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 :الممخص
عمى )التفكير المـنتج لدى طمبة الصف الرابع ىدف البحث إلى التعّرف 

( طالبًا 333العممي في مادة الرياضيات(؛ تكونت عينة البحث من )
وطالبة من طمبة الرابع العممي في المدارس اإلعدادية والثانوية التابعة 
لممديرية العامة لتربية األنبار في مدينة الرمادي مركز المحافظة، منيم 

( طالبة، أعّد الباحثان اختبارًا لمتفكير المنتج في 310( طالبًا، و)353)
( فقرات مقالية تمثل ميارات 9( فقرة، منيا )33مادة الرياضيات من )

( فقرة موضوعية 55التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة(، و)
تمثل ميارات التفكير الناقد )التفسير، فرض االفتراضات، تقويم الحجج، 

االستنتاج(، وقد تحققا من خصائصو السيكومترية، وبعد تطبيق االستنباط، 
االختبار عمى العينة أظيرت النتائج: أن مستوى التفكير المنتج لدى طمبة 
الرابع العممي في مادة الرياضيات ضعيف، وتوجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات الطمبة في اختبار التفكير المنتج في مادة 
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Abstract: 

The aim of the research is to identify (productive 

thinking among fourth-grade students in mathematics); 

The research sample consisted of (333) male and female 

students from the fourth scientific students in the middle 

and secondary schools of the General Directorate of 

Anbar Education in the city of Ramadi, the governorate 

center, of whom (153) male and (180) female students, 

the researcher prepared a test of productive thinking in 

mathematics from ( 34) paragraphs, including (9) essay 

paragraphs representing creative thinking skills (fluency, 

originality, flexibility), and (25) objective paragraphs 

representing critical thinking skills (interpretation, 

imposing assumptions, evaluating arguments, deduction, 

conclusion), and verified its characteristics. 

Psychometrics, and after applying the test to the sample, 

the results showed: that the level of productive thinking 

among students of the fourth scientific in mathematics is 

weak, and there are statistically significant differences 

between the mean scores of students in the productive 

thinking test in mathematics in the gender variable 

(males, females) in favor of male students. 
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 الفصؿ األوؿ: التعريؼ بالبحث:
 :The Problem of the Research مشكمة البحث

التحصيل إن كل من ييتم بمادة الرياضيات يؤكد عمى وجود عالقة ارتباطية قوية بين 
ضربًا من ضروب التفكير المجرد الذي يعتمد  فيي، خاصةوالقدرة عمى التفكير بصورة  يافي

دراك العالقات  العميق أسموب في التفكير أساسُو الفيمو الرموز بداًل من المحسوسات، عمى  وا 
؛ وال يخفى عمى العاممين في العممية التعميمية انخفاض مستوى تحصيل الطمبة واالستدالل

ائق المتّبعة في تدريسيا، إذ ال تستثير وتفكيرىم في مادة الرياضيات، وقد يعود ىذا إلى الطر 
حماسيم لدراستيا بل تثير فييم الرتابة والممل، وال تمكنيم من التعامل بصورة جيدة مع األعداد 
والعمميات عمييا، واستخدام الطرائق الروتينية والتقميدية في حل التمارين والمسائل دون فيم؛ 

 (.2018:21الشمري،وعدم إثارة تفكيرىم في التدريس. )الكبيسي و 
ومن خبرة أحد الباحثيِن الكبيرة في تدريس الرياضيات في مدارس التعميم العام، وعن 
طريق إلقاءه محاضرات لمدرسي الرياضيات ومدرساتيا في قسم اإلعداد والتدريب في المديرية 
العامة لتربية األنبار والمقاء بمجموعة من مشرفي المادة االختصاص والتحاور معيم 
بخصوص نسب النجاح في المادة لمطمبة عامة وطمبة الرابع العممي خاصة فقد أكدوا عمى 
انخفاض مستوى التحصيل وافتقارىم إلى تذكر أساسيات في الرياضيات سبق دراستيا، وقمة 
مستوى معرفتيم العممية الرياضياتية وفي ربط الرياضيات بالعموم األخرى، وقمة قدرتيم عمى 

منيا المالحظة والترتيب والمقارنة وتحديد العالقات؛ وىنا وّجو الباحث سؤالين ميارات التفكير 
 ( سنوات: 5( مدرسًا ومدرسة لدييم خبرة في التدريس أكثر من )20إلى )

 تدريسؾ لمادة الرياضيات ؟عف طريؽ  المنتج. هؿ تهتـ بتنمية مهارات التفكير 1
 وضح ذلؾ:

بارة عن لف ودوران، بأن تنمية التفكير ع )كال( والتوضيح كانت أغمب اإلجابات
الرياضيات كبير يحتاج  حتوىذلك، وأن مإلجراء فر الوقت الكافي ايتو  يحتاج وقتًا طوياًل، وال

في إتقان العمميات الحسابية  عيفبعض الطمبة ضمستوى إلى وقت طويل إلكمالو، وأن 
 المنتج. األربع فكيف ننمي لدييم التفكير

 حسب عممؾ ؟ المنتجمهارات التفكير  ما. 2
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لم  ( منيم%95، وكان )األوللمسؤال  تسويفيمالباحث ىذا السؤال لمتأكد من  َعَرض
يساعدون الطمبة عمى تنمية التفكير س، فكيف المنتجتكن لدييم معرفة عن ميارات التفكير 

  المنتج !
لدى الطمبة في مادة ىنا زادت إثارة الباحثان في البحث عن قياس التفكير المنتج 

( فقرات موضوعية تمثل أربع ميارات من ميارات التفكير المنتج إلى 4الرياضيات، ثم وّجو )
( طالبًا وطالبة من طمبة الرابع العممي اختيروا عشوائيًا من مدرستين ثانويتين، وأظيرت 30)

مثل المادة التي ( منيم لم يتمكنوا من النجاح، عممًا أن الفقرات ت%90النتائج: أن نسبة )
 درسوىا في المرحمة المتوسطة وتقيس مستويي التذكر والفيم.

ىنا زاد إحساس الباحثاِن بوجود مشكمة تتمثل في ضعف التفكير المنتج لدى طمبة 
الرابع العممي، وعميو البّد من إجراء دراسة لمتعّرف عمى مستوى التفكير المنتج لدى الطمبة في 

 دت مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال اآلتي:مادة الرياضيات؛ وقد تحد
 ما التفكير المنتج لدى طمبة الصؼ الرابع العممي في مادة الرياضيات ؟ 

 : The significance of the researchأهمية البحث
وتجددىا بصور مستمرة  اإلنسانيةرف اكمًا وكيفيًا لممع ليوم تطورًا ىائالً العالم ا يشيد

 ألنلم تعيد البشرية من قبل، ولم يعد يكفي أن تزود المدارس طالبيا بالمعارف والمعمومات، 
معمومات في عمم معين أو في مادة معينة؛ وذلك كل المن غير الممكن تحقيق تعمم الطالب 

دم العممي المدرسة لتحقيق أىدافيا من ناحية، وبسبب التق تحتاجوبسبب ضيق الوقت الذي 
الذي يحث المدرسة أن ُتعنى عناية خاصة بتعمم  األمروالتطور التكنولوجي من ناحية أخرى، 

يمثل فيما يحفظ ويستوعب من المواد  طالبيا عمميات التفكير، فأساس نجاح جيل اليوم ال
الدراسية، بل في تعممو طريقة فكرية صحيحة تجعمو يفكر في أي موضوع أو مشكمة تفكيرًا 

 (.2017a:395-394)الزىيري،يًا وموضوعيًا ويضيف حمواًل جديدة لتمك المشكالت.عمم
وتعد الرياضيات إحدى المواد الدراسية الميمة في مراحل التعميم العام، وىي طريقة 
لمبحث تعتمد عمى المنطق والتفكير العقمي المنطقي، وعمم من إبداع العقل البشري، وأبرز 

لسرعة البديية وسعة الخيال ودقة المالحظة؛ فيي إحدى األسس خاصية فييا أّنيا مستخدمة 
الميمة لكل تعمم مستقبمي، ففي أنماطيا ومياراتيا وقوانينيا ومفاىيميا المتعددة ما يؤثر في 
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كل عممية التعميم، وفي كّل المجاالت الدراسية، بل وتؤثر في الحياة ككل، وأصبح أحد 
 (.a:33 2018أنواعو.)الزىيري، أىدافيا الرئيسة تنمية التفكير بشتى

فالتفكير عممية بحث عن معنى في مواقف مختمفة، ويكون ظاىرًا أو مخفيًا، ويتطمب 
معانًا في مكونات تمك المواقف التي يمر  من الفرد لمتوصل إليو تأماًل وا 

 (.2016:25بيا.)البرقعاوي،
 مواقف بعدةالحياة تتمثل وبما ان  ،من البناء المعرفي لألفراد التفكير المنتج جزء ويعد

ة، مياري، معرفيةسواء كانت بما يمتمكو من خبرات  وتدفعو لمواجيتياليا الفرد يتعرض 
إلى لألىداف التي يسعى  عممية تغيير تحقيقاً  ينتج عنيا فإنوذاتية  وأاجتماعية 

 (.2009:239انجازىا.)الزيات،
إن عممية توظيف التفكير المنتج في التعميم واالىتمام بو يؤدي إلى فيم أكثر عمقًا 
لممحتوى المعرفي، وينقل عممية اكتساب المعرفة من نشاط عقمي خامل إلى نشاط عقمي وىاج 
يساعد عمى استيعاب أفضل لممحتوى وربط عناصره بعضيا مع بعض، والخروج بنتائج وأفكار 

ساعد الفرد في حل كثير من المشكالت وتجنب الوقوع في األخطار نتيجة جديدة أكثر دقة، وي
لما يقوم بو من استدالالت وتحميل ويفسح المجال لممارسة طرح األفكار والحمول لممشكالت 

 (.12-2019:13التي تواجيو وتوسيع آفاقو .)رزوقي ومحمد وداود، 
ن  ىما التفكير  العميا التفكيريارات منوعين من يتمثل بنتج الم ركيلمتفَ  ساسالمبدأ األوا 
فضل الخيارات أالتفكير بشكل ابداعي لتوليد  في البداية يتم إذ ،الناقدالتفكير االبداعي و 

األنسب واألفضل ىذه الخيارات والحمول واختيار  لتقييم ناقدالتفكير بشكل ثم والحمول الممكنة، 
 (Thinkx,2012 :2)منيا 

اميكية التفكير المنتج ىي التناوب المستمر بين التفكير يرى الباحثان مما سبق إن دين
االبداعي والتفكير الناقد، فاإلبداعي يولد أفكار جديدة ومتنوعة وغير مألوفة والناقد انتقائي 
يغربل ويصف األفكار التي ولّدىا التفكير اإلبداعي لتحديد أفضل األفكار لمزيد من التطور، 

ن اختيارىما إذن التفكير المنتج ال يحتاج إ لى سنوات إلنشاء أفكار تستحق االستكشاف؛ وا 
مرحمة االعداد ألنيا  لطمبة الرابع العممي )المرحمة اإلعدادية( بوصفيا مرحمة ىامة في حياتيم

بإعدادىم معرفيًا االىتمام لذا من الضرورة  الجامعيالتعميم  قادمة ىي مرحمة لمرحمة التييئةو 
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 لتيا لمناسبةا بميارات التفكير وتزويدىم مستقبالً  المعرفة من القادمة المراحل ليواجيوا ذىنياً و 
 .بالمستقبل الحياة مواقف مواجية عمييم تسيل أن شأنيا من

 أىمية البحث في: كمنت عما سبق ذكرهفضاًل 
. مواكبتو لمتوجيات التربوية الحديثة في االعتناء بدراسة موضوع التفكير وعّده من 1
االستراتيجية لمعممية التعميمية، إذ أصبح معظم اىتمام التربية الحديثة منصبًا عمى األىداف 

 تمّكن المتعمم من التفكير ومياراتو.
. ال توجد دراسة سابقة )عمى حد عمم الباحثان( في البيئة العراقية ىدفت إلى قياس 2

 التفكير المنتج لدى طمبة الرابع العممي في مادة الرياضيات.
الباحثان لمكشف عن مستوى طالب  وادة من اختبار التفكير المنتج الذي سيبني. اإلف3

 الصف الرابع العممي.
ييدف البحث إلى التعّرف  : The Aim of the Research أهػػداؼ البحث

  عمى:
 طمبة الصف الرابع العممي في مادة الرياضياتلدى  المنتجالتفكير . 1
 متغير النوع )ذكور، إناث(. وفق ي التفكير المنتجداللة الفروق ف. 2

 يقتصر البحث عمى: :The Scope of the researchحدود البحث 
 طمبة الصف الرابع العممي. . الحدود البشرية:1
 م.2021-2020الفصل األول من العام الدراسي  . الحدود الزمانية:2
( لمبنين والبنات المدارس اإلعدادية والثانوية )الدراسة الصباحية . الحدود المكانية:3

 التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة األنبار في مدينة الرمادي مركز المحافظة.
 :Defining termsتحديد المصطمحات 

   عّرفه كؿ مف: : Productive Thinking التفكير المنتج 
عممية عقمية ينتج عنيا حمول أو أفكار تخرج (: Sternberg,1992. ستيرنبرج )1

اإلطار المعرفي الذي لدى الفرد المفكر، أو البيئة التي يعيش فييا وينشأ عنيا ناتج جديد عن 
لما يحدث من تفاعل بين الفرد بأسموبو الفريد في التعامل وما يوجد في بيئتو ويواجيو.)رزوقي 

 (.2019:12ومحمد وداود،
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ر نوع من التفكير يجمع بين ميارات التفكي(: Hurson,2008. هاريسوف )2
 (.Hurson,2008:45اإلبداعي والتفكير الناقد ويوظفيما إلنتاج أفكار جديدة.)

أداة منيجية عممية تجمع بين ميارات كل من (: 2019. رزوقي ومحمد وداود )3
تنظيم الذات والتفكير االبتكاري والتفكير الناقد، ويتعامل الفرد من خالليا بجودة عالية ونوعية 

تساعده في الوصول عمى نواتج جديدة تخرج عن المألوف.)رزوقي مع ما يواجيو في بيئتو و 
 (.2019:15ومحمد وداود،

مجموعة عمميات عقمية تتمثل في اشتراك ميارات نمطين من  التعريؼ النظري:
بداعية جديدة  التفكير ىما )التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي( ليوّلد لدى الفرد أفكارًا ناقدة وا 

 بعيدًا عن المألوف.
قدرة طمبة الصف الرابع العممي عمى إجراء مجموعة عمميات  التعريؼ اإلجرائي:

ي ميارات )الطالقة، واألصالة، والمرونة، وتقويم الحجج، والتفسير، عقمية رياضية تتمثل ف
 واالستنباط، واالستنتاج، واالفتراضات(، ويقاس بالدرجة التي يحصمون عمييا عن طريق

 ان.فقرات االختبار الذي أعّده الباحث نع مإجابتي
 الفصؿ الثاني: إطػػار نظري ودراسات سابقة:

 :Theoretical Framework أواًل: إطار نظري
إن تحديد اإلطار النظري لمبحث وكتابتو ضرورة عممية أساسية يحتاج إلييا الباحث 
لمعمم بيا ليتمكن من إعداد بحث عممي لو أىداف وفروض عممية يكون لتحقيقيا أثر في 

ات بحثو، البناء المعرفي، كونُو ُيمثل اأُلسس والقواعد التي يستند إلييا الباحث في معظم إجراء
وعمى الباحث في كتابتو أن يوضح موضوعات بحثو بمغة صحيحة وسيمة بعيدًا عن اإلسياب 

يتجافي عن التكميف والتّصنع، وأن يتقيد فييا بمنطمق العمم ويتجاوز عن دوافع  والركاكة و
العاطفة الجامحة ومممات الخيال البعيد ممتزمًا اإليجاز الوافي بالغرض متحاشيًا اإلسياب 

(؛ وسيتطرق الباحثان إلى موضوع 2017c :448-447الممل والتكرار المضر.)الزىيري، 
 ؛ وفيما يأتي عرض ذلك: Productive Thinkingالتفكير المنتج 

    : Productive Thinkingالتفكير المنتج 
( أول من اشار إلى التفكير المنتج في كتابو الذي Frihtemer,1945ُيعد فرتيمر )

نشر بعد وفاتو باسم "التفكير المنتج" والذي قد تكون لو صمة مباشرة بمجال التعميم، وقد 
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الستبصار البسيط إلى تحميل عمميات التفكير التي تنطوي عمييا ُاستخدم أمثمة تتراوح بين ا
الوصول إلى لب المشكمة وفيم البيئة التركيبية لمموقف وتحقيق التبصر لكي تصبح القضية 

 (.2007:222المطروحة ذات معنى وداللة.)عبد اليادي،
 ( أن التفكير المنتج يبدأ من الفيم العميقFrihtemer,1945وأوضح فرتيمر ) 

لييكمية المشكمة التي سوف تساعد في اقتراح خصائص اساسية لحميا حاًل حقيقيًا ومناسبًا 
 (.Erika,2015:8لالحتياجات الجوىرية لممشكمة.)

 من ينطوي عمى االنتقال إذالذي يتم تطبيقو فيو، ويتناسب التفكير المنتج مع الوضع 
األساسية الى والخصائص  مبيمة من السمات البعض القضايا  فيو االرتباك أحالة الحيرة 

 ىوجوىر العممية وأن ، ومناسبة معاً  ةحالة جديدة فييا كل شيء حول قضية واضحة منطقي
لى مفردات مفيومة إاالنتقال من مفردات ال معنى ليا اي الييكمية،  وأعادة التنظيم إنوع من 

 .(Werthehmer,1996 :4-5واضحة.)وداللة ذات معاني 
تتمثل الحياة بمجموعة من  إذ ،فرادالمنتج جزءًا من البناء المعرفي لأل كيروالتف

و ميارية، أالمواقف التي يتعرض ليا الفرد ويواجييا بما يمتمكو من خبرات سواء كانت معرفية 
حداث التغيير في تمك المواقف تحقيقًا لألىداف إلى إاجتماعية، ثقافية وذاتية كل ذلك يدفعو 

 (.2009:239.)الزيات،ياليإالتي يسعى 
ىناك اتفاق واسع بين المربين التربويين عمى أىمية االبتكار واإلبداع في المؤسسات و 

داة منيجية عممية تتضمن أمما دفعيم إلى التأكيد عمى استخدام التفكير المنتج كونو  ،التعميمية
يا الفرد لمسيطرة عمى ميارات تفكير عميا تتمثل بميارات التفكير الناقد واالبداعي يتعامل مع

 (Barton, et.al, 2016:2.المواقف الحياتية المختمفة والقدرة اإلبداعية عمى حل المشكالت
).  

 :المنتج التفكير فّسرت نظريات
 ىناك نظريات فّسرت التفكير المنتج منيا:

 يتعمق المنتج التفكير أن النظرية ىذه أظيرت :Tyler Theoryتايمور  نظرية . 1
يجاد بالمشكمة اإلحساس عمى الطالب ومساعدة االبداعي والتفكير باألبداع  ليا الحل وا 

 ىو المنتج التفكير عممية من الرئيس فاليدف المحيط بو، العالم مع التكيف عمى ومساعدتو
( Schlichter & Palmer,1993" )وبممر شمختر" توصي كما األفكار، وتوليد التفكير
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 تحقيق إلى يؤدي الذي المنتج بالتفكير يتمثل الذي المتشعب التفكير المباشر التعميم بإتباع
 بأربعة يقوموا أن عمييم بأن الطمبة ويتعمم المتنوعة والميمات بالواجبات القيام في النجاح

 اعتيادية، غير بأفكار متنوعة، التفكير بأفكار عديدة، التفكير التفكير بأفكار أشياء ىي:
التفكير  ميارات تطبيق عمى الطمبة تحفيز لممدرسين أفضل، ويمكن ميالجع لألفكار أضف
ثارتيا الطمبة عمى األسئمة طرح عن طريق السابقة المنتج  التفكير ميارات ميارة من لكل وا 
  المنتج.

 من عميو الحكم يمكن أدبياً  أم عممياً  أكان سواء االبداعي اإلنتاج إن" ماكينون" ويرى
مكانية والمالئمة، الجدة، ىي أساسية متطمبات ثالثة تحقيقو حيث  ىذا ويتمثل التطوير، وا 
 رفض أو قبول خالليا من يمكن التي اليامة األسس عن الكشف في المكونات من النوع
 االبداعية األعمال لتقييم مواصفات المجال ىذا في الباحثين من كثير إذ حدد االبداعي المنتج
 مالءمتيا. ومدى أصالتيا حيث من

يرى أصحاب ىذه النظرية أن التفكير  :Insight Theory. نظرية االستبصار 2
يبدأ من مشكمة ما وأن حل أي مشكمة يحتاج إلى تفكير مسبق وأن يأخذ الكل بعين االعتبار 
أما األجزاء فيجب تدقيقيا في ضمن إطار الكل، ويرى )فرتيمر( أن التفكير يتألف من 

التوافق والتحديد بيذه  التصور والسمات البنائية اإلدراكية والمستمزمات البنائية وعن طريق
المستمزمات سيتطمب تغير الموقف باتجاه التطورات البنائية عمى النظر والتعامل بشكل بنائي 
مع الفجوات واالضطرابات والحاالت السطحية والتمعن بالعالقات البنائية الداخمية المتالئمة 

 عن أجزاءه المتعددة والحالة برمتيا فضالً  توغير المتالئمة منيا الموجودة بين االضطرابا
وعمميات التجميع والتجزئة البنائية والتعامل معيا ضمن شكميا البنائي ودورىا والمعنى 
حداث التغيرات بيا، فضاًل عن إدراك عممية النقل البنائي والييكمية السيما  الديناميكي ليا وا 

 زئة.حالة التجميع الخاصة والبحث عن الحقيقة البنائية بداًل عن تمك المتج
: من وجية نظر ىذه النظرية أن افرد يعيش  Leiven Theory. نظرية ليفيف 3

في مجال سموكي وىو ذلك الحيز الذي يتعمق بالذات وما حوليا من موضوعات تثير فيو نوعًا 
شباع حاجات ىذه  من الدافع التي ينجم عنيا توترات تبقى مستمرة إلى أن تنتيي بإكمال وا 

لمنتج ينبع من االستجابة إلى القوى التي يتألف منيا المجال ويعتمد عمى التوترات، فالتفكير ا
 مجموعة من العوامل بعضيا داخمي في الشخص نفسو وبعضيا اآلخر خارجي.
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 (.88-2019:90)رزوقي ومحمد وداود،  
 مكونات التفكير المنتج:

العممية الربوية أشارت االتجاىات التربوية الحديثة إلى تأكيد أىمية التفكير المنتج في 
وتكمن أىميتو لكونو يجمع بين أكثر من نوع من أنواع التفكير ذات الفاعمية والدور الناجح في 
ن المبدأ األساس لمتفكير المنتج يعتمد عمى نوعين من التفكير ىما  العممية التربوية، وا 

لممكنة ثم التفكير اإلبداعي والناقد، إذ يتم أواًل التفكير بشكل إبداعي وتتولد أفضل الحمول ا
(؛ وعميو يتكون التفكير Thinkx,2012:2بشكل ناقد لتقييم ىذه الحمو واختيار أفضميا.)

 المنتج من:
 :Creative Thinking أواًل: التفكير اإلبداعي 

والحضاري الذي نعيشو اليوم ىو ثمرة لجيود  يلما كان التقدم العممي والتكنولوج
مضنية لمعديد من المبدعين، فإن العمل عمى استمرار ىذا التقدم مرىون بتفجير المزيد من 
الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى األفراد؛ إذ إّن ىذا التقدم يتمخض عنو مشكالت في شتى 

لتي تحتاج إلى حمول إبداعية ال تتأتى مناحي الحياة، االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، وا
إال من خالل إعداد الفرد أّنى كان موقعو لمواجية مثل ىذه التحديات؛ لذا فإن االىتمام بتربية 
اإلبداع يعد ىدفًا أساسيًا من أىداف المؤسسات التربوية بدءًا باألسرة ومرورًا برياض األطفال، 

مى اإلبداع، السيما المؤسسات التجارية فالمدرسة، فالجامعة، فالمؤسسات التي تحرص ع
(؛ فاإلبداع عممية خاصة بتوليد منتج فريد وجديد بأحداث 2017a:505والعسكرية.)الزىيري،

تحول من منتج قائم، ىذا المنتج يجب أن يكون فريدًا بالنسبة لممبدع، وأن يحقق محك القيمة 
ى الفنون واآلداب والعموم لكن والفائدة واليدف الذي وضعو المبدع وال يشتمل اإلبداع عم

 (.2019:142اإلبداع واألصالة يعبر عنيا في جميع مظاىر الحياة.)التميمي والخيكاني،
 مهارات التفكير اإلبداعي:

 من ميارات التفكير اإلبداعي:
ىي القدرة عمى إنتاج أو توليد عدد كبير من األفكار الجديدة : Fluency. الطالقة 1

لى القدرة عمى استخدام إلة أو مشكمة ما نيايتيا حرة ومفتوحة مثمما تشير أوالصحيحة لمس
و السرعة أفكار التي يتم استدعاؤىا مخزوننا المعرفي عندما نحتاجو فيي تتضمن تعدد األ

التي يتم بيا استدعاء استعماالت ألشياء محددة ، وسيولة األفكار وتدفقيا وسيولة توليدىا، 
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(؛ فمثاًل 2019:142.)العتوم والجراح وبشارة،تمثل الجانب الكمي لإلبداعومن ثمَّ فإن الطالقة 
يطمب المدرس من الطالب أن يكتبوا أكبر عدد ممكن من العالقات التي يمكن أن تتكون بين 

 .{     }   {     }  المجموعتين 
ىي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست من نوعية  :Flexibility. المرونة 2

لى نوع آخر عند االستجابة لموقف إر المتوقعة عادة، والتحول من نوع معين من الفكر األفكا
معين، أي أنيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقف، فيي عكس الجمود الذىني 

(Mental Rigidity.وتمثل الجانب النوعي لإلبداع )،(؛ فمثاًل يطرح 2017:168)الطائي
الطالب وىو يوجد متجر لمدراجات اليوائية )ثنائية وثالثية العجالت( المدرس سؤااًل عمى 

( عجمة، كم عدد الدراجات ثنائية العجالت والدراجات ثالثية العجالت 80عددىا الكمي )
الموجودة في المتجر؟ فّكر بأكثر من طريقة لمحل. وىنا يمكن لمطالب التفكير في الحل 

المعادالت؛ ويتبين أن عدد الدراجات الثنائية العجالت بطرائق: االستدالل، التخمين، بنظام 
 (.20(، وعدد الدراجات الثالثية العجالت )10)

ىي قدرة الفرد عمى اآلتيان بشيء جديد عمى  :Originality. األصالة أو الجدة 3
المستوى الذاتي لمفرد في مكان وزمان محددين، وتستخدم من أجل التفكير بطرائق واستجابات 

من أكثر الخصائص ارتباطا  (، وىي2017b:430؛)الزىيري،دية أو فريدة من نوعياغير عا
يتميز  جديداً  إنتاجاً فيي تعني أن يبتكر بالفعل  نفسو، لإلبداعوأنيا مرادفة  اإلبداعيبالتفكير 

 ؛ وىناك ثالثة بدائل كمحكات لألصالة ىي:بالجودة والندرة
أن تكون االستجابات نادرة من الوجية اإلحصائية، أي قميمة التكرار بين المجموعة  أ:

 التي ينتمي إلييا الفرد.
 أن تكون االستجابات ذات ارتباطات بعيدة بالمواقف المثيرة، أو غير مألوفة. ب:
أن تتصف بالميارة في ضوء معيار ما، كأن يكون رأي المحكمين.)سويدان  ج:
(. فمثاًل يطرح المدرس سؤااًل عمى الطالب وىو كيف يمكن توزيع 2018:347والزىيري،

( أشخاص، بحيث يممك الشخص األول نصفيا، والثاني ثمثيا، والثالث 3( سيارة عمى )17)
تسعيا، من دون تجزئة لمسيارة ؟ وىنا سيكون حل واحد فقط وىو أن نضيف سيارة إلى 

(، 6(، وثمثيا )9ثم يكون نصف السيارات )(، 18المجموع الكمي لمسيارات ليصبح عددىن )
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( سيارة بعد 17(، وتبقى سيارة واحدة نخرجيا من المجموع الذي أصبح مرة أخرى )2وتسعيا )
 تقسيمين.

 :Critical Thinkingثانيًا: التفكير الناقد 
يعد التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير تعقيدًا نظرًا الرتباطو بسموكيات عديدة 
كالمنطق وحل المشكالت وارتباطو الوثيق بالتفكير المجرد والتفكير التأممي من حيث تشابو 

يذا النوع من التفكير لعمماء النفس والتربية اىتمامًا واضحًا  أظيرالعديد من الخصائص، كما 
بيذا النوع من  واضحاً  بدأ االىتمام إذ ،في عممية التعمم والقدرة عمى حل المشكالت واتنعكاسال

التفكير في السنوات االخيرة في مجاالت التعميم المختمفة من مرحمة ما قبل المدرسة حتى 
 (.2019:71،الجراح وبشارةمرحمة التعميم الجامعي. )العتوم و 

يعد من متطمبات قدرة الفرد عمى مواجية  ( أن التفكير الناقد2015وذكر عطية )
تحديات الحياة وتعقيداتيا التي تزايدت وتزايدت تداعياتيا في عصر العولمة وتطور وسائل 
االتصال وتقنياتيا وتعدد االتجاىات االجتماعية والتعميمية والسياسية والعممية وما يتصل بيا 

لتمحيص والتشخيص واتخاذ من ايديولوجيات ودعايات وتنظيمات تستدعي التفحص وا
صدار ا  المواقف والقرارات وفرز الصحيح من الخطأ وكشف المغالطات و 

 (.2015:151.)عطية،االحكام
 مهارات التفكير الناقد:

 من ميارات التفكير الناقد:
تتمثل في قدرة المتعمم عمى معرفة العالقات بين  :Interpretation. التفسير 1

ائج مستمدة منيا، بحيث يمكن أن يحدد ما إذا كانت ىذه النتائج ممي عميو ونتوقائع معينة تُ 
فمثاًل عند عرض (؛ 2019:101تتبع بدرجة معقولة الوقائع المعينة أم ال.)التميمي والخيكاني،

(، 3= 12×4ويخبره أن ىذا الناتج صحيح ألن )( 3 =4÷12المدرس لمطالب عممية القسمة )
= كمية غير معروفة(، وال معنى ليا في األعداد الحقيقية،  0÷12ولكن كيف يفّسر لو أن )

 ( ال نجد عدد حقيقي يحقق ىذه المعادلة.  =12؟× 0 نستطيع تفسير ذلك بقولنا أن )
ىي شيء أو نتيجة مسّمم بيا في ضوء حقائق معينة أو . فرض االفتراضات: 2

ب ان يقدم افتراضات مقدمات، وفييا يعرض لمطالب موقف أو حقائق، والمطموب من الطال
 (؛ فمثاًل عند سؤال المدرس الطالب:2018b:169في ضوء ما ورد في الموقف. )الزىيري،
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( عمى سبيل 0( أو )1ما العدد الذي عند تربيعو يصغر؟؛ عندما يفكر الطالب بالعدد )
االفتراض يكون الجواب خطأ الن مربعيما نفس العدد وليس أصغر، وعندما يفكر الطالب 

السالب، يكون الجواب خطأ ألن المربع سيكون موجب ومن ثم أكبر من العدد وليس  بالعدد
أصغر، وحين يفكر الطالب بالكسر مثاًل: النصف يكون مربعو ربعًا وبيذا يكون االفتراض 

)صحيحًا، أي  
 

 
)
 
 
 

 
. 

:ىو التفكير الذي يستخمص نتيجة من مقدمتين أو  Deductionاالستنباط  .3
أكثر، وتوجد عالقة بين ىذه المقدمتين أو النتيجة؛ ويتكون كل موقف من عبارتين )مقدمتين( 
وتعد صحيحة في كل األحوال، تمييا عدة نتائج مقترحة، والمطموب من الطالب الحكم أي 

 فمثاًل: (.2018b:167استنباط نتيجة مرتبة من المقدمتين. )الزىيري،
يسمى العدد بالعدد التام إذا كان مجموع عواممو )ما عدا العدد نفسو(=  :1مقدمة
 العدد نفسو .

 . 6ومجموع ىذه العوامل = 2,3, 1=  6: عوامل العدد 2مقدمة
 ىو عدد تام. 6من خالل المقدمتين السابقتين يمكن استنباط إن العدد 

لتي عن طريقيا يمكن التوصل إلى ىي القدرة ا: Conclusion. االستنتاج 4
التوصل إلى نتائج معينة اعتمادًا عمى استنتاجات معينة بناء عمى حقائق وبيانات مقدمة؛ أي 

أساس من الحقائق واألدلة المناسبة الكافية، أي أنو يحدث عندما يستطيع الطالب ربط 
حكمًا معينًا ُيفّسر بو  مالحظاتو ومعموماتو عن ظاىرة ما بمعموماتو السابقة عنيا، ثم ُيصدر

 فمثاًل: (؛2018b:140ىذه المالحظات. )الزىيري،
 عدد زوجي  4عدد فردي =  3عدد فردي +  1
 عدد زوجي   8عدد فردي =  5عدد فردي +  3
 عدد زوجي  12عدد فردي =  7عدد فردي +  5

 مف خالؿ األمثمة السابقة بإمكاف الطالب وبتوجيه مف المدرس أف يستنتج أف : 
 عدد فردي + عدد فردي = عدد زوجي 

العممية العقمية التي يميز بيا الفرد من خالليا بين الحجج القوية . تقويـ الحجج: 5
والضعيفة بناء عمى أىميتيا وصمتيا بالموضوع المقدم؛ فمثاًل: إذا طرح المدرس السؤال اآلتي: 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)3333 ) 
 

ألن عمى سبيل فيكون الجواب كال، ( ؟. x > 5( ىل بالضرورة أن يكون )x  >3إذا كان )
 ( . 5( ليست أكبر من )4( ولكن )3( أكبر من )4المثال )

 :Previous Studiesثانيًا: دراسات سابقة 
أجريت الدراسة في فمسطين، وىدفت إلى التعرف عمى  (:2016. دراسة )األسمر،1

لممرحمة األساسية تحديد مهارات التفكير المنتج المتضمنة في محتوى مناهج الرياضيات )
(؛ اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميل، العميا ومدى اكتساب طمبة الصؼ العاشر لها

وشممت العينة األمثمة واألنشطة والتمارين والمسائل والتعميمات الواردة في محتوى منياج 
 ( طالباً 110الرياضيات لمصفوف الثامن والتاسع والعاشر األساسية، كما اشتممت عمى )

وطالبة من طمبة الصف العاشر األساسي بمدينة رفح؛ وقد أعّدت الباحثة اختبارًا لمتفكير 
( لميارات التفكير الناقد )االستنتاج، والتنبؤ باالفتراضات، 25( فقرة، منيا )35المنتج من )

( لميارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، واألصالة، 10وتقويم المناقشات، والتفسير(، و)
نة(، وقد تحققت من خصائصو السيكومترية، وبعد تطبيق االختبار عمى العينة، أظيرت والمرو 

نتائج عدة منيا: أن أداء أفراد العينة الختبار ميارات التفكير المنتج في الصف العاشر 
األساسي جاء ضعيف ودون المستوى المقبول، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

نتج يعزى لمنوع االجتماعي، وتوجد فروق دالة إحصائيًا في التفكير مستوى ميارات التفكير الم
الناقد تعزى لصالح الذكور، في حين توجد فروق دالة إحصائيًا في التفكير اإلبداعي تعزى 

 (.2016لصالح اإلناث.)األسمر،
أجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية، وىدفت  (:2018. دراسة )الشهري،2

مهارات التفكير المنتج الرياضي السائدة بالمرحمة المتوسطة ومستوى عمى )إلى التعرف 
(؛ اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي اكتسابها لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط

وطالبة في الصف األول المتوسط في مدينتي أبيا ( طالبًا 786والمسحي، وتألفت العينة من )
( لميارات التفكير 12( فقرة، منيا )24لمتفكير المنتج من ) وجازان، ثم أعّد الباحث اختباراً 

( لميارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، 12الناقد )التفسير، التبرير، الستنتاج، االفتراض(، و)
واألصالة والمرونة(، وقد تحقق من خصائصو السيكومترية، وبعد تطبيقو عمى العينة أظيرت 

( وىو أقل من المستوى %40.71ليذه الميارات كان ) النتائج: أن مستوى اكتساب العينة
المقبول تربويًا، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في ىذه الميارات يعزى لمنوع االجتماعي 
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لصالح الطالب، ونوع اإلدارة لصالح إدارة التعميم بأبيا )عدا التفكير اإلبداعي ال يوجد فروق 
ردية موجبة بين مستويي اكتساب العينة لميارات إحصائيًا(، وتوجد عالقة ارتباطية ط دالة

 (.110-129: 2018التفكير الناقد واإلبداعي في الرياضيات.)الشيري،
جراءاته:  الفصؿ الثالث: منهجية البحث وا 

إن منيجية البحث ُتشير إلى إجراءات الباحث وطريقتو التي سيتبعيا  :منهجية البحث
شتيا، وعميو فإنيا عنصر رئيس من عناصر البحث في جمع البيانات ومن ثم تحميميا ومناق

عمى (؛ واتبع الباحثان منيج البحث الوصفي الذي يرّكز 2018:135التربوي.)الجابري،
وصف الظواىر عن طريق جمع البيانات عنيا ومحاولة تفسيرىا وتحديد العالقات بين 

التوصل إلى قرارات عناصرىا أو الظواىر األخرى بعد جمع المعمومات وتنظيميا وتحميميا و 
 (.2019:261وتوصيات واستنتاجات حوليا.)المنيزل والعتوم،

يقصد بو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون  :مجتمع البحث
 (؛2018:337موضوع مشكمة البحث، وقد يكون أفرادًا أو أنشطة تربوية أم عممية.)الجابري،

الصف الرابع العممي في المرحمة اإلعدادية البالغ عددىم بطمبة  )*(تحدد مجتمع البحث الحالي
( 1350في حين كان عدد اإلناث ) %45.80)( بنسبة )1141(، وكان عدد الذكور)2491)

 (%54.20بنسبة )
ىي جزء من المجتمع يتم اختيارىا من مجتمع معين، ويفترض أن  :عينة البحث

يكون االختيار وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل 
من  ( طالبًا وطالبة2491من ) ألفبما إن مجتمع البحث ت (؛2017:131صحيحًا.)محجوب،

وعة مختصين في )عينة كبيرة(، تم اختيار عينة البحث بعد استشارة مجم الرابع العمميطمبة 
العموم التربوية والنفسية وفق معادلة )ستيفن ثامبسون( في تحديد العينات من مجتمعات كبيرة 

( 180( طالبًا، و)153( طالبًا وطالبة، بواقع )333نسبيًا؛ وعميو تألفت عينة البحث من )
 طالبة.

من الباحث تتطمب عممية جمع البيانات ألغراض التقويم والبحث العممي : البحث ةأدا
تحديد الوسائل واألدوات الالزمة لجمع البيانات وطرائق تبويبيا وتفسيرىا؛ ويتوقف اختيار 
الباحث ألدوات جمع البيانات عمى طبيعة المشكمة وفرضيات بحثو؛ وىي تمّكن الباحث من 

                                                 
 على البٍاوات مه قسم التخطٍط التربوي فً المدٌرٌة العامة لتربٍة األوبار. ان* حصل الباحث
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(؛ وبما أن 2019:79اختبار فرضياتو أو الوصول إلى تحقيق أىداف بحثو.)عبد المجيد،
حث الحالي التعّرف عمى التفكير المـنتج لدى طمبة الصف الرابع العممي في مادة ىدف الب

 الرياضيات، فقد تطمب ذلك توافر أداة بحث ىي:
 :Productive Thinking testاختبار التفكير المنتج 

بعد اطالع الباحثان عمى تعاريف لمتفكير المنتج واطالعيما عمى دراسات سابقة تم 
 ( فقرة توزعت في محورين:34لمتفكير المنتج تألف من )بناء اختبارًا 

( فقرات ذات أسئمة مقالية 9تألف من )المحور األوؿ: فقرات التفكير اإلبداعي: 
 توزعت بالتساوي في ثالث ميارات: )الطالقة، والمرونة، واألصالة(.

يمثل  ( فقرة ذات ثالثة بدائل،25تألف من )المحور الثاني: فقرات التفكير الناقد: 
( ميارات: )التفسير، فرض 5بديل واحد فقط اإلجابة الصحيحة، وقد توزعت في )
 ( يوضح ذلك:1االفتراضات، تقويم الحجج، االستنباط، االستنتاج(. والجدول )

 
 
 
 
 

 ( توزيع فقرات االختبار حسب نوع التفكير ومهاراته1جدوؿ )
 الفقرات عدد الفقرات المهارات التفكير

 اإلبداعيالتفكير 
 1 – 3 3 الطالقة
 4 – 6 3 المرونة
 7 – 9 3 األصالة

 التفكير الناقد
 10 – 14 5 التفسير

 15 – 19 5 فرض االفتراضات
 20 – 24 5 تقويـ الحجج
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 الفقرات عدد الفقرات المهارات التفكير
 25 – 29 5 االستنباط
 30 - 34 5 االستنتاج

  34 التفكير المنتج
ىو أبسط أنواع الصدق، ويشير إلى تقييم المتفحص  صدؽ االختبار الظاهري:

نما إلى معايير ذاتية.)األسدي  لمحتوى االختبار، وىو تقييم ال يستند إلى معايير موضوعية وا 
تحقق الباحثان من ىذا النوع من الصدق بعد عرض فقرات االختبار (؛ و 2015:185وفارس،

عمى صالحية فقراتو في قياس  عمى مجموعة محكمين يتصفون بخبرة تمكنيم من الُحكم
عمى فقرات االختبار من دون تعديل؛ إذ  ( منيم%85التفكير المنتج، وقد اتفقوا أكثر من )

( فأكثر بين المحكمين دلياًل عمى تحقيق %80( إلى أن نسبة اتفاق )Bloomأشار بموم )
 (.1983:226الصدق الظاىري لألداة.)بموم،

من أجل التأكد من وضوح فقرات  الفقرات(:التطبيؽ االستطالعي األوؿ )وضوح 
االختبار وتعميماتو والوقت المستغرق لإلجابة عنو، طّبق الباحثان االختبار عمى عينة 

( طالبًا وطالبة من طمبة الرابع العممي تم اختيارىم عشوائيًا 30استطالعية أولية بمغ عددىم )
وأن مدى الوقت تعميماتو واضحة، من مدارس مجتمع البحث؛ وقد تبين أن فقرات االختبار و 

( دقيقة، إذ تم حسابُو من 50( دقيقة، بمتوسط )55-45المستغرق لإلجابة عميو كان من )
 خالل رصد وقت انتياء إجابات جميع الطمبة.

 ىدف تحميلإن  التطبيؽ االستطالعي الثاني )عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات(:
التحميل اإلحصائي  إذ يكشفالسايكومترية،  ياصائصحقق من دقة خلتا ىو الفقرات إحصائياً 

 (؛2019:237. )عبد المجيد،لمدرجات مدى دقة الفقرات في قياس ما وضعت من أجل قياسو
( طالبًا وطالبة اختيروا باألسموب العشوائي من طمبة 400تألفت عينة التحميل اإلحصائي من )

ححت إجاباتيم ثم صُ  التخصص والنوع.مجتمع البحث من الصف )الرابع العممي( مراعيًا 
( من إجابات الطمبة في %27، واختيرت العينتين المتطرفتين العميا والدنيا بنسبة )رتبت تنازلياً 

( طالبًا وطالبة في كل من المجموعتين 108المجموعتين العميا والدنيا، وقد بمغ عدد العينة )
 ات التفكير الناقد كما يأتي:فقر ل ات وفعالية البدائللكل الفقر  ثم ُحِسَب قوة التمييزالعميا والدنيا؛ 
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لكل فقرة من فقرات التفكير  معادلة قوة تمييز انالباحث طّبق :معامؿ تمييز الفقرة* 
( في فقرات 0.28-0.67(، في حين تراوح بين )0.29-0.61)تراوح بين  قدو  اإلبداعي

إذ أن  (،0.05) جميعيا مميزة عند مستوى داللة االختبارتبين أن فقرات و  التفكير الناقد،
 عند درجة حرية (1.96) الجدولية البالغة التائية من القيمة عمىالمحسوبة أ يا التائيةقيم
(214.) 

 بين ، وقد تراوحفقرة حسب الباحثان معامل الصعوبة لكل* معامؿ صعوبة الفقرة: 
، ( لفقرات التفكير الناقد0.58-0.31)لفقرات التفكير اإلبداعي، وتراوح بين  (0.29-0.55)

فقرات االختبار  ( أنّ 2020ممحم ) ذكر، إذ ومرغوب فيياالفقرات ُتعّد مقبولة  وىذا يعني أنّ 
: 2020)ممحم، .(0.75 - 0.20) إذا تراوح مدى صعوبتيا بينومرغوب فييا تعد مقبولة 

282.) 
الخاطئة لكل فقرة من  معادلة فعالية البدائل طّبق الباحثان: * فعالية البدائؿ الخاطئة

ذوي  الطمبةموىت عددًا من فقرات اختبار التفكير الناقد وكانت النتائج جميعيا سالبة، أي أنيا 
 دون تغيير.الفقرات المستويات الضعيفة مما يدل عمى فعاليتيا، وعميو تم اإلبقاء عمى 

اء االختبار عن طريق إيجاد تحقق الباحثان من صدق بن االتساؽ الداخمي:صدؽ 
درجات طمبة عينة التحميل عالقة ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لالختبار؛ إذ تم حسب 

واستخراج عالقة ارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية  اإلحصائي
المحسوبة بين وتراوحت معامالت االرتباط معامل ارتباط بيرسون،  عمالباستلالختبار 

 (0.098( وىي دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط )0.32-0.79)
 .(398( وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )
ىو مدى االتساق بين النتائج التي ُتجمع من خالل إعادة تطبيق  ختبار:ثبات اال

األداة نفسيا عمى األفراد أنفسيم تحت الظروف نفسيا أو ظروف مشابية إلى أكبر قدر 
ألفا  ةبطريق ختبارتم حساب معامل ثبات اال(؛ و 2017c:233-232ممكن. )الزىيري،

، ث بمؤشرات جيدة حول ثبات االختبارالعوامل التي تزود الباحإحدى  التي تعد منكرونباخ 
تقيس جودة الفقرات أو المتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة أو ارتباط المفيوم فيي 

 .بالمجاالت األخرى، وتعطي تقديرًا جيدًا لمثبات في معظم الحاالت من وجية نظر الباحثين
(Ravid,2011,p196)طمبة عينة التحميل  ؛ وبعد تطبيق معادلة ألفا كرونباخ عمى درجات
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( لمتفكير الناقد، 0.91، و)(0.90اإلحصائي بمغ ثبات اختبار التفكير المنتج ككل )
الدراسات يمكن االعتماد عميو في إجراء جيد وىو معامل ثبات ، ( لمتفكير اإلبداعي0.89و)

 لتحقيق أىدافيا.
فقرة توزعت في ( 34تألف االختبار من ) النهائية: يغتهبص اختبار التفكير المنتج

 محورين:
( فقرات ذات أسئمة مقالية 9تألف من )المحور األوؿ: فقرات التفكير اإلبداعي: 

 توزعت بالتساوي في ثالث ميارات: )الطالقة، والمرونة، واألصالة(.
( فقرة ذات ثالثة بدائل، يمثل 25تألف من )المحور الثاني: فقرات التفكير الناقد: 

( ميارات: )التفسير، فرض 5الصحيحة، وقد توزعت في )بديل واحد فقط اإلجابة 
 االفتراضات، تقويم الحجج، االستنباط، االستنتاج(.

بما أن التفكير المنتج يتكون من نوعين من التفكير ىما التفكير  تصحيح االختبار:
 اإلبداعي والتفكير الناقد، وعميو اتبع الباحثان اآلتي في تصحيح كل منيما:

تم التصحيح بإعطاء الفقرة ذات اإلجابة  فقرات اختبار التفكير الناقد:أواًل: تصحيح 
عطاء صفر )1الصحيحة درجة واحدة ) ( في حالة اإلجابة خاطئة؛ وبذلك تكون أعمى 0(، وا 

 (.0(، وأدنى درجة )25درجة )
 
 

 تم التصحيح عمى وفق اآلتي: ثانيًا: تصحيح فقرات التفكير اإلبداعي:
لكل استجابة غير مكررة ، وغير خرافية، أو غير  (1) درجة واحدة: تمنح طالقةال. 1

، وبذلك تكون درجة طالقة االبداعيةمعقولة يكتبيا الطالب التي يطبق عميو اختبار القدرة 
 تفكير الطالب تساوي عدد األفكار التي كتبيا، بعد حذف األفكار الخرافية، أو غير المعقولة .

لألفكار جميعًا التي تنتمي إلى ميداٍن حياتي  (1) يمنح درجة واحدةمرونة: ال. 2
ن عددىا، وبذلك تكون درجة مرونة الطالب بعدد الميادين التي نجدىا في و واحد ميما يك

لكل فقرة من الفقرات، ولذلك نتوقع أن تكون درجة المرونة بشكل عام أقل من درجة و إجابات
 الطالقة .
 . األصالة:3
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جميعًا عن فقرات االختبار مع كتابة تكرارات كل  العينة إجابات طمبةأ. يتم تدوين 
 وال تكتب األفكار الخرافية التي تم حذفيا في الطالقة والمرونة . استجابة أماميا،

 طمبة العينة.( درجات لكل فكرة تتكرر مرة واحدة فقط في استجابات 3ب. تمنح )
 طمبة العينة.( درجتان لكل فكرة تتكرر مرتين عند استجابات 2ج. تمنح )

 طمبة العينة.( مرات عند استجابات 3) د. تمنح درجة واحدة فقط لكل فكرة تتكرر
فتمنح صفرًا طمبة العينة، ( مرات فأكثر في استجابات 4ىـ. أما األفكار التي تتكرر )

(0 . ) 
 وعمى أساس الخطوات السابقة تحسب درجات األصالة لكل طالب عمى النحو اآلتي: 

 درجة األصالة× )  ( = )   (  1× )  ( + 2 × )  ( + 3          
شرطًا ىو أن الفكرة التي تحصل  اوضع انعمى الرغم من ىذه التقديرات إال أن الباحث

عمى درجة أصالة يجب أن تكون متوافقة مع المنطق، أي أن الفكرة قد تحصل عمى تكرار 
 (، إال أنيا فكرة تقميدية، ففي تمك الحالة ال تحسب لتمك الفكرة درجة أصالة. 1)

 
 
 
 
 

 ( تقدير درجة األصالة في التفكير اإلبداعي2جدوؿ )
تكرار 
 الفكرة
 )نسب
 مئوية(

1-9% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

درجة 
 أصالتيا

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

تحسب الدرجة الكمية لكل طالب بجمع درجات  الكمية: التفكير اإلبداعيحساب درجة 
 .الطالقة والمرونة واألصالة 
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في التحميل اإلحصائي  اناعتمد الباحث :Statistical Meansالوسائؿ اإلحصائية 
(؛ والوسائل اإلحصائية SPSSالحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )عمى  مالنتائج بحثي

االختبار التائي لعينة واحدة، االختبار التائي لعينتين مستقمتين، معامل ارتباط بيرسون، ىي: 
 .معامل الصعوبة والتمييز، فعالية البدائل الخاطئةمعادلة ، معادلة ألفا كرونباخ

 الفصؿ الرابع: عرض النتائج ومناقشتها:
يتضمن عرضًا لمنتائج التي توصل إلييا البحث عمى وفق أىدافو بعد تحميل البيانات، 

 مناقشة النتائج كما يأتي:ثم 
طمبة الصؼ الرابع العممي في مادة لدى  المنتجالهدؼ األوؿ: التعّرؼ عمى التفكير 

 الرياضيات:
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي لمدرجات عند مقارنة المتوسطات الحسابية مع 

داللة  ذا قاً ن ىناك فر ( لعينة واحدة أt-testات الفرضية باستعمال االختبار التائي )المتوسط
التائية من القيمة  وأن القيم التائية المحسوبة أكبر ،لصالح المتوسطات الفرضية حصائيةإ

يوضح  (3) والجدول(، 332)وبدرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة  (1.645)الجدولية 
  :ذلك

 
 
 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الفرضية والقيـ التائية  (3جدوؿ )

 المحسوبة والقيمة الجدولية لعينة البحث في اختبار التفكير المنتج

عدد  التفكير
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 0.05

 الناقد
333 

10.66 2.92 12.5 
332 

-
11.499 1.645 

 داؿ

 داؿ 4.252- 25.5 7.64 23.72 اإلبداعي
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 داؿ 5.705- 38 11.58 34.38 المنتج
يتبين من الجدول أن مستوى التفكير المنتج لدى طمبة الرابع العممي في مادة 
الرياضيات ضعيف، ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى عدم تييئة الفرص التعميمية لمطمبة لكي 
يقوموا بميام تعميمية نابعة من فضوليم أو مبنية عمى أسئمة يثيرونيا بأنفسيم، وسيطرة 

عمى الموقف التعميمي واعتماده عمى عدد محدود من الطالب لتوجيو األسئمة ليم المدرس 
وعدم إعطاء الوقت الكافي لمتفكير في اإلجابات، واالعتماد عمى أسئمة تتطمب ميارات التفكير 
 الدنيا السيما أن التعميم أصبح إلكترونيًا في ظل جائحة كورونا 

(COVID-19؛ وجاءت ىذه النتيجة متفقة م)،(، ودراسة 2016ع دراسة )األسمر
 (.2018)الشيري،

متغير النوع  وفؽ ي التفكير المنتجداللة الفروؽ فالتعّرؼ عمى  :الثانيالهدؼ 
 )ذكور، إناث( لدى طمبة الرابع العممي في مادة الرياضيات.

لمتعّرف عمى داللة الفرق بين طمبة عينة البحث وفق متغير النوع )ذكور، إناث( في 
( لعينتين t-testالتفكير المنتج في مادة الرياضيات، استعمل االختبار التائي )اختبار 

 ( يوضح ذلك:4مستقمتين، والجدول )
 
 
 
 فينتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف إليجاد داللة الفروؽ   (4جدوؿ )
 إناث( -)ذكور نوعوفؽ متغير الالتفكير المنتج  اختبار 

وسط متال العدد النػػوع
 الحسابي

االنحراؼ 
درجة  التبايف المعياري

 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة (0.05)

 142.5636 11.94 36.42 153 ذكور
 دالة 1.96 3.240 331

 121.4404 11.02 32.34 180 اثإن

( بين 0.05داللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى من الجدول أنو توجد يتبين 
درجات الطمبة في اختبار التفكير المنتج في مادة الرياضيات في متغير النوع  متوسطي
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)ذكور، إناث( لصالح الطالب الذكور، ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إلى نوعية المدرسين وتنوع 
رات وبمورتيا خبراتيم والدورات التعميمية والتدريبية التي ساعدت الطالب عمى محاكاة تمك الخب

واستخالص ما ىو أفضل منيا؛ إذ إن لمتعميم دورًا فّعااًل في اكتساب التفكير عند الطمبة، وفي 
بناء شخصياتيم المتكاممة القادرة عمى اكتساب الميارات الالزمة لمتعامل مع ما يواجيون من 

ن التعميم عزز كثير من ميارات التفكير العميا لدى الطال ن مصاعب ومشكالت، وا  ب، وا 
غالبية الطالب يميمون إلى العموم التطبيقية السيما الرياضيات، مقارنة بالطالبات المواتي يممن 

(، في 2018بشكل أكبر إلى العموم النظرية، وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )الشيري،
 (.2016حين اختمفت مع دراسة )األسمر،

 Conclusions:االستنتاجات 
 الحالي يمكن أن نخمص إلى االستنتاجات اآلتية: في ضوء نتائج البحث

. ضعف مستوى التفكير المنتج لدى طمبة الصف الرابع العممي في مادة 1
 الرياضيات.
. يوجد فرق ذو داللة إحصائية وفق متغير النوع )ذكور، إناث( في التفكير المنتج 2

 لصالح الذكور.
ومدرساتيا لمطمبة في التفكير بشتى . قمة إفساح المجال من مدرسي الرياضيات 3

 أنواعو، وقمة إعطاءىم واجبات تسمح ليم بممارسة ميارات التفكير المنتج.
 . قمة المعرفة بالتفكير المنتج ومياراتو لدى مدرسي الرياضيات ومدرساتيا.4

  :Recommendationsالتوصيات 
 في ضوء نتائج البحث، يوصي الباحث باألمور اآلتية:

ل منيج الرياضيات لمصف الرابع العممي ميارات التفكير المنتج، وأن . أن يشم1
 تتناسب مع مستويات الطمبة العقمية.

لمدرسي الرياضيات ومدرساتيا في ميارات التفكير دورات تدريبية . إعداد برامج و 2
 المنتج وكيفية تنميتو لدى طمبتيم.

سم الرياضيات )المدرسين قبل . اىتمام كميات التربية لمعموم الصرفة بإعداد طمبة ق3
 الخدمة( وتزويدىم بميارات التفكير عامة والتفكير المنتج خاصة وكيفية تنميتو لدى الطمبة.
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ومدرساتيا بالكيف الذي يتعمم بو الطالب الرياضيات ال  ت. اىتمام مدرسي الرياضيا4
 والتمقين.الكم، والتركيز عمى تنمية الفيم العميق والتفكير فييا بداًل من الحفظ 

 :Suggestionsالمقترحات 
 :إجراء دراسة اناستكمااًل لمبحث يقترح الباحثفي ضوء ما سبق و 

. التفكير المنتج وعالقتو بالفيم العميق لدى طمبة الرابع العممي في مادة 1
 الرياضيات.
. جودة ميارات التدريس لدى مدرسي الرياضيات لمصف الرابع العممي وعالقتو 2
 المنتج لطمبتيم.بالتفكير 

. فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التفكير المنتج لمدرسي الرياضيات 3
 ومدرساتيا وأثره في تحصيل طمبة الرابع العممي وتفكيرىم المنتج. 

. أثر إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير المنتج لدى طالب الرابع 4
 العممي في مادة الرياضيات.
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