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ب  

  ملخص الدراسة
  فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى 

  عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
  

  خالد بن ناهس محمد العتيبي
الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي      هدفت 

 ا طالب٢٤، وقد تكونت عينة الدراسة من  المرحلة الثانوية بمدينة الرياضلدى عينة من طالب
طة بعد أن تم ضبط من طالب الصف األول الثانوي قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضاب

 اختبار قوقد قام الباحث بتطبي .المستوى االقتصادي واالجتماعي، العمرمتغيرات الذكاء، 
وبرنامج تنمية مهارات التفكير االستداللي من إعداد االستداللي من إعداد المفتي، مهارات التفكير 

دقيقة طبقت )٤٥(ستين أسبوعيا مده الجلسة الواحدة جلعجلسات بواق تسع والذي يتكون منالباحث 
قياس المنطقي، المماثلة، ال ، التعميمإدراك العالقات،:وهيتدريبية اليب سالفيه عدد من األ

وقد قام الباحث بتحقق من  .الواجبات المنزليةاالستدالل السببي، المناقشة، التغذية الراجعة، 
  .صدق وثبات أدوات الدراسة

وهي اختبار مان البارمترية     وللتحقق من نتائج الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية ال
اجماال وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة وقد أظهرت النتائج  .واختبار ويلكوكسونوتني 

ا عدا  فيمالتجربيية والضابطة في مهارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجربيية،
لقياس وجود فروق ذات دالل إحصائية بين القياس البعدي والفرض الثالث الذي ينص على ا

ق بعد الالحق في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبية  لصالح القياس الالح
 . مضى شهر من انتهاء التدريب

ركز على منها ايجاد المحتوي الدراسي الذي ي وقد انتهت الدراسة الى عدد من التوصيات    
 إعداد فضال عن.  بصفة خاصهلي ومهارات التفكير االستدالهتحفيز مهارات التفكير بصفة عام

تكوين اتجاهات و  التفكير المختلفة،مهاراتلتنمية خالل عقد الدورات التدريبية من المعلمين 
رورة وجود برامج توعوية ارشادية عامة  الدراسة بض كما اوصت. التقويميةاألسئلة وإيجابية نح

 األبناء لدى في تنمية مهارات التفكير الفاعل األسريةمن خالل إبراز دور التنشئة  األمور ولياءال
 األداء مستوى بارتفاع إيجابيا ترتبط اإلكراه التي تتسم بالتقبل وعدم األبناء معاملة أنمن منطلق 

  .لألبناءالعقلي 



ج  

  شكر وتقدير
 الفاضل األسـتاذ  أستاذي      أتقدم بعد أن من اهللا على وانتهيت من هذا العمل بوافر شكري إلى    

يف شوقي الذي غمرني بحسن خلقه، وسعه علمه مما كان له األثر الفعال في إخراج                طر رالدكتو
هذا العمل بهذه الصورة ،ومهما أشيد به فأنى مدين له بالكثير أسال المولى أن ينفع بعلمه الواسـع      

  .نوان أكون خير ما يظ
  

ـ  ن     كما أتوجه بالشكر إلى كل من سعادة األستاذ الدكتور عبد الرحم           ري عميـد كليـة      الطري
التربية،والدكتور محمود عبدالرحيم غالب على تفضلهما قبول مناقشه هذه الرسالة فجزهمـا اهللا             

  .خير الجزاء
  

      ويسعدني أن اقدم شكري إلى األستاذة الدكتورة صفاء األعسر مديرة مركز تنمية المـوارد              
لحديثة بريـديا، فلهـا عظـيم       البشرية بجامعة عين شمس على تزويدها لي بالعديد من المراجع ا          

  .الشكر والعرفان
  

 قسم علم النفس، وكل من قدم لي العون والمـساعدة،    في    كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام       
 أن اشكر ثانوية بدر إدارة ومدرسين على حسن تعاونهم وكـرم ضـيافتهم، والـشكر      يوال يفوتن 

  .في سبيل نجاح التجربةموصول إلى عينة الدراسة على تعاونهم وإخالصهم 
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   الجداولقائمة
رقم   الجدولعنوان   الرقم

  الصفحة
  ٢١ .العالقة بين الذكاء والقدرات العقلية األولية  ١
  ٥٥ .العبارات التي تم إعادة صياغتها ونسب وضوحها  ٢
  ٥٦  .قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية لمهارة االستقراء  ٣
  ٥٧  .لمهارة االستنباطقيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية   ٤
  ٥٧  .قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية لمهارة االستنتاج  ٥
  ٥٨  .قيم معامالت االرتباط بين الدرجة للمهارات والدرجة الكلية للتفكير االستداللي  ٦
  ٥٩  . قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير االستداللي  ٧
  ٦٠  . لمحكميناقتراحات ا  ٨
بـين  وذلـك للكـشف عـن الفـروق         )وتني  -مان(داللة الفروق  باستخدام اختبار      ٩

  . والضابطة في متغير العمر التجريبيةتين المجموع
٦٣  

بـين  وذلـك للكـشف عـن الفـروق         )وتني  -مان(داللة الفروق  باستخدام اختبار      ١٠
  .كاءذ والضابطة في متغير ال التجريبيةتين المجموع

٦٣  

بـين  وذلـك للكـشف عـن الفـروق         )وتني  -مان(اللة الفروق  باستخدام اختبار    د  ١١
   والضابطة في التطبيق القبلي لمهارات التفكير االستداللي  التجريبيةتين المجموع

٦٤  

وذلـك للكـشف عـن      )ويلكوكسون(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار        ١٢
 على اختبـار مهـارات      مجموعة التجريبية بين القياس القبلي والبعدي لدى ال     الفروق  

  .التفكير االستداللي

٦٧  

وذلك للكـشف عـن     )وتني  -مان(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار        ١٣
 والضابطة في القياس البعدي على اختبار مهارات  التجريبيةتين بين المجموعالفروق 

  التفكير االستداللي بعد انتهاء التدريب مباشرة

٦٨  

وذلك للكشف عن   )ويلكوكسون(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار        ١٤
 على اختبار مهارات  لدى المجموعة التجريبيةالحقبين القياس القبلي والالفروق  

  التفكير االستداللي

٦٩  

وذلك للكشف عـن  )وتني -مان(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار    ١٥
 والضابطة في القياس البعدي على اختبـار         التجريبية تين  جموعبين الم الفروق  

  .مهارات التفكير االستداللي بعد مضى شهر من انتهاء التدريب
  

٧٠  



  ١  
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  ٢  

  :مقدمة:أوال
لتغيرات المتسارعة والمتالحقة يعتبر العصر الذي نعيشه اآلن عصر التدفق المعرفي فهو يتميز با    

نتيجة للتطور التقني والمعلوماتي في كافة مجاالته،مما جعل هناك حاجة ماسة لالنتقال بالتعليم من 
 المعلومات إلى مرحلة تنمية مهارات التفكير لصنع واسترجاعمرحلة التلقين التي تعتمد على الحفظ 

ئل، وما ينطوي عليه من متغيرات مستقبلية يتعذر أفراد قادرين على مواكبة حصيلة هذا التطور الها
والتعليل للوصول إلى استنتاجات سليمة  والتحليل، والتفسير، ومواقف تتطلب الفهم، التنبؤ بها،

  .بشأنها
  

 رلتفكياومن خالل  وبذلك يعتبر التفكير األداة الحقيقة التي يواجه بها اإلنسان متغيرات العصر،    
 ينصب على   فان اهتمام المجتمعات اصبح هوعلي ونظرته لما حوله، وميوله، تتكون معتقدات الفرد،

  ).١٩٩٨فخرو،(إلفادة المثلىفكير لدى أفرادها لكي تفيد منهم تنمية مهارات الت 
  

وقد اتسع نطاق االهتمام بتنمية مهارات التفكير االستداللي منذ السبعينات من القرن العشرين مـن        
 المؤتمرات ،الدراسات العليمة، ومن ابرزهذه التوصـيات دعـوة العديـد مـن              خالل عقد العديد من   

الباحثين لتدريب الطالب على المهارات االستداللية في الصفوف الدراسية المختلفة وان تكـون هـذه           
المهارات جزء من المقررات الدراسة ابتداء من المرحلة االبتدائية شريطة ان تكون القـضايا التـي                

ــا ت  ــرون بهـ ــتدالال يفكـ ــب اسـ ــك    تطلـ ــي تلـ ــسوسه فـ ــسيطة ومحـ ت بـ
  .)Robreg&Creven,1983;Fitzgerald,1996;Ben-Chain,1997(المرحلة

  
جيد مطلقاً دون تدريب مسبق أو توجيه لهـذه      ولكن هذا اليعني ان المهارات االستداللية تتم بشكل     

فـالبعض مـنهم يـستطيع       المهارات الوجهة الصحيحة فاألفراد بطبيعة الحال يتفاوتون في قدراتهم،        
ـ        التفكير االستداللي واستخدام مبادئ المنطق بشكل سليم،       اذ فيكون تفكيرهم في حل المـشكالت واتخ

  ).Nisbett et al ,1987 ؛١٩٩٥راجح،(منطقياً يخلو من التناقض القرارات موضوعياً ال ذاتياً،
  

 من دور مؤثر في حياتنا وتجاوز       اكريدولن بالرغم ما تؤدي المهارات االستداللية     ويذكر هوربان       
مـن قبـل    مشكالتنا بسهولة إال إن المهارات االستداللية لم تنل قدرة كافيا من الدراسـة واالهتمـام                

  ).& Acredole,1989) Horbinالباحثين
  



  ٣  

واذا حاولنا تقصى او فهم االسباب التي جعلت التفكير االستداللي ينال هذا االهتمـام ممـن قبـل            
  :انها متملة في المستويات التاليةي الحقبة المعاصره سنجد الباحثين ف

  
مساعدة األفراد على النظر بعمق للمشاكل االجتماعية التي يعاني منها  :المستوى االجتماعي
وإجراء تنبؤات مستقبلية لمسارات األحداث  والفصل بين السبب والنتيجة، المجتمع،وتحليل أحداثها،

وفهم عناصر الموقف على نحو دقيق مما يضمن  يه من نتائج،وتشخيص،وتتبع ما تفضي إل اليومية،
داءه في مواقف للفرد الوصول إلى استدالالت اجتماعية تتسم بالدقة النسبية وهذا من شأنه تحسين أ

بأننا حين  Hollin & Trowenهولين و تروان ،ويذكر)(Nisbitt et al,1987التفاعل االجتماعي
  ). ٢٠٠١فرج،(اجتماعياً سنجدهم أكثر وقوعاً في األخطاء االستدالليةنحلل أداء غير الماهرين 

 
هنالك الكثير من المواقف الحياتية التي تتطلـب اتخـاذ قـرارات مـستقبلية      :لمستوى الشخصيا

،وافتراض فروض حيال هذه األمور مثل اختيار تخصص معين ،إقامة عالقة مع صـديق ،شـراء                 
وحقائق متصلة بها لمحاولة للتنبؤ بالنتائج المترتبة علـى اتخـاذه            بناء على معلومات،   سيارة معينة، 

ــر        ــة أكث ــصية والمهني ــرد الشخ ــاة الف ــل حي ــي جع ــسهم ف ــا ي ــين مم ــرار مع للق
بان التفكير االسـتداللي     وعلى حد قول المفتي    ،)١٩٩٩؛جروان،١٩٩٦؛سولسو،١٩٩٦المانع،(تنظيماً

 الحياة الشخصية لألفراد الذين هم فـي حاجـة          لم يعد قاصراً فقط على اكتساب المعرفة بل امتد إلى         
فضالً عن دوره في التحـصين مـن         ،)١٩٧٤المفتي،(ستداللي لحل التناقضات من حولهم    للتفكير اال 

كأن يعمم بأن شـعب معـين سـيئ نتيجـة           (الوقوع في التفسيرات غير المنطقية حول سلوك اآلخر       
 والجهد فـي الوصـول إلـى حلـول          فضالً عن اقتصاره للوقت    ،..)لتصرف صدر من أحد أفراده      

ووضـع افتراضـات    لمشكالتنا لما يتضمن مـن تحديـد الحقـائق ،وتـصنيفها،واستنتاج النتـائج،        
  ).١٩٩٥راجح،(منطقية،وتحليل المالحظات ذهنياً دون الحاجة إلى تطبيقها في الواقع

  
 توصـل كيلـي     فقد التفكير االستداللي مرتبط بالتحصيل الدراسي بشكل عام،      : المستوى التعليمي 

Kelley وفي  ،)١٩٧١منصور،(,٨٧لى أن االرتباط بين التفكير االستداللي والتحصيل الدراسي بلغ         ا
طالبا وطالبة في المرحلة المتوسطة فـي واليـه كارولينـا           ١٠٥دوزاير على عينة من    دراسة أجرها 

راسـي فـي مـادة    تحصيل الدتوصل إلى أن هناك عالقة إيجابية بين االستدالل المنطقي وال   الجنوبية
فقد توصـل   ،لم تقتصر هذه العالقة على المواد العلمية بل أيضا المواد األدبية،    (Dozie,1985)العلوم

  إلى وجود عالقة بين االستدالل الشكلي والتحصيل الدراسي في مـواد القـراءة،             Lawsonsلوسون،
 ،)١٩٨٥الياسـين، (,٧٦ توقد بلغ متوسط هذه االرتباطا     والرياضيات، والمواد االجتماعية،  واألدب،

 النجاح في الكثير من المواد الدراسية العلميـة واألدبيـة           وفي هذا السياق يتفق عدد من الباحثين بان       



  ٤  

 ;Fizgerald,1996)؛ ١٩٧٨أبوحطب وعثمان ،(ر على القدرة االستداللية للطالبيتوقف إلى حد كبي

Klaur,1996،       وراً موجباً في حدوث عملية التعلـيم       باإلضافة إلى أن المهارات االستداللية تمارس د
 وتذكرها بشكل صحيح،   فعند قيام الطالب باكتشاف الذاتي للعالقات في مسالة معينة يساعده في فهما،           

وأيضا عندما يتبع المعلم الطريقة االستداللية في توضيح الخطأ الذي يقع فيه الطالب من خالل تتبـع                
ومـن جهـة أخـرى     ،)١٩٨٦؛النمـر، ١٩٩٣أبوالعالء،(القاعدة التي توصل عن طريقها إلى النتيجة     

 والمنطـق،  ،والفلـسفة  يستخدم االستدالل كمهنج للبحث في فروع المعرفة المختلفة مثل الرياضيات،         
أي المنهج الذي يتبع القضايا المسلم بصحتها للوصول إلى نتـائج         االستدالليالمنهج  ولهذا يطلق عليه    

إن الحصول على هذه المزايا يعني ضمنا السعي إلى مزيد مـن            لهذا ف  ،)١٩٧٤المفتي ، (الزمه عنها   
  .التدريب والتنمية لمهارات التفكير االستداللي 

   
  :الدراسةوتساؤالت مشكلة :ثانيا

 ىلـى المـستو   ، ع كما أوضـحنا أنفـا    ،نظراً لما تتمتع به مهارات التفكير االستداللي من أهميـة            
أن هذه المهارات مهارات عقلية قابلة لزيادة شانها فـي     فضال على    االجتماعي والشخصي والتعليمي،  

ويتوقف النجاح في ذلك بطبيعة الحال علـى البيئـة          ،  ذلك شأن المهارات الحركية التي تنمى بالمران      
المعينـة والــدعم التعليمــي لتـضمن البرنــامج التــدريبي مواقـف تدريبيــة وتمــارين مــشوقة    

هذا بدوره يخـدم فكـرة    ،(Evans,1983,157;Goodman & Goodman,1991,19)للمتدربين
  . الدارسة القائمة على إمكانية تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى الطالب

  
وعلى الرغم من أن تنمية مهارات التفكير االستداللي تعتبر هدفا هاما إال أن عددا قليال نسبيا مـن                  
باستقراء للدراسات التـي عنيـت      )١٩٩٧(يالمفتفعلى سبيل المثال قام      ،لدراسات العربة عنيت بذلك   ا

فوجد أن عـددها ال     )١٩٩٥-١٩٥٤(لي في الثقافة المصرية بين عامي     بتنمية مهارات التفكير االستدال   
ـ                زيتجاو دريس  أربع دراسات عينت بتنمية التفكير االستداللي بطريقة غير مباشر أي مـن خـالل ت

في حين معظم الدراسات المتاحـة       ،ندسة واله ،يوالمنطق الرياض  ،بعض المقررات مثل الرياضيات   
والتي تنطوي تحت مظلتها دراستنا     رة أي من خالل برامج مقصورة       التي تناولت التنمية بطريقة مباش    

  .ناالحالية أجريت في الثقافة الغربية مما يبرر وجود مثل هذه الدراسة في مجتمع
  :اليةي اإلجابة على التساؤالت الت مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة ف

جد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكيـر االسـتداللي               توهل   .١
  .  لدى المجموعة التجريبية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لـدى المجموعـة التجريبيـة         .٢
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  .ضابطة بعد انتهاء التدريب مباشرةمقارنة بالمجموعة ال
والقيـاس  )ق البرنـامج مباشـر    بعد تطبي (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي       هل   .٣

  . في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبية) بعد شهر من انتهاء التدريب(الالحق
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لـدى المجموعـة التجريبيـة         .٤

 .ة بعد مضي شهر من انتهاء التدريب بالمجموعة الضابطمقارنة

  
  :أهمية الدراسة:ثالثا

  :تتجسد أهمية هذه الدراسة في المجالين التالين
  :األهمية النظرية.١
وبخاصة المتعلق بـسبل   ،تاح حول هذه الظاهرةتتمثل األهمية النظرية في نقل التراث العالمي الم    −

  .إلى الثقافة العربية االستداللي تنمية مهارات التفكير
ف علـى  والوقـو  ،ية التي تتشكل بهال تلـك المهـارات     سوف تساعد هذه الدراسة في فهيم الكيف       −

  .المتغيرات المسئولة عن ذلك
  :األهمية التطبيقية.٢
تتمثل أهمية هذه الدراسة في إمكانية االعتماد على البرنامج المقترح لتنميـة مهـارات التفكيـر                 −

  . مع طالب المرحلة الثانويةتخدامهاالستداللي واس
يمكن للفرد أو الجماعة االستفادة من بعض األنشطة والتدريبات الواردة في البرنـامج التـدريبي                −

   .بهدف تنمية مهاراتهم االستداللية بشكل ذاتي
  

   :هدف الدراسة:رابعا
سـتداللي لـدى    تهدف هذه الدراسة الي التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير اال     

    .عينه من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 

  :مصطلحات الدراسة:خامسا 
  :التفكير االستداللي

 عملية عقلية منطقية تتضمن مجموعة من المهارات الفرعية التي تبدو في كل نشاط عقلي بأنه     
ل ، حيث يسير فيه الفرد من معرفي يتميز باستقراء القاعدة من جزئياتها ،واستنباط الجزء من الك

 .حقائق معروفه او قضايا مسلم بصحتها الى معرفة المجهول ذهنيا
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  :  وحري بالذكر أن التفكير االستداللي يتضمن المهارات الفرعية التالية
  :االستقراء −

ة من جزيئاتها وحاالتها الذي يتميز باستنتاج القاعدة العاماء العقلي المعرفي يشير إلى األد    
  .لقضايا الخاصة إلى القضية العامةحيث يتقدم بواسطته الفرد من ا ،لفرديةا

التعريف اإلجرائي لهذه المهارة في هذه الدراسة هو الدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير     
  . ذي يستخدم لقياس مهارة االستقراءاالستداللي ال

  
  :االستنباط −

لذي  يتميز باستنباط األجزاء من القاعدة العامة ،حيث يتقدم هو يشير إلى األداء العقلي المعرفي ا    
  .بواسطته الفرد من القضايا العامة إلى القضايا الخاصة

التعريف اإلجرائي لهذه المهارة في هذه الدراسة هو الدرجة الخاصة باختبار مهارات التفكير 
  .ي يستخدم لقياس مهارة  االستنباطاالستداللي الذ

  
  :االستنتاج −

و العملية التي يتم بواسطتها استخالص نتيجة جديده مترتبه على مقدمات وبيانات تـم مالحظتهـا               ه
لهذه المهارة في هذه الدراسة هو الدرجة الخاصـة باختبـار مهـارات التفكيـر              التعريف االجرائي   .

  . ذي يستخدم لقياس مهارة االستنتاجاالستداللي ال
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  بيات البحثاد:الفصل الثاني

  اإلطار النظري
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  :حث في هذا الفصل العناصر التاليةسوف يعرض البا
  .تعريف التفكير االستداللي -
  .مهارات التفكير االستداللي -
 .بعض أنماط التفكيرالتفكير االستداللي عالقته ب -

  .طرق قياس التفكير االستداللي -
  . محددات السلوك االستداللي -
  .ر االستدالليتنمية مهارات التفكي -
  :تعريف التفكير االستداللي :أوالً
حاول العديد من الباحثين تقديم تعريف واضح للتفكير اإلنساني إال أن كلمة تفكير في حد ذاتها    

،وينطوي )١٩٩٦حبيب،(تعتبر من المفاهيم الغامضة التي نفهمها ولكن نعجز عن تعريفها وشرحها
بان الباحثين اختلفوا في Tennendanumقد ذكر تيننيندانيم ذلك ضمناً على التفكير االستداللي ف

،ويعزى هذا إما إلى أن التفكير )١٩٩١شعيب،(الوصول إلى تعريف دقيق ومحدد للتفكير االستداللي
أو إلى تباين تخصصات  ،(Small,1990)امض نسبياً فليس من السهل تعريفهاالستداللي مفهوم غ

  .والثقافية في النظر للتفكير االستداللي الباحثين أنفسهم وأطرهم الفلسفية 
   

بالرغم أننا لم نجد إجماعاً من قبل باحثي التفكير االستداللي حول تعريف معين إال انه يمكن 
  :أن ننظر إلى تعريف التفكير االستداللي من خالل مستويين أساسين

  .التفكير االستداللي كعملية عقلية المستوى األول .١
ريفا للتفكير االستداللي يتسم بالعمومية فيعرفه بأنة عملية عقلية يحاول فيها الفـرد         تع انجيليقدم        

 ،ويعـرف بينكلـي  (Angell,1964)ء على أسباب منطقية تبدو واضحةله الوصول إلى استنتاج ما بنا    
عني بم ،)المجهول(اال نعلم إلى  م  )المعلوم(لية عقلية نسير فيها من حيث نعلم      التفكير االستداللي بأنة عم   

آخر ينتقل بها الفرد من نقاط بداية تدعى مقدمات إلى نقاط نهاية أو اسـتراحة تـدعى االسـتنتاجات              
   .)النتائج(
  

يرى بعض الباحثين أن التفكير االستداللي عملية عقلية منطقية يسير فيها الفرد من حقائق     
القضايا ج ضرورية لتلك معروفة أو قضايا مسلم بصحتها إلى معرفة المجهول الذي يتمثل في نتا

شابالن   ويقدم ،)١٩٩٩؛علي،١٩٩٦؛حبيب،٢٠٠٠؛فرج،١٩٨٦سلطان،(على المستوى الذهني
تعريفاً صريحا للتفكير االستداللي بأنه يقوم على اكتشاف معلومات جديده  فيعرفه بأنه عملية عقلية 

،مما (Chaplin,1974)ادة مترتبة على هذه القضايتبدأ من قضايا معينة وتنهي باشتقاق نتيجة جدي
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جل إنتاج  ينظر لالستدالل بأنه محاولة للربط بين المعلومات القديمة من اStrenbergجعل سترينبرج
،ويذكر جروان في هذا الصدد عند مراجعتة لعدد التعاريف )١٩٩٦سولسو،(واستقراء معلومات جديدة

يتم بموجبها التوصل إلى قرار أو في بعض الموسوعات العلمية بان التفكير االستداللي عملية عقلية 
استناج ،وتوليد معرفة جديدة من معلومات متوفرة باستخدام قواعد ،واسترتيجيات معينة في التنظيم 

  .)١٩٩٩جروان ،(المنطقي
  

 بان التفكير االستداللي يشتمل على مجموعة من العمليات العقلية التي Nicerson نيكرسونىوير   
والبحث عن  براهين والحجج،وتقييم ال ،م أفكارنا فيما نعتقد بأنه صحيحينستخدمها في تكوين وتقي

  . (Small,1990)وتوليد معرفة جديدة ،واختبار الفروض ،والتوصل إلى االستنتاجات ،األدلة
  

وإدراك العالقات  ،واالستنتاج بأن التفكير االستداللي هو القدرة على التعليل المنطقي، ويرى رابز   
وهو يتضمن بذلك عمليات مثل التجريد والتوصل إلى التعميمات،واثبات  ،سباب والنتائج بين األللربط

  .(Rips,1990)وتقييم اآلراء واستنباط النتائج  والتوصل إلى حلول للمشكالت، عالقات،
  
ويقدم قودمان وقودمان تعريف ينطوي على بعد انعكاسي يضمن دور التفكير االستداللي في     

قلية التي تتطلب التفكير نا غير المنطقية بقوله بان التفكير االستداللي هو القدرة العتعديل معتقدات
ت غير المنطقية التي كونها ومتابعة التسلسالت المنطقية ،والتصحيح الذاتي لألفكار والمعتقدا ،المتميز
 & Goodman)وإدراك العالقات بين األشياء  ،وحل المشكالت المحيطة بالفرد ،الفرد

Goodman,1991)  
  

 الفرد التفكير االستداللي عملية عقلية يحاول فيها    نالحظ مما سبق بان الباحثين يركزون على أن 
االستفادة من المعلومات والبيانات المتاحة في الكشف عن نتائج جديدة وذلك عن طريق السير 

تائج ليصل إلى عالقة بخطوات استنتاجيه وربط كل سبب بنتيجة ثم يقوم بادراك العالقات بين الن
  .جديدة معينة

  
   .المستوى الثاني التفكير االستداللي كسلوك موجه نحو حل المشكلة.٢

يقدم بيجي و توماس تعريف يتسم بالعمومية المفرطة مفاده أن التفكير االستداللي هو عملية 
 يتضمن جيتس واخرون بأنه التفكير المنتج الذي ،ويعرفه(Page & Tomas,1977)حل المشكالت

ستدالل إذن هو أداة لحل تنظيم الخبرات السابقة أو يربط بينها بطريقة جديدة لحل مشكلة فاال
ويشير هذا التعريف إلى أن التفكير االستداللي نشاط ينخرط فيه  ،)١٩٨٠جيتس واخرون،(المشكالت
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بان  الصبوةالفرد الكتشاف خبراته بما يعود علية من خبرات جديدة موجة لحل مشكلة معينة،ويرى 
ى حل التفكير االستداللي عملية معرفية يتم فيها جمع وتنظيم الخبرات السابقة بطريقة تؤدي إل

بأن التفكير االستداللي نمط من أنماط التفكير  ،ويرى راحج)١٩٩٠الصبوة،(المشكلة الماثلة أمام الفرد
عرفه المقوشي بأنه قدرة وي ،)١٩٩٥راجح،(واتخاذ القراراتالتي تهدف إلى حل المشكالت ذهنياً ،

الفرد على تحديد كل العوامل التي تتعلق بحل مشكلة تصادفه ويعتمد في هذا الحل على فرضيات 
  ).١٩٨٥المقوشي،(استنتاج معين وفقا لقواعد المنطقمجردة عن طريقها يصل إلى 

  
 االستداللي لما اتجاهاً معاكساً قوامه أن نشاط حل المشكالت هو نمط من التفكير ويأخذ الزيات    

والتركيب والتقويم للمعلومات  والتنظيم، والمعالجة، ،ليه من عمليات معقدة مثل التحويلينطوي ع
الماثلة أمام الفرد في الموقف المشكلة وتفاعلها مع الخبرات والتكوينات المعرفية السابقة التي تشكل 

التفكير االستداللي بأنة  ف برونر،يعر)١٩٨٤الزيات ،( الحل وتقويميةمحتوي الذاكرة بهدف إنتاج
عملية إدراكيه تشمل على تقييم الحقائق والفرضيات واالستنتاج للوصول إلى حل 

بان االستدالل هو نمط من التفكير المنطقي الذي يتم من  ،يعرف ستياسي(Bruno,1992)للمشكلة
الظواهر خالله عملية االستقصاء العلمي التي تمكن األفراد من اقتراح عالقات بين 

والمالحظة،واختبار الفروض التي تختص بالعالقات لتحديد كل البدائل المتاحة،والنتائج 
تقييم الدليل والبرهان الممكنة،ولدراسة االحتماالت لحدوث أمر معين،والتنبؤ بالنتائج المنطقية،و

تفكير فسر هذا الجانب سيكولوجيا بان الفأمامنصور ،)(Stuessy,1988واالستنتاج ،،والتبرير
االستداللي يعتمد في تكوينه العقلي على بناء مادة إدراكية جديدة لم يسبق وجودها في العقل وهذه 
المادة اإلدراكية هي التي تمكن الفرد من القدرة على التصور كما تجعله قادرا على استعادة ما سبق 

تي تواجه وان مر بخبرته أو ذاكرته مما يمكنه من االستدالل على نتائج المواقف ال
  . )١٩٧١منصور،(
  

نالحظ مما سبق بان الباحثين يشيرون إلى أن هناك عالقة تماثل بين التفكير االستداللي 
ولكن الباحث يري أن هذه العالقة ليست عالقة ترادف ولكنها عالقة  والقدرة على حل المشكالت،

 باختالف نوعية المشكلة  على حل المشكالت تتطلب أنماط من التفكير تختلفالجزء بالكل فالقدرة
وبالتالي نوعية الهدف المراد الوصول إليه الذي يتطلب نمط معين من التفكير دون غيره لحل 

  . المشكلة ،ولهذا التفكير االستداللي أحد األساليب الهامة لحل المشكالت
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  :مهارات التفكير االستداللي: ثانياً
الستدالل يتكون من الستداللي ،ولكن من الشائع بان ا الباحثون في تحديد مهارات التفكير اقفيت    

واالستنباط هو  ،)التوصل إلى القاعدة العامة من الجزئيات أو الحاالت الخاصة(االستقراء وهو
، ويري الفالسفة وعلماء المنطق بان ) على الجزئيات والحاالت الخاصةاالنتقال من القاعدة وتطبيقها(

حيث يسير االستقراء من  )القياس(ته إلى االستقراء واالستنباط االستدالل ينقسم من حيث مهارا
بينما االستنباط فيعتمد على  ،يكشف عن العالقات المختلفة بينهاالجزئيات وينتهي بالقانون العام الذي 

وات تطبيق قواعد االستدالل على النموذج الشكلي للمشكلة ويسير من المسلمات والفروض بخط
  ).Hunt,1989(الجزئياتمنطقية حتى يصل إلى 

  
وحين ننتقل إلى الدراسات النفسية العامليه سنجد أن القدرة على التفكير االستداللي قد ظهرت في     

في عنصرين أساسيين هما االستنباط واالستقراء ،ومع ذلك ) ١٩٤١-١٩٣٨(عامي بحوث ثيرستون
، ويرى )١٩٩٦ابوحطب،(الفرعيةارات التفكير االستداللي مازال الشك قائم حول عدد قدرات أو مه

 اإلرساء،، اإلتاحة، يلالتمث ك Heuristicالبعض بان االستدالل يعتمد على طرق استداللية مختصرة 
وظيفتها انتقاء المعلومات المرتبطة بالمهمة أو المشكلة من كمية كبيرة من المعلومات بيد أنها  التعديل

ما نتلقى من ل ومن ثم تحلي تحيزات الذاتية،أقل دقة وعرضة ألشكال متعددة من األخطاء وال
  ).Evans,1984؛٢٠٠١فرج،( سعيا نحو توليد استنتاجات جديدةمعلومات من هذه الطرق

  
ويشير سكريفين  إلى أن طبيعة التفكير االستداللي تعتمد على تقديم عنصر جديد يختلف عن     

نربط بين شيئين لم يكن ظاهر من قبل أن القضايا التي يبدأ منها االستدالل أي أننا في االستدالل 
دغير بينهما ارتباط أو عالقة وبذلك يدخل االستنتاج كل عنصر جديد ،وفيه يأتي الفرد بحكم جدي

مع ذلك بان  ،ويتفق صالح(Scriven,1976)المعلومة لديه)المقدمات(معطى أو نتيجة من المعلومات
ات التي تستعمل في إنتاج معلومات جديدة،ويكون التفكير االستداللي تفكير عالقي تدرك فيه العالق

  ). ١٩٧٧صالح،(خاضه لمدى اتساقها المنطقي)نتيجةال(اإلنتاج العقلي
  

الهدف األساسي من التفكير االستداللي هو الوصول إلى نتائج جديدة لم تكـن معلومـة               وبما أن       
  ؟اط إلى هذا الجديدتقراء واالستنبللفرد في المقدمات يمكن أن نتساءل هل يقودنا االس

   
)  االستداللي التفكير(نظر في االعتقاد القائل بان الكل     لإلجابة على هذا التساؤل يجب علينا إعادة ال           

وبما أن التفكير االستداللي يعني في جوهره بالـذهاب         ) االستقراء واالستنباط (يساوي مجموع أجزائه  



  ١٢  

ول إلى نتيجة جديدة غيـر متـضمنة فـي هـذه            للوص) المقدمات( المعلومات والبيانات المتاحة   وراء
يس فيهما الوصـول إلـى      ونالحظ ان االستنباط واالستقراء ل     ،مقدمات نجد أن هناك جزاءا مفقودا     ال

 خاصـة   إلى حالة ) المقدمات(تقدم من القاعدة العامة   ، ففي االستنباط ال يستطيع الفرد أن ي       نتيجة جديدة 
 في إطار الحالة العامة أو تتضمنه فيها وبالتالي فـان النتيجـة            إال إذا كانت هذه النتيجة تقع     ) النتيجة(

  :  ليست جديدة كما في المثال التالي
  .)مقدمة كبرى(.………عضو هئية التدريس يحمل درجة الدكتوراه  : مثال

  .)مقدمة صغرى(..……………………… هئية تدريسعضو)س       ( 
     .)نتيجة(………………………درجة الدكتوراهيحمل )س       ( 

  
وأما االستقراء يقوم على استخالص الخاصية المشتركة بين مجموعة مـن الحـاالت الخاصـة                   
تنتـضم فـي إطارهـا هـذه        )نتيجة(وغها في شكل قاعدة عامة أو تعميم      ثم يص ) المعلومات المتاحة (

الحاالت الخاصة،وهذا يعني أن النتيجة متضمنة في المعلومات المتاحة،وبالتالي فـان النتيجـة هنـا               
  :ليست جديدة كما في المثال التالي

عضو هئية التدريس يحمـل درجـة       ) ص(و عضو هئية التدريس يحمل درجة الدكتوراه،     ) س:(مثال
  …عضو هئية التدريس يحمل درجة الدكتوراه) و(الدكتوراه، 

  .)نتيجة(……………  يحملون درجة الدكتوراهأعضاء هيئة التدريسكل     
  

فكرة أو معني جديد غير موجود في المقـدمات ال تتـوفر باسـتخدام              وبالتالي فان الوصول إلى         
االستنباط واالستقراء لذا يلزم وجود مهارة أخرى من شانها أن تستخلص من المقدمات نتيجة تحمـل          
معني جديدا عما تتضمن المقدمات هذه المهارة هي االستنتاج حيث يبدأ الفرد بما لديه مـن مقـدمات               

أي ..) فأنـة …إذا كان (المرتبطة بها وذلك عن طريق استخدام النموذج السببي         ويحاول إيجاد النتائج    
يربط كل سبب بما يترتب علية من نتائج ويشتق منها نتائج أخرى باتباع نفس األسلوب ،ولما كانـت          

وبذلك يعتبر مـن أهـم       ،ة يتوفر هنا  النتائج تحمل معني غير الذي تتضمنه المقدمات فان شرط الجد         
؛ابوغزالـة  ١٩٨٦؛سـلطان ،  ١٩٧٤المفتـي ،  (ستداللية مـن خـالل هـذا التـصور        المهارات اال 

  .)١٩٩٥؛طالفحة ،١٩٩٠؛شطناوي،١٩٩٢؛خظراوي ،١٩٨٧،
  

ونخلص مما سبق عند اعتماد التفكير االستداللي فقط على مهارتي االستنباط واالستقراء فإننا نجد                 
أما إذا تم الربط بـين هـذه         ،ر إنتاجي ويظل االستدالل غي   ابطة،لدينا قواعد عامة وحقائق غير متر     

القواعد العامة وذلك عن طريق إيجاد عالقات بينها ومحاولة االستنتاج عالقات أخرى فان ذلك مـن                
  .الستدالل في هذه الحالة إنتاجياًشانة أن يظهر نتائج كانت مخفية من قبل ويصبح ا
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االسـتقراء واالسـتنباط    : ي هـي  بذلك نكون على ثقة بالقول بان مهـارات التفكيـر االسـتدالل              
  :لتعريف كل مهارة من هذه المهاراتواالستنتاج،و يمكن أن نعرض بشكل مختصر 

 Inductiveالستقراء ا . ١
السيد، (نتاج القاعدة العامة من جزئياتهايعرف بأنه كل نشاط عقلي معرفي يتميز باست  

  .)١٩٩٣؛ بالبل،١٩٨١،؛خيراللة،٢٠٠٠
  
  Deductive  االستنباط  . ٢
السيد (ميز باستنباط األجزاء من القاعدةيعرف بأنه القدرة التي تبدو في األداء العقلي الذي يت  
  )١٩٨١؛ خيراللة،٢٠٠٠،
بأنة عملية تفكيرية منظمة تنجم عنها استنتاجات مبينة على مقدمات أو  الريدا–يعرفه جونسون و  

-Johnson)حة أفكار أو مسلمات وتكون صحيحة إذا كانت مبنية على فرضيات صحي

Larid,1999)،  
أما المهارات النوعية التي يتضمنها االستنباط هي استخدام قواعد المنطق،واستكشاف العبارات    

  .)١٩٩٦حبيب،(س المنطقي،وحل المشكالت المكانيةالمتعارضة،والتحليل من خالل العمليات القيا
  
   Inferenceاالستنتاج  . ٣
 ها استخالص معلومات جديدة من مقدمات لوحظت أو نوقشتيعرف بأنه العملية التي يتم بواسطت  

بأنه التوصل إلى نتيجة معينة من مقدمات وبيانات متوفرة وكل خطـوة مـن         " حنان سلطان   "وتعرفه  
  .)١٩٨٦طان،خطوات االستنتاج المنطقية تقود إلى التي تليها بدليل رياضي مسلم بصحته سل

التنبؤ بالنتائج،واسـتخالص نتيجـة جديـدة مـن         : اج هي والمهارات النوعية التي يتضمنها الستنت      
  ).١٩٩٣بالبل،(السبب والنتيجة،وتفسير المعلوماتالمالحظات،والربط بين 

   
قد بعد أن عرضنا إلى مفهوم التفكير االستداللي ومهاراته االستقراء واالستنباط واالستنتاج      

مثل داللي ببعض أنماط التفكير األخرى يكون من المناسب الحديث اآلن عن عالقة التفكير االست
حتى يتسنى لنا  ،المنطق،والمحاجة ك وبعض المفاهيم المتصلة بهوالحدسي ،والناقد ،التفكير اإلبداعي

  .تقديم صورة واضحة عن التفكير االستداللي وتميزه عن المفاهيم األخرى
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  :المفاهيمالتفكير االستداللي وعالقته ببعض أنماط التفكير وببعض :ثالثاً
  :  التفكير االستداللي وعالقته ببعض أنماط التفكير- ١
  :تفكير االستداللي والتفكير الناقدال  .أ 

هو استخدام قواعد االستدالل Critical Thinkingيتفق العديد من الباحثين بان التفكير الناقد 
المحاولة المستمرة وهو أيضا ، عن تعميمات في الحكم على األشياءالمنطقي وتجنب األخطاء الشائعة 

الختبار الحقائق واآلراء في ضوء األدلة التي تستند عليها تقييم الفرد وبالتالي معرفة طرق االستدالل 
المنطقي التي تساعد على تحديد مختلف األدلة والوصول إلى نتائج سليمة واختبار صحة النتائج 

  .)١٩٩٠قطامي،(دم المناقشات بطريقة موضوعيةوتق
  

 بين التفكير الناقد والقدرة على التفكير االستداللي بتوضيح اصـل الكلمـة             Fisherفيشر يربط
 وتعني التوازن فـالفرد يمكنـه أن يفكـر    Ratio التي اشتقت من الكلمة اليونانية Reasonاإلنجليزية  

 وتقديم المناقـشات   واألفكار، وقدرة على قياس المعلومات،    تفكيراً ناقداً بقدر ما يكون عليه من خبرة،       
فالفرد عندما يستجيب لهذه المهارة العقلية فهو يتجـه للتفكيـر            ،ذلك وصوالً إلى األحكام الموزونة    و

ـ    ول إلـى الحقيقـة   االستداللي إلى جانب الرغبة في التحدي ومن ثم وجود الميل العاطفي نحو الوص
لي والتفكيـر   أشار إلى أن هناك عالقة بين التفكير االسـتدال         وفي دراسة بيترو بيتي   ،  )١٩٩٥السيد،(

 & Bitner)الناقد لدي عينات من الطالب من الصفوف السادس االبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي

Betty,1988) .    
 بان التفكير االستداللي جزء من التفكير الناقد حيث أن Suttro & Ennisسوتون وانيس  ويرى    

ات والنتيجة التي تنبـع منهـا بالـضرورة أو     التفكير االستداللي في جوهرة يعنى بالعالقة بين المقدم       
بالعالقة بين الفرضية والدليل الذي يقدم تأييدا لها في حين أن التفكير الناقد باإلضافة إلى مـا سـبق                   
يعنى بالحكم على مصداقية المقدمات التي تقوم عليها النتيجة أو األدلة المؤديـة للفرضـية بفحـص                 

 وفي هذا اإلطار أشار هالبرن     ،)١٩٩٧حلفاوي ، (المقدمات واألدلة لتي تضمنها هذه    المفاهيم واأللفاظ ا  
Halrbin         لناقد حيث أن النقد يتضمن مهـارات      إلى أن االستدالل يعد أحد المهارات الفرعية للتفكير ا 

ـ  والمقارنـة،  والتحليـل،  االستدالل،هي   والمحاجـة               ،والتفـسير  والتقـويم،  والتطبيـق،  أليف،والت
  .لعالقة بينهما عالقة الجزء بالكلأي أن ا ،)٢٠٠٠فرج ،(
  

من األرجح أن التفكير الناقد ينطوي ضمنا على االستدالل بما أن مهارات التفكير االسـتداللي               
تعد من المهارات الرئيسة المستخدمة في النقد بوجه خاص في عمليات دعم األدلة الشخصية والـدفاع     

ط و االستقراء  إال انه من مؤشـرات اسـتقالليته التفكيـر             عنها وقناع اآلخر بها من خالل االستنبا      
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االستداللي هو اهتمامه باستنتاج نتائج جديدة من المالحظات والمشاهدات متفرقة في حين أن التفكيـر      
وتحديـد   الناقد تقويمي يتضمن مهارات التقويم التي يستهدف فحـص األفكـار واآلراء واألحكـام،             

  .وإصدار أحكام تقويمية إذا اكتملت األدلة والبراهين لديه فعال،االفتراضات وراء األقوال واأل
  
 :التفكير االستداللي واإلبداع .ب 

 والدافعية، والمزاجية، ليشير إلى العمليات العقلية، Creative ستخدم مفهوم اإلبداعي       

أوالمنتجات  ،ياتوالنظر ،واألشكال الفنية والتصورات، ،رفكاواأل ،االجتماعية التي تؤدي إلى الحلولو
  ).١٩٩٥عبد الحميد،(التي تكون فريدة وجديدة

  
وبمراجعة ممعنة لنظريات اإلبداع التي تعد أساسا جيدا أمكن من خاللها تفسير بعض جوانب        

العملية اإلبداعية ،فاإلبداع من وجهة نظر الجشطلت إنما هو نوع من االستدالل وان هذا االستدالل 
ا يتعامل مع المفاهيم المجردة أو يكون أدرا كيا أي أن اإلبداع نتاج لتفاعل بين أما يكون عقليا خاص

وبين العمليات العقلية كاالستدالل والتجريد ، خيال الفرد الذي يظهر تأمله لألشياء وصوره
 عاملين Hittوفي دراسة تحليله للعملية اإلبداعية أظهرت دراسةهاتت  ،)١٩٩٥عبد الحميد،(واإلدراك

ن هما األصالة واالستدالل المنطقي قائالً بأنهما يشكالن جانبا متكامال في اإلبداع ،وبعبارة أساسيي
أخرى أن بينهما اعتماد متبادالً بحيث إذا عمال معا أمكن لهما إنتاج أفكار إبداعيه ويبدو بان الشخص 

ر مدى صالحية أفكاره المبدع ينتج أفكار جديدة ثم يقيمها بتطبيق منطقاً استدالالً صارماً في اختبا
لية للتحقق وبذلك يؤكد هاتتعلى دور االستدالل عندما يعمل الفرد مهاراته االستدال ،)١٩٨١سويف،(

وفي دراسة تناولت العالقة بين مراحل النمو العقلي والتفكير اإلبداعي  ،من صحة ما توصل إليه
خلصت إلى وجود عالقة طرديه  ،الممثل في بعد األصالة لدى عينة من طالب الصف الثالث الثانوي

أي أن األفراد األكثر تجريدا ألفكارهم   بين القدرة التفكير التجريدي والقدرة على األصالة،
يدية هي جوهر التفكير بما إن القدرة التجر ،)١٩٩١،صالح(تاج أفكار أكثر أصالة وجدةيستطيعون إن

  . يكون اكثر إنتاج ألفكار أصيلة ومبدعةضمنا فان القادرين على التفكير االستداللي فاالستداللي
والواقع أن االستدالل و اإلبداع يتلخص كل منها في إيجاد حلول للمشكالت أدراك العالقات     

فاألفراد ذوي القدرة المرتفعة في االستدالل واإلبداع لديهم القدرة على إدراك الحلول الموجودة إال انه 
 رغم أنها موجودة في األصل بينما اإلبداع إنتاج عالقات لم في االستدالل كشف عالقات كانت خفية

تكن موجودة من قبل وليس الفارق بينهما من الوهلة األولى مطلق فكل اكتشاف يمكن اعتباره إبداعا 
لجديد وان جاء بحلول جديده وأصيلة مهما كانت أصالتها فهو الشك يستعين بمواد موجودة من قبل وا

وبذلك يختلف التفكير  ،)١٩٩٩،؛جروان،١٩٩٥؛راجح،١٩٧٢المليجي،(موادهو التأليف بين هذه ال
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اإلبداعي في الدرجة فقط عن التفكير االستداللي والحدسي ويعود هذا الفرق إلى تأهب الفرد 
   .)١٩٧٨،ابوحطب وعثمان(اإلنتاجواستعداده فيما يتعلق بتوفر شرط الجدة في 

  
ي فان اإلبداع واالستدالل يشتركان في مواجهة مشكلة ما وفقا لمبدأ تكاملية التفكير اإلنسان     

فاالستدالل يبدأ بتحليل عناصر هذه المشكلة بطريقة منطقية أما اإلبداع يبدأ بإعادة تركيب عناصر 
المشكلة والنظر إليها من زاويه جديده وان الفرق بينهما يكون في درجة أصالة األفكار من قبل 

من األفراد ذوي القدرة االستداللية يعود ذلك إلى أن اإلبداع يتحرر من المبدعين تكون مرتفعة أكثر 
  .جديد فيه حدود المعلومات المتاحةقيود الواقع بينما االستدالل مقيد بقواعد المنطق و ال يتجاوز ال

  
في تقسيمه للنشاط العقلي إلى عمليتين أساسيتين Guilford خلص إلى ما ذكره جليفوردنولعلنا    

 نجد أن Conergent thinking والتفكير التقاربي Divergent thinkingتفكير التباعدي هما ال
التفكير االستداللي تفكير تقاربي يقوم على توليد معلومات ،وأفكار ،واستنتاجات من المعلومات 

أما التفكير اإلبداعي تفكير تباعدي يقوم على  المعطاة قريبة من المألوف محكومة بقواعد المنطق،
ابتكار اكبر عدد من الحلول المتنوعة للمشكلة واحدة على اعتبار أن اإلنتاجية من معايير التفكير 

  .اإلبداعي
  
  :التفكير االستداللي والتفكير الحدسي  .ج 

هو أسلوب عقلي للوصول إلى تخمينات  Intuition يرى أن الحدس Bouthiletيري بوتيليت     
بانه عملية  ويري برونر ،)١٩٧٨ابوحطب وعثمان،(ادون أن يعرف الفرد كيف وصل إليهصحيحة 

الوصول إلى نتيجة مباشرة دون المرور بمراحل تحليلية محددة تساعده في التأكد من صحة ما 
بمعنى بأن الحدس مباشرة في الوصول إلى نتيجة دون  ،(Brunre,1992)توصل إلية من نتائج 

بين التفكير االستداللي والحدسي بقوله بأن يقارن  اتباع مهارات واضحة األمر الذي جعل الصبوة
وأما الحدس فيتمثل  ،لى عدة أحكام مترتبة بعضها البعضاالستدالل يتضمن إقامة الدليل الذي يشير إ

أو الفكرة التي يصل إليها الفرد باإلدراك المباشر المفاجئ الذي يصل إليه  ،أو المعني في الحكم،
   .)١٩٩٠الصبوة،(الستدالليعرفة مستمدة بالتفكير االفرد دون م

  
ويري ابوحطب وعثمان إذا كانت المعلومات المتاحة للفرد إزاء مشكلة معينة يراد حلها قليلة كان    

نمط التفكير التقاربي هو التفكير الحدسي أي أنه تفكير يصل به الفرد إلى استنتاج معين على أساس 
 كليات على حساب التفاصيل الدقيقة ويكون االستنتاج في شكل مقدار ضئيل من المعلومات،

  ). ١٩٧٨ابوحطب وعثمان،(



  ١٧  

  
ووفقا لما إشارة الباحثون نجد أن التفكير االستداللي والحدسي يشتركان في الوجهة التقاربيه    

ن الموقف أو المشكلة للحلول إال أن التفكير االستداللي يتطلب استخدام مقدار كبير من المعلومات ع
أو  أو استنباط، استقراء،هي  الفرد إلى الحل وهو مدرك للمهارات التي قام بها ويصل ،المراد حلها

استنتاج، أما التفكير الحدسي يتطلب مقدار قليل من المعلومات والوصول للحل يكون مفاجئ ومباشرة 
  .دون وعي من الفرد بالخطوات التي قام بها وبالتالي يصعب تقوم هذا الحل 

  
  :عالقته ببعض المفاهيمالتفكير االستداللي و- ٢
  : التفكير االستداللي والمنطق  .أ 

و العلم الذي يبحث عن المبادئ العامة للتفكير الصحيح ويقوم على االسـتدالل   هLogicالمنطق       
،فموضوع المنطق هو االستدالل الذي نبدأ فيه من مقدمات نسلم بصحتها إلى النتائج الالزمـة عنهـا     

  ).١٩٩٨مهران ،(
  

) كاذبـا (اهتمام المنطق بالدرجة األولى بمنطق الفكرة باعتبارها منطقا صحيحا أو فاسدا          ينصب       
، وان دراستنا للمنطـق وفهـم      (Punkle,1981)ستدالل الجيد واالستدالل المضلل   أي التمييز بين اال   

قواعد المنطق الصوري ومبادئه واأللفة ببعض مصطلحاته من العوامل التي تزودنا بفهـم واضـح               
  .)١٩٩٩،جروان(تالي ممارستنا لالستدالل بفاعليةة التفكير االستداللي ومهاراته وباللطبيع

  
فباإلضافة إلى   ، من مظاهر المنطق بمعناها الواسع     والجدير بالذكر أن التفكير االستداللي مظهر          

نطـق  يتميز التفكيـر االسـتداللي عـن الم        ،منطقية وتحري المغالطات المنطقية   استخدامه للقواعد ال  
بالبحث عن األسباب الكامنة خلف حدث معين للوصول إلى نتيجة جديدة والتنبؤ بنتائج متوقعـة مـن     
مالحظات والكشف عن صحة األشياء واالدعاءات أو زيفها والتوصل إلى الحقيقة عن طرق توليـد               

  .الفرضيات واختبارها والموازنة بين الحلول الممكنة
  
  :التفكير االستداللي والمحاجة  .ب 

قدرة الفرد على تفنيد ودحض حجج الطرف اآلخر Argumentation د بالمحاجة يقص
باألدلة والبراهين االستداللية والواقعية وحثه على التحلي بها والدفاع في الوقت نفسه عن آرائه 

أي تتضمن . وتقديم الحجج إلقناع الطرف اآلخر بها وذلك حين يتحاجون حول قضية خالفية معينة 
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تين أساسيتين هما التفنيد واإلقناع وان المادة الخام فيه هي الحاجة التي تشير إلى المحاجة عملي
  .)٢٠٠٠فرج،(ستدالل على صدق الدعوى أو كذبهااال

      
وحري بالذكر بان بعض الباحثين ينظرون لمفهوم االستدالل والمحاجة كمترادفين على أسـاس                   

 منها على نتيجة ثبت صحة ما ندعيه أي إنها عبـارة            أن المحاجة مجموعة من المقدمات التي نستدل      
حجـج   مذهبا مغايراً حيث ينظر إلى المحاجة على إنها تقييم لل          Galottiعن استدالل ،ويذهب جالوتي   
  .)٢٠٠٠فرج،(كجزء من العملية االستداللية

  
المهارات ومن األرجح أنهما مفهومان مستقالن بينهما عالقة متبادلة قوية فعلى الرغم من أن      

من العناصر الرئيسية المستخدمة في المحاجة وبوجه خاص في عمليات دعم األدلة  االستداللية
الشخصية والدفاع عنها وإقناع اآلخر بها من خالل الحجج االستنباطية واالستقرائية واالستنتاجية إال 

خدام األسئلة بأنواعها أن مؤشرات استقالليتها أن المحاجة تتضمن بجانب المهارات االستداللية است
والعبارات المثيرة  والتاريخية، والتعجبية فضال عن االستشهادات الدينية، واالستنكارية، االستفهامية،

   .)٢٠٠٠فرج،( الفرد في المحاجةانفعالية لتحقق أهداف
  

التي والتفكير االستداللي له دورة الفعال في متابعة منطقية الحجج االستقرائية واالستنباطية     
،لذا يمكن للتفكير االستداللي أن يتطور نتيجة إلى أشكال ) محاجة(تصدر من الطرفين في الموقف 

أو  ،أو االقتصادية ،أو االجتماعية ،ا يتعلق األمر بالقضايا السياسيةمن المحاجة وخصوصا عندم
 جديدة إلقناع المناظرات العلمية حيث يسعى الفرد إلى متابعة منطقية الحجج المضادة وإنتاج حجج

  ).Lawson & Berler,1984 (الطرف اآلخر بموقفة
      

  :اس التفكير االستدالليطرق قي:رابعاً 
تعتبر حركة القياس النفسي تطوراً هاماً في تقدم العلوم اإلنسانية ذلك إنها محاولة علمية لها 

صالح (شاطاتهم المختلفة أصولها المنهجية والنظرية التي تساعدنا على تفهم سلوك األفراد ومظاهر ن
 هذه ويجيب مفهوم القياس النفسي عن سؤال مفاده كم هو المقدار أو الكمية الموجودة من ،)١٩٧٨،

؟ بمعنى أن القياس النفسي يعطي تقديرا كميا نسبياً للنشاط المعرفي الخاصية أو الصفة لدى الفرد
  . للفرد في الخاصية المراد قياسها

كل  "نادي بها العالم  ثورندايك- القياس النفسي بصفة عامة يقوم على مسلمة والجدير بالذكر بان    
وبناء على هذه المسلمة  ،)٢٠٠٠السيد،("يوجد بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه ،ما يوجد
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 يمكننا القول بأنه مادام التفكير االستداللي موجود يمكننا قياسه والتعرف على القدر الذي يملكه الفرد،
وبذلك نستطيع تحديد موقعة بمقارنة بأقرانه فإذا كان ما لديه من القدرة االستداللية منخفضاً سعينا إلى 

ومن ابرز طرق .تنميته وتدريبه ،وإذا كان قدرا مرتفعاً سعينا إلى الحفاظ عليه وتوجيه لالستفادة منة
  :قياس التفكير االستداللي

  :  المالحظة السلوكية. ١
وب في القياس ينطوي على المراقبة المقصودة لظاهرة معينة ورصد الكيفية التي المالحظة أسل   

تحدث بها في الواقع وتسجيلها كما هي بمعزل عن التحيزات الذاتية واألحكام التقديرية للقائم 
 أن يضع "تمنهج دراسة القدرا"في كتابة  ،وقد حاول العالم الروسي بالتونف) المالحظ(بالمالحظة 

أن يحدد القائم بالمالحظة هدفه وغايته من المالحظة ك المالحظة اكثر موضوعية ودقة جعلمعايير ل
التعليمي ،المهني (أن تشمل المالحظة جوانب متعددة من نشاط الفرد الذي نالحظه و.منذ البداية
) المالحظ(فكلما اتسع مجال المالحظة كلما ساعد ذلك على فهم شخصية المبحوث..)؛االجتماعي

يستفيد الباحث عند المالحظة من المعلومات التي تأتى من مصادر متنوعة  و.ر قدراتهوتقدي
ن الشخص وأال يهمل مصدرا يمكن استخدامه في الحصول على المعلومات ع) …مدرسين،زمالءه(

  .)١٩٩٦الشيخ،(المالحظ 
  

اتهم العادية كمالحظ ويمكن أن نقوم بالمالحظة المنظمة للنشاط الفعلي لألفراد أثناء ممارستهم لحي    
السلوك االستداللي أثناء المقابلة التي يقوم بها الباحث ويجيب المبحوث عن أسئلة تعبر عن مواقف 

 االستدالل للوصول إلى حلول لتلك هوتتطلب من)…قصص بوليسية،الغاز،العاب حسابية(معينة 
تعون بمهارات استداللية المواقف وقد تحتاج هذه الطريقة عندما يتطلب األمر اختيار أشخاص يتم

  ).…قادة ضابط الشرطة، محققين، قضاة،(مرتفعة ليعموا في مجاالت هامة مثل
  
   :التقرير الذاتي.٢
وهي طريقة )١٩٨٠ابوحطب وصادق،(تي أن يعطي المبحوث فكرة عن نفسهيقصد بالتقرير الذا   

 من المبحوث نفسه ،وليس لتقييم مستوى مهارات الفرد االستداللية من خالل الحصول على معلومات
افضل بطبيعية الحال من الفرد في التعبير عن مهاراته االستداللية كأن يقدم للمبحوثين بطاقات 
ليقيموا بطريقة ذاتية أنفسهم في المهارات االستداللية وهذا التقرير يساعد المبحوثين أنفسهم في 

ولكن قبل  ،)٢٠٠١عصر،(لك المهارات معرفة لما يجب أن يكونوا علية من مهارة وما ينقصهم في ت
ويتوقف  ،ومهاراتهقيام المبحوث بمالحظة ذاته يجب أن يعرف بوضوح مفهوم التفكير االستداللي 

  .ومراقبتها أثناء التفاعل االجتماعي مع اآلخرين  أيضا على قدرته على الوعي االستبصار بذاته،
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من بعض الطالب أن يالحظوا أنفسهم من وقد استعان قودمان وقودمان بهذه الطريقة حيث طلب 

وقام الباحثان بتحليل مضمون ما كتبه الطالب عن أنفسهم  ،ث قدرتهم على التفكير االستدالليحي
  .(Goodman & Goodman,1991)قدم لهم مؤشرات أولية عن مستواهموجدا أن ذلك 

  
 صادقة  كتابة استجابات غير ومن اوجه النقد لهذه الطريقة في القياس أن المبحوث قد يلجأ إلى   

  .عن مستوى مهاراته
  
  :ن بالفردتقديرات المحيطي.٣

نظرا لبعض اوجه النقد التي توجه إلى أسلوب التقرير الذاتي و الصعوبات التي تواجه الباحثين      
في أثناء مالحظتهم لسلوك الفعلي للفرد في المواقف المختلفة،فقد تبنى الباحثون أسلوبا إضافيا يتمثل 

لذي يسكنه ،أو زمالئه في الحصول على تقديرات المحيطين بالفرد سواء كانوا أقرانه في الحي ا
أو رؤساءه في العمل أو ولديه وإخوانه يمكن أن يزودنا بصورة  أو معلميه، ،أو العمل ،المدرسة

 توجيهها وحينما توجه إليهم األسئلة المفترض ، مستواه في المهارات االستدالليةواضحة نسبيا عن
للفرد ليجيبوا عنها بدالً منه، بما انهم يالحظوا الفرد بصورة متكررة فقد يقدموا وصفا يتسم بالدقة 

   .)٢٠٠١عصر،(
  

وأن تقديرات المحيطين بالفرد تصبح اكثر دقة وخصوبة كلما زاد معدل تفاعلهم مع الفرد       
  . ه بها وفقا لطول الفترة الزمنيةوتنوعت المجاالت السلوكية التي يتفاعلون معه أو يشاهدون

  
   :االختبارات النفسية.٤

االختبار النفسي عبارة عن مجموعة من الظروف المقننة أو المضبوطة تقدم بتصميم معين       
ديات تتطلب للحصول على عينة من السلوك في ظروف أو متطلبات بيئية معينة أو في مواجهة تح

أو التحديات شكل األسئلة اللفظية   تأخذ هذه الظروفوغالبا ما ،أقصى الجهد أو الطاقة
  ) ١٩٨٠فرج،(
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  : محددات السلوك االستداللي:خامساً 
  التـي تمـارس دوراً       Determinantsيحاول الباحث أن يقترب بشكل مكثف من المحـددات               

ذلـك أن   تداللي،وتسهم بقدر معين في تشكيل السلوك االس مؤثراً في تحديد طبيعة السلوك االستداللي،  
وليس هو نتاج أحدهما منفردة مما يـدعم         هذا السلوك يعد محصلة للتفاعل بين هذه العوامل مجتمعة،        

 وجهة النظر التكاملية بان التفكير االستداللي قدرة مشروطة تتأثر بالعديـد مـن العوامـل النفـسية،                
وقد تركزت جهود    رها وتنميتها، واالجتماعية بما ترك لنا فرصة كبيرة في تحديد مسا         والديموجرافية،

بـالفرد ،ومتغيـرات متـصلة بالـسياق        متغيرات متصلة   الباحثين لدراسة المحددات على فئتين هما       
  .يوضح ذلك )١(التفاعلي ،والشكل التالي رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ستدالليالتي تسهم في تشكيل السلوك اال)المحددات(خريطة مبدئية للمتغيرات ) ١(شكل رقم 
    
 مما سوف نعرض في الصفحات التالية بصورة اكثر تفصيال لكل فئة وما تتضمنه من متغيرات و   

  :وذلك على النحو التالي ،سبق
  
  

  الستداليلحمددات السلوك ا

  ك االستداليلالسلو

  

  أ
  متغريات متصلة بالفرد

  القدرة العقلية العامة  ١
  الخبرة السابقة للفرد   ٢
  الكفاءة الذاتية المدركة   ٣
  مستوى الدافعية   ٤
  العمر   ٥

  

  
  متغريات متصلة بالسياق التفاعلي   ب

  التنشئة األسرية   ١

٢  
  الثقافة السائدة 

٣  
  طبيعة الموقف االستداللي 
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  :متغيرات متصلة بالفرد . ١
تتضمن هذه الفئة عدد من المتغيرات سواء معرفية أو مزاجية أو ديمغرجرافية والتي تسهم في تحديد                 

  :لي ومن ابرز هذه المتغيرات مايليستدالطبيعة السلوك اال
     General Intellectual abilityالقدرة العقلية العامة    .أ 

 القدرة العقلية العامة تعبر عن الذكاء العام أي أن هذه القدرة تتدخل في كافـة األنـشطة العقليـة               
درة العقلية العامة للفرد تؤثر     وفقا لذلك المنظور فان الق     والذهنية والفكرية والمعرفية بدرجات مختلفة،    

رة الفـرد علـى التفكيـر    وضمناً لها دور الشك مؤثر فـي قـد   في قدرته على التفكير بصفة عامة،  
فإذا تعرضنا بصورة موجزة لبعض نتائج الدراسات العاملية للرعيل األول مـن علمـاء               ،االستداللي

 وضـعها  ارية في قوانينه االبتك رمانالنفس التي إجريت في مجال النشاط العقلي المعرفي نجد أن سب         
لتفسير العامل العام الذي يمثل على حد قولة القدرة المشتركة ألي نشاط عقلي معرفـي كانـت فـي                   

العامل العام بأنه القدرة علـى       سبرمان لذا يعرف  جوهرها تعبر عن القدرة االستقرائية واالستنباطية،     
ــة ال    ــر بأن ــي آخ ــات بمعن ــات والمتعلق ــتنباطية  إدراك العالق ــتقرائية واالس ــدرة االس   ق

  ).١٩٩٦؛ابوحطب،Klauer,1996؛Sternberg,1977؛٢٠٠٠السيد،(
  

إلى تحديد العالقة بين القدرة التفكيـر       ) م١٩٤١-١٩٣٨( وتوصل تيرستون  في أبحاثه بين عامي         
 ألـف    على )P.M.A (االستداللي والذكاء تحديداً كمياً دقيقاً عند تطبيق اختبار القدرات العقلية األولية          

.                                        يوضح ذلك) ٢( سنة والجدول رقم) ١٨-١٠(مبحوث تتراوح أعمارهم مابين
  )١(جدول رقم

  .ارتباط الذكاء بالقدرات العقلية األولية
  القدرات العقلية األولية

  اللفظية  العددية
  اللغوية

  االستداللية  التذكرية  المكانية
  
  الذكاء

٨٤٣  ,٤٧٤  ,٣٣٩  ,٦٧٦  ,٦٨٦  ,٦٠٣,  

   
 )١٩٩٦أبوحطب، (. ./٨٤وبذلك يصل تشبع  القدرة على التفكير االستداللي بالذكاء إلى درجة      

وفي دراسة أخرى تضمنت عينات من طالب الصف الثالث متوسط وطالب المرحلة الثانوية وجد .
لذا تحتل القدرة على  ،(Stuessy,1988) ,٤٩ لغأن معامل االرتباط بين التفكير االستداللي والذكاء ب

 وهذا يؤكد أن طاقة مرتفعي الذكاء ذات ،ية بعد الذكاء في التنظيم العقليالتفكير االستداللي مرتبة عال
  ).١٩٧١منصور،(مجال خصب في التفكير االستداللي
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م،ومن هذا المنطلق ونخلص مما سبق أن القدرة على التفكير االستداللي مؤشر جيد للذكاء العا     
اختار بعض الباحثين اختبارات التفكير االستداللي كأداة لقياس الذكاء العام وفي ذلك يؤكد سبيرمان 
بان العمليات التي تتضمنها اختبارات الذكاء بشكل عام هي في جوهرها عمليات استداللية، بل تعتبر 

  .)١٩٩٦ابوحطب،(مالذكاء العااختبارات التفكير االستداللي من أفضل مقاييس 
    

وباالعتماد على هذه الدراسات المتعددة التي تتيح لنا القول بان قدر مناسب من الذكاء يمثل      
شرطاً ضرورياً ليحقق الفرد مستوي مرتفع من القدرة على التفكير االستداللي ولكنة شرط غير كاف 

  .لوحدة
  
  :الخبرة السابقة للفرد  .ب 

وعة من المهارات والمعارف التي اكتسبها الفرد أثناء مروره بعدد من الخبرة السابقة هي مجم      
المواقف في مجاالت مختلفة ،وعندما تزداد خبرات الفرد يستطيع أن يعممها على المواقف الالحقة 

وبهذا فان مستوى خبرة الفرد  ،Generalizationوفقا لذلك تنمو لدى الفرد القدرة على التعميم 
لى زيادة قدرته على التفكير االستداللي نتيجة إلى نمو قدرته على التعميم من السابقة قد يؤدي إ

  .(Frandsen,1967)المواقف سابقة في حل مواقف جديدة تواجهه 
  

       ويرى المليجي أن خبراتنا بالعالقات المتكررة في العالم المحيط بنا تنشئ أساسا لتقويم 
لي وبدون هذه الخبرات السابقة يصبح األمر صعباً إال أن العالقات التي نمارسها للتفكير االستدال

 Templinويشير تامبان ،)١٩٧٢المليجي،( لنمو القدرة التفكير االستدالليالخبرة وحدها ليست كافية
إلى أن مستوى خبرات الفرد السابقة تعتبر من العوامل التي تؤثر في إيجاد فروق فردية بين األفراد 

وبذلك يستمد التفكير االستداللي بعض من قوته  ،)١٩٧١منصور،(ر االستدالليي القدرة على التفكيف
 بان خبرة Levine & Linnاليفين ولن  من الخبرة السابقة للفرد ،ويذكرفي الوصول إلى الحل 

 التناقض في هذا  لها دور مؤثر في حل،الفرد بالمتغيرات التي تتداخل مع الموقف االستداللي
، أي أن األفراد يعمدون إلى خبرتهم ومعرفتهم السابقة بالمواقف وخصوصا )١٩٨٥،الياسمين(الموقف

ووجد جلمان  ،(Johnson-Larid,1999)الستنباط للوصول إلى نتيجة معينةعندما يتطلب األمر ا
أن المعرفة السابقة لها تأثير في نمو القدرة على التفكير االستداللي في مواقف معينة  نوريسنا

جاوزها بفضل الرجوع إلى مخزون المعرفة السابقة التي تؤثر في مواجهة للمواقف يستطيع الفرد ت
 & Rifkin)المشكلة وبالتالي استقراء العناصر المتشابهة للموقف السابق واستنتاج الحل المناسب

Geargakaes,1996) ،يفسر رابز ذلك بان الفرد يقوم بإعادة تنظيم خبراته السابقة لمزجها مع و
حالي بحيث يتمكن الفرد من استخالص استجابات ذات معنى بالنسبة للموقف الذي يوجد الموقف ال
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فيه ،وبذلك تعتبر مقدمة وأساساً منطقياً لمساعدته على التقدم خطوة إلى األمام من خالل خبراته 
  .(Rips,1990)السابقة التي تعمل كمجموعة فعالة في الحث على استنتاجات جديدة 

          
ك تكمن أهمية الخبرة كأحد محددات السلوك االستداللي في أن الفرد ذو القدرة االستداللية وبذل    

  . التي تواجههالمرتفعة سيعمد إلى خبراته السابقة لتكون مصدر قوي يركز علية لحل المشكالت
  
  :Efficacy-Selfالكفاءة الذاتية المدركة   .ج 

 تقدير الفرد لحجم إمكاناته وقدرته على أداء سلوك بانها اباندورالكفاءة الذاتية كما يعرفها        
أي ما يستطيع الفرد فعلة ،وتمثيل أهمية الكفاءة الذاتية في جعل الفرد اكثر . معين بصورة ناجحة

استعدادا لقبول التحديات واإلقبال على أداء المهام الصعبة كالقضايا التي تتطلب االستدالل بصورة 
وتحوي الكفاءة الذاتية المدركة على توقعات ذاتية  ،)٢٠٠١فرج،(ذاته أفضل مما يزيد من احترامه ل

حول قدرة الفرد في التغلب على المهمات مختلفة بنجاح ،واألفراد ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة 
يعتبروا أكثر فعالية في مواجهة الظروف الطارئة،والقدرة على حل مشكالتهم،والمشاركة في األنشطة 

كثر انفتاحا على خبرات اآلخرين،وحري بالذكر أن الكفاءة الذاتية ترتبط بعدد من االجتماعية،وا
  .(MacCarty,1986)سمات الشخصية البارزة مثل مفهوم الذات،توكيد الذات ،ووجهة الضبط 

     
بان األفراد الذين تتاح لهم الفرصة   Katkovsky & Crandallويذكركاتكوفسكي و كراندال       

ستنتاجاتهم ووجهة نظرهم للتفكير بحرية يكونون مفهوماً إيجابياً عن ذواتهم للدفاع عن ا
Stuessy,1988)( ، وبما أن هناك ارتباط بين فكرة الفرد عن نفسه)وكفاءته الذاتية،)مفهوم الذات 

فقد أوضحت دراسة مقصود و ريهان لمعرفة العالقة بين مفهوم الذات واالستدالل لدى طالب 
بان الطالب الذين يكونون مفهوم سلبياً عن ذواتهم يؤدون سلوكا استدالالً  ة في يتسواناالمرحلة الثانوي

  . (Maqsud & Rouhani,1990)منخفضاً
  
  :  Level  of Motivation الدافعيهىمستو  .د 

 .   الدافعيه هي تكوين فرضي نستدل منة على سلوك الفرد كمؤشر لمقدار ما يقوم به من أداء
 عادة يبدأ بمشكلة أو عائق يبدو في شكل دوافع تحرك وتوجه السلوك االستداللي التفكير االستداللي

 غرضيه  تنشئ نتيجة للفرد نحو ما يقوم به من مهام وبذلك يمكن أن يعتبر التفكير االستداللي عملية
  .)١٩٧١منصور،(لوجود الدافع
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 االستداللي والدافع المعرفي إلى       وتشير نتائج عدد من الدراسات التي تناولت العالقة بين التفكير
وصياغة الفروض لحل  وإتقان المعلومات، والمعرفة، ،لرغبة في الفهمأن األفراد الذين يتسمون في ا

ل من ذوي الدافع يندمجون في أنشطة التفكير االستداللي أفض )الدافع المعرفي المرتفع(المشكالت
عسر وآخرون إلى أن هناك عالقة بين وقد توصلت صفاء األ ،)١٩٩١حنيش،(المعرفي المنخفض

التفكير االستداللي والدافع لإلنجاز لدى عدد من الطالبات المرحلة الجامعية،وجدت أن الطالبات ذوات 
الدافع لإلنجاز المرتفع تكون لديهم القدرة إلى االستدالل مرتفعة في مواقف التحصيل الدراسي 

   .)١٩٨٤األعسر وآخرون ،(
  

له من دافع يحركه فالدافع أذن هو العامل األساسي  مسبقاً أن أي سلوك البد   ومن المسلم به 
بيد أن  ، شرط الستثارة السلوك االستدالليالمسيطر على سلوك الفرد لذا تعتبر الدافعية بوجه عام

  .الدافع لإلنجاز من أقوي الدوافع استثارة للتفكير االستداللي بصفة عامة
  
  :العمر  .ه 
ير االستداللي ال تتشكل فجأة بل تنمو بالتدريج مع العمر والخبرة فاألطفال حتى القدرة على التفك   

سن ما قبل الدخول إلى المدرسة يمكنهم حل المشكالت وكلما اقتربوا من مرحلة المراهقة زادت 
سرعتهم وقلت أخطاءهم في إكتشاف الحلول ويزداد تنظيم المعلومات والتحليل،واقتراح 

مراهقين في وان هذه الفروق بين األطفال وال ،لقدرة على التعميم الصحيحوا الفروض،وتقويمها،
 ومن وجهة نظر المنحى االرتقائي المعرفي ،)١٩٨٠جيتس واخرون ،(الدرجة وليس في النوع

في داستهما المتعدد للمراحل االرتقاء العقلي  Piaget & Inhelder توصل بياجبة و انهليدرا 
سنة يغلب على تفكير المراهق  )١٥-١١(ليات الشكلية المجردة مابين العمالمعرفي إلى أن مرحلة

فهو في تحليله للمشكالت ال يقوم على حقائق مدركة حسية وإنما على الفرضي االستدالل االستنباطي 
قضايا افتراضية بحيث يتسم بحل المشكالت المنطقية بشكل واسع،واستخدام الرموز للتعبير عن 

والقدرة على اقترح  وإدراك العالقات، تابعة التسلسل المنطقي لألفكار،القدرة على مو ،أفكاره
 تغير الكيفي في األبنية المعرفيةوبذلك يمكن القول بان ال ،روض واالستدالل منها على النتائجالف

 وبذلك يظهر Samll,1991,.Kral,1997)؛١٩٩٦الشيخ،(لى ذروتها في مرحلة المرهقةإل تص
رة واضحة إبان مرحلة مراهقة حيث أن نمو عملية التفكير يبدأ من المرحلة التفكير االستداللي بصو

الحسية البسيطة التي تعتمد على التكوينات الفسيولوجية وتنتهي بالعمليات المجردة في مرحلة 
   .المراهقة وفقا لما أشار إلية بياجية وبهذا يعتمد التفكير االستداللي على الصور المجردة
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سنة لم يميزوا المغالطات )١٠-٨(شف برويك بان األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين   وقد اكت  
في عبارات يحكم عليها بأنها صادقة أو غير صادقة منطقيا في سياق موضوع القصة بعد قراءتها 

سنة في تميز تلك العبارات )١٨-١٢(هم الذين تتراوح أعمارهم مابينفي حين نجح أقران
(Broek,1989)حاول التعرف على ارتقاء المهارات االستداللية لدي عينة من   دراسة بادي وفي

حل :طالبا في عدد من المهام وهي)٦٠(فوف المرحلة الثانوية وكان عددهمطالب الص
المشكالت،واتخاذ القرار،واختبار الفروض،وإدراك اوجه التشابه واالختالف، وخلصت الدراسة إلى 

حيث كان طالب المرحلة الصف الثالث اكثر اتقانا ومهارة من الطالب أن التقدم في العمر دور مؤثر 
وفي دراسة استراهان  بينت عدم وجود فروق بين طالب  ،(Bady,1977)اآلخرين في تلك المهام

 بمعني أن المهارات (Strahan,1988)في الصفوف المرحلة المتوسطة في قدراتهم االستداللية
   .لمرحلة العمرية االستداللية ال تتمايز في تلك ا

    
    وأكد تيرستون بان المهارات االستداللية ال تظهر بوضوح في األعمار الصغيرة حيث وضع 
سبعة منحنيات لنمو كل قدرة من القدرات العقلية األولية على أساس العمر الذي يصل فيه الطفل 

ل إلى أعمار تقريبية من المعدل النضج الوظيفي في تلك القدرات فتوص)%٨٠(المتوسط ما يعادل 
،والقدرة االستداللية يصل الفرد فيها إلى النضج الوظيفي عند بلوغه الرابعة 

،وحري بالذكر أن العمر الذي تشهد فيه هذه المهارات استقرار وثبات نسيباً يكون )١٩٩٠السيد،(عشر
  ).ب-١٩٨٦عكاشة ، (مابين الخامسة عشر والعشرين سنة

  
  : التفاعليالمتغيرات المتصلة بالسياق .٢

تتضمن هذه الفئة عدد من المتغيرات سواء اجتماعية أو ثقافية أو موقفيه ،والتي تـسهم فـي تحديـد          
  :طبيعة السلوك االستداللي ومن ابرز هذه المتغيرات مايلي 

  :التنشئة األسرية  .أ 
وخبراتهم  األسرة هي البيئة االجتماعية األولى التي ترعى األبناء ويمارسون فيها أولى عالقاتهم   

اإلنسانية وهي المسئولة األولى عن إكسابهم المعايير واألنماط السلوكية المختلفة،ومن خاللها يتعلم 
وممارسة االستقالل  والمدركات الخاصة بالحياة، وتكوين المفاهيم، الفرد التفاعل االجتماعي،

تصرفات األبناء وهي بذلك اإلطار العام الذي يحدد  واكتساب االتجاهات السليمة، الشخصي،
  ).     ١٩٩١يوسف،(وسلوكهم 
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وأن إسهام التنشئة األسرية ال يمثل فقط إكساب األبناء قيماً،واتجاهات،واستجابات انفعالية معينة    
وإنما أيضا يكسبون من خالل تفاعلهم مع والديهم إستراتيجيات وأساليب تمكنهم من حل مشكالتهم 

ومع األيمان بأهمية دور األسرة المؤثر  ،(Radin,1976)المختلفة ،كما يرتقي لديهم مهارات التفكير 
في تنشئة أبناءها إال انه ليس بالضرورة أن تقوم بدور إيجابي دائما ،فيمكن يأخذ هذا التأثير مسارا 
سالباً يتمثل في الظروف التي تعوق التنشئة مما يترتب عليها من مشاعر سلبية تؤدي إلى سلوكيات 

 مارجوربيانك وفي هذا الصدد اجري بيط القدرات العقلية واالستعدادات الشخصية،غير مالئمة تث
 ،والعددية واللفظية، ،االستدالليةالقدرة (دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين بعض القدرات العقلية 

 من على عينة)مهنة الوالدين ،عدد أفراد اآلسرة ،مستوي تعلم الوالدين(والضغوط األسرية) والمكانية 
طفل في الحادية عشر من العمر وأشارت النتائج إلى أن هناك عالقة بين القدرات )٥٠٠(

العقلية،والضغوط األسرية،ووجد أن تأثير هذه المتغيرات كان أكثر على كل من القدرات االستداللية 
  .Marjoribanks,1972)(والمكانية من القدرات األخرى

  
لدراسات إلى أن المعاملة الوالدية التي تتـسم بالتـسامح لألبنـاء             وقد أشارت نتائج العديد من ا     

وتوفر األمان   للقيام بأي نوع من أنواع السلوك االستكشافي وإعطاءهم الفرصة اتخاذ القرار بأنفسهم،           
والتشجيع على المبادأه وتقبل الوالدين لهم،وعدم إتباع أسلوب التخويف والحمايـة الزائـدة فـي              لهم،

من أبرز الخصائص األسرية المرتبطة بنمو مهارات التفكير االستداللي، وقـد أظهـرت             التنشئة يعد   
 إلى أن األبناء الذين يجدون التشجيع من آبـائهم  Janes & Heaselbrochدراسة جينز وهيسلزوك 

مـن أقـرانهم    على أتحاذ قراراتهم بأنفسهم ،وتحقيق اكتفائهم الذاتي تكون قدرتهم االستداللية أعلـى             
  .)١٩٩١يوسف ،(يناآلخر

  
إلى المطالبة بضرورة مشاركة األباء مع أبنـائهم              وألهمية السياق األسرى دعا قودمان وقودمان     

المشاركين في برامج تنمية التفكير االستداللي الن األحداث في المنزل تعتبر جزء هاما من العمليـة                
   .(Goodman &Goodman,1991)طويرية ألنشطة البرنامج التدريبيالت
  

     مما سبق فإن التنشئة األسرية التي يتلقاها األبناء داخل األسرة يمكن أن تسهم إيجابيا في إثـارة                 
ويتوقف ذلك بطبيعة الحال     وتنمية مهارات التفكير االستداللي أو سلبياً في إعاقة وتقيد هذه المهارات،          

والـصراع   التـرابط، (على نوع األساليب المستخدمة في التنـشئة وخـصائص الـسياق األسـرى         
واألنـشطة   والثقافيـة،  واألنشطة الفكريـة،   واالهتمام باإلنجاز والتحصيل الدراسي،    ،واالستقاللية،

  . المحيطة باألبناء بوجه عام) اضيةوالري ،الترويحية
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  :الثقافة السائدة  .ب 
والقيم  ،التالمعام ،والتفكير ،عمار األنماط المختلفة من السلوك       تشمل الثقافة كما يعرفها 

والتي  ،ليها الجماعة في حياتهاوالمعنوية التي اصطلحت ع واالجتماعية، ،،واالتجاهات المادية
تناقلتها األجيال المتعاقبة عن طريق االتصال والتفاعل االجتماعي ال عن طريق الوراثة البيولوجية 

  ).١٩٩٨فرج،(
  

أطراف سلوك االستداللي من خالل       ومن المفترض أن تمارس الثقافة دورها في تشكيل ال
 إلى أن Marqulis & Valavides وبذلك يشير مركليز و فيليديز، ....متعددة كاألسرة ،والمدرسة

ومدى اتصال أفرادها بثقافات أخرى  ،على ممارسة المهارات االستدالليةمدى ثراء الثقافة وتشجيعها 
 Loganلوجكن و وهيران ويعزوا كل من  ،)٢٠٠٠فرج،(لديهممختلفة يسهم في صقل تلك المهارات 

& O’heran ذلك إلى أن التفكير االستداللي مرتبط بأسلوب الحياة فكلما زاد تعقيد تجربة الفرد 
وفي دراسة عبر ثقافية  ،(Lawson & Berler,1984)خالل مسيره حياته زدات فعاليته االستداللية 

سنة في كل من )١٦-١٤(سنة والمراهقين )١٤-١٠(مقارنة بين عينة من األطفال  تتراوح أعمارهم 
إنجلترا وروسيا في المتغيرات الثقافية والتعليمية وبينت الدراسة أن هناك فروقاً في القدرة على 

مساعداً لنمو التفكير التفكير االستداللي وان البيئة الثقافية والتعليمية التي تتميز بالثراء والتنوع عامالً 
 & Lawson)أما دراسة لوسون وبلير  ،(Morris & Sloutsky,1995)االستداللي

Berler,1984) لمعرفة تأثير التنوع الثقافي على نمو القدرة االستداللية لدى عينة من الطلبة البيض 
في ثالث مناطق ثقافية في أمريكا حيث أن المجموعة األولى ) ١٨-١٠(تترواح أعمارهم مابين 

والمجموعة الثانية من  ،Arizonaب شرق اريزونا تعيش في منطقة زراعية معزولة في جنو
         و المجموعة الثالثة في منطقية خليج فرانسيسكو  ،Phoenixضواحي ريفية بقرب من مدينة فويبكس

Franciscoفقد توصلت إلى أن داء المجموعة الثالثة على اختبار  ، المرتفعتتميز بتنوعها الثقافي
ة القدرة على موعات األخرى ،مما يؤكد دور التنوع الثقافي في زياداالستدالل الشكلي أفضل من المج

  .التفكير االستداللي
  

 الباحث بان السياق الثقافي للمجمع يؤثر بشكل مباشر على أنماط التفكير المختلفة إال أن ى      وير
ية تفاعلية مرتبطة تأثيره على التفكير االستداللي قد يكون أكبر على اعتبار أن التفكير االستداللي عمل

 والسياسية، بأسلوب الحياة وتدخل في سير حياتنا اليومية سواء في تفسيرنا ألحداث االجتماعية،
  .والمناظرات العلمية  واالقتصادية،
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  :طبيعة الموقف االستداللي  .ج 
لية من اجل التوصل إلى حل الموقف االستداللي هو الذي يتطلب تفعيل قدرة الفرد االستدال    

وفي الغالب فان المواقف الخاصة التي تحتاج في حلها إلى نشاط عقلي استداللي من العوامل  ،يمنطق
المؤثرة في تشكل السلوك االستداللي، حيث أن نقص المعلومات المرتبطة بالموقف أو عدم تنظيمها 

ل المشكلة وبالتالي تعتبر نقطة البداية للح ،ائق دون الوصول إلى الحل المناسبوعدم ترابطها تقف ع
 ،)١٩٩٨؛الزيات،١٩٧١منصور،(عن المشكلة المراد حلها االستداللية هي مقدار المعلومات المتوفرة

وامل كذلك أن عدم وجود عالقة بين المقدمات أو المعلومات المتوفرة عن الموقف االستداللي من الع
داللي يتطلب استخدام ابوحطب بان التفكير االست ويرى ،)١٩٩٥راجح،(المعوقة للتفكير االستداللي

مقدار كبير من المعلومات المتنوعة كما وكيفا حول طبيعة المواقف أو المشكلة بهدف الوصول إلى 
   .)١٩٩٦أبوحطب،(حلول تقاربية 

  
 وبذلك تعتبر المقدمات هي اللبنية األساسية التي يبني عليها التفكير االستداللي لهذا يتوقف الحل     

لمقدمات وصحتها،حيث أن الوصول إلى استدالل خاطئ يرجع في الغالب على وفرة المعلومات وا
لذا يمارس التفكير  ،(Runkle,1981)ل طبيعة الموقف االستداللي خاطئةإلى معلومات ومقدمات حو

االستداللي دوراً أساسياً في فهم لغة الحوار بين األفراد ويعود ذلك إلى أن لغة الحوار تشتمل على 
ي تبدو مترابطة مع بعضها  البعض وتقود اآلخرين إلى استنتاج بشأنها أو تكوين بعض المقدمات الت

في لغة  لفعل هذا على مدى وضوح المقدماترأي تجاهها أو اتخاذ موقف بشأنها،وتترتب رد ا
  ).  ١٩٩٩؛جروان،١٩٩١شعيب،(ح والترابط كان االستدالل مشوشاًالحوار فإذا لم تتصف بالوضو

     
آخرون أن األفراد يستخدمون استراتيجيات مختلفة لحل المشاكل االستداللية فقد ربيرتس وويذك   

وجد بان األفراد ذوي القدرة المكانية المرتفعة يتجهون الستخدام استراتيجيات التمثيل المكاني ، بينما 
ك التمثيل اللفظي لحل تلاألفراد الذي ذوي القدرة المكانية المنخفضة يتجهون إلى إستراتيجيات 

  .(Roberts et al,1997)المشكالت
   

 نخلص مما سبق إلى أن المشكلة االستداللية تتوقف على المعلومات المتاحة عن الموقف أو    
وصحتها، بذلك يمكن الوصول إلى  وارتباطها بالموقف، ،ة التي تتطلب الحل من حيث توفرهاالمشكل

ليلة،أو غير صحيحة مما يؤدي إلى استنتاجات والعكس عندما تكون المعلومات ق استنتاج يتسم بالدقة،
  .خاطئة
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  :رات التفكير االستدالليتنمية مها: سادساً
للجهود تنمية مهارات التفكير االستداللي لم تكن محض الصدفة بل هي نتيجة لتراكم المعرفي     

ة في السلوك وي المؤثرومعرفة الق وتحديد مهاراته الفرعية، ،باحثين لقياس التفكير االستدالليال
وسوف يعرض  ، في مجال دراسة التفكير بوجه عاموارتباطها أيضا بالجهود التي بذلت ،االستداللي

واألساليب النوعية  فلسفة تنمية مهارات التفكير االستداللي،الباحث في هذا الجزء لثالثة عناصر هي 
 لكل عنصر من هذه العناصر نعرض فيما يليس.والبرامج السابقة لتنمية مهارات التفكير االستداللي
   :الثالثة السابقة بشي من التفضيل على النحو التالي

  

  :فلسفة تنمية مهارات التفكير االستداللي. ١
  :  تتضمن الفلسفة العامة لتنمية مهارات التفكير االستداللي عدد من الفئات هي 

  .مسلمات تنمية مهارات التفكير االستداللي ) أ(              
  .إستراتيجيات تنمية مهارات التفكير االستداللي) ب       (    

  .أهداف تنمية مهارات التفكير االستداللي) ج           (
  .الضوابط الحاكمة داخل جلسات البرنامج) د           (

  :      نقدم فيما يلي بعض النقاط اإليضاحية لكل فئة من الفئات األربع
  :فكير االستدالليتنمية مهارات التمسلمات ) أ(

ة ،ووضع تشكل المسلمات نقاط ارتكاز تنطلق منها جهود الباحثين بصدد التخطيط للبرامج التدريبي   
  :ومن أبرز هذه المسلمات ما يلي ،اإلستراتيجيات التدريبية

 يقوم على إدراك العالقات القائمة بين عناصر الموقـف          Relationalالتفكير االستداللي عالقي   -
الى أهمية هذا الجانب     وترجع ،لنتائجإلصدار حكم أو نتيجة متسقة منطقياً،ولربط األسباب با       المختلفة  

  ). ١٩٨٦النمر، ؛١٩٩٣بالبل،( إدراكنا للعالقاتإطارأننا نجهل كل شئ يخرج عن 
والعمـل   ،اعل اإليجابي مع األحداث اليوميـة     التفكير االستداللي إيجابي بطبيعته يقود الفرد للتف       -

وتقـديره اإليجـابي     ،مما يسهم في زيادة ثقته بنفـسه       ؛ستخالص استنتاجات تتسم بالدقة    ال المتواصل
  .لذاته
تعمـل مـع بعـضها    -القدرات االسـتداللية - التفكير االستداللي عقالني يقوم على نماذج عقلية  -

  .(Arthur,1994) نتائج تتسم بالواقعية والمنطقيةالبعض في الوصول إلى
شأنه في ذلك شان مهارات التفكير األخرى ،وافتراض         للتدريب والتنمية الستداللي قابل   التفكير ا  -

هذه المسلمة ينطلق من المحاوالت المتعددة للباحثين لتنمية المهارات االستداللية من خـالل البـرامج               
  ).  الثالث األول،(التدريبية المتنوعة انظرالفصلين 



  ٣١  

رات ن التدرب على  عـدد مـن المهـا   أي أ التدريب على التفكير االستداللي يتم بشكل عرضي  -
التكامـل عنـد   و ومتداخلة مع بعضها البعض بشكل يـضمن التلقائيـة،   ،االستداللية النوعية مترابطة 

  ).١٩٩٨فخرو،(ممارسة هذه المهارات
أن الغاية مما يدور فـي عمليـة        ، بحيث   داللي تنتقل للواقع اليومي للفرد    آثار تنمية التفكير االست    -

بشكل عام هو تخطي حدود قاعة التدريب لتطبق في الواقع اليومي ،ولو لم يحـدث               التدريب والتنمية   
ون لمـده قـصيرة أو    ولكن هذا االنتقال في واقعه نسبي فقد يك        ،تقال لما كان للتدريب قيمة وجدوى     ان

  ).١٩٩٨فرج،(بقاء اثر التدريبأي طويلة 
توليـد للحجـج    راد ،لما يتضمنه من     التفكير االستداللي تفاعلي يقوم غالباً على التفاعل بين األف         -

فضالً عن أن التـدريب      ،… أو إلقناع اآلخرين بصحة آرائهم واستنتاجاتهم      ،والبراهين لموضوع ما  
واالتجاهات بل البد مـن      ،واألحاسيس قالب جامد من المشاعر،   على التفكير االستداللي ال يسير في       

ين المتدربين  ة بين المدرب والمتدربين من جهة ،وب      النظر بتركيز على طبيعة العالقة التفاعلية المتبادل      
  ). ١٩٩٨؛فخرو،١٩٨٧أبو غزالة،(أنفسهم من جهة أخرى

  
    :إستراتيجيات تنمية مهارات التفكير االستداللي)ب( 

    تشير االستراتيجيات إلى الخطط العامة التي يتبعها الباحث إلدارة عملية تنمية التفكير االستداللي 
لتدريبية،وهناك خمس إستراتيجيات لزيادة الكفاءة االستداللية متتابعة مع بعضها لتحقيق داخل الجلسة ا
  :تلك الغاية وهي

من خالل تقديم تعريف عن المهارة المنماة بصورة مبسطة  عرض المهارة من قبل الباحث -
  .وما تتضمنه من خطوات نوعية إلتقانها وأهميتها، ومجاالت استخدامها، وعملية،

مع  ،لى تطبيق المهارة في خطوات محددةلمساعدة المتدربين ع مهارة من قبل الباحثتمثيل ال -
  .اإلشارة إلى القواعد واألسباب وراء كل خطوة من هذه الخطوات

م المتدربين بتطبيق مثال تدريبي بمساعدة الباحث للتأكد من إتقانهم وق كأن يأداء المتدربين للمهارة -
  .بين منفردين أو في مجموعات صغيرةللمهارة ،ويمكن أن يعمل المتدر

  .يجرى الباحث نقاش مع المتدربين بهدف تزويدهم بتغذية راجعة لتصحيح أخطائهم -
ومن خالل مالحظاتهم وفقا لما يطلب  ،قف جديدةتهيئة الفرصة للمتدربين بالتدرب على أمثلة وموا -

  . منهم من واجبات لتعميم ما تدربوا عليه مواقف خارجية في حياتهم
  : تنمية مهارات التفكير االستدالليأهداف ) جـ(
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من ابرز سمات أي برنامج مقترح وضوح أهدافه فتحديد األهداف يعتبر خطوة أولى في بناءه     
،مما يعني أنها سوف تتمثل نسبياً في سلوك المتدربين في مواقف أخرى ،وتتجسد هذه األهداف فيما 

  :يلي
وتزويده بحصيلة مـن الخبـرات    تداللي ومهاراته الفرعية،تعريف المتدرب بمفهوم التفكير االس     -

االستداللية في المواقف المتنوعة ،والفوائد التي سوف يجنيها من ارتفاع مستوى مهاراته االسـتداللية          
  .في حياته اليومية 

وزيادة تقديره اإليجـابي لذاتـه        التدريب على التفكير االستداللي يعزز من ثقة المتدرب بنفسه،         -
  ). ١٩٩٣بالبل،(والتوصل إلى استنتاجات بشكل ذاتي الل قدرته على إدراك العالقات،من خ

وتصحيح األفكار غير المنطقية التي تكونت       ،يجابية بدالً من المشاعر السلبية    إحالل المشاعر اإل   -
بنيـة  لديه ،فالتفكير االستداللي مرتبط ارتباط إيجابيا وثيقاً بالصحة النفسية للفرد ورضاه عن ذاتـه وت   

غيـر   ومقاومة فرص الهيمنـة  مفهوما إيجابيا،وقدرته على التأثير وإقناع على اآلخرين باستنتاجاته،
فـرج  ( المختلفـة دون تأجيـل أو هـروب        وقدرته على حل المـشكالت     ،المنطقية من قبل اآلخرين   

بان الوقوع  Ellisويذكر إليس ،Goodman & Goodman 1991)؛١٩٩١؛الطويل وعلي،٢٠٠٠،
التحيـز  (يد االنتقـائي  مثل العشوائية،والتعميم المفرط،والتجر  )األخطاء االستداللية   (ء معرفية في أخطا 
  .)١٩٩٩الخضير،(وتضخيم األمور أو تقليها تكون بارزة لدى المرضى النفسيين ،)االستداللي

وتقيـيم مـصداقيتها لحلهـا       ،عالم بتفسير األحداث المحيطـة بنـا      تحقيق فهم أكثر وضوحا لل     -
  .القدرة على التنبؤ باألحداث المستقبلية المترتبة عليهابمنطقية،و

وعدم الوقوع في المغالطات المنطقيـة،       التدريب يهدف إلى االقتراب من الوقع الفعلي للموقف،        -
ر طمأنينـة لمـا     ،حيث يعتمد على معرفة طبيعة العالقات السببية بين الظواهر وتفسيرها لنكون اكث           

لتفسيرات غير المنطقيـة فـي مواقـف الـصراع فـي العالقـات              واستبعاد ا  ،نصل إليه من نتائج   
  (Scriven,1976;Schaller et al,1996;Lehmen & Nisbett,1990)الشخصية

التدريب على التفكير االستداللي قد يكفل للطالب على وجه الخصوص فهماً أعمـق لمحتـوي                -
 ول إلى التعميمات ،واالسـتنتاجات المواد الدراسية ،والتقليل من االعتماد المفرط على المعلم في الوص 

  .،والحلول انظر الفصل األول
  
  :الضوابط الحاكمة داخل جلسات البرنامج) د(

  :سوف يراعى الباحث الضوابط التالية
  . ضرورة تجنب النقد والسخرية أثناء التدريب  -
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ب بعد أي  تقديم عائد للمتدربين يعكس مدى التقدم في إتقان المهارات المنماة في الوقت المناس -
  . تحسن في األداء ولو كان بسيطاً

باعتبار أن  ،برنامج إلبداء آرائهم ومالحظاتهم إتاحة الفرصة للمتدربين للمشاركة في ال -
أو في تنظيم  ، التدريبية أو في مواعيد التدريبمشاركتهم نسبية في اختيار أو تقديم بعض األمثلة

  .يدور داخل الجلسة من تدريباتبما ي زيادة االلتزام  مما يسهم قاعة التدريب
والواجبات المتدرجة في  ،والمواقف،واألمثلة ،ة فعالة للتدريب في عرض المهاراتالتدرج وسيل -

  .مستوي صعوبتها 
  .تشجيع المتدربين على التقيد بمواعيد البرنامج -
  .تشجيع المتدربين على االلتزام بأداء الواجبات المنزلية -
  
   :سابقة لتنمية التفكير االستدالليمج الاألساليب النوعية والبرا. ٢

   يحاول الباحث في البداية عرض أبرز الجهود التي بذلها الباحثون للوصول إلى بعض األساليب 
   .النوعية لتنمية التفكير االستداللي،ومن ثم االنتقال إلى برامج تنمية التفكير االستداللي

   :يدالللنوعية لتنمية التفكير االستاألساليب ا): أ(
  ... من ابرز هذه األساليب التي تركزت عليها جهود الباحثين 

أسس ومبررات وطرق تنمية التفكير بان التدريب على         في مقالة بعنوان   Marzano   يذكر مارزانو 
  :التفكير االستداللي يتألف من

  .                االستدالل التمثيلي -
 وأيـضا مـن خـالل    ة من المالحظات والمشاهدات،استقراء أحداث محتملة الوقوع من خالل سلسل       -

  .عرفة الروابط بين المعلومات والبيانات ذات المستوي  العالي من التجريد
 والتأكد من صحتها،   تقويم اآلراء و الشواهد من خالل التدريب على التحليل الموضوعي للمعلومات،           -

  .ودقتها من خالل مناقشه لبعض القضايا الخالفية 
  .    القراءة الناقدة لألحداثالتدريب على -
  .)١٩٩٥مارزانو،(وضع نظام تحليلي لحل المشكالت -

  :على التفكير االستداللي يتألف منالتدريب ويذكر فريق من الباحثين بأن    
  .                األسلوب العلمي لحل المشكالت -
  .         تنمية روح النقد الموضوعي -
  .  النقاش والحوار الجماعي تشجيع االستدالل الجماعي من خالل -
  .                                 تنمية جانب الثقة بالنفس -
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الطويـل  (  تجنب العوامل المعوقـة لالسـتدالل سـواء أكانـت عوامـل انفعاليـة أو معرفيـة                   -
  .)١٩٩٠؛شطناوي،١٩٩٠وعلي،

  :ذجاً قريباً من السابق ويشمل على نموBriggsويقدم برجز،  
  .    و المسببات الكامنة خلف حدث معيناب أالتحقق من األسب -
ـ              - انتقـاء  (ه مـا    اختيار المعلومات الالزمة من بين عدد كبير من المعلومات للوصول إلـى نتيح

  ).  المعلومات المرتبطة
  .المطالبة بان تكون المعلومات صحيحة للوصول إلى استنتاج صحيح -
  ).االستنباطي(على التفكير القياسيالتدريب  -
  .  التشابه واالختالفإدراك اوجه -
  .)١٩٨٠جيتس،وآخرون،(اكتشاف المغالطات المنطقية -
اكتشاف القاعدة أو توضيح عالقة تربط عناصر معينـة،وبالتالي تطبيـق هـذا الحكـم أو تلـك                   -

  .حقق منها للوصول إلى حلول منطقيةالقاعدة،واقتراح الفروض ،والت
  ).قراءاست(الوصول إلى نتائج المالحظات الجزئية لموقف معين  -
  ).١٩٨٦النمر،(تطبيق القاعدة أو القانون على عدد من الحاالت الفردية في نطاق هذه القاعدة  -

     
جانـب يتعلـق    : ي تتألف من جانبين أساسيين هما     يؤكد عدد من الباحثين أن تنمية التفكير االستدالل         

ي يقـوم عليهـا     فرعية الت واآلخر يتعلق بإكساب الطالب المهارات ال      بفهم طبيعة السلوك االستداللي،   
  .التفكير االستداللي

  :ة السلوك االستداللي يتضمن مايليفهم طبيع:الجانب األول 
الوعي بأن الكل يحتوي على أجزاء تتمثل في حاالت فردية لها نفس خصائص هذا الكل  -

  .وبالتالي فأن ما يصدق على الكل يصدق على أجزائه أيضاً
حاالت يمكن الوصول إليها من استقراء عينة ممثله من ال        ..) ادئالمب القواعد،(الوعي بأن الكليات   -

  .الفردية  التي تنتمي إليها
جة صـدق    الوعي بأن لكل سبب نتيجة تؤدي إليه،وتكون صادقه إذا صدقت األسباب ،وأن در             -

  .، واالختالف بينها، النظرية، القانونوالفهم العميق لمعنى التعريف ،المقدمات تتطلب الموضوعية
.. إذا كـان  (عي باستخدام القواعد المنطقية التي يتم في ضوئها التوصـل النتـائج مـثال               الو -

  ..).فأنة
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االستداللي يتعلق بإكساب الطالب المهارة في إجراء العمليات التي يقوم عليها التفكير            : الجانب الثاني 
  :وهي على النحو التالي

 عدد من الحاالت الفردية في موقف التدريب على مهارة االستقراء يتضمن دراسة العالقة بين -
وتحديد مضمون هذه  معين ،والكشف عن الصفة األساسية المشتركة بين هذه الحاالت الفردية،
  . الصفة بطريقة متميزة، ثم صياغة هذه الصفة المشتركة في صورة قاعدة عامة

االتها الخاصة التدريب على مهارة االستنباط يتضمن بيان مدى العالقة بين القاعدة العامة وح -
وأن ما يصدق على القاعدة يصدق على أجزائها وحاالتها  التي  يمكن أن التي تقع في إطارها،

  . الفردية ،ومن ثم التفسير الدقيق لمعنى القاعدة العامة
التدريب على مهارة االستنتاج يتضمن دراسة المقدمات واستخالص ما تؤدي إليه هذه المقدمات  -

 ،)التفكير التسلسلي(ربط بين ما تم استخالصه للخروج بسلسلة من النتائج ومحاولة ال من نتائج،
واستخالص نتيجة جديدة من خالل تحليل المقدمات،والمالحظات لموقف معين، والتنبؤ بحدث معين 

  .)١٩٩٣بالبل، ؛١٩٨٦النمر، ؛١٩٧٦المفتي،(من خالل تحليل وقائعه الحالية
  :ي برامج تنمية التفكير االستدالل): ب(  

ومن المعروف أن أحد المهام الرئيسية للتربية هو إعداد بـرامج تدريبيـة لتنميـة مهـارات            
 وفيما يلي عرض لبعض برامج تنمية التفكير       ،ترجمتها إلى نواتج واقعية ملموسة    التفكير والعمل على    

  :االستداللي 
  (Klauer Inductive Reasoning) *برنامج االستدالل االستقرائي  لكالوير -

 وهو برنامج اعد Klauer,1989 Karl Josetام بإعداد هذا البرنامج كارل جوزيف كالويرق
التـي تعتبـر   -أصال ليالئم طالب المرحلة االبتدائية،ويهدف إلى تنمية مهارة االستدالل االسـتقرائي      

 ،وتحسين حل المشكالت المعقـدة ،وتـدعيم المعرفـة          -اقرب القدرات للذكاء وفقاً لمنظور سبرمان     
وإدراك  ،وتـصنيف األشـكال    والتمييز، ويتضمن البرنامج التدريب على التعميم،     متعلقة بالمدرسة، ال

وتشكيل النظم من خالل عدد من األشكال والعمليات الحـسابية           واوجه التشابه واالختالف،   العالقات،
  .(Tomic &Kingman,1997; Tomic,1993;Klauer,1996)متدرجة الصعوبة 

  
   (Philosophy for Children Program)ألطفال برنامج الفلسفة ل -
لذي يرى أن االسـتدالل مـن ابـرز    ا ،١٩٧٩عام Matthew Lipmanقام بإعداده ماثيو لبمان    

مالمح الفلسفة،وان المقالة الفلسفية تتصف بالتسلسل المنطقي المبني على العالقـات الموجـود بـين               
 وإصدار األحكام ،ويتضمن البرنامج تدريب األطفـال       مقدماتها من شانها تدعيم القدرة على االستدالل      

                                                        
لى حسن تعاونه بتزويده للباحث  أستاذ علم النفس بالجامعة المفتوحة بهولندا عTomic ال يسع الباحث إال أن يشكر األستاذ الدكتور توميك *

  .بنسخة من هذا البرنامج 
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على التصنيف،والتعميم،والتنبؤ بالنتائج ،وإدراك اوجه التشابه واالختالف من خـالل لغـة الحـوار              
والنقاش بعد قراءة المتدربين لنص قصصي يبدأ بالحوار والنقـاش وتبـادل وجهـات النظـر بـين             

وقـد   منة في هذه القصة باالعتماد على التفكير الموزع،       المتدربين حول بعض القضايا الفلسفية المتض     
 وجـوج هربـت،    جمعت مواده مما كان سائداً في الفلسفة التقليدية من أفكار جون ديوي، وارسطو،            

  (Lipman,1998)… وفيجوتسكي 
  
  : برنامج تطوير مهارات التفكير التجريدي -

إلى تنمية التفكير االستداللي والناقد قامت بتصميمه مجموعة من الباحثين في جامعة نبراسكاويهدف 
،وبني هذا البرنامج على منحي بياجية في التطور المعرفي الذي هدف إلى تزويد الطالب بخبرات 

والتركيز على  وتدريبات تنقلهم من المرحلة العمليات المادية إلى مرحلة العمليات المجردة،
علم : اً للتفكير في عدد من فروع المعرفية وهيويقدم أساساً قوي االستكشاف،والتعرف على العالقات،

والحاسب اآللي  وعلم االجتماع، ات،والرياضي واألدب، واالقتصاد، ،والفيزياء اصل الجنس البشري،
  )١٩٩٣مايرز،(
  
  : برنامج التفكير التحليلي -

م وهي جامعة صغيرة معظ-قامت بتصميمه مجموعة من الباحثين في جامعة خافييرفي لويزيانا     
والبرنامج عبارة عن فصل دراسي قصير يمتد إلى خمسة أسابيع –طالبها من السود في نيواورليانز

يتدرب الطالب خالل خمسة أسابيع في .ية للطالب الذي سيلتحقون بالجامعة ومبني على نظرية بياج
مجموعات صغيرة على مهارات فرعية في مجال حل المشكالت ذات أهمية بطالب العلوم للتطوير 

 واالستدالل التناسبي، وتتضمن التدريب على االستدالل االحتمالي، مهاراتهم اللفظية واالدائيه،
  ).١٩٩٣مايرز،(وضبط المتغيرات والتفكير المركب،

  
  (General Problem Solving)نامج حل المشكالت العامة بر -
) ١٩٧٢-١٩٦٣( بين عاميNewell & Simonقام بإعداد هذا البرنامج كل من سيمون و نيول    

حيث يقدم المتدرب  ، االستنباطي لحل المشكالت قياسيةيهدف هذا البرنامج إلى تنمية االستدالل
وأيضاً نتيجة مشتقة من مبادئ ثابتة  ،نتيجة منهاالستنتاج ) المقدمات(مجموعة من المشكالت

وقواعد االستدالل لتساعد  ،ويحتوي البرنامج على موجهات لحل المشكلة تتعلق بحيز المشكلة،
     :ومن هذه المشكالت القياسية المستخدمة في البرنامج التدريبي المتدربين في الوصول إلى النتيجة،

  )ضاء الحزب الجمهوري األمريكيأع.  (كل الجمهوريين العبو بيسبول -
  .بعض العبوا البيسبول يلعبون باليد اليسرى -
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  (Hunt,1989))يستخدمون اليد اليسرى(كل الجمهوريين يساروا اليد : إذن  -
  
   : Odyssey برنامج التحول الطويل   -

قامت بتصميمه مجموعة من الباحثين في جامعة هارفرد،ومؤسسة علمية أخرى بتوجيه من قبل    
ساعة،موزعة على مائة درس،ومدة )٧٥(لمان حكومة فنزوال،ويستغرق تقديم مواد هذا البرنامج بر

وحل  دقيقة ،ويهدف إلى تنمية مهارات التفكير في موضوعات تتعلق بالتفكير اإلبداعي،)٤٥(التدريب 
 للمعلم وفيما يتعلق بمحتوى البرنامج يتضمن كتاب. والتفكير االستداللي اتخاذ الفرار، المشكالت،

وقد أمكن تطبيقه على  .يحتوي على مجموعة من دروس تعالج موضوعات تتعلق بتلك المهارات
وأما الدروس المتعلقة بتنمية مهارات التفكير االستداللي  ،)األول متوسط(طالب الصف السابع 

ا والقضاي والتصنيف، والتدرب على التفكير التعميمي، تتضمن مقدمة عن التفكير االستداللي،
  .  واالستدالل التمثيلي والتقييم، االفتراضية،

   Talb Model Inductive Thinkingنموذج تابا هليدا لتنمية التفكير االستقرائي  -
تعاونت لم تقدم تابا هليدا برنامج خاصا بل قدمت نموذجا يهتم بتنمية االستدالل االستقرائي،وقد     

في منطقة كوستا كونترا التعليمية في والية كاليفورنيا المربية تابا هليدا مع مجموعة من المدرسين 
من اجل تحسين مهارات التفكير لدى الصفوف الثمان األولى من التعليم االبتدائي في منهج المواد 
االجتماعية ،ولتنمية التفكير االستقرائي األمر الذي يساعدهم في الوصول إلى  التعميمات من خالل 

  .عدد من المالحظات 
  :ت لتنمية التفكير االستقرائي وهيهليدا تابا ثالث إستراتيجياتحدد 

وتتضمن المالحظات ،وتصنيف هذه المالحظات في مجموعات من  :استراتيجية تكوين المفهوم -
؟ ما جموعات أي بما تسمى هذه المجموعةويعين هذه الم خالل التعرف على الخصائص المشتركة،

  الذي يربط هذه األشياء معا؟  
وتضمن تحديد العالقات الرئيسية،واكتشاف العالقات  :يجية التعميم أو تفسير المعلوماتإسترات -

لذهاب والوصول إلى االستنتاجات إي ا وتحديد العالقات السببية، ،)التشابه واالختالف(الخفية القائمة 
  .ما وراء المعلومات المتاحة

وشرح  والتنبؤ بالنتائج، عميمات،والت تتطلب تطبيق الحقائق ،:إستراتيجية تطبيق التعميمات  -
وضع فرضيات،ودعم تعميماتهم أو تأمالتهم بالشواهد،واالستدالل السليم  الظواهر غير المألوفة،

باإلضافة إلى توسيع قدرة الفرد على الوصول إلى تنبؤات اعتماد على معلومات سابقة من خالل 
  . المناسبةواتخاذ المبررات لسابقة،وتفسير التنبؤات ا طرح األسئلة،
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    وحري بالذكر أن نمط السؤال من قبل المعلم هو الذي يحدد نوع النشاط الظاهري الذي يشترك 
تتابع في عمليات صياغة فيه الطالب ،وكلما تقدم الطالب في هذه األنشطة فانهم يشتركون بشكل م

  .)١٩٩٨؛سليمان،١٩٩٠قطامي،(التعميمات
والبرامج التدريبية لتنمية التفكير االستداللي نجد أن الباحتين  بمراجعة ممعنة إلى ابرز األساليب    

االستدالل  ،التعميم ،المماثلة، إدراك العالقات  األساليب النوعية وهينصب تركيزهم عدد من
، لكن يبقى السؤال أن هنالك عدد من األساليب لم )الواجبات  ،التغذية الراجعة المناقشة، ،*الجماعي

 عن ؟ للكشف)النتيجة( بصورة دقيقة وهي أسلوب ما الخطافي هذه اإلفادة يتم التركيز عليها
وفيما يلي  .والمحاجة عن طريق توليد الحجج المؤيدة والمعارضة ،واالستدالل السببي المغالطات،

  : عرض تفصيلي لتلك األساليب النوعية التي سيتم توظيفها في البرنامج المقترح
  
  :ر االستدالليأساليب تنمية مهارات التفكي.٣

سوف يعرض الباحث إلى عدد من أساليب تنمية مهارات التفكير االستداللي التي تركزت 
  :عليها جهود الباحثين وهي

  :  Generalization التعميم - 
 يقصد بالتعميم إدراك الخاصية أو المبدأ المشترك في عدد من المواقف الخاصة المنوعة 

مح لنا ببعض االفتراضات والتعميم من المعلوم إلى المجهول بحيث أن االستدالالت االستقرائية تس
 Tomic,1994;Alejandro)من خالل عدد من األمثلة نصدر تعمما أو وصفا ينطبق عليها جميعا

et al,1992)  
  

وتعتبر القدرة على التعميم قدرة مركبة تتضمن قدرة تجريدية ،والقدرة على إمكانيـة تطبيـق          
على غير ذلك من الشواهد أو المثيـرات         )القاعدة المستخلصة ( المشتركة   سيةالسمة أو السمات األسا   

 ويمكن تدريبها من خالل تعميم سلوك انفعـالي       ،ستعمل بالذات في استخالص القاعدة    الجديدة التي لم ت   
يطلـق أحيانـا علـى التعمـيم االسـتدالل         و). ١٩٨١خيراللـة ،  (أو تعميم سلوك االتجاه أو الميـل      

تلخـيص المعلومـات   :  وهو يخدم وظيفتين أساسيتين وهمـا Generalizing Reasoningالتعميمي
حاالت التي لـم تخـضع   واألخرى التعميم ليتضمن ال    ،واكثر يسرا في استدعائها    لجعلها اكثر سهولة،  

فضال عن ذلك فان االستدالل التعميمي موجود في حياتنا اليومية وهي مهـارة مهمـة       ،للمالحظة بعد 
اهيم العالم من حولنا غير أن ثقتنا في االستدالل التعميمي تعتمد علـى عـدد               عن طريقها نصوغ المف   

                                                        
 اشتراك عدد من المتدربين مع بعض الستقراء مالحظات حول موضوع معين ،ومن ثم الوصول إلى النتيجة المتفق عليها،يتم تطبيق ذلك *

  . خالل بعض الواجبات
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المالحظات ومدى اتساقها وكلما زادت عدد المالحظـات زادت ثقتنـا فـي التعميمـات الـصادرة                 
  ).١٩٩٠قطامي،(
  
  :Analogyالمماثلة  - 

يئين أو حالتين   يقصد بالمماثلة االستدالل من خاص إلى خاص ويتم عن طريق إجراء مماثلة بين ش               
 وصف من أحـد  بينهما اوجه شبة ويترتب على عملية المماثلة الوصول إلى نتيجة مفادها نقل حكم أو      

، يطلق البعض على هذا األسلوب باالستدالل التمثلي ويعتبرونـه    )١٩٩٩جروان،(المماثلين إلى اآلخر  
ا باألشياء من خالل ربط مـا       وترتبط أهمية في امتداد معرفتن     ،ل من أشكال االستدالل االستقرائي    شك

، ويذكر روبتز   (Small,1990)لة لنقل المعرفة من مجال إلى آخر      نفهمه بما لم نفهمه ويعد بذلك وسي      
أن نراعـي أن  يجب تدريب الطالب على االستدالل التمثلي   عندRobins & Mayar(1993)وماير

  .يكون مفتاح العالقة بين المتشابهين بارزاً للمتدربين
  
  :Causal Reasoningل السببي االستدال - 

سـاندرس   ويـدعو  ،.…If…Then..) فأنـة …إذا كـان (يقصد به التدريب على النموذج الـسببي        
 الى تدريب الطالب على الكلمات المنطقية بدقة فـي جمـل وقـضايا     Senders & Antesزانيس

 واسون ويذكر ،)١٩٩٢الخظراوي،(…فانه.…ي النموذج السببي إذا كان    مختلفة باستخدام االستنتاج ف   
Wason               بان األفراد بمختلف مستوياتهم يجدون صعوبة في المشاكل التي تأخذ شكل المادة الشرطية 

 Koslowski ويـرى كوسلوسـكي  ، If..Then… (Lehman & Nisbett, 1990) االستنتاجية 

يقـدم  أن النموذج السببي يساعدنا ليس في توضيح األسباب الكامنة خلف حدث معين إال انه               (1990)
   .واالعتبارات البديلة للموقف ما للخروج باستنتاجات جديدة ،لنا اآللية للتفسير األسباب

  : القياس المنطقي - 
القياس المنطقي عموما عنصر هام في صنع االسـتدالالت الـصحيحة منطقيـاً،والتعرف علـى               

لقياس ويطلبون بتـدريب    المغالطات المنطقية،وبناء على ذلك يولي العديد من الباحثين أهمية خاصة ل          
  .(Brigh & Harvey,1983)مبادئ المنطقية العامة في القياساألطفال في سن المدرسة على ال

  
ويتضمن التدريب على القياس المنطقي أن يعرض الباحث على الطـالب تعميمـات أو مبـادئ              

ـ ويمكن االستعانة برسوم     ،ون صادقة ليصلوا إلى نتائج محددة     ينبغي أن تك   جعـل هـذه     ل Eulerرابل
العالقات المجردة اكثر تجسيد بحيث تستخدم الدوائر للتعبير عن العالقات ليمثل كـل عنـصر مـن                 

أو داخل بعـض   أو خارج بعضها، ،ون هذه الدوائر متداخلة مع بعضهاالعناصر بدوائر في القياس تك    
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لتـزام فـي هـذا      مع اال  ،)١٩٩٨مازرانووآخرين،(رين العناص ،ويتوقف هذا على طبيعة العالقات ب     
األسلوب بقاعـدة مفادهـا أن المقـدمات الخاطئـة تقـود إلـى نتـائج خاطئـة بالـضرورة،وفقاً                    

ئـة تقـود إلـى مخرجـات        الخاط) المقدمات(سبات الذي يعني أن المدخالت    افي الح G.I.G.Oلنظام
  ).١٩٨٩دي بونو،(خاطئة)نتائج(

  
  :The Personal  Con  Listالحجج المؤيدة والحجج المعارضة  - 

تعتبر من أساليب تطوير االستبصار لدى األفراد مما يتيح لهم فرصة تقييم القضايا بطريقـة               
متوازنة ،وبموضوعية،وتقديم الحجج واألدلة والبراهين التي تدعم وجهة نظرهم ،وتفنيـد الحجـج أو      

ة العقلية في   باإلضافة إلى دور هذا األسلوب في زيادة المرون        ،المترتبة عليها أو المستمدة منها    النتيجة  
لـذا يطلـق قودمـان      ،واستيعاب وجهات النظر المختلفـة     النظر للقضايا الخالفية من زوايا متعددة،     

 Taking Born Sides of Debateأخـذ جـانبي المنـاظرة     علـى هـذا األسـلوب    وقودمـان 
)(Goodman & Goodman,1991,35،  فرج أن مهارة التعامل مع جانبي المسالة تعكس ويذكر

فرد على إدراك الحجج المؤيدة والحجج المعارضة في نفس الوقت والموازنة بينها مما يزيـد               قدرة ال 
  ).٢٠٠٠فرج،(موضوعية األحكام االستداللية التي يصل إليها

   
  :What’s Wrong With this Statement ?  ما الخطأ في هذه اإلفادة - 

ية الـشائعة أي انـه جـزء        يعتمد هذا  األسلوب على  التدرب على معرفة المغالطات المنطق          
ومحاولته للكـشف عـن      ،ار الفرد فيما يتعلق بموقف معلوم     مكمل للمواجهة أو هو تحدى ألراء وأفك      
وقد قام شالر وآخرون Goodman & Goodman,1991) (المغالطات لما يتضمنه من صبغة ناقدة 

أحـد أنمـاط   ( المفـرط  بتدريب مجموعة من المبحوثين على االستدالل اإلحصائي للتقليل من التعميم    
عن طريق االلتزام بقواعد اإلحصائية مثل عدم تجاوز حدود العينة في التعمـيم ،وأيـضا    ) المغالطات

المقصود بها أن خمس مالحظات أفـضل مـن مالحظـة           *(L.L.N)االلتزام بقانون األعداد الكبيرة     
 للمدرب معرفة مـستوى  ويعتقد الباحث بان هذا األسلوب يتيح ،(Schaller,et al,1996)لموقف ما 

وأيـضا القـدرة علـى التنبـؤ      ،يتعلق بأخطاء التفكير االستداللي فيما هإتقان المتدربين ما دربوا علي    
  . استمرت المغالطات في موضوع معينبأخطاء متحملة مستقبالً لو

  
  

    

                                                        
* (LLN) هي اختصار (Law of Large Number)  
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  :Discussion  المناقشة - 
ية األخرى،وهو يعتمد على يشيع كثيراً استخدم أسلوب المناقشة ضمناً في األساليب التدريب

مناقشة موضوع معين ومحاولة طرح االستنتاجات والحلول تجاه ،على أن يتم ذلك بموضوعية،ودون 
وتوفر المناقشة فهماً أفضل لموضوع النقاش  ،(Lipman,1998)توجيه نقد لما يقدمه المتدربين 

رات التفكير مية مهاوالخبرات مما يؤدي تن واألفكار، وذلك من خالل تبادل االستنتاجات،
، فضالً دورها في تنمية أي مهارة من مهارات التفكير فأن أثرها اإليجابي )١٩٩٩جروان،(المختلفة

وسوف يتبع  ،)١٩٨٩دي بونو،(والثقة بالنفس ،رى مثل الطالقة اللفظية والفكريةينتقل إلى سمات أخ
   .  الباحث هذا األسلوب ضمن جلسات البرنامج المعرفية والسلوكية

   
  :Feed Backالتغذية الراجعة  - 

إلى توضح ما وصل إليه المتدرب من مستوى مع بيان جوانب القـوة              تهدف التغذية الراجعة  
وقد يكون التعزيز لفظي أو غير لفظي لكون ذلك يزيد من قدره الفـرد االسـتداللية                 والضعف لدية، 

 إظهار مستوى التقديم الذي أحـرزه       فان االستجابة التي يعقبها تعزيز سوف تتكرر مستقبال وفقاً ألن         
 & Goodman)له دوره فـي تحـسن مهـاراتهم االسـتداللية      المتدربين في صورة حقيقة دقيقة

Goodman,1991)، وفي هذا الصدد يضيف Fong & Nisbett     بان التعزيـز اللفظـي وغيـر
حو مـا يـدور فـي       ه دوره في إقبال وتركيز انتباه المتدربين ن       لاللفظي بعد االستنتاجات الصحيحة     

 Ploer)البرنامج من تدريبات مما يوفر جهد ووقت المدرب في إعادة التـدريبات مـرة أخـرى     

&Wilson,1990).  
  
 :Homeworkالواجبات  - 

يحث الباحث المتدربين على الممارسة الواقعية لما تدربوا علية مـن مهـارات اسـتداللية إبـان                     
لك حين يكلفه الطالب في نهاية الجلسة تدريبيـة بواجبـات           له ذ  البرنامج في حياته اليومية ،ويتسنى    

معينة تتصل بما تعلمه،وفيها يطلب تطبيق ما تعلموه في حياتهم مع أسرتهم ،زمالئهم،فـي الطريـق                
باألداء الواجبات المنزلية التي يتبعون فيها نموذجا لمواجهة        ) المتدربين(بحيث أن تكليف الطالب    العام

له دور البارز في تفعيل مـا يـدور فـي الجلـسات      لحدث واقعي في حياتهم تفكيرهم في االستجابة    
ويراعي الباحث أن تكون الواجبات متدرجـة        ،(Goodman&Goodman,1991)التدريبية واقعياً 

من الصعوبة بحيث تكون سهلة في البداية الن الفشل في حالة صعوبتها سيقلل من ميل المتدرب نحو                 
  . ح سيزيد من ثقته بنفسه وقدرته على النجاح الحقاالبرنامج ،فضال عن أن النجا
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة    
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  :الدراسات السابقة: والًا
وجهات النظر حول تنمية مهارات التفكير االستداللي من حيث ارتباطها بسياق محـدد              تباين

سات بتنمية مهارات التفكير االستداللي من خـالل        أو تحررها من هذا السياق فكما عنيت بعض الدرا        
محتوي منهج محدد عنيت دراسات أخرى بتنمية تلك المهارات من خالل مواقـف وأحـداث تتـسم                 

  :ويمكن أن تنظيم هذه الدراسات إلى فئتين هما ،النظر ارتباطها بمحتوي منهج معينبالعمومية دون 
  

  : داللي بطريقة غير مباشرةدراسات عنيت بتنمية مهارات التفكير االست.١
هذه الدراسات تهتم بتنمية مهارات التفكير االستداللي من خالل مقررات دراسية، أو طرق تعليمية                و

ويمكن عرض هذه الدراسات على     …معينة وليس من خالل برامج تدريبية معدة لتنمية تلك المهارات           
  :النحو التالي 

ر كل من الرياضيات الحديثة والرياضيات التقليدية فـي         إلى معرفة أث  ) ١٩٧٤(دراسة المفتي   هدفت  
، واالستنتاج لدى عينـة مـن  الـصف    لتفكير االستداللي وهي االستقراء، واالستنباط    تنمية مهارات ا  

ـ              طالبـاً  ) ١٦٣(ناألول الثانوي ، وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت م
طالبـاً وطالبـة  درسـوا       )  ١٦٣(و الثانية ضابطة تكونت مـن      وطالبة درسوا الرياضيات الحديثة،   

الرياضيات التقليدية ،وقد قام الباحث بضبط متغيرات الدراسة وهي الذكاء ،والمـستوى االجتمـاعي              
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية .واالقتصادي

 القـدرة علـى التفكيـر       وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و الضابطة في          -
  .االستداللي  لصالح المجموعة التجريبية التي درست الرياضيات الحديثة 

حدوث نمو ظاهر في التفكير االستداللي ومهاراته الفرعية االستنباط واالستقراء واالستنتاج  لـدى              -
  .المجموعة التجريبية التي درست الرياضيات الحديثة 

ومن إيجابيات هذه الدراسة هـو      ،  لدراسات المبكرة في الوطن العربي    تعتبر هذه الدراسة من ا     :تعليق
  .تصميم اختبار لقياس لمهارات التفكير االستداللي استخدام في العديد من الدراسات الالحقة 

      
تنمية القدرة االستداللية في الهندسة وقـد تكونـت عينـة            بمحاولة   )١٩٨٠(دراسة جيتس كما قام       

 الصف الثالث االبتدائي ،قسموا  إلى ثالث مجموعات األولـى تجريبيـة تلقـت               الدراسة من طالب    
      برنامجاً في الهندسة باإلضافة إلى تدريبها من خالل المبادئ األساسية علـى التفكيـر االسـتداللي،               

 لثالثـة و ا  و الثانية تجريبية تلقت نفس البرنامج دون تدريبها على االستدالل الذي يتبع في الهندسـة،              
مواقفه بحيث تـدرس    وأعد الباحث اختبار للتفكير االستداللي صممت       . ضابطة ولم تتلقى أي تدريب    

وبحيث يمكن تطبيقها على مشكالت غير رياضية وطبق الباحث االختبـار علـى              ،بأكثر من طريقة  
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ـ : ويشتمل البرنامج على تدريبات وهي ،لثالث قبل وبعد البرنامج المقترح المجموعات ا  ى التدريب عل
والبرهان غيـر   ،والتعميم من الحقائق ،كير الناقد وتحديد معاني الكلمات   والتدريب على التف   ،االستنتاج
  .المماثلة المباشر،

وقد توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجـات  المجموعـة التجريبيـة         -
  .لي والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير االستدال

والذي غفل عنه العديد من      ،مت في التدريب هو أسلوب المماثلة     من ابرز األساليب التي استخد    : تعليق
  .الباحثين

           
إلى تنمية القـدرة االسـتداللية لـدى طـالب الـصف األول             ) ١٩٨٦( دراسة النمر كما هدفت        

الثانوي ،قـسموا إلـى ثـالث       ول  طالباً من الصف األ   ) ٢١٨(الثانوي،وقد تكونت عينة الدراسة من      
 خمـسة  والثانية استطالعية أيضاً تكونت من    ، طالب اربعة، األولى استطالعية تكونت من      مجموعات

وقـد   ،الوحدة المقترحة بطريقة االكتشاف   طالباً درسوا   ) ٢٠٩( و الثالثة  تجريبية تكونت من       ،طالب
  .ستوي التحصيل الدراسي قام الباحث بضبط متغيرات الدراسة وهي الذكاء والعمر وم

وقد توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات القيـاس القبلـي والبعـدي للقـدرة             -
  .االستداللية لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي

الباحث في هذه الدراسة لم يستخدم مجموعة ضابطة ولم يظهر فروق بينها وبين المجموعـة               : تعليق
  .ة بل اكتفى بالقياس القبلي والبعديالتجريبي

  
قسمت عينة الدراسة إلى     ، لتدريب التالميذ على التفكير االستداللي     )١٩٨٧(دراسة أبو غزالة     وفي   

طالب تدربوا على مهارات التفكير االستداللي درسـوا  ) ١٠٠(مجموعتين األولى تجريبية تكونت من      
طالب درسـوا  ) ١٠٠(والثانية ضابطة تكونت من      ،شافكتوحدة مقترحة من مادة الفيزياء بطريقة اال      

 ،وقد قامت الباحثة بضبط متغيرات الدراسة وهـي الـذكاء          ،حدة المقترحة بالطريقة التقليدية   نفس الو 
كما قامت الباحثة بإعـداد      ،لتحصيل الدراسي في مادة الفيزياء    وا ،والمستوى االقتصادي واالجتماعي  

وقـد  . مقياس االتجاه نحو وحدة الفيزياءو تبار تحصيلي لمادة الفيزياء،  واخ اختبار للتفكير االستداللي،  
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

وجود فروق  دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختيار التفكير              -
  . االستداللي والتحصيل لوحدة الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية

مـن خـالل     ،ت على مهارات التفكير االستداللي    يادة قدرة طالب المجموعة التجريبية التي تدرب      ز-
تعلمها لوحدة الفيزياء على استخدام التفكير االستداللي وتحسين أدائهم في جميع االختبارات الفرعيـة              

  .االستنتاج االستنباط، ،ت التفكير االستداللي االستقراءلمهارا
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لدراسة فعالية طريقة التعلم باالكتشاف في تنمية مهارات التفكير االسـتداللي ،إال            أكدت هذه ا  : تعليق  
أن من ابرز االنتقادات الموجه لهذه الطريقة هو عدم مراعاتها الفروق الفردية بـين الطـالب فـي                  
االستعدادات والقدرات فقد يكتشف بعض الطالب ما يطلب منهم المعلم في حين يبقى بقيـة الطـالب                 

  . دار أي مشاركة ، األمر الذي لم تشر الباحثة إلى كيفه التعامل معه عند التدريب دون إص
     
إلى تنمية االستدالل باستخدام الخطوات العامـة لحـل         shemesh(1988(دراسة شمث كما هدفت       

قـسموا إلـى     ، وطالبة بالصف الخامس االبتـدائي     طالباً)٦٨( المشكلة،وقد تكونت عينة الدراسة من      
لنسب والتناسب لمـدة  عتين األولى  تجريبية تلقت التدريب على حل أنواع مختلفة من مشكالت ا  مجمو

وقــام الباحــث بتطبيــق اختبــار  .والثانيــة ضــابطة لــم تتلقــى أي تــدريب ،ثالثــة أســابيع
  .لالستدالل الشكلي) Lawson,1987"(لوسون"
لمجموعة التجريبية والضابطة وقد توصلت الدراسة  إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات ا-

مما يدل على تحسن قدرة المجموعة  ،الشكلي لصالح المجموعة التجريبيةفي اختبار االستدالل 
  .خدام الخطوات العامة لحل المشكلةالتجريبية على االستدالل الذي يرجع إلى التدريب باست

القـدرة علـى    مشكلة لتنميـة    أكدت هذه الدراسة جدوى التدريب على الخطوات العامة لحل ال         : تعليق
ستداللي أسلوب  و بذلك تتفق هذه الدراسة مع ما أكده الباحثين بان التفكير اال            ،االستدالل لدى الطالب  

  .فاعل لحل المشكلة
  

هدفت لمعرفة اثر التخصص فـي   فLehman & Nisbett(1990)دراسة ليهمان ونسبيت      اما 
جتماعية على تنمية التفكير االستداللي من خالل دراسة تتبعية         والعلوم اال  واإلنسانية، العلوم الطبيعية، 

طالبا وطالبة فـي جامعـة متـشجان        ) ١٦٥(استغرقت أربع سنوات ،وقد تكونت عينة الدراسة من         
) م١٩٨٦(واختيرت العينة فـي بدايـة العـام الدراسـي      ،)طالب السنة النهائية درجة البكالوريوس   (

طالبـا وطالبـة فـي    )٤٦(و  لبا وطالبة في العلوم الطبيعية،   طا)٢٩(موزعين في تخصصات مختلفة     
قـد   ،لبة في علم النفس   طالبا وطا )٤٢(و   طالبا وطالبة في العلوم االجتماعية،    )٣٨(العلوم اإلنسانية،و 

تطبيق اختبارات االستدالل وتـشمل علـى اختبـار         )م١٩٨٦(سبق للباحثين في بداية العام الدراسي       
 االستدالل اللغوي ،واختبار االستدالل اإلحصائي ،وبعد مـرور أربـع           االستدالل الشرطي ،واختبار  

  .طالبا وطالبة )١٢١(سنوات من دراسة طبقت االختبارات البعدية على 
وخلصت الدراسة إلى أن طالب العلوم الطبيعية كانوا افضل في اختبار االستدالل الشرطي،في  -

ار االستدالل اإلحصائي ،وقد أظهرت عينة حين أن طالب العلوم االجتماعية كانوا افضل في اختب
  .في القياس البعدي )اللغوي (الدراسة تحسن في االستدالل اللفظي 
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 التي تهدف إلى معرفة اثر التخصص فـي  (Follow up)هذه الدراسة من الدراسات التتبعية  :تعليق
  .م يرعى الباحثان تأثيرهاتنمية مهارات التفكير االستداللي إال أن هناك متغيرات معرفية مثل الذكاء ل

  
اثر استخدام كل من الطريقة التاريخية والطريقة التقليدية         بدراسة لمعرفة    )١٩٩٥( طالحفة      وقد قام 

وقـد قـسمت     .ب الصف العاشر األساسي في األردن      طال ىفي تنمية مهارات التفكير االستداللي لد     
طالبا وطالبة تدربوا على مهـارات      ) ١٢٩(عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت من         

من كتاب التاريخ العربي    )الدولة العثمانية والوطن العربي     (التفكير االستداللي من خالل دراسة وحدة       
طالبـا وطالبـة    ) ١٤٠(والثانية ضابطة تكونت من     ،  ياه المعاصرة بالطريقة التاريخية   الحديث وقضا 

وقد قام باستخدام مقياس مهارات التفكير االسـتداللي      ،  يديةريقة التقل درسوا نفس الوحدة المقترحة بالط    
  .إعداد المفتي 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق  دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية               -
والضابطة في اختبار مهارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالطريقـة             

  .التاريخية 
لي لمـا   توصلت هذه الدراسة إلى فعالية طريقة التاريخية في تنمية مهارات التفكير االسـتدال            : ليقتع

ويقصد بالطريقـة التاريخيـة      .والتعميمات ،وإصدار األحكام  والتركيب، ،تتطلبه من مهارات التحليل   
طوطـات  والمخ ،ليةوالمصادر األص  ،والنصوص ،جراءات التي تستخدم فيها الوثائق    مجموعة من اإل  

  .ويطلق عليها البعض االستدالل التاريخي التاريخية،
  

  :تعليق عام على دراسات هذه الفئة
أجماالً هذه الدراسات أكدت جدوى تنمية مهارات التفكير االستداللي مـن خـالل ارتباطهـا               

ممـا يعطـى مؤشـرا       ،)…والتاريخ والهندسة، ،والفيزياء الرياضيات،(محتوى دراسي معين مثل     ب
اً بان مستوى مرتفع من المهـارات االسـتداللية يزيـد مـن مـستوى التحـصيل الدراسـي                   إيجابي
وبما أن هدفنا في هذه الدراسة ليس تحقيق تفوق في محتوي دراسي معين بل تحقيق نمو في              …عموماً

المهارات التفكير االستداللي لتصبح جزء من ممارستهم اليومية في المجاالت المختلفة فإننا ننتقل إلى              
  ...      لفئة األخرىا
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  :لتفكير االستداللي بطريقة مباشرة دراسات عنيت بتنمية مهارات ا-٢
هذه الدراسات تهتم  بتنمية مهارات التفكير االستداللي من خالل بـرامج تدريبيـة صـممت                

ط لتنمية مهارات التفكير االستداللي بحيث يمكن االستفادة من تلك التدريبات في شتى مجاالت النـشا              
  :ويمكن عرض هذه الدراسات على النحو التالي…اإلنساني التي تتطلب ذلك

  
تنمية االستدالل المنطقي مـن  ل  بدراسة Morgan & Morgan (1953)مورقان ومورقان     قام 

خالل التحقق من الفرض القائل بان االستدالل يأتي من خالل التدريب على قواعد المنطـق  ،وقـد                  
ـ     ) ١٣٤( نتكونت عينة الدراسة م    ى درجتـي البكـالوريوس و      من خريجي الجامعات الحاصلين عل

والعمـر ، المجموعـة    ،والدرجة العلمية فيئتن في الجنس،وقد قسموا إلى مجموعتين متكا    ،الماجستير
جلسة بمعدل ثـالث جلـسات      )٢٧(خريجاً تلقوا برنامج تدريبي من      )٦٧(األولى تجريبية تكونت من     

 تـسعة خريجاً باإلضافة إلى  )٦٧(إما المجموعة الثانية ضابطة تكونت من ،ع أسابي تسعةأسبوعياً لمدة   
وبعـد نهايـة البرنـامج طبـق الباحـث       ،جة الدكتوراه لم يتلقوا أي تـدريب من الحاصلين على در   

  .  اختبارمورجان لالستدالل المنطقي
ابطة في اختبار وتوصلت الدراسة إلى  وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والض-

  .االستدالل المنطقي لصالح المجموعة التجريبية 
غير أن الباحث لم يهتم بتكـافؤ        ،اسات المبكرة في تنمية االستدالل    تعتبر هذه الدراسة من الدر    :تعليق  

المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد إضافته لتسعه من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الفلـسفة              
  .بطةجموعة الضاللم

هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية برنامج  فBlieszner et al (1981(دراسة بليزيز وآخرون    اما 
 ،سـنة )٧٠,٣(    كبار السن ويتـراوح متوسـط أعمـارهم          ىلتنمية مهارة االستدالل االستقرائي لد    

االختبارات من خالل   )شهورأسبوع ،شهر ،ستة    (واختبار مدى انتقال اثر التدريب بعد فترات مختلفة         
وقام المدرب في كل     ،ات بمعدل ساعة للجلسة لمدة أسبوع      جلس خمسةوقد تكون البرنامج من      ،البعدية

جلسة بمراجعة للجلسة السابقة وتطبيق عملي على مواقف جديدة وتغذية راجعة ونقاش بـين األفـراد     
تسلسالت األعداد  حول إستراتيجيات الحلول لتلك المواقف وتضمن التدريب  مجموعة من الحروف م           

ومواقف تتضمن التسلسل المنطقي لألحداث وكانت الجلسة الخامسة لمراجعة شاملة لكـل الجلـسات              
 ( ADEPT Induction test)السابقة لكل نوع من أنواع التدريبات ،قد استخدمت الدراسة اختبـار  

   (Baltes et al ,1980)إعداد ،)أ،ب(الصورة
كما وجد الباحـث انتقـال أثـر          ،رة االستقرائية نتيجة للتدريب   لقدوقد ظهرت الدراسة تحسن في ا     -

  .التدريب خالل الفترات السابقة 
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أسهمت هذه الدراسة في اإلشارة إلى إمكانية تنمية القدرات العقلية للمسننين بالرغم ما تـشهده               :تعليق  
ها لم تتضمن مجموعة    هذه الفترة العمرية من تدهور لتلك القدرات العقلية،ويؤخذ على هذه الدراسة أن           

  .ضابطة 
  
التفكيـر االسـتداللي لـدي طـالب المرحلـة       بدراسة لتنمية  Kaplan(1983(كابالن   وقد قام     

، قسموا إلى مجمـوعتين األولـى تجريبيـة    طالباً وطالبة) ١٦(ة الدراسة من الثانوية،وقد تكونت عين 
ات ،ولمدة أسبوع،أما الثانية ضـابطة      جلس) ٦(طالبا وطالبة تلقوا برنامج تدريبي من       ) ٨(تكونت من   
وقد تكون البرنامج من التدريب علـى التحليـل          ،الباً وطالبة لم يتلقوا أي تدريب     ط) ١٧(تكونت من   

وقد قام الباحث بتطبيق اختبار القضايا المنطقية        ،ذ القرار من خالل حل ثمان مشكالت      المنطقي،واتخا
Issues Logical  من إعداد رسيت Rest 1975(  

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في           -
  .القدرة على التفكير االستداللي الصالح المجموعة التجريبية 

أكدت هذه الدراسة فاعلية التدريب على التفكير االستداللي لدي طالب المرحلة الثانوية  ،غير               :تعليق
 برنامجه التدريبي على تدريب الطالب على حل مشكالت تتطلب تحليل المنطقي            أن الباحث ركز في   

  .ألحداثها واتخاذ القرار لبعض  المشكالت دون التدريب على أساليب أخرى
  

هدفت إلـى تنميـة االسـتدالل    Dimant & Bearison(1991)دراسة ديمانت و بيرسون     وفي 
التربية بجامعة والية نيويورك المسجلين في مقرر تعلم        الشكلي لدى طالب المرحلة الجامعية في كلية        

      طالبـاً وطالبـة تتـراوح أعمـارهم مـابين       ) ٤٤(اللغة اإلنجليزية ،وقد تكونت عينة الدراسة مـن         
) ٦(سنة ، قسموا إلى مجموعتين األولى ضابطة والثانية تجريبية تلقت برنامج تدريبي من              )٢٣-١٧(

ة أسبوع وشمل البرنامج على عدد من مهام بياجية وانهليدا متدرجـة            جلسات بمعدل جلسة يوماً ،ولمد    
مثل مشكالت السوائل الكيمائية    ) حل المشكلة (في مستوي صعوبتها ،وعدد من المالحظات في موقف         

حيث يبدأ الباحثان بسؤال أعضاء المجموعة التجريبية عن توقعهم بنتيجة التفاعل قبل اختبـار هـذه                
  .وا من خالل تفاعل هذا السوائل الكيمائية  السوائل ،وماذا يكتشف

مـن   (Combinatorial Reasoning Test)    وقام الباحثان بتطبيق اختبار االستدالل االقترانـي 
  . (Kuhn & Ho,1980)إعداد

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة في           -
  .االقتراني لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فعالية التدريباختبار االستدالل 

اقتصرت هذه التدريبات على الوصول إلى استنتاجات تتعلق بتفاعالت في المختبر ،دون نقـل       : تعليق
  . لهذه التدريبات في الواقع الفعلي،أو تقديم جرعة معرفية عن التفكير االستداللي
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بار فاعلية برنامج لتنمية مهارة االسـتدالل االسـتقرائي لـدي      اختبTomic(1995( توميك    كما قام   
طالباً وطالبة بالصف الثالث االبتـدائي ،  ) ٣٤(طالب المرحلة االبتدائية،وقد تكونت عينة الدراسة من  

 سـبع طالبا وطالبة تلقوا برنامج تدريبي من       ) ١٧(قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت من        
البـاً  ط) ١٧(دقيقة ،أما الثانية ضـابطة تكونـت مـن       ) ٣٠(ومدة الجلسة  ،وماًجلسات بمعدل جلسة ي   

لتنمية االستدالل  ) Klauer,1989( كالوير  "وقد استخدم الباحث برنامج      ،وطالبة لم يتلقوا أي تدريب    
وتصنيف األشـكال    ،والتمييز ،التدريب على التعميم  : ي الذي يتكون من ستة تدريبات وهي      االستقرائ
  .،وتشكيل النظم) التشابه واالختالف(لعالقات ،وتميز العالقات،إدراك ا

وتطبيـق اختبـار االسـتدالل      . والذكاء ،والجنس غيرات الدراسة وهي العمر،   وقام الباحث بضبط مت   
  . االستقرائي من إعداد الباحث 

ة في وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبية والضابط          -
كما وجد الباحث عند قيـاس انتقـال أثـر        .تقرائي لصالح المجموعة التجريبية   اختبار االستدالل االس  

التدريب لدي المجموعة التجريبية بعد مضي أربعة اشهر أن المجموعة التجريبيـة اسـتطاعت حـل             
  .برنامج التدريبيمشكالت تشتمل على إدراك العالقات بين األعداد لم تكن ضمن ال

 بعد مـضي أربعـة اشـهر علـى          من مميزات الدراسة وجود متابعة ألثر البرنامج التدريبي       : تعليق
وتوصلت إلى أن المجموعة التجريبية استطاعت حل مشكالت لم تكـن ضـمن البرنـامج                ،التدريب
  . بي ،مما يدل على فعالية البرنامجالتدري

ية القدرة على االستدالل لدى عينة     اختبار فاعلية برنامج لتنم    ب Johnson(1997( جونسون     كما قام   
قـسموا إلـى    وقد تكونت عينة الدراسـة مـن سـبعة فـصول،     من طالب الصف الرابع االبتدائي،  

والثانية ضـابطة   ،جلسات بمعدل جلسة يوماً) ٦(ي من مجموعتين األولى تجريبية تلقت برنامج تدريب     
ومعرفـة   ،المقارنة بين األشـياء : وهي التدريبي على تدريبات ويشتمل البرنامج . لم تتلقى أي تدريب   

  إكمال سلسلة من األعداد  العالقات المكانية ،وحل المشكالت من خالل قصة تعرض للطالب،
وقد توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة فـي          -

  .القدرة على االستدالل لصالح المجموعة التجريبية 
  . د فروق دالة إحصائياً بين الطالب والطالبات في القدرة على االستداللعدم وجو-

إال أن عدد جلسات البرنامج كانـت قليلـة       ،سة فاعلية التدريب على االستدالل    أكدت هذه الدرا  : تعليق
  . غير كافية نسبياً إلحداث التغيرحيث اقتصرت على ست جلسات فقط وهي

  
 إلى اختبار أثر برنامج لتنميـة  Tomic &Kingma(1997  (دراسة توميك و كنقما    كما هدفت 

وقد تكونت عينة الدراسة     مهارة االستدالل االستقرائي على نمو الذكاء لدي طالب المرحلة االبتدائية،         
قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت مـن         طالباً وطالبة بالصف الثالث االبتدائي،    ) ٤٧(من  
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دقيقة ،لمدة ثالثة أسابيع    ) ٣٠(مدة الجلسة    ، جلسات  عشر منوا برنامج تدريبي    باً وطالبة تلق  طال) ٢٣(
وقد استخدم الباحث برنـامج   .طالباً وطالبة لم يتلقوا أي تدريب    ) ٢٤(، أما الثانية ضابطة تكونت من       

 لتنمية االستدالل االستقرائي مع االستعانة بـبعض الـصور ،واألشـكال            Klauer(1989( كالوير  
  .لمشكالت من بيئة الطالب المدرسية ،وصياغة بعض االهندسية

وتطبيق نسخة مختصرة من اختبـار   ،والجنس غيرات الدراسة وهي العمر،   وقد قام الباحث بضبط مت    
وتطبيق اختبار  االستدالل االستقرائي من إعداد توميـك      ،)أ  ( الصور 1950)Cattell(كاتل للذكاء     

)Tomic(1994.  
وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة فـي      و توصلت الدراسة إلى     -

ذكاء بالنسبة للمجموعـة  القدرة  االستدالل االستقرائي لصالح المجموعة التجريبية ،وحدوث نمو في ال       
كما وجد الباحث عند قياس انتقال أثر التدريب لدي المجموعة التجريبية بعد مضي أربعـة                ،التجريبية

  لمجموعة التجريبية استطاعت حل مشكالت لم تكن ضمن البرنامج التدريبي اشهر أن ا
  

 هذه الدراسة تنمية قدرة معلمي ومعلمات المراحل تناولت )١٩٩٩(دراسة علي      وفي 
االبتدائية،والمتوسطة،والثانوية على االستدالل المنطقي واثر ذلك على تنمية التفكير العلمي ،وقد 

وتتراوح سنوات  )٤٥-٢٠(معلمة تتراوح أعمارهم مابين )٢٩(معلما )٣١(من تكونت عينة الدراسة 
ساعة ،ويشتمل )٣٦(واستغرق التدريب على البرنامج ثالثة اشهر بمعدل  ،)٢٠-٣(خبراتهم مابين

البرنامج على تعريف التفكير االستداللي ومهارته الفرعية، وتطبيق األحكام االستدالل المباشر وغير 
ومناقشة الواجبات  ،الت منطقية مباشرة أو غير مباشرةنة بينهما وصياغة االستدالالمباشر ومقار

  ).١٩٨٧الفطايري ،(المنزلية ،وقد استخدم الباحث اختبار التفكير العلمي من إعداد 
توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في اختبار التفكيـر العلمـي                

ي وبذلك يتضح أن التدريب على االستدالل المنطقي أدى إلى نمو فـي التفكيـر               لصالح القياس البعد  
  .العلمي لدي المعلمين والمعلمات 

أكدت هذه الدراسة فاعلية التدريب على االستدالل المنطقي في نمو القدرة على التفكير العلمي               :تعليق
 النقاط التي توجه لهـذه الدراسـة      ومن ابرز  على اعتبار أن االستدالل هو أحد أنماط التفكير العلمي،        

دم وجود قياس للتفكيـر  هي االقتصار على القياس القبلي والبعدي دون وجود للمجموعة الضابطة،وع     
أما البرنامج فقد ركز على الجانب المعرفي حيث كان البرنامج عبارة عن تلقـي دروس                ،االستداللي

  ).  الجانب السلوكي(يمية بشكل عام نظرية دون نقل لالستدالل في المواقف الحياتية والتعل
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  :تعليق على دراسات  هذه الفئة
من المالحظ أن فكرة تنمية مهارات التفكير االستداللي من خالل برامج تدريبية موجهـة قـد      

دة ، بيد أن الدراسات العربية محـدو      )١٩٥٣(بدأت مبكراً على سبيل المثال دراسة مورقان ومورقان       
هو أعتمدها على    -)١٩٩٩(باستثناء دراسةعلي  – هذه الدراسات بصفة عامة      ومما يؤخذ على   ،نسبياً

و قد ال يحقق هذا      ،اللي فقط دون جود للجانب المعرفي     الجانب التدريبي لتنمية مهارات التفكير االستد     
وفهمه لطبيعـة   العائد المطلوب من التدريب ألن تضمن البرنامج معلومات تؤدي إلى استبصار الفرد،     

ومزايا تنميتها من شانة تكوين اتجـاه اإليجـابي نحـو اكتـساب هـذه                وأهميتها، ،ت المنماة المهارا
   .المهارات

  
  :تعقيب عام على الدراسات السابقة

العديد من الدراسات السابقة عنيت بتنمية مهارات التفكير االستداللي بالرغم من االختالف فيمـا               -
لتفكير االستداللي إال أنها اتفقت في كونهـا أظهـرت   بينها في األسلوب المستخدم في تنمية مهارات ا 

في تأثيراً إيجابياً في تنمية هذه المهارات، مما يدعم االفتراض القائل بإمكانية تلك المهارات لتوظيفها               
  .المواقف الحياتية والتعليمية

معظم الدراسات السابقة اقتصرت على مقارنة الفروق بين المجموعـة التجريبيـة والـضابطة               -
 Blieszner et al ,1981؛Tomic,1995(لتحقق من فاعلية البرنامج فقط ،إال أن دراسة كل من ل
ركزت على متابعة مدى استمرار أثـر التـدريب علـى التفكيـر     ) Tomic & Kingma,1997؛

  .االستداللي،ولذلك سوف يقوم الباحث بمتابعة أثر البرنامج بعد شهر من التطبيق
بتصميم برنامج لتنمية مهارات التفكير االستداللي أجريـت علـى          معظم الدراسات التي اهتمت      -
 ، على الرغم مما أشار إليه عدد مـن البـاحثين بـأن التفكيـر              ينات من طالب المرحلة االبتدائية    ع

فيمكن أن نتساءل هل التحسن لدي هذه العينـات يعـود للبرنـامج              ،االستداللي يزداد بازدياد العمر   
و ؟ وسوف يقوم  الباحث بتطبيق دراسته على عينة من طـالب الـصف               التدريبي أم إلى عامل النم    

 العقلية لذلك   األول الثانوي حيث أن هذه القدرة تصبح اكثر تمايزاً واستقراراً عن غيرها من القدرات             
  .يمكن قياسها بوضوح

معظم الدراسات التي عنيت بتنمية مهارات التفكير االستداللي بطريقـة مباشـرة تعاملـت مـع             -
كير االستداللي بشكل عام دون توضيح لمهاراته الفرعية أما فيما يتعلق األساليب التدريبية لتنمية              التف

التغذيـة   ،المناقشة ،التعميم ،المماثلة، إدراك العالقات  د أن الدراسات ركز على      التفكير االستداللي نج  
؟ )النتيجـة (إلفـادة   أسلوب ما لخطأ في هـذه ا      ل  الواجبات في حين هناك أساليب هامة مث       ،الراجعة
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والمحاجة عن طريق توليـد الحجـج المؤيـدة          ،وأسلوب االستدالل السببي   مغالطات،للكشف عن ال  
  .جانب عند تصممه برنامجه التدريبيوسوف يراعي الباحث هذا ال ،)والمعارضة

التي عنيت بتنمية مهـارات التفكيـر االسـتداللي          من المالحظ الغياب النسبي للدارسات سواء        -
   . في الثقافة المحلية مما يؤكد أننا في حاجة مثل هذه الدراسةقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرةبطري

  
  : فروض الدراسة: ثانياً

  :في ضوء مشكلة الدراسة والدراسات السابقة فان فروض الدراسة التي أمكن استنباطها هي
ت التفكير االستداللي لـدى     وجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في مهارا          ت .١

  .  المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبية مقارنة              .٢

  .بالمجموعة الضابطة بعد انتهاء التدريب مباشرة لصالح المجموعة التجريبية
والقياس الالحـق   )بعد تطبيق البرنامج مباشر   (القياس البعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        .٣
في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعـة التجريبيـة لـصالح           ) بعد شهر من انتهاء التدريب    (

  .القياس الالحق بعد مضي شهر من انتهاء التدريب
لتجريبية مقارنة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة ا            .٤

  .بالمجموعة الضابطة بعد مضي شهر من انتهاء التدريب لصالح المجموعة التجريبية
   

بعد أن عرضنا إلى الدراسات السابقة وفروض الدراسة ننتقل للفصل التالي الذي يناقش 
  .  المنهج المتبع في الدراسة
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  الفصل الرابع
  جراءات الدراسةمنهج وا   
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نتناول في هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة والطريقة التي تم بها اختيـار العينـة وخطـوات                     
فضالً عن إجراءات    ،ة للتحقق من صدق األدوات وثباتها     تطوير أدوات الدراسة ، والطرق المستخدم     

  .  ئجالدراسة ،وأساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة لمعالجة النتا
  :مجتمع وعينة الدراسة: أوالً
وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة       .يمثل مجتمع الدراسة طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض           

عمدية من طالب الصف األول الثانوي الحاصلين على درجات منخفضة في اختبار مهارات التفكيـر       
) ١٢(عة تجريبية تكونـت مـن      إلى مجموعتين مجمو  طالباً،قسموا  ) ٢٤(االستداللي على عينة قوامها   

لمجموعتين في المتغيرات التالية    طالباً أيضاً،وتم مجانسة ا   ) ١٢(ومجموعة ضابطة تكونت من      ،طالباً
سـنة  ) ١٧-١٥(وتتراوح أعمارهم ما بين     . قبلي لمهارات التفكير االستداللي   القياس ال  ،الذكاء العمر،

  . سنة) ١٦(بمتوسط مقداره 
  

  :أدوات الدراسة: اًثاني
  :قام الباحث باستخدام األدوات التالية في دراسته 

  ) .إعداد محمد أمين المفتي(بار مهارات التفكير االستداللي اخت .١
  ) إعداد أحمد زكي صالح(اختبار الذكاء المصور  .٢
  ) .إعداد الباحث(مية مهارات التفكير االستداللي برنامج تن .٣
  .المالحظة  .٤
  .التقرير الذاتي .٥
  :يما يلي عرض لتلك األدوات وف

  :اختبار مهارات التفكير االستداللي .١
استقر الرأي على اختيار هذا االختبار بعد اإلطالع على التراث السيكولوجي في مجـال التفكيـر                  

نظراً لشمولية هذا االختبار على مهارات التفكير        ، وعلى بعض مقاييس التفكير االستداللي،     لياالستدال
نظـر دراسـة    أهولة تطبيقه،وألنـه األكثـر اسـتخداماً فـي الدراسـات الـسابقة                االستداللي،وس

  . )١٩٨٦؛ سلطان ، ١٩٩٤ ؛ طالفحة ،١٩٨٦؛ النمر،١٩٨٧أبوغزالة،(
  

) ٦٠(ويتكون في صورته األصـلية مـن       ،م١٩٧٤  محمد أمين المفتي  عام        وضع هذا االختبار      
عبارة لكـل   ) ٢٠(، واالستنتاج  بمعدل     ستنباطاالستقراء، واال مهارات وهي   ) ٣(عبارة موزعة على    

مهارة ، يقوم المبحوث باختيار العبارة الصحيحة من ثالثة بدائل متاحة ، أما في مهـارة االسـتنتاج                  
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جابـة الخاطئـة     تحصل اإل   فيما واحد، على أن تأخذ اإلجابة الصحيحة        استنتاجه يقوم المبحوث بكتابة  
  . صفر على
على صدق المحكمين حيث عرضه علـى هيئـة مـن            قد أعتمد المفتي  أما عن صدق االختبار ف        

وعلى الصدق التمييزي للعبارات حيث تم حساب قـدرة العبـارات           ش،  المحكمين في جامعة عين شم    
على التمييز بين مستوى األداء المرتفع والمنخفض للمبحوثين وتبين أن هناك فروقاً دالة عند مستوى               

  ) .٠,٩٤(ه بطريقة التجزئة النصفية وبلغ معامل االرتباط  ،أما الثبات فقد تم حساب٠,٠١
  

 باستخدام هذا االختبار في البيئـة الـسعودية،وأجرت   ١٩٨٦وقد قامت حنان عيسى سلطان عام       
عليه بعض التعديالت لتناسب مع بيئتنا المحلية ،ومن ثم عرضه على مجموعة من المحكمين ،وقد تم                

، أما الثبات فقد بلـغ باسـتخدام التجزئـة النـصفية            )٠,٩٢( قد بلغ الذاتي الختبار و  حساب الصدق   
)٠,٨٦.(  

وقد قام الباحث بمراجعة ممعنة لالختبار في صورته األصلية وصورته المعدلة من قبـل حنـان                    
عيسى سلطان ووجد أن هناك بعض القضايا التي البد من تغيير مضمونها لتناسب مع ما نعيش فـي                  

لذا قام الباحث بعرضه للتأكد من مالءمته على عينـة اسـتطالعية مكونـة    . ينالقرن الحادي والعشر  
وإمكانيـة فهـم    طالب من الصف األول الثانوي بهدف الوقوف على وضـوح العبـارات،    ) ٣٠(من

معناها، وطلب الباحث من العينة وضع خط تحت الكلمة الغامضة ، ووضع خط تحت العبارة التـي                  
ت غامضة وغير مفهومة،وبناء على هذا اإلجراء تم إعادة صـياغة           تحتوي على أكثر من ثالث كلما     
)                                              ٣(أو أكثر من أفراد العينة كما هو موضح في الجدول %) ٢٠(العبارات الغامضة باتفاق قدره 

  )٣(جدول رقم
  .العبارات التي تم إعادة صياغتها ونسب عدم وضوحها 

  نسبة عدم وضوح  العبارة  نسبة عدم وضوح  العبارة
٥٣,٦٦  ١٥  %٤٠  ٣%  
٤٦,٦٦  ١٦  %٢٦,٦٦  ٦%  
٢٣,٣٣  ٢٠  %٣٦,٦٦  ٩%  
٣٠  ٢٧  %٦٠  ١٢%  
٢٣,٣٣  ٤٢  %٤٦,٦٦  ١٤%  

      
ـ              ) ١٠(توفي ضوء اإلجراء السابق تم إعادة صياغة العبارات غيـر الواضـحة،والتي بلغ

م عرض على عينة من طـالب الـصف األول   عبارة يتكون منها االختبار، ث) ٦٠(عبارات من أصل  
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الثانوي بمدرسة أخرى الستقراء آرائهم حول وضوح العبارات وإمكانية فهم معناها ،وبعد ذلك أمكن              
  .اسبتها للتطبيق على عينة الدراسةاالطمئنان أكثر للوضوح عبارات المقياس ومن

   
  :الختبار لالخصائص السيكومترية 

  :صدق االختبار. أ
  :تم التحقق من صدق المقياس عن طريق  لما قام به المفتيباإلضافة 

  : صدق االتساق الداخلي - 
طالباً من طـالب    ) ٧٠(بتطبيق االختبار على عينة قوامها    للتحقق من صدق االختبار قام الباحث           

الصف األول الثانوي،وذلك بحساب االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية للمهـارة التـي               
إليها ،وأيضاً حساب االرتباط بين كل من الدرجات الفرعية للمهارات والدرجة الكلية لالختبار             تنتمي  

  .النتائج المتعلقة باالتساق الداخلي )٧(،)٦(،)٥(،)٤(ارقامول اوتوضح الجد
  )٤(جدول رقم 

  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية
  ) .٧٠=ن ( لمهارة االستقراء

  رقم
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  رقم
  العبارة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

٠,٠١  ٠,٣٣٨  ١١  ٠,٠١  ٠,٤٥٠  ١  
٠,٠١  ٠,٤٢٧  ١٢  ٠,٠١  ٠,٦٥٧  ٢  
  غير دالة  ٠,٠٨٥  ١٣  ٠,٠١  ٠,٤٦١  ٣
٠,٠١  ٠,٧٢١  ١٤  ٠,٠١  ٠,٤٧٥  ٤  
٠,٠١  ٠,٦٤٥  ١٥  ٠,٠١  ٠,٦٥٠  ٥  
٠,٠١  ٠,٦٦٠  ١٦  ٠,٠١  ٠,٤٨٤  ٦  
٠,٠١  ٠,٥١٢  ١٧  ٠,٠٥  ٠,٢٤٤  ٧  
٠,٠١  ٠,٣٨٩  ١٨  ٠,٠١  ٠,٤٥٢  ٨  
  غير دالة  ٠,٠٦٨  ١٩  ٠,٠١  ٠,٣٤٦  ٩
٠,٠١  ٠,٦٦٦  ٢٠  ٠,٠١  ٠,٣٩٩  ١٠  

  



  ٥٧  

ما عدا العبارة  ) ٠,٠١(أن العبارات جميعها كانت دالة عند مستوى ) ٤( يتضح من الجدول رقم 
فلم تكن قيمة معامل ارتباطها ) ١٩-١٣(،أما العبارات رقم )٠,٠٥(كانت دالة عند مستوى ) ٧(رقم 

  .داله لذلك تم حذفها 
  
  

  )٥(جدول رقم
  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الفرعية 

   )٧٠=ن (لمهارة االستنباط
مستوى   معامل االرتباط  رقم العبارة

  الداللة
رقم 
  العبارة

مستوى   معامل االرتباط
  الداللة

٠,٠١  ٠,٤٣٢  ٣١  ٠,٠١  ٠,٣٧٠  ٢١  
  ٠,٠١  ٠,٦١٨  ٣٢  غير دالة  ٠,١٥٨  ٢٢
٠,٠١  ٠,٦٠٤  ٣٣  ٠,٠١  ٠,٤٧١  ٢٣  
٠,٠١  ٠,٥٩٦  ٣٤  ٠,٠١  ٠,٤٢٩  ٢٤  
٠,٠١  ٠,٥١٣  ٣٥  ٠,٠١  ٠,٤٠٤  ٢٥  
٠,٠١  ٠,٥٢٥  ٣٦  ٠,٠١  ٠,٦٠٤  ٢٦  
٠,٠١  ٠,٦٠٤  ٣٧  ٠,٠١  ٠,٤١٠  ٢٧  
٠,٠٥  ٠,٢٦١  ٣٨  ٠,٠١  ٠,٤٩٤  ٢٨  
٠,٠١  ٠,٥٠١  ٣٩  ٠,٠١  ٠,٥٠٨  ٢٩  
  غير دالة  ٠,١٧٣  ٤٠  ٠,٠١  ٠,٥٦٦  ٣٠

  
ما عدا العبـارة     ) ٠,٠١(أن جميع العبارات كانت دالة عند مستوى        ) ٥(يتضح من الجدول    

فلم تكن قيمة معامل ارتباطها دالـة     ) ٤٠-٢٢(أما العبارات رقم    ) ٠,٠٥(دالة عند مستوى    ) ٣٨(رقم  
  .لذلك تم حذفها

  
  
  
  
  



  ٥٨  

  )٦(جدول رقم
  والدرجة الفرعيةقيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 

  )٧٠=ن(لمهارة االستنتاج 
معامل   رقم العبارة

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

معامل   رقم العبارة
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

٠,٠١  ٠,٦٣٩  ٥١  ٠,٠١  ٠,٤٧٩  ٤١  
٠,٠٥  ٠,٢٨٧  ٥٢  ٠,٠١  ٠,٥٨١  ٤٢  
٠,٠١  ٠,٥٣٢  ٥٣  ٠,٠١  ٠,٦٥٥  ٤٣  
٠,٠١  ٠,٦٧٥  ٥٤  ٠,٠١  ٠,٦٢٨  ٤٤  
٠,٠١  ٠,٥٣٢  ٥٥  ٠,٠١  ٠,٣٨٨  ٤٥  
٠,٠١  ٠,٦٥٥  ٥٦  ٠,٠١  ٠,٦١٤  ٤٦  
٠,٠١  ٠,٦٧٥  ٥٧  ٠,٠١  ٠,٤٥٨  ٤٧  
٠,٠١  ٠,٦٠٤  ٥٨  ٠,٠١  ٠,٦٠٠  ٤٨  
٠,٠١  ٠,٦٠٤  ٥٩  ٠,٠١  ٠,٨٤١  ٤٩  
  ٠,٠١  ٠,٤٩٤  ٦٠  غير دالة  ٠,١٤٦  ٥٠

  
ماعدا العبـارة رقـم     ) ٠,٠١(أن العبارات كانت دالة عند مستوى       ) ٦(رقم  يتضح من الجدول          

لم تكن قيمة معامل ارتباطها دالـة لـذلك تـم           ) ٥٠(أما العبارة رقم    ) ٠,٠٥(ة عند مستوى    دال) ٥٢(
  .حذفها

  
ين نفحص نتائج تحليل االتساق الداخلي نجد أن عدد بنود الصورة النهائية لالختبـار مهـارات                   ح

تقراء مـن   عبارة موزعة على المهارات الفرعية بحيث تتكون مهارة االس        )٥٥(التفكير االستداللي هو  
  ).٢(عبارة انظر الملحق رقم  )١٩(ومهارة االستنتاج من ،)١٨(ومهارة االستنباط من عبارة،)١٨(
    
االستقراء،واالسـتنباط  ( وأيضاً قام الباحث بحساب مدى ارتباط الدرجة على المهارات الفرعيـة               

  .يوضح ذلك )٧(ل رقمبالدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير االستداللي والجدو)،واالستنتاج 
  
  
  
  



  ٥٩  

  
  

  )٧(جدول رقم
  قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية

   ) .٧٠=ن(الختبار مهارات التفكير االستداللي 
معامل ارتباطها   المهارة

  بالدرجة الكلية
  مستوى الداللة

  ٠,٠١  ٠,٧٤١  االستقراء
  ٠,٠١  ٠,٦٦٢  االستنباط
  ٠,٠١  ٠,٧٠٦  االستنتاج

      
وحين نقوم بمراجعة لنتائج االتساق الداخلي بشكل عام نجد أن حـاالت ارتبـاط العبـارات                
بالدرجة الفرعية لكل مهارة من مهارات التفكير االستداللي عالية عموماً ،وتعني هذه النتيجة أن بنود               

مؤشـراً علـى صـدق    المهارات الفرعية يجمع بينها عناصر مشتركة تجعلها أكثر تجانساً مما يعـد      
  .االختبار

  :الصدق التالزمي - 
قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير االستداللي وهو أحد االختبارات الفرعية الختبار القدرات العقلية                
وتم حساب معامل ارتباطه باالختبار الحـالي حيـث طبـق           )*هـ١٤١٦إعداد النافع وآخرون عام     (

وبلغ معامل ارتبـاط     الباً من طالب الصف األول الثانوي،     ط) ٣٥(الباحث االختباران على عينة من      
مما يدل على أن االختبار الحالي صادق فـي قياسـه         ) ٠,٠١(وتبين انه دال عند     ) ٠,٨١٨(بيرسون  

  .للقدرة على التفكير االستداللي
  
 :  ثبات االختبار   .  ب

   :تم التحقق من ثبات المقياس بعده طرق هي
  :إعادة تطبيق االختبار - 

طالباً من طـالب الـصف األول   ) ٣٥( احث بإعادة تطبيق االختبار على عينة قوامها    قام الب 
الثانوي بفاصل زمني أسبوعين تقريباً ، وقد قام بحساب معامل ارتباط بيرسون لألداء بين التطبيقـين       

  .،مما يعطى مؤشراً على ثبات االختبار )٠,٠١(وتبين انه دال عند مستوى ) ٠,٧٦٣(وبلغ 
  

                                                        
  .ره لألستاذ الدكتور عبد اهللا النافع للسماح له باستخدام هذا االختبار للتحقق من صدق أداة دراسته يقدم الباحث شكره وتقدي *



  ٦٠  

 
  :ALPHAفا كرونياخ طريقة أل - 

قام الباحث بحساب معامل ثبات ألفا كرونياخ الختبار مهارات التفكير االستداللي ومهاراتـه             
  :كآالتي) ٨(الفرعية ،وتظهر النتائج في الجدول رقم

  )٨(جدول رقم
  قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكير االستداللي

   .)٧٠=ن(باستخدام ألفا كرونياخ 
  معامل ثبات ألفا كرونباخ  لفرعيةالمهارات ا

  االستقراء
  

٠,٨١١١  

  ٠,٨٠٢٨  االستنباط
  ٠,٨٧٣٦  االستنتاج
  ٠,٨٧٤٨  الثبات العام

   
يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامالت الثبات مرتفعة، وبذلك يمكن االطمئنـان بـشكل               

  . عام إلى صدق وثبات اختبار مهارات التفكير االستداللي 
   إعداد أحمد زكي صالح من المصور اختبار الذكاء . ٢
عـام   يعتبر هذا االختبار من االختبارات الذكاء الجماعية غير اللفظية أعده أحمـد زكـي صـالح                 

م ،ويمكن تطبيقه على مجموعة من المبحوثين في وقت واحد بواسطة الباحث ، كمـا أنـه ال                  ١٩٧٨
إلى قياس القـدرة العقليـة العامـة لـدى     يعتمد على اللغة إال في شرح تعليماته،ويهدف هذا االختبار       

) ٥(بند ،وكل بند يتكون مـن       )٦٠(سنة،ويتكون من   ) ١٧-٨(األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين       
منها متشابهة ،والخامس مختلف ، ويطلب من المبحوث البحث عن الشكل المختلف بوضع             ) ٤(أشكال
  .دقائق)١٠( ،وزمن أجراء االختبار عليها) ×(إشارة 

   
وقد قام معد االختبار بحساب الصدق التالزمـي بـين االختبـار واختبـار القـدرات العقليـة                       

،وقـام أيـضاً    )٠,٠١(دال عند مستوى    ) ٠,٣٤(فوجد أن معامل االرتباط بلغ      ) الدرجة الكلية (األولية
ن بحساب الصدق العاملي في دراسات متعددة فتبين أن درجة تشبعه بالعامل العام تتـراوح مـا بـي                 

مما يعني أن االختبار صادق في قياسه للقدرة العقلية العامة ،واسـتخرجت معـامالت      )٠,٦١-٠,٤٨(
  ).٠,٨٥-٠,٧٥(الثبات فكانت تتراوح باستخدام التجزئة النصفية ما بين 



  ٦١  

طالباً من طالب الصف األول     ) ٣٠(وقد قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار على عينة قوامها               
  .)٠,٧٠(خدام معامل ثبات ألفا كرونياخ حيث بلغ الثانوي باست

   
   إعداد الباحثمن تفكير االستداللي برنامج تنمية مهارات ال . ٣

  :     اعتمد الباحث في إعداد برنامجه على الخطوات التالية 
االطالع على التراث السيكولوجي في مجال التفكير بشكل عام،والتفكير االستداللي بشكل خاص             -

  .من الكتب والبحوث العلميةمن خالل عدد 
  .االطالع على البرامج األخرى الموضوعة لتنمية مهارات التفكير االستداللي  -
  . مراجعة للتراث العربي اإلسالمي القتباس بعض المواقف  -
  مراجعة ممعنة للدراسات التجريبية السابقة التي عنيت بتنمية  مهارات التفكير االستداللي  -
  
تحقق من صدق البرنامج بعرضه على مشرف الرسالة ،ومن بعد إجازتـه ،تـم              وقد قام الباحث بال     

، فضالً عن المهتمـين بهـذا        هيئة التدريس بجامعة الملك سعود     محكم من أعضاء  ) ١٧(توزيعه على   
  .  من محكمين البرنامج بعد تحكيمه للباحث*)٩(الموضوع في جهات أخرى،وقد أعاد 

  
الحظات من قبل السادة المحكمين تتمثل أهمهـا فـي الجـدول                وقد سجلت بعض التساؤالت والم    

  :                                   كآالتي) ٩(رقم
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  :  يقدم الباحث شكره للسادة احملكمني وهم مرتبون أجبدياً على النحو التايل*
   جامعة امللك سعود –نفس  قسم علم ال–د حممد تيغزي .      أ  .  جامعة امللك سعود – قسم علم النفس –مجعة سيد يوسف . د
  . جامعة امللك سعود – قسم علم النفس –حممود غالب .       د. جامعة امللك سعود – قسم علم النفس –سلطان العويضة . د
  . جامعة امللك سعود –قسم علم النفس -حيىي نصار . د.                  مؤسسة األمري سلطان اخلريية –د سيد عبد ايد منصور .أ
  . جامعة امللك سعود –هايل موسى قسم علم النفس . جامعة امللك سعود        أ– قسم املناهج وطرق التدريس –عبداهللا املقوشي.د
  .  جامعة امللك سعود – قسم تربية خاصة –علي السيد سليمان . د
  



  ٦٢  

  )٩(جدول رقم
  .اقتراحات السادة المحكمين وتعليق الباحث عليها

هل تم   اقتراحات السادة المحكمين  م
  األخذ بها

  تعليق الباحث 

أن وقت وعدد الجلسات غيـر        ١
 للتطرق إلى الموضوعات    كافية

  .والمواقف المطروحة 
  

لم يتم التعديل الن البرنامج مرتبطة بالجـدول          ال
الدراسي للطالب الذي ال يتيح لنا زيادة المـدة         
الزمنية لتطبيق البرنامج،باإلضافة إلى أن زيادة      

  . وقت للجلسة قد يبعث الملل لدى المتدربين
أن عدد الجلسات المعرفية غير       ٢

 للتطـرق للموضـوعات     كافيه
التي تحتويها فمـن األفـضل      
زيادتها لتصبح ثالث جلـسات     

  .بدالً من جلستين 

لم يتم التعديل ألن زيادة الجلسات المعرفية إلى          ال
ثالث جلسات سيبعث الملل بين المتدربين، وأن       
الهدف هو التقليل مـن المعلومـات النظريـة         

  .والتركيز على المواقف واألمثلة التدريبية 

وضع ثالث جلسات أسـبوعاً       ٣
بفاصل زمني يـوم واحـد ال       
يكفي لقيام المتدربين بالواجبات    
المطلوبة منهم والتـي تتطلـب     

  تسجيل مالحظاتهم  

يتفق الباحث مع هذا المنظور لذا قام بتوسـيع           نعم
الفترة الزمنية الفاصلة بين الجلـسات لتـصبح        
يومين بدالً من يـوم واحـد ،وفقـاً لمبـدأ أن            

  . يب الموزع أفضل من التدريب المركز التدر

تغير بعض األمثلـة التدريبيـة        ٤
ــوض  ــساقها أو لغم ــدم ات لع
بعضها ، وتعـديل الـصياغة      
ــة    ــبعض األمثل ــة ل اللغوي

  . والعبارات 

  . قام الباحث بتعديل تلك العبارات   نعم
  

أن يتم أخذ رأي المتدربين في        ٥
ــسة ألن  ــكل إدارة الجلـ شـ

لبرنامج شعورهم باإلسهام في ا   
سوف يدفعهم إلى إتقان المهـام      

  .المطلوبة منهم داخل الجلسة 

سوف يعمل الباحث على أخذ آراء المتـدربين          نعم
في بعض مواعيـد الجلـسات المناسـبة لهـم          
،وطريقة عرض األمثلة،والمواقف التي يرونها     

  .مناسبة لمناقشتها داخل الجلسة 

        



  ٦٣  

جلـسات بواقـع جلـستين أسـبوعياً،        ) ٩(البرنامج من   بعد إجراء التعديالت النهائية تكون      
جانب معرفي يقدم في جلستين     :ويتكون البرنامج من جانبين    دقيقة،) ٤٥(وتتراوح مدة الجلسة الواحدة     

والمكاسب من تنميتـه وعوائـق       ومهاراته، تحتوي معلومات نظرية عن التفكير االستداللي مفهومه،      
 إدراك العالقـات،   :جلسات تتضمن أساليب تدريبية هـي     ) ٧(تنميته،وجانب آخر سلوكي يتكون من      

 المماثلة، ما الخطأ في هذه اإلفادة للكـشف عـن المغالطـات،            ،االستدالل السببي  االستنباط، عميم،الت
  .  الواجبات التغذية الراجعة، المناقشة، الحجج المؤيدة والحجج المعارضة،

  
  :المالحـظة  . ٤

داة للحكم على التغيرات السلوكية االستداللية كمؤشر كيفي،وذلـك         اعتمد الباحث على المالحظة كأ    
وأيـضا أعتمـد علـى مالحظـات         ، المتدربين أثناء جلسات البرنامج    بتسجيل مالحظات على سلوك   

البرنـامج  المعلمين باعتبار أنهم محيطين بالطالب المتدربين لتسجيل مؤشرات التغيـر علـيهم بعـد        
ن المعلمين ممن يدرسوا للطالب أكثر من مـادة دراسـية لتكـون             وراعى الباحث أن يكو    ،التدريبي

  ).٥(انظر الملحق رقم مالحظاتهم دقيقة نسبياً
  

 :التقرير الذاتي .٥
وبذلك طلب الباحث مـن المتـدربين        ،فضل من الفرد في التعبير عن ذاته      كما ذكرنا أنفاً بأنه ليس أ     

  )٥(انظر الملحق رقم  البرنامج التدريبيأنفسهم تسجيل التغيرات السلوكية االستداللية قبل وبعد
  
  

  التصميم التجريبي :ثالثاً
   التصميم المنهجي الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة هو المنهج التجريبي الذي يعتمد علـى مقارنـة                

 ، ومن ثم متابعة كال المجموعتين لمدة شهر لمقارنة مستوى         وعة التجريبية بالمجموعة الضابطة   المجم
  .ير االستدالليمهارات التفك

  
  
  
  
  
  



  ٦٤  

  :إجراءات الدراسة: رابعاً
  :قام الباحث باتباع الخطوات التالية إلجراء الدراسة وهي

  .تطبيق القياس القبلي الختبار مهارات التفكير االستداللي على عينة الدراسة -١
ف اختيار عينة الدراسة بناءاً على القياس القبلي ،حيث تم اختيار أفراد العينة من طـالب الـص           -٢

  . األول الثانوي الذين حصلوا على درجات منخفضة في اختبار مهارات التفكير االستداللي 
مـع األخـذ بعـين      )  مجموعة ضـابطة   –مجموعة تجريبية (تقسم أفراد العينة إلى مجموعتين       -٣

والجـداول  ،  التفكيـر االسـتداللي    الـذكاء،  العمـر،  االعتبار تجانس المجموعتين فـي متغيـرات      
توضح مدى تجانس المجموعتين في كالً من المتغيرات العمر ،الذكاء ،التطبيـق            ) ١٠،١١،١٢(التالية

  القبلي الختبار مهارات التفكير االستداللي                     
  
  )١٠(جدول رقم

وذلك للكشف عن الفروق بين المجموعتين التجريبية ) وتني -مان ( داللة الفروق باستخدام 
  .والضابطة في متغير العمر

  مستوى الداللة  Uقيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة

  ١٢,٨٨  ١٢  التجريبية
  ١٢,١٣  ١٢  الضابطة

  غير دالة  ٦٧,٥

  
  
  )١١(جدول رقم

وذلك للكشف عن الفروق بين المجموعة التجريبية ) وتني -مان ( داللة الفروق باستخدام اختبار 
  ).صورباستخدام اختبار الذكاء الم(والضابطة في متغير الذكاء

  مستوى الداللة  Uقيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة
  ١٢,٢١  ١٢  التجريبية
  ١٢,٧٩  ١٢  الضابطة

  غير دالة  ٦٨,٥

  
  
  
  



  ٦٥  

  )١٢(جدول رقم
وذلك للكشف عن الفروق بين المجموعتين التجريبية ) وتني -مان ( داللة الفروق باستخدام 

  . االستدالليوالضابطة في القياس القبلي الختبار مهارات التفكير
مستوى   Zقيمة   Uقيمة   متوسط الرتب  العدد  المجموعة  المتغير

  الداللة
  االستقراء  ١١,٥٠  ١٢  التجريبية 
  ١٣,٥٠  ١٢  الضابطة 

  غير دالة    .٧٢٧-  ٦٠,٠٠

  االستنباط  ١٤,٠٨  ١٢  التجريبية 
  ١٠,٩٢  ١٢  الضابطة 

  غير دالة   .٥٨٩-  ٦٢,٠٠

  االستنتاج  ١١,٩٦  ١٢  التجريبية 
  ١٣,٠٤  ١٢  الضابطة 

  غير دالة   .٣٨٧-  ٦٥,٥٠

  ١٣,٢١  ١٢  التجريبية 
  

ــة  الدرجـ
ــة  الكليــ
ــر  للتفكيـ
  االستداللي 

  ١١,٧٩  ١٢  الضابطة 

  غير دالة   .٢٦٣-  ٧٦,٥

  
بحيـث   بواقـع جلـستين أسـبوعياً،      ،ى المجموعة التجريبية بشكل جمـاعي     تنفيذ البرنامج عل   -٤

  . ع تسجيل مالحظات الباحثم دقيقة،)٤٥(استغرقت الجلسة 
القياس البعدي لمهارات التفكير االستداللي على المجموعتين لمعرفة األثر المباشـر للبرنـامج              -٥

  .التدريبي 
وأيضاً مالحظات المعلمـين علـى       ،بين عن أنفسهم قبل وبعد البرنامج     تسجيل مالحظات المتدر   -٦

  .  أفراد العينة التجريبية قبل وبعد البرنامج
الحق بعد مضي شهر على المجموعة التجريبية والضابطة فـي اختبـار مهـارات        عمل قياس    -٧

  .التفكير االستداللي
  . جمع البيانات في النهاية ومعالجتها إحصائياً -٨
  
  
  
  
  



  ٦٦  

  : اإلحصائيأساليب التحليل:مساًخا
  : ية المناسبة لمعالجة النتائج وهياستخدم الباحث أساليب التحليل اإلحصائي الالبارامتر

وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحـصائية للفـرق بـين     Mann- Whitney Testوتني -ار ماناختب-
المجموعة التجريبية والضابطة في التفكير االستداللي، وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج مباشرة ،وبعد             

  .شهر من التطبيق
 بين القيـاس   وذلك بهدف معرفة الداللة اإلحصائية للفروقWilcoxon Testاختبار ويلكوكسون -

  . القبلي والالحق للمجموعة التجريبية والضابطة في التفكير االستداللي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٧  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٨  

  :نتائج الدراسة:أوال
في  صائية بين القياس القبلي والبعديجد فروق ذات داللة إحتو"الفرض األول والذي نصه 

 ."رات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبيةمها

  )١٣(جدول رقم 
بين وذلك للكشف عن الفروق )ويلكوكسون(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار
   على اختبار مهارات التفكير االستدالليالقياس القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية

متوسط الرتب  التطبيق المتغير
 لبةالسا

متوسط الرتب 
 الموجبة

مستوى 
 الداللة

 ٠,٠٠٤ ١٠ -  بعدي-قبلي االستقراء

 ٠,٠٠٧ ٩ -  بعدي-قبلي االستنباط

 ٠,٠٠٧ ٩ ١  بعدي-قبلي جاالستنتا
ــة   ــة الكلي الدرج

 للتفكير االستداللي 

 ٠,٠٠٣ ١١ -  بعدي-قبلي

   
حصائية عن مستوى دالل اقل        حين نفحص نتائج الجدول السابق سنجد أن هناك فروق ذات داللة إ           

 لصالح القياس البعـدي ،ممـا        القياس القبلي والبعدي في مهارات التفكير االستداللي       بين)٠,٠١(من  
بـين  )٠,٠١(يعنى تحقق الفرض األول ،وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة اقل من            

 لصالح القياس البعدي ممـا يـشير إلـى           في الدرجة الكلية للتفكير االستداللي     القياس القبلي والبعدي  
   . فاعلية البرنامج التدريبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٩  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكيـر االسـتداللي لـدى       "الفرض الثاني والذي نصه   
لـصالح المجموعـة   المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة بعد انتهاء التـدريب مباشـرة           

 ."التجريبية

  )١٤(جدول رقم        
بين وذلك للكشف عن الفروق )وتني -مان(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار

 والضابطة في القياس البعدي على اختبار مهارات التفكير االستداللي  التجريبيةتين المجموع
  بعد انتهاء التدريب مباشرة

متوسط  العدد المجموعة  المتغير
 الرتب 

توى مس Uقيمة
 الداللة

 التجريبية
 االستقراء ١٥,٨٦  ١١

  ٨,٤٦ ١٢  الضابطة

٠,٠٠٤ ٢٣,٥٠ 

 االستنباط ١٦,٠٠  ١١ التجريبية

  ٨,٣٣ ١٢  الضابطة
٠,٠٠٧ ٢٢,٠٠ 

 جاالستنتا ١٥,٨٢  ١١ التجريبية

  ٨,٥٠ ١٢  الضابطة
٠,٠٠٧ ٢٤,٠٠ 

الدرجة الكلية   ١٧,٤٥  ١١ التجريبية
ــر  للتفكيــ

 االستداللي 
  ٠٠ .٧ ١٢  الضابطة

٠,٠٠٣ ٦,٠٠ 

   
    حين نفحص نتائج الجدول السابق سنجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عـن مـستوى دالل        

 والضابطة في القياس البعـدي فـي مهـارات التفكيـر           التجريبية تين   بين المجموع  )٠,٠١(اقل من   
بية بعد تطبيق البرنامج مباشـرة ممـا   االستداللي بعد انتهاء التدريب مباشرة لصالح المجموعة التجري    

  . يعنى تحقق الفرض الثاني 
 
  
  
  
  
  



  ٧٠  

بعد تطبيق البرنـامج    ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي        "والذي نصه :الفرض الثالث 
في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعـة  ) بعد شهر من انتهاء التدريب (والقياس الالحق   )مباشر

 ."التجريبية

  )١٥(جدول رقم 
بين وذلك للكشف عن الفروق )ويلكوكسون(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار

   على اختبار مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبيةالحقالقياس القبلي وال
متوسط الرتب  التطبيق المتغير

 السالبة
متوسط الرتب 

 الموجبة
مستوى 
 الداللة

 ٠,٠١٥ ٧ -  الحق-بعدي اءاالستقر

 غير دالة ٢ ٦  الحق-بعدي  االستنباط

 ٠,٠٣١ ٧ ٢  الحق-بعدي  جاالستنتا
الدرجة الكلية  
للتفكيــــر 

 االستداللي 

 ٠,٠٢٦ ١٠ ١  الحق-بعدي 

    
  حين نفحص نتائج الجدول السابق سنجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عـن مـستوى دالل                 

تي االستقراء واالستنتاج لصالح القياس الالحق ،في حين        في مهار الحق  بلي وال  القياس الق  بين)٠,٠٥(
،وعنـد فحـص      تحقق الفرض الثالث جزئيا      ىكانت الفروق غير دالة في مهارة االستنباط ،مما يعن        

نتائج الفروق في الدرجة الكلية للتفكير االستداللي يتضح لنا وجود فروق دالة إحصائيا عند مـستوى               
بين القياس البعدي والقياس الالحق لصالح القياس الالحق مما يشير إلى استمرار األثر             )٠,٠٥(داللة  

   . الدال للبرنامج التدريبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧١  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االسـتداللي لـدى             "الفرض الرابع والذي نصه   
لـصالح  شـهر مـن انتهـاء التـدريب         المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة بعد مضي        

  ."المجموعة التجريبية
  )١٦(جدول رقم        

بين وذلك للكشف عن الفروق )وتني -مان(داللة الفروق بين متوسط الرتب باستخدام اختبار
 والضابطة في القياس البعدي على اختبار مهارات التفكير االستداللي  التجريبيةتين المجموع

  . التدريببعد مضى شهر من انتهاء
متوسط  العدد المجموعة  المتغير

 الرتب 

مستوى  Uقيمة
 الداللة

 التجريبية
 االستقراء ١٥،٩٥  ١١

  ٨,٣٨ ١٢  الضابطة

٠،٠٠٦ ٢٢،٥٠ 

 االستنباط ١٥,٣٢  ١١ التجريبية

  ٨,٩٦ ١٢  الضابطة
٠,٠٢٣ ٢٩,٥٠ 

 جاالستنتا ١٥,٧٣  ١١ التجريبية

  ٨,٥٨ ١٢  الضابطة
٠,٠١ ٢٥,٠٠ 

ــة الد ١٧,٨٢  ١١ التجريبية رجـ
ــة  الكليــ
ــر  للتفكيـ
 االستداللي 

  ٦,٦٧ ١٢  الضابطة
٠,٠٠١ ٢,٠٠ 

    
حين نفحص نتائج الجدول السابق سنجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى دالل اقل                
تي االسـتقراء واالسـتنتاج لـصالح       في مهـار   والضابطة    التجريبية تين   بين المجموع  )٠,٠١(من  
 بـين   )٠,٠٥(فروق ذات داللة إحـصائية عـن مـستوى دالل مـن             موعة التجريبية ،وأيضا    المج

 والضابطة في مهارة االستنباط لصالح المجموعة التجريبية ، وعنـد فحـص          التجريبية تين  المجموع
مـستوى  نتائج الفروق في الدرجة الكلية للتفكير االستداللي يتضح لنا وجود فروق دالة إحصائيا عند              

 والضابطة  لصالح المجموعة التجريبية مما يـشير   التجريبيةتين  بين المجموع  )٠,٠١(قل من   دالل ا 
   . إلى استمرار األثر الدال للبرنامج التدريبي

  



  ٧٢  

   :تفسير النتائج ومناقشتها:ثانيا 
  :مناقشة نتائج الفرض األول

مهـارات التفكيـر    جد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعـدي فـي             تو"والذي نصه   
 ."االستداللي لدى المجموعة التجريبية

 القياس القبلي والبعـدي فـي         بالنظر إلى نتائج هذا الفرض نجد أن هناك فروقا دالة  إحصائيا بين            
 لصالح القياس البعدي مما يشير إلى فاعلية البرنامج التدريبي فـي تنميـة      مهارات التفكير االستداللي  

لي ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة كدراسـة مورجـان ومورجـان             مهارات التفكير االستدال  
)Morgan & Morgan) 1953(   ــابالن ،ودراســـة Kaplan(1983(،ودراســـة كـ

  .)١٩٩٩(،ودراسة على1997)Johnson(جونسون
    

 كما يدعم هذه النتيجة المؤشرات السلوكية االستداللية التي تم الحصول عليها من خالل مالحظـات               
حث والمعلمين،والتقرير الذاتي للطالب المتدربين والتي أشارت إلى وجود تحسن فـي مـستوى              البا

  . مهارات التفكير االستداللي لدى غالبية أفراد العينة التجريبية
  

  : مناقشة نتائج الفرض الثاني
يـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعـة التجريب             "نصهو 

  ."لصالح المجموعة التجريبيةمقارنة بالمجموعة الضابطة بعد انتهاء التدريب مباشرة 
 

 تين بـين المجمـوع   باالطالع على نتائج الفرض الثاني نالحظ وجود فروق ذات داللـة إحـصائيا              
 والضابطة في القياس البعدي في مهارات التفكير االستداللي بعد انتهاء التـدريب مباشـرة               التجريبية

لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة مما يدل على فاعلية البرنـامج التـدريبي ،                
 Morgan & Morgan(1953(وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة مورجان ومورجان 

ــابالن   ــة ك ــسون Kaplan(1983(،ودراس ــة جون ــة  ،و  Johnson(1997(،ودراس دراس
  ).    ١٩٨٧(،ودراسة ابوغزالة)١٩٨٦(لنمر،ودراسة ا)١٩٧٤(المفتي

 
كما يدعم هذه النتيجة المؤشرات السلوكية االستداللية التي تم الحصول عليها من خـالل مالحظـات                
الباحث والمعلمين،والتقرير الذاتي للطالب المتدربين والتي أشارت إلى وجود تحسن فـي مـستوى              

  . لعينة التجريبيةمهارات التفكير االستداللي لدى غالبية أفراد ا
  



  ٧٣  

  :مناقشة نتائج الفرض الثالث
والقياس )بعد تطبيق البرنامج مباشر   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي        "والذي نصه 

  ."في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبية) بعد شهر من انتهاء التدريب(الالحق 
 

ة فـي مهـار   الحـق    القياس القبلـي وال    جود فرق ذات دال بين    أشارت نتائج الفرض الثالث إلى و     
 ,Blieznerاالستقراء لصالح القياس الالحق ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة بليزيز واخرون 

et al ) 1988( ودراسة توميك)Tomic(1995.    كما أشارت النتائج إلى وجود فـروق دالـة بـين 
نتاج لصالح القياس الالحق ، ممـا يعنـى اسـتمرارا اثـر             ة واالست في مهار الحق  القياس القبلي وال  

في حين كانت الفروق غير دالة في مهارة االستنباط ،ويعتقد الباحث أن ذلك قـد               .البرنامج التدريبي   
يعزى إلى افتقار المقررات الدراسية نسبيا إلى التدريبات التي يمكن من خاللها تنمية هـذه المهـارة                 

لواقـع الفعلـي مـن مهـارة     قراء واالستنتاج تمارسان بشكل اكبر في ا،فضال عن أن مهارتي االست    
  .االستنباط

  
 كما يدعم هذه النتيجة المؤشرات السلوكية االستداللية التي تم الحصول عليها من خالل مالحظـات               
الباحث والمعلمين،والتقرير الذاتي للطالب المتدربين والتي أشارت إلى وجود تحسن فـي مـستوى              

  . فكير االستداللي لدى غالبية أفراد العينة التجريبيةمهارات الت
   

  :مناقشة نتائج الفرض الرابع
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير االستداللي لدى المجموعة التجريبية             "    ونصه

  ."لصالح المجموعة التجريبيةمقارنة بالمجموعة الضابطة بعد مضي شهر من انتهاء التدريب 
  
  التجريبيـة  تين  بـين المجمـوع    أن هناك فروقا داللة إحصائيا       ويتضح من نتائج الفرض الرابع       

مما يشير إلى استمرار األثـر   مهارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية،في والضابطة 
،ودراسـة توميـك    Tomic(1995(الدال للبرنامج التدريبي،وهـذا يتفـق مـع دراسـة توميـك             

  . Tomic(1997 &Kingma(وكنجما

  
كما يدعم هذه النتيجة المؤشرات السلوكية االستداللية التي تم الحصول عليها من خالل مالحظـات                 

الباحث والمعلمين،والتقرير الذاتي للطالب المتدربين والتي أشارت إلى وجود تحسن فـي مـستوى              
  . مهارات التفكير االستداللي لدى غالبية أفراد العينة التجريبية
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  :التطبيقات التربوية:ثالثا
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من إمكانية تنمية مهارات التفكير االستداللي يمكننا 

  :ت التربوية والتي تتمثل فيما يلياقتراح عدد من التطبيقا
  
األول أن  هناك مساران لتطبيق برنامج تنمية مهارات التفكير االسـتداللي          : الدراسي ىالمحتو. ١

 على محتوى المقررات الدراسية المختلفة والثـاني إفـراد مقـررات             البرنامج موزعاً  ىيكون محتو 
خاصة للتدريب على المهارات كمقرر خارج المحتوى الدراسي،وبما أن نتائج الدراسة الحاليـة قـد               

 حيـث أن    أشارت إلى فاعلية البرنامج خارج محتوى المواد الدراسية قد يكون أسهل فـي التطبيـق              
المحتوى الدراسي للمنهج قد يفيد المعلم ببعض القيود المتعلقة بالمنهج الدراسي فإننـا نقتـرح إفـراد                

  . مقرر خاص يركز على تنمية مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير االستداللي بشكل خاص
  
والتركيز  كير المختلفة، التفمهارات إلكسابهمن خالل عقد الدورات التدريبية م: المعلمينإعداد. ٢

 االستقراء، التحليل، التفسير، نحو االسئلة التقويمية التي تتضمن إيجابيةعلى تكوين اتجاهات 
  .عتمد على قياس مدى ذاكرة المتعلم تالتي األسئلةعوضا عن  ، العالقاتإدراك ج،االستنتا االستنباط،

  
 الفاعل في تنمية األسريةالتنشئة  من خالل إبراز دور :األمور وأولياء المجتمع هتوجي. ٣

 األبناء معاملة أن من منطلق األبناء لدى خاصة بصفةمهارات التفكير عموما والتفكير االستداللي 
   . لألبناء العقلي األداء مستوى بارتفاع إيجابيا ترتبط اإلكراهالتي تتسم بالتقبل وعدم 

  
 : الدراسات المستقبلية:رابعا

   : وهي بعض الدراسات المؤمل إجراءها مستقالًاقتراحوع الدراسة يمكن  في ضوء تناولنا الموض
   .إجراء دراسة مماثلة لتنمية مهارات التفكير االستداللي لدى عينات أخرى من افراد المجتمع .١
إجراء دراسة للكشف على اثر تنمية مهارات التفكير االستداللي على مهارات اتخاذ القرار لـدى                .٢

  .معشرائح المجتعينة من 
 . معرفة األخطاء االستداللية األكثر شيوعا وسبل التغلب عليها لدى طالب المرحلة الثانوية .٣

  
 
 
  



  ٧٥  

  قائمة المراجع
  :المرجع العربية: اوالً

مكتبة االنجلو :القاهرة.علم النفس التربوي.)١٩٨٠(أبو حطب ،فؤاد وصادق،آمال .١
   .المصرية

مكتبة االنجلو :القاهرة. فس التعليميعلم الن.)١٩٨١(أبو حطب،فواد والسروجي،محمود  .٢
  .المصرية

دراسة استطالعية للعالقة بين .)١٩٨٤(األعسر،صفاء وقشقوش،إبراهيم وسالمة ،محمد .٣
الدافع لإلنجاز وبعض المتغيرات العقلية والشخصية واالجتماعية في المجتمع 

  .طرجامعة ق: مركز البحوث التربوية .دراسات في تنمية دافع اإلنجاز:القطري
مكتبة االنجلو :القاهرة.دراسة نفسية:التفكير .)١٩٧٨(أبو حطب ،فؤاد وعثمان،سيد .٤

  . المصرية
ترجمة عادل ياسين واياد الملحم وتوفيق . تعليم التفكير.)١٩٨٩(بونو،دي ادوارد .٥

   .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:الكويت .)١ط،(العمري،الكويت،
نات الحاجة المعرفة لطلبة كلية التربية دراسة لمكو.)١٩٩١(حبشى،نجدي ونيس  .٦

  .٢٤٣-٢٢١ :٥عدد. ١مجلد.مجلة البحث في التربية وعلم النفس.بالمنيا
اشتقاق معايير األداء على مقياس التفكير الناقد لطلبة .)١٩٩٧(حلفاوي،مسعف .٧

. رسالة ماجستير غير منشورة.البكالوريوس في الجامعات الحكومية األردنية
  .ردنيةالجامعة األ:عمان

االستنتاج المنطقي لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي . )١٩٩٢(الخضراوي،زين العابدين  .٨
  .١٠٦-٨٢: ٨عدد،١مجلد. مجلة التربية جامعة أسيوط.

  .دار المعارف:القاهرة.منهجه وتطبيقه:تنمية اإلبداع. )١٩٨٣(درويش،زين العابدين .٩
منطقة (لدى الطلبة ،دراسات تربوية إنماء االستدالل الرياضي . )٢٠٠٠(الرشيد،سمير .١٠

  . ١٠٨-٩٢ص ص)  ٢٢(،السنة ) ١(العدد)  العين التعليمية
نمذجة العالقة السببية بين السن والذاكرة والمستوى التعليمي . )١٩٨٤(الزيات ،فتحي .١١

  .٨٣-١٣ :٧عدد ،٢مجلد.مجلة التربية.ومستوي األداء 
دار :القاهرة.ن العقلي وتجهيز المعلوماتاألسس المعرفية للتكوي. )١٩٩٥(الزيات ،فتحي .١٢

  .الوفاء للطباعة والنشر
دار :القاهرة.األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي المعرفي. )١٩٩٨(الزيات ،فتحي .١٣

  الجامعات
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مقدمة في برامج التربوية للموهوبين والمتفوقين . )١٩٩٩(سليمان،علي السيد .١٤
  ةمكتبة الصفحات الذهبي:الرياض.عقليا

ترجمة محمد الصبوة ومصطفي كامل .علم النفس المعرفي. )١٩٩٦(سولسر،روبرت .١٥
  دار الفكر الحديث:الكويت. ومحمد الدق

دار :القاهرة.األسس النفسية لإلبداع في الشعر خاصة. )١٩٨١(سويف،مصطفي .١٦
   .المعارف

  .دار المعرفة:االسكندرية.التفكير الناقد. )١٩٩٥(،عزيزةالسيد .١٧
علم . واخرينفي السيد،عبد الحليم.الذكاء اإلنساني. )١٩٩٠( الحليم محمود عبدالسيد، .١٨

  .دارغريب:القاهرة. النفس العام
تقنين مقياس هاريس للقدرة المعرفية االستقرائية على الطلبة      . )١٩٩٨(شرقاوي ،صالح .١٩

  .كجامعة اليرمو:اربد.رسالة ماجستير غير منشورة . سنة١٥ إلى ١٣االردنيين من سن 
  دار صفاء للنشر : عمان.رق تعليم التفكير لألطفالط. )١٩٩٠(شطناوي،عبد الكريم  .٢٠
االستقراء من خالل الفهم اللفظي لدى األطفال العاديين و . )١٩٩٠(،علي شعيب .٢١

  .٨٩-٧٠: ١٨عدد، ٥ مجلد.علم النفس.المعوقين 
صالة لدى طالب مراحل بياجية للنمو العقلي وعالقتها باأل. )١٩٩١(صالح،احمد محمد .٢٢

  .٢٩١-٢٦٣: ٣٢عدد،٦مجلد.دراسات تربوية" بابوظبي"الصف الثالث الثانوي 
علم النفس .واخرينالتفكير وحل المشكالت في السيد،عبد الحليم . )١٩٩٠(الصبوة،محمد .٢٣

  .دارغريب:القاهرة. العام
 طالب المرحلة المتوسطة ىالقدرات العقلية لد)١٩٩٣(الطريري ،عبد الرحمن  .٢٤

  .٤٨-٣٤: ٢٨عدد، ٦ مجلد. علم النفس.لثانويةوا
اثر استخدام الطريقة التاريخية والتقليدية في تنمية مهارات . )١٩٩٤(طالفحة ،حامد .٢٥

غير رسالة ماجستير  .التفكير االستداللي لدي طلبة الصف العاشر في األردن
  .جامعة اليرموك:اربد.منشورة

دافع حب االستطالع لدى تالميذ الصف . )١٩٩١(عبادة،عبد اللطيف وعثمان،فاروق  .٢٦
مجلة البحث في التربية وعلم .الخامس والسادس بمراحل التعليم االبتدائي بدولة البحرين 

  .٢٧٩-٢٤٧ :١عدد، ٥مجلد.النفس
  دارغريب:القاهرة.علم نفس اإلبداع. )١٩٩٥(عبد الحميد،شاكر .٢٧
 سكندرية.ات تدريسهمهارته وإستراتيجي:التفكير .)٢٠٠١(،حسني عبد الباري عصر .٢٨

  مركز اإلسكندرية للكتاب:
دار المعرف : اإلسكندرية. اختبار االستدالل الرمزي.)أ-١٩٨٦(عكاشة،محمود فتحي  .٢٩



  ٧٧  

  .  الجامعية
استقرار التكوين العاملي للقدرات االستداللية في .)ب-١٩٨٦(عكاشة،محمود فتحي  .٣٠

  . ١٥٧-١٤٧ :٣عدد.ءجامعة صنعامجلة كلية التربية. مرحلتي المراهقة والرشد
تدريب المعلمين على صياغة االستدالالت المنطقية الصحيحة . )١٩٩٩(علي،إبراهيم  .٣١

-٥٩: ٨٥عدد.دراسات في المناهج وطرق التدريس.أثره في تنمية التفكير العلمي لديهم
٨٦.  

فاعلية برنامج النشاطات الموجهة في تنمية مهارات التفكير . )١٩٩٨(فخرو،عبدالناصر .٣٢
رسالة  .ليا لدى الطلبة المتفوقين عقلياً وغير المتفوقين بالمرحلة اإلعدادية بدولة البحرينالع

   .جامعة الخليج العربي:البحرين. غير منشورةماجستير
  .دار الفكر العربي:القاهرة.القياس النفسي. )١٩٨٠(فرج،صفوت .٣٣
ة غير دراس.المهارات االجتماعية من منظور معرفي .)٢٠٠١(فرج،طريف شوقي .٣٤

  .جامعة الملك سعود:الرياض.منشورة 
مجلة اآلداب والعلوم  .ارتقاء مهارات المحاجة.)٢٠٠(فرج،طريف شوقي .٣٥

  .١٢٧-٤٣ :٣٦عدد.اإلنسانية
دار :القاهرة .مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية: توكيد الذات. )١٩٩٨(فرج،طريف شوقي .٣٦

  .  غريب للطباعة والنشر
دار غريب للطباعة :القاهرة . القيادي وفعالية اإلدارةالسلوك.)١٩٩٢(فرج،طريف شوقي .٣٧

  .والنشر
 ،ترجمة جابرعبد الحميد وصفاء دليل المعلم:أبعاد التعليم . )١٩٩٨(ج.مارزانو،ر .٣٨

  .دار قباء للطباعة والنشر:القاهرة .األعسر ونادية شريف
األعسر وجابر  ،ترجمة صفاء تقويم األداء:أبعاد التعليم . )٢٠٠٠(ج واخرون.مارزانو،ر .٣٩

  .دار قباء للطباعة والنشر:القاهرة .عبد الحميد ونادية شريف 
 ،ترجمة عبد التدريس من اجل تنمية التفكير. )١٩٩٥(جميس،كييف و وبليرج،هيربرت  .٤٠

  . مكتب التربية العربي لدول الخليج :الرياض. العزيزالبابطين
مركز :عمان.جمة عزمي جرارتر.تعليم الطالب التفكير الناقد. )١٩٩٣(مايرز،شميت  .٤١

  .يالكتب األردن
دراسات في المناهج .بحوث تنمية التفكير وحل المشكالت . )١٩٩٧(المفتي ،محمد  .٤٢

  .٣٥-٩: ٤٥عدد. وطرق التدريس
  .دار النهضة العربية :بيروت. علم النفس المعاصر. )١٩٧٢(المليجي،حلمي  .٤٣
  دار قباء للطباعة والنشر :لقاهرة ا.المدخل إلى المنطق الصوري. )١٩٩٨(مهران،محمد  .٤٤
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بناء اختبار االستدالل العلمي واستخراج دالالت صدقه . )١٩٨٥(الياسين ،موسى .٤٥
  .جامعة اليرموك:اربد.رسالة ماجستير.وثباته

نمذجة العالقة السببية بين مستوى التحصيل الدراسي واالتجاهات . )١٩٩١(يوسف،عماد .٤٦
يس ومتغيرات البيئة االجتماعية لألسرة لدى طالب كلية النفسية التربوية نحو مهنة التدر

  . ٦٢٤-٥٨٩  :١عدد، ٤مجلد. مجلة البحث في التربية وعلم النفس.التربية بالمنيا
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