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  االبتكاريأثر أمنوذج حتفيز التفكري يف تنميت التفكري 
 لدى طالباث الصف الثاني املتوسط يف مادة الفيزياء

 
 طفان العبد اهلل                                  إيمان قاسم رحمنگأ.م.د. ىادي 

 جامعة القادسية / كمية التربية / قسم الفيزياء
 : ملخص البحح

لدى طالبات الصف الثاني  االبتكارياثر أنموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير  الى معرفةييدف البحث الحالي 
 ( ،51) وتكونت عينة البحث من جميع طالبات مدرسة أم عمارة لمبنات والبالغ عددىن ، الفيزياءمتوسط في مادة ال

ومن ىذه النتائج  االبتكاريفي التفكير داللة إحصائية بين مجموعتي البحث  يوقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذ
لدى طالبات الصف الثاني  االبتكارياستنتج الباحثان أنَّ أِلنموذج تحفيز التفكير أثرًا ايجابيًا في تنمية التفكير 

 متوسط، وقد وضع الباحثان عدد من التوصيات والمقترحات عمى ضوء نتائج البحث.ال
 

 الفصل األول : التعريف بالبحح

 -البحح: مشكلة
أنموذج تنحصر مشكمة ىذا البحث في التعرف عمى اثر 

لدى طالبات  االبتكاريتحفيز التفكير في تنمية التفكير 
الصف الثاني متوسط في مادة الفيزياء، وتحديدًا فان 

 مشكمة البحث تتحدد باإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما اثر أنموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير 

لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة  االبتكاري
 الفيزياء؟

 -أهنية البحح:

تأتي أىمية ىذا البحث كونو يسعى إلى التعرف عمى   
 االبتكارياثر أنموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير 

 لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الفيزياء
والى قمة األبحاث في ىذا المجال في حدود عمم 

 ين.الباحث
 -أهداف البحح:

اثر أنموذج تحفيز ييدف البحث الحالي إلى التحقق من 
لدى طالبات الصف  االبتكاريالتفكير في تنمية التفكير 

 .متوسط في مادة الفيزياءالالثاني 

 -فرضيات البحح:

 -الفرضية اآلتية: تغصيلمتحقق من ىدف البحث  
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
( بين متوسط الفروق لدرجات اختبار التفكير 1.15)

القبمي و البعدي لطالبات )المجموعة  االبتكاري
التجريبية( الالتي يدرسن باستعمال أنموذج تحفيز 
التفكير وبين متوسط الفروق لدرجات اختبار التفكير 

القبمي و البعدي لطالبات )المجموعة  االبتكاري
قة االعتيادية الضابطة( الالتي يدرسن بالطري
 .االبتكاري)المجموعة الضابطة( في تنمية التفكير 

 -:حدود البحح
 يقتصر البحث الحالي عمى المحددات اآلتية:  
طالبات الصف الثاني في متوسطة أم عمارة   .1

 لمبنات في مركز محافظة القادسية.
 . 2111-2119الفصل الدراسي الثاني لمعام   .2
كتاب الفيزياء  الفصمين )الخامس و السادس( من  .3

المقرر تدريسو لمصف الثاني المتوسط الطبعة 
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في موضوعات القوة وقانون  2119األولى لسنة 
 نيوتن الثاني والضوء.

مادة أنموذج تحفيز التفكير عمى وفق خطوات :  .4
التحضير الحسي الممموس، الصراع الذىني، البناء 
 وتشكيل المفاىيم، اإلدراك فوق المعرفي، التجسير .

 -يد مصطلحات البحح:حتد

 ( :modelاألنموذج ) -1
( : بأنو " خطة وصفية متكاممة 2112عرفو )الزغمول، 

تتضمن عممية تصميم محتوى معين، أو موضوع ما 
وتنفيذه و توجيو عممية تعممو داخل الصف و تقويمو، 
فيو يتضمن مجموعة استراتيجيات تتعمق باختيار 

لتدريس المحتوى المناسب، و أساليب وطرائق ا
المناسبة و إجراءات إثارة الدافعية لدى المتعممين و 

: 2112أساليب وسائل التقويم المناسبة " . )الزغمول، 
319) 

ويعرفو الباحثان إجرائيًا : بأنو " مجموعة من الخطوات 
المنظمة والمتفاعمة فيما بينيا ، والتي تؤدي إلى تحفيز 

المختبِر،  تفكير طالبات المجموعة التجريبية في غرفة
 لغرض تحقيق األىداف المنشودة ".

 The Cognitiveتحفيز التفكير ) -2
Acceleration: ) 

عرفتو )وزارة التربية والتعميم العالي في فمسطين، 
( : بأنو " أنموذج يستعمل مجموعة من 2111

األنشطة العممية صممت بطريقة تجعل الطالب نشيطًا 
ل إجراء يحمل ويستنتج ويحل المشكالت من خال 

التجارب أو مناقشة أوراق العمل مع زمالئو ، والتعاون 
معيم في اإلجابة عمى بطاقات العمل المرفقة مع أوراق 
العمل مع زمالئو ، وربط المعمومة مع الحياة العممية " 

 (7: 2117. )أبو حجمة، 

ويعرفو الباحثان إجرائيًا :بأنو "مجموعة من األنشطة 
لبة في المجموعة التجريبية إلى العممية التي تقود الطا

التحضير الحسي الممموس ثم الصراع الذىني مرورًا 
بتشكيل المفاىيم واإلدراك فوق المعرفي وانتياء 

 بالتجسير" .
 Creative Thinking: االبتكاريالتفكير  -3

(: بأنو " عممية ليا مراحل 2111عرفو )الحيمة، 
مول متتابعة وتيدف إلى نتاج يتمثل في إصدار ح

متعددة تتسم بالتنوع والجدة في ظل مناخ عام يسوده 
، 2111االتساق والتالف بين مكوناتو ". )الحيمة، 

164.) 
ويعرفو الباحثان إجرائيا: بانو " الدرجة الكمية التي 
تحصل عمييا الطالبة خالل استجابتيا عمى اختبار 

لتورانس، االختبار الشكمي، الصورة أ  االبتكاريالتفكير 
. " 

 الفصل الجاني: خلفية نظرية ودراسات سابقة

 : اواًل: خلفية نظرية
يشيد المسرح التربوي المعاصر حركة واسعة النطاق 
، متعددة االىتمامات بموضوع التفكير ، فبعد الجيود 
التي بذلت في محاولة التعرف عمى التفكير اإلنساني 
من حيث طبيعتو وخصائصو ومجاالتو ، انتقل الحديث 

ين أشد ارتباطًا بالعممية التعميمية ، إذ أثار السؤال لمياد
عن إمكانية تعميم التفكير والوسائل واألساليب التي 
يمكن خالليا ، وصار االىتمام منصبًا حول ثالث رؤى 

 رئيسة ىي :
 التعميم عن التفكير -1
 التعميم من اجل التفكير  -2
 (161: 2113تعميم التفكير )شوارتز ودي،  -3

ؤية الثالثة المتعمقة بتعميم التفكير ىي الغالبة ان الر 
 Adey, P. and)عمى أعمال التربويين، إذ يشير
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Shayer, M. 1994)  انو باإلمكان التدخل في النمو
المعرفي لألطفال، من خالل برامج معدة ليذه الغاية، 
ن ذلك بدوره يزيد من القدرات الذكائية والتحصيل  وا 

(. وقد زاد اىتمام 14: 2116األكاديمي. )المغربي، 
أظيرت  إذالتربويين بتعميم ميارات التفكير العميا 

اتجاىين في كيفية تعميم ميارات التفكير العميا لمطمبة 
 وىي:

االتجاه األول )المثير لمتفكير(: تعميم ميارات التفكير  -
 عبر المقررات الدراسية نفسيا .

منفصمة  االتجاه الثاني )المباشر(: بناء برامج خاصة -
 (27)الخميف، االنترنت :  ة.عن المقررات الرسـمي

ففي االتجاه األول يتم تعميم ميارات التفكير )المثير 
لمتفكير(  من خالل تصميم نشاطات في المواد الدراسية 
تؤدي إلى تنمية ميارة من ميارات التفكير ، وقد توزع 

 عمى المواد الدراسية بطريقة تكاممية ، ومن نماذجو :
 نموذج التفكير االستقبالي-1
 أنموذج التفكير االنتقائي-2
 أنموذج التفكير أالكتشافي-3
 أنموذج التفكير االستقرائي-4

أما االتجاه الثاني: فيتم تعميم التفكير )المباشر( من 
خالل بناء برامج خاصة منفصمة عن المقررات 

 ومن تمك البرامج: ة:الرسـمي
 تحسين التفكير-1
 كيرميارات التف-2
 تحفيز التفكير :-3

ييتم مشروع تحفيز التفكير الذىني والذي ىو موضع 
اىتمام الدراسة الحالية بالتفكير المجرد ومسارعتو 
وتطوره بالتدرج من المالحظة إلى االستنتاج واالستدالل 
وتكوين العالقات ليرقى مستوى تفكير الطالب إلى 

. )اإلدارة العامة االبتكاريالتفكير الناقد و 

(. )اإلدارة العامة 2111لمتدريب.......، 
: 2116(  ورد في )المغربي، 2111لمتدريب.......، 

)اإلدارة و  Adey, 1999)) واتفق كل من أدي (14
( عمى ان المشروع يتكون 2113العاممة لمتدريب ...، 

 من مراحل استندت عمى المرتكزات اآلتية:
ة في من أجل البدايالتحضير الحسي )الممموس(:  -1

الدرس، يقوم المعمم بتوضيح األفكار والمفاىيم 
األساسية، والتأكد من معرفة الطمبة ليا حيث إن ذلك 
يساعدىم في معرفة طبيعة العمل أو النشاط الذي 
سيقومون بو. وتيتم ىذه المرحمة بالتطور الذاتي 
والبناء االجتماعي لمطالب من خالل تبادل وتشارك 

يم وبين المواد الدراسية، المعمومات والمفاىيم بين
وتمكن الطالب من االستيعاب الصحيح لممدخالت 
والمفاىيم والمصطمحات بشكل محسوس لمفيوم 
المتغير والقيمة، ومعرفة المعاني والمدلوالت المغوية 
الصحيحة ليا حتى يتمكن من االستعداد والتييئة 
لمدرس. ويكون دور المعمم في وضع الطالب وبشكل 

كمة وذلك عن طريق طرح األسئمة مباشر في مش
والحديث أثناء العمل وتوجيو الطالب إلى العمل مع 

 بعضيم البعض.
الفكرة المحورية في ىذا المشروع الصراع الذىني:  -2

ىي وضع مشكمة أو مسألة ال يستطيع الطالب إيجاد 
الحل المناسب ليا باستعمال طرائق التفكير الموجودة 

زن في البناء الذىني لمطالب لديو، أي حالة من الالتوا
فعندما ال تتطابق فكرة جديدة مع معرفتو السابقة يحدث 
التناقض والصراع وىذا ميم لمساعدتو لالنتقال إلى 
مرحمة تطور ذىني متقدمة. فالطالب الذي يتمقى إثباتًا 
غير متفق مع أفكاره وتوقعاتو فإنو يعاود بناء أفكاره 

لتناسب ىذا اإلثبات وخريطة المفاىيم العقمية لديو 
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الجديد، وىذه المحاولة من قبل الطالب وحده من 
 الممكن أن تؤدي إلى الفشل ومن ىنا يأتي دور المعمم. 

المعرفة ال يمكن نقميا البناء )تشكيل المفاىيم(:  -3
من شخص آلخر كنقل كمية ماء من وعاء آلخر، 
فالطالب )المتعمم( عميو بناء المعرفة ذاتيًا، ويجب 

يده بالوسائل واألدوات والفرص الالزمة والمالئمة تزو 
ليقوم بذلك، وليس فقط فيم وىضم المفاىيم التي قام 
ببنائيا وتشكيميا، ولكن األىم من ذلك ىو االستدالل، 
وىدف الصراع )التناقض( الذىني ىو وضع الطالب في 
موقف يحتم عميو بناء قواعد وأنماط االستدالل من أجل 

 مشاكل المختمفة .إيجاد الحمول لم
وىذا يتطمب من الطالب أن اإلدراك فوق المعرفي:  -4

يدرك ويتأمل في عممية ومراحل التفكير التي يمر بيا 
ويعني ىذا المصطمح معرفة الطالب عن تعممو ووعيو 
دراكو لكيفية تعممو، والتأمل في كيفية وطريقة حل  وا 
: المشكمة ومعرفة الصعوبة فييا. وعندما يقول الطالب

مع أن المسألة كانت صعبة، إال أنني قمت بإيجاد الحل 
ليا عندما تدرجت من نياية اإلجابة ورجعت وتحققت 
من كل خطوة يكون الطالب في مستوى اإلدراك فوق 
المعرفي. أو عندما يقول الطالب: يجب عمينا أن نضبط 
المتغيرات ونقوم بإجراء االختبار العادل أو )التجربة 

مدركًا لطريقة التفكير ويكون مستعماًل الضابطة( يكون 
ن عممية القيام باالختبار العادل ال و  ألنماط االستدالل. ا 

تكفي ألن تكون في مستوى اإلدراك فوق المعرفي، 
ولكن إستراتيجية التفكير والتأمل في حل المشكمة 
وخطوات الحل والتغمب عمى التناقض ىو بحد ذاتو 

مم أن يعطي الطالب اإلدراك فوق المعرفي، وعمى المع
 الوقت الكافي والحرية ليعبر عن تفكيره بصراحة .

إن مشروع تحفيز التفكير الذىني من التجسير:  -5
خالل تدريس العموم والرياضيات يطور مقدرة التفكير 

نما في مختمف  ليس في العموم والرياضيات فقط، وا 
المواضيع وجميع شؤون الحياة، فالتجسير يعني 

ب التفكير واإلستراتيجية في موقف آخر استعمال أسمو 
ستعمال إلى اومن ثم االنتقال  نفسو من الموضوع

 نفسو أسموب التفكير في شؤون الحياة المختمفة
)أبو  (9Adey, 199:  6-5). تو نفسيا وميار 

 (28: 2117حجمة، 
كل مرتكز  (Shayer, 1999)وقد صنف شاير 

تباطو من مرتكزات مشروع تحفيز التفكير تبعًا الر 
باألساس الفمسفي ، فمنيا ما ينسب إلى بياجيو ، 

: 2117)أبو حجمة، ومنيا ما ينسب إلى فيجوتسكي 
31) 

  :ثانيا ـ دراسات سابقة 
 دراسات متعمقة بأنموذج تحفيز التفكير   
( (Shayer & Adey,  1994دراسة شاير وأدي  ـ1
: 

إجراء أجريت ىذه الدراسة في بريطانيا ، وىدفت الى 
ييم شامل لمشروع تحفيز التفكير الذىني من خالل تق

الدراسة وشممت تعميم العموم والرياضيات في بريطانيا. 
 8،  7شعب لمصفوف ) سبع مدارس تشتمل عمى عشر

ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا ،  (11،  9، 
 :الدراسة 

( فقد أظيرت 1987وبالنسبة لنتائج التطبيق البعدي )
اللة إحصائية لصالح فئة ذكور وجود فروق ذات د

سنة(.في اختبارات النمو  12التجريبية من عمر )
المعرفي لجان بياجيو ، وعدم وجود فروق دالة 
إحصائيا لدى أي فئة من الفئات األربع في 
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل 

 في العموم.
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تمر ( فقد اس1988وبالنسبة لنتائج التطبيق الالحق )
النمو المعرفي لفئات الدراسة األربع بشكل متواز مع 
الحفاظ عمى الفروق الموضحة في التطبيق البعدي. 

سنة(  12ووجود فروق دالة إحصائية لفئة الذكور )
سنة( لصالح المجموعة التجريبية.  11وفئة اإلناث )

 12لة إحصائيًا لفئة اإلناث )اوفروق لكنيا ليست د
ة( لصالح المجموعة التجريبية سن 11سنة( والذكور )

 في اختبار التحصيل في العموم
وبالنسبة لنتائج امتحان دراسة الثانوية العامة 

(GCSE( )1989-1991 فقد أظيرت وجود فروق )
دالة إحصائية بين متوسطات درجات العموم والرياضيات 

سنة( واإلناث 12والمغة اإلنجميزية لفئة الذكور )
ة التجريبية. وفي المغة سنة( لصالح المجموع11)

سنة( من المجموعة 11االنجميزية لصالح اإلناث )
 (78-77: 2116التجريبية. )المغربي، 

دراسة )وزارة التربية والتعميم العالي في فمسطين،  -2
2111:) 

معرفة أجريت ىذه الدراسة في فمسطين، وىدفت الى 
مشروع تحفيز التفكير الذىني من خالل تعميم أثر 

والرياضيات عمى التطور الذىني لمطمبة، والنمو العموم 
( معمما 42)وشممت الدراسة الميني لممعممين.

( طالبًا من معممي وطمبة محافظات فمسطين 771و)
ومن أىم لممرحمتين السادس والسابع األساسيين ، 

 :النتائج التي توصمت ألييا الدراسة ىي
 وجود تطور ذىني لدى الطمبة بميارات التفكير. .1
 ود ميني لدى المعممين حسب وجية نظرىم.وج .2
إن مشروع تحفيز التفكير الذىني يحقق  .3

ورازة التربية والتعميم العالي في أىدافو. )
 (2111فمسطين، 

 

 (:Simon, 2112دراسة سيمون ) -3
معرفة أجريت ىذه الدراسة في بريطانيا ، وىدفت الى 

مشروع تحفيز التفكير الذىني لمحاجات استجابة 
مية المختمفة لمطمبة، منطمقا من مفيوم التعمي

وقد تبين من خالل فيجوتسكي منقطة النمو الحدي ، 
أن معممًا ذا كفاءة عالية يكون قادرًا عمى مساعدة 
الطمبة في التطور الذىني إلى مرحمة العمميات المجردة 
وعميو تتمتع دراسة التطور الذىني لدى الطمبة، والطمبة 

مشروع تحفيز التفكير الذىني  في أداء المعمم من خالل
 (65-64: 2117بأىمية عالية. )أبو حجمة، 

 (:2117دراسة )أبو حجمة،  -4
معرفة أجريت ىذه الدراسة في فمسطين ، وىدفت الى 

أثر نموذج تسريع تعميم العموم عمى التحصيل ودافع 
االنجاز ومفيوم الذات وقمق االختبار لدى طمبة الصف 

( 137)وشممت الدراسة مية. السابع في محافظة قمقي
( 4لمدة )السابع األساسي في الصف طالبًا وطالبًة 

ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا الدراسة ، أسابيع
 ىي: (1011عند مستوى الداللة)

وجد فروق دالة إحصائيًا في التحصيل ومفيوم ت .1
الذات لصالح المجموعة التجريبية ، بينما ال يوجد 

في دافع االنجاز، وقمق  فروق دالة إحصائياً 
االختبار لطمبة المجموعتين ، في حين كان قمق 

إحصائيًا عند مستوى الداللة  الً االختبار دا
(1015.) 

وجد فروق دالة إحصائيًا في التحصيل و دافع تال  .2
االنجاز، وقمق االختبار بين الطمبة تعزى لمجنس، 
في حين كان التحصيل دال إحصائيًا عند مستوى 

 (.1015) الداللة
وجد فروق دالة إحصائيًا في التحصيل ودافع تال  .3

االنجاز، ومفيوم الذات، وقمق االختبار لدى 
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المجموعتين تعزى إلى التفاعل بين طريقة التعميم 
 والجنس.

وجد فروق دالة إحصائيًا في اختبار المعرفة تال  .4
البعدي اآلني، ومتوسطات تحصيميم في اختبار 

بينما يوجد فروق دالة  المعرفة البعدي المؤجل،
إحصائيًا في مفيوم الذات اآلني لدى المجموعتين، 

 ومتوسطات مفيوم ذاتيم المؤجل.
يوجد فروق دالة إحصائيًا في مفيوم الذات  .5

األكاديمي و مفيوم الذات االجتماعي لصالح 
المجموعة التجريبية ، بينما ال يوجد فروق دالة 

يوم الذات إحصائيًا في مفيوم الذات النفسي، ومف
 (2117الجسمي. )أبو حجمة، 

 االبتكاريدراسات متعمقة بالتفكير  -
 ( :2114دراسة )العواد،  -1

استيدفت الدراسة الكشف عن اثر تعميم برنامج 
في تنمية التفكير لدى طالب الصف األول  Cortكورت 

الثانوي في مدينة اإلحساء في المممكة العربية 
( طالبًا، وأدى 25من ) السعودية. وتألفت عينة البحث
( طالبًا منيم، وتم 19االختبارين القبمي والبعدي )

تصميم دروس الجزء األول من برنامج كورت )توسعة 
( شريحة، وتم تطبيق 51اإلدراك( عمى ما يقارب )

استبانو بعد االنتياء من البرنامج وأجري اختبار قبمي 
في بدء الفصل الدراسي الثاني واختبار بعدي في 

ايتو. وأشارت نتائج الدراسة إلى ظيور فروق في ني
عدد األفكار التي يطرحيا الطالب وكذلك في معالجة 
األفكار وفي اعتبار جميع العوامل وفي النتائج 
والمترتبات وفي الشمولية والتنظيم. وأشار الباحث إلى 
جممة من الصعوبات التي واجيتو ومن أىميا عدم 

مناسبة الكثير من  انتظام حضور بعض الطالب وعدم
 التمارين لمبيئة السعودية 

 (.2114)العواد، 
 (:2113دراسة )كريمة،  -2

ىدفت الدراسة إلى تعرف اثر برنامج ميارات  
اإلدراك واإلبداع في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ 
المرحمة االبتدائية في بغداد بحسب مستويات الذكاء 

( تمميذًا في 81) والتحصيل وتألفت عينة البحث من
الصف السادس االبتدائي، وزعوا عمى مجموعتين، 
)تجريبية وضابطة( وتم إجراء التكافؤ لمجموعة من 
المتغيرات وتم استخدام اختبار تورانس الشكمي )الصورة 

 انب( )اختبار الدوائر فقط(، وقد استخدم الباحث
الوسائل اإلحصائية )تحميل التباين الثنائي، اختبار 

، االختبار التائي( وتوصمت إلى وجود اثر شيفيو
لميارات اإلدراك واإلبداع في تنمية التفكير اإلبداعي 

ظير فروقًا ذات داللة إحصائية في بشكل عام، ولم ت  
 (.2113البرنامج بحسب مستويات التحصيل )كريمة، 

 تعقيب على الدراسات الشابقة :

ناول أي بناء عمى الدراسات التي توفرت لمباحثين، لم تت
منيا اثر مشروع تحفيز التفكير الذىني في التفكير 

كمتغير تابع، إال أنو ىناك الكثير من  االبتكاري
الدراسات التي بحثت في أثر برامج مقترحة أخرى عمى 

 .االبتكاريالتفكير 
 الفصل الجالح: منهجية البحح واجراءته

التصميم  انأواًل. التصميم التجريبي : استخدم الباحث
االختبار القبمي والبعدي لمقياس التفكير  اتجريبي ذال

 ، كما يوضحو الشكل اآلتي: االبتكاري
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 ( : التصميم التجريبي لمبحث1شكل )
 المتغيرات التابعة المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعات
اختبار قبمي لمتفكير  التجريبية

 االبتكاري
تفكير اختبار بعدي لم أنموذج تحفيز التفكير

 الطريقة االعتيادية الضابطة االبتكاري
 

يتمثل مجتمع وعينة  :-مجتمع البحث وعينتو:    ً   ثانيا . 
البحث الحالي من جميع  طالبات الصف الثاني متوسط 

وتوجد في المدرسة ،  في مدرسة أم عمارة لمبنات
طريقة السحب العشوائي عمى ن ، وقد اعتمدت اشعبت

البحث ، إذ تم اختيار شعبة البسيط  لتحديد مجموعتي 

)أ( لتكون المجموعة التجريبية والتي تدرس باستعمال 
( طالبة 29أنموذج تحفيز التفكير وكان عدد طالباتيا )

، وشعبة )ب( لتكون المجموعة الضابطة التي تدرس 
باستعمال الطريقة االعتيادية )التقميدية( وكان عدد 

 -لك :( يبين ذ1وجدول ) ( طالبة.28طالباتيا )
 ( :  عينة الدراسة1جدول )

عدد الطالبات  الشعبة المجموعة
 قبل االستبعاد

عدد الطالبات 
 المستبعدات

عدد المستبعدات 
 عدد الطالبات بعد االستبعاد ألسباب أخرى

 26 1 2 29 أ التجريبية
 25 - 3 28 ب الضابطة
 51 1 5 57  المجموع

 
 ينمن قيام الباحث ثالثًا. تكافؤ المجموعتين : عمى الرغم

تباع األسموب العشوائي في اختيار مجموعتي البحث اب
إال أنو تم إجراء التكافؤ بينيما في بعض المتغيرات 

التي ترى أنيا قد تؤثر في نتائج التجربة كما في 
 الجدول اآلتي:
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 ( :2جدول )
،  تحصيل الفيزياء  يرات العمر الزمني باألشير، الذكاءالمتوسطات الحسابية والتباينات والقيمة التائية المحسوبة لممتغ

 االبتكارياختبار التفكير في نصف السنة ، اختبار المعمومات السابقة ، 

عدد  المجموعة المتغير ت
 الطالبات

المتوسط 
القيمة التائية  التباين الحسابي

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية

الداللة 
اإلحصائية عند 

 1015مستوى 

العمر  1.1
 الزمني

 12.634 166.177 26 التجريبية
1.989 

2.12 
 

 غير دال
 9.223 165.16 25 الضابطة

 الذكاء 2.2
 16.794 25.923 26 التجريبية

1.7  
 21.557 23.84 25 الضابطة غير دال

3.6 

تحصيل 
الطالبات 
في نصف 

 السنة

 91.558 57.962 26 التجريبية

 غير دال 1.829
 38.827 56.18 25 طةالضاب

4.7 
اختبار 

المعمومات 
 السابقة

 14.918 14.138 26 التجريبية
 غير دال 1.366

 9.31 13.68 25 الضابطة

5. 
اختبار 
التفكير 
 االبتكاري

 25.44 88.93 26 التجريبية
 غير دال  1.65

 31.69 31.69 25 الضابطة

 
 ـرابعًا. مشتلزمات البحح :

 ادة التعميمية :تحديد الم -1
الباحثة في الفصل  درسياحددت المادة التعميمية التي ت

( من 2111-2119الدراسي الثاني لمعام الدراسي )
كتاب الفيزياء المقرر لمصف الثاني المتوسط، والتي 

 تمثمت بالفصمين الخامس والسادس.

   . صياغة األغراض السموكية2
ى ( غرضًا سموكيًا موزعة عم112تمت صياغة )

مستويات بموم في التذكر واالستيعاب والتطبيق والتحميل 
والتركيب ، ثم عرضت ىذه األغراض عمى مجموعة من 

( لمتحقق من تغطيتيا لممستوى ودقة 1الخبراء ممحق )
 عتماداالصياغتيا وفي ضوء آرائيم ومالحظاتيم و 
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% من آراء المحكمين 81نسبة اتفاق ال تقل عن  عمى
يدت صياغة بعض األغراض وفق معادلة كوبر أع

 السموكية وتعديل المستوى الذي تقيسو .
 إعداد األنشطة التعميمية:  -3

أنشطة تتضمن محتويات شاممة  نظرًا لعدم وجود
المادة التعميمية المتمثمة في الفصمين لمواضيع 

لمصف الثاني  الخامس والسادس من كتاب الفيزياء
مادا عمى عدد متوسط ، فقد قام الباحثين بإعدادىا اعت

من المصادر العممية المتخصصة ومن خالل االستفادة 
وقد تم في إِعدادىا مراعاة من كتاب تحفيز التفكير . 

متيا تراعي ئوضوحيا، وصحة معموماتيا، وأس
المستويات المختمفة والعمر الزمني لمطالبة بحيث يمكن 
لمباحثين التعرف من خالليا مدى تمكن الطالبة من 

عممتو في مستويات معرفية عميا خالل توظيف ما ت
تنفيذىا لمنشاط العممي، وتعرض الخبرات التعميمية فييا 
بشكل جذاب يحفز الطالبة عمى التفكير، وتكون 
أألساليب المستخدمة لتنفيذىا مختمفة وقريبة من بيئة 

في فمسطين،  وزارة التربية والتعميم العاليالطالبة. )
عمى  ةل استبانوقد تم عرضيا عمى شك. ( 2111

مجموعة من األساتذة المختصين في التربية وطرائق 
( ، وطمبت 1ي االختصاص ممحق )و تدريس الفيزياء ذ

منيم أبداء مالحظاتيم وتوجيياتيم بشأن صحة 
وافق األساتذة عمى  إذاألنشطة ومدى صالحيتيا ، 

ويتم .  بعض األنشطة بعد إجراء بعض التعديالت عمييا
 عمى جزأين رئيسين :تنفيذىا استنادا 

الجزء الخاص بالمعمم: ويشتمل عمى وصف مفصل  -أ
لخطوات إجراء النشاط، ووصف لدور كل من المعمم 
والطالب ، وضمت ىذه الخطوات بالتفصيل ضمن 

 الخطط التدريسية .

الجزء الخاص بالطالب: وتتكون من أوراق العمل  -ب
 التي سيقوم الطالب بأدائيا ، وتحتوي عمى النشاط

 (.2111في فمسطين،  وزارة التربية والتعميم العالي)
 إعداد الخطط التدريسية : ـ  ـ4

في ضوء محتوى الفصمين الخامس والسادس من كتاب 
الفيزياء لمصف الثاني المتوسط واستنادًا إلى األغراض 

( خطط 8ن )االسموكية التي تم إعدادىا فقد اعد الباحث
طريقة االعتيادية تدريسية لممجموعة الضابطة وفق ال

وبما يتناسب مع األىداف السموكية ومحتوى المادة 
( خطط 8الدراسية ولممجموعة تجريبية تم إعداد )

األدبيات المتاحة والمتعمقة تدريسية  باالعتماد عمى 
بأنموذج تحفيز التفكير االتصال بالباحثين الذي ليم 

وقد  دراسات سابقة في موضوع تحفيز التفكير الذىني
ت نماذج من ىذه الخطط عمى مجموعة من عرض

( لإلفادة من آرائيم 1الخبراء والمحكمين ، ممحق )
واقتراحاتيم . وفي ضوء آرائيم ومقترحاتيم تم تعديل 

 . انسير عميو الباحثيوع ّدت محكًا كمتا الخطتين. 
 : خامشا. أداة البحح

 االبتكاريتم استخدام الصورة العربية الختبارات التفكير  
، وتمت 1966م إعدادىا في العام ورانس، التي تلت

عدادىا في العام  من قبل  1971ترجمتيا الى العربية وا 
عبد اهلل سميمان وفؤاد أبو حطب، عممًا ان ىذه 
االختبارات تتكون من أربع بطاريات في جزأين )لفظي 
وشكمي( ويتألف كل جزء من عدة اختبارات فرعية 

)أ( في (. واستخدم الباحثان الصورة 2)تورانس، ب.ت،
( التي تتكون من ثالثة 2االختبار الشكمي ممحق )

إكمال  -2بناء الصورة،  -1اختبارات فرعية ىي: 
الخطوط المتوازية . وقد حظيت ىذه  -3الصور، 

االختبارات منذ صدورىا بترحيب الباحثين وتعد اكثر 
االختبارات شيوعًا في البالد العربية من حيث 
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وصدق عاليين )أديبي، االستخدام، حيث تتمتع بثبات 
( كما أنيا استخدمت في إجراء الدراسات 2111،89

والبحوث الجامعية، ويمكن استخداميا بصورة فردية أو 
جماعية بدءًا من الصف الرابع االبتدائي إلى الدراسات 
العميا، أما بالنسبة لألطفال في سن ما قبل المدرسة 

.  ( سنوات فيكون التطبيق بصورة فردية9وحتى سن )
 (.164، 2112)جروان، 
وتتمتع اختبارات تورانس بدرجة عالية من  

الصدق، وطبقت عمى البيئة العراقية من قبل صائب 
، وكاظم كريم رضا وعدنان العمي 1981االلوسي 

وتغريد خميل  1986وغسان حسين الدايني  1985
 2111ومحمد الطائي  1991غني وىيال النداوي 
فرت دالالت في العديد وتوا 2113وكريمة خضر كوكز 

من الدراسات عن صدق البناء والصدق التمييزي 
والصدق التالزمي لالختبار. فقد أظيرت دراسة الصدق 
التمييزي وجود معامالت ارتباط مرتفعة نسبيًا بمغت 

بين أبعاد الطالقة والمرونة واالصالة، كما  1.77
اظيرت المعمومات المستمدة من الدراسات التتبعية 

ية التي أجراىا تورانس وآخرون عمى عينات الطول
عمى وجود عالقات  1981-1959مختمفة بين عامي 

ذات داللة إحصائية عمى االختبارات واإلنجازات 
 ة إلفراد العينات وتراوحت بين االبتكاري

( ولزيادة 173، 2112( )جروان، 1.58 -1.38)
االطمئنان عمى صدق االختبار، قام الباحثان بعرضو 

( وطمبوا منيم بيان 1جموعة من الخبراء ممحق )عمى م
رأييم في مدى االعتماد عمى االختبار في قياس التفكير 

ومكوناتو، فاجمعوا عمى صالحية تطبيقو عمى  االبتكاري
، ويعد ىذا مؤشرًا لمصدق ومالءمتو عينة البحث الحالي

الظاىري الذي ىو أحد أنواع الصدق كما أشار ايبل 
Eble ( الى ذلكEble, 1972, 556.) 

 :ثبات االختبار
عمى الرغم من استخراج الثبات لممقياس من  

قبل تورانس نفسو حيث تراوحت معامالت الثبات بين 
( لممكونات األربعة ولمصورتين 1.93( و)1.71)

الشكمية والمفظية، إال انو تم تقنينو من قبل الباحثين 
ديد العرب من خالل تطبيقو في البيئة العربية في الع

من الدراسات، كذلك في البيئة العراقية من قبل لويس 
( 1.58فكانت معامالت الثبات ) 1996كاروبندر 
( لألصالة )لويس، 1.81( لممرونة و)1.84لمطالقة و)

معامالت الثبات  1996(. وأوجد الدايني 83، 1996
( وعمى التوالي 1.62( و)1.58( و)1.73فكانت )

 1991الخطيب ( وأوجد 118، 1996)الدايني، 
( )الخطيب، 1.67معامل الثبات لالختبار ككل فكان )

( وأوجد الطائي معامالت الثبات لمطالقة 61، 1995
( 1.98والمرونة واألصالة عمى التوالي إذ بمغت )

( 1.96( أما لالختبار ككل فبمغت )1.94( و)1.92و)
( وقام الباحث باستخراج معامل 71، 2111)الطائي، 

عن طريق تطبيقو عمى عينة مكونة من ثبات االختبار 
( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط ومن 32)

غير عينة البحث، ثم أعيد تطبيق االختبار عمى العينة 
نفسيا بعد مرور فترة أسبوعين عن التطبيق األول، 
وىي أفضل فترة بين تطبيقين ، وباستخدام معامل 

ختبار، ارتباط بيرسون تم احتساب معامل ثبات اال
( لبعد 1.68( لبعد الطالقة و)1.74فكانت المعامالت )

( لبعد 1.67( لبعد  المرونة و)1.71األصالة، و)
 التفاصيل، أي إن االختبار يتمتع بدرجة ثبات عالية

 : ثبات التصحيح

استخرج الباحثان معامل ثبات التصحيح  
قامت بتصحيح استمارات  إذباستخدام األسموب الثاني 

بعد مدة شير عمى التصحيح األول ثم استخدم االختبار 
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معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات في 
( 1.91التصحيحين فبمغ معامل ثبات التصحيح )

( لممرونة و 1.91( لألصالة و)1.94لمطالقة، و)
 ( لمتفاصيل.1.97)

 طريقة تصحيح االختبار

 االبتكاريتم تصحيح اختبار تورانس لمتفكير  
الصورة )أ( ولألجزاء الثالثة لالختبار )الشكمي(، 

 االبتكاريوالمسماة األنشطة الثالثة وفقًا ألبعاد التفكير 
)الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل( التي يمكن 
قياسيا في كل نشاط في ىذا االختبار وقد اطمع 

عمى أنموذج التصحيح المعد من قبل فؤاد أبو  انالباحث
، وأنموذج التصحيح 1978حطب ومحمود سميمان 

وىما عبارة  1981المعد من قبل صائب احمد االلوسي 
عن كراسات مطبوعة تتضمن معمومات عن االختبارات 
وتعميمات عن كيفية تطبيقيا وكذلك تعميمات التصحيح 

 ( وكما يأتي:21، 1981)اآللوسي، 
 النشاط األول: تكوين الصورة

إلى األصالة: تم وضع مقياس يتدرج من الصفر  -1
 الخمسة: 

 % فأكثر(5صفر لالستجابات الحاصمة عمى ) -
 -%4درجة واحدة لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

4.99)% 
 -%3درجتان لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

3.99)% 
ثالث درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار  -

(2%- 2.99)% 
 -%1أربع درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

1.99)% 

خمس درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار )اقل  -
%( وىي االستجابات التي تظير التخيل وقوة 1من 

 االبتكار
التفاصيل: تم إعطاء درجة لكل تفصيل ذي معنى  -2

)أو فكرة( تضاف إلى المثير األصمي، أو إلى المكان 
 المحيط، وتعطى درجة واحدة لكل مما يأتي:

في االستجابة األصمية يعطى  كل تفصيل أساسي -
درجة ولكن تكرار الفكرة اإلضافية ال يحتسب في 

 نفس االستجابة.
التضميل المقصود، وليس مجرد ان تعيد الرسم عمى  -

 الخطوط بالقمم مرة أخرى.
كل تغيير أساسي في التصميم ويكون ذا معنى  -

 بالنسبة لالستجابة الكمية.
 الجزءان. تقسيم الصورة إلى جزأين، يحتسب -

 النشاط الثاني: تكممة الصورة
الطالقة: تحتسب الطالقة في ىذا النشاط عن  -1

طريق حساب األشكال التي أكممتيا المستجيبة، 
 11وأعمى درجة يحصل عمييا المستجيب ىو 

 درجات.
المرونة: تحتسب درجة المرونة وذلك بجمع عدد  -2

الفئات التي تقع فييا االستجابات لكل استمارة 
 اختبار، وتعطى درجة واحدة لكل فئة من الفئات.

األصالة: وضع مقياس يتدرج من الصفر إلى أثنين  -3
 ولكل شكل من األشكال:

 % فأكثر(5صفر لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -
 -%2درجة واحدة لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

4.99)% 
ن درجتان لالستجابات الحاصمة عمى تكرار )اقل م -

2)% 
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التفاصيل: تحتسب درجة التفاصيل لكل استجابة  -4
 باستخدام نفس الطريقة التي اتبعت في النشاط األول.

 النشاط الثالث: الخطوط
الطالقة: تحتسب درجة الطالقة بجمع االستجابات  -1

مطروحًا منيا االستجابات المتكررة أو غير ذات 
الصمة بالمثير. وأعمى درجة تحصل عمييا 

 درجة. 22يبة ىي المستج
المرونة: تحتسب درجة المرونة بجمع عدد الفئات  -2

 التي تقع فييا االستجابات.
األصالة: تم وضع مقياس يتدرج من صفر إلى  -3

خمسة لقياس درجة األصالة في ىذا النشاط، وكما 
 يأتي:

 % فأكثر(5صفر لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -
 -%4مة عمى تكرار )درجة واحدة لالستجابات الحاص -

4.99)% 
 -%3درجتان لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

3.99) 
ثالث درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار   -

(2%- 2.99)% 
 -%1أربع درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار ) -

1.99)% 
خمس درجات لالستجابات الحاصمة عمى تكرار )اقل  -

 %(1من 
قًا لألسس التي ذكرت في التفاصيل: تصحح طب -4

النشاطين األول والثاني، والمطموب ىو تحديد عدد 
األفكار التي يعبر عنيا كل رسم باإلضافة إلى الفكرة 
األساسية، والى أي حد يحكي الرسم قصة ليا معنى، 

 وال تعطى درجة لتفاصيل العناوين.
 

 

 جراء التجربة :إسادسا. 

ولغاية  21/2/2111ت التجربة في أبد
الباحثة المجموعتين بنفسيا  دّرست. و 12/4/2111

( حصة دراسية وبمعدل حصتين لكل 32وتم  تقديم )
مجموعة خالل األسبوع . وبعد ذلك تم تطبيق مقياس 

ثم صححت اإلجابات ورتبت البيانات  االبتكاريالتفكير 
ألجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة وقد استخدم 

 آالتية : الباحثين الوسائل اإلحصائية
استعممت الستخراج عالقة . معامل ارتباط بيرسون :1

. الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الدافعية لتعمم الفيزياء
ولمعرفة ثبات االختبار ألتحصيمي. )شقير وآخرون، 

2111 :161) 
( : استعممت ANCOVA). تحميل التباين األحادي  3

ة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبيلمعرفة 
: 1999)عوض ،االبتكاريفي قياس التفكير  والضابطة

153) 
 الفصل الرابع : عرض نتائج البحح وتفشريها

 :أوال. عرض النتائج 
 نتائج السؤال:

ما اثر أنموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير 
متوسط في مادة اللدى طالبات الصف الثاني  االبتكاري
 الفيزياء؟

 ية اآلتية :ينبثق عن ىذا السؤال الفرض
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
( بين متوسط الفروق لدرجات اختبار التفكير 1.15)

القبمي و البعدي لطالبات )المجموعة  االبتكاري
التجريبية( الالتي يدرسن باستعمال أنموذج تحفيز 
التفكير وبين متوسط الفروق لدرجات اختبار التفكير 

بمي و البعدي لطالبات )المجموعة الق االبتكاري
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الضابطة( الالتي يدرسن بالطريقة االعتيادية 
 .االبتكاري)المجموعة الضابطة( في تنمية التفكير 

لمتحقق من الفرضية ، تم استخدام تحميل التباين و 
وكما موضح في الجدول ( ، ANCOVAاألحادي )

 اآلتي :
 ية( نتائج تحميل التباين األحادي لمفرض3جدول )

مجموع  مصدر التباين القدرات
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 االحصائية

 
 الطالقة

 1.482 1.512 26.65 2 26.65 بين المجموعات
 1.111 12.17 636.77 48 636.77 داخل المجموعات

    51  المجموع
 

 المرونة
 

 غير دال 14.89 426.28 2 426.28 بين المجموعات
 1.1111 11.14 291.34 48 291.34 داخل المجموعات

    51  المجموع

 
 االصالة

 غير دال 15.98 158.97 2 158.97 بين المجموعات
 1.1111  4141.97 48 4141.97 داخل المجموعات

    51  المجموع

 
 التفاصيل

 غير دال 1.914 148.57 2 148.57 بين المجموعات
 1.111 1.4 64.72 48 64.72 داخل المجموعات

    51  المجموع
 

الدرجة 
 الكمية

 غير دال 25.19 19528.11 2 19528.11 بين المجموعات
 1.111 12.32 9552.1 48 9552.1 داخل المجموعات

    51  المجموع
 

تشير النتائج إلى وجود اثر ذي داللة إحصائية في 
( والطالقة 1.1111عند ) واألصالةدرجات المرونة 

( ، بينما ال يوجد اثر دال لمتفاصيل ، أي 1.111عند )
إن ىنالك فروقا دالة عند مستوى داللة اقل من 

 ( بين متوسط أداء المجموعة التجريبية لمتطبيق1.15)
، وفي حدود عمم الباحثين وبناء عمى الدراسات التي 

مشروع توفرت ليم، لم تتناول أي من الدول التي تطبق 

كمتغير  االبتكاريتحفيز التفكير الذىني في التفكير 
 تابع، لذلك لم يتمكن الباحثين من مقارنة نتائجيما.

 : ثانيا. تفشري النتائج

في ضوء النتائج التي سبق ذكرىا يتضح من الجدول 
 متوسط بينوجود فروق ذات داللة إحصائية ( إلى 3)

ت درجا ومتوسط ، التجريبية المجموعة درجات
 لمقياس البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة

 والمرونة ، الطالقة بقدرة يتعمق فيما ، االبتكاري التفكير
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 لمتفكير الكمية والقدرة ، والتفاصيل ، واألصالة ،
ويعزى ىذا  لصالح المجموعة التجريبية ،  االبتكاري

 التفوق إلى أسباب عدة منيا:
 عندما يظير ، فكيرالت أنواع من نوعاً  االبتكار أن -1

انموذج  واستخدام ، مشكمة ما حل إلى الفرد يتوصل
 التفكير قدرات تنمية في سبباً  يكون قد تحفيز التفكير

 الثنائية والمجموعات التعاوني التعمم إن ،حيث االبتكاري
  ة.االبتكاري القدرات نمو إلى تؤدي

 مجموعة أو بمفردىن لمتفكير الطالبات إن ممارسة -2
 المشكالت حل في األفكار من لطرح مزيد جيعينوتش ،

وممارسة  ، تعاونية بيئة وتوفير ، عمييم المعروضة
دراك ، األساسية الميارات  بعمميات والقيام ، العالقات وا 
 ، ، واالختالف التشابو أوجو عن والبحث التصنيف
جراء  السمات أو الخصائص عمى والتعرف المقارنات وا 

تاحة ،  قد ذلك كل جديدة أفكار نتاجلين إل  الفرصة وا 
 التفكير وقت أن كما ، االبتكاري التفكير نمو عمى ساعد

 عمى يساعد اإلستراتيجية ىذه تطبيق أثناء المتاح لين
 واالستجابات األصيمة األفكار من عدد أكبر إطالق

 العمل أسئمة و التحفيزي السؤال خصائص أن -3
 فيي ، عمملدى المت التفكير إثارة عمى تعمل الفوري
 المتعممات تحث وتعبيرية عقمية عمميات تتطمب مثيرات
 اتجاىاتيم و ، أفكارىم تطوير ومن ثم ، التفكير عمى
 لحفز الطالبات التساؤالت من واإلكثار ، األسئمة لطرح

 فإن ولذلك ذاتيًا؛ وتطبيقيا ، العممية المعرفة لتقصى
 يين.لد التفكير إثارة أجل من تستخدم األسئمة طرح
 : من الفصل داخل النفسي المناخ خمق أن -4

 ودفء ، الثقة وتوفير ، النفسي باألمن كالشعور
 قد ذلك كل التعمم عممية أثناء والسعادة ، العالقات
  الطالبات لدى االبتكاريالتفكير  نمو عمى ساعد

 نمو عمى ساعدت مجتمعة ذكرىا السابق العوامل وىذه
 لدى  تفاصيل ، صالةمرونة أ ، طالقة) التفكير قدرات

 المجموعة ؛ لصالح إيجابية النتائج فظيرت طالباتال
 . التجريبية

 ـ  : ثالجًا: االستنتاجات
ايجابيًا  اً ن ألنموذج تحفيز التفكير اثر أتم التوصل إلى 

لدى طالبات الصف الثاني  االبتكاريتنمية التفكير في 
 . مادة الفيزياءالمتوسط في 

 رابعًا. التوصيات : ـ

 ن بما يأتي:ايوصي الباحث
االىتمام بموضوع تعميم التفكير في برامج إعداد .1

المعممين، و تضمين الخطط الدراسية لممرحمة 
المتوسطة مادة خاصة بذلك، عمى أن تتضمن 
التعريف ببرامج تعميم التفكير بعامة و برنامج 

 تحفيز التفكير بخاصة .
 إدراج ىدف تعميم التفكير ضمن أىداف المقررات.2

الدراسية بمراحل التعميم العام، و إعداد المقررات 
 الدراسية المناسبة لذلك .

و  االبتكاريتوفير بيئة دراسية تشجع عمى التفكير .3
تدعو أليو، و تغيير الممارسات التقميدية التي تركز 
عمى نقل المعمومات و حفظيا، و ال تعطي فرصاً 

 كافية لمطمبة لمتفكير .
 ـخامشًا. املقرتحات : 

 ن إجراء الدراسات اآلتية:ايقترح الباحث
دراسة فاعمية أنموذج تحفيز التفكير في مراحل عمرية .1

أخرى والتي تقع ضمن حدود األعمار التي حددىا 
 ( سنة .14-11بياجيو أي )

دراسة فاعمية أنموذج تحفيز التفكير في مواد تعميمية .2
أخرى مثل: األحياء، الكيمياء، الرياضيات، المغة 

 جميزية .االن
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إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تتناول مقارنة .3
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 أثناء إجراء البحث انسماء الخبراء الذين استعان بيم الباحثأ  (1ممحق )

 مكان العمل االختصاص السم والدرجة العمميةا ت
 طبيعة االستشارة

1 2 3 4 5 6 
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x : األغــراض الـسـموكية :2 : اختبار المعرفة القبمي 1 : طبيعة االستشارة 
 شـطـة الـتعـميمية: األنـ4 االبتكاريالتفكير  مقياس  :3

 : أنموذج خطة وفق أنموذج تحفيز التفكير6 :  أنموذج خطة وفق الطريقة االعتيادية5
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:ABSTRACT 
 The aim of this study is to 
investigate the effect of the cognitive 
Acceleration Model in motivating 
creative think for second year 
intermediate female pupils in the subject 
of physics. The sample included (  ) 
girls from Um-Umara secondary school . 
Results showed that the aforementioned 
model has a great role in motivating 
creative thinking . The paper ends with a 
number of recommendations and 
suggestions .     


