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التفكري الرياضي االستداليل عند األطفال

أ.م.د .فاطمة هاشم قاسم
أ.م.د .نشعة كريم عذاب

أهمية البحث والحاجة إليه
إف االهتماـ بالتفكير يعبر عف حاجة المجتمعػات المعارػرة لزيػاوة كتةميػة هركتلػا الب ػرية إذ

يرل الكهير مف العممػا كالملتمػيف بلػذا الميػواف بػأف التفكيػر عمميػة اساسػية لميػاويف الحيػاة المختمفػة
.

(ابك حطب )701 :7912

كعميه فقو اتجلت التربية الحويهة إلى تةمية اةماطه المختمفة كيعو التفكيػر االسػتوالل ةمطػا

مف اةماط التفكير الملمة الت تسعى المؤسسات التربكية لتطكيره كتوعيمه بروو جعمه عاوة كذلؾ
ألف هػػذا الػػةمط يتطمػػب اسػػتخواـ مقػػاوير كبيػرة مػػف المعمكمػػات بلػػوؼ الكرػػكؿ إلػػى حمػػكؿ مةطقيػػة .

( ابك حطب ) 259 -252:7912

كيعو ابرز مف كرؼ المةلج القياس اك االستةباط ككتب فيه الفيمسكؼ اليكةاة ال ػلير

ارسطك ( 427_ 413ؽ.ـ)الذم اعتبر القياس المةطق آلة التفكير الفمسف

(ابك حطب )701 :7912

كعالج افالطكف (  321ػ  ) 431ؽ .ـ عممية التفكيػر مػف خػالؿ اسػتعماله الطريقػة التحميميػة
( ال كرج

كالطريقة التركيبية ف مةاق اته الرياضية .

) 709 : 7913

لقو اهتـ العرب بالتفكير كالمعرفة فةجو ف تكريات الجاحظ لممعمـ تأكيوه عمى االستةباط
( الجعفرم )254: 7997

كالتفكير لول الةا ئة .

كاورؾ ابف الليهـ (7029ـ) األهمية المكضكعية ف البحث المكرػؿ إلػى الحقيقػة مؤكػوا فيػه

عمػػى الطريقػػة االسػػتقرائية القائمػػة عمػػى الفح ػ

كاألحكاـ العامة كاستةتاج الةتائج مف المقومات .

كالمالحظػػة كالةقػػو العمم ػ ف ػ رػػيا ة الفػػرك
(ةظيؼ )44 :7932

لقو ا ػارت التقػارير الوكليػة الملمػة التػ ة ػرت فػ الهماةيةيػات فػ كػؿ مػف الكاليػات المتحػوة

كاليابػػاف كبع ػ

الػػوكؿ األكربيػػة إلػػى اف مةطػػؽ التقػػوـ العمم ػ لميابػػاف كالماةيػػا يرتكػػز عم ػى اهتماملػػا

ال ويو ف توريس الرياضيات اك العمكـ التطبيقية مما ي ير إلػى اهميػة الرياضػيات كعمػـ كككسػيمة

مساعوة لمعمكـ األخرل كاواة لتةمية التفكير كالعمميات العقمية.
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إف التربية بحاجة إلى ضخ افكار كمةلجيات جويوة تتيح بةا ةا ئة تتحمػى بالعقػؿ المةلجػ

ك تةأل عف التمقيةية الت تفرز اجياال قاورة عمى التروم لم كالتلا المتكقعة.

(وم بكةك )74 :2007

إذ يعو االهتمػاـ بػالتفكير الرياضػ احػو افضػؿ الكسػائؿ لتجكيػو ذكػا األطفػاؿ كبالتػال رفػ

قوراتلـ العقمية إلى المستكل المة كو .

كيةبهؽ اهتماـ التربكييف المتخرريف ف الرياضيات بالتفكير الرياض

المةطق مػف اهميػة

ال ػػوكر ال ػػذم تمعب ػػه فػ ػ المةاق ػػات الرياض ػػية كح ػػؿ المس ػػألة كالبره ػػاف الرياضػ ػ فػ ػ
الرياضيات.
بغ

تعم ػػيـ كتعم ػػـ

(المجمة العربية )731 :7912

كممػػا تجػػور اة ػػارة اليػػه اف ملػػارات التفكيػػر الرياضػ تمكةةػػا مػػف امػػتالؾ المعمكمػػات كفلملػػا
الةظر عف الزماف كالمكاف اك ةػكع المعمكمػات التػ تطبػؽ فيلػا  .كللػذا يعػو التفكيػر الرياضػ

الوعام ػػة الرئيسػػػية فػ ػ التفكيػ ػػر الب ػػرم ألهميتػ ػػه ف ػ ػ المحاك ػػاة الرياض ػػية كح ػػؿ المس ػػائؿ كالبرهػ ػػاف

الرياض كريا ة الق اررات إذ يمكف االستغةا عةػه فػ عمميػة اكتسػاب المعرفػة كحػؿ الم ػكالت

.

( )Baerd, 1979: 123

كيةتقػػؿ اهػػر التػػوريب مػػف التفكيػػر الرياضػ إلػػى التفكيػػر فػ الةػكاح األخػػرل لمة ػػاط العقمػ

حتى يربح ذلؾ اتجاها عاما يترؼ بػه سػمككلـ فػ الحيػاة إذ يػتعمـ التالميػذ مػف خػالؿ و ارسػتلـ
لمرياضػػيات اةيجػػاز ف ػ التعبيػػر ك يتعػػكوكا ذلػػؾ حتػػى يترػػؼ تفكيػػرهـ كمعػػالجتلـ ألمػػكر حيػػاتلـ

اليكميػػة بتمػػؾ المػػاوة  .إذ تةمػ الرياضػػيات القػػورة عمػػى التعبيػػر عػػف األفكػػار الرياضػػية كامػػكر الحيػػاة
المختمف ػػة بكض ػػكح كعم ػػى تحقي ػػؽ التكار ػػؿ الفك ػػرم مػ ػ اآلخػ ػريف كتكس ػػب التالمي ػػذ مل ػػارة ر ػػيا ة
الم كالت الحياتية ريا ة رياضية تؤوم إلى إمكاةية حملا اك تفسيرها

( سعو الويف كآخركف 2 : 7911ػ . )1

ك فضػػال عػػف ذلػػؾ تةم ػ الرياضػػيات القػػورة عمػػى اسػػتخواـ اآلالت الت ػ تسػػاعو ف ػ تفسػػير

المعمكمات كالبياةات الكاروة كاستعماؿ اآلالت الحاسبة

المتر كحوات الكزف ........الخ.

( ةرر كآخركف .)43: 2000

تة ػ ػػاوم االتجاه ػ ػػات الحويه ػ ػػة فػ ػ ػ ت ػ ػػوريس الرياض ػ ػػيات كاألس ػ ػػس التػ ػ ػ تق ػ ػػكـ عميل ػ ػػا مة ػ ػػاهج

الرياضيات إلى االهتماـ بالتفكير المةطق كتةميتػه باسػتخواـ المةطػؽ الرمػزم ( الرياضػ ) كقكاعػوه
فػ ػ بة ػػا الةم ػػاذج الرياض ػػية إذ ي ػػرل (  ( )Robergركب ػػرج ) ض ػػركرة تعم ػػيـ اةم ػػاط االس ػػتوالؿ
الرحيحة ف الرفكؼ الهالث كحتى الساوس االبتػوائ
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و ارس ػػة المغالط ػػات المةطقي ػػة كتض ػػميةلا فػ ػ المةل ػػاج فػ ػ تسمس ػػؿ ابت ػػوا م ػػف المرحم ػػة االبتوائي ػػة .
()Roberg 1983 : 85

إذ تس ػػاهـ الرياض ػػيات فػ ػ المرحم ػػة االبتوائي ػػة فػ ػ تعم ػػيـ التالمي ػػذ المف ػػاهيـ الرياض ػػية كتعم ػػـ

العالقات الرياضية كطرائؽ استخواملا ف حؿ المسائؿ كف مكاقؼ الحياة اليكمية كيػتعمـ التالميػذ

ملارة استخواـ األوكات اللةوسية ف تكضػيح األفكػار الرياضػية عػف طريػؽ رسػـ اة ػكاؿ اللةوسػية
المختمف ػػة كالتمهي ػػؿ البي ػػاة

كي ػػتعمـ األطف ػػاؿ مالحظ ػػة كاكت ػػاؼ الخػ ػكا

الم ػػتركة لممعطي ػػات

كتجريػػوها كتعميملػػا كاةفػػاوة مػػف هػػذا األسػػمكب فػ تةميػػة التفكيػػر كحػػؿ المسػػائؿ كمعالجػػة م ػػكالت

الحيػػاة بمػػا يسػػاهـ ف ػ تةميػػة الميػػؿ العمم ػ ف ػ التفكيػػر كف ػ إرػػوار الق ػ اررات كاألحكػػاـ ف ػ امػػكر

الحيػاة المختمفػػة  .كيكتسػب األطفػػاؿ مػف خػػالؿ التفكيػر الرياضػ اتجػاه المكضػػكعية إذ يسػتفيوكا مػػف
هذا االتجاه ف وراستلـ لمعمكـ األخرل.

( سعو كآخركف  2 : 7911ػ )1

كيع ػػو المةط ػػؽ فرع ػػا م ػػف ف ػػركع الرياض ػػيات إذ ير ػػؼ ل بمم ػػاف بقكل ػػهل اف الرياض ػػيات هػ ػ

المةطػػؽ مضػػافا إليػػه عمميػػة الخمػػؽ كيض ػ

ل ازمػػؿل المةطػػؽ كطػػكر ػػباب الرياضػػيات كالرياضػػيات

طكر رجكلة المةطؽ فالرياضيات ه مةلج تفكير يق مف الم ازلػؽ كالمتاهػات كيقػكو إلػى الكضػكح

كاليقػػيف بسػػبب اةتمػػا المةطػػؽ للػػا كتػػأهيره فيلػػا كمػػا اف اوعػػا فػ الرياضػػيات يقبػػؿ بعػػو برهػػاف اك

تسبب مستةو إلى قكاعو مةطقية اك قكاعو مةطقية رحيحة.

( الكتب

)13-21 : 7991

كاةطالقػػا مػػف األهميػػة كالمكاةػػة الت ػ يحتملػػا المةطػػؽ ب ػػكؿ عػػاـ كالمةطػػؽ الرياض ػ ب ػػكؿ
خػػا

حض ػ التفكيػػر المةطقػ بالبحػػث كالو ارسػػة مػػف قبػػؿ عممػػا الػػةفس كالرياضػػييف التربػػكييف

عمى الرعيويف العالم كالعرب
اك المستكل التعميم

مف خالؿ و ارسػة تطػكر القػورة لػول األفػراو مػ تقػوملـ فػ العمػر

اك وراسة طبيعة الملارات الت تربط بالقورة عمػى التفكيػر المةطقػ كملػارت

االسػ ػػتيعاب كالق ػ ػ ار ة اك و ارسػ ػػة اسػ ػػمكب اك اسػ ػػاليب تػ ػػوريس الرياضػ ػػيات إذ يةمػ ػػك التفكيػ ػػر المةطق ػ ػ

الرياض كالقورة عمى حؿ المسائؿ الرياضية كظلرت عمى المسػتكل العػالم ابحػاث ولػت ةتائجلػا
عمى تطكر القورة عمى التفكير المةطقػ كاالسػتوالل بتقػوـ العمػر مةلػا كو ارسػة ل مػكر ل التػ اكػوت

عمػػى ةمػػك هػػذه القػػورات بالتػػوريج كتخض ػ مسػػتكياتلا لتػػورج الةمػػك فقػػو ولػػت ابحػػاث ل هرسػػتكفل اف
القورة االستواللية ه احول مجاالت التفكير المةطق تخضػ فػ تطكرهػا لةمػك الطفػؿ عبػر م ارحػؿ

حياته المتتابعة .

( السيو )722 : 7915

كظلرت عمى الرعيو العرب وراسات ف تطكر التفكيػر المةطقػ عةػو اةفػراو بتقػوـ المسػتكل

الوراس وكف توريبلـ عمى قكاعو المةطؽ الرياض الفرض كػ ( وراسة حضاكةة كعوةاف )7992
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 .إذ تكر ػػمت فػ ػ ةتائجل ػػا إل ػػى إف التفكي ػػر المةطقػ ػ الرياضػ ػ يةم ػػك بتق ػػوـ المس ػػتكل الو ارسػ ػ كم ػػا
اظلػػرت كجػػكو عالقػػة بػػيف التفكيػػر المةطق ػ الرياض ػ كالقػػورة عمػػى تطبيػػؽ قكاعػػو مةطقيػػة  . .كقػػو
كجوت الوالئؿ اةػه كممػا كػاف الطفػؿ رػغير السػف زاو اة ػغاله بػأمكره المبا ػرة يػر إف هػذا ال يعةػ
اف التفكيػػر االسػػتوالل ال يمكػػف إف يتحسػػف اك يتطػػكر إذ إف الػػوالئؿ ت ػػير إلػػى اةػػه يمكػػف تحسػػيف
الخبػرة التربكيػػة كاالجتماعيػػة مػ

كجػػكو ررػػيو مػػف المعػػاة كالرمػػكز المغكيػػة التػ

تػػؤوم وكرهػػا فػ

زياوة قورة الفرو عمػى االسػتوالؿ) ) Stevenson, 1945 : 267لػذلؾ تػؤوم المورسػة وك ار كبيػ ار فػ
تةميػػػة التفكيػ ػػر كتحسػػػيةه كهػػػذا مػ ػػا اظلرتػػػه و ارسػ ػػة ركبػ ػػرج () Robbergeعة ػػوما كج ػػو إف التفكيػ ػػر
االستوالل يتطكر عةو الطمبة بتقوـ المراحؿ الوراسية.

)) Robberge , 1970 :584

كاةطالقػػا عمػػى مػػا تقػػوـ كلعػػوـ تػػكفر بحػػكث عمػػى حػػو عمػػـ البػػاحهتيف فػ العػراؽ تتةػػاكؿ و ارسػػة

القػػورة عمػػى التفكيػػر االسػػتوالل

الرياض ػ سػػكل و ارسػػة الكيس ػ

()7919الت ػ هػػوفت إلػػى معرفػػة

العالقة بيف التفكير االستوالل كالتحريؿ ف الرياضيات لول طمبة الرؼ الراب العاـ  . .كو ارسػة

سػػمطاف ()7912التػ هػػوفت إلػػى معرفػػة اهػػر الرياضػػيات المعارػرة فػ تةميػػة التفكيػػر االسػػتوالل
لػػول طمبػػة المرحمػػة الهاةكيػػة كػ ػ (و ارسػػة ملػػوم  )7999الت ػ هػػوفت إلػػى و ارسػػة التفكيػػر المةطق ػ

الرياضػ ػ ل ػػول طمب ػػة م ارح ػػؿ التعم ػػيـ الع ػػاـ كف ػػؽ مجاالت ػػه مةط ػػؽ القض ػػايا كالمحاكم ػػات المةطقي ػػة
ػتقر كالتةاسػػب كو ارسػػة ( ػػككر )2000الت ػ هػػوفت إلػػى و ارسػػة التفكيػػر الرياض ػ
كاالسػػتةتاج كاالسػ ا

المةطق لول طمبة التعميـ العػاـ كو ارسػة (ال ػرع )2002التػ هػوفت الػى و ارسػة اهػر اسػمكب حػؿ
الم ػػكالت ف ػ التحرػػيؿ كالتفكيػػر الرياض ػ  .كو ارسػػة ( ػػكرم  )2001الت ػ هػػوفت إلػػى و ارسػػة

التفكير المةطق

الرياض لول طمبة اقساـ الرياضيات ف كميات التربية كالعمكـ  .إال اف الوراسة

الحاليػػة تةاكلػػت معرفػػة مسػػتكل التفكيػػر الرياض ػ عةػػو األطفػػاؿ فػ األعم ػ ػار مػػف( )72-2سػػةكات

كمعرفػػة واللػػة الفػػركؽ فػ التفكيػػر الرياضػ بحسػػب متغيػػرم العمػػر كالجػػةس كبػػذلؾ تكمػػف مسػك ات

البحث الحال مف الةاحيتيف الةظرية كالتطبيقية فيما يأت  :ػ

 االهتمػػاـ باألطفػػاؿ يعػػو مطمبػػا إةسػػاةيا كعمميػػا إذ تعمػػؿ الػػوكؿ عمػػى تحقيػػؽ هػػذا المطم ػػب كعػػوـالتفريط بقورات ابةائلـ باعتبارهـ هركة كطةية سكا ف المجاالت الةفسية اك االجتماعية اك العقميػة

 .إذ يتفػػؽ الكهيػػر مػػف الم ػربيف عمػػى اهميػػة التفكيػػر االسػػتوالل الرياض ػ
كحؿ الم كالت كرة الق اررات .
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ػ يعتبػػر البحػػث الحػػال محاكلػػة عمميػػة لو ارسػػة تطكريػػة ارئػػوة لمكضػػكع ملػػـ لػػـ يسػػبؽ تةاكلػػه مػػف قبػػؿ

الباحهيف ف القطر العراق

كبذلؾ يسلـ ف إضافة متكاضعة ف مجاؿ المعرفة العممية كالتربكية.

ػ يعػو البحػث مرجعػا عمميػا يفيػو البػاحهيف ممػا يػكفره مػف اواة لقيػاس التفكيػر الرياضػ عةػو األطفػاؿ

كبذلؾ ي كؿ خطكة تسلؿ خطكاتلـ ةج ار ابحاث الحقة ف المؤسسات التربكية كالتعميمية  .إذ إف

الك ؼ عف المسار التطكرم لول األطفاؿ يساعو التربكييف ف العمؿ عمى تةمية التفكير الرياض

كتحسيةه سكا بكض مةاهج عممية تراع هذه القورة اك باختيار البرامج التربكية المةاسػبة اك اعػواو

كتأهيؿ معمميف يراعكف المسار التطكرم للا بما يساهـ ف

تكجيه كار او التالميذ .

ػ يعو البحث تغذية راجعة فيما يتعمؽ بمتخذم الق اررات كالمسئكليف ف المؤسسات التربكيػة كالتعميميػة
بما يقومه مف معمكمات عف مستكيات التفكير االستوالل الرياض لول األطفاؿ .

 -تلتـ الوراسة الحالية بوراسة التفكير الرياض االستوالل ألطفاؿ

المرحمة االبتوائيػة التػ تعػو

قاع ػػوة الل ػػرـ التعميمػ ػ كاألس ػػاس لك ػػؿ م ارح ػػؿ التعم ػػيـ الالح ػػؽ  .فق ػػو كج ػػو اف الق ػػورة عم ػػى التفكي ػػر
االسػػتوالل تعػػو خارػػية تميػػز الطفكلػػة المتكسػػطة كالمتػػأخرة .كمػػا تت ػػكؿ اسػػس ال خرػػية كتأخػػذ
طابعلا العاـ ف هذه المرحمة مف الجكاةب الةفسية كالعقمية كالتربكية .
 -يساعو االختبار االستوالل التربكييف ف ت خي

 -ك ػػكف التفكي ػػر االس ػػتوالل الرياضػ ػ

قورة الطفؿ عمى التفكير االستوالل .

م ػػف اس ػػس التط ػػكر المعرفػ ػ اةو اركػ ػ كاالرتق ػػا الفك ػػرم

كمؤ ر مف مؤ رات الذكا كاحو مستمزمات التقوـ العمم كالتقة لممجتم .

أهداف البحث  :ـ

يستلوؼ البحث الحال -:

7ػ تعرؼ مستكل التفكير الرياض لول األطفاؿ مف األعمار ( )72-2سةكات
 -2تعرؼ واللة الفركؽ بحسب متغيرم الجةس كالعمر

حــدود البحـث :

يتحوو البحث باألطفاؿ المتكاجويف ف الموارس االبتوائيػة فػ األعمػار مػف()72 70 1 2

سػةكات لمم ارحػؿ الو ارسػية ( األكؿ ػ الهالػث ػ الخػامس السػػاوس ) االبتػوائ لمعػاـ الو ارسػ 2002
ػ. 2001

تحديــد المصطمحات

التفكير:
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 -كيعرف ػػه ( زكري ػػا  ) 7911بأة ػػه طريق ػػه فػ ػ الةظ ػػر إل ػػى األم ػػكر تعتم ػػو اساس ػػا عم ػػى العق ػػؿ

كالبرهػاف المقةػ

ػ بالتجربػة ػ بالػوليؿ ػ كهػ طريقػة يمكػف اف تتػكافر لػول ػخ

خارا ف ام فرع مف فركع المعرفة العممية .

لػـ يكتسػب تػوريبا

(زكريا )47: 7911

 يعرفه ( التربكيكف  ) 7915مف مجمكعة العمميات الت تجرم فػ الػوماغ كالتحميػؿ كاةوراؾكالكع ك يرها مف العمميات الت تت ابؾ ف وماغ اةةساف .

(عبو الرحمف )7911 37

 -كيعرفه باريؿ () Barell, 1991

ل إف التفكير بمعةاه البسيط يمهؿ سمسمة مف الة اطات العقمية الت يقكـ بلا الوماغ عةو

تعرضه لمهير ما بعو استقباله عف طريؽ احول الحكاس الخمس اما بمعةاه الكاس فلك عممية
بحث عف المعةى ف

(الريماكم .)471 : 2003

المكقؼ اك الخبرة .

 -كيعرفه ( وم بكةك  ) 2007لبأةه مسألة حؿ الم كالت اك محاكلة

ما ل.

الكركؿ إلػى ةتيجػة

(وم بكةك )30 :2007

التفكير الرياضي

يعرف ػػه ( المرك ػػز العربػ ػ لمبح ػػكث التربكي ػػة  ) 7913بأة ػػه ل الق ػػورة عم ػػى ح ػػؿ المس ػػائؿ كالمكاق ػػؼ

الرياضية بأسمكب عمم العتمو عمى الحكـ الذات لمفػرو كاةمػا يعتمػو عمػى الحقػائؽ المكضػكعية ل (

مكتب التربية العرب )15: 1984
كيعرفه الحاره

التفكير .

 7999بأةه عممية بحػث عػف األةمػاط ػأةه فػ ذلػؾث ػأف كهيػر مػف اةمػاط
(الحاره )275:7999

التفكير االستداللي

تعريػػؼ مػػايير ( : ( Maier,1945كهػػك تفكي ػر مةػػتج يعػػاو فيػػه تةظػػيـ الخب ػرات السػػابقة اك ال ػربط
( )Maier,1945 350

بيةلا بطرائؽ جويوة لحؿ م كمة ما .

 -تعري ػػؼ الكبيسػ ػ (  : )7919اة ػػه عممي ػػة معرفي ػػة تس ػػتلوؼ ح ػػؿ م ػػكمة اك اتخ ػػاذ قػ ػرار

كالكرػػكؿ إلػػى الجزئيػػاف مػػف تطبيػػؽ قكاعػػو عامػػة اك قػػاةكف عػػاـ اك الكرػػكؿ إلػػى ق ػاةكف عػػاـ مػػف
ت ابه عوة اج از متماهمة كي ترط اف تككف هةاؾ عالقة مةطقية بيف المقومات كالةتائج .
(الكبيس
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-تعريؼ اةـ ( )7995لتفكير عالئق تورؾ فيه العالقات كهك يبوا مف قضايا مسمـ بلا امػا

ألةلا

راوقة اك ألةةا ةفتر

( اةـ . )72 7995

رحتلا ل.

 -تعريؼ المالك ()2003

هك قورة الطفؿ عمى التفكير المجرو الذم يعتمو عمى تةظيـ خبرات حسية اك مممكسة سابقة

اك الػربط بيةلػا لمكرػكؿ إلػى الحػؿ مسػتةوا عمػى قاعػوة كذلػؾ باالةتقػاؿ مػف الجزيئػات الػى الكميػػات
(المالك

(االستق ار )اك مف الكميات إلى الجزئياف (االستةتاج ).

.)2003

تعريف الباحثة لمتفكير الرياضي االستداللي نظريا
بأةه المعالجة العقمية لحػؿ المسػألة كالمكقػؼ الرياضػ بأسػمكب عممػ مسػتةوا إلػى قكاعػو متمهمػة

ف (مةطؽ القضايا كالمحاكمة المةطقية ك االستق ار كاالستةباط كالتةاسب ) .
ويعرف التفكير الرياضي االستداللي إجرائيا

بأةػػه الورجػػة التػ يحرػػؿ عميلػػا التمميػػذ فػ اختبػػار التفكيػػر الرياضػ الػػذم اعوتػػه الباحهػػة للػػذا

الغر

.

اإلطار النظري
المةطؽ كاالستوالؿ الرياض كالتفكير

تتعمؽ وراسة التفكير بالمةطؽ الف المةطؽ هك وراسة التفكير الرحيح .فلك يفح

القكاعو

المتعمقة باالستوالؿ السميـ الت تمكةةا اف ةمر وكةما خطأ مف حجة إلى اخرل كهك يرس المعايير

الت تمكةةا مف تقوير االتساؽ الواخم لمقضايا.
لقػػو ترػػور المةطػػؽ الرياض ػ

(مرس

.)755: 7911

مةػػذ اكائػػؿ القػػرف التاس ػ ع ػػر اهتمػػاـ الفالسػػفة كالرياضػػييف

كذلؾ لقيامه بوكر اساس ف البحث العمم الحويث  .فلك يضمف القكة لةتائج األبحاث العممية مف

كجلة ةظر الفالسفة كيليئ لمرياضيات اساسا متيةا مف كجلة ةظر الرياضييف كالمةطؽ الرياض

هك حريمة تطبيؽ المةطؽ األرسط كتكسػي هػذا المةطػؽ بحيػث يسػتغرؽ كػؿ األسػاليب كالعمميػات

االستواللية الفروية ف الحياة اليكمية ف البحث العمم المةظـ .

( مت

. )24 :7914

كيمي ػػز الرياض ػػيكف ب ػػيف تعريف ػػات تحميمي ػػة كاخ ػػرل تركيبي ػػة .البره ػػاف الرياضػ ػ :طالما اف الرياضػ ػ

يتةاكؿ مكضكعا ةظريا مجروا كيةطمؽ مف مباوئ عقمية فاألكيو اف المةلج الذم يتبعه الرياضػ هػك
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مةلج عقم ام اف طريقة البرهةة ف الرياضيات استةتاجيه يةتقؿ فيلا الرياض مف مقومات كركال

إلػػى ةتيجػػة الزمػػة برػػكرة ضػػركرية عمػػى اف طػػاب الحركػػة ف ػ البرهةػػة الرياضػػية كف ػ االسػػتةتاج
الرياض هةائية يمكف اف تككف تحميم اك تركيبية.

أ .البرهان التحميمي :كهك الذم يةطمؽ فيػه الرياضػ مػف قضػايا معقػوة اك عامػة إلػى قضػايا بسػيطة
اك خارة قو تككف مبو ا مف المباوئ لسابقة.مهال :البرهةػة عمػى اف مجمػكع ضػمع ام مهمػث اكبػر

وائمػػا مػػف الضػػم الهالػػث .تػػرو هػػذه القضػػية إلػػى المسػػممة القائمػػة :المسػػتقيـ اقرػػر بػػيف ةقطتػػيف .ب.
البرهاف الرياض التركيب  :كهك الذم يةطمؽ فيػه الرياضػ مػف قضػايا بسػيطة اك خارػة فػ حركػة
إة ائية تركيبية ليرؿ إلى ةتيجة معقوة اك عامة .مهالل ضػرب معػاولتيف مػف الورجػة  Iيػؤوم كيةػتج
)www.falsafiat.com) .

معاولة مف الورجة II

كيرل الفيمسكؼ راسؿ فػ كتابػه ( فمسػفة الرياضػيات ) بػأف الرياضػيات كالمةطػؽ ػ

كاحػو

ال يمكػػف الفرػػؿ بيةلمػػا  .فمعظػػـ األعمػػاؿ الرياضػػية الحويهػػة يسػػير فػ خػػط المةطػػؽ كالكهيػػر مػػف
المةطؽ الحويث يأخذ الطاب الرمزم كال كم

كحيةما ةبوا بمقومة مةطقية كةتكرؿ إلى ةتائج عػف

طريػػؽ االس ػػتةتاج اك االسػػتوالؿ ال ػػذم هػػك م ػػف رػػمب الرياض ػػيات ةجػػو ال يمك ػػف الفرػػؿ بيةل ػػا .
() Russsel p.169

لقػػو ارػػبحت الرياضػػيات ةفسػػلا اكهػػر تعمقػػا بػػالمةطؽ األمػػر الػػذم اول إلػػى اسػػتحالة اقامػػة حػػو

فارؿ بيف االهةيف فاالهةاف ف الكاق كاحو ال يختمفاف.

( الكتب )222 : 7991

كتتعمؽ وراسة التفكير بالمةطؽ الف المةطػؽ هػك و ارسػة التفكيػر الرػحيح فلػك يفحػ

المتعمقة باالستوالؿ السميـ الت تمكةةا مف إف ةمر بةجاح مف حجة إلى اخرل .

(مرس

القكاعػو

) 105 :1977

كيةرػػب االهتمػػاـ فػ عمػػـ المةطػػؽ عمػػى عمميػػات االسػػتوالؿ كفػػؽ القكاعػػو المةطقيػػة ذلػػؾ إف عمػػـ

المةطػػؽ ف ػ األرػػؿ عمػػـ االسػػتوالؿ الرػػائب كيةبغ ػ مالحظػػة إف المةطػػؽ لػػيس إال مظل ػ ار مػػف
مظػػاهر االسػػتوالؿ الف االسػػتوالؿ بمعةػػاه الكاس ػ ال يقترػػر عمػػى اسػػتخواـ قكاعػػو المةطػػؽ كتحػػرم
المغالطػػات المةطقيػػة  .بػػؿ يتعػػول ذلػػؾ إلػػى ا ػػكاؿ عويػػوة تسػػتخوـ فيلػػا قكاعػػو عمػػـ الػػةفس المعرف ػ

كالتطكرم كعمـ ةفس التعمـ كمعالجة المعمكمات ك يرهػا كمػا إف المةطػؽ ال يقػوـ الكهيػر فػ مكضػكع

الك ػػؼ عػػف رػػحة األ ػػيا كاالوعػػا ات اك زيفلػػا بيةمػػا االسػػتوالؿ معة ػ بالتكرػػؿ لمحقيقػػة عػػف
طريؽ تكليو الفرضيات كفحرػلا كمكازةػة البػوائؿ كهػ عمميػات يمعػب اةبػواع وك ار جكهريػا فيلػا

ألةل ػػا تتج ػػاكز م ػػا ه ػػك مت ػػاح م ػػف معمكم ػػات كاف المةط ػػؽ يمه ػػؿ اح ػػو الجكاة ػػب الملم ػػة فػ ػ عممي ػػة
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االس ػػتوالؿ كلك ػػف معرف ػػة القكاع ػػو الر ػػكرية لممةط ػػؽ فػ ػ ح ػػو ذاتل ػػا ال تع ػػو ض ػػماةة لمكر ػػكؿ إل ػػى
( جركاف )294-292 : 2002

استوالؿ رحيح .

كيقتض االستوالؿ توخؿ العمميات العقمية العميا كالتذكر كالتخيػؿ كالفلػـ كاالستبرػار كالتعمػيـ

كاالستةتاج كالتفسير كالتمييز كالتجريب كالتعميؿ كالةقو كما اةه كهيؽ الرمة بالذكا .

( اةـ )72 :995

كيعو التفكير االستوالل مف مستمزمات الطريقة العممية ف حؿ الم كالت .

(مراو)400 :7929

إذ اف جكهر عممية التفكير هك اوراؾ عالقات بيف عةارر المكقؼ المراو حمه فعةوما يرػور الفػرو

حكما معيف يككف قو اورؾ العالقة اك السبب اك الةتيجة ككذلؾ الفلـ ف جكهره عبػارة عػف اوراؾ
عالقة بػيف ػ

كالخا

معمػكـ ك ػ

مجلػكؿ كمػا اف التعمػيـ يقػكـ عمػى اسػاس اوراؾ عالقػة بػيف العػاـ

اك بيف المكقؼ الحاضر كالمكقؼ المقبؿ .

(عيسكم . )11-12 7921

لقو تكرؿ بيرت إلى اف الطفؿ يستطي ابتوا مف سف الهالهة اف يفكر تفكي ار مةطقيا لذا يجب

توريبػه مػف هػذه السػف عمػى االسػتوالؿ العممػ كالمةاق ػة المةطقيػة ب ػرط اف تكػكف المقػومات التػ

يستخم

الت تعر

مةلا الةتػائج قميمػة كبسػيطة مألكفػة كمحسكسػة كاف تكػكف المعػاة كالمفلكمػات العمميػة
عميه مما يتبةى له فلملا فلما كاضحا.

(راجح )432-433 :7915

لقو تكرؿ بأف الطفؿ يستطي اف يسػتةتج ةتػائج معيةػة بةػا ا عمػى مقػومات تعطػى لػه فمػهال

يستطي طفؿ السابعة اف يحػؿ مهػؿ هػذه الم ػكمة محمػو اطػكؿ مػف عمػ

كاحمػو اقرػر مػف عمػ

فمف هك األقرر؟ .

(راجح )11: 7915

اما ف مرحمة الطفكلة الكسطى مف()1-2سػةكات يكرػؼ التفكيػر بأةػه مػا زاؿ يػر مجػرو

 .كف مرحمة الطفكلة المتأخرة مػف ()72-1سػةكات يسػتطي الطفػؿ اف يرػؼ مػا حكلػه كاف يك ػؼ
مػػا يكجػػو مػػةـ المكضػػكعاف مػػف عالقػػات رياضػػية كمةطقيػػة كاف يفكػػر تفكي ػ ار يػػر مجػػرو مػػف ا ػػيا

مممكسػػة اك محسكسػػة  .كعةػػو بمػػكغ األطفػػاؿ سػػف الهاةيػػة ع ػػر يرػػبحكا قػػاوريف عمػػى الػربط كالتحميػػؿ
(التؿ )99 :7911

كالتفسير كاالستةتاج كالتطبيؽ .

كيب ػػوك اف العم ػػـ كالطف ػػؿ يس ػػيراف مع ػػا فالطف ػػؿ ايج ػػاب كفض ػػكل كيج ػػب اف يعام ػػؿ كيج ػػرب

األ ػػيا كلويػػه مػػف األسػػئمة الكهيػػر عػػف كيػػؼ كلمػػاذا كايػػف كتةمػػك لػػول األطفػػاؿ عػػف طريػػؽ تعمػػـ
ملارات المالحظػة الكرػؼ كالتجػارب العمميػة البسػيطة ك مهػؿ هػذه التجػارب يمكػف اف تسػاعو فػ

كسب المعرفة لمعالـ مف حكللـ كلفلـ الككف كةمك طرؽ التفكير .

( ال ربية كراوؽ )747: 2000

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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كبةا ا عمى ما تقػوـ فػأف الطفػؿ يتػذكر كيفكػر كيتخيػؿ كيسػتةتج كيرػور احكامػا عقميػة برػكرة

مط ػػروة مة ػػذ عل ػػو الحض ػػاةة فر ػػاعوا إال اة ػػه يك ػػكف فػ ػ عل ػػو الو ارس ػػة االبتوائي ػػة ذا قابمي ػػات عقمي ػػة
محوكوة ةسبيا اذا قارةػاه بعلػو تمػاـ ةضػجه كذلػؾ لضػ لة ررػيوه مػف الخبػرات كالتجػارب فيجػب

اف تس ػػاعوةا ه ػػذه الحقيق ػػة عم ػػى التأك ػػو م ػػف اف الطف ػػؿ ق ػػاور ك ار ػػب فػ ػ القي ػػاـ ب ػػأج ار التحريػ ػػات
كاالستقرا ات كاالستةتاج لكؿ ما ت تمؿ عميه بيئته الطبيعية كلك بركرة مبسطة .

( ال ربية كراوؽ )740: 2000

النظرية اإلدراكية المعرفية

يتعمـ الطفؿ ف المرحمة الحسية الحركية (الكالوة )2-سةكات الكهير مف الملارات العقمية كالحركية
عف طريقة الم كالمعب كالتكمـ كتحقيػؽ الػذات كال يػؤمف الطفػؿ اال باأل ػيا المكجػكوة فػ مجػاؿ
حكاسػػه ام إف الخب ػرة ت ػرتبط بػػالحكاس كاف ام ةقرػػا ف ػ هػػذه الح ػكاس يعػػو معكقػػا ف ػ ةمػػك األبةيػػة
العقميػػة كيسػػتطي الطفػػؿ ف ػ هػػذه المرحمػػة إف ي ػػخ األ ػػيا كيميزهػػا كالػػزمف بالةسػػبة لػػه هػػك
الحاضػػر فقػػط كالف ػراغ هػػك المكػػاف المكجػػكو فيػػه ام اف ركئيتػػه لمػػزمف كالف ػراغ محػػوكو جػػوا  .كيػػرل
بياجيػػه ( )piagetإف األطفػػاؿ فػ مرحمػػة مػػا قبػؿ العمميػػات فػ عمػػر ( )1-2سػػةكات يعتمػػوكف فػ
إوراكلػػـ عمػػى الكاقػ كهػػـ البػػا مػػا يحمػػكف م ػػكالتلـ بمعػػالجتلـ لأل ػػيا المحسكسػػة كلكػػةلـ يالقػػكف
رعكبة كبيرة ف حؿ الركر األكهر تجريو لةفس الم كالت.
(وافيوكؼ )292 7911

كيعتقػو بياجيػػه بػػأف تفكيػػر األطفػػاؿ يكػػكف تفكيػ ار سػػابقا لتكػػكيف المفػػاهيـ كذلػػؾ إف األطفػػاؿ وكف سػػف

الرابعة ليس لويلـ مفاهيـ حقيقية كاةما فقط ما يمكف تسميته بقبؿ المفاهيـ كيستطيعكا اف يرػةفكا

األ يا عمى اساس بعو كاحو اما إذا طمب مةلـ الترويؽ عمى اساس بعويف فأةه سيجوكف رعكبة
فػ ػ ذل ػػؾ كك ػػذلؾ ف ػػأف األطف ػػاؿ ع ػػاجزكف ع ػػف التفكي ػػر االس ػػتوالل (كاالس ػػتقرائ ) فل ػػـ يس ػػتطيعكف
االةتقػ ػ ػػاؿ بتفكيػ ػ ػػرهـ مػ ػ ػػف حالػ ػ ػػة محػ ػ ػػووة إلػ ػ ػػى ةتيجػ ػ ػػة عامػ ػ ػػة هػ ػ ػػذا مػ ػ ػػا يسػ ػ ػػميه بياجيػ ػ ػػه بػ ػ ػػالتفكير

التحكيم  )Translactive reasoning(.عمى سبيؿ المهاؿ إذا كاف ػ
(ب) ف رفة معيةة كاحوة فأةه ي به ايضا ف رفات اخرل .

مػا( ا ) ي ػبه ػيئا آخػر

( حساف ) 451 : 7919

كاطفػػاؿ الرابعػػة تةمػػك قػػوراتلـ الخارػػة بالتجريػػو كالتعمػػيـ كبوايػػة االسػػتوالؿ كلكػػف تفكيػػرهـ كتفسػػيرهـ
البا ما يؤوياف إلى تركرات خاطئة الف التفسير كالتفكير اةوراك ال زاؿ قار ار.

( ممحـ )241 :2003

كيميػػؿ األطفػػاؿ ف ػ اسػػتوالللـ إلػػى إة ػػا

اكت افلا.
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هـ يػوخؿ األطفػاؿ الطػكر الحوسػ فػ سػةكات مػا قبػؿ المورسػة إذ يبػوا كف باسػتخواـ بعػ

المفاهيـ كيستطيعكف ترةيؼ األ يا عمى اساس بعو كاحو كما لمكف كال كؿ لكةلـ مػازالكا يجػوكف
رعكبة ف ترةيفلا عمى اساس اكهر مف بعو كترةيفلا عمى اساس المكف كال كؿ معا.

(حساف ) 459 : 7991

اف االةتقػػاؿ مػػف التفكي ػر القػػائـ عمػػى المػػورؾ إلػػى التفكي ػر المج ػرو قػػو يكػػكف اهػػـ عمميػػة تطكريػػة ف ػ
مرحمة الطفكلة المبكرة.

فالطفؿ وكف السابعة ير قاور عمى استخواـ عمميات عويوة كالتعكي

(سبترز 7990

عف طريؽ األبعاو المختمفة

اك الضرب المةطق () Logical Multiplicationكأف يورؾ إف العمك يعػك
االتسػػاع يعػػك

عػػف القرػػر فػ تجربػػة (هبػػات السػكائؿ)

) 94

عػف الضػيؽ كاف

فالطفػػؿ بحاجػػة إلػػى اف يرػػؿ لقاعػػوة

كالطفؿ ليس لويه قابمية العكس () Reversibilityكه القورة عمى التمهيؿ الواخم لعمميػة عكسػية

كػػأف يقػػكؿ لةفسػػه إذا اعػػوت المػػا مػػف األةبػػكب الطكيػػؿ إلػػى األةبػػكب القرػػير فػػاف المػػا يعػػكو إلػػى

مسػ ػػتكاه وكف زيػ ػػاوة اك ةقرػ ػػاف كالطفػ ػػؿ لػ ػػيس لويػ ػػه القػ ػػورة عمػ ػػى إوراؾ اف لأل ػ ػػيا كياةػ ػػا مسػ ػػتقال
() Identityكماهي ػػة تبق ػػى هابت ػػة ب ػػر ـ تغي ػػر ػػكملا كخرائر ػػلا الخارجي ػػة ه ػػذا التغي ػػر ال ػػذم ال

يضػػيؼ إلػػى الماهيػػة ػػيئا كال يحػػذؼ مةلػػا إف هػػذه العمميػػة تحت ػاج إلػػى التجريػػو كالتفكيػػر المةطق ػ .

( تكؽ كآخركف )737-730: 2004

إذ تةمك لول األطفاؿ ف مرحمة العمميات مف عمر( )77-1سةكات اك مرحمة التفكير الماوم

()(concrete Operational Stageالقػػورة عمػػى اسػػتخواـ المةطػػؽ كيتميػػز تفكيػػرهـ بالقػػورة عمػػى
عكػػس الح ػكاوث كيظل ػػر لػػويلـ هبػػات بعػ ػ

المفػػاهيـ مه ػػؿ ( الكػػـ كالعػػوو كالمس ػػافة) كيتكقفػػكف فػ ػ

االعتماو عمى المعمكمات الحسية البسيطة عمى األج ار الذهة

مف الظكاهر المعرفية األخػرل فػ

هذه المرحمة القورة عمى االحتفاظ ( )Conservationsكيورؾ الطفؿ بأف األ ػيا تحػتفظ بلكيتلػا
تطر عميلا بع
حتى بعو ا

التحػكالت كالتغيػرات الكاضػحة لمعيػاف ك تتضػمف القػورة عمػى االحتفػاظ

بالمفاهيـ ( الكتمة الكزف الطكؿ العوو المسافة الحجـ ) حيث تتغيػر المهيػرات المقومػة لمطفػؿ

مف حالة إلى اخرل إذ يقػوـ لمطفػؿ مهيػراف متمػاهالف مػهال اةبكبػاف مميئػاف بالمػا فػ ةفػس المسػتكل
كهذا ضركرم جوا حتى يتكحو الطفؿ إلى فكرة التماهؿ اكال بعوها يقػكـ الباحػث بػأج ار تعػويؿ ظػاهر

ف المهيريف بحيث ككأةه اختالؼ عف مهيمه .

( حساف )420-459 :7991

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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الرػعكبات التػ تعيػؽ

كبالر ـ مف تقوـ الطفؿ عػف الم ارحػؿ السػابقة – إال اةػه يعػاة بعػ

التفكير السميـ كمػف هػذه الرػعكبات ضػعؼ قورتػه عمػى االسػتوالؿ المفظػ
اكت اؼ المغالطات المةطقية كعجزه إماـ الفرك

كضػعؼ قورتػه عمػى

الت تغاير الكاق .

( تكؽ كآخركف )741 :2004

كيقكؿ بياجيه ل اف قكة االستوالؿ عةو الطفؿ هك بيف السابعة كالهامةة مف سػةة لػيس اسػتوالال
عقميػػا ألةػػه ال يسػػتخرج لةػػا مػػف م ػػاهوة الح ػكاوث ةتيجػػة الزمػػة كال ترػػبح ةتائجػػه ضػػركرية عةػػوةا
بػػالمعةى المةطق ػ إال إذا فرقةػػا عةارػػر التجربػػة الخارجيػػة بعضػػلا عػػف بع ػ

كاة ػػأةا مةلػػا حقيقػػة

معقكل ػػة بس ػػيطة كاعةػ ػ بتفري ػػؽ عةار ػػر التجرب ػػة بعض ػػلا إيج ػػاو مع ػػاف كمي ػػة مج ػػروة تت ػػألؼ مةلػ ػا

االسػػتوالالت المةتجػػة فػػاذا لػػـ يػػتـ هػػذا التفريػػؽ كػػاف االسػػتوالؿ تك ػ ار ار ذهةيػػا لمح ػكاوث كمػػا ه ػ ف ػ

الطبيعة فمف الضركرم إف ةفرؽ بيف هذا التجريو الذهة كالتجريو المةطق المعقكؿ الذم يرؿ إليه
الطفػؿ مػػف السػػةة الحاويػػة ع ػػر كالهالهػػة ع ػػر مػف سػػةه اف التجريػػب المةطقػ يقتضػ عمػػـ اةةسػػاف
بعممياتػه الذهةيػػة مػػف حيػػث هػ لػػذاتلا عمميػػات ذهةيػػة ال مػػف حيػػث هػ تكػرار لرػػكر الحػكاوث كمػػا

تجػػرم فػ الطبيعػػة كهػػك يقتضػ ايضػػا عػػوـ الكقػػكع فػ التةػػاق

كالتقيػػو باالرتبػػاط المةطقػ

فػ

تسمس ػ ػ ػ ػ ػػؿ المع ػ ػ ػ ػ ػػاة  .فل ػ ػ ػ ػ ػػك إذا تجري ػ ػ ػ ػ ػػب الم ػ ػ ػ ػ ػػورؾ لذات ػ ػ ػ ػ ػػه م ػ ػ ػ ػ ػػف حي ػ ػ ػ ػ ػػث هػ ػ ػ ػ ػ ػ ذات مفكػ ػ ػ ػ ػ ػرة .

( رميبا )521: 7910

كيبػػوك اف اطفػػاؿ هػػذه المرحمػػة يػػر قػػاوريف عمػػى المعالجػػات المةطقيػػة لألفكػػار المجػػروة كهػػـ

البػػا م ػػا يس ػػتطيعكف االلت ػزاـ باالس ػػتوالؿ كلك ػػةلـ ةػػاو ار م ػػا يس ػػتعممكف الك ػػؼ ع ػػف األخط ػػا حي ػػث
يحاكلكف حؿ الم كالت بالمحاكلة كالخطأ بوال مف إتباع إستراتيجيه فعالة ف التفكير .

(وافيوكؼ )292 7911

كترتق العمميات المتعمقة بالقورة عمى المعككسة كالتسمسؿ كالترةيؼ إذ يستطي الطفػؿ اف
يفكر مةطقيا كلكةه ال يستطي اف يطبؽ مةطقه عمى مسائؿ لفظية كافتراضية .

(كاروز كرث )702 7997

إف الطفػػؿ ف ػ ه ػذه المرحمػػة يػػر قػػاور عمػػى تكػػكيف مفػػاهيـ كعمميػػات مجػػروة كػػأف يطػػكر

الةظريػػات كيسػػتكعب المفػػروات المجػػروة عمػػى الػػر ـ مػػف فلمػػه العالقػػات بػػيف األمػػكر المختمفػػة فػ
( تكؽ كآخركف )742 :2004

البيئة .

امػػا ف ػ مرحمػػة العمميػػات ال ػػكمية اك الرػػكرية

) )Formal Operational stagيػػرل

بياجيػػه اف الطفػػؿ ال يسػػتطي اف يسػػتوؿ اسػػتوالال مةطقيػػا قبػػؿ الحاويػػة ع ػػر اك الهاةيػػة ع ػػر إذ
يعجػػز عػػف اوراؾ مػػابيف المقػػومات كالةتػػائج مػػف عالقػػات مةطقيػػة كمػػا اةػػه كهي ػ ار مػػا يقم ػب األكضػػاع
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فيجعؿ الةتيجػة سػببا كالسػبب ةتيجػة ام اةػه يعجػز عػف التعميػؿ الرػحيح كػذلؾ يػرل اف االسػتوالؿ

الركرم ال يظلر لول الطفؿ قبؿ سف ( )72-77كيقرو به االستوالؿ الػذم يحتػرـ قكاعػو المةطػؽ
وكف اف يلتـ بماوة الفكر ام وكف اف يلتـ فيما إذا كاةت المقومات مطابقة اك ير مطابقة لمكاقػ

فقبؿ هذا السف يجو الطفؿ رعكبة كبرل بالتفكير مف مقومات ةفترضلا كةسمـ بلا لمجػرو االفتػ ار

كالتسػػميـ مهػػاؿ كػػؿ الحيتػػاف مػػف الهػػوييات كاةةسػػاف ةػػكع مػػف الحيتػػاف إذا اةةسػػاف مػػف الهػػوييات .

( راجح ب ت )432-435:

إما اهـ المفاهيـ الت تربح ميسكرة لمفرو ق هذه المرحمػة فلػ مفػاهيـ الةسػب كالتةاسػب

كالتكازف كالمفاهيـ االحتمالية كاستق ار القكاةيف كتحميؿ العكامؿ .

(تكؽ كاخركف )741 :2004

اذ يةتقؿ التفكير عةو المراهؽ مف التفكير المحسكس إلى التفكير الركرم اك العقم اال اةه
احػػػو االحتمػ ػػاالت محػ ػػاكال فح ػ ػ
االستوالل .

االحتمػ ػػاالت اك العالقػ ػػات الممكةػ ػػة جميعل ػػا ليرػ ػػؿ إلػػػى التفكيػ ػػر
( ال يخ )715: 7912

كيتفؽ هذا م إج ار ات بةا المقياس الحال إذ ريغة الفقػرات عمػى ػكؿ مقػومات بهالهػة اك

اربػ مهيػرات رػػكرية احػػوهما رػػحيح كيػرتبط بالمقومػػة اك الفقػرة كسػػيتـ اةفػػاوة مػػف ةظريػػة بياجيػػه
إطا ار ةظريا ف تفسير الةتائج كمةاق تلا
الدراسات السابقة

آ ـ الدراسات العربية

 -دراسة الشيخ والعطار ()7910

استلوفت الوراسة إلى تقر ةمك التفكير المةطق عةو األطفاؿ مف تالميذ المورسة االبتوائية

ف ػ مػػوارس بغػػواو ف ػ ضػػك التجربػػة الكيماكيػػة األكلػػى ػ ػ (اةلمػػور كبياجيػػه) بمغػػت عيةػػة البحػػث
( )720تمميػػذا ةرػػفلـ مػػف الػػذككر كالةرػػؼ األخػػر مػػف اةةػػاث مػػكزعيف عمػػى الرػػفكؼ الو ارسػػية
الستة مف األكؿ إلى الساوس .

لقػػو اسػػتعممت اواة ا( ةلمػػور كبياجيػػه) ف ػ ضػػك التجربػػة الكيماكيػػة كاظلػػرت الةتػػائج اةتقػػاؿ

 %40مػػف تالميػػذ الهػػاة إلػػى المرحمػػة الةلائيػػة المعرفيػػة الهاةيػػة كاةتقػػاؿ  %75مػػف تالميػػذ الرػػؼ

الهالث مى الةلائية المعرفيه الهاةيػة كاظلػرت الةتػائج كجػكو بػكاور المرحمػة الةلائيػة الهالهػة لػول %5
بيف تالميذ الرؼ الراب ك  %70مف تالميذ الرؼ الخامس ,ك %75مػف تالميػذ الرػؼ السػاوس

 .كاظلػػرت تفػػكؽ اةةػػاث عمػػى الػػذككر ف ػ الرػػؼ الهالػػث كتف ػكؽ الػػذككر عمػػى اةةػػاث ف ػ الرػػؼ

الساوس .
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ـ دراسة السيد ()5985
اسػ ػػتلوفت الك ػ ػػؼ عػ ػػف العمػ ػػر الزمة ػ ػ الػ ػػذم يكتسػ ػػب فيػ ػػه األطفػ ػػاؿ المر ػ ػرييف العمميػ ػػات

االستواللية المةطقيػة فػ ضػك و ارسػة بياجيػه .تككةػت عيةػة الو ارسػة مػف ( )250طالػب كطالبػة مػف
الرؼ الخامس االبتوائ كحتى الهالث اةعواوم مكزعيف عمى الرفكؼ الوراسية كالم ارحػؿ العمريػة

الخػػامس كالسػػاوس ابتػػوائ ( 77-70سػػةة ك 72-77سػػةة) الرػػؼ األكؿ كالهػػاة كالهالػػث إعػػواوم

مف (74-72ك73-74ك 75-73سةة) .

باسػػتخواـ اختبػار االسػػتوالؿ المةطقػ ( جمبػػرت ـ  .بيرةػ  ) Bumney Gilertm.تكرػػمت

الوراسة الى اف المرحمػة العمريػة التػ يبػوا فيلػا االسػتوالؿ المةطقػ عةػو افػراو عيةػة البحػث هػك سػف
الهالث ع ر كاف هةاؾ فركؽ ذات واللة إحرائية ف االستوالؿ المةطق بػيف الم ارحػؿ العمريػة مػف

(73-74سةة ك 75-73سةة ) لرالح األطفاؿ الذيف يةتمكف إلى المستكل االقتراوم كاالجتماع
( عبوة )571-314 :7913

المرتف .

 -دراسة حضاونة وعدنان ()5998

استلوفت تقر ةمك قورة تالميذ الرؼ الساوس االبتوائ عمػى التفكيػر المةطقػ الفرضػ مػف

خػػالؿ تقر ػ القػػورة عمػػى اج ػ ار المحاكمػػات المةطقيػػة كمػػا هػػوفت الػػى الك ػػؼ ع ػف قػػورة التالميػػذ
عمى التفكير المةطق تبعا لةكع القاعوة كتبعا لمتغير الجةس تككةت العيةة مف ( )352تمميػذا مػف

تالميػ ػػذ الرػ ػػؼ السػ ػػاوس االبتػ ػػوائ مػ ػػةلـ ( )275تمميػ ػػذا ك( )241تمميػ ػػذة تػ ػػـ اختيػ ػػارهـ بالطريقػ ػػة

الع ػكائية مػػف مػػوارس مةطقػػة اربػػو التعميميػػة كتألفػػت اواة البحػػث مػػف ( )40فق ػره مكزعػػة عمػػى ()5
ةماذج مف القكاعو المةطقية بكاق ( )2فقرات لكؿ اةمكذج .

كتـ حساب الهبػات عػف طريػؽ التجزئػة الةرػفية ككاةػت قيمتػه ( )0.17اظلػرت الو ارسػة قػورة

تالمي ػػذ الر ػػؼ الس ػػاوس االبت ػػوائ عم ػػى التفكي ػػر المةطقػ ػ الفرضػ ػ كبية ػػت اخ ػػتالؼ قو ارت ػػه تبع ػػا
الخ ػػتالؼ القاع ػػوة المةطقي ػػة ك ػػذلؾ اظل ػػرت ةت ػػائج الو ارس ػػة كج ػػكو ف ػػركؽ ذات والل ػػة إحر ػػائية ب ػػيف

التالميذ ف القورة المةطقية تبعا لمتغير الجةس كلرالح اةةاث

(حضاكةة كعوةاف . )224- 234 : 7992

ـ دراسة المعمم ()8000
اسػػتلوؼ قيػػاس التفكيػػر االسػػتوالل لػػول تالميػػذ الرػػؼ السػػاوس االبتػػوائ كالتعػػرؼ عمػػى واللػػة

الفركؽ بيف التالميذ ف التفكير االستوالل تبعا لمتغير الجػةس ( ذكػكر إةػاث ) كالسػكف ( ريػؼ
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مويةػػة ) كمسػػتكل التحرػػيؿ ( عػػال

كاطػػئ) تككةػػت عيةيػػة البحػث مػػف ( )400طالػػب فػ مػػوارس

الريػػؼ بكاقػ ( )722مػػف الػػذككر ك ( )741مػػف اةةػػاث ك ( )400طالػػب فػ مػػوارس المويةػػة بكاقػ

( )750مف الذككر ك( )750مف اةةاث كقاـ الباحػث باعػواو اختبػار لمتفكيػر االسػتوالل مكػكف مػف
( )50فقػرة كتػـ ايجػاو الرػوؽ الظػاهرم كرػػوؽ البةػا كالرػوؽ المػرتبط بمحػؾ (تالزمػ ) كالرػػوؽ
ال ػػذات لالختب ػػار كالهب ػػات بطريق ػػة التجزئ ػػة الةر ػػفية كتحمي ػػؿ التب ػػايف كباس ػػتعماؿ االختب ػػار الت ػػائ

لعيةيتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ تبعا لمتغير الجةس ػ السكف _ التحريؿ ػ كمحاكلة تحميؿ التبايف

المتعوو لمعرفة اهر تفاعؿ المتغيرات عمى مستكل التفكير االستوالل عمى افراو عيةية البحث .

اظلػػرت الةتػػائج عػػوـ كجػػكو فػػركؽ ذات واللػػة إحرػػائية بػػيف ورجػػات اف ػراو عيةيػػة البحػػث ف ػ

اختبار التفكير االسػتوالل فػ متغيػرات الجػةس ( ذكػكر إةػاث) كالسػكف ( ريػؼ مويةػة ) كظلػرت

فركؽ ذات واللة إحرائية لمتغير التحريؿ لرالح التالميذ ذكم التحريؿ العال .

(المعمـ )4 2000

ب ـ دراسات أجنبية

ـ دراسة روبيرج () Roberge ,1970

استلوفت تحويو ةمك الحارؿ ف التفكير االستوالل بتقوـ الطمبة ف الرفكؼ الوراسية تككةت

عية ػػة البح ػػث م ػػف ( )221طال ػػب كطالب ػػة اختي ػػركا بالطريق ػػة الع ػ ػكائية م ػػف الر ػػؼ ال اربػ ػ كالر ػػؼ
الساوس كالرؼ الهػامف كالرػؼ العا ػر كقػو قػاـ الباحػث بمكافػأة المجمكعػات األربعػة فػ متغيػرات

العمػػر كالتحرػػيؿ فػ الرياضػػيات بػػيف اف ػراو كػػؿ مجمكعػػة عمػػى حػػوة كقػػاـ الباحػػث بأعػػواو اختبػػار
لقياس التفكير االستوالل بمساعوة باحث آخر

كاستخوـ الباحث تحميؿ التبايف ككسيمة إحرائية لمتكرؿ الى الةتائج الت اظلػرت كجػكو فػركؽ

ذات واللػػة إحرػػائية عةػػو مسػػتكل ( )0.07بػػيف طمبػػة المرحمػػة العا ػرة كطمبػػة المرحمػػة الهامةػػة ف ػ

التفكيػػر االسػػتوالل لرػػالح المرحمػػة العا ػرة ككجػػو ةفػػس الفػػرؽ لرػػالح طمبػػة المرحمػػة الهامةػػة عةػػو

المقارةة م طمبة المجمكعات األخرل .

كقو استةتج الباحث اف التفكير االستوالل يةمك كيتقوـ بتقوـ الطمبة ف المرحمة الوراسية.

(896ػ  p 583ك 1970ك) Roberge

ـ دراسة والكر (1989و)WaIker

اس ػػتلوفت الك ػػؼ ع ػػف العتب ػػة التػ ػ يظل ػػر عة ػػوها االةتق ػػاؿ فػ ػ ةم ػػك المل ػػارات االس ػػتواللية

كاسػػتخوـ الباحػػث اختبػػار (

 )Maybeالمتكػػكف مػػف ( )42فق ػرة لقيػػاس القػػورات المةطقيػػة كطبػػؽ

االختبػػار عمػػى عيةػػة مؤلفػػة مػػف ( )750طفػػال م ػكزعيف عمػػى األعمػػار () 77 70 1 2 3
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بكاق ( )40طفال لكؿ فئة عمريػة اسػتخومت المقابمػة الجماعيػة ككسػيمة لجمػ البياةػات إهةػا تطبيػؽ

االختبار كقو اظلرت الةتائج اف هةاؾ فركؽ ذات واللة إحرائية عةو مسػتكل ( )0.07فػ ملػارات
االستوالؿ بيف كؿ مرحمة عمرية كالمرحمة الت اوةى مةلػا لرػالح اطفػاؿ المرحمػة األكبػر كهػذا وليػؿ
عمػػى كجػػكو العتبػػة اةةمائيػة بػػيف الفئػػات العمريػػة المطبقػػة عميلػػا البحػػث كا ػػار الباحػػث إلػػى اف هػػذه

الةتائج تتطابؽ م الةتائج الت تكرؿ إليلا بياجيه ف ابحاهه) walker 1989:1743( .
إجراءات البحث
مجتمع البحث

ي ػػمؿ مجتمػ ػ البح ػػث األطف ػػاؿ م ػػف ه ػػـ بأعم ػػار (  ) 72 70 1 2س ػػةكات م ػػف تالمي ػػذ

الرػػفكؼ األكؿ كالهالػػث كالخػػامس كالسػػاوس ) االبتػػوائ

فػ مويةػػة بغػػواو  /الررػػافة كيةتمػػكف إلػػى

مةطقة سكةية ذات كض اجتماع ػ اقتراوم متكسط لمعاـ الوراس 2001- 2002

عينة األطفال

تـ اختيار األطفاؿ بالطريقػة الع ػكائية البسػيطة فقػو حػوو األطفػاؿ مػف العمػار(70 1 2
 )72سػةكات مػف الرػفكؼ ( األكؿ ػ الهالػث ػ الخػامس-السػاوس) عمػى التػكال كبعػوها تػـ تحويػو

ػػعبتاف ع ػكائيا تمهػػؿ الرػػفكؼ الت ػ ت ػػمملا المجمكعػػات العمريػػة المختمفػػة هػػـ اختيػػرت العيةػػة

البالغة ( )720تمميذ كتمميذة بكاق ( )75تمميذ ك( )75تمميذة مف كؿ مجمكعة عمرية اةظر الجوكؿ
رقػػـ ( )7كقػػو تػػـ اسػػتبعاو األطفػػاؿ الفاقػػويف احػػو الكالػػويف اك كميلمػػا كال ارسػػبيف ف ػ ام سػػةة و ارسػػية
سابقة كاألطفاؿ الذيف ال يعي كف م كالويلـ فػ بيػت كاحػو اسػتةاوا الػى المعمكمػات ككفقػا السػتمارة
عوت للذا الغر

عيةة مالئمة لمبحث الحال

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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جدول رقم ( ) 5

الجنس

الحرية

الكرخ

الكرادة

الرصافه

البدور
مج

األول

الثالث

الخامس

الصف
العودة

ذ

أ

ذ

أ

ذ

أ

السادس

المنطقة

ذ

مجموع األطفال

توزيع افراد العينة عمى المجموعات العمرية

أ

8

7

8

7

8

7

8

7

60

7

8

7

8

7

8

7

8

60

55

55

55

55

55

55

55

55

580

أداة البحث

إعداد فقرات المقياس

اعتم ػػو فػ ػ اختيػػػار الفقػ ػرات كبةائلػ ػػا مراجع ػػة وقيقػ ػػة لع ػػوو م ػػف الو ارس ػػات ( الم ػػالك )2003:

(ملػػػوم  ) 7999:كاألوبيػ ػػات ( ةر ػ ػر كآخػ ػػركف ( )2000:سػ ػػعو كآخػ ػػركف  )7911:كقػ ػػو حػ ػػووت
الباحهتاف مجاالت التفكير الرياض لغر

تحويو

مستكيات القورة عمى التفكير المةطق الرياض مف كجلة ةظر بياجيه بمةطؽ القضايا كالمحاكمػات

العقمية كاالستةتاج كاالستق ار كالتةاسب .

أوال  -منطق القضايا  -:هك كؿ مف ا كاؿ القياس المةطق كله اربعة اةكاع :
 -7كهك ما كاف الحو األكسط فيه محمكال ف المقومة الكبرل كمحمكال ف المقومػة الرػغرل كػؿ
المهمه ػػات المتس ػػاكية األض ػػالع متس ػػاكية الس ػػاقيف .كك ػػؿ المهمه ػػات المتس ػػاكية الس ػػاقيف لل ػػا ضػ ػمعاف
متساكياف للذا المهمهات المتساكية جميعلا للا ضمعاف متساكياف( .كالرم في ر )22 7911

 -2مػا كاف الحو األكسط فيه مكضكعا ف المقومة الكبرل كمحمكال فػ المقومػة الرػغرل  .عمػى

سبيؿ المهاؿ كؿ األعواو الزكجية تقبؿ القسمة عمى ( )2ككػؿ اةعػواو التػ تقبػؿ القسػمة عمػى ()2
اعواو زكجية كللذا فكؿ األعواو الت تقبؿ القسمة عمى( )2تقبؿ القسمة عمى ()2

 -4هك ما كاف الحو األكسػط مكضػكعا فػ المقػومتيف الكبػرل كالرػغرل عمػى سػبيؿ المهػاؿ  :كػؿ
مستكييف متعامويف يككةاف زاكية زكجية قياسلا (90و)  .للذا بع

حاالت تقاط المستكييف تكػكف

الزاكية الزكجية المحركرة بيةلما قياسلا (  90و) .

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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 -3هك ما كاف الحو األكسط فيه محمكال ف المقومتيف الكبرل كالرغرل عمى سبيؿ المهاؿ  :جمي

المهمهات المتساكية األضالع متساكية الزكايا  .كال يكجو مهمث قاـ الزاكية زكاياه متساكية القياس

.للذا ال يكجو مهمث متساكم األضالع قاـ الزاكية .

ثانيا  -:المحاكمة المنطقيـة  -:كهػ رػيا المجاولػة التػ قػو تكػكف رػائبة اك كاذبػة كتت ػكؿ مػف

فرض ػػيف بس ػػيطيف يظ ػػالف ه ػػابتيف اهة ػػا إجػ ػ ار المحاكم ػػة كيظل ػػر ه ػػذاف الفرض ػػاف ام ػػا مس ػػتقميف اك
مترميف برابط مةطق كرابط الضـ (ك) كرابط الفرؿ (اك) اك اربط التضميف (إذا كاف ...فأف )

ثالثـــا  -:االســـتقراء -:كيبػػوا مػػف الخػػا

( ) Ennis,1975:12

إلػػى العػػاـ حيػػث يةطمػػؽ مةػػة المعمكمػػات كالمالحظػػات

الجزئيػػة هػػـ يكت ػػؼ األةمػػاط كالتةظػػيـ الػػذات للػػا كبعػػوها يرػػكغ الفرضػػيات هػػـ يجربلػػا كاخي ػ ار

يرؿ إلى الةتائج العامة اك الةظريات كمف سماته اةه استك اف ( .الريماكم )423 :2003
رابعػػا -:كيبػػوا مػػف العػػاـ إلػػى الخػػا

حيػػث يةطمػػؽ مػػف الةظريػػة مكض ػ االهتمػػاـ إلػػى الفرضػػيات

المحػػووة التػ يمكػػف إف يختبرهػػا هػػـ يةػػزؿ إلػػى المالحظػػات التػ جمعلػػا ليرػػكغ مةلػػا الفرضػػيات
(الريماكم .)423 :2003

كاخي ار اختبار الفرضيات لمتكرؿ إلى الةظرية .

كفيػػه تقتػػرح اسػػباب محتممػػة كتكليفػػات لألسػػباب كمػػف هػػـ التكرػػؿ إلػػى الةتػػائج بطريقػػة مةطقيػػة (إذا
(جبرائيؿ )753 7920

كاف ...فأف) .

خامسػػا -:التةاسػػب  -:عمميػػة تسػػاكم ةسػػبتيف فػػاذا كاةػػت الحػػوكو ا ب ج و فػػاف ا:ب ج:و .كمػػف
كجلة ةظر بياجيه اف اطفاؿ مرحمة العمميات المحسكسة يعتقوكف باف الكزف الهقيؿ يمكػف إف يتػكازف

م الكزف الخفيؼ اذا كض االكؿ عمى مسػافة اقػرب – الػى ةقطػة ارتكػاز العتمػة – مػف الهػاة اال
(التؿ )702: 7911

اةلـ ال يورككف هذيف المتغيريف عمى كؿ تةاسب.

كبلذا فقو تـ ريا ة  37فقرة مكزعة عمى المسػتكيات االربعػة كتتضػمف كػؿ فقػرة عمػى اربػ مهيػرات

ركرية اك ارب اختيارات بوكف ركر.

الصدق الظاهريFace Validity

ي ير الروؽ  Validityالى الخارية الت يراو قياسلا فعالن .
ك يعػػو مػػف الخرػػائ

الملمػػة ف ػ مجػػاؿ القيػػاس الةفس ػ

كض مف اجمه ب كؿ جيو.

).(Anstasi & Urbina,1997: 148
فالمقيػػاس الرػػاوؽ هػػك الػػذم يقػػيس مػػا

).(Stanley&Hokins,1972: 101

مف خالؿ رمة الفقرات بالمتغير المراو قياسه عمى اف يكػكف مضػمكف المقيػاس متفػؽ مػ الغػر

مةه .

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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كقػػو تحققػػت الباحهػػة مػػف رػػوؽ المقيػػاس مػػف خػػالؿ الرػػوؽ الظػػاهرم لمتأكػػو مػػف رػػالحية فق ػرات

المقي ػػاس فػ ػ قياس ػػلا لمتفكي ػػر الرياضػ ػ االس ػػتوالل

كم ػػول تمهي ػػؿ المس ػػتكيات ل ػػه كم ػػول تمهي ػػؿ

الفقرات لمستكياته ؛ فقو كزعت استباةة خارة عمى ( )5خبػ ار

مػف ذكم االخترػا

*

فػ القيػاس

كالتقػػكيـ كعمػػـ الػػةفس التربػػكم ك عمػػـ ةفػػس الةمػػك .كف ػ ضػػك مالحظػػات الخب ػ ار عػػولت الفق ػرات.

كابقيت الفقرات الت ةالت مكافقة ( )3خب ار فأكهر اذا اعتموت الباحهة هذا العػوو معيػارال لرػالحية
الفقرة .إذ تبما الةسبة المئكية للذا العوو ( ) %10مف المكافقيف مف الخب ار .

تصحيح المقياس

تـ ترحيح إجابات األطفاؿ عمػى اسػاس إعطػا ورجػة كاحػوة ل جابػة الرػحيحة عػف كػؿ فقػرة
كرػػفر ل جابػػة الخاطئػػة كبػػذلؾ تكػػكف ورجػػة التمميػػذ مسػػاكية لعػػوو فق ػرات االختبػػار اذا كاة ػت جمي ػ

اةجابات رحيحة

القوة التمييزية Item discrimination
يعو حساب القكة التمييزية لمفقرات مؤ رالعمى الورجة الت يمكف لمفقرة اف تميز بركرة رحيحة بيف
األفراو الذيف يطبؽ عميلـ المقياس لقياس السمة الت كض مف اجملا .

( ( Anastasi ,1988 :

كلمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ تحويػػو عيةػػة التمييػػز البالغػػة ( )270طفػػؿ كطفمػػة بكاق ػ () 54طفػػؿ

كطفمة مف كؿ مجمكعة عمرية اختيركا ع كائيا .كرتبت ورجاتلـ تةازليا مف اعمى ورجة إلػى اكطػأ

ورجة إذ اعتموت ةسػبة  %21مػف افػراو العيةػة فػ تحويػو المجمػكعتيف العميػا كالػوةيا ليتحقػؽ حجػـ
(. ( Able, 1972:382

مةاسب كتبايف جيو بيةتلما .

فأرػػبح عػػوو األف ػراو ف ػ كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف المتط ػرفتيف ( )53فػػروا كبعػػوها اسػػتخواـ

االختبار التائ

(  )T.testلعيةتيف مسػتقمتيف لمعرفػة واللػة الفػرؽ بػيف المجمػكعتيف المتطػرفتيف فػ

ورجػػات كػػؿ فقػرة ظلػػر اف هةػػاؾ ( )1فقػرات لػػـ تكػػف مميػزة الف القيمػػة التائيػػة المحسػػكبة اقػػؿ مػػف

القيمػػة التائيػػة الجػػو كليػػة بورجػػة حريػػة ( )702كمسػػتكل واللػػة اكهػػر مػػف (() 0.05اةظػػر جػػوكؿ )2

.إذ تـ حذؼ الفقرات ذم التسمسؿ (() 5 70 77 24 23 21 41اةظر جوكؿ )4
* ا.ـ .و ازهار عبكو حسكف الجكارم
ا.ـ .و  .اسامة حميو حسف الركف
ا.ـ.و تغريو خميؿ ة
ا.ـ.و محمو اةكر
ـ.و إسماعيؿ إبراهيـ عم

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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مستكل الواللة اقؿ مف .05
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جدول()3

يوضح فقرات المقياس التي تم حذفها
رقم الفقرة
5

50

55

83

الفقرات

لغمي بيصة يمزم 4دقائق كم يمزم لغمي اربـع بيصـات ( أ=  , 8ب=  , 56ج=
 , 58د = ) 4

تعرف الى المنطقتين التي لهما نفس المساحة

تعرف الى المنطقتين التي لها نفس المساحة

اشر الى قيمة الكسر

50

ـــ

72

7
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طمب منك ان تمون

84

الدائرة الممونة

88

منها كم تبقى من أجزاء

من الدائرة ثم تقتطع

إي الشريطين أطول

عين ما له شكل مكعب

38

طريقة االتساق الداخمي ()Internal constancy method
كتعو هذه الطريقة مف اوؽ الكسػائؿ المعركفػة لحسػاب االتسػاؽ الػواخم لمفقػرات فػ قيػاس السػمة

كتعة اف كؿ فقرة مف الفقرات تسير ف المسار ةفسه الذم يسير فيه االختبار عامة

(عكوة .)57 :7915

كلمتحقؽ مف ذلؾ فقو اختيػرت عيةػة رػوؽ الفقػرات ع ػكائيا مػف عيةػة التمييػز بكاقػ  701تمميػذا

كتمميذة.

اسػػتخومت معاولػػة االرتبػػاط الهةػػائ (بكيةػػت بايسػػيريؿ) لحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف الورجػػة

الكمية لممقياس كالورجػة الهةائيػة لكػؿ فقػرة إذ ظلػر اف الفقػرات فػ
ه ذاتلا لـ تكف والة ف تمييزها

) فقرة.

ا مبلػا رػاوقة عػوا الفقػرات التػ

اةظر الجوكؿ ( .)2كبلذا فقػو ارػبح عػوو فقػرات المقيػاس(43

ثبات المقياس
امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بهبػػات المقيػػاس فقػػو اعيػػو تطبيقػػه عمػػى مجمكعػػة مػػف األطفػػاؿ بمغػػت ( )30طفػػال
بفارؿ زمة مقواره هالهة اسابي  .كقو بما عامؿ الهبات (92ك. )0

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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التجربة االستطالعية
اجريت الباحهة تجربة استطالعية لمتعرؼ عمى الزمف المستغرؽ فػ التطبيػؽ كقػو اختيػر ()40

بكاق ( )70مػف كػؿ مجمكعػة عمريػة كمػف كػال الجةسػيف ( )5ذكػكر( )5إةػاث كقػو حػوو زمػف اةجابػة
مف كؿ فقرة ب ( )40هاةية كبما متكسط إجابة األطفاؿ عف الفقرات ( )73وقيقة.
الوسائل اإلحصائية
 -االختبار التائ لعيةة كاحوة لمعرفة مستكل التفكير الرياض االستوالل

عةو األطفاؿ.

 تحميؿ التبايف ( )3×2ةيجاو واللة الفركؽ ف التفكير الرياض االستواللكالجةس.

بحسب متغيػرات العمػر

 معامؿ ارتباط بيرسكف ةيجاو الهبات. معامؿ ارتباط بكيةت بايسيريؿ ةيجاو روؽ الفقرات.عرض النتائج ومناقشتها
اكال:ػ

تحقيقػػا لملػػوؼ األكؿ ال ػػذم تطمػػب التع ػػرؼ عمػػى مس ػػتكل التفكيػػر الرياضػ ػ االسػػتوالل

األطفاؿ ف األعمار ( )72-2سةكات .

كلع ػوـ كجػػكو ةمػػكذج لتطػػكر التفكيػػر الرياض ػ

ل ػػول

االسػػتوالل عةػػو األطفػػاؿ يةسػػجـ م ػ إج ػ ار ات

اهواؼ الوراسة الحاليػة لكػ يػتـ بمكجبلػا مقارةػة المجمكعػات العمريػة المحػوو ()72 70 1 2
سػػةكات كلك ػ يتبػػيف فيػػه تكزي ػ األطفػػاؿ حسػػب اعمػػارهـ كلمتكرػػؿ فيمػػا إذا كاةػػت عيةػػة األطفػػاؿ
تمهؿ المجتم ف كسطلا الحساب ف التفكير الرياض االستوالل

 )T. testكاح ػػوة لمعرف ػػة مس ػػتكل التفكي ػػر الرياضػ ػ االس ػػتوالل

فقو استعمؿ االختبار التػائ )

كق ػػو ت ػػـ حس ػػاب الكس ػػط الفرضػ ػ

لممقيػػاس الػػذم بمػػا ( )71عمػػى مقيػػاس التفكيػػر الرياضػ االسػػتوالل اذ بمػػا متكسػػط ورجػػات التفكيػػر
الرياض االستوالل ( )20.944باةحراؼ معيارم  1.734اةظر جوكؿ ( )3كعةػو مقارةتػه بالكسػط
الفرضػ لممقيػاس ظلػػر اف القيمػة المحسػػكبة قػو بمغػت

 2.042كهػ والػة إحرػػائيا عةػو مسػػتكل

واللة ( )0.007كورجػة حريػة ( )779كهػذا يعةػ إف األطفػاؿ مػف عمػر ( )72-2سػةكات يتسػمكف
بالتفكير الرياض
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الجوكؿ()3
متكسط العيةه ف التفكير الرياض كاالةح ارؼ المعيارم كالقيمة التائية

العيةه

المتكسط

720

20.944

Test
= Value
17
القيمة التائية

االةحراؼ

ورجة الحرية]

الواللة

المعيارم
التفكير

1.734

779

2.024

0

* استعممت الباحثة نظام  SPSSلتحميل البيانات
هاةيا:ػ لتحقيؽ اللوؼ الهاة كهك التعرؼ عمى التفكير الرياضػ بحسػبث متغيػرم العمػر كالجػةس فقػو
اس ػػتعمؿ تحمي ػػؿ التب ػػايف ( ) )3×2ثِ ثِ ANOVAك TWO Wayال ػػذم يظل ػػر الت ػػأهيرات األساس ػػية
لمعمر اذ هةاؾ ارب مجمكعات عمرية ( )72 70 1 2سةكات كلمجةسيف ( ذككر كاةاث) كما يظلر
لةا اهر التفاعؿ بيف هذيف المتغيريف  .ككما يأت .

 7ػ الفػػركؽ بػػيف المجمكعػػات العمريػػة تبعػػا لمتغيػػر العمػػر لقػػو ا ظلػػرت ةتػػائج تحميػػؿ التبػػايف جػػوكؿ

( )5اف لمعمػػر آه ػ ار ذا واللػػة معةكيػػة ف ػ التفكيػػر الرياض ػ

اذ بمغػػت القيمػػة الفائيػػة ()707.475

كه ذات واللة معةكية عةو مستكل  0.07كورجة حرية( )4 772كتتفؽ ةتيجة الوراسة الحالية م

و ارسػػة ( )Robberge, 1970كو ارسػػة ( )Walker,1989كو ارسػػة السػػيو ( )7913الت ػ تةاكلػػت
وراسة التفكير االستوالل .
جدول رقم ()5

تحميل التباين ( )4×8في التفكير الرياضي
متوسط المربعات

النسبة الفائية

الداللة

مصدر التباين

5

43.800

3.554

0.080

العمر

4467.000

3

5489.000

507.355

0.000

العمر * الجنس

7.867

3

8.488

0.575

0.953

المتبقي

5554.000

558

53.875

الكمي

58656.000

580

الجنس

مجموع المربعات
43.800
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كالف تحميؿ التبايف لـ يعطةػا قيمػة فائيػة كاحػوة والػة إحرػائيا كال يبػيف ام مػف المجمكعػات العمريػة

اعمػػى فػ ػ ةمػػك التفكي ػػر الرياضػ ػ كلمػػا كاة ػػت ةتيجػػة التحمي ػػؿ ت ػػير إلػػى كج ػػكو فػػركؽ حقيقي ػػة ب ػػيف
متكس ػػطات المجمكع ػػات العمري ػػة ال ػػهالث  .كه ػػذا يعةػ ػ اف متكس ػػطا كاح ػػوا فػ ػ األق ػػؿ يختم ػػؼ ع ػػف

المتكسػػطات األخػػرل كال يسػػتطي اف ةقػػرر ام المتكسػػطات اكبػػر الػػذم يختمػػؼ اختالفػػا جكهري ػا عػػف
المتكسطات األخرل كللذا فقو استخوـ طريقة تكك لممقارةات المتعووة لغر

مقارةة المتكسػطات

اةظر جوكؿ رقـ ()2

كعةػ ػػو مقارةػ ػػة المتكسػ ػػطات فيمػ ػػا بيةلػ ػػا ظل ػ ػراف قػ ػػيـ تػ ػػكك جميعلػ ػػا ذم واللػ ػػة معةكيػ ػػة عةػ ػػو

مستكل( )0.007اةظر الجوكؿ ( )1كلرالح المجمكعػات العمريػة األكبػر ام إف األطفػاؿ فػ عمػر
 12سػػةكات هػػـ اكهػػر قابميػػة ف ػ التفكيػػر الرياض ػ مػػف األطفػػاؿ ف ػ عمػػر 1سػػةكات كاألطفػػاؿ ف ػ

عمر 1سةكات هـ اكهر قابمية ف التفكير الرياض ف عمر 2سةكات

يتفؽ هذا م ما جا به بياجيه الذم يرل بأف األطفاؿ ف مرحمة ما قبؿ العمميات ف عمػر (-2

 )1سػػةكات يعتمػػوكف ف ػ إوراكلػػـ عمػػى الكاق ػ كهػػـ البػػا مػػا يحمػػكف الم ػػكالت بمعػػالجتلـ لأل ػػيا

المحسكسة كلكةلـ يالقكف رعكبة كبيرة ف حؿ الركر األكهر تجريوا بةفس الم كالت .كيعتقو بأف

األطفػػاؿ وكف سػػف الرابعػػة ل ػيس لػػويلـ مفػػاهيـ حقيقيػػة كاةمػػا فقػػط مػػا يمك ػف تسػػميته بقبػػؿ المفػػاهيـ
كيسػػتطيعكف اف يرػػةفكا األ ػػيا عمػػى اسػػاس بعػػو كاحػػو امػػا إذا طمػػب مػػةلـ الترػػةيؼ عمػػى اسػػاس
بعػػويف فػػأةلـ سػػيجوكف رػػعكبة فػ ذلػػؾ  .ككػػذلؾ فػػاف األطفػػاؿ عػػاجزكف عػػف التفكيػػر االسػػتوالل (

االستقرائ ) فلـ يستطيعكف االةتقاؿ بتفكيرهـ مف حالة محووة إلى ةتيجة عامة كيميػؿ األطفػاؿ إلػى
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التمفيؽ ف استوالللـ اذ ية أ كف عالقات ريبة قو ال تػرتبط بالحقيقػة التػ يرمػ الػى اكت ػافلا .

كيبػػوآ األطفػػاؿ ف ػ السػػةكات مػػا قب ػؿ المورسػػة باسػػتخواـ بع ػ

المفػػاهيـ اذ يسػػتطيعكف ترػػةيؼ

األ ػػيا عمػػى اسػػاس بعػػو كاحػػو كػػالمكف كال ػػكؿ لكػػةلـ مػػازالكا يجػػوكف رػػعكبة ف ػ ترػػةيفلا عمػػى
اساس اكهػر مػف بعػو كترػةيفلا عمػى اسػاس المػكف كال ػكؿ معػا امػا فػ عمػر مػف( )77-1سػةة
تةمػػك لػػول األطفػػاؿ قػػورة عمػػى اسػػتخواـ المةطػػؽ كيتميػػز تفكيػػرهـ ف ػ القػػورة عمػػى عكػػس الح ػكاوث

كيتكقف ػػكف فػ ػ االعتم ػػاو عم ػػى المعمكم ػػات الحس ػػية البس ػػيطة عم ػػى األجػػ ار ال ػػذهة

كم ػػف الظػ ػكاهر

المعرفية األخرل ف هذه المرحمة القورة عمى االحتفاظ ( )Conservationsام يػورؾ األطفػاؿ بػأف
األ ػػيا تح ػػتفظ بلكيتل ػػا حت ػػى بع ػػو اف تطػ ػ ار عميل ػػا بعػ ػ

التحػ ػكالت كالتغييػ ػرات الكاض ػػحة لمعي ػػاف

كتتضػػمف القػػورة عمػػى االحتفػػاظ لمفػػاهيـ ( الكتمػػه الػػكزف الطػػكؿ العػػوو المسػػافة الحجػػـ ) حيػػث
تتغيػػر المهي ػرات المقومػػة لمطفػػؿ مػػف ملمػػة الػػى اخػػرل كيبػػوك إف اطفػػاؿ هػػذه المرحمػػة يػػر قػػاوريف
عمى المعالجات المةطقية لألفكار المجروة كهـ البا مػا يسػتطيعكف االلتػزاـ باالسػتوالؿ كلكػةلـ ةػاو ار

ما يستعممكف الك ؼ عف األخطا حيث يحػاكلكف حػؿ الم ػكالت بالمحاكلػة كالخطػأ بػوال مػف إتبػاع
استراتيجية فعالة ف التفكير .
اال اةه يعاة بع

االستوالؿ المفظ

الرعكبات الت تعيؽ التفكير السميـ كمف هذه الرعكبات ضعؼ قورته عمى

كضعؼ قورته عمى اكت اؼ المغالطػات المةطقيػة كعجػزه امػاـ الفػرك

التػ

تغاير كيقكؿ بياجيه ل اف قكة االستوالؿ عةو الطفؿ هك بيف السابعة كالهامةػة مػف سػةة لػيس اسػتوالال

عقميػػا الةػػه ال يسػػتخرج لةػػا مػػف م ػػاهوة الح ػكاوث ةتيجػػة الزمػػة كال ترػػبح ةتائجػػه ضػػركرية عةػػوةا
بػػالمعةى المةطق ػ إال إذا فرقةػػا عةارػػر التجربػػة الخارجيػػة بعضػػلا عػػف بع ػ

كاة ػػأةا مةلػػا حقيقػػة

معقكل ػػة بس ػػيطة كاعةػ ػ بتفري ػػؽ عةار ػػر التجرب ػػة بعض ػػلا ايج ػػاو مع ػػاف كمي ػػة مج ػػروة تت ػػألؼ مةل ػػا

االسػػتوالالت المةتجػػة فػػاذا لػػـ يػػتـ هػػذا التفريػػؽ كػػاف االسػػتوالؿ تك ػ ار ار ذهةيػػا لمح ػكاوث كمػػا ه ػ ف ػ

الطبيعة فمف الضركرم اف ةفرؽ بيف هذا التجريو الذهة كالتجريو المةطق المعقكؿ الذم يرؿ إليه
الطفػؿ مػػف السػػةة الحاويػػة ع ػػر كالهالهػػة ع ػػر مػف سػػةه اف التجريػػب المةطقػ يقتضػ عمػػـ اةةسػػاف
بعممياتػه الذهةيػػة مػػف حيػػث هػ لػػذاتلا عمميػػات ذهةيػػة ال مػػف حيػػث هػ تكػرار لرػػكر الحػكاوث كمػػا
تجػػرم فػ الطبيعػػة كهػػك يقتضػ ايضػػا عػػوـ الكقػػكع فػ التةػػاق

كالتقيػػو باالرتبػػاط المةطقػ

فػ

تسمسػػؿ المعػػاة  .فلػػك اذا تجريػػب المػػورؾ لذاتػػه مػػف حيػػث هػ ذات مفكػرة كيبػػوك اف اطفػػاؿ هػػذه
المرحمػػة يػػر قػػاوريف عمػػى المعالجػػات المةطقيػػة لألفكػػار المجػػروة كهػػـ البػػا مػػا يسػػتطيعكف االلت ػزاـ
باالستوالؿ كلكةلـ ةاو ار ما يستعممكف الك ؼ عف األخطا حيث يحاكلكف حؿ الم كالت بالمحاكلة
كالخطأ بوال مف إتباع إستراتيجيه فعالة ف التفكير كترتق العمميات المتعمقة بالقػورة عمػى المعككسػة
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كالتسمسؿ كالترػةيؼ اذ يسػتطي الطفػؿ اف يفكػر مةطقيػا كلكةػه ال يسػتطي اف يطبػؽ مةطقػه عمػى

مسائؿ لفظية ك اما ف مرحمة العمميات ال كمية اك الركرية .

يرل بياجيه اف الطفؿ ال يستطي اف يستوؿ استوالال مةطقيا قبؿ الحاوية ع ر اك الهاةية ع ر

اذ يعجز عف اوراؾ مابيف المقومات كالةتائج مف عالقات مةطقية كما اةه كهي ار ما يقمػب األكضػاع

فيجعؿ الةتيجػة سػببا كالسػبب ةتيجػة ام اةػه يعجػز عػف التعميػؿ الرػحيح كػذلؾ يػرل اف االسػتوالؿ
الركرم ال يظلر لول الطفؿ قبؿ سف ( )72-77كيقرو به االستوالؿ الػذم يحتػرـ قكاعػو المةطػؽ
وكف اف يلتـ بماوة الفكر ام وكف اف يلتـ فيما اذا كاةت المقومات مطابقة اك ير مطابقة لمكاقػ

فقبؿ هذا السف يجو الطفؿ رعكبة كبرل بالتفكير مف مقومات ةفترضلا كةسمـ بلا لمجػرو االفتػ ار

كالتسميـ اذ يةتقؿ التفكير عةو المراهؽ مف التفكير المحسكس إلى التفكير الركرم اك العقم اال اةػه

احػػػو االحتمػ ػػاالت محػ ػػاكال فح ػ ػ
االستوالل

االحتمػ ػػاالت اك العالقػ ػػات الممكةػ ػػة جميعل ػػا لير ػػؿ إلػػػى التفكيػ ػػر

كهذا ال تتفؽ معه الوراسة اذ يبوك اف التفكير االستوالل يبوا ف عمر 70سةكات .

الفركؽ بيف الجةسيف

اظلر تحميؿ التبايف الجوكؿ ( )5اه ار واؿ معةكيا اذ بمغت القيمػة الفائيػة( )3.554كهػ

يػر

والػػػة عةػػػو مسػ ػػتكل( ) 0.05كورجػ ػػة حريػ ػػة ( )7.772كيعة ػ ػ هػ ػػذا باة ػػه التكجػ ػػو فػ ػػركؽ ذات واللػ ػػة
إحر ػػائية ل ػػول األطف ػػاؿ فػ ػ األعم ػػار( )72-2س ػػةكات بحس ػػب متغي ػػر الج ػػةس لمتفكي ػػر الرياضػ ػ
االسػػتوالل

كيتفػػؽ هػػذا م ػ و ارسػػة (  ( )1970 Ropergكو ارسػػة المعمػػـ ) 2002:الت ػ تكرػػمت

عػػوـ كجػػكو فػػركؽ والػػة إحرػػائية بػػيف الػػذككر كاةةػػاث ف ػ التفكيػػر االسػػتوالل كال تتفػػؽ م ػ و ارسػػة

(ال يخ  )7910الت تكرمت الى كجكو فركؽ بيف الجةسػيف كو ارسػة ( حضػاكةة كعػوةاف )7994
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التػ اظلػػرت تفػػكؽ اةةػػاث ف ػ التفكيػػر المةطقػ مقارةػػة بالػػذككر ( اةظػػر الجػػوكؿ )2
كجػػكو الفػػرؽ ةػػاتج عػػف تعػػر

اف عػػوـ

كػػال مػػف الػػذككر كاةةػػاث مػػف متغيػرات البيئػػة ذاتلػػا كربمػػا يعػػكو عػػوـ

كجكو الفركؽ بيف الجةسيف الى عكامؿ التة ئة كالى طبيعة الخبرات كاالهتمامات كاأللعاب ( االتارم
الحاسػػبات العػػاب الككمبيػػكتر) التػ يتعامػػؿ معلػػا الػػذككر كاةةػػاث عمػػى حػػو سػكا كالتػ تسػػاعو

تةمية القورة عمى التفكير .

التفاعؿ ( العمر × الجةس )

يبيف جوكؿ تحميؿ التبايف اةظر جوكؿ ( )5اذ بمغت القيمة الفائية( )0.715كه

ير والة

عةو مستكل ( ) 0.05كورجة حرية ()772 4كيعة هذا إف تأهير العمر ال يختمؼ باختالؼ

الجةس .

المقترحات
7ػ وراسة التفكير الرياض االستوالل

عةو األطفاؿ كعالقته ببع

2ػ بةا مقياس مقةف لمتفكير الرياض االستوالل

عةو األطفاؿ

المتغيرات الويمك رافية .

التوصيات
7ػ ػ تكجيػػه اةبػػا كالمعممػػيف مػػف خػػالؿ كسػػائؿ اةعػػالـ إلػػى ضػػركرة االهتمػػاـ باأللعػػاب الت ػ تةم ػ

التفكير الرياض االستوالل

عةو األطفاؿ كلكال الجةسيف .

2ػ اعواو برامج لتعميـ التفكير الرياض كتةميته عةو األطفاؿ كتطبيقلا بػو ا بمرحمػة الريػا
بالمراحؿ االبتوائية ةساهـ ف إعواو األطفاؿ كزياوة ةمكهـ العقم .

المصادر
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 أبــو حطــب ,ف ـؤاد عبــد المطيــف ,وعثمــان ,ســيد أحمــد التفكيــر دراســات نفســية ,مكتبػػة
االةجمك المررية القاهرة7912 . .

 التػػؿ

ػػاوية احمػػو تطــور التفكيــر المنطقــي مجمػػة رسػػالة المعمػػـ ع5كع 2ـ-21كػػاةكف

األكؿ عماف .7911

 تػػكؽ مح ػ الػػويف كاخ ػػركف  .اســـس عمـــم الـــنفس التربـــوي ط 4وار الفكػػر لمطباع ػػة
كالة ر كالتكزي



االروف .2004

جبرائيؿ فريو .قاموس التربية وعمم النفس بيركت 7920

جركاف فتح عبو الرحمف  .تعميم التفكيـر مفـاهيم وتطبيقـات ط 7وار الفكػر لمطباعػة
كالة ر االروف .2002



الجعفػػرم مػػاهر إسػػماعيؿ كالع ػزاكم حسػػف عم ػ

الفكػػر التربػػكم عةػػو الجػػاحظ  ,مجمــة

العموم التربوية والنفسية العوو ( )7ترورها الجمعية العراقية لمعمكـ التربكية كالةفسػيه
. 7997

 جملكرية العػراؽ وزارة التربيـة ,مديريـة التوثيـق والدراسـات الكقػائ الكاممػة لةػوكة رعايػة
المكهكبيف بغواو .7914


الحاره إبراهيـ احمو تعميـ التفكير مكتبة الممؾ فلو الكطةية الريا

 حسػػاف

.7999

ػػفيؽ فػػالح أساســيات عمــم الــنفس التربــوي ترجمػػة إب ػراهيـ كآخػػركف مكتبػػة

الةلضة المررية ط.7919 5
 حضاكةة امؿ كعوةاف العابو تطػكر القػورة عمػى التفكيػر المةطقػ الرياضػ لػول طمبػة
مرحمة التعميـ األساس كالطمبة المعممػيف مجمـة أبحـاث اليرمـوك سمسػمة العمػكـ اةةسػاةية
كاالجتماعية ـ  1ع 7992 4


وافيػػوكؼ لةػػواؿ مــدخل عمــم الــنفس ترجمػػة سػ ػيو ط ػكاب كآخػػركف وار مػػا مػػاكجر

كهيؿ لمة ر مة كرات مكتبة التحرير ط4


القاهرة .7914

وم بكةك اوكارو تعميـ التفكير ترجمة عاوؿ عبو الكريـ ياسيف كاياو احمػو ممحػـ كتكفيػؽ

احمو العمرم ط 7وار الرضا لمة ر سكريا .2007

 راجح احمو عزت  ,أصول عمم النفس وار المعارؼ القاهرة



.7915

راجح احمو عزت  ,أصول عمم النفس لبةاف ب ت .

الريم ػػاكم محمػػػو ع ػػكوة (تحريػ ػػر ) عمــــم الــــنفس العــــام  .ط 7وار المسػ ػػيرة االروف
2003
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سبترز ويف ر تكوين المفاهيم والتعمم في مرحمة الطفولة المبكرة ترجمة ةجـ الويف



عم مركاف ك اكر ةريؼ العبيوم مطبعة التعميـ العال

المكرؿ .7990

 سعو الويف محمو جكاو كآخركف دليل المعمم في تدريس الرياضـيات لممرحمـة االبتدائيـة
ط 1مطبعة ك ازرة التربية رقـ ػ 4ػ بغواو



السػػيو ف ػؤاو البل ػ
العرب

.7911

األســـس الفنيـــة لمنمـــو مـــن الطفولـــة إلـــى الشـــيخوخة وار الفكػػر

ط.7915 3

سمطاف حةاف عيسى .تأهير الرياضيات التقميوية كالمعاررة ف تةمية التفكير االستوالل



لطػػالب كطالبػػات الرػػؼ األكؿ الهػػاةكم ف ػ مويةػػة الريػػا

و ارسػػات تربكيػػة مجمػػة كميػػة

التربية جامعة الممؾ سعكو ـ.7912 . 4

 ال ػػر بيةػ

زكريػػا كرػػاوؽ يسػريه  .ةمكالمفػػاهيـ العمميػػة لألطفػػاؿ برةػػامج مقتػػرح كتجػػارب

لطفؿ ما قبؿ المورسة ط 7وار الفكر العرب
ال ػ ػػرع ريػ ػػا



. 2000

فػ ػػاخر حميػ ػػو بةػ ػػا برةػ ػػامج تعميم ػ ػ –تعمم ػ ػ عمػ ػػى كفػ ػػؽ اسػ ػػمكب حػ ػػؿ

الم ػػكالت كاهػ ػره فػ ػ التحر ػػيؿ كالتفكي ػػر الرياضػ ػ  .اطركح ػػة وكت ػػكراه( ي ػػر مة ػػكرة )
جامعة بغواو ػ كمية التربية ( ابف الليهـ ) .)2002 (.

 ال ػػكرج

جعفػػر حسػػيف  ,أثــر الرياضــيات فــي فمســفة أفالطــون رسػػالة ماجسػػتير يػػر

مة كرة جامعه بغواو .7913
ػػكرم حامػػو ػػياع خيػػر ا



ق دراســة التفكيــر المنطقــي الرياضــي لــدا طمبــة أقســام

الرياضـيات فـي كميـات التربيـة والعمـوم رسـالة ماجسػتير ( يػر مة ػكرة ) جامعػة بغػواو ػ
كمية التربية ( ابف الليهـ ) .)2001 (.
ػػككر



الػػب خزعػػؿ محمػػو إالتفكيــر الرياضــي المنطقــي لــدا طمبــة التعمــيم العــام رسػػالة

ماجستير ( ير مة كرة ) جامعة بغواو ػ كمية التربية ( ابف الليهـ ) .)2000 (.

 ال يخ عمر حسف القورة عمػى تطبيػؽ قكاعػو المةطػؽ الفرضػ عةػو طمبػة الرػؼ الهػاة
الهػػاةكم العممػ فػ األروف المجمــة العربيــة لمبحــوث التربويــة المجمػػو الهالػػث عمػػاف
.7991

 رميبا جميؿ  . )7917 (.عمـ الةفس  .ط 4وار الكتاب المبةاة  .بيركت

 عبو الرحمف اةكرحسيف كآخركف التقويم والقياس جامعة بغػواو ج 4بغػواو 7911
.
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 العػ ػزاكم محم ػػو س ػػميـ رس ػػالة ماجس ػػتير العالقــــة الســــببية بــــين التفكيــــر االســــتداللي
والتحصيل الدراسي لتالميذ المرحمة األساسـية كميػة التربيػه ( ابػف الليػهـ) جامعػة بغػواو
2005

اةسػػكةورية

 عيسػػكم عبػػوا لػػرحمف محمػػو دراســات ســيكولوجيه مة ػػأة المعػػارؼ
. 7921


اةـ محمكو محمو التفكير عنـد األطفـال تطـور وطـرق تعميمـه وار الفكػر عمػاف

. 7995
 الكبيس ػ ػ

عبػ ػػو الكاحػ ػػو .)7912 ( .التفكيػ ػػر االسػ ػػتوالل كعالقتػ ػػه بالتحرػ ػػيؿ ف ػ ػ مػ ػػاوة

الرياضيات لمرؼ الراب إال عواوم العاـ رسالة ماجستير ( يػر مة ػكرة ) جامعػة بغػواو

كمية التربية (ابف ر و ).

 الكتبػ

سػػميـ حسػػف مػػةلج البحػػث العممػ فػ الرياضػػيات مػػةلج التفكيػػر مكتػػب عمػ

السعوم بغواو . 7991

 ك ػػالرم في ػػر اولر اللةوس ػػة الحويه ػػة ترجم ػػة خال ػػو احم ػػو الس ػػامرائ
التعميـ العاـ جامعة بغواو بغواو . 7911



المػالك

ط 2ج 7مط ػػاب

فاطمػة ها ػػـ قاسػـ ة ػػعة كػريـ عػذاب .التفكيػػر االسػتوالل عةػػو األطفػاؿ فػ

األعم ػػار م ػػف ( )72-3س ػػةكات مجم ػػة كح ػػوة ابح ػػاث ال ػػذكا كالق ػػورات العقمي ػػة الجامع ػػة
المستةررية ع

 مت

كريـ المةطؽ الرياض

. 2003

مؤسسة الرسالة بيركت 7914

 المجمة العممية لمبحكث االةساةية العوو  27ـ 2الككيت .7912

 محمػػو يػػكةس محمػػو مرػػطفى اةمػػاط التفكيػػر الرياضػ لػػول طمبػػة المرحمػػة االعواويػػة
جامعة اليرمكؾ كمية التربية رسالة وكتكاره ( ير مة كرة ) . 7990

 مراو يكسؼ مباول عمـ الةفس العاـ مرر وار المعارؼ ط. 7929 2
 مرس ػ

محمػػو مةي ػػر ارػػكؿ التربي ػػة الهقافيػػة كالفمس ػػفة عػػالـ الكت ػػب وار االتحػػاو العربػ ػ

لمطباعة القاهرة .7911

 المعم ػػـ ق ػػيس محم ػػو عمػ ػ  ,قيـــاس التفكيــــر االســــتداللي لــــدا تالميــــذ الصــــف الســــادس
االبتدائي ,رسالة ماجستير ير مة كرة جامعة المكرؿ كمية التربية .2000
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مكتب التربية العرب لوكؿ الخميج المركز العربي لمبحوث التربويـة لـدول الخمـيج ,صـيغة

موحــدة ألهــداف الم ـواد الدراســية بمراحــل التعمــيم العــام فــي دول الخمــيج المجمػػو الهػػاة
.7913

 ملوم ساهرة عبوالرزاؽ رسالة ماجسػتير ,القدرة عمى التفكير المنطقي لـدا طمبـة مراحـل
التعميم العام كمية التربية ابف الليهـ جامعة بغواو .7999

 ممح ػػـ س ػػام محم ػػو عم ػػـ ةف ػػس الةم ػػك وكرة حي ػػاة االةس ػػاف ط 7وار الفك ػػر ةا ػػركف
كمكزعكف االروف .2003



ةر ػػر رض ػػا محم ػػو كآخ ػػركف تعمـــيم العمـــوم والرياضـــيات ل طفـــال وار الفك ػػر لمطباع ػػة

كالة ر كالتكزي


.2000

ةظيؼ مرطفى  ,الحسن ابن الهيثم بحكهه كك كفه البررية جامعة فؤاواالكؿ ج7

القاهرة .7932


كارو زكرت .بػ ػ  .جػ ػ  .نظريـــة بياجيـــة فـــي االرتقـــاء المعرفـــي ترجم ػػة فاض ػػؿ محس ػػف

االزيرجاكم كآخريف سمسمة المائة كتاب الهاةية وار ال ؤكف الهقافية بغواو .7997


ياسيف عاوؿ عبوا لكريـ دروس في تعميم التفكير مجمة رسالة المعمػـ العػوو  3المجمػو

 44عماف .7992
Adams G. O.Measurement and Evaluation in Education
Psychology and Guidance, New York, Holt, Rin hart Winston.
1964 .
;Anastasia Afurbina S. (Psychological Testing. New York
Prentice Hall. 1997).
Anastasi, Anne & Urbina, Susana (): Psychological Testing, New
Jersey, Prentice Hal. 1997 .
Anastasi, A.Psychologyl Testing . New York : Macmillan
Co.1988
Baerl,R. eview of.Educational Research ,4.1975







-Ebel, R. L.), Essentials of Educational Measurement New
 )Jersey,Prensive,Hall,Inc.EngleWood (1972-Ennis,
"Children s Ability of Handle Piaget s Propositional Logic: Conceptual
Critiqu,R review, of.Educational Research ,4.1975
-Maier,N,R .Reasoning in Human Journal of Expermental ,American
Psychological,No.35 , 1945
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