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في تنمية  SCAMPER)سكامبر ) استخدام استراتيجيةأثر 
لدى طالب جامعة  في فقه الحديثمهارات التواصل والتحريل 

 القريم
 جامعة القريم  –د علي ربابعة 

amrababah2@gmail.com 

 استخجاـ استخاتيجيةأثخ  معخفة إلى الجراسة ىجفت: الملخص
في تشسية ميارات التػاصل كالتحريل  SCAMPER)سكامبخ )

كلتحقيق  ،لجى شالب جامعة القريع (1)الحجيث فقو  مقخر في
 ىحا اليجؼ سعت الجراسة لإلجابة عغ الدؤاليغ اآلتييغ: 

في تشسية  SCAMPER)) سكامبخ استخجاـ استخاتيجية أثخ ما .1
( لجى شالب كمية 1ميارة التػاصل بيغ الصالب في فقو الحجيث)
 الذخيعة كالجراسات اإلسالمية جامعة القريع؟

في  SCAMPER)سكامبخ ) اـ استخاتيجيةاستخج أثخ ما .2
كمية لجى شالب  (1)في فقو الحجيث التحريل الفػري كالسؤجل

 جامعة القريع؟ اإلسالميةالذخيعة كالجراسات 
 اختبار ببشاء قاـحيث كقج استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي، 

استخاتيجية  التجريذ كفقعزػ ىيئة  دليل كترسيع الحجيث،
 الثاني مغ الفرل في الجراسة شبقت، SCAMPER))سكامبخ 

 شالبا )58مغ ) أفخادىا ـ، كتكػف 2018/ 2017الجامعي  العاـ
جامعة القريع،  في اإلسالميةمغ شالب كمية الذخيعة كالجراسات 

 حجاىساإ مجسػعتيغ عذػائًيا إلى كقدسػا القرجية، بالصخيقة اختيخكا
 استخاتيجية قكف ( شالبا درسػا26أفخادىا ) عجد بمغ تجخيبية:

( 32أفخادىا ) عجد ضابصة بمغ كاألخخى  ،SCAMPER)سكامبخ )
 االعتيادية.  الصخيقةكفق  شالبا درسػا

 = αعشج ) إحرائية داللة ذات فخكؽ  كجػد الجراسة نتائج كأضيخت
التحريل الفػري  عمى الجراسة أفخاد أداء متػسصات بيغ (0.5

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

أعزاء ىيئة  بتجريب الجراسة أكصى الباحث نتائج ضػء كفي 
 فيSCAMPER) سكامبخ ) استخاتيجية تػضيف التجريذ عمى

 عاـ، كفقو الحجيث بذكل خاص،بذكل  الصمبة لجىالحجيث  تجريذ
 صل لجى الصالب.لجكرىا في تشسية ميارات التفكيخ كميارات التػا

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

 
 

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

الدشة الشبػية السرجر الثاني مغ مرادر تعج  :المقدمة

أحج  فقو الدشةتعج مادة ك  اإلسالمي،التذخيع 

مغ أىجافيا؛ معخفة أحكاـ الصيارة ، كالتي مػضػعاتيا

كالرالة، كبشاء السمكة الفقيية في استشباط األحكاـ مغ 
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الدشة، كتشسية قجرة الصالب عمى التعامل مع القزايا 

بياف تخخيج في ذلظ، ك  اع ىجي الشبي السدتججة، كاتب

األحاديث، كالكذف عغ عمتيا إف كججت، كالحكع 

 يا .عمي

كلتحقيق أىجاؼ الجرس كتمبية كاقع السػقف التجريدي 

، استغالؿ اإلمكانات كالسػاد الستاحةبج مغ  ال

كاستخجاـ استخاتيجيات التجريذ التي تذيخ إلى 

داخل الفرل الستتابعة كالستدمدمة  الستعمعتحخكات 

تتكامل كتشدجع معًا لتحقيق أىجاؼ الجرس التي ك 

عزػ كتمبية كاقع السػقف التجريدي، كقج ال يكتفي 

باستخاتيجية تجريذ كاحجة، بل يسدجيا ىيئة التجريذ 

عزػ ىيئة بغيخىا مغ االستخاتيجيات، كىشا تأتي خبخة 

كإمكاناتو الذخرية في تختيب األىجاؼ كفق التجريذ 

التي الصخائق كمغ ثع تختيب  تدمدل معيغ،

سيدتخجميا، كما تحتاج إليو مغ بشية تحتية 

 كتجييدات. 

لتحقيق مشطسة  فيقـػ عزػ ىيئة التجريذ بإجخاءات

مغ خالؿ  التعميسياألىجاؼ الالزمة لتشفيح السػقف 

التجريذ التي تختكد فمدفتيا  استخاتيجياتمجسػعة مغ 

أك دكر  ،معا الصالبك عزػ ىيئة التجريذ دكر  عمى

أك دكر ، الصالبأكثخ مغ عزػ ىيئة التجريذ 

، كل مشيسار ، كتتزسغ تشطيسا لجك فخدهالصالب بس

بسا يحقق األىجاؼ  الساديةكإعادة تختيب بيئة القاعة 

 .[1]الستػقعة.

استخاتيجية سكامبخ  :كمغ االستخاتيجيات السيسة

(SCAMPER) الذسػؿبسخاعاتيا  التي تتسيد 

ات السادية كالسفاىيع الصمبة بالخبخ  دكيجخالؿ تمغ  كالتكامل

كالتكامل بيغ  ،خبط بيشيا إلحجاث تعمع ذي معشىالزخكرية كال

استخاتيجية  يايعم اشتسمت كاألنذصة التي ياالجركس نفد

  . [2]السجسػعةالتي تعمستيا سكامبخ 

تغييخ الذكل أك إعادة التجريب، أك مغ خالؿ  كالزبط

مغ خالؿ  الجيشاميةنة ك كالسخك ، اإلبقاء عميو كسا ىػ

التغييخ الجافعية، لتحػالت الجيشامية التي تحجث في ا

، كالتعجيل في أنػاع التفكيخ كإضافة آراء مختمفة

كإمكانية استخجاميا مغ ، البحث عغ الخصط البجيمةك 

كنسط  ،الجراسية فرل ألخخ، كمخاعاتيا لكثافة القاعة

كمخاعاة  ،يًا أك جساعيافخدسػاًء أكاف  التجريذ كنػعو،

ألىجاؼ السخجػة اإلمكانات السادية الستاحة لتحقيق ا

 .  [3] مغ تجريذ السػضػع

 كتشسيتوكتتسيد باشتساليا عمى أدكات التفكيخ 

مغ أسئمة مػجية تدفخ عغ أفكار ججيجة،  ؛كتحديشو

أك تصػيخ فكخة ما، كإعادة تذكيميا لتػليج أفكار إبجاعية 

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

 . [4]األشياء كتغييخىا بصخيقة إبجاعية

( مغ SCAMPERكتعج استخاتيجية سكامبخ )

 ( صاحبpob prilي يعتبخ )تاالستخاتيجية الحجيثة ال

استخاتيجية تحتػي عمى مجسػعة مغ  كىي-الفكخة ليا 

السػضػع مغ زكايا الخصػات تداعجؾ في الشطخ إلى 

متعجدة؛ إلدخاؿ تغيخات كتعجيالت عمى السػضػع 

الحي تخيج تعجيمو، كتدتصيع أف تدتخجـ خصػة دكف 

فمدت ممدمًا باستخجاـ ، األخخى أك تعجيل شيء ما

 جسيع الخصػات معا. 

مخترخة مغ  (SCAMPERكتعتبخ كمسة سكامبخ )

كمسات التالية، فكل حخؼ يخمد إلى إحجى الأكائل 

 خاتيجيات سكامبخ كىي: است

تشتج لشا ف :((substituteأكاًل: االستبجاؿ أك التبجيل: 

نفدو: ماذا  يدأؿ الصالبكقج فزل، لألأفكارًا ججيجة، 

 يجب أف أغيخ حتى يتحدغ األداء؟

(: كذلظ بزع combineثانيًا: الجسع أك الزع: )

مكل فكخة غخضًا معيشًا، ف، امفيػميغ أك أكثخ مع

تيغ يعصيشا شيئًا صالب الجمج بيغ مكبالتالي فإف 

ة، كبذكل فخدججيجًا يختمف في خرائرو عغ كل م

 لع يكغ متػقعًا مغ قبل.

: كىػ إجخاء تعجيالت عمى (Adapt)ثالثًا: التكيف 

أكثخ ك  فكخة ما أك شيء ما لجعمو مالئسًا لغخض ججيج

 قبػاًل.

(: ىػ تغييخ السعشى، Modifyingرابعًا: التعجيل )

(: (Magnifingأفكارًا ججيجة، كالتكبيخ بحيث يعصي 

في ىحه االستخاتيجية بتػسيع إشار التفكيخ في 

(: كىي ترغيخ أبعاد minifyالسػضػع، كالترغيخ )

الذيء أك ضغط بعس خػاصو كتشديل الفكخة لػاقع 

 خاص.

 put to otherخامدًا: االستخجاـ في أغخاض أخخى )

usesرل عمى (: في غيخ الحي أعج لو، فإنشا قج نح

 أفكار جيجة. 

(: Eliminateسادسًا: اإللغاء أك الححؼ أك السدح )

لخرائز كسسات معيشة، تجعل مشو نافعًا في غخض 

 ما كيخمق كضعًا ججيجًا. 

(: كىي عكذ الفكخة أك (Reverseسابعًا: القمب 

الحخكة أك االتجاه، كىي محاكلة لتغييخ التختيب ثع 

( Rearrangeتيب )انتطار بعس الشتائج، كإعادة التخ 

 . [4]السألػؼ بغخض الحرػؿ عمى أفكار ججيجة

 مع كتعتبخ ىحه االستخاتيجية صالحة لالستخجاـ

 إلى ككصػال سشػات ثالث عسخ مغ بجءا األشفاؿ
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 تعجيالتال بعج إجخاء كشمبة الجامعة الكبار

 . [5](الالزمة

 فقج الثقافي البعج ذات الجػانب ببعس يتعمق فيسا أما

كفق االستخاتيجية اإلثخائية، حيث يدكد  تياتست معالج

 يعبسا يشاسب قجرات التعميسيةالصالب بالسػضػعات 

كيع كإتاحة الفخصة أماميع كاىتساماتيع، كتػسيع مجار 

كاالستكذاؼ، كإعصائيع الفخصة لصخح األسئمة  لمتعمع

السيارات كالصخؽ كتدكيجىع بالستعمقة بجراساتيع، 

تتعمق باألعساؿ العقمية  كاالستخاتيجيات كالشطع التي

  [6].كاإلنتاج اإلبجاعي

كدراسة حاجات الصالب الشفدية كالعقمية كاالجتساعية، 

كمغ السؤمل اف تعسل ، كتقجيع الخجمات السشاسبة ليع

تشسية القجرات العقمية لمصالب عمى  ىحا االستخاتيجية

مغ خالؿ حثيع عمى التجخيب كالتخيل كالتحميل 

يشاؾ عالقة فكالتعسيع كغيخ ذلظ،  كالتخكيب كاالستشتاج

مصخدة بيغ السحتػى كالسيارات السقجمة، كبيغ حياة 

سعخفة الخبخات الدابقة فب ،الصالب كخبخاتو الدابقة

قجـ لو ما ي يدتصيع عزػ ىيئة التجريذ أفلمصالب 

يشاسبو مغ السحتػى كالسيارات العقمية كي يربح 

 ، كلسجتسعوشالبا مبجعًا مشتجًا نافعًا لشفدو كلجيشو 

الحي يعتسج  تشسية ميارة التفكيخ كالعرف الحىشيك 

إبجاعية مغ األفخاد  عمى تػليج كإنتاج أفكار كآراء

كالسجسػعات لحل مذكمة معيشة، أي كضع الحىغ في 

 حالة مغ اإلثارة كالجاىدية لمتفكيخ في كل االتجاىات؛

لتػليج أكبخ قجر مغ األفكار حػؿ السذكمة، بحيث 

مغ الحخية يدسح بطيػر كل اآلراء  جػ لمصالبيتاح 

  [7,8]كاألفكار.

تشسية ميارة السالحطة، التي تعتسج عمى الحرػؿ ك 

عمى الحقائق مغ الخبخات كالسعمػمات مغ كاقع 

السػاقف كالترخفات في الحالة الخاىشة مغ الجساعات 

الستخجاميا في الجراسة، كتقجيخ السػاقف في كضع 

 . [9]خصو لعسميو السداعجة

ميارة تػليج األفكار اإلبجاعية، باإلضافة إلى  ةكتشسي

االىتساـ بالدسات الذخرية )التحجث كاالستساع 

كحب االستصالع، كالصالقة كالسخكنة كاألصالة، 

، ية كمجى االستعجاد كالقجرة(فخدكمخاعاة الفخكؽ ال

نطاـ متكامل مغ الدسات الجدسية كالعقمية التي ىي ك 

الثابتة ندبيًا، كالتي تسيد  كاالنفعاليةاالجتساعية ك 

عغ غيخه، كتحجد استخاتيجية تعاممو كتفاعمو  صالبال

 جتساعية كالسادية السحيصة بو،االمع األخخيغ كالبيئة 

 قاـ كما ميارة التحريل كاالحتفاظ بالسعمػماتكتشسية 
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يا أيزًا عسمية التخديغ عميكيصمق ، بتحريمو الصالب

 . [11,10]تمغ معمػماالتي تتزسغ ما اكتدب 

 التػاصل عسمية في تصػراً  العذخيغ القخف  شيج كقج

 التػاصل أصبحف التكشػلػجيا، لتقجـ فائقة نتيجةً  بدخعة

 الحياة آثاره عمى تانعكدك  العرخ، سسات مغ سسة

 الدمػؾ كالفكخية، كاستخاتيجية الحياة، كأنساط الثقافية

 تأثخاً  ة التعمسيةالتعميسي العسمية تأثخت كقج اليػمية،

 فأصبح ،معمػمات مغ التػاصل يقجمو ما جخاء كبيخاً 

 .التخبػي  كلجكرىا كبيخا لمجامعة تحجياً  يذكل

 لسداعجة حيػية التػاصل عسمية عسمية فإف ذلظ كعمى

 كحلظ فيع أىجاؼ الكمية كالجامعة، عمى األفخاد

 التخصيط كالتػجيو كعسميات االحتفاظ بالسعمػمة،

 .رشاداتاإل كتػصيل كالتقػيع، كالتشديق

كعزػ ىيئة ميارة التػاصل بيغ الصالب  تشسيةتسثل ك  

، كبيغ الصالب مع بعزيع بعزا أساسا مغ التجريذ

 تبادؿ فييا يتع التية التعمسية، التعميسيأسذ العسمية 

 األفكارك  البياناتك  السعمػماتك  التػجيياتك  الخبخات

أك  اإلشاراتك  الخمػزك  السياراتك  االتجاىاتك  القيعك 

 أك لفطية رسائل عبخ أك أكثخ، شخفيغ بيغ بعزيا

كتفاىع  تفاعل عالقة إحجاث إلى تؤدي لفطية، غيخ

 الدمػؾ أنساط عمى التأثيخ يتع بحيث حية، كمذاركة

 تحقيق األىجاؼ في السداعجة بغخض األداء، أك

 [12] .التخبػية لمجامعة

كمغ أبخز عػامل نجاح عزػ ىيئة التجريذ أف يكػف 

القات مغ االحتخاـ كالسػدة بيشو كبيغ قادرا عمى بشاء ع

 ، [13] الصالب، فقج أثبتت الجراسات كمشيا دراسة

، بأف سمػؾ الصالب كإنجازه  Ibrahim [5]كدراسة 

عزػ ىيئة العمسي يتأثخاف بشػعية العالقة بيشو كبيغ 

فالصالب الحيغ يذعخكف بسحبة أساتحتيع ، التجريذ

الحيغ يمقػف يحققػف إنجازا عمسيا أكثخ مغ الصالب 

 غيخ ذلظ. أساتحتيع مغ

ككحلظ الحاؿ بالشدبة لدمػؾ الصالب في القاعة، فيػ 

 عزػ ىيئة التجريذاآلخخ يتأثخ بشػعية العالقة بيغ 

ا إذا ا مشتجً ا مشزبصً كالصالب، فيبجي الصالب سمػكً 

كانت العالقة قائسة عمى السػدة كاالحتخاـ، أما إذا 

تػر فقج يؤدي ذلظ كانت العالقة يذػبيا شيء مغ الف

 إلى سمػكيات غيخ مخغػب فييا. 

عزػ ىيئة لكمغ أجل بشاء عالقات إيجابية يسكغ 

أف يدتخجـ ميارات العالقات اإلندانية  التجريذ

الستساع كاإلنرات الحي اكتعديد السػاقف اإليجابية ك 

يجعل الصالب يذعخكف بأىسيتيع كقبػليع كاحتخاميع، 

غ السخكر بتجخبة يع مكالبػح بسذاعخىع، كتسكيش

صػر مذاعخ الثقة الخبخات الشاجحة ت  الشجاح؛ ف
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، بالشفذ، كتخفع درجة الصسػح، كتذجع عمى التعمع

كذلظ مغ خالؿ ، صالبول عزػ ىيئة التجريذ كتعديد

نبخة الرػت، كتعبيخات الػجو،  تفعيل لغة الجدج مغ

 تفعيل زاد فكمسا كألفاظ االستحداف، كإضيار االىتساـ ،

 و  تعمس معجؿ زاد الستعمع حػاس مغ حاسةمغ  أكثخ

  [16,15,14]السعخفة كاكتداب

لسديج مغ الذعػر بالصسأنيشة لجى الصالب عمى ك 

بعجؿ عزػ ىيئة التجريذ أف يعامل الصالب 

، فإذا لقي الصالب ىحه السعاممة أحب أستاذه، كإنراؼ

كسعى ما كسعو الدعي في الجراسة كالتحريل، كاتخح 

 . [13] تأسى بو في أقػالو كأفعالومغ أستاذه قجكة ي

تعمُّع  أنساط مع تتػافق التي التجريذ كت عّج استخاتيجيات

 في السعاصخة استخاتيجيات التجريذ أنجح الصالب مغ

 اإلندانية، كحاجاتيع الصمبة، لخرائز استجابتيا

  [17]كالتخبػية الستشػعة

 ميةسالع التخبية في الحجيثة االتجاىات مغ كانصالقا لحا

 استخاتيجيات استخجاـ الزخكرة مغ يجج الباحث أنو

 لسقابمة الفخكؽ  بيشيا كالجمج التجريذ، في متشػعة

 بالتخكيد الصالب، لجى السعخفية الػضائف في يةفخدال

 الفعاؿ. التعمع لتحقق التعمع أنساط عمى

دراسات الباحثيغ لجراسة كلقج دعت كثيخ مغ 

غ ىحه استخاتيجية سكامبخ في عمـػ متعجدة كم

التي أكصت   [21,20,19,18]مثل  الجراسات؛

إجخاء مديج مغ الجراسات كالبحػث السختبصة بشسػذج ب

ذج في ىحا الشسػ ضخكرة استخجاـ ، ك التعمع التػليجي

عسمية التجريذ لسا لو مغ دكر في تشسية التفكخ 

عمى ميارات تجريبيع ، ك بأنػاعو السختمفة لجى الصالب

غ الػقت كالتذجيع لسسارستيا التفكيخ كإعصائيع مديج م

 أثشاء التعمع.

 استخجاـ الزخكرة مغ يجج الباحث أنوكمغ ىشا 

كمغ  ،بيشيا كالجمج التجريذ، في متشػعة استخاتيجيات

راسة فكخة ىشا جاءت  عمى " أثخ لمتعخؼ الحالية الجّ 

في تشسية التحريل  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية

لجى  (1)الحجيث فقوكميارة التػاصل بيغ الصالب في 

 .شالب جامعة القريع

 :الدراسة مذكلة

الباحث مغ خالؿ حزػره بعس السحاضخات  الحع

أكثخ مغ زميل في أكثخ مغ  ( مع1)الحجيث لسقخر

انتذار  الصالب،كمغ خالؿ الحػار مع  دراسي،فرل 

التي تعتسج عمى التمقيغ  شخؽ التجريذ التقميجية

جريذ فقو لجى أعزاء ىيئة التجريذ في ت كالحفع

الحجيث، كعجـ استخجاـ شخؽ حجيثة في التجريذ 

 كالتي تعسل عمى تشسية التفكيخ لجى الصالب. 
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كجػد دراسة  الحع عجـكمغ خالؿ اشالع الباحث 

بتصبيق استخاتيجية سكامبخ في تجريذ  عشيتسابقة 

 فقو الحجيث في السسمكة العخبية الدعػدية.

التػاصل في ميارات  تعجـ كجػد دراسة سابقة تشاكلك 

فقو الحجيث حيث تعتبخ ىحه الجراسة األكلى في ىحا 

حجكد عمع  في-السجاؿ كالتي أجخيت في السسمكة 

 .-الباحث 

 في تحجيجىا يسكغ التي الجراسة مذكمة تبخز ىشا مغ

 التالية: األسئمة

في  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية أثخ : ما1س 

 (1)ثفقو الحجي مقخر في التحريل الفػري كالسؤجل

بجامعة  اإلسالميةكمية الذخيعة الجراسات لجى شالب 

 القريع؟

في تشسية  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية أثخ : ما2س

 (1)فقو الحجيث مقخر ميارة التػاصل بيغ الصالب في

جامعة ب اإلسالميةكمية الذخيعة الجراسات  لجى شالب

 القريع؟

 دراسة الأهمية 

 تكسغ أىسية الجراسة في اآلتي:

 نحػ الصالب لجى إيجابية اتجاىات اءبش .1

 كزيادة تبديط السعاني خالؿ مغ سكامبخ استخاتيجية

  .االنتباه

 الصالب. لجى اإلبجاعي الخياؿ تشسية .2

 استثارة خالؿ مغ تػليجي لمتعمع بشاء كضع .3

في  أعمى مدتػيات التفكيخ، كاالرتقاء إلى عسميات

 .التػاصل ميارات

 . الصالب لجى الحات مفيػـ كتعديد .4

 هدف الدراسة

 استخجاـ استخاتيجية ىجفت الجراسة الى بياف أثخ

في التحريل كميارات التػاصل بيغ الصالب  سكامبخ

لجى شالب جامعة القريع مغ خالؿ فقو الحجيث في 

 اآلتي:

( كفق استخاتيجية 1)فقو الحجيث مادةإعادة بشاء  .1

 سكامبخ.

في التحريل  الكذف عغ أثخ استخاتيجية سكامبخ .2

لجى شالب كمية  (1)في فقو الحجيث ي كالسؤجلالفػر 

 بجامعة القريع. اإلسالميةالذخيعة الجراسات 

في تشسية ميارة  بياف أثخ استخاتيجية سكامبخ .3

لجى شالب  (1)بيغ الصالب في فقو الحجيث التػاصل

 .بجامعة القريع اإلسالميةكمية الذخيعة الجراسات 

يئة عزػ ىدتشج فييا يتقجيع استخاتيجية ججيجة  .4

 التجريذ في تجريدو.

 مرطلحات الدراسة 
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ىي ، Zaitonزيتػف  التجريذ: عخفيااستخاتيجية 

مشطسة يقـػ بيا السجرس كشمبتو؛ لتحقيق  إجخاءات

لتشفيح السػقف  التعميسية الالزمةمجسػعة مغ األىجاؼ 

مغ خالؿ مجسػعة مغ شخؽ التجريذ التي التعميسي 

مغ الستعمع أك دكر السجرس أكثخ  عمىتختكد فمدفتيا 

، فخدهدكر الستعمع أكثخ مغ السجرس أك دكر الستعمع بس

 ،كتتزسغ تشطيسا ألدكار كال مغ السجرس كالستعمع

قية الرفية بسا يحقق يكإعادة تختيب لمبيئة الفيد 

  .[1]األىجاؼ الستػقعة

 :(SCAMPERاستراتيجية سكامبر)

ىي استخاتيجية  [22]كعخفتيا أبػ سيف، كمقابمة، 

يغ تػليج األفكار كتجريب الستعمسيغ عمى ميارة تجسع ب

استخجاـ األسئمة أثشاء التصبيق، كتعتسج عمى تقجيع 

مػضػع التعمع في صػرة مياـ عمسية يتع تكميف 

الستعمع بالقياـ بيا، كشخح أسئمة متدمدمة تذسل: 

التبجيل، كالتجسيع، كالتكييف، كالتعجيل، كاستخجامات 

إلعادة كالتغمب عمى أخخى، كالححؼ، كالعكذ، أك ا

أي تحجي أك مذكمة تػاجو الستعمع؛ كبحلظ تتيح 

الفخصة أمامو لتحميل مػضػع التعمع، كبالتالي الى 

 إعساؿ عقمو. 

 يتصمب التفكيخ أنساط مغ ىي نسط: فعخفيا سمساك  

 كالخخكج ،السعمػمات السؤتمفة الصالب استخجاـ مغ

 إلى العاـ مغ كانت سػاء بيشيا فيسا مشطسة بعالقات

 (العاـ إلى الخاص أك مغ (،ستشباطاال) الخاص

 معيشة حقائق مغ نتيجة استشتاج أك ،)االستقخاء

 تحرل التي الجرجة قياسو بسقجار كيتع ستشتاج(،اال)

 استجاللي الحي التفكيخ اختبار في الصالب ىاعمى 

 . [20]الباحث أعجتو

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

كتزسغ: التبجيل كالخبط  لتحفيد األفكار، األنذصة

كالتجسيع كالتكييف كالتعجيل كالححؼ االستخجاع أك 

 إعادة التختيب.

  :إجرائيا (SCAMPER)تعريف استراتيجية سكامبر

األفكار  لتحفيد األنذصة مغ عخفيا الباحث بسجسػعة

الججيجة كتػليجىا، تذسل: التبجيل كالتجسيع كالتكييف 

ادة، كالتغمب عمى كالعكذ أك اإلعكالتعجيل كالححؼ 

كاتاحة الفخصة أمامو  ،تػاجو الستعمعالسذكالت التي 

قياسو  تحميل مػضػع التعمع، كيتعإلعساؿ عقمو ك 

 في الصالب ىاعمى  يحرل التي الجرجة بسقجار

 الباحث. أعجه الحي االختبار

اختبار  [25] : عخفو صػمافتعريف التحريل القبلي

السعخفة األساسية لمصمبة، تسييجي أكلي لتحجيج 

 كاالستعجاد لخػض تجخبة تعمى مية في ىحه الجراسة. 
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عخفو الباحث  :إجرائياتعريف التحريل القبلي 

باختبار تسييجي أكلي لتحجيج السعخفة األساسية لمصمبة 

(، كاستشباط األحكاـ الذخعية 1في مقخر فقو الحجيث)

 مغ األحاديث الشبػية مغ مػاقعيا السختمفة.  

 [26]: عخفو مفمح، كآخخكف تعريف التحريل المباشر

العالمة التي يحرل عمى ىا الستعمع عمى االختبار : 

 التحريمي بعج التأكج مغ صجقو كثباتو. 

بشاتج عخفو الباحث  :إجرائياتعريف التحريل المباشر 

ما قج يكتدبو الصالب مغ معمػمات في فقو الحجيث 

نتياء مغ دراسة (، التي قج يحرل عمى ىا بعج اال1)

السادة مباشخة، كيقاس مغ خالؿ اختبار التحريل 

 الحي أ عج خريرًا لحلظ.

 [11]عخفتو الديج :تعريف التحريل المؤجل

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

 فتخة بعج السادة في بتحريمو الصالب قاـ ما أك العمسية

 دراستيا، كيعبخ مغ شيخ إلى أسابيع ثالثة محجدة مغ

 السخجأ. التحريميّ  االختبار في بجرجتو عشيا

عخفو الباحث  :إجرائيا تعريف التحريل المؤجل

الصالب )عيشة بالسعارؼ كالسيارات التي يحتفع بيا 

البحث( لمسػضػعات التي درست خالؿ مجة التجخبة 

 مغ أسابيع   ثالثة (، بعج1) فقو الحجيث :)لسادة

 استخاتيجية ادة باستخجاـالس مغ دراسة االنتياء

 مغ سكامبخ، يقجر بجرجات االختبار التحريمي السعجّ 

الباحث، الحي يعاد تصبيقو برػرة مكافئة لمرػرة  قبل

األكلى بعج ثالثة أسابيع، مغ دكف تعخيس الصمبة 

 ألية خبخات بيغ اختباري التحريل كاالحتفاظ.

ة ىي " القجرة الفشي [7] عخفيا سعيج :المهارات تعريف

 . "اك الشػعية عمى انجاز عسل ما

 ، [12] عخفيا الجعذ :التربوي  التواصلتعريف 

 أك الخبخات تبادؿ فييا يتع التي السدتسخة، بالعسمية

 أك األفكار أك أك البيانات السعمػمات أك التػجييات

 أك الخمػز أك السيارات أك االتجاىات أك القيع

 غيخ أك لفطية رسائل عبخ شخفيغ، بيغ اإلشارات

كتفاىع  تفاعل عالقة إحجاث إلى تؤدي لفطية،

 الدمػؾ أنساط عمى التأثيخ يتع بحيث حية، كمذاركة

 تحقيق األىجاؼ في السداعجة بغخض األداء، أك

  .التخبػية

 عخفو الباحث بعسمية :تعريف التواصل التربوي إجرائيا

 السعمػمات تحػيل أك نقل إرساؿ أك فييا يتع محجدة

 الشطخ ككجيات كاالتجاىات كالقيع فكاركاأل كالبيانات

عزػ ىيئة التجريذ  مغ كاإلشارات كالسيارات كالخمػز

مغ الصالب الى عزػ ىيئة  الصالب، أك إلى

 بػاسصة التجريذ، أك بيغ الصالب بعزيع بعزا

 عالقة إحجاث إلى تؤدي لفطية، غيخ لفطية أك رسالة
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تحقيق  في السداعجة بغخض حية، تفاعل كمذاركة

 (.1فقو الحجيث) لسقخر التخبػية ىجاؼاأل

الجراسات بخنامج مقخر إجباري في  (:1)فقه الحديث 

رس جي اإلسالميةبكمية الذخيعة كالجراسات  اإلسالمية

 .حجيثا (40)دراسة لمسدتػى األكؿ، يذتسل عمى 

 محددات الدراسة

يسكغ تعسيع نتائج ىحه الجراسة في ضػء السحجدات 

 اآلتية: 

يغ يجرسػف مقخر حجيث حالكلى مغ الدشة األ شمبة

في بخنامج  الدشة كعمػميا ( الحي يصخحو قدع1)

بكمية الذخيعة كالجراسات  اإلسالميةالجراسات 

لمفرل الجراسي الثاني،  القريع،بجامعة  اإلسالمية

 ـ(.2017/2018مغ العاـ )

عذخيغ ك (، السكػف مغ سبعة 1) حجيثفقو المقخر 

شة كعمػميا، لمفرل درسا، السقخ مغ قبل قدع الد

( لصالب 2017/2018الجراسي الثاني، مغ العاـ )

 الدشة األكلى مغ شالب القدع.

 الدراسات الدابقة

أثخ  دراسة ىجفت الى بياف، [28] أبػ لبغأجخى  

استخاتيجية سكامبخ في تشسية بعس ميارات التحكؽ 

األدبي كالتعبيخ الكتابي اإلبجاعي لجي شالب الرف 

التي تع اختيارىا عيشة الجراسة  تكػنت ،األكؿ الثانػي 

( شالبا كشالبة كزعت إلى مجسػعتيغ: مجسػعة 68)

درست كفق ( شالبا كشالبة، 35كعجدىا )تجخيبية 

( 33كعجدىا )استخاتيجية سكامبخ، كمجسػعة ضابصة 

درست بالصخيقة السعتادة، كقج استخجـ شالبا كشالبة، 

كقج ، الجراسةإلجخاء ىحه  الباحث السشيج شبو التجخيبي

استخاتيجية سكامبخ في أثخ  أضيخت نتائج الجراسة

 ة استخاتيجيةعميفاك تشسية ميارات التحكؽ األدبي 

، كسا أكجت عمى سكامبخ في تشسية ميارات التعبيخ

كجػد عالقة إيجابية بيغ تشسية ميارات التحكؽ األدبي، 

 اإلبجاعي لجي الصالب كميارات التعبيخ الكتابي

 عيشو البحث. لثانػي الرف األكؿ ا

دراسة ىجفت  ، [22]سيف، كمقابمة أبػ تأجخ فيسا ك 

 (األفكار تػليج استخاتيجية استخجاـ أثخ معخفة إلى

 لجى اإلبجاعية الكتابة ميارات تحديغ في) سكامبخ

 األردف. العاشخ في الرف شالبات

 مأدبا محافطة في ( شالبة47)مغ  أفخاد العيشة تكػف ك 

 عذػائًيا إلى كقدسػا قرجية،ال بالصخيقة اختيخكا

 (22( أفخادىا عجد بمغ تجخيبية :احجاىسا مجسػعتيغ

 كاألخخى  سكامبخ، استخاتيجية كفق درست شالبة

 كفق االستخاتيجية د رست شالبة (25) ضابصة

 كقج استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي االعتيادية،

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

 إلى تعدى  اإلبجاعية الكتابة ميارات عمى جسيع الجراسة

 شالبات أداء لرالح التجريذ استخاتيجية متغيخ

 التجخيبية. السجسػعة

أثخ  معخفة ، دراسة ىجفت إلى [24]كأعج صالح

 ميارات تشسية في (SCAMPER) سكامبخ بخنامج

 الخامذ الرف حيتالم ياإلبجاعي لج التفكيخ

 ا( شالب60مغ)تكػنت السجسػعة التجخيبية ك ، األساسي

 كفق كشالبة درسػا ا( شالب38) ، مشيعكشالبة

 اشالب( 22) ضابصة كاألخخى  سكامبخ، استخاتيجية

كقج ، االعتيادية كفق االستخاتيجية درسػا كشالبة

استخجـ الباحث السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه 

 ذات فخكؽ  كجػد الجراسة نتائج ضيختكأ، الجراسة

عمى  الجراسة أفخاد أداء متػسصات بيغ إحرائية داللة

 متغيخ إلى اإلبجاعي تعدى  التفكيخ ميارات جسيع

 السجسػعة تالمحة أداء لرالح التجريذ استخاتيجية

 التجخيبية.

أثخ  الكذف عغ ىإل ،[21]العشدي  كىجفت دراسة

في  (SCAMPER) سكامبخاستخجاـ استخاتيجية 

لمتعّمع لجى عيشة مغ  الجافعية عمى تشسية تجريذ العمـػ

بالرف الخامذ االبتجائي في  الصالب السػىػبيغ

، حيث تّع مجيشة عخعخ بالسسمكة العخبية الدعػدية

تقديع تمظ العيشة إلى مجسػعتيغ )ضابصة كتجخيبية( 

، كقج ا في كل مجسػعةشالب (30ا، بػاقع )شالب (60)

السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه استخجـ الباحث 

كجػد فخكؽ دالة كأضيخت نتائج الجراسة ، الجراسة

إحرائيًّا مغ حيث الستػسط البعجي في درجات 

مقياس الجافعية لمتعمع بيغ تالميح السجسػعة التجخيبية، 

كتالميح السجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة 

 التجخيبية.

أثخ  يا لبياففيجفت دراست [29]ثشياف، ؿآ أما دراسة

بخنامج تجريبي قائع عمى استخاتيجيات سكامبخ في 

تحديغ ميارات تػليج األفكار في التعبيخ الكتابي لجى 

شالبات جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ بسجيشة 

مغ جسيع شالبات  الجراسةكتكػف مجتسع  ،الخياض

جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ، كسحبت عيشة 

( 31)مختمف كميات الجامعة مكػنة مغ عذػائية مغ 

، كقج استخجمت شالبة مغ مختمف التخررات

، السشيج شبو التجخيبي إلجخاء ىحه الجراسة الباحث

 غحققعيشة الجراسة أف الجراسة  كأضيخت نتائج

مدتػيات مختفعة مغ اإلتقاف لكل استخاتيجية، مع 

أثخ  كجػد تفاكت في مدتػى اإلتقاف، كتع الكذف عغ

 لمبخنامج التجريبي. عالية
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 دراسة ىجفت الى معخفة أثخ [30]كأجخى الحارثي،

 اتفخدم حريمة تشسية في سكامبخ بخنامج استخجاـ

 الستػسط األكؿ شالب الرف لجى االنجميدية المغة

 تكػنت عيشة الجراسة مغك ، السكخمة مكة مجيشة في

 في الستػسط األكؿ الرف شالب مغ عذػائية عيشة

 بػاقع شالب (30) عجدىسا مة بمغالسكخ  مكة مجيشة

 شالبا لسجسػعة( 30) الزابصة لمسجػعة شالب (30)

 يالتجخيب شبو السشيج ، استخجـ فيياالتجخيبية الجراسة

 أفنتائج الجراسة  كقج أضيخت، إلجخاء ىحه الجراسة

 0.05) إحرائية عغ مدتػى  داللة ذات فخكًقا ىشاؾ

(α≥ الجراسة ػعةكالبعجي لمسجس القبمي التصبيقيغ بيغ 

 الجراسة مجسػعة لجى يالبعج التصبيق لرالح

 ة بخنامجعمياإلنجميدية، كفا المغة مفخدات كالختبار

 لجىاإلنجميدية  المغة مفخدات تحريل في سكامبخ

 .الستػسط األكؿ شالب الرف

دراسة ىجفت الى  [31]كميمخكأجخى ىارماف، ديميظ 

ي فيسا بياف تأثيخ تقشية سكامبخ في رفع مدتػى الػع

يتعمق بجسع كاستخجاـ الشفايات الرمبة كتكػنت عيشة 

شالبا مغ شالب الدشة الثالثة مغ  (65) الجراسة مغ

 السشيج استخجـ فييا تخكيا،الجامعات الحكػمية في 

كأضيخت نتائج ىحه  ،إلجخاء ىحه الجراسة التجخيبي شبو

الجراسة إلى أف شالب العمـػ كصفػا السجارس بأنيا 

ئيدي لتدكيجىع بالسعخفة بذأف الشفايات السرجر الخ 

 ،كأىسية السجارس في تعديد قيسة الشطافة ،الرمبة

ػسائل اإلعالـ لكأف  ،كالتخمز مغ الشفايات الرمبة

، السخئية دكرا ىاما في اإلعالـ كالتػعية داخل السجتسع

ككاف مدتػى رضا الصالب عغ خجمات جسع الشفايات 

  .سكامبخ استخاتيجيةكبيخا، كيعدى ىحا الى التجريذ ب

 معخفة أثخ دراسة ىجفت إلى [16]، العذيكقجمت 

 (SCAMPER) األفكار استخاتيجية تػليج استخجاـ

 الخياضيات مادة في اإلبجاعي التحريل كالتفكيخ في

 اختيار كتع، الخامذ االبتجائي الرف لجى شالبات

التجخيبية  أحجاىسا؛ السجسػعة لتسثل عذػائيا شعبتيغ

 كاألخخى  درست كفق استخاتيجية سكامبخ (24) كبػاقع

درست بالصخيقة  شالبة (21) الزابصة السجسػعة

 (45عيشة )ال أفخاد عجد بمغ فقج االعتيادية، كبيحا

التجخيبي  السشيج شبو الباحث اختارت كقج، شالبة

تفػؽ  الجراسة نتائج كأضيخت ،إلجخاء ىحه الجراسة

 السجسػعة عمى شالبات التجخيبية ات السجسػعةشالب

ات  تفػؽ شالبالتحريل  اختبار في الزابصة

 الزابصة السجسػعة عمى شالبات التجخيبية السجسػعة

 .اإلبجاعي التفكيخ اختبار في

 داللة ذك فخؽ  ال يػجج كحلظ الشتائجكأضيخت  

 متػسط بيغ ((0.05 داللة مدتػى  عشج إحرائية
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 تػليج استخاتيجية الالتي درسغ كفق اتصالبال درجات

 اتصالبال درجات كمتػسط (SCAMPER)فكار األ

 مدتػى  كل في السعتادة الصخيقة درسغ كفق الالتي

شالقة، ) الثالث اإلبجاعي التفكيخ مدتػيات مغ

 اإلبجاعي. التفكيخ الختبار) أصالةمخكنة، 

 دراسة ىجفت إلى معخفة أثخ [20]كأجخت سمساف،

التفكيخ  تشسية في التػليجي التعمع نسػذج استخجاـ

شالبات  لجى الكيسياء مادة في كالتحريل الستجالليا

 عيشة تكػنتك ، السكخمة بسكة الثانػي  األكؿ الرف

 األكؿ الرف شالبات مغ شالبة (56( الجراسة مغ

 (34 (مػزعة إلى مجسػعتيغ: السكخمة بسكة الثانػي 

 لمسجسػعة شالبة (22)ك التجخيبية شالبة لمسجسػعة

شبو التجخيبي  سشيجاستخجـ الباحث الكقج ، الزابصة

 تفػؽ  الجراسة نتائج كأضيخت، الجراسة أىجاؼ لتحقيق

 في الزابصة السجسػعة عمى التجخيبية السجسػعة

التحريل الجراسي،  االستجاللي كاختبار التفكيخ مقياس

 بيغ إحرائية داللة ذات ارتباشية عالقة ككجػد

 كالزابصة في التجخيبية السجسػعة درجات متػسصات

االستجاللي  التفكيخ ميارات لسقياس لبعجيا التصبيق

 .التحريل الجراسي كاختبار

 دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى [23]أجخى البجاريغ،

بخنامج تػليج األفكار )سكامبخ( في تشسية القجرة أثخ 

اإلبجاعية كمفيـػ الحات لجى عيشة أردنية مغ شمبة 

 ذكي صعػبات التعمع، كتأثيخ ذلظ البخنامج عمى

كبمغ عجد أفخاد  الحات،اإلبجاعية كمفيـػ  قجراتيع

( شالبا كشالبة، كتع تػزيعيا عمػى ٧٩الجراسة )

، (٧٩)مجسػػعتيغ، إحػجاىسا تجخيبية بمغ عجدىع 

، كلتحقيق أىجاؼ (٠٥كاألخخى ضابصة بمغ عجدىع )

الباحث بتصبيق استخاتيجية  قاـالجراسة تع استخجاـ 

سكامبخ بعج أجخاء بعس التعجيالت عمى 

 .الستخاتيجيةا

أثخ الستخجاـ  كجػد الجراسة نتائج كأضيخت 

مبخ عمى مقياس القجرات استخاتيجية تػليج األفكار سكا

، كال يػجج أثخ لمجشذ عمى الجرجة الكميػة اإلبجاعية

، كال يػجج أثخ لمتفاعل بيغ رات اإلبجاعيةلسقيػاس القػج

الجػشذ كالصخيقػة عمػى الجرجة الكمية لسقياس القجرات 

كجػد أثخ الستخجاـ استخاتيجية تػليج  اإلبجاعية،

األفكار سكامبخ لسقياس مفيـػ الحات بالجرجة الكمية 

كالػجرجات الفخعية ألبعاده السختمفة باستثشاء البعج 

 .االجتساعي كالبعج األكاديسي

 التعقيب على الدراسات الدابقة:

كأغخاضيا  الدابقة الجراسات مػضػعات تشػعت

استخجاـ سكامبخ في تشسية التحكؽ  أثخ فبعزيا تشاكؿ

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

الجراسات  بعس تشاكلت بيشسا العخبية،ك في المغة 

  .[21]العشدي في العمـػ كجراسة  كتعديد الجافعية

عاـك  كالحع الباحث اف جسيع الجراسات كانت في

في  [30]جراسة الحارثيكمختمفة غيخ العمـػ الذخعية 

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

 في الكيسياء. [20]،كدراسة سمساف

كقج تسيدت الجراسة الحالية عغ غيخىا مغ الجراسات 

 باآلتي: ذات الرمة

في التحريل استخاتيجية سكامبخ الباحث ) استخجـ .1

( 1حجيث )فقو ( في مبحث التػاصل كتشسية ميارات

فتسيدت ىحه الجراسة بإضافة أثخ في جامعة القريع 

استخاتيجية سكامبخ في تشسية ميارات التػاصل بيغ 

في حجكد عمع  دبق إليو مغ قبلالصالب، كىحا لع ت  

 .الباحث

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

مية الذخيعة مقخر شخعي، كالعيشة السدتيجفة: شالب ك

في جامعة القريع كليذ شالب مجارس كسا في 

 .الجراسات الدابقة

إف ىحه الجراسة ىي األكلى التي تشاكلت كمية  .3

في جامعة القريع  اإلسالميةالذخيعة كالجراسات 

 كسجتسع لمجراسة.

إف ىحه الجراسة ىي الجراسة األكلى التي تشاكلت  .4

 مياراتكتشسية استخاتيجية سكامبخ في التحريل  أثخ

التػاصل بيغ الصالب كالسجرس كبيغ الصالب بعزيع 

 بعزا.

كمغ ىشا جاءت الجراسة الحالية، لتجعع ما جاءت بو 

الجراسات الدابقة، بحيث تديع في إغشاء التخاث 

التخاكسي لمسعخفة اإلندانية، بإضافة ججيجة مختمفة 

عسا جاءت بو الجراسات ذات الرمة، فيي ليدت 

 مكسمة ليا.تكخارا ليا، كإنسا 

 الطريقة واإلجراءات

تشاكؿ الباحث كصفا ألفخاد الجراسة، كالصخيقة التي تع 

اختيارىع بيا، كألدكات الجراسة، ككيفية التحقق مغ 

صجقيا كثباتيا، كسا يتزسغ عخضا إلجخاءات الجراسة 

كمتغيخاتيا، كالسعالجة اإلحرائية التي استخجمت، 

 كتحميل البيانات كالشتائج.

 لدراسة منهجية ا

كالسشيج الػصفي تع استخجاـ السشيج شبو التجخيبي 

في ىحه الجراسة، كقج تع اختيار أفخاد الجراسة التحميمي 

لكبخ  لمسجسػعات التجخيبية كالزابصة بصخيقة قرجية

  الجراسة.مجتسع 

 الدراسة  مجتمع
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تتكػف كمية الذخيعة كالجراسات االسالمية مغ اربعة 

: كيتبع لو قدسي الفقو بخامج أكاديسية؛ الذخيعة

كاالصػؿ، كبخنامج الجراسات االسالمية: يتبع لو قدع 

 كالثقافة:كالجعػة  كعمػميا،القخآف كعمػمو، كالدشة 

كاالنطسة،  السعاصخة، كالقخاءاتكالعقيجة كالسحاىب 

 ( شالبا.  4500بعجد شالب بمغ )

مغ الحكػر،  ا( شالب58تكػنت أفخاد الجراسة مغ )

اإلسالمية في بخنامج الجراسات ألكلى لصالب الدشة ا

القريع،  اإلسالمية بجامعةالذخيعة كالجراسات  بكمية

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

( 26كقج تػزعػا عمى شعبتيغ، الذعبة األكلى كتزع )

شالبا، كتسثل السجسػعة التجخيبية األكلى، كالتي 

الثانية كتزع درست باستخاتيجية )سكامبخ(، كالذعبة 

( شالبا، تسثل السجسػعة الزابصة، كالتي درست 32)

 .االعتياديةبالصخيقة 

اإلسالمية كقج تع اختيار كمية الذخيعة كالجراسات 

لتصبيق الجراسة  القريع بصخيقة قرجية بجامعة

 العتبارات عجة مشيا:

 كػف الباحث مجرسا ليحا السقخر في الجامعة.

الب الدشة الثانية، مسا تػافخ عجد الذعب الكافية لص

سيل لمباحث إمكانية اختيار السجسػعات التجخيبية 

كالزابصة، كسا يتستع مجرسػ قدع الدشة كعمػميا في 

كيػضح  لية كخبخة في التجريذ.بكفاءة عا ىحه الكمية

( تػزيع الصالب عمى الذعب حدب متغيخ 1الججكؿ )

 السجسػعة.

 الصالب عمى الذعب حدب متغيخ السجسػعة. تػزيع (1ججكؿ )
 العجد الذعبة االستخاتيجية

 سجسػعة التجخيبية األكلى )استخاتيجية )سكامبخ(ال
 
 
 
 

1 26 
 32 1 السجسػعة الزابصة

 58  السجسػع

 الدراسة: ومواد أدوات

كقج استخجـ الباحث لتحقيق أىجاؼ ىحه الجراسة 

 األدكات التالية لمحرػؿ عمى البيانات الستعمقة بشتائجيا:

 إعجاد الجركس  أكال:

حيث قاـ الباحث بإعجاد الجركس كفق استخاتيجيات 

(، 1)، في مقخر الحجيثاالعتياديةكالصخيقة  سكامبخ،

كمية  اإلسالمية فيالسقخر االجباري في بخنامج الجراسات 

كتزع ىحه  القريع اإلسالمية بجامعةالذخيعة الجراسات 

 الػحجة الجركس اآلتية: 

كقات الشيي بياف شيء مغ أ، ك بياف أكؿ الػقت كآخخه 

صفة األذاف، كباب ك عغ الرالة، كحكع تحية السدجج، 

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

السرمي، كنيي السرمي عغ البراؽ كبياف صفتو عشج 

الحاجة، كحكع الرالة عشج حزػر الصعاـ أك مجافعة 

غ، كحكع بشاء السداجج عمى القبػر، كحكع تحية األخبثي

 . السدجج

لإلجابة عغ تداؤالت الجراسة، كالتحقق مغ صحة ك 

 تباع اإلجخاءات التالية:افخكضيا تع 

" كفقا 1حجيث  فقو مػضػعات "مقخر صياغة-1

 الستخاتيجية سكامبخ:

لمفرل  كذلظإعجاد دليل عزػ ىيئة التجريذ: 

، ـ2018/ 2017جامعي الجراسي الثاني مغ العاـ ال

"  1حجيث فقو ليدتخشج بو في تجريذ مػضػعات مقخر 

كفقا الستخاتيجية سكامبخ لصالب السدتػى األكؿ، كاشتسل 

 عمى:

مقجمة: تتزسغ كصفا لمجليل كمكػناتو، كنبحة عغ 

 استخاتيجية سكامبخ، كأىسية تشسية ميارات التػاصل.

تػجييات كإرشادات لمسعمع: تػضح كيفية تشفيح 

 استخاتيجية سكامبخ، كأمثمة ليا.

حجيث فقو مة لتجريذ مػضػعات مقخر" األىجاؼ العا

1"." 

الخصة الدمشية لتجريذ مػضػعات الفرل: حيث تع 

( 12تحجيج عجد السحاضخة الالزمة لمتجريذ، كعجدىا )

 محاضخة، لسجة ثسانية أسابيع.

 السػاد كاألدكات الالزمة لتجريذ مػضػعات الفرل.

كفقا  ا( درس12ى الفرل في صػرة )صياغة محتػ 

الستخاتيجية سكامبخ، بحيث يحجد لكل درس أىجافو 

كخصة الديخ في الجرس،  التعميسية،اإلجخائية، كالػسائل 

 كأساليب التقػيع.

قائسة ببعس السخاجع التي مغ السسكغ أف يدتعيغ بيا 

 عزػ ىيئة التجريذ كالصالب.

 إعجاد أكراؽ عسل الصالب: كاشتسمت عمى:

مقجمة مبدصة حػؿ استخاتيجية سكامبخ، كبعس 

سات السيسة التي يجب أف يتبعيا الصالب أثشاء التعمي

 التصبيق.

 األىجاؼ الدمػكية السعخفية كالػججانية كالسيارية.

 األنذصة الخاصة بكل درس.

أساليب التقػيع: كاشتسمت عمى أسئمة مػضػعية، 

ختبط كأخخى مفتػحة الشياية، تتزسغ مذكالت كمػاقف ت

 ببيئة الستعمسيغ كحياتيع.

قاـ الباحث بعخض خصػات إعجاد الجركس، عمى 

 لسحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص،مجسػعة مغ ا

لمػقػؼ عمى مجى مالءمة الخصػات لالستخاتيجية، كقج تع 
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 إجخاء التعجيالت عمى خصػات الجركس حدب ما كرد مغ

 السحكسيغ.

الذخيعة الحرػؿ عمى مػافقة رسسية مغ كمية -2

الجراسة في قدع الدشة  اإلسالمية لتصبقكالجراسات 

كعمػميا، في الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجامعي 

 .(3، )ممحقـ2018/ 2017

( 1حجيث )فقو تييئة أعزاء ىيئة تجريذ -3

كالسعشييغ بتجريذ أفخاد الجراسة في الفرل الجراسي الثاني 

تيع ثالث كمقابم، ـ2018/ 2017مغ العاـ الجامعي 

مخات، لتعخيفيع بأىجاؼ الجراسة كأىسيتيا، كمشاقذة محتػى 

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

استعجادا كبيخا لمسداعجة في تشفيح الجراسة، ك تع عقج لقاء 

مع أعزاء ىيئة تجريذ الحيغ سيقػمػف بالتجريذ لتعخيفيع 

حجيث فقو مقخر  في آلية تػضيف استخاتيجية سكامبخ، في

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

عمى حجة، بغخض االشسئشاف عمى مجى إتقانو لتشفيح تجريذ 

استخاتيجية سكامبخ، الخاص بالسجسػعات التي سيقػـ 

 شخائق تشفيحىا.سية، ك عميبتجريديا، كبأىجاؼ السادة الت

 الجراسة:أدكات 

 االختبارات  ثانيا:

 التحريمي. االختبار-1

في  صمبةاستخجـ الباحث لقياس مدتػى تحريل ال

اختبارا تحريال قاـ  االكؿ، ( لمسدتػى 1الحجيث )فقو مقخر 

كقج تع  (،2ممحق)الباحث ببشائو، كالتأكج مغ صجقو كثباتو، 

 اآلتية:بشاء االختبار التحريمي كفقا لمخصػات 

 الجراسي.تحميل السحتػى 

كية التي تغصي السحتػى صياغة األىجاؼ الدمػ 

 الجراسي.

كقج تع تحجيج مدتػيات األىجاؼ السعخفية كفقا لحجع 

 السحاضخاتالسادة العمسية، كشبيعة السػضػعات، كعجد 

 التي يذغميا السحتػى.

كبعج االشالع عمى بعس أنػاع األسئمة السدتخجمة 

في العجيج مغ االختبارات، تع اختيار نػع االختبار مغ 

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

مدايا، مثل: كضػحيا، كسخعة اإلجابة عشيا، كسخعة 

 ترحيحيا، كمػضػعيتيا التامة.

كقج ركعي في صياغة الستغ كضػح العبارة، بحيث ال 

تحتسل أكثخ مغ تفديخ، كمخاعاة مدتػى الصمبة، كعجـ تكخار 

ت الرحيحة الفقخة أكثخ مغ مخة، كسا ركعي تػزيع اإلجابا

 عذػائيا.تػزيعا 

( 30كقج تكػف االختبار التحريمي في بجايتو مغ )

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 

جخاءات التالية لقياس االختبار التحريمي، قاـ الباحث باإل

 االختبار.ىجؼ 

 ثع قاـ الباحث بعخض االختبار عمى مجسػعة مغ

( يبيغ 1السحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص ك )ممحق 

السحكسيغ  الرػرة الشيائية لالختبار بعج األخح بسالحطات

حػؿ شسػؿ فقخات االختبار، كمجى كضػحيا، كالتصابق مع 

، كضع فيو، كسالمتو المغػيةاليجؼ، كمدتػى الدؤاؿ الحي 

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

كسا تع حداب معامالت الرعػبة كالتسييد لكل فقخة 

مغ فقخات االختبار مغ خالؿ االختبار التجخيبي األكلي 

عمى عيشة استصالعية مغ خارج أفخاد الجراسة، بمغ عجدىع 

 .شالبا( 30)

معامالت التسييد  كبعج ترحيح اإلجابات، تع حداب

(، كسا 0.88 - 0.33بيغ )لالختبار التحريمي ما 

( 0.60 - 0.33تخاكحت معامالت الرعػبة ما بيغ )

 – 0.2كتعتبخ الفقخة جيجة إذا تخاكحت صعػبتيا ما بيغ )

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

 (.0.8(، كزاد عمى )0.2)

الختبار التحريمي، قاـ كلحداب معامل الثبات ل

الباحث بتصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية غيخ أفخاد 

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

األسئمة، كمجى مشاسبتيا لسدتػى الصمبة، كمشاسبة البجائل 

 اإلجابة.سات يعمفي كل فقخة اختبارية، ككضػح ت

ر، كرصج عمى االختبا صمبةكتع ترحيح إجابات ال 

الجرجات لمسختيغ، كتع حداب معامل ثبات االختبار، 

، فبمغت السدتخجمة حاليا (كػرنباخ األف)باستخجاـ معادلة 

( كاعتبخت ىحه القيسة مقبػلة ألغخاض 0.82قيسة الثبات )

لإلجابة  صمبةالجراسة، كقج أعصى الباحث الحخية الكاممة لم

 األسئمة.عغ 

بتصبيق ، قاـ الباحث يالتحريم كلقياس ثبات االختبار

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

غيخ أفخاد الجراسة، كذلظ لمتأكج مغ كضػح الفقخات، 

سات اإلجابة، يعمكمشاسبتيا لسدتػى الصمبة، كمغ كضػح ت

 فقخة.كمشاسبة البجائل في كل 

ثع قاـ الباحث بحداب معامل الرعػبة، كمعامل 

مغ فقخات االختبار، بعج ترحيح  التسييد لكل فقخة

اإلجابات، كتع ححؼ الفقخة التي قل معامل تسيدىا عغ 

 (. 0.8( كزاد عمى )0.20)

 كصجؽ استبانة تشسية التػاصل  ثبات-2

 شمبةاستخجـ الباحث لقياس مدتػى التػاصل لجى 

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

( فقخة، بيجؼ قياس 20يائية مغ )ببشائو، تكػف صػرتو الش

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

كمية الذخيعة  اإلسالمية فيالسدتػى األكؿ بخنامج الجراسات 

 .القريع اإلسالمية بجامعةالجراسات 

الية في بشاء استبانة كقج اتبع الباحث اإلجخاءات الت

 التػاصل: 

تع تحجيج مدتػيات التػاصل )التػاصل بيغ الصالب 

 كالسجرس، التػاصل بيغ الصالب(.

 )مقخر فقو التعميسية فيإعجاد قائسة باألىجاؼ 

 (، بيجؼ قياس ميارات التػاصل.1)الحجيث

تست صياغة فقخات االستبانة، بحيث تكػف الفقخة 

 سة مغ األخصاء المغػية.الػاحجة كاضحة كمحجدة كسال

ثع قاـ الباحث بعخض االستبانة عمى مجسػعة مغ 

(، كيبيغ 1السحكسيغ مغ ذكي الخبخة كاالختراص )ممحق

الرػرة الشيائية لالستبانة بعج أخح مالحطات السحكسيغ 

حػؿ شسػؿ فقخات االستبانة، كمجى كضػحيا، كالتصابق مع 

تػزيع  تع، كقج (1)ممحقاليجؼ، كسالمتيا المغػية، 

   .االستبانة عمى الصالب في نياية الفرل

 الردق:

الرجؽ الطاىخي )صجؽ السحكسيغ( لمتحقق مغ 

الرجؽ ألداة الجراسة قاـ الباحث بعخض االستبانة عمى 

مجسػعة مغ األساتحة مغ أصحاب الخبخة في عجد مغ 

الجامعات، حيث شمب مشيع ابجاء الخأي في عبارات 

كانتسائيا لمبعج الخاص بيا، االستبانة كمجى مالءمتيا 

 كالرياغة السشاسبة كاجخاء أي تعجيالت ضخكرية ليا.

 صدق االتداق الداخلي:

لمتحقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبانة 

تع حداب معامل االرتباط بيخسػف بيغ كل عبارة كالبعج 

الحي تشتسي لو العبارة، حيث يػضح الججكؿ التالي نتائج 

 ل:ىحا التحمي

 .ػضح ذلظي (1)كالججكؿ، "ت" سصات الحدابية تع استخجاـ اختباركلبياف الفخكؽ اإلحرائية بيغ الستػ 
 قيسة معامل االرتباط رقع العبارة قيسة معامل االرتباط رقع العبارة

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** 

 (α ≥ 0001** يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
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تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أف جسيع  

ات ذات داللة إحرائية العبارات قج ارتبصت مع البعج ارتباش

، كىحا مؤشخ عمى (α ≥ 0001عشج مدتػى الجاللة )

 االتداؽ الجاخمي لعبارات االستبانة.

كسا تع حداب معامل االرتباط بيخسػف بيغ كل بعج 

مغ أبعاد االستبانة كالجرجة الكمية لالستبانة، كقج بمغ معامل 

تختيب االرتباط لمبعج األكؿ كالثاني مع الجرجة الكمية عمى ال

( ككالىسا لو داللة إحرائية عشج مدتػى 0086؛  0084)

 (. α ≥ 0001الجاللة )

كىحا مؤشخ عمى صجؽ االستبانة كصالحيتيا لمتصبيق 

 في الجراسة الحالية.

 الثبات:

لمتحقق مغ ثبات االستبانة قاـ الباحث بحداب معامل 

الثبات كخكنباخ ألفا لب عجي االستبانة كاالستبانة الكمية 

 ضح الججكؿ التالي قيع معامل الثبات ليا:كيػ 

 قيع معامل الثبات كخكنباخ ألفا لالستبانة( 2الجدول )
 قيسة ألفا البعج

 90022 البعج األكؿ
 91.21 البعج الثاني

 93018 االستبانة الكمية
تػضح الشتائج في الججكؿ الدابق أف قيع معامالت 

ات االستبانة الثبات لالستبانة مختفعة، كىحا مؤشخ عمى ثب

 لمتصبيق ألغخاض الجراسة الحالية.كصالحيتيا 

 إجراءات الدراسة 

 السعالجة اإلحرائية:

كلإلجابة عغ أسئمة الجراسة تع استخجاـ السعالجات  

 اإلحرائية اآلتية:

 شالبالسجسػعات التجخيبية، كىي شعبتيغ مغ 

في كمية  اإلسالمية،السدتػى األكؿ مغ شالب الجراسات 

بجامعة القريع، لمعاـ  اإلسالميةكالجراسات الذخيعة 

 (. ق1439/ 1438الجامعي )

تصبيق التجخبة بتجريذ السجسػعات التجخيبية 

 باستخاتيجية:

 سكامبخ.استخاتيجية  -

( القياس البعجي، كذلظ بتصبيق االختبار التحريمي 4

 الجراسة.بعج الفخاغ مغ تجريذ الػحجة مػضػع 

باستخجاـ تحميل التبايغ ( جسع البيانات كتحميميا، 5

 .(ANOVA)األحادي 

، السعامل اإلحرائي (t)( قاـ الباحث باستخخاج 6

  بيغ:

 O 1 - O 2  

 O3 - O 5  
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( إذا لع way-ANOVA-1قاـ الباحث باستخجاـ ) -

 تطيخ فخكؽ.

 كاف ىشاؾ( إذا ANCOVA) قاـ الباحث باستخجاـ -

 فخكؽ.

( لمسقارنة shefehكسا استخجـ الباحث اختبار شيفيو )

 الشتائج.البعجية، كمغ ثع استخالص 

 ترسيع الجراسة كمتغيخاتيا

كقج  ،تقـػ ىحه الجراسة عمى السشيج شبو التجخيبي

البعجي لمسجسػعات غيخ  –استخجـ ترسيع االختبار القبمي

 الستكافئة، كقج تزسشت الجراسة جانبيغ رئيديغ ىسا:

 مبةصاستخاتيجيتي تجريذ، عمى قجرة الأثخ  قياس-1

 عمى التحريل.

عمى تشسية ميارة ، استخاتيجيتي تجريذ أثخ قياس-2

، في كمية الذخيعة اإلسالميةالتػاصل لجى شالب الجراسات 

بجامعة القريع، لمعاـ الجامعي  اإلسالميةكالجراسات 

 (.1)حجيث فقو في مقخر (ـ2017/2018)

 التالية:كقج تزسشت الجراسة الستغيخات 

كىي استخاتيجية التجريذ،  :السدتقمة الستغيخات-1

 كتتكػف مغ مدتػييغ: 

 استخاتيجية سكامبخ. 

 .االعتياديةالصخيقة 

  كيذسل اآلتي: التابع، الستغيخ-2

 (.1)حجيث فقو التحريل في مقخر -

 (. 1)حجيث فقو ميارة التػاصل في مقخر - 

 ترميم الدراسة 

G2 O1 O2 ×2 O3 O4 

G3 O1 O2 _ O3 O4 

 دابقة إلى اآلتي: حيث تذيخ الخمػز ال

 O1 القبمي:اختبار التحريل  

  O2 القبمي:ميارة التػاصل  استبانة

 O3 البعجي:اختبار التحريل 

 O4 البعجي:ميارة التػاصل استبانة 

  1 × سكامبخ:استخاتيجية 

 تكافؤ المجموعات: 

لمتحقق مغ تكافؤ السجسػعات تع استخخاج الستػسصات 

تحريل شمبة كمية الذخيعة ة لالحدابية كاالنحخافات السعياري

القبمي تبعا لستغيخ السجسػعة ( 1)حجيثفقو في مادة 

)تجخيبية، ضابصة(، كلبياف الفخكؽ اإلحرائية بيغ 

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

 .ػضح ذلظي

لمتحقق مغ تكافؤ العيشات لمجراسة قاـ الباحث ك 

دتقمة لمفخؽ بيغ االختبار بحداب اختبار )ت( لمعيشات الس

القبمي لكال السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة، كيػضح 

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

 الستػسط
 الحدابي

 الفخؽ بيغ
 الستػسصيغ

 قيسة
 )ت(

 لةالجال
 اإلحرائية

 االختبار
 القبمي

 7037 32 الزابصة
0063 10419 00162 

 6074 26 التجخيبية

تػضح الشتائج في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج داللة 

إحرائية لمفخؽ بيغ أداء (  α≤ 0.05عشج مدتػى الجاللة )

السجسػعتيغ عمى االختبار القبمي كىحا مؤشخ عمى أف 

كيسكغ السزي في إجخاءات  السجسػعتيغ متكافئتاف،

 الجراسة.

 الشتائج الستعمقة بإجابة الدؤاؿ األكؿ:

في التحريل  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية أثخ ما

لجى شالب جامعة  (1)فقو الحجيث في  الفػري كالسؤجل

 القريع؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب اختبار )ت( 

جل عمى لمعيشات السدتقمة لكل مغ التحريل الفػري كالسؤ 

 االختبار البعجي، كيػضح الججكؿ التالي نتائج ىحا التحميل:

 في التحريل الفػري كالسؤجل سكامبخ استخجاـ استخاتيجية اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة لمكذف عغ أثخ (4الجدول )
 لجى شالب جامعة القريع (1)فقو الحجيث في 

 الستػسط العجد السجسػعة الستغيخ
 الحدابي

 قيسة الستػسصيغالفخؽ بيغ 
 )ت(

 الجاللة
 اإلحرائية

 التحريل
 الفػري 

 9073 32 الزابصة
0097 2037 0002* 

 10070 26 التجخيبية
 التحريل
 السؤجل

 *0001 3098 2000 8096 32 الزابصة
    10096 26 التجخيبية

 (α ≥ 0005* يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) 
 (α ≥ 0001شج مدتػى الجاللة )** يػجج داللة إحرائية ع

تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أنو يػجج 

فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة في 

االختبار البعجي لكل مغ التحريل الفػري كالتحريل 

السؤجل بيغ مجسػعتي الجراسة التجخيبية كالزابصة تعدى 

سة اختبار )ت( لمفخؽ الستخاتيجية سكامبخ. حيث بمغت قي

( كىي قيسة 2037بيغ الستػسصيغ في التحريل الفػري )

(، كبمغت 0002ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )

قيسة اختبار )ت( لمفخؽ بيغ الستػسصيغ في التحريل 

( كىي قيسة ذات داللة إحرائية عشج 3098السؤجل )

 (.0001مدتػى الجاللة )

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

ة ججيجالصالب عمى تػليج أفكار  ساعجتاستخاتيجية سكامبخ 

التفكيخ فيسا كراء  الصالب أسئمة تتصمب مغكالبجيمة، كشخح 

التفكيخ  يع عمى تشسية مياراتيع كقجراتيع عمىتالشز؛ ساعج

 بجاعي،اإل، كتشسية الخياؿ، كبخاصة الخياؿ كفتح آفاقو

، أي القجرة ياعملتي ليذ ليا كجػد فتذكيل الرػر الحىشية اك 
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اء عمى رؤية غيخ السخئي، فالخياؿ االبتكاري لو قػة دافعة كر 

ساعج عمى اكتذاؼ الحمػؿ االبتكار لجى الستعمسيغ: حيث 

 إلى اكتذافات ججيجة. أدتاالبتكارية، التي 

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

ب تػليج األفكار الستزسشة مسارسة أسالي عمى في تعميسيع

 مفيـػ الحات، كأكججت لجييع تعدز ية سكامبخ، ك باستخاتيج

مدتػيات عالية مغ الصسػح كاثارة حب االستصالع كبشاء 

  الصالب.ى ركح الجساعة، كزيادة فتخات االنتباه لج

  [33,34] بصخسدمحم كدراسة كل مغ دراسة ككافقت 

 يايػاجيت التي التحجيااألفكار كالتغمب عمى  في تحفيد

في نفذ الػقت.  اكفعاليتي االصالب، كلديػلة استخجامي

عمى فكخة أف كل شيء ججيج ىػ تصػيخ لذيء  اكاستشادى

مغ السمل الحي يذعخكف بو عشج التجريذ  كالتقميل مػجػد.

بالصخيقة السعتادة، مسا انعكذ عمى حساسيع لمتعمع، 

كمغ ثع عمى  التعميسية،كتخكيدىع كانتباىيع أثشاء السػاقف 

اختبار التحريل  التعميسية فياستيعاب كتحكخ السادة 

الجراسي، بعكذ السجسػعة الزابصة التي شعخت بالسمل مغ 

تأجيل مخاجعة السادة  الصخيقة التقميجية، كفزل شالبيا

الجراسية لالختبارات الشيائية بيجؼ اجتياز االختبار، كمغ 

   ثع ضيخت الفخكؽ بيغ السجسػعتيغ.

إف استخجاـ في ، [30]الحارثي ت دراسةككافق

استخاتيجية سكامبخ جعمت شالب السجسػعة التجخيبية 

يذاركػف بشذاط كحخية في شخح أفكارىع كمشاقذة 

حمػؿ السذكالت السختمفة، مسا أدى إلى استيعاب 

كفيع السعخفة العمسية كدمجيا بديػلة في بشيتيع 

ط اتبار ك السعخفية، كمعالجتيا لتػليج أفكار ججيجة 

في حيغ أدت شخيقة  التحريل بسيارات التػاصل،

التجريذ التقميجية الستبعة مع السجسػعة الزابصة إلى 

تحريل دراسي أقل مغ شالب السجسػعة التجخيبية 

   .لمسادة العمسية

 النتائج المتعلقة بإجابة الدؤال الثاني:

في تشسية ميارة  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية أثخ ما

لجى شالب  (1)فقو الحجيث الصالب في  التػاصل بيغ

 جامعة القريع؟

لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب اختبار )ت( 

لمعيشات السدتقمة لمفخؽ بيغ ميارة التػاصل بيغ الصالب في 

السجسػعتيغ التجخيبية كالزابصة بعج التجريب، كيػضح 

 الججكؿ التالي نتائج ىحا التحميل:

في تشسية ميارة التػاصل بيغ  سكامبخ استخجاـ استخاتيجية السدتقمة لمكذف عغ أثخ اختبار )ت( لمعيشات (5الجدول )
 لجى شالب جامعة القريع (1)فقو الحجيث الصالب في 

 الستػسط العجد السجسػعة الستغيخ
 الحدابي

 قيسة الفخؽ بيغ الستػسصيغ
 )ت(

 الجاللة
 اإلحرائية
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 ميارة
 التػاصل

 1045 30 الزابصة
2031 34084 0000** 

 3077 27 التجخيبية

 (α = 0001** يػجج داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
 السعياري  االنحخاؼ الحدابي الستػسط العبارات ـ
 0.48 4.68 أعبخ عغ أرائي تجاه اآلخخيغ بذكل جيج 6
 0.49 4.64 استخجـ العبارات الرحيحة كالسشاسبة في تػاصمي 1
 0.49 4.64 ككاضحااجعل حجيثي دقيقا كمخترخا  3
 0.50 4.57 أتػاصل في الداعات السكتبية 8
 0.57 4.57 أتػاصل عبخ كسائل التػاصل االجتساعي 9
 0.58 4.54 أقخأ في مػضػع الشقاش قبل الحػار كالسشاقذة 7
 0.51 4.50 استخجـ أسمػب تجكيغ السالحطات في الحػارات كالشقاشات 2
 0.58 4.50 . قبل السشاقذةأحاكؿ إعجاد األسئمة السشاسبة  5
 0.62 4.36 اعتسج عمى التػاصل غيخ المفطي في حػاراتي كنقاشاتي 4
 0.56 4.64 أشارؾ في األحاديث كالشقاشات بذكل جيج 17
 0.49 4.64 أتػاصل عبخ كسائل التػاصل االجتساعي 19
 0.56 4.64 أناقر اآلخخيغ بثقة 20
 0.57 4.61 أتػاصل مع اآلخخيغ بفعالية 10
 0.63 4.61 استخجـ ميارات االتراؿ الجدسي بفعالية 16
 0.50 4.57 استخجـ االتراؿ السباشخ مع اآلخخيغ 12
 0.51 4.50 مغ فيسي قبل الخد عمى الستحجث أكال، كأتأكجأنرت  18
 0.58 4.46 أفكخ فيسا سأقػلو قبل أف أتحجث مع اآلخخيغ 11
 0.51 4.46 قة اترالياتقبل ردكد أفعاؿ اآلخخيغ تجاه شخي 15
 0.57 4.43 استخجـ كسائل التقشيات الحجيثة لالتراؿ بأقخاني 13
 0.63 4.43 احرل عمى السعمػمات مغ الذخز السشاسب. 14

تػضح الشتائج الػاردة في الججكؿ الدابق أنو يػجج  

فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد الجراسة حػؿ 

الصالب بيغ السجسػعتيغ التجخيبية  تشسية ميارة التػاصل بيغ

كالزابصة تعدى الستخاتيجية سكامبخ، حيث بمغت قيسة 

( كالجاللة اإلحرائية 34084)ت( لمفخؽ بيغ الستػسصيغ )

 (.0000بمغت )

أعبخ عغ أرائي تجاه  (:6حيث احتمت الفقخة رقع )

بيشسا احتمت الفقخة رقع ، السختبة األكلى، اآلخخيغ بذكل جيج

جـ العبارات الرحيحة كالسشاسبة في تػاصمي، استخ :(1)

( اجعل حجيثي دقيقا 3كاحتمت الفقخة رقع )، السختبة الثانية

 الثالثة.كمخترخا ككاضحا: السختبة 

كيسكغ إرجاع داللة الفخكؽ لرالح استخاتيجية سكامبخ 

في  [35] ،صبخي، كالخكيشي كافقت ىحه الجراسة دراسة حيث

اإلجخاءات السختمفة التي يقـػ بيا تشسية ميارة التػاصل كإلى 

ىحه االجخاءات: مغ الصالب أثشاء تصبيق االستخاتيجية ك 

غ األسئمة السحفدة التذجيعية لتػليج األفكار عجد ماستخجاـ 

 عمىذات العالقة بالسكػف كتفديخه: مسا ساعج الصالب 

تػليج أكبخ عجد مسكغ مغ ك  كالسشاقذة،التػاصل كالسذاركة 

 ت أقل. األفكار كفي كق

 الصالب ةداعجفي م [28] ككافقت دراسة أبػ لبغ،

إنتاج أكبخ عجد مغ األفكار كالحمػؿ الخيالية السبتكخة  عمى
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السصمػب تعجيميا برػرة  األفكار كالسعمػمات السدبقةكتعجيل 

متعجدة مختمفة، نطخا لتعجد السكػنات مغ تغييخ كاستبجاؿ 

 البالصفي قجرة كتكبيخ كترغيخ كازالة كغيخىا، كذلظ يتزح 

كالتػاصل مع  ،في حػاره مع نفدو قبل اإلجابة عمى التػاصل

كالتػاصل مع  ،مغ خالؿ الحػار كالسشاقذة الصالب؛زمالئو 

   ىيئة التجريذ. أعزاء

 في Najm El Din [5]ككافقت دراسة نجع الجيغ 

كنذاشو مغ الصالب عمى ايجابية استخاتيجية)سكامبخ( د يتخك

ى أكثخ مغ حاسة مغ الحػاس الخسذ، خالؿ اعتسادىا عم

كبخنامج اختخاع لتصػيخ السشتجات كسجالت لمتعمع كأركاف 

بيئية كإعالنات لتبادؿ األفكار أثشاء التعمع، ككحلظ االعتساد 

عمى العخض السخئي الدسعي لمسحتػي بأسمػب مذػؽ كجحاب 

  .النتباه الصالب

 

 التوصيات:

جراسة فيسا تتمخز تػصيات الباحث في ضػء نتائج ال

 يمي:

تجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى استخجاـ  :الجامعات .1

استخاتيجية سكامبخ، كغيخىا مغ االستخاتيجيات الجاعسة 

 لسيارات التفكيخ كتشسية ميارات التػاصل.

 التػاصل،ضخكرة االىتساـ بتشسية ميارات  :الجامعات .2

 لحلظ. التعميسية السشاسبةكتػفيخ البيئة 

ء ىيئة التجريذ بتزسيغ التأكيج عمى أعزا .3

محاضخاتيع أنذصة مرسسة بيجؼ إعساؿ الحىغ 

 كتشسية التفكيخ.

 الدراسة مقترحات

 السقتخحة: البحػث

في ضػء نتائج الجراسة الحالية، يسكغ اقتخاح  

 الجراسات كالبحػث التالية:

إجخاء دراسات شبيية بالجراسة الحالية عمى شالب  .1

ت دراسية مية مختمفة، كفي مقخراعمى مخاحل ت

 أخخى.

إجخاء دراسات شبيية بالجراسة الحالية تتشاكؿ متغيخات  .2

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

ميارات ما كراء السعخفة، أك ميارات حل السذكالت 

 اإلبجاعي، أك السيػؿ العمسية، أك الجافعية لإلنجاز. 

التجريدية  إجخاء دراسة لمتعخؼ عمى أفزل السسارسات .3

الجاعسة لسيارات التفكيخ كتشسية ميارات التػاصل في 

 فرػؿ العمـػ الذخعية.

عمى استخاتيجيات سكامبخ  فاعمية بخنامج تعميسي قائع .4

في تشسية السمكة الحجيثية لجى شالب كمية الذخيعة 

 اإلسالمية.كالجراسات 
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( في SCAMPERاستخاتيجية سكامبخ )أثخ  دراسة .5

ي كسيارات حل السذكالت كالبحث تشسية متغيخات أخخ 

 سية مختمفة.عمالعمسي، كلسخاحل ت

كضع ترػر مقتخح لسحتػى مشاىج عمـػ الحجيث في  .6

 ضػء اجخاءات استخاتيجية سكامبخ لمسخحمة الجامعية.
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