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 ملخص الدراسة
بنمطيه التفكير االبتكاري والتفكير عن العالقة بين التفكير المركب تهدف الدراسة إلى الكشف 

 المتغيرات. هذهكل  الناقد والدافعية للتعلم بسلوك حل المشكالت واقتراح نموذج يربط بين
وارتباطها وعليه فقد وقعت الدراسة في جانب نظري تم من خالله التطرق إلى متغيرات الدراسة 

المناسب لهذه  وجانب ميداني استخدمنا فيه المنهج الوصفيبالمنهاج الدراسي والتعليم بصفة عامة 
ختبار تورانس مؤخوذ من ا لتفكير االبتكاريا ختبارالجمع البيانات تتمثل في وات أداستخدمنا و  الدراسة

استبيان الدافعية و  (جليسر –واطسون مؤخوذ من اختبار ) التفكير الناقداختبار و  بصورته اللفظية
من إعداد حل المشكالت  لإلنجاز الدراسي المؤخوذ من مقياس خليفة عبد اللطيف واختبار سلوك

التعليمي في مادة الباحث بمساعدة خبراء في الميدان ويشمل مشكالت واقعية مرتبطة بالمحتوى 
 للمقاييس)الصدق والثبات(  وتحققنا من الخصائص السيكومترية الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء.

تالميذ الرابعة متوسط من متوسطات ن م اتلميذ 333وجمعنا البيانات من عينة مكونة من  .ربعةاأل
بداية وهذا في رك علوم وتكنولوجيا نهوا دراستهم بنجاح ووجهوا إلى جذع مشتالذين أدائرة الرباح 

الستخراج  SSSSاستعملنا المعالجة االحصائية باستعمال برنامج و  6102/6102الموسم الدراسي 
 تحصلنا على النتائج التالية: لدراسة مالئمة النموذج المقترح وتعديله ف SOMSاالرتباطات وبرنامج 

  وسلوك حل المشكالتتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير االبتكاري. 
  وسلوك حل المشكالتتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير الناقد. 
  الدافعية للتعلم وسلوك حل المشكالتتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين. 
  التفكير االبتكاري.الدافعية للتعلم و توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
  التفكير الناقد الدافعية للتعلم و ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة ارتباطية ال 
  صالحية النموذج الذي يربط التفكير االبتكاري و التفكير الناقد والدافعية مباشرة بسلوك حل

 كاري.المشكالت ويربط الدافعية بالتفكير االبت
تشجيع تعليم مختلف أنواع التفكير ضرورة  خلصنا إلى على النتائج المتحصل عليهابناء و 

تنمية الدافعية للتعلم لدى و ذلك تضمين المناهج التربوية و  وخاصة التفكير االبتكاري والتفكير الناقد
وتشجيعهم وتحفيزهم على مواجهة مشكالتهم وجعل البيئة المحيطة المادية واالجتماعية  التالميذ

تساعد على ذلك والتدريب على سلوك حل المشكالت بخطواته مع استخدام التفكير االبتكاري 
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عداد األستاذ والمعلم من خالل التكوينوالتفكير الناقد و  التأكيد على توفير البيئة المستمر و  ا 
في القسم وخارجه مع تكاثف المركب ة المناسبة التي تشجع ممارسة مهارات التفكير المدرسي

 الجهود في ذلك بين األولياء واألساتذة واإلدارة التربوية.
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Abstract 

The aim of this study is to uncover the relationship between complex 

thinking (creative thinking, critical thinking), motivation to learn and problem 

solving behavior, and propose a model that links these variables. 

Thus, the study was conducted in a theoretical aspect, in which the 

variables of the study and its relation to the curriculum and education in 

general, and a field aspect were used in which we used the descriptive method 

suitable for this study and we used the tools for data collection is the test of 

creative thinking taken from the test Torrance verbal and critical thinking 

test taken from the test (Watson-Glaser) and the motivation questionnaire for 

the scholastic achievement of the Khalifa Abdullatif scale and the test of 

problem solving behavior by the searcher with the help of experts in the 

field and includes real problems related to the educational content in 

mathematics, natural sciences and physics. We investigated the psychometric 

properties of the four scales .We collected the data from a sample of 353 

student of the fourth year of the middle school students from 

Elrabbah who had successfully completed their studies and were drawn to a 

common stem of science and technology at the beginning of the 2016/2017 

academic year. We used SPSS to statistical treatment and extract links and 

AMOS to study the suitability of the proposed model and modify, On the 

following results: 

• There is a statistical significant correlation between creative 

thinking and problem solving behavior 

• There is a significant correlation between critical thinking and 

problem solving behavior. 

• There is a statistically significant correlation between motivation for 

learning and problem solving behavior. 

• There is a statistically significant correlation between motivation for 

learning and creative thinking. 

• There is no statistically significant correlation between motivation for 

learning and critical thinking. 

• The validity of the model that connects creative thinking and critical 

and prompt thinking directly to problem-solving behavior and 

connects motivation with creative thinking. 
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Based on the results obtained, we concluded that we should encourage the 

teaching of different types of thinking, especially creative thinking, critical 

thinking, including the educational curricula, developing motivation for 

students' learning, encouraging and motivating them to cope with their 

problems, making the physical and social environment conducive to this, 

Critical thinking and the preparation of teacher and teacher through 

continuous training and emphasis on providing the appropriate school 

environment that encourages the practice of complex thinking skills in and 

out classroom with the intensification of efforts among the parents, teachers 

and educational administration. 
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 تشكــــرات
 أوال...و احلمد هلل محدا كثريا  إن الشكر هلل شكرا عظيما،

 وخاصة:ن قريب أو بعيد إلجناز هذه األطروحة م ني تقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدو أ

  إشرافه و الذي مل يبخل علي بوافر نصحه وإرشاده اقرتاحا  أستاذي الدكتور راحبي إمساعيل على

 وتعديال وتصحيحا.

 دبله عبد العالي على قبوله  اإلشراف املبدئي على مشروع األطروحة. أستاذي األستاذ  الدكتور 

 الذين قبلوا حتكيم أدوات الدراسة على توجيهـاتهم القيمـة. يأساتذت 

 الذين قبلوا مناقشة هاته املذكرة على مالحظاتهم وتصويباتهم. يأساتذت 

  حل املشكالت.االستاذة  والزمالء  الذين ساعدوني يف إعداد وحتكيم مقياس سلوك 

  الدكتور خمزومي لطفي على مساعدته يف اجلانب اإلحصائي 

  األساتذة كري أميمة و مصباحي عبد املنعم ود.باللموشي عبد الرزاق ود.منصور مصطفى

 ود. بن خليفة إمساعيل شوقي  قدادرة .ود.حوامدي الساسي ود

 بسكرة ة االجتماعية جبامع و كل الطاقم اإلداري بكلية العلوم اإلنسانية 

 كلية العــلوم االجتماعـية واإلنسانية جبامعة الوادي على تشجيعهم ة أساتذ زمالئي مجيع

 ومساعدتهم. 

 ومستشارين أساتذة وتالميذ وإداريني وثانويات دائرة الرباح  مديرية الرتبية لوالية الوادي ومتوسطات 

 .لهم اجلانب امليداني هلذه األطروحةعلى مساعدتهم وتسهي

زوجيت وأبنائي وعائليت أمي وإخوتي واخواتي وأصدقائي وإىل  إىل  تقدم بتشكراتي اخلالصةأنسى أن أ كما ال

 كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ومل أذكر إمسه سائال اهلل عزوجل أن جيازيهم خري اجلزاء.
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 فهرس احملتويات
 الصفحة املوضــــــــوعات

 أ ملخص الدراسة باللغة العربية

 ج جنليزيةملخص الدراسة باللغة األ

 هـ اتشكــــرت

 و فهرس احملتويات

 س فهرس اجلـداول

 ص شكالفهرس األ

 1 مقدمـــة

 4 اجلانب النظري

 5 اإلطار العام للدراسةالفصل األول : 

 6 مشكلة الدراسة   -0

 9 فرضيات الدراسة   -6

 9 أهداف الدراسة   -3
 01 أهمية الدراسة  -4
 00 حدود الدراسة   -3

 00 الدراسةفاهيم مل ةريف اإلجرائياالتع  -2

 00 التفكير المركب 2-0

 06 المشكالت  سلوك حل 2-6

 03 الدافعية للتعلم 2-3
 03 التفكـيـر املركــب والدافعية للتعلم وسلوك حل املشكالت :الفصل الثاني 

 02 متهيد

 02 التفكري املركب  -0
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 02 التفكير تعريف 0-0
 71 مفهوم التفكير المركب 0-6

 01 مكونات التفكير المركب 0-3

 01 التفكري االبتكاري  -6

 01 مفهوم التفكير االبتكاري 6-0

 60 النظريات المفسرة للتفكير االبتكاري 6-6

 63 مكونات التفكير االبتكاري  6-3

 62 خصائص التفكير اإلبتكاري 6-4

 61 االبتكاري مراحل التفكير 6-3

 31 معوقات التفكير االبتكاري 6-2

 33 التفكري الناقد  -3

 33 تعريف التفكير الناقد 3-0

 33  التفكير الناقدمهارات  3-6

 33 النظريات المفسرة 3-3

 41 الدافعية للتعلم -4

 41 مفهوم الدافعية  -4-0

 44 الدافعية للتعلم -4-6
 43 الدراسيالدافعية لإلنجاز  -4-3

 42 مكونات الدافعية -4-4

 42 النظريات المفسرة للدافعية 4-3

 30 سلوك حـل املشــكـالت -3

 30 تعريف سلوك حـل المشــكـالت 3-0

 36 استراتيجيات حل المشكالت 3-6
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 33 مراحل وخطوات حل المشكلة  3-3

 32 النظريات المفسرة لسلوك حل المشكالت 3-4

 26 سلوك حل المشكالت معوقات 3-3

 66 عالقة الدافعية والتفكري املركب وسلوك حل املشكالت -2
 23 الدافعية والتفكير 2-0

 24 التفكير المركب وسلوك حل المشكالت 2-6

 23 الدافعية وسلوك حل المشكالت 2-3

 22 خالصة الفصل 
 22 التفكـيـر املركـب والدافعية للتعلم وسلوك حل املشكالت يف املنهاج الرتبوي  :الفصـل الثـالث

 21 متهيد

 21 يم التفكري تعل -0

 21 االتجاه االول )من خالل المنهاج الدراسي( 0-0

 29 االتجاه الثاني  )كمادة مستقله بذاتها(     0-6

 21 اسرتاتيجيات تنميته التفكري االبتكاري  -6

 20 نموذج سكامبر في التفكير االبتكاري 6-0

 26 برنامج بوردو في التفكير االبتكاري  6-6

 26 في التفكير االبتكاري  كورتبرنامج  6-3

 26 التفكري الناقدعليم اسرتاتيجيات ت -3

 23 استراتيجية ريتشارد بول والتي جاءت في صورة متعددة حيث تشمل 3-0

 23 استراتيجية روبرت فيشر في تنمية التفكير الناقد لدى االطفال  3-6

 23 استراتيجية سميث  3-3

 23 استراتيجية أوريلي  3-4

 24 استراتيجية باير  3-3
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 23 استراتيجية مكفارلند  3-2

 22 تنمية الدافعية  -4

 21 التدريب على سلوك حل املشكالت -3

 21 تعلم حل المشكالت  3-0

 29 إجراءات تدريس سلوك حل المشكالت 3-6

 08 خطوات ومهارات تعليم سلوك حل المشكالت 3-3
 10 برامج تعليم الحلول االبداعي للمشكالت  3-4

املنهاج الرتبوي للمرحلة  الدافعية وسلوك حل املشكالت يفالتفكري املركب و -2
 املتوسطة

10 

 16 للمرحلة املتوسطةالتفكري املركب و املنهاج الرتبوي  -2

 16 الغايات واألهداف والملمح  2-0

 12 المحتويات واالنشطة 2-6

 91  التدريس طرائق 2-3

 90 الوسائل التعليمية 2-4

 90 التقويم التربوي  2-3

 96 سلوك حل املشكالت يف املنهاج الرتبوي اجلزائري  -1

 93 الغايات واألهداف والملمح 1-0

 94 واالنشطةالمحتويات  1-6

 92 الوسط المدرسي 1-3

 92 الوسائل التعليمية 1-4

 91 طرق التدريس 1-3

 010 التقويم  1-2

 016 واملناهج الدراسية للتعلم  الدافعية -9
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 186 دور المعلم في تنمية الدافعية للتعلم 9-0
 185 تنمية الدافعية في المناهج 9-6

 011 تنمية الدافعية للتعلم في المناهج المدرسية الجزائرية  9-3
 001 خالصة الفصل 

 000 الدراسات السابقة  :الرابع  الفصـــل

 006 متهيد

 006 الدراسات املتعلقة بالتفكري املركب -0

 006 (  6101دراسة الشريدة وبشارة ) 0-0

 006 (6104دراسة قنوعه ) 0-6

 003 (6102)دراسة العساف  0-3

 004 الدراسات املتعلقة بالدافعية والتفكري -6

 004 (6114دراسة رضوان ) 6-0

 004 (6111شنان ) دراسة 6-6

 003 (6101دراسة الحارثي ) 6-3

 002 (6103دراسة شعبان ) 6-4

 002 (6104دراسة مطشر ودريد ) 6-3

 001 (6103دراسة لعجال ) 6-2
 009 (6103دراسة ختاش ) 6-2

 061 الدراسات املتعلقة بسلوك حل املشكالت   -3

 Ge & Land  061( 6113) والندو دراسة جي  3-0

 Corliss  060 (2006دراسة كورليس  ) 3-6

 060 (6102دراسة الزهراني ) 3-3
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 066 الدراسات املتعلقة بسلوك حل املشكالت والتفكري -4

 066 (:6116دراسة اشتيه ) 4-0

 066 (6112) ومنصور المنصوردراسة  4-6

 063 ( 6111دراسة صوافطة ) 4-3

 064 (:6111دراسة الدوسري ) 4-4

 064 (6119دراسة االسدي ) 4-3

 062 (6119دراسة العتيبي مها ) 4-2

 062 ( 6119دراسة علوان ) 4-2

 SbleS & ztuoH 061( 6119وسلبي ) دراسة هوتز 4-1

 069 (6119دراسة مخلوفي ) 4-9

 069 (6119دراسة بركات ) 4-01

 031 (6101دراسة ركزة ) 4-00

 DUPAYS (2011)  031دراسة دوباي   4-06

 zcotab 030( 6106دراسة هاتيك ) 4-03

 Anwar & others (2012) 030دراسة أنور وآخرين  4-04
 036 (6106دراسة عكاشة وضحا  ) 4-03

 033 (6103دراسة الحربي ) 4-02

 033 (6104الزعبي ) دراسة 4-02

 034 (:6104دراسة عمران ) 4-01

 BORJON, 033) 6102دراسة بورجون ) 4-09

 033 (6102دراسة مخلوفي وبوضياف ) 4-61

 032 الدراسات املتعلقة بسلوك حل املشكالت والدافعية  -3

 032  (6114) شواشرةدراسة  3-0
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 032 (6102دراسة اليازيدي ولوزاني ) 3-6

 Aweke & others  032 (   6102دراسة آواك  وآخرون ) 3-3

 032 على الدراسات السابقةليق تعال -2

 032 من حيث األهداف 2-0

 031 من حيث عينات الدراسة 2-6

 031 من حيث األدوات المستخدمة 2-3

 039 من حيث المنهج واألساليب اإلحصائية 2-4

 039 من حيث نتائج الدراسات  2-3

 041 الفصل خالصة
 040 اجلانب امليداني

 046 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية  : الفصـــل اخلامس

 043 متهيد  

 043 املنهج   -0

 043 الدراسة االستطالعية   -6

 043 جمتمع وعينة الدراسة  -3

 041 أدوات الدراسة   -4

 041 مقياس التفكير االبتكاري  4-0

 034 التفكير الناقد مقياس 4-6

 032 مقياس سلوك حل المشكالت 4-3

 026 مقياس الدافعية للتعلم 4-4
 021 تطبيق الدراسة األساسية -3

 021 األساليب اإلحصائية  -2

 029 معامل ارتباط بيرسون 2-0
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 029 حجم التأثير  2-6

 029 أساليب إحصائية للتأكد من صدق وثبات المقياسيين 2-3

 029 استخدام تحليل المسار 2-4

 SPSS  020استعمال برنامج  2-3

 AMOS  026 استعمال برنامج 2-2

 026 خالصة الفصل
 023 عرض وحتليل ومناقشة النتائج :  الفصــل السادس

 024 متهـيد  

 024 الفرضية األوىل  حتليل ومناقشة نتائجعرض و -0

 021 الفرضية الثانية  نتائج مناقشةحتليل وعرض و -6
 010 الفرضية الثالثة  نتائج مناقشةحتليل وعرض و -3
 014 الفرضية الرابعة  نتائجمناقشة حتليل عرض و -4
 012 الفرضية اخلامسة نتائج ومناقشة  حتليلوعرض  -3
 011 سة داسالفرضية النتائج  ومناقشة حتليلو عرض -2
 011 توصيف النموذج 2-0
 019 النموذج  تعريف 2-6
 091  تقدير النموذج 2-3
 090 .اختبار النموذج 4
 093 . تعديل النموذج 3
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 مقدمــــــة
بالدراسة والتحليل مختلف الجوانب التي تتدخل في العملية التربوية من  علم النفس التربوي يتناول

ثة منذ بداية ظهور واستقالل هذا تلف التركيز على هذه العناصر الثالمعلم ومعرفة ومتعلم وقد اخ
 العلم.

ونظرا لتعقد الحياة االجتماعية واالنفجار المعرفي الهائل وتسارعه والتغيير والتعديل المستمر 
دعا إلى إعادة النظر في اكتساب المعارف واالنتقال من نقل المعارف باالستظهار والحفظ إلى والسريع 

أثره من القسم معرفة كيفية هذا االكتساب والتمكن من مهاراته وطرق توظيفه مع إمكانية انتقال 
والمدرسة إلى فضاء الحياة وال يتأت هذا إلى بتنمية التفكير وسلوك حل المشكالت وتخريج الفرد 

 ستطيع مواجهة المشكالت بكفاءة عالية.يالمفكر الذي 
تنمية التفكير سلوك حل المشكالت و وية هو التربساسية للمنظومة ف األاهداألأحد  لقد أصبح

عداد أفراد قادرينو  لدى كل فردمختلف أنواعه ومستوياته ب حل المشكالت غير على االبتكار و  ا 
 .المتوقعة، ولديهم القدرة على التفكير في بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف المتجددة

ما فرض على صناع القرار التربوي االعتماد على استراتيجيات وبيداغوجيات يمكنها تنمية  وهو
القدرة على مواجهة المشكالت وتخريج مثل هذه النوعية من األفراد على غرار اعتماد المقاربة التفكير و 

باعتماد جيل ثان  2002وتعديله في  2002بالكفاءات في اإلصالح التربوي الذي شهدته الجزائر في 
فيه العملية  للمقاربة بالكفاءات تعتمد باإلضافة للنظرية البنائية البعد االجتماعي والنسق الذي تقع

 التربوية باالعتماد على النظرية البنائية االجتماعية.
تبني هذا الهدف واإلحساس بضرورته يدخل ضمن تحقيق مفهوم الصحة النفسية الواسع الذي 
يشمل باإلضافة للخلو من األمراض النفسية القدرة على مواجهة المشكالت واإلحساس بالسعادة يؤدي 

 أصال لتحسين التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.للعمل على تحقيقه ويؤدي 
لقي المتعلم الذي هو محور العملية التربوية كثير من االهتمام من حيث دراسة خصائصه لذا 

النفسية التي تساهم بدرجات متفاوتة في إنجاح هذه العملية، وتتسم هذه الخصائص حسب طبيعتها 
المشكالت واالضطرابات التي تحول دون السير الحسن للتعلم، ومع بالثبات أو التغير، وكذلك مختلف 

أن دراسة هذه المشكالت كان يقترن دائما بالعالج والحل إال أن دراسة تنمية الخصائص التي تسهم 
ببعض هذه جاء االهتمام في رفع وتحسين العملية لم يكن على نفس القدر من االهتمام، ومن هنا 
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التفكير المركب والدافعية للتعلم وحل المشكالت ودراسة االرتباطات مثل تها الخصائص التي يمكن تنمي
 .شعوري وما هو سلوكي الممكنة بين ماهو معرفي وما هو

فكان موضوع دراستنا التفكير المركب والدافعية للتعلم وعالقتهما بسلوك حل المشكالت عند 
جراءاتها نكتب تقرير الدراسة أنحاولنا هذه الدراسة  وفيالتعليم المتوسط الرابعة تالميذ  في الفصول  وا 

 الست التالية:
الفصل األول الذي يعتبر مدخل للدراسة يتضمن طرح المشكلة وتحديد أبعادها وتساؤالتها  في

مقترحين الفرضيات الختبارها، محددين أهداف الدراسة وأهميتها، باإلضافة للتعريفات اإلجرائية لمفاهيم 
 الدراسة، وحدودها

مطيه التفكير االبتكاري والتفكير بنمركب الفي التفكير  ةللدراسة المتمثلات الفصل الثاني فيه متغير 
درسنا مفهوم الدافعية والنظريات واالتجاهات المفسرة لسيكولوجيته و هما إلى مفهوم ناحيث تعرضالناقد 

مفهوم سلوك حل المشكالت وخطواته واستراتيجياته والنظريات  كذلكلم ومكوناتها ونظرياتها و عللت
 المفسرة

الربعة من خالل المنهاج الدراسي وكيفية تعليمها والطرق ا لدراسةاات متغير فيه الفصل الثالث 
 واالستراتيجيات الكفيلة بذلك

 بعرضها وتلخيصها والتعقيب عليها ناالدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوعفيه  الفصل الرابع
 ضيح وضعية الدراسة الحالية منها.و وت

خصص إلجراءات الدراسة الميدانية وتتضمن خطوات إجرائية تتمثل في مالفصل الخامس أما 
المنهج المتبع وتحديد مجتمع وعينة الدراسة وأدوات  التعريف باإلطار الزماني والمكاني للدراسة واختيار 

التفكير االبتكاري والتفكير الناقد والدافعية للتعلم وسلوك حل جمع البيانات المتمثلة في المقاييس 
مع التأكد من الخصائص السيكومترية لها ونتطرق إلى الدراسة االستطالعية والدراسة شكالت الم

 األساسية ونتعرض إلى األساليب اإلحصائية التي سنستعملها.  
عرض النتائج في ضوء التحقق من فرضيات الدراسة وتحليلها ومناقشتها تم  الفصل السادسوفي 

  .واالقتراحات التي يمكن أن نستخلصها من دراستنا وصوال إلى االستنتاج العام للدراسة
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  الدراسة إشكالية -1

عطائه المكانة التي يستحقها تت فق كل المقاربات التعليمية الحديثة على ضرورة االهتمام بالمتعلم وا 
على اعتبار أن حجم التحديات في الوقت الراهن ارتفع كثيرا بسبب تعقد متطلبات الحياة المعاصرة وتطور 

فرضت ضغطا رهيبا على المتعلم وجعلته يعاني من عدة وسائل االتصال الحديثة والثورة التكنولوجية التي 
 أحيانا عن مواجهة المشكالت التعليمية التي توكل إليه أثناء ممارسة مهامه التعليمية. اعاجز يقف عوائق 

في المواقف التربوية وهذا ما يدخل في إطار علم  ولذلك ادعت الضرورة إلى دراسة سلوك المتعلم
من أجل في دراسة سلوك المتعلم في الوضعيات التعلمية دراسة علمية النفس التربوي الذي يبحث 

  (82، 8112لصحة النفسية.)فارس، ويحقق له االتخلص من المشكالت التربوية على ساعدته م
من المتغيرات التي يمكن كثير نجد و  النفسية والعقلية، خصائص المتعلمبيهتم علم النفس التربوي ف

والضبط لمساعدة المتعلم على حل جل الفهم والتنبؤ أشبكية التي تجمعها من دراستها وكشف العالقة ال
 .المشكالت التعليمية وتحقيق مخرجات نوعية للعملية التربوية

من مجموعة من بداية  رجوة المطلوبة للوصول إلى الهدف المالعملي وه سلوك حل المشكالت
أصبحت طرق وأساليب حيث التربية الحديثة،  سلوك يعتبر من نواتج منظومةالوهذا  ،الظروف المبدئية

وضع التلميذ في من خالل وكذلك التقويم خاصة في ظل المقاربة بالكفاءات  ،التدريس معتمدة على ذلك
عن طريق التعلم المتتابع لسلوك حل المشكلة ئه أداوما يسبق ذلك من  ،وضعية مشكلة ويطلب منه حلها

، نه سلوك نتيجة فهو سلوك مقدمةأفهو باإلضافة إلى  ،ة الموجهةواكتسابه لهذا السلوك نتيجة الممارس
أمام  يكون عندما الفرديحتاج إليها التي  المعرفة بتطبيق تصلحيث تعرف حل المشكالت بأنها سلوك ي

  المعرفة تطبيق في يتمثل المشكلة تلقائيًا، فحل الجواب يكون ال عندما أو متيسر غيرها حل مشكلة
 وضعو  بيانات وجمع هاتحديدو  بالمشكلة الشعورويستعمل لحلها خطوات محددة وهي  علمالت انتقال أثرو 

 .األمثل الحل إلى وصوال الحلول وتجريب الفرضيات صحة اختبارو  للحل فرضيات
يتطلب التمكن منه إنجازا ظاهرا في الواقع ، و سلوك حل المشكالت هو قدرة أكثر منها استعداداو 

وفي المدرسة  ،حل أو طريقة واستراتيجية للوصول إليه دون تنفيذ وتطبيقوليس مجرد تصور وتمثل ال
 .  فرصة كبيرة الكتساب هاته القدرة

يرى جون ديوي و  ،سليم تفكيرسلوك حل المشكالت الظاهر قدرات معرفية داخلية تتمثل في ويتطلب 
هو فالتفكير ، (88، 8112ز، أن التفكير هو األداة الصالحة لمعالجة المشاكل والتغلب عليها. )عبد العزي

التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما، وقد يكون ذلك الغرض هو الفهم أو اتخاذ القرار أو 
 ، وينقسم التفكير إلى تفكير أساسيالتخطيط أو حل المشكالت أو الحكم على األشياء أو القيام بعمل ما
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ي ال يمكن تحديد خط السير فيه بصورة وافية وهو الذ مركبتفكير و  كالتصنيف والمقارنة والمالحظة ...
حيث ال تقرره عالقات رياضية ويشتمل على حلول مركبة أو متعددة ويتضمن  ،بمعزل عن عملية التحليل

إصدار حكم، أو إبداء رأي ويستخدم معايير أو محكات متعددة ويحتاج إلى مجهود كبير من أجل القيام 
ويشتمل التفكير المركب على نمطيين أساسيين  ،معنى للموقف به و يؤدي في حالة إتمامه إلى إعطاء

)الشريدة  (8111)جروان، و( 8112)سعادة، و( 8112)عبد العزيز، مثل في دراساتهم الباحثين هما تناول
 التفكير الناقدو  التفكير االبتكاري حيث اتفقوا على تناوله من خالل  Roy)   ،2005) (8111وبشارة، 

  ،والتفكير التأملي والتفكير المسؤول التفكير فوق المعرفيخرى مختلفة بحسب الباحث كمع اضافة انماط أ
تم الذين  -ونالحظ أن التفكير االبتكاري والتفكير الناقد نمطين أساسيين مدرجين عند كل الباحثين

 .الحاليةة دراسالفي محل اتفاق لذا ركزنا عليهما  وهما -ساتهم االطالع على درا
 والمرونة الفكرية الطالقة من قدر بأكبر يتميز اإلنتاج إنتاجاً  على الفرد قدرة التفكير االبتكاري بأنهف

القدرة على تقويم المعلومات وفحص فهو  ، أما التفكير الناقدمثير موقف أو لمشكلة كاستجابة واألصالة
رة تمييز الفرضيات والتعميمات في مهاوهو اآلراء مع األخذ بالحسبان اآلراء المختلفة في الموضوع 

 .الحقائق واالدعاءات والمعلومات المنقحة والمعلومات غير المنقحة
ولقد تناولت كثير من النظريات التربوية سلوك حل المشكالت، حيث أشارت النظرية السلوكية من 

لمشكلة الذي هو خالل ارتباط المثيرات باالستجابات ودور التعلم من البيئة الخارجية في سلوك حل ا
الحل إلى ل و ستبصار في الوصاال أهميةعلى انتقال أثر التعلم لمشكالت سابقة. وأكدت نظرية الجشتالت 

إدراك من خالل  األهمية ة بالغةحل المشكالت بعناي أسلوبأثناء مواجهة المشكالت وتناولت هذه النظرية 
وتمثل المشكلة  ،وربطها مع بعضها البعض تنظيم العالقات المحيطية بالمشكلة  إعادةالموقف الكلي ب

التركيب  إعادة، وهي بذلك تتطلب دراكياإل جانبحالة من عدم التوازن في ال هاأنالتي يواجهها الفرد على 
  .الحل المناسب للمشكلة إلىمن اجل الوصول 

م اهتمت النظرية البنائية عند بياجيه بسلوك حل المشكالت من خالل تأكيدها على حالة عدا كم
التوازن التي تعتري الفرد عند مواجهته لموقف جديد أو مشكلة أو استفسار وهذه الحالة تتطلب منه تطبيق 

رفية الداخلية عمليات معينة تتمثل في التنظيم والتكيف، حيث يقصد بالتنظيم هو آلية ترتيب البنى المع
اري و..، أما التكيف فهو محاولة دون اتصال بالخارج وتطبيق آليات تفكير متطورة مثل التفكير االبتك

مة، فالتمثل هو تغيير في إطار الخبرات ءجية عن طريق تطبيق التمثل والمواالتأقلم مع الخبرات الخار 
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 الخارجية لتتناسب مع التنظيمات المعرفية الداخلية، وتشير الموائمة الى تحوير في  المخططات المعرفية
. كما أولت النظرية البنائية االجتماعية أهمية أكثر للتفاعل الداخلية لتتناسب مع الخبرات الخارجية

االجتماعي في سلوك حل المشكالت على اعتبار أن الوعي ال يوجد في الدماغ بل في الممارسة اليومية 
حيث تدخل كل العوامل المحيطة بالتلميذ مثل الثقافة والتاريخ واللغة، وفي هذا السياق يؤكد االجتماعية، 

النظرية فيجوتسكي على أن حجم التعلم الذي يكتسبه التلميذ عندما يكون مع مجموعة أقرانه أكبر رائد هذه 
 .بكثير عندما يكون لوحده

وبما أن لكل سلوك دافع فسلوك حل المشكالت ال يكتفي بالقدرات المعرفية، إنما البد له من دافعية 
النظريات المذكورة وغيرها من النظريات ويقابل تجعل الفرد يواجه المشكلة ويسعى لحلها وهذا ما أقرت به 

جهه نحو بلوغ هدف معين وهي القوة الداخلية التي تنشط السلوك وتو المشكالت في التعليم الدافعية للتعلم 
شباع الحاجة فهي الرغبة في المشاركة في النشاطات العقلية المركبة التي تؤدي إلى المعرفة إيؤدي إلى 

، 8118والوصول إلى مستويات عليا في اإلنجاز )وعلي، همات تعليمية صعبة وهي تؤدي إلى إنجاز م
97 .) 

استعداد الفرد لتحمل المسؤولية الدافعية لإلنجاز الدراسي وهي ونستطيع أن نمثل الدافعية للتعلم ب
والسعي نحو تحقيق أهداف معينة والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت التي قد تواجهه، والشعور 

التربوية من حيث كونها هدفًا  نظرلا أهمية الدافعية من وجهة ينوتتب ،بأهمية الزمن، والتخطيط للمستقبل
وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم، تجعلهم يقبلون على  تالميذفي ذاتها، فاستثارة دافعية التربويًا 

وفي حياتهم المستقبلية، هي من  وحركية خارج نطاق العمل المدرسي وجدانيةممارسة نشاطات معرفية و 
 ةيأهمية الدافعية من الوجهة التعليم ظهرينشدها أي نظام تربوي. كما ت األهداف التربوية الهامة التي

أحد نجاز أهداف تعليمية معينة على نحو فعال، وذلك من خالل اعتبارها إلنها وسيلة يمكن استخدامها كو 
فتوجه  تلميذألن الدافعية على عالقة بميول ال ،حصيل واإلنجازعلى الت تلميذالعوامل المحددة لقدرة ال

انتباهه إلى بعض النشاطات دون أخرى، وهي على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض المثيرات معززات 
 .تؤثر في سلوكه وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال

وك حل المشكالت مثل الدافعية للتعلم ومن هذا المنطلق تأتي أهمية دراسة كل العوامل المرتبطة بسل
الخصائص  تتوزع العوامل ألنه وفق معظم النظريات  هذهوجاء اختيارنا ل والتفكير االبتكاري والتفكير الناقد

لذا كانت دراستنا حول التفكير المركب  ،سلوكالشعور و الو  المعرفة محاور وهي على ثالث النفسية
لجوانب، ومحاولة معرفة أهم العالقات ل عن كل جانب من هذه اكمثا  والدافعية وسلوك حل المشكالت

بين كل هذه المتغيرات وأهميتها في زيادة مستوى كفاءة المتعلم في تطبيق سلوك حل المشكالت المتبادلة 
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كاستراتيجية يستعملها الفرد  لزيادة التحصيل الدراسي وبالتالي تحسين مخرجات العملية التعليمية من 
 ة المشكالت والمواقف الحياتية بأسلوب علمي ممنهج من جهة أخرى. جهة، ومواجه

ولقد لقيت هذه العالقات بين سلوك حل المشكالت والتفكير المركب والدافعية اهتمام كبير من طرف 
( الى وجود عالقة بين القدرة على حل المشكالت والتفكير 8117مخلوفي ) الباحثين حيث توصل 

الى أن استخدام مهارات التفكير االبتكاري في التدريس يرفع من القدرة على  (8118اشتيه )االبتكاري،  و 
عالقة ارتباطية بين القدرة على حل  وجود( إلى 8112) شواشرةحل المشكالت. وتوصلت دراسة 

 ( إلى وجود8112المشكالت والتفكير الناقد. أما بالنسبة للدافعية فقد توصلت دراسة اليازيدي ولوزاني )
ة ارتباطيه بين كل من الدافعية األكاديمية والدافعية الداخلية والدافعية الخارجية واستراتيجيات حل عالق

( إلى وجود عالقة ارتباطية بين الدافعية وسلوك حل 8112) شواشرةدراسة  توصلت المشكالت. وكذلك
 المشكالت. 

رية مناسبة يمكنها ممارسة يجعلنا نختار فئة عموهذا ما تتعلق كثيرا بالنضج دراسة هاته المتغيرات 
التفكير المركب حيث نختار آخر مراحل النمو المعرفي الذي يتوافق مع مرحلة التفكير المجرد عند بياجيه 

نهاية هذه  وقع اختيارنا علىوآخرين الذين درسوا النمو المعرفي وهو يقابل مرحلة التعليم المتوسط و 
 المرحلة وهو تالميذ الرابعة متوسط.

استكماال لهذه الدراسات من خالل دراسة عالقة التفكير المركب)االبتكاري والناقد(  ة اسدر هذه الوتأتي 
لتفكير لهل توجد عالقة ارتباطية : التالي التساؤلانطالقا من والدافعية للتعلم بسلوك حل المشكالت 

التفكير نموذج يجمع يمكن اقتراح هل و حل المشكالت؟  بـسلوك  ناقد والدافعية للتعلمالتفكير البتكاري و اال
 ؟ناقد والدافعية للتعلم وسلوك حل المشكالت ويحدد العالقات بينهموالتفكير البتكاري اال

 
 فرضيات الدراسة: -8

لدى تالميذ الرابعة  سلوك حل المشكالتو  بتكاريالاتوجد عالقة ارتباطية بين التفكير  .1
 .متوسط

 .لدى تالميذ الرابعة متوسط وسلوك حل المشكالت ناقدالتفكير ال توجد عالقة ارتباطية بين .8
 .لدى تالميذ الرابعة متوسط توجد عالقة ارتباطية بين الدافعية وسلوك حل المشكالت .3
 .لدى تالميذ الرابعة متوسط بتكاريالتفكير اال بين الدافعية وتوجد عالقة ارتباطية  .2
 .لدى تالميذ الرابعة متوسط ناقدالتفكير البين الدافعية و توجد عالقة ارتباطية  .5
لدى  حل المشكالتناقد و الدافعية وسلوك التفكير ال وبتكاري التفكير االاقتراح نموذج يجمع  .2

 .تالميذ الرابعة متوسط
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 سة:أهداف الدرا -3
 بسلوك حل المشكالت. )التفكير االبتكاري والتفكير الناقد(  عالقة التفكير المركب الكشف عن .1
 بسلوك حل المشكالت. دافعية للتعلم العالقة الكشف عن  .8
 دافعية للتعلم بالتفكير االبتكاري والتفكير الناقد.العالقة عن الكشف  .3
حل ناقد و الدافعية وسلوك لتفكير الا وبتكاري التفكير االالكشف عن مالئمة نموذج يجمع  .2

 .المشكالت
 
 اسةالدرأهمية  -2

أهداف المنظومة التربوية اختلفت عن ذي قبل وأصبحت تهدف على تعدي الفائدة ليس للتحصيل في 
نما تهدف إلى الحصول على الفرد القادر على مواجهة المشكالت واستعمال أقصى  إطار المادة الدراسية وا 

شكالت المتعددة التي يعاني حل لكثير من المسلوك حل المشكالت وهو إلمكانياته وقدراته فكان االهتمام ب
منها تالميذنا بصفة خاصة ومجتمعنا بصفة أعم، ولقد أشار كثير من الكتاب والمؤلفين المتخصصين أن 
كثير من المشكالت أساسها حسب النظرية المعرفية يعود لعاملين وجود أفكار خاطئة أو طريقة تفكير 

ه إال أن معالجته سهلة نسبيا أما الثاني فيحتاج ومعالجة المعرفة خاطئة ولعل العامل األول رغم أهميت
االهتمام به للتدريب عليه واكتساب مهارات التفكير المركب بانماطه المتعددة و  كثير من الجهد والوقت

 أكثر من انه عامل أساسي لسلوك حل المشكالت. ومحاولة إدخاله في مخرجات المنظومة التربوية مبكرا
رتبطة بسلوك حل المشكالت على قدر كبير من االهمية وهذا من أجل التعرف على العوامل المف

الضبط والتحكم فإذا أردنا أن نرفع من كفاءة التالميذ في سلوك حل المشكالت ننمي ونعلم هاته العوامل 
الكثيرة التي من أهمها التفكير االبتكاري الذي يعطينا سعة في  بأنماطهالتي من اهمها التفكير المركب 

 الحلول للمشكالت والتفكير الناقد الذي يقيم هاته الحلول ليختار أفضلها.تصور 
ة من حوله لتعلم نابعة من التلميذ ذاته ومستثار لهدافه إال بوجود دافعية أوال يمكن أن يصل التعليم إلى 

ها جعل دراست عليه إال أن هناك اختالفات كثيرة في مفهومها وعواملها ومداخلها تفقورغم ان هذا الشيء م
 على قدر من األهمية مع محاولة الحفاظ عليها خارج اطار التربية الرسمية طوليا أو عرضيا.

ومن جانب آخر اصبح التقويم التربوي يقوم على التمكن من سلوك حل المشكالت وتعليمه للتالميذ 
وفعالية  ليتعدى من مجرد حلول لمشكالت تعليمية مصطنعة إلى مواجهة مشكالت الحياة اليومية بكفاءة

 فهذا السلوك هو مدخل ومخرج في نفس الوقت.



- 00 - 
 

ومن الضروري كذلك النظر في الهدف العام الكتساب المعارف وهذا من خالل معرفة كيفية هذا 
حال من أحوال الالحق بها ومواكبتها أي االكتساب أكثر من المحتوى الذي يشهد تغييرات كبير ال يمكن ب

 .التي ذكرنا سوى بتنمية هذه الخصائص
لمفهوم اإليجابي للصحة النفسية التي هي هدف من أهداف المنظومة التربوية وهي ايضا وتبنينا ل

نما القدرة على  تساعد التلميذ على التحصيل الجيد فهي ليست مجرد الخلو من األمراض النفسية، وا 
ائص مواجهة المشكالت، واستعمال أقصى لإلمكانيات والقدرات وصوال للسعادة، فكان االهتمام بهذه الخص

لصحة النفسية، ولذا كان تنميتها وتعليمها واستهدافها من األولويات لتحقيقا  على قدر كبير من األهمية
 التي تركز عليها التربية.

فتكمن أهمية هذا الموضوع كذلك في معرفة التأثيرات المتبادلة من اجل معرفة المداخل التي من 
لخصائص بالتأثير على احدها مع تعدي تأثيرها من اجل زيادة التحصيل خاللها يمكن تنمية مجمل ا

 وتحسينه إلى اعتبارها من مخرجات التعليم التي يجب االهتمام بها أكثر.
 

 حدود الدراسة: -5
 8181-8115 الزمنية :الحدود 
  واديــــــــــــــــالوالية المكانية : الحدود
 لتعليم المتوسطالسنة الرابعة ل تالميذالبشرية : الحدود

 طبقة في هذه الدراسة المقاييس المالحدود االدائية : 
 

 ريف اإلجرائية ملتغريات الدراسة:تعاال -2
 ويتضمن إصدار حكم أو إعطاء رأي ويستخدم معايير ومحكات متعددة وترتبط التفكير المركب: 6-1

 بمهارات وأنواع تفكير تميزها، مثل : التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي.
 الطالقة الفكرية من قدر بأكبر يتميز اإلنتاج إنتاجاً  على الفرد قدرة وهولتفكير االبتكاري : ا 6-1-1

 : يأتي اممثير ويمكن تعريف هاته األبعاد ك موقف أو لمشكلة كاستجابة واألصالة والمرونة
 فترة زمنية في المناسبة األفكار من ممكن عدد استدعاء أكبر على القدرة أي : الفكرية الطالقة 

  .رمثي موقف أو لمشكلة محددة
 بالتنوع تتسم مثير، استجابات موقف أو لمشكلة مناسبة إنتاج استجابات على القدرة أي  :المرونة 

 .المرونة التلقائية زيادة تكون الجديدة الفريدة باتزيادة االستجا وبمقدار والالنمطية
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 داخل  اإلحصائي بالمعنى التكرار قليلة أصيلة، أي استجابات إنتاج على القدرة : األصالة
 .أصالتها درجة زادت الفكرة شيوع قلت درجة كلما أنه أي الفرد، إليها ينتمي التي الجماعة

 انس وأخذنا بها في دراستنا الحاليةوهذه هي األبعاد الثالثة التي اعتمدها تور 
 وتحسب درجات التالميذ في التفكير االبتكاري من خالل االختبار المعد لذلك

 
القدرة على تقويم المعلومات وفحص اآلراء مع األخذ بالحسبان اآلراء المختلفة : التفكير الناقد 6-1-2

واالدعاءات والمعلومات المنقحة  مهارة تمييز الفرضيات والتعميمات في الحقائقوهو في الموضوع 
تقدير حقيقة المعرفة ووقتها والحكم على المعلومات المستندة إلى مصادر أو هو والمعلومات غير المنقحة 

ويتكون من األبعاد  .معقولة وفحص األمور في ضوء الدليل، ومقارنة الحوادث واألخبار ثم االستنتاج
 التالية:

 موضوع ما، بحيث  لقدرة على فحص الوقائع والبيانات المتضمنةوتتمثل في ا :معرفة االفتراضات
 .يحكم الفرد بان افتراضًا ما وارد أو غير وارد تبعًا لفحصه للوقائع المعطاة

 ويتضمن القدرة على وزن األدلة المتفرقة بين االستدالالت واالستنتاجات التي تؤكدها  :التفسير
د على التوصل إلى نتيجة ما من خالل حقائق مفترضة البيانات كما يتمثل التفسير في قدرة الفر 

 .بدرجة معقولة من اليقين
 الفرد ليس على معرفة الجوانب المهمة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا   ويتمثل في قدرة :تقويم الحجج

 . بموضوع ما فحسب بل في قدرة الفرد على تمييز أوجه القوة والقصور فيها
 فرد على معرفة العالقات بين وقائع معينة تعطى له، بحيث يستطيع أن ويتمثل في قدرة ال نباط:االست

يحكم في ضوء هذه المعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة تمامًا من هذه الوقائع أم ال. بغض النظر 
 .اعن صحة هذه الوقائع أو موقف الفرد منه

 أو خطأ نتيجة ما تبعًا  ويتمثل في قدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال صحة :االستنتاج
 وهي المقدمات. لدرجة ارتباطها بوقائع معينة مذكورة له

 وتحسب درجات التالميذ في التفكير الناقد من خالل االختبار المعد لذلك.
 
أمام مشكلة  يكون عندما الفرديحتاج إليها  المعرفة بتطبيق تصلسلوك يهو  المشكالت : حلسلوك  6-2
انتقال   المعرفة تطبيق في يتمثل المشكلة تلقائيًا، فحل الجواب يكون ال عندما أو متيسر غيرفيها الحل  

 وضع، بيانات وجمع المشكلة تحديد، بالمشكلة الشعورويستعمل لحلها خطوات محددة وهي  التعلم أثر
التي إجراءات منظمة فهي . الحل إلى وصوال، الحلول وتجريب الفرضيات، صحة اختبار، للحل فرضيات
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ويتكون من  .حلهالفضل ألمشكلة التي تواجهه والتي تنتهي باختيار البديل الحل ا لهامكن الفرد من خاليت
 األبعاد التالية:

 :الجواب على نساؤل أو  وهو تحديد ماهو المطلوب بالضبط كتجاوز عقبة أو تحديد المشكلة
  .توضيح غموض

 :وتحديد العوامل  المشكلةول جمع المعطيات والمعلومات ح جمع المعلومات حول المشكلة
  بعاد المشكلةكذلك معرفة أواالسباب التي أدت إليها و 

 وهو القدرة على انتاج الحلول والبدائل لتجاوز المشكلة افتراض الحلول والبدائل 
 التغلب على العقبات عند التاكد من أن مدى تحقيق البدائل الحل و  فرضياتالالحلول و ار باخت

 .ليب المناسبة للحل وتعديلها إذا لزم األمراختيار األساو ظهورها 
 :راز النتائج وصياغتها بإب واالستنتاج العام واختيار الحل المناسب التقييم استخالص النتائج

 اختيار الحل األفضل مع التبريرو  التحقق من فاعلية األساليب والحلولو 
 عد لذلك.وتحسب درجات التالميذ في سلوك حل المشكالت من خالل االختبار الم

 
لتحمل المسؤولية والسعي  استعداد الفردونقصد لها الدافعية لإلنجاز الدراسي وهي  الدافعية للتعلم: 6-3

نحو تحقيق أهداف معينة والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت التي قد تواجهه، والشعور بأهمية 
 ويتكون من األبعاد التالية:الزمن، والتخطيط للمستقبل. 

 تشير إلى االلتزام والجدية في الدراسة وما يكلف به التلميذ من واجبات على  ولية:ؤ ور بالمسالشع
أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهد واالنتباه لتحقيق وذلك، حيث الدقة والتفاني في العمل والقيام 

 بالمهام التي من شأنها تنمية مهاراته.
 يعني بذل الجهد الحصول على أعلى :  السعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع

هو جديد، وابتكار حلول جديدة للمشكالت، والسعي  التقديرات، والرغبة عي االطالع ومعرفة كل ما
 لتحسين مستوى األداء لألعمال الصعبة التي تتطلب المزيد من التفكير والبحث. 

 :التي قد تواجه الشخص في  تمثلت مظاهرها في السعي نحو بذل الجهد للتغلب على العقبات المثابرة
أدائه لبعض األعمال، والسعي نحو حل المشكالت الصعبة مهما استغرقت من وقت ومجهود، 
واالستعداد لموجهة الفشل بصبر إلى أن يكتمل العمل الذي يؤديه الفرد، التضحية بكثير من األمور 

 الحياتية مثل قضاء وقت الفراغ وممارسة األنشطة الترفيهية.
 ها، وااللتزام بجدول الحرص على تأدية الواجبات في مواعيد أهمية الزمن التوجه الزمنى:الشعور ب

فعله الفرد سواء في ما يتعلق بدراسته أو في زبارته وعالقاته باألخرين واالنزعاج من ي زمني لكل ما
 عدم التزام اآلخرين بالمواعيد.
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 :ي ينوي الفرد القيام بها والشعور بأن وتركزت مظاهر في رسم خطة لألعمال الت التخطيط للمستقبل
ذلك من شأنه تنظيم حياة الفرد وتقادي الوقوع في المشكالت وأن التخطيط للمستقبل من أفضل 

 السبل لتوفير كل من الوقت والجهد 
 وتحسب درجات التالميذ في الدافعية للتعلم من خالل االستبيان المعد لذلك

  



 

 الفصل الثاني :

 والدافعية للتعلم وسلوك حل املشكالت بــر املركـيـالتفك

 

 متهــــيد

 املركب التفكري -1

 التفكري االبتكاري   -2

 التفكري الناقد  -3

 الدافعية للتعلم: -4

 سلوك حـل املشــكـالت -5

 عالقة الدافعية والتفكري املركب وسلوك حل املشكالت -6

 خالصة الفصل
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 متهيد:
طرق واستراتيجيات  سلوك حل المشكالت من المتغيرات المطلوبة تحقيقها في التعليم وخارج التعليم وله

التفكير وفي هذا الفصل نستعرض تي ترتبط وتحدد هذا السلوك غيرات التالملتطبيقه تتداخل مع عديد 
ذلك الدافعية للتعلم وما يقابلها من المركب بنمطيه التفكير االبتكاري والتفكير الناقد وتحديد مفهومهما وك
 الدافعية لإلنجاز خارج المدرسة مع التعرض لخصائص هاته المفاهيم.

 التفكري املركب  -1
 التفكيرتعريف  1-1

 تعريف التفكير المركب نحاول تقديم تعريفات لغويه واخرى اصطالحيه للتفكير.طرق إلى قبل الت 
كر، فكرا، أعمل العقل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به الى فكر في االمر، يففيعرف التفكير لغة: 

 وأشيع في االستعمال، وه وهأو مفكر، وفكر مبالغة في فكر  والمجهول، وأفكر في االمر: فكر فيه، فه
أما عند ابن منظور: الفكر و (. 172، 1791)أنس وأخرون،  إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها.

 (  12، 1771التأمل. )ابن منظور،  والتفكير هالخاطر في الشئ، و  وه
بمختلف توجهاتهم واطرهم باحثين تعددت تعريفات التفكير من قبل الفقد  اصطالحاأما تعريفه 

 الفلسفية، وعليه لم يحصل اتالف حول تعريف جامع للتفكير.
 تعريفا( بأنه استكشاف للخبرة من اجل الوصول الى هدف، كما قدم Debeno, 1799اذ يعرفه )

، الراميني وكراسنةلها نشاطه على الخبرة. )( على أنه المهارة العملية التي يمارس الذكاء من خال1721)
1119 ،79 ) 

( انه الفهم االساسي المشترك للمعرفة واالبنية الثقافية في اسس النظام Russell, 1991كما عرفه )
 ( 77، 1117واالنضباط التقليدية. )ريان، 

( بأنه التقصي المدروس للخبرة من أجل غرض ما، وقد يكون ذلك الغرض 1111و، ويرى )دي بون
 .(77، 1111.)دي بونو، حل المشكالت...الى غير ذلكأو اتخاذ القرار، أو الفهم، و ه

حل المشكالت مقتصرا على هناك كثير من التعريفات للتفكير تتضمن حل المشكالت إال أنه ليس 
نما هناك عمليات أخرى  تعرف إلى العالقات المتبادلة بين المعلومات المتتابعة وتمييز بعضها عن كالوا 

 (11، 1112بعض )السليتي، 
ويمثل ديبونو عالقة الذكاء والتفكير والذاكرة بمثال السيارة فالذكاء مثل طاقة السيارة والتفكير مثل نمط 

ادة السيارة تتأثر بالمكونات الثالثة القيادة والمعارف مثل خريطة الطريق التي يستعملها سائق السيارة فقي
 (De Bono ،1119 ،7مجتمعة. )

نشاط عقلي يشتمل على  وأن التفكير سلوك هادف وهالقول يمكن المذكورة أعاله من خالل التعاريف 
المهارات التي يعرفها جودت وهي عمليات عقلية محددة نمارسها ونستخدمها عن أو كثير من العمليات 
لمعلومات والبيانات لتحقيق أهداف متنوعة تتراوح بين تذكر المعلومات ووصف األشياء قصد في معالجة ا
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وتدوين المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقييم الدليل وحل المشكالت والوصول إلى 
 (12، 1112استنتاجات )جودت، 

 مفهوم التفكير المركب 1-2
ات التفكيممر الممدنيا )األساسممية(: وهممي تلممك األنممماط مممن التفكيممر نيومممان التفكيممر إلممى مسممتويين مسممتويقسممم 

التمممي تتطلمممب فقمممط اسمممترجاا المعلوممممات المكتسمممبة سمممابقام، مثمممل اسمممترجاا المعلوممممات المخزونمممة فمممي المممذاكرة 
مستويات التفكير العليا: وهي تلك األنمماط ممن التفكيمر التمي و  واالهتمام باألرقام في القوانين المتعلمة سابقام.

 (7، 1111طلب حث المتعلم على االستنتاج وتحليل المعلومات. )عفانة ونشوان، تت
ويتفق ذلك مع ما تم تعريفه في المؤتمر العاشر للمركز القومي للبحوث التربويمة والتنميمة بمأن مهمارات  

أو  التفكير العليا هي التي تحدث عندما يحصل الشخص على معلومات جديدة يخزنها في الذاكرة ثمم تتمرابط
ترتممب وتقمميم هممذه المعلومممات لتحقيممق الهممدف وتتضمممن مهممارات التفكيممر العليمما القممدرة علممى التطبيممق والتحليممل 

دراك العالقات والبرهان والتركيب   (. 191، 1779)ميخائيل والنجار، واالستنتاج وا 
أهداف، وهناك تصنيفات أخرى لمستويات التفكير، ترتبط بعناصر العملية التعليمية التعلمية، من 

 ( بين مستويين للتفكير.1119ومحتوى تعليمي، وأنشطة وأساليب وتقويم وفي هذه التصنيفات يميز نوفل )
النشاطات العقلية غير المعقدة التي تتطلب ممارسة إحدى مهارات  وتفكير من مستوى أدنى: وه -

تصنيف بلوم للمجال المعرفي، التفكير األساسية، وقد تعددت تصنيفات التربويين لهذه المستويات، وأشهرها 
التذكر، والفهم واالستيعاب، والتطبيق( أو المعرفة )الذي يقسم المستوى األدنى إلى ثالث مستويات، وهي 

( والمهارات الفرعية التي تنبثق عنها، ومنها: المعرفة، والمالحظة، والمقارنة، 19، 1119)نوفل، 
ية ضروري قبل أن يصبح االنتقال ممكنا لمواجهة والتصنيف مع مالحظة أن إجادة المهارات األساس

 مستويات أعلى من التفكير بصورة فاعلة.
إعطاء رأي ويستخدم معايير ومحكات أو مركب: ويتضمن إصدار حكم أو تفكير من مستوى أعلى  -

فوق المعرفي التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتفكير  :متعددة وترتبط بمهارات وأنواا تفكير تميزها، مثل
يتوافق مع المستويات الثالث العليا من تصنيف بلوم لألهداف التربوية، وتضم  و( وه19، 1119)نوفل، 

التحليل، والتركيب، والتقويم( وغالبا ما يكون هناك مشكلة تستدعي التفكير المركب وال يمكن تحديد خط )
ال تقرره عالقات رياضية ويشتمل على السير فيها بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة حيث 

محكات متعددة ويحتاج أو إبداء رأي ويستخدم معايير أو متعددة ويتضمن إصدار حكم، أو حلول مركبة 
يؤدي في حالة إتمامه إلى إعطاء معنى و إلى مجهود كبير من أجل القيام به يتناسب مع تعقيد المشكلة 

 للموقف.
لتفكير العليا المركبة تتضمن، استخدام العمليات المعقدة، ( ان مهارات اNewmann, 1991يرى )و 

 ,Newmann, 1991والتي تشمل مهارات التفكير الناقد والتأملي واالبداعي وما وراء المعرفي وغيرها. )
( الذي يرى ايضا بانه يمثل مجموعة من العمليات العقلية المعقدة 1117يتفق مع )العياصرة، و ( وه324

التفكير الناقد، والتفكير االبداعي، وحل المشكالت، وعملية صنع القرار والتفكير فوق التي تضم مهارات 
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عن غيره.)العياصرة، المعرفي، وكل واحد من هذه االنواا يشتمل على عدد من مهارات التفكير التي تميزه 
1117 ،71) 

ضية لوغارتمية، ( أن من خصائص التفكير المركب أنه ال تقرره عالقة ريا1111)حيث يقول جروان 
بمعنى أنه ال يمكن تحديد خط السير فيه بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة، ويشمل على 

متعددة ويشمل التفكير الناقد )استنباط، استقراء، تقويم(، والتفكير االبتكاري )التخيل، أو حلول مركبة 
 (17، 1111تفاصيل...(. )جروان، واألصالة، والمرونة، ال

 مكونات التفكير المركب: 1-3
التفكير المركب كما يعرفه كثير من الباحثين من خالل أبعاده الخمسة التي تتمثل في أنماط التفكير 
التالية وهي: التفكير االبتكاري، التفكير الناقد، حل المشكالت، اتخاذ القرارات، التفكير فوق المعرفي. )عبد 

 (12، 1111روان، )ج (21، 1112، جودت( )21، 1112العزيز، 
وفي بعض الدراسات هناك من عرف التفكير المركب بالتفكير االبتكاري والتفكير الناقد والتفكير التأملي 

، Roy( وهناك من عرفه بالتفكير االبتكاري والتفكير والناقد والتفكير المسؤول )1111)الشريدة وبشارة، 
1112) 

فات اإلجرائية للباحثين فهناك من أخذه بثالث أبعاد تنوعت أبعاد التفكير المركب بناء على التعري
( وهناك من أخذه بثالث أبعاد 1119التفكير االبتكاري والتفكير الناقد والتفكير التأملي )الشريدة وبشارة، 

 ( Roy ،1112التفكير االبتكاري والتفكير والناقد والتفكير المسؤول )
طين من التفكير اخذا حيزا من اهتمامات التربويين في دراستنا الحالية نركز بشكل أساسي على نمو

ظاهر واتخاذ القرار  ونظرا الن حل المشكالت أخذناه كسلوك فكير االبتكاري، والتفكير الناقدوهما الت
والتفكير ما وراء المعرفي استخدامهما ضعيف في سن العينة محل الدراسة حسب ما توصل إليه الباحث 

 آنفا. ولذا إكتفينا بالنمطيين المذكورين (1111في دراسة سابقة )قنوعه، 
 التفكري االبتكاري  -1
 مفهوم التفكير االبتكاري 2-1

ليه، وفيه بكورام، وبكر وابتكر، وأبكر، وباكرُه: أتاهُ  ورد في )ابادي مجد الدين( االبتكار: بكر عليه، وا 
وُر: المطر في أول الوسمي، كاُلمْبكر وقت كان، والباكُ  ادر إلى شئ: فقد أْبكر إليه في أبكرةم،  وكل من ب

والبُكور والمعجل اإلدراك من كل شيء، وبهاٍء: األنثى، والثمرة، والنخل التي تدرك أوال، كالبكيرة والمْبكار 
 (122 ،1119 ،الفيروزض مْبكاٌر: سريعة االنبات. )والبُكور، جمعه: ُبُكٌر، وأر 

تكر: ابتكر، ابتكارا، الشيء: اخترعه وأنشأه، الفاكهة: ( ابتكر: يب1771وجاء في )بن هادية، واخرون، 
 أخذ باكورتها.

االختراا، ومنه ابتكار المعاني، الشيء الجديد،  –( االبتكار 1722وورد في )المنجد األبجدي، 
 (12، 1722البدعة. )المنجد األبجدي، 
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دائرة المألوف في مجرى اذا فالتفكير االبتكاري مرادفا للتطوير واستحداث الجديد، أي الخروج عن 
 التفكير، وما وراء التفكير.

ان المتفحص لمصطلح االبتكارية يرى ان االثراء فيه من قبيل التوجهات الفلسفية ف اصطالحاأما 
يشتمل على عدد كبير من  وللمنظرين فيه، وبتالي يصعب اختصاره في معنى واحد ومحدد، ولذلك فه

( قدم وصفا دقيقا Harris) ( ان22، 1111في )سعودي، رد المعاني االصطالحية المختلفة، حيث و 
 لالبتكار بأنه:

اختراا شيء جديد، وال يقصد باالبتكار هنا القدرة أو القدرة على التخيل  وأي ان االبتكار ه القدرة: -
 على خلق شيء من عدم.

 القدرة على تقبل التغيير والحداثة. واتجاه فه واالبتكار ه االتجاه: -
تغيير أو أيضا عملية توليد أفكار جديدة عن طريق الجمع بين االفكار القديمة  واالبتكار ه :عملية -

 شيء جديد.
أما التفكير االبتكاري  فمن خالل المراجعة المتعمقة في تعريفاته الواردة في ثنايا األدب التربوي تفضى 

كير، وهي في ذلك تغطي جميع مكوناته الى وجود زخم كبيمر من التعريفات المتعددة لهذا النمط من    التف
االساسية، لكن تأتي بوقع االختالفات في ضمد المنطلقات النظرية لهؤالء الباحثين، وينظر اليها من قبيل 

 االيجابية في اإلثراء لهذا الموضوا، مما يفسح المجال أمام الفعل االمبريقي وتوليد المعرفة.
( تعريفا في بعض المراجع، وأمام 21-21ة تتراوح بين )( أن تعريفاته كثير 1117حيث يرى )غانم، 

هذه االختالفات يضعنا في سياقات محورية رئيسية تلقي حولها جميع التعريفات على اختالف توجهاتها 
 ومنطلقاتها.

صياغة أو ( أن تعريف الموسوعة الفلسفية يقول " إنتاج الشيء جديد، 1112حيث ورد في )جمعة، 
 جديدة في أحد المجاالت كالعلوم والفنون واآلداب.  عناصر موجودة بصورة

أما تعريف موسوعة التربية الخاصة بأنه "القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار األصيلة غير العادية 
األنشطة، واالبداا لدى معظم األطفال بدرجات أو بدرجة عالية من المرونة في االستجابة وتطوير األفكار 

 (  171-171، 1112ا نجده عادة عند االطفال الموهوبين واألذكياء.)جمعة، متفاوته، اال أنن
 The New Encyclopedia( أن الموسوعة البريطانية الجديدة )1112كما جاء في )ركزة، 

Britannica, 1992 ترى بأنه " مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت )
أو الشركة، أو قى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصلية ومفيدة للفرد، بيئة مناسبة يمكن أن تر 

 ( 711، 1112العالم. )ركزة، أو المجتمع، أو المؤسسة، 
تعريفا يقول أنه "تفكيٌر في نسق مفتوح،  (Guliford, 1986( قدم )1112جودت، ولقد ورد في )  

جابات المنتجة والتي ال تحددها المعلومات المعطاة"، يتميز اإلنتاج فيه بخاصية فريدة تتمثل في تنوا اإل
( بأنه " مجموعة من المهارات تتضمن مهارة الطالقة، والمرونة، واألصلة، 1779كما قدم تعريفا اخر )



- 02 - 
 

                                                     والحساسية تجاه المشكالت، ومن ثم العمل على إعادة صوغ المشكلة وشرحها بالتفصيل.
 ( 121، 1112جودت، )

( على أنه "استعداد للخلق الذي يوجد في حالة كمون عند كل Norbert sillamy,1996كما يعرفه )
يتبع بشكل وثيق للمحيط الثقافي واالجتماعي، ثم إن هذا الميل الطبيعي  واألفراد، وكل األعمار، وه

االجتماعية هي قيود  واالمتثاليةالخوف من االنحراف لإلنجاز يحتاج لظروف مالئمة حتى يتجسد كما أن 
 (Norbert,1996, 76)لإلبداا".

( في تقديم اهم االتجاهات التي تناولت 1112، جودتو) (1117 ن )العياصرة،وقد اتفق كل م
 التفكير االبتكاري، من حيث التحليل والتفسير االتي:

تفكير و يشير الى أن التفكير االبتكاري ه ( والذيThorndikeومن رواده )االتجاه الترتبطي: -11
ترابطي بين المثير واالستجابة، وتتحدد قيمته بمدى نوعية الرابطة فيما اذا كانت قوية فأنها تقوى وتتكرر، 

 وأما إذا كانت ضعيفة فأنها تزول وتتالشى.
أو لقى التعزيز ( حيث يرى بأنه نوا من التفكير الذي يSkinner: وتبناه رائده )التجاه السلوكيا-11

 االثابة مما يؤدي الى استمراريته.
ويقوم على افتراض "فيرتيمر" حيث يرى بانه تفكير  االتجاه الجشطالتي )االستبصاري(:-17

 واستبصاري وتفكير حدسي، فالتفكير االبتكاري لديه هي تلك الفكرة التي يتم فيها صياغة الموقف ا
أة بفعل عمليات عقلية فاعلة، ينشط فيها ذهن المبدا نشاطا غير المشكلة التي يصل فيها الفرد إلى حل فج

 عادي ويعالج فيها الموقف معالجة جديدة لم يكن قد يعرفها من ذي قبل.
وباربرا وكالرك فيرون ان كل فرد يولد مبدعا  وويمثله كل من روجرز وماسل االتجاه اإلنساني:-11

ممكن ويؤدي الى االداء  وبوية كي يصل الى اقصى نماذا ما توفرت الظروف والخبرات والمواقف والتر 
 االفضل.
يرى اصحاب هذا االتجاه أنه يمثل عملية ذهنية تسير وفق سلسلة من العمليات  االتجاه المعرفي:-12

التي يتم من خاللها معالجة الموضوا وربطه بعدد كبير من الخبرات التي تم تخزينها في البنية المعرفية 
دخالها ضمن الذات ثم يقوم بدمجها في بنائه المعرفي، حتى يصل في النهاية للمتعلم ويعمل ع لى تذويتها وا 

 الى حلول جديدة وأصيلة، ويمكن أن تظهر هذه النتاجات على صورة أداءات ومعالجات وبنى معرفية.
( بأنه عملية تحسس للمشكالت وادراك مواطن الضعف والثغرات، وعدم Torrance, 1993عرفه )و 
عادة صوغ الفروض في أو سجام االن النقص في المعلومات والبحث عن الحلول التي يمكن التنبؤ بها، وا 

ضوء اختبارها بهدف توليد حلول جديدة من خالل توظيف المعطيات المتوفرة، ومن ثم نشر النتائج 
 (Torrance, 1993, 43وعرضها على االخرين. )

مألوفة، ثم تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة، ثم إلى من زاوية غير أو النظر للمألوف بطريقة  وفه
 تصميم ثم إلى إبداا قابل للتطبيق واالستعمال. 
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 النظريات المفسرة للتفكير االبتكاري: 1-1
 النظرية السلوكية: 2-2-1

اهتم انصار هذا المنحى بتفسير الظاهرة االبتكارية من وحي مسلمات نظريتهم، حيث يقول )عدس،  
ارتباطات بين المثير أو ( ان السلوك االنساني في جوهره يتمثل في تكوين عالقات 1772واخرون، 

( الترابطية التي ترى أن االبتكار يتمثل في قدرة الفرد على صوغ Mednicواالستجابة، ومنها نظرية )
عدا عن االخرى االفكار القديمة بقالب جديد، وبقدر ما تكون العناصر الجديدة الداخلة في التركيب أكثر تبا

األصالة، والتواتر االحصائي  وبقدر ما تكون الحل أكثر إبداعا، فمعيار التقويم في هذا التركيب ه
 (97، 1772للترابطات. )عدس، واخرون، 

( فيرى ان التفكير اثناء عملية االبتكار عملية من التنبيه المتكرر للتأليف بين 1727اما )روشكا، 
هذا االتجاه أن ظهور االبتكار بصفته نشاطا يتوقف على توافر ثروة من األفكار  العناصر العقلية، كما يرى

يضعها في تراكيب جديدة. أو المكتسبة من خالل الخبرة التي يحيها الفرد عندما يصوغ صياغة جديدة، 
 (111، 1727)روشكا، 

ا نظريتي اإلشراط ( انه من النظريات المنتمية لهذا المنحى أيض1112فل، نو أبو جادو و وقد اورد )
ة المعززات التي تعقب االستجابات المرغوبة في تنمية يالكالسيكي واإلشراط اإلجرائي اللتان اتفقتا على أهم

السلوك االبداعي لدى االطفال، إذا ما قمنا بتعزيز االستجابات المرغوبة واستبعاد غير المرغوبة.                              
 ( 172، 1112، فلأبو جادو ونو )
 النظرية االنسانية: 2-2-2

جاء هذا المنحى مهتما بالجوانب االيجابية للفرد كنقيض للنظرية التحليلية التي تبرز في تفسيرها 
 الغرائز الجنسية كحكم على  السلوك االنساني، وكذا على السلوكية التي ترى في سلوك االنسان الة.

البتكار بالسمات األساسية الكامنة في الطبيعة ا (Maslow)( وصف 1111فقد ورد في )حجازي، 
معظم البشر منذ ميالدهم بشرط أن يكون المجتمع حرا خاليا من أو اإلنسانية، وهي قدرة تمنح لكل 

 التالي: والضغوط وعوامل اإلحباط، وقد حدد نوعين من اإلبداا على النح
 د المتواصل. القدرة اإلبداعية الخاصة، وتعتمد على الموهبة والعمل الجا -
 اإلبداا كأسلوب لتحقيق الفرد لذاته. أو إبداا التحقيق الذاتي  -

شيء ضروري إلبداا التحقيق  وأن القدرة على التعبير عن األفكار جون نقد ذاتي ه وفيرى ماسل
تاج ن والذاتي، وهذه القدرة توازي اإلبداا البريء السعيد الذي يقوم به األطفال، ويرى روجرز أن اإلبداا ه

اإلنساني الصحي، وأول السمات المميزة لإلبداا التي عرفها روجرز هي التفتح للتجربة، فاألفراد  والنم
المبدعين احرار من وسائل الدفاا النفسية التي قد تمنعهم من اكتساب الخب ا رت من بيئتهم السمة الثانية 

ي وخاصة في النظر للمنتجات االعتماد على الحكم الشخص وهي التركيز الداخلي عن التقنية، وه
لمفاهيم، حيث أن االفراد وتخيل التراكيب الممكنة أو بالعناصر  واإلبداعية السمة الثالثة هي القدرة على الله

وتقدير االفتراضات وبالنظر إلى أصحاب هذه النظرية نجد أن المذهب االنساني يركز على الطبيعة 
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لصحة النفسية السليمة توفر مناخ خال من جميع الضغوط التي االنسانية حيث يشتق الدافع االبداعي من ا
 ( 71، 1111)حجازي، .قد تصادف الفرد فاإلبداا يمثل محصلة التطور العقلي الكامل

 و( ان أحد المفاهيم األساسية في المنحى اإلنساني في مجال االبتكار ه1112، فلأبو جادو ونو اما )
االبتكار الذي يمتلكه االنسان، حيث يرى )كارل روجرز( أن  وة نحالتحقيق الذاتي، ويعني الشحنة الدافئ

تنمية االبداا منوطة بتوافر شرطين أساسين هما: السالمة النفسية، وذلك من خالل تقبل الفرد واحترام آرائه 
الشخصية، أما الحرية النفسية فيمكن أن تتحقق من خالل إتاحة الفرص المختلفة والغنية للفرد عبر حب 

، 1112، فلأبو جادو ونو ستطالا واالكتشاف بهدف الوصول إلى الخبرات والمعارف واكتسابها. )اال
172 ) 

 النظرية العاملية: 2-2-3
يتركز اهتمام اصحاب هذا المنحى العاملي على تحليل الظاهرة النفسية المعقدة كالشخصية والذكاء 

تي تتألف منها، ويستند هذا المنحى في دراساته عواملها األولية الأو واالبداا إلى مكوناتها األساسية، 
لإلبداا على تطبيق االختبارات النفسية المختلفة، ومن ثم معالجة نتائجها بطرق إحصائية على جانب كبير 

 من التعقيد. 
( تمثل آراء ووجهات نظر جيلفورد أهم النقاط التي جاءت بها 1111، وصادق حطب وحيث يرى )أب

مجال التفكير اإلبداعي، حيث يرى أن التفكير اإلبداعي في صحيحة تفكير تباعدي  النظرية العاملية في
والعكس غير صحيح، أي أن التفكير التباعدي ليس بالضرورة تفكيرا إبداعيا، ومعنى هذا أن الطالقة 

تيار والمرونة واألصالة كعمليات تباعديه تلعب دورا رئيسيا في التفكير اإلبداعي، ويخصب الطالقة إصدار 
سرعه صدورها، وتتحدد المرونة أو تتحدد كميا في ضوء عدد هذه االستجابات و من االستجابات المرتبطة، 

أو كيفيا وتعتمد على تنوا هذه االستجابات، أما األصالة فتتحدد كيفيا أيضا في ضوء ندرة االستجابات، 
بداا واإلنتاج اإلبداعي، فقد يتصف عدم شيوعها، وعدم مألوفيتها، ويتصور جيلفورد أن هناك فرقا بين اإل

الفرد بصفات المبدعين غير أنه ال يقدم إنتاجا إبداعيا، وقد يقدم االنتاج االبداعي إذا توافرت لديه الظروف 
البيئية، ويوضح جيلفورد أم ما يسميه االتساق يلعب دورا هاما في تفكير المبدا، فاإلبداا في الرياضيات 

بفكرة أساسية، وفي الشعر والقصة الرواية بهيكل عام، وفي الرسم بموضوا، في الموسيقى و يبدأ بخطة، 
  (212 ،1111، وصادق حطب أبو.)وكذلك يهتم جيلفورد أيضا بما يسميه التحويالت

التعديالت التي تطرأ على أو ( يقصد بالتحويالت التغيرات 1779للبابدي، أو اما )الخاليلة 
االستخدام ومن أو الدور أو المعنى أو الخصائص أو التركيب  أوالمعلومات، سواء من حيث الشكل، 

الحركة أما التحويل أو الكيفي في الموضوا أو أشهر صور التحويل في المحتوى الشكلي التغيير الكمي، 
في المحتوى الرمزي فيتمثل في الرياضيات في حل المعدالت الجبرية، اما التحويل في المحتوى اللغوي 

االستخدام أما التحويل السلوكي فيتمثل في أو الداللة أو فيتمثل في التحويل على المعنى  )محتوى المعاني(
االتجاهات أي أن التحويالت نوا من التغيرات للمعلومات أو الحالة المزاجية أو التحويل في تغيير السلوك 

ت والتفكير اإلبداعي، إعادة تأويلها، كما يؤكد جيلفورد على طبيعة العالقة بين حل المشكالأو الجديدة 
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فيرى أن هذين المظهرين يشكالن وحدة لما بينها من خصائص مشتركة، وحيث يكون هناك إبداا فإنه 
يعني حال جديدا لمشكلة ما، على أن يتضمن هذا الحل بطبيعة الحال درجة معينة من الجدة، وتأسيسا لما 

بالنسبة لباقي النظريات األخرى، فقد أسهمت سبق تعتبر مجهودات جيلفورد في مجال اإلبداا أكثر شموال 
تلك النظرية في اتساا نطاق البحث في مجال التفكير االبداعي خاصة لدى التالميذ الذين ال يقدمون 
إنتاجا إبداعيا، إلى جانب أن االختبارات التي قدمها تعد من المقاييس األساسية في هذا المجال، فقد صاغ 

ختباراتهم في االبداا ولكن قد أخذ على تلك النظرية أنها توقفت عند العوامل تورانس وزمالئه على نسقها ا
 (112 ،1779وللبابدي،  العقلية لإلبداا.)الخاليلة

 النظرية المعرفية: 2-2-4
تركز المعرفية على أن التفكير االبتكاري يتضمن عمليات ذهنية مثل: االنتباه، االدراك، الوعي، 

إبداا شئ أو ية، واالدماج، والتكامل، والوصول في النهاية إلى تكوين شكل، التركيز، التصنيف، والشخص
بذلك يسير وفق سلسلة من العمليات التي يتم من خاللها معالجة  وحل جديد، وهأو خبرة جديدة  أو جديد، 

 الموضوا وربطه بعدد كبير من الخبرات المخزونة في ذاكرة المتعلم. 
بأن الذاكرة تخزن جملة من العمليات  "جيتزلز"وان "تايلور"  ( ايضا1772كما اورد )الحموي، 

 (11، 1772االنتاجية المبدعة والمحددة. )الحموي، 
ما ( ترتكز النظرية المعرفية في خلفيتها على الجوانب العقلية، وأفضل 1112كما جاء في )الهذلي، 

عملية  الفهم واالستيعاب ممثلة فيطرحته ما جاء به "بياجيه" حيث يرى بأن هناك عمليات متداخلة تشكل 
التمثل والمواءمة التي تشكل عملية التكيف، بتالي تؤدي إلى تشكيل التوازن المعرفي العام لدى الكائن 

غريب على بنائهم أو البشري، كما تتلخص هذه النظرية في أنه عندما يتعامل األفراد مع شئ جديد 
لية إعادة التوازن استيعاب الفرد لهذا الشئ الجديد، فيقوم المعرفي يحدث اختالل في التوازن، وتتطلب عم

بتعديل البناء المعرفي الخاص به للتعامل مع األفكار الجديدة، وقد وجد بالدراسة أن األطفال المبتكرين 
 ،أكثر توازنا من قرنائهم العاديين، كما وجد أن هذا االختالف يرجع إلى سرعة إعادة البناء المعرفي لديهم

ا تفسر خاصية االبتكار بأنه يعتمد على قدرة الفرد على سرعة إعادة البناء المعرفي لتحقيق التكيف. وبهذ
 (22، 1112)الهذلي، 

 : مكونات التفكير االبتكاري 1-7
تعد أبعاد العملية االبتكارية نشاطا مركبا يضم العديد من المهارات، على الرغم من االختالف في مدى 

كنمط من انماط التفكير، ويرجع هذا االختالف الى أن اغلب المنظرين الذين قدموا  تضمين هاته االخيرة،
تعريفا للتفكير االبتكاري ينطلق من كونه عملية، تضم عديد المهارات، كما تعددت النظريات المفسرة 

نهم للعملية االبتكارية محاولة توصل كل باحث الى وضع اهم المهارات المكونة له، حيث يضع مجموعة م
(، و)عبد 1111في االنطالق من السمات الشخصية التي يمثلها المبدا حيث ورد في كل من )الحيزان، 

 (. 1117الفتاح، 
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(، تطرق الى عدد من المهارات التي يرى بانها تشكل عصب التفكير االبتكاري، 1112، إبراهيمأما )
ي سوف يتبناها الباحث في تسها ال( وهي المهارات نف1117ويتفق معه رواد كثر استعرضهم )القضاة، 

– الطالقة " قد اقتصرها في جوانب أربع وهي:"وليامز( أن 1112دراسته، في حين ورد في )األحمدي، 
 (1112اإلثراء والتفاصيل. )األحمدي،  - االصالة – المرونة

ابقة يرى أن أما الباحث فيجنح الى راي توافقي بين جميع المنظرين، وكذلك استنادا الى الدراسات الس
 مهارات التفكير االبتكاري تتمثل في ما يلي:

 الطالقة: 2-3-1
هي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية في فترة زمنية معينة، فالشخص المبدا شخص، 
متفوق من حيث كمية األفكار التي يقترحها عن موضوا معين في وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة بغيره أي أنه 

 سهولة توليدها. و لى درجة مرتفعة من القدرة على سيولة األفكار ع
جيلفورد( الطالقة " بأنها صدور األفكار بسهولة لذا فالطالقة تتضمن الجانب الكمي في )ويعرف 

 (111، 1111، وصادق اإلبداا". )الشربيني
ن االستجابات ( يعرفها بأنها "قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن مTorrance, 1974أما )

 (Torrance, 1974, 75. )موقف مثير والمناسبة في فترة زمنية معينة، إزاء مشكلة أ
 ( كما يلي:71-22، 1117ومن المهارات الفرعية للطالقة يري )العياصرة، 

المعاني وفق محددات  واأللفاظ أ ووتعني قدرة الفرد على توليد أكبر عدد من الكلمات أ طالقة لفظية: -
 ومن أمثلة ذلك: معينة،
 ...كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تتضمن االحرف االتية: أ، ب، م 
 .كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بالالم الشمسية 
 .كتابة أكبر عدد من الكلمات التي يمكن ان تكون وصفا ليوم حار 
 .كتابة أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف ا وتنتهي بحرف ر 
 بر عدد من الكلمات التي تحتوى على حرف المد )ي(.كتابة اك 

وتعني قدرة الفرد على الرسم السريع، لعدد من األمثلة والتفصيالت والتعديالت عند  طالقة األشكال: -
بصري لقد اطلق عليه )جيلفورد( النتاج التباعدي لوحدات األشكال حيث يعطي  واالستجابة لمثير وصفي أ

ه، ثم يطلب إليه إجراء إضافة بسيطة بحيث يصل الى أشكال متعددة، ومن المفحوص شكال من صور كر 
 االمثلة على ذلك: 

 االشياء باستخدام المثلثات الخمسة االتية. وكون اقصى ما تستطيع من األشكال أ 
 االشياء باستخدام الدوائر المغلقة. وكون اقصى ما تستطيع من األشكال أ 
 ا تستطيع من األشكال المختلفة. عدل على الشكل االتي لتكون أقصى م 
 .كون أقصى ما تستطيع من المربعات من خالل المثلثات االتية 
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وتعني قدرة المتعلم على تقديم أكبر عدد من األفكار ذات العالقة بموقف  االفكار: وطالقة المعاني أ -
ه لوحدات الكلمات معين اعتمادا على شروط معينة في زمن محدد، تصنف هذه القدرة بأنها قدرة تباعدي

 ومن أمثلة ذلك:
 .اذكر جميع النتائج المترتبة على جعل االردن وطن بديل 
 .اذكر جميع النتائج المترتبة على زيادة اتساا ثقب االوزون 
 .اذكر جميع النتائج المترتبة على نفاد النفط من الوطن العربي 

 ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحد مثل: وهي عبارة عن القدرة على إنتاج اكبر عدد طالقة التداعي:   -
o .حروب، معارك، قتال، نزاا مسلح 
o .سيف، مهند، حسام 
o .أسد، ليث 

إنتاج تباعدي لوحدات الرموز، ويسميه )ثيرستون( بطالقة الكلمات، وتتطلب هذه القدرة  طالقة الرموز:-
 ى مخزونه المعرفي في الذاكرة.توليد عدد من الكلمات باعتبارها تكوينات أبجدية يعتمد فيها الطفل عل

 المرونة:  2-3-2
بتصنيف مختلف عن التصنيف  ووهي القدرة على اتخاذ الطرق المختلفة والتفكير بطرق مختلفة أ

وجهة نظر  والعادي، والنظر للمشكلة من أبعاد مختلفة، وهي درجة السهولة التي تغير الشخص موقفا ما، أ
 تها وهناك شكالن للمرونة هما:معينة، وعدم التعصب ألفكار بحد ذا

  :وهي القدرة على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها إلى حل المرونة التلقائية
 المشكلة المحددة.

 :وهي القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المختلفة التي  المرونة التلقائية
 ترتبط بموقف معين.

 مشكلة معينة. ووك الناجح لمواجهة موقف اوهي السل :المرونة التكيفية 
ويرى الباحث أن هناك فرق بين المرونة التلقائية والطالقة الفكرية حيث إن المرونة التلقائية تركز على 

 اهمية تغيير اتجاه األفكار، بينما الطالقة الفكرية تركز على اهمية كثرة هذه األفكار.
عن عدد التنقالت من فكرة إلى أخرى في السياق الواحد  تقاس المرونة بأكثر من طريقة مثل: الكشف

 (112 ،1111)السرور،  حصر أنواا مختلفة من األفكار والدرجة تحسب لعدد تلك األنواا. وأ
 االصالة: 2-3-3

ذكي  وبعيد المدى، وما ه وجاء في الدراسات التي قدمها )جيلفورد(، أنها تعني إنتاجا غير مألوف وه
بر الفكرة أصيلة إذا كانت فكرة غير متكررة، وتعتمد هذه الخاصية على فكرة الملل من من اإلجابات وتعت

أن تكون نافعة  واستخدام األفكار المتكررة والحلول التقليدية، ويوجد مقياس شائع للفكرة األصيلة وه
 (19 ،1111، جودتاجتماعيا. )
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تفكير أصيل أي ال يكرر  وبدا ذ( ان الشخص الم1111السامرائي وآخرون، )وتعني ايضا كما يرى 
 أفكار اآلخرين، حيث تكون أفكاره جديدة وغير متضمنة لألفكار الشائعة. 

في إنتاج جديد وأصيل وغير شائع،  وتمثل األصالة أهم عوامل القدرة على التفكير االبداعي وهي تبد
ادت درجة أصالتها والفرد المبدا أي قليل التكرار بالمفهوم االحصائي ولهذا كلما قلت درجة شيوا الفكرة ازد

الشائع وبالتالي يدرك العالقات ويعممها ويفكر  وذلك الفرد الذي يستطيع أن يبعد المألوف أ واألصالة ه وذ
 (77 ،1111في أفكار وحلول مختلفة جديدة وأصيلة.)عودة، 

أحادي الجانب غير وهنا نهتدى الى نافلة القول إلى أن األصالة تتمثل في قدرة الفرد على اإلنتاج 
المتفرد بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها، وكذلك يجب التمييز بين األصالة والطالقة، ففي  والعادي، أ

حالة طرح أفكار جديدة وغير مألوفة فهذا يدل على األصالة، أما إذا كانت األفكار معروفة ومألوفة، فتعتبر 
 نوعا من أنواا الطالقة الفكرية.

 ت أخرىمكونا 2-3-4
تعني و اإلفاضة  هناك من يضيف مكونات أخرى زيادة على الثالثة التي اعتمدناها في دراستنا فهناك

حل لمشكلة من شأنها أن تساعد على تطويرها واغنائها و القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، أ
م تفصيالت متعددة ألشياء محددة، أن إدراك التفاصيل،  قدرة ابداعية تقد( 97 ،1111وتنفيذها. )جروان، 

 ( 172، 1112تفصيل موضوا غامض. )جمعة،  ووتوسيع فكرة ملخصة أ
 ووعليه تتضمن هذه القدرة اإلبداعية تقديم تفصيالت متعددة ألشياء محددة كتوسيع فكرة ملخصة أ

ضافات و تفصيل موضوا غامض، والتفاصيل هنا تقدر بما يقدمه الشخص المبدا من تحسينات  على ا 
 الفكرة األساسية التي توصل إليها.

القدرة على اكتشاف المشكلة وتحري المعلومات الناقصة بها، حيث يقوم وهي لحساسية للمشكالت او 
الفرد بالتركيز على اختبار أنواا كثيرة من المعلومات والحقائق واالنطباعات والمشاعر، وانتاج طرق عديدة 

 (117 ،1111للتفكير عن المشكلة. )السرور، 
عناصر  وحاجات أ و( يرى بأن الحساسية للمشكالت تؤكد على وجود مشكالت أ1117أما )جروان، 
الموقف، يعني ذلك أن بعض األف ا رد أسرا من غيرهم في مالحظة المشكلة  وضعف في البيئة أ

حث عن والتحقق من وجودها في الموقف، والشك في ان اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية الب
منتجات موجودة،  وإدخال تحسينات وتعديالت على معارف أ وحل لها، ومن ثم إضافة معرفة جديدة أ

 وإعادة توظيفها أ والمحيرة في محيط الفرد، أ وويرتبط بهذه القدرة مالحظة األشياء غير العادية والشاذة ا
 استخدامها. 

مالحظة الفرج الكثير من المشكالت  ( الحساسية للمشكالت بأنها تتضمن1111كما عرفت قطامي )
في الموقف الذي يواجهه ويدرك األخطاء، ونواحي القصور، واإلحساس والشعور بالمشكالت وتتضمن 

 ارتفاا مستوى الوعي وزيادته. 
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قيمته الكبيرة للتفكير اإلبداعي إذ نجد أن الكثير من و إعادة التنظيم ( إلى 1111)ويشير عبد اهلل 
 والوظيفة ا وبيعتها تحويل شيء موجود بالفعل إلى الشيء آخر يختلف في التصميم أالمخترعات كانت ط

االستعمال، وقد الحظ أحد العلماء أنه كثيرا ما ينحصر حل مشكلة ما في إعادة صياغة المشكلة نفسها ثم 
ا لخطة حل المشكلة الجديدة ولذلك اعتبرت القدرة على إعادة تنظيم األفكار واعادة ربطها بسهولة تبع

 معينة، ضرورة جوهرية لكل انواا التفكير االبداعي. 
هذه القدرة في الجانب اإلبداعي حيث تتطلب تفتيت قدرات تركيبية وتحليلية ( الى 1111)تشير عودة 

 مركبات قائمة بالفعل وتحويلها إلى وحدات أبسط منها يعاد تنظيمها. 
المتوقع، واستخدام األشياء بطرق جديدة  وأ القدرة على الذهاب لما بعد المألوفتخطي الحدود و 

 والعمل على تأليف الغريب وتغريب المألوف، وعدم الوقوف عند حدود معينة في التفكير.
( أن القدرة على االحتفاظ باالتجاه تتضمن فكرة استمرار الفرد على التفكير 1111جاء في )السرور، 

ل إلى حلول جديدة، ويتضمن هذا النشاط زيادة مدى في المشكلة لفترة طويلة من الزمن حتى يتم الوصو 
 االنتباه الذي يبذله الفرد في وعي المشكلة وتقصي أبعادها المختلفة. 

( القدرة على التركيز المصحوب باالنتباه طويل األمد على هدف معين على 1111ورد )خليفة، أو 
تيجة لتعديالت حدثت في مضمون ن والمعوقات سواء في المواقف الخارجية أ والرغم من المشتتات أ

 الهدف. 
حلول للمشكلة. )الهويدي،  والنواتج أ وقدرة الفرد على اختيار األفضل من األفكار أ ووهالتقييم و 
1111 ،71) 

 خصائص التفكير اإلبتكاري: 2-4
يجنح العلماء والباحثين في تقديم التعريفات النظرية لسمات والقدرات والظواهر النفسية من خالل 
تحديد خصائص الفرد، وكان "ماكنون" األثر في ذلك، كما تشير الدراسات والبحوث المتعلقة بالمبتكرين 
علميا، على انهم يتصفون بعدد من السمات والمهارات والقدرات، حتى وان كان هناك اختالف في مدى 

نيع الخشب والذي قد يعجز القدرة االبتكارية بحسب االختالف الوظيفي له، فالنجار له قدرة االبتكار في تص
الحداد عنه، والعكس صحيح، لذا قدم العديد من الباحثين والعلماء خصائص التفكير االبتكاري من خالل 

( فيرون ان 21، 1119صفات المفكر المبتكر، وحسب )الراميني، وكراسنه،  وخصائص أ وسمات أ
أن تكون لديه ، بالنفس في تحقيق أهدافهالثقة ، الذكاء خصائص الشخصية االبتكارية وسماتها تتمثل في:

القدرة على ، القدرة على تنفيذ االفكار االبداعية التي يحملها الشخص المبدا، درجة من التأهيل والثقافة
 ، استنباط االمور فال يرى الظواهر على عالتها بل يقوم بتحليلها ويثير التساؤالت والتشكيك بشكل مستمر

يركز على العمل الفردي إلظهار  ، آرائهمة ويتعامل مع االخرين فيستفيد من لديه عالقة اجتماعية واسع
غالبا ما يمر بمرحلة طفولة غير مستقرة مما يعزز االندفاا على  ،قدراته وقابلياته، فهناك درجة من االنانية

ثبات الذات، فقد يكون من أسرة مفككة  بات على الراي الثمن احياء شعبية، و أسرة فقيرة أ وأإثبات الوجود وا 
يم أفكار لم يتم والجرأة واإلقدام على المجازفة والمخاطر، فمرحلة االختبار تحتاج الى شجاعة عند تقد
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يميل المبدعون الى الفضول وعدم الرضا عن الوضع طرحها من قبل، يفضل العمل بدون وجود أنظمة، 
 الراهن.

حب   تة ومن الخصائص ما يلي:ان هناك خصائص عامة مشتركة بين المبتكرين بدرجات متفاو 
تفضيل المهمات والواجبات  ،الدهاء وسعة الخيال ،الرغبة في االكتشاف والتقصي، االستطالا واالستفسار

 ، مرونة التفكير والثقة بالنفس ، االرتياح في حل التمارين والمشكالت العلمية المختلفة ، العلمية الصعبة
القدرة على التحليل والتركيب ، ت وتنوعها مقارنة بزمالئهم االخرينسرعة البديهة وتعدد االفكار واالجابا

   (119، 1117)عبد الهادي وعياد، وتشكيل المجردات واالعمال الجديدة المبدعة.
يمكن استخالص اهم الخصائص لهذا النوا من التفكير تختلف عما قبلها وما بعدها في تقديمها كما 

ددة الجوانب تعكس نتاجات جديدة وبجدية عالية وهي هادفة الى تحقيق يبين على أنه ظاهرة متع في االتي:
ليس مرادفا للذكاء وليس بمعنى الذكاء ولكنه  ، أنه عملية عقلية وليس نتاجا عقليا ، أهداف الفرد والمجتمع

رة يتميز بخاصية المرونة والطالقة الفكرية واإلحالة والقد، يحتاج الى نسبة قد تكون متوسطة من الذكاء
يتميز التفكير االبتكاري بقبول اجتماعي كونه انتاجا ، على اكتشاف المشكالت وايجاد الحلول المناسبة لها

حلول المشكالت التي  ويطبق اشياء تساعد على رفاهية المجتمع أ ألنهجديدا ومتنوعا ويقبل عليه المجتمع 
الحياة وهذا التغيير يفرض على االفراد أن  بالتغير الدائم في جميع جوانب  باإليمانيتميز ايضا  ، يواجهها

يتصفوا بالمرونة العقلية والسلوكية واالنفتاح على المستجدات التي تطرأ بشكل مستمر وعدم االيمان المطلق 
يمكن قياسه ، سر من اسرار تطور الكون وبحتمية ثبات االشياء والظواهر وانما التغير والتغير المستمر وه

ومن خصائصه النظر الى األمور ، مداه ودرجته باستخدام مقياس اعد لهذا الغرضوتقويمه بهدف تحديد 
نما الحلول الغريبة وليست الجاهزة كما ه وبشكل مختلف عن الصورة النمطية أ الحال في  والتقليدية وا 

قى يعد إحدى صور التخيل الذي يتخذ مجاال من مجاالت الفن واألدب والرياضة والموسي، التفكير التقليدي
 (111، 1117. )الجابري، والعامري، وغيرها والمتميز بنتائج غير تقليدية فيها الغرابة المميزة

 مراحل التفكير االبتكاري: 1-2
إن هذا العنصر المراد من خالله معرفة كيف تنشأ الفكرة االبتكارية، وما هي أهم مراحل تطورها 

هور العلماء الذين اهتموا ألنماط  التفكير االبتكاري ونموها حتى نصل الى الناتج االبتكاري، فهناك من جم
ال يرى وجودا لمراحل الفكرة االبتكارية، في حين يرى أخرون أن التفكير االبتكار كنشاط عقلي يسير وفق 

( ان اشهر التقسيمات للمراحل التي يمر بها المبتكر هي 1112مراحل متعددة متتالية، حيث يرى )جمعة، 
(، 119، 1117( إلى اربع مراحل، كما يتفق على ادراجها كل من )غانم، Wallas, 1926التي قدمها )

 التالي: و( على النح111، 1112جودت، و)
 (:Préparationالتحضير ) ومرحلة اإلعداد أ 2-5-1

 ( بأنها "مرحلة اإلعداد المعرفي والتفاعل معه". 197، 1111حيث تعرفها )المعايطة والبواليز، 
( فقد عرفتها "بانها الخلفية المعرفية الشاملة والمتعمقة في الموضوا الذي 111، 1111أما )السرور، 

 يبدا فيه الفرد.
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 ( نها مرحلة تتضمن:1117) غانمحيث يرى 
 استحضار الخبرات المتجمعة السابقة لدى الفرد. -
 تحديد المجال المعرفي والجزئي. -
 القضية.و لفة التي ترتبط بالمجال أمحاولة االطالا على الخبرات من مصادرها المخت -
 تنظيم الخبرات المتجمعة وترتيبها بهدف الوصول الى استبعاد دقيق للقضية. -
 بناء فرضية. -

وبذلك فهي مرحلة تعرف المشكلة وتحديدها، وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، وذلك من 
دارة الحلول ومناقشتها، وجمع قرائن وبراهين خالل دقة المالحظة والمتابعة، وطرح عديد التساؤالت، وا

وحجج وتدوينها...كما يتحرر من جملة االفكار الثابتة المرتبطة بأفكار االخرين، حيث تشير بعض 
الدراسات والبحوث ان التالميذ الذين يخصصون جزءا أكبر من الوقت لتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل 

 اوليك المتسرعون في حلها. البدء في حلها، هم أكثر ابتكارا من
 (:Incubationالكمون )و مرحلة االحتضان أ 2-5-2

( بانها "المرحلة التي يتم فيها جمع المعلومات والبيانات عن 22، 1771والتي عرفها )الكناني، 
المشكلة، وتنظيم هذه المعلومات وما بنها من عالقات، بالصورة التي تجعل من السهل على المفكر أن 

 يصوغ فروضا لحل المشكلة. وحلوال، أ وفكارا أيقترح أ
حل خارق للمشكلة و عاب أي( انها مرحلة تعقب عدة محاوالت بائسة إلى إست112، 1117ويرى )غانم، 

 بعد التفكير في كل االحتماالت الممكنة، وتتضمن:
 التفكير الجاد واالنشغال الذهني بالموقف. -
 ر المترابطة.غي والتخلص من االفكار غير المنتمية أ -
 وضع جملة من حلول مقترحة. -

ومن خالل هذه المرحلة يعيش الفرد المبتكر اقصى مستويات القلق والتوتر مع الفكرة، تحاضره 
بدوره يحطها بالعناية والرعاية الفائقة، حيث توفر للمتعلم فرصة تقديم فكرة، ينتقى  ووتحاصره، وه

الذي قد يؤخر الوصول إلى الحل المنشود، كما تفيد هذه  وحشالمعلومات  والخبرات المتوفرة لديه من ال
الوصول إلى  والمرحلة صرف النظر عن المشكلة التي تحت الدراسة عندما يكل الذهن من إيجاد حل أ

وصوال الى حلول غير مقنعة، فقد دلت الدراسات والتجارب أن  وطريق مسدود أثناء البحث عن حل، أ
 المشي في الطبيعة. واالستحمام، ا واعهم خالل فترات االسترخاء كالنوم أاالشخاص المبتكرين جاء ابد

 (:Illuminationاالشراق ) ومرحلة االلهام أ 2-5-3
يعبر عن فكرة رائعة  ووااللهام يعنى َما ُيلقى في نْفِس الفرد ِمْن ُصَوٍر وَأْفَكاٍر َوَمعاٍن، أما االشراق فه

مشكلة، ففي هذه الحالة ال يمكن تحديدها مسبقا، وتلعب الظروف وفجائية، وتسمى لحظة االلهام لحل ال
( هذه المرحلة 112، 1117دورا مهما في تحريكها، حيث يرى )غانم،  ةكانية والزمانية، والبيئة المحيطالم

جودت، بوادر حل المشكلة، أما ) وبانها اللحظة االبداعية، والتي يتفتق فيها التفكير فجأة عن حل أ
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فيقول انها مرحلة التحليل المتعمق للمشكلة، إلدراك ما بين أجزئها وعناصرها المختلفة من  (112، 1112
 وعالقات متداخلة، مما يسمح بعد ذلك بإطالق شرارة االبتكار المطلوبة، والتي تظهر فيها الفكرة الجديدة أ

يث يومض الحل، ( بأنها لحظة مخاض الفكرة ح179، 1112الحل المالئم للمشكلة، كما ترى )جمعة، 
وتولد الفكرة الجديدة في ذهن المتعلم، وتنكشف الحجب، وقد شبه روشكا االشراق بعملية البحث عن اسم 

 منسي ثم تلتقطه الذاكرة.
 (: Verifcationمرحلة التحقق ) 2-5-4

من ( انه في هذه المرحلة يتم التأكد والتحقق، والتقويم لما وصل إليه الفرد 1772) ذكرت عبد الرحمن
وضع أفكار للمشكلة، بحيث تخضع هذه األفكار للدراسة، الختبار مدى صحتها لحل المشكلة،  وحلول أ

نوا التقييم باختالف المجال الذي يتم فيه االبتكار، فالبتكار في الفن مثال  ووالتحقق من منطقية الفكرة أ
 .آلخريعتمد على بعض المعايير قد تختلف من فرد 

يفقد  وبانها مرحلة تجريب االفكار التي يتم التوصل إليها، وقد يصنع الفكرة أ (1117) غانم كما يرى
الحل قيمته ما لم يتواص التفكير االبتكاري حتى تبلغ الفكرة مدها بالفحص والتطوير، أي عملية التحقق 

 تتضمن اختيار الفكرة وصحتها للوصول إلى صياغة دقيقة. 
وضعها في صورتها النهائية بعد صقلها وتعديلها وتهذيبها،  وها أوعليه فهي مرحلة إثبات الفكرة وتحقيق

 فبعد إلهام الفكرة تأتي كتابتها، ومحاولة نشرها متكاملة، وقد يتطلب وقتا طويال.
على الرغم من هذا التقسيم لمراحل التفكير االبتكاري، اال انه كأي نشاط عقلي بوصفه عملية 

ان العمليات المعرفية االخرى، كما انها عملية متداخلة المراحل في ديناميكية متفاعلة باستمرار شانها ش
 تفاعلها.    

 معوقات التفكير االبتكاري: 2-6
بعد هذا العرض المجمل عن تعريف التفكير االبتكاري، ومراحله ومهاراته نجد أنفسنا أمام تساؤل 

السمات؟ بال شك ستكون  وصائص ايفرض نفسه أال وهو، أال يوجد في مدارسنا تالميذ يتمتعون بهذه الخ
لديهم  واإلجابة: نعم، يوجد ولكن ثمة عوائق تقف كالسد المنيع أمام صقل وتنمية قدرات هؤالء التالميذ لينم

متعلق باألسرة،  والتفكير اإلبتكاري، وفي هذا الصدد بسط الباحثون الحديث حول هذه العوائق، فمنها ما ه
متعلق بالمجتمع والبيئة  ومتعلق بالتلميذ نفسه ومنها ما ه ونها ما همتعلق بالمدرسة، وم وومنها ما ه

 بصفة عامة، وفي ما يلي عرض مختصر ألهم هذه المعيقات:
 معيقات خاصة بالفرد: 1-2-1

( إلى وجود عدد من المعيقات الخاصة بالفرد نفسه تحول بينه وبين التفكير 1111يشير )الهويدي، 
 االبتكاري وتتمثل فيما يلي:

سيطرة التفكير النمطي على الفرد، أي أنه اعتاد على نوا محدد من التفكير، فدائما يسلك نفس  -
ن كان هذا الطريق طويل، ومن الممكن إيجاد طريق أسهل واقصر، فالفرد  الطريق في حل المشكلة حتى وا 

 هنا لم يتلق التدريب الفعال في الوصول إلى هدفه بطريقة مختلفة ومثمرة.
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تحدي وعدم وجود اإلثارة تجعل حساسية الفرد للمشكالت ضعيفة وتجعله يتخلى عن حب قلة ال -
االستطالا والتعرف على المشكلة وبذل المحاولة، وعدم قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين، وبالتالي 

ساسية لدى قصور في تنمية اللغة األ واالستفادة منهم، وذلك لعامل اختالف اللغة أ وإيصال أفكاره لهم، ا
 الفرد نفسه.

عدم  والخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس، حيث يتكون لدى الفرد هاجس من خطأ النتيجة أ -
 القدرة في الوصول إليها.

الغموض والتوتر لدى الفرد وعدم القدرة على االسترخاء والنوم والسيطرة الخياالت عليه إلى أن  -
 (22 ،1111)الهويدي،  الحقيقة والخيال. يصل لمرحلة ال يستطيع معها التمييز بين

 معيقات خاصة باألسرة: 1-2-1
تقف األسرة كعائق يمنع من ظهور التفكير االبتكاري لدى االبن، وذلك في حالة سيرها في االتجاه 

القدرة على  و( إلى أن هناك عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية ا1117الخاطئ،  حيث تشير )المشرفي، 
االبتكاري مستدله بمجموعة من الدراسات منها دراسة "ماكينون" التي أجراها بمدينة كاليفورنيا والتي  التفكير

يعطونهم قدرا من الثقة في أنفسهم كانت لديهم القدرة على التفكير و أثبتت أن اآلباء الذين يحترمون أبناءهم 
أحدهما، وصاحب هذا الضغط  ولوالدية أاالبتكاري أعلى من أفراد المجموعة الثانية التي لقيت ضغطا من ا

قلق عال بشأن مستواهم الدراسي، كذلك دراسة "بارلوف" ودراسة "بروان" التي أبدت نفس الفكرة، واضافة أن 
التساهل وتقبل الفردية كان لها األثر اإليجابي على القدرة على التفكير االبتكاري، واألثر السلبي كان للتنفيذ 

ل من أهم المعيقات المتعلقة باألسرة نذكر على سبيل المثال ال على سبيل الحصر والضغط الوالدي، ولع
 ما يلي:
 المعاملة الوالدية التي تتصف بالقسوة وحب السيطرة على األبناء.  -
 اختالف آراء األم واألب في أسلوب التربية مما يؤثر سلبا على تنمية التفكير االبتكاري لدى األبناء.  -
 الوالدين لسير ابنهم الدراسي ونتائج تحصيله في المدرسة.  عدم متابعة -
 (21، 1117المستوى التعليمي والثقافي المنخفض للوالدين. )المشرفي،  -

 :معيقات خاصة بالمجتمع والبيئة 1-2-7
إن المجتمع قد يكون عائقا كبيرا للتفكير االبتكاري،  فمثال عدم إعطاء الخيال حقه من الممارسة 

م بحجة أن الخيال سمة من سمات الطفولة، وتكون عيبا في الكبار، بل واألمر ينطبق حتى على واالهتما
واللعب، وينطلق ذلك من سيادة مفهوم حل المشكالت بين معظم الناس وحصرها في الجدية في  والله

نظرة العمل وعدم الهزل مع العلم أن سمة الهزل وخفة الظل سمة شخصية من سمات المبدعين، كما نجد 
أن يكونوا و المجتمع إلى المبدعين مختلفة إما أن يكونوا مهمشين وهذا ما نجده في المجتمعات المتخلفة أ

مقيمين بشكل مميز وهذا ما نجده في المجتمعات المتقدمة وفي الحالتين يمكن اعتبارهم مختلفين عن النمط 
أن تؤثر على القدرات االبتكارية لدى الفرد السائد في المجتمع، وبالتالي فالعوامل البيئية الخارجية يمكن 
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ألنماط و إحباطها ومن هذه العوامل: المستوى االقتصادي، الثقافي، االجتماعي، ا ووتساعد على تطويرها أ
 (117 ،1111حجازي، )التربوية.  والتعليمية أ

 معيقات متعلقة بالمدرسة: 1-2-1
ناصر التي تحد من القدرة على التفكير المؤسسة التعليمية مجموعة من الع وتتضمن المدرسة أ

 االبتكاري لدى التالميذ والتي نوجزها في ما يلي:
 معيقات خاصة بالنظام التربوي: 1-2-1-1

الزالت الفلسفة العامة للمدرسة ودورها في المجتمع، وأهدافها التربوية ورسالة المعلم تركز على نقل 
ها، كما يعتمد النظام التربوي بصورة متزايدة على امتحانات المعارف بدال من التركيز على توليدها وتوظيف

تشمل على أسئلة تتطلب مهارات معرفية متدنية، وكأنها تمثل في نهاية المطاف بالنسبة للمناهج واألهداف 
التربوية، وعليه فإن القول بأننا نعلم لالمتحان، قد يعبر عن الواقع بدرجة كبيرة، كما أن التعليم من أجل 

تعليم مهارات التفكير شعار جميل نرفعه ونريده من الناحية النظرية أما في الواقع فإن  وكير أالتف
 (192 ،1111)عودة، الممارسات الميدانية ال تعكس هذا التوجه على اإلطالق. 

 معيقات خاصة بالمعلم: 1-2-1-1
 ما يلي: بيل المثاللعل من أهم معوقات تنمية التفكير االبتكاري المتعلقة بالمعلم نذكر على س

 :يمثل التدريس التقليدي أكبر معيق للتفكير االبتكاري، حيث يطلب المعلم من  التدريس التقليدي
التالميذ وبإصرار أن يجلسوا مستمرين في مقاعدهم دون حركة، كما أن العمل التعاوني بن التالميذ عمل 

القسم دون أدنى علم من المعلم بأن في  مؤداه الفوضى، ويؤدي إلى عدم قدرة المعلم على السيطرة على
يرى بعض و ميسر وموجه للتالميذ، والتالميذ هم مشاركون في التعلم،  وبيئة تنمية التفكير االبتكاري ه

المعملين أن تنمية قدرات التالميذ اإلبداعية عمال شاقا ومضنيا، فالتلميذ المبدا ال يرغب في السير مع 
قد يكون مصدر إزعاج للمعلم، وغالبا ما يرفض التسليم بالمعلومات السطحية أقرانه في سيرورة  تفكيرهم، و 

 التي ربما تعرض عليه.
 :لعل من اهم ما يعوق التفكير االبتكاري تعبيرات المعلمين داخل القسم  تعبيرات المعلم وتعليقاته

البتكاري منها )جوابك خارجه، ويمكن أن نذكر مجموعة من األقفال العقلية التي يمكن أن تعوق التفكير او 
 (29 ،1772عميرة،  وليس منطقي، حل سخيف، أخطأت يا أحمق، وغيرها من العبارات.)اب

 معيقات خاصة بالمنهج: 1-2-1-7
تشير الدراسات للمناهج التربوية إلى أنها لم تصمم على أساس تنمية اإلبداا، واألدب التربوي في 

اهج تربوية وبرامج تعليمية هادفة ومصممة لتنمية التفكير لدى مجال اإلبداا يؤكد على الحاجة إلى تبني من
 التالميذ.

ويعوق تكدس المنهج غالبا المعلمين عن تنمية القدرات االبتكارية لدى التالميذ، خاصة عندما يشعرون 
ؤكد بأنهم ملزمون بإنهاء المادة الدراسية من ألفها إلى يائها، وخاصة أنه ال يوجد في األدب التربوي ما ي

تغطية المادة الدراسية وقطعها بالكامل تعني أن التالميذ قد تعلموها، وعلى المعلم الذكي المبدا أن يدرك 
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هذه الحقيقة، وعل الرغم أن المعلمين المبدعين قد ال يغطون المادة الدراسية إال أن تالميذهم يحتفظون 
 راتهم وقدراتهم التفكيرية االبتكارية.مها وبالمعلومات والمعارف التي كانوا تعلموها، عالوة على نم

 ويمكن تلخيص المعيقات الخاصة بالمنهج في ما يلي:
  كون المنهج عبارة عن معلومات ومعارف ومفاهيم تحشر في ذهن التلميذ ال تفييده في حياته العلمية

 العملية. وأ
 بتكاري.يكون المنهج خال من التطبيقات واألنشطة التي تعزز القدرة على التفكير اال 
  (29، 1772عميرة،  وطاقته العلمية. )ابو يحد من إبراز قدرات المعلم 
 التفكري الناقد  -7
 تعريف التفكير الناقد: 3-1

( " أن التفكير الناقد مرادف لمفهوم التقويم الذي ُيعد أعلى مراتب المجال Bloom, 1971يعرفه )
 المعرفي.

د يشكل العمليات العقلية واالستراتيجيات والتمثالت ( بأن التفكير الناقSternberg, 1999يعرفه )
 التي يستخدمها الناس لحل المشكالت وصنع القرارات وتعلم مفاهيم جديدة.

ميل الى جمع االدلة الداعمة والمؤيدة الستنتاجات و ( تعريفا بأنه نزعة أBeyer, 1987ويقدم )
 التسليم بها. و ت قبل قبولها االطلب من األخرين إبراز األدلة الستنتاجاو شخصية معينة، أ

تفكير منطقي، تأملي، يركز على اتخاذ قرار عما يجب اعتقاده و ( التفكير الناقد هEnnisيعرفه )
 (19، 1117عمله. )إلك فيشر، و أ

( بأنه القدرة على توظيف المهارات المعرفية الدنيا والعليا مجتمعتا في 1112كما يرى )حوامدي، 
 تماد على أسس منطقية في حلها من دون الوقوا في األخطاء. معالجة مشكلة ما، باالع

القدرة على تقويم المعلومات وفحص اآلراء مع األخذ  وواخترنا في دراستنا تعريف التفكير الناقد ه
مهارة تمييز الفرضيات والتعميمات في الحقائق واالدعاءات  وبالحسبان اآلراء المختلفة في الموضوا وه

تقدير حقيقة المعرفة ووقتها والحكم على المعلومات  وه وحة والمعلومات غير المنقحة أوالمعلومات المنق
 المستندة إلى مصادر معقولة وفحص األمور في ضوء الدليل، ومقارنة الحوادث واألخبار ثم االستنتاج. 

 : التفكير الناقد مهارات 3-2
كير الناقد لها خمسة مكونات ( بأن عملية التف1117( و)إسماعيل، 1112أورد كل من )جمعة، 

(، أن هذه المكونات األساسية، إذا ما افتقدت أحدهم ال تتم العملية 1772مترابطة، حيث تؤكد )السيد، 
 بالمرة، إذا أن لكل منها عالقته الوثيقة ببقية المكونات األخرى وهي كما يلي:

 (:Knowledge Baseالقاعدة المعرفية ) .1
معلومات، ومعتقدات، وقيم، ومسلمات يعرفها الفرد ويعتقد بصحتها، وهي هي كل ما لدى الفرد من و 

 ضرورية لكي يحدث لديه الشعور بالتناقض.
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 (:External Eventاالحداث الخارجية ) .1
بيئة العمل،  ووهي المثيرات التي تستثير االحساس بالتناقض والتي قد تكون من بيئة الصف الدراسي أ

المعرفي  وبرات الشخصية، وتتوقف كفاءتها في إثارة التفكير الناقد على مستوى النمالمواقف العامة، والخ وأ
 للفرد، وتتباين من الوضوح الى الغموض والترتيب.

 (:Personal Theoryالنظرية الشخصية ) .7
وهي الصيغة الشخصية التي استمدها الفرد من القاعدة المعرفية بحيث تكون له طابعا مميزا له )وجهة 

شخصية(، وتعد النظرة الشخصية اإلطار الذي تفسر بناء عليه االحداث الخارجية فيكون الشعور  نظر
 التناقض من عدمه. وبالتباعد، ا

 (:Discrepancyالتباعد ) والشعور بالتناقض أ .1
إن مجرد الشعور بالتناقض والتباعد يعبر عن نظرة قلقة لطرح السؤال، ينتهي بالبحث عن مصادر 

دراك التناقض يستثار بالعوامل الدافعة، كما يتحدد بالنظرة الشخصية ويعتبر متغيرا وسيطيا المعرفة،  وا 
 تترتب عليه بقية خطوات التفكير الناقد األخرى.

 (:Resolving The Discrepancyحل التناقض ) .2
ناقضات بما وهي مرحلة تضم الجوانب المكونة للتفكير الناقد كلها، حيث يسعى الفرد فيها الى حل الت

 (.22 -21، 1772االساس في بنية التفكير الناقد)السيد،  وهكذا فهو يشمل من خطوات متعددة، 
( فقد اتفقوا على مجموعة من 1112(، و)الموسوي، 1112، جودت(، و)1117اما )العياصرة، 

 المكونات للتفكير الناقد تشمل ما يلي:
 .التركيز على المشكالت واالسئلة 
 المختلفة. تحديد المشكالت 
 .توضيح القضايا المتنوعة 
 .التركيز على الموضوعات ذات العالقة 
 .االعتماد على الدليل التجريبي 
 .سهولة الوصول الى البيانات والمعلومات ذات الصلة 
 .القدرة على استخدام االحصائيات والبيانات المهمة 
 .القدرة على التحقق من قوة الدليل 
  غبات واآلمال، واستخدام التفكير العقالني.تجنب التفكير القائم على الر 
 .الحكم على مصداقية المصادر المعرفية المختلفة 
 .تحديد االفتراضات المتعددة 
 غير الواضحة بنوا من التشكيك. والتعامل مع المعلومات غير الوثوق بها أ 
 .الحذر من التأثيرات التسلطية 
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الناقد وهي التركيز على قضية، تحليل الحجج،  ( إثنى عشرة قدرة للتفكير1722اقترح روبرت أنيس )
طرح األسئلة للتوضيح، تعريف المصطلحات والحكم على التعاريف، تحديد االفتراضات، الحكم على 
مصداقية مصدر، المالحظة  والحكم عليها، االستدالل والحكم عليه، االقتراح والحكم عليه، تطوير األحكام 

 (Boisvert ،1772 ،71اتخاذ القرار، تقديم الحجج لآلخرين. ) القيمية، اتبع الخطوات في عملية
 هي:و  ( 1111للتفكير الناقد التي اعتمدها )السرور،  واعتمدنا في دراستنا على المهارات االساسية

 :وتتمثل في القدرة على فحص الوقائع والبيانات المتضمنة موضوا ما، بحيث يحكم  معرفة االفتراضات
 .غير وارد تبعام لفحصه للوقائع المعطاة وما وارد أ الفرد بان افتراضام 

 :ويتضمن القدرة على وزن األدلة المتفرقة بين االستدالالت واالستنتاجات التي تؤكدها  التفسير
البيانات كما يتمثل التفسير في قدرة الفرد على التوصل إلى نتيجة ما من خالل حقائق مفترضة بدرجة 

 .معقولة من اليقين
 الفرد ليس على معرفة الجوانب المهمة المرتبطة ارتباطام وثيقام   ويتمثل في قدرة حجج:تقويم ال

 بموضوا ما فحسب بل في قدرة الفرد على تمييز أوجه القوة والقصور فيها. 
 :ويتمثل في قدرة الفرد على معرفة العالقات بين وقائع معينة تعطى له، بحيث يستطيع أن  االستنباط

المعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة تمامام من هذه الوقائع أم ال. بغض النظر يحكم في ضوء هذه 
 .موقف الفرد منها وعن صحة هذه الوقائع أ

 :خطأ نتيجة ما تبعام لدرجة  وويتمثل في قدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال صحة أ االستنتاج
 ارتباطها بوقائع معينة مذكورة له وهي المقدمات.

 النظريات المفسرة: 3-3
 هناك عدة نظريات فسرت التفكير الناقد نستعرض بعضا منها:

 (Guilfordجليفورد)نظرية  3-3-1
يقصد و ( إحدى نظريات التكوين العقلي المشهورة في ميدانها، Guilfordتعتبر نظرية جيلفورد)

 (.112، 1772بنظريات التكوين العقلي.)الزيات،
( Evaluativeعملية تقويمية) و( بأن التفكير الناقد هGuilfordورد)جليف ى( ير 1117يقول)اسماعيل،

بحسب هذا المعنى يعد خاتمة لعمليات  وهو الختامي في عملية التفكير، و يتمثل فيها الجانبان الحاسم 
بوصفه عملية تقويمية تحدد خاصية عملية معيارية  وهو االستنتاج، و الفهم، و المعرفة، و الذاكرة، 

(Standardized)و، أ ( عملية تتم في ضوء محكاتCriteria .معينة ) 
 هي:و ( ثالث أبعاد في التكوين العقلي Guilford( يميز جيلفورد)1792 ،ةحطب وحيث يري )أب

يقصد بها تلك المعلومات التي تعالجها العمليات )فيما يعمل و (: Contentبعد المحتوى ) – 11
المحتوى الرموز، محتوى  ،البصري، المحتوى السمعي تشتمل على خمس أنواا وهي: )المحتوىو العقل(، 

 (.91، 1111 ،عالماالجتماعي(. ) والمعاني، المحتوى السلوكي ا
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تتعلق باألشياء المحسوسة التي يتم استقبالها بصريا و (: Visual Contentالمحتوى البصري ) -
 الرسومات...الخ.و االشكال، و كصور، 
 تتعلق بالمثيرات السمعية.و (: Auditory Contentالمحتوى السمعي ) -
العالمات المميزة و االرقام المتداولة و يتعلق باألحرف و (: Symbolic Contentالمحتوى الرمزي ) -

 لألشياء.
 االفكار.  ويتعلق بمحتويات المعاني اللفظية، أو (: Semantic Contentمحتوى المعاني ) -
بالتضمينات السلوكية في المواقف، والقدرة  يتعلقو (: Behavioral Contentالمحتوى السلوكي ) -

 مشاعر االخرين، في ضوء التفاعالت االجتماعية الصريحة.     و التفرس في أفكار و على تفسيرها 
يقصد به االنماط الرئيسية لألنشطة العقلية، وهي المعالجات و (: Operationsبعد العمليات ) – 11

يشتمل بعد العمليات على خمسة انوا وهي:)المعرفة، الذاكرة، و ، العقلية للمعلومات الحديثة وفق ما يدركها
 (.117، 1772التفكير التقاربي، التفكير التباعدي، التفكير التقييمي(.)الزيات،

تتعلق بالمعاني والمعتقدات واألحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية التي و (:  Cognitionالمعرفة ) -
 ته المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به.تتكون لدى اإلنسان نتيجة محاوال

( بأن العلماء يعتبرون للذاكرة االنسانية ثالث مراحل 1111يري )العتوم،و (: Memoryالذاكرة ) -
 (.119، 1111)العتوم، مرحلة التخزين )االحتفاظ( ومرحلة االسترجاا )التذكر(و  مرحلة الترميز وهي:
(: ويتعلق بتوظيف الخبرات السابقة في محاولة اإللمام Divergent thinking) التفكير التباعدي -

 بالمشكلة من زوايا مختلف،  وصياغة افتراضات لحلها.
اتخاذ القرارات المناسبة و يتعلق بعملية إنتاج الحلول و (: Convergent thinkingالتفكير التقاربي ) -

 لومات المحتفظ بها في الذاكرة.من خالل المعو في حل المشكلة في ضوء المعلومات المتوفرة، أ
إصدار الحكم  وتتعلق باتخاذ القرار المناسب، أو (: Evaluative thinkingالتفكير التقييمي ) -

 مشكلة معينة.  والتقييمي الصحيح على مدى دقة مالءمة معلومات معينة لموقف معين، أ
المخرجات  والل العمليات ايقصد بها ناتج النشاط العقلي من خو (: Productبعد النواتج ) – 17

( بانها تتشكل من )الوحدات، الفئات، العالقات، األنظمة، التحويالت، Guilfordيري جيلفورد )و الختامية، 
 (.71، 1772)حبيب،  التنظيمات(.

يقصد بها أبسط ما يمكن أن تحلل إليه معلومات المحتوى، فوحدة محتوى و (: Unitsالوحدات) -
 احدة مثال.المعاني هي الكلمة الو 

 التي تحقق التصنيف.و هي عبارة عن مجموعة من الوحدات و (: Classesالفئات) -
 ونقصد بها كل ما يربط الوحدات ببعضها البعض كعالقة التشابه أو (: Relationsالعالقات) -

 االختالف بين الوحدات.
بين أجزاء متفاعلة (: هي مجموعة العالقات المنتظمة المتداخلة التي تربط Systemsالمنظومات) -

 من مركب معقد األجزاء تكون وحدات.
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يقصد به كل ما يطرأ على معلومات االختبار من تعديالت، و (: Transformationsالتحويالت) -
يتمثل التحويل في الشكل التغير و االستخدام.  والشكل ا والتركيب ا وسواء كان هذا التعديل في الصيغة ا

التحويل في المحتوى الرمزي يتمثل في حل مسألة و حساس التغير الكيفي، يمثل التحويل في االو الكمي، 
تعديل اتجاهات الفرد و في محتوى المعاني يتمثل التحويل في تغير الحالة المزاجية و رياضية مثال، 

 (.1112،17سلوكه.)عبد الرحمن،و 
مستدال على ذلك بما ما يتوقعه من أحداث  وما يتنبأ به الفرد، او هو (: Implicationsالتضمينات) -

 يتوفر لديه من معلومات متاحة. 
( 111)وتالميذه اثبتت وجود نحو تذكر أدبيات علم النفس المعرفي أن االبحاث التي قام بها جليفورد 

( قدرة من 12( قدرة تذكرية، )17( قدرة إدراكية معرفية، )12قدرة تم اكتشافها حتي االن تتوزا كما يلي: )
( قدرة تقويمية )قدرات التفكير الناقد(. 12( قدرة من قدرات التفكير التباعدي، )71اربي، )قدرات التفكير التق

التنظيم مقارنة بغيرها و ورغم االنتقادات التي وجهت لنظرية جليفورد، اال أنها تتمتع بقدر كبير من االتساق 
اقد من بينهم )واطسن من النظريات، كما اعتمدها كثير من الباحثين في بناء اختبارات التفكير الن

جليسر(، كما تعتبر من أكثر النظريات فهما ووضوحا في تحديد قدرات التفكير الناقد. )إسماعيل، و 
1117 ،22.) 

 (:Ennis Robertنظرية روبرت إينس) 7-7-1
يعرفه بأنه" ذلك النوا من التفكير الذي  و( من القادة البارزين في حركة التفكير الناقد، فهEnnisيعد )

يتسم بسمتين أساسيتين، االولى: أنه تفكير و حدث ما،  وعمله في موقف ما أ وتناول ما يجب اعتقاده، أي
الثانية: أنه تفكير و مؤيدة بطريقة مقبولة،  وقرارات سليمة مسوغة أو عقلي بمعنى أنه يؤدي الى استنتاجات 

تتطلب و القرارات، و نتاجات متأمل يظهر فيه وعى تام لخطوات التفكير التي يتم التوصل بها الى است
عمله نوعين من الحكم على االقل، يرتبط االول بمقبولية االسس التي  والقرارات حول ما يجب اعتقاده، أ

يبنى عليها ذلك االعتقاد، في حين يتعلق الثاني باالستدالل من االسس المقبولة الى االعتقاد الذي يجب 
 القدرات التي تشكل التفكير الناقد.و أساس لتحديد النزعات هذان النوعان من الحكم يهيئان و االخذ به، 

شموال من القدرات العقلية العليا، التي و ( أن قدرات التفكير الناقد أكثر وضوحا 1727Ennisيري )و 
( لألهداف التربوية قدرات )التحليل، التركيب، التقويم(، اذا يضيف التفكير Bloomتشمل بحسب تصنيف )

قدرات القدرة على )المالحظة، التفسير( وفق محكات معينة، زيادة على التفاعل مع الناقد الى هذه ال
 االخرين، لذا فأن قدرات التفكير الناقد أكثر مناسبة للتطبيق في الصفوف الدراسية من قدرات التفكير العليا.

 هي:و ( بثالث مراحل Ennisتمر عملية التفكير الناقد بحسب ما يراه )و 
صياغة االسئلة المناسبة و االسباب، و تتضمن القدرة على تحديد المشكلة و التوضيح: و ف مرحلة التعر  – 1

 تحديد االستنتاجات.و القدرة على صياغة الفرضيات لحلها، و لموقف ما، 
المعلومات االساسية و تتضمن القدرة على تحديد مصداقية المالحظات و مرحلة الحكم على المعلومات:  – 1

 تمحيص المعلومات.و بين المعلومات االقل ارتباطا، أي مرحلة تدقيق و لتمييز بينها او المتعلقة بالموضوا، 
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الحكم على نوعية و التنبؤ بالنتائج المحتملة لها، و مرحلة االستنتاج: وتتضمن القدرة على حل المشكلة،  – 7
 النتائج االستقرائية، وعلى صدق االستدالالت.

 (:Beyerنظرية باير) 7-7-7
( الى العملية المتعددة الجوانب التي تشمل Beyerكير الناقد يشير من وجهة نظر)إن مفهوم التف

تشمل و التي تتفاعل فيما بينها لتشكل بمجموعها هذا النوا من التفكير، و االتجاه، و المهارة، و المعرفة، 
أن التفكير بو المعرفة في هذا السياق معرفة الفرد بمصادر المعلومات المتصلة بالمجال الذي يتعامل معه، 

معرفة المادة الدراسية، التي تشكل و معرفة اراء االخرين، و تضم هذه المعرفة الخبرة، و ال يحدث في الفراغ، 
تشير المهارة في هذا السياق الى العمليات التي و في مجموعها أحد جوانب القدرة على التفكير الناقد. 

 تقويمها.و تنظيمها و تساعد الفرد على تركيب المعلومات 
مجتمعة  و( الى ان التفكير الناقد مجموعة من العمليات التي تجرى بصورة منفردة أBeyerيشير)و 

 وباي تنظيم، لكنه اكثر تعقيدا من مهارات التفكير االساسية، فالتفكير الناقد ليس مرادفا لحل المشكالت او ا
دقتها، و اهميتها، ا و، ايسأل عن مدى صدقهاو نتيجة معينة  واتخاذ القرار وذلك ألنه يبدا بادعاء، ا

طرائق تدعم حكمه. كما يرى ان مهارات التفكير الناقد تمكننا من امتالك و يتضمن ايضا نزعات و 
 .نوا المعلومات التي تطبق فيها والمكان، ا وفهمها من دون االخذ بالحسبان الوقت او المعلومات 
 (.27-22، 1117)اسماعيل، 

 (:Jean Piagetجان بياجيه)نظرية  3-3-4
( لم يستخدم في Piaget(، بالرغم من أن بياجيه )1777( بنقله عن )مايرز 1117حسب )إسماعيل، 

)مرحلة العمليات المعرفي( كلمة )الناقد( فأن هناك تشابه واضح في تصنيفه للتفكير المجرد  ونظريته )النم
تعميمات، واستخدام االحتماالت ( وبين ما نعرفه عن التفكير الناقد، أي القدرة على تكوين الشكلية الصورية

 (.22، 1117نبذ االحكام المسبقة على االمور.)إسماعيل،و الجديدة، 
تمتد الى السنوات المتتالية من عمر و سنة(  12سنة الى  11حيث تبدا مرحلة العمليات المجردة )من 

تفسيرات منطقية و تاجات االنسان، يكون فيها الفرد قادرا على استخدام  العمليات العقلية للوصول الى استن
 باستخدام التفكير المجرد.و بعيدا عن الذاتية في االحكام، معتمدا على الخبرات الحسية المجردة 

 من الخصائص المهمة في هذه المرحلة هي:  (Flavell1963يري )
يستطيع المراهق البدء بدراسة المشكالت عن طريق التفكير في جميع العالقات الممكنة التي  – 11

التحليل المنطقي الوصول الى و كون صحيحة من خالل المعلومات، بعد ذلك يحاول من خالل التجريب ت
 حقيقة.و العالقات التي تكون صادقة 

االستنتاجية، مستخدما  –تتكون لدى المراهق القدرة على التعامل مع العالقات الفرضية  – 11
 رفضها. والفرضيات التي يمكن قبولها ا

راهق استخدام التفكير االفتراضي من خالل االستخدام التفكير الرمزي بدال من يستطيع الم – 17
 تعامله مع االشياء المحسوسة.
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يستطيع المراهق استخدام التحليل المركب، كما يستطيع تحديد جميع العالقات الممكنة   – 11
 (.11، 1112، فرج) فحصها جميعا بشكل مركب.و المتضمنة في المشكلة 

انه للعقل البشري و ( كما Intellectual Function( الى ان الوظائف العقلية)Piaget) يشير بياجيه
 هما:و وظيفتين عقليتين 

 بشكل ألي. في نظام متماسك، هاترابطه و الفرد لتنظيم أفكار ميل  وهو (: Organizationالتنظيم) –أ 
التكيف وفق و لبات البيئة المحيطة، ميل الفرد الى للتكيف مع متط وهو (: Adapationالتكيف) –ب 
 هما: و ( يقوم على اساس عمليتين متكاملتين Piagetنظرية )
يقصد به نزعة الفرد ألن يدمج ظواهر من البيئة المحيطة في بنائه و (: Assimilationالتمثل) -

عرفي لدى الفرد الم وعاب، لكن ال يكتمل النميإست وتسمى عملية االستجابة للبيئة عملية تمثيل او العقلي، 
 هي المواءمة.و ما لم يلجأ الفرد الى العملية المعرفية الثانية اال 

يقصد به نزعة الفرد ألن يغير استجابته لتتالءم مع النيئة و (: Accommodationالمواءمة) –
ب أسلو  والمحيطة به، كأن يغير الفرد من تركيباته العقلية ليواجه مطالب البيئة، أي يغير ما في نفسه أ

 (.1117، كأن يضفي عليه من المعاني الجاهزة المتوافرة لديه.)إسماعيل،تفكيره ليتالءم مع المثير الجديد
مستوى و المواءمة عمليتين ضروريتين للتفكير الناقد، فإذا ما تكافئ مستوى التمثيل و فعمليتي التمثيل 

عبر عن خبرة الفرد الذاتية أما المواءمة فهي تعبر عن المواءمة كان معدل التفكير الناقد عاليا، فالتمثل ي
 التدليس.و التعصب الفكري و ، فإن إصدار الحكم يكون سليما بعيدا عن االهواءاراء االخرين،  وخبرات 

( يشير ان ما يحققه الفرد من التكيف حتما يحقق التوازن العقلي Piagetامام هذه المعادلة فان )
 المعرفي. وي يعتبره سر النمالذو 

حالة استقرار في البنية المعرفية للفرد)موازنة بين عمليتي التمثل  و(: هEquilibriumفالتوازن )
ما ال و يتولد هذا االتزان في حالة الموقف المشكل الذي يقع فيه الفرد بين تناقض فيما يعرفه و المواءمة(، و 

من هنا كلما كان بمقدور الفرد احداث و من اجل إحداث التوازن، يعرفه، هنا يبادر الى حل االشكال القائم 
هذا التوازن بشكل جيد كلما كان مستوى التفكير الناقد عاليا، ومنه وجب القول بأن التوازن بين التمثل 

                           (.12، 1112، فرج) المواءمة ال يقل أهمية عن أهمية العمليتين نفسيهما.و 
( أن العمليات التجريدية تمر بمرحلتين: في األولى يستخدم المراهق التفكير 1729د الرحيم،ويري )عب

االستداللي االستنباطي في حل المشكالت، أما في المرحلة الثانية يستخدم االستدالل االستقرائي، أي انه 
 ولمراحل المتطورة في النمتعد المرحلة الثانية من او العلة من المعلول، و يستطيع استنتاج العام من الخاص، 

 (.117، 1729قد يصل اليها الفرد خالل مرحلة النضج. )عبد الرحيم،و المعرفي، 
معالجتها بحيث تؤدي  والمعلومات  بطريقة منتظمة، أ وقدرة تفكيرية تشتمل الحقائق، ا واالستدالل هو 

تند على استراتيجيات معينة يس وحل مشكلة، أما االستدالل المنطقي فهو إصدار حكم، ا والى استنتاج، أ
االستقراء األمر الذي يؤدي الى حل المشكلة،  وتهدف الى توليد المعرفة الجديد عن طريق االستنباط، أ

( Piagetبذلك يستند في جوهره الى الطبيعة المجردة للعمليات العقلية. لذا فأن منظور) واتخاذ القرار، وهو 
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لناقد من حيث العمليات العقلية، ألنه يعتمد في تفسيره على ألية يعد أكثر شموال في فهم طبيعة التفكير ا
المرحلة التي يتمكن الفرد فيها من إجراء هذه العمليات من جهة أخرى. و إجراء العمليات العقلية من جهة، 

 (.22 ،1117 )اسماعيل،
 :الدافعية للتعلم -1
  :مفهوم الدافعية -4-1

اسية التي تؤثر في السلوك االنساني األمر الذي أعطاه أهمية يعد مفهوم الدافعية من المفاهيم األس
كبيرة بين الباحثين والمختصين في المجاالت النفسية والتربوية، كما يعتبر من المفاهيم المهمة في الدراسات 
النفسية والتربوية المعاصرة، فالدوافع النفسية تؤثر في سلوك الفرد بصفة عامة، وعلى عملية التعلم بصفة 

 خاصة، على اعتبار أن عملية التعلم هي تعديل في سلوك المتعلم وتوجيها له.
 تعريف الدافعية: -4-1-1

لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الدافعية لذلك تعرض الباحث لبعض هذه التعريفات للتعرف 
لدافعية حظي باهتمام على المالمح التي تناولتها األبحاث والدراسات في هذا المجال، حيث أن مفهوم ا

العديد من الباحثين الذين تناولوا الموضوا من زوايا مختلفة باختالف مدارسهم الفكرية والفلسفية، لذا 
سيتعرض الباحث إلى هذا المفهوم مركزا على الجانب التربوي منه، وذلك من خالل التطبيقات التربوية 

 حصيل الدراسي. الدافعية لإلنجاز في الت ولمفهوم الدافعية للتعلم أ
يعرف السليتي الدافعية: بأنها قوة ذاتية في الفرد تحرك سلوكه وتوجهه لتحقيق غاية معينة، وتستثار 

النفسية المحيطة و من البيئة المادية أو هذه القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه، وتسمى عوامل داخلية أ
 (199، 1112به وتسمى عوامل خارجية.)السليتي،

نما يستنتج من األداء أما  العناني فيعرف الدافعية على أنها: تكوين فرضي أي ال يمكن مالحظته وا 
 (117، 1111من الشواهد السلوكية للفرد)العناني، و الظاهر الصريح للكائن الحي أ

وهي حاالت فسيولوجية ونفسية داخل الفرد تجعله ينزا إلى القيام بأنواا معينة من السلوك في اتجاه 
 ( 1، 1111معين وتهدف إلى خفض التوتر لدى الكائن الحي وتخليصه من حالة عدم التوازن)منسي، 

التغيير في  وعرف ''ماكليالند وآخرون: الدافع بأنه يعني إعادة التكامل وتجدد النشاط الناتج عن
 الموقف الوجداني.
الدافعية بأنها خاصية ثابتة، ومستمرة، ومتغيرة، ومركبة، وعامة  A.H. Maslow: ووعرف ماسل

 تمارس تأثيرا في كل أحوال الكائن الحي.
 والظروف الفيسيولوجية، أ و( فقد عرف الدافعية: بأنها العمليات، أLitman,1958أما ليتمان)

تصف كيف،  والخارجية لدى الكائن الحي، والتي تحدد أ والمكتسبة، الداخلية، أ وة أالسيكولولجية، الفطري
 (.77، 1111الكنج، هدف.) وغاية أ وولماذا يستمر السلوك، ويوجه نح
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الدافعية على أنها أثر لحدثين حسيين هما الوظيفة المعرفية التي توجه  Hebbكما عرف هب: 
 (27: 1111)خليفة،  التي تمد الفرد بطاقة الحركة. االستثارة والسلوك، ووظيفة التيقظ أ
هدف معين، وفق  وطاقة داخلية تستثير السلوك وتوجهه، نح ( الدافع بأنه:1111ويعرف )معمرية،

نما يستنتج من السلوك، أومخبرات الفرد  يفترض  وتطلبات السياق االجتماعي، والدافع ال يالحظ مباشرة، وا 
 (.12: 1111تفسير السلوك.)معمرية، وجوده)تكوين فرضي( حتى يمكن

 '' يشمل مفهوم الدافع دوافع واعية ودوافع غير واعية واحتياجات ونبضات  Vianin (2007)ويعرف 
الموضوا نفسه، أي نشاط يحتاج إلى  ومن أصل بيولوجي وردود فعل عاطفية على التحفيزات من البيئة أ

  ا من خالل الطاقة واتجاه.''ويتم تعريف هذ -تنطلق من الدوافع  -ديناميكية 
الطاقة التي  وومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أنها تتفق في أن الدافعية تعبر عن تلك القوة أ

تحرك السلوك وتوجهه، كما أن معظم التعاريف تكاد تجمع على أن الدافعية هي حالة تحدث عند األفراد 
خارجية، وهي حالة مؤقتة تنتهي  وبعوامل داخلية أ هدف يسعى الفرد إلى تحقيق الهدف وتعبر عن حاجة أ

 بتحقيق الهدف. وعليه يمكن الوصول إلى السمات أن الدافعية تتميز بالعناصر التالية:
 الدافعية قوة ذاتية داخلية. -
 الدافعية محرك للسلوك. -
 الدافعية توجه السلوك. -
 تتصل الدافعية بحاجات الفرد.  -
 خارجية. و تستثار بعوامل داخلية -

 خصائص الدافعية:  -4-1-2
من خالل التعاريف المتعددة للدافعية يمكن استخالص الخصائص التالية: أنها توجه السلوك   

تحقيق االهداف. مع المبادرة واالستمرار  وحنالطاقة المبذولة  وأهداف محددة. وزياد الجهد أ واالنساني نح
عززة والمحفزة للسلوك. المساعدة في تحقيق أفضل أنجاز وأداء. في النشاط الهادف. ثم تحديد التوابع الم

 (21، 1112)الموسوي،
 :ومن خصائص الدافعية كذلك

غرض معين ينهي حالة التوتر الناشئة عن عدم  وإذ الدافع في أساسه يوجه السلوك نح الغرضية:
 إشباعه.

داد هذا النشاط كلما زادت قوة الدافع، إذ يبذل االنسان نشاطا ذاتيا تلقائيا ليشبع الدافع، ويز  النشاط:
فاإلنسان الذي يبقى من دون طعام مدة يومين يكون أكثر نشاطا في بحثه عن الطعام من الذي يحرم مدة 

 يوم واحد.
: يستمر االنسان بوجه عام، حتى ينهي حالة التوتر التي أوجدها الدافع، ويعود إلى حالة االستمرارية

 االتزان.
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نسان في تنويع سلوكه وتغيير أساليب نشاطه عندما ال يستطيع إشباا الدافع بطريق يأخذ اال التنوع:
 مباشر.

يتحسن سلوك االنسان في إثناء المحاوالت إلشباا الدافع ما ينتج عنه سهولة في تحقيق  التحسن:
 أغراضه عند تكرار المحاوالت الالحقة.

كليا عاما، وليس في صورة تحريك جزء صغير يتطلب إشباا الدافع من االنسان تكيفا  التكيف الكلي:
من جسمه. ويختلف مقدار التكيف الكلي باختالف أهمية الدافع وحيويته، زادت قوة الدافع، كلما زادت 

 الحاجة إلى التكيف الكلي.
يتم ذلك عندما يتوقف السلوك عندها يتم تحقيق الغرض، أي الهدف الذي كان  تحقيق الغرض:

قيقه، حيث يتم إشباا الدافع وعندئذ يتوقف السلوك.)الفتى ومنصور والتويجري، االنسان يرمي إلى تح
1111 ،112) 

  :( أن هناك عدة وظائف للدوافع هي92، 1772وترى )عطية، 
عمل ما،  والدوافع تنشط السلوك: فهي تستثير نشاط الكائن الحي، وتمد السلوك بالطاقة التي تدفعه نح

 تم تحقيق الهدف.ويظل في حالة نشاط وسعي حتى ي
تحقيق هدف معين للفرد الذي يشعر بالجوا  والدوافع توجه السلوك: فهي توجه سلوك الكائن الحي نح

هدف و ويظل في حالة نشاط نتيجة للطاقة التي تنبعث من الجوا، ال يستقر وال يهدأ إال إذا وجه السلوك نح
 معين يشبع الدافع.

المرغوب فيه وتحدده، حيث تؤدي بالفرد أن يستجيب لبعض  الدوافع تنتقي النشاط: فهي تنتقي النشاط
، 1112ا لمواقف معينة.)راشد،هبجيب ستالمواقف وعزف عن البعض اآلخر، وكذلك تحدد طريقته التي ي

121) 
 :أما وظيفة الدافعية فهي تساعد على

 حافز. ونشوء دافع أ -
 إصدار اتجاهات تؤدي إلى تحقيق الهدف. -
 (199، 1112بعد اشباا الحاجة. )السليتي،  الوصول إلى الراحة -

 المفاهيم المرتبطة بالدافعية: -4-1-3
من األهمية بمكان ونحن بصدد تقديم تعريف مقبول لمفهوم الدافعية، أن نميز بين المفهوم والمفاهيم   

 التالي: وى النحالحاجة، الحافز، الباعث، والعادة، واالنفعال، والقيمة، وذلك عل :األخرى التي ترتبك به مثل
بسبب المصاعب المتعددة التي واجهتها نظرية الغرائز في تفسير سلوك  :Needمفهوم الحاجة   

الدافع والحاجة، وعرف الدافع في العشرينات من القرن  واإلنسان أستبدل تعبير الغريزة بمفهوم جديد أال وه
عامة كالحاجة للطعام والماء  جسمية والماضي على أنه حالة من االستثارة ناجم عن حاجة عضلية أ

يرضي هذه الحاجة. فالتغيرات  وواألكسجين، وحالة االستثارة هذه تدفع بالفرد إلى أن يسلك سلوكا ما يشبع أ
الكيمياوية للدم نتيجة نقص المواد الغذائية تولد الحاجة إلى الطعام التي تدفع الفرد إلى سلوك األكل. ونظرا 
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اجة والدافع فقد فهم بعضهم أنهما أسمان للشيء نفسه، واستخدامهما بعض لهذه  الصلة الوثيقة بين الح
 علماء النفس بالمعنى نفسه.

وللتمييز بينها يستخدم مفهوم الحاجة للداللة على الحالة الفيزيولوجية للخاليا الناجمة عن الحرمان،   
الحاجة والتي تدفع الفرد للسلوك  بينما يستخدم مفهوم الدافع للداللة على الحالة السيكولوجية الناجمة عن

الجانب السيكولوجي للحاجة. ومن الواضح إذن أن  وباتجاه اشباا الحاجة. وبهذا يمكن القول: إن الدافع ه
نما نستدل علية من اإلثارة السلوكية التي يؤدي إليها وبذا نقول: إن  الدافع ال يمكن مالحظته مباشرة وا 

 (112، 1117 )توق وقطامي وعدس،.ضي.تكوين فر  والدافع عبارة عن مفهوم أ
ويشير مفهوم الحاجة: إلى شعور الكائن الحي باالفتقاد إلى شيء معين ويستخدم مفهوم الحاجة   

لداللة على مجرد الحالة التي يصل إليها الكائن نتيجة حرمانه من شيء معين، إذا ما وجد تحقق االشباا. 
إلثارة الدافعية لدى الكائن الحي والتي تحفز طاقته وتدفعه في  وبناء على ذلك فإن الحاجة هي نقطة البداية

 (92: 1111االتجاه الذي يحقق اشباعها. )خليفة، 
االتزان الذي يشير إلى نزعة الجسد العامة  وويرتبط مفهوم الدافع والحاجة مع مفهوم آخر وه   

معين بشكل ملحوظ يؤدي إلى  للحفاظ عل بيئة داخلية ثابتة نسبيا. إن حيد الظروف الداخلية عن وضع
حدوث توتر تسعى العضوية إلى خفضه والعودة مرة أخرى إلى حالة التوازن. وبهذا ينظر العلماء الذين 
يتبنون وجهة النظر هذه إلى السلوك اإلنساني على أنه حلقة مستمرة من التوتر وخفض التوتر. فالجوا 

وعن افرازات العصارات المختلفة ويلد حاجة إلى الطعام.  مثال يمثل توترا ناجما عن تغيرات في كيمياء الدم
 ويعمل اشباا دافع الجوا إلى خفض التوتر الذي ال يلبث أن يعود بعد فترة معينة.

ظهرت في العقدين األخيرين من القرن الماضي شكوك عند الكثيرين من علماء النفس بأن مفهوم   
. وأن هذا االتجاه يغفل أهمية العوامل الخارجية في خفض التوتر يمكن أن بفسر كل السلوك االنساني

تقرير سلوك اإلنسان، هذا ويمكننا أن نتصور بأن اإلنسان ال يدفع كلية للقيام بعوامل داخلية، بل إن 
البواعث التي توجد في بيئته تلعب دورا كبيرا في تقرير ماذا سيعمل وكيف سيسلك؟ وبذا فإن  والحوافز أ

لنظر إلى الدافعية هي في محاولة فهم الدافعية على أنها تفاعل مع ما بين مثيرات في الطريقة المثلى في ا
البيئة الخارجية للحالة الفيزيولوجية الداخلية للفرد. فالفرد الجائع يستثار سلوك األكل لديه نتيجة رؤية طبق 

مكن أن يستثير السلوك حافزا خارجيا ي وحتى نتيجة شمه الطعام. وبهذا نرى أن باعثا أ وشهي من الطعام أ
 كما يمكن أن يخفض أيضا.

ومن الواضح أن هذا االتجاه في النظر إلى الدافعية ال يتفق تماما مع مبدأ خفض التوتر الذي تبناه   
أصحاب نظرية الدافع والحاجة. ناهيك بأن البشر ال يعملون دائما على خفض التوتر  بل إنهم يلجأون في 

الجديد و ة درجة التوتر. فاإلضراب على الطعام فيه زيادة في التوتر. والسعي نحكثير من األحيان إلى زياد
واالكتشاف فيه زيادة في التوتر أيضا، كما أن الكثيرين يميلون إلى الرياضات الخطرة ومشاهدة أفالم 

 الرعب التي ال تعمل بال شك على خفض التوتر بل تعمل على زيادته.
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خرى كثيرة يمكن تفسيرها عن طريق القيمة الباعثية التي يعلقها الفرد إن مثل هذا السلوك وسلوكات أ  
على قيامه بسلوك معين، إن سلوك الفرد في أي مناسبة من المناسبات يرتبط بحوافز بيئية. والفرد سوف 

ترتبط بحوافز إيجابية، وسف يحجم عن  ويقدم على سلوكات تؤدي إلى حصوله على حوافز إيجابية أ
ترتبط بحوافز سلبية وهكذا تعمل الجوائز والمكافئات  ولى حصوله على حوافز سلبية أسلوكات تؤدي إ

واالمتيازات التي يمكن الحصول عليها الفرد عواما قوية في تقوية استثارة سلوكه وتوجيهه وجهة تمكنه من 
ط مع الحصول على هذه الحوافز اإليجابية بينما تعمل االحباطات والمزعجات والمنغصات التي ترتب

 (112، 1117)توق وقطامي وعدس،.موضوا معين إلى إبعاد الفرد عن القيام بسلوك تجاه ذلك الموضوا.
غاية  و: على أنه ما يقصد به تلك الدفعات الداخلية التي تحفز الكائن نحDrivreويعرف فرج الحافز  

 ثارة وتوجيه سلوك معين.حيوية بالنسبة له. كما أنه وسيلة اإلشباا، عندما يعرفها طرف ثاني بهدف است
( الباعث بأنه يشير إلى محفزات W.E. Vinacke: فيعرفه)فيناك Incentiveأما مفهوم الباعث 

 والبيئة الخارجية المساعدة على تنشيط دافعية األفراد سواء تأسست هذه الدافعية على أبعاد فسيولوجية أ
ة لهذه البواعث. فيعد النجاح والشهرة مثال من اجتماعية. وتقف الجوائز والمكافآت المالية والترقي كأمثل

بواعث الدافع لإلنجاز. وعليه فالحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتيجة من شيء معين. ويترتب علي ذلك أن 
يوجه سلوكه من أجل الوصول إلى الباعث)الهدف(. )خليفة، ينشأ الدافع الذي يعبئ طاقة الكائن الحي، و 

1111 :97) 
تكرار السلوك. بيد أن الدافع يركز  وتشير إلى قوة الميل السلوكي أي اإلمكانية للقيام أ ومفهوم العادة:

بشكل خاص على الدرجة الفعلية لمقدار الطاقة التي تنطوي عليها العادة، وبالتالي يمكن اعتبار الدافع نوعا 
 (12: 1112سلوكا متعلما يتسم بالفعالية.)الرفوا، وفعاال من العادات أ

بق يمكن أن مالحظة مدى ارتباط المفاهيم السابقة بالدافعية، فقد تكون الدافعية سببا لبعض ومما س  
تلك المفاهيم وقد تكون نتيجة لها في أحيانا أخرى، حيث أن الدافعية والحافز يعبران عن حالة التوتر 

ما و لبيئة الخارجية، وهالداخلي نتيجة لشعور الفرد بحاجة معينة، ولتنشيط الدافعية يحتاج الفرد لمحفزات ا
يعبر عنه باالباعث، كما أن اإلنفعال قد يكون نتيجة دافع معين في حين هذا األخير قد يكون سببا في 
توليد استجابات إنفعالية معينة، كما أن الدافعية ترتبط بمفهوم العادة حيث قد يؤدي إضطرابها إلى حدوث 

 تغيرات في سلوك الفرد. 
 الدافعية للتعلم: -4-2
 تعريف الدافعية للتعلم: -4-2-1

( أن الدافعية للتعلم تمثل القوة التي تحرك المتعلم لكي يؤدي العمل 1771يذكر)األزيرجاوي،  
المدرسي، وهذه القوة تتمثل في كثافة الجهد الذي يبذله المتعلم، وفي درجة مثايرته واستمراره في األداء، 

 (27، 1112ت في الدرس.  )الموسوي،وفي تقديمه ألفضل ماعنده من قدرات ومهارا
صرار المتعلم  من أجل القيام بمهمة    سهام وتصميم وا  والدافعية التعلم تعرف أساسا من خالل  تقدم وا 

 عمل. وأ
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عليمي، واإلقبال وتشير الدافعية للتعلم إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتباه للموقف الت  
رار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم، إن االستثارة بمفردها ال تحدث التعلم. عليه بنشاط موجه، واالستم

 إال أننا نستطيع أن نقول: إن التعلم ال يحدث دون استثارة ونشاط.
 ولذا فإن مفهوم الدافعية لتتعلم يجب أن تشمل العناصر التالية: 

 االنتباه إلى بعض العناصر المهمة في الموقف التعليمي. -
 تمرار في هذا النشاط والمحافظة عليه فترة كافية من الزمن.االس -
 تحقيق التعلم. -

 وبذلك تكون المهمات الملقاة على عاتق المدرسة والمعلم بشكل خاص عي اآلتي:
 توفير ظروف تساعد علة إثارة اهتمام الطلبة بموضوا التعلم وحصر انتباههم فيه. -
هذا االهتمام واالنتباه المتركز حول نشاطات التعليم والتعلم توفير الظروف المناسبة للمحافظة علة  -

 المرتبطة بموضوا التعلم.
 توفير الظروف المناسبة لتشجيع اسهام الطلبة الفعال في تحقيق الهدف. -
 ،تحقيق الهدف.)توق وقطامي وعدس وإثابة وتشجيع هذا االسهام في النشاطات الموجهة نح -
1117، 111) 

الخارجية لدى المتعلم، والتي  ومن وجهة نظر سلوكية تعرف بأنها: الحالة الداخلية أ والدافعية للتعلم
 غاية محددة معينة.و تحقيق هدف أ وتحرك سلوكه وتعمل على استمراره وتوجيهه نح

أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر معرفية فتعرف بأنها: حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلم 
استمرار األداء للوصول إلى حالة توازن معرفية  وعيه وانتباهه، وتلح عليه لمواصلة أوبناه المعرفية وو 

 معينة. 
أما الدافعية من وجهة نظر إنسانية فقد اتخذت منحى آخر، إذ قامت بالتركيز على مساعدة المتعلم 

لم على تحقيق على استغالل أقصى إمكاناته لتحقيق التعلم األمثل ومن ثم إلى إبداا نواتج تساعد المتع
 (112: 1117جلجل، )ذاته.

 الدافعية لإلنجاز الدراسي: -4-3
 تعريف الدافعية اإلنجاز: -4-3-1

على أنها السعي تجاه الوصول إلى مستوى من التفوق  لإلنجاز( الدافعية 1797 يعرف)قشقوش،
اإلتيان  ولتفوق واالمتياز أواالمتياز وهذه النزعة تمثل مكونا أساسيا في دافعية االنجاز وتعتبر الرغبة في ا

 .بأشياء ذات مستوى راق خاصية مميزة لشخصية األشخاص ذوي المستوى المرتفع في دافعية االنجاز
 (21 ،1797قشقوش، )

تحقيق أهداف و ونقصد بالدافعية لإلنجاز الدراسي باستعداد الفرد لتحمل مسؤولية تعلمه والسعي نح
ات والمشكالت التي قد تواجهه، والشعور بأهمية الزمن، والتخطيط معينة والمثابرة للتغلب على العقب

 للمستقبل. 
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 االنجاز الدراسي:و العوامل الرئيسية للسلوك نح 4-3-2

وذلك يتمثل في اقبال المتعلمين وانهماكهم على المهمات التعليمية  :الحاجة للوصول إلى النجاح -1
تلعب خبرات النجاح دورا حاسما في تحقيق هذه الحاجة بغية الوصول إلى النجاح وتفادي الفشل ، لذلك 

 لدى المتعلمين.
وتزداد دافعية المتعلمين للنجاح كلما كانت المهمات المدرسية المنوطة بهم  :احتماالت النجاح -1

الصعبة التي تتحدى قدراتهم  وقابلة للتنفيذ، بمعنى ليست بالسهلة إلى الحد الذي ال يكترث بها المتعلمين أ
 تعداداتهم.واس

تحقيق أهدافهم من خالل إنجاز المهمات الموكلة  وينطلق المتعلمين نح :القيمة الباعثة للنجاح -7
 (27، 1112تجنب ألم الفشل. )الموسوي، وإليهم بسبب االستمتاا بلذة النجاح أ

 مكونات الدافعية: -4-4
كونات التمايزية والتكاملية في تعد عملية الدافعية بمثابة نظام مفتوح، تتألف من تفاعل خليط من الم

 وأن واحد، وهذه المكونات واحدة من حيث النوا عند كافة أبناء الجنس البشري، لكنها مختلفة في درجتها أ
 مستواها. وهذه المكونات هي:

 الذاتي: ويشتمل على المكونات المعرفية واالنفعالية والفسيولوجية معا. والمكون الداخلي أ -
 (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية)الموضوعي: ويتضمن المكونات المادية  وأالمكون الخارجي  -

 (19 :1112والمكون االجتماعي. )غباري، 
وعليه فالدافعية هي نتاج تفاعل خليط من هذه المكونات معا، وهي تختلف من شخص آلخر   

 باختالف نواتج التفاعل في درجات هذه المكونات المذكورة آنفا.
 دراستنا بناء على تعريفنا للدافعية فقد اتخذنا المكونات واألبعاد التالية:أما في 

تشير إلى االلتزام والجدية في الدراسة وما يكلف به التلميذ من واجبات على  :الشعور بالمسؤولية -
لمهام أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهد واالنتباه لتحقيق وذلك، حيث الدقة والتفاني في العمل والقيام با

 التي من شأنها تنمية مهاراته.
يعني بذل الجهد الحصول على أعلى   :التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع والسعي نح -

جديد، وابتكار حلول جديدة للمشكالت، والسعي لتحسين  وه التقديرات، والرغبة عي االطالا ومعرفة كل ما
 كير والبحث. مستوى األداء لألعمال الصعبة التي تتطلب المزيد من التف

بذل الجهد للتغلب على العقبات التي قد تواجه الشخص  وتمثلت مظاهرها في السعي نح :المثابرة -
حل المشكالت الصعبة مهما استغرقت من وقت ومجهود،  وفي أدائه لبعض األعمال، والسعي نح

ثير من األمور واالستعداد لموجهة الفشل بصبر إلى أن يكتمل العمل الذي يؤديه الفرد، التضحية بك
 الحياتية مثل قضاء وقت الفراغ وممارسة األنشطة الترفيهية.
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الحرص على تأدية الواجبات في مواعيدها، وااللتزام بجدول  :الشعور بأهمية الزمن التوجه الزمني -
 في زيارته وعالقاته باآلخرين واالنزعاج من عدمو زمني لكل ما يفعله الفرد سواء في ما يتعلق بدراسته أ

 التزام اآلخرين بالمواعيد.
وتركزت مظاهر في رسم خطة لألعمال التي ينوي الفرد القيام بها والشعور بأن  :التخطيط للمستقبل -

ذلك من شأنه تنظيم حياة الفرد وتفادي الوقوا في المشكالت وأن التخطيط للمستقبل من أفضل السبل 
 (27: 1111لتوفير كل من الوقت والجهد. )خليفة، 

 النظريات المفسرة للدافعية: 4-5
تثير مسألة طبيعة الدافعية ونظرياتها جدال كبيرا بين علماء النفس، ويواجهون في هذا الصدد ما   

 واإلبتكار أ ويواجهونه من صعوبات في تحديد بعض المفاهيم السيكولوجية األخرى كالذكاء أ
تلف باختالف نظراتهم لإلنسان وللسلوك الشخصية...إلخ، وقد قال هؤالء العلماء بعدد من النظريات تخ

اإلنساني، وباختالف مبادئ المدارس التي ينتمون إليها، غير أن أيا من هذه النظريات، رغم إدعاء 
(. إن حقيقة كهذه ال تعني Ball,1977صحابها، غير قادرة على إعطاء صورة كاملة عن مفهوم الدافعية)

دافعية المتوافرة حاليا وبخاصة في المجال التربوي، بل فائدة نظريات ال وبطبيعة الحال عدم جدوى أ
بالعكس، فهي تساعد المعلم على فهم أعمق للسلوك اإلنساني، وتمكنه من تكوين تصور واضح عنه، نظرا 

 الشخصية للدور الهام الذي بدأت الدافعية تلعبه خالل العقود القليلة الماضية في نظريات التعلم ونظريات
(Klausmeier,1975 ،ولما كانت نظريات الدافعية عديدة ومسهبة في شرح السلوك اإلنساني وتفسيره .)

المفاهيم التي تنطوي عليها أربع نظريات شهيرة هي ، النظرية و وسنقتصر فيما يلي على تناول أهم الجوانب 
ريتان االرتباطية والنظرية المعرفية والنظرية اإلنسانية ونظرية التحليل النفسي، حيث تؤكد النظ

األخريان )االنسانية  نااألوليان)االرتباطية والمعرفية( على دور الدافعية في التعلم، بينما تؤكد النظريت
  (119، 1117نشواتي، )والتحليلية( على دور الدافعية في الشخصية. 

 :)Murray , 1 11)أعمال موراي  4-5-1   
مة إلى حاجات حشوية وحاجات نفسية األصل مّيز ''موراي'' في إطار نظريته أربعين حاجة تقريبا مقس

(viscerogenic needs األصل وعددها ثالثة عشر حاجة وعددها عشرون حاجة، اعتبرها )
(manifest needs)  واسماها أيضا بالحاجات الظاهرة موراي حاجات عالمية تتوافر لدى جميع األفراد

 (119 ، ص1722نشواتي، )عمرهم.  وعرقهم أ وبغض النظر عن جنسهم أ
 )النظرية اإلنسانية( ونظرية الحاجات لماسل 4-5-2

الشخصي  والنم وإن هذا االتجاه في الدافعية يؤكد على الحرية واالختيار والقرار الشخصي والسعي نح
 (171: 1111ويركز اإلنسانيون على الدوافع الداخلية )قطامي وقطامي، 

 ات لماسلو.ومن أبرز النظريات في هذا المجال نظرية ترتيب الحاج
 نظرية ماسلو: تفترض هذه النظرية أن للفرد خمس حاجات أساسية مرتبة ترتيبا هرميا وتعمل -
 محرك ودافع للسلوك وهذه الحاجات هي:ك
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 * الحاجات الفيزيولوجية.
 * حاجات األمن.

 * الحاجات االجتماعية.
 * حاجات تقدير الذات.
 * حاجات تحقيق الذات.
الفيزيولوجية، وتنتقل إلى األعلى  وشكل هرمي، تبدأ بالحاجات األساسية أتندرج الحاجات وتترتب ب

 عبر حاجات األمان والحاجات االجتماعية وحاجات التقدير وحاجات تقدير الذات، وآل حاجة من
مرسي، )الحاجات األساسية ال تعلن عن نفسها إال إذا أشبعت الحاجة التي قبلها في التنظيم الهرمي 

1722، 112 .) 
قد استفاد الباحثون من أفكار ماسلو، حيث كشفت هذه النظرية أن الدوافع اإلنسانية ناتجة عن هذه ل

الحاجات، واهتم بالصحة النفسية، والحظ أن الذي حقق ذاته يتميز باالستقاللية واإلدراك الدقيق للواقع، 
يتفق مع سمات الشخص المتميز  وكذا المثابرة واإلصرار في المعرفة واالستمرارية في أداء عمله، ولعل هذا

معالجات  وبدافعية عالية لإلنجاز، لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تخضع إلى صياغات جديدة أ
 تجريبية.

 :النظرية المعرفية 4-5-3
ما نالحظه أن نظرية التنافر المعرفي ال ترتكز على عقالنية اإلنسان بل على كونه مخلوق تبريري 

معقوال مع نفسه ومع اآلخرين، وعلى هذا فقد القت هذه النظرية قبوال في ميدان  وه يبدعلى الرغم من ان
علم النفس االجتماعي، وخاصة في مجال تغيير االتجاهات، إذ أن االتجاهات تتغير من ناحية النزعة التي 

 التوافق للتخلص من التنافر. وتحرك الدوافع نح
أن األفراد يميلون حتى يصلوا إلى حالة التوازن المعرفي،  كما أن فكرة الدافعية وفق المنحى المعرفي

أي أن الفرد حين تنقصه المعرفة يكون في حالة عدم توازن، ويبقى نشطا من أجل الحصول على تلك 
المعرفة، وذلك يكون مدفوعا دفعا داخليا، ويفترض االتجاه المعرفي وجود حاجات أساسية عند الناس. ومن 

ات يكون الفرد نشطا فعاال في صرعه مع البيئة من أجل إدراكها، وتمثيلها، وهذه أجل تحقيق هذه الحاج
تشبه فكرة الحاجة للتوازن المعرفي وهي أن الفرد بحاجة للمعرفة والمعلومات الجديدة، لكي يستطيع منها 

التفسيرات الفرد الشعور بالقوة إلمتالكه الخبرة الجديدة وتمثيلها. وفسر االتجاه المعرفي وفق عدد من 
الفرعية مثل نظرية االنجاز الدافع، والتي تفترض أن إلنجاز الدافع مفهوم يعبر عن القوة الدافعة للقيام 
بالعمل المتقن وفق معيار محدد من السيطرة واالتقان، ويتأثر هذا الدافع بعدد من العوامل مثل العمر، 

 والجنس، والظروف البيئية واألسرية. 
مكاناته كي وكذلك فسر بنظرية ا ثارته بزيادة قدرته وا  لقدرة/ الدافع وترى أن اإلنسان يمكن دفعه وا 

 (121، 1112 )السليتي،..يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها
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عادة التوازن ركز  االتجاه المعرفي في تفسيره للدافعية على الدافعية الداخلية، فحاجة المتعلم للتنظيم، وا 
من خالل السلوك الفطري الذي يالحظ على األطفال في صورة  وتبد المعرفي، وفهم الحوادث من حوله

محاولة إلكتشاف البيئة، ومكوناتها من حولهم، ومن خالل محاولتهم التركيز واالنخراط في المهمات التي 
 يقومون بها للتوصل إلى حل المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية.

 نظرية التوقع / القيمة: 4-5-4
ديد من نظريات التوقع، ولكن أكثرها ارتباطا بالسياق الحالي هي نظرية التوقع التي قدمها هناك الع

في مجال الدافعية والتي أشار فيها إلى أن السلوك يتحدد من خالل العديد من  (E.C.Tolmanتولمان )
محصلة  ودالة أ والبيئية، كما أوضح تولمان أن الميل ألداء فعل معين هو الهاديات الداخلية والخارجية أ

 التفاعل بين ثالثة أنواا من المتغيرات هي:
 الرغبة في تحقيق هدف معين. والمتغير الدافعي: ويتمثل في الحاجة أ –أ 

 متغير التوقع: االعتقاد بان فعل ما في موقف معين سوف يؤدي إلى موضوا الهدف. –ب 
 قيمة الهدف بالنسبة للفرد. ومتغير الباعث أ -ج 
ل هذه المتغيرات الثالثة توجه الفرد ومثابرته حتى الوصول إلى الهدف المنشود، فإذا ويتحدد من خال  

االنجاز ضعيفا، والعكس  وكانت التوقعات المرتبطة بقيمة االنجاز منخفضة ومحدودة كان التوجه نح
دراكه للتدعيمات التي يحصل عليها وقيم تها.   صحيح، إذا هناك عالقة وطيدة بين أداء الفرد لعمل ما وا 

 (119 ،1111خليفة، )
المؤسسات،  وويمكن االستفادة من هذا اإلطار في العديد من الممارسات التي توجد في المدارس أ  

الطالب في المدرسة لها قيمة كبيرة في زيادة األداء، فهي  وفالمكافأة التي يحصل عليها الفرد في المؤسسة أ
 (22 ،1111لجهد.)شنوفة، بمثابة باعث لألداء األفضل، وبذل المزيد من ا

 النظرية البنائية االجتماعية: 4-5-5
ولقد أوضح باندورا وجود أربعة مصادر رئيسية للمعلومات عن أحكام فعالية الذات في المواقف  

، والخبرة البديلة، واإلقناا اللفظي، والتنبيه الفسيولوجي. إذ تعتبر (الواقعية)األكاديمية هي: الخبرة الفعلية 
الفعلية مصدرا هاما للمعلومات، فتزيد النجاحات الماضية من تقييم الفعالية وتقلل اإلخفاقات الماضية  الخبرة

من هذا التقييم والخبرة البديلة لها تأثير كبير عندما يكون لدى األفراد خبرة شخصية قليلة بالمهمة. أما 
حكام فعالية الذات، لكن مع ذلك التشجيع اقل تأثيرا من الخبرات الفعلية والبديلة في أ واإلقناا اللفظي فه

 (91 ،1117زايد، )مهم في دعم ثقة الطفل بذاته مثال ألداء مهمة معينة.
تأخذ نظرية التعلم االجتماعي بعين االعتبار اهتمامات المدرسة السلوكية في توابع السلوك وكذلك   

حيث إقترح باندورا صورتين  .وك الفردالمدرسة المعرفية التي تركز على دور المعتقدات والتوقعات في سل
 :أساسيتين للدافعية هما
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سأفشل؟  واألفكار عما تكون عليه عملية النتائج المستقبلية لسلوكها، فهل سأنجح أ :المصدر األول -
وتعتمد هذه التوقعات أساسا على خبراتنا وعلى نتائج أفعالنا السابقة، أي أن الفرد يحاول تصور النتائج 

 المستقبلية.
وضع األهداف وصياغتها، بحيث تصبح أهدافا فعالة، والفرد يحاول أن يثابر  ووه :المصدر الثاني -

الهدف ، فإنه يشبع ويحقق حالة في جهوده حتى يصل إلى المعيار الذي يضعه، والفرد عندما يصل إلى 
ي وصفهم ألهداف فعالة وتقييم ع أهداف جديدة ويسعى من جهة لتحقيقها، يختلف األفراد فض، ثم يارضال

أدائهم ومكافأة أنفسهم على تحصيلهم، لذلك فأن المدرسين يستطيعون مساعدة الطالب في هذا المجال من 
خالل صياغة أهدافهم وتهيئة الفرص لتحقيقها، وذلك يعد بمثابة مكافأة وتعزيز لسلوكهم في التعلم كأهداف 

: 1112المدرسي.)السليتي،وبالتالي ذوي دافعية أعلى للتحصيل  خاصة، ويتحولون إلى أفراد أكثر إيجابية،
121) 

 النظرية السلوكية في تفسير الدافعية: 4-5-6
يرى سكينر أن السلوك ينشأ من مؤثرات خارجية وداخلية تسمى معززات، ويتضمن زيادة حدوث 

تقديم التعزيز الفوري بعد أداء  رز، فإذا أراد المعلم زيادة أداء الطالب فعليهعمبوتكرار السلوك الذي اتبع 
كل عمل صحيح، ويرى سكينر أنه ال داعي لوجود الحوافز لدفع السلوك وتوجيهه، بل إن المحرك األساسي 

يرى أن التعزيز يقوي االستجابات التي تعمل على خفض كمية الحرمان في  وهالتعزيز، و  وللسلوك ه
، فهي ناتجة عن مؤثرات وتعزيزات مختلفة، حتى التعزيز، ويرى سكينر أن مصدر الدافعية هي خارجية

 (121 ،1112 )السليتي،.يتطور ويصبح التعزيز ذاتيا وفيه يشبع الفرد حاجاته وأهدافه.
في حالة النظرية السلوكية، فإن من بين الوسائل الرئيسية إلثارة دافعية الطالب هي جداول التعزيز، 

الكيفيات المختلفة لجدولة التعزيزات  والمرغوبة. وهذه األنماط أ الكيفيات التي يتم فيها مكافأة السلوكيات وأ
 التالي: ويمكن تلخيصها على النح

التعزيز الجزئي يجعل التعلم يتطلب وقتا أطول ولكنه في الوقت ذاته يحافظ على دوام التعلم  -1
 عندما يرفع التعزيز.

 ر انتطاما وبمعدالت ثابتة تقريبا.تشجيع األنماط المتغيرة للتعزيز حدوث السلوكيات بشكل أكث -1
األنماط الثابتة: تشجع على التباطؤ في معدل حدوث السلوك في أعقاب التعزيز وعلى التسارا  -7

 قبل حدوث التعزيز القادم.
عون توجيه األنواا المختلفة من يوطالما أن المعلمين يستمرون في جعل التعزيز متوفرا، فإنهم يستط

 ( 792، 1777كيز عليه.)عدس،سلوكات التالميذ والتر 
:attribution theory 4-5-7 نظرية العزو  

أن اإلنسان ترجع الخلفية األساسية لنظرية العز والى عالم النفس االجتماعي األلماني هيدر إذ يرى   
نما مفكر في سبب حدوثها، ك( السلو Heiderالحال في النظريات ) وما هكليس مستجيبا لألحداث  ية، وا 

 ه القادم، وليس النتيجة التي يحصل عليها.كالذي يؤثر على سلو  والفرد هوان سلوك 
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عبارة عن محاولة  والفشل عندهم وه وألسباب النجاح أ وويفترض هيدر أن األفراد يقومون بالعز   
العوامل التي أدت إليه. إذ أن إدراك الفرد للسبب يساعده في السيطرة على ذلك  ولربط السلوك بالظروف أ

يجب  –لم تكن حقيقية و حتى ول –أن معتقدات األفراد حول أسباب نتائجهم  يدرهلبيئة، ويعتقد الجزء من ا
أن تأخذ بعين االعتبار عند تفسير توقعاتهم وأشار إلى أن األفراد يرجعون األسباب أما إلى عوامل خارجية 

، وقطامي قطامي)جهد والقدرة. مثل ال (تتعلق بهم)مثل الحظ وصعوبة العمل، ا والى عوامل داخلية  (بيئية)
1111، 117) 

النجاح وتجنب  وللدافع تعد من أكثر النظريات في معالجتها لدافعية الفرد نح وكما أن نظرية العز 
الفشل ويرى '' وينر'' ان األفراد يحاولن معرفة األسباب التي دعت األمور إلى أن تحدث على الشكل الذي 

فشله في االمتحان برده إلى  وباب محددة فمثال يفسر الفرد نجاحه أحدثت عليه، وذلك برد األمور إلى أس
يرى أن الحاجة للمفهوم  وأسباب ليست له القدرة على التحكم به، وقد سمى هذه النظرية اللذة واأللم، فه

تقود الطالب إلى أن يسألوا أنفسهم عن أسباب النجاح والفشل في االمتحان، فيقوم الطالب بعزومها إلى 
معينة منها: أسباب داخلية مع مسببات خارجية مثل: صعوبة المهمة، والحظ، وأسباب غير دائمة أسباب 

مثل المزاج، وأسباب تخضع للضبط والتي ال تخضع للضبط، فإنك تستطيع أن تتحكم بكمية المساعدة التي 
 (121 ،1112 االمتحان.)السليتي،تحصل عليها ولكن ال تستطيع أن تتحكم بالحظ والمزاج في أثناء 

 سلوك حـل املشــكـالت -2
 سلوك حـل المشــكـالت تعريف 5-1

قدم علما النفس والتربويين مفاهيم متعدد لحل المشكل كل من قبيل توجهه واالطار النظري الذي 
 يعتمده، وعليه نقدم مجموعة من التعريفات المفاهيمية بصدد بلوغ تصور واضح لمفهوم حل المشكلة.

( بأنها حالة يسعى خاللها الفرد للوصول إلى هدف يصعب 1722واخرون،  حيث يعرفها )جيتس
بسبب عقبات و صعوبة تحديد وسائل وطرق تحديد الهدف، أ والوصول اليه بسبب عدم وضوح الحل أ

تعترض هذا الحل وتحول دون وصول الفرد إلى ما يريد، واالداة التي يستخدمها الفرد في حل المشكلة هي 
 (121، 1112ا يبذله من جهد عقلي للخروج من مأزق يتعرض له. )الموسوى، عملية التفكير مم

( مجموعة من التعريفات لحل المشكلة ونردها كما 129-122، 1111العتوم وآخرون، كما ورد في )
 يلي:

 ( حل المشكلة بالقدرة على اكتشاف العالقة بين عناصر الحل.1722)بيست،  -
 أنه التفكير من أجل اكتشاف الحل لمشكلة محددة.( حل المشكلة على 1722)سولسو،  -
 حل مشكلة ليس لها حل جاهز.و ( حل المشكلة على أنه مجهود لتحقيق هدف أ1771)شنك،  -
( حل المشكلة على أنه القدرة على االنتقال من المرحلة االولية في المشكلة إلى 1777)هابرالندت،  -

 مرحلة الهدف.
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على انها عملية تفكيرية مركبة يستخدم بها الفرد خبراته ومهاراته من ( حل المشكلة 1111)جروان،  -
 تحقيق هدف ال يوجد له حل جاهز. ومعالجة مشكلة أ واجل القيام بمهمة غير مألوفة أ

( حل المشكلة على أنها عملية يسعى الفرد من خاللها إلى تخطي العوائق التي 1117)ستيرنبرغ،  -
 الهدف. وتقف في طريق الحل أ

( على أن حل المشكلة هي السلوكيات والعمليات الفكرية 171، 1119ا )الراميني وكراسنة، ام
كتابة قصيدة  والموجهة االداء مهمة ذات متطلبات عقلية معرفية، وقد تكون المهمة حل مسألة حسابية أ

 تصميم تجربة علمية. والبحث عن وظيفة أ وشعرية أ
كيرية يستخدم فيها الفرد ما لدى من معارف مكتسبة سابقة وقد عرفها )كروليك وردنيك( بأنه عملية تف

مهارات من أجل االستجابة لمتطلبات موقف ليس مألوفا له، وتكون االستجابة بمباشرة عمل ما يستهدف  وأ
الغموض الذي يتضمنه الموقف وقد يكون التناقض على شكل افتقار للترابط  واللبس أ وحل التناقض أ

 خلل في مكوناته.  وود فجوة أوج والمنطقي بين أجزائه أ
سلوك يتصل بتطبيق المعرفة يحتاج  وواعتمد الباحث في تحديد سلوك حل المشكالت، على أنه ه

عندما ال يكون الجواب تلقائيام، فحل المشكلة  وإليها الفرد عندما يكون أمام مشكلة  الحل فيها غير متيسر أ
مل لحلها خطوات محددة وهي الشعور بالمشكلة، تحديد يتمثل في تطبيق المعرفة  انتقال أثر التعلم ويستع

المشكلة وجمع بيانات، وضع فرضيات للحل، اختبار صحة الفرضيات، وتجريب الحلول، وصوال إلى 
الحل. فهي إجراءات منظمة التي يتمكن الفرد من خاللها حل المشكلة التي تواجهه والتي تنتهي باختيار 

 البديل األفضل لحلها. 
 شرح هذا التعريف المعتمد على األبعاد التالية: ويمكن في

 والجواب على تساؤل أ والمطلوب بالضبط كتجاوز عقبة أ وتحديد ما ه وتحديد المشكلة: وه •
 توضيح غموض. 

جمع المعلومات حول المشكلة: جمع المعطيات والمعلومات حول المشكلة وتحديد العوامل  •
 عاد المشكلة واالسباب التي أدت إليها وكذلك معرفة أب

 القدرة على انتاج الحلول والبدائل لتجاوز المشكلة وافتراض الحلول والبدائل وه •
اختبار الحلول والفرضيات التاكد من أن مدى تحقيق البدائل الحل والتغلب على العقبات عند  •

 ظهورها واختيار األساليب المناسبة للحل وتعديلها إذا لزم األمر.
التقييم واالستنتاج العام واختيار الحل المناسب بإبراز النتائج وصياغتها استخالص النتائج:  •

 والتحقق من فاعلية األساليب والحلول واختيار الحل األفضل مع التبرير
 استراتيجيات حل المشكالت: 5-2

في أغلب األحيان، المضي قدما في محاوالت  وكان اكتشاف الحل يبدو في حالة المشكلة، حتى ل
التجربة والخطأ، فاإلجراء المستخدم لحل المشكلة يمكن أن ينظر إليه على أنها استراتيجية  مختلفة من
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وضعت وتتطلب بعض تمثيل الوضع، لتشكل القرار الذي يمكن أن  يكون قاعدة لمجريات األمور في 
 احالل المشكلة المرتبطة بموقف ما، ومن خالل ذلك نرد اهم االستراتيجيات لحل المشكلة. 

 ( ان أهم االستراتيجيات لحل المشكلة كاالتي:DUPAYS, 2011, 23) ويرى
. تحليل نهاية المتوسطة: االستدالل هي قواعد العمل غير المنتظمة التي تؤدي في معظم األحيان 1

إلى الحل وهذه القواعد التجريبية والعملية والبسيطة والسريعة، وتسهيل اكتشاف الحل. أنها تجعل من 
 قرارات العمل ولكن صحة ليست مضمونة. اذ الممكن اتخ

ومثال على ذلك عملية الكشف عن مجريات األمور وهي إستراتيجية التحليل المتوسطة وهذه العملية 
 تستخدم القرار تحليل الفرق بين الحالة الراهنة للمشكلة والدالة

السعي لتقليص  النهائية للوصول للحل، وتتألف من تقسيم المهمة إلى عدة أهداف فرعية ومن ثم
 الحالة النهائية. و الفجوة بين الحالة الراهنة للمشكلة 

الخوارزميات هي قواعد منهجية للعمل تضمن الحل والصيغ الرياضية هي مثال جيد : . الخوارزميات1
، ويتم تخزين قواعد من العملياتعلى هذا النوا من عملية الدقة وتطبيقاتهم تحل المشكلة مع عدد محدود 

في الذاكرة واستخدامها عند الوضع مشكلة تتعلق به مع األخذ بعين االعتبار أن الخوارزميات يمكن الدقة 
استخدام االستدالل، ويتم التفكير في مجال خبرته  وأن تعارض االستدالل، التفكير خارج مجال خبرته ه

ة جداول الضرب على لمعرف ،باستخدام الخوارزميات، وخبرة يمكن اعتبار إتقان الخوارزميات في الواقع
 شرط أساسي ليكون خبيرا في الحساب الذهني. وسبيل المثال، ه

 التعلم والتي قد تكون ضرورية لحل المشكلة.  واكتشاف الخوارزمية لحل المشكلة ه
تستخدم عملية الدقة هذه موقفما معروفما ومتشابهما لبناء حل المشكلة واجهتها لنقل : . تشابه جزئي7

من إحدى الوضعيات، إلى آخر يسمح "لجعل الجدة مألوفة من خالل ربطه بالمعرفة  الخبرة والمعرفة ا
السابقة وبعبارة أخرى، هذه العملية تسمح بفهم مواقف جديدة عن طريق مطابقة مع الحاالت معروف لحل 

 الرجوا إلى مشكلة واجهته بالفعل )مشكلة المصدر( واستخدامها لحل المشكلة ومشكلة عن طريق القياس ه
الحالية )مشكلة الهدف(، تعيين المشكلتين )رسم الخرائط( يسمح  من خالل إنتاج التدخالت بلورة تمثيل 

استراتيجية حل المشكالت  وللمشكلة الهدف عن طريق نقل التناظرية )نقل(. التفكير عن طريق القياس ه
المجال المستهدف لهيكل  التي تمت دراستها على نطاق واسع في التفكير المنطقي يتكون من اإلسقاط على

العالقة للمجال المصدر. هذا يعني أن المجال المصدر منظم بالفعل في شكل شبكة عالئقية مستقرة بينما 
 المنطقة المستهدفة هي بداهة قيد التطوير ويجب توفير عالقات جديدة يتم إدخالها عن طريق القياس. 

شكلة ينطوي على اتخاذ الخيارات، فعلى سبيل تنوا عمليات القرار في حل م: . الحصيلة العمومية1
جراء االستعادة في الذاكرة هي دائمما ميزة االمتياز التي تمت تجربتها  المثال في حالة العمليات الحسابية، وا 
أوالم مقارنة مع عملية العد، كما أن اختيار إجراء أي استراتيجية ال يعتمد فقط على السرعة النسبية 

اتيجيات المختلفة المتاحة وذلك يعتمد على تاريخ اإلجراء )النجاحات الماضية(، االستر  ولإلجراءات أ
السياق وتكلفة تنفيذ العمل، ومن ناحية أخرى  من المحتمل أال يتضمن حل المشكالت فقط اختيار 
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ات االستراتيجية المناسبة ولكن أيضا تثبيط استراتيجيات متنافسة، ما وراء التصنيف المقدم تركز على عملي
 القرار المستخدمة.

 ( فقد اورد مجموعة من االستراتيجيات متمثلة في:192، 1111العتوم وآخرون، أما )
 وهي استراتيجيات الحل التقليدية: -1
  أسلوب يعتمد التعلم الشرطي االجرائي الذي يقوم من خالله الفرد  والحل بالمحاولة والخطأ: وه

ا ناجحة بحيث تؤدي الى الحل المطلوب، وتنجح مثل هذه عشوائيا بعدد من المحاوالت، تكون احداهم
 التي تصعب فيها صياغة الفرضيات. والطرق في الحل مع المشكالت غير واضحة المعطيات أ

  االستبصار: ويتطلب هذا النوا من الحلول القدرة على دراسة المشكلة وتحديد  والحل بالتبصر أ
دراك العالقة بين هذه العناصر وال معطيات للوصول إلى هدف واضح ومحدد، وعندما ينجح عناصرها وا 

 الفرد في إدراك العالقة بين جميع هذه العناصر، فإنه يجد نفسه فجأة أمام الحل.
   استراتيجية العصف الذهني: تساعد هذه االستراتيجية في إنتاج قائمة من االفكار التي يمكن ان

ر الحل في النهاية، وتصلح في معالجة بعض تؤدي إلى بلورة المشكلة وتقري وتشكل مفاتيح للحل أ
أن معايير الحكم على و ليست لها اجابة صحيحة محددة أ والمشكالت التي ال تتوفر لها حلول واضحة أ

 الحل غير واضحة ومحددة.
   الحل باالستنتاج: ويتمثل في استخدام التعميم لالستفادة من الحلول التي تنطبق على الظواهر

 ى االجزاء، حيث ينتقل الحل الذي ينطبق على المقدمات في حالة توفرها على النتائج.الكلية لتعميمها عل
   الحل باالستقراء: ويتمثل في استخدام التعميم في الحلول التي تنطبق على االجزاء لتعميمها على

ا على الظواهر الكلية، اذا ما توفرت للباحث حلول متفرقة على عينات من مجتمع، فإنه يستطيع أن يعممه
 كافة أفراد مجتمع الدراسة.

 وهياستراتيجيات الحل الحديثة: -1
   استراتيجية تخفيض الفروق: ويقوم فيها الباحث باختبار سلوكيات تقرب الفرد من الهدف كالعمل

 تحويل عناصر المشكلة إلى هيئة جديدة تقترب من الحل. وبمبادئ التشابه والمقارنة أ
  لح هذه االخيرة في المسائل الرياضية والهندسية، وذلك من خالل استراتيجية الحل العكسي: وتص

 أن يبدأ الحل من الهدف المراد إثباته ثم العودة الى الوضع الحالي للمشكلة.
   استراتيجية تحليل الوسائل والغايات: وتصلح في حل المشكالت المعقدة وخاصة تلك التي تنطوي

ا للوصول الى الحل، وذلك من خالل تحديد االهداف على عدد من الخطوات التي يتعين المرور به
والوسائل المتاحة للمشكلة، ثم العمل على تقليل الفروق بين الوسائل المتاحة والغايات المستهدفة لتصبح 

 هذه الفروق في حدها االدنى الممكن.
  اسهل  حل المتاهات حيث تعد منو استراتيجية التسلق: وتستخدم في معظم المعادالت الحسابية ا

واسرا الطرق التي تعتمد على االقتراب من الحل حيث يبدأ من المرحلة االبتدائية ويعمل بخطوات متعددة 
 باتجاه االقتراب من الهدف.
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  .استراتيجية التجزئة: وتعتمد هذه االخيرة فكرة تجزئة المشكلة إلى مشاكل فرعية 
   لحل المشاكل ذات الطابع االجرائي استخدام الجداول والمخططات: وتستخدم هذه االستراتيجية

إهمال  ومكانية لضمان عدم النسيان أ وخطة زمانية أ ومن خالل جمع المعلومات وتنظيمها في جدول أ
 عناصر من النشاط.

   استراتيجية تبسيط المشكلة: وتستخدم في حل المشكالت ذات الحل المتعدد، وذلك بتبسيط
تجاهل بعض المعلومات التي ال تؤثر على  ودات المعرفية االوح والمشكلة من خالل تقليل عدد االرقام ا

 الحل والتركيز على المعلومات ذات العالقة المباشرة بالحل.
  شكل معين يمثل معطيات المشكلة قد يساعد  واستراتيجية رسم الصورة: ان رسم صورة معبرة أ

 على فهم ومعالجة بيانات المشكلة وبتالي حلها.
  البدء  وبه طريقة تبسيط المشكلة، حيث يتم تجاهل بعض شروط حلها أاستراتيجية الحذف: وتش

بحل المشكلة من خالل االستثناءات كما يحدث في حل أسئلة االختيار من متعدد عندما نحذف الخيارات 
 الخاطئة لنقلل عدد البدائل حتى تصل إلى الخيار الصحيح.

 تراتيجيات لحل المشكالت ومنها:( فقد قدم مجموعة من االس712، 1112أما )بدرينة وركزة، 
   استراتيجية تحليل الوسائل والغايات: وهي تقوم على تحليل محددات المشكلة في صورتها المقدمة

والغايات المستهدفة حيث تنطوي على استخدام الوسائل وتوظيفها للوصول الى الغايات والحكم على مدى 
 تحقيقها. وين الوصول إليها أمالئمة كل من الوسائل المتاحة والغايات التي يتع

   استراتيجية العمل الى الوراء: وتستخدم عندما يكون الهدف واضحا، فعال سبيل المثال ان تستجمع
 الفترات الزمنية التي تحتاجها لحل مشكلة.

  واستراتيجية تعميم البدائل: وتقوم على بحث إمكانية تعميم الحلول والبدائل التي ثبتت مالءمتها أ 
 في حل المشكالت المعينة على ما يماثلها من مشكالت. صالحيتها

   استراتيجية المحاولة والخطأ: وتقوم على تطبيق التحركات القانونية بطريقة عشوائية إلى أن يتم
عندما يكون تحت  والوصول الى الحالة الهدفية، ويستخدمها االفراد عندما تكون المشكلة غير مألوفة، أ

 بالممارسة.   ضغط نفسي وتزول الصعوبة 
 مراحل وخطوات حل المشكلة:  5-3

حدد فقد  عملية مخططة منظمة تمر بمراحل وخطوات محددة واستراتيجية أ وإن حل المشكالت ه
 جون ديوي في كتابه "كيف تفكر" خمسة خطوات لحل المشكالت، وهي: 

 الشك. وب أالتعج وأ ،والفشل باإلحباطاالدراك بوجود المشكلة أي ادراك الصعوبة واالحساس -1
تعيين المشكلة )التوضيح والتعريف(: ويتضمن بيان الهدف الذي ننشده في ضوء تعريفه وفق -1

 الحالة التي تمخضت عنها المشكلة.
أفكار تفيد في  وأ ،حلول سابقة وتوظيف الخبرات السابقة مثل معلومات وثيقة الصلة بالمشكلة أ-7

 وقضايا تتعلق بحل المشكلة. ،إنشاء فرضيات



- 21 - 
 

عادة صياغة المشكلة إذا اقتضى األمر ذلك.فحص الفرض-1  يات والحلول المحتملة، على التوالي وا 
ويتضمن ذلك دمج الحلول الناجمة في ضوء الفهم  تقويم الحلول واتخاذ قرار يستند الى القرائن،-2

 الحالي وتطبيقه في مراحل أخرى من المشكلة ذاتها.    
ت ضمن هذا الترتيب المنطقي، فإن تحليل ديوي وبالرغم من عدم اندراج معظم خصائص حل المشكال
 تحسينات مقترحة لغاية هذا التاريخ  ولعملية التفكير في حل المشكالت لم يواجه أية تعديالت أ

 استراتيجية تتم عبر الخطوات التالية: ويرى هايس أن حل المشكالت هو 
 تحليل المشكلة ويشمل النقاط التالية: -1
 نقول صعوبة لفظ حرف الخاءتعريف إجرائيا نصها كان  •
 تحديد األهداف المرغوب تحقيقها كان نقول أن يلفظ حرف الخاء بدون تردد. •
 تحديد العوائق ومعززات المشكلة. •
 تحديد المشكالت األساسية والثانوية. •
 توضيح المشكلة ويشمل: -1
 المصطلحاتتعريف  •
 حل والمعطيات والمجاهيل.من حيث األهداف وعمليات ال ةالرئيسيتحديد العناصر  •
 .مأو األرقا لأو األشكا تأو البياناتمثيل المشكلة بالرسوم  •
 اختيار خطة للحل ويشمل: -7
 إعادة صياغة المشكلة المراد حلها. •
 اختيار خطة مالئمة لحل المشكلة تناسب طبيعتها وشدتها ومدى تكرارها وظروفهاا. •
 يلي: رسم توضيح خطة الحل ويشمل ما -1
 اقبة عملية الحل.مر  •
 التغلب على العقبات عند ظهورها. •
 اختيار األساليب المناسبة للحل وتعديلها إذا لزم األمر. •
 يلي:ا االستنتاج ويشمل م -2
 إبراز النتائج وصياغتها وتعميمها على مجتمع الدراسة. •
 تقديم أدلة داعمة وأسباب للنتائج. •
 مع األهداف واألساليب المستخدمة.التحقيق من أن النتائج جاءت منسجمة  •
 (111، 1112، عبد العزيزالتحقيق من فاعلية األساليب والحلول. ) •

 ( مجموعة من السلوكات لحل المشكلة تتمثل في:127، 1112، جودتكما أورد )
 تحليل معلومات ثم تجميعها من أجل تحديد مشكلة ما. -1
 .اأو تحيزهك لبيان صدقها االستفسار عن المعلومات المعطاة ووضعها تحت المح -1
 تحديد فيما إذا كانت المعلومات االضافية ضرورية أم ال. -7
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 مهم.التحديد معلومات أخرى جديدة ومفيدة لحل المشكلة وحذف غير   -1
 طرح استراتيجيات مختلفة لحل المشكلة.  -2
 اختيار االستراتيجية المناسبة لحل المشكل المطروحة للنقاش. -2
 ضوء االستراتيجية التي تم اختيارها.العمل على حل المشكلة في  -9
 العمل على تقييم النتائج التي تم التوصل إليها لحل المشكالت.  -2
لواحدة  ومحاولة الرجوا إلى الخطوة االولى من جديد اذا كان االمر ضروريا للمشكلة ذاتها أ -7

 جديدة غيرها.
 تطبيق خطوات حل المشكلة بدقة. -11
ذي يمكن فعله بشكل جديد في المرات القادمة مما لم يتم الحكم على ما تم إنجازه بعد، وما ال -11
 انجازه

 فقد يرى ان عملية حل المشكلة توصف من خالل بحث الفرد في مجال Anderson  (5102)أما 
  المشكلة من خالل حاالت ثالثة وهي:

 الحالة االبتدائية: وتتضمن اكتشاف المشكلة وتحديدها بشكل واضح. -1
 ن وضع الحلول والفرضيات والبدائل الممكنة.الحالة المتوسطة: وتتضم -1
زالة المشكلة وما يصاحبها من توتر.  -7  حالة الهدف: وتتضمن الوصول الى الهدف وا 

( وهي عبارة عن Idealويشير )كنوي واشمان( الى خطوات طريقة حل المشكلة من خالل كلمة )
 :( وهي1777مع جون ديوي )الحروف االولى للخطوات الخمس المكونة للطريقة والتي يتفق فيها  

 م االحساس بالمشكلة. هي:1
  تحديد المشكلةIdentification. 
  تعريف المشكلةDefintion. 
  استكشاف الحل.Exploring 
  تنفيذ االفكارActing ideas. 
  البحث عن النتائجLooking Effects ،(22، 1112. )قطيط 

 النظريات المفسرة لسلوك حل المشكالت: 5-4
 ظرية السلوكية: الن 5-4-1

تم إجراء أول تجربة الختبار سلوك حل المشكالت على الحيوانات االكتشاف الحل الناتج عن التعلم 
التدريجي غير المتعمد بواسطة أخطاء المحاكمة. يعتبر حل المشكالت عملية في ردود غير مناسبة يتم 

ا التفسير للسلوكي الحالي، وقد وضعت التخلص منها مما يترك مجاالم لالستجابات المناسبة، حيث يردد هذ
  .(1711بشكل خاص من قبل واتسون )

             ويرى السلوكيون أن هذا النهج يفترض تلك السلوكيات المنظمة تخضع لسيطرة بيئتها، 
   ، ليتم تعلم السلوك "الجيد" ألنه يقدم نتيجة اأو عواقبهكما يمكن تعديلها من خالل العمل على البيئة 
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ابية، كما يتم تجنب السلوك نظرما لكونه قد أدى إلى نتائج عكسية، وفي هذا المنهج ايضا حل المشكلة إيج
ال يستخدم أي تمثيل لوضع المشكلة ناجحة فقط ألن البيئة لها عواقب إيجابية اإلجراءات 

                                                    DUPAYS, 2011, 47))المتخذة.
.... هذه 7، ح1، ح1ح،وضعية مشكلة معينة )س( هناك ارتباطات مع استجابات متعددة ممكنة ولكل

أقل  والروابط  التي تشكل عائالت من اإلجابات المرتبطة بكل منها مشكلة الموقف، يمكن أن يكون أكثر أ
يتم تعريف القرار  قوة، هذه قوى االرتباط بين التحفيز واالستجابة تحديد التسلسل الهرمي لالستجابة، سلوك

عن طريق تغيير في قوة االرتباطات بين التحفيز واستجابة تحت تأثير التعلم واكتشاف الحل في مشكلة 
الموقف هنا هي نتيجة التجربة والخطأ، أخطاء التجربة سلوك فعالة تؤدي إلى الحل الذي يعززه النجاح 

نجاح يعزز هذا السلوك الذي يتم تخزينه كسلوك )حل المشكلة(، يتم تعلم هذا السلوك عن طريق التعزيز: ال
 (Clément ،1117 ،11إيجابي إلعادة االستخدام.)

 النظرية الجشطالتية: 5-4-2
تعتمد هذه المدرسة في تفسيرها للظواهر السيكولوجية قوانين تنظيم المجال االدراكي باعتباره الوسيلة 

تعرضه لموقف مشكلة جديدة حينها يخضع في المجال االولى التصال الكائن الحي بالبيئة الخارجية، ففي 
ادراك الكل اكبر من الجزء، حيث يتم  واالدراكي لقانون التنظيم الذي يسمى احيانا بقانون الشكل الجيد وه

تكوين فكرة عامة للحل الصحيح للمشكلة التي يواجهها، ونطلق عليها باالستبصار فهي ليست مطلقة 
 (121، 1111)جاسم،  لنضج العقلي، والنضج الجسمي وتنظيم المجال.الحدوث انما تتأثر بعوامل ا

ي ويسلك الفرد في اتخاذ اسلوب لحل المشكلة انطالقا من ادراكه للعناصر الموجودة في المجال، ف
افة الى ادراكه للعالقات التي تربط بين هذه العناصر بعضها ببعض ضعالقتها بالموضوا الهدف، باإل

ر أن فجائية اعادة التركيب والبناء للمجال انما تعتمد على نوا المشكلة التي يواجهها االخر، ويضيف كوهل
 (112، 1117الكائن الحي، والطريقة التي يستخدمها في مواجهة هذه المشكلة. )الشرقاوي، 

ويرى علماء الجشطالت ان حل المشكلة عملية معرفية داخلية، وأن الفرد القادر على حل المشكالت 
األوضاا القائمة على و يستطيع أن يدرك المظاهر الرئيسية للمشكلة وبإمكانه إدراك المثيرات أ يهو الذ

 ( 712، 1112، زة)بدرينة وركالمشكلة. 
 النظرية البنائية بياجه: 5-4-3

موقف يواجه الفرد ويتفاعل معه  ويعتقد انصار المعرفية وعلى راسهم بياجه أن موقف حل المشكلة ه
من خبرات بهدف االرتقاء في معالجته الذهنية للموقف الذي تدور حوله المشكلة حتى  ويستحضر ما لديه

 ( 197، 1112، جودتيتمكن من الوصول إلى خبرة تمثل الحل المرغوب. )
( من الخصائص المهمة في مرحلة المراهقة باعتبارها حلقة التفكير Flavell 1963حيث يرى )

 المجرد حيث يدرجها كما يلى:



- 21 - 
 

يع المراهق البدء بدراسة المشكالت عن طريق التفكير في جميع العالقات الممكنة التي يستط –1
التحليل المنطقي الوصول و تكون صحيحة من خالل المعلومات، بعد ذلك يحاول من خالل التجريب 

 الى العالقات التي تكون صادقة وحقيقة.
االستنتاجية، مستخدما الفرضيات  –ضية تتكون لدى المراهق القدرة على التعامل مع العالقات الفر  –1

 رفضها. والتي يمكن قبولها ا
يستطيع المراهق استخدام التفكير االفتراضي من خالل االستخدام التفكير الرمزي بدال من تعامله  –7

 مع االشياء المحسوسة.
المتضمنة  يستطيع المراهق استخدام التحليل المركب، كما يستطيع تحديد جميع العالقات الممكنة  –1

 (.11، 1771فحصها جميعا بشكل مركب.)عصفور، و في المشكلة 
 ( الى ان الوظائف العقلية كما وانه للعقل البشري وظيفتين عقليتين وهما:Piagetكما يشير بياجيه )

 ميل يولد به الفرد لتنظيم أفكار مترابطة في نظام متماسك، ويحدث بشكل ألي. والتنظيم: وه –
( Piagetالفرد الى للتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة، والتكيف وفق نظرية ) ميل والتكيف: وه –

 هما: و يقوم على اساس عمليتين متكاملتين 
يقصد به نزعة الفرد ألن يدمج ظواهر من البيئة المحيطة في بنائه العقلي، وتسمى عملية و التمثل:  -

المعرفي لدى الفرد ما لم يلجأ الفرد الى  ولنم، لكن ال يكتمل اعابياست واالستجابة للبيئة عملية تمثيل ا
 هي المواءمة.و العملية المعرفية الثانية اال 

يقصد به نزعة الفرد ألن يغير استجابته لتتالءم مع البيئة المحيطة به، كأن يغير الفرد و المواءمة:  –
ليتالءم مع المثير الجديد أسلوب تفكيره  ومن تركيباته العقلية ليواجه مطالب البيئة، أي يغير ما في نفسه أ

 الذي يتعرض له، كأن يضفي عليه من المعاني الجاهزة المتوافرة لديه كسلوك لحل المشكلة.
 (.29، 1117)إسماعيل،

فعمليتي التمثيل والمواءمة عمليتين ضروريتين لحل المشكالت، فإذا ما تكافئ مستوى التمثيل ومستوى 
التمثل يعبر عن خبرة الفرد الذاتية أما المواءمة فهي تعبر عن المواءمة كان معدل حل المشكلة دقيقا، ف

 خبراته التي يوظفها في حل المشكلة انطالقا من االمكانات التي توفرها البيئة المحيطة.
( يشير ان ما يحققه الفرد من التكيف حتما يحقق التوازن العقلي Piagetامام هذه المعادلة فان )

 في.المعر  ووالذي يعتبره سر النم
حالة استقرار في البنية المعرفية للفرد)موازنة بين عمليتي التمثل والمواءمة(، ويتولد هذا  وفالتوازن: ه

ما ال يعرفه، هنا يبادر الى و االتزان في حالة الموقف المشكل الذي يقع فيه الفرد بين تناقض فيما يعرفه 
بمقدور الفرد احداث هذا التوازن بشكل جيد  من هنا كلما كانو حل االشكال القائم من اجل إحداث التوازن، 

كلما كان مستوى الحل في االتجاه االيجابي، ومنه وجب القول بأن التوازن بين التمثل والمواءمة ال يقل 
 أهمية عن أهمية العمليتين نفسيهما.                          
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مراهق التفكير االستداللي االستنباطي كما أن العمليات التجريدية تمر بمرحلتين: في األولى يستخدم ال
في حل المشكالت، أما في المرحلة الثانية يستخدم االستدالل االستقرائي، أي انه يستطيع استنتاج العام من 

قد يصل اليها و المعرفي،  وتعد المرحلة الثانية من المراحل المتطورة في النمو العلة من المعلول، و الخاص، 
 (.117، 1729 )عبد الرحيم، الفرد خالل مرحلة النضج.

 نظرية فيجوتسكي: 5-4-4
ويجره وراءه،  ويشدد فيجوتسكي على دور التعلم في عملية النمو، فالتعلم يجب أن يمضي امام النم

وظيفة التعلم ونتيجة له، ومن وجهة نظر فيجوتسكي أن التعلم عادة ما يسبق النمو، فالطفل يكتسب  وفالنم
ال من المجاالت قبل أن يطبقها عن وعي، حيث أثنا تطور االطفال يصبح عادات ومهارات معينة في مج

الكالم والفعل جزءا واحدا من وظيفة سيكولوجية معقدة تفيد في حل المشكلة، حيث يرى انه كلما كان الحل 
 (22، 1117معقدا أكثر يكون الكالم بشكل عام أكثر أهمية. )غانم، 

ذلمك التفاعمل االجتماعي الذي يلعب دور أساسي  وجوتمسكي همإن الموضوا الرئيس لإلطار النظري لفي
في تطوير اإلدراك، ويظهر مدى تطمور الطفمل الثقمافي مرتين األولى على المستوى االجتماعي والحقا على 
المستوى الفردي، فبداية يظهر بين الناس وبعد ذلك داخل الطفل، والسمة الثانية لنظرية فيجوتسكي هي أن 

(  فمستوى التطوير يتقدم عندما ينخرطوا األطفمال ZPDالقريبة ) واإلدراكي يعتممد على منطقة النمالتطوير 
 وفي السلوك االجتماعي، فالتطوير يلزمه تفاعل اجتماعي كامل، ومدى المهمارة التمي تنجمز بتوجيه بالغ أ

 (,29,1792Vygottsky)تعاون أقران تتجاوز ما يمكن أن ينجزه لوحده. 
تضح أن التفاعل االجتماعي يلعب دور مهم في اكتساب الفمرد للمعرفمة، ومما يؤكد ذلك أن وهنا ي

(، والتي يمكن ZPD) القريبة المركزية وفيجوتسكي ركز من خالل السمة الثانية للنظرية على منطقة النم
لى منطقة قرين أكثر خبرة، ولهذا يجب إلقاء الضوء ع وتنميتها بالتفاعل االجتماعي مع شخص بمالغ أ

 (  كونهما هي ما يسعى إليه فيجوتسكي إلى إيجاده وتحقيقه من خالل نظريته.   ZPD) القريبة والنم
(، ZPDالقريبة المركزية) ويرى فيجوتسكي أن السلوك يحدث على مستويين تمشكالن حمدود منطقة النم

يمثل المستوى األعلى الحد أداء الطفل المستقل الذي يعرفه الطفل ويعمل لوحده، و  والمستوى األدنى وه
األعلى الذي يمكن أن يمصل إليمه الطفمل بالمساعدة ويدعى أداء مساعد. ويرى فيجوتسكي أن مستوى 
األداء المستقل مهم جدا للوقموف على مستوى التطوير ولكن معرفته ليس كفاية، أما ممستوى األداء الممساعد 

 (,27,1792Vygottsky) .أقران وواء بالغ أالتفاعل مع شخص آخر س ويتمضمن المساعدة أ وفهم
(  تعتبر الممسافة بمين ممستوى التطوير الفعلي الذي ينشأ من ZPD) القريبة المركزية وفمنطقة النم 

 وحل المشكلة بصورة مستقلة وبين ممستوى التطمور المحتممل حدوثه خالل حل المشكلة بتوجيه بالغ أ
 الطفل اليوم بممساعدة اآلخمرين ويمتمكن ممن فعلمه غمدا بمشكل ممستقل.هي ما ينجزه  والتعاون مع األقمران، أ
 القريبمة المركزيمة من خالل أربع مراحل أساسية وهي كما يلي:  ووتنشأ منطقة النمم

 األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة   .1
 األداء المساعد الذاتي  .1



- 16 - 
 

 يتطور األداء ويصبح تلقائي )التثبيت(   .7
)الدواهيدي،  القريبة المركزية وإزالة تلقائية األداء يؤدي إلى العودة للخلف من خالل منطقة النم .1
1112 ،12) 

ويتشكل سلوك حل المشكالت من خالل طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم، وكذا دور األدوات النفسية 
والممارسة في حل مختلف  والفنية ودور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتنمية هذا السلوك المتعلم

 المشكالت، وكذا الدور المتبادل بين المفاهيم اليومية والعلمية.
 نظرية معالجة المعلومات: 5-4-5

يؤكد هذا االتجاه على االفتراض القائل بوجود تشابه بين العمليات العقلية والنشاط المعرفي االنساني 
جيد بين المعطيات واالهداف )مدخالت، ومخرجات( وبين عمل الحاسبات اإللكترونية، من خالل الربط ال

مهتما باألسلوب المتبع لحل المشكلة، مع عدم اغفال اهمية الخبرات االجتماعية االدراكية المتعلقة كأحد 
 ( 117، 1112سوي، و العناصر المهمة في حل المشكالت.)الم

ت في وضعية خوارزميات من خالل تلك االفتراضات فإننا نستطيع سياقة ذلك كسلوك لحل المشكال
تشكل قواعد منهجية للعمل تضمن الحل والصيغ الرياضية، لهي  مثال جيد على هذا النوا من عملية الدقة 
وتطبيقاتهم تحل المشكلة مع عدد محدود من العمليات، ويتم تخزين قواعد الدقة في الذاكرة واستخدامها عند 

أن الخوارزميات يمكن أن تعارض االستدالل. وبذلك  الوضع مشكلة تتعلق به مع األخذ بعين االعتبار
تشكل هذه المثيرات واحالل هذه المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى واالحتفاظ فيها لفترة معينة وفق ما 
يتطلبه معالجة المعلومات االنيه باإلضافة الى استدعاء معلومات مرتبطة من الذاكرة طويلة المدى 

المعلومات الجديدة وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى مقارنتها مع معلومات  لالستفادة منها في تمثيل
 اخرى.

كما يمتاز نظام معالجة المعلومات لدى االنسان بسعته المحدودة على المعالجة وتخزين المعلومات 
 خالل مراحل المعالجة وذلك لسببين وهما محدودية الذاكرة قصيرة المدى على تخزين المعلومات، وكذا
محدودية قدرة االجهزة الحسية على التركيز في عدد المثيرات،  كما تتأثر معالجة المعلومات بعوامل االنتباه 
واالدراك والقدرة على استرجاا الخبرات السابقة ذات العالقة عند تنفيذ عمليات المعالجة في موقف حل 

 (11، 1112 المشكلة. )الزغول،
 التعلم والتي قد تكون ضرورية لحل المشكلة.و مشكلة هكما يتم اكتشاف الخوارزمية لحل ال

ويضع الزيات عددا من االفتراضات التي يستند إليها نموذج معالجة المعلومات في حل المشكالت 
 يلي: في الحاسبات وهي كماو سواء أكان ذلك لإلنسان أ

 االنتباه للمعلومات يعتمد على االنتباه االنتقائي االرادي للمعلومات. -1
 للحاسب.و للفرد أ  االداء في حل المشكالت يعتمد على حجم وطبيعة المعلومات المتوفرة مستوى -1
هنالك قيود معرفية وجسمية تفرضها عمليات تجهيز والمعالجة يؤدي استنزافها إلى انخفاض قدرات  -7

 الحل ومستوى األداء.
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ة الفاعلة القصيرة تتطلب عملية إعداد وتجهيز المعلومات حفظ المعلومات ومعالجتها في الذاكر  -1
 وهي ذاكرة محدودة السعة.

القرص الصلب( فان القدرة على الحل تتأثر  -نظرا التساا سعة الذاكرة الدائمة )طويلة المدى -2
 بالقدرة على االسترجاا وعوامل النسيان.

تطبيق التجاه معالجة المعلومات ألنه عملية منظمة تتأثر  ووبناء على ذلك، فإن حل المشكلة ه
الت الحسية وتوفر االنتباه، ومن ثم تتأثر بقدرة العمليات الوسيطة خالل المعالجة في الذاكرة بالمدخ

ايجابا على استجابات الفرد في حل  واالسترجاا من الذاكرة القصيرة، مما ينعكس سلبا أ والقصيرة أ
 (191، 1111المشكلة.)العتوم، 

 :معوقات سلوك حل المشكالت 5-5
بالخصائص الموقف وخصائص الفرد مما قد يوقع الفرد في االخطاء التي  سلوك حل المشكالت يتعلق

خطأ تقدير الموقف مما يجعل هناك معوقات وأخطاء في عمليات  وتكون إما راجعة لخصائصه الداخلية أ
 أساليب حل المشكلة ونلخصها في ما يأتي:و أ

قة واحدة مألوفة ال يرى غيرها وعدم اتباا بطريبوذلك عدم التحفيز هو و كالت شمحل اللمعوق  الجمود:
 (.1111، . )الدخيل اهللتجريب حلول أخرى فيقف هذا حائال دون الوصول إلى حل فاعل ميسور

يعيق المسار الطبيعي ألن  ويعتبر إحدى أخطاء في الطريقة المتبعة لسلوك حل المشكالت وه التحيز:
أ في فهمه، األمر الذي يعيق استدخاله ذلك يحول دون استيعاب خصائص المشكل ومكوناته ويحدث خط

 يأتي( وقد 79، 1112في الذهن وتنظيمه بطريقة منسقة مع المنطق للوصول على حله. )العتوم وآخرون، 
هذا التحيز من المؤثرات العاطفية واالنفعالية وهي تحدث نتيجة ارتباط موضوا المشكلة بعالقة ذات صلة 

 (191، 1112الموضوعية عند اختباره للحلول. )عبد القادر،  انفعالية وعاطفية بالمتعلم فيبعد عن
القفز إلى االستنتاجات؛ والوصول إلى حل المشكل دون وجود أدلة كافية  ووه االستنتاج التعسفي:

حتى مع وجود أدلة مناقضة لها. ويكون السلوك ناتجا عن خطأ في تفسير الموقف بسبب أو تدعم النتيجة، 
بسبب وجود سياق مختلف، ومع هذا يصرون على أنها هي الحل االمثل أو نة، عدم توافر معلومات معي

فيؤخذون تصورات خاطئة ويسلكون تجاه ذواتهم وتجاه اآلخرين والعالم وفق هذه التصورات. )مسعودي، 
1111 ،92 ) 

للمشكلة التعلق بالحل الذي يتبادر إلى الذهن أوال والتأكيد على حل ما  النظرة األولى والحكم األولي:
في حال ظهورها ويصدر حكما بجدارته دون دراسته وتمحيصه األمر الذي يجعله يستخدم مهاراته لدعم 

 (77، 1112حكمه األولى مما يعيق حله للمشكل )الطيب، 
تعظيم وتفخيم و تهويال وتهوينا وهويقصد بها ضعف القدرة على القياس المناسب للموقف إما  المبالغة:

ضفاء دالالت مبالغ فيها على خاصة الجوانب السل بية في المواقف والتقليل من شأن الجوانب اإليجابية. وا 
 ( 1117التي يتعذر تفسيرها. )اسماعيل، أو الموضوعات المحايدة، 
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نتيجة عامة  أوتصور حل و الميل إلى األحكام المطلقة والتعميمات المتطرفة وهو وه التعميم المفرط: 
ال ترتبط بالموضوا. فالميل أو يق هذا الحل على مشكالت أخرى ترتبط على أساس حوادث منفصلة، وتطب

للتعميم من الجزء إلى الكل، يعتبر من العوامل الحاسمة في كثير من االخفاقات في حل المشكالت. )عبد 
 (112، 1721الستار، 

 ( بعض المعوقات االخرى1111ويضيف فوجلر ولبلون )
 تحديد المشكلة على نطاق ضيق جدا 
 جمة األعراض بدال من المشكلة الحقيقيةمها 
 افتراض أن هناك جواب صحيح واحد 
 أنه يعمل لكنه في الواقع ليس كذلك والتعلق بالحل الذي يبد 
 االنشغال بالمعلومات التي ال صلة لها بالموضوا 
 اإلصابة باإلحباط من عدم النجاح 
 التلهف والحرص على االنتهاء من الحل 
 التحديد الغامض للمشكلة 

 عالقة الدافعية والتفكري املركب وسلوك حل املشكالت -2
جريت عليها كثير من الدراسات أعية والتفكير وسلوك حل المشكالت إن المتغيرات المدروسة الداف

 شاف العالقات بينها نستعرضها فما يلي:تالك
 الدافعية والتفكير 6-1

طرق واستراتيجيات تفكير البد أو حتويات إن المعرفة التي نصل إليها ونستعملها سواء كانت أفكار وم
 لها من قوة داخلية تدفعها إلى الوصول إلى االستنتاجات واستنباطات وطالقة في األفكار ومرونة معرفية.

وقد درس عديد الباحثين عالقة الدافعية بالتفكير، فقد قارن ماكنون بين المهندسين المبدعين 
موعة االولى متفوقة على المجموعة الثانية في المثابرة على والمهندسين غير المبدعين فوجد ان المج

اإلنجاز والعمل. وبين ان المجموعة ذات القدرة اإلبداعية عالية تتميز بمجموعة من الخصائص وكان 
، 1111أبرزها الدافع لإلنجاز وخاصة في المواقف التي تتطلب االستقالل في الفكر والعمل.  )معمرية، 

112 ) 
( العالقة بين الدافعية لإلنجاز والتفكير االبتكاري حيث أثبت وجودها 1111اهيم ورجيعة )وقد درس إبر 

توجد عالقة ارتباطيه بين دافعية اإلنجاز والتفكير االبتكاري وأبعاده ( الذي بين أنه 1111الحارثي )وكذلك 
القلق المرتبط ببدء العمل  –المغامرة  –وكذلك وجود عالقة بين أبعاد دافعية اإلنجاز )الجزاءات الخارجية 

 القلق المرتبط بالمستقبل( والتفكير االبتكاري.  -المنافسة –الثقة بالنفس واإلحساس بالمقدرة  -والنشاط
 أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة ( في دراسته أنه توجد1117واستنتج شعبان )

 ارتباطية عالقة وتوجد .االبتكاري التفكير اختبار على اتهمدرجو  الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة
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 أبعاد على درجاتهمو  الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات
 .االبتكاري التفكير اختبار

 لذاتية ودراسةا االكاديمية  بالدافعية  االيجابي ( فأثبتت عالقة التفكير1111أما دراسة مطشر ودريد )
 النجاح.  دافعيةو  التفكير نمط ( التي أثبتت العالقة بين 1112شنان )

 التفكير المركب وسلوك حل المشكالت 6-2
لمراحل سلوك حل  فالمتأملإال نتيجة للتفكير وخاصة التفكير المركب  وه إن سلوك حل المشكالت ما

بي ثم يجمع المعلومات بتفكير ابتكاري ويبقي المشكالت يرى أن تحديد المشكلة يبدأ من تفكير ناقد تقار 
على المعلومات ذات الصلة بتفكير ناقد ثم يطرح الفرضيات والحلول الممكنة بتفكير ابتكاري فيختبرها 

 ويستخلص النتائج بتفكير ناقد فسلوك حل المشكالت لصيق بالتفكير
ناوب وهما ضروريان للوصول إلى فحل المشكلة يستعمل التفكير التباعدي والتفكير التقاربي بشكل مت

تفكير تباعدي يحاول الوصول إلى افكار وحلول غير متوقعة قد  وحلول للمشكلة ونمط التفكير االبتكاري ه
تفكير تقاربي هدف تقويم ونقد االفكار  وتظهر بعيدة وال صلة لها بالمشكل ونمط التفكير الناقد الذي ه

 بار مدى صحتها واستخالص النتائج.واخت -التي اوجدها النط السابق–الموجودة 
هناك عالقة وثيقة بين التفكير وحل المشكالت ذلك الن حل المشكالت يتحقق حصرا بواسطة التفكير 

المختلفة وال يمكن تحققه عن اي طريق اخر وان التفكير وطرائقه واساليبه ونتائجه تتكون على  بأنماطه
د من التوجه في معطياتها وصياغتها ومعرفة حدودها افضل وجه في سياق حل المشكالت حيث يمكن للفر 

 (21، 1117والحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بها وايجاد حلول لها )علوان، 
ويشير جيلفورد إلى أن بعض المشكالت تستعصي على الحل ألننا لم ندركها بصورة صحيحة لذى 

عادة بنائها باستعمال التفكير البد ان نرجع خطوة إلى وراء للبحث عن المعلومات وال حقائق الجديدة وا 
المتشعب التي تتضمن بدائل جديدة للحل لم تطرح اول مرة وقد يكون من بينها الحل الصحيح )جروان، 

1111 ،111) 
( ووجود العالقة بين المرونة المعرفية التي هي أحد أبعاد التفكير Dupays ،1111وتوصل )

ما توصل إليه  الذي يرى ان المرونة المعرفية هي التركيز على فكرة و هاالبتكاري وسلوك حل المشكالت 
أن حل المشكلة يأتي من تغيير المنظور لوضع المشكلة. هذا التغيير نقطة عرض يميز المرونة المعرفية. 

ن  وفإعادة هيكلة المشكلة بالفعل تعتبر من قبل عند الجشطالت وه عامل اساسي الكتشاف الحل وا 
 ي تواجهها في حل المشاكل تتعلق أساسا إلى التثبيت والجمود على منظور واحد. الصعوبات الت

( أن حل المشكالت والتفكير االبتكاري بينهما ارتباط وثيق اذ ينتج عنه نتاجات 1111يرى اشتبه )
إشباا حاجة في موقف يتضمن أو مواجهة مشكلة أو جديدة وحل المشكالت يتضمن اإلجابة عن تساؤل 

 قبة وبالتالي فحل المشكالت فيه شيء من اإلبداا. عأو تحد 
هناك عالقة وثيقة بين التفكير وحل المشكالت ذلك الن حل المشكالت يتحقق حصرا بواسطة التفكير 
بانماطه المختلفة وال يمكن تحققه عن اي طريق اخر وان التفكير وطرائقه واساليبه ونتائجه تتكون على 
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ت حيث يمكن للفرد من التوجه في معطياتها وصياغتها ومعرفة حدودها افضل وجه في سياق حل المشكال
 (21، 1117والحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بها وايجاد حلول لها )علوان، 

أّنه يمكن ألي شمخص أن يمتعلم مبادئ التفكير  Schafersman 1997وبهذا الصدد يذكر سكافرزمن 
هذه المبادئ والقواعد في الحياة اليومية من خالل البحث والسعي بهدف  وقواعده، وأن يتعلم أيضام تطبيق

 (1119إيجاد حلول للمشكالت التي تواجهه )المنصور ومنصور، 
التي اقترحي النموذج المعرفي في حل  ecitaH( 1111وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة هاتيك )

وجود عالقة متوقعة بين حل المشكالت وكال ضحت النتائج صالحية نموذج بنائي من خالل أو المشكلة  و 
 استراتيجيةمن الذاكرة العاملة، التمييز، التفكير المجرد، المرونة الذهنية، الوظائف النشطة، التخطيط، 

 .واالنتباهالعمل 
 الدافعية وسلوك حل المشكالت 6-3

اليومية ناتج عن  تركز النظريات السلوكية على الدافعية كمحدد للسلوك، وان كل سلوكات اإلنسان
على حل  اإلنساناألثر الذي تحدثه من خالل التعلم فعند ثروندايك هناك قانون االثر الذي ال يقدم فيه 

يحل مشكالته عن طريق  والمشكالت التي تواجهه دون وجود مثير مرغوب فيه كنتيجة لهذا السلوك فه
ء بمفهوم التعزيز بالمقابل النظريات المحاولة والخطأ ويدعم الحل وجود األثر وكذلك سكينر الذي جا

المعرفية على غرار النظرية الجشطلتيه التي تركز على الدافعية لكمها تعطيها الصيغة الداخلية وليست 
 الخارجية مثل السلوكية فمجرد الوصول للحل يعتبر اشباا.  

 وا الفكري كما هان لمستويات الدافعية وخاصة المتوسطة تأثيرا ملموسا في حل المشكالت في النو 
 (292، 1111الحال بالنسبة ألكثر انواا التعلم. )غائب، 

حل المشكالت تعد من االستراتيجيات المعرفية  استراتيجية( بأن 1117وقد ذكر الزغلول والزغلول )
التي ترتبط ايجابيا بدافعية التعلم ويحتل تعلم المشكالت الترتيب األعلى ضمن مستويات أنواا التعلم وفق 

ور جانييه إذ يكتشف المتعلم خالل هذه العملية مجموعة من القواعد والقوانين التي تم تعلمها سابقا تص
يمكن أن تستخدم للوصول إلى حل موقف جديد وهي بحد ذاتها تعلم جديد ألنها تمكن المتعلم من 

 (1112، اليازيدي ولوزاني) استخداماه في المستقبل لمواجهة مواقف جديدة متشابهة.
حل المشكالت،  تؤكد نتائج الدراسات على العالقة االيجابية بين الدافعية األكاديمية واستراتيجيات كما

االبتدائية من الصف الثالث إلى  إلى أن طالب المرحلة Clifford (1991) فقد أشارت دراسة كليفورد 
 نياتهم. )طنوس،لمشكالت تتحدى إمكا الصف السادس قد أظهروا دافعية أعلى للتعلم عند مواجهتهم

1119) 
( عن وجود عالقة ارتباطية بين كل من الدافعية 1112وقد كشفت نتائج دراسة اليازيدي ولوزاني )

األكاديمية، الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية واستراتيجيات حل المشكالت. كما كشفت عن وجود عالقة 
 .ت حل المشكالتعكسية بين غياب الدافعية األكاديمية وبين استراتيجيا
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 خالصة الفصل 
تناولنا في هذا الفصل متغيرات الدراسة حيث تعرضنا إلى مفهوم التفكير ومستوياته وحددنا مفهوم 
التفكير المركب وفصلنا في نمطيه التفكير االبتكاري والتفكير الناقد والدافعية للتعلم وسلوك حل المشكالت 

وأبعاد كل متغير وصوال إلى التعريفات اإلجرائية لكل متغير مع  ودرسنا النظريات واالتجاهات المفسرة لهم
نظرة أولية على العالقة بين هذه المتغيرات من خالل أراء  ءإعطاء المبررات لذلك وختمنا الفصل بإعطا

 .الباحثين ودراساتهم في هذا



 الفصـل الثـالث :  

 والدافعية للتعلم وسلوك حل املشكالت  بـر املركـيـالتفك

 يف املنهاج الرتبوي

 متهــيد 

 يم التفكري: تعل -1

 اسرتاتيجيات تنميته التفكري االبتكاري:  -2

 التفكري الناقد:عليم اسرتاتيجيات ت -3

 تنمية الدافعية  -4

 املشكالت التدريب على سلوك حل -5

 املنهاج الرتبوي الدافعية وسلوك حل املشكالت يفالتفكري املركب و -6

 للمرحلة املتوسطة 

 التفكري املركب و املنهاج الرتبوي للمرحلة املتوسطة -7

 سلوك حل املشكالت يف املنهاج الرتبوي اجلزائري  -8

 واملناهج الدراسية للتعلم  الدافعية -9

 خالصة الفصل 
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 :متهيد
لذا إن التفكير االبتكاري والتفكير الناقد وسلوك حل المشكالت كلها مرتبطة بالتعليم وهي من مخرجاته 

بداية ولهذا نستعرض في هذا الفصل  امطلوب ابتعليمهم وتنميتهم في المنهاج وخارجه امر  االهتماماصبح 
ثم نتطرق لتواجد هذه المتغيرات في  تعليم التفكير وتنمية الدافعية والتدريب على سلوك حل المشكالت

  .  ونفصل ذلك حسب عناصر المنهاج مناهج بصفة عامة ونخصص مع مناهج المرحلة المتوسطة

 يم التفكري: علت -1
حاول علماء النفس والتربويون أن يقدموا  1591منذ ظهور العمل الرائد الذي قام به بلوم وأعوانه 

كوسائل لتحسين التدريس والتعليم والتقييم، حيث ظهر اهتمام هائل تصورات عن عمليات معرفية كثيرة 
بتدريس التفكير باعتبار أن هذا العمل سيثري وينمي الممارسات التربوية في الحياة اليومية كلها. لقد كانت 

الطالب من الدول  تأداءاهناك أسباب وراء هذه المبادرات منها ما أسفرت عنه المقارنات الدولية بين 
مختلفة فقد ظهر مثال أن أداء الطالب األمريكيين على بعض هذه االختبارات دون الطالب في بعض ال

دراك أن االقتصاديات الناضجة تتطلب متعلمين أكثر قدرة على التفكير )جابر،  ، 0228دول شرق آسيا وا 
 توجد عدة اتجاهات لتعليم التفكير وتشمل:( وتطبيقيا 02
 خالل المنهاج الدراسي(االتجاه االول: )من  1-1

على أهمية تعليم التفكير يركزون ( أن اصحاب هذا االتجاه 0219(، و)جمعة، 0225ورد في )غانم، 
 من خالل المواد الدراسية المختلفة )فيزياء، رياضيات، تاريخ...(، ويدافع انصار هذا االتجاه عنه بما يلي:

 لمعرفي للمادة الدراسية.يساعد هذا األسلوب على اكتساب فهم أعمق للمحتوى ا-1
يساعد هذا األسلوب الطلبة على التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في موضوع ما، فعند  -0

تدريب الطلبة على التفكير الناقد من خالل مادة القراءة مثال فإن ذلك يساعد الطلبة على التغلب على 
 ى جميع المواد الدراسية.الصعوبات التي يواجهونها في مادة القراءة وهذا ينطبق عل

يحفز هذا األسلوب الطلبة على استخدام عمليات التفكير المختلفة إليجاد التفسيرات الصحيحة -3
 واألحكام الدقيقة فيما يتعلق بالمادة الدراسية المعنية.

جزءا أساسيا من أية مادة دراسية، يشير  على أهمية أن يكون التفكير( Meyers, 1993كما يؤكد )
( الى تعليم التفكير في مجال محتوى دراسي من 1559كال من )جيمس كييف، هيربرت، بيلرج،  كذلك

خالل إكساب المفهوم، بالعرض والتقديم، وكذلك تطوير المفهوم وتزويد الطالب بطرق محددة لدراسة  
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بهدف دمج  أعمق، وأيضا عن طريق تمييز األنماط الدقيقة والتوسع في الفهم، وأخيرا عن الجمع والتركيب
 (   85، 0218المعلومات الجديدة على مع المعارف السابقة. )حوامدي 

تقف عائقا امام هذا االتجاه أن األساتذة لم  التي( الى أهم معيقات Baranes, 2005كما يشير )
البيداغوجية من يتلقوا تكوينا للتدريس بغرض تعزيز تنمية التفكير، وأنهم ال يمتلكون ال الوقت، وال المصادر 

أجل دمج التفكير الناقد في تدريسهم المنظم، وآلجل معالجة هذه النقائص اقترحت نموذج للتنمية المهنية 
 ( Baranes, 2005, 13بغرض مساعدة الطاقم التدريسي. )

    االتجاه الثاني:  )كمادة مستقله بذاتها(  1-2
كمادة  خاصة المركب  مهارات التفكير ( ان يتم تعليم0219(، و)جمعة، 0225ورد في )غانم،  

 ,Clary, 1992; Shepherdمستقلة عن المواد الدراسية االخرى، حيث يرى  أصحاب هذا االتجاه )
1998; Antepohl, 2003 وأن يتم بناؤها من خالل خبير مختص ببناء هذه البرامج، ويقوم على تنفيذه )

 رح تصورهم لهذا االتجاه من خالل النقاط التالية:معلم مؤهل لتعليم مهارات التفكير، مدافعين في ط
يتحدد المحتوى التعليمي بزمن يجب إنجازه من خالل الزمن المحدد، وذلك أن تعليم التفكير الناقد  • 

يستند أساسا الى إشباع الموضوع الدراسي قيد البحث، مع األخذ بعين االعتبار وجهات النظر المتباينة 
بالفرد، من هذا المنطلق فإن الزمن سيعمل على تقييد المشاركين في تنفيذ تعليم لتكوين وجهة نظر خاصة 

 وتعلم مهارات التفكير الناقد بالمستوى المطلوب من خالل المواد الدراسية المختلفة.
إن العمل على تعليم مهارات التفكير الناقد كمادة مستقلة بذاتها يزيد من دافعية الطلبة من خالل  •

 موضوع الذي يدرسونه.إدراكهم لل
من خالل المواد  المركز في كثير من األحيان قد ال يتوافر مدرس يحسن تعليم مهارات التفكير •

 (.098، 0219جادو، ونوفل، أبو ) الدراسية، وبتالي فإن تعليمه كمادة مستقلة قد يكون أجدى
كما  مادة دراسية بعينهاير مستمد من غمن خالل محتوى معرفي حر  يتعامل مع التفكير بشكل مباشر

تلو األخرى فيخصص لكل درس أو عدد من مهارة يتم تعليم مهارات التفكير بشكل طبيعي تتابعي لل
ويطلق عادة على هذا المنظور منظور التعلم المباشر  الدروس مهارة بعينها تكون محل التعليم

حاجة ماسة لتعليم التفكير بشكل الذي يرى أن هناك  ومن رواده ديبونو(. 01، 0228)الكبيسي، للتفكير
دراجها في الئحة المناهج الدراسية )قطامي والسبيعي،  ،0228 مباشر وجعله مادة تعليمية قائمة بذاتها وا 

 (Ennis ،1585 ،1مباشرة بمادة مستقلة ) ( وكذلك أنيس الذي يرى أنه يستحسن تعليم التفكير33
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وجعل التفكير من  في أثناء تدريس المواد الدراسيةينادي بتعليم عمليات التفكير ضمنيا وهناك من 
، وذلك من خالل القيام بممارسات تدريسية معينة، باستخدام أساليب وطرائق مخرجات العملية التربوية

 واستراتيجيات تدريسية وتقويمية معينة تنمي هذه العمليات لدى الطلبة،
يجابياته إال أن القائمين على المناهج رغم تباين االتجاهات لتعليم التفكير وأن لكل واحد سلب ياته وا 

الدراسية يؤخذون بأحدها ألنهم مجموعون على أهمية تعليم التفكير مع تأكيد بعض الباحثين على ضرورة 
تعليم التفكير مستقل أحسن لعدم اهتمام الطلبة بالمحتوى وتركيزهم على مهارة التفكير المتعلمة )قطامي و 

تعليم التفكير يمكن أن يتم ضمن المواد الدراسية لك تبني أكثر من اتجاه في ( ويمكن كذ92السبيعي، 
 . والثاني مثالأنه مزيج من االتجاه األول  أياألخرى ويعزز ببرامج مستقلة تدرس خارج المنهج 

 اسرتاتيجيات تنميته التفكري االبتكاري:  -0
بشكل عام، والتفكير االبتكاري بشكل خاص، تتعدد برامج واستراتيجيات تنمية وتطوير مهارات التفكير 

مستندتا  على مرجعيات نظرية واتجاهات علمية اثبتت الدراسات نجاعتها في تطور هات المهارات 
المعرفية لما لها دور كبير في بناء وتشكل المعرفة ومعالجة المعلومات، فمهمة المدرسة الحديثة اليوم هو 

ثراء محتوياتها الدراسية، وتنويع االنشطة اعداد افرادا مفكرين، من خالل تصمي م وبناء مناهجها التعليمية، وا 
 التربوية، حتى تصبح المدرسة بيئة لالبتكار.

لذا فإن قضية إدخال تعليم التفكير االبتكاري إلى المدارس إلى جانب أهميتها في العملية والتربوية 
لمستقبل في عالم أصبح قائده الفكر، فقد أظهرت فهي قضية تتعلق بمسألة النمو والتقدم ومواجهة تحديات ا

العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت الحث على تعليمه في البيئة المدرسية تؤكد على أهمية تدريس 
 مهارات التفكير االبتكاري في المدارس كجزء من المنهج المدرسي.

ربوية في تعليم التفكير وتنميته ( ان المدارس التSwartz, J, Perikins, N, 1990وقد جاء في )
اتخذت مسارين، هما: تعليم التفكير كبرنامج مستقل،  أو دمج التفكير في المنهج الدراسي، وذلك من خالل 

 ,Swartz, Jإعادة بناء الكيفية التي يستخدم بها محتوى المنهج التقليدي في العملية التعليمية. )
Perikins, N, 1990: 63 ) 

( أنه  تم إدخال برامج التعليم المباشر )تعليم التفكير كبرنامج De Bono, E., 1991وقد اورد )
مستقل( لمهارات التفكير ضمن المنهج المدرسي، وطبقت هذه الفكرة، وانتشرت في كثير من الدول المتقدمة 

 ,.De Bono, Eمثل الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، واستراليا، ونيوزيليندا، وفنزويال وغيرها.  )
1991: 3 ) 
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( برنامجا متدرجا لتعليم مهارات التفكير بطريقة 1552( أن "باري باير" )0228حيث جاء في )النافع، 
أفقية ممتدة بين المواد الدراسية المختلفة وبطريقة رأسين بين المراحل والصفوف الدراسية تبدأ من الروضة 

تعليم مهارات وعمليات التفكير العليا تنمو بشكل متدرج  وحتى نهاية المرحلة الثانوية، كما يضيف أنه يمكن
 (03، 0228في نسيج بناء شخصية التلميذ ونموه العقلي والدراسي. )النافع، 

( ان مجموعة من الدراسات التقويمية لبرامج الموهبين في خمس دول 0228في حين ترى )السرور، 
ج والمواد التعليمية التي تقدم للتالميذ الموهبين، لم عربية، وتحديدا فيما يتعلق بمضامين البرامج والمناه

يؤخذ موضوع التفكير االبداعي موضع الجد والدقة والتعميم في جميع البرامج، بل توجد محاوالت تركز 
 (38، 0228على مفهوم االبداع وأهميته. )السرور، 

هج التربوية فنلمس محاولة أما في المنظومة التربوية بالجزائر ومن خالل االطالع على محتوى المنا
جاد من اجل تشكيل ملمح المتعلم الذي يمتلك قدرا كبيرا من التفكير االبتكاري، وذلك من خالل تهيئة بيئة 

 التعلم التي تجعل من التلميذ نشطا في بناء وتطوير مهارته االبتكارية.
تكاري، ففريق منهم يرى بأن ة تنمية وتطوير مهارات التفكير االبيويختلف المنظرين التربويين في كيف

المناهج التعليمية كفيلة بتطويره وذلك من خالل بيئة تعليمية توفر  الظروف للتحقيق ذلك، على اعتبار ان 
التلميذ يمكث زمن طويل في المدرسة، مما تضمن له فرصة التفاعل مع اقرانه، من هنا تعد المدرسة بيئة 

ن للمعلم دورا مهما في خلق جو االبتكار داخل الفصل الدراسي متاحه للتنمية التفكير االبتكاري، كما ا
( حتي يتمكن المعلم من تهيئة المكان والبيئة المادية والنفسية 120، 0219حيث يرى )ابو جادو، نوفل، 

المناسبة للتفكير فال بد أن يكون مرنا، يتقبل الفروق الفردية، ويعترف بإجابات الطلبة ويتقبلها مهمة بدت 
، وأن يقلل من القيود المفروضة على التالميذ، وان يحرص على تعريف التالميذ بأنه سيتم تقدير غريبة

االبداع. كما ان اخر يرى انه يتم تطوير مهارات التفكير االبتكاري بمعزل عن المنهاج الدراسي، حيث اورد 
 ( هناك نماج في تعليم التفكير االبتكاري ومن ابرزها: 000، 0225)غانم، 

 نموذج سكامبر في التفكير االبتكاري: 2-1
يستعمل في تفعيل التفكير باستخدام أسئلة تطرح عن موضوع معين أو ظاهرة معينة، وهذه االسئلة 
تشكل في مجموعها مدخالت النموذج الذي يمكن االعتماد عليها إلجراء عمليات مثل: االستدالل 

لك من العمليات التي تجري على مجموعة المعارف واالستقراء، واالستنباط والتصنيف والتنظيم وغير ذ
واالجابات التي يحصل عليها من الطلبة التي من شانها استخالص االفكار وبناء منظومة معرفية متكاملة 

 مع الموضوع المطروح وهذا يمثل المخرجات والتفكير االبتكاري.
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 برنامج بوردو في التفكير االبتكاري:  2-2
وعة من المدرسين في جامعة بوردو وقد صمم البرنامج لتالميذ الصفوف صمم هذا البرنامج مجم

تنمية مهارات االبداع المتمثلة  -االساسية من الصف الثالث حت الصف الخامس ويهدف البرنامج الى: 
 في: القدرات االبداعية، الطالقة، المرونة، االصالة، التفصيل.

 ابداعية.زيادة ثقة التالميذ فيما يمتلكون من قدرات  -
 دعم االتجاهات االيجابية لدى التالميذ لممارسة التفكير االبتكاري. -
 موقفا مسجال على اشرطة أو كراس تدريبات ويتضمن كل موقف مايلي:  08 لف البرنامج منأيت
   معلومات خاصة عن التفكير االبتكاري مع التركيز على أهمية االبتكار وفاعليته، وتتراوح المدة

 دقائق. 3-3الزمنية من 
   معلومات تتضمن قصة تاريخية حول علماء أو اشخاص مبدعين أو مكتشفين أو زعماء

 دقيقة. 10-12سياسيين، وتتراوح المدة الزمنية بين 
 في التفكير االبتكاري:  كورتبرنامج  2-3

رت" الذي صممه العالم اإلنجليزي من أشهر البرامج عالميا التي اهتمت بتطوير التفكير هو برنامج "كو 
De Bono (2007)  ،معتمدا على فرضية أن التفكير واإلبداع مهارة يمكن ألي فرد أن يكتسبها ويتعلمها

ه التي تقوم بنشر وتطوير هذا البرنامج وهي مشتقة من اسم مؤسست CORT فوضع برنامجه الشهير
ويتناول وهو مناسب لجميع مراحل التعليم  (Cognitive Research Trust) مؤسسة البحث المعرفي

 .انماط أخرى من التفكير ويمكن أن يدرس مستقل او مدمج في مادة دراسية

 التفكري الناقد:عليم اسرتاتيجيات ت -3
تعددت التوجهات واالستراتيجيات في تنمية وتطوير مهارات التفكير الناقد، حيث يرى البعض انه يقدم 
من خالل المنهاج الدراسي، ومنهم من يرى تعليمه كمادة مستقلة خارج المنهاج الدراسي، ومنهم من وضع 

حديثة التي تعنى بتنمية مهارات من االستراتيجيات الفاستراتيجيات وبرامج في تنمية مهارات التفكير الناقد، 
استراتيجية في  ( ومتمثلة322، 0213ري، التفكير الناقد تلك التي أورد بعضا منها )الجابري، والعام

( فعرض أهم االستراتيجيات 095، 0219جادو، ونوفل، أبو أما ) استراتيجية روبرت فيشرو  ريتشارد بول
استراتيجية و  استراتيجية بايرو  استراتيجية أوريلي سميثاستراتيجية  ( وهيO'Reilly, 1985التي عرضها )

 يلي:ونفصل هذه االستراتيجيات في ما  مكفارلند
 والتي جاءت في صورة متعددة حيث تشمل:استراتيجية ريتشارد بول:  3-1
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  استراتيجيات تعتمد على الجانب الوجداني لألفراد: حيث تهدف هذه االخيرة الى دفع عملية التفكير
 باالستقاللية لدى االفراد وتنمية اتجاه )انا استطيع أن افعل ذلك بنفسي( لديهم.

  في مقابل القدرات الجزئية: ويقصد بول بالقدرات الكبرى  –استراتيجيات تعتمد على القدرات الكلية
العمليات المتضمنة في التفكير، والهدف منها هو جعل الفرد قادرا على التفكير، ومن ثم البد من 

 الحذر من التمسك بالجزء دون الكل، او المهارات الجزئية دون المهارات الكلية.
 استراتيجية روبرت فيشر في تنمية التفكير الناقد لدى االطفال:  3-2

قدم فيشر برنامجا خاصا به، يتضمن مجموعة من المالمح تأخذ بعين االعتبار حينما تصاغ برامج 
 لتنمية التفكير الناقد نذكر منها:

طرح السؤال الجيد: إن السؤال الجيد هو دعوة إلى التفكير أو إلى الفعل فهو بمثابة المثير الذي  -
 يبحث عن استجابة.

من قبل المدرب او المدرس في الفصل بعد إلقاء  استخدام الصمتمن  كيفية االجابة على االسئلة -
قصيرة يشجعهم على االجابات المقتضبة، السؤال، وذلك لتشجيع التالميذ على التفكير، فاالنتظار فترة 

جابات مكتملة. الدعوة الى استخدام  و بينما لفترة أطول تشجعهم على استجابة بجمل طويلة وا 
 الل المنطقي.داالستدالل فهي تضمن تشجيع الطفل على ممارسة االست

 (Smithاستراتيجية سميث: ) 3-3
تعليمية لمهارة تقويم المصادر كإحدى مهارات التفكير تقوم دعائم هذه االستراتيجية على عرض خطة 

الناقد، وذلك باالستناد إلى استراتيجية معالجة المعلومات التي تؤكد على الفهم والتعليل، وتتضمن 
 االجراءات التالية:

 مقدمة للدرس. -1
 عرض الدرس. -0
 التدريبات على مهارة التفكير الناقد. -3
 خاتمة الدرس. -3

 (Orellyيلي: )استراتيجية أور  3-4
انطلق أوريلي في استراتيجيته من فكرة مفادها أن الخطوة األولى التي تجعل من الفرد مفكرا ناقدا هو 
أن يكون مشككا فيما يقرأ أو يسمع، وكي يصبح الطلبة ماهرين في التفكير الناقد عليهم أن يتدربوا على 

ي يتم إتقانها من قبل المتعلمين، وقد وقع خطوات التفكير الناقد، والعمل على تكرار هذه الخطوات حت



- 07 - 

 

اختيار أوريلي على مهارة تحديد الدليل وتقييمه لبيان وشرح استراتيجيته، وتتم اجراءات هذه االستراتيجية 
 وفقا للخطوات التالية: 

يبدأ المعلم تعليم وعرض مهارة تحديد الدليل وتقييمه من خالل لعب الدور مثال: حول حادثة سرقة   -1
 حفظة خارج غرفة الصف في ساحة المدرسة.م
 يقوم المعلم بمحاورة الطلبة في تقرير ما حدث من خالل طرح األسئلة.  -0
 يمارس الطلبة مهارة تحديد الدليل من خالل توظيف عملية التساؤل بطرح األسئلة من مثل:  -3

 هل يتوافر دليل ملموس؟. هل ثمة وثيقة مكتوبة؟. هل هو عبارة عن شاهد؟.
بعد أن يتوصل الطلبة الى تحديد الدليل، يتعلمون تقييم الدليل، ومن ثم عليهم أن يجيبوا عن   -3

هل يملك صاحب الدليل سببا  هل الدليل المتوافر أساسي أم أنه دليل ثانوي؟. األسئلة األربعة اآلتية:
ل يعتبر هذا الدليل ه هل ثمة أدلة أخرى تدعم هذا الدليل؟. للتحريف والتشويه في محتوى الدليل؟.

 عاما أم خاصا؟.
يمكن للطلبة أن يجربوا هذه اإلجراءات من خالل مادة التاريخ أو أي مادة اخري، أو موقف تعليمي 
تعلمي بإشراف المعلم، وقد وضع أوريلي مرجعا إرشاديا بعنوان "دليل التفكير الناقد" للمساعدة في تطبيق 

 ناقد.هذه االستراتيجية في تنمية التفكير ال
  (Beyerباير: )استراتيجية  3-5

ى أن تطوير قدرات الطالب على مهارات التفكير الناقد يسير وفق مبادئ عل  Beyer (1987)د يؤك
و أسس معينة، حيث يتطلب تعلم المهارة وتعليمها ضرورة تقديم األمثلة الكافية للطالب حول مهارة معينة 

مكونات المهارة بطريقة منتظمة، بحيث يتم تقديم الخصائص المميزة قبل مطالبتهم بتطبيقها، وعلى أن تقدم 
جراءاتها بوضوح تام، على أن يناقش الطالب هذه اإلجراءات وطريقة استخدامها، كما يجب أن يقوم  لها وا 
الطالب بتدريس انفسهم وأن يقوموا بتحليل النتائج التي توصلوا إليها وتحديد الطريقة التي تم التوصل بها 

لك النتائج، ويفضل التوسع في المهارات بإضافة محتوى محدود ودقيق، واستخدامها مع مهارات أخرى، لت
والتدريب عليها وتطبيقها في مواقف تعليمية تعلمية مختلفة، وذلك لتسهيل عملية انتقال أثر التعلم وتوفير 

عداد بيانات ووسائل متنوعة.  دليل تعلمي كلما كان ذلك ممكنا، وا 
 تية:ستراتيجية وفق الخطوات المهمة اآلذه االوتقدم ه
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اعطاء التالميذ أكثر من فرصة الستيعاب أمثلة عديدة عن المهارة موضوع الدرس، مع ضرورة  -1
التركيز على نواتجها المعرفية، مما يساعد التالميذ على االستعداد من أجل تدريس ضيق أو موسع عند 

 تقديم المهارة لهم ألول مرة.
يم مكونات المهارة وعرضها بالتفصيل خطوة بخطوة قدر اإلمكان في حصة دراسية تتراوح تقد -0

 ( دقيقة من أجل توضيح مكوناتها.32-32مدتها ما بين )
التدريب الموجه لمكونات المهارة التي تم تقديمها سابقا بواسطة عدة دروس صفية تتراوح ما بين  -3

نات ووسائل مطابقة في شكلها ونوعها للمحتوى المستخدم ( دروس، على أن يستخدم كل درس بيا3-1)
 عند تقديم المهارة.

المراجعة الناقدة لمكونات المهارة والتوسع بها ما أمكن في ضوء تطبيقات للوسائل والبيانات  -3
والمعلومات الجديدة المختلفة عن تلك التي استخدمت عند تقديم المهارة، على أن تتم هذه المراجعة عن 

 ( دقيقة.32-02يق درس صفي جديد تتراوح مدته ما بين )طر 
إعطاء فرص إضافية لتطبيق المهارة، كي يستطيع الطالب استخدام المهارات و تقييم هذا -9

 االستخدام، مع تدريس مناسب يستخدم على شكل تغذية راجعة.
 ( Mcfarlandاستراتيجية مكفارلند: ) 3-6

( استراتيجيتين لتعلم التفكير الناقد للمرحلة االبتدائية، McFarland، 1589وقدمت المربية مكفرالند )
وكذلك صفوف الروضة، وتحتوي كال من االستراتيجيتين على تعليمات تهدف إلى تطوير وتحسين جانب 

كما توضح العديد  واحد من جوانب التفكير الناقد  أال وهو تمييز المادة ذات العالقة من غير ذات العالقة،
 (128، 0211 التفكير الناقد التي من الممكن أن تظهر من وقت آلخر .)القمش والجوالدة، من اتجاهات

( إن استراتيجية مكفرالند تنقسم إلى استراتيجيتين فرعيتين هما: 0213 ويضيف )أبو رياش وآخرون،
تيجيتين من استراتيجية الكلمات المترابطة واستراتيجية الدفاع عن وجهات النظر. وقد قدمت هاتين االسترا

 منطلق أن لهما:
 .هدف يمكن تحقيقه لدى الطلبة المتعلمين 
 .وصف دقيق للخطوات التي تنفذ من خاللها هذه االستراتيجية 
 .إجراءات: وهي خطوات إجرائية مقترحة يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه المهارة 
 ز المعلومات ذات العالقة من المعلومات غير ذات العالقة. يتمي 
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( ان االستراتيجية األولى )الكلمات المترابطة( إلى تساعد 0219ونوفل،  )أبوجادو وتضيف دراسة
المتعلمين على تنمية القدرة على التفكير الناقد من خالل تكوين الجمل والعبارات، والتمييز بين الكلمات 

شات التي لها المترابطة. أما االستراتيجية الثانية )الدفاع عن وجهات النظر( فتهدف إلى تطوير المناق
عالقة بالموضوع لدعم وجهة نظر ما فبعد جمع المعلومات حول عبارة ما نجد أكثر من وجهة نظر عليها 
والمعلم الذي يمتلك مهارة إدارة النقاش يستطيع توجيه هذا النقاش الوجهة الصحيحة حتى يستطيع الطالب 

 أن يحدد وجهة النظر الصحيحة من غيرها. 
 ة تقديمها للطالب:وهنا مثال يوضح طريق

طرح مجموعات كبيرة من الكلمات في مجموعات عدة كل مجموعة سبع او ست كلمات مرتبطة -1
 بالموضوع وكلمة غير ذات صلة.

مناقشة الطالب بصورة جماعية وعقد جلسات تدريبية ليصبحوا قادرين على تحديد الكلمات -0
 المرتبطة وشطب المختلفة.

ات في جملة توضح الطريقة التي تتصل بالموضوع المدروس ومالءمته يقوم الطالب بترتيب الكلم-3
له ثم يطلب منهم تحديد الموضوع الذي تمثله الكلمات التي وضعت: فلو وضعت كلمات )بقرة، وطواط، 

 حصان، سمك(
 الكلمة التي ليس لها صلة: سمك.

 الجملة: من أهم الحيوانات الثدية: البقرة، ..، الخ.

 ة تنمية الدافعي -3
 :( أنه يمكن تنمية الدافعية عند الطالب من خالل0223يذكر النشواتي )

 استثارة اهتمامات الطالب وتوجيهها: -1
 استثارة حاجات الطالب لإلنجاز والنجاح: -0
 تمكين الطالب من صياغة أهدافهم وتحقيقها:-3
 استخدام برامج تعزيز مناسبة: -3
 توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق -9

 ( فيذكر0213أما العتوم وآخرون )
 ربط المواد الدراسية بحاجات الطالب  الحالية والمستقبلية -
 استثمار اهتمامات الطالب وميولهم -
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 تطبيق استثمار اهتمامات الطالب -
 اظهر اهتماما وميال نحو المادة الدراسية -
 أشعر الطالب أنك تؤمن بقدراتهم على التعلم ورغباتهم فيه -
 انتباه الطالب دائما نحو األهداف التعليمية وجه -
 شجع الطالب على استخدام اخطائهم وفشلهم بشكل بناء ت -

 لطالبه تربوية ذات أهمية على المعلم تحسس الحاجاتالتطبيقات من خالل الظرية ماسلو ويمكن اتباع ن
 ومحاولة إشباعها 

جلوس و  طفل يرتجف في الصف من البردالالتدفئة وعدم ترك  وذلك من خاللالفيزيولوجية الحاجات  
وممارسة الرياضة من خالل حصة التربية البدنية والتغذية الجيدة واللباس الدافئ  بوضعية صحيةالطالب 
 .والواقي

وعدم  تزانء واالهدو الالمحافظة على و  في الصفاألمان ساعد الطالب الذي ال يشعر بم الحاجات األمنية:
 .التسلط على الطالب في الصفح للطالب بالسيطرة و اسمال

تعرف على قدرات هم والاحترمو  ن عالقات بين الطلبة من خالل المجموعاتبكو ت الحاجات االجتماعية:
 حسب هذه القدرات. همتعامل معالطالب و ال

اطرح أسئلة من و  الطالب قليل االحترام لذاته على النجاح ةساعدم الحاجات الذاتية الفردية وتحقيق الذات:
بوي في التعرف على سلوكات صلة مع المرشد التر وتوطيد ال المناهج تخدم مسألة احترام الذات خالل

 على التعليقات المدمرة. واالبتعاد  الطالب
فاءة التعلم لدى المتعلم، يمكن أن يبرز كافعية واستخدامها وتوظيفها لرفع إن دور المعلم في تحديد الد

 ت التالية ومنها:من خالل استخدام النشاطات والفعاليا
 .وضع الطالب في مواقف البحث واالستطالع 
 .استخدام أسلوب األسئلة بدال من تقديم المعلومات، وخاصة األسئلة التي يقل توقع الطالب لها 
 .استخدام االكتشاف 
 .ربط الدافعية بالتحصيل ونتائجه 
 علم.استخدام أسلوب التشكيك فيما يعرفه المتعلم فإنه يزيد من دافعيته للت 
 .التقليل من فرصة التهكم والسخرية آلرائه 
 .تجنب استخدام العقاب البدني وربطه بالتعلم الصفي 
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 .إتاحة الفرصة للنجاح، ألن النجاح يولد النجاح 
 .زيادة فرص التعاون 
 .وضع أهداف واقعية يمكن تحقيقها لدى المتعلم 

انتباه الطالب، العمل على استدامة السلوك من خالل هذه الممارسات يظهر أثر الدافع في توجيه واستثارة 
 لدى المتعلم، المتعلم المدفوع هو إيجابي، مشارك، مخطط، نشط.

 التدريب على سلوك حل املشكالت -9
إن سلوك حل المشكالت من اهم المهارات المستهدف عند الفرد لتحضيره ورفع من قدراته في مواجهة 

بتدريسها سواء للطالب والتالميذ أو الراشدين وغير المنتمين المشكالت التي قد تعترضه، فاالهتمام 
 لمؤسسات تعليمية.

 تعلم حل المشكالت  5-1
يعرض لنا تعلم حل المشكالت مجموعة أخرى من الصعوبات، فغالبا مايكون العائق للفرد في حل 

حسابية أشبه بمسلك المشكلة هو أنه ال يعرف ماذا هو فاعل. وكثيرا ما نرى مسلك الطفل في حله لمسألة 
الحيوان في داخل القفص، وكالهما يتجه ناحية أخرى ثم ثالثة وهكذا حتى يحدث بالصدفة أن يعثر على 
ذا لم  الحل، فالتلميذ يرى أمامه مجموعة من األعداد فإذا كان أحدهما صغيرا واآلخر كبيرا فانه يضرب وا 

ة األولى في تعليم الفرد كيفية حل المشكلة، هي وعلى ذلك يجب أن تكون الخطو . يجده هذا نفعا فانه يقسم
التأكد أوال من أنه يفهمها وال ينطبق هذا فقط على المسائل الحسابية، بل أيضا على المواد االجتماعية 
والمسائل الميكانيكية وغيرها ، فإذا ما بدأ التلميذ عمله دون أن يفهم الموقف فإن مآله يكون الى الخلط مالم 

عبارة عن موقف يستعصى على الفرد حله ألن معلوماته الحالية وعاداته التمكنه من الوصول تكن المشكلة 
الى الهدف، لذا كان من الصعب على أي فرد أن يصل الى الحل مالم يعمل أوال على تحليل الموقف قبل 

المنهج فيما يتلخص هذا  منهجا عاما يفيد اتباعه دائما في حل المشكالتيكون أن ويمكن  أن يبدأ العمل.
 يلي:

 اسأل ما الذي يجعل هذا الموقف مشكال. -1
قرر ماذا يجب أن تجده أو تفعله ، فقد يساعد ذلك الفرد على أن يرى ما الذي يحتاج اليه من مواد  -0

 ومعلومات قبل أن يبدأ في حل المشكلة.
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أنواع دون بضعة احتماالت للحل وجرب بعضا منها ، فتعلم حل المشكالت كأي نوع آخر من  -3
التعلم، انما ينمو بالخبرة والمران ، وهو من أهم المشكالت التي يحتاج اليها االنسان حتى يصبح 

 (.  118 ،0223 ناضجا.) دندش،
 إجراءات تدريس سلوك حل المشكالت 5-2

 من خالل طرحه للخطوات التالية: دريس مهارة حل المشكالتت إجراءات( إلى 0221تعرض سعادة )
 بتوضيح خطوات مهارة حل المشكالت واالستراتيجيات الممكنة.قيام المعلم  -1
- رسم شكل أو لوحة: اختيار مشكلة مفتوحة النهاية مع تطبيق واحدة أو اكثر من االستراتيجيات -0

تقسيم -العمل على حل المشكلة  -إلى قانون أو قاعدة أو نظرية الرجوع  - طرح معادلة رياضية
 .التجربة–التدقيق –المراجعة  –قائمة تنظيم عمل  -طرح نموذج للحل -المشكلة 

 توضيح المعلم جميع االستراتيجيات السابقة في نموذج تقييمي -3
 مراجعة خطوات حل المشكالت -3
 العمل على التقييم والتركيز على تطبيق المهارة والحكم على فاعليتها. -9
 الصبر والمثابرة في حل المشكالت تشجيع الطلبة على -1
" البحث عن الحل " عرضا لتقنيات حل المسائل وأطلق على هذه التقنيات  يوليا في كتابهيرى و 

 محاولة للكشف(.. ولقد اقترح طرائق البحث الموجه اآلتية:  - -Heuristicاصطالح )
المجهول؟ ماهي البيانات؟ ماهو الشرط؟ ، ارسم شكال  الشيء، ماهية حاول أن تفهم المسألة-1

 بعزل أجزاء الشرط. تخطيطيا ، وضع مجموعة الرموز، وقم
، هل شاهدت مثلها من ، وحاول أن تجد االرتباطات المقيمة بين البيانات والمجهولابتكر خطة-0

 قبل؟ وهل تعرف مسألة مشابهة؟
، وقم بتفحص كل خطوة هل تجد كل خطوة صحيحة وهل تستطيع البرهنة باشر بتنفيذ الخطة-3

 عليها على صحتها؟
ل الذي توصلت اليه .هل تستطيع فحص النتائج بطريقة أخرى ؟ انظر الى الوراء ن واختبر الح-3

أبورياش ) هل تستطيع أن تراها على عجل؟ وهل تستطيع استخدام النتائج ، أو الطريقة في مسائل أخرى؟
 (  93، 0228، قطيطو 
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 خطوات ومهارات تعليم سلوك حل المشكالت 5-3
( أن تعليم سلوك حل المشكالت عن طريق تعليم مجموعة من المهارات 0213يطرح العياصرة )

تؤدي إلى التمكن والكفاءة من حل المشكالت وهذه محددة االهداف والخطوات مفصولة في دروس مختلفة 
 المهارات هي:
 مهارة طرح الفرضيات واختبارها -
 مهارة تقييم األدلة -
 مهارة تحمل المسؤولية -
 مهارة إصدار األحكام والوصول إلى الحلول -
 مهارة التعميم -
 مهارة التنبؤ -
 مهارة تطبيق اإلجراءات -
 مهارة وضع المعايير أو المحكات -
 مهارة إدارة الوقت -

 بداعيا عن طريقخطوات تعليم مهارة حل المشكالت إ ويطرح جمل
 لألشياءالوعي للمواقف والظروف التي تحتاج تطوير والمالحظة الدقيقة  الحساسية للمشكالت: -

 التي في وضعية خطأ
الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول المشكلة وتحديد  البحث عن المعلومات والحقائق: -

 األسباب والعوامل المؤدية للمشكلة.
النظر على الموقف بكلية واستخدام المعلومات للتعرف على اجزاء المشكلة  :تحديد المشكلة -

 وتحديد المشكلة التي يمكن معالجتها
  طرح حلول كثيرة للمشكلة والتفكير في أشياء غير مألوفة إيجاد الفكرة: -
تمحيص األفكار لمعرفة أيها األكثر مالئمة ووضع معايير لمعرفة كفاءة األفكار  إيجاد الحل: -

 ختيار أفضل االفكار تبعا للمعايير المستخدمة.وا
 تجهيز خطة عمل لتفعيل القيام بها مع إدامة التطوير. قبول الحل: -
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 برامج تعليم الحلول االبداعي للمشكالت  5-4
(    ZIRTوهناك برامج متعددة للتدريب على الحل االبداعي للمشكالت منها برنامج الحل اإلبداعي)

(  فقد قام التشلر بدراسة لعدد كبير من براءات االختراع حيث توصل ZIRTنظرية  تريز )الذي استند على 
إلى أن هناك أربعين استراتيجية ابداعية يمكن استخدامها في حل المشكالت في مختلف جوانب النشاط 

 (95، 0228االنساني )نوفل، 
الجامعات أو العاملين في مجاالت الحياة برنامجا لتدريب الراشدين من طلبة  1512وأعد سيني بارنز 

 11ساعة موزعة على  03المختلفة على مهارات واساليب الحل المبدع للمشكالت وهذا مدة هذا البرنام 
 (395، 0213جلسة. )الجابري والعامري،

( برنامج تعليمي لحل المشكالت المستقبلية وتم تطبيقه على تالميذ المدارس 1529وقد اعد تورانس )
الهصف الذهني وهو مكرس للمشكالت المستقبلية مختلف مراحل التعليم ويعتمد أساسا على استخدام  من

 (312، 0213)الجابري والعامري، المبنية على االفتراضات.
 املنهاج الرتبوي للمرحلة املتوسطة الدافعية وسلوك حل املشكالت يفالتفكري املركب و -1

 االبتدائية، المرحلة تلي في الجزائر التعليمي النظام من الثانية المرحلة هي المتوسطة إن المرحلة
 مع تتفق وهي بذلك  سنوات، أربع بها ليقضي عمره، من عشرة الحادية سن في التلميذ عادة بها يلتحق

 المرحلة هي المتوسطة المرحلة المبكرة، وتعد المراهقة سن في للتلميذ والنفسية الجسمية الخصائص
 االبتدائية. المرحلة شهادة على حصوله بعد متاحة للتلميذ  فهي العام، التعليم مراحل من الوسطى

 هي السنة األخيرة في المرحلة المتوسطة حيث تعد منعطفا المتوسط التعليم من الرابعة وتعتبر السنة
 تدائي والتعليميشمل التعليم االبالذي -القاعدي  للتعليم فهي تتويج لكل تلميذ، الدراسي المسار في حاسما

 دراسته لمواصلة مؤهال التلميذ كان إذا ما يتقرر فيها محطة أخرى جهة من وتشكل جهة، من -المتوسط
 المهنية. الحياة في أو االندماج الثانوية المرحلة في وتكوينه

ونظرا ألهمية المرحلة كان االهتمام بالتفكير وأنواعه، ال سيما التفكير المركب، أو من مستوى أعلى 
وسلوك حل المشكالت الذي اصبح مستهدفا في كامل المنهاج لمواجهة المشكالت الحياتية التي تقابل الفرد 

دافهم وتحقيق غايات المنظومة مع زيادة الدافعية للتعلم بطرق واساليب شتى تجعل التالميذ يصلون إلى اه
التربية ولهذا تم إدماج تنمية المتغيرات التي ذكرنا في هذه المرحلة من التعليم، والذي تم في الحقيقة هو 
زيادة تأكيد ذلك وبآليات أكثر فاعلية، وليس لغيابها تماما، وقد تم إعادة صياغة المناهج في ديسمبر 

تعتمد على المقاربة بالكفاءات، وتجعل من المتعلم مركز  والتي أصبحت 0213، وبنسخة جديد 0223
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العملية التعليمية التعلمية، وذلك إلعداده لمواجهة التحديات التي يعرفها العالم في جميع المجاالت، وتكوين 
مواطنين غيورين على هويتهم ويحافظون على تراثهم وثقافتهم الوطنية. ثم جاءت االصالحات بإصدار 

التي زادت في البعد االجتماعي وتعامل  0211من المناهج التي تعتمد المقاربة بالكفاءات  الجيل الثاني
 التلميذ مع محيطه النتقال الخلفية النظرية من البنائية المعرفية إلى البنائية االجتماعية.

بنوية المناهج الجديدة تركز على المقاربة بالكفاءات المستوحاة من النظرية المعرفية والبنوية وال
الرئيس  المحور االجتماعية االجتماعية حيث تشكل المقاربة المؤسسة على النظرية المعرفية  والبنوية

 تنظر إلى المعرفية النظرية كانت باألهداف فإذا المقاربة نقائص استدراك وذلك بغرض الجديدة، للمناهج
االجتماعية تقدم  البنوية بيئته، فإن   مع التفاعل من المتعلم   تمك ن داخلية أنه مسارات معرفية على التعلم  

 تقديم له فرصة وتتيح داللة، وذات متفاعلة وضعيات في معارفه بناء من تمك ن المتعلم   التي االستراتيجيات
)وزارة التربية الوطنية،  .المعارف بناء أهم ية على تؤك د فهي البنوية، أم ا من أقرانه،  مجموعة مساهمته في

 (1أ، ص 0211
 مجموعة المتعلم   يجن د أن المعتمدة في المناهج الجديدة هو إمكانية: بالكفاءات المقاربة خصائص م  أه

 منطق تفض ل فهي  .واحدة إلى عائلة المنتمية المشكلة الوضعيات من مجموعة لحل المندمجة الموارد من
 الذي يعتمد التعليم منطق على مشكلة وضعيات مواجهة في أفعاله وردود التلميذ على يرك ز التعل م الذي

 (1أ، ص 0211)وزارة التربية الوطنية،  .فقط والمعلومات المعارف تحصيل على
هذا ما يجعل تنمية المتغيرات محل الدراسة من تفكير مركب ودافعة وسلوك حل المشكالت متغيرات 

لذلك سنتطرق بالتفصيل الجديد على تبني تنميتها من خالل كامل مكوناته و  بإصدارهأساسية يعمل المنهاج 
 إلى تواجد كل متغير على حدا مع استعراض هذا التواجد عبر مكونات المناهج.

 نهاج الرتبوي للمرحلة املتوسطةامل واملركب التفكري  -2
 تعليم التفكير أن   كما معين، محتوى عن بمعزل فراغ في يحدث البأنواعه  التفكير أن   على اتفاق هناك

 في تشكل بعوامل عديدة محكومة إطالقها على والتعلم التعليم عملية إن   بل فراغ، في يحدثان ال وتعلمه
بصفة عامة والتفكير االبتكاري  ولذا كان ربط التفكير فيه، تقع الذي المناخ أو العام اإلطار مجملها

 عناصر منها:ربطا منطقيا تجلى في كثير من المنهاج التربوي مع الهما وتعلموالتفكير الناقد بصفة خاصة 
 : والملمحواألهداف غايات ال 7-1

إن التغيرات الهائلة والسريعة في العالم التي مست مختلف جوانب الحياة اإلنسانية، وتعددت المعارف 
والمعلومات المتجددة، وأصبحت متطلبات مواكبة هذه التغيرات والتكيف معها ال يكون بالمعلومات 
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نما  بتعليم مهارات تفكير تبقى صالحة متجددة من حيث فائدتها واستخداماتها في والمعارف التراثية فقط، وا 
معالجة المعلومات مهما كان نوعها، ويشير الباحث شتيرنبرج إلى هذا المعنى بقوله: "إن المعارف مهمة 
بالطبع ولكنها غالبا ما تصبح قديمة، أما مهارات التفكير فتبقى جديدة أبدا، وهي تمكننا من اكتساب 
المعرفة واستداللها، بغض النظر عن المكان والزمان أو أنواع المعرفة التي تستخدم مهارات التفكير في 

 (02، 0212التعامل معها. )جروان، 
هناك اتفاق شبه تام بين الباحثين الذين تعرضوا في كتاباتهم لموضوع التفكير على أن تعليم مهارات 

في غاية األهمية، وأن تعليم مهارات التفكير هدف رئيسي لمؤسسات  التفكير وتهيئة الفرص المثيرة له أمران
هي وصف النتائج النهائية لمجمل العملية التربية والتعليم، ومشمول في األهداف التربوية العامة التي 

التربوية التي ترمي إلى التأثير في جماعات المواطنين عموما، وتزويد الهيئات والسلطات التربوية بموجهات 
 ( 92، 0223امة يستدل بها عند التخطيط التربوي. )النشواتي، ع

والمهتمون بالتربية يرون أن فلسفة التدريس اآلن تغيرت وأصبحت تقوم على تهيئة الطالب لممارسة 
عمليات ومهارات فكرية مختلفة، وعدم اقتصار الطالب على حفظ المعلومات وتذكرها، ويتعدى ذلك إلى 

اإليجابي في ذلك )قطيط، بؤ واالبتكار، واتخاذ القرار، وحل المشكالت، مع التأكيد على دوره نتالقدرة على ال
0228 ،19 .) 

لذا يعتبرون مهمة تطوير قدرة الطالب على التفكير هدفا تربويا يضعونه في مقدمة أولوياتهم وعند 
صياغتهم ألهدافهم التعليمية تجدهم يجعلون في حسابهم تنمية استعدادات طلبتهم، كي يصبحوا قادرين 

 (15، 0212عقدة حاضرا ومستقبال. )جروان، على التعامل بفاعلية مع مشكالت الحياة الم
 األمثل باعتباره الحل المدرسي، المنهج إطار في التفكير تناول على التربوي التجديد أفكار تنصب

 في بالجديد ليس وهذا التناول مستقبله، وصياغة تنمية على والعمل المجتمع، مشكالت حل في يسهم الذي
 وعمليات التدريس عمليات بين العالقة تشكلو  الفكرة، لذات 1933 عام ديوي أشار جون فقد التربية، عالم
  مرآة هو الفع ال فالتعلم المدرسي، المنهج إطار في تنمية التفكير يستهدف تعليمي نظام أي محور التع لم

 . فع ال لتدريس
تخدم كثيرا طريقة تناول  ،وهي المقاربة بالكفاءات ،إن المقاربة الجديدة التي اعتمدها المنهاج الدراسي

وتنمية التفكير  ،مما يتفق وتطوير عمليات ومهارات التفكير بصفة عامة ،وليس المعلومة فقط ،المعلومة
وكذلك فبيداغوجيا المقاربة  ،وهذا ما تبينه المميزات المذكورة في المنهاج ،االبتكاري والناقد وحل المشكالت

ن الذين سبق لهم أن طبقوا و فالمعلم ،في سلة المهمالت باألهدافا بالكفاءات ال تعني أن نلقي البيداغوجي
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لى مواصلة تطبيقها في جزء من التعلمات مع تطبيقهم لبيداغوجيا اإلدماج إسيدعون  باألهدافالبيداغوجيا 
(Xavier, 2006, 17)  

 ويذكر المنهاج مميزات المقاربة بالكفاءات فيما يأتي:
وتعمل على إشراكه في مسؤولية  ،تجعل من المتعلم محورا أساسيا لهاالمقاربة الجديدة للمناهج  -

قيادة وتنفيد عملية التعلم، وهي تقوم على اختيار وضعيات تعلمية، مستقاة من الحياة في صيغة مشكالت 
 تسخير المهارات والمعارف الضرورية لذلك.باألدوات الفكرية، و  باستعماللم إلى حلها عترمي عملية الت

بدل اعتماد األسلوب  ،المعرفية الجديدة واألدواتتعمل المناهج على تشجيع اندماج المفاهيم  -
 التراكمي للمعارف.

ويحفز على الجهد  ،المعلم أو األستاذ منشط ومنظم وليس ملقنا، وهو بذلك يسهل عملية التعلم -
مسيرة المتعلم من خالل  تمرارباسويتابع  ،ب المتعلم على التعامل معهابحويعد الوضعيات وي   ،واالبتكار
 مجهودات.التقويم 
رزه، ويبادر حالمتعلم محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها، فهو: مسؤول على التقدم الذي ي -

 ،ويدافع عنها في جو تعاوني ،ا أندادههويمارس ويقوم بمحاوالت يقنع ب ،ويساهم في تجديد المسار التعليمي
 (3أ،  0229)وزارة التربية الوطنية،  فاقها.آعمل على توسيع و يثمن تجربته السابقة وي

لكن االختالف ربما في جزئياتها وكيفية  ،لعل الغايات التربوية متقاربة من خالل المناهج قديما وحديثا
نما تتدخل  ،لكن األكيد أن الغايات التربوية ال ترتبط كثيرا بمحتوى مادة بعينها ،الوصول إليها وتحقيقها وا 

وبقطع النظر   ،مما يجعل تنمية أساليب التفكير للوصول إلى هذه الغايات أفضل وأنجع ،في كل المواد
 ةيمن خالل المناهج التعليم تسعى المنظومة التربويةو  ،عن خصوصيات مجاالت المعارف وحقول المواد

دماج القي الفكر  تنميةمنها  لقة باالختيارات الوطنيةالمتعم بصفة متكاملة مع التركيبات األخرى للمنظومة، وا 
التفتح على الثقافات و العلمي، والقدرة على االستدالل والتفكير النقدي، والتحكم في وسائل العصرنة، 

 (1-9 أ، 0229)وزارة التربية الوطنية،  والحضارات العالمية.
وجاء في المنهاج الجديد ان من الوظيفة التعليمية التربوية للمدرسة تمكين التالميذ من اكتساب معارف 
في مختلف مجاالت المواد والتحكم في األدوات الفكرية والمنهجية للمعرفة خاصة تلك التي تيسر التعلمات 

ون بروح المبادرة واالبتكار وديمومة كما أكدت أهدافها في التنشئة االجتماعية تكوين مواطنين يتحلالمبنية 
 (3، أ0211التجديد والمبادرة )وزارة التربية الوطنية، 
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ان دور التلميذ يبني معارفه بنفسه الكتساب كفاءات حيث يعالج ويحول المعارف العامة الى معارف 
 (9 ب،0211)وزارة التربية الوطنية، حياتية يدمجها في مخططات معرفية 

روح العمل المنهج المنظم الذي يميز الجهد الفكري مثل المبادرة و رساء قيم فكرية اوغاية المنهاج 
)وزارة التربية الوطنية،  واألصالةالفكرية  لألمانةوالضمان  الحكم النقدي والبحث الدائم على الحقيقةو 

 (2 ،ب0211
المجال الوجداني، والمجال تهدف التربية القاعدية أو األساسية اإلجبارية إلى تنمية شاملة للمتعلم، في 

 :رساءالشخصية، بحيث يتم التأكيد على إتكوين و  الحسي الحركي
  واالكتشاف التساؤلو الفضول. 
 الرغبة في التفتح على المحيط. 
  والفنونوالتكنولوجياحب العلم، التقنية ،. 
 اإلحساس والشعور الجمالي. 
 روح اإلبداع والفكر الخالق. 
  والمسؤوليةروح االستقاللية. 
 الشعور باإلنتماء إلى مجتمعه. 
 الشعور بالهوية الثقافية من خالل كل تركيباتها. 
 الثقة بالنفس، وفي تنمية شخصيته.  
 الضمير األخالقي والمدني والديني. 
 (1 أ، 0229)وزارة التربية الوطنية،  .روح المواطنة، والقيم السامية للعمل 

على مكونات الملمح من كفاءات يسعى المنهاج إلى تحقيقها مع وفي المناهج الجديدة تم التأكيد 
تقسيمها على ميادين والذي يهمنا هنا ميدان الكفاءات العرضية ذات الطابع الفكري: يمارس قدراته على 
المالحظة والتصنيف ووضع السالسل والفئات، يستعمل البرهان االستقرائي واالستنتاجي، يعتني بحل 

بداعه، يمارس إستقالليته )وزارة  مشكالت تناسب سنه، يعبر عن رأيه ووجهة نظره، يمارس فضوله وخياله وا 
 ( وكلها تصب في تنمية التفكير بمختلف أنماطه.10أ،  0211التربية الوطنية، 

 ،ال يتحقق بتكديس المعلومات وحفظها بل بمعرفة كيفية هذا االكتسابأنه المالحظ لهذا الملمح 
وما يساعد على ذلك هو تطوير التفكير  ،إلرساء هذه السمات والخصائص والتمكن من توظيف ذلك

 ومهاراته. 
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 ،ملع مجموعة في يندمجتقان و بإ وينجزه لهعم م  ينظأما من الجانب المنهجي فيكون قادر على أن 
 إلنجاز وترتيبات مساعي ميستخدهم و الف بغرض بسيطة يلبتحال ميقو و  المشتركة ماهالم إنجاز فيهم ويسا
 .نمعي   عمل

 قدرات اكتساب في كبيرٌ  بقدر يٌساهمان واستعمالها الرياضيات   تعل م وجاء في منهاج الرياضيات إن  
 توظيف على والقدرة التجريٌد، كفاءات مستوى اكتساب على وذلك منسجم، بشكل وتطويٌرها ذهنيةٌ 

التعليمة األخرى  بالمواد أو اليومية بالحياة  عالقة لها ملموسة أو مجردة مشكلة لترجمة الرياضيات 
 (3، ه0211)وزارة التربية الوطنية،  .حلها قصد ةيمسل يفية بك مشكلة طرح مثل كفاءات اكتساب

تكسب المتعلم ثقافة علمية قاعدية تسمح لهم بفهم الذات البيولوجية والبيئة وتحليل الظواهر الطبيعية 
يزود المتعلمين بالمفاتيح الضرورية إلى الفهم الفكري  من خالل بناء مجموعة متكاملة من المفاهيم العلمية

والعلمي للعالم المحيط بهم تنمي فيهم الصفات المتعلقة بالتفكير العلمي الفضول الفكري االستدالل والتبرير 
 (3، و0211العلمي .. )وزارة التربية الوطنية، 

 المحتويات واالنشطة: 7-2
ممارسته يساهم في تعليم التفكير بتزويد الطلبة بالفرص المالئمة ليرى الباحثون أن المحتوى الدراسي 

ثارتهم عليه مع إمكانية تعليم مهارات التفكير مباشرة فينصب بصورة هادفة ومباشرة على تعليم  وحفزهم وا 
 طواالستنباالطالب كيف ولماذا ينفذون مهارات واستراتيجيات عمليات التفكير كالتطبيق والتحليل 

 (31، 0221ء... )معمار، واالستقرا
وتجدر اإلشارة هنا أن لكل مادة دراسية تتميز ليس بالمحتوى المتضمن والمواضيع المتناولة بل 
بطرائق اكتسابها أيضا، وهذا ما أثار االختالف بين الباحثين حول إمكانية وجود قدرات ومهارات عامة 

التفكير المطبق في بعض المجاالت يمكن تعديه يمكن تطبيقها على مجاالت متعددة من المعرفة، وهل 
لمجال آخر؟ ويناقش " آدي وشاير" هذا المعنى ليخلص أنه يمكن تحديد مدى واسع بين من يرون أن 
التعلم ضمن المواضيع أو المجاالت على األقل هو انفع طريقة للتقدم التربوي، ومن يبحثون عن بذل جهد 

( ويبقى اعتماد الطريقتين وارد خاصة 02، 0225مة )آدي وشاير، أكبر في تطور مقدرات المعالجة العا
أن هناك بعض مجاالت المعرفة بينها تقابل في الطرق كدراسة الجملة الميكانيكية والدارة الكهربائية، يمكن 
أن نستنتج التماثل التام بينهما، مما يجعل تطبيق نتائج إحداهما على اآلخر، بل يتعدى الباحثون إلى 

 ة إيجاد تماثل بين العلوم االجتماعية والعلوم التقنية.محاول
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وفي كل الحاالت يؤكد إستز إن تعليم المحتوى الدراسي مقرونا بتعليم مهارات التفكير يترتب عليه 
 (،08، 0221تحصيل أعلى مقارنة مع تعليم المحتوى فقط )معمار، 

عليمية والتربوية، اللغوية والعلمية لقد حدد لمرحلة التعليم المتوسط أن تشمل جميع الجوانب الت
واالجتماعية والجمالية، مصاغة بصفة عملية مناهج للمواد تتضمن األهداف التربوية وكفاءات  المستهدف 
في نهاية كل سنة. كما تتضمن مشاريع وحدات تعلميه، وكفاءات قاعدية تجسدها أنشطة تعلمية تالئم 

 مستوى تالميذ هذه المرحلة ومكتسباتهم.
 على والثالثة، والثانية السنوات األولى إلى بالنسبة الحال هو كما متوسط، الرابعة السنة برنامج بناء مت
التدريجي  واإلدخال عامة، العلوم وتطورات تعليمية المواد، في الحديثة البحوث على ترتكز منهجية أساس

البيداغوجية،  التوجيهات وكتابة مقاربة المفاهيم، في االنسجام تضمن بمنهجية الحديثة للتكنولوجيات
 وتمنح معنى للتعلمات تعطي بالكفاءات مقاربة تتبنى إطار مرجعية في يندرج ذلك األنشطة، كل   واختيار

 .متجددا واألستاذ دورا التلميذ من لكل
بصفة عامة مع مراعاته لخصوصيات المادة والمحتوى المعرفي لها يركز في جانب ثاني  البرنامج

على التدريس العام، وهو اكتساب التلميذ لكفاءات تتعدى محتوى المادة، لتفيده في اكتساب محتوى مواد 
المواد  أخرى، وفي كيفية التعامل الخارجي، وتوظيف تلك الكفاءات في حياته اليومية، ويستعرض المنهاج

الدراسية المقررة التي نسوقها باختصار لنبين مدى اهتمام المنهاج الدراسي للمواد بالتفكير ومهاراته تجعلنا 
 التدريس من أجل التفكير.  اتجاهنقول أن المنهاج الدراسي يتماشى مع 

ن اكتساب يمكن المتعلم مفقد ورد في اإلطار العام لمنهاج التعليم للمرحلة المتوسطة أن المحتوى 
معارف في مختلف مجاالت المواد والتحكم في األدوات الفكرية والمنهجية للمعرفة خاصة تلك التي تيسر 

       حول ارساء قيم فكرية المنهاج كذلك يدور ( و 3أ، 0211)وزارة التربية الوطنية،  التعلمات المبنية
       لنقدي والبحث الدائم على الحقيقةالحكم او روح العمل الممنهج المنظم الذي يميز الجهد الفكري و 

 (1أ، 0211)وزارة التربية الوطنية، 
 على وذلك منسجم، بشكل ذهنية وتطويرها قدرات اكتساب في يساهممثال  الرياضيات مادة تع لمف

 لها ملموسة أو مشكلة مجردة لترجمة استعمالها على القدرة وعلى التجريد، على الكفاءات اكتساب مستوى 
)وزارة  واإلحصاء... والحياة الطبيعة وعلوم األخرى كالفيزياء التعليمية بالمواد أو اليومية، بالحياة عالقة

 ( 0، ه0211التربية الوطنية، 
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الرياضيات أداة الكتساب المعارف ووسيلة لتكوين الفكر، فالرياضيات تدرب المتعلم على كما ان 
التفكير االستنتاجي وبحثه على الدقة ويثير عنده التخيل ويطور ميزاته في العناية والتنظيم، فتساهم في بناء 

 (0 ه،0211ية، )وزارة التربية الوطنتكويمه المستقبلي شخصيته ودعم استقالليته وتسهيل مواصلة 
ن ضروب التفكير المجرد الذي يعتمد ـتعد ضرباً مهي ف، والرياضيات مادة خصبة لتعليم التفكير

ن الرياضيات أسلوب في التفكير أساسه الفهم وإدراك العالقات إالرموز بدالً من المحسوسات. 
دريس الرياضيات فالهدف األساس لتل، إلى الحل تشاف والمناقشة للوصوكـيعتمد أسلوب االل، واالستدال

الرياضية ل المسائل نظراً للتشابه الكبير بين ح، شكالت ومهاراتهاـالمل هو تنمية قدرة التالميذ على ح
 (03، 0211)المنصور،ال الطرفين.  كـب استخدام العمليات الذهنية نفسها في ـالمشكالت من جانل وح

تعلم وتحدي قدراته العقلية، خصوصًا عند دراسته إن تنمية مهارات التفكير من األمور الضرورية في إثارة فكر الم
           للرياضيات، ألن الرياضيات تعتبر لغة التفكير والتفكير لغة الرياضيات، فإذا لم تتوفر قدرة للمتعلم على التفكير
           .فإن الرياضيات تصبح مادة مكونة من مجموعة من اإلجراءات المقلدة أو الصورية دون فهم مصدرها

 (2، 0223)عفانة ونشوان، 
 تجعل التي الذات البيولوجية لفهم والحياة الطبيعة علوم لمادة متوسط الرابعة السنة منهاج يهدفكما 
 .المنشود للتوازن تحقيقا عليها الحفاظ وبالتالي وجوب الحي العالم في المتميزة المكانة هذه يتبوأ اإلنسان

 يتطلب وأن سن المتعلمين القاعدي، والتعليم المتوسط الطور إنهاء سنة متوسط الرابعة السنة وباعتبار
 الدراسة تركيز الضروري من أضحى الحيوية األساسية، الوظائف إتمام آليات حول تساؤالتهم على اإلجابة
 متعلم تعامل تستوجب اختالالت من لها تتعرض أن يمكن وما عند اإلنسان الحيوية الوظائف أهم على
 (91أ، 0229)وزارة التربية الوطنية،  .مشكالت حل قادر على كفء

مضامين منهاج علوم الطبيعة والحياة في شقها المعرفي قدمت بطريقة مدمجة تفاديا للتشتيت إن 
المعارف وتحقيقا للداللة المرجوة من التعلم مع المحافظة على وحدة طبيعة الفكر العلمي )وزارة التربية 

 (3و، 0211الوطنية، 
 وقواعد والتكنولوجي والبيولوجي الفيزيائي محيط التلميذ  معرفة مادة العلوم مادة ثرية تهدف إلى 

 بمجاالت المتعلقة المعلومات مع الموضوعي عليه، السيما الستعمال المخبر والتجارب والتعامل الحفاظ
ة ودراسة العضوية التي مبين وثيقة أو بروتوكول، القدرة على استغالل المرجعية، و بنشاطاته صلة ذات

تميزها وحدة بنائية ووحدة وظيفية تستوجب تنسيقا ونظاما، استمرارهما يستوجب فهم االختالالت الوظيفية 
واقتراح حلول لها، يثير ويحفز التلميذ على اكتشاف هذا البناء، وكيفية الحفاظ عليه، وحل المشكالت 
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التفكير وتطبيق ذلك في حياته اليومية ومحيطه الخارج أمرا المتعلقة بالمادة الدراسية يجعل اكتساب مهارات 
 مناسبا.

الصفات المتعلقة بالتفكير العلمي والفضول  علمتالمفمحتويات مادة علوم الطبيعة والحياة تنمي عند 
الفكري والتبرير العلمي وتزودهم بالمفاتيح الضرورية للمرور التدريجي إلى مستوى اعلى من الفهم الفكري 

 (3و، 0211والعلمي للمحيط )وزارة التربية الوطنية، 
 تعليمها يهدف أساسا، تجريبي طابع ذات الفيزيائية لعلومالمادة اوقد ورد في منهاج العلوم الفيزيائية 

 فيه ويؤثر معه الحديث، ويتفاعل التكنولوجي محيطه يتفهم الذي لدى التلميذ العلمي الفكر تكوين إلى
جراءات اكتشافها، ووسائل علمية مفاهيم باكتساب للتلميذ المادة إيجابا، حيث تسمح  من مناسبة تمكنه وا 

 متزايدة عمل كفاءات اجتماعي، يتطلب  محيط إلى االنتماء إطار في وفعالية بثقة المجتمع في بدوره القيام
 فالفيزياء .ومستمرة سريعة بصورة ومتنام في شموليته اآلخر  هو متزايد علمي، عالم ضمن باستمرار
 ورفاهيته وتطوره اإلنسان بنشاط وترتبط كل مكان في حاضرة أبعادا اآللي واإلعالم والتكنولوجيا والكيمياء

 انتشار ميدان في أو اليومية المتتالية االختراعات في فقط ال تتمثل صورها أبرز فإن خدمته في وهي
 (20أ، 0229التربية الوطنية، الطبية... )وزارة  العلمية في األجهزة أو المعلوماتية

وجاء في المنهاج الجديدة تأكيد على ما سبق مع التركيز على المنظور البنائي من خالل تطوير 
وتنمية األبنية المعرفية وتزويد المتعلم بالكفاءات الالزمة والقدرات والمعارف أكثر قوة وانسجام يمكنه من 

ض ألهم الصعوبات في المادة )وزارة التربية الوطنية، عصر التكنولوجية والمعرفة العلمية مع التعر 
 ( ومحاولة تذليلها بما يخدم المتعلم بحسن تخطيط التعلمات وحسن استعمال األدوات والتقويم.0ز، 0211
 تهدف إلى تمكين للحياة، المجاالت المختلفة على وتأثيراتها الفيزيائية العلوم مادة أبعاد من انطالقا  
 المناسب، التوثيق باستغالل توسيعها المعاصر، وكذا العالم في للحياة ضرورية علمية ثقافة من المتعلم
يقاظ ثارة االهتمام وا   أوسع آفاق إلى الفيزياء بتعليم المتعلم، وهذا من أجل االنطالق لدى المواهب العلمي، وا 
 ، ومستوياته أنماطه بجميع كيرالتف إلى وتدفعهم التعليمية، الطلبة تستنفر قدرات معالجات خالل من وأرحب

 التفكير على القدرة فإن التغير، ال سيما في الجانب التكنولوجي، سريعة بمجتمعات نعيش ونحن خصوصا
 هذه مع تواءما العصر، وأسرع مع متطلبات والتعايش التكيف، على قدرة أكثر اإلنسان تجعل الجيد

 والتمييز األشياء، بين المفاضلة منه تتطلب االتصاالت،ظل الثورة التكنولوجية وفي عالم  في المتغيرات
 (3، 0211)أبو مهدي،  .ينفع وما يضر ما بين
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  التدريس طرائق 7-3
 على يحفز الذي المتع لم حول التعليمية العملية خاللها تتمحور في التعليم، النشطة الطرائق تلك هي

 .المستهدفة الكفاءة وامتالك االكتفاء أجل من والبحث العمل والممارسة،
الذي يركز على التلميذ وردود أفعاله في  التع لم منطق على تركز الحالي المنهاج في التدريس وطرائق

)وزارة التربية ،الذي يعتمد على تحصيل المعارف والمعلومات فقط التعليم من أكثرمواجهة وضعيات مشكلة 
ركز على استثارة تفكير المتعلم والمستوى االعلى ( ولهذا فطرائق التدريس المعتمد ت1أ، 0211الوطنية، 

منه مثل التفكير االبتكاري والتفكير الناقد ولهذا يحث المنهاج على استعمال طريقة حل المشكالت وطريقة 
 أن كما له، ومساعدا ومرشدا للمتعلم، موجها المع لمالمشروع والتعلم باالكتشاف .. ويكون في هاته الطرائق 

إلى  اللجوء الموقف منه فيتطلب ومعلوماته، تفكيره تتحدى فكرة أو مشكلة أمام يوضع فيها التي الوضعيات
 األساليب إلى توظيف اللجوء المعلم من يتطلب كما والمعرفية، العقلية وقدراته ووجدانه معارفه توظيف

 الكفاءة. بتحقيق الكفيلة التعليمية والوسائل البيداغوجية
تبرمج  التي التعليمية في النشاطات اهتماماته البيداغوجية فالمنهاج يضع ضمنبالنسبة لألساليب 

ند وضعيات مثيرة، في تضعه وكيف التلميذ، عقل تخاطب كيف  الذي عقله، واألستاذ قدراته، وتتحدى تج 
 يكون أن أراد ما إذا ولكن مختلفة، استراتيجيات وفق ذلك أن يفعل بإمكانه برنامجه، أهداف لتحقيق يسعى
مع  تنسجم التالميذ اهتمامات حول تدور داللة ذات المشكلة يقدم فإنه أكثر رسوخا، وأثره فعاال تعليمه

يصادفونها باستمرار،  والتي العملية حياتهم من نابعة حقيقية مشكالت من قريبة وتكون رغباتهم وحاجاتهم،
 اإلشكالية حل المتع لم ويمثل بها التي يواجه اإلشكالية الوضعية هي هنا، المقصودة التع لمية الوضعية هذه
 البداية. منذ األستاذ سطره الهدف الذي أخرى جهة ومن المتعلم، قبل من المنتظرة اإلستجابة جهة من

 اقتراح إشكالية،  أي وضعيات أمام المتعلم وضع على وهذه هي بيداغوجية حل المشكالت التي ترتكز
اإليجابية، وتدفعهم إلى اهتمامهم، وتحفزهم على المشاركة  تقطبالمتعلمين، وتس حاجات مشكالت تنشط

التفكير والرغبة في التعلم الذاتي من اجل بناء معارف جديدة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية تقوم على 
المالحظة وافتراض الحلول الممكنة ثم الوصول إلى االستنتاج واالكتشاف ويكون دور األستاذ متمثال في 

 (5، ب0229واإلرشاد لتذليل العقبات وبناء التعلمات.)وزارة التربية الوطنية،  التوجيه
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 الوسائل التعليمية 7-4
األدوات  تلك فهي المختلفة، وأنشطتها التدريس لطرائق المرافقة فهي التعليمية عن الوسائل أما

 أدائه، في بها المعلم يستعين تربوية سندات من تتضمنه بما المنهاج، تطبيق على والمساعدة الضرورية
 :لتع لماته منها أساسًيا مصدًرا للمتع لم تشكل وهي

 البيداغوجية تقديم األسس منها القصد تربوية بوثيقة منهاج كل أرفق : للمنهاج المرافقة الوثائق  -
 .العربية اللغة مادة خالل من في بنائها المعتمدة الجديدة المقاربة ويشرح المناهج، عليها تقوم التي

 من تقترحه المعتمدة بما الكفاءات مقاربة تترجم بكونها المدرسية الكتب تتميز : المدرسية الكتب - 
 .التربوية والسندات التع لمية الوضعيات
 من توجيهات التعليمية العملية ممارسة ييسر أن شأنه من ما كل على ويشمل  :المع لم دليل - 
رشادات  وسندات. وا 
 لتوصيل التعليمي الموقف في المدرس يستخدمها الوسائط التي أنواع جميع أي التعليمية، المعينات  -
)لبوز،  .المستهدفة الكفاءات لتحقيق والتع لم التعليم إستراتيجية وفق المعاني لل تالميذ أو واألفكار الحقائق
0211 ،103) 

لفة ال سيما تكنولوجيات اإلعالم بالموارد المخت بإمدادهوهذه الوسائل تصب في خانة تنمية التفكير 
واإلتصال مما يجعل التركيز أكثر على الجانب المنهجي المتمثل في كيفية الحصول على المعلومة وكيفية 

 توظيفها وتجنيدها لحل مشكل أو تجاوز صعوبة.
ية وهناك مواد تحتاج أكثر وسائل من غيرها مثل علوم الطبيعة والحياة أو العلوم الفيزيائية إن أهمٌ 

الوسائل التعٌلمة عموما والوسائل المخبٌرة الًتي تتماشى مع طٌبيعة األنشطة العلمًيًه األخرى، تم تناولها ب
بشكل توٌصيات تربٌوية عامة واقتراح مدونة الوسائل الًتي ٌيحتاجها األستاذ ًفي األنشطة العمٌلة )وزارة التربية 

 (0ز، 0211الوطنية، 
 التقويم التربوي : 7-5

إن التقويم بمفهومه الواسع  ال يرتبط فقط بالنتائج النهائية، فهو مفهوم أشمل وأعم وهو متعدد 
ه إلى ءقبل الفعل التعليمي وأثنا الموضوعات متنوع العناصر شامل ومستمر يشخص ويصحح ويبدأ ما

 (  82، 1559نهايته. )سرير وخالدي، 
لمطبق، فهو جزء من عملية التعليم وهو دوري وهذا مفهوم التقويم كما ورد في المنهاج التربوي ا

كما انه كاشف للنقائص ومساعد ( 89، 0212)وزارة التربية الوطنية، مستمر مدمج في المسارات التعلمية. 
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علي تشخيص االختالالت والتذبذبات التي يمكن أن تحصل خالل عملية التعلم، وتساعد على استدراكها 
ة يكون استغالل أخطاء التلميذ أو نقائصه في تصور طرائق التكفل بها بصفة عادية ومنتظمة. وبهذه الصف

عنصرا إيجابيا وهاما في تشخيص تلك النقائص واستدراكها. والتقويم بأدواره  المتعددة فرصة وأداة لتعزيز 
 العالقة بين المعلم والمتعلم.

 المعلومات اكتساب من التأك د ليس بالكفاءات المقاربة في التقويم وقد ورد في المنهاج ان مهم ة
 بنوعية يتمي ز النجاح ألن   للتحويل واالستعمال، قابلة حيوية معلومات جعلها على أيضا تعمل بل فحسب،

 .الذاكرة في المخز نة بكم يتها وليس المكتسبة، المعارف ونوعية عليها، المحص ل الكفاءات ونوعية الفهم
التركيز أكثر على الجانب المنهجي الذي يمثل التفكير وأنماطه ( ف03أ، 0211)وزارة التربية الوطنية، 

المختلفة. ويؤكد المنهاج على التقويم الذاتي الذي يساعد التلميذ لالستبصار وتحديد نقاط ضعفه ونقائص 
 تعلماته ليستطيع من معالجتها ف أو تفاديها مستقبال ذاتيا أو بمساعدة المعلم 

 سلوك حل املشكالت يف املنهاج الرتبوي اجلزائري  -8
يعتبر سلوك حل المشكالت من اكبر األساليب المطبقة في المناهج التعليمية بصفة بشمل عام ألنه 

ما يجعله يساهم في تحقيق االكتشافات نشاط غاية االهمية واالثارة وهو يمثل متعة عقلية لكثير من الناس و 
 سيق بينها لبلوغ الهدف.نجانييه أن حل المشكلة هو تعلم استخدام التعميمات والت العلمية الكبيرة حيث يرى

ولقد فرض اسلوب حل المشكالت نفسه في المناهج التعليمية للدول العظمى ال سيما الواليات المتحدة 
أن االمريكية خاصة في مادة الرياضيات حتى أن الجمعية األمريكية لمعلمي الرياضيات قدمت توصياتها ب

 ( 131، 0210، آخرونيكون اسلوب حل المشكلة بؤرة االهتمام لمناهج الرياضيات )عفانة و 
ان استخدام طريقة حل المشكالت في التدريس يعزز من عالقة المدرسة بالبيئة التي يعيش فيها 

لى مواجهة التلميذ، ويجعل للمنهاج وظيفة اجتماعية نافعة ألن هذه الطريقة سوف تجعل التلميذ أكثر قدرة ع
المشكالت والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة معتمدا في ذلك على نشاطه الخاص وذلك من خالل ربط 
العلم بالعمل وبتكامل الفكر مع الواقع، وتمكن هذه الطريقة المعلم من تحويل جميع المواضيع الدراسية إلى 

 (53، 0229ية )االحمد ويوسف، مشكلة تثير انتباه التالميذ وتعمل على شدهم إلى الحصة الدراس
وتفكير وقد  تأملإن الفرد عموما في الحياة اليومية يتعرض إلى بعض المواقف التي تحتاج منه وقفة 

يستغرق ذلك وقتا يطول كلما كان الموقف أكثر صعوبة وتعقيدا فيشكل األمر بالنسبة له مشكلة تؤرقه إلى 
هذا ما يتفق تماما مع ما يواجه التلميذ في دراسته، إذ عليه الحل المنطقي والمقبول و  حين الحصول على

أن يقف أما مشكالت تتطلب منه أن يفكر فيها ولن يستريح عقله طالما لم يسيطر على الموقف تماما مما 
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يعني أنه لن يهدأ له بال ما لم يجد الحل الصحيح المناسب للمشكالت التي يقابلها ألن ذلك يتناسب مع ما 
به اإلنسان وخصه إذ منحه العقل الذي لم يمنحه لغيره من المخلوقات وهذا ما يتناسب مع  يميز اهلل

المقاربة بالكفاءات المطبقة في المناهج التعليمية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة حيث تعتبر الوضعية 
 انتباهعلى إثارة  المشكلة أساس كل التعلمات في كل المواد الدراسية على اعتبار أن حل المشكالت تعمل

الطلبة والتالميذ على حل المشاكل والمواقف التي تواجههم وتعمل على تنمية القدرات التحليلية واالستنتاجية 
للطلبة والتالميذ وتلعب دورا كبيرا في تدريبهم على العمل الجماعي والتعاون فيما بينهم من أجل مواجهة 

قة وتقوي الثقة بين التالميذ والمعلم وذلك من خالل التوجيهات المواقف والمشاكل المثارة التي تعزز العال
واالرشادات التي يقدمها له كما تساهم في تنمية القدرات التحليلية واالستنتاجية للتالميذ خاصة في المواد 
العلمية وهذا ما خلصت إليه دراسة الخطيب وعبابنة في تحسين مستوى التفكير الرياضي باستخدام 

( إلى زيادة التفكير اإلبداعي 0213تدريسية قائمة على حل المشكالت وكذلك دراسة الزعبي ) استراتيجية
 الرياضي باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت.

مما سبق يمكن أن نعتبر المناهج التعليمية التي هي حجر األساس في العملية التعليمية التعلمية مما 
صالحات في إطار يستلزم مسايرتها للتط ورات العالمية في العلوم والتكنولوجيا من خالل تعديالت وا 

التطبيق العام للمناهج التعليمية، ولذا كان لتعلم سلوك حل المشكالت مكانة كبيرة فيها، وجسد هذا المسعى 
 في المناهج التعليمية الجزائرية، وسنفصل ذلك فما يأتي: 

 الغايات واألهداف والملمح 8-1
اهج التعليمية من خالل وثيقة المنهاج تضع هدفا لها إعطاء قيمة للموارد البشرية وترقيتها باعتماد المن

مقاربات تفضل التنمية الكلية للمتعلم وتعزيز استقالليته وكذا اكتساب كفاءات متينة ودائمة وقد تمت 
التطرق إلى تعلم  اإلشارة إلى أسلوب حل المشكالت في عرض المناهج لألهداف التعليمية حيث تم

المالحظة والتحليل واالستدالل وحل المشكالت وفهم العالم الحي والجامد وكذا السيرورة التكنولوجية للصنع 
(، كما يهدف المنهاج الجزائري إلى تحقيق كفاءات ذات طابع فكري 3-0أ، 0211واإلنتاج )وزارة التربية، 

 ( 10أ، ص 0211)وزارة التربية، للمتعلم من خالل اعتنائه بحل مشكالت تناسب سنه 
وقد ورد بشكل جلي وواضح إشارة المنهاج إلى حل المشكالت من خالل تأكيده على تنمية السلوك 
الموافق للقيم الوطنية والتحكم في المفاهيم اإلجرائية واستراتيجية حل المشكالت وممارسة الروح النقدية 

لومات واإلتصال، وتمت اإلشارة إلى مصطلح الملمح في والمساعي العلمية والتحكم في تكنولوجيات المع
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سياق مخرجات العملية التعليمية باإلشارة إلى التحكم في حل المشكالت كملمح تخرج تالميذ مرحلة 
 (9ب، 0211المتوسط  )وزارة التربية، 

في  ومن حيث المواد الدراسية نجد اإلشارة إلى أسلوب حل المشكالت عن تقديم المواد ومساهمتها
تحقيق ملمح التخرج فقد ورد في تقديم مادة العلوم الطبيعية مثال ترسيخ المواقف الموضوعية الدائمة وتساهم 
في تطوير كفاءات تعد حلوال لوضعيات مشكلة ذات داللة في مدرسة تهيئهم لمواجهة مشكالت في حياتهم 

د في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ( وكذلك نج3و، 0211الخاصة واالجتماعية )وزارة التربية الوطنية، 
في نموذج مخطط إجراء التعلمات في سياق الحديث عن الكفاءة الختامية المستهدفة التي تمثل ملمح 

، الوطنية التخرج إلى الوضعية المشكلة االنطالقة وحلها إلى وضعيات مشكلة تقويمية مرحلية )وزارة التربية
 مشكالت حياتية مماثلة وتوفر االستعداد لمواجهتها. ( تهيء الفرد إلى حل2ز، 0211

وكذلك في منهاج الرياضيات يشير الى سلوك حل المشكالت من خالل جدول الكفاءات العرضية 
المستهدفة لتجنيده للوضعيات المقدمة واشار كذلك الى االستفادة من الرياضيات في اكتساب ادوات جديدة 

 (9هـ، 0211، الوطنية ي. )وزارة التربيةلحل المشكالت مثل التناظر المحور 
 المحتويات واالنشطة 8-2

عن االهداف التي يضعها المختصون في علوم التربية في بداية كل منهج تتطلب معلومات ومعارف 
مختلفة حسب نوع المهارة او القدرة التي تحقق كل منهما، ومن هنا يختار المختصون ما يسمى بالمحتوى 

المنهجية( ولترجمة األهداف والمحتوى إلى مهارات محسوسة يتجه المربون إلى اختيار )أي المعرفة 
وتطوير أنشطة وخبراته، ولعل من أهم الطرق الكتساب كفايات التعلم لدى التالميذ سلوك حل المشكالت 

لى حيث نجد المنهاج الجزائري قد أشار في معرض الحديث عن الوظيفة التعليمية التربوية للمدرسة إ
ضرورة توفير للمتعلمين إمكانية اكتساب مستوى جيد من الثقافة العامة، والمعارف النظرية والتطبيقية 

(، كما جاء في سياق الحديث عن 3أ، 0211الكافية لالندماج في مجتمع المعرفة )وزارة التربية الوطنية، 
ين مواطنين يتحلون بروح المبادرة التنشئة االجتماعية كوظيفة المدرسة في المنهاج الجزائري أهمية "تكو 

 التأهيل( وقد ورد أيضا في ذات المنهج من خالل الحديث عن 3أ، 0211)وزارة التربية الوطنية، واالبتكار 
كعامل مهم تضطلع به المدرسة الجزائرية أهمية "استثمار المعارف والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين 

حل المشكالت التي يمكن أن تعرض للمتعلم  )وزارة التربية الوطنية، استثمارا عمليا ينم عن قدرة في 
 (.3أ، 0211
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واكد المنهاج الجزائري أن المعارف ومحتويات البرامج ال تشكل غاية في حد ذاتها ولكنها تستعمل 
خاصة لصفتها النفعية كمورد أو كأداة لكونها من مركبات الكفاءة التي تشكل من خالل موقف تعليمي 

اسب مع إمكانات المتعلم وقدراته العقلية واالكاديمية يتضمن المفاهيم والمهارات المستوحاة من المادة يتن
المدرسة وفي معرض الحديث عن مركبات الكفاءة الختامية إبراز أهداف التعلم القابلة للتحقيق أشار 

تي تمكن من حل المشكالت المنهاج الجزائري إلى مضامين المادة كموارد في خدمة الكفاءة الختامية ال
 (2أ، 0211)وضعية مشكلة إدماجية( )وزارة التربية الوطنية، 

وخالل التطرق إلى ميدان المعارف في المنهاج أكد المختصون أنه في نهاية مرحلة التعليم المتوسط 
يكون في مقدور التلميذ وفق مستواه وسنه التحكم في المبادئ الرياضية واستخدامها في حل وضعيات 

 ( 13أ، 0211مشكلة ذات داللة  )وزارة التربية الوطنية، 
التربية أن المنهاج يتبنى الطرائق النشطة لتحقيق االهداف المتوخاة ويالحظ المختصون في علوم 

وجعل المتعلم يمارس نشاطه التعلمي ضمن مسارات تدفعه إلى المبادرة الحرة التي تمكنه من المالحظة 
والمعالجة واالبتكار ويتعزز استخدام الطرائق النشطة باعتماد بيداغوجيا المشروع وحل المشكالت  )وزارة 

 ( 15، 0213ربية الوطنية، الت
حيث يرى المنهاج في بيداغوجيا المشروع رافد من روافد تدعيم وادماج الكفاءات القاعدية المحددة 
والكفاءات الختامية باعتبار المشروع جملة من المهام يؤديها المتعلم لتفعيل مكتسباته وترسيخها وتجنيد 

 ( 15، 0213تربية الوطنية، مهاراته في مواجهة الوضعيات المشكلة )وزارة ال
كأن يقوم المتعلم بمشروع دارة كهربائية يحل من خالله مشكالت تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية 

 (12ز، 0211البسيطة محترما في ذلك قواعد األمن الكهربائي  )وزارة التربية الوطنية، 
منهاج الرياضيات للتعليم المتوسط وكذلك يمكن للباحثين في علوم التربية أم يالحظوا بجالء كيف أن 

تمنح مكانة أساسية لحل المشكالت وتؤكد بالخصوص على اهمية هذه االخيرة في اكتساب المعارف 
والكفاءات المستهدفة في المادة، االمر الذي يترجم ميدانيا في هيكلة النشاط الرياضي المتعلم حول حل 

نشاطات عديدة كلها تستند على استدالل التلميذ  المشكالت، حيث يغطي حل المشكالت في الرياضيات 
 (99ه، 0211)وزارة التربية الوطنية، 

حيث يؤكد منهاج الرياضيات أن حل المشكالت يفضي باألساس إلى بناء معارف جديدة أو توسيع 
معنى هذه المعارف والعمل على التحكم فيها، كما يعتبر وسيلة هامة لتدريب التلميذ على سلوك البحث 

 (91ه، 0211اكسابهم كفاءات منهجية  )وزارة التربية الوطنية، و 
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 الوسط المدرسي 8-3
يعد الوسط المدرسي من اكثر االماكن التي يقضي فيها المتعلم أغلب فترات وقتهن وبالتالي يتفاعل 
 مع مختلف أطرافه ومثيراته، فال شك أن اهمية الوسط المدرسي للمتعلم يجعل المناهج التربوية تولي
اهتماما لهذا الفضاء الذي يتواجد فيه التالميذ واألساتذة واإلدارة المدرسية ويشمل العالقات بين الطلبة 

لذلك  وتأكيداوزمالئهم والمعلمين وزمالئهم والطلبة والمعلمين واإلدارة والموارد واالبنية والمرافق المدرسية، 
ة االجتماعية للمدرسة يورد أن تحضير التالميذ نجد المنهاج الجزائري في معرض الحديث عن وظيفة التنشئ

 ( 3أ، 0211للحياة في المجتمع يتم بتعليمهم قواعد العيش مع الغير )وزارة التربية الوطنية، 
حيث يشير المنهاج في موضع آخر إلى ضرورة التكيف بصفة دائمة مع تطور المهن والتغييرات 

للمدرسة )وزارة التربية  التأهيلرض الحديث عن وظيفة االقتصادية والعلمية والتكنولوجية وهذا في مع
( الذي بمقتضاه يستطيع المتعلم أن يواجه مشكالت البيئية ويحلها ولعل من أهم 3أ، 0211الوطنية، 

الجوانب التي يعرض لها المنهاج الجزائري للمرحلة المتوسطة الجانب االخالقي الواجب اكسابه للمتعلم 
العمل الدقيق الناجح للتلميذ من خالل تثمين الجهد واحترام الوقت  طرائق حيث يرى أنه يمكن اكساب

خر من المنهاج وفي سياق آاالهمية بمكان حيث نجد في موضع  واآلجال والبيئة وهذه األخيرة تعتبر من
اعتماد المنهاج على النظرية المعرفية التي تنظر للتعلم على انه  باألهدافاستدراك نقائص المقاربة 

 ( 9أ، 0211ارات معرفية داخلية تمكن المتعلم من التفاعل مع بيئته )وزارة التربية الوطنية، مس
يمكن أن نتبين من ذلك أن المنهاج يهدف إلى تمكين المتعلم من خالل تفاعله االيجابي مع البيئة ف

 تحقيق القدرة على حل مشكالته ذات الصلة.  
الحديث عن الكفاءات العرضية التي يهدف إليها  على غرار ما سبق نجد ان المنهاج في معرض

برنامج مرحلة التعليم المتوسط، ورد في الكفاءات ذات الطابع االجتماعي وذلك على الصعيد الجماعي أن 
على المتعلم أن يهتم بمحيطه القريب )الحي، القرية، المدينة(، ويساهم في تنظيم النشاطات الكبرى تقام 

 محيطه القريب.ويشارك في حماية نوعية 
ومن جانب آخر يدعو المنهاج إلى تنمية قدرات التالميذ الضرورية لإلندماج االجتماعي الناجح بما 
يمكنهم من مواجهة الحياة في إشارة واضحة إلى سلوك حل المشكالت ذات الطابع البيئي حيث على 

لى المحيط والنظافة والصحة المدرسة أن تولي عناية بتكليف من المجتمع لمواضيع البيئة والمحافظة ع
 (19أ، 0211)وزارة التربية الوطنية، 
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لى ضرورته وهذا يقدم الدليل عن االهتمام عكما ان المنهاج يعلي في محتواه مفهوم التشارك ويؤكد 
الذي يوليه المنهاج الدراسي للمشاكل االجتماعية وخاصة ذات الطابع العالئقي ويربط بين المدرسة والحياة 

(  في إشارة واضحة إلى ضرورة تمكين التلميذ مع محيطه االجتماعي 19أ، 0211وزارة التربية الوطنية، )
بما يتيح له القدرة على مواجهة المشكالت في الوسط المدرسي التي تتعلق بالتواصل والصحة والنظافة 

 يندرج تحتها: وغيرها، حيث نجد ان المنهاج يفرد محاور كاملة في التربية المتعلقة بالبيئة
 المحافظة على سالمة الوسط المعيشي ومكافحة التلوث من خالل حل مشكالته.-
 حماية الثروة الحيوانية والنباتية.-
 المناخ ومكافحة التصحر.-

ومن خالل إثارة مشكالت من واقع المتعلم المعيش سيولد لديه الرغبة في حلها باستخدام الوسائل 
 ( 15، 0213بات المتعلم المدرسية بالحياة )وزارة التربية الوطنية، الالزمة باالعتماد على مكتس

ولعل ما ورد في منهاج مادة العلوم الطبيعية يؤكد ما سبق من خالل ما اورده في سياق الحديث عن 
مادة العلوم الطبيعية والحياة ومدى مساهمتها في تحقيق ملمح التخرج لدى المتعلم حيث تسمح له بفهم 

البيولوجية والبيئة وتحليل الظواهر الطبيعية من خالل بناء مجموعة متكاملة من المفاهيم  أولى للذات
المسار المدرسي المتواصل الذي يزود المتعلمين بالمفاتيح الضرورية للمرور التدريجي  امتدادالعلمية على 

تعلقة بالتفكير العلمي إلى مستوى أعلى من الفهم الفكري والعلمي للمحيط بهم حيث تنمي فيهم الصفات الم
والفضول الفكري واالستدالل والتبرير العلمي المفضي لحل المشكالت وتسهم في تطوير كفاءات تعد حلوال 
لوضعيات مشكلة ذات داللة في المدرسة تهيئهم لمجابهة مشكالت في حياتهم الخاصة واالجتماعية  )وزارة 

ة من منهج علوم الطبيعة والحياة لسلوك حل ( وهذا يعد إشارة واضح3و، 0211التربية الوطنية، 
 المشكالت التي تعترض المتعلم في بيئته.

 الوسائل التعليمية 8-4
إن اهمية الوسائل التعليمية التي تتماشى مه طبيعة األنشطة تم تناولها في المنهاج بشكل توصيات 

العلمية كأدوات مساعدة لحل تربوية عامة واقتراح مدونة الوسائل التي يحتاجها االستاذ في االنشطة 
 وضعيات مشكلة يمكن أن تعرض على التلميذ في سياق بناء كفاءات ختامية.

وفي ذات السياق نجد المنهاج في معرض الحديث عن الكفاءات ذات الطابع التواصلي في نهاية 
م والغتصال لتبليغ التعليم المتوسط أن التلميذ  يكون في مقدوره وفق مستواه وسنه أن يستعمل وسائل اإلعال

(  وعلى ذات المنوال يرى المنهاج أن التلميذ يتعين 13أ، 0211)وزارة التربية الوطنية،  واستقبالهاالرسائل 
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عليه أن يستغل موارد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للبحث عن المعلومة والتواصل مع أقرانه )وزارة التربية 
مكانية استغالل هذه الموارد للبحث عن المعلومة بما يساعد ( ولعلها إشارة على إ12أ، 0211الوطنية، 

على تنمية مهارات المتعلم ليتمكن من حل مشكالته، وفي سياق آخر جاء في المنهاج أن الوسائل التعليمية 
هي عبارة عن وسائط يستخدمها االستاذ لتحقيق الكفاءات المستهدفة التي من بينها القدرة على حل 

 ك من خالل أمرين:المشكالت ويتم ذل
 كفاية المادة العلمية التي تقدمها الوسائل -
 ( 31، 0213مناسبة المادة العلمية التي تقدمها الوسائل لخبرات التلميذ )وزارة التربية الوطنية،  -

وفي سياق آخر ورد في الوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات أن على التلميذ أن يتدرب على استعمال 
وسيلة اآللة الحاسبة كأداة تساعد على التفكير في معنى العمليات وكذلك بطرح إشكالية التقريب، كما انها 

ان هذه االداة يمكن ان يطرح  تجبر التالميذ على التفكير في اجراءات تسمح باكتشاف أخطاء تقريبية، كما
وهذا كله يرد في إطار سلوك حل المشكالت في هذه المادة  )وزارة التربية  ،استعمالها اشكالية تقدير

( وعلى نفس المنوال نجد وثيقة المنهاج في مادة التربية البدنية تؤكد على اهمية 3ه، 0211الوطنية، 
الفعل التربوي حيث ورد أن للعتاد الرياضي دورا هاما في تذليل الصعوبات التي لتحسين  كأدواتالوسائل 

تواجه العملية التعلمية وتؤدي إلى تحسين الفعل التربوي وتؤكد الوثيقة أن هذا االخير يمكن من خالل مادة 
من المجاالت.  التربية البدنية أن يضع تنافس حقيقي بين التالميذ بما يمكنهم من توسيع مدركاتهم في كثير

 ( 13د، 0211)وزارة التربية الوطنية، 
 طرق التدريس: 8-5

خاصة في االصالحات األخيرة من خالل  الجزائريتعتبر طرق التدريس من اهم مرتكزات المنهاج 
اعتماد طرق واستراتيجيات تدريسية حديثة تعمل على إثارة المتعلم من خالل وضعه أمام مواقف ومشكالت 

و موجود في الوثيقة الرئيسية لمناهج التعليم المتوسط حيث يؤكد على أن التعلم هو االنتقال جديدة وهذا ه
من مستوى معرفي وكفائي إلى مستوى اعلى بإضافة معلومات جديدة بمساعدة المعلم وذلك بواسطة 

عملية  نشاطات مناسبة وهي عملية تقتضي بناء الكفاءات وال يكتفي فيها بتلقي المعارف فقط، والتعلم
 مستمرة حتى يتمكن المتعلم من:

 التحم في المعارف والموارد )معارف، مهارات، سلوك( -
 تعلم كيفية تجنيدها لحل وضعية مشكلة معينة وادماجها في عائلة من الوضعيات. -
 الوضعية التعلمية هي وضعية مشكلة يعدها المدرس لتقديم تعلمات جديدة متنوعة ومتكاملة. -
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 تعلمية ابتدائية الكتساب المعارفوضعيات  -
 لتعلم االدماج والتمكن منه. دماجيةاوضعيات  -
أ، 0211)وزارة التربية الوطنية، وضعيات مشكلة ذات داللة ومركبة لبناء الكفاءة الختامية وتقييمها  -

02  ) 
عالجة ركز المنهاج على الوضعية المشكلة وضرورة تطبيقها في سير الدروس الفعلية اثناء الم

التدريسية من خالل االشارة إلى أن الوضعية المشكلة هي وضعية تعلمية أو لغز يطرح على التالميذ ال 
يمكن حله إال باستعمال تصور محدد بدقة أو اكتساب كفاءة لم يكن يمتلكها أب أنه يتمكن من تذليل 

دوات البيداغوجية المؤسسة على صعوبة وبهذا التقدم يتبنى الوضعية المشكلة على اعتبار انها أداة من اال
البناء الذاتي للمعارف وتتميز بانها شاملة ومركبة وذات داللة، كما حددت وثيقة المنهاج العام للمرحلة 

 المتوسطة متى يمكن اقتراح وضعية مشكلة؟ 
 في بداية المسار تكون بمثابة المحفز

اكتساب المعارف ومرحلة هيكلة  في قلب المسار بمثابة انطالق البحث ومرحلة التجريب ومرحلة
 المعارف ومرحلة بناء المفاهيم والنظريات

شهادي شرط أن تكون هذه المنهجية قد مورست من قبل  المسار تكون هي مرحلة التقييم اإلفي نهاية 
 حتى ال يضل التالميذ فنفضل بذلك وضعيات مشكلة إدماجية تمكن من تقييم اكتساب كفاءات كبرى.

 في هذه الوثيقة إلى كيفية بناء الوضعية المشكلة وذلك من خالل: كما تم التطرق
 إبراز التمثالت االولية -
 إرفاق كل وضعية مشكلة بمهمة غالبا ما تكون في مجموعات صغيرة -
 إدراج كل مهمة بتعليمة -
 تحديد مدة الحل -
 عدم إغفال األهداف المفاهيمية المستهدفة -
 الممكنة استعدادا ألي طارئتصور مسبق كل السيناريوهات  -
 صياغة فردية للتمثالت الجديدة -
 (  03-00أ، 0211مقارنة التمثالت االولية بالتمثالت الجديدة )وزارة التربية الوطنية،  -

ومن خالل الوثيقة المرافقة لمادة الرياضيات فقد تم التأكيد على حل المشكالت بان لها مكانة أساسية 
فهي تؤكد بالخصوص أهمية حل المشكالت في اكتساب المعارف والكفاءات النستهدفة في المادة األمر 



- 777 - 

 

حيث يغطي حل الذي ينتظر ان يترجم ميدانيا في هيكلة النشاط الرياضي للمتعلم حول المشكالت 
المشكالت في الرياضيات نشاطات عديدة كلها تستند على استدالل التلميذ هذه النشاطات التي غالبا ما 

 تكون متداخلة يمكن ترجمتها في الكفاءات التالية:
 قراءة وترجمة وتنظيم معطيات -
 الخوض في خطة بحث واستكشاف -
 حجة نتاجإلربط معارف مكتسبة وتقنيات وادوات مناسبة  -
 (92ه، 0211تبليغ حل المشكل بوسائل متنوعة ومناسبة )وزارة التربية الوطنية،  -

وتتعلق حل المشكالت كطريقة تدريس بمادة الرياضيات بشكل خاص من خالل مساعدتها في تحقيق 
تعتبر وسيلة هامة لتدريب التلميذ على سلوك البحث واكسابهم كفاءات منهجية مثل  ألنهااهداف المادة 

وضع تخمين وتجريب محاوالت ووضع فرضيات وتصور حلول واختبار صحتها والتبرير، وهناك انماط 
 البحث هدفه تعلم مفتوح تعليمية مختلفة: المشكل المفتوح وهو مشكل بأهدافمشكالت يمكن إرفاقها 

 أو ديدةج معرفة مشكلة وهي بناء المفاهيمية، وضعية التعلمات عن وهو مستقل منهجية كفاءات وتنصيب
 على التدريب تطبيق جديدة ومشكل معرفة بناء في لمعرفة ومكانتها  الشروع معنى جديد أو جديد جانب

 جديد سيٌاق في معرفة استثمار استعمال إعادة جديدة ومشكل معرفة بناء بعد جديدة معرفة معنى اكتساب
 مركب ومجال تطبيقها واخيرا مشكل معرفة معنى المعرفة وهذا إلثراء بناء فيه  تم الذي عن السياق مٌختلف

معارف. )وزارة التربية الوطنية،  عدة على العمل بعد واحد آن معارف في عدة وهو استعمال إدماج أو
 ( 91ه، 0211

وتستعمل مادة علوم الطبيعة والحياة طريقة حل المشكالت في التدريس وهذا ما اكدته الوثيقة المرافقة 
حياة عند شرح حل الوضعية المشكلة االنطالقية حيث يستوجب من المتعلم تجنيد لمادة علوم الطبيعة وال

وادماج مختلف الموارد التي تم ارساؤها سواء تلك المتعلقة بالبعد المفاهيمي )مصدر وتركيب االغذية، دور 
نيف األغذية االنزيمات في الجسم، الرواتب الغذائية والتوازن الغذائي( وتلك المتعلقة بالبعد المنهجي )تص

حسب المصدر والتركيب، الربط بين طبيعة الغذاء ودوره في العضوية والبعد القيمي )تبني القواعد السليمة 
( وهذا ما يتضمن التحقق وبناء الكفاءة المستهدفة وهناك كذلك 1و، 0211للتغذية( )وزارة التربية الوطنية، 

لوسائل التعليمية التي نستعملها في حل المشكالت الوضعية التقويمية وشبكة حل وتقويم الوضعية، اما ا
فهي دعامات تعليمية ونشاط تتم من خالله معالجة المشكلة واختبار الفرضيات بعد التعرف على نتائج 
التجربة أو النشاط المطبق أثناء سير الدرس ويظهر في الوثيقة المرافقة لمادة العلوم الفيزيائية في المشاريع 
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ضحة بشكل دقيق في جدول يحتوي على خطوات اإلنجاز واالنشطة ومن خالل استعمال التكنولوجية المو 
 (   11ز، 0211الدارة الكهربائية والمصباح المتوهج )وزارة التربية الوطنية، 

 التقويم  8-6
يعتبر التقويم التربوي عملية جد هامة للحكم على الفعل التربوي للمتعلم ومعرفة مدى تحقق األهداف 
التعليمية وتصحيح ومعالجة أخطاء المتعلمين وينقسم التقويم إلى ثالثة أقسام التقويم التشخيصي والتكويني 

تقويم التحكم في المعارف والتحصيلي او الختامي و تحديد معايير ومؤشرات التقويم التي تمكن من 
 (  15أ، 0211وتجنيدها لحل وضعيات )وزارة التربية الوطنية، 

ويشمل تقويم المعارف والمساعي ولتصرفات ويتطلب اعتماد بيداغوجيا الفوارق أي القدرة على تجنيد 
لطرق ولعل في الحسبان الفوارق للتالميذ وتمكنهم من النجاح بمختلف ا تأخذئل تعليم وتعلم متنوعة وسا

السبب الرئيس لوجود التقويم هو بغرض ضبط التعلمات وتعديلها وتوجيهها وتسهيل عملية تقدم التلميذ في 
تعلماته. اما التقويم اإلشهادي فإنه يهدف إلى تقديم حصيلة تطور الكفاءات الختامية المحددة في منهاج 

واالستراتيجية المستعملة لبلوغ الهدف  السنة أو المرحلة من جهة ويهتم من جهة أخرى بتقويم المسار
ن قمنا بتحليله وتفسيره باإلضافة إلى اعتبار النتائج كغاية في حد ذاتها فإنه ينظر إلى ما حققه  المنشود وا 
التلميذ في الفقرة المخصصة للتعلم من جهة وينظر بعين االستشراف لما يمكن أن يحققه من تقدم في هذه 

 ( 00أ، 0211التربية الوطنية، التعلمات مستقبال )وزارة 
وعلى مستوى المواد الدراسية فإن التقويم له مكانته االساسية في الوثائق التربوية حيث يجيب على 
التساؤالت في التقويم ماذا نقوم؟ لماذا نقوم؟ متى نقوم؟ كيف نقوم؟ بماذا نقوم؟ كيف نعالج؟ وتوجد مؤشرات 

 المجموعات.في كل سؤال من خالل معيار الترتيب في 
المشكلة  باألساسأما التقويم الموافق وأدواته فيركز على التقويم الكتابي والوضعية اإلدماجية التي هي 

يتطلب حلها مما جعل العالقة وثيقة بين التقويم وسلوك حل المشكالت في المنهاج وتقويم الوضعية 
ننا من الحكم على تقدم التلميذ في اإلدماجية من خالل شبكة تحليلية تحتوي على معايير ومؤشرات تمك

 ( 8و، 0211التعلمات في كل مقطع وكل فصل وكل سنة )وزارة التربية الوطنية، 
وهناك عالقة كبيرا جدا ايضا بين التقويم في حل المشكالت والتصورات المعرفية للتالميذ لذا يتطلب 

صورات؟ كيف نقومها؟ بماذا نقومها؟ من األستاذ تقويم التصورات من خالل شبكة تحتوي  لماذا نقوم الت
ومثال على تقويم التصورات في مادة علوم الطبيعة والحياة بان يعطي التالميذ تصوراتهم بخصوص كون 
األغذية متماثلة او غير متماثلة في التركيب مع محاوالت تبريرها ويوجه االستاذ المشاركة والتفاعل بغرض 
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اختبار التصورات الوجيهة بنشاطات تجريبية  تأتيي الخطوة االخيرة زعزعة التصورات غير الوجيهة منها وف
 (  وهذا ما يقود المتعلم إلى حل المشكلة.11و، 0211)وزارة التربية الوطنية، 

على الوثيقة المرافقة للتربية اإلسالمية نجد مكانة هامة للتقويم المرتبط  االطالعومن خالل 
ريف للوضعية التقويمية وتوضيح نموذج لوضعية إدماجية تقويمية بالوضعيات المشكلة من خالل تقديم تع

العربية والتربية المدنية  اللغةلالستئناس والمساعدة ومجاالت الموارد المتدرجة في سياق الوضعية وعي 
وتختتم بتقديم شبكة للتقويم تحتوي على المعايير المتمثلة في المالئمة واالنسجام واستخدام أدوات المادة 

 (  00ج، 0211إلبداع واإلتقان وكل معيار يقابله مجموعة من المؤشرات )وزارة التربية الوطنية، وا

 واملناهج الدراسية للتعلم  الدافعية -5
الدافعية هي عبارة عن الحاالت الداخلية أو الخارجية للعضوية التي تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق 
هدف أو غرض معين، وتحافظ على استمراريته حتى يتحقق ذلك الهدف، وللدافع إذن ثالثة وظائف 

          و توجيه السلوك نحو وجهة معينة دون أخرى والمحافظةأساسية وهي: تحريك وتنشيط السلوك 
          على استدامة السلوك ما مدام بقي اإلنسان مدفوعا، أو ما دام بقيت الحاجة قائمة. فالدوافع 
باإلضافة إلى أنها تحرك السلوك تعمل أيضا على المحافظة عليه نشطا حتى تشبع الحاجة.)توق وقطامي 

 (021 ،0223وعدس،
حيث كونها هدفا تربويا في ذاتها، فاستثارة دافعية وتتبدى أهمية الدافعية من الوجهة التربوية من 

تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية الطالب وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم 
وحركية خارج نطاق العمل المدرسي وفي حياتهم المستقبلية، وهي من األهداف التربوية الهامة التي ينشدها 

كما تتبدى أهمية الدافعية من الوجهة التعلمية من حيث كونها وسيلة يمكن استخدامها في  أي نظام تربوي.
سبيل انجاز أهداف تعليمية معينة على نحو فعال، وذلك من خالل اعتبارها أحد العوامل المحددة لقدرة 

ى بعض الطالب على التحصيل واإلنجاز، ألن الدافعية على عالقة بميول الطالب فتوجه انتباهه إل
النشاطات دون أخرى، وهي على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض المثيرات معززات تؤثر في سلوكه 

 (021، 0223 وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعال.)نشواتي،
ويعتبر دافع االنجاز من المتغيرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي، أو يبذل الطلبة الذين يتمتعون بدافع 

ع، جهدا أكبر في العمل المدرسي، ويثابرون لفترة أطول في حل واجباتهم الدراسية، ويكرسون إنجاز مرتف
 (90، 0222وقتا أطول للدراسة)رداد، 
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ويتأثر دافع اإلنجاز بميول الطلبة وحاجاتهم ورغباتهم، بفرص الشعور بالمنافسة والتحدي إلنجازاتهم، 
، 1558 في المستقبل)قطامي،ية ألداء واجبات مشابهة وتحصيلهم، وجهدهم التعليمي، ليصبحوا أكثر دافع

(. كما يتأثر دافع االنجاز بظروف التنشئة االجتماعية، حيث تنمو دافعية اإلنجاز بقوة لدى 131-132
الفرد الذي ينشأ في أسرة تكافئ النجاح، وتشجب الفشل، حيث بدا المختصون بعمليات المنهج في التفكير 

فه التالميذ من ناحية وما يمكن أن يكون ذا داللة بالنسبة لهم من ناحية أخرى، في مسألة ما يجب أن يعر 
ولقد تأثر البعض بهذا االتجاه لدرجة أنهم اعتبروا أن تدريس ما يود الفرد معرفته يؤدي إلى تعلم أفضل، 

لى الفرد وبالتالي يصبح فن التدريس هو معرفة المعلم للوقت المناسب للتشجيع والوقت لممارسة الضغط ع
 ( 58 ،1553والوقت المناسب لتركه لحاله.)اللقاني، 

 دور المعلم في تنمية الدافعية للتعلم: 9-1
يعد المعلم الوسيط التربوي المهم الذي يتفاعل مع الطلبة أطول ساعات يومهم، ولذلك يستطيع إحداث 

فاعال نشطا، مخططا، تغييرات وتعديالت في سلوكهم أكثر من أي شخص آخر، ويؤمل منه أن يكون 
منظما، مسهال، ومثيرا لدافعيتهم للتعلم، إال أن هناك بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المعلمين تسهم 
في تدني الدافعية لدى المتعلمين ومنها: عدم كشف المعلم عن استعدادات الطلبة للتعلم في كل خبرة 

غفاله تحدي د أنواع التعزيزات التي يستجيبون لها و اهمال نشاط يقدمها. وعدم تحديده لألهداف التعلمية وا 
الطلبة وحيويتهم وفاعليتهم وجمود وجفاف في غرفة الصف سواء بالنسبة للمظهر العام أو بالنسبة ألدارة 

 الصف. وغياب التفاعل بينه وبين طالبه.
التي تطابق  وكذلك تقليل بعض المعلمين من قيمة استجابات الطلبة، وتقييد المعلم باالستجابات

همال بعض المعلمين أساليب تعلم الطلبة المختلفة والمتباينة، وتعليمهم بأسلوب واحد فقط  أسلوبه فقط. وا 
 وعدم استخدام أسلوب االكتشاف وحل المشكالت وتفضيله أسلوب التلقين والحفظ. )توق وقطامي وعدس،

0223، 002- 008) 
نهم في تدني الدافعية للتعلم بين طالبه وذلك من كما يساهم بعض المعلمين عن قصد أو دون قصد م

خالل ما يلي: استخدام العالمات أسلوبا لعقاب الطالب مما يسبب تدني عالماتهم. واهمال المعلمين 
 استخدام األسئلة السابرة في الكشف عن حقيقة استيعاب الطالب لما يقدم إليهم.

مثل كراهية بعض المواد الدراسية او ارتباطها وكذلك اإلشراطات السلبية المرتبطة بالتعلم الصفي 
بإساءة أو عقاب أو خبرة فشل حادة. وعدم إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة االستقالل الذاتي واالعتماد على 
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أنفسهم في اختيار األنشطة وممارستها. وتشجيع ممارسات التبعية للمعلمين أحيانا والتركيز على االنصياع 
 ( 005 -008 ،0223 دس،خصية.)توق وقطامي وعوسحق الذات وطمس الش

وجاء في منهاج مرحلة التعليم المتوسط أن دور المعلم هو دليل للتلميذ في تعلمه ومخترع لوضعيات 
 (9 ،ب0211بيداغوجية مثيرة لفضول التلميذ وتدعوه لحب االكتشاف والتفكير. )وزارة التربية الوطنية، 

ذا عمل المعلم على مساعدة الطالب على رؤية أهمية المواد ويمكن تنمية الدافعية داخل الصف إ
 ووظائفهمالدراسية وقيمتها العملية، وأن نجاحهم في المواد الدراسية سيكون ذا أثر بالغ في مهنتهم 

ظهار المستقبلية ونجاحهم فيها. وربط المواد الدراسية الصفية باهتمامات الطالب وميولهم. للطالب  وا 
 الدراسية والرغبة في تعلم المزيد عنها. اهتمام خاص بالمادة

وكذلك تشجيع الطالب على تحديد أهداف تعلمية أكثر من تحديد أهداف أدائية وتبني أهداف صعبة 
وفيها قدر من التحدي ولكنها في الوقت ذاته يمكن تحقيقها. وأن يقارنوا أنفسهم بأنفسه وليس باآلخرين 

حرزه بغض النظر عن موقعه من اآلخرين. مع البعد قدر اإلمكان واهتمام كل طالب بمقدار التحسن الذي أ
دة والتغلب على من التنافس بين الطالب، وتشجيع الطالب على االستفادة من أخطائهم في تعلم أشياء جدي

 ( 021 ،0213، آخرونالفشل.) العتوم و 
لتطبيق مبدأ التعاون أما معلم العلوم، فإنه يستطيع ان يجعل من حصص المختبر أو المعمل مجاال 

، وتقدير جهود الجماعة، اآلخرينالجماعي بين الطالب، ذلك أن المبدأ الذي يشجعهم على احترام أراء 
وتحري الدقة في العمل ، ونبذ األنانية في التعامل، وتبادل الرأي والمشورة. كما يمكن للمعلم أيضا اإلشارة 

ما في مجال العلوم المختلفة، لم يكن إال نتيجة الجد والمثابرة إلى النجاح الذي العلماء العرب والمسلمين قدي
والتعاون والعمل المستمر، التي كانت تمثل دوافعهم لهم عملوا على تحقيقها فعال، وأن جابر بن حيان وا 
حسن البصري ونيوتن قد جعلوا من تحري الدقة، والتمسك بأصول العلم، واالجتهاد، دوافع لهم استثارتهم 

على تحقيقها في مجال الكيمياء والفيزياء، وأنه يمكن لطالب اليوم أن يقتدوا بها للوصول إلى المزيد  وعملوا
براهيم،  (183، 0213 من االكتشافات والتطورات الجديدة.) سعادة وا 

وقد ورد في منهاج التعليم المتوسط أن النشاط الصفي يكون من التلميذ إنطالقا من وضعيات مشكلة، 
بيداغوجية وهذا من شأنه ان يدفع الطالب للمشاركة بقوة في األنشطة المختلفة النها تستجيب  ومن مشاريع

)وزارة التربية الوطنية،  لتطلعاتهم وتوافق ميولهم ورغباتهم يكون فيها غدارة الوقت وتحمل المسؤولية.
 (9 ،ب0211
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 تنمية الدافعية في المناهج 9-2
المتعددة حول زيادة الدافعية من خالل استخدام أسلوب نستطيع أن نستخلص من وجهات النظر 

األسئلة والمناقشة بدال من تقديم المعلومات الجاهزة والتركيز على التعلم الذاتي واالكتشاف والسماح 
لألطفال بارتكاب األخطاء أثناء ممارسة التعلم، ألن ذلك من الشروط الجوهرية لإلكتشاف وعلينا أن نعد 

الب الفكري. وتوفير جو تسوده المحبة واأللفة والديمقراطية وتنمية االنتماء والتقبل ذلك ضمن نشاط الط
واالحترام بين الطالب وعدم اللجوء إلى أسلوب التهكم وتوظيف اللعب في التعلم وربط عملية التعلم بالميول 

المختلفة داخل وخارج  ألنه كلما زاد الميل زادت الدافعية وتحصيل المعرفة مع استخدام الوسائل التعليمية
 المدرسة. و تنويع أساليب التدريس.

وكذلك المساهمة في بناء تقدير الذات لدى الطالب عن طريق إشباعها بالوسائل الممكنة مع االبتعاد  
ذا كان السبب وراء ذلك هو اعتقادهم  عن التجريح والهدم وتحديد األسباب التي يعزو الطالب فشلهم لها، وا 

ل ودورهما الفاعل و ولين عن نتائج أعمالهم فينبغي هنا تعريفهم بأهمية العمل والجهد المبذبأنهم غير مسؤ 
 ( 193، 0213حتى ينعكس هذا على دافعيتهم ويعمل على تنميتها. )العناني، 

ولهذا اهتم واضعو المناهج وكذا منفذوه بالدافعية اهتماما كبيرا، فال بد أن يراعي المنهج كيف تستثار 
لطالب من خالل األنشطة المختلفة الواجب تضمينها في المناهج الدراسية، ومن خالل دافعية ا

 (122 ،0210استراتيجيات تدريس متنوعة تهتم بإظهارها تلك المناهج.)محمد،
واقترح بعض التربويين بعض األساليب التي تعزز دافعية إنجاز الطلبة، منها: إبالغهم بالموضوع 

ضيح أهدافه، لفت انتباههم، للموقف  التعليمي، لألدلة، والبراهين المعززة له، المراد دراسته مسبقا، وتو 
إحداث تغييرات في الظروف المادية للموقف التعليمي بما يالءم األنشطة التعليمية المخططة وبما يمكنهم 

وخلق بيئة  من إشباع حاجاتهم المعرفية واالدراكية، ويشيع بينهم جوًا من المرح والطمأنينة وعدم القلق،
تعليمية مناسبة، إثارة الدهشة من خالل االستثارة الصادمة، بما يلجأ إليه المعلم من مثيرات تترك في نفس 
الطلبة أثرا صادما، وتضعهم في موقف الحائر المتسائل، مما يحرك ويحفز فضولهم، ويدفعهم لخفض 

 (   39، 1553 مستوى توترهم النفسي. )قطامي،
أن يوظف المقترحات السابقة في عملية التعليم ألن الدافعية تؤثر بشدة فيها فهي ينبغي على المعلم 

 حتى يتحقق الهدف التعليمي. استمراريتهتستثير السلوك التعليمي وتوجهه وتحافظ على 
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يمكن في ضوء التفسيرات المتنوعة التي تناولت طبيعة الدافعية، استنتاج بعض الموجهات والمبادئ 
استثارة دافعية الطالب وتعزيزها، وتؤدي بالتالي إلى تحسين أدائهم التحصيلي، وفيما يلي التي تساهم في 
 أهم هذه المبادئ:

يؤكد معظم تفسيرا الدافعية ضرورة توافر بعض القوى التي  استثارة اهتمامات الطالب وتوجيهها:  -
طباقه على أي نشاط آخر، األمر تستثير نشاط الفرد وتوجه سلوكه. وهذا ينطبق على النشاطات التعلمية ان

بإنجاز األهداف  الكفيلةالذي يجعل مسألة استثارة انتباه الطالب واهتماماتهم وتوجيه نشاطهم نحو السبل 
المرغوب فيها، أولى مهام المعلم، ويمكن إنجاز هذه المهمة باستخدام مثيرات أو وسائل لفظية وغير لفظية، 

ه انتباهه إلى الموضوعات أو الحوادث موضوع التعلم، فالتأكيد تخاطب حواس الطالب المختلفة، وتوج
، واالستفادة من خصائص المثيرات لالنتباهاللفظي على بعض الحقائق، واستخدام تعبيرات معينة مثيرة 

البيئية، كالحركة والحجم واللون والتباين، وهي من الوسائل التي تسهل على المعلم أمر استقطاب انتباه 
يهه، كما تستثير دافع حب االستطالع عند هؤالء الطالب، والذي يتبدى عموما في إمعان طالبه وتوج

 التعلمي. -إلى ما هو جديد في الوضع التعليمي واالنتباهالنظر، واإلنصات 
انتباه الطالب واهتماماتهم وحب االستطالع لديهم، يمكن للمعلم أن يبدأ نشاطه التعليمي  والستثارة  

بقصة أو حادثة مثيرة، أو بوصف وضع ينطوي على شيء غير مألوف، أو بطرح مشكلة تتحدى تفكير 
م على تركيز الطالب وتأسر اهتماماتهم، بحيث تجبرهم على التخلي عن المشتتات التي قد تعوق قدرته

االنتباه، ويستحسن أن تكون هذه النشاطات األولية على عالقة وثيقة بالمادة الدراسية موضوع اإلهتمام، 
ومناسبة لخصائص الطالب ذات العالقة بالتحصيل، كالخبرات السابقة ومستوى التحصيل والقدرات 

 (015، 1555ومستوى النمو...الخ. )نشواتي، 
تبين لدى عرض بعض نظريات الدافعية، أن حاجات الفرد    لإلنجاز والنجاح:استثارة حاجات الطالب  -

لإلنجاز والنجاح، ومتوافرة لدى جميع األفراد ولكن بمستويات متباينة، وقد ال يبلغ مستوى هذه الحاجات 
 عند بعض الطالب، لسبب أو آلخر، حدا يمكنهم من صياغة أهدافهم وبذل الجهود الالزمة لتحقيقها، لذلك
يترتب على المعلم توجيه انتباه خاص لمثل هؤالء الطالب، وبخاصة عندما يظهرون سلوكا يدل على عدم 
رغبتهم في أداء أعمالهم المدرسية. إن تكليف الطالب ذي الحاجة المنخفضة لإلنجاز والنجاح، بمهام سهلة 

لمترتبة عن الفشل، يمكن أن نسبيا، يضمن نجاحه فيها، واإلقالل من قيمة النتائج غير المرغوب فيها وا
يؤديا إلى استثارة حاجة هذا الطالب لإلنجاز، وزيادة مستوى رغبته في النجاح، ألن النجاح يمكنه من الثقة 
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بنقسه وقدراته، ويجنبه حاالت القلق الناجمة عن الخوف من الفشل، ويعزز نشاطاته األكاديمية المستقبلية. 
 (002، 1555)نشواتي، 

تشير بعض النظريات المعرفية في الدافعية، إلى أن  من صياغة أهدافهم وتحقيقها: تمكين الطالب-
سلوك الفرد محدد جزئيا بالتوقعات واألهداف التي ينوي انجازها في مرحلة مستقبلية. وتتباين ديمومة الفترة 

ه، الرتباطها بأهداف الزمنية الالزمة إلنجاز هذه األهداف بتباين األهداف ذاتها، فقد تكون هذه الفترة طويل
بعيدة المدى تتعلق بالمستقبل التعليمي والمهني للطالب، وقد تكون قصير جدا، الرتباطها بأهداف قريبة 
 المدى، تتعلق بنشاط تحصيلي راهن، كالتمكن من مادة دراسية أو وحدة دراسية معينة. ولما كانت األهداف

لمعلم ومهامه، فسيترتب عليه مساعدة طالبه على التعليمية قريبة المدى، على عالقة مباشرة بعمل ا
صياغة أهدافهم وتحقيقها، وبخاصة في مراحل التعليم األولى، بحيث يتمكنون تدريجيا من إنجاز هذه 

 المهمة بأنفسهم في المستقبل.
ويستطيع المعلم تمكين طالبه من صياغة أهدافهم بإتباع العديد من النشاطات، كتدريب الطالب   

على تحديد أهدافهم التعليمية وصياغتهم بلغتهم الخاصة، ومناقشتها معهم، ومساعدتهم على اختيار 
جب لتباعها لدى األهداف التي يقرون بقدرتهم على إنجازها، وعلى تحديد االستراتيجيات المناسبة التي ي

محاولة تحقيقها. إن معرفة المعلم ببعض خصائص طالبه، كمستوى النمو، والتحصيل السابق، والقدرة على 
األهداف التعليمية من استعدادات وقدرات وجهود، وتساعد المعلم  تتطلبالتعلم، ومستوى الطموح، وبما 

ساب استراتيجيات وضع األهداف، وبناء على أداء تلك النشاطات على نحو فعال، وتمكن طالبه من اكت
 (001، 1555الخطط الالزمة إلنجازها. )نشواتي، 

والسلوكية أهمية دور التعزيز في التعلم،  االرتباطيةتؤكد النظريات    استخدام برامج تعزيز مناسبة: -
تعليمية أشكاال وعلى قدرته على استثارة دافعية المتعلم وتوجيه نشاطاته، ويأخذ التعزيز في األوضاع ال

متنوعة، كاإلثابة المادية، والعالمات المدرسية، والنشاطات الترويحية، كما قد يأخذ يعض أشكال التغذية 
الراجعة، كالتغذية الراجعة اإلعالمية أو التصحيحية، ويستطيع المعلم في ضوء معرفته بطبيعة عمليات 

عزيز مناسبة، تستثير دافعية الطالب التحصيلية، التعزيز، واستراتيجيات استخدام المعززات، وضع برامج ت
 (001، 1555وتعزز رغباتهم في النجاح. )نشواتي، 

تشير النظرية االنسانية في الدافعية إلى ضرورة إشباع بعض    توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق: -
ت، للتمكن من اشباع الحاجات السيكولوجية األساسية، كاألمن وتكوين الصداقات والتقبل واحترام الذا

حاجات المعرفة والفهم وتحقيق الذات، لذلك فقد يؤدي الفشل في اشباع تلك الحاجات األساسية، إلى إعاقة 
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مكاناته على النحو المرغوب فيه، األمر الذي  حاجات الطالب إلى اإلنجاز والتحصيل وتحقيق قدراته وا 
لكفيلة بإشباع حاجات الطالب لألمن واالنتماء يفرض على المعلم بناء مناخ صفي تتوافر فيه الشروط ا

عوامل تهديدية تثير قلق الطالب ومخاوفهم، فالتنافس الشديد الذي يسود معظم  واحترام الذات، واستبعاد أية
النظم المدرسية، والتأكيد المتطرف على أهمية النجاح، وترتيب الدرجات في ضوء معايير خارجية، 

على الفشل، هي من العوامل الحاسمة التي تستثير قلق الطالب ومخاوفهم،  المترتبةوالعقوبات الشديدة 
وتؤدي بالتالي إلى إحباط دافعيتهم وفشلهم. إن كمية معينة من القلق، قد تبدو ضرورية لحفز الطالب 
وحثهم على تكريس جهودهم القصوى، غير أن تجاوز هذه الكمية قد يؤدي إلى النتائج المضادة. )نشواتي، 

1555، 003 ) 
 تنمية الدافعية للتعلم في المناهج المدرسية الجزائرية : 9-3

 23-28لقد جاء في وثيقة '' اإلطار العام لمناهج التعليم المتوسط ''  أن القانون التوجيهي رقم   
، حد د للمدرسة الجزائرية عدد من الغايات منها في مجال التربية : ترسيخ  0228يناير  03المؤر خ في 

ية الجزائرية والتكوين على المواطنة والتفتح واالندماج في الحركة التطورية العالمية وتأكيد على مبدأ الشخص
مقاربات تفضل التنمية الكم ية »ديمقراطية التعليم ثم إعطاء قيمة للموارد البشرية وترقيتها  وذلك باعتماد 

وفي إطار هذه الغايات الكبرى حدد «. ةللمتعلم  واستقالليته، وكذا اكتساب كفاءات وجيهة متينة ودائم
القانون المشار إليه سابقا ثالث وظائف للمدرسة الجزائرية وهي : الوظيفة التعليمية والتربوية ووظيفة 

 . يةلالتأهيالتنشئة االجتماعية ثم والوظيفة 
عية يحقق أما الوظيفة التعليمية التربوية للمدرسة لقد أكدت على ضمان لكل التالميذ تعليما ذا نو 

 العدالة واالزدهار الكلي المنسجم والمتزن للشخصية.
 أما في مجال التنشئة االجتماعية فإنها تهدف إلى تكوين مواطنين يتحلون بالمبادرة واالبتكار.  

أما في مجال التأهيل فلقد أكدت المناهج المدرسية على التأكيد على التكيف بصفة دائمة مع تطور 
 ( 3-0 ،أ0211قتصادية والعلمية والتكنولوجية.) وزارة التربية الوطنية، المهن والتغيرات اال

وهذه الغايات واالهداف ووظائف المدرسة تجهلها لصيقة بالمتعلم وتثير دافعيته ألنها تراعي اهتماماته 
 وتطلعاته وتشبع حاجاته المتعددة. 

كما أكدت الوثيقة السابقة عند الحديث عن الجانب الفلسفي للمنهاج على أهمية االنسجام الخاص  
بالمادة الدراسية أن يوفق بين مراحل النمو النفسي للمتعلم، مع األخذ في الحسبان تصوراته )تمثالته( كما 

 ندركها في حالها األنية لمعرفنا.
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م المقاربة بالكفاءات المستوحاة من النظرية المعرفية والبنيوية ولقد ركزت المناهج الجديدة على مفهو    
والبنيوية االجتماعية، فإذا كانت النظرية المعرفية تنظر إلى التعل م على أنه مسارات معرفية داخلية تمكن 

تكمن المتعلم من التفاعل مع بيئته، فإن النظرية البنيوية االجتماعية لفيجوتسكي تقدم االستراتيجيات التي 
المتعلم من بناء معارفه في وضعيات متفاعلة وذات داللة، وتتيح له فرصة تقديم مساهمته في مجموعة من 

 أقرانه. أما البنيوية فتؤكد على بناء المعارف.  
  ومن أهم خصائص المقاربة بالكفاءات أنها تفضل منطق التعلم  الذي يركز على التلميذ وردود  

مشكلة على منطق التعليم الذي يعتمد على تحصيل المعارف والمعلومات  أفعاله في مواجهة وضعيات
 ( 1، أ0211فقط. .) وزارة التربية الوطنية، 

تنطلق منه ومن حاجاته ومن أهم  ألنهاهذه المقاربة النظرية تجعل المتعلم في بؤرة االهتمام 
لتي تعني تلك القيم والمواقف المصطلحات التي جاءت بها المقاربة بالكفاءات هي الكفاءة العرضية وا

والمساعي الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف المعارف والمهارات والقيم التي نسعى إلى تنميتها، وكلما 
كان توظيف الكفاءات العرضية وتحويلها إلى مختلف المواد أكثر، كان نموها أكبر، كما أن الربط بين 

م في فك عزلة المادة وفي تدعيم نشاطات اإلدماج. ويشكل اختيار كفاءات المادة والكفاءات العرضية يساه
القيم والعمل بها أول مصدر لتوجيه المنظومة التربوية وغاياتها وطبيعة المنهاج، واختيار المضامين 

 (11، أ0211التعليمية ومنهجيات التعل م. )وزارة التربية الوطنية،
لشامل للتالميذ في نهاية التعليم األساسي في عدد من كما يبرز المنهاج الدراسي الجزائري الملمح ا

األهداف والتي من بينها : تنمية احساس التالميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال واالبداع وروح 
النقد لديهم والعمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما، وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية 

 (11 ،أ0211ل. )وزارة التربية الوطنية،مبادرة لديهم، وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحم  وتشجيع روح ال
في ميدان تكوين الشخصية: فإن المنهاج المدرسي الجزائري ركز على ترسيخ مفهوم القيم الوطنية 

مبنية على  والتي منها: يشارك في الحياة اليومية للجماعة )أقرانه، قسمه، أسرته، حي يه(، ويقوم بأدوار
المسؤولية والتضامن واحترام القواعد المشتركة. ويبادر إلى تحقيق هدف جماعي والمثابرة على ذلك. وهي 

 (12 ،أ0211من أبعاد الدافعية المسؤولية والمبادرة. )وزارة التربية الوطنية،
مارس ومن الكفاءات العرضية  يعبر عن رأيه)وجهة نظره( ويمارس فضوله وخياله وابتداعه وي

، واهتماماته وميوله. ويحب  انتماءاتهاستقالليته. و يتساءل عن دوره كراشد في المستقبل ويتساءل عن 
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ويتعلم روح االستقاللية. و يثابر. ويتواصل في مختلف  المبادرة، ويمارس مسؤولياته في مدرسته.
 (12 ،أ0211نية،والبناء.)وزارة التربية الوط لاالستماع المناسب والحوار المسؤو الوضعيات ب

 والكفاءاتللتحكم في المعارف  باإلضافةوكذلك في التقويم في المنهاج أن من دالئل النجاح: 
العرضية المكتسبة وتجنيدها ونوعية المعرف المكتسبة وقابلية نقل التعلمات وتحويلها جاءت تغير النظرة 

اغوجية مما يتيح للمتعلم تدارك نقائصه للخطأ والنظرة اإليجابية له وهو الذي يؤدي إلى المعالجة البيد
 (9، ب0211وتقوية نقاط ضعفه ونظرا إلتاحة الفرصة في المعالجة .)وزارة التربية الوطنية،

 خالصة الفصل 
كيف يمكن أن ننمي التفكير المركب بنمطيه التفكير االبتكاري والتفكير الناقد تناولنا في هذا الفصل 
الدراسي وسلوك حل المشكالت حيث تعرضنا إلى االستراتيجيات والطرق الكفيلة والدافعية للتعلم او اإلنجاز 

بذلك. وتعرضنا إلى عالقة هذه المتغيرات بالمنهاج التربوي لمرحلة التعليم المتوسط وقد خلصنا إلى أن 
هناك اهتمام بهذه المتغيرات على مستوى المنهاج الدراسي من ناحية األهداف والغايات والمحتويات 

االنشطة والطرق واالساليب والتقويم وهو المكان المناسب المتوفر لكل الناس لضمان تنمية هذه المتغيرات و 
 المهمة في حياة الفرد مستقبال.
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 متهيد
جمع الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة على قدر كبير من االهمية فحاولنا جمع اكبر قدر 
ممكن من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة التي هي التفكير المركب بنمطيه التفكير االبتكاري 
    والتفكير الناقد والدافعية للتعلم وسلوك حل المشكالت واخترنا الدراسات التي تجمع متغيرين على االقل

 اإلجراءاتاو متغيرات مشابهة، ونعرضها في هذا الفصل لنخلص إلى كيفية االستفادة منها من ناحية 
 المنهجية أو من ناحية النتائج مبدين مكانة الدراسة الحالية ضمنها.  

 الدراسات املتعلقة بالتفكري املركب -1
   (0212دراسة الشريدة وبشارة ) 1-1

 بن الحسين جامعة طلبة لدى ميدانية المتغيرات دراسة ببعض وعالقته المركب عنوان الدراسة "التفكير
الجنس،  من بكل عالقته وبيان المركب، التفكير عن الكشف إلى الدراسة هذه حيث هدفت  "طالل

 عينة بن طالل. وتكونت الحسين جامعة طلبة لدى الدراسي والمستوى والتخصص، التراكمي، والمعدل
    البكالوريوس. طلبة من وطالبة طالبا   (332) من الدراسة

بإعداد مقياس للتفكير المركب الذي المنهج الوصفي وقاما  الباحثان استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق
 حيث قاما بتطوير التأمليعرفاه من خالل ثالثة أبعاد هي التفكير االبتكاري والتفكير الناقد والتفكير 

 ،(2005) خريسات الثالث وهو التفكير التأملي فقد أخذاه من مقياس  البعد أما والثاني،  األول البعدين
  والثبات. الصدق دالالت من وتم التأكد

 وتحليل شافية، واختبار المعيارية واالنحرافات والمتوسطات الموزونة الحسابية المتوسطات واستخدمت
 :يأتي ما على الدراسة نتائج دلت الرباعي وقد التباين
 .شيوعا   المركب التفكير أنماط أكثر هو اإلبداعي التفكير نمط أن -
 القدرة في المستوى الدراسي أو التخصص، أو س،الجن لمتغيرات إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال -

 .المركب التفكير على
 ولصالح التفكير المركب، على القدرة في التراكمي المعدل لمتغير إحصائية داللة ذو أثر يوجد -

 .مرتفع مستوى من الطلبة
  .الجامعية المساقات تدريس في المتنوعة المركب التفكير مهارات تعليم الباحثان اقترح

 (0212دراسة قنوعه ) 1-0
التفكير المركب وعالقته بالتحصيل الدراسي عند تالميذ الرابعة متوسط" بدراسة بعنوان "الباحث قام 
لدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التفكير المركب وأبعاده والتحصيل الدراسي في المواد هدفت احيث 

  .المختلفة
المنهج الوصفي المناسب لهذه الدراسة واستخدم أدوات لجمع البيانات تتمثل في الباحث  ستخدماوعليه 

)الصدق  تحقق من الخصائص السيكومتريةعدة مقاييس و بطارية مقاييس التفكير المركب مكون من 
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تلميذ من تالميذ الرابعة متوسط  803المكونة من  العنقودية وجمع البيانات من العينة .والثبات( للمقاييس
 النتائج التالية: أهم  متوسطات مدينة الوادي. وتحصل على من
 .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير المركب والتحصيل الدراسي 
 .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي 
  التفكير الناقد والتحصيل الدراسي.توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 في مادة الرياضيات توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير المركب والتحصيل الدراسي 
 في مادة العلوم  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير المركب والتحصيل الدراسي

 الطبيعية.
توفير البيئة المدرسية المناسبة التي تشجع ممارسة تم اقتراح  وبناء على النتائج المتحصل عليها

مهارات التفكير المركب في القسم وخارجه مع تكاثف الجهود في ذلك بين األولياء واألساتذة واإلدارة 
تضمين المناهج التربوية تعليم التفكير المركب من خالل تكييف محتوى المواد الدراسية لما و  التربوية.

ممارسة بيداغوجيا الكفاءات واعتماد طرق تقويم تطبيقها واقعيا وتبني طرائق التدريس . و الهدفيخدم هذا 
 الحديثة والسعي لتطبيقها ميدانيا من أجل تعليم مهارات التفكير.

 (0212دراسة العساف ) 1-3
" في التحصيل ومهارات التفكير المركب في مبحث التربية RISKعنوانها: "أثر معالجة المعرفة "

الوطنية والمدنية لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر البرنامج 
" في التحصيل ومهارات التفكير RISK"التعليمي في مبحث التربية الوطنية والمدنية القائم على مبادئ 

 صف الثامن األساسي في األردن.المركب لدى طالب ال
طالبا واألخرى  00ة مكونة من يطالبا قسمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريب 30حيث قام باختيار 
" وهو برنامج في تعليم RISKطالبا وطبق على المجموعة التجريبية برنامج " 00ضابطة مكونة من 

 اليقظةفي التفكير الناقد ويركز على  Harnadek التفكير الناقد المطور عن البرنامج األجنبي لهارنادك
الذهنية واستثارة مهارات التحليل والتقييم واصدار األحكام وتنشيط عمليات التفكير  وأخذت منه مهارات 

 الجزء األول وهي المهارات الحياتية التي تحتوي ثالث أبواب:
 هارة المشكالت اليومية الباب األول: حل المشكالت اليومية ويستخدم مهارتي الحفز الذهني وم

الباب الثاني: مناقشات في شؤون الحياة اليومية ويشمل ثالث مهارات: مهارة تمييز المناقشات المؤيدة 
 ومهارة أسئلة المناقشات ومهارة تنفيذ المناقشات والمجادالت.

ناقشة الباب الثالث: خصائص المناقشات والمجادالت ويشمل اربع مهارات: مهارة التمييز بين الم
القوية والمناقشة الضعيفة ومهارة تأييد صاحب الحجة ومهارة تمييز إدراك االفتراضات ومهارة التمييز بين 

 الحقيقة والواقع. 
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وقد دمجت هذه المهارات في مبحث التربية الوطنية والمدنية. واستخدم الباحث أداتين هما اختبار 
نواع من التفكير وهي التفكير االبتكاري والتفكير تحصيلي ومقياس التفكير المركب الذي يحوي ثالث أ

 (0010الناقد والتفكير التأملي مأخوذ ومطور من مقياس الشريدة وبشارة )
وقد توصل الباحث بوجود أثر البرنامج التعليمي في مبحث التربية الوطنية والمدنية القائم على مبادئ 

"RISKب الصف الثامن األساسي في األردن. " في التحصيل ومهارات التفكير المركب لدى طال 
 والتفكري الدراسات املتعلقة بالدافعية -0

 (0222دراسة رضوان ) 0-1
الرابع"  حيث  الصف طالب لدى االبتكاري وعالقتهما بالتفكير الصفية والبيئة المعرفي عنوان: "الدافع

 الصفية )الرضا، البيئة وعوامل المعرفي الدافع من كل عالقة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 عينة مرونة، أصالة( لدى االبتكاري )طالقة، التفكير بقدرات التجانس(  الصعوبة، التنافس، االحتكاك،

 جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد الوصفي الباحث المنهج واستخدام األساسي الرابع الصف طلبة من
 محافظتي في الغوث وكالة مدارس في األساسي الرابع الصف طلبة
 من  %10بنسبة  طالب  000العينة  أفراد عدد وبلغ طالبا،  8693عددهم  والبالغ والشمال غزة

 العربية للبيئة أعده والذي وفيشر لفريز الصفية البيئة مقياس الدراسة هذه في المجتمع األصل. واستخدم
 أبو وفؤاد سليمان اهلل عبد العربية للبيئة أعده والذي لتورانس االبتكاري التفكير واختبار والعملة، الكيالني
 اختبار ت استخدم الفرضيات صحة من وللتحقق الباحث إعداد من الدافع المعرفي ومقياس حطب،
 . بيرسون ارتباط ومعامل
 يلي: ما إلى الدراسة انتهت وقد
 قدرات في المعرفي الدافع ومنخفضي المعرفي الدافع مرتفعي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 . المرتفعين لصالح)  أصالة ، مرونة ، طالقة  (التفكير االبتكاري
 مرونة، أصالة(. عدم االبتكاري )طالقة، وقدرات التفكير الرضا بين إحصائيا   دالة عالقة وجود عدم

 مرونة، أصالة(.  االبتكاري )طالقة، وقدرات التفكير االحتكاك بين إحصائيا   دالة عالقة وجود
 .األصالة قدرة دون والمرونة الطالقة قدرتي من وكل التنافس بين إحصائيا   دالة عالقة وجود
 . الطالقة قدرة دون واألصالة المرونة قدرتي من وكل الصعوبة بين إحصائيا   دالة سالبة عالقة وجود
  . االبتكاري وقدرات التفكير التجانس بين إحصائيا   دالة سالبة عالقة توجد
  .االبتكاري وقدرات التفكير الصفية البيئة بين إحصائيا   دالة عالقة وجود عدم
 .االبتكاري قدرات التفكير على المعرفي والدافع الصفية البيئة بين للتفاعل أثر وجود عدم

 (0222شنان ) دراسة 0-0
 في النجاح دافعية على تأثيرها و بالنفس الثقة و التفكير نمط بين عنوان الدراسة : " العالقة

 -والية تيزي وزو –البكالوريا دراسة ميدانية على عينة من طالب سنة ثالثة ثانوي  امتحان
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حيث هدفت الدراسة لمعرفة هل يمكن لنمط التفكير والثقة بالنفس والعالقة الناتجة عنهما من العوامل 
ثانوي المقبلين على األساسية التي تؤثر في ارتفاع أو انخفاض دافعية النجاح عند تالميذ السنة ثالثة 

 شهادة البكالوريا وهل تختلف هذه المتغيرات حسب الجنس واإلعادة.
من مقياس أنماط  مأخوذواستعمل الباحث المنهج الوصفي واعتمد ثالث مقاييس مقياس نمط التفكير 

ة السلبية ( وبعض العبارات من األفكار الالعقالني1663التفكير السلبية واإليجابية إلبراهيم عبد الستار )
 التي وضعها إليس.

( وهي الصورة العربية لمقياس 1661ومقياس الثقة بالنفس المأخوذ من مقياس عادل عبد اهلل محمد )
 ( 1660الثقة بالنفس من خالل التقرير الذاتي لشروجر )

( من خالل المعهد الوطني 1660ومقياس الدافعية للنجاح الذي عربته الباحثة من مقياس فورنر )
اسة العمل والتوجيه المهني بفرنسا ويتكون هذا المقياس من الدافع لإلنجاز والمراقبة الداخلية والخارجية لدر 

 والمنظور الزمني الموجه للمستقبل.
 180طالبات و 899طالب وطالبة موزع حسب الجنس  000وقد طبقت المقاييس على عينة مقدرة بـ 

 الجزائر–ات لوالية تيزي وزو ثانوي 8طالب وتم اختيار العينة عشوائيا من 
 وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 

 وجود عالقة بين نمط التفكير ودافعية النجاح باستبعاد تأثير الثقة بالنفس
 وجود عالقة بين الثقة بالنفس ودافعية النجاح باستبعاد تأثير نمط التفكير

 مع دافعية النجاح وجود عالقة بين الثقة بالنفس ونمط التفكير وتفاعلهما 
 عدم وجود فروق في الثقة بالنفس ودافعية النجاح و نمط التفكير تعزى لمتغير الجنس

 وجود فروق في دافعية النجاح بين المعيدين وغير المعيدين الذين سيمتحنون ألول مرة لصالح اآلخرين
 (0212دراسة الحارثي ) 0-3

والتفكير االبتكاري لدى عينة من الطلبة المتفوقين عنوان الدراسة: "الفروق في دافعية اإلنجاز 
والمتأخرين دراسيا  بالصف الثالث المتوسط  بإدارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذه مع تصور لبرنامج 

 إرشادي مقترح للمتأخرين دراسيا  
اري لدى التعرف إلى الفروق في أبعاد دافعية اإلنجاز وأبعاد التفكير االبتكهدفت الدراسة إلى 

 المتفوقين والمتأخرين دراسيا بالصف الثالث المتوسط، مع اقتراح برنامج إرشادي للمتأخرين دراسيا.  
جراءات: استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن، وتم استخدام مقياس دافعية  منهج الدراسة وا 

لعبد السالم عبد  ( واختبارات القدرة على التفكير االبتكاري1639اإلنجاز لمحمد جميل منصور)
( 190( من الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيا، توزعت كاآلتي: )901( على عينة بلغت )1619الغفار)

(طالبة متأخرة دراسيا، يدرسون 109(طالبة متفوقة، )113(طالبا متأخرا دراسيا، )113طالبا  متفوقا، )
 من األساليب اإلحصائية المناسبة.   بالصف الثالث المتوسط، وتم معالجة البيانات باستخدام عدد

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  
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توجد فروق دالة إحصائيا في جميع  أبعاد دافعية اإلنجاز وفقا لمتغير المـستوى  -1
 األكـاديمي)متفـوق/متأخر( دراسيا لصالح الطلبة المتفوقين دراسيا.  

فكير االبتكـاري وفقـا لمـتغير المـستوى توجد فروق دالة إحـصائيا في جميـع أبعـاد الـت -2
 األكاديمي)متفوق/متأخر( دراسيا لصالح الطلبة المتفوقين دراسيا.  

توجد عالقة ارتباطيه بين أبعاد دافعية اإلنجاز و أبعاد التفكير االبتكاري والدرجة الكلية لألبعـاد.  -3
ـتفكير االبتكـاري وفقـا لمـتغير النوع )ذكور/إناث( كما تختلف العالقـة بـين أبعـاد دافعيـة اإلنجـاز وأبعـاد ال

 والمستوى األكاديمي)متفوق/متأخر(دراسيا.  
ال يوجد تأثير لتفاعل النوع)ذكور/إناث( والمستوى األكاديمي )متفوق/متأخر( دراسـيا في أبعـاد  -4

الثقة بالنفس  -لعمل والنشاطالقلق المرتبط ببدء ا –المغامرة  –دافعية اإلنجاز التالية: )الجزاءات الخارجية 
 القلق المرتبط بالمستقبل( والدرجة الكلية ألبعاد دافعية اإلنجاز.   -المنافسة –واإلحساس بالمقدرة 

ال يوجد تأثير لتفاعل النوع )ذكور/إناث( والمستوى األكاديمي)متفوق/متأخر( دراسـيا في أبعـاد  -5
 والدرجة الكلية ألبعاد التفكير االبتكاري.   التفكير االبتكاري التالية )المرونة التلقائية(

الثقة بـالنفس واإلحـساس  –ال توجد فروق دالة إحصائيا في أبعاد دافعية اإلنجاز التالية )المثابرة  -9
 القلق المرتبط بالمستقبل ( وفقا لمتغير النوع )ذكور/إناث(.   –المنافسة  –بالمقدرة 

عاد التفكير االبتكاري التالية )الطالقة( والدرجة الكلية ألبعـاد ال توجد فروق دالة إحصائيا في أب -1
 التفكير االبتكاري وفقا لمتغير النوع )ذكور/إناث(.  

ومن خالل النتائج اقترح الباحث إيجاد البرامج اإلرشادية لتنمية دافعية اإلنجاز لدى األبناء، والطالبات 
نتاجهم. واالهتمام بتدريس المناهج التي تنمي التفكير االبتكاري في مراحل  ومحاولة رفع مستوى أداهم وا 

 التعليم العام بما يتناسب مع المراحل السنية.  
 (0213) دراسة شعبان 0-2

 في العامة الثانوية المرحلة طلبة من عينة االبتكاري لدى بالتفكير وعالقتها الداخلية وعنوانها "الدافعية
 والتفكير الداخلية الدافعية بين الرسمية" وهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة دمشق مدينة مدارس

 االبتكاري وكذلك الكشف التفكير وأبعاد الداخلية الدافعية بين والعالقة البحث، عينة أفراد لدى االبتكاري
الداخلية وعلى مقياس التفكير  الدافعية مقياس على البحث عينة أفراد أداء متوسط في الفروق عن

 االبتكاري لمتغيرات الجنس واالختصاص الدراسي وعدد اإلخوة.
 مدينة مدارس في العامة الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة طالب ا 1086 من البحث عينة تكونت
 العنقودية. العشوائية بالطريقة البحث عينة سحب على الباحث عمل حيث الرسمية، دمشق
 عبد وعربه مجدي  1611االبتكاري الذي أعده إبراهام عام  التفكير اختبار باستخدام الباحث قام
 توصل إلى اإلحصائية األساليبالباحث وباستعمال  إعداد الداخلية الدافعية . ومقياس0001حبيب  الكريم
 التالية    النتائج
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 الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد
 .االبتكاري التفكير اختبار على درجاتهم ومتوسط الداخلية
 الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد
 .االبتكاري التفكير اختبار أبعاد على درجاتهم ومتوسط الداخلية
 الدافعية على اختبار البحث عينة أفراد أداء درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد
 .اإلناث لصالح الجنس لمتغير تبع ا الداخلية
 الدافعية اختبار على البحث عينة أفراد درجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 .أدبي( – )علمي الدراسي االختصاص لمتغير تبع ا الداخلية
 تبع ا الداخلية الدافعية في البحث عينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد
 لديهم ليس الذين الطالب عةلصالح مجمو  وأكثر( ثالثة -اثنان  –واحد  –واحد  )وال  األخوة عدد لمتغير
 .أخوة

 تبع ا االبتكاري اختبار التفكير على البحث عينة أفراد أداء متوسط في إحصائية داللة ذات فروق توجد
 .اإلناث لصالح الجنس لمتغير

 تبع ا االبتكاري اختبار التفكير على البحث عينة أفراد أداء متوسط في إحصائية داللة ذات فروق توجد
 .الفرع العلمي طالب أدبي( لصالح – الدراسي )علمي االختصاص لمتغير

 تبع ا االبتكاري في التفكير البحث عينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد
 لديهم ليس الذين الطالب لصالح مجموعة وأكثر( ثالثة -اثنان -واحد -واحد األخوة )وال عدد لمتغير
 .أخوة

 (0212مطشر ودريد )دراسة  0-5
 طلبة لدى التدريس مهنة واالتجاه نحو الذاتية  االكاديمية  بالدافعية  وعالقته االيجابي عنوان "التفكير

 البحث إلى:   كليات التربية حيث يهدف 
 . التربية كميات طلبة لدى االيجابي مستوى التفكير على التعرف
الجنس،  : وفق المتغيرات التربية كليات طلبة لدى االيجابي التفكير في الفروق على التعرف
 .الصف التخصص،
 . التربية كليات طلبة لدى الذاتية االكاديمية الدافعية مستوى على التعرف
الجنس،  : وفق المتغيرات التربية كليات طلبة لدى االكاديمية الدافعية الفروق في على التعرف
  الصف التخصص،
 .التربية كميات طلبة لدى التدريس مينة نحو االتجاه مستوى على التعرف
 : وفق المتغيرات التربية كليات طلبة لدى التدريس مينة نحو االتجاه مستوى الفروق في على التعرف

 الصف الجنس، التخصص،
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 في التربية من كليات الصباحية الدارسة من وطالبة طالبا    344 من  مؤلفة عينة استخدام تم فقد 
 التفكير مقياس : البحث لتحقيق متطلبات ادوات استخدام ثالثة تم فقد لذا.  .والمستنصرية بغداد جامعتي
 قبل  من  المعد الذاتية االكاديمية الدافعية مقياس ، 2010ابراهيم  الستار عبد من قبل المعد االيجابي

 من  المعد التدريس نحو مهنة االتجاه مقياس ، 2010 حسين عام والمكيف من قبل حنان   )كوتفريد(
 . 1974عام زكي قبل عنايات

 التالية  التوصل إلى النتائج تم االحصائية  وباستخدام الوسائل 
 نحو واالتجاه االكاديمية والدافعية االيجابي التفكير بين احصائيا   موجبة ودالة ارتباطية عالقة وجود 
  التدريس نةهم
 على مهنة الرضا ان  اذ التدريس، مهنة نحو الطلبة اتجاه على التربية كليات في الدراسة تؤثر 

الصف  طلبة بين خالل المقارنة ذلك من  اثبت وقد داخل الكلية مّدة الطالب امضى كلما التدريس يزداد
 . األول والرابع

 اذ السلبي، الجانب في مما اكثر بصورة جيد عما هو  االيجابي الجانب في يصب االيجابي التفكير 
 . ايجابي جانب ذات بمتغيرات له عالقة ان
 المراحل الدراسية تقد عبر تزداد انها اذ الجامعة، في العمر بتقدم تزداد الدافعية . 
 الدافعية  تدعم التربية كليات طلبة يتالقها التي والنفسية التربوية والمعلومات التعليمية ان الخبرات

 . التدريس مهنة نحو واالتجاه الذاتية االكاديمية
 واتجاهاته الفرد دوافع في التفكير نمط يؤثر . 
 (0215دراسة لعجال ) 0-6

عنوان الدراسة: الفروق في أنماط التعلم والتفكير وعالقتها بكل من االتجاه نحو مادة الرياضيات 
دراسة مقارنة بين التالميذ المتفوقين دراسيا و ذوي  -ودافعية االنجاز لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 

   -ة بمدينة المسيل -صعوبات التعلم  في الرياضيات ببعض المدارس االبتدائية
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى وجود عالقة ارتباطية بين أنماط التعلم والتفكير )أيمن، 
أيسر، متكامل( وكل من االتجاه نحو مادة الرياضيات ودافعية االنجاز وفحص داللة الفروق بين 

ستخدام المنهج الوصفي المتفوقين دراسي ا وذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في هذه المتغيرات.   وبا
( تلميذ وتلميذة  في كل عينة من تالميذ 40بأسلوبين االرتباطي بين المتغيرات والمقارن بين العينتين )

 -السنة الخامسة االبتدائي، حيث  تّم اختيارهم عن طريق العينة القصدية، ببعض المدارس االبتدائية
ألنماط التعلم والتفكير ومقياس االتجاه نحو مادة حيث طبق عليهم اختبار "تورانس"    -مدينة المسيلة

 الرياضيات ومقياس دافعية االنجاز. وبعد تحليل اإلحصائي توصلت الباحثة إلى: 
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين النمط المتكامل واالتجاه نحو مادة الرياضيات، وعدم وجود 

 نحو مادة الرياضيات لدى عينة الدراسة.  عالقة بين كل من النمط األيمن واأليسر واالتجاه
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عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أنماط التعلم والتفكير )أيمن، أيسر، متكامل( ودافعية 
 االنجاز.  

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ على مقياس أنماط التعلم والتفكير لدى 
لصالح ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، والنمط المتكامل لصالح المتفوقين  عينة الدراسة في النمط األيمن

 دراسيا في مـادة الرياضيات، وعدم وجود فروق بين العينتين في النمط األيسر.   
وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـطات درجـات التالميـذ علـى مقيـاس االتجـاه نحـو مـادة 

 ة لصالح المتفوقين دراسيا في مادة الرياضيات. الرياضـيات لـدى عينة الدراس
وجود  فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ على مقياس دافعية االنجاز لدى عينة 

 الدراسة لصالح المتفوقين دراسيا في مادة الرياضـيات.
 (0215دراسة ختاش ) 0-2

 إلى المستند نظرية التعلم على المبنية "التعليميةالتعلمية  " االستراتيجيات عنوان الدراسة : فاعلية
 واالبداعي الناقد التفكير بعض مهارات وتنمية التعلم كفاءة زيادة في الدماغ

 نتائج واستراتيجيات لمبادئ مقترح متضمن تعلمي تعليمي برنامج فاعلية بحث في الدراسة هذه تهدف
 التحصيل ببعديه - التعلم كفاءة زيادة في يمي التعل الوضع وفقا لخصوصيات وتوظيفها الدماغ ابحاث

  والطالقة( والمرونة األصالة (اإلبداعي بأبعاده التفكير مهارات بعض وتنمية للتعلم والدافعية األكاديمي
 )واالستقراء واالستنتاج واالستدالل والتقييم التحليل (بأبعاده الناقد التفكير ومهارات

 والتجريبية الضابطة المجموعتين ذو التجريبي المنهج على الدراسة اعتمدت المقترح البرنامج والختبار
 ورياضية بدنية تربية تخصص جامعي في أولى السنة طلبة من عينة على والبعدي القبلي مع القياس

 للضبط التجريبي. اخضاعهم بعد مجموعتين إلى قسمت طالبا 90 قدرت
 : األدوات من استخدم الباحث مجموعة

-Kالمعنى ) البحث وبناء على القائمة التعلم (استراتيجيات وفق المصمم التعليمي التعلمي البرنامج -
W-Lالمفاهيمية  الخريطة( المنظم الشكلي المناظرة، المناقشة، التعاوني، الذهني، التعلم (، العصف

 الدماغ. تنشيط والذهنية(، استراتيجية
 لعاما النفس علم مقياس في التحصيل اختبار  -
 للتعلم الدافعية مقياس  -
 ) الناقد للتفكير كاليفورنيا مقياس ( الناقد التفكير اختبار  -
 ) اهلل خير سيد ( االبداعي التفكير اختبار  -
 .صالحيتها من للتأكد الدراسة قيد لألدوات السيكومترية الشروط حساب وتم

 : التالية النتائج إلى توصلت معالجات إحصائية وقد عدة الدراسة واستخدمت
 كفاءة تنمية في الدماغي التعلم نظريات إلى المستند التعلمي التعليمي للبرنامج فعال أثر هناك 1-

 : وجد حيث التعلم بأبعاده
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البعدي  القياس في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائية داللة ذات فروق هناك أن
 والبعدي القبلي القياس بان احصائية داللة ذات فروق هناك و أن .التجريبية المجموعة لصالح للتحصيل
 ومعامل "بالك" إلى االثر حجم نتائج اشارت كما .البعدي القياس التجريبية لصالح للمجموعة للتحصيل

 . والفعالية التأثير من مرتفعة درجة
 البعدي القياس في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائية داللة ذات فروق وجود
 والبعدي القبلي القياس بين احصائية داللة ذات فروق ووجود .التجريبية المجموعة لصالح للتعلم للدافعية
 ومعامل األثر حجم نتائج اشارت كما .البعدي القياس التجريبية لصالح المجموعة لدى للتعلم للدافعية

 . والفعالية التأثير من جدا مرتفعة درجة الى "بالك"
 التفكير الناقد مهارات تنمية في التعليمي"  للبرنامج "التعلمي فعال أثر وجود عن الدراسة كشفت-0
 .بأبعاده

 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائية داللة ذات فروق هناك أن إلى توصلت حيث
 داللة ذات فروق هناك وكذا التجريبية. المجموعة لصالح الناقد التفكير لمهارات البعدي في القياس
 القياس لصالح المجموعة التجريبية لدى الناقد التفكير لمهارات والبعدي القبلي القياس بين احصائية
 .والكبير المتوسط بين كان التأثير ان بين فقد المختلفة بأنواعه االثر حجم .البعدي
 .بأبعاده– االبداعي التفكير مهارات تنمية التعليمي في للبرنامج التعلمي فعال اثار هناك -8

القياس  في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائية داللة ذات فروق هناك كان حيث
 ذات فروق وايضا هناك .التجريبية المجموعة لصالح الكلية والدرجة التفكير االبداعي لمهارات البعدي
 لصالح التجريبية لدى المجموعة االبداعي التفكير لمهارات والبعدي القبلي القياس بين احصائية داللة

 مرتفعة التأثير حجم دالالت كانت كما .البعدي القياس
  تعلقة بللك  ل  املككتات الدراسات امل -8
  Ge & Land( 0223) والندو دراسة جي  3-1

باستخدام طرح عنوان الدراسة "تدعيم عمليات حل المشكلة لدى الطالب في المهام ضعيفة البناء 
األسئلة، وتفاعالت األقران". والتي هدفت إلى اختبار أثر استخدام طرح األسئلة وتفاعالت األقران، في 
نتاج الحلول، وفرض الفروض، والمراقبة والتقويم( في المهام  تدعيم عمليات حل المشكلة )تمثيل المشكلة، وا 

 ضعيفة البناء.
ي واستكملت بدراسة مقارنة ودراسة حاالت. وكانت عينة واعتمد الباحث على المنهج الشبه تجريب

من طالب من ثالث أقسام تخصص علوم المعلومات والتكنولوجيا بالجامعة  111الدراسة مشكلة من 
 طالبا اشتركوا في الدراسة المقارنة ودراسة الحاالت.  16الرئيسية للشمال الشرقي للواليات المتحدة و
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أسئلة أساسية مستنبطة من المشكلة  10ة السؤال الفوري يتكون من واستعمل الباحث أداة لمعالج
بواسطة دروس األساتذة في المقرر التعليمي التمهيدي. وتسجيالت صوتية وتسجيالت فيديو ومالحظات 

 ومقابالت لدراسة الحاالت.
ة لها آثار وأظهرت النتائج بعد الدراسة الكمية باستعمال تحليل التباين المتعدد أن األسئلة الفوري

إيجابية دالة على أداء الطالب في حل المشكلة ليس فقط جيدة التنظيم بل حتى سيئة التنظيم، بينما لم 
تكن لتفاعالت األقران آثار دالة عليها، مع أن النتائج الكيفية كشفت بعـض اآلثـار اإليجابية  لتفاعالت 

معرفية. فتفاعالت األقران يمكن أن تكون األقران في تسهيل التفكير المعرفي والمهارات ما وراء ال
 إستراتيجية تدعيم تعليمي فعالة لكن في ظل شروط معينة.  

  Corliss (2006دراسة كورليس  ) 3-0
بعنوان " أثر الدعم التأملي والتعلم التعاوني في التعلم القائم على المشكلة في بيئات قائمة على 
الكمبيوتر على مهارات حل المشكلة والمهارات ما وراء المعرفية". والتي هدفت إلى دراسة أثر الدعم 

ئمة على الكمبيوتر على تطور التـأملي والـتعلم التعاوني أثناء حل الطالب للمشكالت في بيئات التعلم القا
 مهارات حل المشكلة ومهارات ما وراء المعرفة لديهم.  

( من طالب الجامعة أكملوا قائمة الوعي ما وراء المعرفي ثم قاموا 298وقد تكونت عينة الدراسة من )
قدم لبعضهم ُبحـل المشكالت القائمة على الكمبيوتر بعضهم فرادى واآلخرين في مجموعات تعاونية، ثم 

دعم ما وراء معرفي ولبعض آخر دعم لالنتقال، مرة بشكل مستقل وفي األخرى مجتمعا، والثالثة لم تتلق 
قدم إلـيهم جميعا مهمة انتقال قريبة ومهمة انتقال بعيدة ُثناء حل المشكلة ، وبعد انتهاء التجربة أية دعم أ

 ثم أكملوا قائمة الوعي ما وراء المعرفي، وقد كشفت الدراسة أنه :  
ال يوجد أثر دال لكل من الدعم التأملي أو التعلم التعاوني أو للتفاعل بينهما على أي من المتغيرات 

عة سواء األداء على حل المشكلة المطروحة أو على مهمة االنتقال القريبة أو البعيدة أو على قائمة التاب
 الوعي ما وراء المعرفي.  

 (0212)الزهراني دراسة  3-3
فعالية برنامج إرشادي سلوكي  في تنمية مهارات حل المشكالت لدى المرشدين التربويين في بعنوان "

 الضابطة المجموعتين تصميمب التجريبيشبه    المنهج علىحث ااعتمد البمنطقة مكة المكرمة" حيث 
، وتم اختيار عينة عشوائية من المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمكة المكرمة  مكونة التجريبيةو 

ومجموعة ضابطة  80إناث مقسمة إلى مجموعة تجريبية قوامها  08ذكور و 09مرشدا منهم  96من 
 وتولى الباحث مع مساعديه اقتراح وتطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية. 80قوامها 

الموازنة بين البدائل  –توليد البدائل  –هذا البرنامج مبني على تطوير المهارات التالية: ادراك المشكلة 
 تقييم الحل. –التنفيذ  –واتخاذ القرار 

شكالت من خالل المقاييس المطبقة في قام الباحث بتطوير أداة من أجل قياس مهارات حل الم
 (.1663دراسات أخرى منها مقياس حمدي نزيه )
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وبعد دراسة الفروق بين القياس البعدي لمهارات حل المشكالت توصلت الدراسة لفعالية  البرنامج 
 اإلرشادي السلوكي  في تنمية مهارات حل المشكالت لدى المرشدين التربويين.

 والتفكري بللك  ل  املككتاتالدراسات املتعلقة  -0
 (:0220دراسة اشتيه ) 2-1

قام اشتيه دراسة بعنوان "استخدام مهارات التفكير اإلبداعي في تدريس مادة اللغة العربية لتالميذ  
بمحافظة نابلس وأثره في تحصيلهم ومقدرتهم على حل المشكالت اللغوية". حيث هدفت  الصف السادس

مهارات التفكير اإلبداعي في تدريس مادة اللغة العربية لتالميذ الصف السادس هذه الدراسة إلى استخدام 
بمحافظة نابلس واثره في تحصيلهم ومقدرتهم على حل المشكالت اللغوية حيث أجريت الدراسة على عينة 

تلميذ  903من تالميذ الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية بمحافظة نابلس بلغ حجمها 
 مدرسة. 19ى موزعين عل

واستخدم الباحث المنهج التجريبي حيث قسم عينة البحث لمجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل واحد 
مدارس واستخدم أداتين للدراسة اختبار تحصيل واستبيان ضم مواقف لتطوير قدرات التالميذ على حل  3

 ة:المشكالت وباستعمال األساليب اإلحصائية توصلت الدراسة للنتائج التالي
بين متوسطات تحصيل تالميذ الصف  0.00وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

السادس األساسي تعزى لكل من : طريقة التدريس، والجنس، والمعدل الدراسي، والتفاعل الثنائي بين 
 طريقة التدريس والمعدل الدراسي. 

بين متوسطات تحصيل تالميذ  0.00عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الصف السادس األساسي تعزى لتفاعالت الثنائية بين طريقة التدريس والجنس، والجنس والمعدل الدراسي، 

 والتفاعل الثالثي بين طريقة التدريس والجنس والمعدل الدراسي. 
بين قدرات تالميذ الصف السادس  0.00ائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحص

األساسي في وحدة "العلم سبيل الرقي" من مادة اللغة العربية على حل المشكالت تعزى لكل من: طريقة 
 التدريس، والجنس، والمعدل الدراسي. 

 (0222) ومنصور دراسة المنصور 2-0
 من عينة على ميدانية المشكالت دراسة بحل وعالقتها التفكير قام المنصور بدراسة بعنوان "أساليب

 الرسمية" دمشق مدينة مدارس في السادس األساسي الصف تالمذة
 على األداء السائدة وبين التفكير أساليب بعض بين المحتملة العالقة عن الكشف هذه الدراسة إلى تهدف
 تلميذ 100 أفرادها عدد األساسي حيث بلغ السادس الصف تالميذ من عينة لدى المشكالت حل مقياس
هناك  هل: اآلتي السؤال عن اإلجابة حاول البحث أن الرسمية، كما دمشق مدينة مدارس من وتلميذة
 المشكالت؟ مقياس حل على األداء مستوى وفي السائدة التفكير أساليب في واإلناث الذكور بين فروق
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باعتماد المنهج الوصفي التحليلي حيث  فرعية فرضيات من عنها انبثق وما الفرضية اختبار وبعد
استخدم الباحث اختبار أساليب التفكير الذي وضعه كل من هاريسون وبرامسون وبارليت ومعاوينهم من 

التحليلي،  النموذجي، . المقسم إلى خمس أبعاد هي أسلوب التفكير التركيبي،1630جامعة كاليفورنيا عام 
تخدم مقياس حل المشكالت الذي ألعده وقننه على البيئة األردنية نزيه حمدي العملي، الواقعي. كما اس

وهو على شكل استبيان يحوي خمس أبعاد التوجه العام وتعريف المشكلة وتوليد البدائل واتخاذ  1661عام 
 :اآلتية النتائج إلى التوصل القرار والتقييم. وقام الباحث بتطبيق المقياسيين على عينة البحث وتم

 النموذجي، التفكير )التركيبي، أساليب بعض بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة هناك ليست 1- 
 .المشكالت حل مقياس على لديهم األداء ومستوى التالميذ التي يستخدمها التحليلي، العملي، الواقعي(

 البحث عينة ى أفرادلد التحليلي( النموذجي، التفكير)التركيبي، أساليب فروق في بعض هناك ليست  2-
 الجنس. لمتغير تعزى
 لمتغير البحث تعزى عينة أفراد لدى الواقعي(  التفكير )العملي، أساليب بعض فروق في  هناك  3-

  الجنس.
 تعزى عينة البحث أفراد لدى المشكالت حل مقياس على األداء مستوى في فروق هناك ليست 4- 
  الجنس. لمتغير

 ( 0222دراسة صوافطة ) 2-3
قام صوافطة بدراسة موسومة "فاعلية طريقة حل المشـكالت فـي تنميـة التحصـيل فـي الفيزيـاء ومهـارات 
التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة تبوك" هدفت هذه الدراسة إلى استقصـاء 

ء ومهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدى طـــالب فاعليـــة طريقـــة حـــل المشـــكالت فـــي تنميـــة التحصـــيل فـــي الفيزيـــا
 78الصف الثـاني الثـانوي العلمـي بمدينـة تبـوك مقارنـة بالطريقـة المعتـادة. حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

طالبا  من طالب الصف الثـاني الثـانوي العلمـي بمدينـة تبـوك مـوزعين علـى أربـع شـعب دراسـية تـم تقسـيمها 
طالبــا ، تــم تدريســهم موضــوعي الحركــة  00مــن شــعبتين ضــمت  إلــى مجمــوعتين: مجموعــة تجريبيــة تكونــت

علــى خــط مســتقيم وقــوانين نيــوتن بطريقــة حــل المشــكالت، ومجموعــة ضــابطة تكونــت مــن شــعبتين أيضــا  
 ( طالبا ، تم تدريسهم المحتوى نفسه بالطريقة المعتادة. 83ضمت )

للتفكير اإلبداعي على أفراد  ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة، تم تطبيق اختبار تحصيلي واختبار
العينة قبل تنفيذ تجربة الدراسة وبعد االنتهاء منها. كشفت نتائج تحليل التباين المصاحب عن وجود فروق 

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في كل من األداتين،  0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
بية، التي درس طالبها بطريقة حل المشكالت، وكان وكانت كل من تلك الفروق لصالح المجموعة التجري

، في حين بلغ هذا األثر في تنمية 0.010حجم األثر لهذه الطريقة في تنمية التحصيل في الفيزياء 
 .0.60مهارات التفكير اإلبداعي 

وعند المقارنة بين أدائي مجموعتي الدراسة على كل مهارة من مهارات اختبار التفكير اإلبداعي 
لطالب  0.05بشكل منفرد، أظهرت نتائج هذا التحليل تفوقا  ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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، في حين المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في كل من مهارة الطالقة ومهارة المرونة
بالنسبة لمهارة األصالة اإلبداعية، وكان حجم  0.05لم يكن هذا التفوق داال  إحصائيا  عند مستوى داللة 

، في حين بلغ هذا األثر في تنمية مهارة 0.36األثر لطريقة حل المشكالت في تنمية مهارة الطالقة 
 .0.96المرونة 

ريقة حل المشكالت في تدريسهم وذلك لما لهذه وأوصت الدراسة بضرورة استخدام معلمي الفيزياء لط
الطريقة من فاعلية في تنمية التحصيل في الفيزياء ومهارات التفكير اإلبداعي لديهم. وتعليمهم كيف يمكن 
أن يصلوا إلى المعرفة بأنفسهم، وتطبيق تلك المعرفة واستخدامها في التغلب على ما يواجههم من 

 ي حياتهم اليومية. مشكالت ف
 (:0222دراسة الدوسري ) 2-2

قام الدوسري بدراسة بعنوان "مستوى التفكير الناقد في الرياضيات وعالقته بالتحصيل الدراسي 
واختبارات القدرات العامة عند طلبة الصف الثالث الثانوي" وهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير 

الطبيعية والكشف على عالقة التفكير الناقد في الناقد في الرياضيات عند طلبة الصف الثالث قسم العلوم 
 الرياضيات والتحصيل الدراسي في الرياضيات واختبارات القدرات العامة.

وكان مجتمع الدراسة طالب الصف الثالث الثانوي بقسم العلوم الطبيعية في محافظة الزلفي بالمملكة 
 طالبا. 100العربية السعودية وقد بلغ عدد أفراد العينة 

 استعمال المنهج الوصفي االرتباطي توصلت الدراسة على النتائج التالية:وب
 مستوى التفكير الناقد عند طلبة الصف الثالث الثانوي أقل من الحد المقبول )متدن(. -
بين التفكير الناقد في الرياضيات  0.01توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 يات.والتحصيل الدراسي في الرياض
بين التفكير الناقد في الرياضيات  0.01توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 واختبارات القدرات العامة.
بين اختبارات القدرات العامة  0.01توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 والتحصيل الدراسي في الرياضيات.
بين التفكير الناقد في الرياضيات  0.01ة إحصائية عند مستوى توجد عالقة ارتباطية ذات دالل -

 (0003والتحصيل الدراسي في الرياضيات واختبارات القدرات العامة. )الدوسري، 
 (0222دراسة االسدي ) 2-5

( في التحصيل وتنمية التفكير الناقد STSعنوان الدراسة "فاعلية انموذجين تعليميين وفق مدخل )
اذ القرار لحل مشكالت بيئية لدى طالبات قسم علوم الحياة" هدفت الدراسة إلى التعرف والقدرة على اتخ

في كل  STS(، وفق مدخل DMM( وانموذج اتخاذ القرار )CLMعلى تأثير انموذجي التعلم البنائي )
 : من

 التحصيل الدراسي في مادة البيئة والتلوث العملي . -
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 وم الحياة .تنمية التفكير الناقد لدى طالبات قسم عل -
 تنمية القدرة  على اتخاذ القرار لحل مشكالت بيئية لدى طالبات قسم علوم الحياة  . -

كليــة التربيــة للبنــات / جامعــة الكوفـــة  –قســم علــوم الحيــاة  –وتحــدد البحــث بطالبــات الصــف الثالــث 
 .0003 -0001الدراسي ومادة البيئة والتلوث العملي للتجارب العشر المقررة وللفصل الثاني من العام 

اســتخدم الباحــث التصــميم التجريبــي ذي الضــبط الجزئــي ) مجمــوعتين تجــريبيتين ومجموعــة ضــابطة( 
ذي االختبارين القبلي والبعدي ، وتألف مجتمع البحث من جميـع طالبـات الصـف الثالـث قسـم علـوم الحيـاة 

مــــن  العشــــوائي ثــــالث مجموعــــات بــــالتعيين واختيــــرتطالبــــة  30كليــــة التربيــــة للبنــــات والبــــالغ عــــددهن  –
طالبـة  00طالبـة بواقـع  90المجموعات االربعة لطالبات الصف الثالث لتمثل عينة البحث إذ بلـغ عـددهن 

 طالبة للمجموعة الضابطة. 16طالبة للمجموعة التجريبية الثانية ، و 01للمجموعة التجريبية االولى ، و
ـــرات : العمـــر الزمنـــي  ـــذكاء ، التحصـــيل الدراســـي للســـنة الســـابقة، وكوفئـــت المجموعـــات فـــي متغي ، ال

 التحصيل الدراسي السابق في البيئة والتلوث العملي، التفكير الناقد، اتخاذ القرار لحل مشكالت بيئية.
فقـرة  00وقام الباحث ببناء ثالث ادوات، كانت االولى اختبارا   تحصيليا، تـألف بصـورته النهائيـة مـن 

فقــرة مقاليــة، وتــم  10فقــرة  مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد و 00اليــة بواقــع متضــمنا  فقــرات موضــوعية ومق
التحقــق مــن الصـــدق الظــاهري وصــدق المحتـــوى واســتخرجت الخصــائص الســـيكومترية لــه وفعاليــة البـــدائل 

ـــل التبـــاين، اذ بلغـــت  ـــه بطريقـــة تحلي ـــم ايجـــاد ثبات وتـــم ايجـــاد ثبـــات معامـــل  0.31للفقـــرات الموضـــوعية وت
، وبـــين الباحـــث ومـــدرس أخـــر 0.36، اذ بلـــغ بـــين الباحـــث ونفســـه عبـــر الـــزمن المقاليـــة التصـــحيح للفقـــرات

0.60. 
فقـرة بنيـت فـي ضـوء قـدرات  13وكانت االداة الثانية اختبارا  للتفكير الناقد تـألف بصـورته النهائيـة مـن 

تقـويم ( وتضمنت خمـس اختبـارات فرعيـة )معرفـة االفتراضـات، التفسـير،  Watson & Glasserاختبار )
الحجـــج، االســـتنباط، االســـتنتاج( وتـــم التحقـــق مـــن صـــدق االختبـــار باســـتخراج الصـــدق الظـــاهري، وصـــدق 

ـــاء واســـتخرجت الخصـــائص الســـ ـــه المحـــك ، والصـــدق المنطقـــي ، وصـــدق البن ـــم ايجـــاد ثبات ـــه وت يكومترية ل
وبلـــغ معامـــل  ،  وطريقـــة تحليـــل التبـــاين0.38بطـــريقتين همـــا طريقـــة اعـــادة االختبـــار وبلـــغ معامـــل الثبـــات 

 .0.39الثبات 
فقـرة  10واالداة الثالثة تمثلت بمقياس اتخـاذ القـرار لحـل مشـكالت بيئيـة ، تـألف بصـورته النهائيـة مـن 

مشكلة بيئية بأربعة بدائل صـحيحة يتوجـب علـى الطالبـة اختيـار البـديل االنسـب لحـل المشـكلة،  10غطت 
 والصدق المنطقي و صـدق البناء. وتم التحقق من صدق المقياس باستخراج الصدق الظاهري

واســتخرجت القــوة التمييزيــة لفقراتــه وتــم ايجــاد ثباتــه بطــريقتين همــا طريقــة اعــادة االختبــار وبلــغ معامــل 
 .0.33، وطريقة تحليل التباين وبلغ معامل الثبات 0.39الثبات 

لفصـل علـى ( واسـتمرت طـوال ا0003 -0001طبقت التجربة في الفصل الثاني مـن العـام الدراسـي )
أسبوعا بواقع ساعتين لكل مجموعة اسبوعيا  وقام الباحث بتدريس مجموعـات البحـث الـثالث بعـد  18مدى 

 تجهيزه لمختبر البيئة والتلوث ببعض مستلزمات التجربة.



- 111- 
 

وتمـت معالجـة البيانـات إحصـائيا باسـتخدام تحليــل التبـاين األحـادي ، واختبـار شـيفيه، ومعامـل ارتبــاط 
( وأظهـــرت SPSSتبـــار التـــائي باســـتخدام برنـــامج الحقيبـــة اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة )بيرســـون، واالخ

 النتائج :
تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولـى علـى أقـرانهن فـي المجموعـة الضـابطة بينمـا ال يوجـد فـرق  -

وعـة الضـابطة ذو داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية ودرجات طالبات المجم
ـــة فـــي متغيـــر  ـــة الثاني ـــات المجموعـــة التجريبي ـــى طالب ـــى عل ـــات المجموعـــة التجريبيـــة األول مـــع تفـــوق طالب

 التحصيل الدراسي.
تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى علــى أقــرانهن فــي المجموعــة الضــابطة وال يوجــد فــرق ذو  -

انية ودرجات طالبـات المجموعـة الضـابطة وال داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية الث
ــــات  ــــى ودرجــــات طالب ــــين درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجريبيــــة األول ــــة إحصــــائية ب يوجــــد فــــرق ذو دالل

 المجموعة التجريبية الثانية في متغير تنمية التفكير الناقد .
ق طالبـــات تفـــوق طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى علـــى أقـــرانهن فـــي المجموعـــة الضـــابطة وتفـــو  -

المجموعـة التجريبيـة الثانيــة علـى أقـرانهن فــي المجموعـة الضــابطة وال يوجـد فـرق ذو داللــة إحصـائية بــين 
درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى ودرجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية في متغيـر تنميـة 

 القدرة في اتخاذ القرار لحل مشكالت بيئية .
 (0222) دراسة العتيبي 2-6

عنوان الدراسة "القدرة على التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري وحل المشكالت وعالقتها  
بالتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة"، 

والتفكير االبتكاري هدفت الدراسة إلى التعرف على قدرة طالبات الصف السادس على التفكير االستداللي 
 وحل المشكالت وعالقتها بالتحصيل الدراسي في مادة العلوم.

استخدام المنهج الوصفي وكان مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة تم 
 طالبة. 308وأخذت عينة عشوائية تكونت من 

والتفكير االبتكاري وحل المشكالت في  تم بناء ثالثة مقاييس كأدوات الدراسة للتفكير االستداللي
العلوم أما أساليب التحليل اإلحصائي المستعملة هي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، اختبار ت 

 ومعامل االرتباط  سبيرمان ومعادلة االنحدار الخطي المتعدد.
 وكانت النتائج:

حل المشكالت عن الحد األدنى لالداء تقل القدرة على التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري  و  -
٪ من الدرجة الكلية لكل مقياس أو على مستوى المجاالت الفرعية للمقاييس 10المقبول وهو 

 الثالثة.



- 111- 
 

بين كل رتب طالبات الصف  0.00ال توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
والتفكير االبتكاري  وحل المشكالت في السادس االبتدائي على القدرة على التفكير االستداللي 
 العلوم ورتب مستوى تحصيلهن الدراسي في مادة العلوم.

لكل رتب طالبات الصف السادس االبتدائي على  0.00ال يوجد أثر دال إحصائيا عند مستوى   -
القدرة على التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري وحل المشكالت في العلوم ورتب مستوى 

 ن الدراسي في مادة العلوم.تحصيله
 كما خرجت الدراسة بالتوصيات واالقتراحات التالية:

االهتمام بتنمية أنواع التفكير )االستداللي واالبتكاري وحل المشكالت( من خالل مناهج المواد  -
 العلوم.

طية تدعو الدراسة إلى إعادة النظر في آلية وتطبيق التقويم بشكله الحالي، الذي يؤدي إلى نم -
 المخرجات وال يشجع ظهور الفروق الفردية بين الطالبات

يجب أن يتعلم من اجل التفكير من أجل تطوير القدرات الفكرية للطالبات وذلك لمواجهة الحياة في  -
 عالم متغير.

 ( 0222دراسة علوان ) 2-2
 الثانوية" المرحلة طلبة لدى المشكالت حل على بالقدرة وعالقتها المعلومات عنوان الدراسة "تجهيز

 طلبة لدى حل المشكالت على والقدرة المعلومات تجهيز بين العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 متوسطي بين إحصائية داللة فروق ذات وجود إمكانية على التعرف الدراسة وحاولت الثانوية المرحلة
 متغيرات إلى تعزى والتي الثانوية المرحلة لدى طلبة المشكالت حل على والقدرة المعلومات تجهيز درجات

 االجتماعي" الوضع االقتصادي، المستوى السكن، مكان التحصيلي، الدراسي، المستوى الجنس، المستوى
طالبا  199وطالبة،  طالبا    010من  الدراسة عينة تكونت فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة على ولإلجابة

 التحليلي المنهج الوصفي الباحث واستخدم البلح دير الخيرية الصالح مدرسة من طالبات 100و
 القدرةاستبيان و  المعلومات، تجهيزاستبيان  متوسطات من كل بين االرتباط عالقة على للتعرف اإلرتباطي

 الباحث. إعداد من المشكالت حل على
اختبار  بيرسون، االرتباط اإلحصائية كمعامل األساليب الباحث الفرضيات استخدم صحة والختبار 

 :يلي الدراسة كما نتائج كانت وقد شيفية اختبار الحسابية، المتوسطات األحادي، التباين ت، اختبار تحليل
 استجابات درجات متوسطي بين االرتباط معامالت لجميع 0.01 مستوى عند إحصائية داللة وجود

جمالي المختلفة للمجاالت المشكالت حل على والقدرة المعلومات تجهيز مقياسي على العينة  المجاالت وا 
 الوجداني والمجال المعلومات تجهيز مقياس في الوجداني المجال بين االرتباط معامل عدا ما مقياس لكل
 . المشكالت حل على القدرة مقياس في

 وجدت في حين الجنس لمتغير تبعا   المعلومات تجهيز مقياس مجاالت في دالة فروق وجود عدم -
 على القدرة مقياس في  0.01مستوى  عند اإلناث لصالح الكلية والدرجة العقلي المجال في دالة فروق
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 والدرجة االجتماعي المجال وفي الذكور الوجداني لصالح المجال في الدالة الفروق لكن المشكالت حل
 .المشكالت حل القدرة على مقياس في اإلناث لصالح الكلية
 فروق ووجود المستوى الدراسي، لمتغير تبعا المعلومات تجهيز مقياس مجاالت في دالة فروق وجود -
 لمتغير تبعا المشكالت حل على لمقياس القدرة تبعا   الكلية والدرجة واالجتماعي العقلي المجالين في

 .الدراسي المستوى
 فروق ووجود المستوى التحصيلي، لمتغير تبعا   المعلومات تجهيز مقياس مجاالت في دالة فروق وجود -

 تبعا 0.01إحصائية عند مستوى  داللة عند مستوى المشكالت حل على القدرة مقياس مجاالت في دالة
 .التحصيلي المستوى لمتغير

 لمتغير تبعا حل المشكالت على والقدرة المعلومات تجهيز مقياس مجاالت في دالة فروق وجود عدم -
 .السكن مكان

 لمتغير المستوى تبعا   المعلومات تجهيز مقياس مجاالت في إحصائية دالة فروق وجود عدم -
 على القدرة مقياس كافة مجاالت في دالة فروق توجد ال حين في. الجسمي المجال عدا ما االقتصادي

 .المشكالت حل
 تبعا   حل المشكالت على والقدرة المعلومات تجهيز مقياس مجاالت كافة في دالة فروق وجود عدم -

 (0006)علوان،  .االجتماعي الوضع لمتغير
 ybleS & ztuoH (0222وسلبي ) دراسة هوتز 2-2

بعنوان أسلوب حل المشكالت والتفكير االبتكاري والثقة في حل المشكالت حيث هدف البحث إلى 
دراسة العالقة بين أسلوب حل المشكالت والتفكير االبتكاري والثقة في حل المشكالت من أجل ذلك طبق 

لوب أو الباحث ثالث مقاييس: مقياس تقييم ألسلوب حل المشكالت الذي يقيم ثالثة جوانب من االس
التفضيالت التي قد يكون لدى األفراد في تصوراتهم الستراتيجية حل المشاكل ، وفي توليد األفكار ، 
واختيار من بين البدائل ولذلك فهو مقسم لثالثة أبعاد هي تقييم توجه األفراد نحو التغيير وكيفية معالجة 

 المشكل، وكيفية اتخاذ القرار. 
لذي يقيس التفكير بطريقة إبداعية في الصور من خالل مقاييس غير اللفظي ا واختبار تورانس 

 اإلنتاجية  لقياس الطالقة الفكرية واآلصالة ومقاومة اإلغالق
دراك الفرد لتحكمه  ومقياس تقرير حل المشكلة الذي يقيس ثقة اإلنسان ينفسه وأو كفائته الذاتية وا 

 تقارب" أو "التجنب" العاطفي خالل حل المشكلة باإلضافة إلى قياس خاصية "ال
طالب دراسات عليا من تخصص  08طالب  00وقد طبقت هذه المقاييس على عينة عشوائية من 

طالبة  06طالب ليسانس علم النفس من جامعة نيورك سيتي منهم  16ادارة اعمال و إرشاد مدرسي و 
 08.01بمتوسط  80إلى  13طالب ذوي اعمار من  18و
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وأسفرت النتائج على انه ال يوجد عالقة ارتباطية بين التفكير االبتكاري وأسلوب حل المشكالت. 
بينما يوجد عالقة ارتباطية بين توجه نحو التغيير  واتخاذ القرار مع مقاومة اإلغالق الختبار تورانس. فان 

 الق عند حل المشكل فان توجه االفراد نحو التغيير و اتخاذ القرار مقاوم لإلغ
 (0222دراسة مخلوفي ) 2-2

متوسط  الثالثة تالميذ في مادة الرياضيات باإلبداع لدى المشكالت حل عالقة أسلوب  عنوان الدراسة
 والتفكير المشكالت حل على القدرة بين إحصائيا دالة هدفت الدراسة الكشف على وجود عالقة وقد بورقلة،

 في الدراسة من عينة واإلناث الذكور بين ورقلة والفروق  بوالية متوسط الثالثة السنة لدى تالميذ اإلبداعي
 .اإلبداعي اختبار التفكير على نتائجهم

 في مشكالت ثالث يشمل اختبار في تمثلت األداتين:  األولى  على الباحثة اعتمدت البيانات ولجمع
 التأكد الكلمات(. وبعد )اختبارلتورانس  اإلبداعي التمثيل اختبار في تمثلت: و الثانية. الرياضيات مادة
 السيكومترية، خصائصها االستطالعية ومعرفة الدراسة إجراء خالل من لالستخدام األداتين صالحية من
بثالث  متوسط الثالثة تلميذ وتلميذة من السنة 100في  والمتمثلة األساسية الدراسة عينة على تطبيقها تم

 . متوسطات بورقلة
 : التالية النتائج توصلت الباحثة إلى وقد
 تالميذ لدى اإلبداعي والتفكير المشكالت حل على القدرة بين إحصائيا دالة عالقة توجد

 .بورقلة متوسط الثالثة
 في حلهم الدراسة عينة اإلبداعي التفكير ومنخفضي مرتفعي بين إحصائيا دالة عالقة توجد
 .للمشكالت

 اختبار التفكير على نتائجهم في الدراسة عينة واإلناث الذكور بين إحصائيا دالة فروق توجد ال
 .اإلبداعي

 (0222دراسة بركات ) 2-12
عنوان الدراسة: "الجمود الذهني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت والتحصيل الدراسي والجنس لدى 

 طلبة المرحلتين  األساسية والثانوية".  
حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحجم النسبي لمشكلة الجمود الذهني لدى طلبة المرحلتين 
األساسية والثانوية.  مستوى الجمود الذهني لدى طالب المرحلتين األساسية والثانوية وتأثير ذلـك على 

ور واإلناث وبين قدرتهم  على حل المشكالت والتحصيل الدراسي، التعرف على على الفروق بين الذك
 طالب المرحلتين األساسية والثانوية في الجمود الذهني. 

استخدم لهذا الغرض مقياسين: األول لقياس الجمود الذهني وهو مترجم من مقياس أيزنك وولسون 
(،  واآلخر لقياس حل المشكالت من إعداد الباحث، وقد تكونت عينة الدراسة من 1619للجمود الذهني )

( طالبة، موزعين على المرحلتين 120( طالبا من الذكور، و )120( طالبا وطالبة، منهم ) 240)
%( من الطالب قد أظهروا مستوا 2.24األساسية والثانوية بالتساوي، وخلصت النتائج إلى أن ما نـسبته )



- 111- 
 

الذهني، كما %( منهم مستوا منخفضا من الجمود 01.1مرتفعا من الجمود الذهني، بينما أظهر ما نسبته )
أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الجمود الـذهني والقـدرة علـى حـل المشكالت. وعدم 
وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الجمود الذهني تعزى لمتغيري الجنس والمرحلة التعليميـة؛ فقد أظهرت 

راسي تعزى لمستوى الجمود الذهني وذلـك في النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات التحصيل الد
 اتجاه فئة الطالب ذوي المستوى المنخفض من الجمود الذهني.  

 (0212دراسة ركزة ) 2-11
عنوان الدراسة أثر بعض أبعاد البنية المعرفية على عملية حل المشكالت عند الطالب الجامعي 

البنية المعرفية المتعلقة بالترابط والتمايز والتنظيم الجزائري حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر بعض أبعاد 
على عملية حل المشكالت )زمن حل المشكل، فضاء المهنة( عند الطالب الجامعي الجزائري وللوصول 
إلى أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن وطبقت أداة قياس 

طالب وطالبة  100ببنائها واختبار مشكل هانوي على عينة عشوائية مكونة من  البنية المعرفية التي قامت
 يدرسون في السنة أولى جامعي ممن تحصلوا على بكالوريا شعبة علوم الطبيعة والحياة.

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد البنية المعرفية والقدرة على حل المشكالت التي من 
خالص أن الفرد ذو البنية المعرفية المتميزة بالترابط والتمايز والتنظيم يستطيع أن يحقق خاللها يمكن است

 تقدما ملموسا عند حل المشكالت.
وان خصائص البنية المعرفية بأبعادها تقف خلف النشاط المولد للعمليات المعرفية لوصول إلى الحل 

 أما المشكالت المختلفة
لبنية المعرفية يشير إلى امكانية توظيف كافة المفاهيم في اشتقاق وان ارتفاع درجة ترابط وتمايز ا

 االستراتيجيات األكثر مالئمة لحل المشكالت المختلفة.
  DUPAYS (2011)دراسة دوباي   2-10

يمكن وكيف  مواقف التعلم ،عليم" حيث درس الباحث طريقة التت: تأثير مشكالالحل بعنوان "تعلم 
وضع العديد من العمليات المعرفية ينفذ من قبل المتعلمين إلنشاء آثار ذاكرة جديدة )حفظ النسخ أو تجريد 

هدف هذه الدراسة على الروابط بين خصائص معينة من المواد المراد تعلمها والعمليات و المعرفة(. 
في التعليم ماثلة أو مختلفة من خالل تأثير عرض المشاكل وتنظيم عدة صعوبات م المعرفية للمتعلمين

 لفهم العالقات المتبادلة بشكل أفضل بين حل المشكلة وتعلم المعرفة التي يمكن أن تترتب على ذلك
متطوعة من طلبة مختلفة بعدة تجارب على مجموعات اعتمد الباحث على المنهج التجريبي حيث قام 

ناث الجامعة طرح مجموعة ين أو اكثر ويقوم بتعليمهم ببحيث في كل تجربة يقسمهم الى مجموعت ذكور وا 
لة أو مشكبطريقتين مختلفتين أو اكثر )طريقة معينة لكل مجموعة( ثم طرح عليهم من المشكالت 

وهي لعبة الكشف  (Démineur)مشكلتين في القياس البعدي. واستعمل االدوات التالية : لعبة القنبلة 
وهي لعبة وضع االرقام في جداول بشروط معينة  (Sudoku)على األلغام او القنابل ولعبة سودوكو 

تركيز الرؤية باألشعة تحت الحمراء كما استعمل مقياسيين للتقرير الذاتي كبروتوكول   (Oculomètre)وجهاز
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وبتطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة توصل الباحث إلى تأثير نمط التعليم مصاحب لحل المشكالت 
ت متنوعة يقود المتعلم إلى االستثمار أكثر في تطوير المعرفة العامة. و ان تنوع المبني على طرح مشكال

المشكالت عند التعلم ال يؤثر في حل المشكالت. بينما أثبت التجارب أن طرح المشكالت تدريجيا حسب 
 الصعوبة عند التعلم يقود إلى حل المشكالت وتكوين مخطط للحل.  

 ebztoH (0210دراسة هاتيك ) 2-13
هدفت الدراسة إلى اقتراح النموذج المعرفي في حل المشكلة  لذلك قام الباحث بقياس عملية حل 
المشكلة كمرحلة أولى ثم في المرحلة الثانية تحديد العملية المعرفية والتي تعلقت حول عملية حل المشكلة 

عملية حل  ناءثأوتفسير للعالقات وذلك وفق اطار نظري منجز وترمي الدراسة لفهم العمل الذهني 
االدبيات العلمية حول عالقة العمليات المعرفية كفكر  إلثراءفي المساهمة التي ستقدمها  المشكلة وايضا

 مرتبة بعملية حل المشكلة المؤدي الى صحة الفرد. 
طبقت هذه الدراسة على مشاركين متطوعين من جامعة ابنة ازات بايزال بتركيا من مختلف األقسام 

ذكور( منهم خضعوا  88إناث و  00) 13طالب، خضع لقياس حل المشكلة و 000 والكليات بعدد
 الختبارات نفسية عصبية.

استعمل الباحث اختبار مصفوفة رافن القياسية التقدمية مع استخدام بروتوكول شفهي لكشف خطوات 
ت النفسية العصبية العملية المعرفية التي سيظهرها المشاركون أثناء حل المشكلة مع مجموعة من االختبارا

المتواصل،  االنتباهالمعقد،  االنتباهلقياس المثابرة، التمييز، التفكير المجرد، المرونة الذهنية، مهارة 
 العمل، سعة الذاكرة العاملة. استراتيجيةالتخطيط، 

وأوضحت النتائج صالحية نموذج بنائي من خالل وجود عالقة متوقعة بين حل المشكالت وكال من 
العمل  استراتيجيةالذاكرة العاملة، التمييز، التفكير المجرد، المرونة الذهنية، الوظائف النشطة، التخطيط، 

 .واالنتباه
 Anwar & others (2012)دراسة أنور وآخرين  2-12

بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل األكاديمي من  االبتكاريعنوان الدراسة "المقارنة في قدرات التفكير 
بين الطالب مع  االبتكاريرحلة الثانوية" تهدف الدراسة إلى المقارنة في قدرات التفكير طالب الم

من طالب المرحلة الثانوية  003المستويات العالية والمنخفضة من التحصيل األكاديمي وكان عدد العينة 
قدرة ( وتم استخدام مقياس 100( ومنخفضة التحصيل )100وقسمت إلى مجموعتين مرتفعة التحصيل )

 وطبق على العينة وباستعمال تحليل البيانات باستخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين. االبتكاريالتفكير 
وكشفت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق بين ذوي التحصيل الدراسي المرتفع وذوي التحصيل الدراسي 
المنخفض في التفكير االبتكاري ومع ذلك أثبتت أن الطالب الذين ينتمون إلى المناطق الحضرية أفضل 

 في تفكيرهم اإلبداعي. 
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 (0210ضحا  )دراسة عكاشة و  2-15
بعنوان "فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة في سياق تعاوني على سلوك حل 

   .المشكلة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي"
هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي عن 

الذي قامت الباحثة بإعداده خصيصا للدراسة، فضال عن السعي طريق تدريبـهم على البرنامج التدريبي 
 العينة.   هذا البرنامج على سلوك حـل المشكلة لدى تلك لكشف أثر

 :  وقد قام الباحثة تحددت مشكلة الدراسة الرئيسية في السؤال التالي
اوني على سلوك حل ما أثر البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات ما وراء المعرفة في سياق تع

 المشكلة لدى عينة مـن طالب الصف األول الثانوي ؟  
على  اتدريبي ابرنامجا وقد أعدطالبة من طالبات الثانوية  01استخدم الباحثان المنهج التجريبي على 

مهارات ما وراء المعرفة في سياق تعاوني  يهدف إلى تنمية مهارات الفرد ما وراء المعرفية )التخطيط، 
والتنظيم، والتقويم( والوعي المصاحب لها، باإلضافة إلى الوعي العام بالحالة العقلية والدافعية واالنفعالية 

 أثناء حل المشكالت العامة.  
كونة من عشرة مشكالت الخمس األولى منها عامة في محتواها ال واختبار سلوك حل المشكلة  م

تتعلق بمحتـوى دراسي معين، والخمس األخيرة منها فيزيائية عامة ال يتطلب حلها استدعاء معلومة أو 
قانون بعينه، حيث يتاح للطالب في معطيات المشكلة جميع المعلومات الفيزيائية والقوانين التي يمكنه 

صول إلى الحل، الذي لن يصل إليه إال بمجموعة من الخطوات الذهنية المنطقية، ويعقب استخدامها للو 
كل مشكلة من المشكالت العشرة بروتوكول موجه بأسئلة لتحديد العمليات والمهارات ما وراء المعرفية التي 

 قام الطالب وهو بصدد حله للمشكلة.  
مستوى امتالك الفرد لمهـارات )التخطيط، والتنظيم، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة : يهدف إلى قياس 

والتقويم( والوعي المصاحب لها التي يستخدمها وهو بصدد حل المشكلة، باإلضافة إلى قياس وعيه 
 بحاالته المعرفية والدافعية والوجدانية منذ قراءته للمشكلة إلى أن ينتهي منها. 

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:  
  بين متوسطات درجات  طالبات عينة الدراسة  0.01 ىق ذات داللة إحصائية عند مستو توجد فرو

 وذلك لصالح القياس البعدي وكان حجم التأثير كبيرا.   -كما قيست–في مهارات ما وراء المعرفة 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات عينة الدراسة في التطبيقين القبلـي

، وذلك لصالح التطبيق البعدي وكان 0.01على اختبار سلوك حل المشكلة عند مستوى  والبعدي
 حجم التأثير كبيرا. 

  توجد فروق نوعية  في مهارات ما وراء المعرفة المستخدمة في كل مشكلة من مشـكالت اختبـار
 سلوك حل المشكلة وفي المشكالت العامة والفيزيائية كل على حدة.  
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 ذات داللة إحصائية بين الطالبات الحاصالت على درجات مرتفعة والحاصـالت  توجد فروق نوعية
على درجات منخفضة في اختبار سلوك حل المشكلة في المهارات ما وراء المعرفية التي 

 يستخدمنها أثناء حل مشـكالت االختبار. 
 (0213دراسة الحربي ) 2-16

 وتنمية الجغرافية المفاهيم اكتساب في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام بعنوان أثر
 .المنورة المدينة في المتوسطة المرحلة طالبات لدى المشكالت حل مهارات

 المفاهيم اكتساب في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام أثر معرفة إلى البحث هدف
 .المنورة المدينة في المتوسطة المرحلة طالبات لدى المشكالت حل مهارات وتنمية الجغرافية
 ومجموعة تجريبية، مجموعة :موعتينالمج تصميم على القائم التجريبي شبه المنهج استخدام وتم
 البحث مجتمع من اختيارها تم عشوائية عينة على الدراسة وطبقت والبعدي، القبلي االختبار ذات ضابطة
 لوزارة التابعة لمتوسطةا المرحلة مدارس جميع في المتوسط األول الصف طالبات جميع يشمل الذي
 األول الصف طالبات من طالبة 90 العينة طالبات مجموع بلغ حيث المنورة، بالمدينة والتعليم التربية

طالبة  06طالبة للمجموعة التجريبية و  81 إلى تقسيمها تم ، "عشر الثانية" بالمتوسطة المتوسط
 للمجموعة الضابطة مع التأكد من التجانس.

 بعد الباحثة إعداد من المشكالت، حل مهارات واختبار مفاهيمي، اختبار :هما أداتان فيها وطُبقت
 للعينات ت واختبار ، كرونباخ ألفا معادلة اإلحصائية المعالجة في واستخدم ، وثباته صدقه من التأكد

 المرتبطة. للعينات ت واختبار المستقلة،
 : يلي ما البحث نتائج أهم من وكان 

 حل مهارات وتنمية الجغرافية المفاهيم اكتساب في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام أثر
 .المنورة المدينة في المتوسطة المرحلة طالبات لدى المشكالت

 لتنمية االجتماعية الدراسات تدريس في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدامواوصت الدراسة ب
 (التعميم -التفسير -الفروض اختبار - الفروض وضع – المشكلة تحديد) المشكالت حل مهارات

 (0212دراسة الزعبي ) 2-12
تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  استراتيجيةأثر بعنوان 

تدريسـية قائمـة علـى  استراتيجيةدفت هذه الدراسة إلى تقصـي أثـر حيث ه الرياضي لدى طلبة معلم صف
حـل المشـكالت فـي تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي الرياضـي لـدى طلبـة معلـم صـف فـي جامعــة 

 00طالبـــا( وضـــابطة ) 03ن تجريبيـــة )طالبــا وزعــوا إلــى مجمــوعتي 63 اليرمــوك، وتكونــت العينــة مــن
طالبـــا(. تـــم بنـــاء اختبـــار للتفكيـــر اإلبـــداعي الرياضي، ثم طبق على المجموعتين التجريبية والضابطة قبل 

تدريسـية قائمـة علـى حـل  استراتيجيةالمعالجة وبعـدها بعـد التحقـق مـن صـدقه وثباتـه، كمـا تـم تطبيـق 
الرياضـيات فـي وحـدات الهندسـة اإلقليديـة، القيـاس، والهندسـة المستوية على المجموعة ادة لمشـكالت لما

التجريبية. وقد أظهرت النتائج تحسنا فـي مهـارات التفكيـر اإلبداعي الرياضي )الطالقـة، والمرونـة، 



- 111- 
 

فروقا دالة إحصائيا بـين المجمـوعتين كما وجدت الدراسة  .واألصـالة( لـدى طلبـة المجموعـة التجريبيـة
التجريبيـة والضـابطة فـي مهـارات الطالقـة والمرونـة واألصـالة وفـي الدرجـة الكليـة لالختبـار لصـالح 
المجموعـة التجريبيــة. وأظهــرت النتــائج تحســنا فــي مســتويات التفكيــر اإلبــداعي للمجموعــة التجريبية، 

تدريســية وبيــان  واستراتيجياتأوصـت الدراسـة باسـتخدام بــرامج . و تويات المجموعة الضابطةمقارنة مع مس
 .أثرهــا فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي الرياضــي لــدى الطلبة وفي مختلف المراحل الدراسية

 :(0212)عمران  راسةد 2-12
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عادات العقل واستراتيجية حل المشكالت لدى الطلبة المتفوقين 

 من أنماط هيالتي  العقل عاداتوالعاديين في جامعة األزهر فلسطين مع الكشف على العالقة بينهما. 
 معينة ألنماط الفرد استجابات خالل من تتكون والتي العقلية، العمليات وترتب وتنظم تدير الذكي السلوك

. وهذه والتكرار التدريب بفعل عادات إلى تتحول االستجابات هذه وتأمل، تفكير إلى تحتاج المشكالت من
 بتفهم اإلصغاء  - المعرفة وراء ما التفكير - بالتهور التحكم - المثابرةالعادات التي أخذها الباحث هي : 

 التفكير - الجديدة األوضاع على الماضية المعارفتطبيق  – الدقة أجل من الكفاح - وتعاطف
 اإلقدام - والرهبة بدهشة االستجابة - الحواس جميع البيانات باستخدام جمع - ودقة بوضوح والتوصيل

 المشكالت وطرح التساؤل - المستمر للتعلم الدائم االستعداد - التبادلي التفكير- المسئولة المخاطر على
 .الدعابة إيجاد - والتصور اإلبداعي التفكير - بمرونة التفكير –

 090اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المقارن، واختار عينة عشوائية من الطالب تكونت من 
طالبا من كلية التربية مكونة من المستوى األول والرابع، واستخدم مقياس عادات العقل ألسماء حسين 

( لمقياس الذي أعده 1663ذي ترجمه حمدي نزيه )حل المشكالت ال استراتيجية( ومقياس 0008)
(Heppener & Peterson, 1982) واستخدم األساليب اإلحصائية متمثلة في معامل ارتباط بيرسون .

 ومعامل ارتباط سبيرمان براون، واختبار ت وتحليل التباين الثنائي وتوصل إلى أهم النتائج التالية:
  بين متوسط درجات عادات العقل للطلبة  0.00مستوى توجد فروق ذات داللة احصائية عند

 المتفوقين وبين متوسط عادات العقل للطلبة العاديين.
  بين متوسط درجات استراتيجية حل المشكالت  0.00توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

 للطلبة المتفوقين وبين متوسط استراتيجية حل المشكالت للطلبة العاديين.
 بين درجات عادات العقل للطلبة المتفوقين  0.00ذات داللة احصائية عند مستوى  توجد عالقة

 ودرجات استراتيجية حل المشكالت لديهم.
  بين درجات عادات العقل للطلبة العاديين  0.00توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى

 ودرجات استراتيجية حل المشكالت لديهم.
 اإلناث( على  –منخفض( و )الذكور  –وى عادات العقل )مرتفع ال يوجد أثر للتفاعل بين مست

 استراتيجية حل المشكالت.
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وفي ضوء النتائج أوصى بضرورة إعداد برامج لتنمية عادات العقل مما يجعل الفرد قادر على 
 مواجهة المشكالت.

 ,BORJON) 0216دراسة بورجون ) 2-12
 إلى واحدة نظر وجهة النمائية، لمواجهة الجوانب وراء المشكلة ما المعرفية وحل المرونة"بعنوان:  
 "أخرى نظر وجهة

 حلتؤدي إلى المعرفية  المرونة، فهدفت الدراسة لمعرفة دور المرونة المعرفية في حل المشكالت
 النظر على قادرة تكون أن الضروري فمن الحل، يقود إلى وفعال سريع إجراء إيجاد أي بسهولة، مشكلة

 تغييرال على قادرة لتكون أيضا ولكن مالءمة، األكثر أجل اختيار من نظر وجهات لعدة وفقا الوضع في
 المعرفية ولهذا  المرونة عن تعبير أنه على تفسيره يمكنوهذا  تواجه المأزق عندما

في سنة أولى وسنة  المسجلين األطفال من 039استخدم الباحث المنهج المقارن واختار عينة مكونة 
طفل ال جراء القابالت الفردية وقسمهم على مجموعات  100مدارس واختار  1موزعين على ثانية متوسط 

( للجرار مع بعض التعديل ومجموعة من 1600لدراسات المقارنات. واستخدم أداة اختبار ابراهام لشينز )
ختبار الخطأ واللنمو المعرفي  االختبارات العملية لبياجيهك ،االختبارات والمقاييس والمقابالت المقننة

 .واختبارات التركيز على وجهة النظر ومقياس التعاطف ومقياس تقدير الذات
 النتائج التالية:أهم الى الباحث توصل وبعد جمع البيانات واستعمال االساليب اإلحصائية المناسبة 

 تؤدي وظيفة معرفية مالحظة في األداء المعرفية المرونة 
 المعرفية للتدليل على المرونة ضرورية مختلفة نظر جهةو  االعتبار بعين األخذ على القدرة. 
 مع البقاء مكان اآلخر في نفسه من خالل وضع أخرى، النظر إلى وجهة مواجهة على القدرة 

 .المعرفية المرونة لالستدالل على ضروري هذا، يحث الذي االستجواب ودعم النفس في
 (0212دراسة مخلوفي وبوضياف ) 2-02

 المرحلة تالميذ اإلبداعي لدى التفكير على )للمشكالت اإلبداعي الحل  (تريز برنامج بعنوان "أثر
المبني  تريز برنامج والتدريبي التعليمي البرنامج أثر مدى معرفة إلى الدراسة تهدفحيث  بورقلة" االبتدائية

، التالميذ لدى اإلبداعي التفكير على الرياضيات مادة في المطبق على حل المشكالت بطريقة إبداعية
 في نظرية كونها في وتتميز  معرفية قاعدة إلى تستند إنساني توجه ذات منظمة منهجيةهي  تريز ونظرية
 العوائق لتجاوز الهادفة األساليب و الطرائق من مجموعة أنها و هندسية ذات أصول التقنية النظم تطور
 تمثل و إبداعية بطريقة لها المناسبة الحلول إيجاد و المشكالت أساليب  لتحليل وتشتمل على النفسية
 المشكالت وتعتمد على مجموع من المبادئ حلول و الوظائف التقنية بين العالقة لتنظيم مؤشرات
 .اإلبداعية

 التجريبيةو  الضابطة المجموعتين تصميم تااستخدمو  التجريبي المنهج علىحثتان ااعتمدت الب
المتمثل في برنامج تعليمي مصمم  المقترح البرنامج باستخدام التجريبية المجموعة درست بحيث المتكافئتين

وقد  .المعتادة بالطريقة درست فقد الضابطة المجموعة أما ،معتمد على نظرية تريز في مادة الرياضيات
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تم  ابتدائي الرابعة السنة تالميذ في العينة الجزائر وتتمثل– بورقلة محمد عانو بمدرسة الدراسة أجريت
إناث لكل مجموعة. واستخدم مقياس  10ذكور و 11تلميذ مقسمة  00مقدرة بـ  عشوائية اختيارها بطريقة

 أن للبرنامج  التعليميالتوصل إلى  تم اإلحصائية األساليببعد استعمال  وتورانس للتفكير اإلبداعي 
 أن إلى ذلك يرجع قد و المتعلمين لدى اإلبداعي التفكير تنمية في أثر الرياضيات مادة في المطبق

 و المتعلمين إدراك توسيع على عمل مترابطة و منهجية خطوات من يتضمنه ما و البرنامج التعليمي
 .اإلبداعي تفكيرهم تنمية إلى أدى الخطوات مما إتباع في اندماجهم

  تعلقة بللك  ل  املككتات والدافعيةالدراسات امل -0
  (0222) شواشرةدراسة  5-1
 اإلنجاز دافعية ومتغيرات المشكالت حل على القدرة بين االرتباطية العالقات عن الكشف إلى هدفت 

 طلبة من طالبا  738 من الدراسة عينة تألفت وقد .المعرفية والسرعة الناقد والتفكير العقلية والسعة
 الدراسة في الباحث واستخدم العنقودية العشوائية بالمعاينة اختيارهم تم األساسيين والعاشر التاسع الصفين
 باسكاليوني لجان العقلية السعة واختبار للريماوي اإلنجاز دافعية واختبار الناقد للتفكير واطسون اختبار

 الدراسة نتائج أظهرت وقد الباحث، عدهماأ اللذين المشكالت حل على والقدرة المعرفية السرعة واختباري
 0.65  بين تراوحت السببي النموذج تضمنها التي الخمسة المتغيرات بين بيرسون ارتباط معامالت قيم أن
 (0019)اليازيدي ولوزاني،  .إحصائيا دالة جميعها وكانت ، 0.78 و 
 (0216دراسة اليازيدي ولوزاني ) 5-0

 األولى السنة طلبة لدى المشكالت حل واستراتيجيات األكاديمية الدافعية أبعاد بين بعنوان "العالقة
واستراتيجيات حل  األكاديميةقة بين أبعاد الدافعية الالدراسة الحالية إلى تقصي العهدفت حيث  "جامعي
استخدم الباحثتان المنهج الوصفي حيث تبنتا  ولتحقيق أهداف الدراسةالطلبة الجامعيين  ت لدى الالمشك

عية إلى ثالث ( الذي يقسم الداف1636) للدراسات الجامعية لفاليراند وآخرون األكاديميةمقياس الدافعية 
لنزيه  المشكالتومقياس استراتيجيات حل أبعاد الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية والغياب الدافعية، 

 الدراسة عينة. وحددتا قامت الباحثتان بحساب الخصائص السيكومترية للمقياسين( و 1661) حمدي
 جامعة من اجتماعية علوم مشترك جذع تخصص األولى السنة طلبة من طالب 140 من األساسية
 .مليانة بخميس بونعامة الجياللي

قة ارتباطية بين كل وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالبعد جمع البيانات والدراسة اإلحصائية و  
. كما كشفت المشكالت، الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية وبين استراتيجيات حل األكاديميةمن الدافعية 
 .المشكالتوبين استراتيجيات حل  األكاديميةقة عكسية بين غياب الدافعية العن وجود ع

  Aweke & others (   0212دراسة آواك  وآخرون ) 5-3
قام الباحثون بدراسة بعنوان "اثر التعلم القائم على المشكلة على دافعية الطالب ومهارات حل 
المشكالت الفيزيائية"، إن البحث على أفضل االستراتيجيات التدريسية المستعملة في تدريس العلوم 
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الحكومية ضمن الفيزيائية من أجل تحسين مستوى االداء لدى الطلبة ودافعيتهم من أهم أهداف المدارس 
والدافعية التربية الفيزيائية حيث هدفت هذه الدراسة التحقق من اثر تدريس التعلم القائم على طرح مشكلة 

للتعلم ومهارات حل المشكالت في مادة الفيزياء لدى الطالب واالختالف في مهارات حل المشكالت 
 والدافعية لتعلم الفيزياء حسب الجنس.

ولتحقيق هدف الدراسة تم استعمال منهج البحث الشبه تجريبي ألنه عندما تكون االعتبارات النظرية 
في العادة متداخلة بشكل كبير في عالقة السبب واالثر  فذلك يستوجب دراسة تجريبية غير ان ما 

ي فكانت الدراسة يستدعي الدراسة الشبه تجريبية هو عدم امكانية اجراء تجربة حقيقية على الكائن البشر 
 ذات توزيع عشوائي في تصميم االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية.   

 00كانت عينة الدراسة من المدرسة التحضيرية واشامو في منطقة حسنة هادية بإثيوبيا مشكل من 
لبا في المجموعة طا 01انثى و  11ذكرا و 06طالبا في المجموعة التجريبية مقسمين حسب النوع الى

 انثى. 18ذكرا و 03الضابطة مقسمين حسب النوع الى 
جمعت البيانات باستعمال االختبارات لحل المشكالت ومقياس الدافعية للتعلم العلوم الفيزيائية وتأكد 

 الباحث من صدقهما وثباتهما. واستخدم اختبار ت واختبار تحليل التباين واستخلص النتائج التالية:
 التعلم القائم على المشكلة مقارنة  باستعماللبة في تعلم العلوم الفيزيائية يمكن أن يتحسن أداء الط

 بالطرق األخرى.
  أن هذه الطريقة أحسن بديل لتحسين اإلنجاز األكاديمي للطلبة ولكن يجب مراعاة ضرورة تطوير

 بالنفس لديه.للطالب ليكون نشطا في مجموعة المناقشة وتنمية الثقة  االجتماعيةالمهارات 
  نمو مهارات حل المشكالت لكال المجموعتين مع وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية وال

 يوجد تحسين لدافعيتهم.
 .ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في مهارات حل المشكالت والدافعية 

 ق على الدراسات اللابقة:ليتعال -9
التي تتناول متغيري الدراسة التفكير المركب استعراض مجموعة من البحوث والدراسات  بعد

 والتحصيل الدراسي أو أحد أبعادهما يمكن تلخيصها فيما يلي:
 من حيث األهداف: 6-1

ورد بهذا المصطلح في ثالث الذي التفكير المركب ة متغير الدراسيالحظ أن الدراسات تناولت 
وهي منطلقنا الستعمال  (0011، العساف) دراسة( و 0010و)قنوعه،  (0010)الشريدة وبشارة، دراسات 

هذا المفهوم في دراستنا الحالية مع استخالص االبعاد المعتمدة في تعريفهم والذي اخذنا منه التفكير 
 بتكاري والتفكير الناقد كبعدين أساسيين للتفكير المركب. اال

و )عكاشة وضحى، ( 0011)الزهراني،  ( و0006وسلوك حل المشكالت في الدراسات دراسة )بركات، 
 (، أما باقي الدراسات فركزنا أن تتوفر على متغيرين على األقل.0010
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وتناولت الدراسات متغيرات أخرى أهمها التحصيل الدراسي ألن معظم الدراسات اتخذت المؤسسات 
والفيزياء والعلوم التعليمية بمختلف مستوياتها إطارا مكانيا لها مع دراسة مواد تعليمية مختلفة كالرياضيات 

الطبيعة.. وهو ما جعلنا نتخذ هذه الثالث مواد في اعتبارنا في تحديد انواع المشكالت في سلوك حل 
 المشكالت.

وركزت الكثير من الدراسات على الكشف على وجود العالقة باستعمال المنهج الوصفي االرتباطي 
  .المنهج التجريبي بعض الدراسات تناولت التأثير والفعالية مستعملةإلى أن 

ببعض المتغيرات الشخصية خاصة متغير متغيرات الدراسة وتناولت كثير من الدراسات عالقة 
 الجنس.

 من حيث عينات الدراسة: 6-0
اختلفت المجموعات التي وجهت لها الدراسات والبرامج من حيث المستوى الدراسي من كل المراحل 

والجامعية مع مراعاة ما يقابل هذه المراحل الختالف التقسيمات  والثانويةوالمتوسطة الدراسية االبتدائية 
مع التركيز على مرحلة الثانوية والجامعة لمناسبة هذه المتغيرات لذلك خاصة سلوك حل  حسب الدول

وبداية المرحلة الثانوية ألنها االنسب،  المتوسطة جعلنا نختار نهاية المرحلة وهذا ما المشكالت والتفكير
بعض الدراسات القليلة المطبقة في مؤسسات خاصة عينات من الجنسين في معظم الدراسات إال وكانت ال

 بالبنات أو العكس. 
( و 0018في دراسة )شعبان،  1039وصلت على أما من حيث حجم العينات فقد تباينت األحجام 

مئات وهناك بعض  ( و وباقي الدراسات التي استعملت بضع0006في دراسة )العتيبي مها،  308
واستعملت خاصة التي استعملت المنهج التجريبي  100الدراسات القليلة التي استعملت عينات أقل من 

وتم االختيار بطرق  .مع أن المنهج المتبع هو التجريبي 903( حجم عينة كبير 0000دراسة )اشتيه، 
 .العشوائية بين العشوائية وغيرمختلفة 

 العينة في حدود بضع مئات واختيار اطار مكاني يتيح ذلك.وهذا ما جعلنا نختار 
 من حيث األدوات المستخدمة: 6-3

تنوعت األدوات والمقاييس المستخدمة طبقا لهدف كل دراسة إال أن معظم الدراسات استخدمت 
االبتكاري خاصة التفكير  تاولنتمقاييس التفكير المركب أو احد أبعاده مع تشابه كثير في المقياسين التي 

إذ أخذ األول من مقياس تورانس بصورته اللفظية أو احد تكييفاته والثاني من مقياس جلسر  والتفكير الناقد
حساب الخصائص السيكومترية في وهما على شكل اختبار. وقد اعيد وواطسن مع إجراء التعديالت 

ماجعلنا نتخذ هذين المقياسيين وهو  معظم الدراسات وهناك دراسات اعتمدت مقاييس من إعداد الباحثين.
 بنفس الصورة.

وكلها على شكل استبيان بأبعاد متعددة دافعية للتعلم فتعددت المقاييس المستخدمة أما بالنسبة لل
ومقاييس معد من طرف الباحثين ولكننا لم  (1639( المعرب ومقياس منصور )1660فورنر ) كمقياس
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اسات اخرى كثيرة التي تناولت متغير الدافعية لوحده حيث نستعمل أي من هذه المقاييس ورجعنا الى در 
 مناسبا لتطبيقه.وهو  (0011الذي اورده معمرية ) (0009) ةعبد اللطيف خليفاخترنا مقياسا 

اما بالنسبة لمتغير سلوك حل المشكالت فتبيانت المقاييس المطبقة فهناك من استعمله على شكل 
 المنصورو ( 0019دراسة اليازيدي ولوزاني )مثل ( 1663استبيان مأخوذ من مقياس حمدي نزيه )

وهناك من طبقه على شكل اختبار مكتوب ، (0011الزهراني )و  (0010عمران )و  (0001) ومنصور
ولعبة األلغام ولعبة سودوكو وهناك من  من طبقه على شكل اختبارات مقننة مثل اختبار برج هناويوهناك 

مثل دراسة مخلوفي  بناء اختبارات لذلك تحتوي على مشكالت عام أو مشكالت دراسية متعلقة بالمواد
وفي  . (2006) (Corliss) كورليس دراسة( وهناك من استعمل حل المشكالت على الكمبيوتر 0006)

وآثرنا االختبار المكتوب حيث حاولنا أن  يدراستنا لم نقتنع بقياس حل المشكالت باستبيان للتقرير الذات
 الدراسية. تتعلق ببعض الموادالعامة لكنها نطرح مجموعة من المشكالت 

 من حيث المنهج واألساليب اإلحصائية: 6-2
تم استخدام المنهج الوصفي في معظم الدراسات واالرتباطي منه على الخصوص وبعض الدراسات 

 (Corlissكورليس )و  (0000اشتيه )مثل دراسة  التأثيرتبحث عن  ألنهااعتمدت المنهج التجريبي نظرا 
( 0003صوافطة )و  (0011العساف )و (  Aweke and others, 2017آواك وآخرون )و  (2006)

دوبايز  و  (0010عكاشة وضحا  )و  (0011مخلوفي وبوضياف )و  (0006االسدي )و  (0010ختاش )و 
(DUPAYS, 2011) ( 0018( والحربي )0010والزعبي) 

وتحليل  "ت"بالنسبة لألساليب اإلحصائية فأكثر الدراسات استعملت معامل االرتباط بيرسون واختبار 
االستداللي باإلضافة للمتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لإلحصاء  لإلحصاءالتباين 
معامل واستعمل بعض الباحثين  (0010وقد استعملت تحليل االنحدار المتعدد دراسة ركزة ) الوصفي.
وقد ( 0010Hatice)،  هاتيك دراسة ( و0010دراسة نماذج لعالقة متعددة مثل دراسة عمران )التأثير و 

  ولم يحدد اآلخرون ذلك. SPSSاستعمل بعض الباحثيين برنامج 
 من حيث نتائج الدراسات:  6-5

عن  (0011 ،عساف(، )ال0010، قنوعه(، )0010)الشريدة وبشارة، أسفرت نتائج دراسات كل من 
 وجود عالقة بين التفكير المركب أو احد أبعاده مع التحصيل الدراسي.

مطشر (، )0018 ،شعبان(، )0010 ،الحارثي(، )0003 ،شنان(، )0000 ،رضوان)وكانت نتائج 
 تثبت وجود عالقة بين الدافعية والتفكير االبتكاري أو نمط التفكير والتفكير اإليجابي. (0010 ،ودريد

 بينت انه ال توجد عالقة بين نمط التفكير والدافعية. (0010 ،لعجال)بينما دراسة 
مخلوفي (، )0010، زعبي)ال (،0006، مخلوفي) (،0003)صوافطة، (، 0000 ،أشتيه)أما الدراسات 

فقد توصلت إلى وجود   ( 0010 ،)هاتيك، (0003 ،)الدوسري، (0000 ،شواشرة) ،(0011،وبوضياف
 )المنصوروهذا خالفا لنتائج ، وسلوك حل المشكالت أو التفكير الناقد عالقة بين التفكير اإلبتكاري

 الذي لم يجد عالقة بين أساليب التفكير وسلوك حل المشكالت. (0001 ومنصور
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عن وجود عالقة ارتباطية بين فكشفت  (0019)اليازيدي ولوزاني،  ،(0000 ،)شواشرةأما دراسة 
     لم تتوصل إلى هذه العالقة. (0011دراسة آواك  وآخرون ). في حين ان المشكالتسلوك  والدافعية 

 أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجدفي دراسته أنه  (0018شعبان )واستنتج 
 عالقة توجدو  .االبتكاري التفكير اختبار على درجاتهم و الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة

 على درجاتهم و الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية
 .االبتكاري التفكير اختبار أبعاد
التفكير التي أثبتت العالقة بين  (0003شنان ) و (0010مطشر ودريد )و  (0010دراسة ختاش )و 

 .دافعيةوال
 ،)شواشرةأما الدراسات التي تناولت متغيرات مشابهة كنموذج لمعرفة مدى مالئمته فتأتي دراسة 

 والتفكير العقلية والسعة اإلنجاز دافعية ومتغيرات المشكالت حل على القدرة بين بنموذج يربط  ،(0000
هدفت الدراسة إلى اقتراح النموذج  ecitaH( 0010دراسة هاتيك )أما دراسة  المعرفية والسرعة الناقد

بين حل المشكالت وكال من الذاكرة العاملة، يربط نموذج بنائي المتمثل في المعرفي في حل المشكلة 
 المجرد، المرونة الذهنية، الوظائف النشطة، التخطيط، إستراتيجية العمل واإلنتباه. التمييز، التفكير

ومن خالل نتائج هذه الدراسة تأتي دراستنا لتأكد أو تنفي ما توصلوا إليه وكانت الدراسة على شكل 
 دراسة عالقات ثنائية منفردة ودراسة نموذج يجمع هاته العالقات في آن واحد.

 ختاصة الفص 
بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة وخاصة التي جمعت بين متغيرين او 
اكثر قد استفدنا من بعضها في اإلطار النظري وتحديد التعاريف اإلجرائية، واخترنا المقاييس المناسبة 

الدراسة، ونظرا لوجود وهذا بناء على ما يناسب مجتمع نظرا لتعدد المقاييس المستعملة في متغير واحد 
واختبار الفروق ودراسات  ارتباطاساليب إحصائية متعددة في هاته الدراسات لكنها ال تخرج عن معامل 

باستعمال تحليل المسار او النمذجة البنائية وهذا  الوقتقليلة التي درست مجموعة من المتغيرات في نفس 
ات بين مختلف المتغيرات في نفس الوقت وهذا ما تطلع يعطينا صورة كلية للعالق ألنهما وجدناه أنسب لنا 

 معامل االرتباط الستعمالللقيام به في هذه الدراسة إضافة 
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 متهيد : 
تعرض في هذا الفصل إلى إجراءات الدراسة الميدانية حيث نتطرق إلى سن لجانب النظريلبعد تناولنا 

توضيح الخطوات المبدئية للبحث من اختيار المنهج المتبع واألدوات التي سوف تطبق والدراسة 
ناول الدراسة النهائية االستطالعية التي من خاللها نقوم بدراسة الخصائص السيكومترية لألدوات ثم نت

  .حيث يتم فيها توضيح العينة النهائية المعتمدة وكذا المعالجة اإلحصائية للبيانات

 : املنهج  -1
العالقات التي تجمع بين متغيرات البحث الدراسة التي بين أيدينا تهدف إلى الكشف عن وجود 

االبتكاري والدافعية للتعلم وسلوك حل ببعديه التفكير الناقد والتفكير لتفكير المركب المتمثلة في ا
 ،بوحوش والذنيبات. )لمناسب لدراسة العالقاتا رتباطيالتحليلي واال المنهج الوصفياعتمدنا ف، المشكالت
9191 ،939.) 

والنفسية، حيث يسمح  ة خاصة في مجال العلوم التربويةمفيدا بصف االرتباطيالوصفي  يعتبر البحث
ا وفي آن واحد وهذا يتماشى مع طبيعة هذه العلوم والتي تحكمها العالقة بدراسة متغيرات متعددة مع

أن دراسة السلوك للتلميذ في المدرسة هو عادة  الشبكية أكثر من كونها تخضع للعالقة السببية، بمعنى 
 (402 ،9111، وراتب )عالوي نتاج عدة متغيرات وليس نتاج عامل واحد

إال أنه يمكن االستفادة منه للتنبؤ ه الكشف عن العالقات الوصفي االرتباطي هدف رغم أن البحث
(.من خالل اعطاء صورة لالرتباطات الموجودة بشكل يمكننا التحكم في بعض 469، 9191)العساف، 

المتغيرات وابقاء بعض المتغيرات كنتيجة وهذا بتقسيمها افتراضيا إلى متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة 
والتحكم وفي دراستنا يمكن أن نتنبؤ ثم نتحكم في التفكير المركب والدافعية  يمكن اعتمادها في الضبط

 . للتعلم من أجل الحصول على سلوك حل المشكالت

 الدراسة االستطالعية :  -4
البحث ال يمكن االستغناء عنها فمن خاللها يتضح في مهمة تعتبر الدراسة االستطالعية مرحلة 

وما يظهر عنه من نواحي تستوجب التفسير  ،عوبات التي قد تصادفهالطريق أمام الباحث ويكتشف الص
جراءات البحث ومن خاللها يتم التعديل الذي  ،وبالتالي فإنه يتسنى له القيام بالمراجعة النهائية لخطوات وا 

 (66، 9192)خليفة، .عند مباشرة الدراسة األساسية اوعليه يكون مطمئنال يتسنى له بعد التطبيق 
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ومما سهل هذه الدراسة وظيفة الباحث كمستشار ذلك حاولنا القيام بدراسة استطالعية  وبناء على
رشاد مدرسي ومهني بثانوية لقرع محمد الضيف بالرباح  الوادي واالتصال الدائم بمركز التوجيه  –توجيه وا 

 ى مستوى مديرية التربية بالوادي حققنا من خاللها.واإلرشاد المدرسي والمهني عل
ول تالميذ السنة الرابعة متوسط وتوزيعهم حسب المتوسطات على كامل اإلحصائيات حالحصول  -

 إجراء الدراسة على بعض المتوسطات المختارة.اجل  من
المستوى العام  للوقوف على الذين يدرسون سنة رابعة متوسط ساتذة التعليم المتوسط أاتصلنا ب -

حيث استخلصنا ان  عهم واختيار الطريقة المناسبةلهذه الفئة العمرية لمالئمة أدوات جمع البيانات م
إلى الثانوية سواء  انتقلواالدراسة من األحسن ان تكون على التالميذ الذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية أي 

من معدل السنة الدراسية رابعة  انطالقافي شهادة التعليم المتوسط أو بمعدل القبول الذي يحتسب  بالنجاح
 خترنا الوقت المناسب للدراسة هو بداية العام في الثانوية.متوسط ولهذا ا

وهي ية القصد عن طريق العينة للدراسة األساسية اختيار العينة ةقيطر نا بناء على ذلك حدد -
رشاد مدرسي ومهني أعمل بها كنت الثانوية التي  في دائرة باإلضافة إلى الثانويات كمستشار توجيه وا 

ة كثيرة يتبعه جهد كبير في جمع البيانات ووجود الباحث في مكان قريب يسهل الرباح ألن متغيرات الدراس
 ذلك لكي تكون نتائج البحث أدق واعمق.

حيث شاركنا بعض األساتذة في في إعداد مقاييس على استخدام أدوات جمع البيانات خذنا فكرة أ -
هم في مالحظاتلك إعطاء الدراسة خاصة مقياس سلوك حل المشكالت ليتناسب مع الفئة المختارة وكذ

كثرة االختبارات للدراسة ك انصادفها عند تطبيقأن نالصعوبات التي يمكن على  المقاييس األخرى والوقوف
ولذا بعضها مع أن هذه العينة منضبطة غياب البعض عن إجراء التي ال يمكن تطبيقها في نفس اليوم و 

 .شرحها فما بعد المطلوب الذي يأتي أعطتنا فكرة عن تحديد حجم العينة
 إجراء االختبارات واإلعتماداختيار مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني لإلشراف على  -

 على المستشار التربوي في توزيع االستبيانات.و في إجراء اإلختبارات على األساتذة 
يفة قمنا بتحديد عينة استطالعية مناسبة تمثلت في اختيار متوسطة غنديـر عمـر بحاسي خل -

قمنا بالتحقق من مدى مالءمة أدوات الدراسة من خالل وضوح التعليمات وسهولة فهم اختيارا قصديا. و 
عينة الوتجريب أدوات الدراسة على  أفراد العينة ألدوات الدراسة وكيفية اإلجابة عليها بطريقة سليمة.

 .     في أدوات الدراسة يلهستطالعية والتأكد من خصائصها السيكومترية على النحو الذي سيرد تفصاال
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 جمتمع وعينة الدراسة:  -3
أربعة  تشتمل علىالتي و  بدائرة الرباحرابعة متوسط التالميذ السنة تمع البحث هو هذه الدراسة مجفي 

متوسطات  والعقلة بها ثانوية  3متوسطات والنخلة بها ثانوية واحدة و 2ن وابلديات وهي الرباح بها ثانويت
وعدد وتوزيعهم على المتوسطات عن عدد التالميذ ع معطيات وحاولنا أن نجمواحدة  واحدة ومتوسطة
 :لخصناها في الجدول التالي و الذكور واإلناث 

 
 المتوسطات حسبمجتمع الدراسة  وزعت:  (01) جدول

 المتوسطة
 إحصائيات تالميذ السنة الرابعة متوسط

 مجموع إناث ذكور
 152 87 61 حالربا – 9116جانفي  91متوسطة  

 134 75 11 الرباح – متوسطة آل ياسر
 969 92 61 الرباح -متوسطة عروة عبد القادر

 19 16 24 النخلة–متوسطة عروة محمد 
 29 34 96 النخلة –متوسطة عسيلة عبد الكريم 

 969 61 14 النخلة –متوسطة حسين حمادي 
 12 21 21 الرباح -متوسطة محمد الطاهر بوغزالة 

 19 10 29 الرباح –طة تونسي بشير متوس
 946 510 436 المجموع

 
وبما أن متغير سلوك حل المشكالت يرتبط بالمحتوى الدراسي في الرياضيات والفيزياء والعلوم 

الميذ تحددنا الطبيعية للسنة رابعة متوسط لذلك اخترنا العينة بطريقة قصدية لتكون أكثر مناسبة لذلك 
ين قد أكملوا دراستهم بنجاح ووجهوا إلى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وهي عينة الذ السنة رابعة متوسط

 وفما يلي نلخص أعداد الناجحين وتوزعهم على المتوسطات. الدراسة.
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 على المتوسطاتتالميذ الرابعة الناجحين ع وز ( : ت00)جدول

 

 المتوسطة
 عدد الناجحين 

 مجموع إناث ذكور
 73 52 21 الرباح – 9116جانفي  91متوسطة  

 83 49 34 الرباح –متوسطة آل ياسر 
 88 60 28 الرباح -متوسطة عروة عبد القادر

 61 38 23 النخلة–متوسطة عروة محمد 
 31 21 10 النخلة –متوسطة عسيلة عبد الكريم 

 87 46 41 النخلة –متوسطة حسين حمادي 
 68 38 30 الرباح –متوسطة محمد الطاهر بوغزالة 

 61 34 27 الرباح –توسطة تونسي بشير م

 552 338 214 المجموع

 
ومن خالل نتائج تم توجيه التالميذ الناجحين إلى أولى ثانوي جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم 

 ات في الجدول التالي:ئيوتكنولوجيا ولخصنا اإلحصا
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 شتركينلجذعين المعلى اتالميذ الرابعة الناجحين  وزعت( : 03)جدول

 المتوسطة
عدد الموجهين إلى جذع 
 مشترك علوم وتكنولوجيا

عدد الموجهين إلى جذع 
 المجموع آداب

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
 73 21 17 2 52 31 96 الرباح – 9116جانفي  91متوسطة  

 83 24 19 1 59 30 41 الرباح –متوسطة آل ياسر 
 88 46 99 9 64 24 40 الرباح -متوسطة عروة عبد القادر

 61 91 91 2 24 43 91 النخلة–متوسطة عروة محمد 
 31 91 94 3 96 1 6 النخلة –متوسطة عسيلة عبد الكريم 

 94 43 93 90 69 33 39 النخلة –متوسطة حسين حمادي 
 68 96 91 4 19 43 49 الرباح -متوسطة محمد الطاهر بوغزالة 

 61 99 91 3 23 49 44 الرباح –متوسطة تونسي بشير 
 559 163 124 39 396 216 180 المجموع
التالميذ الموجهين إلى جذع مشترك متمثلة في  ممثل بحجم مقبولأخذنا عينة قصدية في دراستنا 

علوم وتكنولوجيا لمناسبتهم لموضوع الدراسة الننا اخترنا اختبار سلوك حل المشكالت ذات مضمون 
 لتالي:كايعية والفيزياء وهم موزعين في الثانويات ات والعلوم الطبيتماشى مع محتوى مادة الرياضي

 على الثانوياتم ع ت  تالميذ الموجهين إلى جالعينة المستهدفة لل وزعت(: 04)جدول

 الثانوية 
عدد التالميذ الموجهين إلى جذع 

 مشترك علوم وتكنولوجيا
 مجموع إناث ذكور

 33 11 49 الرباح –ثانوية لقرع محمد الضيف 
 130 12 69 الرباح – خليفةثانوية كركوبية 
 20 24 40 العقلة –ثانوية باهي 

 101 61 62 النخلة –ثانوية علي بن حمده 
 406 216 190 المجموع
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هذا الجدول يعكس عدد التالميذ المستهدفين في الدراسة مع مالحظة انهم متواجدون مع المعيدين 

قاييس الدراسة طبقنا على كامل التالميذ وقمنا بإلغاء التالميذ المعيدين للسنة اولى ثانوية وعند تطبيق م
ألنهم ال يدخلون في العينة المستهدفة وكذلك ألغينا الذين تغيبوا أو لم يجيبوا على أحد المقاييس لنخلص 

 العينة األساسية التي الموزعة كالتالي:إلى 
 لثانوياتحسب االعينة األساسية للتالميذ  ( : تقسيم05)جدول

 الثانوية 
 عدد التالميذ في العينة االساسية

 مجموع إناث ذكور
 64 36 41 الرباح -ثانوية لقرع محمد الضيف 

 999 16 63 الرباح – خليفةثانوية كركوبية 
 16 29 91 العقلة –ثانوية باهي 

 996 16 60 النخلة -ثانوية علي بن حمده 
 353 192 163 المجموع

 
 دراسة : أدوات ال -2

من اجل قياس متغيرات الدراسة حاولنا اعتماد أو بناء مجموعة من االدوات تقيس التفكير المركب 
والدافعية وسلوك حل مشكالت حيث سنفصل فيها حيث قمنا بقياس التفكير المركب من خالل قياس 

 التفكير االبتكاري والناقد.
 مقياس التفكير االبتكاري : 4-1
 االبتكاري :تفكير ال وصف مقياس 4-1-1

)قنوعه، الذي طبقه الباحث في دراسة الماجستير االبتكاري  التفكير اخترنا لهذه الدراسة مقياس
وهو مأخوذ من  ( 4003مسني )الذي أعده  االبتكاري التفكير على القدرة من مقياسالمأخوذ ( 4092
اختبار موقوت وهو بصورته النهائية  وهذا المقياس على شكل اللفظي االبتكاري التفكير على القدرة مقياس

يطلب من المفحوص اإلجابة بأكبر عدد ممكن من اإلجابات أسئلة مفتوحة  خمس بعد التعديل يتكون من
 :حول
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 :ممكن من األسباب حول حادثة  عدد أكبر يذكر أن المفحوص من يطلب فيها تخمين األسباب
 معينة.

 غير  يعدها التي االستعماالت من عدد أكبر يذكر أن المفحوص من يطلب يهاف : االستعماالت
  وأهمية. فائدة أكثر األشياء هذه تصبح بحيث لشيء محدد اعتيادية

 فأصبح تغير ، األشياء نظام ان لو يحدث ماذا يذكر أن المفحوص من يطلب فيها : المترتبات 
 معين. على نحو

 المواقف. بعض في يتصرف أن له كيف يبين أن المفحوص من يطلب فيها  : المواقف 
 األشياء  بعض لتصحيح طرق عدة يقترح أن المفحوص من يطلب وفيها : والتحسين التطوير

 . اآلن عليه هي مما أفضل نحو على لديه المألوفة
في نفس الوقت كما تبي طريقة  يجدر المالحظة أن كل سؤال يقيس األبعاد الثالثة للتفكير االبتكاري

 ي:مثل فالتصحيح وهذه األبعاد تت
 فترة زمنية في المناسبة األفكار من ممكن عدد استدعاء أكبر على القدرة أي : الفكرية الطالقة 
 .مثير موقف أو لمشكلة محددة
 بالتنوع تتسم مثير، استجابات موقف أو لمشكلة مناسبة إنتاج استجابات على القدرة أي  :المرونة 

 .المرونة التلقائية زيادة تكون دةالجدي الفريدة زيادة االستجابات وبمقدار والالنمطية
 داخل  اإلحصائي بالمعنى التكرار قليلة أصيلة، أي استجابات إنتاج على القدرة : األصالة
 .أصالتها درجة زادت الفكرة شيوع قلت درجة كلما أنه أي الفرد، إليها ينتمي التي الجماعة

  كاآلتي: فتحسب الدرجة الكلية والدرجة على االبعاد التصحيحأما طريقة 
 في  وهو اختبار موقوت واألصالة والمرونة الطالقة درجات جمع بحاصل وتقاس : الكلية الدرجة

 .حدود ساعة
 المناسبة وتحسب بجمع  اإلجابات من ممكن عدد اكبر ذكر على بالقدرة وتقاس  :درجة الطالقة

 عدد األفكار على كل سؤال بإعطاء درجة لكل فكرة. 
 مجموعة لكل درجة بإعطاء المناسبة، اإلجابات تنويع على القدرةب وتقاس: درجة المرونة 

وتحسب بجمع عدد المجاالت في كل سؤال بإعطاء  المجاالت من ممكن عدد ألكبر في انتمائها استجابات
 .درجة لكل مجال
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 إليها ينتمي التي الجماعة في ائعةشال  غير إجابات ذكر على بالقدرة وتقاس : درجة األصالة 
وهي عدد الذين ذكروا الفكرة مقسوم على العدد الكلي وتحسب بتحديد النسبة المئوية لتكرار كل فكرة  الفرد.

ونقوم بتحديد سلم للدرجات حسب النسب وفي دراستنا هاته تبنينا السلم الموضح في الجدول للمختبرين 
 التالي:  

 درجات األصالةتصحيح  (02)جدول
 رمجال النسب المئوية للتكرا الدرجات
 % 4.1أقل أو يساوي  2
 % 1% وأقل أو يساوي  4.1أكبر من  3
 % 6.1% وأقل أو يساوي  1أكبر من  4
 % 90% وأقل أو يساوي  6.1أكبر من  9
 % 90أكبر من  0

 
 :التفكير االبتكاري مقياسالخصائص السيكومترية ل 4-1-0

ام بإجراء قها الباحث فقد دمترية كما أور بالنسبة لهذا المقياس لم نعدله ولذلك ننقل الخصائص السيكو 
بمعالجة النتائج فيما يخص وقام  امبحوث 63قدرها لتفكير االبتكاري على العينة االستطالعية ااختبار 

فالمقياس الجيد هو الذي يتمتع بالخصائص السيكومترية الجيدة لذلك كان من  الدراسة السيكومترية
 س.حساب صدق وثبات المقياالضروري 

  صدق المحكمين: 4-1-0-1
تـم فيـه عـرض الصـورة المبدئيـة مـن المقيـاس علـى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي المجــال 
وذلــك إلبــداء الــرأي فــي العبــارات ومــدى مناســبتها وفــي ضــوء ذلــك يــتم حــذف العبــارة التــي يــتم الحكــم عليهــا 

لم تصل نسبة اتفاق المحكمـين علـى  بأنها غير مناسبة أو ذات فكرة متكررة في عبارات أخرى وكذلك التي
ل و حصفيها عليها أكثر من محكم وهذا لل حذف كل البنود التي لم يتفقتم ولقد  مناسبتها إلى درجة معينة.
 .ومن بين البنود المحذوفة هو تركيب الكلمات من خالل الحروف على صدق المحكمين عال
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 :  صدق االتساق الداخلي 4-1-0-0
إلـــى الحصــول علـــى تقـــدير للصـــدق التكـــويني للمقيــاس، وذلـــك مـــن خـــالل أيجـــاد يــؤدي هـــذا األســـلوب 

 معامل االرتباط بين نتيجة كل فقرة في االختبار مع نتيجة االختبار ككل. 
ويقصد بالصدق التكويني الفرضي المدى الذي يمكن به تفسير األداء على المقياس فـي ضـوء بعـض 

لمؤشــرات التــي نفتــرض أنهــا تشــكل فــي مجموعهــا مقياســا واضــحا التكوينــات الفرضــية كاألبعــاد والعبــارات وا
يقــيس ظــاهرة معينــة. ويعتمــد هــذا النــوع مــن الصــدق علــى وصــف واســع ومعلومــات عديــدة حــول الخاصــية 
موضــوع القيــاس،  فالبــد فــي صــدق التكــوين الفرضــي إن يوضــع المقيــاس بحيــث يشــمل عبــارات تقــيس كــل 

، 9113، الوحـــدات يعطــي مقياســـا صـــادقا )مقـــدموالـــربط بــين تلـــك منهــا بعـــد مـــن أبعــاد الظـــاهرة أو الســـمة 
921 .) 

بين كل بعد من أبعاد المقياس مع  االرتباطوللتحقق من صدق االتساق الداخلي، ندرس معامالت 
الدرجة الكلية للمقياس، وذلك بجمع درجات كل بعد منفردا لكل فرد من أفراد العينة االستطالعية، ثم نقوم 

الكلية ألبعاد كل مقياس، ثم نوجد ارتباط درجات كل بعد مع الدرجة الكلية باستخدام  بحساب الدرجة
فكانت النتائج كالتالي بالنسبة  SPSSمعامل االرتباط لبيرسون. وباستعمال برنامج الحزمة االحصائية 

 لمقياس التفكير االبتكاري:
 معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس ( : 07)جدول

 جة الكلية لمقياس التفكير االبتكاري والدر 
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.09دال عند مستوى   0.142 الطالقة 1
 0.09دال عند مستوى   0.101 المرونة 0
 0.09دال عند مستوى   0.699 األصالة 3

 
كــــل معــــامالت أن  SPSS( الــــذي يلخــــص النتــــائج التــــي أعطاهــــا البرنــــامج 06)جــــدوليتضــــح مــــن ال

أي أن هنـاك ارتباطـا ايجابيـا بـين األبعـاد والمقيـاس ككـل، ممـا يـدل علـى  0.09االرتباط دالة عنـد مسـتوى 
 صدق المقياس في اتساقه الداخلي.
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 :صدق المقارنة الطرفية ) الصدق التمييزى( 4-1-0-3
مجموعــات مختلفــة لكــل ويقصـد بهــذا النــوع مــن الصــدق مـا إذا كانــت الدرجــة علــى المقيــاس تميـز بــين 

منهــا خصائصــها، أو قــدرة المقيــاس علــى التمييــز بــين طرفــي الخاصــية التــي يقيســها، فنقــوم بترتيــب أفــراد 
أو الثلــث مــنهم مــن طرفــي الترتيــب فتصـــير  %46العينــة االســتطالعية ترتيبــا تصــاعديا أو تنازليــا ونأخـــذ 

ن متناقضتين تقعان على طرفـي الخاصـية للخاصية مجموعتان متطرفتان فيقارن بينهما بصفتهما مجموعتي
مــن حيــث درجاتهمــا عليهــا، ويطلــق علــى إحــداهما مجموعــة عليــا مــن حيــث ارتفــاع درجاتهــا عليهــا والثانيــة 
مجموعة دنيا من حيث انخفاض درجاتها ويستعمل أسلوب إحصائيا مالئما وهو اختبار "ت" لداللة الفروق 

 (919أ، ص4006رية، معم)بين المتوسطين الحسابيين للمجموعتين.
وبناء على ذلك قمنا بترتيب درجات العينة االستطالعية ترتيبًا تصاعديا في المقاييس الخمسة حسب 

( فرد، مجموعة عليا تكونت 63البالغة) الدرجة الكلية لكل مقياس، ثم ميزنا بين مجموعتين من أفراد العينة
تم حساب المتوسط  ساوي بالثلث، بعد ذلكي 49( فرد والعدد 49( فرد وأخرى دنيا تكونت من)49من)

 الحسابي واالنحراف المعياري للمستويين ثم حساب قيمة " ت " للتعرف على داللة الفروق بين
 :المجموعتين الدنيا والعليا، ونفس الشيء كررناه بالنسبة لكل المقاييس والجدول التالي يوضح ذلك

 والعليا للمقاييس الخمسة بين درجات المجموعتين الدنيا( : قيم ت 03)جدول

 القــــــــرار مستوى الداللة قيمة ت المقيــاس 

 0.000 96.110 التفكير االبتكاري 1
دال عند مستوى  

0.09 
 "ت" في الجدول أعاله دالة مما يجعل المقياس يتمتع بصدق تمييزي عال. ةيمقإن 
 طريقة التجزئة النصفية :الثبات ب 4-1-0-4

تأكيد الثبـات شـيوعا، حيـث يطبـق الباحـث االختبـار أو االسـتبيان مـرة واحـدة، أي وهي من أكثر طرق 
يعطى الفرد درجة واحدة عن جميع المفردات ثم يحسـب معامـل االرتبـاط بـين مجمـوع المفـردات )الـدرجات( 
ى الفرديـة والزوجيــة. ويالحـظ ارتفــاع معامــل الثبـات كلمــا زاد حجــم العينـة، ويجــب أن تكــون درجتـا الفــرد علــ

نصــفي االختبــار متنــاظرتين عنــد حســاب معامــل االرتبــاط، كمــا يجــب اســتخدام معامــل ارتبــاط يتناســب مــع 
 طبيعة الدرجات على المقياس. 
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ويــذكر انــه توجــد طــرق متعــددة لحســاب الثبــات بالتنصــيف )كالقســمة إلــى نصــفين، الفــردي والزوجــي، 
ولكنهــا تتفــق فــي كيفيــة حســاب معامــل  جــزءا المقيــاس( وتختلــف هــذه الطــرق فــي أســلوب تنصــيف االختبــار

الزوجيـة، ثـم ونصف للفقـرات  الفردية فقراتنصفين نصف لل االرتباط. وفي حالتنا نقوم بتقسيم المقياس إلى
نســتخدم درجــات النصــفين، فــي حســاب معامــل االرتبــاط بينهمــا، فنــتج معامــل ثبــات نصــف المقيــاس، وبعــد 

 (  916، ص9113، )مقدم حساب معامل ثبات المقياسذلك نقوم باستخدام معادلة سبيرمان براون ل
 م باستخراج هذا المعامل من خالل البرنامج فوجدنه : اوقد ق
 

 ثبات بطريقة التجزئة النصفية : معامل (01)جدول

 معامل الثبات عدد البنود عدد العينة المقيــاس

 0.939 91 63 التفكير االبتكاري
 ت مقبول.  ( نالحظ أن معامل ثبا01)جدولمن ال

 
 كرونباخ:-طريقة معامل ألفا 4-1-0-5

كرونباخ سواء لدرجات -ويتم التأكد من ثبات المقياس في هذه الحالة عن طريق حساب معامل ألفا
ان أبعاد فرعية ويمكن جمع درجات األبعاد الفرعية لكي نحصل على ياألبعاد إذا كان للمقياس أو االستب
وكذلك يمكن التأكد من ثبات أبعاد المقياس وعباراته  ي السمة المقاسةدرجة كلية تعبر عن درجة الفرد ف

  .كرونباخ للمقياس ككل في حالة حذف األبعاد أو لألبعاد في حالة حذف العبارات-بحساب معامالت ألفا
 وفي ما يلي نحسب معامل ألفا للمقياس وأبعادهما :

 ير االبتكاري التفك ألفا كرونباخ للمقياسالثبات معامل  :  (10)جدول

 معامل الثبات عدد البنود عدد العينة المقيــاس

 0.619 91 63 التفكير االبتكاري
كما تجدر اإلشارة أن قيم ألفا مقبولة  معامل الثبات المقياسة ( إلى قيم90)جدولتشير البيانات في ال
، 4001الجينا، وهي تكفي للتأكد من ثبات المقياس )كروكر و  0.10أو تساوي يجب أن تكون أكبر 

916 ) 
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 تفكير الناقدالمقياس  4-0
 وصف مقياس التفكير الناقد 4-0-1

( 4092)قنوعه،  الناقد الذي طبقه الباحث في دراسة الماجستير  التفكير اخترنا لهذه الدراسة مقياس
لتعديل بعض اسليمان مع  محمد وممدوح السالم، عبد فاروق أعده الذي الناقد التفكير مقياس منالمأخوذ 

 (66، 4099، أبو مهدي) جليسر( –واطسون الناقد لكل من ) مستنبط من مقياس التفكيروهو 
 خمس صورته النهائية بعد التعديل يتكون منب وهوموقوت  وهذا المقياس على شكل اختبار

 مجموعات أسئلة:
 مقترحة افتراضات 03وكل سؤال هو عبارة تتبع ب  أسئلة (07) وتحتوي على االفتراضات معرفة 

 . وارد غير أو بوارد عليها يجاب
 على مقترحة لإلجابة نتائج 03وكل سؤال هو عبارة تتبع ب ( 06) أسئلة حتوي علىوي التفسير 

  . وارد غير أو بوارد عليها يجاب السؤال
 أو قوية عليها يجاب إجابات مقترحة 03وكل سؤال يتبع ب ( 06) أسئلة وتحتوي على المناقشة 

 . ضعيفة
 صحيحة عليها نتائج يجاب 03وكل سؤال هو عبارة تتبع ب   (07) أسئلة حتوي علىويتنباط االس 

 . صحيحة غير أو
  لإلجابة مقترحة استنتاجات  05وكل سؤال هو عبارة تتبع ب   (05) حتوي علىأسئلةيو  االستنتاج 

 خاطئ ، خطؤه محتمل ناقصة، بيانات ، صدقه محتمل ،تماما صادق عليها يجاب السؤال على
  تماما

  أما طريقة التصحيح فتحسب الدرجة الكلية والدرجة على األبعاد كاآلتي:
اإلجابات الصحيحة ويعطى درجة إذا كانت  عن عبارة والمفتاح الناقد التفكير اختبار مفتاح يستخدم

درجات لكل سؤال في  3إلى  0اإلجابة صحيحة و صفر إذا كانت اإلجابة خاطئة مما يعطي من 
درجات على كل سؤال وبجمع درجات  1على  0عات األربعة األولى أما المجموعة الخامسة فمن المجمو 

 وتقويم والتفسير، كل مجموعة نحصل على درجة المجيب على أبعاد التفكير الناقد وهي االفتراضات،
 .واالستنتاج واالستنباط، المناقشات،

 على األبعاد األنفة الذكر. والدرجة الكلية على المقياس هي مجموع الدرجات الخمسة
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 الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير الناقد: 4-0-0
 مبحوث  63درست الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير الناقد على عينة استطالعية متكونة من  

  صدق المحكمين: 4-0-0-1
ن فـي المجـال وتم فيه عرض الصورة المبدئية من المقيـاس علـى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـي

ل علــى صـدق المحكمــين و حصـلحــذف كـل البنــود التـي لــم يتفـق فيهــا عليهـا أكثـر مــن محكـم وهــذا لتـم ولقـد 
 .عال

 :  صدق االتساق الداخلي 4-0-0-0
بين كل بعد من أبعاد المقياس مع  االرتباطوللتحقق من صدق االتساق الداخلي، ندرس معامالت 

بالنسبة فكانت النتائج كالتالي  SPSSنامج الحزمة االحصائية الدرجة الكلية للمقياس، وباستعمال بر 
 :لمقياس التفكير الناقد

 معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس التفكير الناقد: (11)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.09 دال عند مستوى  0.213 االفتراضات معرفة 1
 0.09دال عند مستوى   0.163 التفسير 0
 0.09دال عند مستوى   0.649 المناقشة 3
 0.09دال عند مستوى   0.612 االستنباط 4
 0.09دال عند مستوى   0.100 االستنتاج 5

كــــل معــــامالت أن  SPSS( الــــذي يلخــــص النتــــائج التــــي أعطاهــــا البرنــــامج 99)جــــدوليتضــــح مــــن ال
أي أن هنـاك ارتباطـا ايجابيـا بـين األبعـاد والمقيـاس ككـل، ممـا يـدل علـى  0.09سـتوى االرتباط دالة عنـد م

 صدق المقياس في اتساقه الداخلي.
 :صدق المقارنة الطرفية ) الصدق التمييزى( 4-4-1-0

وبناء على ذلك قمنا بترتيب درجات العينة االستطالعية ترتيبًا تصاعديا في المقاييس الخمسة حسب 
( فرد، مجموعة عليا تكونت 63البالغة) ة لكل مقياس، ثم ميزنا بين مجموعتين من أفراد العينةالدرجة الكلي

تم حساب المتوسط  يساوي بالثلث، بعد ذلك 49( فرد والعدد 49( فرد وأخرى دنيا تكونت من)49من)
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 الحسابي واالنحراف المعياري للمستويين ثم حساب قيمة " ت " للتعرف على داللة الفروق بين
 :المجموعتين الدنيا والعليا، والجدول التالي يوضح ذلك

  التفكير الناقد اسيبين درجات المجموعتين الدنيا والعليا للمق( : قيم ت 10)جدول

 القـــــرار  مستوى الداللة قيمة ت المقيــاس 

 0.000 93.623 التفكير الناقد 1
دال عند مستوى  

0.09 
 
 .ل المقياس يتمتع بصدق تمييزي عالعاله دالة مما يجع"ت" المبينة في الجدول أ ةقيم
 
 طريقة التجزئة النصفية : 4-0-0-4
 ستخراج هذا المعامل من خالل فوجده : حث باباال ماق 
 

 ياس التفكير الناقدللمقثبات بطريقة التجزئة النصفية  : معامل (13)جدول

 معامل الثبات عدد البنود عدد العينة المقيــاس 

 0.191 39 63 ير الناقدالتفك 1
 مقبول.  ياس ( نالحظ أن معامل ثبات المق93)جدولمن ال

 
 كرونباخ:-طريقة معامل ألفا 4-4-0-0

 وفي ما يلي نحسب معامل ألفا للمقياسين وأبعادهما :
 

 التفكير الناقد ( : معامل معامل ألفا كرونباخ للمقياس14)جدول

 الثبات معامل عدد البنود عدد العينة المقيــاس 

 0.166 39 63 التفكير الناقد 1
 مقبولةمعامل ثبات المقياس  ة( إلى قيم92)جدولتشير البيانات في ال
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 حل المشكالتسلوك مقياس  4-3
 حل المشكالتسلوك مقياس  4-3-1

 المقياسوجدنا أن من أجل الحصول على مقياس لسلوك حل المشكالت للدراسات السابقة تناولنا عند 
إذ يقترح هبنر في حل المشكالت من مقياس  أخذهالذي  الذي أعده حمدي نزيهبعضها هو  المطبق في

التوجه العام، تعريف المشكلة، توليد البدائل، اختيار هي  أبعادهنبر أن حل المشكالت يستخدم في خمس 
( 4091( و بريقل )4091وكذلك استخدمته فنيش )  ،(14، 4090ابو زيتون وبنات، ) البدائل، التقييم 

في قياس القدرات وهذا ما  للتقرير الذاتي مما يجعله ضعيف على شكل استبيانلكن هذا المقياس هو و 
الذين ابدوا مالحظتهم  في دراسة سابقة للباحثللتحكيم الحظه بعض الخبراء عند تقديمنا لهذا المقياس 

 .على ان قياس سلوك حل المشكالت يقاس من خالل اختبار وليس استبيان
برج هانوي استخدما  (4090و ركزة )( 4006داودي )ثنا على من استخدمه بهذا الشكل فوجدنا فبح

فيها عامة  1مشكالت  90( فقد بنايا اختبارا مشكال من 4094عكاشة وضحا ) لقياس حل المشكالت أما
 متعلقة بالمحتوى الدراسي. 1و

مشكالت عامة وتتعلق في  6ي على لذلك ارتأينا ان نقوم بتصميم إختبار لقياس حل المشكالت يحتو 
نفس الوقت بمحتوى دراسي للسنة رابعة متوسط واخترنا المحتويات االساسية وهي رياضيات وعلوم طبيعة 

 الدراسة.عينة أكثر لهو مناسبة وفيزياء و 
 أبعاد: 1وتم بناء هذا االختبار بتحديد أبعاد حل المشكالت في 

 تحديد المشكلة .9
 معلومات حول المشكلة  .4
 لفرضيات واقتراح البدائلا .3
 اختبار الفرضيات .2
 استخالص النتائج  .1

تالميذ الرابعة متوسط بمساعدة أساتذة التعليم المتوسط وأستاذة وصيغت المشكالت بشكل يناسب 
التعليم الثانوي وأساتذة الجامعة في الرياضيات والفيزياء واألنجليزية وبعض االساتذة التربويين ذوي الخبر 

 في تعليم المتوسط في هاته المواد )أنظر الملحق(
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ى االمر ويتبع بأسئلة حول االبعاد والمشكالت عرضت على شكل موضوع مدعم بأشكال اذا اقتض
 المذكورة آنفا.

والدرجة  41مما يجعل درجة كل مشكلة   درجات على كل سؤال 1وضعنا ف طريقة التصحيحأما  
 .درجة 910الكلية لالحتبار 

حيث وفونا بجملة تحضير وصياغة المشكالت قمنا بعرضة على بعض التالميذ وبعض االساتذة بعد 
وتبسيط اللغة وتجنب سئلة لغوي أو إعادة صياغة بعض األالتصحيح كالعديالت من المالحظات والت
طلبة سنة رابعة متوسط مع تحديد الوقت الالزم لحل كل مشكلة حيث تم االتفاق  الئمالمفاهيم المعقدة بما ي

 دقيقة تكفي لكل مشكلة أي ساعتين لكل االختبار. 40على 
 حل المشكالت:ك ختبار سلو الخصائص السيكومترية ال 4-3-0

حل المشكالت الذي هو عبارة عن اختبار بثالث ختبار سلوك درست الخصائص السيكومترية ال
تلميذ في  60أجزاء حسب المواد رياضيات وفيزياء وعلوم طبيعية  على عينة استطالعية متكونة من  

 .ثانوية
  صدق المحكمين: 4-3-0-1

لى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي المجـال وتم فيه عرض الصورة المبدئية من االختبار ع
)أنظر  ورعي المستوى فاختارنا استاذة جامعيين واساتذة ثانوية باإلضافة ألساتذة المتوسطة حسب كل مادة

 الملحق( ولقد تم أخذ مالحظاتهم وتصحيحاتهم بعين االعتبار للحصول على صدق عال.
 :  صدق االتساق الداخلي 4-3-0-0

دق االتساق الداخلي، ندرس معامالت اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس مع وللتحقق من ص
ومعامالت االرتباط بين كل بند والبعد الذي ينتمي إليه وباستعمال برنامج الحزمة  ختبار،الدرجة الكلية لال

 سلوك حل المشكالت:ختبار فكانت النتائج كالتالي بالنسبة ال SPSSاالحصائية 
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 ( : معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس 15)جدول
 الختبار سلوك حل المشكالت:والدرجة الكلية 

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 6420. تحديد المشكلة 9
 0.000 5590. معلومات حول المشكلة 4
 0.000 7090. الفرضيات واقتراح البدائل 3
 0.000 7800. اختبار الفرضيات 2
 0.000 7640. استخالص النتائج 1

 

 البنود ودرجة بعد تحديد المشكلة( : معامالت االرتباط بين درجات 12)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 6390. 9تحديد المشكلة رياضيات  9
 0.069 2430. 4تحديد المشكلة رياضيات  4
 0.004 3940. 9لوم طبيعية تحديد المشكلة ع 3
 0.000 5400. 4تحديد المشكلة علوم طبيعية  2
 0.000 5290. 9تحديد المشكلة فيزياء  1
 0.000 6300. 4تحديد المشكلة فيزياء  6

 

 البنود ودرجة بعد معلومات حول المشكلة ( : معامالت االرتباط بين درجات 17)جدول
 توى الداللةمس قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 0.632 9معلومات حول المشكلة  رياضيات  1
 0.011 0.469 4معلومات حول المشكلة  رياضيات  0
 0.004 0.316 9معلومات حول المشكلة  علوم طبيعية  3
 0.000 0.294 4معلومات حول المشكلة  علوم طبيعية  4
 0.009 0.201 9معلومات حول المشكلة  فيزياء  5
 0.009 0.231 4مات حول المشكلة  فيزياء معلو  2
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 البنود ودرجة بعد الفرضيات واقتراح البدائل( : معامالت االرتباط بين درجات 13)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.009 0.233 9الفرضيات واقتراح البدائل رياضيات  1
 0.000 0.613 4الفرضيات واقتراح البدائل رياضيات  0
 0.000 0.609 9الفرضيات واقتراح البدائل علوم طبيعية  3
 0.000 0.693 4الفرضيات واقتراح البدائل علوم طبيعية  4
 0.000 0.190 9الفرضيات واقتراح البدائل فيزياء  5
 0.090 0.341 4الفرضيات واقتراح البدائل فيزياء  2

 

 لبنود ودرجة بعد اختبار الفرضياتا( : معامالت االرتباط بين درجات 11)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 0.629 9اختبار الفرضيات رياضيات  1
 0.000 0.111 4اختبار الفرضيات رياضيات  0
 0.039 0.469 9اختبار الفرضيات علوم طبيعية  3
 0.000 0.199 4اختبار الفرضيات علوم طبيعية  4
 0.022 0.469 9بار الفرضيات فيزياء اخت 5
 0.090 0.341 4اختبار الفرضيات فيزياء  2

 

 استخالص النتائجالبنود ودرجة بعد ( : معامالت االرتباط بين درجات 00)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 6390. 9رياضيات  استخالص النتائج 1
 0.000 0.611 4ضيات ريا استخالص النتائج 0
 0.004 3940. 9علوم طبيعية  استخالص النتائج 3
 0.000 0.261 4علوم طبيعية  استخالص النتائج 4
 0.096 0.399 9فيزياء  استخالص النتائج 5
 0.009 0.291 4فيزياء  استخالص النتائج 2
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كــــل معــــامالت أن  SPSS( الــــذي يلخــــص النتــــائج التــــي أعطاهــــا البرنــــامج 91)جــــدوليتضــــح مــــن ال
  .أي أن هناك ارتباطا ايجابيا 0.09دالة عند مستوى بين األبعاد واالختبار ككل االرتباط 

مــع  0.01أو  0.09تبــين أن البنــود الســتة لكــل بعــد مرتبطــة بــه فــي مســتوى داللــة األخــرى  والجــداول
وهــي مقبولــة  0.069و 0.011لكنهــا ليســت بعيــدة عــن الداللــة  0.01وجــود بعــض البنــود غيــر دالــة عنــد 

 ( 4094 عند مراجعتنا لها فليس شرطا االرتباط كل البنود اذا كانت الدراسة النظرية للبند تقر ذلك )تيغزة،
أكبر في عمومها من معـامالت ارتبـاط بين األبعاد واالختبار ككل ونالحظ كذلك أن معامالت ارتباط 

 الداخلي. تساقالبنود باألبعاد وهذا موافق لال
 :المقارنة الطرفية ) الصدق التمييزى(صدق  4-3-0-3

قمنا بترتيب درجات العينة االستطالعية ترتيبًا تصاعديا في المقاييس الخمسة حسب الدرجة الكلية 
 افرد 96 ، مجموعة عليا تكونت منافرد 60البالغة  لكل مقياس، ثم ميزنا بين مجموعتين من أفراد العينة

تم حساب المتوسط الحسابي  ، بعد ذلك%46يمثل نسبة  96 والعدد افرد 96 وأخرى دنيا تكونت من
المجموعتين الدنيا  واالنحراف المعياري للمستويين ثم حساب قيمة "ت" للتعرف على داللة الفروق بين

 :والجدول التالي يوضح ذلكبعد حساب مدى تجانس المجموعتين كي نحدد قيمة ت المناسبة والعليا، 
  التفكير الناقداس يالمجموعتين الدنيا والعليا للمق بين درجات( : قيم ت 01)جدول

 القـــرار مستوى الداللة قيمة ت المقيــاس 

 0.000 94.06 اختبار سلوك حل المشكالت 1
دال عند مستوى  

0.09 
ممـا  0.09عنـد مسـتوى "ت" المبينة في الجـدول أعـاله دالـة  ةقيم( نالحظ أن 49من خالل الجدول )

 ع بصدق تمييزي عالي.يجعل المقياس يتمت
 طريقة التجزئة النصفية : 4-0-0-4

 فوجده : باستعمال معادلة التصحيح سبيرمان براون قام الباحث باستخراج هذا المعامل  
 الختبار سلوك حل المشكالت( : معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية 00)جدول

 المقيــاس 
عدد  عدد العينة

 البنود
معامل ارتباط 

 النصفين
معامل الثبات بمعادلة 

 سبيرمان براون
 0.94 0.61 30 60 اختبار سلوك حل المشكالت 1
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 ( نالحظ أن معامل ثبات المقياس مقبول.  44)جدولمن ال

 كرونباخ:-طريقة معامل ألفا 4-4-0-0
 :الختبار سلوك حل المشكالتوفي ما يلي نحسب معامل ألفا 

 ختبار سلوك حل المشكالتال( : معامل معامل ألفا كرونباخ 03)جدول

 معامل الثبات عدد البنود عدد العينة المقيــاس 

 0.63 30 60 اختبار سلوك حل المشكالت 1
 ( إلى قيمة معامل الثبات المقياس إلجابات المبحوثين مقبولة43)جدولتشير البيانات في ال

 
 مقياس الدافعية للتعلم 4-3
 مقياس الدافعية للتعلم 4-3-1

ا للدراسات السابقة من أجل الحصول على مقياس للدافعية للتعلم وجدنا أن هناك كثير من عند دراستن
 األكاديميةخالل الدافعية  للتعلم من لدافعيةل مقياس ببناءحيث قام عبد اهلل والوزني المقاييس المطبقة 

 التحدي، وح،الطم مستوى االنجاز، دافع االستطالع، حب: يه مكونات خمسة من يتكون والذي الذاتية
( الدافعية للتعلم إلى نمطين داخلية 4094( وقسمت بوزيد )4092عناد ) هاستخدمشبيه به و  الكفاءة
 .وخارجية
  أعده لالنجاز الذي  الدافعية مقياس ( 4099( ورايسي )4094شنوف )عض الباحثين مثل ى بوتبن
المصرية والذي  البيئة في وتكييفه يةاللغة العرب بترجمته إلى 1987 سنة موسى الفتاح عبد وقام هيرمانس

 االجتماعي، المثابرة، توتر المخاطرة، الحراك تقبل سلوك.، الطموح مستوى.يقسمه إلى عشرة أبعاد: 
وتبنى آخرون مثل  .االنجاز التعرف، سلوك الرفيق، سلوك اختيار للمستقبل،  الزمن، التوجه العمل، إدراك

وقد قام  (4000خليفة )مقياس ( 4093شنون )حثون مثل واستخدم با( 9161مقياس يوسف قطامي )
مع وهذا األخير هو الذي اعتمدناه في قياس الدافعية للتعلم بتقنينه على البيئة الجزائرية ( 4094معمرية )

 .بعض التغيير والتعديل
بندا، تخصصت منها عشرة بنود لكل بعد من األبعاد  10الدافعية لإلنجاز على يشتمل مقياس  
 التي هي: بنود لكل بعد 9بندا مقسمة  20سة وبعد التعديل قلصنا المقياس إلى الخم
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تشير إلى االلتزام والجدية في الدراسة وما يكلف به التلميذ من واجبات على  الشعور بالمسؤولية: -9
أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهد واالنتباه لتحقيق وذلك، حيث الدقة والتفاني في العمل والقيام 

 هام التي من شأنها تنمية مهاراته.بالم
:  يعني بذل الجهد الحصول على أعلى السعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع -4

التقديرات، والرغبة عي االطالع ومعرفة كل ماهو جديد، وابتكار حلول جديدة للمشكالت، والسعي 
 ر والبحث. لتحسين مستوى األداء لألعمال الصعبة التي تتطلب المزيد من التفكي

تمثلت مظاهرها في السعي نحو بذل الجهد للتغلب على العقبات التي قد تواجه الشخص  المثابرة: -3
في أدائه لبعض األعمال، والسعي نحو حل المشكالت الصعبة مهما استغرقت من وقت 
ر ومجهود، واالستعداد لموجهة الفشل بصبر إلى أن يكتمل العمل الذي يؤديه الفرد، التضحية بكثي

 من األمور الحياتية مثل قضاء وقت الفراغ وممارسة األنشطة الترفيهية.
الحرص على تأدية الواجبات في مواعيدها، وااللتزام  الشعور بأهمية الزمن التوجه الزمنى: -2

بجدول زمني لكل مابفعله الفرد سواء في ما يتعلق بدراسته أو في زبارته وعالقاته باألخرين 
 زام اآلخرين بالمواعيد.واالنزعاج من عدم الت

وتركزت مظاهر في رسم خطة لألعمال التي ينوي الفرد القيام بها والشعور  التخطيط للمستقبل: -1
بأن ذلك من شأنه تنظيم حياة الفرد وتقادي الوقوع في المشكالت وأن التخطيط للمستقبل من 

 أفضل السبل لتوفير كل من الوقت والجهد 

 أبدا  –نادرا  –أحيانا  –البا غ –دائما  و بدائل اإلجابة :

درجات لـ )أحيانا( و  3درجات لـ )غالبا( و 2لـ )دائما( ودرجات  1أما طريقة التصحيح فوضعنا 
 درجتين لـ )نادرا( و درجة واحدة لـ )أبدا( 

 الدافعية لإلنجاز الدراسي: مقياسالخصائص السيكومترية ل 4-3-0
خمس أبعاد ب مقياسية لإلنجاز الدراسي الذي هو عبارة عن الدافع مقياسدرست الخصائص السيكومترية ل

  .تلميذ في ثانوية 60على عينة استطالعية متكونة من  بنود لكل بعد  9و
  صدق المحكمين: 4-3-0-1

علـى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي المجـال  مقيـاسوتم فيه عرض الصورة المبدئية من ال
وحــذف البنــود غيــر المتفــق عليهــا  اتهم وتصــحيحاتهم بعــين االعتبــار)أنظــر الملحــق( ولقــد تــم أخــذ مالحظــ
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عادة صـياغة بعـض الفقـرات وتعـديلها بمـا يتناسـب مـع عينـة الدراسـة  20حيث تم تقليص البنود إلى   بندا وا 
 للحصول على صدق عال.

 :  صدق االتساق الداخلي 4-3-0-0
ط بين كل بعد من أبعاد المقياس مع وللتحقق من صدق االتساق الداخلي، ندرس معامالت اإلرتبا

، ومعامالت االرتباط بين كل بند والبعد الذي ينتمي إليه وباستعمال برنامج الحزمة مقياسالدرجة الكلية لل
 الدافعية لإلنجاز الدراسي: مقياسفكانت النتائج كالتالي بالنسبة ل SPSSاالحصائية 

 
 لمقياس ( : معامالت االرتباط بين درجات أبعاد ا04)جدول

 الدافعية لإلنجاز الدراسي: مقياسوالدرجة الكلية ل
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 9220. الشعور بالمسؤولية 1
 0.000 9360. السعي نحو التفوق والطموح 0
 0.000 9410. المثابرة  3
 0.000 9110. الشعور بأهمية الزمن  4
 0.000 9100. التخطيط للمستقبل 5

 
 الشعور بالمسؤوليةبعد البنود ودرجة ( : معامالت االرتباط بين درجات 05)جدول

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط البنود 
 0.000 0.692 9بند  1
 0.000 6700. 6بند  0
 0.993 2070. 99بند  3
 0.000 8040. 96بند  4
 0.000 8120. 49بند  5
 0.000 7340. 46بند  2
 0.000 8070. 39بند  7
 0.000 7750. 36بند  3
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  السعي نحو التفوق والطموحالبنود ودرجة بعد ( : معامالت االرتباط بين درجات 02)جدول
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط دنــــــــــــــــــــــو الب 
 0.000 6380. 4بند  1
 0.000 7910. 6بند  0
 0.000 5770. 94بند  3
 0.000 6600. 96بند  4
 0.000 7100. 44بند  5
 0.000 8540. 46بند  2
 0.000 8700. 34بند  7
 0.000 6970. 36بند  3

 
 البنود ودرجة بعد المثابرة( : معامالت االرتباط بين درجات 07)جدول

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 8500. 3بند  1
 0.000 7940. 9بند  0
 0.000 7540. 93بند  3
 0.000 7010. 99بند  4
 0.000 7560. 43بند  5
 0.000 7500. 49بند  2
 0.000 7130. 33بند  7
 0.000 7030. 39بند  3
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 الشعور بأهمية الزمنبعد البنود ودرجة ( : معامالت االرتباط بين درجات 03)جدول
 توى الداللةمس قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 5930. 2بند  1
 0.000 5830. 1بند  0
 0.000 5210. 92بند  3
 0.000 7430. 91بند  4
 0.000 6900. 42بند  5
 0.000 7450. 41بند  2
 0.000 4460. 32بند  7
 0.000 6380. 31بند  3

 
 قبلالبنود ودرجة بعد التخطيط للمست( : معامالت االرتباط بين درجات 01)جدول

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط األبعـــاد 
 0.000 8110. 1بند  1
 0.000 7330. 90بند  0
 0.000 7210. 91بند  3
 0.000 7620. 40بند  4
 0.000 7150. 41بند  5
 0.000 5400. 30بند  2
 0.000 5260. 31بند  7
 0.000 7470. 20بند  3

 
كــــل معــــامالت أن  SPSSالنتــــائج التــــي أعطاهــــا البرنــــامج ( الــــذي يلخــــص 42)جــــدوليتضــــح مــــن ال

 أي أن هناك ارتباطا ايجابيا.  0.09ككل دالة عند مستوى  مقياساالرتباط بين األبعاد وال
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لبنود امع وجود  0.09لكل بعد مرتبطة به في مستوى داللة ثمانية تبين أن البنود الاألخرى والجداول 
وهــي مقبولــة عنــد مراجعتنــا لهــا فلــيس كثيــرا  يســت بعيــدة عــن الداللــةلكنهــا ل 0.01غيــر دالــة عنــد  99رقــم 

 ( 4094شرطا االرتباط كل البنود اذا كانت الدراسة النظرية للبند تقر ذلك )تيغزة، 
أكبر في عمومهـا مـن معـامالت ارتبـاط ككل  مقياسبين األبعاد والونالحظ كذلك أن معامالت ارتباط 

 تساق الداخلي.البنود باألبعاد وهذا موافق لال
 :صدق المقارنة الطرفية ) الصدق التمييزى( 4-3-0-3

قمنا بترتيب درجات العينة االستطالعية ترتيبًا تصاعديا في المقاييس الخمسة حسب الدرجة الكلية 
فردا  96فردا، مجموعة عليا تكونت من  60البالغة  لكل مقياس، ثم ميزنا بين مجموعتين من أفراد العينة

تم حساب المتوسط الحسابي  %، بعد ذلك46يمثل نسبة  96فردا والعدد  96ا تكونت من وأخرى دني
المجموعتين الدنيا  واالنحراف المعياري للمستويين ثم حساب قيمة "ت" للتعرف على داللة الفروق بين

 :والعليا، بعد حساب مدى تجانس المجموعتين كي نحدد قيمة ت المناسبة والجدول التالي يوضح ذلك
  التفكير الناقداس يبين درجات المجموعتين الدنيا والعليا للمق( : قيم ت 30)جدول

 القــــــــرار مستوى الداللة قيمة ت المقيــاس 

 0.000 40.26 مقياس الدافعية لإلنجاز الدراسي 1
دال عند مستوى  

0.09 
ل ممــا يجعـــ 0.09وى "ت" المبينــة فــي الجــدول أعــاله دالــة عنــد مســت ةقيمــ( 41مــن خــالل الجــدول )

 .المقياس يتمتع بصدق تمييزي عال
 طريقة التجزئة النصفية : 4-0-0-4
قام الباحث باستخراج هذا المعامل من خالل النتائج وهذا باستعمال معادلة التصحيح سبيرمان براون  

 فوجده : 
 يالدافعية لإلنجاز الدراس مقياس( : معامل ثبات بطريقة التجزئة النصفية ل31)جدول

 المقيــاس 
عدد 
 العينة

عدد 
 البنود

معامل ارتباط 
 النصفين

معامل الثبات بمعادلة 
 سبيرمان براون

 0.16 0.13 20 60 الدافعية لإلنجاز الدراسي مقياس 1
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 ( نالحظ أن معامل ثبات المقياس مقبول.  39)جدولمن ال
 كرونباخ:-طريقة معامل ألفا 4-4-0-0

 الدافعية لإلنجاز الدراسي: مقياسوفي ما يلي نحسب معامل ألفا ل
 الدافعية لإلنجاز الدراسي مقياس( : معامل معامل ألفا كرونباخ ل30)جدول

 معامل الثبات عدد البنود عدد العينة المقيــاس 

 0.16 20 60 الدافعية لإلنجاز الدراسي مقياس 1
 ت المبحوثين مقبولة( إلى قيمة معامل الثبات المقياس إلجابا34)جدولتشير البيانات في ال

 

 :األساسية تطبيق الدراسة -1
بعد التأكد من سالمة وصالحية األدوات وتحديد مجتمع وعينة الدراسة قمنا بتطبيق الدراسة الميدانية 

 .4096/4096للموسم  الطلبة الدراسة استئنافبعد  4096سبتمبر  خالل شهر
االبتكاري واختبار التفكير الناقد واختبار حل المتمثلة في اختبار التفكير الدراسة وات دتطبيق أتم 

على الدراسي المشكالت في مادة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعة مع توزيع استبيان الدافعية لإلنجاز 
منتقلين من السنة الرابعة متوسط إلى اولى ثانوي المتواجدين في اربع في التالميذ ال المتمثلةعينة الدراسة 

 مع التأكيد عليهم أن يمأل البيانات الشخصية واإلجابة على كل األسئلةئرة الرباح ثانويات على مستوى دا
وفق األساليب المتعارف عليها حيث ابقينا تفريغ البيانات  وبعد ذلك استخدمنا الحاسوب فيقبل جمعها 
ئج وتمت لتحليلها والوصول إلى نتاطالب الذين اجابوا على كل االختبارات واالستبيان  313على بيانات 

 .عمليات الضبط والمراجعة في كل خطوة من خطوات التحليل والمعالجة اإلحصائية

 األساليب اإلحصائية : -6
الوسيلة التي في دراسته في الغالب، فهي يستغني عن الطرق واألساليب اإلحصائية ال أي باحث 

يعتمد فروض من خالل البيانات و يختبر بها الباحث الهي األداة التي و تمده بالوصف الموضوعي الدقيق، 
 (999ب، ص 4006)معمرية،  إعطاء البحث الصبغة العلميةعليها من أجل 

  وبناء على هذا فقد استخدمنا األساليب اإلحصائية التالية:
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 معامل ارتباط بيرسون 2-1
رفة لمعكمية  تالمتغيرات وهي متغيرا في دراستنا هذه نبحث في الكشف عن العالقة الموجودة بين

س فهو األسلوب اإلحصائي المناسب لقياستخدم معامل ارتباط بيرسون نلذلك  درجة ونوع االرتباط بينهم
  (443ص ،4003الطالفحة، و  الزعبي).كميينن متغيريبين قوة واتجاه العالقة 

 حجم التأثير  2-0
دم أهمية نتائج يشير حجم التأثير إلى الداللة العملية للنتائج وهو مؤشر يحدد درجة أهمية أو ع
 حجم العينة.الدراسة دون الرجوع إلى حجم العينة وهو بهذا يختلف عن الداللة اإلحصائية المرتبطة ب

وهي استعمال معامل االرتباط بيرسون وحجم التاثير له عدة معامالت يمكننا استخدامها وفي حالتنا 
الذي يسمى كذلك معامل التحديد وهو  4Rمل نستعمل معافتستطيع ان نستعمله مباشرة كحجم للتاثير أو 

أنسب لعدم ارتباطيه بإشارة معامل االرتباط خاصة السالبة ويفسر على انه النسبة التباين المشترك الذي 
 يمكن أن يرجع إلى أحد المتغيرين.

 (:9199)وفق كوهين  4Rويفسر حجم التأثير 
   4=0.09حجم تأثير ضعيف عندما يكونR 
 4=0.01عندما يكون   حجم تأثير متوسطR 
   4=0.41حجم تأثير كبير عندما يكونR   ،(4099)عزت 

 :سيياأساليب إحصائية للتأكد من صدق وثبات المق 2-3
 استعملنا عدة أساليب للتأكد من صدق وثبات المقياسيين 

 النسب المئوية للتأكد من صدق المحكمين -
 لي معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخ -
 اختبار "ت" مع اختبار ليفين للتأكد من الصدق التمييزي -
 معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات. -
 استخدام معادلة سبيرمان براون لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -

 استخدام تحليل المسار 2-4
متشابكة بين هناك طرق إحصائية متقدمة في عملية تحليل البيانات، بهدف اختبار صحة العالقات ال

 Structural  المتغيرات بنظرة منكاملة دون تجزئتها وهي تحليل المسار، او النمذجة بالمعادالت البنائية
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Equation Modeling  (SEM)  ويمكن اعتبار شكل أعم عندما ال تكون كل المتغيرات مشاهدة ،
مجموعة من المتغيرات الكامنة النمذجة نمطًا مفترضًا للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين 

والمشاهدة، أو هو نموذج مسار كامل للعالقة بين مجموعة من المتغيرات يمكن وصفه أو تمثيله في شكل 
رسم بياني، ويعّد نموذج المعادالت البنائية امتدادًا للنموذج الخطي العام الذي يعد االنحدار المتعدد جزءًا 

ادلة البنائية ترجمات لسلسلة من عالقات السبب والنتيجة المفترضة منه، وبمعنى أوسع ُتمثل نماذج المع
 Byrne (2010)طرق محددة كما يبينها خطوات و ويتم اختبار النموذج ب .بين مجموعة من المتغيرات

في دراستنا اقترحنا اختبار نموذج يجمع المتغيرات المدروسة  Schumacker  Lomax  (2010)&و
  :تاليةالخطوات التطبيق بمسارات من خالل 

 وصف النموذج 2-4-1
بناء على المقاربات النظرية والدراسات السابقة نقوم بوصف النموذج من خالل المتغيرات محل 

 الدراسة ومختلف الربط بينها سواء مباشرة أو غير مباشرة.
 تحديد النموذج  2-4-0

مح بالحصول على قيم وحيدة وهو دراسة مدى احتواء النموذج على القدر الكاف من المعلومات تس
نتأكد ان للنموذج  تحديد زائد او تحديد تام او غير محدد. ويكون النموذج لتقديرات معالم النموذج. والتي 

تحديد زائد عندما تكون المعلومات المتمايزة المتضمنة في المتغيرات المشاهدة أكبر من عدد المعالم المراد 
 األفضل والمطلوب(  تقديرها في النموذج. )وهو

 تقدير النموذج: 2-4-3
وهو القيام بالعمليات اإلحصائية والحسابية لمعامالت االرتباط المختلفة وحجم البواقي من البيانات 

 المجموعة التي تقيس المتغيرات المباشرة المختلفة.
 اختبار النموذج  2-4-4

ي تفسير العالقات بين متغيرات اختبار النموذج يهدف الى التحقق من درجة نجاح النموذج ف
الدراسة. حيث ان مطابقة النموذج للبيانات يدعم صدق النظرية التي اشتق منها هذا النموذج، أو يدعم 

 الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات التي يتضمنها النموذج. 
ة النموذج وهناك عدة مؤشرات الختبار حسن المطابقة يمكن من خاللها الحكم على حسن مطابق

 اخترنا منها في دراستنا:( 4094غزة، يومدى مالئمة النموذج للبيانات )ت



- 313 - 

 

 اختبار كاي تربيع -
2

 ((square-Chi   وتكون غير دالة القيمة المرتفعة تشير الى تطابق غير

قيمة حساب غير دالة القيمة المنخفضة تشير الى تطابق حسن كما يمكن  حسن أن تكون
2
/df 

 (4093. )محسن وكريم ومزعل، 3ما تكون أقل من وتكون أفضل عند
وتكون جيدة عندما  9وأكبر قيمة هي  goodness of fit index (GFI)  ودة مؤشر المطابقةج -

 (Tanaka and Huba, 1985) (Jöreskog and Sörbom, 1984) 0.1أكبر من تكون 
وتكون جيدة  adjusted goodness of fit index (AGFI) جودة مؤشر المطابقة المعدل -

  (abachnick and Fidell, 2007) 0.1عندما تكون أكبر من 
 Root Mean Square Error of Approximationجذر متوسط مربعات خطأ التقارب  -

(RMSEA)  وتطابق مقبول عندما يكون  0.01وتكون المطابقة جيدة عندما يكون أصغر من
  (Chen, 2007)  0.9و 0.01بين 

وتكون المطابقة جيدة  Root Mean Square Residual (RMR)قارب جذر متوسط خطأ الت -
  (Chen, 2007)  0.9و 0.01وتطابق مقبول عندما يكون بين  0.01عندما يكون أصغر من 

وهو من مؤشرات المطابقة التزايدية،  incremental fit index (IFI)مؤشر المطابقة التزايدية  -
  (Bollen, 1989) 0.1ويكون جيد عندما يكون أكبر من 

وهو من مؤشرات المطابقة التزايدية  normed fit index (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -
  (Bentler and Bonett, 1980) 0.1ويكون جيد عندما يكون أكبر من 

ويكون جيد عندما يكون أكبر  The comparative fit index (CFIمؤشر المطابقة المقارن ) -
  .(Bentler, 1990) 0.1من 

 تعديل النموذج 2-4-5
بعد اختبار النموذج والتحقق من صالحيته أو العكس يمكننا تغيير النموذج واعادة اختباره ومقارنته 

 بالنموذج المقترح لمعرفة ايها أكثر مالئمة.
  SPSSاستعمال برنامج  2-5

 SPSSتسهيال للعمليات الحسابية يمكن حساب معامل االرتباط بيرسون باستعمال برنامج 
(Statistical Package for Social Sciences) -  والتي تعني الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

إذ يمكن للبيانات أن يكون إدخالها مباشرة بتعريف المتغيرات والتفريغ أو ملخصة بشكل تقاطعي أو  -
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        حصائي كأنها بيانات خام وُنعلم البرنامج أن يتعامل معها خالل عمليات التحليل اإل بشكل جدول تكراري،
بخيت )حاالت( ) من أعمدة )متغيرات( وصفوفعلى شكل تكرارات مرتبة بشكل مصفوفة مكونة 

 .  (4092( )الكاف، 4091)صبري، (4006 ،والرفاعي
كذلك باستعمال معامل بيرسون في الدراسة األساسية و  االرتباطفي حساب وقد استعملنا هذا البرنامج 

مل ألفا كرونباخ دق االتساق الداخلي ومعامل الثبات باستعمال التجزئة النصفية ومعافي حساب ص
 كد من الخصائص السيكومترية للمقياسين. وهذا من أجل التأ"ت"  واختبار

  AMOS استعمال برنامج 2-2
 Structural  او بصورة اعم النمذجة بالمعادالت البنائية تحليل المسار،استخدمنا في دراستنا 

Equation Modeling  (SEM)   يجمع كل المتغيرات المدروسة واختبار  احنا نموذجامن خالل اقتر
 SPSS  برنامج االحصائياليربط بين متغيرات الدراسة لذلك استعملنا الذي مقترح النموذج ال مدى مالئمة

AMOS  Analysis of Moment Structures نمذجة ال وهو برنامج يدخل ضمن البرامج التي تدرس
تعتمد على رسم النموذج وافتراضات االرتباطات مع وبسيطة االستعمال بطريقة سهلة   بالمعادالت البنائية

النتائج من خالل مختلف معامالت المطابقة المذكورة  على الحاق المتغيرات بملف البيانات والحصول
  ( 34ص  ،4093والبرق والمعال،  )سليمانسابقا 

 خالصة الفصل:
المنهج المستخدم الذي هو المنهج الوصفي تمثلت في تحديد إتبعنا في دراستنا خطوات إجرائية 

من مجتمع قصدية الالعينة عن طريق أسلوب اإلرتباطي المناسب لمثل هاته الدراسة واختيار العينة 
اختباري التفكير واستخدمنا أدوات جمع البيانات المتمثلة في  االستطالعيةالدراسة وتناولنا الدراسة 

حيث تأكدنا من صدقها وثباتها االبتكاري والتفكير الناقد واختبار سلوك حل المشكالت واستبيان الدافعية 
 SPSSة المستعملة وقد وظفنا برنامج الحزم اإلحصائية بطرق مختلفة وتعرضنا إلى األساليب اإلحصائي

وستعرض نتائج ما  SPSS AMOS البرنامج االحصائي وكذلك  من أجل تفريغ البيانات ومعالجتها
 توصلنا إليه في الفصل القادم.  

https://www.abjjad.com/author/2794029612/%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 :  الفصــل السادس

 عرض ومناقشة النتائج
 متهـيد  

 الفرضية األوىل  نتائج مناقشةحتليل وعرض و -1

 الفرضية الثانية نتائج ومناقشة حتليلوعرض  -2

 الفرضية الثالثة نتائج ومناقشة حتليلوعرض  -3

 الفرضية الرابعة نتائج ومناقشة حتليلوعرض  -4

 الفرضية اخلامسةنتائج ومناقشة  حتليلوعرض  -5

 سةداسالفرضية النتائج  ومناقشة حتليلوعرض  -6

 االستنتاج العام للدراسة  -7

 اقرتاحات -8
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 يد : ـمته
مقياس التفكير الناقد و مقياس التفكير االبتكاري و مقياس بعد تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في 

البيانات هذه وبعد جمع ات واستبيان اختبار  3 من خاللالدافعية للتعلم  مقياسل المشكالت و سلوك ح
حساب معامالت االرتباط المعالجة اإلحصائية من خالل قمنا بترميزها وتجهيزها في جهاز الكمبيوتر و 

نعرض النتائج مع التحليل والمناقشة  في ضوء الفرضيات SOMAو  SPSSباالعتماد على برنامج 
 كما يلي: 

 : وىالفرضية األ نتائجومناقشة حتليل عرض و -1
ذات داللة إحصائية  ةتوجد عالقة ارتباطي": مفادهاالتي األولى قبل عرض النتائج نذكر بالفرضية 

 ".تالميذ السنة رابعة متوسطة لدىبتكاري وسلوك حل المشكالت التفكير اال بين
رابعة التالميذ السنة  دعنبتكاري وسلوك حل المشكالت التفكير االوقمنا بدراسة العالقة بين 

 :وضح ذلكوالجدول التالي ي 2Rاب معامل االرتباط بيرسون وحجم التأثير بحسمتوسط 
 

   2Rو حجم األثر  ونـــ: قيمة معامل االرتباط بيرس(33)جدول
 بتكار  وسوو  حل المككاتالتفكير االبين              

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 العــدد

 معامل االرتباطقيمة 
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

   2Rحجم األثر 

 بتكار التفكير اال
333 0...0 0.000 0.10 

 سوو  حل المككات

 
( وهذا يعني أن هناك 0...0( نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون )33)جدولمن خالل ال

، وهي 0.01 مستوى وهي دالة عندبتكاري وسلوك حل المشكالت التفكير االبين ارتباطية عالقة 
والعكس كلما كان التفكير بتكاري كان سلوك حل المشكالت مرتفع التفكير االفكلما كان طردية عالقة 

متحققة صفرية غير وعليه فإن الفرضية المنخفض سلوك حل المشكالت منخفض كان بتكاري اال
 ي:  بالفرضية البديلة وهي فرضية الدراسة وه ونقبل

لدى سلوك حل المشكالت و بتكاري داللة إحصائية بين التفكير االتوجد عالقة ارتباطية ذات 
 تالميذ السنة رابعة متوسطة.
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وبمقارنته مع المعايير المحكية نجد أن هذه العالقة  0.10الذي يساوي  2Rوحسب حجم االثر 
 متوسطة تميل إلى ان تكون قوية

 وأبعاد سلوك حل المشكالت االبتكاريالتفكير بين وزيادة في اإليضاح نحاول أن ندرس العالقة 
 حيث كانت النتائج كما يعرضها الجدول التالي: 

 
  التفكير االبتكار ( : قيم معامل االرتباط بيرسون بين 33)جدول

 وأبعاد سوو  حل المككات

 مستوى الداللة معامل االرتباطقيمة  العــدد المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 االبتكار التفكير 

333 0.338 0.000 
 تحديد المككوة
 التفكير االبتكار 

333 0.322 0.000 
 جمع المعوومات
 التفكير االبتكار 

333 0.355 0.000 
 وضع الفرضيات
 التفكير االبتكار 

333 0.408 0.000 
 اختبار الفرضيات
 التفكير االبتكار 

333 0.409 0.000 
 استخاص النتائج

 
( نالحظ أن التفكير االبتكاري مرتبط بابعاد سلوك حل المشكالت .3من خالل الجدول رفم )

درجة هذا االرتباط تعكسها قيم معامل االرتباط حيث نستطيع  بسيط في  مع اختالفارتباط قوي 
فجمع ثم وضع الفرضيات استخالص النتائج فاختبار الفرضيات ترتيبها من األكبر ارتباط إلى األقل 

 تحديد المشكلة.المعلومات وأخيرا 
يرى بياجيه أن تنظيم النظريات المفسرة لسلوك حل المشكالت مثلما وهذه النتيجة تتماشى مع 
 ،Dupays)حيث يذكر مة كفيل بحل المشكل الذي يواجهه الفرد ءالبنى الداخلية أو التمثل والموا

 اإلدراك تنظيم إعادة من يتكونالذي  الحل اكتشافيؤدي إلى  للمشكلة الداخلي التمثيلأن  (2011
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وكذلك نظرية فيجوتسكي التي تضيف تأثير السياق االجتماعي المصاحب  .لعناصر المشكلة الحسي
ن والموقف الكلي المحيط ع أن ادراكنا للمشكلةللمشكلة وفي نفس االتجاه نظرية جشطلت التي تركز 

وهذا يمثل التفكير االبتكاري مما يؤدي  وقف المشكلطريق االستبصار الذي هو تغيير رؤيتنا إلى الم
  .إيجاد الحلإلى 

ة أو تمارين مهارية أساسية بل يجب ليرى البنائيون أن الطالب ال يعطوا مشكالت مبسطة وسهو 
ي الخارج نادرا ما فالمشكالت فة، أن يتعاملوا مع حاالت مركبة ومشكالت غير واضحة وغير منظم

كل طالب يتعرض لخبرة حل المشكالت المركبة مضمنة في مواقف وأنشطة تكون مبسطة  وتجعل 
وهذا ما يدعو إلى ضرورة  (.201حقيقية وواقعية مشابهة للمواقف التي سيواجهها الطالب. )الدليمي، 

 التفكير االبتكاري.
يشير جيلفورد إلى أن بعض المشكالت تستعصي على الحل ألننا لم ندركها بصورة صحيحة و  

عادة بنائها باستعمال لذى ا البد ان نرجع خطوة إلى وراء للبحث عن المعلومات والحقائق الجديدة وا 
التفكير المتشعب التي تتضمن بدائل جديدة للحل لم تطرح اول مرة وقد يكون من بينها الحل الصحيح 

 (1000)جروان، 
وجود العالقة بين المرونة المعرفية التي هي أحد أبعاد التفكير االبتكاري وسلوك حل المشكالت و 
 حل أن فكرة علىهي التركيز  المعرفية المرونةان الذي يرى  (Dupays ، 2011) إليه توصلهو ما 
. المعرفية المرونة يميز نقطة عرض التغيير هذا. المشكلة وضعل المنظور من تغيير يأتي المشكلة

نو  الحل كتشافعامل اساسي ال هوو  الجشطالت عند قبل من بالفعل تعتبر المشكلة هيكلة إعادةف  ا 
  والجمود على منظور واحد. التثبيت إلى أساسا تتعلق المشاكل حل في تواجهها التي الصعوبات

( أن حل المشكالت والتفكير االبتكاري بينهما ارتباط وثيق اذ ينتج عنه 2002يرى اشتبه )
نتاجات جديدة وحل المشكالت يتضمن اإلجابة عن تساؤل أو مواجهة مشكلة أو إشباع حاجة في 

 موقف يتضمن تحد أو عقبة وبالتالي فحل المشكالت فيه شيء من اإلبداع. 
 Ellspermane رمانيإلسب دراسةوصلت إليه عديد الدراسات كوهذه النتيجة متفقة مع ما ت

وجد ان التدريب على التفكير االبتكاري يرفع من القدرة على مواجهة المشكالت بعد الذي ( 1001)
 (90، 2002، اشتبه) اجراء برنامج تدريبي للمجموعتين تجريبية وضابطة

تدريس مادة اللغة العربية استخدم مهارات التفكير اإلبداعي في الذي  (2002دراسة اشتيه )و 
 مقدرتهم على حل المشكالت اللغوية.ووجد أنها تؤثر في بمحافظة نابلس  لتالميذ الصف السادس
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فاعلية طريقة حل المشكالت في تنمية التحصيل في الذي درس ( 2002دراسة صوافطة )و 
وتوصل إلى  مدينة تبوكالفيزياء ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي العلمي ب

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
، وكانت كل من تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية، التي درس طالبها مهارات التفكير االبداعي
بية على طالب المجموعة طالب المجموعة التجريكذلك تفوق نتائج الأظهرت و  بطريقة حل المشكالت

النسبة الضابطة في كل من مهارة الطالقة ومهارة المرونة، في حين لم يكن هذا التفوق دااًل إحصائيًا ب
وهذا قد يرجع أن المشكالت التعليمية ال تحتاج كثيرا األصالة النها مشكالت  لمهارة األصالة اإلبداعية

 .مفترضة يكون الحل موجود عادة
 حل على القدرة بين التي توصلت إلى اثبات وجود عالقة  (2000مخلوفي )دراسة ووافقت 
  متوسط الثالثة تالميذ لدى اإلبداعي والتفكير المشكالت

تحسنا فـي مهـارات التفكيـر اإلبداعي الرياضي  هانتائج أظهرتالتي  (.201دراسة الزعبي )و 
الذين درسوا بأسلوب حل المشكالت  .)الطالقـة، والمرونـة، واألصـالة( لـدى طلبـة المجموعـة التجريبيـة

وجدت الدراسة فروقا دالة إحصائيا بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي مهـارات الطالقـة وكذلك 
 لصـالح المجموعـة التجريبيــة. التفكيــر اإلبــداعي لة وفـي الدرجـة الكليـة لالختبـار والمرونـة واألصـا

 الحل  (تريز  تم التوصل إلى أن للبرنامج  التعليمي  (2019دراسة مخلوفي وبوضياف )و 
  المتعلمين لدى اإلبداعي التفكير تنمية في أثر الرياضيات مادة في المطبق)للمشكالت اإلبداعي

 AbleS & ztuoH( 2000وسلبي ) دراسة هوتزوقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسات قليلة مثل 
 عالقة ارتباطية بين التفكير االبتكاري وأسلوب حل المشكالت.التي توصلت إلى عدم وجود 

 إحصائية داللة ذات ارتباط عالقةالتي توصلت إلى عدم  (2009) ومنصور دراسة المنصورو 
 التالميذ التي يستخدمها التحليلي، العملي، الواقعي( النموذجي، التفكير )التركيبي، أساليب بعض بين

 وهذا قد يرجه إلى خصوصية الدراستين وحدودهما. .المشكالت حل مقياس على لديهم األداء ومستوى
يالحظ فيه المعلمون أن التي ندركها ونتعامل معها، فوهذه النتيجة تتفق مع خصائص المجتمع 

ولهم طالقة كبيرة في األفكار يكونون أقدر على مرتفعة بتكاري اال تفكيرقدرتهم على الة الذين الطلب
 بكفاءة كبيرة.معها حل المشكالت التعليمية أو حتى المشكالت االجتماعية التي قد تواجههم والتعامل 

ويمكن مالحظة أن التفكير االبتكاري يتدخل أكثر في حل المشكالت في خطوتها إيجاد البدائل 
وافتراض الحلول التي تتطلب تفكيرا تباعديا وكذلك جمع المعلومات سواء من الخارج او من استدعاء 
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اء ومع أن مكتسبات قبلية حيث يتدخل التفكير االبتكاري بجمع معلومات قد ال تظهر الصلة بالحل ابتد
هذه الخصائص تتعلق أكثر بالمشكالت الحقيقية الواقعية التي يتعرض لها الفرد أما المشكالت 

 التقويمية التعلمية فغالبا ما تكون معلوماتها محددة وحلولها موضوعة.
 

 : ثانيةالفرضية ال نتائج مناقشةحتليل وعرض و -2
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة التي تنص على:  ثانيةعرض النتائج نذكر بالفرضية القبل 

 لدى تالميذ السنة رابعة متوسطة".وسلوك حل المشكالت  الناقدإحصائية بين التفكير 
عن تالميذ السنة رابعة متوسط وسلوك حل المشكالت  الناقدوقمنا بدراسة العالقة بين التفكير 

 والجدول التالي يبين النتائج: 2Rل التحديد بحساب معامل االرتباط بيرسون وحجم التأثير أو معام
 

   2Rو حجم األثر  (: قيمة معامل االرتباط بيرســـون33جدول )
 وسوو  حل المككات الناقدبين التفكير                 

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 العــدد

 معامل االرتباط قيمة
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

   2Rحجم األثر 

 ناقدالتفكير ال
333 0.1.9 0.001 0.02 

 سوو  حل المككات

 
( وهذا يعني أن هناك 0.1.9( نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون )33)جدولمن خالل ال

، وهي عالقة 0.01 مستوى وهي دالة عندوسلوك حل المشكالت  الناقدعالقة ارتباطية بين التفكير 
 الناقدوالعكس كلما كان التفكير كان سلوك حل المشكالت مرتفع  الناقدالتفكير طردية فكلما كان 

منخفض وعليه فإن الفرضية الصفرية غير متحققة ونقبل بالفرضية سلوك حل المشكالت منخفض كان 
 البديلة وهي فرضية الدراسة وهي:  

لدى تالميذ ت سلوك حل المشكالو  الناقدتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفكير 
 السنة رابعة متوسطة.
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وبمقارنته مع المعايير المحكية نجد أن هذه العالقة  0.02الذي يساوي  2Rوحسب حجم االثر 
 ضعيفة

 وأبعاد سلوك حل المشكالت ناقدبين التفكير الوزيادة في اإليضاح نحاول أن ندرس العالقة 
 حيث كانت النتائج كما يعرضها الجدول التالي: 

 
 ناقد ( : قيم معامل االرتباط بيرسون بين التفكير ال33)جدول

 وأبعاد سوو  حل المككات          

 مستوى الداللة معامل االرتباط قيمة العــدد المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 التفكير الناقد

333 0.062 0.249 
 تحديد المككوة
 التفكير الناقد

333 0.183 0.001 
 المعووماتجمع 

 التفكير الناقد
333 0.116 0.029 

 وضع الفرضيات
 التفكير الناقد

333 0.143 0.007 
 اختبار الفرضيات
 التفكير الناقد

333 0.110 0.038 
 استخاص النتائج

 
سلوك حل المشكالت مع اختالف  بأبعادنالحظ أن التفكير الناقد مرتبط ( 31من خالل الجدول )

حيث نستطيع ترتيبها من األكبر ارتباط إلى تعكسها قيم معامل االرتباط والتي هذا االرتباط قيمة في 
جمع المعلومات ثم اختبار الفرضيات فوضع الفرضيات ثم استخالص النتائج أما تحديد بداية األقل 

 غير دال.و المشكلة فارتباط ضعيف جدا 
بواسطة لك الن حل المشكالت يتحقق حصرا المشكالت ذ لالتفكير وحن عالقة وثيقة بي هناك
 هونتائجه واساليب هالتفكير وطرائق نأو  ،اخر قاي طريه عن تحققن فة وال يمكلالمخت بأنماطهالتفكير 

ا ها وصياغتهفي معطياته التوج نمللفرد  يمكنحيث  المشكالت ياق حلفي سه وجل افضن على كو ت
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، 2000لوان، )علول لها ا وايجاد حهة بلومات المتصلى البيانات والمعلع لا والحصو هحدود ومعرفة
تفكير االبتكاري وهذا يتماشى مع النتيجة السابقة وهي عالقة سلوك حل المشكالت مع نمط ال (31

 خر وهو التفكير الناقد.ونضيف اآلن نمط آ
يات لالمشكالت الى عمل نشاط حAAAS) ) ملالع ميأة القومية االمريكية لتقدهلقد قسمت الو 

، فالمالحظة، والقياس، والتنبؤ، والتصنيمل: يات االساسية تشلية فالعمليات تكاملساسية وعما
في  م: تفسير البيانات، التحكـ لية فتشمليات التكاملالعم البيانات. اما لواالستنتاج، وتجميع وتسجي

 أيرما، ه نتكو  هايات في مجموعلذه العمهاالجرائي، فرض لفروض، التجريب. و ف المتغيرات، التعري
 (3.1، .200)ابراهيم، يات االساسية. لعمم الب استخدالية يتطليات التكاملعملل الـ الفعم االستخدان ا

 فكل هذه العمليات االساسية والتكاملية تدخل في مهارات التفكير الناقد
يرى  المشكالت حل مهارات الموضوع مع تعليم انطالقا من تأكيد جون ديوي على فكرة تدريس

 أن التعليم البد أن يتبى تعليم التفكير وسلوك حل المشكالت ويجعلها Corliss (2006كورليس  )
نظرا للعالقة الوطيدة بينهما وهذا ما تأكده النتيجة التي توصلنا  جة في المنهاج التربويموحدة واحدة مد

 .إليها
مبادئ  يـتعلم أّنه يمكن ألي شـخص أن Schafersman 1997وبهذا الصدد يذكر سكافرزمن 

من خالل البحث  التفكير وقواعده، وأن يتعلم أيضًا تطبيق هذه المبادئ والقواعد في الحياة اليومية
 (2009ومنصور،  منصورال)والسعي بهدف إيجاد حلول للمشكالت التي تواجهه 

 القدرة بين ةارتباطيمن وجود عالقة  (.200) شواشرةراسة توصلت إليه دما وهذا يتماشى مع 
 (2011)اليازيدي ولوزاني، الذي درسه. السببي النموذج ضمن  الناقد والتفكير المشكالت حل على

 ة عالقله مستوى التفكير الناقد في الرياضيات أن إلى الذي توصل  (2002دراسة الدوسري )و 
 ومن ضمن هذه القدرات مهارات التفكير الناقد.بالتحصيل الدراسي واختبارات القدرات العامة 

النموذج المعرفي في حل  تاقترحالتي  zcotab( 2012دراسة هاتيك )وهذه النتيجة متوافقة مع 
بنائي من خالل وجود عالقة متوقعة بين حل النموذج الوأوضحت النتائج صالحية المشكلة  

المشكالت وكال من الذاكرة العاملة، التمييز، التفكير المجرد، المرونة الذهنية، الوظائف النشطة، 
 وهي تتداخل مع مهارات التفكير الناقد. التخطيط، إستراتيجية العمل واإلنتباه.

لى عدم وجود عالقة  إالتي توصلت  (2009) ومنصور دراسة المنصورمخالفة لهذه النتائج و 
إال أن هذه المشكالت  وحل  التحليلي، العملي، الواقعي( النموذجي، )التركيبي،التفكير أساليببين 
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نتيجتها غير متوافقة مع معظم الدراسات مما يجعلها استثناء وقد يرجع هذا للعينة محل الدراسة  دراسةال
 او االدوات المستعملة.

عديد من مهارات التفكير المن الواضح أننا عندما نريد ممارسة سلوك حل المشكالت أن نستعمل و 
وتتعلق أكثر بتحديد المشكلة واختبار من معرفة االفتراضات واالستنتاج واالستنباط والتفسير والتقويم 

الفرضيات فحل المشكلة يستعمل التفكير التباعدي والتفكير التقاربي بشكل متناوب وهما ضروريان 
للوصول إلى حلول للمشكلة ونمط التفكير االبتكاري هو تفكير تباعدي يحاول الوصول إلى افكار 

شكل ونمط التفكير الناقد الذي هو تفكير تقاربي وحلول غير متوقعة قد تظهر بعيدة وال صلة لها بالم
واختبار مدى صحتها  -ط السابقمالتي اوجدها الن–تقويم ونقد االفكار الموجودة إلى هدف ي

 واستخالص النتائج.
 الفرضية الثالثة:  نتائج مناقشةحتليل وعرض و -3

"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة التي تنص على:  ثالثةعرض النتائج نذكر بالفرضية القبل 
 لدى تالميذ السنة رابعة متوسطة".وسلوك حل المشكالت  الدافعية للتعلمإحصائية بين 

رابعة متوسط التالميذ السنة  دعنوسلوك حل المشكالت  الدافعية للتعلموقمنا بدراسة العالقة بين 
الجدول كما هو موضح في و  2Rبحساب معامل االرتباط بيرسون وحجم التأثير أو معامل التحديد 

 التالي:
 

   2Rو حجم األثر  (: قيمة معامل االرتباط بيرســـون33جدول )
 وسوو  حل المككات الدافعية لوتعومبين                 

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 العــدد

 معامل االرتباط قيمة
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

   2Rحجم األثر 

 الدافعية لوتعوم
333 0.3.2 0.000 0.12 

 سوو  حل المككات

 
( وهذا يعني أن هناك 0.3.2( نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون )39)جدولمن خالل ال

، وهي عالقة 0.01 مستوى عند وهي دالةوسلوك حل المشكالت  الدافعية للتعلمعالقة ارتباطية بين 
الدافعية  توالعكس كلما كان اكان سلوك حل المشكالت مرتفعمرتفعة  الدافعية للتعلم تطردية فكلما كان
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وعليه فإن الفرضية الصفرية غير متحققة ونقبل  امنخفضسلوك حل المشكالت كان  ةمنخفض للتعلم
 بالفرضية البديلة وهي فرضية الدراسة وهي:  

لدى تالميذ سلوك حل المشكالت و  الدافعية للتعلمقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين توجد عال
 السنة رابعة متوسطة.

وبمقارنته مع المعايير المحكية نجد أن هذه العالقة  0.12الذي يساوي  2Rوحسب حجم االثر 
 .فوق المتوسطة

 وأبعاد سلوك حل المشكالت الدافعية للتعلمبين وزيادة في اإليضاح نحاول أن ندرس العالقة 
 حيث كانت النتائج كما يعرضها الجدول التالي: 

 
  الدافعية لوتعوم( : قيم معامل االرتباط بيرسون بين 33)جدول

 وأبعاد سوو  حل المككات          

 مستوى الداللة معامل االرتباطقيمة  العــدد المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 الدافعية لوتعوم

333 0.297 0.000 
 تحديد المككوة
 الدافعية لوتعوم

333 0.318 0.000 
 جمع المعوومات
 الدافعية لوتعوم

333 0.254 0.000 
 وضع الفرضيات
 الدافعية لوتعوم

333 0.314 0.000 
 اختبار الفرضيات
 الدافعية لوتعوم

333 0.261 0.000 
 استخاص النتائج

 
 ابابعاد سلوك حل المشكالت ارتباط ة( نالحظ أن الدافعية للتعلم مرتبط32الجدول )من خالل 

هذا االرتباط تعكسها قيم معامل االرتباط حيث نستطيع ترتيبها من قيمة مع اختالف بسيط في  اقوي
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م استخالص النتائج ثفتحديد المشكلة ثم إلى األقل جمع المعلومات فاختبار الفرضيات  ااألكبر ارتباط
 وضع الفرضيات.

مستويات الدافعية تأثيرا ملموسا لوهذه النتيجة متوقعة على ضوء ما أوردناه في الجانب النظري ف
  (192، 2011)غائب،  في حل المشكالت

 وبنظرة سلوكية فإن التعزيز الذي يعتبر احد محددات الدافعية ومصدر خارجي لها فيرى 
Dupays (2011)  اكتشاف الحل في مشكلة الموقف هنا هي نتيجة التجربة والخطأ ، أخطاء أن

يتم تعلم هذا السلوك عن و  ،فعالة تؤدي إلى الحل الذي يعززه النجاح )حل المشكلة( اتالتجربة ؛ سلوك
 النجاح يعزز هذا السلوك الذي يتم تخزينه كسلوك إيجابي إلعادة االستخدام.، فطريق التعزيز

بأن إستراتيجية حل المشكالت تعد من االستراتيجيات  (2003)ل والزغلول وقد ذكر الزغلو 
المعرفية التي ترتبط ايجابيا بدافعية التعلم ويحتل تعلم المشكالت الترتيب األعلى ضمن مستويات أنواع 

انين التي تم إذ يكتشف المتعلم خالل هذه العملية مجموعة من القواعد والقو  ،التعلم وفق تصور جانييه
للوصول إلى حل موقف جديد وهي بحد ذاتها تعلم جديد ألنها تمكن امها ستخداتعلمها سابقا يمكن 
 في المستقبل لمواجهة مواقف جديدة متشابهة.  االمتعلم من استخدامه

 كما تؤكد نتائج الدراسات على العالقة االيجابية بين الدافعية األكاديمية واستراتيجيات
 إلى أن طالب المرحلة Clifford (1991)  حل المشكالت، فقد أشارت دراسة كليفورد

 االبتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس قد أظهروا دافعية أعلى للتعلم عند مواجهتهم
التي كشفت  (.200دراسة شواشرة )وجاءت  (2009 لمشكالت تتحدى إمكانياتهم. )فراس طنوس،

)اليازيدي ولوزاني،  دافعية ومتغيرات المشكالت حل القدرة على بين االرتباطية العالقاتوجود   عن
2011)  

عن وجود عالقة ارتباطية بين كل من الدافعية  (2011دراسة اليازيدي ولوزاني ) وقد كشفت نتائج
وجود استراتيجيات حل المشكالت. كما كشفت عن ة الداخلية، الدافعية الخارجية و األكاديمية، الدافعي

 .عالقة عكسية بين غياب الدافعية األكاديمية وبين استراتيجيات حل المشكالت
اثر التي لم تجد  Aweke & others (   2019دراسة آواك  وآخرون )هذه النتيجة مخالفة ل

أن و  مهارات حل المشكالت الفيزيائيةرغم أثرها على المشكلة على دافعية الطالب و  التعلم القائم على
وقد يرجع ذلك لعدم استهداف هذه الطريقة  .ريقة أحسن بديل لتحسين اإلنجاز األكاديمي للطلبةهذه الط

 للدافعية أو انها موجودة واستخدمتها الطريقة لرفع مهارة حل المشكالت فقط. 
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في  وفي الواقع تجد الفرد يتفادى المشكالت وال يواجهها لعدم وجود الدافع لحلها وليس الشان
التعليم فالمشكالت المطروحة أمامه واجبة الحل فيكون أداؤه ضعيفا كلما كانت دافعيته ضعيفة 
فالدافعية شرط الزم لحل المشكالت لكنه غير كاف فقد يكون الفرد مدفوعا لحل المشكل لكن قدراته في 

ذي ال يصل للحلول ملة ان الأالتفكير االبتكاري او الناقد ضعيف ال يمكنه ان يصل للحل. وبنظرة مت
ستضعف ال محالة دافعيته ولهذا تكون النتيجة هو تالزم الدافعية وسلوك حل المشكالت في االرتفاع 

 او االنخفاض.
 

 مناقشة الفرضية الرابعة: حتليل عرض و -.
"توجد عالقة ارتباطية ذات داللة التي تنص على: قبل عرض النتائج نذكر بالفرضية األولى 

 لدى تالميذ السنة رابعة متوسطة".والتفكير االبتكاري  الدافعية للتعلم إحصائية بين
بحساب عن تالميذ السنة رابعة متوسط والتفكير االبتكاري  الدافعية للتعلموقمنا بدراسة العالقة بين 

 والجدول التالي يبين النتائج: 2Rمعامل االرتباط بيرسون وحجم التأثير أو معامل التحديد 
 

   2Rو حجم األثر  قيمة معامل االرتباط بيرســـون (:33جدول )
 التفكير االبتكار و  الدافعية لوتعومبين                 

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 العــدد

 معامل االرتباط قيمة
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

   2Rحجم األثر 

 الدافعية لوتعوم
333 0.123 0.000 0.03. 

 االبتكار التفكير 

 
( وهذا يعني أن هناك 0.123( نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون )30)جدولمن خالل ال

، وهي عالقة 0.01 مستوى وهي دالة عندوالتفكير االبتكاري  الدافعية للتعلمعالقة ارتباطية بين 
الدافعية  توالعكس كلما كان اكان التفكير االبتكاري مرتفعمرتفعة  الدافعية للتعلم تطردية فكلما كان

وعليه فإن الفرضية الصفرية غير متحققة ونقبل  امنخفضالتفكير االبتكاري كان  ةمنخفض للتعلم
 بالفرضية البديلة وهي فرضية الدراسة وهي:  
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لدى تالميذ السنة التفكير االبتكاري و  لدافعية للتعلماتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 متوسطة.رابعة 

وبمقارنته مع المعايير المحكية نجد أن هذه العالقة  0.03الذي يساوي  2Rوحسب حجم االثر 
 المتوسطة قريب من 

وهذه النتيجة متوقعة نظرا الهمية الدافعية في أي نشاط أو عمل يقوم به اإلنسان فهي التي تحرك 
ري وخاصة أن نهايته غير محددة فهو وتوجه وتنشط العمليات العقلية التي من بينها التفكير االبتكا

تفكير تباعدي مفتوح لذا تكون الدافعية على قدر كبير من األهمية النها عندما تضعف يتوقف االنسان 
ظنا منه أنه قد اتمم التفكير بمجرد ايجاد بعض األفكار القليلة ويحد هذا من طالقته وال يضطر إلى 

التيان بالجديد، فكل هذا البد له من مثابرة التي هي أحد تغيير زاوية نظره ليكتسب مرونة فضال عن ا
 أبعاد الدافعية. 

دراسة رضوان الدراسات التي طبقت على عينات مشابهة مثل من عديد للوهذه النتيجة موافقة 
بأبعاده الثالثة االبتكاري  التفكير بقدرات عالقة على المعرفي الدافعأن إلى الذي توصل  (.200)
 المعرفي الدافع مرتفعي بين إحصائية داللة ذات فروق ووجد أن هناك  صالة(واأل مرونةوال طالقةال

 . المرتفعين لصالح التفكير االبتكاري قدرات في المعرفي الدافع ومنخفضي
والتفكير دافعية اإلنجاز  توجد عالقة ارتباطيه بينالتي بينت أنه  (2010دراسة الحارثي )و 

القلق  –المغامرة  –)الجزاءات الخارجية أبعاد دافعية اإلنجاز ه وكذلك وجود عالقة بين أبعادو االبتكاري 
 القلق المرتبط بالمستقبل( -المنافسة –الثقة بالنفس واإلحساس بالمقدرة  -المرتبط ببدء العمل والنشاط

  التفكير االبتكاريو 
 درجات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجدفي دراسته أنه  (2013شعبان )واستنتج 

 توجدو  .االبتكاري التفكير اختبار على درجاتهم و الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد
 و الداخلية الدافعية مقياس البحث على عينة أفراد درجات بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة

 .االبتكاري التفكير اختبار أبعاد على درجاتهم
اإلبداعي  التفكير مهارات التي أثبت تالزم ارتفاع الدافعية للتعلم و (2013دراسة ختاش )و 
 على المبنية "التعلمية التعليمية " االستراتيجيات عند تطبيق  والطالقة( والمرونة األصالة (بأبعاده

  . الدماغ إلى المستند نظرية التعلم
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ما اثبتته الدراسات بعالقة الدافعية مع انواع أخرى من التفكير وهذه النتيجة متوافقة كذلك مع 
 الذاتية االكاديمية  بالدافعية  االيجابي التفكيرلتثبت عالقة  (.201دراسة مطشر ودريد )فجاءت 

 .النجاح دافعية و التفكير نمط التي أثبتت العالقة بين  (2002شنان ) دراسةو 
عدم وجود عالقة ارتباطية دالة التي توصلت إلى  (2013)دراسة لعجال وهي مخالفة استثناء مع 

لكن هذه الدراسة لها  إحصائيا بين أنماط التعلم والتفكير )أيمن، أيسر، متكامل( ودافعية االنجاز.
خصوصية أنها طبقت على أطفال صغار في الخامسة ابتدائي وكذلك تناول انماط خاصة من التفكير 

   وهي غير متناولة في دراستنا.
تنتقل ومرونة فكرية لهم تفكير ابتكاري ولهم طالقة  نوفي الواقع فالمبدعون والمبتكرون أو الذي

تجدهم مدفعون إلى ذلك ولهم رغبة كبيرة وال بهم من نظرة إلى نظرة ويؤتون بالجديد واالفكار األصيلة 
متحملين مسؤوليتهم وعكس ذلك الذين ليس لهم دافع يتقاعسون على جهد لذلك اليتوانون عن تقديم 

 تقديم الجهد وال يحسون بضرورة انتاج األفكار ويكتفون بما عندهم وال نستطيع اجبارهم على ذلك. 
 

 الفرضية اخلامسة: نتائج عرض ومناقشة  -3
اطية ذات داللة "توجد عالقة ارتبالتي تنص على: قبل عرض النتائج نذكر بالفرضية األولى 

 لدى تالميذ السنة رابعة متوسطة". التفكير الناقدو  الدافعية للتعلم إحصائية بين
بحساب رابعة متوسط العن تالميذ السنة  التفكير الناقدو  الدافعية للتعلموقمنا بدراسة العالقة بين 

 النتائج: والجدول التالي يبين 2Rمعامل ارتباط بيرسون وحجم التأثير أو معامل التحديد 
 

   2Rو حجم األثر  (: قيمة معامل االرتباط بيرســـون34جدول )
 التفكير الناقدو  الدافعية لوتعومبين التفكير                 

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــران
 العــدد

 معامل االرتباط قيمة
 بيرسون 

مستوى 
 الداللة

   2Rحجم األثر 

 الدافعية لوتعوم
333 0.030 0.290 0.003 

 التفكير الناقد
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ال توجد ( وهذا يعني أن 0.030( نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون )0.)جدولمن خالل ال
، وعليه فإن 0.03 مستوى دالة عند غير وهي التفكير الناقدو  الدافعية للتعلمعالقة ارتباطية بين 

 :   ومنه فرضية الدراسةالتي هي نقبل بالفرضية البديلة ال الفرضية الصفرية متحققة و 
لدى تالميذ السنة  التفكير الناقدو  لدافعية للتعلماتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ال 

 رابعة متوسطة.ال
وبمقارنته مع المعايير المحكية نجد أن هذه العالقة  0.003الذي يساوي  2Rوحسب حجم االثر 

   ضعيفة جدا
إال اننا  الدافعية في أي نشاط أو عمل يقوم به اإلنسان ألهميةمتوقعة نظرا غير وهذه النتيجة 

يمكن ان نرجع ذلك أن التفكير الناقد هو تفكير تقاربي وأهدافه محددة كاستنباط أو استنتاج أو فهم 
الذين لهم دافعية كبيرة لذى ال يكتفي فقط بالدافعية انما يحتاج على قدرات اخرى تجعل حتى اوتفسير و 

قد يفشلون في إيجاد مخرجات هذا التفكير من جهة ومن جهة ثانية قد يفرض هذا االختبار على الذين 
 لهم دافعية متدنية إال ان قدراتهم تسمح لهم بان يتوصلوا إلى نتائج صحيحة.

ن التفكير الناقد ( من عدم وجود تالزم بي2012متوافقة مع ما توصل إليه العتيبي ) وهذه النتيجة
فروق دالة إحصائًيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات التفكير والدافعية حيث لم يجد 

وجود فروق دالة إحصائًيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في الدافعية الداخلية للتعلم مع الناقد، 
على  بواسطة نظام إدارة التعلم اإللكترونيالتعلم المدمج من خالل تطبيق لصالح المجموعة التجريبية، 

 المجموعة التجريبية.
 التفكير ومهارات التي أثبت تالزم ارتفاع الدافعية للتعلم و (2013دراسة ختاش )مخالفة لوهي  
التعلمية  " االستراتيجيات عند تطبيق  واالستقراء( واالستنتاج واالستدالل والتقييم التحليل (بأبعاده الناقد

أظهرت التي  (2011شاهين )دراسة وكذلك  . الدماغ إلى المستند نظرية التعلم على المبنية "التعليمية
دافعية اإلنجاز ومكوناته الفرعية )الشعور بالمسؤولية، والسعي لتحقيق التميز، مع  التفكير الناقدتالزم 

 .وهذا ما يفسر وجود عالقة بينهما المثابرة، وتوجيه الوقت، والتخطيط للمستقبل
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 سة: داسالفرضية النتائج  عرض ومناقشة -1
الفرضية السادسة هي تجمع بين الفرضيات السابقة وتدرس العالقات بين المتغيرات المدروسة 
وهي التفكير المركب المتمثل في التفكير االبتكاري والتفكير الناقد والدافعية وكيف يرتبطوا مع سلوك 

مته حسب الخطوات الموضحة في الفصل ءمشكالت من خالل نموذج مقترح ونقوم بدراسة مال حل
 المنهجي كالتالي:

 توصيف النموذج: 3-1
غيرات الدراسة في اتجاه سلوك حل المشكالت الذي نعتبره المتغير الذي تنقترح نموذج يربط م

مباشر بين التفكير الناقد والدافعية تؤثر فيه المتغيرات االخرى مباشرة وغير مباشرة فنأخذ مسار 
خر على مر احدهم على التفكير الناقد واآلمباشرين من الدافعية يالمسارين غير الوالتفكير االبتكاري و 

 التفكير االبتكاري مثلما يوضحه الشكل:
 

 ( النموذج المقترح لودراسة41الككل )
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غير مشاهدة موذج البد أن نضيف للمتغيرات المتأثرة التي يصل اليها سهم متغيرات لدراسة هذا الن
 تحدد البواقي أي التباينات غير المفسرة من المتغيرات المحددة الداخلة والشكل يوضح ذلك

 
 تمم( النموذج الم40الككل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف النموذج  1-2
وهذا  و غير محددأو تحديد تام أتحديد زائد :  التحديدعلى نوعية النموذج هو البحث تعريف 

هل يحتوي النموذج على قدر كاف من المعلومات تسمح بالحصول على قيم وحيدة لتقديرات يعني 
 نموذج؟المعالم 

عندما تكون المعلومات المتمايزة المتضمنة في  over identified يكون النموذج تحديد زائد
المتغيرات المشاهدة أكبر من عدد المعالم المراد تقديرها في النموذج. )وهو األفضل والمطلوب( 

هي عدد المتوسطات او التباينات او التغايرات للمتغيرات المشاهدة، او هي عدد  لمتمايزةاالمعلومات و 
 العزوم في عينة البيانات. 
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(   ) لحساب عدد المدخالت المتمايزة نستخدم المعادلة التالية: 

 
 

 حيث ترمز الى عدد المتغيرات المشاهدة في النموذج.
 عدد المعالم التي يتم تقديرها  –ومن خالل درجة الحرية والتي تساوي= عدد المعلومات المتمايزة 

 نعرف تحديد النموذج.
 

 درجة حرية نموذج الدراسة (: حساب31)جدولال
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 10 
Number of distinct parameters to be estimated: 9 

Degrees of freedom (10 - 9): 1 
 

، 10هو عدد المدخالت المتمايزة  أن Amos24نالحظ من خالل مخرجات البرنامج االحصائي 
(   )  والذي يمكن حسابه من خالل المعادلة سابقة الذكر: 

 
 
 (   )

 
، حيث عدد    

 . .المتغيرات المشاهدة في النموذج تساوي 
ان عدد المعلمات التي يتم  Amos24كما يالحظ من خالل مخرجات البرنامج االحصائي 

وهي قيمة  1الرسم البياني. وعليه درجة الحرية تساوي  ، ويمكن حسابها من خالل0تقديرها تساوي 
 .  over identifiedيكون النموذج تحديد زائد موجبة وبالتالي 

  تقدير النموذج: 3-3
من خالل ربط البيانات بالمتغيرات المشاهدة ونقوم بتقدير النموذج باستعمال البرنامج اموس و 

 :الشكل التاليموضحة في النتحصل على التقديرات التالية 
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 النموذج  تقدير( 43الككل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 model testing اختبار النموذج 3-3

اختبار النموذج يهدف الى التحقق من درجة نجاح النموذج في تفسير العالقات بين متغيرات 
هذا  النظرية التي اشتق منهااالفتراضات  الدراسة. حيث ان مطابقة النموذج للبيانات يدعم صدق

الدراسات السابقة التي تناولت المتغيرات التي النتائج السابقة لهذه الدراسات و  النموذج، و يدعم
نقوم حيث ونقوم بحساب درجة حرية النموذج باستعمال مخرجات برنامج اموس  يتضمنها النموذج.

النموذج باستخراج مؤشرات المطابقة للنموذج الموضحة في الفصل المنهجي لمعرفة مدى مالئمة 
   ونلخصها في الجدول التالي:
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 اختبار مطابقة النموذج( 30)جدول
 مطابقة الجيدةمعايير ال قيم المطابقة االختصار المؤكرات

مؤكرات المطابقة 
 المطوقة

CMIN 2..22 P=0.119 > 0.05 
CMIN/DF 2..22 <3 

GFI .9970 ≥0.9 
AGFI .9660 ≥0.9 

RMSEA 0.064 <0.05  
RMR 11.090 كلما كان أصغر، كان أفضل 

مؤكرات المطابقة 
 التزايدية

IFI .9890 ≥0.9 
NFI .9810 ≥0.9 
CFI .9880 ≥0.9 

 

نالحظ من الجدول السابق أن مستوى معنوية اختبار كاي تربيع 
2

وهو أكبر  0.110يساوي  
αمن مستوى المعنوية المفترض ) ( والقائل بنجاح H0العدمي )(، وعليه فإننا نقبل الفرض      

النموذج في إعادة انتاج مصفوفة التغاير لبيانات الدراسة، أي النجاح في تفسير العالقات بين 

المتغيرات. كما ان قيمة 
2
/df  وهو ما يدل على ان مطابقة3وهي أصغر من  22..2بلغت ، 

 0.009تساوي  goodness of fit index (GFI) ونالحظ أن جودة مؤشر المطابقة النموذج جيدة.
وبالتالي فمطابقة النموذج جيدة. كما ان جودة مؤشر المطابقة المعدل   0.0وهي أكبر من 

adjusted goodness of fit index (AGFI)  وبالتالي  0.0وهي أكبر من  0.011تساوي
 فمطابقة النموذج جيدة.

 Root Mean Square Error ofكما نالحظ أن جذر متوسط مربعات خطأ التقارب 
Approximation (RMSEA)  وبالتالي فمطابقة  0.1و 0.03وهي محصورة بين  .0.01يساوي

 النموذج مقبولة. 
 incrementalالحظ أن مؤشر المطابقة التزايدية نأما فيما يخص مؤشرات المطابقة التزايدية، ف

fit index (IFI)  عياري ، ومؤشر المطابقة الم0.0وهو أكبر من  0.020يساويnormed fit 
index (NFI)  ومؤشر المطابقة المقارن )0.0وهو أكبر من  0.021يساوي ،The comparative 
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fit index (CFI  وبالتالي فكل مؤشرات المطابقة التزايدية تشير  ،0.0وهو أكبر من  0.022يساوي
 الى ان مطابقة النموذج جيدة. 

 
 Model Modificationتعديل النموذج  3-3

ج ومقارنته بالنموذج األول للوصول إلى نموذج أفضل يفسر عالقة المتغيرات ذيمكن تعديل النمو 
 ة والتفكير الناقد قمنا بحذف هاتهببعضها البعض وبناء على ضعف العالقة وعدم داللتها بين الدافعي

 الذي نقوم بحساب درجة حريته من الجدول التالي:اقتراح النموذج المعدل العالقة و 
 (: حساب درجة حرية نموذج الدراسة33)جدولال

Computation of degrees of freedom (Default model) 
Number of distinct sample moments: 10 

Number of distinct parameters to be estimated: 2 
Degrees of freedom (10 - 2): 2 

 
عدد و  ،10هو عدد المدخالت المتمايزة  نالحظ من خالل مخرجات البرنامج االحصائي أن

يكون وهي قيمة موجبة وبالتالي  2وعليه درجة الحرية تساوي  ،2المعلمات التي يتم تقديرها تساوي 
 .  النموذج تحديد زائد

 التالي:الموضح في الشكل ويمكن تقدير النموذج المعدل 
 المعدلالنموذج  تقدير( 43الككل )
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تفسير مة ومطابقة لءمقارنته مع النموذج األول وأيهما أكثر مال هدفالمعدل بالنموذج نا اختبر 
باستخراج مؤشرات المطابقة للنموذج ومقارنتها مع المؤشرات قمنا كما العالقات بين متغيرات الدراسة. 

   السابقة ونلخصها في الجدول التالي:
 

 األول والنموذج المعدل النموذجبين مطابقة ( مقارنة مؤكرات ال33)جدول
 

 قيم المطابقة االختصار المؤكرات
 النموذج االول

 قيم المطابقة
 النموذج المعدل

أفضوية النموذج 
 المعدل

مؤكرات المطابقة 
 المطوقة

CMIN 2..22 2.309 النموذج المعدل أفضل 
CMIN /P 0.110 0.293 النموذج المعدل أفضل 

CMIN/DF 2..22 1.298  المعدل أفضلالنموذج 
GFI .9970 0.001  المعدل أفضلالنموذج 
AGFI .9660 0.022 النموذج المعدل أفضل 

RMSEA 0.064 0.020 النموذج المعدل أفضل 
RMR 11.090 11.910  أفضلول األالنموذج 

مؤكرات المطابقة 
 التزايدية

IFI .9890 0.003  المعدل أفضلالنموذج 
NFI .9810 0.020 المعدل أفضل النموذج 
CFI .9880 0.003  المعدل أفضلالنموذج 

 

نالحظ من الجدول السابق أن مستوى معنوية اختبار كاي تربيع 
2

يساوي للنموذج المعدل  
αوهو أكبر من مستوى المعنوية المفترض ) 0.293 (، وعليه فإننا نقبل الفرض العدمي      

(H0 والقائل بنجاح النموذج في إعادة انتاج مصفوفة التغاير لبيانات الدراسة، أي النجاح في تفسير )

المتغيرات. كما ان قيمة العالقات بين 
2
/df  وهو ما يدل على ان 3وهي أصغر من  2.309بلغت ،

 النموذج جيدة.  مطابقة
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وبالتالي فمطابقة  0.0من  وهي أكبر 0.001تساوي  (GFI) ونالحظ أن جودة مؤشر المطابقة
 0.0وهي أكبر من  0.022تساوي  (AGFI)النموذج جيدة. كما ان جودة مؤشر المطابقة المعدل  

 وبالتالي فمطابقة النموذج جيدة.
أقل من وهي  0.020يساوي  (RMSEA)كما نالحظ أن جذر متوسط مربعات خطأ التقارب 

 . جيدةوبالتالي فمطابقة النموذج  0.03
يساوي  (IFI)الحظ أن مؤشر المطابقة التزايديةنأما فيما يخص مؤشرات المطابقة التزايدية، ف

، 0.0وهو أكبر من  0.020يساوي  (NFI)، ومؤشر المطابقة المعياري 0.0وهو أكبر من  0.003
وبالتالي فكل مؤشرات المطابقة  ،0.0وهو أكبر من  0.003يساوي  CFI)ومؤشر المطابقة المقارن )

 تزايدية تشير الى ان مطابقة النموذج جيدة. ال
ومع صالحية النموذج المعدل لتفسير العالقات الرابطة بين المتغيرات فإن مقارنة مؤشرات 

تالي فهو أصلح لتفسير الالمطابقة للنموذج المعدل أفضل من مؤشرات المطابقة للنموذج االول وب
 الترابطات. 

العالقات المختلفة بين المتغيرات المدروسة وجمعها  ةخالل دراسالنتيجة التي توصلنا إليها من ف
في نموذج واحد تبين أن سلوك حل المشكالت يرتبط ويحدد من خالل التفكير االبتكاري والتفكير الناقد 

وهذه النتيجة متوافقة مع نتائج الدراسة الحالية من ، والدافعية مع تأثير الدافعية على التفكير االبتكاري
نتائج الفرضيات الخمسة االولى التي أثبت وجود عالقة بين التفكير االبتكاري والتفكير الناقد  خالل

عديدة ال، والتي بدورها تتناسب مع والدافعية بسلوك حل المشكالت. وعالقة الدافعية بالتفكير االبتكاري
 الدراسات المذكورة آنفا.من 

النموذج المعرفي في حل  تاقترحالتي  zcotab( 2012دراسة هاتيك )وهي متوافقة ومتقاربة مع 
وأوضحت النتائج صالحية نموذج بنائي من خالل وجود عالقة متوقعة بين حل المشكالت المشكلة  

وكال من الذاكرة العاملة، التمييز، التفكير المجرد، المرونة الذهنية، الوظائف النشطة، التخطيط، 
 إستراتيجية العمل واإلنتباه.

ج يعطينا صورة موسعة عن العمليات والمهارات التي يمكن ان نستعملها إذا ما أردنا هذا النموذو 
ان نرفع المتغير المهمة والمقصودة في التعليم وهو سلوك حل المشكالت فتعليمه يقتضي من خالل 
لة صالحية هذا النموذج االهتمام بتعليم التفكير االبتكاري بأبعاده الثالثة الطالقة والمرونة واالصا

  االستنتاجنباط و االستو  تقويم الحججو  التفسيرو  معرفة االفتراضاتوتعليم التفكير الناقد بأبعاده الخمسة: 
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السعي نحو و  وليةؤ الشعور بالمسالدافعية للتعلم واالهتمام برفع مستوى الدافعية والتأثير على ابعادها 
 التخطيط للمستقبلو  الزمن التوجه الزمنىالشعور بأهمية و  المثابرةو  التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع

جمع المعلومات حول و  تحديد المشكلة: المشكالت حلثر مباشرة في ابعاد سلوك أويمكن أن ن
 .استخالص النتائجو  فرضياتالالحلول و ار باختو افتراض الحلول والبدائل و  المشكلة

النموذج الوصفي السابق ويمكن أن نلخص بمخطط تحكم في المتغيرات من أجل االستفادة من 
 من أجل رفع قدرة المتعلم أو الفرد بصفة اعم على مواجهة المشكالت.

 
 التحكم في الدافعية والتفكير المركب )التفكير الناقد والتفكير االبتكار (  (43الككل )

 وسوو  حل المككات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعليم 
التفكير 
 الناقد

تعليم 
التفكير 

 بتكارياال

نمية ت
الدافعية 
 للتعلم

التدريب على 
سلوك حل 
 المشكالت

 مشكالتال الحلول
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 االستنتاج العام -9
 وسلوك حل المشكالت. بتكاريالاتوجد عالقة ارتباطية بين التفكير  .1
 وسلوك حل المشكالت. ناقدتوجد عالقة ارتباطية بين التفكير ال .2
 الدافعية وسلوك حل المشكالت.توجد عالقة ارتباطية بين  .3
   بتكاريالتفكير اال بين الدافعية وتوجد عالقة ارتباطية  ..
   ناقدالتفكير البين الدافعية و توجد عالقة ارتباطية ال  .3
ناقد و الدافعية مباشرة بسلوك التفكير ال وبتكاري التفكير االصالحية النموذج الذي يربط  .1

 ويربط الدافعية بالتفكير االبتكاري. حل المشكالت
 اقرتاحات -2

التفكير المركب ببعديه التفكير االبتكاري والتفكير  من خالل التناول النظري لمتغيرات الدراسة
جراءات و و الناقد والدافعية وسلوك حل المشكالت  الميدانية يمكننا أن نخلص لجملة من الدراسة  نتائجا 

 االقتراحات وهي:
  التأكيد على توفير البيئة المستمر و  تعليم التفكير من خالل التكوينلإعداد األستاذ والمعلم

في القسم وخارجه مع تكاثف المركب المدرسية المناسبة التي تشجع ممارسة مهارات التفكير 
 الجهود في ذلك بين األولياء واألساتذة واإلدارة التربوية.

 تضمين المناهج و  وخاصة التفكير االبتكاري والتفكير الناقد تشجيع تعليم مختلف أنواع التفكير
 التربوية تعليم التفكير المركب من خالل تكييف محتوى المواد الدراسية لما يخدم هذا الهدف.

  مباشرة عن طريق مادة مستقلة أو من خالل دورات  االبتكاري والتفكير الناقدتعليم التفكير
 . الكتفاء بالتعليم من أجل التفكير الموجود في المناهجوعدم ا تكوينية أو أنشطة موازية

  أكيد توال من أجل تعليم مهارات التفكيروالسعي لتطبيقها ميدانيا تبني طرائق التدريس الحديثة
  تطبيقها واقعيا. ممارسة بيداغوجيا الكفاءات واعتماد طرق تقويمعلى 

  نشاء مراكز متخصصة في ذلك وتعميم تشجيع تعليم التفكير المركب بإقامة دورات تكوينية وا 
 االستفادة منها لكل األفراد وعدم حصره في المدرسة فقط النه يرفع من كفاءة حل المشكالت.

  مع االستخدام التفكير االبتكاري والتفكير الناقدالتدريب على سلوك حل المشكالت بخطواته. 
 تعلم لدى الطالب وتشجيعهم وتحفيزهم على مواجهة مشكالتهم وجعل البيئة تنمية الدافعية لل

 المحيطة المادية واالجتماعية تساعد على ذلك
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  ودراسات أخرى. به من خالل هذه الدراسة التنبؤاعتماد المنهج التجريبي لدراسة التأثير بعد 
  ات وان االدوات المستعملة دراسة النموذج بشكل بنائي للمتغيرات للتأكد اكثر من قياس المتغير

 .إلى عوامل أخرى تتدخل في سلوك حل المشكالته توسيعصالحة و 
 .دراسة التحكم بطريقة تجريبية لالستفادة العملية من هاته النموذج 

 
 

 



 

 

 

 قائمة املراجع
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 قائمة املراجـــــــــــع
 مراجع باللغة العربية -1

 عالقة دافعية اإلنجاز ، (.0222) عبد الحميد عبد العظيم ،الشافعي إبراهيم و رجيعة ،إبراهيم
االستطالع بالتفكير اإلبتكاري لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي من الجنسين  وحب

المجلـد الجمعية المصرية للدراسات النفسية. المجلـة المصـرية للدراسات النفسيــة"دراسة تنبؤية". 
  02 العدد -العاشـر 

 ( 0222ابراهيم، مجدي عزيز.).والتوزيع  المسيرة للنشر عمان، دار.1ط .2جموسوعة التدريس
  .والطباعة

 القاهرة ، عالم الكتب..التدريس االبداعي وتعليم التفكير.(0222مجدي عزيز ) ،إبراهيم 
 ( 1992ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين).بيروت، دار صادر3ط.لسان العرب. 
  عمان،  .2النظرية والتطبيق.ط-(.تعليم التفكير0212نوفل، محمد بكر)و أبو جادو، صالح محمد

 .والتوزيع والطباعة المسيرة للنشر دار
 مكتبة األنجلو المصرية. مصرعلم النفس التربوي.(0222صادق، آمال )و  أبو حطب، فؤاد ،. 
 ( 1992أبو حطبة، فؤاد عبد اللطيف).القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية.القدرات العقلية. 
 (. أصول 0212رياش، حسن محمد، وشريف، سليم محمد؛ والصافي، عبد الحكيم. ) أبو

 استراتيجيات التعلم والتعليم )النظرية والتطبيق(. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 ( حل المشكالت.األردن، دار وا0222أبو رياش، حسين محمد وقطيط، غسان يوسف.) ئل

 للطباعة والنشر والتوزيع
 ( التكيف النفسي وعالقته بمهارة حل 0212أبو زيتون، جمال عبد اهلل وبنات سهيلة محمود.)

المشكالت لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين. مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، 
  42-39ص -، ص0، العدد 11المجلد 

 ( 1994أبو عميرة، محبات).مصر، مكتبة الدار العربية للكتاب. .المتفوقون والرياضيات 
 مهارات التفكير الناقد المتضمنة في منهاج الفيزياء (.0211) صابر عبد الكريم ،مهدي أبو

 . رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية.غزة.فلسطينللمرحلة الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لها
 (. طرائق التدريس )منهج، أسلوب، 0222مان )األحمد، ردينة عثمان ويوسف، حذام عث

 . االردن.عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع0وسيلة(.ط
 استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمية مهارات التفكير االبداعي .(0222مريم ) ،األحمدي

 .دكتوراهجامعة اليرموك. رسالة . وأثره علي التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الثالث متوسط
 (0229آدي، فيليب وشاير، ميخائيل). التدخل المعرفي والتحصيل االكاديمي رفع المعايير

 عمان، دار الفكر..ترجمة دعنا، زينات.التربوية

http://www.arabpsynet.com/Journals/EJPS/ejps28.htm
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 ( (، فاعلية انموذجين تعليميين على وفق مدخل )0229األسدي، نعمه عبد الصمد حسينSTS )
اتخاذ القرار لحل مشكالت بيئية لدى طالبات قسم في التحصيل وتنمية التفكير الناقد والقدرة في 

 علوم الحياة، مذكرة دكتوراه غير منشورة كلية التربية جامعة بغداد.
 ( التفكير الناقد بين النظرية والتطبيق. عمان0229إسماعيل، إبراهيم على .)، الشروق  دار

 للنشر.
 ( 0220اشتيه، ضرار كامل مصطفى). اإلبداعي في تدريس مادة اللغة استخدام مهارات التفكير

العربية لتالميذ الصف السادس بمحافظة نابلس وأثره في تحصيلهم ومقدرتهم على حل المشكالت 
 اللغوية، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين

 ( 0229َالك فيشر).ر.الرياض، دار السيد للنش.ترجمة العيتى، ياسر. التفكير الناقد 
 ( 1990أنس، ابراهيم وأخرون).القاهرة، مجمع اللغة العربية. .المعجم الوسيط 
 ( تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسوب 0229بخيت، حسين علي والرفاعي غالب عوض.)

 .والتوزيع والطباعة المسيرة للنشر عمان، دار .0.طSSSSتطبيق شامل للحزمة 
  (.علم النفس المعرفي.الجزائر، دار الخلدونية.0214)بدرينة، محمد العربي وركزة، سميرة 
 (.الجمود الذهني وعالقته بالقدرة على حل المشكالت والتحصيل الدراسي 0229)، زياد بركات

 والجنس لدى طلبة المرحلتين  األساسية والثانوية. جامعة القدس.
 ( 0212بريقل، نوال.) المشكالت لدى التالميذ القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة على حل

. مذكرة دراسة ميدانية على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية بوالية المسيلة الموهوبين
 ماجستير،جامعة باتنة

 محمود  ،المسعدي؛و  الجيالني بن الحاج، يحيو بلحسن،  ،البليشعلى و  ،بن هادية
 الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب..9ط .القاموس الجديد للطالب.(1991)

 ( مناهج البحث 0229بوحوش، عمار والذنيبات محمود ،) ،العلمي وطرق إعداد البحوث، الجزائر
 ديوان المطبوعات الجامعية.

 ( (. عالقة أنماط الدافعية للتعلم باستراتيجيات التعلم )المعرفية والماوراء 0211بوزيد. عائشة
 0معرفية( لدى الطلبة الجامعيين. مذكرة ماجستير. جامعة الجزائر 

 3ط.(.أسس علم النفس التربوي0223)توق، محي الدين وقطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمان. 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ،عمان

 مفاهيمهما ومنهجيتهما  التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي.(0210) تيغرة، أمحمد بوزيان
 .والتوزيع والطباعة المسيرة للنشر عمان، دار .LESSILوليزرل  SSSSبتوظيف حزمة 

  (.أطر التفكير ونظرياته  دليل للتدريس والتعلم والبحث.عمان، 0222)جابر، جابر عبد الحميد
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=ar&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2011101519434428426&skin=catalog.universitaire&lng=ar&inst=consortium&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=KEYWORD&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%20%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8&beginsrch=1
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 ( التفكير دراسة نفسية تفسيرية.عمان، دار 0213الجابري، كاظم كريم والعامري، ماهر محمد.)
 الشروق للنشر والتوزيع.

 ( نظريات التعلم.االردن، دار الثقا0222جاسم، محمد.)فة للنشر التوزيع 
 (0229جروان، فتحي عبد الرحمان).مراحل العملية -تدريبه  ره نظرياتهياالبداع مفهومه معاي

  .. عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع0ط.االبداعية
 ( 0212جروان، فتحي عبد الرحمن).السعودية، دار الكتاب .2.طتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات

 الجامعي.
 اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب1(. الموهبة واإلبداع. ط1999) جروان، محمد فتحي. 
 (اتجاهات معاصرة في علم النفس التربوي بحوث 0229جلجل، نصرة محمد عبد المجيد .)

 القاهرة، مكتبة النهضة المصرية. .1تطبيقية، ط
 ( 0212جمعة، عبد الفتاح أمال).ن، دار الكتاب .لبنا1ط.رؤية تربوية معاصرة-مهارات التفكير

     .الجامعي
 (براهيم، عبد اهلل محمد ، عمان: 9(. المنهج المدرسي المعاصر، ط0212جودت، سعادة أحمد وا 

 دار الفكر ناشرون وموزعون. 
 ( 0224جودت، سعادة أحمد).عمان، دار .تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية

 الشروق للنشر والتوزيع.
 والتوزيع  المسيرة للنشر عمان، دار .1ط.مهارات التفكير والتعليم.(0212) جودت، سعادة أحمد

 .والطباعة
 (استخدام مهارت التفكير االبداعي في تدريس اللغة العربية لدى 0220جودت، سعادة احمد ،)

تالميذ الصف السادس واثره في تحصيلهم على حل المشكالت اللغوية. رسالة دكتوراه، كلية 
 ا: نابلس.الدارسات العلي

 ( الفروق في دافعية اإلنجاز والتفكير 0212الحارثي، محمد بن علي بن منادي القرني ،)
االبتكاري لدى عينة من الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيًا بالصف الثالث المتوسط  بإدارة 

مذكرة  التربية والتعليم بمحافظة القنفذه مع تصور لبرنامج إرشادي مقترح للمتأخرين دراسيًا،
 ماجستير، جامعة الملك خالد، السعودية.

 ( 1994حبيب، مجدي عبد الكريم).القاهرة، دار .1ط.التفكير االسس النظرية واالستراتيجيات
 الفكر العربي.

 (0221حجازي، سناء).دار ، سيكولوجية االبداع، تعريفه، تنميته، قياسه عند االطفال.القاهرة
 الفكر العربي.

 أثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير االبداعي لدى أطفال السنة .(1994نهى يوسف ) ،الحموي
 رسالة ماجستير، الجامعة االردنية. .الثانية في الروضة
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 ( مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب العلوم الفيزيائية 0212حوامدي، الساسي.)
 جامعة عنابة. والتكنولوجية للستة الرابعة متوسط. رسالة دكتوراه.

 جامعة الملك سعود1ط.لمحة عامة في التفكير االبداعي.(0220عبد اإلله ) ،الحيزان..  
 ( فاعلية0212ختاش، محمد ) نظرية التعلم على المبنية "التعلمية التعليمية " االستراتيجيات 

واالبداعي، رسالة  الناقد التفكير بعض مهارات وتنمية التعلم كفاءة زيادة في الدماغ إلى المستند
 دكتوراه جامعة باتنة

 دار الفكر  ،(.طرق تعليم التفكير لألطفال. مصر1999عفاف ) ،الخاليلة، عبد الكريم واللبابدي
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 ( مناهج البحث العلمي في التربية وعلم والنفس، الكويت، دار القلم0229خليفة، بركات محمد ،) 
 للطباعة والنشر  ( الدافعية لإلنجاز. مصر دار غريب0222محمد عبد اللطيف ) ،خليفة

 والتوزيع. 
 ( أ0229داودي، محمد.)دراسة  ثر الفروق في أساليب التعلم على األداء في حل المشكالت

 تجريبية على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية.مذكرة ماجستير،جامعة باتنة.
 والمحددات. (.مهارات االجتماعية المفهوم والوحدات0212اهلل )دخيل بن عبد،  الدخيل اهلل 

 العبيكان السعودية،
 ( النظرية البنائية وتطبيقاتها التربوية.عمان:دار صفاء للنشر 0212الدليمي، عصام حسن.)

 والتوزيع
 معنى التعلم وكنهه من خالل نظريات التعلم وتطبياقتها التربويه.  (2003) .دندش، فايز مراد

 مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 ( 0224الدواهيدي، عزمي عطية أحمد). فعالية التدريس وفقا لنظرية فيجوتسكي في اكتساب

بعض المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بفلسطين. مذكرة ماجستير. جامعة األقصى 
 بفلسطين 

 ( مستوى التفكير الناقد في الرياضيات وعالقته بالتحصيل 0222الدوسري، ظافر بن دريس ،)
الدراسي واختبارات القدرات العامة عند طلبة الصف الثالث الثانوي، مذكرة ماجستير، جامعة 

 الجزائر 
 ادمشق، دار الرض.وأخرون ترجمة عادل عبد الكريم.تعليم التفكير.(0221) ، إدوارددي بونو 

 للنشر.
 (علم النفس التربوي نظريات ونماذج معاصرة.القاهرة0222راشد، راشد مرزوق.)،  عالم الكتاب

 للنشر والتوزيع.
 استراتيجية العصف الذهني: حاضنة .(0229) فالح وكراسنة، جهاد فتح اهلل الراميني، فواز

 العين ، دار الكتاب الجامعي..التعليم اإلبداعي وحل المشكالت
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 لدى التالميذ المتفوقين دراسيا السنة الثانية  بالدافعية لإلنجازعالقة القلق (.0211) ، عليرايسي
جامعة الجزائر  مذكرة ماجستير. .من التعليم الثانوي دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة ورقلة

0. 
 (أثر استخدام استراتيجيات التغيير المفاهيمي على دافع0222رداد، أيمن داود عبد المالك.) 

إنجاز طلبة الصف التعاسع األساسي في مادة علم الحياة وتحصيلهم اآلني و المؤجل فيها في 
المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة طولكرم، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 قسم العلوم االنسانية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
 ( الدافع0222رضوان، وسام سعيد ،) لدى االبتكاري وعالقتهما بالتفكير الصفية والبيئة لمعرفيا 

 فلسطين –الرابع، مذكرة ماجستير جامعة األزهر  الصف طالب
 (الدافعية نماذج وتطبيقات، ط0212الرفوع، محمد أحمد .)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 1 ،

 والطباعة.
 ( أثر بعض أبعاد البنية المعرفية 0212ركزة، سميرة.) على عملية حل المشكالت عند الطالب

 الجامعي الجزائري. أطروحة دكتوراه. جامعة باتنة
 ( 1929روشكا، الكسندرو).الكويت،  .االبداع العام والخاص، ترجمة ابو فخرو، غسان عبد الحي

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب.
 ( 0223ريان، محمد هاشم).بيروت، مكتبة .قائب تدريبيةمهارات التفكير وسرعة البديهية وح

 الفالح.
 القاهرة، مكتب النهضة المصرية. .(. الدافعية والتعلم0223)، نبيل محمد زايد 
 ( بعنوان أثر إستراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية 0212الزعبي، علي محمد.)

في العلوم التربوية، مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى طلبة معلم صف.المجلة األردنية 
 302- 322، 0212، 3،عدد  12مجلد 

 ( 0223الزعبي، محمد بالل و الطالفحة، عباس) النظام اإلحصائي ،SPSS  فهم وتحليل البيانات
 .اإلحصائية، عمان األردن، دار وائل للنشر

 ( 0214الزغلول، عماد). عينة من العالقة بين الذكاء االجتماعي ومفهوم الذات االجتماعية لدى
المجلة الدولية لتطوير التفوق، المجلد السابع . طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة األردنية

 .10العدد 
  عمان: دار المسيرة  .علم النفس المعرفي(.0223)الزغول، عماد عبد الرحيم و الزغول رافع نصير

 للنشر والتوزيع والطباعة.
 ( 1992الزيات، فتحي مصطفي). 1ط.المعرفية للتكوين العقلي و تجهيز المعلوماتاألسس .

 دار الوفاء للطباعة و النشر  المنصورة،
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 ( 0222السامرائي، هاشم جاسم وآخرون).األردن، دار .طرائق التدريس العامة وتنمية التفكير
 األمل للنشر والتوزيع.

 ( 0222السرور، ناديا هايل). عمان، دار .والموهوبينمفاهيم وبرامج عالمية في تربية المتميزين
 .الفكر

 ( مقومات الترابطية بين التفكير النشط واالنجاز االبداعي، كتاب 0222السرور، ناديا هايل ،)
 .0222تموز  02-03الملتقى العربي الثاني  االبحاث لمؤتمر تعليم التفكير وتنمية االبداع،

 (0220السرور، نادية هايل).ير في تنمية المهارات االبداعية فاعلية برنامج الثنكر لتعليم التفك
 مجلة مركز البحوث التربوية قطر..لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة االردنية

 ( فاعلية معمل العلوم االفتراضي ثالثي االبعاد في تحصيل 0211السعدي، السعدي الغول.)
جارب افتراضيا لدى تالميذ المرحلة المفاهيم الفيزيائية المجردة وتنمية االتجاه نحو اجراء الت

 0 دد، ع09 لدمصر، مج-الثانوية، مجلة كلية التربية بأسيوط 
 1ط.(.استراتيجيات التعلم والتعلم: النظرية والتطبيق0222محمود مصطفى ) السليتي، فراس. 

 .العالمي دار للكتاب ، عمان
 الم الكتب عاألردن،  .المعاصرة(.استراتيجيات التدريس 0212)محمود مصطفى  السليتي، فراس

 الحديث للنشر والتوزيع. 
 ( 0224السليتي، فراس محمود مصطفى). التفكير الناقد واإلبداعي استراتيجية التعلم التعاوني في

 عمان، عالم الكتاب الحديث..تدريب المطالعة والنصوص االدبية
 ،دليل المبتدئين في استخدام التحليل   (0213أمل و البرق، عباس و المعال، عايد ) سليمان

 اإلحصائي باستخدام برانامج اموس. األردن: إثراء للنشر والتوزيع
  دار المعرفة ، االسكندرية.دراسة في علم النفس المعرفي التفكير الناقد.(1992يز )السيد، عز

 الجامعة.
 ( أثر برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز على التفكير ) 0211شاهين، عادل طاهر رمضان علي

دكتوراه. جامعة القاهرة. . المنتج والتحصيل الدراسي لدي طالب التعليم الثانوي المتأخرين دراسًيا
 معهد الدراسات والبحوث التربوية، مصر

  أطفال عند القمة الموهبة والتفوق العقلي .(0220صادق، يسرية )و الشربيني، زكريا
 القاهرة،  دار الفكر العربي. .واإلبداع

 ( التعلم نظريات وتطبيقات.القاهرة، مكتبة األجلو المصرية0213الشرقاوي، أنور محمد.) 
 ميدانية المتغيرات دراسة ببعض وعالقته المركب التفكير.(0212) موفق و بشارة، الشريدة، محمد 

  الثالث  العدد- 26 المجلد دمشق جامعة مجلة .طالل بن الحسين جامعة طلبة لدى
 ( 0213شعبان، سليم).المرحلة طلبة من عينة االبتكاري لدى بالتفكير وعالقتها الداخلية الدافعية 

 الرسمية، مذكرة ماجستير، جامعة دمشق سوريا دمشق مدينة مدارس في العامة الثانوية

https://www.abjjad.com/author/2794029612/%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.abjjad.com/author/2794029612/%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ( 0222شنان، خديجة).في  النجاح دافعية على تأثيرها  بالنفس الثقة  التفكير نمط بين العالقة
مذكرة  -والية تيزي وزو –البكالوريا دراسة ميدانية على عينة من طالب سنة ثالثة ثانوي  امتحان

 ماجستير جامعة الجزائر
 رسالة دكتوراه .(.شخصية المراهق المتمدرس وعالقتها بالدافعية لإلنجاز0210) شنوف، شريفة .

 .0جامعة الجزائر 
 ( 0213شنون، خالد.)دراسة ميدانية  الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المدرسي والدافعية لالنجاز

 .0جامعة الجزائر . مذكرة ماجستير. بمتوسطات مدينة تيبازة
 ( فاعلية طريقة حل المشكالت في تنمية التحصيل في 0222صوافطة، وليد عبد الكريم محمود ،)

الفيزياء ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة تبوك، مجلة 
 . 120 – 21(  السعودية، 112رسالة الخليج العربي العدد )

 ( اإلح0212صيري، عزام عبد اهلل.) صاء التطبيقي بنظامSSSS.  عمان، الدار المنهجية للنشر
 والتوزيع.

 ( .أثر التدريب على استراتيجية حل المشكلة0229طنوس، فراس جورج إبراهيم.) 
المستندة إلى السمات االنفعالية السلوكية في تنمية دافعية التعلم. أطروحة دكتوراه، جامعة 

  اليرموك، األردن
  القاهرة، عالم .أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة.(0224)الطيب، عصام علي

 الكتاب.
 ( 1994عباس، فيصل).جراءاتها  بيروت، لبنان،   دار الفكر العربي..االختبارات النفسية تقنياتها وا 
 ( 0222عبد الرحمن بن محمد ٌال ناصر الغامدي). التفكير الناقد في ضوء بعض المتغيرات

واالسرية واالكاديمية لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، الديمغرافية 
 جامعة أم القري.

 دراسات وبحوث عالم الكتب. .تدريس الرياضيات للمكفوفين.(1992مديحة ) ،عبد الرحمن 
 ( 1929عبد الرحيم طلعت حسين).الكويت، دار القلم 0ط .االسس النفسية للنمو االنساني. 
  العالج النفسي الحديث، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  .(1922إبراهيم ) ،الستارعبد

  للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
 دار الثقافة.األردن1.طبداعاإلى لمدخل ع(.6002) سعيد ،عبد العزيز ،. 

 العربية للكتاب.القاهرة، مكتبة الدار .االبتكار وتنميته لدى أطفالنا.(0223اسماعيل ) ،عبد الفتاح 
 ( 0224عبد القادر، عبد القادر محمد). أثر استخدام استراتيجية التعلم البنائي في تدريس

الجمعية المصرية  .الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير
 012 -109 -(9للتربويات، مجلة تربويات الرياضيات، جامعة بنها، العدد )
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 (، تنمية القدرات االبداعية. د ب: دوالرس لألدب والفنون 0222د اهلل، سعد الدين خليل )عب
 واإلعالم.

 ( 0229عبد الهادي، نبيل وعياد، وليد).عمان، دار وائل للنشر 1ط.استراتيجيات تعليم التفكير.
 والتوزيع 

  (.علم النفس 0212معاوية)العتوم، عدنان وعالونة، شفيق والجراح، عبد الناصر وأبوغزالة
 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 2التربوي، ط

 ( 0210العتوم، عدنان يوسف).المسيرة  عمان، دار .3ط.علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق
  .والتوزيع والطباعة للنشر

 ( 0224العتوم، عدنان يوسف وآخرون).  عمليةتنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات. 
 .والتوزيع والطباعة المسيرة للنشر عمان، دار

 ( أقر التعلم اإللكتروني المدمج في تنمية مهارات التفكير 0210العتيبي، خالد ناهس الرقاص.)
الناقد والدافعية الداخلية للتعلم وتحسين مستوى التحصيل الدراسي. مجلة العلوم التربوية. جامعة 

   021-129. ص ص 1 ، عدد19الملك عبد العزيز.مجلد 
 ( القدرة على التفكير االستداللي والتفكير االبتكاري وحل 0229العتيبي، مها محمد بن حميد ،)

المشكالت وعالقتها بالتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى عينة من طالبات الصف السادس 
 االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، مذكرة دكتوراه كلية التربية جامعة أم القرى مكة المكرمة.  

 عمان، مطابع االيمان. .االشراف واالدارة التربوية .(1994دس عبد الرحمن، واخرون )ع 
 (.علم النفس التربوي1999عدس، عبد الرحمان.).عمان، دار الفكر للطباعة ولنشر  .0ط

 والتوزيع.
 ( اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج 0211عزت، عبد الحميد محمد محسن.)

SSSS12القاهرة: دار الفكر العربي. مصر : 
 ( أثر برنامج تعليمي قائم على النظام الذكي في معالجة 0219العساف، جمال عبد الفتاح ،)

في التحصيل ومهارات التفكير المركب في مبحث التربية الوطنية والمدنية لدى   "RISK" المعرفة
 ، مصر.3، عدد 02مجلد طالب الصف الثامن االساسي في االردن، مجلة العلوم التربوية، 

 ( المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الرياض، مكتبة 1929العساف، صالح بن حمد ،)
 العبيكان.

 (برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد من خالل تدريس 1992عصفور، عبد الحميد كامل رزق.)
 تربية بجامعة المنوفية.العلوم البيولوجية لطالب المرحلة الثانوية.رسالة دكتوراه. كلية ال

 ( علم النفس التربوي1992عطية، نوال محمد.). القاهرة، المكتبة األنجلو المصرية.3ط 
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  عفانة، عزو اسماعيل والسـر، خالد خميـس وأحمد، منير إسماعيـل والخزندار نائلة نجيب
.االردن.عمان:دار الثقافة 0العام.ط(.استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم 0210)

 والنشر والتوزيع
 اء ور استراتيجيات ما بعض استخدام (.أثر0222تيسير )، نشوانل وإسماعي عزو ،عفانة

 األساسي الثامن طلبة الصف لدى المنظومي التفكير تنمية الرياضيات على تدريس في المعرفة
 العلوم مناهج في الغائبة األبعاد"  الثامن المؤتمر العلمي ،المصرية للتربية بغزة.الجمعية

 . "العربي بالوطن
 ( فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات ما وراء 0210عكاشة، محمود وضحا، إيمان صالح.)

المعرفة في سياق تعاوني على سلوك حل المشكلة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي. 
   2د . العد3المجلة العربية للتفوق. المجلد 

 ( 0222عالم، صالح الدين محمود).  أساسياته وتطبيقاته  –القياس والتقويم التربوي والنفسي
 القاهرة، دار الفكر العربي..1ط.وتوجيهاته المعاصرة

 ( البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم 1999عالوي، محمد حسن وراتب، أسامة كامل ،)
 العربي.النفس الرياضي، القاهرة، دار الفكر 

 المشكالت حل على بالقدرة وعالقتها المعلومات تجهيز .(0229) شعبان محمد علوان، مصعب 
بغزة  اإلسالمية بالجامعة التربية الثانوية مذكرة ماجستير غير منشورة كلية المرحلة طلبة لدى

 فلسطين.
 ( تطور الدافعية األكاديمية الذاتيةلدى المراهقينمن 0212عناد، شيماء نصيف.) 12-13عمر 

 .4، السنة 12سنة. مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، العدد 
 (علم النفس التربوي0212العناني، حنان عبد الحميد .). عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع.    2ط 
 (.اثر تدريس برنامج مقترح في الهندسة على تنمية التفكير االبداعي لدى 0222) عودة، رحمة

 فلسطين طلبة الصف الثامن االساسي.رسالة ماجستيرة. جامعة عين الشمس غزة.
 ( مهارات التفكير اإلبداعي وحل المشكالت.األردن، دار اسامة 0213العياصرة، وليد رفيق.)

 للنشر والتوزيع
 ( مقدمة في تدريس التفكير.عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.0229غانم، محمود محمد.) 
 استراتيجيات حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االعدادية .(0211إبراهيم نظيرة ) غائب، حسن

 .922-449(، 20في قضاء خانقين مجلة ديالى للبحوث االنسانية )
 (الدافعية النظرية والتطبيق0222غباري، ثائر احمد .). عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع

 والطباعة.
  (. علم 0212المجيد سيد والتويجري، محمد عبد المحسن)الفتى، إسماعيل محمد ومنصور، عبد

 الرياض، العبيكان للنشر.. 9ط  .النفس التربوي
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 ( 0224فرج، محمد أنور إبراهيم).القاهرة، مكتبة .التفكير الناقد و قضايا المجتمع المعاصر
 االنجلو المصرية.

 ( تعليم التفكير للمرحلة االساسية، دار 0221فطامي، نايفة  ،) ،الفكر للنشر والطباعة والتوزيع
 عمان.

 ( 0212فنيش، حنان.) الفروق في الذكاءات المتعددة و عالقتها بكل من اسلوب حل المشكالت
 . مذكرة ماجستير،جامعة باتنةو فعالية الذات لدى تالميذ المرحلة

 (.استراتيجيات للحل اإلبداعي للمشكلة. ترجمة 0210ستيفن ) ،سكوت ولبلون ،فوجلر
 بدوي،رمضان مسعد.عمان، دار الفكر

 ق: العرقسوسييحق.ت1.طالقاموس المحيط( 0222) ابادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز، 
 .بيروت، مؤسسة الرسالة.2.طمحمد نعيم

 (دافعية االنجاز وقياسها، 1999قشقوش، إبراهيم .).القاهرة: مكتبة األنجلو مصرية 
 أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير االبداعي عند طلبة .(0229بسام ) ،القضاة

 (.34الدراسات العلوم التربوية، المجلد ) .الصف التاسع االساسي في مبحث التاريخ
 (سيكلوجية التعلم الصفي0222قطامي، يوسف وقطامي، نايفة .). دار الشروق  عمان،.1ط

 للنشر والتوزيع.
 (سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.1992قطامي، يوسف .) 
 ( 0222قطامي، نايفة و السبيعي، معيوف).عمان، دار .تفكير القبعات الست للمرحلة األساسية

 ديبونو للنشر والتوزيع.
 (0222قطامي، نايفة.) الفكر للطباعة والنشر عمان، دار للمرحلة االساسية.تعليم التفكير

 التوزيع.و 
 ( 0222قطيط، غسان يوسف.)عمان، دار  الثقافة استراتيجيات تنمية مهارات التفكير العليا.

 للنشر والتوزيع.
 ( تعليم التفكير . 0214القمش، مصطفى نوري و الجوالدة، فؤاد عيد : ) عمان: دار الثقافة للنشر

 والتوزيع.
 ( 0212قنوعه، عبد اللطيف). التفكير المركب وعالقته بالتحصيل الدراسي دراسة ميدانية لتالميذ

 مذكرة ماجستير في علم النفس التربوي، جامعة األغواط .السنة الرابعة متوسط لمدينة الوادي
 ( تطبيق العمليات اإلح0212الكاف، عبد اهلل عمر زين.) صائية في البحوث العلمية مع استخدام

 .الرياض، مكتبة القانون واالقتصاد.SSSSبرنامج 
 ( 0222الكبيسي، عبد الواحد).عمان، دار ديبونو للنشر .0ط.تنمية التفكير بأساليب مشوقة

 والتوزيع.

http://www.daralthaqafa.com/SearchResult.aspx?Name=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 ( ترجمة جنات يوسف دعنة، مدخل إلى نظريات القياس 0229كروكر، لندة و الجينا، جنس ،)
 التقليدية والمعاصرة، عمان األردن، دار الفكر.

 ( 1992الكناني، ممدوح عبد المنعم).الكويت، مكتبة الفالح..االسس النفسية لالبتكار 
 (العالقة بين جودة الحياة والدافعية األكاديمية من منظور إيجابي لعلم 0212الكنج، أحمد محمد.)

 دمشق كلية التربية. النفس، رسالة دكتوراه غير منشورة، دمشق، جامعة
 ( الفروق في أنماط التعلم والتفكير وعالقتها بكل من االتجاه نحو مادة 0212لعجال، سعيدة )

دراسة مقارنة بين التالميذ  -الرياضيات ودافعية االنجاز لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 
بمدينة  -االبتدائيةالمتفوقين دراسيا و ذوي صعوبات التعلم  في الرياضيات ببعض المدارس 

 مذكرة ماجستير جامعة باتنة  -المسيلة 
 (المنهج: األسس، المكونات، التنظيمات، القاهرة: دار عالم الكتب 1992اللقاني ، أحمد حسين .)

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 زراعة المعرفة واالستثمار في راس ( 0213) عباس و مزعل، حامد و كريم،  محسن، حاكم

المال البشري ودورهما في مواجهة االحتكار المعرفي دراسة تطبيقية على عينة من طلبة البورد 
ص  02عدد  9مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية جامعة الكوفة مجلد  (العربي )الدكتوراه

 22- 9ص 
 (أسس الم0210محمد، طاهر محمد الهادي .)المسيرة للنشر عمان، دار.1ناهج المعاصرة،ط 

  .والتوزيع والطباعة
 ( عالقة أسلوب 0229مخلوفي، فاطمة.) في مادة الرياضيات باإلبداع لدى المشكالت حل 

 متوسط بورقلة.مذكرة ماجستير.جامعة ورقلة الثالثة تالميذ
 ( أثر0219مخلوفي، فاطمة وبوضياف، نادية.) على )للمشكالت اإلبداعي الحل  (تريز برنامج 

 و اإلنسانية العلوم في الباحث مجلة بورقلة. االبتدائية المرحلة تالميذ اإلبداعي لدى التفكير
 32 العدد .ورقلة االجتماعية.جامعة

 ( العالقات اإلنسانية1924مرسي، سيد عبد الحميد .).القاهرة، دار التوفيق النموذجية .1ط 
 ( بناء برنامج معرفي سلوكي لخفض الضغوط النفسية لدى المعلمين، 0212مسعودي، رضا ،)

 . 0دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة الجزائراطروحة 
 ( االبداع والموهبة في التعليم العام. دار المعرفة الجامعية0223مسني، محمود عبد الحليم.). 
  ،فاعلية برنامج مقترح لتعليم التفكير االبداعي لدى الطالبات المعلمات .(0223انشراح )المشرفي

 رسالة دكتوراه، كلية التربية: االسكندرية..بكلية رياض االطفال
 ( التفكير اإليجابي وعالقته بالدافعية األكاديمية الذاتية 0212مطشر، منتهى ودريد، سوزان .)

، 21مجلة البحوث التربوية والنفسية. ع.  . طلبة كليات التربية واإلتجاه نحو مهنة التدريس لدى
 120-113ص ص.  .العراق

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%22&formQuery=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85411
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85411
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%84%20%20%22&formQuery=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%84%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%84%20%20%22&formQuery=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B2%D8%B9%D9%84%20%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%22&formQuery=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85411
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&formQuery=au:%22%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85411
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 عمان، دار الفكر. 1ط .الموهبة والتفوق.(0222خليل، البواليز عبد السالم ) ،المعايطة   
 ( علم التفكير، عمان، دار جهينة للنشر والتوزيع.0224معمار، صالح صالح ،) 
 (سيكولوجية الدافع إلى االنجاز0210معمرية، بشير.) الجزائر،  .تقنين أربعة استبيانات لقياسه

 دار الخلدونية للنشر والتوزيع. 
 ( 0229معمرية، بشير)رالقياس النفسي وتصميم أدواته، الجزائر، منشورات الحب.أ. 
 ( 0229معمرية، بشير)بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس، الجزائر، منشورات الحبر..ب 
 ( 1993مقدم، عبد الحفيظ). اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي مع نماذج من المقاييس

 ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.1واإلختبارات، ط
 ( 1924المنجد االبجدي). بيروت، دار الشروق. .1ط 
 (التعلم المفهوم النماذج التطبيقات0220منسي، محمود عبد العليم.).جلو القاهرة، مكتبة األن

 المصرية.
 (. أساليب التفكير وعالقتها بحل المشكالت : دراسة 0229) المنصور، غسان ومنصور، علي

مجلة  .ميدانية على عينة من تالمذة الصف السادس األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية
 222-219ص ص.  .0229، 1، ع. 03جامعة دمشق للعلوم التربوية. مج. 

  عمان، دار .(.علم النفس التربوي مفاهيم ومبادئ0212سليمان محمد)الموسوي، عباس نوح
 الرضوان للنشر والتوزيع. 

 ( التفكير وتعلم مهاراته.0214الموسوي، عبد العزيز حيدر.) عمان، الدار المنهجية للنشر
 والتوزيع.

 ،دور مناهج الرياضيات في تنمية مهارات .(1991محمد جاسم ) ،ديفورس والنجار ميخائيل
 .191- 129ص  –، ص10 – 9العدد  3مجلة مستقبل التربية العربية، مجلد.التفكير العليا،

 (، تعليم التفكير في العالم العربي خطة استراتيجية مقترحة، كتاب 0222عبد اهلل ) ،النافع
 .0222تموز  02-03االبحاث لمؤتمر تعليم التفكير وتنمية االبداع، الملتقى العربي الثاني 

  ،عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع. .2ط .(. علم النفس التربوي0223عبد المجيد)نشواتي 
 ( 0222نوفل، محمد بكر). عمان،  .تطبيقات عملية في تنمية التفكير بإستخدام عادات العقل

  .والتوزيع والطباعة المسيرة للنشر دار
 في تنمية التفكير االبتكاري  فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى اللعب.(0222نهاد صالح ) ،الهذلي

رسالة دكتوراه منشورة، الجامعة .لدى المعاقين سمعيا في مرحلة ما قبل المدرسة في عينة اردنية
 االردنية.

 ( االبداع0222الهويدي، زيد.)  ماهيته اكتشافه تنميته.االمارات العربية المتحدة، دار الكتاب
 الجامعي. 
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 ( 0222وزارة التربية الوطنية )علوم  –اهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط )الرياضيات من.أ
 الديوان الوطني للوثائق التربوية.  ،الجزائر .العلوم الفيزيائية والتكنولوجية( –الطبيعة والحياة 

 ( ب0222وزارة التربية الوطنية).  ،الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط
 ،الجزائر.اللغة اإلنجليزية(-اللغة الفرنسية-التربية اإلسالمية-لغة االمازيغيةال -)اللغة العربية

 الديوان الوطني للوثائق التربوية. 
 ( مناهج الرابعة من التعليم المتوسط 0213وزارة التربية الوطنية.) 
 ( 0214وزارة التربية الوطنية.)يم االطار العام لمناهج التعليم المتوسط، مناهج مرحلة التعلأ

 المتوسط
 ( مقدمة الوثيقة المرافقة للتعليم المتوسط 0214وزارة التربية الوطنية.)ب 
 ( 0214وزارة التربية الوطنية)الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية اإلسالمية. في مرحلة التعليم .ج

 المتوسط
 الوثيقة المرافقة لمنهج التربية البدنية والرياضية. في مرحلة التعليم .د(0214) وزارة التربية الوطنية

 المتوسط. 
 ( الوثيقة المرافقة لمنهج العلوم الفيزيائية في مرحلة التعليم المتوسط 0214وزارة التربية الوطنية.)ز 
 ( الوثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات في مرحلة التعليم ا0214وزارة التربية الوطنية.)لمتوسط هـ 
 ( الوثيقة المرافقة لمنهج علوم الطبيعة والحياة في مرحلة التعليم 0214وزارة التربية الوطنية.)و

 .المتوسط
 ( الوضعية المشكلة التعلمية في المقاربة بالكفاءات.ط0210وعلي، محمد الطاهر.)الجزائر، 2.

 الورسم للنشر والتوزيع.
  العالقة بين أبعاد الدافعية األكاديمية (.0214الزهراء )اليازيدي، فاطمة الزهراء ولوزاني، فاطمة

واستراتيجيات حل المشكالت لدى طلبة السنة األولى جامعي.المجلة الجزائرية للطفولة والتربية. 
 22-42. ص ص 3. عدد.2الجزائر مجلد 
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 ـقـــــــالحـــامل

 

 ملقياس الدافعية للتعلم : قائمة احملكمني 11ملحق رقم 

 ملقياس سلوك حل املشكالت : قائمة احملكمني 11ملحق رقم 

 االبتكاري: مقياس التفكري  13ملحق رقم 

 : مقياس التفكري الناقد 14ملحق رقم 

 حل املشكالتسلوك : مقياس  15ملحق رقم 

 الدافعية إلجناز الدراسي: مقياس  16ملحق رقم 
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 :  10ملحق رقم 

  قائمة احملكمني
 مقياس الدافعية للتعلم )اإلنجاز الدراسي( 

 
 المكــــان الدرجة العلمية اإلسم واللقب

 واطــــــــــــــجامعة األغ دكتوراه بوفاتح محمد :الدكتور

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال دكتـوراه فارس  : إسعاديالدكتور

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال دكتـوراه عبد الحميد عطا اهلل : الدكتور

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال دكتـوراه الدكتور: باللموشي عبد الرزاق

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال دكتـوراه الدكتور مصطفى منصور
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 :  12ملحق رقم 

  قائمة احملكمني
  إختبار سلوك حل المشكالت

 
 المكــــان وظيفة ال التخصص اإلسم واللقب

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال أستاذ محاضر  تعليمية باللموشي عبد الرزاقد.

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال أستاذ محاضر تعليمية مصطفى منصور.د

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال أستاذ محاضر بيولوجيا سلمان مهدي.د

 الرباح أستاذ تعليم ثانوي بيولوجيا محمد قسط

 الرباح أستاذ تعليم ثانوي بيولوجيا حميدي محمد الصالح

 الوادي أستاذ تعليم متوسط بيولوجيا دباب سهيلة

 واديـــــــــــــــــــجامعة ال أستاذ محاضر رياضيات  بكوش محمد مومن.د

 الرباح أستاذ تعليم ثانوي رياضيات فرحات عبد الحميد

 الوادي أستاذ تعليم متوسط رياضيات عثماني أحمد

 الرباح أستاذ تعليم متوسط رياضيات تامة موسى

 الرباح أستاذ تعليم ثانوي فيزياء نسيب المكي 

 البياضة أستاذ تعليم متوسط فيزياء العربي صحراوي
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 :  13ملحق رقم 

 اختبار التفكري االبتكاري
 

 مجموعة من األسئلة  أمامك

  يرجى قراءة كل سؤال قراءة جيدة و ينبغي مراعاة الزمن المحدد لكل سؤال والتي
 يجب قراءتها بعناية قبل البدء باإلجابة. 

  حاول التفكير في اكبر عدد ممكن من اإلجابات المختلفة لكل سؤال مهما كانت
 طبيعة هذه اإلجابات فكلها صحيحة.

 تهتم كثيرا بالتعبير المهم وضوح الفكرة.  ال 
 .يرجى اإلسراع في اإلجابة عن األسئلة وعدم ترك أي منها دون إجابة 
 .ال تقلب الصفحة حتى تخبر بذلك 
  .ال تبدأ في اإلجابة حتى يؤذن لك 
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وجود  وقع حادث بقرب من المنزل إذ وجدت إمرأة مرمية على األرض بها كسور مع : سؤال األولال
سباب التي أدت إلى ذذا الحادث )اذكر كل األسباب الممكنة حتى األ منممكن  عدد أكبر أذكرالدم.. 

 (دقائق  8المخصص الزمنالتي تبدو غريبة قد ال يفكر فيها غيرك(. )
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 فيها يفكر ال )قد  عادية غير استعماالت تعتبرذا التي االستعماالت من عدد أكبر أذكر : نيالثاسؤال ال
 فائدة أكثر األشياء ذذه تجعل أنها تعتقد والتي علب )باطات( العصير الفارغة مجموعة من ل ( غيرك
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رأسه  مؤخرة في واحدة عين اإلنسان لدى فأصبح  تغير األشياء نظام أن لو يحدث ماذا : سؤال الثالثال
 ال قد التي اإلجابات من ممكن عدد أكبر في تفكر أن حاولالعاديتين  االثنتين األماميتين إلى باإلضافة

 (دقائق  8المخصص الزمن( ؟.غيرك بها يفكر
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أن  عضاءاأل أحد ويحاول افيه عضو أنتمجموعة  في النقود عن مسؤوالا  عينت إذا: سؤال الرابعال
 الزمن( حتماالتأذكر أكبر قدر ممكن من اال تفعل؟ ماذا أمين غير انك الزمالء تفكير في يدخل
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ضافة  طرق في فكر : سؤال الخامسال  تشغل ال أفضل، نحو الهوائية على الدراجة لتصبح تعديل وا 
 يستخدم شيئاا  تقترح أن يجبال  كما ال، أو التطبيق ممكن تقترحه الذي التغيير كان إذا ناحية من بالك
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 :  14ملحق رقم 

 اختبار التفكري الناقد
 تعليمات عامة

 هذا االختبار على خمس مجموعات من األسئلة، لكل مجموعة منها تعليماته الخاصة به  يحتوي
 والتي يجب قراءتها بعناية قبل البدء باإلجابة.

 .حاول اإلجابة على جميع األسئلة حتى ولو كنت غير متأكد من صحة اإلجابة 
 .ال تصرف وقتًا طوياًل جدًا وأنت تحاول اإلجابة على سؤال واحد 
  ًلديك ساعة لإلجابة على االختبار كامال 

 األولى من األسئلةالمجموعة 
 :تعليمات
 أن تقرر وعليك مقترحة افتراضات عدة عبارة كل بعد أتيتو  بعبارة ه المجموعة هذ في تمرين كل يبدأ

 .ال أم العبارة في جاء ما حسب به األخذ يمكن افتراض كل كان إذا ما
 واردفي خانة )×( ضع عالمة  العبارة في جاء ما مع شىايتم االفتراض أن اعتقدت إذا. 
 وارد غير في خانة )×( ضع عالمة  العبارة في جاء ما مع شىايتم ال االفتراض أن اعتقدت إذا. 
 .ذلك يوضح مثال يلي وفيما

 
 اآلباء َيعَتبُرَذا بأعمال قيامه عند يتسامحوا أن اآلباء على فإن مبكرة سن في الطفل كان طالما :مثال 

 .خاطئة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
 ×  .أبنائهم مع متسامحين غير اآلباء 1
  × .خاطئة أعمالهم أن يدركون ال مبكرة سن في األطفال 2
 ×  .يخطئون ال األطفال 3
 

 ."التعليم مجاالت لكل يصلح ال أنه إال التعليمية الوسائل أفضل من التلفزيون أن مع: "1 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   التعليم مجاالت لكل التلفزيون يصلح 1
   التلفزيون غير أخرى تعليمية وسائل توجد 2
   التلفزيون من أفضل األخرى التعليمية الوسائل 3
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 ."حيواني سلوك اإلنساني السلوك بعض" : 2 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   السلوك مظاهر بعض في والحيوان اإلنسان يشترك 1
   بالعدوانية يتسم الحيواني السلوك 2
   بالمرونة يتسم اإلنساني السلوك 3

 ."لحفلته وليد يدعو لن أسامة":  3 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   .الجامعة من العام هذاتخرج  أسامة 1
   .اآلن وليد  يحب ال أسامة 2
   .بعد حفلته أسامة يقم لم 3

 ."بعد فيما اآلخرين مع عالقاته عليه َيِبني الذي األساس ذي بأبوية الطفل عالقة إن":  4 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   .المستقبلة االجتماعية الطفل حياة في هاًما دوًرا الوالدان يلعب 1
   .بنفسه اآلخرين مع عالقاته ويبني المستقلة شخصيته له الطفل 2
   .االجتماعية الطفل حياة في الوالدين جانب من قليل تأثير هناك 3

 ."مناسبة بسرعة سيارته يقود من ذو العاقل اإلنسان": 5 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   .مناسبة بسرعة سيارته يقود حتى قالعا يكون أن لإلنسان البد 1
 بسرعة سيارته يقود لجعله يكفي ما اإلدراك من األحمق اإلنسان لدى ليس 2

 .مناسبة
  

   .عاقل إنسان فهو اس /كم 06 بسرعة سيارته يقود من 3
 ."يتكنولوجال  تقدمسنحصل على ال فإننا ،طورنا التعليم إذا":  6 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   تكنولوجي تقدم اآلنعندنا ليس  1
   تكنولوجي تأخربقى في ن سوف فإننا ،تطوير التعليم على نعمل لم ما 2
   التكنولوجي التقدم لنا يضمن سوف ،تعليم متطور  لدينا كان إذا 3

 ."الطبيب يقررذا التي األدوية من أكثر اإلنسان عالج في تفيد الطبيعية الوصفات عضب": 7 العبارة
 وارد غير وارد :مقترحة افتراضات الرقم
   اإلنسان بصحة تضر الطبيعية الوصفات كل 1
   .الطبيعية الوصفات يعرفون ال األطباء 2
 التي األدوية غير اإلنسان عالج في تفيد األخرى الوسائل بعض هناك 3

 .الطبيب يقررها
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 الثانية من األسئلةالمجموعة 
 :تعليمات
 لتحقيق افترض، مقترحة نتائج عدة تتبعها قصيرة عبارة من يتكون ه المجموعة هذ في تمرين كل
 كانت إذا ما على تحكم أن هي والمشكلة صادق العبارة في وارد شيء كل أن االختبار هذا من الهدف

 .ال أم كبير شك وبغير منطقًيا العبارة في الواردة المعلومات على تترتب مقترحة نتيجة كل
في )×( ضع عالمة  اليقين من معقولة بدرجة العبارة على تترتب المقترحة النتيجة أن تعتقد كنت إذا
ذا "مترتبة النتيجة" خانة  من معقولة بدرجة العبارة على تترتب ال المقترحة النتيجة أن تعتقد كنت وا 
 ."مترتبة غير النتيجة" في خانة)×( ضع عالمة  اليقين
 .اإلجابة ورقة في المربعات تمأل كيف يوضح مثال يلي فيما    
 وقدتعليم المتوسط ال شهادة امتحان في الرياضيات مادة في الُعظمى العالمة  علىمحمد  حصل :مثال
 .الواديب توسطة األمين العمودي م في محمد درس

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
 ×  .الرياضيات مادة في العظمى العالمة على حصلوا المدرسة هذه طالب جميع 1
  × .المواد كل في متفوًقا محمد يكون أن محتمل 2
 ×  .زمالئه كل من محبوب طالب محمد 3
 

 بينما ،لغةال في الذكور األطفال على يتفوقن اإلناث األطفال أن الدراسات إحدى تَبَين" : 1 العبارة
 .الحساب في اإلناث على الذكور يتفوق

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
   .اللغة في الذكور من أفضل اإلناث كل 1
   .في الحساب اإلناثفضل من أ الذكور كل 2
   .الحساب و اللغة من وكل الطفل جنس بين عالقة هناك إن 3

 على سارة التلميذة فحصلت الرياضيات مادة في اختبار أجري  الدراسي، العام يةنها في:  2 العبارة
 مختلفتين مدرستين في وأماني سارة درست وقد  14عالمة  على أماني التلميذة صلتوح 11عالمة 

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
   .أماني مدرسة من أفضل سارة مدرسة تكون أن محتمل 1
   .أكبر درجة على حصلت فقد ولهذا أماني من أذكى سارة كانت 2
 الطريقة من أفضل الرياضيات تدريس في سارة مدرسة استخدمتها التي الطريقة كانت 3

 .أماني مدرسة استخدمتها التي
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 الوسيلة انهأل  ذلك اإلنجليزية اللغة بتدريس مدارسنا في التعليم عن المسئولون يهتم": 3 العبارة
 .لغتها نتعلم التي الشعوب ثقافة لدراسة الوحيدة

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
 األجنبية اللغات دون اإلنجليزية اللغة لدراسة خاصة عناية توجه ال أن يجب 1

 المساواة قدم على جميًعا ندرسها بل األخرى
  

   اإلنجليزية اللغة دراسة عن نستغني أن يمكن ال 2
 في اإلنجليزية نتعلم أن مقابل مدارسهم في العربية اللغة األجانب يتعلم أن يجب 3

 مدارسنا
  

 وعاداتنا بتقاليدنا اآلباء فيه يتمسك الذي الوقت في .الغرب عاداتيقلد  شبابنا بعض : 4 العبارة
 .العربية وأخالقنا

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
   .الغربيين عادات من أفضل عاداتنا 1
   .الحديثة الغربية الحضارة يسايرون ال منهأل تماًما مخطئون اآلباء 2
   .وتقاليدنا عاداتنا ولنا وتقاليده، عاداته للغرب 3

 ،نهضةال مدرسة أطفال على يتفوقون النصر مدرسة أطفال أن رياضياتال اختبارات أظهرت":  5 العبارة
 .حريةال مدرسة كأطفال مرتفعة درجات على  يحصلوا لم ولكنهم

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
 ذكاء كثر أ  منهأل أعلى؛ درجات على يحصلون كمجموعة حريةال مدرسة أطفال 1

 .نهضةوال النصر مدرستي أطفال من
  

   نهضةوال النصر مدرستي أطفال أسر من ذكاءً  أكثر حريةال مدرسة أطفال سرأ إن 2
 النصر مدرستي أطفال من أفضل تعليم على حريةال مدرسة أطفال يحصل 3

 .االختبارات أداء في بدوره يؤثر وهذا ،نهضةوال
  

 أي في الفوز لنا يضمن وحده وذذا جبناء،فرنسيين ال أن رالتحري حرب معارك أوضحت : 6 العبارة
 .معهم قادمة معركة

 رتبةتم غير رتبةتم :مقترحة نتائج الرقم
   جزائريةال األسلحة كفاءة مستوى إلى تصل أن يمكن الفرنسية ال األسلحة 1
   قادمة لمعركة انتظاًرا أسلحتنا وتطوير جنودنا تدريبل باستمرار نعمل أن يجب 2
 في تقدمت كما السالم على المحافظة وسائل في الكافي بالقدر البشرية تتقدم لم 3

 .الحروب اندالع وسائل
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 الثالثة من األسئلةالمجموعة 
 أن منك والمطلوب إجابات عدة سؤال كل بعد ويأتي بسؤال، ه المجموعة هذ في تمرين كل يبدأ :تعليمات
 .ضعيفة أم قوية هي هل إجابة كل على تحكم

 .بالسؤال مباشرة تتصل والتي الهامة اإلجابات هي :القوية اإلجابات
 فيما قليلة أهمية ذات تكون أو بالسؤال مباشرة تتصل ال التي اإلجابات هي :الضعيفة اإلجابات

 .بالسؤال يتعلق
 "قوية" في خانة )×( ضع عالمة  قوية اإلجابة أن ترى كنت إذا •
 ."ضعيفة "في خانة)×( ضع عالمة  ضعيفة اإلجابة أن ترى كنت إذا أما •

 .؟العمل وأصحاب العمال بين األجور لتحديد قانون وضع الضروري من ذل :مثال      
 

 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
  × .العمال حماية الدولة واجب من ألن :نعم 1
 ×  .بأنفسهم يقرروا لألفراد ذذه ترك فيجب :ال 2
 ×  .الغاية ذذه تحقق أن يمكن والتوجيه اإلعالم فوسائل :ال 3

 

 الدراسية؟ المواد التالميذ تعليم ذي الوحيدة المدرسة همَّةم ذل :1 سؤالال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
   .المدارس تنشأ لن الدراسية المواد بدون ألنه :نعم 1
   .الدراسية المواد تعليم غير للمدرسة أخرى مهام فهناك :ال 2
 عدلم من عليه حصل ما مقدار هو بالجامعة التلميذ اللتحاق الرئيس المعيار ألن :نعم 3

 .الدراسية المواد في
  

 موحد؟ منتظم جدول وفق دروسهم التالميذ يذاكر أن الواجب من ذل :2 السؤال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
 في متهرغبا يحققوا أن دائًما يستطيعون ال منهأ يتعلموا أن التالميذ على ينبغي حتى :نعم 1

 .الخاصة بطريقتهم االستذكار
  

   .والنظام الدقة على التالميذ يتعود حتى :نعم 2
 وفق دروسهم التالميذ يذاكر أن يجب ذلك وعلى التالميذ بين فردية فروق فهناك :ال 3

 .الخاصة تمواتجاها ميولهم
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 الفقراء؟ لصالح األغنياء أموال بعض لجمع خيرية جمعيات ُننشئ أن يجب ذل :3 السؤال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
   .الفقراء يعيش لن األموال هذه بدون ألنه :نعم 1
   .الترفيه وأدوات الكماليات من الكثير ينقصهم الفقراء ألن :نعم 2
   .الخاصة بمجهوداته عليه يحصل إنما فرد كل دخل ألن :ال 3

 حرج؟ دون الخاصة  همؤونش بعض في آبائهم بمناقشة لألبناء نسمح أن ينبغي ذل :4 السؤال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
   .اعتبار كل فوق اآلباء فاحترام :ال 1
   .المناقشات هذه طريق عن متهشخصيا تتبلور فاألبناء :نعم 2
   .سلبًيا تأثيًرا تهمشخصيا على تؤثر نهافإ كاملة حرية أعطوا إذا األبناء ألن :ال 3

 آلية؟ صناعات إلى اليدوية صناعاتنا تطوير الضروري من ذل :5السؤال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
   .الحضارة بركب نلحق حتى :نعم 1
   .آلية بطريقة صنعت إذا قيمتها تفقد اليدوية الصناعات فبعض :ال 2
   .والجهد الوقت من الكثير نوفر حتى :نعم 3

 بالجامعة؟ االلتحاق ذو الوحيد الهدف يكون ال بحيث الثانوي التعليم يتطور أن يجب ذل :6السؤال
 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
   .األمم ترتقي ال الجامعي التعليم فبدون :ال 1
 ثم ومن اإلنتاج وزيادة الصناعات لتطوير الالزمين الفنيين تخريج يمكن حتى :نعم 2

 .االزدهار والتقدم
  

   .الجامعي التعليم في فرصته ينال أن تمعلمجا في فرد لكل بد فال :ال 3
 .اآلن التعليم من أفضل الماضي في التعليم كان ذل :7السؤال

 ضعيفة قوية مقترحة إجابات الرقم
    .األيام هذه في كثيًرا تنتحس التدريس وطرق الدراسية البرامج ألن :ال 1
    .اآلن منها أصعب كانت الدراسة مواد ألن :نعم 2
    .اآلن عن لمدرسيهم طاعة أكثر كانوا فالتالميذ :نعم 3
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 الرابعة من األسئلةالمجموعة 
أن  اعتبر .مقترحة نتائج عدة بعدهما أتيت عبارتين من ه المجموعة هذ في تمرين كل يتكون :تعليمات
 فإذا األولى النتيجة اقرأ ثم رأيك، ضد مًعا كانتا أو إحداهما كانت لو حتى تماًما صحيحتين العبارتين
 مشتقة غير نهاأ وجدت إذا أما .صحيح في خانة)×( ضع عالمة  العبارتين من تماًما مشتقة انهأ وجدت

 .وهكذا صحيحة غير في خانة)×( ضع عالمة  العبارتين من
 .وطنه عن يدافع وليد وطنه، عن يدافع من ذو شجاع كل :مثال      

 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
 ×  .منهأوطا عن الدفاع تحب الناس كل 1
  × .شجاع وليد 2
 ×  .جبان وليد 3

 
 .الفيزياء في مجتهد طالب حمدي مثابرون، الفيزياء مادة في تهدونلمجا الطلبة :1 العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .مثابر طالب حمدي 1
   .المدرسة في اليتحص أكثر الفيزياء في تهدونلمجا 2
   .الفيزياء في مجتهدون الرياضيات في تهدونلمجا 3

 مشاذدة يحبون ال الناس بعض التلفزيون، مشاذدة يحبون المرح إلى يميلون الذين كل :2 العبارة
 .التلفزيون

 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .التلفزيون مشاهدة يحبون ال المرح إلى يميلون ال الذين 1
   .المرح إلى يميلون التلفزيون مشاهدة يحبون الذين 2
   .التلفزيون مشاهدة يحب ال من المرح إلى يميلونالذين  بين من ليس 3

 .الجامعات أساتذة من الوزراء بعض العمل، في مخلصون الوزراء كل  3 :العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .العمل في المخلصين من الجامعات أساتذة كل 1
   .الجامعات أساتذة من العمل في المخلصين بعض 2
   .جامعات أساتذة أصال الوزراء كل 3
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 .دراسته في ينجح لم طارق دراستهم، في نجحوا الثانوية المدرسة تالميذ كل :4 العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .ثانويةغير ال في درس طارق 1
   .طارق مدرسة نتيجة من أفضل الثانوية المدرسة نتيجة 2
   .الثانوية المدارس في درس طارق 3

 .الطب كلية خريج إبراذيم جداا، أذكياء الطب كليات خريجي كل: 5 العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .الذكاء متوسط إبراهيم 1
   .الذكاء متوسطو الطب كليات خريجي بعض 2
   .جًدا ذكي إبراهيم 3

 .العمل في مخلصين العرب بعض كرماء، العرب كل: 6 العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .عربي هو من البخالء بين ليس 1
   .كرماء العمل في المخلصين كل 2
   .كرماء العمل في المخلصين بعض 3

 .مستدير غير شكل) س( مستديرة، أشكال الدوائر جميع :7 العبارة
 غيرصحيحة صحيحة النتيجة الرقم
   .بيضاوي) س(الشكل 1
   .معين أو أضالع متوازي (س(الشكل 2
   .بدائرة ليس  (س(الشكل 3
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 الخامسة من األسئلةالمجموعة 
 :تعليمات
 كل وبعد صحيحة تعتبرها أن عليك .الوقائع بعض على تشتمل بفقرة ه المجموعةهذ في تمرين كل يبدأ

 .االستنتاجات من عدًدا ستجد فقرة
 خمسة استنتاج كل أمام وستجد .الخطأ أو الصحة من درجته َوقدر حدة على استنتاج كل اختبر
 .تماماا خاطئ * خطؤه محتمل * ناقصة بيانات * هصدق محتمل * تماماا صادق *خيارات: 
 أنه اعتقدت فإذا السابقة الخمسة الكلمات ضوء في والخطأ الصحة من درجته حدد و استنتاج كل اقرأ
 .وهكذا تماماا صادقفي خانة )×( ضع عالمة  تماًما صادق

ا ثانويلى األو  تالميذ من ألف حضر :لامث  واختار .المدن إحدى في األسبوع ايةنه في اختيارياا اجتماعا
 دائم عالمي سالم تحقيق ووسائل األجناس بين العالقات حول موضوعات االجتماع ذذا في التالميذ

 .الحاضر الوقت في أذمية الموضوعات أكثر من انهبأ شعروا منهأل  ليناقشوذا
 

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

 ×     .سنة  06، 91 بين الطالب هؤالء معظم سن يتراوح 1
 ×     .العالم أنحاء جميع من التالميذ هؤالء جاء 2
 ×     .فقط العمال بين بالعالقات تتصل مشكالت التالميذ ناقش 3
 العالقات مناقشة أن الثانوية األولى السنة تالميذ بعض شعر 4

 .مفيد هام عمل العالمي السالم تحقيق ووسائل لعنصريةا
 ×    

 و اإلنسانية بالنواحي اهتمام لديهم االجتماع حضروا الذين 5
  الشاملة االجتماعية المشكالت

×     
 

 نال أن النتيجة وكانت المثالي، الطالب الختيار الطالب من مجموعة بين مسابقة أقيمت: 1 العبارة
 .األصوات من نسبياا أقل عدد على اآلخرون الطالب حصل بينما األصوات، أغلبية شريف

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

      .الطالبية للقيادة صالحين غير اآلخرون الطالب 1

      .العملية الناحية من الطالب أحسن هو شريف 2

      .لزمالئه إخالًصا الطالب أكثر هو شريف 3

      .الحب هذا ويبادلونه أسرته أفراد جميع يحب شريف 4

      .اجتماعًيا متفوقين وغير علمًيا متفوقون اآلخرون الطالب 5
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 :لسببين الشعب إلى بْعلمهم َيِهبطوا وأالَّ  ْعلَمُهم إلى الشعب َرفُعواي أن العلماء واجب: 2 العبارة

 .دائماا يرتفع أن يجب الشعب مستوى أن :األول
 .بمستواه يهبط وأال بحقائقه يحتفظ أن يجب العلم أن :الثاني

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

      .والفلسفة والفن األدب على أيًضا ينطبق العلم على ينطبق ما 1

      .الشعب مستوى رفع هي الرئيسة العلم أهداف أحد 2

      .نفسه الشعب مستوى هبوط إلى يؤدي بالعلم الهبوط 3

      .له الشعب فهم من أهم بحقائقه العلم احتفاظ 4

      .العلم مستوى ارتفاع من ينتج الشعب مستوى ارتفاع 5

 
 ستار عليها وُيفرض العسكري الجانب ابه  يقوم أبحاث اتجاذين في الفضاء أبحاث تسير: 3 العبارة
 البحث تفيد أن يمكن الفضاء عن معلومات لجمع العلمية الهيئات ابه  تقوم وأبحاث السرية، من كثيف
 .السليمة واألغراض العلمي

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

      .له ضرورة ال العلمية األبحاث في االزدواج هذا 1

      .العلمية الهيئات أبحاث عن تختلف العسكري الجانب أبحاث 2

 بينما العلمية، الهيئات أبحاث من العسكري الجانب يستفيد 3
  الالعكس 

     

 على يساعد العلمية والهيئات العسكري الجانب بين التعاون 4
 .الفضاء أبحاث تقدم

     

 تسير بينما الدمار، اتجاه في تسير العسكري الجانب أبحاث 5
 الخير اتجاه في العليمة الهيئات أبحاث
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 من نحميهم بذلك ألننا النوم، قبل الحلوى أكل من باإلقالل األطفال األسنان أطباء ينصح: 4 العبارة
 .األسنان تسوس

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

      .مضاره أيًضا له النوم قبل الحلوى أكل من اإلقالل 1

 تسوس لمرض كاف عالج النوم قبل الحلوى أكل من اإلقالل 2
 األسنان

     

 يمنع أن األسنان تسوس مرض من األطفال لوقاية جًدا يكفي 3
 .الحلوى أكل من األطفال

     

 سوى األسنان تسوس لمرض أخرى مسببات أية هناك ليست 4
 .النوم قبل الحلوى أكل من اإلكثار

     

 تسوس بمرض مصابين األطفال من كبيرة نسبة توجد 5
 .األسنان

     

 
 إلى تتجه عليه أدخلت التي العديدة المشروعات من الرغم على الريف أذل من كثير الزال: 5 العبارة
 في المدينة مشكالت زادت أن ذلك على وترتب الجديدة الصناعات في العمل فرصة وراء جرياا المدن

 .وغيرذما والمواصالت اإلسكان

 صادق :مقترحة استنتاجات الرقم
ا   تماما

 محتمل
  هصدق

 بيانات
  ناقصة

 محتمل
  خطؤه

 خاطئ
ا  تماما

      .الريف في منها أكثر المدن في العمل فرص 1

 عليه يحصل مام أكبر أجر على المدينة في العامل يحصل 2
 الريف في

     

      .العاطل العامل إال المدينة إلى يأتي ال 3

 في منها أكبر المدن في العمالية المشروعات في الزيادة نسبة 4
 .الريف

     

 حل على تساعد الريف في العمالية المشروعات زيادة 5
 .بالمدن والمواصالت اإلسكان مشكلتي
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 :  15ملحق رقم 

 حل املشكالتإختبار سلوك 
 

 حل مشكالت في مادة العلوم الطبيعيةسلوك 
 د 44المدة : 

 1مشكلة 
تعلم أن الجسم يحتاج للتزّود المستمّر باألغذية، حتى يحقق مستلزماته من الطاقة، هذه األغذية 

 تمّر باألنبوب الهضمي، قبل تحولها إلى مغذيات يتم امتصاصها من طرف الشعيرات المعوية.
مساعدته بما  الحظت الدخول المتكرر ألحد اصدقائك الحمام في خالل حصة العلوم فأردت

الجهاز الهضمي الذي يعمل على تبسيط األغذية من خالل الهضم و لتغذية تك لتعلمته في دارس
 .الكيمائي باألنزيمات والهضم الميكانيكي بحركة األمعاء مثال

 المطروح  المشكلحدد  .9
 .ةاسبابه الممكنماهي  .0
 لتفادي المشكل مستقبالفرضيات قدم  -أ .3

 وضح أن هذه الفرضيات تؤدي إلى عدم حدوث المشكل. -ب
 اختر فرضية واحدة األكثر أهمية في رأيك. مع التعليل. .4

 

 2مشكلة 
تالالت متنوعة للسلوكيات الغذائية لنقص خنالحظ في حياتنا يوجد أعراض سوء التغذية الناتجة عن ا

 .والتغذية غير المتوازنة وهذا يجعل حياة الفرد في خطرالغذاء أو زيادته 
يحسون قد المواصلة كما  أن بعض التالميذ يتعبون بسرعة وال يستطيعون تفي حصة الرياضة الحظ

بوهن على مستوى عضالتهم وقد يعود ذلك لنقص السعرات الحرارية في األغذية التي يتناولونها وتحتاجها 
 .عضالتهم

 حدد المشكل. .9
 .أذكر بعض السلوكيات الغذائية غير الصحية؟ و أسباب ذلك ماهي .0
 أقترح حلوال للتفادي المشكل؟ -أ .3

 .علل ذلك -ب
 ؟تقدمها لزمالئك ولماذا -اختر نصيحة واحدة– ماهي أهم نصيحة .4
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 مشكالت في مادة الفيزياءحل سلوك 
                                                                                               

 د 44المدة : 
 1مشكلة     

غرفة النوم ال يشتعل  اشترت عائلة عالء الدين مسكنا جديدا واكتشف األب أن مصباح 
الغمد بآخر جديد، من اجل ذلك لم ينس   في الغمد، فأراد األب استبدال       للوجود مشك

طرق األمن الكهربائي فقام بفتح القاطعة التي تتحكم في ذلك المصباح واثناء استبدال الغمد 
 اصيب بصدمة كهربائية.

 ؟ماهو المشكل المطروح .9
 اذكر أسباب إصابة األب بصدمة كهربائية.  ماهو الخطأ في هذا التركيب الكهربائي؟ .0
 . كي ال يصاب األب بصدمة كهربائيةاقترح حلوال ل -أ .3

 برر إجابتك. -ب    
؟ الحل االسهل حسب رايك حتى ال يصاب االب بالصدمة الكهربائية عند استبدال الغمدماهو  .4

 ولماذا؟
 

 

 2مشكلة 
خالل رحلة سياحية بواسطة سيارة سلك سائقها مسلكا غير معبد فصادفه رمل، وتعذر عليه     

الخروج منه رغم استمرار دوران العجلتين  األماميتين، بقي حائرا ألنه لم يجد من يساعده على إخراج  
 سيارته من الرمل.

  ؟ماهو المشكل المطروح .9
 لرمل.أذكر السبب الذي أعاق السيارة عن  الخروج من ا .0
    .إقترح حلوال تراها مناسبة لخروج السيارة من الرمل -أ .3

 برر إجابتك -ب
 ؟ ولماذا؟يكأفي ر حل  حسنأماهو  .4

 

 

 



- 722 - 
 

 رياضياتت في مادة المشكالسلوك حل 
                                                                                               

 د 44المدة : 
 1مشكلة     

من أجل زراعة أشجار على محيط أرضه  DA 15000خصص صاحب أرض مبلغ قدره  
 mم بحيث أن المسافة بين كل شجرتين متتاليتين 06التي هي على شكل مربع طول ضلعه 

 .شجرةهناك  وفي كل ركن 4 
عرض عليه أن يغرس له الشجرة  "علي"فلما اتصل بالفالح 

 يضاف إليه مبلغ ثابت للتهيئة قدره   DA 500الواحدة مقابل 
3000 DA . 
فقد عرض عليه أن يغرس له كل شجرة بـ  "دمح"مأما الفالح 
800 DA   والتهيئة مجانية. 
فقد عرض عليه أن يغرس له كل األشجار  "عمر"أما الفالح 

 DA 14000بمبلغ 
 التالي:أعد تنظيم صياغة الوضعية واإلجابة على األسئلة بالشكل 

 ؟ماهو المشكل المطروح .9
 ؟ماهي المعطيات .0
 ؟ماهي الخيارات .3
اختبر الحلول المقترحة من خالل حساب عدد األشجار وتكلفة كل عرض من  .4

 .العروض
 وهل الخيار األقل تكلفة هو دائما األفضل ولماذا؟ استنتج الحل األفضل .5

 
 
 
 
 

20 m 

20 m 
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 2مشكلة 
يريد محمد أن يسافر بسيارته من مدينة الرباح إلى مدينة 
حاسي مسعود علما أنه يوجد طريقين كما هو موضح في 

 الشكل:
ويمكنه أن  بنزين  L 36مباشر يستهلك فيه  الطريق األول:

نظرا لرداءة جزء كبير من   Km 40يقطع في الساعة الواحدة 
 الطريق مع وجود الرمال.

 غير مباشر مرورا بمدينة تقرت الطريق الثاني:
 ساعات  4حيث يستغرق في الطريق 

  Km 100لكل   L 20ويستهلك 
 أعد تنظيم صياغة الوضعية واإلجابة على األسئلة بالشكل التالي:

 ؟ماهو المشكل المطروح .9
 ؟ماهي المعطيات .0
 ؟ماهي الخيارات .3
الوقت المستغرق والبنزين المستهلك لكل  اختبر الحلول المقترحة من خالل حساب .4

 خيار.
 ولماذا؟ الحل األفضلماهو   .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تقرت 

 حاسي
 مسعود

 باحر ال

100 Km 

180 Km 

160 Km 
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 :  16ملحق رقم 

 مقياس الدافعية للتعلم )اإلجناز الدراسي( 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛؛؛ :عزيزي التلميذ )ة(

ذي يحــوي الــا االســتبيان هــذباحــث بدراســة فــي المجــال التربــوي ألجــل ذلــك نقــدم لــك يقــوم ال
 .التي تعبر عن مشاعرك وافكارك وتصرفاتك مجموعة من العبارات
  ( ×بوضـع عالمـة )انطباقها عليـك بعناية، ثم حدد مدى بقراءة كل عبارة  نرجو منك التكرم

 .كما تشعر بصدق في الخانة المناسبة؛ صف حالتك
 

 :على أكمل وجهأقوم بواجباتي الدراسية :  0: العبارة مثال      

  دائمافي خانة  (×)ضع عالمة  -  تنطبق عليك دائما  نتاإذا ك -

  غالبافي خانة  (×)ضع عالمة  -  تنطبق عليك غالبا  نتاإذا ك -

  أحيانافي خانة  (×)ضع عالمة  -  تنطبق عليك أحيانا  نتاإذا ك -

  نادرافي خانة  (×)ضع عالمة  -  تنطبق عليك نادرا  نتاإذا ك -

  أبـدافي خانة  (×)ضع عالمة  -  ال تنطبق عليك أبدا  نتاإذا ك -

 أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، عليك فقط أن تجيب كما تشعر وتتصرف فعال...  الحظ
 ولكم خالص الشكر سلفا على تعاونكم معنا

 

 عبـــــــــــــــــــــــــــــاراتال الرقم
 تنطبق عليا

 أبدا نادرا ياناحأ غالبا دائما
      أقوم بواجباتي الدراسية على أكمل وجه 1
      التفوق أحد أهدافي 2
      أبذل جهدا كبيرا لتحقيق أهدافي 3
      أؤدي واجباتي الدراسية في مواعيدها 4
      أفكر في المستقبل أكثر مما أفكر في الماضي والحاضر 5
      تستهويني الواجبات الصعبة 6
      اعمل للحصول على نتائج جيدة 7
      المثابرة شيء هام في أدائي لتحقيق ما أريد 8
      أحدد جدول زمني لما سأفعله 9
      أفكر في إنجازات المستقبل 10
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 عبـــــــــــــــــــــــــــــاراتال الرقم
 تنطبق عليا

 أبدا نادرا ياناحأ غالبا دائما
      استطيع انجاز واجبأحبط عندما ال  11
      أحب األعمال التي تتطلب التفكير والبحث 12
      من الضروري انهاء األعمال التي أبدأها 13
      عندما أحدد مواعيد أتخلى عن مشاغلي األخرى 14
      التخطيط للمستقبل يمكنني من تفادي المشكالت 15
      الحياةسمى شيء في أأرى أن العمل بجد هو  16
      تسعدني معرفة األشياء الجديدة 17
      عندما أفشل في عمل ما أبقى أحاول حتى أتقنه 18
      المحافظة على المواعيد شيء له األولوية بالنسبة لي 19
      أقوم باإلعداد لواجباتي  20
      ألتزم بالدقة في أدائي الدراسي  21
      أتعلمه في المدرسة ال يشبع رغباتي المعرفية  ما 22
      أتفانى في حل المشكالت مهما تطلب من وقت 23
      حضر في الوقت المحدد بضبطأعندما أحدد موعدا فإني  24
      أخطط ألعمالي قبل البدء فيها 25
      يضايقني إنجازي الرديء 26
      أسعى باستمرار لتحسين أدائي 27
      حل المشكالت الصعبةلسبيل هو البذل الجهود أرى أن  28
      نظم مراجعتي وفق توزيع زمني أ 29
      أفضل التفكير في األهداف البعيدة إلنجازاتي  30
      أقوم بأعمالي باهتمام وتركيز 31
      ستزيد من المعلومات والمعارف باستمرارا 32
      الجهد لفترة طويلة في حل المشكالت عند بذل رتاحأ 33
      يزعجني أن يتأخر أحد عن موعده معي  34
      ال اهتم بالماضي  35
      أسعى لتنمية مهاراتي وقدراتي  30
      أستمتع بالموضوعات واألعمال التي تتطلب حلوال جديدة 37
      أفضل التفكير بجدية لساعات طويلة 38
      زيارة أحد دون موعد سابقاتجنب  39
      التخطيط للمستقبل يوفر لي الوقت والجهد 40

 ووفقكم اهللرا ــشك

 


