمتأكد 
لماـ مف ليـ عالقة بالتنفيذ، كما أف شعور العامميف بمشاركتيـ في صنع القرار يساىـ  وا 

 .بشكؿ كبير في حسف تحويؿ البديؿ )القرار( إلى عمؿ فعاؿ
 :)22، ص0226)الشيخ،  كما يذكرىا مميزات عمميات اتخاذ القرارات الفعالة

 .والمعمومات المتراكمة وال تنطمؽ فجأة مف دوف مقدماتعممية تستثمر الخبرة  تراكمية: -
وانما تتـ في تنظيـ حقيقي ولمواجية مواقؼ ومشكالت  ،تنشأ مف فراغ ال -

  محسوسة وممموسة
ال تتوقؼ عمى قدرات الشخص متخذ القرار فقط، حيث ال يستطيع أف ينعزؿ عف  -

 .بالموقؼ والكامنة فيوالمؤثرات المتعددة المحيطة 
وىي نتاج ومحصمة تفاعؿ متخذ القرار مع غيره مف المرؤوسيف وأصحاب  -

 أو غير مباشر.  رسواء كاف التفاعؿ مباش  Stakeholders.المصالح
 القرار ليست مرتفعة لدي كثير من الطالبوبالرغم من تمك المميزات نجد أن ميارة إتخاذ 

ميارات اتخاذ القرار ليس مرتفًعا حتى لدى الطمبة  فقد أكددت بعض الدراسات أف مستوى
عمى عينة مف طالب كمية إدارة ( (Alduaij, 2012الجامعيف؛ ففي دراسة لمدويج 
( مف طالب السنة األولى والسنة الرابعة، وبعد 133ف= )األعماؿ في جامعة الكويت 

الطالب كاف متدنًيا تطبيؽ مقياس ميارات اتخاذ القرار، أشارت نتائج الدراسة أف مستوى 
في ميارة التشاور مع اآلخريف، ومتوسًطا في ميارة التنفيذ، وفوؽ الوسط في ميارات 
تحديد األىداؼ، والتفكير في متطمبات اتخاذ القرار، وترتيب البدائؿ وفًقا لألولويات، 
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واختيار البديؿ األفضؿ، وكاف مستواىـ مرتفًعا فقط في ميارتي تحديد وفيـ المشكمة، 
بيف  (α≤0,05) اقتراح البدائؿ. وأشارت النتائج أيًضا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عندو 

طمبة السنة األولى والسنة الرابعة عمى مقياس ميارات اتخاذ القرار، ولصالح الطمبة في 
 .السنة الرابعة

(. حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 1323كما نجد دراسة: )عابديف، حسف سعد محمود، 
أساليب التعمـ المفضمة، وكذلؾ طبيعة العالقة بيف أساليب التعمـ وكؿ مف ميارتي عمى 

جامعة االسكندرية. وكذلؾ معرفة  –إدارة الوقت واتخاذ القرار لدى طالب كمية التربية 
دارة الوقت واتخاذ القرار، وأيًضا معرفة  الفروؽ بيف الذكور واالناث في أساليب التعمـ وا 

دارة الوقت واتخاذ القرار. وتكونت الفروؽ بيف الُشعَ  ب العممية وألدبية في أساليب التعمـ وا 
دارة الوقت 267عينة البحث مف ) ( طالًبا وطالبة، وقد ُطبقت مقاييس األساليب التعميمية وا 

واتخاذ القرار، وقد اسُتخدمت المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت 
 ت" لتحميؿ البيانات. االرتباط واختبار "

 وقد أسفرت النتائج عما يمي:  
وجود فروؽ دالة احصائًيا في أساليب التعمـ بيف الذكور واالناث لدى طالب كمية  -

 التربية لصالح الذكور، ماعدا في اسموب التعمـ بالمالحظة فمـ توجد فروؽ بينيما.
ُشَعب العممية واألدبية لدى وجود فروؽ دالة احصائًيا في أساليب التعمـ بيف طالب ال -

 طالب كمية التربية لصالح الُشَعب العممية.
وجود فروؽ دالة احصائًيا في ميارة اتخاذ القرار بيف الذكور واالناث لدى طالب كمية  -

 التربية لصالح الذكور.
وجود فروؽ دالة احصائًيا في ميارة اتخاذ القرار بيف طالب الُشَعب العممية واألدبية  -

 طالب كمية التربية لصالح الُشَعب العممية. لدى
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 ثالًجا: املعاجلات التجريبية للبحح وإجراءاته:

 اختيار مجموعة البحث:
ُنفذ البحث بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة)إقامة الباحثة( بمحافظة بنى سويؼ بنيف    

مجموعتيف  و بنات عمي مجموعة مف طالب الصؼ الخامس الثانوي يتـ تقسيميـ إلي
 إحداىما )المجموعة الضابطة (، واألخرى )المجموعة التجريبية(.

 منيج البحث :
أعتمد البحث الحالي عمي المنيج شبو التجريبي وفقًا لمتصميـ القائـ عمي نظاـ   

المجموعتيف : المجموعة الضابطة التي َتدرس البابيف )الثالث و الرابع( بالطريقة المعتادة 
ويشتمل تجريبية والتي سَتدرس نفس البابيف باستخداـ استراتيجية المحاكاة. ، والمجموعة ال

 ىذا التصميم التجريبي عمي المتغيرات التالية:
 استراتيجية المحاكاة المتغير المستقل:      

 .مهارة إتخاذ القرار المتغير التابع:      
 أدوات البحث:

 مقياس ميارة اتخاذ القرار.
 وىي:، بحثيمية لمإعداد المواد التعم

 تحديد المحتوى المراد تحميمو:  (2)
مؤشرات األسواؽ تـ اختيار وحدتى كيفية التعامؿ في البورصة )الباب الثالث( و 

 ، وذلؾ إلجراء تجربة الدراسة عمييا.المالية )الباب الرابع(
 تحديد فئات التحميل:  (0)

 رار. تـ تحميؿ محتوى الوحدتيف الستخراج ما بيما مف ميارة إتخاذ الق
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 ( القيام بالتحميل أو اجراء التحميل:3) 
مؤشرات كيفية التعامؿ في البورصة )الباب الثالث( و وحدتى قامت الباحثة بتحميؿ محتوى  

 .2)مفاىيـ و مبادئ و ميارات(مف بيدؼ تحديد ما تتضمنو األسواؽ المالية )الباب الرابع(
ؿ المحتوي( عمي مجموعة مف ثـ تـ عرض نتائج التحميؿ )الصورة األولية لتحمي

ـ التأكد مف ثبات التحميؿ كما فى الجدوؿ التالى:، لمحكـ عمى مدى صدؽ التحميؿالُمحَكميف ـ ت  ، ث
 ( نتائج حساب ثبات تحميؿ محتوى2جدوؿ )

 فئة التحميل
 التكرارات

 التكرارات المتفق عمييا
 تحميل المتخصص تحميل الباحث

 02 04 02 المفاىيم
 01 01 02 المبادئ
 03 16 03 الميارات

، وىذه القيمة تدؿ  3.70ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات تحميؿ المحتوى = 
عمى أف التحميؿ ذو نسبة ثبات عالية، وىذا يوضح مدي االتساؽ الكبير بيف تحميؿ 

 الباحث وتحميؿ المتخصص.
 :تصميم السيناريو التخطيطي لممحاكاة في ضوء تحميل المحتوي

تحديد اليدؼ مف السيناريو، تحديد محتويات السيناريو، ومف ثـ ضبطو ، التوصؿ إلي 
 .1الصورة النيائية لمسيناريو التخطيطي
 تصميم السيناريو التنفيذي لممحاكاة:

قامت الباحثة بعقد ثالث محاضرات لتطبيؽ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة 
 .0حثالبورصات وخاصة في الوحدتيف حدود الب

                                                           

1
 (1اتظر ملحق) 

2
 (2ظر ملحق)ان 

3
 (3انظرملحق) 
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)مقياس ميارة اتخاذ القرار في وحدتي كيفية التعامل  وىي: لمبحث أدوات القياسإعداد 
 في البورصة و مؤشرات األسواق المالية(:

تـ إعداد ىذا المقياس وفًقا لمخطوات التالية: تحديد اليدؼ مف المقياس، صياغة تعميمات 
 ياس وتحديد صدقو وثباتو.ومفردات المقياس، إعداد مفتاح تصحيح المقياس، ضبط المق

 ( توصيف مقياس ميارة إتخاذ القرار0جدول )
عدد المفردات  المجموع عدد المواقف  رقم المفرده التي تقيس كال منيا  ميارة إتخاذ القرار    م     
       4         4 ( من كل موقف2رقم )         4 تحديد المشكمة      2  
       4         4 ف( من كل موق0رقم )        4 0   جمع المعمومات   
       4         4 ( من كل موقف3رقم )        4 3   تحديد البدائل الممكنو   

       4         4 ( من كل موقف4رقم )       4 تخاذ   تقييم البدائل وا 
 القرار السميم

  4  

درجو 26   مفردة 26    المجموع                                               

 ثبات المقياس:
 Kuderتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ثبػػػات المقيػػػػاس باسػػػتخداـ معادلػػػة كيػػػودر ريتشاردسػػػػوف . أ

Richardson  ( قػػػيـ معامػػػؿ 0( وكانػػػت النتػػػائج كالتػػػالي:  جػػػدوؿ ) 13الصػػػيغة )
 (KR20)الثبات باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف 

 مف أبعاد مقياس اتخاذ القرار ولممقياس ككؿ لكؿ بعد
 معامل الثبات عدد المفردات األبعاد

 3.62 2 تحديد المشكمة

 3.57 2 جمع المعمومات

 3.60 2 تحديد البدائؿ

 3.63 2 اختيار أفضؿ البدائؿ

 3.61 24 المقياس ككؿ
 

س اتخاذ القرار وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقيا
، ومف ثـ ثبات المقياس ككؿ ، ويتضح مف الجدوؿ أف القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا 

 وتدؿ عمى صالحية المقياس لمتطبيؽ. 
 
 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiJhffp_LrSAhVC1BoKHWe6Ar4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.proz.com%2Fkudoz%2Fenglish_to_arabic%2Feducation_pedagogy%2F1541728-kuder_richardson_formula_20.html&usg=AFQjCNH2SJ5Inzw42KRHYvVddDa9rFTS5g&bvm=bv.148747831,d.bGs
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiJhffp_LrSAhVC1BoKHWe6Ar4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.proz.com%2Fkudoz%2Fenglish_to_arabic%2Feducation_pedagogy%2F1541728-kuder_richardson_formula_20.html&usg=AFQjCNH2SJ5Inzw42KRHYvVddDa9rFTS5g&bvm=bv.148747831,d.bGs
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiJhffp_LrSAhVC1BoKHWe6Ar4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.proz.com%2Fkudoz%2Fenglish_to_arabic%2Feducation_pedagogy%2F1541728-kuder_richardson_formula_20.html&usg=AFQjCNH2SJ5Inzw42KRHYvVddDa9rFTS5g&bvm=bv.148747831,d.bGs
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 إجراء تجربة البحث:
  التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث:

 قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار  -التجريبية والضابطة-بحث لمتأكد مف تكافؤ مجموعتى ال
قبمى فى المعمومات السابقة عمى طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في نياية شير 
نوفمبر ، ثـ تـ رصد النتائج ثـ معالجتيا إحصائيا وحساب داللة الفرؽ بيف متوسطى 

بيف متوسطى  باستخداـ اختبار "ت" لحساب داللة الفرؽ بحثدرجات أفراد مجموعتى ال
 ، والجدوؿ اآلتى يوضح ذلؾ:العدد مجموعتيف مستقمتيف ليما نفس

 (4جدول )
قيمة "ت" ومستوى دًللتيا لمفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية 
والضابطة في التطبيق القبمي )المعمومات القبمية( لمباب األول والثاني في مادة 

 البورصات

 المجموعة
عدد 
 الطالب
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي
 )م(

اًلنحراف 
 اريالمعي
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة
)ت(  

 المحسوبة

 قيمة
)ت(  

 الجدولية
 الدًللة

 1.261 5.45 03 التجريبية
36 3.310 1.331 

غير دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 1.703 6.30 03 الضابطة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" غير دالة إحصائًيا مما يدؿ عمى أنو ال يوجد فرؽ 
ا بيف متوسطي درجات أفراد مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( فى داؿ إحصائيً 

 اختبار المعمومات السابقو  قبؿ بدء التجربة، وىذا يعني أف مجموعتي البحث متكافئتاف.
 وتتمثؿ فى اآلتى:، بحثاإلجراءات العممية المتبعة لتنفيذ تجربة ال

 :بحث( التدريس لمجموعتى ال3-4-2)
وتـ ضبط كافة  -التجريبية والضابطة-بحث اف إلي تكافؤ مجموعتى البعد أف تـ االطمئن

المتغيرات غير التجريبية )الدخيمة( تـ تدريس وحدتى "كيفية التعامؿ في البورصة و 
، بيدؼ الكشؼ عف أثر المتغير بحثمؤشرات األسواؽ المالية "لكؿ مف مجموعتى ال
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مقارنة -المجموعة التجريبية  أفرادلدى  فى ميارة إتخاذ القرار بحثالتجريبى )المستقؿ( لم
 .ـ1327/1313خالؿ الفصؿ الدراسى الثاني مف العاـ الدراسى  -بالطريقة المعتادة

حصة بما يعادؿ شيريف تقريبا فى الفترة مف  23وقد استغرؽ تطبيؽ التجربة 
 ـ. 03/1/1313إلي  03/21/1327
 البحث: (  التطبيق البعدي ألدوات البحث عمى مجموعتى3-4-0)

بعد اآلنتياء مف تدريس موضوعات الوحدتىف ، تـ تطبيؽ أدوات البحث وىى )مقياس    
، وتـ تصحيح  -التجريبية والضابطة  –ميارة إتخاذ القرار ( عمى مجموعتى البحث 

المقياس ، ورصدت نتائج أدوات البحث ، تمييدًا لتحميؿ النتائج إحصائيًا ، ومناقشتيا 
أثر إستخداـ إستراتيجية المحاكاة في تدريس مادة دؼ قياس وتفسيرىا ، وذلؾ بي

 .البورصات لطالب الثانوية التجارية المتقدمة عمي تنمية ميارة إتخاذ القرار
( المواعيد الزمنية لمتطبيق البعدى لإلختبار التحصيمي و مقياس ميارة إتخاذ 5جدول )

 القرارعمى مجموعتى البحث
 ريخالتا إليوم المقياس المجموعة
 22/3/0202 الثالثاء ميارة إتخاذ القرار التجريبية
 22/3/0202 األربعاء ميارة إتخاذ القرار الضابطة

  رابًعا: النتائج اخلاصة مبقياس مهارة إختاذ القرار:
"ما أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس  لإلجابة عف سؤاؿ البحث، والذي نصو

تـ ية التجارية المتقدمة في تنمية ميارة اتخاذ القرار ؟ ،مادة البورصات لطالب الثانو 
يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف التحقؽ مف صحة الفرض البحث، والذي ينص عمى أنو : " 

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 
 " . يةلمقياس ميارة اتخاذ القرار لصالح طالب المجموعة التجريب
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 حساب قيمة"ت" والكشف عن دًللتيا اإلحصائية، كما يتضح من الجدول اًلتي:
 ( 6جدول)

ب المجموعتين التجريبية قيمة "ت" ومستوى دًللتيا لمفرق بين متوسطي درجات طال
 في التطبيق البعدي لمقياس ميارة اتخاذ القرار والضابطة

 المجموعة الميارات
 عدد

 الطالب
 )ف(

المتوسط 
 حسابيال

 )ـ(

االنحراؼ 
 المعياري
 )ع(

درجات 
 الحرية
 )د.ح(

 قيمة )ت(
 الداللة

 قيمة
2η 

 قيمة
d 

حجـ 
 الجدولية المحسوبة التأثير

تحديد 
 المشكمة

 3.132 0.70 03 التجريبية

36 25.732 2.451 

دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 كبير 2.532 3.625
 3.633 2.30 03 الضابطة

جمع 
 موماتالمع

 3.024 0.65 03 التجريبية

36 25.273 2.451 

دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 كبير 2.322 3.604
 3.646 3.70 03 الضابطة

تحديد 
 البدائؿ

 3.235 0.63 03 التجريبية

36 13.704 2.451 

دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 كبير 3.276 3.660
 3.472 3.50 03 الضابطة

اختيار 
أفضؿ 
 ؿالبدائ

 3.244 0.53 03 التجريبية

36 24.433 2.451 

دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 كبير 2.037 3.614
 3.563 3.70 03 الضابطة

المقياس 
 ككؿ

 3.533 23.03 03 التجريبية

36 16.244 2.451 

دالة 
عند 
مستوى 
3.33 

 كبير 5.075 3.701
 1.222 0.40 03 الضابطة

 

أف قيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات يتضح مف الجدوؿ التالي  -
( 16.244طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس اتخاذ القرار ككؿ بمغت )

( بدرجة 3.33( عند مستوى داللة )2.451أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )
درجات طالب (، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي 36حرية )
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المجموعة التجريبية و درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس 
اتخاذ القرار ككؿ لصالح طالب المجموعة التجريبية ذوي المتوسط األعمى. كما أف قيمة 

2مربع آيتا )
η( لمقياس اتخاذ القرار ككؿ " بمغت " )وىذا يعني أف نسبة 3.701 )

الحادث في مقياس اتخاذ القرار ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى  %( مف التبايف70.1)
( وىي 5.075بمغت ) (d)استخداـ استراتيجية المحاكاة )المتغير المستقؿ( ، كما أف قيمة 

 تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ .
ة وىذا ما يشير إلي انو قد حدث نمو واضح وداؿ في اتخاذ القرار لدى طالب المجموع -

التجريبية أكثر مف طالب المجموعة الضابطة ؛ وذلؾ نتيجة لمتأثير األساسي الستخداـ 
 استراتيجية المحاكاة )المتغير المستقؿ(.

 توصيات الدراسة:
بناًء عمى ما سبؽ تتقدـ الباحثة بعدة مقترحات و توصيات ترى فائدتيا في مجاؿ استخداـ 

القرار لدى طالب المدارس الثانوية الفنية  إستراتيجية المحاكاة في تنمية ميارة إتخاذ
 التجارية، عمى النحو التالي ىي:

توجيو نظر مؤلفي كتب البورصات بشكؿ عاـ إلي دمج استراتيجية المحاكاة في  .2
 عرض المادة التعميمية لممتعمـ.

ضرورة تدريب طالب الصؼ الخامس الثانوي عمى الميارات العممية الخاصة   .1
وراؽ المالية حيث أنيا سنة التخرج ليـ مف خالؿ محاكاة بالتعامؿ معو سوؽ األ

 .البورصة داخؿ الحجرات الصفية
عقد دورات تدريبية لمعممي المواد التجارية و خاصة مادة البورصات ضرورة  .0

لمتدرب عمي االستراتيجيات الحديثة ومنيا استراتيجية المحاكاة التي أثبت البحث 
 ؿ لدي الطالب.الحالي فاعميتيا في تنمية التحصي

إعداد ورش عمؿ لتدريب المعمميف عمي كيفية قياس ميارة اتخاذ القرار لدى  .2
 الطالب .
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 (البحوث المقترحة:3 -4)
في ضوء ما توصمت إلية الباحثة من نتائج تقترح الباحثة إجراء البحوث 

 الحالية:
أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة البورصات عمي تنمية  -2

 حصيؿ والتفكير الناقد لدى طالب الثانوية التجارية المتقدمة.الت
أثر استخداـ استراتيجية المحاكاة في تدريس مادة البنوؾ عمي تنمية التحصيؿ  -1

 وميارات حؿ المشكالت لدى طالب الثانوية التجارية المتقدمة.
فاعمية استراتيجية قائمو عمي الدمج بيف استراتيجيتي المحاكاة والتدريب و  -0

 الممارسة لتنمية ميارات التفكير العميا لدي طالب المرحمة الثانوية. 
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 المراجع:
 أوًًل :المراجع العربية:

(: فاعمية برنامج قائـ عمى المحاكاة المحوسبة لتنمية 1322سعداهلل، إبراىيـ محمد محى الديف ) .2
اشر األساسي ،رسالة ميارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ الع

 ماجستير،كمية التربية،الجامعة اإلسالمية،غزة. 
(:"برنامج تقني قائـ عمى أسموب المحاكاة لتنمية بعض ميارات  1337أبو السعود، ىاني إسماعيؿ ) .1

 .ما وراء المعرفة في منياج العمـو لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة
المزاج وعالقتو بمركز التحكـ واتخاذ القرار وسنوات الخبرة (:"ما وراء 1336أبو زيد ،سعيد الشويقي) .0

 (.37لدي عينة مف مدراء المدارس"، مجمة كمية التربية بالزقازيؽ ،إبريؿ ،العدد)
(. تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني ،عماف: دار وائؿ 1335استيتية، دالؿ و سرحاف،عمر ) .2

 لمنشر. 
محاكاة بالحاسوب عمى التحصيؿ اآلني والمؤجؿ لطمبة الصؼ ( : أثر ال1323الديؾ، سامية )  .3

الحادي عشر العممي واتجاىاتيـ نحو وحدة الميكانيكا ومعمميا ، رسالة ماجستير غيرمنشورة ، 
 فمسطيف.-نابمس –كمية التربية ، جامعة النجاح الوطنية 

تخاذ القرارات. )رسالة ـ(. مفاىيـ األبداع األداري ودوره في ا1334الشيخ، عارؼ عبد المحسف. ) .4
 .ماجستير غير منشورة(. جامعة الممؾ عبد العزيز، السعودية

(. أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات في  1337الصـ ، عبد المطيؼ محمد أحمد ) .5
حؿ المسائؿ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي واتجاىاتيـ نحو مادة الفيزياء. )رسالة 

 تير غير منشورة( جامعة صنعاء، اليمف.ماجس
(.تطبيؽ مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة في تحميؿ مشكالت منظومة 1330برىامي ،عبدالحميد زغموؿ ) .6

-2(،02جامعة طنطا، العدد)-التعميـ الثانوي التجاري في مصر، مجمة كمية التربية
 .1330،ديسمبر00

 ، عماف: دار الفكر لمنشر.0طبيقات، ط( تعميـ التفكير مفاىيـ وت 1323جرواف، فتحي ) .7
طعمة، حسيف نظرية اتخاذ القرار ت أسموب كمي تحميمي ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف .  .23

 .12،ص 1323الطبعة األولى،
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(. فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية تحصيؿ طالب 1322خيري، مناؿ محمود ) .22
" شعبة تسويؽ و سوؽ ماؿ " لممفاىيـ المتضمنة بمقرر سوؽ األوراؽ المدارس الثانوية التجارية 
 جامعة طنطا ،طنطا. -المالية، مجمة كمية التربية 

(. أثر دمج ثالثة أجزاء مف برنامج كورت لتعميـ التفكير في 1323سمية المحتسب ورجاء سويداف ) .21
مى اتخاذ القرار لدى طالبات محتوى كتب العمـو في التحصيؿ وتنمية الميارات العممية والقدرة ع
 .1002-1022(،6)12الصؼ السابع األساسي في فمسطيف، مجمة جامعة النجاح لمبحوث،

عابديف، حسف سعد محمود، أساليب التعمـ المفضمة وعالقتيا بميارتي إدارة الوقت واتخاذ القرار لدى  .20
التربية بقنا، مجمة  طالب كمية التربية جامعة االسكندرية، مصر، جامعة جنوب الوادي، كمية

. متاح عمى الرابط: 005 – 131، ص 11، ع1323العمـو التربوية، 
http://search.mandumah.com/Record/935866 

عمي  دراسة تطبيقية -(.أثر الذكاء االستراتيجي عمي عممية اتخاذ القرارات1322قاسـ، سعاد ) .22
أللونروا، رسالة ماجستير، الجامعة السالمية،  12المدراء في مكتب غزة االقميمي التابع 

 .فمسطيف
معمري، عبد الوىاب، سوؽ األوراؽ المالية وآليات االنذار بحدوث أزمة مالية، مقاؿ، المركز  .23

. متاح 212، ص 1324، ابريؿ 1الجامعي عمي كافي بتندوؼ، مجمة مجاميع المعرفة، ع
 http://search.mandumah.com/Record/983420ى الرابط:  عم

مقبؿ، عبد اليادي، بورصة األوراؽ المالية وقانوف سوؽ رأس الماؿ، دار النيضة العربية بالقاىرة،  .24
 (.135، ص1335

 .لقرار، دار الصفاء، عماف، األردف(: القدرة عمى اتخاذ ا1323موسى، شيرزاد محمد) .25
 (. سيكولوجية المعب وأثرىا في تعمـ األطفاؿ ،عماف: دار وائؿ لمنشر. 1332نبيؿ عبداليادي ) .26
                                 .                                                                             1323وزارة التربية و التعميـ ، قطاع الكتب ،  مادة البورصات ، .27
 .  1322وزارة التربية و التعميـ، نشرة توجيو المواد التجارية ، .13
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