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 -:ملخص البحث
ير  استهدف البحث الحالي التعرف على مستويات التفكير االختراعي لدى طلبة جامعة سامراء و تكريت ،والفروق ذات الداللة المعنوية في التفك

اما اداة البحث   ,( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعتين  450والتخصص( ، تكونت عينة البحث من )  ,الجنسالجامعة,  )  اتاالختراعي تبعا لمتغير 
تائي  قد قامت الباحثتان ببناء مقياس التفكير االختراعي ، وباستخدام الوسائل االحصائية ) مربع كآي ، ومعامل ارتباط بيرسون ، االختبار الف

 لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين( ، اظهرت النتائج االتي:
يوجد لدى طلبة الجامعتين سامراء وتكريت  تفكير اختراعي بدرجة جيدة، وهذا يعني وجود عوامل كثيرة ادت الى وجود التفكير االختراعي    -1

 في المجتمع العراقي عامة . 
هذا يدل على  اناث( ولصالح الذكور ، و –وجود فروق ذات داللة معنوية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير الجنس )ذكور   -2

 ان الذكور اكثر تفكيرا اختراعيًا من زميالتهم االناث. 
انساني( ، ولصالح التخصص –وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير التخصص )علمي    -3

 من طلبة التخصص االنساني.العلمي، وهذا يدل على ان طلبة التخصص العلمي هم االكثر تفكيرًا اختراعيًا من اقرانهم 
وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير الجامعة ولصالح  جامعة تكريت وترى الباحثتان ان   -4

 طلبة جامعة تكريت لديهم مستوى تفكير اختراعي متفوق على جامعة سامراء.
A comparative study in inventive thinking among students of the universities of Tikrit and Samarra 

Abstract 

The current research aims to identify the levels of inventive thinking among students of the University of 

Samarra and Tikrit, and the significant differences of moral in inventive thinking according to the variables 

(university, gender, and specialization), the research sample consisted of (450) students from both 

universities, as for the research tool was established. The two researchers built the inventive thinking scale, 

and using statistical means (complete-square, the Pearson correlation coefficient, the Test for one sample and 

two independent samples), the following results were shown: 

1- The students of the two universities of Samarra and Tikrit have inventive thinking with a good degree, 

and this means that there are many factors that have led to the existence of inventive thinking in Iraqi society 

in general. 

2- The presence of significant differences in the degrees of the research sample of students according to the 

gender variable (males - females) and in favor of males, and this indicates that males are more inventive than 

their female colleagues. 

3- The presence of statistically significant differences in the degrees of the research sample of students 

according to the variable of specialization (scientific - human), and in favor of the scientific specialization, 

and this indicates that students of the scientific specialization are the most inventive thinkers of their peers 

among the students of the human specialization. 

 4-There are statistically significant differences in the degrees of the research sample of students according 

to the variable of the university and in favor of the University Tikrit. 

 املبحث األول )التعريف بالبحث(

  مشكلة البحث -أواًل:
 على الرغم من أن دراسات التفكير بشكل عام قد اتحلت مجااًل واسع في مجال الدراسات التربوية  

كافيًا من الدراسات والبحوث ،السيما  في مجتمعنا    قدراً (  لم ينل  (Inventive Thinkingوالنفسية، أال أن التفكير أال التفكير االختراعي  
ير االختراعي والذي يمثل أضافه إلى نظريات التفكير ، يستدعي تساؤاًل رئيسيًا يمكن ان يمثل االكاديمي ، وحداثة البحث في موضوع التفك

صلب مشكلة البحث الحالي عن ماهية التفكير االختراعي وكيفية طرحه في مجال البحث العلمي وأثبات وجودة نأخذ أنواع التفكير اذا أن  
العديد من    نجد  اننالقليلة عن إمكانيات وقدرات الطلبة في مثل هذا النوع في التفكير .فأالمشكلة األساسية في البحث الحالي تحدد بمعرفتنا  

التفكير السليمة في    ال يحسنون التفكير ليس النهم يفتقرون إلى الذكاء أو تنقصهم القدرة العقلية وإنما كونهم  لم يتعلموا مهاراتالجامحة  الطلبة  
ل ما  ظ(وهذه المشكلة تستحق الدراسة في  245:ص 2009)الكبيسي،  التدريب االزم لهم .ال  يد والصحيح و كيفية التفكير ولم ينالوا التوجيه الج

، وهذا   يعيشه مجتمعنا من تقلبات الحياة المختلفة  ، في ضل اعتماده التام على ما تنجره البلدان العالمية من إنجازات علمية واختراعات تقنية
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وثقافيًا واجتماعيًا يفرض تحديًا علميًا واجتماعيًا ويفرض المزيد من البحوث والدراسات في هذا النوع من التفكير .وهذا يفرض علينا تحديًا علميًا  
ت مشكلة البحث من عدم وجود دارسات تبحث الفرق بين طلبة الجامعة فضاًل عن التساؤالت حول ما يمتلكه طلبة جامعة تكريت  ئ،وقد جا

 وسامراء للتفكير االختراعي وما هي مقومات هذا التفكير ومستلزماته وكيف يمكن للجامعة أن تنمي التفكير االختراعي لطلبتها.
  (Research Importance )-أهمية البحث:  -انيًا:ث

لمختلفة  تعد الجامعة مؤسسة تربوية علمية ذات مستوى رفيع ترتكز مهامها األساسية في أعداد األفراد المؤهلين لتبوء مراكز قيادة في المجاالت ا
مي والتكنلوجي في المجتمع الموجودة فيه  وخدمته من خالل  في المجتمع ، وأعداد البحوث األساسية والتطبيقية التي تتطلبها عملية التقدم العل

دي  صتحسن من خالل قيادتها للنهضة العلمية وتوسيع أفاق المعرفة ونشرها والتيأنشطة علمية متعددة ومختلفة لتكون على اتصال مستمر به 
ة التحديات األنية بل يمتد إلى التنبؤ بتلك التحديات دورها ال يقتصر  على مراجعفالمشكالت التي تواجه المجتمع ووضع الحلول الناجحة لها 

اليها   للتصدي  الالزمة  واإلجراءات  الخطوات  تنا   16:1991)جريو  المستقبلية ووضع  مؤسسا  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  الرغم من  (.على 
وطرائقها ماتزال قاصرة نسبيًا عن تنمية أساليب التفكير  مجها وأنشطتها   اا الجامعة ما طرأ عليها من تحوالت كمية وكيفية فان بر نهالتعليمية  وم

مجها وأساليب التعلم تركز على تلقين الحقائق والمعلومات للطلبة ، وظل المتعلم يمثل الدور السلبي في العملية  السلميه لدى طلبتها ،وماتزال بر 
له دون نقد وبحث في اغلب األحيان ، وهذه الحالة  بتقي ردد ما يطرح علية و التعليمية مكتفيًا بتلقي المادة الدراسية المحدودة في المنهج المقرر وي

ينمي المنهج العلمي في تفكير الطلبة وينمي  أساليبهم في التعلم    ان  تسري على مراحل التعليم المختلفة وحتى التعليم الجامعي الذي يفترض به
للفكر والتفكير من األهمية القصوى واالعتبار البالغ، فقد وجه هللا سبحانه وتعالى   مال(و 32:1998)داود،    .وفقًا لمتطلبات العصر الحضارية

وقولة تعالى  (21)الحشر: اآلية     ( .خطاباته للعقول كما جاء في القران الكريم في قوله تعالى ))َوِتْلَك األْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرون (
َر َلكُ  ِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن (( . :)) َوَسخَّ َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ۚ ِإنَّ ِفي ذََٰ ( وبذألك التفكير عملية  13)الجاثية:اآلية    ْم َما ِفي السَّ

يها ،وبقدر ما تقدمه هذه األمم  ة لحياة األنسان وقد أصبحت ونهضة األمم تقاس بعدد ما تملك من علماء وعقول مخترعيها ومبدعلح ضرورية م
من إنجازات علميه على المستويات كلها وما تحقق من إبداعات واختراعات واكتشافات ،وسينعكس التفوق في هذا اإلمر على مضمون التعلم  

بهدف إعادة تنظيم    ومهارات  والتعليم ، والتفكير عملية عقلية ينمو فيها المتعلم ويتطور عبر التفاعل الذهني بينه وبين ما يكتسبه من خبرات
عناصر المواقف التعليمية المتشكلة بأسلوب او طريقة مختلفة ومتنوعة تقدم فرصة ادراك العالقات أو القدرة على حل المشكالت ،وتتضمن 

ويشير   (231:  2016الزكري،  )   .  واالختراع  عملية التفكير أجراء عدة عمليات عقلية ومعرفية مثل: االنتباه واإلدراك والتذكر والتقصي واألبداع
( الى ان طبيعة هذا العصر الذي نعيشه األن يحتاج بشدة إلى مفكرين غير تقليديين ،بل    (commons and Richardsكومنز وريتشارد  

فراد الذين يعملون مفكرين متميزين بمهارات ومستويات عليا من التفكير تتالءم مع طبيعة هذا العصر ، ألنه يعد عصر االختراع واألبداع وان األ
  باالختراعات (ومن اهتمام ، 45:1995في مراحل التفكير العليا يقومون بأداء المهام   باستخدام المهارات المتزايدة القدرات.)كومنز وريتشارد ،

ي التقدم الحضاري ختراعات العلمية في تقدم األنسان المعاصر وفالذلك الى أهمية ا  يرجعالمخترعين اصبح ضرورة في العصر الحديث وقد  
 ، كونه األداة الرئيسية للفرد في مواجهة المشكالت الحياتية المتنوعة وتحديات المستقبل معًا، وان تنمية التفكير االختراعي أصبحت من الراهن

ال التربوية والمجتمعية وان تدريب طلبة الجامعة على تنوع مستوياتهم  م من األهداف األساسية لمية وتنمية اختراعاتهم وإبداعاتهيعتاألهداف 
                                                                                 ( 60:   2004)المعموري،  للمؤسسات التعليمية والسيما في الدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا.

 Aims Of The Researchأهداف البحث   -ثالثًا:
 -يهدف البحث الحالي التعرف على :

 مستوى التفكير االختراعي لدى طلبة جامعة تكريت، وجامعة سامراء -1
 إناث(-جامعة تكريت وسامراء تبعاً  لمتغير الجنس )ذكور طلبة  الفورق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى التفكير االختراعي لدى-2
 أنساني( -جامعة تكريت وسامراء تبعاً  لمتغير التخصص )علمي  طلبة    الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى التفكير االختراعي لدى  -3
 .(تكريت -سامراء) الجامعةوسامراء تبعاً  لمتغير  جامعة تكريت طلبة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى التفكير االختراعي لدى -4

  Ampit Of The Research-حدود البحث :-رابعًا:
 إناث( والتخصص  -جامعة تكريت وسامراء من الجنسين)ذكور الحالي بطلبة  يتحدد البحث 

 ( 2021- 2020أنساني( الدراسة الصباحية /للعام) -)علمي
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 Assigning Of The Terms  -تحديد المصطلحات:-خامسًا:
 - (:  (Inventive Thinkingالتفكير االختراعي 

 - عرفة كل من :
 -(:Snyder,2008) 2008سنايدر  -
فال يمكن التوصل لتفكير المخترع  أال باستخدام األسلوب التكنلوجي  في التفكير، وحل المشكالت للوصل الى    للتفكير التكنولوجي  نتاج))

 (  (Snyder,2008:19اعات جديدة (( اختر 
 ( بانه:(Betrov2012 2012بيتروف  -

على األنماط الثابتة وتوسيع    التعرفالنظم، وكذألك    يردام قوانين تطو خ،واست  المعرفة))عبارة عن أنظمة التفكير والتفكير التطوري وفقًا لقوانين  
،والتفكير من خالل تحديد التناقضات وحلها ،واستخدام النماذج والخيال اإلبداعي في التفكير ، وبناء استخدام النماذج من اجل حل    نطاقها

 (  (Betrov2012:19المشكالت االختراعية (( 
 ( بانة :2016الزكري ) -

التفكير   واالستراتيجيات  المهارات  من  مجموعة  على  تعتمد  تفكيريه  حل   ياالعل))إجراءات  واستراتيجيات  اإلبداعي،  والتفكير  الناقد  كالتفكير 
 ( 303:   2016الزكري )  المشكالت ، بدء من اثارة الخيال وصواًل إلى االختراع 

   -التعريف النظري للباحثتان : -
 من أثارة الخيال وصواًل إلى اختراع جديد(( تبدأ))طريقة الوصول إلى فكرة قابلة للتطبيق 

 - التعريف اإلجرائي: -
البحث للمقياس الذي أعدته الباحثتان لهذا الغرض معبرا عنه بالدراجة الكلية التي حصل عليها المستجيب من  عينة  أفراد  باستجابات))يتمثل 

 خالل: أجابته على فقرات مقياس التفكير االختراعي(( 
 - :اإلطار النظري والدراسات السابقة:-الفصل الثاني 

بطابعة االجتماعي و بعمله المنظومة الذي يجعله   في البناء المعرفي الذي يمتلكه اإلنسان ويتميز  معرفية و وعنصرًا أساسيًا  التفكير عملية  
والتعلم والذاكرة   ٬والتصور  ٬مثل اإلدراك  ٬عمليات المعرفية األخرى البناء المؤلف منها :أي يؤثر و يتأثر بطبيعة اليتبادل التأثير مع العناصر  

ولكن يستدل علية    ٬التفكير عملية معرفية اذا يشير الجانب األول إلى ان  ٬ويمكن القول أن التفكير يشتمل على ثالثة أفكار أو جوانب رئيسية ٬
اما الجانب الثاني يشير إلى أن التفكير ٬ان يتسول عمليه بطريقة غير مباشرة  وينبغي    ٬من السلوك الظاهر اذا  يحدث داخليا في عقل اإلنسان

فيما يشير الجانب الثالث إلى أن التفكير موجه ويؤدي إلى السلوك     ٬عملية معرفية تشمل على مجموعة عمليات تحدث في عقل اإلنسان  
وقد أصبحت    ٬عملية معرفية ضرورية للفرد والمجتمع على حد سواء  (والتفكير 14:   2007  ٬)الغريري   أو موجه نحو الحل   ٬الذي يحل المشكلة

وبقدر ما تقدمه من إنجازات علمية وما تحقق من إبداعات واختراعات ٬مخترعيها ومبدعيها  نهضة األمم تقاس بعدد ما تملك من العلماء وعقول  
الموضوعات و    من حيث مستوى اإلدراك والعالقات القائمة بين  والتفكير أرقى مستويات التنظيم المعرفي    (  15:  2014  ٬واكتشافات  )الزكرى 

 األمور المختلفة وكيفية استعمال هذه العالقات في الموقف المعين لحل  
وهناك عالقات بين التفكير واالختراع فكلما زادت القدرة على التفكير العميق من حيث التحليل      (  485:  2009٬مشكلة معينة ) العبيدي  

المتشعب والقدرة على التركيز والتأمل      والقدرة العالية على اضافة التفاصيل واستنباط األفكار االصيلة والتمكن من التفكير  ٬والتركيب والتقييم  
زادت القدرة على واتقان  تعددت مهارة التفكير واستراتيجيات وأنشطته ونفذت بكفاءة عالية  ساؤل الذاتي: أي انه كلما  وتوجيه الذات والت  ٬والمراقبة

ؤدي  االختراع وإنتاج األفكار فاعتماد المخترع على آليات متنوعة و متعددة من مهارات التفكير واستراتيجياته التنوع في األنشطة وكل ذلك ي
اذن التفكير االختراعي هو نشاط عقلي معقد   (301:  2016  ٬) الزكرى      ًل المستوى من التفكير يطلق عليه التفكير االختراإلى نوع راِق وعا 

ممكنة التنفيذ ينتج ٬و تتنوع فيه المهارات وتعدد االستراتيجيات عند حل مشكلة الماء وهو حل المشكلة قائمة بطريقة اختراعية جديدة واصيله  
ومطويًا  على خطوة اختراعية وقاباًل  أداة .واالختراع يكون قاباًل للحصول على براءة اختراع متى ما كان يتصل بأنه جديدًا  عنها جهاز و  

وهو تفكير وفقا لقوانين المعرفة واستخدام قوانين تطوير النظم للتطبيق الصناعي وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة حديثة  
واستخدام النمذجة والخيال  التفكير على التعرف على األنماط الثابتة وتوسيع نطاقها والتفكير من خالل تحديد التناقضات وحلها  ويعمل هذا  
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للمشكالت   حل  أجل  من  النماذج  واستخدام  وبناء  التفكير  في  دروكر"  (نظرية  (  Etror, 2013اإلبداعي   Beter)(  2002بيتر 
Druker,2002)  ب اقتصادي أمريكي من أصل النمساوي وقد أجمع الكثير من المنظرين على انه األب الروحي لي  ))بيتر دروكر(( كات

( ويؤكد "بيتر دروكر" 1:2019٬)موسوعة ويكيبيديا اإللكترونية    االرادة وقد حدد بدقة مفهوم الشراكة من خالل تحليله لشركة جنرال موتورز
ة التي ترغب في أن تكون مخترعة و هؤالء يحملون أفكار وباإلمكان تنظيم الشخص  على استراتيجيات معينة يتبعها الشخص أو المؤسس

واالمر غير المتوقع هو الذي يحدث دوما )شلدز,  ٬والمؤسسات و تدريبهم ليصبحوا مخترعين.ويذكر أن اإلبداع يعني القدرة على تغيير كل شيء  
( فاإلبداع ال  Hillis  ,12:1999مما هو ليس مؤكد )زمن بعيد ومازالوا متأكدين   ويقول أن القريبين منا إلى التكنولوجيا كانوا منذ  (17:1998

آللة الكتابة يتعلق باألشياء بشكل مختلف ويؤكد على كالمه بان التاريخ يقدم لنا الكثير من األمثلة عن النتائج غير المتوقعة لإلبداع  فاالختراع ا
للمرة األولى في تاريخ البشرية اصبحا من الممكن الحصول على المعرفة بشكل  طاق الواسع  ادئ إلى انتشار معرفة القراءة والكتابه علئ ن

ومن الطرائف مباشر دون تدخل طرف ثالث والحاجة إلى تفسيراته فاآللة الطابعة اخترعه من أجل تجنب العمل المرهق بعد النسخ اليدوي  
ياة البشرية منها اختراع السيارة في مطلع القرن العشرين ادى إلى انتفاء الحاجة إلى  األخرى التي ادخل بها اإلبداع تغيرات غير متوقعة في ح

وقد ادئ اختراع الراديو إلى تجاوز الفروقات بين المناطق وقلل بشكل كبير الذهاب إلى مسرحيات الرقص والغناء الخيول والعربات بشكل كبير  
)فرنسيس,     البيت وقد أحدثت اختراع البطاريات والهواتف الذكية نقله نوعية في حياة البشرية  فالراديو جعلنا نستمع إلى الغناء ونحن جالسين في  

2003 :40 ) 
 الدراسات السابقة -املبحث الثالث:

 ي االختراعأوال: دراسات سابقة في التفكير 
هدفه     :االختراع في الهندسة في جامعة فلوريداالتفكير  حل المشكالت االختراعية مقدمة في حل مشكالت    Raviv:2002)دراسة رفيف)

لدى الطلبة من خالل المهارات التي يمكن أن تستخدم في تعليم العلوم والرياضيات الدراسة إلى تشجيع االختراع ومهارات التفكير االختراعي  
وقد عملت هذه الدراسة إلى تصميم منهج موحد  والهندسة والتكنولوجيا التي تسمح بإيجاد حلول عديدة خارج الصندوق خالل مدة زمنية قصيرة

لطلبة الجامعة يحتوي على العديد من األنشطة التي تتناول تحفيز الذهن. وتعليم مفاهيم جديدة في التفكير وتكون عينة الدراسة من طلبة 
ل الدراسية فضال عن قدرة الطالبة على إيجاد  بيئة االختراع في الفصو المسحي والتحليلي وأظهرت النتائج تطور  الجامعة وتم استخدام المنهج  
 اكثر من حل واحد للمشكلة. 

بين مستوى التفكير االختراعي لدئ طالب  مقارنة  الهدف من الدراسة  (.(Sahak & soh &Osman 2012دراسة ساهاك وشو وعثمان  
الباحث المنهج التجريبي والوصفي في هذه الدراسة أجرئ العلوم والفنون التخصصية للعلوم الفنون في المدارس الثانوية الوطنية و استخدم  

في كاالنتا بعد   جما شانطالبًا في المدارس الثانوية في منطقة  (    660الباحث اختبارا واستخدم استبانة لجمع المعلومات وتكونت عينه الدراسة)  
عالي المستوى والتنظيم الذاتي والفضول واالختراع هي أساس      أن التفكيرومعالجتها إحصائية أظهرت النتائج    العينةاستحصال البيانات من  

او الريف  ال يؤثر على المفاهيم المرتبطة نجاح طلبة الدراسات العلمية والفنون في هذه الدراسة وإن مكان دراسة الطلبة  سواء كان في المدينة  
إذا أثبتت الدراسة أن  هذا يعني أن مستوى التفكير االختراعي ال يقتصر تطوره إلى الطلبة الموجودين في المدينة فحسب  بالتفكير االختراعي و 

 االختراعي لديهم.من حيث التفكير الطلبة في المناطق الريفية لديهم القدرة على التنافس مع طلبة المدارس في المنطقة الحضرية  
 حثالفصل الثاني: إجراءات الب

يتضمن هذا الفصل عرًضا لإلجراءات التي تمت لتحقيق أهداف البحث وتحديد مجتمع البحث واختيار عينة ممثلة له ، وبناء مقياس يتسم     
 -بالصدق والثبات والموضوعية ، فضاًل عن تحديد الوسائل اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة البيانات وتحليلها :

( أقسام من كلية التربية لجامعتي تكريت وسامراء،  6شمل مجتمع البحث الحالي )    (:Population of Research)  مجتمع البحث    -أوال":
( طالبًا وطالبة ، موزعين على أقسام التربية  لجامعتي تكريت وسامراء ، 5881)    ( ، وقد بلغ مجتمع البحث2021/  2020للعام الدراسي )

( طالبة لكلتا الجامعتين ، 2391(  طالبا" و)3490مياء ، ، اللغة العربية  ، الجغرافية ، التاريخ ( ، بواقع )وهي )علوم الحياة، الفيزياء ، الكي
 ( يبين ذلك. 1والجدول )
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 (التخصص ،الجنس، ،القسم الجامعة) حسب موزع البحث مجتمع( 1) الجدول

(  450: تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة الجامعتين، حيث بلغ عدد افراد العينة )  (Sample Of Research)  *عينة البحثأ.  ثانيا":
 ( ، وتم توزيعها حسب الجامعة والقسم والجنس والتخصص، من مجتمع البحث وكما في الجدول أدناه يبين ذلك.  %8طالبًا وطالبة بنسبة )

( طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية من  200تألفت عينه التطبيق النهائي من ) : عينة التطبيق النهائي -ب       
( طالبا وطالبة من التخصص اإلنساني  100( طالبا وطالبة من التخصص العلمي و)100المجتمع األصلي بواقع )

 .  ( يوضح ذلك3والجدول )
 الجامعة ،القسم ، الجنس ، التخصص( ( عينة التطبيق النهائي تبعا" لمتغيرات )3جدول ) 

الحياة  علوم  

 فيزياء

 كيمياء 

العربية  اللغة  

 جغرافية 

 التاريخ 

الحياة  علوم  

 فيزياء

 كيمياء 

العربية  اللغة  

 جغرافية 

 التاريخ 

الحياة  علوم  

 فيزياء

 كيمياء 

العربية  اللغة  

 جغرافية 

 التاريخ 
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 لقياس متغير التفكير االختراعي ، تم االطالع على مجموعة من الدراسات والمقاييس ذات العالقة بالمتغير ، مثل :    -ثالثًا : أداة البحث *:
 (.  2002دراسة )رفيف، -
 (. 2012دراسة )ساهاك شو وعثمان ،  -

ولكون طلبة جامعتي ساااااااامراء تكريت لم تجرى عليهم مثل هذه الدراساااااااة من قبل ، تم بناء مقياس التفكير   ، ولمحدودية المقاييس التي ُبنيت ،
 االختراعي لتتوفر فيه شروط المقاييس العلمية من صدق وثبات وموضوعية ، وفيما يأتي عرض تفصيلي لبناء هذا المقياس :

بعااد تحااديااد التعريف النظري واإلجرائي للتفكير االختراعي ، فقااد ارتااأت الباااحثتااان بناااء مقياااس   اعدداد فقرات مييددال التفكير االختراعي:  -
( باادائاال هي ) تنطبق علَي دائمااًا،  تنطبق علَي 5( فقرة ، ولكاال فقرة )30، فقااد تم اعااداد فقرات المقياااس  وكاااناات بواقع )  االختراعي  للتفكير

)*( تم الحصاااااااول على هذه المعلومات من وحدات التساااااااجيل في كليات  درًا، ال تنطبق علَي ابدًا (.علَي نا  غالبًا، تنطبق علَي أحيانًا، تنطبق
 .2020/2021جامعة تكريت وسامراء  للعام الدراسي 

( فقرة وبدائلها وتعليماتها ، تم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء  30بعد تحديد فقرات المقياس الاا )الصدق الظاهري للمييال:    -
والمحكمين من ذوي االختصاص في قسم العلوم التربوية والنفسية ، لغرض استخراج الصدق الظاهري المتضمن وضوح الفقرات وفهمها ومدى 

االختراعي ، وبعد جمع آراء الخبراء والمحكمين وتحليلها باستخدام مربع كآي لمعرفة داللة الفروق بين آراء المحكمين   صالحيتها لقياس التفكير
( ، اظهرت النتائج ان جميع الخبراء اتفقوا على  صالحية جميع 0,0 5يث صالحية الفقرات او عدم صالحيتها ، عند مستوى داللة  ) من ح

 ( يبين ذلك: 4( ، والجدول )84,3( ، وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة ) 10فقرات المقياس ، وان قيمة مربع كآي المحسوبة )
 في صالحية فقرات مقياس التفكير االختراعي ( آراء المحكمين4جدول )

 مستوى الداللة  قيمة كآي   غير الموافقون  الموافقون  ارقام الفقرات 
  الجدولية  المحسوبة  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  30____ 1

 3.84 10 - - ٪100  10 دالة   

، وتم اعداد مفتاح تصحيح للمقياس بحيث تحصل االجابات   صياغة فقرات المقياس بالصيغة االيجابية والسلبية  تمتصحيح المييال:   -
(  1،  2،  3،  4،  5على ) ) تنطبق علَي دائمًا،  تنطبق علَي غالبًا، تنطبق علَي أحيانًا، تنطبق علَي نادرًا، ال تنطبق علَي ابدًا (.على البدائل  

(  30( درجة ، واقل درجة )150( بالنسبة للفقرات السلبية ، وبذلك حسبت اعلى درجة للمقياس )  1،2،3،4،5ة و )بالنسبة للفقرات االيجابي
 ( . 75وبمتوسط فرضي )، درجة 

االستطالعي: - في    التطبيق  المستغرق  الوقت  ولحساب  للمستجيب  بالنسبة  وبدائله  وفقراته  المقياس  تعليمات  مدى وضوح  من  للتحقق 
 االستجابة على المقياس ،

 ( يبين ذلك:5( طالبًا وطالبة ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية متساوية ، والجدول )40تم تطبيقه على ) 
 ( حسب)الجامعة، القسم ،التخصص، الجنس االختراعي ير( عينة التطبيق االستطالعي لمييال التفك5جدول)

 مجموع إناث  ذكور التخصص  األقسام ت 
 سامراء تكريت  سامراء

 
 تكريت 

 علوم الحياة 1 
 علمي  

7 8 5 5 25 
 الفيزياء 2
 الكيمياء 3
 اللغة العربية 4

 أنساني 
5 5 8 7 25 

5 
2 

 الجغرافية
6 
3 

 التاريخ
 50 12 13 13 12  المجموع
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 ( دقيقة . 20وقد تبين ان فقرات المقياس وتعليماته كانت واضحة ، وكان الوقت المستغرق لإلجابة )
التفكير االختراعي - ايبل )التحليل االحصائي لفقرات مييال  التحليل االحصائي هو Ebel,1972: يشير  الهدف من اجراء  الى ان   )

( ، لذا فان حساب  Ebel,1972: p.392االبقاء على فقرات المقياس المميزة والجيدة كي تستطيع ان تمثل الخاصية التي وضعت من اجلها) 
ن المستجيبين في الخاصية التي تقيسها الفقرة ،  القوة التمييزية للفقرات يقصد بها قدرة الفقرات على التمييز بين ذوي المستويات العليا والدنيا م

 -وألجل التحقق من صالحية فقرات مقياس التفكير االختراعي ، تم استخدام اسلوبين لتحليل الفقرات احصائيًا:
المتطرفتين:  -اواًل: المجموعتين  والم  -اسلوب  العليا  المجموعة  بين  التمييز  على  قدرتها  للفقرات  التمييزية  بالقوة  من  يقصد  الدنيا  جموعة 

المستجيبين الحاصلين على درجات مرتفعة  والمستجيبين الحاصلين على درجات منخفضة في الصفة التي تقيسها كل فقرة من فقرات المقياس 
(Meherens & Lehman, 1984:p.191:وألجل التحقق من ذلك تم االخذ بالخطوات االتية ، ) - 
 ( سابقًا، والمبينة في الجدول االتي : 1( طالبًا وطالبة من أقسام كلية التربية المذكورة في جدول )150اختيار عينة عشوائية بلغت ) -1

 ( عينة التحليل اإلحصائي لحساب تمييز الفقرات موزعة حسب )الجامعة ،القسم، التخصص، الجنس( 6جدول )

ادنى درجة حيث  -2 الى  تنازليًا من اعلى درجة  الدرجات  العينة ثم صححت االجابات ورتبت  افراد  المقياس بصورته األولية على  طبق 
 (. 30 - 150تراوحت درجات االستجابة على المقياس ما بين ) 

(  82غت استمارات درجات المجموعتين )(الدنيا من الدرجات لتمثل المجموعتين المتطرفتين ، وقد بل%27( العليا و)%27تم تحديد نسبة ) -3
( استمارة طالبًا وطالبة في المجموعة الدنيا ، وكانت الدرجات في المجموعة  41( استمارة طالبًا وطالبة للمجموعة العليا و)41استمارة ، بواقع )

 ( درجة . 30-  65( درجة ، وفي المجموعة الدنيا تتراوح ما بين )87 - 150العليا تتراوح ما بين)

( لعينتين مستقلتين بهدف اختبار الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا ولكل فقرة من فقرات المقياس T-testم تطبيق االختبار التائي )ت -4
ميزة  (، واظهرت النتائج ان جميع الفقرات م014,2، واعتمدت القيمة التائية مؤشرًا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية )

 ( يبن ذلك. 7(، والجدول ) 80( وبدرجة حرية ) 05,0عند مستوى داللة )

 ( القوة التمييزية لفقرات مييال التفكير االختراعي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين 7جدول)

الحياة  علوم  

 فيزياء

 كيمياء 

العربية  اللغة  

 جغرافية 

 التاريخ 

 ت االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  المجموعة الفقرات 
 9.802 0.49510 4.8293 41 عليا  1

   1.26057 2.7561 41 دنيا   
 2.853 0.52149 4.6829 41 عليا  2

   1.08538 4.1463 41 دنيا   

 8.514 0.50485 4.5366 41 عليا  3

   1.37796 2.5854 41 دنيا   

 7.004 0.84319 4.1951 41 عليا  4

   1.28689 2.5122 41 دنيا   

 10.058 0.53761 4.7561 41 عليا  5

   1.18836 2.7073 41 دنيا   

 7.487 0.53647 4.6341 41 عليا  6
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   1.44745 2.8293 41 دنيا   

 9.730 0.80244 4.6098 41 عليا  7

   1.14285 2.4878 41 دنيا   

 8.793 0.94804 4.4146 41 عليا  8

   1.17494 2.3415 41 دنيا   

 10.672 0.58643 4.6098 41 عليا  9

   1.16294 2.4390 41 دنيا   

 5.021 0.58643 4.6098 41 عليا  10

   1.70616 3.1951 41 دنيا   

 3.834 0.52499 4.7805 41 عليا  11

   1.05807 4.0732 41 دنيا   

 7.592 0.74080 4.5854 41 عليا  12

   1.28262 2.8293 41 دنيا   

 9.939 1.11585 4.1707 41 عليا  13

   0.94353 1.9024 41 دنيا   

 7.135 1.18322 4.0000 41 عليا  14

   1.13803 2.1707 41 دنيا   

 8.904 1.00304 4.5122 41 عليا  15

   1.19603 2.3415 41 دنيا   

 10.074 0.44857 4.7317 41 عليا  16

   1.30478 2.5610 41 دنيا   

 10.233 0.92328 4.5610 41 عليا  17

   1.07805 2.2927 41 دنيا   

 8.724 0.79863 4.6341 41 عليا  18

   1.16713 2.7073 41 دنيا   

 10.820 0.41906 4.7805 41 عليا  19

   1.19909 2.6341 41 دنيا   

 7.666 0.95125 4.4634 41 عليا  20

   1.44703 2.3902 41 دنيا   

 3.685 0.51086 4.8049 41 عليا  21

   0.83007 4.2439 41 دنيا   

 5.580 1.11749 4.4146 41 عليا  22

   1.36373 2.8780 41 دنيا   

 10.647 0.66626 4.6098 41 عليا  23

   1.13964 2.4146 41 دنيا   

 8.385 0.81000 4.5122 41 عليا  24

   1.08426 2.2195 41 دنيا   

 7.756 0.97718 4.4634 41 عليا  25

   1.20365 2.5854 41 دنيا   

 6.301 1.20618 4.4634 41 عليا  26

   1.44703 2.6098 41 دنيا   

 4.093 0.69317 4.6585 41 عليا  27

   1.44492 3.6341 41 دنيا   

 11.098 0.39970 4.8780 41 عليا  28

   1.15716 2.7561 41 دنيا   

 2.856 0.48890 4.7561 41 عليا  29

   1.07181 2.4146 41 دنيا   

 14.199 0.66991 4.4146 41 عليا  30

   0.92723 1.8780 41 دنيا   
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يعد اسلوب حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ، فكلما كان   -:عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية  -ثانيًا:
احصائيًا كانت الفقرة صادقة ، وتستخدم هذه الطريقة لحساب االتساق الداخلي  معامل االرتباط درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس موجبًا ودااًل  

( تعد الفقرة جيدة وقد تحتاج الى تحسين اذا حصلت على  Ebel,1972( ، ووفقًا لمعيار ايبل )  125:  2005الدليمي والمهداوي،  للمقياس)
( ، وعليه لم تستبعد اي فقرة من فقرات المقياس  Ebel,1972:401) (  0,  19( فأكثر وضعيفة اذا كان معامل ارتباطها اقل من ) 0,  30نسبة )

 ( الصدق البنائي )معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمييال التفكير االختراعي( 8جدول )( يبين ذلك:8، والجدول ) 

معامل  الفقرات  
 االرتباط 

معامل  الفقرات  
 االرتباط 

1 0.683 16 0.701 

2 0.333 17 0.665 

3 0.620 18 0.666 

4 0.545 19 0.734 

5 0.544 20 0.684 

6 0.611 21 0.259 

7 0.637 22 0.475 

8 0.613 23 0.684 

9 0.714 24 0.164 

10 0.488 25 0.550 

11 0.307 26 0.566 

12 0.570 27 0.335 

13 0.658 28 0.717 

14 0.601 29 0.220 

15 0.587 30 0.731 

 - الخصائص السيكومترية للمييال :  •

 -: تحققت الباحثتان من صدق المحتوى بنوعيه ، وكاالتي: اواًل: صدق المحتوى 

 : تم التحقق من خالل تحديد مفهوم االمن النفسي واعداد فقرات المقياس.الصدق المنطقي - أ

: يعد هذا النوع من الصدق من الخصائص المهمة في بناء االختبارات والمقاييس فهو من االجراءات المهمة ، كما انه  الصدق الظاهري -ب
الذي وضع   للغرض  مالئمته  ومدى  المقياس  تعليمات  ودقة  ومدى وضوحها  وكيفية صياغتها  المفردات  حيث  من  للمقياس  العام  المظهر 

تحقق من صدق المقياس من خالل عرض فقراته على مجموعة من الخبراء والمحكمين المختصين ( ، وقد تم ال94: 2008ألجله.)العزاوي ،
 (.1في قسم العلوم التربوية والنفسية ملحق)

: ُيعد شرط اساسي من شروط اداة البحث لما يوفره من اتساق في نتائج االختبار عند اعادة تطبيقه عدة مرات ،كما يعد صفة    ثانيًا: الثبات
( ، ولحساب معامل الثبات تم تطبيق مقياس التفكير االختراعي على عينة بلغت 131:  2000قريبًا لالتساق او االستقرار )عالم ،مرادفة ت

( عينة الثبات لمييال التفكير االختراعي حسب )الجامعة،  9جدول )( يبين ذلك:9( طالبًا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية ،والجدول )50)
 تخصص( القسم ، الجنس، ال

 مجموع إناث  ذكور  التخصص األقسام ت
 سامراء تكريت  سامراء 

 
 تكريت 

 علوم الحياة 1 
 علمي  

7 8 5 5 25 
 الفيزياء 2
 الكيمياء 3
 اللغة العربية 1

 أنساني 
5 5 8 7 25 

2 
2 

 الجغرافية
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3 
3 

 التاريخ
 50 12 13 13 12  المجموع 

 :االتية يقةطر الفي حساب ثبات المقياس على   مدَ وقد اعتُ 
(  50إليجاد معامل الثبات وفقًا لهذه الطريقة ُطبق المقياس على عينة عشوائية مكونة من )   (:Test–re-testطريقة إعادة االختبار )    -أ

( يومًا من التطبيق االول ، وتم حساب معامل  15مرور )بعد  ( ثم اُعيد التطبيق  9طالبًا وطالبة ، كما تمت االشارة اليه سابقًا في جدول ) 
وهو معامل ثبات جيد مما يشير الى ان    ( 0.82)ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق االول ودرجات التطبيق الثاني ، فبلغ معامل الثبات  

 (. 527:   1991فيركسون، فأكثر ) (0.70) اسبًا اذا بلغ المقياس له استقرار ثابت عبر الزمن ، اذ ان معامل الثبات يعد من 
اس بصيغته النهائية خالل  يمق ال  تم تطبيقوتحقيقًا ألهداف البحث  ،    لتفكير االختراعي  بعد االنتهاء من بناء مقياس    : التطبيق النهائي:  رابعاً 

 . من جامعتي تكريت وسامراء،  طالبًا وطالبة( 200( على عينة التطبيق النهائي البالغة )2020/ 11/ 30لغايةو  8/11)  فترة من
تم استخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائية سواء في إجراءات البحث أم في تحليل نتائجه ، علمًا انًه قد تمت خامسًا : الوسائل اإلحصائية :

 بة االلكترونية، وباالستعانة بالخبير االحصائي.( في معالجة البيانات إحصائيًا بالحاسspssاالستعانة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 .فقرات المقياسالمحكمين الموافقين وغير الموافقين على  اراء الخبراء و وقد استخدم للتعرف على الفروق بين ، مربع كاي   -1
 . الختراعيلمقياس التفكير اوقد استخدم إليجاد صدق البناء ، والثبات بطريقة إعادة االختبار ن، معامل ارتباط بيرسو  -2
( ، وقد استخدم للتعرف على داللة الفروق بين المتوسطات المتحققة للدرجات واألوساط الفرضية   T-Testاالختبار التائي لعينة واحدة)   -3

 االختراعي. لمقياس التفكير
مستقلتين) -4 لعينتين  التائي  بأسلوب  ،  (  T-Testاالختبار  التمييزية  القوة  الستخراج  استخدم  لموقد  المتطرفتين   التفكير  قياسالعينتين 

 .االختراعي
 عرض النتائج وتفسريها -الفصل الثالث :

(  0,0  5يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج البحث وتفسيرها في ضوء االهداف المحددة ومستوى الداللة المقبول الذي يكون بحدود )       
 على النحو اآلتي:فأقل ، ومقارنة نتائج هذا البحث مع نتائج وبحوث سابقة و 

 االختراعي لدى طلبة جامعتي تكريت وسامراء . الذي خصص للتعرف على مستوى التفكير اواًل : الهدف االول
 االختراعي ( االختبار التائي لعينة واحدة على مييال التفكير10جدول)

المتوسط  العدد 
 الحسابي 

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف  
 المعياري 

 الداللة  الييمة التائية
 الجدولية  المحسوبة

200 107.7550 90 16.28746 15.416 1.960 
(0.05()199) 

 يوجد فرق  
 دال 

( ان عينة البحث من طلبة جامعتين لديهم مستوى من التفكير االختراعي بدرجة جيدة،  حيث بلغت القيم التائية المحسوبة 10يتضح من جدول )
( ، بمعنى قدرة الطلبة على التحقق 199( ودرجة حرية )05,0( عند مستوى داللة )960,1القيمة التائية الجدولية ) ( وهي اعلى من  15.416)

من الشيء والعمل على تقويمه في ضوء معاير معينة وامتالكهم قدرة ذهنية تدفعهم للخروج عن المألوف من أساليب البحث والتحليل والبحث 
ه، ويمكن للبيئة تبقة وتوظيفها مع الموقف الجديده واعتمادهم على اليات متعددة من مهارة التفكير واستراتيجيا عن جديد واستعمال الخبرات السا

للتفكير واالنتاج وجاءت نتائج البحث الحال  البيئة مشجعة  التفكير وتقبل الحلول الغير المألوفة للمشكالت وتكون  ي  ان تنمي هذا النوع من 
( والتي اشارات نتائجها الى ان افراد العينة يتمتعون بمستوى تفكير اختراعي ،وتختلف مع نتيجة دراسة  2017)ملحم وسمارة ،متوافقة مع دراسة  
 ( وشارات ان افراد العينة حصلوا على مستوى منخفض من مهارات التفكير االختراعي.2010)عبدهللا ،وعثمان 

لتعرف على الفروق ذات الداللة المعنوية في التفكير االختراعي تبعا لمتغير الجنس )ذكور  الذي خصص ل  ثانيًا : اما بالنسبة للهدف الثاني :
 ( 11اناث( ، فقد كشفت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتين االتي، وكما مبين في جدول ) –

 ث( انا –( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين حسب متغير الجنس)ذكور 11جدول )
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 المتوسط العدد  الجنس 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 الداللة  الييمة التائية
 الجدولية  المحسوبة

 1.960 2.279 15.40368 110.4000 100 ذكور
(0.05()198) 

 يوجد فرق  
 17.36122 105.1100 100 إناث لصالح الذكور دال 

( وهي اعلى من القيمة التائية 2.279( ان نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتين ان القيمة التائية المحسوبة)11يتضح من جدول ) 
( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة معنوية في درجات عينة البحث من 198( وبدرجة حرية )05,0( عند مستوى )960,1الجدولية البالغة ) 

اناث( ولصالح الذكور وهذا يدل على ان الذكور اكثر تفكيرا اختراعيًا من زميالتهم االناث الن الذكور لديهم -الطلبة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور
التي    القدرة على خوض تجارب جديدة والخروج بأفكار ايجابية مبتكرة ونتيجة اختالف اساليب التربية التي تعتمد على تطبيق العادات والتقاليد

( في تفوق طلبة الذكور على اناث في بعض من  2010تقلل االختراع لدى االناث   ,وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة)عبدهللا ،وعثمان  
  ( اذ اشارت نتائجها الى انه لم يكن هناك فروق دالة2017مهارات التفكير االختراعي، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )ملحم، وسمارة  

 احصائية في مستوى التفكير االختراعي تبعًا الجنس. 
  – لمتغير التخصص)علمي  تبعاً في التفكير االختراعي  الذي خصص للتعرف على الفروق ذات الداللة المعنوية    ثالثًا : اما بالنسبة للهدف الثالث:

 (12وكما مبين في جدول ) التخصص االتي: انساني( ، فقد كشفت نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتين حسب متغير
 ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين حسب متغير التخصص 12جدول )

 المتوسط العدد  التخصص 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 الداللة  الييمة التائية
 الجدولية  المحسوبة

 1.960 3.317 15.47835 111.5800 100 علمي
(0.05()198) 

 يوجد فرق  
 17.09643 103.9300 100 إنساني لصالح العلمي دال 

(عند  960,1الجدولية البالغة )اعلى من القيمة التائية    وهي    (3.317( ان القيمة التائية المحسوبة بلغت)12يتضح من جدول )
( ، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير التخصص  198( وبدرجة حرية )05,0مستوى )
انساني( ، ولصالح التخصص العلمي، وهذا يدل على ان طلبة التخصص العلمي هم االكثر تفكيرًا اختراعيًا من اقرانهم من طلبة  –)علمي  

فر تقنيات للتعلم ويكون تفكيرهم ذات عمق في التعلم وان طلبة التخصص االنساني يكون تعلمهم بصورة سطحية التخصص االنساني وذلك لتو 
مع نتائج البحث   اغير متعمقة في التعلم ،ولم تجد الباحثتان دراسات سابقة في التفكير االختراعي تبعًا لمتغير التخصص الدراسي لموازنته

 الحالي. 
- الذي خصص للتعرف على الفروق ذات الداللة المعنوية للتفكير االختراعي تبعًا لمتغير الجامعة )تكريت  :رابعهدف الثالثًا : اما بالنسبة لل

 (  13سامراء ( كما مبين في الجدول ) 
 الجامعة لمتغير  تبعاً  الفروق  لداللة التائي االختبار (نتائج13جدول )

 المتوسط العدد  الجامعة
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 الداللة  الييمة التائية
 الجدولية  المحسوبة

 1.960 2.162 16.36106 110.2500 100 تكريت
(0.05()198) 

 يوجد فرق  
 16.28076 105.2600 100 سامراء  لصالح تكريت دال 

وهي اعلى من القيمة  (  2.162لعينتين مستقلتين متساويتين ان القيمة التائية المحسوبة )  (ان نتائج االختبار التائي13)ويتضح من جدول  
وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عينة   ( ، 198( وبدرجة حرية )05٬0(عند مستوى )960٬1التائية الجدولية البالغة ) 

تكريت( ولصالح  جامعة تكريت وترى الباحثتان ان طلبة جامعة تكريت لديهم مستوى تفكير   -الجامعة )سامراء البحث من الطلبة تبعًا لمتغير
واستخدام  اختراعي متفوق على جامعة سامراء وذلك بسبب توفر المستلزمات العلمية الحديثة وتوفر االجواء الدراسية والنفسية والمعيشية والبحثية  

اكثر تطورًا عنها من جامعة سامراء ولم تجد    القدرات لديهم واعداد طلبة في قاعات قليله   ةكيز المناهج على تنمياالساتذة واجهزة حديثة وتر 
 مع نتائج البحث الحالي.  االباحثتان دراسات سابقة في التفكير االختراعي تبعًا لمتغير الجامعة  لموازنته
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 الى االستنتاجات ، االتية :بعد عرض وتفسير النتائج توصلت الباحثتان   -االستنتاجات:
ان عيناة البحاث من طلباة الجاامعتين لديهم مسااااااااااااااتوى تفكير اختراعي بدرجة جيادة، وهذا يعني وجود عوامل كثيرة ادت الى وجود التفكير   .1

 االختراعي  في المجتمع العراقي عامة .

وهذا يدل على  اناث( ولصااااالح الذكور ، –س )ذكور  وجود فروق ذات داللة معنوية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير الجن .2
 .ان الذكور اكثر تفكيرا اختراعيًا من زميالتهم االناث

ولصالح التخصص انساني( ،  –وجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عينة البحث من الطلبة تبعًا لمتغير التخصص )علمي   .3
 .العلمي، وهذا يدل على ان طلبة التخصص العلمي هم االكثر تفكيرًا اختراعيًا من اقرانهم من طلبة التخصص االنساني

ولصالح  جامعة تكريت وترى الباحثتان ان  الجامعة    ة البحث من الطلبة تبعًا لمتغيروجود فروق ذات داللة احصائية في درجات عين .4
 .طلبة جامعة تكريت لديهم مستوى تفكير اختراعي متفوق على جامعة سامراء

 التوصيات 

 تحفيز الطالب على ممارسة مهارات  التفكير االختراعي عن طريق تفعيل مهارات التفكير االختراعي. .1
 عقد دورات تدريبيه وورش عمل لألساتذة الجامعين لتدريبهم على أساليب وطرق تنمية مهارات التفكير االختراعي لدى طلبة الجامعة.  .2
 العمل على  أعداد اختبارات متنوعة لقياس مهارات التفكير االختراعي لدى طلبة الجامعة.  .3

 المقترحات 
 (.مثل) الثقة بالنفس ،مستوى الطموح االكاديمي   خرى إجراء دراسة بين التفكير االختراعي ومتغيرات أ .1
 أجراء دراسات أخرى تتناول مستوى التفكير االختراعي على طالب كليات أخرى. .2
 .  دراسة للمقارنة للكشف على مدى فعالية الطرق واالستراتيجيات المتعددة لتنمية مهرات التفكير االختراعي .3

 املصادر 
انتقائه وسبل أعداده ،مجلة العلوم التربوية والنفسية –(:عضو هيئة التدريس الجامعي 1991حسن وهجرس ،مهدي صالح )  جريو ،داخل .1

 ،بغداد ،العراق .  19،العدد 
2. ( محمود  /عدنان  المهداوي  ناصر  عليوي  ،احسان  ،ط2005الدليمي  التعليمية  العملية  في  والتقويم  الدباغ  2(:القياس  احمد  مكتب   ،
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