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 الفروق يف التفلري االستداللي 

يف ضوء اجلنس واملستوى الدراسي والتخصص 

 امللم خالد بأبهالدى طلبة كلية العلوم جبامعة 

 محد بن حيىي اجلبيليأد. 
ستاذ ادلشارك بقسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية األ

 سالميةجامعة االمام دمحم بن سعود اإليف 
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لص ادل
تعرف الفروق يف التفكَت االستداليل لدى عينة من طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أبهبا حسب متغَتات اجلنس وادلستوى إىل ىدفت الدراسة احلالية 

وع االختيار من متعدد، ( فقرة من ن42تكون االختبار من )و  ،(Lawson )الدراسي والتخصص حيث مت استخدام اختبار مقياس االستدالل العلمي لالوسون 
( طالبة، حبيث كان من كل سنة دراسية وكل 294( طالبًا و )294طالبًا وطالبة من  كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أبهبا منهم ) 482تكونت عينة الدراسة من و 

بُت الطالب والطالبات يف التفكَت االستداليل، وعند  ( وأظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (t-test( طالبًا وطالبة،، واستخدم اختبار ت 99ختصص )
بينت النتائج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكَت االستداليل بُت السنوات الدراسية  One Way of  ANOVA استخدام حتليل التباين األحادي 

( للمقارانت البعدية تبُت أن تلك الفروق تعود إىل الفروق الدالة TUKEYحصائي توكي )ادلختلفة )األوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة(، وعند استخدام األسلوب اإل
ثانية مقارنة مع الثالثة والرابعة لصاحل السنة إحصائيًّا بُت السنة الدراسية األوىل وكل من السنة الثالثة والرابعة لصاحل السنة الثالثة والسنة الرابعة، و بُت السنة الدراسية ال

حادي أنو توجد فروق بُت طلبة كلية ة والسنة الرابعة على الًتتيب، وبُت السنة الدراسية الثالثة والرابعة لصاحل الرابعة. كما بينت النتائج ابستخدام حتليل التباين األالثالث
علوم و رايضيات، و كيمياء، و لتخصصات )فيزايء، العلوم جبامعة ادللك خالد على اختبار التفكَت االستداليل حسب التخصص؛ وتبُت حسب توكي أن التباين بُت ا

 Three Way of ANOVAحياة( تعود فقط إىل الفروق الدالة إحصائيًّا بُت الرايضيات وعلوم احلياة لصاحل الرايضيات. واستخدم حتليل التباين الثالثي 
خصص، والتخصص وادلستوى الدراسي، واجلنس وادلستوى الدراسي الذي أظهر عدم وجود أثر للتفاعل بُت كل من: اجلنس وادلستوى الدراسي، واجلنس، والت

خرى.وقد اقًتحت الدراسة إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول التفكَت االستداليل يف اجلامعات السعودية، وارتباطها بعدد من ادلتغَتات األ ،والتخصص
 الستنتاج، اجلامعات السعودية، جامعة ادللك خالد، طلبة كلية العلومالتفكَت، التفكَت االستداليل، االستقراء، ا  الكلمات ادلفتاحية:

Differences in Deductive Reasoning among students of the College of Science at King Khalid University 
in Abha according to Gender, Academic level, and Specialization

Abstract 
The present study aimed to identify the differences in deductive reasoning among a sample of students 
from the College of Science at king Khalid University, according to the variables of gender, academic 
level and specialization. The Lawson scale for  scientific reasoning test was used, which consists of (24) 
items of multiple choice, administered to the  study sample which consisted of 384 students from the 
College of Science at King Khalid University in Abha. The sample was comprised of (192) male students 
and (192) female students, with (96) students in the sample drawn from each academic level year and 
specialty. The results showed that there were no statistically significant differences between male and 
female students in deductive reasoning. The results showed also that there were significant differences in 
deductive reasoning between the different academic levels (first, second, third, fourth). A Tukey statistical 
follow-up test was used, showing that these differences could be ascribed to the statistically differences 
among the first of the academic level year and each of the third and the fourth year in favor of the third 
year and fourth year. Fourth year students scored higher than the first year students, while second, third, 
and fourth year students had scored higher than the first and second year students; yet, there were no 
statistically significant differences between the first and second study level. The results also showed that 
there were differences in deductive reasoning scores of the students that could be attributed to 
specialization; the Tukey statistical follow-up test showed that the differences attributable to 
specialization (Physics, Chemistry, Mathematics, Biology) could only be detected between Mathematics 
and Biology in favor of mathematics. The results also showed that there was no interaction between these 
variables. The study proposed further research and studies on deductive reasoning in Saudi universities as 
related to a number of other variables not investigated in the present study. 

Key words: thinking, deductive reasoning, induction, inference, Saudi Arabian universities, 
King Khalid University, students of the College of Science 
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: مقدمة
طلبة فهي تسخر كل طاقاهتا ليصبح ال اادلؤسسات الًتبوية لتحقيقها، لذتعد مهارات التفكَت من أبرز األىداف اليت تسعى   

ادلشكالت ادلتجددة اليت ديكن أن تواجههم يف مع ادلنتسبون إليها قادرين على التعامل الواعي مع ظروف احلياة ادلتغَتة اليت حتيط هبم. و 
 حياهتم العملية واالجتماعية.

عليم اجلامعي بشكل خاص، والت ،والتعليم بشكل عام يف الًتبية الرئيسة األىداف من التفكَت أن على ويتفق العديد من الباحثُت   
 مهارات التفكَت لديهم، كما حتسُت إىل ابلضرورة فقط ال تؤدي واسًتجاعها ادلادة الدراسية حفظ على تركز اليت التقليدية حيث إن الطرق

 الستدالل واالستفادةا على وحفزىم الطلبة إاثرة تفكَت إىل ما بناًء على أسباب منطقية ىي ادلدخل ىل استنتاج  إأن زلاولة الطالب الوصول 
والوصول إىل االستنتاجات )عمايرة،  العالقات إدراك على وقدرهتم تقدمهم أمام مشكالت وتشكل ،تعًتضهم ادلواقف اليت معاجلة يف منها

4002). 
 ،ة معينةوالتفكَت االستداليل ىو أحد أنواع التفكَت اذلادف الذي يسعى الفرد من خاللو إىل الوصول إىل حل أو نتيجة أو حقيق

ىذه ادلعلومات والقدرة ديكن ان نسميها مؤشرات أو قضااي، ومن و وذلك حيتاج إىل قدر من ادلعلومات بغرض احلصول على حلول منطقية، 
و حل معُت وابستخدام أىل نتيجة إن نصل أعالقات بُت ىذه القضااي نستطيع  خالل العمليات والقدرة على التحليل والًتكيب وإجياد

 يمهية التحليل ادلنطقي.ادلنطق وأل
وتربز أيمهية ىذا النوع من التفكَت كونو يعد ضرورة من الضرورات اليت تقوم عليها أنواع التفكَت األخرى، ويكاد يتفق كثَت من العلماء 

التأملي والتفكَت الناقد والباحثُت على أن التفكَت االستداليل ىو العنصر ادلشًتك بُت كل أنواع التفكَت األخرى، كالتفكَت العلمي والتفكَت 
(.24، 4022وعبد الكرمي،  ؛وأسلوب حل ادلشكالت )رزوقي

 :مشكلة الدراسة
نو صورة من صور التعلم تتضمن اختبار اخلربة وإدراك العالقات، ويذكر أىل التفكَت االستداليل على إينظر الكثَت من ادلربُت 

(Gates) مية اليت الفهم واالستبصار. فهو تفكَت منظم تراعى فيو القوانُت والقواعد العل أبن التفكَت االستداليل ىو عملية من خصائصها
، 4022وعبد الكرمي،  ؛و مؤشرات معلومة شلا دتثل شيئًا جديداً لو )رزوقيأىل معرفة حقائق رلهولة من حقائق إعن طريقها يتوصل الفرد 

40.)
 اىتمام على تطوراً  أكثر استداليل مستوى إىل استداليل مستوى من اذلموانتق الطلبة لدى االستداللية القدرة موضوع استحوذ ولقد

 حل قدرة على أكثر الطلبة يصبح حبيث القدرة، ىذه تطوير يف تساعد اليت ادلناسبة واالسًتاتيجيات العوامل دراسة إىل وسعوا الًتبويُت،
 .(Lawson, and Johnson, 2002) مشكالهتم

و عملية عقلية منطقية تتضمن رلموعة من ادلهارات الفرعية اليت تبدو يف كل نشاط عقلي معريف يتميز ويعرف التفكَت االستداليل أبن
ابستقراء القاعدة من جزئياهتا، واستنباط اجلزء من الكل؛ حيث يسَت فيو الفرد من حقائق معروفة أو قضااي مسلم بصحتها إىل معرفة 

 األداء أن إىل  (Lawson & Wesser, 1990)الوسون وويسر  (. ويشَت44ق، وعبد الكرمي، مرجع ساب ؛اجملهول ذىنيًا )رزوقي
 بديلة خيارات بعدة التفكَت على الطلبة يشجع تعليماً  ويتطلب الطلبة، حتصيل عن عالية تنبؤيو قدرة يعطي العلمي االستدالل اختبار على

 .األفضل واختيار الظروف سلتلف يف واختبارىا
والتعليمي فقد تناولت العديد من  والشخصي ادلستوى االجتماعي على أيمهية من االستداليل التفكَت راتمها بو تتمتع دلا ونظراً 

 والدراسات يف العامل العريب وادلملكة العربية السعودية حتديدًا بدراسة تطور الدراسات التفكَت االستداليل، فقد اىتمت كثَت من األحباث
(، 4002لبة وتنمية مهارات التفكَت االستداليل من خالل برامج تدريبية مثل دراسة كل من العاين)الط لدى العلمي االستدالل على القدرة

على حد علم الباحث ـ  ـ العربية من الدراسات عددًا قلياًل نسبياً  أن (؛ إال 4022(، والزىراين) 4002(،  و العتييب) 4002ونصَت )
و، ونظرًا حملدودية تلك الدراسات اليت تناولت الفروق يف التفكَت االستداليل لدى الطلبة ُعنيت مبعرفة واقعو لدى الطلبة والفروق بينهم في
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، صمم الباحث ىذه لذا .رلتمعنا يف الدراسة ىذه مثل إجراء يربر اجلامعيُت ابختالف خصائصهم وخاصة يف ادلملكة العربية السعودية، شلا
ق متغَتات اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص العلمي والتفاعل بينها.تعرف طبيعة ىذه الفروق بُت الطلبة وفالدراسة هبدف 

:التالية تتمثل يف األسئلة الدراسة مشكلة وابلتحديد فإن
يف التفكَت االستداليل تعزى إىل اجلنس؟ذات داللة إحصائية ىل توجد فروق  .2
الدراسي؟ يف التفكَت االستداليل تعزى إىل ادلستوىذات داللة إحصائية ىل توجد فروق  .4
 يف التفكَت االستداليل تعزى إىل التخصص الدراسي؟ ذات داللة إحصائية ىل توجد فروق .4
بُت  كل من اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص يف التفكَت االستداليل ؟  ذات داللة إحصائية ىل يوجد أثر للتفاعل .2

أىداف الدراسة:
س التفكَت االستداليل وفقاً للجنس.تعرف الفروق بُت طلبة جامعة ادللك خالد على مقيا  -2
تعرف الفروق بُت طلبة جامعة ادللك خالد على مقياس التفكَت االستداليل وفقاً التخصص العلمي.  -4
تعرف الفروق بُت طلبة جامعة ادللك خالد على مقياس التفكَت االستداليل وفقاً للمستوى الدراسي.  -4
.الدراسي والتخصص يف التفكَت االستداليلأثر التفاعل بُت كل من اجلنس وادلستوى تعرف  -2

أمهية الدراسة:
أتيت أيمهية ىذه الدراسة كوهنا تتناول دراسة التفكَت االستداليل بوصفو منطاً للتفكَت، وصفة من الصفات األساسية لشخصية الطلبة  

، وحتديد مواقفهم من األشياء والقضااي من حوذلم، وقدراهتم، حيث يكون الطلبة يف ادلرحلة اجلامعية مبرحلة تشكيل ادلفاىيم اخلاصة هبم
وأساليبهم يف حل مشكالهتم، لذلك من الضروري إبراز التحدي لتلك ادلواقف من خالل أمناط فكرية حتليلية تعمل على استقالل العمليات 

قة متأملة، قائمة على نبذ األحكام الفكرية لديهم لتصبح أوسع من رلرد خربات حسية بسيطة، ولتصبح أساليب وطرق علمية  وفكرية عمي
 .ادلسبقة واحملافظة على درجة من الشك الطبيعي يف األمور احمليطة 

 كما تربز أيمهية الدراسة من خالل ما يلي:
حثُت أيمل الباحث أن يلفت النظر لالىتمام بتعليم التفكَت االستداليل، وأن يوفر ادلعلومات البحثية يف ىذا اجملال أليمهيتو ويشجع البا

 لتناول ىذا ادلوضوع القيم.
تفيد نتائج ىذه الدراسة الًتبويُت وأساتذة اجلامعات لتوجيو تدريسهم حنو إكساب الطالب مهارات التفكَت االستداليل.
 ًوالتفكَت تساعد صناع القرار وأساتذة اجلامعات يف إعادة النظر يف ادلناىج اجلامعية، وتطويرىا حبيث تركز على مهارات التفكَت عموما

 االستداليل خصوصاً واالبتعاد عن أساليب التعلم التقليدية.
 ًستسهم يف حتقيق األىداف اليت نصت عليها سياسة التعليم يف ادلملكة، وخاصة فيما يتعلق ابالىتمام مبهارات التفكَت عموما

والتفكَت االستداليل خاصة.
مصطلحات الدراسة: 
 التفكري االستداليل:

االستداليل أبنو قدرة الطلبة على التفكَت بعدة خيارات بديلة واختبارىا والوصول اىل نتائج زلددة تعتمد على يعرف التفكَت 
األدلة واحلقائق ادلناسبة.

التعريف اإلجرائي للتفكري االستداليل يف ىذه الدراسة: 
الدراسة احلالية.ىو الدرجة ادلتحصلة على اختبار الوسون للتفكَت االستداليل ادلستخدم يف 

 : الدراسي ادلستوى
.احلالية الدراسة تطبيق وقت رابعة( اثلثة، اثنية، أوىل، جامعة أهبا )سنة يف لطالب كلية العلوم الدراسية السنة مستوى

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



 امحد بو حييى اجلبيلي   التخصص لدى طلبة كلية العلوم جبامعة امللم خالد بأبها الفروق يف التفلري االستداللي يف ضوء اجلهس واملستوى الدراسي و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هبا.كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أب: ختصصات الفيزايء والكيمياء والرايضيات وعلوم احلياة يف  التصص  الدراسي
د الدراسة:حدو 

(.4022-4024الدراسي ) اقتصرت ىذه الدراسة على طلبة كلية العلوم يف جامعة أهبا خالل الفصل الدراسي الثاين من العام
اقتصرت الدراسة على طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد .العينة: 

م.4022- 4024ىـ ادلوافق 2242-2242العام الدراسي احملددات الزمانية: 
جامعة ادللك خالد أبهبا.دات ادلكانية: احملد

االقتصار على متغَت التفكَت االستداليل دون غَته من أنواع التفكَت األخرى. احملددات ادلوضوعية:
 والدراسات السابقة ،اإلطار النظري

يت فسرت مراحل التطور العقلي، وقدمت تعد نظرية بياجيو أكثر النظرايت مشواًل وتكاماًل يف النمو العقلي، ومن أىم النظرايت ال         
؛ حيث دتكن من صياغة نظرية Genetic methodإطارًا نظراًي ومنهجيًا يف رلال النمو ادلعريف من خالل ادلنهج البنائي التكويٍت 

 (. Genetic structuralismمعرفية جتمع بُت تكوين البنية ومنوىا، بُت النمو والتعلم، واليت تعرف ابسم البنائية التكوينية )
أو  –وتعد مرحلة ادلراىقة اليت وصفها بياجيو أبهنا بداية مرحلة العمليات اجملردة )العمليات الشكلية( واليت تصبح البٌت ادلعرفية 

يع إذ يصبح ادلراىق قادرًا من الناحية ادلعرفية على تطبيق العمليات ادلنطقية على مج ؛انضجة نوعياً  - Schemataادلخططات ادلعرفية 
أصناف ادلشكالت، كما يستطيع تطبيق تفكَته ادلنطقي على مسائل معقدة وعلى مسائل افًتاضية ومسائل تتعلق ابدلستقبل، ويستطيع 

للمراىق كأداة للتفكَت؛ ومرحلة  ادلراىق ذو العمليات اجملردة أن يقوم حبل مسألة رايضية ما مستقاًل عن زلتواىا؛ حيث يصبح ادلنطق متيسراً 
ت اجملردة ىي ذروة التطور يف البٌت ادلعرفية؛ وفيها تقوم عمليتا التمثيل وادلواءمة بتعديل البٌت ادلعرفية بشكل مستمر طوال مرحلة العمليا

 العمليات اجملردة؛ حيث يندمج كل تغَت يف بنية ما يف البٌت السابقة وحيسنها، وبذلك فان عملية تطور ادلخططات تبدأ عند الوالدة وتبلغ
 (.(Piaget, 1946يف ادلراىقة  الذروة

( أن األفراد ديرون مبراحل النمو مبعدالت متفاوتة، فيما بينهم، لكنها تتم وفق تتابع اثبت، وانقش عملية Piaget,1978و يرى بياجيو ) 
جيو ليس بسبب النضج الداخلي النمو يف إطار النزعة البيولوجية، فهو يرى أن الفرد يتفاعل مع البيئة حىت يتحقق منوه، فالنمو كما يراه بيا

أربعة وال ابلتعليم اخلارجي، وإمنا عملية بناء نشطة إذ يبٍت األفراد أنفسهم من خالل أنشطتهم اخلاصة بناًء معرفياً، وقد أشار بياجيو إىل 
ات الشكلية، ويف مرحلة العمليات العمليو العمليات احملسوسة )ادلادية(، و مراحل دير هبا النمو ادلعريف ىي: احلس حركية، ما قبل العمليات، 

 الشكلية يستطيع الفرد أن يفكر ابنتظام يف إطار العمليات أو األفعال العقلية، ومن أىم مظاىر ىذه ادلرحلة القدرة على التفكَت ادلنظم
يتمتع الفرد منذ الوالدة حيث يو التفكَت التأملي يف احلياة االجتماعية استنادًا إىل وجهة نظر بياجو إمكانية التفكَت اجملرد، و وادلنطقي، 

  ابلقدرة على التعلم وعلى التكيف مع البيئة، ويعتقد بياجيو أن النمو ادلعريف ىو زلصلة للتفاعل بُت الفرد وزليطو، فالطفل يبٍت مستوى
ر نشط يف تطوير النمو وذلك مرتفعًا من ادلعارف بتأثَت رلموعتُت من العوامل: القدرات الفطرية وادلعلومات البيئية، ويقوم الطفل بدو 

 بتوجيو ادلعلومات اليت يتلقاىا من احمليط واستخدامها لتعديل البنية العقلية القائمة .
وخلص بياجيو من حبوثو يف رلال البيولوجيا إىل أن مجيع الكائنات احلية ترث نزعتُت أساسيتُت يمها: التمثيل 

(Assimilationوادلوا ،)ء( مةAccommodationمع ا ) لبيئة شلا أدى إىل التكيف. نتج عن ىاتُت العمليتُت نزعتُت يمها: اخللل
نو كل من التوازن، والالتوازن وإعادة التوازن وتعرف ىذه األخَتة بنظرية التوازن ادلعريف وىو أدى إىل التوازان. والذي ينبثق موالتنظيم، شلا 

 Abstract operationalيو ادلراىقة بداية مرحلة العمليات اجملردة )  (. ويرى بياجPiaget,1978جوىر العمليات ادلعرفية العليا. )
stage ما، ويبدأ فيها تطبيق العمليات ادلنطقية مبستوايهتا احملتملة فيما يسمى  انضجة إىل حد   -ادلخططات  -( وفيها تصبح البٌت ادلعرفية

يع أصناف ادلسائل؛ حيث يستطيع تطبيق تفكَته على مج Sixteen binary combinations)ابلتجمعات ادلنطقية الستة عشرة

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



 امحد بو حييى اجلبيلي   التخصص لدى طلبة كلية العلوم جبامعة امللم خالد بأبها الفروق يف التفلري االستداللي يف ضوء اجلهس واملستوى الدراسي و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادلنطقي على مسائل معقدة وعلى مسائل افًتاضية ومسائل تتعلق ابدلستقبل. كما يستطيع أن يقوم حبل مسائل رايضية مستقلة عن زلتواىا، 
 .(Piaget, 1946)إذ يصبح ادلنطق متيسراً للمراىق كأداة للتفكَت 

 Deductiveات الشكلية دتر مبرحلتُت: يف األوىل يستخدم ادلراىق التفكَت االستداليل االستنباطي )ويرى بياجيو أن العملي        
reasoning ف( يف حل ادلشكالت، أما يف ادلرحلة الثانية( يستخدم التفكَت االستداليلInductive Reasoning أي )نو أ

: 2989حلة الثانية من ادلراحل ادلتطورة والراقية يف النمو ادلعريف )عبد الرحيم، يستطيع استنتاج العام من اخلاص، والعلة من ادلعلول، وتعد ادلر 
 االستدالل يف ناأن أي االستدالل منها يبدأ اليت القضااي عن خيتلف جديد عنصر تقدمي على تعتمد االستداليل التفكَت (. فطبيعة229
 حبكم الفرد أييت جديد، وفيو عنصر كل االستنتاج يدخل وبذلك Kقةعال أو اً ارتباط بينهما أن قبل من ظاىر يكن مل شيئُت بُت نربط

 (.4022لديو )قطامي، ادلعلومة) ادلقدمات (ادلعلومات من نتيجة أو معطى غَت جديد
 ويف هاوتقسيمأبنو: رلموعة العمليات العقلية ادلستخدمة يف تكوين ادلعتقدات  االستداليل ( التفكَت204، 4002جروان ) وقد عرف 

والبحث عن األدلة  هاوتقييموتتضمن ىذه العمليات العقلية توليد احلجج واالفًتاضات ، دعاءات وادلقوالت أو زيفها ظهار صحة اإلإ
 ىل النتائج.إوالتوصل 

دي قة منظمة أو معاجلتها حبيث تؤ ( أبنو: عملية التفكَت اليت تتضمن وضع احلقائق وادلعلومات بطري4، 4000كما عرفو أبو جادو )
 ىل استنتاج أو قرارات أو حل مشكلة.إ

حل للمشكلة  إىل للوصول  Kواالستنتاج والفرضيات احلقائق تقييم تشمل إدراكية أبنو عملية االستداليل برونو التفكَت كما يعرف
(Bruno, 1992). 

ت بديلة، واختبارىا االستدالل أبنو القدرة على التفكَت بعدة خيارا  (Lawson& Bealer,1984)ويعرف الوسون وبييلر
ن يمو ابلتدريج، ويصبح األفراد قادر بظروف سلتلفة، والوصول إىل نتائج معينة تعتمد على األدلة واحلقائق ادلناسبة والقدرة على االستدالل تن

العلمية اليت تعرض على االستدالل بشرط أن تكون ادلقدمات اليت يستخلصون منها النتائج قليلة، ومألوفة، وأن تكون ادلعاين وادلفاىيم 
عليهم مفهومة وواضحة وخالية من التناقضات وادلغالطات ادلنطقية واللفظية، وأن تكون ادلشكالت اليت تعرض عليهم عملية قدر االمكان. 

يل، ومدرس العلوم وتعد العلوم من ادلواد اليت نظر اليها ادلربون والباحثون كواحدة من أفضل الوسائل اخلاصة بتنمية مهارات التفكَت االستدال
مبا يتفق مع أىداف مواد العلوم اليت تنص على إكساب الطلبة  ،خاصة مطالب إبعطاء أيمهية كبَتة دلا يساعد على تنمية ىذه ادلهارات

 (.4022وعبد الكرمي، ؛ومنها التفكَت االستداليل )رزوقي، مهارات التفكَت 
رب مقدمة، أي االنتقال من القضااي العامة أو البديهيات إىل الوقائع أو ويتضمن التفكَت االستداليل اشتقاق نتيجة من قضية تعت

اليت يتعرض  النتائج، وىو تفكَت ينمو مع العمر، إذ يبدأ يف صورتو األوىل تفكَتاً استداللياً بدائياً أولياً مث يتطور عن طريق اخلربات وادلواقف
 . (920، 4022ذلا ويتقدم إىل تفكَت استداليل راق )قطامي،

ويتكون االستدالل من الربىان االستقرائي واالستنباطي؛ حيث إن الربىان االستنباطي يشَت إىل مقدرة الفرد على حتديد مبدأ موجود 
يف   بطريقة منطقية، فيما يشَت الربىان االستقرائي إىل التعميم والتصريح ادلنطقي اعتمادًا على مشاىدة حاالت متباينة. وتبدو ىذه ادلهارة

 (.4024،200أبو جادو ونوفل، )ا ضرورية لتفسَت األنشطة اليت تدور بُت أفراد البشر ادلختلفة كوهن
وديكن توضيح العالقة بُت عملييت االستنباط واالستقراء يف معرض توضيح بنية ادلعلم، إذ أن العالقة االستقرائية عالقة صاعدة: من 

ليات تتدرج يف مدى جتريدىا، حىت تصل إىل مستوى النظرايت اليت دتثل قمة التجارب أو اخلربات احملسوسة إىل تكوين عموميات وك
ويف ىذا  التجريد يف البناء العلمي اذلرمي. أما العالقة االستنباطية يف عملية ىابطة من قمة البناء دون ادلتمثل يف عملية التجريد إىل أسفلو.

(. 920، 4022ات أو ظواىر أخرى غَت تلك اليت نتجت عنها )قطامي، االجتاه تستخدم النظرايت العلمية يف تفسَت أشياء أو عملي
(49، 4022وعبد الكرمي، ؛يف: )رزوقي ادلهارات تتمثل من رلموعة من االستداليل ويتكون التفكَت 

ادلرسل. دعاءواإل منطقية أبسباب ادلدعم دعاءاإل بُت التمييز على القدرة مبعٌت :احلجج تعرف .2
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 وغَت ادلذكورة ادلنطقية االفًتاضات أو ادلقدمات – االدعاء لتأييد ادلعطاة األسباب حتديد – دعاءاإل حتديد يتضمنو  :احلجج حتليل .4
.ادلذكورة

.دعاءلإل األدلة ىذه مناسبة ومدى حجج، من يدعيو دلا ادلدعى قدمها اليت والشواىد األدلة كفاية مدى حتديد .4
 .مقبولة غَت أو مقبولة احلجة تكان إذا ما على احلكم ويعٍت احلجج، تقييم .2
 .ندعيو ما لتأييد السليمة االستدالالت من مًتابطة سلسلة إنتاج ضرورة فيتضمن احلجج، إنتاج .2

 ما إىل الذىاب يعٍت فهو الظاىرات، رلرد مالحظة من أكثر يتضمن فهو ادلعرفية، ادلهارات من العديد يتضمن االستداليل فالتفكَت
تنبؤات. إىل للوصول هاوتوضيح ادلالحظات ىذه من واإلفادة تلخيص على بذلك يساعد وىو ادلعلومات، معطيات وراء

الدراسات السابقة:
 وادلادة التدريس طريقة مثل Kادلتغَتات ببعض وربطو الطلبة لدى العلمي االستدالل على القدرة تطور على والدراسات األحباث ركزت

 Rifkinففي دراسة لريفكن وىاري ) .الطلبة لدى ادلفضلة التعليمية األمناط إىل ةإضاف ؛ادلعريف والتطور والتحصيل الدراسية
&Harry,1996نسانية يف كلية العلمي لدى طلبة كلية العلوم اإل ( اليت ىدفت للكشف عن ادلواد الدراسية اليت تؤثر يف االستدالل

( طالبًا وطالبة. وخضعت اجملموعتان 292طالبًا وطالبة والثانية ) (824ريفرسايد االمريكية، وتكونت عينة الدراسة من رلموعتُت األوىل )
 الختبار قبلي وبعدي يف القدرة على االستدالل، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بُت عدد ادلواد العلمية اليت يدرسها الطلبة وبُت

يف منو القدرة االستداللية عندىم، كما أن اخلربة االكادديية  اً ثر القدرة االستداللية لديهم، وأن دلواد الرايضيات والفيزايء وعلم النفس أ
 ادلتحصلة من ادلقررات يف السنوات الدراسية االعلى ذلا أثر يف تطور القدرة على التفكَت االستداليل للطلبة.

ميذ ادلرحلة االبتدائية، ( دراسة ىدفت اىل بناء مقياس مقنن للتفكَت االستداليل لتال2999ويف ىذا السياق كذلك، أجرى عطية )
( طالباً وطالبة من الصفُت اخلامس والسادس االبتدائي يف العراق. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 228حيث بلغت عينة الدراسة )

بة داللة إحصائية يف درجات طلبة الصفُت اخلامس والسادس االبتدائي. وأكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طل
 الصفُت تبعا دلتغَت اجلنس لصاحل اإلانث يف كلتا ادلرحلتُت.

( اليت تناولت عالقة تطور التفكَت الشكلي لدى ادلراىقُت والكبار ببعض ادلتغَتات وفقاً 2999وتوصلت دراسة عبد اللطيف ) 
الدراسة حسب متغَت النوع )اجلنس(.  كما لنظرية بياجيو إىل عدم وجود فروق بُت متوسطات درجات االستدالالت ادلنطقية ألفراد عينة 

بينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بُت متوسطات درجات االستدالالت ادلنطقية ألفراد العينة ومتغَت التخصص الدراسي لصاحل 
 أفراد التخصص العلمي.

وتوصلت  ،ايضي لدى طلبة مراحل التعليم العام( بدراسة ىدفت دلعرفة القدرة على التفكَت ادلنطقي الر 2999وقامت ساىرة مهدي )
إىل أن ىناك مستوى عال  من القدرة على االستدالل ادلنطقي الرايضي و منطق القضااي والتناسب لدى أفراد عينة الدراسة، كما بينت 

ود أثر للتفاعل بُت ادلرحلة والنوع النتائج عدم وجود اثر دلتغَت النوع )اجلنس( يف القدرة على االستدالل ادلنطقي الرايضي. كما تبُت وج
 )اجلنس( يف القدرة على االستدالل ادلنطقي الرايضي لألداء الكلي على ادلقياس ماعدا رلال منطق القضااي. 

األوىل يف عمان،  م عن فاعلية برانمج تدرييب دلهارة التفكَت االستقرائي للصفوف4000وأجرت فاطمة صويلحات دراسة عام  
كال اجلنسُت يف الصفوف األوىل األساسية على التفكَت االستقرائي،   منتعرف فاعلية برانمج خاص يف تدريب التالميذ  ىدفت الدراسةو 

( تلميذًا من كال اجلنسُت واختَتوا عشوائيًا ووزعوا على ثالث رلموعات جتريبية ورلموعتُت ضابطتُت، 424وقد تكونت العينة من )
للقياس البعدي جملموعات البحث  اً عدت اختبار ألتفكَت االستقرائي و ة األردنية من برانمج ىيلدا اتاب لاستخدمت الباحثة صور معدلة للبيئ

ربع دروس من كتاب القراءة للصفوف األوىل األساسية، وأظهرت نتائج أجموعة الضابطة الثانية واستخدمت الثالث والقياس القبلي للم
ظهر التحليل عدم وجود أثر دلتغَت اجلنس يف أبية كما ( لصاحل اجملموعة التجري0،02داللة ) حتليل التباين أن الربانمج لو أثر عند مستوى
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ظهر االختبار التائي للفروق بُت ادلتوسطات عدم وجود فروق بُت القياسُت القبلي والبعدي للمجموعة أجملموعات ادلقارنة الثالث بينما ا
 ( 4000الضابطة الثانية )صويلحات، 

(، تناول الباحثون العالقة بُت التطور ادلعريف والقدرة على االستدالل Kwon, et  al.,2000وآخرين ) ،ونويف دراسة لكو 
( طالباً، ومت تقسيم العينة اىل رلموعتُت 28العلمي  لدى الطلبة الذكور يف مادة الفيزايء يف ادلرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )

ضابطة درست الفيزايء ابلطريقة التقليدية، طبق عليهم بعد ذلك اختبار ء ابستخدام التدريبات العملية و ايجتريبية مت تدريسها مادة الفيز 
القدرة على االستدالل العلمي، وبينت النتائج تفوق طالب اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة، كما بينت النتائج أيضًا أن 

 ية يف مادة الفيزايء يلعبان دوراً مهماً يف تطوير قدرة الطالب على االستدالل العلمي.النضج ادلعريف وخربات الطالب ادلعمل
 ادلرحلة طالب من عينة االستداليل لدى التفكَت مهارات لتنمية مقًتح برانمج فاعلية تعرف إىل ( بدراسة ىدفت4002وقام العتييب )

 بعد وضابطة جتريبية رلموعتُت إىل قسموا الثانوي الصف األول طالب من لباً طا 42 من الدراسة عينة تكونت وقد الرايض، مبدينة الثانوية
 من االستداليل التفكَت اختبار مهارات بتطبيق الباحث قام وقد .واالجتماعي االقتصادي ادلستوى العمر، الذكاء، ضبط متغَتات مت أن

 مده أسبوعياً  جلستُت بواقع جلسات تسع من يتكون والذي باحثإعداد ال من االستداليل التفكَت مهارات تنمية وبرانمج ادلفيت، إعداد
 ادلماثلة، االستدالل ادلنطقي، القياس التعميم، العالقات، إدراك :وىي التدريبية األساليب من عدد طبقت فيو ( دقيقة22الواحدة ) اجللسة
 نتائج من وللتحقق .اوثباهت الدراسة أدوات من صدق حققابلت الباحث قام ادلنزلية، وقد الواجبات الراجعة، التغذية ادلناقشة، السبيب،
 وجود إمجاال النتائج أظهرت وقد واختبار ويلكوكسون. مان وتٍت اختبار الالابرمًتية، وىي اإلحصائية األساليب الباحث استخدم الدراسة

 الثالث عدا الفرض فيما التجريبية، اجملموعة صاحلل االستداليل التفكَت مهارات يف والضابطة اجملموعة التجريبية بُت إحصائياً  دالة فروق
 اجملموعة لدى االستداليل التفكَت مهارات يف والقياس الالحق البعدي القياس بُت إحصائية دالل ذات فروق وجود على ينص الذي

 .التدريب انتهاء من شهر بعد مضى الالحق القياس لصاحل التجريبية
تعرف عالقة التفكَت ادلنطقي لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية ابجلنس والتخصص، فقد توصلت ت ( اليت ىدف4004راسة القادري )أما د

إىل أن طلبة ادلرحلة اإلعدادية يتعاملون مع االستدالالت ادلنطقية بشكل متميز، وقد بينت النتائج أيضًا عدم وجود فروق بُت الذكور 
واإلانث يف ىذا النوع من العمليات العقلية.

 العلمي االستدالل يف العملية والعروض االستقصائي ابدلنحى التعليم أثر استقصاء إىل ىدفت دراسة (4002 )نصَت وأجرت
 شعب، ثالث على وزعن طالبة، ( 87) على طبقت األردن. يف األحياء مبحث يف األساسي التاسع الصف طالبات لدى والتحصيل

 اللوايت الطالبات تفوق النتائج أظهرت .,التقليدية ابلطريقة والثالثة العملية، ابلعروض انيةالث وُدر  ست االستقصائية، ابلطريقة األوىل ُدر  ست
 .العلمي االستدالل على القدرة يف التقليدية ابلطريقة در  سن اللوايت على العملية العروض بطريقة أو االستقصائية ابلطريقة در  سن

ارات االستدالل العلمي لدى الطلبة ادللتحقُت يف مقرر العلوم احلياتية، ( دراسة حبثت فيها تطور مه(schen,2007وأجرت شن 
( طالبًا وطالبة، واستخدمت اختبار الوسون لالستدالل العلمي، وبينت النتائج عدم قدرة الطلبة على  290وتكونت عينة الدراسة من )

هم دلقرر العلوم احلياتية، وأن الطلبة يعانون من مشكالت يف استخدام االستدالل العلمي لتطوير الفرضيات ومهارات ادلناظرة خالل دراست
ا( تقدمي احلجج واألدلة أثناء النقاش وادلناظرات، كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى للتخصص ) العلوم احلياتية وغَتى

 يف القدرة على االستدالل العلمي.
كم اخللقي ابلتفكَت ادلنطقي لدى ادلراىقُت بينت نتائجها إىل أن االستدالل ادلنطقي ( عن عالقة احل4009ويف دراسة للفرجيي )   

( سنة مسارًا تطوراًي مستمراً، كما بينت النتائج أيضًا عدم أتثر االستدالل ادلنطقي لدى 28، 29، 22يتخذ لدى ادلراىقُت ابألعمار )
 ادلراىقُت مبتغَت النوع )اجلنس(.

 على االستدالل طالل بن احلسُت جامعة يف العلوم كلية طلبة قدرة معرفة ىدفت إىل ( دراسة4009)وآخرون  ،وأجرى الزعيب
 أظهرت ووطالبة. طالبا (440) على العلمي الوسون لالستدالل اختبار طبق الدراسة أغراض ادلتغَتات. ولتحقيق ببعض وأتثره العلمي
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 يف مستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت تربوايً. كما مقبول الطلبة لدى القدرة االستداللية مستوى أن الدراسة نتائج
 الدراسي؛ وادلستوى األخرى، ابلتخصصات الرايضيات مقارنة ختصص ذوي ولصاحل التخصص؛ متغَتي إىل تعزى االستداللية القدرة

 مجيع بُت إحصائية للتفاعل داللة ذا فرقا النتائج تظهر مل حُت يف .السنوات الدراسية األعلى مقارنة ابلسنة الدراسية األقل طلبة ولصاحل
 وتصميم .ادلشكالت حل تدريس سًتاتيجياتال التدريس أعضاء ىيئة ماستخدا أن بضرورة الباحثون وصيأ النتائج ضوء وعلى .ادلتغَتات

 بتوفَت العايل اىتماماً  التعليم مؤسسات تويل وأن .ءوالفيزاي والكيمياء األحياء تدريس يف العلمي مهارات االستدالل تعزز تعليمية أنشطة
 .العلمي االستدالل لتشجيع التعليمية ادلصادر

( دراسة ىدفت إىل معرفة أثر اسًتاتيجية الذكاءات ادلتعددة يف حتصيل مادة التاريخ وتنمية 4024وقد أجرت وفاء مشحوت )
( طالبة قسمت كل منها إىل رلموعتُت 89األديب وتكونت عينة الدراسة من )التفكَت االستداليل لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي 

بيق جتريبية درست ابستعمال اسًتاتيجيات الذكاء ادلتعددة، وضابطة درست ابلطريقة التقليدية، ومت تطبيق اختبار التفكَت االستداليل قبل تط
ة يف تنمية التفكَت االستداليل والتحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية التجربة وبعدىا. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائي

 ويعزى ذلك لطريقة التدريس.
( بدراسة ىدفت اىل تقصي مدى فاعلية استخدام اسًتاتيجية التعليم مبساعدة احلاسوب متعددة 4022وقد قامت بدرية الزىراين )

، واالجتاه حنو الرايضيات عن طريق صياغة وحديت حتديد األشكال اذلندسية الوسائط يف تنمية التحصيل الدراسي، والتفكَت االستداليل
( طالبة من 98ووصفو، وفهم االستدالل ادلكاين من مقرر الرايضيات ادلطور للصف الرابع االبتدائي. وقد تكونت عينة الدراسة من )

احلاسوب. وقد توصلت  ستخدام اسًتاتيجية التعليم مبساعدة( مبكة ادلكرمة، وقد مت التدريس ذلن اب248طالبات الصف الرابع االبتدائي، )
ىل عدة نتائج من أيمهها أن الستخدام احلاسوب يف تدريس الرايضيات فاعلية كبَتة ومهمة تربوية يف تنمية التحصيل والتفكَت إالدراسة 

االستداليل.
 القدرة كَت االستداليل، ولكن معظمها ركز على تطورويالحظ من استعراض الدراسات السابقة أن العديد من الدراسات تناولت التف

الطلبة وتنمية مهارات التفكَت االستداليل من خالل برامج تدريبية، واستخدام اسًتاتيجيات تعليمية لتطوير  لدى العلمي االستدالل على
(  اليت مت  4022راين) (، والزى4024(، ومشحوت )4022(، والعتييب) 4002مهارات الطلبة فيو مثل دراسة كل من نصَت )

 4009خرون)آو  ،عنيت مبعرفة واقعو لدى الطلبة والفروق بينهم فيو مثل دراسة الزعيب العربية من الدراسات عدداً قليالً  أن استعراضها، إال
اليت أجريت يف األردن، وابلتايل فإن ىذه الدراسة ختتلف عنها يف العينة واجملتمع واجلامعة بطبيعة احلال.)

ت الدراسة:فرضيا
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات الطالب والطالبات على مقياس التفكَت االستداليل. -2
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت درجات الطلبة على مقياس التفكَت االستداليل حسب السنوات الدراسية . -4
يل بُت درجات الطلبة يف التخصصات ادلختلفة بكليةال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التفكَت االستدال -4

العلوم  . 
.بُت كل من اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص يف التفكَت االستداليل داللة إحصائية يذ يوجد أثر للتفاعلال  -2
جراءات الدراسة:إادلنهج و 

 منهج الدراسة:
ز الدراسات الوصفية ادلقارنة على إجراء ادلقارانت بُت الظواىر تركحيث الدراسة ادلنهج الوصفي ادلقارن، استخدم يف ىذه      

ادلختلفة الكتشاف العوامل اليت تصاحب حداثً معيناً، وتفسَتىا من أجل فهم تلك الظواىر أو األحداث، والبحث اجلاد عن أسباب 
(. 484، ص 4004معينة )ملحم،حدوثها عن طريق إجراء ادلقارانت واكتشاف العوامل اليت تصاحب حداثً معيناً أو ظاىرة 
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  جمتمع الدراسة:
(.4022-4024كافة طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أبهبا خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي )

عينة الدراسة:
اسيةطالبة من نفس التخصصات والسنوات الدر  44طالبًا و 44وطالبة  اً طالب 92العينة االستطالعية: وتكونت من  -2

.اوثباهت للعينة الرئيسة، وذلك للتأكد من وضوح التعليمات والفقرات االختبارية وحلساب صدق أداة الدراسة
عينة الدراسة: مت اختيار أفراد الدراسة من طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أبهبا بطريقة العينة الطبقية العشوائية، -4

طالب  24( طالبة، حبيث كان من كل سنة دراسية 294( طالباً و )294لبة منهم )طالباً وطا 482وتكونت عينة الدراسة من 
ىـ. 2242-2242ول من السنة الدراسية وطالبة وذلك يف الفصل الدراسي األ( طالبًا 99طالبة، وكل ختصص ) 24و

( يبُت توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس والتخصص.2واجلدول )
 (2اجلدول )

ة الدراسة حسب التخصص واجلنستوزيع أفراد عين

أداة الدراسة:
 (Lawson)لالوسون  مقياس االستدالل العلمي

وترمجت الزغل  ،م وىو من أشهر االختبارات لقياس التفكَت االستداليل4004عام  (Lawson)أعد ىذا ادلقياس الوسن 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد، ويتبع كل فقرة عدد من 42تكون االختبار من )من ادلقياس إىل اللغة العربية، و ( أخر نسخة 4009)

بدائل، واحد فقط منها صحيح . وقد توصلت الزغل إىل دالالت الصدق والثبات من خالل الصدق الظاىري  2-4بُت  البدائل تًتاوح
اد قياسو )التفكَت االستداليل( )صدق احملكمُت ( حيث عرضت ادلقياس على عدد من احملكمُت الذين أمجعوا على مناسبة ادلقياس دلا ير 

(.  وألغراض 0882، كما أوجدت الزغل معامل الثبات بطريقة اإلعادة، حيث بلغ معامل الثبات ) تهاومناسب ىل وضوح فقراتو وبدائلوإو 
الدراسة احلالية  مت التحقق من الصدق من خالل  عرضو على سبعة من احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من 

ة، هبدف التأكد من مدى وضوح الفقرات وبدائلها، ومدى مناسبتها للغرض ادلراد ختصص علم النفس والقياس والتقومي وادلناىج واللغة العربي

اجملموعالعدداجلنسالتصص 

28طالبالفيزايء
99

28طالبات
28طالبالكيمياء

99
28طالبات

28طالب الرايضيات
99

28طالبات

28طالب علوم احلياة
99

28طالبات

482اجملموع الكلي
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قياسو، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية، وقد أمجع احملكمون على مناسبتها دلا يراد قياسو وطلب بعض منهم إجراء بعض التعديالت على 
الصدق الداخلي وذلك حبساب معامل االرتباط بُت فقرات الفقرات أو البدائل، وقد مت األخذ مبلحوظات احملكمُت، كما مت حساب 

وطالبة من طلبة جامعة  اً طالب 92وىي عينة مكافئة لعينة الدراسة مكونة من -ادلقياس والدرجة الكلية عند تطبيقو على عينة استطالعية  
بُت الفقرات والدرجة الكلية للمقياس بُت  ادللك خالد مبستوايت دراسية سلتلفة من كلية بتخصصاهتا،و تراوحت قيم معامالت االرتباط

 . وقد مت التوصل على دالالت الثبات بطريقتُت:   α ≤ 0.02وىي ذات داللة احصائية عند   0824و  0824
  إعادة االختبارTest re Test    حيث مت تطبيق ادلقياس على أفراد العينة االستطالعية بفارق زمٍت أسبوعُت من موعد

وىو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض  0888ومت حساب معامل ارتباط بَتسون   حيث بلغ معامل الثبات ،التطبيق األول 
 الدراسة.

  االتساق الداخلي اذ مت حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا، وذلك عند تطبيق ادلقياس على العينة االستطالعية، وقد بلغ
بدرجة ثبات عالية وشلتازة.شلا يشَت إىل أن ادلقياس يتمتع  0894معامل ألفا 

األساليب اإلحصائية ادلستصدمة يف الدراسة:
 )اختبار )ت(T-TEST)  .دلعرفة الفروق يف التفكَت االستداليل  بُت رلموعيت الطالب والطالبات
 حتليل التباينOne Way of ANOVA  دلعرفة الفروق يف التفكَت االستداليل حسب السنوات الدراسية ادلختلفة

من جهة علوم حياة ( و رايضيات، و كيمياء، و فيزايء، ب التخصصات )الرابعة( من جهة، وحسو الثالثة، و الثانية، و وىل، )األ
أخرى.

 حتليل التباين الثالثيThree Way of ANOVA  السنوات التفكَت االستداليل حسب اجلنس، و دلعرفة أثر التفاعل يف
 الدراسية ادلختلفة، وحسب التخصصات.

مناقشتهاالنتائج و 
ىدفت الدراسة احلالية إىل معرفة الفروق يف التفكَت االستداليل حسب متغَتات اجلنس )طالب وطالبات، وادلستوايت الدراسية  

علوم حياة( والتفاعل بينها.و رايضيات، و كيمياء، و الرابعة(، والتخصصات )فيزايء، و الثالثة، و الثانية، و )األوىل، 
 والطالبات على االختبار االستداليل: أواًل: الفروق بني الطالب

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة وىو: "ىل توجد فروق بُت درجات طالب وطالبات كلية العلوم جبامعة ادللك خالد أبهبا يف 
طالبات. واجلدول ( دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق دالة إحصائيًّا بُت الطالب والT-test؟" اسُتخدم اختبار )ت( )االستداليلالتفكَت 

وقيمة )ت( ودالالهتا اإلحصائية. االستداليل ( يبُت ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للطالب والطالبات يف اختبار التفكَت4)

 (4اجلدول )
هتا اإلحصائيةوقيمة )ت( ودالال االستداليلادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للطالب والطالبات يف اختبار التفكَت 

مستوى الداللة قيمة )ت( االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة
2‚24 24‚22 294 طالب

غَت دالة إحصائياً  ‚904
2‚22 24‚2 294 طالبات

بلغت قيمة حيث  ؛( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت الطالب والطالبات يف التفكَت االستداليل4يتبُت من اجلدول )
 وىي غَت دالة إحصائياً.     ‚. 904ت = 

ىل دتتع الطالب الذكور جبدية مقاربة دلا تتمتع بو الطالبات إئياً بُت الطالب والطالبات يعود ولعل السبب يف عدم وجود فروق دالة احصا   
ن أو عملية ، خاصة و أتشاهبة  سواء كانت نظرية اربة وميف الكليات العلمية، وكوهنم يف نفس كلية العلوم وتعرضوا  خلربات معرفية متق
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ليو كل من دراسة عبد إوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت  القدرة على االستدالل تتأثر بشكل كبَت مبستوى اخلربة السابقة والتدريب .
(، 4009وآخرين) ،( و دراسة الزعيب4009( ودراسة الفرجيي )4004( ودراسة القدري )2999(، ودراسة مهدي )2999اللطيف )

(. 4000ودراسة صويلحات )
 اثنياً: الفروق بني طلبة كلية العلوم ابجلامعة حبسب ادلستوى الدراسي:

ى الدراسي؟" اسُتخدم لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة وىو: "ىل توجد فروق بُت طلبة كلية العلوم ابجلامعة حبسب ادلستو 
( دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق دالة إحصائيًّا حبسب ادلستوى ONE WAY ANOVA اختبار حتليل التباين األحادي )

( التباين األحادي الختبار التفكَت االستداليل حسب ادلستوى الدراسي.4الدراسي. ويبُت اجلدول )
 (4اجلدول )

تفكَت االستداليل حسب ادلستوى الدراسيحتليل التباين األحادي الختبار ال

مصدر التباين
جمموع مربعات 
درجة احلريةاالحنرافات

متوسط مربعات 
مستوى الداللة قيمة )ف( االحنرافات

2499‚48094902‚22بني اجملموعات

40‚249
دال عند 
مستوى 

α ≤ 02‚0
20‚4844480094‚92داخل اجملموعات

2944484‚42كلياجملموع ال

( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكَت االستداليل بُت السنوات الدراسية ادلختلفة )األوىل، 4يتبُت من اجلدول )
  α ≤ 0.02وىي دالة إحصائيًّا عند مستوى   249‚40الثانية، الثالثة، الرابعة( حيث بلغت قيمة ف=   
الرابعة( اسُتخدم األسلوب اإلحصائي و الثالثة، و الثانية، و األوىل، و موعات )السنة الدراسية: والستكشاف مصادر التباين بُت اجمل

( يوضح مواقع الفروق بُت ىذه اجملموعات.2( للمقارانت البعدية، واجلدول )TUKEYتوكي )
 (4اجلدول ) 

( للمقارانت البعديةTUKEYة( وفقاً لإلحصائي توكي )مصادر التباين بُت رلموعات السنة الدراسية )األوىل، الثانية، الثالثة، الرابع

اجملموعة
اجملموعة

السنة الدراسية 
األوىل

السنة الدراسية 
الثانية

السنة الدراسية 
الثالثة

السنة الدراسية 
الرابعة

**×-السنة الدراسية األوىل
** -السنة الدراسية الثانية
* -السنة الدراسية الثالثة

-نة الدراسية الرابعةالس
غري دالة×   (α ≤ ...5دال عند مستوى )   *

الرابعة( يعود إىل الفروق الدالة و الثالثة، و الثانية، و ( أن التباين بُت السنوات الدراسية ادلختلفة ) األوىل، 2يتبُت من اجلدول ) و 
رابعة لصاحل السنة الثالثة والسنة الرابعة، و بُت السنة الدراسية الثانية مقارنة مع إحصائيًّا بُت السنة الدراسية األوىل وكل من السنة الثالثة وال
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لبة السنة الدراسية الثالثة والرابعة لصاحل السنة الثالثة والسنة الرابعة على الًتتيب، وبُت السنة الدراسية الثالثة والرابعة لصاحل الرابعة ؛ أي أن ط
جات طلبة السنة الدراسية األوىل والثانية والثالثة، وطلبة السنة الدراسية الثالثة كانت درجاهتم أعلى من الرابعة كانت درجاهتم أعلى من در 

لثانية. ولعل السبب يف ذلك األوىل وا ةالدراسي السنةدرجات طلبة السنة الدراسية األوىل والثانية ، ومل تكن ىناك فروق دالة إحصائيًّا بُت 
ستدالل تنمو ابلتدريج، ويصبح األفراد قادرون على االستدالل بشرط أن تكون ادلقدمات اليت يستخلصون ىل أن القدرة على االإيعزى 

منها النتائج قليلة، ومألوفة، وأن تكون ادلعاين وادلفاىيم العلمية اليت تعرض عليهم مفهومة وواضحة وخالية من التناقضات وادلغالطات 
اليت تعرض عليهم عملية قدر االمكان . وتعد العلوم من ادلواد اليت نظر اليها ادلربون والباحثون  ادلنطقية واللفظية، وأن تكون ادلشكالت 

كواحدة من أفضل الوسائل اخلاصة بتنمية مهارات التفكَت االستداليل، ومدرس العلوم خاصة مطالب إبعطاء أيمهية كبَتة دلا يساعد على 
 ،علوم اليت تنص على إكساب الطلبة مهارات التفكَت ومنها التفكَت االستداليل )رزوقيتنمية ىذه ادلهارات مبا يتفق مع أىداف مواد ال

(. كما أن اخلربات السابقة، والنضج ادلعريف، والفكري يؤثرون بشكل كبَت يف تطور القدرة على االستدالل. وذلك 4022وعبد الكرمي،
عرفية ادلختلفة ويزداد لديهم النضج الفكري وادلعريف، وتتفق ىذه النتيجة حيدث ابلضرورة مع زايدة السنوات الدراسية واكتساب اخلربات ادل

(،وختتلف 4009خرون، آو  ؛( ودراسة )الزعيبKwon,et al.,2000( ودراسة )Rifkin &Harry,1996مع كل من دراسة )
(.(schen,2007مع دراسة 

 اثلثاً: الفروق على االختبار االستداليل حسب التصص :
سؤال الثالث للدراسة وىو: "ىل توجد فروق بُت طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد على اختبار التفكَت لإلجابة عن ال

( دلعرفة ما إذا كانت ىناك ONE WAY ANOVA؟" اسُتخدم اختبار حتليل التباين األحادي )االستداليل حسب التصص 
( يبُت التباين األحادي 2. واجلدول )االستداليل حسب التصص ار التفكَت فروق دالة إحصائيًّا بُت طلبة كلية العلوم ابجلامعة على اختب

.االستداليل حسب التصص الختبار التفكَت طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد على اختبار التفكَت 
 (2اجلدول ) 

االستداليل حسب التصص التفكَت حتليل التباين األحادي الختبار التفكَت طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد على اختبار 

متوسط مربعات درجة احلريةجمموع مربعات االحنرافاتمصدر التباين
االحنرافات

قيمة 
)ف(

مستوى الداللة

61‚18538.6‚417بني اجملموعات
186‚3 

دال عند مستوى
α ≤  ...5  19‚4.1 .38 7375‚545 داخل اجملموعات

7557383‚959اجملموع الكلي

االستداليل حسب ( أنو توجد فروق يف بُت طلبة كلية العلوم جبامعة ادللك خالد على اختبار التفكَت 2يتبُت من اجلدول ) و 
 .α ≤ 0.02وىي دالة إحصائيًّا عند  3‚186؛ حيث بلغت قيمة ف=  التصص 

أساليب ادلقارانت البعدية، والستكشاف مصادر التباين بُت الكليات اسُتخدم األسلوب اإلحصائي )توكي(، وىو أحد 
علوم حياة(.و رايضيات، و كيمياء، و ( يوضح مصادر التباين بُت التخصصات )فيزايء، 9واجلدول )

 ( 9اجلدول )
( للمقارانت البعديةTUKEY( حسب اإلحصائي توكي )فيزايء، وكيمياء، ورايضيات، وعلوم حياةمصادر التباين بُت التخصصات )

اجملموعة
اجملموعة

علوم احلياة الرايضيات كيمياء زايءفي
× × × - فيزايء
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××-كيمياء
* -الرايضيات
-علوم احلياة

غري دالة×   (α ≤ ...5دال عند مستوى )   *

الة علوم حياة( يعود فقط إىل الفروق الدو رايضيات، و كيمياء، و ( أن التباين بُت بُت التخصصات )فيزايء، 9يتبُت من اجلدول )
 إحصائيًّا بُت الرايضيات وعلوم احلياة لصاحل الرايضيات. 

ولعل السبب يف الفروق بُت الرايضيات وعلوم احلياة يعود إىل طبيعة التخصص الذي يتم فيو تعليم الطالب يف االستدالل  
بناء احلجج والتفسَتات واألدلة ادلنطقية ادلنطقي والرايضي والربرليات اليت تعتمد بشكل أساس وكبَت على استقراء ادلقدمات بشكل رلرد و 

 أن الطرق األمر الذي يعمل على تطوير التفكَت االستداليل لديهم. ويتفق العديد من الباحثُت ،واستخدام الربىان الرايضي للتوصل للنتائج
ات التفكَت لديهم _كما ديكن أن مهار  حتسُت إىل ابلضرورة فقط ال تؤدي واسًتجاعها ادلادة الدراسية حفظ على تركز اليت التقليدية

 الطلبة إاثرة تفكَت إىل ما بناًء على أسباب منطقية ىي ادلدخلىل استنتاج   إياة، وأن زلاولة الطالب الوصول يستخدم يف تدريس علوم احل
 العالقات إدراك على وقدرهتم تقدمهم أمام مشكالت تعًتضهم وتشكل ادلواقف اليت معاجلة يف منها االستدالل واالستفادة على وحفزىم

وتتفق  .وىذا رمبا ما حيدث يف ختصص الرايضيات بشكل واضح ومتميز مقارنة بعلوم احلياة .(4002والوصول إىل االستنتاجات )عمايرة،
(. 4009ن)يوآخر  ،ما توصلت اليو دراسة الزعيبىذه النتيجة مع 

 التصص  يف التفكري االستداليل.رابعاً: أثر التفاعل بني كل من اجلنس وادلستوى الدراسي و 
بُت كل من اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص يف  ذات داللة إحصائية أثر للتفاعلىل ىناك  لإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة وىو

( يبُت ذلك.2، واجلدول )Three Way of ANOVAحتليل التباين الثالثي التفكَت االستداليل؟  استخدم 
 (2اجلدول )

ل التباين الثالثي الختبار التفكَت االستداليل حسب اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص والتفاعل بينهمحتلي

مصدر التباين
جمموع مربعات 
االحنرافات

درجة 
احلرية

متوسط مربعات 
مستوى الداللة قيمة )ف( االحنرافات

غَت دالة4‚488‚48292‚92اجلنس

ادلستوى الدراسي
راسية()السنوات الد

94‚4292492‚24249‚249
دال عند مستوى 

α ≤ 002‚0

4‚489‚8948‚42التخصص
دال عند مستوى

α ≤  ...5
التفاعل بني اجلنس 
وادلستوى  الدراسي

22‚9422‚4424.‚
غَت دالة

التفاعل بني اجلنس 
والتصص 

44‚44429‚2224.‚
غَت دالة

غَت دالة ‚.8828‚29922‚82التفاعل بني التصص 
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دلستوى الدراسيوا

التفاعل بني اجلنس 
وادلستوى الدراسي 
والتصص 

42‚22 9 24‚9 92.‚
غَت دالة

20‚092 424 4224‚22 اخلطأ

والتخصص  ستوى الدراسي، و اجلنس والتخصص،( السابق عدم وجود أثر للتفاعل بُت كل من  اجلنس وادل2يتبُت من اجلدول )
على الًتتيب وكلها ‚.( 92،‚.828،‚.224،  ‚.424وى الدراسي، اجلنس وادلستوى الدراسي والتخصص حيث بلغت قيم ف: ) وادلست

 (.      4009ن، يخر آو  ،اسة الزعيب وآخرون)  الزعيبغَت دالة إحصائياً. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت اليو در 
( ، 4004التفكَت االستداليل فهذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسة )القادري ، أما عدم وجود تفاعل بُت اجلنس والتخصص يف       

( 2999وتتعارض مع دراسة  )مهدي ، 
التوصيات:

وخاصة يف تدريس العلوم. ،االبتعاد عن تدريس ادلواد الدراسية بطريقة احلفظ والتلقُت، والًتكيز على التفكَت االستداليل
الالزمة ادلهارات لتطوير االفًتاضات وتقدمي احلجج والرباىُت وحتسُت،اش وادلناظرات العلمية على احلوار والنق الطلبة تدريب 

 للقيام بذلك.
 وعدم التقيد ابحللول التقليدية ، وتعويدىم على حرية ،حياد احللول ادلختلفة للمشكالت اليت تعرض ذلم إتشجيع الطلبة على

 التعبَت يف الرأي .
 نشاطات تسهم يف تطوير مهارات التفكَت عامة و االستداليل خاصة.تضمُت ادلناىج الدراسية
  إجراء مزيد من الدراسات والبحوث يف رلال التفكَت االستداليل يف اجلامعات السعودية، ودراسة عالقتو بعدد من ادلتغَتات

 كادلستوى االقتصادي واالجتماعي، وخربة ومؤىالت أعضاء ىيئة التدريس... 
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