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 :ملخص البحث
اىم ادلستجدات اليت تعرض احملتوى التعليمي  بصورة مشكالت واقعية تثَت اىتمام الطلبة   يعد التفكَت التصميمي احد    

ويهدف البحث  التعرف على مستوى التفكَت , وتدعوىم لتوظيف معارفهم السابقة الغلاد حلول عملية وابداعية
ىدفت الدراسة التعرف على الفروق يف مستوى التفكَت و  ,مدينة ادلوصل دلتميزين يفالتصميمي لدى طلبة مدارس ا

( طالب وطالبة 482أتلفت عينة البحث من ) و ,خامس(-اانث(  وادلرحلة )رابع–التصميمي تبعا لفروق اجلنس)ذكور 
يهم اداة التفكَت من طلبة مدارس ادلتميزين من اجلنسُت )ذكور واانث( الذين مت اختيارىم بطريقة عشوائية وقد طبق عل

 ة  للمقياس  كالصدق الظاىري التحقق من اخلصائص السايكومًتي بعدىا مت الباحث  و  ه من ؤ التصميمي الذي مت بنا
( ومت التحقق منو من خالل اجراء احصاء التمييز مل تسقط اي فقرة  وبعد تطبيقو %88( والثبات البالغ )59%بلغ )

نت ان الطلبة بشكل عام يتمتعون مبستوى متوسط من التفكَت التصميمي وعدم وجود ظهرت النتائج  اليت بي ,على العينة
 لصاحل الرابع. )رابع , خامس( اانث( ووجود فرق دال احصائيا تبعا دلتغَت الصف–فرق دال بُت متغَت اجلنس )ذكور 

 -يت:ا أمب وصل اليها الباحث يوصييت على النتائج ال وبناء
 .شأهنا ان تنمي العمليات العقلية التفكَت يف مجيع ادلؤسسات الًتبوية اليت من ضرورة االىتمام بربامج-1
الًتكيعز علعى   يف  مجيعهعا  فادة من مجيعع اخلعرباتى ادلشاركة جبميع النشاطات واالث الطلبة علعلى ادارات ادلدارس ح -4

 كل ما موجود يف البيئة.
الفعادة ت واسعتثمار الطاقعاابالعيت معن شعأهنا تطعوير البلعد معن ي يماقامة دورات تدريبيعة خاصعة بعمليعات التفكعَت التصعم -3

 .منها يف الواقع
 -كما اسفرت النتائج عن عدد من ادلقًتحات منها اجراء دراسات عن:

 لدى طلبة ادلرحلة االعدادية التفكَت التصميمي وعالقتو ابلدافع ادلعريف-1
 طلبة ادلتميزين واقراهنم العاديُتلدى  ساليب ادلعرفيةالتفكَت التصميمي وعالقتو ابأل-4

 .الكلمات ادلفتاحية: التفكَت, التفكَت التصميمي, مدارس ادلتميزين
ABSTRACT 

     The research presents an applied model for how to identify the level of 

design thinking among students of distinguished schools in the city of 

Mosul. The study aimed to identify the differences in the level of design 

thinking according to gender differences (males - females) and the stage 

(fourth - fifth). The research sample consisted of (284) students A student 

from the distinguished schools of both sexes (males and females) who n a 

 random manner, the design thinking tool that was built by the researcher 

was applied to them, and then the psychometric properties of the scale were 

verified, such as the apparent validity, which reached (90) and the stability 
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of (86), and it was verified through the discrimination statistic. Applying it 

to the sample showed results that showed that students in general have a 

high level of design thinking and that there is no significant difference 

between the gender variable for (male-female) 

Based on the findings of the researcher, the researcher recommends the 

following:- 

1- The necessity of paying attention to thinking programs in all educational 

institutions that would systematically develop mental processes 

2- Urging students to participate in all activities in all respects and to 

benefit from all experiences, especially design, by focusing on everything 

that exists in the environment. 

3- Organizing training courses for design thinking processes, the results of 

which are likely to flow into the development of the country through 

investing energies and exploiting them in the appropriate places. 

The results also resulted in a number of suggestions, including conducting 

studies on: 

1- Design thinking and its relationship to cognitive motivation 

2- The effect of an educational program according to design thinking in 

developing cognitive methods 

3- Design thinking among outstanding school students. 

Keywords: thinking, design thinking, schools of excellence. 

 مشكلة البحث:
دلمارسعات اعلها تسارع االنتاج ادلعريف وتطور ادلهعارات وا من يواجو العامل اليوم حتدايت ىائلة يف اجملاالت ادلختلفة لعل     

الطلبععة  يف ظعل مواجهععة االنفجععار ادلعععريف اذلائعل وتععراكم ادلعرفععة االسععتثنائي  شلعا ي ععع التحععدايت الكبععَتة  ادلطلوبعة اتقاهنععا مععن
يكمعن التحعدي يف مواءمعة ادلنعاىج الحتياجعات الطلبعة  اذالتعلعيم بشعكل خعاص  السعيمااختالفهعا  احلياة علعى امام رلاالت

ادى ىععذا االنفجععار ادلعععريف وظهععور التعلععيم الرقمععي  اذميععادين التعلععيم  مععن جهععة اخععرى  مععن جهععة  وللتغععَتات  ادلتسععارعة يف 
وتقنيعات  جيعا اخل عراء وعلعوم االنسعانلو و التكن منومتطلباتو واستحداث نظم معرفية جديدة تنسجم مع جدة  ىذا العصر 

جيععا النععانو و َتىععا علععى ضلععو يععربز فيععو ادمععاج العلععم يف تكامععل ادلعرفععة لتفسععَتات الظععواىر ادلختلفععة لو و الععذكاء الصععناعي وتكن
 (.4212 وانتاج معرفة جديدة)زيتون,

تغٌت عنهعا يف عصعر ادلعلوماتيعة دلعن يريععد ان اصعب  تعلمعو ضعرورة ال يسعع واظلعاليعوم تعلعم التفكعَت يعدرس ويكتسععب اصعب  ا    
 يصنع احلياة  ودلن اراد ان يساىم يف بناء اجيال االمة
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الركيععزة االسععاس يف اكسععال الطالععب ادلهععارات ادلختلفععة  وعلععى راسععها التفكععَت والتصععميم  فععان التحععدي  العلععوم  تعععد     
لعلعوم ىعو تعلعيم التفكعَت. واليعات الن اىعم معا ينعاط بتعلعيم ااالكرب اليوم ىو تعدريس العلعوم  زلتعوى واسعًتاتيجيات ومعداخل 

تدريسععو دلععادة تعلععيم التفكععَت لطلبععة كليععة الًتبيععة االنسععانية فالحعع   يفالباحععث ىععذا ال عععف والتقصععَت مععن الطالععب  وجععدو 
 ىارأتضعف اخلربات والقعدرات علعى الفهعم والتحليعل  وتوليعد االفكعار وضععف حلهعم ألبسعط ادلشعكالت العيت تعواجههم فع

الباحث يف ىذا اجملال ان ي ع ولو دلسة خفيفة على رلال مهم يف تنمية التفكَت واختيار متغَت التفكَت التصميمي وتطبيعق 
الغام ة   كالتوالعمليات ادلستخدمة لبحث ادلشاالداة على العينة الذي من اىدافو  ىو منهجا يعتمد على زلور انساين  

التقدم والتطور احل اري الذي نعيشو اليوم اىل تطعور وانتشعار ادلعرفعة العلميعة  ديع ورف , علومات وحتليل ادلعاواكتسال ادل
 سببا مهما يف توظيف ىذا النوع من التفكَت يف حل ادلشكالت.

 امهية البحث:
تسعععى   نععو ىععدفا مععن االىععداف الرئيسععية الععيتا تععربز اعليتععو مععن اذالًتبويععة ادلهمععة  ضععوعاتيعععد موضععوع التفكععَت مععن ادلو      

العمليععة التعليميععة اىل حتقيقهععا لععدى ادلتعلمععُت , فععالتفكَت موضععوع ذو مسععاس مباشععر ايععاة االفععراد واجملتمعععات  ويسععهم يف 
 (.4212 ,11 عابد, ل اي ا على بقاء اجملتمعات )مساعدة االفراد على التوافق مع االوضاع احلالية وادلستجدة , ويعم

مععن رلععاالت بوصععفو واحععدا كععَت والعمليععات  ادلعرفيععة ,اىتمامععا متزايععدا بسععيكولوجية التف شععهد االهععاه ادلعععريف يف علععم الععنفس
الفروق الفردية , ويعد التفكَت  واحعد معن اجملعاالت العقليعة الفرديعة بعُت االفعراد  فعالتفكَت عمليعة عقليعة معرفيعة تنطعوي علعى 

( 4229القعععات او حعععل ادلشعععكالت )بركععععات,اععععادة تنظعععيم  عناصعععر ادلوقعععف ادلشعععكل  بطريقععععة جديعععدة تسعععم  ابدراك الع
من العمليات العقلية وادلعرفية كاالنتباه واالدراك والتذكر والتصنيف واالستنتاج والتحليل والًتكيب   عديدا ويت من التفكَت 

 .  (Santrock,2006)وادلقارنة والتعميم و َتىا
نظريعة والعمليعة العيت يواجههعا االنسعان  يف البيئعة واجملتمعع يف اغلاد احللول ادلناسعبة للمشعكالت ال مهمة التفكَت  تكمن     

وز الصععوابت والعقبعات العيت وحتدث ىذه العملية ابستمرار شلا يدفع الفرد دوما للبحث عن طرائعق واسعاليب نكنعو معن هعا
 اليت ػلمل تكراراىا يف ادلستقبل ويتي  لو ذلك فرصا للتقدم واالرتقاءتربز 
ادلعرفيعون   اطات موجهعة الكتشعاف مععٌت او خلعق مععٌت لشعيء  ععدًن ادلععٌت  وغلمعع علمعاء العنفسيت من التفكَت نش     

انو يقود اىل نتاجات سلتلفة  فالتفكَت يت من عمليات ومهارات واسًتاتيجيات اذ التفكَت  اشياء متعددة  يف حُت يت من
 اذم مهععارات التفكعععَت التفكععَت االساسععية معععن اىعع مهععارات داملعععو او اداءه علععى ادلهمععات وتعععععقليععة يسععتخدمها الفععرد يف تع

تسععاعد الفععرد علععى اشععباع  حاجتععو  للبحععث واالستكشععاف واعرة تفكععَته والتعععرف علععى امكانياتععو والتفاعععل احلقيقععي مععع 
 ( .2904222الكتسال مهارة التفكَت العليا )ف يلة زمزمي, واالفراد واالشياء احمليطة بو وهتيئت

 ا شامال يطور ميزات وخصائص التعلم لينعكس الحقا على البيئة التعليمية واجملتمع .يعد تطوير التفكَت ىدف
من التفكَت يعزز قدرة ادلتعلمُت على حعل ادلشعكالت وتطعوير مهعاراهتم لتحعاكي متطلبعات  امهم اجزءوالتفكَت التصميمي  

 نولوجيا العالية وادلنافسة العادلية.التطور البيئي يف القرن احلادي والعشرين, لصنع متعلمُت انجحُت يف عصر التك
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اذلندسععة والفنععون التصععميمية يف اجلامعععات  ن التخصصععات الدراسععية مععقععد حظععي التفكععَت التصععميمي ابىتمععام كبععَت يفل     
ا اكدتعو دراسعة داًن ,وىعذا شلع  (Nagai&Noguch,2003:430)النو ميكن ان يغَت طريقة الناس يف تعلم التفكَت 

َت التصعععععععععععميمي دورا مهمعععععععععععا يف سلرجعععععععععععات تعليميعععععععععععة حتسعععععععععععن معععععععععععن تطعععععععععععور البيئعععععععععععي للمعععععععععععتعلم حعععععععععععُت بينعععععععععععت ان للتفكععععععععععع
(Dym,2005:105) . 

التعلعيم يف القعرن  يفية , ف ال عن أتثعَته االغلعا  اصب  التفكَت التصميمي جزءا ال يتجزأ من رلاالت االعمال التجار      
لبيئعات االكادمييعة يطلعب انعو يف ا ذشعكالت التعليميعة , اعي يف حعل ادلاحلادي والعشرين, ألنعو ينطعوي علعى التفكعَت االبعدا

القععععععععععععععععععراءة بشععععععععععععععععععكل نقععععععععععععععععععدي وشلارسععععععععععععععععععة التفكععععععععععععععععععَت والعقععععععععععععععععععل ادلنطقععععععععععععععععععي يف حععععععععععععععععععل ادلشععععععععععععععععععكالت  لبععععععععععععععععععةمععععععععععععععععععن الط
(Rotherham&willingam) . 

تطعوير  على ادلعلمُت دععم ادلتعلمعُت يف ي نعيش فيو,لذا فمساعدة الطالل على النجاح يف الًتابط الرقمي العادلي الذ     
التفكعععَت التصعععميمي والتفكعععَت ادلنظعععومي ومهعععارات العمعععل اجلمعععاعي العععيت تععععزز قعععدرهتم علعععى حعععل  مهعععاراهتم وصعععقلها مثعععل:

 .(Shute&Torres,2012:93)ادلشكالت واعدادىم اعدادا للعمل الوظيفي 
 ,ناصعععر الصعععناعيةالع شعععاف,والتفكععَت التصعععميمي ىعععو تطعععوير ادلعرفعععة العععيت تشعععمل العناصعععر التحليليعععة كاالبعععداع, االستك     

سعتطور الواقعع احل عاري والفعٍت للمجتمعع,   معن مرات التعلم العملية والنظريعة, و اليت ذلا دور يف تطوير مهااالخًتاع والصنع 
 كمععا حظععي التفكععَت التصععميمي ابىتمععام متزايععد يف كثععَت مععن اجملععاالت العمليععة وذلععك الن التفكععَت التصععميمي اصععب  عنصععراً 

, اىل احلد الذي التزمت فيو العديد من الشركات ادلعروفة ابن تصب  رائدة يف درة التنافسية لألعمال وادلنتجاتقيف ال رئيسياً 
 . (Dunne&Martin2006,103-120)رلال التصميم 

ويعتععرب ظلععوذج التفكععَت التصععميمي اداة يفكععر ادلصععمم ويسععتطيع ادلععدير اسععتخدامها مععن اجععل توليععد االفكععار االبداعيععة      
ل للتطبيق يتميز منهج التفكَت التصميمي يف حتويل النظرايت اىل ظلوذج واقعي قابو طط وتلبية ر بات ادلستفيدين طوير اخلوت

 قتناص الفرص ومواجهة التحدايت وااخاذ قرارات الفعالة اليت حتوذلم من شعول بابعة اىل شعول خالقة.اليف عامل اليوم  
لنظعععر ععععن حجعععم ىعععذه عيعععة ىععذا النعععوع معععن التفكعععَت علعععى نطعععاق واسععع وبغععع  اتطبععق مؤسسعععات التفكعععَت التصعععميمي االبدا

ان التفكعععَت التصعععميمي عنصعععر اسعععًتاتيجي اساسعععي لالبتكعععار ووسعععيلة للتعععأثَت يف الثقافعععات ان توسعععيع  دادلؤسسعععات فهعععي هععع
يقو على دراك اعلية تطبالنطاق مهم لتتعرف القيادة مدى اعلية توفَت مهارات التفكَت التصميمي وتفسَتىا للقوى العاملة ,وا

و ال يتعلعععق االمعععر ابعععدا ونفعععاق االمعععوال علعععى بعععرامج التعععدريب الكبعععَتة فعععادلهم ىعععو حتديعععد وتوظيعععف امجيعععع اجعععزاء ادلؤسسعععة. 
التفكَت امر تمحور اليشراكهم, اب بات ادلؤسسة وتدريب الناس االشخاص الذين ميتلكون العقلية ادلناسبة واشراكهم يف تدري

ومشاركة القيادة ذلا أتثَت قعوي فأف علهم ىعم اولئعك العذين ميارسعون التفكعَت  فية التفكَت مثل ادلصممُت,حول كيالتصميمي 
 (.4218التصميمي ابنفسهم.)لوكوود,اببكي:
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 ومن خالل ما سبق ميكن حتديد االمهية النظرية والتطبيقية
 االمهية النظرية:-4
لتحعاكي وانتعاج البعدائل   واالبعداع يف حل ادلشكالت وتطوير مهعاراهتم التفكَت التصميمي يعزز قدرة ادلتعلمُت نونظرا ال-1

 متطلبات التطور البيئي لذا توجب دراستو.
االفعراد  لعذا  يفثعر أمعا دلععادة البنعاء واالعمعار وااجعة ا ظعروف اسعتثنائية قاسعيةل ادلوصعل  والسيمااجملتمع العراقي تعرض -4

 برزت احلاجة لدراسة التفكَت التصميمي.
 االمهية التطبيقية:-2
فكعان ىنعاك ضعرورة دلعرفعة مسعتوى وىم شلن سيكون ذلم شعأن يف التقعدم والبنعاء  طلبة مهمة  طلبة مدارس ادلتميزين يعد -1

 التفكَت التصميمي لديهم.
 معرفة الفروق يف التفكَت التصميمي تبعا دلتغَت اجلنس وادلرحلة-4

 اىداف البحث:
 : ما أيت يهدف البحث احلايل التعرف على

 .وصلبة مدارس ادلتميزين يف مدينة ادلمستوى التفكَت التصميمي لدى طل -1
 اانث( –اجلنس)ذكعععور  -أ التعععرف علعععى الفععروق ذات الداللعععة االحصععائية  يف مسعععتوى التفكععَت التصعععميمي تبعععا دلتغعععَت-4
 خامس(.–ادلرحلة)رابع -ل    

 حدود البحث:
 تقتصر حدود البحث على :

 (.4244-4241: العام الدراسي )انيةاحلدود الزم-4
 طلبة مدارس ادلتميزين يف مدينة ادلوصل.احلدود ادلكانية: -2
 يسر.ألمين واألا اجلانبُت يف  طلبة مدارس ادلتميزين  احلدود البشرية:-3
 : متغَت التفكَت التصميمي.احلدود ادلعرفية-4

 حتديد ادلصطلحات:
 -التفكري التصميمي: عرفو كل من:

 (:Owen,2007) اوين-4
ىععععععععو هنععععععععج ابتكععععععععار شععععععععامل موجععععععععو ضلععععععععو اجملتمععععععععع يهععععععععدف اىل توليععععععععد افكععععععععار عمععععععععل ابداعيععععععععة او ظلععععععععاذج اعمععععععععال كاملععععععععة 

 .(Owen,2007,14وتطويرىا)
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 (:Brown,2008براون)-2
اعيعة نتجعات ابدمب غلاد احللول ادلناسعبة ذلعا ىو طريقة تفكَت تستخدم حساسية ادلصمم واساليبو لتحليل ادلشكالت, وا     

 (.Brwon,2008,10تتناسب مع احتياجات ادلستفيد وذات قيمة للمجتمع)
 (:2249الشامي)-3

على اهنعا عمليعة تكراريعة نسععى فعا لفهعم ادلسعتخدم وحتعدي االفًتاضعات واععادة حتديعد ادلشعكالت يف زلاولعة لتحديعد       
مسعععععععتوى تفاعلنعععععععا االويل يف الوقعععععععت  االسعععععععًتاتيجيات واحللعععععععول البديلعععععععة العععععععيت قعععععععد ال تكعععععععون واضعععععععحة علعععععععى الفعععععععور  معععععععع

 (.404215نفسو)الشامي
 التعريف النظري للتفكري التصميمي:

انعو عمليعة حتليليعة وابداعيعة يشعرك الفعرد نفسعو ابلتجعارل, وانشعاء النمعاذج ومجعع :(Plantter et al,2009)بالتنرر
لتفسعععَت  نظعععرايً  يعععف)بالتَت( تعريفعععاً . ويتبعععٌت البحعععث احلعععايل تعر (Plantter,et,al,2009)ادلالحظعععات واععععادة التصعععميم 

 .مفهوم التفكَت التصميمي
 التعريف االجرائي:

  الدرجة اليت ػلصل عليها بعد االجابة عن االداة الذي قام الباحث ببناءه. يفالب على التفكَت التصميمي ىو قدرة الط    
 االطار النظري

يف توليععد رؤو وحلععول منطقيععة ذلععا مععن خععالل اسععتخدام طععرق يعععد التفكععَت التصععميمي أداة توصععل ا نسععان إىل ا بععداع     
سلتلفععة يف التفكععَت منهععا التعععاطف مععع ظععروف ادلشععكلة, وادلالحظععة, والتعععاون, والععتعلم السععريع, وتصععور األفكععار والنمععاذج 

إيل منتج ادلفاىيمية السريعة. وىدفو األساسي ىو إشراك ادلستهلك, وادلصمم, وصاحب العمل يف عملية تكاملية للوصول 
 (Jansson, Viklund & ,Lidelaw,  4218أو خدمة ذات جودة عالية ترضي مجيع األطراف.)

أن ادلقصود ابلتفكَت التصميمي ىو تصعميم احللعول للمشعكالت معن خعالل مهعارات التفكعَت االبتكعاري ادلتمركعزة حعول     
ع حاجاتو, والفهم العميق حلاجات اجملتمع واسلول حياة ا نسان يف بيئتو وتكيفو معها وتكييفها وتسخَتىا لتحقيق واشبا 

ىذه احللول قد يكون على شكل تغيَت يف األنظمة وتطوير بنية فكرية لالستفادة من البيئة وحتديثها مبا يتناسب مع حاجعة 
 (Thienene, et al, 4212: 13الفرد )

 النظرايت اليت فسرت التفكري التصميمي:
 2229نظرية بالتنري  -
( أن التفكَت التصميمي ىو تفكعَت يقعودان إىل أن نرتعب معلوماتنعا  Plattner et all, 4225بالتنَت وآخرون )بُت     

حول البيئة ويعلمنا طريقة التفكَت خارج الصندوق والتوصل اىل احللول ا بداعية اليت ترتكز على حاجعات ادلعتعلم ور باتعو, 
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خاص و عن طريق التعلم التعاوين او تتم عملية التفكَت بطريقة فردية يقوم وميكن أن يقوم فذا النوع من التفكَت رلموعة اش
 فيها شخص واحد وأن التفكَت التصميمي يتكون من مخس خطوات عملية ىي :

 الفهم والتعايش -1
, يتعلق األمر بتطوير الفهم للموضوعات ادلطلول حلهعا والتفكعَت فعا, وىنعا غلعب توضعي  أف عل طريقعة لصعيا ة السعؤال   

واب جابة عليو يتم حل مسألة ملحة حلاجة اجملتمع حللها. وان تقمص حاجات اجملتمع للحلول لو العدور األكعرب يف تطعوير 
اول خطوة من خطوات التفكَت التصميمي, أي القدرة على الشعور فم وا حساس مبشكلتهم ومعرفة اىتماماهتم وأفكارىم 

م كأنععو واحععدة مععنهم واالنععدماج والتعععايش معهععم, والسععماع إىل قصصععهم مععن خععالل أن ي ععع الباحععث ادلصععمم نفسععو مكععاهن
ومواقفهم اليت ميرون فا, وذلك فدف الوصول إىل فهم عميق الحتياجاهتم وإدراك ادلشكلة وحتديدىا بشكل دقيق يف ىذه 

بععة عليهععا وىنععا ميكععن اخلطععوة, مبعععٌت أن يععتم إجععراء اععث تفصععيلي وإجععراء مالحظععات آنيععة عععن ادلشععكلة ادلععراد حلهععا وا جا
اسععتخدام العديععد مععن األسععاليب لتحقيععق ىععذا الغععرض, مثععل ادلقععابالت والدراسععات ادلسععحية ادلكتوبععة, وادلالحظععات ادلوثقععة 

  (Plattner, et all ,2009 : 30).ابلصور أو حىت مقاطع الفيديو للوصول إىل فهم شامل حلاجة الفرد وسلوكو.
 : حتديد ادلشكلة ووجهات النظر-2
عد إجراء عمليات ادلراقبة وادلالحظة للواقع واالحتياجات اليت يتم حتديدىا لألفراد يف البيئة احمليطة, البد من تكثيعف ب

 ( Fricke, 1999:421 ).كل ادلعلومات وتوحيدىا بنموذج نظري واحد من خاللو يتم صيا ة سؤال واجاابت
 : ابتكار االفكار-3
ذه ادلرحلة تتم عملية العصف الذىٍت الفعلية, ميكن بعد ذلك حتليعل األفكعار بطريقعة البحث عن األفكار واختيارىا( يف ى)

موجهة ومنظمة من أجل حتديد نقاط القعوة ال ععف يف كعل فكعرة, ومعن م ااخعاذ قعرار الختيعار الفكعرة ادلناسعبة, وأن تكعون 
 Plattner, et all).رة وىي ادلطلوبة.ىذه احللول متدرجة من احللول العادية حىت تصل إىل احللول ا بداعية وادلبتك

,2009 : 30 ) 
 إعداد منوذج أويل:-4
تصور الفكرة اليت مت اختيارىا وتصميمها بشكل اظلوذج, وجعلها فكرة واقعية وملموسة, ورمسية, وإخ اعها للمحاكاة,     

يد كل سبل النجعاح ا خراجعو ابلشعكل ابتباع التطبيقات التقنية, لتشكيل تصميم أويل للفكرة أو الشيء ادلراد تكوينو وحتد
 (.. Fricke,1555:241ادلطلول الذي ػلاكي البيئة احمليطة )

 :االختبار والتجريب -5
تطوير اظلوذج الفكرة اليت مت تصميها من خالل اخ اعها دلزيعد معن التجعارل وادلالحظعات فعدف تنميتهعا وتطويرىعا أكثعر  
(429 :4212 .,Lindberg et al وي )لتفسَت التفكَت التصميمي بحث احلايل نظرية بالتًت تبٌت ال 
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 الدراسات السابقة:
 (:Matthews&Wrigley,2017دراسة )-4

التصررميم والتفكررري التصررميمي ة ادارا االعمررال للدراسررات العليررا :دراسررة تطبيقيررة علررل ميلسسررات التعلرريم العررايل ة 
  اسرتاليا.
يم العمليععععات والتفكعععَت التصععععميمي, واسععععتخدمت ىععععذه ادلفععععاىيم لتجديععععد ىعععدفت الدراسععععة اىل البحععععث يف ادارة تصععععام     

مععن بععرانمج التعلععيم العععايل, مت االعتمععاد علععى ادلععنهج الوصععفي  ًاادلوضععوعات ادلناسععبة يف علععم تصععميم االعمععال  لتصععب  جععزء
مععن اجلامعععات  كثععَتات ان  تععائج الدراسععة الععيت ظهععر التحليلععي, واسععتخدام اجملموعععات ادلركععزة  كععاداة مجععع البيععاانت ومععن اىععم ن

اوجععععدت بععععرامج للدراسععععات العليععععا يف ادارة االعمععععال ادلتخصصععععة يف ادارة تصععععميم العمليععععات والتفكععععَت التصععععميمي  ضععععمن 
حصعلت عليهعا وجعدت وبععد مراجععة مجيعع البيعاانت العيت وجعدت احملاضرات وورش العمل  حلل ادلشعاكل والق عااي القائمعة 

تكعاملي ( التفكعَت ال4زلعور االنسعان )بوصفو (التصميم 1االيت: ) فقمتداخلة  يف الربانمج و رلاالت  اربع توجدالدراسة انو 
عديعععد معععن ادلقاسعععات  لطلبعععة , واوصعععت الدراسعععة ابن يعععتم تصعععميم ( التصعععميم كاسعععًتاتيجية2)(ادارة تصعععميم العمليعععات  3)

عتبعار هربعة جامععة سعتانفورد يف تصعميم وميكعن ا البكالوريوس يف اجلامعات, وتصميم بعرامج متخصصعة يف ادارة العمليعات,
 برامج متخصصة لتعليم طلبة ادارة االعمال وعلم ادارة تصميم العمليات هربة انجحة ػلتذى فا.

 (:2247دراسة العنزي والعمري)-2
 فاعلية بررمم  تردريق قرائم علرل التفكرري التصرميمي ة تنميرة مهرارات التفكرري االبرداعي لرده الطرال  ادلوىروب  ة

 مدينة تبوك.
علععى  يقععوم قيععاس فاعليععة بععرانمج تععدري  اسععتخدمت ىععذه الدراسععة التصععميم شععبو التجععري  يف دراسععتهما الععيت ىععدفت اىل    

( طالبا من 45تكونت عينة الدراسة من ) اذالبداعي لدى طلبة ادلوىوبُت , التفكَت التصميمي يف تنمية مهارات التفكَت ا
الثاين( يف برانمج رعاية ادلوىوبُت مبدارس التعليم العام مبنطقة تبعوك يف ادلرحلعة االبتدائيعة, وحتقيقعا الطلبة ادلوىوبُت )ادلستوى 

 يقععوملي الصععورة ل( وبععرانمج تععدري  الىععداف الدراسععة  اسععتخدم الباحثععان اختبععار تععورنس للتفكععَت االبععداعي )اجلععزء الشععك
لععة احصععائية  بععُت اجملمععوعتُت التجريبيععة وال ععابطة  لصععاحل علععى التفكععَت التصععميمي, وكشععفت النتععائج وجععود فععروق ذات دال

اجملموعة التجريبية, واشارت النتائج اىل فاعلية الربانمج القائم على التفكَت التصميمي  يف تنمية مهعارات التفكعَت االبعداعي 
 )الطالقة وادلرونة واالصالة والتفاصيل( لدى الطلبة ادلوىوبُت يف منطقة تبوك.

 (:2224طيف)دراسة ,ل -3
 :التفكري التصميمي لده طلبة معاىد الفنون اجلميلة

. الفعروق ابلتفكعَت 4. التفكَت التصميمي لعدى طلبعة معاىعد الفنعون اجلميلعة . 1يستهدف البحث  احلايل التعرف على    
)االقسام (, . الفروق ابلتفكَت التصميمي اسب التخصص 3التصميمي لدى طلبة معاىد الفنون اجلميلة اسب اجلنس. 
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 ,طالب وطالبة من طلبة معاىد الفنون اجلميلة يف بغعداد مت اختيعارىم ابلطريقعة العشعوائية الطبقيعة( 052أتلفت العينة من )
والثبعععات  ,طبعععق علعععيهم مقيعععاس التفكعععَت التصعععميمي, وقعععد مت التحقعععق معععن اخلصعععائص السعععيكو مًتيعععة للمقيعععاس معععن الصعععدق

ة وتوصل البحث احلايل إىل أن طلبة معاىد الفنون اجلميلة يتمتعون مبستوى عايل من ابستخدام الوسائل ا حصائية ادلناسب
 التفكَت التصميمي . 

 مده االتفاق واالختالف ة الدراسات السابقة
اختلفعععععععععععت الدراسعععععععععععات السعععععععععععابقة يف االىعععععععععععداف والعينعععععععععععات والوسعععععععععععائل االحصعععععععععععائية وادلقعععععععععععاييس فكانعععععععععععت اىعععععععععععداف    

ي تصعععميمية واتفقععت يف منهجيعععة البحععث وهنععا وصعععفية حتليليععة ودراسعععة ىعع(Matthews&Wrigley,2017دراسععة)
( ىعععدفت يف قيعععاس الدافعيعععة االبداعيعععة واتفقععت معهعععا يف التنميعععة , اختلفعععت معععع دراسعععة) لطيعععف 4212)العنععزي, العمعععري,

لعنعععزي ( يف العينعععة فقعععد كانعععت عينعععة دراسعععة لطيعععف معععن طلبعععة معاىعععد الفنعععون وتقعععراب متفقعععة معععع نعععوع عينعععة دراسعععة )ا4241
 ( فكانت عينتها من الطلبة ادلوىوبون.4212,

 اجراءات البحث:
يشمل ادلنهج ادلعتمد ورلتمع البحث وعينة البحث واالدوات ادلسعتخدمة ومؤشعرات الصعدق والثبعات والوسعائل االحصعائية 

 -االيت: وفقوعلى  احصائياادلستخدمة دلعاجلة البياانت 
 :اوال: منهجية البحث

 الوصفي الذي  يت معععن رلتمع البحث وعينة البحث واداتو والوسائل االحصائية مت استخدام ادلنهج
 :Population of Research رلتمع البرحث

, أو صفة زلددة نيزىا عن  َتىا التعععي تشًتك فعععي رلموعة معععن الصفاتمجيعها  ىو  األفراد أو الوحدات, أو ادلشاىدات 
(, يتكون رلتمع البحث من عنوايت 18: 4215اليها )مصطفى,  والنتائج التعععي توصلالتعععي ير ب العبعاحععث بتعميم 

( مدارس فقط, وبلعععغ 2بلعععغ ّعددىا ) و( 4244 -4241ا للسنة الدراسية )ادلتميزين  وادلتميزات يف مدينة ادلوصل حصر 
 .ل تسهيل ادلهمة حصائية مبوجب كتا( وقععد حصل* العبعاحععث علعععى ىعععذه ا  1( جدول )  1231عدد الطلبة  ) 

 (رلتمع مدارس ادلتميزين ة مدينة ادلوصل 4جدول) 
 اجملموع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولألا اسم ادلدرسة ت

 882 112 22 82 81 122 125 ادلتميزين االوىل للبنُت 0

 112 9 2 12 32 32 31 ادلتميزين الثانية للبنُت 1
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 838 22 93 112 189 423 441 االوىل للبنات ادلتميزات 2

 112 11 2 8 43 15 93 ادلتميزات الثانية للبنات 3

 1231 423 143 448 323 354 282 اجملموع الكلي

 عينات البحث:
تمع ميكن تعميم نتائج تلك العينة على اجمل اذلعناصر  أف ل نثيل ا اليت نثلموعة جزئية من رلتمع البحث العينة ىي رل  

(, 132: 4222(. والعينة ىي رلموعة جزئية من افراد, او وحدات اجملتمع )الكناين, 182, 4221وكملو )النبهان, 
 : ما أيت منهات متعددة. وبناء ادلقياس يتطلب من الباحث اختيار عينا

 العينرررة االستطالعية:-4
تدريب العبعاحععث علعععى  يمات ادلقيعععاس وفقراتو, ووح تعلالغرض معععن ىذا االجراء مجع ادلعلومات والتأكد معععن وض     

(, وبعد استكمال العبعاحععث 118: 4215التطعبيعق بصورة سليمة للمقيعععاس فعععي مراحل الحقة معععن دراستو )مصطفى, 
ث مثل كيفية اجابتهم علعععى العععى معلومات وبياانت دقيقة ععععن واقععع افعععراد عينعععة البح للوصول بناء ادلقياس,  خطوات

فقرات ادلقيعععاس ومدى فهم الطلبة لفقراتو وإدراكهم حملتواىا, ولتالفعععي الصعوابت التعععي قد تواجو العبعاحععث عند تطععبيعق 
وطالبة معععن ( طالب 22ادلقياس, وحسال الوقت الذي يستغرقُو الطلبة عند ا جابة, قام العبعاحععث بتطععبيعق ادلقيعععاس علعععى )

ث (, ومل غلد العبعاحعع3اجلعععدول ) يوض لبنات( يف مدينة ادلوصل وكما مدرسيت ) ادلتميزين الثانية للبنُت, ادلتميزات الثانية ل
الوقت ادلستغرق الستجاابت الطلبة  علعععى مقيعععاسي البعحعععث )التفكَت التصميمي  يًتاوحأية صعوبة او  موض للفقرات, 

  بُت افراد العينة االستطالعية ( دقيقة, دلقياس التفكَت التصميمي49( دقيقععة ومبتوسط مقدارُه )32-42عيععن )بتععراوح ت
 .( 4واجلعععدول ) 

 (افرررراد العينرررة االستطالعية2اجلررردول )

 المجموع سادسال ام اخل رابعال ادلدرسة ت

 11 9 2 12 ادلتميزين الثانية للبن  1

 08 11 2 8 الثانية للبناتادلتميزات  2

 31 19 2 49 اجملموع الكلي
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 عيررنرة التحليل االحصائي:-2
اختيارىا ابألسلول الطبقي العشوائي لتكون مناسععبة الغرض معععن ىعععذه العيععنعة ىو بناء اداة )التفكَت التصميمي(, ومت   

قًا ليتمكن العبعاحععث معععن تعميم النتائج علعععى اجملتمع, للمجتمع  َت ادلتجانععس, ولكي نثل رلتمع الدراسة نثياًل صاد
( طالبًا وطالبة معععن الصععف السادس العلمي 192( وتكونت العيععنعة معععن )Nunnally, 1981وإقتععرح عامل القياس )

( طالباً, وعنوية 22)  نصفهم معععن الذكور والنصف اآلخر معععن ا انث معععن عنوية )ادلتميزين االوىل ( للبنُت بواقع
 ادانه. (3وض  فعععي اجلعععدول)ي( طالبة, وكما  23)ادلتميزات الثانية( للبنات بواقع )

 ( عيررنرة التحليل االحصائي3اجلررردول )
 السادس العلمي ادلدرسة ت

 22 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1

 23 عنوية ادلتميزات االوىل للبنات 4

 192 كلياجملموع ال

 :Sample Reliabilityعيررنرة الثبات  -1
( طالباً, ومن ) مدرسة 49ُأختَتت عيععنعة الثبات ابألسلول العشوائية الطبقية معععن  ) مدرسة ادلتميزين االوىل للبنُت( بواقع )

الصف الرابع العلمي ( طالبًا وطالبة معععن 22( طالبة, إذ تكونت عيععنعة الثبات معععن )19ادلتميزات للبنات( بواقع )
 ( يبُت ذلك.2,واجلعععدول )

 ( عيررنرة الثبات4اجلررردول )

 الرابع العلمي اسم ادلدرسة ت

 49 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1

 19 عنوية ادلتميزات االوىل للبنات 4

 22 اجملموع الكلي
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 :basic Sample search The عيررنرة البرحرررث االساسية -1
معععن مدرستان )عنوية ادلتميزين االوىل  يتكونيها شروط االختبار ديد رلتمع البحث, مت اختيار عيععنعة تنطبععق علبعد حت 

  َت را بُت,  فتموطالبة بعد استبعاد الطلبة  طالبا  (482للبنُت , وعنوية ادلتميزات االوىل للبنات(  وبلغت العينة  )
( طالباً وطالبة يتوزعون 482عددىم )  الذي بلغعلى مجيع الطلبة ادلتبقُت  التصميمي ( تطععبيعق األداة معا )اختبار التفكَت

 ( يوض  ذلك 9على ادلدرستُت واجلدول)
 عيررنرة التطبيق االساسية  (5اجلررردول )

 اجملموع خامس رابع ادلدرسة ت
 181 22 95 عنوية ادلتميزين االوىل للبنُت 1
 143 93 124 لبناتعنوية ادلتميزات االوىل ل 4

 482 143 181 اجملموع

 :Tool researchسابعاً: أداا البرحرث 
 أ : اختبار التفكري التصميمي

تحقيق أىداف البعحعععث تطلبت احلاجة العععى حتديد األدوات والوسائل التعععي ميكن إستخدامها فعععي مجع البياانت )ملحم, ل 
اة لقياس التفكَت التصميمي لطلبة مدارس ادلتميزين, ولعدم حصولو علعععى (, لذلك أستخدم العبعاحععث أد488: 4212

 أداة جاىزة مناسبة للقياس علعععى وفق التعريف, ورلاالت البعحعععث التعععي مت حتديدىا, فقععد قام العبعاحععث ببناء أداة تتوفر فيها
 أيت: على وفق مااخلصائص السيكومًتية الالزمة 

 التفكري التصميمي: خطوات بناء اختبار 
 :Defining the concept حتديد ادلفهوم -4
( :ابنو هنج ابداعي وطريقة واسًتاتيجية 1584حدَّد رواد مفهوم التفكَت التصميمي  وىم الربيطاين تيم براون )مواليد   

فكَت العميق والواسع ىدفها حل ادلشكالت وتوليد االفكار االبداعية والعمل على ااخاذ القرارات واستكشاف االشياء والت
واغلاد احللول البديلة وتطوير ادلعرفة وفهم حاجات اجملتمع وىو عملية فنية ابداعية وهنج يركز على االنسان ودمج 

 (  .4241(و)ابو عودة وابو موسى,4242احتياجات الناس مع امكانياتو التكنلوجية .)الشريف,
 : Determine the fields of scaleحتديد رلاالت ادلقياس  -2
معهد ىاسو بالتنر  فقعلى و مي من مصادر عادلية ورصينة جدا  انطلق العبعاحععث يف حتديد رلاالت التفكَت التصمي  

( يف Potsdam(  يف جامعة بوتسدام )Hasso Platner instituteاالدلاين لتصميم التفكَت)
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( واليت 4225)بالتنَت,جل اعتماده على نظرية  (,UNDP,2017(و)D.school( )Wise,2017ستانفورد)
 -:ركزت على اجلوانب التالية

 التعاطف:-1
 حل ادلشكالت:-4
 توليد االفكار:-3
 النمذجة:-2
 االختبار:-9
 :The drafting of the itemis of the instrument صياغة فقرات األداا -3
 تية:أعتمد العبعاحععث فعععي مجع مواقف مقياس التفكَت التصميمي علعععى ادلصادر االا    
 ا طالع علعععى عدد معععن األدبيات, والدراسات وادلقاييس السابقة اخلاصة مبوضوع التفكَت التصميمي. -
 يوض  تلفة وكمااالطالع علعععى عدد معععن ادلقايس األخرى والتعععي تناولت موضوعات اخرى تصميمية  وفنية وتربوية  سل -

 (:8اجلدول )
 ة اليت اطلع عليها الباحث(مقايي  الدراسات السابق6جدول)

 السنة اجملاالت العينة ادلقياس ت
مقياس التفكَت التصميمي)ابو  1

 عودة ,ابو موسى(
من طالل الصف التاسع 22

 مبدرسة طيبة 
)التعايش,حتديدادلشكلة

مهارات تصور احلل,  ,
 النموذج, االختبار

4242 
 

 مقياس التفكَت التصميمي 4
 )العنزي, العمري(

حل  )التعاطف, عليم تبوكمبدارس ت18
توليد  ادلشكالت,

 االفكار, النموذج,
 االختبار(.

4212 

 مقياس التفكَت التصميمي 2
 )لطيف(

طالب وطالبة من طلبة معاىد 492
 الفنون اجلميلة يف بغداد

حل  التعاطف,
توليد  ادلشكالت,

 االفكار, النموذج,
 االختبار

4241 
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هعم ععن مععدى ئوم الًتبويععة والنفسعية  لبيعان أراعععععن اخلعرباء واحملكمعُت فععععي اخصعص العلعوبععد ععرض ادلقيعاس علععععى رلموععة م   
شععرع ا ىعععععذه األدوات وادلقععاييس, لععذ وكانععت ا جابععة اب مجععاع عععدم مالئمععة ,مناسععبتو معععععن عععدمها لطلبععة  مععدارس ادلتميععزين

لدراسعععة وا سعععتفادة مععععععن آراء األسعععاتذة فععععععي جلنعععة العبعاحعععععث بصعععيا ة فقعععرات ادلقيعععاس مبعععا يالئعععم عينعععة البحعععث, ومتطلبعععات ا
وتعوخى العبعاحعععث فععععي صعيا تها السعهولة والعععوضوح, وقعععد  ,السمينار ونَّ يكون ادلقياس علعععى شكل مواقف لفظية واشكال

ث بععدائل)عايل , ثالبعع االجابععة و  ( مخععس رلععاالت9مععن ) يتكععون كععل موقععف  ( 18تكعععونت األداة بصورهتععععا األولععععية معععععن )
االداة عبععارة عععن مواقععف  واشععكال غليععب عنهععا  افععراد العينععة وفععق تسلسععل  متععدرج يبععدأ مععن احللععول متوسععط, مععنخف (   

 ذلك.  (3)ادللحعععق يبُت العادية حىت تصل اىل احللول االبداعية وادلبتكرة. اليت ذلا عالقة ابلتفكَت التصميمي. 
 :Validity الصدق -4
(, ويُعدَّ ادلقياس صادقًا العععى 423: 4222يما إذ كانت االداة تقيس فعاًل ما أعّدت لقياسُو )ملحم, يتمثل الصدق ف  

احلد الذي يقيس بو السمة أو الظاىرة أو اخلاصية التعععي أُعّد لقياسها وعدم أتثره مبتغَتات أُخرى )القمش وآخرون, 
 اآلتية:( وقععد حتقق العبعاحععث معععن أنواع الصدق 125: 4222

 :Scale Validityالصدق الظاىري  - أ
معععن اخلرباء واحملكمُت بتقدير ادلدى لتمثيل الفقرات التعععي ػلتويها  عن ىعععذا الصدق ابنَّ يقوم عددإنَّ اف ل طريقة للتأكد معع 

 . Ebel, 1972: 566)االداة مع الصفة التعععي يُراّد قياسها )
(,  قام 4( موقفًا ادللحعععق )18, ومت صيا ة ادلواقف البالغة )بالتنَتدلقياس وفقًا لنظرية الت اوبعد أنَّ حّدد العبعاحععث رلا

العبعاحععث بعرض الصورة األولية دلقياس التفكَت التصميمي علعععى رلموعة معععن احملكمُت واخلرباء فعععي العلوم الًتبوية والنفسية 
ذلك,  وأشار بلوم العععى أنوَّ إذا حصل ادلقياس أو ا ختبار علعععى نسبة  ( 3عق )ادللحععيبُت زلكماً وخبَتاً  (18)بلعععغ عددىم 

(, فقد مت 148: 1583%(, أو أكثر ميكن الشعور اب رتياح معععن حيث الصدق الظاىري لالختبار )بلوم, 29إتفاق )
يث الصيا ة اللغوية والعلمية حذف فقرة واحدة مع إجراء بع  التعديالت البسيطة لبع  ادلواقف )الفقرات( معععن ح

 .رقم الفقرة والتعديل  (2اجلعععدول )يبُت و 
 ( تعديل ادلواقف )الفقرات( حسب آراء اخلرباء واحملكم 7اجلررردول )

 الفقرا بعد التعديل الفقرا قبل التعديل رقم الفقرا

ػلتاج  كيف ميكنك ان تتصرف فيما لو رايت طفال 3
 مساعدة

 اخص طفل ااجة اىل مساعدة امامك ثالث اختيارات

 احزن  صابة السائق اجملال االول: اتردد يف ااخاذ القرار 9
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اجملال الثالث: ااث عن مواد نكنٍت من اطفاء  5
 احلريق

 اصرخ بصوت مرتفع لكي تنقذين الناس

نصفو ألخي فقد ػلتاج ان  اجملال الثالث: اعطي 14
 مصادر فيويشًتي 

 احملافظة يف يوم عطليتاخرج بو اىل نزىة خارج 

التباعد  يفل الرابع: اعادي الفايروس اجملا 12
 االجتماعي.

اترك مسافة بيٍت وبُت االخرين لتحقيق التباعد 
 االجتماعي.

 استعُت ابجلَتان اجملال اخلامس: اكسر ابل الغرفة 18

 ز  كيف تتصرف؟أنبوبة الغاػلمل يت والدك أاذا ر  جد طريقة سهلة تنقل فا انبوبة الغازا 18

 
 :Construct Validityصدق البناء  -  

: 4222)النبهان,  ( ونَّ ىعععذا النوع معععن الصدق يرتبط ابلقدرات العقلية والسمات النفسية لألفراد4222أشار النبهان )
والتحقق معععن  (, ميكننا حتقيقو معععن خالل التعريف اب طار النظري لالداة واشتقاق الفرضيات حول نتائج االداة,228

ة مع الدرجة الكلية صحة الفرضيات هريبيًا ومنطقياً, وتُعدَّ معامالت االرتباط التعععي ضلصل عليها بُت الدرجة لكل فقر 
 (.23: 1581بار )الزوبعي وآخرون, علعععى الصدق البنائي لالخت شلا يدل لالداة 

عن معامالت التمييز للفقرات  وعن ا رتباطات الداخلية  خالل الكشف يفعععن الصدق البنائي للمقياس مت ألتحقق م   
 اآليت: وفق أداة قياسية صادقة وعلعععى  التعععي تكشفُّ عن ا تساق الداخلي للمقياس والذي ينتج عنو

 القوا التميزية للفقرات Hem Discrimination: 
األفراد فعععي اخلاصية, أو السمة التعععي تّقيسها األداة )الزوبعي  ويُقصّد فا أنَّ تكون الفقرة قادرة علعععى التفريق والتمييز بُت   

 (, ولغرض حسال قوة نييز الفقرات مت إجراء اخلطوات اآلتية:32: 1581وآخرون, 
  من مدارس ادلتميزين االوىل للبنُت ومدرسة ُتعععى مدرستُسحبت العيععنعة معععن خارج العيععنعة األساسية ومّت التطععبيعق عل 

 ( طالبة.23( طالباً و )22ادلتميزات االوىل للبنات  بواقع )
  ( علعععى أفراد العيععنعة ومعععن م تصحيحو وحسال 3/3/4244العبعاحععث تطععبيعق ادلقياس بتاريخ )  ىبعد ذلك أجر

 الدرجة الكلية لكل طالب وطالبة.
 كيلي   اذ وض رجة, ععة العععى أدىن درتبعععت الدرجات تععنععازليا معععن أعلعععى درج(1529,Kelley أنوَّ فعععي التععوزيع )

(, 119: 4228%( ) أبوعالم,  42ا عتدايل تكون النسبععة الفاصلة ادلثلى لكل معععن اجملموعععتُت ادلتطرفتُت ىعععي )
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%( معععن 42و)( طالبًا وطالبة, 34%( معععن الدرجات العليا والتعععي كأنَّ عددىا )42أعتمد العبعاحععث نسبة ) ذال
( وىي درجات شليزة  1028-2049فقد كانت درجات التمييز بُت) ( طالباً وطالبة, 34الدرجات الدنيا والتعععي نثل )

( فأكثر تعترب قيم جيدة والحتتاج اىل تسقيط الفقرة 2022-2045فقد ذكر) ايبل (ان قيم الدرجات اليت تقع بُت )
 قيم الدرجات جيدة وال داعي حلذفها.  لذا فانحذفها. عديلها او ( البد من ت2045او حذفها  ام اقل من )

 :Reliabilityالثبات  -5
(, 428: 4225ويُقصّد ابلثبات إتسعاق القيعاس, أي ا تسعاق فععععي قيعاس الشعيء الععذي تُقيععسّو أداة القيععاس )ملحعم,     

 وكما أيت: طرائق اخرى تفكَت التصميمي بوقععد أوجد ثبات أداة ال
 :Test-Retest Methodيقة إعادا االختبار طر •
طبعق  (, 288: 4225,ويُقصد فعععذه الطريقة أنَّ يّعاد تطععبيععق األداة نفسعها معرتُت علععععى رلموععة مععععن األفعراد )أبعو ععالم  

لبعععة مععععععن ادلعععدارس الثانويعععة ( طالبعععاً وطا22العبعاحعععععث األداة علععععععى عيععنععععة الثبعععات وىععععععي خعععارج العيععنععععة األساسعععية مؤلفعععة مععععععن )
( طالبعة, 19)ادلتميعزات الثانيعة  للبنعات( بواقعع )  ( طالبعاً, وعنويعة ادلتميعزات49) للمتميزين ) ادلتميزين االوىل للبنُت( بواقعع

( يومعا 13( وبععد م عي )2/3/4244وجرى التطععبيعق األول للمقياس بصعورة ح عورية  معع الطلبعة  يف مدارسعهم بتعاريخ )
الععععى أنَّ ادلععدة الزمنيععة بععُت التطععبيعععق االول للمقيععاس  1582(, وأشععار آدمععز ))4244/ 42/3التطععبيعععق الثععاين بتععاريخ ) أُعيعدّ 
عبَّ أواعادتع (, واوجعد معامعل Adams, 1964, P. 20ال تتجعاوز األسعبوعُت الععععى ثالثعة أسعابيع )و فععي ادلعرة الثانيعة غلا
بلعععععغا ) بععُت درجععات التطبيقععُت حسععال معامععل ارتبععاط بَتسععون يفالثبععات   و( ويُعععدَّ االختبععار عبتععاً, %88األول والثععاين, إذ ا

 (.135: 4224,( )أبو حويج وآخرون2052العععى  2022تراوح معامل ا رتباط فيو مابُت )
 التطرربيرق علرررل العيررنرة االساسية: -6
 ذلك.( 2ادللحق )يبُت و ععى أفراد العيععنعة ا ساسية, ( علع4244/ 3/ 42بعد أنَّ اصب  ادلقياس جاىزاً طبق بتاريخ ) 
 :Scale correctionتصحيح ادلقياس  -7
نخف ة ( رلاالت  وكل رلال ذات ثالث بدائل )م9علعععى ) تتوزع( موقف 18النهائية  معععن ) تكون األداة فعععي صيغتو  

( درجة, والبديل 1ات البدائل كاااليت البديل األول )(,  ونت صيا تو درج8فعععي ادللحعععق ) شلا يت  ومتوسطة ومرتفعة( 
( درجة وادىن أداء متوقع 422ا يكون أقصى أداء متوقع للمقياس ىو )لذ( درجة, 3والبديل الثالث) ( درجة, 4الثاين  )
م بعدىا جرى معاجلة البياانت إحصائيا إبستخدا( درجة, و 182( درجة وأنَّ ادلتوسط الفرضي للمقياس ىو )52ىو )

 ( للعلوم االجتماعية.(SPSSاحلقيبة ا حصائية 
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 عرض النتائ  ومناقشتها
 اذلدف االول: التعرف علل مستوه التفكري التصميمي لده طلبة مدارس ادلتميزين بشكل عام

( طالب وطالبة ,اذ بلغ 482تحقيق ىذا اذلدف مت استخراج ادلتوسط احلسا  ألفراد عينة البحث البالغ عددىم)ل 
( وعند مقارنة ادلتوسط احلسا  ابدلتوسط الفرضي   18.828( وابضلراف معياري قدره)  189.58سطهم احلسا ) متو 

لتعرف على داللة الفروق  بُت ادلتوسط ل وينة اكرب من ادلتوسط الفرضي (  تبُت ان ادلتوسط احلسا  للع182والبالغ)
( اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ) t-test on sampleاحدة )احلسا  والفرضي طبق الباحث االختبار التائي لعينة و 

(, تبُت 483( وبدرجة حرية)2.29( عند مستوى داللة )1.58( وعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلدولية والبالغة) 8.232
 ذلك (8اجلدول) يبُتان القيمة التائية احملسوبة اكرب من القيمة التائية اجلدولية 

   االختبار التائي لقياس مستوه التفكري التصميمي للعينة الكليةنتائ (8جدول)
 
 العينة

عدد افراد 
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 الفرضي

 مستوه الداللة القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة (2.25)

 284 الكلية
 

485,96 46,648 
 

482 6,234 
 

 دالة 4,96

 دول اعاله ان الطلبة يتمتعون مبستوى متوسط  من التفكَت التصميميويت   من اجل
 اذلدف الثاين:التعرف علل الفروق ذات الداللة االحصائية ب  الطلبة تبعا دلتغريات االتية

 امث( : –اجلن )ذكور -أ
-Tow sampel Independent Tتحقيق ىذا اذلدف طبق الباحث االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت )ل

Test( حيث بلغ عدد الذكور )اما عدد االانث 120281( واضلراف معياري )188045( طالبا مبتوسط حسا )145 ) 
(  وقد اظهرت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة 180992( واضلراف معياري )189085 ( طالبة مبتوسط حسا  )199)

( وبدرجة حرية 2029) (( عند مستوى داللة1058)اليت بلغت ة دوليعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلف(  20328بلغت ) 
 ( يوض  ذلك5ان القيمة التائية احملسوبة اصغر من القيمة التائية اجلدولية , واجلدول ) (484)
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 متغري )اجلن ( وفقعلل  ة مستوه التفكري التصميمي (نتائ  االختبار التائي لداللة الفروق 9جدول)
 عدد افراد العينة

 العينة
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 مستوه الداللة القيمة التائية درجة احلرية
 اجلدولية) احملسوبة (2,25

  44,284 486,29 429 ذكور
282 
 

 
2,328 

 
4,96 

 
 غري دالة
 

 48,557 485,69 455 امث

ويدل ىذا الشي على توافق  اانث(-تغَت اجلنس)ذكوروجود فرق دال معنوي يف التفكَت التصميمي تبعا دلعدم يعٍت  شلا
اجلنس ابلتفكَت التصميمي الن اجلنسُت يعيشان يف بيئة مدرسية وبيئة اجتماعية متساوية خصوصا بعد ان فت  اجملال امام 

 الفتيات يف التعبَت عن ر باهتم واحتياجاهتم وخصوصا ما يفكرون فيو
 خام (.–ادلرحلة) رابع - 
-Tow sampel Independent Tذلدف طبق الباحث االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت )تحقيق ىذا ال

Test( حيث بلغ عدد طلبة الصف الرابع )واضلراف معياري 182089( طالبا وطالبة مبتوسط حسا )181 )
(  120444( واضلراف معياري )183028( طالبة مبتوسط حسا  ) 143) اما عدد طلبة الصف اخلامس ( 180228)

( 1058( وعند مقارنتها ابلقيمة التائية اجلدولية والبالغة) 10581وقد اظهرت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة بلغت )
( تبُت ان القيمة التائية احملسوبة اكرب من القيمة التائية اجلدولية, واجلدول 484( وبدرجة حرية )2029()عند مستوى داللة

 ( يوض  ذلك12)
 متغري )اجلن ( وفق علل ة مستوه التفكري التصميميئ  االختبار التائي لداللة الفروق (نتا42جدول)

عدد افراد  العينة
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 مستوه الداللة القيمة التائية درجة احلرية
 اجلدولية) احملسوبة (2.25

  46,246 487,65 464 رابع
282 

 
4,964 

 
4,96 

 
 47,222 483,76 423 خام  دالة 

شلكن ان نفسر تقدم ادلرحلة الرابعة عن ادلرحلة  فروق ذات داللة احصائية ولصاحل الصف الرابعوجود  تبُت ان ىناك 
اخلامسة يف عملية التفكَت التصميمي الن ادلرحلة الرابعة جديدة والطالب يبحث ضلو معرفة كل شيء حىت يستطيع ان  

دلرحلة االتية وان أتخر ادلرحلة اخلامسة عن الربعة قد يكون بسبب القلق الناجم عن االنتقال اىل ادلرحلة ادلهمة ينتقل اىل ا
 يف حياة الطالب  وابلتايل سيصال ابلتشتت وضعف الًتكيز يف االجابة.
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 االستنتاجات:
 الرابع. لصاحل الصف امتالك طلبة مدارس ادلتميزين مستوى متوسط من التفكَت التصميمي-1
 اانث( -عدم وجود فرق دال معنواي  يف التفكَت التصميمي تبعا دلتغَت اجلنس )ذكور-4
 لصاحل الصف الرابع.اخلامس( -عا دلتغَت الصف )الرابعىناك فرق دال معنواي يف التفكَت التصميمي تب-3

 التوصيات:
 -من ذلك يوصي الباحث: مبا ان الوسط احملقق ىو ضمن ادلستوى ادلتوسط وضلن نطم  ان يكون اعلى

 اليت من شأهنا ان تنمي العمليات العقلية . مجيعها  ادلؤسسات الًتبوية االىتمام بربامج التفكَت يف  ضرورة-
 واالستفادة من مجيع اخلربات. مجيعها لنشاطاتاب ةحث الطلبة على ادلشارك-4
 ئجهععععا تصععععب يف تطععععوير البلععععدمععععل ان تكعععون نتااقامعععة دورات تدريبيععععة خاصععععة بعمليععععات التفكعععَت التصععععميمي والععععيت زلت -3
 ادلناسب.  الفادة منها يف الواقعستثمار الطاقات وااب

 ادلقرتحات:
 لدى طلبة ادلرحلة االعدادية التفكَت التصميمي وعالقتو ابلدافع ادلعريف-1
 لدى طلبة ادلتميزين واقراهنم العاديُت التفكَت التصميمي وعالقتو  ابالساليب ادلعرفية -4
 دلصادرا

 ادلصادر العربية:
 ,, الدار العلمية للنشر والتوزيع1ط ,القياس والتقومي ة الرتبية وعلم النف (: 4224مروان وآخرون ) ,أبو حويج -1

 األردن . ,عمان
 (: مناىج البحث يف العلوم الًتبوية والنفسية, دار النشر للجامعات.4211أبو عالم, رجاء زلمود ) -4
(: اثر توظيف التعلم القائم على ادلشروع وفق ادلنحٍت التكاملي 4241امساء محيد,) و موسى,اب ابو عودة ,دمحم فؤاد, -3

اععاث ألرللععة جامعععة القععدس ادلفتوحععة ل يف تنميععة مهععارات التفكععَت التصععميمي لععدى طالبععات الصععف التاسععع االساسععي,
 , زة , فلسطُت.33والدراسات الًتبوية والنفسية, ع

, ترمجة دمحم امُت ادلفيت وآخرون, دار تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويين(: 1583بلوم, س بنامُت وآخرون ) -2
 ماكجر وىيل للطباعة والنشر.

 , دار الطليعة للطباعة والنشر, بَتوت, لبنان.مدخل علم النف  التجريق(: 4222بكداش, كمال ) -9
تخدمون اليد اليسرى يف الكتابة وعالقة ذلك (:اظلاط التفكَت والتعلم لدى الطلبة الذين يس4229بركات, زايد امُت) -8

 (.2ببع  السمات النفسية والشخصية , رللة الزرقاء للبحوث والدراسات ,رللد )
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(:تععدريس مععادة العلععوم يف ضععوء بععرانمج الكععورت  وأثععره يف التحصععيل  وتنميععة مهععارة 4213الباز,اميععان عععالء الععدين:) -2
 ة االعدادية ,رسالة دكتوراه , كلية الًتبية ,جامعة ادلنصورة.التفكَت والدافع  لإلصلاز لدى تالميذ ادلرحل

ادلنهجيررة واألسررتخدامات االحصررائية ة  األسرر (: 4225اجلععادري, عععدانن حسععُت ويعقععول عبععد) ابععو حلععو ) -8
 , دار األثراء للنشر والتوزيع, عمان, األردن.1, طحبوث العلوم الرتبوية واإلنسانية
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