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 خصالمم

 ينتجوالنظرية وما  األىميةمن  كونتت والتيالبحث  وتضمنت أىمي لتيا المقدمةالبحث من  يتـألف
بدافعية التعمم لدى  وعالقتو اإلبداعي تفكيرحول مفيوم ال لنظريةالمعرفية ا اإلضافةالبحث من 

التفكير  مقياس إعداد خاللالتطبيقية فستتوضح من  األىمية أماطالبات بعض كميات جامعة بابل 
 دىمشكمة البحث فكانت في التعرف عمى م أماومقياس دافعية التعمم عمى عينة البحث  اإلبداعي

 منذلك بدافعية التعمم لمطالبات أما ىدف البحث فقد تض وعالقة اإلبداعي تفكيرامتالك العينة لم
متغيرين لدى طالبات ودافعية التعمم لمطالبات والعالقة بين ال اإلبداعيعمى مستوى التفكير  التعرف

ذات داللة معنوية بين  عالقةالبحث في وجود  فرضبابل وبعد ذلك تم تحديد  جامعةبعض كميات 
المجاالت الخاصة  ةودافعية التعمم لدى عينة البحث وبعد ذلك حددت الباحث اإلبداعيالتفكير 
 بالبحث .

المنيج الوصفي في  ةدمت الباحثالخاصة بمتغيرات البحث . ثم استخ ريةبعد ذلك الدراسات النظ ثم
المقياسين ثم بعد ذلك تم التعرف عمى مدى  إعداد إجراء ياخالل وتم وعينتوالمقارنات لمجتمع البحث 

عالقة موجبة بين  وجود ةاستنتجت الباحث وأخيراودافعية التعمم   اإلبداعيلمتفكير  العينة كامتال
االىتمام بتوفير  بضرورة ةالباحث أوصتلذا فقد  ودافعية التعمم لدى الطالبات اإلبداعيالتفكير 
تطور  إنمن خالل النشاطات الفنية والرياضية الترويحية التي من شأنيا  اتلمطالب اإلبداعية األجواء

 الحالة النفسية لين .

 . التعمم فعيةاد مقياس ، اإلبداعي التفكير مقياس : المفتاحية الكممات
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ABSTRACT 

Consists search of the introduction. which included the importance of 

research. which consisted of important theoretical and produces search of 

added cognitive theory about the concept of creative thinking RELATION 

motivation learning students some faculties of the University of Babylon 

either important Applied Vsttodh through the preparation of a measure 

creative thinking and measure motivation learning sample either The 

research problem was to identify the extent of owning sample of creative 

thinking and the relationship of that motivation learning for students The 

aim of the research has included identifying the level of creative thinking 

and motivation learning for students and the relationship between the two 

variables with students some faculties of the University of Babylon and then 

been determined to impose Find in a relationship with significance between 

creative thinking and learning motivation of the research sample and then 

researcher identified areas for research. 

Then theoretical studies search variables. Then the researcher used the 

descriptive method in comparisons to the research community and appointed 

during which the procedure for preparing scales then been identified over 

the possession of the sample of creative thinking and motivation to learn and 

finally concluded the researcher and a positive relationship between creative 

thinking and motivation learning students has therefore recommended 

researcher need attention by providing airspace creative education through 

art activities and recreational sports that would psychological evolution of 

the situation to them   

                     

Keywords: creative thinking scale. scale batch learning.                                 
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 المقدمة -6

تقتصر عمى المادة العممية  العممية التعمم تعد من المراحل الضرورية في حياة الطالبة فيي  إن
نمافحسب  الجانب التربوي والتثقيفي لكل جوانب الحياة وكل ىذه العناصر تعمل تقويم  أيضا وا 

 شخصية الطالبة وتحديد مستوى دافعية التعمم .

مراحل عممية التعمم لمطالبة وتعتمد  أىمالطالبة ىي من  تمتمكووما  اإلبداعيفان التفكير  لذا
عمى ما تكتسبو الطالبة من معمومات معتمدة عمى المادة المعطاة ليا خالل الدرس وطبيعة 

تبرمج ما حصمت عمية من مادة واالحتفاظ بيا  أنمن خالليا  تستطيعالعمميات العقمية لمطالبة 
 واإلبداعفي عممية الخيال  األفرادفي االمتحان لذا فيوجد اختالف بين في مخيمتيا لالستفادة منيا 

 لوجود فروق فردية بينيم في العمميات العقمية وبالتالي سيؤثر ذلك في عممية دافعية التعمم  .  

وما ليا من دور كبير في تحديد طبيعة المستوى العممي  اإلبداعيعمميات التفكير  إن
نمالمطالبة  عمى طبيعة حرص الطالبة وجوانب كثيرة ميمة لذا فيذا االختالف  اأيضتعتمد  وا 
نحدد مدى  أناختالف في المستوى الدراسي لذا سنحاول من خالل ىذا البحث  أيضاسيولد 

والتفكير وكذلك مستوى دافعية التعمم لديين  اإلبداعامتالك الطالبات عينة البحث لميارات 
لمتغيرين قيد البحث وىل لالختصاص ) العممي عمى نوع العالقة بين ا عرفالت وأيضا

 العينة . أفراد( لمكميات دور في وجود اختالف بين  واإلنساني
 : البحث إجراءات -6

المسح ودراسات المقارنة والدراسات االرتباطية  بأسموبالباحثة المنيج الوصفي  استخدمت
 . وأىدافولمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث 

 : عينة البحث 6-6

بطريقة  عشوائياكميات تم اختيارىا  ألربعطمبات المرحمة الرابعة  عمىالبحث  عينة تاشتمم       
 ذلك . يبين(  6( طالبة والجدول ) 660جامعة بابل وبواقع )  كمياتالقرعة من باقي 

 

 ( 6) جدول  
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 الكميات وعدد الطالبات عينة البحث  يبين

 

 

 

 

 مقياسا البحث  6-6       

  (6662،حسن يسرى )() يسرى حسن  لـ اإلبداعياالعتماد عمى المصادر العممية ومقياس التفكير  تم

الطالقة الفكرية،  اإلبداعييقيس المكونات الثالثة لمتفكير  ختباراتاخمس  نيتألف م والذي
 .األصالةالمرونة التمقائية، 

مقياس  أما.اإلبداعييمثل الدرجة الكمية لمتفكير  اإلبداعيمجموع درجات المكونات الثالثة لمتفكير  إن
 (6662 ، عادل نورجان )دافعية التعمم فقد اعتمد عمى مقياس لـ) نورجان عادل (

 ( فقرة وقد عرض المقياسان عمى مجموعة من الخبراء والمختصين60يتألف من )

 بعض التغيرات الطفيفة . إجراءوقد ابدوا رأييم في مالئمتيما مع   (6)ممحق 
  
 تصحيح المقياسين  أسموب 6-6-6

ختبار درجات عمى كل ا أربعوذلك من خالل تقدير لكل طالبة  اإلبداعييتم تصحيح مقياس التفكير 
 : وىي

المناسبة في زمن معين  اإلجاباتالطالقة الفكرية: تقاس بالقدرة عمى ذكر اكبر عدد ممكن من  .1
، وبذكر اكبر عدد من الكممات المناسبة الصحيحة بالنسبة لمقسم األولبالنسبة الختبارات القسم 

 الثاني لالختبار.

 المئوية النسبة العدد الكمية االختصاص
 %2.62 61 الصيدلة مميع

 %66.66 62 األسنان طب
 %66.62 66 القانون إنساني

 %02.22 626  القرآنية الدراسات
  660  المجموع
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 اإلجاباتناسبة بحيث انو كمما زاد عدد الم اإلجاباتالمرونة التمقائية: وتقاس بالقدرة عمى تنوع  .2
وتقاس في القسم الثاني بذكر اكبر عد ممكن  األولالمتنوعة تزيد درجة المرونة بالنسبة لمقسم 

 من الكممات التي ليا معنى مفيوم.

القسم  إلىالفرد بالنسبة  إليياغير شائعة في الجماعة التي ينتمي  إجابات: تقاس بذكر األصالة .3
ختبار وبعدد الكممات ذات المعنى التي يشكميا الطالب والتي لم ترد في الجماعة في اال األول

 القسم الثاني من االختبار. إلىالفرد بالنسبة  إليياالتي ينتمي 

زاد  إذا أماقميال  اإلحصائيكان تكرارىا  إذاالكممة مرتفعة  أوالفكرة  أصالةوعمى ىذا تكون درجة    
 .لتياأصاتكرارىا فأنيا تقل درجة 

 ( وحسب البدائل 6-2تكون ) واإلجابة( فقرة 60مقياس دافعية التعمم فيتكون من ) أما   

( لمفقرات 2،2،6،6،6)أوافق بشدة، أوافق، متردد ، ال أوافق، ال أوافق بشدة( وبقيم حسب التتابع ) 
 السمبية والعكس لاليجابية 

 حساب الدرجة الكمية  6-6-6       

فتكون الدرجة الكمية متكونة من حاصل جمع درجات الطالقة  اإلبداعيفكير بالنسبة لمقياس الت
 في وحدات االختبار. واألصالةالفكرية والمرونة التمقائية 

مقياس دافعية التعمم  أما( 66.06( واالنحراف المعياري بمغ )661.22لذا فقد بمغ الوسط الحسابي )
( وقد بمغ الوسط الحسابي 60وأدنى درجة ىي )( 626( فقرة فأن أعمى درجة ىي ) 60فيتكون من )
 (  .  1.66( واالنحراف المعياري بمغ )   620.16لممقياس )  

  اإلحصائيةالوسائل  6-6

 -التالية : اإلحصائيةالوسائل  إليجاد spssتم استخدام نظام 

 ( .ستقمتين لعينتين م Tلعينة واحدة ، قانون  T) الوسط الحسابي ، االنحراف المعياري  ، قانون 
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 عرض ومناقشة النتائج  -6

جمعت البيانات كان  البد لنا من التعرف عمى ما تمتمكو العينة من دافعية التعمم  لذا تطمب  أنبعد 
(  6( بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لدى عينة البحث والجدول )  tذلك استخراج قيمة ) 

 يبين ذلك .

 (  6جدول )   

 اإلبداعيسط الحسابي والوسط الفرضي لمتفكير يبين العالقة بين الو 

 عدد الكمية
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

  T قيمة
 الجدولية المحسوبة الداللة

  66.22 666.22 61 الصيدلة
 
 
666 

 معنوي 6.66 6.01 60

 معنوي 6.60 6.66 62 66.66 666.23 62 األسنان طب

 معنوي 6.61 2.23 66 3.22 666.22 66 القانون

 معنوي 6.32 2.63 626 3.63 662.66 626  القرآنية الدراسات

 

 إنقيمة الوسط الحسابي لمعينة قد تدرج بين الكميات فنجد  إن( 6لنا من خالل الجدول ) بينحيث يت
وسط الفرضي مما يدلل عمى ( وىو أعمى من ال666.22كمية الصيدلة قد بمغ وسطيا الحسابي )

فنجد  األسنانأما بالنسبة لكمية طب  اإلبداعيامتالك الطالبات لمستوى مرتفع من ميارات التفكير 
أعمى من المستوى الفرضي مما يدلل  أيضا( وىو 666.23العينة قد حققت وسط حسابي بمغ ) إن

كمية القانون فقد  أماية الصيدلة وبدرجة أعمى من كم اإلبداعيعمى امتالكيا لمستوى مرتفع لمتفكير 
 إنمقاربة لموسط الفرضي مما يدلل عمى  أيضا( وىي 666.22حققت العينة وسط حسابي بمغ )

فقد بمغ الوسط  القرآنيةكمية الدراسات  أما،  اإلبداعيالعينة تمتمك مستوى متوسط من التفكير 
ما يبين امتالك العينة لمستوى مقارب لموسط الفرضي م أيضا( وىو 662.66الحسابي لمطالبات ) 
 . اإلبداعيمتوسط من التفكير 

متغير دافعية التعمم فقد تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفرضي وكما  أما
 ( . 6في الجدول )
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 ( 6جدول ) 

 يبين العالقة بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمتغير دافعية التعمم

 عدد الكمية
 ينةالع

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

  T قيمة
 الجدولية المحسوبة الداللة

  3.66 666.66 61 الصيدلة
 

666 

 معنوي 6.66 2.20 60

 معنوي 6.60 6.23 62 3.22 662.22 62 األسنان طب

 معنوي 6.61 6.26 66 3.10 661.62 66 القانون

 الدراسات
 رآنيةالق

 معنوي 6.32 2.66 626 3.16 662.66 626

( وىي قيمة 666.66كمية الصيدلة قد بمغ وسطيا الحسابي ) إن( 6نالحظ من خالل الجدول )  
أعمى من الوسط الفرضي وىذا يبين امتالك العينة لمستوى مرتفع من دافعية التعمم أما كمية طب 

العينة  إنأعمى من الوسط الفرضي مما يبين ( وىو 662.22فقد بمغ وسطيا الحسابي ) األسنان
كمية القانون فقد حققت طالباتيا وسط حسابي بمغ  أمالدييا مستوى مرتفع من دافعية التعمم 

( وىو مقارب من الوسط الفرضي مما يدل عمى امتالك الطالبات لمستوى متوسط من 661.62)
( وىي قيمة مقاربة من 662.66ا الحسابي )فقد بمغ وسطي القرآنيةدافعية التعمم أما كمية الدراسات 

 الوسط الفرضي مما يدلل عمى امتالك العينة لمستوى متوسط من دافعية التعمم

ـــــــــر  وألجـــــــــل  ـــــــــي مســـــــــتوى التفكي ـــــــــروق ف ـــــــــة الف ـــــــــداعيمعرف ـــــــــر التخصـــــــــص اإلب ـــــــــي ضـــــــــوء متغي  ف
ـــد لنـــا مـــن  إنســـاني –)عممـــي   قيمـــة ) ت( المحســـوبة بـــين االختصاصـــين العممـــي  إيجـــاد( كـــان الب
 ( . 2وكما في الجدول ) اإلنسانيو 

 ( 2جدول ) 

 في ضوء متغير االختصاص اإلبداعييبين معنوية الفروق في مستوى التفكير  

 الوسط المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 ت قيمة
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 6.30 2.26 66.66 666.66 عممي

 3.22 662.23 إنساني
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في ضوء االختصاص  اإلبداعي( معنوية الفروق في مستوى التفكير 2لنا من الجدول ) بينحيث يت
( ولصالح االختصاص العممي وذلك لطبيعة الدراسة وما تممية عمى الطالبة من اإلنساني)العممي، 

الممارسات المختمفة والتي تتمثل بالمجال العممي الذي يمارسو الجانب العممي والذي يقوي من 
معمومات الطالبة . ثم تم بعد ذلك استخراج الفروق في مستوى دافعية التعمم في ضوء متغير  رصانة

قيمة ) ت( المحسوبة بين االختصاصين  إيجاد( وذلك من خالل  إنساني –التخصص )عممي 
 ( . 2وكما في الجدول ) واإلنسانيالعممي 

 ( 2جدول ) 

 ضوء متغير االختصاص يبين معنوية الفروق في مستوى دافعية التعمم في 

 الوسط المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ت قيمة
 المحسوبة

 ت قيمة
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 6.30 3.20 66.62 662.23 عممي

 3.12 662.66 إنساني

( معنوية الفروق في مستوى دافعية التعمم في  2ويتبين لنا من خالل مالحظة الجدول ) 
العالقة معنوية بين المتغيرين ولصالح االختصاص  إن( حيث نجد اإلنساني، االختصاص ) العممي

العممي وذلك الن طبيعة الطالبات في االختصاص العممي يكون لديين مستوى أكثر في االنجاز 
 كثيرة ومنيا المستوى العممي . وألسبابالدراسي 

عينة البحث فقد تم التعرف عمييا  ودافعية التعمم لدى اإلبداعيفيما يخص العالقة بين التفكير  أما
 ( يبين ذلك . 0اختبار بيرسون بين المتغيرين والجدول )  إيجادمن خالل 

 (  0جدول ) 

 يبين العالقة بين متغيري البحث 

 معامل المتغيرات ت
 االرتباط

 ت قيمة الحرية درجة
 المحسوبة

 ت قيمة
 الجدولية

 االرتباط نوع

 معنوي 6.30 6.62 662 6.612 اإلبداعي التفكير 6

 التعمم دافعية 6

 



  2102            2العـدد            7ية            اجمللـدجملة علوم الرتبية الرياض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 02 

 662درجة الحرية =  -
  6.30قيمة ت الجدولية =  -

  6.62مستوى الداللة =  -

االرتباط بين متغيري البحث ىو ارتباط معنوي أي ىو ارتباط موجب  إن(  0يتبين لنا من الجدول ) 
عممية استذكار الطالبة وىذا يعود لعوامل عديدة عمى الرغم من اختالف اختصاص الطمبات ولكن 

لممعمومات وعممية االحتفاظ بالمعمومات يتم اعتمادا عمى ما تمتمكو من معمومات خالل فترة الدراسة 
طبيعة الكمية والمواد الدراسية ليا دور كبير في عممية استذكار الطالبة لممعمومات وبالتالي  إنكما 

الطالبة نحو االنجاز الجيد وتوفير  توجيوير في دور كب لألىل إنتحقيق االنجاز الدراسي الجديد كما 
العائمة المثقفة والمحافظة تؤثر بشكل كبير في تحصيل  إنالظروف المناسبة لتحقيق ذلك حيث 

الطالبة الدراسي وفي نواحي كثيرة تتعمق في حياتيا الجامعية وزيادة الدافعية نحو التفوق االلتزام 
 بالتوجييات األسرية .

 ت االستنتاجا -2

 اإلبداعيالصيدلة ( لمستوى مرتفع من التفكير و  األسنانامتالك طالبات كميتي ) طب  -6
 ودافعية التعمم.

 اإلبداعي( لمستوى متوسط التفكير  القرآنيةامتالك طالبات كميتي ) القانون والدراسات  -6
 ودافعية التعمم .

 ختصاصين ودافعية التعمم بين اال اإلبداعيوجود فروق معنوية في التفكير  -6

 ( ولصالح االختصاص العممي  . واإلنساني) العممي     

 ودافعية التعمم ألفراد عينة البحث . اإلبداعيوجود عالقة طردية بين التفكير  -2
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 المصادر 

 .  6322 .، عمان، دار الفرقانعمم النفس التربويعبد المجيد نشواتي .  -
بدافعية التعمم لدى طمبة المرحمة  قتووعالنورجان عادل . ميارات التعمم واالستذكار  -

 . 6662المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 

، القاىرة ، مركز الكتاب  6، ط المعامالت العممية بين النظرية والتطبيقمصطفى باىي .  -
 .  6333لمنشر ، 

، مجمة المعمم/ الطالبلتعميم، . الدافعية: العامل الميمل في تصميم ا الحيمة محمد محمود -
 . 6333(، األردن ، 6العدد )

،  اإلعداديةبالمكانة االجتماعية لدى طمبة المرحمة  وعالقتو اإلبداعييسرى حسن . التفكير  -
 . 6662رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية تربية بنات ، 

 
 (6ممحق)

 السادة الخبراء أسماء 
 كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس      أ.د.محمد جاسم الياسري     -6
 كمية التربية لمعوم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس .               ألطريحيأ.د. فاىم  -6
 الرياضي .أ.د. ياسين عموان                  كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس -6
 أ.د. حسين ربيع                  كمية التربية لمعموم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس التربوي  -2
 أ.م.د. حيدر عبد الرضا           كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي . -2
 
 

 


