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ملخص البحث:
لدٍةنددا لتةددٍفت  هتدف  لدفالةددل لدنل إددل كش لدن دب عددا فروقددل لدةدنيف  للٍ مددل      دد    دا 

    ضوء  سٍوى لدٍحصو  D`zurrilla يفأبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول؛ يففقاً ألمنوذج ديزيفايال
لدراحد   دا  كانث( ددفى فمردل لما قدلق يف دف  - إخةض(  يفلدإوع )ذ دوا - ٍوةط  -لدفالةي) نتةع

 ديدزيفايال لددي  لعدف  ٍ اعول بٍطروق لخٍراا لدٍةنا لتةٍفت   يف تطروق لخٍراا ح  لمل نالت لتج
D`zurrilla( 262  بقددف لدٍد ددف  ددا خصالصددوا لدسدددونو ويلق يف ددف تنوسددم عوإددل لدفالةددل  دددا )

فادرددداً يففادردددل اا قدددل لملمدددص ةدددقود ق يفخمصدددم لدإٍدددالا كش عدددف  يفجدددود فدددنيف    لدٍةندددا لتةدددٍفت 
وجدف فدنيف    لدٍةندا لتةدٍفت يفأبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول تُقَزى دقا د  لدإدوعق   دا أسدت ت ت

تُقَزى ملسٍوى لدٍحصو  لدفالةي دفى عوإل لدفالةل ق بوإ ا أظونت لدإٍالا يفجود فنيف    أبقداد حد 
لمل نالت لتجٍ اعول ) لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل(  دصاحل لدطالب ذيف  لملسٍوى لدٍحصومي لملنتةع   

ٍوى لدٍحصدددددومي ؛ دصددددداحل لدطدددددالب ذيف  لملسددددد  دددددا  اسدددددم لدةدددددنيف     )لدٍوجدددددت لدسدددددم  دم  دددددنمل(
  ددةم لدفالةددل أيًعددا عددا يفجددود عال ددل دلدددل بدد  لدٍةنددا لتةددٍفت  يف واالتددت  يفبقددض لملددإخةضق يف 

لدٍإردد  أبقداد حد  لمل ددنالت لتجٍ اعودل) لدٍوجددت لدو لمل دنمل  يفحدد  لمل دنالت لملإطقي(ق  ددا  ندا 
نالت لتجٍ اعول )لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل  يف لتةٍفت   ا خالل برقض أبقاد ح  لمل  ابدٍةنا

لحل  لملإطقي دم  نمل(ق
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Abstract

The present study aims at revealing the nature of the probable differences in 

Reasoning Thinking and the dimensions of social problem solving according to 

D’zurrilla’s model in the light of the level of academic achievement (high - 

middle - low) and gender (male – female) of college students. The Reasoning 

thinking test which is prepared by the researcher and the social problem-solving 

test prepared by D’zurrilla were applied to a sample of 262 male and female 

students at King Saud University after checking their psychometric 

characteristics. The study reveals no difference in Reasoning Thinking and the 

dimensions of social problem solving were attributed to gender. On the other 

hand, there are no differences in Reasoning Thinking attributed to the level of 

academic achievement of the sample collected. However, the findings of the 

study show differences in the dimensions of social problem solving (positive 

attitude to the problem) in favor of the students with a high academic level, 

while the differences with reference to (negative attitude to the problem) were 

in favor of the students with a low academic level. Besides, the study reveals a 

significant relationship between Reasoning Thinking and its skills and some 

dimensions of social problem solving (attitude towards problems and Rational 

Problem Solving). In addition, it is possible to predict the Reasoning Thinking 

by the dimensions of social problem solving (positive attitudes towards 

problems and rational problem solving). 
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 مدخل إىل مشكلة الدراسة:
 ث  لدٍةنا لتةٍفت  ددد  إ ط  ا أمناط لدٍةناددد أمهول  راة   عمم لدإةس لملقن   لدي  يقٍرب خالصل لدإ اط    

(؛ ديل جنف أن لدٍةنا لتةٍفت   ث  2000؛كذ  و أعمى لدقفالت لدققمول لاترافاً ابدي اء)ةودسو   لدققمي لإلسساين
مول  إطقول  تٍع ا جم وعل  ا لملواالت لدةنعول لديت ترفيف      س اط عقمي  قن  يٍ وز ابةٍقنلء لدقاعفة ع مول عق

؛كذ يسا فوت لدةند  ا حقالق  قمو ل كش  قنفل لجملوول ذ إوًا )لدقةون    ا جزلواهتا  يفلةٍإراط لمزء  ا لدن 
ي ٍ   عمى جم وعل  ا لدق موات لدققمول لديت أن لدٍةنا لتةٍفت   Nicerson(ق يفينى سوننةون 2012

سسٍخف وا   تنويا أفنااان يفتقوو وا فو ا سقٍقف أبست صحوح  يفتقووم لدربل   يفلحلجا  يفلدرح  عا لألددل  يفلدٍوص  
( ق يفيٍع ا لدٍةنا لتةٍفت  جم وعل Small,1990كش لتةٍإٍاجات  يفلخٍراا لدةنيفض  يفتودوف  قنفل جفيفة)

الت   ا  رو : لدقفاة عمى لدٍقمو  لملإطقي  يفلتةٍإٍاج  يفكدالك لدقال ات دمنبط ب  لألةراب يفلدإٍالا  يف و  ا لملوا
بيدص يٍع ا ع موات  ث  لدٍجنيف  يفلدٍوص  كش لدٍق و ات  يفكثرات لدقال ات  يفلدٍوص  كش حمول دم  نالت 

ف أن لدٍةنا لتةٍفت   ف يساعفان عمى لدٍإر (ق يفبيدص جن2000يفتقووم لآلالء  يفلةٍإراط لدإٍالا )ةودسو   
أيف حموا  يفهبيل تٍ ث  أمهول لملواالت لتةٍفتدول   ديفا ا لملن ز    ابألحفلث للٍ مل  عإف ا لايفل فحص   نمل   ا

نلا يفجود   حتمو  لمل نمل   لجتا  : أيفهل ا: لدوصول كش جييفا تمص لمل نملق يفاثسوو ا: لدٍإر  مبنترات عمى لةٍ 
 يفحوإئي يصرح لدةند أ ثن  فاة عمى لدٍإر  ابجتا  لألحفلث   شىت  إاحي حواتتق تمص لمل نمل؛

يفتقف لملواالت لتةٍفتدول)لتةٍقنلء  لتةٍإراط  لتةٍإٍاج(  واالت حواتول يو ول حيٍاج كدووا لألفنلد  يفتطرق    
لتةٍفتل لدوو ي  لدقفيف  ا لدراحث  يطمقون عموواب ن  يفلةع عإف ا لايفل ح  أيل   نمل؛ لأل ن لدي  جق  

يفلجتا اتت  يف ي أ نب كش لدسموك لدوو ي حل  لمل نالت  لدي  منااةت   حواتإا أبةموب يٍسق  ع  وم لدةند 
 (ق 2007يف ةا و ت عا لدقامل)شم  

ول"  تقف  تةساًل عم وًا دةوم فروقل يفعإف لدو و  عمى فروقل لدٍةنا لتةٍفت  ةإجف أن سظنيل لدإ و لملقن " بواج
لتةٍفتل   وهنا تقٍ ف   تةسا ا عمى آدول كجنلء لدق موات لدققمول  ا جول  يفلملنحمل لدق نيل لديت يٍ نا لدةند  ا 

  أن لدٍةنا لتةٍفت    حادل لاتقاء  سٍ ن حىت يرى )بياجية(خالهلا كجنلء  ي  لدق موات  ا جول أخنى؛ حو  
 يفلديت متٍف  ا ب  لدثاسول Formal Operational Stageألفنلد كش   نحمل لدق موات لدققمول لجملندة  يص  ل

ع نة يفلخلا سل ع نة  ا لدق ن  كت أن لةٍخفل   يل لدإوع  ا لدٍةنا يسٍ ن كش هنايل لدق نق يف ي  لملنحمل تٍ وز 
قي  يفيسٍطوع لدةند أن ينٍ ب لملرادئ أيف لدقولعف لدقا ل لملإط-بقفاة لألفنلد عمى ممااةل ع موات لدٍةنا لدٍجنيف 

 ا خالل لدو الع يفلألحفلث لدإوعول   يفأن لدق موات لدٍجنيفيل متن مبنحمٍ : أيفهل ا : لةٍخفل  لملنل ق لدٍةنا 
: لةٍخفل  لدٍةنا   ح  لمل نالتق يفاثسوو ا  Deductive Reasoningلتةٍفت  لتةٍإرافي  

  أ  يسٍطوع لةٍقنلء لدقا   ا لخلاص )  Inductive Reasoningتةٍقنللي  لتةٍفت  ل
Small,1990) ق   ا يسٍطوع لملنل ق    نحمل لدق موات لدٍجنيفيل أن يسٍخف  لدإظنايت   ح  لدنثا  ا
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مى تإظوم لملسال  بطنيقل  ٍنا مل    ا  نإت تطروق لدقفيف  ا لدق موات   ح   سددل يفلحفة   يفينون  ادًال ع
لملقمو ات  يفلدٍةسا لدقم ي  يفتودوف لدةنضوات   يفأن يٍقا    ع  إطو   سددل  ا مبقزل عا حمٍول ا  فوو يقن  أن 

 (ق 1990لتةٍإٍاجات لمل ٍقل  إطقًوا  سٍقمل متاً ا عا لحلقوقل لدول قول   ) يفلادزيفاث   
قامل لملقمو ات بطنيقل  إٍظ ل؛ حبو  ت د  كش يفلدٍةنا لتةٍفت  ع و ًا  و: عرااة عا  فاة  قنفول تعم  

لةٍإٍاج  أيف لختاذ  نلا  أيف ح  مل نمل   أيف بقرااة أخنى  و: لدقفاة عمى لدٍةنا لديت تسٍإف كش  ولعف يفلةولتوجوات 
نا  قوإل  هتف  كش تودوف  قنفل جفيفة عا فنيق لتةٍإراط أيف لتةٍقنلء  يفت د  كش ح  لمل نالتق   ا أن لدٍة

: أحفمها  قنيف    لتةٍفت  يٍع ا لدقفاة عمى لمل اثمل  أ  ك ا ل عال ل ب  حفثَد ن أيف ظا نتَد ن أيف  ةووَ  ن
  يفيسٍإف   جو ن  كش لدطروقل لجملندة دمق موات لدققمول  فقف أشاات   أ  ب  ) لدإٍوجل يفلملقف ات ( يفلآلخن جموول
مى لتةٍفتدول عإف لةٍإٍاج حمول دم  نالت تٍص  ابملنحمل أن لدق ن ينترط ابدقفاة ع لدفالةات كش

 ق(Sebby&Papini,1994)لدق نيل
يفتٍجمى ديفلعي لت ٍ ا  بفالةل لدٍةنا لتةٍفت   كش  ا ي وف   يل لدقصن  ا  لدةوعان لملقمو ايت؛ ديل 

لسسجا ًا  ع  ٍغالت لدقصن  يف ا أصرح لدٍةنا لتةٍفت   ن ز ل ٍ ا  عفد  ا لدراحث   لدييا ينيفن أست أييت 
ي وف   ا حتوتت  يفتففق  قن   ال ؛ مما حيٍم عموإا ممااةل لتةٍفتل؛ دمو و  عمى  ا يفالء لألحفلث  يفلدقفاة 
عمى  ولجول لمل نالت لملٍإوعل  يفتدزدلد أمهوٍت  م ا زيفدان لدطمردل هبي  لملواالت  يف اسول  ادايا عمى  وةول توظوب  ي  

  يفلةٍخفل وا   لدٍقا    ع شىت صإو  لملقنفل  ا: حتمو   يفتةسا  يفتقووم  يفلةٍإٍاج  يفجتإب لتعٍقادلت لملواالت
غا لدصحوحل  يفلدٍ ووز ب  لحلقالدق يفلآلالء  يفتقومي حقوقل    لدعاء  قن  أيف  و ي    ضوء لدفدو  لدي  يفع ت  

لحلنمق يفمثل ديفا  ا  دمٍةنا لتةٍفت    لملول ب لحلواتول لديت  بفًت  ا لدقةز كش لدإٍالدا ديفن أددل سسٍإف كدووا  
تٍطمب لختاذ  نلالت  سٍقرمول؛ دني حيص  لدةند عمى سٍالا صالرل  جتق  حواتت أ ثن تإظو اً؛ فوو ت يقٍصن فقط 

ديت تولجوت عمى ل ٍساب لملقنفل  ب  يص  كش لحلواة لد خصول يفلتجٍ اعول دمةند  يفذدص حل  تمص لمل نالت ل
فعاًل عا لدنبط ب  ملقنفل لدسرب يفلدإٍوجل؛ دموصول كش ح   دم  نمل  أيف دمٍإر  بإٍالا لألحفلث  يفحتمو  أبقاد ا؛

 (ق2012لخلربلت لدسابقل  يفلملقمو ات لملٍاحل)ةمو ان 
إذل مل سسٍخف  لدٍةنا ف يفبيل يُقف لدٍةنا لتةٍفت  أحف لملفلخ  لألةاةول حل  لمل نالت لدوو ول لديت تولجوإا 

  ظ   لتةٍفت  ب ن  جوف سصرح جزءًل  ا لمل نمل  فقف ت يسٍطوع لدةند لختاذ أةموب كجيايب فقَّال يفس ط 
مما يقم   ا فنص لدٍةاع  لإلجيايب  ع  لدقعااي  يفلمل نالت لدوو ولق عإفلي يوجف  ؛ لخنةاض  واالتت لتةٍفتدول

ق فادةند لدي  يق   عمى ح  2000)ةودسن (  ا جولسب لدإ اط لإلسساينس اط ح  لمل نالت      جاسب 
  نمل  ا  دفيت دلفع ملولجول لمل نمل  يف يدص فإن لملواالت لدةنعول حل  لمل نمل  تقو  بفيفا حاةم   كدلاة 

ج  لدوصول كش  ٍطمرات  ول ب لدٍةاع  لتجٍ اعي ب  لألفنلد  ابعٍراا ا جم وعل لخلطولت لديت يٍرقوا لدةند  ا أ
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حادل لدنضا أيف لدإجاح أيف لدٍغمب عمى لمل نالت لديت تقوضت  يفحتول ديفن حتقوق أ فلفت  يفتٍحفد مبسٍوى كدالك لدةند 
 2007). اشم  دنةاءتت لديلتول   ح  لمل نمل  يفداجل لدثقل   لحل  )عرفلدقادا يف أبو

فد عمى أةاةوا جناح لدةند يف ةاءتت    لدٍقا    ع يفيقف ح  لمل نالت  ا لدق موات لدققمول لدقموا لديت يٍح   
 ول ب لحلواة لدوو ولق فقف يولجت لألفنلد يو وًا لدنثا  ا لمل نالت لديت تٍإوع تإوعًا  رالً  ا حو  لدصقوبل يفلألمهول  

ت كش س اط عقمي فروإ ا حتٍاج بقض لمل نال .يف ا تسٍثا  لمل نمل  ا س اط عقمي؛ غادراً  ا يإ ف لألفنلد حموًت هلا
فح  لمل نالت لدرسوطل امبا يقٍ ف  .فإن بقض لمل نالت لألخنى حتٍاج كش ع موات غايل   لدف ل يفلدٍققوف بسوط 

أةاةًا عمى لةوجاع لملقمو ات لدصحوحل  ا لديل نة لدطويمل لملفى  بوإ ا تٍطمب لمل نالت لأل ثن تققوفلً 
لدقا ل أيف ((ق يف ا ََثَّ يقف س اط ح  لمل نمل 2001ت قًرا )لدزايت  لةولتوجوات دمح  تنون أ ثن تققوًفل أيف

لتجٍ اعول( ا أ م لألس طل لملقنفول لملن زيل   حواتإا لدوو ول؛ مما جيق  لدقفاة عمى ح  لمل نالت لتجٍ اعول   شنلً 
 ق(Jonassen,2003 )عمى لدٍإر  ابدٍولفق لدإةسي يفلتجٍ اعي 

يف تقنيب   Problemجيب عموإا لدن ب عا لدةن  ب   ةوو  لمل نمل لمل نالت  يفدمو و  عمى تقنيب ح    
؛ حو   تٍ ث  لمل نمل        و ل تٍطمب لدٍحمو  يفلدٍحقق؛ دموصول كش Problem solvingح  لمل نمل

دٍق و ات ح  هلا  أ  أست جيب عمى لدقالم حب  لمل نمل  أن يسٍفعي لملقنفل لملطموبل دمح   ا  رو  لملةا وم يفل
(ق   ا تقن  لمل نمل أبهنا  و ب  ا  ول ب Smith,1990فعاًل عا لدقفاة عمى تطروق  ي  لملقنفل ) يفلدقولعف 

لحلواة يف ٍطمراهتا لحلادول أيف لملٍو قل  حتٍاج كش لةٍجابل تق     يف ٍوا؛ دوجود عقرات  ث : لحلفلثل  يفلدغ وض  
  واالت لألدلء    ا أن كدالك لدةند دم  نمل  ف ينون   يف م يفلدٍقمب   يفلدٍإا ض   لملثالت   يفلدإقص  

(ق,(D’Zurilla, &Nezu,1999حفيفثوا  أيف  ٍدخنلً بقف عفة ممااةات
: و ب  يفحادل تٍحفد بثالثل عإاصن  يف ي عمى لدإحو لدٍا  ديل يٍةق عم اء لدإةس لملقن  عمى أن لمل نمل عرااة عا:

  : إل عإف لد نيفع   لدق   حل  لمل نمل قيفمتث  لحلادل لدنل املعطيات
  : يفمتث  لحلادل لملطموب بموغوا حل  لمل نمل قاألهداف 
  : يفت ا كش يفجود صقوابت تةص  ب  لحلادل لدنل إل  يفلحلادل لملإ ودة  يفأن لحل  أيف لخلطولت لدالز ل العقبات

(ق2002ملولجول  ي  لدصقوابت  غا جا زة دمو مل لأليفش)جنيفلن  
لمل دددنمل أبسددت: ع مودددل  قنفوددل ةدددمو ول  حيددايفل لدةدددند  ددا خالهلدددا حتفيددف يفل ٍ دددا  يفلبٍندداا يفةدددال  يُقدددن  حدد وإ ددا ب   

(, مبقددآ آخددن أن حدد  Cormier et al,2009فاعمددل؛ دمٍقا دد   ددع لمل ددنالت لددديت يولجووددا لدةددند   حواتددت ق)
لدق مودددات لملقنفودددل  دددا  روددد  لدقدددفاة عمدددى  لمل دددنالت يقدددف منطددداً  دددا أمنددداط لدٍةندددا  فودددو يإطدددو  ضددد إاً عمدددى عدددفد  دددا

  دا  ودز عم داء لددإةس    ؛دإلجابل عا لألةئمل لديت تإطدو  عموودا لمل دنملق لملقامل يفلدٍإظوم  يفلدٍحمو  يفلدو وب يفلدٍقومي
وا جول لأليفش: تٍ ث    لحلد   لدٍقنيدن  دم  دنالت  يفلددي  يٍعد ا لد دقوةولت  حل  لمل نالت   لتٍجووةولتلب  

ابمل دددنمل  يفحتفيدددف ا  يفصدددواغٍوا  يفتدددع لدروددداانت يفلملقمو دددات لملٍصدددمل هبدددا  يففدددنض لدةدددنيفض للٍ مدددل  يفلخٍرددداا صددددحل 
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لدةددنيفض  يفلدوصددول كش لحلدد ق يفتنددون لمل ددنمل  إددا حمددفيفدة يفيفلضددحل  يفيددٍم لدوصددول كش حموددا بطنللددق  ٍقدداا  عمووددا  
جول لحلدد  لإلبددفلعي وةددولتلجول لألخددنى: فوددي وةددولتيفأ ددا لت لدٍةنددا بطنيقددل عم وددل ق يف ددي أ ددنب كش أةددموب لدةددند  

  يف ي حتٍاج كش داجل عادول  ا لةٍ قاا لمل نالت لديت يإطو  Creative Problem Solvingدم  نالت
ددن    ددع لدقدفاة عمددى لدوصددول كش عددفد  دا لألفندداا أيف لحلمددول  لددديت تٍسدم ابملالء ددل يفلمددفة يفلدٍإددوع؛ ُ ن

 عموودا لملو ددب لمل
 (ق2003دإلجابل عا لألةئمل لديت تثا ا لمل نمل حم  لت ٍ ا )عا ن  
أبست: لحل  لدول قي  (Social Problem Solving)يف   يل لإلفاا يُقن  ح  لمل نالت لتجٍ اعول 

لدوجفلين   حمايفدل لدةند:  -دم  نالت لحلواتول    ا حتفث   لدول ع  يفيإطرق ذدص عمى ع موات لدسموك لدي ين
 ,D’Zurillaن لمل نمل لديت تولجوت  يف وةول لدٍقا    قوادلدٍحقق  يفلت ٍ ا   يفلتبٍناا؛ تختاذ  نلالت ب 

&Nezu,1999),يفتٍجمى لدغايل  ا دالةٍإا حل  لمل نالت لتجٍ اعول   ديفا ا؛ دٍحقوق جناح لألفنلد (ق
 يل منوذج ح  (  يف ث Aslan,2012)واهتم يفلشلحلواة  يفلحلةاظ عمى صحٍوم لدإةسول  يفزايدة كسٍاجوٍوم   شىت 

(  يف ا ََث  ا  1971) D`zurrilla&Goldfriedلمل نالت لتجٍ اعول لدي  يفضقت ديزيفاياليفجودففنيف
لدي  يُقف أحف أ ثن  ( بٍقفي   يل لدإ وذج1999- 1982 ا ب  أعول  )D`zurrilla&Nezuديزيفايال يف سزيف 

ل ح  لمل نالت لتجٍ اعول لديت جتف ل ٍ اً ا  محوظًا  ا ِ َر  لدراحث  لدإةسو ق فنيق لدإ اذج يفأمهوا لةٍخفلً ا  
 :  مها كش جاسر  يف يل  لدإ وذج يقسم ح  لمل نالت لتجٍ اعول

 Problem-Solving ( ح  لمل نالت لدصالب2) Problem Orientation ( توجت لمل نمل1)
Properلملقنفل  لديت تإطو  عمى جم وعل  ا لملخططات لملقنفول يفلتسةقادول   ق يفيقصف بٍوجت لمل نمل ع مول  ا يفالء

ن ذدص لدوصب يقٍ ف عمى فروقل لديت تصب  وب يةنن لدةند يفي قن عإف  ولجول لمل نالت لملخٍمةل؛ عم ًا أب
يف   يل لدصفد    لدٍوجت لدسم (   يف يدص فروقل أدلء لدةند    ولجول لمل نملق ةولء ) لدٍوجت لإلجيايب  أيف لمل نمل 

بوإ ا جنف عمى لدقنس  ا ذدص  أن لألفنلد لدييا  لدةند عمى ح  لمل نالت مبإطقول  جنف أن لدٍوجت لإلجيايب حيةز
ن كش لدٍسنع  أيف لإلمهال  أيف لتسطوللول    ولجول تمص لمل نالت   يف يل يقنس ديف يمج فإهنم  ٍمنون توجوًا ةمرواً 

 (قet al,2004D`zurrillaأةموب لخلم  لدوظوةي دمح  )
بوإ ا ح  لمل نالت لدصالب فوو عرااة عا: ع مول أةاةول    ولجول لمل نالت لتجٍ اعول  يفيٍم  ا خالهلا  

لدال راتة  يفأةموب  -تطروق  واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول)ح  لمل نالت لملإطقي  يفأةموب لتسففاع
يقفلن عا َم   وجت لمل نمل  يف واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول لدٍجإب(ق يف ف أثرٍم لدقفيف  ا لدفالةات أن ت

 ,D’Zurillaأةاةَو  ملساعفة لدةند   افع داجل لدنةاءة   ح  لمل نالت  يفحتقوق لدٍولفق لدإةسي يفلتجٍ اعي
&Nezu,1999),ق)
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ل  لدٍةنددا لدإا ددف   ودداالت لتةددٍفت يفيٍطمددب حدد  لمل ددنالت لتجٍ اعوددل عددفدلً  ددا لملودداالت لملقنفوددل  ددا  رودد :
(ق يف إداك عدفد  ددا Antoniettiet al,2000لإلبدفلع   لدٍحمود   لدو ودب   لددديل نة  لدسدنعل   لألدلء   لدف دل )

 Nunn et al,2000) ؛ حو  يٍع ا ) IDEAL مناذج حل  لمل نالت   ا أبنز ا منوذج
 دديل  طرداع لأليفل دددفى لدقددالم بٍطرودقحتفيدددف  لتس : يفتقدينIdentify the problemتقدن  لمل ددنمل للٍ مدل -

  فى  الل ل لةٍخفل   يل لألةموب ق يف فى فاعمول يفأمهول لدٍفخ   َث لألةموب 
: يفتٍ ثد    حتفيددف عإاصددن  لمل دنمل  أيف كجيداد Define and represent the problemحتفيدف لمل دنمل  -

 .لدغايل لملنغوبل  و ع لمل نمل   لدرواسدات لملقطاة   يفحتفيف عإاصن لهلف  أيف 
: يفتقٍ دف Explore possible strategies or solutionsدمحمدول لمل نإدل  لةدولتوجواتلةٍن دا   -

 ي  لملنحمل ب ن  خاص عمى لخٍواا لحلمول للٍ مل دم  نملق
ا : يفلملقصدود  إددا تإظددوم لملقمو ددات  يفحتمومودAct on a selected strategy or solutionتإةودي لخلطدل  -

 يفتوضوح  فى لاترافوا  ع لخلطل لديت يفضقم   لدرفليلق
: يفتنون  دا خدالل  نلجقدل   يف قااسل لدإٍالا لدسابقل Look back and evaluateلدإظن كش لدإٍالا يفتقو وا -

 لدالحقل  يف يدص  قااسل لدإٍالا   لدربل ا  لدسابقلق ابدإٍالا
  ضوء  لتجٍ اعول ةل لدٍةنا لتةٍفت   يفح  لمل نالتيإصب عمى دال يفمبا أن  إاط دالةٍإا لحلادول

 لملٍاحل    يل لجملال   فالةل لدفالةات  ا دقفد    ٍغا  لدإوع  يف سٍوى لدٍحصو  لدفالةي  فسو  سقنض
لدةنيف  ب  لدي وا يفلإلانث  ا فالب لما قل  لديت ل ٍ م بفالةل(Aggleton& wood,1996 )أ موٍوسويفيفد

ةٍفت  لدٍجنيف   يفخمصم لدفالةل كش أن لدطالب يفصمول كش منط لدٍةنا لتةٍفت  لدٍجنيف    لدٍةنا لت
أست ت توجف فنيف  تقزيف كش عا   لدإوع ب  لدي وا يفلإلانث   لدقفاة  %(    ا 64كش  54بإسرل توليفح  ا ب  )

.عمى لدٍةنا لتةٍفت  لدٍجنيف 
 (بفالةل  واالت  ح  لمل نالت لتجٍ اعول؛ ترقاً D’Zurilla et al ,1998يفآخنيفن )   ا  ا  ديزايال 

كش لدةنيف    لدق ن يفلدإوعق يفخمصم لدفالةل كش أن  واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول تنتقي اباتقاء لدق ن؛ حو  
ت  يفلحل  لملإطقي يفجفت لدفالةل أن لدرادغ     إٍصب لدق ن دفيوم سٍالا  نتةقل    لدٍوجت لإلجيايب حب  لمل نال

لدال راتة  يفمنط لدٍجإبق يفأن –دم  نالت  يفدفيوم سٍالا أ     لدٍوجت لدسم  حب  لمل نالت يفمنط لتسففاع 
لدإٍالا لإلجيابول دفيوم أعمى  ا لدةئل لأل   ع نلًق   ا يفجفت فنيف  ب  لمإس    لدٍوجت لإلجيايب يفلحل  لملإطقي 

  لدفالةل ذدص كش أن جمٍ ع لدفالةل يقزز فنصل  لعٍ اد لدي وا عمى أسةسوم دم  نالت دصاحل لدي وا  يفتقز 
ح    نالهتم  يفلدقفاة عمى لختاذ لدقنلا أ ثن  ا لإلانثق 

بفالةل  وا  ح  لمل نالت  ع لألصف اء لملةعم ؛ حو   ففم  ي   Black,2000)   ا  ا  بالك)
أيًعا كش  قنفل  الل لملو ات  ع لألصف اء لملةعم     ا  ففملدفالةل كش  قنفل لدةنيف    لدسمو وات  ا خ
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(  نل ًقا مت تصوين م ابدةوفيو خالل 93لدةنيف  ب  لملنل ق    يفصةوم ملقآ لدصفل لق  يفتنوسم عوإل لدفالةل  ا)
   وا  ح   إا  اهتم   ا    ةٍوحل لدإوايلق يفتوصمم سٍوجل لدفالةل كش أن  إاك فنيف ًا ب  لدي وا يفلإلانث 

 يدص  لمل نالت؛ حو  حصمم لدةٍوات عمى أ   لدإسب   لتسسحاب  ا لملإا  ات    ا حصمم لدةٍوات
 عمى أعمى لدإسب    واالت لدفعم لتجٍ اعي يفلدٍولص   أ ثن  ا لدي واق

(  بةحص  لدٍوجوات دفيفا لدإوع  يفح  لمل نالت لتجٍ اعول عمى Wang,2007يفيإق ) ذلتت يف  لدسوا 
 ا لدي وا(  ا فالب لملنحمل لما قول   كحفى لما قات لحلنو ول لدنراة    52 إاإلانث  يف 129عوإل  ول وا )

ديفا لدإوع   يفلخٍراا ح  لمل نالت  مشال شن  لدوتايت لملٍحفة لأل نينولق يفلةٍخف م لدفالةل  ال ل) بوم ( دروان
أبقاد ح      توجوات لهلويل لدإوعول )لدي وا يفلإلانث(  كش عف  يفجود فنيف  لتجٍ اعول ق يف ف خمصم لدفالةل

 لمل نالت لتجٍ اعولق
( لديت أجنيم عمى عوإل  نوسل  ا 2007يففو ا يٍص  ابدةنيف    لدٍةنا لتةٍفت     ةم دالةل شم )  
كش   يل لدرح  يفخمصم سٍالا ( تم وي  ا أابع  فلاس كعفلديلق200( تم وية  ا أابع  فلاس كعفلديل يف )200)

يفلتةٍفتل لد نمي يفجود فنيف  دلدل ب  لدي وا  يفلإلانث    نحمل لملنل قل لملرننة     وااة لتةٍإراط 
 يفلتةٍإٍاج  يفلتةٍقنلء  يفلتةٍفتل لتجٍ اعي  يفلتةٍفتل  ا لدٍقرالت لتسةقادول دموجت؛ دصاحل لإلانثق   

(  لديت  ففم كش لدن ب عا  سٍوى لتةٍفتل لدقم ي   ضوء 2009  ا أشاات دالةل  لدزع  يفآخنيا)
 ول وا)   ٍغالت لدإوع  يفلملسٍوى لدفالةي  يفلدٍخصص  يفلديت أجنيم عمى عوإل  ا فالب جا قل لحلس  با فالل

ول أظونت سٍالا لدفالةل  يفجود فنيف  ذلت دتدل كحصالول    سٍوى لدقفاة لتةٍفتد ( فادرًا يففادرلق يف ف 320
تُقزى كش  ٍغا  لدٍخصص؛ يفدصاحل ذيف  ختصص لدنايضوات  قااسل ابدٍخصصات لألخنى  يفلملسٍوى لدفالةي؛ 
يفدصاحل فمرل لدسإل لدنلبقل  قااسل بطمرل لدسإولت لألخنى  يفدصاحل فمرل لدسإل لدثادثل  قااسل بطمرل لدسإل لأليفش يفلدثاسول  

إل لأليفشق    ح  مل تظون لدإٍالا يفجود فن  ذ  دتدل كحصالول عإف يفدصاحل فمرل لدسإل لدثاسول  قااسل بطمرل لدس
 سٍوى لتةٍفتل لدقم ي يُقزى كش  ٍغا لمإس  يففسنت  ي  لدإٍوجل كش أن لدطمرل لدي وا يفلإلانث  ّنيفل ابخلربلت 

لخلربلت لدسابقل  يفمبا أن  لملقنفول سةسوا  ت ةو ا يفأن  سٍوى لدقفاة عمى لتةٍفتل لدقم ي يقٍ ف كش حف  را عمى
 ي  لخلربلت تٍطوا  ع ةإولت لدفالةل يفلدروئل لديت حتوط هبم  يفيٍةاعمون  ع عإاصن ا  فخربلهتم دد كش حف  را ددد 

 ٍ اهبل   لدروئل لما قولق 
نة؛ ( بفالةل أخنى هبف  لدن ب عا فروقل لدٍةنا لتةٍفت     نحمل لدطةودل لملٍدخ2010  ا  ا  شم )

( ا لإلانث  يفتوصمم لدفالةل كش يفجود لخٍال  ب ن  200(  ا لدي وا  )200يفذدص دفى عوإل تنوسم  ا )
جزلي   لدرإاء لدقا مي دمقفالت لتةٍفتدول دفى      ا لدي وا يفلإلانث   يفكش يفجود فنيف  دلدل ب   ٍوةطي 

ةٍقنلء  يفلتةٍفتل لجملند  يفلتةٍفتل لدقفد  داجات لدي وا يفلإلانث     واالت لتةٍإراط  يفلتةٍإٍاج  يفلت
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  ا  يفكش عف  يفجود فنيف  ب  لدي وا يفلإلانث    واالت لتةٍفتل لد نمي  يفلتةٍفتل لدمةظي؛ دصاحل لإلانث 
 يفجود فنيف    لتةٍفتل  ا لدٍقرالت لتسةقادول دموجت  يفلتةٍفتل لتجٍ اعي؛ دصاحل لدي واق توصمم أيًعا كش

 ا فمرل  عا  واالت لدٍةنا لتةٍفت  دفى عوإل ( بفالةل دمن ب2011 يدص  ا  اني  لحلجازيا ) 
يففرق عمووا لخٍواا أيسن دمٍةنا  ( فادرل 2750( فادرًا يف )2246لدصب لأليفل لدثاسو   ول وا  )

لدطادرات  قااسل ( يفأيفضحم لدفالةل كش تفين  سٍوى لدٍةنا لتةٍفت  دفى لدطالب يف ACERلتةٍفت )
كش عف  يفجود فنيف  ب  لدطالب يف  مبقايا لتخٍراا سةست   صواتت لألصمول لألةولدولق  يدص أشاات لدفالةل

جاء أعمى  ا فمرل  لدطادرات   لدٍةنا لتةٍفت ق   ا أن لدٍةنا لتةٍفت  دفى فمرل لدٍخصص لدقم ي
 لدٍخصص لدإظن ق 

( بفالةل أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول لملإرئل بن   ا لدقمق يفلت ٍئاب؛ 2011  ا  ا  أةا ل لدغنيب )
(  ا لإلانث, يفتوصمم لدفالةل كش عف  يفجود فنيف  دلدل 123(  ا لدي وا  )124يفذدص دفى عوإل تنوسم  ا ) 

  أبقاد ح ب   ٍوةطي داجات لدي وا يفلإلانث   أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعولق   ا توصمم كش يفجود فنيف  
 لمل نالت لتجٍ اعول دصاحل عوإل لدفالةل لأل      سٍوى لدقمق يفلت ٍئابق  

عوإل  ا لدطالب يفلدطادرات    مول لدوبول اا قل د  ق,  عمى ( لديت أجنيم2012دالةل لملإصوا)   ا   ةم
احل لدي وا ق يف يدص عا يفجود فنيف  ب  لدطالب يفلدطادرات   لدٍةنا لتةٍفت  دص عا يفجود فنيف   دلدل كحصالواً 

عا يفجود عال ل  ب  لدطالب يفلدطادرات   ح  لمل نالت لدقا ل دصاحل لدي وا أيًعاق   ا   ةم دلدل كحصالواً 
كجيابول ب  لتةٍفتل  يفح  لمل نالت لدقا ل

 تعقيب على الدراسات السابقة:
ح  دد ل ٍ م ابدن ب عا لدةنيف  ب  لدطالب لتعح دإا أست ت توجف دالةل  سٍقملددد عمى حف عمم لدرا -

يفلدطادرات   لدٍةنا لتةٍفت   يفح  لمل نالت لتجٍ اعول   لجملٍ ع لدسقود ؛ مما يفعوان إلجنلء  ي  
 لدفالةلق

 إادص تقااض ب  لدفالةات لدسابقل لديت ل ٍ م بفالةل لدةنيف  لدإوعول ب  لدي وا يفلإلانث   لدٍةنا -
يفح  لمل نالت لتجٍ اعول  فمم حتسم سٍالجوا بقف؛ كذ  ا زلدم فروقل تمص لدةنيف  غا يفلضحل لتةٍفت   

لملقامل سسرواً  فوإادص دالةات توصمم كش تةو  لدي وا عمى لإلانث   لدٍةنا لتةٍفت  يفح  لمل نالت 
أن لدق موات  ى ذدص كشلتجٍ اعول    ح  توصمم دالةات أخنى كش تةو  لإلانث عمى لدي واق يف ف يُقز 

لملقنفول  ي ع موات  ققفة  ابعٍراا ا تٍةاع  يفتٍدثن بقفة  ٍغالت   ا بوإوا لدةنيف  لدإوعول يفلدثقافول؛ لأل ن 
 لدي  حيٍاج كش كجنلء  زيف  ا لدفالةل لملإوجولق
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يل فإن دالةل لدقفاة عمى لدقفاة عمى لدٍةنا لتةٍفت  ت وف سوعاً  ا لتةٍقنلء لدإس   ع لدٍقف    لدق ن؛ د-
لدٍةنا لتةٍفت  دفى فمرل لما قل  تساعفان   لةٍقنلء  فى متايز لدٍةنا لتةٍفت  يف واالتت لدةنعول عا 

 (ق2011غا    ا لدقفالت لدققمول لألخنى)لحلجازيا 
لملنحمل لما قول  يف يدص تقاين لملنٍرل لدرحثول للمول  ا غواب لملقايوس لديت تقوس لدٍةنا لتةٍفت     -

لملقايوس لديت تقوس لدقفاة عمى ح  لمل نالت لتجٍ اعول؛ مما حيٍم عموإا    ي  لملنحمل لدرحثول كعفلد  قواس 
 دمٍةنا لتةٍفت   يف قواس حل  لمل نالت لتجٍ اعول  يٍإاةب  ع جمٍ قإا لدسقود ق

لجملٍ قي دد عمى ت جوع لألفنلد  سٍوى لد خصي أيفكن أةموب ح  لمل نالت لتجٍ اعول يقو  ةولء عمى لمل-
 ا خالل لدٍقايفن   كعفلد لخلطط  يفلختاذ لدقنلا  فعاًل عا تإ ول  واالت  عمى لدق   بنيفح لدةنيق لدولحف 
 (قNunn, et al, 2000لألفنلد    تطوين حمول كبفلعول)

؛ مما  ف يوتب عموت بقض  Genderيفلدإوع  Sexمثل خمط   دالةات عمم لدإةس ب   ةوو  لمإس -
لدصقوابت لملإوجول كابن لملقااسل ب  لدي وا يفلإلانثق يفلدول ع أن لمإس ينترط ابخلصالص لدروودوجول لمل وزة دن   
 ا لدي وا يفلإلانث  بوإ ا ينترط لدإوع ابملال ح لدإةسول يفلتجٍ اعول لديت تنترط ابخلصالص لدروودوجول لديت  نا 

دالةٍواق
ٍقنلء يفل ع لدفالةات لدسابقل كتاًت  جنف أن  إاك ترايًإا يفلضًحا   سٍالا تمص لدفالةات فو ا يٍص  يفبقف لة

تُقآ بفالةل  واالت لدٍةنا  –عمى حف عمم لدراح   – سٍقمل  ابجتا  لدةنيف   فعاًل عا عف  يفجود دالةل
 لدٍحصو  لدفالةي   جمٍ قإا لدسقود ؛ لتةٍفت   يفح  لمل نالت لتجٍ اعول   ضوء  ٍغالت لدإوع  يف سٍوى

كذن فإحا حباجل ملث   ي  لدفالةل دالةٍةادة  ا سٍالجوا لملسٍقرمولق يفبيدص تٍ حوا   نمل لدفالةل لحلادول 
 الفروض التالية:لإلجابل عا 

يف واالتت توجف فنيف  دلدل كحصالوًا ب  لدي وا يفلإلانث        ا: لدفاجل لدنمول دمٍةنا لتةٍفت  ت  
لدةنعول  دفى عوإل لدفالةل

ت توجف فنيف  دلدل كحصالواً ب  لدي وا يفلإلانث    واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول  دفى عوإل لدفالةلق
  لدٍةنا لتةٍفت   يف واالتت لدةنعول  تُقزى كش لدٍحصو  لدفالةي  دفى عوإل  ت توجف فنيف  دلدل كحصالوًا

لدفالةلق
 أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول تُقزى كش لدٍحصو  لدفالةي  دفى عوإل  فنيف  دلدل كحصالوًا  ت توجف

لدفالةلق
 ًب   واالت لدٍةنا لتةٍفت   يف واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول  دفى عوإل  توجف عال ل دلدل كحصالوا

لدفالةل؟
  لدٍةنا لتةٍفت   دفى عوإل لدفالةل؟نا لدٍإر  مبواالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول  ا خالل
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يمي: لدفالةل كش حتقوق  ا م فف أهداف الدراسة:
لدن ب عا لدةنيف  لدفلدل ب  لدي وا يفلإلانث    واالت لدٍةنا لتةٍفت ق
لدن ب عا لدةنيف  ب  لدي وا يفلإلانث    واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول دفى     إو اق
ل ب   واالت لدٍةنا لتةٍفت   يفأبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول قلدن ب عا شن  لدقال 
لدٍحقق  ا  فى  فاة لدٍةنا لتةٍفت  عمى لدٍإر  حب  لمل نالت لتجٍ اعولق

أمهية الدراسة:
 تٍحفد أمهول لدفالةل    لدن ب عا فروقل لدةنيف     واالت لدٍةنا لتةٍفت   يف واالت ح  لمل نالت

 اعول دفى فمرل لما قل؛ مما يسوم   لدن ب عا فروقل لدةنيف  لدإوعول يفلدفالةول؛ يفبيل يقٍرب  يل لإلجنلء لتجٍ
عمم  لدراح  دد  كضافل عم ول   لملنٍرل لدإةسول لدسقوديل؛ سظنًل كش لدغواب لدإس  ملث   ي  لدفالةل دد عمى حف

 لدثقافل لدسقوديلق
  نا لتةٍفت    لدثقافل لدسقوديل  تن ب عا  سٍوى لدٍةنا لتةٍفت  دفى توفا أدلة  قإإل دقواس لدٍة

ةولتوجوات تقمو ول  نا ل واالت لدٍةنا لتةٍفت   أيف  لألفنلد   ا شدهنا لإلةوا    ختطوط يفتص وم بنل ا دٍإ ول
ق  يدص توفا أدلة  قإإل دقواس أن تساعف لملقم   دلخ  لدةص    حتس   سٍوى لدٍةنا لتةٍفت  دفى لدطالب

  واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول   لدثقافل لدسقوديل؛ مما يقف عا َ  كثنلء دم نٍرل لدرحثول للمولق
  لسةقا   متنا لألفنلد  ا  حمايفدل ح    ا   لحلواة  -متث   واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول عا   دعم  قن

 (2010Shel,&Suiق )كدلاة لتسةقاتت بنةاءة فعالً عا لدقفاة عمى لدول قول   لدروئل لتجٍ اعول 
  تُقف  واالت ح  لمل نالت لتجٍ اعول  يفلحفة  ا أ م لدقعااي لملو ل   لدو م لدنل ا؛ يفذدص بسرب

دلعم دمةند   لدٍغالت لتجٍ اعول لملٍسااعل لديت ي وف ا جمٍ قإا؛ مما جيقمإا حباجل كش تمص لملواالت؛  وهنا تقف مبثابل 
 شىت  إاحي حواتتق 

  ا تٍ ث  أمهول لدٍةنا لتةٍفت  يففقًا تيفةون كش أن لألدلء عمى لخٍراا لتةٍفتل لدقم ي  يقطي  فاة  
تإر يل عادول عا حتصو  لدطمرل؛ مما يٍطمب توفا بوئل تقمو ول ت جع لدطمرل عمى لدٍةنا لتةٍفت )لدزع  

 (ق2009يفآخنيفن 
-1435يف و لدةص  لدفالةي لأليفل   لدقا  لدفالةي تٍ ث  حفيفد لدفالةل ابإلفاا لدز ين دٍإةوي اراسة: حدود الد

 . د  عمى عوإل  ا فالب يففادرات  مول لدوبول جا قل لملمص ةقود1436
 مصطلحات الدراسة: 

 لدٍةنا لتةٍفت : ي ا أاةطو كش لتةٍفتلReasoning  واء دز  عإوا أبست"  ول كذل يفضقم فوت أش
(  مبقآ أن لتةٍفتل يةوف   لدٍوص  كش سٍالا غا 2003شيء آخن ابدعنيفاة؛ جملند لألشواء لأليفش" )بالس ي 
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 قنيففل  ا  قف ات  قنيففل  ابعٍراا ا متث  دب لتةٍفتلق يفيقنفت بقعوم أبست ع مول عقمول  إطقول  تٍع ا جم وعل 
 ا لملواالت لدةنعولد:

 لتةٍقنلءctionIndu:لدٍوص  كش لدقاعفة لدقا ل يفلملرادئ   ا لمزلوات يفلحلاتت لخلاصلق يف ا خالدت  نا
 ةٍإراط تلDeduction:لدوصول كش لمزلوات  ا لدقاعفة  يفلملرادئ لدقا لق : يفيُقآ بت 
 لتةٍإٍاجInference : لدوصول كش سٍالا جفيفة   ا  قف ات يفبواانت  ٍوفنةق  يفعا فنيقت سسٍطوع
( لملقااسل ب   واالت لدٍةنا لتةٍفت ق1(ق يف نإإا توضوح  ثم  لتةٍفتل  ا خالل لمفيفل )2014لدن اص )

 (يوضح املقارنة بني مهارات التفكري االستداليل1جدول)
املهارات
النمط

االستنتاج االستنباط االستقراء

يٍنون  ا  قف ل أيف  مبدأ التفكري
أ ثن  يفسٍوجلق

 ل أيف أ ثن يٍنون  ا  قف
يفسٍوجلق

يٍنون  ا  قف ل أيف أ ثن  أيف 
 عول  أيف   نمل؛ دموصول كش 

 قآ جفيف غا  أيف سٍوجل جفيفة 
ٍوفَنيا   لملقف ات ق

غادراً  ا ينون لتةٍفتل  املسار
 ا لدقا  كش لخلاصق

غادراً  ا ينون لتةٍفتل 
 ا لخلاص كش لدقا ق

لةٍخالص سٍوجل أيف  قآ جفيفق

هجية من
التفكري

جتايفز لملقمو ات لملٍوفنة 
يفتق وم لحلنم لخلاص كش 

لدقا  ق

لتدٍزل  ابملقمو ات لملٍوفنة 
يفكثرات لحلنم لدقا 

دمخاصق

لتدٍزل  ابملقمو ات لملٍوفنة  يفلدنبط 
ب  لدسرب يفلدإٍوجل؛ دمٍإر 

ابدإٍالاق
عال ل ذ إول  زديفجل ب  لدٍإازدول عال ل ذ إول تإازدولقعال ل ذ إول صاعفةقاجتاه التفكري

لملقآ كش  يفلدٍصاعفيل؛ دموصول
لمفيفق

  :دٍحفيف أيف  تقن  أبهنا ع مول  قنفول ةمو ول ذلتول  يقو  فووا لد خص مبحايفتتحل املشكالت االجتماعية
لألبقاد لدٍادول:  لةٍن ا  حمول فقادل مل ا    قوإل يولجووا   حواتت لدوو ولق يفيٍع ا ح  لمل نالت لتجٍ اعول

 ل( دٍوجت لإلجيايب دم  نملPPO):يف و  ث  بإاًء  قنفًوا  إطقًوا حل  لمل نمل  يفيإطو  عمى:
 )أ( تقووم لمل نمل  ٍحف  كجيايبق 

  حموا كش يف م يفجوف يف ثابنةق )ب( لتعٍقاد أبن لمل نمل  ابمل دمح   يفدنا حتٍاج
 عا تةاديواق)ج(  فاة لدةند عمى  ولجول لمل نمل عوضاً 

 ( لدٍوجت لدسم  دم  نملNPOيف و  ث  بإاًء  قنفًوا :)  يفيإطو  عمى: لسةقادًوا
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أن لمل نمل متث  هتفيفلً دمةندق )أ( لعٍراا
)ب( لتعٍقاد أبن لمل نمل غا  ابمل دمح ق

)ج( لد قوا  ابإلحراط يفلدغعب عإف  ولجول   نالت لحلواة لدوو ولق 
   لحل  لملإطقي دم  نالت(RPS):حل   يف و منط ح  لمل نمل لدرَدإَّاء  لدي  يقن  أبست تطروق  إوجي

لحلقالق يفلملقمو ات حول  تع لمل نالت؛ حبو  يقرب عا خطولت ح  لمل نالت لديت تإطمق ب ن   إوجي   ا
مل نإل  َث لمل نمل  يفحتفيف لدققرات  َث حتفيف يفل قول لأل فل  حل  لمل نالت  يفتودوف جم وعل  ٍإوعل  ا لحلمول ل

 يفتقووم سٍالجتق لحل  لملقوح  لملٍو ع دقول ب لحلمول لملخٍمةل  يف قااسل لدرفلل  بقف ذدص؛ يف ا ََثَّ يٍم تإةوي
 ( أةموب لتسففاع / لدال راتةICS)    حل  لمل نالت بطنيقل  ةولتوجواتل و منط حل  لمل نمل  يسٍخف

عفد  مو   ا لحلمول  يفغادراً  ا يرادا لدةند كش تإةوي أيفل فننة  تٍرادا خافئل   ا  رو : لدٍسنع  يفلإلمهال  يفلدإظن كش 
 كش ذ إت ديفن متحوصق 

 ( أةموب لدٍجإبAS)  فوت كش لتسطولء يف جتإب  يفلدٍرقول  يف و  لدةند و منط يٍ وز ابدٍسويب  يفلدسمرول
  حموا كش لتسٍظاا دق  نإل   يفيمجد  ا أست ي ج  لدرح  عا لحل  ألفول فوة مم  ولجول   نالت لحلواة لدوو ول 

أن لجتا  تمص لمل نالت حُت   بإةسوا   يدص يمجد لدةند كش  حتوي   س يفدوٍت   ح  لمل نالت عمى لآلخنيا  مبقآ
( D'Zurilla,2011لدعرط    يل لألةموب ينون خااجًوا يفدوس دلخمًواق)

 منهج الدراسة:
لملقاان ؛ دمن ب عا لدقال ل ب   ٍغالت لدفالةل  يفلدةنيف    لدٍةنا لعٍ فت لدفالةل عمى لملإوا لدوصةي 

لتةٍفت   يفح  لمل نالت لتجٍ اعول   ضوء  سٍوى لدٍحصو  لدفالةي يف لدإوع   يدص حتفيف لدقفاة لدٍإر يل 
ملواالت لدٍةنا لتةٍفت   ابدقفاة عمى ح  لمل نالت لتجٍ اعولق

 وعينتها: جمتمع الدراسة
تنوَّن جمٍ ع لدفالةل  ا فالب يففادرات  مول لدوبول اا قل لملمص ةقود لملإٍظ   ابدفالةل   لدةص  لدفالةي  

  تء  ابدطنيقل لدق وللول لدرسوطل  االعينة االستطالعية:  د؛ حو  لخٍات 1436-1435لأليفل دمقا  لدفالةي 
جات  ي  لدقوإل   لدٍحقق  ا صف  يفثرات أديفلت ( فادرًا يففادرلق يف ف ل ٍصنت دا 166لدطمرل  يفتنوسم  ا )

 لدفالةل لحلادولق 
ابدطنيقل لدق وللول لدرسوطل  ا   تء لدطمرل أيًعا   يف م  ثمون خمٍمب لدٍخصصات  العينة النهائية  ا لخٍات     

(  يف ف بمغم لدقوإل لدإوالول لملٍاحل    مول لدوبول: )عمم لدإةس  لدفالةات لإلةال ول  لدوبول لخلاصل  لدوبول لدةإول
( فادرلق يف ان لملفى لدق ن  دقوإل لدفالةل يوليفح  ا ب : 117( فادراً  يف)145(  فادرًا يففادرل  بول ع )262)
(ق1.35+)(  يفللنل   قواا   ول ت22.5( عا اً مبٍوةط  فا )21-24)

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



د. خالد ناهس الرقاص العتييب     لدى الطلبة اجلامعينيالتفكري االستداللي وأبعاد حل املشكالت االجتماعية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-178-

أدوات الدراسة:
إعداد الباحثاختبار مهارات التفكري االستداليل :

عإف فحص بقض لتخٍراالت دقواس لدقفاة عمى لدٍةنا لتةٍفت   يفجفان أهنا تقاين لخلصوصول    ع وهنا  
 وهنا ختٍص مبنحمل  دالةول  قوإل أيف  قنا دالةي  ق  ؛ ديل ينى لدراح  ضنيفاة أن يقو  إبعفلد لخٍراا جفيف 

م ول لدسابقل؛ حبو  يٍإاةب  ع لدروئل لدسقوديل  يفلدةنن لدثقا   لتعٍراا لموود لدق أخيلً  دقواس لدٍةنا لتةٍفت ؛
عمى حف ةولء   يف ف لجٍاز  يل لتخٍراا دد دوص  كش صواتت لحلادول ددد لخلطولت لدٍادول:

  َِّبقف لتفالع عمى لموود لدرحثول لدسابقل ةولء أ اسم عنبول أيف غنبول  لملقإول بقواس لدٍةنا لتةٍفت   ُ ف
( بإفًل كش عفد  ا لملٍخصص    لدقواس لدإةسي يفعمم لدإةس لملقن   بقف تقفمي 27خٍراا   صواتت لملرفلول )لت

تقنيب دن   وااة  ا  واالت لدٍةنا لتةٍفت ق
   لدٍقفيالت عمى لملقواس  متثمم   د ا بقض  ا ا ل وحت للن ون  ا  محوظات  مت كدخال بقع  ضوء

وا لدرقض  يفحيفم بقض لدرإود غا لملةوو ل    ا مت كدخال تقفيالت   لدصواغل لدمغويل درقض لدرإود لدرإود  ع بقع
( بإفلًق24لدغا عل دٍرسوطوا؛ يفبيل أصرح لملقواس يٍنون  ا )

 ( فادراً 39مل ينٍب لدراح  بيدص  ب  مت تقفمي لملقواس   صواتت لدإوالول كش عوإل  ول وا): جتنبل لدصواغل
  يف ف فمب  إوم حتفيف  فى د ل صواغل لدرإود يففو وم هلا  يففروقل  محوظاهتم عمووا  يف ف    مول لدوبولل يففادر

 أشاا أفنلد لدقوإل لتةٍطالعول كش أن لدرإود تٍسم ابدوضوح يفعف  لدغ وض  يفأهنا  ةوو ل دفيوم  يفدوس هلم  الحظات
مت تقفين لدنةاءة لدسونو ويل دم قواس  يفذدص ابةٍخنلج دتتت لدثرات يفلدصف  عمى لدإحو يف ف ق جو نيل عمووا

لدٍا :
مت حساب  قا الت لتاتراط درإود لتخٍراا ابدفاجل لدنمول دمٍةنا لتةٍفت   :الثباتق1

 ( 2جدول )
يبني قيم معامل ارتباط العبارات مع اجملموع الكلي لعبارات كل بُعد 

فلدُرق
ا م 
لدقرااة

 و ل  قا  
لاتراط

لدُرقف
ا م 
لدقرااة

 و ل  قا  
لاتراط

ا م لدقرااة لدُرقف
 و ل  قا  
لاتراط

لتةٍإراط

1 0.73**
لتة
تقنلء

9 0.69**16 0.58**
20.76**10 0.52**17 0.41**
3 0.66**11 0.61**18 0.43**
4 0.73**12 0.77**19 0.80**
5 0.66**13 0.66**20 0.85**
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**0.65 21لتةٍإٍاج**0.71 14**0.71 6
70.74**15 0.52**22 0.48**
8 0.64**230.41 **

24 0.43**
 (0.01دلدل عإف  سٍوى دتدل ) **

آ أن لدقراالت (؛ مما يق0.01لدل كحصالوًا عإف  سٍوى دتدل )( أن توع عراالت د2يالحظ  ا لمفيفل )         
  ا ي  ف صالحول لدقراالت    واةوا دمٍةنا لتةٍفت   يفأهنا صاحلل دمٍطروق   لدصواة   ابقع ٍسقل  ع بقعوا 

بقاد لدإوالولق  يدص  ا  لدراح  حبساب لتتسا  لدفلخمي دم قواس  عا فنيق حساب  قا الت لتاتراط ب  أ
ابدفاجل لدنمول دمٍةنا لتةٍفت لتخٍراا لدةنعول )لتةٍإراط  لتةٍقنلء  لتةٍإٍاج( 

( يبني قيم معامل ارتباط املهارات مع الدرجة الكلية 3جدول )
قيمة معامل ارتباطالُبعد

**0,578االستقراء
**0,524االستنباط
**0,584االستنتاج

 0,01** دلل عإف 
( ب  أبقاد لتخٍراا لدةنعول 0.01( أن  قا الت لتاتراط ذلت دتدل كحصالول عإف  سٍوى ) 3لمفيفل )يفيٍعح  ا 

؛ مما ي  ف أن لتخٍراا يٍ ٍع بفاجل ثرات ابدفاجل لدنمول دمٍةنا لتةٍفت )لتةٍإراط  لتةٍقنلء  لتةٍإٍاج( 
  إاةرلق
دن  بقف  ا أبقاد لتخٍراا  ، دةا  نيفسراخمت حساب ثرات لتخٍراا عا فنيق حساب  قا   أكما  

(قيم معامالت الثبات ابستخدام ألفا كروبناخ  4جدول ) 
معامل ألفا كرونباخالُبعد

**0.740االستقراء
**0.672االستنباط

**0.651االستنتاج
**0.751االختبار الكلي
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ب  يةوض أن ت ن  دد   جم موا دد   شنًل عا اً دٍقفين صف  لألدلة لعٍ ف لدراح  عمى عفة أةادو . الصدق:2
دمصف   يف ي:

مت عنض لملقواس عمى حمن    ا أةٍاذة عمم لدإةس يفلملإا ا يففن  لدٍفايس  يففمب  إوم كبفلء  صدق احملكمني: أق
دوضوح %(  ا للن  ؛ سظنًل 80آاللوم   فقنلت لتخٍراا  يف ف حظوم  قظم بإود لملقواس ابتةا   ا يزيف عا )

 لدرإود يف واةوا دمظا نة ب ن   راشنق يفديدص يٍسم لملقواس بفاجل  راة  ا لدصف  لدظا ن ق
-: مت لدٍحقق  ا ذدص بٍطروق لخٍراا لدٍةنا لدإا ف دمصواة لملخٍصنة  ا كعفلد يفلفسونالصدق التالزميب. 

(  يف ف مت حساب  قا   لتاتراط 0122يف ا  لدراح  بٍقإوإوا عمى عوإل ةقوديل   دالةل ةابقل )لدقٍو   جموسن 
( يف ي دلدل عإف 0.71( فادراً يففادرل  يف ف بمغ  قا   لتاتراط )47دمفاجل لدنمول  ب  لتخٍراايا عمى عوإل  ول وا )

(0.01 سٍوى)
لدراح  تتنتل يفتقإوإقائمة حل املشكالت االجتماعية: 

ال ل ح  لمل نالت لتجٍ اعول لملقفل)لدصواة  ( D`Zurilla,et al ,2002دقف أعف دزينيالسف يفآخنيفن  )
 R-SPSI)Solving Inventory-Social Problem-Revised, Shortلدقصاة( )

Form( ةندة   وزعل عمى مخسل أسولع  يف ي:52قيفتٍنون  ا  )
 (قPPO)Positive Problem Orientationدد لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل 1
 (قNPO)ve Problem OrientationNegatiدد لدٍوجت لدسم  دم  نمل 2
 (قRPS)  Rational Problem solvingدح  لمل نالت لملإطقي3
(قICS)Carelessness Style-Impulsivityلدال راتة  –د أةموب لتسففاع 4
 (ق AS) Avoidance Styleدددةموب لدٍجإب 5

لدقال ل كش متٍقت بفاجل  نتةقل  ا لدصف  يفتٍم لتةٍجابل عمى  ةندلهتا ابخٍواا يفلحف  ا مخسل بفلل   يفي ا  قفيف
( يف    شنلت لدصف  تر  يفجود عال ل كجيابول ب  لدفاجات 0.68- .900يفلدثرات  فقف تفاج  قا   أدةا  نيفسراخ )

لدال راتة  يفأةموب  -أةموب لتسففاع لملٍحصمل  ا لدقال ل  فو ا يٍقمق ابدٍوجت لدسم  حل  لمل نالت  يفأ ا
بس ل لدقمق ق  يدص توجف عال ل ةمرول ب  لدفاجات  تٍسم لدفاجات لملٍحصمل  ا  قايوس أخنى لدٍجإب  فإن

لدفاجات لملٍحصمل  يفأ ا لملٍحصمل  ا لدقال ل  فو ا يٍقمق ابدٍوجت لإلجيايب حل  لمل نالت  يفح  لمل نالت لملإطقي 
(Belzer et al ,2002) فوي تٍصب مبث  مسل لدقمق  ا  قايوس أخنى

 يفيٍم  واس  ي  لألبقاد حل  لمل نالت لتجٍ اعول؛ يففقاً ملا يمي:  يل 
عمى لدٍوجت  يفلدفاجات لملإخةعل  يفح  لمل نالت لملإطقي  تفل لدفاجات لملنتةقل عمى لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل  

ٍ اعول عمى لدنةاءة   ح  لمل نالت لتج لدال راتة   يفأةموب لدٍجإب -لدسم  دم  نمل  يفبُقف لتسففاع
يفلدقنس ابدقنس  أ  أن لدفاجات لملإخةعل تفل عمى لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل  يفح  لمل نالت لملإطقي 
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لدال راتة   يفأةموب لدٍجإب تفل عمى ضقب -يف بُقف منط لتسففاع يفلدفاجات لدقادول  عمى لدٍوجت لدسم  دم  نمل 
 (D'Zurilla,2011ةسي يفلتجٍ اعيق)لدنةاءة   ح  لمل نالت لتجٍ اعول  يفةوء لدٍولفق لدإ

( 5جدول )
توزيع مفردات قائمة حل املشكالت االجتماعية على األبعاد الفرعية

العباراتاألبعادالعباراتاألبعاد
اإلجيايب  التوجه

(PPOللمشكلة )
7-9-19-28-

38 
-منط االندفاع
( ICSالالمباالة )

1-3-8-15-21
22-23-34-45-51

 التوجه السليب
(NPOللمشكلة )

2-4-6-12-
13-17-32-

41-50-52

وأسلوب التجنب 
(AS .)

10-14-16-30-31-
36-42-

حل املشكالت 
(RPSاملنطقي )

5-11-18-20-24-25-26-27-29-33-35-37-39-40-
43-44-46-47-48-49

ص    جمال فن يف نلجقٍوا   ع أابقل  ا أععاء  وئل لدٍفايس لملٍخص  ا  لدراح  بوتل  ي  لدقال ل يف ف
تفايس لدمغل لإلجنموزيل ددرقسم لملإا ا يففن  لدٍفايس دد بنمول لدوبول   يفمت تقفي  صواغل بقض لدقراالتق يفدمٍحقق  ا 

يفثراتت   ا  لدراح  ابدٍا :  صف  لملقواس
 0.61  ) ق لدثرات : يفمت لدٍحقق  ا ذدص ابةٍخفل    قا   أدةا  نيفسراخ  يفللصنت  وم  قا الت لدثرات ب1

 لملقواس بفاجل  نتةقل  ا لدثراتق (؛ مما يفل عمى متٍع 0.84(   يف قا   لدثرات لدنمى )0.78
 ا خالل حساب لدفاجل لدنمول دن  درقف   ا  : ي الصدق التمييز مت لدٍحقق  ا ذدص ابةٍخفل   . الصدق:  2

تنتوب لدفاجدات لدنمول دن  بقف تنتوراً تإازدواً أبقاد  ال ل ح  لمل نالت لتجٍ اعول؛ دمحنم عمى صف  بإود    فٍم 
% لدطالب لملنتةق    يفمتث  جم وعل أدىن 27%  ا لدفاجات؛ دٍ ث  جم وعل أعمى 27  يفمت أخي أعمى يفأدىن 

%  ا لدفاجات لدطالب لملإخةع    يفابةٍخفل  لخٍراا "ت"   لملقااسل ب  لملٍوةطات؛ ملقنفل  قا الت 27
   ا  و  وضح   لمفيفل لآليت :  ب لملنتةق  يفلملإخةع لدٍ ووز ب  لدطال
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( 6جدول )
نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بني متوسطات اجملموعات الطرفية ) األرابعي األعلى ، واألرابعي األدىن ( يف 

 اختبار حل املشكالت االجتماعية
قيمة ت  دىنجمموعة األرابعي األ جمموعة األرابعي األعلى  األبعاد

وداللتها  ع م ن ع م ن

**8.294 1.275 3.3 56 0.766 4.704 50 التوجه اإلجيايب
**20.14 7.3 39.13 41 3.30 3.84 44 التوجه السليب 
حل املشكالت 

 املنطقي
40 5.23 4,2 46 5.53 6,2 ** 

17,24
أسلوب االندفاع 

 الالمباالة -
63 4.395 

 
0.861 
 

50 3.926 0.959 3.276**

**393.2221.15802.791.122.415أسلوب التجنب
( ب   ٍوةطات جم وعل لألاابعي 0.01يٍعح  ا لمفيفل لدسابق أست توجف فنيف  ذلت دتدل كحصالول عإف  سٍوى )

يفل لألعمى  يف ٍوةطات جم وعل لألاابعي لألدىن    توع لملنوانت لدةنعول دقال ل ح  لمل نالت لتجٍ اعول ؛ مما 
 لتجٍ اعول عمى لدصف  لدٍ ووز  دمقال لق  يف ا لإلجنلءلت لدسابقل يٍد ف دفيإا ثرات  ال ل ح  لمل نالت

 يفصف وا  يفصالحوٍوا دقواس ح  لمل نالت لتجٍ اعول دفى فالب يففادرات لما قلق 
 نتائج  الدراسة:

     واالت لدٍةنا لتةٍفت  دفى عوإل ت توجف فنيف  دلدل كحصالوًا ب  أدلء لدطالب يفلدطادراتاألول:  الفرض
 لدفالةلق
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 (7جدول)
الفروق بني أداء الطالب والطالبات يف مهارات التفكري االستداليل

البعد
الطالب

(145)ن= 
 الطالبات

قيمة ت (117)ن=
عمعم

7.322.177.322.220.315االستقراء
8.811.478.721.590.469االستنباط
5.811.3795.921.3780.638االستنتاج

االستدالل 
22.064.0522.224.34الكلي

0.321

كش  ت ا لدإٍالا كش عف  يفجود فنيف  دلدل ب  أدلء لدطالب يفلدطادرات    واالت لدٍةنا لتةٍفت    ف تقود    
لألةنيل  لديت  ف ت تقزز  ا  فاة لألبإاء  لدٍإ ئل أةادوب لدٍإ ئل لألةنيل  فادي وا يفلإلانث يٍقنضون كش سةس أةادوب

سقاش  ا يطنحت لآلخنيفن عمووم  يففمب تةسالت دسموك لآلخنيا؛ يففقًا تةٍفتتت  إطقول  يفلدففاع عا  عمى
 بةنض ةموك لجملاالة يفلتبٍقاد عا لتخٍال   ع لآلخنيا للوط  هبم  لألةنيل لدٍإ ئل لةٍإٍاجاهتم  ب  تٍسم أةادوب

فإن لعٍراا توجوت لةٍفتتت  دآلخنيا  يُقف صةل ةمرول جيب  لتبٍقاد عإواق يف ف لتةقم  ي  لدفالةل  ع  ا  يفابدٍا 
عف  يفجود فنيف  ب  لدطالب يفلدطادرات   لدٍةنا لتةٍفت ق يفلخٍمةم  ( كش2011كدوت دالةل لحلجازيا) أشاات

دل ب   ٍوةطي داجات لدي وا يفلإلانث     واالت ( لديت أيفضحم يفجود فنيف  دل2010 ع دالةل  شم )
لتةٍإراط  يفلتةٍإٍاج  يفلتةٍقنلء  يفلتةٍفتل لجملند  يفلتةٍفتل لدقفد   يفلتةٍفتل لدمةظي؛ دصاحل لإلانثق 
 يف يدص يفجود فنيف  ب  لدي وا يفلإلانث    واالت لتةٍفتل لد نمي  يفلتةٍفتل  ا لدٍقرالت لتسةقادول دموجت 

ب  أدلء  ( كش يفجود فنيف   دلدل كحصالًوا2012يفلتةٍفتل لتجٍ اعي؛ دصاحل لدي واق   ا خمصم دالةل لملإصوا)
 لدطالب يفلدطادرات   ح  لمل نالت لدقا ل؛ دصاحل لدي واق 

قوبل يفكتاًت تصقب لإلجابل عا ة لل حموا   ول ت     لدي وا أ ثن  فاة لةٍفتدول أ  لإلانث؟ يفتإرع  ي  لدص
 ا فروقول لدقعااي يفلملوضوعات لديت تٍع إوا  قايوس يفلخٍراالت لدٍةنا لتةٍفت   يفلديت  ف متث  أمهول دإوع ديفن 
لآلخنق يف ف تُقزى لدةنيف   دد كن يفجفت ددإش فروقول لتسةٍاح لدثقا  ب ن  عا   أيف أةادوب لدٍإ ئل لتجٍ اعول 

ق لمل ااةل دلخ  لألةنة لدسقوديل يفلدقنبول
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ت توجف فنيف  دلدل كحصالوًا ب  أدلء لدطالب يفلدطادرات    أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول دفى الفرض الثاين:  
 عوإل لدفالةلق

 (8جدول)
الفروق بني أداء الطالب والطالبات يف أبعاد حل املشكالت االجتماعية

 البعد
الطالب

 (145)ن= 
الطالبات

قيمة ت(117)ن=
ع م ع م

3.775.13 16.79 3.25 19.02 توجه اإلجيايب للمشكلةال

7.495.10 33.13 6.96 37.71 التوجه السليب للمشكلة
2.854.68 19.79 2.37 20.03 حل املشكالت املنطقي

5.534.47 34.47 5.54 37.55 الالمباالة –أسلوب االندفاع 
25.224.0922.914.014.58أسلوب التجنب

يف نإإا تةسا تمص  ٍالا لدةنض لدسابق كش عف  يفجود فنيف    أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعولقيف ف أشاات س
لدإٍوجل  ا خالل أةادوب لدٍإ ئل لألةنيل دفى لألةنة لدسقوديل  لديت ت حتري تقويف أبإالوا دد ع و اًدد عمى  ولجول 

أن لجملٍ ع لدسقود  ي جع  ت لدوو ول ت ا كشلمل نالت لملخٍمةل  يفلدفابل عمى حموا   ابدنغم  ا أن لمل ا فل
يف يل  لدي وا أ ثن  ا لإلانث عمى لتعٍ اد عمى لدإةس  عإف  ولجول لمل نالت لملخٍمةل  يفلدرح  عا حمول حلموا 

مما يففع لألسثى  ؛ جيقموم يٍفابون ذلتواً عمى ح  تمص لمل نالت    ح  أن  لإلانث دد   لدغادب دد ت يٍم ت جوقوا
كش أخي لحليا   تقا موا  ع لآلخنيا؛ خوفًا  ا لدو وع   لمل نالت ؛ ديل تنون عال اهتا لتجٍ اعول حمفيفدة  

 ف تولجووا؛ ديل يةعما أةموب لدٍجإب عا لدفخول   ح  تمص  يفتمجد دلل ًا كش لأل   حل  لمل نالت لديت
كش عف  يفجود فنيف   (لديت أيفضحمWang,2007تٍةق  ع دالةل يفيإق ) لمل نالتق يفكتاًت فإن  ي  لدفالةل

 D’Zurilla) يفآخنيا ) ب  لإلانث يفلدي وا    أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعولق   ح  أشاات دالةل ديزايال
et al ,1998  كش يفجود فنيف  ب  لمإس     لدٍوجت لإلجيايب  يفلحل  لملإطقي دم  نالت؛ دصاحل لدي وا  يفيةسن
ذدص كش أن لجملٍ ع يقزز فنصل  لعٍ اد لدي وا عمى أسةسوم   ح    نالهتم  يفلدقفاة عمى لختاذ   ديزايال يفز الؤ 

 لدقنلا أ ثن  ا لإلانثق  
ت توجف فنيف  دلدل كحصالوًا    واالت لدٍةنا لتةٍفت   تُقزى كش  سٍوى لدٍحصو  لدفالةي  الفرض الثالث: 
 .دفى عوإل لدفالةل
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 (9جدول)
تباين األحادي لداللة الفروق  ملهارات التفكري االستداليل؛ وفقاً ملستوايت التحصيل الدراسيحتليل ال

البعد
 مصدر التباين

جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف املربعات

4.02222.011 بني اجملموعاتاالستقراء
0.4160.660

1252.5322594.83 داخل اجملموعات
جملموعا  1256.55261

1.1702.585 بني اجملموعاتاالستنباط
0.2500.779

605.6272592.338 داخل اجملموعات
606.798261 اجملموع

5.95422.977 بني اجملموعاتاالستنتاج
1.576

0.209
489.0992591.888 داخل اجملموعات

495.053261 اجملموع
االستدالل 

يالكل
1.7682.884 بني اجملموعات

0.050
0.951

 داخل اجملموعات
4563.820

259
17.62

1
4565.58261 اجملموع

تُقزى كش  ٍغا لٍدحصو  لدفالةيق  يف ف  يف مهارات التفكري االستداليل( كش عف  يفجود فنيف  9ت ا سٍالا لمفيفل )
لما زة  لألحنا   ا  ولدب  ا لةٍقرال دالةٍوم   لملنحمل لما قول  كابن فروقل  ا تقود عمووا لدطالب يُقزى ذدص كش

 لألحنا   ي  لةٍقرال مهوم لتةٍفت   يفيصرح عمى لدٍةنا لحلافز دفيوم يقم  مما   شىت  إاحي حواهتم؛
متحوص لألددل لدٍحمو   يفلدٍةسا  يفلتةٍإٍاج  يفلدٍقمو   يف  يفلملقمو ات ديفن  لدقوا  مبواالت لةٍفتدول   ا  رو 

لملقوحلق    ا أن  اًل  ا لدطمرل لدي وا يفلإلانث  ّنيفل ابخلربلت لملقنفول سةسوا   لحلواة لما قول  ت ةو ا يفأن  سٍوى 
 دحف حمفدلت ت نو  لملواالت  لدقفاة عمى لدٍةنا لتةٍفت   يقٍ ف  دد كش حف  را ددد عمى لخلربلت لدسابقل

  لخلربلت تٍطوا  ع ةإولت لدفالةل يفلدروئل لديت حتوط هبم  يفيٍةاعمون  ع عإاصن ا فخربلهتم دد لتةٍفتدول  يفمبا أن  ي
كش سظنيل)بواجول( فإن لدقفاة عمى  (ق يفيففقاً 2009كش حف  را دد تنون  ٍ اهبل   لدروئل لما قولق )لدزع  يفآخنيفن 

لخلربة  فاألفةال حىت ةا  ا  ر  لدفخول كش لملفاةل لتةٍفتل ت تودف  ع لألفةال  ب  تإ و ابدٍفايا  ع لدق ن يف 
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 نإوم ح  لمل نالت لدرسوطل  يف م ا ل وبول  ا  نحمل لملنل قل؛ زلدت  ةاءهتم   تإظوم لملقمو ات  يفلدٍحمو   
ل ممااةل يفل ولح لدةنيفض  يفتقو وا  يفلدقفاة عمى لدٍق وم لدصحوح  يفتقود تمص لدةنيف  ب  لألفةال يفلملنل ق     داج

 (ق2007لتةٍفتل  يفدوس   لدإوعق)  طا ي 
: ت توجف فنيف  دلدل كحصالواً   أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول  تُقزى كش  سٍوى لدٍحصو الفرض الرابع

 .لدفالةي دفى عوإل لدفالةل
 (10جدول)

 وفقاً  أبعاد حل املشكالت االجتماعية؛ يف حتليل التباين األحادي لداللة الفروق
 ملستوايت التحصيل الدراسي

البعد
 جمموع املربعات مصدر التباين

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 الداللة ف

التوجه اإلجيايب 
للمشكلة 

126.761263.380 بني اجملموعات
4.850.05*

3378.99525913.046 داخل اجملموعات
3505.756261 اجملموع

التوجه السليب 
 ةللمشكل

429.8092214.903.85 بني اجملموعات
8

0.022*
14426.3025955.700 داخل اجملموعات

14856.11261 اجملموع
حل املشكالت 

 املنطقي
334.1202167.061.70 بني اجملموعات

6
0.184

25356.4725997.901 داخل اجملموعات
25690.59261 اجملموع

أسلوب 
 –االندفاع 

المباالةال

136.532268.2662.08 بني اجملموعات
9

0.126
8463.39225932.677 داخل اجملموعات

8599.924261 اجملموع
أسلوب 
التجنب

60.178230.0891.70 بني اجملموعات
5

0.184
4570.28025917.646 داخل اجملموعات

4630.458261 اجملموع
0.05* دلدل عإف  سٍوى
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( كش يفجود فنيف    أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول ) لدٍوجت لإلجيايب لو لمل نمل  10ت ا سٍالا لمفيفل )   
(ق  بوإ ا ت توجف   بقول أبقاد ح  لمل نالت 0.05يففقاً ملسٍوايت  لٍدحصو  لدفالةي عإف  سٍوى دتدل)؛ يفلدٍوجت لدسم  دم  نمل

ُحقق  ا تمص لدال راتةقي  أةموب لتجٍ اعول )ح  لمل نالت لملإط   أةموب لٍدجإب( ؛ يففقاً ملسٍوايت لٍدحصو  لدفالةي ق يف ف مت لٍد
Scheffeلدةنيف  ابةٍخفل  لخٍراا شوةول s̀ Test  ؛ ملقنفل لجتا  لدةنيف     أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعولق

 (11جدول )
ه اإلجيايب للمشكلةيف  التوجيبني  اختبار شيفية إلجياد املقارانت البعدية 

منخفض متوسط  مرتفع  التحصيل الدراسي
*1.72 1.15 - (18.97مرتفع ) م=
0.57-(17.82متوسط) م=
-(17.25منخفض) م=

 (12جدول )
يف  التوجه السليب للمشكلةيبني  اختبار شيفية إلجياد املقارانت البعدية 

منخفض متوسط  مرتفع  التحصيل الدراسي
* -3.16 2.17 - (34.26) م=مرتفع 

0.98-(35.24متوسط) م=
-(37.42منخفض) م=

اختبار )شيفية( إلجياد املقارانت البعدية، أنه توجد فروق بني الطالب ذوي التحصيل الدراسي كشفت نتائج 
حصو  لملنتةع؛ مما (  دصاحل ذيف  لدPPOٍيفذيف  لدٍحصو  لدفالةي لملإخةض   لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل ) املرتفع،

يقآ أن  نتةقي لدٍحصو  يٍس ون ابدقفاة عمى بإاء  قن   إطقي حل  لمل نمل  يفلدقفاة  عمى تقووم لمل نمل  ٍحف  
يف ثابنة؛ مما جيقموم يٍصةون  كجيايب  فعاًل عا لتعٍقاد أبن لمل نمل  ابمل دمح   يفدنا حتٍاج كش يف م  يفجوف 

ضاً عا تةاديواق   ا   ةم سٍالا لخٍراا لملقااانت لدرقفيل عا أست توجف فنيف  ب  ابدقفاة عمى  ولجول لمل نمل؛ عو 
لدطالب ذيف  لدٍحصو  لدفالةي  لملنتةع  يفذيف  لدٍحصو  لدفالةي لملإخةض    لدٍوجت لدسم  دم  نمل  دصاحل 

إاء  قن  لسةقا   يإطو  ذيف  لدٍحصو  لدفالةي  لملإخةض؛ مما جيقموم يقٍربيفن  تمص لمل نالت لتجٍ اعول ذلت  ب
عمى  لعٍراا أن لمل نمل متث  هتفيفلً دمةند   ع  لدقجز عا لدٍةنا   لمل نمل ابعٍراا ا دد  ا جول سظن م ددد غا  ابمل 
دمح ؛ مما ي د  هبم كش لد قوا  ابإلحراط يفلدغعب عإف  ولجول   نالت لحلواة لدوو ول؛ يففقًا كش منوذج ديزايالق 

(D'Zurilla,2011( ق يف ف أشاات دالةل لدغنيب )كش2011 ) لأل    ةاءة    ولجول يفح  لمل نالت  أن
لتجٍ اعول  يٍس ون بفاجل  نتةقل  ا  ظا ن لت ٍئاب يفلدقمقق
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 : توجف عال ل ب  لدٍةنا لتةٍفت   يفح  لمل نالت لتجٍ اعول دفى عوإل لدفالةلقالفرض اخلامس
ةون( ب  لدٍةنا لتةٍفت  مبواالتت  يفح  لمل نالت لتجٍ اعول أببقاد  لخل سل مت حساب  قا   لاتراط )با   

(لدٍا   قا الت لتاتراط لدإاجتلق13يفيوضح لمفيفل )
 (13جدول )

معامالت االرتباط التفكري االستداليل وحل املشكالت االجتماعية.
أبعاد حل املشكالت 

االجتماعية
مهارات التفكري االستداليل

االستدالل الكلياالستنتاجاالستنباط االستقراء
**0.502**0.217**0.330**0.571التوجه اإلجيايب
0.0130.0140.83*-0.128التوجه السليب
**0.692**0.297*0.864 *0.546 احلل املنطقي

0.0560.039-0.0230.043أسلوب الالمباالة
0.0780.031-0.0170.020أسلوب التجنب

0.05* دالة عند مستوى  0.01** دالة عند مستوى
 جاءت سٍالجوا  ادٍا   : : أن لألبقاد ( سالحظ ابدإسرل دمقوإل لدنمول13` ا خالل عنض لمفيفل لدسابق ) 

دفاجدددل لدنمودددل دمٍةندددا كجيابودددل  دددع ) لتةدددٍقنلء   يفلتةدددٍإراط  يفلتةدددٍإٍاج  يفل توجدددف عال دددل:بقدددف لدٍوجدددت لإلجيدددايب  -
 (ق0,01لتةٍفت ( يفتوقوا  اسم دلدل عإف  سٍوى دتدل )

(  بوإ ددا مل توجددف عال ددل 0.05توجددف عال ددل ةددادرل  ددع لتةدٍإراط عإددف  سددٍوى دتدددل دلدددل ) :بقدف لدٍوجددت لدسددم   -
 يفلدفاجل لدنمول دمٍةنا لتةٍفت (  بوإت يفب   ) لتةٍقنلء   يفلتةٍإٍاج 

يفلدفاجدددل لدنمودددل دمٍةندددا  يفلتةدددٍإٍاج  توجدددف عال دددل كجيابودددل  دددع ) لتةدددٍقنلء   يفلتةدددٍإراط  :لملإطقددديبقدددف لحلددد   -
 (ق0.01لتةٍفت (  يفتوقوا  اسم دلدل عإف  سٍوى دتدل )

يفلدفاجدل  لتةدٍإٍاج  يف ت توجف عال دل  دع لملوداالت لدٍادودل: ) لتةدٍقنلء   يفلتةدٍإراط لدال راتة  –لتسففاع بقف  -
 دنمول دمٍةنا لتةٍفت (قل

توجف عال ل  ع لملواالت لدٍادول: ) لتةٍقنلء   يفلتةٍإراط  يفلتةٍإٍاج  يفلدفاجل لدنمول دمٍةنا  ت:بقف لدٍجإب  -
لتةٍفت (ق

يفبدد    ديل  يفيددنى لدراحدد  أسددت عإددف ا توجدف عال ددل دلدددل بدد  بقددض  ودداالت لدٍةندا لتةددٍفت  لدةنعوددل يفداجٍددت لدنموددل 
حوددد  كن لدقدددفاة عمدددى  ولجودددل  أبقددداد حددد  لمل دددنالت لتجٍ اعودددل؛ فدددإن  ددديل يُقدددف أ دددنًل  إطقوًدددا يفع دددت لدول دددع؛ بقدددض

لمل ددددنالت لتجٍ اعوددددل يفلدرحدددد  عددددا حمدددددول هلددددا  تقٍ ددددف عمددددى فروقددددل تةندددددا لإلسسددددان  يف وةوددددل لةددددٍخفل ت ملواالتدددددت 
ٍةنا لتةٍفت ؛ حو  لتةٍفتدول لملٍقفدة   ا  رو  لتةٍقنلء  يفلتةٍإراط  يفلتةٍإٍاج عمى حتمو   ي   يإصب ل ٍ ا  لد
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لدرفلل   يفتقوو وا يفتطوين ا   يفأثإداء لدٍةندا لتةدٍفت  يسدٍقنض لألفنداا  يفيدٍم لخٍوداا أحدف  لتحٍ داتت يفدع ودا   
ندداا ت  ددا أجدد  لدٍوصدد  كش حنددم صددالب  يف ددنلا ذ  فقادوددل   فٍودوددف لدقفيددف   ددا لألف يفيقدداان بدد  لدرددفلل  لملخٍمةددل؛

ي د  كش ح  لمل نمل  ب  كش حتمو  عفد حمفد  ا لآلالء يفتقوو وا؛ تخٍوداا أفعد  لدةدنص   لدوصدول حلد   إاةدبق 
( ق2000)لألعسن 

  نا لدٍإر  أببقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول   ا خالل لدٍةنا لتةٍفت  دفى عوإل لدفالةلق الفرض السادس:
  أست  نا لدٍإر  أببقاد Regression AnalysisStepwiseفلا لملٍقفد بطنيقل تر   ا خالل حتمو  لتلفقف 

دم ٍغا  يللدٍإر  لإلجنلء بغول حتفيف لدقوة  ح  لمل نالت لتجٍ اعول   ا خالل لدٍةنا لتةٍفت ؛ ديل فقف مت  يل
لتجٍ اعول(:لدٍابع)لدٍةنا لتةٍفت (   ا لملٍغالت لملسٍقمل جمٍ قل )أبقاد ح  لمل نالت 

 (14جدول )
االجتماعية نتائج حتليل االحندار ملتغري التفكري االستداليل على أبعاد حل املشكالت

أبعاد حل املشكالت 
 االجتماعية

معامل 
بيتا

االرتباط 
Rاملتعدد

التباين 
R2

الداللة Fقيمة 

القدرة الكلية 
للتفكري االستداليل

0.590.477.479238.870.00التوجه اإلجيايب 
0.300.559.563166.630.00احلل املنطقي

(؛ مما ي ا كش يفجود أتثا ذ  دتدل 0.01( أن  و ل   دلدل عإف  سٍو  )14يٍعح  ا لمفيفل لدسابق)
كحصالول دفاجل لدٍةنا لتةٍفت  لدنمول    لدٍإر  برقض أبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول دفى عوإل لدفالةل    ا 

ول  ي ا لدٍةنا لتةٍفت  بقفاة تإر%(  47عح  ا لمفيفل أيًعا أن بقف لدٍوجت لإلجيايب دم  نمل  فسن بإسرل)يٍ
%(؛حو  كن لدٍوجت لإلجيايب لو لمل نمل  ث  بفليل مل ااةل لدٍةنا لتةٍفت  عمى لعٍراا أن لمل نمل 47بمغم )

ص لمل نمل؛ لأل ن لدي  تنتب عموت لتعٍقاد أبن لمل نمل  ابمل أصرحم  ٍحف  كجيايب  ع لدٍةنا   كجياد حمول دٍم
%( 56دمح   يفيريل لدةند   ةرو  ذدص لدو م  يفلموف  يفلملثابنةق   ا أن بقف لحل  لملإطقي دم  نمل  فسن مبقفلا )

روق خطولت %(؛ حو  كن بقف لحل  لملإطقي دم  نمل يقو  عمى تط55 ا لدٍةنا لتةٍفت  بقفاة تإر يل بمغم )
 ح  لمل نالت   إوا عم ي  يفابدٍا  يقف لدٍةنا لتةٍفت  أحف لملواالت لألةاةول حل  لمل نالت لتجٍ اعولق

بقف لتسٍواء  ا كجنلء  ي  لدفالةل  يفلدو و  عمى سٍالجوا تةصومًوا  لايفل  إا أن اخلالصة وحدود تعميم النتائج :
  نا تق وم سٍالجوا  يفلتةٍةادة  إوا   كجنللوا عمى عوإات أخنى   ا  ل؛ حىتوسمقي لدعوء عمى بقض لدإقاط لمل

ذدص:
أن لدةنيف  لدإوعول   لدٍةنا لتةٍفت   يفأبقاد ح  لمل نالت لتجٍ اعول  ت تُقزى دقا   لدإوع يفحف ؛ -

ن لدٍةنا لسطال ًا  ا أن  وضوع لدةنيف  ب  لمإس   ازلل حم  خال  عم ي مل حيسم بقف؛ سظنًل كش أ
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لتةٍفت   يفتةنا ح  لمل نالت لتجٍ اعول ت يٍدثن فقط ابدةنيف  لدإوعول  ب   إادص ديفاًل دقول   أخنى 
يفةوطل  متااس لدٍدثا  ا  رو   لدسوا  لدثقا    لجملٍ ع  يف سٍوى لدٍقموم يفجودتت  فعاًل عا فروقل بقض 

حف ذلتت  رقف فسوودوجي  دوس  و لدقا   لدةقَّال    أديفلت لدقواس  دقواس تمص لدظول ن؛ حو  كن لدإوع  
لملقااانت  يفدنا لدإوع دد  ٍةاعاًل  ع ثقافل لجملٍ ع  أ   رقف  ثقا  لجٍ اعي دد بن   ا حي مت  ا دتتت 

يف ا ينترط بت  ا تو قات  يفمبا يةنضت  ا  س يفدوات يفأديفلا ذلت فروقل خاصل  حتنم لدةند  يفثقافول  -لجٍ اعول
 (ق 2009ت دددمت لدقا   لأل ثن أتثاًل   كجياد لدةنيف  ب  لدي وا يفلإلانث   لدق موات لملقنفولق)لدقٍو  بإوعو

 سٍوى لدمةظي د واالتت عمى لددأن فروقل لدٍةنا لتةٍفت  ددد حموا ل ٍ ا إا   لدفالةل لدنل إل دد  و لتةٍفتل ب -
ي دي لدن ز  لألدللدنيفاة عمى لتةٍفتددا  إطقول ابدعدز  أن تنون سٍالجإدي ت يمد  يفابدٍاد ( )  قواس لدٍقنين لديليت

 )  قواس لتةٍفتل غا لدمةظي(ق
فرقم لدفالةل لدنل إل عمى عوإات  ا فالب يففادرات لما قل؛ ديل يمز  لحليا عإف تق وم  ا توصمم كدوت -

لةل لدنل إل تقف  دإا   شنلت حبثول  يمز لدفالةل  ا سٍالا دفى فئات أخنى  ا لم ووا  بوف أن سٍالا لدفا 
أخي ا   لتعٍراا   لدفالةات لدالحقلق

 التوصيات والبحوث املقرتحة:
  ضوء  ا أةةنت عإت سٍالا لدفالةل لحلادول    نإإا ل ولح جم وعل  ا لدٍوصوات  يفلدفالةات لمل    تةقوموا  

 سٍقرالً  يف ي عمى لدإحو لدٍا :
ٍقموفيل تفايب أععاء  و ٍةاعمي؛ عوضاً عا لألةادوب يفلدطن  لد ٍقمم لد فايس   لما قل عمى تطوين أةادوب تفايسول  ال ل عمى لد ئل لٍد

ٍةنا لتةٍفت   يفتةنا ح  لمل نالت دفى  طالب يفلدطادراتقلدلديت ت تق   عمى حتةوز لد
إا   ا  رو   ساعفة لألبإاء عمى تو وف لديلت ا أبمهول أةادوب لدٍإ ئل لألةنيل لإلجيابول   جمٍ قيتوعول لدولدف

لدرح  عا حمول دم  نالت لد خصول يفلتجٍ اعول  لديت  ف تولجووم   شىت  إاحي حواهتمق
 يفبوان أثن ذدص   لدقفاة عمى  كجنلء دالةل ابةٍخفل  أةموب لدقصب لدي ين   تإ ول لملواالت لتةٍفتدول

ح  لمل نالت لتجٍ اعولق 
لملزيف  ا لدفالةات؛ دمو و  عمى فروقل لدقال ل ب  لدٍةنا لتةٍفت   يفح  لمل نالت لتجٍ اعول كجنلء 

دفى عوإات أخنى  ا لجملٍ ع لدسقود ق
 واس فروقل ديفلفع لدطالب يفلدطادرات    ولجول لمل نالت لتجٍ اعول؛ سظنلً كش أن  إادص عفدلً  ا لدقول 

لتجٍ اعول  لديت  ف ت ثن    فى  ولجول تمص  -لدفلفع دإلجناز  يفلدنةايل لديلتول لدقا للدفلفقول لدوةوطل   ا  رو  
 لهلنيفب  إواق لمل نالت أيف

دالةل فروقول لدقال ل ب  لدٍةنا لتةٍفت   يفلدقفاة عمى لختاذ لدقنلا   لملول ب لدصقرل يفغا اق
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