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 :الممخص
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أثر استراتيجية سكامبر في تحصيل 

الرابع العممي في مادة القران الكريم والتربية االسالمية ، طالبات الصف 
ولتحقيق ىدف الدراسة تألفت عينة البحث من طالبات الصف الرابع 

( طالبة في كل شعبة ، 20( طالبة موزعة بواقع )40العممي وتكونت من )
التحصيمي لموصول إلى نتائج البحث ، مستخدم  االختبارأستعمل الباحث 

استراتيجية سكامبر في تدريس المجموعة التجريبية والطريقة التقميدية في 
 اإلحصائيةمعالجة البيانات بالوسائل  الضابطة. تمتدريس المجموعة 

 ( ، وأظيرت النتائج:Spssالمناسبة)
لتي تدرس ىناك فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة التجريبية ا 

باستراتيجية )سكامبر( والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية 
( 99ولصالح المجموعة التجريبية ، كون قيمة مان وتني المحسوبة البالغة )

( عند مستوى داللة 938اصغر من قيمة مان وتني الجدولية البالغة )
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Abstract: 

The present research aims to identify the impact of the 

strategy of Scamper in the achievement of fourth grade 

students in the Qur'an and Islamic Education. To achieve 

the goal, the research sample from fourth grade students 

is consisted of (40) students distributed by (20) students 

in each section. The researcher uses the achievement test 

to attain the results of the research; and uses the Scamper 

strategy in teaching the experimental group and the 

traditional method in teaching the control group. Data 

are processed by appropriate statistical means (Spss), 

and the results showed:  

 There is a statistically significant difference 

between the experimental group studying by (Scamper) 

strategy. The control group which is taught in the usual 

way and for the benefit of the experimental group, the 

calculated value of Man Whitney of (91) is smaller than 

the schedule value of Man Whitney (138) at the 

significance level (0.05). 

 There is a statistically significant difference 

between the average scores of the experimental group 

studying bythe (Scamper) strategy and the average 

scores of the control group, which is taught in the normal 

way in the skills of deep understanding and for the 

benefit of the experimental group. The calculated value 

of Man Whitney of (109.50) is smaller than the value of 

Man Whiteny (138) at the significance level (0.05). 
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 مشكمة البحـث:  
لقد ادى انتشار التعميم في دول العالم المختمفة الى اعتباره المعيار االساسي في   

عممية التنشئة الثقافية والفكرية واالجتماعية نظرًا لما يؤديو من دور ايجابي في حركة 
نابع من التفاعالت االجتماعية، فمم ينظر اليو عمى انو امتداد لمتقميد والمحاكاة وانما ىو 

صميم المعاناة والتجارب الظاىرة الى ان وصل بالمجتمعات الى مراتب متقدمة جعميا في 
ي ما بينيا الى اعمى مراتب التطور واالبداع فاعمى المستويات وبدأت المجتمعات تتسابق 

(، وتساءلت دراسة )الكبيسي( كيف يمكن لمادة التربية االسالمية 37:9999)محمد ومجيد:
ىدافيا وغاياتيا في اعداد جيل مؤىل بحيث يستطيع ان يكون ىذا الجيل ىو ان تحقق ا

المعيار بالمبادأة وطرح االسئمة الدافعة وتحريك الوجدان اذ كنا نستخدم الطريقة التقميدية وذلك 
في البحث  (، وتكمن مشكمة 05: 5..0لعوزىا وافتقارىا الى تفعيل دور الطالب )الكبيسي:

ة االسالمية عمى اساليب التقويم التقميدية التي تركز عمى االستظيار او اعتماد مدرس التربي
مقدار ما يحصل عميو الطالب من الدرجات بصرف النظر عن مستوى فيميم من عدمو ، 
مما يجعل نسيانيا امر بدييي، أذ ان قراءتو ال لمفكر والوجدان وانما لالمتحان فقط 

ام المتزايد لواقع تدريس القرآن الكريم والتربية (، وانطالقا من االىتم.9: 4..0)الطائي،
اإلسالمية ومسايرة ما ىو جديد من استراتيجيات وطرائق وما لمسو الباحث من خالل خبرتو 
المتواضعة في مجال تدريس القرآن الكريم والتربية اإلسالمية أكثر من عقد من الزمان شعر 

فعل دور الطالب وتنشطو وتجعمو في موقع بوجود حاجة ماسة إلى اتباع استراتيجيات جديدة تٌ 
الصانع لمخبرة بدال من أن يكون مستممًا ليا، فكان من ضمنيا استراتيجية سكامبر لكي تسيم 
في وضع لمسة تربوية لمعالجة بعض من جوانب الضعف في العممية التعميمية، وقد اختار 

يس القرآن الكريم والتربية الباحث ىذه االستراتيجية لكونيا لم تبحث في مجال طرائق تدر 
 :اإلسالمية عمى حد عمم الباحث، واستنادا لما سبق حددت مشكمة البحث بالتساؤل االتي

)ما أثر استراتيجية سكامبر في تحصيل طالبات الصف الرابع العممي في مادة  
 القرآن الكريم والتربية اإلسالمية وفيمين العميق(.

 أهميــة البحــث: 
 الباحث أىمية البحث من خالل اآلتي:يمكن أن يمخص  
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.يأتي ىذا البحث استجابة لالتجاىات العالمية والمحمية التي تؤكد بضرورة االىتمام 9
 باستراتيجيات تدريسية حديثة.

. مسايرة التطورات الحديثة في مجال تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية والتي 0
يجابية وأكثر   نشاط في الموقف التعميمي.تجعل الطالبة فعالة وا 

. معرفة أثر استراتيجية سكامبر عمى ميارات الفيم العميق لطالبات الصف الرابع 3
 العممي في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية.

. إمكانية استفادة المعممين من استراتيجية سكامبر بطريقة فعالة في عممية التدريس 4
 ية اإلسالمية.في مادة القرآن الكريم والترب

من أولى الدراسات التي تناولت  –في حدود عمم الباحث  -. يمكن عد البحث 5
استراتيجية سكامبر في التحصيل والفيم العميق في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية في 

ث المراحل اإلعدادية والثانوية؛ وذلك لقمة الدراسات في ىذا المجال: مما يبرز أىمية ىذا البح
والحاجة لالستفادة من نتائجو في االرتقاء بتدريس مدرسي ومدرسات القرآن الكريم والتربية 

 اإلسالمية، ونقل الخبرة إلى طمبتيم.
. قد يعالج ىذا البحث مشكمة تواجو معظم مدرسي مادة القرآن الكريم والتربية 6

عرفة، بحيث يستطيع الطمبة اإلسالمية، وىي معرفة إمكانيات وأثر الطرائق المختمفة لتقديم الم
 اكتسابيا وتطبيقيا في مواقف أخرى.

. قد تؤدي نتائج البحث إلى تقديمو كطريقة لمتدريس في مدارسنا، ترفع من كفاءة 7
العممية التعميمية عامة، والتحسين من تحصيل الطمبة لممعرفة في القرآن الكريم والتربية 

 اإلسالمية.
 اهداف البحـــث:

إلى معرفة أثر استراتيجية سكامبر في تحصيل طالبات الصف  . ييدف البحث9
 الرابع العممي في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية.

. معرفة أثر استراتيجية سكامبر عمى ميارات الفيم العميق لطالبات الصف الرابع 0
 العممي في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية.

 ــث:فرضيــــــتا البحـــــ
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)في متوسط درجات 0.5..ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )9
التحصيل في مادة القران الكريم والتربية اإلسالمية لطالبات المجموعة التجريبية المواتي يدرسّن 

 باستراتيجية )سكامبر( وبين طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسن بالطريقة االعتيادية
( في متوسط درجات 0.5.د فرق في داللة احصائية عند مستوى داللة ).ال يوج0

االختبار لميارات الفيم العميق لمطالبات المواتي ُيدرسّن في استراتيجية سكامبر وبين طالبات 
 المجموعة الضابطة المواتي يدرسن بالطريقة االعتيادية في األبعاد الفرعية لمفيم العميق.

 ــثحــــــــدود البـحــــ 
شممت حدود البحث طالبات الصف الرابع العممي في المدارس النيارية الحكومية   

( 0.99-0.98التابعة الى المديرية العامة لتربية االنبار / قضاء الرمادي ،لمعام الدراسي )
 الكورس االول في مادة القران الكريم والتربية االسالمية .

 تحــــــديد المــــصـطمـحـــــــات:
م( بأنو محصمة تغيير مرغوب أو غير 3..0. األثر : عرفو شحاتو والنجار )9

 (.3:03..0مرغوب فيو يحدث في المتعمم نتيجة لعممية التعمم. )شحاتو والنجار: 
الفرق الذي تحدثو استراتيجية سكامبر مقارنة بالطريقة االعتيادية  التعريف اإلجرائي:

في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية وفيمن في تحصيل طالبات الصف الرابع العممي 
 العميق من خالل الدرجات التي تحصل عمييا طالبات المجموعتين.

. االستراتيجية: عرفيا قطامي بأنيا: خطة محكمة البناء، مرنة التطبيق، يتم عن 0
مختمفة من طريقيا استخدام كافة الوسائل واإلمكانيات لتحقيق الفاعمية ويتضمن أشكااًل 

 (.55: 0.93التفاعل، بين المعمم والطمبة وموضوع المعرفة )قطامي:
: مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التي خطط ليا الباحث في التعريف اإلجرائي

تدريس مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية لطالبات المجموعة التجريبية لمساعدتين في 
 تحقيق ىدفي البحث.

سكامبر: عرفيا الحسيني، بأنيا: استراتيجية تدريسية تقوم عمى  . استراتيجية3
مجموعة من العمميات الوجدانية مثل حب االستطالع ، وتحمل المخاطر، والتعقيد، والعمميات 

 (.93: 3..0المعرفية، مثل: طالقة التفكير، والمرونة، واألصالة )الحسيني: 
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ت واإلرشادات التي قام بيا : ىي مجموعة التحركات والخطواالتعريف االجرائي
الباحث أثناء تدريسو مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية لمصف الرابع العممي من أجل 
تحقيق األىداف التي اقترحيا بوب ابريل وىي: االستبدال ، والدمج، والتكييف، والتكبير 

عادة الترتي  ب.والتصغير، وتنفيذ االستخدامات األخرى، والحذف، والعكس وا 
عّرفو بني خالد بأنو: مستوى محدد من اإلنجاز أو األداء في التعميم  التحصيل:

المعممي الذي يتم قياسو من لدن المعمم أو من خالل االختبارات الشيرية او النيائية. )بني 
 (.945: 0.90خالد: 

الدرجات التي يحصمن عمييا طالبات الصف الرابع العممي وفق  التعريف اإلجرائي:
تبار البعدي الذي أعده الباحث وفقًا لممحتوى المعرفي من كتاب القرآن الكريم والتربية لالخ

 اإلسالمية.
القرآن الكريم: عّرفو عبداهلل بأنو: كالم اهلل تعالى القدير المنزل عمى سيدنا محمد 

يو. )صمى اهلل عميو وسمم( المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتالوتو، الُمتحدى بأقصر سورة ف
 (.07: 6..0)عبداهلل: 

( بأنيا: تنمية جميع جوانب .0.9التربية اإلسالمية: عّرفيا )سبيتان وحسن، 
الشخصية العاطفية والفكرية واالجتماعية وتنظيم سموكيا من مبادئ اإلسالم وتعاليمو، لغرض 

 (..0: .0.9تحقيق أىداف اإلسالم في شتى المجاالت )سبيتان وحسن: 
( بأنو: لقدرة عمى استعمال المفاىيم Cox & Clark 2005فو )الفيم العميق: عر 

التفسيرية بابتكارية وتعّود قدرة المعممين عمى التفكير في المشكالت وخمق حمول جديدة ليذه 
المشكالت، أي إنو مجموعة من القدرات العقمية التي يحاول بيا المتعمم تضمين مادة دراسية 

 عددة مظاىرمعينة داخل بنيتو المعرفية خالل 
Cox & Clark: 2005:83. )) 

قدرة المتعمم عمى التأمل والربط بين المعمومات  التعريف االجرائي لمفهم العميق:
الالحقة والسابقة في إطار منطقي في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية، معتمدا عمى 

ار، وتقاس بالدرجة التي يحصل ميارات متعددة، كالتفسير والتنبؤ والطالقة الفكرية واتخاذ القر 
 عمييا المتعمم في االختبار المعد لذلك

 الخمفيـة النظـرية.:
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 :(SCAMPER STRATEGY)المحور األول: استراتيجية سكامبر 
إن المتتبع التجاىات التدريس في العالم اآلن يجد أنيا تتجو نحو االىتمام بالمتعمم 

فعاال، األمر الذي لن يتحقق اال بتشجيع الطمبة عمى وتنمية قدراتو عمى التفكير بحيث يكون 
ثارة التساؤالت، وتطبيق ما تعمموه في مواقف جديدة واستخدام  االستقصاء وحل المشكالت، وا 
استراتيجيات وطرائق تسعى الستثارة التفكير ومن ىذه االستراتيجيات استراتيجية سكامبر 

 (.95:  0.93)ىاني: 
تعتمد استراتيجية سكامبر عمى قائمة أوزبورن لتوليد نشأة استراتيجية سكامبر: 

األفكار، وىي كممات وجمل مفتاحية تشكل حروفيا األولى كممة سكامبر وىي متضمنة سبعة 
مبادئ إبداعية تتمثل في )االستبدال، والدمج، والتكبير والتصغير، وتنفيذ االستعماالت 

، ثّم أضاف  (Serrete: 2010 : 155)األخرى، والحذف، والعكس أو إعادة الترتيب(. 
( قائمة توليد األفكار بعد أن قام بتعريف كل كممة عمى شكل إجرائي Eberel , 2008)ابريل 

إلى األلعاب واألنشطة التي اقترحيا فرانك ويميامز، لتكون استراتيجية سكامبر لتنمية الخيال 
 (Eberel : 2008 : 3) اإلبداعي وحل المشكالت بطريقة إبداعية.

 العمميات المعرفية والوجدانية الستراتيجية سكامبر:
 العمميات المعرفية وتشمل:

طالقة التفكير: توليد مجموعة من االفكار او النتائج ، ىدفيا بناء مخزون كبير من 
ويمكن التعبير عنيا بالنقاط اآلتية: حرية انتساب األفكار وتدفقيا، وتوليد اكبر  المعمومات،

 يجاد عدد كبير من الردود المناسبة.عدد من االفكار، وا
يمكن توضيح خطوات استراتيجية سكامبر من خالل المخطط  :خطوات استراتيجية سكامبر

 االتي:
  (substitute)االستبذال 

 
 
 SCAMPE

 (combine)انذمج 

 (Adapt)انتكيف 

 Magnify)انتكبيش أو انتصغيش 

or Minify) 
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  مرونة التفكير: االنتقال بين انواع التفكير، كما يتضمن التحول في التفكير
التغيير والتعديل في ليشمل اآلراء والخطط البديمة لمموقف ويمكن التعبير عنيا بالنقاط اآلتية: 

 انواع التفكير، واضافة آراء مختمفة، والبحث عن الخطط البديمة.
  ىي انتاج االجابات غير المتوقعة التي تتميز بالجدة والتفرد،  :األصالة

ويمكن التعبير عنيا بالنقاط اآلتية: انتاج االجابات غير العادية أو غير المتوقعة ، والحداثة، 
 والتفرد.

 
 العمميات االنفعالية )الوجدانية( وتشمل:. 2

  حب االستطالع: سموك استكشافي أولي موجو نحو اكتساب المعرفة ، ويتضمن استخدام
كل الحواس في البحث واالندفاع المجيول أو الغير المألوف؛ لتحقيق الرغبة القوية في 

 معرفة الشيء.
  التنبؤ ويتميز بتحمل المخاطر االستعداد لمتعامل مع المخاطر: ىو نشاط يشمل التأمل و

باإلرادة واالستعداد ووضع األىداف لممكاسب، وتتضمن النقاط اآلتية: حرية التخمين 
 وعدم الخوف من الخطأ، والتأمل، والتنبؤ، والتوقع، وحب المجيول، والمغامرات.

  تفضيل التقميد: الرغبة واالستعداد لقبول التحدي أي: الرغبة في العمل والتعامل مع
التفاصيل والميل الى البحث عن االفكار المعقدة والصعبة، ويظير التحدي في حل 
المشكالت، وتتضمن النقاط اآلتية: الرغبة في ترتيب حاالت الفوضى، والرغبة في العمل 

 مع كثرة التفاصيل والمشكالت المعقدة، واالستعداد لقبول التحدي.
  سرعة البديية، والفيم، والتمييز لمحقيقة او الحدس: ىو االدراك الذي يتطمب نفاذ البصيرة و

الواقع، مستقاًل عن العمميات المنطقية، وتتضمن النقاط اآلتية: نفاذ البصيرة، والحس 
دراكيا باستقالل عن العمميات المنطقية   :Eberel)الباطني وفيم األفكار والمعمومات وا 

2008 : 56). 

 Put)تنفيز االستعماالث األخشى 

to other uses) 
R  
 
 
 

 (Eliminate)انحزف 

انعكس أو إعادة انتشتيب 

(Reverse or Rearrange) 
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مميزات نموذج سكامبر من خالل  مميزات نموذج سكامبر في التعميم: يمكن توضيح
 النقاط االتية:

 تفعيل دور التالميذ في المواقف التعميمية.
 .  تنمية ميارات التفكير بشكل عام، والتفكير االنتاجي بشكل خاص لدى الطمبة.9
. تحفيز التالميذ عمى توليد األفكار حول موضوع ما ، أو القضايا التي تعرض 0

 عمييم.
 طالب في طرح التساؤالت التحفيزية المختمفة.. تنمية ميارات ال3
 . إثارة حب االستطالع وتحمل المخاطر.4
. تكوين اتجاىات ايجابية لدى الطالب نحو تعميم المادة الدراسية، ونحو التفكير 5

 والخيال واإلبتكار.
 . تعويد الطمبة عمى االستفادة من أفكار اآلخرين، من خالل تطويرىا والبناء عمييا6

(Eberel : 2008 : 8). 
 دور المعمم في استراتيجية سكامبر:

يمكن اإلشارة إلى دور المعمم في استراتيجية سكامبر من خالل تطبيقيا، كما أشار 
 ( بالنقاط اآلتية :5..0إلييا )إبراىيم 

 .استجابة ألسئمة الطمبة وأفكارىم 
 . مستشار البتكار المنتجات واالختراعات بما يتناسب وطبيعة الدرس 
 .يمثل أحد مصادر المعمومات 
 .يتقبل األفكار االبداعية 
 يتيح الفرصة لمطمبة ، وتقويم أعماليم وأعمال زمالءىم 
  يصمم أنشطة خارجية ويخرج عن مادة الكتاب ، ويعرض مشكالت ليا أكثر

 من حل ويحفزىم عمى صياغة المشكالت بصورة دقيقة.
  التدريب المناسب.يعمل عمى تنظيم الوقت التعميمي لتوفير فرص 
  يدرب الطمبة عمى استخدام مخطط استراتيجية سكامبر أثناء التطبيق لتوليد

 الحدود الجديدة.
 دور لمتعمم في استراتيجية سكامبر
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يمكن اإلشارة إلى دور الطالب في تفعيل استراتيجية سكامبر في الدرس من خالل  
 تطبيقيا عبر النفاط اآلتية:

 ات التي توصل إلييا.يشارك باألفكار والمعموم 
 .ينفذ األنشطة لمحصول عمى المعمومات 
 .ينقل آثار التعمم لمواقف متشابية 
 .يساىم في جمسات العمل التعاوني 
  :(.003 - 004: 5..0يقدم عدد من األفكار الجديدة المبتكرة )إبراىيم 

 :الفئات المستهدفة في برنامج سكامبر
ة شريحة واسعة من المجتمع، فيي معدة تستيدف استراتيجية سكامبر ببرامجيا كآف

لتخدم الفئات العمرية عمى تفاوتيا، بدءا من مر ثالث سنوات وصواًل الكبار وطمبة الجامعات 
 Eberel: 1997)مع مراعات إجراء تعديالت طفيفة عمى األنشطة لتناسب كل فئة عمرية 

:51) . 
 قراءة نقدية عمى استراتيجية سكامبر

عمى الرغم من السمبيات اإليجابيات العديدة لنموذج سكامبر إال أن الباحث عثر  
 :عمى بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق استراتيجية سكامبر في العممية التعميمية ومنيا

  عوز بعض المعممين والطمبة لألدلة التعميمية التي تساعدىم عمى توظيف
 مية التعميمية.نموذج سكامبر بالشكل الصحيح في العم

  خوف المعممين من عدم ضبط الصف وفقدان السيطرة عميو أثناء تطبيق ىذه
االستراتيجية، أو الخوف من التعرض لالنتقادات في حال توظيف نماذج تدريسية غير 

 صحيحة عمى استراتيجية سكامبر.
  عدم وجود بيئة صحية حرة قابمة الستيعاب األفكار الدخيمة واالستراتيجيات

فيدة، والذي يسيم بطبيعة الحال في رسم عقبات أمام تطبيق ىذه االستراتيجية في الواقع الم
 التدريسي.

 (Deep understandingالمحور الثاني: الفهم العميق: )
نوعت التعريفات التي اخذت الفيم  ويتضمن ىذا المحور: ماىية الفيم العميق: 

 العميق ومنيا:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0594 ) 
 

ذلك النوع من الفيم الذي يجعل الطالب قادرًا عمى  (: فقد عرفو بأنو6..0)لطف اهلل 
ممارسة التفكير التوليدي، واتخاذ القرار المناسب واعطاء تفسيرات مناسبة، وطرح تساؤالت 

 .(6:6.3..0جوىرية متعددة المستويات )لطف اهلل:
( يتحدد الفيم العميق بقدرة المتعمم عمى تجييز ومعالجة المعمومات عند 9..0)طمبة 

ستوى األعمق القائم عمى المعنى، ويتيح لو ايجاد نوع من العالقات بين عناصر المادة الم
الذات عند عممية الفيم مما يؤدي إلى احتفاظ  وتأملوموضوع التعمم كما ويخطط المعمومات 

 (.999: 9..0اكثر ليذه المعمومات ومن ثم سيولة استرجاعيا )طمبة:
ق عممية عقمية تتجاوز المعرفة السطحية ( أن الفيم العمي0.90ويرى الجيوري )

لمتعمم لتشير إلى سبر غور تفكير الطالب بشكل متكامل ومتعدد االبعاد ومعقد في اطاره 
المفاىيمي، وان المنظور الظاىري لمفيم العميق يعزى إلى دور الطالب بنفسو اال ان لممعمم 

 دورين ميمين:
ب بطريقة تفاعمية، وتقديم الدعم : تقديم أفكار واستراتيجيات جديدة لمطالاالول

 والتوجية مع توفير البيئة التعميمية المناسبة والدور.
: يشمل في الكشف والتشخيص عن عمق المعرفة المتوفرة وما يعرفو بالفعل، الثاني

والبحث عن الوسائل التي فييا تفسير االنشطة، والبحث والتقصي واالستكشاف لتشكيل فيم 
 (.0.90:28 ابعد واعمق)الجيوري:

 مهارات الفهم العميق:
( الى أن الفيم العميق لمطالب ليس مجرد المعرفة والميارة لدية، 3..0يشير جابر )

نما يتضمن استبصارات وقدرات تنعكس في أدوات وسياقات مختمفة ، كما ويتطمب شاىدًا  وا 
بد من وجود ميارات ودلياًل ال يمكن تحقيقو واكتسابو من االختبارات التقميدية، لذلك كان ال 

لقياس الفيم العميق ، وذلك لمعرفة مدى تحققو، ولكن اختمفت آراء التربويين في كونيا 
ميارات أم أبعاد أم مظاىر ام سمات الفيم العميق، فبعد االطالع عمى األدب التربوي تبين 

دت (، تعد3:226..0أنو يمكن استخدام مصطمح ميارات الفيم العميق لمتعبير عنيا)جابر:
ميارات الفيم العميق وتنوعت حيث أنيا تتداخل فيما بينيا ولكن ال يمكن اختزاليا، فقد حدد 

مظاىر الفكر العميق في الفكر التوليدي، وطبيعة  (chin and David: 2000)شاين وديفيد 
 chin andالتغيرات، وطرح االسئمة، وأنشطة ما وراء المعرفة ، ومدخل إتمام المينة )
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David: 2000:112 أما بروتش ،)(Broich فحدد سمات الفيم العميق في: االصرار عمى )
فيم المادة، والتفاعل الناقد مع االخرين بخصوص محتوى المادة، والربط بين األفكار 
والمعارف الجديدة والخبرات السابقة وتفحص المناقشات المنطقية وما تتبعيا من فرض 

واستخدام تساؤالت عمية أثناء التعمم، واستخدام اساليب الفروض ، والتنبؤ واتخاذ القرارات ، 
 (.79:  8..0تنظيمية لتكامل االفكار )خميل : 

ولكي يصل الطالب غمى الفيم العميق لممعرفة المكتسبة، البد أن يكون لديو الميارات 
 اآلتية:

ة يعد التفسير عممية عقمية ىدفيا إضافة معنى عمى خبراتنا الحياتي أوال: التفسير:
واستخالص معنى ليا، فنحن عندما نقدم تفسيرا لخبرة ما، إنما نقوم بشرح المعنى الذي أوحت 
بو إلينا وعندما نعرض عمى الطمبة رسوما بيانية ، أو جداول أو صور أو رسوم كاريكاتيرية ، 
ونطمب منيم استخالص معنى أو عبرة منيا ، بواقع األمر فيم امام ميمة تستدعي اعطاء 

 (.987: 0..0ما يشاىدون. )جروان: تفسير ل
 وىما ميارتين من ميارات التفكير التوليدي: ثانيا:)العالقة الفكرية والتنبؤ(,

إن تنمية قدرة الطالب عمى التفكير الثاقب الواعي، التفكير التوليدي ىو ىدف نسعى 
ن خالل اعطاء إلى تحقيقو في تدريس مادة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية، وىذا ما يحقق م

المتعمم مزيدا من المسؤولية في عمميتي التعميم والتعمم والبعد عن السطحية واالىتمام بالعمق 
( بتصنيف مياراتو الى المرونة والطالقة 9999(، وقام جروان )7.3: 4..0)الجندي: 

والتنبؤ في ضوء المعطيات، ووضع الفرضيات إذ تعد ىذه الميارات من الميارات الالزمة 
(، وقد اقتصر الباحث دراستو عمى ميارتين من 9999:287تنمية الفيم العميق )جروان: ل

 ميارات التفكير التوليدي وىما: الطالقة الفكرية والتنبؤ وكاالتي:
: ىي إحدى مكونات التفكير اإلبداعي وتعني قدرة الفرد عمى توليد األفكار الطالقة

فكار في الصيغ المفظية ليا بيدف الوصول بسيولة ويسر في فترة محدودة، ووضع ىذه األ
إلى حمول جديدة لم تكن موجودة من قبل وتندرج تحتيا الطالقة الفكرية، والطالقة المفظية، 

 ، ومن أبرز أشكاليا: والتعبيريةوالترابطية، 
 الطالقة المفظية )طالقة الكممات(.
 طالقة المعاني أو الطالقة الفكرية.
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 (.939: 3..0الجمل: طالقة األشياء )المقاني و 
إن ميارة التنبؤ في ضوء المعطيات واستشراف االتجاىات المستقبمية لظاىرة  التنبؤ:

ما من واقع المعمومات المتوفرة إذ تعد من أكثر ميارات التفكير التي يحتاجيا الطالب والمعمم 
بيب، والباحث االجتماعي واالقتصادي والمستثمر، ورجل السياسة، والراصد الجوي والط

والميندس، والمزارع وغيرىم، إذ تستخدم لمتفكير في طرح الكثير من الحمول، وتمثل عنصرا 
رية المختمفة )جروان: ميما من عناصر ميارة تحديد العالقات السببية لمظواىر الطبيعية والبش

0..0 :064) 
 ثالثـا: تحديـــد مجتمع البحــــث:

تحدد مجتمع ىذه الدراسة بطالبات الصف الرابع العممي في المدارس اإلعدادية  
إذ بمغ عدد  0.99 -0.98النيارية في محافظة االنبار/ قضاء الرمادي لمعام الّدراسي 

( شعبة، وعدد 59( مدرسة وعدد الشعب ).4المدارس التي فييا الصف الرابع العممي )
 .(96.7)الطالبات الكمي 
 عينـة البحـــــثرابعًا: 

اختار الباحث عينة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة، فكانت )ثانوية   
( طالبو بواقع 45الرافدين لمبنات( ىي العينة، ويبمغ عدد طالبات الصف الرابع العممي فييا )

ا تمبي شعبتين، وبعد إن تّم تحديد مجتمع الدراسة، والعينة من ذلك المجتمع والتثبت من أنَّي
متطمبات الدراسة واحتوائيا عمى شعبتين يمكن إجراء الدراسة عمييا، زار الباحُث اإلعدادية 
وعرض األمر عمى إدارتيا فأبدوا ترحيبًا واسعًا واستعدادًا لمتعاون مع طالبيم. وَتمَّ خالليا 

َتمَّ في أثناء ىذه تسميم اإلدارة كتاب تسييل الميمة الصادر من المديرية العامة لتربية االنبار، ف
الزيارة تسمُّم الباحث كتاب مادة )القرآن الكريم والتربية االسالمية( كما زود الباحث بأسماء 

ودرجاتيم في العام الماضي لمادة القران الكريم والتربية  -طالبات الصف الرابع العممي 
وبطريقة السَّحب  االسالمية وبعض البيانات التي يمكن اإلفادة منيا في إجراءات التكافؤ،

العشوائي اختار الباحث شعبة )أ( لتمثل المجموعة التَّجريبية التي ستدرس المادة عمى وفق 
استراتيجية سكامبر ومثَّمت شعبة )ب( المجموعة الضابطة التي ستدرس المادة بالطريقة 

طالبو في  (.0( طالبة بواقع ).4االعتيادية، إذ بمغ عدد أفراد العينة التي يمكن اعتمادىا )
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( طالبة في المجموعة الضابطة، واستبعاد بقية الطالبات بسبب .0المجموعة التَّجريبية و)
 الرسوب من العام السابق أو لعدم التكافؤ بين المجموعتين

 خامسًا: إجـــراءات الضبــــط:
إن عممية تحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحث أمر بالغ األىمية ، وعمى الباحث أن 

في األقل تكوين مجموعات متكافئة فيما يتعمق بالمتغيرات ذات العالقة  يحاول
 (. 6:168..0بالبحث)أنور،الصافي:

ومن اجل تحقيق التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث قبل تطبيق التجربة ،    
أجرى الباحث التكافؤ في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البحث ، وىي )التحصيل 

لقران الكريم والتربية االسالمية لمصف الثالث متوسط، والعمر الزمني لمطالبات في مادة ا
محسوبا" باألشير ، والذكاء ، اختبار التحصيل القبمي ، اختبار الفيم العميق القبمي ، 

 التحصيل الدراسي لموالدين(.
 سادسًا: مستمزمات البحث:

 تحديد المادة العممية:-1
التي تدرس خالل مدة التجربة لمبحث الحالي من كتاب القران تم تحديد المادة العممية 

 م( .0.98الكريم والتربية االسالمية المقرر تدريسو لمصف الرابع العممي )الطبعة، 
 صياغة األهداف السموكية وتحديد مستوياتها:-2

تمت صياغة األىداف السموكية في صورة نتائج تعميمية نيائية محدده وواضحة وقد 
اشتقت ىذه األىداف من محتوى المادة التعميمية في الكتاب المقرر لمادة القران الكريم والتربية 
االسالمية لمصف الرابع العممي واعتمادًا عمى األىداف السموكية المحددة لتدريس المرحمة 

المعدة في وزارة التربية، تم تحديد األىداف السموكية الخاصة بتدريس موضوعات االعدادية 
البحث الحالي من اجل االعتماد عمييا في أعداد الخطط التدريسية، وفي بناء االختبار 
التحصيمي النيائي، وتم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التربية 

ومالحظاتيم ومقترحاتيم في مدى وضوحيا  أراءىموفي ضوء وطرائق تدريس المغة العربية، 
ودقة صياغتيا ومدى شموليا لألىداف الخاصة ومحتوى المادة التعميمية وتحديد المستوى 
الذي تقيسو كل فقرة، ووفقا لمتعديالت التي أجراىا الخبراء والمختصين أصبح عدد األىداف 

 يًا (ىدفًا سموك..0السموكية في صورتيا النيائية )
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 أعــــــــداد الخـــــــطـط التدريسيـة –3
يعد التخطيط احد العناصر الميمة التي يتوقف عمييا النجاح في عممية التدريس 
والتخطيط لمتدريس الجيد، إذ يساعد المدرس عمى تحديد المفاىيم واألفكار الرئيسة واختيارىا 

غة األىداف واختيار األنشطة تمك المناسبة لمستوى المتعممين ويجعمو متمكنًا من صيا
(، تم إعداد الخطط التدريسية 387: 8..0التعميمية وأساليب التقويم المناسبة )الكبيسي:

اليومية المطموبة لتدريس الوحدات ولكال المجموعتين ، وقد عرض الباحث خطتين أنموذجيتين 
من آرائيم ، عمى مجموعة من الخبراء وبعض المتخصصين في طرائق التدريس، لإلفادة 

%( فما فوق ، وفي ضوء ىذه النسبة .8وتوجيياتيم وقد اعتمدت نسبة االتفاق بينيم بـ )
 اجري التعديل في تمك الخطط من أجل الوصول إلى صورتيا النيائية 

 سابعا: أداتــــــــا البحــــــــــث
 أوال: االختبــــــــار التحصيمي 

ت لجمع المعمومات المطموبة لعممية التقويم تعتبر اختبارات التحصيل من اىم االدوا
وبشكل خاص، والتقويم الصفي سوء كانت ىذه االختبارات مقننة ام من اعداد المدرس وبناء 
الفقرات الجيدة تتطمب ميجًا صحيحا لممحتوى واالىداف المراد قياسيا)الصمادي،الدرابيع: 

لقياس تحصيل المجموعة (، ومن متطمبات الدراسة الحالية اعداد اختبار 47: 4..0
التجريبية والضابطة بيدف معرفة ثر استراتيجية سكامبر في تحصيل طالبات الصف الرابع 
العممي في مادة القران الكريم والتربية االسالمية ، لذا تطمب إعداد اختبارًا تحصيميًا مناسبًا 

 ألغراض البحث، وتم إتباع الخطوات اآلتية
 ي.التحصيم االختبارتحديد هدف 

ان ىدف االختبار ىو قياس تحصيل طالبات الصف الرابع العممي في محتوى 
-0.98الفصول المقرر تحصيميا في مادة القران الكريم والتربية االسالمية لمعام الدراسي

0.99. 
 .ابعاد االختبار:2

تم تحديد ابعاد االختبار التحصيمي بالمستويات الثالث من تصنيف بموم لألىداف 
وىي)المعرفة، الفيم، التطبيق( لمالئمتيا مستوى طالبات عينة البحث،  تم بناء السموكية 

 االختبار التحصيمي عمى وفق الخطوات اآلتية:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)0599 ) 
 

 السموكية لالختبار التحصمي: األهدافصياغة 
( ىدف سموكي موزعة بين المستويات )معرفة، ..0ولتحقيق ىذه الخطوة ِصيَغ )   

 (.Bloomلمجال المعــرفي لبمــوم  )فيم، تطبيق( من مســــتويات ا
 إعداد جدول المواصفات لالختبار التحصمي

يعد جدول المواصفات الوسيمة التي يمكن من خالليا ان يضع المدرس أساسيات 
المادة التعميمية التي قام بتدريسيا ضمن خطة مجدولة يختار منيا االسئمة نوعًا وصياغةً  

عمى ما تقّدم أعّد الباحث جدول المواصفات لمحتوى  (، وبناءً 493: :2010 )الزند وىاني
المادة قيد البحث، وبحسب األغراض السموكية المشتقة منو بحسب مستويات المجال المعرفي 

 ( .Bloomلبموم )
 .التحصيمياختيار نوع الفقرات لالختبار - 5

متعدد(اذ ( فقرة من نوع )االختيار من .4أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا مكونًا من )
الخاطئة، وقد توزعت فقرات االختبار  لإلجابةالصحيحة و)صفر(  لإلجابةتمنح درجة واحدة 

 ( الثالثة )معرفة ، فيم ، تطبيق(. Bloomالتحصيمي عمى مستويات بموم )
 صالحية فقرات االختبار التحصيمي النهائي. -6

:  .0.9إن االختبار الصادق ىو االختبار الذي يقيس ما ُوِضع لقياسو. )ممحم، 
334                                                                  ) 

وصدق االختبار يعبر عن مدى صالحية االختبار لقياس ىدف او جانب محدد )أبو 
 (.0.99:399جادو: 

 -صيمي النهائي:مؤشرات صدق االختبار التح-7
 ( إلى إن :"االختبار يعد صادقا عندما يقيس ما افترض إن يقيسو".(Guilford يشير

470) :1982: (Guilford  ،وألجل التحقق من صدق االختبار التحصيمي النيائي
 -تم اعتماد الخطوات اآلتية:

 :التحصيميالصدق الظاهري لالختبار  -أ
الخبراء المنطقي لفقرات االختبار لمعرفة يعتمد الصدق الظاىري عمى فحص 

صالحيتيا في قياس الظاىرة المراد قياسيا ، وأفضل وسيمة لمتأكد من الصدق الظاىري 
لممقياس ىو أن يقوم عدد من الخبراء بتقدير مدى كون فقراتو ممثمة لمصفة المراد قياسيا. 
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ل عرض فقراتو عمى ( ، وقد تحقق الصدق الظاىري من خال4:88..0)الصمادي،الدرابيع:
مجموعة من الخبراء و مجموعة من المختصين في التربية وعمم النفس وطرائق التدريس، 
وأشاروا إلى بعض التعديالت الالزمة ، وفي ضوء آرائيم تم اإلبقاء عمى جميع الفقرات وقد 

% فما فوق ، عمى ذلك فقد عدلت بعض الفقرات و بقي .8اعتمد الباحث نسبة اتفاق 
 ( فقرة..4بار بصيغتو النيائية مكون من )االخت

 : التحصيميب. صدق المحتوى لالختبار 
من األمور التي اعتمدىا الباحث في صدق االختبار ىو إعداد جدول المواصفات، 

لمعرفة مدى تمثيل الفقرات لمحتوى المادة التعميمية و األىداف السموكية .                             
( إلى إن: " استخدام جدول المواصفات ُيعد مؤشرًا من مؤشرات .0.9منيزل،عدنانإذ ُيشير)ال

صدق المحتوى لالختبار ، إذ يمثل درجة مقبولة من صدق تمثيل عينة الفقرات لألغراض 
السموكية ، ونضمن من خاللو حصر الموضوعات وتحديد أىمية كل منيا لتمثيميا في 

 (.135:.0.9)المنيزل،عدنان: االختبار بما يتناسب مع أىميتيا " .
 صياغة تعميمات االختبار التحصيمي النهائي. -8

تم وضع بعض التعميمات التي من شأنيا مساعدة الطالبات خالل اإلجابة عن فقرات 
وكيفية اإلجابة عن طريق  –االختبار التحصيمي النيائي، وقد شممت: تحديد زمن اإلجابة 

وعدم اختيار أكثر من  –رك أي فقرة دون إجابة وعدم ت –وضع مثال محمول يوضح ذلك 
 إجابة لمفقرة الواحدة.

 تصحيح االختبار التحصيمي النهائي )مفتاح اإلجابة النموذجية(. -9
: قام الباحث بإعداد اختبار الفيم العميق لطالبات الرابع ثانيًا: اختبار الفهم العميق

 العممي بإتباع الخطوات اآلتية:
 العميق:صدق اختبار الفهم 

ويقصد بو مدى قياس فقرات االختبار لمشيء الذي وضع االختبار من أجل قياسو    
ولمتحقق من ذلك استخدم الباحث الصدق الظاىري وىو أحد مؤشرات صدق المحتوى، وأن 
أفضل أسموب لتحقيقو ىو أن يقوم مجموعة من الخبراء والمختصين بتقويم صالحية الفقرات 

 (Ebel: 1972:555) .   لقياس الخاصية المراد قياسيا    
 تعميمات التصحيح: 
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أعد الباحث مفتاح اإلجابات الصحيحة لفقرات االختبار ، إذ أعطت درجة واحدة    
لإلجابة الصحيحة و صفرا" لإلجابة غير الصحيحة ، وتعامل الفقرة المتروكة أو األكثر من 

( 49الختبار الفيم العميق)إجابة معاممة الفقرة غير الصحيحة ، و بذلك تكون الدرجة الكمية 
 درجة .

 التطبيق االستطالعي الختبار الفهم العميق:
تم تطبيق اختبار الفيم العميق عمى عينة استطالعية اختيرت عشوائيا" ،مكونة من  

 ( طالبة من طالبات الصف الرابع عممي من مدرسة )ثانوية االمام العادل لمبنات(...9)
 ختبارية: التحميل اإلحصائي لمفقرات اال

بعد تصحيح إجابات الطالبات ، رتبت درجات اختبار الفيم العميق لمطالبات    
% مجموعة دنيا، وتم  07% مجموعة عميا و 07تنازليًا وقد تم توزيعيا عمى مجموعتين 

 استخراج :
معامل صعوبة الفقرات: قام الباحث بحساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات 

 االختبار باستخدام معادلة )معامل الصعوبة( الخاصة باألسئمة الموضوعية . 
(، ، وبناء عمى ذلك يرى الباحث ان 63..-39..وقد تراوحت قيميا بين )   

 الفقرات االختبارية جيدة وذات معامل صعوبة مناسب .
قوة التمييز: إن الفقرة ذات التمييز الجيد تسيم مساىمة فعالة في قدرة االختبار عمى 

 ( .093: 9998الكشف عن الفروق بين الطمبة في التحصيل . )عودة : 
تم ترتيب إجابات الطالبات عن فقرات سؤال االختيار من   فعالية البدائل الخاطئة :

ن عميا ودنيا ، وبعد أن تم استخدام معادلة متعدد كل عمى انفراد، وقسمت عمى مجموعتي
فعالية المموىات )البدائل الخاطئة( ، وجد أن البدائل الخاطئة قد جذبت إلييا عددًا من 
طالبات المجموعة الدنيا أكثر من المجموعة العميا ، وبيذا تقرر إبقاء البدائل عمى ما ىي 

 عميو .
(، لحساب ثبات .0ريتشاردسون -ثبات االختبار:  استخدم الباحث معادلة )كودر

االختبار ألنيا ُتعد "مقياسًا لمتوافق الداخمي أو التجانس أو التناسق لمادة االختبار" 
( ، وبناًء عمى ذلك ومن خالل االعتماد عمى البيانات المستحصمة من 530:.999)جورج:
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وجد أن  ، لبة( طا..9تطبيق اختبار الفيم العميق عمى العينة االستطالعية المكونة من )
 (.8..معامل الثبات)

 :مرحمة التطبيق 
تنظيم جدول الدروس في مادة التربية االسالمية لممجموعتين التجريبية والضابطة 
باالتفاق مع إدارة المدرسة حيث تدرس المجموعتان المادة في األيام نفسيا بما يضمن سير 

 التدريس سيرا مناسبا .
عمى عينة البحث لممجموعتين )التجريبية والضابطة(،  باشر الباحث بتطبيق التجربة

( أسبوعا ، بواقع حصتين أسبوعيا لكل مجموعة ، 90(، فاستغرقت التجربة )0.98\.9\3)
درست المجموعة التجريبية الوحدات )االولى والثانية( من  مع إعطاء دروس إضافية أخرى.

طة واألىداف واالختبارات التي الكتاب المقرر عمى وفق طريقة )سكامبر( ، وبحسب األنش
 صمميا الباحث ، و درست المجموعة الضابطة الوحدات ذاتيا عمى وفق الطريقة االعتيادية .
 استخدام الوسائل التعميمية نفسيا لممجموعتين لتدريس الموضوعات الدراسية المقررة.

 الوسائل االحصائية:
 نتائجو. ( الستخراج(spssاستعان الباحث بالحقيبة االحصائية 

 عــــــــرض النتائــــــج
 النتائــــــج المتعمقة بالفرضية :

( بين متوسط رتب 5...)"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس وفق استراتيجية )سكامبر( ومتوسط رتب 

لباحث بتطبيق اختبار التحصيل البعدي درجات طالبات المجموعة الضابطة التي ت قام ا
( فقرة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة ،وحصل عمى درجات الطالبات، .4المكون من )

ولمتعرف عمى الفرق بين متوسط رتب درجات المجموعتين ، استخدم الباحث اختبار مان 
دية في اختبار ( درس وفق الطريقة االعتيا9وتني ، وكانت النتائج كما موضحة في جدول)

 التحصيل البعدي(".
 المجموعة المتغير

 
 العدد

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

مستوى  قيمة مان وتني
 الداللة

داللة 
 جدولية محسوبة الفرق

دالة   0.5. 938 91 519.00 25.95 .0 التجريبيةالتحصيل 
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 إحصائياً  301.00 15.05 .0 الضابطة البعدي
 

 الفرضية الثانية ، والتي تنص عمى ما يأتي:التحقق من 
( بين متوسط رتب 5...)"ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس وفق استراتيجية )سكامبر( ومتوسط رتب 
ار الفيم درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس وفق الطريقة االعتيادية في اختب

 العميق البعدي(".
( فقرة عمى المجموعتين 49قام الباحث بتطبيق اختبار الفيم العميق المكون من )

التجريبية والضابطة ،وحصل عمى درجات الطالبات، ولمتعرف عمى الفرق بين متوسط رتب 
درجات المجموعتين ، استخدم الباحث اختبار مان وتني ، وكانت النتائج كما موضحة في 

 ( .0ول )جد
 المحسوبة والجدولية لمتوسط رتب طالبات المجموعتين في الفهم العميق U( قيمة مان وتني 2جدول )
اختبار 

 الفهم

 العميك

 المجمىعة

 
 العدد

 متىسط

 الرتب

 مجمىع

 الرتب

 ليمة مان وتني
مستىي 

 الداللة

داللة 

 جدولية محسىبة الفرق

مهاسة 

 انتفسيش

 500.50 25.03 42 التجريبية
109.50 835 2,28 

دالة  

 319.50 15.98 42 الضابطة إحصائيا  

انطالقت 

 انفكشيت

 495.50 24.78 20 التجريبية
114.50 835 2,28 

دالة  

 324.50 16.23 20 الضابطة إحصائيا  

مهاسة 

 انتنبؤ

 508.00 25.40 20 التجريبية
102 835 2,28 

دالة  

 312.00 15.60 20 الضابطة إحصائيا  

اتخار 

 انقشاس

 500.50 25.03 20 التجريبية
110 835 2,28 

دالة  

 320.00 15.90 20 الضابطة إحصائيا  

االختباس 

 ككم

 536.00 26.80 20 التجريبية
74 835 2,28 

دالة  

 284.00 14.20 20 الضابطة إحصائيا  

 
 تفسيـــــــر النتائــــــــج.

 االول: تفسير النتائج الخاصة بالتحصيل :المحور 
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 استراتيجيةأثبتت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية )المواتي درسن عمى وفق 
سكامبر(عمى أقرانين في المجموعة الضابطة )المواتي درسن المادة نفسيا عمى وفق الطريقة 

 باب عدة منيا:االعتيادية(، تفوقًا دال احصائيًا وتعزى ىذه النتيجة الى أس
. ساعدت استراتيجية سكامبر عمى جذب انتباه الطالبات من خالل خطواتيا وتحول 9

الطالبة من متمقية لممعمومات الى المشاركة االيجابية من االنشطة المختمفة من قراءة ومناقشة 
 ،حيث أدى تأثيرىا في رفع مستوى الفيم العميق لديين.

الطالبات محورًا لمعممية التعميمية وحفزت الذىن  . إن استراتيجية سكامبر جعمت من0
لمتفكير وبث الحيوية والنشاط وزيادة دافعية الطالبات نحو التعمم مما رسخ المعمومات في 

 الذاكرة وعدم نسيانيا.
. إن التدريس باستخدام استراتيجية سكامبر زادت بصورة عامة من أثر التحصيل 3

ريقة االعتيادية وذلك بسبب استخدام استراتيجية جديدة البعدي بالمقارنة مع التدريس بالط
 عممت عمى زيادة التفاعل بين الطالبات من خالل ما يدور من نقاشات بينين وبين المدرس.

. ان المتغير المستقل استراتيجية سكامبر خفف من خالل الصورة او الشكل ، 4
 شكمة التحصيمية المراد حميا.ومكن الطالبات من الرجوع الى اصل المعرفة واعطى رؤية لمم

. ان استراتيجية سكامبر اسيمت في تحديد االىداف التعميمية وتحويميا الى اىداف 5
سموكية ممكن التعامل معيا وتحويميا الى فقرة تعميمية يمكن قياسيا لتعكس ما يحصمن عميو 

 من معمومات .
وتعمم المعمومات . ان استراتيجية سكامبر سيمت عمى الباحث تناول الموضوعات 6

عمى شكل اجزاء وتشكيل المعمومات بما يتالءم مع البنية المعرفية والسماح لمطالبات بالتعامل 
 مع المخزون الذاكري بتتابع مناسب لين.

 المحور الثاني: تفسير نتائج الفهم العميق:
أظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة احصائية بين مجموعتي البحث في متغير الفيم 

 عميق ، ويعزو الباحث سبب ذلك الى ما يأتي:ال
.ان تفوق الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار الفيم العميق كون المتغير 9

المستقل ضمن النماذج الحديثة التي تجعل الطالبات محور العممية التعميمية ،وىذا ما اظيرتو 
 نتائج الفيم العميق.
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عميقة لمموضوع بما ال ييمل جزئياتو وىذا ما .الفيم العميق يقوم عمى الرؤية ال0
استطاعت استراتيجية سكامبر توفيره لمطالبات، فأن مرورىم بمراحل استراتيجية سكامبر سواء 

 كانت صورًا او اشكااًل ،ساعد عمى فيم موضوعات الوحدة الدراسية.
فيا في .المشاركة الواعية من قبل الطالبالت في انتاج اسئمة الفيم العميق وتوظي3

التدريس وكان ليا االثر االيجابي في تحفيز الطالبات نحو التعمم وتدفعيم لمزيد من التأمل 
 وادراك العالقات واالستنتاجات وىيأ فرصة لمتعاون بين الطمبة انفسيم.

 االستنـتاجـــــــــات.
 في ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث استنتج ما يمي:

ر أسيمت في رفع مستوى التحصيل لطالبات الصف الرابع . ان استراتيجية سكامب9
حيث تفوقت المجموعة التجريبية التي درست )باستراتيجية سكامبر(عمى المجموعة الضابطة 

 والتي درست بالطريقة االعتيادية.
. اثبتت استراتيجية سكامبر فاعميتيا من خالل جعل الطالبات محور لعممية التعميم 0

 جميع الدراسات والطرائق الحديثة. وىذا ما تصبوا اليو
. ان استراتيجية سكامبر زادت التعمم عند استعماليا كطريقة معمنة داخل غرفة 3

الصف، وليا االثر البالغ عمى اثراء عقول الطالبات في الكثير من الطرق ميدت لين الطرق 
واالفكار الستحداث رؤى من مصادر بسيطة وتنظيم المعرفة المطروحة ومعالجة المعرفة 

 المتعددة والمجردة.
 التوصيـــــــــات.

 في ضوء نتائج البحث التي توصل الييا الباحث يوصي الباحث بما يمي:
. توظيف استراتيجية سكامبر في تدريس مادة القران الكريم والتربية االسالمية لتنمية 9

ية لجعل التعميم مشوقًا ميارات الفيم العميق لدى الطالبات واالستفادة من مواد الدراسة الحال
 واقرب الى الواقع.

. ضرورة تبني القائمين عمى التعميم في وزارة التربية ووزارة التعميم العالي 0
 الستراتيجية سكامبر والفيم العميق.

. تطوير المناىج التعميمية في جميع المباحث الدراسية لمختمف المراحل التعميمية 3
 تي تنمي الفيم العميق لدى الطمبة.لتشمل ميارات التفكير العميا ال
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. عمل دورات لمدرسي ومدرسات مادة القران الكريم والتربية االسالمية لتدريسيم 4
 عمى استعمال استراتيجية سكامبر والفيم العميق في تدريس المادة لممراحل الدراسية .

سكامبر في . تدريس طمبة كميات التربية ومعاىد المعممين عمى استخدام استراتيجية 5
 التدريس .

 لمقتــــــــــرحــــــــات.
في ضوء اىداف الدراسة الحالية ونتائجيا يمكن اقتراح مجموعة من الدراسات التي 

 يمكن ان تكون امتدادًا لمدراسة الحالية:
. أجراء دراسات مماثمة في مادة القران الكريم والتربية االسالمية في المراحل 9

 التعميمية المختمفة.
. اجراء دراسات تبحث فاعمية استراتيجية سكامبر عمى متغيرات اخرى غير الفيم 0

 العميق ،كعمميات التفكير ، انتقال اثر التعمم ،لبيان اثره عمى ىذه المتغيرات.
. اجراء دراسة مقارنة بين فاعمية استخدام استراتيجية سكامبر وغيرىا من الطرق 3
 الحديثة .
امبر عند اعداد المناىج او لمدرسي او دليل لمدرسي القرآن . اعتماد استراتيجية سك4

 الكريم والتربية االسالمية.
. ضرورة تنظيم ورش عمل لمشرفي ومدرسي مادة القران الكريم والتربية االسالمية 5

تحت اشراف مدرسين مؤىمين من التدريس الجامعي وتدريسيم عمى اعداد واستخدام وتوظيف 
 العممية التدريسية.استراتيجية سكامبر في 

. العمل عمى تدريس مدرسي القران الكريم والتربية االسالمية من قبل مديريات 6
التدريس في المحافظات عمى استخدام استراتيجيات حديثة في التدريس القائمة عمى افكار 

 النظرية البنائية، والتي منيا استراتيجية سكامبر. 
 المصادر العربية:قائمة 

،عالم الكتب، 9(:التدريس االبداعي وتعميم التفكير ،ط5..0ي عزيز)براىيم، مجدا -9
 القاىرة.

(:مناىج البحث بين النظرية 6..0،الصافي فالح ،محمود) انور، حسين عبد الرحمن -0
 ، كربالء، جميورية العراق.التأميموالتطبيق، مطبعة 
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 ،9ط االسالمية،مفاىيم وأساليب التربية  (:.0.9) فتحي ذياب، حسن محمد بسيتان، -3
 عمان. دار اسامة لمنشر والتوزيع ،

،دار 9فن التدريس في الصفوف الثالثة االولى ،ط (:0.90حسن ظاىر) بني خالد، -4
 اسامة لمنشر والتوزيع ،االردن.

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية سكامبر في  (:0.95) ىند الثنيان، -5
ر الكتابي لدى طالبات جامعة االميرة نورة بنت تحسين ميارات توليد االفكار في التعبي

 مجمة العموم التربوية والنفسية. عبد الرحمن بمدينة الرياض،
،دار 9والفيم :تنمية وتعمق ،ط المتمددةالذكاءات  (:3..0عبد الحميد جابر) جابر، -6

 الفكر العربي ،القاىرة.
 لكتاب الجامعي،دار ا تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ، (:9999) فتحي جروان، -7

 االمارات العربية المتحدة.
 دار الفكر لمنشر والتوزيع، تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ، (:0..0فتحي) جروان، -8

 عمان.
دراسة التفاعل بين اساليب التعمم والمقاالت  (:4..0) احمد نعيمة امينة، الجندي، -9

نحو العموم لدى تمميذات الصف التعميمية في تنمية التحصيل والتفكير التوليدي واالتجاه 
-688،ص0مصر،ج تكوين المعمم، -المؤتمر العممي السادس عشر الثاني االعدادي،

708. 
(في تنمية الفيم K.W.I.Hفاعمية استراتيجية البدل الذاتي) (:0.90ناصر) الجيوري، -.9

طنة وميارات ما وراء المعرفة لدى الصف الثامن االساسي، سم الفيزيائيةالعميق لممفاىيم 
 ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس. عمان
اثر استخدام برنامج سكامبر في تنمية  (:0.96) احمد توفيق محمد الحسيني، -99

 مجمة كمية التربية، ميارات التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في مادة العموم،
 مصر. جامعة بور سعيد، العدد العشرون،

 تنمية التفكير االبداعي باستخدام برنامج سكامبر ، (:0.93) اصرعبد الن الحسيني، -90
المممكة العربية  كمية المعممين بجدة ، قسم التربية الخاصة، مركز دراسات وبحوث المعوقين ،

 السعودية.
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أثر خرائط التفكير في تنمية التحصيل والفيم العميق وواقعية  (:8..0) نوال خميل، -93
 مصر، الخامس االبتدائي ،مجمة التربية العممية،االنجاز لدى تالميذ الصف 

 .998-63(،ص99(مج)4عدد)
االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم  (:0..0) عايش محمود زيتون، -94

 عمان. ،دار الشروق،9وتدريسيا ،ط
معجم المصطمحات التربوية  (:3..0) وزينب النجار حسن، شحاتة ، -95

 القاىرة. ،الدار المصرية،9والنفسية،ط
القياس والتقويم النفسي والتربوي بين  (:4..0) ماىر عبداهلل، الدرابيع، الصمادي، -96

 االردن. مركز يزيد لمطباعة والنشر ،عمان، النظرية والتطبيق ،
اثر استخدام دائرة التعمم وانموذج ىيدا تابا  (:4..0) ىدى عبد الرزاق ىوبي الطائي، -97

 سالمية لدى طالبات الصف الرابع االعدادي واالحتفاظ بيا،في اكتساب مفاىيم مادة التربية اال
 جامعة بغداد. ،دكمية التربية ابن رش اطروحة دكتوراه غير منشورة،

(: مدخل الى مناىج البحث في التربية وعمم 0.99) عباس، محمد خميل واخرون -98
 ، دار السير لمنشر والتوزيع، االردن.3النفس، ط

(: االنماط المنيجية 7..0نكنة، عدنان حقي )عبد الرحمن، انور حسين ، وز  -99
 وتطبيقاتيا في العموم االنسانية والتطبيقية، مطابع شركة الوفاق، بغداد.

،دار الغد الجديد 9طرق تدريس القران الكريم ،ط (:6..0) محمد محمود عبداهلل ، -.0
 ،القاىرة.

اد الفيم فاعمية نموذج التدريس المعرفي في تنمية ابع (:0.96) العتيبي ،نايف -09
العميق في منيج التوحيد لدى طالب المرحمة الثانوية ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات 

 .03-.9(ص04(،مجمد)0عدد) غزة، التربوية والنفسية،
، دار األمل 0(: القياس والتقويم في العممية التدريسية، ط9998عودة، احمد سميمان ) -00

 لمنشر والتوزيع ، اربد .
فاعمية مدونة تعميمية لمساق تقنيات التدريس في تنمية  (:0.95) عيادة ،فؤاد -03

التحصيل المعرفي واسموب التعمم العميق ودرجة قبول المدونة لدى طالبات جامعة االقصى 
 (.96) مجمد (،3) العدد البحرين، ،مجمة العموم التربوية والنفسية،
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التفكير، دار المسيرة (، انموذج شوارتز وتعميم 0.93قطامي، يوسف ونايفة قطامي ) -04
 لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

اثر اسموبي القدوة والعصف الذىني في تحصيل  (:5..0) زينة مجيد ذياب الكبيسي، -05
اطروحة دكتوراه غير  طالبات الصف الرابع العام في مادة التربية االسالمية واستبقائو،

 كمية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد. منشورة،
طرق تدريس الرياضيات واساليبو، مكتبة  (:8..0) عبد الواحد حميد الكبيسي، -06

 ، عمان ، االردن.9المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، ط
(: اثر أستخدان التقويم االصيل في تركيب البيئة 6..0لطف اهلل، نادية سمعان ) -07

اعداده، ورقة مقدمة الى  المعرفية وتنمية الفيم العميق ومفيوم الذات لدى معمم العموم اثناء
،فندق المرجان 0المؤتمر العممي العاشر ،التربية العممية ، تحديات الحاضر ورؤى المستقبل 

 ..64-595الجمعية المصرية لمتربية العممية، االسماعيمية، ،فايدة،
(: معجم المصطمحات التربوية المعرفة في 3..0المقائي، احمد، والجمل، عمي ) -08

 ، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة.9دريس ،طالمناىج وطرق الت
(: ابعاد التفكير ،ترجمة يعقوب نشوان 9996روناس ) مارازانو، روبرت، وبراندت، -09

 ومحمد خطاب.
(: اساسيات في طرائق التدريس 9999محمد، داود ماىر، ومجيد، ميدي محمد :) -.3

 العامة، دار الحكمة لمطباعة والنشر، الموصل.
، دار 6(: مناىج البحث في التربية وعمم النفس، ط.0.9د )سامي محم ممحم، -39

 المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، االردن. 
(:مناىج البحث في العموم .0.9يوسف ) عبد اهلل فالح، العتوم ،عدنان، المنيزل، -30

 التربوية والنفسية ،دار إثراء لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
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