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  الملخص

الفكـر المجـرد،ثم تجـد طریقهـا الـى التطبیـق احیانـًا واحیانـًا اخـرى تبقـى مـع المجـردات  مـنان مقـدمات البنـى الریاضـیاتیة تبـدأ 

یلتمس لها طریقًا في میدان الواقـع،فمثًال نظریـات التفاضـل والتكامـل مجرداتهـا ریاضـیاتیة وتطبیقاتهـا قـد تكـون  لحین تجد من

هــل ان التربیـــة نظامــًا بـــدیهیًا : علیــه هـــدفت الدراســة الـــى االجابــة عـــن التســاؤل االتـــي.فیزیائیــة او كیمیائیـــة او شــواهد اخـــرى

لتربیة هي نظـام بـدیهي انطلقـت مـن اهمیـة التربیـة وضـرورة تفاعلهـا وتكاملهـا مـع بعد ان بینت دراسة السامرائي ان ا مستقًال؟

علیــه اعتمــد .بــدیهیات مجــردة مبتعــدة عــن المــؤثرات الشخصــیة ينظــور ریاضــیاتي ذمالعلــوم االخــرى لتحدیــد قــراءة لهــا مــن 

هـــي نتیجـــة منطقیـــة مـــن بــــاقي الباحثـــان تعریـــف اســـتقاللیة النظـــام البـــدیهي بـــأن ال تكـــون أي بدیهیــــة مـــن بـــدیهیات النظـــام 

 وباسـتخدام النمـاذج الریاضـیة) االستیعاب والتكیـف(وتم تطبیق تعریف االستقاللیة على بدیهیتي دراسة السامرائي . البدیهیات

  .وبینت الدراسة ان التربیة نظام بدیهي مستقل واوصت باستقاللیة التربیة .معززین رأیهم بمفهوم  نظریة الكوارث

Abstract 

The introductions of the structure of mathematics begin with abstract thinking. If we 

can't apply such thoughts they will remain with the abstract things. But, if we can apply them, 

they will become with applicable. For example, the theory of the calculus though it is 

considered as an abstract theory but it can be applied in physics, chemistry, etc.Thus this paper 

aims at answer the question: Is education an independent axiomatic system? Al- Summery 

study showed that, education is axiomatic system that got its importance though education and 

its interchange with other sciences .Through, the researchers depended upon the interpretation 

of the axiomatic system independence says that any axiom of the above system is not a logical 

result of any other axiom in same system. 
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  المشكلة

ان الكــائن الحــي ینمــو فــي بنــى ذات طبــائع مختلفــة، وهــذه البنــى تتــآزر مــع بعضــها لتكــوین بنــى جدیــدة مــن خــالل عملیتــي 

  )13، 1999ابو سل ،(وفق بیاجیه على) 2)( ( Accommodationوالتكیف) 1)( Assimilation(التمثل

لحقائق الریاضیاتیة والمفاهیم والعالقات تتـآزر هـي األخـرى ان البنى الریاضیاتیة هي واحدة من مقومات الفكر الریاضیاتي فا

فـــي بنـــاء النظریـــات الریاضـــیاتیة لتكـــون منظومـــات الفكـــر الریاضـــیاتي ،وكمـــا نالحظهـــا فـــي نظریـــة الزمـــر والحلقـــات والبنـــى 

احیانــًا، واحیانــًا  ان مقــدمات البنــى الریاضــیاتیة تبــدأ فــي الفكــر المجــرد،ثم تجــد طریقهــا الــى التطبیــق فــي.الریاضــیاتیة األخــرى

ان هـذا التطبیـق نجـده فـي كثیـر مـن االحیـان .تبقى متعاملة مع المجردات لحین تجـد مـن یـتلمس لهـا طریقـًا فـي میـدان الواقـع

یولـــف مـــابین فكـــر واخـــر فمـــثًال نظریـــات التفاضـــل والتكامـــل مجرداتهـــا ریاضـــیاتیة وتطبیقاتهـــا قـــد تكـــون فیزیاویـــة او كیمیائیـــة 

ــــة ومــــن بــــ.وشــــواهد أخــــرى  ــــین الفكــــر الریاضــــیاتي والفكــــر الســــایكولوجي فكــــرة الدال ــــي مجالهــــا  (function)ین مــــاوّلف ب ف

(domain)  ومــداها(range)  ــنفس فــي ــم ال ،اذ نجــد اســتخداماتها فــي القــوانین النفســیة ومــا تناولتــه معظــم الدراســات فــي عل

وان   ( f(s) = r)سـتجابة هـي دالـة للمثیـر ،كـون اال ( responding)واالسـتجابة   ( Stimulas)العالقـة مـابین  المثیـر 

بكتابــه نظریــة Zeemanوممــا یــدعم  قولنــا مــا تناولــه .مجموعــة المثیــرات تمثــل المجــال ،فــي حــین االســتجابات تمثــل المــدى 

  β(costs)والتكلفــة α(income)والــدخل χ(profit)بتقدیمــه العالقــة بــین الفائــدة  (Catastrophe Theory)الكارثــة 

βαχ: علــــــــى انــــــــه ،ویبــــــــین انــــــــه كــــــــل مــــــــن الــــــــدخل والتكلفــــــــة عوامــــــــل )1(ممثلــــــــة بثالثــــــــي االبعــــــــاد فــــــــي شــــــــكل  =−

  :أو تناقضیة تؤثران على الفائدة اذ انه (confliction factors)انعكاسیة

  .،وزیادة الكلفة تسبب نقصان هذه الفائدةزیادة الدخل تسبب زیادة الفائدة
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  .اذ یتمثل الطفل حوله ویكون أنموذجًا عنده في ذهنه) االستیعاب(التمثل ) 1(

  .اذ یتم تكیف األنموذج طبقًا للخبرات الجدیدة التي یكتسبها الفرد،فیعدل فیها في ضوء هذه المعرفة) الموائمة(التكیف ) 2(

عـامالن متعكاسـان یـؤثران فـي سـلوك الكلـب نتیجتهمـا  β (fear)والخـوف α (rage)الغضـب وأیضـًا افتـرض إن كـًال مـن 

عند الخوف وتظهر شدة الغضب من اتساع فم الكلب،وتظهر شدة الخوف مـن  (flight)او االنسحاب  (fight)اما الهجوم 

  ).2(ظهر ذلك في شكل انبساط اذن الكلب الى الخلف،وكما ی

βαدالة للمتغیرین  χ (behavior)ان فضاء السلوك    :اذ یمكن القول &

ــــال ــــي القت ــــادة ف ــــادة فــــي الغضــــب تســــبب زی ــــة ) العدائیــــة((fight)أي زی ــــي العدائی ــــي الخــــوف تســــبب نقصــــان ف ــــادة ف واي زی

  . (flight))تراجع(

والســـلوك االكثـــر  (natural)مـــن الخــوف والغضـــب فـــان الســـلوك االقــل احتمالیـــة هـــو بقـــاء الكلــب محایـــدًا  وعنــدما تزیـــد كـــالً 

βαχوفي هذه الحالة التوجد معادلة بسیطة .احتمالیة  اما القتال او الفرار   .مثل السابق  =−
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  -:وسلوكه المناظر الذي یظهر سیر المؤثر) 3(بمالحظة الجدول ادناه وشكل 

  السلوك المناظر  سلوك المؤثر  االحتمال

  هجوم  غضب فقط  1

  فرار  خوف فقط  2

  محاید  وال واحد  3

  هجوم وفرار  كالهما  4

  

  عدا الترجمة ) 6(مأخوذة من المصدر  4و  3، 2، 1: لشكااال
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وعلیه یمكن تصمیم تجارب بثالثة متغیرات تراقب  (bimodal)مثیرة لالهتمام كون التوزیع باتجاهین ) 4(ان الحالة الرابعة 

βαبداللة χویظهر ان فضاء السلوك.في وقت واحد وترسم منحنیاتها بالكومبیوتر ),(،فوق كل نقطة  , βα في فضاء

  ).4(والممثل في شكل  cم السلوك كدالة بداللة فوق كل نقطة في فضاء التحك

فـأن .یعطینا صورة عن التغیرات المتنبأ بها والمفاجئة حسب المزاج عـن طریـق التغیـر التـدرجي فـي تعـابیر الوجـه) 4(الشكل 

  .في الشكل) 1رقم (كان هناك غضب فقط یمكن التنبؤ بالهجوم 

الن التوزیـع باتجـاهین نتیجـة ) 4(مؤشـرتان بـالرقم  فهنـاك نقطتـان) 4(امـا بالنسـبة الـى النقطـة . 3، 2وهكذا بالنسبة الى رقـم 

فبـــین أن تلـــك النقطتـــین دلـــت علـــى الســـلوك المحایـــد االقـــل احتمالیـــة وتعنـــي *) 4(أمـــا . اخـــتالط كـــل مـــن الغضـــب والخـــوف

وك وان جزء السطح یمثل السل. un stableغیر مستقر*) 4(والمؤشر بالرقم stableمستقرًا ) 4(ریاضیاتیًا ان المؤشر بالرقم

  .االقل احتمالیة ، بینما جزئي السطح االعلى واالسفل یمثالن السلوك االكثر احتمالیة

 Mواسـقاط الســطح  (fold-curve)االعلـى واالسـفل یطویــان علـى السـطح االوسـط ویســمى منحنـي الطـي Mجزئـي السـطح 

لهــذا تســمى كارثــة مــن  (Cusp)وتشــبه القــرن (bifurcation set)یســمى مجموعــة التفــرع c) الســیطرة(علــى مســتوى الــتحكم

  .(Cusp catastrophe)*النوع القرني
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عدوانیـة الكلـب تختلـف ) میكانیكیـة (السـطح یعطینـا نظـرة جدیـدة آللیـات .وتكون البدایات الرئیسیة للتغیر الفجائي في السلوك

  .الجزء االوسط باستثناء Mلذا فأن مزاجه وسلوكه یتبع ما یناسبه على السطح . c   )السیطرة(في مستوى التحكم

 *CUSP انظر (سمیت قرنیة الن راسها یشبه قرن الحیوانات وهناك سبعة انواع من سطوح الكارثة:قرنZeema ,6)  

ان اطـار الهـروب فـي . على ركبتیه فـي الزاویـة (cowering)یبدأ مع رعب الكلب رابضًا  Cفي  p1نالحظ الطریق المنقط 

ذا رفعت غضبه باالقتراب منه مثًال یبدأ فمه باالنفتـاح لكنـه یبقـى رابضـًا حتـى تصـل فا.الدماغ یتمثل برجوع اذنیه الى الخلف

Q1 عنــدها یصــل منحنــي الطــي عنــد حافــة الســطح الســفلي حیــث ســیتحطم اســتقرار اطــار الهــروب(fleeing frame)  فــي

مؤشـر ) 4فـي شـكل (ه الـى السـطح االعلـى اطـار الهجـوم فـي دماغـ (catastrophically jump)دماغـه فجـأة یقفـز كارثیـًا 

  .P2ونتوقع حدوث العكس عند تتبع الطریق المنقط .بسهم رأسي مزدوج

تتولـد العواطـف واالمزجـة ومـن  (Lmpic System)انـه فـي داخـل الجهـاز اللمبـي (paul Macleam)حسـب بـاول مـاكلین

وحقــا انــه مــن الملفــت للنظــر ان .الممكــن ان نتوقــع نظریــة الكارثــة هــي اللغــة الریاضــیاتیة التــي بهــا تصــف العاطفــة والمــزاج

علیــه فــان .االمزجــة تمیــل الــى ان تســتمر وتمیــل الــى ان تتــأخر قبــل ان تتغیــر ومــن ثــم تمیــل الــى ان تتغیــر بشــكل مفــاجئ 

ــــــــة العصــــــــبیة المصــــــــاحبة ) 4(انمــــــــوذج ــــــــه یعــــــــد انموذجــــــــًا المیكانیكی ــــــــط للســــــــلوك المالحــــــــظ عــــــــن الغضــــــــب لكن ــــــــیس فق ل

(Zemman,1972,3-13).  

التــــي تصــــب فــــي هــــذا االتجــــاه فــــي المصــــدر  (Renethom Theorem)طــــالع علــــى نظریــــة  ثــــوم ویمكــــن للقــــارئ اال

  .(P23)نفسه

المنظــرون ( مــا الســلوك المتوقــع لــدى الناشــئة عنــدما یتعرضــون الــى تربیــة یشــرف علیهــا المعنیــون بالنظــام التربــوي/ الســؤال

بالنظام التربوي،او تربیة ال یتدخل فیها أي من الطـرفین،  او تربیة یشرف علیها غیر المعنیین).للعملیة التربویة ومنفذیها فقط

  او تربیة  یتدخل فیها كال الطرفین ؟

قــد ینــتج عنــه ســلوك مقبــول فــي الوســط  α)(باالمكــان افتــراض ان اثــر النظــام الــذي یشــرف علیــه المعنیــون بالنظــام التربــوي 

ـــدوافع , لوكا ایجابیـــاً غالبـــًا یطلـــق علیـــه ســـ,الـــذي یحیـــا فیـــه الناشـــئة ـــتعلم او ســـلوك نحـــو حـــل  (motive)مثـــل نمـــو ال نحـــو ال

  .المشكالت
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قـد ینـتج عنـه سـلوك غیـر مقبـول فـي  β)(ویمكن لنا افتراض ان اثر النظام الذي یشرف علیه غیر المعنیین بالنظام التربوي

عـن  (avoid or shum)) االبتعـاد عنـه(مثـل العـزوف, سـلوكا سـلبیاً وغالبًا یسمى هـذا السـلوك ,الوسط الذي یحیا فیه الناشئة

والسؤال ماذا یحدث للناشئة عندما نزیـد تـدخل كـل مـن , التعلم او التهرب من البحث في ایجاد حل للمشكالت التي تصادفهم

ة فــي حالــة اتــزان انفعــالي ان الســلوك االقــل احتمالیــة هــو تــوازن االثــر أي بقــاء الناشــئ.المعنیــین وغیــر المعنیــین فــي تــربیتهم 

  .والسلوك االكثر احتمالیة هو اما ان یكون هناك سلوكًا ایجابیًا وسلبیًا،وقد یكون هناك فعل مفاجئ غیر متنبأ به

من محاوالت الشخص المختلفة بالحصول علـى المعرفـة التـي یریـد ان یتعلمهـا ویمكـن ) السلوك االیجابي(یظهر اثر المعنیین

  .من مقدار مایتعلمه المتعلم قیاسه بالمالحظة،او

الشــخص مــن المعرفــة التــي یــراد تعلیمهــا لــه او التهــرب مــن ) التهــرب(باالبتعــاد ) الســلوك الســلبي(ویظهــر اثــر غیــر المعنیــین 

  .اوعندما یكون مقدار تعلمه ضعیفاً .البحث في ایجاد حل المشكالت التي تصادفه

βαواضح ان كل من βαهو دالة لكل منχمتناقضان،وان سلوك الناشئة هما فعالن  & &  

  .χتسبب زیادة في  αوان أي زیادة في 

  .χتسبب نقصان في  βوان أي زیادة في 

  -:ن نتصور االحتماالت االربعة االتیةویمكن لنا ا

  السلوك االكثر احتمالیة  سیرالمؤثر  االحتمال

  سلوك ایجابي  تدخل المعنیون فقط  1

  سلوك سلبي  تدخل غیر المعنیون  2

 (natural)خامد   وال واحد  3

  سلوك ایجابي او سلوك سلبي  كالهما  4

  

  .ق الذكرساب) 3(هذه االحتماالت االربعة یمكن تمثیلها بالشكل 
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وهــذا مــایمكن توقعــه فــي االفعــال ذات الطبیعیــة المتناقضــة مــن الســلوك االنســاني وبالخصــوص مالــه عالقــة بالجهــاز اللمبــي 

في ضوء ما تقدم یمكن القول ان البنیة الریاضیاتیة التي تمثل هذا االنموذج التربوي تكـون . المتخصص بالعواطف واالمزجة

),,(بنیــة ریاضــیة ثالثیــة االبعــاد αβχ  دالتهــاχ بدالــة المتغیــرین),( αβ  وهــي ذاتهــا التــي تــم التعبیــر عنهــا فــي كــل مــن

وتشــیر داللتهــا الــى امكانیــة حــدوث احــداث كارثیــة فــي ســلوك الناشئة،وخصوصــًا فــي الحالــة .ســابقي الــذكر) 4, 3(الشــكلین

االنتقـال المفـاجئ مـن حالـة (الن اطـار الـدماغ فـي هـذه الحالـة سیتصـف بـالتحوالت المفاجئـة للسـلوك .امالرابعة المثیرة لالهتم

والتـي قـد تكـون ذات طبیعـة كارثیـة بفعـل عـدم ثباتیـة القـرار فـي الجهـاز اللمبي،إمـا منحنیـه فیتضـمن كارثـة قرنیـة ) الى اخـرى

عـن امكانیـة حدوثـه  Zeemanوالـذي اشـار .المثـال السـابقومجموعة التفرع والجزء الوسطي من السطح الـذي الحضـناه فـي 

  .عند اختالط الخوف والغضب عند الكلب التي عرضها

  .مما یدفعنا  بالنتیجة الى دراسة استقاللیة النظام التربوي.ترجمة متوقعة للسلوك االنساني الناتج) 5(علیه فأن شكل

  

  

) 2005، 22السـامرائي، مجلـة الفتح،العـدد (، مـا توصـلت لـه دراسـة   وایضًا ما ولف بین الفكـر التربـوي والفكـر الریاضـیاتي

اعتمـادًا علـى مكونـات النظـام   (Education is axiomatic system)هـدفت الدراسـة الـى اثبـات ان التربیـة نظـام بـدیهي

  -:البدیهي على وفق رؤیة الریاضیاتیین والتي هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــات أولی ــــــــــــــــــــــــمى كلمـــــــــــــــــــــ ـــــــة  الكلمــــــــــــــــــــــــــــــــات أو الرمــــــــــــــــــــــــــــــــوز تســــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ(مجموعـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــاتغی   ) ر المعرف

)Undefine terms (وهي تشكل أساسًا ضروریًا للمفردات الالحقة.  
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وهـــي قضـــایا مســـلم بهـــا أي واجبـــه القبـــول دون برهـــا نهـــا تـــدور حـــول عناصـــر المجموعـــة ) Axioms(مجموعـــة البـــدیهیات  

 .األولى

 (Logical Laws)قوانین المنطق  

  .نها صفات المجموعة األولىالتي یعبر ع (Structures Theorems)هیكل النظریات 

  

  .تشمل الكلمات التي تعرف بداللة الكلمات السابقة(Definitions)تعاریف  -5

  .( Applications)التطبیقات  -6

 Education)اعتمــدت الدراســة مجموعــة العملیــات العقلیــة وفقــا لبیاجیــه فضــاءًا لهــا واطلقــت علیــه تسمیةالفضــاء التربــوي 

space)  ًاجرائیـــــًا مشـــــتقًا مـــــن التعریـــــف الریاضـــــیاتي للفضـــــاء المتـــــري  وقـــــدمت لـــــه تعریفـــــا(metric space)  اعتمـــــدت،

مكـون اول ) مـاهي خبـرة المـتعلم؟, how much الكم(,)متى یحدث التعلم,whenالمتى (,) كیف یحدث التعلم؟,whoالكیف(

و التكیــــــــف )   Assimilation(مــــــــن مكونــــــــات النظــــــــام التربــــــــوي المنتخب،امــــــــا بــــــــدیهیتي  التمثیــــــــل) الكلمــــــــات االولیــــــــة(

Accomdation )   (اعتمــدت مكونــًا ثانیًا،فضــًال عــن اعتمادالقواعــد المتعلقــة باســتخدام)قواعــد ) الــخ+فــان...أو،اذا كــان,و

منطقیة مكونًا ثالثًا،وعدت قـوانین النمـاء العقلـي علـى وفـق بیاجیـه مـایتعلق بهیكـل النظریات،وتعـاریف بیاجیـه وتطبیقاتـه عـدتا 

علیــه عــدت الدراســة ان النظــام التربــوي المنتخــب هــو نظــام یحقــق شــروط النظــام البــدیهي  مــن .امس والســادسالمكــونین الخــ

انـــه لمـــا كـــان النظـــام البـــدیهي ذا طبیعـــة شـــبكیة :منظـــور ریاضـــیاتي اعتمـــادًا علـــى ذلـــك وضـــعت الدراســـة االســـتنتاج االتـــي

(Network) خـرى علیـه یمكـن القـول ان التربیـة هـي األخـرى مـن عواملـه یـؤثر فـي العوامـل األ) مكـون(بمعنى ان كل عامـل

ذات طبیعــة شــبكیة مـــن حیــث طبیعـــة العالقــات بـــین عناصــرها،علیه أوصـــت الدراســة ان یكـــون مبــدأ دیمقراطیـــة التعلــیم هـــو 

والتمامیــة , ( Independence)معــروف ان للنظــام البــدیهي خواصــًا ثــالث هــي االســتقاللیة .المعتمــد فــي العملیــة التربویــة

(Completeness)   والقطعیــة(Categoricalness). علیــه تــأتي هــذه الدراســة لتكمــل دراســة الســامرائي وتتنــاول الخاصــیة

هـل : علیه فان مشكلة البحث تتحدد في اإلجابة عن التساؤل التالي.( في مدى استقاللیة النظام البدیهي التربوي:األولى أي 

  ؟) ضیاتيان التربیة نظام بدیهي مستقل في ضوء الفكر الریا
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  اهمیة البحث 

تنطلــق اهمیــة البحــث الحــالي مــن اهمیــة التربیــة ووجــوب البحــث عــن قــراءة لهــا فــي بنــى مجــردة بعیــدة عــن مــؤثرات الخبــرات 

معلوم ان لكل  مجتمع من .الشخصیة من ناحیة ومن ناحیة كون خصوصیتها تحدد وفق فلسفة وتركیبة المجتمعات المختلفة

تلــف عــن تلـــك التــي فـــي المجتمعــات االخــرى،ومن تركیبـــة هــذه البنــى تحـــدد فلســفتها وبالتـــالي المجتمعــات بنــى اجتماعیـــة تخ

علیــه فــالبنى التربویــة المســتوردة قــد التلبــي فــي كثیــر مــن االحیــان متطلبــات مجتمــع ودول .تتخصــص فــي نظریاتهــا التربویــة

لــــك المجتمــــع دون ســــواها التتفــــق اخـــرى، وفــــي المجتمــــع الواحــــد قــــد تكــــون هنــــاك رؤى مختلفــــة،ففرض رؤیــــة تربویــــة علــــى ذ

ولكــي تتواصــل قــراءات تراكیــب هــذا المجتمــع نــرى ان تكــون االنطالقــة مــن المجــردات العاقلــة ومــن ثــم .وطروحــات العصــر

  .تحویلها الى برامج عمل

  -:علیه یمكن ان تتلخص اهمیة هذا البحث في االتي

  .اضر وقابلة للنمو والتطور وبما یناسب حركة التاریخاهمیة التربیة وتحدید قراءة لها تمكنها من تلبیة متطلبات الح

ــًا لتراكیــب المجتمعــات المختلفــة االنطــالق مــن المجــردات عنــد بنــاء نظریــة تربویــة تكفــل .خصوصــیة التربیــة واســتقاللیتها وفق

هـو خیـر وسـیلة  ان الفكـر الریاضـیاتي بنظامـه البـدیهي واسـتخداماته.وتستبعد القائمین بالبناء عن مؤثرات الخبرات الشخصیة

انــه یلبـي متطلبــات التكامــل مــابین العلــوم المختلفــة بشــكل عــام ومــابین .لالنطـالق مــن المجــردات العامــة لتحدیــد نظریــة تربویــة

ـــوي والفكـــر الریاضـــي بشـــكل خـــاص ـــة نظامـــًا .الفكـــر الترب ـــك الدراســـة ان التربی ـــأتي امتـــداًد لدراســـة الســـامرائي اذ اظهـــرت تل ت

ـــدیهي مـــن منظـــور ریاضـــیاتي وتتعامـــل مـــع الخاصـــیة بـــدیهیًا،وتأتي هـــذه الدراســـ ـــة لهـــا لتخوضـــفي خـــواص النظـــام الب ة مكمل

  لتبحث في االجابة عن التساؤل في مدى كون النظام مستقًال ام غیر ذلك؟) االستقاللیة(االولى

  

  دف البحثه

  .یحاول الباحثان إثبات أن التربیة هي نظام بدیهي مستقل 

  :الجانب النظري

  :عریف اجرائي للنظام البدیهي المستقلنحو ت: أوًال 
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  النظام البدیهي المستقل

  ).27، 1985السراج،.(یكون النظام البدیهي مستقًال اذا كانت كل بدیهیة فیه مستقلة بذاتها: 1تعریف 

یكــــون النظـــــام البــــدیهي مســـــتقًال عنــــدما التوجـــــد أي بدیهیــــة مـــــن بدیهیاتــــه یمكـــــن برهنتهــــا مـــــن بقیــــة البـــــدیهیات : 2تعریــــف 

  )52، 1991المختار،(.

المختــار، .(یكــون النظــام البــدیهي مســتقًال اذا لــم نــتمكن مــن اشــتقاق أي بدیهیــة مــن بدیهیاتــه مــن بــاقي البــدیهیات: 3تعریــف 

1991 ،53(  

ومــن خــالل هــذه التعــاریف یمكننــا إعطــاء تعریــف إجرائــي للنظــام البــدیهي المســتقل علــى انــه ذلــك النظــام الــذي یحقــق شــروط 

  .هي الستة فضًال عن انه التكون أي بدیهیة من بدیهیاته  نتیجة منطقیة من باقي البدیهیاتالنظام البدی

  

  لبرهنة على استقاللیة نظام بدیهيخطوات ا

  .أي لبرهنة استقاللیة نظام بدیهي ما یجب علینا ان نبرهن استقاللیة كل بدیهیاته

  فما هو االنموذج ؟ modelیجب تصمیم انموذج  وللوصول الى برهنة استقاللیة بدیهیة ما في نظام بدیهي معین

  ).46، 1991المختار،(هو التفسیر الذي یجعل كل بدیهیة في مجموعة من البدیهیات صائبة: 1تعریف

هــو  عبــارة عــن مجموعــة عناصــرها وعالقاتهــا تمثــل بصــورة خاصــة ،الحــدود والكلمــات غیــر المعرفــة فــي النظــام : 2تعریــف 

  ).23، 1985السراج،(في جمیع بدیهیات النظام  المجرد وتفسرها بحیث تتحقق

  ).24، 1985السراج،(هو عالم مصغر للنظام البدیهي والبدیهیات فیه نظریات متحققة في االنموذج : 3تعریف 

ــًا بانــه هــو ذلــك المثــال الــذي یحقــق كــل بــدیهیات النظــام ماعــدا البدیهیــة المــراد برهنــة  ــذا یمكننــا ان نعــرف االنمــوذج إجرائی ل

 .لذلك وبغیة برهان استقاللیة نظام ما یجب تصمیم عدد من النماذج وبالصفات نفسها لعـدد بـدیهیات ذلـك النظـام.اللیتهااستق

لكـــي نثبـــت ان هـــذا النظـــام  . P1,P2,P3,...,PNمـــن البـــدیهیات ولـــتكن   Nفلـــو فرضـــنا ان النظـــام البـــدیهي  یحتـــوي علـــى 

  .من النماذج   Nته هي بدیهیات مستقلة  لذلك فاننا نحتاج الى البدیهي هو نظام مستقل علینا إثبات ان كل بدیهیا

  .    P2,P3,...,PN     هي نتیجة منطقیة لـ  P1ونحاول برهنة استقاللیتها أي ان هل  P1ولنبدأ بالبدیهیة االولى 
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عبـــارة كاذبـــة أو نأخـــذ انمـــوذج تكـــون فیـــه  P1هـــي عبـــارات صـــادقة و  P2,P3,...,PNنأخـــذ انمـــوذج تكـــون فیـــه البـــدیهیات 

  .هي عبارة صادقة P1~هي عبارات صادقة و  P2,P3,...,PNالبدیهیات 

أو نأخــذ . Pkوالیحقــق  P1,P2,... ,Pk-1,Pk+1,... ,PNونصـمم انموذجــًا یحقــق   Pkوهكـذا نأخــذ بدیهیــة اخــرى ولــتكن 

  . Pkن قد برهنة استقاللیة البدیهیة وبذلك نكو  P1,P2,... ,Pk-1,~Pk,Pk+1,... ,PNانموذجًا یحقق 

  :نستنتج من ذلك انه یوجد اتجاهین في الحل یمكن استعمال أحدهما،  وهما

  .ان تكون كل بدیهیات النظام عبارات صادقة ماعدا البدیهیة المراد اثبات استقاللیتها تكون عبارة كاذبة: األول 

ضـًال عـن كـون  نفـي البدیهیـة المـراد إثبـات اسـتقاللیتها تكـون  عبـارة ان تكون كل بدیهیات النظام عبـارات صـادقة ف: الثاني 

  .صادقة ایضاً 

  :توصیف النظام التربوي في ضوء االنموذج الریاضیاتي المقترح

  :وفي نظامنا هذا موضوع البحث الذي یتكون من بدیهیتین هما

P1   :االستیعاب  

P2   :التكیف  

  ،  N= 2أي ان 

  . P1~و یحقق   P2او إیجاد انموذج یحقق  P1والیحقق  P2علینا ایجاد انموذج یحقق وجب  P1فلبرهنة استقاللیة 

  . P2~و یحقق   P1او إیجاد انموذج یحقق  P2والیحقق  P1وجب علینا ایجاد انموذج یحقق  P2ولبرهنة استقاللیة 

 P2ایجـــاد انمـــوذج  یحقـــق  P1وســـوف نتفـــق علـــى العمـــل فـــي مســـار واحـــد وهـــو االتجـــاه االول ،أي  عنـــد اثبـــات اســـتقاللیة 

  .أي حدوث تكیف قبل االستیعاب    P1والیحقق 

  .أي حدوث استیعاب قبل التكیف   P2والیحقق  P1یكون االنموذج یحقق  P2و لبرهنة استقاللیة 

  -:علیه الجل برهنة ان التربیة هي نظام بدیهي مستقل وجب علینا ان نجیب على السؤالین التالیین 

  االستیعاب؟هل یحدث تكیف قبل 
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  هل یحدث استیعاب قبل التكیف 

  :لالجابة عن هذین السؤالین نتطرق لالتي

  أمثلة من واقع النظام التربوي

  طبیعة التعلم

یعد التعلم من الظواهر االساسیة التي یعالجها علم النفس التربوي لذا كانت نظریات عدیدة توضح طبیعة هذه الظاهرة وكلها 

واالسـتجابة وان المتبصـر فـي االطـر النظریـة التـي وضـعها علمـاء الـنفس لتفسـیر الـتعلم یكـاد الیجـد تبنى على مفهـوم المثیـر 

ان  )25، 1999ابـو سـل ،(خالفًا  جوهریًا بین مضامین هذه األطر على مفهوم التعلم  ومن هنا یمكننـا ان نسـأل مـا الـتعلم؟

جاهات ویسـاعد الفـرد علـى التكیـف الشخصـي واالجتمـاعي وكـل التعلم یستلزم التغییر ویعنى باكتساب المعرفة والعادات واالت

الـتعلم تغییـر فـي  )27، 1999ابـو سـل ،:(تغیر في السلوك ینطوي بداهة على حدوث التعلم وهناك عدة تعاریف للتعلم منها 

  .مناسب سلوك الفرد نتیجة لتفاعله مع البیئة التي تلبي حاجة عنده وتجعله اكثر قدرة على التكییف معها على نحو

  .تغییر في السلوك نتیجة الخبرة: التعلم 

  .تغییر في االداء تحت شروط الممارسة: التعلم 

  .ظاهرة یتم بواسطتها تغییر في السلوك او تشكیل او ضبط له -:التعلم 

ي ان عملیـــة الـــتعلم هـــي  عملیـــة دینامیكیـــة تســـیر فـــي ُبعـــد الـــزمن وتمتـــد فـــي الماضـــي مجموعـــة مـــن العوامـــل والحاضـــر یملـــ

  .استجابات معینة وهذه وتلك تؤثر في المستقبل

وطبیعــة الموقــف التعلیمــي انــه یتضــمن مجموعــة مــن المثیــرات التــي یتلقاهــا الكــائن الحــي فتثیــر لدیــه حــافزًا یدفعــه الــى اجــراء 

ســتجابات انمــاط معینــة فــي االســتجابات وهــذه االســتجابات عــادة تــتالئم مــع مایدركــه الكــائن الحــي فــي الموقــف التعلیمــي واال

الصادرة عن الكائن الحي قـد تصـیب وقـد تخطـئ فـأن اخطـأت فلـیس ثمـة تعلـم النـه لـم یحـدث تغییـر فـي االداء وان اصـابت 

واذا تكـرر هــذا الموقـف عــددًا مــن المـرات فــأن انمـوذج االســتجابة یقــوى ) أي االســتیعاب( فقـد توصــل الكـائن الحــي الـى هدفــه

  )27، 1999ابو سل ،). (أي التكیف(دى الكائن الحيویعم وبالتالي یصبح اسلوب سلوك معتاد ل
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  )25، 1999ابو سل،(:  ویؤكد هارس وشواف وجود ثالث انواع من التعلم

والثـاني ) أي یركـز علـى االسـتیعاب(  والـذي یركـز علـى مخرجـات الخبـرة التعلیمیـة  Learning as prosuctالـتعلم كنـاتج 

أي ( یركـز علـى مایحـدث اثنـاء اكتسـاب الخبـرة لبلـوغ النـاتج المرغـوب فیـه والـذي   Learning as processالـتعلم كعملیـة 

والذي یركز على مظاهر معینة للـتعلم مثـل الدافعیـة   Learning as function والثالث التعلم كوظیفة ) یركز على التكیف

مــاهو اال تغییــر فــي التراكیــب العقلیــة  وقــد َعــّد بیاجــه البنیــة بانهــا الوحــدة االساســیة فــي المعرفــة وان النمــو المعرفــي .والتــذكر

وان البنـــى المعرفیـــة فـــي الریاضـــیات هـــي البنیـــة الریاضـــیة التـــي هـــي مجموعـــة االفكـــار والمبـــادئ . القائمـــة) البنـــى المعرفیـــة(

 والحقــائق التــي تقــوم علیهــا دراســة المــادة ولكــي یمكــن فهــم البنیــة الریاضــیة البــد مــن دراســة االنظمــة الریاضــیة ذات العملیــات

) االســـتیعاب(ویفســـر بیاجـــه النمـــو العقلـــي علـــى اســـاس عملیتـــین همـــا التمثـــل  )28، 1999ابـــو ســـل ، .(وفهمهـــا  فهمـــًا جیـــداً 

وقـد قسـم بیاجـه النمـو المعرفـي الـى اربـع مراحـل رئیسـة  .ویـتم بهـذین العملیتـین التـوازن بـین الفـرد والبیئـة )المواءمـة(والتكّیـف 

ان  الموقـف التعلیمـي یتكـون  ) 5، 1999ابـو سـل ،. (المحسـوس والعملیـات المجـردة الحدسـیة ،الـذكاء الحدسـي،الذكاء: هي

ــتعلم وبیئــة المــتعلم  ــتعلم مــن خــالل تفاعــل هــذه العناصــر بعضــها مــع . مــن عناصــر رئیســة هــي المــتعلم ومــادة ال ویحــدث ال

  البعض االخر 

  طبیعة البرهان

امــا الصــدق فهــو احــد خــواص التقــاریر .شخاصــًا مــا بقضــیة معینــةهــو أي مناقشــة او تقــدیم الشــواهد لتُقنــع ا (Proof)البرهــان

اوخطــأ  (true)ولكــن الصــالحیة او الصــحة هــي خاصــیة للمناقشــة نفســها وقــیم الصــدق امــا صــواب)Statementالعبــارات(

(false)هي قیم تعطى للتقاریر او العبارات في ضوء قوانین المنطقLogical Laws )  (ف او طبقـًا لمـا اتفـق علیـه وتوصـ

. عبــارة مــا بأنهــا صــواب عنــدما تصــف هــذه العبــارة حقیقــة مــا وصــفًا صــحیحًا او مــا اتفــق علیــه ان وصــف مقبــول للحقیقــة 

الخبرة الشخصیة قبـول : ومن هذه الطرق التي تستخدم على انها برهان مقنع لقبول قضیة ما هي  )141، 1987فریدریك ،(

م وجود مثال مضاد،االسـتخدام المفیـد للنتـائج وكـذلك المناقشـة ما یصدر عن اصحاب التخصص ،تعمیم حاالت خاصة ،عد

) المعطیـات(االستنباطیة في البراهین النظریة في الریاضیات وهي صیغة مناقشة صالحة تجري على مجموعة من الفـروض 

تكـن النظریـة التي یفترض انها صواب وتتابع حتى تنتهي الـى مجموعـة مـن النتـائج التـي تشـتق منطقیـًا مـن الفروض،ولـو لـم 



 

 

  

  )دراسة تحلیلیة(اتي في ضوء الفكر الریاضی/التربیة نظام بدیهي مستقل

  
 

 

 

88Vol: 6 No: 4, October 2010  ISSN: 1992-0784  

ومـن اهـم  ).148و 145، 1987فریـدریك ،(االستنباطیة قـد ثبـت صـالحیتها ألعتبـرت معظـم البـراهین الهندسـیة غیـر صـالحة

مایؤكــد االجابــة عــن الســؤال االول ،أي هــل مــن الممكــن حــدوث تكیــف قبــل االســتیعاب هــو حــالتي الــتعلم باالكتشــاف والــتعلم 

رفــع برونــر شــعار الــتعلم باالكتشــاف وعــده مطلبــًا هامــًا لیحــل محــل الوســائل التقلیدیــة لقــد  .باالســتقراء وكمــا سنوضــحها االن 

  للتعلم فما هو التعلم باالكتشاف؟

الـى ادراك ) تكیـف(هو اعادة ترتیب وتنظیم البیانات واالدلة بحیث یـتمكن المـتعلم مـن تجـاوز المعلومـات المعطـاة :  1تعریف

  )72، 1999ابو سل،)(استیعاب.(اشیاء اخرى وتعمیمات جدیدة

حتـى یصـل الـى معلومـات )  تكیـف(هـو الـتعلم الـذي یحـدث كنتیجـة لمعالجـة المـتعلم المعلومـات وتركیبهـا وتحویلهـا: 2تعریـف

  )98، 1987فریدریك،). (استیعاب .(جدیدة 

یر فـي هـذا االتجـاه اال ان الریاضیات بطبیعتها  تقوم على التفكیر االستنتاجي وان  انواع البرهان المباشر والتحلیلي كلهـا تسـ

انــه الیمكــن االســتغناء عــن االســتقراء فــي بعــض جوانــب الریاضــیات فــالتفكیر االســتقرائي یســاعد فــي الوصــول الــى المعرفــة 

الریاضیة وبنائهـا وتنظیمهـا النـه یسـتخدم المالحظـة احیانـًا الكتشـاف القـوانین وقـد كـان لـه دور كبیـر فـي الوصـول الـى  قـدر 

وان استخدام أسالیب الـتعلم االسـتقرائیة التـي تقـوم علـى االنتقـال مـن عـدد  )42، 1999ابو سل،(ریاضیة كبیر من المعرفة ال

وان هــذه التعمیمــات مثــل خوارزمیــات حــل المشــكالت  ).اســتیعاب(الــى قاعــدة عامــة او تعمــیم) تكیــف(محــدد مــن المشــاهدات 

ـــــــل والمفـــــــاهیم والمبـــــــادئ تكتشـــــــف مـــــــن خـــــــالل معالجـــــــة عـــــــدد مـــــــن الحـــــــاالت الخاصـــــــ ة وهـــــــذا یؤیـــــــد  حـــــــدوث تكیـــــــف قب

فاالســتقراء الریاضــي هــو صــیغة صــالحة منطقیــًا وهــذا المبــدأ الیمثــل برهانــًا عــن طریــق  )100، 1987فریــدریك،.(االســتیعاب

أي  (N)االستقراء كما یبدوا من التسمیة ولكنه یستخدم الثبات ان القضیة صادقة وصحیحة لكل مجموعة االعـداد الطبیعیـة 

N=1,2,3,.. 57، 1987فریدریك،: (یر البرهان على صحة قضیة ما بطریقة االستقراء الریاضي في خطوات هيویس(  

فانهــا تكــون صــحیحة فــي حالــة            n = kانــه اذا كانــت القضــیة صــحیحة فــي حالــة   n=1اثبــات صــحة القضــیة فــي حالــة 

n =k+1   كأن البرهان یعتمـد علـى اثبـات صـحة القضـیة وهذ یدل على حدوث تكیف قبل االستیعاب الن التالمیذ یبدوا له و

فضًال عن ذلك نذكر الحاالت التالیة التي تحقق لنـا االجابـة عـن السـؤال نفسـه  n=1 & n=k+1في حالتین فقط أي عندما 

. ان اسـتخدام طریقـة البرهـان غیـر المباشـر عنـدما تكـون قضـیة مـا امـا صـائبة او خاطئـة )أي حدوث تكیف قبل االسـتیعاب(



 

 

  

  )دراسة تحلیلیة(اتي في ضوء الفكر الریاضی/التربیة نظام بدیهي مستقل

  
 

 

 

89Vol: 6 No: 4, October 2010  ISSN: 1992-0784  

وعندما یقوم المعلم باستخدام استراتیجیة االسئلة كأن یقول ماهي الخطوة االولى ؟ وما هو سبب تلك  )58، 1987یك،فریدر (

الخطوة ؟ وهكذا غالبًا ما تؤدي هذه االستراتیجیة الى ان یستظهر الطالب براهین المعلم والكتاب المدرسـي لمواجهـة الشـروط 

احـد طـرق اكتشـاف المثلثـات  )163، 1987فریـدریك،(حتـى  ینجحـوا فـي االمتحانـات التي یتطلبها المعلم فـي كتابـة البـراهین 

یقودنـا الـى اكتشـاف نظریـة ذات  ..,n=1,2,3حیـث    n(a+b)هو البحث عن االنماط الموجـودة فـي حـل معـامالت مفكـوك 

بـین اطـوال اضـالع یمكن ان نكتشف المشكلة من خـالل البحـث عـن عالقـات ،فالعالقـات  )172، 1987فریدریك،. (الحدین

البحــث عــن تنــاظرات، بمعنــى محاولــة  )162، 1987فریــدریك،. (مثلــث قــائم الزاویــة ومســاحته اوحــت الــى نظریــة فیثــاغروس

اكتشــاف تشــابهات بــین الكیانــات الریاضــیة المختلفــة والتنــاظرات التــي قــد اكتشــفت بــین عناصــر الــنظم المختلفــة قــادت الــى 

ومن اهداف المعلومات وبنود االختبار التي تقیس المعلومات تتطلب   .لحلقات والحقولاكتشافات هامة في نظریات الزمر وا

مـــن التالمیــــذ ذكـــر معنــــى رمــــوز او تعریـــف ،وتحقــــق اهـــداف الــــتعلم عنــــدما یســـتطیع الطــــالب بنجـــاح اســــترجاع المعلومــــات 

بطریقـة معقولـة ان الطـالب یفهمـون  والتعریفات بنفس الشكل تقریبًا للطریقة التـي قـدمت بوسـاطة المعلم،ولكـي نكـون متأكـدین

تعریفات المفاهیم فأن ذلـك یتطلـب سـؤالهم السـتخدام المفـاهیم فـي تصـنیف امثلـة وحتـى عنـد ذلـك الیسـتطیع المعلـم ان یكـون 

  متأكدًا ان الطالب تفهموا المثال فعلى سبیل المثال قد ُیعرف المعلم المصفوفة على انها تنظیم مستطیل من الرموز 

ویستخدم









dc

ba

كأمثلة على المصفوفات وعندما نسأل عن تعریف المصفوفة فان الطالب الذین لـم یفهمـوا معنـى كلمـة  

تنظیم یكون باستطاعتهم تذكر تعریف المعلم واعادة انتاجه في االختبار وقـد یسـتطیعون تـذكر امثلـة المعلـم عـن المصـفوفات 

 ).50، 1987فریدریك،(واعادة انتاجها

هـذه المهـارة بواسـطة تطبیقهـا فـي مثـال معـین ویجـب ) یكیـف(مثًال عنـد تـدریب مهـارة او مبـدأ ینبغـي علـى المعلـم ان ینمـي ف 

توضــیحه بحــاالت خاصــة او اســتنباطه بعــد عــرض حــاالت خاصــة أي نبــدأ بمثــال خــاص بالمهــارة او المبــدأ بــدًال مــن البــدء 

الیجب ان نبدأ بتقـدیم الحـل  ax+b =cل معادالت الدرجة االولى بالصـــورة بالتعمیم المجرد الرمزي فمثًال عند تقدیم مهارة ح

aبالصورة التالیة

bc
x

−
=

  ولكن من االفضل ان نبدأ بحاالت خاصة مثًال   
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 )58، 1987یك،فریدر (أي انه تنمى المهارة الریاضیة من خالل عرض العدید من األمثلة ثم یعطى القانون 

  .ومن خالل ماتقدم  ذكره اصبح واضح لدینا إمكانیة حدوث تكیف قبل االستیعاب وهذا یدل على استقاللیة البدیهیة االولى

  :ولإلجابة عن السؤال الثاني أي هل من الممكن حدوث استیعاب قبل التكیف سوف نستعرض المفاهیم التالیة

  التفكیر االستنباطي

ابـو سـل .(،او هو عملیـة اشـتقاق حقـائق مـن قواعـد عامـة)  تكیف(من مبدأ معلوم ) استیعاب(نتیجة  ونقصد به الوصول الى

یمكــن عندئــذ تقــدیمها بقصــد ) اســتیعاب(ویتضــمن االســتنباط  توظیــف مبــادئ المنطــق للوصــول الــى تعمیمــات )21، 1999،

  )100، 1987فریدریك،) (تكیف(الوصول الى حاالت خاصة او تطبیقات لها 

  

  :كیر الحدسيالتف

ان الفــرد یــتعلم مــن خــالل تعاملــه مــع االشــیاء بشــكل مباشــر او غیــر مباشــر او بطریقــة مجــردة ومــن خاللهــا یســمى التفكیــر 

  )78، 1999ابو سل ،)(الحدسي والتحلیلي(الریاضي 

، 1987فریـدریك،. (لذلك یُعرف الحدس بانه ادراك بدیهي للحقائق  وانه افضل الطرق الیجـاد مشـكالت هـو التأمـل والتخمـین

ان طریقة البرهان باستنفاذ جمیـع الحـاالت تعتبـر مـن صـور البرهـان السـهلة نسـبیًا لمعظـم الطـالب النهـا تبـدو حدسـیة  )145

بالنسبة لهم وهناك عـدد مـن االمثلـة مـن العالقـات فـي الحسـاب والهندسـة یمكـن اثباتهـا بطریقـة اسـتنفاذ الحـاالت وهـي طریقـة 

اذا كــان كــل مــن معطیــات معینــة یــؤدي الــى نتیجــة صــواب فــان الفصــل المنطقــي لهــذه :ا هــيصــالحة فــي البرهــان وصــیغته

یــؤدي الــى  فــأن Pn q وكــذلك qیــؤدي الــى  P2و  qیــؤدي الــى  P1اذا كــان  :المعطیــات یــؤدي الــى نفــس النتیجــة فمــثًال 

P1,P2,P3  یؤدي الىq  وُیعبر عن هذه الطریقة بـالرموز كـاالتي
]
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وتســــــــتخدم هــــــــذه االســــــــتراتیجیة فــــــــي برهــــــــان العدیــــــــد مــــــــن النظریــــــــات الریاضــــــــیة لتــــــــي تتضــــــــمن اكــــــــر مــــــــن حالــــــــة مثــــــــل 

  )    152، 1987فریدریك،:(براهین

وذلك الن
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  ویدل ذلك على حدوث استیعاب قبل تكیف

   tionSelf Instrucالتعلم الذاتي 

وان هنـاك نوعــًا مــن الـتعلم یســمى الــتعلم الـذاتي الــذي یــتم عـن طریــق الجهــد الشخصـي للمــتعلم وتقــوم فلسـفة الــتعلم الــذاتي او 

االنفرادي على مبدأ الفروق الفردیة حیث تراعى هذه الفروق بین المتعلمین وهو أسلوب یتسم بالمرونة ومالئـم لكـل فـرد حیـث 

ــًا لــم یســبق  لــه معرفــة  )81، 1999ابــو ســل ،.(لمــه وتقدمــهیكــون هــذا الفــرد مســؤوًال عــن تع فمــثًال عنــدما ُیخبــر المعلــم طالب

بالموضوع ان عملیة الضرب في األعداد الطبیعیة هي عملیة ابدالیة فان الطالب هنا لم یكتشف خاصـیة االبـدال فـي عملیـة 

  هما استیعاب قبل التكیف) 98، 1987فریدریك،(الضرب

  ول استیعاب قبل التكیفامثلة حول امكانیة حص

وحیـث ان  ان القدرة على انتقاء التكنیكات الریاضیة المناسبة والبدیهیات الثبات حقیقة جدیـدة هـي مثـال لتطبیـق الریاضـیات،

االختبــارات قــد اظهــرت ان معظــم الراشــدین فــي امریكــا یمكــنهم اجــراء العملیــات الحســابیة االربعــة علــى االعــداد الكلیــة،ولكن 

منهم یمكنهم حـل مشـكالت االسـتهالك مثـل حسـاب اجـرة سـیارة االجـرة او بنـود حسـابات البقـال،ومن ذلـك  فقط% 40-20%

یــنص مبــدأ التعامــل المنــوالي  ).44، 1987 فریــدریك،( . یبــدوا ان االمــریكین یفهمــون الحســاب جیــدًا ولكــنهم یطبقونــه بــرداءة

( ذلك تقدیم المفاهیم االقل شمولیة واالكثر محسوسة أي وفـق مـدخلعلى ان تقدم المفاهیم االكثر تجریدًا وشمولیة اوًال ویتبع 

الــذي یســاعد الطــالب فــي تنظــیم وبنــاء المعلومــات الجدیــدة ویجعــل الــتعلم اكثــر معنــى فمــثًال عنــد جمــع ) مــن القمــة الــى القــاع

ذا قـــد وضـــحنا  وبهـــ )88، 1987فریـــدریك،. (اجـــزاء متنـــاثرة مـــن صـــورة مقطعـــة الـــى اجـــزاء حتـــى تكتمـــل بصـــورتها االصـــلیة

  .باألمثلة إمكانیة حدوث استیعاب قبل التكیف وبذلك قد اجبنا عن السؤال الثاني
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  اإلجراء

ومــن خــالل ذلـــك تبــین لنــا إمكانیـــة الحصــول علــى االنمـــوذجین  ولــم یبــق علینـــا ســوى إعطــاء انمـــوذج ریاضــي یصــف هـــذه 

  . الحاالت

  -:لذا سوف نتفق على ترمیز المصطلحات اآلتیة وكما یلي

  

  ونرمز له بنقطة ممتلئة ) االستیعاب(التمثل 

  ونرمز له بنقطة فارغة)الموائمة (التكیف 

  

  )1(النموذج 

  

  

  

  

  )2(النموذج 

  

  

  

  

  االستنتاج

  ان التربیة هي نظام بدیهي مستقل

  التوصیة
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  ).استقاللیة النظام التربوي(سلطة قرار النظام التربوي بید التربویین بمعنى 

 .ظریة تربویة مستقلة المنهجالعمل على صیاغة ن

  .االستفادة من الفكر الریاضیاتي لحیادیته عندما نفكر في حل المشكالت التي تواجهها

  المقترحات

  :اجراء الدراستیین االتیتین

  هل ان التربیة نظام بدیهي تام ؟

  هل ان التربیة نظام بدیهي قطعي ؟
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