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 مستخلص البحث:
أصهفدط  هاح  ييدرههيهدف هذد اهاحث دله حعهفة أدرهإس ه تدددددددددددددد  اميةيدرهتددددددددددددددىدطفب هأصهماليدرهاح دبي هاح د ف صهحدف ه   هاح دددددددددددددد هاح دطف ها   ص

ح باينهبط خدرهعشددددد اايرحهاوهار  نههههتددددد ف اإلتددددد فيرحهيح  دي هذف هاحث لحهامثاهاحثطرله ت الانهاحلاهتحهاح ة خبصراا طاهاحثطرلهسط  خره
رهحهييط خدرهعشدددد اايرهمتهاا يطاهيددددلثرهلااهح لوعهاحلةل عرهاح ة خبيرهييددددلث طف ها   صاح دددد هاح   هههههذ ههاحلفاتددددرهع عهيددددةب ينهفن

اه دطحثدطهأصه39اه دطحثدطهأصهاحلةل عدرهاح ة خبيدرهيهل42اه دطحثدطحه  ا اهل81ل اهح لودعهاحلةل عدرهاحبددددددددددددددطبطدرحهاوهار  نهاحشددددددددددددددةب ينهع عهل
اهه41اه طحثطحه  ا اهل80حهاصثحهعف ه   هاحةيارهل طحثط هاهه1احلةل عرهاحبطبطرهحهييةفهات ثةط هاحط  هاح اتبينهار طايطهياحثطحغهعف ذتهل

اهح  دبي هاح  ف صهحيى نه2019اه طحثطهأصهاحلةل عرهاحبددددددطبطرحهياع لفهاحثطرلهع عهاا ثطاهلاح ي ددددددصحهه39لةل عرهاح ة خبيرهيل طحثطهأصهاح
  اينحهيا ا ثطاهاح طاصهحةيا ينهف  ابط ينحهيفةطفعهاامثططههه-ا ا  هح ث لرهاتددددددد ةلعهاحثطرلهاح تدددددددطاعهاإلر دددددددطايرها مير هلفةط حرهتدددددددبي فطن

هوبعد تحليل النتائج إحصائيًا توصل الباحث إلى ما يأتي: فعهاحدطهك ي ثطخارهطة ي ت نحهيفةط حرهف
يت  هأ قهويه  حرهار دددددددددطايره ينهف  تدددددددددططنه اتطنهاحلةل ع ينهاح ة خبيرهياحبدددددددددطبطرهأصهاا ثطاهاح دبي هاح  ف صهاحثةف هح دددددددددطححهه ر1

 احلةل عرهاح ة خبيرره
يت  هأ قهويه  حرهار ددطايره ينهف  تددطصه اتطنهاحلةل عرهاح ة خبيرهأصها ا ثطاخنهاحدب صهياحثةف هاح دبي هاح  ف صهح ددطححها ا ثطاهه ر2

ه:اهمها وقد توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات مناحثةف ر
ايةط يطهإلت  اميةيرهتىطفب لهه-ه إس اه احث له أصهم  ينه فا ه SCAMBERإظه نه  طاته اح ة خبيرههاه احلةل عره أصهه  ه

هالكلمات المفتاحية: سكامبر، التفكير التأملي، الخامس االدبي فهطاانهاح دبي هاح  ف صره
Summary of the research: 

This research aims to know the effect of Scamper's strategy in developing the reflective thinking of fifth-grade 

literary students in Islamic education، and to achieve the goal of the research، the researcher followed the 

experimental procedures .The researcher chose Sumer High School for Boys in a random way، as this school 

contained two divisions of the fifth literary grade students، and in a random way، Division (A) was chosen to 

represent the experimental group and Division (B) to represent the control group، as the two divisions contained 

(81) students، by (( 42 students in the experimental group and (39) students in the control group ، and after 

excluding the statistically repetitive students، which numbered (1) students، the number of students in the sample 

became (80) students، (41) students in the experimental group and (39) students in The control group، and the 

researcher relied on the (Al-Qaisi، 2019) test for reflective thinking to be a research tool. The researcher used 

the following statistical methods: (Spearman-Brown equation، t-test for two correlated samples، Pearson 

correlation coefficient ، and Cronbach's alpha coefficient equation.)After analyzing the results statistically، the 

researcher concluded the following: 

1  . There is a statistically significant difference between the mean scores of the experimental and control groups 

in the dimensional reflective thinking test in favor of the experimental group. 

2  . There is a statistically significant difference between the mean scores of the experimental group in the pre 

and post tests of reflective thinking in favor of the post test. 

The researcher reached a number of conclusions، the most important of which are : 

 -  The results of the research showed a positive effect of the SCAMBER strategy in improving the ability of the 

experimental group students in reflective thinking skills . 

Keywords: scamper، reflective thinking، literary fifth 
 الفصل االول

ه ّنهفاطذتهاح  ييرهاإلتددد فيرهمل طكهبىوي هفنهاح  دددطا هاح صهمةة هطهفنهاحلاطذتهاحل ةف  هياحل ط ا حهيحي هذاط هفطهأواًل: مشكككلة البحث:
يلااهفنهمطبي هإ ه لطهإيه  خدرهفنه  اا هاح فاخ هأصهفيفانهاح  ييرهاإلتدد فيرحهي نهاح ددبصهإلح ددطقهأب  هاحةل  هأصهمفاخ ددهطهذ هعف هه

يؤ  ه حعه  د اهياحدحهأصهمة يتهاح دبي هبلط  هاح  ييرهاإلتد فيرحهياح  كيلهع عههههفهطاانهاإل فاعهياح دبي هفلطههاتد  فا هإ شدطرهمفاخصهم اطي 
هإتدددددد  يصهاح ال  هياح  دينحهيبددددددط ه حعهوحلهإنهفاطذتهاح  ييرهاإلتدددددد فيرهحتهماعهاحد ددددددطهاح اأصهفنهاحث  اهاح ة خبيرهح ت  هأب  هاط  رهعاف

 نهعل يرهار3-2 هه2009طهفاهاح ة خصهي نهاألتدد   هاحلاطتددصهحهطهأصهاح فاخ هذ هاح د يف هأدطههلاح ددبيةصحاغ صهاحثطروينهذ هعف هماطتددبه
اح  ييرهاإلتددد فيرهأصهفؤتددد دددطماطهاح ة يليرهفطهكاحعه هم كلهع عهاحططحصهيافىط يطمصهع عهاح صددد  ه حعهاحلة أرهبطع ثطاهها تدددط هههمفاخ هفط  
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مدفيتهاحلط  هاحفااتددديرهكد احصهتطفف هاحةطيرهفاهطهذ هاتددد  هطاذطهأصهف اتدددتها ا ثطاانهاحلط  يرهفلطهيحفهههأصهاحةل يرهاح  ي خرهيا لطهمةلعهع ع
مف صهأصهف ددددددددد   هاحل  تطنهاح ة يليرهأصهاحلؤتددددددددد دددددددددطنهاح  ي خرهيأصهم ظياهاحلةطا هياحلهطاانهأصهاح يط هاحةل يرهح ط  رهلعبفها في ه

اح غتهفنهاحةه  هاح صهُ  حعهأصهفةط ه  اا همفاخ هاح  ييرهاإلتد فيرهيإتدطحيبهطهبدصهاح فاخ هع عههرهيخ  هاحثطرلهإ صهها7 هه2005يآا ينحهه
 ياههفديفا هبلدطهيتهتدددط نهأصهاحلطحدددصحه وه ةفه نهعف ا هفنهاحلفاتدددينهفطكاح اهُي ّكلينهع عهاألتدددطحيصهاح د يفيره ف  هفنهم كيلذتهع عهمدةيع

فطهكاحعه  اا هاح فاخ هاحل ثةرهأصهففااتدددددددداطهم كلهع عهاحل    هإلو هفنهاحططحصهاح  هيى نهههريلاحططحصهي يدددددددد الصهأصهاحةل يرهاح ة يليرر
 ياههع عهاألغ صهتد بيطحهيإريط طهيد  د هاحلفا هع عهع اهاحلط  هبطحط خدرهاح صهع حدعهأصهاحب ط هاحلفاتدصحه حدطأره حعهاأ دطاهاحططحصه

ا   عهع عهبةضهاحفااتدددددطنهياحث  اهاح صهماطيحعهاحةفيفهفنهاحل ةي انهأصهفةط هيعافهههحد صهاحاشدددددططهياحلشدددددطاكرهأصهاحل   هاح ة يلصر
هها تدد  اميةيطنهاح فاخ دديرحهيتفهاحثطرلهانهذ ههاحفااتددطنهمؤكفهع عهيت  هرطترهف  رهح   ددينه  اا همفاخ هاح  ييرهاإلتدد فيرهياتددطحيبهطهاو

يفاهام طعهيمي  هاح ةيي هأصهعطحتههفهع عهاح  دينهياح دظه ف هفنها  فاعهياح دبي ر يلا همفاخ هذ ههاحلط  هاتي هاحط اا ها ع يط يرهاح صهمة ل
احي  حهيما عهفةدط نهاح د سي هياح ددطعدعهاحبي صهياحلة  فدطمصهيا   دددددددددددددددط صحهيملايدفهاحةدفيدفهفنهاحلشددددددددددددددى نهياح  دفيدطنهاح صهم اتدصهاحلة لةدطنهه

احلؤتدد ددطنهاح  ي خرهياح ة يليرهفةط هصهكعهذ ههاح  فيطنهياحل ةي انهاحل دد دب يرهياحلؤتدد ددطنهع عهاا   ها  اعهطهيم تهطمهطحهحتهيةفهبنفىطنه
أبددد  ههه اهةهطهاح د يف حهاح  هاصدددثحه طصددد ا هيغي ه ط اهع عهف دددطي  هاح ةي انهاحل لو رهأصها بثطلهاح  ي خرهياح ة يليرهياحلة ميرهيا ت لطبير

مدبي هالو ه فا هع عهف اتصهذ ههاح  فيطنهي دد فعصهاح لىنهفنهفلطاتددرها لط ط هفنهعنهاحودطميرهيا    ددط يرحهح اهأننهاحث لهعنهف دد  خطنهه
اح دبي هم ط صهصدددددددددددطنها فابيرهيا  بطاخرحهمل لهاحث ددددددددددي  هاحاطأ  هياحاط ف هح لةطا هاحل ا عرحهاح صهملطا هاح دبي هع عهيأ هفا  اهياتدددددددددداهه

 ييرهاحعه   طجهاأ ا هفدب خنهيفبفعينه ط اخنهع عهاحل طللرهاحلاط يرهاهح اهياثةصهإنهم ددددةعهاح 14-13 هه2013ا أ رهلع صهياحلشددددهفا صحهه
 ا87 ه2000يخالع نهاحعهاح دبي هبط قهتفيف هف الثرهح ة  رهل ططفصحه

 ثانيًا: أهمية البحث:
 درهاح دد يرهه هيددلهانهاح  ييرهاإلتدد فيرهحهطهاألذليرهاحثطاك هأصهعل يره عفا هاإل  ددطنهاحل دد تهيمشددىيعهيدد  ددي صهأصهاحة ا صهاحل  

طحيتهاح صهياحةد يرهياحةل يرهيا ع دط يرهياح يريرهيا ا قيرهيا ت لطبيرهيا  ااخرهيا  فابيرهيا    دددددط يرهياح ددددديطتددددديرهأصهحددددد لهاحلثط  هياح ة
ح دطععهفةهطحههتطله هطها تددددد  حهيأصهحددددد له  قهاح  ييرهيإتدددددطحيبهطهاح صهم د هفةهطهر عهي ددددد طياها   دددددطنهاح بياهفاه ي  صها ت لطبيرهيا

ايإا نهف  ةهطهاحل دف ه امثططه12 هه2011ير عهي ددددد طياهم دي هاألذفا ها تددددد فيرهاحلط  يرهعنه  خ هاحلاهتهاحفااتدددددصرههلاح لفا صحهه
ة ليرهأب  هيارفهي  افهاحعهاح يتهياحلثط  هاح صهتطله هطها ت  حهياح صهم تتهعف ا هفنها ت الانهياحط اا هاحهه  طافدطهيلهطهفاهبةبهطهأصه

احهفنه  خ هم ييرهاحل ة لينهع عهاح يته6 هه2012اح صهيؤ  همادي ذطهاحعهإنهي  لهتطحبهطهت  كط هي د هيعديف ها ت  رهلعبفهاح ليفهياحشيخح
تددد  يدددط هها ا قيرها تددد فيرهيفو هطهاحة يطهأصهاحلةطف نهيمه يصهاحاد هياحة  طنها   دددط يرهاحل ا عرهيمة يلهتها تددد  هعديف هييددد خةرهيا 

ا نهاحة د هاح  ه ليشدصهاحي  هيشدهفهمط ااهع ليطهيشدلعهتلياهفةط نهاح يط ه173 هه2000أصهوحلهب دي  هاح د  هياع  هاحل د لينرهلعطف حهه
فلطهيةفهب  هس ا هاحة دد هاحة ليرهياح با ح تيره وهإصددث عهذ ههاح ةي انهاح دد خةرهتددلرهفليل هح ة دد هاح طحصهفلطهأ اهيحددةطهتفيفاهع عهه

ببدد يا هف اتةرهإذفاأهطهيي افةهطهيما يتهفؤتدد ددطمهطهيإتددطحيصهعل هطهيمشدد ي هاحا ارصهاح صهم ط صهمةيي اهإيهمط خ اهيا   ا هاحبفااعههاح  ييره
ايخ  هاحثطرلهإنهه19 هه2003أصهاحط اا هياألتطحيصهاحل   ففرهع عهيأد هاحد اعفهاحة ليرهاح صهذصهتللهفنهعل هطهي بيةرها ااهطرهلاح ي رحهه

تددددد فيرهذصه تددددد  اهاحل ددددد تهير ددددداصهاحلاياهيف وهها فينهيايط صه  يصهاحب خترهأل هطهف ددددد لف هفنهاحد آنهاحب ختهاح  هذ ه تددددد  اهاح  ييرهاإل
احل دددددددد لينهياح فيلهاحاب  هاحشدددددددد خاهاح  هي مصهبةفهاحد آنهاحب ختهح ي دددددددد هريط هاحثشدددددددد خرهيم يددددددددفذتهاحعهاحد  هأصهاحف يطهيا ا  حهيملي ذته

ياح يتهاح صهملىاهتهفنهاح بياهفاهريطمهتهاحف يطهيمب خنهاحشددد  ددديرهاح ددد خرهوانهاح ددددطنهاح ليف حهح اهر  ه اطهاحةاطيرهههبطحلهطاانهياحلةطا 
حدفهاكلهاحله ل نهبطح  ييرهأصهإب طسهتهع عهاحط اا هيا تدددد  اميةيطنهه  فاخ ددددهطهيم حيعهكعهاح ددددةط هاح صهمد هعطا هإفط همط خ ذطهياك ذطاذطر

يفيدرههم دي هف  تدطنهمة يليدرهفدب حدرهحدف هاحط  هأصهف اردعهاح ة يتهكدطأدرحهيع حددددددددددددددهدطهبد تدددددددددددددد   هف بدصه حعهاحد   هاح دفيودرهياح صهمؤفنهك
ب تدد   هف ةف هيف ط اهيم د هأطع ي هطهي ياذطهأصهمشددىيعهاحل دد دبعهيأ هإتدد هف حدد بيرحهيم دد ةلعهاح ة يتهياح ة تهأصهم دي هإذفاأهطهأصه

تهاح اي ددددددرههح لط  هاح ة يليرهك  يانهمةلكهاحدفا هع عهمةلي هأهتهاحططحصهحل    هاحلط  هاحفااتدددددديرههاح  دددددد  هع عهاحلةطا هيا ذ لط هبطحلدطهي
 يطنهأصهاح ة يتهاحلفاتددددصهيع عهاا لا هاحلة أره حعهعف ه  يعهفنهاحلدطهيتهاح صهمةلاهكوي ا هفنهاح دطا هاحل اطس  رهاح صهم ددددهتهأصهمط اهاحةل

تهياح ة خددفهيكخددط  هاحدددفا هحددف هاحطددطحددصهع عهمة خاهاحلده  هيمطبيدددصهأصهعل يددطنهاا  هعنه  خ ههاحدد ذايددرهيكخددط  هاح عصهبةل يددطنهاح ةلي
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احددفينهه  نها ذ لددط هبةل يددرهاح دبي هيماليددرهفهددطاامددصهحتهيىنهيحيددفهاحة دددددددددددددد هاح ددفيددله ددعه نا366 هه2005اح ةددطا هيمدددف هاب امددصهل طددطفصحهه
ياح ف  حهأدفهاأضهاحد آنهاحب ختهاحة   هياح د يفهاح ينهيلاةطنهاح دبي هيخفع انهه اح دبي  ع ع اإل  ددددددددطن رل أص اح خط   حص لطن اإلتدددددددد فص

هحيه ُهْتهامََّثُة اهح   يط هاألعلعهحلطهيتفهع يصها بطلهياألتفا هفنهإأبطاهيفة دفانحهريله ط هتدددددددددث ط صهيمةطحعهأصهف ىتهك طبصهاحب خت  هييَ وياهَ يعي
ههَُّه ديطُح اه ديعْه طهإي لي ي ْي دط هيي هييْه ديُفيني ههلاحثد  ه فدي هيددددددددددددددي هآبديطاُلُذْته هييْةَدُ  ني طني حيْ هكدي َصهآبديطلي ديطهإييي ْياديطهعي ييدْ طهإيْحدي اهي دفهييخه همةدطحعهأصهك دطبدصه170ه ي ََّثُاهفدي

صد انهي هي   هذ اهأيهتهاح دب هاحةلخلهاح ينهي ينهاحةب هي هية ب ينهي هي دب ينه هطهر عهيدبههتهبطح ي ا طنهاح صهم  هاأليديطلهيم دلاهاأل
حيبَه ْ ُعهحيُبْتهيي يَّصهيي ي ددددددددددي طحيريهاي هييطه يْ َ هحيديْفهإيْ  يْةُ ُبْتهَاتددددددددددي ْاُهْتهيي يط ي حَّعهعي َ يني ههلاألع ا  ههياح  فعحه وه ط همةطحع  هأي ي ي هاحاَّطصددددددددددَ ارهه79ْنه هُمَ بُّ ني

ُفهاح دبي هعل يهها220-219 هه2009لاح  اي  هيآا ينحهه رهوذايرهي دطععهأيهطهاإل اا هاح  صهفاهاح ب  هح  دي هذف هفةينه فياأاه اا يرههُيةي
مةلاه ينهاح دبي هاحادط دفهيا  دفاعصهح  يدط هبدطألعلدط هيردعههههاح صإيهادطاتيدرهايك ذلدطهفةدط هيكد حدلهيةدفهاح دبي هاحلا تها  ا هاحلاهةيدرهاحةل يدرهه

رهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذ هإ دصهيةلاه ينهاح دبي هاإل دفاعصهياحادط دفهيخ ظدهلدطهح  دي ه  دطاتهعل يدرهايةدط يدرهاحلشددددددددددددددى نهبة   هعدطحيدرهي دطدرهاحد  هأصهاح دبي هاحلا ت
 نهمة يتهاح دبي هيماليرهفهطاامصهيةفهذف هاتدط ه هي  لعهاح  تيعه عهياثةصهإنهيى نهأصهصدفاا هاألذفا ههر Be Done)حهه2011:220لههه

فط  ه ااتددديرحهأه هيسي هاح ددد رهبطحل ا هاحفااتددديرهكطأرحهيفطهي دددطربهطهفنه  اا همفاخ هيإ شدددطرهييتدددطاعهمة يتهيعل يطنهمد خترههههاح  ي خرهأل 
ها15 ه2007لربيصحهه

 ثالثًا: هدف البحث:
في    في تنمية التفكير التأملي لدى طالب الصف الخامس االدبي  استراتيجية سكامبر  إس يهف هاحث لهاح طحصهاحعهاح ة  هع عهه

همادة التربية اإلسالمية 
 ح  دي هذف هاحث لحهيحاهاحثطرلهاحد حيطنهاح د خرها مير هرابعًا: فرضيات البحث 

اه ينهف  تدددددددطه اتطنه   هاحلةل عرهاح ة خبيرهاح صهمفا هع عهيأ ه تددددددد  اميةيره05ح0 هي تفهأ قهويه  حرهار دددددددطايرهعافهف ددددددد   هل -1
 تىطفب هيف  تطه اتطنه   هاحلةل عرهاحبطبطرهاح صهمفا هيأ هاحط خدرها ع يط يرهأصهاا ثطاهاح دبي هاح  ف صهاحثةف ر

اه ينهف  تدددددطصه اتطنه   هاحلةل عرهاح ة خبيرهاح صهمفا هع عهيأ هاتددددد  اميةيره05ح0ف ددددد   هلهه هي تفهأ قهويه  حرهار دددددطايرهعاف -2
 تىطفب هأصهاا ثطاهاح دبي هاح  ف صهاحدب صهياحثةف ر

هيد   هاحث لهاح طحصهع ع هخامسًا: حدود البحث:
حهح ةط ه بطلهاحة تأصهاحلفاا هاحوط  خرهاحاهطاخرهح باينهياح طبةرهح لفي خرهاحةطفرهح  ييرهص  هاحفينه/  تهم ييرهح طف ها   صهه   هاح  ها -1

 را2022-2021احفااتصهل
احة اقيرهح ةط هياحلد اهمفاخ دددصهفنه بعهيكاا هاح  ييرهاح طف ها   صهاح  ييرهاإلتددد فيرهحط  هاح ددد ههفط  هههاحد ددد  هاحو سرها يحعهفنهك ط  -2

هار2022ه–ه2021احفااتصهل
 سادسًا: تحديد المصطلحات: 

هي فهع أهط استراتيجية سكامبر: اوال
يخلوعهكعهر  هفةط هفنهههفةل عرهفنها ت  رهاحل دل هحط  ها أبطاهع عهاحط  هي عتهاح دبي ها  فاعصحههاب  هط2015تلةرحهها  دددهل1

حهه2015تلةرحها  هه.)ر  حهاعط  هم ميصاههتلاحهمبياحهمةفيعحهات  فافطنهاا  حههفةط نه   ها ت  رهاح صهم طعفهع عهم حيفها أبطاههل فيعح
هاه65
اح  في هع عهم حيفهإأبطاهتفيف هإيه في رحاب  ه2016دددهلاحش خ صهيآا ينهحهه2 اح دبي هاإل فاعصهههطهات  اميةيرهم   ف هحل طعف ه يإ ا همفعته

هاه183 ههه2016يم طعفهاح  في هع عه   هإت  رهم ط صهفاهتهاح دبي هاحل ةل هرلاحش خ صهيهآا ينهحههياحل شةصح
 ثانيًا: التفكير التأملي وقد عرفه:

احل مثطهبدطح عصهاحد امصحهياحلة أدرهاحد اميدرهايهاح د فدعهاحد امصحهياحد  هية لدفهع عهاح لةنهيف اقثدرهاحاد هياحا  هه"وحدلهاح دبي ها2011لتددددددددددددددةدط  هحه ر1
هار43 ه2011بةل ه حعهاألف ارهلتةط  حه

 هف ههذ هاح دبي هاح  هي  فعهميصهاحد  هاحل   هاح  هإفطفصحهيخ   صه حعهعاطصدددد هحهيخ تددددتهاح ططهاح كفرهحدهلصا2017لاحة   هيآا ينهحهه ر2
هار30 ه2017اح ص  ه حعهاحا طاتهاح صهي ط بهطهاحل   حهيمد ختهاحا طاتهأصهح لهاح ططهاحل ح عررهلاحة   حهيآا ينح
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 جوانب نظرية ودراسات سابقة: الفصل الثاني
ه ت ا صه   خر

 سكامبر )مراحل تطويرها(  : إستراتيجيةاوالً 
مد  هع عهم حيفهكتهذطاعهفنها أبطاهاح فيورهيوحلهفنها  ها أبطاهاحل ت   هعافها أ ا هيوحلهح  ديله فامهتههه نهات  اميةيرهتىطفب 

يانهذ هها ت  اميةيرهمد  هع عه   هفةل عرهفنها ت  رهاح ة يليرحهاح صهمة لفهع عههع عهاح دبي هأصهيحاهر   هتفيف هفب ب  هفنها  فاعر
اريخةفه   ه187 هه2011ثرهحههياح صهملخفهفنهف    هاحلة أرهاحة ليرهح ط  هرلاحة اههحألت  را تطبطنهاحة ليرهها ت د طلهاحلاطدصحه يةط هه

 هه1953احة  هاح ذاصهعط هههه ت  اميةير هي فهكط عهبثطا هعنهم تاهه1971اهاي هفنها  ب هذ هها ت  اميةيرهأصهعط ههBob Eberelا  خعهل
 ه طالرهم حيفها أبطاهيذصهبثطا هعنهك لطنهاح صهملوعه1963اي فها    هإحب هإيتب انهأصهعط هه2014 ح 2Moreno &Etalأليتب انرهلهه

تؤا هم ديل هحألأبطارهههه73ارهيمب نهف طعف هاساطلهت  طنهاحة  هاح ذاصهيذصهم ب نهفنههSCAMPERا ر  ها يحعهفنهك لرهتىطفب هل
 ف هأصهاساطلهعل صهكلفي هحلش يعهاحلفاا هههه1970يكف الههأصهعط ههههFrank Ewilliamsاافطهأ ا لهيخ يطفل2013  ح1Rigie&Harmeyerل

ا  فاعصهه اح ةبي ه احعهم ديله اح صهذفأعه ا تطحيصهياحط اا ه اتطتيينهذلط حأل دط اح  ايرهفةل عرهفنه بةفينه احةل يطنهه-حهيمة لفهع عه
ه–ا ت ةفا هح  ةطفعهفاهاحل ط  هههه–فا يرهلرصها ت ط عههاحليعهاحعهاح دبي ناراحةل يطنهاح تهه–احط  رهههه–احل ي رهههه–ههلا صطحراحلة ميرهه

اح ةديفهه  هبللجهكعهم لهاح ب انهاح طبدرهي فةهطهفاهبةبهطه1971اري فه ط ه   ها  خعهعط هه5 :2008 حEberelاح ف ارهلهه–مدبيعه
 صهع  هكعهر  هفاهطهبشىعه  ي رههيوحلهحباطله   طفتهتىطفب حهياح صهملو عهبةه  هايتب انهيا  صطه طالرهم حيفها أبطاهياحههاحثةضح

ي ط هب يطغ صهع عهيأ هات   ه  هفي صههها بةط حياحطأهطهاحعهات   هيخ يطفلهيمب نهإ ل وجهتلطههتىطفب رهيذ هبثطا هعنهفىةصهس سصهه
هاحةط حه  هع عهعش ههرهيكطنهاي هاصفااهح ىطفب هيخ  ا  شطراي ب نهفنهلاأل ل وجهاحة لصه_ها ت   هاحة لصه_هههها  فاعصحح اليرهاح يط هه

ا  ط قههههحة خط  انهك لرهتىطفب همةاصههار10 هه2016حتطحت هل1996ستهاصفااهسط صهح ىطفب هيخ    هايبطهع عهعش هاحةط هأصه د هاحةط هه
حلطهذ ههههيخ لوعهذ اهبطح  يعهرة هاحلايخرهأصهات  اميةيرهتىطفب رهيذصهعل يرهمب خنهص اهوذايرهها  فابيررياحة  هياحل  هإل  طجها أبطاهه

هاإل فاعرإ هإ صهاحدفا هع عهاالخرهفطذ هغي هف اصهيذ اهذ ههبطح ا احهغي هف ت  ه
 فلسفة اسرتاتيجية سكامرب:

هم كلهأ  درهات  اميةيرهتىطفب هع عهاحل مبلانهاح طحير 
هي ت الهفةطحةطنهوذايرهيوحله  اتطره طالرهم حيفهاألأبطاهرههياح ةصحهاحل  حب ت   ههاح يط حاح فاخصهع عههأوال:
ه هذاط هامةطذينهااي يينهأصهمة يتهاح دبي هحبعهفاهلطهفاط دطمصهيفب اامصحهيذلط هثانيا

مب نهههياأل شطرهاح صهمهف ه حعهمة يتهاح دبي هبشىعهف  دعحهعنهاحلد اانهاحفااتيرهاحةط يرهب يلها ت  اميةير هي  هإذليرهاالتجاه األول
هفاهةطهفاد  ار

تىطفب هههات  اميةير هي  هإذليرهم لهاأل شطره ااعهاحلد اهاحلفاتصهاحةط  هحلنهف   اهحهيأصهذ اهاح ف هيلىااطهاحد  ه نههاالتجاه الثاني
هم باعها مةطههاحوط صره

ه هذاط هاإيطنهفشه اانهأصهمة يتهاح دبي رهحبعهفاهلطهفاط دطمصهيفب اامصهكلطهي ص ثالثا
ه هيؤكفهع عهانهاح فاخصهي تهع عهاحلهطاانهبشىعهفثطي حهفنها  ه   اكهاحلهطا هاحل ا هاح فاخصهع يهطهح ل فا راألول أ. الرأي

 هأط صهي  هإنه فتهاحلهطا هي تهحلنهف    هفةينهفنه ينه   اكذطهإيهاإلع نهعاهطحهميى نهاح فاخصهع يهطهيى نهب. أما الرأي الثاني 
تىطفب هم باعهاح إ هاحوط صحهمدفيتهاألحةط هياأل شطرهههات  اميةيرأصهتيط طنهف   درحهيأصهذ اهيلىااطهاحد  ه نههبشىعهغي هفثطي هبةفهيحةهطهه

هاه27 هه2016هل فش حرها  هاح دطلانهاح فاخبير
 أهمية اسرتاتيجية سكامرب:

 كخط  هاحل    هاحلة أصهح ل ة لينر -1
 رهم تياهاأبطاهاحل ة لينهيمط خ ذطهح  ص  هاحعهإأبطاهتفيف  -2
 ذ هرفيلرهم طعفهاحل ة لينهع عهم تياهفهطاانهاحل ر رحهكخط  ه فا هاح  ا هاح ل رهحفيهتهع عهاح  صعهحبعهفط -3
 كخط  هسدرهاحلفاتينهب  د هتهيفهطاامهتها  فابيرر -4
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 كخط  هات وطا ه األيرهاحل ة لينهاحعهاح دبي هرر -5
 اهه14-ه13 ه2016حهلتطحتح ل ة لينهفنها  ه   هفةل عرهفنها ت  رهاح صهموي هايطحهترههاحل كصمالصهفهطاانهاح دبي ه -6

 مكونات اسرتاتيجية سكامرب:
 لينهاتد  اميةيرهتدىطفب هم د  ف هحل دطعف هاحل ة لينهع عها  بطاهإأبطاهرفيورهإيه في رحهإ ا همفعتهاح دبي هاإل فاعصهياحل شدةصحهيم دطعفهاحل ة

اريذصهإ ا هفنهإ يانهاح دبي هيمط خ هاألأبدطاحهيذصهمة لدفه45-35 ه2017ههحاحةب ا هلرههفاهتهاح دبي هاحل ةل ع عه   هإتدددددددددددددد  درهم ط دصهه
ذصهف     هفنهإيااعهك لطنهاأل يانهأبعهر  ههSCAMPERع عهاألت  رهاحل تهرهاح صه االط هفطهم د هعنهإأبطاهرفيورهيك لرهتىطفب ه

ه-اح   ههه–ا تددددد  فافطنهاألا  ههه-اح ط خ هه–اح بييا–اح ةلياهه-لا تددددد بفا ههكلطهي مص فاهطهي فله حعه رف هاتددددد  اميةيطنهتدددددىطفب هيذصهه
هار35 ه2016إعط  هاح  ميصهياحةى اهل فش هح

 عل يرها ت بفا هما تهإأبطاا هتفيف هحاطحهيم بلنهفةل عرهفنهاح  طال نهاح طحير هه نَّههاالستبدال -1
هذعهيلىنهات بفا هف    هبآا ؟ه-
هذعهيلىنهات  فا هعاطص هإيهف ا هإا  ؟هه-
هذعهيلىنهات  فا هذ ههاحدب  هأصهفىطنهف    ؟هه-
هفا حهيم بلنهفةل عرهفنهاح  طال نها مير ذ هبثطا هعنهمةلياهاألييطلهفاهبةبهطهاحثةضهح ب نهيي ط هيارهالتجميع -2
هفطهذصهاألأبطاهاح صهفنهاحللىنهتلةهط؟هه-ه
هذعهيلىنهتلاهإتلااهطهإيه عط  هتلةهطهإلغ ااهف   در؟هه-
هذعهيلىنهتلةهطهإيه فةهطهبل ا هإا  ؟هه-
 فطهاألييطلهاح صهيلىنهتلةهطهح ببي هاحشصلهاحل   ف ؟هه-
 ذ همبيياهف اتهح   هف ف هفنها  همةيي هاحشىعحهإيهإعط  هاح  ميصحهإيهاإلبدطلهع يصهكلطهذ حهيخ بلنهاح  طال نهاح طحير التكييف   -3
هفطهاألييطلهاألا  هاح صهحهطهع  ره  حل؟ه-
هذعهذاط هيصهفشطبصهييلبل  صهف    ؟ه-
 فطهاألأبطاهاألا  هاح صهيلىنه نهي باطذط؟ه-
هذ همةيي هاحشىعهإيهمةفيعهاألأبطاحهيخ بلنهاح  طال نها مير التطوير -4
 فطهاألييطلهاح صهفنهاحللىنهمببي ذطهإيهتة هطهالب ؟ه -
 فطهاألييطلهاح صهم  طياهتة هطهف مدةر؟ -
 فطهاألييطلهاح صهيلىنهم ةي ذط؟ -
هإيهبط خدرهفطه حطأرهقيلر؟هذعهفنهاحللىنه حطأرها طا ه حطمير -
 االستخدامات األخرى  -5

هات  فا هاحشصلهإلغ ااهغي هم لهاح صهيحاهفنهات هطحهيخ بلنهاح  طال نها مير 
هفطهاألييطلهاألا  هاح صهيلىنهات  فافهطهأيهط؟ه-ه
هذعهيلىنهإنْهي   ففهطهاأل دط ؟ه-
هذعهذاط ه  قهتفيف ه ت  فافهطهبشى هطهيإت  يهطهاح طحيين؟هه-
هذعهذاط هات  فافطنهإا  هفلىارهمتهمبفي هط؟ه-
 ذ هاإلكاحرهإيهاح    هفنهتللهفةينهفنهاحل طحرهح ه حرهاح  صعه حعهاحا طاتحهيخ بلنهاح  طال نها مير هالحذف -6
هكياهيلىنهمث يطهاحشصل؟ههه-
هاحللىنه كاح هطه فينهمةيي هيظيد هط؟فطهاألتلالهاح صهفنهه-
هفطهاألييطلهغي هاألتطتيرهيغي هح ياخر؟ه-
هذعهفنهاحللىنه كاحرهاحد اعف؟ه-
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هذعهفنهاحللىنهمد يلهطه حعهإتلالهف   در؟ه-
عى هاحشدددصلههيذاطهي تهإ هاح دبي هميلطهم ددد طياهإنهمدةعه واهكطنهتللهفنهاحل دددطحرهإيهاحةلعه   ميصهف    حهإعادة الترتيب أو العكس -7

هيتة صهأصهيحاهفاط ضه هف ه عط  هما يتهاألأبطاحهيخ بلنهاح  طال نهاح طحير 
 فطهاح  ميصها ا هاح  هفنهاحللىنهإنهيى نهإأبع؟ه -
 إذاط هإ ل وجهإيهم طفيتهإا  هيلىنهات  فافهط؟ -
 إهفنهاحللىنهمةيي هاط  هإيهمةيي هتفي هاح  صيع؟ه -
 اه36 ه2016حتطحتفطواهي  عه واهمتهع حهطهبشىعهعى ص؟ههل -

ههع عهههيمةطحعههتث ط صهه هه هطههأب صههاح صههاحة لعههاحهثرههيذ ههاأل  طنحههحف ههاحةد صههاحاشططههإيىط ههإا عههاح دبي ههيلوع : أمليالتفكير الت ثانيا: 
ههتلياهههأصههاحثش خرههإر كمصههاح  ههاحببي ههاح دف ههيذ اههاح دبي ههذ اههآسطاههع عهه حيعههاي ههاإل  ط يرحهذصههياح بطا ههي نّهههحإل  طنههف    طمصههتطا 

هم تاههاحة تههأصهههاألصعهههحهطههيهه  ههفد فطمهطههيههاح يط ههيتطاعهههفنههيتي رهه ةفههأ ههاإلت  حهههيل حيرههيأ ههياحة تهههاح  ييرههسل انههفنههسل  ههاحلةط ن
 اه11 هه2010هع يطنحرلمدففط ههإلو همب نههاحة تهمطبيدطنهيهف  تطنهأننّههاحة ليرهاحث  اهأصه   ط صهتهفهفنهيب  هفطهييلدفااه حيصح

احل   هياح ث  هبطحة  طنههههإذليرهاح دبي هاح  ف صهبطع ثطاهه  عط"هفنهاح دبي هاح  هيؤ  ه حعهمةلي هاح دبي هأصههمةفههأهمية التفكير التأملي:
 رهيخلىنهم فيفهاذلي صهبط مص يات ش ا ها أبطاهياحة  ره ياهلطحهحل اتهرهاحة اا هيافىط يرهر هط

حا عهفنهاح دبي همبلنهأصها هطهمشددددةاهع عهانهيا  هاحد  هفشددددى  صهفنهفا  اانهف   درهأ وي هعافههاتدددد ةطبطنهأب خرهب ددددبصههفيل هذ اهاهه نّهه •
 ذ ههاحةل يررهيذ اهفطهتةعهاحثطرلهيث لهعنه لطوجهم هتهأصهماليرهاح دبي هاح  ف صهحف ه  ثرهاحوط صهاحل  تطر

هاحفقيدرههح ا طاتههياح صد  هاح د   هها الههأصهيأهتههاحث دي  ههفنهعطحيطهف د   هههياحططحصههاحلفا ههيخى دصههاأل الههم  دينههأصههي دهتهاح  ف صهاح دبي ه •
 اه59 ه2013األا خنرهلارلفحههفاهاح  فعهموي هاح صهاح  ااانهأصهاحلشطاكرهيفاهطهاح  ف يرهاأل يانهعنه  خ 

ههحلشدددددددددى نهههياح    هاحا طاتههاحعههاح صددددددددد  ها حهطهفنههحي لىنههاحد  هياب انهاع دط انهر  ههيابيره شدددددددددطرهوذايرههعل يرههاح  ف صههاح دبي هيةفه •
ههيح حلههفهطا حهفنههب لو هي  دددددعههياح  لههاحةيفههاح دبي ههع عههاحل ة تهف دددددطعف ههيةاصههفلطههاحةد يرحهاحةل يطنههتددددداط ههواي ههمة  حدددددصحهيخلوعهريطمير
هم دددددددددددددد طياهه ههاح  ييدرههأدطنههحد اهه هدطههاحل ثةدرههياح ط انههناحلشددددددددددددددى هح دعهاح كفدرههبدطحةل يدطناهاحةد صههبدط  د دط ههفلو درههفهدطاانهعدف هع عههي    ه
هرهمالي صهإتعهفنهاحةه  ه   هاحل يينهيع عهمةطذ صح

 ار49 ه2005هعلطي  حرهلاح ة يليرهياحل  تطنهاح  ه ااعهمة  ههاح صهاحةل يطنهم  ينهاحعهيؤ  هاح  فعهفنهاحاطمتهاح ط اه •
اح دبي هع عهف    هاح ة يرهياح ة خفهاح  هي ة اهحصهاحد  حهح اههإية لفهب  ا ههههخصائص التفكير التأملي: اح ةديفهأصه ههح  هتطتيرهف    ه

  هكلطيطمصهاحثطرلها طا هاح دبي هاح  ف ص
هرهيخ شىعهفنهففااعهاحةاطص هاحبي رهاح صهية  ه هطهاح دبي هبطحاشططهاحلة أصرهيسيدط ههي مثطهاامثط ط هه •
هيخباعهع عهاأ  احطنهص ي ررههمدبي هأةط هي ثاهفاهةيره قيدرحهيياح ره •
هي فا رههاحل ح عههإيههاحلشى رحههرعهههأصهههاحد  ههأل الههياح دييتههياحل اقثرههاح  طيطههيظيد هطههع يطحههم ىتههعل يطنههعنهههيبثطا مدبي هأ قهفة أصحههه •

خ تفهميصهات  اميةيطنههيهرهح امصهاحد  هيعصهع عهيثدصهاح  هاحةد صهاحاشططهف   خطنهإع عها هذ هرر حصهإيهاح دبي حهفة خطنهأصهاح دبي هع ع
هاح عها فوعهح لشى رره حعرعهاحلشى نحهيام طوهاحد ااانحهيأ اهاحد ياحهيمد ي هاحا طاتحهياح ص  ه

 شددططهعد ددصهفليددلهبشددىعهفثطيدد هيغيدد هفثطيدد حهيخة لددفهع ددعهاحددد ا ينهاحةطفددرهح  دد اذ هياط دد هفددنهاحا دد حهيا ع ثددطاحهياح ددف  هيفددنهاح بدد  هه •
هار16 ه2007هة  طنه ينهاح  اذ رهلا  هت حرحاح  يرهيخةى هاح

 يد عهفنها  فأطعهايهاح ه اره •
هيبف هف ي رهأصهاح دبي هيم  خ هاحلة أرهاح طبدرهيمطبيدهطهأصهف ا  هتفيف ره •
ه  رهأصهاح ةرهيا ع دط رهه •
هات ةلط هاألرطتي هكطأررره •
هاه51-50 هه2005  حهلعلطيرها  فاعهياألصطحرهياح ث  هياحدهتهاحةلي هيات يبط هاحلشى نه •

 مراحل التفكير التأملي:
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احثطرو آااله لت نه ي  حهههينمةف نه ي  هكعهفنه فاهط ه اح  ف صه اح دبي ه م فيفهف ارعه أصه احلةط ه ذ اه أصه ياحل    ينه ياح  ي خينه
هانهف ارعهذ اهاحا عهفنهاح دبي هذص هها1990احهلاي ح1933

هاح عصهبطحلشى رره–احشة اهبطحلشى رهه •
هأهتهاحلشى ررهه–م فيفهاح ة يرهه •
همب خنهاحد يارهه–ل شط هاحة  طنهاه–م اياهاحبيط طنهه–مد ختهاحلة أرهيما يلهطهه •
ه ب  هاحد ياهايهاأبهطرهه–مد ختهاحد ياهه •
هاحل ارعها مير هربيصهإ صهي ب نهفنههأصهرينهي  هاره64 هه2003 ب  هاحا يةرهايهاأبهطرهلعدط رحههه–مطبي هاح عهه •
  خ ه بيةرهاحل ح عهإ هاعططلهاتتهاح الخرهاحث  خر هيذصهاحدفا هع عهع اهت ا صهاحل ح عهياح ة  هع عهفى  طمصهت الهكطنهوحلهعنهه •

هإ هيىعهيبينهفى  طمصه هيلىنهال شط هاحة  طنهاحل ت   هب  خط ر
احبش هعنهاحلةطحططن هيذصهاحدفا هع عهم فيفهاحدة انهأصهاحل ح عحهيوحلهعنه  خ هم فيفهاحة  طنهغي هاح  ي رهايهغي هاحلاط يره •

هطكهاحلهط هاح  ي خررايهم فيفهبةضهاح   اانهاح ط  رهايهاحبفي رهأصها ة
هاح ص  هاحعهات ا طتطن هيذصهاحدفا هع عهاح  صعهع عهع  رهفاط يرهفةيارهعنه  خ هاالخرهفبل نهاحل ح عهياح  صعهاحعه  طاتهفاطتثرره •
 فطنهتطبدرهاعططلهمد ي انهفداةر هيذصهاحدفا هع عهاعططلهفةاعهفاطدصهح ا طاتهايهاحة  طنهاح ابطرهي فهيى نهذ اهاحلةاعهفة لفا هع عهفة  •

هايهع عه بيةرهاحل ح عهيا طا صره
احدفا هع عهيحاهاط انهفاط يرهح عهاحل ح عهاحلط ي هيمد  هم لهاح ط انهع عهم  اانهوذايرهف   ةره • يحاهر   هفد  رر هيذصه

هرها48 هه1996ربيصحهح ل ح عهاحلط ي رهل
هيصادعهلعطيطنحه   اهيتاهفهطاانهاح دبي هاح  ف صهميلطهي مص 

 .اح بصهاح اي هح لشى ر هاحدفا هع عهأ  هإبةط هاحل   هاحلشىعحهيم  ي صه ف رهح  فيفهاح بصهاح اي هاح  هإ  ه حعهرفياهاحلشى رم فيفه •
 .م فيفهاإلت الانهاح ط هأصهرعهاحلشى ر هاحدفا هع عهم فيفهاح ط انهاح ط هاح صهمتهمادي ذطهأصهرعهفشى رهفطحهإيهماطي هف   هفط •
ات   صه  يةرهفةيارهعنه  خ هفة  فطنهيييط طنهي بلاهطهاحل   حهيخلىنهاح لييله ينه طنهاحلاطتثر هاحدفا هع عهاح  صعه حعها ت ا طت •

 ا ت ا طتطنهاحل  مثرهع عهاحل   هييينها ت ا طتطنهغي هاحل  مثرهع عهاحل   ره
احل  • احة  طنهياح يابطه ينهفةل عرهاألرفااه احدفا هع عه  اا ه احُلشىعحهياح يطه ينهاألتثط ههمدفيتهمد ي انهفاط ير ه احل   ه بلارهأصه

 .ياحا طاتهاحل ة دره هطحهيمدفيتهمد ي هفاطدصهح حل
مدفيتهر   هفد  ررهإيه  ااانهفةيار هاحدفا هع عهاح  صعه حعه  طاتهير   هفاط يرهح لشى رهاحلط يررهفنها  هاحلة  فطنهاحل  اأ  هعنهه •

هاره115 ه2011   اهيتحهيهلعطيطنحهه.يفهاح ط انهاإلت اايرهاح كفرهح  هط بيةرهاحلشى رحهيا طا هطحهيإبةط ذطحهستهم ف
 ًا: دراسات سابقةالث ث

 سكامبر  : دراسات تناولت إستراتيجيةاوالً 
ح ة يتهاح دبي هعافهعيارهفنهاحط ثرهوي هصدددددددة يطنهاح ة تحهيإس ذطهع عههههأطع يره تددددددد  اميةيرهم حيفهاألأبطاهتدددددددىطفب هها 2006 ااتدددددددرهلاحبفااخن -

اه طحثط هي طحثرحه47اه طحثط هي طحثرهف كعينهع عهفةل ع ينحهمة خبيرهحددددددددلعهل97 فاامهتهاإل فابيرهيفده  هاح انرهي ثدعهاحفااتددددددددرهع عهل
هففي خرهاح  ييرهياح ة تهح  الهاحثط يرهاحشددددلطحيرهاحة ييرحههاه طحصهي طحثرهأصهغ  هف ددددط اهاح ة تهبطحلفاا هاح ى فيرهأص50يحددددطبطرهيددددل عهل

ينهيإظه نه  طاتهاحفااتددرهيت  هإس ه تدد  فا ه تدد  اميةيرهم حيفهاألأبطاهتددىطفب هع عهاحدفاانهاإل فابيرحهيعف هيت  هإس هح ةا حهيح  دطععه 
هه  فا ه تددددددد  اميةيرهم حيفهاألأبطاهتدددددددىطفب هع عهفده  هاح انراحةا هي  خدرهاح ة تهع عهاحدفاانهاإل فابيرحهكلطه ياعهاحا طاتهيت  هإس ه تددددددد

فشدددددى رهاحث لهاح طحصحهههم فيفهت ا صها أط  هفنهاحفااتدددددطنهاح دددددطبدر إأط هاحثطرلهفنها  عهلطهع عهاحفااتدددددطنهاح دددددطبدرهأصهاحة ا صها مير 
اا يطاهاح تدطاعها ر دطايرهاح يط حهيههه عهإ يانا   عهعيذفأصحهيا   عهع عهاحل دط اهوانهاحة  رهبل حد عهاحث لهاح طحصهأبد هعنهه

هاحلاطتثرهإلت الانهاحث لهاح طحيرر
 التأملي: : دراسات تناولت التفكيرنياً ثا
  ه2011 ااترهاحدطاحه -
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مهف هذ ههاحفااترهاحعهاح ة  هع عهأطع يرهات  فا هاح ر نهاحلة ميرهعب هاح خصهأصهمفاخ هاحةة اميطهع عهف    هاح دبي هاح  ف صههههههه
اه طحثط هيات ةلعهاحثطرلهاا ثطااهح  دبي هاح  ف صهك  ا هه61ياح   يعهحف هم في هاح  هاحوطفنها تطتصهأصهغل حهيمب  عهعيارهاحفااترهفنهله

هاهأد  هياظه نهاحا طاتهمد قهاحلةل عرهاح ة خبيرهع عهاحلةل عرهاحبطبطرره30اترهمب نهفنهلهح فاه
  الفصل الثالث:منهج البحث واجراءاته:

حف ه   هاح دد هههه ف صاتددد  اميةيرهتدددىطفب هأصهماليرهاح دبي هاح هإس يذ هههاحث لأصهم دي هذف ه ة خبصهاع لفهاحثطرلهاحلاهتهاح
هرأصهفط  هاح  ييرها ت فيرهاح طف ها   ص

 ي تهذاطهع حط هألذتها ت الانهاح صه ط ه هطهاحثطرلهح ادي هب وصهياح  د هفنهأ حيطمصحهييل عهفطهي مصهاجراءات البحث:
هحاتهلوانهاحة  رهبطحلشدددددى راهع يهطيد دددددفهبطحلة لاحهاحلةل عرهاحب يرهوانهاحةاطصددددد هاح صهي دددددةعهاحثطرلهاحعهمةليتهاحا طهفة لاهاحث لهه-إ

أصهاحلفاا هاحل  تطرهياحوط  خرهاح طبةرهحلفي خرهم ييرهص  هاحفينه  تهم ييرهاحة تهه طف ها   صهيخ ب نهفة لاهاحث لهفنه   هاح  هاح
هر2022-2021لاحفااترهاح ثطريراهح ةط هاحفااتصه

ح طف هشددد اايرههحهاوهار  نهذ ههاحلفاتدددرهع عهيدددةب ينهفنهيدددةصهاح ددد هابط خدرهعهتددد ف هح بايناا طاهاحثطرلهسط  خرههعيارهاحث له- 
حهييط خدرهعشد اايرهمتهاا يطاهيدلثرهلااهح لوعهاحلةل عرهاح ة خبيرهييدلثرهل اهح لوعهاحلةل عرهاحبدطبطرهحهاوهار  نهاحشدةب ينهع عهها   ص
لةل عرهاحبدددطبطرهحهييةفهاتددد ثةط هاحط  هاح اتدددبينهار دددطايطهاه طحثطهأصهاح40اه طحثطهأصهاحلةل عرهاح ة خبيرهيهل41اه طحثطهحه  ا اهل81ل

اه طحثطهأصهاحلةل عرهه39اه طحثطهأصهاحلةل عرهاح ة خبيرهيل41اه طحثطهحه  ا اهل80صهحهاصددددددددثحهعف ه   هاحةيارهلطحاه 1ياحثطحغهعف ذتهل
ها1احبطبطرهحهيهكلطهف ححهأصهتفي هل

هاحث لهف كعرهع عهفةل عطنهاحث لههعيارا1احةفي هله

عدد الطالب   المجموعة
 قبل االستبعاد 

عدد الطالب  
 المستبعدين

عدد الطالب  
 بعد االستبعاد

ه41ه-ه41هاحلةل عرهاح ة خبير
ه39ه1ه40هاحلةل عرهاحبطبطره

ه80ه1ه81هاحلةل ع
 التصميم التجريبي

اح ة يدرهإ ها دصهاحةللهاحد  هي   هاح  كيدصهاحلاطدصهح  ة يدرهيخشدددددددددددددد لدعهع عههذ هبثدطا هعنهف ططهيي  دطفتهعلدعهحبيفيدرهماديد ههه
هه2007يك باصههههلعبفاح رلنحرههم حديحهح ل ةي انهيعف هاحلد  صدينهيكيفيرهم كخاهاحلد  صدينهع عهاحلةل عطنهيحدثطهتدطا هاحل ةي ان

م ددددددليتهاحلةل عطنهاحل بطأ رهبطا ثطاه ب صهييةف هارهح اهاع لفهاحثطرلهاح  ددددددليتهاح ة خبصهويهاحبددددددثطهاحةلاصحهاحلة ي هبطتددددددته78 
هار1رههكلطهف ححهأصهيىعهل ف صح  دبي هاح 

هااح  ليتهاح ة خبصهيف ةي انهاح ة يره1يىعهل
 االختبار البعدي  المتغير المستقل االختبار القبليهالمجموعات

ههاح ة خبيره

ه ف صاح دبي هاح 

ه

ههات  اميةيرهتىطفب ه

ه  ف صاح دبي هاح

ه
هاحبطبطره

 الطريقة االعتيادية

 
 تكافؤ مجموعتي البحث:
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هار ف صمته ت الهاح بطأؤه ينهاحلةل ع ينهلاح ة خبيرهياحبطبطراهأصهف ةي انهلاحةل هاحلفاصحهاح كطلحهاحل    هاح ة يلصهح  احفينحهاح دبي هاح 
 اداة البحث:

احثطرلهع عها ا ثطاانهاح طبدرهاح صهمته اطاهطهأصهاح دبي هاح  ف صهفنهاحثطروينهاح ينهتثد ههأصهذ اهاحلةط حهيا  اهإيبط هع عهبةضههها  ا -
حهي فهاهحل ال صهح ل ر رهاحفااتيرهحةيارهاحث ل2019اا ثطاهلاح ي صحههههاا ثطااهأصهاح دبي هاح  ف صههعمبايهاأل  يطنهاحل ة دره ه اهاحل ح عحهه

ههات الههه بعههاحو سرههاحلةل عطنهه   ههع عهها ا ثطاههمطبي ههيمت  ايةره فااعهأدطرهإاهأد  هي تهاإلتطبرهع يهطهعنه  خ هه25 نها ا ثطاهفنهلمب
هاح ة يرر

اح فقهاح طذ   هع اهاحثطرلهأد انها ا ثطاهع عهفةل عرهفنهاحل ىلينهاحل   ينهأصهاحة   هاحاد يرهياح  ي خرهإلعططلهف ر طمهته -
اهأ لو هع عهفبل نها ا ثطاهفاهيت  هبةضهاح ةفي نهاحث يطرهبطحة ا صهاح د يرهياح ة خرهه%80لههامدطقيتطلنهاحا طاته ا ثرههحههلهتيمديي

 راح صهمتهاألا ه هط
ههاحل ح بيرحهههفنهه فاهههإلب ههع عهههاح    ههيألتعهها ا ثطاحههصفقهههفنههاحثطرلههم لفههإنهههبةف ههاح  ف صههاح دبي هه ا ثطاهها ت ط بيرههاح ة ير -

ههفى  رهههعيارههع عهها ا ثطاههمطبي ههأصهها ت ط بيرههاح ة يرههبنت الههاحثطرلهه ط ههأدفهها ا ثطاحههأد انههع عههص ي رهه تطبطنههع عههيح     
  راحفينهص  ههبل طأ ره بطلهاحة تهففاا هاح  هاح طف ها   صهأصهه   هفنه طحصاه50لهفن

نهأد انه هاههEbelحه وهي  هلا82ر0اهيل32ر0لهههطهم ايرعه ينإ ّهههف   هملييلهاحدد ان هبةفهر ط ه   هملييلهكعهأد  هفنهأد انها ا ثطاحهيت -
هاحهه44 :1972 حEbelلهأ لو هها30ر0لها ا ثطاهمةّفهتيف ه واهكط عه   هملييلذط

ا تددد ط بيرهمتهر دددط هسثطنها ا ثطاهبطتددد ةلط هفةط حرهفنهاحفاتطنهاح صهر ددد  اههنهمتهمطبي ها ا ثطاهع عهاحةيارهإسثطنها ا ثطا هبةفهه -
اهيخةفهفةطفعهاحوثطنهتيفا هبطحا دددددددثره حعها ا ثطاانهغي هه88ر0ع يهطهأصهاا ثطاهاح دبي هاح  ف صحهيي غهفةطفعهسثطنها ا ثطاه ه ههاحط خدرهل

هراح طف ها   صه هاح  احلداارهاح صهمةةعهاحثطرلهع عهسدرهبنفىط يرهمطبيدصهع عه  
اح طبي هاحاهدطاصه ا ثدطاهاح دبي هاح د ف ص هملدعهعل يدرهمطبي ها ا ثدطاهع عهإأ ا هعيادرهاحث دلحهي دفه دط هاحثدطردله   حدددددددددددددديحه  خددرهاإلتدطبدرهه -

هرهع عهاحدد انهفاهاح  صهع عهاإلتطبرهع عهتلياهاحدد انه فينهم  هإ هأد  
 نتاجات والتوصيات واالست وتفسريها عرض النتائجالفصل الرابع:

 تية اهاحثطرله  طاةصهيأدط هح  ميصهف ةي انهب وصهيكلطهي مص عكرض النتائج:  أواًل:
متههه ف صم ددددددد يحهاتطبطنه   هاحلةل ع ينهاح ة خبيرهياحبدددددددطبطرهأصهاا ثطاهاح دبي هاح ه بةفبطحد حددددددديرهاح دددددددد خرها يحعهاحا طاتهاحل ة در ر1

اهحةيا ينهف دددددد د  ينهمتهايةط هاح يلرههt-testاتدددددد   اجهاحل  تددددددطهاح  ددددددط صهيا    ا هاحلليطا هح فاتطنهيي طبي هفةط حرها ا ثطاهاح طاصهل
اح  ددددط صهيا    ا هاحلليطا هياح يلرهاح طايرهياحل  دددد يرهياحةفيحيرهحفاتطنههااحل  تددددط2تفي ها تهلاهه2اح طايرهاحل  دددد يرهكلطهأصهاحةفي هل

ه ف ص   هاحلةل ع ينهاح ة خبيرهياحبطبطرهأصهاا ثطاهاح دبي هاح 

عف هه المجموعة
هاحط  

احل  تطه
هاح  ط ص

ا    ا ه
هاحلليطا ه

 اترهه
هاح  خره

احف حرهههاح يلرهاح طاير
ها ر طاير  الجدولية  المحسوبة

ه56ح1ه61ح40ه41هاح ة خبيره
 دالة احصائيا ه00ح2ه28ح28ه78

ه70ح1ه32ح29ه39هاحبطبطره

اهي اترهه05ح0اهعافهف    ه  حرهله00ح2اهإلب هفنهاح يلرهاح طايرهاحةفيحيرهل28ح28اهإّنهاح يلرهاح طايرهاحل   يرهل2ي بينهفنهاحةفي هل
اه ينه05ح0احهييه اه  أضهاحد حيرهاح د خرهاحوط يرهاح صهما هع عهإّ صهل هي تفهأ قهويه  حرهار طايرهعافهف    هل78ر خرهل

ع عها  ا هتهأصهاحلةل عرهاحبطبطرهاح ينه ات اهههات  اميةيرهتىطفب ف  تطه اتطنه   هاحلةل عرهاح ة خبيرهاح ينه ات اهع عهيأ ه
هار ف صح دبي هاح بطحط خدرها ع يط يرهأصهاا ثطاها
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متههه ف صبةفهم دددددددد يحهاتطبطنه   هاحلةل ع ينهاح ة خبيرهياحبددددددددطبطرهأصهاا ثطاهاح دبي هاح احا طاتهاحل ة درهبطحد حدددددددديرهاح ددددددددد خرهاحوط ير  ر2
متهايةط هاح يلرهههه  ابط يناهحةيا ينهفt-testاتددددددد   اجهاحل  تدددددددطهاح  دددددددط صهيا    ا هاحلليطا هح فاتطنهيي طبي هفةط حرها ا ثطاهاح طاصهل

احل  تددددطهاح  ددددط صهيا    ا هاحلليطا هياح يلرهاح طايرهياحل  دددد يرهياحةفيحيرهحفاتطنها3اهتفي ها تهل3اح طايرهاحل  دددد يرهكلطهأصهاحةفي هل
ه ف صاا ثطاهاح دبي هاح هأصهاح ة خبيرهر هاحلةل ع  

عف ه المجموعة 
هاحط  ه

احل  تطه
هاح  ط صه

ا    ا ه
هاحلليطا ه

 اتره
هاح  خر

احف حرههاح يلرهاح طايره
ها ر طايره  الجدولية المحسوبة 

ه56ح1ه61ح40ه41هبةف 
 دالة احصائيا ه00ح2ه28ح28ه78

ه70ح1ه02ح30ه41ه ب ص
 الباحث النتيجة الى عدد من االسباب منها:ويعزو 

تدددددددددىطفب هذ همة تهويهفةاعهي تها ر دطأهبصهفف هإ   هييه اهيى نهإأبدددددددددعهفنهاح ة تهيأ هاحط خدرهههانهمة تهاحط  هيأ ه تددددددددد  اميةير -هإ
 راألع يط ير

ح لة أرهييشدىعهإأبدعهفدطا رهفاه   هاحلةل عرههإنهاف   ه   هاحلةل عرهاح ة خبيرهاحدفا هع عها  اا هياح ليلهياح   يعهياح  كيصه - ب
هر ف صبطحط خدرها ع يط يره فهيى نهاح بصهأصهماليرهاح دبي هاح ها ات ههاحبطبطرهاح ين

 أصهح له  طاتهاحث لهي  ا تهاحثطرلهفطهي مص  ثانيًا: االستنتاجات
لهعيارهاحث لهاههه طف ها   صم  ينه فا ه   هاح  هاحاهأصههSCAMBERتىطفب لههإظه نه  طاتهاحث لهإس اهايةط يطهإلت  اميةير •

هر ف صع عهماليرهاح دبي هاح 
إنها  عهاحط ثرهع عهإتطحيصهيفهطاانهتفيف هح  دبي هفنها  هاح فاخ هياح ةطفعهبلوعهذ ههاألت  اميةيرهمالصهيم دلهاحط ثرهع عهه •

 اح دبي هاح ثطعف هيا   بطا هياحا عصهياحاط فره
  هأصهح لهاحا طاتهاح صهم ص عهاحيهطهاحفااترهي صصهاحثطرله ددد  ثالثًا: التوصيات

هب  ا هعطفررهعفا يرهحف ه  ثرها هاح  ييرها ت فيرتىطفب هأصهمفاخ هفط  ههاح  ليفهع عهح يا هاح فاخ هب ت  اميةير (1
هيففاتيهطهع عهاحط اا هياألتطحيصهاح فيورهأصهاح فاخ هي هتيلطه ت  اميةيره  ييرها ت فيراحاحد آنهاحب ختهيهح يا ها  عهففاتصهفط  ه (2

 تىطفب هأصهاح ة يتهيوحلهفنها  هعدفهاحفياانهياحافيانهاح  ي خرهياحاش انهاح طصرره
 املصادر:

هاحد آنها ه
 ياح  كخاحهعلطنحهاألا نرهحه ااهاحش يقهح اش همناهج العلوم وتنمية التفكير االبداعياحهه2007ا  هت حرحهصث صهرلفانحهله ر1
 ا ا نحهف كله يب   رههحهعلطنحمدخل الى برنامج سكامبر لتنمية التفكير االبداعيا ه2015 هعهعبفاحب ختهلا  هتلةرحه ر2
( في الكتابة االبداعية والتفكير التأملي عند طالبات الصف الخامس R.D.I.Mأثر أأنموذج رينزولي )احهه2013ارلفحه يلطنهت  حهل ر3

 حهاتطحرهفطت  ي هلغي هفاش ا احهك يرها نهايفحهتطفةرهبةفا حهاحة اقراالعدادي للمتميزات
ا هأطع يره ت  اميةيرهم حيفهاألأبطاهلتىطفب اأصهماليرهاحدفا هاإل فابيرهيفده  هاح انهحف هعيارهإا  يرهفنه2006لههاحبفااخنحهيط  هاطحف ر4

  حهتطفةرهعلطنهاحة ييرحهعلطنره  ثرهوي هصة يطنهاح ة تحهاتطحرهفطت  ي هغي هفاش اه
استراتيجية سكامبر على حل المسائل الرياضية لدى تالميذ الصف   باستخداماثر التدريس  ا هه2017بثط هظطذ هبثط  هلاحةب ا حهه ر5

 حهلاتطحرهفطت  ي هغي هفاش ا احهك يرهاح  ييرها تطتيرحهاحةطفةرهاحل  ا  خرحهاحة اقرالخامس االبتدائي
 ره ااهاحدب هاحة يصحهاحدطذ  ره2رهطتعليم التفكير في عصر المعلوماتها2007له ختربيصحهفةف هعبفهاحب ر6
 احدطذ  ره احاهبرح حهفى ثرواالستراتيجيات النظرية االسس التفكيراحهه1996ربيصحهفةف هعبفهاحب ختحهل ر7
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)رسالة ت ا نهأصهال  ط هاحلدطهيتها ت فيرهحف ه   هاح  هاح طف ها   صحههههاإ ل وجههإس هها2011لههاح لفا صحهتةفهكطفعهارلف ر8
 رحهبةفا احلةهفهاحة يصهاحةطحصهح فااتطنهاح  ي خرهياحاد يرهماجستير غير منشورة(،

  ره2003 ااهاحب ط هاحةطفةصحهاحةينحهاإلفطاانهاحة ييرهاحل  ف حههرطرائق التدريس واستراتيجياتهاح ي رحهف لفهف ل  ره ر9
استراتيجيتي سكامبر والخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط لمادة   أثرا هه2016ف تعهف لفهبثط هلههح فش  ر10

 طفةرهبةفا حهاحة اقرتها نهاحهيوتحه-هحها  يرره ك  ااهحهك يرهاح  ييرهح ة   هاح  أرالفيزياء وتفكيرهن االبداعي
ات  اميةيرهتىطفب هع عهماليرهفهطاانهاح دبي هعطحصهاح مثرهياح   يعهأصهفط  هاحديلخطلهحط ثرهاحل ر رههههإس ا هه2016تطحتحهآيرهف لفهله ر11

هاحوط  خرحهاتطحرهفطت  ي حهك يرهاح  ييرحهتطفةرهاحل طكخ حهاحةله اخرهاحة ييرهاحل  خرره
 حه ااهاحش يقهح اش هياح  كخاحهاحدطذ  رالتفكير مع مئات االمثلة التطبيقية  تدريس مهاراتاحه2011تةط  حهت  نهل ر12
ههعلطنحهيتطهاحب فحه ااهاحي يك هاحة ليرهح اش هياح  كخاحهحتعليم التفكير في مناهج التربية اإلسالميةا ه2009لههفةي  هاح بيةصح ر13
هحه ااهصدطلهح اش هه1ا هإتطحيصهاح فاخ هاإل فاعصهيفهطاامصحهط2016عبفهاح كاقهوف لفهرليفهلهيإفةفهاحش خ صحهمي عهعبفهفاشفه ر14
  ره2009رهعطحتهاحب صهاح فيلحهااخفحهاستراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيقاح  اي  حهبطتتهيآا ينره ر15
 رهعطحتهاحب صحهاحدطذ  ر2ططرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية. ها ه2000لههعطف حهأ  هاحفين ر16
 حهفى صهاحةد انهح  ففطنهاحطثطبيرحهبةفا هاحة اقر1حهططرائق ونماذج في تدريس العلوماحهه2005عبفها في حهأط لرهاكي صهيآا ينهل ر17
حه ااههاألنماط المنهجية وتطبيقاتها في العلوم اإلنسانية والتطبيقيةا هه2007عف طنهردصهيهط هلههعبفهاح رلنحهإ  اهر ينهيك برحه ر18

هاح ىلرحهي كرهاح أطقحهبةفا حهاحة اقر
 رهحهاح ة  يرفى ثرهاحل ابصحهاحففط مناهج وطرائق تدريس التربية االسالمية.  ا هه2012 تلطعيعهلعبفاح ليفحهاب  هتطحتهياحشيخحهب ي  صهه ر19
 حه ااهاحل ي  هح اش هياح  كخاهياحطثطعرحهه3حهطة مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عمليةنمياهن2017احة   حهعف طنحهيآا ينهل ر20
 ه.ياح  كخا ح اش هاحد   فى ثر اح دط ح األيحعح احطثةر حهالمدرسي والمنهاج التفكيراحه2003لههعلي عدط رح ر21
هره ااهاحل  خرهالتعلم والتفكير نظرة معرفية في الفروق الفرديةاساليب  ههاه2013لههع صحهاتلطعيعها  اهيتحهياحلشهفا صحهيتط هم أي هحطيا ر22
 حه ااهاحل ي  حهعلطنه1حهطمناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها: النظرية والتطبيقا ه2010ع يطنحهيطذ هاي صهل ر23
طلبة الصف العاشر في التربية   أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في التفكير التأملي والتحصيل لدىاحهه2005علطي  حهارلفهعبفهاحب ختهل ر24

 حها  يرره ك  ااههغي هفاش ا حهك يرهاح  ييرحهتطفةرهاحي ف  حها ا نرهالوطنية والمدنية
 حهاح خطاحه ااهاحلذ الرمهارات التفكير واساليب التعلما هه2011تطحتهع صهلاحة ايثرحه ر25
اهأصهمفاخ هاحةة اميطهع عههWeb Questsاحلة ميرهعب هاح خصهلا هفف هأطع يرهات  فا هاح ر نهه2011احدطاحهكخط هي ت هعل هل ر26

 ف    هاح دبي هاح  ف صهياح   يعهحف هم في هاح  هاحوطفنها تطتصحهاتطحرهفطت  ي هغي هفاش ا حهتطفةرها كذ حهغل ر
 حه ااهاحدب حها ا نره1حهطنظريات التعلم والتعليماحه2005 ططفصحهي ت هل ر27
ا هإس هاإ ل وتصهلا    ناهيلت نهكاذ اخلاهأصهال  ط هاحلدطهيتهاإلت فيرهحف ه  ثرهاحّ  هاحوط صه2019لهه صه ايطنهت ططناح ي صحه ر28

 احة اقحهك يرهاح  ييرهح ة   ها   ط يرحهتطفةرهمب خعرههاطروحة دكتوراه غير منشورة،حهاحل  تطهيماليرهمدبي ذتهاحّ  ف ص
 املصادر االجنبية: 
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