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 :الملخص

يعد التفكير التحليلي من العمليات العقلية التي يتم بمقتضاها تفكيك  الموفك   

تنظيمهككا مككن طككقه تريقككا تسككمح بر يككا ا جككدا  ب  ككلو  اديككد الككا اائا ككا و ككاد  

يدرك فيا الفكرد ييفيكا تكرابل ال نكا المعرفيكة ويمككن القكوه ان الجوانكة العقليكة تلعكة 

ل ارفكا دورا مؤثرا فكي بنكاش صخهكيا الفكرد ومكن بكين هكب  اوانكة التفكيكر الكب  يمثك

التفكيكر التحليلكي لكد   وفد جددت مشكلة ال حث في فياس اوانة الشخهية ا نسانية،

 تل ة ا رصاد النفسي وفق ا هداف التالية: 

 . التعرف  لا مستو  التفكير التحليلي لد  تل ة ا رصاد النفسي.  2

. التعرف  لا الفروق في مستو  التفكير التحليلي لد  تل كة ا رصكاد النفسكي  لكا 0

 وفق متغير الجنس.

ر التحليلي لد  تل كة ا رصكاد النفسكي  لكا . التعرف  لا الفروق في مستو  التفكي3

 الرابع(. –وفق متغير المرجلة ) الثالث 

ولتحقيق ذل  ا تمد المنهج الوصفي لكونا يتنا ة مع أهداف ال حكث اذ تككون مجتمكع 

ال حث الحالي من تل ة افسام ا رصاد النفسي في ثق  اامعات)المستنهرية ، ديكالا 

( تالككة 262( تالككة وتال ككا بوافككع)322بلغكك )، ال هككر ( وفككد تككم اطتيككار  ينككا 

( تال ا ولتحقيق اهداف ال حث فام  ال اجثة ب ناش مقياس التفكير التحليلي بعكد 242و)

ات اع الخطوات العلمية في ال ناش فضق  ن التحقق من الهدق والث ات، و ند معالجة 

 ال يانات اجها ياً ا فرت النتا ج ما ي تي:

 نفسي يتمتعون بمستو   اه في التفكير التحليلي.. ان تل ة ا رصاد ال2
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. تواد فروق ذات د لة اجها ية في مستو  التفكير التحليلي بين الطل ة  لكا وفكق 0

 متغير الجنس )ذيور، انا ( ولهالح البيور.

.   تواككد فككروق فككي مسككتو  التفكيككر التحليلككي بككين الطل ككة وفككق متغيككر المرجلككة 3

 ة(.  الدرا ة )الثالثة والرابع

وت قككاً للنتكككا ج التككي توصكككل ثليهككا ال حكككث الحككالي، فقكككد ت لككورت بعككك  التوصكككيات  

 والمقترجات.

 

Measuring analytical thinking for psychological counseling 

students 

 

Prof. Dr. Abdul Karim Ghali Mohsen 

Njoom Ashur Jassim 

Basrah of university 

College of Education for Humanities 

 

Abstract 

Analytical thinking is one of the mental processes through 

which the situation is dismantled into its parts and reorganized 

in a way that allows to see events in a new way through which 

the individual realizes the interconnection between cognitive 

structures. It can be said that mental aspects play an influential 

role in building the personality of the individual and among 

these aspects of thinking that represent the finest Aspects of the 

human personality.The research problem in measuring the 

analytical thinking of psychological counseling students was 

determined according to the following goals: 

1. Identify the level of analytical thinking (multidimensional) for 

students of psychological counseling. 

2. Identify the differences in the level of analytical thinking 

among psychological counseling students according to the 

gender variable. 

3. Identify the differences in the level of analytical thinking 

among psychological counseling students according to the stage 

variable  (third – fourth). 

To achieve this aim, the descriptive approach was adopted 

because it fits with the objectives of the research as the current 

research community consists of students of psychological 
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counseling departments in three universities Al-Mustansiriya, 

Diyala and Basra) A sample of (300) students was chosen. The 

rate of (140) students and (160) students. To achieve the goals 

of the research, the researcher built the analytical thinking scale 

after following the scientific steps in building as well as 

verifying the honesty and consistency, and when processing data 

statistically, the results resulted in the following: 

1. Psychological counseling students have a high level of 

analytical thinking. 

2. There are statistically significant differences in the level of 

analytical thinking among students according to the gender 

variable (males and females) and in favor of males. 

3. There are no differences in the level of analytical thinking 

among students according to the stage variable (third and 

fourth). 

According to the results of the current research, some 

recommendations and proposals have evolved.  

 

 

 الفصل االول

 مشكلة البحث:

يعد التفكير التحليلي من العمليات العقلية التي يتم بمقتضاها تفكي  الموف  الا اائا ا 

ر يا ا جدا  ب  لو  اديكد يكدرك فيكا الفكرد بو اد  تنظيمها من طقه تريقا تسمح 

ييفيا تكرابل ال نكا المعرفيكة ويمككن القكوه ان الجوانكة العقليكة تلعكة دورا مكؤثرا فكي 

بناش صخهيا الفرد ومن بين هب  اوانكة التفكيكر الكب  يمثكل ارفكا اوانكة الشخهكية 

   .(2: 0222 جمئ ،ا نسانية، ) 

ر مكع الت ييكد  لكا جااكة الفكرد المتئايكد  ثن  هر  لم النفس الحالي هو  هر التفكي

للتمتع بشيش من مهكارات التفكيكر التحليلكي وثلكا التجريكة ولكو بطريقكة اديكد  و يكر 

نمطية في جل المشكقت    يما ونحن نعيش في زمن متسارع مكع يثكر  مكا يوااهنكا 

 (.42، ص 0224من مها ة وتحديات، )العر ان، 

وفي وفتنا الحاضر ظاهر  ضع  ا تخدام التفكير  ند معظم تل تنا فكي يكل يكوم فككر 

بطريقككا نمطيككا تقليديككا يمككا ان المنككاهج المت عككة جاليككا  يككر فككادر   لككا مسككاير  ككالم 

التطور والتحديث في جقوه المعرفة و  تثير  قوه تل تنا و يا با  كتراتيجيات التكي 

ا مة  لا ا  تنتاج والنقكد وا بكداع والتحليكل والتقكويم تنمي لديهم مستويات التفكير الق

ان الظككن بككان بعكك  الطل ككة  يككر ايفككاش لككيس بسكك ة نقككي فككي فككدراتهم العقليككة ولكككن 

بس ة ان انمات تفكيرهم   تتطابق مع انمات تفكير من يقومون بعمليا التقيكيم والتقكويم 

نكا انمكات تفكيكر الطل كة وبهور  طاصا بالتدريس فنحن بحااكا الكا ان ن طكب فكي اذهان
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(. وان  ككدم القككدر  342: 0223اذا اردنككا ان نهككل الككيهم ونتواصككل معهككم )السكك ا ،

يوميككة  لككا التفكيككر لككد  بعكك  الطل ككة يككؤثر  ككل اً  لككا التعامككل فككي موافكك  الحيككا  ال

، ومن هنا ت رز المشكلة ا  ا كية لل حكث الحكالي جيكث وطاصا في المجاه ا ياديمي

موااهككا حككة الككا تربيككة ايككل يتمتككع بككالتفكير التحليلككي مككن أاككل أصكك ح  الحااككة مل

 المشكقت في  هرنا الحالي.

 

 أهمية البحث:

أن الهككدف اا ا ككي لدرصككاد هككو مسككا د  اافككراد الككبين يشكككون بعكك  الخلككل فككي 

 لويهم من اال تغيير ذل  السلوك، وتشكل محاولة الوصوه ثلا أبعكد جكد ممككن فكي 

وامكاناتا اجكد أهكداف العمليكة اارصكادية، والعمليكة اارصكادية  ا ـتغقه تافـات الفرد

تقوم أ ا ا  لا المرصد والكب  ين غكي أن يت كع أ كلوبا يقكوم مكن طقلكا بكالتعرف  لكا 

السلوك الـسو  و يـر الكـسو  جيكـث أن الحكا ت تختلك  مكن صكخي الطكر، ث  أنكا 

ات  كن أ ك ا  السكلوك من طقه النظريكة اارصكادية يقكـوم المرصكـد بوضكـع الفرضكي

   (.4 :0223)اا د  وثبراهيم، 

 ام، ولطل ة ا رصاد النفسكي بشككل طكاص يؤيكد بشكل واهمية  ملية التفكير لألفراد 

العلماش  لا أنماتا المختلفة ومنها نمل التفكير التحليلي لكونا يمكن الفرد مكن تجئ كة 

مكن  قفكات أو روابكل وممكا المن هات ثلا  ناصر ثانوية أو فر يكة وأدراك مكا بينهكا 

: 0223يسككا د  لككا فهككم بنيتهككا والعمككل  لككا تنظيمهككا فككي مرجلككة  جقككة، )اا ككد ، 

244.) 

ضرور  ا  نوع من أنكواع الكتعلم وان مهاراتكا تنتقكل   كر المكواد  التحليلي التفكيرف

الدرا ككية وتتكككون العقفككات بككين ط ككرات موااهككة الموافكك  )المشكككقت(  ككن تريككق 

بينهمككا مككن اهككة وبككين تلكك  الموافكك  )المشكككقت(التي تككوااههم فككي اليككوم المقارنككة 

الدرا ي من اهة أطر ، ولعل ما يميئ التعلم اانساني هو تابعكة العقلكي المعرفكي ثذ 

  يككتم ث  بالتحليككل والترييككة والمقارنككة والتجريككد والتعمككيما ومعظككم المسككا ل التككي 

  يوااكا المواف )المشككقت( تحتكاج ثلكا يوااهها اانسان ويترتة  لية أن يتعلم ييك

التفكيككر والككا ا  تقهككاشات وصككيا ة الفككروع وامككع المعلومككات وثيجككاد الحلككوه 

 (.6: 0224 المنا  ة، ) الوا لي،

ويسا د التفكيكر التحليلكي الفكرد  لكا اتخكاذ فكرارات  كليمة تئيكد ثقتكا بنفسكة، ويجعلكا 

س بشككل ايجكابي  لكا صخهكية الفكرد أيثر تكيفاً في المواف  ا اتما يكة، وهكبا يكنعك

وثن من ااهداف الر يسية التي يسعا النظام التربو  لتحقيقها في المدارس هكو ييفيكة 

ايتسا  مهكارات التفكيكر بشككل  كام والتفكيكر التحليلكي بشككل طكاص،  لمكاً ان للكتعلم 

التجريكد ا نساني تابعة العقلي المعرفكي ثذ   يكتم ث  بالتحليكل والترييكة والموازنكة و

 (.  03 : 0222، الرازفيوالتعميم )

ا لوبا في التفكيكر التحليلكي فكي ا  مكاه اليوميكة الحياتيكة،  "اون ديو "وفد ا تخدم 

ويان من انهار الفكر الكب  ينكاد  ب هميكة الخ كر  والتكدرية السكابقين لتلك  العمليكات 

 (.444 :0222البهنية للوصوه الا ت يعة تفكير الفرد )فطامي،
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فالتفكير التحليلي لا دور هام في الحيكا ، ونظكراً اهميكة هكبا الكدور ومكانكا الهكام فقكل 

ا تحوذ  لا اهتمام العديد من العلماش وال اجثين في تخههات مختلفة مثل ا فتهكاد 

التفكيككر التحليلككي بانككا القككدر   "ريتشككارد"ويعككرف و لككم والككنفس،  والسيا ككة واادار 

تن ات ا  ككتنتااات مككن المعلومككات المتاجككة مككن طككقه  لككا تحليككل المعلومككات وا كك

 :0224العقفات بين المعلومات للوصوه الا نتا ج منطقيا لحل المشكقت )محمود ،

264). 

ومن هنا ت رز اهميكة التفكيكر التحليلكي فكالفرد الكب  يمتلك  القكدر   لكا تحليكل ا فككار 

للموف  وادراك العقفكات  يستطيع ان يوااا مشكقت الحيا  من طقه الفحي الدفيق

 وا رت اتات وبالتالي فهم دفيق للموف .

 

 اهداف البحث:

 :ما ي تييهدف ال حث الحالي الا 

وتقكويم د لتكا ا رصكاد النفسكي  تل كة التحليلكي لكد   التعرف  لكا مسكتو  التفكيكر. 2

 ا جها ية.

 لكا ا رصكاد النفسكي  تل كةر التحليلي لد  التعرف  لا الفروق في مستو  التفكي. 0

 وفق متغير الجنس وتقويم د لتا ا جها ية 

 لكا  ا رصكاد النفسكي تل كةفي مستو  التفكير التحليلكي لكد  التعرف  لا الفروق  3

 .وتقويم د لتا ا جها ية الرابع( –وفق متغير المرجلة) الثالث 

 

 حدود البحث:

فكي اامعكة ) ديكالا ، المستنهكرية، يتحدد ال حث الحالي بطل ة افسام ا رصاد النفسكي 

 (.0202 – 0222) ال هر ( ولكق الجنسين ومن الدوام اله اجي للعام الدرا ي

 

 تحديد المصطلحات :

 التفكير التحليلي  رفا يل من:

2- 1971 Kagan معرفي لألفراد البين يستغرفون وفتا أتوه في  : أ لو

 54 :1971ا تجاباتهم ف ل ث قنها )الفرضيات ويقيمون جلولهم آو  الت مل وفحي

Kagan,.) 

0- Gregory :1988   فدر  الفرد  لا موااهة المشكقت من طقه تفكي

أائاشها بحبر بطريقة منهجية وا هتمام بالتفاصيل والتخطيل بحرص ف ل اتخاذ 

القرار فضق  ن امع اي ر فدر ممكن من المعلومات والقدر   لا المساهمة في 

ليمكن الحهوه  لا ا تنتااات  ققنية من طقه الحقا ق توضيح ااصياش 

(Gregory, 1988: 101.) 

: مهار   قلية تتطلة القدر   لا تجئ ة المواف  0223 توق وآطرون -3

 (.42: 0223وااصياش والعقفات الا  ناصرها)توق وآطرون،

 Gregory 1988ولقد ت ن  ال اجثة التعري  النظر  للتفكير التحليلي لـكريكور  

 انها ا تمدت  لا ااتار النظر  لهبا المنظر.
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: هي الدراة الكلية التي يحهل  ليها تل ا  اما التعريف اإلجرائي للتفكير التحليلي

ا رصاد النفسي من طقه ثااباتهم  ن فقرات مقياس التفكير التحليلي الب  ا د في 

 هبا ال حث.

 الفصل الثاني

 االطار النظري

أ قككد العمليككات المعرفيككة العليككا التككي يمار ككها اانسككان، يمككا يعككد مككن يعككد التفكيككر مككن 

انكا يسكتخدم فيككا  ،الفعاليكات التكي يتميكئ بهكا الككا ن اانسكاني  ككن  يكر  مكن الكا نكات

 مليككات ربككل للعقفككات وثدراك لهككب  العقفككات واصككتقافات  قليككة ومعالجككة ومئاواككة 

بين مختلك  العمليكات المعرفيكة لدراكة أن فكي بعك  ااجيكان تسكما  مليكات التفكيكر 

التككي يمار ككها  Cognitive Process مليككات معرفيككة وهككب  العمليككات المعرفيككة 

 (.62 : 0226 ،  ير  ن بافي الكا نات الحية )العتابياانسان تجعلا يختل  بشكل ي

" بان التفكير هو  ملية ال حث  ن المعنا جينمكا يفككر يحكاوه Beyer 1988وير " 

امككا ان يكشكك  معنككا صككيش او ان يعطككي معنككا صخهككيا لشككيش مككا وفككي الحككالتين فانككا 

فكي جياتكا  يستعمل نشاتا  قليا يرمي الا ا جساس بحياتا او توظيفا ممكا يكدور جكوه

وهكو يكر  بكبل   ،ال يئكةوذل  بااصار  الا معرفا  ابقا ومعلومات اديكد  تجمكع مكن 

بكككان التفكيكككر  مليكككا وا كككعا نعكككد فيهكككا  قليكككا المكككدطقت الحسكككيا ثكككم نعيكككد تكككبيرها 

وا ككتراا ها لنهككوك افكككارا اديككد  او نقككدم فككرارا او جكمككا جككوه صككيش مككا او جالككا 

 (.Beyer ,1988 :3yمعينا،) 

   Analytical Thinkingير التحليلي                التفك

يعد التفكير التحليلي نمل من انمات التفكير ظهرت اوه ثصار  لكا فكي يتابكات ديككارت 

، جيث بين ثمكانيكة فهكم الشكيش فهمكا ب  صكل اوهر الفكر العلمي الحديثب نموذاا ال

ااكل فهمكا، و  يامق من طقه طهكا ي اائا كا فالتحليكل  كئه الشكيش  كن  كوا  

يمكككن ا  ككتمرار فككي تحليككل اااككئاش ا  باطتئالهككا الككا ااككئاش اصككغر) فريتهككوف، 

2224: 42 .) 

وبشكل  ام فالتفكير التحليلي هو ا تخدام الوظا   النفسية لحل مشكلة من المشككقت 

جيث تهكاك لهكا  كـد  جلكوه محكمكة ثكم يفاضكل بينهكا العقكل  طتيكار الحكل النهكا ي،" 

ة ذهنيككة تشككمل يككل نشككات  قلككي يسككتخدم الرمككوز مثككل الهككور البهنيككـة وهككو تجربكك

والمعـاني واالفـاظ واارفكـام والكـبيريات وااصكـارات والتع يكرات واايحكاشات التكي 

تحكككل محكككل ااصكككـياش وااصكككخاص والموافككك  وااجكككدا  المختلفكككة التكككـي يفككككر فيهكككا 

 (04: 0222) ديا ، ".الشخي بهدف فهم موضوع أو موف  معين

وثذا يان التفكير التحليلكي فكد مثكلز اكئشاً مكن اهتمكام  لمكاش الكنفس المعكرفيين و لمكاش 

( Proctor  1991القياس النفسي البين أ كرتهم فككر  ا  ت هكار فقكد بكيزن )برويتكور

ثن التفكيككر التحليلككي هككو العمليككة التككي يككتم بمقتضككاها تفكيكك  ال نيككة المعرفيككة وث ككاد  

ر يككة ااجككدا  ب  ككلو  اديككد ومككن طككقه  مليككة فهككم ييفيككة تنظيمهككا بطريقككة تسككمح ب

 :0224تككرابل ال نككا المعرفيككة يمكككن ايتسككا  ا ت هككار اديككد بالمشكككقت )اككاد  ، 

224.) 
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فقككد بككين ان التفكيككر التحليلككي  مليككا تتضككمن ال حككث فككي  Guilford"امككا "ييلفككورد 

ي للفككرد لموااهككا تفاصككيل ا صككياش واصككتقاق الحلككوه الجديككد  مككن المخككئون المعرفكك

متطل ات الموف  محكل ال حكث ا كتنادا الكا تعافكة العمليكات المعرفيكة و تئامنهكا بكدشاً 

با نت كككا  وانتهكككاًش بكككالتقويم مكككروراً بالمعرفكككة والكككباير  والتفكيكككر بنو يكككا التقكككاربي 

 (.624 :2222والت ا د ) الئيات،

الشخهية التكي  ان الخها ي العقلية والسمات Torrance" 1988واجدد " تورنس 

حة لق كتطقع ومسكتقل برايكا ولكد  فكدر   لكا ميتميئ بها القا م بعمليا التحليل فهو 

ايتشاف العقفات وادراك اواا النقي فيها وواًع ب هدافا ومثكابر  لكا تحقيقهكا) اكاد 

 ، 0224: 224.) 

" ثن جككككة ا  ككككتطقع والتخيككككل وا يتشككككاف مككككن Simpsonوذيككككر " م سككككون 

 ا ية التي تدطل في تفسير التحليل وتكدفعنا الم كادر  التكي ي كديها الفكرد الخها ي اا

في فدرتكا  لكا الكتخلي مكن نمكل التفكيكر المعتكاد وثت كاع نمكل اديكد مكن التفكيكر ثلكا 

 :0226ا هتمككام بككاافراد مككن ذو  العقككوه التككي ت حككث وتريككة وتؤلكك  )الطيطككي، 

24  .) 

 التفكير التحليلي كقدره معرفيه:

فككي أبسككل تعريفاتهككا هككي المقككدر  المرت طككة بكك داش المهككام، والتككي ترتقككا   ككر القككدر  

بمعنككا آطككر هككي القككدر  ، الككئمن مككن طككقه التفا ككل بككين العوامككل الوراثيككة والخ ككر 

المتـوافر  فعليـا لد  الشخي، التي تمكنكا مكن أداش فعكل معكين  كواش تمثكل فكي نشكات 

ر بكالمران والتربيكة أم نتيجكة لعوامكل جريي أو  قلكي، و كواش أيانك  هكب  القكو  تتكواف

 ). 362 :2222السيد، (فطرية  ير مكتس ة،

ان مهطلح المعرفة يشير الا اميع العمليات النفسكية التكي بوا كطتها يتحكوه المكدطل 

الحسي فيطور ويختهر ويخئن لد  الفرد  لكا ان يسكتد ا ا كتعمالا فكي الموافك  

التن يهكات المرت طكة، و ليكا فك ن المعرفكة المختلفة لداراش العمليكات جتكا فكي  يكا  

تدطل في اميع ما يمكن للفرد ان يفعلا او يمار ا فكي جياتكا بهكور   امكا يمكا ي كين 

لنا بهفا طاصا ان يل ظاهر  نفسيا لد  ا نسان انما هي ظاهر  معرفيا )الك يسكي، 

2242: 20  .) 

ير المعرفكي الكب  يؤديكا يؤيد الكثير من  لماش النفس المعرفين بقكو   لكا اهميكا التقكد

الفككرد للموفكك  ا   لككا معنككا المثيككر وفككي ضككوش ذلكك  فككان هككبا ا تجككا  ينظككر الككا 

العمليات العقليكة المعرفيكة ومنهكا  مليكا ا دراك والكباير  والتفكيكر  لكا انهكا متهكل 

مككن النشككات المعرفككي الككب  يمار ككا ا فككراد فككي موافكك  الحيككا  المختلفككة يمككا انككا مككن 

هل هب  العمليات  ن بعضها وذل  لكونها تعتمد  لا بعضها ا تمكادا الهعوبة ادا ف

مت ككاد  وان مككا يحككد  فككي تنككاوه يككل  مليككا  لككا اانككة معككين فانككا فككي جقيقككا ا مككر 

ااراش التقهي والدرا ة الدفيقة بهدف الكشك   كن مكا تتضكمنا يكل  مليكا مكن نشكات 

ل الككا فهككم وظيفككا يككل مميككئ يعتمككد فككي الغالككة  لككا نشككات العمليككات ا طككر  والسكك ي

 مليككا مككن هككب  العمليككات و تكك ثير يككل منهككا  لككا ا طككر  وهككو درا ككة ييفيككا تكككوين 

وتنككككاوه لككككد  ا فككككراد و بمككككا يككككؤد  الككككا فهككككم النشككككات المعرفككككي بهككككور   امككككا 

 (.42 - 44 :0223)السامرا ي،
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وان التفكير التحليلكي بوصكفا  مليكا معرفيكا يشككل  نهكرا ا ا كيا فكي ال نكاش العقلكي 

المعرفككي الككب  يمتلكككا ا نسككان و يتميككئ بطابعككا ا اتمككا ي وادا ككا المنظككومي الككب  

يجعلا ذو ت ثير مت اده مع  ناصر التريية المكونة منها ا  يؤثر في بقيكا المعلومكات 

العقلية المعرفية ا طر  ياادراك والتهور والتكبير و يرهكا ويتك ثر بهكا فضكق  كن 

ن ها انفعاليا وااتما يا ويتك ثر بهمكا و انكا يتميكئ  كن ت ثير   لا ا داد الشخهية واوا

بافي العمليات العقلية المعرفية ا طر  بوصفا ايثر تعقيدا ورفيا وايثرهكا فكدر   لكا 

النفاذ الا  مق المعلومات والا انتاج وا اد  معارف ومعلومات اديكد  موضكو يا و 

 .(43: 2222دفيقا صاملا ومختهر  و مرمئ ، ) منهور،

 :خصائص التفكير التحليلي

 : يتسم التفكير التحليلي بعد  طها ي تميئ   ن أنمات التفكر المختلفة ااطر  وهي

م الكككل ثلككا أائا ككا، ثككم ا ككتخدام اااككئاش ادراك الشككيش يتمكككن الفككرد مككن تقسكك -2

 . ااصلي

ا تساهم في ثيهاه الفرد ثلا جالة من ا تئان البهني، فيككون  كلوك الفكرد مكدفو  -0

 .ومض وتا بالهدف

 .يتطلة ا تد اش الخ رات السابقة التي مر بها، والمرت طة بااهداف -6

يسير وفق ططوات منظمكة ومتتابعكة، ويمككن أن تحكدد يكل ططكو  بمعكايير لتحديكد  -2

 .مد  صحتها

يختل  في دراتا ومستوا  مكن مرجلكة ثلكا أطكر ، ويتغيكر يمكاً ونو كاً ت عكاً لنمكو  -4

 .ط رات الفرد

يقككوم  لككا ممار ككة  مليككات ذهنيككا، ويسككتده  ليككا مككن طككقه اااككراشات واالثككار  -4

 واافكار التي تظهر  لا الفرد.

الككا أن التفكيككر التحليلككي ) 0224فككالتفكير التحليلككي يككؤثر  لككا الفككرد اذ يشككير) امر،

يسا د الفرد  لا ادراك العقفات الدفيقة التي تربل  ناصكر المشككلة وا كتخدام أي كر 

من الحواس في ثدراك وفهكم المشككلة وتحديكد المشككلة فكي ثتكار السكياق المحكيل  دد 

 (.03:  0224بها )الفقيا، 

 افتراضات التفكير التحليلي: 

 يمكن تحديد  دد من ا فتراضات التي ي نا  ليها التفكير التحليليا وهي: 

يوااهكا ويهكدف . ثن التفكير  ملية ذهنية نشطة يكون الفرد فيها وا يا ومنشغق بمكا 2

 ثلا أن يتغلة  لا المشكلة وببل  يكون نشطا.

. ثن التفكير يتضمن  مليات ذهنية متتابعة متسلسلة ومنتظمة تسكير  لكا وفكق نسكق 0

 وليس   مليات  شوا ية متببببة يعمليات المحاولة والخط . 

وف  ـك التفكيككر التحليلكي يتطلككة مككن الفكرد ا ككتد اش الخ ككرات السكابقة المرت طككة بككالم3

 اايثر نضجا واايثر ارت اتا بالموف  المشكل الب  يوااها. 

. التفكير التحليلي ذو ت يعكة محوريكة أ  أن يكل الفعاليكات البهنيكة المتمريكئ  نحكو 6 

 الموف  المشكل لفهم ت يعتا و ناصر  والعوامل المؤثر  فيا.

. التفكير التحليلي تفكير هادف يهدف ثلا ثيهاه الفرد ثلا جالة من ا تكئان الكبهني 2

لككبل  يكككون  ككلوك الفككرد مككدفو ا ومضكك وتا بالهككدف ولهككبا تككئداد  مليككات الضكك ل 
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البهني وته ح أيثر دفة يلما اصتدت صكعوبة المشككلة و كيطرتها  لكا اداشات الفكرد 

 ونشاتا. 

 ا تحليليا مجئأ لتفسير الغموع أو المخاوف. . يمكن أن يفكر الفرد تفكير4

. التفكير التحليلي تفكير منطقي يسير فيكا الفكرد  لكا وفكق منطكق محكدد ويهكل فيكا 4

ثلا تفسير الكثير من المواف  وجكل المشككقت التكي يوااههكا بعكد أن يعمكل ذهنكا فكي 

 (.444 :0222ثدراك الموف  المشكل وتمثلا. ) فطامي وآطرون ا 

 

 الثالثالفصل 

 اجراءات البحث

ففكي درا كة  ،الوصكفي حقيق اهداف ال حث ا تمد منهج ال حكثتل اوالً منهجية البحث:

ا  ظككاهر   بككد ان تتككوافر لككد  ال اجككث اوصككاف وفيمككة للظككاهر  التككي يدر ككها)داود 

 .(2222 -222و  د الرجمن

 مجتمع البحث:ثانياً: 

ا رصكاد النفسكي  افسكاميشمل مجتمع ال حث الحالي تل ة الدرا كات ا وليكة الهك اجية 

والتوايا التربو  في يل من اامعة )المستنهرية، ديكالا، ال هكر (، للعكام الدرا كي 

( تال ككا وتالككـ ة 2320( مككن الككبيور وا نككا  وبمجمككوع يلككي هككو )0202 -0222)

الجنسين ومن اربعة مراجل درا كية اذ بلك  ( يليات انسانية من يق 3موز ين بوافع )

 ( تال ة.424( تال ا في جين بل   دد ا نا  )224 دد البيور )

 ثالثاً: عينة البحث:

يككتم اطتيككار  ينككة ال حككث ب  ككلو  المعاينككة الط قيككة العشككوا ية  نككدما يكككون مجتمككع 

ا كة الدرا ة  يكر متجكانس ويمككن تقسكيما وفكق ت قكات منفهكلا وفقكا لمتغيكرات الدر

ب  هكك ينككة الدرا ككة  شككوا ياً مككن و ككدز يككل ت قككا وجككد  واجككد  ومككن ثككم اطتيككار افككراد 

 (.246: 2244والخليلي،   ود الط قات)

ا رصكاد النفسكي  افسكام وفد تم اطتيكار  ينكة ال حكث بطريقكة  شكوا ية ت قيكة مكن تل كة

( تالكة 322( يليات للمكرجلتين )الثالكث، والرابكع( اذ بلغك )3والتوايا التربو  في)

 والجدوه يوضح ذل .  (242( و دد ا نا )262وتال ة، جيث بل   دد البيور)

 (5) جدول

 توزيع طلبة عينة البحث

 المجموع ا نا  البيور المراجل الدرا ية

 264 44 42 الثالث

 220 40 42 الرابع

 322 242 262 المجموع

 

 رابعاً: ادوات البحث:

من أال تحقيق أهداف ال حكث الحكالي، فامك  ال اجثكة  ب نكاش مقيكاس التفكيكر التحليلكي، 

 وفق الخطوات التالية

 تحديد متغير التفكير التحليلي نظريا: .5
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لقد فامك  ال اجثكة بتحديكد التعريك  النظكر  للتفكيكر التحليلكي مكن طكقه ت نكي تعريك  

( والككب   ككرف مفهككوم التفكيككر التحليلككي" فككدر  الفككرد (Gregory,1988يريكككور  

 لا موااهة المشككقت مكن طكقه تفكيك  أائاشهكا بحكبر بطريقكة منهجيكة وا هتمكام 

ضكق  كن امكع اي كر فكدر ممككن مكن بالتفاصيل والتخطيل بحرص ف ل اتخاذ القكرار ف

المعلومكككات والقكككدر   لكككا المسكككاهمة فكككي توضكككيح ااصكككياش لكككيمكن الحهكككوه  لكككا 

(.وفككد تككم تحديككد Gregory, 1988: 101) ا ككتنتااات  ققنيككة مككن طككقه الحقككا ق

مجككا ت المقيككاس مككن طككقه التعريكك  الككا ثككق  مجككا ت هككي: )النشككات التكك ملي، 

 .القرار، ا  تنتااات  ققنية(التخطيل الحريي ف ل اتخاذ 

 . صياغة فقرات مقياس التفكير التحليلي:0

فككة بموضككوع قبعككد أن اتلعكك  ال اجثككة  لككا  ككدد مككن اادبيككات والدرا ككات ذات الع

( فقر   لا صكل مواف  ووضكع امكا يكل فقكر  بكديلين اجكدهما 32ال حث، تم صيا ة )

( لل ككديل 2 نككد التهككحيح الدراككة) يمثككل التفكيككر التحليلككي وا طككر   يمثلككا تعطككي لهككا

، مكن طكقه الب  يقيس التفكير التحليلي و)صفر( لل ديل الب    يقيس التفكير التحليلي

ا  تعانة بااتار النظر  والدار ات السابقة فضق  ن اافككار المفيكد  التكي تولكدت 

فككد مككن طككقه النقاصككات مككع الخ ككراش واا ككاتب  المختهككين فككي الجانككة التربككو  ، و

رو ي في صيا ة الفقكرات ان تككون يكل فقكر  واضكحة وفابلكة لتفسكير واجكد ومع كر  

 (.42: 2242 ن فكر  واجد )الئوبعي واطرون،

 . إعداد تعليمات مقياس التفكير التحليلي:3

لقد جرص  ال اجثة  لا أن تكون تعليمات مقياس التفكير التحليلي واضكحة ودفيقكة ثذ 

تل   من المستجي ين أن يجي وا  نها بكل صدق وصراجة لغرع ال حث العلمكي و  

دا كككي لكككبير ا  كككم ولكككن يطلكككع  لكككا اااابكككة  كككو  ال اجثكككة للحفكككاظ  لكككا  كككرية 

 ا  تجابات. 

 . عرض األداة على المحكمين:4

ال اجثة بعرع فقرات المقيكاس وتعليماتكا وبدا لكا ا تمكاداً  لكا التعريك  النظكر   فام

( من ا  كاتب  المختهكين فكي  لكم الكنفس 22 لا مجمو ا من المحكمين بل   ددهم)

وتل   من لجنكة الخ كراش)المحكمين( ثبكداش مقجظكاتهم ( 2وا رصاد النفسي )الملحق/

فكك ( ومككد  مقشمككة ال ككدا ل المطروجككة، وآرا هككم جككوه مككد  صككقجية الفقرات)الموا

وبعككد امككع آراش وثبككداش مقترجككاتهم لتعككديل أو جككبف أو ثضككافة مككا يقتككر  مككن تعككديل، 

الخ ككراش وتحليلهككا تككم ا ككتخدام النسكك ة المئويككة مككن جيككث ت ييككد صككقجية الفقككرات او 

%( فمكا فكوق مكن 42رفضها وفد ا تمدت ال اجثة الفقكرات التكي جهكل   لكا نسك ة )

وبعد ا طب بآراش الخ كراش جكبف  بعك   (.204: 2243قة معياراً للق وه)بلوم، المواف

( مككن المجككاه 0الفقككرات  وا ككت دل  و ككدل  بعضككها، وفككي ضككوش ذلكك  جككبف  الفقككر )

( مككن المجككاه الثالككث ف صكك ح  ككدد 3( مككن المجككاه الثككاني والفقككر )0ا وه والفقككر )

وبهكبا ا اكراش تكم الحهكوه  ،ت( فقكرا2( فقر   في يل مجاه )04الفقرات الهالحة )

ف مكد  فيكاس   لا الهدق الظكاهر  لكألدا  وهكو مكن الخهكا ي السكيكومترية لتعكرز

 (.32 :، 2242ا طت ار للخاصية التي ا د لقيا ها )الئوبعي وآطرون، 

 تصحيح المقياس:. 1
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( فقكر  ولككل فقكر  بكديلين 04لغرع تهحيح مقياس التفكيكر التحليلكي والمؤلك  مكن )

( لل كككديل الكككي يمثكككل ا اابكككة 2دراكككات ا طت كككار  نكككد تهكككحيحا دراكككا) تكككم جسكككا 

الهحيحة ودراة)صفر( لل ديل الب    يمثل ا اابة الهحيحة وبكبل  تككون الدراكة 

 ( دراة، والدراة الدنيا للمقياس )صفر(.04العليا للمقياس )

 :التطبيق االستطالعي االول.1

( تال كا وتال كة مكن تل كة 32نكة بلغك  )ولتحقيق هكبا الهكدف تكم تط يكق ا دا   لكا  ي

( 22( تال ككا و)22ا رصككاد النفسككي فككي اامعككة ال هككر ، اطتيككروا  شككوا يا بوافككع )

ويان  التعليمات اميعها مفهوما وواضحة لد  الطل ة وفد تراو  زمن تط يكق  ،تال اً 

 ( دفيقة.02( دفيقة تقري ا وبمتو ل فدر  )02- 22ا دا  بين )

 لفقرات(: ل.التطبيق االستطالعي الثاني )التحليل االحصائي 6

لحسا  القو  التمييئية لمقياس التفكير التحليلي تم تط يق المقياس  لا  ينة مؤلفة 

م ا رصاد النفسي والتوايا التربو  ثن افسا( تالة وتال ة من تل ة 322من )

ان المقياس الجيد يستند  الغرع اا اس من هبا اااراش هو لتحليل فقرات المقياس

ثلا فقرات ايد  يتكون منها ومن الضرور  تحليل يل فقر  من فقرات المقياس 

 لتث ي  الفقرات التي تتفق والغايات المنطقية واا س التي وضع  اال فيا ها

(Freeman, 1962 : 112-113 وفد ا تعمل  ال اجثة أ لو  المجمو تين )

الفقر  بالدراة الكلية ثارا ين منا  ين في  ملية تحليل المتطرفتين و قفة دراة 

 الفقر .

 :  (Extreme Groups Method)أ. المجموعتان المتطرفتان 

اال جسا  القو  التمييئية لكل فقر  من فقرات المقياس فام  ال اجثة بتط يق 

  دت الدراة الكلية لكل ا تمار ، تمجد( تالة وتال ة وبعد ان 322المقياس  لا )

ثم تم تعيين  ،ترتية ا  تمارات تنازليًا بحسة دراتها الكلية من اا لا ثلا اادنا

%( من ا  تمارات 04%( من ا  تمارات الحاصلة  لا أ لا الدراات و)04)

الحاصلة  لا أدنا الدراات واللتان تمثقن مجمو تان ب ي ر ججم وأفها تمايئ 

( 42ا  تمارات في يل مجمو ة ) (، ثذ بل   ددAnastasi, 1976: 208ممكن )

، تم جسا  القو  التمييئية لكل فقر  من فقرات المقياس من طقه تر   دد ا تمار 

البين ااابوا بهور  صحيحة  لا الفقر  في المجمو ة الدنيا من  دد ا فراد البين 

ااابوا بهور  صحيحة  لا الفقر  في المجمو ة العليا، مقسوما  لا  دد افراد 

فان الفقر  او الموف  تكون ايد   Ebelمو ة العليا او الدنيا، ووفقا لمعيار اي ل المج

 2432-2432تكون ايد  ادا والفقرات بين)  ( ف يثر2462اذا يان  فوتها التمييئية)

( فهي جدية يمكن ان تخضع للتحسين  2402 -2402( تكون ايد  اما الفقران بين) 

( فما دون. وبمواة  2422ن  فوتها التمييئية) بينما تكون الفرات ضعيفة ان ان يا

التي يان  فوتها  (24)ذل  فإن اميع فقرات المقياس يان  مميئ   دا الفقر  

  ذل . يوضحوالجدوه  ، التمييئية دون القيمة المشار اليها
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 (0الجدول )

 ياالرشاد النفسالقوة التمييزية لمواقف مقياس التفكير التحليلي لدى طلبة 

رفم 

 الفقر 
 معامل التمييئ

رفم 

 الفقر 
 معامل التمييئ

2 0.37 22 0.36 

0 0.42 24 0.16 

3 0.47 24 0.41 

6 0.37 24 0.31 

2 0.34 22 0.43 

4 0.43 02 0.45 

4 0.49 02 0.36 

4 0.32 00 0.38 

2 0.52 03 0.37 

22 0.33 06 0.32 

22 0.41 02 0.44 

20 0.36 04 0.48 

23 0.20 04 0.36 

26 0.43   

 

   ب. عالقة الفقرة بالمجموع الكلي:

يهتم هبا ا اكراش فكي معرفكة فيمكا اذا يانك  الفقكر  او الموفك  فكي المقيكاس يسكير فكي 

نفس المسار الب  يتحر   نا المقياس يلكا لكبل  يعكد هكبا ا  كلو  مكن ادق الو كا ل 

ا طت ار، وفد تم ا تخراج المستخدمة في جسا  ا تساق الداطلي لمواف  المقياس او 

 قفككككة الفقككككر  بككككالمجموع الكلككككي للمقيككككاس با ككككتخدام معادلككككة ا رت ككككات الثنككككا ي 

بككين دراككات  Point Biserial Correlation Coefficent Formulaا صككيل

ا فراد  لا يل فقر  او موفك  وبكين دراكاتهم الكليكة  لكا المقيكاس وفكد يانك  اميكع 

 .معامقت ا رت ات دالة والجدوه يوضح ذل 
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 (3الجدول)

 معامل ارتباط الفقرة بالمجموع الكلي لمواقف مقياس التفكير التحليلي لدى طلبة

 االرشاد النفسي

رفم 

 الفقر 
 التمييئمعامل 

رفم 

 الفقر 
 معامل التمييئ

2 0.30 22 0.29 

0 0.37 24 0.18 

3 0.42 24 0.31 

6 0.33 24 0.28 

2 0.31 22 0.35 

4 0.32 02 0.43 

4 0.43 02 0.29 

4 0.29 00 0.31 

2 0.41 03 0.32 

22 0.25 06 0.25 

22 0.40 02 0.37 

20 0.28 04 0.38 

23 0.25 04 0.34 

26 0.31   

 

=  (0.05)د لكة  ( و نكد مسكتو299القيمة الحراة لمعامل ا رت ات بدراة جريكة ) 

0.098 

  الصدق:.7

  تم جسا  الهدق بطريقتين هما:

 أ. الصدق الظاهري:

 (63:  2222ا )العسكافويقهد با مد  تمثيل بنود ا طت كار للمحتكو  المكراد فيا كا 

مكن صكدق ا طت كار أو المقيكاس هكو يد  ( ثلا أن افضل تريقة للت Ebelويشير اي ل )

 رع فقراتا  لا مجمو ة من الخ كراش للحككم  لكا صكقجيتها فكي فيكاس الخاصكية 

وفكككد تحقكككق الهكككدق الظكككاهر  ( Allen &Yenا 1979 (96:الهكككاالتكككي وضكككع ا

لقطت ار من طقه  رضا  لا مجمو ة من المحكمين، المتخههين في مجكاه  لكم 

 النفس وا رصاد النفسي.

 صدق البناء واستخراج البنية العاملية للمقياس:ب . 

لتحقيككق صككدق ال نككاش فقككد ا ككتعمل  ال اجثككة التحليككل العككاملي ا  تكشككافي بطريقككة  

المكونات الر يسية من اال التحقق من ت يعة ال نية العامليكة لمقيكاس التفكيكر التحليلكي 

جيككككث  ،التككككي  ككككقط  بككككالتمييئ( 24)( فقككككر   بعككككد جككككبف الفقككككر 04المكككككون مككككن)
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ا تمار  الا التحليل العاملي .وفد ا فر التحليل  ن اكود  وصكقجية ( 322)اطضع 

 مهفوفة ا رت اتات الخاصة بالتحليل  لا وفق المعايير ا تية: 

وهككي دالككة اجهككا يا  ((0.627يانكك  ا لككا مككن   ان ا لككة معككامقت ا رت ككات. 2

ممكككا يشكككير الكككا تكككوفر الحكككد ا دنكككا مكككن ا رت اتكككات بكككين  ((0.05مسكككتو  د لكككة 

   المتغيرات.

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure ofان فيمكة مؤصكر  يكايئر مكاير اولككن . 0

Sampling Adequacy   (0.50)وهككو يئيككد  ككن  ((0.621لكفايككة المعاينككة بلغكك  

   مما يشير الا مق مة  ينة ال حث ويفايتها  اراش التحليل العاملي .

التحليكل  Bartletts test of sphericity ان فيمة مربع يا  في اطت ار برتليك   . 3

ودراكة  ((0.000وهي دالكة اجهكا يا  نكد مسكتو  د لكة ( 842.221) العاملي بلغ 

   .( 32 :0220)تيغئ  ( . (325جرية 

التفكيككر وبمواككة ااككراشات التحليككل العككاملي ا  تكشككافي فككان ال نيككة العامليككة لمقيككاس 

( فقكرات مكن المقيكاس واصك ح المقيكاس بهكورتا النها يكة مككون 6التحليلي  تم جبف)

 .فقر  موز ة  لا ثق  مجا ت، والجدوه يوضح ذل ( 03)من

 (4جدول)

 جدول التحليل العاملي لفقرات مقياس التفكير التحليلي وتشبعاتها على المجاالت

 التش ع المجاه الفقر  التش ع المجاه الفقر 

 0.373 ـــــ 23 0.627 ا وه 2

 0.358 ـــــ 26 0.600 ـــــ 0

 0.529 الثالث 22 0.515 ـــــ 3

 0.506 ـــــ 24 0.485 ـــــ 6

 0.461 ـــــ 24 0.437 ـــــ 2

 0.395 ـــــ 24 0.431 ـــــ 4

 0.384 ـــــ 22 0.412 ـــــ 4

 0.371 ـــــ 02 0.409 ـــــ 4

 0.352 ـــــ 02 0.679 الثاني 2

 0.338 ـــــ 00 0.549 ـــــ 22

 0.321 ـــــ 03 0.466 ـــــ 22

    0.440 ـــــ 20

 

 . الثبات:8
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يقهد بث ات المقيكاس الدفكة فكي تقكدير العقمكة لحقيقيكة للفكرد  لكا السكمة التكي يقيسكها 

ويعكككرف الث كككات بانكككا ا تسكككاق فكككي النتكككا ج، ويعكككد ( 22 :2224  ا طت كككار ) كككود ،

ا طت ار ثابتاً اذا جهلنا منا  لكا النتكا ج نفسكها اذا أ يكد تط يقكا  لكا ا فكراد أنفسكهم 

(. فمككن مواصككفات 32، ص2242وفككي ظككل الظككروف نفسككها، )الئوبعككي وآطككرون، 

ا اذا مكا ت كق المقياس أو ا طت ار الجيكد والكب  يعطكي نتا جكاً متقاربكة أو النتكا ج نفسكه

ا ومكن ااكل تحقيكق ( 224ص 2222أيثر من مر  فكي ظكروف مماثلكة، )ابكو اقلكة، 

 مؤصرات الث ات فام  ال اجثة با تخراج الث ات بطريقتين هما:

 Test – Retest Methodإعادة االختبار  –أ. طريقة االختبار 

 والجكدوه يوضكح ،  Alpha – Cronbach Methodكرونباا   -ب. طريقة ألفا 

 فيم ث ات مقياس التفكير التحليلي بالطريقتين.

 (1جدول )

 –إعادة االختبار وألفا  -معامال ثبات مقياس التفكير التحليلي بطريقتي االختبار

 كرونبا 

 .ث ات يمكن الريون الياوهو معامل 

    

 مقياس بصيغته النهائية:ال. وصف 9

الدراكة الكليكة لقطت كار مكن  وتتكراو  فقكر ( 03يتكون المقياس بهيغتا النها ية من )

 (2242) فككدر  فرضككيبمتو ككل ( و03 -ادنككا دراككة الككا ا ككق دراككة بككين )صككفر 

 دراة.

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث

ا رصاد النفسي  تل ةليلي لد  مستو  التفكير التحالتعرف  لا  الهدف االول:

 وتقويم د لتا ا جها ية.

لقد اظهرت نتا ج ال حث بعد تط يق مقياس التفكير التحليلي  لا  ينة ال حث 

تالة وتال ة ان متو ل دراات التفكير التحليلي  لد   (322)التط يقية ال الغة 

( 3.76251راف معيار  مقدار  )( بانح14.8067الطل ة المشمولين بال حث هو )

(. يقجظ انا 11.5و ند مقارنة هبا المتو ل بالمتو ل الفرضي للمقياس وال ال  )

و ند اطت ار الفرق بين المتو طين با تعماه معادلة  ،من المتو ل الفرضي للمقياس

ت ين انا ذ  د لة معنوية  ند  .(026: 2244ا طت ار التا ي لعينة واجد  )ال ياتي ، 

  .الجدوه يوضح ذل ، و(299وبدراة جرية ) (0.05)مستو  

 

 

 مستو  الد لة معامل الث ات  دد افراد العينة الطريقا

 0.665 300 الفا يرون اخ
 0.81 70 ث اد  ا طت ار 0.05
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 (6)جدول

االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات التفكير التحليلي لدى الطلبة والمتوسط 

 الفرضي للعينة

متو ل  تغيرالم

 العينة

ا نحراف 

 المعيار 

المتو ل 

 الفرضي

القيمة التا ية 

 المحسوبة

القيمة التا ية 

 الجدولية

مقياس 

التفكير 

 التحليلي

14.8067 3.76251 11.5 

 

15.222 1.960 

ممككا يشككير ثلككا ان  ينككة الطل ككة تتمتككع بمسككتو   ككاه فككي التفكيككر التحليلككي جيككث يككان 

 مستو  التفكير التحليلي اي ر من المتو ل الفرضي للعينة.

 

ا رصكاد  تل كةفي مسكتو  التفكيكر التحليلكي لكد  التعرف  لا الفروق  :الهدف الثاني

  لا وفق متغير الجنس وتقويم د لتا ا جها ية . النفسي

لتحقيق هبا الهدف تم ا كتعماه ا طت كار التكا ي لعينتكين مسكتقلتين للمقارنكة بكين دراكة 

الطل ة بحسة متغير الجنس في التفكير التحليلي  جيكث يانك  القيمكة التا يكة المحسكوبة 

ومسكتو   (299) ند دراة جرية    (1.960) ال الغة  اي ر من القيمة التا ية الجدولية

مما يشير ثلا ان هناك فروق في مستو  التفكير التحليلكي  بكين الطل كة  ،(0.05)د لة 

 .البيور وا نا  ولهالح البيور والجدوه يوضح ذل 

 (7جدول)

متوسط درجة التفكير التحليلي    االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين

 للطلبة بحسب متغير الجنس
المتو ل  العدد الجنس

 الحسابي

ا نحراف 

 المعيار 

القيمة التا ية 

 المحسوبة

القيمة التا ية 

 الجدولية

 النتيجة

 21.340 2.22615 17.9078 140 البيور

 

 دالة 1.960

 2.49111 12.0566 160 ا نا  

 

ا رصكاد  تل كةفكي مسكتو  التفكيكر التحليلكي لكد  التعرف  لا الفروق  الهدف لثالث:

 وتقويم د لتا ا جها ية . الرابع( – لا وفق متغير المرجلة) الثالث  النفسي

لتحقيق هبا الهدف تم ا كتعماه ا طت كار التكا ي لعينتكين مسكتقلتين للمقارنكة بكين دراكة 

الطل ة بحسة متغير المرجلة في التفكير التحليلي  جيث يان  القيمة التا يكة المحسكوبة 

ومستو   ((298 ند دراة جرية   ((1.960ال الغة  صغر من القيمة التا ية الجدوليةا
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هنكاك فكروق فكي مسكتو  التفكيكر التحليلكي  بكين  ا لكيسثلا انك مما يشير (0.05)د لة 

  تل ة المرجلة الثالثة والرابعة والجدوه يوضح ذل 

 

 

 

 

 (8)جدول

االختبار التائي لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجة التفكير التحليلي   

 للطلبة بحسب متغير المرحلة

المتو ل  العدد المرجلة

 الحسابي

ا نحراف 

 المعيار 

القيمة التا ية 

 المحسوبة

القيمة التا ية 

 الجدولية

 النتيجة

 1.377 3.97312 15.1074 148 الثالث

 

 ير  1.960

 دالة

 
 3.53057 14.5099 152 الرابع

 

 التوصيات:

 في ضوش نتا ج ال حث الحالي توصي ال اجثة با تي:

تشككخيي ا ككالية التفكيككر . العمككل  لككا تضككمين دورات تدري يككا تسككا د  لككا ييفيككة 2

 وطاصا ا لو  التفكير التحليلي وا فاد  منها بتطوير العملية التدريسية .

. ثتاجكككة اااكككواش المق مكككة التكككي تشكككجع الطل كككة  لكككا ممار كككة نشكككاتاتهم ب نفسكككهم 0

 .وا  تماد  لا ط راتهم في موااهة المشكقت

 

 المقترحات:

 . ينات مختلفة. ثاراش درا ات مماثلة لل حث الحالي  لا 2

 . ااراش درا ة لمعرفة  قفة التفكير التحليلي بالبياشات المتعدد  .0

 

 المصادر

أتجاهككات معاصككر  فككي التقككويم التربككو   :(2222أبككو اقلككة، صكك حي جمككدان، ). 2
 ، الكوي ، مكت ة الفق  للنشر والتوزيع.وبناش ااطت ارات وبنوَك اا ئلة

ا رصكاد التربكو ،  :(0223  كد المجيكد ثبكراهيم، ). اا د ،  عيد اا كم ومكروان 0
،  مكككان ا ردن، الكككدار العلميكككة للنشكككر  2، تمفهومكككا، أطقفكككا، طها هكككا، أهميتكككا

 والتوزيع.

، ة ،مط عكة العدالك2ت ، لكم الكنفس المعرفكي: (0223. ا  د ،   اس جنكون مهنكا)3

 بغداد العراق.

، دار المسكير ، تكشافي والتوييكد التحليل العاملي ا   :( 0220. امحمد بوزيان،) 6

 .   32 مان، ا ردن ص
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أ كس  لكم  :(0223. توق، محي الكدين، وفطكامي، يو ك  ، كدس،   كد الكرجمن، )2
 ،  مان، دار الفكر للط ا ة والنشر والتوزيع.3، تالنفس التربو 

، دار 2، تالعمليككات اادراييككة والتفكيككر :(0224. اككاد  ، محمككد   ككد الكككريم ،) 4

 تا  الجامعي، العين، ا مارات.الك

التفكيكر التحليلكي و قفتكا بالعوامكل السك عة الك كر   :(0222)، . جمئ ، نكور يكريم4
، ر ككالة مااسككتير  يككر منشككور  ، اامعككة بغككداد، يليككة للشخهككية لككد  تل ككة الجامعككة

 تربيا لل نات.

، التربككو منكاهج ال حككث  :(2222. داود،  ئيكئ جنككا وأنككور جسكين   ككد الككرجمن، )4

 العراق، مط عة اامعة بغداد.

تعليم مهارات التفكير وتعلمها فكي منهكاج الرياضكيات  :(0222 هيل رزق) . ديا ،2
 .المفتوجةمريئ التطوير التربو ، اامعة القدس  .لطل ة المرجلة ا بتدا ية العليا

، ااطت كككارات والمقكككاييس النفسكككية :(2242. الئوبعكككي،   كككد الجليكككل وآطكككرون، )22

 اامعة الموصل، دار الكتة للط ا ة والنشر. 

اا كس ال يولوايكة والنفسكية للنشكات العقلكي  :(2222. الئياتا فتحكي مهكطفا، )22
 ا القاهر ، دار الجامعات للنشر.2، تالمعرفي )المعرفة والباير  وا بتكار(

ا ا ككتراتيجيات الككتعلم والتفكيككر و قفتهكك :(0223) ،. السككامرا ي،  يككاد ا ككما يل20
، أتروجككة بتشكغيل العقلككي للمعلومككات الدرا كية لككد  تل ككا مرجلكا الدرا ككة اا داديككة

 ديتورا   ير منشور  ،اامعا ال هر  ، يليا التربية للعلوم اانسانية.

اثكر ا كتراتيجية الق عكات السك   :(0223) ،. الس ا ، ازهكار محمكد مجيكد نهكي 23
يليكة التربيكة، اامعكة تكريك ، مجلكة  ،في تنمية أنمات التفكر المرت طة بنهكفي الكدماك

 (.2( العدد)02اامعة تكري  للعلوم ،المجلد)

الكبياش اانسكاني فكي  لكم الكنفس  :(2222) ،. السيد،   د الحليم محمود، واطكرون26
 .، القاهر ، مكت ة  ريةالعام

، الط عكة الثانيكة، تنمية فكدرات التفكيكر اابكدا ي :(0226. الطيطي، محمد جمد، )22

 المسير  للنشر والتوزيع والط ا ة،  مان، ااردن.دار 

انمكات التفكيكر و قفتهكا باابعكاد ا  ا كية  :(0226. العتابي، جيدر يكريم  ككر،)24
، اتروجة ديتكورا   يكر منشكور ، اامعكة المستنهكرية، للشخهية لد  تل ة الجامعة

 يلية التربية.

، الط عككة ااولككا، دار العككامأصككوه  لككم الككنفس  :(0224. العر ككان، ثبككراهيم، )24

 ومكت ة النهضة، ودار الشروق للنشر والتوزيع والط ا ة، اد ، السعودية.

ا  المكدطل ثلكا ال حكث فكي العلكوم السكلويية(:  1995. العساف ا صالح بن جمكدا )24

 مكت ة الع يكان ا الرياع ا السعودية . 1ت

ا المط عكة العمليكة التدريسكيةالقيكاس والتقكويم فكي  :(2224.  ود ا اجمد  كليمان،)22

 الوتنية، ا ردن .

ااجهككاش لل اجككث فككي  :(2244.  ككود ، أجمككد  ككليمان، وطليككل يو كك  الخليلككي، )02
 .، دار الفكر للنشر والتوزيع، ااردن 2، تالتربية والعلوم اانسانية
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، ترامككة: محمككد أبككو المعككاتي، التفكيككر واللغككة ،(2224. فريتهككوف، نيكككو س، )02

 ة ااولا، مكت ة مدبولي، القاهر ، مهر.الط ع

اثر ا تخدام ا كتراتيجية دور  الكتعلم فكوق : (0224. الفقيا،  هاد  وني ابراهيم،)00
المعرفيككة فككي تنميككة التفكيككر التحليلككي وايتسككا  المفككاهيم الرياضككية لككد  تل ككة الهكك  

 التربوية.، ر الة مااستير  ير منشور ، اامعة القدس فلسطين، يليا العلوم العاصر

، دار الفكككككر 2، تتهككككميم التككككدريس : (0222. فطككككامي، يو كككك ، وآطككككرون، )03

 للط ا ة والنشر والتوزيع.

  ، كككككيكولواية الكككككتعلم الهكككككفي :(0222) نايفكككككة  فطكككككامي، يو ككككك ،  . فطكككككامي، 06

 ،  مان. الشروق دار  ااردن، 

المرونككة (  –اا ككلو  المعرفككي ) التهككلة  :(2242. الك يسككيا وهيككة مجيككدا )02
ا أتروجة ديتورا   ير منشور ، اامعكة بغكداد، يليكة التربيكة و قفتا بحل المشكقت

 ابن رصد.

برنكككامج تكككدري ي لتنميكككة مهكككارات  : (0224) . محمكككود،  كككما  محمكككود ابكككراهيم،04

التفكير التحليلي واثر  في تحسين مسكتو  الممار كة الت مليكة لكد  المرصكد  الطقبيكة، 

 (.4( العدد) 4، المجلد) لتربوية المتخههةالمجلة الدولية ا

اامعككا دمشككق، مديريككا الكتككة  ، لككم الككنفس التربككو  :(2222. منهككور،  لككا، )04

 الجامعية، دمشق.

التفكير التحليلي و كادات العقكل و قفتهمكا ( :  0222الرازفي ،  عد صالح ، ) . 04
، يليككة امعككة ديككالا، ا، اتروجككة ديتككورا   يككر منشككور  با بككداع لككد  تل ككة الجامعككة

   التربية للعلوم ا نسانية.

 

ا ككتخدام ا ككلو  التعئيككئ التفاضككلي للسككلوك  :(0224. الككوا لي، اميلككة رجككيم، )02
، اتروجكة النقيي والنقهان التدري ي في تنمية التفكيكر التحليلكي لكد  تل كة ا بتدا يكة

 ديتورا   ير منشور ، اامعة بغداد، يلية التربية لل نات.
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 (5ملحق)

الساد  الخ راش البين ا تعان  بهم ال اجثة في تحكيم فقرات مقياس التفكير أ ماش 

 التحليلي

 مكان العمل اللقة العلمي وا  م ت

 التربية للعلم اانسانية يلية -اامعة ال هر   أ.د. فاضل   د الئهر  مئ ل 2

 التربية للعلم اانسانية يلية -اامعة ال هر   أ.د.  ياد ا ما يل صالح 0

 يلية التربية للعلم اانسانية -اامعة ال هر   أ.د. جامد فا م ريشان 3

 يلية التربية للعلم اانسانية -اامعة ال هر   أ.د. ما د  مردان محي 6

 يلية التربية للعلم اانسانية -اامعة ال هر   أ.د. بتوه  الة الناهي 2

 يلية التربية للعلم اانسانية -اامعة ال هر   أ.د.  ناش   د الئهر  الجمعان 4

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية أ. د. محمد  عود صغير الشمر  4

 ا نسانية

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية أ.م.د. ابتسام  عدون محمد 4

 ا نسانية

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية أ.م.د.  لمان اود  مناع 2

 ا نسانية

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية أ.م.د. فاتما   اس مطل  22

 ا نسانية

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية أ.م.د. هاصم فرجان 22

 ا نسانية

 يلية  التربية للعلوم اانسانية -اامعة ال هر   أ.م.د. صب    د اللطي  الحمدون 20

 يلية  التربية للعلوم اانسانية -اامعة ال هر   زاير ر ن أ.م.د.   د الكريم 23

أ.م.د. محمود صاير   د الرزاق  26

 المالكي 

يلية التربية للعلوم  -اامعة المستنهرية

 ا نسانية

 يلية  التربية للعلوم اانسانية -اامعة ال هر   أ.م.د. محمود صاير   د   22

 

 

 

 

 

  


