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Abstract: The research aimed to identify the impact of Appleton's model in acquiring 

biological concepts for students of the Department of Life Sciences and developing 

their productive thinking. Division (b) to represent the control group that studies 

embryology topics according to the usual method, the university lecture and dialogue. 

The researcher conducted the equivalence between the students of the two research 

groups in the following variables: (the chronological age of the students calculated in 

months, the general average for the first year, the degree of zoology in the first year, 

the IQ The researcher prepared the teaching plans for the subjects taught during the 

experiment period distributed to the two research groups, and also prepared the 

biological concepts test for embryology for the second stage, the Department of Life 

Sciences of the College of Education for pure sciences, and the productive thinking 

test. The internal consistency equation Kuder-Richardson_20 because it is more 

common in estimating stability. The stability of the test reached (0.78), which is high. 

After analyzing the results statistically using the T-test for two independent samples, 

the researcher concluded, 

 :Problem Of The Research أوال: مشكلة البحث 

يتسمممممرن الحان اوالعنر ا بمممممحراناااتيرح ون اسمممممحي شنر التجولشن انبمممممت ن ال ا و ن  لحن
 امم عنىل نن ك سمماسممممممممممممممانااليممالتن اليحلتن ان ا لايمماون ال ح يممشن نامم  نييا ن ا ن ا  ممممممممممممممحن اوممااان
ن لسممملياون ليلتنلكعان  مممحن  كل احن ال ح ا نر  مممحن  لتح  اون اتسكرار يان اولييش نر لنايا 

رانىهليممشنلمماني حعن ان ا مماارنلانتفيح ون سممممممممممممممماح ر نتا نت ممالتن اك حن انلوتر ن ا لايممشن اتحاري
ستح تي ياتعان.ن)ن الاالع ن ن(ن.ننن3:ن2102 اتحاريشنرىهل  عانر  
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رتضمممممممممممممما لمون ال احين اكسمممممممممممممماكيشنلانويان اسرنر اكررننللانىل نتا نليالتن لحتن   ح لن ا نننن
يمملتن ن  لحن امم عنل لنلانى اممابن اتحايممشن ان لتيمماحن الاح ون اتلسيحنرترايمملن ال مماحينر   سمماحن ممل

 افكيشن الكاسممممماشنا ل لنتكسممممماانيتلا  نا ي اايشنللنل يياون السمممممتلا ناس نلانيولا نلانتفيح ون
سمممحي ش نري تللنتبمممسي نتكسممماان  مممحن ال ارلاتيشنر مممكا شن لح ت ن ا لايش نىسممماسممما ن ا ن للنلان

يشن نر اايئشن نرتكررنل مممالحن ات ارن  ضمممجن ان اللحانر اياا .ننننننن التفيح ونلكعا:ن الكاهجن الح سممم
ن(نن2:ن2100)ن ا يا حت ن

هليمممشن ان اتممملحيا نر ممملىلممم ونيحيلعمممانتا ن ات حيممم ن عحونكلممما عنت ايليمممشنلتلمممارتمممشن  راعممم  ننن
نر اتياي ن ان الؤسممممممممممممسمممممممممممماون اتحاريشننر انليل ان اتلحيانكتي شناجهتلارن التل يلن اناكابنكلا ع
تملحيسمممممممممممممميشنلتكر شنتتيمن ح مممممممممممممما نىلارن اللحسممممممممممممممياناتكليشن ا ر ك ن ال ح يشنر ار ل كيشننر العاحيشن
ر   تلما يمشن كملن ايااشن نريالرنىان ا ال ن ا عنيوللن سممممممممممممممت لا نىيكلر عنلوللنلران يح  ن نهرن

لن امم عنيح ن  الر ين ات ايلانرل مممممممممممممممائمن ايااممشنرايئتعرن ال ح يممشنر وتيمما مماتعرنرياي ممشن الوترن
ن(.28:نن8002نتوليل ين كلن ايااشن.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن) يالا 

كلا عن ات ايرنر سمممممممممممت لا تعان انليل ان اتلحيانتليلنلانلعاح ون اللحسممممممممممميان اننىا ننح ن اااواي
اتان تسسممممممممممممممااعرن الاحتنر العماحتن ا لايمشن ان اتملحيانرتلسكعرنلانلر  عمشن ا لاماونر ا مممممممممممممم رااون

تر  ععرن انىيكابنتلحيان الر لن اللتالش نا اكنساان النلان  هتلارنرليالتن اتحسيلن ا ن ست لا ن
   ناترا. نرلانه  ن اكلا عن كلر عنىاكر   ىتاكن ات نتكلان اتلسيحناس نن سيلااحلنكلا عن اتلحيانى

 نانل اونلنساياون اتحايشناا اررن ا ح شن انننلحح ون سرن اررن اوياتنحيانلتان لايشنتل 
تحسلن ا ن اياا نر لساكيات ن ا ن ار ر نتا ن ال ح شناا تااح ن  ساان ان ا لايشن اتحاريشننر كلان
ت ل ن ا نتلليرن الالتن الح سيشنسلر ا ن اللتن افايشنلكعانهرن ست عاحهان انلر سرن  لتااح ون

 ال احيننر يي انترن اتحاريشنن الؤسساون انلح اون ات ايليش الياراشنللانرالنتلكان انلستر ن ال
ن ا لايشناالت اليانر العاح و ن اللاهيرن( ن7:ن8002) الن  ليحنرآلحرا نن. ان اويات انتللير ر  
نتلتضي نرلان روا اتعرن اللتالشن ا لايشنر لح تعرنالل حسعرن هتلارنلران ال حلتنا رحتعاناالت اليا

نااوياتان الح سيشن الالتنلان   التنر لرن  راشناليعرنرالن لن اتلحيانريح ئ ن الييح ونتكررنلا
ن ااوانىرن اتلسيحنلرانلان ال ح ان الت ارنح يلنليالتن ا ت ن ايح ئ ن اتلايليشن اسائلتن ا الش ن
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:ن8022ل يح نرىلحرا ) ا لااننر ياحهان ال ارلاونتر يينرتلكانر ااوان الاالحتنحرحنيللل نللا
نن(ن20 ن77

ا ن نانااستح تي ياونولييشنتب لن الت اليار رضوون  لاياون اوا شنتا نتلريلن اللحسينننننن
نننن(822:ن8022) احاي ا ن. ستباين ال احينراكابهانرتوللن ايااشن انتكليشن اتلسيح

نلسيحننايااشنويائيشنرتكليشن اتتلكان ستسا ن اللاهيرن اننالبساشن ات لعن اااوان ا نضحرحتنيح رن
نيبرا ن ا عنر  ل انتفييحنتا نتؤلعنر لنست ياناعا تر اكنااست لا ن اكلا عن اولييشنر اتانيلسانىان

نر اتياي نحع اللتان الك رحنر  ن الالتنللاهيرنت ارنرتولي ن اويائيشنن اللاهيرنت لي نلان اسييح
نهكان لتاحنرلان  ايررنك يب ن ا عن الستلحنر اتفيحن اتيرحنللتضياونتلحضعانر اتاناعا ن ا لاا
ن: ا  ن لبساشن ااوان اوااانتسلان ان ا ااشن ان اسؤ  ن اتااا ن كلر عن ااتران اااوا
تلسيحهرننرتكليشنيااشن سرن اررن اوياتنانويائيشنتران ان ستسا ن اللاهيرن  ىيحن كلر عن اا"نلان
 ؟ "  الكتج

نن: Importance Of The Researchثانيا :أهمية البحث  
ىانهلين اتحايشنىانتيلّلرن الر لن الح سمميشن  سمماسمميشناايلالاشنايلتللّسكر نلانلل ح ش ن ا اارنر عل  ن ننننننن

لن ايلالاشن ا ن ستي ا ن ن اتحاريشنىانتيكل رن الالتن الح سيشنتك يلا نلكيليا نييسا   ا اكن ا ن اليؤسساو 
لين اليوا  شن ا نى ضممممممممم نلان ان ال احيناأوسممممممممان ممممممممرحتن انيحي ن عرن الر لن ات ايليشن ناع

ن(27:ن8022ر ايللا ان) الر الت ن اتيح ان   تللا ا
شن انتلييين  كبممممممممميشنات ايلي اكلا عن را اكن ت عون الؤسمممممممممسممممممممماون اتحاريشنكورن سمممممممممتلل رن   ن
ره  نن ار مملعانال ئ ن لايشنللممممممممممممممممّكممممممممممممممممكشنا سممااي نر اكلا عن اتلايليشن الييشن يشننر ااوييشلحيسمم ات
 لر شنرهاناليااشنل ّاشن الشنل لاعانلن ت لن  يحن السحيشن اتانيستكلنتايعانللعررن ات ايرنكلا ع ا

لانيح ئ نر سممممتح تي ياون اتانيلسانااللّحان تّاا عان ان ي مممما ن الوتر ن ات ايلان ا ن الت اليان
سكرار يش.نر اتر لنتأيّممممممممممممممممممحنتا نوّلنسايحنااايرحتن ا اليشنن رهرنلسرانهارنلانلسّركاون لايشن ات اير

ن(ن72:ن8022) اواسيش ن
ناااكائيمممشنئيسش احنن الاكان ا ن السممحتن ااترانن) ااترا(نىكلر عناويعان ان اااوانح لتان للنا  ننننن

نر ال ارلاونلاهيرر الن الاح ون عرن انيست لاعانىاناالت ارنيلسمممان اتمممان السمممالشن   سمماحن هليشنرهمما
اّنن ا ليلت  ن انح  ين عرن التلا م نر الح   نر اااومانر ال مح ن الستبميناملرحنيلمررن الت ارنر  
ن اللكل ح نكش لا)نن. ا لايمشنوياتم ن مانت الم نللمان ا التنام ناا لتاماحن اك ماحنى م نلمانايان ات ار

 (88ن:8002
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  ن  كلر عنيلررنهرن في علم االجنة  للتدريسي مراحل انموذج ابلتون البنائيومن هنا يبين الباحث 
  ا ن الح و ن  حا شن آلتيش:ن انىيكابن اتلحيا

رتلي نه  ن الحواشن:   Ideas  Existingالمرحلة االولى: فرز األفكار التي في حوزة المتعلم  -1
سااي ن  ات ارن ا ليلنياك ن ا ن ات ارن اساا  نرلان نىاّنكليشن اال يشن ان اتياح ون ااكائيشن ا عنيح ن

شنهانلح ئين اللاهيرنىرن اللاااشنىرن  سئا ن اانتستللرن انه  نلحواشن حلن   ساحنال ن الت ار
  ستيج يش نر انضربنت اااون الت اليانتك رن الاح ون ان رحنى ساحنرلك رلاونل ح يشنيلسان

انر الاح ون ا ليلتن اتانتللرنىايعر ن كلئٍ نت يان سحتنبالاشن ان اح ررنتايعان كلنتلسيحن  ول 
نحؤيشن اكن الت ارناا اارنرسيليشنتلسيح ن ول ان اكن ا ارنر اساركن ا عنيلاحس .

ر انه  ن الحواشنيوار ن:ن  Information cessing   معالجة المعلوماتالمرحلة الثانية  -8
انيسمممممممممت لا ن اناكابنل ك نور ن ال ارلاونىل نيلسانانيوللنى ضممممممممم نتلسممممممممميحنلجئرن كى الت ارن

انتأل نل اا شن ال ارلاون لتن مممممرحنلي :ن اتحسيلن ا ن ال اهحن الوسمممممرسمممممشنى ا ليلت نريلسان
لانل حلتنىرن اللاحكش نىرنحاين ال ارلاونا مممممرحنللتالش نىرن سمممممت لا نىسيحنااولانىرن الر ي ن

نتبممممممممممممايعاون ليلت ن اليارنات اح ....نركور   حلن انتترنل اا شن الحلناال ارلاونيسرانهكاكنرال.
 وتلمما ونيجيممش:نىلممان انيتسرانبممممممممممممممسمم ن ممليمملنلان ال ارلمماونيتيمماا نتلممالمما نللن السحتن الر رلت ن

 انيولانتياا ن لئانىرنت احضنل ح ا.نىلوليشنوااشنلان احضانال ن اياا  نىرن
:ن انهمم  ن الحواممشن Information Seeking  عن المعلومةةاتالمرحلةةة الثةةالثةةة التن يةة   -2

شنري ل ن ا نتك يرنايئناعا نل مممممممممممالحن ال ارلاونرايان ال مممممممممممملحن احئيانىوليك حناال ارناأك ن
 ات ارنر اتر ي نر احبمال.نرلب  انساكل نايل لنتا ن ااوان ان ا ااشن انيحي نتلريلن الت اليان

لانن اااونسالاشنور ن الر ينتا اللماتيمن ااوما ن  نيوتاعن الت الرانللانارنيتلسكر نلانتلليرنت
ييا ن ايشن اسملا ون اتانتتلي ن ان اتاليواونىرن اكتينلان ال ارلاون اتانتسا لهرن ان لايشن

ن. ار ر نتا ن ا اااون اسالاشن
ه  ن الحواشن ا ننوتقوم: Context   Social  The السةةةةةياج المجتمعيالمرحلة الرابعة  -2

لانناي  نتا نى  الان اللحانيتالاهان الت الران ا عننىسماانسملا ون ات ارنىرن  ل بن السما ل
ر اتانتلي نن تسمممممممممممممملمنا نتلساكاتعرنلانكلرنل ح انىرنلعاحعنىرنر ل كانل ل نويلن اكلرن اللسا

لانلانررنالانيتضممم اسمميا ن ال تل اناالحانريحاين الوتر نالانيتضمملان الالتن الح سمميشنر الرضمم
لر ونرتسمممممممممممممعرنىنا نرللاهيرنرلاالئنرلعاح ونر ت اهاونر يرنا ارن ار  ل نلت ممممممممممممماشولائ نرى ساحن

 السمممما لتنننا اسممملا ون ات ايليشنالرحن  ا ن انت ايرن الالتن الح سمممميشنرت العانااتجلي ن كللانيياارن
ن.نااار  ااونالان اللحسيان كللانيسالرن
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ن:دور المتعلم في  أنموذج ابلتون لعلم االجنة  ويحدد الباحث  -
 ي   نكون الت ارنلورحن ا لايشن ات ايليشناتل ي نلرح نسرك نهرنلانياوان ان ال ارلش.-2
 يكلانه  ن  كلر عن  ت ا ن  ي ااانكورن ا ارنر ال تللناللتاين ضايا نرلبسجت ي.-8
نلج نتتاوشن الح شنااور حنر الكا بشنايك نيب لن ا نكلرنافشن اور حن اسايلشنال ن الت ارنلا-2

 رايانللجئ نىرنايك نرايانللحسي  .
يتيمن الح شناالت اليانااتلسيحن انىساحن للنللسانلان اوار ناالبساشن ار ولتن يب لن اكن-2

  ا ن اتلسيحن  ال  اناليعر.
انلاني تلل نرايانالت ارنراي ات ارنسيا ان االت ارنيت ارن انيحي ن ا ج شن الائلشنايانلاني ح  ن -2

ن(22:ن8022لاحيح ض نرير   ن اي .) ولل 
 ان  تلالن كلر عن ااترانيسا لن ان ات حين ا نلاح ون الت اليان اساالشنرلل ننريح ن اااوانن

ن علعرناالرضررن رن اللعرر نرتلييينرتكلي ن الحرانرتلييرنلل نتلللعر.
اممكنلانلج نريح ن ن لممارنات ايرنرت ارن اللمماهيرن ا اليممشريجو ن التتالنا ل ن اتحارعن  هت   نن

 ضممممج ن ان  تح حنن تحسيلن ات ايرن ا نبمممميئيانحئيسمممميانهلان:ن عرن اللاهيرنر عرن ا لاياون ال ح يش
كلا عنر سمممتح تي ياونرلل ل نولييشنلكاسممماشنتؤلعن ا ن سسممما ن الت اليان اللاهيرن ا اليشنا مممرحتن

اااكاونر ن  ان اللاهيرن ا اليشن هرنلسركاون ال ح شن ا اليشن  مممممويوشنلان يحنااان رنسمممممربن عر
ر انت ارن اللاهيرنيبممممس ن ااكيشن  سمممماسمممميشناات ارن  سيحنتلللا ن.نن   سمممماسمممميشن اتانيلررن ايعان ا ار

ن(ن22:نن8022)ىلارنس يلعنر اااربا ن
سمممممممما نر سن اررن اوياتنلنىسمممممممماسممممممممياونلكعجن و ا اليشن اوياتيشنا ارن اوير اننللاهيرن ارت لن      

ر اكناسرانت ايلعانيسممممممممممممما لهرن ا ن ستسممممممممممممما ن ال ح شن اوليليشنن  الت الياناعانلانىهّرن  هل ي
 اعانن الاناعانلان  يحن اسايحن انضاينساركنن اررن اتيايلشنللاهيرن ا ويوشنالرضر اون ا ر ا

 كلانك حيشن وسمممم نرنن  انر  لنلوسممممرانيلحس ن الت ار ن عانايسممممونت ممممرح ونلياايشن رنل ارلاو
 نلكي نر رلهان.ن)سا رهانللار ونر   يش ن ضمممممج ن ان اكن كعانبمممممححنا بممممميابن اتانيلتحضن ا

ن(ن22:ن8002
ي لن اتلسيحن لايشنل اواشنااابحنلك نالبن الايلشنرلانل   نويانو انااهتلارنسايحنلان ا ن   

ا عنر اكن ا لبن العرن ان اكساانر  ال حسيانر ا نلّحن ا  رحن ك نلت ا نا ل ن ا ل ن اابحع ن
ن(227:ن8002) ل نر اعريلع ن.اتر يع ن ار عشن ا ويوشنتللهحن ال تل اونرتتللر

لر  لنلح كن اوسانللن الاحتناتولي نهلينل ياناااتلسيحن الكتجن لايشن هكيشنيتلا  ن يعان ا ننن
يان تن الكع يشن ا لايشن ات نت للنارس اكني لن اتلسيحن الكتجن  لنرنلاح يشن رسجهلانل ا نىل لايشن
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تجن لا نرو ن البسجونا رلتن اايشنركليشن الرتن ان اتلسيحن الك اتلسيحن اكا لنر  ال  انااليارناا 
ن. ي اايشال  انر اكا لنرير لعلاناتولي نكتائجنك ني للنايان اتلسيحن اىهرن

ن(28:ن8027)ن ا ايلع نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
رن الممملحتناممليعنيوللنايااممشن انهمم  ن الحواممش اتلسيحن الكتجناممااكسمممممممممممممماممشنانىانننح ن اامماوممايامم  نننن

ر اللحتنن ن  اتساحنر  ال رنكورنت ارن العاح ونر ستسمممممممااعان ا ننر اتر ي ن  ياحتن ا نر  سمممممممت ل ل
ساحن ليلتنرترايلن    ا ن اتلي  نر اتلسيح نر العر ن يضممممما نن ا نو ن  سمممممتيجر نر لليالن لح تعر

رسمم اممكنيلحرانالحواممشنكلرن لااننرتلييرن الر  ين ر تلمما ن الح ح ون ررضمممممممممممممملنوار ناالبممممممممممممممسجو
ك لنلانالانينيالعتلنعرسلانت  ا وجرنلت للتنرر انلتل  ىلا نرنآرر ل كانرتكا ان ان كلسعرن

ن اٍ نلان  كتاا نر العرنر ات سح ا اكنت لنه  ن الحواشن الح سممممممممممممميشنلحواشنن ر  ااونر ا نلسمممممممممممممتر  
ن.نناعا ح بنلح ست ايل شن ا لايشنرلانه  ن الكيا ن للن لتاحن اااوانه  ن الئشن

ا ر ل نلان رتتأيحن لايشن اتلسيحنال ن الحلنااا ليلنن:نThinking   Productive التفكير المنتج
 اللتالشن اتان لنتلي ن ائ ن انكلرن اتلسيحنرتيرحنلعاحت  نر لنتكار ن الابن اكلانا رحتن الشن
ن ال ر اون ن ا ر ل  نرلانضلكعا: نلا شنلح سشنلي نه   ن اتلسيحنا رحت ر العتلياناسيسرار يش

نر ال ر اون الحتاي نااال تلل  نر ال ر اون الحتايش نر اتكبئش  نااىاسحت عجن الح سا نااالكن الحتايش
ناك ارن نر ال ر اون الحتايش ن الت ار  نابل يش نر ال ر اون الحتايش نااال ار  ر ال ر اون الحتايش

ر   ل حتن اللحسيش نر ال ر اون الحتايشنااالساكاون الاليشن التاح نر يحن اكنلان  ات ايرن اسائل
ن.(88:ن8002 بعلت)ل ر اون لايشن اتلسيح.

سعال ن انت اهاو  رتؤسلننننن ان ا لايشني ااان  اتحاريشن اولييشن ا نىهليشن اتلسيحن الكتج نر  
يانتانتي اايت نهتلارنا  نو اتحاريش نا اكنى امن لرن ا ن الائليانااا لايشن اتحاريشنتل يا  نر  

ل ل نت نلانال  ا نرهرنتلسيحنيأل ن رت نر  اايالنايان اتلسيحن اكا لنر اتلسيحن تسلان انىك ني ل
 رتن ا ل نر ا  ين ا هكان ا عنيلررنا  نويانيبس نلاا شن ا ليلنلانىكر رن اتلسيحن ال ا ن ا عن

 (228:ن8082.)ن الوياكا يلاحس ن الت ارناتولي نىهل   ن الح رت
 :وقد صنف العلماء والباحثين مكونات التفكير المنتج إلى عدة تصنيفات منها

ون ون اتك يرن ا  تا نرلعاحن سيحن الكتجنيتسرانلانلعاحن(نىان اتلن8022سلان سحون) لاكش ن-1
ن. اتلسيحن  ال  ا نرلعاح ون اتلسيحن اكا ل

(نن8027لر انرآلحرا نحن(نر) Hurson,2018سلانىباحن اسييحنلان اااوييانر الؤاليانلي :ن)ن-8
 اتلسيحن(ن ا نىان اتلسيحن الكتجنيتسرانلان8022(نر) حعن هللنرىارنسسح ا ن8022رن) ال حع ن

ن(227:ن8082.) الوياكا  اال  ا نر اتلسيحن اكا ل
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لشنئ انىيكابنت ل لنىل تن ااوا نويانتك ن ات كيين  سيحنلجنرهرن الساحن ا عن تل  ن اااواننننن
شن اتلسيحن نسلانىك نيتلاب نللنياي شنرلاهي حيلاون اتلسيحن الكتجن اتان يالن ايعان اااواافااايشنت

 .ان اك حيش الكتجنلان اكر و
تح ايني عحن نر اال  انر اكا لنويانىان اتل للسان اتلحي نايان اتلسيحيان ايرلان ا  راشننننن
لع نال  انهرنتلسيحن ستسبا انرترايلعنر يحنحسلانرتاا لعنر يحنتلايايكعلا ن ااتلسيحن ان ايا ن

ي كان اكننحاا نر ار اتلسيحن اكا لنهرنتلسيحنتو ياانر ستكتا انريلتاحن الحضياونرلفا نرتل
ن اتانيستلللعان الال ران ان لتياحن ان اتلسيحن اكا لني لنىولن ايحن لاعلان انا ضنر اكن 

رالنينال  اسلانىان اتلسيحن ان وسارنر تلا ن الح ح ونرتلليرن اوار  نت ل حن   اوار نلانلج
ن(28:ن8022اح  نلكت ش.نن)حضر ا نر اتلسيحن اكا لنيضاينه  ن اوار نات امنى سنساح  نروار  نى 

ر لايشن اتل ل نر اتح اينايانكليان اتلسيحن اكا لنر اتلسيحن اال  ا نىكت ونتلسيح  نيسل نننننن
اااتلسيحن الكتج نويانىك ينيسا لن الحلن ا نتي النكر تجن هكيشن ليلتنتتلي ن انترايلن   ساح ن

ن.اي ن يحلأار شناو ن البسجون اللتالشر ستباين ج اون ليلت نر اتر  نتا نيح ئ نرىسا
ن(22:ن8022)ن  سلح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

:ن تل نى ا ن اتحارييان ا نىان اتلسيحن الكتجنيتأاينلانن اتلسيحن اكا لننمكونات التفكير المنتج
نر اتلسيحن اال  انرو ن البسجو نر ا ن اكورن  تا:

للعررنلحس  نا ن حتااياونا للن يحنلولرلنلان اسارسياون ان للن يحنني تاح التفكير الناقد : .2
لولرلنلان الر  ينر  رضار نرهرنلتل ل نللنللاهيرنىلح نساالكي نرو ن البساشنر ات ارنرك حيشن

تلع ن انا ال ح شنري احن رانليرعن ان رهحن اتلسيحن اكا لن انستاا ن)سيينتلسح؟(نااالر ن:"نتك ن 
ن(.82:ن8002)ن اا ن.ننننننن"ت يابن  وسارنرت ايلعاناويان اتول نلان  لح

ن:كاورنرهكاكنلانيح ناأان اتلسيحن اكا لنيلاا ن اتلسيحن ال حلنر كلنايا ي  نيتأاينلانيجيشنلسن
ن يا شن ات ليلاوناو حن. .2
  اك حنر اتلسحن ان  وتلا ونر اال ئ . .8
.نت اي ن اوسرن ان ابانىرن الر يناويانتر  حنل ارلاونرىلاشنسا يشن نري لن اتلسيحن اكا لنبس ن2

لانىبسا ن اتلسيحن ااان احتاشن ا عنيتيا ن ست لا نلعاح ون اتلسيحن التلللشن ا ن ح حن اتلسيحن
ن انري لنكا لنل اال  انر ا اال  ا نره  ن  كر رنلان اتلسيحنتتيا نللي ا نلانلعاح ون اتلسيحن

ن(.72:ن8028) ا ترر ن اااوييان اتلسيحن اكا لنبسج نلان بسا ن اللحتن ا نو ن البسجو.
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نت حيلات ننن: مهارات التفكير الناقد ناسيحت نتا ا  ن اكا ل ن اتلسيح نالعاح و ن ات كيلاو نلا ن لل هكاك
نا   ن اللسحت ننر اك حياو نهر ن البعرحت ن ات كيلاو نرض  نت كيي ارلا نرسر ن ا ع ننننننننننننننننننايسحيسا

(Watson, Glaser  ):نر العاح ون اللانااتلسيحن اكا لنها
رهان اللحتن امممممممممممم نتلومممممممممممممن اور لانىرن ار ائلنرن اوسرن ايعان انضربن: مهارة التنبؤ باإلفتراضات-2

ن(72:نن8020)ىارنب ااا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن.  ااياكاونىرن  لاشن التر  حت
تبمميحنلعاحتن اتلسممميحن ا ن ات ايحن ان العرنر ال ك  ن رن ال اشن السمممتكلتن ا نلاحتنر سممم شنالتفسةةير : -2

لان ات مماح نر الر  ينر ال ييممماو نر الر كيا نر ا ح ب ونر ال مماييح  آلتيمممش:نلعمماحتن ات ممممممممممممممكيي نلعممماحتن
  نر اتلسممميحن لايشن لايشن ايتعانتضممملابنل ك ن ا ن سمممتلجمن الفل نىرن ال اشنرلعاحتنترضممميمن ال ك

ن(77:ن8080لاح تكان اوياتيشنىرن ستلجمنل ك نلكعا.) الن اسجر 
هرنكلينلانىكلاين اتلسيحن الكيليشنياك ن ا نللللاونسممممممممماالشنريرالنلكعانناالسةةةةةةتدالل المن  ي :ن-2ن

انسممممممممتل  ن الكيلان ا ن كا ممممممممحنهكتي شنلكيليشنتتحت ن ا نياي شن ا ج شنايان اللللاون نريلررن  
للللشنساح نرللللشن مممممممفح نتحتايناااللللشن  را ن حتاايا نلكيليا نايان اللللتيانركتي شنلكيليشنتتحت ن

ن(.200:ن8002 ا ن ا ج شن الائلشنايان اللللتيان.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن) اواحيان 
توليلنرتر يحن ا كا مممممممحن اجللشن سمممممممتلجمن اكتائجن الكيليشنتبممممممميحنه  ن العاحتن ا نناالسةةةةةتنتاج :-2

اا ج اون  سمممممممتل ايشنىرن ال ايشنلان ا ااح ونىرن ا ممممممملاونىرن  سمممممممئاش نىرنىعنبمممممممس نآلحناات ايح نسلان
يل ممممممممممممممملنامما سممممممممممممممتكتمماعن المملحتن ا نلا نىرنتسريان ممل نىرنكلمما نلانلج نلير ونلكيليممش نرلعمماح ون

ننننننننننننحتن ومن الاي  نرلعاحتنتلليان اال ئ  نرلعاحتن اتر ممممم نت ا ن سمممممتكتا او.  سمممممتكتاعن الح يشنهان:نلعا
ننننننننن(222:ن8027) يلاا ن

:نهرن الملحتن ا ن اتلييلنايان او جن الريمشنر او جن اضمممممممممممممم يلمشن ن ممااو مشن الريمشنهاننت ويم الحجج-5
 او شن العلشن الت مماشن ت مما  ننلاابممح  نااالر ين ال ي نر او شن اضمم يلشنهان او شن اياشن  هليشنىرن

ن اتان اتعانا ر ك ن الر ين اش ننياكريشن.ننن
ونرت كان اللحتن ا ن اتلييلنايان او جن الريشنر او جنرىيضانهانتول نيح ئ نتيااونل شن ال اب ننننن

 اضممممم يلشن الت ممممماشنااالضممممميشنلرضمممممررن اكلا نر اوسرن ا ن رتن او شنىرنضممممم لعانلاكان ا نىسمممممانلان
(.ننننننننننننننننننننننننننننننن222:نن8008)ن ا ل رعن نننننننلل نن ت ممممممما ن او شن ت ممممممما  نلاابمممممممح  ناااسمممممممؤ  ن اليحرحن.نىهلعا:

يلي ن اتلسيحن  ال  ان اهحتن لايشنلليلتنوياني ل ن ا نتوضممممماحن اافشناكتاعنننتفكير اإلبداعي :ال.8
ى ساحن ليلتنكالحتنرلكيليش نا  ني تاحنلانىح  نىكر رن اتلسيحنرالانساانس اكن كبممممممممممممف ن ا ليلنلان ا الابن

 ن ا ليلنلان ل نل ر اااوييان اتحارييانالح سمممممممممممممت نرضممممممممممممماي نرتوليل نسللعررنري تاحنكبممممممممممممماين لاانتتل
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ح كنر اتواي نر استكتاعنر يحها ناعلينتي النوار نىرنتكتاعنل اكباياون ا لايشنلي ن:ن اتلي نر ا سابنر  
ن(22:ن8080بئنى ي ن.نننننننننن) الن اسجر 

ت  نساان اتلسيحن اال  انيلي نىولنىكلاين اتلسيحن ا ايان عرنيتلي ن انمهارات التفكير اإلبداعي:
ل لر شنلان العاح ون اعالشن اتانتبس ن ا كا حن  ساانه  ن اكررنلان اتلسيحنر اتانتتالمن

ناااتااا:
رهانتاكن العاحتن ا لايشن اتانتستللرن انترايلنى ساحنتضا يشن ا نلايلرحنور نال القة: -2

نلرضررنلانراوحيشنتالش.
لرحنلسيح نر اللحتن ا نتلح كن  رهان العاحتن اتانتستللرناترايلنىكلاينللتالشنلان اتالمرونة:-8

ر  ست ااشناالر  ينايح ن لت.نتالرنه  ن العاحتناايااشن كللانتر حناالال يانلكعرن لحتنىساحن
ن ا ن عرنلكاه عرن الح سيش نرليالنىرسلن انتستي ااعا.

رهان العاحتن اتانتر نلانيلتاسعانتا ن اتلسيحنايحيلشنى ايشنتسا ل ن ان ار ر ناألصالة:-3
 نى ساحن ليلتنىلح نت للنلان لحت ن ا ن ستي ا ن الباس ن اتانتر  ع نرل اا تعانا ل نتا

ن(28ن-20:ن8020) اوج  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرى ااش.
 حل المشكالت:-2

نر اتسيي ن اتانيس  ن الت ارناواعان انيحي ن بتلا  تائجنل انللللاونكن  تااح ن ح شنكالحتناات ار 
ل يمممات نرهانكررنلان  ل بنيتلممملرن يممم ن الت ارنلان اولمممائ ن ال حر مممشناار ممممممممممممممر نتا ن اولمممائ  ن

لح كن  سمماا نر ا ر ل ن التل اشن اتان لاشن ان البممس ال عراشن اتانيلرّلن ستبمما عا ن انيحي ن عرنر  
ا نتي الني ياونتعلينت نرت حينىيضمممان ا نىكعانلعاحتنتسممممتللرناتواي نررضمممملن سممممتح تيلررناواعا

نريؤسممملنننت  ن اتلممملرن ان ممماكممم نلان ر كممم ن اويممماوممم ناسممممممممممممممؤ  ن مممممممممممممم ممم  نىرنلر ينل لممملني ي
(De Young & Flandersن ا نىان البممممممممممممساشنهانوااشنلان اتكا ض)ايان ارضمممممممممممملن اوااانن

ن(8:ن8020ل.) ااحيلانرليل ر ارضلن الكبرن
ناكان اابحنراا ان اللار اونت  نىا نر ا ن اح رنلان  راشنو حن كر رن البسجون اتانير  ععان

هكاكنن اسلا نلبتحسا نيلسانتاكي نس ستح تي ياونىرنسلير وناو ن البساشن اتان لنير  ععان الحلن ان
نويات نرهانسلانيأتان:

.ن االارنا ليلن كا حن البساشنر اوايشنااال ارلاون التر حتنر يحن التر حتن يعانرتوليلن اعلين2
ن الح لن ار ر نتاي .ن

ن.ن للن ال ارلاونرتواياعانرتك يلعانايسع ن ات ال نل عان انو ن البساشن.8
ن.نلح سشن   ساحن اللتحوشنسوار نر لتياحنى ض ن اوار ن اتانتكاس ن الحلن.2
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ن ا ل ن ا نتكلي ن اليشنرتوليلن ا ر ئ ن الست لتنريح ن اتفا ن اي ن.ن.2
.نت حيين البساشن  ح ئيا نىعنلانهاناااضاينه نهان  راشن ان اسجرن؟نه نهانل  نىرن لاشن2

ىرنهحر نلان الكل ن نرلت نتولانرللنلانتولانرار رلنلانتولان) الولل ون اللاكيشنر الساكيشن
نر ابل اكيشن(ن.

ناشرضلنليشنلكاساشناو ن البسن لاايشنر اللكيشنر  اتل رناااو توليلنلتياااونو ن البساشن ا.ن2
ن(ن222:نن8022لت ااشنتكلي ن اليشنوت نتستل ن.ننننننننننننننننننننننننننن) الن ا ليلن ننر

 ع بات حل المشكالت:
نتا:أينلان لااونو ن البسجون اتانير  ععان ايج نلا

ن اتلسيحناو ن البساشنر لرنت ياب ن ار ون اسا اناواعا.ن لرن ال شن ان-2
ن اض ينر اللر ن انو ن البساشنر لرنت لئتعا.ن-8
ن ااش.ا   تلاحناا لنر اليااحتنر  ستسجرنااو نر الللنتا ن ن-2
ن لرن ال شن ان الح بتنر اتحسيلن ان عرنل كاها.ن-2
ن(.salamatov, 1999:34)ننننننيكابن ا ل ناو ن البساش.نى  للا ن ان اتلسيحنن-2

ان امم عنىسمملن ايعممهليممشن اتلر ن ا لاانر الرهاممشنر ااممل رننر ااتسمماحنتانىنح ن اامماوممايسمممممممممممممما ننللمما
نابممممممممحع انلانلكيا نن ا كايشنايا اتعان الر ن ال ئ ن ا رهحيشن ا نلل نتللرنلا  سممممممممجرني تاحن

ن  سجرننىهترنااا ل ناا تااح نرسياشنتا رن  ح. اتلسيحنر اتلسنىا 
  -: Objectives Of The Researchالبحث  اهدف ثالثا :

نيعلين ااوان اوااان ات حين ا :ن
ن .يااشن سرن اررن اوياتنانويائيشنىيحن كلر عن ااتران ان ستسا ن اللاهيرن  -2
 .ايااشن سرن اررن اوياتنن الكتجنتلسيح اتكليشنىيحن كلر عن ااتران انن-2

 : Hypotheses Of The Researchرابعا: فرضيتا البحث 
ناشن(نايانلترسمممممممممينتو مممممممممي نيا0002 اشن) نير لن ح ن رنل اشن و مممممممممائيشن كلنلسمممممممممتر نل .2

ح اونرلترسممينلن ااتراااسممتلل رن كلر عننلححن ارن   كشنيايشن ا يانلحسممر نل ال لر شن ات حن
ن.ننشنييائو  نللاهيرن ا ال لر شن اضاايشن ا يانلحسر نااايحيلشن   تياليشن ان لتااحنناشيا

 يان اناش(نايانلترسممممينلح اون ايا0002اشن)ير لن ح ن رنل اشن و ممممائيشن كلنلسممممتر نل ن. 8
ل رن ا يانلحسممر نااسممتلناشرلترسممينلح اون ايان ااتراااسممتلل رن كلر عننلححن ارن   كشنلحسممر نل

ن.ننتلسيحن الكتج ان لتااحن ان الواضحتن ا ال يشنن ايحيلشن   تياليش
                               :   search limits  خامسا: حدود البحث 
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 .ننااشن ال شنر سين/نسايشن اتحايشناا اررن ا ح شن/ن سرن اررن اوياتن/ن الحواشن اياكيشني .2
 (ن.8082_8088 الح سان  ر ن)نل   ا .8
ن اللححنا ارن   كشنايااشن الحواشن اياكيشن اررنستا  ار اياايش(نلان نر اياكيشن را  ارول ون)   .2

ن.ن اوياتن
 :       define terms د المص لحات تحديسادسا:    

 (: عرفه كل من:Modelاألنموذج )  
 :( بأنه2002العدوان والحوامدة )-1

 اون ح ب ونر ا لاياون الا شنات ليرن ات ايرنرتيريح  نر ا جتت رحن لاانل حلنار ين"نن
ن(272:ن8002 ا لر انر اور للت ) التلا اشن التاالاشنايكعانرتليياعا"ن

 : بأنه (2002الفليح وآخرون )-2
 (222ن:8007"ننيحيلشنتسلمناااتسال نايان اك حيشنر اتياي "ننن) الايمنرآلحرا ن

 : بأنه (2010اشتيوه وعليان) -3
ر عن ااحتن انكل يكاونحلليشنيلررنا ك عان اكساانالواساتن  بيابن اوليليشن اتانتلياعا.ن ا "ننن

) بيتر ن"ننننننننننلواساتنل سلشنابابنلانلانويان ال عحنىرن ار يلشنىرن ال ائمن ا الش.ن
 (272:ن8020ر اياا ن

 التعريف اإلجرائي لألنموذج:
 ن ح شنلىيكابن يال نا لايشن اتلحيانل نتلحيسان اررن اوياتنون اتانيلررناعانل لر شنلان ا ح ب 

 .يااشن سرن اررن اوياتن ا ينلانى  نتو ي ن
 :ه كٌل منعرف : Model  Appleton  أنموذج ابلتونثانيًا: 

 الر ئلشنن"ايا ي "ن اسيلانحؤيشننيستكلن ا نل الحن اك حيشن ااكائيشن ن" :هبأن  ( 2015ع ية )-1
ح بن"سجسسترانرهرح حل"نور نسيليشن اتسيينايان الاح ون اساالشنر اجولشن انل ل نآر لرن  تل انرن

 الك رلشن ال ح يشناالحلن سيلان الاح ون اللحسيشن الستكلتن ا نك حيشن ي رتسسان   تلا يش نللان
 نال ارلاو نرل اا ش ن الت ارنى ساحن حلن انرلح وا ن ان اتلحيان ااكائانا  ني   ن  كلر عن  ّن

 (.222:ن8022) ييش نن" ال تل انر اسيا  ن ال ارلاون انر اتكلي 
ن( بأنُه:2016) سمراالن-8
ى ساحنلاناكتاعنرير لعي للنايانلعاح ون اتلسيحن اكا لنر اتلسيحن اال  ينكلينلانىكلاين اتلسيحن"ن

ن(2ن:8022ن لحس.ن)  تي اايشنر لايشن ليلتن"ن
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 ( بأنُه:2020سلمان ومكاون )-2
ي ن انر اتكل ىكلر عنيتسرناأحا شنل اارنىعنكلر عناكائانرها:ن حلن   ساحنرل اا شن ال ارلاو" 

ن(822:ن8080 ال ارلاونر اسيا ن ال تل ا.ن)سالاانرلسارا 
ن:نموذج ابلتونأل  التعريف اإلجرائي  

نا كلر عن ن الير ون اللياش نلا نر اكنل لر ش نرتكلي ن ا نرل اا ش ن الت ار نى ساح يحي ن حل
ن اااوا نىتا عا ن ات حيايشنلرضر اون انتلحيانيااشن ال ارلاونر اسيا ن ال تل ا  نن ال لر ش

ناتولي ن هل ين ااوا.نللححن ارن   كشنناالحواشن اياكيشن سرن اررن اوياتن
نعرفه كل من: Conceptالمفهوم  ثالثًا:

ن:بأنهُ ن(2011ي )ر الداه-2
    "ت ليلنيلي نل لر شنلان  بيابنىرن  ول ان اتانتبتحكن انبابنلان"ن

 نننننن(222:ن8022ع نحن) ال هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                  
 بانُه: (2013الهاشمي )-2
ننن"اايئش ان ن رحتن هكيشنيسركعان الحلن ان  بيابنىرن  بلامنىرن اور لان اتانيتلا  نل عا"ن

 (.27:ن8022) اعابلا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن:نبأنهُ  (2012قرني )-3
اكابن لاانيكتجن ان لح كن ا ج اونىرن ا ممممملاونىرن ال مممممائمن البمممممتحسشنايان ا ر هحنىرنهرن"ن

ن(ن20:ن8027) حكا نن             " لايشنت ليلن ا كا حن البتحسشنايان لتنلر  ينىرنولائ 
 كل من :عرفه  concepts حيائية م االيهاالمفرابعًا:  
تعانوال نىرن ااحتنت احن ان لشنىرن لتن لاونلبتحسشنيكيرعنت"نبأنه : (2002) الم رودي-2

ن(207:ن8007) اليحرلع .ننلتح ايشنن اليشنوياتيشنرلبتحساونن لتنىبيابنىرنلر  ينىرنىول ا
ن اللار ون الوللت:بأنه( 2012خضير )-8 ن ال ك ن ات رحعن   نلاننر الستكايشن " نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن.ن ا ارر

نننننننننن(222:ن8022 )لضيح
نن: م االحيائية يهااإلجرائي للمف فيعر الت
اكيشن الت ارناالحواشن اي ات رحن ا لاان ا عنتسرانال نرنل لر شن ال اكا نر  الا ن الوسرسشنننن

ال لر شنلان ا لاونر اسلاون الوللتن اتانتتح اين يلانايكعانال لر شنلاننن سرن اررن اوياتن
0نريلاانلانلج ن ست اات ن ا ن لح ون لتااحن اللححنن ارن   كشن اتح سي نر ا ل ن ار حلتن ان

نوااان. اللاهيرن ال لن  ح ضن ااوان ا
 فه كل من :وعر   Thinking   Productive التفكير المنتج خامسًا:
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1-  Hurson(2008:بأنُه )    

ن ت للنايانلعماح ون اتلسيحن اكما لنر اتلسيحن  ال  انااليارناا  لا نرا رلتن اتاننل تن الكع يمش  "
 ستكتاع نر او ج نر  ستكااينر  اايش نرلانلعاح ت  ن   تح ضاونىرن السالاو نر اتلسيح نر اتلريرن

 (  Hurson،45 :2008 )نر ايج ش نر الحركش نر   ااش"

ن:نهُ أبن(2015) ع ية-2  
ننننن نرى لايممشن هكيممشنيتلمما مم ن يعممان الح كن اوسممممممممممممممانللن الاحت ريتيامم نل لر ممشنلان المملح ون"

  لنل يانالرننرنيح ئ ن يحنلأار شناتولي نهليى العاح ونريسممممممم  ن ا نتستبممممممماين ج اون ليلتن
ن(.22:ن8022) ييش ننن".ل لايشنىرنلاح يشن

 ( بأنُه:2021ال ح اني )-2
تاعنى ساحنكارير لعلانال  انر اكا ل ناتلسيحني للنايانلعاح ون اتلسيحن كررنلانىكر رن ا"نننن

ن(222:ن8082)ن الوياكا ن." ليلت
 اإلجرائي للتفكير المنتج: فيعر الت

ع  نري لن لتااحناتللرنال لر تان ااوانلعاح ونل لر اونكر رن اتلسيحنيلررن ا نهرنىولنى
نلتااحن ا عنى ل ن اااوا.  ه  نن انااالح شن اتانيو اران ايعان ايااش افحضنريلاان

ن:منهجية البحث واجراءاته -
ن الكعجن ات حياانالجئلت ناياي شنر هل ين ااوا.ن  تللن اااواننن

ن ات ليرنيتكاس نللنلتياااوناويعانن:  Experimental Designالتصميم التجريبي   ه  
ريول ن هل    نري لن ات ليرن ات حياانلان ليحن العارن اتانتللن ا ن ات ن اااوانويان يال ن
نااات حاش ن  ن انسجلشن ات ليرنر وت نهان اضلاان  ساساناار ر ن ا نكتائجنلرير ناعا.

 ا ن ات ليرن ات حياان  ن ال لر تيان التسا ئتيان  را نن(نر  تللن اااوا227:ن8002) ا ل رع ن
اتانتلحان ا ن ال لر شن ات حيايش(ن Best and khan,2006,P: 177)نت حيايشنر  لح نضاايش

 نر  لح نضاايشنتلحان ا نر  ن ايحيلشن   تياليشنرسلانهرنلرضمن ان كلر عن ااترار  ن
ن آلتا:ن(8 ابس ن)
 االختبار البعدي المتغير التابع المتغير المست ل االختبار ال بلي المجموعة

نكلر عن ااتراتن ات حيايش
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نيحستل لتااحن ان اضاايش
نلكتج ا

ن ايحيلشن   تياليش
ن الواضحتن ا ال يش

ن اللاهيرن ستسا 
نويائيش ا

تكليشن اتلسيحن
ن الكتج

 لتااحن اللاهيرننن
ن اويائيش
نتلسيح لتااحن ا

نجلكت ا
 التصميم التجريبي للبحث (2شكل )

 : Research Populationمجتمع البحث 
ن اااوا.نننننننننننننننننننننننننننننن نالح ستعا نيلرر ن اتا ن ا اهحت نللحل و ن ليل ناأك  ن ااوا نل تلل ي حي

(Bloman,2007:797 ن)نن 
حايشناشن سرن اررن اوياتن/نسايشن اتلان ليلنيا ا عنتسرانر لنترنتوليلنل تللن ااوان اوااانرنننننن

(نر ااااغن للهرن8082-8088اا ارن الح سا)نناا اررن ا ح شن/ن ال شنر سين/ن الحواشن اياكيشن
نياااانرياااش.ن(222)

ن:Research Sample  عينة البحث
( يكشن ااوان ا ن كعانل لر شن لئيشنلانل تللن ااوانن8028ي حين) ااانر لحرا ننننننننن

رللياشنا كا حن ااوان  ض نتليي ناويانيلسانت ليرنكتائجنتاكن ا يكشن ا ن ال تللناأسلا ن
ن(نن822:ن8028ر ل ن ستل  ونور نل اارن ال تلل.نن) ااانر لحران 

 اررننيااشن الحواشن اياكيشن سرن اابس ن  لعنر اتانتلياوننر لنترن لتياحن يكشن ااوانننننن
ر الا شنن (نل لر شنت حيايشc الا شن)اتسرانن ياكيشترون ا نب اتيانلان الحواشن اويان ونن اوياتن

(bنل لر شنضاايش) ر اكنا لن ستا الن اح سايانلكعرنن (نياااا ن28ر لنااغن للن ايج ن اساان)ن
ن و ائيا ن.ن

ن(1جدول )                                    ن
 عينة البحث  لبةيبين توزيع             

 ال اعة المجموعة بةعدد ال ل المجموع الكلي

62 
 c التجريبية 32
 B الضاب ة 30

 : Research croups Eauation مجموعتي البحثكافؤ ت
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للنلانل لر تان ااوان و ائيا ن ان نااش ا ن ابحررناالبن ات حاشن ا نتسا ؤنينوحمن اااوان 
 التفيح ونر اتان لنتؤيحن ان التفيحيان اتاا يان ا نوسا ن التفيحن الستل نره  ن التفيح ون ا لر ن

ن(نيرضوعان:8)

 ( نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث2جدول )

ن ا للن ال لر شن التفيح و
 الترسين
ن اوسااا

  كوح ين
ن ال ياحع

ن اتائيش اليلشن
ن ال اش

ن ا لرايشن الوسراش

 ا لحن اللكان
نبعرحلوسراا نااا

ن280220ن270022ن28ن ات حيايش
ن00722

ن8022
 كلنلستر ن

ل اشن
(ن0002)

نرلح شنوحيش
ن(20)

نلتسا ئش

ن270777ن2222022 20  اضاايش
ااسكشن ال ل ن ا ارنا
   را 

 20820 700827ن28ن ات حيايش
ن00272

ن20227 720222 20  اضاايش
 ارن اوير انلح شن

نااسكشن  را 
 20220 220277ن28ن ات حيايش

ن00722
 70228 220722 20  اضاايش

نلح شن لتااحنن ا ساب
ن280080ن27022ن28ن ات حيايش

ن2072
ن220700ن27077 20  اضاايش

 لتااحن اتلسيحنلح شن
ن الااا الكتجن

ن20220ن220727ن28ن ات حيايش
ن20222

ن20722ن280772ن20  اضاايش

ن
ن(ن:2(نرسلانلرضمنااا لر ن)8سا)نساعن اااوان لتااحنور لانتو ي ن  اريان ا الان ستللل

 ( للتحصيل العلمي آلباء وامهات مجموعتي البحث2)كا كاي( نتائج اختبار 3جدول )

ن ا يكشنن ال لر ش
 اتل ئيشن
ن لانلرا

نياكريش
اساارحيران
ن لان ر 

لح شن
ن اوحيش

ن8 يلشنسا
ن ال اش

ن ا لرايشن الوسراش
ن ات حيايش

ن  ااب
ن22ن7ن2ن28

ن يحنل  ن2077ن20227ن8
ن22ن7ن20 20ن اضاايش
ن ات حيايش

ن  لعاو
ن2ن22ن28ن28

ن يحنل  ن2077ن80002ن8
ن2ن28ن20ن20ن اضاايش

 مستلزمات البحث :
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شنستلحان يكابنللتن ات حان الالتن الرضر اون اتانوللون اااواتحديد الموضوعات الدراسية : أ. 
ا ارنان اللححنتلحيسعانن اللححنا ارن   كشن سرن اررن اوياتنن  ر نلانستا ننل  ن الح ساااا

نر اياايشن.ن ر اياكيش ن(نرهان ارول ون:ن  را ن8082-8088 الح سان)
  هل ين اسارسيشن انضربن الرضر اون) الوللنن اغن اااوان .صياغة االغراض السلوكية : 

تلحيسعا(ن نلرل شن انسونلسترياون  را نلانت كيينااررن) ات سحنر العرنر اتياي نرتحسي ن
(نهل ا نسارسيا نل ح يا  نرلان   ن اتأسلنلان جويتعانرلل ن220رتواي نرتلرير(نوياناافون)

نانالوتر ن الالتنرترنلجبلتع
 نااياانآح ئعرن انلل نسمممجلشن ممميا تعانرل شنت مممكيلعا نن1ل لر شنلان الوسليانن حضمممعان ا 

نرا اكن يلاونا ضن  هل ين ا نضربنآح ئعرنرللتحواتعرنرارنيو ينلكعانىعنهلينسارسا.
نر سممممممتكال  ننللححن ارن   كشن الانستا نن انضممممممربنلوتر ن ا لبن. اعداد الخ   التدريسةةةةية : ج
(نليشناال لر شن ات حيايشن ا ن22 اليين اتلحيسمممميشنار  لن)نا ن  هل ين اسمممارسيشن  لن اااوا 

رترن حضن ن(نليشناال لر شن اضممممممممممماايشن ا نر  ن ايحيلشن   تياليش22ر)نىكلر عن ااترار  ن
 .اكلر عنىااترنكلاشنلان الوسليانال ح شن جويتعانرلياالتعانالير ون  كلا عنلكعان ا ن

افحضنتولي ن هل ين ااوانر لتااحن ممممممممممممموشن حضممممممممممممميات  نساان النلان  ل لن البحث : اأداتد. 
 ح لن   لا  اتانيسممممممممممتلللعان اااوانااو ممممممممممر ن ا ن ال ارلاونن الياراشن رتعيئشن لر ون ااوا

 ال كييان اناوي  نرتتاايان  لر ون ان لحتعان ا ن ياان  سممممت ااشن الياراش ن ا ل تن اتانتليان
ن(ن827:ن8028) ااانر لحرا نن. ست ااشنل يكشن لن نتسران الحتن ا ن ياان ست ااشن لح ن

لياان اواااناا لرنر رلنتلتااحن اهلنيكسممممم رنرهلين ااواننن: حيائيةواًل : اختبار المفاهيم االا
يشن حتأون اااويشنت ل لنتلتااحنالياانلل نتستسمممممما نسممممممجلتستسمممممما نى ح لن يكشن ااوانااللاهيرن  

ن: اللاهيرن  سجليشنال نى ح لنل لر تان ااوان ا نر  ن الير ون آلتيش
  :انضربنلانتللرنوللون اااويشن لح ون  لتااحن ستكال  نتا ن كا حنتحديد عناصر المفهوم 

اتياي (ن رن) ات حيي ن العر ن اتياي (نر اتانتكاسممم نلسمممترياوناارر) ات سح ن  سمممتي ا   اللعرن
(ن2(ن لحتنلرل شن ا ن كا محن اللعررنرلستريات ينار  لن)82را اكنى مامن للن اللح ون اساا)

ن لح ون كلنس نلكعر.
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  اااوانوللن ن ا لن انترنتوليلن الرضممممممر اون الح سمممممميشنرتواياعا:   حيائيةمفاهيم االالتحديد
ر اكنا لن حضمممممممعان ا نن (نللعرلا نحئيسممممممما ن82  نااغن للهان)ن شن ار حلتن يعاي اللاهيرن احئيسممممممم

  الوسليانلان رعن الاحتنر  لت امنااتأسلنلانل شن لتااحهاننرتليياعاناالوتر ن.ن
  يل لنا ل ن  لتااحنىانيليان  لتااحنلانرضلنالياس نن:مفاهيم االسالميةالصةدج اختبار

ن8020 ) اك مماحن. ر مملنتول ن اامماوممانلان ا مممممممممممممممل ن ا مماهحعناجلتامماحنلانلج نن (822:
ر ممائلممشن   ح ضن اسممممممممممممممارسيممشن ا نلوسليانلان رعن الاحتننن حضممممممممممممممم نللن ممائلممشن اللمماهير

 مممأ حيمممونا ضننر اليممماانر اتلريرنن اررن اويممماتننر  لت ممممممممممممممممامن انل مما نيح ئ ن اتممملحيا
ن (ن اسيحنل ياح  نالار ن اللحتنلان للعا%20تلا ن)اللح ونر لن تل نكسمممماشن   ات ليجوناا ضن

 نرارنتو ينىيا نلان لح تن ر لنو ممممممممماون ليلن اللح ون ا ن اكسممممممممماشنرىسيحنلانآح بن الوسليا
ن(ن لحت.نن82ايال ن للن لح ون  لتااحن)

  : ااتأسلنلان مممممممجويشن لح ون  لتااحن لايا نتيا نتيايل ن ا ن يكشنالت بيج االسةةةةةت العي
ويانيا ن اااوان  لتااحن ا نن  تللن ااوانىعنللاياشنا يكشن ااوان  سممماسممميشلانكلانل

ننياكيش انلحواش اناشن سمممممممرن اررن اوياتنلانيارياااشن(نياااا ن70 يكشن سمممممممتيج يشنلسركشنلان)
 لانيأتان:نويرنى حنن ن(8088/ن7/20 الر   ن)ن  وليررن

 ا يانناشياحيشنتستللرن اكساشن الئريشنااال ح شنلستر ن  راشن اللحتن  لتاانصعوبة الف رات :  -أ
كن اكسمممممممممممممماشن    نساكونتان ي ياران ان اللحتن  لتاماحيشن  ااشنلايئشن ان ال لر تيان ا ايانر الكيا

نننننننننننننن اايشن عانتل ن ا ن مممممممم راشن اللحتنىلان   نساكون اكسمممممممماشنلكللضممممممممشن  كعانتل ن ا نسممممممممعراتعان.
(ننرا لنوسمممممممما نلسممممممممتر ن مممممممم راشنس ن لحتنتايان ان لح ون لتااحن اللاهيرن822:ن8002 )لاور

(نره  ن الستر نيللنضلان الستر ن ال ياحعن ا عنيتح رحنلان0072_0028لح اتعانتتح رحنلانايان)
  اي نارنيترنو ينىعن لحتن.  (822:ن8007 ن(ن.ن) جر0020ن-0080ايان)

 رعن اتو ممممي ننشايلن لحتعان ا ن اتلييلنايان ايا:نيسمممما لنتلييلن اللحتن انتولنالف راتتمييز - 
(ننر كلنوسمممممممما نل ال نتلييلن272:ن8002  التلكانر ايج ن رعن اتو ممممممممي ن ا ااان.ن) اكاعاا
را اكنت لن ليلن لح ون  لتااحنن (0028_0022 لح ون لتاماحن اللماهيرن عحنىكعانتتح رحنلانايان)

نانويان لحتعان اتلييليشنرارنتو ينلكعانىعن لحتن.للاراشنل
لر شن  ان االي ن الايئنيسران ا ج ن كللانيلتاح ن للنلانيج ن النفعالية البدائل الخا ئة :

نيا نلا نىسيح ن) اك احناش الكيا ن ا ايا. ن8020  ال لر ش ن اال ئ ن (822: ن اااوان  اايش  ستلحع
ن ئشر اكنلانلج نتياي نل الاشن  اايشن اال ئ ن الاين لتااحر اتياي (ناجن  الايئشناللح ون) اليا 

(نر لنساكون اال ئ ن لي عانساااشنرللاراشن0002  ني لن االي ن اللر ن  ا ن   نساانساااا نر   نلان)
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نر لنترن  الابن لانيج ن ال لر شن الكيانللاحكشنايج ن ال لر شن ا ايانت ن  اون لل  نسايح  ن
ن ا ن اال ئ نسلانهانلرانت لي نىرنو ين.نننن

اايااونىهليشنلا شن ان لتياحن لتااحنلانر ست لاا  نت نيبيحنن: المفاهيم االحيائية ثبات اختبار
نرآلحرا  ن) لح ن لتااح تكا. نكتائج ن ا نكض عا نىا  ن اتانيلسا ن ايلش ن لح رترنن(822:ن8020تا 

انيحيلشن اتوايايشنر اكناتياي نل الاشن  تسا ن ال لاانسرلحنحيتباحلسرن ستلح عنيااون  لتااحنااا
 كعانىسيحنبير ا ن انتلليحن ايااو نر ياانلل ن  تسا نن(Kuder-Rechardson_20)ن80-

 ال لاانااللح ونرتستللرن ان  لتااح ون اتانت يان يعانلح شنر ولتناإل ااشن ا ويوش نر لحن
 ايااون ان لتااحن اللاهيرن(نر لناافونكساشن2_0سران لح ون  لتااحن  ونت ااشن)ناإل ااشن الايئش

ن(.نرا اكنى امن  لتااحن اهل نااتياي نا يفت ن اكعائيشن ا نى ح لن ا يكشن  ساسيشن.0072)
 .لتفكير المنتج ااختبار   -ثانيا
رانلانياكيشنرهان اتلسيحن الكتجن ا عنيتسننتتيا نت حاشنه  ن ااوانرتولي نىهل   نت ل لنىل تننننن

ن:ن السركاون آلتيش
ن:نا لن يجرن اااوان ا نل لر شنلان  لتااح ونر الح ساون اساالشالتفكير الناقد -لوالمكون األ 

ل لر شنلان العاح ون الا شناااتلسيحن اكا لن ا نل لر شنلاننش اااوينو ا ن اكن حضنب نراكا
كعانتجئرنا شن  ا ن اللح ونسنترن  تلا  ئ ن اتلحيانر الياانر اتلريرنرن الاح بنر اللت يان انيحن

 ن: الستر ن ا لاانا يكشن ااوانرضلن اااوان لح وناع  ن العاح ونرسلانيأتا
ناياكاونكا  ش ن يحنى لح و نررضلننن(7)  ستكتاعنتتضلا-2 لارنس ن لحت)ن ستكتاعن ويم 

ن ويوش(ن.
ن لح و نررضلن لارنس ن لحتن)ر حل  يحنر حل(.نن(7)رتضلكون رن السالاونل ح شن   تح ضاو-8
نلارنس ن لحتن)لحتاشن ن يحنلحتاش(ن.نى لح وننررضلننن(7)  ستكااينتضلا-2
نن ويم(نتلسيحن يحن ويمن تلسيحنن لح ونررضلن لارنس ن لحتن)(ن7) اتلسيحنتضلان-2
نض يلش(ن.نو شن ريشن نو شننلحتن) لح ون ررضلن لارنس ن نن(7)تلريرن او جنتتضلان-2

ن ا نىهل ين ااواننىاجلتااحننكعائيشرتاكن اللح ونتلي ن ا يا ش نلل ن اااواناويانتكس ر  ّلها
ن الح سش ن احآعنرل ائمنل تلل نر   ياب ن ا ااش نلا ن اياا  نتلسا ن الش نل ارلاو نريضر  

ن ا بر ئيش. ا ائ  نرل  ونلح شناج ااشن ا ويوشنرتعل ن   ااشن افيحن ويوشن رن
ال  ان لايشنركباين هكانيولانير  نوياتن اتلسيحن انلي ن:بداعيالمكون الثاني : التفكير اإل

ن ال  ا  كساا نرا لن يجرن اااوان ا ن  لتااح ونر اللاييانر الح ساون  ون ا ج شناااتلسيحن ا
ن.رلكعان لتااحنترح كان اال يشنر ا رحيش
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نال  ا:ر انضربن اكنوللونيجانلعاح ونااتلسيحن انن
 ساحن انا نكررنل يانلان  تكتاعنىساحن للنلان ات ايح ون اتانتكتلانتنتا تبيحنال القة :  -1

اانل   نرتلللانلوللنانرت لن ايج شن السحيشنلان اسلاون اايشن اليلشن انل ا ون الكرانر آل
 اك ن ساحن اتانّترنترايلهان عانتلي ن ا اااون الكاساشنر   انساحن للنللسانلاىاااللحتن ا ن سحن

 اسلانت نت ي نلح شنر ولتناس ن سحتنىرن  ااشنلكاساشنرلجئلشناللتضياون اايئشن ار   يشنرتستا لن
ن ساحن ا بر ئيشنر يحن الستكلتنتا ن الكي نر ال لرايش.ن  
ليلتن ساحن  اااون الجئلشن سالانساكون  رتلااناااللحتن ا نتكررن   ساحنر االمرونة :  -2

 ساحن ا ن عانتلي ن ا اك ن اكر انا ىرلتكر شنرتكتلانتا نل ا ونللتالشنساكونلح شنلحركتعان
ن.نرتو ين   اااون التبااعشنلح ىرت يانلح شنر ولتناس نتاايانايان سحتنرن

ان يحنلأار شن ان ا لا شن ات اااون ليلتنر يحنبائ شنرنترتلااناااللحتن ا ن سحننصالة :األ -3
ن   نراااتااانتسرانلح ش ن الحل  نيكتلانتايعا نساانتسح حها نت  نر يحن ن او ائا ااشنلحتل ش ايج 

ن عن)وس نكساشنتسح حن ا ااش(ن.نلأاري
          نتسرانلانيجيشن لتااح وتال  ا ن لتااحنااتلسيحن انن اااوان  ل ا نلانتللرننب نراكاننننن
 ااسرننشحر ر ال نكساشن ا ن ال شنليكسرتااتساحيول ناياحياونترحكانااتلسيحن  تلاننتلألر  ح يشن

(The Minnesota test of creativeThinking)ن اتان ل ناعانترح كانارولتن ااوران اتحاريشن
نرساكونساآلتا:

لهاناني :نر يعانييا نلان اللورمنىاني سحنىساحن للنلان  ست لا ون اتاالستعماالت ن-2
نجان لح ويبيابنىسيحن ائلتنرىهليشنرتسران ا نبس ن(ناويانت امنه  ن   افال يحن  تياليشنلي ن)ن

ن(نل ائ ن.2ريل مناس ن لحتنللتنللكيشن لحهان)
أ امنبيابنتفيحن انك ارن  ىاني سحنلا  نيولانارنى:نر يعانييا نلان اللورمنالمترتبات ن-8

ن(نل ائ ن.2للتنللكيشن لحهان)ريل مناس نسؤ  نن  ا نكورنل يا
  ي ن الرنن لٍلنلاانيت حين انىانياّيانسيينا نى:نر يعانييا نلان اللورمننالمواقفن-2

ن.(نل ائ ن2س نلر ين)نا ااشن ريل مناإل
نةل الق(نىحالنلر  يناس نلعاحتنلانلعاح ون اتلسيحن اال  ان ا2)نر انضممربن اكنرضمملن اااوا

)نلر لاان(ن ان اياا نن يعانيوتاعن ا نت يابننواألصةةةةةالة)لر ينر ول(نوالمرونة)لر ينر ول(ن
لسماوشن ساحنلانى  ن   ااشنرتتكاس نل ارلاونه  ن العاح ونللنلستر ن ايج نر لحتعرن ا ن
   ااشن ا نه  ن اكررنلان اتلسيحن الكتجنرلانى  ن ار رين ا نتلسكعرنلانرضمممممممممممملن اللتحواون

نل اا شن  لرحن اتانيلحران يعاناوياتعرن ا الشن ايرليش.رى يابنحآيعرنر لحتعرن ا ن
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 الح ساونرن اتحاريشنن اااواناا يجرن ا ن  لاياونن  ح انىا لنن:المكون الثالث : حل المشكالت 
ن اليارنونر لنلرضررنو ن البسجو اساالشن  ون ا ج شنا احها ىانهكاكن لتااح ون لتنيلسان  

 يابنررضلنت حيينك حعنااللعررن انلو ان  لتااحنو ن البسجوا لايشنت ل لنراكابن لح ون
لحتنريضرنل ارلاونت تللن ا ن نا ال نللنل ياواون الح سشىافحضناكابن  لتااحننيتكاس ن ان

(ن لحتن20) ل لنتر انضربنه  ن ات حيينترنن اياا نارضمنو ناالبسجونر   ااشن ان اتساؤ و
ن.ن(نال ئ 2 لحتنرض ون)لارنس نىو ن البسجو نرننلتااحا

نهان:نكر رنلان اتلسيحىتأاين  لتااحنلانيجيشنن:اختبار التفكير المنتج بصيغته النهائية 
ننالتفكير الناقد-1 نتسرانلان) نر ا عن نن2: نلعاح ونهان)  ستكتاعن  ل ح شن   تح ضاون نرن(
ن. لح وناس نلعاحتنلانه  ن العاح وننسالتلريرن او جن(نار  لنرن اتلسيحن نرن  ستكااين نرن
 .نلر  ينحال :ن ا عنتسرانلانيجانلعاح وننبداعيالتفكير اإل-2
 .(ن لح نلانلرانلعاحت20:ن ا عنتسرانلان)نحل المشكالت -3

  ناوا اان  ح لان ا ل ن ا اهحعنناجلتااح نلان   ن اتول ن التفكير المنتج:صدج اختبار
ا حضن  لتااحن ا نلاح بنلان اللت يان ان ا اررن اتحاريشنر اكلسيش نت نييا نلكعرن اوسرن ا ن
لل ن جويشن لح ون  لتااحنر انضربنتلريلعرنا نترن  ل نات ليجونرلجو اون الاح بنرارن

 لان ل ن ا اهحعناجلتااحن.نىيشن لحتنلان لح ت  نرا اكنتول ن اااوانيترن ستا ال
  نحن الكتجر لن ستلحعن اااوان ايااونروس ن السركاون ايجيشنااتلسين:تبار التفكير المنتجإخثبات

 رسلانيأتا:
رن  يلنتياي ني اااواناتياي ن لتااحن اتلسيحن اكا لن ا ن يكشن ايااونن  ح  التفكير الناقد : -ى

لشنايحين اتيايليا(نيرلان نر لن ومن   اااونايان22  لتااحن  ت نا لنلضانللتنللكيشنتااغن)
انر نرلح اتعرن رّترن ي النل ال ن  حتااينايانلح اون ايج ن ان اتياي ن  نت التن  لتااح

ن نرهرنل ال نيااون يل.(0028 اتياي ن اياكانر اكنااست لا نل ال ن حتااين"ايحسرا"ن ااغ)
(ن200اتياي ن لتااحن اتلسيحن  ال  ان ا ن يكشن ايااون اتانتااغن)ن بداعي :التفكير اإل -  

ن نرتواي  ن  ستلاح و نت ويم نتر نير نرلا ن  نل الاشنت ستلاحت ن اااوا نر ست ل  ن ا يكش   اااو
نرهرنلؤبحن يلن ا ناايااون.ن(0 ن22) الاسحركااخ(نر لنااغنل ال ن ايااون)

(نياااا  ن200)نر اتانتااغاتياي ن لتااحنو ن البسجون ا ن يكشن ايااونننحل المشكالت : -ج 
ر لن ووون   اااونايانن (نيرلا ن22ا لنلضانللتنللكيشنتااغن)نكلس  يلنتياي ن  لتااحنىيننير



International Journal of Aquatic Science  

ISSN: 2008-8019 

Vol 13, Issue 01, 2022 

 

 

685 

ياي ن ان اتياي ن  ر نرلح اتعرن ان اتناشل ال ن  حتااينايانلح اون اياني الت اتيايليانرّترن
ن(نرهرنل ال نيااون يل.0 ن22)نااست لا نل ال ن حتااين"ايحسرا"ن ااغ اياكانر اكن

(نرار  لنسا تيان8/20/8088 الر   ن)نولتياي ن ات حاشن انيررن  نالىن اااوا ت بيج التجربة : 
(نويان ستلحوناللتن87/22/8088 الر   ن)نول سار يا ناس نل لر ش نر كتعون ات حاشن انيررن  

ن(ن ساايلن.ن20)
ا ن نيالون اااويشنتلتااحن اتلسيحن الكتجن الااان ا نل لر تان ااوانت بيج ادوات البحث : 
ا لن كتعابننلتااحكلان  نو(ن نسلانيال8/20/8088 الر   ن)نول  ح بن ات حاشن انيررن  

ليا نا نويائيشتياي ن لتااحن اللاهيرن  نتررن(ن87/2/8088 الر   ن)ن  ولكنيررن ات حاشنا ليا نر ا
ن(ن.ن87/22/8088 الر   ن)نول ال لر تيان انيررن  ناش ا نيا

(ناتواي ناياكاتعانSPSSااااحكالجن  و ائان امن)ن ست اان اااوانالوسائل االحصائية :
ر لتااحنن ا يكتيانلستلايا test)-(t ارسائ ن او ائيشن  تيشن:ن لتااحننويان ستللرن  و ائيش

 ضج ن  (Rechardson_20-Kuder)ن80-سرلحنحيتباحلسرارل الاشن  تسا ن ال لاان(ن2سا)
(ناتواي ن ااياكاون الا شنااالياانر اتلريرنلان ر كيانMicro Soft Excel ان ستلل رناحكالجن)

ن ا  راشنر اتلييلنر  اايشن اال ئ ن الايئشنر ايااو.
 عرض النتائج ومناقشتها : 

ير لن ح ن رنن "    را نر اتانتت ا ناااعلين  ر نر اتانتكمن ا ن ك ن: الحضميشن ا لحيشن-2
نيايشن ا يا ال لر شن ات حنناشن(نايانلترسممينتو ممي نيا0002 اشن)ل اشن و ممائيشن كلنلسممتر نل

 ال لر شن اضمممممماايشنناشرلترسممممممينلح اونيان ااتراااسممممممتلل رن كلر عننلححن ارن   كشنلحسممممممر نل
 اتائاننرااسمممممتلل رن  لتااحن "نننويائيشن  نللاهيرن ا ا يانلحسمممممر نااايحيلشن   تياليشن ان لتااحن

ر نلرضممر اونلحسمم ال لر شن ات حيايشن ا يانناشلترسممينلح اونيانا يكتيانلسممتلاتيانر تضمممنااا
نامممشرلترسممممممممممممممينلح ممماونيا( ن20008(ناممماكوح ينللمممل ح ن)270822امممأكلر عنتااتران) ارن   كمممشن

ن( نااكوح ي220227 ال لر شن اضممممممماايشن ا يانلحسمممممممر نكلان الرضمممممممر اونااايحيلشن   تياليشن)
ن(:2سلان ان ا لر ن)ن(نر20827للل ح ن)نل ياحع

  يائيةحالامفاهيم النتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار اكتسا   (2جدول )

 الترسينن ا للن ال لر تيا
نوسااا

  كوح ين
نل ياحع

لح شن
ن اوحيش

 ل اشن كلنلستر ن اليلشن اتائيش
ن ا لرايشن الوسراش (0005)
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(نرهانىساحنلان اليلشن اتائيشن ا لرايشن20288 اليلشن اتائيشن الوسراشن)تان(ن2يتضمنلان لر ن)
تر ن نير لن ح ن رنل اشنتو ائيشن كلنلس(نر اي نتيح ضن الحضيشن ا لحيشن اتانتكم:ن8022)
ايشن ال لر شن ات حيناش كلنيانويائيشللاهيرن   ا(نايانليترسين ستسا ن20(نرلح شنوحيشن)0002)
ناشلنيا كنويائيش  ن اللاهيرنتااترانرليترسي كلر عنن ا نر  ننلححن ارن   كشن يانلحسر نل ا

تعانكلسعان ا نر  ن ايحيلشن   تياليش نرتلا ناليا ا اليشنن ال لر شن اضاايشن ا ياننلحسر نن الالتن
ن.
 ا نناتااترن ال لر شن ات حيايشن اتانلحسون ا نر  ن كلر عنناشتلر نيان اااوان لريننرننننن
ناتراتا را نلير ون كلر عنويان ان ال لر شن اضاايشن اتانلحسونااايحيلشن   تياليشنناشيا

يترنسلانن رتؤسلن وتعان رنت ومن علعانتانساانليأ نن هان ات حين ا نل ارلاون الت ارن اساالش
ن ا ج اونايان كا حها نترضم ن ان بسا  ن اللاهير ن احنن تللير ن اللاهير نايا ن احر اي ئيسشنرتايا

 اتلايليشننرا اكن لتاين ا حضن ان ايحيلشن رت كلعانرت  اعان سيحنرضروا نر سيحن ا ايشن ح يشر ال
عرنرل لنلانل   يتن ن اتان  تالهان الت الرانللان ل ن ا ن كللا عرن ان الحانر  ا نلوااا ناعر

حاينانكورن ات ار نت ن ان  كلر عن اكا منيؤلعن ا نتولي ن  هل يناأيسحن علنر   نر ونر اك
ركبايعرنن ضج ن ان ياحتنل   يشن الت اليان لاح تعرن اساالشنااالاح ون ا ليلتنايسرانت الا ن رنل ك 

ل نكتائجن ااوانرتتن. الت ارنلورحن ا لايشن ات ايليشكورن ات ارنر الباحسشن الا اشن ان الحانايسران
(ن8022  ا ايلعو) (8022 التاا )رن(8027 رىليحنلا اآل) اوااانللنكتائجنلح ساونس نلان:

 اتان ياتونر رلن حر ن ر ونل ئ نتو ائيشنرال اوشن ال لر اون اتانلحسون(ن8027 سالير) ا
ن.ن ااترا ا نر  ن كلر عن

ير لن ح ن رنن   الحضيشن اياكيشنر اتانتت ا ناااعلين اياكاناااوانر اتانتكمن ا ن ك ن:ن.8
لححن ارن يانلحسر نل اناش(نايانلترسينلح اون ايا0002)اشنل اشن و ائيشن كلنلستر نل 

نش ا يانلحسر نااستلل رن ايحيلشن   تياليناشرلترسينلح اون ايان ااتراااستلل رن كلر عنن   كشن
لاتيانرااستلل ان  لتااحن اتائانا يكتيانلستن"ن"نتلسيحن الكتج ان لتااحن ان الواضحتن ا ال يشن

(ن820282)نااترا كلر عن نللححن ارن   كشنيشن ا يانلحسر ن ات حيانش انلترسينلح اون ال لر 
نكلان الالت ال لر شن اضاايشن ا يانلحسر نناش(ن نرلترسينلح اونيا220278ااكوح ينللل ح ن)

ن(ن:2سلان ان ا لر ن).ن(70222للل ح ن)نل ياحعن( نااكوح ي270222ااايحيلشن   تياليشن)

نل اشن8022ن20288ن20ن20008ن270822ن28ن ات حيايش
ن20827ن220227 20ن اضاايش
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 تفكير المنتجالتائي لمجموعتي البحث الختبار تنمية ال( نتائج االختبار 5جدول )

ن)نننن ن)2يتضمنلان لر  ن الوسراش ن اتائيش ن اليلش نىا ن اتائيشن80222( ن اليلش نلا نرهانىساح )
(نر اي نتيح ضن الحضيشن ا لحيشنر اتانتكمن ا ن ك ن نير لن ح ن رنل اشن8022 ا لرايشن)

ن ا20(نرلح شنوحيشن)0002تو ائيشن كلنلستر ن) نتلسيحن الكتج(نايانليترسينلح اون ح نكيلّر
نلرضر اونن ال لر شن ات حيايشن ا ياناشايا  نترااا كلر عن  ا نر  ننللححن ارن   كشلحسر 

كلسعانا اليشن  ال لر شن اضاايشن ا يانلحسر ن الالتنناشايانتلسيحن الكتجرليترسينلح اون ح نكلرن ا
ن ا نر  ن ايحيلشن   تياليشنرتلا نالياتعان.

ناش ا نيانااترا كلر عن  ال لر شن ات حيايشن اتانلحسون ا نر  نناشتلر نيا لرن اااوانرينننن
ن اتانلحسونااايحيلشن   تياليشن انلير ون ا ن ن لتااحن اتلسيحن الكتج ان ال لر شن اضاايش

لنابتن  كلر عن انبرسلن   كلر عنت ياناالت اليانلرح  ن ا ج ن يكابن الحانلانلج ن الباحسش
اكن  ج نر لنىيحن ن كورن ات ارناشللانيليلن ت ا ن ايان ر كللا عرن ان ا ل ن ا لا اناش كتاا ن ايا

نلانساهرن كلر عسن لتااحن اتلسيحن الكتج  ال لر شن ات حيايشن ان   ااشن ا ن لح ونناش ا نىل بنيا
ا ن  يحن اااحلننار ا عنسان ن انتك يرن ا لاياون ال ح يشن ا لايشن ال لايشنرآايشن ات ارنر العرن ااترا

ناليعرنن.نننننلكتج انحيسلت انتكليشن ا
(ن8027 ع ايلر) ان(8007  ا سحعرتتل نكتائجن ااوان اوااانللنكتائجنلح ساونسٌ نلان:ن)ننن
ن(ن.8027ا نيسالر) 

 االستنتاجات: 
ن انضربنكتائجن ااوانترن اتر  نتا ن  ستكتا اون آلتيش:ن 
سركعرنناشن سرن اررن اوياتال نيانويائيشللاهيرن   ا انليالتن ستسا نن ااترا ا ايشن كلر عن.ن2

 .ن تياليشن الواضحتن ا ال يشنشن ا يانلحسر نااايحيلشن   ال لر شن اضاايناشتلر ر ن ا نيا

 الترسينن ا للن ال لر تيا
نوسااا

  كوح ين
نل ياحع

لح شن
ن اوحيش

ل اشن كلنن اليلشن اتائيش
لستر ن

ن(0.02)
ن ا لرايشن الوسراش

 220278 820282ن28ن ات حيايش
نل اش 8022ن80222ن20

 70222ن270222 20ن اضاايش
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ن كشنلححن ارن  النىكلر عن ااترا ا نر  نناش الحواشن اياكيشن سرن اررن اوياتنتانتلحيانيا.8
رلتلا ايانرا لتن ت اهاونايان الت ارنر اللحانرايان الت ارنر  ح ك ن ي  اعرنلكتاعيان ان الحا

 .ل ل ن ال لر ش
لباحسيان ان الحانلانلج ن ال لر اون رنلورحن ا لايشن اتحاريشنناشيسعرن ان   ن ايا.ن2

 الحاننتياحن انىيكابابس ن  اااونرلباحساون حليشنلانلج ن الكا بشنر ا ااشن ان  سئاشن اتان
ن.
 التوصيات: 
نر ان اااواناا تان:ني انضربن اكتائجن اتانتر  نتايعان ااوانن
 ات ايرنن انلح و نلححن ارن   كشن انتلحيانلنكلر عن ااترا اتأسيلن ا نضحرحتن اتلحياناا.ن2
ن.اا اررن ا ح شنساياون اتحايمشنرنن ال يشن ا
 ا ن اكلا عنر ايح ئ نر  سااي نر  ستح تي ياون اولييشن ان اتلحيا ننتلحيسانتيجرننضحرحت .8

ن نر اكنلانلج ن للن الرح ونىرن اكلر ون اتحاريشنر اكبح ون الا شن.ااترار سيلان كلر عن 
  عاحنسأولنىسااي ن ات ارن ال ااشن اتانتسعرن احاينرن ان اتلحيانن كلر عن ااترانضحرحتن ستلل ر .3

  الرضر اونر اللاهيرن. ا ج اونايان
 الم ترحات: 

نتححن اااوانت ح بن الح ساون الستلاايشن آلتيش:نيل ستسلا  ناع  ن ااوان
نيااشن سرن اررن اوياتن. الك رلانا انتكليشن ا سابننكلر عن ااترا ا ايشن ن.1
ن8 ن  . ن كلر ع ننااترايح ن العر نت لي  ن ا ا ناللاهير ن. الايئ ن اوير ا ن ار ناللحح ننننننننننننوياتيش

نالمصادر
ن8020تاح هير ن ماضمممممممممممممم نلايم ن) -2  نل حن اان  ييحن2 نيالمةدخةل إلى  رائج تةدريل العةامة(

  ا ح  .ن–ااياا شنر اكبح ن ال شن الر  ن
ات ار ھأثر استخدام إستراتيجية تدريل األقران على تنمية من(8020ىارنب ااا نكالحنلاي ن) -8

      الصةف الحادي عشةر قسةم العلوم اإلنسةانيةالتفكير الناقد في الرياضةيات لد   البات 
 .ليش ن لتسجسايشن اتحايش ن ا ال شن ان(حسااشنلا ستيحن يحنلكبرحت)، ) األدبي ( بغزة

ن8022ىولمل نر مابنلولرلن) -2 أثر أنوذج أبلتون في تحصةةةةةةةةةيةل مادة علم االجتماع والتفكير (
)حسااشنلا ستيحن يحنلكبرحت(نسايشن اتحايشن  ساسيش ن الناقد عند  البات الصف الرابع االدبي

نافل ل.ن-بلنحن ال شن اان
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مهةةارات التفكير المنتج المتضةةةةةةةةةمنةةة في محتو  منةةاهج ن(8022  سمممممممممممممملح نآ بنحيمماضن) -2
ننننننننننن،ومد  اكتسةةةةةةةا   لبة الصةةةةةةةف العاشةةةةةةةر لهانسةةةةةةةاسةةةةةةةية العلياألالرياضةةةةةةةيات للمرحلة ا

 .ليش ن لتسجسايشن اتحايش ن ا ال شن ان(حسااشنلا ستيحن يحنلكبرحت)
ن،"تكنولوجيا التعليم )النظرية والممارسة((ن8020حاوانل يل )ن  رلعن ايلنر اياان  بتير  -2

 .  حلان– لاانن ل حن لابنااكبحنر اترليلن ن2ي
 رائج تدريل (ن8022سممممممممايلااناانلوللن)ن  الن هللناانلليانر اااربممممممممان ىلارنسمممممممم يلعن -2

   حلان- لاانن ل حن السيحتنااكبحنر اترليلن 2ين،وت بي ات عمليةالعلوم مفاهيم 
ىيحن كلر عن ااتران ان ستسممممممممممما نن(8027ر اان ااان ليحن)ن اجلا ن مممممممممممجحنلايلشنلل لت -7

مجلة كلية التربية االسةةةةةةاسةةةةةةية للعلوم  ن اللاهيرن اكوريشنال نيج ن ا ممممممممممين اح الن ا الا
  ال شنااا .ن(235-223( ص )32( العدد )2012التربوية والنفسية، مجلد )

 اننن Appleton Modelن(نىيحن سممتلل رنكلر عنىااترا8028 هل  ننىسمملابنليان ممال ن) -2نن
ن اتواي ن ااكائان ا نتكليشن اتلسيحن اال  انر اتو ي ن مانلالتن ا فح  يانال نيااااون ا ين

نالتربوية والدراسات االسالمية ،مجلة جامعة الملك سعود للعلوم  اياكان اياكرعنالوا  شن لت ن
نttps://jis.ksu.edu.sa/ar/node/5510.نن2222–ن2072(نم2( ن ا للن)ن82 ال الن)

 ا ايشنتستح تي يشنو ن البسجون ان(ن8020ليلنسايلاان ا لر ا) ااحيلا ن ايحن ايلن هللنرن-7
 اح الننال نيااشن ا يتكليشنلعاح ون اتلسيحن اال  ان انلاوان اتحايشن   تلا يشنر اريكيشن

 ا للنا ارن، مجلة بحوث جامعة حل  سلسلة اآلدا  والعلوم االنسانية والتربوية،   ساسا
ن.82-2 نم8020

اسالي  الكشف عن المبدعين والمتفوقين ( ن8002 ل  نلوللن عالنر اعريلع نليلن)-20
ن  لاح ون ا حايشن التولت.ن– نل حن استا ن ا ال ا ن ا يان2 نيوتنمية التفكير االبداعي

(ن" يحن ستلل رنلح ئين اللاهيرن انتو ي ن اللاهيرن ابح يشنرتكليشن8002 ا جل نلا لنلسا)-22
 ال النن مجلة جامعة الملك سعودلعاح ون اتلسيحن اكا لنال ن ايااشن انلالتن اتحايشن  سجليش" ن

ن.ن222ن-207منن (ن8 ايالان بح ن ا للن)
ن-لستاشن ابلحع ن احياضن ن2ي ننتعليم التفكير(ن8002 اواحيا نتاح هيرناانىوللنلسار) -12

  اس رليشن.
ن التعل م النش  ت بي ات عملية من البرامج التدريبية(ن8022 اواسيش نحضيشناكونسايلاان)-22
ن ا ح  .ن- نلستاشنل اشنااكبحنر اترليل نافل ل2ين
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 اعيئشن ا الشنالتفكير اإلبداعي مهارات تسةةةةةتحج التعلم،  (8020 اوج  نهبممممممممارنسمممممممم يلن) -12
       https://www.noor-book.com                                 اسرحيشنااستا نللب .

أثر استعمال نموذج االست صاء االجتماعي في تنمية (نن2102 الاالع نىوللنلوللنيوي نن)نن-05
)نحسااشنننن نن  لبة معاهد إعداد المعلمين في محافظة نينو  التفكير المرك  في مادة التاريخ لد 

نلا ستيحن يحنلكبرحت( نسايشن اتحايشن  ساسيشن ن ال شن الر  ن.
 نننن نل حن2ينفلسفات التربية الت ليدية والحديثة والمعاصرة، (:8022 الر الت نلوللنلولرلن)-01نننننن

ن السيحتنااكبحنر اترليل ن لاا ن  حلا.
(ن" يحن كلر عنليح _نتيكسران ان ستسا ن اللاهيرن  سجليشن8022س لنلوللن)ن لضيح-27

ث كلية مجلة ابحان سايشن اتحايشن  ساسيشن  ال شن الر  ن ال نتجلي ن ا ين اسالان  اتل ئا"
ن.220-222نمنن (8 ا للن)ن (22 ال الن)ن،التربية االساسية

استراتيجية معالجة المعلومات في تنمية التفكير أثر (ن:ن8118)نىوللنلوارن ن اوكتر -18
ن حسااشنلا ستيحن يحنلكبرحتنن نالمنتج عند  ال  الصف الخامل االدبي في مادة التاريخ

ن. ال شنتسحيونن سايشن اتحايشن
ن اسةةاسةةيات ال يال النفسةةي في االرشةةاد والصةةحة النفسةةية(ن2100 ال هحع ن مماامنوسممان)-01
ن  حلا.نن– نل حن اواللنااكبحنر اترليل ن لاان0ي
ل حن لابنااكبحنن 2ين المناهج التربوية المعاصرة ن(8022) نلولرلنل رلن احاي ا ن-80

ن.  حلانر اترليل 
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