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ىذا ىه العدد الثامن في السجمد الاربع يخرج لمقارء العربي بفزل هللا  .ىا ىي مجمة
المعهد الدولي للدراسة والبحث )جسر(
)Global Institute for study and research Journal (Gisr-J
تقدم لكم بحثين أصيمين في مجال اإلبداع والتفكير اإلبداعي الول لمدكتهر عمي ربابعة من جامعة

القريم بعشهان أثر استخدام استراتيجية سكامبر ( (SCAMPERفي تشسية ميارات التهاصل والتحريل

في فقو الحديث لدى طالب جامعة القريم والبحث الثاني لمباحثين الستاذة ميعاد حسمي والدكتهر عبد

هللا احسد بعشهان فاعمية برنامج الكهرت لتعميم التفكير الجزء األول(تهسعة اإلدراك) في تشسية التفكير
اإلبداعي لدى الطالبات ذوات صعهبات التعمم.

ان مياارت التفكير من السياارت الال زمة لكل الستعمسين في كل السدتهيات ،لن نقريا يقمل بذكل

واضح من القدرة عمى التعمم وىذا بدوره يؤثر سمبا عمى السشظهمة التعميسية كاممة ل نو يؤدي الى

ضعف واضح في مخرجات التعمم.

إنشا بحاجة الى دعم البحث العمسي الذي يدرس مياارت التفكير ،واكتذاف طرق واستارتيجيات جديدة
وعدم ال كتفاء بالستارتيجيات التي طهرت مشذ سشهات.

ان الدول تتقدم بذكل متدارع وتبشي ليا أنظستيا التعميسية الصيمة الستطهرة ونحن كذلك في الهطن
العربي بحاجة الى بشاء نظامشا التعميسي الستطهر بعيدا عن التقميد ،وىذا ل يتم ال بتطهير مشاىج
واستارتيجيات تفكير جديدة,

ووحه في مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث – جسز وتعهد باستمزار دعم الباحثيه في هذا الميدان
ووشز اوتاجهم العلمي .

شك ار لسن مشحشا ثقتو
السحرر التشفيذي
Info@gisr.org.uk
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The effects of SCAMPER’s strategy of
developing communication skills and learning
achievements of “Fiqh al Hadith” on Qassim
University students
Dr. Ali Rabab’a
amrababah2@gmail.com

Abstract: The effects of SCAMPER’s strategy of
developing communication skills and learning
achievements of “Fiqh al Hadith” on Qassim
University students:
The purpose of this study was to investigate the
effects of SCAMPER’s Strategy of developing
communication skills with immediate and delayed
learning achievements of Fiqh al Hadith (1) on
students of The College of Sharia and Islamic
Studies at Qassim University. To achieve this goal,
the study sought to answer the following two
questions:
1. What is the effect of SCAMPER Strategy of
developing communication skills of Fiqh al Hadith
(1) on students of The College of Sharia and
Islamic Studies at Qassim University?
2. What is the effect of SCAMPER Strategy of
immediate and delayed learning achievement of
Fiqh al Hadith (1) on students of The College of
Sharia and Islamic Studies at Qassim University?
The researcher used the quasi experimental method
where he/she made Hadith test, and designed a
guide for staff members according to the
SCAMPER Strategy. The study was applied on the
second term of the academic year 2017/2018. The
study was conducted with 58 students from The
College of Sharia and Islamic Studies at Qassim
University. The students were selected as purposive
sample, then distributed randomly into two groups:
the first one was “Experimental”, whereas, 26
students who were taught using SCAMPER
Strategy. The other group was “Controlled Group”
where 32 students were taught traditionally (the
normal method).
The obtained results showed a significant statistical
difference at (0.5= a) between the averages of
immediate and delayed learners and communication
skills attributed to the change of teaching strategies
towards the performance of students of this
experimental group.
In light of the results, the researcher recommended
to train faculty members to employ SCAMPER's
strategy in teaching Hadith in general, and Fiqh al
Hadith in particular, for its role in developing
thinking and communication skills of the students.
Keywords: SCAMPER, Fiqh al Hadith, Qassim
University, communication skills

( في تنميةSCAMPER( أثر استخدام استراتيجية سكامبر
مهارات التواصل والتحريل في فقه الحديث لدى طالب جامعة
القريم

د علي ربابعة – جامعة القريم
amrababah2@gmail.com

 ىجفت الجراسة إلى معخفة أثخ استخجاـ استخاتيجية:الملخص

( في تشسية ميارات التػاصل كالتحريلSCAMPER( سكامبخ

 كلتحقيق،) لجى شالب جامعة القريع1( في مقخر فقو الحجيث
:ىحا اليجؼ سعت الجراسة لإلجابة عغ الدؤاليغ اآلتييغ
( في تشسيةSCAMPER(  ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ.1
) لجى شالب كمية1(ميارة التػاصل بيغ الصالب في فقو الحجيث

الذخيعة كالجراسات اإلسالمية جامعة القريع؟
( فيSCAMPER(  ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ.2

) لجى شالب كمية1(التحريل الفػري كالسؤجل في فقو الحجيث
الذخيعة كالجراسات اإلسالمية جامعة القريع؟
 حيث قاـ ببشاء اختبار،كقج استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي
 كترسيع دليل عزػ ىيئة التجريذ كفق استخاتيجية،الحجيث
 شبقت الجراسة في الفرل الثاني مغ،(SCAMPER( سكامبخ

( شالبا58(  كتكػف أفخادىا مغ،ـ2018 /2017 العاـ الجامعي
،مغ شالب كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية في جامعة القريع
ائيا إلى مجسػعتيغ إحجاىسا
ً  كقدسػا عذػ،اختيخكا بالصخيقة القرجية
) شالبا درسػا كفق استخاتيجية26(  بمغ عجد أفخادىا:تجخيبية

)32(  كاألخخى ضابصة بمغ عجد أفخادىا،(SCAMPER( سكامبخ

.شالبا درسػا كفق الصخيقة االعتيادية

= α( كأضيخت نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

) بيغ متػسصات أداء أفخاد الجراسة عمى التحريل الفػري0.5

كالسؤجل كميارات التػاصل تعدى إلى متغيخ استخاتيجية التجريذ
.لرالح أداء شالب السجسػعة التجخيبية

كفي ضػء نتائج الجراسة أكصى الباحث بتجريب أعزاء ىيئة
( فيSCAMPER( التجريذ عمى تػضيف استخاتيجية سكامبخ
، كفقو الحجيث بذكل خاص،تجريذ الحجيث لجى الصمبة بذكل عاـ
.لجكرىا في تشسية ميارات التفكيخ كميارات التػاصل لجى الصالب

 ميارات، جامعة القريع، فقو الحجيث، سكامبخ:الكلمات المفتاحية

.التػاصل

 كالتي مغ أىجافيا؛ معخفة أحكاـ الصيارة،مػضػعاتيا

 تعج الدشة الشبػية السرجر الثاني مغ مرادر:المقدمة

 كبشاء السمكة الفقيية في استشباط األحكاـ مغ،كالرالة

 كتعج مادة فقو الدشة أحج،التذخيع اإلسالمي
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الدشة ،كتشسية قجرة الصالب عمى التعامل مع القزايا

كإعادة تختيب بيئة القاعة السادية بسا يحقق األىجاؼ

السدتججة ،كاتباع ىجي الشبي  في ذلظ ،كبياف تخخيج

الستػقعة.[1].

األحاديث ،كالكذف عغ عمتيا إف كججت ،كالحكع

كمغ االستخاتيجيات السيسة :استخاتيجية سكامبخ

عمييا .

( )SCAMPERالتي تتسيد بسخاعاتيا الذسػؿ

كلتحقيق أىجاؼ الجرس كتمبية كاقع السػقف التجريدي

كالتكامل مغ خالؿ تدكيج الصمبة بالخبخات السادية كالسفاىيع

ال بج مغ استغالؿ اإلمكانات كالسػاد الستاحة،

الزخكرية كالخبط بيشيا إلحجاث تعمع ذي معشى ،كالتكامل بيغ

كاستخجاـ استخاتيجيات التجريذ التي تذيخ إلى

الجركس نفديا كاألنذصة التي اشتسمت عمييا استخاتيجية

تحخكات الستعمع الستتابعة كالستدمدمة داخل الفرل

سكامبخ التي تعمستيا السجسػعة ].[2

كالتي تتكامل كتشدجع معاً لتحقيق أىجاؼ الجرس
كتمبية كاقع السػقف التجريدي ،كقج ال يكتفي عزػ
ىيئة التجريذ باستخاتيجية تجريذ كاحجة ،بل يسدجيا
بغيخىا مغ االستخاتيجيات ،كىشا تأتي خبخة عزػ ىيئة
التجريذ كإمكاناتو الذخرية في تختيب األىجاؼ كفق
تدمدل معيغ ،كمغ ثع تختيب الصخائق التي
سيدتخجميا ،كما تحتاج إليو مغ بشية تحتية
كتجييدات.
فيقػـ عزػ ىيئة التجريذ بإجخاءات مشطسة لتحقيق
األىجاؼ الالزمة لتشفيح السػقف التعميسي مغ خالؿ

كالزبط مغ خالؿ تغييخ الذكل أك إعادة التجريب ،أك
اإلبقاء عميو كسا ىػ ،كالسخكنة كالجيشامية مغ خالؿ
التحػالت الجيشامية التي تحجث في الجافعية ،التغييخ
كالتعجيل في أنػاع التفكيخ كإضافة آراء مختمفة،
كالبحث عغ الخصط البجيمة ،كإمكانية استخجاميا مغ
فرل ألخخ ،كمخاعاتيا لكثافة القاعة الجراسية ،كنسط
اء أكاف فخدياً أك جساعيا ،كمخاعاة
التجريذ كنػعو ،سػ ً
اإلمكانات السادية الستاحة لتحقيق األىجاؼ السخجػة
مغ تجريذ السػضػع ].[3

مجسػعة مغ استخاتيجيات التجريذ التي تختكد فمدفتيا

كتتسيد باشتساليا عمى أدكات التفكيخ كتشسيتو

عمى دكر عزػ ىيئة التجريذ كالصالب معا ،أك دكر

كتحديشو؛ مغ أسئمة مػجية تدفخ عغ أفكار ججيجة،

عزػ ىيئة التجريذ أكثخ مغ الصالب ،أك دكر

أك تصػيخ فكخة ما ،كإعادة تذكيميا لتػليج أفكار إبجاعية

الصالب بسفخده ،كتتزسغ تشطيسا لجكر كل مشيسا،

بصخيقة عسمية كاقعية ،كاستعساليا في استخجامات
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متعجدة ،أك معالجة جانب مغ جػانبيا ،كالشطخ إلى

ثالثاً :التكيف ) :(Adaptكىػ إجخاء تعجيالت عمى

األشياء كتغييخىا بصخيقة إبجاعية ].[4

فكخة ما أك شيء ما لجعمو مالئساً لغخض ججيج كأكثخ

كتعج استخاتيجية سكامبخ ( )SCAMPERمغ

قبػالً.

االستخاتيجية الحجيثة التي يعتبخ ( )pob prilصاحب

رابعاً :التعجيل ( :)Modifyingىػ تغييخ السعشى،

الفكخة ليا -كىي استخاتيجية تحتػي عمى مجسػعة مغ

بحيث يعصي أفكا اًر ججيجة ،كالتكبيخ ):)Magnifing

الخصػات تداعجؾ في الشطخ إلى السػضػع مغ زكايا

في ىحه االستخاتيجية بتػسيع إشار التفكيخ في

متعجدة؛ إلدخاؿ تغيخات كتعجيالت عمى السػضػع

السػضػع ،كالترغيخ ( :)minifyكىي ترغيخ أبعاد

الحي تخيج تعجيمو ،كتدتصيع أف تدتخجـ خصػة دكف

الذيء أك ضغط بعس خػاصو كتشديل الفكخة لػاقع

األخخى أك تعجيل شيء ما ،فمدت ممدماً باستخجاـ

خاص.

جسيع الخصػات معا.

خامداً :االستخجاـ في أغخاض أخخى ( put to other

كتعتبخ كمسة سكامبخ ( )SCAMPERمخترخة مغ

 :)usesفي غيخ الحي أعج لو ،فإنشا قج نحرل عمى

أكائل الكمسات التالية ،فكل حخؼ يخمد إلى إحجى

أفكار جيجة.

استخاتيجيات سكامبخ كىي:

سادساً :اإللغاء أك الححؼ أك السدح (:)Eliminate

أكالً :االستبجاؿ أك التبجيل :)substitute) :فتشتج لشا

لخرائز كسسات معيشة ،تجعل مشو نافعاً في غخض

أفكا اًر ججيجة ،لألفزل ،كقج يدأؿ الصالب نفدو :ماذا

ما كيخمق كضعاً ججيجاً.

يجب أف أغيخ حتى يتحدغ األداء؟

سابعاً :القمب ) :)Reverseكىي عكذ الفكخة أك

ثانياً :الجسع أك الزع :)combine( :كذلظ بزع

الحخكة أك االتجاه ،كىي محاكلة لتغييخ التختيب ثع

مفيػميغ أك أكثخ معا ،فمكل فكخة غخضاً معيشاً،

انتطار بعس الشتائج ،كإعادة التختيب ()Rearrange

كبالتالي فإف الجمج بيغ مصالب تيغ يعصيشا شيئ ًا

السألػؼ بغخض الحرػؿ عمى أفكار ججيجة ].[4

ججيجاً يختمف في خرائرو عغ كل مفخدة ،كبذكل

كتعتبخ ىحه االستخاتيجية صالحة لالستخجاـ مع

لع يكغ متػقعاً مغ قبل.

األشفاؿ بجءا مغ عسخ ثالث سشػات ككصػال إلى

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
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الكبار كشمبة الجامعة بعج إجخاء التعجيالت

كتشسية ميارة التفكيخ كالعرف الحىشي الحي يعتسج

الالزمة)].[5

عمى تػليج كإنتاج أفكار كآراء إبجاعية مغ األفخاد

أما فيسا يتعمق ببعس الجػانب ذات البعج الثقافي فقج

كالسجسػعات لحل مذكمة معيشة ،أي كضع الحىغ في

تست معالجتيا كفق االستخاتيجية اإلثخائية ،حيث يدكد

حالة مغ اإلثارة كالجاىدية لمتفكيخ في كل االتجاىات؛

الصالب بالسػضػعات التعميسية بسا يشاسب قجراتيع

لتػليج أكبخ قجر مغ األفكار حػؿ السذكمة ،بحيث

كاىتساماتيع ،كتػسيع مجاركيع كإتاحة الفخصة أماميع

يتاح لمصالب جػ مغ الحخية يدسح بطيػر كل اآلراء

لمتعمع كاالستكذاؼ ،كإعصائيع الفخصة لصخح األسئمة

كاألفكار[7,8].

الستعمقة بجراساتيع ،كتدكيجىع بالسيارات كالصخؽ

كتشسية ميارة السالحطة ،التي تعتسج عمى الحرػؿ

كاالستخاتيجيات كالشطع التي تتعمق باألعساؿ العقمية

عمى الحقائق مغ الخبخات كالسعمػمات مغ كاقع

كاإلنتاج اإلبجاعي[6].

السػاقف كالترخفات في الحالة الخاىشة مغ الجساعات

كدراسة حاجات الصالب الشفدية كالعقمية كاالجتساعية،
كتقجيع الخجمات السشاسبة ليع ،كمغ السؤمل اف تعسل
ىحا االستخاتيجية عمى تشسية القجرات العقمية لمصالب
مغ خالؿ حثيع عمى التجخيب كالتخيل كالتحميل
كالتخكيب كاالستشتاج كالتعسيع كغيخ ذلظ ،فيشاؾ عالقة
مصخدة بيغ السحتػى كالسيارات السقجمة ،كبيغ حياة
الصالب كخبخاتو الدابقة ،فبسعخفة الخبخات الدابقة
لمصالب يدتصيع عزػ ىيئة التجريذ أف يقجـ لو ما
يشاسبو مغ السحتػى كالسيارات العقمية كي يربح
شالبا مبجعاً مشتجاً نافعاً لشفدو كلجيشو كلسجتسعو،

الستخجاميا في الجراسة ،كتقجيخ السػاقف في كضع
خصو لعسميو السداعجة].[9
كتشسية ميارة تػليج األفكار اإلبجاعية ،باإلضافة إلى
االىتساـ بالدسات الذخرية (التحجث كاالستساع
كحب االستصالع ،كالصالقة كالسخكنة كاألصالة،
كمخاعاة الفخكؽ الفخدية كمجى االستعجاد كالقجرة)،
كالتي ىي نطاـ متكامل مغ الدسات الجدسية كالعقمية
كاالجتساعية كاالنفعالية الثابتة ندبياً ،كالتي تسيد
الصالب عغ غيخه ،كتحجد استخاتيجية تعاممو كتفاعمو
مع األخخيغ كالبيئة االجتساعية كالسادية السحيصة بو،
كتشسية ميارة التحريل كاالحتفاظ بالسعمػمات كما قاـ
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الصالب بتحريمو ،كيصمق عمييا أيزاً عسمية التخديغ

أك األداء ،بغخض السداعجة في تحقيق األىجاؼ

التي تتزسغ ما اكتدب مغ معمػمات ].[11,10

التخبػية لمجامعة[12] .

كقج شيج القخف العذخيغ تصػ اًر في عسمية التػاصل

كمغ أبخز عػامل نجاح عزػ ىيئة التجريذ أف يكػف

بدخعة فائقة نتيج ًة لتقجـ التكشػلػجيا ،فأصبح التػاصل

قاد ار عمى بشاء عالقات مغ االحتخاـ كالسػدة بيشو كبيغ

سسة مغ سسات العرخ ،كانعكدت آثاره عمى الحياة

الصالب ،فقج أثبتت الجراسات كمشيا دراسة ]، [13

الثقافية كالفكخية ،كاستخاتيجية الحياة ،كأنساط الدمػؾ

كدراسة ] ، Ibrahim [5بأف سمػؾ الصالب كإنجازه

اليػمية ،كقج تأثخت العسمية التعميسية التعمسية تأث اًخ

العمسي يتأثخاف بشػعية العالقة بيشو كبيغ عزػ ىيئة

كبي اًخ جخاء ما يقجمو التػاصل مغ معمػمات ،فأصبح

التجريذ ،فالصالب الحيغ يذعخكف بسحبة أساتحتيع

يذكل تحجياً كبي اخ لمجامعة كلجكرىا التخبػي.

يحققػف إنجا از عمسيا أكثخ مغ الصالب الحيغ يمقػف

كعمى ذلظ فإف عسمية التػاصل عسمية حيػية لسداعجة

مغ أساتحتيع غيخ ذلظ.

األفخاد عمى فيع أىجاؼ الكمية كالجامعة ،كحلظ

ككحلظ الحاؿ بالشدبة لدمػؾ الصالب في القاعة ،فيػ

االحتفاظ بالسعمػمة ،كعسميات التخصيط كالتػجيو

اآلخخ يتأثخ بشػعية العالقة بيغ عزػ ىيئة التجريذ

كالتشديق كالتقػيع ،كتػصيل اإلرشادات.

مشتجا إذا
صا
كالصالب ،فيبجي الصالب
سمػكا مشزب ً
ً
ً

كتسثل تشسية ميارة التػاصل بيغ الصالب كعزػ ىيئة

كانت العالقة قائسة عمى السػدة كاالحتخاـ ،أما إذا

التجريذ ،كبيغ الصالب مع بعزيع بعزا أساسا مغ

كانت العالقة يذػبيا شيء مغ الفتػر فقج يؤدي ذلظ

أسذ العسمية التعميسية التعمسية ،التي يتع فييا تبادؿ

إلى سمػكيات غيخ مخغػب فييا.

الخبخات كالتػجييات كالسعمػمات كالبيانات كاألفكار

كمغ أجل بشاء عالقات إيجابية يسكغ لعزػ ىيئة

كالقيع كاالتجاىات كالسيارات كالخمػز كاإلشارات أك

التجريذ أف يدتخجـ ميارات العالقات اإلندانية

بعزيا بيغ شخفيغ أك أكثخ ،عبخ رسائل لفطية أك

كتعديد السػاقف اإليجابية كاالستساع كاإلنرات الحي

غيخ لفطية ،تؤدي إلى إحجاث عالقة تفاعل كتفاىع

يجعل الصالب يذعخكف بأىسيتيع كقبػليع كاحتخاميع،

كمذاركة حية ،بحيث يتع التأثيخ عمى أنساط الدمػؾ

كالبػح بسذاعخىع ،كتسكيشيع مغ السخكر بتجخبة
الشجاح؛ فالخبخات الشاجحة تصػر مذاعخ الثقة
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بالشفذ ،كتخفع درجة الصسػح ،كتذجع عمى التعمع،

الجراسات؛ مثل ][21,20,19,18

كتعديد عزػ ىيئة التجريذ لصالبو ،كذلظ مغ خالؿ

بإجخاء مديج مغ الجراسات كالبحػث السختبصة بشسػذج

تفعيل لغة الجدج مغ نبخة الرػت ،كتعبيخات الػجو،

التعمع التػليجي ،كضخكرة استخجاـ ىحا الشسػذج في

كألفاظ االستحداف ،كإضيار االىتساـ  ،فكمسا زاد تفعيل

عسمية التجريذ لسا لو مغ دكر في تشسية التفكخ

أكثخ مغ حاسة مغ حػاس الستعمع زاد معجؿ تعمسو

بأنػاعو السختمفة لجى الصالب ،كتجريبيع عمى ميارات

كاكتداب السعخفة][16,15,14

التفكيخ كإعصائيع مديج مغ الػقت كالتذجيع لسسارستيا

كلسديج مغ الذعػر بالصسأنيشة لجى الصالب عمى

أثشاء التعمع.

عزػ ىيئة التجريذ أف يعامل الصالب بعجؿ

كمغ ىشا يجج الباحث أنو مغ الزخكرة استخجاـ

كإنراؼ ،فإذا لقي الصالب ىحه السعاممة أحب أستاذه،

استخاتيجيات متشػعة في التجريذ ،كالجمج بيشيا ،كمغ

كسعى ما كسعو الدعي في الجراسة كالتحريل ،كاتخح

الجراسة الحالية لمتعخؼ عمى " أثخ
ىشا جاءت فكخة ّ

مغ أستاذه قجكة يتأسى بو في أقػالو كأفعالو]. [13

استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في تشسية التحريل

عج استخاتيجيات التجريذ التي تتػافق مع أنساط ُّ
تعمع
كت ّ

كميارة التػاصل بيغ الصالب في فقو الحجيث( )1لجى

الصالب مغ أنجح استخاتيجيات التجريذ السعاصخة في

شالب جامعة القريع.

استجابتيا لخرائز الصمبة ،كحاجاتيع اإلندانية،

مذكلة الدراسة:

كالتخبػية الستشػعة ][17

الحع الباحث مغ خالؿ حزػره بعس السحاضخات

لحا كانصالقا مغ االتجاىات الحجيثة في التخبية العسمية

لسقخر الحجيث( )1مع أكثخ مغ زميل في أكثخ مغ

يجج الباحث أنو مغ الزخكرة استخجاـ استخاتيجيات

فرل دراسي ،كمغ خالؿ الحػار مع الصالب ،انتذار

متشػعة في التجريذ ،كالجمج بيشيا لسقابمة الفخكؽ

شخؽ التجريذ التقميجية التي تعتسج عمى التمقيغ

الفخدية في الػضائف السعخفية لجى الصالب ،بالتخكيد

كالحفع لجى أعزاء ىيئة التجريذ في تجريذ فقو

عمى أنساط التعمع لتحقق التعمع الفعاؿ.

الحجيث ،كعجـ استخجاـ شخؽ حجيثة في التجريذ

كلقج دعت كثيخ مغ دراسات الباحثيغ لجراسة

كالتي تعسل عمى تشسية التفكيخ لجى الصالب.

استخاتيجية سكامبخ في عمػـ متعجدة كمغ ىحه
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كمغ خالؿ اشالع الباحث الحع عجـ كجػد دراسة

 .2تشسية الخياؿ اإلبجاعي لجى الصالب.

سابقة عشيت بتصبيق استخاتيجية سكامبخ في تجريذ

 .3كضع بشاء تػليجي لمتعمع مغ خالؿ استثارة

فقو الحجيث في السسمكة العخبية الدعػدية.

عسميات التفكيخ ،كاالرتقاء إلى مدتػيات أعمى في

كعجـ كجػد دراسة سابقة تشاكلت ميارات التػاصل في

ميارات التػاصل.

فقو الحجيث حيث تعتبخ ىحه الجراسة األكلى في ىحا

 .4كتعديد مفيػـ الحات لجى الصالب.

السجاؿ كالتي أجخيت في السسمكة -في حجكد عمع

هدف الدراسة

الباحث .-

ىجفت الجراسة الى بياف أثخ استخجاـ استخاتيجية

مغ ىشا تبخز مذكمة الجراسة التي يسكغ تحجيجىا في

سكامبخ في التحريل كميارات التػاصل بيغ الصالب

األسئمة التالية:

في فقو الحجيث لجى شالب جامعة القريع مغ خالؿ

س  :1ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في

اآلتي:

التحريل الفػري كالسؤجل في مقخر فقو الحجيث()1

 .1إعادة بشاء مادة فقو الحجيث( )1كفق استخاتيجية

لجى شالب كمية الذخيعة الجراسات اإلسالمية بجامعة

سكامبخ.

القريع؟

 .2الكذف عغ أثخ استخاتيجية سكامبخ في التحريل

س :2ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في تشسية

الفػري كالسؤجل في فقو الحجيث( )1لجى شالب كمية

ميارة التػاصل بيغ الصالب في مقخر فقو الحجيث()1

الذخيعة الجراسات اإلسالمية بجامعة القريع.

لجى شالب كمية الذخيعة الجراسات اإلسالمية بجامعة

 .3بياف أثخ استخاتيجية سكامبخ في تشسية ميارة

القريع؟

التػاصل بيغ الصالب في فقو الحجيث( )1لجى شالب

أهمية الدراسة

كمية الذخيعة الجراسات اإلسالمية بجامعة القريع.

تكسغ أىسية الجراسة في اآلتي:

 .4تقجيع استخاتيجية ججيجة يدتشج فييا عزػ ىيئة

 .1بشاء اتجاىات إيجابية لجى الصالب نحػ

التجريذ في تجريدو.

استخاتيجية سكامبخ مغ خالؿ تبديط السعاني كزيادة

مرطلحات الدراسة

االنتباه.
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استخاتيجية التجريذ :عخفيا زيتػف  ،Zaitonىي

بعالقات مشطسة فيسا بيشيا سػاء كانت مغ العاـ إلى

إجخاءات مشطسة يقػـ بيا السجرس كشمبتو؛ لتحقيق

الخاص (االستشباط) ،أك مغ الخاص إلى العاـ )

مجسػعة مغ األىجاؼ التعميسية الالزمة لتشفيح السػقف

االستقخاء( ،أك استشتاج نتيجة مغ حقائق معيشة

التعميسي مغ خالؿ مجسػعة مغ شخؽ التجريذ التي

(االستشتاج) ،كيتع قياسو بسقجار الجرجة التي تحرل

تختكد فمدفتيا عمى دكر السجرس أكثخ مغ الستعمع أك

عمى ىا الصالب في اختبار التفكيخ استجاللي الحي

دكر الستعمع أكثخ مغ السجرس أك دكر الستعمع بسفخده،

أعجتو الباحث].[20

كتتزسغ تشطيسا ألدكار كال مغ السجرس كالستعمع،

عخفيا البجاريغ ] [23كصالح ] : [24بسجسػعة مغ

كإعادة تختيب لمبيئة الفيديقية الرفية بسا يحقق

األنذصة لتحفيد األفكار ،كتزسغ :التبجيل كالخبط

األىجاؼ الستػقعة].[1

كالتجسيع كالتكييف كالتعجيل كالححؼ االستخجاع أك

استراتيجية سكامبر(:)SCAMPER

إعادة التختيب.

كعخفتيا أبػ سيف ،كمقابمة [22] ،ىي استخاتيجية

تعريف استراتيجية سكامبر( )SCAMPERإجرائيا:

تجسع بيغ تػليج األفكار كتجريب الستعمسيغ عمى ميارة

عخفيا الباحث بسجسػعة مغ األنذصة لتحفيد األفكار

استخجاـ األسئمة أثشاء التصبيق ،كتعتسج عمى تقجيع

الججيجة كتػليجىا ،تذسل :التبجيل كالتجسيع كالتكييف

مػضػع التعمع في صػرة مياـ عمسية يتع تكميف

كالتعجيل كالححؼ كالعكذ أك اإلعادة ،كالتغمب عمى

الستعمع بالقياـ بيا ،كشخح أسئمة متدمدمة تذسل:

السذكالت التي تػاجو الستعمع ،كاتاحة الفخصة أمامو

التبجيل ،كالتجسيع ،كالتكييف ،كالتعجيل ،كاستخجامات

إلعساؿ عقمو كتحميل مػضػع التعمع ،كيتع قياسو

أخخى ،كالححؼ ،كالعكذ ،أك اإلعادة كالتغمب عمى

بسقجار الجرجة التي يحرل عمى ىا الصالب في

أي تحجي أك مذكمة تػاجو الستعمع؛ كبحلظ تتيح

االختبار الحي أعجه الباحث.

الفخصة أمامو لتحميل مػضػع التعمع ،كبالتالي الى

تعريف التحريل القبلي :عخفو صػماف ] [25اختبار

إعساؿ عقمو.

تسييجي أكلي لتحجيج السعخفة األساسية لمصمبة،

كعخفيا سمساف :ىي نسط مغ أنساط التفكيخ يتصمب

كاالستعجاد لخػض تجخبة تعمى مية في ىحه الجراسة.

مغ الصالب استخجاـ السعمػمات السؤتمفة ،كالخخكج
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تعريف التحريل القبلي إجرائيا :عخفو الباحث

السعج مغ
سكامبخ ،يقجر بجرجات االختبار التحريمي
ّ

باختبار تسييجي أكلي لتحجيج السعخفة األساسية لمصمبة

قبل الباحث ،الحي يعاد تصبيقو برػرة مكافئة لمرػرة

في مقخر فقو الحجيث( ،)1كاستشباط األحكاـ الذخعية

األكلى بعج ثالثة أسابيع ،مغ دكف تعخيس الصمبة

مغ األحاديث الشبػية مغ مػاقعيا السختمفة.

ألية خبخات بيغ اختباري التحريل كاالحتفاظ.

تعريف التحريل المباشر :عخفو مفمح ،كآخخكف][26

تعريف المهارات :عخفيا سعيج ] [7ىي " القجرة الفشية

 :العالمة التي يحرل عمى ىا الستعمع عمى االختبار

اك الشػعية عمى انجاز عسل ما".

التحريمي بعج التأكج مغ صجقو كثباتو.

تعريف التواصل التربوي :عخفيا الجعذ ]، [12

تعريف التحريل المباشر إجرائيا :عخفو الباحث بشاتج

بالعسمية السدتسخة ،التي يتع فييا تبادؿ الخبخات أك

ما قج يكتدبو الصالب مغ معمػمات في فقو الحجيث

التػجييات أك السعمػمات أك البيانات أك األفكار أك

( ،)1التي قج يحرل عمى ىا بعج االنتياء مغ دراسة

القيع أك االتجاىات أك السيارات أك الخمػز أك

السادة مباشخة ،كيقاس مغ خالؿ اختبار التحريل

اإلشارات بيغ شخفيغ ،عبخ رسائل لفطية أك غيخ

الحي أعج خريراً لحلظ.

لفطية ،تؤدي إلى إحجاث عالقة تفاعل كتفاىع
الديج][11

كمذاركة حية ،بحيث يتع التأثيخ عمى أنساط الدمػؾ

العتيبي ][27الحيمة ] [10ىي السعمػمات أك السفاىيع

أك األداء ،بغخض السداعجة في تحقيق األىجاؼ

العمسية أك ما قاـ الصالب بتحريمو في السادة بعج فتخة

التخبػية.

محجدة مغ ثالثة أسابيع إلى شيخ مغ دراستيا ،كيعبخ

تعريف التواصل التربوي إجرائيا :عخفو الباحث بعسمية

عشيا بجرجتو في االختبار التحريمي السخجأ.
ّ

محجدة يتع فييا إرساؿ أك نقل أك تحػيل السعمػمات

تعريف التحريل المؤجل إجرائيا :عخفو الباحث

كالبيانات كاألفكار كالقيع كاالتجاىات ككجيات الشطخ

بالسعارؼ كالسيارات التي يحتفع بيا الصالب (عيشة

كالسيارات كالخمػز كاإلشارات مغ عزػ ىيئة التجريذ

البحث) لمسػضػعات التي درست خالؿ مجة التجخبة

إلى الصالب ،أك مغ الصالب الى عزػ ىيئة

(لسادة :فقو الحجيث ( ،)1بعج ثالثة أسابيع مغ

التجريذ ،أك بيغ الصالب بعزيع بعزا بػاسصة

االنتياء مغ دراسة السادة باستخجاـ استخاتيجية

رسالة لفطية أك غيخ لفطية ،تؤدي إلى إحجاث عالقة

تعريف

التحريل

المؤجل

:عخفتو
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تفاعل كمذاركة حية ،بغخض السداعجة في تحقيق

( )68شالبا كشالبة كزعت إلى مجسػعتيغ :مجسػعة

األىجاؼ التخبػية لسقخر فقو الحجيث(.)1

تجخيبية كعجدىا ( )35شالبا كشالبة ،درست كفق

فقه الحديث( :)1مقخر إجباري في بخنامج الجراسات

استخاتيجية سكامبخ ،كمجسػعة ضابصة كعجدىا ()33

اإلسالمية بكمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية يجرس

شالبا كشالبة ،درست بالصخيقة السعتادة ،كقج استخجـ

لمسدتػى األكؿ ،يذتسل عمى دراسة ( )40حجيثا.

الباحث السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه الجراسة ،كقج

محددات الدراسة

أضيخت نتائج الجراسة أثخ استخاتيجية سكامبخ في

يسكغ تعسيع نتائج ىحه الجراسة في ضػء السحجدات

تشسية ميارات التحكؽ األدبي كفاعمية استخاتيجية

اآلتية:

سكامبخ في تشسية ميارات التعبيخ ،كسا أكجت عمى

شمبة الدشة األكلى مغ الحيغ يجرسػف مقخر حجيث

كجػد عالقة إيجابية بيغ تشسية ميارات التحكؽ األدبي،

( )1الحي يصخحو قدع الدشة كعمػميا في بخنامج

كميارات التعبيخ الكتابي اإلبجاعي لجي الصالب

الجراسات

اإلسالمية

بكمية

الذخيعة

كالجراسات

الرف األكؿ الثانػي عيشو البحث.

اإلسالمية بجامعة القريع ،لمفرل الجراسي الثاني،

كفيسا أجخت أبػ سيف ،كمقابمة ] ،[22دراسة ىجفت

مغ العاـ (2018/2017ـ).

إلى معخفة أثخ استخجاـ استخاتيجية تػليج األفكار )

مقخر فقو الحجيث ( ،)1السكػف مغ سبعة كعذخيغ

سكامبخ( في تحديغ ميارات الكتابة اإلبجاعية لجى

درسا ،السقخ مغ قبل قدع الدشة كعمػميا ،لمفرل

شالبات الرف العاشخ في األردف.

الجراسي الثاني ،مغ العاـ ( )2018/2017لصالب

كتكػف أفخاد العيشة مغ ( )47شالبة في محافطة مأدبا

الدشة األكلى مغ شالب القدع.

ائيا إلى
اختيخكا بالصخيقة القرجية ،كقدسػا عذػ ً

الدراسات الدابقة

مجسػعتيغ احجاىسا :تجخيبية بمغ عجد أفخادىا ))22

أجخى أبػ لبغ] ، [28دراسة ىجفت الى بياف أثخ

شالبة درست كفق استخاتيجية سكامبخ ،كاألخخى

استخاتيجية سكامبخ في تشسية بعس ميارات التحكؽ

ضابصة ( )25شالبة درست كفق االستخاتيجية

األدبي كالتعبيخ الكتابي اإلبجاعي لجي شالب الرف

االعتيادية ،كقج استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي

األكؿ الثانػي ،تكػنت عيشة الجراسة التي تع اختيارىا

إلجخاء ىحه الجراسة ،كأضيخت نتائج الجراسة كجػد
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فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات أداء أفخاد

تقديع تمظ العيشة إلى مجسػعتيغ (ضابصة كتجخيبية)

الجراسة عمى جسيع ميارات الكتابة اإلبجاعية تعدى إلى

( )60شالبا ،بػاقع ( )30شالبا في كل مجسػعة ،كقج

متغيخ استخاتيجية التجريذ لرالح أداء شالبات

استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه

السجسػعة التجخيبية.

الجراسة ،كأضيخت نتائج الجراسة كجػد فخكؽ دالة

كأعج صالح ] ،[24دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ

إحرائيًّا مغ حيث الستػسط البعجي في درجات

بخنامج سكامبخ ) (SCAMPERفي تشسية ميارات

مقياس الجافعية لمتعمع بيغ تالميح السجسػعة التجخيبية،

التفكيخ اإلبجاعي لجي تالميح الرف الخامذ

كتالميح السجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة

األساسي ،كتكػنت السجسػعة التجخيبية مغ( )60شالبا

التجخيبية.

كشالبة ،مشيع ( )38شالبا كشالبة درسػا كفق

أما دراسة آؿ ثشياف [29]،فيجفت دراستيا لبياف أثخ

استخاتيجية سكامبخ ،كاألخخى ضابصة ( )22شالبا

بخنامج تجريبي قائع عمى استخاتيجيات سكامبخ في

كشالبة درسػا كفق االستخاتيجية االعتيادية ،كقج

تحديغ ميارات تػليج األفكار في التعبيخ الكتابي لجى

استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه

شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ بسجيشة

الجراسة ،كأضيخت نتائج الجراسة كجػد فخكؽ ذات

الخياض ،كتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع شالبات

داللة إحرائية بيغ متػسصات أداء أفخاد الجراسة عمى

جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ ،كسحبت عيشة

جسيع ميارات التفكيخ اإلبجاعي تعدى إلى متغيخ

عذػائية مغ مختمف كميات الجامعة مكػنة مغ ()31

استخاتيجية التجريذ لرالح أداء تالمحة السجسػعة

شالبة مغ مختمف التخررات ،كقج استخجمت

التجخيبية.

الباحث السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه الجراسة،

كىجفت دراسة العشدي] ،[21إلى الكذف عغ أثخ

كأضيخت نتائج الجراسة أف عيشة الجراسة حققغ

سكامبخ ( )SCAMPERفي

مدتػيات مختفعة مغ اإلتقاف لكل استخاتيجية ،مع

تجريذ العمػـ عمى تشسية الجافعية لمتعّمع لجى عيشة مغ

كجػد تفاكت في مدتػى اإلتقاف ،كتع الكذف عغ أثخ

الصالب السػىػبيغ بالرف الخامذ االبتجائي في

عالية لمبخنامج التجريبي.

استخجاـ

استخاتيجية

تع
مجيشة عخعخ بالسسمكة العخبية الدعػدية ،حيث ّ
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كأجخى الحارثي [30]،دراسة ىجفت الى معخفة أثخ

السرجر الخئيدي لتدكيجىع بالسعخفة بذأف الشفايات

استخجاـ بخنامج سكامبخ في تشسية حريمة مفخدات

الرمبة ،كأىسية السجارس في تعديد قيسة الشطافة،

المغة االنجميدية لجى شالب الرف األكؿ الستػسط

كالتخمز مغ الشفايات الرمبة ،كأف لػسائل اإلعالـ

في مجيشة مكة السكخمة ،كتكػنت عيشة الجراسة مغ

السخئية دك ار ىاما في اإلعالـ كالتػعية داخل السجتسع،

عيشة عذػائية مغ شالب الرف األكؿ الستػسط في

ككاف مدتػى رضا الصالب عغ خجمات جسع الشفايات

مجيشة مكة السكخمة بمغ عجدىسا ( )30شالب بػاقع

كبيخا ،كيعدى ىحا الى التجريذ باستخاتيجية سكامبخ.

( )30شالب لمسجػعة الزابصة ( )30شالبا لسجسػعة

كقجمت العذي [16] ،دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ

الجراسة التجخيبية ،استخجـ فييا السشيج شبو التجخيبي

استخجاـ استخاتيجية تػليج األفكار ()SCAMPER

إلجخاء ىحه الجراسة ،كقج أضيخت نتائج الجراسة أف

في التحريل كالتفكيخ اإلبجاعي في مادة الخياضيات

ىشاؾ فخكًقا ذات داللة إحرائية عغ مدتػى (0.05

لجى شالبات الرف الخامذ االبتجائي ،كتع اختيار

≥ (αبيغ التصبيقيغ القبمي كالبعجي لمسجسػعة الجراسة

شعبتيغ عذػائيا لتسثل أحجاىسا؛ السجسػعة التجخيبية

لرالح التصبيق البعجي لجى مجسػعة الجراسة

كبػاقع ( )24درست كفق استخاتيجية سكامبخ كاألخخى

كالختبار مفخدات المغة اإلنجميدية ،كفاعمية بخنامج

السجسػعة الزابصة ( )21شالبة درست بالصخيقة

سكامبخ في تحريل مفخدات المغة اإلنجميدية لجى

االعتيادية ،كبيحا فقج بمغ عجد أفخاد العيشة ()45

شالب الرف األكؿ الستػسط.

شالبة ،كقج اختارت الباحث السشيج شبو التجخيبي

كأجخى ىارماف ،ديميظ كميمخ ][31دراسة ىجفت الى

إلجخاء ىحه الجراسة ،كأضيخت نتائج الجراسة تفػؽ

بياف تأثيخ تقشية سكامبخ في رفع مدتػى الػعي فيسا

شالبات السجسػعة التجخيبية عمى شالبات السجسػعة

يتعمق بجسع كاستخجاـ الشفايات الرمبة كتكػنت عيشة

الزابصة في اختبار التحريل تفػؽ شالب ات

الجراسة مغ ( )65شالبا مغ شالب الدشة الثالثة مغ

السجسػعة التجخيبية عمى شالبات السجسػعة الزابصة

الجامعات الحكػمية في تخكيا ،استخجـ فييا السشيج

في اختبار التفكيخ اإلبجاعي.

شبو التجخيبي إلجخاء ىحه الجراسة ،كأضيخت نتائج ىحه

كأضيخت الشتائج كحلظ ال يػجج فخؽ ذك داللة

الجراسة إلى أف شالب العمػـ كصفػا السجارس بأنيا

إحرائية عشج مدتػى داللة ) )0.05بيغ متػسط
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درجات الصالبات الالتي درسغ كفق استخاتيجية تػليج

اإلبجاعية كمفيػـ الحات لجى عيشة أردنية مغ شمبة

األفكار ( )SCAMPERكمتػسط درجات الصالبات

ذكي صعػبات التعمع ،كتأثيخ ذلظ البخنامج عمى

الالتي درسغ كفق الصخيقة السعتادة في كل مدتػى

قجراتيع اإلبجاعية كمفيػـ الحات ،كبمغ عجد أفخاد

مغ مدتػيات التفكيخ اإلبجاعي الثالث (شالقة،

الجراسة ( )٧٩شالبا كشالبة ،كتع تػزيعيا عمػى

مخكنة ،أصالة( الختبار التفكيخ اإلبجاعي.

مجسػػعتيغ ،إحػجاىسا تجخيبية بمغ عجدىع (،)٧٩

كأجخت سمساف [20]،دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ

كاألخخى ضابصة بمغ عجدىع ( ،)٠٥كلتحقيق أىجاؼ

استخجاـ نسػذج التعمع التػليجي في تشسية التفكيخ

الجراسة تع استخجاـ قاـ الباحث بتصبيق استخاتيجية

االستجاللي كالتحريل في مادة الكيسياء لجى شالبات

سكامبخ

عمى

الرف األكؿ الثانػي بسكة السكخمة ،كتكػنت عيشة

االستخاتيجية.

بعج

أجخاء

بعس

التعجيالت

الجراسة مغ ) )56شالبة مغ شالبات الرف األكؿ

كأضيخت نتائج الجراسة كجػد أثخ الستخجاـ

الثانػي بسكة السكخمة مػزعة إلى مجسػعتيغ)34) :

استخاتيجية تػليج األفكار سكامبخ عمى مقياس القجرات

شالبة لمسجسػعة التجخيبية ك( )22شالبة لمسجسػعة

اإلبجاعية ،كال يػجج أثخ لمجشذ عمى الجرجة الكميػة

الزابصة ،كقج استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي

لسقيػاس القػجرات اإلبجاعية ،كال يػجج أثخ لمتفاعل بيغ

لتحقيق أىجاؼ الجراسة ،كأضيخت نتائج الجراسة تفػؽ

الجػشذ كالصخيقػة عمػى الجرجة الكمية لسقياس القجرات

السجسػعة التجخيبية عمى السجسػعة الزابصة في

اإلبجاعية ،كجػد أثخ الستخجاـ استخاتيجية تػليج

مقياس التفكيخ االستجاللي كاختبار التحريل الجراسي،

األفكار سكامبخ لسقياس مفيػـ الحات بالجرجة الكمية

ككجػد عالقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ

كالػجرجات الفخعية ألبعاده السختمفة باستثشاء البعج

متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية كالزابصة في

االجتساعي كالبعج األكاديسي.

التصبيق البعجي لسقياس ميارات التفكيخ االستجاللي

التعقيب على الدراسات الدابقة:

كاختبار التحريل الجراسي.

تشػعت مػضػعات الجراسات الدابقة كأغخاضيا

أجخى البجاريغ [23]،دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى

فبعزيا تشاكؿ أثخ استخجاـ سكامبخ في تشسية التحكؽ

أثخ بخنامج تػليج األفكار (سكامبخ) في تشسية القجرة

األدبي ،كتحديغ ميارة الكتابة االبجاعية ،كتحديغ
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ميارة تػليج االفكار مثل ] [29, 28, 22كجسيعيا

 .4إف ىحه الجراسة ىي الجراسة األكلى التي تشاكلت

في المغة كالعخبية ،بيشسا تشاكلت بعس الجراسات

أثخ استخاتيجية سكامبخ في التحريل كتشسية ميارات

كتعديد الجافعية في العمػـ كجراسة العشدي].[21

التػاصل بيغ الصالب كالسجرس كبيغ الصالب بعزيع

كالحع الباحث اف جسيع الجراسات كانت في عاكـ

بعزا.

مختمفة غيخ العمػـ الذخعية كجراسة الحارثي] [30في

كمغ ىشا جاءت الجراسة الحالية ،لتجعع ما جاءت بو

المغة االنجميدية ،كدراسة دنيا [16]،في الخياضيات،

الجراسات الدابقة ،بحيث تديع في إغشاء التخاث

كدراسة سمساف [20]،في الكيسياء.

التخاكسي لمسعخفة اإلندانية ،بإضافة ججيجة مختمفة

كقج تسيدت الجراسة الحالية عغ غيخىا مغ الجراسات

عسا جاءت بو الجراسات ذات الرمة ،فيي ليدت

ذات الرمة باآلتي:

تك اخ ار ليا ،كإنسا مكسمة ليا.

 .1استخجـ الباحث (استخاتيجية سكامبخ في التحريل

الطريقة واإلجراءات

كتشسية ميارات التػاصل) في مبحث فقو حجيث ()1

تشاكؿ الباحث كصفا ألفخاد الجراسة ،كالصخيقة التي تع

في جامعة القريع فتسيدت ىحه الجراسة بإضافة أثخ

اختيارىع بيا ،كألدكات الجراسة ،ككيفية التحقق مغ

استخاتيجية سكامبخ في تشسية ميارات التػاصل بيغ

صجقيا كثباتيا ،كسا يتزسغ عخضا إلجخاءات الجراسة

الصالب ،كىحا لع تدبق إليو مغ قبل في حجكد عمع

كمتغيخاتيا ،كالسعالجة اإلحرائية التي استخجمت،

الباحث.

كتحميل البيانات كالشتائج.

 .2تع تصبيق الجراسة عمى مقخر فقو حجيث ( )1كىػ

منهجية الدراسة

مقخر شخعي ،كالعيشة السدتيجفة :شالب كمية الذخيعة

تع استخجاـ السشيج شبو التجخيبي كالسشيج الػصفي

في جامعة القريع كليذ شالب مجارس كسا في

التحميمي في ىحه الجراسة ،كقج تع اختيار أفخاد الجراسة

الجراسات الدابقة.

لمسجسػعات التجخيبية كالزابصة بصخيقة قرجية لكبخ

 .3إف ىحه الجراسة ىي األكلى التي تشاكلت كمية

مجتسع الجراسة.

الذخيعة كالجراسات اإلسالمية في جامعة القريع

مجتمع الدراسة

كسجتسع لمجراسة.
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تتكػف كمية الذخيعة كالجراسات االسالمية مغ اربعة

( )32شالبا ،تسثل السجسػعة الزابصة ،كالتي درست

بخامج أكاديسية؛ الذخيعة :كيتبع لو قدسي الفقو

بالصخيقة االعتيادية.

كاالصػؿ ،كبخنامج الجراسات االسالمية :يتبع لو قدع

كقج تع اختيار كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية

القخآف كعمػمو ،كالدشة كعمػميا ،كالجعػة كالثقافة:

بجامعة القريع بصخيقة قرجية لتصبيق الجراسة

كالعقيجة كالسحاىب السعاصخة ،كالقخاءات كاالنطسة،

العتبارات عجة مشيا:

بعجد شالب بمغ ( )4500شالبا.

كػف الباحث مجرسا ليحا السقخر في الجامعة.

تكػنت أفخاد الجراسة مغ ( )58شالبا مغ الحكػر،

تػافخ عجد الذعب الكافية لصالب الدشة الثانية ،مسا

لصالب الدشة األكلى في بخنامج الجراسات اإلسالمية

سيل لمباحث إمكانية اختيار السجسػعات التجخيبية

بكمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية بجامعة القريع،

كالزابصة ،كسا يتستع مجرسػ قدع الدشة كعمػميا في

لمفرل الجراسي الثاني ،مغ العاـ (2018/2017ـ)

ىحه الكمية بكفاءة عالية كخبخة في التجريذ .كيػضح

كقج تػزعػا عمى شعبتيغ ،الذعبة األكلى كتزع ()26

الججكؿ ( )1تػزيع الصالب عمى الذعب حدب متغيخ

شالبا ،كتسثل السجسػعة التجخيبية األكلى ،كالتي

السجسػعة.

درست باستخاتيجية (سكامبخ) ،كالذعبة الثانية كتزع
ججكؿ ( )1تػزيع الصالب عمى الذعب حدب متغيخ السجسػعة.
االستخاتيجية
السجسػعة التجخيبية األكلى (استخاتيجية (سكامبخ)

الذعبة
1

العجد
26

السجسػعة الزابصة

1

32
58

السجسػع

أدوات ومواد الدراسة:

السقخر االجباري في بخنامج الجراسات اإلسالمية في كمية

كقج استخجـ الباحث لتحقيق أىجاؼ ىحه الجراسة

الذخيعة الجراسات اإلسالمية بجامعة القريع كتزع ىحه

األدكات التالية لمحرػؿ عمى البيانات الستعمقة بشتائجيا:
أكال :إعجاد الجركس

الػحجة الجركس اآلتية:
بياف أكؿ الػقت كآخخه ،كبياف شيء مغ أكقات الشيي

حيث قاـ الباحث بإعجاد الجركس كفق استخاتيجيات

عغ الرالة ،كحكع تحية السدجج ،كصفة األذاف ،كباب

سكامبخ ،كالصخيقة االعتيادية ،في مقخر الحجيث(،)1

شخكط الرالة ،كالسخأة البالغة ال ترمي إال بخسار ،كحكع
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االنحخاؼ اليديخ عغ القبمة ،كحكع السخكر بيغ يجي

الخصة الدمشية لتجريذ مػضػعات الفرل :حيث تع

السرمي ،كنيي السرمي عغ البراؽ كبياف صفتو عشج

تحجيج عجد السحاضخة الالزمة لمتجريذ ،كعجدىا ()12

الحاجة ،كحكع الرالة عشج حزػر الصعاـ أك مجافعة

محاضخة ،لسجة ثسانية أسابيع.

األخبثيغ ،كحكع بشاء السداجج عمى القبػر ،كحكع تحية

السػاد كاألدكات الالزمة لتجريذ مػضػعات الفرل.

السدجج.

صياغة محتػى الفرل في صػرة ( )12درسا كفقا

كلإلجابة عغ تداؤالت الجراسة ،كالتحقق مغ صحة
فخكضيا تع اتباع اإلجخاءات التالية:
-1صياغة مػضػعات "مقخر فقو حجيث  "1كفقا
الستخاتيجية سكامبخ:
إعجاد دليل عزػ ىيئة التجريذ :كذلظ لمفرل

الستخاتيجية سكامبخ ،بحيث يحجد لكل درس أىجافو
اإلجخائية ،كالػسائل التعميسية ،كخصة الديخ في الجرس،
كأساليب التقػيع.
قائسة ببعس السخاجع التي مغ السسكغ أف يدتعيغ بيا
عزػ ىيئة التجريذ كالصالب.

الجراسي الثاني مغ العاـ الجامعي 2018 /2017ـ،

إعجاد أكراؽ عسل الصالب :كاشتسمت عمى:

ليدتخشج بو في تجريذ مػضػعات مقخر فقو حجيث " 1

مقجمة مبدصة حػؿ استخاتيجية سكامبخ ،كبعس

كفقا الستخاتيجية سكامبخ لصالب السدتػى األكؿ ،كاشتسل

التعميسات السيسة التي يجب أف يتبعيا الصالب أثشاء

عمى:

التصبيق.
مقجمة :تتزسغ كصفا لمجليل كمكػناتو ،كنبحة عغ

استخاتيجية سكامبخ ،كأىسية تشسية ميارات التػاصل.
تػجييات كإرشادات لمسعمع :تػضح كيفية تشفيح
استخاتيجية سكامبخ ،كأمثمة ليا.
األىجاؼ العامة لتجريذ مػضػعات مقخر" فقو حجيث
.""1

األىجاؼ الدمػكية السعخفية كالػججانية كالسيارية.
األنذصة الخاصة بكل درس.
أساليب التقػيع :كاشتسمت عمى أسئمة مػضػعية،
كأخخى مفتػحة الشياية ،تتزسغ مذكالت كمػاقف تختبط
ببيئة الستعمسيغ كحياتيع.
قاـ الباحث بعخض خصػات إعجاد الجركس ،عمى
مجسػعة مغ السحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص،
لمػقػؼ عمى مجى مالءمة الخصػات لالستخاتيجية ،كقج تع
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إجخاء التعجيالت عمى خصػات الجركس حدب ما كرد مغ

استخجـ الباحث لقياس مدتػى تحريل الصمبة في
مقخر فقو الحجيث ( )1لمسدتػى االكؿ ،اختبا ار تحريال قاـ

السحكسيغ.
-2الحرػؿ عمى مػافقة رسسية مغ كمية الذخيعة
كالجراسات اإلسالمية لتصبق الجراسة في قدع الدشة

الباحث ببشائو ،كالتأكج مغ صجقو كثباتو( ،ممحق ،)2كقج تع
بشاء االختبار التحريمي كفقا لمخصػات اآلتية:

كعمػميا ،في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجامعي

تحميل السحتػى الجراسي.

2018 /2017ـ( ،ممحق.)3

صياغة األىجاؼ الدمػكية التي تغصي السحتػى

-3تييئة أعزاء ىيئة تجريذ فقو حجيث ()1

الجراسي.

كالسعشييغ بتجريذ أفخاد الجراسة في الفرل الجراسي الثاني

كقج تع تحجيج مدتػيات األىجاؼ السعخفية كفقا لحجع

مغ العاـ الجامعي 2018 /2017ـ ،كمقابمتيع ثالث

السادة العمسية ،كشبيعة السػضػعات ،كعجد السحاضخات

مخات ،لتعخيفيع بأىجاؼ الجراسة كأىسيتيا ،كمشاقذة محتػى

التي يذغميا السحتػى.

مقخر فقو حجيث ( )1معيع ،كقج أبجى أعزاء ىيئة تجريذ

كبعج االشالع عمى بعس أنػاع األسئمة السدتخجمة

استعجادا كبي اخ لمسداعجة في تشفيح الجراسة ،ك تع عقج لقاء

في العجيج مغ االختبارات ،تع اختيار نػع االختبار مغ

مع أعزاء ىيئة تجريذ الحيغ سيقػمػف بالتجريذ لتعخيفيع

متعجد ،حيث تعتبخ مغ أندب أنػاع األسئمة ،لسا ليا مغ

في آلية تػضيف استخاتيجية سكامبخ ،في مقخر فقو حجيث

مدايا ،مثل :كضػحيا ،كسخعة اإلجابة عشيا ،كسخعة

( )1لصالب الدشة الثانية ،كقج تع المقاء مع كل عزػ ىيئة

ترحيحيا ،كمػضػعيتيا التامة.

تجريذ عمى حجة ،بغخض االشسئشاف عمى مجى إتقانو لتشفيح

كقج ركعي في صياغة الستغ كضػح العبارة ،بحيث ال

استخاتيجية سكامبخ ،الخاص بالسجسػعات التي سيقػـ

تحتسل أكثخ مغ تفديخ ،كمخاعاة مدتػى الصمبة ،كعجـ تكخار

بتجريديا ،كبأىجاؼ السادة التعميسية ،كشخائق تشفيحىا.

الفقخة أكثخ مغ مخة ،كسا ركعي تػزيع اإلجابات الرحيحة

أدكات الجراسة:
ثانيا :االختبارات
-1االختبار التحريمي.

تػزيعا عذػائيا.
كقج تكػف االختبار التحريمي في بجايتو مغ ()30
فقخة مغ نػع االختيار مغ متعجد ،كيمي كل فقخة أربعة
بجائل ،كاحج مشيا فقط صحيح ،كقج شسمت األىجاؼ التي
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قاسيا االختبار جسيع جػانب السحتػى الجراسي ،كبعج بشاء

األسئمة ،كمجى مشاسبتيا لسدتػى الصمبة ،كمشاسبة البجائل

االختبار التحريمي ،قاـ الباحث باإلجخاءات التالية لقياس

في كل فقخة اختبارية ،ككضػح تعميسات اإلجابة.

ىجؼ االختبار.

كتع ترحيح إجابات الصمبة عمى االختبار ،كرصج

ثع قاـ الباحث بعخض االختبار عمى مجسػعة مغ

الجرجات لمسختيغ ،كتع حداب معامل ثبات االختبار،

السحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص ك (ممحق  )1يبيغ

باستخجاـ معادلة (ألفا كػرنباخ) السدتخجمة حاليا ،فبمغت

الرػرة الشيائية لالختبار بعج األخح بسالحطات السحكسيغ

قيسة الثبات ( )0.82كاعتبخت ىحه القيسة مقبػلة ألغخاض

حػؿ شسػؿ فقخات االختبار ،كمجى كضػحيا ،كالتصابق مع

الجراسة ،كقج أعصى الباحث الحخية الكاممة لمصمبة لإلجابة

اليجؼ ،كمدتػى الدؤاؿ الحي كضع فيو ،كسالمتو المغػية،

عغ األسئمة.

حيث بمغت بعج التحكيع ( )26فقخة( .ممحق.)3

كلقياس ثبات االختبار التحريمي ،قاـ الباحث بتصبيق

كسا تع حداب معامالت الرعػبة كالتسييد لكل فقخة

االختبار عمى عيشة استصالعية ،عجدىا ( )30شالبا ،مغ

مغ فقخات االختبار مغ خالؿ االختبار التجخيبي األكلي

غيخ أفخاد الجراسة ،كذلظ لمتأكج مغ كضػح الفقخات،

عمى عيشة استصالعية مغ خارج أفخاد الجراسة ،بمغ عجدىع

كمشاسبتيا لسدتػى الصمبة ،كمغ كضػح تعميسات اإلجابة،

( )30شالبا.

كمشاسبة البجائل في كل فقخة.

كبعج ترحيح اإلجابات ،تع حداب معامالت التسييد

ثع قاـ الباحث بحداب معامل الرعػبة ،كمعامل

لالختبار التحريمي ما بيغ ( ،)0.88 - 0.33كسا

التسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار ،بعج ترحيح

تخاكحت معامالت الرعػبة ما بيغ ()0.60 - 0.33

اإلجابات ،كتع ححؼ الفقخة التي قل معامل تسيدىا عغ

كتعتبخ الفقخة جيجة إذا تخاكحت صعػبتيا ما بيغ (– 0.2

( )0.20كزاد عمى (.)0.8

 ،)0.8كسا تعتبخ الفقخة غيخ جيجة إذا قل معامل تسيدىا عغ

-2ثبات كصجؽ استبانة تشسية التػاصل

( ،)0.2كزاد عمى (.)0.8

استخجـ الباحث لقياس مدتػى التػاصل لجى شمبة

كلحداب معامل الثبات لالختبار التحريمي ،قاـ

السدتػى األكؿ في (مقخر الحجيث ( )1استبانة قاـ الباحث

الباحث بتصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية غيخ أفخاد

ببشائو ،تكػف صػرتو الشيائية مغ ( )20فقخة ،بيجؼ قياس

الجراسة ،كعجدىا ( )39شالبا ،كذلظ لمتأكج مغ كضػح

أثخ استخاتيجيات سكامبخ كالصخيقة االعتيادية في التحريل،
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كتشسية ميارات التػاصل ،في (مقخر الحجيث( ،)1لجى شمبة

اليجؼ ،كسالمتيا المغػية( ،ممحق ،)1كقج تع تػزيع

السدتػى األكؿ بخنامج الجراسات اإلسالمية في كمية الذخيعة

االستبانة عمى الصالب في نياية الفرل.

الجراسات اإلسالمية بجامعة القريع.

الردق:
الرجؽ الطاىخي (صجؽ السحكسيغ) لمتحقق مغ

كقج اتبع الباحث اإلجخاءات التالية في بشاء استبانة

الرجؽ ألداة الجراسة قاـ الباحث بعخض االستبانة عمى

التػاصل:
تع تحجيج مدتػيات التػاصل (التػاصل بيغ الصالب
كالسجرس ،التػاصل بيغ الصالب).

مجسػعة مغ األساتحة مغ أصحاب الخبخة في عجد مغ
الجامعات ،حيث شمب مشيع ابجاء الخأي في عبارات

إعجاد قائسة باألىجاؼ التعميسية في (مقخر فقو
الحجيث( ،)1بيجؼ قياس ميارات التػاصل.

االستبانة كمجى مالءمتيا كانتسائيا لمبعج الخاص بيا،
كالرياغة السشاسبة كاجخاء أي تعجيالت ضخكرية ليا.

تست صياغة فقخات االستبانة ،بحيث تكػف الفقخة

صدق االتداق الداخلي:

الػاحجة كاضحة كمحجدة كسالسة مغ األخصاء المغػية.

لمتحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبانة

ثع قاـ الباحث بعخض االستبانة عمى مجسػعة مغ

تع حداب معامل االرتباط بيخسػف بيغ كل عبارة كالبعج

السحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص (ممحق ،)1كيبيغ

الحي تشتسي لو العبارة ،حيث يػضح الججكؿ التالي نتائج

الرػرة الشيائية لالستبانة بعج أخح مالحطات السحكسيغ

ىحا التحميل:

حػؿ شسػؿ فقخات االستبانة ،كمجى كضػحيا ،كالتصابق مع
كلبياف الفخكؽ اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية تع استخجاـ اختبار "ت" ،كالججكؿ( )1يػضح ذلظ.
رقع العبارة

قيسة معامل االرتباط

رقع العبارة

قيسة معامل االرتباط

1

**0,695

11

**0,780

2

**0,757

12

**0,772

3

**0,795

13

**0,750

4

**0,807

14

**0,914

5

**0,689

15

**0,843

6

**0,824

16

**0,787

7

**0,572

17

**0,729

8

**0,767

18

**0,789

9

**0,595

19

**0,713

10

**0,663

20

**0,740

** يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ()α ≤ 0001
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تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أف جسيع
العبارات قج ارتبصت مع البعج ارتباشات ذات داللة إحرائية

( 0084؛  )0086ككالىسا لو داللة إحرائية عشج مدتػى
الجاللة (.)α ≤ 0001

عشج مدتػى الجاللة ( ،)α ≤ 0001كىحا مؤشخ عمى
االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبانة.

كىحا مؤشخ عمى صجؽ االستبانة كصالحيتيا لمتصبيق
في الجراسة الحالية.

كسا تع حداب معامل االرتباط بيخسػف بيغ كل بعج

الثبات:

مغ أبعاد االستبانة كالجرجة الكمية لالستبانة ،كقج بمغ معامل

لمتحقق مغ ثبات االستبانة قاـ الباحث بحداب معامل

االرتباط لمبعج األكؿ كالثاني مع الجرجة الكمية عمى التختيب

الثبات كخكنباخ ألفا لبعجي االستبانة كاالستبانة الكمية
كيػضح الججكؿ التالي قيع معامل الثبات ليا:

الجدول ( )2قيع معامل الثبات كخكنباخ ألفا لالستبانة
البعج

قيسة ألفا

البعج األكؿ

90022

البعج الثاني

91.21

االستبانة الكمية

93018

تػضح الشتائج في الججكؿ الدابق أف قيع معامالت

تصبيق

الثبات لالستبانة مختفعة ،كىحا مؤشخ عمى ثبات االستبانة

باستخاتيجية:

كصالحيتيا لمتصبيق ألغخاض الجراسة الحالية.

 استخاتيجية سكامبخ. )4القياس البعجي ،كذلظ بتصبيق االختبار التحريمي

إجراءات الدراسة
السعالجة اإلحرائية:

بعج الفخاغ مغ تجريذ الػحجة مػضػع الجراسة.
 )5جسع البيانات كتحميميا ،باستخجاـ تحميل التبايغ

كلإلجابة عغ أسئمة الجراسة تع استخجاـ السعالجات
اإلحرائية اآلتية:

األحادي (.)ANOVA
 )6قاـ الباحث باستخخاج ( ،)tالسعامل اإلحرائي

السجسػعات التجخيبية ،كىي شعبتيغ مغ شالب
السدتػى األكؿ مغ شالب الجراسات اإلسالمية ،في كمية
الذخيعة كالجراسات اإلسالمية بجامعة القريع ،لمعاـ
الجامعي (1439/ 1438ق).

التجخبة

بتجريذ

السجسػعات

التجخيبية

بيغ:
O1-O2
O3 - O 5
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 قاـ الباحث باستخجاـ ( )1-way-ANOVAإذا لعتطيخ فخكؽ.
 قاـ الباحث باستخجاـ ( )ANCOVAإذا كاف ىشاؾفخكؽ.

 التحريل في مقخر فقو حجيث(.)1 ميارة التػاصل في مقخر فقو حجيث(.)1ترميم الدراسة
G2 O1 O2 ×2 O3 O4

كسا استخجـ الباحث اختبار شيفيو ( )shefehلمسقارنة
البعجية ،كمغ ثع استخالص الشتائج.
ترسيع الجراسة كمتغيخاتيا
تقػـ ىحه الجراسة عمى السشيج شبو التجخيبي ،كقج

G3 O1 O2 _ O3 O4
حيث تذيخ الخمػز الدابقة إلى اآلتي:
اختبار التحريل القبميO1 :
استبانة ميارة التػاصل القبميO2 :

استخجـ ترسيع االختبار القبمي– البعجي لمسجسػعات غيخ

اختبار التحريل البعجيO3 :

الستكافئة ،كقج تزسشت الجراسة جانبيغ رئيديغ ىسا:

استبانة ميارة التػاصل البعجيO4 :

-1قياس أثخ استخاتيجيتي تجريذ ،عمى قجرة الصمبة
عمى التحريل.

استخاتيجية سكامبخ× 1:
تكافؤ المجموعات:

-2قياس أثخ استخاتيجيتي تجريذ ،عمى تشسية ميارة

لمتحقق مغ تكافؤ السجسػعات تع استخخاج الستػسصات

التػاصل لجى شالب الجراسات اإلسالمية ،في كمية الذخيعة

الحدابية كاالنحخافات السعيارية لتحريل شمبة كمية الذخيعة

كالجراسات اإلسالمية بجامعة القريع ،لمعاـ الجامعي

في مادة فقو حجيث( )1القبمي تبعا لستغيخ السجسػعة

(2018/2017ـ) في مقخر فقو حجيث(.)1

(تجخيبية ،ضابصة) ،كلبياف الفخكؽ اإلحرائية بيغ

كقج تزسشت الجراسة الستغيخات التالية:

الستػسصات الحدابية تع استخجاـ اختبار "ت" ،كالججكؿ()3

-1الستغيخات السدتقمة :كىي استخاتيجية التجريذ،

يػضح ذلظ.

كتتكػف مغ مدتػييغ:
استخاتيجية سكامبخ.

كلمتحقق مغ تكافؤ العيشات لمجراسة قاـ الباحث
بحداب اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة لمفخؽ بيغ االختبار

الصخيقة االعتيادية.

القبمي لكال السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة ،كيػضح

-2الستغيخ التابع ،كيذسل اآلتي:

الججكؿ التالي نتائج ىحا التحميل:
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الجدول ( )3اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة لمفخؽ بيغ االختبار القبمي لمسجسػعتيغ
الستػسط

الستغيخ

السجسػعة

العجد

االختبار

الزابصة

32

7037

التجخيبية

26

6074

القبمي

الفخؽ بيغ

الحدابي

الجاللة

قيسة

الستػسصيغ

(ت)

اإلحرائية

0063

10419

00162

تػضح الشتائج في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج داللة

ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في التحريل

عشج مدتػى الجاللة ( ) 0.05 ≤αإحرائية لمفخؽ بيغ أداء

الفػري كالسؤجل في فقو الحجيث ( )1لجى شالب جامعة

السجسػعتيغ عمى االختبار القبمي كىحا مؤشخ عمى أف

القريع؟
لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب اختبار (ت)

السجسػعتيغ متكافئتاف ،كيسكغ السزي في إجخاءات

لمعيشات السدتقمة لكل مغ التحريل الفػري كالسؤجل عمى

الجراسة.

االختبار البعجي ،كيػضح الججكؿ التالي نتائج ىحا التحميل:

الشتائج الستعمقة بإجابة الدؤاؿ األكؿ:

الجدول ( )4اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة لمكذف عغ أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في التحريل الفػري كالسؤجل

في فقو الحجيث ( )1لجى شالب جامعة القريع

الستػسط

الستغيخ

السجسػعة

العجد

التحريل
الفػري

الزابصة

32

9073

التجخيبية

26

10070

التحريل

الزابصة

32

8096

التجخيبية

26

10096

السؤجل

الفخؽ بيغ الستػسصيغ

الحدابي

قيسة

الجاللة

(ت)

اإلحرائية

0097

2037

*0002

2000

3098

*0001

* يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ()α ≤ 0005
** يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ()α ≤ 0001
تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أنو يػجج
فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة في

السؤجل ( )3098كىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج
مدتػى الجاللة (.)0001

االختبار البعجي لكل مغ التحريل الفػري كالتحريل

ككافقت ىحه الجراسة دراسة أبي لبغ [28] ،في أف

السؤجل بيغ مجسػعتي الجراسة التجخيبية كالزابصة تعدى

استخاتيجية سكامبخ ساعجت الصالب عمى تػليج أفكار ججيجة

الستخاتيجية سكامبخ .حيث بمغت قيسة اختبار (ت) لمفخؽ

كالبجيمة ،كشخح أسئمة تتصمب مغ الصالب التفكيخ فيسا كراء

بيغ الستػسصيغ في التحريل الفػري ( )2037كىي قيسة

الشز؛ ساعجتيع عمى تشسية مياراتيع كقجراتيع عمى التفكيخ

ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ( ،)0002كبمغت

كفتح آفاقو ،كتشسية الخياؿ ،كبخاصة الخياؿ اإلبجاعي،

قيسة اختبار (ت) لمفخؽ بيغ الستػسصيغ في التحريل

كتذكيل الرػر الحىشية التي ليذ ليا كجػد فعميا ،أي القجرة
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عمى رؤية غيخ السخئي ،فالخياؿ االبتكاري لو قػة دافعة كراء

ككافقت دراسة الحارثي] ،[30في إف استخجاـ

االبتكار لجى الستعمسيغ :حيث ساعج عمى اكتذاؼ الحمػؿ

استخاتيجية سكامبخ جعمت شالب السجسػعة التجخيبية

االبتكارية ،التي أدت إلى اكتذافات ججيجة.

يذاركػف بشذاط كحخية في شخح أفكارىع كمشاقذة

ككافقت دراسة نجع الجيغ] [5كدراسة الغامجي[32]،

حمػؿ السذكالت السختمفة ،مسا أدى إلى استيعاب

في تعميسيع عمى مسارسة أساليب تػليج األفكار الستزسشة

كفيع السعخفة العمسية كدمجيا بديػلة في بشيتيع

باستخاتيجية سكامبخ ،كعدزت لجييع مفيػـ الحات ،كأكججت

السعخفية ،كمعالجتيا لتػليج أفكار ججيجة كارتباط

مدتػيات عالية مغ الصسػح كاثارة حب االستصالع كبشاء

التحريل بسيارات التػاصل ،في حيغ أدت شخيقة

ركح الجساعة ،كزيادة فتخات االنتباه لجى الصالب.

التجريذ التقميجية الستبعة مع السجسػعة الزابصة إلى

ككافقت كل مغ دراسة دمحم كدراسة بصخس ][33,34

تحريل دراسي أقل مغ شالب السجسػعة التجخيبية

في تحفيد األفكار كالتغمب عمى التحجيات التي يػاجييا

لمسادة العمسية.

الصالب ،كلديػلة استخجاميا كفعاليتيا في نفذ الػقت.

النتائج المتعلقة بإجابة الدؤال الثاني:

كاستشادىا عمى فكخة أف كل شيء ججيج ىػ تصػيخ لذيء

ما أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في تشسية ميارة

مػجػد .كالتقميل مغ السمل الحي يذعخكف بو عشج التجريذ

التػاصل بيغ الصالب في فقو الحجيث ( )1لجى شالب

بالصخيقة السعتادة ،مسا انعكذ عمى حساسيع لمتعمع،

جامعة القريع؟

كتخكيدىع كانتباىيع أثشاء السػاقف التعميسية ،كمغ ثع عمى

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب اختبار (ت)

استيعاب كتحكخ السادة التعميسية في اختبار التحريل

لمعيشات السدتقمة لمفخؽ بيغ ميارة التػاصل بيغ الصالب في

الجراسي ،بعكذ السجسػعة الزابصة التي شعخت بالسمل مغ

السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة بعج التجريب ،كيػضح

الصخيقة التقميجية ،كفزل شالبيا تأجيل مخاجعة السادة

الججكؿ التالي نتائج ىحا التحميل:

الجراسية لالختبارات الشيائية بيجؼ اجتياز االختبار ،كمغ
ثع ضيخت الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ.
الجدول ( )5اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة لمكذف عغ أثخ استخجاـ استخاتيجية سكامبخ في تشسية ميارة التػاصل بيغ

الصالب في فقو الحجيث ( )1لجى شالب جامعة القريع
الستغيخ

السجسػعة

العجد

الستػسط

الحدابي

الفخؽ بيغ الستػسصيغ

قيسة

(ت)
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ميارة

التػاصل

الزابصة

30

1045

التجخيبية

27

3077

34084

2031

**0000

** يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ()α = 0001
ـ

العبارات

الستػسط الحدابي

االنحخاؼ السعياري

6

أعبخ عغ أرائي تجاه اآلخخيغ بذكل جيج

4.68

0.48

1

استخجـ العبارات الرحيحة كالسشاسبة في تػاصمي

4.64

0.49

3

اجعل حجيثي دقيقا كمختر اخ ككاضحا

4.64

0.49

8

أتػاصل في الداعات السكتبية

4.57

0.50

9

أتػاصل عبخ كسائل التػاصل االجتساعي

4.57

0.57

7

أق أخ في مػضػع الشقاش قبل الحػار كالسشاقذة

4.54

0.58

2

استخجـ أسمػب تجكيغ السالحطات في الحػارات كالشقاشات

4.50

0.51

5

أحاكؿ إعجاد األسئمة السشاسبة قبل السشاقذة .

4.50

0.58

4

اعتسج عمى التػاصل غيخ المفطي في حػاراتي كنقاشاتي

4.36

0.62

17

أشارؾ في األحاديث كالشقاشات بذكل جيج

4.64

0.56

19

أتػاصل عبخ كسائل التػاصل االجتساعي

4.64

0.49

20

أناقر اآلخخيغ بثقة

4.64

0.56

10

أتػاصل مع اآلخخيغ بفعالية

4.61

0.57

16

استخجـ ميارات االتراؿ الجدسي بفعالية

4.61

0.63

12

استخجـ االتراؿ السباشخ مع اآلخخيغ

4.57

0.50

18

أنرت أكال ،كأتأكج مغ فيسي قبل الخد عمى الستحجث

4.50

0.51

11

أفكخ فيسا سأقػلو قبل أف أتحجث مع اآلخخيغ

4.46

0.58

15

اتقبل ردكد أفعاؿ اآلخخيغ تجاه شخيقة اترالي

4.46

0.51

13

استخجـ كسائل التقشيات الحجيثة لالتراؿ بأقخاني

4.43

0.57

14

احرل عمى السعمػمات مغ الذخز السشاسب.

4.43

0.63

تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أنو يػجج
فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة حػؿ
تشسية ميارة التػاصل بيغ الصالب بيغ السجسػعتيغ التجخيبية

كيسكغ إرجاع داللة الفخكؽ لرالح استخاتيجية سكامبخ
حيث كافقت ىحه الجراسة دراسة صبخي ،كالخكيشي [35] ،في
تشسية ميارة التػاصل كإلى اإلجخاءات السختمفة التي يقػـ بيا

ى
كالزابصة تعد الستخاتيجية سكامبخ ،حيث بمغت قيسة الصالب أثشاء تصبيق االستخاتيجية كمغ ىحه االجخاءات:
(ت) لمفخؽ بيغ الستػسصيغ ( )34084كالجاللة اإلحرائية
بمغت (.)0000
حيث احتمت الفقخة رقع ( :)6أعبخ عغ أرائي تجاه
اآلخخيغ بذكل جيج ،السختبة األكلى ،بيشسا احتمت الفقخة رقع
( :)1استخجـ العبارات الرحيحة كالسشاسبة في تػاصمي،
السختبة الثانية ،كاحتمت الفقخة رقع ( )3اجعل حجيثي دقيقا
كمختر اخ ككاضحا :السختبة الثالثة.

استخجاـ عجد مغ األسئمة السحفدة التذجيعية لتػليج األفكار
ذات العالقة بالسكػف كتفديخه :مسا ساعج الصالب عمى
التػاصل كالسذاركة كالسشاقذة ،كتػليج أكبخ عجد مسكغ مغ
األفكار كفي كقت أقل.
ككافقت دراسة أبػ لبغ [28] ،في مداعجة الصالب
عمى إنتاج أكبخ عجد مغ األفكار كالحمػؿ الخيالية السبتكخة

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
26

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 August Vol.4 No8

كتعجيل األفكار كالسعمػمات السدبقة السصمػب تعجيميا برػرة

 .3التأكيج

عمى

أعزاء

ىيئة

التجريذ

بتزسيغ

متعجدة مختمفة ،نط اخ لتعجد السكػنات مغ تغييخ كاستبجاؿ

محاضخاتيع أنذصة مرسسة بيجؼ إعساؿ الحىغ

كتكبيخ كترغيخ كازالة كغيخىا ،كذلظ يتزح في قجرة الصالب

كتشسية التفكيخ.

عمى التػاصل في حػاره مع نفدو قبل اإلجابة ،كالتػاصل مع

مقترحات الدراسة

زمالئو الصالب؛ مغ خالؿ الحػار كالسشاقذة ،كالتػاصل مع

البحػث السقتخحة:

أعزاء ىيئة التجريذ.
ككافقت دراسة نجع الجيغ] Najm El Din [5في

في ضػء نتائج الجراسة الحالية ،يسكغ اقتخاح
الجراسات كالبحػث التالية:

تخكيد استخاتيجية(سكامبخ) عمى ايجابية الصالب كنذاشو مغ

 .1إجخاء دراسات شبيية بالجراسة الحالية عمى شالب

خالؿ اعتسادىا عمى أكثخ مغ حاسة مغ الحػاس الخسذ،

مخاحل تعمى مية مختمفة ،كفي مقخ ارت دراسية

كبخنامج اختخاع لتصػيخ السشتجات كسجالت لمتعمع كأركاف

أخخى.

بيئية كإعالنات لتبادؿ األفكار أثشاء التعمع ،ككحلظ االعتساد  .2إجخاء دراسات شبيية بالجراسة الحالية تتشاكؿ متغيخات
عمى العخض السخئي الدسعي لمسحتػي بأسمػب مذػؽ كجحاب

تابعة أخخى ،مثل :التفكيخ الشاقج ،أك التفكيخ التأممي ،أك

النتباه الصالب.

ميارات ما كراء السعخفة ،أك ميارات حل السذكالت
اإلبجاعي ،أك السيػؿ العمسية ،أك الجافعية لإلنجاز.

التوصيات:
تتمخز تػصيات الباحث في ضػء نتائج الجراسة فيسا
يمي:
 .1الجامعات :تجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى استخجاـ
استخاتيجية سكامبخ ،كغيخىا مغ االستخاتيجيات الجاعسة
لسيارات التفكيخ كتشسية ميارات التػاصل.

 .3إجخاء دراسة لمتعخؼ عمى أفزل السسارسات التجريدية
الجاعسة لسيارات التفكيخ كتشسية ميارات التػاصل في
فرػؿ العمػـ الذخعية.
 .4فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى استخاتيجيات سكامبخ
في تشسية السمكة الحجيثية لجى شالب كمية الذخيعة
كالجراسات اإلسالمية.

 .2الجامعات :ضخكرة االىتساـ بتشسية ميارات التػاصل،
كتػفيخ البيئة التعميسية السشاسبة لحلظ.
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 كضع ترػر مقتخح لسحتػى مشاىج عمػـ الحجيث في.6 ) فيSCAMPER(  دراسة أثخ استخاتيجية سكامبخ.5
.ضػء اجخاءات استخاتيجية سكامبخ لمسخحمة الجامعية

تشسية متغيخات أخخي كسيارات حل السذكالت كالبحث
. كلسخاحل تعمسية مختمفة،العمسي
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Part 1 (Breadth) in Developing Creative
Thinking in a Female Students with
Learning Difficulties
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فاعمية بخنامج الكهرت لتعميم التفكيخ الجدء
األول(تهسعة اإلدراك) في تنمية التفكيخ اإلبجاعي لجى
الظالبات ذوات صعهبات التعمم
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Abstract: The aim of this study is to
explore the effectiveness of the CoRT
program(Part I -Breadth) on the
development of creative thinking skills of
students with learning difficulties. To
achieve this goal, the researchers used the
Quasi-experimental approach, which aims
to find out the effect of the independent
variable on the dependent variable. The
sample has been purposely selected so
that it consisted of female students with
learning difficulties in the upper
elementary grades at Najd National
Schools in Riyadh. The number of
participants was (20) students, divided
into two equal groups: experimental group
(10 students) and control group (10
students).The program has been applied
over (30) periods and lasted for(30)
consecutive days. The results have
revealed the effectiveness of the CoRT
program (Part I- Breadth) on the
development of creative thinking skills of
students with learning difficulties.
Keywords: Creative thinking, CoRT,
perception, and learning disabilities

 يتسثل اليجؼ مغ الجراسة الحالية الكذف عغ:الممخص
)فاعمية بخنامج الكػرت (الجدء األكؿ – تػسعة اإلدراؾ
اإلبجاعي لجػ شالبات

عمى تشسية ميارات التفكيخ

 كلتحقيق ىحا اليجؼ استخجـ الباحثاف،صعػبات التعمع

السشيج شبو التجخيبي الحؼ ييجؼ لسعخفة أثخ الستغيخ
 فقج تع اختيار عيشة الجراسة،السدتقل عمى الستغيخ التابع
بالصخيقة القرجية بحيث تكػنت العيشة مغ الصالبات
ذكات صعػبات التعمع في الرفػؼ االبتجائية العميا في

مجارس نجج األىمية بسجيشة الخياض كقج بمغ عجد

 تع تقديسيغ إلى مجسػعتيغ،) شالبة20(العيشة
كمجسػعة،)شالبات10(  مجسػعة تجخيبية،متكافئتيغ
)30( كقج تع تصبيق البخنامج بػاقع،)شالبات10( ضابصة

 كقج أسفخت،) يػماً متتالية30(حرة استسخت لسجة

تػسعة-الشتائج عغ فاعمية بخنامج الكػرت (الجدء األكؿ
اإلدراؾ) عمى تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجػ

.شالبات صعػبات التعمع

 صعػبات، اإلبجاع، الكػرت، التفكيخ اإلبجاعي:الكممات المفتاحية

. تػسعة اإلدراؾ،التعمع
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ك تػضيفيا في حياتو اليػمية ،كبيحا نزسغ أف

المقجمة

خمق هللا اإلنداف ككىبو العجيج مغ الشعع التي

تسيده عغ باقي السخمػقات ،كمغ ىحه الشعع التي
ميد هللا بيا اإلنداف نعسة التفكيخ كالتي يقػؿ عشيا
العمساء :بأف جػىخ اإلنداف يبشى عمى الفكخ الحؼ

يحسمو ،كمسا الشظ فيو أف لكل إنداف شخيقتو

الصالب انتقل مغ الدصحية في التفكيخ إلى الفيع
كالتجبخ كالتفكيخ.

كمغ جانب أخخ فقج أكجت البمػشي()2014

أف معطع الجراسات تؤكج عمى أف فذل الصالب في
تشسية ميارات التفكيخ يسثل سبباً أساسياً في ضيػر

الخاصة في التفكيخ التي تسيده عغ غيخه ،كيعػد

صعػبات التعمع كالتعثخ في الجراسة ،فالػاقع يذيج

عجيجة مشيا :نسط التشذئة كالجافعية كالقجرات العقمية

الرعػبة ،كأنيع لغ يتسكشػا مغ التقجـ األكاديسي

ىحا االختبلؼ بيغ الشاس في شخؽ التفكيخ لعػامل
كالسدتػػ

التعميسي

كغيخىا

مغ

العػامل(العتػـ،الجخاح،بذارة. )2011،
فالتفكيخ نعسة ربانية مغ أعطع نعع هللا التي
التعج كال تحرى ،ككمسا استخجـ اإلنداف ىحه

أف ذكؼ صعػبات التعمع يرفػف التعميع بأنو بالغ
بدبب تاريخيع الحافل بخبخات الفذل ،كمغ ىحا
السشصمق يعتبخ شبلب صعػبات التعمع مغ أكثخ
فئات التخبية الخاصة بحاجة الى تعميع ميارات
حيث

التفكيخ

أنيع

ال

يدتصيعػف

تػضيف

استخاتيجيات التفكيخ بذكل عفػؼ مسا يؤدؼ لفقجىع

كسعادة في حياتو ،حتى أف
الشعسة زاد عمساً كتفك اًخ
ً
هللا سبحانو كتعالى أثشى عمى السفكخيغ أصحاب

الديصخة عمى الحات كالتي بجكرىا تؤدؼ إلى تقميل

العقػؿ الشيخة في قػلو تعالى(:كما يحكخ إال أكلػ

االستيعاب ،عمى الخغع مغ أف ىؤالء الصبلب لجييع

األلباب)(سػرة البقخة ،)269،فالتفكيخ ىػ حياة
العقل كسا أف الخكح ىي حياة الجدج ،ك اإلنداف
السفكخ يشتقل بفكخه مغ مخحمة التقميج إلى مخحمة

االستقبلؿ في التفكيخ ،كيدتصيع اإلنداف تصػيخ
تفكيخه كتشسيتو مغ خبلؿ التعميع كالتجريب السكثف،
كقج أشار خصاب( )2008أف التفكيخ ىػ عبارة عغ
ميارات يكتدبيا اإلنداف كيتقشيا عغ شخيق التعميع
كالتجريب ،فمحلظ أعتبخ التفكيخ ميارة أساسية البج
مغ غخسيا كتعميسيا ألبشائشا الصبلب مشح الرغخ،
ألف تعميع الصمبة ميارات التفكيخ ستداعجىع عمى
الشجاح السجرسي كالتكيف مع متصمبات العرخ

كتحقيق التقجيخ الحاتي ،فالجسػد كالخكػد في أساليب
التعميع الدابقة القائسة عمى مبجأ التمقيغ كالحفع
أصبح مغ مخمفات العرػر الدابقة؛ كذلظ لفذميا

الحريع في الترجؼ لستصمبات العرخ كمػاكبة

االنفجار التقشي كالسعخفي ،كحتى نزسغ جػدة
السخخج التعميسي يجب أف يدعى الصالب إلى
اكتداب السعمػمة عغ شخيق البحث عغ مرادرىا

القابمية لتعمع تمظ السيارات إذا ما قجمت ليع بصخيقة
مشاسبة.
لقج كخس عمساء الشفذ كالتخبية جيجاً كبي اًخ مشح

عاـ  1950لجراسة التفكيخ اإلبجاعي كالسبجعيغ
باعتبار أف ىحا الشػع مغ التفكيخ يسثل حاجة مغ

الحاجات األساسية كالسمحة لجػ السجتسعات مغ
أجل تشسية كتصػيخ كاستغبلؿ ثخكاتيا كشاقات
أبشائيا الكامشة في كل مجاالت الحياة ،ألف األفخاد

السبجعيغ يقػمػف بأدكار ميسة في تصػيخ
مجتسعاتيع

كتشسيتيا

في

شتى

السجاالت(العبادؼ.)2008،
كتشطخ(ناديا،متخجع)1998،

إلى

التفكيخ

عمى أنو ميارة ذىشية مغ السسكغ أف تتحدغ

كتتصػر مع التجريب كالسخاس كالتعمع ،كليحا فقج
تعجدت كتشػعت البخامج ك االتجاىات الشطخية
كاألدبية التي تشاكلت مػضػع التفكيخ ،كمغ ىحه
البخامج بخنامج Cognitive Research Trust

كاخترارىا( )CORTكالحؼ يعشي مؤسدة البحث

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
22

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 August Vol.4 No8

السعخفي الحؼ أنذأه العالع  De Bonoفي كامبخج

في كثيخ مغ األحياف إلى التذكيظ

عاـ  1969ـ ،كذلظ العتباره مغ أكثخ البخامج

السعمػمات التي يقجمػنيا باإلضافة الى أنو يػقعيع

استخجاماً في مقخرات التعميع السباشخ ،فقج أكضحت
بحيخؼ( )2011أف بخنامج( )CORTمشيجاً عمسياً

في الكثيخ مغ السذاكل (.)Al Zyoudi ,2009

أثبت فاعمية عالية مغ خبلؿ مخكنتو ككضػحو

كسيػلة تصبيقو ،كيتزسغ ىحا البخنامج كثي اًخ مغ

في صحة

كمغ ىحا السشصمق يتصمع العاممػف في مجاؿ

صعػبات التعمع إلى أف يربح الصمبة ذكؼ
صعػبات التعمع قادريغ عمى التعامل مع كافة

األمثمة كالسػاقف السشبثقة مغ الحياة العسمية ،كيسكغ

ميارات التفكيخ اإلبجاعي بفاعمية ،كلعل ىحه الخصػة

مذكمة الجراسة

عمى التغمب عمى الرعػبات التي سػؼ تػاجييع

تصبيقو برػرة مدتقمة عغ السػاد الجراسية.

ستديع في تعديد مفيػـ الحات لجييع ،كتداعجىع

مغ السبلحع في اآلكنة األخيخة كجػد

في حياتيع العادية بذكل عاـ كفي حياتيع الجراسية

مجسػعة مغ الجراسات كالبحػث التخبػية قج تشاكلت

كبلً مغ

مػضػع تعميع التفكيخ االبجاعي لجػ الصمبة
السػىػبيغ بذكل عاـ كالصمبة العادييغ بذكل
خاص ،إال أف ىشاؾ القميل مغ الجراسات التي

تشاكلت تعميع التفكيخ االبجاعي لمصمبة ذكؼ صعػبات
التعمع(خصاب.)2008،
الباحثاف مجسػعة مغ الجراسات األجشبية التي

تشاكلت تجريذ ميارات التفكيخ اإلبجاعي كالتفكيخ
الشاقج كحل السذكبلت لمصمبة العادييغ كمشيا:
(

2008

جابيغ( )Jaben, 1985كاكليشذيظ ( Olenachak

 ), 1995أنو عشج تصبيق بخامج لتشسية التفكيخ
اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع فإنيا

تعصي نتائج ايجابية كمثسخة .
كقج أشار خصاب( )2008إلى أف محاكلة

كمغ خبلؿ مخاجعة األدب الدابق ،كجج

,Karen,

بذكل خاص ،كىحا ما

أكجه

&

sidorchuke

ريتذي في عاـ ( )1999ىي السحاكلة األكلى مغ
نػعيا في إدخاؿ بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ
اإلبجاعي لمصمبة ذكؼ صعػبات التعمع ،كسا أف
دراسة خصاب في عاـ( )2004تعج ىي الجراسة

األكلى في الػشغ العخبي التي تشاكلت مػضػع

تعميع التفكيخ باستخجاـ بخنامج الكػرت لمصمبة ذكؼ

 ،)Khomenko,2009كىشاؾ أيزاً مجسػعة مغ
الجارسات العخبية كالتي قامت بجراسة ميارات

صعػبات التعمع ،ثع جاءت بعجىا بعس الجراسات

تجريذ التفكيخ اإلبجاعي عمى الصمبة العادييغ أيزا

في بعس السجف العخبية كالتي تحجثت عغ تشسية

.2007عبجاألميخ.2007،السصيخؼ.)2013،

كمشيا ( :جخكاف كالعبادؼ .2014،شعباف2012،

كمشيا(:العشدؼ.2002،زمدمي.2004،العتيبي،

كمغ جانب آخخ يكاد يتفق معطع السعمسيغ

عمى أف تعميع ميارات التفكيخ اإلبجاعي لمصمبة ذكؼ
صعػبات التعمع تعتبخ ميسة صعبة؛ ألف الصمبة

ذكؼ صعػبات التعمع ال يدتصيعػف التفكيخ بذكل

خبلؽ ،فيع في كثيخ مغ األحياف يدتػعبػف
السعمػمات كاألفكار كالحجج عمى مدتػػ ممسػس

مغ دكف االنخخاط في ميارات التفكيخ العميا ،كىحا
السيل نحػ التفكيخ السمسػس مغ السسكغ أف يؤدؼ

التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع

.عكاشة.)2009،
كانصبلقاً مغ أىسية تفعيل بخامج تشسية ميارات
التفكيخ اإلبجاعي لمصمبة ذكؼ صعػبات التعمع
حاكلت الجراسة الحالية استقراء فاعمية بخنامج
الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة اإلدراؾ)
في تشسية التفكيخ اإلبجاعي(األصالة كالصبلقة
كالسخكنة كالتفاصيل) لجػ شالبات الرفػؼ

االبتجائية العميا مغ ذكات صعػبات التعمع في مجيشة
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ما فاعمية استخجاـ بخنامج الكػرت(الجدء األكؿ-

كبشاء عمى ذلظ فقج تست صياغة مذكمة
الخياض،
ً
الجراسة بصخح الدؤاؿ الخئيدي التالي:

تػسعة اإلدراؾ) عمى تشسية ميارات التفكيخ

ما فاعمية استخجاـ بخنامج الكػرت(الجدء األكؿ-

اإلبجاعي(األصالة ،الصبلقة ،السخكنة ،التفاصيل)

تػسعة اإلدراؾ) عمى تشسية ميارات التفكيخ
اإلبجاعي(األصالة ،الصبلقة ،السخكنة ،التفاصيل)

لجػ شالبات السخحمة االبتجائية العميا مغ ذكات
صعػبات التعمع في مجيشة الخياض؟

أولا -األىمية العممية
 حجاثة تصبيق بخنامج الكػرت عمى شمبةصعػبات التعمع في البيئة الدعػدية حيث أنو قج بجأ
تصبيق بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ اإلبجاعي في

مجارس السمظ فيرل في الخياض عاـ-2001

 2002ـ عمى الصمبة العادييغ كلع يتع تصبيق
البخنامج لصمبة صعػبات التعمع في البيئة الدعػدية.
 نجرة الجراسات التي اىتست بتشسية القجراتاإلبجاعية لجػ ذكات صعػبات التعمع ،فأغمبية

الجارسات تشاكلت مػضػع تشسية القجرات اإلبجاعية

لجػ العادييغ أك ذكؼ القجرات العقمية العالية.

تجريب الصالبات ذكات صعػبات التعمع عمى
ميارات

التفكيخ

اإلبجاعي

لتخصي

الرعػبات التي يػاجيػنيا كذلظ مغ خبلؿ بخنامج

الكػرت .

 تدكيج القائسيغ عمى السشاىج ببعس االعتباراتفي تزسيغ الكػرت ضسغ مػاقف الحياة العامة .
التحقق

ما متػسصات أداء السجسػعتيغ التجخيبية

مغ

فاعمية

بخنامج

تعميسي

لمكػرت(تػسعة اإلدراؾ) في تشسية ميارات التفكيخ
اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع.
أسئمة الجراسة
الدؤال الخئيدي لمجراسة:

بخنامج

الكػرت

األكؿ(تػسعة

لتعميع

اإلدراؾ)

في

التفكيخ
تشسية

الجدء

التفكيخ

اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع؟
-2

ىل ىشاؾ فخكؽ بيغ متػسصات أداء

السجسػعتيغ عمى الشذاط األكؿ كأبعاده الفخعية
عمى اختبار معج لقياس فاعمية بخنامج الكػرت

لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات
صعػبات التعمع؟
-3

ىل ىشاؾ فخكؽ بيغ متػسصات أداء

السجسػعتيغ عمى الشذاط الثاني كأبعاده الفخعية

عمى اختبار معج لقياس فاعمية بخنامج الكػرت
لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في

ثاني ا -األىمية العممية

ىجف الجراسة

ويتفخع من ىحا الدؤال األسئمة الفخعية التالية:

كالزابصة عمى اختبار معج لقياس فاعمية

تتسثل أىسية ىحه الجراسة في السجاليغ التالييغ:

استخجاـ

صعػبات التعمع في مجيشة الخياض؟
-1

أىمية الجراسة

-

لجػ شالبات السخحمة االبتجائية العميا مغ ذكات

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات

صعػبات التعمع؟
-4

ىل ىشاؾ فخكؽ بيغ متػسصات أداء

السجسػعتيغ عمى الشذاط الثالث كأبعاده الفخعية
عمى اختبار معج لقياس فاعمية بخنامج الكػرت
لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات
صعػبات التعمع؟

 -5ىل ىشاؾ فخؽ داؿ إحرائيا في األداء عمى
الجرجة الكمية عمى االختبار القبمي كالبعجؼ

حدب متغيخ السجسػعة؟
فخوض الجراسة

فخكض الجراسة ىي:
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يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

الجراسي لتحديغ التفكيخ اإلبجاعي لجػ شالبات

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات

صعػبات التعمع في جسيع مػاقف الحياة ،كأيزاً

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

كالسخكنة

-1

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ لمشذاط األكؿ

اقترخ الجراسة عمى قياس أربع ميارات لمتفكيخ

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة

كالتفاصيل .

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات
ذكات صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.

-2

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

اإلبجاعي
-

ىي:

الصبلقة

الحجود الدمانية

تع تصبيق الجراسة في الفرل الجراسي الثاني

مغ عاـ1436-1435ىػ.

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات

-

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

في مجيشة الخياض .

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ لمشذاط الثاني
بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة
اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات
ذكات صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.
-3

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

كاألصالة

الحجود المكانية

اقترخت الجراسة عمى مجارس نجج األىمية

مرظمحات الجراسة
-

بخنامج الكهرت CORT

يعخؼ إجخائياً عمى أنو بخنامج لتعميع

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات

التفكيخ كيزع( )6كحجات كىي :تػسيع مجاؿ

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

كالسعمػمات ،العسل أك الفعل .كتزع كل كحجة

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ لمشذاط الثالث

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة
اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

ذكات صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.
-4

يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات
السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ عمى الجرجة الكمية
عمى اختبار معج لقياس فعاعمية بخنامج الكػرت

لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة اإلدراؾ ) في

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات
صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.
حجود الجراسة

 -الحجود المهضهعية

اقترخت الجراسة عمى الجدء األكؿ مغ

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ االبجاعي :تػسعة
مجاؿ اإلدراؾ كالحؼ يزع عذخة دركس ،كقج تع

تجريذ بخنامج الكػرت كسادة مدتقمة عغ السشيج

اإلدراؾ ،التشطيع ،التفاعل ،اإلبجاع ،العػاشف
عذخة دركس.
-

التفكيخ

Thinking

Creative

اإلبجاعي

اإلبجاع ىػ عسمية تجسيع عجة عشاصخ أك

مكػنات في بشاء ججيج لتحقيق مشفعة أك حاجة
معيشة .ككمسا كاف التخابط

لمعشاصخ األساسية

لمسذكمة أكبخ ،فإف الفخد يتسكغ مغ الػصػؿ إلى

حل إبجاعي أكبخ ،فالذحز السبجع ىػ الحؼ
يدتصيع تكػيغ عجد أكبخ مغ الخكابط المفطية
كغيخ المفطية لؤلفكار ،كمغ مكػنات التفكيخ
اإلبجاعي (الصبلقة كالسخكنة كاألصالة كالتفاصيل)
(العتػـ،كآخخكف.)2011،

التعخيف اإلجخائي لمتفكيخ اإلبجاعي:
ىػ الجرجة الكمية التي تحرل عمييا الصالبة
في اختبار تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي.
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مػىبة شبيعية كأنو نتاج فصخؼ(الدبيجؼ،)2010،

تهسعة مجال اإلدراك Breadth

-

يعخؼ إجخائياً أنو عذخة دركس متتابعة

مغ بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الحؼ يتزسغ
األىجاؼ ،األمثمة ،التساريغ ،كالسشاقذة ،كالستابعة
كلكل درس خصة محجدة(كرقة عسل) لمسجسػعة

التجخيبية.

طالبات صعهبات التعمم

-

disability students
التعخيف

اإلجخائي

learning
الصالبات

مجسػعة

السدجبلت في غخفة السرادر كالسذخرات عمى
أف لجييغ صعػبات تعمع كفق االختبارات السعجة
مغ قبل ك ازرة التخبية كالتعميع كالسصبقة في غخؼ
السرادر في مجارس نجج األىمية.

اإلطار النظخي

الجدء األكؿ يتحجث عغ التفكيخ اإلبجاعي كالجدء
الثاني يتحجث عغ صعػبات التعمع.

الجدء األول :التفكيخ اإلبجاعي

إف مػضػع التفكيخ اإلبجاعي مػضػع مذػؽ

كشاؽ ،فيػ مذػؽ ألنو ضاىخة إندانية تقجرىا
السجتسعات كتعصييا كزناً كبي اًخ ،كألنو العسمية الخفية

التي تكسغ خمفيا كل تقجـ كحزارة ،كىػ شاؽ ألنو

ليذ حجيثاً بل ىػ مػضػع قجيع قجـ الفمدفات
القجيسة كعامل القجـ أدػ إلى تخاكع السعمػمات بجكف

تشديق ليحه السعمػمات(العتػـ،كآخخكف ،)2011،
كسا أف االىتساـ بالتفكيخ اإلبجاعي بجأ مشح العرػر
القجيسة مغ زمغ البابمييغ كاألشػرييغ كالسرخيغ

كاليػنانييغ ،إذ ضيخ دكر الفبلسفة بذكل كاضح في

تفديخ التفكيخ اإلبجاعي ،حيث أنيع فدخكا التفكيخ
اإلبجاعي عمى أسذ شبيعية ،أؼ أف الصبيعة ىي
التي

تػلج

التفكيخ

اإلبجاعي ،فيػ ال يأتي مغ الخارج كإنسا ىػ جدء ما

مغ عقل اإلنداف ،كيعتبخ لػمبػند()Lombonso
مغ أبخز الستحجثيغ عغ التفكيخ حيث أكضح أف

ذكؼ التفكيخ اإلبجاعي يستازكف بخرائز كمطاىخ

جدسية معيشة أقخب ما تكػف الى السخض ،كأنيع

يترفػف بزعف في البشية الجدسية كالذحػب
كالتأتأة كاستخجاـ اليج اليدخػ كعجـ الشصق الدميع،
أما في القخف العذخيغ فقج زاد االىتساـ بسػضػع
التفكيخ اإلبجاعي مغ خبلؿ االىتساـ بكثخة البحػث

كالجراسات السختبصة بو كالبخامج التجريبية كنساذج
التفكيخ(شخاد  ،)2012،فتعميع ميارات التفكيخ
تجعل الصمبة قادريغ عمى التعامل مع مختمف

يتشاكؿ الباحثاف في اإلشار الشطخؼ جدئييغ،

اإلبجاعي،

كفي القخف التاسع عذخ تغيخت الفكخة عغ التفكيخ

فقج

تحجث

افبلشػف( )phatoعغ التفكيخ اإلبجاعي بأنو اإللياـ
الحؼ يػجج لجػ الفخد بدبب قػة خارقة سساكية،

كيخػ أرسصػ( )Aristotleأف التفكيخ اإلبجاعي ىػ

السعارؼ كالسعمػمات بذكل فعاؿ كبخاصة عشجما
يتع تعميع التفكيخ عمى شكل مادة مدتقمة بحاتيا مثل

بقية السػاد الجراسية األخخػ مغ خبلؿ الشساذج
كالبخامج التجريبية السختمفة ،كليحا فقج ألقت الثػرة
العمسية كالتقشية بطبلليا عمى مجسل الشذاط

الجدجؼ كالحىشي لجػ الصمبة ،كأصبحت األعساؿ
الخكتيشية مغ اختراص اآللة  ،كبحلظ باتت الحاجة

ممحة لمتفكيخ االبجاعي ،ألف االستسخار في تحقيق
التصػر العمسي كالتقشي ال يسكغ أف يتحقق مغ دكف

تصػيخ التفكيخ اإلبجاعي ،مغ ىحا السشصمق فقج
اىتست معطع البمجاف اليػـ في زيادة السعاييخ
التعميسية كالتأكيج عمى تعميع السيارات األساسية

كالتي تعتبخ ليدت كافية لتمبية احتياجات الدػؽ،
مسا أدػ إلى الحاجة الساسة إلى التخكيد عمى

ميارات التفكيخ العميا ألف العقل البذخؼ غيخ قادر

عمى الحفاظ عمى كسيات ىائمة مغ السعمػمات في

الحاكخة الستخجاميا كاستخجاعيا في السدتقبل ،مغ
ىشا نبعت الحاجة السمحة لتعميع ميارات التفكيخ
اإلبجاعي).)Melhem,2013
تعخيفات التفكيخ اإلبجاعي
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تعجدت تعخيفات التفكيخ اإلبجاعي بتعجد

-1العسمية اإلبجاعية( )processىي عسمية تجسيع

السجارس الفكخية لمباحثيغ كخمفياتيع الشطخية ،كمغ

عجة عشاصخ أك مكػنات في بشاء ججيج ليحقق

ىحه التعخيفات تعخيف جيمفػرد الحؼ عخؼ التفكيخ

مشفعة أك حاجة ممحة  ،ككمسا كانت التخابصات

الصبلقة في التفكيخ كالسخكنة كاألصالة كالحداسية

حل مبجع أكثخ.

لمسذكبلت كإعادة تعخيف لمسذكمة كإيزاحيا

-2الذخز السبجع( )personىػ الذخز الحؼ

بالتفريل كاإلسياب(السربحيغ ،ناصخ ،الرالح،

لجيو القجرة عمى اتباع نسط ججيج مغ التفكيخ يتسيد

اإلبجاعي عمى أنو سسات استعجادية لجػ الفخد تزع

،)2014

كعخؼ

العػيزي()2014

التفكيخ

لمعشاصخ األساسية أكبخ ،يسكغ الستعمع لمتػصل إلى

باالتداؽ كالججة كالخخكج عغ نسط التفكيخ العادؼ .

اإلبجاعي عمى أنو سمػؾ لصخؽ ججيجة ،كالػلػج مغ

-3الشتاج اإلبجاعي( )productىػ نتاج ججيج مغ

مجاخل مبتكخة ،كالتفكيخ بعقمية حخة ،كىحا يتصمب

خبلؿ تفاعل الصالب كالخبخات السختمفة.

درجة مغ الحخية الفكخية كالشفدية عغ السحيط الحؼ

-4السشاخ اإلبجاعي( )pressكيقرج بو مجسػعة

التفكيخ اإلبجاعي بأنو نذاط عقمي يشصمق مغ مذكمة

لمصالب،

اإلبجاعي

أك مػقف مثيخ جاذب لبلنتباه ،يشقل صاحبو مغ

لجيو(الدعيج.)2008،

مػقف إلى آخخ ،كمغ حل مذكمة إلى مذكمة ججيجة

ميارات التفكيخ اإلبجاعي عنج الظمبة

عصاهللا( )2006تعخيف ريشدكلي لمتفكيخ اإلبجاعي

كجيمفػرد أف التفكيخ اإلبجاعي يذتسل عمى مجسػعة

يعير فيو اإلنداف ،كعخؼ أبػ جبللة()2012

ليرل إلى الحل بصخؽ ججيجة غيخ مألػفة ،كقجـ

الطخكؼ كالسػاقف السختمفة التي تػفخىا البيئة
كالتي

تديل

األداء

أشار مجسػعة مغ العمساء كمشيع تػرنذ

حيث أنو كصف الذخز السبجع بأنو ذك شبلقة

مغ السيارات كىي الصبلقة كاألصالة كالسخكنة

مدتجيب لمحجيث حتى كإف كاف غيخ عقبلنيا في

كفيسا يمي تػضيحاً ليا :

كمخكنة كأصالة في األفكار ،مشفتح عمى الخبخة،

كالتفاصيل كالحداسية لمسذكبلت(زيتػف،)1429،

األفكار كاألفعاؿ في مشتجاتو أك مشتجات اآلخخيغ،

-1الظالقة :ىي قجرة الصالب عمى تػليج أكبخ عجد

يياب السخاشخة في أفكاره إلى الحج الحؼ ال يتسكغ

االستجابة لسثيخ معيغ ،كالدخعة كالديػلة في

محب لبلستكذاؼ ،مغامخ ،يتبلعب باألفكار ،ال
فيو مغ كبت السخاشخ ،حداس لمتفاصيل ،يقجر
الجساؿ في األشياء كاألفكار ،يدتجيب بذكل فعاؿ
لمسثيخات الخارجية سػاء كانت مذاعخ أك أفكار،

كعخفو الحيمة( (2002بأنو نذاط عقمي مخكب
كىادؼ تػجيو رغبة قػية في البحث عغ حمػؿ أك

مسكغ مغ األفكار كالبجائل أك الستخادفات عشج

تػليجىا ،كتعتبخ الصبلقة ىي الخصػة األكلى نحػ
إمكانية تػسيع مجاؿ التفكيخ اإلبجاعي ،كتجريديا

لمصالب يداعج في انتقاؿ األفكار بيدخ كسيػلة مغ
الحاكخة شػيمة السجػ إلى األفكار ذات العبلقة
بالسػضػع

السصخكح

لمبحث

التػصل إلى نػاتج أصيمة لع تكغ معخكفة سابقاً
كتستاز بالذسػلية كيتكػف مغ ميارات الصبلقة

كالجراسة(شعباف ،)2012،كىي في جػىخىا عسمية

كاألصالة كالسخكنة ك الحداسية لمسذكبلت ،كبذكل

مفاىيع سبق تعمسيا ،كقج تع التػصل إلى عجة أنػاع

عاـ فقج ركدت التعخيفات السختمفة في الجراسات
كاألبحاث عمى أربعة محاكر أساسية في تعخيف

تحكخ أك استجعاء اختيارية لسعمػمات أك خبخات أك
لمصبلقة كسا أكرىا(زيتػف )1429،كمشيا:

التفكيخ اإلبجاعي كىي:
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أ-الصبلقة المفطية أك شبلقة الكمسات :كتعشي قجرة
الصالب عمى تػليج أكبخ عجد مغ الكمسات أك

خرائص وسمات التفكيخ اإلبجاعي عنج الظمبة

ب-شبلقة السعاني أك الصبلقة الفكخية :كتعشي قجرة

جخكاف( ،)2002الدعيج( )2008أف الخرائز

األلفاظ كالسعاني كفق محجدات معيشة.

الصالب عمى إنتاج أكبخ عجد مغ األفكار اعتساداً
عمى شخكط معيشة في زمغ محجد .

ج -شبلقة األشكاؿ :ىي قجرة الصالب عمى الخسع
الدخيع لعجد مغ األمثمة كالتفريبلت أك التّعجيبلت
في االستجابة ٍ
لسثيخ كضعي أك برخؼ .
ّ
-2المخونة :أكضحت(سعادة )2003،أف السخكنة

تعشى قجرة الصالب عمى تػليج أفكار متشػعة ك غيخ

متػقعة عغ شخيق الذخح كإبجاء الخأؼ كتقجيع الحمػؿ
كالقجرة عمى تغييخ الحالة الحىشية بتغيخ السػقف،
كىي عكذ الجسػد الحىشي كليا شكبلف:

أ -السخكنة التمقائية :االنتقاؿ مغ فكخة إلى

أخخػ بديػلة كسخعة.

ب -السخكنة التكيفية :سمػؾ ناجح عغ شخيق

الدػيجاف

يؤكج

كالدسات السسيدة لمصمبة السبجعيغ ىي:
 حب لبلستصبلع.

 القجرة عمى تحسل الغسػض كالشيايات الػاسعة
أك األسئمة غيخ السجابة .
 السثابخة في متابعة اىتسامتيع كتداؤالتيع.

 اإلدراؾ لسحيصيع كالػعي لسا يجكر حػليع.
 الشقج لحاتيع كلآلخخيغ.

 التستع بسدتػػ رفيع مغ حذ الجعابة كال سيسا
المفطية مشيا.
 الحداسية ك شجة التأثخ عمى كافة السدتػيات.
 القيادة في مجاالت متشػعة.

 السيل لعجـ قبػؿ اإلجابات أك األحكاـ أك
التعبيخات الدصحية كيفيع السبادغ أك القػانيغ

التغييخ لسػاجية مذكمة.

العامة بديػلة.

-3األصالة :تعشي الججة كالتفخد ،أؼ أنيا قجرة



الصالب عمى التسيد كالتفخد في الفكخة كالقجرة عمى

الشفاذ إلى ما كراء السباشخ كالسألػؼ مغ األفكار ،

كالعجلػني(،)2002

االستجابة لسحيصيع بػسائل كشخؽ غيخ

تقميجية.
 القجرة عمى رؤية العبلقات بيغ األفكار السختمفة.

فاألصالة ىي االنفخاد في اإلبجاع(أبػجبللة )2012،

 تػليج أفكا اًر عجيجة لسثيخ معيغ.
 اإلقجاـ كعجـ الخػؼ مغ الخصأ.

-4الحداسية لممذكالت :تذيخ إلى قجرة الصالب

 قبػؿ الشقج .

.
عمى سخعة إدراؾ ما ال يجركو غيخه في السػقف مغ

مذكبلت أك جػانب ضعف  ،فيي الػعي كاإلدراؾ
لػجػد مذكمة  ،كنعشي ىشا بعس الصمبة الستستعيغ

بذجة السبلحطة كالستسكشيغ مغ التعخؼ عمى
السذكبلت كالتحقق مغ كجػدىا في السػاقف
السختمفة(العػيزي .)2014،
-5التفاصيل :كىي قجرة الصالب عمى اعصاء
إضافات كزيادات ججيجة لفكخة معيشة ،تقػد بجكرىا
إلى زيادات كإضافات ،إذف ىي القجرة عمى إعصاء

تفاصيل ججيجة لؤلفكار السعصاة(جخكاف.)1999،

 السيل نحػ السدائل السعقجة.
قياس التفكيخ اإلبجاعي عنج الظمبة

يذيخ(عيدى )2012،إلى أف عسمية قياس

التفكيخ اإلبجاعي عشج الصمبة عسمية معقجة تشصػؼ

عمى الكثيخ مغ اإلجخاءات التي تتصمب استخجاـ

أكثخ مغ أداة مغ أدكات القياس كالتذخيز ،كيخجع
الدبب في ذلظ إلى تعجد أبعاد التفكيخ اإلبجاعي،
كتتزسغ ىحه األبعاد :القجرة العقمية كالقجرة اإلبجاعية
كالقجرة التحريمية كالسيارات كالسػاىب الخاصة

كالدسات الذخرية كالعقمية ،كمغ ىشا كاف مغ
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الزخكرؼ االىتساـ بقياس كل بعج مغ األبعاد
الدابقة.
مقاييذ القجرة العقمية

تُعتبخ مقاييذ القجرة العقمية العامة السعخكفة
مثل مقاييذ ستانفػرد  -بيشية ،أك مقياس ككدمخ
مغ السقاييذ السشاسبة في تحجيج القجرة العقمية

حرل عمى درجة عالية عمى مقاييذ التفكيخ

اإلبجاعي(الفيخؼ .)2014،

مقاييذ الدمات الذخرية والعقمية

تقيذ ىحه السقايذ الدسات السحفدة لمتفكيخ

اإلبجاعي عشج الصمبة ،كمغ ىحه الدسات :تحسل

عبخ عشيا في معطع
العامة لمسفحػص ،كالتي ُي ّ
األحياف بشدبة الحكاء كتبجك قيسة مثل ىحه

باإلضافة إلى الدسات االبتكاريػة مثػل الصبلقػة،

االختبارات في تحجيج مػقع السفحػص عمى مشحشى

السخكنة ،األصالة في التفكيخ كسسات الجافعية

مبجعاً إذا زادت ندبة ذكاؤه عغ انحخافيغ معيارييغ
فػؽ الستػسط(الفيخؼ.)2014،

كاالنفتاح عمى الخبخات الستشػعة(عصاهللا.)2005،

التػزيع الصبيعي لمقجرة العقمية ،كيكػف الصالب

مقاييذ التحريل األكاديمي

إف مقاييذ التحريل األكاديسي الخسسية مغ

السقاييذ السشاسبة في تحجيج قجرة الصالب
التحريمية ،التي يعبخ عشيا عادة بشدبة مئػية،

السخػاشخة ،التعقيج ،حب االستصبلع ،التخيل ،ىحا

كالسثابخة كالقجرة عمى االلتداـ بأداء السيسات
لقج كجج مػضػع التفكيخ اإلبجاعي كمقاييدو
اىتساماً عالسياً كإقميسياً مشقصع الشطيخ كذلظ ألىسيتو

في السجتسعات السعاصخة ،كيعتبخ اختبار تػرنذ
لمتفكيخ اإلبجاعي مغ أىع أدكات قياس التفكيخ

اإلبجاعي.

كعمى سبيل السثاؿ تعتبخ امتحانات القبػؿ أك

اختبار تهرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي

مغ االختبارات السشاسبة في تقجيخ درجة التحريل

عاـ( )1966ثع ركجع في عاـ ( ،)1974كيخػ

امتحانات الثانػية العامة ،أك االمتحانات السجرسية،
األكاديسي لمصالب ،كيكػف الصالب متفػًقا مغ

الشاحية التحريمية األكاديسية إذا زادت ندبة

ضيخ اختبار تػرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي

السيتسػف أف اختبار تػرانذ()Torrance, 1966

بجدئية الذكمي كالمفطي مغ أفزل األساليب

تحريمو األكاديسي عمى  ،% 90كيعتبخ تفػؽ

السػجػدة

الصالب في تحريمو الجراسي العاـ أك في تحريل

اإلبجاعي(الفاعػرؼ ،)2010،كقج قاـ بتخجستو إلى

مادتي الخياضيات كالعمػـ محكاً ىاماً في اعتباره
مػىػباً ك مبجعاً(حدغ.)2003،

المغة العخبية سميساف أبػ حصب( ،)1973كقج قششت

مقاييذ التفكيخ اإلبجاعي

لقياس

القجرة

عمى

التفكيخ

ىحه االختبارات كاستخجمت في أغمب الجكؿ العخبية،
ككحلظ

في

البيئة

الدعػدية

كجراسةأميخ

تُعتبخ مقاييذ التفكيخ اإلبجاعي مغ السقاييذ
السشاسبة في تحجيج القجرة اإلبجاعية لجػ الصمبة،

خاف( )1991كدراسة آؿ شارع(.)1428

كيعتبخ مقياس تػرانذ لمتفكيخ اإلبجاعي مغ
ُ
السقاييذ السذيػرة في قياس التفكيخ اإلبجاعي

كيتألف كل جدء مغ عجة اختبارات فخعية ،كسا

ككحلظ مقياس جيمفػرد لمتفكيخ االبجاعي ،الحؼ

يتكػف االختبار مغ جدئييغ لفطي كشكمي،

شػرت صػرتاف متكافئتاف( أ  ،ب ) لكل مغ
االختبارات المفطية كالذكمية ،كيحرل السفحػص

تزسغ الصبلقة في التفكيخ ،كالسخكنة في التفكيخ،

عمى عبلمة مخكبة في االختبارات المفطية كىي

مبجعا إذا
كيعتبخ السفحػص
ً
كاألصالة في التفكيخُ ،

مجسػع عبلماتو الفخعية عمى ميارات الصبلقة

كاألصالة كالسخكنة التي يقدسيا كل اختبار ،كسا
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يحرل الصالب عمى عبلمة مخكبة في االختبارات

التفكيخ السشيجي ،كمغ أشيخ بخامج تعميع التفكيخ

الذكمية تسثل مجسػع عبلماتو الفخعية عمى ميارات

كمياراتو كسا يذيخ إلييا جخكاف( )1999ما يمي:

الصبلقة كاألصالة كالسخكنة كإعصاء التفاصيل،
كتتزسغ االختبارات تعميسات ترحيح ك إرشادات

 -1الحل االبجاعي لمسذكبلت ألكسبػرف.
 -2ميارات التفكيخ لتابا .

حػؿ كيفية احتداب العبلمات عمى كل ميارة مغ

 -3البشاء العقمي لجيمفػرد.

السيارات التي تقيديا االختبارات برػرتييا الذكمية

 -4بخنامج التفاعل السعخفي االنفعالي لػلياـ .

كالمفطية ،حيث تحدب درجة الصبلقة عمى أساس

 -5بخنامج الفمدفة لؤلشفاؿ لمبساف .

اختبار ،أما درجة السخكنة فيتع الحرػؿ عمييا مغ

 -7بخنامج الكػرت لجيبػنػ.

كسي مغ مجسػع أك عجد االستجابات عمى كل
مجسػع أك عجد الفئات السختمفة نػعياً الستجابات
الصالب في كل اختبار ،كتتبع نفذ الصخيقة في
الرػرتيغ المفطية كالذكمية ما بيغ صفخ الى ثبلثة

 -6بخنامج فيػرستيغ التعميسي اإلغشائي .
كإلعصاء صػرة مػجدة عغ شبيعة بخامج تعميع
التفكيخ اإلبجاعي ،تتشاكؿ الباحثاف بخنامج الكػرت
لجيبػنػ لتعميع التفكيخ ،فبخنامج الكػرت CORT

يعتبخ مغ أشيخ بخامج تعميع التفكيخ ،كقج أخح

تبعاً لجرجة نجرة االستجابة أك شيػعيا ،كيزاؼ
الييا عبلمة أخخػ لسدتػػ أصالة العشػاف في

السرصمح مغ الحخكؼ األكلى مغ( Cognitive

االستجابات عمى اختبارات الرػرة الذكمية ،أما بعج

 ) Research Trustكتعشي مؤسدة البحث

التفاصيل فيػ مقرػر عمى الرػرة الذكمية

السعخفي التي أنذأىا العالع إدكرد دؼ بػنػ في

كتحدب عبلمة السفحػص فيو بعج مجسػع

كامبخدج عاـ 1969ـ ،كأضيف حخؼ( )Oلتدييل

كل

لفع السرصمح ككمسة كاحجة ،كىػ بخنامج يعمع

التفريبلت

التي

أضافيا

في

اختبار(جخكاف. )2002،
كتذسل ىحه االختبارات عمى أربعة اختبارات:

التفكيخ اإلبجاعي باستخجاـ الرػر(إكساؿ األشكاؿ أ
 ،أك الرػرة ب) كالتفكيخ اإلبجاعي باستخجاـ

التفكيخ كسادة مدتقمة أكضسغ السشاىج الجراسية،

كيحتػؼ عمى أدكات كميارات يتع تجريب الصالب
عمييا

ليسارسيا

في

جػانب

حياتو

اليػمية(الذخبيشي.)2012،

الكمسات(اختبار األلفاظ ،الرػرة أ ،أك الرػرة ب)

قج بجأ تجريذ بخنامج الكػرت في السجارس مشح

كترمح لجسيع السخاحل العسخية مغ مخحمة الخكضة

مشترف عاـ( ،)1970كقج أصبح األكثخ استخجام ًا

التصبيق حدب السخحمة العسخية ،كقج تخجع الشسػذج

في جسيع أنحاء العالع ،كالشطخية العامة التي يدتشج

المفطي إلى( )35لغة كيشرح باستخجامو في

عمييا البخنامج ىي ما يدسى " بشطخية أك شخيقة

إلى الجراسات العميا مع بعس التغييخ في أسمػب

عمى نصاؽ كاسع لمتجريذ السباشخ لسيارات لمتفكيخ

السجاؿ التخبػؼ (السربحيغ،كآخخكف.)2014 ،

الشطخات" فإذا كاف لجػ الصالب ضعف البرخ ال

بخامج تنمية التفكيخ اإلبجاعي

يسكشو رؤية العالع بػضػح ،كمع استخجاـ الشطارات

لقج تشػعت كتعجدت بخامج تعميع التفكيخ

بحدب االتجاىات الشطخية كالتجخيبية التي تشاكلت
اإلبجاع ،فسشيا بخامج العسميات السعخفية ،كبخامج

العسميات الفػؽ معخفية ،كبخامج السعالجة المغػية
كالخمدية ،كبخامج التعمع باالكتذاؼ ،كبخامج تعميع

يسكشو رؤية العالع بػضػح أكثخ،

كنتيجة لتمظ

الخؤية تتكػف لجػ الصمبة بعج التجريب عمى استخجاـ
البخنامج سمػكيات أكثخ فعالية ،فقج أضيخت التجخبة

أف الصمبة الحيغ يتعمسػف استخجاـ أدكات التفكيخ

تتصػر نطختيع لمسػاقف كالسذكبلت بذكل أكسع
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كأعسق ،كيترفػف بتفكيخ أكثخ شسػلية(De ,2009

بيغ األميغ( )2013أف بخنامج الكػرت يحتػؼ

 ،)Bonoكفي عاـ( )2000تع ندخ البخنامج عمى

عمى ست كحجات ىي :تػسيع مجاؿ اإلدراؾ،

أقخاص  CDكتػزيعو عمى مبلييغ الصمبة في العجيج

التشطيع ،التفاعل ،اإلبجاع ،السعمػمات كالعػاشف

.)Gupta

كيحتاج تشفيح كل درس ما يقارب( )40دقيقة كقج

مغ البمجاف كالثقافات السختمفة(Kumari, 2014

كمغ أىع ما يسيد بخنامج الكػرت أنو يداعج

الصمبة ذكؼ القجرات السختمفة عمى استخجاـ قجراتيع

بذكل فعاؿ في السػاقف الذخرية ك األكاديسية بسا

،العسل أك الفعل ،كتزع كل كحجة عذخ دركس،
اشتسل دليل البخنامج عمى نطخة شاممة لػحجات
الكػرت كدركسيا ،كبيغ كيفية تشفيحىا مع عخض

السػاقف التجريبة السشاسبة ،كالػحجات ىي:

فييع شمبة االحتياجات الخاصة كالصمبة السعخضػف

-كػرت األكؿ :تػسعة مجاؿ اإلدراؾ (ىجفو

لمخصخ(خصاب ،)2008،كسا تؤكج بخيت ك

األساسي تػسعة دائخة الفيع كاالدراؾ).

دمحم( )2012أف بخنامج الكػرت ىػ بخنامج بديط

-كػرت الثاني :التشطيع(ىجفو تشطيع أفكار الصمبة).

انتقالو مغ شالب إلى شالب آخخ كمغ معمع إلى

الشقاش كالتفاكض مغ أجل تقييع مجارؾ الصمبة

شالب آخخ ،فيػ يػسع اإلدراؾ باستخجاـ شخيقة

كالديصخة عمييا).

األداء بصخيقة مقرػدة لتشسية ميارات التفكيخ

-كػرت الخابع :االبجاع(ىجفو انتاج األفكار الججيجة

يسارس تجريبات لتشسية تفكيخه ،فاألدكات تطل ثابتة

-كػرت الخامذ :السعمػمات كالعػاشف (ييتع

بيشسا تتغيخ السػاقف ،كبيحه الصخيقة يشسي الصمبة

بكيفية جسع السعمػمات بذكل فعاؿ ككيفية التعخؼ

مياراتيع في استخجاـ أدكات التفكيخ ،فبخنامج

عمى سبل تأثخ مذاعخ الصمبة كقيسيع كعػاشفيع

كعسمي كمتساسظ بحيث يبقى سميساً عمى مجار

اإلبجاعي بحيث يكػف الصالب عمى دراية تامة بأنو

CORT

يتسيد بسخكنتو ،حيث يسكغ تصبيقو

مشفربل أك ضسغ السػاد الجراسية األخخػ ،كقج تع

تصبيقو عالسياً في السجارس عمى الجانبيغ ،فبعس
السجارس قامت

بججكلة دركسو كشبقتو بذكل

مدتقل عغ السػاد الجراسية ،في حيغ فزل البعس

-كػرت الثالث :التفاعل (ىجفو تصػيخ عسمية

كمخاجعتيا كتقييسيا كشخؽ الخبط بيغ األفكار).

عمى عسميات بشاء السعمػمات).

-كػرت الدادس :العسل أك الفعل (ييتع بجسيع

جػانب عسمية التفكيخ ،بجء مغ عسمية اختيار
اليجؼ كانتياء بتذكيل الخصة لتشفيح الحل).
كهرت ( )1الجدء األول :تهسعة مجال الدراك

اآلخخ دمج الجركس ضسغ السػاد الجراسية ،بحيث

Breadth

كغيخىا(السانع،)1996،كقجأشارت مرصفى()2012

يتزسغ التجريب عمى السيارات التالية التي يقػـ

تعصى ضسغ دركس المغة كاالجتساعيات كالعمػـ

يعج ىحا الجدء أساسياً في البخنامج ألنو

إلى أف مغ أىع مسيدات بخنامج الكػرت أف لو

عمييا بقية أجداء بخنامج الكػرت ،كقج أكج دؼ بػنػ

ترسيع متػاز يسكغ االستفادة مغ كل جدء مشو عمى

حجة بعج االنتياء مغ الجدء األكؿ ،بعكذ البخامج

عمى أىسية البجء في ىحا الجدء (تػسعة مجاؿ

االدراؾ) قبل باقي األجداء ،باعتباره مغ األجداء

األخخػ ذات التشطيع اليخمي ،كسا أف البخنامج

األساسية التي يفتخض تجريديا أكالً.

السشاىج الجراسية ،كىػ بخنامج مستع ألنو يدتثيخ

األساسي مغ ىحا الجدء ىػ تػسيع دائخة الفيع ك

يسكغ تصبيقو ضسغ مػاقف الحياة العامة كضسغ
العقل كالػججاف.

كقج أشارت زمدمي( )2004أف اليجؼ

اإلدراؾ لجػ الصمبة ،كىػ جدء أساسي ك يجب أف
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يجرس قبل أؼ مغ األجداء األخخػ ،ك يشطخ دؼ

الجرس العاشخ :كجيات نطخ اآلخخيغ

بػنػ إلى ىحا الجدء عمى أنو القاعجة األساسية

.Other People Views

)(OPV

لمجركس السدتقبمية ،ألنو يػفخ السيارة التي تقػـ

عمييا الػحجات األخخػ ،فيحا الجدء ييجؼ إلى

الجدء الثاني :صعهبات التعمم

تػسيع اإلدراؾ بحيث يتسكغ الفخد في أؼ مػقف

تعخيفات صعهبات التعمم

العػاقب السحتسمة ،كالبجائل ،كاألىجاؼ ،ككجيات

لػضع تعخيف محجد لرعػبات التعمع كقج كضعو

االعتساد عمى تفكيخىع في كذف مذاكميع بجالً مغ

يذيخ مرصمح صعػبات التعمع إلى تأخخ

تفكيخؼ مغ الشطخ إلى جػانب السػقف بسا في ذلظ
الشطخ مغ قبل االخخيغ ،ككحلظ يتسكغ الصمبة مغ

إشبلؽ األحكاـ بدخعة ،ك في ىحا السدتػػ تتع
دراسة الجركس التالية(:معالجة األفكار -اعتبار

جسيع العػامل  -القػانيغ -الشتائج السشصقية كما

في عاـ ( )1963تست السحاكلة األكلى

العالع كيخؾ  kirkكعخفو كسا يمي:

أك اضصخاب أك تخمف في كاحجة أك أكثخ مغ
عسميات الكبلـ ،المغة ،القخاءة ،التيجئة ،الكتابة ،أك
العسميات الحدابية نتيجة لخمل كضيفي في الجماغ

يتبعيا– األىجاؼ– التخصيط -األكلػيات السيسة

أك اضصخاب عاشفي أك مذكبلت سمػكية ،كيدتثشى

نطخ اآلخخيغ) ،كفيسا يمي دركس الكػرت ()1

الشاتجة عغ حخماف حدي أك تخمف عقمي أك

األكلى -البجائل كاالحتساالت -الق اخرات -كجيات
تػسعة

مجاؿ

(ناديا،متخجع:)1998،

اإلدراؾ

كسا

الجرس األكؿ :اإليجابي كالدمبي كالسثيخ

أكردتيا

حخماف ثقافي(محسػد.)2007،

Plus,

لؤلشفاؿ السعاقيغ أف األشفاؿ ذكؼ صعػبات التعمع

. ) PMI) Minus, Interesting
الجرس الثاني :اعتبار جسيع العػامل

Consider

.)CAF ( All Factors

الجرس

الخابع:

كقج عخفت الجسعية الػششية االستذارية

ىع أكلئظ األشفاؿ الحيغ يطيخكف اضصخابات في
كاحجة أك أكثخ مغ العسميات الشفدية التي تتزسغ

فيع كاستعساؿ المغة السكتػبة أك المغة السشصػقة،
كالتي تبجك في اضصخابات الدسع كالتفكيخ كالكبلـ
كالقخاءة كالتيجئة كالحداب ،كالتي تعػد إلى أسباب

الجرس الثالث :القػاعج . Rules
الشتائج

مغ ذلظ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ صعػبات التعمع

كالستختبات

.Consequence & Sequel
الجرس الخامذ :الغايات كاألىجاؼ

. Aims, Goals, Objectives

)( AGO

الجرس الدادس :التخصيط .Planning
الجرس الدابع :تختيب األكلػيات حدب األىسية

.(FIP) First Important Priorities

الجرس الثامغ :البجائل كاالحتساالت Alternatives,
.(APC) Possibilities, Choices
الجرس التاسع :الق اخرات . Decisions

تتعمق بإصابة الجماغ ،كالتي ال تعػد إلى أسباب

تتعمق باإلعاقة العقمية ،أك الدسعية أك البرخية أك

غيخىا مغ اإلعاقات(الخصيب.)2012،
كقج ضيخت أيزاً العجيج مغ التعخيفات

لرعػبات التعمع ك مشيا تعخيف المجشة الػششية
االميخكية لرعػبات التعمع( )NJCLDفتعخؼ
صعػبات التعمع عمى أنيا مجسػعة متجاندة مغ
االضصخابات التي تتسثل في صعػبات كاضحة في
اكتداب كاستخجاـ قجرات االستساع ،الكبلـ ،القخاءة،
الكتابة ،االستجالؿ الخياضي ،يفتخض أف ىحه
االضصخابات تشذأ نتيجة خمل في الجياز العربي
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السخكدؼ أك ربسا تطيخ مع حاالت أخخػ كالتخمف

الحكػر أقل نزحاً مغ اإلناث ،إذ يفدخ ذلظ بأف

العقمي اك العجد الحدي أك االضصخابات االنفعالية

الشسػ العربي لجػ اإلناث عشج السيبلد أسخع مغ

كاالجتساعية أك متبلزمة مع مذكبلت الزبط الحاتي

الحكػر بسجة تتخاكح بيغ( )6-3أسابيع  ،كقج يرل

البيئية كليدت نتيجة مباشخة ليحه الحاالت أك
التأثيخات(الديات.)1998 ،

ىحا االختبلؼ أيزاً إلى عػامل بيػلػجية ،فقج
قجرت ندبة انتذار صعػبات التعمع عشج الحكػر

ندبة انتذار صعهبات التعمم :

بحػالي( ،)%10كعشج اإلناث بحػالي (.)% 6

كمذكبلت اإلدراؾ كالتعامل االجتساعي أك التأثيخات

أ-

ندبة انتذارىا في المجتمع

ىحا الفخؽ في الشزج إلى حػالي سشتيغ كقج يعػد

صعهبات التعمم في المممكة العخبية الدعهدية

مسا الشظ فيو أف االىتساـ الستدايج

استشاداً إلى إحراءات ك ازرة التخبية كالتعميع

األدائية السصمػبة في االختبارات قج أسيست في

السجارس الدعػدية يفػؽ( )5مبلييغ شالب كشالبة،

برعػبات التعمع ،كاختبلؼ التعخيفات ك السدتػيات
التذػير عمى إمكانية الػصػؿ إلى ندبة عامة

متفق عمييا كجعمت ىحه الشدب تتفاكت مغ )-%1
 (%30مغ مجسػع شمبة السجارس ،لحلظ نججىا في
بعس الجراسات تتخاكح ندبة انتذارىا مغ()%7
إلى()%8

كفي

دراسات

حتى(()%15أبػ جادك.)2013،

أخخػ

ترل

الدعػدية لعاـ 2010ـ ،فإف عجد الصمبة في

كبشاء عمى الجراسات العالسية التي تقجر ندبة
انتذار صعػبات التعمع في أؼ مجتسع (- %5

 ،)%10فإنو يسكغ تقجيخ عجد الصمبة الحيغ يعانػف

مغ صعػبات التعمع ما بيغ ربع مميػف إلى نرف

مميػف شالب كشالبة في مجارس السسمكة ،كلكغ
اإلحراءات الستػفخة تجؿ عمى أف عجدا قميل ججاً

مغ ىؤالء الصمبة تع التعخؼ عمييع كتقجيع الخجمة
ب-

ندبة انتذارىا بين فئات التخبية

الخاصة

تعج صعػبات التعمع أكبخ فئات التخبية
الخاصة ،حيث تجسع معطع السخاجع العمسية
الحجيثة عمى أف( )%5مغ شمبة السجارس ىع مغ

ذكؼ صعػبات التعمع ،كقج أشارت تقاريخ رسسية
أمخيكية إلى أف نرف الصمبة الحيغ تقجـ ليع

خجمات التخبية الخاصة ىع شمبة يعانػف مغ
صعػبات التعمع (الخصيب ،)2013،كقج أكج أبػ
جادك( )2013أف أكثخ مغ نرف شمبة التخبية
الخاصة ىع مغ ذكؼ صعػبات التعمع كسا جاء في

تقخيخ دائخة التخبية األمخيكية عاـ()1997كقج كانت
الشدبة (.)%51,1
ج -ندبة انتذارىا عنج الحكهر واإلناث

يذيخ دمحم( )2014الى أف ندبة صعػبات

التعمع تديج عشج الحكػر أكثخ مغ اإلناث ،حيث أف

ليع في مجارسيع ،فعمى الخغع مغ كجػد ما يديج

عغ( )28.000مجرسة في السسمكة ،فإف أقل
مغ( )%5مغ السجارس تقجـ البخامج كالخجمات
لصمبة صعػبات التعمع بػجػد( )1.600معمع

مختز فقط ،عمساً بأف االحتياج الفعمي لخجمة
جسيع الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع يقجر بػ( )20ألف
معمع(حدغ ،)2015،كقج أشارت آخخ إحرائية
لبخامج صعػبات التعمع كتصػرىا في السسمكة العخبية
الدعػدية كانت في السخحمة االبتجائية لعاـ

(1434ق) ،حيث بمغ عجد بخامج صعػبات التعمع
لمبشيغ أكثخ مغ ( )1400بخنامج ،يخجـ فييا ق اخبة

( )18.000تمسيح مغ قبل ( )1500معمع ،فيسا بمغ
عجد بخامج صعػبات التعمع لمصالبات ()677

بخنامجاً يخجـ فييا ( )6890شالبة ،مغ قبل
أف خجمات صعػبات
( )610معمسة ،الفتاً إلى ّ
التعمع في السسمكة لع ترل ليحه السخحمة ،إالّ مغ
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خبلؿ جيػد فخدية مغ الستخرريغ(العثساف

 ضعف في معجؿ سخعة القخاءة(كػافحة

.)2015،

.)2005،

خرائص الظمبة ذوي صعهبات التعمم

ب -الرعػبات الخاصة في الكتابة :

يسكغ ترشيف الخرائز الخئيدة لمصمبة

ذكؼ صعػبات تعمع فيسا يمي :

م ػ ػ ػػغ مطاىخى ػ ػ ػػا عك ػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػػخكؼ كاألع ػ ػ ػػجاد

فيكتبيػ ػػا الصمبػ ػػة كسػ ػػا تبػ ػػجك فػ ػػي الس ػ ػخآة ،الخم ػ ػط فػ ػػي
االتجاى ػ ػ ػػات ،تختي ػ ػ ػػب أح ػ ػ ػػخؼ الكمس ػ ػ ػػات كالسق ػ ػ ػػاشع

 -1صعهبات في التحريل الجراسي

تذيخ البمػشي( )2014إلى أف الرعػبات

بصخيقػ ػػة غيػ ػػخ صػ ػػحيحة عشػ ػػج الكتابػ ػػة ،الخمػ ػػط عشػ ػػج

التعمع ،فبل كجػد لرعػبات التعمع بجكف مذاكل

ح ػ ػ ػػخؼ غي ػ ػ ػػخ ميس ػ ػ ػػة ،ص ػ ػ ػػعػبة االلتػ ػ ػ ػداـ بالكتاب ػ ػ ػػة

الجراسية ىي الدسة األساسية لمصمبة ذكؼ صعػبات
دراسية ،حيث أف بعس الصمبة قج يعانػف مغ
قرػر في جسيع السػاد الجراسية ،كالبعس اآلخخ

لجيو قرػ اًر في مادة كاحجة أك مادتيغ فقط كتشقدع
صعػبات التحريل الجراسي إلى:

إف صعػبات القخاءة ىي األكثخ انتذا اًر بيغ

شمبة صعػبات التعمع ،حيث تطيخ عمى شكل

ححؼ بعس الكمسات أك أجداء مغ الكمسة السقخكءة،
كقج تتسثل في إعادة بعس الكمسات أكثخ مغ مخة أك
إضافة بعزيا إلى الجسمة ،أك إبجاؿ بعس الكمسات

بأخخػ قج تغيخ شيئاً مغ معشاىا أك قمب األحخؼ
كتبجيميا ،كقج يعاني الصمبة مغ ضعف في التسييد
بيغ األحخؼ الستذابية سػاء لفطاً أك رسساً ،أك
صعػبة

في

تتبع

الػصػؿ

في

القخاءة(حديغ ،)2010،كتتسثل ىحه صعػبات
القخاءة في الشقاط التالية:

 انخفاض معجؿ التحريل الجراسي لمصالب
بعاـ أك أكثخ عغ معجؿ عسخه العقمي .
 ضعف القخاءة الذفيية لجػ الصفل .
 ضعف في فيع ما يقخأ.

 ضعف في القجرة عمى تحميل صػتيات
الكمسات الججيجة .
 يعكذ الحخكؼ كالكمسات كالسقاشع عشج القخاءة
أك الكتابة .

عم ػ ػ ػ ػ ػػى نف ػ ػ ػ ػ ػػذ الد ػ ػ ػ ػ ػػصخ م ػ ػ ػ ػ ػػغ الػرق ػ ػ ػ ػ ػػة أك س ػ ػ ػ ػ ػػػء
الخط(ص ػ ػ ػ ػ ػػالح ،)1996،تتسث ػ ػ ػ ػ ػػل بع ػ ػ ػ ػ ػػس أنس ػ ػ ػ ػ ػػاط
صعػبات الكتابة في الشقاط التالية:

 صعػبة إتقاف شكل الحخؼ كحجسو.
 الرعػبة في تحكخ شكل الحخؼ.

أ -صعػبات القخاءة :

مكاف

الكتابػ ػ ػ ػػة لؤلحػ ػ ػ ػػخؼ الستذػ ػ ػ ػػابية ،إضػ ػ ػ ػػافة كمسػ ػ ػ ػػة أك

 الدي ػ ػ ػ ػ ػػادة أك الشقر ػ ػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػػكل الح ػ ػ ػ ػ ػػخؼ
كإضافة نقصة أك ححفيا.

 عجـ التحكع في السدافة بيغ الحخكؼ.
 األخصاء في التيجئة.
 األخصاء في السعشى كالشحػ
 الكتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط كبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاً أك صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغيخ
ججاً(كػافحة.)2005،
ج -الرعػبات الخاصة بالحداب :
تطي ػػخ عم ػػى شػ ػػكل ص ػػعػبة ال ػ ػخبط ب ػػيغ ال ػ ػخقع
كالخمػ ػػد ،الرػ ػػعػبة فػ ػػي التسييػ ػػد بػ ػػيغ األرقػ ػػاـ ذات

االتجاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الستعاكد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اليس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ كاليد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
مثػ ػ ػػل( )2،6كاألعمػ ػ ػػى كاألسػ ػ ػػفل مثػ ػ ػػل ( )7،8عشػ ػ ػػج
الكتابػ ػ ػػة ،عكػ ػ ػػذ األرقػ ػ ػػاـ السػجػ ػ ػػػدة فػ ػ ػػي الخانػ ػ ػػات
السختمفػ ػػة كػ ػػالخمط بػ ػػيغ األرقػ ػػاـ فػ ػػي خانػ ػػات اآلحػ ػػاد

كالعذ ػ ػ ػ ػ ػخات ،صػ ػ ػ ػ ػػعػبة فػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػػتيعاب السفػ ػ ػ ػ ػػاىيع
الخاصػ ػػة األساسػ ػػية فػ ػػي الحدػ ػػاب كػ ػػالجسع كالصػ ػػخح
كالزػ ػ ػ ػػخب كالقدػ ػ ػ ػػسة ،إج ػ ػ ػ ػخاء أكثػ ػ ػ ػػخ مػ ػ ػ ػػغ عسميػ ػ ػ ػػة
كػ ػػالجسع كالصػ ػػخح فػ ػػي مدػ ػػألة كاحػ ػػجة مػ ػػع أف الس ػ ػخاد

 صعػبات في التيجئة.
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ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ الجسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع فقط(حدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ ،)2014،كتتسثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
صعػبات الحداب في الشقاط التالية:

كتتسثل في عجـ القجرة عمى التخكيد كقابمية
عالية لمتذتت كعجـ القجرة عمى السػاصمة في أداء

 صػ ػػعػبة تػ ػػحكخ حقػ ػػائق الجسػ ػػع كالصػ ػػخح كالقدػ ػػسة

نذاط معيغ كصعػبة نقل االنتباه مغ مثيخ

 ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػعػبة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػل السد ػ ػ ػ ػ ػ ػػائل الحد ػ ػ ػ ػ ػ ػػابية

 -5صعهبات في الحاكخة

كالزخب.

األساسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية(الجسع كالصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخح ك الزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخب
كالقدسة).

 صعػبة عج األشياء.

آلخخ(العذاكؼ. )2004،

كتتسثل في الزعف في كل مغ الحاكخة

الدسعية كالبرخية كصعػبة في استجعاء الخبخات
الستعمسة ،كصعػبات في تعمع السفاىيع السجخدة ،كقج

 يجػ ػػج الصالػ ػػب العػ ػػج تشازلي ػ ػاً أصػ ػػعب بكثيػ ػػخ مػ ػػغ

تخجع ىحه االضصخابات لمرعػبات في االنتباه

 ال ي ػ ػ ػ ػػتقغ إال ج ػ ػ ػ ػػجكؿ ض ػ ػ ػ ػػخب األع ػ ػ ػ ػػجاد ،5 ،2

اإلدراكية(الخصيب.)2012،

العج تراعجياً.
 10فقط.

 يػاج ػ ػ ػػو الصال ػ ػ ػػب ص ػ ػ ػػعػبة ف ػ ػ ػػي معخف ػ ػ ػػة إذا م ػ ػ ػػا
كان ػ ػ ػ ػػت اإلجاب ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى مد ػ ػ ػ ػػألة حد ػ ػ ػ ػػابية م ػ ػ ػ ػػا
صحيحة أك تقتخب مغ الرحة.
 يشدػ ػ ػ ػ ػ ػػى الصالػ ػ ػ ػ ػ ػػب خص ػ ػ ػ ػ ػ ػػات حػ ػ ػ ػ ػ ػػل السدػ ػ ػ ػ ػ ػػائل
الحدػ ػ ػ ػػابية ،ال سػ ػ ػ ػػيسا عشػ ػ ػ ػػجما تػ ػ ػ ػػدداد السدػ ػ ػ ػػائل

صعػبة(رمزاف،متخجع.)2009،
-2الرعهبات المغهية

تكػف السذكمة ىشا في المغة اإلستقبالية كالمغة

التعبيخية  ،فقج يقع ىؤالء الصمبة في أخصاء تخكيبية
ك نحػية ،كقج تقترخ أجػبتيع عغ األسئمة بكمسة
كاحجة لعجـ قجرتيع عمى اإلجابة بجسمة كاممة ،كقج

يححفػف بعس السفخدات مغ الجسمة ،أك يزيفػف

كمسات ليدت مصمػبة ،كقج ال يكػف ىشاؾ تدمدل
مشصقي لمجسمة ،كقج يػاجيػف صعػبات في بشاء

كاإلصغاء

كاالستيعاب

المفطي

كالسذكبلت

 -6الخرائص الجتماعية والدمهكية

يذيخ يػسف( )2011الى أف الستعمسيغ ذكؼ

صعػبات التعمع يسيمػف إلى عجـ االستقخار
العاشفي ،كأف التغيخات الكثيخة في السداج سسة

شخرية ليع ،كىحا يؤدؼ إلى عجـ تكيفيع
االجتساعي الحؼ يطيخ في صػرة انصػاء ،كعجـ

االحداس بالدعادة الشفدية ،كسا يشخفس لجييع

مفيػـ الحات كالثقة بالشفذ ،كمغ جية أخخػ تؤكج
السبلحطات الدمػكية

لمتفاعل االجتساعي داخل

صفػؼ الجراسة أف ىؤالء الصمبة معدكلػف

اجتساعياً ،كمخفػضػف مغ أق اخنيع كبالتالي يطيخ
لجييع اضصخابات في التػافق االجتساعي كاالنفعالي.

قياس صعهبات التعمم

يذيخ عبيج( )2009أف مخحمة القياس لحكؼ

صعػبات التعمع تسخ بعجد مغ السخاحل الستتالية

جسمة مفيجة بقػاعج لغػية سميسة(عػدة.)2008،

كىي كالتالي :

كتشقدع ىحه الرعػبات إلى ثبلثة مجاالت رئيدة

 -2مبلحطة سمػكيات الصمبة داخل السجرسة

-3صعهبة في اإلدراك
كىي:

 -1تحجيج الصمبة ذكؼ التحريل الستجني.

كالفرل.

صعػبات في اإلدراؾ البرخؼ ،كصعػبات في
اإلدراؾ الدسعي ،كصعػبات في اإلدراؾ الحخكي

 -3تقييع سمػكيات الصمبة بصخيقة غيخ رسسية.

 -4إجخاء التقييع الخسسي مغ قبل فخيق السختز.

كالتآزر العاـ(البمػشي.)2014،

 -5استخخاج نتائج التقييع كتفديخىا.

 -4صعهبات في النتباه
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 -6تحجيج األساليب العبلجية السسكشة في ضػء
الشتائج.
 -7التجخل العبلجي ك اإلرشادؼ السصمػب.

كسا أف ىشاؾ عجة أساليب لمتقييع التذخيري

تشاسب الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع كىي :

ىشاؾ عجد مغ السحكات التي يتفق عمييا

الباحثػف في مجاؿ التخبية كعمع الشفذ
عمى الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع كىي:

لمتعخؼ

 -1محك التباعج:

كيذيخ ىحا السحظ عمى أف الصمبة ذكؼ صعػبات
التعمع يطيخكف تباعج عغ السدتػػ الستػقع مشيع في

-1أساليب التقييم الخسمي:

إف معطع أساليب التقييع الخسسي تتع خارج

غخؼ الجراسة ،عغ شخيق أخرائييغ مجربيغ عمى
ذلظ (أخرائي نفدي مجرسي ،كاخرائي تخبية

خاصة  ،كاخرائي نصق كتخاشب ،كشبيب) كغالباً

ما تتع تصبيق أدكات التقييع الخسسي برػرة فخدية

أحج السطاىخ التالية:
أ-

التباعج في مدتػػ الشسػ العقمي "الحكاء"

عغ مدتػػ التحريل األكاديسي لمصالب ،حيث

يكػف مدتػػ التحريل أقل مغ مدتػػ الحكاء
الحؼ قج يكػف في السدتػػ الستػسط أك فػؽ

في مػقف مزبػط كمحكع بعشاية ،كيدتخجـ

الستػسط ،فالصالب الحؼ يبخىغ عغ قجرة عقمية

األخرائي عجداً مغ االختبارات لتسثيل األداء

متػسصة ،كيحقق تقجماً عادياً في الحداب،

الػضيفي العقمي ،كالسيارات البرخية كالدسعية

كلكشو يعاني مغ صعػبات في القخاءة  ،عشجىا

كالتحريل األكاديسي في السيارات األساسية لمقخاءة

القخاءة كالعكذ صحيح.

كاإلدراكية

الحخكية،

كميارات

الشصق

كالمغة،

يسكغ الحكع عميو أنو يعاني مغ صعػبات في

كالكتابة كالحداب ،كمغ اختبارات التقييع الخسسية:

ب -التباعج

اختبارات السدح السقششة ،كاختبارات التذخيز

الدمػكية(االنتباه

االكميشيكية الفخدية(عػاد .)2002،

نسػ

في

بعس

،الحاكخة

،التسييد

الػضائف
،القجرة

البرخية الحخكية  ،إدراؾ العبلقات كغيخىا )...
فالصفل يشسػ بذكل شبيعي في ىحه الػضائف،

-2أساليب التقييم غيخ الخسمي:

تصبق ىحه االختبارات عغ شخيق معمع

كلكشو يتأخخ في بعس الػضائف األخخػ ،

الفرل أك معمع صعػبات التعمع ،كالغخض مغ ىحا

كمثاؿ ذلظ نسػ قجرتو عمى التحكخ ،كلكشو يتأخخ

التقييع الحرػؿ عمى معمػمات ذات أىسية لمتجريذ

في

اإلدراؾ

البرخؼ

أك

إدراؾ

العبلقات(الدعبي.)2007،

كبشاء عمى السعمػمات التي يتع التػصل
الشاجح،
ً
الييا تتاح الفخصة لمسعمع إلعادة تقييع تػقعاتو
الذخرية في ضػء قجرة الصالب عمى أداء كاجب

 )2محك الستبعاد:

يجؿ عمى استبعاد الصمبة الحيغ تطيخ لجييع

مغ الػاجبات كالرعػبة التي يػاجيا في ىحا األداء،

صعػبات تعمع بدبب تفديخىا بإعاقة عقمية أك

كتفيج أيزاً في تقييع شخؽ التجريذ التي يدتخجميا

سسعية أك برخية ،أك اضصخاب انفعالي ،أك نقز

السعمع ،كسا يجب أيزاً أف تختبط أساليب التقييع
الغيخ رسسي بسحتػػ السشيج ،كشخيقة السعمع في

 )3محك التخبية الخاصة :

متخجع. )2007،

تعمع يحتاجػف الى شخؽ خاصة لمتعمع تتشاسب مع

التجريذ

كتػقعاتو

بالشدبة

لمصالب(عادؿ،

فخص التعمع (الخصيب.)2012،
كيذيخ ىحا السحظ بأف الصمبة ذكؼ صعػبات

نػع كدرجة الرعػبة كتختمف عغ الصخؽ السعتادة
التي تقجـ لمعاديغ(إبخاىيع.)2010،
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اإلبجاعي

الجراسات الدابقة

في

عبلج بعس

صعػبات

تعمع

يتشاكؿ الباحثاف في ىحا الجدء مجسػعة مغ

القخاءة(الفيع القخائي) كبعس صعػبات تعمع

الجراسات الدابقة ،كقج قدع الباحثاف ىحه الجراسات

الكتابة(التعبيخ الكتابي) لجػ شبلب الرف الخامذ

إلى ثبلثة أجداء رئيدية:


الجدء األكؿ :الجراسات التي كذفت عغ

فاعمية بخنامج الكػرت لصمبة صعػبات
التعمع

في

تشسية

ميارات

التفكيخ

اإلبجاعي.


الجدء الثاني :الجراسات العخبية التي

كذفت عغ فاعمية بخامج تشسية التفكيخ

اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات
التعمع.


الجدء الثالث :الجراسات األجشبية التي
كذفت عغ فاعمية بخامج تشسية التفكيخ

اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات
التعمع.
الجدء األول :الجراسات التي كذفت عن فاعمية

بخنامج الكهرت لظمبة صعهبات التعمم في تنمية

ميارات التفكيخ اإلبجاعي

قاـ خصاب( )2013بجراسة ىجفت إلى معخفة

مجػ فاعمية بخنامج الكػرت ( 1،2اإلدراؾ كالتشطيع
) في تشسية القجرات اإلبجاعية لجػ عيشة أردنية مغ

شمبة الرف الخابع كالخامذ كالدادس مغ ذكؼ
صعػبات التعمع ،كقج بمغ عجد أفخاد العيشة()32

شالباً مغ شمبة ذكؼ صعػبات التعمع ،كقج تع

تػزيعيع عذػائياً عمى مجسػعة ضابصة( )16شالباً
ك مجسػعة تجخيبية ( )16شالباً ،حيث تمقت

السجسػعة التجخيبية بخنامج الكػرت بيشسا بقيت

السجسػعة الزابصة في بخنامجيا االعتيادؼ ،كقج

استغخؽ تصبيق البخنامج( )50حرة تجريبية ،كقج

تػصمت الشتائج إلى تفػؽ أفخاد السجسػعة التجخيبية
عمى أفخاد السجسػعة الزابصة.
كسا قاـ عكاشة()2009بجراسة ىجفت إلى

معخفة فعالية بخنامج الكػرت لتشسية التفكيخ

االبتجائي ،كقج استخجمت الجراسة السشيج التجخيبي،
ك تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )40شالبا كشالبة في
الرف الخامذ االبتجائي مغ شمبة مجارس
جسيػرية مرخ العخبية ،كقج قدست العيشة إلى
مجسػعتيغ ،مجسػعة تجخيبية كعجدىع( )20شالبا

كشالبة ،كمجسػعة ضابصة كعجدىع( )20شالبا
كشالبة ،كقج أسفخت الشتائج الى فاعمية بخنامج
كػرت في عبلج صعػبات تعمع القخاءة(الفيع

القخائي) كصعػبات تعمع الكتابة(التعبيخ الكتابي)

لجػ شمبة الرف الخامذ االبتجائي.
أما دراسة ريتذي( (Ritchie,1999فقج قاـ
بجراسة ىجفت إلى تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي
لجػ شمبة صعػبات التعمع كالصمبة العادييغ ،حيث
قاـ بتصبيق بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ (الجدء

األكؿ كالثاني) عمى عيشة بمغ عجدىا( )15شالبا
كشالبة مغ شمبة صعػبات التعمع ،ك( )15شالبا

كشالبة مغ الصمبة العادييغ الحيغ يجرسػف في

الرفػؼ االبتجائية في استخاليا ،كقج استخجـ الباحث

اختبارات التفكيخ اإلبجاعي كاختبارات التحريل
األكاديسي كاختبارات قبمية كبعجية ،كقج أسفخت
الشتائج عغ كجػد أثخ ذك داللة احرائية لبخنامج
الكػرت لتعميع التفكيخ في تحديغ التفكيخ اإلبجاعي

لجػ الصمبة العادييغ كالصمبة ذكؼ صعػبات التعمع.

الجدء الثاني :الجراسات العخبية التي كذفت عن

فاعمية بخامج تنمية التفكيخ اإلبجاعي لجى الظمبة

ذوي صعهبات التعمم.

قاـ جخكاف كالعبادؼ( )2014بجراسة ىجفت

إلى استقراء أثخ بخنامج تعميسي قائع عمى

استخاتيجية الحل اإلبجاعي لمسذكبلت في تشسية

ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة السػىػبيغ

ذكؼ صعػبات التعمع ،تكػنت عيشة الجراسة
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مغ( )82شالبا كشالبة ممتحقيغ بسجارس حكػمية

الثاني بسخحمة رياض األشفاؿ ،كتخاكحت أعسارىع

في مجيشة عساف ،جخػ تػزيعيع برػرة متكافئة إلى

بيغ( )6-5سشػات ،كقج استخجمت الباحثة اختبار

مجسػعتيغ تجخيبية كضابصة  ،كقج بشي بخنامج

"رسع الخجل "لجػدإنف ىاريذ ،كقائسة صعػبات

لمسذكبلت ،تزسغ( )12جمدة تجريبية شبقت عمى

لمتفكيخ االبجاعي الرػرة ب ،كبخنامج فاست اخ كيجز

تعميسي مدتشج إلى استخاتيجية الحل اإلبجاعي

مجػ ستة أسابيع بػاقع ثبلثة أياـ أسبػعيا كحرتيغ
في كل مشيا ،كشبق اختبار تػرانذ لمتفكيخ

التعمع الشسائية ألشفاؿ الخكضة ،كاختبار تػرنذ

،كقج أسفخت الشتائج عغ كجػد فخكؽ ذات داللة
إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفاؿ

اإلبجاعي عمى السجسػعتيغ قبل تصبيق البخنامج

الخكضة ذكؼ صعػبات التعمع في التصبيقيغ القبمي

كبعج االنتياء مغ التصبيق ،كقج أضيخت نتائج

كالبعجؼ عمى مقياس التفكيخ اإلبجاعي (الصبلقة

الجراسة كجػد فخكؽ دالة إحرائية بيغ متػسصات
أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمى ميارات

الصبلقة كالسخكنة كاألصالة كاالختبار ككل ،لرالح
أداء أفخاد السجسػعة التجخيبية.

كاألصالة كالتخيل كالجرجة الكمية) لرالح القياس

البعجؼ ،ككجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بيغ

متػسصات رتب درجات أشفاؿ الخكضة ذكؼ
صعػبات التعمع في التصبيقيغ البعجؼ كالتتبعي عمى

كسا أشارت شعباف( )2012في دراستيا التي

مقياس التفكيخ االبجاعي لرالح القياس التتبعي .

ىجفت إلى التعخؼ عمى أثخ بخنامج قائع عمى

أما دراسة البجاريغ( )2006التي ىجفت إلى

نسػذج أسبخكف لحل السذكبلت في تشسية ميارات

التعخؼ عمى فاعمية استخاتيجية تػليج األفكار

كقج تكػنت عيشة الجراسة مغ( )40شالباً كشالب ًة مغ
ذكؼ صعػبات التعمع في الرف الخابع االبتجائي،

الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع كتأثيخ ذلظ البخنامج
عمى قجراتيع اإلبجاعية كمفيػـ الحات ،كقج كبمغ عجد

كقج تع تقديع أفخاد العيشة إلى مجسػعتيغ ،مجسػعة

أفخاد الجراسة( )97شالبا كشالبة ،في غخؼ

تجخيبية كعجدىا ()20شالباً كشالبة ،كقج استخجمت

كالتعميع في مجيخية تخبية كتعميع لػاء البادية الذسالية

التفكيخ اإلبجاعي لحكؼ صعػبات التعمع في األردف،

ضابصة عجدىا( )20شالباً كشالبة  ،كمجسػعة

"سكامبخ" لتعميع التفكيخ اإلبجاعي عشج عيشة مغ

السرادر لمسجارس الحكػمية التابعة لػ ازرة التخبية

الباحثة مقياس ميارات التفكيخ اإلبجاعي السرسع

الغخبية في األردف كتع تػزيعيا عمى مجسػعتيغ

مغ قبميا لقياس األبعاد التالية (األصالة كالصبلقة

إحجاىسا تجخيبية بمغ عجدىع()47شالباً كشالبة
كاألخخػ ضابصة بمغ عجدىع( )50شالباً كشالبة،

أسبػعياً ،كأسفخت الشتائج عغ كجػد فخكؽ ذات

الستخاتيجية "سكامبخ" في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

كالسخكنة ) كتكػف البخنامج مغ ( )20جمدة تجريبة،
قجمت

خبلؿ()5

أسابيع

بسعجؿ()4

جمدات

داللة احرائية لرالح السجسػعة التجخيبية .

كأشارت البمتاجي( )2009في دراستيا التي

ىجفت إلى التحقق مغ فاعمية بخنامج فاست اخ كيجز
 fastrackidsفي تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ

أشفاؿ الخكضة ذكؼ صعػبات التعمع الشسائية،
كتكػنت العيشة مغ( )13شفبلً ()6مغ الحكػر ك()7

مغ اإلناث مغ ذكؼ صعػبات التعمع بالسدتػػ

كتػصمت نتائج ىحه الجراسة إلى كجػد فاعمية

لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع كال يػجج أثخ
لستغيخ الجشذ.
الجدء الثالث :الجراسات األجنبية التي كذفت عن

فاعمية بخامج تنمية التفكيخ اإلبجاعي لجى الظمبة

ذوي صعهبات التعمم
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قاـ الديػدؼ( ) Al Zyoudi ,2009بجراسة
ىجفت إلى معخفة أثخ بخنامج تجريبي لتعميع ميارات

التفكيخ االبجاعي لمصمبة ذكؼ صعػبات التعمع مغ

كأضيخت الشتائج تفػؽ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع
في بخنامج التفكيخ اإلبجاعي.
كسا

تػايبل

أشارت

الرف الخامذ في مشصقة العيغ ،تكػنت عيشة

كجابغ( )Twila&Jaben,2001في دراسة ىجفت

الجراسة مغ( )32شالباً كشالبة ،تع تقديسيع عذػائيا

إلى معخفة فاعمية شخيقة التػجيو في تشسية التفكيخ

إلى

السجسػعة

مجسػعتيغ،

التجخيبية

تزع

()16شالباً كشالب ًة ،كالسجسػعة الزابصة تزع
()16شالباً كشالب ًة ،كقج استخجـ الباحث اختبار

تػرانذ كاختبار قبمي كبعجؼ لكبل السجسػعتيغ،

الستبايغ ىػ أحج ميارات التفكيخ اإلبجاعي في تعمع

األشفاؿ ذكؼ صعػبات التعمع باستخجاـ بخنامج

"البػردك" لمتفكيخ اإلبجاعي ،كتكػنت عيشة الجراسة
مغ ()50شالباً كشالبة تخاكحت أعسارىع ما

كبيشت نتائج ىحه الجراسة كجػد تأثيخ كبيخ الستخجاـ

بيغ( )12 -11سشة ،مشيع( ) 27شالباً ،ك( ) 23

السجسػعة التجخيبية.

مجسػعتيغ ،السجسػعة األكلى ىي السجسػعة

البخنامج التجريبي عمى الصبلقة ،كالسخكنة لرالح

شالبة ،كقدست العيشة بصخيقة عذػائية إلى

كفي دراسة جيخؼ ك جػندػف(Gary ,2009

التجخيبية كتكػنت مغ()15شالباً ،ك()10شالبات،

 )& Johnsonالتي ىجفت إلى تشسية إحجػ

أما السجسػعة الثانية فيي السجسػعة الزابصة كالتي

ميارات التفكيخ اإلبجاعي كىي ميارة حل السذكبلت

تكػنت مغ( )12شالباً ،ك()13شالبة ،كقج أشارت
الشتائج إلى أف ىشاؾ فخؽ بيغ السجسػعة التجخيبية

التعمع مغ الرفػؼ االبتجائية مغ الرف الثاني

كفي دراسة تػايبل كجابغ( Twila& Jaben,

كذلظ لعيشة مغ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع،

كتكػنت العيشة مغ عذخ شبلب مغ ذكؼ صعػبات

كالسجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية.

كالثالث كالخابع في كالية "أيػا" األمخيكية ،كتكػف

 )2001التي ىجفت إلى معخفة أثخ بخنامج "بػردك"

البخنامج التجريبي مغ عذخ دركس تع إعصاؤىا

التفكيخ اإلبجاعي عمى تعمع التعبيخ الكتابي اإلبجاعي

كجػد ندبة نجاح()٪100في استخجاـ استخاتيجية

عمى ( )49شالباً كشالبة مغ ذكؼ صعػبات التعمع

ثبلث مخات في األسبػع  ،كقج أشارت الشتائج إلى
حل السذكبلت لرالح السجسػعة التجخيبية.

لجػ شمبة صعػبات التعمع ،كقج أجخيت الجراسة
في السخحمة الستػسصة ،كقج تع تقديسيع إلى

كفي دراسة نػقي اخ) )Nogueira ,2006التي

مجسػعتيغ السجسػعة األكلى كىي السجسػعة

ىجفت إلى تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ مجسػعتيغ

التجخيبية كتزع ( )25شالباً كشالبة ،مشيع ()20
شالباً ك ()5شالبات ،كالسجسػعة الثانية ىي

تزع الصبلب الحيغ لجييع صعػبات في التعمع مغ

مشيع ( )20شالباً ك ()4شالبات ،كقج أشارت الشتائج

مغ الصبلب ،السجسػعة األكلى تزع الصبلب

السػىػبيغ مغ سغ( 14-6عاـ) كالسجسػعة الثانية

السجسػعة الزابصة التي تزع( )24شالباً كشالبة،

سغ( 16-12عاـ) ،كقج استخجـ الباحث بخنامج

إلى أف بخنامج "بػردك" لمتفكيخ اإلبجاعي كاف فعاال

"مػرسيجػس" لتشسية التفكيخ اإلبجاعي ،كليحا فقج تع

كضع

كتشفيح

بخنامج

اإلثخاء

خبلؿ

العاـ

في تحفيد شمبة السجسػعة التجخيبية عمى الصبلقة ك

السخكنة المفطية ك اإلبجاع المفطي.

الجراسي(ساعتاف مغ كل أسبػع) عمى الصمبة ذكؼ

دراسة العالع أكلشذاؾ()olenchak,1995

صعػبات التعمع ،كقج استخجـ الباحث اختبار تػرنذ

أثخ بخنامج لتشسية

لمتفكيخ اإلبجاعي كأداة لمقياس القبمي كالبعجؼ،

كالتي ىجفت إلى استقراء

التفكيخ اإلبجاعي كمفيػـ الحات لجػ الصمبة
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السػىػبيغ ذكؼ صعػبات التعمع ،كتكػنت عيشة

باستخجاـ بخنامج الكػرت لمصمبة ذكؼ صعػبات

الجراسة مغ ( )180مغ الصمبة السػىػبيغ ذكؼ

التعمع ،كاتفقت نتيجة ىحه الجراسة مع تمظ

صعػبات التعمع مغ الرف الخابع كالخامذ

الجراسات في إثبات فاعمية البخنامج في تشسية

الى كجػد أثخ ذؼ داللة احرائية في تحديغ

التعمع.

كالدادس في كالية تكداس ،كقج تػصمت الجراسة
االتجاىات نحػ السجرسة كمفيػـ الحات  ،كتحديغ

التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات
 تختمف الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في

مدتػػ التفكيخ اإلبجاعي اإلنتاج كاإلبجاع لجػ ىؤالء

حجع العيشة ،السخحمة العسخية لمصمبة ،فبعس

التعقيب عمى الجراسات الدابقة

في مخحمة رياض األشفاؿ كالسخحمة االبتجائية

الصمبة.

لقج تبيغ مغ الجراسات الدابقة أف مػضػع

التفكيخ اإلبجاعي قج حطي باىتساـ الباحثيغ

الجراسات شبقت البخنامج عمى عيشة مغ الصمبة

امتجاداً إلى السخحمة الجامعية.

كالجارسيغ ،لحا يتقجـ الباحثاف بعجد مغ السبلحطات
التي مغ شأنيا استثسار الجيػد السبحكلة في ىحا

منيج الجراسة

يتسثل اليجؼ مغ الجراسة الحالية الكذف عغ

اإلشار سػاء بتسثيل ىحه الشتائج أك تػضيفيا في

فاعمية بخنامج الكػرت(الجدء األكؿ– تػسعة

تشاكلت مجسػعة مغ الجراسات فاعمية بخنامج

اإلبجاعي(األصالة كالسخكنة كالصبلقة كالتفاصيل)

الكػرت لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة

لجػ شالبات صعػبات التعمع في مجارس نجج

الجراسة الحالية ،كتتسثل ىحه السبلحطات بسا يمي:



اإلدراؾ)

عمى

تشسية

ميارات

التفكيخ

ذكؼ صعػبات التعمع ،كقج أضيخت ىحه الجراسات

األىمية ،كلتحقيق ىحا اليجؼ استخجـ الباحثاف

تشاكلت مجسػعة مغ الجراسات فاعمية بخامج

الستغيخ السدتقل عمى الستغيخ التابع ،حيث تع

فاعمية كإيجابية في تشسية التفكيخ اإلبجاعي.



السشيج شبو التجخيبي الحؼ ييجؼ لسعخفة أثخ

أخخػ لتشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ

اختيار عيشة الجراسة كتقديسيا إلى مجسػعتيغ:

صعػبات التعمع ،كقج أضيخت ىحه الجارسات فاعمية

العامل

كإيجابية في تشسية التفكيخ اإلبجاعي.

مجسػعة

تجخيبية

تخزع

لتأثيخ

التجخيبي(بخنامج الكػرت) ،كمجسػعة ضابصة لع

تعتبخ ىحه الجراسة مغ الجراسات الشادرة التي

تخزع ليحا التأثيخ؛ كذلظ لسقارنة أثخ الستغيخ

استخجمت بخنامج الكػرت مع الصالبات ذكات

السدتقل(بخنامج الكػرت) عمى الستغيخ التابع كىػ

صعػبات التعمع في الػشغ العخبي ،كقج سبقتيا

مجػ

لجػ

دراسة عكاشة في جسيػرية مرخ العخبية()2009

السجسػعتيغ ،حيث يصبق القياس القبمي كالقياس



تشسية(ميارات

التفكيخ

اإلبجاعي)

كدراسة خصاب في األردف( ،)2013كقج تكػف

البعجؼ عمى السجسػعتيغ ،باستخجاـ اختبار تػرنذ

الجراسة األكلى في السسمكة العخبية الدعػدية.

لمتفكيخ اإلبجاعي .

 تػجج نجرة في الجراسات األجشبية التي تشاكلت
بخنامج الكػرت مع الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع،
كمشيا دراسة ريتذي(.)1999

 تتذابو الجراسة الحالية مع دراسات أخخػ في
السػضػع ،إذ تشاكلت تعميع التفكيخ اإلبجاعي

مجتمع الجراسة

تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع الصالبات

ذكات صعػبات التعمع في الرفػؼ االبتجائية
العميا(الخابع كالخامذ كالدادس) السدجميغ في
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مجارس نجج األىمية في مجيشة الخياض لمعاـ

شالبات ،كشالبات الرف الخامذ( )7شالبات،

الجراسي 1436-1435ىػ.

كشالبات الرف الدادس( )6شالبات ،كقدست

عينة الجراسة

العيشة بصخيقة عذػائية بديصة إلى مجسػعتيغ

تع اختيار عيشة الجراسة بالصخيقة القرجية كقج

تكػنت العيشة مغ الصالبات ذكات صعػبات التعمع
في الرفػؼ االبتجائية العميا كالبالغ عجدىغ()20

متكافئتيغ ،السجسػعة التجخيبية تزع(10شالبات)،

كالسجسػعة الزابصة تزع(10شالبات) كىحا ما
يطيخ في الججكؿ رقع(: )1

شالبة إذ بمغ عجد شالبات الرف الخابع()7
ججكؿ رقع ( :)1تػزيع العيشة حدب متغيخ السجسػعة
التكخار

الشدبة

الشدبة التخاكسية

السجسػعة
ضابصة

10

50.0

50.0

تجخيبية

10

50.0

100.0

الكمية

20

100.0

أدوات الجراسة

قاـ الباحثاف باستخجاـ األدكات التالية في

دراستيسا:

- 1اختبار تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي.
-2بخنامج الكػرت لتشسية التفكيخ اإلبجاعي.
كفيسا يمي استعخاض لؤلدكات السدتخجمة في

الجراسة:

- 1اختبار تهرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي

تتألف مجسػعة اختبارات تػرنذ لمتفكيخ

اإلبجاعي مغ أربعة اختبارات ،اثشاف مشيا ،اختبارات
أشكاؿ ىي صػرة األشكاؿ (أ) كصػرة األشكاؿ
(ب) السكافئة ليا .كاختباراف ألفاظ ىي صػرة
األلفاظ (أ) كصػرة األلفاظ (ب) السكافئة ليا.

كيسكغ استخجاـ اختبارات االشكاؿ كاختبارات
األلفاظ ابتجاء مغ الحزانة كحتى مخحمة الجامعة،
كيسكغ إجخاء االختبارات برػرة فخدية كشفيية
كبرػرة جسعية ككتابية(آؿ شارع ،)1428،كقج

استخجمت الباحثة اختبار تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي
األشكاؿ (ب)؛ كذلظ لسشاسبة شبيعة ىحا االختبار
لصمبة صعػبات التعمع ،حيث يعتسج ىحا االختبار
عمى الخسع كليذ عمى التعبيخ كالكتابة .

تذسل أنذصة االختبارات المفطية عمى كضع
أسئمة عغ الخسع كتخسيغ أسباب الحجث السػجػدة
في الرػرة ،كتخسيغ الشتائج السحتسمة لمحجث
ككضع أفكار لتحديغ لعبتو لكي تربح أكثخ متاعاً
لكي يمعب بيا األفخاد مجة االجابة عمييا( ) ٥٤
دقيقة ،أما اختبار األشكاؿ فيذسل

عمى ثبلث

أنذصة ،الشذاط األكؿ ىػ تكػيغ الرػرة كيقيذ
األصالة كالتفاصيل ،أما الشذاط الثاني

فيػ:

األشكاؿ الشاقرة ،كالشذاط الثالث فيػ :االشكاؿ

الستكخرة ،كيقيذ الشذاط الثاني كالثالث الصبلقة

كالسخكنة كاألصالة كالتفاصيل ،كيدتغخؽ إجخاء

اختبارات االشكاؿ(  ) ٠٣دقيقة لكل نذاط
مشيا( )10دقائق( عبج األميخ .)2007،

قج قشغ ىحا السقياس في كثيخ مغ بمجاف العالع

كتع تصبيقو عمى مبلييغ الرغار كالكبار ،كقج أثبت
قجرة تشبؤية عالية مغ خبلؿ تتبع األشخاص الحيغ
تع تصبيق السقياس عمييع في مخاحل الحقة مغ

حياتيع ،كقج قاـ آؿ شارع( )1428بتقشيغ مقياس
تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي في السسمكة العخبية
الدعػدية ضسغ البخنامج الػششي لبخنامج الكذف
عغ السػىػبيغ كرعايتيع ،كقج استسخت عسمية التقشيغ
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خسذ سشػات شارؾ فييا فخيق عسل مكػف مغ

كشخيقة ثبات السرححيغ كتخاكحت معامل االرتباط

الجكتػر عبجهللا آؿ شارع كالجكتػر عبجهللا القاشعي

بيغ()0,60إلى( .) 0,73

كالجكتػرة الجػىخة الدميع كعجد مغ الباحثيغ

صجق وثبات اختبار تهرنذ عمى عينة الجراسة

اتدعت إلى باقي مشاشق السسمكة العخبية الدعػدية،

التجخيبية كالزابصة قبل البجء بتصبيق البخنامج

سمصاف بغ عبجالعديد-رحسو هللا -كبحلظ تكػف

االختبار البعجؼ عمى السجسػعتيغ ،كتع التأكج مغ

كالفاحريغ ،كقج بجأت عسمية التقشيغ في الخياض ثع

تع إجخاء االختبار القبمي عمى السجسػعتيغ

التجريبي ثع بعج االنتياء مغ البخنامج تع تصبيق

كذلظ بجعع مغ صاحب الدسػ السمكي األميخ
السسمكة أكؿ بمج عخبي يتع تقشيغ السقياس عمييا

الخرائز الديكػمتخية لبلختبار (الرجؽ كالثبات)

بيحه الذسػلية ،كقج تع استخخاج دالالت صجؽ

كسا يمي:

كثبات لمسقياس بالصخيقة التالية ،إذ تحقق الباحث

صجق المقياس :تع حداب الرجؽ مغ خبلؿ

الفخضي كقج تخاكحت معامبلت االرتباط ما

بيغ الجرجة عمى األنذصة الثبلثة في االختبار

مغ دالالت صجؽ السقياس باستخجاـ صجؽ التكػيغ

حداب االتداؽ الجاخمي باستخخاج معامل االرتباط

بيغ()0,45إلى ( ،)0,82أما الرجؽ العاممي فقج

البعجؼ كالجرجة الكمية البعجية كسا في الججكؿ رقع(

بمغت ندبة التبايغ إلى ما يقارب( ، )55,9كتع

: )4

حداب معامبلت الثبات لمسقياس بصخيقة اإلعادة

جدول رقم( :)4معامالت االرتباط بٌن األداء على األنشطة البعدٌة الثالث والدرجة الكلٌة البعدٌة.
الشذاط 3بعجؼ

الشذاط 2بعجؼ

الشذاط 1بعجؼ

معامل ارتباط بيخسػف

**.838

مدتػػ الجاللة

.000

ف

20

معامل ارتباط بيخسػف

**.879

مدتػػ الجاللة

.000

ف

20

معامل ارتباط بيخسػف

**.873

مدتػػ الجاللة

.000
20

ف
** معامل االرتباط دال احصائٌا عند مستوى .0.0
*معامل االرتباط دال احصائٌا عند مستوى .0.0

يذيخ الججكؿ رقع ( )4إلى أف معامبلت االرتباط

االنذصة 1ك2ك 3ككانت قيسة الفا  ،0.85كىي

دالة إحرائيا بيغ األداء عمى األنذصة الثبلثة
كالجرجة الكمية.

قيسة مقبػلة ألغخاض البحث العمسي.

كالسمحق رقع( )3يػضح اختبار تػرنذ لمتفكيخ

ثبات الختبار :تع حداب ثبات االختبار مغ خبلؿ

اإلبجاعي.

معامل كخمباخ الفا لمجرجة الكمية كالجرجة عمى

 -2بخنامج الكهرت لتنمية التفكيخ اإلبجاعي
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السخحمة االبتجائية مغ ذكات صعػبات التعمع مغ
كهرت ( )1الجدء األول :تهسعة مجال الدراك
: Breadth

اليجف الخئيدي من البخنامج :

ييجؼ البخنامج إلى تعخيف الصالبات ذكات
صعػبات التعمع عمى محتػػ بخنامج الكػرت

كمياراتو كأف يصبقغ كيسارسغ تمظ السيارات بذكل

فعاؿ.

األىجاف التفريمية لمبخنامج:

ييجؼ البخنامج إلى تحقيق األىجاؼ التفريمية

التالية:
 تشسية ميارات التفكيخ االبجاعي (األصالة،الصبلقة ،السخكنة ،التفاصيل ) لجػ شالبات

صعػبات التعمع عغ شخيق تعمع استخاتيجيات معيشة

لمتشسية التفكيخ .
 تصػيخ مفيػـ الحات لجػ شالبات صعػباتالتعمع مغ خبلؿ جمدات العسل الجساعي - .إعصاء
الفخصة إلثبات قجرة شالبات صعػبات التعمع عمى

شخح األفكار كالسشاقذة .

 زيادة قجرات شالبات صعػبات التعمع عمى حلالسذاكبلت التي يػاجيشيا .

حيث األنذصة ،كالبشاء المغػؼ ،كالػسائل السدتخجمة
كاالستخاتيجيات ،كقج تع تبديط بعس األىجاؼ
لتتبلءـ مع شالبات صعػبات التعمع ،كالسمحق

السخفق يػضح أسساء السحكسيغ.
إجخاءات الجراسة

-1قاـ الباحثاف بالحرػؿ عمى خصاب رسسي مغ
الكمية "خصاب تدييل ميسة باحث" كقجماه إلدارة
مجارس نجج األىمية ،كقج حرل الباحثاف عمى
السػافقة.

-2تع االجتساع بسجيخة السجرسة حيث أكضح
الباحثاف ليا أىجاؼ البخنامج كالفئة السدتيجفة
كاآللية السدتخجمة في تصبيق البخنامج.
-3الحرػؿ عمى قػائع بأسساء الصالبات ذكات
صعػبات التعمع مغ الرف الخابع كالخامذ

كالدادس.
-4قاـ الباحثاف باختيار الصالبات ذكات صعػبات
التعمع مغ الرف الخابع كالخامذ كالدادس كعيشة

لمجراسة ،كقدسا العيشة بصخيقة عذػائية إلى
مجسػعتيغ

متكافئتيغ

،

مجسػعة

تجخيبية

(10شالبات) ،كمجسػعة ضابصة(10شالبات).

 -إعصاء الفخصة لمصالبات ذكات صعػبات التعمع

-5قاـ الباحثاف بإعصاء( )3حرز لبشاء األلفة

الفكخية مغ قبل السعمسة .

 -6تع تصبيق االختبار القبمي "اختبار تػرنذ

أف تكػف محػر الحرة الرفية بتػجيو العسميات

تحكيم بخنامج الكهرت بعج إدخال بعض التعجيالت

عميو

تع عخض البخنامج عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بمغ

قػاميا( )9محكسيغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ في
جامعة السمظ سعػد كجامعة الصائف كجامعة األميخة

نػرة ككميات الذخؽ العخبي ،كقج قامػا بتقػيع
البخنامج مغ حيث مبلئسة األىجاؼ الخاصة بكل

حرة تجريبة ،ككفاية الدمغ السخرز لكل نذاط،
ككضػح التعميسات كالسػاقف كالفقخات كشسػلية
البخنامج ،كدرجة مشاسبتو لمبيئة الدعػدية كلصالبات

مع العيشة.

األشكاؿ ب" عمى السجسػعتيغ الزابصة كالتجخيبية
لسجة ( )3حرز ،حيث تست مخاعاة شخكط تصبيق
االختبار مغ حيث مشاسبة السكاف كاإلضاءة كتػفيخ

األدكات البلزمة ...كغيخىا.

-7تع تصبيق بخنامج الكػرت (تػسعة مجاؿ
اإلدراؾ)كسا يمي:
أ -تاريخ البخنامج:

فقج أبتجأ البخنامج مغ يػـ األحج 1436-4-19

ىػ السػافق  2015-2-8ـ  ،كحتى يػـ الخسيذ

 1436-5-28ىػ السػافق 2015-3-19ـ.
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مجة البخنامج:
بّ -
استسخ البخنامج لسجة ( )30يػـ متتالية بػاقع ()30
حرة

كقج استغخقت الحرة الػاحجة ()30دقيقة

اختبار تػرنذ لمتفكيخ اإلبجاعي مع مخاعاة تعميسات
الترحيح.
-11بعج ترحيح االختبار البعجؼ تع إدخاؿ

يػميا ،كقج قدست إلى()20حرة لمبخنامج ك ()3
ً
حرز لبشاء ألفة مع الصالبات قبل االختبار القبمي

-12قاـ الباحثاف بعسل السقارنات البعجية بيغ أفخاد

ك( )3جمدات لبلختبار القبمي ،ك( )3جمدات

السجسػعة الزابصة كالتجخيبية ،ثع حمل الباحثاف

لبلختبار البعجؼ كجمدة نيائية كاحجة لتكخيع جسيع

الشتائج كسياً.

ج-تػزيع الحرز:

 -1قاـ الباحثاف بتقديع الصالبات إلى مجسػعتيغ،

الصالبات كشكخىغ .

قج تع إعصاء ( )3حرز يػمياً كسا يمي :

 -حرة لسجسػعة شالبات الرف الخامذ

كالدادس كالبالغ عجدىغ ( )6شالبات.

 حرة لسجسػعة شالبات الرف الخابع كعجدىغ( )4شالبات .

البيانات إلى الحاسػب لسعالجتيا كسياً.

خظهات تجريب الظالبات عمى دروس الكهرت:

تع اختيار مغ كل مجسػعة شالبة تكػف قائجة
لتدجل األفكار ،مع التخكيد عمى مبجأ العسل
الجساعي.

 -2شبق الباحثاف كل درس مغ دركس (تػسعة
مجاؿ اإلدراؾ ) خبلؿ حرتيغ .

 -حرة لمصالبات الغائبات مغ الحرز الدابقة .

الحرة األولى لكل درس :

الحرة األكلى مغ الداعة ( )9حتى الداعة(

بجأكا بسثاؿ يػضح جانب التفكيخ الحؼ ىػ مػضػع

ق -كقت البخنامج:
)9.30صباحاً.

الحرة الثانية مغ الداعة ( )10حتى الداعة(

)10.30صباحاً.
الحرة الثالثة مغ الداعة ( )11حتى الداعة(
)11.30صباحاً.

د -مكاف تشفيح البخنامج :

 -1لع يقع الباحثاف بحكخ مػضػع الجرس ،كإنسا
الجرس ()5دقائق.
-2عخض الباحثاف مػضػع الجرس كشخحاه ببداشة
مدتخجميغ مثاالً تػضيحياً ()5دقائق.
-3شخح الباحثاف ( )3أمثمة تجريبة كناقذا الفكخة مع
الصالبات لسجة ()10دقائق .
-4شمب الباحثاف مغ كل مجسػعة إعصاء مثاؿ

غخفة السرادر في قدع االبتجائي في مجارس نجج

كقامت القائجة بتدجيمو ثع ناقذا السثاؿ مع الصالبات

 -8بعج االنتياء مغ تصبيق البخنامج ،شبق

-5أعط الباحثاف تصبيق فخدؼ لكل شالبة عمى حجه

األىمية.

الباحثاف اختبار "تػرنذ األشكاؿ ب" كاختبار بعجؼ

لسجة ()8دقائق.
لسجة(دقيقتيغ).

لسعخفة مدتػػ التفكيخ اإلبجاعي لجػ شالبات

الحرة الثانية لكل درس :

 -9قاـ الباحثاف بعسل جمدة نيائية كاحجه مع

لسجة ()5دقائق .

السجسػعة الزابصة كالتجخيبية لسجة ( )3حرز.

-1قاـ الباحثاف بعسل تغحية راجعة لمسيارة الدابقة

الصالبات ،كقج قاما بذكخىغ كتػزيع شيادات شكخ

-2أخح الباحثاف بعس األمثمة كالسػاقف مغ

-10قاـ الباحثاف بترحيح اختبار تػرنذ لمتفكيخ

قبميغ لحل ىحه السػاقف لسجة ()10دقائق .

كىجايا بديصة .
اإلبجاعي بسداعجة اخرائي متخرز في ترحيح

الصالبات كعخضا آرائيغ كالحمػؿ السقتخحة مغ
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-3أعط الباحثاف تجريب فخدؼ لكل مجسػعة كناقر

 -اختبار ماف كتشي The Mann-Whitney

الباحثاف مغ استخجاميغ لمسيارة بذكل فعاؿ ()15

داللة الفخكؽ بيغ كل مغ السجسػعة الزابصة

كل مجسػعة االخخػ بإشخاؼ الباحثاف ،كتأكج
دقيقة.

أىم التعجيالت و التكيفات لمبخنامج حتى يتناسب

مع طالبات صعهبات التعمم

Testكذلظ لحداب الفخكؽ بيغ العيشات كتحجيج

كالسجسػعة التجخيبة في تصبيق البخنامج.

 -اختبار كيمكػكدغ كذلظ لجراسة الفخكؽ القبمية

كالبعجية لمسجسػعة التجخيبة .

 -زيادة عجد الحرز السقخرة لكل درس :بحيث

تحميل نتائج الجراسة

بخنامج الكػرت(تػسعة اإلدراؾ) ( )20حرة

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة

يربح عجد الحرز لتجريذ الجدء األكؿ مغ
لصالبات صعػبات التعمع بجالً مغ( )10حرز
لمصالبات العاديات .

تشاكلت ىحه الجراسة التعخؼ عمى فاعمية

اإلدراؾ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

ذكات صعػبات التعمع ،كفيسا يمي يدتعخض

 -تعجيل صياغة بعس التجريبات  :بحيث يتع

الباحثاف الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة مغ

تعجيل بعس العبارات كصياغتيا بصخيقة سيمة ك

خبلؿ التحقق مغ صحة الفخكض كمشاقذتيا.

كاضحة كقريخة بحيث تفيسيا شالبة صعػبات

أولا :نتائج الفخض األول
يشز الفخض األكؿ عمى أنو:

التعمع مثل :سمبي – إيجابي ندتبجليا سيئ-جيج.
-تغييخ بعس العبارات بسا يتشاسب مع البيئة

 -1يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

-استخجاـ كسائل تعميسية مجدسة لتجديج السػقف

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ لمشذاط األكؿ

كتدييل تخيل األكضاع السختمفة.

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

-استخجاـ ججاكؿ ضسغ السػاقف التجريبة ،كالتي لع

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة

الدعػدية .

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات

يكغ البخنامج األصمي يحتػييا ،كذلظ لتدييل كتابة

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

اإلجابات كتختيب األفكار بذكل مشطع .

ذكات صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.

-عخض الجركس مغ خبلؿ بخنامج الباكربػيشت

لبلجابة عمى الدؤاؿ األكؿ :ما متػسصات أداء

،كذلظ لزساف سيػلة العخض كتدييل تشطيع

السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمى اختبار معج

-استخجاـ أساليب لتقػيع الصالبات بذكل فخدؼ

األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

كجساعي .

لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع؟ تع حداب

-استخجاـ استخاتيجيات تجريذ متشػعة مثل العرف

متػسصات األداء عمى األنذصة الثبلثة كأبعادىا

الحىشي ،كحل السذكبلت ،كغيخىا.

الفخعية كالجرجة الكمية عمى االختبار القبمي كالبعجؼ

األفكار.

لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء

لمسجسػعتيغ كسا في الججكؿ رقع ()5

األساليب الحرائية

تع استخجاـ األساليب اإلحرائية التالية:
جدول رقم ( :) 0متوسطات األداء على االختبار القبلً والبعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
السجسػعة

العيشة ف

الستػسط

االنحخاؼ
السعيارؼ

متػسط الخصأ
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الصبلقة1قبمي
السخكنة1قبمي
التفاصيل1قبمي

الصالة قبمي1

الشذاط قبمي1
الصبلقةقبمي2

السخكنة 2قبمي

التفاصيل قبمي2
االصالة قبمي2
الشذاط 2قبمي
الصبلقة قبمي3
السخكنة 3قبمي
التفاصيل قبمي3
االصالة قبمي3
الشذاط 3قبمي
الجرجة الكمية قبمي
الصبلقة 1بعجؼ
السخكنة 1بعجؼ
التفاصيل1بعجؼ
االصالة بعجؼ1
الشذاط بعجؼ1
الصبلقة2بعجؼ

ضابصة

10

1.7000

.48305

.15275

تجخيبية

10

2.7000

2.62679

.83066

ضابصة

10

1.0000

.00000a

0.00000

تجخيبية

10

1.0000

a

.00000

0.00000

ضابصة

10

4.1000

2.46982

.78102

تجخيبية

10

4.0000

1.76383

.55777

ضابصة

10

1.4000

2.27058

.71802

تجخيبية

10

3.9000

2.23358

.70632

ضابصة

10

8.2000

3.15524

.99778

تجخيبية

10

11.6000

4.55095

1.43914

ضابصة

10

9.2000

1.03280

.32660

تجخيبية

10

10.7000

2.94581

.93155

ضابصة

10

9.2000

1.03280

.32660

تجخيبية

10

9.0000

2.82843

.89443

ضابصة

10

10.4000

5.68038

1.79629

تجخيبية

10

16.4000

5.94792

1.88090

ضابصة

10

6.0000

4.37163

1.38243

تجخيبية

10

11.1000

9.35058

2.95691

ضابصة

10

34.8000

8.29726

2.62382

تجخيبية

10

47.2000

13.10471

4.14407

ضابصة

10

5.5000

3.59784

1.13774

تجخيبية

10

3.8000

3.32666

1.05198

ضابصة

10

5.2000

3.19026

1.00885

تجخيبية

10

2.1000

.56765

.17951

ضابصة

10

10.2000

8.32399

2.63228

تجخيبية

10

5.7000

4.47338

1.41461

ضابصة

10

4.4000

2.95146

.93333

تجخيبية

10

3.1000

3.21282

1.01598

ضابصة

10

25.3000

16.26209

5.14252

تجخيبية

10

14.7000

7.86059

2.48574

ضابصة

10

68.3000

16.55999

5.23673

تجخيبية

10

73.5000

20.40833

6.45368

ضابصة

10

1.3000

.67495

.21344

تجخيبية

10

2.9000

.87560

.27689

ضابصة

10

1.2000

.63246

.20000

تجخيبية

10

2.5000

1.08012

.34157

ضابصة

10

5.2000

4.10420

1.29786

تجخيبية

10

13.8000

8.54790

2.70308

ضابصة

10

1.2000

2.09762

.66332

تجخيبية

10

4.5000

1.58114

.50000

ضابصة

10

8.9000

7.03088

2.22336

تجخيبية

10

23.7000

9.76445

3.08779

ضابصة

10

9.7000

.94868

.30000
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السخكنة بعجؼ2
التفاصيل بعجؼ2
االصالة بعجؼ2
الشذاط بعجؼ2
الصبلقة بعجؼ3
السخكنة بعجؼ3
التفاصيل بعجؼ3
االصالة بعجؼ3
الشذاشبعجؼ3
الجرجة الكمية
بعجؼ

تجخيبية

10

10.0000

0.00000

0.00000

ضابصة

10

9.6000

1.26491

.40000

تجخيبية

10

10.0000

0.00000

0.00000

ضابصة

10

10.1000

4.81779

1.52352

تجخيبية

10

30.4000

9.74337

3.08113

ضابصة

10

1.0000

2.10819

.66667

تجخيبية

10

7.4000

5.37897

1.70098

ضابصة

10

30.4000

6.51835

2.06128

تجخيبية

10

57.8000

13.44784

4.25258

ضابصة

10

4.4000

3.27278

1.03494

تجخيبية

10

6.1000

6.64078

2.10000

ضابصة

10

4.4000

3.27278

1.03494

تجخيبية

10

4.1000

3.66515

1.15902

ضابصة

10

8.4000

6.71979

2.12498

تجخيبية

10

23.4000

7.42668

2.34852

ضابصة

10

1.7000

2.05751

.65064

تجخيبية

10

6.1000

1.10050

.34801

ضابصة

10

18.9000

11.90191

3.76372

تجخيبية

10

39.7000

8.28721

2.62064

ضابصة

10

58.1000

11.38664

3.60077

تجخيبية

10

119.9000

23.03355

7.28385

يذيخ الججكؿ رقع( )5إلى أنو ال يسكغ استخجاـ

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

اختبار ت بيغ السجسػعة التجخيبية كالزابصة ألف
ا

ذكات صعػبات التعمع؟

االنحخاؼ السعيارؼ لمسجسػعتيغ = صفخ

كسا أنو كبدبب صغخ العيشة ككجػد فخكؽ في

كسا في الججكؿ الدابق رقع( :)5تع حداب
متػسصات األداء عمى االختبار القبمي كالبعجؼ

أداء السجسػعتيغ عمى االختبار القبمي تع استخجاـ

لمسجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمى الشذاط األكؿ

حجع العيشة كالفخكؽ عمى االختبار القبمي.

دالة إحرائيا بيغ األداء القبمي كالبعجؼ حدب

اختبار ماف كتشي ك اختبار كلكشدػف لسخاعاة صغخ
لئلجابة عمى الدؤاؿ الثاني :ىل ىشاؾ فخكؽ بيغ

متػسصات أداء السجسػعتيغ عمى الشذاط األكؿ
كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية
بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة

كأبعاده الفخعية ،إذ أشار الججكؿ إلى كجػد فخكؽ
متغيخ السجسػعة ،كلمتأكج إذا كانت ىحه الفخكؽ دالة

إحرائيا تع إجخاء اختبار ماف كتشي كاختبار

كلكشدػف ،كألف اختبار ماف كتشي ك اختبار

كلكشدػف اختبارات تتعامل مع متػسصات الختب
كليذ الجرجات فقج تع تحػيل الجرجات إلى رتب كتع
حداب متػسصاتيا كسا في الججكؿ رقع (.)6

الججكؿ ( :)6الختب كمتػسصات الختب عمى الشذاط األكؿ لمسجسػعتيغ الزابصة كالتجخيبية
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السجسػعة

الشذاشقبمي1

الصبلقة1قبمي

السخكنة1قبمي

التفاصيل1قبمي

الصالة قبمي1

الشذاط بعجؼ1

الصبلقة 1بعجؼ

السخكنة 1بعجؼ

التفاصيل1بعجؼ

االصالة بعجؼ1

العيشة ف

متػسط الختب

مجسػع الختب

ضابصة

10

8.00

80.00

تجخيبية

10

13.00

130.00

الكمي

20

ضابصة

10

9.30

93.00

تجخيبية

10

11.70

117.00

الكمي

20

ضابصة

10

10.50

105.00

تجخيبية

10

10.50

105.00

الكمي

20

ضابصة

10

9.85

98.50

تجخيبية

10

11.15

111.50

الكمي

20

ضابصة

10

7.95

79.50

تجخيبية

10

13.05

130.50

الكمي

20

ضابصة

10

6.35

63.50

تجخيبية

10

14.65

146.50

الكمي

20

ضابصة

10

6.55

65.50

تجخيبية

10

14.45

144.50

الكمي

20

ضابصة

10

7.45

74.50

تجخيبية

10

13.55

135.50

الكمي

20

ضابصة

10

7.05

70.50

تجخيبية

10

13.95

139.50

الكمي

20

ضابصة

10

7.05

70.50

تجخيبية

10

13.95

139.50

الكمي

20

يذيخ الججكؿ رقع( )6إلى كجػد فخكؽ بيغ

دالة إحرائيا تع إجخاء اختبار ماف كتشي ككلكشدػف

متػسصات الختب في االختباريغ القبمي كالبعجؼ

(.)7

كسا

في

الججكؿ

رقع

حدب متغيخ السجسػعة ،كحتى نتأكج مغ أف الفخكؽ
ججكؿ رقع ( :)7اختبار ماف كتشي ككلكشدػف لمفخؽ بيغ متػسصات رتب األداء عمى االختبار القبمي كالبعجؼ لمشذاط األكؿ كأبعاده
حدب متغيخ السجسػعة

مان وتنً

النشاط قبلً0

الطالقة
0قبلً

المرونة0
قبلً

التفاصٌل
0قبلً

االصالة
قبلً0

النشاط
بعدي0

الطالقة0
بعدي

المرونة0
بعدي

التفاصٌل0
بعدي

االصالة
بعدي0

25.000

38.000

50.000

43.500

24.500

8.500

10.500

19.500

15.500

15.500
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ولكنسون

80.000

93.000

105.000

98.500

79.500

63.500

65.500

74.500

70.500

70.500

ز

-1.902

-1.076

0.000

-.498

-2.060

-3.141

-3.208

-2.675

-2.633

-2.969

مستوى الداللة

.057

.282

1.000

.618

.039

.002

.001

.007

.008

.003

يذيخ الججكؿ رقع ( )7إلى أف الفخؽ في األداء عمى

لمشذاط الثاني

االختبار القبمي(الشذاط 1كأبعاده الفخعية الصبلقة

لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء

كاألصالة كالسخكنة كالتفاصيل) غيخ داؿ إحرائيا

األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج

حدب متغيخ السجسػعة ،بيشسا الفخؽ في األداء عمى

لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع لرالح

كاألصالة كالسخكنة كالتفاصيل) داؿ إحرائياً حدب

كلئلجابة عمى الدؤاؿ الثالث :ىل ىشاؾ فخؽ بيغ

السجسػعة التجخيبية.

االختبار البعجؼ(الشذاط 1كأبعاده الفخعية الصبلقة
متغيخ السجسػعة لرالح السجسػعة التجخيبية حيث

متػسصات أداء السجسػعتيغ عمى الشذاط الثاني

أف متػسصات رتب السجسػعة التجخيبية أعمى.

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

كىحه الشتيجة تؤيج الفخض األكؿ :يػجج فخؽ ذات

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ(تػسعة

داللة إحرائية عشج مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

ك رتب درجات السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ

ذكات صعػبات التعمع؟ تع حداب متػسصات األداء

لمشذاط األكؿ كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج

عمى الشذاط الثاني كأبعاده الفخعية عمى االختبار

لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء

القبمي كالبعجؼ كسا في الججكؿ رقع( ،)5كألنو ال

األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

يسكغ استخجاـ اختبار ت تع إجخاء اختبار ماف كتشي

السجسػعة التجخيبية.

متػسصات الختب تع حداب متػسصات الختب لؤلداء

ثانيا :نتائج الفخض الثاني
يشز الفخض الثاني عمى أنو :يػجج فخكؽ ذات

عمى الشذاط الثاني كأبعاده الفخعية لبلختبار القبمي

كاختبار كلكشدػف ،كألف االختباريغ يعتسجاف عمى

لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع لرالح

كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة كسا في الججكؿ

داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )0,01بيغ متػسصات

رقع()8

ك رتب درجات السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ

ججكؿ( :)8متػسصات الختب لمسجسػعتيغ عمى الشذاط الثاني كأبعاده الفخعية حدب متغيخ السجسػعة
السجسػعة

الصبلقةقبمي2

السخكنة 2قبمي

العيشة ف

متػسط الختب

مجسػع الختب

ضابصة

10

8.55

85.50

تجخيبية

10

12.45

124.50

الكمي

20

ضابصة

10

9.15

91.50

تجخيبية

10

11.85

118.50

الكمي

20
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التفاصيمقبمي2

االصالة قبمي2

الشذاط 2قبمي

الصبلقة2بعجؼ

السخكنة بعجؼ2

التفاصيل
بعجؼ2

االصالة بعجؼ2

الشذاط بعجؼ2

ضابصة

10

7.75

77.50

تجخيبية

10

13.25

132.50

الكمي

20

ضابصة

10

8.65

86.50

تجخيبية

10

12.35

123.50

الكمي

20

ضابصة

10

7.60

76.00

تجخيبية

10

13.40

134.00

الكمي

20

ضابصة

10

10.00

100.00

تجخيبية

10

11.00

110.00

الكمي

20

ضابصة

10

10.00

100.00

تجخيبية

10

11.00

110.00

الكمي

20

ضابصة

10

5.50

55.00

تجخيبية

10

15.50

155.00

الكمي

20

ضابصة

10

6.30

63.00

تجخيبية

10

14.70

147.00

الكمي

20

ضابصة

10

5.50

55.00

تجخيبية

10

15.50

155.00

الكمي

20

يذيخ الججكؿ إلى كجػد فخكؽ بيغ متػسصات الختب في االختباريغ القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة كحتى

نتأكج مغ أف الفخكؽ دالة احرائيا تع إجخاء اختبار ماف كتشي ككلكشدػف كسا في الججكؿ رقع ()9

جدول رقم ( :)9اختبار مان وٌتنً و وللكنسون للفرق بٌن متوسطات رتب األداء على االختبار
القبلً والبعدي للنشاط حسب متغٌر المجموعة الثانً وأبعاده
الصبلقة

السخكنة 2

التفاصيل

االصالة

الشذاط2

الصبلقة2

السخكنة

التفاصيل

االصالة

الشذاط

ماف كتشي

30.500

36.500

22.500

31.500

21.000

45.000

45.000

0.000

8.000

0.000

كلكشدػف

85.500

91.500

77.500

86.500

76.000

100.000

100.000

55.000

63.000

55.000

ز

-1.680

-1.204

-2.093

-1.412

-2.195

-1.000

-1.000

-3.798

-3.334

-3.790

.093

.229

.036

.158

.028

.317

.317

.000

.001

.000

قبمي2

مدتػػ
الجاللة

قبمي

قبمي2

قبمي2

قبمي

بعجؼ

بعجؼ2
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يذيخ الججكؿ رقع( )9إلى كجػد فخكؽ دالة

لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء

إحرائيا لرالح السجسػعة التجخيبية عمى األبعاد

األكؿ(تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

كالجرجة الكمية عمى الشذاط

لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع لرالح

فخكؽ عمى األبعاد الصبلقة كالسخكنة في االختبار

لئلجابة عمى الدؤاؿ الخابع :ىل ىشاؾ فخؽ بيغ

التفاصيل كاألصالة

السجسػعة التجخيبية.

الثاني لرالح السجسػعة التجخيبية ،كعجـ كجػد

متػسصات أداء السجسػعتيغ عمى الشذاط الثالث

البعجؼ.

كىحا يؤيج الفخض الثاني  :يػجج فخؽ ذات

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )0,01بيغ متػسصات

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة

ك رتب درجات السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

لمشذاط الثاني

ذكات صعػبات التعمع؟

كأبعاده الفخعية عمى اختبار معج

تع حداب متػسصات األداء عمى الشذاط الثالث

لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء

كأبعاده الفخعية عمى االختبار القبمي كالبعجؼ كسا

األكؿ (تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

في الججكؿ رقع( )10كاليػجج فخؽ في متػسصات

لجػ الصالبات ذكات صعػبات التعمع لرالح
السجسػعة التجخيبية.

األداء ،كألنو ال يسكغ استخجاـ اختبار ت تع إجخاء

اختبار ماف كتشي كاختبار كلكشدػف كألف االختباريغ

ثالث ا :نتائج الفخض الثالث
الفخض الثالث :يػجج فخكؽ ذات داللة

يعتسجاف عمى متػسصات الختب تع حداب

إحرائية عشج مدتػػ ( )0,01بيغ متػسصات ك

متػسصات الختب لؤلداء عمى الشذاط الثالث كأبعاده

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ

الفخعية لبلختبار القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ

رتب درجات

السجسػعة كسا في الججكؿ رقع()10

لمشذاط الثالث كابعاده الفخعية عمى اختبار معج

الججكؿ رقع( :)10متػسصات رتب األداء عمى الشذاط الثالث القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة
السجسػعة

الصبلقة قبمي3

السخكنة 3قبمي

التفاصيل
قبمي3

االصالة قبمي3

الشذاط 3قبمي
الصبلقة

العيشة ف

متػسط الختب

مجسػع الختب

ضابصة

10

12.25

122.50

تجخيبية

10

8.75

87.50

الكمي

20

ضابصة

10

13.75

137.50

تجخيبية

10

7.25

72.50

الكمي

20

ضابصة

10

12.20

122.00

تجخيبية

10

8.80

88.00

الكمي

20

ضابصة

10

11.50

115.00

تجخيبية

10

9.50

95.00

الكمي

20

ضابصة

10

12.70

127.00

تجخيبية

10

8.30

83.00

الكمي

20

ضابصة

10

10.65

106.50
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بعجؼ3

السخكنة بعجؼ3

التفاصيل
بعجؼ3

االصالة
بعجؼ3

الشذاط بعجؼ3

تجخيبية

10

الكمي

20

10.35

103.50

ضابصة

10

11.40

114.00

تجخيبية

10

9.60

96.00

الكمي

20

ضابصة

10

6.15

61.50

تجخيبية

10

14.85

148.50

الكمي

20

ضابصة

10

5.90

59.00

تجخيبية

10

15.10

151.00

الكمي

20

ضابصة

10

6.50

65.00

تجخيبية

10

14.50

145.00

الكمي

20

دالة إحرائيا تع إجخاء اختبار ماف كتشي كلكشدػف

يذيخ الججكؿ رقع( )10إلى كجػد فخكؽ بيغ
متػسصات الختب في األداء عمى االختبار القبمي

لمفخؽ بيغ متػسصات الختب عمى الشذاط الثالث

كالبعجؼ عمى الشذاط الثالث حدب متغيخ

كسا في الججكؿ رقع(.)11

السجسػعة ،كلسعخفة إذا كانت الفخكؽ بيغ الختب

ججكؿ رقع ( :)11اختبار كلكشدػف كماف كتشي لمفخؽ بيغ متػسصات رتب األداء عمى االختبار القبمي كالبعجؼ عمى الشذاط الثالث
حدب متغيخ السجسػعة
الصبلقة

السخكنة3

التفاصيل

االصالة

الشذاط3

الصبلقة

السخكنة

التفاصيل

االصالة

الشذاط

ماف كتشي

32.500

17.500

33.000

40.000

28.000

48.500

41.000

6.500

4.000

10.000

كلكشدػف

87.500

72.500

88.000

95.000

83.000

103.500

96.000

61.500

59.000

65.000

ز

-1.426

-2.631

-1.289

-.862

-1.665

-.122

-.748

-3.307

-3.547

-3.025

مدتػػ الجاللة

.154

.009

.197

.389

.096

.903

.454

.001

.000

.002

قبمي3

قبمي

قبمي3

قبمي3

يذيخ الججكؿ رقع( )11إلى كجػد فخكؽ دالة

قبمي

بعجؼ3

بعجؼ3

بعجؼ3

بعجؼ3

القياس البعجؼ لمشذاط الثالث كأبعاده الفخعية عمى

إحرائيا لرالح السجسػعة التجخيبية ألبعاد(

اختبار معج لقياس فاعمية بخنامج الكػرت لتعميع

التفاصيل كاألصالة كاإلعادة) كلمجرجة الكمية لمشذاط

التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة اإلدراؾ ) في تشسية

الثالث ،كلكغ غيخ داؿ إحرائياً عمى بعجؼ(السخكنة

التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات صعػبات

كالصبلقة) ،كىحه الشتيجة تؤيج الفخض الثالث :يػجج

فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ()0,01
بيغ متػسصات ك رتب درجات السجسػعتيغ عمى

التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.
رابعا :نتائج الفخض الخابع
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الفخض الخابع :يػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج

كلبلجابة عمى الدؤاؿ الخامذ :ىل ىشاؾ فخؽ داؿ

مدتػػ( )0,01بيغ متػسصات ك رتب درجات

إحرائيا في األداء عمى الجرجة الكمية عمى

السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ عمى الجرجة الكمية

االختبار القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة ،تع

عمى اختبار معج لقياس فعاعمية بخنامج الكػرت

حداب متػسصات رتب األداء عمى الجرجة الكمية

لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة اإلدراؾ ) في

عمى السقياس كسا في لججكؿ رقع(. )12

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات ذكات
صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.

ججكؿ ( :)12متػسصات الختب لمجرجة الكمية لؤلداء عمى االختبار القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة
السجسػعة
الجرجة الكمية
قبمي

الجرجة الكمية
بعجؼ

العيشة ف

متػسط الختب

مجسػع الختب

ضابصة

10

9.85

98.50

تجخيبية

10

11.15

111.50

الكمي

20

ضابصة

10

5.50

55.00

تجخيبية

10

15.50

155.00

الكمي

20

فخكؽ في

كانت ىحه الفخكؽ بيغ متػسصات الختب دالة

عمى االختبار

إحرائيا تع إجخاء اختبار كلكشدػف كاختبار ماف

يذيخ الججكؿ رقع ( )12إلى كجػد
متػسصات الختب لمجرجة الكمية

القبمي كالبعجؼ حدب متغيخ السجسػعة ،كلسعخفة إذا

كتشي كسا في الججكؿ رقع()13

جدول رقم ( )01اختبار ولكنسون للفرق بٌن الرتب على الدرجة الكلٌة لالختبار القبلً والبعدي حسب متغٌر المجموعة

الجرجة الكمية قبمي
ماف كتشي

الجرجة الكمية بعجؼ

43.500

0.000

ز

-.492

-3.780

مدتػػ الجاللة

.623

.000

كلكشدػف

98.500

55.000
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يذيخ الججكؿ رقع( )13إلى كجػد فخؽ داؿ

أكبخ قجر مسكغ مغ األفكار األصيمة كالستسيدة،

إحرائيا لرالح السجسػعة التجخيبية في االختبار

كبحلظ جعميغ أكثخ حيػية كنذاشاً كدافعي ًة لتحديغ
ميارتيغ الحىشية ،كصػالً بيغ لئلبجاع كالتفخد كالتسيد

كىحه الشتيجة تؤيج الفخض الخابع :يػجج فخكؽ ذات

كاف لو دك اًر فعاالً في إنجاح اليجؼ العاـ لمبخنامج،

البعجؼ

بيشسا ال يػجج فخؽ داؿ إحرائيا عمى

االختبار القبمي.

في التفكيخ ،كسا أف قياـ الباحثاف بعسمية التجريب

داللة إحرائية عشج مدتػػ ( )0,01بيغ متػسصات

كذلظ مغ خبلؿ إدخاؿ أساليب متشػعة في تجريذ

ك رتب درجات السجسػعتيغ عمى القياس البعجؼ

دركس الكػرت ،كاتباع األسمػب السبدط كالسخح في

بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ الجدء األكؿ (تػسعة

البعس كالتخكيد عمى التغحية الخاجعة مسا أدػ إلى

اإلدراؾ ) في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصالبات

تثبيت السيارات كاستخجاميا في شتى مجاالت

ذكات صعػبات التعمع لرالح السجسػعة التجخيبية.

الحياة.

عمى الجرجة الكمية عمى اختبار معج لقياس فاعمية

مناقذة نتائج الجراسة

يبلحع مغ نتائج التحميل اإلحرائي لمفخكض

التي كضعت لمسقارنة بيغ السجسػعة الزابصة

كالسجسػعة التجخيبية في األداء البعجؼ فاعمية
بخنامج الكػرت الجدء األكؿ(تػسعة اإلدراؾ) في
تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجػ شالبات
صعػبات التعمع ،حيث تحدغ أداء السجسػعة
التجخيبية ،كقج كاف أفزل مغ أداء السجسػعة

الزابصة التي لع يقجـ ليا البخنامج.
كيسكغ تفديخ التحدغ الحؼ ش أخ عمى
الصالبات ذكات صعػبات التعمع في السجسػعة

التجخيبية إلى شبيعة بخنامج الكػرت كأنذصتو

عسمية الذخح ،باإلضافة إلى ربط الجركس ببعزيا

كمغ جانب آخخ فقج أكج العشدؼ( )2002إلى

أف الصالبات ذكات صعػبات التعمع يتستعػف بقجرات

عقمية عادية ،كفي نفذ الػقت يػاجيػف مذكبلت

في تعمع شخؽ التفكيخ ،لحا أصبح مغ الزخكرؼ

تعميسيغ كتجريبيغ عمى استخجاـ ميارات التفكيخ

اإلبجاعي ،كخرػصاً أف

ىؤالء الصمبات بحاجة

ماسة أكثخ مغ غيخىغ لتعمع ميارات التفكيخ التي
تداعجىغ عمى التعامل مع مذكبلت الحياة
السختمفة ،كىحا ما أكجه العالع "دؼ بػنػ" عمى أف

تعميع التفكيخ يجب أف يقجـ إلى جسيع الصمبة عمى
اختبلؼ قجراتيع العقمية كأنو ليذ قاص اًخ عمى

الصمبة العاديغ أك الستسيديغ فقط  ،كأف اإلبجاع عشج

كتجريباتو التي مشحت الصالبات حخية التعبيخ

الصمبة ذكك القجرات العقمية العادية الحيغ دربػا عمى

كالسذاركة بكل أريحية في جػ آمغ تدػده السحبة

التدكد عمى بأدكات كميارات التفكيخ حقق نتائج

كالصسأنيشة ،كسا أف شبيعة البخنامج السعتسجة عمى

تجفق األفكار كإشبلؽ العشاف لمعقل البذخؼ ليعصي
أفزل ما لجية بمغة سيمة بعيجة عغ اإلكخاه كالتحيد

أدػ إلى تحقيق الشتائج السخجػة ،كسا أف السػاقف
السدتخجمة في األمثمة ىي مػاقف مدتسجة مغ
اىتسامات الصالبات ككاقعيغ االجتساعي كالجراسي،

ككحلظ تقديع الصالبات في مجسػعتيغ أثشاء سيخ
الحرز كلج لجييغ ركح السشافدة مع التأكيج
السدتسخ عمى العسل الجساعي كأىسيتو في إعصاء

أفزل مغ الصمبة ذكؼ القجرات العقمية العالية كالحيغ
لع يجربػا مدبقاً.

تتفق نتيجة ىحه الجراسة كالتي تذيخ إلى فعالية

بخنامج الكػرت في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ

شالبات

صعػبات

التعمع

مع

دراسة

خصاب( ،)2013كالتي ىجفت إلى معخفة مجػ
فاعمية بخنامج الكػرت(اإلدراؾ كالتشطيع) في تشسية

التفكيخ اإلبجاعي لجػ عيشة أردنية مغ الصمبة ذكؼ

صعػبات التعمع ،كقج أضيخت نتائجيا أف البخنامج
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قادر عمى تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ

التصبيقيغ القبمي كالبعجؼ عمى مقياس التفكيخ

صعػبات التعمع.

اإلبجاعي (الصبلقة كاألصالة كالتخيل كالجرجة الكمية

كسا اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة

) لرالح القياس البعجؼ ،كدراسة البجاريغ()2006

بخنامج الكػرت لتشسية التفكيخ اإلبجاعي في عبلج

"سكامبخ" في تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة

عكاشة( )2009كالتي ىجفت إلى معخفة فاعمية
بعس صعػبات تعمع القخاءة(الفيع القخائي) كبعس
صعػبات تعمع الكتابة(التعبيخ الكتابي) لجػ شمبة

الرف الخامذ االبتجائي ،كقج أسفخت نتائجيا عغ

فاعمية بخنامج الكػرت في عبلج بعس صعػبات

التي كتػصمت إلى كجػد فاعمية الستخاتيجية

ذكؼ صعػبات التعمع .

كاخي اًخ تتفق نتائج ىحه الجراسة مع العجيج مغ
الجراسات األجشبية التي كذفت عغ فاعمية بخامج

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات

تعمع القخاءة(الفيع القخائي) كبعس صعػبات تعمع

جرسة الديػدؼ( ) Al Zyoudi , 2009
التعمع ك ا

الكتابة (التعبيخ الكتابي).

التي تػصمت نتائجيا إلى أف ىشاؾ تأثيخ كبيخ مغ

دراسة

أثخ استخجاـ البخنامج التجريبي عمى الصبلقة،

كتتفق

نتائج

ىحه

الجراسة

مع

ريتذي( )Ritchie,1999التي ىجفت إلى تشسية

كالسخكنة لرالح السجسػعة التجخيبية ،ك دراسة

ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجػ شمبة صعػبات التعمع

جيخؼ ك جػندػف()Gary & Johnson,2009

كالصمبة العادييغ ،كأسفخت نتائجيا عغ كجػد أثخ ذك

كالتي تػصمت إلى كجػد ندبة نجاح()٪100في

داللة إحرائية لبخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ في

استخجاـ

لرالح

صعػبات التعمع.

 )Nogueiraالتي أضيخت نتائجيا تفػؽ الصمبة

تحديغ التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة العادييغ كشمبة

السجسػعة

استخاتيجية

التجخيبة،

حل

السذكبلت

كدراسة

نػقي اخ),2006

كسا اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع العجيج مغ

ذكؼ صعػبات التعمع في بخنامج التفكيخ اإلبجاعي،

الجراسات العخبية التي كذفت عغ فاعمية بخامج

كدراسة

كجابغ()Twila&Jaben,2001

التعمع كجراسة جخكاف كالعبادؼ( )2014التي

تشسية التفكيخ الستبايغ ىػ أحج ميارات التفكيخ

أداء أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة عمى

باستخجاـ بخنامج "البػردك" لمتفكيخ اإلبجاعي ،كقج

تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ الصمبة ذكؼ صعػبات
أضيخت كجػد فخكؽ دالة إحرائية بيغ متػسصات

تػايبل

كالتي ىجفت إلى معخفة فاعمية شخيقة التػجيو في

اإلبجاعي في تعمع األشفاؿ ذكؼ صعػبات التعمع

ميارات الصبلقة كالسخكنة كاألصالة كاالختبار ككل،

أشارت إلى أف ىشاؾ فخؽ بيغ السجسػعة التجخيبية

شعباف( )2012كالتي ىجفت لسعخفة أثخ استخجاـ

كدراسة تػايبل كجابغ ()Twila&Jaben,2001

لرالح أداء أفخاد السجسػعة التجخيبية ،كدراسة

نسػذج أسبخكف لحل السذكبلت في تشسية ميارات

كالسجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية،

كالتي تػصمت إلى أف بخنامج "بػردك" لمتفكيخ

التفكيخ اإلبجاعي لحكؼ صعػبات التعمع ،كقج أسفخت

اإلبجاعي كاف فعاال في تحفيد شمبة السجسػعة

كدراسة

المفطي ،كدراسة العالع أكلشذاؾ(olenchak,1995

البمتاجي( )2009كالتي أسفخت نتائجيا عغ كجػد

) كالتي تػصمت إلى كجػد أثخ ذؼ داللة احرائية

نتائجيا عغ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية
لرالح

السجسػعة

التجخيبية،

فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب
درجات أشفاؿ الخكضة ذكؼ صعػبات التعمع في

التجخيبية عى الصبلقة ك السخكنة المفطية ك اإلبجاع

في تحديغ االتجاىات
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الحات ،كتحديغ مدتػػ التفكيخ اإلبجاعي اإلنتاج



كاإلبجاع لجػ ىؤالء الصمبة.

األمػر بأىسية تشسية القجرات اإلبجاعية لجػ شمبة

تهصيات الجراسة

صعػبات التعمع ،كتعديد ىحه القجرات عغ شخيق

استشادا إلى نتائج الجراسة الحالية ،فإنو يسكغ

تقجيع بعس التػصيات التي يسكغ أف تفيج الػاقع

التخبػؼ عسميا ،كىي كالتالي:

إدخاؿ بخنامج الكػرت لتعميع التفكيخ



اإلبجاعي إلى بخامج الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع،
بحيث يتع كضع حرز مخررة لتجريب

الصمبة عمى أنذصة كتجريبات مغ شأنيا تشسية

تفكيخ الصمبة ذكؼ صعػبات التعمع ،ككحلظ إدخاؿ

التجريبات اإلبجاعية إلى السشاىج الخاصة بصمبة
صعػبات التعمع ،حيث أكضحت نتائج ىحه
الجراسة فاعمية بخنامج الكػرت لتجريذ الصمبة ذكؼ

صعػبات التعمع.

إجخاء دراسات مساثمة لتعميع أنػاع التفكيخ



األخخػ مثل التفكيخ الشاقج كالتفكيخ االستجاللي

لصمبة صعػبات التعمع باستخجاـ بخنامج الكػرت أك

غيخه مغ البخامج التي تشسي التفكيخ اإلبجاعي.

تػعية أفخاد السجتسع كالسعمسيغ كأكلياء

خمق الطخكؼ السشاسبة لتصػيخ التفكيخ اإلبجاعي

كفق استعجادات كاىتسامات الصمبة ،كتذجيعيع
عمى اختيار الحمػؿ الججيجة كالفخيجة كالغيخ تقميجية

في حل السذكبلت التي يتعخضػف ليا.

تصبيق الجراسة عمى عيشة مغ الحكػر



لسعخفة فاعمية بخنامج الكػرت لتشسية التفكيخ
اإلبجاعي في البيئة الدعػدية.

تصػيخ الخجمات التي تقجـ لمصمبة ذكؼ



صعػبات التعمع في البيئة الدعػدية بحيث ال
تقترخ عمى البخامج العبلجية فقط بل يتع
استغبلؿ نقاط القػة لجػ ىحه الفئة مثل قجرات
التفكيخ اإلبجاعي كتقجيع الخجمات لكل شالب عمى
حجة حدب قجراتو كخرائرو كاحتياجاتو الفخدية.

متابعة ما يدتجج في ىحا السيجاف



(التفكيخ اإلبجاعي لجػ شمبة صعػبات التعمع) مغ
قبل السدؤكليغ ك الباحثيغ كالسعمسيغ كاألخرائييغ
التخبػييغ كالشفدييغ.

المخاجع
.1

.4
إبخاىيع ،رحاب .)2010( .تذخيز صعػبات تعمع
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.16666.تع استخجاعو في 1436/5/14ىػ عمى الخابط
http://www.alriyadh.com .43
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