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ميدى تير ر هياا اوسيتوى الرياضي،     االستداليلللتفكري  الصف الثالث الثانوي لبةطمتكُّن مستوى تعرُّف هدفت الدراسة إىل  :مستخلصال

التحل ليي، ملاوسييح،ق القييا    ليي   يييف  اويين ا الويييف،سييتمدمت الدراسيية .  لتحق ييذ كليي   اتعليي   نييو  ال  االجتمييا ،النييو   بيياالت ف
مبدينية   طالبية اق طالب ي668ملمقيدارها   شيوا  ة  لي    نيه مت تطب قيه  االتبيار   التفكيري االسيتداليل الرياضي،الواقع  حتل له من الي   إ يدا  

يين الع نيية ل مسييتوى   سييفرن نتييا ا الدراسيية  يين تييد   أتبييو .  قييد   منط ييه االسييتقرا ،  االسييتنباط،  أي مييا  الرياضيي، االسييتداليل لتفكييريمتكُّ
كميا  .ق اوقبو  تربوي ا   كثري من الدراسان الرتبوية٪75النسبة ال ترق  إىل احلد األ ىن وستوى التمكُّن ملق   هاه ٪37.5متوسط نسبته مل

ن يييا  ق0.05كان  اللييية إئصيييا  ة  نيييد مسيييتوى الداللييية مل فييير   أسيييفرن النتيييا ا  ييين  جيييو  بيييت متوسيييطان  رجيييان الع نييية   مسيييتوى متكُّ
 نيييد كان  اللييية إئصييا  ة     فيير  توجيييدال    ئييتاالسييتداليل االسيييتنباط، لصييا؛ الطييي    للتفكييري االسييتداليل الرياضييي، ككيي   التفكيييري 

وجيد فير   كان  اللية إئصيا  ة أيض ا ت  االستداليل االستقرا ،. للتفكري متكُّن ا   مستوى بت متوسطان  رجان الع نة ق 0.05مستوى مل
ن ييا لل  بييت متوسيطان  رجييان الع نية ق 0.05 نيد مسيتوى مل  قيد كييللييت  .التعلي   احلكييوم،صييا؛ تفكيري االسيتداليل الرياضيي،  منط يه  لمتكُّ

 .الدراسة مبجمو ة من التوي ان  اوقرتئان

 التفكري االستداليل ملاالستقرا ،/االستنباط،ق الرياض،  التعل   الثانوي.: الكلمات المفتاحية
Abstract: The study aimed to identify the level of mastering mathematical reasoning 

thinking (inductive and deductive thinking) of the third grade secondary education 

students, and its relationship to the social and education types. To achieve that, the 

researcher used an analytical descriptive approach (survey) based on the description 

of the reality and its analysis through a prepared test in mathematical reasoning 

thinking. A total of random sample (668) students in Tabuk city participated in this 

study, including (444) male and (224) female students enrolled in the third grade 

secondary education. The study results showed that the mastery level of mathematical 

reasoning thinking for the sample was low, percentage average (37.5%), which is 

lower than the educationally acceptable level (75%). There were statistically 

significant differences at the level (0.05) between scores-means of the sample 

regarding the mathematical reasoning thinking and its deduction type in favor of the 

male students; while there were no statistically significant differences at the level 

(0.05) between scores-means of the sample of inductive reasoning thinking level 

regarding the social type (male - female). Also, there were statistically significant 

differences at the level (0.05) between scores-means of the sample of mathematical 

reasoning thinking and its two types regarding the education type (public - private) in 

favor of the public education. Related recommendations and suggestions for further 

research were discussed. 

Keywords: Mathematical reasoning (inductive/deductive) thinking, secondary 

education. 
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:مدخل إلى الدراسة

 مقدمة الدراسة:
   أ ر قد ميتد   مناشط ئ اة اإلنسا  كافة   أمه ة  اةاحل  شىت منائ،  جل ةللرياض ان م زة فريدة بت العلوم األالرى   مكانة 

  با تبار التفكري أساس ا للتطور اوعر   الاي يسمح للمتعل  باستمدام أقص  قدراته العقل ة  اومتلفة مناطه اران التفكري  أترتبط مب
التعلم ة  تنف اها -وواج ة مواقف احل اة  ل  حنو إجيايب   اختاك القراران اوناسبة   ئ  اوشك ن اورتبطة بإ دا  العمل ة التعل م ة

  تقومي ا. 
   يقوم هبا  ماغنسان ة م ز اهلل هبا اإلنسا   ن غريه من الكا نان احل ة األالرى. كما أنه سلسلة من األنشطة العقل ة التفكري مسة إ
ما  هبدف احلصو   ل  نت جة أ  قرار أ  ئ  مشكلةيت  استقباله  ن طريذ  ائد أ  أكثر من احلواس اخلمس وثري ما  هاإلنسا   ند تعرض

ق.  إ  كا  من إضافة إىل هاه األنشطة العقل ة أ  القدران الاهن ة  ف و اجل د الاي 2008  جم د  2010   جر ا  2003ملأبو مشاله  
القرار  يباله الفر   ند النظر إىل األمور  ئ ث يرالا كل  اجل د يور ا خمتلفة كاوقارنة   االستنباط   التحل     الرتك ب   التقومي   اختاك

 القو  بر  التفكري  مل ة تتضمن سلسلة من األنشطة العقل ة اوعرف ة ال ي يستمدم ا اوتعل   ند مواج ته إىل  يقو  هااق. 2007ملالبكر  
 قدران بصرية   استدالل ة   ناقدة    م اران   معلومان  معارف :ووقف ما   معاجلته برسال ب  لم ة من ال   استمدام ما لديه من

 إبدا  ة. 
التعق  مالتفكر أ ميترم  اإلنسا    آيان اهلل سبحانه  تعاىل اوتضمنة احلث  ل  التفكري سواء بالنظر أ  تتضح الفكرة جل  ا  ندما

َكِلَ  آليَة  للَقْوٍميييْنِبتي َلكي  ِبِه الزَّرَْ  َ الزَّيْيتيوَ  َ النَِّم َ  َ اأَلْ َناَ  َ ِمن كي ل الثََّمرَاِن ِإ َّ ِ   تعاىل: التدبر   من ا  قو  اهلل مالترم  أ مأ
نَي يَما ِإالَّ بِاحلَْذل َ َأجَ  ق   قوله تعاىل:11ملسورة النح   اآلية  يَيتَيَفكَّري َ  ٍ أَ َلَْ يَيتَيَفكَّري ا ِ  أَنفيِسِ ْ  َما اَلَلَذ اللَّهي السََّماَ اِن َ اأْلَْرَض َ َما بَي يْ

َا أَِ ظيكيْ  ِبَواِئَدةٍ  ق   قوله تعاىل:8 اآلية ملسورة الر م  ء َرهبلِْ  َلَكاِفري َ ا ملَن النَّاِس بِِلَقامَُّسمًّ  َ ِإ َّ َكِثري   أَْ  تَيقيوميوا لِلَِّه َمثْيََنٰ َ فييرَاَ ٰى  قيْ  ِإمنَّ
َر ق   قوله تعاىل: 46 اآلية ملسورة سبر  ُثيَّ تَيتَيَفكَّري ا َما ِبَصاِئِبكيْ  ِمْن ِجنٍَّة ِإْ  هيَو ِإالَّ َنِايٌر َلكيْ  بَيْتَ َيَدْي َ َااٍ  َشِديدٍ  ِإنَّهي َفكََّر َ َقدَّ

رَ  ِبِ  َكْ َف اليِلَقْت   َ ِإىَل السََّماِء َكْ َف ريِفَعْت  َ ِإىَل ق   قوله تعاىل:19  18ملسورة اوّد ر  اآليتا   فَيقيِتَ  َكْ َف َقدَّ أََفَ  يَيْنظيري َ  ِإىَل اإْلِ
 اآليان القرآن ة ال ي حتث  ل  التفكري مب اراته  ق.20-17ملسورة الغاش ة  اآليان ِصَبْت   َ ِإىَل اأْلَْرِض َكْ َف سيِطَحتْ اجْلَِباِ  َكْ َف ني 

من أه  اخلصا ص ال ي مت ز اإلنسا   ن غريه من اوملوقان  فوجو  اإلنسا  مرتبط بنشاطه العقل،  قدرته  أمناطه اومتلفة كثرية   العق  
 مشكلة ماموقف أ  ا يرتبط حب  فاإلنسا  يتعل  أكثر ما يتعلمه  ن طريذ التفكر   التفكري   م    ام  باكاء مع األمور من ئوله ل  التع

ق  فاوتعل  يبحث  ن اوعرفة   ال بد من إتائة الفرية له ومارسة م اران التفكري  أمناطه لك، يصبح إجياب  ا   اختاك 2012ملأبو ج لة  
 قراراته اوناسبة   ئ  مشك ته ال وم ة.  

هتا تتمتع   جوهرها بطب عة تفكري كا    الرياض انا   طب عة الرياض ان جيد أ  النظ  الرياض ة بَن استدالل ة اوترم  ج د   
كما   .بالبناء االستداليل الاي يبدأ من مقدمان مسّل  بصدق ا  يحت ا   تشتذ من ا النتا ا باستمدام قوا د منطق ة    يفتاستدالل ة

حلل ا  اكتسا  البصرية أ  الرياض ان هبا من اوواقف اوشكلة ما جيع   ارس  ا يتدربو   ل  إ را  الع قان بت  نايرها   التمط ط 
أئد مسان  ميث  هاا التفكري  . ق2000مل ب د  اوف ي  إيل ا   الرياض ة   الف   العم ذ الاي يقو  إىل ئ  هاه اوواقف اوشكلة

ضر ري  من أج  تدريس   ابعض  كما أ  تدريسببد ره يوظف التنظ   البنا ، الاي تربط به أجزاء الرياض ان ببعض ا الرياض ان  ف
  ق.2008ملبد ي   او اران األساس ة ال ي يتعل  الط   من ال هلا التفكري بطريقة منطق ة

التعلم ة  ف  ميكن تصور  م  استدالالن بد   االستعانة بالرياض ان  كما أنه ال - االستدال  له أمه ة فريدة   العمل ة التعل م ة
ق  فالتفكري االستداليل الرياض، له أمه ة كبرية  ن بق ة أمناط Steen, 1999ميكن العم    الرياض ان     استمدام االستدال  مل

ق  ف يعد مبثابة   امة أساس ة لف   الط   للرياض ان   مبثابة اهلدف الر  س   تعل   2000التفكري الرياض، األالرى مل ب د  آالرا   
ته جزء ا أساس  ا   اوناقشان الصف ة   أال تكو  كرنشطة الاية يت  الرياض ان  تعلم ا  شريطة أ  تكو  األنشطة التعل م ة اورتبطة بتنم 

-National Council of Teachers of Mathematicsالاية   أجزاء حمد ة من اون ا مل إ راج ا أل قان

NCTM, 2000 يس   -اجمن با تباره  - أنهحل  اوشك ن  التنبؤ بالنجاح  باإلضافة إىل  اأسلوببويفه ق. كما أنه يستمدم
 ق. 2005إ راء العل  من ال   اكتشاف ئقا ذ جديدة من احلقا ذ اوتائة ملقرين  
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  الطرح  التصن ف   لع َّ كل  له مربراته  ااورتبطة مب اران التفكري االستداليل  أمناطه  جيد تنو  األ ب ان الرتبوية اوترم    

ق أ  م اران االستدال  أ  أمناطه تتمث 2001  العت يب  2002 بد الكرمي    2005التمصص ة أ  الفلسف ة  ئ ث أشار ملالسر ر  
 : االستدال  االستقرا ،   االستدال  االستنباط،   االستدال  االستنتاج،   االستدال  الق اس،   االستدال  التناسيب   االستدال  

  اهلرم،   االستدال  اوتعلذ بالتحك   ضبط اوتغريان.  قد أ ر ن االئتمايل   االستدال  التبا يل   االستدال  االرتباط،   االستدال
بعض األ ب ان التداال  بت االستدال  االستنباط،   االستدال  الق اس،   االستدال  االستنتاج،   قد يكتف  باالستدال  االستنباط، 

ستنتاج،   لكن االستنتا  َل ظح  باهتمام  اسع  قد أمه لتضمنه البق ة  ئ ث يرى البعض أ  االستدال  الق اس، مرا ف ا ل ستدال  اال
ق   أالرى أظ رن القدرة  ل  اشتما 2003أبو مشالة    الكثري من األ ب ان الرتبوية  ئ ث ركزن  ل  منط، االستقراء  االستنتا  مل

: االستنباط  أ  االستدال األالرستقرا ،    مف وم االستدال  الرياض،  ل  منطت من االستدال   األ  : االستقراء  أ  االستدال  اال
االستنباط،   مع كل  مازا  النقاش قا م ا ئو   د  قدران  أ  م اران التفكري االستداليل الفر  ة   االتلف البائثو   او تمو 

ري االستداليل  ل  هاتت او ارتت أ حتديد م اران أ  أمناط التفكري االستداليل   هنا   د  من األ ب ان النظرية  البحث ة اقتصرن التفك
  2000   ب د  آالرا   2009  الس د  2011  سل ما   2005  محا ة  2015هاين النمطت: االستقراء  االستنباط ملأبو ناش،  

Hunt, 1989; Kazdin, 2000; Watters & English, 1995.ق 
ضمن بعض أسال ب   أ ب ان أالري يريت    ئتلرتبوية جل  ا    بعض األ ب ان ايظ ر كما أ  التفكري االستداليل الرياض، 

  التفكري الناقد  ف و ميث  م ارة أ  منط ا   بالاكاء العام    ذ طارتباالتفكري الرياض ة األالرى  بالرغ  من كونه اوكو  الر  س للتفكري   له 
تربويان الرياض ان  ئ ث أيبح االستدال     د  من األ ب ان الرتبوية ب  مكون ا ر  س ا   التفكري الرياض،   أئد النواتا او مة   

   التفكري  التعلم ة البدي  للمستويان اوعرف ة العل ا لبلوم  زم  ه ملالتحل     الرتك ب   التقوميق  أي أنه ميث  القاس  اوشرت  بت التحص 
رياض، يتمث    القدرة  ل  الاها  ف ما  راء اوعلومان اوعطاة  لتول د ق أ  التفكري االستداليل ال2009الناقد.  قد أشار الس د مل

استنتاجان  امة جديدة بطريقة منطق ة من ال   م ئظة  د  من احلاالن اخلاية متمث     التفكري االستداليل االستقرا ،.  أضاف 
من األمثلة  كافٍ  عرض ف ه  د ٌ من اخلاص إىل العام  يي ت إجراء مع فذ يتدر   ق أ  هاا النو  من التفكري االستداليل2008الش ري مل

  أي يت  الويو  إىل ئالة  امة من  راسة  د  كاف من احلاالن الفر ية ال ي تشرت إىل التعم مان اوطلوبة للملوصأمثلة   ال 
يض ا   القدرة  ل  التدل    تقدمي احلجا ق أ  الشذ اآلالر من هاا التفكري االستداليل يتمث  أ2009الاي ة  ائدة. كما ككر الس د مل

يل القوية اوربهنة  ل  يحة االستنتا  مستع ن ا بالقوا د  النظريان  اوبا ئ  اوسلمان بطريقة منطق ة  ممث   كل    التفكري االستدال
 االستداليل :التفكريينمن  ك     أي أ   ا ،االستقر االستداليل  للتفكري    مكماالستنباط،.   ل ه  ييعد التفكري االستداليل االستنباط، 

  ف ما يرتبطا  ببعض ما ارتباط ا    ق ا  ئ ث يبدأ اوتعل  الرياض، الستداليللتفكري ال منطت أساس ت ميث  االستنباط،     االستقرا ،
،ق إىل التفكري العام ملالكل،ق  مبعَن آالر  من ُث يص  إىل القا دة  أي ينتق  تفكري اوتعل  من التفكري اخلاص ملاجلز   مب ئظة األمثلة

 قوانت    تعم مان    مفاه      التفكري االستداليل االستقرا ، يبدأ  ند اوتعل  من اخلربة احلس ة اوباشرة إىل التجريد ملئقا ذ
ئالة  امة  ل  ئاالن فر ية  كو   كس الفكرة  ئ ث يت  الق اس من فنظريانق. أما النمط األالر  التفكري االستداليل االستنباط، 

 أي من الك  إىل اجلزء  أ  من التجريد إىل اخلربة احلس ة اوباشرة.
الدراسان ال ي كا  جما  اهتمام ا  ايةٍ  خب  تقص ه   راسته ندرة   مازا  هنا  فإنهالتفكري االستداليل الرياض،  أمه ة  بالرغ  من 

ق ال ي هدفت إىل تعرُّف قدران التفكري 1999 راسة أبو اجلديا  مل :اورئلة الثانوية.  من الدراسان ال ي اهتمت بالتفكري االستداليل بةطل
االستنتا ق لدى   نة من طلبة الصف احلا ي  شر اوتفوقت  راس  ا  العا يت باورئلة الثانوية بقطا    االستنباط   االستداليل ملاالستقراء

ق طالب ا  طالبة   مت تطب ذ االتبار   التفكري االستداليل برمناطه الث  ة  ئ ث أظ رن النتا ا أ  مستوى الع نة   578زة  مقدارها ملغ
ق. كما توجد فر    الة ٪66.6  ٪45.4  ٪59.7  ٪57.5القدران االستدالل ة   ك   من االستدال  كك    أمناطه  ل  التوايل مل

جان متوسطان الع نة لصا؛ الطلبة اوتفوقت   مج ع قدران التفكري االستداليل    االالتبار كك    يوجد كال  فر   إئصا   ا بت  ر 
  الة إئصا   ا بت متوسطان  رجان الطلبة اوتفوقت  راس  ا من القس  العلم،  األ يب لصا؛ طلبة القس  العلم،   فر    الة إئصا   ا

لبة العا يت  راس  ا من القس  العلم،  األ يب  كل  لصا؛ طلبة القس  العلم،. كما ال يوجد فر    الة بت متوسطان  رجان الط
إئصا   ا بت متوسطان  رجان الع نة يعزى إىل النو  االجتما ، ملاجلنسق.
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 –ملاالستقرا ، ستداليل ق ال ي هدفت إىل تعرُّف فا ل ة برناما مقرتح لتنم ة م اران التفكري اال2001    راسة العت يب مل 

سمت إىل ق طالب ا  قي 24لدى   نة من ط   الصف األ   الثانوي مبدينة الرياض  ئ ث تكونت الع نة من مل االستنتاج،ق –االستنباط، 
 ن حتسن   انتا ج ضابطة   مت تنف ا جتربة الدراسة متضمنة االتبار ا   ق اس قدران التفكري االستداليل  أظ رن   جتريب ة :جممو تت

  م اران التفكري االستداليل.  اجملمو ة الضابطة الاين تعرضوا لدراسة الربناما     غريه  من ط  اجملمو ة التجريب ة مستوى ط   
ق ال ي اهتمت بويف االستدال  Gutierrez, Pegg & Lawrie, 2004 ب ذ   لوري مل  راسة قوتريز  ا من الدراسان أيض  
لدى ط   اورئلة الثانوية  ئ ث أظ رن نتا ج ا  ن تدٍ    مستوى ط   اورئلة الثانوية   االستدال  الرياض،.   القدرة  ل  الربهنة

ق  راسة كا  من أهداف ا تعرُّف فا ل ة استمدام نظرية رجيلوث التوسع ة   تدريس اهلندسة لتنم ة التفكري 2005  ئت أجرن س د مل
 النتا ا  ن حتسن مستوى الط   الاين متلصف الثاين اإل دا ي جبم ورية مصر العرب ة   أظ رن االستداليل لدى   نة من ط   ا

.  قد أ يت  راسة ال سو     غريه  من الط     م اران التفكري االستداليل تدريس   من ال   نظرية رجيلوث التوسع ة
االستنباط، لدى ط   مرائ  التعل   اومتلفة الكتسا  ق بضر رة تنم ة االستدال  االستقرا ،  االستدال Lawson, 2005مل

 اوعرفة العلم ة  إمكان ة تطب ق ا   ئ اهت  ال وم ة. 
اإلبدا ،ق    قته ببعض     الناقد    االستداليل    ق إىل تعرُّف مستوى التفكري الرياض، ملالبصري2007كما هدفت  راسة جن  مل
غزة   مت تطب ذ جتربة الدراسة  -طالب ا  طالبة من الصف احلا ي  شر   اودارس احلكوم ة برفحق 362الاكا ان لدى   نة مقدارها مل

متضمنة االتبار ا   م اران التفكري الرياض،  أظ رن نتا ج ا أ  أق  مستويان التفكري الرياض، كا   التفكري االستداليل  أي ما نسبته 
ق   مستوى التفكري االستداليل لدى الع نة تعزى للجنس 0.01ا  ند مستوى ملق. كما أنه ال توجد فر    الة إئصا    ٪21.41مل

 توجد بالنسبة لنو  ة القس  لصا؛ القس  العلم،.  ئت
ق  راسة هدفت إىل حتديد مدى إتقا  معلم، الرياض ان مبرئلة التعل   اإل دا ي احلكوم،  اخلاص 2009 قد أجرى الس د مل
امة   منط ه االستقرا ،  االستنباط، بصفة الاية  ئ ث مت تطب ذ أ اة الدراسة متمثلة   االتبار حتص ل،  ل  ل ستدال  الرياض، بصفة  

ق مبدينة 10ق  التعل   اإل دا ي اخلاص مل17ق معلم ا  معلمة من معلم، الرياض ان بالتعل   اإل دا ي احلكوم، مل27  نة قدرها مل
  جدنى إتقا  االستدال  الرياض، بنمط ه االستقرا ،  االستنباط، لدى   نة الدراسة. كما اونصورة.  أسفرن النتا ا  ن تدٍ    مستو 
ق بت متوسطان  رجان الع نة   مدى إتقاهنا ل ستدال  الرياض،   منط ه لصا؛ معلم، 0.05فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى مل

 التعل   احلكوم،.
هداف ا تعرُّف قدرة طالبان الصف السا س االبتدا ،  ل  التفكري االستداليل ق  راسة كا  من أ2009كما أجرن العت يب مل

ق طالبة   مت استمدام اون ا الويف، 853   قته بتحص ل ن   ما ة العلوم مبدينة مكة اوكرمة   ل    نة  شوا  ة طبق ة تكونت من مل
 ن تدٍ    مستوى قدرة  التفكري االستداليل لدى أفرا  الع نة التحل ل، من ال   بناء مق اس للتفكري االستداليل.  كشفت النتا ا 
 دم  جو    قة ارتباط ة بت التفكري االستداليل  التحص   الدراس،.

  ب    ل ه  فإ  للتفكري االستداليل الرياض، أمه ة   شىت مرائ  التعل   العام   بالاان اورئلة الثانوية  ف و جزٌء من البن ة الرياض ة
دراسة ميث  الرياض ان كاهتا. كما أ  لنمط ه االستقرا ،  االستنباط، أمه ة ملموسة   مناها الرياض ان  أسال ب تعل م ا  تعلم ا   لع َّ ال

.ةمن الدراسان السابق  ن غريهامي زها  اوتغريان   هاا ما   الع نةاأل اة     نو    كا   الزما احلال ة هلا الصوي ت ا ف ما يتعلذ باو
 مشكلة الدراسة:

ه أكدت  ماتعل   الرياض ان  تعلم ا   بن ة رياض ة   أمه ته  بويفه  الرياض، االستداليلالتفكري أمه ة  من ال   ما سبذ يتَّضح
  2001  العت يب  2006   بد القا ر  2008  الش ري  2009 راسان ك   من: ملالس د  مث  السابقة  توي اهتا  الدراسان نتا ا 
 أمه ة   ق  ل  أمه ة التفكري االستداليل أ  أئد منط ه لدى الطلبة2007  جن   2009  الغامدي  2014  العسريي  2008ت يب  الع

 أكثر إحلائ ا   اجملتمع السعو ي أئد هاه اجملتمعان العرب ة. ستوى العريباالستمرارية   البحث  التقص،  نه  ئ ث تبد  الد وة  ل  او
 تربويان   أ ب ان ة   الدراسان او دان ة اوتمصصة باللغة العرب ة ال ي تنا لت التفكري االستداليل الرياض،كما أ  هنا  ندر 

 اودرس، تعد فرتة انتقال ة بت التعل مأ  هاه اورئلة تي   خبايةٍ بصفة  امة   اورئلة الثانوية بصفة الاية   العام رائ  التعل  مب الرياض ان
 أ  الصف الثالث الثانوي هو هناية هلاه اورئلة   حبك  الربة البائث مع هاه اورئلة التعل م ة     مدينة تبو  بالاان    مبا اجلامع،  
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جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

تريت هاه الدراسة لتعرُّف مستوى متكُّن طلبة الصف الثالث الثانوي مبدينة تبو  للتفكري االستداليل الرياض،     قته مبتغريي النو 
 .عل  االجتما ،  نو  الت

 أهداف الدراسة:
 الكشف  ن اآليت:الدراسة إىل هاه هدفت 

 .ستداليل الرياض،الالصف الثالث الثانوي للتفكري ا لبةط متكُّنمستوى  ق1
التعل  .ستداليل الرياض، مبتغريي النو  االجتما ،  نو  الصف الثالث الثانوي للتفكري اال لبةطمتكُّن مدى تر ر مستوى  ق2

أسئلة الدراسة:
:اآلت ةإلجابة  ن األسئلة إىل االدراسة تسع   
الثانوي للتفكري االستداليل الرياض،؟ لبة الصف الثالثط متكُّن ما مستوى ق1
للنو  عزىستداليل الرياض، تالثانوي للتفكري االلبة الصف الثالث ط متكُّنا   مستوى    ه  توجد فر    الة إئصا  ق2

االجتما ،؟
؟لتعل  لنو  ا عزىستداليل الرياض، تالثانوي للتفكري اال لبة الصف الثالثط متكُّنا   مستوى ه  توجد فر    الة إئصا     ق3
الدراسة:فروض 

:غت الفر ض اآلت ة   ضوء أسئلة الدراسة  اللف ت ا النظرية  البحث ة  ي
 ال يرق  إىل اوستوى اوقبو  تربوي ا. الثانوي للتفكري االستداليل الرياض، لبة الصف الثالثطمتكُّن  مستوى ق1
ستداليل الرياض، الثانوي للتفكري االلبة الصف الثالث ط متكُّن  مستوى ق 0.05 ند مستوى ملا    توجد فر    الة إئصا ال  ق2

 .للنو  االجتما ، تعزى
ستداليل الرياض، الثانوي للتفكري اال لبة الصف الثالثط متكُّن  مستوى ق 0.05 ند مستوى مل اتوجد فر    الة إئصا    ال  ق3

لتعل  .لنو  ا عزىت
أهمية الدراسة:
 أهنا: الدراسة  هاه مه ة نبعت أ

بصفة  امة   التفكري الناقد أ  التفكري  أه  م اران أه  اووضو ان احل وية   تعل   الرياض ان  تعلم ا ترتبط برئد  ق1
.اورئلة الثانوية لبةلدى ط التفكري الرياض، بصفة الاية

 يسا د مما  لطلبة الصف الثالث الثانوي االستداليل الرياض،   منط ه االستقرا ،  االستنباط، التفكري ق اسا   االتبار   قدمتي  ق2
 أالرى االتباران لبناء االالتبار هباا  االسرتشا   الطلبة لدىاالستداليل  التفكري ىمستو  حتديد   امعلماهت   معلم، الرياض ان

.التعل م ة صفوف ال حمتويان الرياض ان باالت ف
تعط، نتا ج ا يورة  اضحة  ن الواقع الفعل، للمناها الدراس ة   مدى إس ام ا   تنم ة التفكري االستداليل الرياض، لدى  ق3

 ل  تنم ة   طرا ذ تدريس تسا دأالسرتات ج ان  معلماهتا طلبة الصف الثالث الثانوي   مدى استمدام معلم، هاه اوناها 
مما يسا د القا مت  ل  ا بتطويرها   حتديد أ جه القصور  مكامن القوة   هاه اوناها حب ث   التفكري االستداليل لدى الطلبة

 تعزز نقاط القوة  تعاجل نقاط الضعف. 
مزيد من الدراسان او دان ة تتقص  موضو  ا ندرن أ  قلت ف ه الدراسان او دان ة باللغة العرب ة  ميكن أ  تف د نتا جه إجراء  ق4

 ل  مستوى اجملتمع احملل،    ب ئان  جمتمعان مشاهبة. 
حدود الدراسة:

 حتد ن نتا ا هاه الدراسة   اآليت:
من ط    طالبان  ق٪15  ئ ث طبقت  ل  ما نسبته ملع نةال إل  ا  إمكان ة تعم م ا  ل  طب عة اللصتالنتا ا ال ي  ق1

 تبو . دينةالصف الثالث الثانوي مباصق ب اخلاحلكوم، التعل   الثانوي مل
 ائدبويفه ق  الاي ا تمدن  ل ه كثري من الدراسان الرتبوية ٪75مستوى متكُّن الطلبة للتفكري االستداليل اوقبو  تربوي ا مل ق2

ق.2011أ ىن لأل اء أ  التمكُّن ملسل ما   
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وهنما السا دين  ل  السائة البحث ة  األكثر ارتباط ا باإلنتا ك  االستقرا ،  االستنباط، ط همنالتفكري االستداليل الرياض،     ق3

االستداليل. 
ق.م14/2015مل اووافذقه 35/1436ملالدراس، بن اية الفص  الدراس، األ   للعام طب ذ  ال ي متتتفرتة ال ق4

مصطلحات الدراسة:
 :اآلت ة يفانتضمنت مصطلحان الدراسة التعر 

 تتهو " مل ة  قل ة تتضمن م ار : قMathematical Reasoning Thinkingمل الرياضي ستدالليالالتفكير ا        
  ك  نشاط  قل، معر  ميتاز باستقراء القا دة من جز  اهتا   استنباط اجلزء من  ا تبد   تتلاالستقراء   االستنباط   ال ا:مهتت فر  

ن العمل ان العقل ة ال ي تؤ ي إىل تول د  تق    احلجا  االفرتاضان ق   "نشاط  قل، يتضمن جممو ة م5  ص. 2001الك " ملالعت يب  
ق   "منط من التفكري 257  ص. 2010االرتباطان  الع قان السبب ة" ملجر ا    إيلإىل النتا ا  التعرف  خللوص البحث  ن األ لة  ا

قارب ة سواء كانت احللو  إنتاج ة أم انتقا  ة" ملأبو يسري خبطوان متعد ة مستمدم ا أكرب كم ة من اوعلومان هبدف الويو  إىل ئلو  ت
 ل  االستقراء الصف الثالث الثانوي  طالب/طالبةقدرة ق.  ييعرَّف التفكري االستداليل الرياض، إجرا   ا  ب238  ص. 2015ناش،  

بة   االتبار التفكري االستداليل  االستنباط من ال   مقرر الرياض ان   يقاس بالدرجة ال ي ظحص   ل  ا الطالب/حتص   ل  ا الطال
 .الرياض، اوعد هلاا الغرض

"التتبع من استقرأ  ييقصد باالستقراء   اللغة: :قInductive Reasoning Thinkingمل كير االستداللي االستقرائيالتف        
هو ق.  ايط ئ ا  77  ص. 2007إىل نت جة كل ة" ملشليب   اخللوصاألمر  إكا تتبعه وعرفة أئواله ... ]أي[ تتبع اجلز  ان من أج  

ق.  ييعرَّف 100  ص. 2007"مقدرة الفر   ل  التعم    التصريح اونطق، ا تما  ا  ل  مشاهدة ئاالن متباينة" ملأبو جا    نوف   
القا دة العامة من جزيئاهتا  أي استنتا   ن منالتمكُّ الصف الثالث الثانوي  ل   طالب/طالبةقدرة التفكري االستداليل االستقرا ، إجرا   ا  ب

ا وعرفة القا دة العامة  يقاس بالدرجة ال ي ظحص   ل  ا الطالب/حتص   ل ه الطالبة   األسئلة  ،تتبع اجلزيئان  احلاالن اخلاية مت  د 
 .اورتبطة   االتبار التفكري االستداليل الرياض، اوعد هلاا الغرض

ييقصد باالستنباط   اللغة: "االستمرا  : ( Deductive Reasoning Thinking) باطيناالستتداللي االسالتفكير        
  ص. 2010باجت ا   معناه فكر   أيله الفع  ملنبطق مبعَن أظ ر   أبرز   منه استنبط اجلوا  أي تلمسه من  نايا السؤا " ملجر ا   

ا استنتاجان مبن ة  ل  مقدمان   تكو  يح حة إكا كانت الفر ض يح حة ق.  ايط ئ ا  هو: " مل ة فكرية منظمة تنج   ن 262
ق.  ييعرَّف التفكري 288  ص. 2000باإلضافة إىل أنه  مل ة استدال  من العام إىل اخلاص   استنباط األجزاء من القا دة" ملالس د  

  استنباط األجزاء من الكل ان أ  العموم ان التمكُّن من الصف الثالث الثانوي  ل  طالب/طالبةقدرة االستداليل االستنباط، إجرا   ا  ب
 أي االنتقا  من القضايا العامة إىل القضايا اخلاية   يقاس بالدرجة ال ي ظحص   ل  ا الطالب/حتص   ل  ا الطالبة   األسئلة اورتبطة

 االتبار التفكري االستداليل الرياض، اوعد هلاا الغرض. 
 الدراسة إجراءات
سال ب اإلئصا  ة اوستمدمة   حتل األ    تطب ق ا او داين   نت ا   أ اهتا      ا من ا الدراسة   جمتمع :الدراسةإجراءان  تتنا ل

 ا   ف ما يل،  رض ا لال :نتا ج
 منهج الدراسة:

ف لويف الظاهرة اودر سة من ملاوسح،ق  الاي ي د التحل ل، ون ا الويف،ام ااستمدمت ا لطب عة هاه الدراسة  أهداف ا  نظر  
لتفكري االستداليل الرياض،   كل من اأي تعرُّف مستوى متكُّن طلبة الصف الثالث الثانوي   ائ ث طب عت ا  مستوى أ   رجة  جو ه

من ال   تطب ذ االتبار التفكري االستداليل الرياض، اوعد  ل  الطلبة   نة الدراسة. 
 مجتمع الدراسة: 

ق طالب ا  طالبة  فذ  إئصا  ان إ ارة 4453مبدينة تبو   ئ ث بلغ ئجمه مل الصف الثالث الثانوي بةراسة   طلمتث  جمتمع الد
.قم14/2015اووافذ  ه35/1436ملالتعل   مبنطقة تبو  للعام الدراس،

 :عينة الدراسة

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٧٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االترين بطريقة طبق ة  شوا  ة ا  طالبة  ق طالب  668مل  مقدارها٪ق من اجملتمع األيل، للدراسة  15مل ما نسبته  نة الدراسة  مثلت
.توزيع   نة الدراسة ئسب متغريي ا النو  االجتما ،   نو  التعل  ق يوضح 1 اجلد   مل
متغيري النوع االجتماعي ونوع التعليمحسب الدراسة (: توزيع عينة 1جدول )

النسبة المئوية عددالالمتغير 

 66 444طالبالنوع االجتماعي
 34 224طالبات

 58 387حكومينوع التعليم
 42 281خاص

نسبة ق من الع نة ميثلو  224٪ق من الط      ئت أ  مل66مل ةع نة ميثلو  نسبالق من 444أ  مل  ق1يتضح من اجلد   مل
 نسبةق من الع نة ميثلو  281    ئت أ  ملبالتعل   احلكوم،٪ق 58مل نسبةميثلو   الع نةق من 387أ  ملكما   ٪ق من الطالبان.34مل
.بالتعل   اخلاص ٪ق42مل

 أداة الدراسة:
من ا حمتوى التفكري االستداليل الرياض،  ئ ث مت إ دا ه من ال   حتل   االتبار تضّمنت الدراسة أ اة ر  سة متمثلة   

 ،   كتابة أسئلة االالتبار تناسيب ا مع مستوى   بحث ة. كما ري  الرجو  إىل أ ب ان الدراسة النظرية  الالرياض ان بالصف الثالث الثانوي  
ل ة من الطلبة  الرباهت  السابقة   ق اس ا للتفكري االستداليل الرياض،   منط ه االستقرا ،  االستنباط،  ئ ث تكوَّ  االالتبار   يورته األ  

 ق سؤاال  من نو  االالت ار اوتعد  ملأ         ق.16مل
 كل  إلبداء الرأي   االالتبار  مت  رضه  ل  جممو ة من احملكلمت اوتمصلصت   الرياض ان  طرا ذ تدريس ا للتحقذ من يد  

ة   تقدمي اوقرتئان اوناسبة ئو  االالتبار من ئ ث مناسبة أسئلته  مشول ت ا لق اس التفكري االستداليل الرياض،  منط ه   س مته اللغوي
ته   مدى مناسبت ا وستوى طلبة الصف الثالث الثانوي.  قد أجريت التعدي ن ال زمة   ضوء آراء  يحة الص اغة العلم ة ألسئل

 احملكَّمت  مقرتئاهت . 
 ةمن جمتمع الدراسة غري   نة الدراس طالبة ا ق طالب  40 ل    نة استط   ة قوام ا مل  للتحقذ من  بان االالتبار  مت تطب قه

كل . ق يوضح 2 اجلد   ملق  Alpha Cronbach Equationلفا ملباستمدام معا لة كر نباخ أ
اختبار التفكير االستداللي الرياضيثبات  لمعام :(2جدول )

معامل ألفا كرونباخالعدداألسئلةالبعد

880.75-1 ئياالستقراالتفكير 

1680.70-9 ياالستنباطالتفكير 

16160.77-1 ي ستداللاالالتفكير 

-ق   معام   بان االالتبار لك   من بعديه: التفكري االستقرا ،  التفكري االستنباط،   االالتبار كك ق أ  2د   ملاجلمن  يتضح
ة  مما يشري إىل أ  االالتبار يتمتع بقدر كاٍف مرتفعق    ق مج ع ا0.77  0.70  0.75االتبار التفكري االستداليل الرياض،  ل  الرتت ب مل

 من الثبان.
متوسط الزمن ال زم لإلجابة  ن االالتبار  أي جممو  الزمن الاي استغرقه ك  طالب   اإلجابة  ل  االالتبار  قد مت ئسا  

ق  ق قة. 45ئ ث كا  الناتا مل مقسوم ا  ل   د  أفرا  الع نة االستط   ة 

يح ح    رجة يفر لك   بوضع  رجة  ائدة لك  نت جة سؤا كما مت  ضع مفتاح لإلجابة ال ي   ضو  ا مت التصح ح   كل  
ق  رجان   الدرجة 8ق  رجان   الدرجة الكل ة لنمط االستنباط مل8نت جة سؤا  الطر   بال  تكو  الدرجة الكل ة لنمط االستقراء مل

.ق  رجة16الكل ة للتفكري االستداليل الرياض، مل

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٨٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لق اس التفكري االستداليل الرياض، لدى الع نة  ق سؤاال  16 ل ه  أيبح االالتبار   يورته الن ا  ة ململحذ الدراسةق  متضمن ا مل

ق أسئلة لق اس التفكري االستنباط،   قد ر  ،  ند ي اغة أسئلة االالتبار  أ  تكو  8ق أسئلة لق اس التفكري االستقرا ،   مل8من ا مل
 االستنباط. كما تضمن االالتبار   اضحة  س لة االست عا   الال ة من األالطاء العلم ة   أ  تكو  م  مة لق اس استداليل االستقراء

ق يوضح هاا التوزيع.3.  اجلد   ملنهبعض التعل مان اورتبطة بالع نة نفس ا  ك ف ة اإلجابة  
 توزيع أسئلة اختبار التفكير االستداللي الرياضي( 3جدول: )

النسبة المئويةالعدداألسئلةالتفكير

8850-1 ئياالستقرا

16850-9 ياالستنباط

1616100-1 يستداللاال

ق  االستنباط، 8-1ق   منط ه االستقرا ، مل16-1ق توزيع أسئلة االتبار التفكري االستداليل الرياض، كك  مل3يتضح من اجلد   مل
ق   النسبة اوئوية لكل  من ما.16-9مل

الدراسان العل ا بكل ة الرتب ة  اآل ا   ط   أئد  ن طريذ التنس ذ مع إ ارة التعل   مبدينة تبو      طب ذ أ اة الدراسةمت ت قد 
   كانت  طالباهتا الصف الثالث الثانويالثانوية احلكوم ة  اخلاية لط   دارس   من اوأ اة الدراسة  ل   د جامعة تبو   ئ ث مت توزيع

. قم14/2015اووافذ  ه35/1436ملفرتة التطب ذ   آالر أسبو ت من الفص  الدراس، للعام الدراس،
 ليب الدراسة اإلحصائية:أسا

كر نباخ   التكراران  النسب اوئوية    ا  مت استمدام األسال ب اإلئصا  ة التال ة: معام  ألفالتحق ذ أهداف الدراسة  حتل   ب اناهت
ربناما ال تمداممعاجلت ا إئصا   ا باسنق للع نان اوستقلة    - اوتوسطان احلساب ة  االحنرافان اوع ارية   االالتبار التا ، ملق مة

ق.SPSSاإلئصا ، للعلوم االجتما  ة مل
نتائج الدراسة

االالتبار   تصح ح ا   نجتم ع إجابان الع نة إل  ا   كل  من ال    اخللوصتنا   هاا اجلزء من الدراسة النتا ا ال ي مت 
الب انان اوستملصة إئصا  ا  باستمدام الربناما اإلئصا ، معاجلة  تفريغ ا  حتل ل ا  رب اجلدا   اإلئصا  ة للويو  إىل النتا ا الن ا  ة    

أسئلة الدراسة   االتبار يحة فر ض ا   كل   ل  النحو التايل:   ن لإلجابة قSPSSمل للعلوم االجتما  ة
  ؟"الرياض،مستوى متكن طلبة الصف الثالث الثانوي للتفكري االستداليل   الاي نصه: "ما لدراسةاألول لسؤال اللإلجابة عن 

ال يرق  إىل اوستوى اوقبو  تربوي ا".  الثانوي للتفكري االستداليل الرياض، لبة الصف الثالثطمتكُّن  مستوى "  االتبار يحة فرض ا األ  :
لك  للع نة قنملاحلد األ ىن وستوى التمكُّ    اوتوسطان اوئوية   متوسطان التمكُّن  االحنرافان اوع ارية  ئسا  اوتوسطان احلساب ة مت

 كل .نتا ا ق يوضح 4 اجلد   مل   منط ه االستقرا ،  االستنباط، الرياض، االستداليل تفكريمن ال
 ستداللي الرياضية للتفكير االنالعي تمكُّن(: مستوى 4جدول )

متوسط التمكُّن المتوسط المئويالمعياري االنحرافالحسابي المتوسطالتفكير
 6 38.5 1.99 3.08ستقرائيالا
 6 36.5 1.69 2.92ستنباطيالا
 12 37.5 3.68 6.00ستدالليالا

  مستوى متكُّن ا لك   من منط، التفكري االستدال  الرياض، أ  االستدال    رجان الع نة ان  متوسطأق 4يتضح من اجلد   مل
ق  أي ما متوسطه اوئوي ٪37.5  ٪36.5  ٪38.5ق  أي ما متوسطاته اوئوية مل6.00  2.92  3.08الرياض، كك   ل  الرتت ب مل

ق   بالتايل ييعد مستوى متكُّن طلبة الصف 12  6  6ملق   هاه اوتوسطان احلساب ة  أق  من احلد األ ىن وتوسطان التمكُّن ٪37.5مل
 .ق٪75الثالث الثانوي للتفكري االستداليل الرياض،  بنمط ه االستقرا ،  االستنباط، متدن  ا  ال يرق  إىل اوستوى اوقبو  تربوي ا مل

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٨١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصف الثالث الثانوي كُّن طلبة مت  الاي نصه: "ه  توجد فر    الة إئصا   ا   مستوى للدراسه لإلجابة عن السؤال الثانيو 

 ند ا    توجد فر    الة إئصا "   التحقذ من يحة فرض ا الثاين  الاي نصه: " ال للنو  االجتما ،؟ تعزىللتفكري اإلستداليل الرياض، 
الق مة مت استمدام   "للنو  االجتما ، تعزىستداليل الرياض، الثانوي للتفكري االلبة الصف الثالث ط متكُّن  مستوى ق 0.05مستوى مل
 ق.5للع نان اوستقلة   كانت النتا ا كما يوضح ا اجلد   مل التا  ة

االجتماعي حسب النوعالعينة للتفكير االستداللي الرياضي  تمكُّن(:مستوى 5جدول )

 االستقرا ،تفكري مستوى متكُّن الع نة للق   0.05فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى ملجد أنه ال تو ق 5تضح من اجلد   ملي
 مستوى متكن الع نة للتفكري االستداليل الرياض،ق   0.05فر    الة إئصا  ة  ند مستوى مل  ئت  جدن للنو  االجتما ،   تعزى

لصا؛ أفرا  الع نة من الط  .  منطه االستنباط،

الصف الثالث الثانوي لبة ط متكُّن  مستوى  ا  الاي نصه: "ه  توجد فر    الة إئصا    لدراسةالثالث لسؤال اللإلجابة عن و 
 ند مستوى ا توجد فر    الة إئصا     التحقذ من يحة فرض ا الثالث  الاي نصه: "  ؟"التعل  لنو   تعزىستداليل الرياض، للتفكري اال

للع نان التا  ة  الق مة لتعل  "  مت ئسا لنو  ا تعزىستداليل الرياض، الثانوي للتفكري اال لبة الصف الثالثط نمتكُّ   مستوى ق 0.05مل
 ق:6اوستقلة   كانت النتا ا كما يوضح ا اجلد   مل

حسب نوع التعليمستداللي الرياضي العينة للتفكير االتمكُّن ستوى م( 6جدول )

نوع التفكير
لتعليما

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 اتدرج قيمة )ت(
الحرية

مستوى 
الداللة

 2.12 3.56 387حكومي ستقرائياال
7.616660.001  1.59 2.42 281خاص

 1.78 3.23 387حكومي االستنباطي
5.806660.001  1.45 2.48 281خاص

 3.90 6.80 387حكومي ستداللياال
7.496660.001  3.04 4.91 281خاص

  الاصق -ملئكوم، ع نةال بت متوسطان  رجانق 0.05ق  جو  فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى مل6يتضح من اجلد   مل
ئ ث بلغت الق مة التا  ة  لتعل   احلكوم، ع نة باال  لصا؛ أفرا  مستوى متكُّن ا للتفكري االستداليل   منط ه االستقرا ،  االستنباط،

ق   مج ع ا  الة إئصا   ا  ند مستوى 5.80ق   التفكري االستنباط، مل7.61ق   التفكري االستقرا ، مل7.49للتفكري االستداليل كك  مل
التفكري االستداليل الرياض،  بالرغ  من تدين     ل  طلبة التعل   اخلاص طلبة التعل   احلكوم،تفو  ه النت جة توضح  هاق. 0.05مل

 .   مستوى متكُّن ا من التفكري االستداليل الرياض،  منط ه مستوى الع نة كك 
مناقشة نتائج الدراسة

التفكير
النوع 

العدد االجتماعي
المتوسط
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
)ت(

ات درج
الحرية

مستوى الداللة

 2.12 3.09 444طالب ستقرائياال
0.206660.84

 1.71  3.06 224طالبات

 1.78 3.04 444طالب ستنباطي اال
2.566660.01  1.47 2.68 224طالبات

 3.90 6.13 444طالب ستداللياال
2.576660.01  3.18 5.74 224طالبات
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ستقرا ، اال مط هبن الرياض، االستداليلللتفكري  الصف الثالث الثانوي لبةطمتكُّن مستوى هدفت هاه الدراسة إىل تقص،   

تعل  . نو  ال االجتما ،النو  متغريي  مدى تر ر هاا اوستوى باالت فستنباط،     اال
للتفكري االستداليل الرياض، بنمط ه االستقرا ،  االستنباط،    نة الدراسة  قد أسفرن نتا ا الدراسة  ن تد     مستوى متكُّن  

النسبة  ق   هاه٪37.5أي أ  مستوى التمكُّن للع نة سواء للتفكري االستداليل أ  منط ه االستقرا ،  االستنباط،  ميث  ما متوسطه اوئوي مل
ى مستو أسفرن نتا ج ا  ن تدين ق ال ي 2007مل جن .  تتفذ هاه النت جة مع  راسة ق٪75ال ترق  إىل احلد األ ىن وستوى التمكُّن مل

ق أ  تدين 2007التفكري االستداليل لدى الطلبة  ئ ث ائت  هاا النو  من التفكري الرياض، اورتبة األالرية.  قد أشارن ئجازي مل
 دم هت ئة الفرص التعل م ة للمعلمت لك، يقوموا مب ام تعل م ة نابعة من فضوهل  أ  مبن ة  ل   يرجع إيلوتعلمت  موم ا مستوى تفكري ا

  دم   أسئلة يثري هنا برنفس     كال  س طرة اوعل   ل  اووقف التعل م،  ا تما ه  ل   د  حمد   من الط   لتوج ه األسئلة هل 
 إ طاء الوقت الكا  للتفكري   اإلجابان   اال تما   ل  األسئلة ال ي تتطلب م اران التفكري الدن ا. 

مستوى متكُّن الع نة للتفكري االستداليل ق   0.05فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى مل أما ف ما يتعلذ بنت جة  دم  جو 
مستوى متكُّن الع نة للتفكري ق   0.05فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى  مل  جدن  ئت   عزى للنو  االجتما ،االستقرا ، ت

هاه الدراسة   التفكري االستداليل نت جة   فتتفذ لصا؛ الط    كل  عزى للنو  االجتما ، تي   منطه االستنباط،  االستداليل الرياض،
ق   مستوى التفكري 0.01دم  جو  فر    الة إئصا   ا  ند مستوى ملأسفرن نتا ج ا  ن  ق ال ي 2007مل جن مع  راسة االستقرا ، 

االستداليل لدى الع نة تعزى للنو  االجتما ،.  رمبا ييفسر كل    أ  الط    الطالبان خيضعو  إىل الظر ف التعل م ة  الرتبوية 
ضعو  لب ئة تعل م ة متشاهبة   كال  من النائ ة االجتما  ة  االجتما  ة كاهتا  فمن النائ ة التعل م ة  الرتبوية يتلقو  اوقرر نفسه   خي

 تكا  تكو  متشاهبة. 
ق  هو تفو  الط    ل  الطالبان   التفكري االستداليل الرياض، 2007كما ختتلف نت جة هاه الدراسة مع نتا ا  راسة جن  مل

ميلن إىل  وايتإىل العلوم التطب ق ة بشك  أكرب من الطالبان الل إىل أ  غالب ة الط   بشك   ام مي لو  منطه االستنباط،   قد يفسر هاا 
 . العلوم النظرية   تعد الرياض ان من أه  العلوم التطب ق ة ال ي مي   إل  ا الط  

مستوى متكن الع نة للتفكري االستداليل الرياض،  ق   0.05فر   كان  اللة إئصا  ة  ند مستوى مل  ف ما يتعلذ بنت جة  جو 
التعل   احلكوم،. رمبا يعو  هاا التفو  إىل اخلربة لصا؛  الاصق - منط ه االستقرا ،  االستنباط، تيعزى لنو  التعل   ملئكوم، كك 

ا   االلتزام مبتطلبان العمل ة تعم   فذ أنظمة  قوانت أكثر ئزم      مدارس هاا التعل   ال ي معلماته التدريس ة وعلم، التعل   احلكوم،
مما يؤ ي إىل تفو  ط     دم الت ا   مع ئاالن الغ ا   الكثري من السلوك ان ال ي تؤ ر  ل  التحص   الدراس، للطلبة  ةالتعل م 

.التعل   اخلاصزم      زم  هت     ل،  ه طالبات التعل   احلكوم،
 توصيات الدراسة ومقترحاتها
إل  ا الدراسة  انبثقت التوي ان التال ة: اللصت  ضوء النتا ا ال ي 

ضر رة االهتمام بالتدريس من أج  التفكري لتنم ة قدرة الط    الطالبان الفكرية  كل  وواج ة احل اة    اَل متغري. ق1
ا  تعلم ا.ضر رة االهتمام بتنم ة التفكري االستداليل الرياض،  أمناطه من ال   مناها الرياض ان اودرس ة  أسال ب تعل م  ق2
التفكري االستداليل الرياض، لدىك ف ة تنم ة  قد   ران تدريب ة وعلم،  معلمان الرياض ان  مشرف  ا  مشرفاهتا   جما    ق3

.الطلبة
 اوشاركة اإلجياب ة ال ي تنم، استق ل ة اوتعل اآلراءلحوار  النقاش  تبا   ل اال ي تت ح فري   التعلم ة-م ة ة الب ئة التعل ئهت ق4

 ا تما ه  ل  كاته   التعل .
  تنم ة التفكري االستداليل الرياض، لدى الطلبة. تس  توفري األنشطة التعل م ة  اإلمكانان التقن ة  البشرية ال زمة ال ي  ق5

 كما اقرتح البائث   ضوء موضو  الدراسة  أهداف ا  نتا ج ا  إجراء البحوث  الدراسان التال ة:
الرياض،.االستداليل تفكري الصفوف أ  اورائ  التعل   األالرى للمستوى متكُّن طلبة  ق1
.األالرىتعل   المرائ   طلبة اورئلة الثانوية أ لدى    الرياض ان  التحص    االستداليلالتفكري مستوى الع قة بت  ق2
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ان تدريس ة متعد ة   كالتدريب الطلبة  ل  م اران/أمناط التفكري االستداليل الرياض،  ممارست ا من ال   اسرتات ج  ق3

 ل  تصم   مقاي س أ  االتباران تق س هاه او اران/األمناط. معلماهتا تدريب معلم، الرياض ان 
.ط هب /طالباهت  لدى االستداليلالرياض ان   تنم ة التفكري ،/معلمان علماومارسان التدريس ة و تقومي ق4
./لدي نلدي  االستداليل الرياض، أ ناء اخلدمة  ل  تنم ة التفكري    /معلمان الرياض انأ ر برناما تدرييب وعلم، ق5
 أسال ب تنم ت ا لدى االستداليل الرياض،التفكري  /أمناطالرياض ان و اران/معلمان معرفة معلم، رجة امت   أ   ق6

.ط هب /طالبت ن
احللو  هلا.معوقان التفكري االستداليل الرياض، لدى طلبة الصف الثالث الثانوي  سب   ق7
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راجعصادر والممال

:المصادر

  سور الغاش ة 19  18 :سورة وّد ر  اآليتا   46 :سورة سبر  اآلية  8: ورة الر م  اآلية  س11سورة النح   اآلية: القرآ  الكرمي مل
ق.20-17اآليان: 

:المراجع العربية
 .  ّما :  ار اوسرية.تعل   التفكري: النظرية  التطب ذق. 2007أبو جا    يا؛ حممد  نوف   حممد بكر مل

. رسالة قدران التفكري االستداليل لدى الطلبة اوتفوقت  راس  ا  العا يت باورئلة الثانويةق. 1999أبو اجلديا   منري  بد الكرمي حممو  مل
الرتب ة  اجلامعة اإلس م ة  غزة.ماجستري غري منشورة  كل ة 

.194-165ق  181مل 41  قطر  جملة الرتب ةق. تنم ة م اران التفكري العل ا  التفكري اإلبدا ،. 2012مل أبو ج لة  يبح، محدا 
-ة كل ة الرتب ةجملق. التفكري االبتكاري    قته بالتفكري احلدس،  التفكري االستداليل " راسة  امل ة". 2015أبو ناش،  مَن سع د مل

.272-232ق  2ملاجلزء  39جامعة  ت مشس  
. رسييالة  كتييوراه غييري فا ل يية برنيياما مقييرتح   اكتسييا  البن يية الرياضيي ة لييدى طيي   الصييف التاسييع مبحافظيية غييزةق. 2003مل أبييو مشاليية  فيير 

منشورة  جامعة  ت مشس  القاهرة. 
 ر.:  ار الفك ّما . براما الرياض ان اودرس ة تضمت التفكري الرياض،   ق.2008ملمسعد  بد ي  رمضا 

 . الرياض: مكتبة الرشد.2  طتنم ة التفكري من ال   اون ا اودرس،ق. 2007البكر  رش د النوري مل
  ا :  ار الفكر. مّ  .تعل   التفكري مفاه    تطب قانق. 2010مل بدالرمحن  جر ا   فتح،

اوعرفة للموهبت. اوؤمتر العلم، العريب اخلامس لر اية اووهوبت  اوتفوقت  اجمللس العريب  ق. تعل   التفكري ما  راء2007ئجازي  آندي مل
 .143-128يول و   29-28  ر اية اووهوبت  اوبد ت إجنازان  رب ة مشرقةللموهوبت  اوتفوقت: 

شار   االستقصاء القا متت  ل  أسلو  التعل  النشط   نوا ي -زا  -ق. فعال ة اسرتات ج  ي فكر2005محا ة  حممد حممو  مل
 راسان تربوية الرياض ان اودرس ة   تنم ة م اران التفكري الرياض،  االتزا  قلذ الرياض ان لدى ت م ا اورئلة اإل دا ية. 

. 288-231ق  231مل11    جامعة ئلوا  مبصر اجتما  ة
 .  ّما :  ار  ا  .تعل   التفكري   اون ا اودرس،ق. 2005مل ا هاي السر ر  نا ي

ق. القدرة  ل  التفكري االستداليل    قت ا بالتحص   الدراس،   مقرر العلوم لطالبان الصف 2011سل ما   مس حة حممد سع د مل
 .274-251ق  2مل14  ة العلم ةجملة الرتب األ   اإل دا ي مبحافظة الطا ف. 

-جملة كل ة الرتب ةق. مدى إتقا  معلم، الرياض ان بالتعل   اإل دا  احلكوم،  اخلاص ل ستدال  الرياض،. 2009الس د   ا   منصور مل
.292-262ق  69جامعة اونصورة  مصر  مل

. القاهرة:  ار الفكر العريب.5  طالاكاءق. 2000الس د  فؤا  الب  ، مل
  مصر األ ما  الكاملة للمؤمتر اإلقل م، األ   لعل  النفسق. م اران التفكري االستداليل   مرئلة اوراهقة. 2007شليب  أشرف حممد مل

73-111. 
ق. فعال ة اسرتات ج ة التفكري االستقرا ،   تدريس التعم مان اهلندس ة  ل  التحص   اوعر  لط   الصف 2008الش ري  ظافر فرا  مل

.283-24ق  61  مصر  ملجملة كل ة الرتب ة بالزقازيذأل   اوتوسط. ا
ق. أ ر استمدام اسرتات ج ة التعلُّ  البنا ،   تدريس الرياض ان  ل  التحص   الدراس،  التفكري 2006 بد القا ر   بد القا ر حممد مل

  9رية لرتبويان الرياض ان  كل ة الرتب ة جبامعة بن ا    اجلمع ة اوصجملة تربويان الرياض انالناقد لدى ط   اورئلة الثانوية. 
127-215.

ق. فعال ة التدريس  فق ا لنظري ي ب اج ه  ف جوتسك،   حتص   بعض اوفاه   الف زيا  ة  القدرة  ل  2002 بد الكرمي  سحر حممد مل
  اجلمع ة اوصرية الرتب ة العلم ة للجم عرابع: التفكري االستداليل الشكل، لدى طالبان الصف األ   الثانوي. اوؤمتر العلم، ال

.253-203  1مصر  -للرتب ة العلم ة
. القاهرة: مكتبة األجنلو اوصرية.تربويان الرياض انق. 2000يل ا  مسري ملإ     اوف ي  مصطف    ب د   ل  
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االستداليل لدى   نة من ط   اورئلة الثانوية مبدينة فا ل ة برناما مقرتح لتنم ة م اران التفكري ق. 2001العت يب  الالد ناهس مل

 . رسالة ماجستري غري منشورة  كل ة الرتب ة  جامعة اول  سعو   الرياض.الرياض
فا ل ة استمدام طريقة   رة التعلُّ    حتص   الرياض ان  تنم ة م اران التفكري الناقد لدى طالبان الصف ق. 2008العت يب  نوا  سعد مل
 . رسالة ماجستري غري منشورة  كل ة الرتب ة  جامعة أم القرى  مكة اوكرمة. اوتوسط مبدينة مكة اوكرمةالثاين

القدرة  ل  التفكري االستداليل  التفكري االبتكاري  ئ  اوشك ن    قت ا بالتحص   الدراس،   ما ة ق. 2009العت يب  م ا حممد مل
. رسالة  كتوراه غري منشورة  كل ة الرتب ة  جامعة أم  س االبتدا ، مبدينة مكة اوكرمةالعلوم لدى   نة من طالبان الصف السا

 القرى  مكة اوكرمة.
أ ر اسرتات ج ة التدريس التبا يل   تدريس الرياض ان  ل  تنم ة م اران التفكري الناقد  االئتفاظ هبا ق. 2014العسريي  أم  سع د مل

رسالة ماجستري غري منشورة  كل ة الرتب ة  جامعة اول  الالد  أهبا.. لدى طالبان الصف األ   اوتوسط
فا ل ة برناما مقرتح قا    ل  منوك  باير لتعل   م اران التفكري الناقد   تنم ة التفكري الرياض،  التحص   ق. 2009الغامدي  نورة مل

ورة  كل ة الرتب ة  جامعة اول   بدالعزيز  جدة.. رسالة ماجستري غري منشاهلندسة لدى تلم اان الصف السا س االبتدا ،
ق. فعال ة استمدام برناما اإل راء الوس ل،   تنم ة م اران التفكري االستداليل  التحص   الدراس، لدى ت م ا 2005قرين  زب دة حممد مل

-قان الرتب ة العلم ة   الوطن العريبمعو اورئلة االبتدا  ة من مضطريب االنتباه ك ي النشاط الزا د. اوؤمتر العلم، التاسع: 
 .278-229  1مصر  -اجلمع ة اوصرية للرتب ة العلم ة التشم ص  احللو  

. رسالة ماجستري غري مستوى التفكري الرياض،    قته ببعض الاكا ان لدى طلبة الصف احلا ي  شر بغزةق. 2007جن   هاين فتح، مل
   غزة.مشورة  كل ة الرتب ة  اجلامعة اإلس م ة

.  ّما :  ار يفاء.تنم ة م اران التفكري اإلبدا ، الناقدق. 2008جم د  سوسن شاكر مل
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