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  إىل أستاذيت املشرفة و زمالئي يف الدراسة و اإلداريني يف قسم علم النفس حتية خاصة

  أهدي هذا العمل املتواضع راجية من املوىل عز و جل أن جيد القبول و النجاح
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  : الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسالیب التدریس و عالقتها بصعوبة التفكیر االستداللي لدى 

، باستخدام المنهج الوصفي و اعتمدت )2020- 2019(للسنة  طالب و طالبة جامعیین) 65(عینة من 

الذي و اختبار التفكیر االستداللي بة و الذي تم بناؤه من طرف الطالالطالبة على مقیاس أسالیب التدریس 

و بعد التحقق من الخصائص ) 2008(للباحث محسن علي محمد تمیمي أخذ من أطروحة دكتوراه 

السیكومتریة المتمثلة في الصدق و الثبات و علیه تمت معالجة البیانات المتحصل علیها باالعتماد على 

  .ذه الدراسة إلى النتائج التالیة، و بعد تحلیل النتائج توصلت هSPSS 20برنامج 

توجد عالقة ارتباطیة بین أسالیب التدریس التي یستخدمها األستاذ و صعوبة في التفكیر  -1

 .االستداللي لدى الطالب الجامعي

 .أسلوب الخبیر لیس هو األكثر استخداما بین األساتذة في الجامعة -2

 .االستداللي تعزي إلى متغیر الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائیة في صعوبة التفكیر  -3

  .توجد فروق ذات داللة إحصائیة في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر التخصص -4

  : تاحیةالكلمات المف

  أسالیب التدریس، التفكیر االستداللي، الطلبة الجامعیین  
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Summary: 

This study aimed to reveal the teaching methods and their relationship to the 

difficulty of inferential thinking among a sample of (65) male and female 

university students for the year (2019-2020), using the descriptive curriculum. 

The inference that was taken from the doctoral thesis of the researcher Mohsen 

Ali Muhammad Tamimi (2008), and after verifying the psychometric properties 

of validity and stability, and accordingly, the data obtained were processed 

depending on the SPSS 20 program, and after analyzing the results, this study 

reached the following results. 

1- There is a correlation between the teaching methods used by the professor 

and the difficulty in inferential thinking among the university student. 

2- The expert’s style is not the most widely used among professors at the 

university. 

3- There are statistically in the difficulty of inferential thinking due to the 

gender variable. 

4- There are statistically significant differences in the difficulty of inferential 

thinking due to the specialization variable. 
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  مقدمة

أهمیة كبیرة من جمیع تعتبر مهنة التدریس حجر األساس في بناء و تطور الدول بحیث تولي 

جوانبها و ذلك لتحقیق األهداف التربویة، إذ تعتبر عملیة تعاون ما بین األستاذ و الطالب و ذلك لتعدیل 

عملیة التعلم و طرق التفكیر، و هي بحاجة إلى مهارات فردیة، فطریة و األستاذ هو الشخص الذي یقوم 

مة و الخاصة و أشكال التفكیر المختلفة و بها و التي بواسطتها یوصل مجموعة من المعارف العا

هارات المهارات المتنوعة باإلضافة إلى القیم و المعاییر و ذلك من خالل االعتداء على الواقع و بعض الم

  ).02، ص2019بوغالیة، (األدائیة التطبیقیة األخرى 

و مخططات التدریس عملیة نقل المعلومات و توصیلها كما أنه عبارة عن نشاطات و إجراءات 

تهدف إلى تحقیق مخرجات أو نتائج تعلیمیة مرغوبة، و هذا یعني أنه ال یقتصر دور األستاذ على إلقاء 

المعلومات بل علیه اإلشراف و التوجیه و المساعدة، و ذلك بإتباع مسار منظم معتمدًا فیه على مهارة 

الطالب إعدادًا جیدًا و معرفة كل الظروف التخطیط و التنفیذ و التقویم مع مراعاة الفروق الفردیة و إعداد 

و اإلمكانیات التي تتوافق مع المواقف التعلیمیة و أخذ كافة اإلجراءات في سبیل مساعدته لتحقیق أهدافه 

و ذلك باستخدام مجموعة من الضوابط و القواعد و األسالیب، إذ تعتبر هذه األخیرة بأنها تلك الكیفیات 

اء قیامه بالعملیة التربویة و هي أیضا كل ما یتبعه في توظیف طرائق التدریس التي یتناولها األستاذ أثن

  .بفاعلیة و التي تمیزه عن غیره من األساتذة

أسالیب التدریس هي العالقة بین قیادة األستاذ و أداء الطالب و مادة الدرس و الوسائل التعلیمیة 

الخبرات التربویة التي ترتبط أساسًا بخصائص المرتبطة به، و هي الكیفیة التي تنظم فیها المعارف و 

شخصیة األستاذ و باالستخدام األنسب لها، و كیفیة تنویعها و التي من خاللها تتیح فرصة للطالب في 
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إثارة حماسهم الفكري و القدرة على التفكیر و تنمیة بعض المهارات و خاصة مهارة التفكیر االستداللي 

  .ج و التعمیم و التنبؤ و حل المشكالت و كیفیة اتخاذ القراربحیث یصبح قادرا على االستنتا

من بین مهارات التفكیر نجد أن مهارة االستدالل أرقى أنواع التفكیر التي تتضمن وضع المعلومات 

  .و تنظیمها بطریقة منتظمة

الحجج  و التفكیر المستند إلى قواعد معینة منها تقدیم األدلة و یوصف التفكیر االستداللي بالتعقل

  ).111، ص2017كامل موسى عبد الهادي، (و البراهین 

الواقع أن التفكیر االستداللي یحدث إذا كان موضوع التفكیر من األمور الفرضیة غیر الواقعیة على 

المستوى النظري إلنتاج معلومات منطقیة من معلومات سبق إعطائها، و من ثم فهو تفكیر مجرد یعني 

لعالقات للوصول إلى تنظیمات أخرى أشیاء موجودة محسوسة و استخدام هذه ااستخالص عالقات من 

  ).109نفس المرجع، ص(

إن من المنطق العلمي یتطلب على األساتذة االهتمام بقدرات الطالب و استخدام أسالیب تدریسیة 

یل و التحلیل تساعده على ممارسة مختلف العملیات العقلیة كاالستقراء و االستنباط و االستنتاج و التخ

  .في المواقف التدریسیة حتى یتسنى لهم التمكن من تنمیة مهارات التفكیر االستداللي لدى الطالب

و في هذا الصدد جاءت هذه الدراسة لمعرفة ما إن أسالیب التدریس لها عالقة في صعوبة التفكیر 

لتحقیق هذه الدراسة تم تقسیم االستداللي لدى الطلبة الجامعیین و الكشف عن أي األسالیب استخدامًا و 

  : فصول الدراسة على النحو التالي و ذلك لما رأته الطالبة یخدم مسار الدراسة

و یعتبر مدخل الدراسة و فیه قامت الطالبة بتقدیم الدراسة من خالل تحدید دواعي : الفصل األول

و الفرضیات و بعدها تم تقدیم اختیار الموضوع و أهمیته و أهداف الدراسة، كما قامت بتحدید اإلشكالیة 

  .التعاریف و الدراسات السابقة
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غة و مفهوم التدریس لكان بعنوان أسالیب التدریس حیث تناولت فیه الطالبة : الفصل الثاني

اصطالحا، مهاراته و ثم تخصیص جزء كبیر من الفصل یتحدث عن أسالیب التدریس و الفرق بینها و 

دم تجاهل أهدافها و عوامل اختیارها و أنواعها و أهمیتها و التطرق أیضا اإلستراتیجیة و عبین الطریقة و 

ذكر أنواعها و أمیتها إلى الوسیلة التعلیمیة التي تعد جزء هام في عملیة التدریس و ذلك خالل تعریفها و 

  .في التدریس

لة كان بعنوان التفكیر االستداللي و قد خصصت الطالبة لكل ما رأته ذو ص :الفصل الثالث

تعریف االستدالل و التفكیر و علیه جاء تعریف التفكیر : بالتفكیر االستداللي و فیه اعتمدت على

االستداللي و بعدها ذكر أنماط و عناصره و النظریات المفسرة له، و إدراج العالقة بینه و بین األنماط 

  .نمیتهالتفكیریة األخرى، أهمیته و في األخیر معرفة األسالیب التي تساعد على ت

مل اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة و المتمثلة في الدراسة االستطالعیة و یشو : الفصل الرابع

تقدیم أیضا مواصفات عینة الدراسة و ذلك بغرض تحدید أدوات أهدافها، حدودها الزمانیة و المكانیة و تم 

مقیاس أسالیب التدریس و اختبار (القیاس و لهذا تم وصف أدوات القیاس المستعملة في جمیع المعلومات 

ثم التطرق  د تم التأكد من خصائصها السیكومتریة المتمثلة في الصدق و الثبات،و لق) التفكیر االستداللي

األساسیة بعد تحدید منهج الدراسة و الحدود الزمانیة و المكانیة باإلضافة إلى مجتمع الدراسة  إلى الدراسة

و خصائص العینة، و ثم التذكیر بأدوات القیاس و شرح طرق إجراء الدراسة  األساسیة و عرض 

  .األسالیب اإلحصائیة المستعملة لمعالجة البیانات

علیه الطالبة لعرض نتائج الدراسة و مناقشة و هو الفصل الذي اعتمدت : الفصل الخامس

فرضیات الدراسة و ذلك باالعتماد على الدراسات السابقة و الخلفیة النظریة و االنتهاء باستنتاج عام 

  .للدراسة

  .و في األخیر اقترحت الطالبة مجموعة من االقتراحات خاصة بالمعنیین
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 :إشكالیة الدراسة -1

إن مهنة التعلیم مهنة تحتاج إلى درایة مبنیة على الفطرة والتدریب وأصعب ما فیها هي المواجهة ،  

الصف لیس باألمر السهل ویجب التذكیر هنا أن اختیار األسلوب فمواجهة األستاذ للتالمیذ داخل غرفه 

طتهم والتدریس المناسب تقع عاتق األساتذة فهم الذین یحددون األسلوب الذي یدرسون مادتهم بواس

  .)25، ص2013 ،مرعي والحیلةال(

وتعلم، ومن المسلم به أن التدریس مهنه تحتاج إلى ما تحتاج إلیه المهن األخرى من استعداد 

وتتضمن برامج إعداد األساتذة مسافات مختلفة في الثقافة العامة والثقافة الشخصیة والثقافة المسلكیة التي 

، 2008 ،نمر دعمس(تتعلق بتوصیل المادة والتعامل مع التالمیذ والتصرف في المواقف المختلفة

  ).67ص

یه القدرة على التعلم لدى التالمیذ إن تنظیم الموقف التعلیمي یتطلب أسالیب تدریسیة تؤدي إلى تنم

ولتنمیه شخصیتهم، وال یتم ذلك إال إذا حدث تواصل بین األساتذة والتالمیذ من المسلم انه ال یوجد أسلوب 

  ).504، ص2004 ،حماد( طریقه واحده في التعلیم  واحد آو

انه ال یوجد أسلوب  هناك أنماط وأسالیب تدریسیة مختلفة ومتباینة في مراحل التعلیم المختلفة كما

 أوتدریسي واحد أفضل یصلح لكل المواقف التعلیمیة فجودت األسلوب تتحد لماذا توافقه مع الهدف 

األهداف التعلیمیة المرسومة مع مراعاة استعدادات التالمیذ ومستویاتهم وأثاره اهتماماتهم بمادة التعلم وهذا 

الشائعة التي  التدریس لتعرف على أسالیبحیث هدفت إلى ا) 2004(ما أكدته دراسة شریف حماده

، 2004 حماد،(العلیا و مبررات استخدامها  یستخدمها معلمو التربیة اإلسالمیة في المرحلة األساسیة

 .)505ص
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مثل أسالیب التدریس واألنشطة عنصر رئیسیا هاما من عناصر المنهاج لها مضمونه ولها خطه وت

وهي بحاجه الى تقویم معرفه ومدى نجاحها في تحقیق الهدف المراد تسییر علیها ولها هذا تسعى لتحقیقه 

  ).21، ص2013 ،المرعي و الحیلة(   بلوغه

معرفة األساتذة الواسعة بأسالیب التدریس واستراتیجیات التعلیم المتنوعة وقدرته على استخدامها 

عملیة شائعة وممتعة  تساعده بال شك على معرفة الظروف التدریسیة المناسبة لتطبیقها بحیث تصبح

للتالمیذ ومناسبة لقدرتهم ووثیقة الصلة بحیاتهم الیومیة ومیولهم ورغباتهم وتطلعاتهم المستقبلیة وعلیه جاء 

التي هدفت إلى تقویم محتوى البرامج التدریسیة وطرق التدریس ) 1999(هورناك  فیلیب و دراسة

  .)22، صالمرجع السابق( المستخدمة لتدریس هذه البرامج

یتوجب أن تكون أسالیب التدریس مرنة وقابلة للتكییف مع ظروف المدرسة وٕامكانیاتها المادیة  

  ).36، صالمرجع السابق(المتاحة 

إذ نرى الیوم كثیر من تطورات العلمیة الهائلة والتقنیة المتاحة في شتى مجاالت الحیاة اإلنسانیة 

كیر والقدرة على بعض المهارات األساسیة في التف  سباهممما یتطلب كتاب التلمیذ ألقدره على المواجهة واك

  .)447، ص2017، محمد عبید( اتخاذ القرارات

من العوامل المؤثر في العملیة التعلیمیة   قد نبغ اهتمام الباحثین بمفهوم التفكیر من خالل انه بعد

التدریس المناسب لتعلیمهم وتحدید الوسائل  أسلوبتحدید  تساعدنا في  نظرا الن معرفتنا للتفكیر التلمیذ

 ).11، ص2006 ،الطیب( المالئمة لذلك

إن أسلوب الفرد في التفكیر واستیعابه للمواد الدراسیة بعد أحد العوامل التي تؤدي إلى التفوق 

الدراسي، لذلك یحتاج الكثیر من التالمیذ اكتساب استراتیجیات المختلفة في التفكیر والتي تعطیهم القدرات 
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، المرجع السابق(یار انسبها لهم فهما جیدا واختالتعامل مع المعلومات والمواد الدراسیة المختلفة وفهمها 

  ).19ص

إلى تنمیه التفكیر بأنماطه المختلفة وبعد التفكیر االستداللي نمط من أنماط  ةلحدیثااتجهت التربیة 

التفكیر المهمة التي تسعى المؤسسات التربویة لتطویره وتدعیمه لصد جعله عادة وذلك ألنه النمط الذي 

، 2015ولي وآخرون، (  حلول منطقیة المعلومات بهدف الوصول إلىمن   یتطلب استعمال مقادیر كبیرة

  ).12ص

هذا إلى جانب أن التفكیر له أهمیه كبیرة في مساعده التلمیذ على التكیف مع عالمه الخارجي ،ألنه 

  ).19، ص2006، الطیب( احد الوسائل التي یستخدمها لتحقیق وتحسین ذاته 

التفكیر الذي یتضمن في جوهر اكتشاف العالقات التي ترتبط یعتبر التفكیر االستداللي احد أنواع 

بین المعلومات فهو یربط األسباب بالنتائج كما یقتضي من الفرد استخدام العملیات العقلیة العلیا كالتخیل 

التي هدفت إلى التعرف )rubery  )1970والفهم والتمییز والتحلیل والنقد واالستنتاج وعلیه جاء الدراسة

، حمد السید وآخرونأ(في الصفوف الدراسیة  التفكیر االستداللي لتقییم الطلبة النمو الحاصل فيعلى 

 ).462، ص2016

صنف التفكیر االستداللي ضمن أسالیب التفكیر التي تعتمد على األسلوب العلمي والذي یعتمد 

 48، ص2006 الطیب،(  أیضا على الموضوعیة في مواجهة المشكالت وتفسیر الظواهر واألحداث

  ).بتصرف

یعد االستدالل نشاط فكریا یهدف إلى اتخاذ القرار وحل مشكلة حل ذهنیا عن طریق الرموز والخبرة 

السابقة وهدف الوصول إلى نتیجة لم تكن معلومة من مقدمات معلومة وهذا ما یمیز االستدالل عن غیره 

  .)11، ص2012 ،الحاجزین( التفكیر من أنواع
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   :المنطلق فان الدراسة الحالیة تحاول اإلجابة على اإلشكالیة المحوریة في ما یلي واعتبارا من هذا 

األستاذ وصعوبة في التفكیر االستداللي  هاي یستخدمتال أسالیب التدریسهل توجد عالقة بین نوع 

  لدى الطالب الجامعي؟

  :التالیة   ومنه تفرعت التساؤالت

  استخداما ما بین األساتذة؟ما هي األسالیب التدریسیة األكثر  -1

  ي مهارة التفكیر االستداللي؟نمألسلوب التدریسي المناسب الذي یما هو ا -2

  إلى الجنس ؟  هل توجد فروق في مهارات التفكیر االستداللي تعزى -3

  هل یختلف التفكیر االستداللي باختالف أسالیب التدریس ؟ -4

 فرضیات الدراسة -2

  :الفرضیة العامة  -أ 

  .لدى الطالب الجامعي بین أسالیب التدریس وصعوبة في التفكیر االستداللي ارتباطیهتوجد عالقة 

  :الفرضیات الفرعیة    -ب 

  .األسلوب الخبیر هو األكثر استخدامًا ما بین األساتذة في الجامعة -1

  .عيتوجد فروق في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر الجنس لدى الطالب الجام -2

  .توجد فورق في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر التخصص لدى الطالب الجامعي -3

  : دواعي الدراسة  -3

  :أسباب ودواعي الدراسة هي 

 اهتمام شخصي بموضوع أسالیب التدریس الشائعة واألكثر استخداما لدى األساتذة  
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  تعلیلها وتفسیرها إال من خالل ما یتوصل توضیح بعض التساؤالت واالستفسارات التي ال یمكن

 .إلیه الباحث من خالل الدراسة المیدانیة 

  التدریس وطرائق التدریس أسالیبعدم وعي األساتذة بالفرق بمصطلح 

  التدریس والتفكیر االستداللي أسالیبقله الدراسات التي تناولت  

  للكم المعرفي متواضعة ةعلمی ةعملی ةخبر  الدراسةهذه   تضیف أنیمكن   

  :  الدراسة أهمیه -4

  :أهمیة  الحالیة للدراسة

  على ارض الواقع النظریةتمكن الباحث من تطبیق بعض المعارف والمعلومات  

 التدریس أسالیب ةالضوء على واقع ممارس تسلیط   

  للتفكیر االستداللي لبعض الدراسات  أوالتدریس  ألسالیبسابقة  كدراسة الحالیة الدراسةاعتبار

  .المستقبلیة 

  التدریسیة األسالیبالممیز بین  األسلوب ةلمعرف إلىنتائج تؤدي  إلىالوصول 

تتضح األهمیة العلمیة للدراسة في توجیه النظر إلى متغیر الدراسة و معرفة أسالیب التدریس 

لها عالقة بصعوبة التفكیر أما في ما یخص  الشائعة و األكثر استخداما عند األساتذة الجامعیین التي

األهمیة التطبیقیة هي إلى أي حد یمكن االستفادة من النتائج المتحصل علیها من استجابات العینة على 

  .مقیاس الدراسة

  :  الدراسة أهداف -5

   : إلى الدراسةتهدف 

 التدریسفي مجال  األساتذة ةالتدریس وخبر  أسالیببین  العالقة إیجاد  
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 التفكیر االستداللي صعوبةفي  أو ةالتدریس في تنمی أسالیب ةالتعرف على فاعلی  

   التفكیر االستداللي مهارةمعرف الفروق بین الجنسین في  

  بالتفكیر االستداللي عالقةالتدریس له  أسالیبتحدید نوع مناسب من .  

  :لمصطلحات الدراسة  اإلجرائیةالتعاریف  -6

هي عبارة عن تطبیقات وٕاجراءات خاصة بمواد دراسیة معینة وفي  :أسالیب التدریس  1- 6

 مستویات معینة تظهر في شكل خطوات تنظم بطریقة تساعد على التعلم وذلك مع مراعاة الفروق الفردیة

و علیه تعرف إجرائیا بأنه الدرجة التي یتحصل علیها الطالب من خالل مقیاس أسالیب التدریس و التي 

  .فقرة تقیس أسالیب التدریس المستخدمة لدى األساتذة الجامعیین) 20إلى  1 من(تكمن فقراته 

هو نوع من أنواع التفكیر وهو نشاط عقلي موجه یعتمد على الخبرة  : التفكیر االستداللي 2- 6

السابقة في عملیه اتخاذ القرار وحل المشكلة ما بهدف الوصول إلى نتیجة ومعلومات لم تكن معلومة 

، و علیه یعرف إجرائیا بأنه مسبقا كما انه یعتمد على مجموعه من المهارات كاالستنتاج والتعمیم والتنبؤ

فقرة و لكل  30لتي یتحصل علیها الطالب من خالل اختبار التفكیر االستداللي و المتمثل في الدرجة ا

  .فقرة بدائل و الذي یقیس قدرة الطالب على التفكیر االستداللي

و هو عدم القدرة على استخدام نوم من مهارات التفكیر : صعوبة التفكیر االستداللي 3- 6

  .ؤ و اتخاذ القرار رغم وجود خبرة سابقةاالستداللي و عدم القدرة على التنب

هم كل طلبة الحائزین على شهادة البكالوریا و قد التحقوا بالحرم الجامعي : الطلبة الجامعیین 4- 6

  .بمختلف الشعب و التخصصات و مختلف األعمار من لیسانس إلى ماستر
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 :الدراسات السابقة  -7

البحوث العلمیة أن یستعین الباحث بمجموعها من البحوث والدراسات  ةالبد ألي بحث في سلسل 

التي تناولت نفس الظاهرة التي اختارها الباحث أو تحمل احد متغیرات الظاهرة المدروسة وذلك باالستعانة 

  .باألطروحات والرسائل الجامعیة

هدفت  Ruberg   1970 و من الدراسات التي تناولت متغیر التفكیر االستداللي جاءت دراسة 

في الصفوف الدراسیة  الطلبةالدراسة إلى التعرف على النمو الحاصل في التفكیر االستداللي لتقدیم هذه 

فیه اختبار استخدم  ة،طالبا وطالب 228العینة من  تكونت ،ةأجریه الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكی

نه أتوصل إلى  ،تحلیل التباین كوسیلة إحصائیة ملاستعللتفكیر االستداللي أعد من طرف الباحث، و 

المرحلة العاشرة والمرحلة الثامنة في االختبار  لبةبین ط 0.01 عند مستوى إحصائیا ةق دالو توجد فر 

  ).457، ص2017محمد عبید، (والتفكیر االستداللي 

حث عن هدفت هذه الدراسة إلى الب) 2001(و علیه جاءت دراسة خالد بن تاهس محمد العتیبي 

فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مهارة التفكیر االستداللي لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة، تكونت العینة 

ة التفكیر االستداللي بمقیاس من إعداد الباحث و مقیاس آخر من إعداد طالبًا ثم قیاس مهار  24من 

یكوكسون و قد أظهرت نتائج هذه المفتي، اعتمدت على أسالیب إحصائیة منها مان و یتني و اختبار ل

األسالیب على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة في مهارات التفكیر االستداللي 

  ).02، ص2001العتیبي، (

معرفه النمو في االستدالل االستقرائي  إلىهدفت  )kokis  )2002دراسةو من ثم جاءت 

طالب تمثل  108على عینة من والسادس والثامن  الخامسةالصفوف  ةواالستدالل االستنباطي عن طلب

 ،لالستدالل االستقرائي jocolrs and portemza (1991) وقد تم استخدام مقیاس ، الصفوف الثالث
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ظهرت نتائج هذه الدراسات أوقد   ،لالستدالل االستنباطي  morkorts and mantel 1989واستخدام مقیاس

  .)43ص ،42ص، 2002 ،نابل(التقدم في العمر   تنمو مع إلى أن العملیات االستداللیة

الشائعة التي یستخدمها  اإلسالمیةأسالیب تدریس التربیة " بعنوان )2004(د شریف حماأما دراسة 

و معلم  66من  ةمكون ةلتحقیق الهدف طبق الباحث استبیانین على عین و، "معلمو التربیة اإلسالمیة

ن أ و تشیر إلى أن أكثر األسالیب شیوعا أسلوب اإلقناع والحوار والمناقشةنتائج ال أهمكانت  و معلمة، 

المعلم  ةإلى كثرة أعداد الطلبة وعدم معرفرجع یألسالیب التدریس ا لهذه مبررات استخدام المعلمین

  .)504، ص2004حماد، ( ألسالیب األخرىل

أسالیب التدریس التي و التي سعت إلى معرفة ) Razak, Ahmad & Shah )2007أما دراسة 

طالب و طالبة  175یفضلها طالب الجامعة و التي یدركونها ألساتذتهم، و تكونت عینة الدراسة من 

طبق علیهم مقیاس أسالیب التدریس حیث جاء ترتیب أسالیب التدریس ترتیبا تنازلیا في ضوء قیمة 

و الطالبات في أسالیب التدریس  المتوسط كما ال یوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات الطلبة

، 2014السید إسماعیل، (المفصلة و ال توجد فروق دال بینهما في أسالیب التدریس المدركة ألساتذتهم 

  ).12ص

و التي كانت تحاول الوصول إلى أسالیب التدریس ) 2014(أما دراسة إبراهیم السید إسماعیل 

الجتماعیة لدى طالب كلیة التربیة و لتحقیق الهدف حدد المفصلة و عالقتها بأسالیب التعلم و األسالیب ا

طالب و طالبة بجمیع التخصصات، طبق علیهم مقیاس أسالیب التدریس من إعداد جراشا و  289

رتیشمان و مقیاس فیلدر و سولومان خاص بأسالیب التعلم أما مقیاس میریل و رید لقیاس األسالیب 

لعینتین مستقلتین و معامل ) ت(یب اإلحصائیة منها اختبار االجتماعیة و ذلك باستخدام بعض األسال
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االرتباط برسون و قد توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تفضیل أسلوب 

  ).2، ص2014السید إسماعیل، (التدریس تعزي إلى متغیر الجنس 

التعلیم المدمج في تنمیة و التي كانت بعنوان توظیف ) 2015(دراسة رائد حسن محمد مطیر 

طالب و  67من  التفكیر االستداللي لدى طالب الصف الحادي عشر، كانت هذه الدراسة على عینة

طالبة اتبع المنهج التجریبي و استخدم الباحث في اختبار لقیاس مهارة التفكیر االستداللي من إعداده، 

مطیر، (ي تنمیة التفكیر االستداللي ف) 0.05(توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا عند 

  ).24، ص2015

بعنوان مهارات التفكیر االستداللي ومدى التي كانت  )2016(عبد الجواد محمد ةدراسة نادیكذلك 

في الصف الثاني ثانوي،  ةطلبعدد من المن  ةعینالتكونت  حیثتوافرها لدى طالب الصف الثاني ثانوي، 

أسفرت نتائج البحث عن تدني مهارات التفكیر  التفكیر االستداللي، وقامت الباحثة بإعداد اختبار حیث 

  ).459، ص2016عبد الجواد محمد، (العینة االستداللي لدى 

  :التعلیق عن الدراسات

و التعرف على أهدافها و التأكد من نتائجها نجد أن بعض من خالل استعراض الدراسات السابقة 

س و معظمها كانت تحاول البحث عن األسالیب الشائعة داخل الدراسات خصصت لمعرفة أسالیب التدری

أما فیما یخص التفكیر االستداللي فقد خصصت له بحوث و دراسات كانت معظمها عن غرفة الصف 

برامج للتنمیة، أما بالنسبة الختبار أدوات القیاس فأغلبها كانت من إعداد الباحثین، أما العینة فكانت إما 

الب و كل باحث و العدد الذي رآه مناسب و یخدم موضوعه لكن إلى حد ما كانت معلمین، تالمیذ أو ط

دراسة العینة قلیلة من حیث العدد، أما فیما یخص النتائج المتحصل علیها فكانت تتوافق مع الفرضیات 

  .المطروحة لكل باحث
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شامله  تعطیه لمحه  إن الدراسات السابقة تساعد الباحث في كیفیه ضبط متغیرات موضوعه ،

وواضحة عن الظاهرة المدروسة باإلضافة إلى انه أصبحت الدراسات السابقة كمرجع وخاصة رسائل 

  .الدكتورة والماجستیر وهذا ما یستدعي تفادي التكرار وٕاعادة الصیاغة 

یساعده إلى حد ما إلى التواصل لتكوین صوره عن كیفیه   إن اعتماد الباحث على الدراسات السابقة

  .شكالیة وفرضیاته وأنواع األسالیب اإلحصائیة المستخدمة وضبط مصطلحات بحثه صیاغته اإل
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 :تمهید 

إن التدریس هو كل الظروف و اإلمكانیات التي یوفرها األستاذ في مواقف تعلیمیة تعلمیة 

مختلفة ففي هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم التدریس، قواعده و مهاراته، عناصره، الوسائل 

  .نقوم بتحدید أسالیب التدریس الهامة في عملیة التدریس التعلیمیة ثم

إن التطرق إلى أسالیب التدریس هو ناتج عن السؤال الذي سیواجهه كل أستاذ أثناء التخطیط 

لدراسة و لبلوغ هدفه، بمعنى آخر هو األسلوب المناسب و الفعال الذي یجب إتباعه لبلوغ األهداف 

 .الفصل إلى تحدید أنواع و مختلف األسالیب التدریسیةالتدریسیة، لذا سنتطرق في هذا 

  : تعریف التدریس

التدریس من درس، و یقال درس الشيء یدرسه دراسًا و دراسة كأنه عائده حتى انقاد : لغة

ذاكرتهم و منه درست و یقال : لحفظه، و قیل درست أي قرأت كتب أهل الكتاب، و دارستهم

  .لكثرة الكتابة حتى حفظته دللته: درست الصورة أو الكتاب أي

كافة الظروف و اإلمكانیات التي یوفرها األستاذ في موقف : "یشیر عطیة بأنه :اصطالحا

تعلیمي معین و جمیع اإلجراءات التي یتخذها من أجل مساعدة التالمیذ على تحقیق األهداف 

  ).2341، ص2016المعموري، " (المحددة لذلك الموقف

  (Teaching) :مفهوم التدریس    /1

أحد أشكاله و أهمها و ال یكون إال إذا خطط له بطریقة  أوالجانب التطبیقي للتعلیم ،  

التعلم وتسهیل مهمة تحقیقه ، ویتضمن سلوك  إثارةالتدریس نشاط تواصلي یهدف إلى منظمة و 
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التواصلیة والقرارات التي تم استغاللها وتوظیفها بكیفیة مقصودة من  األفعالالتدریس مجموعة من 

  )13ص  ،2013 ،مرعي( . موقف تعلیمي تربوي أداءالمدرس الذي یعمل باعتباره وسیطا في 

التدریس مجموعة من المسلمات أو االفتراضات بعضها یصف طبیعة المادة التي سیقوم 

  )02، ص2017مرابط، . (علمها و تعلیمهابتدریسها و البعض اآلخر یتصل یعملیتي ت

  :القواعد العام التي یجب أن یراعیها االساتذ عند التدریس / 2

  أن تكون الطرق التي یختارها مالئمة للمستویات العقلیة للتلمیذ .1

  أن التعلم یكون أبعد اثرا أعمق اذا تواصل التلمیذ الیه بنفسه .2

  التعلیمیة المختلفةأن یوزع دوره وادوار التالمیذ في المواقف  .3

  االستعانة بالوسائل التعلیمیة المناسبة-4 .4

  استعمال اسالیب متنوعة .5

 .تقدیم تغذیة رجعیة إیجابیة وبطریقة مناسبة .6

 دعمس،( . امتالك القدرة على التعلیم من أجل التغییر ولیس من أجل حشو الدماغ .7

  )68- 67ص، 2008

النشاطات التواصلیة التي قوم بها األستاذ إذن نستنتج أن التدریس مجموعة من األفكار و 

وفق خطط و معاییر سبق تنظیمها لتسهیل مهمته و تحقیقها مستعینا لذلك وسائل تعلیمة منظمة 

  .مع مختلف المواقف التعلیمیة و التي من خالل تحدد مجموعة من األسالیب التدریسیة
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  :مهارات التدریس / 3

مراحل عملیة  بإحدىثالث مجموعات یختص كل من منها  إلىمهارات التدریس  تقسم

  :التدریس الثالث 

  :مهارات التخطیط 1- 3

، تحدید إجراءات األهداف صیاغةتحلیل المحتوى، تحلیل الخصائص للتالمیذ ، اختیار 

  ) 70ص، 2008،دعمس( .واستراتیجیات التعلیم واستخدام استراتیجیات التقویم الحدیثة وأدواتها

ذهني للدرس تهدف الى تحدید األهداف واختیار أفضل السبل لتحقیقها وهي وهي نشاط 

مرحلة خالیة من التفاعل هي نشاط منطقي مقصود یبدو فیه الموقف التدریسي على أنه موقف 

 )252، ص2011فیاض الخزاعلة، . (سهل ومنسجم

  :مهارات التنفیذ   2- 3

 سریعةولذلك فهي مرحلة تفاعل حي ، وهي مرحلة   للتلمیذ األستاذبمواجهة  تبدأفهي 

  )252ص، 2011 ،فیاض الخزاعلة(  .بإحداثها ومكانها 

، و مهارة األسئلة، مهارة الشرح وطرح األولاللقاء  إدارة مهارة، منها مهارة تهیئة غرفة الصف

، 2008 ،دعمس( .استخدام الوسائل التعلیمیة مهارة استشارة بالغیة ومهارات تلخیص الدرس

  .)71ص
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  :مهاره التقویم   3- 3

االختبارات وتصحیحها بل  إعداد و الشفهیةلم یعد التقویم مقصورا على إعداد أسئلة التقویم 

للتالمیذ بشتى جوانبها والتي تعتمد على التقویم الواقعي والذي  الشخصیةتتعداه لقیاس مقومات 

  :یهدف الى 

  الحقیقیة الحیاتیةتطویر المهارات . 

 تنمیه المهارات العقلیة  

 72، ص2008دعمس، . (على التقویم الذاتي  درة التلمیذتعزیز ق.( 

 :مهارات التهیئة للدرس /4

  مهارات التهیئة  4-1

التلمیذ للدرس الجید بحیث   یفعله بقصد إعداد  ه األستاذ أوبكل ما یقوم  التهیئةیقصد  

  .وانفعالیة وجسمیة قوامها التلقي والقبول یكون التلمیذ في حاله ذهنیه 

  :أعراضها 

  تركیز انتباه التلمیذ على المادة التعلیمیة- 

  تنظیم أفكار الدرس والمعلومات - 

  تحقیق االستمراریة في العملیة التعلیمیة - 
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   :أنواعها

 یوجه األستاذ فیها انتباه التلمیذ نحو موضوعه :التهیئة التوجیهیة  

  لتسهیل االنتقال التدریجي من المادة التي سبقت  األساستستخدم في  :االنتقالیة التهیئة

   المادة الجدیدة إلىمعالجتها 

 االنتقال إلى أنشطة وخبرات جدیدةوفیها یتم تقویم ما تعلمه التلمیذ قبل  :التهیئة التقویمیة .

  )74 -  73ص، 2008 ،نمر دعمس( 

  )إنهاء الدرس( مهارات الغلق  4-2

والتي یقصد بها أن ینهي عرض  األستاذالغلق هو تلك األفعال واألقوال التي تصدر عن 

ویستخدم لمساعدة التلمیذ على تنظیم المعلومات في عقولهم وبلورتها مما یتیح  مناسبةالدرس نهایة 

األستاذ و نشاط یبدأ به  ألنهاما عرض علیهم من خالل الدرس وهو مكمل للتهیئة   لهم استیعاب

  )75ص ،2008 ،نمر دعمس( .لغلق یختم به الدرسا

 teaching styles: أسالیب التدریس  /5

أسلوب التدریس هو الكیفیة التي یتناول بها األستاذ طریقة التدریس أثناء قیامه بعملیة 

التدریس ، أو هو األسلوب الذي یتبعه األستاذ في تنفیذ طریقة التدریس بصورة تمیزه عن غیره من 

 .األساتذة الذین یستخدمون نفس الطریقة ومن ثم یرتبط بصورة أساسیة بخصائص شخصیة ألستاذ

  . ) 247ص ،2011فیاض الخزاعلة ،( 

أسلوب التدریس هو العالقة بین قیام األستاذ و إجراء التلمیذ و مادة الدرس و الوسائل 

  .)04، ص2017مرابط، . (التعلیمیة المرتبطة باألستاذ
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  : تعریف أسالیب التدریس  5-1

یقصد بها القواعد العامة في التدریس وهي مجموعة من المبادئ و الحقائق التي یجب أن 

یعرفها األستاذ و یمارسها في تعلیم تالمیذه وهي مشتقة من األبحاث التربویة و تجارب علم النفس 

الترتیب ( المنطقیة الخصائص العقلیة و النمائیة للتلمیذ و تؤكد على البنیة التي توضح 

للمادة التي یراد تعلیمها و تحدد الممارسات الصحیحة لألستاذ كي یكون التعلم فعال ) السیكولوجي 

  )15، ص2011 ،الشرایعة( و محققا لألهداف التي یراد بلوغها في أي مادة تدریسیة 

  : الفرق بین أسالیب التدریس و بعض المفاهیم  5-2

هناك بعض المفاهیم المهمة التي یجب أن نمیز بین داللتها ألن البعض یرى أنها مرادفات 

التدریس وهي مفاهیم ذات عالقة  إستراتیجیةلمفهوم واحد وهي طریقة التدریس و أسلوب التدریس و 

  :فیما بینها ،إال أن لكل منهما داللته و معناه 

یستخدمها األستاذ في توصیل محتوى المنهج التي هي الطریقة  :طریقة التدریس  1- 2- 5

 للتلمیذ أثناء قیامه بالعملیة التعلیمیة

هي مجموعة تحركات األستاذ داخل غرفة الصف التي  :إستراتیجیة التدریس  2- 2- 5

  تحقیق األهداف التدریسیة المعدة سابقا إلىتحدث بشكل منتظم ومتسلسل تهدف 

خاصة یقوم بها األستاذ ضمن اإلجراءات العامة هي إجراءات :أسالیب التدریس  3- 2- 5

التي تجري في موقف تعلیمي معین فقد تكون طریقة المناقشة واحدة ولكن یستخدمها األستاذ 

 61ص ، 2008 ،نمر دعمس( . بأسالیب المتنوعة كاألسئلة واألجوبة أو إعداد تقاریر لمناقشتها

– 62(.  
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  : طبیعة أسلوب التدریس / 6

وهو  األستاذأسلوب التدریس یرتبط بصورة أساسیة بصفات وخصائص وسمات شخصیة  إن

قیامه  أثناء إتباعهاالتدریس، ینبغي على األستاذ  ألسالیبعدم وجود قواعد محددة  إلىما یشیر 

الفرد وشخصیته وذاتیته  باألستاذبعملیة التدریس وبالتالي فان طبیعة أسلوب التدریس تضل مرهونة 

رات اللغویة والحركات الجسمیة وتعبیرات الوجه ونغمة الصوت ومخارج الحروف و وبالتغی

واإلشارات واإلیماءات والتعبیر عن القیم وغیرها تمثل في جوهرها الصفات الشخصیة الفردیة التي 

یتمیز بها األستاذ عن غیره من األساتذة وفقا لها یتمیز أسلوب التدریس الذي یستخدمه وتحدد 

  )39ص ،2008نبهان ،( . نماطهطبیعته وأ

  : أهداف أسالیب التدریس/ 7

 .التعرف على أسالیب التدریس المباشرة و غیر المباشرة - 

 .االستخدام األنسب لوسائل التعلیمیة - 

 .تحلیل السلوك التعلیمي للتلمیذ أثناء الدرس - 

 ).20، ص2017مرابط، . (التعرف على األسالیب التدریسیة العامة و الخاصة - 

 .على طرق نقل المعارف إلى التالمیذالتعرف  - 

 عوامل اختیار التدریس/ 8

 .طبیعة أهداف التدریس - 

 .طبیعة محتوى الدرس - 

 .قدرات األستاذ و استعداداته في تنفیذ الدرس - 
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  ).23نفس المرجع السابق، ص. (الزمن المتاح و اإلمكانیات المتوفرة - 

  :أنواع أسالیب التدریس / 9

تطورت أسالیب التدریس في اآلونة األخیرة و أصبحت البد من استعمالها لتطویر القدرات و 

المعارف كما أنه ال یوجد أسلوب معین و مثالي للتدریس و أن عملیة اختیار األسلوب تعتمد 

بالدرجة األولى على شخصیة األستاذ و خصوصیة الموقف التعلیمي فمن أهم هذه األسالیب ما 

  : یلي

  : أسلوب التدریس المباشر  1 -9

یعرف أسلوب التدریس المباشر بأنه ذلك النوع من األسالیب التدریس الذي یتكون من آراء 

وأفكار أساتذة الذاتیة وهو یقوم بتوجیه عمل التلمیذ ونقد سلوكه ویعد هذا األسلوب من األسالیب 

 .التي تبرز استخدام األستاذ للسلطة داخل الصف الدراسي

یسعى األستاذ إلى تزوید التالمیذ بالخبرات والمهارات التعلیمیة التي یرى هو أنها حیث 

مناسبة، كما یقوم بتقویم مستویات تحصیلهم وفقا لالختبارات محدده یستهدف منها التعرف على 

  )248ص  ،2011 ،فیاض الخزاعلة( . مدى تذكر التالمیذ للمعلومات التي قدمها لهم

المباشر هو ذلك النوع من األسالیب التدریسیة الذي یتكون من أراء و أفكار أسلوب التدریس 

، 2017مرابط، . (األستاذ الذاتیة الذي یعتمد على مدى استخدام األستاذ للسلطة داخل الصف

  .)28ص
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  :أسلوب التدریس الغیر المباشر  9-2

تشجیع واضح من قبل  یعرف انه األسلوب الذي یتمثل في امتصاص آراء وأفكار التالمیذ مع

  .األستاذ إلشراكهم في العملیة التعلیمیة 

التالمیذ ویحاول تمثیلهم ،ثم   أما في هذا األسلوب یسعى إلى التعرف على أراء ومشكالت

فیاض ( . مشكالت ووضع الحلول المناسبة لهایدعو التالمیذ إلى المشاركة في دراسة هذه اآلراء وال

  )249ص  ،2011 ،الخزاعلة

أسلوب التدریس غیر مباشر هو الذي یتمثل في امتصاص أراء التالمیذ و أفكار مع تشجیع 

  )28، ص2017مرابط، . (واضح من األستاذ الشتراكهم في العملیة التعلمیة

   :أسلوب التدریس القائم على المدح والنقد 9-3

ح المعتدل أیدت بعض الدراسات وجهة نظر القائمة أن أسلوب التدریس الذي یراعي المد

ترتبط بنمو ) صح، ممتاز(یكون له تأثیر موجب على التحصیل لدى التالمیذ حیث وحدة أن كلمة 

  تحصیل التالمیذ

كما أوضحت بعض الدراسات أن هناك تأثیر نقد األستاذ على تحصیل التالمیذ ،ولقد تبین 

 ،نمر دعمس(. اإلفراط في النقد من طرف األستاذ یؤدي إلى انخفاض في التحصیل الدراسي

  )103ص  ،2008

  :أسلوب التدریس القائم على التغذیة الرابعة   9-4

دال موجب  تأثیرعلى التغذیة الراجعة له   أكدت بعض الدراسات أن أسلوب التدریس القائم

التالمیذ  أنحیث توصلت إلى ) ستراوینز(دراسة  على تحصیل التالمیذ ومن بین هذه الدراسات
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بزمالئهم الذین یدرسون  قورنواالذین تعلموا بهذا األسلوب یكون لهم قدرا داله من التذكر إذا ما 

 .بأسلوب الدریبي ال یعتمد على التغذیة الراجعة للمعلومات المقدمة

( . بصورة متتابعة ألتحصیليیوضح للتالمیذ مستویات تقدمهم :ومن ممیزات هذا األسلوب

  )104ص  ،2008 ،نمر دعمس

  :  أسلوب التدریس القائم على استعمال أفكار التالمیذ  9-5

مستویات فرعیة ) 5(استعمال أفكار التالمیذ الى  أسلوب التدریس القائم على) فالندوز( قسم 

  :وهي التالي 

التنویه بتكرار مجموعة من األسماء والعالقات المنطقیة الستخراج الفكرة كما یعبر عنها  -أ

  التلمیذ

والتي تساعد التلمیذ على وضع الفكرة  األستاذصیاغة وتعدیل الجمل من قبل إعادة و  -ب

   التي یفهمها

من التحلیل المنطقي  التالیة الخطوة إلىالوصول  األستاذاستخدام فكره من قبل  - جـ

   للمعلومات

     وفكرة التلمیذ عن طریق مقارنه فكره كل منهما األستاذ ةبین فكر  العالقة إیجاد -د

نفس المرج السابق، (. تخلیص األفكار التي سردت بواسطة التلمیذ أو مجموعة التالمیذ - هـ

  .)105 – 104 ص
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 : األسئلةأسلوب التدریس القائم على تنوع و تكرار  9-6

لقائم على نوع معین میناء التدریس ا أسلوببین  العالقةتوضح  أنحاولت بعض الدراسات 

إعطاء أن تكرار  القائلةنظر  أیدت نتائج هذه الدراسات وجهةوتحصیل التالمیذ، حیث  األسئلة

 أن تكرار اإلجابة إلىهذه الدراسات  إحدىللتالمیذ یرتبط بنمو التحصیل لدیهم فقد توصلت  األسئلة

  )105 صنفس المرج السابق، ( .یرتبط ارتباطا موجبا بتحصیل التالمیذ الصحیحة

   التقدیم آوالتدریس القائم على وضوح العرض  أسلوب 9-7

لمادته التعلیمیة بشكل واضح یمكن تالمیذه من  األستاذوالمقصود هنا بالعرض هو عرض 

فعال في تقدیم تحصیل  تأثیروضوح العرض ذو  أنبعض الدراسات  أوضحتاستیعابها ، حیث 

وتقدیمها یكون  المادة األهدافوضوح في  أساتذتهم دراجات عالیة أعطواالتالمیذ ،فالتالمیذ الذین 

 ،فیاض الخزاعلة( . درجات اقل في هدیه متغیرات أساتذتهم أعطواالذین  أوالئكمن  أكثرتحصیلهم 

  .)251ص  ، 2011

  :لألساتذة تدریس الجماعي  أسلوب 9-8

 أسالیب التدریسمن  اسلونباعتباره  دراسة اثر حماس األساتذةلقد حاول العدید من الباحثین 

یرتبط ارتباط ذا  األستاذحماس  أن، حیث بینت معظم الدراسات على مستوى تحصیل تالمیذه

  بتحصیل التالمیذ  أهمیه وداللة

التدریس یلعب دورا مؤثرا في نمو مستویات تحصیل  أثناء األستاذلذا فان مستوى حماس 

فیاض (. ناكان حماسا متز  إذاالتالمیذ مع مالحظة أن هذا الحماس یكون أبعد تأثیرا 

  )251ص ،2011 ،الخزاعلة
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  : التدریس القائم على التنافس الفردي أسلوب 9-9

للتنافس الفردي كلیا، لألداء النسبي  األستاذهناك تأثیر الستخدام  أنبعض الدراسات  أوضح

هذا األسلوب طرق التعلم الذاتي  إلستخدامبین التالمیذ وتحصیلهم الدراسي، فمن الطرق المناسبة 

تحدید مسبقا للسیر وفقا لها  األسالیبال یحدد هذه  األستاذوفي الغالب فإننا نجد ان  اديواالنفر 

  )251ص  ،201 ،اعلةفیاض الخز ( . أثناء التدریس

  : أسلوب التقنیات التربویة 9-10 

ال شك ان استخدام التقنیات التربویة والوسائل التعلیمیة مفید في توصیل المعلومات، فهي 

. فعال تقرب و توضح المبهم وتشوق الى ما یدرس، وتختصر الزمان والمسافات ما یجعل التعلیم 

                                                          )517ص ،2004 ،حماد(

  : حل المشكالت أسلوب 9-11

یستخدمه هذا األسلوب من خالل طرح قضیة واقعیة تثیر اهتمام التالمیذ وتدفعهم نحو البحث 

عن حلها، ویكون دور األستاذ فیه توجیه وٕارشاد حیث یوجههم الى جمیع المعلومات من مصادر 

نفس المرجع ( مختلفة مما ینمي لدیهم التفكیر ومهارات تنظیم المعلومات والقدرة على االستنتاج

                                                      ) السابق

ة القول كل أسالیب التدریس مهما تعددت و تنوعت ال تحدد في نوع مناسب ألي موقف و صف

تعلیمي بمعنى أنه ال یوجد أسلوب خاص بجمیع المواقف أو هناك أسلوب فعال على أسلوب آخر 

  .شخصیة األستاذ و مهاراته في أداء مهام ألنها ببساطة تعتمد على
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 :الوسائل التعلیمیة / 10

لعل أحد أسباب ظهور تكنولوجیا التعلیمیة و انتشارها في التدریس یكمن في السعي من أجل 

تحسین التدریس و أنه ال یوجد أسلوب من أسالیب التدریس إال و الوسائل التعلیمیة متاحة في 

  .مختلفةمواقف تعلیمیة معینة و 

  :تعریف الوسائل التعلیمیة  10-1

التعلیمیة واألشخاص الذین یتم توظیفهم ضمن إجراءات  واألجهزةهي مجموعة المواد 

علیمیة عملیتي التعلم والتعلیم مما یسهم في تحقیق األهداف الت  التدریس بغیة تسهیل إستراتیجیة

  )203ص ،2007 ،عباس(. في نهایة المطاف  المرجوة

في تخطیط وتنفیذ وتقویم  ةمنهجی ةطریق بأنهاهي جزء من تكنولوجیات التعلیم التي تعرف 

 ،العزاوي كرو(. التعلم و التعلیم مستخدمه لمصادر بشریة من اجل تحقیق تعلم فعال  لعملیة

  )232ص ،2009

ا فاستعمالها یرى كارتر أنها ذلك النوع من التعلم الذي یتعلق بإنتاج المواد التعلیمیة و اختیاره

  )10أحمد القرني، ص. (و التي ال تعتمد على الكلمة المكتوبة

أن الوسائل التعلیمیة هي جمیع األشیاء من مواد و أجهزة بدیلة و ) 2002(و یؤكد الحیلة 

إلخ، یمكن أن نحصل علیها من البیئة المحلیة و یمكن ... لوحات و مصورات و عینات و نماذج 

  )06أحمد القرني، ص. (ر الطلبةاستخدامها إلثارة تفكی

مجموعة أجهزة و أدوات و مواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة التعلم : تعریف سالمة الحافظ

  )19، ص2016نمر، (و التعلیم 
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  :وشروطها  التعلیمیةالغرض من الوسائل  2 -10

  :في ما یلي  التعلیمیةیتضح الغرض من الوسائل 

   أذهانهموتوضیح للتالمیذ تثبیتها في  المعلومةتقریب  -أ 

  بین التالمیذ الفردیةمواجهه الفروق  -ب 

  ألجلهاالتي صنعت  التربویة األهدافتحقیق  -جـ 

  :فهي تتمثل في ما یلي  التعلیمیةشروط الوسائل  أما

  للتدریس والخاصة العامة األهدافتتناسب مع  أن -أ

  تكون في مستوى تفكیر التالمیذ أن -ب 

  یكون للوسیلة موضوع محدد وواحد متجانس أن -جـ 

فیاض (. وجمع البیانات والمالحظةفي التفكیر  العلمیة الطریقة الوسیلةتساعد  أن -د

  )416ص   ،2011 ،الخزاعلة

 :أهمیة الوسائل التعلیمیة / 11

من التعلیمیة ویمكن توضیح أهمیة الوسائل   م الوسائل التعلیمیة بشكل كبیر في العملیةسهت

  :خالل عدة أمور نذكر منها ما یلي 

  تعمل الوسائل التعلیمیة على تهیئة خبرا حسیة للتالمیذ -أ

  تشارك في رفع كفاءات التدریس وجودته -ب

  تعمل الوسائل التعلیمیة على إثارة االهتمام تالمیذ- ج
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  تشجع الوسائل التعلیمیة على النشاط الذاتي -د

  تنمیة المهارات اكتسابهاتساعد الوسائل التعلیمیة على  - هـ

  تسهم الوسائل التعلیمیة في تكوین اتجاهات ایجابیة -و

  )209ص  ،2007 ،عباس(تنمي الوسائل التعلیمیة القدرة على التعلم واالكتشاف -ي 

  : أنواع الوسائل التعلیمیة/ 12

هناك تصنیفات كثیرة للوسائل التعلیمیة، تختلف باختالف كیفیة استعمالها حیث تشمل هذه 

  : الوسائل أنواع مختلفة منها

  التصنیف على أساس الحواس

  الوسائل البصریة 

تضم مجموعة من األدوات و الطرق التي تشغل حاسة البصر و تشمل هذه المجموعة 

  )22، ص2016نمر، . (الشرائع بأنواعها الصور الفتوغرافیة، و صور األفالم، و

وسائل بصریة هي الوسائل التي یستخدمها األستاذ من أدواة و مواد تعلیمیة تخاطب حاسة 

... بصر التلمیذ و تیسر علیه فهم المواد التعلیمیة و منها الرموز التصویریة و تاصور و الخرائط 

  .)149، ص2016سهل، (
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  الوسائل السمعیة

التي تعتمد على حاسة السمع و اكتساب الخبرات كعنصر أساسي فهي ما  تضم الوسائل

، 2016نمر، . (یسمع بالرادیو و المسجل و مكبرات الصوت، مختبرات اللغة و كل ما یسمع

  )23ص

تعد من أهم الوسائل التعلیمیة التي شاع استخدامها و خاصة بعد تطور األجهزة مما أدى إلى 

لصوتي األسطوانات و األشرطة التي تستثیر اهتمام التلمیذ و تتیح سهولة استعمالها كالمسجل ا

  )150، ص2016سهل، . (فرصة للمناقشة و التحلیل

  الوسائل السمعیة البصریة

و تشمل جمیع الوسائل التي تعتمد على استقبالها على حاستي السمع و البصر كاألفالم 

نمر، . (التسجیالت للشرح و التفسر التعلیمیة الناطقة و المتحركة و التي تستخدم بمصاحبة

  )23، ص2016

  :العالقة بین الوسائل التعلیمیة وأسالیب التدریس / 13

توجد عالقة تبادلیة بین أسالیب التدریس والوسائل ،ففي أسلوب المحاضرة یستخدم األستاذ 

 إلىلنقل محاضرته  المغلقةالسبورة واللوحات والرسوم خالل الشرح وقد یستخدم شبكات التلفزیون 

 األدوات واألجهزةاالكتشاف بتطلب تقدیم  أن استخدام طریقةاكبر عدد ممكن من التالمیذ، كما 

، نفس المرجع السابق( .األهدافتحقیق  إلىللتالمیذ من اجل استخدامها للوصول  التعلیمیةوالمواد 

  .)204ص
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  خالصة الفصل

مهنة تتطلب المواجهة بمعنى مواجهة األستاذ من خالل ما تم عرضه نجد أن مهنة التدریس 

لتالمیذه داخل غرفة الصف، إذ تحتاج إلى درایة مبنیة على الفطرة و التدریب تضبطها قواعد و 

مهارات ینبغي مراعاتها و تطبیقها، هي لیست باألمر السهل، على األستاذ تحدید الكیفیة و 

بهذه األسالیب ة قدرته على استخدامها  األسلوب الذي یدرس مادته بواسطته، كما أن معرفته

تساعده بال شك على معرفة المواقف التعلیمیة المناسبة لتطبیقها لكي تصبح عملیة شائقة تثیر 

اهتمام التلمیذ و تناسب قدراته كما أنه ال یوجد أسلوب شائع و فعال یمكن استخدامه من طرف 

التدریس مرتبطة بشخصیته و مهاراته في  كافة األساتذة بمعنى قدرة استخدام األستاذ ألسالیب

التدریس و سهولة اختیارها بصفة مرنة مع مختلف الظروف و المواقف إذ أمكن له استعمال وسائل 

  .تعلیمیة مختلفة و متنوعة لتصبح في األخیر عملیة لتدریس فعالة و منتظمة
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  : تمهید 

التفكیر بالمعنى العام یشمل جمیع العملیات العقلیة من أبسطها إلى أكثرها تعقیدا و التفكیر 

ودها االستداللي أحد أنماطه الهامة التي یمكن للفرد بواسطتها الوصول إلى معلومات جدیدة لم یسبق وج

، حیث یعتمد على األسالیب المنطقیة في البحث و التفسیر للظواهر المختلفة التي قد في العلم الخارجي

یواجهها التلمیذ أثناء دراسته، إذ یصنف إلى عدة مهارات منها االستداللي، االستنباطي، و لقد حظي 

و وصفه أنه من العملیات المعقدة  االستداللي باهتمام الكثیر من النظریات أحدها النظریة العامة للذكاء

كونه مرتبط ببعض المفاهیم األخرى و التي من منظورها تعلیم كیفیة التفكیر عن طریق عدة أسالیب 

  .لتنمیة تلك المهارات

 :مفهوم التفكیر  -1

بعضها بمستوى منخفض من التفكیر مثل  العقلیةتتضمن كثیر من العملیات  ةعقلی ةهو عملی

تعقیدا مثل التحلیل والتركیب والتفسیر وفرض  وأكثر ارقيبمستوى  أخروبعضها  المعلومةتذكر 

  .)17ص  ،2015، محمد ولي(. ممن صحتها والتطبیق والتقوی والتأكدالفروض 

لمشكلة ما، و هو عملیة یعد التفكیر عملیة یقوم بها الفرد للحصول على حلول دائمة و مؤقتة 

 )57، ص2015محمد ولي، . (األستاذ في حالة یقضةمستمدة ال تتوقف أو تنتهي طالما 

  :مفهوم االستدالل -2

  اتخذه دلیال علیه:على شیئي  بالشيءیعني استبدال : لغة -أ 

تؤدي  ةمنظم ةتتضمن وضع الحقائق والمعلومات بطریق تفكیریة ةهو عملی: اصطالحا  -ب 

  )17ص ، 20012، الحاجزین( . ةلمشكل أوحلقرار ما  أواستنتاج معین  إلى
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االستدالل هو ذلك النمط بین التفكیر الذي یتطلب اكبر  أن) : 1992( تعریف ابو حطب -ج 

 .انتقائیة أو ستنتاجیةاسواء كانت هذه الحلول  ةحلول تقاربی إلىمقدار من المعلومات بهدف الوصول 

  )18ص ،2012، الحاجزین( 

  reasoning االستدالل

االستدالل عموما عملیة تفكیریة تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات بطریقة منظمة أو معالجتها 

بحیث تؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل مشكلة، إما االستداللي المنطقي فهو عملیه تفكیریة تستند إلى 

 ،2003، شحاتة(  استقراء أوقواعد وٕاستراتیجیة معینة تهدف لتولید معرفة جدیدة عن طریق االستنباط 

  )38ص 

وعلیه أن االستدالل علیه تفكیریة تؤدي إلى قرار أو حل لمشكلة عن طریق الخبرات والمعلومات 

 )22ص، 2015 ،ولي( . وهو تفكیر عالئقي تدرك فیه العالقات وهو یبدأ من قضایا مسلم بها

  reasoning thinking التفكیر االستداللي -3

على أنه عملیة عقلیة یتم بواسطتها االنتقال من المعلومات المتاحة أو ما  ) :2003(تعریف حماه 

عبد (  .مل معنى أكثر مما توحیه المقدماتیطلق علیه المقدمات المعلومات أخرى یطلق علیها نتائج تح

  ).469ص ، 2012 ،الجواد محمد

انه إحدى عملیات التفكیر التي تنطوي على التخریج أو استخالص  ) :1987(تعریف رزق 

محمد (  .وتطبیقها على القضایا أو الواقع على المشكالت باستخدام المبادئ العامة  النتائج و تشمل

  .)450ص  ،2017 ،عبید
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 التفكیر االستداللي هو التفكیر العلمي ، ألنه یعتمد على خطوات محددة ) :2003(تعریف غانم 

عبد الجواد  (. استخدام االستقراء أو االستنباط  یتبعها الباحث أو المفكر للوصول إلى النتیجة سواء

  .)469ص، 2012 ،محمد

  :خصائص التفكیر االستداللي  -4

  :یمكن تحدید خصائص التفكیر االستداللي كاألتي 

 أساسي في عملیات التمییز والتعمیم )1

 تفكیر عقالني )2

 تستخدم في استنتاج المعلوماتتدرك فیه العالقات و  )3

، 2016، الجواد محمد عبد(. یتطلب معلومات كافیه للوصول لنتائج الصحیحة ودقیقه )4

 ).471ص

 سلوك هادف ال یحدث من فراغ و بال هدف )5

 )رمزیة، كمیة، مكانیة، شكلیة ،لفظیة(  . یحدث بأشكال وأنماط مختلفة )6

. الزمان والموقع الذي یجري حوله التفكیرمتضمنا  ر تداخل عناصر المواقف المناسبةیشك )7

  )454ص ،2017 ،محمد عبید(

  أنماط والعناصر التفكیر االستداللي -5

باالطالع على األدبیات التي اهتمت في بدراسة التفكیر االستداللي نالحظ انه تعدد تصنیفاته 

    :أنماطه وعلیه یتم سرد ما یلي 
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  :التفكیر االستداللي االستقرائي 5-1

االستدالل االستقرائي هو الطریق الطبیعي في التفكیر، یبدأ التلمیذ فیه أوال بمالحظة األمثلة لیصل 

اإلبداع ویقوم مقام   منها إلى القاعدة ،ینتقل فیه العقل من المحسوس إلى المعقول وهو إحدى وسائل

  .)25، ص2015،ولي(  .التراكیب

اإلنساني االستدالل االستقرائي یمثل حجر الزاویة في الذكاء  أنعلى ") 2012( ورصیشیر المن

حد مؤشرات الذكاء من خالل ما یتم فیه من التمثیل والقیاس والحكم ال یمكن كأحیث استخدمه سبیرمان 

 )472ص،2016 ،محمد عبد الجواد(".وصف التفكیر االستداللي االستقرائي بأنه طریق اإلبداع واالختراع

تعمیمات من  أواستنتاجات  إلىالتوصل  إلىبأنه التفكیر الذي یهدف " )2008(ق كما یعرف الحال

 )نفس المرجع السابق(  ".األدلة المتوفرة المعلومات التي حمل علیها الفرد من خالل خبرتها السابقة

  Indudive reasoning االستدالل االستقرائي

مالحظة، وتتضمن القیام بإجراءات مناسبة ، لفحص  أو ةمقول أوعملیة التفكیر تنطلق من فرضیة 

قد یكون  و المعلومات المتوافرة، إلىاالستناد بالتوصل إلى تعمیم  أول نفیها وٕاثباتها أجالفرضیة من 

شامله لجمیع الحاالت المعروفة لموضوع الدراسة وفي  دراسة إلىكان التعمیم مستندات  إذااالستقراء تاما 

   ).39، ص2003شحاته، . (من الحاالت ةناقصا القتصار الدراسة على عینیكون  األحیاناغلب 

و یعرف بأنه عملیة استدالل عقلي  ةكلی نتیجة إلىیعرفها االستقرار بأنه تتبع الجزئیات للوصول 

تنطلق من فرضیة أو مالحظة و تتضمن القیام بإجراءات لفحص الفرضیة أو نفیها أو إثباتها أو التوصل 

  .)22ص ،2012 ،الحجازین( . المعلومات المتوفرة إلىتعمیم باالستناد  أونتیجة  إلى
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 التفكیر االستداللي االستنباطي االستنتاجي  5-2 

الذي یتقدم بواسطة التلمیذ المعرفي العقلي   یعرف االستدالل االستنباطي بشكل عام على انه األداء

 .من القضایا العامة الى القضایا الخاصة 

بأنه نمط من أنماط التفكیر یعتمد على انتقال الشخص من العمومیات " :)2005( علي كما یعرفه

   )473ص ، 2016 ،عبد الجواد محمد(  ".الخصوصیات آو من الكل إلى الجزء إلى

أما استنتاجي فهو عكس االستقرائي یبتدئ فیه العقل بالفحص من القواعد العامة ومالحظتها 

التأكد من صحتها وفي هذا النوع من التفكیر ینتقل العقل من المعقول إلى للتحقیق والتثبیت منها بغیة 

 .المحسوس ومن العام إلى الخاص فالحركة الفكریة فیه تنازلیة وتقوم مقام التحلیل والبرهنة

یقوم االستقراء إلى وضع الحقائق والقواعد العامة لذلك فهو تفكیر محدد في حیث یقوم 

  )26- 25ص ، 2015 ،ولي( فحص فهو بذلك التفكیر متشعب باالختبار وال  االستنتاج

  Deductive Reasoning االستدالل االستنباطي

هدفها معالجة المعلومات أو الحقائق المتوفرة طبقا لقواعد ،وٕاجراءات محدده ،  ةعملیة تفكیر منطقی

من اجل التوصل إلى االستنتاج ال یخرج عن حدود المعلومات المتوافرة ویتكون االستدالل االستنباطي من 

ثبات ه على إجمله خبریه تحتمل الصدق أو الكذب بحسب مطابقتها للواقع أو مخالفتها له وتقوم منهجیت

  ) 38ص، 2003 ،شحاتة( . حكم العام إلى الخاص
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  )27، ص2015ولي، ( االستداللیةیوضح النشاطات العقلیة للطریقة :  1شكل رقم 
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  النظریات و مفهوم االستدالل-6

یظهر من النظریات التي تناولت مفهوم االستدالل أنها تسیر في اتجاهین أحدهما یشمل النظریات 

ة للذكاء و ثانیهما نظریات االرتقاء المعرفي، فاالتجاه األول تناول مفهوم االستدالل بشكل عام دون لالعام

أن یؤكد على خصائصه و كیفیة نموه و من أن یشیر إلى العوامل المؤثرة فیه، و من أصحاب هذه 

إدراك العالقات و  الذي یعد الذكاء بمرادف االستدالل، حیث عرف الذكاء بأنه Spermanاالتجاه سبیرمان 

المتعلقات التي تقوم في جوهرها على االستدالل، إذ ظهرت بعض أبحاثه أنه أكثر االختبارات تشبعا 

القدرة االستقرائیة و القدرة االستنباطیة من  Thurstonبالعامل العام هو اختبار االستبدال و عد ثرستون 

رائي و االستنباطي ضمن مستوى العالقات الذي مثل وعیه االستقالقدرات العقلیة و أشار إلى االستدالل بن

أحد المستویات األربعة للتكوین العقلي المعرفي في حین وضع حیلفورد العملیات االستداللیة من أبعاد 

ولي و آخرون، . (التفكیر و هما عامل معرفة العالقات بین الرموز و عامل معرفة المنظومات الرمزیة

  .)24، ص2015

ة للذكاء أن ستداللي حیث تفسر نظریات العاملالنظریات تناولت تفسیر التفكیر االهناك كثیر من 

التفسیر االستداللي بصور شكلیة أي دون النظر إلى خصائصه و كیفیة نموه عبر المراحل العمریة 

  : لإلنسان و من أصحاب ذلك االتجاه

نباطي ضمن مستوى العالقات الذي أشار إلى االستدالل بنوعیه االستقرائي و االست (Burt)بیرت  -

 .عند تصنیفه للنموذج الهرمي للذكاء

 .الذي عد القدرة االستقرائیة و االستنباطیة من العملیات العقلیة األولیة (thurston)تیرستون  -

إدراك الذي یعد الذكاء مرادف لالستدالل و یمكن لتعرف على ذلك بأنه  (Sperman)سبیرمان  -

 .)455، ص2017محمد عبید، ( .یة التي تقوم في جوهرها على االستداللالعالقات و العملیات المعرف
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أما نظریات االتجاه الثاني، التي كان من أشهرها نظریة بیاجیه و النمو المعرفي التي تناولت 

التفكیر و االستدالل و السیما عند األطفال و المراهقین و أصبحت نظریته من أكثر نظریات النمو 

كبیرا حیث تعد إلى حد ما أولته اهتماما  من أكثرها تأثیرًا في المنحنى المعرفي العقلي،المعرفي شیوعا و 

  .)24، ص2015ولي و آخرون، ( .أو نظریة اهتمت بدراسة التفكیر االستداللي

 و یعتقد الكثیر من المربون بوجود فروق ضئیلة بین مهارة االستنتاج و مهارة التنبؤ فاالستنتاج

على رسم النتائج النهائیة أو الوصول إلیها عن طریق خبرات و معلومات في الماضي  مهارة قائمة أصال

  .أو الحاضر حیث تمثل مهارة التنبؤ عبارة یتم طرحها من شخص معین لما یعتقد بأنه سیحدث

إن هناك عالقة ما بین مهارة االستنتاج و التنبؤ متالزمة و تكون قویة بین االستنتاج و التفكیر 

ي اللتان تمثالن طریقتان من طرق التفكیر الت جي، و تربط مهارة االستنتاج بمهارة االستقراءاالستنتا

 .)25نفس المرجع، ص(. تتصف بالعمومیة المفرطة

  االستدالل اللفظي العددي -7

  االستدالل العددي  7-1

إلى أن التعرف على العالقات الریاضیة مهارة تفكیریة تتطلب قدرة على ) 1999(یشیر جروان 

محاكمة المعلومات العددیة التي تتضمنها المشكلة من أجل اكتشاف العالقات التي تربط بینها، باالستناد 

ب و الممارسة و إلى معرفة ریاضیة أساسیة و معرفة لغویة أساسیة و هي مهارة یمكن أن تتطور بالتدری

، 2012عید الحجازي، (. الریاضيالتوجیه، كما أن إتقانها في غایة األهمیة لألداء على اختبارات التفكیر 

  .)25ص
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  االستدالل اللفظي 7-2

یتضمن االستدالل اللفظي استیعاب النص و المادة من خالل المالحظة الدقیقة لمكوناته و 

مخزونات الذاكرة و عملیاتها التي تتضمن تحلیال وو تصنیفا و استقراء المعلومات الواردة فیه و تفعیل 

للمدخالت التي حولتها المشكلة، أما مشكالت االستدالل اللفظي أو التفكیر اللفظي في حقیقة األمر، 

  .مشكالت تتطلب التعرف على العالقات بین مكونات النص أو المادة الكالمیة حتى یمكن فهمها أو حلها

  لعالقات اللفظیةأنماط ا

 عالقات بین مفاهیم األلفاظ و معانیها المرادفة  - أ

المتقابالت اللفظیة و تتكون من أربعة كلمات ترتبط كل كلمتین بطریقة ما بحیث   - ب

 الترتیب و المفهوم

عالقات أفعل التفصیل تقع ضمن أشكال االستدالل االستنباطي باعتبارها تقع   - ت

 .)28نفس المرجع، ص(. عملیة لالستداللن بمقدمات جمال إخباریة أشبه ما تكو 

  االستدالل العددي اللفظي 7-3

أن المشكالت الریاضیة اللفظیة هي المشكالت التي تنطوي على بعد لغوي ) 1999(یرى جروان 

باإلضافة إلى البعد الریاضي، و تتضمن هذه المشكالت عبارات أو ألفاظ رابطة تعبر عن عالقة بین 

  )29نفس المرجع، ص(. صیص تحدد قیمة عددیة لمتغیر واحدمتغیرین و عبارات و تخ
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  التفكیر االستداللي و عالقته ببعض أنماط التفكیر-8

یرتبط التفكیر االستداللي ارتباطا وثیقا ببعض األنماط األخرى و من بین هذه األنماط نذكر ما 

  :یلي

  التفكیر االستداللي و التفكیر الناقد 8-1

الباحثین بأن التفكیر النافد هو استخدام قواعد االستدالل المنطقي و تجنب األخطاء یتفق العدید من 

  .الشائعة عن تعمیمات في الحكم على األشیاء

بین التفكیر الناقد و القدرة على التفكیر االستداللي بتوضیح أصل الكلمة  (Fisher)یربط فیشر 

و تعني التوازن فالفرد یمكنه أن یفكر تفكیرا  Ratioالتي اشتقت من الكلمة الیونانیة  Reasonاالنجلیزیة 

ناقدا بقدر ما یكون علیه من الخبرة و قدرة على قیاس المعلومات و األفكار و تقدیم المناقشات و ذلك 

  .وصوال إلى األحكام الموزونة

بأن التفكیر االستداللي جزء من التفكیر الناقد حیث أن  (Suttro, Ennis)یرى سوترن و أنیس 

التفكیر االستداللي في جوهره یعني بالعالقة بین المقدمات و النتیجة التي تتبع منها بالضرورة أو بالعالقة 

بین الفرضیة و الدلیل و الذي یقدم تأییدا لها في حین أن التفكیر الناقد باإلضافة إلى ما سبق یعني 

  .)14، ص2001بن ناهس محمد العتیبي، ( .لى مصداقیة المقدمات التي تقوم علیها النتیجةبالحكم ع

  التفكیر االستداللي و اإلبداع 8-2

یستخدم مفهوم اإلبداع لیشیر إلى العملیات العقلیة و المزاجیة و الدافعیة التي تؤدي إلى الحلول و 

  .یدةاألفكار و التصورات و المنتجات التي تكون فریدة و جد

و بمراجعة لنظریات اإلبداع التي تعد أساسا جیدا أمكن من خاللها تفسیر بعض جوانب العملیة 

  .اإلبداعیة
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فاإلبداع من جهة نظر الحشتلط إنما هو نوع من االستدالل و إن هذا االستدالل أما یكون عقلیا 

اعل بین خیال الفرد الذي یظهر خاصا یتعامل مع المفاهیم المجردة أو یكون أداء كلیا أن اإلبداع نتاج تف

  .)15نفس المرجع، ص(. ات العقلیة كاالستدالل و التجریدتأمله لألشیاء و بین العملی

وفقا لمبدأ تكاملیة التفكیر اإلنساني فإن اإلبداع و االستدالل یشتركان في مواجهة مشكلة ما 

اإلبداع یبدأ بإعادة تركیب عناصر فاالستدالل یبدأ بتحلیل عناصر هذه المشكلة بطریقة منطقیة أما 

المشكلة و النظر إلیها من زاویة أخرى و الفرق بینهما یكون في درجة أصالة األفكار من قبل المبدعین 

  .تكون أكثر مرتفعة من األفراد ذوي القدرة االستداللیة

  التفكیر االستداللي و التفكیر الحدسي 8-3

أسلوب عقلي للوصول إلى التخمینات الصحیحة دون أن أن الحدس هو  Bouthiletیرى بوتیلیت 

  .یعرف الفرد كیف وصل إلیها

بمعنى أن الحدس  بأن عملیة الوصول إلى نتیجة مباشرة دون المرور بمراحل تحلیلیة یرى برونز

  .مباشرة في الوصول إلى نتیجة دون إتباع مهارة واضعة األمر

ت المتاحة للفرد إزاء مشكلة معینة یراد حلها قلیلة و یرى أبو حطي وعثمان أنه إذا كانت المعلوما

كان نمط التفكیر التقاربي هو التفكیر الحدسي أي أن التفكیر الحدسي یصل به الفرد إلى استنتاج معین 

  .على أساس مقدار ضئیل من المعلومات

و وفقا لما أشار الباحثون نجد أن التفكیر االستداللي و الحدسي یشتركان في الوجهة التقاربیة 

الفرد للحلول إال أن التفكیر االستداللي یتطلب استخدام مقدار كبیر من المعلومات عن الموقف لیصل 

فاجئ و مباشرة إلى حل أما التفكیر الحدسي یتطلب مقدار قلیل من المعلومات للوصول إلى حل یكون م

 .)15نفس المرجع، ص( .دون وعي من الفرد باألطوار التي قام بها
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  أهمیة التفكیر االستداللي-9

یعد التفكیر االستداللي أرقى أنماط التفكیر التي یمكن تنمیتها، فهو تفكیر منظم تراعي فیه القوانین 

  .العلمیة و هو أحد مؤشرات الذكاء

تمد على المنطق من حیث استخدامه ألسس عامة صحیحة في و التفكیر االستداللي أسلوب یع

البحث عن صحة القضایا الخاصة و كل خطوة من خطوات التفكیر االستداللي البد أن تستند إلى قاعدة 

  .)454، ص2017محمد عبید، (. لیس لها هذا السند ال تعد صحیحة صحیحة و أیة خطوة

  : داللي تتخلص في نقاط رئیسیة هي كالتاليیذكر النجدي و آخرون أن أهمیة التفكیر االست

 .التفكیر االستداللي أداة إلثراء العام -1

 .التفكیر االستداللي یحقق أهداف التعلیم -2

 .التفكیر االستداللي یزید تحصیل التلمیذ -3

 .التفكیر االستداللي كأسلوب حل المشكالت -4

 .التفكیر االستداللي كمنهج بحث -5

 )417، ص2016عبد الجواد محمد، (.التدریسستداللي إحدى أهداف التفكیر اال -6

یعد االستدالل مهارة تفكیریة تقوم بدور المسهل لتنفیذ عملیات معالجة المعلومات التي تضم 

  .التفسیر و التحلیل و التركیب و التقویم

ولي و آخرون، (. ن خالل تعلیمهم في كیفیة التفكیرتنمیة التفكیر عند التالمیذ و مساعدتهم م

  .)20، ص2015

حل المشكالت عن طریق الربط بین الخبرات السابقة للفرد، و المعلومات المتاحة  )1

 .له في اللحظة الراهنة
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 .التنبؤ بمدى نجاحه في حیاته الیومیة )2

إدخال االستدالل ضمن سیاق العملیات العقلیة المعرفیة األخرى مثل اإلدراك، و  )3

 .النهم و التعلم

كامل موسى عبد (. و خطوات للعملاستخدام االستدالل كمنهج و طریقة  )4

  .)124، ص2017الهادي، 

  معوقات التفكیر االستداللي-10

هناك الكثیر من العوامل التي تؤثر في مستویات و فاعلیة التفكیر االستداللي و هذا التأثیر یتمثل 

  : في سیر العملیة العقلیة أو في القضایا المستعملة في االستدالل ومن هذه المعوقات 

المعلومات األولیة أو ما نسمیه بالقضایا أو المؤشرات التي یحصل علیها الفرد  -1

یكون لها األثر في تحدید النتائج التي یصل إلیها و هذا یعني أن المؤشرات الكافیة تساعد على 

تحقیق استدالل ناجح و بعكسه سیحدث ضعف في عملیة االستدالل، لذا نجد أن قلة المعلومات 

 .ا أحد األسباب التي تؤدي لضعف التفكیر االستدالليأو عدم كفایته

ضعف ثقة الفرد بنفسه و بالقرارات التي یمتلكها حیث تجعل منه إنسانا متخوفا  -2

 .من تعلم مهارات التفكیر و ممارساته

طبیعة التنشئة االجتماعیة لفرد التي تغرس االستسالم و السلبیة و االنسحاب في  -3

 )455، ص2017محمد عبیدي، (. ن التفكیر عملیة محدودةتجعل م نفس الطفل و بالتالي
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  أسالیب تنمیة مهارات التفكیر االستداللي-11

 Generalisationالتعمیم  -1

یقصد بالتعمیم إدراك الخاصیة أو المبدأ المشترك في عدد من المواقف الخاصة المنوعة بحیث أن 

التعمیم من المعلوم إلى المجهول من خالل عدد االستدالالت االستقرائیة تسمح لنا ببعض االفتراضات و 

  .من األمثلة تصدر تعمیما أو وصفا ینطبق علیها جمیعا

و تعتبر القدرة على التعمیم قدرة مركبة تتضمن قدرة تجریدیة و القدرة على إمكانیة تطبیق السمة أو 

 )38، ص2001بني ناهس محمد العتیبي، ( .السمات األساسیة المشتركة

 Analogyالمماثلة  -2

یقصد بالمماثلة االستدالل من خاص إلى خاص و یتم عن طریق إجراء مماثلة بین حالتین بینهما 

 .أوجه شبه و یترتب على عملیة المماثلة الوصول إلى نتیجة مفادها نقل حكم أو وصف من أحد المماثلین

 Causal Reasoningاالستدالل السببي  -3

و یدعو  (..… If ………. Then)....) فإنه ....... إذا كان (یقصد التدریب على النموذج السببي 

إلى تدریب الطالب على الكلمات المنطلقیة بدقة في جمل وقضایا  Sendres & Antesساندرس زانیس 

ستویاتهم م بأن األفراد بمختلف Wasonمختلفة باستخدام االستنتاج في النموذج السببي و یذكر واسون 

بن ناهس محمد العتیبي، ( .ل المادة الشرطیة االستنتاجیةیجدون صعوبة في المشاكل التي تأخذ شك

  )39- 38، ص2001

 Discussionالمناقشة  -4

یشیع كثیرا استخدام أسلوب المناقشة ضمنا في األسالیب التدریبیة األخرى، و هو یعتمد على 

مناقشة موضوع معین و محاولة طرح االستنتاجات على أن یتم ذلك بموضوعیة دون توجیه لما یقدمه 



[ االستدالليالتفكیر   الفصل الثالث [

 

 
55 

إلى  األستاذ، و توفر المناقشة فهما أفضل لموضوع النقاش و ذلك من خالل تبادل األفكار مما یؤدي

 .تنمیة مهارات التفكیر المختلفة

 Feed Backة عالتغذیة الراج -5

توضع ما وصل إلیه المتدرب من مستوى مع بیان جوانب القوة و تهدف التغذیة الراجعة إلى 

  .الضعف لدیه و قد یكون التعزیز لفظي أو غیر لفظي لكون ذلك یزید قدرة الفرد االستداللیة

بأن التعزیز اللفظي و غیر اللفظي بعد االستنتاجات  Fong & Nisbettو في هذا الصدد یضیف 

 .الصحیحة له دور في إقبال و تركیز انتباه المتدربین

   خالصة الفصل

خالصة القول هي أن التفكیر االستداللي نشاط عقلي موجه یعتمد على الخبرات السابقة، و هو 

التي من خاللها یمكن للفرد االنتقال من نمط تفكیري یتطلب عدة مهارات و متعلق كذلك بأنماط أخرى و 

  .العام إلى الخاص و من الكل إلى الجزء

التفكیر االستداللي یتطلب أسالیب لتنمیة مهاراته كالتعمیم و المماثلة و التغذیة الراجحة و غیرها 

  .لكي یصبح الفرد قادرًا على فهم الظواهر و تفسیرها

سبقا، كما أنه یتضمن استخدام قدر كبیر لهذه و ذلك من خالل المعلومات المتوفرة لدیه م

المعلومات و ذلك من خالل ممارسة مجموعة من المهارات كاالستنتاج و التعمیم و إدراك العالقات و 

  . التنبؤ



 

 

 

 

 

  الفصل الرابع 

  اإلجراءات المنهجیة 

  للدراسة المیدانیة 

  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة : الفصل الرابع

  تمهید 

  الدراسة االستطالعیة : أوال

 أهداف الدراسة  -1

 مكان و زمان إجراء الدراسة االستطالعیة  -2

 عینة الدراسة االستطالعیة و مواصفاتها -3

 وصف أدوات الدراسة االستطالعیة  -4

 نتائج الدراسة االستطالعیة -5

  ساسیةالدراسة األ: ثانیا

 منهج الدراسة األساسیة  -1

 مكان و زمان الدراسة األساسیة -2

 مجتمع الدراسة األساسیة و عینتها -3

 ألساسیةأدوات الدراسة ا -4

 ظروف إجراء الدراسة األساسیة -5

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة األساسیة -6

  



 الفصل الرابع ]اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة[
 

 
56 

  تمهید

بعد عرض الجانب النظري و التعرف على أهم ما تعلق بمتغیرات الدراسة سندرج في هذا الفصل   

سیتم البدء بإجراءات الدراسة من الجانب المیداني للبحث إلى اإلجراءات المنهجیة المتبعة فیه، بحیث 

أدواتها و التأكد االستطالعیة و كل ما یتعلق بها من اإلطالع على عینة الدراسة و ممیزاتها، و عرض 

  .من صالحیتها، الستخدامها بكل راحة في الجزء الثاني من هذا الفصل

  الدراسة االستطالعیة : أوال

تعتبر الدراسة االستطالعیة نقطة انطالق في البحوث العلمیة بشقیها النظري و التطبیقي و تمثل   

ساسیة من البحث بحیث من خاللها خطوة أساسیة للدراسة المیدانیة و إهمالها ینقص أحد العناصر األ

  .تتباین أهداف موضوع الدراسة التي سعت الطالبة إلى تحقیقها

 أهداف الدراسة االستطالعیة-1

  المعلومات و البیانات عنهاالتعرف على الظاهرة المراد دراستها و جمع. 

 استطالع الظروف التي یجري فیها الدراسة و التعرف على العقبات. 

 ة صحیحة و دقیقة للزمن المطلوب إلنهاء الدراسة و كذلك تقدیرات لحجم وضع تقدیرات زمنی

 .العینة و حصر مجتمع الدراسة

  تحدید اإلجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة من مكان و األدوات التي تم االعتماد علیها

 .لتطبیق الدراسة

  و التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الخاصة بالدراسةتقییم. 
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 مكان و زمان إجراء الدراسة االستطالعیة-2

إلكترونیا و عبر وسائل التواصل االجتماعي في الفترة الممتدة من  تم إجراء الدراسة االستطالعیة

و ذلك نظرا للظروف الوبائیة و االلتزام بشروط الوقایة  15/08/2020إلى غایة  29/07/2020

  .19الصحیة من فیروس كوفید 

 ستطالعیة و مواصفاتهاعینة الدراسة اال-3

طالب و طالبة بالجامعة ثم اختیارهم بطریقة ) 30(أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

  .سنة) 38 - 19(عشوائیة، تتراوح أعمارهم بین 

  یبین توزیع عینة الدراسة االستطالعیة حسب الجنس ): 1(الجدول 

  النسبة المئویة   التكرارات   الجنس 

  % 53.3  16  ذكور 

   % 46.7  14  اإلناث 

  % 100  30  المجموع

  

أن أكبر نسبة حسب الجنس كانت للذكور و المقدرة ب ) 1(نالحظ من خالل الجدول رقم 

كما هو موضح في الرسم  %6.6بفارق مقدر ب  %46.7مقارنة بنسبة اإلناث و التي تمثل  53.3%

  : البیاني التالي
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  یبین توزیع العینة االستطالعیة حسب الجنس :)02(الشكل رقم 

  یبین توزیع العینة حسب التخصص ): 02(الجدول رقم   

  النسبة المئویة   اتالتكرار   التخصص 

  % 30  9  آداب و لغات أجنبیة 

  % 16.7  5  حقوق و علوم تجاریة و سیاسیة

  % 10  3  علوم الطبیعة و الحیاة

  % 30  9  العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  % 13.3  4  العلوم الشرعیة 

  

نستنتج أن أكبر نسبة حسب التخصص كانت لصالح تخصص ) 02(من خالل الجدول رقم   

، حیث شاركها نفس النسبة تخصص آداب و لغات % 30العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة قدرت ب 

، و في % 16.7أجنبیة، و جاء في المرتبة الثانیة تخصص حقوق و علوم سیاسیة بنسبة مقدرة ب 

تخصص العلوم الشرعیة، أما في المرتبة األخیرة حل تخصص العلوم  % 13.3المرتبة الثالثة حل ب 

  : الشكل التالي ، كما هو موضح في% 10الطبیعیة و الحیاة بنسبة 



 الفصل الرابع ]اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة[
 

 
59 

  

  الرسم البیاني لتوزیع العینة حسب التخصص): 03(الشكل رقم 

  یبین توزیع العینة حسب السن ) 03(الجدول رقم   

  النسبة المئویة  التكرارات   السن 

19  4  13.3 %  

20  1  3.3 %  

21  4  13.3 %  

22  4  13.3 %  

23  3  10 %  

24  5  16.7 %  

25  2  6.7 %  

26  5  16.7 %  

27  1  3.3 %  

38  1  3.3 %  

  % 100  30  المجموع

  

سنة بنسبة مئویة  24تتضح أن أكبر نسبة كانت ألفراد أعمارهم ) 03(من خالل الجدول رقم   

  : و ذلك یتضح في الشكل التالي % 3.3سنة كانت بنسبة  38و أصغر نسبة لفرد عمره  % 16.7
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  السنیوضح توزیع العینة االستطالعیة حسب ): 04(الشكل رقم 

  یوضح توزیع العینة حسب المستوى الجامعي ): 04(الجدول رقم   

  النسبة المئویة   التكرارات  المستوى

  % 3.3  1  السنة األولى لیسانس

  % 20  6  السنة الثانیة لیسانس 

  % 16.7  5  السنة الثالثة لیسانس

  % 13.3  4  السنة األولى ماستر 

  % 46.7  14  السنة الثانیة ماستر 

  % 100  30  المجموع 

  

بر نسبة من حیث المستوى كانت لمستوى السنة الثانیة :نالحظ أن أ) 04(من خالل الجدول رقم   

، ثم تأتي بعد % 20، ثم تلیها السنة الثانیة لیسانس بنسبة مئویة % 46.7ماستر بنسبة مئویة مقدرة ب 

، و أخیرا للسنة % 13.3استر بنسبة ، و بعدها السنة األولى م% 16.7السنة الثالثة لیسانس بنسبة 

  : و ذلك كما هو موضح في الرسم البیاني التالي % 3.3األولى لیسانس 
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  یوضح توزیع العینة حسب المستوى الجامعي): 05(الشكل رقم 

 وصف أدوات الدراسة االستطالعیة -4

الطالبة في هذه من خالل إتباع خطوات البحث و إتباع منهجها و اإلجابة عن تساؤالتها اعتمدت 

و الذي قامت الطالبة ببنائه، و اختبار س أسالیب التدریس مقیا: سة على مقیاس و اختبار هما الدرا

  ).2008(التفكیر االستداللي الذي تم العمل به مسبقا من طرف الدكتور محسن علي محمد التمیمي 

 مقیاس أسلیب التدریس  - أ

  : اعتمدت الطالبة لتصمیم هذا المقیاس على الدراسات و الخلفیة النظریة التالیة

 .أسالیب التدریس أنواعها و عناصرها و كیفیات قیاسها) 1999(حمدان محمد زیاد  -

و اعتمادا على ما سبق من الخلفیة النظریة التي تم االعتماد علیها في بناء مقیاس أسالیب 

سبات القبلیة باعتبار الطالبة تدرس علم النفس المدرسي قامت الطالبة بإعداد التدریس، و كذلك من المكت

و تصمیم هذا المقیاس و الذي من خالله یهدف إلى التعرف على أسالیب التدریس من وجهة نظر الطلبة 

  .كانت فقراته متمثلة في أسالیب التدریس عند األساتذة الجامعیین الجامعیین حیث
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  لتدریسوصف مقیاس أسالیب ا

فقرة قبل التعدیل، و قد تم عرضه على المحكمین و بعد التعدیل أصبح  23تكون المقیاس من   

 05فقرة حیث قسمت إلى أربعة أبعاد و هي بعد األسلوب الروتیني اإلداري، و المكون من  20مكونا من 

یل فأصبح مكون من فقرات قبل التعد 07فقرات قبل و بعد التعدیل، أما بعد األسلوب الحرفي مكون من 

فقرات قبل و بعد التعدیل، أما بالنسبة إلى بعد  05فقرات، أما بعد األسلوب الخبیر مكون من  05

  .فقرات بعد التعدیل 05فقرات قبل التعدیل و أصبح  06األسلوب المبتكر فهو مكون من 

  .باإلضافة إلى أنه تم التعدیل في مضمون بعض الفقرات و هذا قبل تعدیل المقیاس

دائما، (بدائل و هي  03و اعتمدت الطالبة في طریقة التصحیح على سلم التصحیح المتمثل في   

  : و تم توزیع الفقرات على األبعاد كما یلي) أحیانا، نادرا

یقیس أسلوب ) 05، 04، 03، 02، 01(فقرات و هي  05یتكون من  :بعد األسلوب الروتیني  

الب و مدى المعتمدة و كذلك إدراك العالقة بین األستاذ و الطتدریس األستاذ الجامعي و على الوسائل 

  .تحقیق األهداف الرسمیة

یقیس هذا البعد مدى ) 10، 09، 08، 07، 06(فقرات و هي  05یضم  :بعد األسلوب الحرفي  

  .تركیز األستاذ على انتباه الطالب و قدرة األستاذ على الشرح و مدى تطبیقه للتعلیمات داخل القاعة

یقیس هذا ) 15، 14، 13، 12، 11(فقرات و هي  05یضم  ):البارع(األسلوب الخبیر  بعد  

البعد األسلوب الذي یستخدمه األستاذ داخل القاعة و كیف یقوم بتنظیم مقرراته و التعلیمات و النصائح 

  .لبالتي یقوم بإعطائها للطلبة و كذلك مدى استخدامه للمحفزات و المعززات اإلیجابیة لتشجیع الطا

یقیس هذا ) 20، 19، 18، 17، 16(فقرات و هي  05یتكون من  :بعد األسلوب المبتكر  

الفكري لدى الطالب و كیفیة تقییمه األسلوب مدى ابتكار األستاذ طرق و أسالیب جدیدة تثیر الحماس 

  .للطالب موضوعیا و فردیا و مدى تفاعله مع طالبه داخل القاعة
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  طریقة التطبیق

قامت الطالبة بتطبیق المقیاس على العینة بطریقة جماعیة، حیث وضعت المقیاس بین أیدي   

الطلبة، و طلب منهم قراءة التعلیمة بشكل صحیح و اإلجابة عنها بما ینطبق مع أفكارهم و ذلك بوضع 

استخدام أمام اإلجابة المناسبة و أعلمتهم أنه ال توجد فقرة صحیحة و أخرى خاطئة و أن  (X)العالمة 

  .بحث العلميهذه البیانات ال تكون إال لغرض ال

  طریقة التصحیح

تتم اإلجابة على فقرات المقیاس من تعدد متدرج من ثالثة بدائل مقدمة للطلبة و یصحح كما   

  ).1(، نادرا )2(، أحیانا )3(دائما : یلي

  صدق و تبات مقیاس أسالیب التدریس

  : اعتمدت الطالبة على حساب الصدق و الثبات على الخصائص السكومیتریة التالیة   

  و قد تم حیاب الصدق بالطریقة التالیة : الصدق: أوال 

حیث تعد هذه الطریقة على قدرة المحكم المتخصص في إبراز : طریقة استطالع أراء المحكمین -

 .و تصحیحها لغویا مدى عالقة كل فقرة من المقیاس بالسمة المراد قیاسها

من القیاس، و قد تم استخدام صدق المحكمین من خالل  07من أصل  03و قد تم إرجاع 

  : استخدام المعادلة التالیة

  X 100 2س/  1س = س م

  .صدق المحتوى أو صدق المحكمین: س م 

  .عدد الفقرات التي اتفق المحكمون على أنها مناسبة: 1س

  .عدد المحكمین : 2س

 .100الكل في 
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فقرة حیث ) 20(فقرات لیصبح العدد بصیغته النهائیة ) 03(حیث تم تعدیل االستبیان و حذف  

و هذا یدل على أن صدق المحكمین بدرجة متوسطة بالنسبة ألداة القیاس ) %60(كان معامل الصدق 

  .التي تم بنائها

 اختبار التفكیر االستداللي  - ب

  ). 2008(أخذ هذا المقیاس من أطروحة دكتوراه للباحث محسن علي محمد التمیمي : بناء المقیاس

أثر استخدام : في الدراسة الحالیة تم استخدام الصورة األصلیة لالختبار التي استخدمها لدراسة

طریقتین عالجیتین في إطار إستراتیجیة إتقان العمل على التحصیل و تنمیة التفكیر االستداللي لدى 

  . ت معهد إعداد المعلماتطالبا

  المقیاس و أبعاده

بدائل، واحدة صحیحة و اثنتان خاطئتان، یهدف ) 03(فقرة، لكل فقرة ) 30(یتكون االختبار من   

من خالل وضع ) سنة 38 – 19(أعمارهم ما بین إلى قیاس التفكیر االستداللي لدى الطالبة تتراوح 

ار الطالب، أخذ هذا االختبار من الخلفیات النظریة و من في المكان المناسب ألراء و أفك) X(العالمة 

  .2015دراسات سابقة التي تناولت التفكیر االستداللي كدراسة عبد الجواد محمد 

  تطبیق و تصحیح االختبار

یتم تطبیق اختبار االستداللي على طلبة جامعیین في مختلف الجامعات و هم طلبة من مختلف   

  .الشعب و التخصصات

أما تصحیح االختبار فیتم إعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحیحة یتم تسجیلها ضمن إطار معین   

نقطة كأعلى درجة كلیة لالختبار في ) 30(من خالل مفاتیح تصحیح االختبار لنتحصل في األخیر على 

  . حین ال تحسب اإلجابات الخاطئة
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 نتائج الدراسة االستطالعیة  -5

 مقیاس أسالیب التدریس   - أ

قامة الطالبة بحساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس أسالیب التدریس و هذا عن طریق حساب 

معامل االرتباط بین كل بعد و الفقرات التي تنتمي إلیه ثم حساب معامل االرتباط بین األبعاد و الدرجة 

  : الكلیة لالختبار فكانت النتائج كالتالي

اد المقیاس و درجة الفقرات التي تنتمي إلیه یوضح ارتباطات درجات أبع): 05(الجدول رقم 

  لتقدیر الصدق 

  معامل االرتباط  الفقرة  البعد 

  0.682**  01  الروتیني اإلداري 

02  **0.471  

03  **0.617  

04  **0.403  

05  **0.514  

  0.366**  06  الحرفي 

07  0.246  

08  *0.402  

09  *0.424  

10  **0.589  

  0.619**  11  الخبیر

12  **0.504  

13  0.351  

14  *0.425  

15  *0.419  
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  0.225  16  المبتكر

17  **0.522  

18  *0.401  

19  **0.494  

20  **0.616  

  0.05دال إحصائیا عند *             0.01دال إحصائیا عند ** 

بین درجات الفقرات األربعة و الدرجة " بیرسنون"أن معامالت ارتباط ) 05(یظهر من الجدول رقم   

دال إحصائیا عند مستوى داللة ) 0.682، 0.366(الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، فقد تراوحت ما بین 

 07عدا الفقرة رقم ، أما البعد الحرفي فتتمتع فقراته بمعامالت ارتباطیة قویة و دالة إحصائیة ما 0.01

 04و هو غیر دال مما یستدعي حذفها لتصبح عدد الفقرات ) 0.246(حیث یقد معدل ارتباطها ب 

حیث كان معامل ارتباطها ب ) 13(فقرات، أما فقرات البعد الخبیر فكانت دالة إحصائیة ما عدا الفقرة رقم 

هو دال إحصائیا عند مستوى الدالة و هو غیر دال مما یستدعي حذفها، أما البعد المبتكر ف) 0.351(

و هو غیر دال مما یستدعي حذفها ) 0.225(حیث قدر معامل ارتباطها ب ) 16(ما عدا الفقرة ) 0.05(

فقرة و الفقرات المحذوفة هي كما هو موضح في الجدول  20لتصبح عدد الفقرات المقیاس یتكون من 

  : التالي

  من قیاس أسالیب التدریسیوضح الفقرات المحذوفة ) 06(الجدول رقم   

  البعد   نص الفقرة   الرقم

  الحرفي   یقوم األستاذ بالشرح الجاد المفصل خطوة بخطوة   07

  الخبیر   یقوم األستاذ بتحفیز الطالب   13

  المبتكر  یوفر األستاذ مواقف مثیرة للحماس الفكري لدى الطالب   16

 



 الفصل الرابع ]اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة[
 

 
67 

و لتقدیر معامل مقیاس أسالیب التدریس لقد تم حساب ثبات المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ و  

  : كانت النتائج كالتالي

  یوضح حساب ثبات المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ): 07(الجدول رقم   

  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات

20  0.62  

  

معامل ثبات الختبار أسالیب التدریس و تم حسابه عن تم حساب ) 07(من خالل الجدول رقم   

و تم االكتفاء بع و عدم االعتماد عن طریقة ) 0.62(طریق معامل ارتباط ألفا كرونباخ حیث قدر ب 

  .ثابت بدرجة متوسطةالتجزئة النصفیة ألن قیمتها ضئیلة و بهذا یكون المقیاس 

 مقیاس التفكیر االستداللي   -  ب

  : صدق التمییزي للمقیاس و ذلك بین فئتین و الجدول التالي یوضح ذلكقامت الطالبة بحساب ال

  یوضح بیانات الصدق التمییزي لمقیاس التفكیر االستداللي ) 08(الجدول رقم 

  األسالیب           

  السمة

  مستوى الداللة  SIGقیمة   معامل ارتباط برسون  القیمة اإلحصائیة 

  8العلیا   التفكیر االستداللي

  8 الدنیا

**0.95  0.000  0.01  

  

أنه تم حساب الصدق التمییزي للمقیاس بعد تعیین أفراد العینة العلیا و ) 08(نالحظ من الجدول   

عند ) 0.000(ب  SIGو حددت قیمة ) 0.95(أفراد العینة الدنیا حیث قدرت قیمة معامل االرتباط ب 

  .و منه نقول أنه توجد فروق بین الدرجات و منه نقول أن المقیاس قابل للتمییز 0.01مستوى داللة 
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س لقد تم حساب الثبات بطریقتین التجزئة النصفیة و ألفا كرونباخ و و لتقدیر معامل ثبات المقیا  

  : كانت النتائج كالتالي

مقیاس التفكیر االستداللي بطریقتین التجزئة النصفیة و یوضح بیانات تقدیر ثبات ) 09(الجدول   

  .ألفا كرونباخ

معامل االرتباط بین نصفي   عدد الفقرات

  المقیاس

معامل ثبات المقیاس بعد 

  التصحیح بمعامل سبیرمان

  معامل ألفا كرونباخ

30  0.68  0.65  0.69  

  

من الثبات بمعامل أن المقیاس یتمتع بدرجة متوسطة ) 09(یتضح من خالل الجدول رقم   

و هي درجة ) 0.69(و بمعامل ثبات ألفا كرونباخ قدرت ب ) 0.65(سبیرمان براون حیث قدر ب 

  .متوسطة مما یؤكد أن هناك ثبات و اتساق بین فقرات المقیاس

مما سبق نتوصل إلى أن المقیاسین ذات درجة متوسطة من الصدق و الثبات مما یسمح لنا   

  .ینة الدراسةبتطبیق المقیاسین على ع

  الدراسة األساسیة : ثانیا

و التحقق من بعد التطرق إلى الدراسة االستطالعیة لتأسیس اإلطار النظري و التطبیق للبحث   

أهداف الدراسة االستطالعیة في ضبط أدوات القیاس و التحكم في اإلجراءات و ذلك لما أفادتنا به 

  .عتماد علیها في الدراسة األساسیةالخصائص السیكومتریة حیث یمكن الوثوق بها و اال

 منهج الدراسة األساسیة-1

لقد تم االعتماد في الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي و ذلك لمناسبته لهدف الدراسة و البحث 

عن العالقة الموجودة بین أسالیب التدریس و صعوبة التفكیر االستداللي عند الطالب الجامعیین و ذلك 
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و فرضیات البحث و المنهج الوصفي هو الذي یقوم بدراسة الواقع و الظاهرة كما  انطالقا من تساؤالت

 هي و وصفها وصفا دقیقاً 

 زمان و مكان الدراسة األساسیة -2

و التزاما بنصائح الوقایة من الوباء تم االعتماد  19نظرًا للظروف التي نمر بها جراء وباء كوفید 

 .01/09/2020إلى غایة  20/08/2020الممتدة من یوم  على وسائل التواصل االجتماعیة في الفترة

 مجتمع الدراسة األساسیة و عینتها-3

طالب و ) 35(اشتمل مجتمع الدراسة على طلبة جامعیین بوالیة مستغانم حیث قدر عددهم ب 

كما هو موضح سنة یتوزعون حسب السن و الجنس و المستوى ) 27 – 19(طالبة تتراوح أعمارهم بین 

  : كالتالي

  یوضح توزیع العینة األساسیة حسب السن ) 10(الجدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرارات   السن 

19  02  5.7 % 

20  03  8.6 %  

21  05  14.3 %  

22  07  20 %  

23  04  11.4 %  

24  07  20 %  

25  03  8.6 %  

26  03  8.6 %  

27  1  2.9 %  

  % 100  35  المجموع
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سنة ذات نسبة  24سنة و  22تتضح أن نسبة األفراد التي أعمارهم ) 10(من خالل الجدول رقم   

  : سنة، و الرسم البیاني یوضح ذلك 27عالیة، و أصغر نسبة كانت عند األفراد ذات العمر 

  

  یوضح توزیع العینة األساسیة حسب السن ) 06(الشكل رقم 

  األساسیة حسب الجنسیبین توزیع العینة ) 11(الجدول  

  النسبة المئویة   التكرارات   الجنس 

 % 60  21  ذكر 

  % 40  14  أنثى 

  % 100  35  المجموع 

  

تتضح أن نسبة الذكور ترتفع عن نسبة اإلناث بفرق واضح و الرسم ) 11(من خالل الجدول   

  التالي یوضح ما سبق 
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  یوضح توزیع العینة األساسیة من حیث الجنس) 07(الشكل 

  بین توزیع العینة األساسیة من حیث التخصصی) 12(الجدول رقم   

  النسبة المئویة   التكرارات   التخصص 

 % 37.1  13  آداب و فلسفة 

  % 17.1  06  حقوق و علوم تجاریة و السیاسیة

  % 5.7  02  علوم طبیعیة و الحیاة 

  % 22.9  08  العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة

  % 17.1  06  العلوم الشرعیة 

  % 100  35  المجموع 

  

تتضح أن نسبة تخصص آداب و لغات أجنبیة كانت مرتفعة حیث ) 12(من خالل الجدول   

و الشكل التالي یوضح  % 5.7و أقل نسبة كانت للعلوم الطبیعیة و الحیاة بقدر  % 37.1قدرت بنسبة 

  : ذلك
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  حسب التخصصاألساسیة یوضح توزیع العینة ) 08(الشكل رقم 

  یوضح توزیع العینة حسب المستوى الجامعي) 13(الجدول رقم   

  النسبة المئویة   التكرارات  المستوى

  % 14.3  05  السنة األولى لیسانس

  % 25.7  09  السنة الثانیة لیسانس 

  % 22.9  08  السنة الثالثة لیسانس

  % 5.7  02  السنة األولى ماستر 

  % 31.4  11  السنة الثانیة ماستر 

  % 100  35  المجموع 

  

یتضح أن أكبر نسبة كانت للمستوى السنة الثانیة ماستر بقدر ) 13(من خالل الجدول رقم   

  : و الرسم البیاني یوضح ذلك % 5.7و أقل نسبة كانت لطالب السنة األولى ماستر بنسبة  % 31.4
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  یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب المستوى) 09(الشكل رقم 

 أدوات الدراسة األساسیة -4

 : مقیاس أسالیب التدریس  - أ

من طرف الطالبة أبعاد و الذي تم بناؤها ) 04(فقرة موزعة توزیعا منظما على ) 20(یحتوي على 

بعد التأكد من خصائصه السیكومتریة و العمل به في الدراسة االستطالعیة و الذي هو موضح في 

  : الجدول التالي

  فقرات مقیاس أسالیب التدریس على أربعة أبعادتوزیع ) 14(الجدول   

  أرقام الفقرات   عدد الفقرات   البعد  الرقم

  05، 04، 03، 02، 01  05  الروتیني اإلرادي   01

  10، 09، 08، 07، 06  05  الحرفي   02

  15، 14، 13، 12، 11  05  الخبیر   03

  20، 19، 18، 17، 16  05  المبتكر  04

    20  المجموع



 الفصل الرابع ]اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة[
 

 
74 

بدائل مقدمة للطلبة الجامعیین و یصحح  03اإلجابة عن فقراته من تعدد متدرج من و الذي تتم   

 ).1(، نادرا )2(، أحیانا )3(دائما : كما یلي 

 : مقیاس التفكیر االستداللي  -  ب

بدائل واحدة  3فقرة موزعة توزیعا عشوائیا حیث تعدد كل فقرة ) 30(یحتوي هذا المقیاس على 

، یقدم إلى الطلبة )0(لإلجابة الصحیحة، و الدرجة الخاطئة ) 1(درجة صحیحة و األخرى خاطئة، تعطي 

 .الجامعیین

 ظروف إجراء الدراسة األساسیة-5

كأي دراسة میدانیة البد أن تمر بظروف، لكن الدراسة الحالیة فقد مرت بظروف فرضت علینا من 

لصحیحة، فقد تم التواصل مع عینة بشروط الوقایة اقبل وزارة الصحة و تفادیا للعدوى من الوباء و االلتزام 

الدراسة بشكل خاص و شرح التعلیمات المتعلقة بتطبیق المقاییس و ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي 

و توزیعها عبر رسائل في الخاص أو عبارة عن برید إلكتروني من طرف الطالبة، ثم جمعها و بالطبع 

ن أن عدد أفراد العینة ضئیل إال أننا توصلنا إلى نتائج شكر الطلبة على تعاونهم و تجاوبهم على الرغم م

 .ساعدت على إتمام الدراسة في ظروف حسنة

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة األساسیة -6

و ذلك بغرض المعالجة  (SPSS20)البد ألي بحث في العلوم االجتماعیة االستعانة ببرنامج 

  :ذلك باستخدام بعض األسالیب اإلحصائیة التالیة اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها و

  المتوسط الحسابي 

  االنحراف المعیاري 
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  معامل االرتباط بیرسون إلیجاد القیمة االرتباطیة بین أسالیب التدریس و صعوبة التفكیر

 .االستداللي

  لعینتین مستقلتین و ذلك لدراسة الفروق بین مجموعتین في صعوبة التفكیر ) ت(اختبار

 ستداللياال

 تحلیل التباین األحادي و ذلك لمعرفة الفروق في التخصصات في صعوبة التفكیر االستداللي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

   خامسالفصل ال

  عرض نتائج الدراسة المیدانیة 

  و مناقشة الفرضیات

  

  

  

 

 

 

 

   



 

 

  عرض نتائج الدراسة المیدانیة و مناقشة الفرضیات: خامسالفصل ال

  

  تمهید 

   عرض نتائج الدراسة المیدانیة: أوال

 و تفسیرها الفرضیة العامةنتائج عرض  -1

 و تفسیرها الفرضیة الفرعیة األولىعرض نتائج  -2

 و تفسیرها الفرضیة الفرعیة الثانیةعرض نتائج  -3

 و تفسیرها الفرضیة الفرعیة الثالثةعرض نتائج  -4

  مناقشة فرضیات الدراسة المیدانیة : ثانیا

 مناقشة الفرضیة العامة  -1

 مناقشة الفرضیة الفرعیة األولى -2

 الفرضیة الفرعیة الثانیةمناقشة  -3

 مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثة -4
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  تمهید 

یتناول الفصل عرضا لنتائج الدراسة المیدانیة و مناقشة فرضیاتها كما أفرزتها المعالجة   

أسالیب اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها من خالل تفریغ استجابات أفراد العینة عل كل من مقیاس 

  التدریس و اختبار التفكیر االستداللي

  عرض نتائج الدراسة المیدانیة : أوال

 و تفسیرهاعرض نتائج الفرضیة العامة -1

توجد عالقة ارتباطیة بین أسالیب التدریس و التي یستخدمها األستاذ و : تذكیر بنص الفرضیة

  .صعوبة في التفكیر االستداللي لدى الطالب الجامعي

هذه الفرضیة قامت الطالبة بحساب معامل االرتباط برسون بین متغیر أسالیب  و للتأكد من

  .التدریس و التفكیر االستداللي

  یوضح االرتباط بین أسالیب التدریس و صعوبة في التفكیر االستداللي) 15(جدول رقم 

  أسالیب التدریس  

  الدالة  معامل االرتباط

  0.05دالة إحصائیة عند   0.357*  صعوبة في التفكیر االستداللي

  

و بناء على نتائج التحلیل اإلحصائي نالحظ أنه توجد عالقة دالة احصائیة ) 15(من خالل الجدول رقم 

بین أسالیب التدریس و صعوبة في التفكیر االستداللي لدى الطلبة الجامعیین، حیث بلغن قیمة معامل 

و بالتالي نقبل فرضیة الدراسة و التي تنص ، 0.05و هي دالة إحصائیا عند ) 0.357(ارتباط برسون 

على أنه توجد عالقة ارتباطیة بین أسالیب التدریس و صعوبة في التفكیر االستداللي لدى الطلبة 

 .الجامعیین
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 و تفسیرها الفرضیة الفرعیة األولىعرض نتائج -2

الجامعة و للتأكد من األسلوب الخبیر هو األكثر استخداما لین األساتذة في : التذكیر بن الفرضیة

هذه الفرضیة استخدمت الطالبة المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري و ذلك لمعرفة أكثر األسالیب 

  .التدریسیة استخداما لدى األساتذة الجامعیین

یوضع ترتیب أبعاد مقیاس أسالیب التدریس حسب المتوسطات الحسابیة و ) 16(الجدول رقم 

  االنحرافات المعیاریة

  الترتیب  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  حجم العینة  الیب التدریسأس

  1  1.255  12.31  35  بعد األسلوب الروتیني اإلداري

  2  1.367  11.69  35  بعد األسلوب الحرفي

  4  1.358  11.49  35  بعد األسلوب الخبیر

  3  1.481  11.57  35  بعد األسلوب المبتكر

  

نالحظ أن المتوسطات الحسابیة ألفراد عینة الدراسة على أبعاد ) 16(من خالل الجدول رقم   

مقیاس أسالیب التدریس و جاءت مرتبة حسي الترتیب التنازلي، حیث جاء في المرتبة األولى بعد 

ثانیة أما في المرتبة ال 1.255و انحراف معیاري قدرة  12.31األسلوب الروتیني اإلداري بمتوسط حسابي 

، 1.367و انحراف معیاري قدره  11.69فكان لصالح بعد األسلوب الحرفي قد بلغ متوسطه الحسابي ب 

و بانحراف  11.57أما المرتبة الثالثة فكانت لصالح بعد األسلوب المبتكر فكان متوسطه الحسابي بنسبة 

و بانحراف  11.49قدره  ، و في المرتبة األخیرة جاء بعد األسلوب الخبیر بمتوسط1.481معیاري بلغ 

بأن بعد األسلوب الخبیر هو ، و بناء على هذه النتیجة نستطیع رفض الفرضیة التي تقول 1.358معیاري 

  .األكثر استخداما ما بین األساتذة في الجامعة
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 و تفسیرها الفرضیة الفرعیة الثانیةعرض نتائج -3

التفكیر االستداللي تعزي إلى توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة : التذكیر بنص الفرضیة

  .متغیر الجنس لدى الطلبة الجامعیین

لمعرفة الفروق في صعوبة التفكیر ) ت(و للتحقیق من هذه الفرضیة استخدمت الطالبة اختبار 

  .االستداللي حسب مغیر الجنس

  یوضح بیانات لدالة الفروق في صعوبة التفكیر االستداللي لمتغیر الجنس) : 17(جدول 

  سالیباأل  

  السمة

القیمة 

  اإلحصائیة

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

) ت(قیمة 

  المحسوبة

درجة 

  الحریة 

  قیمة

 SIG  

مستوى 

  الدالة 

  0.05  0.014  33  2.591  4.535  9.81  21ذكر   الجنس

  6.186  14.50  14أنثى 

  

و بناء على نتائج التحلیل اإلحصائي نالحظ أنه توجد فروق دالة ) 17(من خالل الجدول   

إحصائیا في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر الجنس حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي 

ألفراد أما بالنسبة لقیمة المتوسط الحسابي ) 4.535(و بانحراف معیاري قدره ) 9.81(ألفراد عینة الذكور 

، و درجة 0.05(عند مستوى الدالة ) 6.186(و انحراف معیاري قدر ب ) 14.50(قدر ب عینة اإلناث 

، و بالتالي نقبل الفرضیة التي تقول بأنه توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة التفكیر )33(الحریة 

 .االستداللي تعزي إلى متغیر الجنس لدى الطلبة الجامعیین

 و تفسیرها الفرعیة الثالثة الفرضیةعرض نتائج -4

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي : التذكیر بنص الفرضیة

  .لمتغیر التخصص لدى الطالب الجامعي
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و للتحقیق من هذه الفرضیة استخدمت الطالبة اختبار تحلیل التباین األحادي لمقیاس صعوبة 

  .خصص الطالب الجامعيالتفكیر االستداللي بالنسبة للت

یوضح بیانات لداللة فروق في مقیاس صعوبة التفكیر االستداللي لمتغیر ) 18(الجدول رقم 

  التخصص

  مستوى الداللة  )ف(قیمة   متوسط التباین   درجة الحریة   مجموع المربعات  مصدر التباین 

    68.048  4  272.193  بین المجموعة

2.485  

  

  27.378  30  821.349  داخل المجموعة  0.05

    34  1093.543  المجموع الكلي 

  

و بناء على نتائج التحلیل اإلحصائي نالحظ أنه توجد فروق دالة ) 18(من خالل الجدول 

إحصائیا في صعوبة التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر التخصص حیث بلغت قیمة مجموع المربعات 

أما ) 68.048(و متوسط التباین ) 4(حریة  بدرجة) 272.193(عند مصدر تباینًا بین المجموعة 

و ) 30(و درجة حریة ) 821.349(بالنسبة لمصدر التباین داخل المجموعة فمجموع مربعاته قدر ب 

و هي دالة إحصائیا عند  2.485المحسوبة بلغت ) ف(حیث تبین أن قیمة ) 27.378(بمتوسط التباین 

ل بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في صعوبة و بالتالي نقبل الفرضیة التي تقو ) 0.05(مستوى 

 .التفكیر االستداللي تعزي إلى متغیر التخصص لدى الطالب الجامعي

 

 

 

 

 



[ الفرضیات مناقشة و المیدانیة الدراسة نتائج عرض  الفصل الخامس [

 

 
80 

  مناقشة فرضیات الدراسة المیدانیة : ثانیا

بعد عرض النتائج المتوصل إلیها باألسالیب اإلحصائیة و التعلیق علیها، سیتم فیها ما یلي تفسیر   

الدراسة من خالل المعطیات النظریة و الدراسات السابقة المعتمد علیها و التي تم اإلطالع و مناقشة 

 .علیها

  مناقشة الفرضیة العامة-1

توجد عالقة ارتباطیة بین أسالیب التدرس التي یستخدمها األستاذ و : التذكیر بنص الفرضیة

  .صعوبة التفكیر االستداللي لدى الطالب الجامعي

فقد تبین أنه توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا )15(ائج الواردة في الجدول رقم بناءا على النت  

  .بین أسالیب و صعوبة التفكیر االستداللي

على أن أسالیب ): 2004(أرجعت الطالبة هذه النتائج إلى ما توصلت إلیه دراسة شریف حمادة   

لب على التعلم استنادًا إلى جهودهم الشخصیة التدریس تهدف إلى تنظیم المواقف التعلیمیة لتنمیة قدرة الطا

و إلى تحقیق التعبیر المنشود في سلوكهم و مساعدتهم على اكتساب المعلومات و المعارف و لیس عن 

  ).509، ص2004حمادة، (طریق التلقین و حشو المعلومات دون فهمها 

ن جارد نر و في دراستها على أن كل م) 2017(حیث ترى شیرین كامل موسى عبد الهادي   

نوفل یرون أن الذكاءات و اختالفها لدى الطالب وسیلة مناسبة على أهمیة التنوع في أسالیب التدریس 

تتناسب كع أنماط الطالب بهدف تحقیق أعلى مستویات علمیة تهدف إلى تنمیة قدرات الطالب و تنمیة 

  .مهارات تفكیرهم و منها التفكیر االستداللي
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موسى عبد الهادي أنه یتطلب من األساتذة االهتمام بإمكانات الطالب و  و علیه ترى شرین كامل  

استخدام أسالیب تدریسیة ساعد على ممارسة مختلف العملیات العقلیة كاالستقراء و االستنباط و االستنتاج 

  .في المواقف التدریسیة للتمكن من تنمیة مهارات التفكیر االستداللي لدى الطالب

إلى البحث عن أسالیب و استراتجیات و طرائق التدریس حدیثة تتناسب مع  لذا یسعى المهتمون  

  .أنماط التعلم، و التي تربط مهارات التفكیر االستداللي

و التي تقول أنه لم تعد األسالیب ): 2008(و علیه جاءت دراسة محسن هلي محمد التمیمي   

یتم اإلقبال على الحدیثة منها برغبة و إتاحة  التدریسیة التقلیدیة كافیة لمالئمة الحیاة المعاصرة و علیه

  ).18، ص2008التمیمي، (فرصة للتعلم و االعتیاد على االستقاللیة في التفكیر و االعتماد على الذات 

و التي أكدت على أنه من الضروري تشجیع ) 2016(أما دراسة وفیة جبار محمد الیاسري   

شكل فاعل في التدریس، كما أن استعمال أسالیب التدریس األساتذة على استعمال التفكیر االستداللي ب

منسجمة مع االتجاهات الحدیثة في التدریس من أجل التفكیر لتنمیة قدرات الطالب الفكریة لمواجهة 

  .الحیاة

و على الرغم من أهمیة التفكیر، إال أن أغلب الطلبة ال یزالون یعتمدون على أسالیب الحفظ و   

مما یزید األمر تعقیدًا أن استعمال هذه األسالیب ال یتالئم بعض المواد خاصة االستظهار للمعلومات 

، 2010جبار محمد الیاسري، (بعض المواد التي تتطلب استعمال تفكیره للوصول إلى استنتاجات 

  ).2337ص
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  مناقشة الفرضیة الفرعیة األولى-2

  .األساتذة في الجامعةأسلوب الخبیر هو األكثر استخداما بین : التذكیر بنص الفرضیة  

تبین أن األسلوب الحرفي هو األسلوب األكثر ) 16(بناءًا على النتائج الواردة في الجدول   

  .استخداما بین األساتذة في الجامعة و بالتالي لم تتحقق الفرضیة

و من هنا یمكن القول أن األساتذة الجامعیین یمیلون إلى استخدام األسلوب الحرفي بكثرة و هذا   

اجع إلى نتائج الدراسة المطبقة، و قد الحظت الطالبة أن األسلوب الحرفي هو األكثر شیوعا من بین ر 

  .األسالیب األخرى و ذلك بعد حساب المتوسط لكل أسلوب

كما أنه من متطلبات الطالب الجامعي الحصول على ظروف تعلیمیة مناسبة لتفكیره و هذا راجع   

نوع األسالیب التي یستخدمها إذ تتناسب مع قدراته و طموحاته  إلى مهام األستاذ في التغییر من

و التي ) RAZAK AHMAD )2007المستقبلیة و هذا ما أشارت إلیه بعض الدراسات من بینها دراسة 

سعت إلى معرفة أسالیب التدریس التي یفضلها الطالب الجامعي و التي یدركونها أساتذتهم، كما أنهه ال 

  .ب و الطالبات في عملیة اختیار نوع األسلوب المناسب للتدریستوجد فروق بین الطال

و التي عملت على ترتیب استخدام األساتذة ) Khurshid et Aurangzeb )2012أما دراسة   

  . سنوات الخبرة و المؤهل األكادیميالجامعیین ألسالیب التدریس في ضوء 

فحاولت الكشف عن العالقة بین أسلوب تدریس أساتذة الجامعة و ) shaaria )2017أما دراسة 

  .المشاركة األكادیمیة للطالب حیث توصلت الدراسة إلى أنه توجد عالقة بینهما

كما أشار إبراهیم السید إسماعیل إلى تحدید أسالیب التدریس التي یفضلها طالب الجامعة في 

  .ها بأسالیب تعلمهمضوء الجنس و التخصص و الكشف عن عالقت
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 مناقشة الفرضیة الفرعیة الثانیة-3

توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة التفكیر االستداللي تعزى إلى : التذكیر بنص الفرضیة

  .الجنس لدى الطالب الجامعي متغیر

فقد تبین أنه توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة ) 17(بناءًا على الناتج الوارد في الجدول 

تعزى لمتغیر الجنس لدى الطلبة الجامعیین، أي یوجد اختالف بین الذكور و اإلناث في عملیة  التفكیر

التفكیر االستداللي، و أرجعت الطالبة هذا االختالف إلى ذكاء كل فرد و تفاوت نسبته بین الذكور و 

  .اإلناث، و لمدى اهتمام كل منهم على اإلجابة في مقیاس التفكیر االستداللي

أن بعض التوجیهات التربویة الحدیثة و ) 2017(أكدته شیرین كامل موسى عبد الهادي  و هذا ما

التفكیر خاصة االستداللي و  التي ترتكز على الربط بین الذكاءات المتعددة لدى الطالب و تعلم مهارات

  ).111، ص2017كامل موسى عبد الهادي، (الذي یمثل العنصر المشترك بین أنواع التفكیر األخرى 

و التي سعت إلى التعرف و الكشف عن الفروق ) 2017(كما تتوافق مع دراسة المنصور غسان 

الجوهریة بین اإلناث و الذكور في عملیة االستدالل المنطقي و ذلك لطالب كلیة التربیة و قد أسفرت 

  .أنه توجد فروق دالة إحصائیا في مهارة االستدالل لصالح الذكورالنتائج 

على أنه توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى التفكیر ) 2017(بیضاء محمد أحمد و تؤكد دراسة 

 .تعزي لمتغیر الجنس و تفوق الطلبة الذكور على اإلناث في اختبار التفكیر االستداللي

إذ هدفت إلى معرفة مستوى التفكیر االستداللي حیث ) 2001(و تتعارض أیضا دراسة العیساوي 

  .وجد فروق بین الطلبة لمتغیر الجنس في مستوى التفكیرأسفرت النتائج أنه ال ت
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و التي هدفت إلى معرفت الفروق في درجات التفكیر ) 1994(و تعارض أیضا دراسة الجباري 

االستداللي بین األفراد تبعا لمتغیر الجنس و التي توصلت إلى أنه ال یوجد فروق في التفكیر االستداللي 

  .تعزى إلى متغیر الجنس

 الفرضیة الفرعیة الثالثة مناقشة-4

توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة التفكیر االستداللي تعزى إلى : التذكیر بنص الفرضیة

  .متغیر التخصص لدى الطالب الجامعي

فقد تبین أنه توجد فروق دالة إحصائیا في صعوبة ) 18(بناء على النتائج الواردة في الجدول 

ر التخصص هذا یعني أن التخصص له عالقة في الصعوبة األمر التفكیر االستداللي تعزى إلى متغی

الذي یؤدي إلى فكرة االهتمام بتوزیع الطلبة حسب القدرات الفكریة و میوالتهم ال حسب معدالتهم ألنه 

  .توجد هناك بدائل اختیار مناسبة تشیع حاجات الطالب و تتوافق مع میوالتهم و قدرة تفكیرهم

و التي سعت إلى ) 2011(الیة مع دراسة یحي محمد أبو جحجوح تتحقق نتائج الدراسة الح

التعرف على االستدالل المنطقي و الكشف عن تأثیر التخصص األكادیمي كما أظهرت النتائج أنه توجد 

فروق دالة إحصائیا في مستوى االستدالل إلى صالح تخصص الریاضیات و العلوم و اللغة األجنبیة 

  .العربیة و االجتماعیات و اإلرشاد النفسيبالمقارنة مع تخصص اللغة 

و التي أكدت على وجود بالنسبة لمتغیر ) 2017(و جاءت على ذلك دراسة المتصور غسان 

االختصاص الدراسي علم النفس، اإلرشاد النفسي في التفكیر االستداللي العام و كانت لصالح علم 

  .النفس
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  : الخاتمة

تشیر أسالیب التدریس إلى الفنیات التي یستخدمها األستاذ في قاعة الدرس، إذن هناك أسالیب   

و متباینة عبر مراحل التعلیم المختلفة كما أنه ال یوجد أسلوب تدریسي واحد أفضل یصلح لكل  مختلفة

المواقف التعلیمیة، فجودة األسلوب التدریسي تتحدد بمدى تحقیقه لألهداف التعلیمیة و مدى تناسبه لقدرات 

  ).04ص ،2014 السید إسماعیل،(الطالب 

في التعامل مع األسالیب المختلفة و التي تساهم في التفاعل إذ یحتاج الفرد في عمله إلى المرونة   

و خاصة االجتماعي و التي تعمل على إثارة اهتمامهم و خلق حماس فكري و القدرة على الفهم و التفكیر 

و خاصة التفكیر باالستدالل، إذ یعد هذا األخیر أعلى مراتب النشاط العقلي انطالقا من أنه نشاط معرفي 

  .لجة المعلومات و القدرة على التحلیل و التفسیر و االستنتاجإذ یشمل معا

و هذا ما دفع الطالبة للبحث في موضوع أسالیب التدریس و عالقتها بصعوبة التفكیر االستداللي   

و الكشف عن األسلوب المستخدم من طرف األساتذة الجامعیین و كذل الكشف عن الفروق بین الحسن 

لي و كذلك في ما یخص التخصص إذ لدیه عالقة في صعوبة التفكیر في صعوبة التفكیر االستدال

  .االستداللي

و قد بینت نتائج التساؤل العام إلى أنه توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین أسالیب التدریس و   

و لي، أما نتائج التساؤالت الفرعیة فتوصلت الطالبة إلى أن األسلوب الحرفي هصعوبة التفكیر االستدال

الشائع بین األساتذة الجامعیین، و أن هناك فورق ذات داللة إحصائیة فیما یخص الجنس و التخصص 

في صعوبة التفكیر االستداللي، و هذا ما یفسر من خالل النتائج المتوصل إلیها إلى أهمیة االهتمام 

تجاهات حدیثة تساعد بالتفكیر االستداللي و االهتمام بتطویر أسالیب التدریس، و ذلك من خالل تبني ا

  .زیادة التفاعل و تطویر أفكار الطالب
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و في النهایة نرجوا أن تساهم هذه الدراسة و لو بقلیل في إثراء معلومات الطالبة في شعبة علم   

النفس، و ما یتعلق بأسالیب التدریس و صعوبة التفكیر االستداللي، و أن تكون دراسة سابقة للدراسات 

دراسات أخرى تتطرق للتفسیر أكثر و أكثر في أسالیب التدریس و بعض األنماط القادمة، و أن تكون 

  .األخرى من التفكیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  االقـــتــراحـــات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 االقتراحات 

 

 
77 

  اقتراحات

 .الحدیثةتوعیة األساتذة بمختلف أسالیب التدریس  -1

 .التنوع في األسالیب التدریسیة خاصة التي ترتبط بالذكاء و التفكیر االستداللي -2

 .ضرورة االهتمام بتضمین كتب علم النفس على أنشطة تنمي مهارات التفكیر االستداللي -3

 التنویع في األسالیب التدریسیة التي تتوافق مع قدرات الطلبة  -4

التقنیات التربویة و التعلم الذاتي لما لها من أثر في تحقیق تفعیل استخدام التفكیر العلمي و  -5

 .األهداف التربویة

 .توضیح الفروق بین مصطلح أسالیب التدریس، استراتجیات التدریس و طرائق التدریس -6

 .إعداد برامج إرشادیة لتنمیة مهارات التفكیر االستداللي -7

ات الجامعیة لصعوبة التفكیر إجراء دراسات أخرى مماثلة في إیجاد الفروق في المستوی -8

 .االستداللي

 .االهتمام بالوسیلة التعلیمیة كعنصر إلثارة التعلم و خلق جو من التفكیر -9

 .تكثیف دراسات حول واقع استخدام األسالیب التدریسیة في الجامعة وفق عدة تخصصات - 10

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة المراجع 

 

 
78 

  المراجع

، االستدالل المنطقي لدى طلبة كلیة التربیة في جامعة )2011(أبو جحجوح، یحي محمد،  -1

 .، فلسطین2، العدد 13األقصى، مجلة جامعة األزهر، المجلد 

و مدى توافرها لدى طالب  ، مهارات التفكیر االستداللي)2016(أحمد السید، فایزة و آخرون،  -2

 .، مصر4، العدد 32علم النفس، مجلة البحوث و النشر العلمي، المجلد 

، أثر استخدام طریقتین عالجیتین في إطار إستراتیجیة )2008(التمیمي، محسن علي محمد،  -3

 .إتقان التعلم على التحصیل و تنمیة التفكیر االستداللي، أطروحة دكتوراه، بغداد

، دار الجلیس الزمان للنشر و التوزیع، 4، التفكیر االستداللي، ط)2011(یل عید، الحجازین، ما -4

 .األردن

، طرائق التدریس )2011(الخزاعة، محمد سلمان فیاض و الخزاعة، خاد عبد اهللا و آخرون،  -5

 .، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع، األردن1الفعال، ط

، االتجاهات الحدیثة في طرائق )2014(إدریس،  السامرائي، محمد قصي و الخفاجي، رائد -6

 .، دار حجلة ناشرون و موزعون، األردن1التدریس، ط

أسالیب التدریس المفصلة و عالقتها بأسالیب التعلم و األسالیب ، )2014(السید إسماعیل،  -7

 .، مصر16االجتماعیة لدى الطالب، مجلة كلیة التربیة، العدد 

، دار البدایة ناشرون 1، التوجیه النفسي في أسالیب التدریس، ط)2011(الشرایعة، عمار شفیق،  -8

 .و موزعون، عمان

، أسالیب التفكیر نظاریات و دراسات و بحوث معاصرة، دار )2006(الطیب، علب عصمان،  -9

 .الكتاب، القاهرة
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، ، الدار العربیة للنشر و التوزیع3، طرق تدریس الریاضیات، ط)1993(المفتي، محمد أمین،  - 10

 .مصر

، التفكیر الناقد و عالقته باالستدالل، مجلة إتحاد الجامعات العربیة )2017(المنصور، غسان،  - 11

 .3العدد  15للتربیة و علم النفس، المجلد 

، فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مهارات االستدالل، مذكرة )2001(بن ناهس محمد العتیبي، خالد،  - 12

 .ماجستیر، كلیة التربیة، الریاض

طلبة قسم الریاضیات، مجلة  ، مستوى التفكیر االستداللي لدى)2017(ء، محمد أحمد، بیضا - 13

 .، العراق223، العدد 2األستاذ، المجلد 

طرق و أسالیب التدریس، محاضرة األولى، سنة أولى ماستر، جامعة ) 2019(بوغالیة، فایزة،  - 14

 .شلف، الجزائر

العربیة على وفق مهارات التفكیر االستداللي، ، أثر تدریس قواعد اللغة )2016(جبار، وفیة،  - 15

 .4، العدد24مجلة بابل للعلوم اإلنسانیة، المجلد 

، أسالیب تدریس الجامعة اإلسالمیة الشائعة التي یستخدمها معلمو )2004(حماد، شریف،  - 16

 .فلسطین ،2، العدد 12التربیة اإلسالمیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة،سلسلة الدراسات اإلنسانیة، المجلد 

 .، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان1تدریس الریاضیات، طال، أسالیب )2005(حمدان، فتحي،  - 17

، أسالیب التدریس أنواعها و عناصرها و كیفیات قیاسها، دار )1999(زیاد، حمدان، محمد  - 18

 .التربیة الحدیثة للنشر و االستشارة و التدریب، األردن

 .26التعلیمیة، مجلة األثر، العدد ، دور الوسائل )2016(سهل، لیلى،  - 19
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، الدار المصریة اللبنانیة، 1، معجم المصطلحات التربویة و النفسیة، ط)2003(شحاتة، حسن،  - 20

 .القاهرة

، دور الوسائل التعلیمیة في الفعل التعلیمي، مذكرة ماستر، ورقلة، )2015(شوریغات، كریمة،  - 21

 .الجزائر

، مناهج و أسالیب التدریس )2017(، عباس، محمد خلیل و العبسي، محمد مصطفى - 22

 .الریاضیات، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، األردن

، دور الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تحسین نوعیة التعلم بالمرحلة )2016(قاسي، سلیمة،  - 23

 .الثانویة، مذكرة ماستر، أم البواقي، الجزائر

نامج مقترح في الدراسات االجتماعیة قائم على ، بر )2017(كامل موسى عبد الهادي، شیرین،  - 24

 .173، العدد 2الذكاءات و التحصیل الدراسي، مجلة كلیة التربیة، المجلد 

، دار حجلة ناشرون و 1، المناهج و طرائق التدریس، ط)2009(كرو الغزاوي، رحیم یونس،  - 25

 .موزعون، األردن

تنمیة التفكیر االستداللي، مجلة  ، فاعلیة إستراتیجیة بایر في)2017(محمد عبید، سماح،  - 26

 .، بغداد54البحوث التربویة و النفسیة، العدد 

، طرائق و أسالیب التدریس، معهد و تقنیات النشاطات البدنیة و )2017(مرابط، مسعود،  - 27

 .الریاضیة، أم البواقي، الجزائر

، دار 1ط، طرائق التدریس العامة، )2013(مرعي، توفیق أحمد و الحایلة، محمد محمود،  - 28

 .المسیرة للنشر و التوزیع، األردن
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، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، 1، مهارة التدریس، ط)2008(نبهان، یحي محمد،  - 29

 .عمان

، مستوى التفكیر الریاضي و عالقته ببعض الذكاء لدى )2007(نجم، هاني فتحي عبد الكریم،  - 30

 .التربیة، فلسطینالطلبة الصف الحادي عشر، مذكرة ماجستیر، كلیة 

، إستراتیجیة تطویر المناهج و أسالیب التدریس الحدیثة، دار )2008(نمر دغمس، مصطفى،  - 31

 .غیداء للنشر و التوزیع، األردن

، أنماط التفكیر و عالقته بالذكاءات المتعددة، مذكرة )2013(ورده، عبد القادر یحي یامین،  - 32

 .ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فاسطسن

، اكتساب المعرفة و )2015(محمد جاسم و العبید محمد، باسم و العبیدي محمد، أالء،  ولي، - 33

 .، مركز دیبونو للتعلیم و التفكیر، األردن1تعلیم التفكیر االستداللي، ط
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   01الملحق رقم 

  مستغانم  –جامعة عبد الحمید ابن بادیس 

  قسم علم النفس 

  تخصص علم النفس المدرسي  

  استبیان لقیاس 

  أسالیب التدریس 

  

  أخي الطالب 

  أختي الطالبة 

  ... تحیة طیبة و بعد 

أضع بین أیدیكم هذا االستبیان الذي یتضمن مجموعة من الفقرات التي تصف مدى نوعیة   

األسالیب التدریسیة المستعملة من طرف أساتذتكم أرجوا منكم قراءة كل فقرة منه بدقة ثم وضع اإلشارة 

(X)  ابة على جمیع كما أرجوا منكم اإلج) دائما، أحیانا، نادرا(في المكان المناسب الذي ینطبق مع أرائكم

الفقرات مع العلم أنه ال توجد فقرة صحیحة و أخرى خاطئة و أن استخدام هذه البیانات ال تكون إال 

  .لغرض البحث العلمي

  البیانات الشخصیة 

 أنثى    ذكر   : الجنس -

  :السن -

 :التخصص -

  السنة الثالثة لیسانس   السنة الثانیة لیسانس  ى لیسانسالسنة أول: المستوى الجامعي -

 السنة الثانیة ماستر    السنة أولى ماستر   

  

  

  و شكرا على مساعدتكم
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  نادرا  أحیانا  دائما  الفقرات  

        یحافظ األستاذ على العالقة الرسمیة مع الطلبة داخل القاعة  01

        یقوم األستاذ بتدریس المادة من خالل التعلیمات و الكتب  02

        التحدث عن األشیاء و المعارف خارج إطار المادةیبتعد األستاذ عن   03

        یقوم األستاذ بالتذكیر بالقانون الداخلي للجامعة و األخالقیات العامة  04

        یلتزم األستاذ بتحقیق األهداف الرسمیة  05

        یركز األستاذ على انتباه الطالب و سماع مالحظاته  06

        خطوة بخطوة یقوم األستاذ بالشرح الجاد المفصل  07

        یقوم األستاذ بتذكیر الطلبة بكل ما هو جدید في محتوى المادة  08

        یعمل األستاذ على توفیر بیئة صفیة مناسبة  09

        یعمل األستاذ على التطبیق الحرفي لتعلیماته داخل القاعة  10

        یقوم األستاذ بتعدیل المناهج و تكییفه حسب حاجات الطالب  11

        یقوم األستاذ بتنظیم الدروس و المقررات  12

        یقوم األستاذ بتحضیر الطالب بإجراء بحوث میدانیة مقابل تحسین معدالتهم  13

        یستخدم األستاذ وسائل تعلیمیة مختلفة و عدیدة  14

        یعمل األستاذ على تشجیع القیادة و روح المبادرة لدى الطالب  15

        مثیرة للحماس الفكري لدى الطالبیخلق األستاذ مواقف   16

        یمیل األستاذ لإلیجاز في الدرس  17

        یشجع األستاذ الطالب على تقییم ذواتهم   18

        یقیم األستاذ الطالب تقییما فردیا موضوعیا  19

        یتفاعل األستاذ مع الطالب أثناء قیامه بالدرس  20
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  02ملحق رقم 

  االستداللياختبار التفكیر 

  

  أخي الطالب 

  أختي الطالبة 

أضع بین أیدیكم هذا االختبار الذي یتضمن مجموعة من الفقرات، الذي یقیس مدى التفكیر   

  .االستداللي لدى الطالب

التي  (X)أرجوا منكم قراءة كل فقرة بتمعن و اختیار اإلجابة التي تناسبكم من خالل وضع اإلشارة   

  تنطبق مع أفكاركم 

  .دقیقة على األكثر 15أرجوا منكم اإلجابة عن االختبار في ظرف ال یتعدى كما   

  

  : أمام المكان المناسب  (X)أجب عن الفقرات بوضع العالمة 

 الحمام و البط و النسور جمیعها من الطیور و أغلبها من الحیوانات األلیفة لذلك فإن  -1

  جمیع الطیور حیوانات ألیفة

  لیفةبعض الطیور حیوانات غیر أ

  قلیل من الطیور حیوانات غیر ألیفة

..................................................................................................... 

 ك إذن = ص و ص  ≠إذا كانت س  -2

  س= ك 

  ك ≠ص 

  ك ≠س 

.....................................................................................................  
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 بلغ عمر لیلى ضعف عمر سعاد، و نصف عمر فاطمة، فإن أصغرهن عمرا هي  -3

  لیلى

  سعاد

  فاطمة

..................................................................................................... 

 تجار أثریاء یربحون، و لكن بعضهم یغش في تجارته إذن -4

  بعض الذین یغشون في تجارتهم أثریاء و یربحون

  ال یوجد تاجر ثري ال یغض في تجارته

  بعض التجار یخسرون في تجارتهم

..................................................................................................... 

أغلب الشباب عندما یفكرون بالزواج یختارون زوجاتهم وفقا لمعیار الجمال، و قلة منهم یختارون  -5

 البنت الخلوقة حتى و إن كان جمالها محدود لذلك فالشباب

  رون زوجاتهم وفقا لمعیار الجمالجمیعهم یختا

  یفضلون البنت الغنیة

  بعضهم ال یرفضون فتاة خلوقة و إن كان جمالها محدود

..................................................................................................... 

 لوالدتین أصح ولدت فاطمة بعد لمیس، و قبل لمیس ولدت هند فأي الترتیب -6

  فاطمة ثم لمیس ثم هند

  هند ثم لمیس ثم فاطمة

  لمیس ثم فاطمة ثم هند

..................................................................................................... 

 ضعف الثقة بالنفس یؤدي إلى الخوف و الخوف یؤدي إلى الفشل إذن  -7

  إلى ضعف الثقة بالنفسالفشل یؤدي 

  الخوف یؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس

  ضعف الثقة بالنفس یؤدي إلى الفشل

..................................................................................................... 
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 كل العرب كرماء و لكن بعضهم ال یخلص في عمله إذن -8

  في عملهم كرماءبعض العرب المهملین 

  كل المهملین في عملهم من العرب

  كل الكرماء هم من العرب

..................................................................................................... 

 : ینصح األطباء بمنع األطفال من أكل الحلوى قبل النوم خوفًا من تسوس أسنانهم لذا  -9

  الضرورة منع األطفال من تناول الحلوىمن 

  بعض الحلویات نضر األطفال

  أكل الحلوى لیال مضر لألطفال

..................................................................................................... 

طبق اختبار الكشف عن الكذب على مجموعة من الرجال و النساء و أظهرت النتائج أن درجاتهم  - 10

كمجموعة كانت فوق المتوسط في درجة الكذب، و إن أغلب الدرجات العالیة كانت من نصیب 

 : النساء إذن

 .ال توجد إمرأة صادقة في المجموعة

 .الرجال كانوا أقل كذبا من النساء في المجموعة

 .لمجموعة ككل قلیلة الكذبا

..................................................................................................... 

 : كل المعادن تتمدد بالحرارة، و تنكمش بالبرودة و الذهب معدن إذن - 11

 .الذهب ینكمش بالحرارة

 الذهب ال یتمدد بالحرارة

 .ودةالذهب ینكمش بالبر 

...................................................................................................... 

 : فراس أكثر ذكاء من أحمد، و خالد أقل ذكاء من أحمد فإن - 12

 .خالد أقل ذكاء من فراس

 .فراس أقل ذكاء من خالد

 .أحمد أقل ذكاء من فراس
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 : كل البشر معرضون لألخطاء، العلماء بشر، إذن العلماء - 13

 .ال یخطئون

 .قد یخطئون

 أذكیاء

...................................................................................................... 

 : ین إذنراتب أحمد أكثر من راتب عبد اهللا، و راتب علي و عبد اهللا مساوي راتب حس - 14

 .راتب أحمد أكثر من راتب حسین

 .راتب علي أكثر من راتب حسین

 .راتب عبد اهللا أكثر من راتب علي

...................................................................................................... 

 : كل المدخنین أسنانهم صفراء و لكن بعضهم ال یشتكون من أمراض لذلك - 15

 .كل من أسنانه صفراء فهو مدخن

 .كل من أسنانه صفراء فهو یشكو من مرض

 .بعض الذین یشتكون من أمراض أسنانهم صفراء

...................................................................................................... 

كل الشواهد التاریخیة تشیر إلى أن الدول العظمى و القویة ال بد أن تهزم و تضعف و سقوط  - 16

اإلمبراطوریة الفارسیة و الرومانیة شاهد قدیم على ذلك و انهیار اإلتحاد السوفیتي شاهد حدیث، أمریكا 

 : دولة عظمى و قویة إذن

 .عظمىكل الدول الضعیفة كانت قویة و 

 .أمریكا سوف تهزم و تضعف في النهایة

 .امتالك األسلحة النوویة یمنع سقوط الدول العظمى

...................................................................................................... 

و التأخر في النوم و عدم مشاهدة التلفزیون بكثرة و لساعات متأخرة من اللیل یؤدي إلى السهر  - 17

 : النهوض مبكرا، و من ثم إلى الغیاب عن الجامعة، و الرسوب إذن

 .كل غائب عن الجامعة البد من أنه مشاهدة للتلفزیون بكثرة

  .مشاهدة التلفزیون بكثرة تؤدي إلى الرسوب
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  .مشاهدة التلفزیون ممتعة أحیانا

..................................................................................................... 

الدراسات التاریخیة أظهرت أن معظم الدول القویة كانت تتمتع بسالمة و وحدة الجبهة الداخلیة،  - 18

 : فإذا وجدت دولة ضعیفة فإنها

 .ال تمتلك جبهة داخلیة موحدة

 .تواجه أعداء أقویاء

 .تواجه مشكالت اقتصادیة

...................................................................................................... 

 :معظم مفكري النهضة األوروبیة كانوا من الفرنسیین، دافنشي مواطن أوروبي، إذن - 19

 .دافنشي فرنسي

 .دافنشي مفكر

 .بعض مفكري النهضة كانوا من غیر الفرنسیین

...................................................................................................... 

 :قانون العرض و الطلب قانون اقتصادي یعكس العالقة العكسیة بین العرض و الطلب و لذلك - 20

 .كلما قل العرض زاد الطلب

 .ال عالقة بین العرض و الطلب

 .إذا زاد العرض زاد الطلب

..................................................................................................... 

 : كل الفنانین مشهورون، بعض الفنانین سمعتهم سیئة إذن - 21

 .جمیع الفنانین سمعتهم سیئة

 .كل المشهورین من الفنانین

 .بعض الذین سمعتهم سیئة من المشهورین

...................................................................................................... 

 : إذا كانت المیاه المالحة غیر صالحة للشرب و میاه البحار و المحیطات مالحة، فإن - 22

 .المیاه غیر الصالحة للشرب مالحة

 .میاه المحیطات غیر صالحة للشرب
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 .للشربمیاه اآلبار صالحة 

...................................................................................................... 

معظم دوافع الدول االستعماریة الحدیثة كانت اقتصادیة، و لكن بعضها كانت لها دوافع عنصریة  - 23

 : لذلك

 .جمیع الدول االستعماریة عنصریة

 .تعماریةكل الدول العنصریة اس

 .بعض الدول االستعماریة العنصریة لها دوافع اقتصادیة

...................................................................................................... 

إذا كانت األطعمة المعلبة صالحة لألكل، فإن بعضها یوجد فیها مواد حافظة مضرة بالصحة  - 24

 : لذلك فإن

 .بعض األطعمة المعلبة غیر ضارة بالصحة

 .كل األطعمة المعلبة ضارة بالصحة

 .كل ما هو صالح لألكل فهو مفید و صحي

...................................................................................................... 

اب إلى المدرسة بالسیارة و إذا كانت الظروف بسبب الظروف األمنیة معظم الطالبات یرغبن بالذه - 25

األمنیة جیدة فإنهن یفضلن الذهاب سیرًا على األقدام، لیلى تذهب إلى مدرستها سیرا على األقدام 

 : نستنتج من ذلك

 .المدرسة قریبة

 .الظروف األمنیة قریبة

 .الظروف االقتصادیة صعبة

...................................................................................................... 

كل المواطنون العراقیون صالحون و لكن بعضهم شارك في االنتخابات و بعضهم اآلخر لم  - 26

 : یشارك لذا

 .من لم یشارك في االنتخابات مواطن غیر صالح

 .بعض الصالحین لم یشاركوا في االنتخابات

 طنین العراقیینكل الصالحین هم من الموا
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 : كل عربي یحب وطنه و یدافع عنه و عروبة الطالبة عربیة إذن - 27

 .قد تحب وطنها لكن ال تدافع عنه

 .قد تدافع عن وطنها و لكن لیس بالضرورة تحبه

 .تحب وطنها تدافع عنه

...................................................................................................... 

 : إذا كانت سندس أقصر من لیلى و أطول من علیة، أیهم أقصر - 28

 .علیة

 .لیلى

 .سندس

...................................................................................................... 

، الصین و فرنسا من )الفیتو(الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن هي التي تملك حق النقض  - 29

 : الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن إذن

 .الدول األوروبیة تملك حق النقض في مجلس األمن

 .الصین و فرنسا تملك حق النقض في مجلس األمن

 .یة تملك حق النقض في مجلس األمنالدول اآلسیو 

...................................................................................................... 

 : هیثم أعلى ذكاء من عدنان، و عدي أقل ذكاء من عدنان إذن - 30

 .عدي أقل ذكاء من هیثم

 .هیثم أقل ذكاء من عدي

  .هیثمعدنان أعلى ذكاء من 
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   03ملحق رقم 

  قائمة المحكمین 

  الجامعة   التخصص   الرتبة   االسم و اللقب   الرقم 

  جامعة مستغانم   علم النفس المدرسي  "أ"أستاذ محاضر   مسكني عبد اهللا   01

  جامعة مستغانم   علم النفس العیادي  "أ"أستاذة مساعدة   غسلي یمینة  02

  جامعة مستغانم   علم النفس العیادي  "ب"أستاذة محاضرة   شرقي حوریة   03
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   04ملحق رقم 

  بعد تفریع مقاییس الدراسة  SPSSمخرجات 

  .یبین خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث الجنس) 01(جدول رقم 

 الجنس

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 53,3 53,3 53,3 16 ذكر

 100,0 46,7 46,7 14 أنثى

Total 30 100,0 100,0  

  .یبین خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث التخصص) 02(جدول رقم 

 التخصص

 Frequen

cy 

Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 30,0 30,0 30,0 9 أدب ولغات أجنبیة

حقوق والعلوم التجاریة 

 والسیاسیة
5 16,7 16,7 46,7 

 56,7 10,0 10,0 3 علوم طبیعة وحیاة

العلوم االجتماعیة 

 واالنسانیة
9 30,0 30,0 86,7 

 100,0 13,3 13,3 4 علوم شرعیة

Total 30 100,0 100,0  
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  .یبین خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث السن) 03(جدول رقم 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

19 4 13,3 13,3 13,3 

20 1 3,3 3,3 16,7 

21 4 13,3 13,3 30,0 

22 4 13,3 13,3 43,3 

23 3 10,0 10,0 53,3 

24 5 16,7 16,7 70,0 

25 2 6,7 6,7 76,7 

26 5 16,7 16,7 93,3 

27 1 3,3 3,3 96,7 

28 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

  .یبین خصائص عینة الدراسة االستطالعیة من حیث المستوى) 04(جدول رقم 

 المستوى

 Frequenc

y 

Percen

t 

Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
 3,3 3,3 3,3 1 األولى لیسانس

 23,3 20,0 20,0 6 الثانیة لیسانس
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 40,0 16,7 16,7 5 الثالثة لیسانس

 53,3 13,3 13,3 4 األولى ماستر

 100,0 46,7 46,7 14 الثانیة ماستر

Total 30 100,0 100,0  

  یبین معامل االرتباط بین المجموعتین لمقیاس التفكیر االستداللي) 05(جدول رقم 

Correlations 

_مجموعة 

1 

_مجموعة

2 

_مجموعة

1 

Pearson 

Correlation 
1 ,952** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 8 8 

_مجموعة

2 

Pearson 

Correlation 
,952** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 8 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  یبین معامل االرتباط بین المجموعتین الختبار أسالیب التدریس) 06(جدول رقم 

Correlations 

المجموعة 

 أ_

المجموعة

 ب_
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المجموعة

 أ_

Pearson 

Correlation 
1 ,787 

Sig. (2-tailed)  ,114 

N 5 5 

المجموعة

 ب_

Pearson 

Correlation 
,787 1 

Sig. (2-tailed) ,114  

N 5 5 

  .یبین معامل الثبات عن طریق معادلة ألفا لكرومباخ) 07(جدول رقم 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,697 31 

 یبین معامل الثبات عن طریق التجزئة النصفیة) 08(جدول رقم 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 

Value ,680 

N of 

Items 
15a 

Part 2 

Value ,455 

N of 

Items 
15b 

Total N of Items 30 
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Correlation Between Forms ,483 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,651 

Unequal Length ,651 

Guttman Split-Half Coefficient ,637 

a. The items are: 4_الفقرة, 3_الفقرة, 2_الفقرة, 1_الفقرة ,

, 10_الفقرة, 9_الفقرة, 8_الفقرة, 7_الفقرة, 6_الفقرة, 5_الفقرة

15_الفقرة, 14_الفقرة, 13_الفقرة, 12_الفقرة, 11_الفقرة . 

b. The items are: 18_الفقرة, 17_الفقرة, 16_الفقرة ,

, 23_الفقرة, 22_الفقرة, 21_الفقرة, 20_الفقرة, 19_الفقرة

, 28_الفقرة, 27_الفقرة, 26_الفقرة, 25_الفقرة, 24_الفقرة

30_الفقرة, 29_الفقرة . 

  

 الیهیبین معامل االرتباط بین البعد األول والدرجات التي تنتمي ) 09(جدول رقم 

Correlations 

األسلوب  5_الفقرة 4_الفقرة 3_الفقرة 2_الفقرة 1_الفقرة 

 الروتیني

 1_الفقرة

Pearson 

Correlation 
1 ,054 ,335 ,140 ,240 ,682** 

Sig. (2-tailed)  ,776 ,070 ,461 ,202 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 2_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,054 1 -,093 ,371* -,015 ,471** 

Sig. (2-tailed) ,776  ,624 ,043 ,939 ,009 



 

 
97 

N 30 30 30 30 30 30 

 3_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,335 -,093 1 -,061 ,491** ,617** 

Sig. (2-tailed) ,070 ,624  ,747 ,006 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 4_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,140 ,371* -,061 1 -,345 ,403* 

Sig. (2-tailed) ,461 ,043 ,747  ,062 ,027 

N 30 30 30 30 30 30 

 5_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,240 -,015 ,491** -,345 1 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,202 ,939 ,006 ,062  ,004 

N 30 30 30 30 30 30 

األسلوب 

 الروتیني

Pearson 

Correlation 
,682** ,471** ,617** ,403* ,514** 1** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,000 ,027 ,004  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 االرتباط بین البعد الثاني والدرجات التي تنتمي الیهیبین معامل ) 10(جدول رقم 

Correlations 

األسلوب  10_الفقرة 9_الفقرة 8_الفقرة 7_الفقرة  6_الفقرة 

  الحرفي

 6_الفقرة

Pearson 

Correlation 
1 -,134 -,147 ,270 -,088 ,366* 

Sig. (2-tailed)  ,482 ,440 ,149 ,642 ,047 

N 30 30 30 30 30 30 

 7_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,134 1 -,370* ,110 ,000 ,246 

Sig. (2-tailed) ,482  ,044 ,563 1,000 ,191 

N 30 30 30 30 30 30 

 8_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,147 -,370* 1 -,075 ,208 ,402* 

Sig. (2-tailed) ,440 ,044  ,694 ,269 ,028 

N 30 30 30 30 30 30 

 9_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,270 ,110 -,075 1 -,145 ,424* 

Sig. (2-tailed) ,149 ,563 ,694  ,443 ,019 

N 30 30 30 30 30 30 

 10_الفقرة
Pearson 

Correlation 
-,088 ,000 ,208 -,145 1 ,589** 
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Sig. (2-tailed) ,642 1,000 ,269 ,443  ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

األسلوب 

 الحرفي

Pearson 

Correlation 
,366* ,246 ,402* ,424* ,589** 1* 

Sig. (2-tailed) ,047 ,191 ,028 ,019 ,001  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یبین معامل االرتباط بین البعد الثالث والدرجات التي تنتمي الیه) 11(جدول رقم 

Correlations 

أسلوب  15_الفقرة 14_الفقرة 13_الفقرة 12_الفقرة 11_الفقرة 

 الخبیر

 11_الفقرة

Pearson 

Correlation 
1 -,029 ,220 ,372* -,067 ,619** 

Sig. (2-tailed)  ,881 ,243 ,043 ,726 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 12_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,029 1 ,053 ,000 ,054 ,504** 

Sig. (2-tailed) ,881  ,780 1,000 ,778 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 

 13_الفقرة
Pearson 

Correlation 
,220 ,053 1 -,324 -,041 ,351 
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Sig. (2-tailed) ,243 ,780  ,081 ,828 ,057 

N 30 30 30 30 30 30 

 14_الفقرة

Pearson 

Correlation 
,372* ,000 -,324 1 -,039 ,425* 

Sig. (2-tailed) ,043 1,000 ,081  ,838 ,019 

N 30 30 30 30 30 30 

 15_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,067 ,054 -,041 -,039 1 ,419* 

Sig. (2-tailed) ,726 ,778 ,828 ,838  ,021 

N 30 30 30 30 30 30 

أسلوب 

 الخبیر

Pearson 

Correlation 
,619** ,504** ,351 ,425* ,419* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,057 ,019 ,021  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یبین معامل االرتباط بین البعد الرابع والدرجات التي تنتمي الیه) 12(جدول رقم 

Correlations 

   20_الفقرة 19_الفقرة 18_الفقرة 17_الفقرة 16_الفقرة 

 16_الفقرة

Pearson 

Correlation 
1 -,130 -,257 -,071 -,103 ,225 

Sig. (2-tailed)  ,492 ,170 ,710 ,587 ,233 
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N 30 30 30 30 30 30 

 17_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,130 1 ,045 ,009 ,282 ,522** 

Sig. (2-tailed) ,492  ,815 ,961 ,130 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 

 18_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,257 ,045 1 -,099 ,144 ,401* 

Sig. (2-tailed) ,170 ,815  ,602 ,447 ,028 

N 30 30 30 30 30 30 

 19_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,071 ,009 -,099 1 ,260 ,494** 

Sig. (2-tailed) ,710 ,961 ,602  ,165 ,005 

N 30 30 30 30 30 30 

 20_الفقرة

Pearson 

Correlation 
-,103 ,282 ,144 ,260 1 ,616** 

Sig. (2-tailed) ,587 ,130 ,447 ,165  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

أسلوب 

 المبتكر

Pearson 

Correlation 
,225 ,522** ,401* ,494** ,616** 1 

Sig. (2-tailed) ,233 ,003 ,028 ,005 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 یبین معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة واألبعاد) 13(جدول رقم 

Correlations 

 
األسلوب 

 الروتیني

األسلوب 

 الحرفي

أسلوب 

 الخبیر

أسلوب 

 المبتكر

أسالیب 

  التدریس

األسلوب 

 الروتیني

Pearson 

Correlation 
1 ,348 ,226 ,164 ,784** 

Sig. (2-tailed)  ,059 ,231 ,386 ,000 

N 30 30 30 30 30 

األسلوب 

 الحرفي

Pearson 

Correlation 
,348 1 ,068 -,009 ,561** 

Sig. (2-tailed) ,059  ,722 ,961 ,001 

N 30 30 30 30 30 

 أسلوب الخبیر

Pearson 

Correlation 
,226 ,068 1 ,082 ,583** 

Sig. (2-tailed) ,231 ,722  ,666 ,001 

N 30 30 30 30 30 

 أسلوب المبتكر

Pearson 

Correlation 
,164 -,009 ,082 1 ,459* 

Sig. (2-tailed) ,386 ,961 ,666  ,011 

N 30 30 30 30 30 
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الدرجة الكلیة 

 للمقیاس

Pearson 

Correlation 
,784** ,561** ,583** ,459* 1** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,011  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  خصائص العینة من حیث السن یبین ) 14(جدول رقم 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

19 2 5,7 5,7 5,7 

20 3 8,6 8,6 14,3 

21 5 14,3 14,3 28,6 

22 7 20,0 20,0 48,6 

23 4 11,4 11,4 60,0 

24 7 20,0 20,0 80,0 

25 3 8,6 8,6 88,6 

26 3 8,6 8,6 97,1 

27 1 2,9 2,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  
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  یبین خصائص عینة الدراسة من حیث الجنس) 15(جدول رقم 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 60,0 60,0 60,0 21 ذكر

 100,0 40,0 40,0 14 أنثى

Total 35 100,0 100,0  

  .یبین خصائص العینة من حیث التخصص) 16(جدول رقم 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 37,1 37,1 37,1 13 أدب ولغات أجنبیة

الحقوق والعلوم 

 التجاریة والسیاسیة
6 17,1 17,1 54,3 

 60,0 5,7 5,7 2 علوم طبیعة وحیاة

العلوم االجتماعیة 

 واإلنسانیة
8 22,9 22,9 82,9 

 100,0 17,1 17,1 6 علوم شرعیة

Total 35 100,0 100,0  
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 .یبین خصائص عینة الدراسة من حیث المستوى) 17(جدول رقم 

 المستوى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14,3 14,3 14,3 5 األولى لیسانس

 40,0 25,7 25,7 9 الثانیة لیسانس

 62,9 22,9 22,9 8 الثالثة لیسانس

 68,6 5,7 5,7 2 األولى ماستر

 100,0 31,4 31,4 11 الثانیة ماستر

Total 35 100,0 100,0  

 یبین معامل االرتباط بین مقیاسي الدراسة ) 18(جدول رقم 

Correlations 

 التفكیر االستداللي أسالیب التدریس 

 أسالیب التدریس

Pearson Correlation 1 ,357* 

Sig. (2-tailed)  ,035 

N 35 35 

 التفكیر االستداللي

Pearson Correlation ,357* 1 

Sig. (2-tailed) ,035  

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  المتوسط الحسابي لكل بعدیبین ) 19(جدول رقم 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

 1,255 12,31 14 9 35 األسلوب الروتیني

 1,367 11,69 14 9 35 األسلوب الحرفي

 1,358 11,49 14 9 35 أسلوب الخبیر

 1,481 11,57 14 8 35 أسلوب المبتكر

Valid N 
(listwise) 

35 
    

 .یبین متوسطات الجنس بالنسبة لمقیاس صعوبة التفكیر االستداللي) 20(جدول رقم 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

التفكیر 

 االستداللي

 990, 4,535 9,81 21 ذكر

 1,653 6,186 14,50 14 أنثى

  .لقیاس الفروق في الجنس بالنسبة لمقیاس صعوبة التفكیر االستداللي" ت"یبین اختبار ) 21(جدول رقم 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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التفكیراال

 ستداللي

Equal 

variances 

assumed 

2,32

5 
,137 

-

2,591 
33 ,014 -4,690 1,811 

-

8,374 

-

1,007 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2,434 

22,13

5 
,023 -4,690 1,927 

-

8,685 
-,696 

یبین اختبار تحلیل التباین األحادي لمقیاس صعوبة التفكیر االستداللي بالنسبة ) 22(جدول رقم 

 .للتخصص

Descriptives 

  صعوبة التفكیر االستداللي

 N Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimu

m 

 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 14 5 11,70 7,84 885, 3,193 9,77 13 أدب ولغات أجنبیة

حقوق والعلوم التجاریة 

 والسیاسیة
6 16,33 7,285 2,974 8,69 23,98 8 27 

 26 8 131,36 97,36- 9,000 12,728 17,00 2 علوم طبیعة وحیاة

العلوم االجتماعیة 

 واالنسانیة
8 11,88 6,010 2,125 6,85 16,90 7 26 

 12 7 11,20 7,13 792, 1,941 9,17 6 علوم شرعیة

Total 35 11,69 5,671 ,959 9,74 13,63 5 27 
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