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الشكر والتقدير
ش َك ْرتُ ْم َأل ِ
إف خير ما أبدأ بو حمد اهلل _ عز
عمبلن بقكلو تعالى ﴿ لَ ِئ ْن َ
َز َ
يد َّن ُك ْم ﴾ (سكرة إبراىيـ :آية ٌ .)7
المنة ،أعاف
كجؿ _ كشكره عمى عظيـ عطاياه ،ككرمو ،فالحمد هلل العمي العظيـ صاحب الفضؿ ك ٌ

كيسر فأعاف ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األكرـ سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أتـ التسميـ.
فيسر ٌ
ٌ

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

عمي بعمميـ،
الذم لـ يصدح في كجو النكر كثي انر ،كىنا أكجو شكرم ألصحاب الفضؿ الذيف أفاضكا َّ
عمي بنصحيـ جميع أساتذتي في صرح جامعة القدس ،كأخص بالذكر مف تعجز حركؼ
كلـ يبخمكا َّ
المغة عف إيجاد تعبير يميؽ بو ،صاحب العقؿ الرصيف كالفكر السديد ،مف عممني التفكير بإيجابية،
كمف زرع في داخمي الطمكح الكبير ،مف عممني أف المستحيؿ ال كجكد لو كأف العمـ ال قيكد فيو فمف

عمي في تقديـ اإلرشاد كالتكجيو في سنكات
أراد يستطيع ،مف يسررت بالتتممذ عمى يديو ،كلـ يبخؿ ٌ
دراستي مشرفي العزيز األستاذ الدكتكر عفيؼ زيداف لؾ َّ
جؿ الشكر كالتقدير.
كما كاشكر السادة المحكميف عمى آرائيـ كمقترحاتيـ في تحكيـ أدكات الدراسة ،كيسعدني أف اشكر
الدكتكر زاىر حنني عمى تدقيقو المغكم لمدراسة ،كال أنسى شكر مدراء المدارس كالمعمميف كطمبة

الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس عمى تعاكنيـ الجميؿ معي في تطبيؽ دراستي.
كأقدـ جزيؿ الشكر كاالمتناف ألعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة رسالتي كاث ارئيا
القيمة ،كالشكر مكصكؿ لكؿ مف ساندني كلك بالدعاء ،كبالنياية أرجك أف أككف قد كفقت
بمبلحظاتيـ ٌ
تفرد بالكماؿ
في ىذه الدراسة ،فيي عمؿ إنساني كال يخمك مف القصكر فمست إال بش انر ،كالحمد هلل الذم ٌ

لنفسو كجعؿ النقص سمة تستكلي عمى جميع البشر ،كاسأؿ اهلل العمي العظيـ التكفيؽ كالسداد قكالن

كعمبلن ،كأف ينفعنا بما عممنا كيعممنا ما ينفعنا إنو السميع العميـ.
والحمد هلل رب العالمين

الباحثة
أحبلـ مسعكد نصاصرة

ب

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى درجة التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر
األساسي في مديرية تربية نابمس ،في ضكء متغيرات الجنس كمكاف المدرسة كتحصيؿ العمكـ في
الصؼ التاسع ،اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي منيجان لدراستيا ،كتككف مجتمع الدراسة مف
( )5059طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس ،في حيف تـ اختيار
عينة طبقية عنقكدية تككنت مف ( )114طالبان ك( )139طالبة ،أم ما نسبتو ( )%5مف مجتمع
الدراسة لمعاـ الدراسي ( ،)2019-2018كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء أداتيف كىما
عبارة عف اختبار لقياس التفكير العممي ،كأداة لقياس دافعية اإلبداع ،كتـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما
قبؿ تطبيؽ الدراسة.
كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس بمغت ( ،)%52.2كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
) (α ≤ 0.05في متكسطات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس تعزل لمتغير الجنس ككانت الفركؽ لصالح اإلناث ،كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في متكسطات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي
في مديرية تربية نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع ككانت الفركؽ ألصحاب
التحصيؿ مف ( )80 – 70ك (أكثر مف  ،)80كلـ تجد الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة ) (α ≤ 0.05في متكسطات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية
تربية نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة.
فيما يتعمؽ بدافعية اإلبداع بينت نتائج الدراسة أف درجة دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر
األساسي في مديرية تربية نابمس بمغت ( ،)%61.04كبينت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في متكسطات دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر
األساسي في مديرية تربية نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمكـ كلصالح التحصيؿ (أكثر مف .)80

ج

كلـ تظير الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في متكسطات دافعية
اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس تعزل لمتغير الجنس كمكاف
المدرسة.
كشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطيو طردية دالة احصائيان بيف درجات التفكير العممي
كدرجات دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس ،أم كمما زادت
درجات التفكير العممي عند الطمبة زادت درجات دافعية اإلبداع كالعكس صحيح.
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
العبلقة بيف التفكير العممي كدافعية اإلبداع لدل الطمبة عمى عينات تختمؼ عف عينة الدراسة الحالية
كباستخداـ متغيرات أخرل ،باإلضافة إلى

استخداـ أسمكب التفكير العممي في العممية التعميمية،

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

د

Scientific Thinking and Its Relation to Creativity Motivation Among
10th Graders in the Educational Directorate of Nablus
Prepared by: Ahlam M. Nassasrah
Supervised by: Prof. Afif H. Zeidan
Abstract:
The study aimed at identifying the degree of the scientific thinking and it’s relation
to creativity motivation among 10th graders in the Educational Directorate of
Nablus, in light of the variables of gender, school location and science achievement
in 9th Grades. The researcher used the descriptive method. The population of the
study composed of (5059) males and females students at 10th 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 10th 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 10th 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.
ه

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.

و

الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة
بالعقؿ نبدأ كنرتقي فيك نعمة عظيمة كىبيا اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف كفضمو فييا عمى سائر
الكائنات األخرل المكجكدة عمى ىذا الكككب؛ ليعبده حؽ عبادة كيتفكر في خمقو كيعمر أرضة ،قاؿ
تعالى في
اى ْم
َوفَ َّ
ض ْم َن ُ

اىم ِم َن الطَّ ِّيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
ات
َ
اى ْم في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َرَزْق َن ُ ْ
كتابة الحكيـَ ﴿ :ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
ير ِم َّم ْن َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
َعمَى َك ِث ٍ
ضيالً ﴾ (سكرة اإلسراء :آية .)70

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

أف يخمؽ ،مما يتطمب تطكير القدرات العقمية كالفكرية لؤلفراد ،ألف تطكير التفكير ال بد أف يصاحبو
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
الكتب ،بؿ ىك ما يسترشد بو الفكر كما يضيء بو العقؿ كما تنجذب إليو النفس مف خطكات ذىنية
يحيط بيا انفعاؿ صادؽ كتعمـ فطف كتأمؿ حاذؽ ،فالتفكير قضية معقدة مف حيث ماىيتيا كمنيجيتيا
كما يؤثر بيا مف دكافع ذاتية كنفسية كعكامؿ بيئية خارجية ،كلذلؾ فإف زيادة االىتماـ بالتفكير كتنمية
مياراتو لدل المتعمميف يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ كيخرج متعمميف دائمي التعمـ يمتمككف أدكات التعمـ
الذاتي كالدافعية الذاتية لمبحث عف المعرفة كاكتسابيا ،ألف دقائؽ المسائؿ ال تيدرؾ إال بالتفكير
(العياصرة.)2011،

1

كيعرؼ التفكير بأنو :سمسة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا العقؿ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو
مف خبلؿ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمس :الممس ،الشـ ،البصر ،الذكؽ ،السمع (عبكم.)2011،
بناء عمى ما
كيعرفو زيف الديف ( )2012بأنو ما يدكر في العقؿ مف عمميات تسبؽ القكؿ كالفعؿ ن
ٌ
نشاىده أك نشعر بو أك نتذكره محاكليف حؿ المشكبلت التي نكاجييا في حياتنا اليكمية.

اع يعكس
كالتفكير بالمعنى العاـ يشمؿ كؿ أنكاع النشاط العقمي أك السمكؾ المعرفي فيك نشاط عقمي ك و
فيو اإلنساف الكاقع المكضكعي بطريقة تختمؼ تماما عما يحدث في اإلحساس كاإلدراؾ ،كىك عممية
عقمية معرفية يتـ مف خبلليا انعكاس العبلقات كالركابط بيف الظكاىر كاألشياء في كعي اإلنساف
(األشقر.)2012 ،
كيعد التفكير ط ار انز مف طرز السمكؾ اإلنساني كأعقدىا ،فيك يقع في أعمى كأرقى مستكيات النشاط
العقمي ،كحاز عمى اىتماـ كثير مف العمماء كالمربيف عمى مر الزماف كالعصكر إذ كانت بدايات ىذا
االىتماـ أياـ أرسطك كسقراط كأفبلطكف الذيف اعتمدكا االستنباط في دراستيـ لمتفكير ،إال أف االىتماـ
ازداد بشكؿ كاضح كممحكظ في عقد الثمانينيات مف القرف العشريف ،كتمثؿ في إجراء كثير مف البحكث
كالدراسات كالبرامج التعميمية باإلضافة إلى التطبيقات التربكية ذات العبلقة بالتفكير ،كالتي ليا دكر
كبير في تنظيـ التفكير عند المتعمميف كاالستفادة مف طاقاتيـ اإلبتكارية الكامنة ،ألف ىدؼ التربية
كالتعميـ لـ يعد كالسابؽ مؿء العقكؿ كاألذىاف بالمعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ فقط ،بؿ تعدت ذلؾ إلى
تعميـ كتطكير التفكير كقدراتو ليتمكف المتعممكف مف مكاكبة متطمبات العصر(طقاطقة.)2015 ،
كتعد تنمية قدرات التفكير عند المتعمميف حاجة يممحة كضركرية في حياتيـ ،مما يستكجب استخداـ
استراتيجيات كطرؽ تدريسية مبلئمة؛ حتى يتسنى لنا استثمار كتفعيؿ ما لدييـ مف طاقات كامنة،
باإلضافة إلى أف رفع مستكل التفكير عند المتعمميف مف أبرز أىداؼ التربية كالتعميـ حتى يصمكا إلى
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
أفرادا متعاكنيف منتجيف يتمتعكف بالقدرة عمى اإلبداع كاالبتكار كالتفكير في الخيارات المتعددة كاتخاذ
الق اررات الصائبة ،لذلؾ فإف أنماط التفكير متداخمة كمتعددة ،كال تقتصر عمى نمط كاحد كليس ىناؾ
نمط مستقؿ بخصائصو كلكف تشترؾ جميعيا في أنيا ىادفة كقابمة لمتعمـ كمف ضمف ىذه األنماط
التفكير العممي (الحارثي.)2009 ،
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إف التفكير العممي أرقى أنكاع التفكير األخرل ،فيك يدعك الناس إلى استخداـ جميع حكاسيـ في
يقيمكف نتائجيـ عمى أساس كاقعي،
الكصكؿ إلى الحقيقة إذ إنو يقكـ عمى الكاقع كالمشاىدة كبالتالي ٌ
بعيدان عف األكىاـ ،لذلؾ فإف الكتساب المتعمميف التفكير العممي أىمية كبيرة لمساعدتيـ في مكاجية
مشكبلت الحياة اليكمية كالنجاح أكثر في الحياة المستقبمية (بف حامد.)2011 ،
كيعرؼ التفكير العممي بأنو :نشاط عقمي يستخدمو اإلنساف في حؿ المشكبلت التي يكاجييا في حياتو
اليكمية بصكرة عممية منظمة أك ىك مجمكعة مف الميارات البلزمة لحؿ مشكمة معينو بطريقة
مكضكعية (طو.)2016 ،
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
بالمشكمة كتحديدىا ،كضع الفركض ،اختبار الفركض ،اختيار أنسب الحمكؿ(التفسير) ،كصكالن إلى
التعميـ (حيمر.)2017 ،
كالتفكير عامة كالتفكير العممي تحديدان نشاط أك سمكؾ إنساني يرتبط ظيكره ككجكده بمجمكعة مف
الدكافع كالحاجات ،فالدكافع تعد القكة المحركة كالمنشطة لجميع أنكاع السمكؾ اإلنساني ،كبالتالي يمكف
النظر إلى الدافعية مف الناحية التربكية بأنيا ضركرة يممحة ال بد مف كجكدىا لحدكث التعمـ ،بؿ لتنميتو

كتطكيره عند المتعمميف باعتبارىا طاقة كامنة ،كانطبلؽ ىذه الطاقة داخؿ المتعمميف ييسيـ في رفع

مستكل األداء كتحسينو ،كالى اكتساب معارؼ كميارات جديدة معقدة ،كما تمكنيـ مف التصدم
لتحديات الحياة كمكاجيتيا بصكرة جديدة كغير مألكفة لغيرىـ ،كىذا بدكره ينمي طرؽ فعالة في معالجة
المعمكمات التي يحصؿ عمييا المتعممكف في العممية التربكية (حيمر.)2017 ،
كتكفير البيئة اإلبداعية لممتعمـ ال تعممو ما يفكر فيو كلكنيا تساعده عمى كيفية التفكير ،كما تزكده
بالدافع لكي يصبح باحثان صغي انر 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
كالمستقبؿ (إسماعيؿ كجابر.)1995 ،
كمف سمات األفراد الذيف يتمتعكف بعادة اإلبداع كالتجديد أنيـ يتعاممكف مع عدد كبير مف البدائؿ،
كيبحثكف عف أفكار جديدة غير معركفة مف قبؿ ،كيظيركف استعماالت جديدة ألشياء معركفو مدفكعيف
بدكافع داخمية ذاتية محاكليف تصكر حمكؿ لممشكبلت التي يكاجيكنيا بطريقة مختمفة كصكالن إلى
3

الجماؿ كاختراؽ المجيكؿ مف خبلؿ انفتاحيـ عمى أفكار اآلخريف ،فاإلبداع يبيف قدرة الفرد عمى رؤية
األحداث أك المشكبلت كتصكر حمكؿ ليا مف أبعاد مختمفة (الرابغي.)2015 ،
كلمدافعية أثر كبير عمى اإلبداع ،كالشخص الذم لديو دافعية داخمية كتكافرت لديو عكامؿ اإلبداع،
فتدفعو الدافعية الداخمية إلظيار العمؿ اإلبداعي الذم يستطيع عممو سكاء أكاف عمبلن فنيان أـ خطة أـ
ابتكار ،إذ يصاحب الدافعية انفعاالت كتكتر نفسي كال يستقر الفرد الذم يتعرض ليذه االنفعاالت إال
بإنجاز العمؿ اإلبداعي ،لذا يجب االىتماـ باألفراد كتنمية تفكيرىـ بطريقة عممية كتنمية دافعيتيـ
اإلبداعية (اليكيدم.)2004 ،
كبناء عمى ذلؾ ارتأت الباحثة ضركرة التعرؼ عمى التفكير العممي كعبلقتو بدافعية اإلبداع لدل طمبة
ن

الصؼ العاشر األساسي في مديرية نابمس.

 2.1مشكمة الدراسة
يشيد النظاـ التعميمي عممية تطكر كاسعة كمتسارعة ،مما يتتطمب تطكير العممية التعميمية التعممية،
كلمتفكير أثر كبير في حياة المتعمميف فيك يعمؿ عمى إنعاش عقكليـ كيدربيـ عمى مكاجية التحديات
كحؿ المشكبلت التي يكاجيكنيا ،باإلضافة إلى أنو يدفعيـ إلى مسايرة االنفجار كالتطكر التكنكلكجي
بطرؽ غير معركفة مف قبؿ ،كقد يككف لذلؾ أثر كبير في زيادة دافعية المتعمميف اإلبداعية لمخركج
بكؿ ما ىك جديد كغير مألكؼ ،كأرادت الباحثة بيذه الدراسة أف تبيف أىمية التفكير العممي كلفت
االنتباه إلى دافعية اإلبداع غير المعركفة لدل كثير مف المعمميف كالتربكييف ،كىذا ما الحظتو الباحثة
خبلؿ تحكيميا ألدكات الدراسة كبحثيا عف دراسات كمكاضيع ذات عبلقة بالمكضكع ،مما يدؿ عمى
ندرة كشح الدراسات ذات العبلقة الكثيقة بدافعية اإلبداع ،كحتى يتـ االستفادة مف ىذه الدراسة في
تدريس المتعمميف مف طمبة الصؼ العاشر كغيرىـ مف الطمبة كتطكير إمكانياتيـ كقدراتيـ الفكرية
كاإلبداعية ،ال سيما كأف الصؼ العاشر يمثؿ مرحمة انتقالية لممتعمـ مف المرحمة األساسية إلى المرحمة
الثانكية ،كفيو تحديد مصير لو يتجمى في اختياره لمتخصص الذم يرغب بو كيريده ، ،لذلؾ في تطكير
ىذه الدراسة نسعى بالتحديد لمتعرف إلى درجة التفكير العممي وعالقتو بدافعية اإلبداع لدى طمبة
الصف العاشر األساسي في مديرية نابمس.
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 3.1أسئمة الدراسة
السؤال األول :ما درجة التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس؟
السؤال الثاني :ىؿ تختمؼ درجات التفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس باختبلؼ (الجىس ،مكان المدرسة ،التحصيل في العلوم في الصف التاسع)؟
السؤال الثالث :ما درجة دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية نابمس؟
السؤال الرابع :ىؿ تختمؼ درجات دافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس باختبلؼ (الجىس ،مكان المدرسة ،التحصيل في العلوم في الصف التاسع)؟
السؤال الخامس :ما العبلقة االرتباطية بيه درجات التفكير العلمي ودرجات دافعية اإلبداع لدى طلبة
الصف العاشر األساسي في مديرية تربية وابلس؟

 4.1فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في
المتكسطات الحسابية لمتفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس تعزل لمتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في
المتكسطات الحسابية لمتفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس تعزل لمتغير مكاف المدرسة.
الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في
المتكسطات الحسابية لمتفكير العممي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس تعزل لمتغير التحصيؿ في العمكـ في الصؼ التاسع.
الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05في
المتكسطات الحسابية لدافعية اإلبداع لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية تربية
نابمس تعزل لمتغير الجنس.
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