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حرحلة االعدادةة ملاارا  درجة امتالك  مدرسي علم االحياء يف امل
 املنتجالتفكري 

 الباحث موفق عمي دفار عويدجاسم عبد االمير            د. محمد
 سومر /كمية التربية االساسيةجامعة واسط /كمية التربية لمعموم الصرفة     جامعة 
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 :المستخمص

الى التعرؼ عمى درجة امتالؾ مدرسي عمـ االحياء لميارات التفكير  البحث ىدؼ       
, كتككف مجتمع البحث مف جميع مدرسي عمـ االحياء في المرحمة االعدادية , اختيرت  المنتج

( ََُ( ذككر ك )ََُ( مدرس كمدرسة )ََِالعينة عشكائيان كتككنت عينة البحث مف )
, كلتحقيؽ اىداؼ البحث كصياغة فقرات مقياس التفكير اناث, اعتمد الباحث المنيج الكصفي

( فقرة مكزعة عمى سبعة مجاالت كىي كاالتي ) ميارة التفسير ٓٓ)مف  تألؼي , الذم المنتج 
، ميارة التبرير ، ميارة االستنتاج ، ميارة االفتراض , ميارة الطالقة , ميارة المركنة , ميارة 

كتـ ايجاد  ) الصدؽ الظاىرم ك كصدؽ البناء( ,االختبار  تـ التحقؽ مف صدؽ, االصالة ( 
كاستعمؿ الباحث طبقت المقاييس عمى عينة البحث ,  ,فاكركنباخ الثبات باستخداـ معادلة ال

 ( , فقد دلت النتائج عمى اف :spssالحقيبة االحصائية  )
درجة التفكير المنتج لدل أفراد عينة البحث مف مدرسي عمـ االحياء لممرحمة االعدادية  -ُ

كىذا يعني كجد داللة فرؽ بيف ( , َٓ.َمحافظة ذم قار دالة احصائيان عند درجة ) ب
المتكسطيف

نس , الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمستكل التفكير المنتج تبعان لمتغير الج -ِ
 ( لعينتيف مستقمتيف كبمستكل داللة إحصائية  t–testكباستعماؿ االختبار التائي )

جاءت النتيجة لصالح الذككر مف المدرسيف, (  َ, َٓ) 
الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمستكل التفكير المنتج تبعان لمتغير الخبرة انو  -ّ

, فقد استعمؿ (  َ, َٓمستكل داللة إحصائية ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية  عند 
, ألجراء المقارنة البعدية بيف  (ONE WAY ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف االحادم 

 المتكسطات الحسابية.
 .(درجة ممارسة , مهارات التفكير المنتج , مدرسي علم االحياء)الكلمات المفتاحية : 
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The degree to which biology teachers in middle 
school possess the skills of productive thinking 

 
 
 
 
 

Abstract: 

      The aim of the research was to identify the degree to which biology 

teachers possess productive thinking skills, and the research 

community consisted of all biology teachers in middle school, the 

sample was chosen randomly and the research sample consisted of 

(200) teachers and schools (100) males and (100) females. The 

descriptive approach, to achieve the research objectives and formulate 

the paragraphs of the Productive Thinking Scale, which consists of (55) 

items distributed into seven areas as follows (the skill of simplification, 

the skill of justification, the skill of deduction, the skill of assumption, 

the skill of fluency, the skill of flexibility, the skill of originality), then 

verification From the validity of the test (apparent validity and validity 

of construction), and reliability was found using the Faker and Nabakh 

equation, measures were applied to the research sample , The 

researcher used the statistical bag (spss), The results indicated that ,The 

naked brush: 
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1- The degree of productive thinking among the members of the 

research sample from biology teachers for the preparatory stage 

in Dhi Qar governorate is a statistically significant function of 

(0.05), and this means a difference between Medians. 

2- The differences between the averages of the study sample's 

estimates of the level of productive thinking according to the 

gender variable, and by using the second test (t-test) for two 

independent samples with a level of statistical significance 

(0,05), The result is in favor of the male teachers The Mirror 

(Iraq). 

3- The differences between the averages of the study sample 

estimates of the level of productive thinking according to the 

experience variable is that there is a difference of statistical 

significance at the level of statistical significance (0,05), He 

used the  (ONE WAY ANOVA) To perform a dimensional 

comparison between the arithmetic means. 

Key words: degree of practice, productive thinking skills, biology 

teachers, middle school. 

 
 

 مشكمة البحث وأىميتو
اف العالـ منذ مدة طكيمة مرى بتغيرات كبيرة كمتسارعة , كعمى اثرىا كنتائجيا         

ظيرت العديد مف العادات كاالفكار , مما ادل الى زكاؿ اك تغيير في العديد مف القيـ 
التقميدية أماـ التأثير القكم لمقيـ الحديثة , التي غيرت في طبيعة حياة االفراد 
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مدرسي عمـ االحياء , كأثرى ذلؾ في تفاعميـ مع  كالمجتمعات بشكؿ أسرع كخصكصان 
 ( ّْٖ:   َُِٕاالخريف  مف حيث  تفكيرىـ  كبناء شخصياتيـ )الشمرم , 

كاف مجتمعنا يمر ايضان بفترة عصيبة  فقد تأثر بيذه التغيرات في جميع         
ديث , ألف كؿ مجاالت الحياة , كال سيما مجاؿ التربية كالتعميـ التي شمميا التغيير كالتح

أمة ميما  كانت قكتيا , حينما تمارس قيـ كعادات أمة أخرل تتأثر بيا , كتككف قد 
كضعت أكؿ خطكة لنفسيا بالفناء كأف الثقافة ىي أساس اليكية ألم أمة , كاف الكالء 
ليذه الثقافة تبيف شخصية المدرس , كاف كؿ مف ينتزع منو ثقافة أمتو ال ينبغي لو 

كاف , كحتى تغيير معيشة المكاف  قد يككف خطكة البداية في ىذا الكالء سكل الم
 (.    ِ: ص  َُِّالطريؽ ) عبد الكريـ , 

كقد كـر اهلل )سبحانو كتعالى ( االنساف كميزه عف غيره مف المخمكقات بسمة         
التفكير , حيث يمثؿ التفكير أعقد أشكاؿ السمكؾ االنساني , كسعت التربية لتطكير ىذا 
السمكؾ عف طريؽ اعداد المدرسيف اعدادان جيدان , حيث بدأ التركيز عمى تنمية الميارات 
المختمفة ألنكاع التفكير المختمفة , كذلؾ بسبب التطكر السريع في االنظمة االجتماعية 
كالثقافية كالعممية كغيرىا , كحتى ينمك المدرس عمميان يجب عمية إتقاف ىذه الميارات , 

ت تمكنوي مف مكاجية  المشكالت كالصعكبات التي تكاجيوي في حياتوً  كاكتساب خبرا
المتمثمة بعصر العكلمة  , ام عصر )العمـ , كالتكنكلكجيا , كاالنترنيت , كالصراعات 

كالنفس الدائمة ( , لتنمية شخصيتو بصكرة متكاممة في كؿ جكانب التعمـ , المعرفية , 
 (.ُٕٓٓ: ص  َُِٖ, كالكجدانية )حمد هلل ,  حركية

كلقد ألقت ثكرة االتصاالت كالمعمكمات كانفجار المعرفة عبئان كبيران عمى          
مخططي المناىج الدراسية كمصممييا ، خاصة المناىج العممية , حيث ساعدت ثكرة 
 المعمكمات في معالجة النقص في التعميـ ، بما يتجاكز ما تقدمو مؤسسات

 (. ُِٔ: ص  َُِٕاليكـ.)الدليمي , 
كؿ مف العمـ كالتكنكلكجيا  ال يمكف تحقيقوي دكف تنمية جيؿه مف القادة كالعمماء ك         

في مختمؼ مجاالت العمكـ ييمكنيـ االستفادة مف نتائج النتاج العممي كتطبيؽ األساليب 
ة شاممة كمتكاممة , العممية في مختمؼ جكانب حياتيـ , كيتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ خط
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تتضمف حسف االختيار كاإلعداد كالتدريب , أكلئؾ الذيف يأخذكف ىذه المسؤكلية 
 (ٓ: ص  َُِٗالمنشكدة ) التميمي, الجسيمة كيعممكف عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية 

كنتيجة التطكرات اليائمة كالمتسارعة التي تتعرض ليا مجتمعنا أسكةن         
التي سبقتيا في مجاالت التطكر , دعت الحاجة الى التركيز عمى بالمجتمعات االخرل 

المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ التدريبية عمى كاحد اك اكثر مف مكضكعات التفكير 
 (. ُّ: ص َُِٔالمنتج كاالبتعاد عف التقميد كالتمقيف )المكسكم , 

ًو كافة ىك رفع كبناءن عمى ذلؾ فأف أكلى خطكات إصالح التعميـ بمستكيات        
مستكل اداء المدرس , كتمكنوي مف الكفاءة التدريسية الالزمة , كتطكيرىا لدية , اذ لـ تعد 
فاعمية المدرس تقاس بسنكات الخدمة اك المستكل العمرم بؿ باألداء الفاعؿ كالمتفاعؿ 

فيا الذم ينعكس بدكرة عمى الطمبة , ىذا يعني اف نجاح العممية التربكية في تحقيؽ اىدا
يتكقؼ عمى كفاءة المدرس الذاتية , كقدرتوي عمى ترجمة تمؾ االىداؼ الى مكاقؼ 

 ( ِِٕ: ص َُِِ) محمد , سمككية كخبرات تعميمية .
كاف امتالؾ مدرسي مادة عمـ االحياء لميارات التفكير المنتج تمثؿ بعدان ىامان         

ينيـ ضد التغيرات المتسارعة التي في حياة الطمبة , لما تمثموي مف اىميةه بالغةي في تحص
يمر فييا بمدنا  , اذ يتعرض الطمبة الى انكاع مختمفة مف المعمكمات التي يتمقكنيا مف 

مصادر متنكعة , ككثير مف ىذه المعمكمات تككف متناقضة , كاالمر الذم  يقتضي مف 
ادة عمـ الطمبة ممارسة مجمكعة مف الميارات التفكير المنتج التي يمارسيا مدرسي م

االحياء في غرؼ الصؼ , كقد استشعر الباحث مف خالؿ زياراتو الميدانية كاالطالع 
عمى التدريس في مدارس الناصرية لممرحمة االعدادية كاالسئمة المكجية الى مدرسي 

( مدرس كمدرسة , حكؿ درجة قابمية المدرسيف ِٓمادة عمـ االحياء كالذيف بمغ عددىـ )
 حياء لبعض ميارات التفكير المنتجفي تدريس مادة عمـ اال
 فكان السؤال االول : 

 ىؿ لديؾ معرفة مسبقة بالتفكير المنتج ؟ -ُ
%( مف مدرسي عمـ َٗكبمغت النسبة المئكية لإلجابة عف ىذا السؤاؿ  )        

 االحياء الذيف لدييـ معرفة مسبقة بالتفكير المنتج .
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 السؤال الثاني :
 ىؿ تكظؼ التفكير المنتج اثناء تدريسؾ لمادة عمـ االحياء ؟  -ِ

%( مف مدرسي عمـ َٖكبمغت النسبة المئكية لإلجابة عف ىذا السؤاؿ  )        
االحياء الذيف يكظفكف التفكير المنتج اثناء تدريسيـ لمادة عمـ االحياء. كمف خالؿ 

رسي االحياء يمتمككف ىذه اجابة مدرسي عمـ االحياء عمى ىذه االسئمة اتضح اف مد
الميارة بدرجة متفاكتة , كاف ما يمكف اف نخمص إليو , اف التفكير المنتج, كاف لدل 
بعض المدرسيف حاجة تتعمؽ بالتفكير المنتج فيما يتعمؽ بالجانب العممي كالنظرم 
بمجاؿ التدريس , كيضاؼ الى ذلؾ ندرة الدراسات المحمية في حدكد عمـ الباحث التي 

في درجة امتالؾ مدرسي عمـ االحياء في المرحمة االعدادية لميارات التفكير  تبحث
المنتج, كىذا ما دفع الباحث إلجراء الدراسة الحالية كمحاكلة متكاضعة بالسؤاؿ الرئيسي 

 التالي :
 ما درجة امتالك مدرسي عمم االحياء في المراحل االعدادية لميارات التفكير المنتج ؟

 ل الرئيسي االسئمة الفرعية التالية :وينبثق عن السؤا
 ما درجة تكفر التفكير المنتج لدل مدرسي عمـ االحياء في المرحمة االعدادية؟ -
 ىؿ تكجد فركؽ دالة احصائيا في التفكير المنتج تعزل لمستكل : -

 الجنس ؟  - أ
 الخبرة ؟ - ب

ير , كلقد كقد اىتـ العديد مف الباحثيف كالمربيف كالفالسفة عبر التاريخ بالتفك       
عنيت جميع المدارس الفمسفية كالفكرية كالتربكية كالنفسية بتعميـ التفكير  , لتنمية قدرة 
المدرس عمى التفكير العممي لمكصكؿ الى المعرفة العممية كحؿ المشكالت التي قد 
تكاجيو عف طريؽ العمميات العممية اذ يطمؽ في العمكـ عمى طرائؽ التفكير باسـ 

اف ىذه العمميات ما ىي اال  (Yeany and others 1986 )كيذكر  عمميات العمـ ,
مجمكعة مف الميارات العقمية التي تكظؼ في حؿ المشكالت , كىذا ما اكدتو االدبيات 

 (.َُٔ: ص  َُِِالتربكية كالتربية العممية في تدريس العمكـ. )العفكف كمكاكف , 
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كلقد كاف تعميـ التفكير ىدفان ساميان منذ اياـ ارسطك , كفي عصر العكلمة ,         
كتفجير المعمكمات بات تعميـ ميارات التفكير كاستراتيجيات حؿ المشكمة ذات اىمية 
كبيرة ال بد منيا , حتى يستطيع الناس مف مكاجية التحديات كالمشاكؿ التي تكاجييـ 

ء التربية العممية يحثكف المدرسيف كيشجعكنيـ عمى بشكؿ خالؽ ,حيث جعمت عمما
استخداـ طرائؽ كاستراتيجيات مف شأنيا تساعدىـ في اكتساب المعرفة كتنمي ميارات 

 (. ُٖ: ص َُِّالتفكير لدييـ. ) ابك غزلة ك القكاسمة , 
حيث يعد التفكير عممية عقمية يتطكر فييا المدرس مف خالؿ عمميات التفاعؿ         

مي بيف المدرس كما يكسبو مف خبرات بيدؼ تطكير االبنية المعرفية كالكصكؿ الى العق
افتراضات كتكقعات جديدة , حيث اف لكؿ مدرس أسمكبو الخاص بالتفكير كمف 
الصعكبة التنبؤ بطرائؽ تفكير االخريف , حيث يرتبط التفكير بالمعرفة المشتقة مف داخؿ 

: ص  َُِٓمكبو في الحياة )الخزاعي كعزيز , البناء المعرفي لممدرس كالتي تشكؿ اس
ٔٓٗ.) 

كاف الطبيعة االنسانية طبيعة محايدة بالفطرة , كاف المعرفة ما ىي اال عممية         
تفاعؿ بيف االنساف كبيئتو , كاف التربية ىي الحياة كليس اعدادان لمحياة , كاف طرائؽ 

ثارة ميؿ جديد كالتأكيد عمى الفردية , التعميـ يجب اف تقـك عمى ميكؿ الطمبة كخبراتيـ كا
فاالىتماـ بالجكانب الجسمية كالعقمية كاالجتماعية  كتكفير كؿ ما يشبع حاجة الطمبة , 
يمكنيـ مف التعبير عف ذكاتيـ , فميـ حرية اتخاذ القرارات بشأف ما يريدكف تعممو , 

الخبرة بالشكؿ كيقتصر دكر المدرس عمى المشكرة كالنصح كتنظيـ ظركؼ المكاقؼ اك 
الذم يساعد عمة التعمـ , فيي تؤكد النمك التمقائي لمطالب , كتركز عمى الجانب العممي 

 (. ْٓ: ص َُِّفي التعمـ ) عطية , 
كقد كاجيت العممية التعميمية في بمدنا الحبيب صعكبات كثيرة خالؿ اآلكنة         

ة في مختمؼ المكاد الدراسية االخيرة , االمر الذم ادل الى تدني مستكل تحصيؿ الطمب
كخصكصان مادة عمـ االحياء, مما حتـ عمى المسؤكليف العمؿ عمى ايجاد السبؿ الممكنة 

 ُٕ: ص  َُِْلرفع الكفاءة التعميمية كتحسيف مستكيات اداء المدرسيف ) العنبكي , 
.) 
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يمثؿ  فعقؿ االنساف يتألؼ مف مجمكعو ىائمة مف التركيب كاألنظمة , كما انوي         
مركز الكعي كاإلرادة , كىك ايضان يشكؿ اليكية التي تميز الشخص عف غيره , كىك 
الذم يككف رأم الفرد في العالـ ككؿ , كبما انو المسؤكؿ عف العديد  مف العمميات 
كالمياـ كالتفكير كالشعكر كاإلرادة كايضان إدراؾ الصكاب كالخطأ , كنتيجة كؿ ذلؾ فأننا 

برات الغريزية التي يكتسبيا األنساف طكاؿ حياتو ما ىي إال ثمار نستدؿ عمى اف الخ
: ص  َُِِمختمطو يحصدىا مف ممارسة سائر ىذه العمميات عمى الدكاـ ) جميؿ , 

ُٕٔ) 
كىكذا فإف تحسيف التفكير كتنميتو عند مدرسي عمـ االحياء , يعد مف اىـ         

, حيث يعد عالـ اليـك أكثر اختالفان عف األىداؼ الكاجب االىتماـ بيا في كقتنا الحالي 
, كعمى الرغـ مف ىذه الحقيقة , تعمـ  ُٔٓٗعالـ الذم انعكس في تصنيؼ بمكـ في 

المدرسيف قدران كبيران حكؿ كيفية تعميـ الطمبة كممارسة المدرسيف التدريس , كادرككا اف 
مالف مشاعر كالن مف التدريس كالتعميـ ال يقتصراف عمى التفكير كحدة , فيما يش

كمعتقدات الطالب كالمدرسيف ككذلؾ البيئة االجتماعية كالثقافية لمفصؿ الدراسي ) 
 (.ُٔ: ص  َُِْحسف , 
كيعد التفكير مف االسس العقمية التي جاء بيا كاىتـ فييا ديننا االسالمي         

ف الكريـ الحنيؼ , كألىمية التفكير لإلنساف كصالحو في كؿ امكر حياتو , فقد دعا القرا
غزالة الى التفكير كممارسة مياراتو عمى اكسع , كاالنطالؽ نحك العمؿ االبداعي. ) ابك 

فقد كرد في القراف الكريـ الحث عمى استخداـ     ( ِٖ: ص َُِّك القكاسمة , 
كىىيكى الًَّذم مىدَّ    التفكير , كالنيي عف عدـ استخدامو كمف اآليات البينات قكلو تعالى 

كىاًسيى كىأىٍنيىارنا  اأٍلىٍرضى  عىؿى ًفييىا رى ًمف ۖ  كىجى عىؿى  الثَّمىرىاتً  كيؿ   كى ٍيفً  ًفييىا جى ٍكجى  ييٍغًشي ۖ   اٍثنىٍيفً  زى
ًلؾى  ًفي ًإفَّ  ۖ   النَّيىارى  المٍَّيؿى  يىاتو  ذىَٰ كفى  ل قىٍكـو  آلى ( , ككتاب اهلل ّسكرة الرعد اية ),  يىتىفىكَّري

المقركء , كىك القراف الكريـ يدعكنا الى التفكير , كيخاطب اهلل تعالى اصحاب العقكؿ 
كا ًفي أىنفيًسًيـ   بقكلو تعالى  ـٍ يىتىفىكَّري لى مىؽى  مَّا ۖ  أىكى مىا كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  المَّوي  خى  ًإالَّ  بىٍينىييمىا كى

ؽ   ؿو  ًباٍلحى فَّ  ۖ   مُّسىمِّى كىأىجى كفى  م فى  كىًثيرنا كىاً  ـٍ لىكىاًفري ب ًي ( ٖ, سكرة الركـ ايو )  النَّاًس ًبًمقىاًء رى
يينًبتي لىكيـ ًبًو  , كلقد حث القراف الكريـ عمى التفكير بطبيعة الخمؽ كالنفس البشرية 
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ٍيتيكفى  ٍرعى كىالزَّ ًمف كيؿ  الثَّمى  الزَّ ًلؾى  ًفي ًإفَّ  ۖ  رىاًت كىالنًَّخيؿى كىاأٍلىٍعنىابى كى يىةن  ذىَٰ كفى ل   آلى  قىٍكـو يىتىفىكَّري
( ُُسكرة النحؿ ايو. ) 

كمف ىنا يتضح اف التفكير ىك مطمب اليي , كألىمية في حياة الناس نزلت         
اآليات لتحث المسمميف عمى تقميب النظر في ممككت السمكات كاالرض , ليستدلكا بذلؾ 
عمى كجكد الخالؽ المبدع , كاف مف اىـ كظائؼ التفكير ىك ايجاد حمكؿ لممشكالت 

ات الطالب كدكافعو الفطرية كالمكتسبة , كالفسمجية كالعكائؽ التي تحكؿ دكف تحقيؽ حاج
كالنفسية , فمف دكف تدخؿ التفكير ال يتـ اشباع تمؾ الحاجات , مما يؤدب الى خمؿ في 
التكازف النفسي , كبذلؾ تفشؿ عممية التكيؼ مع البيئة , ككاف الفيمسكؼ الفرنسي ) 

العبارة يجعؿ التفكير دليالن عمى ديكارت ( يقكؿ : ) أنا افكر إذف أنا مكجكد ( فيك بيذه 
الكجكد , ككأنو يريد اف يبيف اف مف يعطؿ ممكات التفكير لديو فأنو ال يعتبر مف 

 (ُٕ: ص َُِٔاالحياء ) رزكقي كمحمد , 
كأكضحت االدبيات اف طرائؽ التدريس السائدة بالمؤسسات التعميمية تستيدؼ         

نظرية , كالتي يستكجب عمييـ تخزينيا في تمقيف المدرسيف أكبر قدر مف المعارؼ ال
ذاكرتيـ , لذا فأف فرصة تعمـ ميارات التفكير العميا كخاصة التفكير المنتج , كالذم ييتـ 
بتكليد افكار جديدة مف خالؿ جمع معمكمات كاستخداميا بطريقة مفيدة , كفؽ معايير 

:  ََِِيد , تتمثؿ في الكضكح كالدقة كاألىمية كاالتساع كالعمؽ كالضبط ) س
 (. ٖٗ-ٖٖص

المدرسي كالعامميف في مجاؿ التربية كاختالؼ الفركؽ  أعدادكاف الزيادة في         
الفردية يتطمب اعتماد أساليب متنكعو في التدريب , كيقصد باألسمكب التدريبي الطريقة 

ة. )العفكف التي يتـ بيا تنفيذ العممية التدريبية باالعتماد عمى الكسائؿ كاإلمكانات المتاح
 (. ُٔ:  َُِِكمكاكف , 
الى تنمية التفكير بأنماطو المختمفة , كيعد  االىتماـفقد أكلت التربية الحديثة         

التفكير المنتج نمطان مف انماط التفكير المختمفة كالميمة التي تسعى المؤسسات التربكية 
معمكمات بيدؼ الكصكؿ لتطكيره كتدعيمو , ألف ىذا النمط يتطمب مقادير كبيرة مف ال

 (. ُِ: ص  َُِٓالى حمكؿ منطقية. )كلي كاخركف , 
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كفي ضكء أىمية التفكير المنتج بأبعاده المختمفة , كالتفكير االبداعي )         
االبتكارم( , كالتفكير الناقد كحؿ المشكالت, اصبح في صدارة اىداؼ تدريس العمكـ , 

الدراسية المختمفة , كما يصاحبيا مف انشطة , لككنو مرتبط بالعمكـ في جميع المراحؿ 
كتقنيات تعميـ , كاساليب تدريس كتقكيـ , فمـ يعد باإلمكاف االعتماد عمى التفكير 
التقميدم , اك االعتماد عمى المدرس في عممية التعمـ , فقد تغير دكره الى المرشد 

ا في تطبيؽ المكجو حيث اعتمد عؿ استراتيجيات تدريس حديثة اكثر مركنة , كم
( , كبرنامج القبعات الست في مادة العمكـ بصكرة عامة كعمـ  (CoRTبرنامج ككرت  

االحياء بصكرة خاصة , مما يعطي الفرصة لممدرس كالطمبة لممارسة األنشطة 
  (Bergmann & Sams , 2012 : 25 )التعميمية كالنقاش 

كاف مدة الدراسة في المعيد اك الكمية ىي مرحمة اكتساب المعمكمات كالميارات         
, كلكف ظركؼ ممارسة مينة التعميـ تتطمب زيادة المعرفة المتجددة بصكرة مستمرة , كال 
فائدة مف التدريب في اثناء الخدمة اذا لـ يسبقو تعميـ يزكد الفرد بالمعمكمات الفنية 

عد الركيزة االساسية في العمؿ الذم سكؼ يمارسو في حياتو المتخصصة التي ت
 (. ُٗ: ص  َُِِالكظيفية , فكؿ منيما يكمؿ االخر كيتممو , ) العفكف ك مكاكف , 

كادل ذلؾ الى كجكد حاجة ممحة إلعداد المدربيف الذيف يتمتعكف بكفاءة كقدرة         
امج متكاممة كعممية لتنمية ميارات عالية لمتدريب عمى ىذه البرامج , حيث تعد ىذه البر 

التفكير , كيتـ تطبيقيا عمى جميع االعمار كالمستكيات كالقدرات , حيث تعد مف اسيؿ 
البرامج في التطبيؽ , فيي تكسع االدراؾ كتساعد عمى تنظيـ المعمكمات كحؿ 

 (.ِِّ: ص  َُِْير المنتج )حسف , المشكالت كتنمية ميارات التفك
ؼ المربكف في طرؽ تدريس التفكير , حيث يرل البعض منيـ انو حيث اختم        

( ,  Cortيتـ دراستو مف خالؿ المحتكل الدراسي , كما في تطبيؽ برنامج ككرت ) 
كبرنامج القبعات الست , أما البعض االخر فيرل انوي يجب اف يككف ضمنيان مف خالؿ 

:  َُِْدراسي ) نشكاف , تقديـ ميارات مرتبطة بعممية التدريس , ضمف المحتكل ال
 (.َِّص 
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( بأف التفكير " عمؿ ميارم يتككف مف عدة عمميات اك  ُٓٗٗكيرل ) كيمبرج         
ميارات معرفية منفصمة كغير مرتبطة تستعمؿ بعد التجميع اك ضـ بعضيا لتحقيؽ 

 ( .ُِ: ص  َُِْالنتيجة اك اليدؼ المطمكب " ) حسف , 
ثة في التربية الى اف اىمية التفكير المنتج كدكرة في تشير االتجاىات الحدي        

العممية التربكية باتت تحتـ عمى المسؤكليف تفعيؿ دكرة , كزيادة االىتماـ بو , كتكمف 
اىمية ىذا النكع مف التفكير بانو يجمع بيف اكثر مف نكع مف انكاع التفكير الفاعمة 

 Thinkx Intellectual), فقد اشار كالتي اثبتت نجاحيا كدكرىا في العممية التربكية 
Capital Inc , 2012)  اف المبدأ االساسي لمتفكير المنتج يقكـ عمى تصنيؼ نكعيف

مف التفكير : الناقد , كاالبداعي , حيث يتـ اكال التفكير بشكؿ ابداعي لتكليد افضؿ 
حمكؿ كاختيار الخيارات كالحمكؿ الممكنة , ثـ التفكير بشكؿ نقدم لتقييـ ىذه الخيارات كال

 (.ْْٔ: ص  َُِٗافضميا )ىالؿ كاخركف  , 
 وتتضح اىمية البحث الحالي من خالل : 

 االىمية النظرية : -
تتبع الدراسة مف انيا مف الدراسات اليامة كالنادرة التي تنظر الى التفكير  -ُ

المنتج كالكفاءة الذاتية عمى اساس انيما عنصراف ميماف في حياتنا اليكمية 
كلمدرسي االحياء بشكؿ خاص كما انيما قد يكمالف بعضيما  بشكؿ عاـ ,

 البعض.
قد تركز عمى عينة ىامة جدا كىـ مدرسي االحياء في المرحمة االعدادية   -ِ

نظرا لمدكر الميـ الذم يحتمو التفكير المنتج لدل ىذه الفئة مف المدرسيف 
 كما ينتج عنو مف ابتكارات تقنية كاختراعات ميكانيكية تدفع بمسيرة التعميـ.

 االىمية التطبيقية : -
دل تكافر التفكير المنتج لدل مدرسي قد تقدـ الدراسة معمكمات عف م  -ُ

العمكـ في المرحمة االعدادية كىذا مما يساعدىـ عمى كيفية التعامؿ مع 
 الطمبة كتعميميـ الميارات المؤدية لمتفكير بشكؿ افضؿ.
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قد تفيد الدراسة الباحثيف كالمؤسسات الخاصة الميتمة في مكضكعات   -ِ
 الدراسة كطمبة الدراسات العميا. 

شيده بمدنا في السنكات االخيرة مف القرف العشريف مف تغيرات مكاكبة ما  -ّ
كثيرة شممت النظـ االقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية، كالتعميمي , كالتي 
تركت بصماتيا قسران أك اختياران عمى كثير مف مؤسسات الدكلة ، كجعمت 

التي يتـ لالرتقاء بالمدرسييف أمران ضركريان كاالىتماـ بالمكاصفات كالشركط 
  . بمقتضاىا الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج

 : Aims of the Researchأىداف البحث 
 ييدف البحث الى تحقيق االىداف التالية :

التعرؼ عمى درجة تكافر التفكير المنتج لدل مدرسي عمـ االحياء في المرحمة  -ُ
 االعدادية.

التفكير المنتج الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة البحث لمستكل  -ِ
 تبعان لمتغير :

 الجنس - أ
 الخبرة  - ب

 حدود البحث 
 تحدد البحث الحالية بما يمي :

يقتصر البحث عمى مدرسي عمـ االحياء في المرحمة االعدادية  مف  الحد البشري :
 َُالى  ٓسنكات , مف  ٓكال الجنسيف ) ذككر , اناث ( , كسنكات الخبرة ) اقؿ مف 

 سنكات(. َُسنكات , اكثر مف 
 مدارس االعدادية  التابعة لمديرية تربية ذم قار  الحد المكاني :
ني مف البحث في المدارس اإلعدادية لمعاـ الدراسي             تطبيؽ الشؽ الميدا الحد الزماني :

 (ََِِ– َُِِ.) 
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 :The Termsتحديد المصطمحات  
" سمسمة مف النشاطات العقمية , التي  تعددت تعريفات الخاصة بالتفكير عمى انو : 

يقـك بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير ما , كيتـ االستدالؿ عميو مف خالؿ النتائج كما 
 (.ّّ: ص َُِٔيظيره السمكؾ االنساني في المكاقؼ المختمفة " )المكسكم , 

ؿ ىي قدرة الفرد عمى أداء ميمة معينة بشكؿ دقيؽ كمتقف، بأقصى سرعة خال :الميارة
 (. ٖ: ص  َُِٓ, ) االسمر ,    الزمف المحدد

عمميات عقمية محددة نمارسيا كنستخدميا عف قصد في وتعرف ميارة التفكير بأنيا " 
معالجة المعمكمات كالبيانات لتحقيؽ اىداؼ تربكية متنكعة , تتراكح بيف تذكر 

كتصنيؼ  المعمكمات , ككصؼ االشياء , كتدكيف المالحظات , الى التنبؤ باألمكر
االشياء كتقييـ الدليؿ كحؿ المشكالت كالكصكؿ الى استنتاجات" ) ابك غزلة كالقكاسمة , 

 (.ّْ: ص  َُِّ
مجمكعة مف العمميات العقمية المرتبطة بالحكاس , كالتي ميارات التفكير المنتح : " 

 تعكس قدرة الفرد عمى ممارسة التفكير بطريقة ناقدة كمبدعة كتتمثؿ في سبع ميارات
كىي ) االستنتاج , التنبؤ باالفتراض , تقكيـ الحجج كالمناقشات , التفسير , االصالة , 

 (.ٖ: ص  َُِٓالطالقة , المركنة (" , )االسمر , 
: " يتمثؿ باكتشاؼ عالقات جديدة اك  Proactive Thinking فالتفكير المنتج

امؿ معيا , كيتطمب طرائؽ غير مألكفة , التي مف خالليا يتـ ادراؾ المفاىيـ كالتع
مجمكعة مف القدرات اك الميارات التي تشمؿ التفسير ، التبرير ، االستنتاج ، االفتراض 

 (.ْ: ص  َُُِ, الطالقة , المركنة , االصالة " )عبد المختار كاخركف , 
( , َُِٖ( المشار الية في ) العراؾ كحمد هلل ,   (Hurson , 2007يعرفو ىورسن 

فكير الذم يكلد افكار جديدة صعبة , ميـ لالبتكار , النمك , بناء عمى أنو " نكع الت
القدرات , كالتمايز , يساعد المتعمـ عمى التفكير بشكؿ افضؿ , كالعمؿ بشكؿ افضؿ , 
كفعؿ ما ىك افضؿ في كؿ جانب مف جكانب الحياة , منظـ منضبط كقابؿ لمتكرار 

بداعا , كاكثر ابتكارا" )العراؾ كحمد يجعؿ عممية التفكير المتعمـ افضؿ , كيشكؿ اكثر ا
  (.ُْٕٓ: ص   َُِٖهلل , 
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عمؿ ىادؼ يؤدم الى ظيكر إنتاج جديد غير ( : " 6106ويعرفُو ) الموسوي , 
معركؼ سابقان مف خالؿ التفاعؿ بيف الفرد كما يكاجيو مف خبرات فيكصمو الى صكرة 

 (.ُْٖ: ص  َُِٔجديدة " )المكسكم , 
نمط مف أنماط التفكير يجمع بيف ميارات التفكير الناقد كالتفكير ىك  :التفكير المنتج

 ٖ: ص  َُِٓ))االسمر ,  .االبداعي، كيكظفيما إلنتاج أفكار إيجابية كعممية جديدة
) 

كيعرؼ ايضان بأنو " عممية معرفية , كعنصران اساسيان في البناء العقمي كالمعرفي ,      
بع االجتماعي , كبعممة كمنظكمة تتبادؿ التأثير مع الذم يمتمكو االنساف , كيتميز بالطا

عناصر ىذا البناء مف العمميات المعرفية كاألدراؾ , كالتخيؿ , كالذاكرة , كما يتبادؿ 
التأثير مع جكانب الشخصية االخرل , كالجانب الكجداني كالجانب الميارل. ) ىالؿ ك 

 (.َْْ – ّْٗ: ص َُِٖاحمد ك ديكرا , 
: " يشكؿ جزءان مف البناء المعرفي  التفكير المنتجالمختصيف اف  كأكضح احد      

لألفراد حيث اف الحياة عبارة عف مجمكعة مف المكاقؼ , كعمى الفرد مكاجيتيا مكظفان 
ما لدية مف معمكمات كخبرات نظرية , دكف الفصؿ بيف الكاقع كما يمتمكو مف جانب 

ات اجرائية ليصؿ الى اىدافو المرغكبة نظرم , كىذا ما يؤدم الى التغيير كاألخذ بخطك 
, كبعد ذلؾ تكفيؽ ما يعممو الفرد كما ينتجو , كبالتالي يتمكف مف حؿ المشكالت التي 

 (.ِِْ: صََِِتكاجيو بصكرة كظيفية " ) سيد , 
 التعريف النظري لمتفكير المنتج :

( :  َُِٖالعراؾ كحمد هلل ,  تبنى الباحث تعريؼ ىكرسف  كالمشار الية في )     
عمى أنو " يعد احد التطكرات الميمة ألنكاع التفكير , كىك عممية تطبيقية يسيؿ تعمميا 
كيمكف تكرارىا حيث تساعد االفراد عمى الفيـ بطريقة اكثر كضكحا كابتكارا كعمى 
التخطيط بشكؿ اكثر فعالية , كتعتمد ىذه العممية عمى استراتيجيات التفكير الناقد 

  كاالبتكارم معا"
ىك مجمكعة مف العمميات العقمية التي تعكس قدرة الفرد عمى ممارسة  ويعرف إجرائيا :

التفكير بطريقة ناقدة كمبدعة , كيكظؼ الفرد ىذه العمميات لتحقيؽ نتائج ايجابية كافكار 
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جديدة مفيدة لحياتو , كتككف ىذه العمميات متداخمة في كثير مف المكاقؼ , كيعتمد 
, كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد , مف خالؿ اجابتو عمى الكاحد عمى االخر 

 فقرات اختبار التفكير المنتج المعد ليذا الغرض. 
ىـ مدرسي مادة االحياء في المرحمة االعدادية , التابعيف لكزارة  مدرسي عمم االحياء :
 التربية كالتعميـ العراقية.

 اجراءات البحث 
يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاالجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف        

ىذه الدراسة مف حيث منيجية البحث , كمجتمع البحث , كالعينة التي طبقت عمييا 
الدراسة , كاالدكات المستخدمة , كالدراسة االستطالعية  الختبار صدؽ كثبات االدكات 

 لمدراسة , كذلؾ عمى النحك التالي :, كالتكصؿ الى النتائج النيائية 
 اوال : منيج البحث 

اف اساس البحث العممي الدقيؽ ىك العمؿ المنيجي أم العمؿ الخاضع لمنيج        
قائـ بذاتو ذك ابعاد كاضحة كذك طابع عممي كمكضكعي , كالمنيج ىك مجمكعة مف 

تراح عالج ليا , القكاعد التي تطمح الى كشؼ اسباب االشكالية ألجؿ تشخيصيا كاق
كيتـ اختيار منيج الدراسة عادة كفؽ طبيعة المكضكع المراد دراستو كاليدؼ منو , ) 

درجة امتالؾ مدرسي (, لما كاف البحث يرمي الى معرفة  )َُٕ: ص َُِْعدكدة , 
، فإف اختيار المنيج المناسب االحياء في المرحمة االعدادية لميارات التفكير المنتج( 

ىك المنيج الكصفي ، إذ إف البحكث الكصفية تيدؼ إلى كصؼ ظكاىر لتحقيؽ ذلؾ 
أك أحداث أك أشياء معينة ، كجمع المعمكمات كالحقائؽ كالمالحظات عنيا ، كال يتحدد 
نَّما يتعدل ذلؾ  المنيج الكصفي بكصؼ الظاىرة التي ىي مكضكع دراستو فحسب ، كا 

 َُِٗؿ إلى التعميمات , )المحمكدم , إلى التحميؿ كالتفسير كالمقارنة كالتقكيـ كالكصك 
" اسمكب مف اساليب التحميؿ الممركز عمى معمكمات  يّعرف بانو الذي(, ْٕ-ْٔ: ص

كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محٌدد ، أك فترة أك فترات زمنية معمكمة ، كذلؾ مف 
 اجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية ، ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية ، بما ينسجـ مف

 (.ِْ: ص ََِٗالمعطيات الفعمية لمظاىرة , ) فضؿ اهلل , 
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 ثانيا : مجتمع البحث 
يقصد بمجتمع البحث ىك المجمكعة الكمية لممجتمع الذم يسعى الباحث الى تعميـ      

( , اذ يعد تحديد مجتمع البحث مف اكلى َُّ:   َُِٔالنتائج عمية , ) حمزة , 
لتربكية , فيي تتطمب الى دقة عالية م المغة  , خطكات المنيجية الميمة م البحكث ا

 (.ٓٗ:  َُِٓإذ يتكقؼ عمييا اجراء البحكث كتصميمة ككفاءة نتائجو , ) العجرش , 
كيشمؿ مجتمع البحث الحالي : جميع مدرسي مادة عمـ االحياء في المرحمة االعدادية 

ربية كالتعميـ العراقية( التابعيف لمديرية تربية ذم قار ) المعترؼ بيا مف قبؿ كزارة الت
ـ ( , كالذيف ييدرسكف مادة عمـ االحياء لمصفكؼ )  َُِِ – ََِِلمعاـ الدراسي )

( مدرس ْٗٓالرابع , كالخامس , كالسادس اعدادم ( , كقد بمغ مجتمع البحث )
 ( يكضح ذلؾ. ُكمدرسة , جدكؿ ) 

 ( مجتمع البحث الكمي 0جدول ) 
 النسبة المئكية  المجمكع اناث ذككر تربية ذم قاراالقساـ التابعة  لمديرية  ت
 %ّٓ ُْٔ ٖٕ ٖٔ تربية ذم قار  ُ
 %ِّ َُّ ِْ ُٔ قسـ تربية الرفاعي ِ
 %ُْ ِٔ ّّ ِٖ قسـ تربية قمعة سكر ّ
 %ِٖ ُُّ ٕٗ ِٓ قسـ تربية الشطرة  ْ
 %ََُ ْٗٓ ِِّ ِِٕ المجمكع  ٓ
 

 ثالثا : عينة البحث 
تعرؼ العينة : بأنيا جزء مف المجتمع التي تجرم عميو الدراسة , كيتـ اختيارىا     

,  َُِْكفؽ قكاعد خاصو لتمثؿ المجتمع تمثيالن صحيحان , ) عباس كاخركف , 
 ( .َُِٖص
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 ( يوضح افراد عينة البحث الكمية 6جدول رقم ) 

االقساـ التابعة  لمديرية  ت
 تربية ذم قار

 النسبة المئكية  المجمكع اناث ذككر

 %ِٓ َٓ ِٓ ِٓ تربية ذم قار  ُ
 %ِٓ َٓ ِٓ ِٓ قسـ تربية الرفاعي ِ
 %ِٓ َٓ ِٓ ِٓ قسـ تربية قمعة سكر ّ
 %ِٓ َٓ ِٓ ِٓ قسـ تربية الشطرة  ْ
 %ََُ ََِ ََُ ََُ المجمكع  ٓ
 

 ( يوضح افراد عينة البحث بالنسبة لمتغير الجنس 3جدول رقم ) 
 النسبة المئكية  العينة النكع ت
 % َٓ ََُ ذككر ُ
 % َٓ ََُ االناث ِ
 %ََُ ََِ المجمكع  ٓ

 
 ( يوضح افراد عينة البحث بالنسبة لعدد سنوات الخبرة  4جدول رقم ) 

 النسبة المئكية  العينة النكع ت
 % ْٖ ٔٗ اكثر مف عشر سنكات  ُ
 % ّٗ ٖٕ سنكات َُالى  ٓمف  ِ
 % ُّ ِٔ سنكات ٓاقؿ مف  ّ
 %ََُ ََِ المجمكع  ٓ
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 البحث رابعا : أداة
التفكير المنتج / بحث الحالي كقياس متغيرم البحث )مف اجؿ حقيؽ اىداؼ ال     

, حيث قاـ الباحث بإعداد  الكفاءة الذاتية( تطمب كجكد مقياسيف لقياس ىذيف المتغيريف
 : , كفيما يأتي خطكات بناء قلمتفكير المنتج مقياس

 : خطوات بناء مقياس التفكير المنتج :اواًل 
 تحديد المنطمقات النظرية والمنيجية لبناء مقياس التفكير المنتج : -0

مف خالؿ التعريؼ النظرم لمتفكير المنتج , كاالطار النظرم لمبحث       
الحالي , كالدراسات السابقة , حدد الباحث المنطمقات النظرية االتية لإلجراءات 

 العممية لبناء مقياس التفكير المنتج كىي:
يتككف التفكير المنتج مف سبع ميارات كىي )التفسير ، التبرير ، االستنتاج  - أ

 فتراض , الطالقة , المركنة , االصالة ( .، اال
لما كاف التفكير المنتج يتيح فرص كصؼ التفكير االنساني ككحدة متفاعمة  - ب

كليس عمى شكؿ ميارات منفصمة كمستقمة قد تظير كتختفي مف مكقؼ 
ألخر لذا فأف ىذه الميارات تعد مككنات لمفيكـ تفكير كاحد ىك تفكير 

 ك مستقمة عف بعضيا.منتج كليست ميارات منفصمة ا
 يختمؼ المدرسيف بدرجة امتالكيـ لميارات التفكير المنتج. - ت
اشتقاؽ الفقرات مف المككنات السمككية كاعتمادان عمى االدبيات ذات الصمة  - ث

 بمكضكع البحث كالمقاييس السابقة. 
( في بناء مقياس البحث Self- Reportاعتماد اسمكب التقرير الذاتي )  - ج

االسمكب يتميز بأنو يكفر الكقت كالجيد كما انو يقيس الحالي اذ اف ىذا 
السمكؾ بحساسية اكبر مف الطرؽ االخرل , كيتمتع بمعامالت صدؽ 
كثبات عالية , كييدؼ الى تقدير كامؿ لشخصية الفرد , أك جكانب متعددة 

 ( ُّٓ: ص  َُِْمنيا.) االلكسي , 
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 تحديد مجاالت المقياس :  -6
كؾ المطمكب قياسو كتحديد مككناتو , فالمقياس ينبغي مسح مجاؿ السم     

يمثؿ مجالتو مف حيث اىمية كؿ مجاؿ ككؿ مستكل , فيتضمف فقرات يتناسب 
:  ََِِعددىا مع اىمية المجاؿ الذم يمثمو في الكظيفة المقاسة ) ميدم , 

 (. ََُص 
كبعد االطالع عمى االدبيات كالدراسات السابقة الخاصة بالبحث الحالي       

, كفي ضكء التعريؼ النظرم لػ) ىكرسف( الذم عرفة عمى انو " احد التطكرات 
الميمة ألنكاع التفكير , كىك عممية تطبيقية يسيؿ تعمميا كيمكف تكرارىا حيث 
تساعد االفراد عمى الفيـ بطريقة اكثر كضكحا كابتكارا كعمى التخطيط بشكؿ 

ات التفكير الناقد كاالبتكارم اكثر فعالية , كتعتمد ىذه العممية عمى استراتيجي
معا" , كحدد الباحث سبع مجاالت لبناء مقياس التفكير المنتج اذ شكؿ لنا 

 ( مجاالت , كالمجاالت ىي :ٕعبارة كبو ) ٓٓاالستبياف مككف مف 
 ( عبارة .  01مجال التفسير يتكون عباراتو من      )  -0
 ة .( عبار    7مجال التبرير يتكون عباراتو من       )   -6
 ( عبارة .  9مجال االستنتاج يتكون عباراتو من    )    -3
 ( عبارة .   9مجال االفتراض يتكون عباراتو من    )   -4
 ( عبارة .  6مجال الطالقة تتكون عباراتو من       )   -5
 ( عبارة .  8مجال المرونة تتكون عباراتو من     )   -6
 . ( عبارة  6مجال االصالة تتكون عباراتو من     )   -7

 وقد عرف كل مجال منيا كاالتي :
القدرة عمى تحديد المشكمة كالتعرؼ عمى التفسيرات  المجال االول : مجال التفسير :

 .المنطقية كتقرير فيما اذا كانت التعميمات عمى المعمكمات المعينة مقبكلة اـ ال
التفكير , بحيث ( " طريقة تتبع  في Lithnerكعرفيا )المجال الثاني : مجال التبرير : 

 تتكلد مف خالؿ قناعات نتكصؿ مف خالليا الى النتائج".
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قدرة الفرد عمى استخالص نتيجة مف حقائؽ معينة  المجال الثالث : مجال االستنتاج :
مالحظة اك مفترضة كيككف لديو القدرة عمى ادراؾ صحة النتيجة اك خطأىا في ضكء 

 الحقائؽ المعطاة.
ىك االجابة االكلية كالمؤقتو عمى مشكمة ما , فيك  فتراض :المجال الرابع : مجال اال

يمثؿ القدرة عمى التمييز بيف درجة صدؽ معمكمات محددة كعدـ صدقيا كالتمييز بيف 
 الحقيقة كالرأم كالغرض مف المعمكمات المعطاة.

القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ كاالفكار  المجال الخامس : مجال الطالقة :
 .االستجابة لمثير معيف كالسرعة كالسيكلة في تكليدىاعند 

قدرة الفرد عمى تكليد افكار ليست متكقعة , كيتـ  المجال السادس : مجال المرونة :
 تكليد ىذا النكع مف خالؿ تحكيؿ مسار التفكير مع تغيير متطمبات المكقؼ.

التميز في التفكير كالندرة كالقدرة عمى النفاذ الى ما  المجال السابع : مجال االصالة :
كراء المباشر كالمألكؼ مف االفكار أم القدرة عمى انتاج استجابات اصمية تتميز بالجدة 

 .كالتفرد كالقبكؿ
 صياغة فقرات المقياس:  -3

بعد االطالع عمى االطار النظرم كالدراسات السابقة التي ليا عالقة         
سة , اذ تـ استخالص عدد مف الفقرات ذات العالقة بمفيـك بمكضكع الدرا

التفكير المنتج , كبعد مراجعة المقاييس السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة 
أفيد منيا باستخالص عدد مف الفقرات , أضيفت الى الفقرات التي جمعت مف 

لية الدراسات كاالدبيات السابقة , كبذلؾ صيغت فقرات المقياس بصيغتو االك 
(   ِ( فقرة ضمف سبع مجاالت , كما مكضح في ممحؽ رقـ ) ٓٓمف )

 الكلية لمقياس التفكير المنتج . الصيغة ا
(  عدد من القواعد التي روعيت في صياغة 6161وقد ذكر ) ميدي , 
 الفقرات وىي كما يأتي 

 اف يككف محتكل الفقرة كاضحان كصريحان كمباشران  - أ
 المعقد كالمربؾ في الفقرة . االبتعاد عف التعبير المغكم  - ب
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 كضكح مضمكف الفقرات كعدـ االختالؼ في تفسيرىا. - ت
 اف تثير المجيب بحيث تدفعو الى االجابة بشكؿ صريح. - ث
 تجنب استعماؿ بعض الكممات مثؿ ) كؿ , دائمان , ابدان , في الغالب (  - ج
 االبتعاد عف النفي المزدكج في صياغة الفقرة . - ح
 تجنب كضع فقرة تحمؿ اكثر مف فكرة كاحدة.   - خ

 بدائل االجابة وطريقة التصحيح : -4
كضع متدرج خماسي لبدائؿ االجابة يقابؿ فقرة عمى كفؽ طريقة ليكرت         

( كاقترح الباحث االجابة عمى نكع البدائؿ بػ) تنطبؽ ٓ( كينتيي بػ)ُ, يبدأ مف )
كبيرة , تنطبؽ عمي بدرجة متكسطة عمي بدرجة كبيرة جدان , تنطبؽ عمي بدرجة 

, تنطبؽ عمي بدرجة قميمة , ال تنطبؽ عمي ( كيتـ تصحيح المقياس عمى 
النحك االتي : اذ تعطى الدرجة لالستجابة عمى الفقرات عمى ضكء اختيارات 

 . ( يكضح ذلؾٓالحد البدائؿ جدكؿ ) المستجيب
 ( 5جدول ) 

 التفكير المنتجتوزيع االوزان عمى بدائل االجابة لمقياس 

 الفقرة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 كبيرة جداً 

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
عمي بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة

ال تنطبق 
 عمي

5 4 3 6 0 
 فالمقياس بيذه الطريقة يمتاز بما يأتي :

 تعد مف اكثر الطرؽ شيكعان في القياس كأفضميا في التنبؤ بالسمكؾ  - أ
تتمتع بدرجة ثبات عالية كما يزيد درجة ثباتيا ىك كجكد بدائؿ انيا طريقة  - ب

 عدة أماـ كؿ فقرة تتراكح ما بيف المطابقة بدرجة كبيرة جدان كالغير مطابقة .
انيا طريقة عطي معمكمات اشمؿ عف المجيب اذ عمية اف يجيب عف كؿ  - ت

 فقرة .
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مف فقرات انيا طريقة تيح لممجيب اف يعبر عف آرائو بعمؽ نسبة لكؿ فقرة  - ث
المقياس , حيث يخار بديال مف البدائؿ المتكفرة اماـ كؿ فقرة كىذه البدائؿ 

 تسمح لمتعبير عف شدة االختيار لكؿ فقرة مف فقرات المقياس .
تمتاز طريقة ليكرت الخماسي باستعماؿ تحميؿ الفقرات كذلؾ لحذؼ  - ج

حصائية الفقرات غير المميزة لما يراد قياسو , بحيث تستعمؿ الكسائؿ اال
 إلخراج القكة التمييزية لكؿ فقرة كحذؼ الفقرات غير المميزة .

انيا طريقة تمتاز بجمع عدد كبير مف الفقرات التي تعبر عف المكضكع  - ح
 المراد قياسو.

 انيا تحقؽ الكفاية كالدقة لقياس السمة المراد قياسيا . - خ
 صالحية الفقرات : -5

بعد اف فرغ الباحث مف اعداد فقرات مقياس التفكير المنتج بصكرتو         
( يكضح ذلؾ , كالمكزعة عمى ِ( فقرة , ممحؽ )ٓٓاالكلية كالذم بمغ )

مجاالت المقياس الخمسة , كتعميماتو , كبدائمو , كبعض معمكمات الديمكغرافية 
المقياس عمى كػ)الجنس , كالخبرة ( كتحقؽ الباحث مف خالؿ عرض فقرات 

عدد مف السادة المحكميف في القياس النفسي كالعمكـ التربكية كعمكـ االحصاء 
( يكضح ذلؾ , لتقدير مدل صالحية الفقرات ُكاالرشاد النفسي , الممحؽ )

المككنة لممجاالت كمالئميا المقياس لمغرض الذم كضع ألجمو , كتـ اعتماد 
فقرة مف عدميا , كفي ضكء ذلؾ %( فأكثر لتحديد صالحية الَٖنسبة اتفاؽ )

 لبعض الفقرات حسب اراء الخبراء. تـ التعديؿ الالـز
 تعميمات المقياس : -6

أف تعميمات المقياس ىي الدليؿ الذم يرشد المستجيب الى كيفية االجابة      
لذلؾ صيغت تعميمات المقياس بطريقة دقيقة كاضحة مع ذكر مثاؿ تكضيحي 

 بيف طريقة االجابة , حيث طمب مف المستجيب مراعاة االتي : 
 االجابة عف فقرات المقياس بصدؽ كمكضكعية خدمة لمبحث العممي . - أ
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ر استجابة كاحدة مف االستجابات الخمس ) تنطبؽ عمي بدرجة كبيرة اختيا  - ب
جدان , تنطبؽ عمي بدرجة كبيرة , تنطبؽ عمي بدرجة متكسطة , تنطبؽ 

( في مربع   عمي بدرجة قميمة , ال تنطبؽ عمي ( كذلؾ بكضع عالمة )
 االستجابة .

كاخرل عدـ ترؾ ام عبارة دكف االجابة عنيا , اذ ال تكجد عبارة صحيحة   - ت
 خاطئة.

بياف اف نتائج ىذا البحث ستككف ألغراض البحث العممي فقط كال حاجة   - ث
 لذكر االسـ .

ممئ االستبياف بمعمكمات خاصة مف قبؿ المستجيب كالجنس ) ذكر /   - ج
 َُ, اكثر مف  َُالى  ٓسنكات , مف  ٓانثى( كالخبرة ) اقؿ مف 

 سنكات(.
 بة :التطبيق االستطالعي والوقت المستغرق لإلجا -7

(  َُِْ( المشار الية عند ) االلكسي , ُُٕٗكذكر ) حسف ,         
ينبغي عمى الباحث قبؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث الرئيسية القياـ 
بتجربتو عمى عينة صغيرة مف مجتمع البحث تتشابو في خصائصيا مع عينة 

بة افراد العينة البحث الرئيسية كترجع اىمية ىذه التجربة الى تحديد درجة استجا
كالتعرؼ عما اذا كانت الفقرات كالفاظيا في مستكل المفحكصيف فضالن عف 

 (.َُْ: ص  َُِْالزمف الذم يتطمبو تطبيؽ المقياس) االلكسي , 
كيعطي التطبيؽ االستطالعي لممقياس فرص لمباحث لمالحظة مدل         

الذم استغرقو  كضكح تعميمات المقياس كفقراتو بالنسبة لممستجيب كالزمف
 (.ُِٖ: ص  َُِٗالمستجيب في االجابة ) التميمي , 

كلمعرفة ذلؾ طبؽ الباحث المقياس عمى عينة مف مدرسي عمـ االحياء         
( مدرس كمدرسة , كطمب منيـ ِٓفي المرحمة االعدادية , كبمغ عدد العينة )

رات المقياس ثـ اف يطمعكا عمى تعميمات المقياس كقراءتيا بدقة ككذلؾ قراءة فق
االجابة عنيا كاالستفسار عف ام غمكض اك عدـ فيـ ألم فقرة مف فقرات 
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المقياس , كبعد اجراء التطبيؽ بينت النتائج كضكح تعميمات المقياس كالفقرات 
كطريقة االجابة كلـ يبدم المستجيبكف ام أسئمة جكىرية حكؿ طريقة االجابة 

بينت الزمف المستغرؽ لإلجابة عف كفقرات المقياس كبدائؿ االجابة , كما 
المقياس , اذ بمغ معدؿ الزمف المستغرؽ لإلجابة عف المقياس , اذ بمغ معدؿ 

( دقيقة , كتـ حساب ُٓ – َُالزمف المستغرؽ لإلجابة عف المقياس ) 
 المتكسط الزمني لمكقت الالـز لإلجابة ككاالتي :

أقؿ زمف   أكثر زمفالمتكسط الحسابي لمزمف =      
 

  
  

          =         
                             

                                            
ُِ,ٓ 

 
كبذلؾ أثبتت فقرات المقياس كتعميماتو كفايتيا في تأدية الغرض الذم          

 االحصائي.اصبح المقياس جاىزان لمتحميؿ كضعت مف أجمو، كىكذا 
 اجراءات التحميل االحصائي لمفقرات : -8

يقصد بالتحميؿ االحصائي لفقرات المقياس كما اكضحتيا         
(Anastasi,1988 , القياـ بتحميؿ َُِٗ( المشار اليو عند ) التميمي " )

فقرات المقياس احصائيان لغرض اختيار الفقرات التي تخدـ البحث , كتعديؿ 
ة بإيجاد قكتيا التمييزية مما يعمؿ عمى زيادة صدؽ الفقرات غير المناسب

 (.ُّٖ: ص  َُِٗالمقياس كثباتو" ) التميمي , 
كلمحصكؿ عمى مقياس يتصؼ بالمكضكعية استخدـ أسمكب          

المجمكعتيف المتطرفتيف كعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس , كىما مف 
النفسية لضماف االبقاء عمى الفقرات  اكثر االساليب المستخدمة في المقاييس

الجيدة كتعديؿ الفقرات الضعيفة كعمى الرغـ مف كجكد عالقة عالية بيف 
 االسمكبيف استخدما معان تككيدان التساؽ التحميؿ :

2 
10   +15 

2 
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) االتساق  Contrasted Groupsطريقة المجموعتين المتطرفتين  - أ
 الخارجي ( لمقياس التفكير المنتج :

%( مف ِٕث طريقة المجمكعتيف المتطرفتيف كذلؾ بأخذ )أتبع الباح        
%( مف المجمكعة الدنيا آلنيا تمثؿ افضؿ نسبة يمكف ِٕالمجمكعة العميا ك )

االعتماد عمييا في ايجاد القكة التمييزية لفقرات المقياس , اذ يعد حساب قكة 
ات التمييز لمفقرة مف الخصائص القياسية الميمة ألنيا تشير الى قدرة فقر 

المقياس عمى الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف االشخاص في الخاصية التي 
 يقكـ عمى اساسيا القياس النفسي.

 ( ُِٕ: ص  ََُِ) الكبيسي , 
كإليجاد القكة التمييزية لفقرات مقياس التفكير المنتج , طبؽ الباحث         

( مدرس ُُٖالمقياس عمى افراد عينة التحميؿ االحصائي البالغ عددىـ ) 
كمدرسة مف مديرية تربية ذم قار كاالقساـ التابعة ليا ) قسـ تربية الشطرة , 

د تصحيح استمارات قسـ تربية الرفاعي , قسـ تربية قمعة سكر ( , كبع
 المفحكصيف قاـ الباحث  باالتي :

 تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة . -ُ
 ترتيب االستمارات تنازليان مف اعمى درجة كمية الى ادنى درجة . -ِ
 %( ِٕاخذ نسبة )  -ّ
العميا مف االستمارات بكصفيا حاصمة عمى اعمى الدرجات كسميت  -ْ

الحاصمة عمى ادنى الدرجات %( الدنيا ك ِٕبالمجمكعة العميا , كنسبة ) 
كسميت بالمجمكعة الدنيا , كبذلؾ بمغ عدد االستمارات التي خضعت 

( تمثؿ ٗٓ( تمثؿ المجمكعة العميا ك )ٗٓ( استمارة بكاقع )ُُٖلمتحميؿ )
 المجمكعة الدنيا.

حساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات المقاييس باستعماؿ االختبار  -ٓ
تقمتيف , كجد اف القيمة التائيو المحسكبة لعينتيف مس ( T-test)التائي 

( كىي اكبر مف القيمة التائية  ِْٔ.ّ -ّٕٔ.ُِتتراكح ما بيف )  
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( كدرجة حرية ) َٓ,َ( عند مستكل داللة ) ٕٗ,ُالجدكلية البالغة )
ُُٔ.) 

( المشار الييا عند ) االلكسي , (Anastasi , 1976كتشير انستايزم          
ينة التحميؿ االحصائي يعد حجمان مناسبان اذا اصبح في كؿ ( الى اف حجـ عَُِْ

( فرد مما يجعؿ الحجـ ََُمجمكعة مف المجمكعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية )
( فردا , كاف ىذه النسبة تحقؽ حجمان َّٕالمناسب لعينة التمييز يفضؿ اال يقؿ عف ) 

ا اذا كانت العينة تتكزع تكزيعان مناسبان في المجمكعتيف المتطرفيف كتباينان جيدان فيي
 (.ُِْ: ص  َُِْاعتداليان )االلكسي , 

بعد تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف عف طريؽ االستعانة بالبرامج         
لتحقيؽ ىذا الغرض , كبيف اف جميع فقرات المقياس كانت مميزة  (SPSS)االحصائي 

 .ذلؾ( يكضح ٔام ذات تمييز عاؿو , كالجدكؿ )
 ( 6جدول ) 

 معامالت تمييز الفقرات لمقياس التفكير المنتج لمجموعتين متطرفتين

 العينة المجموعة ت

Mean 
 الكسط
 الحسابي

 

Std. 
Deviation 
االنحراؼ 
 المعيارم

القيمة التائية 
 المحسكبة

T 
 الداللة

0 
 َْٖٕٖ.ُ ِّٕٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُُٔ.ْ
 َّٖٕٓ.ُ ّٕٔٓ.ّ 59 الدنيا

6 
 ُّٕٖٔ.َ ِٖٖٕ.ْ 59 العميا

 دالو ََُ.ٕ
 َََّٗ.ُ ّٖٖٗ.ّ 59 الدنيا

3 
 َُّّٔ.َ ُِٕٔ.ْ 59 العميا

 دالو ْٕٗ.َُ
 ََِٖٔ.ُ ِِّٗ.ِ 59 الدنيا

 دالو ِْٔ.ّ َّٖٓٗ.َ ُِٖٖ.ْ 59 العميا 4
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 ْٕٖٓٗ.َ ْٗٗٔ.ّ 59 الدنيا

5 
 ُُٔٗٓ.ُ ُٔٔٗ.ّ 59 العميا

 دالو ّْٔ.ٕ
 ِّّٓٗ.َ ْْٕٔ.ِ 59 الدنيا

6 
 َََََ.َ ََََ.ٓ 59 العميا

 دالو ٖٕٔ.ٓ
 ََّْٓ.ُ َِِّ.ْ 59 الدنيا

7 
 ّّّٕٔ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو َْٖ.ٕ
 َُّْٕ.ُ ِٕٕٔ.ّ 59 الدنيا

8 
 ُّْٖٕ.َ َّٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو َْْ.َُ
 َٖٕٖٗ.ُ َِِّ.ّ 59 الدنيا

9 
 َٖٕٔٓ.َ ُّٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ْْٓ.ٔ
 َُِٖٓ.ُ ُّٖٔ.ّ 59 الدنيا

01 
 َْٖٓٔ.َ ٕٕٕٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُٔٓ.ٔ
 َْٕٕٔ.ُ ِٖٖٕ.ّ 59 الدنيا

00 
 ِٕٕٖٓ.َ َُِٔ.ْ 59 العميا

 دالو ْٕٓ.ٔ
 َُّْٗ.ُ َُِٔ.ّ 59 الدنيا

06 
 ّْْٓٓ.َ ْٖٕٓ.ْ 59 العميا

 دالو َْٖ.ٔ
 َٓٔٗٗ.ُ ٕٕٕٗ.ّ 59 الدنيا

03 
 ّٓٗٔٓ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا

 دالو َٕٔ.ٕ
 ُُّْٖ.ُ ٕٔٔٗ.ّ 59 الدنيا

04 
 ُِِٖٓ. ُٔٔٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُٖٗ.ٔ
 ََِْٕ.ُ َُٗٔ.ْ 59 الدنيا

05 
 َِٖٖٗ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُُٗ.ٖ
 ََُْٔ.ُ ْٖٕٓ.ّ 59 الدنيا

 دالو ِِٔ.ٗ ِِٔٗٔ.َ ْٗٗٔ.ْ 59 العميا 06
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 ََُٖٗ.ُ ُٓٗٔ.ّ 59 الدنيا

07 
 ُِِٕٓ.َ َُٔٔ.ْ 59 العميا

 دالو ّٗٗ.ٔ
 ََُٖٔ.ُ ّٕٔٓ.ّ 59 الدنيا

08 
 ّٖٖٔٔ.َ ُْْٔ.ْ 59 العميا

 دالو ُٔٔ.ٔ
 َّٖٕٓ.ُ ّٕٔٓ.ّ 59 الدنيا

09 
 َِِّٕ.َ ِّٗٓ.ْ 59 العميا

 دالو ٗٗٗ.ٕ
 ََّْٕ.ُ َُّٓ.ّ 59 الدنيا

61 
 ِّٓٗٔ.َ َُِٔ.ْ 59 العميا

 دالو ُِّ.ٖ
 ُُِِٓ.ُ َِِّ.ّ 59 الدنيا

60 
 ُٖٓٔٗ.َ ُِٖٖ.ْ 59 العميا

 دالو َُٕ.ٕ
 َُُِٕ.ُ ِِّٗ.ِ 59 الدنيا

66 
 ِْٕٓٓ.َ ٕٕٕٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُّٖ.ٖ
 ُُّٖٔ.ُ َْْٕ.ّ 59 الدنيا

63 
 ُِْٕٓ.َ ُّٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ٕٔٓ.ُُ
 َِِْٖ.ُ َّّٗ.ّ 59 الدنيا

64 
 ُّٔٗٓ.َ ِٖٖٕ.ْ 59 العميا

 دالو ِٖٖ.َُ
 َُّْٖ.ُ ُُٖٔ.ّ 59 الدنيا

65 
 َْٖٗٓ.َ ٕٔٔٗ.ْ 59 العميا

 دالو ْٖٓ.ُُ
 َُِّٕ.ُ ُّٖٗ.ِ 59 الدنيا

66 
 ُِِٖٓ.َ ُٔٔٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُّٖ.ٕ
 ُٖٗٓٗ.ُ ُّٖٔ.ّ 59 الدنيا

67 
 ُٕٖٗٗ.َ ُُٕٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُٔٔ.ٗ
 ِِٕٓٗ.ُ ْْٖٔ.ِ 59 الدنيا

 دالو ّْٕ.َُ َّْْٖ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا 68
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 َّّٓٗ.َ ّٗٓٓ.ّ 59 الدنيا

69 
 ْْْٕٕ.َ ْٕٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو ِّٔ.ٗ
 ُّٖٔٓ.ُ َّّٗ.ّ 59 الدنيا

31 
 َِٖٖٗ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو ََِ.ٗ
 ُُْٖٗ.ُ ْْٕٔ.ّ 59 الدنيا

30 
 ّّّٕٔ.َ ٕٔٔٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُُٕ.ٕ
 َْٖٗٓ.ُ ّٗٓٓ.ّ 59 الدنيا

36 
 َِٖٖٗ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو ِِْ.ٗ
 ُِٔٗٗ.ُ َْْٕ.ّ 59 الدنيا

33 
 ّْْْٗ.َ ُّٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ٖٖٓ.ٗ
 َُّٖٕ.ُ ّٖٖٗ.ّ 59 الدنيا

34 
 ٖٔٓٓٔ.َ ُّٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ُٕٗ.ٗ
 َُٕٔٔ.ُ َِِّ.ّ 59 الدنيا

35 
 ُِٕٖٓ.َ ْٕٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو ّٖٕ.َُ
 ُٓٗٔٔ.ُ َُٗٔ.ّ 59 الدنيا

36 
 ََْٔٔ.َ َّٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو َٗٗ.َُ
 ُِْٔٔ.ُ َٖٕٔ.ّ 59 الدنيا

37 
 ُّْْْ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُٔٓ.َُ
 ُٖٕٔٔ.ُ ُٓٗٔ.ّ 59 الدنيا

38 
 َِْٗٗ.ُ ُْْٔ.ْ 59 العميا

 دالو َٖٗ.ٖ
 ََْٓٗ.ُ ِْٗٗ.ِ 59 الدنيا

39 
 ُِِٖٓ.َ ُٔٔٗ.ْ 59 العميا

 دالو ِِّ.ٗ
 ُُّْْ.ُ َُِٔ.ّ 59 الدنيا

 دالو ُٔٗ.َُ َُْْٕ.َ ْٕٖٓ.ْ 59 العميا 41
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 ََُّٗ.ُ ُْٖٔ.ّ 59 الدنيا

40 
 َِٖٖٗ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو ّٖٖ.َُ
 ُْْٖٗ.َ ّٗٓٓ.ّ 59 الدنيا

46 
 ُِِٕٓ.َ ِْٗٗ.ْ 59 العميا

 دالو ْْٖ.ُُ
 ُُِْٗ.ُ ُْٖٔ.ّ 59 الدنيا

43 
 َِٖٖٗ.َ ُّٓٗ.ْ 59 العميا

 دالو ّٕٔ.ُِ
 ََّٕٗ.ُ ُِٓٓ.ّ 59 الدنيا

44 
 ّٓٗٔٓ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا

 دالو ٕٗٓ.َُ
 َُْٖٗ.ُ ِّّٕ.ّ 59 الدنيا

45 
 َّْْٖ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُْٔ.ٖ
 َِّٖٓ.ُ ِْٓٓ.ّ 59 الدنيا

46 
 َِّٔٗ.َ ْْٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ُِٗ.َُ
 ُْْٕٓ.ُ َِِّ.ّ 59 الدنيا

47 
 ُٖٔٗٓ.َ َّٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو ّّٗ.َُ
 َُِْٔ.ُ َُٗٔ.ّ 59 الدنيا

48 
 ْٕٖٔٓ.َ ِْْٓ.ْ 59 العميا

 دالو ِِٓ.ٗ
 ُْٖٓٔ.ُ ْٖٕٓ.ِ 59 الدنيا

49 
 َْٖٓٓ.َ ُّٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ِِٖ.ٗ
 ُٓٔٓٗ.ُ ُّٔٓ.ّ 59 الدنيا

51 
 َِٕٖٔ.َ ُِٕٔ.ْ 59 العميا

 دالو ِٖٗ.ٕ
 ُُِٕٔ.ُ َِّْ.ّ 59 الدنيا

50 
 ُِّْٔ.َ ُْٖٖ.ْ 59 العميا

 دالو َِٗ.ٗ
 ُٕٕٖٗ.ُ ُِٖٖ.ّ 59 الدنيا

 دالو َٖٕ.ٕ ُّْٖٓ.َ ٕٔٔٗ.ْ 59 العميا 56



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

  
 

068 

 ُّْْٗ.ُ ُْٓٗ.ّ 59 الدنيا

53 
 َّْْٖ.َ ّٖٖٗ.ْ 59 العميا

 دالو ُْٔ.ٖ
 َِّٖٓ.ُ ِْٓٓ.ّ 59 الدنيا

54 
 َِّٔٗ.َ ْْٖٔ.ْ 59 العميا

 دالو ُِٗ.َُ
 ُْْٕٓ.ُ َِِّ.ّ 59 الدنيا

55 
 ُٖٔٗٓ.َ َّٖٓ.ْ 59 العميا

 دالو ّّٗ.َُ
 َُِْٔ.ُ َُٗٔ.ّ 59 الدنيا

 
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية ) االتساق الداخمي ( لمقياس التفكير   - ب

 المنتج : 
تعد ىذه الطريقة مف اكثر الطرائؽ استخدامان في تحميؿ فقرات         

االختبارات كالمقاييس النفسية , كذلؾ لما تتصؼ بو ىذه الطريقة مف تحديد 
 ََِِلمدل تجانس فقرات المقياس في قياس الظاىرة السمككية )ميدم , 

 (.ٕٗ: ص
 Pearson)كاستعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف         

Correlation Coefficient)  إليجاد قيمة معامؿ ارتباط درجة الفقرة
( استمارة كىي استمارات التحميؿ االحصائي ُُٖبالدرجة الكمية لممقياس لػ)

( ُُٔ( , عند درجة حرية ) ٔٗ,ُالغة ), كيجاد القيمة التائية الجدكلية الب
استخداـ ( , كأظيرت المعالجة االحصائية بعد َٓ,َكبمستكل داللة )

(SPSS اف معامالت االرتباط لجميع الفقرات ذات ارتباط داؿ احصائيان )
( يكضح معامالت ارتباط كؿ فقرة بأسمكب عالقة درجة ٕ, كالجدكؿ )

 الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس .
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 ( 7الجدول ) 
 معامالت ارتباط فقرات مقياس التفكير المنتج بالدرجة الكمية لممقياس

رقم 
 الفقرة

معامل 
القيمة التائية  االرتباط

المحسوبة 
 لمعامل االرتباط

رقم  الداللة
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

القيمة 
التائية 

المحسوبة 
لمعامل 
 االرتباط

 الداللة

 دالو ْٕ.ُُ ِٓٔ.َ 69 دالو ُْٗ.ٔ َُْ.َ 0
 دالو ِٖ.َُ ْٕٓ.َ 31 دالو َْٖ.ٗ ْٓ.َ 6
 دالو ِ.ُُ َٕٔ.َ 30 دالو ّٔ.َُ ٕٖٓ.َ 3
 دالو ْٔ.ُّ ُٖٔ.َ 36 دالو َّٖ.ٓ ّٖٔ.َ 4
 دالو ْٔ.ُّ ُٖٔ.َ 33 دالو ِٕٗ.ٖ ِٓ.َ 5
 دالو ِّ.ُُ ُُٔ.َ 34 دالو ٗ.ُُ ّٔ.َ 6
 دالو ُْ.ُِ ْٔٔ.َ 35 دالو ّْ.ُِ ْْٔ.َ 7
 دالو ٕٓ.ُٓ ِّٕ.َ 36 دالو ِٖ.ُِ ِْٔ.َ 8
 دالو ٖٔ.ُّ ٕٖٔ.َ 37 دالو ٔٓٓ.ٗ ْٔٓ.َ 9

 دالو َّٗ.ٖ ُٗٓ.َ 38 دالو ّٔ.َُ ٕٖٓ.َ 01
 دالو ٗ.ُّ ٖٖٔ.َ 39 دالو ِّٕ.ٗ ّّٓ.َ 00
 دالو ُّ.ُّ ِٕٔ.َ 41 دالو َٗ.َُ ٕٔٓ.َ 06
 دالو َٔ.ُّ ٓٔٔ.َ 40 دالو ِّ.ُّ ٕٔ.َ 03
 دالو ّٖ.ُّ ْٕٔ.َ 46 دالو ُٕ.ُُ َٔٔ.َ 04
 دالو ٕٓ.ُّ ْٖٔ.َ 43 دالو ِّ.ُُ َٖٔ.َ 05
 دالو ِٓ.ُّ ٖٕٔ.َ 44 دالو َٖ.ُِ ّٔٔ.َ 06
 دالو ِٓ.ُْ ٕٗٔ.َ 45 دالو َٕ.َُ ٔٔٓ.َ 07
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 دالو ٗٗ.ُِ ّٔٔ.َ 46 دالو ُٖٓ.ٗ ْٕٓ.َ 08
 دالو َِ.ُِ ّْٔ.َ 47 دالو ّّْ.ٗ ّٕٓ.َ 09
 دالو ٔٓ.ُُ ُٗٔ.َ 48 دالو ُِْ.ٖ ْٖٗ.َ 61
 دالو ْٖ.ُِ ْٖٔ.َ 49 دالو ُُ.ٖ ْْٖ.َ 60
 دالو ِٖٓ.ٗ ّٓٓ.َ 51 دالو ّٓ.ُُ ُٖٔ.َ 66
 دالو ِٓ.ُّ ٖٕٔ.َ 50 دالو ُّ.ُّ ٕٔٔ.َ 63
 دالو ٗٓ.ُُ ِٔ.َ 56 دالو ٓٗ.ُِ ِٔٔ.َ 64
 دالو ٕٔ.ُّ ِٖٔ.َ 53 دالو ُٓ.ُِ ّٖٔ.َ 65
 دالو ٗٗ.ُِ ّٔٔ.َ 54 دالو ِ.ُّ ٗٔٔ.َ 66
 دالو َِ.ُِ ّْٔ.َ 55 دالو ّّٖ.ٗ ّٗٓ.َ 67
     دالو ُٕ.ُّ ّٖٔ.َ 68
 
 المجال  ودرجة كل مجال بالدرجة الكمية :عالقة درجة الفقرة بدرجة  - ت

لمتحقيؽ مف اف فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس تعبر عنو , حسب معامؿ ارتباط 
ك  ِٓٓ.َبيف الدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي اليو , كقد تراكحت قيميا بيف )

( فضال عف حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية ٖٖٕ.َ
( كتـ اختبار معامالت  َْٗ.َ,  ٕٗٗ.َلممقياس , كقد تراكحت قيميا بيف )

االرتباط مف طريؽ مقارنتيا مع القيمة الجدكلية لداللة معامؿ االرتباط ككانت 
( َٓ,َ( عند مستكل داللة )ُّٗ,َجميعيا اكبر مف القيمة الجدكلية البالغة )

داللة احصائية كصالحة  ( , كبذلؾ تعد فقرات المقياس ذاتُُٔكدرجة حرية )
اف قبكؿ الفقرة يتحدد اذا كاف معامؿ  (Nuannally)لمتطبيؽ , كيشير معيار 

(. ْٖ, ص  ََُِ( ) الكبيسي , َِ,َارتباطيا مع الدرجة الكمية أعمى مف )
 ( يكضح ذلؾ .ٖجدكؿ )
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معامالت ارتباط درجة كل فقرة بدرجة مجاليا , ومعامالت ارتباط درجة  ( 8جدول ) 
 مجال بالدرجة الكمية لممقياسكل 

معامؿ  الفقرة المجاؿ
 االرتباط

معامؿ  الفقرة
 االرتباط

معامؿ  الفقرة
 االرتباط

معامؿ ارتباط 
 المجاؿ بالمقياس

 التفسير

ُ َ.ْٓٗ ٓ َ.ُٖٓ ٗ َ.َٔٓ 

َ.ّٖٔ 
ِ َ.ِّٔ ٔ َ.ٖٕٔ َُ َ.ْْٔ 
ّ َ.ِٖٔ ٕ َ.ٖٔٗ   
ْ َ.ِٓٓ ٖ َ.ٕٔٓ   

 التبرير
ُ َ.ّٔٗ ْ َ.ٕٓٓ ٕ َ.ُٕٖ 

َ.ٕٗٗ ِ َ.ْٕٖ ٓ َ.ٕٓٓ   
ّ َ.َٕٗ ٔ َ.ْٕٗ   

 االستنتاج

ُ َ.ْٕٔ ٓ َ.ْٔٔ ٗ َ.ٔٓٔ 
 

َ.َٖٖ 
ِ َ.ُٔٓ ٔ َ.ِٔٗ   
ّ َ.ُٕٔ ٕ َ.ُٕٕ   
ْ َ.ّْٔ ٖ َ.ٖٔٔ   

 
 

 االفتراض

ُ َ.ْٕٓ ٓ َ.َٕٔ ٗ َ.ُٖٓ 

َ.َّٖ 
ِ َ.ٖٓٗ ٔ َ.ِّٕ   
ّ َ.ُِٖ ٕ َ.ّْٕ   
ْ َ.ٕٖٖ ٖ َ.ُٕٕ   

 الطالقة
ُ َ.ّٕٔ ّ َ.ْٕٔ ٓ َ.ٕٕٗ 

َ.ٖٕٗ 
ِ َ.َٕٗ ْ َ.ّْٕ ٔ َ.ٖٖٔ 

 المركنة
ُ َ.َٕٖ ْ َ.ٕٔٔ ٕ َ.ْٕٗ  

َ.َْٗ ِ َ.ِْٕ ٓ َِّٕ ٖ َ.ٖٖٔ 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

  
 

070 

ّ َ.ْْٕ ٔ َ.ّٕٓ   

 االصالة
ُ َ.ٖٔٓ ّ َ.ِٕٔ ٓ َ.ِٕٕ 

َ.ٖٖٖ 
ِ َ.ْٕٓ ْ َ.ٕٖٖ ٔ َ.ٔٗٗ 

(    1,15مستوى داللة )                 ُّٗ,َالقيمة الجدولية لمعامل االرتباط = 
 (006درجة حرية )

 
 الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير المنتج : - ح

أف مفيكـ الخصائص السيككمترية  ألدكات القياس يرتبط بمدل مكثكقية ىذه         
االدكات في قياس المتغيرات التي صممت مف اجؿ قياسيا بشكؿ متسؽ كال يتغير مف 

كما كيجب  ممحكظا ,تطبيؽ ألخر عمى الفرد نفسة ما دامت الظركؼ تتغير تغيران 
لسمة المحددة ليا كاف ىذه الخصائص تشير التأكيد مف أداة القياس تقيس بالفعؿ ا

بدكرىا الى مفيكميف مف المفاىيـ االساسية الي تتعمؽ بالمقاييس كاالختبارات ىما 
( , ك بالنظر الى اىمية ىذيف َُْ: ص  ََِِمفيكما الصدؽ كالثبات )ميدم , 

 المفيكميف اكجد الباحث بإيجاد الصدؽ كالثبات كما يمي :
 ( :Validityاوال : الصدق ) 

كاحدان مف اكثر المفاىيـ االساسية في مجاؿ القياس  Validityيعد مفيكـ الصدؽ      
النفسي اف لـ يكف اىميا عمى االطالؽ , كيعني الصدؽ ىك اف يقيس االختبار فعال 
الصفة اك القدرة اك االتجاه الذم كضع المقياس لقياسو كبمعنى اخر ىك قدرة المقياس 

 ( .ُْٔ: ص  َُِْد لقياسو ) االلكسي , عمى قياس ما اع
 ومن اجل التحقيق من صدق المقياس تحقق الباحث من انواع الصدق االتية :

 : (Face Validity)الصدق الظاىري  -0
يعد الصدؽ الظاىرم مف انكاع الصدؽ المطمكبة في بناء المقاييس النفسية ,        

مناسبة المقياس لما يقيس كلمف يطبؽ كيتحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ عمى فكرة مدل 
 ( .ُْٔ: ص  َُِْعمييـ ) االلكسي , 
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كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ الظاىرم لمقياس التفكير المنتج مف خالؿ عرض        
( يبيف ُالمقياس بصكرتو االكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف ممحؽ رقـ )

كمالءمتيا لمجاالت المقياس بالنسبة ذلؾ , ككما مر ذكره في تقدير صالحية الفقرات 
%( فأكثر مف اراء السادة المحكميف َٖلمغرض الذم كضعت ألجمو , كاعتمدت نسبة )

( لمعرفة الفرؽ بيف اراء الخبراء , بيف اف الفقرات ذات داللة ِ, كباستعماؿ مربع )كا
(  ِ( المحسكبة اكبر مف قيمة )كاِاحصائية جميعيا , اذا كانت قيمة مربع ) كا

, كبذلؾ قبمت الفقرات جميعيا بعد تعديؿ بعضيا (َٓ,َلجدكلية عند مستكل داللة ) ا
( ٗ, جدكؿ ) لذلؾ اصبح المقياس صالحان لقياس التفكير المنتج لدل افراد عينة البحث

 .يبيف ذلؾ
 ( 9الجدول ) 

جدول يبين النسبة المئوية لقيمة مربع كأي لبيان صالحيات فقرات مقياس 
 المنتجالتفكير 

 المجاؿ
تسمسؿ 
 الفقرات

عدد 
 الخبراء
 الخبراء

عدد 
الخبراء 
 المكافقيف

عدد 
الخبراء 
غير 
 المكافقيف

النسبة 
 المئكية

 قيمة
 ِكا

الداللة 
االحصائية 

عند 
مستكل 

(َ,َٓ) 
 الجدكلية المحسكبة

 التفسير

0-3-7-
8-9 67 67 1 011% 03.5 

ٕ.ٓٓ 

 دالة
6-4-5-
6-01 67 65 6 93% 9.7963 

 التبرير
0-6-4-
6- 67 66 0 96% 00.574 

 دالة
3-5-7- 67 65 6 93% 9.7963 

-5-3-6 االستنتاج
 دالة 03.5 011% 1 67 67 8-9
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0-4-6-
7- 

67 66 0 96% 00.574 

 االفتراض

0-6-3-
7-9 67 66 0 96% 00.574 

 دالة
4-5-6-
8- 67 64 3 89% 8.0667 

 الطالقة
0-6-5-6 67 67 1 011% 03.5 

 دالة
3-4- 67 65 6 93% 9.7963 

 المركنة
3-4-6-
8- 

67 65 6 93% 9.7963 
 دالة

0-6-5-7 67 64 3 89% 8.0667 

 االصالة
0-3-5- 67 66 0 96% 00.574 

 دالة
6-4-6- 67 63 4 85% 6.6856 

 

 صدق المحتوى : -0
يعبر عف صدؽ المحتكل عف مدل تمثيؿ مفردات أك فقرات المقياس         

( , كقد ِّٔ: ص  ََُِلمجاؿ السمكؾ اك السمة المراد قياسيا ) الكبيسي , 
 تـ التحقؽ منو مف خالؿ مؤشر صدؽ الظاىرم.

 :( Construct Validity )صدق البناء  -6
يقصد بصدؽ البناء ىك قدرة الفقرة أك المجاؿ المؤلؼ مف عدة فقرات         

في قياس ذات السمة اك الخاصية المصممة ألجؿ قياسيا , لمجمكعا مختمفة 
 )في خصائصيا المينية كاالجتماعية , اك كما ترل انستازم 

Anastasi,1976)  , ( " ىك المدل الذم َُِْالمشار الييا عند ) االلكسي
يمكف اف نقرر بمكجبو اف المقياس يقيس بناءان نظريان محددان أك خاصية معينة" 

( , كعادة ما يتـ الكصؿ اليو مف خالؿ  ُْٕ: ص  َُِْ) االلكسي , 
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بعض المؤشرات العيانيو , كمشاىدة ذات السمكؾ اك السمة كاقعيان , اك استخداـ 
 (.ُٕٖ-ُٖٔ: ص  َُِٗبعض االجراءات االحصائية ) التميمي , 

وقد استدل الباحث عمى ىذا النوع من الصدق لمقياس التفكير المنتج ذلك 
 من خالل :

ايجاد قكة التمييز لفقرات المقياس باستعماؿ اسمكب العينتيف المتطرفتيف ,  - أ
 كقد تتحقؽ ذلؾ كما تمت االشارة اليو .

 صدؽ االرتباطات الداخمية كتحقؽ مف ذلؾ االتي :   - ب
 الكمية لممقياس . عالقة الفقرة بالدرجة 
 . عالقة الفقرة بدرجة المجاؿ 
 . عالقة المجاؿ بالدرجة الكمية 

 ثانيا : الثبات  
يعد مفيـك الثبات مف المفاىيـ الجكىرية في القياس النفسي ألنو يؤشر اتساؽ         

فقرات المقياس في قياس ما يفترض اف يقيسو المقياس بدرجة مقبكلة مف الدقة ) 
 (. ُّْ: ص  ََُِالكبيسي , 

( مدل اتساؽ نتائج المقياس مثالن اذا حصمنا ََِِكيشير لمثبات عند ) ميدم ,      
عمى درجات متشابية عند تطبيؽ اختبار ما عمى المجمكعة نفسيا في مرتيف مختمفتيف 

 (.ُُُ: ص  ََِِفإننا نستدؿ عمى ثباتيا ) ميدم , 
 تالية :وقد تم حساب ثبات المقياس عمى وفق الخطوات ال

تطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ االحصائي المذككرة سابقان كالبالغ عددىا  -ُ
 ( مدرس كمدرسة .ََِ)

( استمارة مف عينة التحميؿ االحصائي بصكرة عشكائية ممحؽ رقـ ُُٖسحب ) -ِ
 يبيف ذلؾ.(  ٔ) 

تصحيح فقرات المقياس عمى كفؽ مفتاح التصحيح , اذ تعطي لكؿ فقرة درجة  -ّ
 كمف ثـ حساب الدرجة الكمية لكؿ مدرس.معينة , 

 ولقد تم ايجاد ثبات مقياس التفكير المنتج بالطرق االتية : 
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 : (Split – Half Methods )طريقة التجزئة النصفية   - أ
تعد مف الطرؽ المميزة لمثبات اذ انيا تتجنب تأثير عامؿ النمك كالتذكر        

كأثير انتقاؿ اثر التدريب كتبرز االىمية في ىذه الطريقة عند تطبيؽ االختبار 
مف خالؿ ما يتـ تقسيـ فقرات االختبار الى نصفيف متساكيف فيشكؿ النصؼ 

الزكجية كبعد تجمع درجات  االكؿ الفقرات الفردية كالنصؼ الثاني الفقرات
النصؼ االكؿ كدرجات النصؼ الثاني فتصبح لدل كؿ مفحكص درجتيف كبعد 

ص : َُُِذلؾ ايجاد معامؿ االرتباط بيف درجات النصفيف ) المياحي , 
ُُٓ.) 

لتحقيؽ ىذا االجراء قسـ الباحث فقرات المقياس الى نصفيف متساكيف         
( المشار اليو ُِٗٗ )و , ككما ذكر مكاكم بحيث اصبح كؿ قسـ قائـ بحد ذات

( اذ يمكف عد االرتباط قكيان اذا كاف االرتباط اكبر مف َُِٗعند )التميمي , 
 – َْ,َ( كمتكسطان اذا تراكح بيف )َْ,َ( كضعيفان اذا كاف اقؿ مف )َٕ,َ)

( , كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف نصفي المقياس باستعماؿ معادلة َٕ,َ
(  , ثـ طبؽ معادلة   ّٕٖ.َف , اذ بمغت قيمة االرتباط )   ارتباط بيرسك 

( كيتضح   ٖٖٓ.َيساكم )   االستبانةسبيرماف بركاف فتبيف اف معامؿ ثبات 
 ياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.مما سبؽ اف المق

 Crondachs)الثبات بطريقة معامل الفا كرونباخ لإلتساق الداخمي  - ب
Alpha Coefficient)  : 

:  َُِْ( المشار اليو عند ) االلكسي , ُٖٗٗاشار )عبد الرحمف ,        
ة في ( ) يمكف عد االتساؽ الداخمي عمى انو مدل قياـ الفقرات الكاردَُْص

المقياس بقياس الشيء نفسو كاذا كانت جميع الفقرات تقيس فعالن نفس 
الخاصية فيجب اف يترابط بعضيا مع بعض كمعدؿ معامالت االرتباط 
الداخمية بيف الفقرات مع عدد الفقرات ىك الذم يحدد معامؿ الفا ( , كالستخراج 

معامؿ الفا   معامؿ الثبات بيذه الطريقة تـ استخراج معامؿ الفا كقد بمغ
 ( , لذا يعتبر ثبات عالي كفقان لممعيار أعاله. ٖٖٔ.َلممقياس الحالي )
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 الخصائص الوصفية لمقياس التفكير المنتج : - ث
بعد استخراج الخصائص السايككمترية  لمقياس التفكير المنتج         

كالمتمثمة بمؤشرات الصدؽ الظاىرم كالبناء , فضالن عف قكة التمييز كمستكل 
تساؽ الداخمي , ـ التكصؿ الى بعض الخصائص الكصفية لممقياس اال

 ( يكضح ذلؾ : َُكالجدكؿ )
 ( 01جدول ) 

 الخصائص الوصفية لمقياس التفكير المنتج
 َِّٗ.ِِٔ Mean المتكسط 

 َُّّٓ.ِ  Std Error of mean الخطأ المعيارم 
 ََََ.ُِّ Median الكسيط 
 ََ.ِٕٓ Mode المنكاؿ 

 ُّّْٓ.ّْ Std. Derivation االنحراؼ المعيارم 
 ٖٖٓ.ُُٕٗ Variance التبايف 
 -ّٕٓ.ُ Skewness االلتكاء 
 َُٕ.ٓ Kartosis التفمطح 
 ََ.َِِ Range المدل 

 ََ.ٓٓ  Minimum اقؿ درجة 
 ََ.ِٕٓ Maximum اعمى درجة 

 ََ.ِّْٖٗ Sum المجمكع
 

التكزيع الحالي يقترب مف التكزيع االعتدالي , الف  كتشير نتائج الجدكؿ اعاله الى      
قيـ مقاييس النزعة المركزية كانت متقاربة مف بعضيا البعض , فضالن عف قيـ التفمطح 
كااللتكاء كانت منخفضة , كاف قيمة الخطأ المعيارم كانت ضعيفة , مما يدؿ عمى 

 يؿ مجتمع البحث.صدؽ تمث
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 منتج الصيغة النيائية لمقياس التفكير ال - ج
( فقرات ممحؽ ٓٓيتككف مقياس التفكير المنتج بصكرتو النيائية مف )    
 ( تتكزع عمى سبع مجاالت عمى النحك التالي :ّ)

 االستفسار  (ُ
 التبرير  (ِ
 االستنتاج (ّ
 االفتراض (ْ
 الطالقة (ٓ
 المركنة (ٔ
 االصالة (ٕ
ككضع متدرج خماسي يقابؿ بدائؿ االجابة عمى الفقرة بحسب طريقة      

( , كيتـ حساب  ُ,  ِ,  ّ,  ْ,  ٓعمى النحك التالي )  ليكرت , مرتبة
الدرجات بالتدرج التصاعدم لممدرج الرقمي , كتصنؼ المستجيب بكصفو 
يمتمؾ ميارات التفكير المنتج ممف يحصؿ عمى درجة تساكم الكسط 

 ( اك اكبر منيا.ُٓٔالنظرم البالغ ) 
 :( Statical means)الوسائل االحصائية  -9

تستخدـ لمعالجة البيانات كاستخالص النتائج استعمؿ الباحث الحقيبة 
 كالكسائؿ االحصائية االتية : (spss)االحصائية 

 معامؿ ارتباط بيرسكف : الستخراج القكة التميزية لمفقرة. -ُ
معامؿ ارتباط بيرسكف : إليجاد العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة  -ِ

المنتج كلمعرفة العالقة االرتباطية بيف  كالدرجة الكمية لمقياس التفكير
 التفكير المنتج كالكفاءة الذاتية .

 لمتحقؽ مف الثبات أستخدـ الباحث : -ّ
كركنباخ : استخدـ لالتساؽ الداخمي الستخراج الثبات  –معادلة الفا  - أ

 لمقياس التفكير المنتج .
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 التجزئة النصفية : الستخراج الثبا لمقياس التفكير المنتج.  - ب
 النزعة المركزية : الستخراج الخصائص الكصفية في البحث. مقاييس -ْ
االختبار التائي لعينة كاحدة : استخدـ لقياس متغيرم البحث في العينة  -ٓ

 النيائية.
لعينتيف مسقمتيف : استخدـ لمتعرؼ عمى داللة  (T-test)االختبار التائي  -ٔ

 الفركؽ في كؿ مف متغيرم البحث في العينة النيائية .
 ر نتائج البحث عرض وتفسي

 اليدف األول : 
التعرف عمى درجة توافر التفكير المنتج لدى مدرسي عمم االحياء في المرحمة 

 :االعدادية
لتحقيؽ لميدؼ األكؿ مف اىداؼ البحث ، طبؽ الباحث مقياس التفكير المنتج          

عمى مدرسي عمـ االحياء لممرحمة االعدادية في محافظة الناصرية ، البالغ عددىـ 
( مدرس كمدرسة ؛ ثـ عكلجت البيانات إحصائيان ، عف طريؽ استخراج المتكسط ََِ)

ت المدرسيف في مقياس التفكير المنتج ، إذ بمغ الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجا
( ُّّْْ.ُِ( كبانحراؼ معيارم )َِٕٓ.ُٖٕالمتكسط الحسابي لدرجات المدرسيف )

 لعينة كاحدةتبيف أف القيمة التائية ( ٖٗ.ُ، كعند مقارنتو مع المتكسط النظرم البالغ )
( عند ٖٗ.ُلغة )( ىي أكبر مف القيمة الجدكلية البآَٗ.ٗلممقياس ككؿ )المحسكبة 

( ، كىذا يعني كجد داللة فرؽ بيف ُٗٗكبدرجة حرية ) (َُ.َ)مستكل داللة
 (.ُُ)، ككما مكضح في الجدكؿ  المتكسطيف
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 (00جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  لمقياس التفكير المنتج

 العينة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة عند 

 1,15مستوى
 

 المحسوبة
 

 الجدولية

التفكير 
 المنتج

 دالو احصائيان  ٖٗ.ُ َٓٗ.ٗ ُٗٗ ََِٕٓ.ُّ ُّّْْ.ُِ َِٕٓ.ُٖٕ ََِ

أظيرت النتائج اف مدرسي عمـ االحياء في المرحمة االعدادية يمتمككف تفكير       
منتج , كىذه النتيجة جاءت منسجمة مع الكاقع الذم يعيشو المدرس العراقي في 
السنكات األخيرة ؛ مف تطكر كافة مجاالت الحياة كمف ضمنيا المجاؿ التربكم الذم 

ؿ كبير عمى التفكير المنتج لدييـ ، ككيفية تأثر بدرجة كبيرة ، كالذم انعكس بشك
التعامؿ مع المكاد الدراسية التي يدرسكنيا ، إضافة الى ذلؾ ىناؾ سبب أخر يعكد 
لمطمبة ، مف خالؿ كجكد محفزات اإلثارة لمطمبة األذكياء ، كاالىتماـ المتزايد بمستقبميـ 

( ,  َُِٕ) عمي , ة الدراسي ، كىذا أتفؽ مع ما جاءت بو الدراسات السابقة كدراس
 (.َُِٖكدراسة ) شاىيف , 

 اليدف الثاني :
الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى التفكير  - أ

 المنتج تبعًا لمتغير الجنس :
كلمتعرؼ عمى داللة الفرؽ في درجات التفكير المنتج لدل مدرسي عمـ االحياء      

قار ، كتبعان لمتغير الجنس ، تبيف أف المتكسط لممرحمة االعدادية في محافظة ذم 
( كبانحراؼ معيارم ََْٔ.ُّٖالحسابي لمذككر مف المدرسيف كاف )

( ََُٖ.ُّٕ، أما المتكسط الحسابي لإلناث مف المدرسيف فكاف )(ْٕٗٔٗ.ِِ)
( لعينتيف  t–test( ، كباستعماؿ االختبار التائي )ُْْٕٓ.ُٖكبانحراؼ معيارم )

( ّّٗ.ّ( ، كانت القيمة المحسكبة ) َ, َُكل داللة إحصائية ) مستقمتيف كبمست
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( فقد جاءت النتيجة لصالح الذككر مف ٕٗ.ُكىي أكبر مف القيمة الجدكلية البالغة )
 ( يكضح ذلؾ .ُِالمدرسيف ، كجدكؿ )

 (06جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  لمقياس 

 لتفكير المنتج تبعًا لمتغير الجنسا

عينة 
 المدرسيف

 
 الجنس
 
 

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستكل  القيمة التائية
الداللة عند 
مستكل 
َ,َُ 

 الجدكلية المحسكبة

 ْٕٗٔٗ.ِِ ََْٔ.ُّٖ ذككر ََُ
داؿ  ٕٗ.ُ ّّٗ.ّ ُٖٗ

 ُْْٕٓ.ُٖ ََُٖ.ُّٕ اناث ََُ احصائيان 
       
كيعزك الباحث ىذا الفرؽ إلى إف االناث لدييف خكؼ كاضطراب كتكتر اكثر مف     

الذككر مما يؤثر في تفكيرىف أكثر ، كىذه الحاالت كالمؤثرات عمى كفؽ ما يؤكده 
( تجعؿ الغدة تفرز كيمياء حيكية تعمؿ عمى تقميؿ نشاط ََِٕ)قطامي كمجدم ،

                                                       (.َّٗ-َّٖ، ََِٕ)قطامي كمجدم ، كظائؼ الدماغ كتثبيطيا .
الكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى التفكير  - ب

 المنتج تبعًا لمتغير الخبرة :
كلمتعرؼ عمى داللة الفرؽ في درجات التفكير المنتج لدل مدرسي عمـ االحياء       

لممرحمة االعدادية في محافظة ذم قار ، كتبعان لمتغير الخبرة ، تبيف أف المتكسط 
( كبانحراؼ معيارم َِٓٔ.ُْٖسنكات كاف ) َُالحسابي لممدرسيف االكثر مف 

سنكات كاف  َُالى  ٓ( ، أما المتكسط الحسابي لممدرسيف مف ِْٗٓٗ.ِّ)
سط الحسابي لممدرسيف ( ، أما المتك َّْْٕ.ُٕ( كبانحراؼ معيارم )ِّْٔ.ُِٕ)
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( ، كما ىك ُُّٓٔ.ُٗ( كبانحراؼ معيارم )ُّٖٓ.ُٖٕسنكات كاف ) ٓاالقؿ مف 
 ( .ُّمكضح في جدكؿ رقـ ) 

 (03جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  لمقياس 

 التفكير المنتج تبعًا لمتغير الخبرة 

عينة  الخبرة
 المدرسين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 63.64959 084.1665 96 سنوات 01 اكثر من
 07.74143 076.3466 78 سنوات 01-5 من
 09.00365 078.0538 66 سنوات 5من  اقل

 60.34043 078.7651 611 المجموع
كلمعرفة اذا ما كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيا فقد استخدـ الباحث اختبار تحميؿ 

 ( يمخص نتائج التحميؿ ُْ, كالجدكؿ ) (ONE WAY ANOVA)التبايف االحادم 
( نتائج تحميل التباين االحادي لفحص داللة الفرق بين متوسطات 04جدول )

لذاتية لمدرس عمم االحياء في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الفاعمية ا
 المرحمة االعدادية في محافظة ذي قار تعزى لمتغير خبرة المدرس.

مجموع  مصدر التباين المجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

 قيمة 
F 
 

مستوى 
 الداللة

التفكير 
 المنتج 

 6.881 6958.616 6 5907.606 بين المجموعات
 
 

1.110 
 
 

 431.144 097 84708.663 داخل المجموعات 
  099 91635.875 المجموع
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 االستنتاجات :
أظيرت النتائج أف درجة التفكير المنتج لدل أفراد عينة البحث مف مدرسي  -ُ

لممرحمة االعدادية بمحافظة ذم قار دالة احصائيان عند درجة )  عمـ االحياء
كىذا يعني كجد داللة فرؽ بيف المتكسطيف( , َٓ.َ

اسة لمستكل أظيرت النتائج أف الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدر -ِ
(  t–testكباستعماؿ االختبار التائي )التفكير المنتج تبعان لمتغير الجنس , 

جاءت النتيجة لصالح , (  َ, َٓلعينتيف مستقمتيف كبمستكل داللة إحصائية ) 
الذككر مف المدرسيف

أظيرت النتائج أف الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لمستكل -ّ
التفكير المنتج تبعان لمتغير الخبرة انو يكجد فرؽ ذك داللة احصائية  عند 

, فقد استعمؿ اختبار تحميؿ التبايف (  َ, َٓمستكل داللة إحصائية ) 
, ألجراء المقارنة البعدية بيف  (ONE WAY ANOVA)االحادم 

 المتكسطات الحسابية.
 التوصيات :

 فإف الباحث يكصي باألمكر التالية :        
إعادة النظر في محتكل مناىج عمـ االحياء لممرحمة االعدادية  , حيث  -ُ

 التفكير المنتج لمدرسي عمـ االحياء كلطبمتيـ.تساىـ مكضكعاتو في تنمية 
ضركرة تنكيع ميارات التفكير المنتج المستخدمة في تدريس مادة عمـ  -ِ

 االحياء.
قياـ كزارة التربية , كالمديريات التابعة ليا , بزيادة االىتماـ بمدرسي عمـ   -ّ

لدل االحياء قبؿ الخدمة , كتزكيدىـ بالميارات المختمفة التي عميو تنميتيا 
 الطمبة.

إعداد برامج لتكعية مدرسي عمـ االحياء لزيادة كعييـ بميارات التفكير  -ْ
 المنتج , كتدريبيـ عمى كيفية تنميتيا لدييـ.

ٓ-  
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 المقترحات
 :تكصؿ الييا الباحث  فإنو يقترحفي ضكء أىداؼ البحث الحالي كالنتائج التي 

تفكير المنتج , إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات لمتعرؼ عمى ميارات ال -ُ
حيث اف ميارات التفكير ليست متعمقة بمادة كاحدة , بؿ يجب تطكيرىا في 

 .  كافة العمـك
 تحميؿ مناىج االحياء في ضكء ميارات التفكير المنتج. -ِ
 اجراء دراسة مماثمة في اختصاصات اخرل ) كالفيزياء , اك الكيمياء (. -ّ

 المصادر العربية 
 القراف الكريـ. (ُ
( : دليؿ المقاييس كاالختبارات النفسية كالتربكية , َُُِابك سعد , أحمد ) (ِ

 الجزء االكؿ , الطبعة الثانية , مركز ديبكنك لتعميـ التفكير , عماف , االردف .
( : تنمية ميارات َُِّابك غزلة , محمد احمد , القكاسمة , احمد حسف ) (ّ

صفاء لمنشر كالتكزيع , عماف , التعمـ كالتفكير كالبحث , الطبعة االكلى , دار 
 االردف .

( : ميارات التفكير المنتج المتضمنة في َُِٔاالسمر , االء رياض )  (ْ
محتكل مناىج الرياضيات لممرحمة االساسية العميا كمدل اكتساب طمبة الصؼ 

 العاشر ليا , ) رسالة ماجستير ( , كمية التربية , الجامعة االسالمية , غزة. 
( : التفكير المنتج كعالقتو بميارات القرف الكاحد ََِِطمؾ ) اسكد , رافع م (ٓ

كالعشريف لدل طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية , مجمة الفنكف كاالدب 
, ديكاف الكقؼ السني ,  َُِِ,  ّٔكعمكـ االنسانيات كاالجتماع , العدد 

 العراؽ .
ـ عمى نظرية ( : فاعمية برنامج تعميمي قائَُِٗالتميمي , كساـ نجـ )  (ٔ

المركنة المعرفية في تحصيؿ مادة القياس كالتقكيـ كتنمية الكفاءة الذاتية 
االكاديمية لدل طالب كمية التربية االساسية , رسالة دكتكراه فمسفة في العمـك 

 التربكية كالنفسية ) المناىج كطرائؽ التدريس العامة ( , جامعة البصرة .
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كير العممي , الطبعة االكلى , دار ( : التفَُِِجميؿ , عصاـ زكريا ) (ٕ
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة , عماف , االردف .

( : الشعكر بالكفاءة الذاتية  َُُِالحربي , ماجد فرحاف عبد الرحمف )  (ٖ
كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدل ذكم صعكبات التعمـ االكاديمي مف تالميذ 

عكدية , رسالة ماجستير غير منشكرة , المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية الس
 كمية الدراسات العميا , جامعة الخميج العربي , البحريف.

برامج تعميمية كاساليب قياسو ,  –( : التفكير َُِْحسف , ىناء رجب )  (ٗ
 الطبعة االكلى , مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع , عماف , االردف .

( : بناء برنامج َُِٖنيا جعفر صادؽ ) حمد هلل , حيدر مسير , العراؾ , د (َُ
تدريبي كفقان لمتفكير المنتج لمدرسي عمـ االحياء كاثره في التفكير الحاذؽ 

, مجمة التربية االساسية لمعمكـ التربكية كاالنسانية , جامعة  ُْلطمبتيـ , العدد 
 بابؿ .

( : اثر استخداـ بعض ميارات َُِٖالخرابشة , نانسي محمد جميؿ )  (ُُ
كير االبداعي في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث االساسي كاالحتفاظ التف

بالمعمكمات في تدريس مادة العمكـ في المدارس الخاصة في العاصمة عماف , 
 ) رسالة ماجستير( , جامعة الشرؽ االكسط , عماف , االردف.

( : اساليب َُِٓالخزاعي , عمي صكر جابر , عزيز , ايماف فخرم )  (ُِ
يا الثنائية لدل مرشدم كمرشدات المدارس الثانكية , مجمة التفكير كتداخالت

 كمية التربية االساسية لمعمكـ التربكية كاالنسانية , جامعة بابؿ , العراؽ .
( : االساليب المعرفية كالكفاءة الذاتية َُِْالخكالدة , ميرفت سالـ خمؼ )  (ُّ

نكية في قصبة االكاديمية كمتنبئات بالعبء المعرفي لدل طالبات المرحمة الثا
 المفرؽ , ) رسالة ماجستير ( , كمية الدراسات العميا , الجامعة الياشمية. 

( : الكفاءة الذاتية كعالقتيا بالتكيؼ المدرسي لدل َُِٕدبي , نصيرة ) (ُْ
تالميذ السنة الثانية ثانكم , كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية , جامعة محمد 

 بكضياؼ , المسيمة. 
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( : درجك تضميف كتاب األدب َُِٕاكف عكاد جاسـ )الدليمي , س (ُٓ
كالنصكص لمصؼ الرابع االدبي في العراؽ لميارات التفكير الناقد , ) دراسة 

 تحميمية ( , مجمة مداد االدب , العدد السادس عشر , كزارة التربية , العراؽ .
 ( , قياس تكقعات الكفاءة الذاتية العامةَُِِالدليمي , ناىده عبد زيد ) (ُٔ

لمشباب المنتميف إلى منتديات الشباب , مجمة عمكـ التربية الرياضية , العدد 
 الرابع , المجمد الخامس , جامعة بابؿ , كمية التربية الرياضية .

( ,  ٓ( : التفكير كأنماطو )َُِٔرزكقي , رعد ميدم , محمد , رفيؽ نبيؿ )  (ُٕ
 دار الكتب العممية , بيركت , لبناف .

( : رؤية بحثية م تنمية التفكير ) ََِِعبد القادر )سيد , عصاـ محمد  (ُٖ
االستيعاب المفاىيمي كاالبتكارم , التفكير  –التفكير المنتج  –اساليب التفكير 

 التفكير السابر ( , دار التعميـ الجامعي , اإلسكندرية .  –عالي الرتبة 
ي ( : ميارات التفكير المنتج المتضمنة فَُِٖشاىيف , ابراىيـ محمد )  (ُٗ

كتاب العمكـ لمصؼ الثامف االساسي بفمسطيف , مجمة الجامعة االسالمية 
 لمدراسات التربكية كالنفسية 

( : التفكير المركب ََُِالشريدة , محمد خميفة , بشارة , مكفؽ سميـ )  (َِ
.  ّ, العدد  ِٔكعالقتو ببعض المتغيرات , مجمة جامعة دمشؽ , المجمد 

 جامعة حسيف بف طالؿ , االردف .
( : أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز َُِّشقكرة , نياد حاتـ يكسؼ ) (ُِ

حكؿ المشكمة في تنمية بعض ميارات التفكير المتضمنة في اختبارات 
TIMSS  في العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف بغزة ) رسالة ماجستير ( كمية

 . ِٕالتربية , جامعة االزىر , غزة , ص 
( : المناعة الفكرية كعالقتيا ببعض َُِٕس ) الشمرم , صاحب أسعد كي (ِِ

الذكاءات كعادات العقؿ المنتجة لدل طمبة الجامعة , المجمد الخامس عشر , 
, كمية  َُِٗالعدد الحادم كالستكف , السنة الرابعة عشر , كانكف االكؿ 

 التربية ,  جامعة سامراء , العراؽ .
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التفكير المنتج الرياضي ( : ميارات َُِٔالشيرم : ظافر بف فراج ىزاع ) (ِّ
السائدة بالمرحمة المتكسطة كمستكل اكتسابيا لدل طالب الصؼ االكؿ متكسط 

,  ٔ, المجمد  ِٔ, مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية , العدد 
 المممكة العربية السعكدية.

 ( : اثرَُِٖالشكيمي , كاظـ جاسـ حطاب , المظفر , نضاؿ عيسى عبد )  (ِْ
أنشطة اثرائية فنية لتنمية الكفاءة الذاتية في التذكؽ الفني لدل طمبة قسـ التربية 

( , مجمة ابحاث ُْ( , المجمد ) ِٕالفنية في كمية التربية االساسية , العدد ) 
 ميساف , العراؽ .

( : مدل اكتساب ميارات التبرير َُِٖ) طالفحو , حمزه احمد ارشيد (ِٓ
الرياضي لدل طمبة الصؼ الثامف االساسي ببعض مدارس االردف , مجمة 

, كزارة التربية كالتعميـ , المممكة  ِ, مجمد  ِِالعمكـ التربكية كالنفسية , العدد 
 االردنية الياشمية.

دل طمبة ( : الكفاءة الذاتية االكاديمية لَُِّعبد الحي , يكسؼ رياض )  (ِٔ
المرحمة المتكسطة كالثانكية في منطقة المثمث الجنكبي في ضكء متغيرم 
 الجنس كالعمر , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية التربية , جامعة اليرمكؾ.

( : ميارات التفكير االبداعي لدل طمبة َُِّعبد الكريـ , أسماء عزيز ) (ِٕ
التربكية كالنفسية , جامعة  قسـ المغة العربية , كمية التربية , قسـ العمكـ

 القادسية .
( : التفكير َُُِعبد المختار , محمد خضر , انجي صالح فريد عدكم ) (ِٖ

, مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث , كمية  ُالنمطي كاالبداعي , ط
 اليندسة , جامعة القاىرة .

( : ميارات التفكير الناقد المتضمنة َُِٓ, صالح بف عبد هلل )  العجاحي (ِٗ
في االنشطة العممية في كتب العمكـ المطكرة ) سمسمة ماجركىؿ ( بالمرحمة 
المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية , المجمة العممية لكمية التربية النكعية , 

 ., الجزء الثاني , كمية التربية , جامعة القصيـ ْالعدد 


