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Abstract: 

The study was designed to identify the logical thinking 

of the students of Tikrit University and to identify logical 

thinking according to the variable of the mathematics 

specialization. The sample consisted of (202) students 

randomly selected from the Mathematics and Physics 

Departments, Faculty of Education for Pure Sciences, 

Tikrit University, The researchers used the following 

statistical methods: (Alpha-Cronbach equation, T-test for 

one sample, T-test for two independent counts). The 

following results were reached: 

1- The students of the University of Tikrit enjoy a high 

level of logical thinking. 

2 - The level of logical thinking among students of the 

Department of Mathematics is higher than the students 

of the Department of Physics.  
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 ولالفصل اال 
 لبحث   امشكمة  -1

يعد عصر  اذ اونوع اىذا العصر ذلؾ التطور اليائؿ كم يميز ام ابرز ف مف ا   
 لعممية .العممية و اة الحيات الالمعرفي في جميع مجا رانفجالاو  التكنولوجيا

مقبموف عمى عصر جديد  اننالمستقبؿ عمى ات اصرة وتوقعالمعائع الوقاحيث تؤكد  
 ايدة في عمقيالمتز ات التغير ائمة و اليات التطور اليوـ فالـ اعف ع اجذري ا فختالايختمؼ 

 ادياقتصاقع المو اديف و المياة في مختمؼ الحيانب اعمى مختمؼ جو  اثيرىأوت اعياتساو 
 .اوتعميمي اوعممي اسياوسي اعياجتماو 

سعة ومتنوعة اتعميمية و  ؽافأب الى تعميـ وتعمـ يمدناكثر مف قبؿ اجة اليوـ بحافنحف 
نحو  والمختمفة لمتوجلعقمية اتيـ ار اتيـ وتنمية مياء معموماثر اعمى  ابنطال عداومتقدمة تس

 مؿالتفكير يتعاؿ لمختمؼ ، ومف خالالجديد و اج انتاع و ابدالالمنطقي وتدريبيـ عمى التفكير ا
لتي اقؼ المو الج الوقت ذلؾ يعافي  وكما ان بيئتوفي  واالنساف مع االشياء التي تحيط ب

 ىري افعمي ظ ءاجر ابدوف  واجيتو 
خؿ المختمفة داسية الدر اىج المناؿ د خالافر الالتفكير لدى ا ابد مف تنمية ىذال 

لتفكير اع انو احد المنطقي التفكير اف ا اوبم اعيانو اؼ ختالاىج في المنالتعميمية و ات المؤسسا
لجيد في ات وبذؿ ار القر اذ اتخالمنطقي و التحميؿ القدرة عمى اتعمـ  اف عميناف المختمفة لذا
 .ايومي اجينالتي تو ات لمشكالائؿ لحؿ البدالى الوصوؿ ا

لـ فعمى سبيؿ العالعديد مف دوؿ المنطقي في التفكير اـ بتعميـ اىتمالايد اوقد تز   
 ارس كنداومد امريكارس العديد مف مدالتعميـ في ات اولويالتفكير مف اف اتقاف اؿ فالمثا
لتفكير يعتبر اف لتفكير كمقرر الا ابيتقوـ بتعميـ طال وكذلؾ فنزويال الياستر المتحدة و المممكة او 

 .لبشرية ارة الحضافي  تقدـ  اجوىري اة وعنصر الحيا توجيوفي  اسياسا مالاع
يتعرض  اغ عندمالدما ات عقمية مرئية يقوـ بياطاسمسمة نش لمنطقي ىوالتفكير او  

 واقؼ المو اعف معنى في  الخمس بحثاس الحو امف  كثراو احدة اعف و  لواستقبالمثير يتـ 
ت العمميالشخصية و امؿ العو ات، و ابميالقاخؿ ادؼ وتطوري يتشكؿ مف تدالخبرة  وىو سموؾ ىا
دو ابو جالتفكير )الذي يجري حولة الموضوع اصة بالخالمعرفة المعرفية و المعرفية وفوؽ ا
لشخص اوىي جزء منو و لعممي اسية لمتفكير اسالمنطقي التفكير ات ار ا( تعد مي2009،472،
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لمتعرؼ عمى  اجتناء حاج المنطقي ، ومف ىنالتفكير ات يتصؼ بار الميالذي يمتمؾ تمؾ ا
  اكثر نضجالفرد التفكير يجعؿ النوع مف ا اف ىذمعة تكريت الالمنطقي لدى طمبة جالتفكير ا

 لمجرد.التفكير اىج بالمناتتصؼ تمؾ  ائية  لمالعشو اعف  اء بمنطقية بعيداشيالامؿ مع اويتع
لتربية المنطقي لدى كمية التفكير التعرف عمى البحث في اوعميو تحددت مشكمة 

 معة تكريت ؟اج
 لبحث اىمية ا-2
لذي اف ، فيو انسالاة اسية في حياسالامؿ العو امف  مالاع المنطقي  لتفكيرايعد   

ف انسالار ، وبو يستطيع اخطالالكثير مف ا، وتجنب  وتقدميا ةالحياعد عمى توجو ايس
قية تبنى انية ر اعممية عقمية وجد فيوكثيرة وتسييرىا لصالحو ، مور التحكـ عمى السيطرة و ا

، وذلؾ لمدور  واالحساس والتحصيؿ دراؾألاكخرى الالنفسية ات العممياوتؤسس عمى محصمة 
ناء ستغالايمكف  النو ا، حتى  اضية وغيرىالريائؿ المسات وحؿ اقشالمنالذي يمعبو في الكبير ا

 فانسالاجو التي تو ات لمشكالاوحؿ  عنو 
لمستقمة التربوية ات المؤسسالتي تسعى اؼ اىدالابرز التفكير مف ات ار اتعد ميو   

دريف عمى اق الييالمنتسبيف اب لطالاليصبح  اتياقا، لذلؾ فيي تسخر كؿ ط الممتزمة لتحقيقياو 
 ارس فيمالمداف كثير مف التي تحيط بيـ ، غير المتغيرة اة الحياعي مع ظروؼ الو امؿ التعا

 امياىتماصعة ، وتقصر جؿ النالحقيقة اعند ىذه  اتتوقؼ كثير  لث الالثالـ العاف ايسمى ببمد
ف عمى احيإلالب في كثير مف الطايقوى  لتي الارؼ المعا" مف المتعمميف كماعمى تمقيف 

ت تقيس مدى حفظو مف ار اختباز اف يجتابعد  اىاف ينسايمبث  لعممية ، والاتو افي حي اتوظيفي
لتعميـ التربية و ائميف عمى القاف الرغـ ا. وعمى  الييالتي يصبو ادة الشياف يحصؿ عمى اجؿ ا

 انيـ يعنوف ما الالتفكير ،ات ار التطور وعف ميالحديث عف العربي يكثروف مف الـ العافي 
ت المعموماسئمة تقيس اسية بالدر اد المو ابيـ في معظـ و يكتبوف  ، ويختبروف طالايقولوف 

 (.20: 2004فش ،التفكير .  )طالقدرة عمى المختزنة وليس ا
ع انو اؽ لجميع نطالالالمنطقي يعد بؤرة التفكير اف الى النفسية ات ادبيالاوتشير     

يستند  نوأل اري، وغيرىابتكالا واعي، ابدالالعممي ، و التفكير ا افيي ابم المنتجة جميعيالتفكير ا
صة، ليتحكـ في عممية حؿ اعد خانيف وقو امحكوـ بقو  ف وىوالبرىالحكـ و السبب و الى ا
 (.1: 1972بو حطب، المشكمة )ا
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ف ائؽ ليبحث في ميداو معرفة طر العممية ات العممي حشر لممعمومالتفكير اولـ يكف   
ف البرىالعقؿ و ا اساسالتي تعتمد امور الالى النظر اىو طريقة في  انمالعمـ و اديف امعيف مف مي

 (13-12: 1988، المنطقي ) زكريالتفكير ايتضمنو  ام الدليؿ وىذاو بالتجربة المقنع با
لمنطقي التفكير اـ مفيوـ استخداف اعمى  Klooz mayorير اويؤكد كموز م  

Thelogical Thinking   لفرد الشكمي ويصبح او المجرد ائي اجر الالتفكير ايرتبط بتطور
ت مختمفة )محمود، الاع في مجابدالالى التي تقوده المنطقية اعد القو اعمى تطبيؽ  ادر اق

1977 :15) 
ـ استخدف الانسالاجة ادت حازداو  البياتسعت مطاة الحيالتقدـ وتعقدت اد از  اوكمم  

ر السيطرة عمى مساثير فيو،  و التالتقدـ و ا اكبة ىذاية ليتمكف مف مو اط وكفالعقمية بنشاتو اقدر 
نو مف دوف السميـ ،و العقمي اط النشاسو اسالعممي التقدـ اف اذ ايد المتز ارع و المتساة الحياتغير 

ف اف ازنو،  لذالمجتمع ويختؿ تو ات عقمية متطورة قد يتفكؾ ابعممي السيطرة عميياة و اتنظيـ لمحي
 اىي ضرورة تفرضي انماجة ممحة لمفرد فحسب،  الـ تعد ح العقمية وتطورىالفرد ات اتنمية قدر 

 (5: 1992بي، الجناعية سميمة ) اجتماة اء حيالتقدـ وبنالمجتمع في اب لامط
ً اديمياكاو ً اعياجتماو ً افياثقً اوسط الميمة ، كونيات المؤسسامعة مف الجاد تعو   

سة الدر الى انوية الثاسة الدر اة اؿ مف حيانتقالاوىي مرحمة  امؿ مع مرحمة ميمة جداتتع
لفئة اصة، كوف الخاتيـ اداستعدالطمبة عبر ات اجاوحمعية وتعمؿ عمى تحقيؽ ميوؿ الجا
ديف الميافة التقدـ بكالة في الفعا المجتمع ووسيمتيابض في النالقمب امعية ىي الجالعمرية ا
 اممحوظ اماسياىـ امعة تسالجاف او  المستقبؿ .كمادة المجتمع لكونيـ قاشريحة ميمة في  انياو 

عؿ انية وتفانسات اقتوفره مف عال اىج ، وماتقدمو مف من الب بمالطاء شخصية افي بن
معي الجاد اعدالاؿ مدة لب تتبمور وتنضج خالالطاف شخصية القوؿ ايمكف  اعي ، ولذاجتما
لعديدة ، افعو اتو ودو اجاعف حً لعقمية ، فضالاتو الب وقيمتو وقدر الطات اىاتجاف ذلؾ يشمؿ او 

لمستوى اء بارتقالاؿ لتطوير مف خالاو لتغيير ات ارة في عمميالصدامعة مركز الجاتمثؿ  اكم
التكنموجي ) لعممي و التطور اب حركة استيعادرة عمى ات عممية قاكلعممي لمطمبة وتخريج مالا

   (.5: 2003الخزرجي ، 
 لية:التامور الالي في الحالبحث اىمية اتبرز  الذ
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تيـ اء شخصيالطمبة ببنا  ابي التي يبدالمرحمة امعية فيي الجالمرحمة اىمية ا -1
عمى  ادر اجح قالمتخرج كمدرس ن اداستعدالتفكير، ات ار انفسيـ ومرحمة تنمية ميادة ثقتيـ باوزي

 لطمبة . ات جوىرية في  تطوير تفكير احدوث تغير 
 اناويعد ميد اء عنياستغنالايمكف  لمنطقي ضرورة تربوية الالتفكير ايعد   -2

لمتعمـ الي يجعؿ التاعمؽ وباؽ فيـ يحق التفكير ممات ار الطمبة عمى تنمية ميالتدريب  اخصب
 ة.الحيات جية وحؿ مشكالاعمى مو  ادر اق

عمى  تأطر لتي ات التغير الحديثة و ات اىاتجالالبحث مع ا اسب ىذايتن  -3
ت ايالغاصرة وتحقيؽ المعات اىاتجالاشى مع ايتم التعميمية بمالعممية اىج وتطوير المنا
 لمنطقي.التفكير ات ار الى تنمية ميالتي تسعى التربوية ا

 لمنطقي .التفكير اولت التي تنالبحوث اقمة  -4
ت المعطيالتفكير، و يبحث في  اتيجيٍة في استر الفرد ذو منيٍج و اجعؿ  -5

حب الفرد صالجعؿ   الموقؼ، سعياو اسبة  لممشكمة المنالحموؿ ايقدـ  اوبعدى  اوتحميمي
 لمنطقي. التفكير ا

يجعمو نمط  اعره مماويتبع فكره قبؿ مشلقمب العقؿ فوؽ اـ استخدايمكف لمفرد  -6
ئج وبذلؾ  النتالى ا ت متسمسمة وصوالاعو لخطو اتباب نوأللمنطقي اتفكيري ذو جدوى لمفرد  

 ؼ معينو.اىدالتحقيؽ  اجيو سعيالتي تو ات لمشكالاتذليؿ 
 .ف البحث اىدا-3
  : لتعرف عمىا ييدف البحث الحالي  -2

 لمنطقي اس لمتفكير اء مقيابن-     
 معة تكريت المنطقي عند طمبة جالتفكير ا -
 ء (افيزي–ت اضياسي )ريالدر التخصص المتغير  المنطقي وفقالتفكير ا -

 

ت اضيالريالصرفة قسمي التربية لمعموـ البحث بطمبة كمية اتحدد لبحث : احدود  -4
                                         حية .الصباسة الدر ا(،2018-2017سي )الدر اـ امعة تكريت  لمعاء ،جالفيزياو 

 ت المصطمحاتحديد  -5
 عرفو كل من  -لتفكير :ا: والا
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ط الى نشاخمية تعزى الى عممية داضي يشير افتر انو مفيوـ ا( " ب2001مي )اقط-1
ع رغبة في اشباو ار معيف اذ قر اتخاو ا، الة مائي قصدي موجة نحو مسانتقاذىني معرفي 

لظروفو  الفرد تبعالتفكير لدى ا، ويتطور اؿ مابة عف سؤ اجاو اد معنى ايجاو الفيـ ا
 (15:2001مي ،البيئية")قطا

 (2003نة )اـ وعفاعبيد ولي -2
قع الربط بيف و اء وذلؾ باشيالاقع الحكـ عمى و ا اسطتيالتي يتـ بو الذىنية العممية ا"

ت " )عبيد لمشكالافي حؿ  اماى مالالتفكير عايجعؿ  ابقة عف ذلؾ ممالسات المعمومالشيء و ا
 (23:2003نة ،اـ وعفاولي

 من عرفو كال-لمنطقي :التفكير ا: انياث
رنة المقات عقمية ىي اعممي ىواف التفكير المنطقي  -:( Piagetجيو )ابي -1

لحسية اء و استقر الالتركيب و التحميؿ و اؿ و ستدالالالتصميـ و التجريد و التنظيـ و التصنيؼ و او 
 .(514: 1990)قطامي،

Chaplin-2 1974:-ؽ اشتقبإية تبدا مف قضايا معينة وتنتيي عممية عقم "بانو
 ,Chaplin)". ت جديدةاؼ معموماكتشاعمى  ، يقوـايالقضانتيجة جديدة مترتبة عمى ىذه 

1974: 85) 
لذي يتـ بو التفكير النوع مف المنطقي ذلؾ التفكير ا( "يقصد ب1986بو زينة  )ا-3

 ت."                 اقمف عال ابينيم النتيجة بمات تتضمف الحصوؿ عمى نتيجة مف مقدما
                               (                                             151 :1986بو زينة ،ا)   
لعمؿ او اب اسبالاف الذي يستخدـ لبيالفكر المنطقي ىو التفكير ا( "2009لعزيز )اعبد -4
"     او تنفيالنظر ادلة تثبت وجية الحصوؿ عمى ائج و النتاء لمعرفة اشيالالتي تقع خمؼ ا

 (                                             53: 2009لعزيز، ا)عبد 
ب اسبالاف ارس عند بيالذي يمالتفكير المنطقي ىو التفكير ا( "2010لي )ابو غا-2

نو يعني ائج النتاكثر مف مجرد معرفة اؿ ولكنو اعمالائج اء معرفة نتالتي تكمف ور العمؿ او 
"                                                             او تنفييالنظر او تثبت وجو ادلة تؤيد الحصوؿ عمى ا
  (                                                                                            68: 2010لي ابو غا)
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 المنطقي تعريفا( لمتفكير 2009لعزيزالي تعريف )عبد الحامبحث وتبنت الباحثتين ل
 .  انظري

لتي سيحصؿ الدرجة انو اب:  ائياجر المنطقي التفكير الي الحالبحث اويعرف     
 لي.الحالبحث ا ضاغر أللمعد المنطقي التفكير ات ابتو عمى فقر استجالب عند الطا اعميي

 يالفصل الثان
 لتفكير                                                           ا: والا

 ثرأويت، فيو يؤثر  فانسلإللعقمي التكويف افي  اميم التفكير عنصر ايُعّد     
نب ابجو  ثرأويتنو يؤثر ا اكرة . كمالذالتخيؿ و التصور و او  ؾادر ألاكلمعرفية ات العممياب
 (1985)ديفيد بيركنز,لتفكير مف وجية نظر اعية   و اجتمالالية و انفعالاطفية و العالشخصية ا

لموقؼ اسية في اسالات اقلعالاؾ ادر القدرة عمى ا ائص متعددة منياط فكري يتميز بخصانش
لقدرة عمى احة ، و المتائؿ البدابديؿ مف عدد كبير مف  رااختيلقدرة عمى المشكؿ ، و ا
حة بيدؼ المتار افكالاتنظيـ  دةاإعلقدرة عمى ابقة ، و السات الخبر ادة تنظيـ اعار و استبصالا
و اتكتسب بشكؿ عفوي  عممية ال نوأل ائياينمو تمق لتفكير الار جديدة .و افكالى الوصوؿ ا

 اء فنياداخرى ،بؿ ىو عمؿ يتطمب اض اغر از انجات والاؿ محنتيجة عرضية مف خال
بيركنز عدَّ  اقدرتو ،  وىكذ تستطيع اقصى مالى المتعمـ اجؿ تنميتو عند امف  امستمر  اوتعميمي

غ المعقدة لمدمالطبيعة ابكة تعكس  ات متشاد ومكونابعاينطوي عمى  امعقد التفكير مفيوما
                                          Perkins,1985:28) .) لبشريا

ت ، وذلؾ لتمييز كؿ او عقمية يمكف تصنيفو ضمف مجموعات ذىنية التفكير كعمميا  
حثيف البايد مف قبؿ المتز اـ اىتمالاعمى  لتفكير دليالاع انو اف تعدد اك اخر ، وربمالانوع عف 

 ستو ابدر 
 تية :آلاط انمالالى التفكير اويمكف تصنيؼ 

 Scientific Thinking لعممي التفكير ا -
 Logical Thinking لمنطقي التفكير ا -
    Concrete Thinkingديالماو المحسوس التفكير ا -
    Reflective Thinkingممي   التالتفكير ا -
  Meta Cognitive Thinkingلمعرفي التفكير فوؽ ا -
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  Abstract Thinking لمجرد التفكير ا -
 . Deductive Thinkingطي استنبالالتفكير ا -
    Inductive Thinkingئي استقر الالتفكير ا -
 Creative Thinkingريابتكالالتفكير اعي ابدالالتفكير ا -
  (44-2015،43)رزوقي وسيى ،   Critical Thinkingقد   النالتفكير ا -

ذ يجمع اخرى الالتفكير اع انو امف بيف  اكثر تعقيدالالنوع المنطقي التفكير اويعد    
بة اجاؿ يتطمب اَجدَّ لديو سؤ  الفرد كمماط ذىني يستخدمو ارة عف نشالذي ىو عبالتفكير ابيف 

عد الذي يشتمؿ عمى مجموعة قو المنطؽ اف يتخذ،  و ار يجب او قر الى حؿ اج او مشكمة تحتا
لمنطؽ تعني في او لصحيح ، التفكير اسمي بعمـ  العقؿ ومف ىنانة مستمد مف اي انيف ، اوقو 

لذي يشير او لنطؽ العربية فيي  مشتّقة مف كممة المغة افي  امالكممة او العقؿ انية اليونالّمغة ا
ت اضيالريالفمسفة و اؿ اخؿ،  وتدرس في مجالداس لمفكر في انعكاـ ىو لكالاـ ولف لكالالى ا

 المنطؽ  حيث وصفو عمماوؿ مف كتب عف ارسطو الـ العاسوب ويعد  الحالة وعمـ لدالاوعمـ 
 . نوفاورغالمنطقية "اتو وتسمى مجموعة بحوثو ابذ ائماق

ف لكؿ الى ادي وسبب ذلؾ يعود الى صوري، ومالدقيؽ المعنى المنطؽ باوينقسـ   
لحقيقة الى اف لو موضوع يبحث فيو ولكي يصؿ اي ادية احيتيف صورية ومالعمـو ناعمـ مف 

لمنطقي ىو  التفكير المنطؽ،  ومف ثـ فالعقؿ و ا العقمية يقوـ بيات العمميائفة مف ابد مف ط ال
ئج اء ومحولة معرفة نتاشيالاء التي تكمف ور العمؿ اب و اسبالاولة تبيف ارس عند محالذي يما
و تثبت ادلة تؤيد الحصوؿ عمى اذ يعني اكثر مف ذلؾ اؿ.  ولكنو اعماقد نقوـ بو مف  ام

 (13:1961نر،ا) ش او تنفيياصحة وجية نظر معينة 
لتفكير اف الى المنطقي ( التفكير الى الطريؽ ابو )ا(  في كت1961نر ، اويذكر )ش  

، ونبحث عف  انفسناؿ انس انناي ا، انفسنامع  التي نقوـ بيادثة المحالمنطقي نوع مف ا
 انفسناولة نجد المحا، ولكي نقوـ بيذه  خرىألاببة  اجارف كؿ اثـ نق اسئمتنألت اباجا

ف ىذه ا، و  اف نفكر منطقيا عنستطي ظ الالفالاظ ، وبدوف ىذه الفالا ـااستخدلى امضطريف 
ف مثؿ ىذه اف الزماس مف قديـ النا، وقد وجد  اتيالو دالاعر المشاء و اشيالاظ رموز الفالا
ً امنظمً امعرفيً التفكير مخزونالنوع مف ا ايتطمب ىذنر اؼ شاضاة ، و الحيامور الرموز تسيؿ ا
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ت الى خبر ات حسية ثـ يتطور ابخبر  اليدؼ ويبدات وتحقيؽ اقلعالاؾ ادر الً امستمر ً اىانتباو 
 (23 -16:  1961نر ، ا. )ش اكثر تجريدا

  امنطقي الكي يكون تفكيرن ان نقوم بيالتي يجب امور الانر بعض اوقد حدد ش اىذ
 ج :انحت اننأفلى درجة كبيرة ، ا امنطقي الكي يكوف تفكيرن

 . اف نحدد مشكمتنا -
 ئؽ الحقاجو اف نو ا -
 لمشكمة ات صمة باذ التي ندرسيائؽ الحقاف امف  كدأنتف ا -
نر ، ا.  )ش ابيني امتسقة فيم الييالتي نصؿ ائج النتاف امف  كدأنتف ا -

1961 :107 ) 
 Process لعقمية ات العمميامف  المنطقي يتضمف عددالتفكير اف اجيو اويرى بي

Iental رنة المقا. ىيComparing لتصنيؼ ا، وClassifying ،لتنظيـ  واSystem 
atizration  لتجديد اوAbstraction  لتصميـ اوGeneralization  لحسية او

Concreization  لتحميؿ اوAnalysis لتركيب اِ  وSynthesis  ؿ ستدالالاوReasoning 
 (. 514:1990مي، يوسؼ،ا. )قطInductionء استقر الاو  Indutionط استنبالاو 

رسة ات وممالتركيز عمى تقنياف ا( مػف منظور تعميمي Perkinsويػرى بيركنز)  
 ،ً التي تستخدـ يوميالطبيعية المغة الجدؿ باذج اذ يستكشؼ نمائدة اكثر فالشكمي يبدو المنطؽ ا
لجيد في اؿ ستدالالادئ اطئة ومبالخار افكالالميمة مثؿ طبيعة اصر العنانو يركز عمى او 
 Perkins,2002:3)معي ) الجالمستوى التي تدرس في المعتمدة الشكمية ات اقالسيا

 - لمنطقي التفكير ائص اخص
 لمنطقي وىي : التفكير ائص تميز اجيو خمس خصاحدد بيفي حين 

ف القدرة عمى الفرد اؿ مف ستدالالا اويتطمب ىذ -:سبي التنال ستدال الا .1
 سب .التنالنسبة و اـ  استخدبإكثر مف عنصر اسبية بيف التناقة لعالايستدؿ عمى طبيعة 

لتي تؤثر امؿ العو القدرة عمى عزؿ الفرد اويتطمب مف  -:ت المتغير التحكم با .2
 ىو . امؿ يحددىالعو اىرة معينة وذلؾ مف بيف مجموعة مف افي ظ

ط ارتبالات اقؾ عالادر إلقدرة عمى الفرد اويتطمب مف  -:بطي التر ال ستدال الا .3
 عمى ذلؾ ً ءار بنالقر ا ذااتخمؿ ثـ العو ابيف 
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لكمية ات اقلعالاسة القدرة عمى در الفرد اويتطمب مف  -:لي احتمالال ستدال الا .4
 ءاإعط لنسب وارنة ا، ثـ مق ات وتحديد نسب كؿ منيالمجموعاو المجموعة اصر اعنبيف 

 ت معينة الاحتما
لنظري او التجريبي امؿ التعالفرد عمى اويتطمب مف   -:فقي التو ال ستدال الا .5

ف تكوف اسة وشريطة الدر اصر موضوع العنات بيف اطارتبالاكبر عدد ممكف مف العمؿ 
 -123: 1996خروف ، الخميمي و ائية مكررة .  ) اوليست عشو  ت منظمة ومنسقةاطارتبالا

133 ) 
 لمنطقي التفكير احل امر 

   ممة ىي:احؿ متكاربعة مر المنطقي في التفكير اتتـ عممية 
 لقضية .امؿ مع التعاجؿ التفكير مف الى اجة الحالشعور با 

 لتي الة المسامؿ مع التعافي  امني دةافلإللمختزنة ات الخبر ات و المعمومار استحضا
 مف اجؿ التوصؿ الى حموؿ مرضية .     تأطر 

لتحقيؽ  امني ةدفاإلمتعرؼ عمى مدى  استياندة ودر اخرى مسار افكالبحث عف ا
 ائج .لنتالى الوصوؿ اؼ     و اىدالا

 2006حيتو  ) محمود ، مف صال كدألمت رهاواختبئـ لمالالحؿ ار اختيا :
147. ) 

                    ايالقضالحدود و المنطقي عمى التفكير ايبنى 
 لمجردة او ا ةلمحسوسار افكالاني و المعاىي  لحدود:ا
لتي الخبرية الجممة ابة افتكوف بمث توالذلكذب الصدؽ و اىي قوؿ محتمؿ  :ايالقضا

لتجريبية  )رزوقي وسيى العموـ ايجري في  اي موجودة مثؿ ماوتكوف تحميمة  ألمبتداتصؼ 
،2015 383-382) 

 لمنطقي التفكير ات ار امي
 يستطيعلذي اء ادالاو مستوى الفعمي از انجالارة ىو الميالحكـ عمى ار اف معيا  

لتدريب اؿ فترة مف اكمالمحؾ ىو مجرد اوقد يكوف  تواذء ادالائص الفرد وليس عمى خصا
 ت ار الميا ىذهلفعمية ومف اءة الكفارة و الجدادة تثبت ذلؾ ،وليس درجة الحصوؿ عمى شياو 
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لشؾ الدقيقة و المنظمة و احظة لمالاؿ وتتـ مف خال -:ت المعمومات جمع ار امي -1
 لية التات ار الميا،وتضـ  مؿألتاو ؤؿ التساو 

 س الحو اكثر مف او احدة ات عف طريؽ و المعمومالحصوؿ عمى احظة :لمالا*
 سئمة الارة اثات جديدة عف طريؽ تكويف و البحث عف معموماؤؿ :التسا*
يطمؽ  او مات المعمومالقدرة عمى تخزيف اوتتضمف  -:ت المعمومات حفظ ار امي -2

  اليياجة الحات عند المعموماء استدعاتذكر و  ايضالترميز و الكود(اعمية )
 مف : ت كالالمعمومات تنظيـ ار اتضـ مي  -:ت المعمومات تنظيم ار امي -3
 كثر او اؼ بيف شيئيف ختالالالشبة و ا وجوأحظة رنة: مالالمقا*
 ئص مشتركة ات وفؽ خصاء في مجموعاشيالالتصنيؼ: وضع ا*
 ؽ وفؽ محؾ معيف اسي وات في منظومة المفرداو اء اشيالاوضع  لترتيب:ا*
 يمي : ات مالمعمومات تحميؿ ار اتضـ مي -:ت المعمومات تحميل ار امي -4

 ت المكونائص و الخصا*تحديد 
 ط انمالات و اقلعالا*تحديد 

 لتمييز بيف :المفكر عمى اوتتضمف قدرة 
 لحقيقة اي و الر ا-
 لموثوقة ادرة غير المصالموثوقة و ادر المصا-
 ئج النتاب و اسبالا-
 مشيةاليار افكالالرئيسة و ار افكالا-
 ف البرىالدليؿ و ا-
لقدرة عمى ابة ابمث تيأوتسية اسات ار اوىي مي -:ت المعموماج انتات ار امي -5

 يمي : ات مالمعموماج انتات ار الفروض ،وتتضمف مياغة التنبؤ وصيالتوقع و ا
 ع ابدالالتنبؤ ،التوقع و اء ،استقر الالتجريب ،البحث ،و ا-
  ات فييالثغر افرة لسد المتو ات المعمومابعد مف اىو  التفكير فيماج :استنتالا-
 الجديدة وربطيافرة المتو ات امعنى لممعموم فةاضإلبقة السالمعرفة اـ استخدالتنبؤ :ا-

 ئمة القالمعرفية ا بنيةألاب
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ت ميمة بتفصيال اؤىاغناة ،و المعطات المعموماسية و اسالار افكالاب :تطوير اسيالا-
 ت جديدة اجالى نتات قد تؤدي افاضاو 

ت او مخططابرموز  ا)تمثيمي ات بتغيير صورتيافة معنى جديد لممعموماضالتمثيؿ: ا-
 نية او رسوـ    بيا

 رالقر اذ اتخالقدرة عمى ات ار المياوتشمؿ تمؾ  -: ت المعمومات تقييم ار امي-6
ت الطالمغالكشؼ عف ات و اقضالتنادر و المصاف دقة ات ،ثـ بيالمعموماقية الحكـ عمى مصداو 

 لتعميـ وكذلؾ تضـ :اء اخطاوتحديد 
 ت ار القر اـ و احكالا راصدإليير اذ معاتخات :المحكاوضع 

 ت اءادعالاو دقة اف عمى صحة البرىات :تقديـ اثبالا*
لمنطقية ات الستدالالالوىف في او ات الطالمغالكشؼ عف اء :اخطالالتعرؼ عمى ا*

نـ ائؽ )غالحقاو  ءار آلالتفريؽ بيف ات ،و الموضوع مف معموماو الموقؼ ايتصؿ ب ا،وم
،2009،229) 

لعممي وىي جزء منة ا سية لمتفكيراسالمنطقي التفكير ات ار اف مياحثة الباوترى 
 .منطقي  تفكيرهت يعتبر ار الميالذي يمتمؾ تمؾ الشخص او 

 تي فسرت التفكير المنطقيالنظريات ال 
 لتفكيراجة في تطور انظرية بي

لذي اJ.Piaget  (1896-1980 .) جيو اف بيالسويسري جالنفسي الـ العاقدـ ىذه  
 لفمسفةاعمى  سيةاسالاتة اماىتمانصبت او  صريف،المعالنفس اب عمـ اقطابرز امف  احدايعد و 

 لمعرفةالطبيعة ونظرية اء اور  اؿ ومالجماؽ و خالالالمنطؽ و التي تمثؿ عمـ ا
 ستوانت جؿ در الفكري وكالمعرفي و التطور الميمة في ات النظرياتعد مف  نظريتوف او 

 التي يمر بيالفكرية المرحمة امت عمى تحديد طبيعة اجيو قاف نظرية بياو  ،حوؿ النمو المعرفي
نستطيع فصؿ  يا والسقة مع بعضابطة ومتنامنطقية متر ئؽ الطر  اني وفقانسالالفكري التطور ا

 (69، 1990االخرى)عبد اليادي، حمة عفمر 
لمعرفي النفس التي تفسر عمـ النظرية اسس الاحد المعرفي التطور اويعد    

Cognitive psychology  لفيـ وكيؼ الفيـ كيؼ يتطور  اميم اساسالتطور ا اويشكؿ ىذ
لمعرفي التطور اف اده )اض مفافتر الى اس اسالا الفرد ويستند ىذاف اذىالمعرفة في اتتطور 
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مي، امي ،وقطالذىنية. )قطات الجاتطور لممع تاياتيجر الستالتفكير، وتطور اىو تطور 
ت معرفية ادءالذىنية ىي ات العمميالتفكير و اف اده اخر مفاض افتر اؾ ا( وىن87: 2000

سي لفيـ وتفسير اسالالمعرفي المتغير ا ار ىذاعتباىمية ايفرض  العمر... مماوتتطور ب
جيو ا( ويشير بي47: 2001 مف وجية نظر معرفية )قطامي، لجة المعالتفكير و ات اعممي

ت التغير اف المعرفية و ابنية الادث في الحالتغير اؿ صؿ يحدث مف خالالحالنمو اف ا ايضا
رد زورث، افكرية )و لالوظيفة ات في المعرفية ىي بوضوح تغير الوظيفة النوعية في البنيوية ا

لعقمية ات العمميالمنطقي في تغير التفكير اجيو لتطور اد نظرية بياعتماف ا(. و 34: 1991
لتي اغية الدما ايلخالالذي يعتبر مجموعة المعرفي اء البنا ادىاعتمامة في ايعتبر نقطة ى

لمعرفي وربط اؾ ادر الا امد وكذالامد وقصيرة الاكرة طويمة الذاتتعمؽ في تحديد مستوى 
 (1990، فسير والتحميؿ )عبد الياديلتات و المسبباب باسبالا

سية اسالاجيو ار بيافكامف  ايدت كثير التي البحوث ات و اسالدر العديد مف اثبتت او   
ف اد كافر الالذي يستخدمو المنطقي اؿ ستدالالا سموبألف وصفو التفكير و احوؿ موضوع 

 (.4: 2000دو، ابو جالتفكير )ار عميؽ لطبيعة عممية استبصاوفيو  ادقيق اوصف
 ىيـ رئيسية :اربعة مفا ب فيـ لتفكير تتطماف عممية اجيو اويرى بي  

ءمة المو او   Assimilationلتمثؿ او   Schemataت المخططاػ 
Accommolation دؿ التعاو ازف التو اوEquilibrium  . 

لتي ات المخططالمعرفية ىي العقمية البنية اف اجيو ا: يرى بي  Structureلبنية ا.1
يولوجية وىذه الحي بنى طبيعة بائف الكاصة ، ويوجد لدى اليب سموكية خاساتفسر ظيور 

 لبيئة ،اعؿ مع التفالتكويف بنى جديدة بعد فترة مف   امع بعضي زرأتتلبنى ا
ؿ عممية نموه لفرد خالالذي يطوره البسيط الفعؿ انو ا:  Schemataلمخطط ا اما

س لمتفكير اسالالعقمية تشكؿ حجر ات المخططاف الى اجيو اء عقمي معقد ، ويشير بيالى بنا
ث مف حولو احدالاء و اشيالالتي تسمح لمفرد بتمثؿ ار افكالاؿ و افعالانظمة مشتقة مف اوىي 

 (47-2002،46دري،القاتو.)امف مكون التصبح جزء اذىني
 (3( و)2جيو شكؿ)انظرية بيسية في اسالالمعرفية البنى ا
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 :Organizationلتنظيم ا

ف اتتغير  بتتيف الاسيتيف لمتفكير تظؿ ثاساؾ وظيفتيف اف ىنا Piagetجيو ايعتقد بي  
)توؽ وعدس،    Adaptationلتكيؼ او  Organizationلتنظيـ ا: العمر وىمامع تقدـ 

1984 :98) 
نظمة كمية العقمية في ات العمميالى ترتيب الفرد التنظيـ: ويتمثؿ نزعة ا . أ

لمحيط المعرفية مع البنية اؤـ بتال الايتـ ذلؾ  رجية والالخالبيئة اممة مع اسقة ومتكامتن
 (.70: 1990ىيف، ادي وشاليارجي )عبد الخا

لبيئة عف طريؽ الؼ مع التالى الفرد ا: وىو ميؿ  Adaptationلتكيؼ: ا . ب
 (.84: 1995نـ، اءمة.)غالمو اب و استيعالاو اءمة المو التمثيؿ و اعمميتي 
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سيتيف اسابنى عمى عمميتيف تر بياجيو عمى انو لتكيؼ مف وجية نظاوتتمثؿ عممية  
 : اممتيف ىمامتك

: 1991وي، ازيرجالا) Accommodationءمة المو او  Assimilationلتمثؿ ا
318.) 

ء البنالبيئة مع اصر اتتوحد عن اسطتيالتي بو العممية ا: ىو  Assimilationلتمثؿ اػ 
لفرد ات نظر اسب مع وجيالبيئة لتتنا(. ويعني تطويع 409: 1995ني، الكنالمعرفي لمفرد  )ا

 (.352: 1989ف، اة )حسالحيافي 
لموجودة لدييـ ات المخططاس النايستخدـ  التمثؿ فيو يحدث عندماكيفية حدوث  اما

 (.51: 1997بيـ )البيمي واخروف،  لمحيطةات المثير اث و احدالالفيـ 
 التي يقوـ فييات اءاجر الاءمة تعني المو اعممية  اما:  Accommodationءمة او لماػ 

 الموجودة مسبقالمعرفية اكيب التر ادة تنظيـ اعاي القديمة الجديدة بات المعموماغ بمزج الدما
لتمثؿ الفصؿ بيف عمميتي انو يصعب ا الجديدة كمالبيئية ات الخبر ات و المثير اسب التن

ف عممية ر وتشكالافكالالجة احد لدى معاف و افي  اف معاتحدث انيمال اءمة عف بعضيالمو او 
 (.7: 1990، عبد اليادي)          ا تكيؼ.      لبيئة فيكونالفرد و ازف بيف التو اظ و احتفالا

 جيو:التفكير عند بياحل امر 
سؽ اجئ بؿ بشكؿ تدريجي متناتتـ بشكؿ مف لعقمي الالتطور اف عممية اجيو ايرى بي  

حؿ اربع مر افترض وجود اخرى وقد ائص مرحمة عف اؼ خصختالامؿ ويؤكد عمى اومتك
ىيف، ادي، شالياحؿ: )عبد المر العقمية وىذه ات العممياؿ سية تتطور مف خالاساعقمية 
1990 :74.) 

  Sensori- motor stageف (اسنت –دة لوالالحركية )مف الحسية المرحمة ا- 
لمرحمة المعرفة في ىذه اس اساو  العمر تقريبالسنتيف مف الى ادة لوالالمرحمة مف اوتمتد ىذه 

لـ الى عات الذالجسد و الـ متمركز حوؿ الطفؿ مف عاذ ينتقؿ ا، سوالطفؿ لحو اؾ ادر اىو 
 Intellectual)  اكثر تعقيدالبسيطة الحركية ات ار المياتصبح  اء عندماشيالامتمركز حوؿ 

Domainhtm:, 2002: 2)  
    (Preopertional stage:7-2) مرحمة ما قبؿ العمميات : -
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ت العممياقبؿ  المعرفي بمالتطور ا( مف 7-2لمرحمة بعمر )اجيو عمى ىذه ايطمؽ بي  
ت معينة ولكتو او عمميانيف معينة اب قو استيعاعف قدرتو في  ارجاؿ خايز  لطفؿ الاف ذلؾ ال

قد  ام اف شيئاء ولذلؾ فاشيالاف تمثؿ ا فامكإلابلرموز اىي  ات كمالكممالمغة فاـ استخداب ايبد
  .(Atkinson, etal, 1990: 82)ت. او كممايصور  التعبير عنياو اخر ا ايمثؿ شيئ

 (                            12-11-7لممموسة )او المحسوسة( ادية )المات العمميامرحمة  -
(Concrete operational stage)  

جيو اذ يستخدـ بيا( سنة 12-11-7بيف ) المدة مالمرحمة اوتشمؿ ىذه  
لتي تشكؿ منظومة معرفية وثيقة العقمية ات اطالنشاو اؿ اعمالات لوصؼ العمميامصطمح 
لمنطقي التفكير التي تدؿ عمى حدوث ات العمميارس اف يمالطفؿ المرحمة يستطيع اوفي ىذه 

( 110- 77: 1990ىيف، ادي وشاليالممموسة. )عبد ادية الما ؿافعألاببطة امتر  انياغير 
في  العكسية كمالوزف و اصة مثؿ مفيوـ ات خاـ بميمالقيالمرحمة يستطيع الطفؿ في ىذه اف او 

 (33: 2002لسعدي، القسمة. )الطرح و الجمع و امفيـو 
لمستديمة عمى المؤقتة مف ات الصفاقع و الو المظير مف القدرة عمى تمييز اوتنمو    

يقـو  المنطؽ بينماـ استخدامف  ؾ بدالادر الالذيف يعتمدوف  ات العممياقبؿ  اؿ ماطفاعكس 
دريف عمى انيـ غير قا الا ءاشيلأللمنطقية الجة المعالمحسوسة بات العممياؿ مرحمة اطفا
دلة المجات بلمشكالالى حؿ ايميموف  ام البالمجردة وىـ غا رافكلأللمنطقية الجة المعا
 (.88: 1999ف، وسيـ، ا.)شعبألخطاو 

 ايضاو   Formal operational stageمية  المنظات العممياتعرؼ بمرحمة  -
 لصورية.المجردة و ات العمميابمرحمة 

ت ابعة مف تقسيمالر المرحمة المجرد او امي النظا والمنطقي التفكير اتعد مرحمة   
لخمس عشرة ات السنو اؿ لذي يحدث خالاد و افر الالمنطقي لدى التفكير احؿ نمو اجيو لمر ابي
( سنة 15-12-11لمرحمة مف عمػػر )ا( وتمتد ىذه 81: 1979لشيخ، اة )الحياولى مف الا

لمنطقي التفكير الى المحسوس التفكير الفرد مف المرحمة ينتقؿ تفكير افوؽ وفي ىذه  افم
ذ ا(  101: 1986جيو، اجي( )بياستنتالالفرضي و الي و ستدالالالمجرد و امي و النظالصوري و ا)
عد القو امف  اسقاتن امستخدم امجرد امنطقي اف يفكر تفكير المرحمة الفرد في ىذه اف امكاب
وؿ ات، ويحالاحتمالاحد انو الفعمي عمى اقع الو الى النظر اتو بلج مشكالالمنطقية وىو يعا
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فيدوؼ، المنطقي )دالتفكير الى ايصؿ  اذيوب الممكنة جميعيات اقلعالات و الاحتمالافحص 
لمجردة يقترح المنطقية امو لمعممية استخدالمرحمة نتيجة الفرد في ىذه اف ا ا( كم102: 2000

ف وتيـ، ات. )شعبلمشكالالذىني مف صحة حموؿ التحقؽ اث و احدالالعمؿ و اب و اسبالائؿ و البدا
لعممي اسية لمتفكير اسالادئ المبالمنطقية فيو يفيـ ا ايالقضاممو مع اتع اما(. 89: 1999

عمى  ادر ا( ويصبح ق86: 1997بيدي، المبايمة و لخالاؿ. )ستدالالاو  لتحميؿالعممي و التجريب او 
لمستقبؿ. ات ويفكروف في النظرياد افر الايبني  ام البا، وغالتفكير نفسياف يفكر في عممية ا

 (392: 1983فيدوؼ، ا)د
ؼ اصناف يحؿ  جميع المرحمة يستطيع المعرفية لمفرد في ىذه ات از انجالاومف   

مؿ مع التعانو يستطيع ا ا( كم100: 1990ردزورث، العممي )و التفكير اف يستخدـ ائؿ و المسا
لمجرد، التفكير التصور، و ادؿ،  و التبالمعكوسية و التفكير في اجي، و استنتالاضي افتر الالتفكير ا
ت، اسبالتناقعية و الو الية و احتمالاـ استخداو  ءاشيلأللحذؼ او الدمج التوليفي و المنطؽ او 
لفرد يشبو تفكير اف تفكير المنطقية. و ا ايالقضاع انو الفرضي وتمييز اطي استنبالالتفكير او 
ـ استخداب ا. ويبد  (Berk, 1997: 241)لحموؿ. المختبر عف الذي يبحث في الـ العا
 :Hething to n & Paris, 1986)رقى صوره. المنطقي في التفكير الرمزي و التفكير ا

364) . 
  : J.Brunerنظرية برونر  -2
ليـ اعما الذيف شيدو المعرفييف النفس اء احد عمما( J.Brunerيعد جيروـ برونر )  

لتفكير التنمية  لموجية مدخالات الخبر التعمـ وعمى البيئة في اد عمى اعتمالاعمى نظرية 
طمؽ عميو الخبرة وقد الو لطفؿ مف خالالذي يستقبؿ اء البناوتطويره وقد ركز في نظريتو عمى 

لخبرة الطفؿ ا التي يتمثؿ فييالطرؽ المعرفية وىي ا (Representation)ت لتمثيالامفيوـ 
 ( :99-98: 1995نـ، ا)غ اعؿ معيالتي يتفالمعرفة ا التي يخزف بيالطريقة او  اجييالتي يو ا

 لتفكير لدى برونر:احل تطور امر 
 لمعرفي ىي :احؿ لمتطور امر  التي يمكف عدىالتفكير اط مف انماثة حدد برونر ثال  
لنمط اسنة( وىو  2 –دة لوالا)مف  Enactive Thinkingلعممي التفكير ا -1

ف سموؾ اء اشيالاؿ نحو افعاؿ مف اطفالايقوـ بو  التفكير يتكوف عف طريؽ ماوؿ مف الا
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لوحيدة لمتفكير اة ادالالفعؿ ىو ا. و احركي رجي تمثيالالخالـ العالى تمثيؿ الحركي يقوده الطفؿ ا
 (.257: 1990مي، يوسؼ، ا)قط

لنوع مف ا ا( سنة : ىذ3-6)  Iconic Thinkingلي: الخيالتصوري التفكير ا -2
دة اعالمرحمة يتطمب الطفؿ في ىذه اف تفكير اوؿ الالشكؿ امف  اوتقدم اكثر تعقيدالتفكير ا

لطفؿ وتقمؿ مف شعوره ات ذىنية معرفية ترىؽ ات وعمميانامكايستدعي  اقؼ وىذالمو اتنظيـ 
 ات كميريد مف تمثيال اؿ ماستبدالى تصحيح و المعرفي لـ يصؿ ائو ادرجة بنف اف ، و اتز الاب

ى العمميات المعرفية لالطفؿ ار افتقالى التشتت ويعزى ذلؾ اكو بادر الطفؿ و ايوصؼ تفكير 
 (. 1990،258)قطامي،

 فوؽ(. ات فماسنو  7)  Symbolic Thinkingلرمزي التفكير ا -3
جز اف يولد وىو عانسالاف التفكير ويرى برونر اخيرة لتطور الالمرحمة اوتعد    

ورد ادي و لوالالعجز اعده عمى تعويض البيئة لمدة طويمة حتى تسا تاثير أتلى اج اولكنو يحت
شد ولف الر اف انسالا( ربع دمغ 1/4غو )ايولد ووزف دم فانسإلافف انسالالقرد وبيف ارنًة بيف امق

لقرد اغ ا( نصؼ وزف دم 1/2غو) اووزف  دملقرد يولد ا اـ بينمابعد عشريف ع الايكتمؿ 
ـ حتى الى عشريف عاج اف يحتانسالاغ اف دماه امعن اشد ويكتمؿ بعد سنة مف عمره ىذالر ا

 زف.  التو او النضج الى مرحمة ايصؿ 
ء اشيالاف ات مكالكممالتفكير فتستبدؿ النمط مف ا ايد ىذايتز  المغة وتعقيدىاومع تطور 

لى التصوري ثـ الى العممي النمط الطفؿ يتقدـ في تطوره مف اف ار ويعتقد برون التي تمثميا
تيـ عمى نحو عممي وتصوري طيمة اد يتمثموف في خبر افر الاف التمثيؿ و التفكير و الرمزي مف ا

 .ضييفالرياحيف و الجر العممي كالتمثيؿ اؿ مف اص بمستوى عاشخالاتيـ وقد يتمتع بعض احي
 (102: 1995نـ، ا)غ

 بقةالسات اسالدر ا
تب الكاسم ا ت

 لسنةاو

ن اعنو

 لبحثا

ن امك لعينةاحجم 

ء اجرا

 لتجربةا

ت ادوا فاهذالا

 لبحثا

 سالمقياو

 سةالذرائج انت

 عحادس -1

 ( 5112عٍٍ)

 

عٍُح اف

َ اعرخذا

ّٔىرج 

ئٍ اتٕ

ٌرُّٕح 

ٌحظ ا

 ا( ذٍُّز22)

فٍ 

ٌّدّىعح ا

 ٌردشَثُح ا

 ا( ذٍُّز25)

فٍ 

ٌىشف عٓ ا -0 قاٌعشا

َ اعرخذاعٍُح اف

ئٍ أّىرج تٕ

ٌحظ اٌرُّٕح 

ٌعذدٌ ا

ٌرحصًُ فٍ او

س اخرثا -0

ٌحظ ا

 ٌعذدٌا

س اخرثا-5

لف اٌّىا

 ٌعذدَحا

ذىخذ فشوق  -0

ٌح خ دالار

ٌح ائُح ٌصاحصا

ٌّدّىعح ا

ٌردشَثُح فٍ ا

خ اساخرثالا
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ٌعذدٌ ا

ٌرحصًُ او

فٍ 

خ اضُاٌشَا

ء اٌزواو

ٌّٕطمٍ ا

ضٍ اٌشَا

ُِز ٌذي ذال

ٌصف ا

دط اٌغا

 ئٍ.اترذالا

ٌّدّىعح ا

 تطح اٌضا

خ اضُاٌشَا

ء اٌزواو

ٌّٕطمٍ ا

ضٍ ٌذي اٌشَا

ٌصف اُِز ذال

دط اٌغا

 ئٍ.اترذالا

س اخرثا -3

 ذحصٍٍُ 

س اخرثا -8

ء اٌزوا

 ٌّٕطمٍ ا

 ٌثعذَح استعح الا

 

 عح ادس -2

 اعُاِ اوِىا

(5112) 

ء اتٕ

خ اساِه

ٌرعٍُ فٍ ا

ذذسَظ 

ٌعٍىَ ا

لح وعال

رٌه فٍ 

ذُّٕح 

خ اساِه

ٌرفىُش ا

 ٌّٕطمٍ . ا

(012 )

ٌة اط

ٌّدّىعح ا

 ٌردشَثثح ا

ٌا(ط002)

 ات

ٌّدّىعح ا

 تطح  اٌضا

ء اوُفُح تٕ– 0  اذشوُ

ٌرعٍُ اخ اساِه

فٍ ذذسَظ 

لح ٌعٍىَ وعالا

رٌه فٍ ذُّٕح 

خ اساِه

ٌرفىُش ا

 ٌّٕطمٍ.  ا

0 – 

ِٕهح 

تحث 

PBL  

ٔد او – 0

ٌح ائح ٌصإٌرا

ٌّدّىعح ا

ٌرٍ اٌردشَثُح وا

َ  اعرخذادسعد 

ِٕهح تحث 

PBL  ًٍع

ب احغ

ٌّدّىعح ا

ٌرٍ اتطح اٌضا

ٌطشَك ادسعد 

 ٌرمٍُذَح.ا

 عحادس -3

ٌٍّٕح  ا

(5112) 

 

ثش ا

َ اعرخذا

طشَمح 

سج اثا

ٌرفىُش فٍ ا

ذُّٕح 

خ اساِه

ٌرفىُش ا

ٌّٕطمٍ ا

ٌرحصًُ او

ٌعٍٍّ فٍ ا

ٌعٍىَ ادج اِ

. 

ٌة ا( ط33)

ب ِٓ طال

ٌصف ا

 ِٓ اٌثا

ثش اٌىشف ا-0 سدْ الا

َ طشَمح اعرخذا

ٌرفىُش اسج اثا

فٍ ذُّٕح 

خ اساِه

ٌرفىُش ا

ٌّٕطمٍ ا

ٌرحصًُ او

دج اٌعٍٍّ فٍ ِا

 ٌعٍىَا

0-

َ اعرخذا

ٌّٕهح ا

ٌشثه ا

 ذدشَثٍ  

َىخذ فشوق -0

ٌح خ دالار

ئُح تُٓ احصا

خ اِرىعط

خ اٌذسخا

ٌثعذَح فٍ ا

خ اساط ِهاِمُ

ٌّٕطمٍ اٌرفىُش ا

 ٌىٍٍ .ا

 عح ادس -4

ٌٍ اتى غا

(5101) 

ذُدُح اعرشا

)فىش 

وج ا_ص

سن( ا_ش

عًٍ ذُّٕح 

خ  اساِه

ٌرفىُش ا

ٌّٕطمٍ ا

 اٌثا( ط45)

ٌثح اوط

ٌّدّىعح ا

 ٌردشَثُحا

 اٌثا(ط53)

ٌثح اوط

ِدّىعح 

 تطح اض

ٌرعشف ا- 0 غضج

عًٍ 

ذُدُح اعرشا

وج ا)فىش _ص

سن( عًٍ ا_ش

خ  اساذُّٕح ِه

ٌرفىُش ا

ٌّٕطمٍ فٍ ا

ء اتٕ-0

س اخرثا

خ اساِه

ٌرفىُش ا

 ٌّٕطمٍ ا

 

ئح اظهشخ ٔرا

ٌُح اعح فعاٌذسا

ذُدُح اعرشا

وج ا)فىش _ص

سن( عًٍ ا_ش

خ  اساذُّٕح ِه

ٌّٕطمٍ اٌرفىُش ا

ٌعٍىَ ٌذي افٍ 
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ٌعٍىَ افٍ 

ٌذي طٍثح 

ٌصف ا

ِٓ اٌثا

 طاعالا

ٌعٍىَ ٌذي ا

ٌصف اطٍثح 

 ط  اعالآِ اٌثا

 

 

ٌصف اطٍثح 

 ط.اعالآِ اٌثا

 

 

 
 بقةالسات اسالدر اقشة ا: من الثاث
لمنطقي التفكير ات ار ا( في تنمية مي2006لنممة)اسة ادر ستيدفت اف :اىدالا – 1

سة عمي ا( ودر 2006)  اسيام اومو اسة اسة كؿ مف در ا،وىدفت در  اب عمييلطالاوقدرة 
بو اسة ادر  المنطقي ،بينمالتفكير ات ار اتنمية ميت مف حيث اسالدر ا ىذه بواوتتش( 2005)

ت  ار ارؾ( عمى تنمية مياوج _شاتيجية )فكر _ز استر اثر توظيؼ  ا( معرفة 2010لي )اغ
 س.اسالامف الثالصؼ العمـو لدى طمبة المنطقي في التفكير ا

 لعينة لكؿ منيـ :ابقة مف حيث السات اسالدر اختمفت العينة : ا – 2
سة ادر  امامف ،الثالصؼ اب لب مف طالا( ط93(عمى  )2006) لنممةاسة اطبقت در 

 البا( ط115لتجريبية )المجموعة الب ا( ط105( فطبقت عمى )2006)  اسيام اومو ا
( طبقت في غزة 2010لي)ابو غاسة ا، وكذلؾ در ازي تركيامعة  غابطة  في جالضالمجموعة ا

 بطة.الضالمجموعة البة اوط البا( ط79لتجريبية )المجموعة البة اوط البا( ط82عمى )
لتفكير ات ار ار مياختبا ات منيادو ابقة السات اسالدر استخدمت احيث  :ةادا – 3

 (2010لي )ابو غاسة اسة در المنطقي كدر ا
قؼ المو ار اختبالعددي_ الحس ار اختباستخدمت) ا( 2006سة عمي )اوكذلؾ در 

ستخدمت ا( 2006لنممة )اسة ادر  امالمنطقي( ،اء الذكار اختبار تحصيمي_ اختبالعددية_ ا
 ( . 2006سة عمي )التحصيمي وكذلؾ در ار اختبالا

 التجريبي وبعضيالمنيج ابقة السات اسالدر استخدمت  معظـ البحث :امنيجية  – 4
 ( .  2006لنممة )ا سةالوصفي كدر المنيج شبو استخدـ ا

بية مثؿ امتشئية احصائؿ ابقة وسالسات اسالدر استخدمت ائية :احصالائل الوسا - 5
ت اسالدر اغمب ادلة بيرسوف ،و ا( ومع2010لي )ابو غاسة  افي در  اكم T-testر اختبا
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ئي لعنتيف التار اختبالاحدة ، ائي لعينة و التار اختبالاخ ، اكرونب -الفادلة استخدمت معا
 مستقمتيف .                                                 

ئية عند احصالة عمى وجود دال اقياتفابقة السات اسالدر اظيرت ات :اجاستنالا – 6
(،وكذلؾ 2006سة عمي )ا( ودر 2006لنممة)اسة  افي در  المنطقي كمالتفكير ات ار اس مياقي
ه اتجالالمنطقي ونمو التفكير ات  ار ارؾ( عمى تنمية مياوج _شاتيجية )فكر _ز استر الية افع

. انحو   لعمـو
 لثالثالفصل ا

 لبحثات اءاجر ا  
      اؼ بحثياىدالتحقؽ مف اف بغية احثتالبا اعتمدتيالتي ات اءاجر الالفصؿ ا ايتضمف ىذ 

   لبحث :ا: مجتمع وعينة والا
معة اجمبة طمف ذكور واناث 3277البالغ عددىـ لبحث ا اتـ تحديد مجتمع ىذ   

لبحث تمثؿ جزء مف اعينة  اماحية ، الصباسة ا، لمدر  2017- 2016سي الدر اـ اتكريت لمع
وفؽ  استو عمييادر  ءاجر إلحث البامف قبؿ  ارىاختياسة ،ويتـ الدر الذي تجرى عميو المجتمع ا

لتربية لمعمـو  ائية وتشمؿ كمية العشو الطريقة الي بالحالبحث ار عينة اختياصة ،وتـ اعد خاقو 
ت اضيايلر البة مف قسمي اوط البا( ط202ء مكونة )الفيزيات و اضيالريالصرفة قسمي ا
لجدوؿ اىو موضح في  ابعة  وكمالر الثة و الثانية و الثاسية الدر احؿ المر اء موزعيف عمى الفيزياو 
(1.) 

 يوضح افراد عينة البحث ( 1جدول ) 

 لقسما
لمرحلة الطلبة اعذد 

 نيةالثا

لمرحلة الطلبة اعذد 

 لثةالثا

لمرحلة اعذد طلبة 

 بعةالرا

لمجموع ا

 لكليا

 03 21 22 33 ت اضيالريا

 122 24 66 32 ءالفيزيا

 232 45 25 62 لمجموعا

 
س اء مقيالضرورة بناقتضت  البحث اؼ اىداجؿ تحقيؽ امف لبحث :ات ادو ا: انياث

 لمنطقي التفكير اس القي
 لمنطقي :التفكير اس  اء مقياء بناجر ا -
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مت اجنبية قالالمحمية و ابقة  السات اسالدر ات و ادبيالاف عمى احثتالباع  طالابعد   
لبحث اسب عينة الي وينالحالبحث اض اغر ايخدـ  المنطقي لمالتفكير ار اختباء اف ببناحثتالبا
 ليالحا

لتفكير المتعمقو باجنبية الالمحمية و ابقة  السايس المقاع عمى طالالاف باحثتالبامت اق
د صورة اعداف مف احثتالباتقدـ تمكنت اس  ،وفي ضوء مالمقيات المنطقي لغرض تحديد فقر ا
 اف تكوف جميعيات و الفقر اغة اف بصياحثتالبامت ا(فقرة حيث ق 24س مكوف مف) اولية لممقيا

مة ف سالالحسباخذ بالاعف  لمفحوصيف فضالالمنطقي لدى التفكير ايعبر عف وجود مستوى 
 ة ليا لطمباوسيولة فيـ  اووضوحي استيلمغة وسالا

  سالمقياصدق   -
رجي لو، الخار اطالاي ار اختبـ لالالعالمظير اىري: يعبر عف الظالصدؽ ا-1 

ولية عمى مجموعة مف الار تـ عرضو بصورتو اختبىري لالالظالصدؽ التحقؽ مف الغرض 
تو احيلنفسية  لتحديد صالالتربوية و العموـ التدريس و ائؽ اؿ طر اء في مجالخبر المحكميف و ا

%(  ومف 100-%90ؽ )اتفاس بالمقياسئمة ا، وقد حظيت جميع اتو ووضوحيائمة فقر ومال
ت عمى بعض لتعديالابعض  اقترحو او  ءار آلالمحكميف بعض ابدى بعض المحكميف وقد ا
ت اتعميم غةاصي(.وتمت 1ئية  ممحؽ)النيا بصورتوس يظير المقيالتي جعمت ا  ات لغويالفقر ا

 بة سرية والاجالاف ابيبنت ب ابة كماستجالاىمية اس وتوضح لمطمبة المقيالغرض مف اتبيف 
 .لعممي البحث ا ضاغر أل الاتستخدـ 

  عيستطالالالتطبيق ا-
ؿ الحدد لكؿ سؤ الوقت اـ بالتز الابة و اجالات وطريقة التعميمالتحقؽ مف وضوح ا جؿوأل

 البا(ط30بمغ عددىـ ) معةالجائية مف طمبة ار عمى عينو عشو اختبالاف بتطبيؽ احثتالبامت اق
تضح المستجيبيف  و ا تار ستفساالرد عمى اجؿ اف مف احثتالباـ امالطمبة ابة اجالبة ،وتمت اوط

دى م( وب35-30لتطبيؽ بيف )استغرؽ زمف او  ضحةاوو  ةانت مفيومسئمة كالات و التعميماف ا
 (دقيقة32.5قدرة )

  راختبالاتصحيح -
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عطيت اف وقد احثتالبالمعد مف قبؿ التصحيح اح اء عمى مفتار بناختبالاتـ تصحيح 
لمستوى ا( تقيس  2لمنطقي ودرجة )  المرتفع لمتفكير المستوى ابة تقيس اجا(عمى كؿ  3") 

 لمنطقي المنخفض لمتفكير المستوى ا(  درجة تقيس 1لمتوسط و ) ا
 ت ائي لمفقر احصالالتحميؿ ا -
 ر اختبالات اسموبيف لتحميؿ فقر اف احثتالباستخدمت ا
 ت التمييزية لمفقر القوه اب احس-*
ئي  احصالالتحميؿ افقرة عمى عينة   24لمكوف مف ار اختبالاف بتطبيؽ احثتالبامت اق

مف  ازلياتن ات ترتيبالدرجات تـ ترتيب الدرجا اف صححتالبة  وبعد اوط البا( ط300لغة  ) البا
 (  درجة  72 -24بيف )   اوحت مادنى درجة فتر الى اعمى درجو ا

ذ المتطرفتيف المجموعتيف ات لتمثؿ الدرجامف  ا%( دني27و) ا%( عمي27ر )اختياتـ 
وقد تـ تحميؿ كؿ  الدنيا لمجموعةاد افر ا( عدد  81( و)  81)  العميا لمجموعةاد افر ابمغ عدد 

لعدد اوتيف بائي لعينتيف مستقمتيف متسالتار اختبالاؿ استعما اس بالمقياسئمة اؿ مف اسؤ 
ئية التا لقيمةاوعد  الدنياو  العميالمجموعتيف ات الفروؽ بيف متوسطي درجالة ر دالاختبوال

ئج النتاظيرت ا( و  160(ودرجة حرية ) 0005لة )لدالا( عند مستوى 1.96لغة )البالجدولية ا
 ت مميزة  .الفقر اف جميع ا

  راختبلكمية لالالدرجة الفقرة باقة عال*
قة لعالاف ا اذا ييسالمقات اؿ في تحميؿ فقر استعماليب اساكثر اسموب مف الا ايعد ىذ

س ومف المقيالى الفقرة اء ىذه انتمالى ايشير  والكمية للدرجة اس و المقيات ابيف فقر طية ارتبالا
لكمية الدرجة ات بالفقر اط ارتبامؿ اد معايجات تـ الفقر انس اس متجاثـ حصوؿ عمى مقي

نوف اق استخدمنات مالالمعالمعنوية ليدة الة لدالاكد مف اط ولتارتبامؿ اـ معاستخداس  بالممقي
لقيـ الى اط ارتبالات مالاذ تـ تحويؿ قيـ معاط ارتبالامؿ المعنوية لمعالة لدالالكشؼ عف ا
ة لغالبالجدولية و ائية التالقيـ ا(مع 6024-14000لمحسوبة )ائية التالقيـ ارنة ائية وعند مقالتا
ئية التالقيـ اكبر مف المحسوبة ائية التالقيـ اف اد تبيف ق(و 0005(عند مستوى داللة )1096)
  ائياحصالة اط دارتبالامؿ اف معايدؿ عمى  الجدولية  وىذا

 :ابو بطريقتين ىمار: وتم حساختبالات اثب-2
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معة بمغ الجار عمى عينة مف طمبة اختبالاتـ تطبيؽ  -:راختبالادة اعاطريقة *
نية عمى نفس اس مرة ثالمقياعيد تطبيؽ اسبوعيف البة وبعد الب وطا( ط30عددىـ )

وؿ الا لتطبيقات اط بيرسوف بيف درجارتبامؿ اب معاتيـ تـ حساباجالمجموعة وبعد تصحيح ا
لى اف اطمئنالانية امكالى اؿ ويشير ات عامؿ ثبامع (وىو0086ني )الثالتطبيؽ ات اودرج

 ر اختبالاـ استخدا
  خاكرونب الفاطريقة *

 ر .اختبالات اجؿ ترصيف   ثبات مف اخ لمثباكرونب الفاتستخدـ طريقة 
ف بتطبيؽ احثتالبامت المنطقي  حيث قالتفكير ار اختبات اج ثباستخر اقد تـ      

 -لصرفةالتربية لمعموـ اصمي طمبة كمية الالمجتمع اعية في ستطالار عمى عينة اختبالا
ء وبعد تصحيح الكيمياء و احيالالبة  في قسمي الب وطا( وط60لتي بمغت )امعة تكريت و اج
% درجة مف 27 اوطاو  العميات الدرجا% مف 27عمى ار اختياتـ  ازلياتن ات وترتيبياباجالا
مؿ اخ ( بمغ معاكرونب -الفادلة )ار طبقت معاختبالات التحقؽ مف ثباولغرض  الدنيات الدرجا
 كدألتات وبعد الثبامف  ار يحظى بدرجة جيدة جداختبالاف ايدؿ عمى  ا( وىذ0.81ر )اختبالا

 سية.                           اسالالبحث المتطبيؽ عمى عينة  اىز اتو عد جاوثبر اختبالات صدؽ المف دال
 لبحثاة ادا:  تطبيق ابعار 

ثة (فقرة وكؿ فقرة ثال24لمكوف مف )ا ئيةالنيا بصيغتو اىز ار جاختبالاصبح اف ابعد 
لتفكير ار اختباتـ تطبيؽ ( ابداتنطبؽ  ال– الى حد ماتنطبؽ -امائؿ ىي )تنطبؽ تمابد
عمى عينة 2018/2019سي الدر اـ العاني مف الثالنصؼ اف في احثتالبالمنطقي  مف قبؿ ا

لتطبيؽ تـ اء مف انتيالاء وبعد الفيزيات و اضيالريالبة  مف قسمي الب وطا(ط202مكونة مف )
 لبحث    ائج اتي في فصؿ نتاسي البحث وكمات ات عمى وفؽ متغير اباجالاتحميؿ 

 : ئيةاحصالائل الوسا: امساخ
 تيةالائية احصالائؿ الوساف احثتالباستخدمت ا 

لتفكير ار اختبات اب ثبالحس Alpha - Coefficient:خ اكرونب -الفادلة امع -1
 (140:  2007)البطش و ابو زينة ،      لمنطقيا

لبحث لدى ات اب مستوى كؿ متغير مف متغير احدة لحسائي لعينة و التار اختبالا-2
 لعينة.اد افر ا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)1865 ) 
 

 لبحث. ات ات بيف متغير الفروقائي لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف التار اختبالا-3
 امؿ الثبات بطريقة اعادة االختبارب معاط بيرسوف لحسارتبامؿ امع-4
 بعالر الفصل ا

 اقشتيائج ومنالنتاعرض 
ردة الو ات انالبياتحميؿ  الييانتيي وتوصؿ التي ائج المنت الفصؿ عرضا ايتضمف ىذ   

بقة السات اسالدر النظري و ار اطالافي ضوء  اوتفسيرى اقشتياومف ثـ من ، ليالحالبحث افي 
 اتبع اقشتيائج ومنالنتاسة ،وسوؼ يتـ عرض الدر اني مف ىذه الثالفصؿ افي  التي تـ عرضيا

 -تي :الالنحو اتو وعمى البحث ومتغير ا ؼاىدأل
 تكريت(معة المنطقي عند طمبة  جالتفكير التعرف عمى ا) -ول:ال اليدف ا-1

ت ابي لدرجالحسالمتوسط اج استخر اف باحثتالبامت البحث قا الغرض تحقيؽ ىذ   
بمغ  اذامعة تكريت ،المنطقي عند طمبة جالتفكير اس ات مقياسية عمى فقر اسالالبحث اعينة 

لمتوسط ارنة اوبعد مق (17.20ره )اري مقداؼ معيانحر اوب (51.50بي )الحسالمتوسط ا
كبر مف العينة ات ابي لدرجالحسالمتوسط اف ا( تبيف   48لغ )البالنظري المتوسط ابي بالحسا
ئج وجود النتاظيرت احدة ،ا( لعينة و (T.testئي التار اختبالالنظري وعند تطبيؽ المتوسط ا

وي المحسوبة تسائية التالقيمة اف العينة ،و الح متوسط المتوسطيف ولصابيف  ائياحصاؿ افرؽ د
لة ( عند مستوى دال1.65لغة )البالجدولية ائية التالقيمة اعمى مف اوىي  ( 2.891) 

 لمنطقياتفكير اف عينة البحث لدييـ  لى النتيجة تشير ا( وىذه 201(وبدرجة حرية )0.05)
وىذا يطابؽ ما جاء بة بياجية بقولة في ىذه المرحمة يبدا لدى الفرد  ولكف بمستوى منخفض

 يوضح ذلؾ. (2وجدوؿ) كير المنطقي التفكير المجرد وبالتالي قدرتو عمى التف
نتائج االختبار التائي بين متوسط درجات الطمبة والمتوسط الفرضي الختبار  (2جدول )    

 التفكير المنطقي
د افرا

 لعينةا

لمتوسط ا

 بيالحسا

لوسط ا

 لفرضيا

ف انحرالا

 ريالمعيا

درجة 

 لحريةا

لقيمة ا

ئية التا

 لمحسوبةا

لقيمة ا

ئية التا

 لجذوليةا

مستوى 

لة  لذالا

3035 

 ياد 0.22 1.936 510 17.20 84 51.50 515
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ىو  اوكم امنطقي البحث يمتمكوف تفكير اف عينة ائي عمى التار اختبالائج اوتشير نت
معة تكريت المنطقي عند طمبة  جالتفكير اؿ في مستوى اد اؾ فرقاه ىنعالالجدوؿ امبيف في 

 ( 2003سة )عمي ،اودر ( 2006لنممة،اسة )اسة مع در الدر اوتتفؽ ىذه 
سي الدر التخصص المتغير  المنطقي وفقالتفكير التعرف عمى ا)-ني:الثاليدف ا -2

 ء((افيزي-تاضيا)ري
لتخصص ابة استجبي الالحسالمتوسط اف البحث بائج لعينة النتاظيرت ا  

لمتوسط اف ا( في حيف  9.863ري ) اؼ معيانحر ا( وب62.25ت( بمغ ) اضياسي)ريالدر ا
ري اؼ معيانحر ا( وب44.73ء( بمغ )اسي )فيزيالدر التخصص  ات مجموعة اباستجالبي الحسا
ر اختبالاـ استخدالتخصصيف وبات اباستجالفرؽ بيف متوسط ار اختباوعند  ) 17.415)
لقيمة اقؿ مف المحسوبة ىي ائية التالقيمة اف العينتيف مستقمتيف تبيف  ) T-testئي )التا
ف الى النتيجة تشير ا( وىذه 200( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى ) 1.65لجدولية )   ا

 اء، وكمالفيزياعمى مف طمبة قسـ ات  اضيالريالمنطقي  لدى طمبة قسـ التفكير امستوى 
 (.3لجدوؿ )اموضح في 

-)رياضياتنتائج االختبار التائي لمفرق بين مجموعة التخصص الدراسي  ( 3جدول ) 
 فيزياء(

مستوى 

 لة عنذلذالا

3035 

درجة  ئيةالتالقيمة ا

 لحريةا

ف انحرالا

 ريالمعيا

لمتوسط ا

 بيالحسا
 لتخصصا لعذدا

 لمحسوبةا لجذوليةا

 511 8.102 0.22 ياد
 تاضياري 54 25.25 9.863

 ءافيزي 058 44.7 17.415

 
 اوفق ائياحصاؿ انو يوجد فرؽ داسة ائي لمدر التار اختبالائج اظيرت نتاوقد   

( 8.102لمحسوبة )  ائية التالقيمة اذ بمغت المنطقي التفكير المتغير  اسي تبعالدر المتخصص 
ت اضيالريامتوسط تخصص   (62.25( وحيث بمغ )1.65لجدولية)القيمة اكبر مف اوىي 

ؿ بيف متوسطي ايدؿ يوجد وجود فرؽ د ا( فيذ44.7ء بمغ )الفيزياف متوسط تخصص او 
ت وذلؾ يعود اضياسي ريالدر التخصص الح اء( ولصافيزي–ت اضياسييف )ريالدر التخصصيف ا
بي لمتخصص الحسالمتوسط اكبر مف ابي ات لو متوسط حساضياسي ريالدر التخصص الى ا
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لى ارت اشالتي ا( و 1996لمطيؼ ، اسة )عبد النتيجة مع در اوتتفؽ ىذه  اء، كماسي فيزيالدر ا
 دبي( .الا –لعممي التخصصيف )اوجود فروؽ بيف 

 مسالخالفصل ا
 تالمقترحات و التوصيات و اجاستنتالا

 : تاجاستنتالا -اوال:
ء(  الفيزيا–تاضيالريالصرفة قسمي )التربية لمعموـ اكمية –معة تكريت اف طمبة جا -1

 .لمنطقيالتفكير اؿ مف ايتمتعوف بمستوى ع
 ات  اعمى مف طمبة قسـ الفيزياء .ضيالريالمنطقي  لدى طمبة قسـ التفكير اف مستوى ا -2

 ت التوصيا: انياث
 تي:اي اف ماحثتالباتقدـ ذكره توصي  اء عمى مابن

 لتدريس.المنطقي  في التفكير ارسة ات عمى ممالمدرسالمدرسيف و ا حث .1
لتفكير ات الاىج   بمجالمنالتربية بتضميف ارة ابعة لوز التاىج المناـ مديرية اىتما .2
 لمختمفة. ائؿ المسالمنطقي  في حؿ التفكير اـ استخدالب عمى الطالتي تشجع المنطقي و ا

لطمبة اء اعطاؿ لمنطقي مف خالالتفكير ات ار ات بتنمية ميالمدرسالمدرسيف و اـ اىتما .3
لتفكير  ارسة اد عمى نفسو في مماعتمالالب عمى الطاعد اقعية تسائية  وو اثر ات اطانش

  لمنطقي .ا
 تالمقترحا: الثاث
 تية:الالمستقبمية ات اسالدر ا ءاجر إبف احثتالبالي تقترح الحالمبحث  الاستكما

 دية .اعدالالمرحمة المنطقي عند طمبة التفكير اثمة لمستوى اسة ممادر  .1
 معة.الجاضي لدى طمبة الريالتفكير المنطقي و التفكير ارنة بيف اسة مقاء در اجر ا .2
 معة.الجاسي لدى طمبة الدر التحصيؿ اقتو بلمنطقي وعالالتفكير اسة عف اء در اجر ا .3
ت اضيالريالمنطقي  في تحصيؿ طمبة قسـ اضي الريالتفكير ات ار اـ مياستخداثر ا .4

 ت.اضيالريادة اىيـ  نحو ماتجاوتنمية 
لمرحمة اسي لدى طمبة الدر التحصيؿ المنطقي و اضي  الريالتفكير ات اقة مستويعال .5
 دية.اعدالا
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ء وتنمية الفيزيالمنطقي في تحصيؿ طمبة قسـ اضي الريالتفكير ات ار اـ مياستخداثر ا .6
 ء .  الفيزيادة اىيـ نحو ماتجا

  المصادرقائمة 
 القران الكريم 

 المصادر العربية -1
عماف االردف  2( عمـ النفس التربوي ، دار الميسر لمنشر والتوزيع والطباعة ، ط2009ابو جادو)-1
. 

( نمو القدرة عمى التفكير عند الطمبة في مرحمة الدراسة الثانوية وما 1986)ابو زينة ، فريد كامؿ -2
 بعدىا ، المجمة العربية لمعمـو االنسانية .

شارؾ( عمى تنمية ميارات  –( اثر توظيؼ ستراتيجية ) فكر داوج 2020ابو غالي ، سميـ محمد )-3
 غزة فمسطيف . –الجامعة االسالمية التفكير المنطفئ في العمـو لدى طمبة الصؼ الثامف االساسي ، 

( يعمـ التفكير ومياراتو تدريبات وتطبيقات عممية ، دار الثقافة لمنشر 2009عبد العزيز ، سعيد )-4
 االردف  –االصدار الثاني ، عماف  1والتوزيع ، ط

 ، االمارات 1( مكتب الفالح لمنشر والتوزيع ط2003عبيد وعفانة ، عزو )-5
، دار االىمية لمنشر والتوزيع 1( تفكير االطفاؿ تطوره وطر تعميمو ، ط1990مطامي ، يوسؼ )-6

 االسكندرية مصر .
( تدريس العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ ، دار العمـ لمنشر 1996الخميمي ، خميؿ واخروف )-7

 والتوزيع ، دبي .
 لطبعة االولى ، عماف .( مقدمة في تدريس التفكير دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ا2009محمود )-8
 ( ) تعميـ والتفكير لممرحمة االساسية ، دار الفكر ، عماف . 2009قطامي ، ناجفة ) -9

( ) اثر استخداـ طريقة اثارة التفكير عمى تنمية ميارات التفكير 2006النممة ، سميماف )-10
تير غير منشورة ، المنطقي والتحصيؿ العممي في العمـو لطالب الصؼ االوؿ المتوسط رسالة ماجس

 جامعة الممؾ سعود ، الرياض .
( تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ التفكير 2006محمود ، صالح الديف عرفة ، )-11

 ، القاىرة 1وتعممو ، عالـ الكتب ، ط
( والتفكير دراسات نفسية القاىرة ، مكتبة االنجمو 1972ابو حطب ، فؤاد عبد المطيؼ )-12

 .المصرية 
 دار الجبؿ  –( اساسيات عمـ النفس الصوراي ، بيروت 1989حساف ، شفيؼ فالح ) - -13
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 ، سميسمة عمـ المعرفة .3( التفكير العممي ، الكويت ، ط1988زكريا ، فؤاد )-14
( تطور التفكير عند الطفؿ عماف ، ط الناشر ، مركز 1990عبد اليادي ، نبيؿ يوسؼ شاىيف )-15

 غنيـ لمتصميـ ، والطباعة 
، دار الفكر 1( التفكير عند الطفؿ تطور وطرؽ تعميمو ، ط1995غانـ ، محمود ، محمد )-16

 لمنشر والتوزيع ، عماف .
( نظريات التعمـ لمعاصرة وتطبيقاتيا 1988) فطيـ ، لطفي محمد وابو العزايـ عبد المنعـ-17

 التربوية ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية .
 ( تعميـ التفكير لممرحمة االساسية دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع 2001قطامي ، نابغة )-18
 .  ، مركز الكتب االردني3( المدخؿ الى عمـ النفس ط1993عبد الرحمف ، ومحي الديف توؽ )-19
( سيكولوجيا التعمـ الصيفي ، الطبعة العربية االولى 2000قطامي ، يوسؼ وقطامي ، نابغة )-20

 االصدار االوؿ ، دار الشرؽ لمنشر والتوزيع ، عماف االردف .
( سيكولوجية التعمـ وانماط التعميـ مكتبة الفالح 1995الكناني ، ممدوح واحمد محمد مبارؾ )-21

 االمارات العربية المتحدة .، 2لمنشر والتوزيع ، ط
 ( اسس التفكير العممي القاىرة ، دار المعارؼ . 1977محمود ، زكي نجيب )-22
( ، مراجعة وتقديـ عبد االمير االعسـ ، الفمسفة والعمـ ط، بيت 2000مقاديس ، مي واخروف )-23

 الحكمة في بغداد 
لمعرفي ، ترجمة االسدي سعد وحميد ( : نظرية بياجة في االرتقاء ا1991وارد روث ، بي جي )-24

 وصالح محسف ، فاضؿ بغداد دار الشؤوف الثقافية العامة 
 ، دار المسيرة ، عماف 7( عمـ النفس  التربوي ط2000او جادو ، صالح محمد عمى )-25
( الحاجة الى المعرفة وعالقتيا حؿ المشكالت 2003الخزرجي ، عمي عبد المطيؼ حمودي )-26

 عات  بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة بغداد .لدى طمبة الجام
التفكير وانماطو ) التفكير العممي ، التفسير  2015زروفي ، رعد ميدي ، موسى ابراىيـ )-27

 ، دار المسيرة ، عماف .1، ط1التاممي ، التفكير الناقد ، التفكير المنطقي ( ج
التفكير المصطفى ، ترجمة عطية محمود ، مكتبة النيضة ( الطريؽ الى 1961شاني وليـ )-28

 العربية ، القاىرة . 
 ، ، دار جيينة عماف . 1( تعميـ التفكير مفيومو واساليبو ومياراتو ، ط2004طافش ، محمود )-29
 ، دار اسامة عماف .1( استراتيجيات تعميـ التفكير ومياراتو ، ط2011العياصرة ، وليد رفيؽ )-30
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( التفكير المنطقي لدي طمبة المرحمة االعدادية وعالقتو 2002ري ، عبد المطيؼ درىـ )العاذ-31
 بجنسيـ وتحضرىـ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف الييثـ .

، الموصؿ : دار الكتب 1( اسس عمـ النفس التربوي ، ط1991االزيجاوي ، فاضؿ محسف )-32
  لمطباعة والنشر

، منشورات  3( مدخؿ عمـ النفس ، ترجمة سيد الطواب واخروف ، ط1983دافيدوؼ ، لندا ؿ )-33
 مكتبة التحرير : دار ماكجروىيؿ .

( التطور الفعمي لدى الطفؿ ، ترجمة سمير عمي ، بغداد ، دار ثقافة 1986بياجة ، جاف )-34
 1االطفاؿ ، ط

، 1( عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو ، ط1997البيمي ، محمد عبداهلل وعبد القادر والحمادي ) -35
 مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، االمارات العربية المتحدة 

، دار 2( : طرؽ تعميـ التفكير لالطفاؿ ، ط1997الخاللية ، عبد القادر وعفاؼ المبيادي )-36
 عماف  الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع

التوافؽ ، ترجمة  –المغة  –(  : التعميـ وعممياتو االساسية ، التفكير 2000دافيدوؼ لبنداؿ )-37
 ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية . 1سيد الطواب ومحمد وعمر ، مراجعة فؤاد ابو حطب ط

ف ، دار صفاء ، عما1( تطور التفكير عند الطفؿ ، ط1999سفياف ، كاممة وعبد الجابر تميـ )-38
 لمنشر والتوزيع .

( تطور مفيومي الفعؿ والدماغ لدى اطفاؿ مدينة بغداد ، رسالة  2002السعدي ، زىرة موسى )-39
 -ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية التربية ابف رشد . 

 (.اىمية تدريب االطفاؿ عمى التفكير المنطقي ،  عمى الموقع االلكتروني 2010نادية اماؿ شرقي )-40
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=619   

 قافية ويكيبيديا عمى الموقع االلكتروني الموسوعة الث-44
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 
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