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Abstract
The current research aims to identify (the effect of the S.N.I.P.S strategy on
the achievement of fourth-grade literary students in history and the development
of their probing thinking). To ensure that the research objective is achieved, the
researcher formulated the following null hypotheses:
The researcher followed the experimental design with two equal groups,
experimental and control, with a pre and posttest. The researckh community
consisted of fourth grade students from secondary schools for boys for morning
study and affiliated with the General Directorate of Education in Salah al-Din
Governorate - Tikrit Education Department - for the academic year (2021-2022)
The researcher chose Al-Maqasid High School For boys intentionally, the
research sample amounted to (64) students, and Division (A) represented the
experimental group and the number of its students was (31) students, and Division
(B) represented the control group and the number of its students was (33) students
who were chosen by random method.
The researcher was rewarded between the two research groups in the
variables (chronological age calculated in months, previous year's scores and
intelligence test scores). The two research tools were represented by an
achievement test consisting of (30) items, and a probing thinking test consisting
of (20) questions.
The results of the research resulted in the superiority of the experimental
group in the achievement test, and in light of the results of the research, the
researcher concluded that the S.N.I.P.S strategy has a key role in linking the
student’s previous and new ideas, and the researcher suggested suggestions,
including conducting a strategic study of S.N.I.P.S in other variables and stages
of study.
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أوال :مشكلة البحث.
تعددا اشد ( تددارير التدداريخ فد الو د الااضددع اددق المش د الت التد تواتددط التددال و فقددا سدداف
اال تمدداف ( د الا ددل هالت(قدديق اددق ب د المارسدديق هالمارسددات ف د اغ(ددب ااارس د او هوصددبح الهددال
اددق تددارير اددافو التدداريخ ددو ح ددل الاقددائ هاال تمددام ف د ال وا ددب المععفي د فقددا و ها د  .ان ددات
التددال ددأكبع ددار ام ددق اددق المع(واددات فهت تميدد اه تعكيدد (دد ت دديع ا اه فهمهددا ت هامددا
تعدد التددارير فدد االس ددات ا التع ويددد اليدددوم اصددعا (دد تم دددق التدددال ادددق صدددق اعددعفته
هتتويع ددا فدد ت ميددد ا ددا يمه هأف ددياته فدد تميددد توا بهددا المععفيدد هغيددع المععفيدد و هلقددا
ددوت فدد الميدداات التع ددو (دد هتددوف ددور
فلدد الاراسددات هاال اددا التدد اتعا ددا المتف
هاضاا ف تا ي التال ف اافو التاريخ.
ه ددا ددع ت الااتدد فدد دداا الع ددع الددا يشددها تقددااا م(يددا هت ولوتيددا غيددع ا ددبوقو
لتدداريب المددتع( (دد امارسدد الت يددع ال ددا ع هغيددعف اددق و مددا الت يددع الع(مدد ا قددعى لت دداه
ددعفو هتعي ددط ( د توليددا ا ف ددار ال ايدداوو هالمت ااي د الت د تال (ددط
اهددارو لايددط تم ددط اددق اواكب د
ل( دددوي فددد و مددداق القضدددايا المتعهحددد هةي ددداف ح(دددول االئمددد لها .العياصدددعو 2013تي25
}{1
لددالظ رهددعت فدد االه دد االقيددعو لدداى التددال هالمارسدديق هاالفارات المارسددي الااتدد الدد
توتيدددط دددايته الق دددوى ه دددال ال هدددوف فدد افت(دددا الموا دددا التع(يميدد فدد اال تمدددام ا شدددت
إلي دداف االتددوا .الت د ت م د ت يددع التددال ف د تميددد الم دداالت التع(يمي د هاسددتعمال االسددتعاتي يات
الاايةد التد اددق أددأ ها تتتددور حاتددات الت(بد المععفيد ت فددال ددا اددق اال تمددام فد عائد التددارير
هق وصددا فدد تددارير اددافو التدداريخ هالعمدد ددالتعائ التع ويدد التدد تعكدد (دد ددارو التددال
(دد ال هدد هاالسددتيعا هالت يددع هتعدد التددال يميدد هت حاتدداته التع(يميدد هاالتتما يددد ل دد
ي وت لايه المشارك الواضا ف العم(ي التع(يمي .
ه ددا ( .د اددا تقددام اصددبا م(ي د التددارير تعك د ( د اال شددت الع(مي د ه ( د فهر التالددب
االي دددا فدد العم(يدد التع(يميدد و لددداا وصدددبح (دد دددات المدددارد اسدددتعمال اسدددتعاتي يات حايةدد
هتايدداو ت ددا ا التددال ( د التا ددي ف د اددافو التدداريخ ش د واة د لت مي د دداراته العق(ي د و هات
اعح(دد التع(ددي اال ددااف اددق المعاحدد المهمدد التدد تدد فاف فيهددا القددارات العق(يدد و هل دددق تدددارير
دداف المعح(ددد ادددا ال ال يا د اال تمددام المت(ددو هالمعتددو ه ددا اثب د نلددظ العايددا اددق الاراسددات
كاراس ال بور و ۲۰۱۳هفراس ال بال و . ۲۰۱۳
هل(تأكددا اددق نلددظ اتددعى الباحددل عددع ال(قددا.ات اددد المارسدديق هالمارسددات ف د اددافو التدداريخ
ل(معح(دد اال اافيدد التددا عيق ل(مايعيدد العاادد لتع يدد صددال الددايق فدد ضددا .ت عيدد المعكدد
البال اف  ۱۰اارسيق ل عض االست ار ق:
 اددا ها ددد تددارير اددافو التدداريخ العع د االسددالا ل( ددا العا ددد االف د هتا ددي التددال ف د ددافالمافو ؟
تالقا ع اال تبار االستعاتي يات الااية ف تارير اافو التاريخ؟
ه عددددا اال ددددال (دددد اتا دددداته ل سدددد ( التدددد تدددد ا ا شدددتها اعهدددد تبدددديق ات  %80ادددق
المارسدديق هالمارسددات يتعدداا(وت تعائ د تاري ددي هاسدداليب تق(ياي د اددد افت(ددا الموا ددا التع(يمي د
فد د اغ(دددب الم دددتويات المععفيد د ل(تدددال فد د حددديق (د د  %20ادددق المارسددديق دددا عدددع
المع(واددات ددق عائدد هاالسددتعاتي يات الاايةدد و لدداا ددا يددالثع (دد تا ددي التددال فدد اددافو
التددداريخ هيف دددع ا دددتوى الت يدددع ال دددا ع و كمدددا الحدددل الباحدددل ات  ۸۰%ادددق المارسددديق
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هالمارسددددات لدد د ت ددددق لددددايه اععفدد د ا ددددبق االسددددتعاتي يات الاايةدد د هالسدددديما اسددددتعاتي
 S.N.I.P.Sهلد يالقا دع اال تبار ا تاري ه ف اافو التاريخ.
فضددال ددق نلددظ ات اش د ( تددارير اددافو التدداريخ لي د اش د ( ال د الهائ د اددق المع(واددات و ل هددا
اش د ( كيدداو هاددق غيددع الم تق د ات ضدديا ددافا اددق الا ددل الاراسددي ها مددا الا د ي ددوت اددق
قالل اقتيار االساليب هالتعائ الااية الت ت م ا تويات تا ي التال .
هاق قالل اا تقام يااهل الباحل ف اش ( البال اإلتا ق ال الال االت :
 ما أثر استراتيجية  S.N.I.P.Sفي تحصيل طالب الصف الرابع في مادة التاريخ وتنمية تفكيرهمالسابر؟
ثانياً :هدف البحث
يهال اا البال ال التععل:
.1وثع استعاتي ي  S.N.I.P.Sف تا ي ال ال ا العا د ف اافو التاريخ
 .2وثددع اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sفدد ت ميدد الت يددع ال ددا ع لدداى ددال ال ددا العا ددد فدد اددافو
التاريخ.
ثالثاً :أَهمية البحث.
ددات اال تمددام ددالمواف االتتما يدد فدد الو دد الااضددع ددال ا ميدد لمددا يشددهاف العددال اددق
تا دوالت سددعيع تقتض د ت يددعا سددعيعا ف د وف ددار ا تيددال الاالي د و لي ددباوا وفددعافا صددالايق لددير
فدد ا ددتمعه الاددال فا ددب دد فدد الم تمددد المت يددع ددورو ا ددتمعوو ت التاددول االتتمددا
يفتو غالبا قتوات وهسد اق الفتوات الت تفتو ا التع ي  .القعو غول و ۱۰ :۲۰۰٤
احاى المواف المارسي الت ت ه ش فعال ف تش ي أف ي المتع( هت مي
هاافو التاريخ
اراتط العق(ي هات ا اتط اال ا ي الال ا لمواته اش الت الاياو المت اياو هح(ها هول هي ع و
فهو ( ي ا ا ف بيعتط ها اافط الفاص ال ت مي العه الو ي الب ا.و هاال ت ا الو ق
هالوال .اليط هفه هاععف الااضع هالماض هاععف افراك الاقائ و هالتتور الااص ف
الم تمد هتوضيح ات ا ات الم تقب ف حياو االا هفه هاععف هتقايع الع ور الماضي أحدااثها
هأدعو ها ه افاتهدا هاععفد القدارو (د تقيي ال دوي التاريفيد ه قدا ا االايقو 1992
تي. ٧٥
هتعددا اسددتعاتي يات التددارير اددق الب د االساسددي الت د تقددوم (يهددا العم(ي د التع(يمي د هالتاري ددي
فالتعيقدد هالمدد هب يمددةالت االأدديا .الم(موسدد فددال يم ددق اي ددال المددافو أت ائهددا الدد التددال اال
ددق عيق د تددارير ااددافو هال يم ددق ف د الم د هب ددق التعيق د ف (تا مددا اتمم د ل قددعى ها م( د
لها االحما هحاام و٥٤ :2003
ه ددداك ال ةيددددع اددددق االسدددتعاتي يات التدددد اأددددتق اددددق عيددددات اددددا هرا .المععفدد ها هددددا
اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sفهدد اددق االسددتعاتي يات التدد تعدد م(يدد الت يددع مددا هرا .المععفدد و
هتضددمق تددوفيع ي دد تع(يميدد ت ددا ا (دد ت ميدد اال دداا لدداى التددال هكددالظ ت مدد ددارو التالددب
لي ددبح اي ا يددا فدد تمددد المع(واددات هت يمهددا هت دد ي ها ثدد تا(ي(هددا هتقويمهددا فدد اث ددا .م(يدد
التع(ي هالتع( .
هتت (دد ا ميدد ددداف االسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sا سددداد لم دددا او التدددال (دد الت بدددال
هالتأا د هالمالح د هالددع ا دديق الوسددي( هال د ل المقددعه .هتاايددا اددا ددو اه د ف د ال د ل ه ددارو
المدددتع( (دد ال قدددا هالمععفدد هاال ددداا هحدد المشدد الت ال دد ي التع(يميدد هكدددالظ صدد د القدددعار
العبيا و هالاليم ۲۰۰٤تي . ۲۲۱
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ه مددا ات ل(تدددا ي الاراس د ا ميددد كبددديعو فددد حيدداو ال ددعف هاسددعتط ت فهددو لددير اددد عف ت دداه
ددا هالا ددول ددد( الددارتات الت د تال (ددط ال د نلددظ ت د لددط توا ددب
اعاح د فراسيددد اتتاليددد
اقددعى اادد فددد تددداايا حياتددط ت هنلددظ دا تبدددارف التعيدد االتبدددار فددد اقتيددار ددو الاراسدد
هالمه د د ت ه ددددالتال تدددداايا الددداهر االتتمدددا الدددا سدددي(عبط ال دددعف هالم ا د د االتتما يدددد التد د
سددياققها هيا ددق ضددعتط لااتددط هأددعورف دددال ا هاددد توى مدددوحط ت هياق د الا( د الددا ت ددبو
اليددط اسددعتطت لددالظ اصددبح التدددا ي الاراس د ااددا ا ددار ال ميددد ا تددداا .ادددق االسددعو هالمد تمدددد
هالت(ب د ا دده ت هاصددبح ددو المقيدداد االسدداد الددا يعتمددا ددد(يط لمدددععف ددب الدداكا .هالتددد وق
العددد(م ت كمددا اصددبح المالأددع ل( ددا فددد المارسدد هالايدداو االتتما يددد هالقدددارو ددد( التد ا ددد
هالتدعايش ادد االقعيق فد المد تدقب  .الامدو ت 2010ت ي. 167
هل(تا ددي ا مي د كو ددط اا دد( اددا يتدعددد(مط المتدعددد( عددا اددعهر ادداو اد يددد ادددعي هيم ددق
ياسددط دددالارت الت د يا د ددد(يها المتدعددد( داقتبدددار تدددا ي( ت هنلددظ لمدددععف ددا اال مدددون
المددد تفام ادددق بدد المدعددد( لتددداقي ا اافددط هاددا ي دد اليددط المتدعددد( ادددق ادددععف تتددعت الدد
فرتات .ا و تافه ت 2003تي . 425
وت ا تمدددام المالس دددات التع ويدددد دالتددددا ي ت دددط اقيددداد ل(تأكدددا اددددق تدددداقي اال ددداال
التع ويددد ت ه تددائب التدعددد( التدد تهددال المالس دد التع ويددد لتددداقيقها ت فمددد توى التدددا ي يددال
دددد( ادددد توى المالس د د التع ويدددد ت هاددددق الع اصدددع االكةدددع فا د(يدددد التد د اسدددهم فدددد رفدددد
اددد توى العدم(يددد التدعد(يميددد ددو تدددا ي الت(ب د هقاص د ددا اال تمدداف ددد( استدعدددمال عائ د
حاية د ت عددد ادددق التدددالب ااددورا هاشدداركا فا دددال اي ا ددديا فددد العدم(يددد التدعد(يميددد ه ددو اددا افى
ال ا تمام التع ويوت دالتدا ي ا تمااا كبديعا .ال عا ت 2008ت ي. 5
هتعا المعح( اال اافي ال ا العا د االف ا مي كبيعو ف ا ااف التال لمواص( الاراس ف
( و ه ف البال هالمتا ع ه ف اف المعح( ي و وت ا ( وا
اعاح (يدا هادق ثد ا تماف
ا توى اتقام اق ال ضب ال م هالعق( هاال عال هفيها ي هع اح اد التال استقالليته هتام(ه
الم الهلي ف اتفان القعارات كوت التال دا ( وا ض ا هافراكا هفراي ايل ي تتيد التا(ي هالت بال
هالع ا اا يق الوسائ هال وي هالموا ف ال الهائ اق المع(واات .العيماه هاقعهتو ۲۰۰٦
تي. 59
هالت يع ال ا ع ما اق التعاا العا اد ال ا ب المععف ف الماتوى فهو يعم ( ت مي
و ي المتع( المععفي اق قالل ت ا (ط اد القضايا المتعهح هةي اف الا(ول الم اسب لهاو هيتضمق
الت يع ال ا ع البال ق ح ل(مش الت يتت(ب التوص ةليها تأاال هةاعات ال ع ف ا و ات الفبعو وه
المو ا الا يمع ط ال عف ت كما وت الباحل لهاا ال و اق الت يع ي ا وت لط ال ه ياو ال ( ات
هالعقياو هالسيما وت اف الموضو ات تتععض لموا ا هوحاا تاتا ةل التأا هالتعكي كما و ها
تاتا ةل االست با التأا( الا يعا اق المالأعات الهاا الت توضح الت يع ال ا ع باالهاف ههلياو
۲۰۰۹تي ۲۳۰ -۲۲۹
هيشدديع الشددعياو هاوفدد  ۲۰۱۰ةلدد وت الت يددع ال دددا ع دددو وحدددا اهددارات الت يددع الع(يدددا
هالت د تتضددمق اسددتفاام العم(يددات العق(ي د الع(يددا هالمعقدداو هالت د دداهر ا تعي ددا ( د ت دديع هتا(ي د
المع(واددات هاعال تهددا لإلتا دد (دد سددالال وه حدد اشدد ( اددا ال يم ددق ح(هددا اسددتفاام اهددارات
الت يدددع الدددا يا هاصددداار ةح دددام هة تدددا .االرا .هاسدددتفاام اا دددات اتعدددافو ل(وصدددول ةلدد ال تي دد
الشعياو هاوف و ۲۰۱۰تي . ٥۲۰ - ٥۱۹
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هيعى الباحل ات اف المواف الت تارد ف اف المعح( تت الاااث هتتال.م هتت اغ اد ضب
التالب ه اافو التاريخ العع االسالا هاا فيدط ادق احداا ت ق أف ي التالب اق وف التمات
ال اعح( الاضارو لتماف القوو ق عي ت يع ال ا ع.
رابعاً :فرضيات البحث
ف ضو .ال البال هضد الباحل ال عضيات االتي - :
 .1ال يوتددا فددعق نه فاللدد اح ددائي ددا ا ددتوى 05ت 0دديق اتوسددا فرتددات ددال الم مو دد
الت عيبيد د الدددايق فرسدددوا ادددافو التددداريخ هفد د اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sهاتوسدددا فرتدددات دددال
الم مو الضا ت الايق ت تاري ه المافو ها التعيق التق(ياي ف اقتبار التا ي .
 .2ال يوتددا فددعق نه فاللدد ةح ددائي ددا ا ددتوى  0,05دديق اتوسددا فرتددات ددال الم مو دد
الت عيبي يق االقتبار القب( هالبعا ل(ت يع ال ا ع.
 .3ال يوتددا فددعق نه فاللدد اح ددائي ددا ا ددتوى 05ت 0دديق اتوسددا فرتددات ددال الم مو دد
الت عيبيد د الدددايق فرسدددوا ادددافو التددداريخ هفد د اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sهاتوسدددا فرتدددات دددال
الم مو د الضددا ت الددايق ت د تاري دده المددافو ددها التعيق د التق(ياي د ف د اقتبددار الت يددع ال ددا ع
البعا .
خامساً :حدود البحث
يتااف اا البال االت - :
 .1ددال ال ددا العا ددد فدد ثا ويدد المقاصددا ل(ب دديق  /التا عدد ل(مايعيدد العاادد لتع يدد اااف دد
صددددددددددددددال الددددددددددددددايق  /ضددددددددددددددا .ت عيدددددددددددد د الاراسدددددددددددد د ال ددددددددددددددباحي
ل(عام الاراس .2022-2021
 .2ال ددد الاراسددد االهل ادددق العدددام الاراسددد  2022 – 2021اوضدددو ات كتدددا التددداريخ
الاضدددارو العع يد د االسدددالاي المقدددعر لتدددال ال دددا العا دددد االف د د فد د ال د د الاراسد د
االهل.
سادساً :تحديد المصطلحات
 .1استراتيجية)S.N.I.P.S( Plug See Start Note Identify:
تعرررف ىلرره ان ررا  :د اسددتعاتي ي تقددوم (د وسدداد يددام الت(ب د م مو د اددق المهددام اه الفتددوات
بدد هوث ددا .ه عددا اال تهددا .اددق الددتع( لددع ا اع(وادداته ال ددا ق ال ايدداو حددول اوضددو الددتع( .
ال ااا و ۲۰۱۱تي . ۱٤
التعريررررف االيرا رررري السررررتراتيجية .)S.N.I.P.S( Plug See Start Note Identify
ةتددعا.ات ل(تددارير تتضددمق قمددر قتددوات لتددارير اددافو التدداريخ لتددال ال ددا العا ددد االف دد
(دد ت ددويق المععف د أ دده اددق قددالل ل شددت الع(ميدد
الم مو د الت عيبيدد هالتدد ت ددا ا
هامارسددته د ف د اعح( د اددق اعاح د دداف اإلسددتعاتي ي ا دداا ا س د (  -تدداهيق اددا يم ددق تع(مددط
اددق االرأددافات  -تاايددا اددا ددو اه د ف د ال د ل  -الددع ا اددا دديق الوسددي( هال د ل  -اأددع الوسددي(
لشفل آقع .
 .2التحصيل :يعرف ىله انه:
اا دد( اددا تع(مددط التالددب عددا اددعهر ادداو ا ي د ااددافوو هيم ددق ياسددط الارت د الت د يا د
(يهددا فدد اقتبددار تا ددي( لمععفدد ادداى ددا االسددتعاتي ي التدد يضددعها هيفتددا لهددا المددارد
لتاقيدد و اافددط هاددا ي دد ةليددط التالددب اددق اععفدد تتددعت ةلدد فرتددات ا ددو تددافهو ۲۰۰7تي
. ٤۲٥
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يعرفرره الباحررث التحصرريل ريرا يررا ً ب نرره :اا دد( اددا يتع(مددط ددال ال ددا العا ددد ا ف دد عددا
ادددعهر اددداو البادددل المادددافو هيم دددق ياسدددط الدددارتات التدد ح د د (يهدددا التدددال فدد اقتبدددار
تا ي اافو التاريخ العع االسالا الا و اف الباحل غعاض اا البال.
 .3الرابررع األدبرري :ددو الم ددتوى الاراس د العا ددد اددق المعح( د الةا وي د الماددافو ددت ا ددتويات عددا
اال تاائيدددد هت ددددب ال ااعدددددد ا دددددب ال ددددام الاراسدددددددددددددد فدددددد تمهددددور ال ااعدددددد
۱۹۹۰تي . ۸۹
العددددددددددعاق ا
 .4الترراريخ :ددو فراسدد وقبددار الماضدد هاددا يتع(دد البشددعي ا ددا وت تعكدد آثار ددا (دد ا رض
ح يق هالع اه و ٥ :۱۹۹۲
متا ع هت ي ا حاا الت اعت البشعي
ويعرررف الباحررث ايرا يررا الترراريخ :ددو المعددارل هالم ددا ي هالاقددائ التدد يتضددم ها كتددا تدداريخ
الاضدددارو العع يد د اإلسدددالاي المقدددعرو ادددق ه ارو التع يد د فد د العدددعاق لتدددال ال دددا العا دددد
ا ف د التد تعت ل(م مو الت عيبي هالضا ت وال ااو الت ع .
.5التفكيررر السررابر :ددو وحددا و مددا الت يددع الددا يتت(ددب م(يددات ن ي د اعقدداو هرا ي د اة د اال تبدداف
هاإلفراكو فددالت ي هاسددتا ا .الفبددعات المفت دد هر ددا الفبددعات ال ايدداو مددا يوتددا فدد البي دد
المععفيدد فتعايدد الفبدددعو فت دد ي(ها فاسدددتيعا ها ثدد اسدددتفاااها ثد د اوا.اتهدددا ادددد الفبدددعو ال دددا ق
فإفااتهددا اددد الب ي د المععفي د فتف ي هددا ث د اسددتا ا .ا ه د الاات د وه ق(هدددا دددا اواتهددد قبددعو
تاياو الب عو ۲۰۰2تي . 143
التعريررف االيرا رري للتفكيررر السرررابر :ددارو التالددب (دد االسدددت ا ال ددايا لموا ددا االقتبدددار
هيقدداد ةتعائيددا الارتد التد ح د (يهددا التالددب فد اقتبددار الت يددع ال ددا ع المعددا اددق بد
الباحل.
يوانب نظرية ودراسات سابقة:
استراتيجية  :.)S.N.I.P.S( Plug See S.N.I.P.S Start Note Identifyتقوم اف االستعاتي ي
( ما ف التارير الا ي مح ل(متع( استفاام اهارتط ال عفي ف ات يتع( هيتتور ف تع( ا تق و
اتعا.ات هقتوات يقوم ها المتع( لمععف
هيم ق تام الم الهلي الااتي ل(تع( ه اف االستعاتي ي
اال شت هالعم(يات الا ي هاساليب التع( هالتا الاات الت ي تعم(ها ب التع( ه عاو ل(تاكع هال ه
هالتفتيا هاالفارو هح المش الت .تي و2009ت ي)166

.1
.2
.3
.4

7

هتشدديع االف يددات (دد ات دداف االسددتعاتي ي فعالدد فدد تاقيدد ال هدد لدداى المتع(مدديق هتتميدد
اسدددتعمال الوسدددائ الب دددعي لعدددعض الددد ل اه الموضدددو ةنا تالكدددا (ددد اسدددتعمال الفدددعائا
الم ا مي هال ور هاالأ ال الت ياكع ا الموضو وه ال ل اه ال عو.
وفيما يلي تفسير لكل حرف من هذه االستراتيجية:
الاددعل  Sاددأقون اددق ك(مدد  Startالتدد يبدداا هددا الم ددت(حو ه دد الفتددوو ا هلدد فدد دداف
االستعاتي ي الت تباو ا س ( .
الادددعل  Nادددأقون ادددق ك(مد د  Noteالتد د يبددداا هدددا الم دددت(حو ه د د الفتدددوو الةا يد د لهددداف
االستعاتي ي  .الا يع اا يم ق تع(مط اق التوتيهات هاالرأافات.
الاددعل  Iاددأقون اددق ك(مدد  Identifyالتدد يبدداو هددا الم ددت(حو ه دد الفتددوو الةالةدد لهدداف
االستعاتي ي و هالا يع حاف اا و اه ف ال ل.
الادددعل  Pادددأقون ادددق ك(مدد  Plugالتد د يبددداو هدددا الم دددت(حو ه دد الفتدددوو العا عدد لهددداف
االستعاتي ي و هالا يع اهص(ها الوسي( ال ل المقعه..
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الادددعل  Sادددأقون ادددق ك(مد د  Seeالتد د يبددداو هدددا الم دددت(حو ه د د الفتدددوو الفاا د د لهددداف
ددوت ددال اه اأددع الوسددي( الب ددعي (دد ي دد
االسددتعاتي ي و هالددا يع دد وأددع الوسددي(
التقوي  .تي و ۱٧٧ :۲۰۰۹
مراحل تطبيق استراتيجية ()S.N.I.P.S
ددط اددا و ددع ا ددوا المع(واددات التدد يباددل هددا اددق قددالل
ابررردأ االسررةلة :ي ددأل المددتع(
الوسي( :
• لمانا و ع ل(وسي( الب عي ؟
• اا و المه ف الوسي( الب عي ؟
• اا الا تعبع ط الوسي( الب عي ؟
• كيا وستتيد ات است يا اق الوسي( الب عي ف فه المع(وا الت ت مق ف ال ل؟
تررردوين مرررا يمكرررن تعلمررره مرررن االر رررادات :فددد ددداف الفتدددوو يبادددل المدددتع( دددق التوصددديات
هاالرأددافات هالتوتيهددات اددق قددالل ت اددل ددوات الدد ل هالوسددي( الب ددعي هت شدديا اععفتددط
ال ا ق ل(مع(وا هي تب اا توص اليط اق وف ار.
تحديرررد مرررا هرررو مر رررم فررري الررنص :فدد دداف الفتدددوو يقددوم المددتع( اددق تاايددا االف ددار العئي ددي
هالمع(واات المهم ف ال ل التاريف الموتوف.
الررربب بررين الوسرريلة والررنص :فدد دداف الفتددوو يقددوم المددتع( ددع ا الوسددي( الب ددعي ددال ل اددق
قددالل تاايددا االف ددار العئي د ف د ال د ل التدداريف هيعبددع ددق اعددا الوسددي( الب ددعي هاددا تعبددع
ط.
ا رررا الوسرريلة لشررخص اخررر :فدد دداف الفتددوو يشددع المددتع( الوسددي( لشددفل آقددع وه ل دد
ددددوت ددددال اددددق قددددالل ت ددديع الوسدددي( هأددددع اددددا تتضدم ددددط اددددق ت ددديع هتأادددد ل(دددد ل
هال دددور  -فقب د ات يقددوم التالددب تدداكع آي د قبددعو اه صددورو (يددط ات يعك د اال تبدداف ( د الش د وه
ال دددعو امدددا يدد فاف ه يدددط لع اصدددع ا ه يدددافو ا اسدددبات المعال د د ل( دددعو ادددق اتدد افااتهدددا فد د
الماتوى .تي و۲۰۰۹تي ۱٦٦
مميزات استراتيجية S.N.I.P.S
ا ا او الت(ب ( ال ع ةل القضايا المفت( اق هتهات ع افت( ما ا تافها (يط.
(يها و هاضح.
تقيي آرا .المتع(ميق ف اوا ا كةيعو هالا
التاق ف االقتالفات المتعافو يق آرا .المتع(ميق هوف ار .
تع ي م(ي التع( هاالستمتا ها فاق غعف ال ا.
رفد ا توى الةق ال ر لاى التال هتقايع الاات لايه .
تاعيع قول الت(ب هت يع اق القيوف ( اإلتا ق ا س ( ال عب هغيع ا.
الا(ددول المقتعح د ل(مش د الت العايدداو الت د ي ا شددو ها هيعم(ددوت ( د ح(هددا وه تف يددا اددق حدداتها اددق
قالل ع المع( (يه الموضو ات ا او ا اة( الب عي .
اإللمددام ي ي د الددتع( ددق عي د التعائ د الااية د هالوسددائ الت د تددا العم(ي د التع وي د التع(يمي د
فاق غعف ال ا .اع و هالاي( و ۲۰۰٥تي۱۳۳
دور المدرس في استراتيجية S.N.I.P.S
ي مدد فهر المدددتع( (د د المهدددارات المععفيد د هاهدددارات ادددا هرا .المععفيدد هيع دددا ادددق قدددالل
الارد.
يددارك حقيق د ات االسددتعاتي ي لي د غاي د د د هسددي( لتش د ي ا ددع ف عي د تعتمددا ( د الوسددائ
ها ها العسواات هااليضاحات هالفعائا.
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 .3تم ه اق االست تا لي وت لايه رو اق د هثا اال اق ا تا .المع(واات ش سعف.
ت هي د هت هيددا ال ددوي التاريفي د مددا ي( د م اددق الوسددائ الب دعي الت د تتتددور عيق د اسددتيعا
اف ال وي اه الو ائد اه الق ل.
 .5فهرف تددددددوتيه استشار  .الهاأم هالاليم و ۲۰۰۸تي ۱۸۹
دور الطالب في استراتيجية S.N.I.P.S
المهارات هت ي العال اا يق الم هب ها اال التع( .
يتم ق المتع( اق الو
تأكا ( الشت التع( ه م(ياتط هت يا ( وات ط.
يارد المتع( الارد ش ا تعتيط فهر هت م أف يتط.
ات اف االستعاتي ي ت م الم ا او كو ها تاول ا الهلي التع( تاري يا ال المتع( .
وت ددداف االسدددتعاتي ي ت (دددب (يهدددا صدددي ط التعددداهت في دددوت هدددا الادددوار بدددارو دددق ا ا شدددات
هت اؤالت حول ال ل التاريف وه الاافث .
تالكددا دداف االسددتعاتي ي ( د الهددال يق ددا اددق الهددال الم ددتويات المععفي د الع(يددا الت د تتت(ددب
مقا اععفيا تي و۲۰۰۹تي . ۱۸٥
التفكير السابر:
التفكير السابر)(Probe Thinking
لو رتع ا ةل اعات ال(

لوتا ا وت ل ل ال ا ع هال بع ف ال(

يام المعا

االتي :

• الت ع .
• اععف الش .و فيقال سبع الش  .سبعا :ح رف هقبعف.
• اإل الم :يقال وسبع ل اا اف و ا (مط.
• االقتبار :فيقال ال بع استفعا ك ط ا اع هاععف مقط .العياصعو و۲۰۱3تي ۲٥
هالت يدددع ال دددا ع فدد االصدددتال  :الت يدددع العدددا ع :دددو م(يدد ق(يدد ي دددتتيد ال دددعف ادددق
قاللهددا اعال د المع(واددات تعيق د را ي د هفهمهددا هت ددقي(ها هتدداهيتها هاكت ددا ها هةفااتهددا ف د ددا.
المععفي هاستعتا ها هول ا الاات ةليها.
هيعددا الت يددع ال ددا ع ددو وحددا ا مددا الت يددع الددا ارتددبا االت دداف المععفد نلددظ الددا يعتمددا
( ا ا ي الب ي المععفي و هالتمةيالت المععفي  .العياصعوو۲۰۱3تي ۲۹
وت وهل ادددق ددداو العمددد دددالت يع ال دددا ع دددو)  (Ricloud Suchnom 1969دددو يعدددا
مونتددا تع(يميددا يا دد فيددط المددتع( (دد التوتيددط اددق بدد المع(دد و ه دداا ال يع دد الا ددول (دد
اتا دد تدددا و ادددأقونو ادددق ال تدددا هة مدددا ي دددب (دد التالدددب اسدددتقعا .المع(وادددات دددق عيدد
االح ددد المشددد ( هتددداكع او هت ددد ي هاو هت دددميتهاو هتعميمهددداو هاقار تهددداو هفدددعض ال دددعهض
ال ايدداو لهدداو هال د ال ددعهض هاددق ث د تعميمهددا و هتبعددط  (Hill 1969ه (Sickmary :1993
فا تيددا اع دد وهسددد لم هددوم الت يددع ال ددا ع الددا سددمياف )Deep Thinkingليشددم فضددال مددا
سددب و و وا ددا وقددع اددق الت يددع هح ددب مددو ال ددعف العق( د  .واددا (Gastroفقددا و ( د (يددط ت ددمي
الت يددع ال دداياو هاددق ثد ات ددد اع دداف ليشددم اع د و ددوا الت يددع الددا و التا(ي(د و هالتددأا( و الددا
و الت يع ال ا ع مع اف الاال Ross 1998: 95 .
هالت يددع ال ددا ع احددا ا مددا الت يددع الددا ارتددبا االت دداف المععفدد ه ددو يعتمددا (دد الب يدد
المععفي د هالتمةدديالت المععفي د ت هاددق قاللددط يددت تتددويع الب د المععفيدد ل( ددعف ددق عي د ت ا (ددط
اددد الفبددعات هالمع(واددات التد يواتههددا هلددير اددا ي(قددق ددط ه ددو م(يد ن يد يددت اددق قاللهددا توليددا
االف ددار هتا(ي(هددا هتقييمهددا هاددق قاللهددا يتددور ال ددعف و يتددط المععفيدد هقيعاتددط و ه ددو صدد اددق
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ص د ات اال ددات ال اضددب الددا يعيددا ات يتعددعل ( د تددو ع االأدديا .ها و اتهددا هي ع د دداا ال د ما
بددا
اددق الت يددع ل دداحبط و مي د دديق وفددعاف ا تمعددط حيددل يشددار ةليددط عم د الت يددع هسددااف الددعو
الع ي و۲۰۰۹تي 122
هيشم الت يع ال ا ع تا ييق ما:
 .1العمليررة :ه د اددا يمارسددط الددا ق اددق ت ا د اددد ا أدديا .لتتددويع قبعتددط ال عيدداو هاف ه ددط ددق
عي د اسددتا ا .الفبددعات المف دد هاال تمدداف (يهددا ل هدد الفبددعات ال ايدداو هت ددي(ها ه هددال
اسددتيعا ها هةفااتهددا فدد ا يتددط المععفيدد ا تددا .التددا د الشف دد (يهددا ه التددال ت ييددع ا ددط
المععف ما ياق اليط اق قبعات تاياو.
 .2المحتررو  :ددو اضددموت الفبددعو هاددوارفف هاع(وااتددط اددق حقددائ هابدداف هات ا ددات ه ددي هات
م د المددافو ه يمتهددا هت يمهددا ه يتهددا الم تقي د دداف ا اددور تادداف بيع د العم(ي د الا بي د الت د
يعاف ت عي(ها هال الت ا اعها هتتويع ا لت بح قبعو ا ل ف ي ال عف المععفي .
هتتضددمق م(يدد الت يددع ال ددا ع ا مو دد اددق العم(يددات الا ي  :التدداكع هالتعددااف هالت ددمي  -تمددد
المالح ددات – الت دد يا  -تا(يدد المع(واددات وه البيا ددات -صددياغ تعمددي  -اسددتاالالت اسددتعتا ي
 صباغ استب ارات وصي(  .العياصعو و2013تي ٤۹۲متطلبات التفكير السابر
يتت(ب الت يع ال ا ع م(يات ن ي اعقاو هرا ي و اة :
 .1اال تبددداف :دددد المهددددارو الددددت ت دددتفام اددددق اتدددد الددددتا وه ضدددبا الم دددتويات المفت( د د
لال تبدددافو فدددالت يع ال د دا ع يدددوفع فدددعي اال تبددداف ل(ت يدددعو ةن يتددديح ل(ت(بد د ال عصد د إل تدددا.
اإلتا ات الم توح هتتويع اإلح اد القوو هالت هف ا فل .
 .2اإلفراك :دددو القدددارو (دد تمييدد ا أدديا .ددالو ول (ددد وهتدددط التشددا ط هاالقددتالل ي هددا.
يتضمق عا اإلفراك:
• سيتعو المتع( ( المت يعات المعتبت المهارو ه اصع ا هو ميتها ه يمتط.
• ا اال الت يعاف تاقيقها اق التار (يها.
• الااتات المتمة( ف ن ط هااى ا تبداق داف الااتات (د ادا يم ق تاقيقط.
• القارو ( توتيط اال تباف هضبتط.
• تاايددا اددا يتع(دد المهددارو هالع اصددع الهااشددي المعتبتدد هددا • .الم بهددات هالدداالئ هالم(وثددات
الت يم ق وت تع(د هدا هتاول فهت التعكي (يها.
. 3الت ددي  :د المهددارو الت د ت ددتفام اددق ات د ةي دداف ة ددار ق( د وه ف ددع ي ددتتيد ا فددعاف ددق
عيقددط ت ددي المع(وادداتو فددالت ي ددو العم د هالت يددع م ه ي د ا م د و هالبعددا ددق ددعق الت يددع
العشدددوائي الع ويد د ال يدددع ا مدددطو حيدددل وت ادددق و د د صد د ات الت يدددع الع(مد د وت ي دددوت ا مددداو
هاعتبتدداو هاب د ( د تفتدديا سدد(ي و ل(وصددول ةل د تقددام ف د اواته د المشددا اات هالمشدداك الت د
تواتددط العددال ف د تاقي د و اافددط .ه دداا ال يددأت ااددع ا ددافف و هل ددق ال ددا اددق ددال ال هددا لتاقيقددط
هالتدداريب (يددط هالددتف(ل اددق كدد ددافات الت يددع الع ددو المشددت  .العياصددعو ۲۰۱3تي -۳۳
۳٤
أهمية التفكير السابر للطلبة:
ل(ت يع ال ا ع و مي ال ل(متع( و هي هع نلظ ف االت - :
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 .1الت يددع ال ددا ع مددا اددق التعاا د العا د اددد ال ا ددب المععف د ف د الماتددوىو فهددو يعم د ( د
ت مي د و ي د المددتع( المععفي د اددق قددالل ت ا (ددط اددد الماتددوى الاراس د الددا يعددا هف د ا ددتواف
الع(م ه معف العق( .
 .2الت يدددع ال دددا ع م(يد د ق(يد د اتقااد د و توردددا فد د ا ددداالت ات و د د و هتم دددق المدددتع( ادددق
االسدددت افو ادددق الماتدددوى الاراسد د و لتتدددويع اعارفدددط هقبعاتدددط هوف دددارفو لي دددبح دددافرا (د د
توليدددا وف ددار تايدداو يفضددعها ل(تا(ي د هالمااكمدد هددال تا دديق وفائددط اددق وت د الوصددول ةلدد
اعح( اإل اا .
ددا المددتع( اددق قددالل اددا ي ت ددبط
 .3ل(ت يددع ال ددا ع فهر فدد ت ميدد ال ا ددب المعددع العق(دد
المتع( اق اعارل تاياوو اق تا بو هادا يتدورف ادق ا ه ي ف الت يع هالبال.
 .4الت يع ال ا ع ي هف المتع( عاف اق المهارات الع(يا هو ع ا التا(ي هالت ي .
 .5الت يددع ال ددا ع يم ددق ال ددعف اددق اسددتفعا ك د اددا لايددط اددق قبددعات ف د اوضددو اددا هاضدداف
قبعات تاياو لايط تم ط اق امارس الت يع اإل اا .
 .6تدداريب المددتع( (دد اهددارو الباددل ددق المععفدد هت يمهددا هت دد ي ها فدد تددااهل اسددتعتا ي
ا اسب .
 .7تم ق المتع( اق الوصول ةل تعميمات هت بالات .العياصعو  ۲۰۱3تي٤۱
دراسات سابقة:
اهال - :فراسات سا ق تتع( المت يع الم تق استعاتي ي .S.N.I.P.S.
نتا ج الدراسة
الوسا ل
اداة الدراسة
ىنوان الدراسة
مكان ايراء
ت اسم الباحث
االحصا ية
الدراسة
وسنة الدراسة
وس عت تي
استعم الباحل
ا ا اقتبارا
اثع فا (ي
 .1ا عا ي ت باهللا تمهوري ا ع
ح ا spss
ا تويات
البال ق هتوف
استفاام أب ات
العع ي ت تااع
ا ت
تا بي المععف لا ا اعاا
فعهق نات فالل
الت يع الب ع
تا ت ال (ي
2006
ارتبا يعسوت
الم وت اق
ةح ائي يق
( S.N.I.P.Sف
التع وي ت
هاقتبار توك
 30فقعو
الم مو ات
الع(وم لت مي
ال ر هاالرأاف
هاقياد
ل( شا ق الاالل
الت عيبي
ا تويات تا بي
التع و .
اهارات
االح ائي .
هالضا ت ه مو
هاهارات الت يع الت يع
اهارات الت يع
الب ع لاى
الب ع .
الب ع
ال المعح(
ها تويات
المتوست .
تا ييط المععفي
لاى ال
الم مو ات
الت عيبي .
ت وق الم مو
االقتبار التائ
افاو ال
تمهوري الععاقو اثع استعاتي ي
 .2الارات
الت عيبي (
اافو تااع
 t-testلعي تيق
هاحاو تمة(
 S.N.I.P.Sف
ت2013
ا تق(تيق ه اع د تالايا الم مو
ااف ك(ي التع ي
ا اقتبار
ال ه القعائ
الضا ت ف
ل(ع(وم اال ا ي
كا ه اعافل ال ا
اهارات ال ه
تالايا ال ا
اقتبار ال ه
اق
ا
لا
خ
با
كعه
القعائ
تاائ
اال
الفاار
القعائ
رأا.
الةبات ه اعافل
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اعاا ال عو
هال هول هتمي
ال قعو هفعالي
الباائ الفا
ثانيا - :دراسات سابقة تتعلق بالتفكير السابر
مكان
ت اسم الباحث
ايراء
وسنة
الدراسة
الدراسة
 .1ال دددددبعاه و تااعدددددد
قشدددددددددمات الموص
ح ق (
2012
هال عتدددع
و فا مدددددددد
ق(ا حما

ىنوان
الدراسة
الت يدددددددددع
ال ددددددددددا ع
ه ال تددددددددط
المعتقدددداات
المععفيددددد د
لددداى (بددد
ال ااع

 .2الفتيددددددبو تااعدددددد اثدددع التدددارير
دددم و دددور ددددددددااف هفددد الت يدددع
ك(يددددددددد ال دددددا ع فدددد
با االايع
التع يددددد تا ددي اددافو
2015
ل(ع(دددددددوم (ددد االحيدددا.
هاهدددددددددارات
ال عف
الت يدددددددددددددع
ا ساسددي لدداى
البددددددددددددات
ال دددددددددددددا
الفدددددددددددداار
الع(م

اداة الدراسة

الوسا ل
االحصا ية

نتا ج الدراسة

اقيدددددددددددددداد
الت يددع ال ددا ع
ه ددداف فقعاتدددط
 49هاقيددداد
المعتقددددددددداات
المععفيددددددددد د
ه ددداف فقعاتدددط
 56فقعو

اسدددتعم الباحدددل
اعاادددد ارتبددددا
يعسوت
هاقتبددددار أددددي يط
هال ددددا كعه بدددداخ
هاقتبدار t- test
لعي ددددد هاحددددداو
ه ي تدددددددددددددددديق
ا تق(تيق

اقتبددددددددددددددار
تا ددددددددددي(
هاقتبددددددددددددار
اهدددددددددددارات
الت يدددددددددددددع
االساسي

اسددتعم( الباحةدد
اعاادددد ارتبددددا
يعسوت
هال ددددا كعه بدددداخ
هاقتبددار t- test
لعي تيق ا تق(تيق

وت (بددد ال ااعددد يمت( دددوت
ا دددتوى دددال ادددق الت يدددع
ال ا ع.
 .۲وت (بددددددد د ال ااعددددددد د
يتمتعدددوت م دددتوى تيدددا ادددق
المعتقاات المععفي .
 .3هتدددوف ال ددد ارتبا يددددط
اوتبدد هفالدد ةح ددائيا دديق
الت يدددع ال دددا ع هالمعتقددداات
المععفي لاى (ب ال ااع
ات ل(ت يددع ال ددا ع اثددعا
اي ا يددا فد تا ددي اددافو
م د ا حيددا .هاه دا ارت
الت يع ا ساسي
لتالبددات ال ددا الفدداار
الع(م د ل ددالح الم مو د
الت عيبي

من جية البحث وريراءاته
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اوالً :من جيررة البحررث :اتبددد الباحددل المدد هب الت عيبدد اددق وتدد ة ددا ددافا اةددط اددطم المدد هب
الم اسدددب إلتدددعا.ات البادددل هيعدددا ادددق وفق البادددو الع(ميدد التدد يم دددق وت تدددارد العال دد ددديق
المت يع الم تق هالمت يع التا د .ال ا ع 2011تي 308
ثاني راً :التصررميم التجريبرري :اددق و دد الضددعهريات التدد يوتههددا الباحددل ددااا ي ددم ت ع تددط هوت
ت دوت لدط القدارو هالت ددور (د ضدبا تميدد العوااد التد لهدا ا ثدع فد المت يدع التدا د .فدات فالدديق
 1985تي 352و ه دددا ا تمدددا الباحدددل ت دددمي الم مدددو تيق المت ددداف تيق فد د عدددع المت يدددعات
ه اقتبار ب( ه عا هال اهل  1يوضح نلظ .
يدول ( )1الت مي الت عيب ل(بال
المجموىة
الت عيبي
الضا ت

االختبار القبلي
اقتبار الت يع
ال ا ع القب(

المتغير المستقل
استعاتي ي
S.N.I.P.S
التعيق التق(ياي

المتغير التابع
التا ي هت مي
الت يع ال ا ع

اداة البحث
اقتبار التا ي
اقتبار الت يع
ال ا ع البعا

ثالثررا ً  :مجتمررع البحررث  :ددو كافدد ا ددعفات ال ددا عو التدد دد تادد الاراسدد ه ددا يتددألا دداا
الم تمددد اددق دداو افددعاف اه دداو تما ددات هيتو ددا نلددظ (دد اشدد ( اوضددو الاراسدد ح ددا
 2008تي 3ت يت دددوت ا تمدددد البادددل ادددق دددال ال دددا العا دددد ا ف دد فدد المددداارد الةا ويدد
هاال اافيدددد د الا وايدددددد ال هاريدددددد التا عدددددد ل(مايعيدددددد العاادددددد لتع يدددددد صددددددال الددددددايق
ل(عام الاراس . 2022 –2021
رابعررا  :ىينررة البحررث  :دد مددون يشددم تا بددا اه تدد .ا اددق هحدداات الم تمددد االصدد( المع دد
البادددلو هامة(دد لدددط هتامدد صدد اتط المشدددتعك و ه ددداا ال مدددون ي دد الباحدددل دددق فراسدد كدد
هحدداات ا ددعفات الم تمددد االصدد تهتمة الم تمددد تمةدديال صدداف ا يفتار ددا الباحددل أسدداليب افت( دد
ددورو دداي ل دد ق الباحددل
ال بي دد و2008تي  167هاقتددار الباحددل دد تع يدد ت عيدد
فد د ضدددا .ت عيد د ها دددط اقتدددار ا سددد(و العشدددوائ ا اافيد د المقاصدددا ل(ب ددديق ل دددعض تتبيد د
ت
و ه تعيقدد ال ددداب العشدددوائ
الت ع دد فيهدددا و هالتدد تضدد أدددعبتيق ل( دددا العا دددد مدددا وو
وصدددبا أدددعب و تمةددد الم مو ددد الت عيبيددد التددد تدددارد التددداريخ (ددد هفددد اسدددتعاتي ي
تمةدد الم مو دد الضددا ت التدد تددارد المددافو ددها التعيقدد التق(يايدد ت
 S.N.I.P.Sهأددعب
ه (دد ددداف دددال الم مدددو تيق  69وا دددد  35البدددا فدد أدددعب و ه  34البدددا فدد أدددعب
و هلدد ي دد الباحددل و حدداالت رسددو اوتددوفو فدد الشددعبتيق لدداا ا قيدد اال ددااف كمددا فدد
ال اهل 2
الجدول ( )2اف ال ا مو ت البال
اف التال
الشعب
الم مو
35
و
الت عيبي
34
الضا ت
69
الم مو
خامسررا ً  :تكررافم مجمرروىتي البحررث  :عدددا اقتيددار الم مو دد الت عيبيدد هالم مو دد الضدددا ت ت
هتعدد فرتدد الت ددافال اقبولدد فيمددا يدد ه و ا تقائهددا هاقار تهددا ددالمت يعات التدد لهددا تددأثيع (دد
الت ع دد د اا دددداا المت يددددع المددددعاف فراسدد د وثددددعف ه ددددو المت يددددع الم ددددتق  .باالعحمق ه دد د
2008تي 221ت لدداا حددعي الباحددل ب د الشددعه التددارير ال ع(دد هتتبي د الت ع دد ( د ت ددافال
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تددائب الت ع د هياددا اددق

ددال الم مددو تيق ف د عددع المت يددعات الت د يعتقددا و هددا ددا تددالثع ف د
وثع ا ( المت يع الم تق ه -:
1ر العمررر الزمنرري للطررالب محسرروبا ً بالشرر ور :ح دد الباحددل (دد البيا ددات المتع(قدد هدداا المت يددع
ادددق قدددالل البتا د د المارسدددي ل(تالدددب هتد د ح دددا و مدددار الشد دهور ان (د د اتوسدددا و مدددار
الم مو دددد الت عيبيدددد 705ت 200أددددهعات ه ددددا اعال اعيددددار 874ت 8هاتوسددددا و مددددار
الم مو دد د الضددددا ت 285ت 201أددددهعا ته ددددا اعال اعيددددار 508ت 8ه اسددددتعمال االقتبددددار
التددائ  t-testلعي تدديق ا ددتق(تيق لمععفدد فاللدد ال ددعهق اإلح ددائي اتضددح ددام هتددوف فددعهق
نات فِاللددد ةح ددددائي دددديق الم مدددو تيق ددددا ا ددددتوى فاللددد 05ت 0ةن كا ددد القيمددد التائيددد
الما ددو 277ت 0ه دد و دد اددق القيمدد التائيدد ال اهليدد هالتدد ( دد  2ددا فرتدد حعيدد
 67امدددا يدددال (د د ا
وت دددال الم دددو تيق ات دددافِ يقر اح دددائيا فد د ات يدددع العمدددع ال ا د د كمدددا
اوضح ال اهل 2
2ر دريررات العرراا الدراسرري السررابق :توص د الباحددل ال د فرتددات ددال العددام ال ددا لمددافو التدداريخ
لم مددو ت الباددل الت عيبيدد هالضددا ت اددق سدد الت المارسدد ان ددام الباحددل معال تهددا اح ددائيا
ةن (دد اتوسدددا فرتدددات وفدددعاف الم مو دد الت عيبيدد 382ت 34ه دددا اعال اعيدددار 611ت 7وادددا
المتوسددددا الا ددددا ل(م مو دد د الضددددا ت فقددددا (دد د 857ت 32ه ددددا اعال اعيددددار 903ت 6ت
هل(تاقدد اددق ت ددافال الم مددو تيق وسددتعم الباحددل االقتبددار الددتددددائ  t-testلعي تدديق ا ددتق(تيق
حيددل اتضددح اددق ال تددددائب ور ات القددددديم الددددتائي الما ددو 872ت 0ه دد وصدد ع اددق القيمدد التائيدد
ال اهلي د  2ددا ا ددتوى فِالل د 05ت 0ه ارت د حعي د  67ه دداا يع د ت ددافال الم مددو تيق ف د
اا المت يع هال اهل  2يوضح نلظ.
 3ر دريرررات اختبررررار الررررذكاء  :ا تمددددا الباحددددل اقتبددددار رافددددق  Ravenل(دددداكا .نا الم ددد وفات
المتتا ع هالمق ق ل(بي الععا ي .
الددا ا ,ت1983تي  143ت هيت ددوت دداا االقتبددار اددق  60سددالاال ت هيتضددمق قمددر ا مو ددات
وت ت ت فت ف هتاتددو كدد ا مو دد (دد  12ا دد وف هات كدد ا دد وف تاتددو (دد 6
اددق الم دد وفات فدد وسدد (ها يعمدد التالددب (دد اقتيددار ةحدداا ا لت ددوت ال ددوا الم اسددب هت ددوت
ا م(د د ل(م ددد وف التددد فددد ا (  .حمددداف  2008تي 1هكدددات المتوسدددا الا دددا ل(م مو ددد
الت عيبيددد 735ت 31ه دددا اعال اعيدددار 797ت 12ه دددا (ددد المتوسدددا الا دددا ل(م مو ددد
الضدددا ت 028ت 30ت ه دددا اعال اعيدددار 971ت 13هكا ددد القيمددد التائيددد الما دددو 529ت0
ه دد اصدد ع اددق القيمدد التائيدد ال اهليدد البال دد  2ه هدداا كا دد القيمدد التائيدد الما ددو وصدد ع
ادددق القيمد د التائيد د ال اهليد د م دددتوى فاللد د 05ت 0ه ارتد د حعيد د  67ه ددداا يدددال (د د ات
التال ات اف يق ف الم مو تيق كما ف ال اهل 3
الجدول ()3المت يعات الت كوف ها ا مو ت البال
القيم التائي
الضا ت n= 34 /
الت عيبي n=35/
المت يعات
العمر الزمني
محسوبا
بالش ور
دريات
الكورس االول
بمادة التاريخ
دريات اختبار
الذكاء

14

الما و

الم وسا
الا ا
200,705

اال اعال
المعيار
8,874

المتوسا
الا ا
201,285

اال اعال
المعيار
8,508

0,277

34,382

7,611

32,857

6,903

0,872

31,735

12,797

30,028

13,971

0,529

ال اهلي

فرت
الاعي

ا توى
الاالل
05ت0
غير دالة
احصا يا ً

2
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سادسا ً – مستلزمات البحث:
تاايددا المددافو الع(مي د  :م د الباحددل ( د تاايددا المددافو الاراسددي الددةال ف ددول االهل د اددق كتددا
تددداريخ الاضدددارو العع يد د االسدددالاي ل( دددا العا دددد االف د د التد د سددديقوم تاري دددها لم مدددو ت
الباددل الت عيبيدد هالضددا ت هالتدد كددات اقددعر تاري ددها ضددمق ال ددورد االهل ل(عددام الاراسدد
.2021-2020
ر
صددياغ اال دداال ال دد(وكي  :الهددال ال دد(وك ددو اددا يم ت دع اددق المددتع( وت يقددوم ددط وصد ِ ِ اا دد(
تع(يمددطم هاالف ددار هالم ددا ي الموتددوفو فيددط
ل(مهمددات التع(يمدد التدد يقددوم هددا فدد الددارد المددعام
ر
الف ا ( هاقعهت 2011تي40
ددام الباحددل العمدد ( د صددياغ ا دداال ال دد(وكي هنلددظ اددق قددالل ااتددوى اوضددو ات المددافو
الاراسددي التدد ت اهلهددا قددالل الت ع دد هالتدد بقهددا (دد ي دد الباددل هالتدد ت اهلدد الم ددتويات
ا ر ددد اددق ت دد يا (ددوم ل(م ددال المععفدد المععفدد و هال هدد و هالتتبيدد و هالتا(يدد و هاددق وتدد
دديق فدد الع(ددوم التع ويدد
ضدد (دد ا مو دد ل اددق الفبددعا .المتف
التاقدد اددق صددالحيتهاو م ِع ر
م
ر
هال ددي هنلددظ اددق وتدد التأكددا اددق ت تيتهددا لماتددوى المددافو الاراسددي التدد بِقدد (دد ي دد
الت ع .
ة ددااف الفتددا التاري ددي  :ات م(يدد التددارير تقتضدد هضددد الفتددا الم ددبق ل و هددا مددال ف ي ددا
ف يقدداو هيعتبددع التفتدديا ا سدداد الم تقدد ل(تدداريرو هتم ددق المددارد اددق التفتدديا يع دد ةتقا رددطم
ل( ةيدددع ادددق المهدددارات التاري دددي اةددد تا(يددد اضدددموت المدددافو الاراسدددي و هصدددياغ ا ددداال
التع(يميددد و هاسدددتفاام الوسدددائ التع(يميددد الم اسدددب و هة دددااف االقتبدددارات التاعيعيددد هالشددد وي .
تدداه 2007تي  432لدداا و دداا الباحددل الفتددا التاري ددي الفاصدد المددافو الاراسددي المتضددم
فدد فتددعو تتبيدد الت ع دد فدد الم مو دد الت عيبيدد مددا يددت م اددد قتددوات اسددتعاتي ي قددعائا
ال دددد(وك هالفتددددا التق(يايدد د الفاصدد د الم مو دد د الضددددا ت و هتدد د عضددددها ا مو دد د ل اددددق
ددديق الع(دددوم التع ويدد هال دددي هنلدددظ ادددق وتدد التأكدددا ادددق هاال.اتهددا لماتدددوى المدددافو
المتف
الاراسي .
سابعاً :أداتا البحث:
االداة االولرره :االختبررار التحصرريلي :ددو افاو ا م د لقيدداد ي د اددق ال دد(وكو ان تاتددو دداف االفاو
( د ا مو دد اددق االسدد ( اه ال قددعات تتوتددط اددو يدداد ا هددوم اه ا ددال اه افا .اعدديق .تدداا
2009تي  354و هتعتبددددع اقتبددددارات التا ددددي اددددق ا ددد االفهات ل مددددد المع(واددددات الال اددد
لعم(يدد التقددوي ال دد و ها كةددع أدديو ا هاسددتفاااا فدد يدداد تا ددي الت(بدد كو ددط ةتددعا .ادد
لتاايا اقاار اا تع(مط الت(ب  .ا و تافه  2003تي412
صددياغ فقددعات االقتبددار التا ددي(  :مددا ات االقتبددارات البعاي د تهددال ددورو اا د ال د اععفدد
فعاليدد البع ددااب عددا اال تهددا .اددق م(يدد الددتع( اددق قددالل يدداد اددا اكت ددبط التالددب اددق اهددارات
هات ا ددات .العددا و  1988تي 16:لدداا ددام الباحددل أ ددااف فقددعات االقتبددار التا ددي( يت ددوت
اددق  30فقددعو اددق ددو االقتيددار اددق اتعدداف ه دداا ال ددو اددق االقتبددارات يتددألا اددق ددل ص د يع
ه ددو مةا دد سددالال اتبددو عدداف اددق البدداائ المقتعحدد و هالتدد دد مةا دد ةتا ددات وحددا ا ي ددوت
صدداياا هاالقعيددات قا دد اه عيبدد اددق ال ددوا و هي ددمح دداا ال ددو اددق ال قددعات االقتباريدد
قيدداد ددارات اتعددافو ددا الت(بدد هتقويمهدداو كمددا ا هددا ت ددوت وكةددع ثباتددا اددق غيع ددا .ال (بدد و
2005تي  226و ه ددداا ال دددو ادددق االقتبدددارات سددده( الت دددايح هضدددعا اادد التفمددديق فيهددداو
هيم ق تا(ي تائ ها هول االاام هآقعهتو  2003تي. 54
 .2قتوات ا ااف االقتبار التا ي( :
و.

تاايددا المددافو الع(ميدد  :هتشددم ال

ددول الددةال االهلدد اددق كتددا

تدداريخ الاضددارو العع يدد

االسالاي
 .تاايددا ا ددال اال دداال ال دد(وكي  :أددم االقتبددار التا ددي(
ادددق ت د د يا (دددوم  Bloomل(م دددال المععفد د ه د د
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هنلدددظ لمال.اتهدددا لتبيعدد ال مدددو المععفدد لتدددال المعح(دد العا دددد ا ف دد  .لدداا ا دددا الباحدددل
اقتبارا تا ي(يا يت وت اق  30فقعو ت ت الماتوى هاال اال ال (وكي ل(مافو الع(مي .
 .ة دددااف الفعيتد د االقتباريد د  :تعدددا الفعيتد د االقتباريد د ادددق المتت(بدددات االساسدددي فد د ا دددااف
االقتبدددارات التا دددي(ي و هدددا تتضدددمق تو يدددد فقدددعات االقتبدددار ددديق االف دددار العئي د د لماتدددوى
المددافو الاراسددي هاال دداال ال دد(وكي التدد ي ددع االقتبددار لقياسددهاو هيشددار ددافو فدد دداا ال دداهل
ددب ا وي د تع ددر اال مي د ال ددبي ل د ا ددال اددق ا دداالت الماتددوى هك د مددا اددق ا مددا
ال د
ال (وك فيط .االايقت 2001تي38
ه دددام الباحدددل أ دددااف الفعيتد د االقتباريد د فد د ضدددو .تا(يد د الماتدددوىو (د د اسددداد ددداف
اال ددداال المتضدددم فيدددط ل(م دددتويات االر دددد ادددق ت د د يا (دددوم المععفد د – ال هد د –التتبيد د –
التا(ي هتاهل  4يوضح نلظ.
يدول ( )4الفعيت االقتباري تاهل المواص ات
الم مو
تا(ي
تتبي
فه
اععف
ب ا مي
اف
ال ول
%12
%11
34 %43
الماتوى
ال اات
%
8
1
1
3
3
%27
19
1
ف
15
2
2
5
6
%48
34
ف 2
7
1
1
2
3
%25
18
ف 3
30
4
4
10
12
%100
71
الم مو
ف .صددداق االقتبدددار :هيع دد ات االقتبدددار يقدددير ادددا صدددم لقياسدددط تهي دددوت صددداف ا انا كدددات امدددةال
ل ميددد اتدد ا .المددافو الاراسددي ت هامددةال ل ميددد ا ددتويات اال دداال ال دد(وكي الماددافوت ها اسددب
ل( د د العمعيد د التد د صدددم لقيددداد التا دددي لدددايها .ال غ(ول2012ت ي 325ت هل دددعض التاقد د
اق توافع اف الفاصي ف االقتبار التا ي( استعم الباحل و يق اق ال اق ما-:
.1ال دداق ال ددا ع  :هيهددال الدد يدداد االقتبددار را عيددا هالا دد را عيددا اددق حيددل اعاتعدد
ال قددعات هادداى هضددوحهاو هف د التع(يمددات المتع(ق د ي ي د االتا د ( د االس د ( ه و يتهددا هفرت د
ددديق
صدددعو تها .المياح و2011تي 140ه دددا دددعض االقتبدددار دددورتط ا هليدد (دد المتف
ددالحي فقددعات االقتبددارو هف د ضددو .آرائه د ددال
ف د الع(ددوم التع وي د هال ددي إل دداا .آرائه د
عضها ت هت اإل قا ( .ال قعات االقعى فهت تعاي .
 .2صدداق الماتدددوى  :هيع دد الارتدد التدد يقدددير هدددا االقتبدددار ادددا صدددم ادددق اتدد ياسدددط فدد
الم تمدددت هيعددا اددق ا د ا ددوا ال دداق ف د االقتبددارات التا ددي(ي ال بهددات 2004تي 276ت هت د
التةبدد اددق نلددظ ددق عيدد ا ددااف الفعيتدد االقتباريدد لضددمات تمةيدد ال قددعات لماتددوى المددافو
الاراسي هاال اال ال (وكي و ه (يط يعا االقتبار صاف ا اق حيل الماتوى.
ددد .تع(يمددات االقتبددار  :ت د هضددد التع(يمددات الفاص د لالقتبددار هكي ي د االتا د ددط ش د هاضددح
ها هددوم ها اسددب لم ددتوى التددال ت ه (يددط هضددد الباحددل تع(يمددات االقتبددار فدد اقاادد االقتبددار
اد اةال توضيا .
ه .التتبي د االسددتتال لالقتبددار :اددق ات د التةب د اددق الو د الددا ي ددت ع ط االقتبددار ت د تتبي د
االقتبددار (دد  20الددب اقتيددعها شددوائيا اددق ددال ال ددا العا ددد ا ف دد فدد ة اافيدد فار
ال ددداهو ل(ب ددديق ه (دددب اد د ه اإلتا د د دددق االقتبدددار و هوتضدددح وت اتوسدددا الو د د لإلتا د د (د د
االقتبار و  40ف يق .
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 .تا(يدد فقددعات االقتبددار :ات م(يدد تا(يدد فقددعات االقتبددار تتضددمق اسددتفعا اعااالت ال ددهول
هال ددعو هالتميي د و هتاايددا الممو ددات هالمشددتتات و ث د اسددتعمال تددائب دداا التا(ي د لتقددوي اس د (
االقتبدددددار هنلدددددظ ل(ا ددددد (ددددد اددددداى صدددددالحيتها ادددددق اادددددط فددددد تاقيددددد ا ددددداال
االقتبار .ال بي ددد و2008تي 135ت هادددق اتددد تاقيددد نلدددظ اتدددعى الباحدددل االقتبدددار (ددد
 100البددا اددق ددال ال ددا العا ددد االف د ف د ا اافي د المقاصددا ل(ب دديق ت هيم ددق ن
وت وضددح
نلظ ما يأت :
 .1اعاا د ال ددعو  :هيق ددا ددط ا ددتوى التعقيددا الددا يواتددط التالددب ف د االتا د ال ددايا ددق
ال قددعو االقتباريدد هاددا انا كددات اليددا وه اتوسددتا ت هتادداف فرتدد ال ددعو فدد ضددو .ددب الددايق
اتدددا وا اتا د د قا د د دددق ت(دددظ ال قدددعو وه ال دددالال ال اا(د د هاقدددعهت و 2009تي  398ت هيعدددا
ددب الددايق ي يبددوت اتا دد
اسددتفعا اعاادد ال ددعو نا ا ميدد كو ددط اددق قددالل التعددعل (دد
صددايا ت هالددايق ي يبددوت اتا دد قا دد ا يددا ه يددال 2012تي 31لدداا فقددا تدد تعتيددب فرتددات
العي د د االسدددتتال ي عدددا الت دددايح تعتيبدددا ت ا ليددداو هاقتيدددعت دددب ادددق ت(دددظ العي د د هاقددداار ا
 %27ا هددا تمةدد التددال الددايق ح دد(وا (دد و (دد الددارتات ا مو دد (يددا ه  %27ا هددا
ددب ل(موا د
تمة د التددال الددايق ح دد(وا ( د وف د الددارتات ا مو د ف يددا وص د ها وفض د
ددديق ا مدددو تيق اتبددداي تيق ادددق ا مو ددد العي ددد ال (يددد لاراسددد الف دددائل ال ددداي واتعي
اإلح ددائي و ه عددا ح ددا اعاا د صددعو ك د فقددعو اددق فقددعات االقتبددار اسددتعمال اعافل د اعاا د
ال دددعو هتدددا و دددط ي دددوت ددديق 32ت58 -0ت 0ةن يدددعى (دددوم وت ال قدددعات االقتباريد د تعدددا
اقبولدد ةنا كددات اعددال صددعو تها دديق 20ت80-0ت(Bloom, 1971,et. al P.66) 0و ه دداا
يع وت فقعات االقتبار تميعها تعا اقبول .
 .2اعاادد تمييدد ال قددعات  :هيق ددا ددط ددارو ال قددعو (دد التمييدد دديق الم مددو تيق الع(يددا هالددا ياو
ا ددارو ال قددعو (دد تمييدد ال ددعهق ال عفيدد دديق االفددعاف يععفددوت االتا دد ه دديق الددايق ال يععفددوت
االتا دد ال دددايا ل دد فقدددعو اددق فقدددعات االقتبددار الددداليم ه ددا اتو2005تي  89ت هالهدددال
اددق ح ددا اعاادد التمييدد ددو اسددتبعاف ال قددعات التدد ال تميدد دديق الم ددتويات الع(يددا هالددا يا و وه
تعدداي(ها هت عيبهددا اددق تايددا و اددد اإل قددا( .د ال قددعات المميد و ت ه ددا تبدينق وت ال قددعات كا د تمتددا
القارو ( التميي يق ال الم مو تيق الع(يا هالا يا حيل كا اا يق 61ت77-0ت. 0
 .3فعالي د البدداائ الفا د  :ي ب د وت ت ددوت البدداائ الفا د اددق وس د ( االقتيددار اددق اتعدداف تاا د
ل(م يبدديق هالسدديما فددعاف الم مو د الددا يا ف د اإلتا د كددالظ ي ب د وت ت ددوت تي د ف د ك د دداي
قددا س سددالب و ه عددا اسددتفاام اعافلدد فعاليدد البدداائ الفا دد ل ميددد فقددعات االقتبددار و هتددا وت
اعااالت فعالي تميد الباائ سالب و ه الظ ات تميد الباائ الفا ا اسب .
ثبددات االقتبددار :ه ددو ات يعتد االقتبددار تددائب ثا تد ددع ال ددع ددق ال اددات هالم ددات الددا يتبد
فيط العب د ت2010تي 211ت هت د التاق د اددق ثبددات االقتبددار معافل د ال ددا كعه بدداخ هالت د تعددا
أددائع االسددتفاام فدد ح ددا الةبددات هددا تالأددع الت ددا ر الددااق( الددا ددو ا ددع الدد ا هددوم
الةبددات ل هددا ت دد  .االقتبددار الدد وتدد ا .عدداف فقعاتددط ت ف ددات اعاادد الةبددات  0,82ددو اعاادد
ثبددات تيددا ت اعاادد ت دديعف المشددتعك الددا ددو ر ددد اعاادد الةبددات ي دداه حددوال  %69و ةن
يشدديع فورات  Foranال د وت اعاا د الةبددات يعددا تيدداا ةنا كددات اعاا د الت دديع المشددتعك وكبددع اددق
. Foran , 1961 , p. 389 %50
االفاو الةا يدد  :اقتبددار الت يددع ال ددا ع -:عددا اال ددال (دد االف يددات هالاراسددات المتع(قدد ددالت يع
ال ا ع لاا ا ا الباحل اقتبارا ل(ت يع ال ا ع
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صدددياغ فقدددعات االقتبدددار :عدددا ا دددال الباحدددل (د د االف يدددات التع ويد د هالاراسدددات الفاصددد
ددالت يع ال ددا ع ت ل د ي ددا اقتبددارا يت دداهل يدداد الت يددع ال ددا ع ف د البي د الععا ي د ت لدداا صددا,
فقددعات االقتبددار شدد اوا ددا هاشدد الت ه ضددايا هاوا ددا حياتيدد و التدد تةيددع اهددارات التددال
هقبددعاته المععفي د ت لددالظ ا ددا الباحددل  20فقددعو ها ددات هر د لإلتا د ددق االقتبددار و ها ددات
تع(يمددات توضددح عيق د االتا د اددق قددالل ااتددوى المو ددا هو ت د اةدداال توضدديايا لإلتا د ل د
فقعو اق فقعات االقتبار.
صدداق االقتبددار :ه ددو ات يقددير االقتبددار اددا ددا لددط تدداا 2009تي 369ه يدد التةبدد اددق
دديق الع(ددوم التع وي د هال ددي و
صدداق االقتبددار الددا و دداف الباحددل عضددط ( د دداف اددق المتف
تدد ياسددط هح دد
إل دداا .آرائهدد هاالح دداته فدد صددالحي ال قددعات فدد يدداد اددا هضددع
الباحدددل (د د االح دددات الما مددديق ه دددال عدددع ال قدددعاتو هو م يدددات صدددياغ عضدددها االقدددع
يق ال ( .
ب ات اق الت حاف ا الباحل د  % 80اق ا مو المتف
(
هح
الت ع دد االسدددتتال ي  :ل دددعض اععفدد المددداو التدد ت دددت ع ها اإلتا دد (دد االقتبدددارو ههضدددو
اوا ددط هفقعاتددط بدد االقتبددار (دد ي دد اددق التددال لهددا اواصدد ات ي دد الباددل ددها كددات
ددداف ا  20الدددبو فاتضدددح ات ال قدددعات هاضدددا لددداى التدددال و هات الو ددد الم دددت عق فددد
اإلتا و  35ف يق .
التا(يدد اإلح ددائ ل قددعات االقتبددار :بدد االقتبددار (دد ي دد التا(يدد االح ددائ اددق التددال
لها اواص ات ي البال ها كات اف ا  100الب.
ددوو تميي د ال قددعات  :هيع د ددارو ال قددعو ( د التميي د دديق التددال الددايق يتمتعددوت قددار اكبددع اددق
المعدددارل هالتدددال اال دد دددارو فدد ا دددال اعددديق ادددق المعدددارل ا(ادد 2011تي 231ت ح دددب
الباحددل القددوو التميي يدد ل دد فقددعو اددق فقددعات اقتبددار الت يددع ال ا ددا هتددا ا تتددعاه دديق 53ت0
ه 83ت 0و ها ف يدددات تشددديع ةلد د ات ال قدددعو التد د يقد د اعااد د تميي دددا دددق  % 20ي تا دددق
حدددافها اه تعددداي(ها و دددو دددالمو 1987تي 100لددداا و قد د الباحدددل (د د ال قدددعات تميعهدددا فهت
حال اه تعاي .
ثبددات االقتبددار :اقتددار الباحددل عيق د ة ددافو االقتبددار وةن ا تمددا فرتددات ي د التا(ي د اإلح ددائ
دددها و ه عدددا ت دددايح اإلتا دددات و
دددها و ه عدددا وسدددبو يق و ددداف تتبيدد االقتبدددار (دد العي دد
ههضدددد الدددارتات هاسدددتعمال اعافلد د ارتبدددا يعسدددوت ( Pearsonد د اعااد د الةبدددات 78ت0
ه و اعاا ثبات اقبول.
ال دددورو ال هائيدد لالقتبدددار :عدددا ة هدددا .اإلتدددعا.ات اإلح دددائي المتع(قدد اقتبدددار الت يدددع ال دددا ع
هفقعاتددط تاقدد لالقتبددار صدداق الب ددا.و هوصددبح االقتبددار ددورتط ال هائيدد يت ددوت اددق  30فقددعو
هل فقعو ثال اائ .
ةتددعا.ات تتبيدد الت ع دد  :بدد اددارد المددافو ت ع دد الباددل عددا تاريبددط اددق الباحددل فقددا ددا.
تتبيدد الت ع دد فدد ا اافيدد المقاصددا ل(ب دديق فدد  2018/2/20ها تهدد فدد  2018/5/10وا ددد
كورد فراس ه و ال ورد الةا .
االساليب اإلحصا ية :استفام الباحل الوسائ اإلح ائي االتي - :
اعااد د ارتبدددا يعسدددوتو اعافلد د اعااد د صدددعو ال قدددعوو اعااد د تمييد د ال قدددعوو اقتبدددار (T-
testلعي تيق ا تق(تيقو هاقتبار ) T-testلعي تيق اتعا تتيق
ىرض النتا ج وتفسيرها:
نتا ج تطبيق االختبار التحصيلي وتفسيرها:
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ادددق قدددالل اوا د د تدددائب االقتبدددار التا دددي( البعدددا ل(م مدددو تيق الت عيبيد د هالضدددا ت و
رهددع وت اتوسددا فرتددات ددال الم مو د الت عيبي د الددايق فرسددوا اددافو تدداريخ الاضددارو العع ي د
االسددالاي (دد هفدد قتددوات اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sددا (دد 647ت 17هاال اددعال المعيددار
398ت 2فدد حدديق (دد اتوسددا فرتددات الم مو دد الضددا ت الددايق فرسددوا التعيقدد اال تيافيدد
857ت 14هاال اددددعال المعيددددار 439ت . 2ه اسددددتعمال االقتبددددار التددددائ  T–testلعي تدددديق
ا ددتق(تيق رهددع وت القيم د التائي د الما ددو كا د 790ت 4ه د وكبددع اددق القيم د التائي د ال اهلي د
البال ددد  2دددا ا دددتوى فاللددد  0 ,05ه ارتددد حعيددد  67امدددا يدددال (ددد ت دددوق دددال
الم مو دد الت عيبيدد الددايق فرسددوا اددافو التدداريخ (دد هفدد اسددتعاتي ي ( S.N.I.P.Sدد ددال
الم مو دد الضددا ت الددايق فرسددوا التعيقدد التق(يايدد فدد اقتبددار التا ددي البعددا هال دداهل 5
يوضح نلظ.
تاهل  5المتوسا الا ا هاال اعال المعيار هالقيم التائي الما و هال اهلي لم مو ت البال
ف اقتبار التا ي البعا
مستو الداللة
القيمة التا ية
حجم المتوسب االنحراف درية
المجموىات
()0 ,05
العينة الحسابي المعياري الحرية المحسوبة الجدولية
فال
2
790ت4
67
398ت2
647ت17
34
الت عيبي
857ت439 14ت2
35
الضا ت
هف د ضددو .دداف ال تي دد تددعفع ال عضددي ال دد عي هتقبدد ال عضددي الباي(دد ا و ددط توتددا فددعهق
نات فاللد د ةح دددائي دددا ا دددتوى فاللد د  0,05ددديق اتوسدددت فرتدددات الم مو د د الت عيبيد د
هالم مو الضا ت ف االقتبار التا ي( .
هت يع اف ال تي يعوف ال ا سبا االتي :
• وت ت دددوق دددال الم مو د د الت عيبيد د الدددايق فرسدددوا ادددافو التددداريخ (د د هفد د اسدددتعاتي ي
 S.N.I.P.Sيعددوف ددداا الدد ادددا تمت( ددط ددداف االسددتعاتي ي ادددق ق ددائل ةي ا يدد اددق حيدددل
ة تدداؤف الاعيدد ل(تددال فدد تتبيدد الفتددوات الفاصدد ددط هةحدداا حالدد اددق الت ا دد دديق
التال اما يالف ال يافو التا ي لايه .
• وسددهم اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sفدد يددافو الب يدد المععفيدد ل(تددال و فضددال ددق توالددا اف ددار
تاياو لاى الت(ب عا ال بيع الت ت ا ا ( ااتااف م(يت الت يع هالتع( .
• ةت التددارير التعيقدد التق(يايدد كددات يعتمددا (دد ال ا ددب ال ددع اددق فهت اال تمددام ال وا ددب
التتبيقيدد و (دد اسدد(و الا ددل هالت(قدديق هال يمددارد و تا ددب تتبيقدد اددق بدد المددارد
هالتددال فدد حدديق التالددب ات(قدد فدد كةيددع اددق ا حيددات ه التددال وفى الدد ا ف دداض ا ددتوى
التا ي ف الم مو الضا ت .
 .2نتا ج اختبار التفكير السابر البعدي للمجموىتين التجريبية والضابطة وتفسيرها :
ادددق قدددالل اوا ددد تدددائب االقتبدددار البعدددا ل(ت يدددع ال دددا ع ل(م مدددو تيق الت عيبيددد
هالضددا ت رهددع وت اتوسددا فرتددات ددال الم مو دد الت عيبيدد الددايق يارسددوت اددافو التدداريخ
(ددد هفددد اسددددتعاتي ي  S.N.I.P.Sددددا (ددد 617ت 14هاال اددددعال المعيددددار 414ت 1واددددا
المتوسددا الا ددا ل(م مو دد الضددا ت الددايق يارسددوت المددافو ددها التعيقدد التق(يايدد فقددا (دد
257ت 10هاال اددددعال المعيددددار 852ت . 0ه اسددددتعمال االقتبددددار التددددائ  T–testلعي تدددديق
ا ددتق(تيق ل(موا دد دديق ددايق المتوسددتيق تبدديق هتددوف فددعهق فالدد ةح ددائيا هل ددالح الم مو دد
الت عيبيدد ةن ( دد القيمدد التائيدد الما دددو 563ت 15ه دد وكبدددع ادددق القيمدد التائيدد ال اهليدد
البال د د  2دددا ا دددتوى فاللد د  0 ,05ه ارتد د حعيد د  67ه ددداا يدددال (د د ت دددوق دددال
الم مو دد الت عيبيدد (دد ددال الم مو دد الضددا ت فدد اقتبددار الت يددع ال ددا ع البعددا الددا
ب عا ا تها .الت ع هال اهل  6يوضح نلظ.
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يدول ( )6المتوسا الا ا هاال اعال المعيار هالقيم التائي الما و هال اهلي لم مو ت البال
ف اقتبار الت يع ال ا ع البعا
مسررررررررتو
حجرررررررم الوسرررررررررب االنحررراف دريررررة القيمة التا ية
المجموىات
المعياري الحرية الما ددددو ال دداهلي الداللررررررررررة
الحسابي
العينة
()0 ,05
و
و
فال
2
56ت15
67
414ت1
617ت14
34
الت عيبي
852ت0
257ت10
35
الضا ت
هف د ضددو .دداف ال تي دد تددعفع ال عضددي ال دد عي هتقبدد ال عضددي الباي(دد ا و ددط توتددا فددعهق
نه فاللدد ةح ددائي ددا ا ددتوى 05ت 0دديق اتوسددا فرتددات ددال الم مو دد الت عيبيدد الددايق
يارسدددوت ادددافو التددداريخ هفد د اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sه ددديق اتوسدددا فرتدددات دددال الم مو د د
الضددا ت الددايق يارسددوت المددافو ناتهددا التعيقدد اال تيافيدد فدد اقتبددار الت يددع ال ددا ع هل ددالح
بب -:
ال الم مو الت عيبي  .هيم ق ت يع اف ال تي
• وت اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sتع(دد التددال ااددور العم(يدد التع(يميدد امددا وثددع شدد كبيددع فدد
ةثددارو فافعيددته هةثددارو شددا ه امددا اف اددق ددارات الت يددع ال ددا ع ه دداا اددا ورهعتددط تددائب
البال الاال .
• وت ت دددوق الم مو ددد الت عيبيددد (ددد الم مو ددد الضدددا ت يعدددوف الددد وت تتبيددد قتدددوات
اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sيعتد د الاعيد د لت(بد د هالمعه د د فد د م(يدددات االسدددتقعا .هاالسدددت تا
ه دداا اددا ا ع ددر ( د ت مي د الت يددع ال ددا ع امددا سدده (دديه ت مي د ال دد(وك االي ددا تهت ددي
ا ف ار لايه
 .3نتا ج اختبار التفكير السابر القبلي والبعدي للمجموىة التجريبية:
ادددق قدددالل اوا ددد ال تدددائب ددديق االقتبدددار القب(ددد هالبعدددا ل(ت يدددع ال دددا ع ل(م مو ددد
الت عيبيدد الددايق يارسددوت اددافو التدداريخ هفدد قتددوات اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sددا (دد المتوسددا
الا دددا القتبدددار الت يدددع ال دددا ع القب(دد 617ت 12هاال ادددعال المعيدددار 326ت 1ت فدد حددديق
(دد المتوسددا الا ددا القتبددار الت يددع ال ددا ع البعددا 617ت 14ه ددا اعال اعيددار 414ت1
يوتدددا فدددعق نه فاللد د ةح دددائي دددا ا دددتوى 05ت 0ددديق اتوسدددا فرتدددات دددال الم مو د د
الت عيبي د الددايق يارسددوت اددافو التدداريخ هف د اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sدديق االقتبددار القب( د هالبعددا
ل(ت يدددع ال دددا ع ه اسدددتعمال االقتبدددار التدددائ  T–testلعي تددديق اتدددعا تتيق و تبددديق وت القيمددد
التائي د الما ددو ( د 231ت 12ه د وكبددع اددق القيم د التائي د ال اهلي د  2ددا ا ددتوى فالل د
 0 ,05ه ارتد د حعيد د  33و ه ددداا يع د د ةت ددداك فع دددا نا فاللد د ةح دددائي هل دددالح اقتبدددار
الت يع ال ا ع البعا هال اهل  7يوضح نلظ .
هالقيم التائي الما و هال اهلي القتبار الت يع
ل(م مو الت عيبي
مسررررررررررررررتو
القيمة التا ية
الداللرررررررة (,05
ال اهلي
الما و
)0
فال
231ت2 12

يدول ( )7المتوسا الا ا هاال اعال المعيار
ال ا ع القب( هالبعا
المجمرررروى الوسرررررررب االنحرررررراف دريررررة
الحرية
المعياري
الحسابي
ة
التجريبية
33
617ت326 12ت1
القب(
617ت414 14ت1
البعا
ه ددالظ تددعفع ال عضددي ال دد عي هتقبدد ال عضددي الباي(دد و و ددط توتددا فددعهق نه فاللدد ةح ددائي
دددا ا دددتوى 05ت 0ددديق اتوسدددا فرتدددات دددال الم مو د د الت عيبيد د الدددايق يارسدددوت ادددافو
التددداريخ هفد د اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sددديق االقتبدددار القب(د د هالبعدددا ل(ت يدددع ال دددا عو هل دددالح
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تددائب الاراسدد اددد تي دد فراسدد ال ددبعاه  2012هيم ددق دد ه دداا

.1
.2

.1
.2
.3

االقتبددار البعددا  .هتت دد
الت وق ال -:
• وت ت ددوق ددال الم مو دد الت عيبيدد فدد اقتبددار الت يددع ال ددا ع البعددا (دد القب(دد كددوت
المت يددع الم ددتق ضددمق االسددتعاتي يات الاايةدد التدد ت عدد الت(بدد ااددور العم(يدد التع(يميدد
ه اا اا ورهعتط تائب الت يع ال ا ع اق ت وق االقتبار البعا ( القب( .
ايدددل سددده م(يدد فهدد
• وت اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sا تمدددات (دد وسددد(و الدددتع( ال مدددا
المافو اق قالل ا تماف ارات الت يع ال ا ع اما وفى ال ت ميتط لايه .
االستنتايات
ات السددتعاتي ي  S.N.I.P.Sفهر فعددال فدد يددافو تا ددي التددال هت ميدد الت يددع ال ددا ع ضددمق
حاهف البال.
ات تتبيد د قتدددوات اسدددتعاتي ي  S.N.I.P.Sسدددا ا (د د اثدددارو رغبد د التدددال ادددو المع(وادددات
االثعائي .
التوصيات :
-:
يوص الباحل ال هات المفت
 .1ضعهرو اال تمام الت يع ال ا ع هالتأكيا ( و ميتط.
 .2تضميق ا عفات اافو التاريخ ل(معح( اال اافي اواضيد قاص الت يع ال ا ع.
 .3اأعاك اارس التاريخ ف فهرات تتضمق االلمام استعاتي يات التارير لااية .
المقترحات:
يقتع الباحل اتعا .فراسات- :
اماث( ف اعاح فراسي اقعى.
اقار د دديق اسددتعاتي ي  S.N.I.P.Sهاسددتعاتي يات اقددعى ف د ت مي د ات يددعات اقددعى اة د الددو
التاريف هالفيال التاريف .
تت اهل ات يعات ا تق( اقعى ف ت مي الت يع ال ا ع هاقار تها الاراس الاالي
المصادر
ا ددددعا ي ت بدددداهللا ا ددددت  2006اثددددع فا (يددد اسددددتفاام أددددب ات الت يددددع الب ددددع
S.N.I.P.Sفددد الع(دددوم لت ميددد ا دددتويات تا بيددد هاهدددارات الت يدددع الب دددع لددداى دددال
المعح(ددد المتوسدددت ت رسدددال اات دددتيعت تمهوريددد ا دددع العع يددد ت تااعددد تدددا ت ال (يددد
( ال ر هاالرأاف التع و .
التع وي ت
ا ددو تددافهو صددالح اامددا (دد ( 2003دد الدد ر التع ددو و فار الم دديعو ل( شددع هالتو يددد
هالتبا و 2و ماتو ا رفت.
ددو تددافهو صددالح اامددا (دد  2007تع(ددي الت يددع -ال عيدد هالتتبيدد ت فار الع(ددوم ل( شددع
هالتو يد .ماتو ا رفت.
ا ددددعا ي ت بدددداهللا ا ددددت ت 2006ت اثددددع فا (يددد اسددددتفاام أددددب ات الت يددددع الب ددددع
S.N.I.P.Sفددد الع(دددوم لت ميددد ا دددتويات تا بيددد هاهدددارات الت يدددع الب دددع لددداى دددال
المعح(ددد المتوست .ترسددددال اات ددددتيع غيددددع ا شددددورو ت ال (يددد التع ويددد ت تااعددد تددددا.
تمهوري ا ع العع ي .
ا حماو رفي ةماتو هحاام ةمات اوس و  2003و عائ التارير ا هبو اس(و و هسي( و
2و فار الم ا ب ل( شع هالتو يدو مات.
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اامددوف هاقددعهت  2003التقددوي هالقيددادو فار الا مدد ل(تبا دد هال شددعو

االاددامو ا ددت
ااف.
ا ادديق ت أدداكع اامددوف هاقددعهت  1992ت وصددول تددارير المددواف االتتما يدد ت فار الا مدد
ل(تبا هال شع ت ااف .
االاددديقو اسدددما ي اامدددا  2001دددعق تدددارير العياضددديات عيدددات هتتبيقددداتو 1و فار
ال ع العع ل( شع هالتو يدو تااع ح(واتو القا عو.
الب ع ت رأيا ق ور  2002ت مي الت يع اق قالل الم هب المارس ت العياض ت التبع ا هل
ت ا تب العأا .
ال دددا ع و كدددار كدددعي  2011ا دددا ب البادددل فد د التع يد د ه (د د الد د رو ا تبد د ال عيمد د
ل(تبا هال شعو ااف.
ال (بدد و سوسددق أدداكع  2005وساسدديات ددا .االقتبددارات هالمقددايير ال ددي هالتع ويدد و 1
ال .الايقو فاش .
ت االس
ح ا و وأعل رضا  2008قت البال التع و و العياضو اتا د الامي .
ح يقت اا ق اامات هالع اه ت باالعضا  1992ا هب البال التاريف ت فار الا م ل(تبا
هال شعت اافت الععاقت
الفتيددبو ددم و ددور بددا االايددع  2015اث دع التددارير هف د الت يددع ال ددا ع ف د تا ددي اددافو
(د د االحيدددا .هاهدددارات الت يدددع ا ساسدددي لددداى البدددات ال دددا الفددداار الع(مد د ترسدددال
اات تيع غيع ا شورو ت ك(ي التع ي ل(ع(وم ال عف ا ق الهية ت تااع ااف.
الا ا,و ففع  1983اقتبار الم وفات المتتا ع و ك(ي التبو تااع الموص .
ددا
الددارات ت صدداام (دد ح دديق  2013اثددع اسددتعاتي ي ) (SNIPSفدد ال هدد القعائدد
تالايددا ال ددا الفدداار اال تدداائ ترسددال اات ددتيع غدد ا شددورو ت ك(يدد التع يدد االساسددي ت
ال ااع الم ت عي .
العيماه ت ااما وفو ت هآقعهت  ( 2008ال ر العام ت يعهت ت لب ات ت التبع ا هل ت فار
العع ي ل( شع هالتو يد .
ال اا( د ( د بددا تاس د و هاقددعهت  2009ا ددا ي هتتبيقددات ف د التقددوي هالقيدداد التع ددو و
 1ت ا تب ال ال و ال وي .
ال غ(ددولو مدداف بددا الددعحي  2012ابددافع (دد الدد ر التع ددو و 4ت فار الم دديعوو مدداتو
االرفت.
ال دددبعاه و قشدددمات ح دددق (د د هال عتدددع و فا مد د ق(دددا حمدددا  2012الت يدددع ال دددا ع
ه ال تددط المعتقدداات المععفيدد لدداى (بدد ال ااعدد ت ا (دد تااعدد ت عيدد ل(ع(ددوم اال دددا ي ت
الم (ا  19ت العاف11ت ل  2012ت ي .552-483
بدددا الدددعحمقو ا دددور ح ددديقو ه ددد ت دددا ات حقددد أدددها  2007اال مدددا الم ه يددد
هتتبيقاتها ف الع(وم اال ا ي هالتتبيقي و أعك الوفاق ل(تبا و ااف
العبيا ت با هللا احمات ا .رتب الاليم  2004ت فالالت ال اق هالةبات القتبار فا (ي ا ا
ا ا ات الاكا .هالقارات العق(ي تا ( ا اا الاكا.ت ك(ي التع ي االساسي ت ال ااع الم ت عي ت
العاف . 1
العياصعو ت هليا رفي  2013اهارات الت يع اال اا هح المش الت ت فار اساا ل( شع
هالتو يدت مات ت االرفت.
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ال ااا ت ( با هللا وحما ت ف.ت  .اقتبار وهتير – لي وت ل(قارو العق(ي – الم توى
المتوسا ال ورو  Jت صورو اعال ل(بي ال عوفي .
تددداا و يوسدددا اامدددوف ( 2009ددد الددد ر التع دددو و 1ت فار ال دددع ل( شدددع هالتو يددددو
ماتو االرفت.
تددداه و اامدددا ا دددعا ي  2007دددعق تدددارير الاراسدددات االتتما يددد و  1ت فار ال دددع
ل( شع هالتو يدو ماتو االرفت.
ال بي د د و ر يدددد  2008االقتبدددارات المارسدددي وسدددر دددا .هتا(يد د اسد د (تها و 1و ا تبد د
الم تمد العع و مات االفت.
ا يددداو بدددا الا ددديق ر ه ددد و ه يدددالو ياسددديق حميدددا  2012القيددداد هالتقدددوي ل(تالدددب
ال ااع و تااع

اافو ك(ي التع ي  /ا ق رأاو ا تب اليماا ل(تبا
1990

هال شع.

و تمال ا سا
ا
الموص و الموص .
ا(ادد و سدداا اامددا  2011القيدداد هالتقددوي فدد التع يدد ه (دد الدد رو مدداتو فار الم دديعو
ل( شع هالتو يد.
الميددداح و تع دددع بدددا كدددار  2011القيددداد ال ددد هالتقدددوي التع دددو و 1و فار ك دددو
المععف و ماتو االرفت.
ال بهددداتو اوسد د  2004وساسددديات القيددداد فد د الع(دددوم ال ددد(وكي و  1ت فار الشدددعهق ل( شدددع
هالتو يدو ماتو ا مرفت.
Bloom ,B.S., et, al.(1971) Handbook of formative and summative
evalnative of student learning
Foran, J.G. (1961): “A not on Measuring reliability” Journal of
)Educational psychology , Vol. (22) , No (4
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