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 .معرفة مبادى التفكير الصحيح   -1
 (.أو الرديئة)و الحجج الباطلة ( أو الجيدة)لصحيحة التمييز بين الحجج ا -2

  

  

 فردية   حاالت من االنتقال و, صدقها  تؤيد  جزئية أمثلة  ىإل بالرجوع  كلية   قضية   على البرهان هو إقامة 
 . المجهول إلى المعلوم ومنقضية كلية  إلى

 ""     :

 االنتقال من العام إلي الخاص :هو 
 مقدماته استدالل ال تتجاوز نتيجته ما ورد في كل 

 ( مقدماته او تساوي اصغراي ان نتيجته ) 

 االنتقال من الخاص إلي العام: هو 
 كل استدالل تجئ النتيجة فيه اكبر من المقدمات 

 القاعدة العامة تقول ان كل المعادن تتمدد بالحرارةمثال 
 ه ايضاً سيتمدد بالحرار... إذا اكتشفنا معدن جديد 

"         خاص "    الحديد يتمدد بالحرارة         : مثال
 النحاس يتمدد بالحرارة
 الذهب يتمدد بالحرارة

 "عام"كل المعادن تتمدد بالحرارة      اذن 

 .يتم حصر جميع الجزئيات للموضوع الذي نبحثه ثم نعمم الحكم عليها 

 .عدد التالميذ الموجودين بالحجرة خمسين إذن كل تالميذ الفصل موجودون  

.. هو االستقراء الذي نقوم من خالله بفحص عينه من موضوع البحث   

النحاس يتمدد بالحرارة اذن كل  –الحديد يتمدد بالحراره ) مثال .. بعد الوصول للنتيجة نقوم بتعميم الحكم ثم 
 ( .المعادن تتمدد بالحراره 

 . ستنباطية مثل القياس تأتى فيه النتيجة مساوية للمقدماتاالستقراء األرسطي مجرد حجة ا -1
 استقراء أرسطو ال يؤدى لمعرفة جديدة فهو استقراء عقيم من الناحية العلمية  -2
 . هناك استحالة إلحصاء جميع األفراد أو األنواع ولذلك ال قيمة له -3
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 القطط من الحيوانات :           مثال     

 كل الحيوانات في حاجة للطعام                   
 إذن القطط في حاجة إلي الطعام                   

يستتتحيل ان توصتتح الحجتتة االستتتقرائية بالصتتحة او التتبطالن بتتالمعني المستتت دم فتتي الحجتتة  : 

 وفق درجة دعم مقدماتها لنتائجها  ,,  ,, االستنباطية 

 معظم الطيور تبيض :    مثال              .وبالتالي فمن المستحيل ان نصل الي درجة اليقين 
 العصفور طير                                                                                      
 .اذن ربما العصفورة تبيض                                                                               

 قد تكون مقدمات الحجه االستقرائية قضايا كلية  : 

 ثديات ولها رئات  راكل االبق:     مثال 
 كل الحيتان ثديات ولها رئات             
 كل البشر ثدييات ولها رئات             

 .إذن  من المرجح ان تكون لكل الثديات رئات       

تجتتيء النتيجتتة فتتي االستتتدالل االستتتنباطي مستتاوية او اصتت ر متتن المقتتدمات حستتب التفستتير 

 التقليدي والذي ينتقل من الكل إلي الجزء او من ال اص للعام 
.  ابراهيم فان إذن            ابراهيم انسان      كل انسان فان    :     مثال 

 .تعني التشابه أو التناظر بين أمرين أو أكثر  :مفهوم املماثلة االستقرائية 

ركة بينه وبين شئ هو محاولة شرح أمر غير مألوف عن طريق السمات المشت :اهلدف من املماثلة  -

 (ج،د،و)تتسم بالخصائص  و عرفنا أن( أ،ب)فإذا كان لدينا شيئان : مثال   .اخر مالوف 

 (ج،د)تتسم بالخصائص ( ب)و أن                                                           
 (.و)تتسم أيضا بالخاصية ( ب)فإننا نستدل استقرائياً أن                                             

لما ادي ذلك إلي ك.. ادت عدد الحاالت التي يمكن مقارنتها زكلما  

اذا رجعنا فى المثال ال اص بالسيارة  سنجد انه كلما زاد عدد السيارات عالمية الصنع . زيادة قوة الحجة 
 .ازدادت قوة حجتى عند تقديم النصيحة لصديقى 

 . النتيجة صدق احتمال زاد ثم ومن, الحجة قوة زادت المتشابهة الحاالت زادت كلما 

 .قد يتسبب ذلك في قوة الحجة او إضعافها .. كلما اختلفت الحاالت التي نقارنها  

 األعطال.وقليل ة  جيد ة أنها عالمية الصنع السيارة هذه أن لى أكدو آخرين أش اص أعرف أنى لنفترض:  مثال
ة ال يا ر وقطع  الحجة قوة من هذا يديز سوف" . الثمن رخيص 
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.هو الطريق الواضح الذي سلكته 

 طريقة محدده في التفكير وثيقة الصلة بالموضوع الذي نفكر فيه 

وهى األخطاء التي يقع فيها اإلنسان بحكم طبيعته البشرية الناقصة وهى أخطاء عامة   

صدار األحكامالتسرع فى إ: مثال . يقع فيها معظم الناس

تنشأ من التكوين ال اص من الناحية وهى األخطاء التي نقع فيها بحكم طبيعتنا الفردية و

(التفاؤل والتشاؤم)فكل منا له كهح خاص به يمثل ميوله وبيئته ومهنته ومثال ذلك  البدنية والذهنية وأساليب التربية

است دام  ومثال ذلك ع فيها نتيجة االست دام ال اطئ لل ة أو ل موضهاوهى األخطاء التي نق

 " جبن" لفظ له أكثر من معنى مثل 
وهى اخطاء ليست فطرية والتي نقع فيها نتيجة للتأثر بآراء المشاهير والمفكرين  

ال العصر اليوناني القديم والعصر سيطرة أفكار أرسطو على عقول المفكرين طو:  مثال ذلك .العلماءوالفالسفة
الوسيط ورفض أراء جاليليو

 . بحث بيكون فى ظاهرة الحرارة وجمع كل ما يتعلق بها: مثال

 (. دم الكائن الحي -ظهور الحرارة فى الشمس)الشواهد التي تظهر فيها الظاهرة مثل   

 (األجسام الميتة -غياب الحرارة فى القمر)الشواهد التي ت يب فيها الظاهرة  مثل  

  (.كلما زادت حركة اإلنسان زادت حرارته)فيها الظاهرة  فاوتالتى تت الشواهد 

كما وذلك النه لم يتعرض الي نقد كما تعرض الجانب االيجابي   -1

 .انه يوجه الباحث لألخطاء التي من شأنها إنجاح البحث 
 .الذي يعاب عليه انه اغفل دور الفرض رغم اهميته كمرحلة اساسية في اثبات اي قانون جديد  -

 

 .التدخل فى الظواهر للكشح عن فرض معين  .1
 .التحقق من صدق فرض معين  .2
 .القيام بعمليه لكشح نتيجه غير معروفه  .3
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 اولى المراحل فى المنهج التجريبى -1
يه ما يترتب على تجربه اوليه لرؤ -2

 اجرائها من اثار
يلجأ اليه الباحث اذا كان يجهل  -3

 خواص االشياء التى يدرسها 

ال يتدخل الباحث فيها تقوم 
الطبيعة مكان الباحث 
بمتابعة الت يرات التى 

 تحدثها الطبيعة فى التجربة

هى تدخل الباحث تجريبيا عندما   -
يريد التحقق من صحة الفروض 

باحث حسب التى يضعها ال
 المالحظة والتجربة

  عدم التاثر باالراء والمعتقدات  الش صية   :الموضوعيه والحياد 
  اليقظه واالنتباة لكل ما هو غير متوقع 
  مراعاه القواعد االخالقيه عند اجراء المالحظه والتجارب على الحيوانات او البشر ومن اهمها: 
 اق الضرر خاصه بالبشر عدم الح -1
 الحصول على الموافقات القانونيه عند االجراء  -2

 لم يثبت صحته بعد فهو مجرد ت مينالتي تفسير مؤقت لمشكلة البحث   -

 

 الظاهرة معينة ومضمون القانون الكشح عن العالقات بين جزيئات (1
 ق المسافة بين االمثلة الجزئية وبين القانون العاميتضي (2
هو ال طوة االولى نحو وضع القانون الن الفرض اذا تأكد صدقة اصبح قانونا علميا أما اذا ثبت عدم  (3

  صحتة نلجا الى فروض اخرى 

 

    .واقعى يعتمد على المالحظات والتجارب وال يكون مجرد ت يالت  (1
 . ي لو الفرض من التناقض  (2
 .عدم التعارض مع الحقائق العلمية المثبتة اال اذا كان لدى الباحث ادلة تجريبية جديدة ( 3
 .ان يكون قابل للتحقق التجريبي ( 4

هي الشروط التى ال يمكن ان تحدث الظاهرة اال 
 مثال      فى وجودها 

حصولك على شهادة الثانوية العامة شرط   -
 ضرورى لدخولك الجامعات المصرية

 هى الشروط المكملة لحدوث الظاهرة
حصولك على الثانوية العامة شرط    : ال مث

ضرورى لدخولك الجامعة ولكن  البد ان 
 (شرط كافى ) تحصل على مجموع معين 
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 "لول واتفاقهما بمعنى انة متى وجدت العلة وجد المعلول تقوم هذة الطريقة على التالزم بين العلة والمع" 

  .فاذا غابت العله غاب عنها المعلول .. وهي طريقة االختالف بين العله والمعلول 

 

تستت دم هتذة .. يقصتد بهتا كلمتا ت يترت العلتة ت يترت معهتا معلولهتا بطريقتة طرديتة 

على نطاق واسع فى عدة مجاالت الطريقة 

    ) , (   ) , (    )( 

 )(   )(  )( 

ة لصدق حاسًما أساًسا المقدمات تشكل (1  النتيج 
 اما ان تكون صادقة او كاذبة النها يقينية (2
ة أو صحة (3 تمد " كذبها النتيج   صورة على يع 

 . "مادتها على س  وليالحجة 
 .  ال اص إلى العام من ننتقل(  4

ة  لصدق حاسًما أساًسا المقدمات ال تشكل (1 النتيج 
 . بل هي داعم القرار النتيجة 

 النها احتماليةال توصح بانها صادقة او كاذبة  (2
 المقدمات يزيد النتيجة قوة او ضعح دعم (3
تمد صدق (4 ة على التطابق مع الواقع  يع   .النتيج 

 .العام ال اص إلى من ننتقل

    .علم استنباطى اضيات الري -1
 رتبط بالمنطق ارتباطا وثيقا مثل نظريات المنطق الرياضى الحديث ي -2
 اختلطت الرياضيات بالمنطق فال نعلم من اين يبدأ المنطق وال اين تنتهى الرياضيات  -3
 ان المنطق اصبح اكثر رياضة والرياضيات اصبحت اكثر منطية  راسليرى  -4

 .وإال استمر االمر الى ما ال نهاية ( مقدمات ) اى علم برهانى البد ان يبدا بمبادئ غير مبرهنة  

 .تعتمد الرياضيات على االستدالل االستنباطى النها مفاهيم عقلية مجردة غير مادية ملموسه  -

لحجة االستقرائية ونتائج اقد تكون مقدمات  -1
 .قضايا كلية 

 ستقرائية قضية خاصةقد تكون نتيجة الحجة اال -2
 

 نباطيةلحجة االستونتائج اقد تكون مقدمات  -1
 .قضايا كلية 

قد تكون مقدمات الحجة االستنباطية و نتيجتها  -2
 قضايا خاصة
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 .قضايا نسلم بها مباشرة بدون برهان النها واضحة بذاتها 

 نعتمد عليها فى البرهان على اخرى و التحتاج الى برهان واضحة بذاتها هى قضايا 

 .الحقائق الرياضية بناء فكرى موجود فى العقل فقط  ان: نظرية ترى  -1
 .نظرية ترى ان الحقائق الرياضية هى مجرد وقائع فى عالم منفصل عن العالم الفزيائى  -2
 .نظرية ترى انها موجودة فى اوراق العلماء وال عالقة لها بالواقع  -3
  .ونظرية ترى انها قائمة فى عالمنا الواقعى  -4

 ومنها قضايا (المعرفات /معرفات)منها مفاهيم( مقدمات)بناء مترابط األجزاء متكامل يتكون من  

 .برهن عليها مال وهي النظريات( النتائج/ المبرهنات)ويضم قضايا أخري تسمي ( بديهيات ومسلمات)

 

 أن ن تلح معه بشرط أن يلتزم بها طوال النسق وال ي يرها  دون تعتبر هذه التعريفات اشتراطية يضعها الرياضي( 2
 (.بأنه طول  بغير عرض)الخط    :من امثلتها  -

 هي أساس التعريفات الرياضية( 3

 
 .قضايا نسلم بها مباشرة بدون برهان النها واضحة بذاتها  -ا

 .تقوم المسلمات والبديهيات على اساس عدم التناقض -ج      .هي اساس االستدالل وال تحتاج اي استدالل  -ب

 .لدليل او برهان إلثبات صدقها  بدونواضحة بذاتها  هى قضايا

 .الكل أكبر من أى جزء من أجزائه.  * ال يمكن رسم اال خط مستقيم واحد بين نقطتين : مثال

 .هى حقائق بسيطة واضحة ال تحتاج الي برهان عليها   

 القطعتان المستقيمتان يتقاطعان في نقطة واحدة : مثال  .يايت ذها الباحث أساسا لبرهنة على غيرها من القضا
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 غير متناقضة مع باقى النسق الرياضى حتى ال نصل لنظريات خاطئة-1

 . للبرهان على جميع النظريات -2

 . اخرى أن تكون غير مشتقة من مسلمة -3

 ينص على ان الشئ هو نفسه
 مهما اختلفت صفاته االساسية

 مثال ارسطو هو ارسطو
 رمزه أ هو أ

ينص على ان الشئ ال يمكن ان يوصح 
نفس الوقت لذا فهو بالصح ونقيضها فى 

 يعد الصورة السالبة للذاتية
مثال الطالب ال يمكن ان يكون حاضر وال 

 حاضر فى نفس الوقت
 

الشئ اما ان يوصح بالصفة او نقيضها وال 
 وسط بينهما

 مثال
الطالب اما ان يكون حاضر أو الحاضر وال 

 وسط بينهما
 

 .يرى ان المنطق والرياضيات يرجعان الصول واحدة النهما رمزيان :الظاهرى مذهب التشابه  -1

 التعبير عن المنطق برموز رياضية ويرد المنطق للرياضيات فالمنطق نوع من الرياضيات  :مذهب جرب املنطق  -2

 .لرياضيات الى المنطق فالرياضيات فرع من المنطق وامتداد لقضاياهرد ا :املذهب اللوجستيقى  -3

 يرى ان المنطق والرياضيات نبعا من اصول واحدة  :املذهب االكسيوماتى  -4

 ( .العقل ) الرياضيات حدسية فندرك االعداد بالحدس المباشر  :املذهب احلدسى  -5

 " هي مجموعة من القضايا تعرف بالمقدمات وواحدة منها تعرف بالنتيجة "  :تعريف احلجة   -

 لكل الثديات رئات
 كل الحيتان ثدييات

 لذا لكل الحيتان رئات

 لكل المخلوقات ذات العشر ارجل اجنحة
 لكل العناكب عشر ارجل

 ـلكل العناكب أجنحة 
الحجة السابقة صحيحة النه لو صدقت مقدمتاها لصدقت نتيجتها رغم 

 انها جميعها فى واقع االمر كاذبة

 لو كنت املك كل النقود الموجودة فى البنك المركزي لكنت ثريا
 ك المركزيال املك كل النقود الموجودة فى البن

 لذا فانني لست ثريا

 .كل القطط ثدييات 
 كل النمور قطط

 .لذا كل النمور ثدييات 

 كل القطط طيور ـ
 اكل الطيور ثدييات

 ا كل القطط ثديياتلذ

 كل الثدييات ذوات اجنحة ـ
 كل الحيتان ذوات اجنحة
 لذا كل الثدييات حيتان
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او اى لغة اخرى قد تعوق صياغة الحجة وتكون صعبة على التقويم  غالباً ما تكون الحجج التى تصاغ باللغة العربية -
  :بسبب 

    

  

 :وفق ما هو موضح بالجدول التالي , في تغيير قيم صدق القضية التي يدخل عليها (  -) تتحدد مهمة رابط السلب 
 .اذا صدقت قضية معينة فإن سلبها يكون كاذباً والعكس صحيح : اذن 

 صادقة( نجح محمد في االنتخابات ) إذا كانت القضية : ال مث
 .كاذبة والعكس صحيح ( ينجح محمد في االنتخابات ) تكون القضية لم 

 صدق طرفاه معاً ويكذب إذا كذب احد اطرافه يصدق الوصل إذا *  
 ( .احمد رجل اعمال وحمزة طبيب ) مثال 

 ويتسم رابط الوصل بصفة التبادلية بين الحدين ومثال ذلك 
 (حمزة طبيب واحمد رجل اعمال ) 
 
 

  اذا قمنا بتبادل ( محمد دكتور او مهندس ) في رابط الفصل علي سبيل المثال
 .تعطي نفس المعني ( محمد مهندس او دكتور ) الحدود المنطقية فمثالً 

  اما بالنسبة للصدق او الكذب ففي الوصل تكون القضية صادقة في حالتين 
 ها صادقين فتكون قضية صادقة إذا كان طرفاها او حدي -1
 .فتكون القضية كلها صادقة .. اذا كان احد طرفاها او حديها صادق  -2

  اما بالنسبة للكذب في حالة واحده فقط اذا كذب حديها معاً تكون القضية كاذبة. 

 
ويسمي فعل الشرط فيه بالمقدم وجواب الشرط )    ( يرمز لهذا الرابط بالرمز -1

  . بالتالي

 ال يتصف هذا الرابط بالخاصية التبادلية إلن ترتيب أجزاء القضية   -1
 . يحدث فرقا في قيمتها الصدقية  الشرطية 

 ( صادقة ) إذا كان أيمن مصريا فإن ايمن عربي   :مثال   
 (باطلة ) إذا كان أيمن عربي فإن أيمن مصريا            

صدق مقدمها وكذب  يوضح الجدول أن القضية الشرطية ال تكذب اال في حال -3
 .تاليها وباقى الحاالت تكون صادقة

قط إذا فاز األهلي في مباراته القادمة سوف يحصل علي بطولة الدوري هذا القول يكذب في حالة واحدة  ف :مثال 
 .وهي اذا فاز األهلي ولم يحصل علي الدوري ولكنه يصدق في جميع األحوال األخري 

 
 " .ط إذاإذا وفق"ونعبر عنه بالعبارة (  ) يرمز له بالرمز  -1

 (.4)هذه السنة كبيسة إذا وفقط إذا كانت تقبل القسمة علي  :مثال 
 .ينجح المرشح الرئاسي إذا وفقط إذا حصل علي أكثر من نصف األصوات 

يتصف رابط التشارط بخاصية التبادلية أي يمكن عكس القضيتين البسيطتين  -1
.نطقي بينهما دون تغيير في قيمة صدق قضية الفصل المركبة حيث أنه تكافؤ م
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المغالطة صورة ) استدالل فاسد وغير صحيح يبدو كانه صحيح لكونه مقنعاً منطقياً  

 ( .غير صحيحه لحجة ما 

 ب لل في صورة الحجة  تتعلق

 .تتعلق بمحتوي الحجة  

  تسمي ذلك ألن الحجة الصحيحة تتمثل في إثبات المقدم وليس التالي. 

 إذا أمطرت السماء ابتلت األرض

 ابتلت األرض   
 -----------------

إذن أمطرت السماء                                                                   
 اما الصحيحة فنقول فيها وهو نوع من االثبات للنتيجة قبل معرفة الحقيقة( إذاً ) ال طأ هنا اننا قمنا باست دام 

 (البد ان امطرت السماء )  

.فيها نقوم بسلب المقدم ونستنتج من ذلك سلب التالي وهي حجة فاسدة  

 إذا أمطرت السماء ابتلت األرض

 لم تمطر السماء                            
                             ------------------

إذن لم تبتل األرض                                                                               

 كسجينإذا حدث اشتعال فقد توفر األ

 يحدث اشتعال                       
                       -----------------

 كسجينيتوفر أ لذلك                                                                            

 
 
 

فإن الحجة ( الفصل القوي ) إذا كان المقصود من الفصل في المقدمة األولي هو الداللة االستبعادية  
    .إذا كان المقصود منه هو الفصل الضعيح فانها فاسدة  - .صحيحة 

 . ي ضع العلماء لسلطة ب الف سلطة المنهج التجريبى متحرر من التحيز فالموضوعيا العلم  -1
الوصول للقوانين  است دم العلماء المنهج االستقرائى التقليدى المتمثل فى المالحظات والفروض والتجارب العلمية بهدف  - 2

 .التى تفسر الظواهر 

لعلماء الى است دام لم يعد المنهج االستقرائى التقليدى مالئم للبحث العلمى المعقد لذا لجا ا  -3

 .الذى يعد لوناً من التكامل بين المنهج االستقرائى واالستنباطى 

 إما إن مجدي العب كرة قدم او العب سلة
 مجدي العب كرة قدم

------------------------- 
 لذا فإن مجدي ليس العب كرة سلة 
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ارب الباحث يست دم خطوات المنهج االستقراء التقليدى المعروفة من مالحظة الظواهر واجراء التج  -1
عليها ليس ب رض الكشح عن تفسير جديد أو قانون علمى جديد وانما يهدف الى العثور على فرض واقعى 
قابل لالختبار والتفنيد من خالل طرق تجريبية محددة الن التأييد المطلق امر مستحيل النه قد تظهر ظواهر 

 .فى المستقبل تثبت كذب هذا الفرض 
الفرض الى تنبوءات علمية محددة يمكن اختبارها عبر تجارب علمية  يحاول الباحث التوصل من خالل  -2

 .دقيقة ثم يحدد بعد ذلك صدق الفرض او كذبه 

 .فالعلم محايد ال يتاثر برغبات االفراد وأهوائهم 

 ال ير مبررة التى ال ت ضع لالختبارات  هستبعاد ال برات الذاتيال

 تكون صادقة    او االختبار بل البد انكذيب فال يكفى ان تكون هذه القضايا قابلة للت  

 .معظم قضايا الالعلم تفتقد لالتساق والترابط المنطقى وبعضها متناقضة  

 إذ أن النتائج التى يتوصل اليها غير نهائية فهى تقبل النقاش والتعديل  

مقصود  بحل مشكلة أن االمر يتعلق بهذه المشكلة فقط بل بكل فليس ال 

 .المشكالت المماثلة فى المستقبل 
العلوم الطبيعية تمتلك مجموعة من فارتبطت العلوم الطبيعية بالرياضيات  

ثابت سرعة الضوء وثابت : لة ذلك العالقات الثابتة التي يمكن التعبيرعنها باألرقام لمزيد من الدقة ومن أمث
 . بالنك  وكتلة البرتون 

 القدرة على التنبؤ هي الهدف األسمى واالهم للعلم  

 هو قضية يتم تحديدها بدقة ويتم صياغتها فى صورة كمية غالبا ما تحدد ما سوف يحدث فى ظل   

 .التفاحة التى تسقط من الشجرة تنجذب نحو االرض بسرعة محددة نحو مركزها مثال .شروط محددة   

  على مبادئ نظرية نيوتن في التنبؤ بعودة المذنب المعروف اآلن   اعتمد عالم الفلك

 .في السماء في عصره  عاما من ظهوره67بعد " هالى"باسم 
   ولم يقتصر هالى على مجرد التنبؤ بعودة ذلك المذنب وإنما حدد بدقة بال ة تشمل الساعة والدقيقة لظهور 

لقد بدأ هذا التنبؤ في عصر هالى خياليا ال يمكن تصديقه حتى أن البعض شك و .المذنب بعد عشرات السنين    
 .في إمكان حدوثه 

  على ذلك التنبؤ وبعد رحيل هالى ومعاصريه عن الحياة بزمن طويل عاد مذنب هالى  عاما  67ولكن بعد مضى 
 .للظهور في السماء في نفس الدقيقة والموضع اللذان حددهما هالى تماما     

تحدث عن انه اذا اصطدم جسمان من الثقوب السوداء فسيترتب على  

لكنة اعتقد ان التحقق من هذا االمر شبه مستحيل غير ان العلماء استطاعوا   . ئلة ذلك موجات جذب  ها
               التحقق منه باست دام تجربة جديدة 

   
 .القدرة على تفسير الظواهر الطبيعية التى نالحظها  -1 
 (.الوظيفة المنهجية للفرض ) تقديم تنبوءات عن ظواهر لم نالحظها بعد  -1
 . علميةلعبقرية الالذا الفرض ليس مجرد ت مين أو تفسير مؤقت بل باعتماده على ال يال فهو يعبرعن  -2
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وإال  أو التكذيب بواسطة المالحظة والتجربة صديقيجب ان تتم صياغة الفرض بصورة تجعله قابل للت   -1
 . ان يكون قابل للتحقق منه بواسطة طرق ضبط تجريبية

 .حقق منها يحدد الفرض عالقة محددة بين مت يرين أو اكثر بحيث يمكن الت -2
 .مقارنات تقبل االختبار باست دام المعطيات الحسية المتاحة يه يجب ان يترتب عل  -3

 تشير بعض الفروض الصورية الى موجودات ال ت ضع لالدراك الحسى المباشر مثل الطاقة   -1
 .ل من نظرية سابقة ان للماء ض ط ووزن االفتراض ان للهواء وزن وض ط هو استدال مثال  -
 اليتم التحقق من صحة الفرض تجريبيا بطريقة مباشرة بل يتم التحقق من الفرض بطريقة غير مباشرة  -2

فلو صح ان للهواء وزن فان عمود الزئبق فى البارومتر .عن طريق التحقق من صحة النتائج المترتبة عليه 
 .توى سطح البحرعند مس 3سم 67سوف يرتفع الى مستوى 

  ال يفسر الفرض ظاهرة مفردة دائما وانما يفسر عدد من القوانين العلمية السابقة -3

 نكتفى  هى معايير التمييز بين الفروض العلمية والفروض ال ير علمية فال تصديقوالاالقابلية للتفنيد  -4
 .بمعرفة ان هذه الفروض صادقة بل يجب التأكد من انها قابلة للتفنيد حسب قواعد المنطق    

 اما القول بان أما السماء  ,القول بان المطر ال يسقط فى الواحات ابدا هذه قضية يمكن ان تتقبل للتفنيد  :مثال 
صادقة ب ض النظر عن حالة الطقس حسب قواعد تمطر أو ال تمطر فى الصحراء  فهى ال تقبل التفنيد النها    

 .المنطق  وهو امكان صدق احد البديلين 

ي ضع لمنطق االستنباط حيث يتطلب است دام قاعدة يجب ان أن اختبار الفروض النظرية والت مينات  -
 ( .ب ~ج   ـــ  ~ج     ب )  ى تالى الشرط يلزم نفى المقدم  رفع التالى التى تقرر نف

فهو يقدم احتماالت معينة ثم يقدم تفسيرا ( إذن ..... إذا ) يتم صياغة الفرض فى صورة قضايا شرطية  _ 
 . يتعلق    بما يترتب عليه

لفرض بانه إذا تناول تبين ان تناول الثوم بجرعات مستمرة ومقننة يفيد المعدة فاننا نصوغ ا 

مجموعة من االفراد المصابين باالالم فى المعدة للثوم فانه سوف يؤدى الى تحسين حاالتهم الصحية ثم نقوم 
 .باختبار الفرض عن طريق التجارب التى تتم حسب معايير محددة 

 ات مرتبة صارمة فى كل العلوم واالزمنة وانما هى خطوات استرشادية ال توجد  خطو  -
  :خطوات البحث فى المنهج العلمى المعاصر  وهى  و
 .صياغة ووضع الفروض لتفسير المشكلة التى تحتاج لتفسير  -1
 . االستدالل على ما يترتب على هذه الفروض وصياغتها فى صورة رمزية -2
 .عن طريق المالحظة والتجربة  التحقق من تلك النتائج -3
   ال يستطيع العلماء اختبار كل عنصر من عناصر النظرية التى ال نهاية لها لذا ففروض ونظريات العلم دائما -4

 .محتملة وال توصح بانها يقينية النها قد تتعارض مع المالحظات المستقبلية للفرض 

ة مفتوحة نقوم باختبار الفرض عن طريق غلق النافذة فإذا نفترض أن الحجرة باردة ال حتمال ان النافذ 

 تبين ان النافذة م لقة فاننا نستنتج كذب الفرض ومن ثم نفرض فرض جديد 

ضافة إلي الهدف باالاكثر النماذج نجاحا النه يركز على هدفى التفسير والتنبوء وهما اهم اهداف العلم  -
 .الثالث وهو الوصف 

 
 ( .االستداللي االستنباطي والنموذج االستقرائي ) الجمع بين النموذجين  -1
وبذلك فإن النماذج . قل يجب ان يشمل اي تفسير مقدمة تتضمن قانوناً عاماً واحداً صحيحاً علي اال -2

 .التفسيرية ال ت تلح باختالف العلوم الطبيعية او االجتماعية 



Zweila :)    

12                mohamed zweila 01229575023 

 ه فى ذلك ان الفرض ياتى اوال ثم اختباره عن طريق المالحظة والتجربة يشارك يريعمل على تطوير المنهج االستقرائى  -

 .اسبق من التجريب ( الفكرة ) الفرض  -1
 .استنباط النتائج من الفرض  -2
 .المالحظة والتجربة للتحقق من صحة النتائج المستنبطة  -3
 .فإذا ايدته التجربة يتم التسليم به مؤقتا وإال يتم ال اؤها والبحث عن فروض جديدة  -4

 .اهم ما يميز هذا المنهج هو الجمع بين االستقراء واالستنباط فى مركب واحد : ظة ملحو

 .هو المؤسس الحقيقى اهذا العلم وهو يقوم على اساس الثورة التقنية ويعتبر 

هى دراسة وتحليل الطرق التى تعمل بها الطبيعة والكائنات الحية الم تلفة من أجل االستفادة من هذه الطرق  : 

 .فى تطبيقاتها على اآلالت االوتوماتيكية

 و مجموع العناصر المتفاعلة التى تقوم على تبادل المادة او الطاقة او المعلومات ه

 .صناعة وتطوير االنسانى اآللى المعروف بالروبوت  -1

 .من كلمة تشيكية تعنى ال ادم او العبد  تشتق كلمة -2

 .بهذا الفرع حتى أصبح تطبيقاته تحتل مكانة كبيرة فى م تلح جوانب الحياة  أهتم  -3
 (.إلخ...المنزل -المصانع الحرب -االطفاء) مل بدال من االنسان فى م تلح المجاالت اصبح الروبوت يع -4

يل االش اص للتقاعد لذا يحذر العلماء من الذكاء االصطناعى النه ونسبة البطالة وتح ارتفعت  -1

 .ديدا حقيقيا للبشرية حيث انها سوف تجعل نصح سكان االرض عاطلين فى خالل ثالث عقود يمثل ته

 .واتساع الفجوة بين االغنياء والفقراء حيث ان للتكنولوجي آاثار كبيرة على االقتصاد   -2

الت قدرات البشر فى كل -3 المهام حيث تستطيع  يرى البعض اننا مقبلون على مرحلة سوف تتجاوز االا
 .من االعمال دون الحاجة للبشر% 08التكنولوجيا أن تعمل 

    ان التطورات السريعة فى مجال الحوسبة وعلوم المعلومات تفوق قدرة المجتمعات على التكيح مع
ية وقانونية لذا علينا ابراز االيجابيات والسلبيات لمواجهة المشكالت ما يترتب عليها من جوانب أخالق

 .االجتماعية واالخالقية الناتجة عن التوسع الهائل فى تطبيقات شبكة االنترنت والذكاء االصطناعى 

 .ت بسهولة متجاوز حدود الزمان والمكان االتصال والتواصل بين االفراد والجماعاعلي تساعد   -1
 .نمو الحوار الجماعى والتفاعل على م تلح المستويات من خالل مواقع التواصل االجتماعى   -2
  .تقليل العزلة بين كبار السن وذوى االحتياجات ال اصة  -3
 وتسهم فى زيادة الحوار وتعزز التماسك االجتماعى -5        تفرز انماط جديدة من طرق التفكير ال الق  -4

 خلق نوع من العزلة االجتماعية بين أفراد االسرة الواحدة  -1
 تفاقم مشكلة االدمان على است دام االنترنت وشعور الفرد بالتوتر واالنزعاج اذا توقح عن است دامها  -2
 .لعديد من الجرائم المتعلقة بالحاسوب واالنترنت ظهور مشكالت قانونية واخالقية وظهور ا -3
 .تجعل الفرد بمرور الوقت يفقد القدرة على ممارسة العالقات االنسانية السليمة والتعاطح مع االخرين -4
 ظهور مشكالت مستحدثة مثل انتهاك ال صوصية الفردية والسطو على الملكية الفردية والتنصت -5
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 حياة الفرد و المجتمع م اطرها عليالجوانب السلبية وااليجابية للتنبية على  تحليل -1
 .بعض االقتراحات لتوعية النشىء بكل هذه الجوانب  تقديم -2
 .على أن هذه السلبيات قد تكون سالحا يست دمه االعداء لتدمير الوطن من خالل تدمير الشباب  التأكيد -3
 . المقصود بالحرية ومقولة احترام تعدد الثقافات تحديد  على اهمية الوازع الدينى واالخالقى  التأكيد -4

 :الذي قادت اكتشافاته إلى   

  الكشح عن المنطق الثنائي الذي أرسى قواعد أنظمة المعلومات -2     .ئي اختراع أول  كمبيوتر بدا -1

 .والذي يست دم صي ا معينة لترميز العالقات المنطقية( جبر المنطق)أسس ما يسمى بـ   *

 .فالصيغ الرمزية في الجبر يمكنه وصح العالقات بين مجموعات من األشياء لها خصائص مشتركة    

يعالج المصطلحات باعتبارها مت يرات جبرية " جورج  بول"بين كيح أن منطق  *

 .إلى اشياء موجودة بالفعل روليس كمصطلحات كلية تشي

 : من ال طوات الكبيرة فى تاريخ آالت المنطق حيث  تعد محاولة **
بالمقارنه لو تم حلها . كافية لحل مشكلة معقدة بسرعة  منطقية ذات قوة هانلي جيفونز أول نموذج عملي آللم ستقد( 1)

 . بدون هذه االلة
 .قدمه جيفونز يعتبرعلى رأس التصميمات التى شكلت النواة االولى في تصميم الحاسوب الذي نست دمه اآلنما  (2)
لى العديد من الل ات الرمزية وآليات االستدالل من أكثر ما جذب انتباه علماء لذلك تعد آلية المنطق وحيازته ع(  3)

 . الحاسوب ، إلى أن المنطق هو الطريق االمثل لتحقيق أهدافهم 
فيما ي ص الذكاء االصطناعي فقد لعب المنطق الرمزي دورا محوريا فيه فى تحديد االسس التى قام عليها ( 4) 

 .الذكاء االصطناعى 
ما ي ص علماء الحاسوب  أستعانوا بتطبيق نظريات المنطق الرمزى فى مجال االلكترونات حيث تم تحليل   في( 5)

(  -) والنفى او السلب  (   v) والفصل ) . ( الوصل : مثل (  1336) الدوائر االلكترونية الى اجراءات منطقية  عام 
 (.  1, )  . وصحيح وخاطئ 

 .يعتمد الحاسوب في تصميمه المادي على است دام الثوابت المنطقية التى يكشح عنها المنطق الرمزي **
طقية تعتبر جانب من اإلبداع المنطقي  للمنطق الثوابت المن,(  6) و الفصل ) " . " (  الوصل : مثل    

وتعتبر الثوابت المنطقية أستفادة لعلماء االلكترونيات في تصميم " جورج  بول "الرمزي ومن أبرز مؤسسيها  
 .الدوائر االلكترونية التى هى اساس بناء الحاسوب

 –تصميم ل ات البرمجة  –إدارة قواعد البيانات "ل مجاالته من ساهم المنطق فى تطوير البرمجيات  بك** 
 . كلها  مستمدة من  المنطق الرمزي "الذكاء االصطناعي 

بجعل الحواسيب تقوم بمهام  ويقومأحد العلوم المتفرعة من علم الحاسوب  

 .اء البشرى منها التعلم واالستنباط وات اذ القرارات مشابهة لعمليات الذك

توصح العالقة بين المنطق والذكاء االصطناعى بانها عالقة ثابتة وقوية فعلى مر تاريخ الذكاء    -1
 .االصطناعى لم يهمش دور المنطق 

 .ة للذكاء االصطناعى فالمنطق هو احد الركائز االساسي  -2
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وبالرغم من ثبات هذه العالقة اال انها كانت مثارا للجدل نتيجة النقسام العلماء الى فريقين مويد ومعارض **
  حول جدوى المنطق ومدى االستفادة منه لذلك فقد 

  

واصحاب هذا االتجاه ينظرون للمنطق على انه  -
 . قلب الذكاء االصطناعى

 :ومن االراء الداعمة لهذا االتجاه * 

يرى ان حل المشكالت التى تواجه  

 نسق منطقىالذكاء االصطناعى يكون عن طريق 
 .يقوم على آلية التفكير الذكى 

المنطق فى الذكاء الذى يؤكد على دور  

االصطناعى بقوله توجد ل ة واحدة فقط صالحة 
 .للتعبير عن المعلومات هى ل ة المنطق 

الذى يتبنى االتجاه السيكولوجى  فريق علم النفس
 .فى فهم ودراسة الذكاء االصطناعى 

وهؤالء يعتقدون بأن مشروع الذكاء االصطناعى 
نطق سيكون اكثر نجاحا لو أنهم تجنبوا صرامة الم

واهتموا بدال منه بفحص تركيب عمليات التفكير 
 .البشرى 
 

كان م اليا فى تأييده للمنطق وهذا يظهر فى عدم قدرة المنطق على معالجة ظواهر عقلية   

 .كير غير الرتيب والتفكير بالحس المشترك معينة مثل التف

 .التى يتبناها  هلم يشرح كيح يمكن تحقيق الطريق  

 

 تصميم وبناء الروبوت وحل المشكالت وكلها مستفادة  من است داممن فهم ومعالجة الل ات الطبيعية  -1
 .ل ات المنطق 

كثرة است دام المنطق فى الذكاء االصطناعى أنه أصبح من أهم العلوم التى يجب دراستها قبل تعلم ادي  -2
 .الذكاء االصطناعى وأنه اصبح مألوفاً للمهندسين وعلماء الحاسوب

عتمد علماء الذكاء االصطناعي  أثناء تطبيق المنطق على عنصرين أساسيين يشكالن جوهر ما يؤديه ا لقد  *
 : المنطق فى الذكاء االصطناعى هما

 .وفعالة لتمثيل المعرفة بالرغم من وجود طرق اخرى لتحقيقها المنطق كتقنية مباشرةاست دام   -1  
 "."prolog(   برولوج)  تصميم وبناء العديد من ل ات البرمجة بالمنطق  -2
 .واست دام آليات االستدالل المنطقى فى البرامج الم تلفة  المنطق مصدر النماط التفكيراعتبار  -1

 :مع ظهور المنطق الرمزي ادي الي  -
 .الشعور بأهمية وجود لغة علمية عامة  كوسيلة للتفاهم تستخدم فيها الرموز مكان االلفاظ (  أ 
 .الشعور بأهمية وجود حساب عقلي أي التفكير بطريقة رياضية( ب 

والتفكير هو قلب الذكاء , أدرك العلماء مع ظهور الذكاء االصطناعي أن المنطق باعتباره علم دراسة التفكير -
 .لذلك يعد المنطق هو النموذج المعياري للتفكير البشرى واآللي على حد سواء  

 لى دراسه التفكير االستنباطي وذلك الن نمط التفكير المألوف ال من هنا سعى علماء الذكاء االصطناعي ا  -
 . يستطيع التعامل مع كثير من المشكالت
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 -المنطق المرن  -المنطق غير الرتيب )داخل الذكاء االصطناعي ومنها تتعدد أنماط التفكير المنطقية   - 
  (.التفكير بالحس المشترك 

  

هو الذى  ينتقل من مقدمات  
 .معينة الى نتيجة تلزم عن هذه المقدمات

هو الذى نتمكن من خالله  
استنتاج بعض النتائج دون الحاجة الى 

 .امتالك معارف كاملة 
وهو ما يستخدم فى برامج الذكاء *

 االصطناعى كما فعل
 1791جون مكارثى فى نهاية عام 

وقد ساعد هذا النمط من التفكير فى القفز الى 
 النتائج بوجود اقل المعلومات 

 يساعد هذا النوع على
 القدرة على تمثيل المعانى الغامضة -1
 .تمثيل المعارف كما هى على طبيعتها  -2

 سبب ظهوره
دما وجد ناالصطناعى ع لمنطق المرن بالذكاءبدات عالقة ا

علماء الحاسوب والذكاء االصطناعى ان المنطق كان فيما 
مضى يتعامل مع قيمتتين فى الجمل المنطقية هما الصدق او 

 كذب

 

 (.real time) الت التي تسمى حاالت الزمن الحقيقي في الحا  *
 .يمكن لنظام خبير أن ينبهنا إلى ت ييرات في الحالة الصحية للمريض* 

 

 حينما تكون  حالة المريض معقدة أو أن الش ص الذي يقوم بالتش يص غير ذي خبرة يمكن للنظام ال بير   * 
 .ة اعتمادا على بيانات المريضتقديم تش يصات مجدي  

 

 .يمكن للنظام ال بير أن يصيغ خطة عالجية بناء على حالة المريض وأدلة العالج المعتمدة**  

 وية  إلى الصور المعقدة مثل صور األوعية الدم,   xيمكن اآلن تفسير الصور الطبية آليا ابتداء من أشعة **  

 PEIRS

في مجاالت مثل % 35تقرير يوميا مع التش يص الالزم وبدقة حوالي  188يقدم هذا النظام تفسيرات لعدد * 
 (.اختبارات تحمل مواد مثل الكورتيزون,, اختبارات ال دة الدرقية ) 

DXPLAIN

يست دم هذا النظام للمساعدة في عمليات التش يص ويستقبل فئة من ال صائص اإلكلينيكية مثل األعراض *  
  .ويقدم تبرير لكل تش يص ويقترح المزيد من الفحوصات.وبيانات معملية ثم ينتج قائمة من التش يصات

 PUFF  وقد بيع بشكل تجارى لعدة .  لرئة يستعمل هذا النظام لتفسير اختبارات وظائح ا

 .مئات من المواقع
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