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 الشكر والتقدير
 

إٌف خير ما أبدأ بو حمد اهلل _ عز  (.7 آية إبراىيـ:سكرة )﴾  نَُّكمْ َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيدَ  ﴿عمبلن بقكلو تعالى 
كجؿ _ كشكره عمى عظيـ عطاياه، ككرمو، فالحمد هلل العمي العظيـ صاحب الفضؿ كالمٌنة، أعاف 

 حمد كعمى آلو كصحبو أتـ التسميـ.مفيٌسر كيٌسر فأعاف، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األكـر سيدنا 

الشكر العميؽ لجامعتي العظيمة جامعة األصالة كالعراقة جامعة القدس الشامخة بكادرىا أتقدـ بكمف ثـ 
اإلدارم كالتعميمي لما قدمكه لي مف خدمات أعظميا االلتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا في فرع الزبابدة 

بعمميـ،  الذم لـ يصدح في كجو النكر كثيران، كىنا أكجو شكرم ألصحاب الفضؿ الذيف أفاضكا عميَّ 
كلـ يبخمكا عميَّ بنصحيـ جميع أساتذتي في صرح جامعة القدس، كأخص بالذكر مف تعجز حركؼ 
المغة عف إيجاد تعبير يميؽ بو، صاحب العقؿ الرصيف كالفكر السديد، مف عممني التفكير بإيجابية، 

 قيكد فيو فمف كمف زرع في داخمي الطمكح الكبير، مف عممني أف المستحيؿ ال كجكد لو كأف العمـ ال
أراد يستطيع، مف سيررت بالتتممذ عمى يديو، كلـ يبخؿ عمٌي في تقديـ اإلرشاد كالتكجيو في سنكات 

 دراستي مشرفي العزيز األستاذ الدكتكر عفيؼ زيداف لؾ جؿَّ الشكر كالتقدير.

شكر اأف يسعدني ك  رائيـ كمقترحاتيـ في تحكيـ أدكات الدراسة،كاشكر السادة المحكميف عمى آكما 
كال أنسى شكر مدراء المدارس كالمعمميف كطمبة  الدكتكر زاىر حنني عمى تدقيقو المغكم لمدراسة،
 ي.كنيـ الجميؿ معي في تطبيؽ دراستالصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس عمى تعا

ثراكأقدـ جزيؿ الشكر كاالمتناف ألعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة رسا ئيا لتي كا 
كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساندني كلك بالدعاء، كبالنياية أرجك أف أككف قد كفقت بمبلحظاتيـ القٌيمة، 

في ىذه الدراسة، فيي عمؿ إنساني كال يخمك مف القصكر فمست إال بشران، كالحمد هلل الذم تفٌرد بالكماؿ 
يـ التكفيؽ كالسداد قكالن لنفسو كجعؿ النقص سمة تستكلي عمى جميع البشر، كاسأؿ اهلل العمي العظ

 كعمبلن، كأف ينفعنا بما عممنا كيعممنا ما ينفعنا إنو السميع العميـ.

 هلل رب العالمين والحمد

       

  الباحثة                                                                      

 نصاصرةمسعكد أحبلـ 
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 الممخص

جة التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى در 
نابمس، في ضكء متغيرات الجنس كمكاف المدرسة كتحصيؿ العمكـ في  تربية األساسي في مديرية

الصؼ التاسع، اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي منيجان لدراستيا، كتككف مجتمع الدراسة مف 
نابمس، في حيف تـ اختيار  تربية بة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية( طالبان كطال5059)

مف مجتمع  %(5( طالبة، أم ما نسبتو )139( طالبان ك)114عينة طبقية عنقكدية تككنت مف )
، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء أداتيف كىما (2019-2018الدراسة لمعاـ الدراسي )

لقياس دافعية اإلبداع، كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما  لقياس التفكير العممي، كأداةتبار عبارة عف اخ
 قبؿ تطبيؽ الدراسة.

 تربية درجة التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية كأظيرت نتائج الدراسة أف
  د مستكل الداللة%(، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عن52.2نابمس بمغت )

0.05) (α ≤  تربية التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةفي متكسطات 
لصالح اإلناث، كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كانت الفركؽ نابمس تعزل لمتغير الجنس ك 

لعاشر األساسي التفكير العممي لدل طمبة الصؼ افي متكسطات  ≥ α) (0.05  عند مستكل الداللة
نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع ككانت الفركؽ ألصحاب تربية  في مديرية

(، كلـ تجد الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل 80( ك )أكثر مف 80 – 70التحصيؿ مف )
ألساسي في مديرية لدل طمبة الصؼ العاشر ا التفكير العمميفي متكسطات  ≥ α) (0.05 الداللة

 تعزل لمتغير مكاف المدرسة.  تربية نابمس

فيما يتعمؽ بدافعية اإلبداع بينت نتائج الدراسة أف درجة دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر 
داللة %(، كبينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات 61.04نابمس بمغت ) تربية األساسي في مديرية

دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر في متكسطات ≥ α)  (0.05 إحصائية عند مستكل الداللة
 (.80نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمكـ كلصالح التحصيؿ )أكثر مف  تربية األساسي في مديرية
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دافعية  في متكسطات ≥ α) (0.05 كلـ تظير الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
نابمس تعزل لمتغير الجنس كمكاف  تربية صؼ العاشر األساسي في مديريةاإلبداع لدل طمبة ال

 المدرسة.

دالة احصائيان بيف درجات التفكير العممي  كشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطيو طردية
كمما زادت  تربية نابمس، أم دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية كدرجات
 دافعية اإلبداع كالعكس صحيح. فكير العممي عند الطمبة زادت درجاتالت درجات

كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة تبصير التربكييف بأىمية التفكير العممي كدافعية 
اإلبداع كالعمؿ عمى تطكيرىما كتنميتيما، كما كأكصت بضركرة إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ 

لعممي كدافعية اإلبداع لدل الطمبة عمى عينات تختمؼ عف عينة الدراسة الحالية العبلقة بيف التفكير ا
كباستخداـ متغيرات أخرل، باإلضافة إلى  استخداـ أسمكب التفكير العممي في العممية التعميمية، 

 كالعمؿ عمى استخداـ طرؽ تربكية تثير كتحفز دافعية اإلبداع لدل الطمبة.
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Abstract:  

The study aimed at identifying the degree of the scientific thinking and it’s relation 

to creativity motivation among 10
th

 graders in the Educational Directorate of 

Nablus, in light of the variables of gender, school location and science achievement 

in 9
th

 Grades. The researcher used the descriptive method. The population of the 

study composed of (5059) males and females students at 10
th

 grade in Educational 

Directorate of Nablus. A sample of (253) males and females students was clustery 

chosen including (114) males and (139) females constituting 5% of the study 

population, during the second semester for the academic year (2018-2019). In order 

to achieve the purpose of the study, two instruments have been used: a scientific 

thinking test and creativity motivation questionnaire, validity and reliability of both 

instruments were proved. 

The study revealed the following results: 

The average of scientific thinking degree of the 10
th

 grader was (52.2 % ), there 

were significant differences in the means of the scientific thinking among students 

due to gender in favor to females. There were significant differences in the means of 

the scientific thinking among students due to achievement in science in favor to (70 

– 80) and (more than 80). In addition, there were no significant differences in the 

means of the scientific thinking among students due to school location. 

The results also showed that the average of creativity motivation of the 10
th

 graders 

was (61.04 % ).Moreover, there were significant differences in the means of the 

creativity motivation among students due to achievement in science in favor to 

(more than 80),The results also showed that there were no significant differences in 

the means of the creativity motivation among students due to gender and school 

location. 

The findings of the study revealed a positive relationship between the degree of the 

scientific thinking and creativity motivation among students. 



 

 و
 

In the Light of the study results, the researcher recommended educators to shed the 

light on the importance of scientific thinking and creativity motivation. Moreover, 

the researcher recommended others to conduct further studies about the relationship 

between scientific thinking and creativity motivation on different samples and using 

new variables .Finally, using scientific thinking method in the learning process and 

using educational methods that stimulate creativity motivation among students. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 المقدمة 1.1

سائر  نو كتعالى لئلنساف كفضمو فييا عمىابالعقؿ نبدأ كنرتقي فيك نعمة عظيمة كىبيا اهلل سبح 
عمر أرضة، قاؿ عبده حؽ عبادة كيتفكر في خمقو كيلي ؛ا الكككبالكائنات األخرل المكجكدة عمى ىذ

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت  ﴿: تعالى في كتابة الحكيـ
ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيالً   .(70آية  اإلسراء:ة سكر ) ﴾ َوَفضَّ

عممية التفكير التي مف خبلليا يستطيع اإلنساف اإلحساس بكؿ ما يجرم حكلو كالعقؿ ىك األساس في 
كالتغمب عمى ما يكاجيو، كالتفكير عممية ميمة مف العمميات العقمية التي يمارسيا الجنس البشرم منذ 

مؽ راد، ألف تطكير التفكير ال بد أف يصاحبو مما يتطمب تطكير القدرات العقمية كالفكرية لؤلف ،أف خي
 تعميـ لميارات التفكير، ال سيما كأف العصر الحالي يتميز بالتقدـ كالتطكر في جكانب الحياة المختمفة.

كالتفكير في حقيقة األمر ليس مجرد منيجية جكفاء، تتحدث بو األلسف كتنمؽ بو الدراسات كتؤلؼ بو 
كما يضيء بو العقؿ كما تنجذب إليو النفس مف خطكات ذىنية  الكتب، بؿ ىك ما يسترشد بو الفكر

يحيط بيا انفعاؿ صادؽ كتعمـ فطف كتأمؿ حاذؽ، فالتفكير قضية معقدة مف حيث ماىيتيا كمنيجيتيا 
ف زيادة االىتماـ بالتفكير كتنمية ية كعكامؿ بيئية خارجية، كلذلؾ فإكما يؤثر بيا مف دكافع ذاتية كنفس

عمميف يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ كيخرج متعمميف دائمي التعمـ يمتمككف أدكات التعمـ مياراتو لدل المت
الذاتي كالدافعية الذاتية لمبحث عف المعرفة كاكتسابيا، ألف دقائؽ المسائؿ ال تيدرؾ إال بالتفكير 

 (.2011)العياصرة،
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ما يتعرض لمثير يتـ استقبالو كيعرؼ التفكير بأنو: سمسة مف النشاطات العقمية التي يقـك بيا العقؿ عند
 (.2011السمع )عبكم،مس: الممس، الشـ، البصر، الذكؽ، مف خبلؿ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخ

( بأنو ما يدكر في العقؿ مف عمميات تسبؽ القكؿ كالفعؿ بناءن عمى ما 2012كيعٌرفو زيف الديف )
 ا في حياتنا اليكمية.اجييتذكره محاكليف حؿ المشكبلت التي نك نشاىده أك نشعر بو أك ن

يعكس  لسمكؾ المعرفي فيك نشاط عقمي كاعو كالتفكير بالمعنى العاـ يشمؿ كؿ أنكاع النشاط العقمي أك ا
فيو اإلنساف الكاقع المكضكعي بطريقة تختمؼ تماما عما يحدث في اإلحساس كاإلدراؾ، كىك عممية 

بيف الظكاىر كاألشياء في كعي اإلنساف  عقمية معرفية يتـ مف خبلليا انعكاس العبلقات كالركابط
 (.2012)األشقر، 

مف طرز السمكؾ اإلنساني كأعقدىا، فيك يقع في أعمى كأرقى مستكيات النشاط  التفكير طرازان  كيعد
كانت بدايات ىذا  كحاز عمى اىتماـ كثير مف العمماء كالمربيف عمى مر الزماف كالعصكر إذالعقمي، 

اط كأفبلطكف الذيف اعتمدكا االستنباط في دراستيـ لمتفكير، إال أف االىتماـ االىتماـ أياـ أرسطك كسقر 
كثير مف البحكث كتمثؿ في إجراء  مف القرف العشريف،ات يازداد بشكؿ كاضح كممحكظ في عقد الثمانين

كر كالدراسات كالبرامج التعميمية باإلضافة إلى التطبيقات التربكية ذات العبلقة بالتفكير، كالتي ليا د
كبير في تنظيـ التفكير عند المتعمميف كاالستفادة مف طاقاتيـ اإلبتكارية الكامنة، ألف ىدؼ التربية 

بؿ تعدت ذلؾ إلى ، كالتعميـ لـ يعد كالسابؽ مؿء العقكؿ كاألذىاف بالمعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ فقط
 (.2015)طقاطقة، لعصرمف مكاكبة متطمبات ا التفكير كقدراتو ليتمكف المتعممكفتعميـ كتطكير 

كتعد تنمية قدرات التفكير عند المتعمميف حاجة ميمحة كضركرية في حياتيـ، مما يستكجب استخداـ 
حتى يتسنى لنا استثمار كتفعيؿ ما لدييـ مف طاقات كامنة،  ؛استراتيجيات كطرؽ تدريسية مبلئمة

التربية كالتعميـ حتى يصمكا إلى  باإلضافة إلى أف رفع مستكل التفكير عند المتعمميف مف أبرز أىداؼ
درجة التمكف في ممارسة عمميات التفكير المجرد، كبالتالي يجب عمى المدرسة أف تيخرج متعمميف 
فعاليف مستقميف قادريف عمى التعمـ الذاتي كعمى تنظيـ أمكرىـ الحياتية الخاصة، كما ينبغي أف يككنكا 

اإلبداع كاالبتكار كالتفكير في الخيارات المتعددة كاتخاذ  أفرادا متعاكنيف منتجيف يتمتعكف بالقدرة عمى
ال تقتصر عمى نمط كاحد كليس ىناؾ ك  ،القرارات الصائبة، لذلؾ فإف أنماط التفكير متداخمة كمتعددة

نمط مستقؿ بخصائصو كلكف تشترؾ جميعيا في أنيا ىادفة كقابمة لمتعمـ كمف ضمف ىذه األنماط 
 (.2009، التفكير العممي )الحارثي



 

3 
 

كاسيـ في فيك يدعك الناس إلى استخداـ جميع ح ،األخرلتفكير العممي أرقى أنكاع التفكير إف ال
 ،نتائجيـ عمى أساس كاقعي لكاقع كالمشاىدة كبالتالي يقٌيمكفنو يقـك عمى االكصكؿ إلى الحقيقة إذ إ

يرة لمساعدتيـ في مكاجية لتفكير العممي أىمية كبالكتساب المتعمميف اف عف األكىاـ، لذلؾ فإ بعيدان 
 (.2011 مشكبلت الحياة اليكمية كالنجاح أكثر في الحياة المستقبمية )بف حامد،

في حياتو  اكاجييمو اإلنساف في حؿ المشكبلت التي يكيعرؼ التفكير العممي بأنو: نشاط عقمي يستخد
معينو بطريقة اليكمية بصكرة عممية منظمة أك ىك مجمكعة مف الميارات البلزمة لحؿ مشكمة 

 (.2016 مكضكعية )طو،
فالتفكير العممي شكؿ مف أشكاؿ النشاط العقمي المكجو نحك حؿ المشكبلت بطريقة ممنيجة كمنظمة، 
كيككف ذلؾ بتنمية ميارات التفكير العممي المتمثمة بالميارات اآلتية حسب جكف ديكم: الشعكر 

إلى  يار أنسب الحمكؿ)التفسير(، كصكالن اختىا، كضع الفركض، اختبار الفركض، بالمشكمة كتحديد
 (.2017، التعميـ )حيمر

كالتفكير عامة كالتفكير العممي تحديدان نشاط أك سمكؾ إنساني يرتبط ظيكره ككجكده بمجمكعة مف 
القكة المحركة كالمنشطة لجميع أنكاع السمكؾ اإلنساني، كبالتالي يمكف  الدكافع كالحاجات، فالدكافع تعد

دافعية مف الناحية التربكية بأنيا ضركرة ميمحة ال بد مف كجكدىا لحدكث التعمـ، بؿ لتنميتو النظر إلى ال
كانطبلؽ ىذه الطاقة داخؿ المتعمميف ييسيـ في رفع  ،كتطكيره عند المتعمميف باعتبارىا طاقة كامنة

لى اكتساب معارؼ كميارات جديدة معقدة، كما تمكنيـ مف التص دم مستكل األداء كتحسينو، كا 
لتحديات الحياة كمكاجيتيا بصكرة جديدة كغير مألكفة لغيرىـ، كىذا بدكره ينمي طرؽ فعالة في معالجة 

 (.2017 ف في العممية التربكية )حيمر،معمكمات التي يحصؿ عمييا المتعممك ال
تزكده كتكفير البيئة اإلبداعية لممتعمـ ال تعممو ما يفكر فيو كلكنيا تساعده عمى كيفية التفكير، كما 

بالدافع لكي يصبح باحثان صغيران مف خبلؿ قراءاتو كبحثو المستمر كخبرات الحياة التي يمر بيا، فيي 
تمكنو مف تنمية بنيتو المعرفية كما تزكده بخبرات تثير انتباىو، كتعميمات يمكنو تطبيقيا في الحاضر 

 (.1995 كالمستقبؿ )إسماعيؿ كجابر،
بعادة اإلبداع كالتجديد أنيـ يتعاممكف مع عدد كبير مف البدائؿ،  كمف سمات األفراد الذيف يتمتعكف

كيبحثكف عف أفكار جديدة غير معركفة مف قبؿ، كيظيركف استعماالت جديدة ألشياء معركفو مدفكعيف 
حاكليف تصكر حمكؿ لممشكبلت التي يكاجيكنيا بطريقة مختمفة كصكالن إلى بدكافع داخمية ذاتية م
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قدرة الفرد عمى رؤية عمى أفكار اآلخريف، فاإلبداع يبيف يكؿ مف خبلؿ انفتاحيـ الجماؿ كاختراؽ المج
 (.2015 األحداث أك المشكبلت كتصكر حمكؿ ليا مف أبعاد مختمفة )الرابغي،

افرت لديو عكامؿ اإلبداع، كلمدافعية أثر كبير عمى اإلبداع، كالشخص الذم لديو دافعية داخمية كتك 
يع عممو سكاء أكاف عمبلن فنيان أـ خطة أـ إلظيار العمؿ اإلبداعي الذم يستطة فتدفعو الدافعية الداخمي

يصاحب الدافعية انفعاالت كتكتر نفسي كال يستقر الفرد الذم يتعرض ليذه االنفعاالت إال ابتكار، إذ 
يـ فراد كتنمية تفكيرىـ بطريقة عممية كتنمية دافعيتاإلبداعي، لذا يجب االىتماـ باأل بإنجاز العمؿ

 (.2004اإلبداعية )اليكيدم، 
كبناءن عمى ذلؾ ارتأت الباحثة ضركرة التعرؼ عمى التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة 

 الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس.
 

 مشكمة الدراسة 2.1
عميمية التعممية، يشيد النظاـ التعميمي عممية تطكر كاسعة كمتسارعة، مما يتتطمب تطكير العممية الت

التحديات كلمتفكير أثر كبير في حياة المتعمميف فيك يعمؿ عمى إنعاش عقكليـ كيدربيـ عمى مكاجية 
نو يدفعيـ إلى مسايرة االنفجار كالتطكر التكنكلكجي كحؿ المشكبلت التي يكاجيكنيا، باإلضافة إلى أ

افعية المتعمميف اإلبداعية لمخركج بطرؽ غير معركفة مف قبؿ، كقد يككف لذلؾ أثر كبير في زيادة د
بكؿ ما ىك جديد كغير مألكؼ، كأرادت الباحثة بيذه الدراسة أف تبيف أىمية التفكير العممي كلفت 

كىذا ما الحظتو الباحثة  ،كثير مف المعمميف كالتربكييفالمعركفة لدل غير لى دافعية اإلبداع االنتباه إ
 مما يدؿ عمى ات كمكاضيع ذات عبلقة بالمكضكع،دراس كبحثيا عفخبلؿ تحكيميا ألدكات الدراسة 

في  ندرة كشح الدراسات ذات العبلقة الكثيقة بدافعية اإلبداع، كحتى يتـ االستفادة مف ىذه الدراسة
كتطكير إمكانياتيـ كقدراتيـ الفكرية  مف طمبة الصؼ العاشر كغيرىـ مف الطمبة تدريس المتعمميف

العاشر يمثؿ مرحمة انتقالية لممتعمـ مف المرحمة األساسية إلى المرحمة  كاإلبداعية، ال سيما كأف الصؼ
في تطكير ، لذلؾ الثانكية، كفيو تحديد مصير لو يتجمى في اختياره لمتخصص الذم يرغب بو كيريده، 

التفكير العممي وعالقتو بدافعية اإلبداع لدى طمبة درجة متعرف إلى لىذه الدراسة نسعى بالتحديد 
 اشر األساسي في مديرية نابمس.الصف الع
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 أسئمة الدراسة3.1 
 نابمس؟ تربية درجة التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةما  :السؤال األول
 تربية التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تختمؼ درجاتىؿ  :السؤال الثاني

 ؟(مدرسة، التحصيل في العلوم في الصف التاسع)الجىس، مكان ال نابمس باختبلؼ
 ؟نابمس تربية ما درجة دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية: السؤال الثالث 

 تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية ىؿ تختمؼ درجات: رابعالسؤال ال
 ؟(ة، التحصيل في العلوم في الصف التاسع)الجىس، مكان المدرس نابمس باختبلؼ

دافعية اإلبداع لدى طلبة  ه درجات التفكير العلمي ودرجاتبي رتباطيةعبلقة االالما  :خامسالسؤال ال

 ؟وابلس تربية الصف العاشر األساسي في مديرية
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 في ≥ α) (0.05 لةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال الفرضية األولى:

 تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل
 تعزل لمتغير الجنس.نابمس 

 في ≥ α) (0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات  الفرضية الثانية:
 تربية األساسي في مديريةمتفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر المتكسطات الحسابية ل

 نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة.
 في ≥ α) (0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات  :لثةالفرضية الثا

 تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل
 صؼ التاسع.نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمـك في ال

 في ≥ α) (0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات  :رابعةالفرضية ال
 تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

 نابمس تعزل لمتغير الجنس.
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 في≥ α)  (0.05 داللةداللة إحصائية عند مستكل الال تكجد فركؽ ذات  :خامسةالفرضية ال
 تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

 نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة.
 في ≥ α) (0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات  :سادسةالفرضية ال

 تربية الصؼ العاشر األساسي في مديريةدافعية اإلبداع لدل طمبة المتكسطات الحسابية ل
 نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمـك في الصؼ التاسع.

 بيف ≥ α) (0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عبلقة ارتباطيو ال تكجد :سابعةالفرضية ال
 يريةمد لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في دافعية اإلبداعكدرجات  التفكير العممي درجات
 .نابمس تربية

 

 أىداف الدراسة 5.1
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 نابمس. تربية درجة التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية التعرؼ إلى .1
في الصؼ  )الجنس، مكاف المدرسة، التحصيؿ في العمكـ التعرؼ إلى دكر بعض المتغيرات .2

 نابمس. تربية مبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالتفكير العممي لدل ط درجاتفي  (التاسع
 نابمس. تربية ي في مديريةدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسدرجة التعرؼ إلى  .3
في الصؼ  )الجنس، مكاف المدرسة، التحصيؿ في العمكـ التعرؼ إلى دكر بعض المتغيرات .4

 نابمس. تربية اشر األساسي في مديريةدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ الع درجاتفي  (التاسع
دافعية اإلبداع لدل طمبة درجات التفكير العممي ك  لى العبلقة االرتباطيو بيف درجاتالتعرؼ إ .5

 نابمس. تربية الصؼ العاشر األساسي في مديرية
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 أىمية الدراسة 6.1
 تبرز أىمية الدراسة مف خبلؿ ما يأتي:

 
 األىمية النظرية أواًل:
في التعرؼ أكثر إلى ميارات التفكير العممي  مف نتائج ىذه الدراسة إلستفادةلممعمميف ا مجاؿتفتح ال -

 كدافعية اإلبداع.
 تساعد ىذه الدراسة الطالب في زيادة قدرتو عمى تنمية تفكيره العممي كزيادة دافعيتو اإلبداعية. -
كأثره عمى تعمـ الطمبة  المشكبلت،زيادة كعي المعمميف بأىمية التفكير العممي كخطكاتو في مكاجية  -

 المعمكمات فترات طكيمة.كاستبقاء 
خاص لقياس خطكات التفكير العممي لدل لـ يسبؽ استخدامو مف قبؿ  مف نكعو تكفير اختبار جديد -

 ، ككذلؾ تساعد في تكفير مقياس خاص بدافعية اإلبداع.الطمبة
 

 ثانيًا: األىمية التطبيقية
ج مف نتائج ىذه الدراسة مف خبلؿ تزكيد المناىج بتماريف تساعد عمى تنمية يستفيد مصممكا المناى -

 كتطكير التفكير العممي كدافعية اإلبداع لدل الطمبة.
كير العممي لدل الطمبة، كزيادة قدرتيـ عمى مكاجية التحديات التفمستكل تفيد ىذه الدراسة في رفع  -

 .كالصعكبات العممية كالحياتية
 راسة في تطكير التفكير العممي كدافعية اإلبداع لدل الطمبة.تساىـ ىذه الد -
 

 حدود الدراسة 7.1
 نابمس. تربية طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديريةالحدود البشرية:  -
 مديرية نابمس. المدارس الحككمية فيالحدود المكانية:  -
 .2018/2019لعاـ الدراسي الفصؿ الثاني مف االحدود الزمانية:  -
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 مصطمحات الدراسة 8.1
ىك عممية يعالج الفرد مف خبلليا بيانات معينة بتذكرىا كمعالجتيا كاستنباط بعض األحكاـ  التفكير:

في ضكئيا، كىك بذلؾ يقكـ بنشاط عقمي بيدؼ فيـ المكاقؼ باستخداـ خبراتو كمعمكماتو 
 .(2018ؼ )زىراف، السابقة بجانب المعمكمات الجديدة في المكاق

 : بأنو نشاط عقمي يقكـ بو الفرد لمكصكؿ إلى المعرفة كمكاجية مشكبلت الحياة اليكمية.ويعرف إجرائيا
 

مجاالت الحياة اليكمية كمبني عمى مجمكعة  تفكير منظـ ىادؼ، يستخدـ في سائر ىك التفكير العممي:
ظكاىر كاألحداث كالكشؼ عف مف المبادئ التي يستخدميا الفرد كتمكنو مف فيـ كتفسير ال

 (.2013 أسبابيا )نكاكره،
في استقصاء المشكبلت  بأنو نشاط عقمي يمارسو طمبة عينة الدراسة )الصؼ العاشر( ويعرف إجرائيا:

، كيقاس بالدرجة العممية كحميا كفي التعامؿ مع ما يكاجيو مف مشكبلت في حياتو اليكمية
اختبار التفكير العممي الذم أيعد خصيصان  التي يحصؿ عمييا طالب/ة الصؼ العاشر في

 .ليذه الدراسة
 

ىي قكة داخمية تحرؾ قدرات المتعمـ كتكجو سمككو نحك تحقيؽ الغايات بشكؿ مستمر )صالحة  الدافعية:
 (.2018كجبر، 

 قكة ذاتية داخمية تكجو سمكؾ الفرد كتحركو لتحقيؽ ىدؼ معيف يككف بحاجو إليو. بأنيا وتعرف إجرائيا:
 
 (.2017ىك القدرة عمى إنتاج أك تطكير أصمي لعمؿ، أك فكرة، أك نظرية، أك تقنية )التؿ،  بداع:اإل

 اإلتياف بكؿ ما ىك جديد كغير مألكؼ. بأنو ويعرف إجرائيا:
 

ىي الحاجة إلى الكفاءة كالجدة في النشاط اإلبداعي، أم تستثار دافعية الفرد اتجاه  دافعية اإلبداع:
مكاناتو في أفعاؿ تجعمو يرل نفسو أشياء تتيح لو است بنشاطات خاصة ذات عماؿ قدراتو كا 

 (.2017قيمة كتشكؿ مصدرا مختمفا لئلبداع لديو )المكسكٌم كالخزاعٌي، 
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بأنيا القكة الداخمية المحركة لقدرات الفرد لخمؽ أفكار غير مألكفة كاإلتياف بكؿ ما ىك  وتعرف إجرائيا:
يكاجيكنيا لحؿ المشكمة التي  طمبة أفراد عينة الدراسة بةرغ ، كما أنيا القكة التي تثيرجديد

كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب/ة الصؼ العاشر في مقياس  بأكثر مف طريقة
 .دافعية اإلبداع الذم أعد خصيصان ليذه الدراسة

 

لنظاـ كذلؾ حسب ا ىـ الطمبة الذيف أنيكا دراسة تسع صفكؼ دراسية طمبة الصف العاشر األساسي:
كيجمسكف عمى مقاعد الدراسة في  ان ( عام16-15كتتراكح أعمارىـ بيف ) ،التربكم الفمسطيني

 نابمس. تربية المدارس التابعة لمديرية
 

ىي كحدة إدارية ضمف التقسيـ اإلدارم لمحافظة نابمس حيث تعتبر نابمس إحدل  نابمس: تربية مديرية
 تربية منطقة تابعة لمديرية 36قرية منيا  56اكبر المدف الفمسطينية كأىميا مكقعا كتضـ 

نسمة حسب تقديرات جياز اإلحصاء الفمسطيني لعاـ  388321نابمس  كيقدر عدد سكانيا 
 باإلضافة إلى اعتبارىا عاصمة شماؿ الضفة الغربية. 2017
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

بلن لئلطار النظرم لمكضكع الدراسة الخاص بالتفكير العممي كدافعية يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان مفص
اإلبداع، كمف ثـ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات العبلقة بالتفكير العممي كالدافعية كاإلبداع كتـ 

 عرضيا مف األحدث إلى ألقدـ.

 اإلطار النظري 1.2

 التفكير 1.1.2

مركبة مف القكل العقمية كاإلدراكية كالقكل االنفعالية كالكجدانية،  إف الطبيعة البشرية تتككف مف فطرة
فٌ  القكل العقمية كالتي تشكؿ أحد المككنات الفطرية لجبمة  كالقكل الجسمية كالقكل االجتماعية، كا 

اإلنساف تكجد معو منذ فترة تككينو في الرحـ، كالتفكير فطرة طبيعية في اإلنساف تظير بالفعؿ مع 
يكلكجي، كيمكف لئلنساف أف يعمؿ عمى تحسيف ىذه الفطرة بتفعيؿ التفكير كتطكير مستكاه التطكر الب

 (. 2011عف طريؽ تعمـ أساليب التفكير كمنيجيتو)العياصرة، 

كالتفكير ليس مصطمحان جديدان في الحياة البشرية، بؿ تمتد جذكره إلى أعماؽ التاريخ اإلنساني، كبو 
ت القديمة، ففي الحضارة اإلغريقية نشأت الفمسفة كترعرعت بفضؿ تمكف اإلنساف مف بناء الحضارا

االىتماـ بالتفكير، فيذا سقراط يعمـ تبلميذه عف طريؽ الحكار كالمناقشة لبمكغ المعرفة، كتبعو أفبلطكف 
كأرسطك في حث تبلميذىـ عمى اإلمعاف بالفكر الفمسفي، كنشأت الفمسفة اإلغريقية التي أثرت بشكؿ 

 (.2015كر اإلنساني كالمعرفة في مجاالتيا المختمفة )جامعة القدس المفتكحة، عميؽ في الف



 

11 
 

ببل شؾ إسياما كاضحا في الحضارة البشرية  اكجاء العمماء كالفبلسفة العرب كالمسممكف الذيف أسيمك  
في مجاالت الفمسفة، الطب، الفمؾ، كالرياضيات كغيرىا، فاستفادكا مف الحضارة اإلغريقية كأفادكا 

حضارة األكركبية الحالية كذلؾ بنقؿ عمكميـ كمعارفيـ إلى أكركبا في مطمع عصر النيضة، كتكالت ال
بعض نتيجة اإلسيامات المتتالية عمى  بعضياالعمـك المختمفة بحيث اعتمدت الحضارات كازدىرت 

ـ عبر القركف لبني البشر، فما نراه اليكـ مف حضارة كفكر كمعرفة نتيجة طبيعية لمفكر اإلنساني المتراك
الطكيمة الماضية، كما كاف ما كصمنا إلية اليكـ لكال ارتقاء التفكير كجيكد المفكريف )جامعة القدس 

 (.2015المفتكحة، 

كالتفكير كظيفة عقمية كعممية معرفية تتـ في أرفع المستكيات العقمية، حيث ينشأ عف ىذا المستكل 
تو الرمزية تمؾ يستخدـ قكل االستدالؿ كالذاكرة كالتخيؿ الرفيع معرفة منسقة منظمة، كالتفكير في عمميا

كالتصكر، كلعؿ أىـ ما يميز التفكير عف الكظائؼ العقمية األخرل ىك أنو ال يتقيد بحدكد الزماف 
ؿ الحكاس )إبراىيـ، كالمكاف، إذ يستطيع الفكر أف يخترؽ المسافات كأف يتصكر مكاقؼ ليست في متناك 

ية مستمرة ال تتكقؼ كال تنتيي طالما اإلنساف في حالة يقظة، كىك عممية عمم(. كيعد التفكير 2005
يقكـ بيا الفرد بيدؼ الحصكؿ عمى حمكؿ مؤقتة أك دائمة لمكاجية مشكبلت كصعكبات معينة )أبك 

 (.2013مرؽ، 

كـر كنبدأ بالتفكير عندما نجيؿ ما الذم يجب عممو بالتحديد، كالتفكير مفيكـ مجرد كالعدالة كالظمـ كال
كالشجاعة، ألف النشاطات التي يقكـ بيا الدماغ عند التفكير غير مرئية كغير مممكسة، كما نشاىده 
كنممسو في الكاقع الفعمي ما ىك إال نكاتج فعؿ التفكير سكاء أكانت بصكرة مكتكبة أـ منطكقة أـ حركية 

 (.2011)عبكم، 
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 ماىية التفكير 1.1.1.2

كؿ ماىية التفكير كتندرج ( مجمكعة مف الحقائؽ المتعددة ح2016(، كغزاؿ )2015) حدد العطار
 كاآلتي:

 التفكير خاصية إنسانيةأوال: 

التفكير خاصية لئلنساف يتميز بيا عف غيره مف الكائنات، كبالتفكير تككف إنسانية اإلنساف فيك  يعد
 شكبلت كقضايا بحثان لو، فيك دائـ التفكير فيما حكلو مف م صية جكىرية لئلنساف كعممية مبلزمةخا

عمى اإليجاد كاإلبداع، كأفعاؿ البشر  عف حمكؿ مناسبة ليا، كالتفكير غير محدكد طالما اإلنساف قادران 
 لو. القائمة عمى التفكير تشيد عمى ذلؾ فيي استكلت عمى العالـ كأصبح مسخران 

 التفكير مفيوم معقدثانيا: 

تشابية تعكس الطبيعة المعقدة لمدماغ، حيث يقكد التفكير مفيكـ معقد ينطكم عمى أبعاد كمككنات م
إلى نتاجات مختمفة، كيتضمف نشاطات كعمميات كاستراتيجيات عقمية كأشياء متعددة يستخدميا الفرد 
في أدائو كتعاممو مع الميمات، كتختمؼ نشاطات التفكير حسب قدرة الفرد عمى القياـ بيذه العمميات 

 كالنشاطات.

 ونشاط عقمي التفكير عمميةثالثا: 

ف كاف ىناؾ اختبلؼ في تحديد كظيفة ىذه العممية أك النشاط،  التفكير ىك عممية أك نشاط عقمي كا 
كىك عممية كاعية ال تتـ بمعزؿ عف البيئة، فيك يستخدـ الرمكز محؿ األشياء كاألحداث، أك قد يستخدـ 

 و جعؿ الحياة ذات معنى.نشاطا في اتخاذ قرار أك حؿ مشكمة أك محاكلة فيـ مكضكع حتى يتسنى ل

 : التفكير عممية تنظيم وعالقةرابعا

عممية التنظيـ كالعبلقة مف أىـ التنظيـ المعرفي، كالتفكير يعد  ينتمي التفكير إلى أرفع مستكيات
العناصر الجكىرية في محتكل التفكير، إذ يصعب فيـ نشاطات التفكير دكف فيـ كتفسير عمميات 

دراؾ العبلقة بيف عناصر المكقؼ أك المكضكع المراد فيمو، أك بيف مككنات التنظيـ المعرفي كعممية إ
 أجزاء المشكمة المراد حميا.
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 التفكير عممية ترتبط بالمشكالتخامسا: 

يذكر عمماء النفس أف التفكير مرتبط بكجكد مشكمة، كالمشكمة ال تكجد إال إذا كجد الفرد في مكقؼ 
صعكبة تمنعو مف تحقيؽ غرضو،  أكيكجد ىناؾ عائؽ محدد ككاف لو غرض يكد الكصكؿ إليو ك 

 في مكقؼ معيف. مؿ العقؿ عمى المشكمة التي يكاجييافالتفكير يحدث عندما يع

 أدوات التفكير 2.1.1.2

 (:2013تشتمؿ أدكات التفكير عمى مجمكعة مف المفاىيـ نمخصيا في )العامكدم، 

في أذىاننا مف جميع الكيفيات الحسية،  تمثؿ الصكرة الذىنية صكرة األشياء الصورة الذىنية: .1
 كقد تككف الصكرة الذىنية لدل اإلنساف كاضحة كقد تككف مطمكسة التفاصيؿ.

دة في مجتمع ما تؤثر في طريقة التفكير عند ئالتفكير ىك كبلـ باطف كالمغة السا المغة: .2
 اإلنساف.

عنى كاحد قائـ عمى لمجمكعة مف الخبرات في فكرة كاحدة أك م ان كتمثؿ تمخيص المفاىيم: .3
 التصنيؼ كالتعميـ.

 يم في إحداث عممية التفكيرالعوامل التي ُتس 3.1.1.2

تتعدد العكامؿ التي تشترؾ في إحداث عممية التفكير عند األفراد كتشتمؿ عمى عكامؿ داخمية ذاتية 
كالنمك  تكجد في الذات المفكرة تتضمف العكامؿ البيكلكجية ) الدماغ البشرم، كاألجيزة الحسية،

الجسمي(، كالجكانب النفسية )الحكافز، كالحاجات، كاالستعداد، كالميكؿ(، كالجكانب الكجدانية العاطفية، 
كالجكانب كالعمميات العقمية كالنمك العقمي، كما تشتمؿ عمى عكامؿ خارجية تكجد في البيئة التي يعيش 

 (.2015عطار، فييا الفرد تتضمف المثيرات كاليدؼ، أك الغرض أك المشكمة )ال

 مستويات التفكير 4.1.1.2

أف مستكل التعقيد في التفكير يرجع بصكرة أساسية إلى مستكل الصعكبة ( 2006ذكر معمار )
 كالتجريد في الميمة المطمكبة أك ما ييعرؼ بالمثير، كيقسـ التفكير إلى مستكييف ىما:
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 التفكير األساسي أو ذو المستوى األدنىأوال: 

) اكتسابيا، كتذكرىا(، كالمبلحظة كالمقارنة  األساسي عددا مف الميارات منيا المعرفةيتضمف التفكير 
كالتصنيؼ، كىي ميارات مف الضركرم إجادتيا قبؿ أف يصبح االنتقاؿ ممكنا لمكاجية مستكيات 

، أم ىي ميارات تتطمب التطبيؽ اآللي الركتيني لممعمكمات المكتسبة سابقان مثؿ التفكير المركب
 .اع المعمكمات المخزنة في الذاكرة كاالىتماـ باألرقاـ في القكانيف المستعممة سابقان استرج

 : التفكير المركب أو ذو المستوى المركبثانيا

التفكير المركب ال يمكف تحديد خط السير فيو بصكرة كافية بمعزؿ عف عممية تحميؿ المشكمة، كىك 
متعددة، كما أنو يتضمف إصدار حكـ، كيستخدـ مركبة أك  حمكالن تفكير يحتاج إلى مجيكد كيشمؿ 

 .، أم أنيا تتطمب مف الطمبة االستنتاج كتحميؿ المعمكماتمعايير متعددة

 أنماط التفكير 5.1.1.2

متنكعة كمتعددة لمتفكير  ( أنماطان 2018( كالبينساكم )2017( كاألغا )2003مف سعادة )ذكر كؿه 
 منيا: حكلو فيما يحقؽ أىدافو كفيما يمي بعضان كمات الفرد أف يتعامؿ مع المعميتمكف كذلؾ حتى 

 :ىك التفكير القائـ عمى مجمكعة مف الميارات لمكصكؿ لحؿ مشكمة ما. التفكير العممي 
 :ىك التفكير الذم يعتمد عمى مناقشة المكضكعات كاستخبلص النتائج كمف ثـ  التفكير الناقد

 تقكيميا بشكؿ عممي.
 :التي يتـ فييا تشكيؿ المفاىيـ بناءن عمى الخبرة أك بناءن عمى مفاىيـ ىك العممية  التفكير المجرد

 أخرل.
 :ىك التفكير الذم يعمؿ عمى حؿ مشكمة في أم مكقؼ بطريقة جديدة كبعيدة  التفكير اإلبداعي

 عف النمطية.
 :ىك التفكير الذم يعتمد عمى التجربة كالبيانات المأخكذة مف  التفكير التجريبي أو اإلمبريقي

 مبلحظة العممية.ال
 :استنتاج صحة حكـ معيف مف أحكاـ معينة. التفكير االستداللي 
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 :عناصر ثانكية  إلىىك التفكير الذم يقكـ فيو الفرد بتجزئة المادة التعميمية  التفكير التحميمي
دراؾ ما بينيا مف عبلقات كركابط.  أك فرعية كا 

 :سباب كالعمؿ كراء حدكث النتائج.ىك التفكير الذم يستخدـ لمعرفة األ التفكير المنطقي 
 :ىك إسقاط ذىني لمفرد حكؿ مفاىيمو كمعتقداتو مف أجؿ الكعي بالمعاني  التفكير التأممي

 الجديدة لمخبرات كاشتقاؽ ما يساعده عمى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
 :داع.ىك تفكير يتسـ بالخمكؿ كالنمطية الميطمقة كعدـ المركنة كاإلب التفكير التسمطي 
 :ىك تفكير يقـك عمى ربط أفكار الفرد بركابط غير حقيقية أكىاـ. التفكير الخرافي 

 كعمى الرغـ مف التعدد الكبير ألنماط التفكير اختارت الباحثة التفكير العممي كمتغير تابع في دراستيا.

 

 التفكير العممي 2.1.2

ركرة تفكير العمماء، فالعاًلـ يفكر في أغمب بناء العمـ يعمك طابقان فكؽ طابؽ كالتفكير العممي ليس بالض
األحياف بمشكمة متخصصة منتمية إلى ميداف ال يستطيع غير المتخصص أف يخكضو كيستخدـ لغة 
متخصصة في تفكيره كفي التعبير عنو يستطيع أف يتداكليا مع غيره مف العمماء، كىي لغة 

ز عمى حصيمة ضخمة مف المعمكمات، اصطبلحات كرمكز متعارؼ عمييا بينيـ، كتفكير العالـ يرك
كيفترض مقدمان كؿ ما تكصمت إليو البشرية طكاؿ تاريخيا الماضي في ذلؾ الميداف المعيف مف مياديف 

 (.2017العمـ )زكريا، 

أما التفكير العممي الذم نقصده فبل ينصب عمى مشكمة متخصصة بعينيا، أك حتى عمى مجمكعة 
مف التفكير المنظـ العمماء، كلكف ما نكد أف نتحدث عنو ذلؾ النكع محددة مف المشكبلت التي يعالجيا 

ستخدمو في شؤكف حياتنا اليكمية، أك في النشاط الذم نبذلو حتى نمارس أعمالنا الذم يمكف أف ن
المينية المعتادة، أك في عبلقاتنا مع الناس كمع العالـ المحيط بنا، فيذا النكع مف التفكير ىك الذم 

ننا مف حصيمة العمؿ الشاؽ الذم قاـ بو العمماء كما زالكا يقكمكف بو، مف أجؿ اكتساب يبقى في أذىا
 (.1978المعرفة كالتكصؿ إلى حقائؽ األشياء )زكريا، 
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 تعريف التفكير العممي 1.2.1.2
مدل كاسع مف الممارسات كالعمميات العقمية كالحركية كالنفسية التي يقكـ بيا الفرد التفكير العممي 

منطقي كمنظـ كمترابط، كيعكس مف خبلليا كجكد قدرات لديو بحيث تمكنو ىذه القدرات مف  بشكؿ
(. كييعرؼ أيضان بأنو: طريقة لمبحث عف الحقيقة في 2011اكتشاؼ المعرفة العممية كتبريرىا )قباجة، 

دليؿ أك مكقؼ مف المكاقؼ كفي النظر إلى األمكر نظرة تعتمد أساسان عمى العقؿ كالبرىاف المقنع بال
 (.2017التجربة )عبكد، 
( بأنو منيج أك طريقة منظمة يمكف استعماليا في حياتنا اليكمية، كىك ليس تفكيران 2016كتعرفو رشيد )

متخصصان بمكضكع معيف بؿ يمكف تكجييو في معالجة جميع المكضكعات، كيقكـ التفكير العممي 
 ة كغير منطقية.عمى أساس تنظيـ األفكار استنادا إلى عدة مبادئ منطقي

( فيقكؿ إف التفكير العممي ىك ذلؾ النمط مف التفكير الذم يعتمد عمى األسمكب 2003أما سعادة )
العممي أك كجيات النظر العممية مثؿ الكاقعية كااليجابية كالتربكية كالطبيعية كالتجريبية. كتعرفو القرشي 

مية كالسببية، كالتي تسمح بالتأمؿ كالنقد ( بأنو منظكمة النشاط العقمي القائمة عمى أسس الحت2008)
 كالتفسير مف أجؿ الكصكؿ إلى اليقيف.

 أسس التفكير العممي 2.2.1.2

 يقـك التفكير العممي عمى عدد مف األسس كأىميا:

 األسس الفمسفية لمتفكيرأوال: 

عد الفمسفة منذ القدـ بالتفكير كما أف التفكير نفسو كاف كسيمتيا، كت ان فكري ان نتاجارتبطت الفمسفة بكصفيا 
ممكة العمكـ كافة كفي السياؽ الفمسفي استخدـ التفكير عمى أنو اتخاذ مكقؼ مف اليدؼ، كعمى 
المشاىد أف يكشؼ الحقيقة عف طريؽ ذلؾ التفكير، كمف ىنا فقد ارتبطت الفمسفة بالتفكير ارتباطان كثيقان 

( كغيرىـ يؤثركف في Baconيككف )( كبJamesاألمر الذم جعؿ عددان مف العمماء أمثاؿ جيمس )
أنماط تفكيرنا حتى اليكـ، ألنيـ ترككا لنا فكران عمميان كفمسفيان عظيمان كاستخدمكا أنماطان مف التفكير 
محددة تمكنكا مف خبلليا تحقيؽ الكثير لمبشرية، فاالىتماـ بتعميـ التفكير اليكـ لو أساس فمسفي عميؽ 

ما في تطكير الفكر اإلنساني، كما نحف عميو اليكـ مف عمكـ ك  تلجذكر كأعطى ثماران كمنجزات أسيما
ت في مجمميا مف فراغ، بؿ كانت ثمرة جيكد إنسانية متراكمة استند سنصؿ إليو في المستقبؿ لـ تأتً 

 (.2015شكالو كأنماطو المختمفة )جامعة القدس المفتكحة، إلى تكظيؼ التفكير بأ
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 : األسس النفسية لمتفكيرثانيا

مـ النفس منذ نشأتو بدراسة التفكير كلكف جاءت إسياماتو في دراسة أنماط التفكير كمياراتو اىتـ ع
دراؾ، متأخرة، كلعؿ أكؿ محاكلة جادة كانت تمؾ التي ىدفت إلى تقصي البينى التي يتككف منيا اإل

ت اءن عمى ذلؾ أخذنو يتككف مف اإلحساسات كالمدركات الحسية كبنحيث نظر إلى اإلدراؾ عمى أ
شكاالن متعددة منيا: عمـ النفس الجشطالتي، كالمدرسة السمككية، كنظرية معالجة دراسة التفكير أ

المعمكمات، كالقياس السيككمترم، كبالتالي فإف الفمسفة كعمـ النفس أسيما بشكؿ كاضح كممحكظ في 
كد عمى أىمية طبيعة كأكدا عمى ضركرة تعميـ التفكير داخؿ الغرفة الصفية، فالفمسفة تؤ  ،دراسة التفكير

التفكير، في حيف يفسر عمـ النفس ما يجرم مف عمميات في ىذا التفكير، كبالتالي فاف التكامؿ بيف 
الفمسفة كعمـ النفس كاضح كجمي ألف الفمسفة اىتمت بطبيعة التفكير كدكره في السمكؾ اإلنساني في 

 (.  2015)جامعة القدس المفتكحة، حيف ييتـ عمـ النفس بالعمميات اإلدراكية أم عمميات التفكير 

 أىداف التفكير العممي 3.2.1.2

تنكعت أىداؼ التفكير العممي كيجب عمى المعمـ أف يككف عمى عمـ كدراية بيا حتى يتمكف مف تنمية 
تفكير طمبتو كيصبح تفكيرىـ يستند إلى أسس عممية لذلؾ يجب تنمية تفكيرىـ منذ الصغر، كييدؼ 

يـ كاستيعاب مناىج العمكـ ففي كثير مف األحياف يدكر في أذىاف الطمبة بعض التفكير العممي إلى ف
ف استثمار شغؼ الطمبة باإلجابة عف اجكف إلى تفسير ليا، كعمى المعمميالحكادث الطبيعية التي يحت

أسئمتيـ بطريقة عممية كتييئة الجك كالمناخ المناسب ليـ لمتعرؼ عمى أسباب ىذه الحكادث مع ضركرة 
و سمككيـ في العديد مف المكاقؼ الحياتية عمى أساس ة بتككيف مدركات عممية عامة لتكجييالعنا

األسمكب العممي في التفكير، كذلؾ ألف التفكير السميـ ييبنى عمى الحقائؽ الصحيحة، كبالتالي فإف فيـ 
المناىج كاستيعاب مناىج العمكـ ييسيـ في مساعدة الطمبة عمى اكتساب معمكمات يمكف تكظيفيا في 

 كبالتالي استخداـ األسمكب العممي في ،الدراسية األخرل، كتنمية عمميات كميارات التفكير العممي
في اكتساب الميكؿ كاالىتمامات العممية المناسبة لممستكل العقمي التفكير، باإلضافة إلى إسياميا 

ف منيـ )بف سمماف، المسممك تقدير جيكد العمماء كخاصة لمطمبة كىذا يساعدىـ في تذكؽ العمـ كثماره ك 
2011.) 
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( أف إدراؾ الطمبة لممفاىيـ العممية مف كاقع البيئة ىدفان أساسيان مف أىداؼ 2004كيرل مصطفى )
التفكير العممي، حيث تبدأ لدل طمبة المرحمة االبتدائية عممية إدراؾ المفاىيـ العممية مف خبلؿ 

بإمكانيـ الحصكؿ عمى المعمكمات كالحقائؽ العممية الظكاىر التي يشاىدكنيا كالمحيطة بيـ، كما أنو 
مف خبلؿ التجارب العممية التي يقكمكف بإجرائيا بأنفسيـ داخؿ مختبرات المدرسة، أك مف مصادر 
التعمـ المختمفة كالتي تككف ذات حيكية كتأثير أكبر، لذلؾ يجب أف تككف الدركس العممية قائمة عمى 

قيقة كالتجريب العممي كالنشاط الذاتي الذم يككف برغبة كاىتماـ مف المشاىدة الشخصية كالمبلحظة الد
 الطمبة.

( أف تكجيو السمكؾ الفردم كاالجتماعي لمطمبة مف أىداؼ التفكير العممي، 2011كأضافت بف سمماف )
حيث يجب أف يحرص المعممكف في المدارس في مرحمة التعميـ األساسي عمى مساعدة الطمبة في 

كميارات التفكير العممي، ألنو مف الضركرم تكجيو سمكؾ الطمبة تكجييان سميمان عمى اكتساب عمميات 
أساس فيـ البيئة التي يعيشكف فييا، كىذا بدكره يؤدم إلى تطكير المجتمع كتقدمو، لذلؾ يطالب 

بصكرة متكاممة كمتماسكة،  سية حتى يتحقؽ لدل الطمبة تفكير عمميالمربكف بتطكير المناىج الدرا
تعمؿ ىذه المناىج عمى تنمية االتجاىات العممية لدل الطمبة مف خبلؿ البحث عف المعمكمات  بحيث

بكاسطة األنشطة مف مصادر تعمـ عممية متعددة، كالتحقؽ مف صحة المعمكمات التي يحصمكف عمييا 
بداء الرأم إال بعد جمع العممية، كما كتيس األدلة العممية يـ في التٌركم كعدـ التسرع في اتخاذ القرارات كا 

 الكافية.

 ُمسممات التفكير العممي 4.2.1.2

 (:2000)المجبر،  يستند التفكير العممي إلى مجمكعو مف الميسممات كمف ضمنيا

 أك حادثة سببان أدل إلى حدكثيا. التسميـ بمبدأ السببية، أم أف لكؿ ظاىرة -

 تأكيد الشيء كنقيضو في آف كاحد. التسميـ بمبدأ استحالة -

ـ بأف الحقائؽ كالقكانيف العممية مستقمة عند اإلنساف كال تتأثر بذاتيتو، أم أنيا مكجكدة كالتسمي -
 النظر عف رغباتو. بغض
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بلحظة المكضكعية التسميـ بمكضكعية الحقيقة العممية، فمحؾ الحقيقة العممية ىك التجربة كالم -
 لمكاقع الخارجي

مقبكلة عمى أنيا ف حقائؽ العمـ تعد العممية، أم أباإلضافة إلى التسميـ بنسبية الحقيقة  -
صحيحة تحت ظركؼ معينة، كىي لذلؾ تتطمب مف اإلنساف مكاصمة البحث كالتفكير مف 

 كر البناء المعرفي لمعمـ بأكممو.أجؿ رفع درجة صحة ىذه الحقائؽ كبالتالي تط

أك الكجكد  مف صفات المادة تغير كالتطكر باعتبارىا صفة الزمةكيستند إلى التسميـ بالحركة كال -
المادم، كما كيؤكد التفكير العممي عمى ضركرة تكافر االتجاىات العممية باعتبارىا شرطان 

 لعممي في التفكير.ضركريان لتحقيؽ مكضكعية األسمكب ا

 سمات التفكير العممي 5.2.1.2

ممي مات التفكير الع( عددان مف س2014( كالياشـ )2007( ك عبد العزيز )1978مف زكريا ) ذكر كؿه 
 غيره مف أنماط التفكير كىي كاآلتي: التي تميزه مف

 :إف الحقيقة العممية تأخذ في تغيرىا شكؿ التراكـ أم إضافة الجديد إلى القديـ، حيث  التراكمية
ىـ كيكمؿ لباحثكف الذيف سبقكه، فيصحح أخطاءينطمؽ الباحث مف النقطة التي تكصؿ إلييا ا

 خطكاتيـ كيقدـ معرفة جديدة.
 نما فات التفكير العممي التنظيـ، أم أمف أىـ ص :التنظيم ننا ال نترؾ أفكارنا حرة طميقة، كا 

نرتبيا بطريقة محددة كننظميا عف كعي، بمعنى أف المعرفة تستند إلى منيج يقيـ عبلقات 
كيبدأ التنظيـ بالمبلحظة القصدية لمظاىرة ثـ تفسير أكلي ليا عمى شكؿ  ،منظمة بيف الظكاىر

تحقؽ مف صحتيا عف طريؽ التجريب كمف ثـ االستعانة بالقكانيف اإلجرائية فرضيات ثـ ال
 المتعددة كتضمينيا في نظرية كاحدة.

 :أم البحث عف األسباب المادية لمظاىرة بأساليب متقدمة، ألنو إذا عيرؼ  البحث عن األسباب
ال إذا استيدؼ السبب بطيؿ العجب، كال يككف النشاط العقمي لئلنساف عممان بالمعنى الصحيح إ

فيـ الظكاىر كتعميميا، كال تككف الظاىرة مفيكمة بالمعنى العممي إال إذا تكصمنا إلى معرفة 
 أسبابيا.
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 :تتصؼ المعرفة العممية بالشمكؿ الذم ينطبؽ عمى جميع أفراد الظاىرة  الشمولية واليقين
كذلؾ ألف العمـ  ؛ؿ نسبيالمدركسة، كيرتبط بيذا الشمكؿ اليقيف بيا، لكنو ليس يقينان ميطمقان ب
 ضد الثبات، كالحقيقة الكحيدة الثابتة ىي أف جميع الحقائؽ ثابتة.

 :يتسـ التفكير العممي بالدقة كالتجريد أم القدرة عمى التعبير عف الحقائؽ  الدقة والتجريد
باستخداـ الرمكز الكمية الكاضحة كالمتصفة بالدقة، كالباحث العممي يسعى إلى تحديد 

 بدقة كتحديد إجراءاتو بدقة، كالتجريد كسيمة الباحث لفيـ قكانيف الكاقع.المشكمة 
 :كتتمثؿ المكضكعية في البعد عف األىكاء كاألغراض الشخصية كالميكؿ الذاتية  الموضوعية

إلى اشتراؾ أكثر مف شخص في إدراؾ كتسجيؿ  ةعند الحكـ عمى المكاقؼ، باإلضاف
 تقريبان. خصائص ظاىرة ما بنفس الدرجة مف الدقة

 :كيتمثؿ القياس في استخداـ رمكز رقمية في التعبير عف الحكادث أك خصائص  القياس
 األشياء استنادان إلى قكاعد معينة.

 

 خصائص التفكير العممي 6.2.1.2

التفكير العممي ليس تفكيران متخصصان بمكضكع معيف بؿ يمكف تكجييو في معالجة جميع المكضكعات، 
نما ىك منيج أك طريقة منظمة يمكف استخداميا في  كليس لو لغة خاصة بو أك مصطمحات معينو، كا 

 (.2015حياتنا اليكمية، كيقكـ عمى أساس تنظيـ األفكار استنادان إلى عدة مبادئ منطقية )العطار، 

( أف خصائص التفكير العممي تنحصر بالنقاط 2007( كعبد العزيز )2011كيرل كؿ مف العرياف )
 اآلتية:

بحيث يستخدمو الفرد خبلؿ حياتو اليكمية سكاء العبلقات  ـ كليس نشاطان ارتجاليان نشاط منظ .1
 في العمؿ أك غيره. مع العالـ المحيط أك

نشاط ىادؼ كمقصكد كليس نشاطان تمقائيان يكصؿ الفرد إلى الفيـ كتفسير الظكاىر المختمفة  .2
 كالتنبؤ بحدكثيا.

ية كيتضمف المنطؽ كحؿ المشكبلت كالتفكير يتصؼ بالدقة كالضبط كينبثؽ مف المعرفة العمم .3
 بأحداث الحياة اليكمية بشكؿ منظـ كتراكمي.
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نشاط عقمي يقكـ أسمكبو عمى الكاقع كالمشاىدة كالحقائؽ المممكسة كيقكـ عمى التعميـ بمعنى   .4
 أف النتائج كاألحكاـ التي ينتيي إلييا يجب أف ال تقتصر عمى تفسير حالة جزئية كاحدة.

ية يتـ بمكجبيا حؿ المشكبلت أك اتخاذ القرارات مف خبلؿ التفكير المنظـ الذم عممية عقم .5
 يعتمد عمى التجريب كالمبلحظة كالقياس كاالستنتاج كاستخداـ مصادر المعمكمات المختمفة.

 

 وأىميتو التفكير العممي مميزات 7.2.1.2

ؼ بعيدان عف لو خاصية التكي ر مرفنماط التفكير األخرل بأنو تفكييتميز التفكير العممي عف غيره مف أ
رة كالدافعية لمكصكؿ إلى حؿ يـ أيضان في خمؽ جك مف الحيرة الممزكجة باإلثاالجمكد كالتعصب، كييس

في اكتساب الطمبة  ان أساسي ان الفرد مف صعكبات كمكاقؼ في حياتو، كما أف لو دكر  وما يكاجي لجميع
التفكير العممي، باإلضافة إلى أنو يفتح األفؽ أماـ لمميارات العقمية كالنيكض بيا مف خبلؿ خطكات 

رسية، كمما يميز الطمبة لمتنكر عمى مصادر المعرفة المتنكعة كعدـ حصر اعتمادىـ عمى الكتب المد
أنو ال يقتصر عمى المدرسة فقط، بؿ مف الممكف استخدامو في جميع مجاالت الحياة التفكير العممي 

ية الفرد كتنمية شعكره بذاتو، كأنو قادر عمى تحمؿ المسؤكلية المختمفة مما يؤدم إلى صقؿ شخص
 (.2018كاالعتماد عمى نفسو )داكد، 

دم إلى كتكمف أىمية التفكير العممي في نتائجو كثماره، التي تنبثؽ مف آليتو كمنيجو فيك تفكير يؤ 
جيب عف الكقت المناسب، كما أنو تفكير كاضح ال غمكض فيو يي الكصكؿ إلى الحؿ المبلئـ في 

تساؤالت ماذا؟ كلماذا؟ ككيؼ؟ كفي بعض األحياف ال ييدرؾ أىمية التفكير العممي مف لـ يعش ضمف 
أىميتو بالتفكير، كقد ال يستشعر أيضان  منظكمة اجتماعية يفكر أفرادىا عمميان، كمف لـ يتفحص طريقتو

مما  طبيؽ كىذا أمر طبيعينع البعض إال بالت، قد ال يقتب منيجية التفكير العممي يكمان مف لـ يجر 
 (.2014يتطمب المزج بيف الطرح النظرم كالتطبيؽ )الياشـ، 
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 التفكير العمميمكونات  8.2.1.2

دراؾ العبلقات بيف  بو يقكـ التفكير العممي عمى ثبلثة مككنات أساسية أكليا الفيـ كيقصد الربط كا 
التنبؤ كيقصد بو محاكلة الكصكؿ إلى  الظكاىر المراد تفسيرىا كاألحداث التي تبلزميا، كيمي ذلؾ

عبلقات جديدة ليس مف السيؿ التحقؽ مف كجكدىا فعبلن بناءن عمى معمكماتنا الماضية كحدىا، كمف ثـ 
أخيران التحكـ كيقصد بو القدرة عمى ضبط الظركؼ التي تحدد حدكث الظاىرة بشكؿ يحقؽ لنا الكصكؿ 

ىا إف لـز األمر )الشكرم، ير يىرة أك تعديميا أك حتى تغإلى ىدؼ معيف، كيمكف أف يككف بالتحكـ بالظا
2016.) 

 أساليب التفكير العممي 9.2.1.2

نو نشاط معقد في التفكير العممي ليس نشاطان محدكدان أك بسيطان يعبر عف عممية عقمية كاحدة، كلك
 (:2016مف األساليب أىميا )عبد الكريـ كعكيد،  تككينو كلو عدد

 :حؿ الخطكات المتتابعة التي يمر بيا الفرد مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ كتمثؿ  حل المشكمة
 المشكمة التي يكاجييا، كيتطمب مفاىيـ جديدة لتحديد المشكمة كالبحث عف حؿ ليا.

 :كىك عممية تبدأ بالخصكصيات كتنتيي بالعمكميات، لذا فإنيا تصؿ إلى المبادئ  االستقراء
 ة كالحاالت الجزئية.كالقكانيف كالنظريات مف الكقائع المحسكس

 ىك عممية تبدأ بالعمكميات كتنتيي بالخصكصيات، لذا فإنيا تصؿ إلى الحقائؽ  :طاالستنبا
 كالجزئيات مف القكانيف كالنظريات.

 :كىك عممية تقكـ عمى تقصي الدقة في مبلحظة الكقائع التي تتصؿ  التفكير الناقد
ص النتائج بطريقة منطقية مع مراعاة بالمكضكعات التي تناقش، كالدقة في تفسيرىا كاستخبل

 المكضكعية في العممية كميا.
 :عممية تتضمف المركنة التمقائية كالطبلقة الفكرية كاألصالة في حؿ  التفكير االبتكاري

 المشكبلت.
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 وظائف التفكير العممي 10.2.1.2

نما يمتد  ال يقتصر عمؿ التفكير العممي فقط عمى التنبؤ بالمشكبلت المختمفة كالبحث عف تفسير ليا، كا 
عممو ليقـك بحؿ ىذه المشكبلت سكاء مف الناحية الحياتية أك مف الناحية العممية، كيقـك بفيـ الظكاىر 
المحيطة باإلنساف في بيئتو، كما ييضفي معاني جديدة عمى األشياء، حيث يكتشؼ الفرد خكاص أشياء 

 (.2011كف لـ يعرفيا مف قبؿ )العرياف، الكان في لو، كيكتشؼ أسسف يجيميا كلـ تكف معركفة كا

 خطوات التفكير العممي 11.2.1.2

نما في  تغيره مف األفراد، كلكف الميارة ليس رد طريقة تفكير تميزه مفلكؿ ف في طريقة التفكير كا 
األسمكب لتنمية ىذا التفكير، كيتمكف الفرد مف تنمية قدرتو عمى التفكير كخصكصان التفكير العممي إذا 

بتعكيد نفسو عمى االلتزاـ بخطكات التفكير السميـ، حتى يتسنى لو االستفادة مف المعمكمات  اىتـ
 المستقبؿ.ا سكاء في الكقت الحاضر أك في كاجييبحكزتو في حؿ المشكبلت التي قد ي المعرفية التي

الفصؿ لية التي ال يمكف كنستطيع أف نحمؿ خطكات التفكير العممي إلى مجمكعة مف الخطكات المتتا
 ،محاكلة لمتبسيط إالغير عممي، كتحميؿ كتحديد ىذه الخطكات ما ىك بينيا، ألف الفصؿ بينيا أمر 
 (:2007كتـ تحميميا كاآلتي )عمكر، 

 : الشعور بالمشكمة أو الموقف المثيرأوال

 يبدأ التفكير العممي باإلحساس بمشكمة أك لى مف خطكات التفكير العممي ، إذىذه الخطكة األك  تعد
زالة التكتر، كقد تنشأ المشكمة عندما تستدعي نظر  بمكقؼ يثير رغبة في الباحث في حؿ المشكمة كا 

( فمكال مندؿ)الباحث ظاىرة غير مألكفة فيسأؿ عنيا كيحاكؿ أف يكتشؼ سرىا كحميا، كما حدث مع 
 الحظ سر اختبلؼ نبات البازيبلء لما اكتشؼ قكانيف الكراثة.أنو 

 ة: تحديد المشكمثانيا

جكانبيا، كتحميميا إلى عناصرىا كتقدير  نظر كاالطبلع عمى المشكمة مف جميعتتضمف ىذه الخطكة ال
قيمة كؿ منيا كتحديد العناصر الميمة التي يتناكليا الباحث، كفي بعض األحياف قد تكفي خبرات 

ؿ المشكمة الشخص السابقة لتحديد المشكمة أك قد يضطر إلى جمع المزيد مف المعمكمات الدقيقة حك 
 حتى يتمكف مف تحديدىا.
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 : فرض الفروضثالثا

الفرض ىك حؿ محتمؿ لممشكمة أك فكرة يعتقد الفرد أنيا ستكصمو إلى حؿ ليذه المشكمة بكضع 
الفركض لحميا كبعد إلماـ الباحث بجميع العناصر الميمة لممشكمة كتحديدىا، يضع الفركض المختمفة 

المخيمة  تجاربو كخبراتو السابقة، كما تؤدمباالستعانة ب لحميا، كيصؿ الباحث إلى كضع الفركض
 كالبصيرة دكران ميمان في ىذه الخطكة.

 : اختبار الفروضرابعا

في ىذه الخطكة يميز الباحث بيف عدد الطرؽ التي يستخدميا الختبار صحة الفركض، حيث يناقش 
 خر.اط بعض الفركض كالتمسؾ ببعضيا اآلكبالتالي إسق ،صحة كؿ فرض

 : الوصول إلى النتيجة وتطبيق الحلامساخ

يقصد بو الكصكؿ ىذه الخطكة األخيرة أم الكصكؿ إلى النتيجة المدعمة بالحقائؽ كاألدلة الكافية  تعدك 
لمشكمة كاالستفادة كمف ثـ استخداميا في حؿ اإلى النتيجة المدعمة بالحقائؽ كاألدلة الكافية كتفسيرىا 

يجة التي تـ التكصؿ إلييا تسمى قانكنان أك نظرية يمكف تعميميا، ، كالنتمشكبلت أخرلحؿ منيا في 
 كىذا يؤكد أنو ال يمكف الفصؿ بيف ىذه الخطكات.

 ميارات التفكير العممي 12.2.1.2

تركز النظريات الحديثة في التعميـ عمى تعميـ عمميات التعمـ، كتعميـ ميارات حؿ المشكبلت كميارات 
يرات التكنكلكجية كاالجتماعية التي حدثت في المجتمعات المعاصرة كما التفكير، كيعكد ذلؾ إلى التغ

تجعؿ مف الصعب التنبؤ بالمعمكمات البلزمة لمفرد في المستقبؿ، ك  ،زالت ىذه التغيرات تحدث باستمرار
كلذلؾ اتجو المفكركف التربكيكف إلى تعميـ الطبلب الميارات كخصكصان ميارات التفكير التي تساعدىـ 

 (.2009ـ مف السيطرة عمى أمكر حياتيـ ألف التعمـ ال نياية لو )الحارثي، كتمكني

كيؤكد الخبراء كالمختصكف في التدريس أف اكتساب الطمبة لميارات التفكير العممي يجب أف يككف ىدفان 
رئيسيان في التدريس، ألف الطالب يحتاج إلى تمؾ الميارات في أنشطتو، كيؤكدكف أيضان عمى ضركرة 

ب المدرسيف قبؿ الخدمة كفي أثنائيا لميارات التفكير أكالن مما يعطي فرصة أكبر لطمبتيـ اكتسا
 (.2016الكتسابيا عف طريؽ االىتماـ باألنشطة العممية العممية المفتكحة النياية )الكعبي، 
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 كمف خبلؿ إطبلع الباحثة كرجكعيا إلى األدب التربكم الذم تناكؿ مكضكع التفكير العممي كجدت أف
لميارات التفكير تقسيمات مختمفة كتندرج تحت مسميات عديدة، كما كأنو تـ ذكر قكائـ عديدة لميارات 

خر مما يدؿ عمى أف ىذه ت في عدد ىذه الميارات مف باحث آلالتفكير العممي، ككاف ىناؾ تفاك 
 منيا. طمقان، كاكتفت الباحثة بذكر بعضو الميارات ليست جامدة مي 

 كاآلتي: ا( في دراستي2008يا غالم )تتفكير العممي كما ذكر وحدد راشد ميارات ال

اإلحساس بكجكد المشكمة، تحديد المشكمة، ميارة التحميؿ، ميارة جمع البيانات، ميارة اختيار الفركض، 
تفسير البيانات، ميارة التمييز، ميارة االستقراء، ميارة اختبار صحة الفركض، ميارة االستنباط، ميارة 

 يـ.ميارة التعم

 ميارات التفكير العممي إلى صنفين أساسيين ىما:( 2013وصنفت الخفاجي )

: كتضـ ميارات المبلحظة، التصنيؼ، القياس، االتصاؿ، االستدالؿ، عمميات العمم األساسية .1
 التجريب، كميارة التعريؼ اإلجرائي.

ؿ الفرضيات : كتضـ ميارات تفسير البيانات، ضبط المتغيرات، كعمعمميات العمم المتكاممة .2
 كالتجريب.

كيؤكد األدب التربكم أف الميارات األساسية يتـ تدريسيا في المرحمة األساسية الدنيا، كالميارات 
 المتكاممة في المرحمة الثانكية.

 :عمى النحو اآلتي (2007أما ميارات التفكير العممي وفق أسموب حل المشكالت فحددىا شياب )

ي القدرة عمى اختيار السؤاؿ الذم يعبر عف المشكمة الرئيسة كتتمثؿ ف ميارة تحديد المشكمة: .1
 التي يطرحيا المكقؼ الكارد.

: كتتمثؿ في القدرة عمى اختيار أحد الحمكؿ التقريبية لممشكمة الكاردة في ميارة وضع الفروض .2
 المكقؼ الكارد.

صحة نسب الطرؽ الختبار : كتتمثؿ في القدرة عمى اختيار أضميارة اختبار صحة الفرو  .3
 المكقؼ الذم يطرحو المكقؼ الكارد.

 لممشكمة. حبلن فسيرات المقترحة : كتتمثؿ في القدرة عمى اختيار أحد التميارة التفسير .4



 

26 
 

 : كتتمثؿ في القدرة عمى تطبيؽ تفسير معيف عمى ظكاىر أك مكاقؼ مشابية.ميارة التعميم .5

يكجد ميارات محددة متفؽ عمييا مف مف خبلؿ النظر إلى الميارات سالفة الذكر أنو ال كترل الباحثة 
 ىا خطكات.فالبعض يعدىا ميارات كالبعض اآلخر يعد ؛قبؿ التربكييف

 مقومات التفكير العممي 13.2.1.2

كبالتالي فإنو يقكـ عمى مجمكعة مف  ،كثير منيـمران مألكفان لدل الناس كيمارسو التفكير العممي أ يعد
يتصؼ ممارس التفكير العممي بحب االستطبلع،  المقكمات تشتمؿ عمى السمات الشخصية حيث

كتشتمؿ عمى ميارات كالنضج العقمي، الشغؼ لحؿ األلغاز، المثابرة، المكضكعية كالكاقعية كغيرىا، 
يمارسو الفرد كيكتسب بكاسطتو المعمكمات كيتخذ قرارات كيحؿ المشكبلت،  ان عقمي ان نشاط التفكير كتعد

ى قكاعد أساسية تتمثؿ في اإلمبريقية، كممارسة االستدالؿ باإلضافة لما سبؽ تشتمؿ أيضان عم
 (.2016المنطقي، كالتشكؾ كالتساؤؿ )غزاؿ، 

 دور المعمم في تنمية التفكير العممي 14.2.1.2

المعمـ ىك الجية األكثر قربان كتفاعبلن مع الطمبة، كاليدؼ األساسي لكجكده بينيـ ىك اإلرشاد كالتكجيو، 
لتركيز عمى دكره المتمثؿ باستخداـ االستراتيجيات التدريسية المتنكعة في تنمية كلذلؾ كاف ال بد مف ا

تباع خطكات طمبتو عمى التفكير ال بد لو مف ا التفكير العممي لدييـ، كلكي ينجح المعمـ في تنمية قدرة
أف  ـ المعرفة جاىزة ليـ، بؿ يجب عميومعينو متمثمة في حث الطمبة عمى البحث كالتقصي كعدـ تقدي

يجعميـ يصمكف لممعرفة بأنفسيـ، مف خبلؿ تقديـ بعض الخبرات األكلية ليـ، كتدريبيـ عمى المبلحظة 
الدقيقة، كاستخداـ أساليب تدريس حديثة، كعمى المعمـ أف يعمؿ أيضان عمى تصميـ أنشطة تحث عمى 

يقان، كبالتالي يقع عمى التفكير العممي بحيث تتيح ليـ الفرصة لمتعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا تحديدان دق
عاتؽ المعمـ تعميـ طمبتو سمكؾ حؿ المشكمة، حتى يتمكنكا مف حميا باالعتماد عمى المشاىدات 
كالتجريب، كمف ثـ استخبلص النتائج بأنفسيـ، كينبغي عميو التركيز عمى سؤاؿ الطمبة أسئمة تحتاج 

عمى حب االستطبلع فالطالب دائمان لديو إلى التفسير كالتأكيؿ كالترجمة، كعميو تشجيع طمبتو كتحفيزىـ 
كثير حديات الحاضر كالمستقبؿ، كىناؾ جكع عقمي لممعرفة كبحاجة لممزيد مف المعمكمات لمكاجية ت

مف األساليب التدريسية التي استخدمت لتنمية التفكير العممي كأثبتت فعاليتيا مثؿ أسمكب حؿ 
 (.2016كثير )سرحاف، يرىا مـ، كاأللعاب التعميمية كغالمشكبلت، كدكرة التع
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 عقبات تقف أمام التفكير والتفكير العممي 15.2.1.2

كىكذا ىك العمـ كالتفكير  ميما كاف النجاح كبيران فبل بد مف عقبات تقؼ في الطريؽ كتعيؽ المركر،
تزاؿ تشكه صكرة المعرفة  مكه كتطكره، كتؤخر ظيكر العمـ كماكثير مف العقبات التي تعترض نىناؾ 

 ممية كمف  ضمف ىذه العقبات:الع

  األسطورة والخرافة 

فاألساطير تعبر عف نظرة ، بقيت األسطكرة تحتؿ المكاف الذم يشغمو العمـ طكاؿ الفترة الطكيمة السابقة
مع مستكل ىذه الشعكب  يتبلءـكما كتقدـ تفسيران ، الشعكب التي اعتنقتيا إلى الطبيعة كالحياة كالعالـ

ى أنيا تجمع بيف الطبيعة كاإلنساف في كحدة كاحدة يزكؿ فييا الحد الفاصؿ باإلضافة إل، كيرضييا
كلكف مف الصعب أف يضع اإلنساف حدان فاصبلن بيف األسطكرة كالخرافة كلك أردنا الدقة نجد أف ، ابينيم

يك فلتفكير الخرافي أما ا، التفكير األسطكرم ىك تفكير العصكر التي لـ يكف العمـ قد ظير فييا بعد
كمثؿ تمؾ العقبات تحكؿ دكف تقدـ كتطكر التفكير ، لتفكير الذم يقكـ عمى إنكار العمـ كرفض مناىجوا

 (.1978، العممي )زكريا

 الخوف من الفشل 

ذا ما فشؿ مرة فبل يتردد كال ، البعض مف األفراد يأخذ النظرة التفاؤلية يأمؿ بالنجاح كيتكقعو دائمان كا 
يجعؿ فخر كأما البعض اآل، في ىذه الحياة كما يعقب الميؿ النيار يتقاعس فالنجاح كالفشؿ متعاقباف

و أينما ذىب كيعيش جك الرعب خكفان مف الفشؿ فيتقاعس يالتشاؤـ عنكانان لو كيرل الفشؿ بيف عين
ه مظيران مف مظاىر كىركبان مف االنتقاد الذم يعد كتثبط ىمتو إلى حد يخشى فيو إبداء الرأم خكفان 

 (.2007، يثبط تفكيره كيحد مف تطكره كنمكه )طافشكبالتالي ، الفشؿ

 الخضوع لمسمطة 

السمطة مف العقبات التي تقؼ في كجو التفكير العممي فيي المصدر الذم ال ييناقش كالذم نخضع لو  
كالخضكع لمسمطة ، كبأف معرفتو تسمك عمى معرفتنا، بناءن عمى إيماننا بأف رأيو ىك الكممة النيائية

ىنا كمف ، حؿ المشكبلت كلكنو أسمكب ينـ عف العجز كاالفتقار إلى الركح الخبلقةأسمكب مريح في 
ف العصكر التي كانت السمطة فييا ىي المرجع األخير في شؤكف العمـ كالفكر كانت عصكران متخمفة فإ
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عصكر النيضة كالتقدـ كانت تجد لزامان عمييا أف تحارب السمطة العقمية ، بينما مىت مف كؿ إبداعخى 
 (.2017، لسائدة بقكة تمييدان لبلبتكار كالتجديد )زكرياا

 إنكار قدرة العقل 

، في مجاؿ الشعر كاألدب كالفف يييب اإلنساف بقكل أخرل غير العقؿ قد يسمييا الخياؿ أك الحدس 
ألف المنطؽ العقمي الدقيؽ يعجز عف ، كيؤمف عف حؽ أف ىذه القكل ىي التي تكجيو في ىذا المجاؿ

كلكف المشكمة ىي أف بعض المفكريف ، نا حينما نككف بصدد إبداع عمؿ فني أك أدبياألخذ بأيدي
يعتقدكف أف أمثاؿ ىذه القكل تصمح مرشدان لنا في ميداف المعرفة ذاتو كينكركف قدرة العقؿ في ىذا 

ـ زاؿ عقبة في طريؽ تقدـ كتطكر العم ثانكية كمثؿ ىذا التفكير كاف كما الميداف أك يجعمكف لو مكانة
 (.1978، )زكريا

 عوامل ثقافية 

كىذا ما نبلحظو مف بعض اآلباء كاألميات ، بعض العكامؿ الثقافية تشكؿ عائقان في تنمية التفكير 
أك حؿ المسائؿ كتقديـ مساعدة مباشرة ليـ في ، كالمعمميف الذيف يقكمكف بتقديـ إجابات فكرية لمطالب

 ييتيحكف ليـ مجاالن لمتفكير أك البحث عف الحمكؿ كبذلؾ يحدكف مف تفكير طمبتيـ كال، حؿ كاجباتيـ
ألنيـ في الكاقع يفكركف عنيـ كيقدمكف ليـ الحمكؿ دكف بذؿ أم  التي يكاجيكنيا لممشاكؿ كالعقبات

قد تشكؿ عائقان لمتفكير ألنيا تقدـ  التي ات التكنكلكجياباإلضافة إلى بعض معطي، جيد فكرم مف قبميـ
الطمبة كالتي ينبغي عمية أف يفكر فييا كيتكصؿ يا كاجيمف المشكبلت التي ي جاىزة لكثير أيضان حمكالن 

كمشجعة لمتفكير  الحاسبة فبدالن مف أف تككف مثيرة إلى الحمكؿ بنفسو مثؿ أجيزة الحاسكب كاآلالت
 (.2007، األمر الذم يعيؽ التفكير كال ينميو )طافش، تصبح بديبلن عنو كتفكر مكانو

  اإلعالم المضمل 

ف التفكير العممي إذ إ، عقبة كبرل في كجو التفكير العممي في عالمنا المعاصراإلعبلـ المضمؿ  يقؼ
كصحيح أف كسائؿ اإلعبلـ تضمؿ ال تتمكف أك يتغير تفسيرىا كفقان لممعايير ، يعترؼ بحقيقة كاحدة

، ي بقية المياديفكال تمجأ لكثير مف التضميؿ ف، بمصالح سياسية أك اقتصادية ان عندما يككف األمر متعمق
كلكف ىذا الميداف حيكم كالتزييؼ فيو يؤثر تأثيران كبيران عمى طريقة تفكير اإلنساف ألنو يىحكؿ بيف 

كاألىـ مف ذلؾ يعكدىـ عمى االستسبلـ لممغالطات ، الناس كبيف فيـ أنفسيـ كمجتمعيـ بطريقة عممية
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يحتاج إلييا لكي يفكر تفكيرا  اف أىـ ممكةكمف ثـ فإنو ينتزع مف اإلنس، كيسمبيـ القدرة عمى مقاكمتيا
 (.2007عمى النقد كالتساؤؿ )عمكر، أم ينتزع منو قدرتو ، عمميا

 الدافعية  3.1.2

، كتحظى الدافعية مف المكضكعات الميمة في عمـ النفس عمى المستكل النظرم أك التطبيقيتعد 
تي تؤثر في كؾ البشرم، كمف العكامؿ الكثير مف عمماء النفس كالتربية، فيي تحدد طبيعة السمباىتماـ 

دكران ميمان في تكجيو كتنشيط السمكؾ نحك األىداؼ التي يسعى إلى  سمكؾ اإلنساف حيث تؤدم
نما يتـ استنتاجيا مف خبلؿ  تحقيقيا، كتعد الدافعية بمثابة تككيف فرضي أم مف الصعب مبلحظتو كا 

 (.2008سمككية )العناني، األداء الصريح الظاىر لمفرد أك مف خبلؿ الشكاىد ال

نما يستدؿ عمييا مف  يف؛لكثير كالدافعية مفيكـ محير  كيعكد ذلؾ ألنيا قكة داخؿ النفس كال تبلحظ كا 
أثارىا، كال تظير الدكافع إال عندما تصؿ إلى درجة معينة كىي مختمفة نسبيان، كالدافع الكاحد ال يعمؿ 

الدكافع كيتأثر بيا، كما كأف البيئة السمككية بمزاياىا  مستقبلن داخؿ الفرد بؿ يؤثر أحدىـ عمى غيره مف
المتنكعة تؤثر في تقكية كاستثارة الدكافع أك في تحكيؿ طاقاتيا مما يؤثر فييا أك في مظاىرىا )الرابغي، 

2015.) 

الدافعية كؿ ما يدفع إلى السمكؾ سكاء أكاف السمكؾ ذىنيان أـ حركيان، إذ ال سمكؾ بدكف دكافع فيك  كتعد
كثيؽ الصمة بعمميات االنتباه كاإلدراؾ كالتعمـ كالتفكير كاإلبداع، فيي بمثابة البكاعث عمى العمؿ كىي 
التي تحفز الفرد عمى البحث كالنشاط، كلذلؾ فإف الدافعية أساسية لنجاح التدريس كأحد الشركط 

 (.2005كالعكامؿ الضركرية لمتعمـ، كال تقؿ أىميتيا عف الذكاء )راشد، 

الدافعية بأنيا حالة داخمية جسمية أك نفسية تثير السمكؾ في ظركؼ معينة كتكصمو حتى كتعرؼ 
ينتيي إلى غاية معينة، كالسمكؾ المكجو كالمدفكع إلى ىدؼ معيف يككف بمثابة شيء معتاد كمستمر 

 (.2013)مطر، 

سمككو، كىي تككيف بأنيا العممية الداخمية التي تنشط الفرد كتقكده كتحافظ عمى فاعمية  كتعرؼ أيضان 
فرضي نستدؿ مف خبلليا عمى سمككو كمؤشر لمقدار ما يقكـ بو مف أداء، كما كتعمؿ عمى تحريؾ 
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ذات معنى تستحؽ  ،أك غير ذلؾ ،كتكجيو سمككو نحك ما يقـك بو مف مياـ التخاذ نشاطات أكاديمية
 (.2011الجيد كيمكف لمس فكائدىا الناتجة عنيا )أبك سنة كحجاج، 

عرفتيا عمى أنيا محصمة األنظمة الداخمية كالخارجية التي تدفع اإلنساف لتحقيؽ ف( 2018حي )أما الحي
 غاياتو كحاجاتو كالعمؿ عمى إعادة تكازنو عندما يختؿ.

 مفاىيم وثيقة الصمة بمفيوم الدافعية 1.3.1.2

كف مثيرة لمسمكؾ كثيقان كتككثير مف المفاىيـ ذات الصمة بمفيكـ الدافعية كترتبط بو ارتباطان ىناؾ 
 لو نحك تحقيؽ األىداؼ كمنيا: كمكجية

 الحاجة 

ذا ما كجد تحقؽ اإلشباع، كما كتعرؼ بأنيا شعكر  كتعرؼ الحاجة بأنيا الشعكر بنقص شيء معيف كا 
الكائف الحي باالفتقاد لشيء معيف كقد تككف ىذه الحاجة فسيكلكجية داخمية كالحاجة لمطعاـ كالشراب 

ية كالحاجة لبلنتماء كالتممؾ كالسيطرة، كباالستناد عمى ما سبؽ يمكف القكؿ بأف أك سيككلكجية اجتماع
الحاجة ىي نقطة البداية إلثارة دافعية الكائف الحي كالتي تحفز طاقتو كتدفعو في االتجاه الذم يحقؽ 

 (.2015إشباعيا )الرابغي، 

 الباعث 

ط دافعية األفراد، سكاء جاءت ىذه كىك عبارة عف محفزات البيئة الخارجية التي تساعد عمى تنشي
المكافآت المالية كالترقية أمثمة عمى ىذه  جتماعية، كتعدالدافعية بفعؿ عكامؿ كحاجات فسيكلكجية أك ا

 (.2017البكاعث )جبر، 

 الحافز 

فحاجات الكائف الحي ىي التي تثير الحكافز التي تعد بمثابة التمثيؿ ، كيعبر الحافز عف حالة بيكلكجية
كىذه الحكافز ىي التي تعبئ النشاط حتى يتمكف الكائف الحي مف الكصكؿ إلى ، لكجي لياالسيكك 
شباع الحاجة ينخفض الحافز )مطر، اليدؼ  (.2013، كفي النياية بعد تحقيؽ اليدؼ كا 
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 الغريزة 

معيف، ه إلى أشياء مف نكع يدفع الفرد إلى اإلدراؾ كاالنتبا ان جسمي ان نفسي ان فطري ان تعد الغريزة استعداد
 (.2017تجاىيا بانفعاؿ، ثـ يسمؾ نحكىا سمككان معينان أك يحاكؿ ذلؾ عمى األقؿ )جبر، كيشعر 

  أنواع الدافعية 2.3.1.2

( 2016كؿ سمكؾ يمارسو اإلنساف ال بد أف يككف كراءه قكل دافعية محددة، كحدد كؿ مف كاظـ )
 يا تنحصر في اآلتي:( أنكاعان محددة لمدافعية بناءن عمى مصدر نشكئ2014كمعالي )

كىي العكامؿ التي تدفع الفرد إلى القياـ بعمؿ ما دكف الحاجة لكجكد معزز  الدافعية الداخمية: .1
خارجي، أم تنشأ بفعؿ عكامؿ داخمية نابعة مف داخؿ الفرد إذ يقكـ الفرد بالعمؿ لذات العمؿ 

ألكلية كتمثؿ مجمكعة أك ألنو يجد أنو ممتع، كبمعنى آخر ىي دكافع فطرية كتسمى بالدكافع ا
 الحاجات كالغرائز البيكلكجية التي تكلد مع اإلنساف كال تحتاج إلى تعمـ.

معيف تحت تأثير  بعمؿ ـلمقيا ردلفا ذبتج لتيا مؿكالعمجمكعة اكتعني  الدافعية الخارجية: .2
تعرؼ مثؿ ىذه مكافأة معينة كالماؿ مثبلن، ك  عمى ؿكلحصا جؿأ فم يعمؿ فكأمعزز خارجي 

يتـ تعمميا كاكتسابيا  افعيةكمثؿ ىذه الد، الثانكيةافعية الد أك المكتسبة افعيةباسـ الد عيةافالد
، المبلحظة كالنمذجة لمبدأ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ االجتماعي كالتنشئة االجتماعية كفقان 

 جممة األىداؼ التي يصنعيا اإلنسافي كتشمؿ بحيث تتقكل بعكامؿ التعزيز كالدعـ االجتماع
كالتممؾ كالسيطرة كاالنتماء  كاالحتراـ دكافع الحب كالتقديرفسو كيسعى لتحقيقيا، كتشمؿ لن

 األخرل.كالصداقة كالتفكؽ كالتحصيؿ كغيرىا مف الحاجات 

  أىمية الدافعية3.3.1.2 

صدر عنو مف ردكد فعؿ سكاء أكانت إيجابية أـ سمبية، الدافعية عمى عبلقة كثيقة بعممية األداء كما ي
برازه، كعمماف كا    ء النفس يتساءلكف فيما إذا كافالسمكؾ لف يككف ظاىران إذا لـ يتـ تحفيزه ليتـ إظياره كا 

لمدافعية تأثير أكلي أك ثانكم عمى سمكؾ الكائف الحي، كىؿ يتـ تفسير السمكؾ بناءن عمى تأثيرات بيئية 
ات كمفاىيـ الدافعية نفسيا أـ أـ أنيا تعزل لمصطمح ،محيطة بالفرد أك بناءن عمى أسس داخمية كعقمية
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ف القضية األساسية لمدافعية ىي مدل تكيؼ الشخص، كالبعض يجد أنيا تأتي ال، فالبعض يرجح بأ
 (.2013اهلل،  مف عكامؿ داخمية تؤدم إلى بركزىا )عبد

فيك أساسان في دراسة الشخصية كالصحة النفسية، كىك يكثؽ  كضكع الدافعية ليس بمكضكعو عادمو كم
بعممية اإلدراؾ كالتذكر كالتعمـ كالتخيؿ كالتفكير، كتكمف أىمية الدافعية في ككنيا تساعد الفرد  الصمة

في زيادة معرفتو بنفسو كبغيره كتدفعو لمتصرؼ بما تتطمبو المكاقؼ كالظركؼ، كتساعده عمى التنبؤ 
باإلضافة إلى ذلؾ بالسمكؾ اإلنساني فإذا عيرفت دكافعو يمكف تكجيو سمككو لصالحو كصالح المجتمع، 

تجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى فيـ كتفسير تصرفات اآلخريف كمعرفة سبب العدكانية عند بعض األطفاؿ، 
أنيـ بحاجة إلى العطؼ أك أنيـ يمارسكنيا لمفت االنتباه سيساعد في فيـ تصرؼ ىؤالء األطفاؿ 

تؤدم دكران ميمان في بعض  بطريقة عدائية، كال تقتصر أىمية الدافعية عمى تكجيو السمكؾ فحسب بؿ
تساعد في تحفيز الطمبة نحك التعميـ المستمر، ، إذ المياديف، كميداف الصناعة كالقانكف كالتربية كالتعميـ

كما كتؤدم دكران في ميداف التكجو كالعبلج النفسي لما ليا مف أىمية في تفسير أنماط سمكؾ األفراد 
 (.2016كاستجاباتيـ )السنيدم، 

 ت الدافعية سما 4.3.1.2

 ( أبرزىا كاآلتي:2009لمدافعية سمات تتميز بيا عف غيرىا كذكرت سيد )

 :نما نستنتجيا  الدافعية قوة ذاتية داخمية أم أنيا قكة تنبع مف داخؿ الفرد ال نبلحظيا مباشرة كا 
مف قياـ الفرد بسمكؾ معيف، أم أف الدافعية حالة تفترض كجكدىا، فالطالب الذم يدرس 

يحرص عمى االستماع لممعمـ كمناقشتو لفيـ الغامض عميو مف مفاىيـ كغير ذلؾ باستمرار ك 
 مف سمككيات يمكف مبلحظتيا تجعمنا نفترض كنستنتج أف الطالب لديو دافعية.

 أم أنيا تثير طاقة الفرد لمقياـ بنشاط أك سمكؾ معيف: الدافعية قوة تحرك السموك. 
 ال تقتصر الدافعية عمى استثارة سمكؾ : ق غايةالدافعية قوة مستمرة توجو السموك نحو تحقي

نما تمتد لتحفيز االستمرار في ىذا السمكؾ حتى يتحقؽ اليدؼ  الفرد لتحقيؽ ىدؼ معيف كا 
 منو.
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 بمعنى أف ىناؾ عكامؿ تدفع كتحفز الفرد لزيادة : تستثار الدافعية بعوامل داخمية وخارجية
كتقديـ المكافآت  ،أك خارجية ،لفرد لمطعاـكحاجة ا ،كىذه العكامؿ قد تككف داخمية ،دافعيتو
 المادية.

 مبادئ الدافعية 5.3.1.2

 (:2009تقـك الدافعية عمى عدد مف األسس كالمبادئ أىميا )سيؿ، 

 :حيث تؤدم الدافعية إلى تكجيو السمكؾ نحك الغرض أك اليدؼ. مبدأ الفرضية 
 :ثابتة كيسعى لمحفاظ عمييا، لمعيش بحياة عضكية لدل الكائف الحي استعداد  مبدأ التوازن

 فإذا تغير ىذا االتزاف حاكؿ الجسـ استعادتو.
 :كؿ أسمكب لو أسباب كىذه األسباب مكجكدة في الدافع منيا ما ىك فسيكلكجي  مبدأ الحتمية

 في أصمو كمنيا ما ىك مكتسب متعمـ.
 :بلت الجسـ تؤدم الدافعية إلى القياـ بحركات جسمانية كذلؾ بمد عض مبدأ الطاقة والنشاط

 بالطاقة، كيككف ىذا النشاط باالستثارة مف البيئة الخارجية أك مف داخؿ الكائف الحي.

 الدافعيةخصائص  6.3.1.2

تثير السمكؾ كتدفعو لتحقيؽ أىداؼ معينة، فيي عممية عقمية عميا  ان داخمي ان تمثؿ الدافعية استثارة كتكتر 
مقياس كالتجريب بأدكات كأساليب مختمفة، كىي أيضان غير معرفية، كما أنيا عممية إجرائية أم قابمة ل

ككاحدة مف أنكاعيا الفطرية كالمتعممة عند جميع أبناء الجنس البشرم،  ،عممية افتراضية كليست فرضية
الدافعية ثنائية العكامؿ بمعنى أنيا  آخر مف حيث درجتيا كشدتيا، كتعدلكنيا تختمؼ مف شخص إلى 
داخمية نفسية كفسيكلكجية كعكامؿ خارجية مادية أك اجتماعية، كقد  ناتجة عف التفاعؿ بيف عكامؿ

يصدر السمكؾ الكاحد عف دكافع مختمفة فسمكؾ العدكانية قد يككف الدافع إليو شعكر خفي بالنقص، أك 
 (.2009الخكؼ كالغضب )العرفاكم، 
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 مكونات الدافعية 7.3.1.2

خميط مف المككنات التكاممية كالتمايزية في آفو كاحد  الدافعية بمثابة نظاـ مفتكح، تتألؼ مف تفاعؿتعد 
أبناء الجنس البشرم، لكنيا تختمؼ في درجتيا كفي مستكاىا كىذه المككنات  سائر مف حيث النكع عند
 (:2007ىي )بني يكنس، 

 : كيشتمؿ عمى المككنات المعرفية كالفسيكلكجية كاالنفعالية معان المكون الداخمي أو الذاتي .1
)الكيميائية كالفيزيائية كيتضمف المككنات المادية  :الموضوعيخارجي أو المكون ال .2

 كالبيكلكجية( كالمككف المكضكعي.

كبناءن عمى ذلؾ فالدافعية ىي نتاج تفاعؿ خميط مف ىذه المككنات معان، كىي تختمؼ مف شخص إلى 
 آخر باختبلؼ نكاتج التفاعؿ في درجات ىذه المككنات.

 وظائف الدافعية 8.3.1.2

كثير مف التربكييف عمى أنيا تؤدم مجمكعة في تحديد كتشكيؿ السمكؾ كيؤكد  الدافعية دكران ميمان  تؤدم
 (:2014عكف،  مف الكظائؼ األساسية تتمثؿ باآلتي )أبك

تكليد السمكؾ فيي تنشط كتحرؾ السمكؾ لدل األفراد مف أجؿ إشباع حاجاتو أك استجابة  .1
أك النشاط الذم يصدر مف الفرد يككف بمثابة مؤشر لتحقيؽ ىدؼ معيف، فمثؿ ىذا السمكؾ 

عمى كجكد دافعية لدية نحك تحقيؽ أىداؼ كغايات معينة، أم تظير ىنا كظيفة الدافعية 
 ككظيفة تنشيطية أك تحريكية.

تقكـ الدافعية بكظيفة تكجييية فيي تكجو السمكؾ نحك المصدر الذم يشبع الحاجة أك يحقؽ  .2
لى تكجيو سمكؾ األفراد نحك اليدؼ فيي تساعدىـ في اختيار اليدؼ، كالدافعية إضافة إ

 الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ.
تحافظ الدافعية عمى استمرارية كديمكمة السمكؾ، فيي تمد السمكؾ بالطاقة البلزمة حتى يتـ  .3

صؿ تحقيؽ األىداؼ التي يسعى الفرد إلييا، بمعنى أنيا تجعؿ مف الفرد مجتيدان مثابران حتى ي
 إلى حالة التكازف البلزمة لبقائو كاستمراره.
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تحديد شدة السمكؾ اعتمادان عمى مدل الحاجة أك الدافع عمى اإلشباع أك مدل سيكلة كصعكبة  .4
الكصكؿ إلى الباعث الذم يشبع الدافع، ككمما كانت الحاجة شديدة كميمحة كاف السمكؾ 

ذا كجدت صعكباتالمنبعث قكيان إلشباع  تحقيؽ اليدؼ تزداد محاكلة الفرد  في ىذه الحاجة، كا 
 لتحقيقو.

 دور المعمم في زيادة الدافعية 9.3.1.2

إف اىتماـ المعمميف بدكافع الطمبة كاتجاىاتيـ كميكليـ لو أىمية كبيرة في إنجاح كتطكير العممية 
معمـ تكجيو التعميمية كىنا تظير كفاءة المعمـ، فالدافعية تنشط السمكؾ نحك تحقيؽ اليدؼ لذلؾ يمكف لم

ثارة ميكؿ  ىذا النشاط نحك أداء أفضؿ، كالعمؿ عمى تنكعو كاستمراريتو في مكاقؼ التعمـ المختمفة، كا 
الطمبة نحك أداء معيف كاستخداـ المنافسة بينيـ بقدر مناسب مف األمكر الميمة في تحقيؽ األىداؼ 

 (.2018ـ )العقيمي، التعميمية كالتربكية مع األخذ بعيف االعتبار استعداداتيـ كقدراتي

كيكمف دكر المعمـ في زيادة دافعية الطمبة بشكؿ كاضح كفعاؿ مف خبلؿ مجمكعة مف الطرؽ كنحدد 
 (:2016حاؿ، أىميا ) النٌ 

 تمكين الطمبة من صياغة أىدافيم وتحقيقيا 

عدة  تباعأنفسيـ، كذلؾ بايتمكف المعمـ مف زيادة دافعية طمبتو مف خبلؿ تمكينيـ مف صياغة أىدافيـ ب
كتدريبيـ عمى تحديد أىدافيـ التعميمية كصياغتيا بمغتيـ الخاصة كمناقشتيا  ،نشاطات تيسيـ في ذلؾ

نجازىا كتحقيقيا بما يتناسب مع ى اختيار األىداؼ التي بمقدكرىـ إمعيـ، كمف ثـ مساعدتيـ عم
تباعيا عند جب االستراتيجيات المناسبة التي ياستعدادىـ كجيكدىـ، كبالتالي يمكنيـ مف اختيار ا

 محاكلة تحقيقيا.

  نجاز والنجاحاستثارة حاجات الطمبة لل 

ىذه الحاجات الطمبة كلكف بمستكيات متباينة، كقد ال يبمغ مستكل  الحاجة لئلنجاز متكافرة لدل جميع
خر، كلكف يمٌكنيـ مف صياغة أىدافيـ كبذؿ الجيكد البلزمة لتحقيقيا، كلذلؾ عند بعضيـ لسبب أك آل

ى المعمـ تكجيو انتباه خاص ليؤالء الطمبة كخاصة عندما يظيركف سمككان يدؿ عمى عدـ يجب عم
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رغبتيـ في أداء أعماليـ المدرسية، كاستثارة حاجتيـ كزيادة رغبتيـ في بذؿ الجيد كالنجاح ألف النجاح 
 نفسيـ كيزيد مف دافعيتيـ لتحقيؽ نجاحات أخرل.أيرفع مف ثقتيـ ب

 التغذية الراجعة 

لتغذية الراجعة لدل الطمبة يزيد مف تكقعات التحصيؿ لدييـ كيغير في طريقة تفكيرىـ، فعند تكفير ا
استخداـ المعمـ لمنجاحات كاالنجازات السابقة التي حققيا الطالب مع بعض العبارات التحفيزية مف أجؿ 

قاف المسائؿ بناء الثقة لديو في تعمـ ميارات كميمات جديدة، كمكاجية الصعكبات التي تعيقو في إت
ألم  الجديدة، ىذا بدكره يدفع الطالب لبذؿ أقصى جيد لدية كالعمؿ بجد لتحقيؽ النجاح كالتصدم

 صعكبة تعترض طريؽ نجاحو.  

 اإلبداع 4.1.2

َذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُو ُكن َفَيُكونُ ﴿ قاؿ تعالى:   رة، آيةسكرة البق) ﴾ بِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َواِ 

سبحانو ربي خمؽ فأبدع، كلك نظر اإلنساف لكؿ ما يدكر حكلو أدرؾ بعقمو عظمة الخالؽ  .(117
 المبدع التي تتجمى في كؿ شيء في ىذا الككف.

كاإلبداع مف المكضكعات كالمجاالت التي حظيت باىتماـ كبير مف الباحثيف عمى مر الزماف، حيث 
 القرفالنفس في أكائؿ الخمسينات مف اإلبداعية مف قبؿ عمماء  بدأ االىتماـ باإلبداع كتنمية القدرات

لمنظر، كالحرب  عالجكا مكضكع اإلبداع بشكؿ الفت ، كيعد جيمفكرد مف أكائؿ العمماء الذيفالماضي
العالمية الثانية كانت سببان مف أسباب اىتماـ الدكؿ باإلبداع كالمبدعيف، كاستدعت بذؿ جيكد عظيمة 

د كالتحسيف في مياديف الحياة المختمفة، فاإلبداع يعبر عف إنسانية اإلنساف كفي الكقت لبلختراع كالتجدي
ظيارىا كتنميتيا، فالمختر  برازىا كا  عات التكنكلكجية نفسو ىك كسيمة مف كسائؿ تزكية ىذه اإلنسانية كا 

تطكيع  في إلنساف ىذا العصر، كلئلبداع دكر ميـ مف كجكه الراحة كالمتعة ان كثير كالعممية تسبب 
 (.1996الطبيعة لئلنساف كتسخيرىا في نفعو كخدمتو )السبليمة، 

اإلبداع مف المكضكعات التي تميزت بالتشابؾ كالتعقيد بما يؤثر فييا مف دكافع كعكامؿ نفسية، د كيع 
كيعد االىتماـ باإلبداع مف أبرز األكلكيات، كذلؾ لما لو مف دكر كبير في تنمية المجتمعات كازدىارىا 

دميا، فاألمة التي تتسمح بالعقكؿ المبصرة كالتفكير العممي المبدع ىي في طميعة األمـ مف جميع كتق
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جابي البناء، كالمبدعكف ىـ ثركة يمف أبرز دعائـ التطكر كالتغير اإلجكانب الحياة، كاإلبداع كتنميتو 
 (.2018الحقيقية كعدتيا لممستقبؿ )محمكد،  األمة

قراءة كاعية كخياؿ محٌمؽ كحالة خارقة، تدفع إلى إعادة النظر في الحقائؽ  كيينظر إلى اإلبداع عمى أنو
السائدة كالمادة العممية المتراكمة كالعمؿ عمى تطكيرىا، كال يمكف لممبدع أف يبدع ما لـ يستفد مف 
جيكد سابقيو كالبناء عمييا، كال بد مف نضج الظركؼ االجتماعية فبذرة اإلبداع مكجكدة عند كؿ إنساف 
لكف يجب االعتناء بيا كرعايتيا كالحفاظ عمى نمكىا، كاإلبداع ىك كؿ ما يساعد عمى ارتقاء العمـ 
كنشكء نماذج كأفكار كأساليب جديدة كتجريب كتعاكف عممي بيف المبدعيف ككسائؿ كطرؽ متجددة 

 (.2012)ركزيف، 

صكؿ في النياية إلى تشكيؿ كيتضمف اإلبداع عمميات ذىنية كاالنتباه كاإلدراؾ كالتنظيـ كالكعي كالك 
بداع خبرة جديدة كيعرؼ اإلبداع بأنو: عممية دينامية حيث تبدأ مف مرحمة تكليد األفكار الجديدة مما  كا 
ىك معمكـ مف خبرات سابقة لدل الفرد كذلؾ ألف التذكر قدرة ذىنية فاعمة في العممية اإلبداعية كالتي 

سيرات كالتعميمات، كيتككف اإلبداع مف عمميتي البحث تتطمب تكافر مخزكف معرفي مف المفاىيـ كالتف
 (.2018كالتعديؿ )السكالمة، 

كيعرؼ اإلبداع أيضا بأنو: مفيـك مف مفاىيـ عمـ النفس المعرفي يضـ سمات استعداديو معرفية 
كخصائص انفعالية، تتفاعؿ مع تغيرات البيئة لتيثمر ناتجان غير عادم كغير مألكؼ تتقبمو جماعة ما 

صر ما لفائدتو أك لتمبية حاجات قائمة، أك ىك مزيج مف االستعدادات كالقدرات كالخصائص في ع
الشخصية التي إذا ما كجدت بيئة مناسبة يمكف أف ترتقي بالعمميات العقمية لتؤدم إلى نتائج كابتكارات 

 (.2010 أصيمة كجديدة )الشمتي،

جديدة مفيدة أك إعادة تجميع أنماط معركفو في ( بأنو: القدرة عمى تكليد أفكار 2018كعرفتو الطنبكر )
أشكاؿ فريدة متصمة بحؿ المشكمة، بمعنى رؤية الفرد لظاىرة ما بطريقة جديدة مما يتطمب اإلحساس 

 بالمشكمة ثـ التفكير بطريقة إبداعية.

 استنباط فكرة جديدة بالنسبة لؾ.: إنو ( فاختصرت تعريؼ اإلبداع بقكليا2010كأما جكماف )
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 مراحل عممية اإلبداع 1.4.1.2

نما يمر بعدة مراحؿ حتى تتككف الفكرة اإلبداعية، كليذه المراحؿ دكر  ال يأتي اإلبداع دفعة كاحدة كا 
النشاطات المعرفية  ة اإلبداعية عممية ذىنية تضـ سائرميـ في خركج اإلبداع بشكؿ مشرؽ، كالعممي

يي تحتاج إلى خطكات كمراحؿ تتكلد مف خبلليا فية التي تحدث داخؿ الفرد المبدع، كالنفسية كالدافع
 (:2018األفكار اإلبداعية كىذه المراحؿ )القرنة، 

في ىذه المرحمة يتـ تحضير العقؿ أك الذىف لعممية اإلبداع  مرحمة اإلعداد أو التحضير: .1
الخاصة بالتعامؿ مع إحدل القضايا أك المشكبلت القائمة كالمطركحة لمنقاش، حيث يتـ جمع 

 مكمات كاألفكار ذات العبلقة بيا كفيميا جيدان استعدادان لممرحمة التالية.المع
ىي مرحمة ترتيب كانتظار، كفييا يتحرر العقؿ في كثير مف األفكار كالمكاد  مرحمة االحتضان: .2

 التي ال صمة ليا بالمشكمة بؿ يترؾ المكقؼ عقميان حتى يأتي الحؿ تمقائيان.
ة تنبثؽ شرارة اإلبداع، كتتكلد فييا الفكرة الجديدة، كالتي تؤدم كفي ىذه المرحم مرحمة اإلليام: .3

 بدكرىا إلى حؿ المشكمة لذلؾ فيي تعد مرحمة دقيقة كحاسمة لمعقؿ في عممية اإلبداع.
ىي مرحمة التجريب التي يتطمب فييا مف الفرد أف يختبر الفكرة المبدعة،  مرحمة التحقق: .4

 ائدتيا كما تحتاج إليو مف صقؿ كتيذيب.كيعيد النظر فييا لمتأكد مف صحتيا كف

 أنواع اإلبداع  2.4.1.2

ال يقتصر اإلبداع عمى مكضكع معيف أك عمى مجاؿ محدد، فتتنكع كتتعدد أنكاع اإلبداع كأشكالو كمنيا 
 (:2006)عبد العزيز، 

 :كيقصد بو تطكير فكرة أك نكاتج فريدة بغض النظر عف جكدتيا  اإلبداع التعبيري 
 مثؿ الرسـك العفكية لؤلطفاؿ. أك نكعيتيا

 :كيقصد بو التكصؿ إلى نظرية أك مبدأ أك افتراض جديد تمامان يترتب عميو  اإلبداع التخيمي
 ينشتايف.ركات بحثية جديدة كما ىك في حاؿ آازدىار أك بركز مدارس كح

 :ر آلةتج مف الطراز األكؿ مثؿ تطكيكيقصد بو البراعة في التكصؿ إلى النكا اإلبداع المنتج 
 مكسيقية معركفة أك لكحة فنية.

 :كىك تقديـ أفكار جديدة بعد اختراؽ مبادئ كمبادئ في مدارس فكرية ثابتة. اإلبداع التجديدي 
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 كىك البراعة في استخداـ المكاد لتطكير استعماالت جديدة ليا بحيث يشكؿ  بتكاري:اإلبداع اال
سية جديدة، كعادة ما يخضع إلى ذلؾ إسيامان أساسيان في تقديـ أفكار أك معمكمات أسا

 مكاصفات تحددىا مؤسسة معينة بحيث يحصؿ صاحبيا عمى براءة اختراع.

 مستويات اإلبداع 3.4.1.2

 (:2013اهلل،  مستكيات تتمثؿ في )عبد ةتـ تقسيـ مستكيات اإلبداع في ثبلث

 اإلبداع عمى المستوى الفردي 

نو يبدأ بمعالجة المراحؿ األكلى مف عمره، إذ إ ة فيكىك مستكل اإلبداع الذم يصؿ إليو الفرد خاص
جكانب النقص بيف عناصر المكقؼ أك العبلقات القائمة ما بيف األشياء عف طريؽ التخيؿ كالتأمؿ 
المستقبمي كالتعبير عف ذلؾ، كيتميز الشخص المبدع في ىذا المستكل بحب االستطبلع كالبحث عف 

، تي تشد انتباىو أك التي تطرح عميوالرأم حكؿ المكضكعات ال الحقائؽ، كالثقة بالنفس كالقكة في إبداء
 كما يتمتع بقدرتو عمى التحميؿ كالربط بيف عبلقات المكقؼ الكاحد.

 مستوى اإلبداع الناقد 

نو ينتقد كؿ ما يراه غير كفؤ ما يتجاكز حد التعبير الحر، إذ إكىك اإلبداع الذم يصؿ إليو الفرد عند
المككنة لؤلشياء، محاكالن أف يصؿ إلى تقديـ أفكار جديدة يميد إلنتاج أشياء كغير مناسب في األجزاء 

 أكثر تميزان.

 مستوى اإلبداع العبقري 

ىذا المستكل مف أعرؽ كأرقى مستكيات اإلبداع، ألف الفرد ىنا ال يكتفي بنقد األشياء القائمة، بؿ  كيعد
 أف جاء بيا.ان لـ يسبؽ ألحد اجان كأكثر تميز يحاكؿ أف ينطمؽ منيا إلى أشياء أكثر إنت

 عناصر اإلبداع  4.4.1.2 

ال بد مف التعرؼ عمى عناصر اإلبداع ألنو ال يمكف الحديث عف كجكد اإلبداع دكف الحديث عف 
عناصره، كذلؾ ألىميتيا في تحديد كقياس مستكل اإلبداع سكاء عمى مستكل الفرد أك الجماعة أك 

 (:2016براىيـ، المنظمة كتمثمت عناصر اإلبداع في )إ
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إف المبدع يمتمؾ حساسية مفرطة تجاه المشاكؿ، فيك أقدر مف غيره  اإلحساس بالمشكمة: .1
عمى رؤيتيا كالتعرؼ عمى أسبابيا، كيعرؼ بعمؽ لماذا يفكر في قضية دكف أخرل كيدرؾ 
األىداؼ التي دفعتو لمتفكير كيؤمف بيا ككمما أجيد الشخص نفسو في دراسة المشكمة زادت 

 لتكصؿ إلى أفكار جديدة نٌيرة.فرص ا
كىي القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار في فترة زمنية معينة، فالشخص المبدع  الطالقة: .2

متفكؽ مف حيث كمية األفكار التي يطرحيا عف مكضكع معيف في فترة زمنية ثابتة مقارنة 
 بغيره، أم لديو قدرة عالية عمى تكليد األفكار كسيكلتيا.

ىي عكس الجمكد الذىني كتعني التخمي عف األفكار القديمة إذا ثبت بطبلنيا كقبكؿ  المرونة: .3
األفكار الجديدة إذا ثبتت صحتيا، كالقدرة عمى تحكيؿ مسار األفكار حسب ما يقتضيو 

 المكقؼ.
غير ادرة كالمفيدة، أم بمعنى إنتاج كىي القدرة عمى اإلتياف باألفكار الجديدة الن األصالة: .4

عيد المدل، كالشخص المبدع ذك األصالة ىك الذم يتمكف مف االبتعاد عف الشائع مألكؼ كبال
كالمألكؼ كيستطيع إدراؾ العبلقات كتصميميا كالتفكير في حمكؿ كأفكار جديدة كأصيمة، 

 كىناؾ مف يعد األصالة مرادفا لئلبداع نفسو فيي تعني االنفراد باألفكار كالتجديد.
زماـ المبادرة في تبني األساليب كاألفكار الجديدة، كالبحث عف  خذكتعني أ المخاطرة والتحدي: .5

حمكؿ ليا في نفس الكقت الذم يككف فيو الفرد قاببلن لتحمؿ المخاطرة الناتجة عف األعماؿ 
 التي يقـك بيا، كلديو االستعداد كالقدرة عمى مكاجية المسؤكليات المترتبة عميو.

بداعي يتضمف عممية اختيار كتفتيت أم عمؿ جديد يقصد بالتحميؿ إنتاج إ التحميل والربط: .6
ت إلى عناصرىا األكلية، كعزؿ إلى كحدات بسيطة لييعاد تنظيميا، أم تحميؿ كتفتيت المركبا

كمف ثـ تدخؿ المشكمة إلى مجمكعات قضايا تساعد عمى إدراؾ ذلؾ  بعضيا عف بعض،
 .العنصر المعقد

 إلىبرة كتشكيميا في بناء كترابط جديد يؤدم كأما الربط: فيك القدرة عمى تككيف عناصر الخ
فائدة شخصية كعممية في مجاؿ اإلبداع، كيتفاكت الناس في قدرتيـ عمى تككيف ترابط جديد 
مف عناصر معركفة لدل الجميع، كبمقدار ارتفاع حظ الشخص مف ىذه القدرة تزداد فرصتو 

 عمى اإلبداع.
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 عوائق اإلبداع 5.4.1.2

كثير مف األشخاص، ان يعترض طريؽ اإلبداع عند حاجز كالعقبات التي تقؼ  ر مف العكائؽكثيىناؾ 
رار أحد العكائؽ في طريؽ مما تقيد طريقة تفكيرىـ كتطكرىـ، كيمثؿ االعتماد عمى االعتياد كالتك

ممارساتيـ عف عاداتيـ السابقة، كيتمسككا بيصعب عمى كثير مف األشخاص أف يتخمكا إذ اإلبداع، 
شيئان سيبلن كبسيطان، كيؤدكف عمميـ براحة كجك يخمك مف المغامرة كيتناقض ىذا مع  ألنيا تمثؿ ليـ
 (.2008اإلبداع )ىبلؿ، 

كقد تككف ىناؾ عكائؽ نفسية تتمثؿ في االعتقاد بأنؾ لست مبدعان كالخكؼ مف الفشؿ كاإلخفاؽ كعدـ 
ا أف الجيؿ كعدـ طمب العمـ الثقة بالنفس، باإلضافة إلى الخكؼ مف االستيزاء كالنقد مف اآلخريف، كم

كضعؼ اليمة كالرضا بالقميؿ يمثؿ عائقان كبيران في طريؽ اإلبداع، كانعداـ التشجيع كضعؼ الحكافز 
، كما كأف جيؿ الرؤساء يفكثير في تثبيط الطاقة اإلبداعية عند التي تقدـ لممبدعيف قد يككف سببان 

كران ميمان في إعاقة اإلبداع عند األشخاص، د كمحاربتيـ لؤلفكار اإلبداعية يؤدمكجمكد تفكيرىـ 
كاعتماد بعض األشخاص عمى أفكار اآلخريف كسرقة جيكدىـ كأفكارىـ كأعماليـ مف األسباب التي 
تيعيؽ اإلبداع كتحد مف تطكره، كىناؾ أيضان عكائؽ إدراكية تحد مف اإلبداع كتشير ىذه العكائؽ إلى 

يخفي الخصائص األخرل  حد كزاكية كاحدة مقيدة بحيثتبني الشخص النظر إلى األشياء مف بعد كا
 (.2018تباع القكاعد الجامدة التي تعيؽ إبداعو )الخرابشة، لؤلشياء، كا

 دور المعمم في تنمية اإلبداع 6.4.1.2

ـ لنجاح العممية التربكية في شتى مجاالت التعمـ المختمفة، كىك مف أىـ المعمـ ىك القطب الرئيس كالمي
عالة كالمؤثرة في منظكمة البيئة المدرسية، كتتجمى أىميتو في العممية التربكية بشكؿ عاـ، العناصر الف
كخصكصان إذا ما تكافرت فيو شركط المعمـ المبدع فيقع مف تعميمية اإلبداعية بشكؿ خاص، كالعممية ال

، كيقكم ركح ضمف مسؤكلياتو لتنمية اإلبداع لدل الطمبة تييئة المناخ الذم يقكم ثقة الطالب بنفسو
حصيؿ كاالنجاز أمامو، كال تنحصر اإلبداع لديو كييذب سمككو كينشط كيحفز تفكيره، كيفتح آفاؽ الت

فيي متعددة كمتنكعة في البيئة الصفية المدرسية، مف خبلؿ تنفيذ الميارات  ،كمسؤكلياتو ىنا ونجازاتإ
ـ أيضان أف يستمع لما يقكلو الطبلب التدريسية مف أجؿ الكصكؿ إلى تربية إبداعية متفكقة، كعمى المعم

رائيـ دكف تردد أك حرج أك خكؼ، كما كيقع عمى المعمـ عبير عف آكيترؾ ليـ فرصة اإلفصاح كالت
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مسؤكلية تنظيـ الغرفة الصفية، فاإلبداع في تنظيـ الغرفة الصفية بشكؿ يكفر بيئة دافئة كداعمة يجد 
نطبلؽ نحك تطكير مياراتيـ كتفجير طاقاتيـ اإلبداعية فييا الطمبة التحفيز كالتشجيع كاالحتراـ كاال

النافعة كالفعالة في ذات الكقت ينمي اإلبداع لدييـ، كما كأف تييئة البيئة التعميمية بشكؿ محفز كمثير 
كتكفير فرص لمطمبة تساعدىـ عمى تنمية ثقتيـ بأنفسيـ نتيجة تراكـ خبراتيـ التي تنتج خبلؿ عممية 

التي تؤدم إلى تحسيف قدراتيـ كمياراتيـ كتدعـ ثقتيـ بأنفسيـ جميعيا عكامؿ تنمي التعميـ كالتعمـ، ك 
 (.2010 كترفع مف قيمة اإلبداع لدل الطمبة، كتزيد مف قدرتيـ عمى تكليد األفكار اإلبداعية )الشمتي،

 دافعية اإلبداع 5.1.2

ٌيمكف نتائج اإلبداع دكف إدراؾ اإلبداع مف االىتمامات األساسية لمتعميـ، كمعظـ المعمميف كالطبلب يق
الجكانب الدافعية كالتحفيزية األساسية في اإلبداع، كغالبا ما يحاكلكف تشجيع اإلبداع دكف النظر إلى 
الدكافع الشخصية، كبناءن عمى ذلؾ يركزكف عمى آليات اإلبداع كيتجاىمكف المحرؾ كمكلد الطاقة 

 .(Casakin ,2008)األساسي الذم يحث عمى اإلبداع 

كالدافعية ىي المفتاح األساسي لمكصكؿ إلى اإلنتاج العقمي اإلبداعي كمف العكامؿ المؤثرة فيو لما ليا 
مف دكر رئيس كفعاؿ في اإلنتاج اإلبداعي، فيي تدفع المبدع إلى البحث كالتقصي كالكشؼ عف نقاط 

د مف الحمكؿ الضعؼ كالثغرات المكجكدة في مجاؿ تخصصو كتدفعو لمحاكلة الكصكؿ إلى كؿ جدي
كلكف دافعية المبدعيف  ،كالمنتجات، فغالبان ما نجد أف طريؽ اإلبداع ىي طريؽ الكحدة كاأللـ كالخكؼ

يجابي كذلؾ ألف الدافع لئلبداع ىك شرط إال بد أف تككف قكية كصابرة لمتغمب عمى ىذا الخكؼ، 
 (.2014كىادؼ في االتجاه نحك األعماؿ اإلبداعية )المفرجي، 

كثير مف الباحثيف كمنيـ صؿ في مجاؿ اإلبداع مكضع اىتماـ الباحثيف منذ فترة طكيمة، كتك  الدافعيةك 
نجاز اإلبداعي مف شخاص األقؿ ذكاءن كأكثر دافعية أقدر كأكفأ عمى اإلاألأف ( Cox)كككس، 

األشخاص األكثر ذكاءن كأقؿ دافعية، كذلؾ ألف نقص الدعـ كالمخاطرة المحيطة بمحاكالت التجديد 
في المعرفة بطريقة أك  تكصؼ الرغبة الدائمةمف الدافعية لمكاصمة الجيد، إذ  تاج إلى قدر كبيرتح

أنيا الدكافع الذاتية الداخمية لئلبداع، فالمبدعكف يجدكف النشاط الذم يقكمكف بو مدعكمان بحد بأخرل ب
يمكنؾ  :ليـ يقكؿ دائمان فمساف حا ،ذاتو، فبل ينتظركف التقدير الخارجي أك االعتراؼ االجتماعي بجيدىـ

بالصدؽ نفسو أنني لـ أعمؿ في حياتي مطمقان، كىذا  :أك القكؿ ،القكؿ أنني أعمؿ كؿ يكـ في حياتي
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الدافع الذاتي يساعدىـ عمى تحمؿ المسار الطكيؿ لمعممية اإلبداعية بكؿ ما فيو مف صعكبات كعقبات 
 .(2016دكف تدعيمات خارجية أك تقدير اجتماعي )الخزاعٌي، 

كالدافعية اإلبداعية تنطمؽ مف الداخؿ كىي تظير في الرغبة في المعرفة، كالشعكر بالسعادة في إعطاء 
األفكار الجديدة كاكتشاؼ الكقائع، كيصؼ االتجاه اإلنساني دافعية اإلبداع بأنيا تمؾ الشحنة الدافعة 

كالعقمي لمشخص المبدع،  نحك اإلبداع الذم يمتمكو كؿ إنساف، كتستند الدافعية إلى الجيد الجسمي
كتشتؽ دافعية اإلبداع كفؽ ما يراه ممثمك االتجاه اإلنساني مف الصحة السميمة كالجكىرية لئلنساف، 
فاألشخاص المبدعكف يتميزكف بدافعية قكية تكمف كراء ميميـ الخاص لتحقيؽ ذكاتيـ أك بمعنى آخر 

كالتعبيرية، كما كيمتمككف طاقة عالية عمى العمؿ، رغبةن في االستفادة مف إمكانياتيـ المعرفية كاإلدراكية 
كميؿ كاسع لبلطبلع عمى كؿ ما ىك جديد بشكؿ معرفي، كىذا الدافع يقؼ كراء انفتاحيـ الداخمي عمى 

نو المسؤكؿ عف رغبة المبدع في المخاطرة في مجاالت فتاحيـ الخارجي عمى العالـ، كما أذكاتيـ كان
 (.2014لآلخريف )المفرجي، جديدة غير مطركحة كغير معركفة 

نو لك لـ ر بالصعكبات كالمشكبلت حكلو، إذ إككجكد الدافع اإلبداعي لدل الفرد ىك الذم يجعمو يشع
يكف ييتـ بالنشاط اإلبداعي لما شعر بيذه المشكبلت كما التفت إلييا كاىتـ بيا، كتعرؼ دافعية اإلبداع 

حياتو بما يميز سمككو بالنشاط كالجدة كالتمقائية بأنيا اىتماـ الفرد بأف يقدـ كؿ ما ىك جديد في 
 (.1995)إسماعيؿ كجابر، 

مكاجية ( بأنيا القكة المحركة لمقدرات اإلبداعية التي يمتمكيا الفرد مف أجؿ 2015كعرفيا زيداف )
 بطريقة جديدة كغير مألكفة.  اكاجييالتحديات كالصعكبات التي ي

اع بأنيا تعني كجكد نزعة نمائية مبكرة لدل الفرد سكاء كانت ( فعرؼ دافعية اإلبد1986إسماعيؿ )أما 
كالتي تدفع الفرد إلى اكتشاؼ نفسو كالتعبير عنيا أثناء تفاعمو مع بيئتو خبلؿ حياتو  ،فطرية أك مكتسبة

 كتسمى النزعة النمائية بدافع اإلبداع.

 :اإلبداع كتتمثؿ فية إلى مجمكعة مف االعتبارات الخاصة بدافعي (Golann, 1962) كتكصؿ جكالف

 .األفراد يختمفكف في شدة الدافع لئلبداع 
  إف دافع اإلبداع يمكف تعديمو ليقابؿ مطالب المكقؼ إذا تداخؿ مع عدد مف الضغكط الداخمية

 أك البيئية.
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  ال يمكف أف نرل اإلبداعية في إنتاج، كال في شخص، كلكف في العممية فالفرد يتعايش مع
 يظير نفسو لنفسو كأف يحقؽ ذاتو.بيئتو بطريقة ما كأف 

 عية إذا حدث ككاف الفرد المشارؾ في التفاعؿ التجريبي االختبارم يممؾ مكاىب أك ميارات طبي
 إنتاجان اجتماعيان مفيدان كجميبلن. أك أكثر فإنو ربما يبدع كينتج

 مى سكؼ ف الفرد ذا الدافع اإلبداعي األعيف األشياء المتعددة في البيئة فإفي التفضيبلت ب
 أكثر.ركيف لذكاتيـ كمعبريف عنيا يبيف تفضيمو لؤلشياء كالتجارب كالناس الذيف يراىـ مد

  بيئتو عمى نحك نشط كديناميكي في محاكلتو إلدراؾ الذات إف الفرد المبدع يككف منيمكان في
 كالتعبير عنيا كتحقيقيا.

 طبيعة دوافع المبدعين 1.5.1.2

ف، كىما اتجاه أنصار التحميؿ النفسي الذيف اؼ التي تحققيا اتجاىافعية كاألىديكمف كراء ظيكر الدا
كف يركف أف اإلبداع يكمف كراءه دكافع ذات طبيعة سمبية، كاتجاه أنصار التحميؿ اإلنساني الذيف يقكل

ز بيف االتجاىيف فأصحاب النظرة السمبية لدكافع ييجابية، كيمكف التميأف اإلبداع يكمف كراءه دكافع إ
فسركا السمكؾ اإلبداعي بأنو الطريقة التي تساعد عمى خفض التكتر الناتج عف عبلقة المبدع  اإلبداع

باآلخريف، خاصة التكتر الناجـ عف رغبات الفرد غير المقبكلة اجتماعيان، أما أصحاب النظرة اإليجابية 
لنظرة بالدافعية يركف أف اإلبداع تدفعو رغبة صحية داخؿ الفرد لمسيطرة عمى بيئتو كقد تسمى ىذه اف

الفعالة أك القكة الداخمية لمحاجة إلى السيطرة، كيرل أنصار ىذه النظرة أف الدافع األساسي الذم يدفع 
ف يستمدىما الفرد مف انخراطو في النشاط اإلبداعي )الخزاعٌي، ى اإلبداع ىك المتعة كالرضا المذاإل

2016.) 

 الدوافع المسببة للبداع 2.5.1.2

المحركة لمعممية اإلبداعية عند األفراد، كتحدد قكة الدافع المدل الذم كصمت إلية القدرة  تتعدد الدكافع
 (:2008اإلبداعية لمفرد كتقسـ ىذه الدكافع إلى )ىبلؿ، 

كىي العكامؿ المميزة لقدرة الفرد عمى العمؿ كحبو لمبحث كالتقصي في األمكر  دوافع شخصية: .1
كتنمك الدكافع الشخصية مع الفرد منذ نشأتو حيث الغامضة كالصعبة كالمعقدة كالناقصة، 

لمكصكؿ إلى أفضؿ  ؛يتككف لديو االنفعاؿ كالحساسية كالحماس لممكاقؼ كاألمكر كالخكض فييا
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ف الدكافع القكية تؤدم ، إذ إالحمكؿ كالصكر، كأفضؿ صكر الدافعية الشخصية ىي المتكسطة
ف انخفاض ىذه الدكافع إلى أدنى إعممية اإلبداعية كفي ذات الكقت فإلى ضعؼ كفاءة ال

 الحدكد تمنع الشخص مف مؿء طاقتو لمعمؿ كاإلبداع.
تظير الحاجة في المجتمع المحيط بالشخص إلى التحرر مف األفكار  دوافع اجتماعية: .2

السائدة أك المنتشرة كالتي يقبميا اآلخركف كحقائؽ ثابتة، كيمثؿ ذلؾ دافعان لممبدعيف مف أجؿ 
التجديد كاإلبداع، كيحتاج ذلؾ إلى قدر كبير مف الثقة بالنفس كالتفاعؿ مع  التكجو نحك طريؽ

الكاقع االجتماعي بصكرة تساعده عمى التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة كبطرؽ كأفكار جديدة لـ 
 تكف معركفة كمنتشرة مف قبؿ.

فكار كىي تنمي حاجات الفكر األساسية كاالجتماعية إلى حاجات تقديـ األ دوافع الحاجة: .3
الجديدة كغير النمطية كاإلبداعية كغير المألكفة بيدؼ الحصكؿ عمى المكانة كالتقدير 

ثبات الذات بيف اآلخريف كفي المجتمع، كيتفاعؿ دافع الحاجة مع الدكافع يف كا  المناسب
 الشخصية كالدكافع االجتماعية كذلؾ مف أجؿ خمؽ اتجاه إبداعي.

ردة مف الشعكر بحاجات المجتمع المحيط، كلذلؾ يجب عمى كال ينبغي لدكافع الحاجة أف تككف مج
المبدعيف أال ينظركا إلبداعاتيـ مف منظكر اإلبداع كالتحديث فقط كلكف مف منظكر اجتماعي يساعد 

 عمى تكجيو طاقاتيـ اإلبداعية فيما يحقؽ ليـ التطكر لمستكل أفضؿ مف الحياة االجتماعية.

ضركرة كليس عمبلن ترفيييان، فإذا كانت الكسائؿ كالطرؽ القديمة كعندما تشتد المكاقؼ يككف اإلبداع 
ف الطرؽ كالكسائؿ الجديدة ستككف بمثابة مخرج لؤلفراد، ى مكاقؼ كمشكبلت صعبة كمعقدة، فإتؤدم إل

نيـ ال يعانكف مف أم مشاكؿ، كفي حقيقة فراد يحقؽ نتائج جيدة كمرغكبة فإفإذا كاف ما يقكـ بو األ
نو عممية اختيارية حتى بعض عمى التعامؿ مع اإلبداع عمى أؽ المشاكؿ ىك إصرار الاألمر إف ما يخم

في األكقات الصعبة، كيجدكف في ذلؾ فرصة لعدـ التفاعؿ كالتعامؿ معو، كنجد بعض البيئات 
 التنظيمية تقاـك األفكار اإلبداعية، فاإلبداع ال يسعى إلى األفراد كلكف ىـ مف يسعكف إليو.
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 نواع الدافعية اإلبداعية لدى المبدعينأ 3.5.1.2

اإلبداع ال بد لو مف إعداد جيد كمراف مستمر كجيد عنيؼ في التدريب، باإلضافة إلى اكتساب 
ميا كتحقيقيا في مجاؿ معيف، كحدد الميارات البلزمة لكي يصبح الفرد قادران عمى بمكرة أفكاره كتشكي

 عية كىما:( نكعيف مف الدافعية اإلبدا1978عبد الحميد )

 أواًل: الدافعية اإلبداعية العامة 

الرغبة العميقة المسيطرة عمى الفرد بأف يككف متفردان كأصيبلن في خطكاتو كسمككو كتكجياتو، ىك ذلؾ 
الدافع الذم عبر عنو ركجرز بطريقة جيدة حيف قاؿ "يبدك لي أف الدافع األساسي لئلبداع ىك نفس 

القكة التي تدفع إلى الشفاء في جمسات العبلج النفسي"، أم نزعة  الدافع الذم نكتشفو بعمؽ عمى أنو
مكاناتو، كالميؿ المكجو الذم يككف كاضحان في كؿ حياتنا العضكية  اإلنساف إلى تحقيؽ ذاتو كا 

كؽ إلى االنتشار كاالمتداد كالتطكر كالنضكج كالميؿ إلى التنشيط كاإلنسانية، إنو يككف بمثابة الت
لى المدل الذم يككف عنده ىذا النشاط معززان لكجكد كالتعبير عف كؿ قد راتنا ككائنات إنسانية، كا 

أف يفكر بطريقة نشطة كقكية، فالدافعية ىي افعية الكافية لف يتمكف الفرد اإلنساف كحياتو، كبدكف الد
 المكلد المكجو لمنشاط، كىي عامؿ جكىرم في التفكير.

 ثانيًا: الدافعية اإلبداعية الخاصة

داللتو كأىميتو  افعية التي يستثيرىا مكضكع معيف أك مكقؼ معيف أك منبو معيف، تككف لوىي الد
لممبدع، كقد تككف إثارة الحاالت اإلبداعية الخاصة مثيرة لحالة معينة مف القمؽ كعدـ االستقرار لدل 

ديد أك المبدع، كقد تسبب لو حالة مف الفرح بسبب شعكره باالقتراب مف الكصكؿ إلى اكتشاؼ شيء ج
 تعميؽ تصكر سبؽ لو تجميع بعض أفكاره كمككناتو.

كفي النياية ال بد أف يككف ىناؾ حالة تفاعؿ يفترض كجكدىا بيف الدافع اإلبداعي العاـ كالدافع 
ال أدل ذلؾ إلى اإلبداعي الخاص، كيجب أف يككف ىناؾ قدر مناسب كمعقكؿ مف ال تكازف بينيما، كا 

كأف يككف الدافع اإلبداعي العاـ كبيران كمبالغان فيو بينما تككف القدرة ثار سيئة عمى المبدع كعممو، آ
عمى تحقيؽ الحاالت اإلبداعية النكعية غير متناسبة معو نتيجة لعدـ كضكح الرؤية، أك عدـ األصالة، 

 أك عدـ تمكف األسمكب أك غير ذلؾ مف األسباب.
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ؽ أيخر لعمؿ األشياء كأف الطريقة الحالية إف جكىر الدافعية اإلبداعية ىك االعتقاد بأف ىناؾ طرائ
ليست الكحيدة لعمؿ ىذا الشيء، كغياب الدافعية اإلبداعية ىك االعتقاد بأف الطريقة الحالية لعمؿ 
األشياء ىي أفضؿ طريقة أك الطريقة الكحيدة، كالبحث اإلبداعي عف البدائؿ ال يتـ إال بكجكد ثبلثة 

تكليد األفكار كالبدائؿ، ككجكد الرغبة في البحث عف البديؿ، شركط  كالتي ىي امتبلؾ القدرة عمى 
كاتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالتركيز عمى بديؿ كاحد أك أكثر مف البدائؿ األخرل، كىذه الشركط بدكرىا 

 (:2016تشكؿ مجمكعة مف الدكافع التي تدفع الفرد لمبحث عف البدائؿ كمنيا )الخزاعٌي، 

 لمبديل الحاجة الواضحة 

نو يحتاج إلى أخذ األساليب البديمة بعيف االعتبار كيمكف أف ما يبدأ الفرد في حؿ مشكمة ما، فإعند
ض األىداؼ أك يسعى إلى البحث عف تعريفات بديمة لممشكمة نفسيا، كعندما يحاكؿ الكصكؿ إلى بع

 نو سيحتاج إلى بدائؿ.تنفيذ بعض المياـ فإ

 المزيد من البدائل 

نو عند الحصكؿ عمى بديؿ جيد نقؼ كال نبحث ىك عدك األفضؿ كىذا يعني أ الجيد فغالبان ما يقاؿ إ
جؿ الكصكؿ لى البحث عف مزيد مف البدائؿ مف أعف مزيد مف البدائؿ، عمى الرغـ مف أننا بحاجة إ

 إلى األفضؿ.

   التحسينالرغبة في 

فيذ ىذه العممية أك نو تكجد طريقة أفضؿ لحؿ المشكمة عندئذ نسعى إلى طريقة بديمة لتنحيف نعتقد أ
 قؿ كمفة.أكثر سيكلة أك أحؿ ىذه المشكمة، كمفيـك األفضؿ قد يعني 

كصنفت نظريات الدافعية إلى نظريات ذات طبيعة جمعية، كنظريات ذات طبيعة مرتدة كفيسرت جكانب 
 ف يككف جديدان، كحددت الجكانبعية اإلبداع في شكؿ مدخؿ جمعي، كأف الفعؿ اإلبداعي يجب أداف
ف تؤدم إلى إنتاج مطابؽ ألفعاؿ جديدة كذات قيمة كىما: الحاجة دافعية مف الشخصية التي يمكف أال

إلى الجدة كالحاجة إلى القيمة، فالشخص الذم يندفع نحك القيمة يريد أف يظير قدراتو بالطريقة التي 
لى المثابرة في يرل بيا نفسو كىك يفعؿ أشياء خاصة كذات قيمة كما يراىا ىك، كىذا الدافع يؤدم إ

النمك كفي إظيار المكاىب كالميارات، كىذه المثابرة ىي إحدل العكامؿ الخفية في حياة األشخاص 
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 يجد أف الشيء غير العادم كالنادرفالذيف أنتجكا أفعاالن إبداعية، أما الشخص الذم يندفع نحك الجدة 
كمفيدة كحدكثيا يؤدم إلى استجابة  أدائيةكغير المتشابو كغير المتكقع أفضؿ كأحسف لو، فالجدة تعد 

 (.1986الدىشة السارة كاالنفعالية، بينما غيابيا يحدث استجابة ممؿ غير سارة )إسماعيؿ، 

( نمط الشخصية التي لدييا السمات الدافعية المبلئمة إلنتاج 1986كحدد مادم في دراسة إسماعيؿ )
الجدة كالحاجة إلى القيمة حاد جدان كأكثر حدة الحاجة إلى  إلبداعية ىك ذلؾ النمط الذم يعداألفعاؿ ا

 مف أم دكافع أخرل مكجكدة، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة تصنيفات كاآلتي:

ف الشخص عند ة ىي السائدة كالحاجة إلى الجدة أضعؼ منيا فإإذا كانت الحاجة إلى القيم .1
 ذلؾ يميؿ إلى الحرؼ كالميف أكثر مف التجديد.

ذا سادت الحاجة إلى .2 ف الشخص عند ذلؾ انت الحاجة إلى القيمة أضعؼ منيا فإالجدة كك كا 
 يميؿ إلى التجديد أكثر مف الحرؼ كالميف.

كأما إذا كاف كبل الدافعيف حاديف فإنيما سيتفاعبلف بطريقة تجعؿ الشخص يحاكؿ أف يجمع  .3
 بيف المينة كالتجديد.

 العالقة بين الدافعية والتفكير 4.5.1.2

ف ينطمؽ بكجو عاـ مف حاجات كدكافع الشخصية، فإذا لـ تكجد حاجة التفكير كأم نشاط آخر لئلنسا
كدافع لمتفكير فبل يمكف أف نفكر، كعمـ النفس يدرس الحاجات كالدكافع باعتبارىا القكل التي تدفع 
اإلنساف إلى االنخراط في نشاط عقمي، كيدرس الشركط التي يجب تكافرىا لتبرز الحاجة إلى التحميؿ 

يد كالتعميـ كغيرىا، كدكافع التفكير التي يتصدل ليا عمـ النفس تنتمي إلى نكعيف مف كالتركيب كالتجر 
الدكافع كىما دكافع معرفية خاصة بالتفكير: كفي ىذه الحالة تككف الرغبات كاالىتمامات كالدكافع ىي 

فاؿ، المثيرات كالقكل المحركة كالمحفزة عمى القياـ بالنشاط العقمي مثؿ حب االستطبلع عند األط
كدكافع معرفية خارجة عف التفكير: كتككف دكافع التفكير خارجية عندما تبدأ عممية التفكير تحت تأثير 

 (.2011عكامؿ خارجية كليس تحت تأثير اىتمامات معرفية بحتو )أبك سنة كحجاج، 
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 العالقة بين الدافعية واإلبداع 5.5.1.2

العادة كالتقميد كالمحاكاة، كيمجأ البعض إلى طريؽ  يتجو البعض نحك األصالة كاإلبداع بدالن مف طريؽ
اإلبداع كيتكقؼ بينما البعض اآلخر يستمر في اإلبداع لفترات طكيمة مف العمر قد تستغرؽ حياتو 
كميا، بالرغـ مف الصعكبات كالمتاعب التي يكاجييا في طريقو، كىذا ما أعطى أىمية كبرل لمجكانب 

ف كاف  الجكانب العقمية عند التعرؼ عمى الشخص المبدع،الشخصية المتمثمة في الدافعية ك  فاإلبداع كا 
طاقة كجدانية دافعة أىمية ة كاالنفعاؿ كال شؾ أف لبلنفعاؿ بكصفو قائـ عمى الحساسي عقميان فإف جكىره

عكامؿ أخرل فيو ال تحدثو عكامؿ عقمية فقط، بؿ تؤثر  أساسية في العممية اإلبداعية، أم أف اإلبداع ال
إىماليا بأم حاؿ مف األحكاؿ، كالدافعية مف ىذه العكامؿ التي ال يمكف إىماليا في العممية  يمكف

 (.2014اإلبداعية )المفرجي، 

كالعممية اإلبداعية ليست شيئا غامضا أك غير خاضع لمتحميؿ، إنما ىي مثؿ أم عممية نفسية  تخضع 
لمجمكعة معقدة مف العمميات  متفؽ عميولعممية اإلبداعية تمخيص لمبحث كالتحميؿ العممي، كمصطمح ا

 (.1978العقمية كالمعرفية كالدافعية داخؿ الفرد )عبد الحميد، 

فالعكامؿ العقمية ليست المحؾ األساسي لؤلداء اإلبداعي، كيشترط لمحصكؿ عمى ناتج إبداعي تكافر 
لعكامؿ غير العقمية الحد األدنى مف القدرات العقمية عامة أك أف تككف أعمى مف المتكسط، كتكافر ا

كالمتمثمة في الدافعية لمحصكؿ عمى ناتج إبداعي ألىميتيا فيذه العكامؿ تفكؽ العكامؿ العقمية لؤلداء 
اإلبداعي كىي التي تيسر أك تعكؽ نمك القدرة اإلبداعية، فاإلبداع يمثؿ منطقة تفاعؿ لثبلث مجمكعات 

قمية أعمى مف المتكسط، كمستكيات عالية مف الخصائص اإلنسانية كىي: قدرات إبداعية، كقدرات ع
 (.2014مف الدافعية تساعد الفرد عمى االلتزاـ بالمياـ المطمكب منو القياـ بيا )المفرجي، 

عف مجمكعة مف االعتبارات بناءن عمى عدد مف الدراسات التي  (Amabile, 1983أمابيؿ ) كتحدثت
 قامت بيا تكضح عبلقة الدافعية باإلبداع كىي كاآلتي:

 قؿ إبداعان بشكؿ داؿ عف أكلئؾ قييـ كانكا أأف األفراد الذيف ينتجكف أعماليـ تحت شرط تكقع الت
يجابيان قبؿ أيضان أف تمقى األعماؿ تقييمان إ الذيف لـ يتكقعكا أف تمقى أعماليـ تقييمان، ككذلؾ

 األداء مف شأنو أف يؤدم إلى تأثيرات سمبية عمى اإلبداع.
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 اء األفراد لممياـ التي يؤدكنيا أك التحكـ في مسار أدائيا كإعاقة كضع قيكد عمى طريقة أد
 حرية الفرد أك حركتو الذاتية مف شأنو أف يضعؼ اإلبداع.

 .إبداع األفراد يضعؼ عندما يصبحكف في مكضع مشاىدة اآلخريف 
  إف التنافس عمى الجكائز التي تمنح لمف يقدـ أفضؿ إنتاج متميز مف شأنو أف يحد مف

، ككذلؾ التعمؽ بالحصكؿ عمى المكافأة أثناء االنخراط في الميمة أك االستمتاع اإلبداع
 بالمكافأة قبؿ االنخراط بالنشاط اإلبداعي مف شأنو أف يقمؿ مف مستكل ما ينتج مف إبداع.

جميع ىذه األمكر تؤكد أف تكافر الدافعية لدل الطمبة تزيد مف فرص تحقؽ اإلبداع ترل الباحثة أف ك 
لكف عمى المعمـ أف ييحسف استخداـ األساليب المحفزة كالمشجعة عمى إثارة الدافعية التي تقكد لدييـ، ك 

حتى الطمبة كحياتيـ كالمشكبلت التي يكاجيكنيا  إلى اإلبداع، كعميو أف يصبح أكثر انفتاحان عمى كاقع
خريف التي تثبط يتسنى لو تنمية تفكيرىـ كدافعيتيـ اإلبداعية بصكرة صحيحة كال يقع في أخطاء اآل

 الدافعية كاإلبداع عند الطمبة.
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 الدراسات السابقة 2.2

 التفكير العمميالمتعمقة بالدراسات العربية  1.2.2

كالميارات الحياتية  فاعمية تكظيؼ المنصة التعميمية في تنمية التفكير العممي (2018درست الحدرب )
تككنت عينة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي فاألردنية، ك  لدل طمبة كمية العمـك التربكية في الجامعة

( طالبان كطالبة مف طمبة كمية العمكـ التربكية المسجميف في مادة مقدمة المناىج في 47الدراسة مف )
( طالبان كطالبة كدرسكا 22المجمكعة التجريبية تككنت مف )الجامعة األردنية مكزعيف عمى مجمكعتيف، 

( 25التعميمية، كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية كتككنت مف ) باستخداـ المنصة
لقياس  بإعداد أدكات الدراسة المتمثمة في اختبارطالبان كطالبة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة 

باتيـ الحياتية كدليؿ لممستخدـ كتـ التحقؽ مف صدقيـ كثكمقياس الميارات  ،ميارات التفكير العممي
( في α  =0.05قبؿ تطبيؽ الدراسة، كأظيرت نتائج الدراسة فركقان دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )

تنمية التفكير العممي لدل المجمكعة التجريبية كفي جميع مجاالت مقياس الميارات الحياتية باستثناء 
 ميارة المثابرة فكانت الفركؽ غير دالة إحصائيان.

إلى التعرؼ إلى مدل مساىمة طريقة االكتشاؼ في تنمية  (2017واألنباري )وسعت دراسة مبارك 
التفكير العممي لدل طمبة معاىد المعمميف مف كجية نظر مدرسييـ في ضكء متغير الجنس كالمؤىؿ 

( 91)مجتمع الدراسة غراض الدراسة كبمغ عدد ي لمبلءمتو ألالعممي، كاستخدـ الباحث المنيج الكصف
( ذككر مكزعيف بيف بكالكريكس 9( إناث ك)11( تدريسيان منيـ )20نت عينة الدراسة مف)كتكك  ،ن تدريسيا

التحقؽ كتـ  كأداة لمدراسة استبانوكماجستير كدكتكراه تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كاستخدـ الباحثاف 
ؼ في أف التدريس بطريقة االكتشا الدراسة نتائجقبؿ تطبيؽ الدراسة، كأظيرت  مف صدقيا كثباتيا

ؿ المعمكمات راسخة في فكرىـ فترة تحقيؽ كتنمية التفكير العممي لدييـ كيجع إلىمعاىد المعمميف يؤدم 
باالعتماد عمى  ادريف عمى مكاجية المشكبلت التي يكاجيكنياطكيمة مف الزمف، كما تجعؿ الطمبة ق

ثاف بضركرة التنكيع في النتائج أكصى الباح إلى، أم تحقؽ مبدأ التعمـ الذاتي، كباالستناد أنفسيـ
مع االىتماـ بطريقة االكتشاؼ بكصفيا طريقة تزيد مف التفكير طرائؽ التدريس المستعممة في التدريس 

العممي باعتباره أعمى كأرقى مستكيات النشاط العقمي، باإلضافة إلى ضركرة تضميف المناىج معاىد 
 المعمميف بمكضكعات تحقؽ التفكير العممي.
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معرفة مستكل ميارات التفكير العممي كمستكل  إلى (2017الشمبي والخميفة ) سةىدفت درا بينما
بيف ميارات التفكير العممي كميارات التفكير  ارتباطيوالرياضي، كىؿ ىناؾ عبلقة ميارات التفكير 

اف المنيج الكصفي االرتباطي تالباحث تالرياضي لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي، كاستخدم
 كبمغ مجتمع الدراسة، بيف ميارات التفكير العممي كالتفكير الرياضي رتباطيود العبلقة االإليجاكذلؾ 

( طالبة مف طالبات الصؼ السادس االبتدائي 455عينة الدراسة  فتككنت مف ) أما( طالبة 29680)
 لقياس مستكل ميارات : قسـيتككف مف قسميفكتـ استخداـ اختبارو تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، 

الرياضي بعد التحقؽ مف صدقو كثباتو، كتكصمت نتائج قسـ لقياس ميارات التفكير ك  ،التفكير العممي
الدراسة إلى أف مستكل ميارات التفكير العممي كالرياضي كانت بدرجة متكسطة لدل طالبات الصؼ 

ل الداللة السادس االبتدائي، كما اتضح كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستك 
(α  =0001) نو كمما ، إذ إفأقؿ بيف مستكل ميارات التفكير العممي كمستكل ميارات التفكير الرياضي

زاد مستكل ميارات التفكير العممي زاد مستكل ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ السادس 
عمميف أثناء الخدمة لتدريبيـ االبتدائي، كأكصت الباحثتاف عدة تكصيات أىميا إجراء دكرات تدريبية لمم

عمى تكظيؼ التفكير كمياراتو في العممية التدريسية، كالحرص عمى تطكير المعمميف ككضع حكافز 
 تشجيعية بحيث يحرص المعمـ عمى تطكير نفسو دائمان.

لميارات درجة ممارسة مدرسٌي المغة االنجميزية في مدينة دمشؽ  (2017كشيك وذياب ) توكذلك درس
العممي في صفكفيـ المدرسية، ككذلؾ معرفة الفركؽ في درجة ممارستيـ ليذه الميارات كفقان  التفكير

لمتغيرات الجنس، كعدد سنكات الخبرة التدريسية، كاستخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي في الدراسة، 
لطريقة ( مدرسان كمدرسة مف مدرسي المغة االنجميزية تـ اختيارىـ با62كتككنت عينة الدراسة مف )

العشكائية البسيطة مف مدارس مدينة دمشؽ، كتـ تطبيؽ مقياس ميارات التفكير العممي عمييـ بعد 
أف درجة كبيرة لدل المدرسيف في ممارستيـ  إلىالتحقؽ مف صدقو كثباتو، كتكصمت نتائج الدراسة 

كدرجة منخفضة  ،ؿكدرجة متكسطة لممارسة التذكر كالتركيز كالتنظيـ كالتحمي ،لميارة جمع المعمكمات
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة لميارة التكليد كدرجة منخفضة جدان لميارة التقييـ كالتكامؿ، كأظيرت 

في متكسط درجات مدرسي المغة االنجميزية في درجة ممارستيـ لميارات التفكير العممي كفقا  إحصائية
ة في متكسطات درجات مدرسي ، بينما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيلمتغير الجنس

المغة االنجميزية في درجة ممارستيـ لميارات التفكير العممي عمى الدرجة الكمية لممقياس كمجاالتو 
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الفرعية كفقان لمتغير عدد سنكات الخبرة التدريسية كلصالح المدرسيف ذكم الخبرة التدريسية األعمى 
 التكامؿ، التقييـ، لـ يكف فييا فركؽ دالة إحصائيان. باستثناء ميارة التركيز، جمع المعمكمات، التحميؿ،

ىدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية المنحى المبرمج لحؿ المشكبلت في  فقد (2016العبيدي ) أما دراسة
تحصيؿ مادة التاريخ كتنمية التفكير العممي عند طالبات الصؼ الخامس األدبي، كاعتمدت الباحثة 

مع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الخامس األدبي مف ثانكية زىك التصميـ التجريبي، كتألؼ مجت
( طالبة في 30( طالبة بكاقع )62في العراؽ التابعة لمديرية بغداد، كتككنت عينة الدراسة مف )

المنحى المبرمج لحؿ  بإستراتيجيةالحديث  األكركبيالمجمكعة التجريبية كالتي درست مادة التاريخ 
، كاستخدمت الباحثة في المجمكعة الضابطة كدرسف بالطريقة االعتيادية ( طالبة32المشكبلت ك)
لمستكل التفكير  : مقياسيقيس التحصيؿ الدراسي لمادة التاريخ، كالثانية : اختباراألكلى ،أداتيف لمدراسة

العممي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات 
لتجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم كلصالح طالبات المجمكعة التجريبية، المجمكعتيف ا

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
اختبار التفكير العممي البعدم كلصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذم داللة إحصائية بيف 

كسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي كالبعدم لمتفكير العممي مت
 كلصالح طالبات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم.

كعبلقتو بالذاكرة الفيزيائية لدل طمبة الجامعة في مستكل التفكير العممي  (2015الخالدي ) درستو 
 صص، كالصؼ لدل طمبة الجامعة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفيضكء متغيرات الجنس، التخ

( طالب 300( طالبان كطالبة، كتككنت عينة الدراسة مف )42361)مجتمع الدراسة  ، كبمغاالرتباطي
ك  اإلنسانيكطالبة مف التخصص  ان ( طالب150كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة بكاقع )

استخداـ مقياسو لقياس التفكير العممي ، كقامت الباحثة بجمع البيانات بلعممي( مف التخصص ا150)
ىناؾ داللة في الفركؽ  أفلقياس الذاكرة الفيزيائية لدل طمبة الجامعة، كتكصمت نتائج الدراسة  كمقياسو 

، ( لصالح أفراد العينةα  =0005)في درجات الطمبة عمى مقياس التفكير العممي عند مستكل الداللة 
=  αككجكد داللة في الفركؽ في درجات الطمبة عمى مقياس التفكير العممي عند مستكل الداللة )

، كلصالح متكسط العينةكسط الغرضي كتبعان لمتغير التخصص ( تبعان لمتغير الجنس لصالح المت0005
طمبة الجامعة دالة عمى مقياس الذاكرة الفيزيائية يعكد لصالح  أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽو  كما



 

54 
 

( α  =0005عند مستكل الداللة ) إحصائيان كيمتازكف بمستكل جيد في الذاكرة الفيزيائية، كالفركؽ دالة 
=  αعند مستكل الداللة ) إحصائيان تبعان لمتغير الجنس كلصالح المتكسط الغرضي، بينما الفركؽ دالة 

 كجكدالعممية، كما كأظيرت النتائج  ( تبعان لمتغير التخصص لصالح أفراد العينة طمبة الكميات0005
ف العبلقة طردية بيف ؛ إذ إيجابية بيف التفكير العممي كالذاكرة الفيزيائية لدل طمبة الجامعةعبلقة إ

 متغيرٌم الدراسة.

ىدفت إلى معرفة مستكل التنكر العممي لمعممي العمـك فقد  (2015دراسة التميمي وعبود )أما 
كتألفت عينة  كاعتمد الباحثاف المنيج الكصفي االرتباطي، عممي لتبلمذتيـ،كعبلقتو بميارات التفكير ال

( مدرسة ابتدائية تـ اختيارىا بأسمكب الطبقة العشكائية مف المدارس االبتدائية 32الدراسة مف )
المختمطة التابعة لمركز المديرية التابعة لتربية الكرخ، كتـ اختيار معمـ أك معممة مف كؿ مدرسة كبذلؾ 

لكؿ معمـ كبذلؾ بمغت عينة التبلمذة مة كتـ اختيار صؼو ( معممان كمعم32مغت عينة المعمميف )ب
، كقاـ الباحثاف بإعداد اختبار التنكر العممي لمعممي العمـك كاختبار ميارات ان كتمميذة( تمميذ1025)

ت نتائج الدراسة كبينٌ التفكير العممي لمتبلمذة كتـ التحقؽ مف صدقيـ كثباتيـ قبؿ تطبيؽ الدراسة، 
عبلقة %(، كما بيٌنت كجكد 65.5امتبلؾ معممي العمكـ تنكران عمميان بدرجة جيدة بمغت نسبتيا )

 ارتباطيو بيف التنكر العممي لمعممي العمكـ كميارات التفكير العممي لتبلمذتيـ.

طمبتيـ  كعبلقتو بتحصيؿ األساسيةسي كميات التربية التفكير الناقد لمدر  (2014طويب ) تودرس
متمثمة  قصديو، كقامت باختيار عينة االرتباطي كتفكيرىـ العممي، كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي

( 47التابعة لمجامعة المستنصرية، كبمغ عددىـ ) األساسيةسي كطمبة قسـ العمكـ في كمية التربية بمدر 
ي كمية التربية ير الناقد لتدريس،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لقياس التفكي( طالبان 380تدريسيان ك)

لقياس التفكير العممي عمى عينة الطمبة في قسـ العمـك  ية، كاختبار لقياس التحصيؿ كاختباراألساس
في كمية التربية األساسية مستكل التفكير الناقد لتدريسي قسـ العمكـ  أف إلىالتربكية، كتكصمت النتائج 

ي كمية التربية ية إحصائية بيف التفكير الناقد لتدريسكاف فكؽ المتكسط، ككجكد عبلقة ذات دالل
األساسية كتحصيؿ طمبتيـ بفركعو الثبلث كمراحمو كافة، كعدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

 ي كميات التربية األساسية كالتفكير العممي لطمبتيـ بجميع فركعو كمراحمو.يالتفكير الناقد لتدريس

مستكل التفكير العممي لدل طمبة المرحمة  الكشؼ عف إلى (2013المحتسب ) وىدفت دراسة
كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي  أنماط التعمـ المفضمة لدييـ،عبلقتو باألساسية العميا في األردف ك 
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( طالبان كطالبة مف المدارس الحككمية 1213كتـ اختيار عينة عنقكدية طبقية تألفت مف ) االرتباطي،
لجمع  الباحثة ، كاستخدمتاألساسيدراسية ثبلث: الثامف، التاسع، كالعاشر مكزعيف في مستكيات 

، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف التعمـ ألنماطف ىما اختبار التفكير العممي كمقياس فارؾ البيانات أداتي
لبات مستكل التفكير العممي لدل أفراد العينة متدفو كأنو تطكر مع التقدـ في المستكل التعميمي لدل الطا

مقارنة بالطبلب، كما تبيف أف ىناؾ تفاكتان في أنماط التعمـ لدل الطمبة مع كجكد فركؽ جكىرية في 
_ العممي مقارنة بكؿ مف  التفكير العممي تبعان لنمط التعمـ لصالح الطمبة ذكم نمط التعمـ السمعي

جيكد لمنيكض بمستكل األنماط األخرل، كأكصت الباحثة العامميف في مجاؿ تدريس العمكـ بتضافر ال
التفكير العممي لدل الطمبة، مع ضركرة تعريؼ المعمميف باألنماط المختمفة لمتعمـ التي يفضميا الطمبة 

 كأخذىا بعيف االعتبار لممساعدة في تطكير التفكير العممي لدييـ كؿه كفؽ نمطو المفضؿ.

في تنمية ميارات  اإلسبلميةدكر معممي التربية  لىإمتعرؼ ل (2013الميداوي ) جاءت دراسةكذلك 
الدراسة صمـ الباحث  أىداؼالتفكير العممي لدل طبلب المرحمة الثانكية بمحافظة الميث، كلتحقيؽ 

( 492لجمع المعمكمات مستخدمان المنيج الكصفي، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مقدارىا ) استبانة
اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية مف طالبان كطالبة في المدارس الثانكية في محافظة الميث تـ 

( طالبان كطالبة، كتكصمت نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي 5069البالغ عدده ) األصميالمجتمع 
كاف متكسطان مف كجية نظر لميارات التفكير العممي  اإلسبلميةالعاـ لدرجة ممارسة معممي التربية 

في تنمية كؿ ميارة مف ميارات التفكير العممي تبعان لمتغير كتـ حساب دكر المعمميف  العينة، أفراد
=  αعند مستكل الداللة ) إحصائيةالجنس، الصؼ، القسـ كبيٌنت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

في تنمية ميارة  اإلسبلميةالعينة حكؿ دكر معممي التربية  أفراد( بيف متكسطات استجابة 0005
التقكيـ كالمبلحظة كالتفسير ر كالتمخيص تبعان لمتغير الجنس كميارة المبلحظة كالتطبيؽ كالتفسي

كالتمخيص كالتطبيؽ كالتصنيؼ تبعان لمتغير الصؼ كميارة التفسير كالتطبيؽ كالمقارنة تبعا لمتغير 
القسـ، كأكصى الباحث  بضركرة تدريب الطمبة عمى تككيف أفكار محددة مف خبلؿ تدريبيـ عمى قراءة 

 مف الصكر المعبرة لبعض األحداث كمف ثـ تقديـ ممخصات بأسمكبيـ الخاص. مجمكعة كبيرة

التممذة المعرفية في تدريس العمـك  أسمكبمعرفة أثر استخداـ  إلىفيدفت  (2012أما دراسة ذوقان )
، كاتبعت عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي كتنمية التفكير العممي لدييـ في محافظة نابمس

( طالبان كطالبة مف مدرستيف تـ اختيارىـ 149التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف ) مكباألسالباحثة 
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( طالبان كطالبة درست كحدة ضغط 77مجمكعتيف: تجريبية تضـ ) إلىكتـ تقسيـ العينة  قصديةبطريقة 
ريقة ( طالبان كطالبة درست بالط72المكائع في مادة العمكـ بأسمكب التممذة المعرفية، كضابطة تضـ )

لمتفكير العممي، كأظيرت لممعمـ كاختبار تحصيمي، كمقياس دليؿ  بإعداداالعتيادية، كقامت الباحثة 
لمتكسطات تحصيؿ طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة  إحصائيان نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة 

بيف طريقة التدريس الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ 
كالجنس، أما بالنسبة لمستكل التفكير العممي فقد أظيرت النتائج فركقان بيف المجمكعتيف الضابطة 
 كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية، بينما لـ تظير النتائج أثران لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.

العمكـ في تحصيؿ تبلميذىـ لممفاىيـ العممية عبلقة التنكر العممي لمعممي  (2012البدراوي ) تودرس
، كتـ تحديد مجتمع الدراسة مف المدارس االرتباطي كتفكيرىـ العممي، كاتبع الباحث المنيج الكصفي

، كتككف مف معممي العمكـ الذيف االبتدائية المختمطة التابعة لمركز المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية
( مدرسة كتـ اختيار 94س االبتدائي كتبلمذتيـ، كبمغ عدد المدارس )يدرسكف تبلمذة الصؼ الساد

( 1025التبلمذة ) أفراد( مدرسة، كما تـ اختيار معمـ كاحد مف كؿ مدرسة كبمغ عدد 32عينة مف )
الدراسة: اختبار التنكر العممي  أىداؼلمقياس كتحقيؽ  أدكاتثبلث  بإعداد، كقاـ الباحث ان كتمميذةتمميذ

، كاختبار تحصيمي لممفاىيـ العممية، كاختبار لميارات التفكير العممي، كتكصمت النتائج لمعممي الع مـك
دالة ارتباطية عينة مجتمع الدراسة يمتمككف تنكران عمميان، كىناؾ عبلقة  أفراد%( مف 65.5) أف إلى

ممفاىيـ العممية، بيف مستكل التنكر العممي لمعممي العمكـ بالمستكل العاـ كتحصيؿ تبلمذتيـ ل إحصائيان 
بيف مستكل التنكر العممي العاـ كميارات التفكير العممي  إحصائيان دالة  اطيةارتبىناؾ عبلقة  أفكما 

دالة إحصائيان بيف مستكل التنكر العممي لمعممي العمكـ األكثر تنكران   كيكجد عبلقة ارتباطية ،لمتبلمذة
 كاألقؿ تنكران كميارات التفكير العممي لتبلمذتيـ.

إلى معرفة مستكل التفكير العممي عند طمبة جامعة آؿ البيت  (2011دراسة المساعيد )ىدفت بينما 
كاستخدـ الباحث المنيج كعبلقتو بالكفاءة الذاتية العامة في ضكء متغير الجنس كالسنة الدراسية، 

كاستخدـ كطالبة مف طمبة معمـ صؼ  ان ( طالب255كتألفت عينة الدراسة مف )الكصفي االرتباطي، 
ة لقياس الكفاءة الذاتي استبانةمقياس التفكير العممي كالثانية  األكلى :لجمع المعمكمات أداتيفالباحث 

التفكير العممي كالكفاءة الذاتية، كما يجابي بيف كجكد معامؿ ارتباط إ إلىالعامة، كأشارت نتائج الدراسة 
( بيف α =0005ة عند مستكل الداللة )أظيرت نتائج تحميؿ التبايف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي
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متكسطات مستكل التفكير العممي تبعان لمتغير السنة الدراسية كذلؾ لصالح الطمبة األعمى في السنة 
 الدراسية، إال أف النتائج لـ تظير فركقان ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث.

الذات التدريسية كالتفكير العممي لدل  إدارة االنفعاالت كعبلقتيا بفاعمية( 2010الشمري ) تودرس
بيف إدارة المدرسات تبعان لمتغير العمر، كالتخصص، كالحالة االجتماعية، كالكشؼ عف العبلقة 

كاعتمدت الباحثة المنيج  االنفعاالت كفاعمية الذات التدريسية كالتفكير العممي كفؽ متغيرات الدراسة،
( ميدرسة مف مناطؽ تربية 600اسة عمى عينة بمغ عددىا )كتـ تطبيؽ أدكات الدر  الكصفي االرتباطي،

الكرخ الثانية في مدينة بغداد، كبيٌنت النتائج تمتع المدرسات بمستكل مف إدارة االنفعاالت كأنيف 
يتمتعف بفاعمية ذات تدريسية كمستكل مف التفكير العممي، كما بيٌنت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

كالتخصص العممي، أما بالنسبة لعامؿ الحالة االجتماعية فقد بيٌنت النتائج  إحصائية بالنسبة لفئة العمر
كتبيف كجكد عبلقة دالة إحصائية كلصالح غير المتزكجات كاألرامؿ،  إحصائية ذات داللة كجكد فركؽ

د بيف إدارة االنفعاالت كفاعمية الذات التدريسية، كذلؾ بيف إدارة االنفعاالت كالتفكير العممي، كما تكج
 عبلقة دالة إحصائية بيف فاعمية الذات التدريسية كالتفكير العممي لدل المدرسات.

ثر تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجيات الذكاءات استقصاء أ إلى (2009دراسة الشمبي ) وىدفت
، كتككنت عينة الدراسة األساسيالمتعددة في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ الثالث 

مجمكعتيف  إلى، كقسمت كؿ عينة األساسي( طالبة مف طمبة الصؼ الثالث 65( طالبان ك)60ف )م
الذكاءات المتعددة، كمجمكعة ضابطة  إستراتيجيةتجريبية درست كحدة المادة كمتغيراتيا باستخداـ 

كبعدىا،  كتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي كاختبار التفكير العممي قبؿ المعالجة درست بالطريقة االعتيادية،
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ لصالح 
المجمكعات التجريبية يعزل لطريقة التدريس، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر 

لجنس في تنمية كاإلناث في التحصيؿ الدراسي كالتفكير العممي، كعدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كا
 التفكير العممي كالتحصيؿ.

تحديد مستكل التفكير العممي كأنماط التعمـ لدل طمبة الصؼ  إلىيدفت ف (2008أما دراسة حمدان )
التاسع األساسي في مديرية تربية الخميؿ، كاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، كتألؼ مجتمع 

المدارس الحككمية كمدارس الككالة التابعة لمحافظة  ( طالب كطالبة مكزعيف عمى5901الدراسة مف )
( طالب كطالبة، 507تككنت مف ) بطريقة عشكائية عنقكدية الخميؿ، كتـ اختيار عينة مف ضمنيـ
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كاستخدمت الباحثة اختباران لقياس التفكير العممي، كمقياس لقياس أنماط التعمـ كتـ التحقؽ مف صدقيما 
سب المطمكب، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف امتبلؾ الطمبة لمستكل كثباتيما قبؿ تطبيؽ الدراسة ح

في متكسطات مستكل  إحصائيةالتفكير العممي كاف متكسطان، كما بيٌنت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 
، ككجكد فركؽ تعزل لمستكل التحصيؿ في العمكـ كلصالح اإلناثالتفكير العممي تعزل لمجنس كلصالح 

، ككذلؾ كجكد فركؽ تعزل لنمط التعمـ الذم يستخدمكنو كلصالح النمط العممي التحصيؿ المرتفع
كالمنطقي كالتخيمي، كأكصت الباحثة بضركرة تكظيؼ ميارات التفكير العممي في جميع فركع العمـك 

 كالمجاالت األخرل كتدريب المعمميف عمى استخداميا.

مستكل فيـ طمبة المرحمة الجامعية  إلىعرؼ الت إلى (2007دراسة عبداهلل وعبود والحمداني )ىدفت و 
كتـ استخداـ  لطبيعة العمـ كعبلقتو بتفكيرىـ العممي في ضكء متغيرات الكمية كالقسـ العممي كالجنس،

( طالبان كطالبة كتـ اختيار عينة عشكائية منيـ 222رتباطي، كبمغ مجتمع الدراسة )المنيج الكصفي اال
بة الصؼ الرابع في قسمي الفيزياء كعمكـ الحياة مف كميتي التربية ( طالبان كطالبة مف طم149بمغت )

اختبار طبيعة  األكلىالدراسة:  أىداؼكعمكـ الحياة في جامعة المكصؿ، كتـ استخداـ أداتيف لتحقيؽ 
مف صدقيما كثباتيما، كتكصؿ الباحثكف  التأكدالعمـ، كالثانية اختبار التفكير العممي كتـ تطبيقيما بعد 

العينة مف طمبة الصؼ الرابع في قسمي  أفرادني مستكل فيـ طبيعة العمـ كالتفكير العممي لدل تد إلى
فركؽ ذات داللة إحصائية في العبلقة االرتباطية بيف طبيعة العمـ  ال تكجد، ك الفيزياء كعمكـ الحياة

ي ضكء ذلؾ أكصى كالتفكير العممي لدل أفراد العينة عند متغيرات الكمية، القسـ العممي، كالجنس، كف
الباحثكف بضركرة اعتماد فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كممارسة خطكات التفكير العممي كمياراتو معاييران 

 أكلى كأساسية لقبكؿ الطمبة في قسمي الفيزياء كعمـك الحياة.

عند طمبة مرحمة التعميـ  مستكل التفكير العمميمكشؼ عف ل (2006دراسة أبو حمدان ) جاءتو 
كعبلقتو ببعض العكامؿ الشخصية كالمدرسية، كتـ استخداـ المنيج الكصفي االرتباطي،  العميا األساسي

( طالبان مف طمبة الصؼ العاشر األساسي التابعيف لمديرية التربية 798كتككنت عينة الدراسة مف )
لقياس مستكل كالتعميـ الثانية في مدينة عماف كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية طبقية، كتـ تطكير اختبار 

ليـ مقسميف حسب الجنس  األداءالطمبة كحسبت متكسطات  إجاباتكتـ تصحيح  التفكير العممي
أربعة مقاييس لفحص العكامؿ المؤثرة في مستكل التفكير العممي عند  ، كاستخداـكالمنطقة السكنية

، كاختبار االتجاىات الطمبة كىي: مقياس ككلب لتحديد أنماط التعمـ التي يفضميا الطمبة أثناء تعمميـ
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متكسط  أفالبيئة البيتية التعميمية، كأظيرت النتائج  كاستبانةالعممية، كمقياس البيئة التعميمية الصفية، 
الطمبة عمى اختبار مستكل التفكير العممي كاف متدنيان كلـ تختمؼ المتكسطات المحسكبة عبلمات 

ـ حسب الجنس كالمنطقة السكنية عف تمؾ التي لمطمبة عمى اختبار مستكل التفكير العممي بعد تقسيمي
في العكامؿ الشخصية  إحصائيان نو ال تكجد فركؽ دالة النتائج أ أظيرتحسبت ليـ مجتمعيف، كما 
بيف  إحصائيةمستكل التفكير العممي ارتبط ارتباطا مكجبا ذا داللة  أفكالمدرسية، كما بينت النتائج 

بمتغير الجنس، كالتجديد  إحصائيةا ارتبط ارتباطان سالبان ذا داللة اتجاىات الطمبة العممية كالمنافسة، كم
مجمكعة بالباحث  أكصىالنتائج مف تدفو في مستكل التفكير العممي  أظيرتو، كبناءن عمى ما كاإلبداع

مف االىتماـ  يكلي القائمكف عمى تطكير مناىج العمكـ مزيدان  أفضركرة مف التكصيات مف ضمنيا 
 .بالتفكير العممي

مستكل التفكير العممي لدل طمبة قسـ عمكـ الحياة في كمية التربية في  (2006الحمداني ) ودرس
( طالبان كطالبة 128مف )جامعة المكصؿ كتأثره بمتغيرم المرحمة كالجنس، كتككنت عينة الدراسة 

(، كقاـ الباحث 94( كالصؼ األكؿ كعدد طمبتو )34مكزعيف عمى الصؼ الرابع كعدد طمبتو )
كأظيرت النتائج استخداـ اختبار لقياس التفكير العممي لدل طمبة قسـ عمـك الحياة في كمية التربية، ب

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير العممي بيف طمبة الصؼ الرابع كالصؼ األكؿ 
كؽ الطالبات لصالح طمبة الصؼ الرابع كفؽ خطكتي تحديد المشكمة كالتفسير، كما أظيرت النتائج تف

داللة إحصائية في اختبار التفكير العممي بيف طالبات قسـ عمـك عمى الطمبة أم كجكد فركؽ ذات 
الحياة كطبلب القسـ لصالح الطالبات كفؽ خطكتي تحديد المشكمة كاختبار الفركض، كاستنتج الباحث 

، كأف مستكل طمبة  الصؼ الرابع أفضؿ مف أف مستكل التفكير العممي لطمبة قسـ عمكـ الحياة متدفو
مستكل طمبة الصؼ األكؿ مما يدؿ عمى فاعمية مناىج قسـ عمكـ الحياة كاألساليب التدريسية المتبعة 

 في تنمية التفكير العممي إال أف النمك لـ يكف بالمستكل المطمكب.

مة يدفت إلى التعرؼ عمى مستكل التفكير العممي لدل معممي المرحف (2005دراسة أبو ذويب ) أما
( كتألفت عينة الدراسة مف 1618األساسية في مديرية تربية قصبة المفرؽ، كبمغ مجتمع الدراسة )

في ضكء متغير التخصص كالخبرة  ( مف المعمميف تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية706)
س التفكير أف أداء أفراد العينة عمى مقيا كأظيرت نتائج الدراسة كالتفاعؿ بيف التخصص كالخبرة،

تعزل لمتغير  إحصائيةالعممي كمجاالتو الفرعية كاف ضعيفان بشكؿ عاـ، ككجكد فركؽ ذات داللة 
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باستثناء تحديد المشكمة فكانت لصالح  ،التخصص كلصالح التخصص العممي في جميع المجاالت
خبرة تعزل لمتغير ال إحصائيةذكم التخصص األدبي، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

ف باستثناء مجاؿ التعميـ حيث تبيف أخبرة عشر سنكات فما دكف عمى جميع مجاالت المقياس كلصالح 
الخبرة تؤثر سمبان عمى التفكير العممي، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتفاعؿ التخصص 

ص كالخبرة ال التخص أف إلىكالخبرة عمى مقياس التفكير العممي كعمى جميع مجاالتو كىذا يشير 
 تأىيؿ أساليبالنظر في  إعادةالعينة في التفكير العممي، كأكصى الباحث بضركرة  أداءيؤثراف عمى 

 كخاصة فيما يتعمؽ بميارات التفكير العممي. األساسيةمعممي المرحمة 

استقصاء مستكل ميارات التفكير العممي المستخدمة لدل  إلى (2004دراسة الزغيبي )ىدفت  بينما
 متولمبلءب الصؼ الثالث المتكسط في المممكة العربية السعكدية، كاتبع الباحث المنيج الكصفي طبل

( يدرسكف في 1410( طالبان كطالبة مف أصؿ )362ألغراض الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف )
ختبار ا إعدادالتربية كالتعميـ بمحافظة عفيؼ، كتـ  إلدارةبالمدارس التابعة  الصؼ الثالث المتكسط

لقياس مستكل ميارات التفكير العممي كتـ التحقؽ مف صدقة كثباتو قبؿ تطبيؽ الدراسة، كتكصمت 
ضعؼ الطبلب بميارات التفكير العممي، كما بينت الدراسة كجكد أثر لمجنس في ميارات  إلىالنتائج 

، اإلناثلح كلصا إحصائيةالتفكير العممي كيختمؼ حسب نكع الميارة، حيث يكجد فركؽ ذات داللة 
في أداء الطبلب عمى مقياس ميارات التفكير العممي بشكؿ عاـ كبينت أيضان كجكد أثر لمكاف السكف 

حيث كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كلصالح سكاف المدف، كفي ضكء النتائج أكصى الباحث 
عداد المناىج إلى تبني استراتيجي ات تقكـ عمى تطكير بضركرة تكجيو اىتماـ القائميف عمى تخطيط كا 

ميارات التفكير المختمفة مف خبلؿ المحتكل الدراسي ألنيا تساعد عمى تحقيؽ النظرة المتكاممة لمعمـ 
 كمادة كطريقة، مما يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ تدريس العمكـ.

التعمـ القائـ عمى حؿ  أسمكبثر تطبيؽ استقصاء أ إلىدراسة ىدفت  (2002النمري ) وأجرت
اتجاىات الطالبات العممية كميارات تفكيرىف العممي كفيميف لمفاىيـ الكراثة العممية، المشكبلت في 

كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في الدراسة، كتككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر 
 األساسي في مدرسة راىبات الكردية في مديرية التعميـ الخاص_ عماف، كتـ استخداـ ثبلثة اختبارات

الدراسة كىي: اختبار االتجاىات العممية، كاختبار لمتفكير العممي، كاختبار المفاىيـ  أىداؼلتحقيؽ 
كمكضكعيا  األحياءصياغة الكحدة الثالثة في كتاب  بإعادةي مكضكع الكراثة، كقامت الباحثة العممية ف
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لبات بأسمكب التعمـ الكراثة عمى شكؿ مجمكعة مرتبة مف مشكبلت عممية حقيقية، كتـ تقديميا لمطا
 حؿ التعمـ القائـ عمى ألسمكبتبني الطالبات  أفالقائـ عمى حؿ المشكبلت، كأظيرت نتائج الدراسة 

تككيف اتجاىات  إلى باإلضافةالمشكبلت نتج عنو نمك في التفكير العممي كالمفاىيـ العممية لدييف، 
، كالقد أسمكبيجابية نحك إ رة عمى االحتفاظ بالمادة التعميمية لمدة التدريس المتبع كنحك تعمـ العمـك

كأصبحف أكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت أطكؿ كأف الطالبات اكتسبف معمكمات عممية بصكرة أفضؿ 
كالتكجو الذاتي في التعميـ، كبناءن عمى ذلؾ أكصت الباحثة بإجراء دراسات تتعمؽ في أسمكب التعمـ 

 المكاد كفي المراحؿ الدراسية المختمفة.عمى جميع ت، كتعميـ ىذا األسمكب المشكبلحؿ القائـ عمى 

ىدفت إلى تحديد متكسط ميارات التفكير العممي كاالستطبلع دراسة  (2000) المجبرأجرى وأخيرًا 
العممي كالميكؿ العممية لدل طمبة الصؼ الثامف كتحديد الفركؽ بيف الجنسيف كطبيعة العبلقة بيف ىذه 

( 12557_ العبلئقي، كبمغ عدد مجتمع الدراسة ) يج الكصفي التحميميالمتغيرات، كاعتمد الباحث المن
، كتـ بناء ثبلث أدكات ( طالبان كطالبة325منيـ تككنت مف )كطالبة، كتـ اختيار عينة حصصية  طالبان 

لتنفيذ الدراسة كىي: اختبار لقياس ميارات التفكير العممي، كمقياس خاص لبلستطبلع العممي، 
ميكؿ العممية، كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا قبؿ تطبيؽ الدراسة، كبيٌنت نتائج لقياس ال كاستبانة

( في متكسطات ميارات α  =0005عند مستكل الداللة ) إحصائيةالدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 إحصائيةالتفكير العممي بيف الطبلب كالطالبات في الصؼ الثامف، كما بينت كجكد فركؽ ذات داللة 

في متكسطات االستطبلع العممي كلصالح الطبلب، كىناؾ فركؽ  (α  =0005تكل الداللة )عند مس
إلناث، ( في متكسطات الميكؿ العممية كلصالح اα  =0005)عند مستكل الداللة  إحصائيةذات داللة 

( بيف α  =0001مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) كتبيف كجكد عبلقة ارتباطية
الدراسة، كأكصى الباحث بضركرة تطكير ميارات التفكير العممي كاالستطبلع العممي كالميكؿ متغيرات 

يجابي بيف تأخذ بعيف االعتبار االرتباط اإل العممية لدل الطمبة، كضركرة بناء استراتيجيات تدريسية
 التفكير العممي كاالستطبلع كالميكؿ العممية.
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 التفكير العمميمتعمقة باألجنبية ال السابقة الدراسات 2.2.2

العبلقة بيف ميارات التفكير  (Tajudin & Chinnappan, 2017) تاج الديف كشيناباف درست
العممي كأداء الرياضيات بيف الطبلب الماليزييف، كاتبعت الباحثتاف في ىذه الدراسة المنيج الكصفي 

المرحمة الثانكية كبالتحديد طبلب  ( طالبان كطالبة مف طمبة351االرتباطي، كتككنت عينة الدراسة مف )
( مدرسة ثانكية 14السنة الحادية عشر، كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية تـ اختيارىـ مف )

ماليزية حسب الجنس كاالنجاز )التحصيؿ(، كاستخدمت الباحثتاف أداتيف في الدراسة اختبار لقياس 
اضيات كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما قبؿ تطبيؽ التفكير العممي كاختبار لقياس األداء في الري

الدراسة، كأظيرت النتائج كجكد عبلقة إيجابية معتدلة بيف التفكير العممي كأداء الرياضيات، كما 
أظيرت أف مستكل جميع الطمبة المشاركيف في الدراسة منخفض في التفكير العممي، أما نتائج الطمبة 

حسب اإلنجاز فكاف أداء الطمبة مرتفعي اإلنجاز أفضؿ مف أداء في اختبار األداء في الرياضيات 
الطمبة منخفضي اإلنجاز، كتشير النتائج إلى أف ميارات التفكير العممي عمى الرغـ مف ضركرتيا 
 كأىميتيا في المرحمة الثانكية إال أنيا قد ال تفسر بالكامؿ األسباب التي تدعـ حؿ المشكبلت الرياضية.

فقد ىدفت إلى دراسة تأثير استخداـ نمكذج التعمـ البنائي في  (Qarareh, 2016) أما دراسة قرعرة
تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كالتفكير العممي لدل طبلب الصؼ الثامف، كتككنت عينة الدراسة مف 

( طالبان كطالبة مف طبلب الصؼ الثامف تـ اختيارىـ مف مدرستيف أساسيتيف في الطفيمة، كتـ 136)
نة الدراسة المككنة مف أربع فئات إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تقسيـ عي

قاـ الباحث بإعداد خطط الدركس لكحدة الضكء باستخداـ نمكذج التعمـ البنائي، كما كقاـ بإعداد 
اختبار لقياس التحصيؿ كاختبار لقياس التفكير العممي كتحقؽ مف صدقيما كثباتيما قبؿ تطبيؽ 

=  αالدراسة، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
( لتأثير نمكذج التعمـ البنائي عمى التحصيؿ كالتفكير العممي كلصالح المجمكعة التجريبية، كما 0005

لمتفاعؿ الثنائي ( α  =0005بيٌنت النتائج أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
بيف أسمكب التدريس كالجنس في التحصيؿ كالتفكير العممي، كفي ضكء النتائج قدـ الباحث عددان مف 

 التكصيات مف ضمنيا ضركرة االىتماـ بتكظيؼ نمكذج التعمـ البنائي في دكرات العمـك المختمفة.

ية التربية بجامعة نجراف دكر البيئة التعميمية لكم (Alsayed & Nimer, 2016)كدرس السيد كنمر 
بالمممكة العربية السعكدية في تطكير أسمكب التفكير العممي لطبلبيا، كىذا يتطمب تحديد مدل اختيار 
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المستجيبيف لؤلسمكب العممي أك الديني أك الخرافي في تفسير الحياة كالمكاقؼ االجتماعية المعركضة 
( طالبان كطالبة 160كتككنت عينة الدراسة مف ) عمييـ، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي،

مقسميف إلى مستكييف األكؿ كالنيائي، كقاـ الباحثاف بتصميـ أداة لمدراسة مكجية لمطبلب بحيث تبيف 
طريقة تفكيرىـ العممي في الحقائؽ ذات الصمة ببيئة التعمـ، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

ير العممي لتفسير الحياة كالمكاقؼ االجتماعية بيف طبلب المستكل إحصائية في اختبار أسمكب التفك
الجامعي األكؿ مف اإلناث كنفس الذككر لصالح اإلناث كيعزل ذلؾ إلى تأثير بيئة التعمـ عمى تفكير 
الطمبة، في حيف أنو لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في المستكل 

 النيائي.

ىدفت إلى تحديد مستكيات التفكير  (Alshamali & Daher, 2016)الشمالي كضاىر  بينما دراسة
العممي لممرحمة األساسية العميا لمعممي العمكـ بناءن عمى استخداميـ إلستراتيجية حؿ المشكبلت، 

( معممان كمعممة عمكـ مف معممي المدارس األساسية العميا، كتـ 437كتككف مجتمع الدراسة مف )
( معممان كمعممة، كقاـ الباحثاف 138ينة مف ضمنيـ بطريقة عشكائية طبقية تككنت مف )اختيار ع

بإعداد اختبار التفكير العممي باالستناد إلى إستراتيجية حؿ المشكبلت، كتكصمت النتائج إلى أف 
عند التفكير العممي لمدرسي العمكـ كاف مرتفعان، كما كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

( في مستكل التفكير العممي تعزل لمجنس كلصالح المعممات، كما كأظيرت α ≤ 0.05مستكل الداللة )
النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التفكير العممي بيف المعمميف تبعان لمتغيرات 

ت تطكير ميني الخبرة كالمؤىؿ العممي كالتخصصات المختمفة، كأكصى الباحثاف بضركرة عقد دكرا
 لممعمميف لتطكير مياراتيـ في التفكير العممي كحؿ المشكبلت.

فاعمية إثراء مناىج الفيزياء لمطبلب  (Hameed & Mohammed, 2016) كدرس حميد كمحمد
في التعميـ االلكتركني بالمدرسة اإلعدادية في تنمية تفكيرىـ العممي كاتجاىاتيـ نحك الفيزياء، كتككنت 

( طالبان، كضابطة تحتكم 32( طالبان مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية تحتكم )64مف ) عينة الدراسة
( طالبان، كتـ إعداد أدكات الدراسة كالتي تتمثؿ في اختبار لمتفكير العممي كمقياس لبلتجاه نحك 32)

ريس الفيزياء، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفكير العممي تعزل لطريقة التد
كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ التعميـ االلكتركني، كما تكجد فركؽ ذات داللة 
إحصائية في االتجاه نحك الفيزياء كلصالح المجمكعة التجريبية، كفي ضكء ذلؾ أكصى الباحثاف 
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رة بضركرة العمؿ عمى تكفير أجيزة حاسكب كعرض بيانات مع ضركرة كجكد العدد الكافي كضرك 
 تدريب المعمميف عمى كيفية استخداميا كتكظيفيا في التعميـ.

فقد ىدفت إلى كشؼ أثر  (Al-Qadere & Al-Khwaldeh, 2013)أما دراسة القادر كالخكالدة 
تدريس الفيزياء باستخداـ المنحى المنظكمي المعرفي الشامؿ في تطكير ميارات التفكير العممي لطمبة 

( 120مقارنة بأثر طريقة التدريس التقميدية، كتألفت عينة الدراسة مف ) الصؼ األكؿ الثانكم العممي
طالبان تـ اختيارىـ عشكائيان مف مدرستيف بمحافظة المفرؽ إحداىا لمذككر كأخرل لئلناث، كتـ إعداد 
 المادة التعميمية لكحدة تغيرات المادة كفقا لمنمكذج المنظكمي المعرفي الشامؿ، كتـ إعداد اختبار لقياس
ميارات التفكير العممي، كأظيرت نتائج الدراسة أف النمكذج المنظكمي المعرفي الشامؿ أكثر فعالية مف 

 الطريقة التقميدية في تطكير ميارات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ األكؿ ثانكم العممي.

لمنظر إلى عمميات  (Yurumezoglu & Oguz, 2007) كجاءت دراسة يكركمزأكغمك كأكغكز
( طالبان 32ممي لمطمبة المعمميف كمقارنتيا مع فمسفتيـ التعميمية، كتككنت عينة الدراسة مف )فكير العالت

كطالبة مف الطمبة المعمميف، كاستخدـ الباحثاف أداتي اختبار لقياس عمميات التفكير العممي، كاختبار 
رة بيف ما اعتقده لقياس التقييـ الذاتي لفمسفة التعميـ، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فجكة كبي

الطبلب كبيف ما فعمكه عمى الرغـ مف أنيـ يؤكدكف البنائية في التعميـ، إال أنيـ كانكا يميمكف إلى تقديـ 
تفسيرات مف حيث الفطرة السميمة، كما كأكد الباحثاف أف الفجكة بيف التفكير العممي كالجنس كتفسيرات 

 التفكير العممي في التعميـ كسقالة لمتعميـ.المعتقدات ال يمكف إغبلقيا إال باستخداـ عمميات 

دراسة لمقارنة استعداد أطفاؿ ما قبؿ سف المدرسة الذيف  (Unutkan, 2006)كأخيران أجرل أكنكتكاف 
لدييـ تجارب مدرسية )أطفاؿ رياض األطفاؿ( مع األطفاؿ الذيف ال يممككف مثؿ ىذه التجارب عمى 

يرات الجنس، العمر، كالكضع االجتماعي كاالقتصادم، أساس ميارات التفكير العممي مف حيث متغ
( 180( طفؿ كطفمة منيـ )300كاعتمد الباحث المنيج الكصفي المسحي، كتككنت عينة الدراسة مف )

( لـ يحضركا إلى مرحمة ما قبؿ المدرسة كلـ 120في مرحمة ما قبؿ المدرسة كمركا بتجارب مدرسية ك)
( سؤاالن كأداة لمدراسة لقياس 28خدـ الباحث استبيانان يتككف مف )يمركا بيا أك بتجارب مدرسية، كاست

استعداد األطفاؿ لممدارس االبتدائية، كاألداة الثانية عبارة عف جدكؿ المدرسة حكؿ استعداد الطمبة في 
الرياضيات كالعمـك كمف ضمنيا األسئمة الخاصة بميارات التفكير العممي، كأظيرت نتائج الدراسة أف 

الذيف لدييـ تجارب مدرسية يمتمككف ميارات التفكير العممي بشكؿ أكبر مف الذيف لـ يمركا  األطفاؿ
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أكثر ميارة في التفكير العممي منيـ، كما أف التفكير العممي يختمؼ  ابمثؿ ىذه الخبرات، ككانك 
ت باختبلؼ العمر بسبب النضج العقمي عندىـ، فاألطفاؿ في سف الخامسة يختمؼ تفكيرىـ كالميارا

المكجكدة عندىـ عف األطفاؿ في سف السادسة ككاف ىذا االختبلؼ لصالح الطمبة الذيف مركا بتجارب 
مدرسية، بينما لـ يكف ىناؾ اختبلؼ كبير مف حيث الحالة االجتماعية كاالقتصادية في ميارات 

لمتعميـ  التفكير العممي، كلكف األطفاؿ الذيف لدييـ كضع اجتماعي كاقتصادم منخفض ليسكا جاىزيف
 األساسي مف حيث ميارات التفكير العممي  كىـ غير مؤىميف مقارنة باألطفاؿ اآلخريف.
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 دافعية اإلبداعالعربية المتعمقة ب السابقة الدراسات 3.2.2

لدل طمبة الجامعات كمعرفة داللة  اإلبداعيةالدافعية  مستكل (2017الموسوّي والخزاعّي ) درس
لدييـ تبعان لمتغيرات الجنس، الصفكؼ الدراسية، كالتخصص الدراسي،  اإلبداعيةافعية الفركؽ في الد

( طالبان كطالبة كتـ 7546كاعتمد الباحثاف المنيج الكصفي في الدراسة، كتألؼ مجتمع الدراسة مف )
ف ، كقاـ الباحثا( طالب كطالبة400طبقية تككنت مف )العشكائية بالطريقة الاختيار عينة مف ضمنيـ 

لمدراسة كتـ التحقؽ مف صدقيا  أداةن كىك عبارة عف استبانة  اإلبداعيةببناء مقياس لقياس الدافعية 
مرتفعة كأنو ال  إبداعيةكثباتيا قبؿ تطبيؽ الدراسة، كأظيرت النتائج أف طمبة الجامعة يتميزكف بدافعية 

جنس كالصفكؼ الدراسية تبعان لمتغير ال اإلبداعيةفي الدافعية  إحصائيةيكجد فركؽ ذات داللة 
، أم أف الدافعية اإلبداعية ال تتأثر بالجنس )ذكر/ أنثى(، أك بالصفكؼ الدراسية كالتخصص الدراسي

)الثانية/ الرابعة(، أك بالتخصص الدراسي )عممي/ أدبي(، كبناءن عمى ذلؾ أكصى الباحثاف بأىمية 
لما ليا مف دكر ميـ في تنمية قدرات إقامة الميرجانات كالمعارض كحث الطمبة عمى المشاركة فييا 

 الطمبة عمى اإلبداع.

لدل العامميف في جامعة  اإلبداعية كاألفكارنجاز قياس دافعية اإل إلىفيدفت  (2017أما دراسة جبر )
القدس في ضكء متغيرات الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة العممية، معدؿ الدخؿ الشيرم، كالمسمى 

الدراسة، كتألؼ مجتمع الدراسة مف  غراضأل الكصفي لمبلءمتوالمنيج الكظيفي، كاعتمدت الباحثة 
كعاممة تـ اختيارىـ بالطريقة  ( عامبلن 126كعاممة في حيف تككنت عينة الدراسة مف ) ( عامبلن 846)

لقياس  لئلبداع نسكاختبار تكرانجاز استبانة لقياس دافعية اإل، كاستخدمت الباحثة العشكائية الطبقية
بعد التأكد مف صدقيما كثباتيما، كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات  بداعيةاإل األفكار
الجنس، سنكات الخبرة، الدرجة العممية، معدؿ الدخؿ  إلىنجاز تعزل في دافعية اإل إحصائيةداللة 

 إلى تعزل اإلبداعية األفكارفي  إحصائيةالشيرم، المسمى الكظيفي، ككذلؾ ال تكجد فركؽ ذات داللة 
 األفكاركالدخؿ الشيرم، في حيف أظيرت النتائج كجكد فركؽ في المسمى الكظيفي، كسنكات الخبرة، 

تعزل لمجنس كلصالح الذككر، ككجكد فركؽ في الدرجة العممية بيف الذيف درجتيـ بكالكريكس  اإلبداعية
دكتكراه ككانت كدرجتيـ ماجستير لصالح درجة البكالكريكس، كبيف مف درجتيـ ماجستير كدرجتيـ 

كمصادر  نجازفاظ عمى مستكل عاؿو مف دافعية اإللصالح الدكتكراه، كأكصت الباحثة بضركرة الح
 .في جامعة القدس بشتى الكسائؿ الممكنة األفكار اإلبداعية كتحفيزىا
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دكر االستقصاء شبو المكجو في تنمية دافعية  دراسة ىدفت لمتعرؼ إلى (2015وأجرى زيدان )
، كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي في دراستو، ةممي  لدل طمبة الكميات العممية الفمسطينياإلبداع الع

منيـ بالطريقة العشكائية تككنت مف  ، كتـ اختيار عينة( طالبان كطالبة3632كبمغ عدد مجتمع الدراسة )
ث أداة كطالبة في شعبة مف شعب مختبرات األحياء في جامعة القدس، كطكر الباح ان ( طالب31)

، كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا قبؿ تطبيؽ الدراسة، اإلبداعلقياس دافعية  استبانةالدراسة كالتي ىي 
إحصائيةفي دافعية اإلبداع العممي لدل طمبة الكميات كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 

المكجو، كما كتكجد فركؽ ذات العممية الفمسطينية تعزل لطريقة التدريس كىي استخداـ االستقصاء شبو 
ضكء النتائج داللة إحصائية في دافعية اإلبداع العممي تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث، كفي 

 تباع طريقة االستقصاء شبو  المكجو في التدريس في المختبرات.أكصى الباحث بضركرة ا

 باألحكاـلجميمة كعبلقتيا لدل طمبة معاىد الفنكف ا اإلبداعيةالدافعية  (2015الفراجي ) تودرس
لدل الطمبة تبعان لمتغير  اإلبداعيةالجمالية كالتفكير المنتج لدييـ، كالتعرؼ عمى الفركؽ في الدافعية 

( طالب كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة 400، كتككنت عينة الدراسة مف )الجنس، كالتخصص الدراسي
الباحثة ثبلث أدكات كىي: مقياس الدافعية  العشكائية الطبقية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت

الجمالية كاختبار  األحكاـكفؽ سيمـ ليكرت الخماسي، كمقياس  ةببنائالذم قامت الباحثة  اإلبداعية
فكير المنتج، كتكصمت الباحثة إلى أف طمبة معاىد الفنكف الجميمة يتمتعكف بالدافعية اإلبداعية لمت

، كما بيٌنت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاألحكاـ الجمالية كالتفكير المنتج
الدافعية اإلبداعية تعزل لمتغير الجنس كالتخصص الدراسي كالتفاعؿ بينيما، كبيٌنت كجكد إسياـ داؿ 

كجكد إسياـ ضعيؼ لمتفكير المنتج في الدافعية اإلبداعية ة في الدافعية اإلبداعية، ك لؤلحكاـ الجمالي
ىد الفنكف الجميمة، كفي ضكء ذلؾ أكصت الباحثة بضركرة تبصير التربكييف بأىمية لدل طمبة معا

 تنمية الدافعية اإلبداعية لدل الطمبة كاالىتماـ بالميرجانات كالمعارض لتنمية اإلبداع لدل الطمبة.

التعرؼ عمى الفركؽ بيف الطمبة المبدعيف كغير المبدعيف في  إلى (2015فاضل ) دراسة ىدفتبينما 
كدافعية االبتكار كالمركنة المعرفية، كقاـ الباحث باستخداـ  اإلبداعيفي الكعي  اإلعداديةالمرحمة 

( طالب كطالبة 3000المنيج الكصفي )دراسات المقارنة السببية(، كاشتممت عينة الدراسة عمى )
ىـ بالطريقة في مدينة بعقكبة/ المركز تـ اختيار  اإلعداديةمبدعيف كغير مبدعيف مف طمبة المرحمة 
مبدعيف كغير  إلىكطالبة  ان ( طالب557تـ تشخيص ) اإلبداعالعشكائية الطبقية، كبعد تطبيؽ مقياس 
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مبدعيف، كقاـ الباحث ببناء مقياس لقياس الكعي اإلبداعي كمقياس لقياس دافعية االبتكار كمقياس 
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ  لقياس المركنة المعرفية، كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما قبؿ تطبيقيـ،

بيف متكسط الطمبة المبدعيف كمتكسط الطمبة غير المبدعيف كالمتكسط النظرم  إحصائيةذات داللة 
د فركؽ ك كجالمعرفية، كما أظيرت النتائج عدـ المركنة كدافعية االبتكار ك  اإلبداعيلمتغيرات الكعي 

في دافعية االبتكار، كفيما يتعمؽ بالجنس  بيف الطمبة المبدعيف كغير المبدعيف إحصائيةذات داللة 
في دافعية االبتكار لصالح الذككر، أما بالنسبة إحصائية أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

فأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية االبتكار كلصالح  لمتخصص الدراسي
ثر دافعية االبتكار الداخمية ات تكشؼ ألباحث بضركرة إجراء دراسالتخصص العممي، كأكصى ا

كالخارجية عمى اإلبداع، كما كأكصى بضركرة إجراء كعمؿ دكرات تدريبية لممدرسيف لزيادة كعييـ حكؿ 
 مكضكع الكعي اإلبداعي كدافعية االبتكار كالمركنة المعرفية في عممية إنتاج األفكار الجديدة كالمبيرة.

 -التعرؼ عمى الثقة بالنفس كحب االستطبلع )الحالة إلىفت ىدفقد  (2014دراسة المفرجي )أما 
السمة( كدافعية االبتكار كالعبلقة بينيما، كمعرفة الفركؽ بيف عينة الدراسة فييما كفقان لمتغير الجنس، 

اعتمد الباحث المنيج العمر، الصؼ الدراسي، التحصيؿ الدراسي، التخصص، المدينة، كالجنسية، ك 
كطالبة مف طمبة المرحمة الثانكية بصفكفيا )األكؿ،  ان ( طالب4272)ة الدراسة مف ، كتألفت عينالكصفي

، كقاـ الباحث تـ اختيارىـ بطريقة عنقكدية كالطائؼ ،جدةك الثاني، الثالث( بمنطقة مكة المكرمة، 
باستخداـ مقياس لقياس الثقة بالنفس، كمقياس لقياس حب االستطبلع، كاستبياف لقياس دافعية 

في دافعية االبتكار تعزل  إحصائيةأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  إلىر، كتكصمت نتائج الدراسة االبتكا
التخصص، المدينة، بينما تكجد فركؽ الجنس، العمر، الصؼ الدراسي، التحصيؿ الدراسي، لمتغير 

كجد ذات داللة إحصائية في دافعية االبتكار تعزل لمتغير الجنسية كلصالح غير السعكدييف، كما ت
السمة( كدافعية االبتكار لدل  - عبلقة ارتباطيو مكجبة دالة إحصائيان بيف حب االستطبلع )الحالة

عينة الدراسة، كتكجد أيضان عبلقة ارتباطيو بيف الثقة بالنفس كدافعية االبتكار لدل عينة الدراسة، 
اعية كتطبيقيا في كأكصى الباحث مجمكعة مف التكصيات مف ضمنيا ضركرة إعداد برامج إرشادية جم

 مراحؿ التعميـ المختمفة لتنمية الثقة بالنفس كحب االستطبلع كدافعية االبتكار.

كعبلقتيا بأساليب  اإلعداديةالدافعية الداخمية كالخارجية لدل طمبة المرحمة  (2014الركابي ) تودرس
( 400دراسة مف )التعزيز الصفي التي يتمقكنيا في ضكء متغيرات الجنس، الفرع، كتككنت عينة ال
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طالب كطالبة، كاستخدمت الباحثة مقياسان لقياس التكجيات الدافعية، كقامت ببناء مقياس لقياس أساليب 
التعزيز الصفي كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما قبؿ تطبيؽ الدراسة، كأظيرت نتائج الدراسة أف طمبة 

في حيف أظيرت النتائج ضعفيـ في  يتمتعكف بدافعية داخمية لمعينة بأكمميا اإلعداديةالمرحمة 
التكجيات الدافعية الخارجية، كأظيرت أنو ليس ىناؾ عبلقة بيف التكجيات الدافعية الداخمية كالخارجية 

 كأساليب التعزيز الصفي لمعينة بأكمميا.

التعرؼ عمى الدافعية الداخمية كعبلقتيا بالتفكير االبتكارم  إلىدراسة ىدفت  (2013وأجرى شعبان )
التخصص، عدد األخكة، تبعان لمتغير الجنس،  الكشؼ عف الفركؽ في أداء متكسط أفراد العينةك 

( طالبان كطالبة مف طمبة المرحمة الثانكية العامة في مدارس مدينة 1086كتككنت عينة الدراسة مف )
اس الدافعية دمشؽ الرسمية كتـ اختيارىا بالطريقة العشكائية العنقكدية، كاستخدـ الباحث مقياسان لقي
بيف ارتباطية الداخمية كاختباران لقياس التفكير االبتكارم، كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد عبلقة 

مقياس التفكير فعية الداخمية كمتكسط درجاتيـ عمى مقياس الدا العينة عمى أفرادمتكسط درجات 
العينة عمى مقياس  أفرادرجات في متكسط د إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  أيضان كأظيرت  االبتكارم،

، أخكةكتبعان لعدد األخكة كلصالح الطمبة الذيف ليس لدييـ  اإلناثالدافعية الداخمية تبعان لمجنس كلصالح 
عية الداخمية العينة عمى مقياس الداف أفرادفي متكسط درجات  إحصائيةبينما ال تكجد فركؽ ذات داللة 

العينة عمى اختبار  أفرادفي متكسط درجات  إحصائيةداللة نو تكجد فركؽ ذات تبعان لمتخصص، كما أ
 .كفي التخصص كلصالح التخصص العممي اإلناثالتفكير االبتكارم في الجنس كلصالح 

ىدفت إلى قياس مستكل الدافعية الداخمية كالخارجية لمتعمـ لدل طمبة فقد  (2012دراسة بقيعي ) أما
( طالبان 146لجامعية، كتككنت عينة الدراسة مف )تخصص معمـ صؼ في كمية العمكـ التربكية ا

كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية، كاستخدـ الباحث مقياسان لقياس الدافعية الداخمية 
كالخارجية لمتعمـ، كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الدافعية الداخمية كالخارجية  لمتعمـ كانت متكسطة، 

جكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدافعية الداخمية كالخارجية  لمتعمـ كأظيرت أيضان عدـ ك 
تعزل إلى متغيرات الجنس، المعدؿ التراكمي، المستكل الدراسي، كمعدؿ الثانكية العامة باستثناء 

صالح الطمبة الفركؽ التي كجدت في مستكل الدافعية الداخمية تبعان لمتغير معدؿ الثانكية العامة كل
 فأكثر.( 90اصميف عمى معدؿ )الح
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مستكل الدافعية الداخمية كالخارجية لدل طمبة صفكؼ الخامس كالسابع  (2007الشعيمي ) ودرس
كالتاسع مف مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ بمحافظة مسقط بسمطنة عيماف كعبلقتيا بالتحصيؿ 

لمغة العربية كالرياضيات، كتككنت عينة الدراسي الذم يمثؿ المجمكع الكمي لممكاد الدراسية كفي مادتي ا
( طالبان كطالبة، كاستخدـ الباحث مقياس لقياس الدافعية الداخمية كالخارجية، 540الدراسة مف )

 2006/2007 األكؿنياية الفصؿ الدراسي  نتائج االختبارات التحصيمية استخدامو إلى باإلضافة
، كأظيرت نتائج ربية كالرياضيات كؿو عمى حدةة العكفي مادتي المغ ،لجميع المكاد الدراسية ككؿ

الدراسة كجكد دافعية داخمية متكسطة كدافعية خارجية منخفضة لدل طمبة الصؼ الخامس كالسابع 
كلصالح تعزل لمجنس  إحصائية في الدافعية الداخميةكالتاسع، كما كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 
ية في الدافعية الخارجية تعزل لمجنس، كما كتكجد فركؽ اإلناث، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ

ذات داللة إحصائية في الدافعية الداخمية تعزل لمصؼ كلصالح الصؼ الخامس، بينما ىي لصالح 
الصؼ السابع كالتاسع في الدافعية الخارجية، كارتبطت الدافعية الداخمية إيجابان مع درجات الطمبة 

ارتبطت سمبان مع درجات الطمبة الكمية، كاتفقت ىذه فافعية الخارجية الكمية في جميع المكاد أما الد
 النتيجة أيضان مع درجاتيـ في المغة العربية كالرياضيات.

السمة(  - عمى دافعية االبتكار كحب االستطبلع )الحالةمتعرؼ ل (2002دراسة كتبي )جاءت بينما 
لصؼ، التخصص الدراسي، كالمدينة، كتككنت عينة كالعبلقة بينيما كالفركؽ بيف الطالبات تبعان لمتغير ا

متو تبعت الباحثة المنيج الكصفي لمبلء( طالبة مف طالبات المرحمة الثانكية، كا872الدراسة مف )
لقياس حب  لقياس دافعية االبتكار، كاستبانة الدراسة، كقامت الباحثة باستخداـ استبياف غراضأل

في دافعية االبتكار بيف طالبات  إحصائيةركؽ ذات داللة االستطبلع، كتكصمت النتائج إلى كجكد ف
كالثاني كالثالث بمدينة مكة كمحافظة جدة، كبيٌنت النتائج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة  األكؿالصؼ 
كاألدبي، كما ال تكجد فركؽ في دافعية في دافعية االبتكار بيف طالبات التخصص العممي  إحصائية

رحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة كجدة، بينما تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة االبتكار بيف طالبات الم
كدالة إحصائيا بيف دافعية االبتكار كحب االستطبلع لدل طالبات المرحمة الثانكية، كأكصت الباحثة 
دراجيا ضمف مناىج التعميـ لتنمية دافعية  بضركرة عمؿ قكاعد بيانات كمعاجـ تربكية كمكسكعات كا 

 ار كحب االستطبلع لدل الطمبة.االبتك
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بحث أثر كؿ مف دافع االبتكارية كبعض المتغيرات  إلىىدفت فقد  (1996أما دراسة الساليمة )
الديمغرافية )الجنس، الصؼ الدراسي، كالفرع األكاديمي( عمى السمات العقمية الشخصية لممبدعيف مف 

( 400، كتككنت عينة الدراسة مف )كاء الككرةلممدارس الحككمية في ل طمبة المرحمة الثانكية التابعيف
طالب كطالبة مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم كالصؼ الثاني الثانكم، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 

: مقياس لقياس الدافع لبلبتكارية، كمقياس أداتيفالطبقية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 
لى أف جميع المتغيرات المبدعيف، كتكصمت نتائج الدراسة إمبة لقياس السمات العقمية الشخصية لمط

ليا أثر ذك داللة إحصائية عمى  األكاديميالمستقمة دافع االبتكارية، الجنس، الصؼ الدراسي، كالفرع 
السمات العقمية الشخصية لممبدعيف، كمتغير دافع االبتكارية أقكل المتغيرات في التنبؤ بالسمات العقمية 

، كما كأيضان طمبة الفرع أعمى منو عند الذككر اإلناثممبدعيف، كما أف دافع االبتكارية عند الشخصية ل
العممي أكثر دافعان لبلبتكارية مف طمبة الفرع األدبي، كأكصى الباحث بضركرة تركيز االىتماـ عمى 

ارة كتحفيز دافع دافع االبتكارية مف ًقبؿ المعمميف كذلؾ باستخداـ الطرؽ التربكية التي تساعد عمى إث
 االبتكار لدل الطمبة، كالتعريؼ بخصائص الطمبة المبدعيف بالنسبة لممعمميف.

مكشؼ عف أثر الفركؽ الثقافية في بعض جكانب التي ىدفت ل (1995دراسة إسماعيل وجابر ) كذلكو 
كية العامة في الدافعية المتمثمة في الدافع لبلبتكار كالدافع لمتعمـ لدل عينة مف تبلميذ المرحمة الثان

( تمميذان مف الككيت، 265ك ) تمميذان مف مصر( 250) مف ت، كتككنت عينة الدراسةمصر كالككي
كاستخدـ الباحثاف استبيانان لقياس الدافع لبلبتكار كمقياس لقياس الدافع لمتعمـ، كتكصمت نتائج الدراسة 

الدافع لبلبتكار، بينما تكجد فركؽ بيف الجنسيف في درجات  إحصائيةإلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 
( في درجات الدافع لبلبتكار بيف التبلميذ α  =0.01عند مستكل الداللة ) إحصائيةذات داللة 

عند  إحصائيةالمصرييف كالتبلميذ الككيتييف كلصالح التبلميذ المصرييف، كما تكجد فركؽ ذات داللة 
، كتكجد اإلناثكلصالح  كاإلناثبيف الذككر  ( في درجات الدافع لمتعمـα  =0.05مستكل الداللة )

( في درجات الدافع لمتعمـ بيف التبلميذ α  =0.01عند مستكل ) إحصائيةأيضان فركؽ ذات داللة 
المصرييف كالتبلميذ الككيتييف كلصالح التبلميذ المصرييف، كبيٌنت النتائج أيضان أنو ال يكجد تفاعؿ بيف 

الدافع لبلبتكار كالدافع لمتعمـ لدل تبلميذ المرحمة الثانكية العامة، الجنس كالثقافة عمى درجات كؿ مف 
بينما تكجد عبلقة مكجبة دالة بيف درجات الدافع لبلبتكار كدرجات الدافع لمتعمـ لدل اإلناث كالتبلميذ 

 المصرييف عمى التكالي بينما ال يكجد عبلقة بينيما لدل الذككر كالتبلميذ الككيتييف.
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لدل طمبة المرحمة الثانكية  االبتكارمتعرؼ عمى دافعية ل (1986دراسة إسماعيل )جاءت وأخيرًا 
ككذلؾ التفاعؿ  يةكمعرفة أثر كؿ مف حب االستطبلع كالتحصيؿ الدراسي كالجنس عمى الدافع لبلبتكار 

كطالبة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ،  ان ( طالب278، كتككنت عينة الدراسة مف )بينيما
الباحث استبياف الدافع لبلبتكارية، كمقياس حب االستطبلع، كالتحصيؿ الدراسي في الشيادة  كاستخدـ

اإلعدادية، كتكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد تأثير لكؿ مف حب االستطبلع كالتحصيؿ الدراسي 
بيف الذككر كالجنس عمى الدافع لبلبتكارية، ككذلؾ التفاعؿ بينيما باستثناء كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

كاإلناث في الدافع لبلبتكارية عند دراسة حب االستطبلع، كأكصى الباحث بضركرة النظر إلى إمكانية 
 إجراء بحكث مستقبمية عف عبلقة دافعية االبتكار بكؿ متغيرات الشخصية األخرل.

 المتعمقة بدافعية اإلبداع األجنبية الدراسات السابقة4.2.2 

 اإلبداعيأثر استخداـ العصؼ الذىني في تنمية التفكير  (Almasri, 2019) المصرم تدرس
كالتحصيؿ في المغة االنجميزية لدل طبلب الصؼ العاشر في مدارس الممؾ عبداهلل الثاني لمتميز في 

تـ تقسيميـ  ان ( طالب168، كتككنت عينة الدراسة مف )، كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبيعماف
العصؼ الذىني  بإستراتيجيةكضابطة، حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية  مجمكعتيف تجريبية إلى

، اإلبداعيكقامت الباحثة ببناء اختبار لقياس التفكير  ،كالمجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية
كاختبار لقياس التحصيؿ في المغة االنجميزية كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما قبؿ تطبيؽ الدراسة، 

تعزل  اإلبداعيفي كؿ ميارة مف ميارات التفكير  إحصائيةنتائج كجكد فركؽ ذات داللة كأظيرت ال
في التحصيؿ، كأكصت الباحثة  ان فركق كأظيرتلطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، كما 
 .اإلبداعبضركرة استخداـ استراتيجيات تدريس تنمي كتحفز 

العممي عمى الدافع  لئلبداع التنبؤمالتعرؼ عمى الدكر  إلىفيدفت ( Bakac, 2018)دراسة باكاؾ أما 
، كما درست تطكير  األكاديمي العممي،  كاإلبداع األكاديميةمعممي عمكـ الحفظ لمدكافع لمعممي العمـك

كمعممة مف معممي عمـك  ان ( معمم140استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
في تركيا، كطكر الباحث  األسكدة التربية في منطقة شماؿ غرب البحر الحفظ الذيف يدرسكف في كمي

الدافع  أف، كأظيرت النتائج األكاديميلقياس الدافع كالتحفيز  ان العممي، كمقياس اإلبداعلقياس  ان مقياس
نجاز يف، أم أف الدافع الداخمي كالعمر إلالعممي لممعمم اإلبداعالداخمي كالعمر مؤشر لمستكيات 

يجابية عمـ الحفظ، أم أف ىناؾ عبلقة إالعممي لمعممي  اإلبداعىك مؤشر ميـ عمى مستكل  األشياء
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انو كمما ارتفع مستكل الصؼ في مدرسي عمـك  إلى باإلضافةالعممي،  اإلبداعبيف العمر كمستكل 
يـ يرتفع كيتطكر مع التقدـ في التعم أيضان  األكاديميالعممي لدييـ، كالدافع  اإلبداعالحفظ تحٌسف 

 .كالعمر

تقييـ مصدر الدافع الذم يتنبأ  (Lapeniene & Dumciene, 2012)البيني كدكميناف  تكدرس
لقياس الدافع  ان كاستخدمت الباحثتاف استبيان( معممان، 250بإبداع المعمميف، كتككنت عينة الدراسة مف )

تيداؼ اليدؼ، كالدكافع الشخصي، دافعية اس اإلبداعمجاالت ) ةكيتككف مف أربع باإلبداعالذم يتنبأ 
عممية جكىرية داخمية، كدكافع آلية( كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كأظيرت نتائج الدراسة أف جميع 

الكحيد  ، كلكف دافع استيداؼ اليدؼ الداخمي ىك المصدرباإلبداعالمصادر الدافعية كالتحفيزية ترتبط 
عممكف الذيف يدفعيـ دافع استيداؼ اليدؼ بشكؿ يعمؿ الم أفيف كمف المرجح الذم يتنبأ بإبداع المعمم

 خبلؽ كمبتكر.

إلى كصؼ أىـ محفزات بيئة  (Ruokonen & et al., 2011)دراسة ريكككنيف كآخركف  ىدفتك 
التعمـ اإلبداعية التي تسيـ في تنمية المكاىب كاإلبداع لدل طمبة الجامعات االستكنية كالجامعات 

قيمة كفعالية في بيئات التعمـ كالتعميـ كفقان لخبرات الطبلب  األكثررات ، كتحديد التجارب كالخبةالفنمندي
 أداةمنديان، كتـ استخداـ استبانة ن( طالبان ف56( طالبان استكنيان ك)59الخاصة، كتككنت عينة الدراسة مف )

في  المحفزات في بيئة التعمـ لو دكر ميـاختبلؼ  أف إلىلمدراسة لجمع البيانات، كتكصمت النتائج 
مف االختبلؼ في  أكثر ان ىناؾ تشابي أف أظيرتكتنمية المكاىب لدل الطمبة، كما  اإلبداعتشجيع 
الباحثكف بضركرة تطكير أساليب التعمـ كالتركيز عمى جميع المحفزات  كأكصى، كاإلبداعالمكاىب 

 . اإلبداعالبيئية التي تككف مرتبطة بالدكافع الذاتية كتنمية 

استكشاؼ التفاعبلت الديناميكية بيف الدكافع الذاتية كالكفاءة الذاتية  (Jo, 2009)جك  كذلؾ درسك 
( 295العممي، كتككنت عينة الدراسة مف ) باإلبداعالمتعمؽ  لئلبداعكالسياؽ الداعـ  اإلبداعيةكالكفاءة 

 معركفة كشائعة االستخداـ اييسلمتكسطة، كتـ تطكير كاختيار مقمف طمبة المدارس الككرية ا ان طالب
، كأظيرت النتائج أف الكفاءة لئلبداعكالسياؽ الداعـ  كاإلبداعيةلقياس الدافعية الذاتية كالكفاءة الذاتية 

الدافع الذاتي الجكىرم كمككنات  يتنبأالعممي، في حيف ال  باإلبداعترتبط  اإلبداعيةالذاتية كالكفاءة 
، اإلبداعيةبيف الكفاءة العممية كالكفاءة العممي، فكانت قكة العبلقات  باإلبداع لئلبداعالسياؽ الداعـ 

 العممي. كاإلبداعكبيف الكفاءة العممية 
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معرفة العبلقة بيف التربية الفنية  إلى (Moorefield-lang, 2008) دراسة مكرفيمدالنغىدفت بينما 
 كاإلبداعفع لدييـ، كمعرفة عبلقة الدكرات التدريبية في الدكا كاإلبداعكدافعية الطبلب كفعاليتيـ الذاتية 

الصفية لدل طبلب المدارس المتكسطة في المدارس الريفية، كاستخدـ الباحث االستبياف  كاألنشطة
( طالب مف طبلب الصؼ 200كمجمكعات التركيز كالمقاببلت لجمع البيانات، كتككنت العينة مف )

مف  مف كؿ مدرسة ان ( طالب20الثامف المسجميف في مدارس ريفية متكسطة، أما المقاببلت فتمت مع )
المدارس الريفية المتكسطة مقسميف في مجمكعات ككؿ مجمكعة تضـ أربع طبلب، كأظيرت النتائج 

لدييـ، كما  كاإلبداعالذاتية  ككفاءتيـيجابية بدافعية الطبلب د القائمة عمى الفنكف ليا عبلقة إأف المكا
 لدييـ، كاإلبداعتنمية دافعية الطبلب  يجابية فيبية ككذلؾ أساليب التدريس عبلقة إأف لمدكرات التدري

لممدرسيف في تدريس طبلبيـ كبالتالي  إبداعيةكمف خبلؿ المقاببلت تبيف دكر الفنكف في تقديـ طرؽ 
 األبحاثالمزيد مف  إجراءعند الطبلب، كأكصى الباحث بضركرة  كاإلبداعالدكافع الداخمية إظيار 

 .اإلبداعدة الدافعية كتنمية البلصفية في زيا األنشطةكالدراسات حكؿ دكر 

التعرؼ عمى الدافعية  إلىفيدفت  (Casakin & Kreitler, 2008) ككريتمير أما دراسة كاساكيف
 أنياكتقييميا لدل طبلب التصميـ بناءن عمى نظرية التكجيو المعرفي كالتي تنظر لمدافعية عمى  لئلبداع

 ان ( طالب52يبي، كتككنت عينة الدراسة مف )كاتبعت ىذه الدراسة المنيج التجر ، باإلبداعذات صمة 
 أىداؼالخامسة، كلتحقيؽ  إلى األكلىكطالبة مف طمبة اليندسة المعمارية ككانكا مف طمبة السنة 

، كما تـ استخداـ ميمة تصميـ تقكـ عمى لئلبداعالدراسة تـ استخداـ استبياف حكؿ التكجو المعرفي 
يتضمف عمؿ منطقة عرض الصكر  إبداعيحؿ  إعطاءتصميـ متحؼ صغير كيطمب مف الطمبة 

لمشكمة  ان مبتكر  يكفر المتحؼ الجديد حبلن  أف، كمنطقة خدمات كغرفة لمندكات كغيرىا كيتكقع الفنية
بيف الطمبة  إحصائيةكاف ىناؾ فركؽ ذات داللة  ألنفسيـيـ الطمبة يالنتائج بالنسبة لتق كأظيرتالبناء، 
 فقد اختمؼالتصميـ  ستديكمف قبؿ المدرسيف ال ـلتقييا أمافض، المنخ كاإلبداعالعالي  اإلبداعذكم 

بطريقتؾ الخاصة،  األشياءالتفكير في الي كالمنخفض اختمفكا في مكضكعات )الع اإلبداع كالطبلب ذك 
استثمار الجيد( ككاف ىذا  إلى، كالضركرة كالميؿ اآلخريفحتى بدكف دعـ  نفسوالشيء يفكر كيعمؿ 
 العالي. اإلبداع ة ذكملح الطمباالختبلؼ لصا

التكجيو  ثاركآ كاإلبداعمتعرؼ عمى الدافعية ل ( Amabile, 1985 ) دراسة أمابيؿجاءت كأخيران 
( 72لدراسة مف )التحفيزم عمى الكتٌاب المبدعيف، كاعتمدت الباحثة المنيج التجريبي، كتككنت عينة ا
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تككف مكاضيع  أفختيار المشاركيف كمف شركط ا كشابة طيمب منيـ كتابة قصيدتيف قصيرتيف، ان شاب
تركز عمى  استبانةالقصائد تراعي المعايير المكتكبة، كقبؿ كتابة القصيدة الثانية يطمب منيـ تعبئة 

امعية الداخمية كراء االنخراط في ىذا النشاط، ككاف معظـ المشاركيف في مرحمة الدراسة الج األسباب
جامعة  ألم، كبعضيـ كاف غير منتسب اإلبداعيةتابة الك أكنجميزية كطبلب متخرجيف في المغة اإل

جؿ تـ عرضو مف أ إعبلفحيث تـ تعيف المكاضيع في جامعتي برانديس كبكسطف مف خبلؿ 
في  اإلبداعبيف الشركط عمى  إحصائيةنو ال تكجد فركؽ ذات داللة النتائج أ كأظيرتالمشاركة، 
يع في كبل المجمكعتيف: مجمكعة الظركؼ في المكاض إبداع، في حيف كاف ىناؾ األكليةالقصائد 

 .عالية جدا اإلبداعالداخمية كمجمكعة الظركؼ الضابطة ككانت درجة 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة3 .2

 المتعمقة بالتفكير العمميالسابقة التعقيب عمى الدراسات  1.3.2

قدـ، كىذه الدراسات احتكت ألحدث إلى األتدرجت الدراسات السابقة بناءن عمى الترتيب الزمني مف ا
كثير مف األفكار كالتكجيات الميمة في مجاؿ الدراسة الحالية، كفيما يمي تعقيب عمى الدراسات عمى 

 السابقة المتعمقة بالتفكير العممي مف حيث:

 أواًل: أىداف الدراسة

بعض الدراسات إلى تعددت كتنكعت الدراسات التي تناكلت مكضكع التفكير العممي، كقد ىدفت 
( كدراسة الحمداني 2008التعرؼ عمى مستكل التفكير العممي عند الطمبة مثؿ دراسة حمداف )

( كدراسة 2005(، أك عند المعمميف مثؿ دراسة أبك ذكيب )2004( كدراسة الزغيبي )2006)
Alshamal & Daher, 2016))لبة للط ، كمنيا ما ىدؼ إلى النظر إلى عمميات التفكير العممي

كمنيا ما ىدؼ لعمؿ مقارنة عمى أساس  Yurumezoglu & Oguz, 2007)المعلميه كدراسة )
 .(Unutkan, 2006)ميارات التفكير العممي كدراسة 

كمنيا ما ىدؼ كاتجو إلى دراسة العبلقة بيف مستكل التفكير العممي كبعض المتغيرات األخرل كالتي 
(، 2015(، كالذاكرة الفيزيائية كدراسة الخالدم )2011د )تتمثؿ في الكفاءة الذاتية كدراسة المساعي
(، كأيضان 2013(، كأنماط التعمـ كدراسة المحتسب )2017كالتفكير الرياضي كدراسة الشمبي كالخميفة )

(، كبعض العكامؿ الشخصية كالمدرسية 2000االستطبلع العممي كالميكؿ العممية كدراسة المجبر )
أك معرفة العبلقة بيف ميارات التفكير العممي كحؿ مسائؿ الرياضيات (، 2006كدراسة أبك حمداف )

( التي 2007، أك كدراسة عبداهلل كعبكد كالحمداني )(Tajudin & Chinnappan, 2017)كدراسة 
درست العبلقة بيف مستكل فيـ طمبة الجامعة لطبيعة العمـ كتفكيرىـ العممي، كما كأيضان دراسة الشمرم 

 لمعرفة العبلقة بيف إدارة االنفعاالت كفاعمية الذات كالتفكير العممي. ( التي ىدفت2010)

ىدفت لدراسة متغير خاص بالمعمميف كربطتو بتفكير طمبتيـ كما أف ىناؾ بعض الدراسات التي 
ف ىدفتا إلى دراسة مستكل ( المتي2012( كدراسة البدراكم )2015العممي مثؿ دراسة التميمي كعبكد )
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( التي درست 2014ممعمميف كعبلقتو بالتفكير العممي لطمبتيـ، كأيضان دراسة طكيب )التنكر العممي ل
 التفكير الناقد لممعمميف كعبلقتو بتفكير طمبتيـ العممي.

كأما بعض الدراسات األخرل التي درست أثر كفاعمية استراتيجيات تدريس معينة )مثؿ إستراتيجية 
ممذة المعرفية، كالذكاءات المتعددة، نمكذج التعمـ البنائي، المنصة التعميمية، كالمنحى المبرمج، كالت

( 2016( كالعبيدم )2018كالتعميـ االلكتركني كغيرىا( في تنمية التفكير العممي كدراسة الحدرب )
 ,Qarareh)باإلضافة إلى دراسة ىذا (، 2002كدراسة النمرم ) (2009لشمبي )( كا2012كذكقاف )

-Al-Qadere & Al)كدراسة  ( Hameed & Mohammed, 2016) كدراسة (2016

Khwaldeh, 2013) كلكف ىناؾ مف الدراسات ما ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المعمميف في تنمية ،
(، كمنيا ما ىدؼ لمتعرؼ عمى مدل ممارسة المعمميف 2013التفكير العممي كدراسة الميداكم )
( فيدفت إلى 2017نبارم )مبارؾ كاأل(، كأما دراسة 2017اب )لمتفكير العممي كدراسة كشيؾ كذي

معرفة مدل مساىمة طريقة االكتشاؼ في تنمية التفكير العممي لطمبة معاىد المعمميف مف كجية نظر 
يدفت إلى التعرؼ عمى دكر البيئة التعميمية ف (Alsayed & Nimer, 2016)مدرسييـ، بينما دراسة 

 في تطكير أسمكب التفكير العممي.

يتبيف أف بعضيا تشابو مع اليدؼ العاـ لمدراسة الحالية مثؿ دراسة لدراسات السابقة مف خبلؿ تحميؿ اك 
(، في حيف تميزت الدراسة الحالية عف سابقاتيا بمتغيراتيا التابعة كالتي تربط بيف 2013المحتسب )

 التفكير العممي كدافعية اإلبداع.

 ثانيًا: من حيث منيج الدراسة

ظـ الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الكصفي االرتباطي اتفقت الدراسة الحالية مع مع
( كدراسة أبك حمداف 2014كدراسة طكيب ) Tajudin & Chinnappan, 2017))كدراسة 

( كدراسة 2013(، في حيف اختمفت مع بعض ىذه الدراسات مثؿ دراسة الميداكم )2006)
(Unutkan, 2006) عتمد جزء مف الدراسات السابقة المنيج التي اعتمدت المنيج الكصفي، بينما ا

 .(Qarareh, 2016)( كدراسة 2018التجريبي كدراسة الحدرب )
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 ثالثًا: من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا

اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكليا لطمبة الصؼ العاشر األساسي كمجتمع 
( 2013(، كاتفقت مع دراسة المحتسب )2012كقاف )لمدراسة كأخذ العينة مف ضمنيـ كدراسة ذ

ضمف  ( في تناكليا طمبة الصؼ العاشر عينةن 2002( كدراسة النمرم )2006كدراسة أبك حمداف )
 دراستيـ.

كما كاتفؽ جزء مف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية أيضان في طريقة اختيار عينة الدراسة بالطريقة 
( 2008( كدراسة أبك حمداف )2013( كدراسة الميداكم )2013ة المحتسب )الطبقية العنقكدية كدراس

 (.2005كدراسة أبك ذكيب )

بينما اختمفت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في تناكليا لمجتمعات أخرل كاختيار عينتيـ 
كدراسة الشمبي ( عينتيا طمبة الجامعة ايختيركا بطريقة قصديو، 2018بطرؽ أخرل كدراسة الحدرب )

( فعينتيا طالبات الصؼ السادس تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، في حيف كانت عينة 2017كالخميفة )
طمبة الصؼ األكؿ الثانكم تـ اختيارىـ قصديان،  (Al-Qadere & Al-Khwaldeh, 2013)دراسة 

 ؿ طبقي.( معممي العمكـ كتـ اختيارىـ بشك2015بينما كانت عينة دراسة التميمي كعبكد )

 : من حيث أدوات الدراسةرابعاً 

أداة االختبار لقياس التفكير العممي  اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداميا
كم كدراسة الميدا (Unutkan, 2006)( كدراسة 2017أساسية، باستثناء دراسة مبارؾ كاألنبارم )

 اسة لقياس التفكير العممي عند أفراد العينة.أداة الدر ( التي استخدمت االستبانة 2013)

 : من حيث متغيرات الدراسةخامساً 

اختمفت الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة كجزء أك ككؿ كذلؾ بحسب مكضكع الدراسة، كدراسة 
 ( التي اعتمدت متغيرات )التفكير العممي كالذاكرة الفيزيائية كمتغيرات تابعة( كمتغيرات2015الخالدم )
( 2013متغيرات مستقمة(، بينما دراسة المساعيد )التخصص، الصؼ لدل طمبة الجامعة  )الجنس،

متغيرات متغيرات )الجنس، السنة الدراسية متغيرات تابعة( ك لتفكير العممي كالكفاءة الذاتية اعتمدت )ا
فعية اإلبداع مستقمة( كغيرىا مف الدراسات، في حيف اعتمدت الدراسة الحالية )التفكير العممي كدا



 

79 
 

متغيرات كـ في الصؼ التاسع متغيرات تابعة( كمتغيرات )الجنس، مكاف المدرسة، التحصيؿ في العم
 .ان تابع ان متغير سابقاتيا في جعؿ التفكير العممي مستقمة( أم اتفقت الدراسة الحالية مع 

 : من حيث النتائجسادساً 

متكسطان في بعض الدراسات، في حيف كاف  أظيرت الدراسات السابقة أف تقييـ التفكير العممي كاف
متدنيان في دراسات أخرل، كما أكدت الدراسات السابقة عمى ضركرة كأىمية التفكير العممي في العممية 
التعميمية كفي الحفاظ عمى بقاء أثر التعمـ لفترة طكيمة مف الزمف، كما كأكدت عمى ضركرة تطكير 

يزىـ عمى ممارسة كاستخداـ ميارات التفكير العممي في العممية المناىج الدراسية كتدريب المعمميف كتحف
 التعميمية.

 المتعمقة بدافعية اإلبداع السابقة التعقيب عمى الدراسات 2.3.2

 أواًل: من حيث أىداف الدراسة

تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع دافعية اإلبداع، كتنكعت غاياتيا كأىدافيا فمنيا ما ىدؼ إلى 
( كدراسة 2017ى الدافعية اإلبداعية كاالبتكارية لدل الطمبة كدراسة المكسكٌم كالخزاعٌي )التعرؼ عم

 ,Casakin & Kreitler) ( كدراسة1986( ككذلؾ دراسة إسماعيؿ )1996إسماعيؿ كجابر )

 .((Amabile, 1985كدراسة  (2008

كار مع بعض المتغيرات األخرل كىناؾ مف الدراسات ما اتجو لدراسة العبلقة بيف دافعية اإلبداع كاالبت
( كحب االستطبلع كدراسة 2015المتمثمة في األحكاـ الجمالية كالتفكير المنتج كدراسة الفراجي )

(، كمنيا ما اىتـ بالعبلقة بيف الدكافع الذاتية كالكفاءة 2002( كدراسة كتبي )2014المفرجي )
فنية كالدافعية كاإلبداع كدراسة أك العبلقة بيف التربية ال (Jo, 2009)اإلبداعية كدراسة 

(Moorefield-lang, 2008.) 

كمنيا ما ىدؼ إلى التعرؼ عمى أىمية المحفزات بالبيئة اإلبداعية في تحفيز كتنمية اإلبداع كدراسة 
(Ruokonen & et al., 2011)  أك دكر التنبؤ باإلبداع عمى الدكافع األكاديمية كدراسة(Bakac, 

 & Lapeniene)ىدؼ إلى تقييـ مصدر الدافع لئلبداع كدراسة ، ككذلؾ منيا ما (2018

Dumciene, 2012) ( التي ىدفت لدارسة الفرؽ بيف الطمبة المبدعيف 2015كأيضان دراسة فاضؿ )
 كغير المبدعيف في دافعية االبتكار.
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داع كدراسة لئلب ان أساسي ان متطمب ية الداخمية كالخارجية التي تعدكىناؾ مف الدراسات ما اىتـ بالدافع
(، في حيف اىتمت دراسات أخرل 2014( كدراسة الركابي )2007( كدراسة الشعيمي )2012بقيعي )

( بينما درس زيداف 1996بدراسة أثر دافعية االبتكار عمى بعض المتغيرات كدراسة السبليمة )
اىتمت  (Almasri, 2019)( أثر االستقصاء شبو المكجو عمى دافعية اإلبداع، كلكف دراسة 2015)

يدفت إلى دراسة ف( 2013بدراسة أثر العصؼ الذىني عمى التفكير اإلبداعي، أما دراسة شعباف )
نجاز كاألفكار ( اىتمت بدراسة دافعية اإل2017ر )الدافعية كعبلقتيا بالتفكير االبتكارم، كلكف جب

 اإلبداعية.

اـ لمدراسة الحالية كدراسة الفراجي كمف خبلؿ تحميؿ الدراسات السابقة يتبيف أنيا تتشابو مع اليدؼ الع
(، إال أف الدراسة الحالية تتميز بمتغيراتيا التابعة فيي تربط التفكير العممي بدافعية اإلبداع 2015)

 كتيدؼ لمعرفة العبلقة بينيما.

 ثانيًا: من حيث منيج الدراسة

لكصفي االرتباطي اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث استخداـ المنيج ا
(، في حيف اختمفت مع بعض الدراسات كدراسة 2013( كدراسة شعباف )2015كدراسة الفراجي )

( التي اعتمدت المنيج شبو 1996كدراسة السبليمة ) (Almasri, 2019)( كدراسة 2015زيداف )
مكسكٌم التجريبي، بينما استخدـ البعض اآلخر مف الدراسات السابقة المنيج الكصفي كدراسة ال

( في دراستو المنيج 2015، بينما اعتمد فاضؿ )((Bakac, 2018( كدراسة 2017كالخزاعي )
 السببي المقارف.

 ثالثًا: من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا

 ان مجتمعط في تناكليا لطمبة الصؼ العاشر فق (Almasri, 2019)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
 .لمدراسة كاختيار عينة مف ضمنيـ

( في طريقة 2012( كدراسة بقيعي )2013( كدراسة شعباف )2014كما كاتفقت مع دراسة المفرجي )
 اختيار العينة مف مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العنقكدية.
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بينما اختمفت مع معظـ الدراسات األخرل في تناكليا لمجتمعات أخرل كاختيار عينتيـ بطرؽ أخرل 
ليا بطريقة طبقية، ككذلؾ دراسة  ( التي أخذت طمبة الجامعات عينةن 2017) كدراسة المسكٌم كالخزاعيٌ 

في اختيار عينتيا مف طمبة معيد الفنكف الجميمة، أما  الطبقية ( اعتمدت الطريقة2015الفراجي )
 ( فاعتمد الطريقة العشكائية في اختيار أفراد عينتو مف طمبة الجامعة.2015زيداف )

 دراسةرابعًا: من حيث أدوات ال

اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ مقياس كاستبياف لقياس دافعية اإلبداع 
( ككذلؾ دراسة 1986( كدراسة إسماعيؿ )2015( كدراسة زيداف )2017كدراسة المكسكٌم كالخزاعٌي )

(Lapeniene & Dumciene, 2012) ( 2002كدراسة كتبي.) 

( استبيانان لقياس الدافعية كاختباران لقياس التفكير االبتكارم، ككذلؾ 2013)في حيف استخدـ شعباف 
 نس لقياس األفكار اإلبداعية.ا( استخدمت استبيانان لقياس الدافعية كاختبار تكر 2017جبر )

 خامسًا: من حيث متغيرات الدراسة

، باستثناء ان تابع ان االبتكار متغير اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اعتماد دافعية اإلبداع ك 
، كما أف متغيرات الدراسة المستقمة مستقبلن  ان ( التي اعتمدت دافع االبتكار متغير 1996دراسة السبليمة )

تختمؼ كجزء أك ككؿ مف دراسة ألخرل كذلؾ حسب مكضكع الدراسة كدراسة المكسكٌم كالخزاعٌي 
التخصص متغيرات مستقمة( كدراسة المفرجي الصؼ الدراسي، ك ك ( التي اعتمدت )الجنس، 2017)

ة(، الجنسية متغيرات مستقمك المدينة، ك التخصص، ك الصؼ الدراسي، ك العمر، ك التي اعتمدت )الجنس، 
التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع ك مكاف المدرسة، ك )الجنس،  بينما اعتمدت الدراسة الحالية

 متغيرات مستقمة(.

 سادسًا: من حيث النتائج

كأكدت عمى ت الدراسات السابقة عمى أىمية دافعية اإلبداع كضركرة تركيز االىتماـ بيا، كما اتفق
تبصير المعمميف كالتربكييف بأىمية الدافعية اإلبداعية كالعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا، باإلضافة ضركرة 

 يـ في تحفيز الدافع لئلبداع.إلى تحفيز استخداـ طرؽ تربكية تيس
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حيث أعطتيا الفرصة  ،ة مف جميع الدراسات السابقة في عدة مجاالت مختمفةكاستفادت الباحث
يا، كقدمت أيضان إطاران نظريان يمكف االستفادة منو، لبحثية ككيفية إعدادىا كبنائلبلطبلع عمى األدكات ا

ة كما كساعدت الباحثة في تحديد المنيج المناسب لدراستيا، باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية البلزم
لتحميؿ البيانات كاستخراج النتائج، كما تـ االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة باإلضافة إلى تدعيـ 

 النتائج بالدراسات السابقة.

ظران ألىميتيما في كتبرز أىمية الدراسة الحالية في تركيزىا عمى التفكير العممي كدافعية اإلبداع ن 
يـ في قية في الذىف فترات طكيمة مما ييسكمات راسخة بامعنى، كالحفاظ عمى المعمإحداث تعمـ ذم 

تحفيز األفراد عمى مكاجية المشكبلت الحياتية بشكؿ أفضؿ، كما يميز الدراسة الحالية أيضا أنيا 
ستضيؼ شيئان جديدان لمعمـ كالمعرفة كالمكتبات بمكضكعيا، فمـ يتـ التطرؽ مف قبؿ لدراسة التفكير 

ف تمت دراسة دافعية اإلبداع عمى طمبة ان، كما كأنو لـ يسبؽ مف قبؿ كا  معالعممي كدافعية اإلبداع 
، فيي دراسة حديثة كجديدة، أم أف الدراسة الحالية تتميز بمتغيراتيا ةالمدارس في األراضي الفمسطيني

 التابعة فيي تربط التفكير العممي بدافعية اإلبداع كتيدؼ لمعرفة العبلقة بينيما.
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 صل الثالثالف

 الطريقة واإلجراءات 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر 
األساسي في مديرية نابمس، كيتناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة كصفان مفصبلن لممنيجية التي اتبعتيا 

ا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث تـ تحديد منيج الباحثة مف حيث الطرؽ كاإلجراءات التي استخدمتي
الدراسة، كتحديد مجتمع الدراسة، كتكضيح كيفية اختيار عينة الدراسة كحجميا كنكعيا كخصائصيا، 
إضافة إلى تحديد األدكات المستخدمة لجمع البيانات مف المبحكثيف ككصفيا ككيفية التحقؽ مف صدقيا 

 ائية المستخدمة في معالجة البيانات.كثباتيا، ككذلؾ تكضيح األساليب اإلحص

 منيج الدراسة 1.3

رتباطي منيجان لدراستيا كىك اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي االمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 
المنيج الذم يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد تكفير بيانات عنيا ككصفيا كتفسيرىا تفسيران كامبلن، كيقدـ 

طردية أك  جة ىذه العبلقة سالبة أك مكجبة أكمتغيريف أك أكثر كمعرفة در معرفة لطبيعة العبلقة بيف 
التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع ككف الدراسة تيدؼ لمتعرؼ إلى (. كل 2006عكسية )العٌساؼ،

رتباطي ألنو يج الكصفي االلدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس، تـ استخداـ المن
 الدراسة.يحقؽ أىداؼ 
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 مجتمع الدراسة 2.3

مديرية ل المدارس الحككمية التابعة تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في
كالبالغ عددىـ  2018/2019الثاني مف العاـ الدراسي الدراسي تربية كتعميـ نابمس في الفصؿ 

لؾ حسب قكاعد البيانات في مديرية كذ( طالبة، 2787( طالبان ك)2272طالبان كطالبة منيـ ) (5059)
 .نابمستربية 

 عينة الدراسة 3.3

 تربية ( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية253تألفت عينة الدراسة مف )
( مف مجتمع الدراسة الخاص بطمبة 5%نسبتو ) يارىـ بطريقة طبقية عنقكدية أم مانابمس تـ اخت

تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممتغيرات المستقمة  يبيف (1.3)كالجدكؿالصؼ العاشر األساسي، 
 )الديمغرافية(.

 .: توزيع أفراد العينة وفقًا لممتغيرات المستقمة )الديمغرافية((1.3)جدول 

 النسبة المئكية العدد مستكيات المتغير المتغير
 45.1% 114 ذكر الجنس

 54.9% 139 أنثى

 100% 253 المجمكع

 44.7% 113 مدينة مكاف المدرسة

 55.3% 140 قرية

 100% 253 المجمكع

التحصيؿ في العمكـ 
 في الصؼ التاسع

 31.2% 79 70أقؿ مف 

80-70 80 %31.6 

 37.2% 94 80مف  أكثر

 100% 253 المجمكع
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 أدوات الدراسة4.3 

فيا، كاإلطبلع أيضان عمى العديد مف بعد اإلطبلع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع الدراسة كأىدا
كدراسة  (2011)الدراسات السابقة  كاألدكات المستخدمة فييا كالتي مف ضمنيا دراسة بف حامد 

اء اختبار قامت الباحثة ببن ،كثيركغيرىا  2007))كدراسة عمكر  (2008)العميمات كالخكالدة كالقادرم 
 لقياس التفكير العممي.

كدراسة زيداف  2014)) كدراسة المفرجي (1986)مى دراسة إسماعيؿ كأما مف خبلؿ إطبلعيا ع
التفكير العممي كدافعية اإلبداع، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ إلى قامت ببناء مقياس لقياس دافعية  (2015)

، كبذلؾ تككف كالعبلقة بينيما نابمس تربية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية
اتيف لجمع البيانات الخاصة في الدراسة الحالية كىي: اختبار التفكير العممي، الباحثة استخدمت أد

 .1))كمقياس دافعية اإلبداع، ممحؽ 

 اختبار التفكير العممياألداة األولى:  1.4.3

التفكير العممي الخمس عامة تتضمف خطكات اشتمؿ اختبار التفكير العممي عمى أربع مشكبلت حياتية 
مة كصكالن إلى التعميـ، بمعنى أف المشكمة الكاحدة تتضمف الميارات الخمس بتحديد المشك بدءان 

 األساسية لمتفكير العممي كىي كاآلتي:

كيقصد بيا القدرة عمى اختيار السؤاؿ الذم يعبر عف المشكمة التي تحديد المشكمة: خطوة  .1
 تطرحيا الفقرة مف بيف عدد األسئمة التي تبدك ممثمة لممشكمة في الفقرة.

كىي القدرة عمى اختيار أحد الحمكؿ لممشكمة التي حددىا مف الفقرة  اختيار الفرض:وة خط .2
 المطركحة مف بيف عدد مف الفركض كالتي تبدك بمثابة حمكؿ ميحتممة لممشكمة المحددة.

كتتمثؿ في القدرة عمى  اختيار الطريقة المناسبة الختبار صحة الفرض  اختبار الفرض: خطوة .3
طرائؽ التي تبدك ممكنة الختبار صحة الفرض الذم حدده المكقؼ الكارد مف بيف عدد مف ال

 في الفقرة.
لممشكمة المحددة مف  حبلن كىي القدرة عمى اختيار أحد التفسيرات المقترحة  التفسير:خطوة  .4

 الفقرة.
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كتتمثؿ في القدرة عمى تطبيؽ التفسير المحدد عمى ظكاىر أك مكاقؼ مشابية  التعميم:خطوة  .5
 جديدة.

فقرة، بكاقع خمس فقرات اختيار 20) )بيذا يككف ميجمؿ اختبار التفكير العممي أربع مشكبلت تحتكم ك 
قرة، أم عبلمة كاحدة لكؿ ف20) )مف متعدد ثبلثي لكؿ مشكمة، كبذلؾ تككف عبلمة االختبار الكمية 

حة خبلؿ مدة مف خبلؿ المعمكمات الكاردة في الفقرة الميرفقة المطرك كعمى الطالب أف ييجيب عنيا 
 دقيقة أم بكاقع حصة كاحدة. (40)زمنية أقصاىا 

 صدق اختبار التفكير العممي 1.1.4.3

بعد إعداد اختبار التفكير العممي بصكرتو األكلية تـ التأكد مف صدقو بعرضو عمى مجمكعة مف 
أف كذلؾ لمتأكد مف ، (3) ممحؽ رقـ( 21)المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص كالبالغ عددىـ 

 االختبار يقيس ما كضع لقياسو، أم أف فقراتو تقيس فعبلن التفكير العممي، كالتأكد مف اآلتي:

 .مناسبة الفقرات لمستكل الطمبة 
 .فقرات االختبار كاضحة كدقيقة 
 .شمكلية الفقرات لقياس التفكير العممي 
 .كفاية الفقرات بحيث تغطي مكضكع الدراسة 
 كف كؿ فقرة تقيس الميارة المراد قياسيا.انتماء كؿ فقرة لمجاليا، بحيث تك 
 .سبلمة المغة كدقتيا 

كما كطيمب منيـ إضافة أم تعديبلت أك مقترحات يركنيا مناسبة، كبعد تعميؽ المحكميف عمى الصكرة 
األكلية الختبار التفكير العممي، كجمع المبلحظات التي تـ الحصكؿ عمييا منيـ قامت الباحثة بإخراج 

النيائية بعد إضافة بعض التعديبلت عميو كخصكصان التعديبلت المغكية، كبذلؾ  االختبار بصكرتو
 (.1لقياس ما يراد قياسو بشيادة المحكميف، ممحؽ ) ان يككف االختبار أكثر دقة كصالح
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 ثبات اختبار التفكير العممي 2.1.4.3

مؿ ثبات اختبار التفكير إيجاد معالمتحقؽ كالتأكد مف ثبات اختبار التفكير العممي قامت الباحثة ب
ان طالب (20)العممي بطريقة التجزئة النصفية، كذلؾ بعد تطبيقو عمى عينو استطبلعية مككنو مف 

مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس، كىي مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا،  كطالبة
شكمة الثالثة( بجميع فقراتيما النصؼ كتـ تقسيـ االختبار إلى نصفيف بحيث تمثؿ )المشكمة األكلى كالم

األكؿ كىك مجمكع فقرات النصؼ الفردم مف االختبار، كبالمقابؿ لذلؾ تمثؿ )المشكمة الثانية كالمشكمة 
الرابعة( بجميع فقراتيما النصؼ الثاني كىك مجمكع فقرات النصؼ الزكجي مف االختبار، كبذلؾ تـ 

سكف بيف النصفيف الفردم كالزكجي كبمغ معامؿ االرتباط حساب معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة بير 
، كمف ثـ جرل تعديؿ معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف براكف كبيذه الطريقة يككف (0.71)

ان مما يدؿ عمى أف اختبار التفكير العممي يتمتع بدرجة ىذا المعامؿ مناسبكيعد  (0.83)معامؿ الثبات 
 الباحثة بأنو يصمح لغرض إجراء الدراسة كتطبيقو عمى عينة الدراسة.عالية مف الثبات تطمئف 

 مقياس دافعية اإلبداعاألداة الثانية:  2.4.3 

فقرة حكؿ دافعية اإلبداع لطمبة الصؼ العاشر األساسي في  (25)تضمف مقياس دافعية اإلبداع  
يختار مف بينيما االختيار  مديرية نابمس، ككؿ فقرة تحتكم عمى خياريف )أ( ك )ب( كعمى الطالب أف

( دقيقة بكاقع حصة كاحدة، كيأخذ أحد الخيارات 40الذم ييفضمو في كؿ فقرة خبلؿ مدة زمنية أقصاىا )
 .25))خر صفران، كبذلؾ تككف عبلمة المقياس الكمية بينما يأخذ الخيار اآل عبلمة كاحدة

 صدق مقياس دافعية اإلبداع 1.2.4.3

إلبداع بصكرتو األكلية تـ التأكد مف صدقو بعرضو عمى مجمكعة مف بعد إعداد مقياس دافعية ا
( كذلؾ لمتأكد مف أف 3( ممحؽ رقـ )21المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص كالبالغ عددىـ )

 المقياس يقيس ما كضع لقياسو، أم أف فقراتو تقيس فعبلن دافعية اإلبداع، كالتأكد مف اآلتي:

 ة.مناسبة الفقرات لمستكل الطمب 
 .فقرات المقياس كاضحة كدقيقة 
 .شمكلية الفقرات كانتمائيا لقياس دافعية اإلبداع 
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 .كفاية الفقرات بحيث تغطي مكضكع الدراسة 
 .سبلمة المغة كدقتيا 

كما كطيمب منيـ إضافة أم تعديبلت أك مقترحات يركنيا مناسبة، كبعد تعميؽ المحكميف عمى الصكرة 
كجمع المبلحظات التي تـ الحصكؿ عمييا منيـ قامت الباحثة بإخراج  األكلية لمقياس دافعية اإلبداع،

المقياس بصكرتو النيائية،كذلؾ بعد إضافة بعض التعديبلت عميو مف إضافة فقرات جديدة كحذؼ 
متيا لقياس دافعية اإلبداع كعدـ دقتيا، كبالتالي يككف المقياس بصكرتو النيائية فقرات أخرل لعدـ مبلء

 (.1لقياس ما يراد قياسو بشيادة المحكميف، ممحؽ ) ان أكثر دقة كصالح

 ثبات مقياس دافعية اإلبداع2.2.4.3 

دافعية اإلبداع قامت الباحثة بإيجاد معامؿ ثبات مقياس دافعية اإلبداع  لمتحقؽ كالتأكد مف ثبات مقياس
كطالبة مف  ان بطال (20)بطريقة التجزئة النصفية، كذلؾ بعد تطبيقو عمى عينة استطبلعية مككنو مف 

طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس، كىي مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا، حيث تـ 
فقرة زكجية، بحيث  12))فقرة فردية ك 13))إلى نصفيف بكاقع  (25)تقسيـ المقياس الذم يتككف مف 

كجية النصؼ الثاني، يمثؿ مجمكع درجات الفقرات الفردية النصؼ األكؿ، كمجمكع درجات الفقرات الز 
كبذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة بيرسكف بيف النصفيف الفردم كالزكجي كبمغ 

، ثـ جرل تعديؿ معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف براكف كبيذه الطريقة بمغ معامؿ (0.90)
ع بدرجة عالية دافعية اإلبداع يتمت جدان مما يدؿ عمى أف مقياس ان ىذا المعامؿ عاليكيعد ( 0.95) الثبات

 غراض الدراسة.مف الثبات كيصمح أل

 متغيرات الدراسة 5.3

 اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات اآلتية:

 أواًل: المتغيرات المستقمة:

 ذكر، أنثى(. كلو مستكياف الجنس( 
 مدينة، قرية(. كلو مستكياف مكاف المدرسة( 
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 أكثر 70-80، مف 70)أقؿ مف لتاسع كلو ثبلث مستكيات لتحصيؿ في العمكـ في الصؼ اا ،
 (.80مف 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:

  التفكير العممي: كيقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب/ة الصؼ العاشر
 في اختبار التفكير العممي الذم أيعد خصيصان ليذه الدراسة.

 ة بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب/ة الصؼ العاشر في دافعية اإلبداع: كتقاس في ىذه الدراس
 مقياس دافعية اإلبداع الذم أيعد خصيصان ليذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة 6.3

 تباع اإلجراءات اآلتية:مف أجؿ إجراء كتنفيذ الدراسة تـ ا

ذلؾ اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحالية، ك  .1
 أدكات الدراسة. مف أجؿ السير كفؽ خطكات البحث العممي كاالستفادة منيا في إعداد

إعداد كبناء أدكات الدراسة في صكرتيا األكلية كىي: اختبار التفكير العممي، كمقياس دافعية  .2
 اإلبداع.

ف ذكم التحقؽ مف صدؽ أدكات الدراسة عف طريؽ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف م .3
 رائيـ كمبلحظاتيـ، كمف ثـ إعداد األدكات بصكرتيا النيائية.الختصاص كاألخذ بآالخبرة كا

 ( لتككف المرجع في تصحيح الحؿ.2إعداد اإلجابة النمكذجية ألدكات الدراسة، ممحؽ ) .4
حصر مجتمع الدراسة كالمتمثؿ بطمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس، كمف ثـ تـ  .5

 عنقكدم. طبقي شكؿاختيار عينة الدراسة منو ب
( مف 4الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف كمية العمكـ التربكية في جامعة القدس ممحؽ ) .6

أجؿ مخاطبة مديرية تربية كتعميـ نابمس، كالحصكؿ عمى كتاب المكافقة عمى إجراء الدراسة 
راسة عمى الميدانية كالمكجو إلى مدراء المدارس التي تـ تحديدىا عشكائيان مف أجؿ تطبيؽ الد

 (.5طمبة الصؼ العاشر المكجكديف في ىذه المدارس ممحؽ )
التحقؽ مف ثبات أدكات الدراسة كذلؾ عف طريؽ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مف مجتمع  .7

 الدراسة كخارج عينة الدراسة.



 

91 
 

تطبيؽ أدكات الدراسة في غضكف أسبكع عمى عينة الدراسة في مدارس الذككر كاإلناث التابعة  .8
اختبار التفكير العممي كمقياس دافعية  يـ نابمس، كقد أجاب المبحكثكف عفة تربية كتعملمديري

عادتيا لمباحثة باليد.  اإلبداع كا 
 (.253فرز األدكات المستكفية لشركط االستجابة كالبالغ عددىا ) .9
دخاليا في الحاسكب.  .10  جمع البيانات الكمية ألدكات الدراسة كمف ثـ تبكيبيا كترميزىا كا 
( لتحميؿ SPSSالنتائج كمعالجة البيانات إحصائيان باستخداـ البرنامج اإلحصائي )رصد  .11

 البيانات كاستخراج النتائج.
 عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا ككضع التكصيات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا. .12

 المعالجة اإلحصائية7.3 

د عينة الدراسة، تـ االستعانة بجياز لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا كالحصكؿ عمييا مف أفرا
أسئمة ( لئلجابة عف SPSS) لمعمكـ اإلجتماعية الحاسكب حيث تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية

تـ استخداـ  ≥ α) (0.05رضيات الدراسة عند مستكل الداللة الدراسة، كحتى يتسنى لمباحثة فحص ف
 اآلتية: االختبارات اإلحصائية

 ركزية كمقاييس التشتت )المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية( مقاييس النزعة الم
 لعبلمات الطمبة كذلؾ لئلجابة عف أسئمة الدراسة.

 ( اختبارT-Test.كذلؾ لفحص فرضيات الدراسة تبعان لمتغيرات الجنس كمكاف المدرسة ) 
 ( اختبار تحميؿ التبايف األحادمOn way Analysis Of Variance كذلؾ لفحص ) فرضية

 الدراسة المتعمقة بمتغير التحصيؿ في العمـك في الصؼ التاسع.
  اختبار شيفيو((Scheffe .لممقارنات البعدية 
 ( معامؿ ارتباط بيرسكفPearson Correlation كذلؾ لفحص فرضية العبلقة بيف متغيرات )

 الدراسة التابعة أم بيف التفكير العممي كدافعية اإلبداع.

حثة معامؿ ارتباط بيرسكف أيضان لحساب معامؿ الثبات في حيف استخدمت معادلة كما كاستخدمت البا
 سبيرماف براكف لتعديؿ الخمؿ الذم ظير في التجزئة النصفية أثناء استخراج معامؿ الثبات.

 



 

91 
 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

أفراد العينة عمى الفقرات تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، مف خبلؿ إجابة ي
درجة التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة بقياس الدراسة المتعمقة  كاتالمتضمنة في أد

 بياف دكر متغيرات الدراسة المستقمة إلفراد العينةك  ،نابمس تربية الصؼ العاشر األساسي في مديرية
التفكير العممي كدافعية في درجة (، صف التاسعمكان المدرسة، التحصيل في العلوم في ال)الجنس، 
 .اإلبداع

 نتائج أسئمة الدراسة1.4 

ما درجة التفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر  :ونصو السؤال األولالنتائج المتعمقة ب 1.1.4
 نابمس؟ تربية األساسي في مديرية

لفركع االختبار المئكية  المتكسطات الحسابية كالنسبكمف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ 
 :( يبيف ذلؾ1.4كالجدكؿ ) الكمي لبلختبارك 
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 .التفكير العممي خطكات في المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية 1.4):جدكؿ )ال

العالمة  لخطواتا
 القصوى

المتوسط  عدد األفراد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية 

 تحديد
 ةالمشكم

4 253 2.01 1.01 
50.0% 

 %58.3 0.99 2.33 253 4 الفرضاختيار 
 %55.2 0.99 2.21 253 4 اختبار الفرض

 %57.5 1.04 2.30 253 4 التفسير
 %39.7 1.03 1.59 253 4 التعميم

 %52.2 3.08 10.44 253 20 االختبار الكمي
 

 تربية صؼ العاشر األساسي في مديريةدرجة التفكير العممي لدل طمبة ال( أف 1.4يتبيف مف الجدكؿ )
كجاء فرع "فرض الفركض" ، 52.2%)) كىي بنسبة (20مف العبلمة الكاممة )10.44) )بمغت نابمس 

 لمجزئية مف العبلمة الكاممة2.21) )بمتكسط حسابي بمغ  التفكير العممي في مقدمة جزئيات اختبار
بمتكسط  التفكير العممي ة فركع اختبارفي نياي التعميـ"، كجاء فرع "55.2%)كىي بنسبة ) (4)

 39.7%). ) كىي بنسبة (4)لمجزئية  مف العبلمة الكاممة1.59) )حسابي بمغ 

التفكير العممي لدى طمبة الصف  اتىل تختمف درج ونصو: الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  2.1.4
ة، التحصيل في العموم نابمس باختالف )الجنس، مكان المدرس تربية العاشر األساسي في مديرية

 في الصف التاسع(؟

 عمى النحك التاليات صفرية منبثقة منو تـ تحكيمو إلى فرضي بشكؿ شمكلي ىذا السؤاؿ فلئلجابة عك 

 الفرضية األولى: نتائج

 في المتوسطات الحسابية ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 نابمس تعزى لمتغير الجنس. تربية لصف العاشر األساسي في مديريةمتفكير العممي لدى طمبة ال
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 ( لعينتيف مستقمتيفt-testاستخدـ اختبار )ت( )األكلى تـ  الصفرية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
التفكير العممي لدل طمبة الصؼ ابة أفراد عينة الدراسة عمى درجات كالمتكسطات الحسابية الستج
 .يكضح ذلؾ (2.4)، كالجدكؿ نابمس تعزل لمتغير الجنس تربية العاشر األساسي في مديرية

متفكير العممي لدل ل حسابيةالمتكسطات ال( لمفركؽ في t-test(: نتائج اختبار )ت( )2.4الجدكؿ )
 .نابمس تعزل لمتغير الجنس تربية طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

الوسط  العدد الجنس خطواتال
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

تحديد 
 المشكمة

 0.35 0.94 251 1.07 2.26 114 ذكر
 0.92 2.38 139 أنثى

اختيار 
 الفرض

 *0.01 2.39 251 1.01 1.84 114 ذكر
 0.98 2.14 139 أنثى

اختبار 
 الفرض

 *0.00 3.57 251 1.05 1.97 114 ذكر
 0.88 2.41 139 أنثى

 *0.00 2.92 251 1.04 2.09 114 ذكر لتفسيرا
 1.00 2.47 139 أنثى

 0.09 1.68 251 0.95 1.47 114 ذكر التعميم
 1.07 1.69 139 أنثى

درجة ال
 الكمية

 *0.00 3.83 251 3.02 9.64 114 ذكر
 2.98 11.10 139 أنثى

 ≥ α)  (0.05 * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

في ≥ α)  (0.05 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةكجكد ( 2.4الجدكؿ )يتبيف مف 
نابمس تعزل  تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةل المتكسطات الحسابية

( أقؿ مف α، كذلؾ ألف مستكل الداللة )الدرجة الكمية الختبار التفكير العمميفي  لمتغير الجنس
 ككانت الفركؽ لصالح اإلناث كبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية. ،0.05
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 :ثانيةالفرضية ال نتائج

في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
مكان نابمس تعزى لمتغير  تربية متفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةل

 .المدرسة

 ( لعينتيف مستقمتيفt-testاستخدـ اختبار )ت( )تـ  ثانيةالالصفرية  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
التفكير العممي لدل طمبة الصؼ  جابة أفراد عينة الدراسة عمى درجاتكالمتكسطات الحسابية الست
 .ؾيكضح ذل( 3.4، كالجدكؿ )نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة تربية العاشر األساسي في مديرية

متفكير العممي لدل المتكسطات الحسابية ل( لمفركؽ في t-test(: نتائج اختبار )ت( )3.4الجدكؿ )
 .مكاف المدرسةنابمس تعزل لمتغير  تربية طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

مكان  خطواتال
 المدرسة

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 لةالدال 

تحديد 
 المشكمة

 0.52 0.64 251 1.06 2.05 113 مدينة
 0.96 1.97 140 قرية

اختيار 
 الفرض

 0.89 0.13 251 0.98 2.31 113 مدينة
 1.00 2.33 140 قرية

اختبار 
 الفرض

 0.60 0.53 251 1.02 2.17 113 مدينة
 0.95 2.24 140 قرية

 0.96 0.05 251 1.04 2.30 113 مدينة التفسير
 1.03 2.31 140 قرية

 0.08 1.73 251 0.93 1.46 113 مدينة التعميم
 1.08 1.69 140 قرية

درجة ال
 الكمية

 0.55 0.59 251 3.11 10.31 113 مدينة
 3.06 10.55 140 قرية

في  ≥ α) (0.05 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةعدـ كجكد ( 3.4يتبيف مف الجدكؿ )
نابمس تعزل  تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل
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، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية 0.05( أكبر مف α، كذلؾ ألف مستكل الداللة )مكاف المدرسة لمتغير
 . الصفرية

 :لثةالثا الفرضيةنتائج 

في المتوسطات الحسابية ≥ α)  (0.05 اللةداللة إحصائية عند مستوى الدال توجد فروق ذات 
نابمس تعزى لمتغير التحصيل  تربية متفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةل

 في العموم في الصف التاسع.

راد عينة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أف ثالثةال الصفرية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
نابمس تعزل  تربية فكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالتالدراسة عمى درجات 

 يكضح ذلؾ. (4.4، كالجدكؿ )لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع
 

 عمى الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة الكميةلفركع االختبار كاالمتكسطات الحسابية  (:4.4الجدكؿ )
 لمتغيرنابمس تعزل  تربية في مديرية بة الصؼ العاشر األساسيالتفكير العممي لدل طم درجات

 .العمـك في الصؼ التاسعفي  التحصيؿ
 المتوسط الحسابي العدد التحصيل العام خطواتال

 المشكمةتحديد 
 

 1.60 79 70أقل من 
80 – 70 80 2.12 
 2.24 94 80أكثر من 

 2.00 79 70أقل من  الفرضاختيار 
80 – 70 80 2.37 
 2.56 94 80أكثر من 

 
 اختبار الفرض

 1.94 79 70أقل من 
80 – 70 80 2.38 
 2.28 94 80أكثر من 

 1.89 79 70أقل من  التفسير
80 – 70 80 2.35 
 2.60 94 80أكثر من 
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 التعميم

 1.34 79 70أقل من 
80 – 70 80 1.51 
 1.87 94 80أكثر من 

 8.79 79 70أقل من  الدرجة الكمية
80 – 70 80 10.75 
 11.57 94 80أكثر من 

التفكيػر العممػي  اتىريػة فػي المتكسػطات الحسػابية لػدرجكجػكد فػركؽ ظا (4.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
نػػابمس تعػػزل لمتغيػػر التحصػػيؿ فػػي العمػػـك فػػي  تربيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي مديريػػة

 One way analysis of) يؿ التبايف األحادماستخداـ تحمتـ الصؼ التاسع ، كلمعرفة داللة الفركؽ 

variance)  (5.4)كما يظير في الجدكؿ رقـ: 
 

المتكسطات في  لمفركؽ (one way ANOVA)م ئج اختبار تحميؿ التبايف األحاد(: نتا5.4الجدكؿ )
لمتغير  تعزل نابمس تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالحسابية ل

 التحصيؿ في العمـك في الصؼ التاسع.
مجموع  مصدر التباين خطوةال

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة
 المشكمةتحديد 

 
 *0.00 10.03 9.52 2 19.02 بين المجموعات
 0.95 250 236.95 داخل المجموعات

 *0.00 7.43 6.95 2 13.90 بين المجموعات الفرضاختيار 
 0.95 250 233.86 داخل المجموعات

 *0.01 4.43 6.95 2 8.44 بين المجموعات اختبار الفرض
 0.95 250 238.03 داخل المجموعات

 التفسير
 

 *0.00 10.87 6.95 2 21.74 بين المجموعات
 0.95 250 249.82 داخل المجموعات

 *0.00 6.36 6.95 2 12.84 بين المجموعات التعميم
 0.95 250 252.22 داخل المجموعات

 *0.00 20.85 6.95 2 341.80 بين المجموعات الدرجة الكمية
 0.95 250 2048.74 داخل المجموعات

 ≥ α)  (0.05 * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
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في  ≥ α) (0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة فركؽ  كجكد( 5.4يتبيف مف الجدكؿ )
 متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالكمية ل لدرجةافي المتكسطات الحسابية 

 ،0.05( أقؿ مف α، كذلؾ ألف )نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمـك في الصؼ التاسع تربية
لمدرجة الكمية  لممقارنات البعدية Scheffe)) كلمعرفة مصدر تمؾ الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو

 .( يكضح ذلؾ6.4كالجدكؿ )

 .لبلختبار الكمي لممقارنات البعدية (Scheffe) اختبار شيفيو(: نتائج 6.4جدكؿ )ال

 80أكثر من  80-70من  70أقل من  معدل التحصيل العام
 -2.78 -1.96  70أقل من 

 0.82  1.96- 80-70من 
  0.82 2.78-   80أكثر من 

بيف  ظيرت لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع مصدر الفركؽ ( أف6.4) ف مف الجدكؿييتب
 (.80أكثر من ( ك )80-70)لصالح ككانت  (،80أكثر من ( ك )80-70( ككؿ مف )70أقل من )

 

ما درجة دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر المتعمقة بالسؤال الثالث ونصو:  النتائج 3.1.4
 نابمس؟ يةترب األساسي في مديرية

 دافعية اإلبداع اتدرجلالمتكسطات الحسابية كالنسب المئكية كمف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ 
 :ذلؾ كضح( ي7.4كالجدكؿ )

 .دافعية اإلبداع اتدرجلالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية  7.4):جدكؿ )ال
العبلمة  االختبار

 القصكل
عدد 
 األفراد

سط المتك 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

عبلمة 
 النجاح

النسبة 
 المئكية 

 %61.04 12.5 4.09 15.26 253 25 دافعية اإلبداع

 تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية درجة ( أف7.4يتبيف مف الجدكؿ )
 61.04%). )كىي بنسبة  (25مف العبلمة الكاممة )15.26) )بمغت نابمس 
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دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف  ىل تختمف درجاتونصو:  رابعالالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.4
)الجنس، مكان المدرسة، التحصيل في العلوم في  نابمس باختالف تربية العاشر األساسي في مديرية

 ؟الصف التاسع(

 :عمى النحك التالي بثقة منوات صفرية منتـ تحكيمو إلى فرضي بشكؿ شمكلي ىذا السؤاؿ عف لئلجابةك 

 :رابعةالفرضية النتائج  

المتوسطات الحسابية  في ≥ α) (0.05 داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 
 نابمس تعزى لمتغير الجنس. تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةل

 ( لعينتيف مستقمتيفt-testاستخدـ اختبار )ت( )تـ  رابعةال الصفرية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ درجات ابة أفراد عينة الدراسة عمى كالمتكسطات الحسابية الستج
 .يكضح ذلؾ( 8.4، كالجدكؿ )نابمس تعزل لمتغير الجنس تربية العاشر األساسي في مديرية

دافعية اإلبداع لدل المتكسطات الحسابية لمفركؽ في ( لt-test(: نتائج اختبار )ت( )8.4الجدكؿ )
 نابمس تعزل لمتغير الجنس. تربية طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 0.61 0.50 251 3.83 15.11 114 ذكر
 4.30 15.37 139 أنثى

في  ≥ α) (0.05 الداللة فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلعدـ كجكد ( 8.4يف مف الجدكؿ )يتب
نابمس تعزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

 ، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية.0.05( أكبر مف αلمتغير الجنس كذلؾ ألف قيمة )
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 : خامسةالفرضية الائج نت

المتوسطات الحسابية  في ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مكان لمتغير  نابمس تعزى تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةل

 .المدرسة

 ( لعينتيف مستقمتيفt-test)استخدـ اختبار )ت( تـ  خامسةال الصفرية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ  جابة أفراد عينة الدراسة عمى درجاتكالمتكسطات الحسابية الست
 :يكضح ذلؾ( 9.4، كالجدكؿ )نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة تربية العاشر األساسي في مديرية

 دافعية اإلبداعطات الحسابية لالمتكس( لمفركؽ في t-test(: نتائج اختبار )ت( )9.4الجدكؿ )
 نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة تربية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

مكان 
 المدرسة

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 0.48 0.71 251 4.19 15.46 113 مدينة
 4.01 15.09 140 قرية

في  ≥ α)  (0.05 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة عدـ كجكد( 9.4يف مف الجدكؿ )يتب
نابمس تعزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

 ية.، كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية الصفر 0.05( أكبر مف αلمتغير مكاف المدرسة، كذلؾ ألف قيمة )

 :سادسةالفرضية النتائج 

المتوسطات الحسابية في  ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
التحصيل  نابمس تعزى لمتغير تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةل

 في العموم في الصف التاسع.

ابة أفراد عينة دسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجساال الصفرية لمتحقؽ مف صحة الفرضية
نابمس تعزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالدراسة عمى درجات 

 ؾ:يكضح ذل (10.4) ؿكالجدك لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع، 



 

111 
 

 دافعيةعمى درجات  ستجابة أفراد عينة الدراسةال المتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية (:10.4الجدكؿ )
التحصيؿ في العمـك لمتغير  نابمس تعزل تربية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

 .الصؼ التاسع في
 المتوسط الحسابي العدد التحصيل العام

 14.26 79 70أقل من 
80 – 70 80 15.30 
 16.05 94 80أكثر من 

دافعيػة اإلبػداع درجات تكسطات الحسابية لػالمكجكد فركؽ ظاىرية في  (10.4دكؿ رقـ )يبلحظ مف الج

التحصػػيؿ فػػي العمػػـك فػػي نػػابمس تعػػزل لمتغيػػر  تربيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي مديريػػة

 One way analysis of) الصؼ التاسع، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم

variance)   (11.4)كما يظير في الجدكؿ رقـ: 

 في لمفركؽ  (one way ANOVA)(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم11.4) الجدكؿ
تعزل  نابمس تربية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية دافعية اإلبداعالمتكسطات الحسابية ل

 لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع.
جموع م مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ف(

 *0.01 4.20 68.67 2 137.35 بين المجموعات
 16.33 250 4082.95 داخل المجموعات

 ≥ α) (0.05 * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

فػػي  ≥ α) (0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة فػػركؽ  كجػػكد( 11.4يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ )
نػابمس تعػزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

كلمعرفػة مصػدر  ،0.05( أقػؿ مػف α، كذلػؾ ألف قيمػة )التحصيؿ في العمـك في الصػؼ التاسػعلمتغير 
 لممقارنات البعدية. (Scheffe) تمؾ الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو

 



 

111 
 

 .لمدرجة الكمية لممقارنات البعدية Scheffe)) اختبار شيفيو(: نتائج 12.4دكؿ )جال

 80أكثر من  80-70من  70أقل من  معدل التحصيل العام
 -1.78 1.03  70أقل من 

 0.75  1.03 80-70من 
  0.75 1.78- 80أكثر من 

كانت  في الصؼ التاسع لتحصيؿ في العمـكامتغير مصدر الفركؽ في  ( أف12.4) ف مف الجدكؿييتب
 (.80أكثر من )لصالح  كظيرت (،80أكثر من ( ك )70أقل من )بيف 

 التفكير العممي درجاتبين  العالقة االرتباطيوما  خامس ونصو:السؤال الالنتائج المتعمقة ب5.1.4 

 نابمس؟ تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية اتودرج

 :اآلتيةلفرضية إلى اذا السؤال قامت الباحثة بتحويمو للجابة عن ى

 سابعة:الفرضية ال نتائج

التفكير  اتبين درج ≥ α)  (0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ارتباطيوتوجد عالقة  ال
 .نابمس تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية اتدرجالعممي و 

( كالداللػة اإلحصػائية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة بػيف r) ارتبػاط بيرسػكف يمة معامؿتـ حساب ق قدك 

 تربيػػة دافعيػػة اإلبػػداع لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي مديريػػة درجػػاتالتفكيػػر العممػػي ك  اتدرجػػ

 يكضح ذلؾ: (13.4) نابمس، كالجدكؿ

درجػػات التفكيػػر العممػػي ك  اتبػػيف درجػػ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة اإلحصػػائية: (13.4)جػػدكؿ رقػػـ 

 .نابمس تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

قيمةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةل  المتغيرات
 االرتباط )ر(

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 اإلحصائية

 *0.00 0.28 دافعية اإلبداعدرجات  التفكير العممي اتدرج

 ≥ α) (0.05 * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
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مستكل الداللة ، كبمغ (0.28)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية أف  (13.4)ف الجدكؿ يبلحظ م

 ارتباطيود عبلقة جك "ال تلذا يتـ رفض الفرضية القائمة  ( كىي قيمة دالة إحصائيان،0.00اإلحصائية )

ية دافعدرجات التفكير العممي ك  اتبيف درج ≥ α)  (0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

ارتباطيو نابمس ، حيث تبيف كجكد عبلقة  تربية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

دافعية اإلبداع ، كالعكس  ت درجاتزادالتفكير العممي  اتدرجت طردية بينيما، أم أنو كمما زاد

 صحيح.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
ا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ استجابة أفراد عينة تناكؿ ىذ

الدراسة عمى فقرات أدكات الدراسة المتعمقة بالتفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ 
المدرسة، العاشر األساسي في مديرية نابمس، كبياف دكر كؿ مف المتغيرات المستقمة )الجنس، مكاف 

التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع( عمى متغيرات الدراسة التابعة، ككذلؾ الخركج بمجمكعة مف 
 التكصيات المنبثقة مف نتائج أسئمة الدراسة كفحص فرضياتيا.

 مناقشة النتائج 1.5
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5

 نابمس؟ تربية شر األساسي في مديريةما درجة التفكير العممي لدى طمبة الصف العا
بينت النتائج أف التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس كانت بنسبة 

، كجاءت جزئية اختيار الفرض في المقدمة بالدرجة األكلى في يبيف ذلؾ( 1.4، كالجدكؿ )%(52.2)
األخيرة مف حيث المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم حيف جاءت جزئية التعميـ في النياية بالدرجة 

 كالنسب المئكية.
إلى عدـ التنكيع في استخداـ استراتيجيات التدريس كالتي ليا أثر كبير في تحسيف ذلؾ  كتعزك الباحثة

كتطكير التفكير العممي كمياراتو عند الطمبة، مما يجعميـ أسرل لعممية النمطية كالحفظ كالتمقيف، كما 
ف قمة اىتماـ المعمميف بممارسة ميارات التفكير العممي داخؿ الغرفة الصفية، كعدـ إلقاء الضكء عمى كأ

ىذا النمط مف التفكير في العممية التعميمية يؤدم إلى عدـ تمكيف الطمبة مف استخداـ التفكير العممي 
عمى استخداـ ميارات أك حتى في أدنى مشكمة باإلمكاف أف تكاجييـ، فيـ غير معتاديف  ،في حياتيـ
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عقمية ذات مستكل عاؿو في التعميـ، كما كأف امتحاناتيـ تخمك مف نمط التفكير العممي كمياراتو كىذا لو 
دكر في تثبيط التفكير العممي لدل الطمبة كعدـ تنميتو كاستخدامو في الكاقع عمى المدل البعيد، كما 

 ؽ نمك التفكير العممي كتطكره عند الطمبة.كأف عدـ إعطاء كؿ طالب حقو بالعممية التعميمية يعي
الطالب ة كقد يككف السبب في تقدميا ألف كأظيرت النتائج أف جزئية اختيار الفرض كانت في المقدم

محكر العممية التعميمية كليس المعمـ مما ينعكس إيجابان عمى قدرتو في اختيار الفركض بالطريقة 
عميـ في الدرجة األخيرة كيعكد ذلؾ إلى عدـ السير كفؽ الصحيحة المناسبة، بينما جاءت جزئية الت

المنيج العممي في حؿ المشكبلت، كاعتماد الطمبة عمى األفكار السائدة في المجتمع كعدـ قدرتيـ عمى 
التفسير أك تعميـ الحكـ عمى أفكار أخرل أك كجيات نظر مشابية، باإلضافة إلى عدـ قدرتيـ عمى 

عمكمات بشؤكف حياتيـ اليكمية كحياتيـ العامة، مما جعميـ ال يستفيدكف ربط ما يتعممكه مف معارؼ كم
 مف ىذه المعارؼ كالمعمكمات في إصدار األحكاـ كتعميميا عمى مكاقؼ مماثمة.

كلـ تجد الباحثة أم دراسة مف الدراسات السابقة التي ذكرتيا بالفصؿ الثاني تتفؽ نتيجتيا مع نتيجة 
 ية.دراستيا مف حيث النسبة المئك 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.1.5
نابمس  تربية التفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية ىل تختمف درجات

 باختالف )الجنس، مكان المدرسة، التحصيل في العموم في الصف التاسع(؟
 كتـ تحكيؿ السؤاؿ الثاني إلى فرضيات صفرية:

 (0.05عمى أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ونصت الفرضية األولى
(α ≤ تربية متفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةفي المتوسطات الحسابية ل 

 نابمس تعزى لمتغير الجنس.
الدرجة في  ≥ α) (0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  بينت نتائج الفرضية

الكمية الختبار التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس تعزل لمتغير 
كتعزك الباحثة السبب في  ث، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية،الجنس ككانت الفركؽ لصالح اإلنا
ي كقمة الكظائؼ نكاقعنا الفمسطيالتعميـ أكبر مف الذككر ال سيما في ذلؾ ألف فرصة اىتماـ اإلناث ب

يـ في عزكؼ الذككر عف الدراسة كتثبيط تفكيرىـ العممي ألنيـ يسعكف إلى تأميف التعميمية مما ييس
مستقبميـ بعيدان عف الدراسة كخارج أسكار المدرسة، كما كأف اإلناث أكثر قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية 
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حياتية المختمفة كأثناء القياـ بالمياـ كممارستيف لميارات عقمية مختمفة أثناء المكاقؼ التعميمية كال
تو االمطمكبة منيف بدرجة أكبر مف الذككر ىذا بدكره يؤدم إلى تنشيط كتعزيز التفكير العممي كميار 

مف الذككر مما  العمرية يتميزف بأنيف أكثر ىدكءان  لدييف بشكؿ أكبر، كاإلناث أيضان في ىذه المرحمة
تباه كااللتزاـ بالتعميمات كتأدية الكاجبات كالمياـ المطمكبة، كالعمؿ يجعميف أكثر قدرة عمى التركيز كاالن

عمى إثبات أنفسيف مف خبلؿ االىتماـ بالدراسة كالحصكؿ عمى النتائج المرضية، باإلضافة إلى أجكاء 
ؿ أكبر يجابية نحك التفكير كالتعميـ بشككالتي بدكرىا تعزز االتجاىات اإل ركح المنافسة الشريفة بينيف

أقؿ جدية في االلتزاـ، كيميمكف ممي كتنميتيا، بينما الذككر يـ في امتبلؾ ميارات التفكير العسكتي 
ر القكانيف ألنيـ يشعركف ككأنيـ في سجف إلثبات أنفسيـ مف خبلؿ االستقبلؿ في الرأم كالمخالفة ككس

 مكاف خاص لمتعميـ.كليس في 
( 2004( كدراسة الزغيبي )2013المحتسب )( كدراسة 2008كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة حمداف )

( حيث أظيرت نتائجيما تفكؽ اإلناث عمى الذككر Alsayed & Nimer, 2016) السيد كنمر كدراسة
( كدراسة 2011في التفكير العممي، بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة المساعيد )

( كالتي 2000لمجبر )( كدراسة ا2006مداف )( كدراسة أبك ح2007عبداهلل كعبكد كالحمداني )
 ا عدـ كجكد فركؽ في درجة التفكير العممي بيف الذككر كاإلناث.أظيرت نتائجي

في جزئية  ≥ α) (0.05كما كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
نابمس  تربية اسي في مديريةاختيار الفرض كاختبار الفرض كالتفسير لدل طمبة الصؼ العاشر األس

مف لى قدرة اإلناث أكثر تعزل لمتغير الجنس ككانت الفركؽ لصالح اإلناث، كتعزك الباحثة ذلؾ إ
كالتي تمثؿ تفسيران  ،الذككر في استخداـ التفكير العممي السميـ في اختيار الفركض مف بيف عدة فركض

الستفادة مف المناىج الدراسية في زيادة قدرتيف كحبلن لمشكمة محددة، كما كأف اإلناث أكثر قدرة عمى ا
دكران كبيران  ىج الدراسية كأساليب التدريس تؤدمف المنااختيار الحمكؿ، إضافة إلى ذلؾ فإ كتمكينيف في

في زيادة القدرة عمى التفسير كحؿ المشكبلت، كاىتماـ الطالبات بالمشكبلت التي يكاجينيا أثناء 
ذه المشكبلت كحميا يساعدىف في اختيار الطريقة المناسبة الختبار صحة الدراسة كاالىتماـ بتفسير ى

الفركض الكاجب تكافرىا لحؿ تمؾ المشكبلت، كما يساعدىف في اختبار قدرتيف عمى اختبار ىذه 
تباع المنيج العممي لمكاجية المشكبلت كالصعكبات لذلؾ اإلناث أكفأ مف الذككر في ا الفركض،

 أقدر عمى ممارسة التفكير العممي كىذا ما أدل إلى رفع النتيجة لصالحيف. الحياتية كبالتالي فيفَّ 
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( كالتي بينت تفكؽ اإلناث عمى الذككر في جزئية 2006كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الحمداني )
( كجكد فركؽ في جزئية تحديد 2006اختبار الفركض كالتفسير، كما أظيرت أيضان دراسة الحمداني )

لح اإلناث كىذا يختمؼ مع نتيجة الدراسة الحالية ألنو ال يكجد فركؽ في ىذه الجزئية المشكمة كلصا
 بيف الذككر كاإلناث في الدراسة الحالية.

 (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونصت الفرضية الثانية عمى أنو: ال توجد فروق ذات 
(α ≤ صف العاشر األساسي في مديرية تربية ة المتفكير العممي لدى طمبفي المتوسطات الحسابية ل

 نابمس تعزى لمتغير مكان المدرسة.
في  ≥ α) (0.05بينت نتائج الفرضية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

نابمس تعزل  تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل
سة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى عدـ لمتغير مكاف المدر 

كجكد اختبلؼ كبير بيف أىؿ المدف كالقرل ال سيما مع كجكد التطكر كالتقدـ العمراني كالتكنكلكجي 
الذم يشيده العصر الحالي، ككثرة االختبلط بيف أىؿ المدينة كأىؿ القرل، كانتقاؿ أغمب الطمبة مف 

لمدراسة في المدينة مما يجعميـ يتطبعكف بصفات أىؿ المدينة كأىؿ المدينة يتطبعكف بصفات  القرل
كبالتالي تتشابو طريقة تفكيرىـ كتذكب االختبلفات فيما بينيـ كتنصير النزعة العنصرية  ،أىؿ القرل

القرل  بينيـ، كما أف عدـ كجكد مساحة جغرافية كبيرة تفصؿ بينيـ كشراء أىؿ المدف لؤلراضي في
المدينة لو دكر كبير في التشابو بينيـ في الصفات سكف فييا بسبب االكتظاظ السكاني في المجاكرة كال

كطريقة التفكير، كما أف رحيؿ البعض مف أىؿ القرل إلى المدينة بسبب طبيعة العمؿ أك ظركؼ 
و الدكر الكبير في تقكية الحياة خمؽ أيضان فرصة لمتشابو بينيـ، كال ننسى الزكاج المتبادؿ الذم كاف ل

ككاف لو الدكر في انتقاؿ كتبادؿ نفس الصفات بيف ، أكاصر العبلقة كالترابط بيف أىؿ المدف كالقرل
األفراد كالتشابو في طريقة تفكيرىـ بشكؿ عاـ كالتشابو في طريقة تفكيرىـ العممي بشكؿ خاص، كىذا 

 التفكير العممي.ألغى الفركؽ بيف طمبة الصؼ العاشر األساسي في طريقة 
التي تناكلت  السابقة كلـ تتناكؿ أم دراسة مف الدراسات السابقة التي أكردتيا الباحثة في بند الدراسات

التفكير العممي متغير مكاف المدرسة حتى تناقش نتائجيا كتقارنيا، حيث كانت الدراسة الحالية ىي 
 .التي تناكلت ىذا المتغير -في حدكد عمـ الباحثة –األكلى 
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 (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ونصت الفرضية الثالثة عمى أنو: ال توجد فروق ذات 
(α ≤ تربية متفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةفي المتوسطات الحسابية ل 

 نابمس تعزى لمتغير التحصيل في العموم في الصف التاسع.   
في المتكسطات  ≥ α) (0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة  فركؽ ذاتكجكد النتائج أظيرت 

نابمس تعزل لمتغير  تربية متفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالحسابية ل
، كبينت النتائج  أف الفركؽ كانت لصالح أصحاب التحصيؿ التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع

 .(70قؿ مف أ)يؿ ة بالتحص( مقارن80( ك )أكثر مف 80-70)
كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى أنو ال بد مف كجكد تفاكت كاختبلؼ بيف الطمبة في طريقة التفكير 
العممي لدييـ، كذلؾ ألنو في أغمب األحياف يمتمؾ طالب التحصيؿ المرتفع كالمتكسط قدرات ذىنية 

مبة أصحاب التحصيؿ المكجكدة عند الطتمكنو مف التفكير بطريقة عممية أشمؿ كأعمؽ كأدؽ مف تمؾ 
باع أساليب كطرؽ تدريس حديثة مف ًقبؿ المعمميف تنمي البحث كاالكتشاؼ عند المنخفض، كما أف ات

استخداـ أنشطة عممية تنعكس إيجابان عمى تنمية مستكل  بة مرتفعي التحصيؿ مما يحفزىـ عمىالطم
حفظ كالتمقيف الذم يفضمو أصحاب التحصيؿ التفكير العممي لدييـ أكثر مف غيرىـ بعيدان عف ال

المنخفض، كبالتالي يبادر أصحاب التحصيؿ المرتفع كالمتكسط لتطبيؽ ما تعممكه في حياتيـ العامة 
مما ينشط كينمي التفكير العممي لدييـ بدرجو كبيرة، كيتيح ليـ فرصو أكبر لمكاجية مشكبلتيـ الكاقعية 

اإلضافة إلى حرصيـ الدائـ عمى مكاكبة التطكر كالتقدـ كالحياتية بصكرة أنضج كأعمؽ كأصح، ب
 العممي كخصكصان مع التقدـ التكنكلكجي الحالي مما يساعد في رفع مستكل تفكيرىـ العممي.

( كالتي درست التفكير العممي لدل طمبة الصؼ 2008كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمداف )
، كبناءن عمية أظيرت النتائج ان متغير ا الصؼ عمكـ في ىذالتاسع األساسي كاعتمدت التحصيؿ في ال

كجكد فركؽ في التحصيؿ في العمكـ كلصالح أصحاب التحصيؿ المرتفع كىذا يتفؽ مع الدراسة 
 الحالية. 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثمناقشة  3.1.5

 نابمس؟ تربية ما درجة دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية
 نابمس كانت بنسبة تربية بينت النتائج أف دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

إلى نظرة المعمميف القائمة عمى التمقيف  ة ذلؾ، كتعزك الباحث( يكضح ذلؾ 7.4%( كالجدكؿ )61.04)
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داـ استراتيجيات تدريس حديثة دكف االىتماـ بحاجات الطمبة المعرفية كالنفسية كالكجدانية، كعدـ استخ
يـ في تثبيط دافعية اإلبداع عند الطمبة، كما يعكد السبب داع كالدافعية في نفكس الطمبة ييستنمي اإلب

إلى طبيعة المقياس نفسو كنظران لحداثتو كحداثة استخدامو في البيئة الفمسطينية بشكؿ عاـ كحداثة 
ما أنو لـ تجًر عميو دراسات كثيرة كاف لو دكر في استخدامو في ىذه البيئة عمى طمبة المدارس، ك

تثبيط النتيجة قميبلن، كقد يعكد السبب أيضان إلى طبيعة أفراد العينة كمستكل دافعيتيا في المشاركة في 
االختبارات النفسية، باإلضافة إلى عدـ جدية المبحكثيف في االستجابة عمى بعض العبارات في 

لخكؼ مف األسباب األساسية المحبطة لئلبداع في حيف رفع الثقة المقياس كخكفيـ مف الفشؿ، فا
بالنفس كفيـ الذات مف الدعائـ األساسية لئلبداع، كبالتالي يجب عمى الطمبة زيادة فيميـ ألنفسيـ 
مكاناتيـ كمعرفة نقاط القكة لدييـ كتنميتيا كمعرفو نقاط ضعفيـ كتقكيتيا كتحفيزىا، كذلؾ  كقدراتيـ كا 

بداع شيء غير مألكؼ كجديد ألف العكامؿ  الشخصية تؤثر كتؤكد ارتباطيا باألداء اإلبداعي، فإنتاج كا 
يحتاج إلى شخصية مستقمة تتخطى الكاقع المألكؼ كتتجاكز المعايير السائدة كالقكانيف المحبطة كال 

 تساير ما ىك مكجكد.
ثاني تتفؽ نتيجتيا مع نتيجة كلـ تجد الباحثة أم دراسة مف الدراسات السابقة التي ذكرتيا بالفصؿ ال

 دراستيا مف حيث النسبة المئكية.
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 4.1.5

نابمس  تربية ىل تختمف درجة دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية
 باختالف )الجنس، مكان المدرسة، التحصيل في العموم في الصف التاسع(؟

 ؿ السؤاؿ الرابع إلى فرضيات صفرية:كتـ تحكي
 (0.05ونصت الفرضية الرابعة عمى أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(α ≤ تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية في المتوسطات الحسابية ل
 نابمس تعزى لمتغير الجنس.

في   ≥ α) (0.05 جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةعدـ ك الفرضية  بينت نتائج
نابمس تعزل  تربية ةدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريالمتكسطات الحسابية ل
تـ قبكؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى أف اتجاه الذككر  لمتغير الجنس، كعميو

بة الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس كاحد في تنمية قدراتيـ الدافعية اإلبداعية، كاإلناث مف طم
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كىذا يساعدىـ كيحفزىـ عمى تطكير معرفتيـ كاالنفتاح عمى كؿ ما ىك جديد كمحفز لمعممية التعميمية، 
نت اج أعماؿ مما يكشؼ الرغبة لدل أفراد عينة الدراسة مف الذككر كاإلناث في تقديـ أعماؿ متفردة كا 

جديدة كالخركج عف المألكؼ كالبعد عف النمطية كالتقميد، كما أف الطمبة في ىذه المرحمة العمرية 
بجنسييـ يتمتعكف بدرجة مناسبة مف النضج العقمي كالنفسي كبالتالي تتكلد لدييـ الرغبة في تكليد أفكار 

تزداد رغبتيـ في التحميؿ كالتجريب مما جديدة، كالميؿ لمتعامؿ مع األشياء كاألعماؿ المعقدة كالمركبة، ك 
نتاج أفكار جديدة، فالمبدعكف يتشابيكف في تفضيميـ لؤلشياء المعقدة  يجعميـ يتشابيكف في األفكار كا 
كالمركبة بعيدان عف األشياء البسيطة، كما أف تشارؾ كؿ مف الذككر كاإلناث في صفة تقديـ أعماؿ 

ة كاألصالة ألغى تأثر متغير الجنس في درجة دافعية متفردة كمساىمات مستقمة تظير فييا الجد
 اإلبداع.

( كدراسة 2015( كدراسة الفراجي )2017كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المكسكٌم كالخزاعٌي )
( كدراسة إسماعيؿ 1995( كدراسة إسماعيؿ كجابر )2012( كدراسة بقيعي )2014المفرجي )

ر كاإلناث في الدافعية اإلبداعية، بينما اختمفت الدراسة الحالية ( في عدـ كجكد فركؽ بيف الذكك 1986)
( في نتائجيما التي 1996( كدراسة السبليمة )2013( كدراسة شعباف )2015مع دراسة زيداف )

( كالتي أظيرت تفكؽ الذككر 2015أظيرت تفكؽ اإلناث عمى الذككر، كاختمفت مع دراسة فاضؿ )
 عمى اإلناث في دافعية اإلبداع.

 
 (0.05 ونصت الفرضية الخامسة عمى أنو: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(α ≤  تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةسطات الحسابية لفي المتو 
 نابمس تعزى لمتغير مكان المدرسة.

في  ≥ α)  (0.05ة عند مستكل الداللةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيالفرضية  بينت نتائج
نابمس تعزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

الطمبة لمتغير مكاف المدرسة، كعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية، كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى أف 
دينة أـ قرية فإنيـ يمركف بنفس الظركؼ لمعممية التعميمية كانكا تابعيف لمفي منطقة الدراسة سكاء أ

كنفس العكامؿ النفسية كنفس المناىج التي يدرسكنيا، كما أنيـ يكاجيكف طمبة يشترككف معيـ في البيئة 
كالثقافة أدل إلى عدـ كجكد فركؽ في دافعية اإلبداع تعزل لمكاف المدرسة، كما أف االمتداد السكاني 
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رل المجاكرة، كالتقارب الجغرافي مف حيث المسافة بيف المدينة كالقرية فالمسافة الفاصمة مف المدينة لمق
بداعيـ، كما أف دراسة بعض  بينيـ ليست كبيرة قد يككف سببان في تشابو الطمبة في أفكارىـ كدافعيتيـ كا 

عمى ذات  طمبة القرل في المدينة كمركرىـ بنفس الظركؼ النفسية سبب في التشابو بينيـ كالحصكؿ
النتيجة في دافعية اإلبداع عندىـ، باإلضافة إلى تقديـ المناىج الدراسية سكاء بالمدينة أك القرية مف 
ًقبؿ كادر تدريسي متخصص كفطف يككف لو الدكر الكبير في تنمية كتحفيز دافعية اإلبداع لدل الطمبة 

ناثان في المدينة كالقرية.  ذككران كا 
دراسات السابقة التي أكردتيا الباحثة في بند الدراسات التي تناكلت دافعية كلـ تتناكؿ أم دراسة مف ال

 –اإلبداع متغير مكاف المدرسة حتى تناقش نتائجيا كتقارنيا، حيث كانت الدراسة الحالية ىي األكلى 
 التي تناكلت ىذا المتغير. -في حدكد عمـ الباحثة

 (0.05 داللة إحصائية عند مستوى الداللةونصت الفرضية السادسة عمى أنو: ال توجد فروق ذات 
(α ≤ تربية دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر األساسي في مديريةفي المتوسطات الحسابية ل 

 نابمس تعزى لمتغير التحصيل في العموم في الصف التاسع.
ي ف ≥ α) (0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة كجكد فركؽ ذات أظيرت نتائج الفرضية 
نابمس تعزل  تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديريةالمتكسطات الحسابية ل

كانت لصالح أصحاب  أف الفركؽالنتائج كبينت  لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع،
 (.80التحصيؿ )أكثر مف 

تفع يسعكف دائمان لتطكير أنفسيـ كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى أف الطمبة أصحاب التحصيؿ المر 
مف خبلؿ زيادة رغبتيـ في المعرفة كالبحث كاإللماـ بكؿ ما ىك جديد كمفيد مما ينمي لدييـ التعمـ 
الذاتي كحب االستطبلع كبالتالي زيادة دافعيتيـ اإلبداعية، كما أف الطمبة مف ذكم التحصيؿ المرتفع 

كحب االستطبلع كالفضكؿ كاالعتماد عمى النفس كتحقيؽ يميمكف إلى االستقبللية كالمبادرة الذاتية 
يـ في تنمية الدافعية الداخمية اإلبداعية لدييـ مقارنة بغيرىـ، كما لذات كىذه جميعيا عكامؿ نفسية تيسا

أنيـ يفضمكف تقديـ أعماؿ مميزة كجديدة كمفيدة بأساليب جديدة كغير مألكفة بعيدة عف النمطية كالتقميد 
عاممكف مع أفكار كأشياء معقدة ترفع مف دافعيتيـ اإلبداعية التي تميزىـ عف غيرىـ مف مما يجعميـ يت
المنافسة بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ دكران ميمان في بحثيـ عف كؿ ما ىك جديد  شكؿاألقراف، كما كت

 كحديث مما يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ كاإلبداع.
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ت السابقة التي أكردتيا الباحثة في بند الدراسات التي تناكلت كىنا أيضان لـ تتناكؿ أم دراسة مف الدراسا
دافعية اإلبداع متغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع حتى تناقش نتائجيا كتقارنيا، حيث كانت 

 كالتي تناكلت ىذا المتغير. -في حدكد عمـ الباحثة –الدراسة الحالية ىي األكلى 
 

 بالسؤال الخامسمناقشة النتائج المتعمقة  5.1.5
دافعية اإلبداع لدى طمبة الصف العاشر  ما العالقة اإلرتباطية بين درجات التفكير العممي ودرجات

 نابمس؟ تربية األساسي في مديرية
ذات داللة  وىذا السؤال انبثقت منو الفرضية السابعة والتي تنص عمى أنو: ال توجد عالقة ارتباطيو

دافعية اإلبداع لدى  بين درجات التفكير العممي ودرجات ≥ α) (0.05 عند مستوى الداللة إحصائية
 نابمس.ة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية طمب

دافعية اإلبداع  ارتباطيو دالة احصائيان بيف درجات التفكير العممي كدرجات كبينت النتائج كجكد عبلقة
( كمستكل 0.28درجة الكمية يساكم )( يكضح ذلؾ، حيث أف معامؿ ارتباط بيرسكف لم13.4كالجدكؿ )

( كىي قيمة دالة إحصائيان، مما يعني كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند 0.00الداللة يساكم )
دافعية اإلبداع، كبذلؾ يتـ رفض  بيف درجات التفكير العممي كدرجات ≥ α) (0.05كل الداللة مست

بيف درجات التفكير  ≥ α) (0.05ستكل الداللة الفرضية القائمة بأنو: ال تكجد عبلقة ارتباطيو عند م
 نابمس. تربية دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية العممي كدرجات
دافعية اإلبداع لدل كد عبلقة ارتباطيو طردية بيف درجات التفكير العممي كدرجات كج أفكترل الباحثة 

ف كجكد التفكير العممي لدل الطمبة ال بد أف ان طبيعيان إذ إالدراسة، يعد أمر طبلب كطالبات أفراد عينة 
بداع عند الطمبة بؿ كيزيد مف درجة دافعيتيـ اإلبداعية، كذلؾ ألف التفكير العممي  يصاحبو دافعية كا 
مف أرقى أنماط التفكير كبالتالي فيك أرقى مستكيات النشاط العقمي الذم مف خبللو يمكف الطمبة مف 

مما يؤدم إلى تطكير كتعزيز قدراتيـ اإلبداعية،  ،اتيـ كتنمية إمكاناتيـ كثقتيـ بأنفسيـاالنفتاح عمى ذك 
ك خاطئ، كما كيمكنيـ مف اكتساب نكع مف الشجاعة لمتساؤؿ كاالستطبلع كشجاعة الرفض لكؿ ما ى

التقميدية تباع المنيج العممي في التفكير يساعد الطمبة في التحرر مف األفكار كما أف التفكير العممي كا
متغيير، كما أنو يساعدىـ كالشائعة كالتي يتقبميا اآلخركف دكف تفكير عمى أنيا حقائؽ ثابتة غير قابمة ل

في كاقعيـ كحياتيـ العامة،  بط األمكر ببعضيا كربط ما يتعممكنوفاؽ جديدة ليـ تمكنيـ مف ر في فتح آ
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حمكؿ لكؿ ما يكاجييـ كىذا كمو يككف  كما أنو يزيد مف قدرة الطمبة عمى البحث كاالستقصاء الكتشاؼ
مف طاقة دافعية داخمية رغبة في التحرر مف تقبؿ الكضع الراىف كما ىك، فالطمبة المبدعكف  ان نابع

يتميزكف بطاقة عالية كدافعية قكية عمى المثابرة في العمؿ، كميؿ كاسع لمبحث كاالطبلع كالتعمـ 
خر تدفعو لتحمؿ الصعاب كالبحث حتى آ ادة قكيةالذاتي، فالشخص المبدع طمكح كنشيط كيمتمؾ إر 

 رمؽ عف حمكؿ لكؿ ما يكاجيو مف مشاكؿ كصعكبات.
كلـ تجد الباحثة أم دراسة درست العبلقة بيف التفكير العممي كدافعية اإلبداع  حتى تناقش نتائجيا 

 تغيريف معان.ف المالتي تناكلت ىذي -دكد عمـ الباحثةفي ح–كتقارنيا، فكانت ىذه الدراسة األكلى 
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 توصيات الدراسة 2.5
 في ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة باآلتي:

ضركرة تبصير التربكييف بأىمية التفكير العممي كدافعية اإلبداع كالعمؿ عمى تطكيرىما  .1
 كتنميتيما.

دل الطمبة عمى إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ العبلقة بيف التفكير العممي كدافعية اإلبداع ل .2
 عينات تختمؼ عف عينة الدراسة الحالية كبمتغيرات أخرل.

 ية التعميمية.اـ أسمكب التفكير العممي في العممضركرة الحث كالتحفيز عمى استخد .3
العمؿ عمى عقد دكرات تدريبية مستمرة لممعمميف حكؿ طرؽ التدريس المتمركزة حكؿ الطالب  .4

 كميارات التفكير العممي بشكؿ خاص. كالتي تنمي ميارات التفكير بشكؿ عاـ
 ضركرة استخداـ استراتيجيات تدريس تنمي التفكير العممي كتحفز دافعية اإلبداع لدل الطمبة. .5
 العمؿ عمى استخداـ طرؽ تربكية تثير كتحفز الدافعية كاإلبداع لدل الطمبة. .6
 الكاقعية.داخؿ الغرفة الصفية بحياتيـ الطمبة كتكجيييـ لربط ما يتعممكنو مساعدة  .7
بداع كذلؾ العمؿ عمى تكصية الباحثيف كتكجيييـ لعمؿ دراسات أخرل عف مكضكع دافعية اإل .8

 ىذا المكضكع.لقمة كندرة الدراسات في 
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 تعريفو، طبيعتو، مياراتو، تنميتو،التفكير من منظور تربوي، (. 2005إبراىيـ، مجدم عزيز. )
 .، القاىرة، مصر. عالـ الكتبأنماطو

إدارة اإلبداع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة (. 2016إبراىيـ، منى جماؿ. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى معممييا

 فمسطيف.

ى التفكير العممي عند طمبة مرحمة التعميم األساسي مستو (. 2006أبك حمداف، جماؿ عبد الجميؿ. )
. أطركحة دكتكراه غير منشكرة، العميا وعالقتو ببعض العوامل الشخصية والمدرسية

 الجامعة األردنية، األردف.

مستوى التفكير العممي لدى معممي المرحمة األساسية في مديرية (. 2005أبك ذكيب، أحمد مسمـ. )
 الة ماجستير غير منشكرة، جامعة آؿ البيت، األردف.. رستربية قصبة المفرق

(. فاعمية برنامج لتنمية بعض جكانب 2011أبك سنو، حمدم عبد اهلل كحجاج، أحمد عبد المنعـ. )
الشخصية "الدافعية كحب االستطبلع _ التفكير اإلبداعي" لدل األطفاؿ المكىكبيف 

، مج نفسي بجامعة عين شمس. المؤتمر السنوي السادس عشر للرشاد الكالمتفكقيف
1 ،411- 440. 

الضغوط النفسية وعالقتيا بالدافعية للنجاز وفاعمية الذات لدى (. 2014أبك عكف، ضياء يكسؼ. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، بعد حرب غزة نعينة من الصحفيي

 فمسطيف.

في تنمية ميارات التفكير  Vالمفاىيم والشكل  أثر إستراتيجيتي خرائط(. 2013أبك مرؽ، رنا حمزة. )
. رسالة ماجستير غير االستداللي في الجغرافيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي

 منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
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مجمة كمية التربية (. الدافع لبلبتكارية لدل طبلب المرحمة الثانكية. 1986إسماعيؿ، محمد المرم. )
 .53 -13، (2)1، بالزقازيق

(. الدافع لبلبتكار كالدافع لمتعمـ لدل عينة مف 1995إسماعيؿ، محمد المرم كجابر، عيسى عبد اهلل. )
المجمة تبلميذ المرحمة الثانكية العامة في كؿ مف مصر كالككيت: دراسة عبر ثقافية. 

 .74 -35(، 34)9، التربوية

. دار زىراف لمنشر ي التعمم والتعميمفمسفة التفكير ونظريات ف(. 2012األشقر، فارس راتب. )
 كالتكزيع، عماف، األردف.

أثر توظيف نموذج دانيال المعزز بالمعمل االفتراضي في تنمية (. 2017األغا، أحمد فضؿ. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، التفكير العممي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.

عالقة مستوى التنور العممي لمعممي العموم في تحصيل تالمذتيم (. 2012راء خميؿ. )البدراكم، زى
. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة المستنصرية، لممفاىيم العممية وتفكيرىم العممي

 العراؽ.

(. مستكل الدافعية الداخمية كالخارجية لمتعمـ لدل طمبة تخصص معمـ 2012بقيعي، نافز أحمد. )
 .265 -239(، 104)26، المجمة التربويةكمية العمـك التربكية الجامعية. صؼ في 

أثر برنامج حاسوبي في تنمية ميارات التفكير العممي في وحدة الضوء (. 2011بف حامد، لخضر. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الحاج لخضر باتنو، الجزائر.لمقرر الفيزياء

فاعمية استخدام نظرية تريز في تنمية التفكير العممي والتحصيل  (.2011بف سمماف، أمؿ محمد. ) 
. الدراسي في مقرر العموم المطور لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

المسيرة لمنشر كالتكزيع، . دار سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت(. 2007بني يكنس، محمد محمكد. )
 عماف، األردف.
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أثر استخدام منيج قائم عمى النشاط التكاممي في تنمية (. 2018البينساكم، آالء مصطفى. )
. ميارات التفكير العممي بمبحث العموم والحياة لدى طمبة الصف الرابع األساسي بغزة

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.

(. عكامؿ تنمية اإلبداع لدل طمبة الجامعات العربية مف كجية نظر 2017كائؿ عبد الرحمف. ) التؿ،
 .120 -93(، 3)18، مجمة العموم التربوية والنفسيةالييئة التدريسية: دراسة ميدانية. 

(. مستكل التنكر العممي لمعممي العمكـ كعبلقتو 2015التميمي، يكسؼ فاضؿ كعبكد، زىراء خميؿ. )
 .104 -73(، 91)21، مجمة كمية التربية األساسيةرات التفكير العممي لتبلمذتيـ. بميا

. منشكرات جامعة القدس المفتكحة، أساليب تدريس العموم(. 2015جامعة القدس المفتكحة. )
 فمسطيف.

 .عية لدى العاممين في جامعة القدسدرجة دافعية اإلنجاز واألفكار اإلبدا(. 2017جبر، ناىد جبر. )
 سالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف.ر 

. ترجمة باىر عبد اإلبداع في العمل دليل عممي في التفكير اإلبداعي(. 2010جكماف، كاركؿ. )
براىيـ ك اليادم،   . مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الرياض.قعيدالا 

ابط العالمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ، الرك 4. طتعميم التفكير(. 2009الحارثي، إبراىيـ أحمد. )
 مصر.

فاعمية توظيف المنصة التعميمية في تنمية التفكير العممي (. 2018الحدرب، ككثر فكزم. )
. أطركحة دكتكراه والميارات الحياتية لدى طمبة كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية

 اف، األردف.غير منشكرة، جامعة العمـك اإلسبلمية العالمية، عم

مستوى التفكير العممي وأنماط التعمم لدى طمبة الصف التاسع (. 2008حمداف، أسيؿ نظمي. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، األساسي في مديرية تربية الخميل

 فمسطيف.
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/ جامعة (. التفكير العممي لدل طمبة قسـ عمكـ الحياة/ كمية التربية2006الحمداني، أمير محمكد. )
 .339 -309(، 3)13، مجمة التربية والعممالمكصؿ كتأثره بعدد مف المتغيرات. 

أثر استخدام إستراتيجية الذكاء المنطقي_ الرياضي في تدريس مادة (. 2018الحيحي، آيو أحمد. )
الكيمياء في التحصيل والدافعية لدى طالبات الصف األول الثانوي في محافظة الزرقاء/ 

 لة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.. رسااألردن

ميارات التفكير العممي وعالقتيا بدافع اإلنجاز لدى تالميذ السنة ثالثة (. 2017حيمر، الكاممة. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة محمد بكضياؼ، مسيمة، الجزائر.ثانوي

عبلقتو بالذاكرة الفيزيائية لدل طمبة الجامعة. (. التفكير العممي ك 2015الخالدٌم، رضاب منصكر. )
 .200 -175(، 214)2، مجمة األستاذ

أثر استخدام بعض ميارات التفكير اإلبداعي في تحصيل طمبة (. 2018الخرابشة، نانسي محمد. )
الصف الثالث األساسي واالحتفاظ بالمعمومة في تدريس مادة العموم في المدارس 

رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط،  .الخاصة في العاصمة عمان
 األردف.

. الدافعية اإلبداعية وعالقتيا بجودة الحياة لدى طمبة الجامعة(. 2016الخزاعٌي، نصير محمد. )
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القادسية، العراؽ.

مي في تنمية ميارات (. أثر استخداـ طريقة لعب األدكار التمثي2013الخفاجي، كصؼ ميدم. )
 . مجمة أبحاث كمية التفكير العممي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مادة العمـك

 .180 -149(، 4)12، التربية األساسية

أثر توظيف إستراتيجية التسريع المعرفي في تنمية عمميات العمم (. 2018داكد، عمي حسف. )
فعي التحصيل في الصف الثامن األساسي والتفكير العممي في العموم لدى الطالب مرت

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.بغزة
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أثر استخدام أسموب التممذة المعرفية في تدريس العموم في تحصيل (. 2012ذكقاف، سيى محمكد. )
. رسالة طمبة الصف العاشر األساسي وتنمية التفكير العممي لدييم في محافظة نابمس

 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

. مركز ديبكنك لتعميـ التفكير، عماف، عادات العقل ودافعية اإلنجاز(. 2015الرابغي، خالد محمد. )
 األردف.

. عالـ الكتب، القاىرة، عمم النفس التربوي: نظريات ونماذج معاصرة(. 2005راشد، مرزكؽ راشد. )
 مصر.

(. أثر التدريس بأسمكب القضايا الجدلية في تنمية التفكير العممي لطمبة 2016ماف. )رشيد، كجداف نع
 .362 -338(، 65)12، مجمة الفتحكمية التربية األساسية. 

التوجيات الدافعية وعالقتيا بأساليب التعزيز الصفي لدى الطمبة في (. 2014الركابي، ىمسة رعد. )
 ر منشكرة، الجامعة المستنصرية، العراؽ.. رسالة ماجستير غيالمرحمة اإلعدادية

. الموقف األرناؤكطعبد المطيؼ ك ، نزار عيكف السكد(. التفكير كاإلبداع. ترجمة 2012ركزيف، فاديـ. )
 .68 -56(، 493)41، األدبي

مستوى ميارات التفكير العممي المستخدمة لدى طالب الصف (. 2004الزغيبي، غساف محمد. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة مممكة العربية السعوديةالثالث المتوسط في ال

 األردنية، األردف.

 . مؤسسة ىنداكم سي آم سي. المممكة المتحدة.التفكير العممي(. 2017زكريا، فؤاد. )

 . عالـ المعرفة، الككيت.التفكير العممي(. 1978زكريا، فؤاد. )

المجمة تنمية ميارات التفكير لدل الطبلب. (. تدريس الرياضيات ك 2018زىراف، العزب محمد. )
 .223 -161(، 1)1، الدولية لمبحوث في العموم التربوية



 

119 
 

(. دكر طريقة االستقصاء شبو المكجو في تنمية دافعية اإلبداع العممي 2015زيداف، عفيؼ حافظ. )
تعميم مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في اللدل طمبة الكميات العممية الفمسطينية. 

 .91 -79(، 1)35، العالي

فاعمية برنامج محوسب قائم عمى نظريات الذكاءات المتعددة (. 2012زيف الديف، سميـ أحمد. )
. رسالة ماجستير لتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي بغزة

 غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.

دور الفاعمية الذاتية لمعممي العموم في التفكير العممي لدى (. 2016سرحاف، عبد الرحمف حكمت. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح طمبة الصف العاشر في محافظة طولكرم

 الكطنية، فمسطيف.

. دار الشركؽ تدريس ميارات التفكير)مع مئات األمثمة التطبيقية((. 2003سعادة، جكدت أحمد. )
 عماف، األردف.لمنشر كالتكزيع، 

أثر دافع االبتكارية وبعض المتغيرات الديمغرافية عمى السمات (. 1996السبليمة، محمد سبلمو. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، العقمية_ الشخصية لمطمبة المبدعين

 األردف.

مية الدافعية كبقاء (. أثر استخداـ أسمكب ركايات القصة الرقمية في تن2016السنيدم، سامي فيد. )
أثر التعمـ في تدريس مادة الفقو لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية في المممكة العربية 

 .172 -142، 3، ع مجمة كمية التربيةالسعكدية. 

أثر التوجيو المدرسي عمى الدافعية للنجاز وتقدير الذات لدى تالميذ (. 2009سيؿ، فريدة. )
 ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، الجزائر. . رسالةالمرحمة الثانية ثانوي

(. فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نمكذج المنظـ المتقدـ في تنمية 2018السكالمة، عائشة أحمد. )
مجمة العموم التربوية التفكير اإلبداعي في مبحث الفيزياء لدل طالبات التعميـ الصحي. 

 .23 -1(، 7)2، والنفسية
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الضغط النفسي وتأثيره عمى الدافعية للنجاز لدى التالميذ المقبمين عمى (. 2009سيد، نكاؿ. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، الجزائر.امتحان الباكالوريا

الدافعية الداخمية وعالقتيا بالتفكير االبتكاري لدى عينة من طمبة المرحمة (. 2013شعباف، سميـ. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة س مدينة دمشق الرسميةالثانوية العامة في مدار 

 دمشؽ، سكريا.

الدافعية الداخمية والخارجية لمتعمم وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى (. 2007الشعيمي، عمي سميماف. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة. طمبة الحمقة الثانية من التعميم األساسي بسمطنة ُعمان

 س، سمطنة عيماف.جامعة السمطاف قابك 

 -6، 8، عمجمة التربوي(. ميارات التفكير العممي بيف التعميـ كالتعمـ. 2016الشكرم، مفتاح محمد. )
32. 

(. أثر تدريس العمـك باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية 2009الشمبي، إلياـ عمي. )
مجمة جامعة الشارقة . التفكير العممي كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي

 .244 -215(، 2)6، لمعموم اإلنسانية واالجتماعية

(. مستكل ميارات التفكير العممي كالتفكير الرياضي 2017الشمبي، إلياـ عمي كالخميفة، شذل أحمد. )
 .129 -117(، 3)1، مجمة العموم التربوية والنفسيةلدل طالبات المرحمة االبتدائية. 

أثر منظومة البيئة المدرسية في تنمية القيم اإلبداعية التشكيمية (. 2010الشمتي، أمؿ محمد. )
. رسالة ماجستير غير لمادة التربية الفنية بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات

 منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

ية والتفكير العممي إدارة االنفعاالت وعالقتيا بفاعمية الذات التدريس(. 2010الشمرم، أحبلـ جبار. )
 أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة بغداد، العراؽ. لدى المدرسات.

في محتوى منيج العموم  S.T.S.E(. وحدة متضمنة لقضايا 2007شياب، مكسى عبد الرحمف. )
. رسالة ماجستير لمصف التاسع وأثرىا في تنمية المفاىيم والتفكير العممي لدى الطالبات

 امعة اإلسبلمية، فمسطيف.غير منشكرة، الج
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(. أثر تكظيؼ نيج النظـ المتداخمة في منياج الفنكف كالحرؼ 2018صالحة، سييؿ كجبر، آالء. )
عمى التفكير اإلبداعي كالدافعية لدل طالبات الصؼ السادس األساسي في محافظة 

 .144 -107(، 1)32، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(سمفيت. 

 . دار التقدـ العممي، القاىرة، مصر.تعميم التفكير(. 2007محمكد. ) طافش،

التفكير االستداللي لدى طمبة الصف الرابع األساسي في محافظة (. 2015طقاطقة، أريج صبحي. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، بيت لحم وعالقتو بالذكاء الطبيعي لدييم

 فمسطيف.

اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في (. 2018كريـ. )الطنبكر، براءة عبد ال
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة العاصمة عمان وعالقتو بإدارة التغيير ومقاومتو

 الشرؽ األكسط، األردف.

أثر استخدام إستراتيجيتي النمذجة والخرائط العقمية في تدريس عمم (. 2016طو، ىند محمد. )
. أطركحة اء عمى تحصيل طمبة الصف الثاني الثانوي العممي وتفكيرىم العممياألحي

 دكتكراه غير منشكرة، جامعة دمشؽ، سكريا.

التفكير الناقد لتدريسي كميات التربية األساسية وعالقتو بتحصيل (. 2014طكيب، سارة ماجد. )
 تنصرية، العراؽ.. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة المسطمبتيم وتفكيرىم العممي

أثر إثراء محتوى منياج العموم بمضامين اإلعجاز العممي في (. 2013العامكدم، نضاؿ رسمي. )
القرآن الكريم في تنمية ميارات التفكير العممي والمبادئ العممية لدى طالب الصف 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.السابع بغزة

 . عالـ المعرفة، الككيت.العممية اإلبداعية في فن التصوير(. 1978كر. )عبد الحميد، شا

 . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.تعميم التفكير ومياراتو(. 2007عبد العزيز، سعيد. )

 . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.المدخل إلى اإلبداع(. 2006عبد العزيز، سعيد. )
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(. فاعمية إستراتيجية التدريس البصرم في تحصيؿ مادة 2016ـ، منذر كعكيد، فالح. )عبد الكري
، مجمة الفتحالكيمياء عند طبلب الصؼ الثاني المتكسط كتنمية تفكيرىـ العممي. 

12(68 ،)161- 196. 

 . دار البداية ناشركف كمكزعكف،عمم النفس التربوي في أطر عممية(. 2013عبد اهلل، ركيدا زىير. )
 عماف، األردف.

(. مدل فيـ طمبة 2007عبد اهلل، عبد الرازؽ ياسيف كعبكد، أنكر نافع كالحمداني، أمير محمكد. )
مجمة المرحمة الجامعية لطبيعة العمـ كعبلقتو بتفكيرىـ العممي في ضكء عدة متغيرات. 

 .203 -186(، 1)14، التربية والعمم

مياء كفؽ إستراتيجية التدريس المعرفي كأثرىا في (. تدريس الكي2017عبكد، سياد عبد األمير. )
، مجمة األستاذالتحصيؿ كتنمية التفكير العممي لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط. 

2(220 ،)193- 220. 

 . دار البداية ناشركف كمكزعكف، عماف، األردف.التفكير الفعال(. 2011عبكم، زيد منير. )

راتيجية المنحى المبرمج لحل المشكالت في تحصيل مادة أثر إست(. 2016العبيدم، ميادة سمماف. )
. رسالة ماجستير غير التاريخ وتنمية التفكير العممي عند طالبات الصف الخامس األدبي

 منشكرة، جامعة بغداد، العراؽ.

أثر التوجيو المدرسي عمى الدافعية للنجاز لمشعب العممية واألدبية لدى (. 2009العرفاكم، ذىبية. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، الجزائر.ذ السنة الثانية ثانويتالمي

برنامج مقترح قائم عمى نموذج أبعاد التعمم لمارزانو لتنمية ميارات (. 2011العرياف، محمد محمد. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، التفكير العممي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

 ية، فمسطيف.الجامعة اإلسبلم

، مكتبة العبيكاف، 4. طالمدخل إلى البحث في العموم السموكية(. 2006العٌساؼ، صالح حمد. )
 الرياض، السعكدية.
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االفتراضي المعزز بالعروض Edison أثر برنامج أديسون (. 2015العطار، محمد يكسؼ. )
األساسي التوضيحية عمى تنمية ميارات التفكير العممي لدى طالبات الصف التاسع 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.بغزة

(. فاعمية تدريس التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير 2018العقيمي، محمد طو. )
المجمة الدولية لتطوير اإلبداعي كالدافعية لمتعمـ لدل الطبلب المكىكبيف بمحافظة جرش. 

 .115 -97(، 16)9، التفوق

(. تطكير مقياس 2008العميمات، عمي مقبؿ كالخكالدة، سالـ عبد العزيز كالقادرم، سميماف أحمد. )
 -235(، 2)24، مجمة جامعة دمشقلميارات التفكير العممي لطمبة المرحمة الثانكية. 

256. 

رسالة  .أثر ممارسة التجربة العممية في تنمية بعض قدرات التفكير العممي(. 2007عمكر، عمر. )
 ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر. الجزائر.

. دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، عمم النفس التربوي(. 2008العناني، حناف عبد الحميد. )
 األردف.

 . دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.التفكير والمغة(. 2011العياصرة، كليد رفيؽ. )

( في تنمية المفاىيم وميارات 4matثر توظيف نظام الفورمات )أ(. 2016غزاؿ، ركال شريؼ. )
. رسالة التفكير العممي بمادة العموم العامة لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

 ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف.

ي تدريس فاعمية البرمجيات التعميمية ذات الوسائط المتعددة ف(. 2008غبلـ، خديجة ناجي. )
الجغرافيا وأثرىا في تنمية ميارات التفكير العممي والتحصيل واالحتفاظ لدى طالبات 

. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طيبة، الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة
 السعكدية.
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الوعي اإلبداعي ودافعية االبتكار والمرونة المعرفية لدى الطمبة (. 2015فاضؿ، بكر حسيف. )
. أطركحة دكتكراه غير المبدعين وغير المبدعين في المرحمة اإلعدادية: دراسة مقارنة

 منشكرة، جامعة بغداد، العراؽ.

الدافعية اإلبداعية وعالقتيا باألحكام الجمالية والتفكير المنتج لدى (. 2015الفراجي، سمية صبار. )
 امعة بغداد، العراؽ.. أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جطمبة معاىد الفنون الجميمة

( في تنمية V(. فاعمية تدريس مختبر الفيزياء باستخداـ خارطة الشكؿ )2011قباجة، زياد محمد. )
مجمة جامعة األقصى )سمسمة ميارات التفكير العممي لدل طمبة السنة الجامعية األكلى. 

 .97 -63(، 2)15، العموم اإلنسانية(

تنمية التفكير العممي لطفل المرحمة االبتدائية وتطبيقاتيا  أساليب(. 2008القرشي، ىدل عبد ربو. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.في ضوء التربية اإلسالمية

درجة توظيف ميارات التفكير اإلبداعي لدى معممي التربية اإلسالمية (. 2018القرنة، عمي عيسى. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، ا في العاصمة عمانفي المرحمة األساسية في لواء مارك

 جامعة الشرؽ األكسط، األردف.

(. دافعية الطمبة نحك االلتحاؽ بقسـ المغة العربية كعبلقتيا بتحصيميـ 2016كاظـ، جؤذر حمزة. )
 .339 -325، 25، عمجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةالدراسي. 

السمة" لدى طالبات المرحمة  -دافعية االبتكار وحب االستطالع "الحالة(. 2002كتبي، ندل. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ الثانوية بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة

 القرل، السعكدية.

(. درجة ممارسة مدرسي المغة اإلنجميزية لميارات التفكير العممي 2017كشيؾ، منى كذياب، رشا. )
سمسمة اآلداب  -مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العمميةفيـ المدرسية. في صفك 

 .284 -263(، 4)39، والعموم اإلنسانية
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(. أثر إستراتيجية مثمث االستماع في تحصيؿ مادة الجغرافية كتنمية 2016الكعبي، ببلسـ كحيط. )
(، 219)2، ذمجمة األستاميارات التفكير العممي لدل طبلب الصؼ األكؿ المتكسط. 

303- 328. 

(. مدل مساىمة طريقة االكتشاؼ في تنمية 2017مبارؾ، نصيؼ جاسـ كاألنبارم، عمي عباس. )
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 (: أدوات الدراسة1الممحق )

 
 عمادة الدراسات العميا

  جامعة القدس

______________________________________________________________ 
 عزيزي الطالب/ة المحترم/ة:

 تحية طيبة وبعد:

العاشةر  طمبةة الصةف التفكير العممي وعالقتو بدافعية اإلبداع لدى" دراسة بعنكافإجراء تقكـ الباحثة ب
استكماؿ البيانات مف خبلؿ اإلجابػة في  معيا التعاكف ـكنمك جكعميو تر "، األساسي في مديرية نابمس

بتحديػػد المشػػكمة ككصػػكالن إلػػى التعمػػيـ،  العممػػي كىػػي اختيػػار مػػف متعػػدد بػػدءان  عػػف أسػػئمة اختبػػار التفكيػػر
االختيػار اختيػار عميػؾ فدافعيػة اإلبػداع  نةلمطركحػة مػع كػؿ مشػكمة، أمػا اسػتباكذلػؾ بعػد قراءتػؾ لمفقػرة ا

( أمػػاـ الفقػػرة التػػي تراىػػا مناسػػبة، عممػػا بػػأف الػػذم تفضػػمو أكثػػر فػػي كػػؿ فقػػرة مطركحػػة، كضػػع إشػػارة )
 جميع إجاباتؾ سكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط.

 وشكرًا لكم لحسن تعاونكم

 أحبلـ نصاصرة: طالبةال

 المعمومات الشخصية الجزء األول:

 ( في المكان الذي ينطبق عمى حالتك لرجاء وضع إشارة )ا

 أنثى □                   ذكر       □                                 :الجنس

  قرية □      مدينة                       □                          :مكان المدرسة

 80أكثر مف  □    80  – 70مف  □    70أقؿ مف  □   :التحصيل في العموم في الصف التاسع
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 الجزء الثاني

 

 أواًل: اختبار التفكير العممي
 

 المشكمة األولى
 تعاني البمدان النامية من مشكمة تأمين المواد الغذائية لسكانيا الذين يتزايدون بشكل كبير.

 تتحدد المشكمة ىنا في السؤال اآلتي:  -1
 كيؼ يتزايد عدد السكاف؟ - أ
 ؟اجة السكاف مف المكاد الغذائيةكيؼ يمكف سد ح - ب
 كيؼ يمكف تطكير نظاـ صحي يبلئـ تزايد عدد السكاف؟ - ت

 يمكن تحديد الفرض اآلتي لحل ىذه المشكمة: -2
 .نحافظ عمى الكمية كالنكعية الحالية لمزراعة بدكف تراجع - أ
 .نعتمد عمى مكسـ األمطار في الزراعة - ب
 لتكاليؼ.نطكر القطاع الزراعي بيدؼ زيادة اإلنتاج بأقؿ ا - ت

يمكن اختبار صحة الفرض القائل بأن حل مشكمة نقص الغذاء يكمن في تطوير القطاع الزراعي  -3
 من خالل:

 التحكـ في عدد المكاليد. - أ
 التحكـ في كمية اإلنتاج الزراعي كنكعيتو. - ب
 االىتماـ بالتعميـ التقني كتطكير منظكمات االتصاؿ كاإلنترنت. - ت

 خالل تطوير القطاع الزراعي، وذلك ألن:يمكن حل المشكمة الرئيسة من  -4
 تطكير اإلنتاج كمان كنكعان سكؼ يغطي الحاجة المتزايدة لمغذاء. - أ
 القطاع الزراعي يجمب دخبلن جيدان لمدكلة. - ب
 تطكير القطاع الزراعي يحافظ عمى البيئة كيحمي مف التمكث. - ت

 اء:يمكن صياغة التعميم اآلتي لحل مشكمة حاجة السكان المتزايدة لمغذ -5
 تطكير القطاع الزراعي يحؿ مشكمة الطمب المتزايد عمى الغذاء. - أ
 تطكير قطاع النقؿ التجارم يحؿ مشكمة نقص الغذاء. - ب
 تكظيؼ الميندسيف الزراعييف كحؿ البطالة لدييـ يحؿ مشكمة نقص الغذاء. - ت
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 المشكمة الثانية

لسبب في ذلك إلى تجاىل قد يعود او  في مستوى ثقافتيم الغذائية، اً طمبة المدارس ضعف يعاني
المراحل  رة وأىمية الثقافة الغذائية لجميععمى الرغم من ضرو  ليذا الموضوع،المناىج الدراسية 

 يم المالئم.غذائدي إلى ضعف الطمبة في اختيار وىذا بدوره يؤ  ،الدراسية
 تتحدد المشكمة ىنا في السؤال اآلتي: -1

 س؟الطمبة في المدار  ما الصعكبات التي يكاجييا - أ
 ما أسباب ضعؼ مستكل الثقافة الغذائية لدل الطمبة؟ - ب
 كيؼ نرفع مستكل الثقافة الغذائية لدل الطمبة؟ - ت

 يمكن تحديد الفرض اآلتي لحل المشكمة:  -2
 مستكل الثقافة الغذائية ميـ في حياة الطالب. - أ
 تطكير الثقافة الغذائية لدل الطالب تمكنو مف االىتماـ بصحتو أكثر. - ب
 لثقافة الغذائية الطالب في اختيار الغذاء المبلئـ لو.يساعد انتشار ا - ت

مستوى الثقافة الغذائية يكمن في  ضعفن حل مشكمة يمكن اختبار صحة الفرض القائل بأ -3
 تطوير المناىج الدراسية من خالل:

 المستكل الصحي لمطمبة. الغذائية فيالثقافة  دكرراء المعمميف حكؿ استطبلع آ - أ
ية بقدر كاؼ مف المعمكمات حكؿ الثقافة الغذائية بمختمؼ المراحؿ المناىج الدراس تضميف - ب

 الدراسية.
استطبلع رأم الطمبة كمبلحظة الفرؽ بيف مستكياتيـ قبؿ دراسة مكضكعات عف الثقافة الغذائية  - ت

 كبعده.
 ن المناىج:ن خالل المناىج الدراسية، وذلك أل يمكن حل مشكمة ضعف مستوى الثقافة الغذائية م -4

 الطالب في ربط ما يتعممو بالبيئة المحيطة بو. تساعد - أ
 تزيد مف قدرة الطالب في اختيار الكجبات المتكازنة كالمغذية. - ب
 حكؿ الثقافة الغذائية كأىميتيا. ةتزكد الطالب بالمعارؼ المنظم - ت

 يمكن صياغة التعميم اآلتي لحل مشكمة ضعف مستوى الثقافة الغذائية لدى الطمبة: -5
 التكعكية يحؿ مشكمة ضعؼ مستكل الثقافة الغذائية.استخداـ البرامج  - أ
تغطية المناىج الدراسية لمكضكع الثقافة الغذائية بصكرة كافية يحؿ مشكمة ضعؼ مستكل  - ب

 الثقافة الغذائية لدل الطمبة.
تكظيؼ حصص خاصة بالجدكؿ الدراسي لمحديث حكؿ مكضكع الثقافة الغذائية يحؿ مشكمة  - ت

 الثقافة الغذائية.
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 الثالثة المشكمة

وتقوي الروابط ، تشكل مواقع التواصل االجتماعي نقطة اتصال وتواصل بين األفراد فيي تقرب البعيد
 .بين األصدقاء إال أنيا تشغمنا عن أعمالنا ودراستنا وتؤذي عالقتنا بأقاربنا

 تتحدد المشكمة ىنا في السؤال اآلتي:  -1
 ما أسباب ضعؼ العبلقات االجتماعية مع األقارب؟ - أ
 كيؼ نساعد الطمبة في تنظيـ كقتيـ؟ - ب
 حٌسف استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي؟كيؼ ني  - ت

 يمكن تحديد الفرض اآلتي لحل المشكمة: -2
 يجب االعتماد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي في التكاصؿ مع األقارب. - أ
 يجب تخصيص كقت معيف باليـك الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي خارج كقت الدراسة. - ب
 يجب تنظيـ استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمدراسة كالعمؿ كالتكاصؿ. - ت

يكمن في استخدام مواقع التواصل  الوقتىدر مشكمة ن حل يمكن اختبار صحة الفرض القائل بأ -3
 بصورة ىادفة من خالل:

 االىتماـ بالتعميـ االلكتركني. - أ
 جدكلة برنامج معيف الستخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي. - ب
 تشجيع الدراسة باالعتماد عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي. - ت

 ن مواقع التواصل:مواقع التواصل االجتماعي، وذلك أل يمكن حل مشكمة سوء استخدام  -4
 تمثؿ حمقة كصؿ كربط بيف القريب كالبعيد. - أ
 أصبحت أمرا كاقعان يمكف االستفادة منو في شتى مناحي الحياة. - ب
 ية. تقكم أكاصر العبلقات االجتماع - ت

 عمى ما سبق: التعميم الذي يمكن صياغتو بناءً  -5
 التحصيؿ العممي. االستخداـ األمثؿ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي يساعد في رفع مستكل - أ
 الحد مف استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي غير المفيدة يساعد عمى تخفيؼ أضرارىا. - ب
 الحياة كاممة.االستخداـ المفرط لمكاقع التكاصؿ االجتماعي يؤثر عمى  - ت
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 المشكمة الرابعة

البيوت البالستيكية  عدم وجود دخل منتظم ، ونتيجة لذلك يمجأ لتقنية يعاني المزارع الفمسطيني من
 .العام لالستفادة من األرض عمى مدار

 تتحدد المشكمة ىنا في السؤال اآلتي: -1
 ؟كيؼ يمكف حماية األشتاؿ الزراعية مف األمطار كالصقيع   - أ
 ؟ؼ يمكف تكفير دخؿ منتظـ لممزارع الفمسطينيكي   - ب
 ؟كيؼ يمكف تكفير المنتجات الزراعية عمى مدار العاـ   - ت

 يمكن تحديد الفرض اآلتي لحل ىذه المشكمة: -2
 االعتماد عمى المساعدات الحككمية يحؿ مشكمة عدـ انتظاـ دخؿ المزارع .   - أ
 ـ انتظاـ دخؿ المزارع.االعتماد عمى مكسـ األمطار في الزراعة يحؿ مشكمة عد   - ب
 .يكفر دخبلن منتظما لممزارعتنظيـ اإلنتاج الزراعي عمى مدل العاـ    - ت

ن حل مشكمة عدم انتظام دخل المزارعين يكمن في يمكن اختبار صحة الفرض القائل بأ -3
 :االستفادة المثمى من األرض من خالل

 زراعة صنؼ زراعي كاحد حتى ال يتشتت عمؿ المزارع . - أ
 عمى المكسـ المطرم في الزراعة. االعتماد - ب
 تنظيـ تتابع الزراعة كاستثمار الكقت قدر اإلمكاف . - ت

 ن:خدام البيوت البالستيكية، وذلك أل يمكن حل مشكمة عدم انتظام دخل المزارعين من خالل است -4
 تكاليؼ تغطية األرض بالببلستيؾ منخفضة. - أ
 البيكت الببلستيكية تعطي إنتاجا نظيفان. - ب
ستيكية تتغمب عمى التغيرات الجكية التي تعكؽ إنتاج أصناؼ زراعية صيفان الببل البيكت - ت

 كشتاءن.
 آلتي لحل مشكمة عدم انتظام دخل المزارعين:يمكن صياغة التعميم ا -5
 االستفادة المنتظمة مف األرض عمى مدار العاـ تحؿ مشكمة عدـ انتظاـ دخؿ المزارعيف.   - أ
 تظاـ دخؿ المزارعيف.تحؿ مشكمة عدـ ان الزراعة الصيفية   - ب
 استخداـ السماد العضكم يحؿ مشكمة عدـ انتظاـ دخؿ المزارعيف.   - ت
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 ( بجانب االختيار الذي تفضمو في كل فقرة من اآلتية:ضع إشارة )ثانيًا: مقياس دافعية اإلبداع: 

 العبارة الرقم
 تنشغؿ في كتابة سيرة حياة عالـ. - أ تفضؿ أف 1

 لـ.تنشغؿ في سماع سيرة حياة عا  - ب
 تمخص تقديـ المعمـ حكؿ تجربة عممية. - أ تفضؿ أف 2

 تكتب كممات المعمـ كما ىي.  - ب
 .تشارؾ في معرضو عممي - أ تفضؿ أف 3

 .تشاىد معرضان عمميان  - ب
 تستمع إلى أحجية. - أ تفضؿ أف 4

 تقترح حمكالن مختمفة ألحجية.  - ب
 تجمع صكر نباتات. - أ تفضؿ أف 5

 ترسـ لكحة عممية لنبات.  - ب
 حثان عمميان.تقرأ ب - أ تفضؿ أف 6

 تكتب بحثان عمميان.  - ب
 ترسـ رسمان بيانيان عمى الكرؽ. - أ تفضؿ أف 7

 تنقؿ رسمان بالكرؽ الشفاؼ  - ب
 تنشغؿ بترتيب إجراءات الكقاية داخؿ المختبر. - أ تفضؿ أف 8

 تنشغؿ في سماع تعميمات الكقاية مف مشرؼ المختبر. - ب
 تقتني ممفات حاسكبية عممية. - أ تفضؿ أف 9

 ان عمميان.تصمـ ممفان حاسكبي - ب
 تكتب تقريران عف مكضكع مف اختيارؾ. - أ تفضؿ أف 10

 تكتب تقريران عف مكضكع مف اختيار المعمـ. - ب
 تعمؿ تجربة جديدة. - أ تفضؿ أف 11

 تكرر عمؿ تجربة ميمة.  - ب
 تتفحص كتابان مساعدان. - أ تفضؿ أف 12

 تحفظ أسماء الكتب المساعدة.  - ب
 تنحت شكبلن عمى قطعة صخر. - أ تفضؿ أف 13

 نات مف الصخكر.تجمع عي  - ب
 تحؿ كاجبان بيتيان بمساعدة زمبلئؾ. - أ تفضؿ أف 14
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 تحؿ كاجبان بيتيان بنفسؾ.  - ب
 تنظر في مجير مضبكط مسبقان عمى عينة. - أ تفضؿ أف 15

 تفحص عينة تحت المجير. - ب
 تؤلؼ عذران لتغيب عف المدرسة. - أ تفضؿ أف 16

 تستخدـ أحد األعذار السابقة لتغيب عف المدرسة.  - ب
 تغير نمط سمككؾ في المدرسة - أ تفضؿ أف 17

 تمارس سمككان نمطيان في المدرسة. - ب
 تقترح طريقة جديدة لتجربة ما. - أ تفضؿ أف 18

 تعمـ زميمؾ كيؼ يجرم تجربة.  - ب
 تتعمـ عف التجارب مف معممؾ. - أ تفضؿ أف 19

 تتعمـ عف التجارب مف مصادر مختمفة. - ب
 تصمـ دارة كيربائية )نمكذج(. - أ تفضؿ أف 20

 ئية.ترسـ دارة كيربا  - ب
 تشٌرح ضفدعان في مختبر المدرسة. - أ تفضؿ أف 21

 تشاىد فيديك تشريح ضفدع في مختبر المدرسة.  - ب
 تقرأ ركاية ممتعة. - أ تفضؿ أف 22

 تؤلؼ ركاية بمغتؾ. - ب
 تحؿ السؤاؿ كما تعممت مف المعمـ. - أ تفضؿ أف 23

 تقترح طريقة جديدة لمحؿ.  - ب
 تنفذ ما يطمب منؾ دكف تردد. - أ تفضؿ أف 24

 ران جديدة لمتنفيذ.تقترح أدكا - ب
 تشاىد تمثيمية تاريخية. - أ تفضؿ أف 25

 تشارؾ في تمثيمية تاريخية. - ب
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 .(: اإلجابة النموذجية الختبار التفكير العممي ومقياس دافعية اإلبداع2الممحق )

 

 المشكمة األولى

1 2 3 4 5 
 أ أ ب ت ب

 

 المشكمة الثانية

1 2 3 4 5 
 ب ت ب ت ب

 

 المشكمة الثالثة

1 2 3 4 5 
 ب ب ب ت ت

 

 المشكمة الرابعة

1 2 3 4 5 
 أ ت ت ت ب
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 اإلجابة النموذجية لمقياس دافعية اإلبداع( 2تابع الممحق )

 اإلجابة الرقم  اإلجابة الرقم

 ب 14 أ 1
 ب 15 أ 2
 أ 16 أ 3
 أ 17 ب 4
 أ 18 ب 5
 ب 19 ب 6
 أ 20 أ 7
 أ 21 أ 8
 ب 22 ب 9

 ب 23 أ 10
 ب 24 أ 11
 ب 25 أ 12
 أ 13
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين.3الممحق )

 المؤسسة التعميمية االسم الرقم
 جامعة القدس المفتكحة يكسؼ عكادد.  أ. 1
 جامعة القدس المفتكحة معتصـ مصمح. د أ. 2
 جامعة القدس المفتكحة د. كفاء أبك عقؿ 3
 مفتكحةجامعة القدس ال د. عامر عبلكنة 4
 جامعة القدس المفتكحة د. فخرم دكيكات 5
 جامعة القدس المفتكحة د. نبيؿ المغربي 6
 جامعة القدس المفتكحة د. رانية صبرم 7
 جامعة القدس المفتكحة د. زياد بركات 8
 جامعة القدس المفتكحة د. محمد شاىيف 9
 جامعة القدس المفتكحة د. خالد كتمك 10
 جامعة النجاح الكطنية د. سييؿ صالحة 11
 جامعة النجاح الكطنية د. محمكد رمضاف 12
 جامعة النجاح الكطنية د. محمكد الشمالي 13
 جامعة النجاح الكطنية د. عمياء العسالي 14
 جامعة القدس د. إيناس ناصر 15
 جامعة القدس د. محسف عدس 16
 جامعة القدس د. إبراىيـ صميبي 17
 امعة القدسج د. إياد الحبلؽ 18
 كزارة التربية كالتعميـ د. ىبة المحتسب 19
 كزارة التربية كالتعميـ د. معمر شتيكم 20
 خضكرم -جامعة فمسطيف التقنية د. جعفر أبك صاع 21
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 (.1(: كتاب تسييل الميمة )4الممحق )
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 (.2(: كتاب تسييل الميمة )5الممحق )
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 المالحق فيرس

 الصفحة عنوان الممحق الرقم
 130 أدكات الدراسة )اختبار التفكير العممي كمقياس دافعية اإلبداع(. 1
 137 اإلجابة النمكذجية ألدكات الدراسة. 2
 139 قائمة بأسماء السادة المحكميف. 3
 140 (: مف جامعة القدس إلى مديرية تربية نابمس.1كتاب تسييؿ الميمة ) 4
(: مف مديرية تربية نابمس إلى المدارس التابعة 2ب تسييؿ الميمة )كتا 5

 ليا.
141 
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 فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 84 تكزيع أفراد العينة كفؽ المتغيرات المستقمة )الديمغرافية(. 1.3
 معيارم كالنسبة المئكية في خطكاتالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ ال 1.4

 كير العممي.التف
92 

متفكير مفركؽ في المتكسطات الحسابية ل( لt-testنتائج اختبار ت ) 2.4
نابمس تعزل  تربية العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

 لمتغير الجنس.

93 

متفكير كؽ في المتكسطات الحسابية ل( لمفر t-testنتائج اختبار ت ) 3.4
نابمس تعزل  تربية ألساسي في مديريةالعممي لدل طمبة الصؼ العاشر ا

 لمتغير مكاف المدرسة.

94 

جابة أفراد عينة المتكسطات الحسابية لفركع االختبار كالدرجة الكمية الست 4.4
التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي  الدراسة عمى درجات

نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمـك في الصؼ  تربية في مديرية
 تاسع.ال

95 

( لمفركؽ في On Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) 5.4
التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر  الحسابية لدرجاتالمتكسطات 

نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمـك في  تربية األساسي في مديرية
 الصؼ التاسع.

96 

 97 ات البعدية لبلختبار الكمي. ( لممقارنScheffeنتائج اختبار شيفية ) 6.4
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية لدرجات دافعية  7.4

 اإلبداع.
97 

دافعية ركؽ في المتكسطات الحسابية ل( لمفt-testنتائج اختبار ت ) 8.4
نابمس تعزل  تربية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية

98 
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 لمتغير الجنس.
ركؽ في المتكسطات الحسابية لدافعية ( لمفt-testنتائج اختبار ت ) 9.4

نابمس تعزل  تربية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية
 لمتغير مكاف المدرسة.

99 

دافعية الستجابة أفراد عينة الدراسة لالمتكسطات الحسابية لمدرجة الكمية  10.4
نابمس تعزل  تربية لعاشر األساسي في مديريةاإلبداع لدل طمبة الصؼ ا

 لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع.

100 

ركؽ في ( لمفOn Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) 11.4
دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي المتكسطات الحسابية ل

ؿ في العمـك في الصؼ نابمس تعزل لمتغير التحصي تربية في مديرية
 التاسع.

100 

 101 ( لممقارنات البعدية لمدرجة الكمية.Scheffeنتائج اختبار شيفية ) 12.4
معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية بيف درجات التفكير العممي  13.4

 كدرجات دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية
 نابمس. تربية

101 
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 فيرس المحتويات

 الصفحة المبحث الرقم
 أ اإلقرار ....................................................................
 ب الشكر والتقدير............................................................

 ج ..............الممخص ...................................................
 ق ممخص الدراسة باإلنجميزية................................................

  خمفية الدراسة وأىميتياالفصل األول: 
 1 المقدمة ....................................................... 1.1
 4 ..............مشكمة الدراسة ................................... 2.1
 5 أسئمة الدراسة .................................................. 3.1
 5 فرضيات الدراسة ............................................... 4.1
 6 أىداؼ الدراسة ................................................. 5.1
 7 ...........................................أىمية الدراسة ....... 6.1
 7 حدكد الدراسة .................................................. 7.1
 8 مصطمحات الدراسة............................................ 8.1

  الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 10 ............................................اإلطار النظرم ..... 1.2

 10 التفكير ........................................................ 1.1.2
 29 الدافعية ........................................................ 3.1.2
 36 ..............اإلبداع .......................................... 4.1.2
 51 الدراسات السابقة ............................................... 2.2

 51 متعمقة بالتفكير العممي ................الالعربية الدراسات السابقة  1.2.2
 62 ............... الدراسات السابقة األجنبية المتعمقة بالتفكير العممي 2.2.2
 66 ................ متعمقة بدافعية اإلبداعال السابقة العربية اساتالدر  3.2.2
 72 ...........ة المتعمقة بدافعية اإلبداع ....الدراسات السابقة األجنبي 4.2.2



 

146 
 

 76 التعقيب عمى الدراسات السابقة .................................. 3.2
  الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 83 نيج الدراسة ..................................................م 1.3
 84 مجتمع الدراسة ................................................. 2.3
 84 عينة الدراسة ................................................... 3.3
 85 ........................أدكات الدراسة .......................... 4.3

 85 اختبار التفكير العممي .......................................... 1.4.3
 86 صدؽ اختبار التفكير العممي ................................... 1.1.4.3
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 87 مقياس دافعية اإلبداع ..........................................  2.4.3
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 88 ثبات مقياس دافعية اإلبداع ..................................... 2.2.4.3

 88 ............................................... متغيرات الدراسة 5.3
 89 إجراءات الدراسة ............................................... 6.3
 90 المعالجة اإلحصائية ............................................ 7.3

  الفصل الرابع: نتائج الدراسة 
 91 ............................نتائج أسئمة الدراسة ................ 1.4

 91 .................................. النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 1.1.4
 92 ...................................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.4
 97 ..الثالث.................................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  3.1.4
 98 الرابع...................................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.1.4
 101 الخامس.................................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ   5.1.4

  النتائج والتوصيات مناقشةالفصل الخامس: 
 103 ..............مناقشة النتائج.................................... 1.5

 103 ........................... النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿمناقشة  1.1.5
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 104 الثاني ...........................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة  2.1.5
 107 الثالث ..........................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة  3.1.5
 108 الرابع ...........................النتائج المتعمقة بالسؤاؿ مناقشة  4.1.5
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 142 فيرس المالحق ..................................................................
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