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:ملخص
هدف البحثددىلاالالب عد اسددىامهدداتىامسددالل الكمددافك الب جدمابددفىاندديةاابدملداالامدد ففال اادب   دد الؼب ا  ددا اومددفىا

ل  ىبت ا والب ددد لالبفسد( دددات اولبا اددد الاعدددد   ا لبل جددد ا والخددداي امهددداتىاه ددد الؼبسددددالل ادخددداي الؼبهددداتىالبفاللمددد ا لب   ددداال ول
تاندبباوندبحاامىانيةاع  د اابدملاالكم ففال ا.إٕٚعالكاباجدس ا لبطية البطدبحد ت ابفىاس فاالبفاللماالبىتاه تنتامىا ولبفتا

اومىاأابلاربق قاهف البحثىلا دمالبحدحىلادسفل الخاحدالالكمافك الب جمابطيةالعبدملا.اوأظس  البفاللماالبفاد(جالبادب ا:
وهدتالغبدفال  االؼبقحدت ا%تآٚفىانديةاابدملداالكمد ففال ااأ دلامدىالؼبهداتىالكساحدداليا مهاتىامسددالل الكمدافك االب جدمابد-ٔ

اه بتايً.
سدددفماوابدددت الددد لا ل ااحادددد( دابدددُتاماتمدددطمامسددددالل الكمدددافك االب جدددمابدددفىانددديةاابدملددداالكمددد ففال ااولقدددداب    ددداالبفاللمددد اا-ٕ

 لبا ااد ال  ب اا البا ااد البل ج ات اوولقداب فتعالكاباجدس الب  لالبفسد( ات اوولقداب ا ا اا-لؼبق ف ىاهبدا لب   اال ولا
ا لبطية البطدبحد ت.

او فمتالبفاللمااسف لًامىالباتص د البيتا فاههسماىفاهفج اامهاتىالكمافك الب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ا.ا
Abstract 

The purpose of the study was to investigate  level of quantitative reasoning at 

Alexandria University students of different colleges, and how the level of quantitative 

reasoning different according to the academic level (First year - final year), Academic 

specialization (scientific, literary), and gender (male, female), among the study 

sample consisted of 227 students from students of the faculties of of Alexandria 

University, In order to achieve of that, the researcher prepared a quantitative 

reasoning test for students of the university and the study showed the following 

results: 

1. The level of quantitative reasoning skills at Alexandria University students less

than the legal level (70%) which is the minimum acceptable educationally.

2. There is no statistically significant difference between the averages of quantitative

reasoning skills of Alexandria University students, according to the academic level

(First year - the final year), and specialization of academic (scientific - literary),

gender (male students, female students)

The study provided recommendations contribute to develop the level of quantitative

reasoning at Alexandria University students.
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س د اأض دجالباقدلداالب ايضد ده ااوادف هدابقدفالهالبطدبدبااPISA)ٕبدفولا و فاأعفاهق  د ابد انمجاهق د مالبطديةال
 اومدىا ااصدفلالال ح ددماس د اُأمدٍسامد  جااولمدا فلمسداولبالدمدلالبدتل ل اس  اربف دفاولسدما والالب ايضد د ارالبلددم

أحتلبدجاوأوضددسجامدىاام الب ايض د ابطد لاه داالحا دابدهدجالغب ده دااعجدتلنىالدسدلاوم  د اومسدامابحفدد اونفدجاوما مدلار
ا.(OECD, 2013)ـبا  البفتلح .ا

و  دددىاهل  ددد الباقدلدددداالب ايضددد ده ااس ددد الؼبهدددداتىالب غدددتىابال  دددد الب  جادددُتالؼب دددتناُتاؽبددددذلالؼبادددط حالدباقدلدددداا
Literacyةاع جاا ف ااهلٌتامل لداالبقد ل ةاولب ادبدااأواؿبدتاأم دجالب د   او دف دًاعددنتلا اد تنالب د  البدذيا لد  البقد ل اا

ولب ادبددااأبنددجاماقدد  اب ددىامدد اهطددتالالبل ددماولباقف ددااما لددفاهددذلالؼبلددٌتاعدل دددًابتصدد البعدد  البقددد الاس دد البالدمددلامدد ا
لؼبهدداثفع اولبا دسددلاملسددد اومددىا اعدددناكبددفامددىاظسددتالاؾبدددك اابف ددفةاب اقدلددااعدباقدلدداالبل ج ددا اولباقدلدداالباقف ددا ا

ب ايض ده ااهلٌتالبقفالةاس د اهطح دقاابتلندبالؼبل لداالب ايضد ده ااومل لداالب ايضد د اولباقدلاالبح م ااووَتهد.ابذلالإنالباقدلاال
اراأوم املدن سدامىاأابلالؼبعدالعااباتالةاللدبااراحلالؼبع ي ارالبلجلاولغب دةالب تم ا.

 سماأنااب  لًاهدمدًامىالباقدلاالب ايض ده اا اجالارالما فلمالب ايض د اباا(Deborah, 2003)اا  ىا  حتالل
رالبلف دفامددىالؼبتل دد اولبهد د د الؼبافتسددا اومددىاخددي البالدمدلامدد البق دددايالبدديتارباددياؼبلدعبددد االايضدد ده ا اح ددىلاانا
الخا دالالبط ل(قاولباجا ي الب ايض ده ااودبحدًامدا لاجفاس  الؼبتل  اولبه د د البيتا اماهبداهقفميالؼبع ي الب ايض ده ا.

دضدد اا ل  الؼبسدددالل الؼبط ددتةامددىا حددلالب دد  اب  ددتناماق دددًاالايضدد ده دًابعدد لاوس دد امددفىالبهددفتل الػبجهددُتالؼب
م ثددت  الاددتلل البح دددان اس دد اكددح االكنًتنددتاوحددفهدامددذهلاح ددىلازبددًتلالبح دددان الب ج ددااعددلاابدنددبامددىاابتلنددبا

  داامد اه د اح دهفد امتل اس  البال فالبع ا اأوامدىاخدي الؼبسدىالؼب ا  دا افبدداالدلاذبس د البطديةاب الدمدلاب دس
لبح دان الب ج داابدجاأوبت دااسدب داابدفىالؼب مهدد البال  ج دااؼبهددسفةانيهبدداس د اؿبدتاأم داسمالب ج دا اومهددسفهتماس د ا
لبالدملام ام ده ماومسدالل اعج اامالاس  االمتمد اب دن اامىامل تمد املطده الباقف  ل الب ج ااؼبهاتاي الػبط  ا

اث  لالاحاد(مالبحه ط اولزبد البق لالل .وربف فاملفك الباغَت اولما فلمالبا
تا (Hainline, Lesser, Kogen & Brinton, 2001اب  فادتن وك هد اوعدتابُتاواه دفي ىو فبلا

س دد اأض دداالباقدلدداالب ج ددااب جددتلنىارالبلادد الغبدددكاأبناوابددت اسددف اعحددَتامددىالؼبددتلنفُتابدد سابف ددجاثقدلددااعج دداا عدد لا
سددفمامقددفالةال لدد ل اس دد المددا يمالبفاددد(جامددىالبح دددان الػبدصددااهبددماراعاددَتامددىااخطدد لًاس دد اابددته البف ق لن ددا ا ن

لغبدددك ا دد  ىاالاوابددت المددافادابد اخطدد افبدددا قددفماؽبددمامددىا حددلالبه دمدد ُتاوومددد(لالاسدديم.او ا ددقاملددجامد  هددتنا
 دد السددمارال  اي الغبدابددااالاهفج دداالكمددافك االب جددماولبقددفالةاسا(Madison & Steen, 2008)ومدداُتا

لؼبل تمددد الب ج دداابددفىالبطدديةالعبدددمل ُت اوهددذلا اط ددبااصددي اوهطددت  الؼبفدددهجالبفاللمدد االعبدمل دداابا ح دداااحا دابددد ا
البطيةاب  تنتلامتلنف ُتالدس  ُتاو د ال ىاس  السماورب  لاوه هَتالؼبل تمد الب ج ا.

 ااب ث دةالب تم ا ادبدارا ب البقفالةاس  اااب ل اوهعجلالباقدلاالب ج االَدْسمالؼب ده ماولؼبسدالل الب ايض ده االب  والا
لغبهدد اولبا هَتاولباثقدقامدىالبفادد(ج اوهطح دقالؼب دده مالب ايضد ده االبديتاهلادألادبغداال ض دااب ث ددةارالبلددمالؼبلدصد  ا

2 PISA ≡ Programme for International Student Assessment 
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مقدمة
 عدسفالبلادد الغبددلا طبدددًارالباددتالل البل ج دااولبدديتاال ددتاأو دباؾبدددك البل ددتماولبديتاألدد   اعًجدددامل ل ًدداهددد(ًي افبدددا

لا ابلاأصحثتاهذهالؼبسجااهالباحىتاس  الؼبا ااُتارالجملدك اأ ىاالاصلتباالاؼبدمالبعدملاجبتلنباهذهالؼبل ا
لبل ج االؼب ا  ا ابذلالإناهذلالبلا ا اط بامىاعلال  اأنا  مابقفالامفدمبامدىالؼبل لدااولؼبسددالل اوأمددب بالبا  دَت ا

ب تم ددا ابددذلاو ا دد ا ددفالل اس ج دداامافتسددااب سددمامدددا ددفوالاحتبددجامددىاأحددفليت اومتلابسدداالؼبعدد ي البدديتاهلددًت اح دهددجال
أضدددثتالجملاجلدددد اراحدابددداامدمدددااالانادددماه بت دددااههددددسفهدارااسدددفل امتلنف سددددادبددددا ددداي مامددد انح لددداا بددد الباقدددفما

البل ج .ا
سفادد لًاحدعجددًال جدددااد ىاحدب دددًامددىاافوفبدداككدد ال دجاأناب  ايضدد د اأض دااول ددًياس د اد دد البل دتم اح ددىلاهلد

لبهددد ا اوأضبدددفا اولػب ندددفلال اواا مهددداثفع اس ج دددااوه فتبتاب دددا. اس دندددجاثدددتالل اس ج دددااومدددداهدددتامات ددد امهددداقحًيامدددى
ت.ابددذلاأصددحثتالب ايضدد د اابدد  لًاكا ايدد أامددىاأيانادددماه بددتىاح ددىلاكا  ددىاأنا  ددتناهفددد امددتلنىاراأيإٚٓٓ
اا فالهجاس  اهفج اض اا وناؿبتاأم اجالب ايض ده اابا ااسدمااوؿبتاأم اجالب ج اابا ااخدصا اسيوةاس  اماقفماؾباج ا

الكمافك االب جم.
وؿبتال م جالب ايض ده ااب ساه لدًا  ىالكماغفد اسفج ابلااهنداسُبَاُِّلاأمدمدًااسفل الؼبتلنىاب عدال ادبل لاجاوه  َتها
ومسداللهددجامعدددالعجالدس دداابافج ددااؾباجلددجاوب ماددج اوهقدد امسجددااؿبددتال م دداالب ايضدد ده ااب جددتلنىاس دد ام مهددد البًتب ددا.او ددفا
ظس  البلف فامىالبتع(قالبًتبت االؼبا جفااؾبجتساامىال هفل البًتبت ااه عفاس  اض والةاأنا اححالب   اماق دًاالايض دًا
 اقىالؼبلدال اولؼبسدالل الب ايض ده االبديتاسُب ِّفُدُجامدىالمدا فلمسدارام دد  ىالبل دتمالؼب ا  دااوُههددِسفهاس د افبدالمدااحقدتلا

اوولابحد الؼبتلنفا.
تع(ددقاس دد الؼبهدداتىالبقددتم امددداأصددفالهجالؽب مدداالبقتم ددااب ددجدناابددت ةالبال دد ماولاساجددد ادبادد اسدددماومددىاهددذهالب

بلفتلنا"نتلهجالبال ماوخ ل(طالؼبفسج"او فاه جَّفتالبتث قااأحفالؼبلدد َتالؼبال قداابفدتلهجالبدال مارالجملددك البلدمدااآٜٕٓ
ل ددد ىاا-ووضدددت ا- عدددفًةاس ددد اضددد والةالمددداي الؼبدددال ماا الل اانهدددجاهل دددما"البافدددتالالبل جددد اولب ايضددد ده اولبا فتبدددتاب "ام

وحهمادبق دايالؼبال قاادب ايض د  اولبتس اأبمدم دهتداوام دان الما فلمسداوهت لدهتدالؼبهداقح  ا اومتل د الكمدا د ةا
ات.ٜٕٓٓمفسد اولباثذ  امىام ح د الما فلمدهتد. الؽب ماالبقتم ااب جدناابت ةالبال  ماولاساجد  ا

تالباددد الةاسددىإٓٓٓ الؼبهدداتىالبلدددؼب اقبددفاأناوث قدداامحددد ناوملددد َتامفدددهجالب ايضدد د الؼبفالمدد اابلدددما وس دد
هددددد مىاأبض ددددداالباقدلددددداالب ايضددددد ده اااNCTMٔ)لجمل دددددسالبدددددتنٍتاؼبل جدددددمالب ايضددددد د ادبدددددتكاي الؼباثدددددفةالام    ددددداا 

Mathematics Literacyعدددَتاب دددلالبطددديةارالؼب لحدددلالبال  ج ددداالؼب ا  دددا.اواا (NCTM)الا بددد اراا
مقفماااحفىاعاحجابلفتلنا"م كفابألم ةابإلم لعامىاقبد اأبفد(سمارالب ايضد د الؼبفالمد ا"اأبناأعدفاس د اا دندجاأبض داا

ا (NCTM,2005)ربق قالباقدلاالب ايض ده ااب لاندبٍب اؼبداؽبدامىاأثٍ او واٍلاعحٍَتارامهاقح ج.

1 NCTM  ≡ National Council of Teachers of  Mathematics 
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لثفدددد اا ل ااراوحدددلالؼبعددد ي البددديتا تلابسسددددال لددد ل ابددد سارالعبدددألاولؽبففمدددا اوب دددىاراؾبددددك اأخددد ىاورالبلجدددلاأو
ا.(Jeff & Bill, 2005)أ ولالهماعجتلنفُتاأواأوب د اأمتال.ا

أنالباقدلداالب ج داازبا د ارام ستمسدداوملفدهدداا (Nathan & Carol, 2009)ااواعددالو ااانعناو د ىا
غبدلااسىالب ايض د اعل ما اعجداأهنداب هتابف ياسفسد.الدباقدلاالب ج ااسبالاأعا امىاعتهنداسدد ةاسق  دا السدمامدفخل

لؼبعددد ي امدددىاخدددي اهتظ ددد اعدددلامدددىالاحادددد اولب ايضددد د  اوها دددجىالبلجدددلالب ايضددد ده اراصب ددد اؾبددددك الغب ددددةا
ولبهدد د د الؼبافتسددا اعجددداأهنددداهاط ددبارالؼبقدددمال و امل لددااامدمدد د الب ايضدد د .اأياأهنددداسددد ةالبلقددلاب ا مددلارا ددتةا

ا ااولبع ا ا اولغب دةالبلدما.وحفو ال  باالب ج ااسففاهق  ماوبفد الغبيجالؼبسف
 ,.Katrina, P., Tibor, M) واع  هدداُتاوا اناااا ه حددتالابددذب اقبددفاناددد(جا اللمددااعده  فددداو

Christine, M. & Ana D., 2009)ه عدفاس د اضد والةالبافدتعارالكمدًتله ي د البافال هد االؼبهدا فمااا
 الباق  ف ددا اوه ع  هدداس دد الؼبعد ي الب ج دداالب ايضدد اابافج داالباقدلدداالب ج دااسددىاه د الؼبهددا فمجاراهددفال سالب ايضد د

ولغب ده ا اعجداأكدال البفاللمااالاوابت اصدلتباابدفىالؼبل جدُتارالمدا فلماه د الكمدًتله ي د .او ا دقابدذب امد امددا
لب جددم ااافك مددىالحا دابفددداالامل لدداالف دداابال دد مالكمدداا(Shavelson, 2008)اكدددال ااب ددجا اللمددااكدل هددتنا

االامل لااع   اا  دسالباقفمالحمل  ابفىانيبفداراهفج االكمافك االب جمابف سم.وعذب ا
مسددالل الباقدلداالب ج ددااراصدتالةاندتلهجاهل ددماا(Benjamin & Semra, 2010)وادف ابف ددمُتاوظبد ةا
اس  السما:ا ى د الااتل تن  ات  امىاملامالبطيةاأنا

 دمدد اابهددثبالبل فددد اولبطدد لالؼبالددف ةابلدد  البح دددان ارالب مددتمالبح دن دداالبفهددحاالؼبمت ددااولباغددَتال سددد اولؼب ددده مال م
ولعبفلو  اولما يمالبفاد(جامىالبح دان الؼبقفماارالباث  اولبا     تن اأوامقدك الكنًتندت او  تندتلا دد ال ىا

 س  اربف فاأوابجالبقاتالاأوالبفتل  ارالبح دان الؼبقفما.
 وبف سماحساسف ى اولبقفالةاس  اسجلاهقف  اهق  اابإلابددد  او هدجااوضد ةان لاه ه بالب ج د اولؼبقد   ا ا

 لاسفل ا ل البقتىاسع .
 ملدددٌتالؼبلد بددداالعبأل ددداالبحهددد طا اوع ددد ا  دددىالبالدمدددلاملسدددداوح سدددد البقدددفالةاس ددد اربت دددلالبتحدددفل  اولبالددد  اس ددد ا

كمددددافحدن اولكمدددداق ل( اب اتصددددلاالالؼبغدبطددددد ارالؼبفطددددقالكمددددافحدن اولكمدددداق ل(  اولمددددا فلماعددددٍلامددددىالؼبفطددددقال
 لمافادابد اصث ثا.

بددُتام سددتمالباقدلدداالب ج دداالؼباجا دداارال ُب ددااا(David & Wayne, 2001)و  دد لا    ددفاواو ددُتا
لب جدددمالؼباجادددلارالبقدددفالةاس ددد اهطح دددقالؼبفطدددقاافك ل مدمددد اامددد ال ال ددددماولغبهددددد اولب مدددتمالبح دن دددا اوم سدددتمالكمدددا

لؼبع ي اوس  السماملٌتاومفبت ال ال دماولبح ددان الغبهددب اارالبلددمالغبق قدم.او ا دقابدذب امد امددالب ايض اراحلا
راهلدد   سماا (Bennett & Briggs, 1999) واب ح ددتاوب اد ا(Cobb, 1997)عدتةاا عد ةاعدٍلامددى

ا-هتالغبد ارالباقدلاالب غت ااعجد-ؼب ستم الباقدلاالب ج ااولكمافك الب جماح ىلاحفَّ ولام ستمالباقدلاالب ج ااأبنجا
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 فطتىاس  البقفالةاس  البالدملام ال ال دماولسمالبلج  د ال مدمد اارالب ايضد د  اأمَّددالكمدافك الب جدمال َدْلدٍتابدج:ا
هطح ددقا تلسددفالؼبفطددقالب ايضدد اسفددفاحددلالؼبعدد ي الب ايضدد ده ااولغب ده ددا اولبقددفالةاس دد السددماملددٌتال ال دددماولبح دددان ارا

الؼب ا  اارالبلدمالغبق ق .اأك دؽبد
بُتالؼب سدتمُتاراعدتنالكمدافك الب جدما لدألاسدىاسج  دد البا هدَتاا(Eleanor, 2001)ب فجدا   لالب فتالا

ولبال  لاب جل تمد الب ج االؼبادحاارالؼبتل  الب ايض ده ااولغب ده ا المدالباقدلاالب ج داال لدألاسفسددادبقدفالةاس د البالدمدلا
 ددد ىاأنالكمدددافك الب جدددماا(Thompson, 1994)ج دددااولسجسدددد.ابدددذب اقبدددفاأناانتمهدددتنامددد البح ددددان الب 

 ا دجىااابدد ل اسج  دد اسق  ددااس دد الب ج دد ارامتل دد امافتسددااب اتصدلاالاعج ددد اباددتالةاابف دفة اوعددذب اباثف ددفا
البلي د ابُتالب ج د .

ب ومامىاأنابلضالؼبسدالل ال مدمد ااس  الا-ولكمافك الب جماب ساؾب  القطالبقفالةاس  ال  ل الب ايض ده ا
بلا ادفاالالبقدفالةاس د السدمالغبيدجالب ج دا اولكمدافك احدت الؼب دده مالب ج دااراا-رالب ايض د اهماماط بامدبق

 ,Hainlin)صب  اؾبدك الؼبفدهجالبفاللم ا اولب فتناولبل تمالانهدن ا اولبل تمالااباجدس ا اولبل تمالبطح ل ااولغب دة.ا
لب جدددمابعددد لاسددددما لدددٌتالبقدددفالةاس ددد ارب  دددلاافك راأنالكمددداا(Carol, 2003)و ا دددقاملدددجاعددددالو ا.ا(2001

لؼبل تمد الب ج ا اوهتابذب اكا قاا اس  الؼبسدالل الؼب اهحاارالب ايض د  اوب ىا عجلا فالل الكمافك البيتاًبا
 نعدطاالب تم داامادلاوضد الؼب  لن دااولباهدتل.اهل جسدامىاخي الؼبجدالمااراعلامىالبال  مالبلدماولعبدمل  اوعدذب ارال

أنالكمافك االب جما لٌتابجالمافك اماطتالاأواملقفارالب ايض د ال مدم ااا (Steen, 2004)و    اماُتا
اأعا امىاعتنجالمافكًكابه طًدام الب ايض د الؼبلقفةاأوالب ايض د الؼباطتالة.

لما فلمالحملاتىالب ايض ده ااا-ماأوغبلالؼبع ي ابع لاسدممتل  و ل الباق  ا-و اط بالكمافك الب جما
ناا اوكبدددفاأناه دددتنالب ض ددددااولضدددثااحدددت الكخايلددددد ابدددُتالكمددددافك الب جدددماومل لددداالحملاددددتىالب ايضددد ده  اح ددددىلا

 ايضدم اسدىامل لداالحملادتىالبا-مدتل امدىالبفدح داالبفا  دااأوالبفدح داالبلج  داا-ابته ايًاالكمافك الب جماخيا  الخايلدًا
وب فجا لاجفاس ماه  الؼبل لاادحملاتىالب ايض .اودبادكالإنجاأم ادبغال ض ااأناكبف اسففاهق  مالكمافك الب جمامدا

 ,Dwyer, et. al) لحملاتىالب ايض ده البذيا امامىاخيبجالبالدملام امسدماحدلالؼبعد ي الؼبا دجفجارالباق د م.
ا(2003

أض اااماي اخ ا العبدملد امىاعلالبا ااد اؼبسدالل الكمدافك ااا(Taylor, 2012)و تضحااات  تالا
لب جماؼبداُههِسمابجاراه ت ىاك ا االؼبدتلنىالبقدد الاس د اصدف البقد لالل البع اد ا اولبالدمدلامد الؼبلط دد الؼب ا  داا

ىالجمل سالبتنٍتاؼبل جماولؼبافتساارالجملاج امتل اعدنتامدب ااأواصث ااأوام دم ا.اوهتابذب ا ا قام امدا ع هاعٍلام
راه ددج فسمالكمددافاديااا (MAA, 2003ٖ) اوصبل دداالب ايضدد د ال م    ددا(NCTM, 2000)لب ايضدد د ا

لب جددماعسددف امددىاأهددفل اهل دد مالب ايضدد د الؼبفالمدد ا اوأنددجامسدددالةااددباهفج اسدددابددفىاصب دد اندديةالؼبددفلالسالبادنت دداا
اولعبدملد اوهطتال سد.

3
MAA ≡ Mathematical Association of America
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لدكمافك الب جما لدٌتاا(NCTM, 2000)لجمل سالبتنٍتاؼبل جمالب ايض د اوولقداب جلد َتالبيتاأصفالهدا
لبقفالةالؼباطتالةاباث  لالؼبل تمد الب ج دااوربف دفالؼبسددالل اولاابد ل ل البديتا  دىاهطح قسدداس د امعد  اامل فدااب تصدت ا

ةاولسددمالؼبل تمددد االاحددل.اولكمددافك الب جددما  عدد اس دد احددلالؼبعدد  اااباددتالةاأمدمدد ا.او ا ددجىامدداااابتلنددب:ا دد ل 
لبتلال ةاراأك د اـبا  ا اوه هَتالؼبل تمد الب ج ااولباتصلاالالمافكك امفسد اوحلالؼبع ي الب ج اادما فلما
لبط لالغبهدب ااأوالعبأل ااأوالؽبففم ااأوالاحاد( ا اوهقف  الاابدد اولباثققامىاملقتب اسد اولباتلصلالساجدً لاس د ا

 أوالاحاد( ا.االل احفو البط لالب ايض الؼبل تمد الب ج ا اوا 
و ددفاًباه ددجُتاهددذهالعبتلنددبالبهدداجاعجسدددالل ا فحغددماأنا دداج ىامفسددداعددلاخ اددمالعبدملددد او بدد ارالباق  دد ا
لػبدددمادكمددافك االب جددماػب اددمالب   ددا:المددا جدًكاؼبلددد َتالب يفدداالب  س ددااؼباط حددد اؿبددتال م دداالب ج دداالباددد الامددىا

ا.(Sons, 1996)اMAAلام    ااصبل االب ايض د ا
 ,Bernard, Caren)اكددنتنامدا تلال  اعددال ى اعجدداحدف هدابد انال و ا دجىام سدتمالكمدافك الب جدماا

Stuart, Shannon, 2012)اابتلنباهدمجاهم:ااماا
 .لبا هَت:البقفالةاس  الما يماوك  الؼبل تمد الب ايض ده االؼبقفمجاراأك د اـبا  ا 
 ت لالؼبل تمد امىاك لاالايض ده االا خ .لباجا ل:البقفالةاس  ارب 
 .ااب ل الغبهدد :البقفالةاس  اأ ل البلج  د الغبهدب ا اولغبهدد الب ايض ده االؼب ا  ا 
 .رب  ل/اهتب  اأواذبج  :البقفالةاس  اسجلاولما يمالبفاد(جالمافدً لاالالباث  لاالب جم 
 مااراؾبد الباقف   اولبفجذاباا اورب  لالبح دان .لكلًتلضد :البقفالةاس  اصف اوهق  مالكلًتلضد الؽبد 
 لباتلصل:البقفالةاس  اك  ال ل دالاولبلج  د امىاخي اربف فالغبيجاول  باالؼبها فما اوع   ااهفا جسد ا

 وس ضسد اوم د سدالبيتا فمتامىاخيبج.ا
  دد اأ لةا  دددساعج دداامددداولكمددافك االب جددما  ددىاأنا  ددتنامددىاخددي ال سددفل اأوابددفوهند ا نالب دد  ا ددفاكا

ب هاط  الكمافك اعج دً اس د امدح لالؼبادد اا لاأسط فددابطدبدبامسجدااهفطدتياس د اهتمد  ام بد  ا  دىاب طدبدباربف دفا
مقفلالالب اي ةارامهدحاالؼب ب البفدذباامىالب اي ةارانت الب   اولمدا فلماهدذهالبد اي ةاراندت الب د  ارالباتصدلاالا

ت.ارالؼبقدبدلا  دىابطدبدبالباتصدلاالاأنالبد اي ل ارالؼبهددحااي لمدافك اسدف ا بد ابلدفاهتمدلاجلب اي ةارامهدحاالؼب
نا ياانح ل ااب د اي ةاراندت اضد  الؼب بد ا وناربف دفاعج دااأوامقدفلالاملدُتاؽبدذهالبد اي ةا لمدافك اودَتاسدف يتابدذب ا

 (Thompson, 1993).ا  ىالبقت اأبنالكمافك االب جما  ىاأنا  تناسف ايًاأواوَتاسف يٍا
س  امدح لالؼبادد  ا  دىاب طدبدباربف دفالبد اي ةالبلف  داارالؼبهددحاالعبف دفةانا يداالباتمد   اب فدجا دفاكا  دتنا
 د الًلاس  اه هَتاملٌتاه  الب اي ةالبلف  ااراوحفل الؼبهدحا.الاثف فالب ج االبلف  ااوه هَتهداب غااعج اا  دىاأنا

ةاالالبحفدد الب ايضد ده اوالل الباغدَتاالبلدف يا اس د امدح لالؼبادد  امددالؼبقادت امدىالبد اي ةت.اناحدهالبطيلتل ا ب ًياس  ا 
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ومد ا بد  الدإناابددته اهدذهالبلج  داالبلق  دداالب ج دااهدتالمددافك اودَتاسدف ى ابددلابدجاسي داامدد السدمالبطدبدباب جت دد ا
ا(Thompson, 1994)لؼبلط .ا

لباغددَتا ا ددجىال  دددًامددفىالناحدددهالبطدبددبابيخدداي اراكددفةاولكمددافك االب جددماوددَتاالبلددف يالؼبال ددقادبلددف ا
هذلالباغ َت اوالالب ج دد الؼب هحطداابفهدحاالباغدَت.اس د امدح لالؼبادد  ادمدا فلمامقدالندجابلج  دااعج دااودَتاسف  دا ا  دىا

 ونا  ددسااب طدببالكمافك احت اكفةالباغَتل اراعج دد اما دوهدج ا ندجا  دىاأنا قددالنالباغ دَتاراه د الب ج دد 
ارالب ج د .ا ا.ا(Johnson, 2012)أواربف فالؼبقفلالاالبلف ياب ادََّغَتر

هاج ماأنعطااسفةاأمدب ب امفسد:اأنجا  ىاهفج االكمافك االب جمامىاخي اا(Eleanor, 2001)و  يالب فتالا
سدمالؼباغدَتل ارالبايددالةالواا حت اؾبجتساامىالؼبسدالل الب ج ااها   اراصد دواالبهد ل البقدبدلابيخاحددالا لب  ضد ات

ا سبا دلالبح ددان ادمدا فلمالب مدتمالبح دن داواا صبد اوهفاد مالبح ددان واا لؼباغَتل الب مت اامقدبدلالؼباغدَتل البلف  داواا لبل ج ا
ه ع باخطتطاس  الب مدتماواا وص الحملدوالاب  متمالبح دن اواا لب متمالبح دن ااد سجفةارامقدبلالب متمالبح دن اادبفقدطوا
اولبات لد امىالب متمالبح دن اادبفقدطا:الكما جد اولكماق ل .ا ح دن اادبفقدطلب

فددتلامددىالكمددافك االب جددم اا(Rober, 2001)لمدددااالوبدد ا لددَتىاأناندديةالؼب ح دداالبادنت دداااددباأنا اج ر
سدددمالعبدددفلو او  دددىالبافحددد ابدددذب امدددىاخدددي ا  ددددسامسدددداللهتماراابددددنحُتاهددددمُتامدددىاابتلندددبالكمدددافك االب جدددماضددددال

ولبل و البح دن ااوه هَتالبفاد(جالكحاد( االؼبال قااحب ددهتمالب تم دا اسديوةاس د المدا فلمالب ايضد د ال مدمد ااراحدلا
الؼبع ي الب ايض ااولغب ده ا.

را اللماجاذب بدااع  دااا لالةال سجدد اراابدملدااعدب  تالن ددالغب تم دا اا(Johnson, 2012)و ل  اابتنهتنا
لب جددماولاابدد ل ل البفدذبدداالؼبا ددذةاباثهددُتاأ ل البطددية امددىاخددي اامددافك ىانيهبدددارامسدددالل الكباق دد مامهدداتا

م   ة او ق سالؼبسدالل البادب اا:اربف فالبق  اارامع  ااب ا ااها جىامل تمد اعج ا اوهق  ماآٖلخاحدالاه تنامىا
ااأوامنت ياغبلالؼبع  ا اسيوةاس  الباتصلاالاؾبجتساامل تمد املطدهاوربف فالؼبل تمد ا ل البا ا اوهطت  املد ب
ه مداالبادفال ساراهطدت  اأ ول اهق د ما ل ااقدتمابدجحلامفدمباب جع ي الب  ا ا.اوهتصلاللالبفوالالغبدمدمالبدذياه

امغ ىا  ىابفد اس  البفاد(جالبيتازب ياهبداه  الك ول اهلف لالؼبق الل البيتاهقفمسدالب   ا.
تالؼبسددددالل البددديتاهفدددفالياربدددتام سدددتمالكمدددافك اا(Hughes-Hallett, 2008هدب دددتاا-وادددف ااه دددت 

ا لب جماوهمالغبهدة ادبدارا ب البفهبالؼبمت ااولب متمالبح دن ا اولباقدف   اولؼب دده مالكحاجدب داال مدمد ااولاحادد 
لػبط  عج دااعبادااراوحددفةاوهففمداالبق ددسال مدمد اا لغبيدماأوالؼبهددحااأوالحملد طت اوأمنددطالباغدَتال مدمد ا:الباغدَتا

 لب مىت اولباغَتال م ا البفهحاالؼبمت ااب اغَتالؼبهاج اراوحفةالب مىت.
 ,Nathan & Carol)ااواعددالو ااانعنعجدداأكددالاو  ىاربف فانتلهجالبال ماؼبسددالل الكمدافك الب جدماا

: راأالبلااؿبدوالاهما(2009
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  لبفا امىالبفدح االبلف  دا اوربف دفاأ بدااسف  داامفدمدحااؼبلدعبدااال مم ااولبق دايا  فاربف ف مىاخي يفكر كميا
 ل مم ااولبق داي اولباثققامىال مم ااسىان  قالخا دالالب ج د الؼبفدمحااأوال مدب بالبلف  ا.

  مدىاخدي اأنا ُتبِّدف اواجد  اأوا اتصدلاالالبح ددان الؼبفدمدحا او هدا فمال مددب بالب ج داابعد لايُنف ُِّذ بكفااةة
  ح او ُ عِّ اس  ارب  لالبح دان ا ل البا اابع لامفدمب اوهطح قالؼبسدالل الب ايض ده اارام دلاح ده .صث

   ُيُقااي ِّك بعااك   مياا مددىاخددي اه هددَتاناددد(جال مددم ااولبق دددايا  ددفالبفادد  اوهق دد مالغبددفو الؼب  وضددااس دد ايفساار 
 االب ايض ده ااوخدصاالؼبع ي الغب ده ا.ل مدب بالؼبها فما اومداا لاعدنتامفدمحااغبلالؼبسجااأوالؼبع  

  اهقدددال  اسددىالبح دددان الب ج ددا اولباتلصددلاميقددفهأواا مددىاخددي اسدد  البح دددان ابعدد لامفدمددبيتواصاا  بفلاةيااة
 لب لد ابا  البح دان اسألاؾبجتساامىالبه د د .ا

ةااب دفةااأبهندمال ل ل البذ ىا ا  دتنامسددالل الكمدافك الب جدمابادتالاا(Taylor, 2012)و ا اات  تالاا
   تنالبقفالةاس  الكمافك اوحلالؼبع ي الب ج اامىاخي اؾبجتسااولملاامىالبهد د د الغبق قدااومتل د الغب ددةا
لب تم ددا اوبدددف سمالؼبقدددفالةاس ددد السدددمالغبيدددجالؼب ا  دددااووضددد احيددجاهدددفسجسداأ بدددااعج دددا اوسددد  اوه هدددَتاه ددد الغبيدددجا

لؼبلدد ك الب ايضد ا اوالب مدتمالبح دن دا اوالعبدفلو  اوا فلمالب  جدد  املاجف ىاس  اؾبجتساامافتسداامدىال كد د ا ادمدا
اومداالا ب ت.
كددس اأومددىااخدصدداابددج مهدداتىالكمددافك االب جددمابددفىالكلدد ل امددىاخددي المددا فلمالخاحدددالل اا  دددسو  ددىا

 Graduate Recordلؼبعدد وسد البدديتا دمددتابحفددد الخاحدددالابق دددسالكمددافك االب جددمالخاحدددالاهق دد مالػبدد اُتا
Examinations (GRE)اا هدداغ لا مددىالاابدبددامدد لكًاإٛولبددذيانحددقاس دد اخ ادد العبدملددد  اوه ددتنامددىاا

   قداا او دامااابدبدداالبطديةاس د الكخاحددالامددىاخدي المدا فلمالب جح دته  اول مددم اامدىاندتعالكخا ددالامددىاا٘ٗسدفسما
دالل الب ايضددد اال مدمددد ا اوا الل الؼب دددده مالب ايضددد اامالدددف  اوأمدددم ااؼبقدالنددداالب ج دددد .او ُ ّعِدددُ الكخاحددددالاس ددد ا  ددددسالؼبسددد

ا(GRE,1988)ل وب ا اولبقفالةاس  الكمافك اعج دً اوحلالؼبع ي ارامتل  اعج اا.ا
 Graduate Management Admissionو دددفا ددددماؾب دددساا لالةالبقحدددت ارالبفاللمدددد البل  ددددا

Councilمىانتعالكخا دالامىامالف ا اوأمم ااباثف فاام لكًااٖٚ تَّنامىامباطح قالخاحدالاس  اخ ا العبدملد اا
   قددا او قدد سالكخاحدددالالؼبسدددالل الب ايضدد اال مدمدد ا اا٘ٚمددفىاع د دداالبح دددان  او هدداغ لاهطح ددقالكخاحدددالا مددىا ددفالها

ا.او دداماولسدمالؼب دده مالب ايضدد اال وب دا اولبقددفالةاس د الكمددافك اعج ددً اوحددلالؼبعد ي الب ج ددا اوه هدَتالب مددتمالبح دن د
ا.ا(GMAT, 2000 )اابدباالبطيةاسىالكخاحدالامىاخي الما فلمالب جح ته .
 قد ما James Madison University (JMU) عجدداأنا هدمال ح دد اراابدملدااابد جسامد  هدتن

لخاحددالا عدجلاأمدم االخا ددالا مسدالل الكمافك البل جماولب جمابفىالبطيةالعبددمل ُتازباد البح تبتاب ددادمدا فلم
لب جدماولبل جدم ااادتيا م د  ل اهقد سالكمدافك   اد ب امدى اوا (NW-9) ٜ-مالف اُ هجَّ البطح لدمالبلددؼبمامى

باق د ماثثدَتابد انمجالبال د مالبلددماس د اهفج داامسددالل الكمدافك البل جدما لعبدملدا س  اسفدص اوضلاسداه ماالبادفال سار
ق د ماأنامهداتىالبطديةارامسددالل الكمدافك البل جدد اواو دفاأظسد ا بد الباا.ولب جدمابط  قدااكاهلاجدفاس د الحملادتى
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 , Carol , Justin)لب جددماعدنددتاأس دد امددىالؼبهدداتىالؼبات دد امددىا حددلالمدددهذهالبح تبددتاب البددذ ىا فالمددتناؽبددم
Heather , Erika , Clifton  & Donna, 2011).ا

 & National Institute for Testing)و ددفاأ دد  الؼب مهدداالبتنف دداابيماثدددان اولباقددتميا
Evaluation, 2012)ضدد والةالابا ددد اأياندبددباماقددفماب يدملددااثيثدداالخاحدددالل اإٔٔٓبددف لامددىالعاددتب اسدددماا

لب   دداالؼباقددفماؽبددداااتولبادبددىلارالب غدداالاقب    ددا امددتل اعدنددا  ادد رالبا  ددَتالبااددداحددفضدارالكمددافك االب جددماولبأ
%تاأواجملددد البل ددتمالبطح ل دداا اهددبالكخاحدددالاإٓخاحدددالاالب جددمابددداع  ددد اهفاجدد اجملددد البل ددتمالانهدددن اا اهددبالك

لخا ددالامدىامالدف اراؾبددبُتامعد ي اابأل دااوهففمد اااامدىاندتعمد لكًاإٓ%تا او ا دتنالكخاحددالامدىآٙلب جدمابددا
أمم ات.ااٙت اول خ ارالكحاد اولكحاجدك  م لكًااٗٔ

لخاحدددالًلابق دددساHollins University ملددااهددتب ف ااونادد لا ض دداالكمددافك االب جددمالقددفاوضددلتاابد
مهدداتىالكمددافك الب ايضددماولب جددمابددفىانيهبددداعدخاحدددالاربف ددفامهدداتىاأوالخاحدددالاههدد  ٌتاوهددتالابحدددالىاس دد اعددلا
لبطية ابغضالبفا اسىالب   د اأوالبا ااد البيتامدت ا  اثقدتناهبددا لخدلالعبدملداا اوكبدفاأنا  دتنامهداتىا

.اعجدداوضدلتاع  داا(Hollins University, 2013) اهبدذلالكخاحددالاب قحدت ادعبدملداالبطديةامهداتىام ضد
لخاحدالًلابق دسامهاتىالكمافك االب جمابفىانيهبدالؼبف جُتااب سداو ب امفذااWellesley Collegeوب ه  ا
ةا ددامالاابدبددااسفسدددام دد  إٗالاأناأصددححاراصددتالهجالغبدب ددا او ا ددتناالكخاحدددالامددىاأٜٜٜنُددّتالاسدددماوا اٜٜ٘ٔسدددما

   قدددا اوا قددد سالكخاحددددالا دددفالةالبطدبدددباس ددد ا ددد ل ةاولسدددمالؼبل تمدددد الؼبقفمددداارالباددد غاولعبدددفلو اولب مدددتماآٜخدددي ا
أواالبح دن ا.اوه هدَتالؼبل تمدد اولمدا يمالكمدافادابد الؼبفدمدحا اوحدلامعددعلالبلددمالغبق ق داالبديتاهالدمدلامد ال ال ددم

 .(Wellesley College, 2014)االبح دان 
وس ددد البدددد ومامدددىاأض دددداالمدددداي انددديةالعبدملددددد اؼبسدددددالل الكمدددافك االب جددددمابغددددضالبفاددد اسددددىازباادددددهتما
ولب   د البيتازب ابتلال سد ااكاأنامتلالبلجلا ع تامىاوابت انق ابف سما ال قادبسدالل الكمافك الب جم ااضدلاا

ولب ج دد  اافبددا هدافسمالبق ددمابفاللمدااربددو البت دت اس د الكمافك امىاخي البالدملامد ال ال ددما فالهتماس  االا
البتل  الب ل ماؼبهاتىالكمافك الب جمابفىانيةالعبدملاابحلضاع  دهتداودبِ َ ِلالبفاللم االؼب ا  اا.

معكلة اةدراسة:
لبهدد د د اانااسددفل البط حدداالعبدددمل ُتالبقددد ال ىاس دد الكمددافك االب جددمارامتل دد الغب دددةالؼب ا  ددااومددىاخددي ا

لؼب ا  اا لفاهفلدًامسجدًاوأمدم دًاوم وتدال جامىالغب تمد اولؼب مهد البال  ج ا.اوالوما ب اقبفاوابت اوجت احت ا
مهدداتىالكمددافك االب جددمابددفىاندديةاابدملدداالكمدد ففال ا اومددفىالمدداي اخ ا سددداؼبسدددالل الكمددافك االب جددم اا

لامددتلنىاماقدد اؼبددداؽبدددامددىاأض ددااعحددَتةاراه ددت ىاك ادد اااوهفج ددااأناهاددتلل ابددفىاعددا فحغدد خدصددااه دد الؼبسدددالل البدديتا
 فالهدجاس د اصدف البقد لالل البع اد ا اولبالدمدلامد الؼبلط دد الؼب ا  دااولؼبافتسدااولؼبايدف ةارالجملاجد اخدصدااراسادد انا

 ففال ا.اوبففالةالغبدل.ال م البذيا قت اناالاؿبدوبااهل  امهاتىامسدالل الكمافك الب جمابفىانيةاابدملاالكم
لبددديتاهاددف اباثف دددفامهدداتىالكمددافك الب جدددمابددفىانددديةالعبدملددد اس ددد اا-حهددباس دددمالبحدحددىلا-لبفاللمددد ا
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ابددد  اهددذهالبفاللمددااحملدوبددااربف ددفاهددذلالؼبهدداتىاوسي اددجابا اادددهتماونددتسسمالكاباجدددس اا لؼبهدداتىالبلدد ىباولبقددتم 
اع  االبفاللماالغبدب اارالباهدض الب ( سالبادك.ولب  لالبفاللم االبيتا فالمتناهبد اوس  جا  ىاص دواام

ُ القتو ببلض املتغريات؟ ما مستوى مهارات االستدالل  اةكمي ةدى طالب جاملة االسكندرية 
او  ىالبالحَتاسىاهذهالؼبع  ااراصتالةالباهدضك البادب ا:

مدامسدالل الكمافك االب جمالبي ماهتلل هدابفىانيةالعبدملا؟.ٔ
 سدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال اا؟مدامهاتىام.ٕ
مدددامددفىالكخدداي ارامهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمابددفىاندديةاابدملدداالكمدد ففال اااهحلددداكخدداي ا.ٖ

 لبِ ْ َ االبفسد( ات؟.ا-لبِ َ لالبفاللم اا لبِ ْ َ اال ولا
ابدملدداالكمدد ففال اااهحلددداكخدداي اامدددامددفىالكخدداي ارامهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمابددفىانددية.ٗ

 لبا ااد البل ج ات؟.ا-زباادهتما لبا ااد ال  ب اا
لبفتعا مدامفىالكخاي ارامهاتىامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال اااهحلداكخاي .٘

 .ندبحد ت؟ا-لكاباجدس ا انيةا
ض اةدراسة: فُر

مسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاابُتاماتمطاا٘ٓ.ٓا≥سففامهاتىاكا تابفال لا ل ااحاد( دا.ٔ
 .%تٓٚوبُتالؼباتمطالكساحداليا الكم ففال ا

لب جدمابدفىانديةااالكمدافك امسددالل اماتمدطابدُتا٘ٓ.ٓا≥كا تابفال لا وا كباالحاد( ااسففامهاتىا.ٕ
 لب   االبفسد( ات.ا-ابدملاالكم ففال ااولقدًاب   لالبفاللم اا لب   اال ولا

بدُتاماتمدطامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىانديةاا٘ٓ.ٓا≥كا تابفال لا وا كباالحاد( ااسففامهاتىا.ٖ
  ا ا ا لبا ااد الك ب اا البا ااد البل ج ات.بابدملاالكم ففال ااولقدًا

بدُتاماتمدطامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىانديةاا٘ٓ.ٓا≥كا تابفال لا وا كباالحاد( ااسففامهاتىا.ٗ
اندبحد ت.ا- انيةاام ففال ااولقداكخاي البفتعالكاباجدس ابدملاالك

ُد اةدراسة :حد
تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

مسددددالل الكمدددافك االب جدددمالبدددي ماهتلل هددددابدددفىاندددديةالعبدملددداابغدددضالبفاددد اسدددىازبااددددهتماونددددتسسما
 لكاباجدس اولب  لالبفاللم االؼبق ف ىاهبد.ا

ا-لؽبففمددااا-نددبالكمددفدناا-لال ولاولبفسد( ددااباجدن ددااع  ددد ا لبطددباندديةاابدملدداالكمدد ففال اادب دد ا
ا.مٕٗٔٓ/ٖٕٔٓىفالبلدمالعبدمل االغبقتلتا-لآل لةا-لبايدالةاا-لبًتب ااا-لبل تم
:اةدراسة أىداف
:ال لبفاللما هفلت
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 مسدالل الكمافك االب جمالبي ماهتلل هدابفىانيةالعبدملا.اافربف
افك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ا.هل  امهاتىامسدالل الكم 
   را لبا اد ال عدد  م اولبفدتعالكاباجددسم لب د لالبفاللمد ا ماغدَتل ا مدى عدلٍا لكخداي اراأثد  هلد

مهاتىامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ا.
:اةدراسة أمهية

ه اب اأض االبفاللمااال:
 سدى لؼبهدمتبُت مد ج ِّى بدفواله وهدذل لب جدمالبدي ماهتلل هددابدفىانديةالعبدملدا مسددالل الكمدافك ا  د(جدا ميهقدف.ٔ

مهداتىامسددالل ا هطدت   ر ُ هدسم فبدد ؿبدوبداا ؾبسددادؼبقد الل العبدمل داادب   دد الؼب ا  دا  مدى االكمد ففال اابدمل
 .لػب اُتاجبج  اع  د العبدملا

هقدتميا  دىالبقدد(جُتاس د العبدملداامدىالمدا فلمسداىفاا طديةالعبدملدابمسدالل الكمدافك الب جدما لخاحدال ميهقفا.ٕ
  حلازب راِبسماب ا عفامىالمايعسمامسدالل الكمافك الب جم.امنيهب

 لب  لالبفاللم ا البا ا ا لؼباغَتل  لكخاي ارامهاتىامسدالل الكمافك الب جماهحًلدابحلض مل لا ه  ف  ف.ٖ
 ا حاباتالةاأل لابهتلالبلجلا نتس االػب  جالبذي رامل لاال عد    البفتعالكاباجدس تابفىانيةالعبدملا

ا.راؾبدك امل فا
مصطلحات اةدراسة:
 االستدالل  اةكمي: 

 قافابجاااب ل( دًا فالةالبطدبباس  ا  ل ةاولسماوه هَتالؼبل تمد الب ج ا اوهقف  الب ج د اولباثققامىامفىاملقتب اجا
لب جم اسيوةاس  اا اللعجاحفو البط لالب ايض ااولاحادد( ا.او قددسااالبفاد(جاسففاحلالؼبع ي الب ج ا اولباتلصل

ااب ل( دامىاخي ا الاباالبطدبباس  الخاحدالالكمافك االب جمابطيةالعبدملا.
ا:اطالب جاملة االسكندرية

فسد( ا. قافاهبمالبطية/لبطدبحد الؼبق ف ىاب   د اابدملاالكم ففال االناادم امتل ادب   اال ولاأوالب  لالب
منهج اةدراسة:

لههد دًام امتضتعالبفاللمااونتسسداوربق قدًا هدفللسدالساجدفالبحدحدىلابعد لاأمدمدماس د الؼبدفسجالبتصد م.او دفا
لمددا فماهددذلالؼبددفسجارارب  ددلانح لدداالكمددافك االب جددماولمددافحدطامسداللهددجالبدديتاهعددَتاالااسب ددىاخدد  جالعبدملدداامفسددد ا

لخاحدالامسدالل الكمافك االب جمابطيةالعبدملااب  ع اسىاول  امهاتىانيةاوسجلا د(جاابا  الؼبسدالل ابحفد ا
ابدملاالكم ففال ا

أداة اةدراسة:
امىااسفل البحدحىلابطيةالعبدملاالساجف البفاللمااس  الخاحدالامسدالل الكمافك االب جم

 إ داد االختبار

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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بدفىانديةاحدالامسدالل الكمدافك االب جدماب ماربققالبفاللماالغبدب ااأهفللسدا دمالبحدحىلاإبسفل اوضحطالخا
.اول جدا  ماك  امتاب اب  طتل البيتا دماهبدالبحدحىلا:ٗلعبدملا
حتديد اهلدف من االختبار (1

الكخاحدالاللا  دسامهاتىامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ا سف ا
 ختبارحتديد أبلاد اال (2

دوبتااسفل الكخاحدالل الؼبال قاابق دسامسدالل الكمافك االب جمامفسدابلفالب ابتعابألحبديتاولبفاللمد البيتاهف
 Graduate اولخاحددالااGraduate Record Examinations (GRE)س د امدح لالؼبادد الخاحددالا

Management Admission Councilاولخاحددددالا Center for Assessment and 
Research Studies (CARS) اولخاحدالا Educational Testing Service (E T S) اولخاحدالا 

National Institute for Testing& Evaluationاولخاحددالاا Hollins Universityاولخاحددالا 
Wellesley Collegeاولخاحددالا The UK Clinical Aptitude Test (UKCAT). ددماااا 

مافك االب جم.لبحدحىلاباثف فال بلد البادب اابيخاحدالاولبيتاسبالالؼبسدالل ال مدم اابي
ا  ل ةاولسمالؼبل تمد الب ج ا..ٔ
اه هَتالؼبل تمد الب ج ا..ٕ
احلالؼبع ي الب ج ا..ٖ
 هقف  الاابدد اولباثققامىاملقتب اسد..ٗ
الباتلصلالساجد لًاس  الؼبل تمد الب ج ا..٘
 ا الل احفو البط لالب ايض ااولاحاد( ا..ٙ

 الب ايضدددد االؼب ا  ددددااماددددلالعبددددألاولؽبففمددددااو ددددفاالوسدددد اسفددددفاوضدددد ام دددد  ل الكخاحدددددالالكدددداجدؽبداس دددد الؼبتضددددتسد
ولكحاد اولكحاجدك اوحهدةالؼبا اد ادبداها جفجامىامتل  اها جىامل تمد اعج دا او بد ارامد دلامعد ي ا

الايض ااوأخ ىاح ده ا.
 صياغة  بارات االختبار (3

يخاحددال.او دفاالوسدماسفدفاتام د  ةاسبادلامداااأبلدد اُحدفَِّ  ابٕٖ دمالبحدحىلابتضد اسدف امدىالؼب د  ل اب دغاسدف هدا 
ص دوااسحدالل الكخاحددالالػبادد( الؼبل دال دااباد دواام د  ل الكخا ددالامدىامالدف ا طبهداابدفل(لتا اولكساحددالل البادب داا

ا-:
 .مي(جاام   ل الكخاحدالا ل ل اس فاالبفاللما 
 .مي(جااعلام   ةابحلفالكمافك البذياهففاليارباج

( .1ملحق رقم ) 4

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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 ماأعا امىاملٍتا.لماحلد الؼب   ةالبيتا  ىاأناهلط
 .أناه تنالؼب   ةامادوااب غاابه طااوولضثاا
 صدق االختبار (4

ًباربف ددفاصددفلالخاحدددالامسدددالل الكمددافك االب جددمابطدديةالعبدملددااولبددذيا ُقَاددُفابددجا ددفالةام دد  ل الكخاحدددالا
اس ددد ا  ددددسامدددداوضدددلتامدددىاأابدددلا  دمدددجا اوًبا بددد امدددىاخدددي المدددا فلمالبادددفلالبادددده ىابلددد  الخاحددددالامسددددالل 
لكمافك االب جمابطيةالعبدملااس د اسدف امدىاأمددهذهالبق ددسالبف هد اولؼبفددهجاوند لاهدفال سالب ايضد د  اب ا عدفا

مددفىالالهحدددطالؼب دد  ل ادبحلددفاع د ددااأبلددد الكخاحدددالاأواع د دداامسدددالل الكمددافك الب جددمالبهدداجالبددىتاًباربف ددفهد اوااامددى
 اوميمااص دواالؼب   ل امىالبفدح االب ايض ااولب غت ا اومفدمحاالبذياهفاج ااب ج اوصيح ااعلامىاهل  جد الكخاحدال

لبفادمالؼبقًت اباقف  البفالابد  او فاًبالآلخذادبيحاد اومقًتحد الحمل جُتاولبيتاسبالاأضسداراهلف لاصد دواابلدضا
ا.الؼب   ل اوحذ اثيثاام   ل اواضدلاام   ةاولحفةاباافدمبالؼب   ل ام اأبلد الكخاحدالالبهااا

تام د  ةااسبادلال بلدد البهدااابيخاحددالا اااآٖوبذب اأصححالخاحدالامسددالل الكمدافك االب جدما ا دتنامدىا اا
تاهت   ام   ل الخاحدالامسددالل الكمدافك ااأعلابلفامىاه  ال بلد ا ا تنامىاطبسام   ل ا.او تضحاابفو ا ا

الب جمابطيةالعبدملااس ماأبلد هالبهاج.
فردات اختبار مهارات االستدالل  اةكمي  لي أبلادهتوزيع م: ( 1جدُل ) 

أرقام املفردات دد املفردات أبلاد االختبار
اٖٕ أٔ اٚ ا٘ أا٘البحلفال و :ا  ل ةاولسمالؼبل تمد الب ج ا
إٙ إٗ اٙٔ إٔ إا٘البحلفالبادا:اه هَتالؼبل تمد الب ج ا.
إٛ إٔا ٖٔ اٗ اٖا٘البحلفالبادبىل:احلالؼبع ي الب ج ا.

إ٘ أٜ اٛٔ اٗٔ اٙا٘لبحلفالب لب ا:اهقف  الاابدد اولباثققامىاملقتب اسد.
آٖ اٜٕ إٓ آٔ اٛا٘البحلفالػبدمسا:الباتلصلالساجد لًاس  الؼبل تمد الب ج ا.
إٚ إٕ اٚٔ ا٘ٔ اٜا٘لبحلفالبهد س:اا الل احفو البط لالب ايض ااولاحاد( ا.

آٖاجملموع
االختبارتقدير درجات اا (5

سففاهاث حالكخاحددالاأسط دتالبفالابدااولحدفابإلابدبداالبادث ثااب دلام د  ةاوصد  ابإلابدبداالػبطد اأوالؼبًتوعدا ا
ا الاباتاولبفن دا ااص  ااتا.آٖوبذب اه تنالبفالاباالبقاتىا 

اولبذىا ات  اأنا الالب جوباثف فالؼبهاتىالؼبقحت اؼبسدالل الكمافك الب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال اا
سددد  الكخاحددددالاس ددد اطبهددداامدددىا وىاالبطددديةا ددددمالبحدحدددىلادب لابلادددجالبفاللمدددد البهددددبقااىفاهدددذلالجملدددد اسددديوةاس ددد 

 الابداتااإٔ%اولبدذيا  ددلماماتمدطااابددد ا ٓٚبداأوالؼبات  اًباربف فالؼبهاتىالؼبقحت اا ب وبفد اس  اا لبا ا 
 س  الكخاحدال.

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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اةتجريب االستطال ي ةالختبار (6
 رثبات االختبا

احهدددددةاملدمددددلالباحددددد امددددىاخددددي اهطح ددددقالكخاحدددددالاس دددد اس فددددجالمدددداطيس اامددددىاندددديةالب   ددددد اجبدملددددجاًب
وهمالبًتب ااولآل لةاولؽبففمااوندبالكمدفدن اوًبااجبدملاالكم ففال ااندبحدًاخبجساع  د ا٘ٗلكم ففال ااب غاسف هدا

و دفاب غدتا د ماثحدد اعدلابلدفاا%.ٗٛ"ابيخاحددالاع دلاح دىلاب غدتانهدحاجإٔحهدةاملدمدلا"ع دت الاال اعدال مدتنا
 ا٘ٛ.ٓ اٙٛ.ٓ اٚٛ.ٓ اٛٚ.ٓ اٗٛ.ٓمددددىال بلددددد البهدددداجاكخاحدددددالامسدددددالل الكمددددافك االب جددددماس دددد البًته ددددبا 

اومىا ا  ىالبتثتلارالبفاد(جالبيتامىالؼبج ىالغبات اس  سداسففاهطح قجاس  اس فجالبفاللما.ت.اٜٚ.ٓ
ُاةتمييزية (7  حساب ملام  اةصلوبة 

 البهدددستبااولبادددلتبااولباج    دددااؼب ددد  ل الكخاحدددال اسدددىان  دددقالمدددا فلمالؼبلدددد ك الػبدصدددااًباحهدددةاملددددمي
بدذب ا امددىاخددي اربف دفانهددحااسددف الاابددد الباددث ثا اولػبطدد  اوًبالساحددالالؼب دد  ةالبدديتا ادلاُملدمددلامددستباسداالا

م   ةاكف فةالبالتبا.اإٓ.ٓلامىام   ةاكف فةالبهستبا اولؼب   ةالبيتا الاملدملامستباسداالاأ آٛ.ٓأعا امىا
إٓ.ٓ اًباحهدةاملدملالباج    ااب لام   ةامىام   ل الكخاحدال اوًبالساحدالالؼب   ةالبيتا قدلاملدمدلاسب    اسدداسدىا

 اولمددا فمتاملد بددااKellyع  دد اام دد  ةاوددَتافب دد ة او ددفالهحدد اراحهدددةاملدمددلالباج    دداالػبطددتل البدديتاحددف هدا
ت.إٗٓ-ٜٜٔ إٚٓٓهددددةاملدمدددلاسب    ددااعدددلام ددد  ةامددىام ددد  ل الكخاحددددال.ا اسددديم ا اغبJohnsonابتنهددتنا

او تضحالعبفو البادلا  ماه  الؼبلدمي .
ا

ُاةتمييزية ملفردات اختبار االستدالل  اةكمي: ( 2جدُل )  ملامالت اةصلوبة 
ال ما
لؼب   ة

ملدملا
لباج    ا

ملدملا
لبالتبا

ال ما
لؼب   ة

ملدملا
لباج    ا

لاملدم
لبالتبا

ٔٓ,ٕٛٓ,ٕٙٔٙٓ,ٖٙٓ,ٖٓ
ٕٓ,ٖٙٓ,ٖٗٔٚٓ,ٖٕٓ,ٖٕ
ٖٓ,ٕٜٓ,ٕٛٔٛٓ,ٗ٘ٓ,ٕٗ
ٗٓ,ٕٗٓ,ٖٜٙٔٓ,٘ٛٓ,ٕٗ
٘ٓ,ٕ٘ٓ,ٖٕٛٓٓ,ٕٜٓ,ٖ٘
ٙٓ,ٕٚٓ,ٕٕٛٔٓ,ٕٛٓ,ٕ٘
ٚٓ,ٗ٘ٓ,ٕٕٕ٘ٓ,ٖٙٓ,ٖٗ
ٛٓ,٘ٗٓ,ٕٖٙٓٓ,ٕ٘ٓ,ٖٕ
ٜٓ,ٙ٘ٓ,ٕٗٙٗٓ,ٖٔٓ,ٕٙ
ٔٓٓ,ٖٗٓ,ٕٕٗ٘ٓ,٘ٛٓ,ٖٙ
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اٜٕ.ٓأٙ.ٓإٙإٛ.ٓأٙ.ٓأٔ
اٖٚ.ٓاٙٗ.ٓإٚاٖٗ.ٓاٚ٘.ٓإٔ
أٖ.ٓاٖٗ.ٓإٛا٘٘.ٓاٙٗ.ٓأٖ
اٖٗ.ٓاٖٛ.ٓاٜٕاٙٗ.ٓاٜٖ.ٓاٗٔ
إٛ.ٓاٖٙ.ٓآٖاٖٗ.ٓإ٘.ٓا٘ٔ

ا-ٕٗ,ٓ ا حامىالعبفو البهدبقاأناملدمي البالتبااؼب   ل الخاحدالالكمافك االب جماه لوحدتامددابدُتا 
ا-ٕٛ.ٓملدددمي البهددستبااولباددلتباامقحتبددا.او ددفاه لوحددتا دد ماملدددمي الباج    دداالحملهددتباامدددابددُتا تاوهلددفآٙ.ٓ
ت اوهتامدا عَتاالا فالةام   ل الكخاحدالاس  الباج   ابُتالبطية.ابذلالساأل اصب  ام   ل الكخاحدالامفدمحاا٘ٙ.ٓ

امىاح ىلامهاتىاصلتباسداو فالهتداس  الباج   .ا
 حساب زمن االختبار (8

خاحدددالامددىاخددي اه ه ددباأ مفددااألدد ل البل فدداالكمدداطيس االبدديتالمدداغ  تاراأ ل الكخاحدددالاه ه حدددًاكًباربف ددفا مددىال
هادسفايً اولالالاالدس ُتال س  اول  ااؽبذهال  مفا ا احهددةاماتمدطا مدىالؼب ثتصدُتاراعدلااالدسدمامدفسم ا ا

ا.   قاآ٘حهدةاماتمطالب مف ُت.او فاًباحهدبجابدا
  ينة اةدراسة:

مدىالبطديةاولبطدبحدد اخدي الب ادلالبفاللمد البادداالبطحق داالعدتل( االبط  قداابلخاَت اس فاالبفاللماالؼب فلن ااد
ادب   د الؼب ا  ااجبدملاالكم ففال ا.اولعبفو البادلا تضحا ب .إٗٔٓ/ٖٕٔٓب لدمالعبدمل ا

تلفة جباملة االسكندريةيوضح توزيع أفراد اةلينة من اةكليات املخ: ( 3جدُل ) 
الجملجتعاندبحد انيةالب   ا

الب  لالبفسد( االب   اال ولالب  لالبفسد( االب   اال ول
اٚٔاٗاٗاٗا٘البطب

إ٘اٚا٘ا٘اٛانبالكمفدن
اٜٕا٘اٙآٔاٛالؽبففما
أٖاٛأٔاٚا٘البل تم

اٖٖاٜاٛاٚاٜا ل  هدمال  ب اتالبًتب ا
إٚاٜاٜا٘اٗالآل لة
اٖٗآٔاٜاٚاٛاةلبايدالا
أٖا٘اٛاٜاٜالغبقتل
إٕٚاٖٙاٗ٘اٗ٘اٙ٘الجملجتع

تطبي  االختبار:

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أميو مصطفي مصطفي عبد القادر د/    وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب جامعة االسكهدرية   مستوى مهارات االستدالل الكني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 

ا-تٕٖٗ اٜٜٗٔعجددا د ىا   تبدت ااا-ًباهطح قاأ لةالبفاللماابط  قاا"لكباقد الؼبحدكد اأبلد ل البل فدا"اوهدمان  قدا
ااولكما هددالل البديتا حدف سداههدسفالبحدحىلاراك  البغ  امىاأ لةالبفاللماا لكخاحدالتاومغ لهد اولاابدبااسدىال مدم 

لؼبحثتثتناأثفد اسج  االباطح دق ال دًياسدىاأض دااهدذهالبط  قداارا اي ةالنجمفددنالؼبحثدتثُتاوا اللعسدماب سدف امدىاهطح دقا
لكخاحدالاس  سماوهعي لسمابإلابدبااسىام   لهج.اح ىلاًبالب قد املسماأثفد اهتلابفهمادبقدسد البافال هد ااسفدفاح دتالا

دبافهدددد قالؼبهدددددحقامدددد اأس ددددد اه مددددداالباددددفال سالبقددددد(جُتادباددددفال ساؽبدددددمادب   ددددد الباجدن ددددااجبدملددددداالحملدضدددد ل او بدددد ا
الكم ففال ا.

و دددفالمددداغ  تاسج  ددداالباطح دددقا  لبددداالبعدددس  ىاو بددد ارالب دددًتةامدددىامفااددد اكدددس امددددالساحدددىتامفااددد اكدددس ا
لبفاللمدد  اودبادددلاه ددتنامفدمددحااام او  ابدد امددحبالخا دددالاهددذهالب ددًتةاب اطح ددقاأهنددداثهدد ا دد ةاهند دداالبلدددمٕٗٔٓمددد ت

ااسطد ااابدد اوأ ل ل اأ  ةاالالبتل  امىا حلاأل ل البل فااسىاول  امهاتلهمارامسدالل الكمافك االب جم.
س دد األدد ل البل فدداامددىاندديةاع  ددد العبدملدداا اوًبالمدداحلد اسددف االًاتالخاحدددالإٔٗو ددفا دددمالبحدحددىلابات  دد اسددف ا 

 املامالبح دان الػبدصاادكخاحدالاولبيتاماها فمارالباث  لالكحاد(ما اب اححالبلف اراتالخاحدالًلابلفمالما  دٗٔ 
اوهتامدا اطدبقام البلف البتلال ارالعبفو الػبدمابتص اس فاالبفاللماالؼب فلن ا.الًاتالخاحدالإٕٚلبفسد اا 

ُمناقعتها  نتائج اةدراسة 
س د ا"امددامسددالل الكمدافك الب جدمالبدي ماهتلل هدددابإلابدبدااسدىالبهد ل ال و امدىاأمدم االبفاللمدااولبدذياند ا

بفىانديةالعبدملدا؟"ا.اًبارب  دلال ند البفا  دااول  ب دد الؼبال قداادبسددالل الكمدافك االب جدمالبتلابدباهتلل هددابدفىا
لبطدديةاس دد الؼبهدداتىالعبدددمل  اوهتصددلالبحدحددىلاالاربف ددفامددتامسدددالل اأمدمدد اابيمددافك الب جددماوهددما:ا دد ل ةا

ؼبل تمددددد الب ج ددددا اوه هددددَتالؼبل تمددددد الب ج ددددا اوحددددلالؼبعدددد ي الب ج ددددا اوهقددددف  الاابدددددد اولباثقددددقامددددىاولسددددمال
و دددفاًبابفدددد اأ لةااملقتب اسدددد اولباتلصدددلالساجدددد لًاس ددد الؼبل تمدددد الب ج دددا اوا الل احدددفو البطددد لالب ايضددد ااولاحادددد( ا.

 .جسدالل اأمدم اابيمافك االب جمأخذا الل الحمل جُتاىفاه  الؼبسدالل اوأض اسداعالبفاللمااىفاضت(سدابلف
مدامهداتىامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىابإلابدبااسىالبه ل الباداامىاأمم االبفاللمااولبذيان اس  ا:ا"ا

ااابيخاحدددددالاوراندددديةاابدملدددداالكمدددد ففال اا؟"اًباحهدددددةالؼباتمددددطالغبهدددددىبابددددفالابد اس فدددداالبفاللمدددداارال بلددددد البهدددد
الكخاحدالاع لاولبفاد(جا تضثسدالعبفو البادل.

املتوسط احلساىب ةدرجات طالب جاملة االسكندرية يف األبلاد اةستة: ( 4جدُل ) 
اةكمي ُيف االختبار كك   ختبار مهارات االستداللال

املتوسط احلساىبأبلاد االختبار
آٖ.ٕالبحلفال و :ا  ل ةاولسمالؼبل تمد الب ج ا
ا٘ٔ.ٕالبحلفالبادا:اه هَتالؼبل تمد الب ج ا.
أٗ.ٕالبحلفالبادبىل:احلالؼبع ي الب ج ا.

أٔ.ٕلبحلفالب لب ا:اهقف  الاابدد اولباثققامىاملقتب اسد.

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أميو مصطفي مصطفي عبد القادر د/    وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب جامعة االسكهدرية   مستوى مهارات االستدالل الكني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 

اٗٚ.ٔالبحلفالػبدمسا:الباتلصلالساجد لًاس  الؼبل تمد الب ج ا.
اٜٛ.ٔ ا.لبحلفالبهد س:اا الل احفو البط لالب ايض ااولاحاد(

آٙ.ٕٔاالختبار كك 
 ا حامىاِخي اُم لاَبَلاالبفدََّادِ(جالؼباَ جََّفاارالعبفو البهدبقاأناماتمطاأ ل اس فاالبفاللمااس  اعلاأبلد الخاحدالا

تأٗ.ٕتاالا اٗٚ.ٔلكمافك االب جماابد اباتالةامافن دااح دىلاه لوحدتالؼباتمدطد اب دلابلدفامدىال بلدد امددبُتا 
 الابدااآٖتامدىااصبددلاٙ.ٕٔابد  اعجداابد الؼباتمطالبلددمابيخاحددالاع دلاضدل ً داح دىلاوصدلاالا  الاا٘مىااصبدلا

اسبالالبفسد االبلاج ابيخاحدال.
مافٍن اح ىلاعدناا-س فاالبفاللماا-أياأنامهاتىامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال اا

دا اط دباأناهتدامالب   دد الباجدن داالبديتاًباهطح دقاأ لةالبفاللمداا%ت افبدٕٗلؼباتمطالبلدمابفالابدهتماس  الكخاحدالاع دلا 
س  سدادب لابلااب لؾبسدالبديتاهقدفمسدابطيهبدداوؿبدوبدااه دجف سداامقد الل اأواس د اأ دلاهقدف  اأهدفل اضدجىابلدضالؼبقد الل ا

تناومدداُتامددىاكدد هنداهفج دداامهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمابددف سم.او ا ددقا بدد امدد امددداأكدددال ااب ددجا اللمدداامد  هدد
(Madison& Steen, 2008)الاضدد والةااصددي اوهطددت  الؼبفدددهجالبفاللمدد االعبدمل دداابافج دداا ددفالل البطدديةااا

العبدمل ُتاس  السماورب  لاوه هَتالؼبل تمد الب ج ا.
ودبفادد اراه دد البفاددد(جاباددتالةارب    دداا ا ددحاهحددد ىامهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمابددفىاندديةاابدملدداا

بع لاسدم اح ىلاهفاليامهاتىاه  الؼبسددالل ابدف سمامدىاأ دلامهداتىا سيهددادبًته دبالباددل:الباتلصدلالكم ففال اا
لساجددد لًاس دد الؼبل تمددد الب ج ددا اا الل احددفو البطدد لالب ايضدد ااولاحاددد( ا اهقددف  الاابدددد اولباثقددقامددىاملقتب اسددد ا

 ي الب ج ددا.اواناعدددناصب دد اه دد الؼبسدددالل احددىتاه هددَتالؼبل تمددد الب ج ددا ا دد ل ةاولسددمالؼبل تمددد الب ج ددا احددلالؼبعدد
ا%ت.ٓٚأسيهدا لفامهاتىانيةاابدملاالكم ففال اال سدامد ل ارامهاتىامافااأ لامىالؼبهاتىالؼبقحت اه بتايًا 

كا تابفال لا ل اا:وب اثققامىاصثاالب   ال و الؼب هحطادبه ل الباداامىاأمم االبفاللمااولبذيا ف اس  ا
وبُتالؼباتمطاامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ابُتاماتمطاا٘ٓ.ٓا≥مهاتىااسففاحاد( دا

اتٖ٘٘ أًٜٜٔباملدعباالبح دان ااحاد( دًادمدا فلمالخاحددالا" "الؼبلدف ا أبدتاحطدباوصدد ل %ت.آٚلكساحداليا 
رالخاحددالامسددالل الكمدافك اااانديةاابدملداالكمد ففال ااس فدجالبحثدىلب ال  اس  ا كباالب  لابُتاماتمدطا الابدد ا

%تابلفالب ابتعاالالبلف فامىال حبدديتاولبفاللمدد البهددبقاا آٚلب جم اولؼباتمطالكساحدالياؽبداولبذياًباربف فهابدا 
اولبفاد(جالبا ا   اا تضثسدالعبفو البادك:ا

ُاملتوسط اال تباريطالب جاملة االسكندرية  ينو اةدراسةمتوسط درجات : (5)جدُل  ُقيمة  ،  هلا ، 
"ت" يف اختبار مهارات االستدالل  اةكمي

ندديةاابدملدداا
الكم ففال ا

لؼباتمدددددددددددددددددددددددددددددددددطا
الغبهديبا مت

لؼباتمدددددددددددددددددددددددددددددددددطا
الكساحدالي

ا%تٓٚ

لككبددددددددددددددددددددددددددددد ل ا
  جددددددددددددداا" "االبل فاا نتالؼبل داليا عت

البفكباالحملهتبا
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 لبددددددااسفددددددفامهدددددداتىاا*٘ٙ.ٚٔإٕٚاٚٔ.ٚإٔاٙ.ٕٔ
ات٘ٓ.ٓ 

 .إٕٙااو الابااح  ا٘ٓ.ٓ لبااسففامهاتىاا*
مددىالعبددفو البهدددبقا ا ددحاوابددت الدد لاملفددتيابددُتالؼباتمددطُتاوباددداالؼباتمددطالكساحدددالي اولبددذياب غددتا  جاددجا

تا اح دىلاانا  جدداا٘ٓ.ٓتاوهدما  جداا لبداااحاددد( دًاسفدفامهداتىا ٘ٙ.ٚٔت اح دىلاب غدتا  جداا" "الحملهددتباا ٕٔ
مهدداتىاب دد  ال و .ااوهددذلا ددف اس دد اأنالااللددضتا اوبددذب اًباٜٚ.ٔتاهددما ٕٕٙ" "العبفوب ددااسفددفا الابددااح  دداا 

ا.ا%تٓٚلكساحداليا امطمسدالل الكمافك الب جمابفىانيةاابدملاالكم ففال ااأ لامىالؼباتا
 , Carol) ااو واناوع   ادتناولال  دداوه دذالاوابهدناعددالو وزبا د اه د البفا يدااسجدداهتصد تالب دجا اللمدااا

Justin , Heather , Erika , Clifton  & Donna, 2011).راأنامهداتىالبطديةارامسددالل اا
لكمددافك االب جددماعدنددتاأس دد امددىالؼبهدداتىالؼبات دد امددىا حددلاأمدددهذةالبح تبددتابمالبددذ ىا فالمددتناؽبددماجبدملددااابددد جسا

ا.James Madison University مد  هتن
 Graduateاؾب ددددددسالبقحدددددت الا لالياب  دددددد اُتاوس ددددد البدددددد ومامددددددىاأنابلددددددضالؼب مهددددددد البلدؼب ددددددااماددددددل

Management Admission Council وام عددد ا اللمدددد الباق ددد ماولبحثدددتيتااCenter for 
Assessment and Research Studiesوالؼب مهددداالبتنف ددداابيماثددددان اولباقدددتميااNational 

Institute for Testing& Evaluationوبلضالعبدملد امالاابدملااهدتب ف ااHollins Universityا
  اك ندًاب قحت اهبدالابا د البطدببالخاحداللًارامسدالل الكمافك االب جم.اهاWellesley Collegeوع  ااب ه  ا

لكاأنانيبفداوندبحافدادب  لالبفاللم االؼب ا  ااب   د اابدملاالكم ففال ااكا هاط لتنالابا د الخاحددالا قد سامسددالل ا
ُتاس دد البلج  دداالبال  ج دداادبال دد مابقددد(جلاربدداماس دد لكمددافك االب جددمادبهدداتىاُم ِضددم.افبدددا َلددٌتاوابددت امعدد  ااول ل دداا

اوؿبدوبااااد ابلضالغب ت البيتامىاك هنداهفج اامسدالل انيهبدارالكمافك االب جم.ا لبلدلاؿبدوباالباافىاؽبد
مهداتىامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىانديةاابدملدااول لاعدنتااابدباالبه ل البادااهلط فداصتالةاسدمااسىا

مهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمالبهدد ل البادبددىلامددت اهلط فددداصددتالةاه ادد   ااأوضددحاسددىالددإنااابدبددااالكمدد ففال ا
الب  لالبفسد( ات.اا-ومفىالخايلسداإبخاي الب   االبفاللم االؼبق ف ىاهبدا لب   اال ولابف سما

ابدفالد لا واوباتالةاأعا اربف فلًام امالاابدبااسىالبه ل البادبدىلامدىاخدي الخاحددالاصدثاالب د  الباددلا"كا تا
ولًقدداامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىانديةاابدملداالكمد ففال ابدُتاماتمدطاا٘ٓ.ٓا≥سففامهداتىا كباالحاد( اا

وب اثقدددقامدددىاصدددثاا بددد الب ددد  اًباحهددددةالؼباتمدددطاولككبددد ل االب ددد لالبفسد( دددات".ا-ب    ددداالبفاللمددد اا لب   ددداال ولا
ل ولاونددديةاوندبحدددد الب ددد لالبفسد( دددا.اولبفادددد(جالبا اددد   ااالؼبل ددددالىاو  جددداا"ا ا"اب دددلامدددىانددديةاوندبحدددد الب   دددا

ا.اا: تضثسدالعبفو البادل
ُفقا ةلفرق : ( 6جدُل )  اةفرق بني متوسطي مهارات االستدالل  اةكمي ةدى طالب جاملة االسكندرية 

ُدالةتو اةدراسية املقيدين هبا 
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اةدالةة مستوى قيمة"ت" االحنراف املليارى املتوسطاةلدداجملمو ة
غري داةة*11113.147.541.967اةفرقة األُىل
11712.197.83اةفرق اةنهائية

 .إٕ٘و الابااح  ااا٘ٓ.ٓوَتا لبااسففامهاتىا*
 ا حامىالعبفو البهدبقاسفماوابت ال لا ل ااحاد( دابُتاماتمطمامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةا

نا  جاا" "اوَتا لبااسففاالب  لالبفسد( ات اح ىلاا-م االؼبق ف ىاهبد لب   اال ولاابدملاالكم ففال ااولقداب    االبفالل
ا.اوبذب اًبا حت اصثاالب   البادا.ٕٕ٘و الابد اح  ااا٘ٓ.ٓمهاتىا

وهذلا لٍتاأناصب  الؼبق الل البفاللم اادب   د الؼب ا  االبل ج ااول  ب االبيتا فالمسدانيةاابدملاالكم ففال اا
دد ابددف سمامسدددالل الكمددافك االب جددماح ددىلامفددذا خددتؽبمال نامهدداتىامسددداللهتمارااعبدملددااحددىتال ددًتلةازبدد ابسماكاهُفجِّ

لكمددافك الب جددماكااددفيتاؽبددداأياهفج ددااأواهطددت  اسددألامددفتل البفاللمدداادعبدملددا اواناعدددنامددىالؼب ددًت اأناههدددسفا
المدااأ ولالهدماراؾباجد اُماغدَّتاااددياللامدتلنفُتالبفاللماالعبدمل ااس  ازب  جامتلنفُتابف سمامسدالل اههدسفهماس د افبد

ا ا تنالبقفالةاس  الكمافك االب جم.
 امالسطد هدداب طديةارالب   دد البل ج دااأوادعبدملااابت اأياب لمجاهفال ح ااوالاسفمااعجداهعَتاه  البفا ياا

دملددددددد اماددددددلاابدملدددددددااهفج دددددداامسددددددددالل الكمددددددافك االب جددددددمابددددددف سماعجددددددداادددددددفيتارابلددددددضالعبل  ب دددددداامددددددىاكدددددد هندا
ولبيتاهقفما والةارالكمافك الب جماب ط حااراع  االب فتنالب  أللب ااسفدفاسدفماا" Wellesley College"وب ه  

ولبدذياأوضدثتالبفاللمداالدس  ادجاراهفج داالكمدافك ااا لابا د همالخاحدالالكمافك الب جمارابفل داالباثدد سمادعبدملدا
 .(Butcher, McEwan & Taylor, 2010)لب جمابف سم

مهاتىامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةاابدملدااول لاعدنتااابدباالبه ل البادبىلاهلط فداصتالةاسدمااسىا
مهددداتىامسددددالل ارالب ددد لالبفاللمددد االدددإنااابدبددداالبهددد ل الب لبددد امدددت اهلط فدددداصدددتالةاه اددد   ااأوضدددحاسدددىاالكمددد ففال ا

البا ااد البل ج ات.اا-با ا ا لبا ااد ال  ب ااومفىالخايلسداإبخاي اللكمافك االب جمابف سما
وبادتالةاأعاد اربف دفلًامدد امالاابدبدااسدىالبهدد ل الب لبد امدىاخددي الخاحددالاصدثاالب دد  الباددكا"كا تابدفالدد لا وا

ولقدداامسددالل الكمدافك االب جدمابدفىانديةاابدملداالكمد ففال ابدُتاماتمدطاا٘ٓ.ٓا≥سففامهداتىا كباالحاد( اا
وب اثقدددقامدددىاصدددثاا بددد الب ددد  اًباحهددددةالؼباتمدددطاالك ب ددداا البا اادددد البل ج ددداتا"البا اددد ا لبا اادددد 

لغبقددتلاتاوخ ادد اا-لآل لةاا-لبايدددالةاا-ولككبدد ل الؼبل دددالىاو  جدداا"ا ا"اب ددلامددىاخ ادد الب   ددد ال  ب دداا لبًتب ددا
ا:دالعبفو البادللبل تمت.اولبفاد(جالبا ا   اا تضثسا-نبالكمفدناا-لؽبففمااا- لبطبالب   د البل ج ا

ا
ا
ا
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ُفقا : ( 7جدُل )  اةفرق بني متوسطي مهارات االستدالل  اةكمي ةدى طالب جاملة االسكندرية 
ُدالةتو ةلتخصص )اةتخصصات األدبية ، اةتخصصات اةللمية( 

مستوى اةدالةة قيمة"ت" االحنراف املليارى املتوسط اةلدداجملمو ة
غري داةة*12512.177.641.128اةتخصصات األدبية
11213.125.94اةتخصصات اةللمية

 .إٕ٘و الابااح  ااا٘ٓ.ٓوَتا لبااسففامهاتىا*
 ا حامىالعبفو البهدبقاسفماوابت ال لا ل ااحاد( دابُتاماتمطمامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةا

  جداا" "اودَتا لبدااسفدفااناابدملاالكم ففال ااولقداب ا ا ا لبا ااد ال  ب اا البا ااد البل ج ات اح دىلا
ا.اوبذب اًبا حت اصثاالب   الباداا.ٕٕ٘و الابد اح  ااا٘ٓ.ٓمهاتىا

وهذلا لٌتاأنالؼبق الل العبدمل االبيتا اماهفال هسدارالب   د البل ج ااولبيتامىاب فسدابلضامق الل الب ايض د اكا
بلّلا ب ا لت االاه ع  هداس  الااب ل ل اكاهفجمالكمافك الب جمابفىالبطدبب اواه  ىالؽبف امفسداأوادبلٌتاأخ ا

دؼبسدددالل الب ايضدد ده ااومددىاضددجفسدامسدددالل البالدمددلامدد الب ج ددد ارامدد د د امافتسددااو دد ل ةاولبلج  ددد ا ونالكهاجدددما
مددىالؼبقدد الل العبدمل ددااراااددَتلًاولسددماوه هددَتالكحاددد ل الؼب ا  ددااهددذلامددىاابدنددب اومددىاابدنددباأخدد ا لددٌتا بدد اأناع

مسدددالل الكمددافك االب جدماو بدد اعجدداأكدددال ا اللمددااااكاهفجد  ب ددااولبلج  داا دداماهفال هددسدابطد لاهق  ف دداالب   دد ال 
الاأض داالمدا فلمااا(Katrina, Tibor, Christine & Ana, 2009)اا انوااع  هاُتوااا ه حتالاعده  فداو

ان لاهفال ه اامافتساابافج اامسدالل الكمافك االب جم.ا
مهداتىامسددالل الكمدافك االب جدما ل البادبدىلاولب لبد ا دفََّمْتاصدتالةاه اد   ااأوضدحاسدىاوا لاعدنتااابدبداالبهد

ومفىالخايلسداإبخاي الب  لالبفاللم ااولبا ا .الإنالاابدبااسىالبه ل الػبدمسابفىانيةاابدملاالكم ففال اا
فىانددديةاابدملددداامهددداتىامسددددالل الكمددافك االب جدددمابددباثف ددفامدددفىالخدداي اامددت اه  دددفاه دد البادددتالةاوضدددتحدًا

.او بد امدىاخدي الخاحددالاصدثاالب د  الباددكا"كا تابدفاأناد تاا-  عد االبفتعالكاباجدس  كخاي ولقدًاالكم ففال ا
مسددددددالل الكمدددددافك االب جدددددمابدددددفىانددددديةاابدملددددداابدددددُتاماتمدددددطاا٘ٓ.ٓا≥سفدددددفامهددددداتىالددددد لا وا كبددددداالحادددددد( اا

صثاا ب الب   اًباحهدةالؼباتمطاولككب ل الؼبل دالىاوب اثققامىا.ا"كخاي البفتعالكاباجدس ولقداالكم ففال ا
و  جدداا"ا ا"اب ددلامددىاخ ادد الب   ددد ال  ب ددااولبفا  دداا لبطدديةتاوِخّ ِاددد الب   ددد ال  ب ددااولبل ج دداا لبطدبحددد ت.ا

ا:ولبفاد(جالبا ا   اا تضثسدالعبفو البادك
ُفقا ةلنوع اةفرق بني متوسطي مهارات االستدالل  اةكمي ةدى طال: ( 8جدُل )  ب جاملة االسكندرية 

ُدالةتو االجتما ى )اةطالب، اةطاةبات( 
مستوى اةدالةة قيمة"ت االحنراف املليارى املتوسط اةلدداجملمو ة
11112.126.921.94اةطالب

2*
غري داةة

11713.157.89اةطاةبات
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 .إٕ٘و الابااح  ااا٘ٓ.ٓوَتا لبااسففامهاتىا*
هدبقاسفماوابت ال لا ل ااحاد( دابُتاماتمطمامسدالل الكمافك االب جمابفىانيةا ا حامىالعبفو الب

ا٘ٓ.ٓنا  جداا" "اودَتا لبدااسفدفامهدداتىااابدملداالكمد ففال ااولقدداب فدتعالكاباجددس ا لبطدية البطدبحددد ت اح دىلا
ا.اوبذب اًبا حت اصثاالب   البادبىل.إٕ٘و الابد اح  اا

بقت اأبنامهاتىامسدالل الكمافك الب جمابفىالبطيةاب   د اابدملااثم هدًاس  البفا ياالبهدبقاا  ىال
َتاحدددت الخددداي البطددديةاحدددا ددد اسدددىامهددداتىاه ددد الؼبسددددالل ابدددفىالبطدبحدددد االودددماوابدددت اابدددف اعخيلكمددد ففال ااكا

اولبطدبحد ارامهاتىالعاهدهبماؼبسدالل الكمافك الب ايض ده ابتابجاسدماولكمافك الب جماس  اوابجالػباتم.
هددفاامهدداتىامسدددالل الكمددافك االب جددمابددفىااسدد وادد ارالبفاددد(جالبدديتاهتصدد تاؽبدددالبفاللمدداالغبدب دداا  ففدددادبف

نيةاابدملاالكم ففال اابغضالبفا اسىالب  لالبفاللم االؼبق دف ىاهبدداأوازبااددهتمال عد   دااأواندتسسمالكاباجددس ا
االال محدةالبادب ا:

 و بد اا-مجامىالبأللمجالبيتاهقفمسدالب   د البيتالخاَتامفسددالبطديةاسفماوابت امق الا اللم اولحفاراأياب ان
 ا ددجىاهددذلالؼبقدد الاا-مددىاخددي ام لابلدداالؼبقدد الل البدديتاهقددفمسداه دد الب   ددد امددتل الب   ددد ال  ب ددااأوالبل ج ددا

ابادددتالةاصددد اااهدددف ا سدددامابافج دددااأيامسددددالةامدددىالؼبسددددالل البهددداجال مدمددد االؼبففالابدددااربدددتامسددددالل الكمدددافك ا
 لب جم.

 أس د اه ماالبافال سادب   د الؼب ا  اااب ل العبدنبالباطح ق اولغب ده اب جتل البفاللم االبديتا قتمدتنابلضااضد ا
 نالكمافك االب جما  ىاهفج اجاا بافال هسداولبيتا فاُههِسُماراهفج اامسدالل الكمافك االب جمابفىانيهبم

نددجاماددفلخلاراابتلنددبالغب دددةاُ تاال البلف ددفامددىاناددد(جالبفاللمددد ابمددىاخددي املاددمالؼبقدد الل البفاللمدد ااعجددداأكددد
 لؼب ا  ا.

 سدددفمالبافدددتعارالكمدددًتله ي د البافال هددد االؼبهدددا فمااراهدددفال سالؼبقددد الل العبدمل ددداادبددددارا بددد ابلدددضامقددد الل ا
 الؼب ا  االما فلماأس د اه ماالبافال سادب   دا  البيتاهفالسارابلضالب   د ارالب  لال ول اوااد لب ايض 

 لمًتله ي د اهفال ه اامفدمحاابافج اامسدالل الكمافك االب جمابفىانيهبم.
 كاأندجا  دىالبقدت :اانالؼبقد الل ااالوماأنامسدالل الكمافك االب جما  ىاهفج اسددامدىاخدي الؼبقد الل الؼب ا  داا

رالؼب لحدلالبفاللمد اامددااده ال الب ايضد لبا اا اارالب ايض د اا لاًباهفال هسدابط  قدااهُد َّعِد اس د الؼب دده ماولؼبسددالا
بفًكامىالبًتع  اس  الكاب ل ل اولػبتل م د الب ايض اامت اهفج ابفىالبطيةالعبددمل ُتاسدد ل اا  حلالعبدمل ا

سق  ددااهدد هحطادؼبسدددالل الب ج ددااوهفج سدددابددف سما نالكمددافك الب جددما اددلاسددد ةاسق  ددااأعادد امددىاعتنددجامسدددالل ا
 الايض ا.

 بال  ج دداالبدديتا قدب سددداعددٍلامددىالبطدديةاولبطدبحددد اولؼبا ددجَّفاارالبددأللمجالبال  ج دداالبدديتاهقددفمسدالب   ددد الػبددألل ال
 افبددداأ ىاللاسددفماوابددت الدد لا وا كبدداااحاددد( اارامهدداتىااااالا الابددااعحددَتةاأواكددحجاماطدبقددلؼب ا  ددااماعدددهب

اىامهاتىالبطيةاراه  الؼبسدالل .امسدالل الكمافك االب جمابف سماالوماأنامهاتىالبطدبحد اأس  ام
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اةتوصيات
راضت امداًباراهذلالبفاللماامىاااب ل ل  اومداًبالباتصلااب جامىاناد(جا تصمالبحدحىلادبدا  م:ا

هاج مامق الل اابدمل ااأواب لمجاهفال ح اابطيةالب   د الؼب ا  ااجبدملاالكم ففال ا ابافج اامهاتىامسدالل ا.ٔ
 لكمافك الب جمابف سم.

هاجدمابافج اامسدالل الكمافك ابع لاسدماومسدالل الكمافك الب جمابع لاخدمابفىانيةالب   د الك.ٕ
الؼب ا  ااجبدملاالكم ففال اامىاخي الؼبق الل العبدمل االؼب ا  ا.ا

هفال باأس د اه ماالبافال ساب   د اابدملاالكم ففال ااس  اأمدب باولمًتله ي د اهفج اامسدالل الكمافك اا.ٖ
 بفىانيهبمامىاخي البا ااد ال عد   االؼب ا  ا.الب جم

اومسدالل الكمافك ا.ٗ اخدم  امهاتىامسدالل الكمافك الب جمابتابج او اي ة اهفج ا اأبض ا الؼبال قا الباقدلا نع 
والباقدلااألب ايض ابتابجاسدمابفىاخ امالب   د ارالبا ااد الؼب ا  اادساحدالهدااب ً لامىالبافتالالب ايض ا

البي ماهتلل هابفىالؼبتلنىالبلد ياراسا انالغبدك.اده الب ايض 
املقرتحات

اراضت البفاد(جالبهدبقااولباتص د البيتا ع هدالبحدحىلالإنجا قًت امد  ما:
اجبدملاا.ٔ اع  ا اوسع  ى انيةالبهح  ا ابفى الب جم ا امسدالل الكمافك  امهاتى اهافدو  امهث ا ا اللما ااب ل 

 وأعا اوضتحداس  امهاتىاه  الؼبسدالل ابف سما.الكم ففال ااب ال  اباتالةاه ا   ا
الب جمابفىانيةاابدملاا.ٕ اأمحدةاهفينامهاتىامسدالل الكمافك ا اهافدو  اهع  ا ا ارب    ا ا اللما ااب ل 

 لكم ففال ا.
ابحلضالعبدملد ا.ٖ الب جمابفىاخ امالب   د الؼب ا  ا ابُتامهاتىامسدالل الكمافك ا امقدالنا ا اللما ااب ل 

 لؼبا  ا.
ا.ٗ الب جمالبي ماااب ل  امسدالل الكمافك ا امق الازبااماأواب انمجاهفال اابافج ا اهافدو اهاج م اذب  ح ا  اللما

 هتلل هداػب امالب   د الؼب ا  ا اوذب  حجاباثف فامفىالدس  اجاراهفج ااه  الؼبسدالل .ا
الا.٘ اعدكمافك  الكمافك  امسدالل  امى اأخ ى اأنتلع اهافدو  افبدث ا ا اللما اواااب ل  البفلكحاد(    الكمافك 

اوربف فامفىاهتلل هدابفىاخ ا الب   د الؼب ا  اادعبدملد الؼبا  ا.ااينولكمافك الؼب د
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 (1ملح  )
اختبار مهارات االستدالل اةكمي ةطالب اجلاملة

 إ داد
 د/أمين مصطفي مصطفي  بد اةقادر

 أستاذ مسا د بكلية اةرتبية جاملة االسكندرية
 أستاذ معارك بكلية اةرتبية جاملة امللك خاةد

اختبار مهارات االستدالل الكمي لطالب اجلامعة
ا   ىالبطدبب اس   ىالبطدبحااب   د اابدملاالام ففال اس
 سددف الكخاحدددالالغبدددلاالا  دددسامهدداتىالكمددافك الب جددمامددىاخددي ا  دددسامسدالهدد ارا دد ل ةاولسددمالؼبل تمددد ا-ٔ

لب ج ا اوه هَتالؼبل تمد الب ج ا اوحلالؼبع ي الب ج ا اوهقف  الاابدد اولباثققامىاملقتب اسد اولباتلصلا
اس  الؼبل تمد الب ج ا اوا الل احفو البط لالب ايض ااولاحاد( ا.الساجد لًا

ابفل(لا.ا٘م   ةامىانتعالكخا دالامىامالف ا   سداآٖ ا جىالكخاحدالا-ٕ
اعلام   ةابلفد ا اوزبَتابف لاولحفامىالبحفل(لال البلا.ااأأ  ا-ٖ
اأابباسىاصب  الكمم ا اوحدو اأكَّاهًت اأىَّام ل ا ونااابدبا.-ٗ
ا   قاالقط.آ٘بإلابدبااسىالكخاحدالاالب مىالؼباد -٘
دابىاهها فمااكَّا و ل البحثىلالبل جم.-ٙ اميلاب دانه ابف ااوثعفاأهنَّ

اماد اهتض ث :
اممالإناٖاجمماوس ض٘ل لاعدنانت اض  الؼبهاط لاا-ٔ

 مم٘ٔمهدحاجا .أا
 ممٛؿب طجا .ةا
 مماٙٔؿب طجا .يا
مم.آٖمهدحاجا . ا
.ٖمما٘ٔاجحيج .ها

امنت يالاابدباا
ادالل لكخا اال مالؼب   ة

اهدا اياةاأأ
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اكحظاأنالاابدباالباث ثااه ا يت
طالغبهدىبابلع ةاأال دماهتا.ٔ .املٌتا ب اأنأٔ اا لاًباحذ اأحفال ال دمالإنالؼباتمطالغبهديبا اححآٔلؼباتمِّ

الب  مالبذىاًباحذلجاهت:
آٔأصغ امىا .أا
آٔأعألامىا .ةا
آٔ هدوىا .يا
لؼبل تمد الؼبلطدهاوَتاعدل ااب ث ماس  ا  ججالب  م. . ا
أٔ هدوىا .ها
خ ىامىاأع  تامًتارالبهدسا.ابلفا ب ابهدساُتال  لتاند( ةااآٖٓل  لتاند( ةامىامطدالالكم ففال اابه ساا.ٕ

اع  تمًتارالبهدساا.اراأىامدساابلفال يعالبطد( ةال ولاما اق البطد( هُت.اآٓ٘ن سالؼبطدالابه ساا
مدسد اٗبلفاأ لامىاا .أا
 مدسد ا٘بلفا .ةا
مدسد ا٘بلفاأ لامىا .يا
 مدسد اٗبلفا . ا
البفلًاا اق دنبىاه .ها
ل و ا داماااددالالبهد دالةاا أالل اصف قابد اااددالامد دالةاؼبدفةا دتماولحدفالتابدفاس ضدُتامدىام دهدباثابدَتالبهد دالل .ٖ

ع  دددتامدددًتت.اأبيااآٖ.ٓ+آٚع  دددتمًتتا اولباددددااولقددداب جلد بددداالبادب دداا ×اآ٘.ٓ+آ٘ولقددداب جلد بددداالبادب دداا 
ا: لػب دالل البادب ااهفاثج

ع  تمًتاآٓٔاس ضسجداماهدوىال لاعدنام ها فمالبه دالةاؼبهدلااأعا مىالؼب احُت .أا
اع  تامًتاآٓٔخيادالالؼب ابال و ال لاعدنام ها فمالبه دالةاأعا امىا .ةا
ع  تمًتاآٓٔلؼب احُتاس ضسجداماهدوىال لاعدنام ها فمالبه دالةاؼبهدلاا .يا
 مًتع  تااآٓٔخيادالالؼب ابالباداال لاعدنام ها فمالبه دالةاأ لامىا . ا
 ع  تامًتاآٓٔخيادالالؼب ابال و ال لاعدنام ها فمالبه دالةاأ لامىا .ها

لاامدددطتلان البدددىتا   سدددداصدددف ق اب جطددد ةاسجددد وا اية.اورا دددتمال ابدددد ةالمددداجلتلامًلددددا%امدددىال ٓٙ.اا لاعددددناٗ
ُتاوددَتالؼبطدد ةامددطتلان البددىتالمدداجلتلالب سددداؼبطدد بمددطتلان البددىتا   سددداصددف ق .الددإنالبفهددحاالؼبمت دداابأل%امددىال ٓٗ

اسج وا ايةاه :
%ٕٗ.أا
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%ٓٗ.ةا
 %ٕٓأ لامىا .يا
 %ٕٗأعا امىا . ا
ا%ٕٓأعا امىا .ها

ا.امىالب ممالبح داالبادكا  ىالمافادياولحفةافبدا   :٘

23

22
14

41 الس اير 

ال ي ة

ال  درا 

 يد  و 

سف ال ل ل اوَتالؼبفخفُتاأعألامىاسف ال ل ل البذ ىا فخفتناأيانتعامىاال نتلعالبهدبقا. .أا
  ىا فخفتنالبهيد  ا هدوىاسف ال ل ل البذ ىا فخفتنالبع عاسف ال ل ل البذ .ةا
 سف ال ل ل البذ ىا فخفتنالبهيد  اأ لامىاسف ال ل ل البذ ىا فخفتنالؼب فالل  .يا
 سف ال ل ل البذ ىا فخفتنالبع عااأعألامىاسف ال ل ل البذ ىا فخفتنالبهيد   . ا
 ذ ىا فخفتنالؼب فالل سف ال ل ل البذ ىا فخفتنالبع عااأ لامىاسف ال ل ل الب .ها

ا

امىاخي الؼبل تمد الؼبتابت ةارالبع  ُتالبادب ُتاأىالبلحدالل البادب اا لفاصث ثدًا.ٙ

ا
اتٕلبع لا اتٔلبع لا 

 ت.ٔتاأعألامىاؿب طالبع لا ٕؿب طالبع لا  .أا
ات.ٔتاأ لامىاؿب طالبع لا ٕؿب طالبع لا  .ةا
 ت.ٔتا هدوىامىاؿب طالبع لا ٕؿب طالبع لا  .يا
ت.ٔتاأعألامىامهدحاالبع لا ٕمهدحاالبع لا  . ا
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ات.ٔتاههدوىامىامهدحاالبع لا ٕمهدحاالبع لا  .ها
ا

رالؼب ح االعبدمل االانًتنت.اأىامىالبطيةاولبطدبحد الب ممالبح داالبادكا تضحاسف امدسد الما فلما.ٚ
البلحدالل البادب اا فطحقاس  الب ممالبح داالبهدبق:

0

5

10

15

ديس  ر  ي اير  ار   راير

ال  ا 

ا و د

ا
 لما فلمدالانًتنتامىال وك .البحفد اأعا  .أا
 ل وك اأعا الما فلمدالانًتنتامىالبحفد . .ةا
 رالبعستالالب واب اال وك اأعا الما فلمدالانًتنتامىالبحفد . .يا
 رالبعستالالب    االبحفد اأعا الما فلمدالانًتنتامىال وك . . ا
اراكس امدالسال وك اولبحفد اعدنتلارال لانهبالما فلمالانًتنت. .ها

ا

الؼبهدلاابُتالبفقطاُتاأا اةا.ٛ

اااةاااااأاا
آاااأ.ٓااااإ.ٓ
إ.ٓ اأ.ٓههدوىالؼبهدلاابُتا .أا
 ٔٓ.ٓههدوىا .ةا
 ٛ.ٓأ لامىا .يا
 ٔ.ٓأعألامىا . ا
 ٛ.ٓههدوىا .ها
اٛمماوأ لامىااٗمماونت البته اأعألامىاٗما ىلاأاةاياما ىلا د(مالب لو ااراةا انت اأحفاض ل البقد(جاا.ٜ

اا ا حاأنا  تنانت الب   البادبىل.مما.اأىامىالكنتل البادب ااك
مماأ .أا
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ممٚ .ةا
مماٙ .يا
مم٘ . ا
اممٖ .ها
% اولبلد  البادداآٖابف دجاولبا  د ضاآٓ٘رامتمدمالبا   د د اهفدد اس ضدُتال و اس د اابسدد امددامدل هاا.ٓٔ

ا%.الىالبلحدالل البادب ااصث ثجٕٓابف جاولبا   ضاآٓٛس  اابسد الخ امل ها
دالبا   ضاس  العبسد ال و اأس  امىالعبسد البا .أا
لبا   ضاس  العبسد البادااأ لامىالعبسد ال و  .ةا
 ابف جآٔلب  لاب فسمارالبا   ضا .يا
 كا تابفال لاب فسمارالبا   ض . ا
 ابف جآٖٓلب  لاب فسمارالبا   ضا .ها

ا

لبقده ةام والًلابطفطد.اأىامىالبلحدالل البادب ااا-لعبفو البادكا تضحامتلس فالبقطدالل اس  اخطالكم ففال اا .ٔٔ
قدًاب ح دان البتلال ةارالعبفو  لفاصث ًثداول

ا
.٘ٗ:٘كاهتابفا طدالل امايجاب قده ةامىامف فاانفطدا حلالبهدساا .أا
.1906 او طدالS904لبقطدالل الؼبحدك ةامىام فىاابدب اللالبقده ةاه ا طدالا .ةا
 .1906أ لامىا مىالب ح اارا طدالاا900 مىالب ح اارا طدالا .يا
 S1904ا طدالا هدوىا مىالب ح اارا936 مىالب ح اارا طدالا . ا
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اكاهتابفا طدالل اهات  ارامف فااع  الب اي  .ها
ا

ُاسف الؼبح لد اؼبفةا.ٕٔ بُتِّ ََ اُكُستالا ك نااأبلدةاومل اعلابُْلَحا:ا٘لعبفو البادكاُي
امحاجألالوهطسا تب تا تن اامد تا

البهل البلف البهل البلف البهل البلف البهل البلف البهل البلف 
آٖٓإٓآٖٓإٚآٖٓإ٘آٖٓاٖ٘آٖٓاps3ٕ٘لبلدةا
آ٘ٗإٕآ٘ٗإ٘آ٘ٗاٖ٘آ٘ٗإٓآ٘ٗاps4ٕ٘لبلدةا
آٖ٘إ٘آٖ٘إٛآٖ٘إ٘آٖ٘اٖ٘آٖ٘اxboxٖٓلبلدةاْا

اراضت البح دان الؼباتل ةادعبفو الإناأس  ا  جااب جح لد اعدنتاراكس :ا
 مد ت .أا
  تن ا .ةا
  تب ت .يا
أوهطس . ا
امحاجأل .ها
بدًتامدىالؼبدد .اا لاعددنام فددا دألاضبددمالبهدحدحاااآٜٓٓمدحدحاامدلاجام فداوسد  الثفدنامىالعبَتلناب لامفسجداضبدم .ٖٔ

بددًتاراآٓ٘بدًتارالبهدددسااب فجددداسددد  ا دألاضبدددمالبهددحدحاااخب ندتمالغبف قدداادبلددف اآٓٙخب ندتمالغبف قدداادبلددف ا
البهدسا الدناسد  ام جألاضبدمامحدحاجابلفام فدابت تاا

مدسااولحفة .أا
مدساُت .ةا
أ لامىامدساُت .يا
ثييتامدسد  . ا
امدسد اٖأعا امىا .ها
ا الإنا  جااأعألاسف امىاه  ال سفل اهت:ٙسفً لاصث ًثداوماادبً داهتاإٔحدصلاصب ا.ٗٔ

ٕٔ.أا
ٙ.ةا
ٚ.يا
ٛٔ . ا

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أميو مصطفي مصطفي عبد القادر د/    وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب جامعة االسكهدرية   مستوى مهارات االستدالل الكني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

433 

اهذهالغبدبااوَتافبُِْ َفٍاارال سفل الباث ثا .ها
س  الباتلك.الجدا  جاام؟اٗ ام/ٕذب باامل فااؽبداثييتاناد(جاؿباج اامهاق اا.ؽبدالكحاجدك ام ام/ .٘ٔ
ٚ/ٔ.أا
 ٚ/ٕ.ةا
 ٚ/ٖ.يا
ٚ/ٗ . ا
اٚ/٘ .ها
أمادالارالبت تان هجالإ لاعدناظلالب ابلا الامًتًلاولحفالدنااٖكي ةانتؽبداطبهااأمادالاوظ سدا الانتبجا .ٙٔ

انتبج:ا
أعا امىانا انت البعي ة .أا
أ لامىاالب انت البعي ة .ةا
ُ هدوىاث ىلانت البعي ة .يا
أ لامىاث ىلانت البعي ة . ا
اأعا امىاث امانت البعي ة .ها
 ااٖلإنالحاجد اأنا  تناؾبجتعالب  جُتالباده  ىاس  احي ىالبف  اهتاسففاالمماحي ىان  اوسج ااملفن اا.ا .ٚٔ

ابذلاه تنانا يااالم البقطلاالؼبلفن اا"عادبا"اهت:
ٕٔ/ٔ.أا
ٛٔ/ٔ.ةا
ٕٗ/ٔ.يا
ٖٙ/ٔ . ا
إٚ/ٔ .ها
ابف ٍجاخي البايثااكستالالؼبدض ا.الد لاأالل اأنااللاماتمطامد ا لجاآ٘ٚٔل لاعدناماتمطامدا ا لجاك  ا .ٛٔ

اابف ا.الجلٌتاهذلاأناماتمطامدا ا لجارالبعس الب لب اولػبدمسا:آٓ٘ٔكستالاحتلكاا٘خي ا
 ابف اآٓ٘ٔ هدوىا .أا
ابف ااآ٘ٚٔ هدوىا .ةا
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ابف اآٓ٘ٔأ لامىا .يا
ابف آ٘ٚٔابف ااوأ لامىاآٓ٘ٔأعا امىا . ا
اابف اآ٘ٚٔأعا امىا .ها
ا الإناأا+اةااباأنا  تنٚةا=اا-ا لاعدناأ .ٜٔ
اٚأ لامىا .أا
 ٚ هدوىا .ةا
اٗٔ هدوىا .يا
اسف ا واب  . ا
اسف ال  ى .ها

ا

اادكا ا جىامنطدًامل فدًا.اأىامىالكخا دالل ا اجدك ام اهذلالبفجط.لبع لالب.ٕٓ

ع.ٕما ىلا دسفهجانتؽبداةاولكاله دعالؼبفدظ اؽبدانتبجاع اا لاعدناة=ا .21
اأىامىالبلي د البادب اا الامهدحاالؼبا ىل:

.ٕعٕ .أا
.ٕعٗ .ةا
ٕع .يا
ٕعإ/ٔ . ا
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 ٕعاٗ/ٔ .ها
اب اا  ىاأنااف اسف الكك دمارالبطدبتال..اسد  اولد  ا ق داراندبتالالبل ش.اأىامىالبلحدالل البادٕٕ

 لك دماأمدمالد  .آٔلك دما ق تناخ  اسد  اوآٔ تابفا .أا
 لك دمابُتاسد  اولد  .ا٘ تابفا .ةا
 لبلحدالةال ولابتحفهداعدل ااراحُتالبلحدالةالبادن اابتحفهداوَتاعدل ا.ا .يا
 ا.لبلحدالةالبادن اابتحفهداعدل ااراحُتالبلحدالةال ولابتحفهداوَتاعدل  . ا
البلحدالةال ولاولبادن ااملداوَتاعدل ُت. .ها
لبل ب ا.امىالبح دان البتلال ةارالعبفو ا  ففداالؼبفن.ارالعبفو البادكا الابد الغب لالةابحلضامفناما اوبلضاٖٕ

البقت اان:

ا
  الاباالغب لالةاب يًارالبقده ةاأ لامىالباس لن. .أا
  الاباالغب لالةاب يًارا ىباأس  امىالكم ففال ا .ةا
 لغب لالةاهنداللارامط و اأ لامىالبتظا. الاباا .يا
  الاباالغب لالةاهنداللًاراأمتلناأ لامىاابفة. . ا
  الاباالغب لالةاهنداللًارالك ا اأس  امىام ا. .ها
 تضحالبفهبالؼبمت ااب ٍلامىالؼبا وابُتاولؼبف ا ُتاووَتالؼبا وابُتاراأحفالجملاجلد اا-لبادك–.البع لالبح داإٗ

البع لالؼبلط اعلافبدا   امدسفلاهافاجامىأنانلبغ ب اا  ففدا

0%

50%

100%

عا  عا   عا   عا   عا  

 ير ال ت و ي 

ال   صليي 

ال ت و ي 

ا
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 أسفل الؼبا وابُتاهق  حداماهدو اارالكستلمالؼب ا  ااسففالبتض ارالكساحدالالب اي ةالبه دن ا. .أا
.ٕٓٔٓأسفل الؼبا وابُتاأ لامىاأسفل اوَتالؼبا وابُتاراسدما .ةا
.ٕٓٔٓحىتاآٜٜٔهفد ا اي ةاراأسفل اوَتالؼبا وابُتاسألالكستلمامىا .يا
 .ٜٜٓٔحىتاسدماإٓٔٓ تابفانقادناراأسفل الؼبف ا ُتامىاسدما . ا
اأسفل الؼبف ا ُتاأعألامىاأسفل الؼبا وابُت.آٜٜٔراسدما .ها
ابف ااأىامىالبحفت البادب ااأل لابجاأنا    جارالبلقفاب ثالاإٓٓٓ.ا لجلاناب لهباكس ىاأمدمما فالهإ٘

امفتل ا٘س  االلهباأس  ابلفا
 %امىالب لهبال مدمماٙفت ااعباجاسبالاسيوةام .أا
 %امىااللهباأخ امفا.٘سيوةامفت ااماغَتةاشبالا .ةا
 ابف ا.آٓ٘%امىااللهباأخ امفاادكضدلااللاٖسيوةامفت ااماغَتةاشبالا .يا
 ابف ا.آٓٙ%امىااللهباأخ امفاادكضدلااللإسيوةامفت ااماغَتةاشبالا . ا
اابف ا.آ٘ٔٔسيوةامفت ااعباجا فالهدا .ها
اأىالبلحدالل البادب اا لفاصث ثدً:ا}ٛ اٜ اٙ اٗ ا٘ ا٘ ا٘ اٖ اٖ{عدنابف فداؾبجتساال ال دمالبادب اااا.اا لٕٙ

 لؼباتمطابا  ال ال دماأصغ امىالبتم ط .أا
 لؼبفتل ابا  ال ال دماأعألامىالؼباتمط .ةا
 لبتم طابا  ال ال دما هدوىالؼبفتل . .يا
 لبتم طابا  ال ال دماأعألالؼبفتل . . ا
  هدوىالؼباتمط.لبتم طابا  ال ال دما .ها
رالب  دد اأس دد امددىاملددفكهتدابددفىالككدد دمالبددذ ىاان.املددفك الاصدددبااب ددَتوسامدد ابألكدد دمالبددذ ىا ل عددتإٚ

ارالؼبف فا.ابفد اس  اه  البلحدالة اأىامىالبادكا لفاصث ثد؟ان ل عتا
مالبدذ ىارالب   او لدنتنامىالكصدبااب َتوسام اأ دلامدىانهدحاال كد داننهحاال ك دمالبذ ىا ل عتا .أا

ارالؼبف فاان ل عتا
رالؼبف فااو لدنتنامىالكصدبااب َتوسام اأس  امىانهحاال ك دمالبذ ىااننهحاال ك دمالبذ ىا ل عتا .ةا

ارالب   ان ل عتا
ارالؼبف فا.انرالب   اأعا اس ضااب جت امىال ك دمالبذ ىا ل عتاانل ك دمالبذ ىا ل عتا .يا
رالب   .انضااب جت امىال ك دمالبذ ىا ل عتارالؼبف فااأعا اس اانلكك دمالبذ ىا ل عتا . ا
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اعلالبالج جد البهدبقااوَتاصث ثاابفالابااعدل ا. .ها
ا

.ال ددًت اماددط  امح ددغاسعدد ةا ك اابف دداامددىاأحددفالبحفددت اب د(ددفةاكددس  ااعباددج اس دد اأنا ددفل ا هددطاكددس ىا ددفالهإٛ
اكس .ا لٌتا ب اأناملف الب د(فةالغبق ق اؽبذلالبق  اهتإٓابف ااؼبفةاآ٘ٚ
مفتايًاا%ٕٓ.أا
%امفتايًآٖ .ةا
 %اكس ايًإ .يا
%اكس ايًاٖ . ا
ا%اكس ايًا٘ .ها
%امىاعج اال ومدخاس  الؼبيبساهالاعجداه ا.اا لا جتإ٘.اراعلام ةاههالجلالبغهدباالبلد  االإناحتللاٜٕ

ابغهلان سالؼبيبسام هُتال ج اال ومدخالؼباحق ااس  الؼبيبساهم:
ٗ/ٔ.أا
ٕ/ٔ.ةا
ٛ/ٔ.يا
ٙٔ/ٔ . ا
إٖ/ٔ.ها
.اوأال انامثباثيثااأسفل امفسداحب ىلاكا ط أاس  إٙ أٚ إٚ آٛ اٚٛ أٜ اٜٚا.ابف فدامحلااأسفل اهمٖٓ

الؼباتمطالغبهدىباأىاهغ َت.الد سفل البيتانقتمابهثحسداهم:
.ٜٚ أٜ إٙ .أا
.ٜٔ اٚٛ إٙ .ةا
.ٚٛ آٛ إٚ .يا
.ٜٔ آٛ إٚ . ا
ا.ٜٔ اٚٛ إٚ .ها
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اختبار االستدالل اةكمي ةطالب اجلاملة 
ُرقة اإلجابة( (

بياانت  امة
اةنوع االجتما ى : ذكر)   ( أنثى )    ( ----------اةكلية:   - --------األسك )اختيارى( :

---------------------------------------------------------
االختياراترقك املفردة

ىادجبأ
1
ااااا2
ااااا3
ااااا4
ااااا5
ااااا6
ااااا7
ااااا8
ااااا9
ااااا11
ااااا11
ااااا12
ااااا13
ااااا14
ااااا15
ااااا16
ااااا17
ااااا18
ااااا19
ااااا21
ااااا21
ااااا22
ااااا23
ااااا24
ااااا25
ااااا26
ااااا27
ااااا28
ااااا29
ااااا31
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