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 :الممخص
التفكير التنسيقي لدى طمبة جامعة  ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى

تبعًا لمتغيري النوع الحصائية في التفكير التنسيقي ر, وداللة الفروؽ ااالنبا
لدى طمبة  التخصص )عممي, إنساني(, و إناث()ذكور, االجتماعي 

الجامعة, وقد اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي في بحثيما, قاـ الباحثاف 
( 044بتطبيؽ المقياس عمى عينتيف وىي عينة التحميؿ االحصائي بمغت )

طمبة  مف وطػالػبةً  ( طػالػباً 024طالب وطالبة والثانية عينة النتائج وبمغت )
ـ, وقد تـّ اختيار العينة 2422-2424الػدراسػي لػمػعاـجامعة األنبار 

وفؽ , قاـ الباحثاف ببناء مقياس لػ )التفكير التنسيقي( بطريقة عشوائية طبقية
تكوف مف مجاليف وىما )التفكير  الذي (Bartlett,2001بارتميت )نظرية 

, وكانت بدائؿ تصحيح ( فقرة22)التحميمي والتفكير التركيبي(, بواقع 
( لإلجابة التي تعبر عف سمة التفكير 2رات ثنائية بإعطاء درجة )الفق

التنسيقي واعطاء )صفر( لإلجابة التي ال تمثؿ السمة, وقد تحقؽ الباحثاف 
مف الخصائص السيكومترية لممقياس المتمثمة بالصدؽ والثبات اذ بمغ 

اخ ( وبطريقة الفا كرونب48,0معامؿ ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار )
الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية  افالباحث استعمؿ(, 48,2)
(SPSS) (Statistical Package for Social Science :ومنيا ,)

اؿ, ػ)مربع كاي, االختبار التائي لعينة واحدة,  معامؿ ارتباط بوينت بايسري
  ومعادلة الفاكرونباخ.
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Abstract: 

This study aims to identify the systemic thinking among 

students of the University of Anbar, the significance of 

the statistical differences in systemic thinking according 

to the gender variables (males, females), and the 

specialization (scientific, humanitarian) among 

university students. The researchers adopted a 

descriptive correlative approach in their research. The 

research sample consisted of (320) male and female 

students from the University of Anbar for the academic 

year 2020-2021. The sample was chosen randomly, 

stratified sample. The researchers built a scale (Systemic 

thinking) according to Bartlett’s theory (Bartlett, 2001), 

which consisted of two areas, with a rate of (52) items, 

and the alternatives for correcting items were binary by 

giving a score of (1) to the answer that expresses the 

characteristic of Systemic thinking and giving (zero) to 

the answer that does not represent the attribute, The 

researchers verified the psychometric properties of the 

scale, using the Statistical Package for Social Science 

(SPSS), including: (chi-square, t-test for one sample, 

Point-Baserial correlation coefficient, and the Cronbach 

Alpha equation. 

The results revealed the following: 

University students are characterized by a high level of 

systemic thinking. There is no statistically significant 

difference according to the gender variable (males, 

females) in the systemic thinking scale. There is a 

statistically significant difference according to the 

specialization variable (scientific, humanitarian) in the 

systemic thinking scale in favor of the scientific 

specialization 
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university students. 
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 :The  problem of the Research أواًل: مشكمة البحث
باألدوات التي  ة خاصةوطمبة الجامععامة يعد تعميـ التفكير وسيمة لتزويد الطمبة 

تساعدىـ عمى التفاعؿ مع المشكالت المحيطة وتقصي الحقائؽ واكتساب المفاىيـ 
مكانياتو وبنائيا  والتعميمات, ويساىـ أيضا في تكويف شخصية الطمبة واستثمار طاقاتو وا 

 التنسيقيالتفكير ُيعد و , في مجتمعو مساىما في تنميتو ىاماً بطريقة صحيحة ليكوف عنصرا 
بدا التربوييف االىتماـ بو لتحقيؽ االىداؼ التربوية لعممية التعمـ  تيبعاد التربوية الحد األأ

المعرفي الفعاؿ الذي يسمح لمفرد باستخداـ اقصى طاقاتو العقمية  والتعميـ, ولضماف التطور
 (.8,2442,,. )قطاميالنجاح والتكيؼ السميـ في مجاؿ التعمـ والحياة العامةؽ لتحقي

شباع إلأداة ميمة بوصفو خيرة بدأ التركيز عمى التفكير التنسيقي في اآلونة األ
لمتطورات السريعة في األنظمة العممية واالجتماعية والثقافية, والتعقد  حاجات الطمبة, ونظراً 

اإلنترنت وأنظمة التكنولوجيا و في دينامية الحصوؿ عمى المعرفة وتمخيص مكوناتيا عبر 
التفكير التنسيقي في معالجة  ميارات ريب الطمبة عمى استخداـتدبدأ التركيز عمى االتصاؿ, 

تمكنو مف و تساىـ في التعامؿ المنظـ مع معطيات البيئة مف حولو, ؛ ألنيا مشكالت الحياة
ي نمو خبراتو فتساىـ و مواجو المقتضيات الالزمة لمحياة في عصر العولمة والتكنولوجيا, 

مف ىنا جاءت فكرة استخداـ التفكير التنسيقي في و  بصورة متكاممة في جميع جوانب التعمـ,
مف الدخوؿ في الجوانب التفصيمية  النماذج واألنظمة كوحدة واحدة, تساعد عمى فيـ الكؿ بدالً 

والمكونات الجزئية, وفي تنمية قدرة الطالب عمى الرؤية المستقبمية الشاممة لموضوع ما دوف 
لإلبداع الذي يعد مف أىـ  التحميؿ والتركيب وصوالً أف يفقد جزئياتو, ومف ثـ تنمية قدرتو عمى 

 (.,, 2422)بيجات واخروف, مخرجات أي نظاـ تعميمي متكامؿ.
 (Commons & Richards,1995)وىذا ما أشار اليو كؿ مف "كومنز وريتشاردز"

بؿ مفكريف  ,الى أف طبيعة العصر الذي نعيشو تحتاج وبشدة الى مفكريف غير تقميدييف
السيما  ,يارات أو مستويات عميا مف التفكير تتالءـ مع طبيعة العصر االبتكاريةيتميزوف بم

قد افرزت مفاىيـ جديده معاصرة لمتفكير عمى سبيؿ المثاؿ:  ,وأف االتجاىات المعرفية الحديثة
التفكير التنسيقي والتفكير المزدوج فضاًل عف التفكير الحاذؽ والتفكير الجانبي والتفكير 
اليندسي وغيرىا مف انماط التفكير التي تيدؼ الى تغير األفكار والمفاىيـ والمدركات لتوليد 
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بيؽ في المجاالت التي تحتاج الى تفكير غير نمطي أو مفاىيـ ومدركات جديده قابمة لمتط
 (.2442,024,غير روتيني. )دي بونو

أف طمبة الجامعة يفتقروف إلى التفكير التنسيقي, وذلؾ بحكـ المناىج  افويرى الباحث
والطرائؽ التقميدية المستعممة في التدريس, والتي تعتمد بشكؿ أو بأخر عمى التمقيف والحفظ 

أكثر مف كونيا مناىج داعمة لمتفكير التنسيقي والخياؿ العممي, وىذا األمر واالستظيار, 
يجعؿ دور المؤسسات التعميمية أكثر حاجة لتنمية ميارات التفكير التنسيقي ودعـ المشاريع 

 التي ترسـ معالـ طريؽ االبداع والتحميؿ والتركيب.
متغيرات مف التنسيقي( التفكير الالبحث ) متغيرأف  افوفي ضوء ما تقدـ وجد الباحث

مثؿ يأصبح و ن؛ ألخاصة المرحمة الجامعيةطمبة مؤثرة في حياة الطمبة عامة و الفاعمة و ال
المتخصصيف في المجاالت تدريسيي الجامعة و واقعية وحقيقية يستشعرىا كثير مف  ةمشكم

سي وما يفرزه في المجاؿ التربوي والنف افعف عمؿ الباحث التربوية والتعميمية واإلرشادية, فضالً 
 ر ىذابوجود  مشكمة تتعمؽ بمتغي افمف مشكالت مختمفة داخؿ الجامعة فقد شعر الباحث

 .البحث
وبناء عمى ما تقدم فان مشكمة البحث تتمثل في محاولة االجابة عن التساؤل 

 :تياال 
 التفكير التنسيقي لدى طمبة الجامعة ؟مستوى ما  -
 والتخصص( ؟ –ىؿ توجد فروؽ ذو داللة احصائية تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي  -

 
 :The Significance of the Researchثانيًا: أىمية البحث  

 األني؛ أحدى الدعامات الرئيسة التي يرتكز عمييا تقدـ المجتمع ونموه ةالجامع ُتّعد
مختمؼ التخصصات الالزمة بعمى تطوير الموارد البشرية  مؤسسة عممية أكاديمية تعمؿ

 (. 02, 2424لمتطمبات التنمية الشاممة في المجتمع )أبو جادو ونوفؿ,
 اأداء طبيعي يقوـ بو باستمرار بوصفيو  فردعممية مستمرة مصاحبة لم التفكيربما أف و 

يا وتخزينيا مندمجة في نظيمتينطوي عمى استقباؿ المثيرات والخبرات ل وذىنياً  عقمياً  نشاطاً 
, فإف التفكير (244, 2442 نمط معيف لمتفكير. )بركات,و وفؽ يستخدمل المعرفي, ومخزون
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اصبح محط اىتماـ كثير مف الباحثيف والمختصيف وال سيما أنواع وانماط التفكير الجديدة التي 
 تركز عمى الرؤية اإلبداعية والمتناسقة والشاممة.

ىذا النمط  عف طريؽإذ يكوف الفرد  ,التفكيرأنواع مف نوعًا قي ويعد التفكير التنسي   
مف التفكير قادر عمى الرؤية المستقبمية الشاممة ألي موضوع مف دوف أف يفقد ىذا الموضوع 
جزئياتو, أي انتقاؿ الفرد مف التفكير بصورة محددة إلى التفكير الشامؿ الذي يجعمو ينظر إلى 

أف يتعامؿ معيا بعدىا موضوعات متباعدة فيراىا مشتركة في  العديد مف العناصر التي يمكف
ومف أىـ ميارات التفكير ذات المستوى  (.222 ,2440 ونشواف, ةالعديد مف الجوانب )عفان

الذىني العالي التي ال يمكف االستغناء لمعممية التعميمية التعَممية في تطويرىا لدى الطالب ىو 
مف انماط  التفكير الغني بالمفاىيـ والمنظـ تنظيمًا متماسكًا التفكير التنسيقي؛ لكونو نمطًا 

ويسعى دائمًا إلى االستكشاؼ باستمرار وىو مكافئ الندماج التفكير التحميمي مع التفكير 
فضاًل عف كونو تفكيرًا مرنًا وفير الموارد؛ ألنو يعرؼ أيف يبحث عف موارد المعرفة  ,التركيبي

ادر عمى أف يتحرؾ بحرية في استخداـ تمؾ الموارد بحيث تحقؽ ومرف في أنو ق ,التي يحتاجيا
فالتفكير التنسيقي يساعد الفرد عمى إعادة تحميؿ الموقؼ أقصى ما يمكف مف الفاعمية, 

وتركيب مكوناتو بمرونة, مع تعدد الطرؽ التي تتفؽ مع تحقيؽ األىداؼ والوصوؿ إلى 
 ينمي القدرة عمى التحميؿ والتركيب وصوالً و المطموب ضمف إطار منظـ اإلدارة عممية التفكير, 

 (.Mayer, 2000, 44) .عد مف أىـ مخرجات أي نظاـ تعميمي ناجحإلى اإلبداع الذي يُ 
د اكتساب الطمبة لميارات التفكير التنسيقي أحد المكونات الرئيسة التي تساعد عّ يُ 

ا لفيـ المعنى الكمي الطمبة عمى فيـ العالقات المتبادلة بيف األشياء بصورة أعمؽ تمييد
 .(Ackoff & Gharajedaghi, 1996: 16الكامف خمفيا, )

اكتساب  فّ إ  (Awater & Pitman, 2006, 275-277)اف مأوتر وبتى ير 
دراؾ ميارات التفكير التنسيقي يساعد عمى التعرؼ عمى أجزاء النسؽ المعقدة و  التفاعالت ا 

عالت الطمبة مف التعرؼ عمى السموؾ العاـ ىذه التفاإذ تمكف المكونة لمموقؼ أو المشكمة, 
 .في تحقيؽ العديد مف أىداؼ التربية العممية اً ىام اً متفكير التنسيقي دور ول النسؽ, موقؼ أومل

ميـ جدًا في الواقع والحياة التفكير التنسيقي أف ( Sterling,2004ستيرلينج ) رىوي 
 :تيةالنقاط اآلويمكف تمخيص أىميتو في  ,العممية
 .المشكالت والدمج بيف اتخاذ القرار واإلدارة أثناء حؿّ في تشجيع المشاركة  .2
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 ء.لمتعرؼ عمى األشياعمميا بالفروض والحدود التي يست جعؿ المتعمـ أكثر وعياً  .2
 .تحديد العالقات والتأثيرات المتعددة بيف األجزاء المكونة لممشكمة أو الموقؼ .0
المشكمة, والتحسيف المستمر والتأكيد  لحؿّ والعمؿ أو التصرؼ المبكر  تحميؿ المشكمة .0

 .الجودة الشاممة ىعم
ميارات التفكير  عماؿطمبة الجامعة عمى استعف طريؽ تحفيز تنمية التفوؽ واإلبداع  .2

الميارات الضرورية لمتعامؿ مع أنواع المعرفة المختمفة, التي  ىأحدبوصفيا التنسيقي 
 (.,0 ,2446 ,)شقير . تساعدىـ عمى تنمية القدرات اإلبداعية

عمى تصميـ وابتكار الحموؿ الفرد التفكير التنسيقي يساعد وبناًء عمى ما تقدـ فإف 
في  كيفما يكوف حجميا وتكوف نوعيتيا التي قد يتعرض ليا مستعصية الحؿّ لمشكالتو الالذكية 

 (.Arndt, 2006, 797). حياتو العممية واليومية
 Aims of the Research ثالثًا: أىداف البحث:

 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى : 
 .رالتفكير التنسيقي لدى طمبة جامعة االنبا .2
 تبعًا لمتغيري:الحصائية في التفكير التنسيقي داللة الفروؽ ا .2

 .)ذكور, إناث(النوع االجتماعي  . أ
 التخصص )العممي, اإلنساني(.  . ب

 Limitations of the Research رابعًا: حدود البحث:
 : باالتيالبحث الحالي  يتحدد

 .  االنبارلدى طمبة جامعة  فكير التنسيقيالت الحدود الموضوعية:  -
 نوعيفومف كال ال االنباريقتصر البحث عمى عينة مف طمبة جامعة  الحدود البشرية: -

  . بمراحميا واإلنسانية( )العممية التخصصات ذوي ومف( , االناث)الذكور
 . لجميع الكميات التابعة ليا االنبارامعة بة جالبحث عمى طم اقتصر الحدود المكانية: -
 . 2422-2424لعاـ الدراسي ا الحدود الزمانية: -

  Definition of the Terms : تحديد المصطمحات:خامساً 
 َعّرفو: (  Systemic Thinking) : التفكير التنسيقي



 للعلوم االنسانية جملة جامعة االنبار

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)0248 ) 
 

التي تؤدي باألفراد الى فيـ اجزاء الموقؼ  "القدرة (Bartlett, 2001ت ) يمتبار  -
محؿ االىتماـ , وتجزئتو الى مكوناتو االصغر بما يسمح بإجراء عمميات اخرى عمى 

ومف  ,ثـ اعادة التركيب  ,التنظيـ  ,الترتيب  ,التصنيؼ  ,ىذه االجزاء مثؿ التحميؿ
  ( .Bartlett, 7 ,2001) ثـ فيو يجمع بيف نمطي التفكير التحميمي والتركيبي". 

كونو  ؛(Bartlett ,2001)  بارتميت  تعريؼ اف: تبني الباحثالتعريف النظري  -
, وفي  التفكير التنسيقيأداة قياس  بناءفي و  ,التفكير التنسيقيفي و سيتبنى نظريت

 نتائج البحث. سيرتف
الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عند اإلجابة عمى المقياس :  التعريف اإلجرائي -

 . المعد ألغراض ىذا البحث
 : إطــار نظري

 التفكير التنسيقي:
 :(Bartleet,2001نظرية بارتميت )النظرية التي فسرت التفكير التنسيقي  -

يرى بارتميت أف  حيث (Bartleet,2001نظرية بارتميت )اعتمد الباحثاف عمى 
لمشكالت لحّؿ امف أجؿ الحصوؿ عمى رؤية منيجية قدرة عقمية التفكير التنسيقي عبارة عف 

يجمع بيف التفكير التحميمي الذي يمكننا مف فيـ أجزاء الموقؼ, تفكير والمواقؼ المعقدة, فيو 
إذ والتفكير التركيبي الذي يعطينا القدرة عمى فيـ الوظيفة الكمية لعمؿ تمؾ األجزاء مجتمعة, 

لوجود عالقات متشابكة  ؿ عف بقية األجزاء نظراً يصعب التعامؿ مع أي جزء مف النظاـ بمعز 
 .(Bartleet, 2001,7)فيما بينيـ

ف  حيث يميز بارتميت بيف ثالثة مصطمحات متشابية مف حيث التركيب المغوي, وا 
 وىي: ,كانت تعكس في رأيو معاف مختمفة

 : ((Systematic Thinkingالتفكير المنظم أواًل: 
التفكير نتعمد خاللو تنظيـ أفكارنا, بحيث ال نجعؿ  أنماطيشير إلى أي نمط مف 

 .أو مشتتاً  تناولنا لممشكالت عشوائياً 
 .((System Thinkingالتفكير النسقي ثانيًا: 
)كالتفكير في  ,نسؽ واحد محددعمى جزاء األاالىتماـ بالتفاعؿ القائـ بيف  الىيشير 

 .(بعضيا بعضاً  العالقات التي تربط بيف أجزاء أحد أجيزة الجسـ كالجياز اليضمي مثالً 
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 .(Systemic Thinking)التفكير التنسيقي ثالثًا: 
نساؽ المرتبطة بو كعالقة الجياز اليضمي العالقة النسؽ الواحد بباقي ايشير إلى 

ي ... إلخ(, أو عالقة مصنع معيف بباقي بباقي أجيزة الجسـ )الجياز الدوري, والتنفس
 .المصانع أو العالقات التي تربط بيف الطوائؼ المختمفة أو الدوؿ المختمفة وبعضيا بعضاً 

بعينو محدد عمى العالقات المكونة لنسؽ الذي يعتمد التفكير  ومما سبؽ يتضح لنا أف
نساؽ مف نسؽ بباقي االيربط أكثر الذي يعبر عنو بأنو تفكير نسقي, في حيف أف التفكير 

كونو عممية وتبيف األمثمة السابقة أف أىـ ما يميز التفكير التنسيقي , التنسيقيالتفكير يمثؿ 
 ,Bartellet). والجمع بينيما كيبيالتفكير التحميمي والتفكير التر عقمية تتكوف مف 

2002,11). 
والذي يميؿ اليو الباحثاف اف التفكير التنسيقي ىو مكوف مف )التفكير التحميمي 
والتفكير التركيبي( وما بيف ىذيف التفكيريف مف عممية التنظيـ, وكاّف التفكير التنسيقي يسير 
بخطوات تبدأ مف التحميؿ الى التنظيـ الى التركيب, فاف عممية التحميؿ والتركيب تعد مف 

ي تقوـ بيا الذاكرة قصيرة األمد, أما التركيب يندرج ضمف العمميات التي تقوـ بيا العمميات الت
( التي شبيت الموضوع بعممية جياز 2444الذاكرة بعيدة األمد, وىذا ما يمثمو رأي )دروزة, 

التمفاز, فعممية إحضار القطع الالزمة لو تسمى التحميؿ, ثـ ترتيبيا وتنظيميا في مجموعات 
, ثـ عممية جمع األجزاء وتركيبيا وفؽ نسؽ معيف تسمى التركيب. )دروزة, تسمى التنظيـ

2424 ,,2 .) 
أثناء في متبادؿ بيف التفكير التحميمي والتفكير التركيبي منظـ و  عتمادإّف وجود إ
 يجزءفإذا كاف التفكير التحميمي , يمكف اف يحدد مسار التفكير التنسيقي, مواجية أية مشكمة

معرفة االختالفات بيف المكونات المشكمة  عف طريؽاقؼ إلى أجزاء منفصمة األشياء أو المو 
 الداللة العامة لمموقؼ محؿ اىتمامنا أوفإف ىذه التجزئة قد تؤدي إلى فقدنا المعنى الكمي  ليا

البحث عما  عف طريؽوبالتالي نحتاج إلى التفكير التركيبي ليضفي معنى عمى ما تـ تجزئتو 
فإذا ركز  كيبي,لمعنى العاـ وراء ما ىو مجزأ, أي أننا نحتاج التفكير التر وتحديد ا ,ىو مشترؾ

عالقة  ىكؿ تفكيره لتحميؿ معطيات المسألة اليندسية دوف إلقاء نظرة كمية عم الطمبةأحد 
ذا حمؿ أحد القضا فإنو سوؼ يفشؿ في حؿّ  ,المعطيات ببعضيا بعضاً  أقواؿ  ةالمسألة, وا 
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ه األقواؿ ويستخمص الدالالت العامة والتوجيات المشتركة بيف الشيود دوف أف يربط بيف ىذ
 . إلى حكـ عادؿ لمقضيةو ال يمكنو التوصؿ فان ىذه الشيادات
تحميؿ الميمة أو المشكمة أو الموقؼ في ظؿ مراعاة ييدؼ إلى التفكير التنسيقي إف 

, دؼ بشكؿ متأفومراعاة ربط التحميؿ بيذا الي ,اليدؼ العاـ الذي تحمؿ مف أجمو المشكمة
مع التعامؿ مع  ,آخر القدرة عمى إدراؾ النسؽ المتكامؿ الذي تتحرؾ في ظمو األجزاء ىبمعن
, فيمارس يوتحميميا دوف التغافؿ عف كوف ىذه األجزاء يكمف وراءىا معنى كم األجزاءىذه 

ع وعمى ىذا يوصؼ المدير الذي يتاب ,التحميؿ عندئذ في ظؿ مراعاة المعنى الكمى األكبر
مرؤوسيو ألعماليـ داخؿ مختمؼ األقساـ في ظؿ مراعاتو األىداؼ  تفاصيؿ العمؿ وأداء كؿّ 

بأنو  األساسية لممؤسسة وبدوف أف تأخذه التفاصيؿ المتصمة بكؿ قسـ بعيدا عف ىذه األىداؼ
يفكر عمى نحو تنسيقي, أي أنو يحمؿ في ظؿ وجود ىدؼ مسبؽ لمتحميؿ وبالتالي فإف عممية 

فيي ببساطة عممية تحميؿ في ظؿ  مف التفكير التحميمي تنسيقي عممية أكثر تعقيداً التفكير ال
وال يجعؿ الموقؼ يفقد معناه نتيجة التجزئة والتفتيت التي  ,ىدؼ واضح بوجو عممية التحميؿ

 . يفرضيا التفكير التحميمي
شيء يعمؿ في  ويبني التفكير التنسيقي عمى أساس مسممة أساسية مفادىا أف كؿّ 

شيء  شيء يتفاعؿ مع كؿّ  كؿّ أف إي  ,نساؽنسؽ, وأف كؿ نسؽ في عالقة دينامية بباقي اال
شيء ال تستطيع أف نتعامؿ مع أجزاء الموقؼ  ونحف بصدد كؿّ  ,مما حولو يؤثر فيو ويتأثر بو

أف نتعامؿ مع كؿ عناصر الموقؼ ونعرؼ , و بؿ يجب أف نتعامؿ معيا بتناغـ ,بشكؿ مستقيـ
  منيا مع اآلخر. يؼ يتفاعؿ كؿّ ك

لخص ميزات التفكير التنسيقي مف خالؿ تحديد  (Bartellet, 2002)ف بارتميتإ
 تشمؿ اآلتي: ,أساسية بجوانالتفكير التحميمي والتفكير التركيبي مف عدة بيف الفروؽ 
التفكير التنسيقي يعطي صورة متكاممة ومتناسقة عف رؤيتنا التحميمية عندما يتـ  إفّ  (2

التركيبي , والتصور إلى تحديد طبيعة ىذه المكونات األشياء إلى مكوناتيا سعياً تقتيت 
 . توافؽ وتكامؿىذه المكونات بيمكننا مف فيـ كيؼ تعمؿ الذي 

التفكير التركيبي اكتشاؼ التفكير التنسيقي ييتـ بالجوانب التنظيمية التي يحاوؿ إف  (2
ة في محؿ االىتماـ عمى دلنسؽ أو المو األنماط المتكررة أو الموضوع الشائع عبر ا

 .نحو أعمؽ مما نجده في التفكير التحميمي
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إف التفكير التنسيقي يوظؼ الذاكرة )قصيرة األمد وطويمة األمد( في التعامؿ مع  (0
األشياء, فيجعؿ منيما عممية متناسقة وتكاممية, فيبدأ بالتحميؿ وتنظيـ المعمومات 

, وكالىما يكمؿ األخر في بناء أصعبكونو يبي ممارسة التفكير التركوينتقؿ الى 
 . التفكير التنسيقي

, وبشكؿ متناغـ القدرة عمى ممارسة التحميؿ والتركيب معاً  ونستنتج مما سبؽ إفّ 
ثالث خطوات  (Bartellet, 2002)بالتفكير التنسيقي, وفي ضوء ذلؾ حدد بارتميت ىتسم

 أساسية يمر بيا ىذا النمط مف التفكير:
حيث تتطمب تحديد عناصر النسؽ أو الموضوع  األولى تتمثل في التحميل:الخطوة 

محؿ التفكير وتحميمو  لوضع قائمة بالعناصر التي يتكوف منيا  والمكونات الفرعية التي 
 تشكمو.

وتتطمب تصنيؼ العناصر المتشابية في  او التنظيم: الخطوة الثانية ىي التصنيف
 لسائد بينيا.لمبحث عف النمط ا مجموعات تمييداً 

وتتطمب محاولة اكتشاؼ الجانب المشترؾ أو الموضوع  :الخطوة الثالثة ىي التركيب
 ,Bartellet) الشائع عبر كؿ مجموعة ووضع عنواف معبر عف مفردات كؿ مجموعة.

2002,15) 
إلى أف التفكير التنسيقي يمر بأربع  (Jenkins)وعمى نحو مشابو يشير جينكينز 

 ,Abdel Hamid). التحميؿ, والتركيب, والتنفيذ, والعممية ىي: متكاممة, خطوات
, كونو ينظر الى التفكير التنسيقي بأف لو جانبيف: جانب نظري يتمثؿ بالتحميؿ (2005,22

حتى يمكف وصفيا بشكؿ  بالتنفيذ ومتابعة العممية ومراقبة تقدمياوالتركيب, وجانب عممي يبدأ 
 نسيقي.متكامؿ انيا عممية عقمية لمتفكير الت

 تعود أصوؿ مفيـو التفكير التنسيقي الى عناصر ومستخمصات تقنيات التفكير األتية:
)توليد البدائؿ ادوارد دي بونوالدكتور  Lateral Thinkingاإلبداع والتفكير الجانبي  .2

 والتفكير كميارة والية لمعقؿ(.
)طريقة "السحابة الثالثة"  الياىو غولدراتالدكتور  Theory of Controlنظرية القيود  .2

 و القيد الفردي(.
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)أنماط في حموؿ جينرتش التشولرالدكتور  TRIZنظرية حؿ المشكمة االبتكارية  .0
 المشكالت(.

 تفكير المنطقي الدكتور جوزيؼ اوكونور) تفاعالت النظاـ(. .0
 . (Bartlett, 2001, 3))النمذجة العقمية(.  البرمجة المغوية العصبية .2

ما  ف كؿّ إأي (, جميع األشياء تكوف منسقة فّ )إعمى مبدأ يعتمد التفكير التنسيقي  إفّ 
إذا أردنا الحصوؿ عمى  موجود في الحياة يتفاعؿ مع )يتأثر ويؤثر( باألشياء التي حولنا, فمثالً 

 ,فيجب عمينا اف نغير النسؽ الذي يدعـ ذلؾ الموقؼ ,نتائج معينة ومختمفة في موقؼ ما
وبطريقة تمكننا مف الحصوؿ عمى نتائج مختمفة, بمعنى آخر عمينا أف نفكر  ويكوف أساسو
فميس مف الممكف التعامؿ مع أجزاء مف , والتعامؿ مع النسؽ بطريقة مختمفة ,بطريقة تنسيقية

األجزاء التي تكوف ذلؾ الموقؼ  يجب عمينا التعامؿ مع كؿّ ؿ ب ,الكؿّ منفصمة عف الموقؼ 
 .(Bartlett, 2001, 4) .ا مكونات وأجزاء ذلؾ الموقؼ مع بعضياوالطريقة التي تتفاعؿ بي
 .Literature Reviewة دراسات سابق

 دراسات تناولت التفكير التنسيقي:
لـ يجد الباحثاف دراسات سابقة وصفية تناولت التفكير التنسيقي لدى طمبة الجامعة, 

 ومنيا:لذا تـ استعراض بعض الدراسات التي طبقت عمى مراحؿ اخرى, 
 (.2011دراسة محمد ) .1

)فاعمية مدخل الدراسات المستقمة في تدريس العموم في تنمية بعض المفاىيم 
 العممية وميارات التفكير التنسيقي لدى التالميذ المتفوقين بالمرحمة اإلعدادية(

أجريت الدراسة في مصر, وىدفت إلى التعّرؼ عمى فاعمية مدخؿ الدراسات المستقمة 
عموـ في تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير التنسيقي لدى التالميذ في تدريس ال

ـّ اختيار نوع العينة )ذكور( فقط.  المتفوقيف بالصؼ األوؿ اإلعدادي, وت
( تمميٍذ متفوٍؽ 04تألفت عينة الدراسة مف )و , لتجريبيالمنيج ا ثةاعتمدت الباح

ـّ تطبيؽ تجربة البحث عمى بمدرستي )قنا اإلعدادية بنات ومدرسة سيدي عب دالرحيـ بقنا(, وت
ـّ اختيارىـ 2424 –2442العينة حسب الخطة الزمنية الموضوعة في العاـ الدراسي ) (, ت

اختبار ميارات التفكير  :مف األدوات البحثية منيا لدراسة عدداً عممت ااستباألسموب القصدي, 
عمى عدد مف األساليب اإلحصائية  ةالباحث تواعتمد التنسيقي واختبار المفاىيـ العممية,
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لعينتيف  (t-test): االختبار ومعالجة النتائج منيا عممةلمتحقؽ مف كفاءة األدوات المست
وقد أسفرت  لعينتيف مترابطتيف ومعامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير, (t-test)مستقمتيف واالختبار 

 عمى ما يأتي:  نتائج الدراسة
  بيف متوسطات درجات  4842 عند مستويوجود فروؽ ذات داللة إحصائية

الضابطة( في التطبيؽ البعدي في اختبار المفاىيـ العممية  - المجموعتيف )التجريبية
التركيب( لصالح المجموعة , التحميؿ, التطبيؽ, الفيـ, عند مستويات )التذكر

 التجريبية.
 بيف متوسطات درجات  4842 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي

الضابطة( في التطبيؽ البعدي في اختبار ميارات التفكير  - جموعتيف )التجريبيةالم
لصالح المجموعة التجريبية, مما يدؿ عمى فاعميو مدخؿ الدراسات المستقمة  التنسيقي

, ىذا يعني تفوؽ في تنمية بعض المفاىيـ العممية وميارات التفكير التنسيقي
 (.220, 2422بطة )محمد, المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضا

 (.2020دراسة األسدي ) .2
)اثر انموذج رحمة التدريس في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في مادة 

 العموم والتفكير التنسيقي لديين(
أثر انموذج رحمة عمى التعرؼ إلى  ىدفتجريت الدراسة في العراؽ/ محافظة بابؿ, و ا

 ,المتوسط في مادة العموـ والتفكير التنسيقي لدييفالتدريس في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ 
التأكد مف تكافؤ المجموعتيف في  ولتحقؽ ىدفي البحث استعمؿ الباحثوف المنيج التجريبي, وتـّ 

تية: العمر الزمني محسوبا بالشيور, التحصيؿ الدراسي لموالديف, درجات مادة آلالمتغيرات ا
وتكونت عينة البحث , ميز, اختبار التفكير التنسيقيالعموـ في نصؼ السنة, اختبار الذكاء دان

( طالبة لممجموعة الضابطة, 22( طالبة لممجموعة التجريبية, و)22( طالبة بواقع )24مف )
 يقيس مستوى تحصيؿ الطالبات في مادة العموـ, وتـّ ًا تحصيمي اً عد الباحثوف اختبار أوقد 

 (2مربع كاي )كا و ( t-testف االختبار ), واستعمؿ الباحثو ياوثباتاألداة التحقؽ مف صدؽ 
 ,فاعمية البدائؿ الخاطئةو  ,معامؿ التمييز لمفقراتو  ,السيولة لمفقراتو معادلة معامؿ الصعوبة و 
 ,کرونباخ -ألفاو  ,كودر ريتشاردسوفو معامؿ  ,براوف -سبيرمافو  ,معامؿ ارتباط بيرسوفو 
معالجة البيانات, وبعد تطبيؽ االختبار عمى مجموعتي األثر, وسائؿ إحصائية ل ـقانوف حجو 
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إلنموذج رحمة  تدريس طالبات الصؼ األوؿ المتوسط وفقاً األتي: البحث, أظيرت النتائج 
تدريس طالبات , وأف في رفع تحصيميف الدراسي في مادة العموـ اً إيجابي التدريس كاف لو أثراً 

في رفع مستوى التفكير  اً ايجابي ريس كاف لو اثراً إلنموذج رحمة التد الصؼ األوؿ المتوسط وفقاً 
إجراء دراسة مماثمة باستعماؿ  عددًا مف المقترحات, منيا: واقترحت الباحثة, التنسيقي لدييف

تقصي فاعمية انموذج , و انموذج رحمة التدريس في متغيرات أخرى )الجنس, المرحمة الدراسية(
التفكير االستداللي, التفكير  ,التفكير عالي الرتبة :مثؿ ,رحمة التدريس في أنواع أخرى لمتفكير

لقياـ بدراسات وصفية تتضمف تحميؿ کتب مادة العمـو في ضوء ميارات التفكير , واالجانبي
 (2, 2424)االسدي,  .التنسيقي ومدى امتالؾ المدرسيف ليذه الميارات

جراءاتو:   منيجية البحث وا 
 .Research Method منيجية البحث

بحث المشكمة تو مع لمالئمالحالي؛ منيج البحث الوصفي في البحث  افالباحثاعتمد 
لكونو أحد أساليب البحث العممي المالئمة لدراسة العالقات االرتباطية بيف  و  فو,اىدأالحالي و 

المتغيرات, إذ يتركز اىتمامو عمى وصؼ الظاىرة, وتحديد العالقات بيف عناصرىا, أو بينيا 
 .وبيف ظاىرة أخرى

كما يعد منيج البحث الوصفي أنسب المناىج مف أجؿ وصؼ الظاىرة المدروسة 
فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح  وتحميميا والتعبير عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا,

التعبير الكمي وصفًا رقميًا ليوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا  في حيف يعطيخصائصيا, 
 .(,2,  2426وآخراف,)عبيدات . ألخرىودرجات ارتباطيا مع الظواىر ا

 .Research population مجتمع البحث
( 2422-2424يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة جامعة االنبار لمعاـ الدراسي )

( 22282) الكمي وبمغ عددىـ ,لجميع كمياتيا العممية واالنسانية ولمدراسة الصباحية فقط
( طالب ,222( كمية ومجموع الطمبة فييا)22) بمغ عدد الكميات العممية, و طالب وطالبة

بمغ عدد الكميات االنسانية في حيف  %( مف حجـ المجتمع,02860وطالبة وبمغت النسبة )
%( مف حجـ 24806( طالبًا وطالبة وبمغت النسبة )24462) وعدد الطمبة فييا ات( كمي,)

 (204,عدد الطالب الذكور ) , فقد بمغاالجتماعي أمَّا فيما يخص متغير النوع, المجتمع
  .%(,22826)نسبة ( ب22,02في حيف بمغ عدد الطالبات اإلناث )%(, 04880) نسبةب



 للعلوم االنسانية جملة جامعة االنبار

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)0220 ) 
 

 .Research Sample عينة البحث
 اختار الباحثاف عينتيف, وعمى ما يأتي:

( طالبًا وطالبة مف مجتمع جامعة 044بمغ عددىا )  عينة لمتحميل االحصائي لمفقرات: .1
( طالبة وعمى 208( طالبًا و)260بواقع )االجتماعي االنبار موزعيف عمى وفؽ النوع 

( 222وفؽ, أّما فيما يتعمؽ بالتخصص, فقد بمغ عدد الطمبة في التخصص العممي )
 والجدوؿ ,( طالبًا وطالبة242طالبًا وطالبة وبمغ عدد الطمبة في التخصص االنساني )

 ( يوضح ذلؾ. 2)
 والتخصصاالجتماعي موزعة بحسب النوع  التحميل االحصائيعينة (1جدول )

 الكــــميات التخصص
 نوع االجتماعيال

 المجموع
 إنـاث ذكـور

 العممي
 94 54 40 كمية عموم الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

 105 65 40 كمية الزراعة
 199 119 80 المجموع

 اإلنساني
 100 58 42 العموم اإلسالمية

 101 60 41 التربية البدنية وعموم الرياضة
 201 118 83 المـــجمــوع

 400 237 163 المـــجمــوع الـــكــمي

( طالبًا وطالبة مف مجتمع جامعة االنبار 024بمغ عددىا )  عينة التطبيق النيائي: .2
( طالبة, أّما فيما يتعمؽ 224طالبًا و)( 204بواقع ) االجتماعي موزعيف عمى وفؽ النوع

( طالبًا وطالبة وبمغ عدد 222فقد بمغ عدد الطمبة في التخصص العممي ) بالتخصص
 ( يوضح ذلؾ. 2( طالبًا وطالبة و الجدوؿ )262نساني )الطمبة في التخصص اإل

 والتخصص االجتماعي موزعة بحسب النوع التطبيق النيائيعينة (2جدول)

 األقسام الكــــميات التخصص
 نوع االجتماعيال

 المجموع
 إنـاث ذكـور

 العممي
 45 25 20 نيالمد اليندسة
 59 34 25 عموم الحياة العموم



 للعلوم االنسانية جملة جامعة االنبار

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)0222 ) 
 

 األقسام الكــــميات التخصص
 نوع االجتماعيال

 المجموع
 إنـاث ذكـور

 55 35 20 عموم الحياة التربية لمعموم الصرفة
 159 94 65 المـــجمــوع

 اإلنساني

 62 35 27 المغة العربية التربية لمعموم اإلنسانية
 58 35 23 المغة العربية اآلداب

القانون والعموم 
 41 26 15 القانون السياسية

 161 96 65 المـــجمــوع
 320 190 130 المـــجمــوع الـــكــمي

 .Instrumentsالبحث  اةأد
 فيما يأتي عرض االجراءات التفصيمية التي اتبعيا الباحثاف:

  التفكير التنسيقيمقياس: 
التي الدراسات السابقة ذات العالقة و عمى مجموعة مف األدبيات  اف بعد اطالع الباحث

عريؼ يو تببناء مقياس التفكير التنسيقي بعد تبن افقاـ الباحثتـ عرضيا في الفصؿ الثاني, 
( ونظريتو في التفكير التنسيقي, إذ عّرفو بأّنو " قدرة الفرد عمى فيـ Bartlett,2001بارتميت )

االىتماـ وتجزئتو إلى مكوناتو األصغر بما يسمح بإجراء عمميات أخرى أجزاء الموقؼ محؿ 
ـّ إعادة التركيب, فيو يجمع  عمى ىذه األجزاء مثؿ التحميؿ, التصنيؼ, الترتيب, التنظيـ, ُث

عمى قياس التفكير التنسيقي م افالباحث بنىلذلؾ  .بيف نمطي التفكيريف التحميمي والتركيبي"
 وفؽ الخطوات االتية: 

 . تحديد مجاالت التفكير التنسيقي: 1
 : مكونيف أو مجاليف, ىمامف  التفكير التنسيقيتكوف مقياس 

 :Analytical Thinkingأواًل: التفكير التحميمي 
حدد الباحثاف التفكير التحميمي بوصفو أحد مكونات التفكير التنسيقي, وعمؿ عمى 

وتجزئتيا لدييـ فكار فحص الحقائؽ واألعمى أفراد العينة  قدرةصياغة فقرات مف أجؿ قياس 
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القدرة عمى التفكير ذلؾ ويشمؿ  ,لمعرفة مواطف الضعؼ والقوة فييا ؛جزاء وعناصرألى إ
 .المشكمة عمؽ لحؿّ أبشكؿ 

 
 :Synthetic Thinkingثانيًا: التفكير التركيبي 

عمى حدد الباحثاف التفكير التركيبي بوصفو أحد مكونات التفكير التنسيقي, وعمؿ 
 ياجزاء عناصر الموقؼ المختمفة وتنظيمأعمى تركيب  الفرد رةصياغة فقرات مف أجؿ قياس قد

يجاد حموؿ جديده والربط بيف وجيات النظر والحصوؿ عمى مفيوـ كمي عف ا  والربط بينيا و 
 . جزاء مترابطةأنيا تتألؼ مف أالظاىرة مف حيث 

 . صياغة فقرات المقياس وتدرج اإلجابة:2
د مجاالت المقياس بػ )التفكير التحميمي والتفكير التركيبي( صاغ الباحث بعد تحدي

( فقرة لكّؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس بصورة أولية ليبمغ عدد فقرات المقياس الكمي 04)
( فقرة, شكمت مواقؼ لفظية, ولكّؿ موقؼ بديالف أحدىما يمثؿ التفكير التنسيقي وُيعطى 64)

صحيح؛ واآلخر ال يمثؿ التفكير التنسيقي وُيعطى لو )صفر( عند ( درجة واحدة عند الت2لو )
فقرة مف الفقرات البالغة  فقط مف البدائؿ في كؿّ  واحداً  يختار المجيب بديالً  إذ التصحيح؛

 األولية.  ابصيغتيوكانت ( فقرة 64)
  :إعداد تعميمات المقياس .3

 اختيار الطمبة أف تكوف تعميمات المقياس واضحة ودقيقة, إذ طمب مف افالباحث ىسع
نو ال توجد إجابة صحيحة عممًا أكؿ صراحة وصدؽ وموضوعية, بديؿ واحد مف البديميف ب

ف أ, و فقط البحث العممي ألغراضف ىذا اإلجراء أوأخرى خاطئة بقدر ما تعبر عف رأيو, و 
؛ سوى الباحث ليطمئف المستجيب عمى سرية إجابتو عمييا أحد ستكوف سرية وال يطمع اإلجابة

 ولزيادة الوضوح تضمنت مثااًل يوضح كيفية اإلجابة عف فقرات المقياس.
 بدائل اإلجابة وتصحيح المقياس:  .0

أخذ عند يو بديميف, أحدىما يمثؿ التفكير التنسيقي تضّمف المقياس بصورتو األصمية 
التفكير التنسيقي وُيعطى لو )صفر( عند واآلخر ال يمثؿ ( 2ة واحدة )التصحيح درج

مف خالؿ الجمع الجبري  طالب , وبيذه الصيغة سيتـ حساب الدرجة الكمية لكؿّ التصحيح
موزعة عمى مجاليف التفكير التحميمي  (64البالغ عددىا ) لمدرجات عمى فقرات المقياس
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ألوؿ, في حيف مثمت ( فقرة المجاؿ ا04والتفكير التركيبي بطريقة غير متسمسمة, إذ مثمت )
( فقرة المجاؿ الثاني, وقد تـ حساب درجة الطالب عمى المجاؿ األوؿ مف خالؿ حساب 04)

متوسط درجاتو عمى الفقرات التي تنتمي إلى ىذه المجاؿ, أي بقسمة مجموع الدرجات عمى 
عدد الفقرات, كما ُحسبت درجة الطالب عمى المجاؿ الثاني مف خالؿ حساب متوسط درجاتو 

  مى الفقرات التي تنتمي إلى ىذه المجاؿ, أي بقسمة مجموع الدرجات عمى عدد الفقرات.ع
 :Scale Validityصدق المقياس  .5

(؛ 220, 2426ىو قدرة المقياس عمى قياس ما أعّد مف أجؿ قياسو فعاًل . )الفتمي, 
ـّ التوصؿ إلييا  باستخداـ مقياس وأف صدؽ المقياس شرط أساس ال غنى عنو, فالنتائج التي ت

غير صادؽ ىي نتائج ُمضممة وال يمكف اإلفادة منيا؛ أي أف يقيس المقياس القدرة التي ُصمـ 
لقياسيا فقط وال يقيس قدرات أخرى قد تتداخؿ معيا, ولمتحقؽ مف صدؽ القياس عمد الباحث 

 إلى التحقؽ مف اآلتي:
 )الصدق الظاىري )صالحية الفقرات: 
 عرض, وقياس الصدؽ الظاىري لو ة فقرات المقياسجؿ التعرؼ عمى صالحيأمف 

محكمًا ( 04) ( فقرة عمى64)المكوف مف بصورتو األولية التفكير التنسيقي مقياس  افالباحث
رائيـ آإلبداء , والقياس والتقويـالعموـ التربوية والنفسية مف المختصيف ذوي الخبرة في مجاؿ 

مالئمة المقياس لمغرض الذي وضع مف ومالحظاتيـ حوؿ المقياس في الحكـ عمى مدى 
لغاء البعض اآلخر, تـّ  محكميفاجمو, وفي ضوء ما قرره ال وقد أخذ  تعديؿ بعض الفقرات وا 

وفي ضوء  % فأعمى مف أراء المحكميف بوصفيا نسبة موافقة عمى الفقرات4,الباحث نسبة 
محكميف عمييا ليصبح ال اغمبية ( فقرات مف المقياس لعدـ موافقة2حذؼ ) تـّ  اراء المحكميف

( فقرة , لذا تكوف المقياس مف 22المقياس المطبؽ لعينة التحميؿ االحصائي يتكوف مف )
 .ة لغرض التحميؿ اإلحصائي(  فقرة معدّ 22)

  لفقرات مقياس التفكير التنسيقي. اإلحصائيالتحميل 
 فّ ا  و  حصائي لفقرات المقياس مف الخطوات األساسية لبنائوعممية التحميؿ اإل عدّ تُ 

 .اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص سيكومترية جيدة يجعؿ المقياس أكثر صدقًا وثباتاً 
(Anastasi , 1988 , 192 ًوييدؼ التحميؿ االحصائي لمفقرات عادة ) لى حساب القوة إ

عدت أىـ مؤشريف لدقة الفقرات وقياسيا لما أالنيما  ؛التمييزية ليا وحساب معامالت صدقيا
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ىمية مف أكثر أالتحميؿ االحصائي لمفقرات  عدّ لذا يُ  (,02 , 2442الكبيسي, )  .لقياسو
 عف طريؽعدت لقياسو, أنو يتحقؽ مف مضموف الفقرة في قياس ما أل ؛التحميؿ المنطقي

التحقؽ مف بعض المؤشرات القياسية لمفقرة, مثؿ قدرتيا عمى التمييز بيف المجيبيف ومعامؿ 
ف التحميؿ المنطقي لمفقرات قد ال يكشؼ احيانًا عف , أل(2, 2222)الكبيسي, .صدقيا

ية يكشؼ عف يبو صدقيا بشكؿ دقيؽ, بينما التحميؿ االحصائي لمدرجات التجر أصالحيتيا 
لذا قاـ الباحثاف  (.Ebel , 1972, 406) .جؿ قياسوأدقة الفقرات في قياس ما وضعت مف 

 بإجراء التحميؿ اإلحصائي عمى وفؽ اآلتي:
 :اإلحصائي لمفقراتل عينة التحمي . أ

القوة التميزية لمفقرات ومعامالت صدقيا مف  أفالقياس النفسي عمى  أصحابيتفؽ 
, 2222)المصري, , الخصائص القياسية التي ينبغي التحقؽ منيا في المقاييس النفسية أىـ
لفقرات مقياس التفكير التنسيقي, طبؽ المقياس الذي يتكوف اصيتيف ولقياس ىاتيف الخ ,(22

, وتعد ىذه ( طالب وطالبة مف جامعة االنبار044( فقرة عمى عينة مكونة مف )22مف )
 إفّ "  Henrysoonىنريسوف " ويرى العينة مناسبة لتحميؿ فقرات مقياس التفكير التنسيقي, 

و أ( 044حجـ العينة المناسبة في عممية التحميؿ االحصائي لمفقرات يفضؿ اف ال يقؿ عف )
ألف  ؛(Henrysoon , 1963 ,132) األصمي.يارىـ بدقة مف المجتمع ( فرد يتـ اخت244)

ىذه العينة في تحديد المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية أفراد %( مف 28اعتماد نسبة )
( Ghiselli , et al ,1981, 434) .مجموعة وتباينًا جيدًا بينيما يحقؽ حجمًا مناسبًا في كؿّ 

أف يكوف حجـ  رى( الذي يNunnaly,1978ىذا مناسبًا أيضًا في ضوء رأي نانمي ) عدّ ويُ 
فقرة مف فقرات المقياس لمتقميؿ  ( أفراد لكؿّ 24-2مفقرات ما بيف )االحصائي لتحميؿ العينة 

حجـ  أفضؿ( أف Anastasi(, وترى أنستازي )Nunnally, 1978, 262) .مف أثر الصدفة
يكوف في كؿ مجموعة مف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة  لعينة تحميؿ الفقرات ىو أف

مف المجموعتيف  %( مف حجـ العينة في كؿّ 28( فرد إذا اعتمدت نسبة )244الكمية )
 (.Anastasi , 1988 , 23. )المتطرفتيف

 يكومترية لمفقرات:احساب الخصائص الس . ب
الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس تشكؿ أىمية كبيرة في تحديد قدرتو عمى  إفّ 

الخصائص ومف  (,Holden , el at, 1985 , 386-389) .قياس ما وضع لقياسو فعالً 



 للعلوم االنسانية جملة جامعة االنبار

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)0222 ) 
 

القياسية التي ينبغي التحقؽ منيا في فقرات المقاييس وىي القوة التمييزية لمفقرات ومعامالت 
فّ  .(82 ,2228)الزيباري,  .صدقيا ختيار الفقرات ذات الخصائص القياسية السيكومترية ا وا 

المناسبة يمكف مف بناء مقياس يتمتع بخصائص قياسية جيدة, لذا يجب التحقؽ مف 
 .الخصائص القياسية لمفقرات النتقاء المناسب منيا وتعديؿ الفقرات غير المناسبة أو استبعادىا

(Ghiselli, el at , 1981 , 421.) الباحث بحساب القوة التمييزية واإلتساؽ  لذا قاـ
 الداخمي.
مف توافر شرط القوة التمييزية لفقرات مقياس  افتحقؽ الباحثالقوة التمييزية:  . أ

بعد ترتيب الدرجات تصاعديًا , باالعتماد عمى اسموب المجموعتيف الطرفيتيف التفكير التنسيقي
اختبار ُاسُتعمَؿ الباحثاف %( المجموعة الدنيا , 28%( المجموعة العميا و )28واخذ نسبة )
لحساب القوة التمييزية لمفقرات الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا  مربع كاي

لكؿ فقرة مف فقرات المقياس, إذ تـ حساب القيمة التائية لكؿ فقرة وتراوحت مدى القيـ 
الجدولية والبالغة بقيمة مربع كاي ( , ثـ مقارنتيا 248,20 – 48202المحسوبة بيف )

 الفقرات دالة إحصائياً  معظـ(, وتبيف أف 2(, وبدرجة حرية )42,4اللة )(عند مستوى د0,0,)
(ليصبح المقياس 06, 22, 28ما عدا ثالث فقرات غير دالة تـ حذفيا وىي ذات التسمسؿ )

 .   ( فقرة22بصيغتو النيائية يتكوف مف )
 تـ حساب اإلتساؽ الداخمي كاآلتي: :اإلتساق الداخمي )صدق الفقرات( -1

 الفقرة بالدرجة الكمية:درجة عالقة  -أ
ألف صدؽ المقياس يعتمد لو أىمية كبيرة, وذلؾ الصدؽ في فقرات المقاييس النفسية 

في األساس عمى صدؽ فقراتو, ويمكف استعماؿ الصدؽ المنطقي لمفقرة في تقدير تمثيميا 
 عف طريؽغير أف الصدؽ التجريبي , (2,0 ,,222)عبد الرحمف, . لمسمة المراد قياسيا

ألنو يكشؼ عمى أف الفقرة تقيس  ؛ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية أكثر دقة مف صدقيا الظاىري
المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية, بمعنى أف الفقرات متجانسة في قياس ما أعدت 

أي أف كؿ فقرة تيدؼ الى قياس الوظيفة نفسيا التي  (,Kroll , 1960, 426) .لقياسو
(, فضاًل عف اف استبعاد الفقرات التي يكوف 220 ,22,2)أحمد, . خرىاأل تقيسيا الفقرات

 افواعتمد الباحث ارتباطيا ضعيؼ بالدرجة الكمية يؤدي الى زيادة صدؽ المقياس وثباتو.
, عممًا أف , صفر( 2تصحيح فقرات المقياس ثنائي )؛ لكوف معامؿ ارتباط بوينت بايسيلاير
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ذ أشارت )أنستازي  , إفي البحث الحالي طالب وطالبة( 044عينة صدؽ الفقرات تتكوف مف )
Anastasiaالمقياس وفقراتو ( الى أف ارتباط الفقرة بمحؾ داخمي أو خارجي مؤشر لصدؽ ,

الدرجة الكمية لممجيب تمثؿ أفضؿ محؾ داخمي في  وحينما ال يتوفر محؾ خارجي مناسب فإفّ 
, وىذا ما اعتمده الباحثاف في إجراءات (Anastasia , 1976, 206). ىذه العالقةحساب 

إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس بداللة إحصائية, وعّده مؤشرًا 
( 4.42حصائيًا عند مستوى داللة )ارتباط دالة معامالت اال اغمب فّ عمى صدؽ المقياس, و إ

( ,4842كبر مف القيمة الجدولية البالغة )أرتباطيا بالدرجة الكمية امعامالت  إذ كانت قيـ
( غير دالة 06, 22, 28, ما عدا الفقرات رقـ )(4842( وبمستوى داللة ),02بدرجة حرية )

 لذلؾ يتـ حذفيا مف المقياس؛ ألنيا غير مرتبطة بالدرجة الكمية, 
 :الذي تنتمي اليوبدرجة المجال عالقة درجة الفقرة بالدرجة  -ب

ودرجة فقرة  كؿّ  درجة رتباط بيفاالمعامؿ  معرفةلاستعمؿ الباحثاف ىذا األسموب 
, وذلؾ لغرض التأكد مف صدؽ فقرات مقياس التفكير التنسيقي في الذي تنتمي إليو المجاؿ

معامؿ بوينت  تخداـاس كّؿ مجاؿ, وتـ اعتماد الدرجة الكمية لممجاؿ محكًا داخميًا, وبعد
معامالت  أغمب اتضح إف , صفر( 2ف تصحيح فقرات المقياس ثنائي )أل ؛اؿػسيريباي

ة ( عند مستوى دالل,4842لبالغة )ا الحرجةاالرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة 
( مف مجاؿ التفكير التحميمي 28, ما عدا الفقرتيف رقـ )(,02وبدرجة حرية ) (4842)

( مف مجاؿ التفكير التركيبي غير دالة احصائيًا يتـ حذفيا؛ ألنيا ال 06, 22والفقرتيف رقـ )
 ترتبط بالمجاؿ الذي تنتمي إليو, 

    ج. مصفوفة االرتباطات الداخمية:
اسيا لمفيوـ التفكير في قي جاالت الرئيسةبيدؼ التعرؼ عمى مدى استقاللية الم

التفكير التنسيقي معامالت االرتباطات الداخمية بيف الدرجة الكمية لمقياس  إيجاد ـّ تالتنسيقي, 
في  افواعتمد الباحثجاالت الفرعية )التفكير التحميمي والتفكير التركيبي(, والدرجات الكمية لمم

الدرجات متصمة  لكوف Person correlationحسابيا عمى معامؿ ارتباط "بيرسوف" 
, ىي قياسات اساسية لمتجانس بالدرجة الكمية لممقياس تارتباطات المكونا كما أف, ومتدرجة
 .(Anastasia, 1976, 155) .تساعد عمى تحديد مجاؿ السموؾ المراد قياسووىي 
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ـّ االعتماد عمى عينة التحميؿ اإلحصائي البالغ عددىا ) ( 044ولتحقيؽ ذلؾ فقد ت
مجاؿ بالمجاالت األخرى  أف جميع معامالت االرتباط لكؿّ  وأشارت النتائج إلىطالب وطالبة, 
واحدًا ىو  شيئاً  افسيقي المجاليفف إوىذا يدؿ عمى  ,ذات داللة إحصائيةوالدرجة الكمية 
 القيمة الحرجة البالغة, إذ كانت جميع معامالت االرتباط المحسوبة أعمى مف التفكير التنسيقي

وىذا مؤشر جيد لصدؽ بناء ( ,02( بدرجة حرية )4842ى داللة )( عند مستو ,4842)
 المقياس, 

 :الخصائص القياسية )السيكومترية( لممقياس 
مف تحقؽ وبعد اف عرض الباحثاف الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس سيتـ ال

 :أتيوكما يالقياسية لممقياس, الخصائص 
 (:Validity of the Scaleأواًل: صدق المقياس )

استخرج لممقياس الحالي مؤشراف لمصدؽ ىما الصدؽ الظاىري, وصدؽ البناء, وفيما 
 يأتي توضيح لكيفية التحقؽ مف كؿ مؤشر منيا:

 :)صالحية المقياس( الصدق الظاىري - أ
يقـو ىذا النوع مف الصدؽ عمى مدى تمثيؿ المقياس لممياديف أو الفروع المختمفة 

ؾ عمى التوازف بينيا بحيث يصبح مف المنطقي أف يكوف لمقدرة أو السمة التي يقيسيا, كذل
)عبد الرحمف,  .محتوى المقياس صادقًا شريطة اف يمثؿ جميع القدرة أو السمة المراد قياسيا

 عف طريؽمف الصدؽ الظاىري لمقياس التفكير التنسيقي  افوقد تحقؽ الباحث ,(224, ,222
المكونات  ىذه عداد الفقرات حسباوأىميتيا النسبية و  جاالت التفكير التنسيقيتحديد م

مف المختصيف الخبراء المتخصصوف عرض المقياس عمى  تـّ , و مقياسوالمجاالت الخاصة بال
حوؿ المقياس في , وبناًء عمى آرائيـ ذوي الخبرة في مجاؿ عمـ النفس التربوي والقياس والتقويـ

% فأعمى مف 4,نسبة  افاجمو, أخذ الباحثلمغرض الذي وضع مف تو الحكـ عمى مدى مالئم
لمقياس ومجاالتو, وكانت النسبة أكثر مف ذلؾ, أراء المحكميف بوصفيا نسبة موافقة عمى ا

 وأصبح مقياس التفكير التنسيقي متصفًا بالصدؽ الظاىري.
 (:Constrcut Validityصدق البناء ) - ب

و أكثر أنواع الصدؽ تمثياًل لمفيوـ الصدؽ الذي يسمى أحيانًا نّ أيوصؼ صدؽ البناء ب
بصدؽ المفيوـ أو صدؽ التكويف الفرضي, ويقصد بو مدى قياس المقياس النفسي لتكويف 
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(, ويقصد بصدؽ البناء الدرجة التي يقيس ,2, 2220)ربيع,  .و مفيوـ نفسي معيفأفرضي 
ويشير كرونباخ , (Anastasia , 1976 , 151) .فييا المقياس بناًء نظريًا أو سمة معينة

 ف ىناؾ بعض الدالئؿ والمؤشرات لصدؽ البناء لعؿّ ألى إ( Cronbach & Mehlومييؿ )
ىميا الفروؽ بيف الجماعات واالفراد إذ أف مف المنطقي أف نفترض أف األفراد يختمفوف في أ

مى أدائيـ عمى مدى ما لدييـ مف الخصيصة المقاسة وىذا االفتراض ينبغي أف ينعكس ع
 (.022 ,22,4)فرج,  .المقياس

  :ىي ,مؤشرات اربعة عف طريؽمف صدؽ البناء  افوقد تحقؽ الباحث
  واألفراد.الفروؽ بيف الجماعات  إيجادالتمييز مف خالؿ 
  الفقرة بالدرجة الكمية درجة عالقة . 
  إليوالفقرة بالمكوف الذي تنتمي درجة وعالقة . 
  الداخميةمصفوفة االرتباطات.  

 :(Scales Reliability)ثانيًا: ثبات المقياس 
, وعمى ما الفاكرونباخ االختبار و أعادةحساب الثبات بطريقتي عمد الباحثاف الى  وقد

 تي:يأ
 :Test Retest Methodإعادة االختبار  -طريقة االختبار . أ

تطبيؽ يؤكد )فيركسوف( عمى أف استخراج معامؿ الثبات بيذه الطريقة ىو بإعادة 
)ممحـ,  .مف األفراد المقياس مرتيف وفي مدتيف زمنيتيف مختمفتيف وعمى نفس المجموعة

معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األوؿ  ( إفّ Ebel, 1972يرى )و  (,228 ,2442
لالختبار والتطبيؽ الثاني ىو معامؿ ثبات االختبار ومعامؿ الثبات في ىذه الحالة يسمى 

 (.Ebel, 1972, 132) .ر الزمفمعامؿ االستقرار عب
ولغرض استخراج الثبات بيذه الطريقة فقد أعيد تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات 

حيث ( يومًا مف التطبيؽ األوؿ, 20وبفاصؿ زمني بمغ ) طالب وطالبة( 64التي تكونت مف )
يتجاوز ؼ عمى ثباتو يجب أف ال تعرّ لم إعادة تطبيؽ المقياس ( بأفّ (Adamsبينت آدمز

ثـ حسب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ  ,األسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ
عمى استقرار  جيداً  ىذه القيمة مؤشراً  عدّ ( لممقياس, وتُ 48,0والثاني وبمػػػغ معامؿ االرتباط )

إذا كاف معامؿ  ونإإجابات األفراد عمى المقياس عبر الزمف, حيث أشار)العيسوي( إلى 
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( فأكثر, فأف ذلؾ يعد مؤشرًا جيدًا لثبات 4884رتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني )اال
وتستخدـ ىذه الطريقة , (,2 ,22,2)العيسوي,  ,االختبارات في العموـ التربوية والنفسية

يدؿ عمى قمة احتماؿ تأثر الدرجات )قيمة , و االستقراريوصؼ بمحصوؿ عمى قيمة ثبات ل
جري فييا ياليومية العشوائية في ظروؼ المفحوص أو في البيئة التي  الثبات( بالمتغيرات

 (.Anastasia , 1976, 110االختبار )
 :Alpha – Cronbach Method  طريقة ألفا كرونباخ . ب

ىي إحدى العوامؿ التي تزود الباحثاف بمؤشرات جيدة حوؿ ثبات المقياس, وتعطي 
جودة الفقرات أو تقديرًا جيدًا لمثبات في معظـ الحاالت مف وجية نظر الباحثيف؛ ألنيا تقيس 

. )يونس المتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة أو ارتباط المفيوـ بالمجاالت األخرى
تساؽ إلتأكد مف اىو  الطريقةاليدؼ مف إيجاد معامؿ الثبات بيذه  (,282, 2420وآخروف, 

وعمى مفقرات لالتجانس الكمي عمى أداء الفرد عمى عموـ المقياس مف فقرة إلى أخرى, إذ يدؿ 
ثبات اإلتساؽ الداخمي  فإفّ  متجانساً محتوى المقياس كمما كاف  فّ الاستقرار استجابات األفراد, 

(, عمى اعتبار أف الفقرة عبارة عف مقياس 286, 2442وآخروف,  سيكوف مرتفعًا )الزاممي
يتـ حساب التباينات بيف درجات عينة الثبات عمى جميع فقرات المقياس, و ذاتو,  قائـ بحدّ 

(, 220, ,,22حيث يقسـ المقياس إلى عدد مف األفراد يساوي عدد فقراتو )عودة, والخميمي, 
( 044رجات استمارات العينة األساسية البالغة )وقد أستخرج الثبات بيذه الطريقة مف د

يمكف جيد ( وىو معامؿ ثبات 48,2استمارة, وباستعماؿ معادلة كرونباخ بمغ معامؿ ألفا )
 .(,,2, 2420. )رينولدز وليفنجستوف, االعتماد عميو في إجراء البحوث

 :وصف المقياس بصورتو النيائية 
يتـ تصحيح الفقرة ( فقرة 22النيائية مف )يتكوف مقياس التفكير التنسيقي بصورتو 

( لإلجابة التي تعبر عف سمة التفكير التنسيقي واعطاء الدرجة )صفر( 2بإعطاء الدرجة )
, لذا فإفَّ أعمى درجة يمكف أفَّ يحصؿ عمييا لإلجابة التي ال تعبر عف سمة التفكير التنسيقي

في حيف يبمغ الوسط الفرضي ( صفر( درجة وأدنى درجة )22المجيب في المقياس تكوف )
  .(26لممقياس )

 :Statistical Means الوسائل اإلحصائيةخامسًا: 
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 Statistical) (SPSSالحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) افاستعماؿ الباحث
Package for Social Science  ,(, ومنيا: )مربع كاي, االختبار التائي لعينة واحدة

 ., تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿاؿ, ومعادلة الفاكرونباخػبايسريمعامؿ ارتباط بوينت 
 

 :عرض النتائج ومناقشتيا
 .ى طمبة الجامعةلدالتفكير التنسيقي ف عمى : التعر  ولاليدف األ 

( طالب 024بعد تطبيؽ مقياس التفكير التنسيقي عمى عينة البحث المتكونة مف )
( 228422مدرجات بمغ )لالمتوسط الحسابي  أفّ  التحميؿ االحصائيأظيرت نتائج وطالبة, 

( درجة, وعند معرفة داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي 28,22وبانحراؼ معياري قدره )
داللة  عند مستوىالفرؽ  داؿ إحصائيًا ف أ( درجة, تبيف 26والمتوسط الفرضي الذي بمغ )

ف القيمة التائية الجدولية م أكبر( وىي 2488,2(, إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )4842)
طمبة الجامعة لدييـ تفكير تنسيقي, ( وىذا يعني اف 022(, وبدرجة حرية )2826البالغة )

 .ذلؾ افيوضح( 22والشكؿ )( 20والجدوؿ )وحجـ األثر كبير 
وحجم األثر لمقياس وسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية متال(4جدول )

 التفكير التنسيقي

المتغير
العينة 
 

المتوسط الحسابي
االنحراؼ المعياري 
المتوسط الفرضي 
 

درجة الحرية
الداللة القيمة التائية 

 
(

4842
) 

ή2
 

d 

حجـ األثر
 

المحسو 
 الجدولية بة

التفكير
التنسيقي 
 024
 228422

 28,22
 

26
 022
 2488,2

 

2826
دالة 
 48268

 48,20
كبير 
 

إلى أف وصوؿ الطالب الى المرحمة الجامعية تفسير ىذه النتيجة عزو الباحثاف وي
القدرة عمى تركيب األفكار  تفكيره التنسيقي, إذ إّف ىذه المرحمة تساعده في تساعده في نمو

 ,المختمفة والربط بيف وجيات النظر التي تبدو متعارضة والنظرة التكاممية لممواقؼ واألحداث
العناصر أي تساعده عمى وضع  ,لمثير جديد قابؿ لمتفكير فيقوـ بوضع المثيرات مع بعضيا

ة الجامعية الطالب , كما تساعد المرحمأو األجزاء معًا في صورة جديدة إلنتاج شيء مبتكر
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االولية وادراؾ ما بينيا مف  تجزئة المواقؼ واألشياء والعالقات إلى عناصرىا ميارةعمى تنمية 
عالقات, وكؿ ىذه الميارات مف تركيب االجزاء او تحميميا ىي ميارات متراكبة احداىما يكمؿ 

 االخر. 
التفكير التنسيقي ف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في اليدف الثاني: التعر  

عممي, )والتخصص اناث(  )ذكور,االجتماعي  نوعلمتغيري ال تبعاً طمبة الجامعة لدى 
 (.إنساني

استجابات عينة البحث عمى مقياس  افالباحثأخذ لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ 
متوسطات درجات افراد  افاستخرج الباحث , وبعد معالجة البيانات إحصائياً التفكير التنسيقي

عمى ما (, انساني, عممي) والتخصص)ذكور, اناث(   نوعلم العينة عمى المقياس تبعاً 
 (2في الجدوؿ)موضحة 
نوع )ال ريلمتغي اً لمتفكير التنسيقي تبعالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (5جدول)

 (التخصص ,االجتماعي
 االنحراف الحسابيالمتوسط  العدد التخصص النوع االجتماعي

 الذكور
 50811 300095 63 عممي
 50900 270716 67 انساني

 50955 280869 130 مجموعال

 اإلناث
 60003 290698 96 عممي
 50445 280543 94 انساني

 750748 290126 190 مجموعال

 المجموع
 50913 290855 159 عممي
 50636 280199 161 إنساني
 50825 290012 320 الكمي

اختبار  افستعمؿ الباحثنوع والتخصص ألم تبعاً التفكير التنسيقي لمتأكد مف الفروؽ في 
 (.6ما موضحة في الجدوؿ )عمى النتائج كانت تحميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿ, و 
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نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في (6جدول )

 التفكير التنسيقيمقياس 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

الداللة 
(0005) 

 دالةغير  00106 30546 1 30546 النوع
 دالة 70200 2400880 1 2400880 التخصص

النوع االجتماعي * 
 التخصص

 غير دالة 00863 280867 1 280867

   330458 316 105720610 الخطأ
    319 108450903 الكمي

 أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي اآلتي:
مف قيمة  أصغر( ىي 48246تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة ) :نوع االجتماعيال . أ

, 2)( ودرجتي حرية 4842( عند مستوى داللة )08,0النسبة الفائية الجدولية البالغة )
نوع ال لمتغير تبعاً في التفكير التنسيقي فروؽ ذات داللة إحصائية أي ال توجد , (026

  .االجتماعي
ويمكف اف يعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى إّف الذكور واالناث كالىما يعمموف بشكؿ 
متشابو في اثناء التفكير في المشكمة واكتشاؼ اجزائيا, بمعنى كالىما يعمالف في اثناء حّؿ 

إدراؾ النسؽ المتكامؿ الذي تتحرؾ في ظمو لتفكير التنسيقي مف المشكمة عمى ممارسة ا
األجزاء مع التعامؿ مع ىذه االجزاء وتحميميا دوف التغافؿ عف كوف ىذه األجزاء يكمف وراءىا 

 .معنى كمى
مف قيمة  أكبر( ىي 88244قيمة النسبة الفائية المحسوبة ) تبيف إفّ التخصص: -ب

, (026, 2)( ودرجتي حرية 4842( عند مستوى داللة )08,0ة )النسبة الفائية الجدولية البالغ
وبعد مالحظة المتوسطات لمعينة تبعًا لمتخصص تبيف إّف متوسط درجات التخصص العممي 
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ذات  اً فروق(, أي توجد 2,8222( ومتوسط درجات التخصص االنساني بمغ )228,22بمغ )
 .صص لصالح التخصص العمميالتخ تبعا لمتغيرفي التفكير التنسيقي داللة إحصائية 

ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى طبيعة المناىج الدراسة في التخصصات العممية, اذ 
إلى تحديد طبيعة ىذه المكونات ومعرفة  سعياً  ,تفتيت األشياء إلى مكوناتيايحتاجوف إلى 

أو  فيـ كيؼ تعمؿ أجزاء الموقؼ الى كما اف مناىج التخصص العممي تحتاج, ىاأجزاء
بالتجريب  ميزتت ـ لمتخصص العمميطبيعة مواضع التعمّ , ألف الموضوع في توافؽ وتكامؿ

 . والتنوع وما تتضمنو مف مقررات دراسية تتسـ بطبيعة مختمفة 
( 48,60تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )التخصص:  *نوع االجتماعي الج. 

صغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية ( ىي أالتخصص* نوع االجتماعي لمتفاعؿ بيف )ال
فروؽ , أي ال توجد (026,  2( ودرجتي حرية )4842( عند مستوى داللة )08,0البالغة )

 .والتخصص نوع االجتماعيلمتفاعؿ بيف ال ذات داللة إحصائية تبعاً 
 Conclusions:ثانيًا: االستنتاجات 

 االستنتاجات اآلتية:في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف أف نخمص إلى 
 التنسيقي. تفكير يتصؼ طمبة الجامعة بمستوى عالي في ال .2
)ذكور, إناث( االجتماعي ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير النوع  .2
 .التفكير التنسيقيفي مقياس 
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية وفؽ متغير التخصص )عممي, إنساني( في  .0
 التخصص العممي. لصالح التفكير التنسيقيمقياس 

 :Recommendationsالتوصيات  ثالثًا:
 بما يأتي: افوصي الباحثيفي ضوء نتائج البحث الحالي, 

توظيؼ التفكير التنسيقي بنوعيو عمى طمبتيـ بتحفيز  الجامعاتتوجيو تدريسّي  .2
 حثيـ عمى البحث عف, و لزيادة قدرتيـ المعرفيةمنحيـ فرصًا ألنيا تُ )التحميمي والتركيبي ؛ 

العالقات السببية والمنطقية بيف األجزاء المختمفة التي تنمو وتتسع كمما  المعمومات واكتشاؼ
 .تفاعؿ الطالب مع البيئة وطبقيا عمى مواقؼ أخرى

توجيو أنظار المسؤوليف في مؤسسات التعميـ العالي والعامميف في العممية التعميمية  .2
التقدـ التكنولوجي تواكب والوسائؿ التعميمية و  قنياتتالتعميمية لمطمبة تتوافر فييا بيئة  تييئةإلى 
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أكيد عمى مستوياتيـ المعرفية العميا مثؿ تالو  ,التطبيقيةالعممية في التعميـ لتفعيؿ الجوانب 
التطبيؽ والتحميؿ والتركيب وليس الحفظ واالسترجاع فقط, ألنيا تساعدىـ عمى تنمية التفكير 

 التنسيقي.
بأنفسيـ بما يطرحوف مف جامعة طمبة الثقة تفعيؿ دور اإلرشاد الجامعي في تعزيز  .0

أفكار وآراء واالستماع إلى أفكار ومعتقدات اآلخريف, والتشاور معيـ والتأني في إصدار 
 .تنسيقياألحكاـ وىذا كمو ينمي التفكير ال

عماؿ التدريسييف مف خالؿ است جامعةلدى طمبة التنسيقي االىتماـ بتطوير التفكير ال .0
 أنشطة تعميمية مناسبة تناط ليـ.

موضوعية لمعرفة اة أدبوصفو واستعمالو ياس التفكير التنسيقي قماإلفادة مف  .2
ياتيـ في السنوات القادمة لمراعاة الفروؽ الفردية بينيـ ومعرفة مستو جامعة خصائص طمبة ال

 .تنسيقيتفكير اللم
 :Suggestionsرابعًا: المقترحات 

 :إجراء دراسة افقترح الباحثيفي ضوء ما سبؽ واستكمااًل لمبحث الحالي 
 .جامعةلدى طمبة ال بقوة السيطرة المعرفيةوعالقتو  التفكير التنسيقي .2
 .الدافع المعرفي لدى طمبة الجامعةالتفكير التنسيقي وعالقتو ب .2

 قائمة المصادر والمراجع:
تعميم التفكير النظرية (: 2424بو جادو, محمد صالح, ونوفؿ, محمد بكر )أ .1

 , دار المسيرة, عماف, االردف.0ط, والتطبيق
, مكتبة النيضة 0, طالقياس النفسي والتربوي(: 22,2أحمد, محمد عبد السالـ ) .2

 , مصر.العربية, القاىرة
التدريس في تحصيل اثر أنموذج رحمة  (:2424األسدي, رياـ سعد حمزة كاظـ ) .0

, رسالة ماجستير غير طالبات الصف األول متوسط في مادة العموم والتفكير التنسيقي لديين
 منشورة, كمية التربية األساسية جامعة بابؿ, العراؽ.

العالقة بين التفكير التأممي والتحصيل لدى عينة من (: 2442بركات, زياد أميف )  .4
, كمية التربية العامة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافيةالطالب الجامعيين وطالب الثانوية 

 (.0, العدد )(6جامعة البحريف, مجمة العمـو التربوية والنفسية, مجمد )
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(: 2102بيجات, رفعت محمود ومنصور, عبد الفتاح أحمد وأماني, رأفت أحمد ) .2
, 0, ط متفوقينالدراسات المستقمة نموذج مقترح لحفز التفكير التنسيقي لدى التالميذ ال

 عالـ الكتب, القاىرة, مصر.
تصنيف دروزة لألىداف التعميمية: تعديل لتصنيف (: 2424دروزة, افناف نظير ) .6

, المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية, اندرسون المعدل لتصنيف بموم لألىداف التعميمية
 , فمسطيف.24-88(, ص 2(, العدد ),مجمد )ال
عادؿ عبدالكريـ ياسيف واياد  :, ترجمةتعميم التفكير ( :2442)دي بونو, ادوارد  .7

 .احمد ممحـ وتوفيؽ احمد العمري, دار الرضا لمنشر, االردف
, دار المعرفة الجامعية, قياس الشخصية  (:2220ربيع , محمد شحاتو ) .,

 االسكندرية.
دور بعض الوسائط التربوية في تنمية وتأصيل القيم (: 2442رزؽ, حناف ) .9

المجمد  , مجمة كمية التربية بالمنصورة,األخالقية لدى الشباب في ظل النظام العالمي الجديد
 .(82العدد )(, ,0)

 -إتقان القياس النفسي الحديث(: 2420رينولدز, جيزؿ, وليفنجستوف, رونالد. ب ) .24
 صالح الديف محمود عاّلـ, دار الفكر لمنشر, عماف.: , ترجمةالنظريات والطرق

 مفاىيم(: 2442, عبد اهلل الصارمي, عمي كاظـ ) عبد جاسـ  عمي الزاممي, .22
 . والتوزيع, الكويت لمنشر الفالح , مكتبةالتربوي والقياس التقويم في وتطبيقات

الخصائص السيكومترية ألسموبي (: 2228الزيباري , صابر عبد اهلل سعيد ) .22
دكتوراه غير  , اطروحةالشخصيةالمواقف المفظية والعبارات التقريرية في بناء مقياس 

 ., العراؽبف رشدا منشورة, جامعة بغداد, كمية التربية
االكتشاف المبكر والرعاية المتكاممة لمتفوق والموىبة : (2446) زينب, شقير .13

 ة, القاىرة,. مصر., مكتبة األنجمو المصريواإلبداع
العممي البحث (: 2426عبيدات, ذوقاف وكايد عبد الحؽ وعبد الرحمف عدس ) .20

 , دار الفكر لمنشر, عماف.28, ط"مفيومو وأدواتو وأساليبو"
استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  (:2440عفانو , عزو ونشواف , تيسير ) .15

 , مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, عماف, االردف.ميارات التفكير
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لمباحث في التربية االحصاء (: ,,22عودة, احمد سميماف, والخميمي, خميؿ يوسؼ ) .26
 األردف. اربد,, , دار االمؿ2, طوالعموم االنسانية

 , القياس والتجريب في عمم النفس والتربية(: 22,2العيسوي, عبد الرحمف محمد ) .28
 دار المعرفة لمنشر والتوزيع, مصر.

المبادئ األساسية في القياس والتقويم (: 2426الفتمي, حسيف ىاشـ ىندوؿ ) .,2
 ., األردفدار الوضاح لمنشر, عماف ,التربوي والنفسي

 , دار الفكر العربي, القاىرة, مصر.القياس النفسي(: 22,4فرج, صفوت) .22
, دار الفكر لمطباعة والنشر تعميم التفكير لممرحمة االساسية(: 2442قطامي, نايفة ) .20

 والتوزيع, عماف, االردف.
في القوة  اثر اختالف حجم العينة والمجتمع(: 2222الكبيسي, كامؿ ثامر ) .22

, التربية ابف رشد , جامعة بغداد, كمية التمييزية لفقرات المقاييس النفسية , دراسة تجريبية
 .العراؽ
العالقة بين التحميل المنطقي والتحميل االحصائي ( 2442الكبيسي, كامؿ ثامر ) .22

, رشد جامعة بغداد كمية التربية ابف ,(22, مجمة االستاذ, العدد )لفقرات المقاييس النفسية
 العراؽ.

فاعمية مدخل الدراسات المستقمة في تدريس (: 2422محمد, أماني رأفت احمد ) .20
العموم في تنمية بعض المفاىيم العممية وميارات التفكير التنسيقي لدى التالميذ المتفوقين 

 , رسالة ماجستير, قسـ المناىج وطرؽ التدريس, كمية التربية بقنا, مصر.بالمرحمة اإلعدادية
أثر أتجاه الفقرة وأسموب صياغتيا في (: 2222صري, محمد عبد المجيد )الم .20

, الخصائص السيكومترية لمقاييس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية لممجيب
 العراؽ.جامعة بغداد, , ف رشداب اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية

دار المسيرة  لنفس,مناىج البحث في التربية وعمم ا (:2442ممحـ, سامي محمد ) .22
 .عماف, األردف, لمنشر والتوزيع

مناىج (: 2420يونس, سمير وعبد الرحيـ سالمة ويوسؼ العنزي وسعد الرشيدي ) .26
 , دار الفالح لمنشر, الكويت.البحث التربوي بين النظرية والتطبيق
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