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 مقدمة البحث : -

رن الماضً تطورات معرفٌة هائلة وظهور اختراعات عظٌمة ونتٌجة لذلك شهد العالم فً الق

طرق تعلٌمه حٌث ٌعد التفكٌر عملٌة بدراسة التفكٌر ولعلوم التربوٌة الباحثون فً ااهتم العلماء و

إٌجاد حلول لتكٌف مع المواقف التً ٌواجهها ومعرفٌة معقدة ٌستطٌع الفرد من خاللها ا

 للمشكالت التً تعترضه سواء كانت اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو تربوٌة.

بٌعته فمنه ما هو بسٌط و طو بالرغم من أن التفكٌر ٌعتبر نشاطاً داخلٌاً إال أنه متنوع من حٌث 

لتفكٌرٌة لتشمل التفكٌر الناقد واالستداللً وحل تتنوع األنشطة امباشر ومنه ما هو معقد و

فهً تتداخل فٌما غٌرها، ولكن هذا التنوع ال ٌعنً استقالل هذه األنشطة عن بعضها المشكالت و

 .بٌنها بشكل كبٌر

تفكٌر الناقد والمنطق واللغة والتفكٌر من الموضوعات كال فمثالً ٌرتبط االستدالل بعدد

االستدالل بأنه مهارة تفكٌرٌة تقوم بدور  (Beyer,1987)، حٌث ٌعرف باٌر االبتكاري

جة المعلومات التً تضم التفسٌر والتحلٌل والتركٌب المسهل لتنفٌذ أو ممارسة عملٌات معال

د استراتٌجٌات التفكٌر المعرفٌة بع، و ٌضعه فً المستوى الثالث من عملٌات التفكٌر والتقٌٌم

 (  338-1999،337)جروان ،ٌر اإلبداعً.التفكالمعقدة وبعد مهارات التفكٌر الناقد و

 :لتفكٌر االستداللً على مهارات هًٌنطوي او

: ٌشٌر إلى عملٌة االستدالل من مجموعة مقدمات عامة حتى الوصول إلى استنتاج االستنباط -

 صادق منطقً.

: هو عملٌة االستدالل من مقدمات محددة أو مشاهدات حتى الوصول إلى استنتاج ءاالستقرا -

 (Gudrun ,2003,p8)عام أو قاعدة عامة.

 1923قد استخدمه سبٌرمان جر الزاوٌة فً الذكاء اإلنسانً وٌمثل االستدالل االستقرائً حو

 كأحد المؤشرات الهامة للذكاء العام من خالل القٌاس أو التمثٌل.

ترى معظم النظرٌات التً تنظر إلى الذكاء كمعالجة و تجهٌز للمعلومات أن االستدالل  لذا 

أن مكونات تجهٌز المعلومات إن لم تكن هً مكونات االستقرائً هو لّب هذه النظرٌات و

لعل هذا ٌفسر كبٌر من التداخل بٌن المفهومٌن واالستدالل االستقرائً فإنه بالضرورة ٌوجد قدر 

ارتباط الذكاء العام بالعامل العام إلى حد أنه ٌمكن أن ٌحل أحدهما محل اآلخر فً تفسٌر الفروق 
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الفردٌة فً النشاط العقلً فاالختبارات التً تقٌس الذكاء العام تبنى معظم فقراتها على االستدالل 

 ( 292-291، 2006االستقرائً.)الزٌات ،

اقترح إمكانٌة تقسٌم العامل العام إلى مٌاً للذكاء على قمته عامل عام وفقد قدم )كاتل( نموذجاً هر

المجرد اء فطري ٌشمل االستدالل السرٌع وهو ذكائل ونوعٌن من الذكاء ٌسمى األول الذكاء الس

ٌعتمد طلب التكٌف مع المواقف الجدٌدة و)الذكاء غٌر اللفظً( وٌظهر فً االختبارات التً تت

مشكالت قد ال تكون القدرة على التكٌف لحل ما ٌواجه الفرد من لمرونة وائل على االذكاء الس

ٌقصد به القدرة على دٌه خبرة مسبقة عنها وٌسمى الثانً الذكاء المتبلور ولٌس لمألوفة لدٌه و

ٌشمل المعرفة جازها على تدرٌب أو تعلٌم مسبق وهو ذكاء مكتسب وأداء مهمات معٌنة ٌعتمد إن

األحكام الذكٌة المبدئٌة ( وهو مشبع باألنشطة المعرفٌة وة )الذكاء اللفظًو المفردات التراكمٌ

 ( 66، 2010أبو شعٌرة ،عادات وٌنمو بزٌادة النضج والخبرة.)غباري و على هٌئة

ما البعض بشكل تام الحدٌث هنا عن نوعٌن مختلفٌن من الذكاء ال ٌعنً استقاللهما عن بعضهو

بأن معظم اختبارات الذكاء تسعى لقٌاسهما ءٌن ٌرتبطان معاً وإلى أن الذكا رفاقهحٌث ٌشٌر لً و

ٌقٌس الذكاء السائل فً حٌن   WAISفمثالً االختبار األدائً من مقٌاس وكسلر لذكاء البالغٌن 

 (   360، 2010آخرون ،ظً منه الذكاء المتبلور.)قطامً وٌقٌس االختبار اللف

 مشكلة البحث : -

 رئٌسٌة ألن  فً علوم أخرى وفً الحٌاة بوجه عام مكانةالنفس وتل مسألة التفكٌر فً علم تح

تً ٌواجهها مهمة التفكٌر تكمن فً إٌجاد حلول مناسبة للمشكالت النظرٌة والعملٌة الملحة ال

أسالٌب ما ٌدفعه للبحث دوماً عن طرائق وتتجدد باستمرار ماإلنسان فً الطبٌعة والمجتمع و

المستقبل وٌتٌح التً ٌحتمل بروزها فً والعقبات التً تبرز وجدٌدة تمكنه من تجاوز الصعوبات 

 (2008،347أبو شعٌرة ، له ذلك فرصاً للتقدم واالرتقاء.)غباري و

ً المعرفً الذي ٌمتلكه ٌعتبر التفكٌر كعملٌة معرفٌة مكوناً أساسٌاً من مكونات البناء العقلو 

لٌات ٌتأثر ببقٌة العمالبناء حٌث أنه ٌؤثر وكونات هذا هذا ما ٌجعله ٌتبادل التأثٌر مع ماإلنسان و

 غٌرها.المعرفٌة األخرى كاإلدراك والذاكرة والذكاء و

مهاراته إال أن تلك البحوث لم تكن كافٌة لتناول ماء بدراسة التفكٌر االستداللً وقد اهتم العلو

غٌرها تباه ومع عملٌات معرفٌة أخرى كالذكاء واالنعالقاته جمٌع جوانب التفكٌر االستداللً و

 رغم وجود تداخل بٌن هذه العملٌات . 
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ى القدرة علالقدرة على االستدالل الرٌاضً و حٌث ٌرى )كاتل( أن االختبارات التً تقٌس

من نوعً الذكاء المرن )السائل( القدرة على القٌاس المنطقً تتضاالستدالل االستقرائً اللغوي و

بٌنٌه(  –ال بالنسبة الختبارات )ستانفورد المحدد )المتبلور( على حد سواء كما هو الحو

حد كبٌر  ٌتأثر إلىور ٌعكس عملٌات التمثل الثقافً وقد تبٌن أن الذكاء المتبلوكسلر(. و)و

غٌر الرسمً خالل مراحل الحٌاة المختلفة إال أنه ال ٌنمو إال من خالل بعوامل التعلم الرسمً و

 (2004،91أبو مغلً ، ج وم نمط الذكاء السائل.)أبو حوٌممارسة أو استخدا

فالمهارة فً االستدالل االستنباطً تجعل قدرتنا على اتخاذ القرارات أفضل كما تجعل تفكٌرنا 

تعلٌمنا لعلوم لتً تواجهنا فً حٌاتنا الٌومٌة وفً تعلّمنا وأكثر فاعلٌة فً حل المشكالت ا

-345، 1999عامة.)جروان،اإلنسانٌة بصورة بصورة خاصة والعلوم الطبٌعٌة و الرٌاضٌات

346 ) 

بٌنما ٌلعب التفكٌر االستقرائً دوراً مهماً فً حٌاتنا الٌومٌة حتى نستطٌع من خالل استخدامه 

القوانٌن حٌث نتمكن من التوصل إلى هم قوانٌن الطبٌعة أو اكتشافها وكذلك اكتشاف المبادئ وف

 (2005،115رون ،آخت التً نتعرض لها.)عبد الهادي وحلول جدٌدة حول المشكال

تطوٌرها فً مختلف العلوم ة االستقراء فً اكتساب المعرفة وبالرغم من األهمٌة البالغة لمهارو

 إال أن الطلبة قد ٌنهون الدراسة الثانوٌة دون أن تتاح لهم فرصة ممارسة عملٌة االستدالل

الدراسٌة من قد ٌنهً بعض الطلبة جمٌع المراحل االستقرائً فً إطار خطة هادفة وموجهة و

فً حتى الجامعٌة دون أن ٌتعرضوا لخبرة تربوٌة مباشرة حلة األساسٌة أو االبتدائٌة والمر

إذا حدث شًء ذو عالقة باالستدالل فال ٌعدو غالباً مجالً االستدالل االستقرائً واالستنباطً و

 (364-1999،363)جروان ،.أن ٌكون إجراًء عشوائٌاً ال ٌستند إلى خطة مدروسة

 ضعف واضح األمر الذي أدى إلى الحفظ الصم فً مدارسناباع أسالٌب التلقٌن والتٌُعزى ذلك و

هذا للباحثة من خالل  تبٌن قدلبة فً استخدام مهارات التفكٌر والمحاكمة العقلٌة والط لدى

مرشدة نفسٌة فً مدارس كعملها حالٌاً ها فً المرحلة الجامعٌة األولى واألبحاث التً قامت ب

والذكاء السائل . ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لتدرس التفكٌر االستداللً ة دمشقمدٌن

مدى بالتفكٌر االستداللً والبحث فً أي نوعً الذكاء السائل أم المتبلور أكثر تأثراً والمتبلور و

ث الثالبٌن طلبة الصفٌن األول الثانوي وتطورهم مع التقدم بالعمر من خالل دراسة الفروق 

ثر هذه القدرات العقلٌة بالعمر وهل سٌساعد اكتساب الفرد الكشف عن مدى تأي العام والثانو

 :لخٌص مشكلة البحث بالسؤال التالًٌمكن تعلى تنمٌتها. و مهارات جدٌدةلمعارف و
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المتبلور فً التفكٌر االستداللً لدى طلبة الصفٌن األول ل توجد فروق بٌن الذكاء السائل وه

 دمشق؟ حافظةالثانوي العام فً مدارس مالثالث وي والثان

 أهمية البحث : -

 تتجلى أهمٌة البحث فٌما ٌلً :

حٌث أن هذا البحث هو األول  البحوث العربٌة التً تتناول موضوع التفكٌر االستداللً قلة  -

 فً سورٌا على حد علم الباحثة.

 المهارات التً ٌنطوي علٌها.ضٌح طبٌعة  التفكٌر االستداللً وتو -

برامج  عدادأساس إلاالستداللً الذي ٌشكل  تفسٌر لمهارات التفكٌروصف و ٌقدم هذا البحث -

 لتنمٌة التفكٌر االستداللً لدى طلبة المرحلة الثانوٌة.

 تنطلق أهمٌة البحث التطبٌقٌة من أهمٌة النتائج التً ٌتوقع الحصول علٌها. -

ٌستفٌد من هذا البحث الموجهون والمشرفون التربوٌون والمّدرسون فً إعداد مناهج  ٌتوقع أن -

 طرائق تدرٌس تعتمد على مهارات التفكٌر االستداللً. و

 أهداف البحث : -

المتبلور فً التفكٌر االستداللً لدى أفراد عٌنة اللة الفروق بٌن الذكاء السائل والكشف عن د -1

 البحث.

التفكٌر االستداللً لدى أفراد االرتباطٌة بٌن الذكاء السائل والمتبلور و عالقةالتعرف إلى ال -2

 عٌنة البحث.

الجنس   - الصف الدراسًات)التعرف إلى داللة الفروق فً التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر -3

 لدى أفراد عٌنة البحث. أدبً(( –التخصص)علمً  –

 -الجنس   - الصف الدراسًات)لمتغٌر وفقاً  السائلالذكاء  فً الفروق داللة إلى التعرف -4

 .البحث عٌنة أفراد لدىأدبً(( –التخصص)علمً 

 -الجنس  - الصف الدراسًات )لمتغٌر المتبلور وفقاً  الذكاء فً الفروق داللة إلى التعرف -5

 .البحث عٌنة أفراد لدى أدبً(( –التخصص)علمً 
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 فرضيات البحث : -

المتبلور فً التفكٌر االستداللً لدى لة إحصائٌة بٌن الذكاء السائل وال توجد فروق ذات دال -1

 أفراد عٌنة البحث.

التفكٌر االستداللً لدى لة إحصائٌة بٌن الذكاء السائل وال توجد عالقة ارتباطٌة ذات دال -2

 أفراد عٌنة البحث.

 لدى االستداللً فكٌرالمتبلور والت الذكاء بٌن إحصائٌة داللة ذات ارتباطٌة عالقة توجد ال -3

 البحث. عٌنة أفراد

ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً متوسط درجات أداء الطالب على اختبار التفكٌر  -4

 .الصف الدراسًاالستداللً وفقاً لمتغٌر 

التفكٌر  الطالب على اختبار أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -5

 االستداللً وفقاً لمتغٌر الجنس.

التفكٌر  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -6

 أدبً(. -االستداللً وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً

الذكاء السائل  اختبار على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -7

 .الصف الدراسً لمتغٌر وفقاً 

الذكاء السائل  الطالب على اختبار أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -8

 وفقاً لمتغٌر الجنس.

الذكاء السائل  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -9

 أدبً(. -وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً 

 الذكاء اختبار على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -11

  .الصف الدراسً لمتغٌر وفقاً  المتبلور

الذكاء  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -11

 المتبلور وفقاً لمتغٌر الجنس.
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الذكاء  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -12

 أدبً(. -المتبلور وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً 

  منهج البحث : -

 أو ظاهرة بوصف ٌهتم الذي البحث أهداف تحقٌق أجل من التحلٌلً الوصفً المنهج اتباع تم

 المشكلة أو الظاهرة عن مقننة ومعلومات بٌانات جمع طرٌق عن كمٌاً  وتصوٌرها محددة مشكلة

 (  2007،370، ملحم.)الدقٌقة للدراسة وإخضاعها وتحلٌلها وتصنٌفها

هو طلبة الصف األول طبقٌة من المجتمع األصلً للبحث وتم سحب عٌنة  عينة البحث : - 

 %3بنسبة  الثالث الثانوي العام بفرعٌه العلمً و األدبً فً مدٌنة دمشقالثانوي العام والصف 

 طالباً ٌتوزعون على الشكل التالً :  601بلغ عدد طالب العٌنة األساسٌة للبحث إذ 

 طالباً من طالب الصف األول الثانوي العام. 330  -

 دبً.األث الثانوي العام بفرعٌه العلمً وطالباً من طالب الصف الثال 271 -

 أدوات البحث : -

تم استخدام بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة )عوامل اختبار التفكير االستداللي :  -

 الثبات. معامالت بعد إجراء (االستدالل المنطقً –االستدالل : االستدالل العام 

 أنور الشرقاوي. –نادٌة عبد السالم  –سلٌمان الشٌخ  :وهو من إعداد و تعرٌب 

رائز القدرات المعرفٌة من  F – Hاستخدام المستوٌٌن  تم اختبار الذكاء السائل و المتبلور: -

Cogat .بعد إجراء معامالت الثبات 

 تعريف مصطلحات البحث : -

 التفكير االستداللي :  -

: ٌقوم هذا االستدالل العقلً على استنتاج صحة حكم معٌن من أحكام أخرى تعرٌفه كمصطلح -

 و ٌؤدي االستدالل الصحٌح إلى تحقٌق الثقة فً ضرورة حتمٌة النتائج 

ٌستخدم قواعد علم ذا ٌنبغً أن ٌعتمد على معلومات وحقائق موثوق بها والتً ٌتوصل إلٌها ل

 ( 102، 2007المنطق.)شكشك ،
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إجرائٌاً : هو مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها المفحوص على اختبار التفكٌر تعرٌفه  -

عامل االستدالل ما ٌقٌسه عامل االستدالل العام وك االستداللً المستخدم فً هذه الدراسة

 . باطًالتفكٌر االستنوٌتكون من بعدٌن هما: التفكٌر االستقرائً و المنطقً 

عملٌة استدالل عقلً تستهدف التوصل إلى استنتاجات أو التفكٌر االستقرائً كمصطلح :هو  -

تعمٌمات تتجاوز حدود األدلة المتوافرة أو المعلومات التً تقدمها المشاهدات المسبقة.)جروان 

،1999،97) 

التفكٌر االستنباطً كمصطلح :عملٌة استداللٌة منطقٌة تستهدف التوصل الستنتاج أو معرفة  -

 معلومات متوفرة.أو مقدمات موضوعة وماد على فروض جدٌدة باالعت

 (2005،116)عبد الهادي و آخرون ،                                                           

 الذكاء السائل :  -

من تأثٌرات العوامل  المتحررة نسبٌاً ى الكفاءة العقلٌة غٌر اللفظٌة و: ٌشٌر إلتعرٌفه كمصطلح -

ذلك القدرة على تصنٌف األشكال وإدراك المتسلسالت )العددٌة والحرفٌة  مثال علىالثقافٌة و

 (90، 2004أبو مغلً،والشكلٌة( والمصفوفات االرتباطٌة والتحلٌالت الشكلٌة.)أبو حوٌج و

المفحوص على رائز القدرات : هو مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها تعرٌفه إجرائٌاً  -

 المعرفٌة ببطارٌته غٌر اللفظٌة.

 الذكاء المتبلور :  - 

: ٌشٌر إلى جملة القدرات التً تتأثر بالعوامل الثقافٌة وعملٌة التعلٌم الرسمً تعرٌفه كمصطلح -

المهارات الحركٌة.)الزغول والمهارات اللفظٌة والعددٌة وبعض األداءات و مثل قدرات التعلٌل

،2009 ،132 ) 

ات مفحوص على رائز القدرعلٌها ال: هو مجموع الدرجات التً ٌحصل تعرٌفه إجرائٌاً  -

 الكمٌة.المعرفٌة ببطارٌتٌه اللفظٌة و

 حدود البحث : -

الثالث الثانوي  الصفطلبة الصف األول الثانوي العام وعٌنة طبقٌة من  :الحدود البشرية -

 األدبً فً مدارس مدٌنة دمشق.بفرعٌه العلمً و
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 .2014-2013تم تطبٌق أدوات البحث فً العام الدراسً  :الحدود الزمانية -

زع الجغرافً للمدٌنة ذلك بعد مراعاة التوعٌنة من مدارس مدٌنة دمشق و :الحدود المكانية -

 جنوباً.من المركز وشرقاً وغرباً وشماالً و

 –الذكاء المتبلور  -وهً متغٌرات البحث : الذكاء السائل  :الحدود العلمية والموضوعية -

 التفكٌر االستداللً. وتم قٌاسها باستخدام االختبارات التالٌة:

تم استخدام بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة )عوامل االستدالل  :اختبار التفكٌر االستداللً -

 االستدالل المنطقً( بعد إجراء معامالت الثبات. –: االستدالل العام 

  أنور الشرقاوي. –نادٌة عبد السالم  –هو من إعداد و تعرٌب :سلٌمان الشٌخ و 

رائز القدرات المعرفٌة من    F – Hاستخدام المستوٌٌن المتبلور: تم السائل واختبار الذكاء  -

Cogat .بعد إجراء معامالت الثبات 
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 أوالً : التفكير االستداللي : -

 مقدمة:   -

كما أن التنفس عملٌة الزمة التفكٌر بعملٌة التنفس لئلنسان وٌشبه الباحث )ستٌوارت مكلٌر ( 

لحٌاة اإلنسان فإن التفكٌر أشبه ما ٌكون بنشاط طبٌعً ال ؼنى عنه لئلنسان فً حٌاته 

 (2009،156الٌومٌة.)زاٌد ، 

ٌواجه العقل البشري ٌومٌاً العدٌد من المواقؾ التً تتطلب ممارسة التفكٌر االستداللً السٌما 

 اسمة.تلك المواقؾ التً تتطلب اتخاذ قرارات ح

وبالرؼم من أن االستدالل نشاط مألوؾ بالنسبة لئلنسان إال أن معظم الناس ٌمارسونه بطرٌقة 

عشوائٌة دون اتباع خطة منظمة وهادفة وقد ٌتحولون فً تفكٌرهم من أحد أنواع االستدالل إلى 

 نوع آخر دون إدراك واضح للممٌزات التً ٌختص بها كل نوع.

 الفصل أهم التعرٌفات التً تناولت االستدالل وأنواعه ومكوناته.وستعرض الباحثة فً هذا 

 التي تناولت التفكير:التعريفات  -1

تنمٌة مهاراته ة بات االهتمام بتعلٌم التفكٌر وثورة المعلومات الهائلوفً عصر العولمة و

ؾ قد اختلستطٌع الدارسون مواجهة المشاكل والتحدٌات التً تواجههم وضرورة أساسٌة حتى ٌ

به حٌث اتفقوا على بعض الجوانب دارسو التفكٌر فً إٌجاد تعرٌؾ شامل ٌحٌط بكل جوان

 من أبرز التعرٌفات التً تناولت التفكٌر ما ٌلً : واختلفوا على جوانب أخرى. و

عبارة عن القدرة على القراءة لما بٌن السطور  بأنه التفكٌرعرؾ  :(Hayes , 981هاٌز ) -

 (2006،16والتقٌٌم ومن ثم إصدار األحكام.)خلٌل،

: ٌرى أن التفكٌر هو العملٌة التً ٌمارس الذكاء من خبللها نشاطه (DeBono,1985دٌبونو ) -

إخراجه إلى أرض الواقع استخدام الذكاء الموروث و على الخبرة أي أنه ٌتضمن القدرة على

، آخرونوالعتوم لخبرة من أجل الوصول إلى الهدؾ.)لما ٌشٌر إلى اكتشاؾ متبصر أو متأن لمث

2007  ،18) 

: عرؾ التفكٌر ٌأنه سلسلة من النشاطات العقلٌة التً ٌقوم بها الدماغ (Barell, 1991بارٌل ) -

والبصر  أكثر من الحواس الخمسة: اللمسعندما ٌتعرض لمثٌر ٌتم استقباله عن طرٌق واحدة أو 

 (2006،15.)خلٌل،الخبرةه عملٌة بحث عن معنى فً الموقؾ وأنوالسمع والشم والذوق و
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(: بأن التفكٌر هو عملٌة عقلٌة تشمل التخٌل وفهم األفكار Greenوترى جودت جرٌن )

 (2007،23واستٌعابها والتأمل فٌها والتوصل إلى أفكار جدٌدة.)عبد العزٌز،

وٌعرؾ التفكٌر أٌضاً بأنه: العملٌة التً ٌنظم بها العقل خبراته بحٌث تشتمل هذه العملٌة على 

 (2010،1إدراك عبلقات جدٌدة بٌن عنصرٌن فأكثر من عناصر الموقؾ المراد حله.)حافظ ، 

فً العملٌات  : "عبارة عن مفهوم معقد ٌتألؾ من ثبلثة عناصر تتمثلكما عرؾ التفكٌر بأنه

التطبٌق باإلضافة إلى معرفة ة المعقدة وعلى رأسها حل المشكبلت واألقل تعقٌداً كالفهم والمعرفٌ

الشخصٌة المختلفة والسٌما العوامل و الموضوع مع توفر االستعدادات وخاصة بمحتوى المادة أ

 (14، 2011المٌول".)مصطفى ، االتجاهات و

 ومن العرض السابق لتعرٌفات التفكٌر ٌتبٌن ما ٌلً:

 عقد مفهوم التفكٌر وتعدد أبعاده وتشابكها.ت -

 التفكٌر مفهوم مجرد ٌصعب علٌنا قٌاسه مباشرة أو تحدٌد ماهٌته بسهولة. -

ال ٌوجد اتفاق بٌن علماء النفس حول ما إذا كان التفكٌر عملٌة سلوكٌة ظاهرٌة أم عملٌة  -

 معرفٌة داخلٌة.

المعرفة والمعلومات والخبرة كما ٌدل على تفكٌر الفرد ٌعكس الطرٌقة التً ٌستقبل بها  -

 الطرٌقة التً ٌرتب بها هذه المعلومات.

: إن التفكٌر هو ذلك الجهد لتعرٌفات السابقة التعرٌؾ التالًلكن ٌمكن أن نستخلص من جملة او

 ٌأخذ ذلكٌبذله الفرد دون توقؾ عن العمل وذلك عند النظر إلى األمور وأو النشاط العقلً الذي 

اتخاذ القرار.)أحمد الجهد صوراً مختلفة كالمقارنة واالستنباط والتحلٌل والتركٌب والتقوٌم و

 (2007،26محمد،و

 :مستويات التفكير -2

 :تفكٌر بٌن مستوٌٌن للتفكٌر همامٌز الباحثون فً مجال ال

مهارات هو النشاطات العقلٌة ؼٌر المعقدة التً تتطلب ممارسة إحدى التفكٌر األساسً: و-1

المهارات التطبٌق( و التفكٌر األساسٌة أو المستوٌات الثبلث الدنٌا )المعرفة و االستٌعاب و

 المقارنة.فكٌر المعقدة كمهارات المبلحظة والفرعٌة التً تتكون منها عملٌات الت
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رة من بٌنها المعرفة "اكتسابها وتذكرها" والمبلحظة والمقارنة والتصنٌؾ ٌتضمن مهارات كثٌو

مهارات أساسٌة ال بد من إجادتها قبل االنتقال إلى التفكٌر المركب وهً مهارات أقل  هًو

مهارات التفكٌر األساسٌة ما  تضمكٌر أو عملٌات التفكٌر المركبة وصعوبة من استراتٌجٌات التف

 :ٌلً

 التفسٌر، التطبٌق"عض مهارات تصنٌؾ بلوم "المعرفة واالستدعاء، االستٌعاب وب -

 الفلسفة.تً تعود جذورها إلى علم المنطق والل المهارات االستد -

 مهارات التفكٌر الناقد. -

 (2009،161مهارات التفكٌر فوق المعرفٌة.)زاٌد، -

كٌر الناقد والتفكٌر هو مجموعة من العملٌات العقلٌة المعقدة التً تضم التفالتفكٌر المركب: و-2

ٌستخدم لئلشارة إلى المعرفً وتخاذ القرارات والتفكٌر فوق ااإلبداعً وحل المشكبلت و

صنٌؾ بلوم لؤلهداؾ التربوٌة والتً تضم مهارات التحلٌل المستوٌات الثبلث العلٌا من ت

 التقوٌم.والتركٌب و

وافٌة بدون ال ٌمكن تحدٌد خط السٌر فٌه بصورة المركب ال تقرره عبلقات رٌاضٌة والتفكٌر و

 عملٌة تحلٌل المشكلة.

قد اتفق أؼلب الباحثون على ددة، إصدار حكم أو إبداء رأي، وٌتضمن حلول مركبة أو متعو

 :تندرج تحت مظلة التفكٌر المركب وهًوجود خمسة أنواع من التفكٌر 

 التفكٌر الناقد . -

 التفكٌر اإلبداعً أو المتباعد. -

 حل المشكلة . -

 اتخاذ القرار. -

 التفكٌر فوق المعرفً.  -

مهارات التفكٌر تمٌزه عن ؼٌره.)أحمد و ٌشتمل كل واحد من هذه األنواع على عدد من و

 (80-2007،79محمد،

 ٌتصؾ التفكٌر المركب بالخصائص التالٌة :و

 أنه ال ٌمكن تحدٌد خط السٌر فٌه بصورة وافٌة بمعزل عن عملٌة تحلٌل المشكلة. - أ
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 ٌشتمل على حلول مركبة أو معقدة.  - ب

 ٌتضمن إصدار حكم أو تقدٌم رأي . -جـ

 محطات متعددة.ٌستخدم معاٌٌر أو  -د

 ٌحتاج إلى مجهود. -هـ

 (25-2007،24ٌؤسس معنى للموقؾ.)عبد العزٌز، -و

 التعريفات التي تناولت االستدالل: 3-

االستدالل كلمة مشتقة من الفعل دّل بمعنى أرشد أو طلب الدلٌل هذا فً اللؽة أما فً سٌاق 

عملٌة ذهنٌة تتضمن وضع المعلومات التفكٌر فٌرتبط مفهومه ارتباطاً وثٌقاً مع التفكٌر حٌث أنه 

قً أو ( بحٌث تؤدي إلى استنتاج منطSystematicأو المواقؾ أو الخبرات بطرٌقة منظمة )

 (2007،191.)عبد العزٌز،تؤدي إلى قرار أو حل مشكلة

مراجع فً علم النفس إلى أن لفظ "االستدالل" ٌستخدم للداللة وتشٌر عدة موسوعات علمٌة و

 من بٌنها : على معان مختلفة

  الشعور.إلى قواعد معٌنة مقابل العاطفة واإلحساس والتعقل أو التفكٌر المستند 

 .الدلٌل أو الحجة أو السبب الداعم لرأي أو قرار أو اعتقاد 

 .العملٌة العقلٌة أو الملكة التً ٌتم بموجبها التوصل إلى قرار أو استنتاج 

 لبلهوت.اإلقناع مقابل اإلٌمان الفطري أو األعمى فً ا 

 االستقراء فً المنطق و الفلسفة.القدرة على االستنباط و 

 .أحد مكونات السلوك الذكً أو القدرة على حل المشكبلت 

 استراتٌجٌات معٌنة فً التنظٌم المنطقً لمعلومات ٌد معرفة جدٌدة باستخدام قواعد وتول

 (2007،256متوافرة.)جروان،

العقلٌة التً ٌمكن بواسطتها اشتقاق نتٌجة صادقة من "تلك العملٌة  :وٌعرفه محمد المفتً بأنه

 مقدمات معطاة ٌفترض صحتها باستخدام قواعد المنطق ".

 كما ٌعرفه فؤاد أبو حطب وآمال صادق بأنه "ذلك النمط من التفكٌر الذي ٌتطلب استخدام أكبر

  اجٌة أومقدار من المعلومات بهدؾ الوصول إلى حلول تقاربٌة سواء كانت هذه الحلول إنت



 15 

 (2005،327انتقالٌة".)ابراهٌم،

( االستدالل بأنه مهارة تفكٌرٌة تقوم بدور المسهل لتنفٌذ أو Beyer , 1987ٌعرؾ باٌر )و

ٌضعه فً جة المعلومات التً تضم التفسٌر والتحلٌل والتركٌب والتقٌٌم وممارسة عملٌات معال

استراتٌجٌات التفكٌر المعقدة )وهً حل  المستوى الثالث من عملٌات التفكٌر المعرفٌة بعد

ارات التفكٌر الناقد والتفكٌر اإلبداعً. بعد مهالمشكبلت واتخاذ القرار وتكوٌن المفاهٌم ( و

ستدالل إلى ثبلث مهارات فرعٌة هً: االستدالل االستقرائً، االستدالل االستنباطً، ٌصنؾ االو

 (338-1999،337،واالستدالل التمثٌلً.)جروان

( االستدالل بأنه مجموع العملٌات العقلٌة المستخدمة فً Nickerson,1986)نٌكرسون وٌعرؾ

تتضمن هذه تكوٌن وتقٌٌم المعتقدات وفً إظهار صحة االدعاءات والمقوالت أو زٌفها. و

 العملٌات العقلٌة ما ٌأتً:

 االفتراضات.تولٌد وتقٌٌم الحجج و 

 .البحث عن األدلة 

 .التوصل إلى نتائج 

 (2007،257،ى االرتباطات والعبلقات السببٌة.)جروانالتعرؾ عل 

 مقدمة صؽرى )جملة خبرٌة(مقدمة كبرى )جملة خبرٌة( والحجة هً عبارة عن و 

ون من تتكسمً البعض المقدمة باسم القضٌة وٌونتٌجة تنتج عن المقدمتٌن ورابطة تربط بٌنهما و

 مثال ذلك:موضوع ٌشكل المبتدأ فٌها ومحمول ٌشكل الخبر و

 صبلح الدٌن بطل حطٌن.

 : موضوعصبلح الدٌن

 : محمولبطل حطٌن

 صبلح الدٌن بطل حطٌن)قضٌة أو مقدمة(

 : كل الحٌوانات تتنفس      مقدمة كبرىمثال آخر

 اإلنسان ٌتنفس             مقدمة صؽرى             

 اإلنسان حٌوان               نتٌجة            
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 سالرابطة التنف            

بهذا المعنى فإن االستدالل مركب من عدد من القضاٌا بٌنها صبلت معٌنة تشمل إحداهما و

 (2007،192األخٌرة النتٌجة.)عبدالعزٌز ،مقدمة كبرى وواحدة مقدمة صؽرى و

وبناء على ما تقدم ٌمكن تعرٌؾ االستدالل بأنه عملٌة عقلٌة تتطلب مقداراً من المقدمات 

لها التوصل إلى حقٌقة جدٌدة أو استخبلص نتٌجة معٌنة أو حل المعلومة والتً ٌتم من خبل

 مشكلة ما أو اتخاذ قرار معٌن.

   صفات االستدالل : 4-

ٌتصؾ االستدالل بالصحة أو عدم الصحة فهو إما أن ٌكون صحٌحاً أو ؼٌر صحٌحاً أو فاسد أو 

 باطل.

بالصورة أو الهٌئة ) مقدمتان ة االستدالل الصحٌح هو االستدالل الذي ٌستوفً الشروط الخاصو

اعتبار لمضمونها أي مضمون  دوننتٌجة( التً تجعل النتٌجة فٌه الزمة عن المقدمات ورابطة و

 المقدمات .

صدق  أما االستدالل الصائب فهو االستدالل الذي ٌجب أن تتحقق فٌه شروط الصحة إضافة إلى

 ٌر مثال على ذلك .لعل االستدالالت العلمٌة خالمضمون المعرفً لمقدماته و

 :مثال

 كل الفلزات موصلة للكهرباء                      )مقدمة(

 النحاس فلز                                       )مقدمة(

 النحاس موصل للكهرباء                         )مقدمة(

 (2007،194)عبد العزٌز،                                                                   

وهكذا نجد أن االستدالل الصائب هو استدالل مستوؾ لصورته أي عدم مخالفة أي شرط 

 من شروط االستدالل ومستوؾ لصحة مضمون المقدمات.

 أنواع االستدالل: -5

 استدالل تمثٌلً.دالل استقرائً واستالستدالل إلى استدالل استنباطً وٌنقسم ا
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 :Analogical Reasoningالتمثيلي  1-5-

وهو نوع من االستدالل ننتقل فٌه من الحكم على جزئٌة من الجزئٌات إلى الحكم على جزئٌة 

أخرى شبٌهة بالجزئٌة األولى )أو مثلها( وٌكون هو نفس الحكم الذي حكمنا  به على تلك 

 الجزئٌة األولى.

الكبلم هذا النوع من القٌاس وقد استخدم المناطقة المسلمون وعلماء أصول الفقه وعلماء 

استخداماً واسعاً وظهر بعدة أسماء مثل القٌاس بالتشبٌه أو قٌاس الحاضر على 

 (2006،108الؽائب.)رشوان،

 :Deductive Reasoningاالستدالل االستنباطي 2-5-

فً االستنباط ٌرى ً كوسٌلة للحصول على المعلومات والتفكٌر االستنباطٌستخدم اإلنسان 

لذا فهو ٌحاول أن ٌبرهن على إن على الكل ٌصدق أٌضاً على الجزء واإلنسان أن ما ٌصدق 

ٌستخدم لهذا الؽرض وسٌلة تعرؾ بالقٌاس.)القٌسً لجزء ٌقع منطقٌاً فً إطار الكل وذلك ا

،2008،161) 

الٌزال حتى الٌوم حصول على المعرفة قروناً طوٌلة وقد ظل التفكٌر االستنباطً أهم طرق الو

التً تواجهك فً حٌاتك الشخصٌة والمهنٌة كما  ٌنتفع به الناس فأنت تستخدمه فً حل المشكبلت

ر من األحٌان للتفكٌر رجل المباحث فً كثٌٌلجأ المحامً والطبٌب والجندي و

 (2008،163.)القٌسً ،االستنباطً

مسلم بها فلو ة من حالة عامة ٌعّرؾ ٌحٌى حامد هندام االستنباط بأنه استخبلص حاالت خاصو

كنا نعترؾ بقاعدة أو تعمٌم أو نظرٌة ما فإننا نستطٌع استخدامها فً استنتاج عدد كبٌر من 

 الحقائق.

مجدي حبٌب التفكٌر االستنباطً بأنه "التفكٌر الذي ٌعتمد على انتقال الفرد من  ٌعرؾو

أو المبلحظات  ٌات أو الجزئٌاتالعمومٌات أو الكلٌات أو المفاهٌم أو النظرٌات إلى الخصوص

 التجارب ".و

بٌنما ٌشٌر مجدي عزٌز إلى أن التفكٌر االستنباطً ٌظهر فً قدرة الفرد على تطبٌق القواعد 

العامة على حاالت فردٌة الختبار مدى وقوع هذه الحاالت الخاصة ضمن الحالة 

 (2005،331العامة.)ابراهٌم،
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الل االستنباطً ٌمكن التوصل إلٌها من خبلل مبلحظة من خبلل ما سبق نجد بأن مهارة االستد

بعض األجزاء من الكل وربطها بصورة منطقٌة للتوصل إلى الحقائق العامة سواء أكان ذلك 

 باستخدام المعلومات العامة أو القوانٌن أو النظرٌات.

 :االستنباطً من جزأٌن رئٌسٌن هما ٌتكون االستداللو

تسمى "مقدمات "أو األمر أو القضٌة موضع االهتمام وقدم إلثبات األدلة أو المعلومات التً ت-أ

 "دلٌل".

 تسمى "مدلوالً علٌه".م التوصل إلٌها بمعالجة األدلة والمعلومات المعطاة والنتٌجة التً ٌت-ب

النتٌجة فً االستدالل االستنباطً فإنها تأتً عادة على شكل أما من حٌث صٌاؼة المقدمات و

للواقع و تسمى كل  معلومات ٌمكن وصفها بالصدق أو الكذب حسب مطابقتهاجمل خبرٌة تحمل 

االستدالل االستنباطً بخاصة عبارة عن قضٌة فً سٌاق علم المنطق بعامة والمنها "قضٌة" و

 جملة خبرٌة تتضمن إثبات شًء لشًء آخر أو نفٌه عنه.

إن جملة  "محموالً". خبر ٌسمىلؽة العلماء "موضوعاً" وتتكون القضٌة من مبتدأ ٌسمى بو

ضٌة موضوعها "اإلنسان" )المبتدأ(، ومحمولها "حٌوان ناطق" "اإلنسان حٌوان ناطق " ق

 (2007،263قد تضمنت إثبات صفة الحٌوان الناطق لئلنسان.)جروان ،)الخبر(، و

وٌستخدم االستدالل االستنباطً بصورة أساسٌة فً الرٌاضٌات وال ٌعنً هذا أن العلوم األخرى 

)عبدالعزٌز، تستخدم االستنباط ولكن لٌس بصورة رئٌسة كما هو الحال فً الرٌاضٌات.ال 

2007،195) 

 أنواع االستدالل االستنباطي : -1-2-5

 ٌنقسم من حٌث الشكل إلى نوعٌن :

افتراضً ٌتكون من مقدمة كبرى مصاؼة بشكل االستدالل الشرطً أو االفتراضً: و1-1-2-5-

 أما المقدمة الكبرى فهً  حملٌة ونتٌجة ٌستدل علٌها من المقدمتٌنصؽرى هً قضٌة  ومقدمة

 شرطٌة تتكون من شرطٌن ٌرتبطان بصٌؽة شرطٌة. قضٌة

 : إذا درست فإنك سوؾ تنجح                )مقدمة كبرى(مثال

 أنت تدرس                                  )مقدمة صؽرى(   
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 )نتٌجة(                 إذاً أنت سوؾ تنجح               

.)عبد المعلومات الواردة فً المقدمتٌن تكون النتٌجة صادقة إذا افترضنا صدقو

 (2007،196العزٌز،

 ، أصبح أهله فً خطر.البٌت: إذا اشتعلت النار فً مثال

 اشتعلت النار فً البٌت.        

 (2008،162)القٌسً ،، أهله فً خطر.            إذن        

الحملً من مقدمتٌن )صؽرى : ٌتكون االستدالل االستنباطً االستدالل الحمل2-1-2-5ً-

و "الحامل" ذلك على شكل جمل خبرٌة تتألؾ من مبتدأ ٌسمى "الموضوع " أوكبرى(و نتٌجة و

حكماً واضحاً إما إلثبات صفة أو معلومة  تتضمن القضٌة الحملٌةوخبر ٌسمى "المحمول" و

إما لنفً الصفة أو المعلومة فة( كقولنا "الحلٌب ؼذاء مفٌد" وللمخبر عنه )المبتدأ أو حامل الص

 (2007،268)جروان ،ولنا :"الحلٌب ؼذاء لٌس كافٌاً".عنه كق

أنواع و هً بر إلى أربعة الخحٌث طبٌعة العبلقة بٌن الموضوع وتنقسم القضاٌا الحملٌة من و

 :كما ٌلً

: كل تكون العبلقة فٌها بٌن الموضوع والخبر إٌجابٌة عامة وتسمى بكلٌة موجبة مثلقضاٌا  -أ

 العرب أحرار .

ضاٌا تسمى بالقبر فٌها إٌجابٌة خاصة أو جزئٌة والخضاٌا تكون العبلقة بٌن الموضوع وق -ب 

 .: بعض العرب أحرارالجزئٌة الموجبة مثل

: كل العرب لٌسوا العبلقة فٌها بٌن الموضوع والخبر قضاٌا سالبة مثل تكونقضاٌا  -جـ 

 أحراراً.

: بعض العرب ر سلبٌة خاصة أو جزئٌة سالبة مثلالخبضاٌا تكون العبلقة بٌن الموضوع وق -د  

 (2007،196لٌسوا أحراراً.) عبد العزٌز،

 :كما ٌنقسم االستنباط إلى نوعٌن

فٌه ننتقل من مقدمتٌن )أو أكثر( إلى نتٌجة تلزم )القٌاس(: و المباشراالستدالل ؼٌر 3-1-2-5- 

 .عنهما
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                                  االستدالل المباشر: وفٌه ننتقل من مقدمة واحدة إلى نتٌجة تلزم عن تلك المقدمة.  4-1-2-5-

 (2006،107)رشوان،                                                                             

االستدالل عن طرٌق التعادل أو هما االستدالل عن طرٌق التقابل ولبلستدالل المباشر صورتان 

 التكافؤ.

 االستدالل عن طريق تقابل القضايا: 

فً "الكم" )جزئٌة مختلفة هً قضاٌا مشتركة فً "الموضوع" و"المحمول" و القضاٌا المتقابلة

 (2007،271"الكٌؾ" معاً.)جروان،موجبة أو سالبة( أو فً " الكم" وأو كلٌة( أو "الكٌؾ" )

إنما فً األسوار القضاٌا المتقابلة ال فً الحكم والتقابل بهذا المعنى ٌعبر عن االختبلفات بٌن و

مختلفتٌن إما من ناحٌة الكٌؾ أو بٌن قضٌتٌن متفقتٌن فً الموضوع والمحمول وألنه ٌقدم أساساً 

 (99، 2012من الناحٌتٌن معاً.)جمٌل، من ناحٌة الكم أو

لً ٌكون بالتاذه القضاٌا بعضها بالبعض لآلخر وهناك عدة أنواع من العبلقات التً تربط هو

 :لدٌنا عدة أنواع للتقابل

 :التقابل بالتضاد -1

)ك م( و الكلٌة  ٌكون بٌن القضٌتٌن الكلٌتٌن المختلفتٌن من حٌث الكٌؾ أي بٌن الكلٌة الموجبةو

لكن قد تكذبان معاً.)رشوان، ضادتان ال تصدقان معاً والقضٌتان المتالسالبة )ك س( و

2006،110) 

صدق أو كذب ذلك ٌعنً أن صدق إحداهما ٌستلزم صدق األولى بٌنما كذب إحداهما ال ٌستلزم و

ألنها تكون  بالتالً فإننا نجهل فً حالة كذب إحداهما الحكم على القضٌة األخرىاألخرى و

 (2012،100ممكنة الصدق أو الكذب أي أنها تعبر عن االحتمال.)جمٌل ، 

 التقابل بالدخول تحت التضاد: -2

)جـ وتكون هذه العبلقة بٌن القضٌتٌن الجزئٌتٌن المختلفتٌن من حٌث الكٌؾ أي الجزئٌة الموجبة

ال تكذبان معاً ولكن قد تان تحت التضاد القضٌتان الداخل( والجزئٌة السالبة )جـ س (. و م

لكن إذا صدقت إحداهما لزم عن ذلك صدق األخرى وهذا ٌعنً أنه إذا كذبت تصدقان معاً. و

 (112-2006،111إحداهما كانت األخرى ؼٌر معروفة من حٌث الصدق أو الكذب.)رشوان ،
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 :التقابل بالتناقض -3

م(  القضٌة الكلٌة الموجبة )ك ٌكون بٌن القضٌتٌن المختلفتٌن فً الكم و الكٌؾ معاً أي بٌنو

لقضٌة الجزئٌة ان القضٌة الكلٌة السالبة )ك س( وجـ س( أو بٌالقضٌة الجزئٌة السالبة )و

ٌن المتناقضتٌن ال ٌتلخص الحكم فً هذا النوع من التقابل فً أن القضٌتالموجبة )جـ م(. و

إذا كذبت إحداهما ى وإذا صدقت إحداهما كذبت األخر ال تكذبان معاً أي أنهتصدقان معاً و

 (2012،102صدقت األخرى.)جمٌل ،

 :التقابل بالتداخل -4

المتفقتٌن فً الكٌؾ. أي ه العبلقة بٌن القضٌتٌن الكلٌة والجزئٌة المختلفتٌن فً الكم وتكون هذو

كلٌة السالبة )ك س( والجزئٌة بٌن الم( والجزئٌة الموجبة )جـ م(. و بٌن الكلٌة الموجبة )ك

جزئٌة إال أن : إذا صدقت الكلٌة صدقت الس( وٌكون الحكم هنا عموماً كما ٌلً السالبة )جـ

ٌمكننا ة إال أن العكس أٌضاً ؼٌر صحٌح وإذا كذبت الجزئٌة كذبت الكلٌالعكس ؼٌر صحٌح، و

 :ذا الحكم العام على الوجه التالًأن نطلق ه

 بعبلقة التداخل صادقة. الجزئٌة المرتبطة بهاإذا صدقت القضٌة الكلٌة كانت القضٌة )أ(  

قة التداخل تكون محتملة الصدق إذا كذبت القضٌة الكلٌة فإن الجزئٌة المرتبطة بها بعبل)ب( 

 .الكذبو

الكذب أي ا بعبلقة التداخل محتملة الصدق وإذا صدقت الجزئٌة كانت الكلٌة المرتبطة معه)جـ( 

 ؼٌر معروفة من هذه الناحٌة.

بعبلقة التداخل كاذبة  كانت الكلٌة المرتبطة بها إذا كذبت القضٌة الجزئٌة)د( 

 (114-113-2006،112)رشوان ،بالضرورة.

 اشر عن طريق التعادل بين القضايااالستدالل المب: 

االستدالل بالتعادل هو نوع من االستدالل المباشر الذي ننتقل فٌه من قضٌة معلومة إلى 

قضٌة جدٌدة قد تختلؾ مع القضٌة األصلٌة فً الموضوع أو فً المحمول أو فٌهما معاً 

فالمقصود بالتكافؤ أو التعادل إذن الصدق لكنها تكون متكافئة مع القضٌة األصلٌة فً قٌمة 

ؤ أو التعادل فً قٌمة الصدق فإذا كانت القضٌة األصلٌة صادقة فإن القضٌة إنما هو التكاف
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جمٌل )انت القضٌة الجدٌدة كاذبة أٌضاً.لو كانت كاذبة لكلجدٌدة تكون صادقة مثلها وا

،2012،111) 

 :الل المباشر عدة طرق سنذكر أهمهالهذا النوع من االستدو

 :العكس المستوي -1

ستدالل التً ستدل فٌها على قضٌة من قضٌة أخرى بحٌث ٌكون هو تلك العملٌة من عملٌات االو

محمول القضٌة األصلٌة موضوعاً فً األصلٌة محموالً فً قضٌة العكس وموضوع القضٌة 

الكذب على حاله فً القضٌتٌن فالعكس عكس مع بقاء الكٌؾ فً القضٌتٌن واالحتفاظ بالصدق وال

موضوعاً فإذا كان لدٌنا المحمول ع محموالً والقضٌة فنجعل الموضو ببساطة هو أن نقلب حدي

 :قضٌة مثل

 أ هو ب

 :   لكان عكسها

 ب هو أ

ذا كانت كاذبة كان عكسها إألصلٌة صادقة كان عكسها صادقاً وفإذا كانت القضٌة ا

 (2006،125)رشوان ،كاذباً.

الجدٌدة  جاءت القضٌةمع مراعاة شرط بقاء الكٌؾ على حاله فإذا كانت القضٌة األصلٌة موجبة 

 إذا كانت القضٌة األصلٌة سالبة جاءت القضٌة الجدٌدة سالبة مثلها.موجبة مثلها، و

ٌكن مستؽرقاً فً القضٌة هناك شرط آخر مهم هو عدم استؽراق أي حد فً قضٌة العكس ما لم و

 (2012،112)جمٌل ،األصلٌة.

 :نقض المحمول -2

 من قضٌة معلومة إلى قضٌة أخرى تعادلهاوهً طرٌقة من طرق االستدالل المباشر ننتقل فٌها 

ة هو نفس موضوع القضٌة األصلٌة )أو مكافئة لها( بحٌث ٌكون موضوع القضٌة الجدٌد 

لٌة محمول القضٌة الجدٌدة هو نقٌض المحمول فً القضٌة األصلٌة. فإذا كانت القضٌة األصو

ا متعادلتان من حٌث ألنهمإذا كذبت كذبت الجدٌدة بالمثل صادقة صدقت القضٌة الجدٌدة و

 (129-2006،128)رشوان ،الصدق والكذب.
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 :حمول سلٌماً ٌنبؽً مراعاة ما ٌلًلكً ٌكون ذلك االستدالل بنقض المو

تؽٌٌر كٌؾ القضٌة األصلٌة فً القضٌة الجدٌدة )النتٌجة( فإذا كانت القضٌة األصلٌة  - أ

سالبة تؽٌر كٌفها فً إذا كانت فً القضٌة الجدٌدة فتصبح سالبة وموجبة تؽٌر كٌفها 

 القضٌة الجدٌدة فتصبح موجبة.

االحتفاظ بموضوع القضٌة األصلٌة على حاله فً القضٌة الجدٌدة مع تؽٌٌر المحمول  - ب

نرمز لهذا النقٌض دائماً بالرمز َب أو ال صبح نقٌض محمول القضٌة األصلٌة وفٌها لٌ

 (116-2012،115)جمٌل ،ب . –

 :عكس النقٌض -3

التً ٌتم فٌها االنتقال من قضٌة معلومة إلى أخرى بحٌث ٌكون موضوع  هً إحدى الطرقو

محمول القضٌة الجدٌدة  إما أن ٌكون هو هو نقٌض محمول القضٌة األصلٌة و القضٌة الجدٌدة

. فإذا كان هو نفس الموضوع سمٌت هذه العملٌة باسم س موضوع القضٌة األصلٌة أو نقٌضهنف

إذا كان نقٌض الموضوع سمٌت باسم عكس النقٌض ئً( وس النقٌض المخالؾ" )أو الجز"عك

 :ء الصدق أو الكذب فإذا كان لدٌناالموافق )أو التام( هذا مع بقا

 ب هو أ –لكان عكس نقٌضها المخالؾ هو ال      أ هو ب    

 (131-2006،130) رشوان ،    أ –ب هو ال  –ال عكس نقٌضها الموافق و             

 :النقٌض المخالؾبالنسبة لعكس  - أ

 َة أ⊂ أ ب       :ٌه االستدالل على الصورة الرمزٌةو الذي ٌتم ف

 : ب ٔزٛصً إ١ٌٗ ِٓ خالي خطٛر١ٓ ّ٘بفئٕٔ

 .) ٕٔمط ِؾّٛي اٌمع١خ األص١ٍخ )ثزغ١١ش و١فٙب صُ عٍت ِؾٌّٛٙب 

 .صُ ٔؼىظ اٌمع١خ ِٕمٛظخ اٌّؾّٛي 

 : جخ ٌؼىظ إٌم١ط اٌّٛافك أٚ اٌزبَثبٌٕغ  -ة

 َة أَ  ⊂أ ة       :١ٗ االعزذالي ػٍٝ اٌصٛسح اٌشِض٠خ٠زُ فٚ اٌزٞ 

 :ٗ ِٓ خالي اٌم١بَ ثضالس خطٛاد ٟ٘فئٕٔب ٔزٛصً إ١ٌ
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 عٍت ِؾٌّٛٙب(.و١فٙب ٚ ٕٔمط ِؾّٛي اٌمع١خ األص١ٍخ )ثزغ١١ش 

  ُ٘زا ٘ٛ ػىظ إٌم١ط اٌّخبٌف(.ٔؼىظ اٌمع١خ إٌّمٛظخ اٌّؾّٛي )ٚص 

  رٛصٍٕب إ١ٌٗ فٟ اٌخطٛح اٌغبثمخ(.صُ ٕٔمط ِؾّٛي اٌمع١خ اٌؼىظ )أٞ ِب 

 (2012،119)ع١ًّ ،                                                                                          

 :ياالستدالل االستنباط تانظري 2-2-5-

 :ملية مبنية على المعرفة الواقعيةاالستنباط كع -1-2-2-5

 ٠غزخذَ لٛاػذ ششغ١خ ِؾذدح ٌصٕغ اعزذالالد ِٓ اٌّؼشفخ اٌؼبِخ.٠مزشػ ػٍّبء إٌفظ أْ اٌؼمً 

ِؤصشر١ٓ فٟ اٌؼّبسح اٌّؼشف١خ ّ٘ب: ٔظش٠خ اٌفؼً ٌـ أٔذسعْٛ االفزشاض عضء ِٓ ٔظش٠ز١ٓ 

اٌزٟ رغججذ ثٙب ذ أٚ إٌزبعبد وّب ٟ٘ ِؼشٚفخ ٌٚـ ٠ًٛٔ  اٌزٟ ف١ٙب اٌمٛاػ  SOARٔظش٠خ ٚ

، ٘زٖ األفؼبي ثذٚس٘ب سثّب رع١ف ثؼذ رٌه رٕفز أػّبي ِخزٍفخز٠ٛبد اٌؾب١ٌخ ٌٍزاوشح اٌؼبٍِخ ٚاٌّؾ

 ثٙزٖ اٌطش٠مخ رٕزظ عٍغٍخ ِٓ االعزذالالد.ِؼٍِٛبد عذ٠ذح ٌٍزاوشح اٌؼبٍِخ ٚ

ػٍٝ روش٠بد  رٍؼت اٌّؼشفخ دٚس٘ب األوضش رؾذ٠ذاً فٟ إٌظش٠خ اٌمبئٍخ ثأْ االعزذالي ِجٕٟ

٘ٛ ، ِب ٠ؾذس العزذالي ١ٌظ ٌٗ ػاللخ ثبٌّٕطكا غجمبً ٌٙزٖ إٌظش٠خ فئْاالعزذالالد اٌغبثمخ، ٚ

 .آخش ُ رزوش اعزذالئذاءاد اعزذالي ِب ١ٌز

٘ٛ أُٔٙ ٌُ ٠ؼشظٛا أٞ رفغ١ش فٛسٞ إٌظش٠بد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚ ٕ٘بن ػبئك ٚاؽذ ِغ وً

 (Laird , 1999,113-114) ٌٍمذسح ػٍٝ االعزذالي ؽٛي اٌّغٙٛي.

 :نظرية النماذج العقلية  -2-2-2-5

ى١ٍخ ٌٚىٓ ػٍٝ رفزشض ٔظش٠خ إٌّبرط اٌؼم١ٍخ أْ االعزذالي االعزٕجبغٟ ال ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌمٛاػذ اٌش

 اٌّؼشفخ ٌجٕبء إٌّبرط اٌؼم١ٍخ ٌالؽزّبالد اٌزٟ رؾٍّٙب اٌّمذِبد.اعزخذاَ اٌّؼٕٝ ٚاالعزٕزبط ٚ

 :ّبرط اٌؼم١ٍخ صالصخ خصبئص أعبع١خرّزٍه إٌ

فٟ عذٚي اٌؾم١مخ ٠ٛافك االؽزّبي.  وّب وً صف ٚاؽذ صؾ١ؼ٠ّضً وً ّٔٛرط اؽزّبالً رّبِبً   -1

 ثبٌزبٌٟ فئْ اٌفبصً اٌشبًِ :ٚ

 ٕ٘بن دائشح أٚ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ِضٍش                
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 :اٌزٟ رّضً صالصخ اؽزّبالدب ٘ٛ ِٛظؼ ٕ٘ب ػٍٝ خطٛغ ِٕفصٍخ ٚرذػٛ إٌٝ صالصخ ّٔبرط ػم١ٍخ وّ

  

             

                                           

                                                           

 

ِب ٘ٛ صؾ١ؼ ١ٌٚظ  ، رّضً إٌّبرط اٌؼم١ٍخ فمػٌزاوشح اٌؼبٍِخ: ٌزم١ًٍ اٌؾًّ ػٍٝ اِجذا اٌؾم١مخ -2

ّٔٛرط ػمٍٟ ٠ّضً إِىب١ٔخ ؽم١م١خ.  : وًِب ٘ٛ صائف. ٠ٕٚطجك ٘زا اٌّجذأ ػٍٝ ِغز١٠ٛٓ: أٚالً 

 ثبٌزبٌٟ فئْ ِغّٛػخ إٌّبرط اٌّزوٛسح أػالٖ ال رّضً اٌؾبٌخ اٌزٟ ف١ٙب اٌفبصً وىً صائف.ٚ

اإلٔىبس ٌٍّمزشؽبد اٌزس٠خ فٟ اٌّمذِبد ِزّضٍخ فمػ فٟ إٌّٛرط اٌؼمٍٟ س٠خ ٚ: اٌّمزشؽبد اٌزصب١ٔبً 

 ػٕذِب رىْٛ صؾ١ؾخ فٟ االؽزّب١ٌخ اٌّزّبصٍخ.

ٌىٕٗ ال ٠غؼٍٗ فٛق ٠ّضً االؽزّبي أْ ٕ٘بن دائشح، ٚزبٌٟ فئْ إٌّٛرط األٚي فٟ اٌّغّٛػخ ثبٌٚ

 ٚاظؾبً ثأٔٗ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ صائف ثأْ ١ٌظ ٕ٘بن ِضٍش أٞ أْ ٕ٘بن ِضٍش.

ػبدح ِغشد ٔٛع ذعٟ ٠ؼزّذْٚ ػٍٝ إٌّبرط اٌؼم١ٍخ، ٚػٕذِب ٠مَٛ األفشاد ثبالعزذالي ثشىً ؽ

 ٚاؽذ.

٠زٛافك ِغ ا١ٌٙىً اٌزٞ  ١٘ىً ّٔٛرطّضٍٙب ّٚٔٛرط رزٛافك ِغ األعضاء اٌزٟ راألعضاء ِٓ  -3

٘ىزا إٌّٛرط اٌؼمٍٟ ٘ٛ ثّضبثخ ّٔٛرط إٌّٙذط اٌّؼّبسٞ ٌٍّجٕٝ. وّب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٠ّضٍٗ. ٚ

ِغزخذِبً فٟ ثؼط اٌؾبالد ٌجٕبء صٛسح ِشئ١خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّبرط اٌؼم١ٍخ 

 (Laird,2010,14).١ٌغذ لبثٍخ ٌٍزصٛس

 صحة االستدالل االستنباطي : -3-2-5

ٓ ٠مبي أْ االعزذالي االعزٕجبغٟ صؾ١ؼ إرا رؾمك ف١ٗ ٌضَٚ إٌز١غخ ػٓ اٌّمذِبد ثغط إٌظش ػ

لذ رىْٛ لعب٠بٖ وبرثخ ٌٚزٌه لذ ٠ىْٛ االعزذالي صؾ١ؾبً ث١ّٕب صذق ِعّْٛ لعب٠بٖ أٚ وزثٙب . ٚ

صؾخ االعزذالي فٟ اٌؾبٌز١ٓ ِزٛلفخ ػٍٝ صبدلخ وزٌه. ٚي صؾ١ؾبً ٚ لعب٠بٖ ٠ىْٛ االعزذال

 اٌصٛسح أٚ اٌشىً اٌزٞ سرجذ ثّٛعجٗ لعب٠بٖ.
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 :زٛظ١ؼ اٌفشق ث١ٓ صؾخ االعزذالي ٚصذق ِبدرٗ ٔٛسد األِضٍخ ا٢ر١خٌٚ

 :غاعزذالي صؾ١ؼ ٚ لعب٠بٖ صبدلخ ثّطبثمزٙب ٌٍٛال - أ

 رجزً ِالثغه إرا ٔضي اٌّطش ، 

 ِالثغه ٌُ رجزً 

 ضي اٌّطش ، ٌُ ٠ٕإراً 

 ) إٌز١غخ الصِخ ِٓ اٌّمذِبد (.

 :لعب٠بٖ صبدلخاعزذالي غ١ش صؾ١ؼ ٚ  -ة    

 ػذد غفٍه ػٍٝ اٌزغشؤ ثؼذ اٌشظبػخ، عٛف ٠ٕبَ ثٙذٚءإرا عب. 

 .غفٍه ٠ٕبَ ا٢ْ ثٙذٚء

 ، الثّذ أٔه عبػذرٗ ػٍٝ اٌزغشؤ ثؼذ اٌشظبػخ.إراً 

 ِطبثمخ ٌٍٛالغ(.صبدلخ ٚح ِٓ اٌّمذِبد اٌزٟ رىْٛ )إٌز١غخ غ١ش الصِخ ثبٌعشٚس

 :ب٠بٖ وبرثخ ٌؼذَ ِطبثمزٙب ٌٍٛالغاعزذالي غ١ش صؾ١ؼ ٚ لع  -ط    

 إرا دسعذ، عٛف ٌٓ رٕغؼ. 

 .أٔذ ٌُ رذسط

 .إراً، أٔذ عٛف رٕغؼ

 اٌّمذِخ اٌىجشٜ وبرثخ(.١ش الصِخ ِٓ اٌّمذِبد ثبٌعشٚسح ٚ)إٌز١غخ غ

اٌزٛصً إ١ٌٙب فٟ ػ١ٍّخ االعزذالي ِٓ عٙخ أخشٜ ٠ٕجغٟ اٌزأو١ذ ػٍٝ أْ إٌز١غخ اٌزٟ ٠زُ ٚ

ص ؽذٚد اٌّؼٍِٛبد ال ٠صؼ ثأٞ ؽبي أْ رزغبَٚذ أْ رىْٛ ِزعّٕخ فٟ اٌّمذِبد ٚاالعزٕجبغٟ الث

ٟ فئْ االعزذالي ٠ىْٛ ثبٌزبٌمذِبد صبدلخ ٌٚىٓ إٌز١غخ وبرثخ، ٚلذ رىْٛ ِبدح اٌّاٌٛاسدح ف١ٙب ٚ

 رشر١جٙب ؽزٝد ٚغش٠مخ ص١بغزٙب ٚإِؼبْ إٌظش فٟ ِؾزٜٛ اٌّمذِبٌزٌه ٠ٕجغٟ غ١ش صؾ١ؼ ٚ

 (273-271،  2007.)عشٚاْ ، ٠ّىٓ اٌزؾمك ِٓ صؾخ االعزذالي ٚصذق إٌز١غخ
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 :مغالطات االستنباط 4-2-5- 

المؽالطة هً استدالل ٌبدو فً الؽالب كأنه استدالل صحٌح أو صائب لكنه فً واقع الحال ؼٌر 

 :ِب ٠ٍٟرشًّ ٘زٖ اٌّغبٌطبد ذلك ألنه ٌنطوي على ؼلط ما و

 .اٌّغبٌطبد اٌصٛس٠خ -

 اٌّغبٌطبد اٌّبد٠خ . -

 اٌّبد٠خ ِؼبً.اٌّغبٌطبد اٌصٛس٠خ ٚ -

 :اٌّغبٌطبد االعزٕجبغ١خ اٌصٛس٠خ -1

 :ًٍ فٟ صٛسح االعزذالي أٚ ١٘ئزٗ ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟٟ٘ رشعغ إٌٝ خٚ

 : ؽ١ش )ال ٔزبط ِٓ عبٌجز١ٓ أٞ ال ٔز١غخ ِٓ ِمذِز١ٓ عبٌجز١ٓ (.ِغبٌطخ اٌّمذِز١ٓ اٌغبٌز١ٓ -أ

 وً إٔغبْ ١ٌظ عّبداً )ِمذِخ عبٌجخ(  :ِضبي

 وً ٔجبد ١ٌظ إٔغبٔبً )ِمذِخ عبٌجخ(ٚ       

 ، وً ٔجبد ١ٌظ عّبداً فئراً           

 .الصِخ ٌضِٚبً ؽز١ّبً ػٓ ِمذِبرٙب( ٘ٛ أْ إٌز١غخ ١ٌغذ Errorعجت اٌخطأ أٚ اٌغٍػ )ٚ

ٕٔب ال ٔصً إٌٝ ٔز١غخ صؾ١ؾخ إرا ، أٞ أِغبٌطخ اٌّمذِز١ٓ اٌغضئ١ز١ٓ: )ال ٔزبط ِٓ عضئ١ز١ٓ( -ة

االعزذالي لع١خ عضئ١خ ف١زؼٍك اٌخجش فٟ اٌمع١خ اٌغضئ١خ ثغضء ِٓ اٌّخجش وبٔذ وً ِٓ ِمذِزٟ 

 ػٕٗ ث١ّٕب ٠زؼٍك اٌخجش فٟ اٌمع١خ اٌى١ٍخ ثغ١ّغ اعضاء اٌّخجش ػٕٗ.

 :ِغبٌطبد االعزٕجبغ اٌّبد٠خ -2

 :االعزذالي أٚ أوضش ِٕٚٙب ِب ٠ٍٟح ِٓ ِمذِبد ٠شعغ اٌغٍػ ف١ٙب إٌٝ وزة فٟ ٚاؽذٚ

 .٠ذي ػٍٝ ِؼ١١ٕٓ ِخزٍف١ٓ أٚ أوضش : أٞ اٌٍفع اٌزٞاٌٍفع اٌّشزشنِغبٌطخ  - أ

غٛاع١ظ أٚ اٌؼعٛ فٟ رؼٕٟ اٌٌفع ػ١ٓ فٟٙ رؼٕٟ ػ١ٓ اإلٔغبْ ٚرؼٕٟ ػ١ٓ اٌّبء ٚ :ِٚضبي رٌه

ؼٕٝ ٔفغٗ فئٔٙب ، فئرا ِب اعزخذِذ ِضً ٘زٖ األٌفبظ اٌّشزشوخ فٟ اعزذالي ِب ثبٌِّغٍظ األػ١بْ

 وبٔذ عججبً فٟ اٌغٍػ.أوضش ِٓ ِؼٕٝ رىْٛ عججبً ٌٍغٍػ أٚ إرا اعزخذِذ فٟ 

 : فع فٟ االعزذالي ثّؼ١١ٕٓ ؽم١مٟ ِٚغبصٞاعزخذاَ اٌٍ  - ة
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ِّشح ثبٌّؼٕٝ اعزذالي ِب ِّشح ثّؼٕبٖ األصٍٟ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رمغ اٌّغبٌطخ إرا اعزخذِٕب ٌفظبً فٟ ٚ

 اٌّغبصٞ.

 :ِغبٌطخ اٌزشو١ت -3

اٌشٟء اٌّشوت ٔفغٗ أٚ ػىظ رٌه ٔؼٕٟ ثزٌه ٔمً ؽىُ أٚ ٚصف ِٓ أعضاء شٟء ِشوت إٌٝ ٚ

 فزٕمً ؽىّبً أٚ ٚصفبً ِٓ شٟء ِشوت إٌٝ وً عضء ِٓ أعضائٗ.

 :    وً داسط فٟ ٘زا اٌصف ِغزٙذ ِضبي

 ، ٘زا اٌذاسط لٛٞ فئراً      

ُ وبٌزؼبْٚ ف١ّب ث١ٕٙ عجت اٌّغبٌطخ ٕ٘ب ٔبرظ ِٓ إّ٘بي ػٛاًِ أخشٜ فٟ اعزٙبد اٌفش٠كٚ

 (207-204،  2007، ِضالً.)ػجذ اٌؼض٠ض

 أخطاء االستدالل االستنباطي الشرطي: -5-2-5

 أخطاء فً الشكل: 1-5-2-5-

إن الكثٌر من األخطاء التً تقع فً معالجة االستدالل االستنباطً الشرطً مردها االلتباس فً 

لى ذلك أن المقدمة الكبرى تشٌر إالتً تجمع شقً المقدمة الكبرى و تفسٌر الصٌؽة الشرطٌة

على صدق العبلقة أو عدم  ال تحمل أي داللة مطلقةعبلقة شرطٌة بٌن "مقدمتها" و"تالٌها" و

اس جواز وضع أحدهما مكان اآلخر بالتالً ال ٌجوز تفسٌر العبلقة بٌن الشقٌن على أسصدقها و

تعنً التسوٌة اء "العبلقة الشرطٌة الثنائٌة" وا النوع من األخطقد أطلق الباحث ماٌر على هذو

 (2007،273بٌن شقً المقدمة الكبرى بإبدال أحدهما مكان اآلخر.)جروان،

 ، سوؾ تكون هناك خسائر كبٌرة فً األرواح.إذا وقع حادث سٌر :مثال

 سوؾ تكون هناك خسائر كبٌرة فً األرواح إذا وقع حادث سٌر.

 :مثال

 رىمقدمة كب

 مقدمة صؽرى

 سوؾ تكون الشوارع مظلمة )مقدمة( إذا حدث خسوؾ

 للقمر )تالً( القمر فً حالة خسوؾ

 إذاً الشوارع مظلمة نتٌجة    
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االستدالل هنا ؼٌر صحٌح ألن المقدمة الكبرى أو شقها الثانً وإن المقدمة الصؽرى تؤكد تالً 

هو ول من المقدمة الكبرى وألن الشق األذلك نظراً ال تلزم بالضرورة من المقدمات و النتٌجة

سوؾ تكون الشوارع مظلمة ال ٌحصر وقوع الظبلم فً حالة الخسوؾ فقط حٌث أن انقطاع 

 (2007،200التٌار الكهربائً من الممكن أن ٌكون هو السبب أو بسبب الؽٌوم.)عبد العزٌز،

 أخطاء فً المحتوى : 2-5-2-5-

خاصة فً حالة عدم توى قضاٌاه ولشرطً ما ٌعود إلى محإن من أخطاء االستدالل االستنباطً ا

 :قً المقدمة الكبرى بصورة قاطعة وذلك نحوبٌن أحد شالمقدمة الصؽرى ووضوح العبلقة بٌن 

 مقدمة كبرى

 مقدمة صؽرى

 نتٌجة

 إذا أمطرت )مَقّدم( سوؾ تؤجل المباراة )تالً( -

 مكتب األرصاد ٌتنبأ بالمطر -

 ةإذاً سوؾ تؤجل المبارا -

 

إن النتٌجة فً هذه الحالة ال تلزم بالضرورة من المقدمات ذلك أن المقدمة الصؽرى تبدو مؤكدة 

من ؼٌر الممكن فً ظل عبلقة ن على سبٌل االحتمال ال الجزم. ولـ "مقدم" المقدمة الكبرى لك

 (1999،36ؼامضة كهذه الوصول إلى أي نتٌجة صادقة.)جروان،

 :االستدالل االستقرائي -3-5

 االستقراء لؽة معناه تتبع الجزئٌات من أجل الوصول إلى نتٌجة كلٌة. أما االستقراء من الناحٌة

ق من فرضٌة أو مقولة أو مبلحظة االصطبلحٌة فهو عبارة عن عملٌة استدالل عقلً تنطل

إما التوصل إلى فرضٌة من أجل نفٌها أو إثباتها وتتضمن إما القٌام بإجراءات مناسبة لفحص الو

 (2007،274جة أو تعمٌم باالستناد إلى المبلحظة أو المعطٌات المتوافرة.)جروان،نتٌ

ق من فرضٌة أو مقولة أو تعرؾ مهارة االستدالل االستقرائً بأنها استدالل عقلً تنطلو

إما فرضٌة من أجل نفٌها أو إثباتها وتتضمن إما القٌام بإجراءات مناسبة لفحص المبلحظة و

 (2009،118)زاٌد،المبلحظة أو المعطٌات المتوافرة.التوصل إلى نتٌجة أو تعمٌم باالستناد إلى 

بٌنما ٌعرؾ االستقراء بأنه "عملٌة ٌنتقل فٌها تفكٌر الفرد من الخاص إلى العام أي من أسفل إلى 

 أعلى".
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انتقال الفرد من ٌعرؾ مجدي حبٌب التفكٌر االستقرائً بأنه "نمط التفكٌر الذي ٌعتمد على و

عمومٌات أو المفاهٌم الجزئٌات أو الخصوصٌات أو المبلحظات أو التجارب إلى الكلٌات أو ال

 النظرٌات".والمبادئ و

التطرق من الجزئٌات أو ٌعرفه محمد أمٌن المفتً بأنه "أسلوب التفكٌر الذي ٌتم بواسطته و

 (2005،328،الحاالت الفردٌة إلى القاعدة العامة".)ابراهٌماألمثلة و

فالتفكٌر االستقرائً ٌبدأ بجمع األدلة أو الشواهد أو المشاهدات حول عدة أفراد من مجموعة ما 

األدلة إلى استنتاج قاعدة عامة أو قانون عام لجمٌع نتوصل من مجموع هذه المشاهدات و ثم

 (2009،171أفراد المجموعة.)الحارثً،

 :أنواع االستقراء 1-3-5- 

: هو االنتقال من الحكم على جمٌع األفراد فرداً فرداً للوصول إلى االستقراء التام1-1-3-5- 

لٌنا أن ما عددهم ثبلثون طالباً عالحكم على الكل فإذا أردنا أن نحكم على ذكاء طبلب صؾ 

)عبٌدات و أبو جمٌع الطبلب فً هذا الصؾ أذكٌاء.: نختبر ذكاء كل واحد منهم. وبعد ذلك نقول

 (2005،117السمٌد،

الطبٌعٌة حٌث حدوث فً مجال العلوم اإلنسانٌة وتجدر اإلشارة بأن االستقراء التام نادر الو

على سبٌل المثال فإن الشخص الذي ٌرٌد و ٌتعذر على المستقرئ دراسة جمٌع حاالت الظاهرة.

ها لٌعمم الحكم ٌقوم بفحصه ٌأخذ فقط بعض القطرات من دمه وأن ٌدرس قوة دم مفحوص فإن

خذ عٌنة من هذه المٌاه كذلك من أراد أن ٌدرس تلوث المٌاه فعلٌه أن ٌأدم المرٌض. و على

 (2007،202)عبد العزٌز،حكمه علٌها إما بالتلوث أو عدمه.ٌصدر لٌدرسها و

الحاالت  : ٌصل االستقراء الناقص إلى النتٌجة بمبلحظة بعضاالستقراء الناقص 2-1-3-5-

لباحث االستقراء الناقص أكثر من االستقراء التام ألنه ال ٌستطٌع ٌستخدم االتً تنتمً إلى الفئة و

ٌمكنه من خبلل مبلحظة ع الحاالت الجزئٌة موضوع البحث وفً معظم البحوث أن ٌفحص جمٌ

بعض الحاالت أن ٌستخلص نتٌجة عامة تسري على كل الحاالت المشابهة التً لم ٌحدث أن 

  (2008،196الحظ بعضاً منها.)القٌسً،

فاالستقراء الناقص هو أساس البحث العلمً ألن الباحث ال ٌحتاج لفحص جمٌع األفراد حتى 

 جمٌعوٌكفً أن نرى حجراً واحداً ٌسقط من أعلى البناٌة إلى األسفل حتى نقول:ٌحكم على الكل. 



 31 

 (2005،117أبو السمٌد،لحجارة تسقط إلى األرض.)عبٌدات وا

من االستقراء ٌستخدم فً مجال الرٌاضٌات حٌث ٌتم  هو نوعو: االستقراء الرٌاضً 3-1-3-5-

بموجبه االنتقال من الحكم على بعض األعداد إلى الحكم علٌها جمٌعاً انطبلقاً من المسلمة القائلة 

 بأن ما ٌصدق على أي عدد البد من أن ٌصدق على العدد الذي ٌلٌه.

: إذا أثبتنا نظرٌة بالنسبة للعدد ن هً نظر القائلٌن به فً القول بأنتتمثل صٌؽة هذا االستقراء فو

. أي أنه إذا أثبتنا 1ها تكون صادقة بالنسبة للعدد ن+فإن  1-ٌفترض أنها صادقة بالنسبة للعدد ن 

 1رض أنها صادقة بالنسبة للعدد نظرٌة بالنسبة لعدد ما فإنها تثبت بالنسبة للعدد الذي ٌلٌه بف

 د.بالتالً تكون صادقة بالنسبة لجمٌع األعداو

 :النوع من االستقراء من األمثلة على هذاو

 .2ٌقبل القسمة على العدد  4العدد ، و 2ٌقبل القسمة على العدد  2د العد

 .2ٌقبل القسمة على  8كذلك العدد ، و 2ٌقبل القسمة على  6و العدد 

 ، أعداد زوجٌة.2،4،6،8األعداد 

 .2إذن جمٌع األعداد الزوجٌة تقبل القسمة على العدد 

 انتقال من البعض إلى والمبلحظ على هذا االستقراء أنه ٌشبه االستقراء العلمً الناقص فً أنه

 هنا فً االستقراء الرٌاضً لكنه ٌختلؾ عنه فً أن النتٌجة التً نتوصل إلٌهاالحكم على الكل، 

 (2012،96نتٌجة ٌقٌنٌة بٌنما نتٌجة االستقراء الناقص فً العلوم الطبٌعٌة احتمالٌة.)جمٌل،

 :االستقرائياالستدالل  وذجانم -2-3-5

 :لالستدالل االستقرائي   Klauerنموذج  -1-2-3-5

 لبلستدالل االستقرائً ضمن طرٌقة التدرٌب النموذجٌة .   Klauerطّور نموذج 

الذي ٌحدد مشكبلت االستدالل االستقرائً من أنواع ٌة األولى إنه ٌدمج تعرٌؾ دقٌق ومن الناح

من ناحٌة أخرى هو ٌحدد االستراتٌجٌات المعرفٌة المشكبلت ) مثبلً االستنتاج( ، وأخرى من 

 لحل مشكبلت االستدالل االستقرائً. 
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 لبلستدالل االستقرائً : Klauerتعرٌؾ 

 :رائً ٌتكون من اكتشاؾ االنتظام وعدم االنتظام عن طرٌق إٌجاداالستدالل االستق

 

 اللفظٌة  التشابه 

 المصورة        المواد     مع               لــــ     السمات                 االختبلؾ 

 الهندسٌة الشكلٌة            العبلقات                           التشابه و االختبلؾ             

 دٌة و أخرىالعد                                                                               

إن األنواع األساسٌة الستة للمشكبلت ذات العبلقة باالستراتٌجٌة الرئٌسة لحل مشكبلت 

 االستدالل االستقرائً عنٌت بعملٌة المقارنة.

، الهدؾ منه تعلٌم األفراد استراتٌجٌات الحل لتدرٌب إلى االستدالل االستقرائًالقدوم من اتجاه ا

 مشكبلت االستدالل االستقرائً.التً تمكنهم من حّل كل أنواع 

إرشادٌة حٌث تشترك كبلهما فً صمٌم عملٌة استراتٌجٌة تحلٌلٌة و Klauerلذلك طور 

 المقارنة.

 االستراتٌجٌة التحلٌلٌة تقارن األجسام مع مراعاة خصائصهم أو عبلقاتهم المشتركة.

عبلقات، الشخص االختبلفات لكل الخواص أو الٌم كل األشٌاء بخصوص التشابهات وبعد تقٌ

 بالتالً الحل.ٌحل المشكلة سوؾ ٌكتشؾ القاعدة والذي 

تفترض االستراتٌجٌة أن الشخص الذي ٌحل المشكلة قادر على تمٌٌز كل الخواص أو العبلقات 

تعتمد على نوع المشكلة التً تنتج االستراتٌجٌة ست حلول متنوعة و المتأصلة فً المشكلة.

 .ستحل

تند على افتراض أن األشخاص الذٌن سٌحلون المشكلة ؼالباً ٌبدؤون االستراتٌجٌة الثانٌة تس

 .ٌات العالمٌة على الحل الصحٌحبتفضٌل الفرض

، أي ن خبراء فً االستدالل االستقرائًأن ٌصبح المتدربٌ Klauerإن الهدؾ من طرٌقة تدرٌب 

 ٌكتسبون الكفاءات الضرورٌة لحل مشكبلت االستدالل االستقرائً.
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من  ٌتعلم المتدربون تمٌٌز تراكٌب المشكلة المتماثلة التً تختلؾ فقط فً نوعها لذلك ٌجب أن

 المحتوى.حٌث التقدٌم و

تعمٌم ، إن نقل استراتٌجٌات الحل المتعلمة إلى مشكبلت جدٌدة ٌتطلب تعرٌؾ نوع المشكلة ) 

االختبلفات اختٌار استراتٌجٌة الحل المبلئمة ) كشؾ التشابهات أو تمٌٌز ...........الخ( و

  (Wesiak , 2003, 27-30 )للخواص أو العبلقات(.

 : Sternbergنموذج المكونات المعرفية لـ  -2-2-3-5

قدم سترنبرغ  تحلٌل تفصٌلً للعملٌات المعرفٌة التً تندرج ضمن حل مشكبلت االستدالل 

 االستقرائً .

، حٌث ٌحاول معلوماتإلى الحقل األوسع لمعالجة ال ٌعود اتجاه المكونات المعرفٌة لـ سترنبرغ

 الباحثون ضمن إطار معالجة المعلومات تمٌٌز العملٌات التً تندرج تحت األداء.

)المكونات(  هما طرٌقة االرتباطات المعرفٌة وطرٌقة العناصرهناك طرٌقتان رئٌستان 

 .المعرفٌة

معالجة المعلومات التً ترتبط بمستوٌات  إن اتجاه الترابطات المعرفٌة له هدؾ فً تحدٌد قدرات

 مختلفة من القدرة.

 هو حل المهمة التً تندرج إن الهدؾ من االتجاه الرئٌسً الثانً بمعنى اتجاه المكونات المعرفٌة

 تقٌٌم االختبلفات الفردٌة فً كل من العملٌات المكونة.من العملٌات المعرفٌة الثانوٌة وض

التً ٌستخدمها األفراد فً حل المشكلة من الوقت الذي قدمت فٌه إن الهدؾ أن ٌكتشؾ العملٌات 

 المشكلة إلى الوقت الذي أعطً فٌه الجواب.

ٌنتج وصؾ مفصل  Klauerٌتبٌن أن نموذج  Klauerاتجاه بمقارنة اتجاه سترنبرغ و

تلفة المهام المخما ٌمٌز سترنبرغ بٌن المحتوٌات و، بٌنفات بٌن أنواع المشكبلت المختلفةلبلختبل

أٌضاً  Klauer. كما ٌحدد ناصر المعرفٌة الضرورٌة لكل مهمةباإلضافة إلى مجموعات الع

هو  Klauerعلى أٌة حال إن هدؾ و تقارن.نواع العناصر التً ٌجب أن ترمز وتستنتج وأ

الذي ٌمٌز أٌضاً بٌن مختلؾ أنواع المشكبلت بٌنما كان اء تعرٌؾ لبلستدالل االستقرائً وإعط

 Wesiak , 2003, 31-35)غ هو تمٌٌز مكوناتهم المعرفٌة المشتركة. هدؾ سترنبر
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  :أخطاء االستدالل االستقرائي -3-3-5

ورٌة المرتبطة بمادة االستدالل ن أخطاء هذا االستدالل تنحصر فً النواحً ؼٌر الصإ

 إجراءات العمل المستخدمة فً الوصول إلى التعمٌم أو الفرضٌة االستقرائٌة بعكس االستنباط. و

 ٌصنؾ بعض الباحثٌن أخطاء االستدالل االستقرائً كما ٌلً :و

نعنً بذلك أن عدد أفراد العٌنة المدروسة قلٌل جداً بحٌث أنه ال ٌمثل جمٌع أخطاء العٌنة: و -1

طالب  300دارس حالة أربعة طبلب من مدرسة ٌبلػ عدد طبلبها أفراد الدراسة كأن ٌدرس ال

ته لها عبلقة بالموضوع قد ٌعتمد الدارس على معلومات من ذاكرلٌتوصل إلى حكم ما، و

ؾ االستقرائٌة أثناء المناقشات هذا النوع من األخطاء ٌحدث كثٌراً فً المواقالمدروس و

فً هذه الحاالت ٌلجأ الناس م على تعمٌم مطروح وً تتطلب الحكالتفاعبلت الحٌاتٌة الٌومٌة التو

 عادة إلى مخزونهم من المعلومات المتوافرة ذات الصلة التً ٌسهل استرجاعها.

كما ٌتحٌز الدارس من خبلل مٌله إلى اعتماد الدلٌل الذي ٌؤٌد الفرضٌة التً وضعها أو تبناها 

لفرضٌة أو التعمٌم الذي ٌراد دون النظر أو االهتمام بأدلة تنفً أو تشكك فً صحة هذه ا

 الوصول إلٌه.

 :بطة بالفرضٌةأخطاء فً عدم استخدام الباحث لكل المعلومات المرت -2

كذلك مٌل الباحث الستخدام درجة السلبٌة إلثبات أو نفً فرضٌة ما، و حٌث ٌهمل المعلومات

للمعلومات اإلحصائٌة تمثٌل أو مشابهة العٌنة للفرضٌة فً الحكم على الفرضٌة دونما أي اعتبار 

، كما ٌعد التمسك ةالمجردة التً قد تشكل أساساً موضوعٌاً الحتمالٌة حدوث الظاهرة أو الفرضٌ

بفرضٌة لم تعد البٌانات أو المشاهدات تدعمها من األخطاء العامة التً تقع فً االستدالل 

 االستقرائً.

 أخطاء االستدالل الناجمة عن عوامل اجتماعٌة: -3

المرتبطة بها دوراً فً ارتكاب األخطاء فً عملٌة  الدوافع الذاتٌةالعبلقات االجتماعٌة وتلعب 

احث فً تعمٌم الفرضٌات الذاتٌة وعدم تحٌز الب :أوالً  ،ل، ومن هذه العوامل االجتماعٌةاالستدال

لى قد ٌعود السبب إعدم اعتبار آراء اآلخرٌن واحتكامه للموضوعٌة وتفضٌله آلرائه ومعتقداته و

التردد باالعتراؾ بنقاط ضعفه أو معارفه فً العدٌد من الموضوعات ومبالؽة الباحث فً تقٌٌم 
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استخدامها بمعاٌٌر مزدوجة محاباته لنفسه فً تقٌٌم األدلة وحاجته إلى رفع مفهومه عن ذاته أو 

 للمحافظة على مكتسباته.

أساس ما فٌها من إٌجابٌات  على أما العامل الثانً فهو انصراؾ الباحث عن تقٌٌم الفرضٌات

سلبٌات إلى تقٌٌم األشخاص الذٌن ٌتبنون هذه الفرضٌات عن طرٌق الطعن فً مصداقٌتهم أو و

-2007،202العزٌز،مصادر المعلومات التً بنوا علٌها فرضٌاتهم.)عبدالتشكٌك فً صحة 

 (279-2007،276)جروان،و (203

 :مغالطات االستقراء -4-3-5

 :وتشمل ما ٌلً

ر فً مصدر الشًء : إن مصدر الخطأ هنا ٌرجع إلى قصوالمبلحظة ؼٌر الكاملةمؽالطة  -1

 إن سبب الخطأ قد ٌعود إلى الحواس أو األجهزة.المراد استقراؤه، و

بعد ض الباحثٌن بدراسة نمو األطفال وتسجٌل أوزانهم كل شهر ومثال ذلك أنه إذا قام بعو

عندها طعن بعد ذلك أن المٌزان كان به عطل ولكنه تبٌن عامٌن توصلوا إلى نتٌجة عامة لبحثهم 

 المسؤولون عن البحث فً هذه النتٌجة.

بناء الت قلٌلة ؼٌر ممثلة لظاهرة ما والمقصود بذلك دراسة حاو :مؽالطة التعمٌم المتسرع -2

 حكم علٌها فٌكون بذلك قد حدث تسرع فً التعمٌم.

هذه السٌارة كورٌة إذاً  :فقالٌة كثٌرة األعطال من أمثلة ذلك أنه اشترى شخص ما سٌارة كورو

 هً كثٌرة األعطال.

سطة الجدٌر بالذكر أنه كلما زادت الحاالت المدروسة كان الحكم العام الذي نصل إلٌه بواو 

 (208-2007،207أبعد عن الؽلط.)عبد العزٌز،االستدالل االستقرائً أوثق وأدق و

 :مميزات التفكير االستقرائي -5-3-5

 تنتهً إلى األحكام الكلٌة.الجزئٌات و إن االستقراء استدالل صاعد نبتدئ فٌه من -1

 إن نتٌجة االستقراء أهم من أي مقدمة من مقدماته. -2

 إن االستقراء ٌعتمد على ما ٌجري من حوادث وما بٌن األشٌاء من روابط. -3
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 إن االستقراء ٌؤدي إلى حقائق جدٌدة. -4

ول إلى نتائجهم لمً الصحٌح الذي ٌتبعه العلماء فً الوصاالستقراء هو المنهج الع -1

كسب المعرفة باألشٌاء أو هو فً نظر بعض المناطقة الطرٌق الوحٌد إلى وقوانٌنهم و

بعبارة أدق الطرٌق الذي تنتهً إلٌه المعرفة باألشٌاء.)ؼباري و أبو 

 (2011،202شعٌرة،

 :االستنباطيارنة بين االستدالل االستقرائي واالستدالل مق -6

قد ال ٌنتبه معظم الناس أنهم ٌستخدمون كبلً من االستدالل االستنباطً واالستدالل االستقرائً 

فً كثٌر من المواقؾ فً حٌاتهم الٌومٌة. والسٌما تلك المواقؾ التً تتطلب اتخاذ قرارات لٌست 

ضح اإدراك و سهلة. كما أنهم قد ٌتحولون فً تفكٌرهم من االستنباط إلى االستقراء دونما

كل منهما. وفٌما ٌلً عرض لمقارنة بٌن االستدالل االستقرائً للطبٌعة الخاصة التً ٌتمٌز بها 

 واالستدالل االستنباطً:

 (1الجدول )

 مقارنة بٌن االستدالل االستقرائً واالستدالل االستنباطً

 االستدالل االستنباطي         االستدالل االستقرائي       

معلومات إلى  ٌستندتدالل هو اس -1

رسم استنتاج قد ٌكون حقٌقً ناقصة و

 لكن له بعض االحتمالٌة لٌكون صادقاً.

 فٌةمعلومات كاٌستند إلى هو استدالل  -1

 لرسم استنتاج أكٌد أو ضروري.

 نتٌجة.ثر وٌتكون من مقدمة أو أك -2 و نتٌجة. اتٌتكون من مقدم -2

 االستدالل من العام إلى الخاص. ٌكون -3 ٌكون االستدالل من الخاص إلى العام. -3

النتٌجة تتجاوز حدود المقدمات أو  -4

 األدلة.

النتٌجة متضمنة فً المقدمة أو المقدمات و  -4

 محكومة بها.

 .فٌةٌحدث فً حضور المعلومات الكا -5 .فٌةٌحدث فً ؼٌاب المعلومات الكا -5

إذا كانت المقدمات صادقة ٌصبح  -6

ها صدق النتٌجة أكثر احتماالً و لكن

 ؼٌر مؤكدة.

ة ٌتحتم أن تكون إذا كانت المقدمات صادق -6

مؤكدة فً حالة كون النتٌجة صادقة و

 االستدالل صحٌحاً.

تقوم منهجٌة االستنباط على االلتزام  -7تقوم منهجٌة االستقراء على تجاوز  -7
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المعلومات المتوافرة و تعمٌم حكم 

 الخاص على الكل.

 خاص.بالمعلومات و إثبات حكم العام لل

ال ٌمكن إثبات صحة النتٌجة بصورة  -8

 مطلقة.

ٌمكن إثبات صحة النتٌجة باستخدام قواعد  -8

 محددة للمنطق االستنباطً.

 تقع فٌه مؽالطات صورٌة و مادٌة. -9 تقع فٌه مؽالطات مادٌة فقط. -9

 قد ٌكون مباشراً أو ؼٌر مباشر. -11 ٌكون ؼٌر مباشر دائماً. -11

االستنتاجات الصحٌحة التً ٌؤدي إلى  -11

لٌست حقٌقٌة بالضرورة لكن فقط له بعض 

 االحتمالٌة لٌكون صادقاً.

ٌؤدي إلى االستنتاجات الصحٌحة التً  -11

 هً حقٌقٌة بالضرورة إذا كان الدلٌل حقٌقً.

الدلٌل ال ٌضمن حقٌقة الخاتمة لكنه  -12

ٌعطٌنا سبب جٌد لنؤمن فً حقٌقة الخاتمة، 

 الخاتمة. المقدمات تدعم

 حقٌقة الدلٌل تجعل صدق الخاتمة أكٌداً. -12

                                                                               (2007،280)جروان، 

(Simson&Nester&Palmer,2007,p2-5) 

 المتبلور:ياً: الذكاء السائل وثان -

 :مقدمة -    

ماء من مجاالت متنوعة كالتربٌة وعلم النفس والوراثة العلحظً موضوع الذكاء باهتمام 

 معناه.اق حول طبٌعة الذكاء أو مفهومه والتأمل ال ٌوجد اتفواالجتماع ورؼم كل هذا البحث و

من اهتم  منهمهتم بالعملٌات المعرفٌة للذكاء ومنهم من االعلماء من اهتم ببنٌة الذكاء و فمن

 ،2010اهتم بعٌشة اإلنسان فً حٌاته الٌومٌة.)عبد الهادي ، منهم من بالعملٌات البٌولوجٌة و

203 ) 

ٌات التً بحثت فً أنواع قد مهد هذا االختبلؾ فً وجهات نظر العلماء لنشوء العدٌد من النظرو

 تطوره.الذكاء و

 .ٌات التً تناولت الذكاء السائل والمتبلورستعرض الباحثة فً هذا الفصل بعض النظر
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 :نظرية كاتل -1

 تحدث كاتل بأن بنٌة الذكاء تأخذ شكل التسلسل الهرمً كما هو الحال عند جٌلفورد.

 (2010،360قطامً ، )قطامً و                                                                     

 :قسٌم العامل العام إلى نوعٌن همااقترح إمكانٌة تو

االستدالل السرٌع والمجرد )الذكاء ؼٌر اللفظً(  اء فطري ٌشملهو ذكالذكاء السائل: و -1

، 2008شعٌرة، )ؼباري وأبوٌظهر فً االختبارات التً تتطلب التوافقات للمواقؾ الجدٌدة.و

241) 

مثل القدرة على تصنٌؾ األشٌاء  القدرات العقلٌة ؼٌر اللفظٌةمثل الذكاء السائل فً الكفاءات وٌت

.)الزؼول وقدرات االستدالل اللؽوٌة والعددٌة دراك العبلقات الزمانٌة والمكانٌةإو

،2009،132) 

ال التعلم المدرسً، حٌث ٌستمر هذا الذكاء ؼٌر متأثرة بالعوامل الثقافٌة و تكون هذه القدراتو

 (2005،88الفسٌولوجٌة.)قطامً ،وٌتأثر بالعوامل الوراثٌة و 15فً التطور حتى سن 

العددٌة أو اللفظٌة أو إكمال السلسلة ٌؾ األشكال وتقٌس هذا الذكاء تصنمن االختبارات التً و

مصفوفة المشكبلت االستداللٌة.)الجاسم االستقرائً والقدرة المكانٌة و االستداللالشكلٌة و

،2010،52) 

ضمن استخدام المهارات المكتسبة والمعرفة مثل مهارات القراءة : ٌتالذكاء المتبلور -2

 (2009،188اللؽة.)أودونل ، و

 (2005،88التعلم.)قطامً،بالعوامل الثقافٌة والتحصٌل ور ٌتأثو

ٌمٌل الذكاء المتبلور ألن ٌتطور خبلل فترة المراهقة مع مبلحظة أن هذا ال ٌعنً أن الراشدٌن و

 (2009،188)أودونل ،ٌملكونها عندما كانوا أصؽر سناً. ال ٌملكون نفس الكمٌة التً كانوا

بعض بشكل تام حٌث ٌشٌر لً عن بعضهما الهذا أن الذكاء السائل والمتبلور مستقبلن ال ٌعنً و

رفاقه إلى أن الذكاءٌن ٌرتبطان معاً و بأن معظم اختبارات الذكاء تسعى لقٌاسهما.)قطامً و و

 (2010،360قطامً ،
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ري و أبو (.)ؼبا0.60الذكاء المتبلور )مل االرتباط بٌن الذكاء السائل وحٌث ٌرى كاتل أن معا

 (2008،242شعٌرة ،

ت الذكاء هكذا نجد أن نظرٌة كاتل تلعب دوراً هاماً فً تسلٌط الضوء على التفرقة بٌن قدراو

تعتمد على أثر الثقافة فً فهم  بٌن القدرات ذات األساس الثقافً التًذات األساس البٌولوجً و

لذكاء المتحررة من أثر قٌاس الذكاء حٌث كانت أساساً لما ُعرؾ فٌما بعد باختبارات او

 (2006،94الثقافة.)طه ،

 :هورن –نظرية كاتل  -2

اعترض هورن بقوة على فكرة العامل العام مفضبلً بدالً من ذلك نموذج هٌراركً مع عوامل 

 مرتبطة على نطاق واسع فً الطبقة الثانٌة.

(Valentinkvist & Gustafsson , 2008 ,423)                                                          

، (gf: الذكاء السائل )ة أنه ٌوجد ثبلث قدرات واسعةهورن على فكر –حٌث ُبنً نموذج كاتل 

 (.gvالمكانً ) –الذكاء البصري (، وgcالذكاء المتبلور )

 :وٌمكن توضٌحها كما ٌلً

 على تطوٌر الحلول لمشكبلت جدٌدة نسبٌاً. : هو القدرةالذكاء السائل -

 ( Sternberg, 2005 ,6 )                                                                                           

ٌنتشر عبر عدة أنواع من العبلقات: تصنٌؾ أوجه ( فإن الذكاء السائل 1988) Hornوفقاً لـ و

 فً األرقام والعبلقات ، العبلقات المجردة السببٌة، االستدالل االستقرائً ، العبلقاتالتشابه

 (Beauducel & Brocke , 2001,978)االستنتاجٌة.

: هو القدرة على تطبٌق أسالٌب الخبرة المتعلمة مسبقاً على المشاكل الذكاء المتبلور -

 (Sternberg , 2005, 6)الحالٌة.

المعرفة مثل المفردات و ذلك ألنه ٌشمل مهارات التعلم وٌمكن أن ٌزداد طوال حٌاة اإلنسان و

اللؽوٌة أو الحقائق أو كٌفٌة المناداة على سٌارة أجرة أو صنع لحاؾ أو الدراسة 

 (2010،290بالجامعة.)وولفوك ، 
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          (Sternberg, 2005,6) : هو القدرة على االستدالل مكانٌاً.المكانً –الذكاء البصري  -

هورن أن الذكاء السائل سٌكون مقدمة للذكاء المتبلور ألن المهارات السائلة من افترض كاتل و

                               (Blair ,2006,113) شأنها أن تسهل و تعزز اكتساب المعرفة المتبلورة.

لكن كثٌراً من لور" وفإننا "ننمً ذكاءنا المتبفنحن "باستثمار الذكاء السائل " فً حل المشكبلت 

الذكاء المتبلور.)وولفوك ٌعتمد على كل من الذكاء السائل والمهام مثل االستدالل الرٌاضً 

،2010،290) 

 :نظرية كارول -3

هو قرٌب فسٌة هو نموذج العوامل الثبلثة و( أن القٌاس األفضل للبٌانات الن1993أظهر كارول )

   (Sternberg ,2005,6) (.1971هورن )الذي طوره كاتل و داً من النموذجج

، حٌث توجد فً الطور األدنى القدرات الخاصة جداً ماه كارول نموذج األطوار الثبلثةقد أسو  

ٌعتقد كارول أن مثل تلك القدرات ؼٌر وراثٌة بشكل ثل القدرة على أن تكون فٌزٌائً وم

 (2007،538كبٌر.)أندرسون ،

ور باإلضافة الذكاء المتبلطاقاً مثل قدرات الذكاء السائل ولً توجد قدرات أوسع نفً الطور التاو

 (2006،95سرعة االستجابة.)طه ،إلى عملٌات التعلم والذاكرة واإلدراك البصري والسمعً و

( لدى ثرستون و ذلك gالحظ كارول أن هذه العوامل تمٌل إلى أن ترتبط معاً فٌما ٌشبه العامل )

 (2007،538ى مرحلة.)أندرسون ،عند بلوغ أعل

 ( ٌتضمن العملٌات المعرفٌة المعقدة العلٌا .gاقترح أن العامل )و

(Valentinkvist & Gustafsson , 2008 ,423)                                                          

بٌنما القدرات الخاصة وظٌفة بالفص الجبهً للمخ ة عبلقة بالنضج وربما ٌكون لهذه القدرة العام

 (292، 2010ربما تقترن بأجزاء أخرى من المخ.)وولفوك ،

ٌات المعرفٌة العمل –خاصة فً الطبقة الثانٌة منه  -تنبع أهمٌة نموذج كارول من تضمنه 

الذاكرة. مما ٌشٌر إلى بدء استدماج هذه العملٌات فً نماذج القٌاس المتصلة باإلدراك والتعلم و

 (95، 2006النفسً.)طه ،
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 :البنية العصبية للذكاء السائل والمتبلور -4

راسة عبلقة الذكاء بحجم الدماغ هذا ما دعا العلماء إلى دٌعتبر الدماغ وعاء الذكاء وموطنه و

 األجزاء التشرٌحٌة المختلفة فٌه.و

، حٌث أظهرت الدراسات أن الفص الجبهً فً الذكاءمن أهم االكتشافات فً هذا المجال دور و

المرضى الذٌن ٌعانون من آفات الفص الجبهً ٌظهرون ضعفاً فً قٌاسات الذكاء السائل أو 

 & Perring)السلوك الموجه لهدؾ بٌنما تظهر المعرفة المبنٌة على الذكاء المتبلور تأثٌراً أقل.)

Hollenstain &Oelhafen,2009,152 

لتحدٌد أضعؾ عند المرضى ( أن القدرات السائلة با1996)Hale و  Fryبشكل مماثل وجد و

   (Blair , 2006, 144) الذٌن لدٌهم ضرر بالفص الجبهً بٌنما القدرات المتبلورة كانت سلٌمة.

على الرؼم من أن معظم النتائج تشٌر إلى دور الفص الجبهً فً الذكاء السائل فقد وجدت و

الذكاء المتبلور ٌتمثل فً بعض الدراسات أن إزالة األجزاء الخلفٌة منه تؤثر تأثٌراً سالباً فً 

التً ال ٌؤدي عطبها فً المقابل إلى متبلور نتٌجة لعطب هذه األجزاء وانخفاض نسبة الذكاء ال

 (2006،140التأثٌر فً الذكاء السائل.)طه ،

 :هور والنماء في الذكاء السائل والمتبلورالتد -5

تؤكد الدراسات الخاصة بنمو الذكاء فً المراحل العمرٌة المتعاقبة أن معدل نموالذكاء ٌختلؾ 

 (2005،628باختبلؾ المرحلة العمرٌة.)مٌخائٌل ،

أن معدالت التؽٌر سرٌعة بشكل خاص فً مرحلة الطفولة، فالتؽٌر فً  Mc Ardleحٌث الحظ 

عام فً مرحلة   11ادل للتؽٌر خبلل فترة المهارات السائلة خبلل عام واحد فً الطفولة هو مع

 البلوغ.

أما بالنسبة للمهارات المتبلورة فإن التؽٌر خبلل عام واحد فً مرحلة الطفولة ٌعادل التؽٌر خبلل 

   (Blair, 2006, 113_114)فترة حٌاة البالػ كاملة.

منحنٌات النمو ال تمثل الذكاء المتبلور أن لبحوثه الخاصة بالذكاء السائل و فقد وجد كاتل نتٌجة

ئلة نمط منحنى النمو منحنٌات نمو القدرة العقلٌة العامة. حٌث ٌأخذ منحنى نمو القدرة السا

 عاماً. 14تبلػ قمتها تقرٌباً عند عمر البٌولوجً و
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أحٌاناً عاماً و 16بٌنما ٌأخذ منحنى نمو القدرة المتبلورة نمطاً مختلفاً حٌث ٌستمر النمو حتى 

 بعدها.

العشرٌن بٌنما ٌأخذ منحنى نمو القدرة المتبلورة للقدرة السائلة بعد سن الثانٌة وث انحداراً ٌحدو

 (2006،100شكل الهضبة لعدد من السنوات.)الزٌات ،

التً تحدث اء السائل والذكاء المتبلور و( أن الفروق الفردٌة فً كل من الذك1979ٌرى هورن )

اٌن فً الفرص الثقافٌة ( تنشأ نتٌجة التب20_15) فبل وصول الفرد إلى سن النضج البٌولوجً

بٌنما ٌنمو الذكاء المتبلور مع الخبرة ٌحدث امات والمٌول المتعلقة بالفرد واالهتمالمتاحة و

 (140انحدار تدرٌجً للذكاء السائل مع تزاٌد العمر الزمنً.)مرجع سابق ، 

مخً من الذكاء المتبلور فً حٌن عرضة للتأثر بحاالت األذى الفالذكاء السائل أكثر حساسٌة و

أن الذكاء المتبلور ال ٌنمو إال من خبلل ممارسة أو استخدام نمط الذكاء السائل.)أبو حوٌج و أبو 

 (2004،91مؽلً ،

 مقارنة بين الذكاء السائل و الذكاء المتبلور :  -6

 النحو التالً:ٌمكن تلخٌص الخصائص الممٌزة لكل من الذكاء السائل والذكاء المتبلور على 

 (2الجدول )

 مقارنة بٌن الذكاء السائل والذكاء المتبلور

 الذكاء المتبلور الذكاء السائل 

حل المشكبلت على االستدالل و هو القدرة -

التً تؤثر فً التعلم فً الحٌاة الٌومٌة فً كبل 

المواقؾ التعلٌمٌة و 

 (Perring,2009,148)المهنٌة.

المعرفة لحل مشكبلت هو القدرة على تطبٌق  -

 تتحدد بشكل كبٌر بالتعلم و الخبرة.

(Toga & Thompson,2005,5)       

ٌرتبط الذكاء السائل مع عوامل جٌنٌة  -

 ووظائؾ عصبٌة.

(Valentinkvist&Gustafsson ,2008, 

424) 

عن التربٌة و تراكم  ٌنتج الذكاء المتبلور -

لمهارات فً ثقافة معٌنة.)ؼباري االمعلومات و

 (2010،43أبوشعٌرة،و
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سرعة اإلدراك ٌضم االستدالل والذاكرة و -

 & Beauducel)الحسً.

Brocke,2001,978) 

   &Beauducel)والطبلقة.   المعرفةٌضم  -

                         Brocke,2001,978) 

تصل القدرات السائلة إلى نموها األقصى فً  -

سنة ثم تتضاءل تدرٌجٌاً  15_14ً سن حوال

 و حتى عمر متأخر. 22ابتداًء من سن 

تستمر القدرات المتبلورة فً النمو حتى سن  -

خبلل مرحلة البلوغ سنة على األقل و 18

معتمدة على خبرات الفرد الثقافٌة. ثم تبدأ فً 

االنحدار أو التضاؤل فً سن متأخرة عن 

 القدرة السائلة و لكن بمعدل أقل.

ٌصل التذبذب فً مستوى هذه القدرات إلى  -

أقصاه اعتماداً على تباٌن العوامل 

 (2006،141الوراثٌة.)الزٌات،

ٌتوقؾ التباٌن فً مستوى هذه القدرات على  -

الخبرات و ٌحدث التذبذب بصورة حادة تبعاً 

 لكم و نوع هذه الخبرات.

 (2006،141)الزٌات،                   

 

 الفروق بين الذكاء السائل والمتبلور في التفكير االستداللي: -ثالثاً 

ٌعتبر االستدالل أحد المؤشرات الهامة للذكاء العام إذ أن اعتماد كثٌر من المواد التعلٌمٌة 

المختلفة على أطر تنظٌمٌة متنوعة و النجاح فٌها ٌتوقؾ على قدرة الطالب على التفكٌر 

 .االستداللً

عبلقتها بالتفكٌر االستداللً فهناك عن أنواع معٌنة من الذكاء ودما نتحدث وترى الباحثة أنه عن

المتبلور نجد أن كبلهما ٌرتبط . ففً مجال الذكاء السائل واءاتبالتأكٌد فروق بٌن هذه الذك

 لكن بدرجات متفاوتة.فكٌر االستداللً أو أحد أنواعه وبالت

 ئل تتضمن بشكل أساسً لذكاء الساا ة منالتً تتطلب مستوٌات عالٌفقد وجد هورن أن المهام 

التً تتطلب مستوٌات عالٌة من الذكاء بدرجة أقل المعرفة الثقافٌة بٌنما المهام االستدالل و

 بدرجة أقل االستدالل.ن ٌشكل أساسً المعرفة الثقافٌة والمتبلور تتضم

 (Beauducel & Kersting ,2002 , 98)                                                                       
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الذي فّسر الذكاء السائل على ( كارول –هورن  –)كاتل  CHCٌتفق مع ما ورد فً نموذج  هذاو

تقرائً واالستدالل أنه القدرة على حّل المشكبلت المعقدة باستخدام عملٌات مثل االستدالل االس

 كٌل المفهوم والتصنٌؾ.تشاالستنباطً و

معلومات المفاهٌم لثقافة لفردٌة فً عمق المعرفة اللؽوٌة وأما الذكاء المتبلور فهو ٌمثل الفروق ا

 (Valentinkvist & Gustafsson ,2008,423)ما.

أن هناك عدة  فقد وجدت الباحثةالمتبلور بارات التً تقٌس الذكاء السائل وعلى صعٌد االختو

 االستداللً تقٌس كبلً منها. أنواع من التفكٌر

القراءة من أجل الفهم والمعلومات ذكاء المتبلور اختبار المفردات وفمن االختبارات التً تقٌس ال

 القدرة على القٌاس المنطقً.واالستدالل الرٌاضً واالستدالل االستقرائً اللؽوي و

اللفظٌة أو ة العددٌة أو إكمال السلسلاألشكال وبٌنما ٌقاس الذكاء السائل باختبارات تصنٌؾ 

مصفوفة المشكبلت االستداللٌة.)الجاسم الشكلٌة واالستدالل االستقرائً والقدرة المكانٌة و

،2010،53) 

زمبلؤه أّن الفص الجبهً ٌلعب دوراً حاسماً فً واحد من الناحٌة البٌولوجٌة وجد والترز ومن و

الذي ٌؤدي إلى التكامل بٌن بالعبلقات وو االستدالل المتعلق هوأهم مكونات الذكاء السائل 

 (2006،140العبلقات المجردة.)طه ، 

قد قام العدٌد من الباحثٌن بدراسة عبلقة الذكاء السائل أو المتبلور بأحد أنواع التفكٌر و

أن تدرٌب األطفال على  Klauer & Willmes (2002)دراسة  قد كشفت نتائجاالستداللً ف

 لٌس المتبلور.ن الذكاء السائل واالستقرائً حسّ االستدالل 

تدرٌب استراتٌجٌة االستقراء سوؾ تحّسن األداء على أنّ  Klauer (1996)بٌنما أثبتت دراسة 

 تحّسن حّل المشكلة.عرفة الصرٌحة المعلقة بالمدرسة وعم المداختبارات تقٌس الذكاء السائل و ت

                                         الذكاء المتبلور.نحن نعلم أن المعرفة المتعلقة بالمدرسة هً من مكونات و
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 لثالفصل الثا

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة : -

  التً تناولت التفكٌر االستداللً : العربٌة أوالً : الدراسات -

المشكالت  حلالقدرة على التفكٌر االستداللً والتفكٌر االبتكاري و(: 2009دراسة العتٌبً ) -

عٌنة من طالبات الصف السادس االبتدائً العلوم لدى عالقتها بالتحصٌل الدراسً فً مادة و

 بمدٌنة مكة المكرمة.

بتدائً على التفكٌر االستداللً هدفت الدراسة إلى التعرف على قدرة طالبات الصف السادس اال

 عالقتها بالتحصٌل الدراسً فً مادة العلوم.تفكٌر االبتكاري وحل المشكالت والو

مجتمع الدراسة من جمٌع طالبات الصف السادس  تكونخدام المنهج الوصفً التحلٌلً، وتم است

 ( طالبة.853االبتدائً بمدٌنة مكة المكرمة فً حٌن تم اختٌار عٌنة عشوائٌة طبقٌة تكونت من )

 تم بناء ثالثة مقاٌٌس : للتفكٌر االستداللً و التفكٌر االبتكاري و حل المشكالت فً العلوم.

 أظهرت النتائج ما ٌلً :

العامة للتفكٌر االستداللً و التفكٌر االبتكاري و حل المشكالت عن الحد األدنى تقل القدرة  -

( من الدرجة الكلٌة لكل مقٌاس أو على مستوى المجاالت الفرعٌة %75لألداء المقبول و هو )

 للمقاٌٌس الثالثة.

( بٌن كل من رتب طالبات 0.05ال توجد عالقات ارتباطٌة دالة إحصائٌاً عند مستوى ) -

صف السادس االبتدائً على القدرة على التفكٌر االستداللً و االبتكاري و حل المشكالت فً ال

 العلوم و رتب مستوى تحصٌلهن الدراسً فً مادة العلوم.

( لكل من رتب قدرة طالبات الصف السادس 0.05ال ٌوجد أثر دال إحصائٌاً عند مستوى ) -

االبتكاري و حل المشكالت على رتب مستوى االبتدائً على التفكٌر االستداللً و التفكٌر 

  تحصٌلهن الدراسً فً مادة العلوم.

 تقنٌن اختبار أٌسر للقدرة االستداللٌة على البٌئة األردنٌة.(:2011دراسة الحجازٌن ) -

تهدف هذه الدراسة إلى اشتقاق معاٌٌر أداء طلبة الصف األول الثانوي على الصورة المعربة 

الختبار أٌسر للقدرة على التفكٌر االستداللً معبراً عنها بالعالمات المعٌارٌة و التساعٌات و 

 المئٌنات .
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المملكة ( طالباً و طالبة من طلبة الصف األول الثانوي فً 4996تكونت عٌنة الدراسة من)

 ( طالباً و طالبة من التخصص العلمً و 2000، )األردنٌة الهاشمٌة 

 ( طالباً و طالبة من التخصص األدبً. حٌث تّم استخدام اختبار أٌسر للقدرة االستداللٌة.2996)

ٌّنت النتائج أن :  ب

هم حصلوا على قدرة الطلبة األردنٌٌن على التفكٌر االستداللً متدنٌة نسبٌاً و أن نسبة عالٌة من -

 عالمات منخفضة.

 عدم وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً القدرة على التفكٌر االستداللً تعزى للجنس. -

وجود فروق ذات داللة معنوٌة فً القدرة على التفكٌر االستداللً بٌن طلبة التخصص العلمً  -

 وطلبة التخصص األدبً لصالح التخصص العلمً.

 االستدالل المنطقً وعالقته بحلّ المشكالت.(:2012المنصور ) دراسة -

ٌهدف هذا البحث إلى الكشف عن العالقة المحتملة بٌن االستدالل المنطقً و حّل المشكالت  

 لدى عٌنة من طلبة قسمً علم النفس و اإلرشاد النفسً فً كلٌة التربٌة بجامعة دمشق.

( طالباً و طالبة من 150ث من )استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً . تكونت عٌنة البح

 طلبة السنة الثالثة فً كلٌة التربٌة التابعٌن لقسمً علم النفس و اإلرشاد النفسً.

تّم استخدام مقٌاس حّل المشكالت و مقٌاس االستدالل المنطقً بناء على مجموعة من المتغٌرات 

 : الجنس ،الشهادة الثانوٌة ، التخصص الدراسً.

 كما ٌلً :و جاءت نتائج البحث 

 توجد عالقة ارتباطٌة دالة إحصائٌاً بٌن االستدالل المنطقً و حّل المشكالت. -

 توجد فروق فً كل من االستدالل المنطقً و حّل المشكالت و جمٌعها فروق لصالح الذكور. -

توجد فروق فً كل من االستدالل المنطقً و حّل المشكالت و هً جمٌعها فروق لصالح  -

 الفرع العلمً.

ال توجد فروق فً كل من االستدالل المنطقً و حّل المشكالت تبعاً لمتغٌر االختصاص  -

 الدراسً.
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  ثانٌاً : الدراسات األجنبٌة التً تناولت التفكٌر االستداللً : -

 .تعلٌم االستدالل االستقرائً:(Karl & Josef,1996)جوزٌف كارل و دراسة  -

Teaching inductive reasoning                                            

طالب مدرسة ابتدائٌة فً ألمانٌا دعموا الفرضٌة بأن  174تضمن البحث ثالث دراسات شملت 

االستقراء سوف تحسن األداء على اختبارات تقٌس الذكاء السائل و تدعم ة تدرٌب استراتٌجٌ

 لمشكالت.المعرفة الصرٌحة المتعلقة بتعلٌم المدرسة و تحسٌن حل ا

تسرٌع تطور الذكاء من خالل :(Tomic & Kingma ,1997) تومٌك وكٌنجما دراسة -

  تدرٌب االستدالل االستقرائً .

 Accelerating Intelligence developmental through an inductive 

reasoning training.                        

تحرت هذه الدراسة تأثٌرات برنامج تدرٌبً لالستدالل االستقرائً على أداء األطفال فً مهام 

 أشهر و فعالٌة تدرٌب المجموعة.  4اختبار للذكاء ، التأثٌرات الطوٌلة على التدرٌب على مدى 

 23بٌنهم  طالب فً الصف الثالث قدراتهم متوسطة ، اختٌر من 47تكونت عٌنة البحث من 

أسابٌع على مدار  3شكل عشوائً للتدرٌب ، تلقوا فصل فً االستدالل االستقرائً لمدة طالب ب

 دقٌقة. 30جلسات ، مدة الجلسة   10

 شمل البرنامج ستة أشكال من مهام االستدالل االستقرائً :

 تشكٌل النظام. –عالقات ممٌزة  –تعّرف العالقات  –عبر التصنٌف  –تمٌٌز   -تعمٌم 

المتبقٌة من مواد محسوسة و  %85من المهام بٌنما تكونت   %15استعملت المادة المجردة فً 

 تم استخدام اختبار مصفوفات رافن المتتابعة و اختبارات حسابٌة.

 أكملت المجموعة الضابطة منهج المدرسة المنتظم.

مهام االستدالل أشارت النتائج أن هناك تأثٌر إٌجابً هام للتدرٌب على أداء األطفال على 

االستقرائً ، فقد كان األطفال قادرون على حل مشاكل حسابٌة تتضمن العالقات بٌن األرقام و 

 خواصهم المشتركة التً تتعلق باالستدالل االستقرائً. 
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استخدام القٌاس لتحسٌن االستدالل االستنتاجً حول :(Yanowitz ,2001) ٌانوٌتز  دراسة -

 طالب المدرسة االبتدائٌة.المفاهٌم العلمٌة عند 

Using Analogies to improve elementary school students` 

inferential reasoning about scientific concepts.                    

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، القسم األول  6-5-4-3شملت الدراسة تالمٌذ فً الصفوف 

منهم تعلم مفاهٌم علمٌة مستخدمٌن تعلٌمات قٌاسٌة ، أما القسم اآلخر تلقوا نصوص تفسٌرٌة ال 

 تتضمن القٌاس.

 ُطلِب من التالمٌذ استدعاء النصوص و اإلجابة عن أسئلة استنتاجٌة حول المفاهٌم العلمٌة.

النصوص بأنفسهم و بٌنت النتائج أن التالمٌذ  6 - 4مٌذ الصفوف فً التجربة األولى: قرأ تال

الذٌن قرأوا النصوص القٌاسٌة أظهروا مستوٌات أعلى فً األداء على األسئلة االستنتاجٌة من 

 التالمٌذ الذٌن تلقوا نصوص غٌر قٌاسٌة.

 ، حٌث قُرأت 5 - 3فً التجربة الثانٌة: قُرأت النصوص بصوت عال لتالمٌذ الصفوف 

 النصوص القٌاسٌة مرة واحدة و قُرأت النصوص غٌر القٌاسٌة مرتٌن.

و أظهرت النتائج أن التالمٌذ الذٌن تلقوا نصوص قٌاسٌة أظهروا استدالل استنتاجً أفضل من 

 التالمٌذ الذٌن تلقوا نصوص غٌر قٌاسٌة.

االستدالل  –إلقناع : اKlauer & Willmes ,2002 ) ) كلوٌر و وٌلٌامز دراسة -

 االستقرائً : هل ٌتحول إلى الذكاء السائل ؟

Inducing Inductive Reasoning : Does Transfer to Fluid 

Intelligence?                                                                        

ئً حٌث ٌستند البرنامج هدفت الدراسة إلى تطوٌر برنامج تدرٌبً مبنً على االستدالل االستقرا

 على نظرٌة تقادمٌة لالستدالل االستقرائً.

سنوات و كان عدد  7شعبة فً الصف األول بعمر متوسط حوالً  12شملت العٌنة أطفال من 

 طفالً.  279األطفال المشاركٌن فً التجربة 
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أطفال بقٌة تدرب أطفال ست صفوف على تطبٌق استراتٌجٌة االستدالل االستقرائً بٌنما واصل 

 الصفوف نشاطات صفوفهم المنتظمة.

بٌنت النتائج أن أداء األطفال المتدربٌن أفضل من غٌر المتدربٌن فٌما ٌتعلق بمصفوفات رافن 

الملونة و لٌس فٌما ٌتعلق باختبار المفردات ، و بعد ستة أشهر تم التطبٌق البعدي و كان تأثٌر 

 التدرٌب المتوقع مالحظاً.

فرضٌة أن تدرٌب األطفال على االستدالل استقرائٌاً حّسن الذكاء  LISRELٌل أثبت نموذج تحل

 السائل و لٌس المتبلور.

تنوع العٌنة و نموذجٌة :(Rhodes & Brickman,2007) رهودس وبرٌكمان دراسة -

 المقدمة فً االستدالل االستقرائً .

Sample diversity and premise typicality- in inductive 

reasoning.                                                                             

هدفت الدراسة الحالٌة إلى فحص التغٌرات التطورٌة حول كٌفٌة تقٌٌم الناس فٌما إذا كانت 

 العٌنات المحددة للبرهان تزود بأساس جٌد لالستقراء.

طالب  48سنوات ،  9بعمر  42سنوات ،  6بعمر  43ص )شخ 133تكونت العٌنة من 

جامعٌٌن ( فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، حٌث طلب من المشاركٌن أن ٌختاروا بٌن العٌنات 

 المتنوعة و غٌر المتنوعة لمساعدتهم على التعلم حول األصناف الحٌوانٌة األساسٌة.

 قوموا بتلك المحاكمات.ٌلاستخدم األطفال الصغار معٌار مختلف عن البالغٌن 

وجدت الدراسة أن البالغٌن اختاروا بشكل موثوق لفحص متنوع على العٌنات غٌر المتنوعة 

سنوات فّضلوا أن ٌختبروا العٌنات  6بغض النظر عن نموذجٌة المثال ، أما أطفال بعمر 

سنوات كانوا بعض  9المتضمنة لنماذج مثالٌة بغض النظر عن تنوع العٌنة ، أما أطفال بعمر 

 الشًء فً وسط هذا االنتقال التطوري. 

استخدام نموذج لوصف االستدالل :(Canadas & Maria ,2009) كانداس ومارٌا دراسة -

 االستقرائً للطالب فً حل المشكالت.

Using a model to describe students` inductive reasoning in 

problem solving.                                                                     
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 هدفت الدراسة إلى وصف و تمٌٌز االستدالل االستقرائً لطالب إسبان فً عمر

 سنوات عندما ٌعملون على المشاكل التً تتضمن السالسل الخطٌة. 9-10 

السل و تم تطبٌقه على مشاكل بخصائص مختلفة تعلقت بالس 6صمم الباحثون اختبار مكون من 

 طالب ثانوي لٌعملوا علٌها، و ٌمكن أن ُتحل المشاكل باستخدام االستدالل االستقرائً . 359

خطوات و ذلك لتحلٌل استجابات  7استخدم الباحثون نموذج استدالل استقرائً مبنً على 

 الطالب.

من قِبل الطالب، و أن العالقات بٌن  وجد الباحثون أن هناك تكرار للخطوات المختلفة المؤداة

 الخطوات و التكرارات تعتمد على خصائص المشكالت.

 كما تبٌن أن نموذج االستدالل االستقرائً كان مفٌداً لوصف أداء الطالب.

عرض تأثٌرات طول المناقشة و :(Rotello & Heit (2009,روتٌلو وهٌت دراسة -

 ستنتاجً .صالحٌتها على االستدالل االستقرائً و اال

Modeling the effects of argument length and validity on 

inductive and deductive reasoning.                                      

 الصالحٌة المنطقٌة على تقٌٌم الحجج.و المناقشة حاول الباحثون فحص تأثٌرات طول

طالب بٌنما  60شملت التجربة األولى كالٌفورنٌا ،عٌنة من طلبة جامعة تم تطبٌق تجربتٌن على 

 طالب. 69شملت التجربة الثانٌة 

ة أعطً المشاركٌن فً البحث تعلٌمات استقرائٌة أو استنتاجٌة لمجموعفً التجربة األولى :

ت أكثر تأثراَ المحاكمات االستقرائٌة كانمشتركة من المحفزات ،ولوحظ تأثٌران متمٌزان هما :

 المحاكمات االستنتاجٌة كانت أكثر تأثراً بالصالحٌة.ة ،وبطول المناقش

ٌؤدي عرض المواد فً خط متناقض منخفض وفً التجربة الثانٌة : عولجت الطالقة عن طرٌق 

 إلى حساسٌة متزاٌدة لصالحٌة منطقٌة.

االستنباطٌة تبنى على مصادر معرفٌة ٌبٌة أن المحاكمات االستقرائٌة وأثبتت النتائج التجر

أثراً بطول كما تبٌن أن الناس أكثر توم الناس بالحكم على نفس الحجج ،فة حتى عندما ٌقمختل

 أكثر تأثراً بالصدق لالستنباط.المناقشة لالستقراء و
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العالقات بٌن االستدالل االستقرائً :  (Heit & Rotello ,2010) هٌت و روتٌلو دراسة -   

 و االستدالل االستنتاجً .

Relations between inductive reasoning and deductive 

reasoning.                                                                             

لفحص  تطبٌق تجربتٌن االستنباط حٌث تمّ سة العالقة بٌن االستقراء وعالج الباحثان فً هذه الدرا

طالب  66الخاتمة على تقٌٌم الحجج ، شملت العٌنة  –تشابه المقدمة تأثٌر الصالحٌة المنطقٌة و

 فً جامعة كالٌفورنٌا.

أظهرت أن المحاكمة االستنباطٌة كانت أكثر تأثراً بالصالحٌة أما المحاكمة التجربة األولى :

 االستقرائٌة كانت أكثر تأثراً بالتشابه.

المحاكمة االستقرائٌة من  أظهرت أن المحاكمة االستنباطٌة السرٌعة كانت مثلالتجربة الثانٌة :

 أقل تأثراً بالصالحٌة مقارنة بالمحاكمة االستنباطٌة البطٌئة. حٌة أنها متأثرة أكثر بالتشابه ونا

 التً تناولت الذكاء السائل و المتبلور : العربٌة :الدراسات لثاً ثا -

المتبلور عبر بعض المراحل دراسة تغٌرات الذكاء السائل و(: 2000دراسة قوشحة ) -

 العمرٌة. 

 الذاكرة قصٌرة المدى.ات النمو لكل من الذكاء السائل والمتبلور وهدف البحث إلى دراسة تطور

( فرد من طالب المدارس والجامعات واألساتذة من حملة الماجستٌر 216شملت عٌنة البحث )

تم لعمرٌة المختارة ضمن البحث وحل االدكتوراه فً مدٌنة القاهرة لكً ٌكونوا ممثلٌن للمراو

استخدمت الباحثة ( فرداً فً كل مرحلة. و72تحدٌد عدد العٌنات الفرعٌة فً كل مرحلة وهو)

 بٌنٌه. -الطبعة الرابعة من اختبار ستانفورد

أظهرت النتائج بشكل أساسً عدم حصول تدهور فً الذكاء السائل مع وجود تزاٌد فً مستوى 

تؤثر على  وأن تنمٌة الذكاء المتبلورٌؤٌد تشابهها مع الذكاء السائل ،ا الذاكرة قصٌرة المدى مم

نت أعلى دوماً ذوي التخصص العلمً كاالذكور وكما تبٌن أن درجات تطوٌر الذكاء السائل ،

 ذوي التخصص األدبً.من درجات اإلناث و
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من البطارٌة متعددة المستوٌات فً  E & Fتعٌٌر أولً للمستوٌٌن ( : 2011دراسة طعمة ) -

فً  9-7دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة الصفوف  – cogAtرائز القدرات المعرفٌة 

 الحلقة الثانٌة بالتعلٌم األساسً فً مدارس محافظة دمشق.

إعداد مستوٌات لتناسب البٌئة السورٌة والهدف الرئٌسً للدراسة هو تعٌٌر البطارٌة متعددة ال

 غٌر ذلكتائجها وحساب نٌتضمن الصورة السورٌة المعدلة ومعاٌٌرها وطرٌقة إدارتها و دلٌل

ٌتفرع هذا الهدف الرئٌسً إلى األهداف واستخداماً موثوقاً به ائل التً تتضمن تطبٌقاً وسمن الم

 الفرعٌة التالٌة :

 استخراج دالالت الصدق و الثبات للصورة السورٌة المقترحة للرائز. -

اإلناث وفقاً للمستوٌات الصفٌة عاٌٌر أولٌة عمرٌة وصفٌة ومعاٌٌر خاصة بالذكور ووضع م -

 وضع معاٌٌر واحدة.ارنة إلى وجود فروق فً أدائهما وإذا انتهت الدراسات المق

ٌة :متغٌر الجنس ،متغٌر الصف حساب الفروق فً القدرات المعرفٌة تبعا ًللمتغٌرات التال -

 متغٌر العمر .،

طالبة حٌث تم تقسٌم و طالباً  2392شملت عٌنة البحث ،و المنهج الوصفً التحلٌلً تم استخدام

 سنة. 25-21عٌنة البحث إلى ثالث مجموعات من الطالب تتراوح أعمارهم بٌن 

 أدوات البحث : 

 .cogAtمن البطارٌة متعددة المستوٌات من الـ   E&Fالمستوٌٌن  -

 اختبار الحساب من رائز فكسلر. -

 هل للمفردات . –اختبار مل  -

 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة. -

 االختبار الشامل للذكاء غٌر اللفظً. -

دراسة الخصائص السٌكومترٌة للرائز أن دلت إجراءات الدراسة المٌدانٌة و - البحث : نتائج

ل استخدامه الثبات تجعلحالٌة حقق درجة جٌدة من الصدق ورائز القدرات المعرفٌة فً صورته ا

 فً البٌئة السورٌة ممكناً.
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( بصورته السورٌة المعدلة و المعٌرة فً البٌئة E&Fبٌنت النتائج أن الرائز بمستوٌٌه ) -

امه للكشف عن القدرات استخدالسورٌة صالح لالستخدام محلٌاً وٌمكن الوثوق بنتائج تطبٌقه و

ذلك استناداً غلى السابع حتى التاسع ونٌة من الصف قٌاسها عند طالب الحلقة الثاالمعرفٌة و

 توزع القدرات المعرفٌة توزعاً طبٌعٌاً.

كانت لصالح  غٌر اللفظٌة وق فً القدرات المعرفٌة اللفظٌة والكمٌة وأكدت النتائج وجود فرو -

غٌر اللفظٌة باستثناء الفروق التً وجدت فً اإلناث فً اللفظٌة ولصالح الذكور فً الكمٌة و

لم توجد أٌة فروق بٌن الجنسٌن اث وفً البطارٌة غٌر اللفظٌة كانت لصالح اإلن الصف السابع

 على الدرجة الكلٌة.

التقدم د مع التقدم فً السلم التعلٌمً وتطور القدرات المعرفٌة المطربٌنت نتائج الدراسة نمو و -

كانت الثالث التً ضمتها عٌنة البحث و فً العمر حٌث وجدت فروق بٌن الصفوف الدراسٌة

روق الثامن حٌث لم توجد بٌنهما فاستثناء صفً السابع ولصالح الصفوف األعلى على التتابع ب

 هذه النتٌجة كانت متماثلة مع الفروق بٌن العٌنات العمرٌة.فً القدرة المعرفٌة الكمٌة و

عالقتهما ببعض سمات صٌل الدراسً والتحالذكاء السائل و( : 2011ة رحمة )دراس -

 طلبة جامعة دمشق. الشخصٌة لدى

 هدف الدراسة :

سً مع سمات الشخصٌة ) التحصٌل الدراكل من الذكاء السائل و ندراسة العالقة بٌ -

 الكذب(.الذهانٌة واالنبساطٌة والعصابٌة و

ات الشخصٌة وفقاً لمتغٌر التحصٌل الدراسً مع سماسة العالقة بٌن الذكاء السائل ودر -

 التخصص.الجنس و

فة من سمات الشخصٌة عند الذكور ذكاء عند مستوٌات مختلدراسة الفروق فً ال -

 اإلناث.و

التحصٌل الدراسً من خالل أداء أفراد عٌنة البحث على مقاٌٌس التنبؤ بدرجة الذكاء و -

 سمات الشخصٌة مع تحدٌد األهمٌة النسبٌة لكل من هذه السمات.

من الذكور و   205طالبة من طلبة جامعة دمشق منهم طالباً و 498تكونت عٌنت البحث من 

 .تطبٌقٌة من تخصصات نظرٌة ومن اإلناث و 293

 أدوات الدراسة:



 
55 

 اختبار المصفوفات المتتابعة المعٌارٌة . -

 الصورة العربٌة السورٌة لمقاس آٌزنك للشخصٌة. -

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة:

الذكاء السائل والتحصٌل الدراسً وكل من   لة إحصائٌاً بٌنهناك عالقة سلبٌة دا -

 عٌنة اإلناث فً حٌن لم تكن دالة لدى عٌنة الذكور.الذهانٌة والعصابٌة للعٌنة الكلٌة و

لة إحصائٌاً بٌن الذكاء السائل والتحصٌل الدراسً وكل من الذهانٌة هناك عالقة سلبٌة دا -

لم تكن دالة إحصائٌاً لدى  العصابٌة لدى التخصصات النظرٌة فً حٌن أن هذه العالقةو

 طلبة التخصصات التطبٌقٌة.

مختلفة من الذهانٌة و العصابٌة ظهرت فروق فً درجة الذكاء السائل عند مستوٌات  -

المستوى المنخفض فً العصابٌة لدى ح المستوى المتوسط فً الذهانٌة وذلك لصالو

 عٌنة اإلناث فً حٌن لم تظهر هذه الفروق لدى عٌنة الذكور.

العصابٌة كما أمكن التنبؤ سائل من خالل مقٌاسً  الذهانٌة والتنبؤ بالذكاء ال أمكن -

 بالتحصٌل الدراسً من خالل مقٌاس العصابٌة فقط.

المتبلور فً ضوء تقنٌن قٌاس الفروق فً الذكاء السائل  و( : 2012العباس )  دراسة -

دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة الصف الثالث   –رات المعرفٌة من اختبار القد Hالمستوى 

 الثانوي فً محافظة دمشق.

 أهداف الدراسة :

المتبلور لدى طلبة الفروع المختلفة من طلبة الصف الثالث عرفة الفروق بٌن الذكاء السائل وم -

 الثانوي.

 م العلمٌة.بٌان الفروق فً الذكاء العام بٌن الطلبة على االختبار استناداً إلى تخصصاته -

 .cogAtالثبات للصورة السورٌة المقترحة الختبار استخراج دالالت الصدق و -

مختلفة من الصف المتبلور لطلبة الفروع السائل ووضع معاٌٌر خاصة بدرجات الذكاء ال -

اإلناث إذا انتهت الدراسة إلى وجود فروق دالة الثالث الثانوي ووضع معاٌٌر خاصة بالذكور و

 أداء كل منهما. إحصائٌاً فً

 من كافة طالباً وطالبة 972تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً وشملت عٌنة البحث 
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الزراعٌة ،الفنون الصناعٌة ، الصف الثالث الثانوي ) العلمً ،األدبً ،التجاري ،تخصصات 

 حٌث تم سحب العٌنة بطرٌقة عشوائٌة من محافظة دمشق.النسوٌة( ،

 أدوات البحث :

 .cogAtمن البطارٌة متعددة المستوٌات من الـ  Hالمستوى  -

 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة . -

 لٌنون. –اختبار أوتٌس  -

 (سنة.21-25اختبار القدرة العقلٌة العامة للمستوى المتوسط ) -

 نتائج البحث :

فً الذكاء السائل و ة أظهرت النتائج وجود فروق بٌن طلبة الفروع المختلفة للمرحلة الثانوٌ -

ر النتائج أٌة فروق بٌن الذكور لم تظهكانت لصالح طالب الفرع العلمً والعام والمتبلور و

و الذكاء المتبلور )كما تقٌسه أاإلناث فً الذكاء السائل ) كما تقٌسه البطارٌة غٌر اللفظٌة( و

 البطارٌتان اللفظٌة و الكمٌة(.

دراسة الخصائص السٌكومترٌة للرائز أن رائز القدرات دلت إجراءات الدراسة المٌدانٌة و -

 الثبات تجعل استخدامه فً البٌئة السورٌة ممكناً.معرفٌة حقق درجة جٌدة من الصدق وال

المعٌرة فً البٌئة السورٌة للرائز بصورته السورة المعدلة و Hبٌنت النتائج أن المستوى  -

امه للكشف عن القدرات المعرفٌة استخدطبٌقه ووٌمكن الوثوق بنتائج ت محلٌاً  صالح لالستخدام

قدرات المعرفٌة توزعاً ذلك استناداً إلى توزع العند طالب الصف الثالث الثانوي و قٌاسهاو

التشتت و الرسوم البٌانٌة لعٌنة البحث األساسٌة أكدته مقاٌٌس النزعة المركزٌة و هذا ماطبٌعٌاً و

 لمجتمع اإلحصائً تمثٌالً صادقاً و صحٌحاً.مما ٌدل على أن عٌنة البحث كانت ممثلة ل

لح اإلناث فً كانت لصاق فً القدرات المعرفٌة اللفظٌة والكمٌة وأظهرت النتائج وجود فرو -

على لم توجد فروق بٌن الجنسٌن الح الذكور فً البطارٌة الكمٌة ولصالبطارٌة اللفظٌة و

 الدرجة الكلٌة.البطارٌة غٌر اللفظٌة و



 
57 

روع غٌر اللفظٌة بٌن الفق فً القدرات المعرفٌة اللفظٌة والكمٌة والنتائج وجود فروأظهرت  -

الدرجة ً على بطارٌات االختبار الثالث وكانت لصالح الفرع العلمالمختلفة للمرحلة الثانوٌة و

 الكلٌة.

 المتبلور :التً تناولت الذكاء السائل و رابعاً :الدراسات األجنبٌة -

تأثٌر التدرٌس على تطور : (Lngeborg & Merz,1995) و مٌرز ة لنجٌبورجدراس -

 الذكاء السائل و المتبلور )دراسة شبه تجرٌبٌة( .

The Effects of schooling on the Development of Fluid and 

Crystallized Intelligence.                                                       

تأثٌرات  أظهروا، فً ألمانٌا سنوات10 طفل بعمر 578تم تصمٌم بحث شبه تجرٌبً شمل 

أشارت أن و كبٌرة للتدرٌس على اختبارات الذكاء المعطاة لهم تضمنت اختبار الذكاء السائل.

 تأثٌرات التدرٌس فسرت أغلب التقدم الثقافً المحقق فً سنة فً ذلك العمر.

تعقد مهام االستدالل االستقرائً الهندسً ) المساهمة فً :(Primi,2002) برٌمً دراسة -

 فهم الذكاء السائل(.

Complexity of Geometric Inductive Reasoning Tasks 

:Contribution to the Understanding of Fluid Intelligence.      

أربعة من تم تصمٌم اختبارٌن مصفوفات لالستدالل االستقرائً الهندسً عن طرٌق معالجة 

 مصادر التعقٌد بشكل متعامد.

أظهرت النتائج أن (سنة فً البرازٌل، و52-17شخص تراوحت أعمارهم ) 313شملت العٌنة 

التنظٌم اإلدراكً كان األقوى تأثٌراً متبوعاً بازدٌاد كمٌة المعلومات كما أن الذكاء السائل ارتبط 

التشفٌر تعلق بمعالجة االنتباه المسٌطر ولتً تبقوة مع المكون المركزي التنفٌذي للذاكرة العاملة ا

 االنتقائً.

االستدالل الشكلً : (Schulze & Beauducel,2005) سكولز و بٌودوسٌل دراسة -

 المتبلور.المعنى فً سٌاق الذكاء السائل و اللفظً ذوالمجرد و

Semantically Meaningful and Abstract Figural Reasoning in 

the context of Fluid and Crystallized Intelligence.             
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تمت المقارنة بٌن تقٌٌم قدرات االستدالل الشكلً بواسطة مادة مهمة شكلٌة محسوسة مع تقٌٌم 

ستدالل العالقات بٌن مهام االة مجردة وتستخدم مادة مهمة شكلٌ قدرات االستدالل الشكلً التً

 بٌن الذكاء السائل و المتبلور.الشكلً المجرد والمحسوس و

 سنة فً ألمانٌا.64-12شخص تراوحت أعمارهم بٌن  144شملت العٌنة

 144تم استخدام ثالث مهام استدالل شكلً متطورة حدٌثاً مع مواد لفظٌة ذات معنى أسست فً 

 I S-T 2000ذكاء ألمانً موضوع ألمانً مع اختبار 

مواد معرفة كمؤشرات على لً مجرد كمؤشرات للذكاء السائل وتضمنت مهام استدالل شك

 الذكاء المتبلور.

أظهر التحلٌل العاملً أن مهام االستدالل الشكلً المحسوس تبدي تحمٌل أكبر للذكاء المتبلور 

الذكاء ٌن تحمٌل الذكاء السائل وختالف بكما تبٌن أن االمهام االستدالل الشكلً المجرد ،من 

لم ٌكن داالً بالنسبة لمهام االستدالل لمهام االستدالل الشكلً المجرد والمتبلور كان داالً بالنسبة 

 الشكلً المحسوس.

الذكاء السائل :  (Havisto & Marja-leena,2005) هافٌستو و مارجالٌنا دراسة -

 بمجال ذاكرة عاملة محددة.المكانً و الذكاء المتبلور فٌما ٌتعلق 

Fluid\Spatial Crystallized Intelligence in Relation to domain- 

specific Working Memory.                                       

اكرة العاملة المكانٌة درس هذا البحث الذكاء السائل المكانً و الذكاء المتبلور و عالقاتهم مع الذ

 مجند فً القوة الجوٌة الفنلندٌة. 120اللفظٌة على عٌنة من البصرٌة و

تبٌن بأن الذاكرة العاملة اللفظٌة تتعلق بالذكاء المتبلور بٌنما كان األداء على مهمة الذاكرة 

 لٌس بالذكاء المتبلور.ٌتعلق بالذكاء السائل المكانً و العاملة البصرٌة المكانٌة

ٌتم تعلٌمها فً المدرسة فظٌة قد تتعلق بالقدرة اللفظٌة والعاملة اللأشارت النتائج إلى أن الذاكرة 

بٌنما الذاكرة العاملة البصرٌة المكانٌة تتعلق باالستدالل غٌر اللفظً و التصور المكانً نسبٌاً 

 بقوة.

القوة اإلدراكٌة ،الذكاء السائل :(Xin & Ziqiang,2009) كٌسٌن و زٌكٌانج دراسة -

 مؤشرات لحل المشكلة الواقعٌة لدى األطفال.،اإلنجاز الرٌاضً ك
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Cognitive Holding Power, Fluid Intelligence and Mathematical 

Achievement as predictors of children's Realistic Problem 

Solving.                                                 

دروس القوة اإلدراكٌة المدركة من ِقبل الطالب فً الاستكشفت الدراسة الحالٌة قٌما إذا كانت 

بشكل خاص نبأ بأدائهم على مشكالت قٌاسٌة واإلنجاز الرٌاضً تتالرٌاضٌة ،الذكاء السائل ،

 مشكالت واقعٌة.

واستبٌان ، قُدمت لهم اختبار مشكلة الكلمة  6-5-4صٌنً فً الصفوف  119تكونت العٌنة من 

 ت رافن المتتابعة.مصفوفاقوة الحصة اإلدراكٌة ،

ئهم على إنجازهم الرٌاضً العام تتنبأ بشكل هام بأدالنتائج أن ذكاء األطفال السائل وأظهرت ا

 القٌاسٌة.كال المشكالت الواقعٌة و

تأثٌرات مستوى التعلٌم األبوي على الذكاء :(Vista & Alvin,2010) فٌستا و الفٌن دراسة -

 الفلبٌنٌة.السائل لطالب المدرسة العامة 

Effects of Parental Education Level on Fluid Intelligence of 

Philippine Public school students.                                   

فحصت هذه الدراسة تأثٌر مستوٌات التعلٌم األبوٌة على الذكاء السائل لطالب المدرسة العامة 

 الفلبٌنٌة.

طالباً  2700دراسة معٌارٌة الختبار ذكاء غٌر لفظً ٌتضمن أكثر من ُسحبت البٌانات من 

 اختبروا فً كافة أنحاء البالد.

تشٌر النتائج أن مستوى التعلٌم األبوي ٌفسر زٌادة ثالث نقاط فً مستوى الذكاء السائل لكل 

سجلوا درجات كما أن التالمٌذ الذٌن آباءهم خرٌجٌن جامعٌٌن دة فً مستوى التعلٌم األبوي ،زٌا

 أعلى بشكل ملحوظ مقارنة مع أولئك الذٌن آباءهم لم ٌتخرجوا من االبتدائٌة.

أما مقارنة متوسط الدرجات بٌن الطالب الذٌن مستوى تعلٌم آبائهم متقارب )خرٌجً جامعات و 

 خرٌجً ثانوٌات(أظهرت اختالفات صغٌرة نسبٌاً.

الذاكرة العاملة و : (Engel de Abreu & Pascale ,2010) انجل و باسكال دراسة -

 الذكاء السائل عند األطفال.
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Working Memory and Fluid Intelligence in young children.       

                                                                        

األمد أو السٌطرة  تهدف الدراسة إلى تحدٌد أي وجهة لنظام الذاكرة العاملة )الخزن القصٌر

 اإلدراكٌة( ٌقودان العالقة مع الذكاء السائل.

عهم من الروضة بنت( فً لوكسمبورغ تم تتب 58 –ذكر  61طفل ) 119تكونت العٌنة من 

الذكاء لعاملة والتخزٌن القصٌر األمد وأتموا تقٌٌمات متعددة للذاكرة احتى الصف الثانً و

 السائل.

لذكاء السائل مرتبطة بشكل كبٌر اعاملة ،التخزٌن القصٌر األمد ورت النتائج أن الذاكرة الأظه

 لكنها منفصلة التركٌب عند األطفال.و

كما أن عامل الذاكرة العاملة المتبقً أظهر صالت هامة واضحة بالذكاء السائل فً حٌن أن 

 عامل التخزٌن القصٌر األمد المتبقً لم ٌظهر أي صلة.

ة اإلدراكٌة عند األطفال الصغار هو مصدر للصلة مع الذكاء تقترح النتائج أن آلٌات السٌطر

 السائل. 

التأثٌرات المتبادلة بٌن : (Rindermann & Heiner,2010) رٌندرمان و هاٌنر دراسة -

 الذكاء السائل و المتبلور و اعتمادهم على منزلة اآلباء االجتماعٌة و االقتصادٌة و التعلٌم.

Reciprocal effects between Fluid and Crystallized Intelligence 

and their dependence on parents socioeconomic status and 

Education.                                 

إلى  7شخص تراوحت أعمارهم من  833شملت الدراسة عٌنتان :األولى برازٌلٌة تكونت من 

 . 92لذكاء متوسط  معامل اسنة و 15

سنة ومستوى  19إلى  11شخص تراوحت أعمارهم من  722العٌنة الثانٌة ألمانٌة تكونت من 

 . 118قدرتهم أعلى حٌث كان معامل الذكاء 

على الذكاء المتبلور وبالعكس  أظهرت التحلٌالت عبر فترة سنتٌن تأثٌرات مماثلة للذكاء السائل

التعلٌم األبوي تأثٌر أقوى االجتماعٌة االقتصادٌة لألبوٌن وكما كان فً كلتا العٌنتٌن للمنزلة ،

 قلٌالً على الذكاء المتبلور من الذكاء السائل.



 
61 

ذاكرة األطفال العاملة : (Hornung & Caroline,2011) هورنٌنج وكارولٌن دراسة -

 بنٌتها و عالقتها بالذكاء السائل .

Children`s Working Memory :its structure and Relationship to 

Fluid Intelligence.                                        

هدفت الدراسة الحالٌة لدراسة الذاكرة العاملة لألطفال الذٌن طفل و 161تكونت العٌنة من 

بنائٌة مختلفة تبروا نماذج حٌث اخاٌة روضة األطفال فً لوكسمبورغ ،حضروا دروس فً نه

 عالقتها بالذكاء السائل.اتها كما ُعرفت فً هذه النماذج ومكونللذاكرة العاملة و

الذكاء قة أولٌاً بٌن الذاكرة العاملة وتشٌر النتائج بأن قدرة الخزن القصٌر األمد توضح العال

 السائل.

 تعقٌب على الدراسات السابقة: -

للدراسات التً تناولت التفكٌر االستداللً والذكاء السائل والمتبلور من خالل العرض السابق 

 ٌتضح ما ٌلً:

 استخدام المنهج التجرٌبً فً معظم الدراسات التً تناولت التفكٌر االستداللً. تمّ  -

تنوعت العٌنات المدروسة فبعض الدراسات تكونت عٌناتها من طلبة الجامعة كدراسة  -

Jacqueline (2006) المرحلة  الدراسات فً حٌن تناولت بعض( ،2011ة رحمة )ودراس

و البعض اآلخر من  ((Lnbeborg 1995ودراسة  Josef (1996) االبتدائٌة كدراسة

 .Schulze (2005)الدراسات استخدم عٌنات من مراحل عمرٌة مختلفة كدراسة 

تّمت دراسة الذكاء السائل والمتبلور فً عالقته مع العدٌد من المتغٌرات مثل )الذاكرة العاملة  -

 سمات الشخصٌة(. –االستدالل الشكلً المجرد  -

اختالف األدوات المستخدمة فً قٌاس الذكاء السائل والمتبلور فبعض الدراسات استخدمت   -

( فً حٌن 2012( ودراسة العباس)2011كدراسة طعمة) Cogatرائز القدرات المعرفٌة 

( فً حٌن فّضل 2001استخدمت دراسات أخرى اختبار ستانفورد بٌنٌه كدراسة قوشحة)

 (.2011باحثون آخرون استخدام اختبار المصفوفات المتتابعة كدراسة رحمة)

فً  من الجدٌر بالذكر أن الباحثة استفادت من الدراسات المعروضة سابقاً فً معرفة واقع البحث

 .بعض المتغٌراتهذا الموضوع ،وبلورة التعرٌفات اإلجرائٌة لمتغٌرات الدراسة، وتحدٌد 
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كما استفادت من الدراسات السابقة فً صٌاغة مشكلة البحث ،وكتابة الفرضٌات، واختٌار 

األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة ،وكذلك أدوات الدراسة. إذ استعانت الباحثة بأدوات طبقت فً 

 (.2012( ودراسة المنصور)2012( ودراسة العباس)2011السابقة كدراسة طعمة)الدراسات 

كذلك استفادت الباحثة من الدراسات المعروضة فً تفسٌر النتائج التً توصل إلٌها البحث 

 الحالً.

 أما مكانة الدراسة الحالٌة فٌمكن إبرازها بالنقاط التالٌة:

الباحثة فً سورٌا من حٌث تطرقها لموضوع تعد هذه الدراسة هً األولى على حّد علم  -2

 التفكٌر االستداللً.

قامت الباحثة بدراسة الفروق بٌن الذكاء السائل والمتبلور فً التفكٌر االستداللً وهذا ما لم  -1

 تقم به معظم الدراسات السابقة.

بٌن طلبة قامت الباحثة بدراسة الفروق فً الذكاء السائل والمتبلور والتفكٌر االستداللً  -3

 الصفٌن األول الثانوي والثالث الثانوي العام.
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ٌتناول هذا الفصل منهجٌة البحث من حٌث المنهج الذي تم اتباعه أثناء إجراء البحث والمجتمع 

األصلً للبحث وطرٌقة انتقاء عٌنة البحث وحجمها ووصفها. باإلضافة إلى وصؾ أدوات 

 المستخدمة فً معالجة البٌانات للتحقق من فرضٌات البحث.البحث واألسالٌب اإلحصائٌة 

 أوالً : منهج البحث: -

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌشٌر إلى مجموعة واسعة من الفعالٌات التً 

 (2003،183تشترك فً كونها تهدؾ إلى وصؾ المواقؾ أو الظواهر. )حمصً ،

 فً تحقٌق الفوائد التالٌة :حٌث ٌساهم منهج الدراسات الوصفٌة 

 تقدٌم وصؾ كمً أو كٌفً حول الظاهرة المدروسة. -1

ٌساعد متخذي القرارات على اقتراح الحلول أو تقدٌم التوصٌات أو إعطاء تفسٌرات للظاهرة  -2

 المدروسة فً ضوء النتائج التً ٌتم التوصل إلٌها.

التفسٌرات للتجرٌب للتأكد من رٌبً من خالل إخضاع هذه الحلول وتولٌد البحث التج -3

 (2009،38صدقها.)الزؼول ،

 حث :عينة البالمجتمع األصلي وثانياً : -

الثالث الثانوي مٌع طلبة الصفٌن األول الثانوي وٌتكون المجتمع األصلً فً البحث الحالً من ج

البالػ ( و2014-2013المسجلٌن للعام الدراسً )فً مدارس  مدٌنة دمشق  الرسمٌة والعام 

طالبة من الصؾ طالباً و 9024طالبة من الصؾ األول الثانوي و طالباً و  10990عددهم 

 الثالث الثانوي العام.

وهً عٌنة عشوائٌة  ،من المجتمع األصلً للبحث لكل صؾ %3بنسبة  ممثلة تم سحب عٌنة

بحسب مدٌرٌة  قامت الباحثة بالرجوع إلى تقسٌم المناطق التعلٌمٌة فً محافظة دمشقطبقٌة. إذ 

 تربٌة دمشق ثم اختارت مدارس من كل منطقة تعلٌمٌة مراعٌة التوزع الجؽرافً للمحافظة.

ول ( من طلبة الصؾ األ330طالبة منهم )( طالباً و601حٌث بلػ عدد أفراد العٌنة الكلٌة للبحث)

 ( من طلبة الصؾ الثالث الثانوي العام.271)و الثانوي

وبلػ عدد طلبة  ( طالبة.345بلػ عدد اإلناث )( طالباً و256البحث )بلػ عدد الذكور فً عٌنة 

 فٌما بلػ عدد ( طالباً وطالبة،195الثانوي من التخصص العلمً فً عٌنة البحث )الصؾ الثالث 
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 طالبة.( طالباً و76طلبة الصؾ الثالث الثانوي من التخصص األدبً )

ول عٌنة البحث لطلبة الصؾ األوفً المجتمع األصلً ( توزع األفراد 3ٌصؾ الجدول )و

عٌنة البحث لطلبة الصؾ وزع األفراد فً المجتمع األصلً و( ت4بٌنما ٌصؾ الجدول ) الثانوي

 الثالث الثانوي العام.

 الصؾ األول الثانوي( توزع األفراد فً المجتمع األصلً وعٌنة البحث لطلبة 3الجدول )

األول الصؾ  

  الثانوي

 إناث   ذكور      

  6023       4967     10990 المجتمع األصلً 

   181        149       330 عٌنة البحث  

 

 لطلبة الصؾ الثالث الثانوي العام( توزع األفراد فً المجتمع األصلً وعٌنة البحث 4الجدول )

الصؾ الثالث  

 الثانوي العام

 

 علمً 

 

 ذكور 

 

 إناث 

 

 أدبً 

 

 ذكور 

 إناث   

المجتمع 

 األصلً 

9024     6487 2744 3743 2537 843 1694 

عٌنة 

 البحث

  271   195  82  113  76   25  51 

 ثالثاً : أدوات البحث : -

 هً :أجل تحقٌق أهداؾ البحث الحالً و تم استخدام ثالث أدوات رئٌسٌة من

 عامل االستدالل المنطقً (. –بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة )عامل االستدالل العام  -1

 .Fرائز القدرات المعرفٌة المستوى  -2

 .Hرائز القدرات المعرفٌة المستوى  -3

 بطارية االختبارات المعرفية العاملية : -1
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 وصف البطارية :  - أ

 اكسترومفرنش واشترك فً إعدادها و 1963ظهرت الصورة األولى من البطارٌة عام 

االختبارات التً البحوث والدراسات ثم خضعت العوامل ورٌس عقب سلسلة طوٌلة من بو

تضمنتها هذه البطارٌة لجهود متصلة من البحث فً مركز االختبارات التربوٌة بنٌوجرسً 

ثم قام  1976بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حتى ظهرت البطارٌة فً صورتها األخٌرة عام 

 –نادٌة محمد عبد السالم  –الشٌخ هم )سلٌمان الخضري المصرٌٌن و مجموعة من الباحثٌن

 إعدادها لتطبٌقها فً البٌئة العربٌة.الشرقاوي( بتعرٌب هذه البطارٌة وأنور محمد 

الحسابً، واختبار  عدادستدالل العام بثالثة اختبارات هً: اختبار االستٌقاس عامل االو

 قسمٌن متكافئٌن.ٌتكون كل اختبار من ملٌات الحسابٌة، واختبار العالرٌاضً، و عداداالست

اختبار القٌاس عدٌم المعنى : دالل المنطقً بأربعة اختبارات هًبٌنما ٌقاس عامل االست

من قسمٌن ٌتكون كل اختبار واختبار العالقات واختبار االستدالل واختبار الشفرة و

تحسب درجات وزمن محدد لإلجابة عنه، ولكل اختبار عدة بدائل لإلجابة و .متكافئٌن

ً كل اختبار بحساب عدد اإلجابات الصحٌحة مخصوماً منها نسبة عن اإلجابة المفحوص ف

 الخاطئة.

 ( البناء الكلً الختبار التفكٌر االستداللً 5وٌوضح الجدول )

 الزمن          االختبارات      العوامل 

 المخصص

 عدد البدائل    عدد البنود  

 عامل 

 االستدالل 

 العام

 االستعداد الحسابً

 االستعداد الرٌاضً

 العملٌات الحسابٌة

 د    30

 د 20   

 د   10

 بند  30 

 بند  30 

 بند   30

 بدائل  5

 بدائل  5

 بدائل   4

 عامل 

 االستدالل

 المنطقً

 القٌاس عدٌم المعنى

 العالقات

 االستدالل

 الشفرة

 د   8

 د  8

 د  12

 د 20

 بند   30

 بند  30

 بند 20 

 بند 24

 بدٌلٌن 

 بدائل  5

 بدائل  5

 بدائل  5

 درجة 194الدرجة الكلٌة لالختبار 



 
67 

 

 إعداد االختبار في صورته النهائية : – ب

الفصحى قامت الباحثة بتعدٌل عبارات االختبارات من اللهجة المصرٌة إلى اللؽة العربٌة 

 ( ٌبٌن بعض التعدٌالت :6الجدول )المصطلحات لتناسب البٌئة السورٌة، وٌل بعض عدتو

 ( التعدٌالت التً أجرتها الباحثة على بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة6الجدول )   

 بعد التعدٌل          قبل التعدٌل            

 اللٌرة السورٌة        الجنٌه              

 الدزٌنة        الدستة             

 الباص        األوتوبٌس           

 حجر بناء        طوبة             

 لحم العجل      لحم الكندوذ        

 موسم التخفٌضات      األوكازٌون       

 طن        أردب            

 هكتار مربع واحد الفدان         

 

 الخصائص السٌكومترٌة : -

ٌشٌر الصدق إلى مدى صالحٌة استخدام درجات المقٌاس للقٌام بتفسٌرات معٌنة.  :الصدق -1

فإذا كان المقٌاس أو األداة اختباراً ٌستخدم لوصؾ تحصٌل أفراد العٌنة ٌجب أن تفسر الدرجات 

على أنها تمثل مجال التحصٌل الذي ٌقٌسه االختبار. فالصدق ٌرتبط أساساً باالستخدام الخاص 

 (2004،413اس، وبمدى صحة التفسٌرات المقترحة لهذه النتائج.)أبوعالم،لنتائج المقٌ

تم عرض االختبار على عدد من  إذتم التأكد من صدق االختبار بطرٌقة صدق المحكمٌن  

تم تعدٌل و بناء على آراء المحكمٌن ( 4المختصٌن فً علم النفس بكلٌة التربٌة الملحق رقم )

زٌادة الزمن المخصص لبعض فقرات كما تم  (7جدول )كما هو موضح فً ال لكلماتبعض ا

 االختبار.

 ( التعدٌالت التً أجرٌت بناء على آراء المحكمٌن7الجدول )               

 بعد التعدٌل           قبل التعدٌل                

 اإلجاص       الكمثرى              

 توضٌح قٌمة البوصة    بوصة            
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 قفص البٌض   الدزٌنة من البٌض    

 فً أثناء الظالم    بعد الظالم           

زمن اختبار االستعداد الحسابً   

 دقائق لكل قسم10

دقٌقة   15تم زٌادة زمن االختبار إلى 

 لكل قسم

ٌقصد بالثبات دقة المقٌاس أو اتساقه، فإذا حصل نفس الفرد على نفس الدرجة )أو : الثبات -2

 فً نفس االختبار )أو مجموعات من األسئلة المتكافئة أو المتماثلة( عنددرجة قرٌبة منها( 

تطبٌقه أكثر من مرة فإننا نصؾ االختبار أو المقٌاس فً هذه الحالة بأنه على درجة عالٌة من 

 (2004،429عالم،الثبات.)أبو 

إلجراء الدراسة السٌكومترٌة لالختبار تم تطبٌق بطارٌة االختبارات المعرفٌة العاملٌة على و

 18 –ذكور  12طالبة منهم )طالباً و (30عٌنة عشوائٌة من طلبة الصؾ العاشر مكونة من )

 إناث (.

بدراسة معامل االرتباط ثبات االختبار بطرٌقة التجزئة النصفٌة حٌث قامت الباحثة حساب تم 

البنود ذات األرقام الزوجٌة مع تصحٌح معامل الثبات باستخدام ٌن البنود ذات األرقام الفردٌة وب

     0.85قد بلػ معامل الثبات بالنسبة لالختبار الكلً براون و –معادلة سبٌرمان 

 :  CogAtرائز القدرات المعرفية  -2

( CogAt) بـ المعرفٌة الصورة الخامسة الذي ٌرمز لهوضع رائز القدرات  وصف الرائز: -أ

بٌن   Hagen، وزوجته ألٌزابٌث هاجن  Thorndikeاختصاراً كل من روبرت ثورنداٌك 

ٌّمبحٌث ٌ( 1993-1997عامً ) حّل ردة العامة التً ترتبط بالتعلم والمهارات االستداللٌة المج ق

 المشكالت.

 روائز تتضمن : ٌتألؾ رائز القدرات المعرفٌة من سلسلة

تؽطً المراحل الدراسٌة من رٌاض األطفال رٌة التمهٌدٌة للمستوٌٌن األول والثانً والبطا  -1

 حتى الصؾ الثانً.

الثالث تؽطً المراحل الدراسٌة من الصؾ و H………Aالبطارٌة متعددة المستوٌات من  -2

ً بصوت عال اختبار فرع، تقرأ التعلٌمات فً كل حتى الصؾ الثانً عشر وهً ذاتٌة التطبٌق

 ٌقرؤها الطالب بصمت.من قبل مطبق الرائز و
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الكمٌة والبطارٌة ؼٌر البطارٌة الرائز من ثالث بطارٌات فرعٌة هً: البطارٌة اللفظٌة وٌتكون 

درجة عٌة تعطى درجة لكل اختبار فرعً وكل بطارٌة تتضمن ثالث اختبارات فراللفظٌة. و

جموع درجات ٌمثل ملثالث ودرجة كلٌة للمستوى ككل. وٌة الفرعٌة باختباراتها اللبطار

الكمٌة درجة الذكاء المتبلور بٌنما تمثل درجة البطارٌة ؼٌر اللفظٌة درجة البطارٌتٌن اللفظٌة و

 الذكاء السائل.

ذلك بالنسبة إلى كل االختبارات خٌارات )أ ، ب ، ج ، د ، هـ ( و لكل بند من بنود الرائز خمسة

ٌه أن ٌعلّم حٌث إن أمام المفحوص ثالث خٌارات فقط عل الختبار الفرعً الرابع الفرعٌة ماعدا ا

( لإلجابة 1تعطى الدرجة )عند القٌام بالتصحٌح اإلجابة على أحدها وهً )أ ، ب ، ج( و

فً حال أجاب المفحوص إجابتٌن أو أكثر على أحد إلجابة الخاطئة و( ل0الدرجة )الصحٌحة و

، ثم تجمع تى إذا كانت إحدى اإلجابات صحٌحةه على هذا البند حبنود االختبار تحذؾ درجت

الدرجة الخام لكل اختبار فرعً ولكل بطارٌة  الدرجات على اإلجابات الصحٌحة فٌما بعد لتشكل

ؼٌر على أربع أنواع من الدرجات الخام: لفظٌة وكمٌة وبذلك فإنه ٌمكن الحصول ، وةعلى حد

 لفظٌة وكلٌة.

تعٌٌره على مت الباحثة شٌناز طعمة بتقنٌنه وقد قاو ول الثانويالصؾ األ Fٌؽطً المستوى و

ام الباحث ولٌم قوالثالث الثانوي الصؾ  H. بٌنما ٌؽطً المستوى 2011البٌئة السورٌة عام 

 .2012تعٌٌره على البٌئة السورٌة عام العباس بتقنٌنه و

 لرائز القدرات المعرفٌة( البناء الكلً 8الجدول )                           

 البدائل    البنود      الزمن     البطارية                        

       65  البطارية اللفظية    

     5  20     د    13 التصنٌؾ اللفظً -1  

 5     20     د    12 اإلتمام اللفظً -2   

 5      25    د    12 الموازنات اللفظٌة -3   

  60      البطارية الكمية    

  3      25     د    12 العالقات الكمٌة -4   

 5     20     د    12 سالسل األعداد -5   

  5    15     د    15 بناء المعادالت -6   
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  65      البطارية غير اللفظية   

  5    25     د    13 تصنٌؾ األشكال -7  

 5     25     د    13 موازنات األشكال -8  

 5          15        د   12 تحلٌل األشكال -9  

 190     الدرجة الكلٌة   

 

 بصورته األصلية:  CogAtالدراسة السيكومترية لرائز القدرات المعرفية  –ب  

 الصدق : -1

ودرجاتهم على روائز  CogAtتّم حسابه من خالل االرتباط بٌن درجات التالمٌذ على الـ  

وهذه  CogAtاإلنجاز أثناء تعٌٌر الـ تطبٌق مجموعة من روائز القدرة و ، إذ تمّ اإلنجاز والقدرة

من رٌاض األطفال حتى الصؾ ( للصفوؾ ITBS: روائز أٌوا للمهارات األساسٌة )الروائز هً

و للبطارٌة الكمٌة  0.77للبطارٌة اللفظٌة و  0.83، وقد بلػ متوسط معامالت االرتباطات الثامن

أعطوا روائز التالمٌذ من الصؾ التاسع حتى الصؾ الثانً عشر و، للبطارٌة ؼٌر اللفظٌة 0.71

للبطارٌة  0.75للبطارٌة اللفظٌة و  0.84 المتوسطة كانت االرتباطاتأٌوا للتطور التربوي، و

هو  CogAtالرائز الثالث الذي ُطبق بشكل مرافق للـ للبطارٌة ؼٌر اللفظٌة. و 0.70 الكمٌة، 

 0.80للبطارٌة اللفظٌة و  0.84االرتباطات المتوسطة كانت (. وTAPاإلنجاز )رائز القدرة و

 للبطارٌة ؼٌر اللفظٌة. 0.74للبطارٌة الكمٌة و 

فظٌة العلٌا كانت للبطارٌة الل ٌُالحظ من معامالت الصدق التالزمً السابقة أّن االرتباطات

التً تظهر على أنها مؤشر جٌد للقدرة التً هً نٌا كانت للبطارٌة ؼٌر اللفظٌة واالرتباطات الدو

 (2011،73أقل ارتباطاً باإلنجاز المدرسً.)طعمة ،

 تم حساب الثبات بالطرق التالية: الثبات : -2

لحساب الثبات، حيث بمغ متوسط الثبات لممستويات ون استخدمت معادلة كودر ريتشاردس  -1

( لمبطارية غير 49,0( لمبطارية الكمية  و)49,0( لمبطارية المفظية و)49,0) A-Hمن 

 .لمتركيب الجزئي 49,0لمدرجة الكمية و 49,0المفظية و



 
71 

 وهو ٌشٌر ( لتفسير درجات التالميذ ولحساب الثبات،SEMالخطأ المعياري لمقياس )استخدم  -2

حجم التذبذبات في الدرجات التي تحدث نتيجة قياس أداء الفرد عددًا من المرات، وحدوث  إلى

التذبذبات في أدائه كل مرة لعوامل تعود إلى التدريب أو السأم. والخطأ المعياري لممقياس هو 

 تقدير لالنحراف المعياري لدرجات األفراد.

 7,8,9( يبين األخطاء المعيارية لمقياس لمدرجات الخام عند الصفوف 9والجدول ) 
 كلٌة ؼٌر لفظٌة كمٌة لفظٌة الصؾ

 2.7 3.8 4.9 4.1 السابع

 2.7 3.9 4.8 4.0 الثامن

 2.6 3.7 4.5 3.8 التاسع

 (74)مرجع سابق ،                                                                                    

بصورته  Fالمستوى  CogAtالخصائص السيكومترية لرائز القدرات المعرفية الـ  –ج 

 المعيرة على البيئة السورية :

 قامت الباحثة شٌناز طعمة بدراسة صدق الرائز بعدة طرق هً :: الصدق -1

طرٌق عرضه على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  :عنصدق المحكمٌن -

تم تعدٌل البنود التً اتفقوا على عدم ى مالءمة بنوده للبٌئة السورٌة وفً كلٌة التربٌة لمعرفة مد

 وضوحها أو مالءمتها.

 180من و اختبار مل هل على عٌنة مؤلفة  CogAt: قامت الباحثة بتطبٌق الـ الصدق المحكً -

عند كل البطارٌات.  0.01تبٌن أن معامالت االرتباط دالة جمٌعها عند مستوى الباً وطالبة وط

بٌن رائز فكسلر  0.05 و  0.01ذو داللة إحصائٌة عند مستوى كما تبٌن أن هناك ترابطاً 

 CogAtبٌن الـ  0.01. كما كانت جمٌع االرتباطات دالة عند مستوى  CogAt اختبار الـو

 تبٌن أن الرائز صادق بداللة محك رافن.امل للذكاء ؼٌر اللفظً. وختبار الشاالو

مؤلفا هذا ٌتفق مع النظرٌة التً استند إلٌها الصدق البنٌوي: ٌتصؾ الرائز بصدق بنٌوي و -

 تصورٌة فراؼٌة بنائه وبأنه ٌقٌس قدرات لفظٌة وكمٌة والرائز فً 
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 (108-100-99، 2011إضافة إلى قٌاس العامل العام.)طعمة ،

 :ز بعدة طرق هًقامت الباحثة شٌناز طعمة بدراسة ثبات الرائ: الثبات -2

طالٍب وطالبة لهم مواصفات أفراد  300ثبات اإلعادة: تم تطبٌق الرائز على عٌنة مؤلفة من  -

معامل االرتباط بٌن نتائج  العٌنة األساسٌة، ثم أعٌد التطبٌق بعد شهر من التطبٌق األول، وحسب

للدرجة  0.81و   0.80تبٌن أن معامل االرتباط للدرجة اللفظٌة والتطبٌق األول والثانً، 

 للدرجة الكلٌة.0.90 للدرجة ؼٌر اللفظٌة و  0.85الكمٌة و 

  0.83 براون  -بلؽت معامالت الثبات باستخدام معادلة سبٌرمانثبات التجزئة النصفٌة:  -

 للدرجة الكلٌة . 0.95للدرجة ؼٌر اللفظٌة و 0.92للدرجة الكمٌة و  0.85للدرجة اللفظٌة و 

الثبات كاملة ألن رٌتشاردسون على عٌنة الصدق و معامل التجانس : استخدمت معادلة كٌودر -

تبٌن أن معامالت التجانس هً و( 1/  0بنود الرائز تتطلب إجابة ثنائٌة تنطوي على احتمالٌن )

للدرجة   0.98للدرجة الؽٌر اللفظٌة و  0.90للدرجة الكمٌة و 0.87للدرجة اللفظٌة و  0.84

 (110-109، 2011.)طعمة،لكلٌةا

بصورته المعيرة  Fالمستوى  CogAtالدراسة السيكومترية لرائز القدرات المعرفية الـ  -د 

 على البيئة السورية :

 CogAtلالختبار تم تطبٌق رائز القدرات المعرفٌة الـ  : إلجراء الدراسة السٌكومترٌةالثبات -

( طالباً و طالبة منهم 30على عٌنة عشوائٌة من طلبة الصؾ العاشر مكونة من ) Fالمستوى 

 إناث (. 18 –ذكور  12)

تم التأكد من ثبات االختبار بطرٌقة التجزئة النصفٌة حٌث قامت الباحثة بدراسة معامل االرتباط 

البنود ذات األرقام الزوجٌة مع تصحٌح معامل الثبات باستخدام ت األرقام الفردٌة وٌن البنود ذاب

 0.90قد بلػ معامل الثبات بالنسبة لالختبار الكلً براون و –معادلة سبٌرمان 

بصورته  Hالمستوى  CogAtالسيكومترية لرائز القدرات المعرفية الـ  الخصائص -هـ  

 المعيرة على البيئة السورية :

 قام الباحث ولٌم العباس بدراسة صدق الرائز بعدة طرق هً :: الصدق -1

صدق المحكمٌن :عن طرٌق عرضه على مجموعة من المحكمٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  -

تم تعدٌل البنود التً اتفقوا على عدم ى مالءمة بنوده للبٌئة السورٌة وفً كلٌة التربٌة لمعرفة مد

 وضوحها أو مالءمتها.
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  :جرى التحقق من صدق الرائز بواسطة ارتباطه بالمحكات التالٌةالصدق المحكً:  -

 اختبار رافن. -1

 اختبار أوتٌس لٌنون للمستوى المتوسط. -2  

 اختبار القدرة العقلٌة العامة للمستوى المتوسط. -3  

محك القدرة العقلٌة العامة، بٌنما درجة صدق جٌدة بداللة محك رافن وتبٌن أن الرائز ٌتمتع ب

 ٌتمتع بدرجة صدق عالٌة بداللة محك أوتٌس لٌنون.

ٌن الفئات المتطرفة فً الحد مجموعات الطرفٌة: تعتمد هذه الطرٌقة على المقارنة بصدق ال -

تمت مقارنته بالربع األدنى ثم حسبت بع األعلى من الدرجات المتحصلة و، حٌث أُخذ الرذاته

ستخدام طرٌقة تبٌن أن صدق االختبار مرتفع با. وحصائٌة للفرق بٌن متوسطً الفئتٌنالداللة اإل

  )86-2012،82)العباس ،المجموعات الطرفٌة.

 دراسة ثبات الرائز من خالل عدة طرق :ب العباس الثبات : قام الباحث ولٌم -2

طالٍب وطالبة لهم مواصفات أفراد  120تم تطبٌق الرائز على عٌنة مؤلفة من  :الثبات باإلعادة -

معامل االرتباط بٌن نتائج  وحسب تطبٌق بعد شهر من التطبٌق األول،العٌنة األساسٌة، ثم أعٌد ال

للدرجة  0.96و   0.97تبٌن أن معامل االرتباط للدرجة اللفظٌة و التطبٌق األول والثانً،

 الكلٌة.للدرجة  0.97 للدرجة ؼٌر اللفظٌة و 0.95الكمٌة و 

 0.821 براون  -بلؽت معامالت الثبات باستخدام معادلة سبٌرمانثبات التجزئة النصفٌة :  -

للدرجة  0.729و للدرجة ؼٌر اللفظً  0.779للدرجة الكمٌة و  0.780للدرجة اللفظٌة و 

 الكلٌة .

رٌتشاردسون على عٌنة الصدق  ودر: استخدمت معادلة كٌالثبات بطرٌقة كٌودر رٌتشاردسون -

تبٌن أن ( و1/  0الثبات كاملة ألن بنود الرائز تتطلب إجابة ثنائٌة تنطوي على احتمالٌن )و

للدرجة الؽٌر  0.95للدرجة الكمٌة و   0.95للدرجة اللفظٌة و   0.915هً  الثباتمعامالت 

 (91-89)مرجع سابق ، للدرجة الكلٌة .  0.97اللفظٌة و

بصورته المعيرة  Hالمستوى  CogAtالسيكومترية لرائز القدرات المعرفية الـ الدراسة  -و

 على البيئة السورية :

 CogAtالـ  الثبات: إلجراء الدراسة السٌكومترٌة لالختبار تم تطبٌق رائز القدرات المعرفٌة -
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طالباً ( 30مكونة من ) الثالث الثانوي العامعلى عٌنة عشوائٌة من طلبة الصؾ  Hالمستوى 

 إناث (. 16 –ذكور  14طالبة منهم )و

تم التأكد من ثبات االختبار بطرٌقة التجزئة النصفٌة حٌث قامت الباحثة بدراسة معامل االرتباط 

البنود ذات األرقام الزوجٌة مع تصحٌح معامل الثبات باستخدام ٌن البنود ذات األرقام الفردٌة وب

 0.94قد بلػ معامل الثبات بالنسبة لالختبار الكلً براون و –معادلة سبٌرمان 

 إجراءات تطبيق البحث :رابعاً : -

 تم تطبٌق هذه األدوات بشكل جماعً على عٌنة بعد إجراء الدراسة السٌكومترٌة ألدوات البحث 

التأكٌد تم شرح الهدؾ من البحث للطلبة و ، فً البداٌة2014-2013البحث فً العام الدراسً 

 نها تستخدم ألؼراض البحث العلمً فقط.لن ٌطلع علٌها أحد سوى الباحثة وأعلى أّن اإلجابات 

الختبار تّم شرح طرٌقة اإلجابة ورقة اإلجابة الخاصة بانتهاء من توزٌع كراسة األسئلة وبعد اال

بطارٌة ٌق تطبتعبئة البٌانات. وتّم تطبٌق كل اختبار على ثالث جلسات بأٌام متتالٌة حٌث تم و

التفكٌر االستداللً عامل االستدالل المنطقً( لقٌاس  –القدرات المعرفٌة )عامل االستدالل العام 

بٌنما تم تطبٌق رائز  ول الثانويعلى طلبة الصؾ األ F رائز القدرات المعرفٌة المستوىو

عامل  –م بطارٌة القدرات المعرفٌة )عامل االستدالل العاو Hالقدرات المعرفٌة المستوى 

 التفكٌر االستداللً على طلبة الصؾ الثالث الثانوي العام.االستدالل المنطقً( لقٌاس 

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة :خامساً  -

( لمعالجة البٌانات SSPS19تم االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )

 التالٌة :الوصول إلى النتائج حٌث استخدمت المعالجات و

 براون لحساب معامالت الثبات. –معامل سبٌرمان  -

 معامل بٌرسون لحساب العالقات االرتباطٌة بٌن متؽٌرات البحث. -

 اختبار  ت  لمعرفة الفروق بٌن األفراد. -

 سادساً: صعوبات البحث: -

 واجهت الباحثة عدة صعوبات أثناء إعداد البحث أهمها:

البحث على طلبة الصؾ الثالث الثانوي نتٌجة كثافة المنهاج صعوبة تطبٌق اختبارات  -1

 الدراسً واستعجال المدرسٌن من أجل تؽطٌة المنهاج بشكل كامل وعدم توفر حصص فراغ.

 اطق لتطبٌق الجانب المٌدانً فٌها.عدم القدرة على الوصول إلى بعض المن  -2
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ر تفسٌر النتائج فً ضوء اإلطارض للنتائج الخاصة بفرضٌات البحث، وٌتضمن هذا الفصل ع

 من ثم عرض ألهم المقترحات.النظري والدراسات السابقة، و

 أوالً : عرض نتائج البحث و تفسٌرها : -

داللة إحصائٌة بٌن الذكاء السائل و المتبلور فً التفكٌر ال توجد فروق ذات الفرضٌة األولى : 

 االستداللً لدى أفراد عٌنة البحث.

 وللتأكد من صحة هذه الفرضٌة قامت الباحثة بحساب الفروق بٌن درجات الذكاء السائل

درجات الذكاء المتبلور لألفراد الذٌن وقعت درجاتهم فً الربٌعٌن األعلى واألدنى الفروق بٌن و

 النتائج التً تم التوصل إلٌها. انٌوضح( 11و )( 10) ٌنالجدوللً وللتفكٌر االستدال

 (10الجدول )

الربٌعٌن األعلى واألدنى للتفكٌر بٌن الذكاء السائل فً اختبار  المتوسطات فروقداللة 

 االستداللً

 الذكاء السائل 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

 التفكٌر

 االستداللً

الربٌع  

 األعلى
150 50.00 5.72 

0.000 31.206 
 

 الربٌع  دالة

 األدنى
150 25.03 7.95 

                                       

 (11الجدول )                                              

               ألعلى واألدنى للتفكٌر اختبار الذكاء المتبلور بٌن الربٌعٌن اداللة فروق المتوسطات فً      

 االستداللً

 الذكاء المتبلور 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة
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 التفكٌر

 االستداللً

الربٌع  

 األعلى
150 93.78 8.20 

0.000 38.595 
 

 الربٌع  دالة

 األدنى
150 54.29 9.47 

 ما ٌلً: ٌنالسابق ٌنٌتبٌن من الجدول

درجات األفراد على اختبار الذكاء السائل بٌن الربٌعٌن األعلى توجد فروق فً متوسطات  -

 واألدنى لدرجات التفكٌر االستداللً لصالح الربٌع األعلى للتفكٌر االستداللً.

األفراد على اختبار الذكاء المتبلور بٌن الربٌعٌن األعلى توجد فروق فً متوسطات درجات  -

 واألدنى لدرجات التفكٌر االستداللً لصالح الربٌع األعلى للتفكٌر االستداللً.

إن األفراد الذٌن حصلوا على درجات عالٌة فً اختبار التفكٌر االستداللً كانت درجاتهم  -

بٌن الذكاء السائل  قروفلور وبالتالً ال توجد عالٌة فً اختباري الذكاء السائل والذكاء المتب

 والذكاء المتبلور فً التفكٌر االستداللً.

( التً بٌنت أن تدرٌب استراتٌجٌة االستقراء 1996)Klauer وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة  

 تحّسن األداء على اختبارات تقٌس الذكاء السائل وتدعم المعرفة الصرٌحة المتعلقة بالمدرسة

 Klauer & Willmesمع دراسة  بشكل جزئً . كما تتفقحد مكونات الذكاء المتبلوروهً أ

 ( التً أثبتت أن تدرٌب األطفال على االستدالل االستقرائً حّسن الذكاء السائل.2002)

من المعروف أن كالً من الذكاء السائل والمتبلور ٌتضمن االستدالل ولكن بدرجات متفاوتة. و

عدم وجود فروق بٌن الذكاء السائل والمتبلور فً التفكٌر لدراسة لتؤكد وقد جاءت نتائج هذه ا

وتفسر الباحثة ذلك بأن الناس ٌستثمرون ذكاءهم السائل فً خبرات تعلٌمٌة متنوعة االستداللً. 

وهكذا ٌكتسبون الذكاء المتبلور لذلك فإن األشخاص ذوي المستوٌات العالٌة من الذكاء السائل 

الكتساب مستوٌات عالٌة من الذكاء المتبلور نظراً الرتباط الذكاء السائل ارتباطاُ أكثر قابلٌة 

  .إٌجابٌاً بالذكاء المتبلور

هذه النتٌجة بأن رائز القدرات المعرفٌة المستخدم لقٌاس الذكاء السائل والمتبلور تفسٌر  ٌمكن كما

دالل كاالستدالل فً هذا البحث ٌتضمن عدة اختبارات فرعٌة تقٌس بعض أنواع االست

 االستقرائً واالستنباطً واالستدالل العام.

 تحدٌد المستقبل إضافة إلى كون المرحلة الثانوٌة مرحلة مصٌرٌة باعتبارها الخطوة األولى نحو
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المتبلور بشكل كبٌر وٌطورون السائل و الدراسً والمهنً مما ٌجعل الطالب ٌستثمرون ذكاءهم

ٌتمكنوا من اجتٌاز المرحلة الثانوٌة بنجاح وتحقٌق أهدافهم الدراسٌة مهاراتهم االستداللٌة حتى 

 والمهنٌة.

ال توجد عالقة ارتباطٌة ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكاء السائل و التفكٌر الفرضٌة الثانٌة : 

 االستداللً لدى أفراد عٌنة البحث.

حساب معامالت االرتباط للتأكد من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام معامل ارتباط بٌرسون لو  

ضح النتائج التً تم التوصل ( ٌو12بٌن كل من الذكاء السائل والتفكٌر االستداللً والجدول )

 .إلٌها

 (12الجدول )

 الذكاء السائل رتباط بٌن التفكٌر االستداللً ونتائج معامل اال

 التفكٌر االستداللً 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العٌنة 

 **0.860 601 الذكاء السائل
 دال 0.01

 ٌتبٌن من الجدول السابق ما ٌلً :

 أفراد عٌنة توجد عالقة ارتباطٌة دالة إحصائٌاً بٌن الذكاء السائل والتفكٌر االستداللً لدى  -

 0.01البحث عند مستوى الداللة 

استراتٌجٌة االستقراء ( التً بٌنت أن تدرٌب 1996)Klauer وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة 

رفة الصرٌحة المتعلقة بالمدرسة تدعم المعى اختبارات تقٌس الذكاء السائل وتحّسن األداء عل

أن  التً أثبتت Klauer & Willmes (2002)دراسة كما تتفق مع . تحّسن حّل المشكلةو

 تدرٌب األطفال على االستدالل االستقرائً حّسن الذكاء السائل.

النتٌجة بأن االختبارات التً تعد مقاٌٌس جٌدة للذكاء السائل مثل المصفوفات تفسر الباحثة هذه و

االستدالل وبشكل  جمٌعها وتصنٌف األشكال وتحلٌل األشكال واختبارات االستدالل الكمً تقٌس

 خاص االستدالل االستقرائً.
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 المتبلور والتفكٌر الذكاء بٌن ٌةإحصائ داللة ذات ارتباطٌة عالقة توجد الالفرضٌة الثالثة :  

 البحث. عٌنة أفراد لدى االستداللً

االرتباط  تتم استخدام معامل ارتباط بٌرسون لحساب معامال ةالفرضٌللتأكد من صحة هذه و  

توصل ( ٌوضح النتائج التً تم ال13الجدول )المتبلور والتفكٌر االستداللً وبٌن كل من الذكاء 

 .إلٌها

 ( 13الجدول )                                          

 الذكاء المتبلوررتباط بٌن التفكٌر االستداللً ونتائج معامل اال              

 التفكٌر االستداللً 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط العٌنة 

 دال 0.01  **0.950 601 الذكاء المتبلور

 السابق ما ٌلً:ٌتبٌن من الجدول 

التفكٌر االستداللً لدى أفراد عٌنة إحصائٌاً بٌن الذكاء المتبلور و توجد عالقة ارتباطٌة دالة -

 0.01البحث عند مستوى الداللة 

( التً بٌنت أن تدرٌب استراتٌجٌة 1996)Klauer وتتفق هذه النتٌجة فً جزء منها مع دراسة 

تقٌس الذكاء السائل وتدعم المعرفة الصرٌحة المتعلقة االستقراء تحّسن األداء على اختبارات 

بالمدرسة وتحّسن حّل المشكلة ومن المعروف أن المعرفة الصرٌحة المتعلقة بالمدرسة هً أحد 

 مكونات الذكاء المتبلور.

المتبلور ستداللً بكل من الذكاء السائل وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد ارتباط التفكٌر االوقد 

هكذا لسائل فً خبرات تعلٌمٌة متنوعة وباحثة ذلك بأن الناس ٌستثمرون ذكاءهم اتفسر الو

ٌكتسبون الذكاء المتبلور لذلك فإن األشخاص ذوي المستوٌات العالٌة من الذكاء السائل أكثر 

ُ إٌج ابٌاً قابلٌة الكتساب مستوٌات عالٌة من الذكاء المتبلور نظراً الرتباط الذكاء السائل ارتباطا

 الذكاء المتبلور .كٌر االستداللً بالذكاء السائل وهذا ما ٌبرر قوة ارتباط التفكاء المتبلور وبالذ

كما أن طبٌعة اختبار التفكٌر االستداللً تلعب دوراً فً قوة ارتباط التفكٌر االستداللً بالذكاء 

حٌث المتبلور، إذ ٌتضمن اختبارات تقٌس االستعداد الحسابً والرٌاضً والتً ترتبط من 

 المضمون مع االختبارات الكمٌة التً ٌتضمنها الذكاء المتبلور.



 
80 

الفرضٌة الرابعة : ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً متوسط درجات أداء الطالب على 

 .الصف الدراسًاختبار التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر 

الفروق فً متوسط أداء للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة 

( 14، والجدول )الصف الدراسًغٌر متأفراد عٌنة البحث على اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً ل

 ٌبٌن النتائج التً تم التوصل إلٌها .

 (14الجدول )                                           

 الصف الدراسًداللة فروق المتوسطات فً اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً لمتغٌر         

 التفكٌر االستداللً 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

الصف 

 الدراسً

األول  

 الثانوي

330 136.20 14.95 

0.070 1.812- 

 

     غٌر   

 دالة
الثالث 

 الثانوي

271 138.98 22.52 

هً غٌر دالة إحصائٌاً ألنها أكبر من و  sig=0.070ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

a=0.05 نقول بعدم وجود فروق دالة إحصائٌاً فً متوسط بالتالً نقبل الفرضٌة الصفرٌة و ، و

 .الصف الدراسًدرجات الطالب على اختبار التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر 

تشٌر هذه النتٌجة إلى عدم وجود فروق فً متوسطات الطالب على اختبار التفكٌر االستداللً 

 .العام والصف الثالث الثانوي ول الثانويبٌن طلبة الصف األ

اللغوٌة حتى سن الخامسة المكانٌة وتمرار نمو القدرات االستداللٌة وتدل الدراسات على اس

 (2006،105الخمسٌن.)الزٌات،و

النمو فً االستدالل ( التً هدفت إلى معرفة Kokis,2002هذا ما أكدته دراسة كوكٌز)و

الثامن حٌث أظهرت تنباطً عند طلبة الصفوف الخامس والسادس واالستدالل االساالستقرائً و

 النتائج أن العملٌات االستداللٌة تنمو مع تقدم العمر.

  الثانوٌة فًقاً بٌن طالب المرحلة المتوسطة وفرو (1993بٌنما لم تجد دراسة الطرٌري )
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كذلك فً االختبار بصورته الكلٌة عدا ك على المقاٌٌس الفرعٌة جمٌعها وذلالتفكٌر االستداللً و

األقوال المأثورة حٌث وجد فروقاً دالة الدالالت فً الجمل وص المعانً وهو ٌخالمقٌاس السابع و

 (43-2011،40الحجازٌن،إحصائٌاً لصالح المرحلة الثانوٌة.)

بتقارب العمر بٌن الصفٌن حٌث تكون الخبرات التعلٌمٌة فً هذه  النتٌجة السابقة تفسر الباحثةو

ً كل صف تنمً بالتالً ال توجد خبرات جدٌدة فتشابهة من حٌث الشكل والمضمون والمرحلة م

مناهجنا التعلٌمٌة على تنمٌة مهارات التفكٌر  عدم تركٌزى ، إضافة إلالتفكٌر االستداللً

التفكٌر االستداللً تطوٌر مهارات التفكٌر بشكل عام وعدم وجود برامج خاصة بواالستداللً 

  بشكل خاص.

الطالب على  أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فًالفرضٌة الخامسة : 

 التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر الجنس. اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

( ٌبٌن 15أفراد عٌنة البحث على اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً لمتغٌر الجنس، والجدول )

 النتائج التً تم التوصل إلٌها.

 (15الجدول )                                          

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً لمتغٌر الجنس      

 التفكٌر االستداللً 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

 الجنس
 19.10 140.04 256 ذكور

 دالة 2.922 0.004
 18.34 135.5 345 إناث

 a=0.05وهً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من  sig=0.004ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقول بوجود فروق فً متوسطات درجات الطالب على 

 اختبار التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر الجنس والفرق لصالح الذكور.

( 2012( بٌنما تتفق مع دراسة المنصور )2011هذه النتٌجة مع دراسة الحجازٌن )تختلف 

التً وجدت فروقاً على مقاٌٌس االستدالل المنطقً وكانت جمٌعها لصالح الذكور فمن المعروف 

 أن الذكور ٌتفوقون على اإلناث فً القدرة االستداللٌة.
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ماغ ٌتطور لدى الذكور بصورة تختلف عن فقد كشفت البحوث والدراسات أن التنظٌم الجانبً للد

تطوره عند اإلناث فعلى سبٌل المثال فإن تفّوق الجانبٌة العظمى فً الدماغ وتفّوق نشاط الوظٌفة 

المكانٌة فً الجانب األٌمن للدماغ ٌنعكس فً تفّوق الذكور فً اختبارات المهارات المكانٌة 

جانب األٌسر المتعلق باللغة حٌث تكون قدرة وتلعب الجانبٌة دوراً مضاداً للذكور بالنسبة لل

الذكور اللغوٌة ضٌقة ومحدودة. بٌنما ٌتطور النصف األٌسر من الدماغ وٌنضج عند اإلناث 

 (1992،52بصورة أسرع من النصف األٌمن.)صبحً وقطامً ،

اث وال ٌعنً هذا االختالف بٌن الذكور واإلناث أنه ال ٌوجد أي تداخل بٌن قدرات الذكور واإلن

 وبٌن أنماط التنظٌم فً الدماغ لدى الفئتٌن.

وتعتقد الباحثة أن طبٌعة اختبار التفكٌر االستداللً التً تشتمل عدة اختبارات تقٌس المهارات 

 الحسابٌة والعددٌة كانت سبباً فً تفّوق الذكور على اإلناث فً درجات التفكٌر االستداللً.

طالب على ال أداء درجات متوسط إحصائٌة فً ال ٌوجد فرق ذو داللة الفرضٌة السادسة :

 أدبً(. -التفكٌر االستداللً وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

الدراسً، والجدول  أفراد عٌنة البحث على اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً لمتغٌر التخصص

 ( ٌبٌن النتائج التً تم التوصل إلٌها .16)

 (16الجدول )                                        

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار التفكٌر االستداللً تبعاً لمتغٌر التخصص الدراسً

 التفكٌر االستداللً 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

 مستوى

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

التخصص 

 الدراسً

 22.53 143.39 195 علمً
 دالة 5.421 0.000

 18.28 127.68 76 أدبً

 a=0.05وهً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من  sig=0.000ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقول بوجود فروق بٌن متوسطات درجات الطالب ذوي 

التخصص العلمً ومتوسطات درجات الطالب ذوي التخصص األدبً على اختبار التفكٌر 

 االستداللً والفرق لصالح طلبة التخصص العلمً.
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بٌن وجود فروق ذات ( حٌث ت2011تتفق هذه النتٌجة مع ما وصلت إلٌه دراسة الحجازٌن )

 داللة معنوٌة فً القدرة على التفكٌر االستداللً بٌن العلمً واألدبً لصالح التخصص العلمً.

 االستدالل ( التً أظهرت فروقاً على مقاٌٌس 2012وهذا ما أكدته أٌضاً دراسة المنصور )

طبٌعٌة ألن ذوي  المنطقً وحّل المشكالت وكانت جمٌعها لصالح الفرع العلمً وتعّد هذه النتائج

التخصص العلمً ٌملكون القدرة على استخدام المهارات الذهنٌة أكثر من غٌرهم فهم أكثر ذكاًء 

استداللٌاً لتعاملهم وتدربهم على المواد العلمٌة التً تحتاج إلى االستدالل االستقرائً وأكثر قدرة 

لمهارات سواء أكان ذلك فً على التركٌب. وهذا بالتالً ما ٌعطٌهم القدرة على استخدام هذه ا

 (2012،138االستدالل المنطقً أم فً حّل المشكالت.)المنصور،

ٌّز طلبة  وتعتقد الباحثة أن تفّوق طلبة التخصص العلمً على طلبة التخصص األدبً ٌعود لتم

التخصص العلمً فً المهارات الرٌاضٌة والحسابٌة وعند استعراض فقرات اختبار التفكٌر 

 فإنه ٌحتوي العدٌد من الفقرات التً تقٌس القدرة على االستدالل العددي.االستداللً 

 على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد الالفرضٌة السابعة : 

 .الصف الدراسً لمتغٌر الذكاء السائل وفقاً  اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

ن ( ٌب17ٌ، والجدول )الصف الدراسًسائل تبعاً لمتغٌر أفراد عٌنة البحث على اختبار الذكاء ال

      النتائج التً تم التوصل إلٌها. 

 (17)الجدول                                             

 الصف الدراسًداللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء السائل تبعاً لمتغٌر            

 الذكاء السائل 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

الصف 

 الدراسً

األول 

 الثانوي

330 36.90 8.93 

0.308 1.020- 

غٌر   

 دالة

الثالث 

 الثانوي

271 37.85 13.82 
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هً غٌر دالة إحصائٌاً ألنها أكبر من و  sig=0.308ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

a=0.05 نقول بعدم وجود فروق فً متوسطات درجات بالتالً نقبل الفرضٌة الصفرٌة و ، و

 .الصف الدراسًالطالب على اختبار الذكاء السائل وفقاً لمتغٌر 

( التً لم تجد فروقاً فً مستوى الذكاء السائل عبر 2000النتٌجة مع دراسة قوشحة )تتفق هذه 

 .المراحل العمرٌة الثالث 

األقل درات ذات األساس العضوي المورث والذكاء السائل هً القٌعزى ذلك إلى أن قدرات و 

 (2006،208تأثراً بخبرات التعلم.)طه،

وٌتأثر بالعوامل الوراثٌة  15فً التطور حتى سن  ٌستمر الذكاء السائل كما أن

  (2005،88والفسٌولوجٌة.)قطامً،

الصف الثالث و ول الثانويفٌن األتعتقد الباحثة أن قصر الفترة الزمنٌة الفاصلة بٌن الصو

الثانوي إضافة إلى تشابه الخبرات التعلٌمٌة خالل المرحلة الثانوٌة قد ٌكون سبباً فً عدم وجود 

 فً درجات الذكاء السائل عبر المرحلة العمرٌة المدروسة.اختالف 

 الطالب على اختبار أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فًالفرضٌة الثامنة : 

 الذكاء السائل وفقاً لمتغٌر الجنس.

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

( ٌبٌن النتائج 18أفراد عٌنة البحث على اختبار الذكاء السائل تبعاً لمتغٌر الجنس، والجدول )

 التً تم التوصل إلٌها .

 (18الجدول )                                         

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء السائل تبعاً لمتغٌر الجنس           

 الذكاء السائل 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

 الجنس
 9.61 39.6 256 ذكور

 دالة 4.37 0.000
 12.29 35.6 345 إناث
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 a=0.05وهً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من  sig=0.000ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقول بوجود فروق بٌن متوسطات درجات الطالب على 

 اختبار الذكاء السائل وفقاً لمتغٌر الجنس والفرق لصالح الذكور.

لم  تجدا أٌة  ( اللتان2000( و دراسة قوشحة )2012تختلف هذه النتٌجة مع دراسة العباس )

فروق بٌن الذكور واإلناث فً الذكاء السائل وقد أرجعت قوشحة ذلك إلى تماثل تأثٌر العمر 

 (2000،156على كال الجنسٌن بالنسبة للذكاء السائل.)قوشحة،

التً تضم من خالل البطارٌة غٌر اللفظٌة و أشارت الباحثة إلى أن الذكاء السائل ٌتم تثمٌنه

كال وموازنات األشكال والتً تتشابه شكلٌاً مع المواد العلمٌة كالعلوم اختبارات تصنٌف األش

والرٌاضٌات )الهندسة الفراغٌة والتحلٌلٌة( ومن المعلوم أن الذكور ٌتفوقون على اإلناث فً 

المهارات الرٌاضٌة والمكانٌة وهذا ما ٌجعل درجاتهم على اختبار الذكاء السائل مرتفعة مقارنة 

 بدرجات اإلناث.

طالب على ال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً الفرضٌة التاسعة :

 أدبً(. -الذكاء السائل وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً  اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

( 19اء السائل تبعاً لمتغٌر التخصص الدراسً، والجدول )أفراد عٌنة البحث على اختبار الذك

 ٌبٌن النتائج التً تم التوصل إلٌها .

 (19الجدول  )                                              

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء السائل تبعاً لمتغٌر التخصص الدراسً        

 الذكاء السائل 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

التخصص 

 الدراسً

 13.28 39.41 195 علمً
 دالة 3.002 0.003

 14.44 33.88 76 أدبً

 a=0.05وهً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من  sig=0.003ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونقول بوجود فروق بٌن متوسطات درجات طلبة 
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اختبار الذكاء السائل  التخصص العلمً و متوسطات درجات طلبة التخصص األدبً على

 والفرق لصالح طلبة التخصص العلمً.

 ( والتً أشارت إلى2000( و دراسة قوشحة )2012تتفق هذه النتٌجة مع دراسة العباس )

وجود فروق دالة بٌن ذوي التخصص العلمً وذوي التخصص األدبً وٌرجع ذلك إلى تأثٌر 

 (2000،156نوع المعلومات المكتسبة على كم التأثٌر المالحظ على القدرات السائلة.)قوشحة،

فمن المعروف أن الذكاء السائل ٌقاس باختبارات تصنٌف األشكال وإكمال السلسلة العددٌة أو 

لشكلٌة واالستدالل االستقرائً والقدرة المكانٌة ومصفوفة المشكالت اللفظٌة أو ا

 (2010،52االستداللٌة.)الجاسم،

المهارات  والمواد العلمٌة مثل )الهندسة الفراغٌة، التحلٌلٌة، الفٌزٌاء، العلوم( جمٌعها تتطلب

تفوقون فً نفسها التً تقٌسها اختبارات الذكاء السائل وهذا ما ٌجعل طلبة التخصص العلمً ٌ

 درجات الذكاء السائل على طلبة التخصص األدبً.

 على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد الالفرضٌة العاشرة: 

 .الصف الدراسً لمتغٌر وفقاً  المتبلور الذكاء اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

ٌن ( ٌب20، والجدول )الصف الدراسًأفراد عٌنة البحث على اختبار الذكاء المتبلور تبعاً لمتغٌر 

 .النتائج التً تم التوصل إلٌها

 ( 20الجدول )                                     

 الصف الدراسًداللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء المتبلور تبعاً لمتغٌر      

 الذكاء المتبلور 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

الصف 

 الدراسً

األول 

 الثانوي

330 75.32 13.58 

0.374 0.89 
غٌر   

الثالث  دالة

 الثانوي

271 74.11 19.44 
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هً غٌر دالة إحصائٌاً ألنها أكبر من و sig=0.374ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

a=0.05 نقول بعدم وجود فروق دالة إحصائٌاً فً متوسط ، وبالتالً نقبل الفرضٌة الصفرٌة و

 .الصف الدراسًدرجات الطالب على اختبار الذكاء المتبلور وفقاً لمتغٌر 

وجدت تزاٌداً فً مستوى الذكاء التً ( 2000دراسة قوشحة )تختلف نتٌجة الدراسة الحالٌة مع 

 .الدكتوراهالمتبلور بٌن طلبة المرحلة الثانوٌة وطلبة مرحلة الدراسات العلٌا وحملة الماجستٌر و

بة من درات المكتسالقٌضم الذكاء المتبلور كما تختلف مع األدبٌات النظرٌة التً تشٌر إلى أن 

دم فً العمر خالل مرحلة هً تتزاٌد مع التقخبرات البٌئة والتعلم مثل قدرات اللغة واالستدالل و

 الرشد.

تفسر الباحثة ذلك بتقارب الفترة العمرٌة بٌن الصفٌن إضافة إلى أن طلبة المرحلة الثانوٌة و

لور بنفس ٌتعرضون لخبرات تعلٌمٌة متقاربة مما ٌجعل الطلبة ٌستثمرون ذكاءهم المتب

 المستوى.

طالب ال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فًالفرضٌة الحادٌة عشرة : 

 الذكاء المتبلور وفقاً لمتغٌر الجنس. على اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

( ٌبٌن النتائج 21، والجدول )كاء المتبلور تبعاً لمتغٌر الجنسأفراد عٌنة البحث على اختبار الذ

 التً تم التوصل إلٌها .

 (21الجدول )                                       

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء المتبلور تبعاً لمتغٌر الجنس      

 الذكاء المتبلور 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

 الجنس
 15.26 76.7 256 ذكور

 دالة 2.537 0.011
 17.20 73.3 345 إناث
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 a=0.05هً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من و sig=0.011ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

نقول بوجود فروق بٌن متوسطات درجات الطالب على ، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة و

 الفرق لصالح الذكور.ء المتبلور وفقاً لمتغٌر الجنس واختبار الذكا

اإلناث فً ( التً لم تجد فروق بٌن الذكور و2012تختلف هذه النتٌجة مع دراسة العباس )

( التً أظهرت فروقاً فً درجات 2000درجة الذكاء المتبلور بٌنما تتفق مع دراسة قوشحة )

 الذكاء المتبلور لصالح الذكور.

جموع درجات البطارٌتٌن اللفظٌة والكمٌة أشارت الباحثة إلى أن درجة الذكاء المتبلور هً م

 لذكور ٌتفوقون على اإلناث فً القدرات الرٌاضٌة.من المعروف أن او

ٌُعزى إلى الضغوط و االجتماعٌة تعتقد الباحثة أن تفّوق الذكور فً الذكاء المتبلور ٌمكن أن 

من أجل تحدٌد مستقبلهم المهنً  النفسٌة التً ٌتعرض لها الذكور فً المرحلة الثانوٌةو

 كائهم من اإلناث.تنمٌة لذماراً والدراسً مما ٌجعلهم أكثر استثو

طالب على ال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً الفرضٌة الثانٌة عشرة :

 أدبً(. -الذكاء المتبلور وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً  اختبار

للتحقق من صحة هذه الفرضٌة تم استخدام اختبار )ت( لقٌاس داللة الفروق فً متوسط أداء  

( 22، والجدول )لور تبعاً لمتغٌر التخصص الدراسًعٌنة البحث على اختبار الذكاء المتبأفراد 

 .ٌن النتائج التً تم التوصل إلٌهاٌب

 (22الجدول )                                         

 داللة فروق المتوسطات فً اختبار الذكاء المتبلور تبعاً لمتغٌر التخصص الدراسً

 
 المتبلورالذكاء 

 المتوسط العٌنة المتغٌر

االنحراف 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة

 ت   

 القرار المحسوبة

التخصص 

 الدراسً

 19.18 77.32 195 علمً
 دالة 4.506 0.000

 17.71 65.88 76 أدبً

 a=0.05هً دالة إحصائٌاً ألنها أصغر من و sig=0.000ٌتبٌن من الجدول السابق أن قٌمة 

درجات طلبة نقول بوجود فروق بٌن متوسطات ، وبالتالً نرفض الفرضٌة الصفرٌة و
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بً على اختبار الذكاء المتبلور متوسطات درجات طلبة التخصص األدالتخصص العلمً و

 الفرق لصالح طلبة التخصص العلمً.و

أن ( حٌث تبٌن 2000( و دراسة رنا قوشحة )2012تتفق هذه النتٌجة مع دراسة العباس )

دبً فً درجات الذكاء المتبلور طلبة التخصص العلمً كانوا أفضل من طلبة التخصص األ

هذا لمً تتطلب الكثٌر من االستذكار والتدرٌب والفهم وٌعود ذلك إلى أن مواد التخصص العو

 ٌجعلهم ٌستخدمون ذكاءهم المتبلور أكثر من طلبة التخصص األدبً.

جموع درجات البطارٌتٌن اللفظٌة لور ٌتم تثمٌنه من خالل مأشارت الباحثة إلى أن الذكاء المتب

تتضمن البطارٌة الكمٌة ثالث اختبارات رٌاضٌة و من المعلوم أن طلبة التخصص والكمٌة، و

ٌتهم تجاه االختبارات إضافة إلى ضعف دافعاألدبً لدٌهم ضعف فً المهارات الرٌاضٌة 

ت عالٌة على االختبارات التً تتطلب هذا النوع بالتالً لن ٌحققوا درجاالحسابٌة والرٌاضٌة ، و

 من المهارات.

 ثانٌاً : مقترحات البحث : -

 من توصل البحث الحالً من خالل عرض اإلطار النظري والدراسة المٌدانٌة إلى مجموعة

 المقترحات ٌمكن إجمالها بما ٌلً :

االستداللً ٌقوم بها تخصٌص حصص دراسٌة لتدرٌب الطالب على مهارات التفكٌر  -1

 المرشدون النفسٌون فً كافة المراحل الدراسٌة.

 بناء مناهج دراسٌة تعتمد الطرٌقة االستداللٌة. -2

دراسة مٌة مهارات التفكٌر االستداللً وإجراء بحوث تجرٌبٌة تعتمد على بناء برامج لتن -3

 أثرها على عملٌات معرفٌة أخرى.

المتبلور فً توجٌه طلبة المرحلة الثانوٌة بارات الذكاء السائل وتطبٌق اختاالستفادة من نتائج  -4

 إلى المٌول المهنٌة التً تناسب قدراتهم.

لبحوث التً تدرس الذكاء السائل والمتبلور لدى مراحل عمرٌة أخرى إجراء المزٌد من ا -5

 عالقتهما بمتغٌرات معرفٌة أخرى.و
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 ملخص البحث باللغة العربٌة

 المتبلور فً التفكٌر االستداللًالفروق بٌن الذكاء السائل و

 حافظةالثالث الثانوي العام فً مدارس معلى عٌنة من طلبة الصفٌن األول ودراسة مٌدانٌة 

 دمشق الرسمٌة

 :مقدمة 

ونتٌجة لذلك ظهور اختراعات عظٌمة رن الماضً تطورات معرفٌة هائلة وشهد العالم فً الق

ٌعتبر التفكٌر حٌث  .طرق تعلٌمهلعلوم التربوٌة بدراسة التفكٌر والباحثون فً ااهتم العلماء و

هذا ما ً المعرفً الذي ٌمتلكه اإلنسان وكعملٌة معرفٌة مكوناً أساسٌاً من مكونات البناء العقل

فٌة األخرى العملٌات المعر ٌتأثر ببقٌةكونات هذا البناء حٌث أنه ٌؤثر وٌجعله ٌتبادل التأثٌر مع م

من الموضوعات كالتفكٌر  فمثالً ٌرتبط االستدالل بعدد غٌرها.كاإلدراك والذاكرة والذكاء و

جر الزاوٌة فً الذكاء ٌمثل االستدالل االستقرائً حوالتفكٌر االبتكاري الناقد والمنطق واللغة و

لذكاء العام من خالل القٌاس أو كأحد المؤشرات الهامة ل 1923قد استخدمه سبٌرمان اإلنسانً و

 التمثٌل.

فً هذا  الذكاء السائل والمتبلوروالفروق بٌن وٌسلط هذا البحث الضوء على التفكٌر االستداللً 

دمشق  حافظةلدى طلبة الصفٌن األول والثالث الثانوي العام فً مدارس م النوع من التفكٌر

 الرسمٌة.

 :مشكلة البحث 

 التالً: تتحدد مشكلة البحث بالسؤال

لدى طلبة الصفٌن األول المتبلور فً التفكٌر االستداللً ل توجد فروق بٌن الذكاء السائل وه

 دمشق؟ حافظةلثالث الثانوي العام فً مدارس مالثانوي وا

 :أهمٌة البحث 

 تتجلى أهمٌة البحث بالنقاط التالٌة:

 الحصول علٌها.تنطلق أهمٌة البحث التطبٌقٌة من أهمٌة النتائج التً ٌتوقع  -1

حٌث أن هذا البحث هو األول  البحوث العربٌة التً تتناول موضوع التفكٌر االستداللً قلة -2

 فً سورٌا على حد علم الباحثة.
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باعتبار أن الصف الثالث الثانوي هو تمهٌد لالختٌار المهنً  الدراسة الثانوٌةأهمٌة مرحلة  -3

 .فً المستقبل

 :أهداف البحث 

 الحالً إلى:ٌهدف البحث 

لدى أفراد عٌنة  المتبلور فً التفكٌر االستداللًاللة الفروق بٌن الذكاء السائل والكشف عن د -1

 البحث.

التفكٌر االستداللً لدى أفراد االرتباطٌة بٌن الذكاء السائل والمتبلور و التعرف إلى العالقة -2

 عٌنة البحث.

الجنس   - الصف الدراسًاالستداللً وفقاً لمتغٌرات)التعرف إلى داللة الفروق فً التفكٌر  -3

 أدبً(( لدى أفراد عٌنة البحث. –التخصص)علمً  –

 -الجنس   - الصف الدراسًلمتغٌرات) وفقاً  الذكاء السائل فً الفروق داللة إلى التعرف -4

 .البحث عٌنة أفراد أدبً((لدى –التخصص)علمً 

 -الجنس - الصف الدراسًلمتغٌرات ) المتبلور وفقاً  الذكاء فً الفروق داللة إلى التعرف -5

 .البحث عٌنة أفراد لدى أدبً(( –التخصص)علمً 

 فرضٌات البحث:

المتبلور فً التفكٌر االستداللً لدى لة إحصائٌة بٌن الذكاء السائل وال توجد فروق ذات دال -1

 أفراد عٌنة البحث.

التفكٌر االستداللً لدى بٌن الذكاء السائل ولة إحصائٌة ال توجد عالقة ارتباطٌة ذات دال -2

 أفراد عٌنة البحث.

 لدى االستداللً المتبلور والتفكٌر الذكاء بٌن إحصائٌة داللة ذات ارتباطٌة عالقة توجد ال -3

 البحث. عٌنة أفراد

ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً متوسط درجات أداء الطالب على اختبار التفكٌر  -4

 .الصف الدراسًفقاً لمتغٌر االستداللً و
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التفكٌر  الطالب على اختبار أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -5

 االستداللً وفقاً لمتغٌر الجنس.

التفكٌر  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -6

 أدبً(. -االستداللً وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً

الذكاء السائل  اختبار على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -7

 .الصف الدراسً لمتغٌر وفقاً 

الذكاء السائل  الطالب على اختبار أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -8

 وفقاً لمتغٌر الجنس.

الذكاء السائل  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -9

 أدبً(. -وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً 

 الذكاء اختبار على الطالب أداء درجات متوسط فً إحصائٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -11

  .الصف الدراسً لمتغٌر وفقاً  المتبلور

الذكاء  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -11

 المتبلور وفقاً لمتغٌر الجنس.

الذكاء  طالب على اختبارال أداء درجات متوسط ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة فً -12

 (.أدبً -المتبلور وفقاً لمتغٌر التخصص الدراسً )علمً 

 :عٌنة البحث 

الثالث الثانوي العام من مدارس مدٌنة ٌة طبقٌة من طلبة الصفٌن األول وتم سحب عٌنة عشوائ

( من 330( طالباً و طالبة منهم )601دمشق الرسمٌة ،حٌث بلغ عدد أفراد العٌنة الكلٌة للبحث)

عدد الذكور فً ( من طلبة الصف الثالث الثانوي العام. بٌنما بلغ 271)طلبة الصف العاشر و

بلغ عدد طلبة الصف الثالث الثانوي و ( طالبة.345بلغ عدد اإلناث )( طالباً و256عٌنة البحث )

، فٌما بلغ عدد طلبة الصف الثالث ( طالباً وطالبة195من التخصص العلمً فً عٌنة البحث )

 طالبة.( طالباً و76الثانوي من التخصص األدبً )

 :أدوات البحث 

 بطارٌة االختبارات المعرفٌة  ت الباحثةاستخدم :االستداللًاختبار التفكٌر  -1
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 االستدالل المنطقً( بعد إجراء معامالت الثبات. –: االستدالل العام )عوامل االستدالل العاملٌة

 أنور الشرقاوي. –نادٌة عبد السالم  –سلٌمان الشٌخ  :وهو من إعداد وتعرٌب 

رائز القدرات المعرفٌة الصورة الخامسة الذي  : وضعFرائز القدرات المعرفٌة المستوى  -2

وزوجته ألٌزابٌث هاجن  Thorndike( اختصاراً كل من روبرت ثورنداٌك CogAtٌرمز له )

Hagen   قامت الباحثة شٌناز طعمة بتقنٌن المستوى وF .و تعٌٌره على البٌئة السورٌة 

 المعرفٌة الصورةوضع رائز القدرات  :Hرائز القدرات المعرفٌة المستوى  -3

وزوجته  Thorndike( اختصاراً كل من روبرت ثورنداٌك CogAtالخامسة الذي ٌرمز له )

و تعٌٌره على البٌئة  Hقام الباحث ولٌام عباس بتقنٌن المستوى و   Hagenألٌزابٌث هاجن 

 السورٌة.

 :نتائج البحث 

 االستداللً لدى أفراد عٌنة البحث.ال توجد فروق بٌن الذكاء السائل والمتبلور فً التفكٌر  -1

 التفكٌر االستداللً لدى لة إحصائٌاً بٌن الذكاء السائل وتوجد عالقة ارتباطٌة دا -2

 0.01أفراد عٌنة البحث عند مستوى الداللة 

التفكٌر االستداللً لدى أفراد عٌنة إحصائٌاً بٌن الذكاء المتبلور و توجد عالقة ارتباطٌة دالة -3

 0.01البحث عند مستوى الداللة 

االستداللً وفقاً ال توجد فروق دالة إحصائٌاً فً متوسط درجات الطالب على اختبار التفكٌر -4

 .الصف الدراسًلمتغٌر 

توجد فروق فً متوسطات درجات الطالب على اختبار التفكٌر االستداللً و فقاً لمتغٌر  -5

 س والفرق لصالح الذكور.الجن

توجد فروق بٌن متوسطات درجات الطالب ذوي التخصص العلمً ومتوسطات درجات  -6

الطالب ذوي التخصص األدبً على اختبار التفكٌر االستداللً والفرق لصالح طلبة التخصص 

 العلمً.
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الصف ال توجد فروق فً متوسطات درجات الطالب على اختبار الذكاء السائل وفقاً لمتغٌر  -7

 .الدراسً

لمتغٌر الجنس  توجد فروق بٌن متوسطات درجات الطالب على اختبار الذكاء السائل وفقاً  -8

 والفرق لصالح الذكور.

رجات طلبة على توجد فروق بٌن متوسطات درجات طلبة التخصص العلمً ومتوسطات د -9

 التخصص األدبً اختبار الذكاء السائل والفرق لصالح طلبة التخصص العلمً.

ال توجد فروق دالة إحصائٌاً فً متوسط درجات الطالب على اختبار الذكاء المتبلور وفقاً  -11

 .الصف الدراسًلمتغٌر 

لمتغٌر  ء المتبلور وفقاً توجد فروق بٌن متوسطات درجات الطالب على اختبار الذكا -11

 الفرق لصالح الذكور.الجنس و

متوسطات درجات طلبة سطات درجات طلبة التخصص العلمً وتوجد فروق بٌن متو -12

 الفرق لصالح طلبة التخصص العلمً.ء المتبلور والتخصص األدبً على اختبار الذكا
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 ( أ                     ّ            ث ف ه 5         )

   و ن   ث  و         ث  و  

 ف    غ     أ          

         ف         

     ه ة       ة       ك

      ي          

       ة    ه ة                 
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The Summary 

Differences between Fluid and Crystallized Intelligence in Inferential 

Thinking 

 Introduction: 

The world has seen in the last century tremendous cognitive  

developments and the emergence of great invention. As a result, 

scientists and researchers in educational sciences concerned with 

studying ways of thinking and educated. Thinking is a process where 

cognitive essential component of cognitive mental construction, which is 

owned by the human components and this is what makes it a 

reciprocating effect with the components of this construction as it 

affects and is affected by the rest of the other cognitive processes as 

perceptive, memory, intelligence and other. 

For example inference associated with a number of topics of critical 

thinking, reasoning, languclass and creative thinking. 

Inductive reasoning is a cornerstone of human intelligence, Spearman 

has used it as important general indicators of intelligence through 

measurement or representation. 

And this research sheds light on the inferential thinking and its 

relationship to the fluid and crystallized intelligence phase in a sample of 

students in official schools  in Damascus. 

 Statement of problem: The research problem is indicated in the 

following main research question: 
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Are there any differences between fluid and crystallized intelligence 

in inferential thinking among first secondary and third general 

secondary students in official schools in Damascus ? 

 Importance of the study: 

Importance of the research appears in the following points : 

- Lack of Arab research on the inferential thinking. It is one of the first 

researches on the local level. 

- The importance of high school as the third grade is to pave 

vocational selection in the future. 

 The objectives of the research: 

This research aimed to: 

1. Knowing the significance of differences between fluid and crystallize 

intelligence in inferential thinking among the members of the research 

sample. 

2. Knowing correlation between fluid intelligence and inferential 

thinking among the members of the research sample. 

3. Knowing correlation between crystallized intelligence and 

inferential thinking among the members of the research sample 

4. Know the significance of differences in performance on inferential 

thinking among the members of the research sample, and that due to 

the variables( class – gender - specification(scientific-literature) ). 

5. Know the significance of differences in performance on fluid 

intelligence among the members of the research sample, and that due 

to the variables( class – gender - specification(scientific-literature)  ). 
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6.Know the significance of differences in performance on crystallized 

intelligence among the members of the research sample, and that due 

to the variables( class – gender - specification(scientific-literature)  ). 

 Hypotheses of the research: 

1.There are no statistically significant differences between fluid and 

crystallized intelligence  in inferential thinking among the members of 

the research sample. 

2. No correlation statistically significant between fluid intelligence and 

inferential thinking among the members of the research sample. 

3. No correlation statistically significant between crystallized intelligence 

and inferential thinking among the members of the research sample. 

4. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on inferential 

thinking  due to the class variable. 

5. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on inferential 

thinking  due to the gender variable. 

6. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on inferential 

thinking  due to the specification(scientific-literature) variable. 

7.There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on fluid 

intelligence  due to the class variable. 
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8. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on fluid 

intelligence  due to the gender variable. 

9. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on fluid 

intelligence  due to the specification(scientific-literature) variable. 

10. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on crystallized 

intelligence  due to the class variable. 

11. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on crystallized 

intelligence  due to the gender variable. 

12. There are no statistically significant differences in the averclass 

performance of the members of the research sample on crystallized 

intelligence  due to the specification(scientific-literature) variable. 

 Research sample: 

The research sample was withdrawn stratified random sample of 

students from first and third secondary general classes in Damascus 

schools ,the total sample was (601).There were (330) students from the 

first secondary class and (271) students from the third secondary general 

class .The number of males in the sample  was (256) while the number of 

females was (345).The number of the third secondary class students 

from scientific specification was (195) while the number of literature 

specification students was (76). 
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 Research scales: 

Research followed descriptive analytical method for the purpose of 

achieving the objectives of the research, and used following scales: 

1- The battery of factor cognitive tests :general inferential factor – 

logical inferential factor. 

2- The two levels F&H and of the multilevel battery of cogAt: 

Cognitive Abilities Test which is known As cogAt and designed by R-

Thorndike and E-Hclassn. 

 Research Results: 

1.There are no differences  between fluid and crystallized intelligence  in 

inferential thinking among the members of the research sample. 

2.There is a positive correlation with significance between fluid 

intelligence and inferential thinking at the level (0.01). 

3. There is a positive correlation with significance between crystallized 

intelligence and inferential thinking at the level (0.01). 

4.There are no statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on inferential thinking according to the class variable. 

5. There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on inferential thinking according to the gender 

variable, to the direction of males. 

6. There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on inferential thinking according to the 
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specification(scientific-literature)  variable, to the direction of scientific 

students. 

7. There are no statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on fluid intelligence according to the class variable. 

8. There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on fluid intelligence according to the gender variable, 

to the direction of males. 

9. There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on fluid intelligence according to the 

specification(scientific-literature)  variable, to the direction of scientific 

students. 

10. There are no statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on crystallized intelligence according to the class 

variable. 

11.There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on crystallized intelligence according to the gender 

variable, to the direction of males. 

12. There are statistical significant differences mean performance of 

sample individuals on crystallized intelligence according to the 

specification(scientific-literature)  variable, to the direction of scientific 

students. 

 

 

 



 
114 

Damascus university  

   Faculty Of Education 
Department of Psychology 

 

The Differences between Fluid and Crystallized      

Intelligence in Inferential Thinking 

A field study on a sample of first secondary class and third 

secondary general class in Damascus Governorate schools 

 

A study to achieve master degree in Educational 

Psychology 

 

Prepared by 

                                       Yasar Safwan Drobi  

 

Supervised by 

Dr. Marwan Ahmad 

        Teacher at Psychology Department – Damascus University 

 

2015 - 2016 



Damascus university  

   Faculty Of Education 
Department of Psychology 

 

The Differences between Fluid and Crystallized      

Intelligence in Inferential Thinking 

A field study on a sample of first secondary class and third 

secondary general class in Damascus Governorate schools 

 

A study to achieve master degree in Educational 

Psychology 

 

Prepared by 

                                       Yasar Safwan Drobi  

 

Supervised by 

Dr. Marwan Ahmad 

        Teacher at Psychology Department – Damascus University 

 

2015 - 2016 


	20160127164505073
	Binder1
	غلاف البحث
	إهداء
	فهرس المحتويات
	الفصل الأول
	الفصل الثاني 
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	ملخص البحث باللغة العربية
	المراجع
	الملاحق
	ملخص البحث باللغة الإنكليزية
	غلاف انكليزي


	Button2: 
	Button1: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 


