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الملخص:
هدفت الدراسة تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام
المنهج الوصفي ،كما تم إعداد اختبار لقياس مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي ،والتي تمثلت في:
االستقراء الرياضي ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )912طالبة بالصف األول الثانوي اختيروا
بطريقة عشوائية .وقد أسفرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى ( )...1بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي
لدرجات طالبات الصف األول الثانوي في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) لصالح المتوسط
الفرضي .كما وجد فرق دال إحصائيا ً عند مستوى ( ،).0.0بين متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات
التحصيل في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) والدرجة الكلية لالختبار لصالح الطالبات
مرتفعات التحصيل ،كما وجد أثر دال إحصائيا ً عند مستوى ( ، )...1كما وجدت عالقة خطية طردية دالة احصائيا ً عند مستوى
( )...1بين مهارات المنطق (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) والتحصيل في الرياضيات.كما أظهرت النتائج أن نموذج
االنحد ار التحصيل معنوي ولدية القدرة على التنبؤ بالتحصيل في ضوء مهارات المنطق الرياضي ،وفي ضوء هذه النتائج تم
اعداد أنشطة عالجية مقترحة لتنمية مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات ،من أهمهما تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على تنمية مهارات
المنطق الرياضي لدى الطالبات ،ودعوة مخططي ومطوري مناهج الرياضيييييييات بالمرحلة الثانوية الى دعم كتب الرياضيييييييات
وكتب األنشييييطة ودليل المعلم بمهام رياضييييية تسييييتثير مهارات المنطق الرياضييييي ،وتدريب المعلمات على أسيييياليب ومهارات
توظيف التقنيات المختلفة في تنمية مهارات المنطق الرياضي ،وتشجيع المعلمات على استخدام أساليب تقويمية حديثة تعمل على
رفع مسيييتوى مهارات المنطق الرياضيييي والتحصييييل ،إجراء دراسييية لتعرف مسيييتويات مهارات المنطق الرياضيييي لدى طالبة
المرحلة االبتدائية والمتوسطة.
الكلمات المفتاحية :المنطق الرياضي ،االستقراء الرياضي ،االستنتاج الرياضي ،والبرهان الرياضي ،طالبات المرحلة
الثانوية.
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Abstract:
This study aimed at investigating the level of mathematical logic skills for first-year secondary
school students, and the mathematical logic skills were represented in induction, deduction, and
mathematical proof. To achieve this goal, the descriptive approach was used by applying a component
test, the sample of this study consisted of (219) students.
The results showed that there was a statistically significant difference at the level (0.01) between
the hypothetical average and the actual average of the grades of first-year secondary school students
in mathematical logic skills (induction, deduction, mathematical proof) for the hypothetical mean .
There is also a statistically significant difference at the level (0.05) between the average scores of highachieving and low-achieving students for the mathematical logic test (induction, deduction,
mathematical proof) in the total score for high-achieving students, and there is a statistically significant
effect at (0.01) for the achievement variable on Mathematical logic skills (Induction, deduction,
mathematical proof) for high-achieving students. Also, there is a astatically significant direct linear
relationship between logic skills (induction, deduction, mathematical proof) and achievement at the
level (0.01). the findings also revealed that the achievement regression model is significant and capable
of predicting achievement in the context of mathematical logic skills (independent variables). As a
result of these findings, remedial activites have been conducted in the development of mathematical
logic skills, in light of these results, remedial activities were conducted to develop mathematical logic
skills. The study suggested several recommendations as follows: Training teachers at secondary school
mathematics to develop the mathematical logic skills of students, and Inviting the planners and
developers of mathematics curricula at the secondary level to support mathematics books, activity
books, and the teacher's guide with mathematical tasks that stimulate mathematical logic skills, Also,
Training teachers on the methods and skills of employing different techniques in developing
mathematical logic skills Encouraging teachers to use modern evaluation methods that raise the level
of mathematical logic skills and achievement.and conducting a study to identify the levels of
mathematical logic skills for elementary and middle school students.
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 .1مقدمة الدراسة واإلحساس بالمشكلة:
تُع ّد مادة الرياضييييات من الدعائم األسييياسيييية ألي تق ّدم علمي ،وهي من أكثر المواد التي تن ّمي أسييياليب التفكير ومهاراته.
وتبرز حياجية هيذا العلم لقواعيد التفكيرا لما تتمتع به من م،ايا ،منها طبيعتها التراكمية ،والتركيبية ،واالسييييييتداللية ،والتجريدية،
والرم،ية ،واعتمادها على التخيل والتصور الذهني ،والمنطق واألسس الموضوعية ،واألدلة الصحيحة ،وإمكانية حل المشكالت
بأكثر من طريقة ،واهتمامها بالتأكد من صحة االكتشافات ،وحلول المشكالت.
والمنطق هو علم القواعد العامة للتفكير السييليم ،والقيمة العملية للمنطق هي تربية ملةكة التفكير الصييحيحا أي :تربية ملكة
النقد ،وتقدير األفكار ،ووزن البراهين ،والحكم عليها بالكمال أو النقص( .علي)9.12 ،
والطالب عند تعلّمه لمادة الرياضيييات بحاجة لمجموعة من مهارات التفكيرا كالمقارنة ،والتصيينيف ،والتنظيم ،والتجريد،
والتعميم ،والتحليل ،والتركيب ،واالسيتدالل ،واالسيتنباط ،واالسيتقراء ،والقدرة على إدران عناصير موقف ،أو مشكلة ما ،وربط
المقدمات بالنتائج ،واألسيبا بمسيبباتها ،ووضيع افتراضيات منطقية ،واتخاذ القرار ،والمنطق الرياضي له تأثي كر كبير وفعّال في
تنمية العديد من هذه العمليات العقلية (صالح9.9. ،ا  Terezinha, 2010ا .)Teppo, 2003
كما أن الطالب في المرحلة الثانوية لديه القدرة على حل المشكالت المعرفية ،واالجتماعية ،والدراسية ،واالقتصادية ،من
خالل اسيييييتخدام العمليات المنطقية المجردة (عيسيييييى ،)9.12 ،وحيث إن التعلم الجيد للرياضييييييات يحتاج إلى عالج الضيييييعف
والقصور ،من خالل تنمية مهارات المنطق الرياضي لدى الطال المتمثلة في االستقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي.
وال بد من االهتمام بتدريس قواعد ونظريات علم المنطق ،وتضييييمينه في مناهج الرياضيييييات ،وعلى اسييييتيعا أصييييول
وقواعد الربط المنطقي ليس فقط في دراسيييية الرياضييييياتا بل في إعداد الطال للحياة ،فالمواطنة الذكية تتطلب تم ّكن الفر ةد من
إقامة الدليل على صحة ما يقوم به من أعمال( .آدم)9.12 ،
ال تقف مهمة المنطق عند وضييع قواعد واسييتخالا قوانين صييورية للقضييايا والتصييوراتا بل ما يقصييد هنا هو المنطق
الذي يمكن أن نجده في جميع تعامالتنا الثقافي ِة واالجتماعي ِة ،واالسييييييتفادةُ الحقيقيةُ من دراسيييييية المنطق تأتي من التطبيق العملي
لجميع مبادئه وقوانينه على المشكالت والمواقف التي نمر بها في الحياة اليومية (صالح ،9.9. ،ا.)900
وتهدف وثيقة المسييييتويات المعيارية لمحتوى مادة الفلسييييفة والمنطق بمصيييير ( )9..2في مجال المنطق الرياضييييي إلى
تدريب الطال على التفكير ،والجدل العقلي ،والمناقشييية والحوار ،من خالل طرح المشيييكالت والقضيييايا العقلية ،وتحفي ،العقول
على التفكير والتسييييييايل ،وليس مجرد سييييييرد حقائق ثابتة ،وتذكر من مؤيييييييراتها أن يمي ،الطالب بين البديهيات والمسييييييلّمات
الرياضية ،ويعرف مفهوم النظرية الرياضية ،ويحدد المتعلم خطوات البرهنة على النظرية ،وكيفية إثبات صحتها.
ويشييير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيييات)](National Council of Teachers of Mathematics [NCTM
إلى أهمية تنمية وإكسييييييا الطال مهارات ااثبات الجبري ،فقد جاء في وثيقة المبادع والمعايير الدولية لتدريس الرياضيييييييات
) (NCTM, 2000أن البرامج التعليمييية يجييب أن تم ّكن الطال ة من :التعرف على التبرير وااثبييات كجوانييب أسييييييياسييييييييية في
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الرياضييات ،ووضيع التخمينات الرياضيية ،والتحقق منها ،وتطوير وتقييم الحجج والبراهين الرياضية ،واختيار واستخدام أنواع
مختلفة من التفكير ،وطرق ااثبات .وكج،ء من المنطق الرياضي أنه عندما نعمم نتيجةا فإنه تكون لها عادة أسبا  ،ويجب على
الطالب أن يفهم ذلك ،ويجب االسييييييتمرار في تعليم الطال طرائق البرهان ،واسييييييتخدامها خالل الدراسيييييية الثانوية ،وأن يكونوا
قادرين على تقديم برهان مبايرا اثبات صحة التخمينات)NCTM, 2000( .
كما ورد في تقرير  (2018) PISAوجود تدنٍّ في تحصيييييل الطال في اختبار  ،PISAحيث حصييييلت المملكة العربية
السعودية على  222نقطة في اختبار الرياضياتا وهي تعتبر أقل من المتوسط الذي كان بـ  282نقطة.
ويعمل المنطق على رفع التحصييييل الدراسيييي والتفكير المنطقي للطال الذين درسيييوا المنطق ،ويجعلهم أكثر قدرة على
ترتيب خطوات البرهان بصيورة منطقية من المعطةى إلى المطلو  ،واستخدام القوانين والخواا الجبرية ،والتعامل مع الرموز
واالستدالل ،وتصويب االستنتاجات الخاطئة( .عصر والبشالوي9.91 ،ا آدم)9.12 ،

 2-1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
نبعت مشكلةُ الدراسة الحالية مما يلي:
 .1ما أييييارت إليه نتائج الدراسيييات السيييابقة المهتمة بالمنطق الرياضيييي ،من حيث التركي ،عليها في تدريس الرياضييييات
بمختلف المراحيييل ولجميع الطال ( .بيييدر ; 9.12 ،آدم ;1299 ،الحيييداد ;9.11 ،عيسييييييىSuppes & ;9.12 ،
)Gran et al., 2020 ; Teppo et al., 2003 ; Binford, 1965
 .9أهمية مهارات المنطق الرياضييييييي ،حيث يعتبر من مهارات القرن الحادي والعشييييييرين ،والكفايات األسيييييياسييييييية للقوة
الرياضية ،وإحدى المهارات التي ترك ،عليها االختبارات الدولية ،Cheng, ;1991( .آدم)PISA, 2018 ;9.12 ،
 .2نتائج الدراسييييات التي توصييييلت إلى وجود تدنٍّ في البرهان واالسييييتدالل واالسييييتقراء لدى الطال  ،وتدني االختبارات
الدولية(Varghese, 2011; Laamena et al., 2018; PISA, 2018( .
 .2الدراسييييات التي أيييييارت نتائجها إلى ارتفاع التحصيييييل للطال عند دراسييييتهم للمنطق الرياضييييي( .بدر ;9..2 ،آدم،
 ;9.12خليل ;9.9. ،عصر والبشالوي)Suppes & Binford, 1965 ; Teppo et al., 2003 ; 9.91 ،
 .0من خالل الخبرة المييدانية للباحثة لمدة  1.سيييييينوات في تدريس مقرر الرياضيييييييات للمرحلة الثانويةا فالمال ةح وجود
المناسب في
قصيور لدى الطال في أسياليب البرهان الرياضي ،والمنطق ،وضعف قدرتهم على تقديم التبرير المنطقي
ِ
كل خطوة من خطوات البرهان.
ومما سييبق ،تمثلت مشييكلة هذه الدراسييية في تدني التحصيييل لدى الطال  ،وأهمية مهارات المنطق الرياضيييي في ارتفاع
التحصيلا لذا حاولت الدراسة الحالية ااجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي:
ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
وتنبثق منه األسئلة الفرعية:
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 .1ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .9الى أي درجة تختلف مستويات مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي) باختالف
مستوى التحصيل (مرتفعات التحصيل ،منخفضات التحصيل) لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .2ما العالقة االرتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

3-1

فروض الدراسة:

 .1ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )...0بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول
الثانوي في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،والبرهان الرياضي) ،ودرجته الكلية.
 .9ال توجد فروق ذات داللة احصيائية عند مسيتوى ( )...0بين متوسيطات درجات مهارات المنطق الرياضيي تع،ى لمستوى
تحصيل الطالبات في الرياضيات (الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل).
 .2ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيائيًّا عند مسيتوى ( ).0.0بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى
طالبات الصف األول الثانوي.

 4-1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسية إلى تعرف مسيتوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي ،ويتفرع من هذا الهدف
الرئيس األهداف التالية:
 .1تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي.
 .9مقارنة مسيتويات مهارات المنطق الرياضيي (اسيتقراء ،اسيتنتاج ،برهان رياضيي)  ،باختالف مسيتوى التحصيل (مرتفعات
التحصيل ،منخفضات التحصيل) لدى طالبات الصف األول الثانوي.
 .2تعرف وجود عالقة ارتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل.

 5-1أهمية الدراسة:
استمدت الدراسة الحالية أهميتها من جوانب عديدةا منها:
 .1ل ْفت أنظار المسيييييؤولين عن العملية التعليمية إلى أهمية مهارات المنطق الرياضيييييي في تنمية التفكير المنطقي لدى الطال ،
واسيييتخدام قواعد المنطق في تميي ،القضيييايا ،وصيييحة التقارير ،وممارسييية مهارات المنطق الرياضيييي ،ومسيييتوى مهارات
المنطق الرياضي لدى الطال .
 .9لفت أنظار معلمي الرياضيييات في جميع المراحل إلى أهمية اسييتخدام أسيياليب تدريسييية حديثة ،وتقنيات ،وبرمجيات مناسييبة
لتنمية مهارات المنطق الرياضيييا لما في ذلك من أهمية في تحقيق أهداف تعلم الرياضيييات ،وإِ ْكسييابهم مهارات تتناسييب مع
متطلبات القرن الحادي والعشرين.
 .2تقديم أنشيطة ومواقف تعليمية في ضيوء مهارات المنطق الرياضيييا لمسياعدة الطال في رفع مسييتوى مهارتهم في المنطق
الرياضي ،وجعلهم أكثر قدرة على ممارستها في الحياة الواقعية ،ومعالجة القضايا والمشكالت التي تواجههم.
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مجال أمام البحوث والدراسييات المسييتقبلية ،وتقديم توصيييات ومقترحات اجراء دراسييات حول أسيياليب تنمية مهارات
 .2ف ْت ُح
ٍ
المنطق الرياضي في جميع مراحل التعليم.
 .0تق ّدم الدراسة الحالية اختبا ًرا مقننًا يُستخدم في قياس مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية ،والوقوف على
ّ
مستواهن في مهارات المنطق الرياضي ،ودعم جوانب القوة ،وعالج الضعف من خالل األنشطة التي تقدمها الدراسة.

 6-1حدود الدراسة:
 .1عينة عشييوائية عنقودية من طالبات الصييف األول الثانوي بمكتب يييرق الطائف بالمدرسيية التاسييعة والعشييرون ،والمدرسيية
الثانوية األولى ،والمدرسة الثانوية الخامسة مسارات بمدينة الطائف ،الفصل الدراسي الثالث للعام 1222/1229ه.
 .9مهارات المنطق الرياضيي المتمثلة في( :االسيتقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي) التي تم اختيارها بنا ًء على الدراسات
السيابقة( .بدر ،د.ت; العتيبي ;9..1 ،السعدي ومولى ;9..0 ،جميل ;9.19 ،عيسىKumar, 2017 ;9.12 ،ا الحربي
وأبولوم ;9.18 ،العن،ي ; Aristidou, 2020 ; 9.12 ،الحداد)9.91 ،

 7-1مصطلحات الدراسة:
حددت الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية:
 -1المنطق الرياضي:
هو العلم الذي يبحث في الحجج ،وطرق االسييتدالل الصييحيح ،وذلك بواسييطة مجموعة من القواعد ونظريات االسييتداللا
بهدف الحكم على صييييحة أو خطأ قضييييي ٍة ما ِبنا ًء على مق ّدمات ُمعطاة ،ويسييييتخدم المنطق الرياضييييي الرموز الرياضييييية ً
بدال من
األلفاظ والعباراتا للتعبير عن األحكام والنظريات المنطقية ،ومن أجل اسييييتخدامها في التفسييييير ،والتعليل ،والبرهنة الرياضييييية
بكافة أنواعها (عصر والبشالوي ،9.91 ،ا.)122
 -2مهارات المنطق الرياضي:
هي الدرجة التي تحصييييل عليها طالبة الصييييف األول الثانوي في مهارة االسييييتقراء ،واالسييييتنتاج ،والبرهان الرياضييييي،
والدرجة الكلية لالختبار.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضي ّمن ااطار النظري والدراسات السابقة للدراسة بناء قاعدة معرفية عن تقويم مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات
الصف األول الثانوي ،وفيما يلي تفصيل ذلك:

 .1.2اإلطار النظري للمنطق الرياضي
 1-2المنطق الرياضي
يتناول هذا المبحث الموضييييييوعات المتعلقة مفهوم المنطق الرياضييييييي ،والنظريات التربوية النفسييييييية التي تدعم المنطق
الرياضي بالنسبة لطال المرحلة الثانوية ،ومهارات المنطق الرياضي وفيما يلي تفصيل ذلك:
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 1-1-2مفهوم المنطق الرياضي  Mathematical Logicونشأته:
كلمة منطق من  Logicفي اللغة العربية هي كلمة مشييييتقة من كلمة النطق ،والنطق يدل على األصييييوات التي يصييييدرها
اانسييان ،وتةعيها األذن ،فكل ما هو صييوت فهو ناطق ،وتطلق كلمة منطق على القوة التي تكون مصييد ًرا للنطقا وهي قوة التف ّكر
والتعقل في جميع األمور (الفندي.)1229 ،
أيضيييا -على
والمعنى االصيييطالحي لها هو ما وراء الكلمة من عملية عقلية ،فإذا كانت  Logosمعناها الكلمةا فهي تدل ً -
العقل ،أو الفكر ،والبرهان ،ومن هنا كان من الميسيور اسيتخدام اسيم صفة منها يدل على الفكر ،والبرهان ،والتفكير العقلي .ولقد
رأى علماء المنطق القديم أن ميدان علم المنطق هو البحث في أييييكال التفكير بوجه عاما أي :البحث في قوانين الفكر السيييليم من
ناحيته الشكلية الصورية ،دون النظر إلى الموضوعات التي تنصبّ عليها عمليات التفكير .لذلك ،أطلق نايرو كتب أرسطو على
المنطق اسم األورجانون )(Organumا أي :اآللة أو األداة التي يجب أن نبدأ بتعلمها قبل البدء في أي علم آخر (علي.)9.12 ،
ويعرف الجنييابي ( )9..2المنطق بييأنييه :العلم الييذي يييدرس الحجج ،ويسييييييمى المنطق الرم،ي )(Symbolic Logic
بيأسييييييماء عدةا منها :لوجسييييييتيقيا ) ،(Logisticأو جبر المنطق ) ،(Algebra of Logicأو المنطق الرياضييييييي ،أو المنطق
الصيوري ،وكلها عبارات مترادفة .وعلم المنطق اكتشاف يوناني ،وليس معنى هذا أنه لم يكن هنان تفكير منطقي قبل اليونانيينا
إذ إن التفكير المنطقي قديم قِدم التفكير اانسييييياني ذاته .وكل نشييييياط فكري ناجح يخضيييييع لقواعد المنطق ،وهذه القواعد المنطقية
بدأت على يد أرسطو ،بحيث صاغ قواعد االستدالل الخاا بالفئاتا أي :االستدالل المتعلق بعضوية الفئات ،والمقصود بالفئات
) (Classكل أنواع المجموعات أو الكليات ،وي كسمى االستدالل المتعلق بعضوية الفئة قياسًا (علي.)9.12 ،
كان الفيلسيييوف كانط أول ةمن اسيييتعمل مصيييطلح الصيييوري ) (Formalكصيييفة لمنطق أرسيييطوا ألن هذا المنطق ةمعني
بصييورة التفكير ،أو الفكرة ،أو هيكل ،أو قالبه ،وإطاره العام ،وليس بمضييمونه ااخباري ،ومحتواه المعرفيا فهو ةمعني بصييحة
االسييييييتدالل ،وسييييييالمة االنتقال من المقدمات إلى النتائج ،وال يييييييأن له بالحكم بانطباقها ،أو عدم انطباقها على الواقعا إنه ةمعني
بالصحة ،وليس بالصدقا فالصحة أو البطالن خاصان باالستدالل ،أما الصدق أو الكذ فخاصتان للقضية (رسل.)9.91 ،
االسييتدالل جوهر المنطق ،فهو الموضييوع الرئيسييي الذي تدور حوله الدراسيية المنطقية ،واالسييتدالل في المنطق التقليدي
يدور أسياسًا حول القياس ،وهو نوع من االستدالل يير المباير الذي يبدأ بمقدمتين ،منتهيًا إلى نتيجة نتبين صدقها ،والقياس عند
أرسييييييطو صييييييوري في طابعه العام ،ولذا ،فليس أسيييييياس صييييييدق نتيجة القياس عنده هو مدى مطابقتها ،أو عدم مطابقتها للواقع
الخارجيا بل مدى ل،ومها للمقدمتين ،فالقياس يهدف إلى التبرير ،ال إلى البرهنة (علي.)9.12 ،
والرياضييات عند أرسطو علم برهاني ،يحتاج لقيامه إلى أسس ومبادع عامة ،ننطلق منها للبرهنة على جملة من القضايا
والنظرياتا للوصيول إلى نتائج يقينية .وفي اللحظة التي ُولد فيها المنطق ولدت الرياضياتا ألنه حين اقتصر المنطق على بيان
صييييدق أو كذ قضييييية ماا فإن الرياضيييييات قادرةك على إثباتها عن طريق العقل ،وكان إقليدس أول ةمن وضييييع نسييييقًا هندسيييييًّا
اسيتنباطيًّا ،سار جنبًا إلى جنب مع المنطق األرسطي ألكثر من ألفي عام ،ومن هنا ،بدأت الفلسفة الحديثة بفرنسيس بيكون ،حيث
بة ْل ةور الروح العلمية في المنهج التجريبي ،وأن مصدر المعرفة هو اانصات .تراجع المنطق الصوري في عهد بيكون،
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وسيلك الطريق المضيادا وهو طريق االستقراء التجريبي ،حيث انتقد المنطق األرسطي ،وحتى االستقراء األرسطي ،ويمكن أن
نل ّخصه في عملية االستنتاج التي يبدأ بها الشخص من تجار معينة ،ويتقدم بها نحو التعميمات (رسل.)9.91 ،
إن أول رياضيييي اهتم بالمنطق الرياضيييي هو ليبنت ،)1716-1646( (Leibntz) ،حيث نادى بما أطلق عليه اسيييم اللغة
العالميةا وهي لغة رم،ية تصييييورية ،تشييييكل حروفها أبجدية الفكر البشييييري التي تناظر جميع األفكار الممكنة من مفاهيم أولية،
والتي تتألف منها المفاهيم المر ّكبة بواسطة قواعد التركيب التي سماها ليبنت( ،فن التركيب)( .السيد ،9.19 ،ا)8.
وفي عام 1822م بدأ جبر المنطق بكتا جورج بول ،ونشيطت فيه عدة أبحاث ،إلى أن ظهرت اللوجستيقيا عام 12.2م،
وهو عام ظهور مؤلف كتا (أصيول الرياضية) لبرتراند راسيل في المنطق الرياضييا ألن جبر المنطق أصيبح ِقسي ًما من أقسام
اللوجستيقا الجديدة (الفندي.)1229 ،
وكانت مرحلة النقد الذاتي للرياضييات هي المرحلة التي اسيتقلت فيها الرياضيات التبعية لحل مشاكل الطبيعيات ،ولم تعد
خيياضييييييعيية لمييا يشييييييهييد بييه الحييدس المكيياني ) (Special Intuitionعلى تعبير كييانطا أي :إلى فكرة االتصيييييييال الهنييدسييييييي
) ،(Geometrical Countinutyوتطلعيت الريياضييييييييات إلى تق ّدم منفصييييييل عن المكان ،وسييييييرعان ما تكشييييييفت عن دوال
 Functionsال يشيييهد بها الحدس المكاني ،مثل :الدوال يير المتصيييلة ،كما كشيييفت عن هندسيييات يير إقليدية كهندسييية ريمان،
وهندسية لوباتشيفكي ،وأخرى يير قياسيية كالهندسية ااسيقاطية ،وهندسية الوضيع ،وعن أعداد ال يقبلها الحدس ،أو البداهة ،مثل:
العدد التخيلي ،ونشييأت أنواع من الجبر بعيدة عن حدس المكان كجبر المنطق ،وبعد ذلك اتخذ علم الحسييا واألعداد معيا ًرا لكل
يقين رياضي بعد أن يخلو من الحدس المكاني (رسل9.91 ،ا الفندي.)1229 ،
المنطق فرعًا من فروع
ال يرى ديفيد هيلبرت (أسيييييتاذ الرياضييييييات بجامعة برلين حتى نهاية الحر العالمية الثانية) في
ِ
ت فرعًا من المنطق ،وإنما يرى أنهما ييييئان نب ةعا معًا متحاذييْن أو متوازييْن من ةمنبع واحدا وهي
الرياضييات ،وال في الرياضيييا ِ
الطريقة األكسيوماتيكية ،أو الصورية (الفندي.)1229 ،
وتل ّخص البياحثية ميا سييييييبق في أن المنطق هو علم التفكير ،والتدبر ،واالسييييييتدالل ،وعلم المنطق لم يعد مقتصيييييي ًرا على
الفالسيفة ،وأصيبح من الموضيوعات التي تشيغل الباحثين والدارسيين ،والتطو ُر الذي مر به المنطقُ ،والذي أصبحت الرياضيات
جً ،ءا منيها كان له أهمية في تطور المنطق الرياضييييييي ،بحيث نما جنبًا إلى جنب باالعتماد على قواعد المنطق التي عمل علماء
ُ
والعمليات االسيييييتداللية التي
الرياضييييييات على تطويرها ،وج ْعلِها قادرةً على برهنة وإثبات مدى صيييييحة االدعاءات ،أو خطئها.
طوروها العلماء أخذت ً
يكال أكث ةر أهمية وعمقًا ،حيث إن االستدالل األرسطي الذي كان يعتمد على القياس والبرهان واالستنتاج
أخذ صييو ًرا مختلفة ،فسييلك الطابع العلمي التجريبي ،وبعد ذلك ظهرت هنان طرق وأسيياليب السييتخدام البرهان ،كان لها الفضييل
في حل الكثير من البديهيات المعروفة اآلن.
 1-1-2النظرية التربوية النفسية التي تدعم المنطق الرياضي بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية:
تُعتبر مرحلة العمليات المجردة آخر مراحل النمو العقلي التي حددها بياجية ) ،(Piagetوالتي تبدأ من ّ
سن الحادية عشرة
وحتى الخامسة عشرة ،وهنا ينتقل الطالب في عمليات تفكيره من المستوى الحسي إلى مستوى التفكير المجرد،
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واسيييتخدام العمليات التفكيرية ،مع القدرة على إدران العالقات بين يييييئين أو أكثر ،ووضيييع أكثر من احتمال للقضيييايا واألمور
التي تواجهه ،وعمل مقارنات ،والوصيول إلى اسيتنتاجات ،وطرح الفرو

 ،أو الفرضيات ،وإدران المفاهيم المجردة ،والتفكير

المنطقي ،وضبط المتغيرات في التجار  ،والقدرة على تقويم األفكار ونقدها (سعادة وإبراهيم.)9.18 ،
ويتضييييييمن االسييييييتدالل المنطقي عند بياجية عددًا من العمليات العقليةا هي :المقارنة ،والتصيييييينيف ،والتنظيم ،والتجريد،
والتعميم ،والتحليل ،والتركيب واالستدالل ،واالستنباط ،واالستقراء (عيسى.)9.12 ،
وتشيير الباحثة إلى أن المرحلة الثانوية مرحلة مهمة لإلعداد الجامعي ،وال بد أن يُد ّر الطالب على ممارسية االستدالل،
والبرهان ،والتبرير ،والتفسييير ،من خالل تعريضيييه لمواقف تتضيييمن المنطق الرياضيييي ،حيث إن الطالب في هذه المرحلة قاد كر
على االسيتدالل المنطقي ،حسب تصنيف بياجية للنمو المعرفي من ناحية البنية المعرفية (الخبرة المعرفية) للطالب خالل مراحل
نموها فهي تتغير مع العمر ،على عكس الوظائف العقلية الموروثة التي تظل ثابتة ال تتغير عند اانسان.
 1-1-2مهارات المنطق الرياضي:
تمثل مهارة االسييييييتقراء ) (Inductiveنمطًا من أنماط التفكير العديدة ،ويالبًا ما يسييييييميه العلماء بالج،ء العلوي من قاع
التفكير اانساني ،وذلك أن التعميم العام يتم ايتقاقُه من حاالت خاصة( .سعادة)9.12 ،
واالستقراء نشاط ذهني ينطلق من حقيقة أو عدة حقائقا للوصول إلى نتيجة ،ومحاولة تعميمها على كل الحاالت الممكنة،
ولتثبيت هذه النتيجة تحتاج إلى برهان استنتاجي(Aristidou, 2020).
ويمي ،خليوي ( )9.18بين ثالثة أنواع لالستقراءا وهي :االستقراء التام :وهو االنتقال من الحكم على جميع األفراد فردًا
فردًاا للوصييول إلى الحكم على الكل ،وإن هذا االسييتقراء ال يمكن حدوثُه في مجال العلوم اانسييانية والطبيعية ،حيث يتعذر على
المسييتقرع دراسيية جميع الحاالت الظاهرة .واالسييتقراء الناقص :بحيث يصييل إلى نتيجة بمالحظة بع
الفئية .واالسييييييتقراء الريياضييييييي :حييث يتم بموجبيه االنتقيال من الحكم على بع

الحاالت التي تنتمي إلى

األعيداد إلى الحكم عليهيا جميعهاا انطالقًا من

المسلمة القائلة :إن ما يصدق على أي عدد ال بد أن يصدق على العدد الذي يليه.
ق ،والعدد ) (100يقبل القسييييمة على )(5
مثال على االسييييتقراء الناقص :العدد ) (25يقبل القسييييمة على العدد ) (5دون با ٍ
ق ،وكذلك العدد ) (655يقبل القسمة على ) (5من دون باق ،والعدد ) (2400يقبل القسمة على ) (5بدون باق.
بدون با ٍ
األعيداد ) (25,100,655,2400آحيادهيا عبارة عن ) (0أو ) ،(5ومن ثة ّما فإن أي عدد يقبل القسييييييمة على ) (5إذا كانت
آحاده ) ،(0أو ).(5
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مثال آخر11×11×11×11=14,641 ،11×11×11=1331،11×11=121 :
11
121
1331
14,641
هذه هي الخطوط األولى لمثلث باسيكال ،حيث يتم اعتبار  110 = 1قياسيً ا جيدًا ،مع إهمال الفاصلة ،ووضع مسافة بين
األرقامً ،
مثال 14,641 :يصبح 1 4 6 4 1

1

110

11

111

121

112

1331

113

14641

114

1 5 10 10 5 1

115

وعند جمع األرقام في أي صيف في مثلث باسيكال ،نحصيل دائ ًما على القوة ً 2
مثال :في الصيف األول  1 = 20والصف
الثاني  1+1=2=21والصييف الثالث  ، 1+2+1=4=22والرابع  ،1+3+3+1=8=23وكذلك بالنسييبة لجميع الصييفوف ،فيمكن
تعميم القاعدة العامة عند جمع األرقام في أي صف في مثلث باسكال نحصل على 𝑛.2
ويختلف االسيييييتنتاج عن االسيييييتقراء في أنه يحتل الج،ء السيييييفلي من قمة التفكير اانسييييياني ،حيث -يالبًا -تكون النتيجة
معروفة ،وأنه يتم فيما بع ُد البحث عن الحاالت الخاصية التي تؤدي إلى نتيجة معينة ،وهذا بعكس االستقراء الذي يضعه المربون
في الج،ء العلوي من قاع التفكير اانساني ،وذلك أن النتيجة يتم ايتقاقها من حاالت خاصة( .سعادة)9.12 ،
يعرف العتيبي ( )9..1االسيييييتنتاج ) (Deductionبأنه :هو االنطالق من حاالت عامة إلى حالة خاصييييية ،أو نحو حالة
عامة أخرى.
ويعتمد االستنتاج -كما جاء في الجنايني ( - )9.12على مجموعة من القواعدا منها :قاعدة التعوي

)،(Substitution

وهي قياعيدة اسييييييتيدالليية إرييييييياديية ،يتم من خاللهيا تغيير المتغيرات الحرة في قضيييييياييا تحصيييييييل الحاصييييييل .وقاعدة اابدال
تدخل تغييرات وصييييي ًغا جديدة ً
بدال من التعبيرات المركبة ،ومن ثة ّم يكون هنان تكافؤ بين التعبير الجديد
) (Replacementالتي ِ
واألصلي.
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أما قاعدة االستدالل ) (Inferenceفهي تعتبر القاعدة الركي،ة األساسية لالستنتاج ،وتقوم على أنه إذا كانت قضية الل،وم
(𝑞 → 𝑝) صييادقة ،وكانت (𝑝) صييادقةا فإنه يمكن تأكيد (𝑞) ،وتشييمل هذه القاعدة عدة قواعدا أهمها :قاعدة ااثبات بالوضييع،
واانكار أو الرفع بالرفع ،والقياس الشرطي ،والقياس الفعلي ،وااخراج المركب ،واالستغراق ،والتبسيط ،والعطف ،وااضافة،
والجمع.
مثال :يمكن إثبات أن الفرضية الشرطية 𝑞 → 𝑝 تكافئ الفرضية 𝑞 ∨ 𝑝~ أي :أن
𝑞 ∨ 𝑝~ ≅ 𝑞 → 𝑝 من أجل ذلك ننشئ جدول الحقيقة لكل من الفرضيتين:
𝒑~

Q

P

𝒒 ∨ 𝒑~

𝒒→𝒑

T

T

F

T

T

F

F

F

F

T

T

T

T

T

F

T

T

T

F

F

وبمالحظة القيم المنطقية في العموديْن األخيرين ،نستنتج التكافؤ المنطقي بين الفرضيتين
𝑞 → 𝑝 و 𝑞 ∨ 𝑝~.
وتشيييير النويهي ( )1228إلى أن االسيييتنباط إما أن يكون اييييتقاقًا ) ،(Derivationأو برهانًا ) ،(Proofواالييييتقاق في
مضيمونه اسيتنباط من مقدمات بعينهاا أي :متسلسلة من الجمل ،وتكون كل جملة فيها إما واحدة من المقدمات ،أو جملة أولية ،أو
جملة تعريف ،أو مشتقة مبايرة من جملة تسبقها في المتسلسلة.
أما البرهان فهو اسيييتنباط بدون مقدماتا أي :أنه متسيييلسيييلة من الجمل ،بحيث تكون كل جملة أولية ،أو جملة تعريف ،أو
مشتقة مبايرة من جملة تسبقها في المتسلسلة (الجنايني.)9.12 ،
وعرف ،بل وباس ( )Ball & Bass, 2000البرهان الرياضيييي :عملية تهدف بشيييكل أسييياسيييي اثبات أو تبرير صيييحة
العبارة ،أو عالقة رياضية( .العن،ي)9.12 ،
ويمي ،أريستيدو )(Aristidou, 2020بين البرهان يير الصوريا وهو خطّ من االستدالل يستخدمه الرياضيون اقناع
ييييخص ما بحقيقة رياضيييية ،وعادةً ما يُكتب بصييييغة رم،ية جبرية مختلطة بلغة طبيعية لتحقيق أهدافا من ضييييمنها :التحقيق،
واالكتشيييييياف ،والشييييييرح ،واالتصييييييال ،والتحيدي ،والتنظيم .والبرهيان الصييييييوري ) ،(Formal Proofويعرف بااليييييييتقاق
) ،(Derivationوهو سيلسيلة من الخطوات تُسيتم ّد من مجموعة من الجمل (المقدمات)ا للوصول إلى جملة أخرى (االستنتاج)،
ّ
ويوضيييح
باسيييتخدام القواعد المنطقية لالسيييتدالل ،ويشيييير إلى البديهيات ،والتعريفات ،والنظريات ،ويسيييتخدم الرموز المنطقية،
ويتحقق من ااثبات.
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ويقصييد بمهارات البرهان قدرة المتعلم على اسييتخدام خطوات البرهان الرياضييي بشييكل منظم وفاعل التي تتش ي ّكل بشييكل
رئيسيييي في دراسييية مكونات العبارة ،أو العالقة الرياضيييية ،وربط مكونات العبارة ،أو العالقة ،وتحليل العالقة بينهم ،وإصيييدار
حكم على صييييييحية العبيارة ،أو العالقية ،أو عيدمها ،وتقديم تعليل منطقي على صييييييحة العبارة ،أو العالقة ،أو عدمها( .الخطيب،
)9.19
وتشير الدراسات :العن،ي ( ،)9.12والحداد ( ،)9.91إلى أساليب البرهان الرياضي كاالستقراء ،واالستنتاج ،والبرهان
ً
وصيوال للمطلو باسيتخدام المنطق ،والبنية الرياضية ،ومن طرائقه :طريقة برهان النفي (قانون
المبايير الذي يبدأ بالمعطيات،
الوضييييع والرفع) ،طريقة برهان نظرية االسييييتنتاج والتعدي ،البرهان باسييييتنفاذ جميع الحاالت واالسييييتبعاد ،البرهان باسييييتخدام
االستقراء الرياضي.
وكذلك البرهان يير المبايير الذي يتحقق وفق خطوات عكسيية للبرهان المباييرا فهو ال يسير من المعطةى إلى المطلو
مبايييرة ،ولكن باسييتخدام أحد الطرق اآلتية :البرهان بالمثال المضييياد ،البرهان بالتناق
النقي

 ،البرهان بالمعاكس اايجابي (معكوس

).
بااضييييافة إلى البرهان التقويمي الناقد العكسييييي ،أو التمثيلي المتشييييعّب ،ويتحقق من خالل الطريقة العكسييييية من النهاية

للبداية ،أو اسييييتبدال المتغير ،أو الثابت (باسييييم الطالب ،أو جُرم سييييماوي ،أو آخر) ،وطريقة البرهان بالتوافق بين فكرة البرهان
لعدد من المسائل ،أو تطبيق مجاالت أخرى.
مثال≠ 1 :
تناق

𝑋 2 −1
𝑋 2 +1

 ∀𝑥 ∈ 𝑅 /لكي نبرهن أن العبارة صييييييحيحة نفتر

أن العبارة خاطئة ،ونحاول الحصييييييول على

مع المعطيات.
نفتر

أن = 1

𝑥 2 −1
𝑋 2 +1

∃𝑥 ∈ 𝑅 /

يعني أن  𝑥 2 − 1 = 𝑥 2 + 1يعني  -1 = +1وهييذا يير صييييييحيح ،ومنييه مييا افترضيييييينييا كييان خيياطئً ياا إ ًذا العبييارة
≠1

𝑋 2 −1
𝑋 2 +1

 ∀𝑥 ∈ 𝑅/صحيحة.

مثال آخر اثبات أنه إذا كان 𝑛 عددًا فرديًّا فإن  𝑛2عدد فردي
من الواضيح أن هذه النظرية تعبّر عن ))𝑥( 𝒬 → )𝑥( ،∀𝑛(Ρحيث )𝑛( 𝑛"Ρعدد صحيح فردي ،و)𝑥( 𝒬 "  𝑛2عدد
فردي" .بيداييةً ،نفر

أن فر

 hypothesisالعبيارة الشييييييرطيية هو صييييييحيحا أي :أن 𝑛 عيدد فردي ،وهيذا يعني -حسييييييب

التعريف -أنه يوجد عدد صحيح  ،kبحيث  .𝑛 = 2𝑘 + 1نريد اآلن تبيان أن  𝑛2فردي -أيضًا -بتربيع الطرفين نحصل على:
𝑛2 = (2𝑘 + 1)2 = 4𝑘 2 + 4𝑘 + 1 = 2 (2𝑘 2 + 2𝑘) + 1
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ومن تعريف العدد الفردي -أيضًا -نستنتج أن  𝑛2هو عدد فردي.
كما مي ،باالييف ) (Balacheff, 1988بين أربعة أنواع من المراحل التي يستخدمها الطالب في البرهان الرياضي:
 .1مرحلة التجريب األولية ) :(Naive Empiricismوهي المسيييتوى األول في تصييينيف البراهين ،بحيث يصيييل الطالب إلى
نتيجة تتعلق بعدد من الحاالت الخاصة بعد التحقق بالتجريب.
 .9مرحلية التجرييب االنتقيائي ) :(Crucial Experimentاتخاذ أحد القرارين دح

أو رف

ادعاءات ،أو فرضيييييييات يتم

فيها إجراء التجربةا للتحقق من صحتها.
 .2مرحلية التجريب القائم على اسييييييتخدام مثال عام ) :(Generic Example Experimentيسييييييتخدم الطالب أمثلة عامةا
لتوضيح صدق فرضية معينة ،ومناسبتها منطقيًّا.
 .2مرحلية التجريب المبرر منطقيًّا ) :(Thought Experimentينتقل فيها الطالب من التبرير العملي إلى الفكري المفاهيمي
على مسيييتوى التجريد الفكري ،بحيث يمكن إجراء اسيييتنتاجات منطقية تسيييتند إلى الوعي بالخصيييائص ،والعالقات الممي،ة
بالموقف(p.183) .

 .2.2الدراسات السابقة
 1.2.2الدراسات التي تناولت مهارات المنطق الرياضي
بعد االطّالع على الدراسييييات السييييابقة المتعلقة بالمنطق الرياضييييي ،ومهاراته ،واالسييييتدالل المنطقيا تم اختيار عدد من
الدراسيييات .وفيما يلي تفصييييل لهذه الدراسيييات من حيث الهدف ،والمنهجية ،وعينة الدراسييية ،وأهم النتائج التي توصيييلت إليها،
مرتبةً ترتيبًا زمنيًّا من األقدم إلى األحدث على النحو التالي:
هدفت دراسيييية سييييوبيس ) )Suppes,1962بعنوان "المنطق الرياضييييي للمدارس" إلى تعريف طفل المدرسيييية االبتدائية
الموهو أكاديميًّا بالرياضييات الحديثة ،وتمثلت عينة البحث في طال الصيف الخامس المختارين من مدرسة عامة بالقر من
جامعة سيييتانفورد خالل العام الدراسيييي  ،1291-129.تم اختيارهم من عدة فصيييول للصيييف الخامس في المدرسييية على أسييياس
درجات تحصييييلهم الحسيييابي .ومنهج البحث هو المنهج التجريبي ،والمنهج الوصيييفي ،وتمثلت أداة الدراسييية في تحليل المحتوى،
واختبار ،وبطاقة مالحظة ،وجاءت نتائج الدراسييية أن الطفل قد يتعرف في دراسييية المنطق على طريقة اسيييتخدام اللغة واألفكار
بدقة .وتت،ايد األدلة على أن المنطق ليس مج ّردًا ج ًّدا بالنسيييبة لطفل المدرسييية االبتدائية في سييين  ،1.أو  ،11أو  19عا ًماا ولكن
على العكس من ذلك ،قد يمثل هذا العمر أكثر األوقات مالءمة ادخال المفاهيم المجردة.
هدفت دراسييييية سيييييوبس وبنفورد ) (Suppes & Binford, 1965بعنوان "التدريس التجريبي للمنطق الرياضيييييي في
المدرسيية االبتدائية" إلى اسييتكشيياف إمكانية تدريس التقنيات االسييتنتاجية ألطفال المدارس االبتدائية الموهوبين ،ومعرفة صييعوبة
ومالءمة تدريس عناصر المنطق الرياضي لطال الصف الخامس والسادس،
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وتمثلت عينة البحث في طال الصييف الخامس والسييادس ،بينما منهج البحث في المنهج التجريبي ،والمنهج الوصييفي التحليلي،
وكانت أداة الدراسيية المسييتخدةمة اختبا ًراا لمعرفة الصييعوبات التي تواجه الطال في التعامل مع آليات االختبارات الموضييوعية.
وتشيييير نتائج الدراسييية إلى أنه يمكنُ للصيييفوف األعلى -من طال المدارس االبتدائية -تحقي ُ
ق إتقان مفاهيمي وتِقني مهم للمنطق
ً
مماثال للفترة ال،منية التي يحتاجها طال الكلية للدراسيييية ،وتشيييييير األدلة
الرياضييييي االبتدائي إذا تلقّوا إيييييرافًا مباييييي ًرا وأكبر
القصييصييية من المعلمين إلى أن هنان بع

االنتقال في التفكير النقدي والموقف في المجاالت األخرى ،وخاصيية مجال الحسييا

والقراءة.
هدفت دراسة تيبو ) (Teppo et al., 2003بعنوان "تقييم المنطق الرياضي (نبذة عن األنماط والسياقات المألوفة)" إلى
التعرف على أكثر األنماط والسيييييياقات المألوفة لدى الطال  .وتكونت عينة البحث من  20طالًبا أنهوا دورة "لغة الرياضييييييات"
على مسييتوى الطال الجدد .واعتمدت المنهج الوصييفي التفسيييري لتحليل وتفسييير بيانات الدراسيية البحثية .وكانت أداة الدراسيية
تحليل االمتحانات الكتابية لطال البكالوريوس في دورة الرياضيييات على مسييتوى الطال الجدد .وتشييير نتائج الدراسيية إلى أنه
في األسيئلة المتعلقة برف

الجملة الشيرطيةا كان أداء الطال أفضيل بكثير عند إعطاء سيياقات اللغة الطبيعية ،مقارنةً باألسئلة

المق َّدمة في ييكل مجرد .ومع ذلك ،أظهر الطال ُ تحسنًا بمرور الوقت فقط في األسئلة المجردة ،وتثير هذه النتائج الشكون حول
صحة وفعالية استخدام أمثلة اللغة الطبيعية لتع،ي ،واختبار فهم المنطق الرم،ي.
تهدف دراسية بدر ( )9..2بعنوان "االستدالل المنطقي في الرياضيات وعالقته بالتحصيل" إلى التعرف على االستدالل
المنطقي في الرياضيييييات ،وعالقته بالتحصيييييل ،ويييييملت عينة الدراسيييية  122تلمي ًذا من الصييييفوف (األول ،والثاني ،والثالث)
المتوسييييط واألول الثانوي ،وتم اختيارهم بالطريقة العمدية من الصييييفوف األربعة من مدرسييييتينا إحداهما متوسييييطة ،واألخرى
ثانوية بمنطقة الريا

 .أما منهج البحث فهو المنهج الوصييييييفي والتجريبي ،وتكونت أداة الدراسيييييية من اختباريْن يقيسييييييان نفس

عمليات االسيييتدالل المنطقي .وأييييارت النتائج إلى أنه ال يوجد أثر لوحدة المنطق الرياضيييي على االسيييتدالل المنطقي لدى عينة
البحث ،ويوجد ارتباط دال إحصييائيًّا بين التحصيييل في الرياضيييات واالسييتدالل المنطقي لدى طال الصييف األول الثانوي فقط.
وترتبط بع

مكونات االسيتدالل المنطقي بالتحصييل في الرياضييات ،وتوجد فروق دالة إحصائيًّا بين الصفوف حسب االختبار

بين الصيفوف :الثالث المتوسط ،واألول والثاني المتوسط ،كما يوجد فرق في االستدالل بين الطال مرتفعي التحصيل والطال
منخفضي التحصيل لصالح مرتفعي التحصيل لعينة البحث.
هدفت دراسيييية فاريي (Varghese, 2011) ،بعنوان "اعتبارات تتعلق بتصيييينيف باالتشيييييف عام  1288لـييييييييي البراهين
الرياضييييية" إلى معرفة كيفية مشيييياركة المشيييياركين في عملية ااثبات ،وتتكون عينة البحث من  12مشييييار ًكا من معلمي طال
المرحلة الثانوية في تخصيييص رياضييييات في الفصيييل النهائي للدراسييية ،من برنامج إعداد المعلمين في كندا .وكان منهج البحث
المنهج التجريبي .أميا أداة اليدراسيييييية فكيانيت اسييييييتخدام اختبار مبني على تصيييييينيف  Balacheffلألدلة ) ،(BToMPوبطاقة
المالحظة .وتشييير نتائج الدراسيية أنه لُوح أن جميع األدلة -تقريبًا -التي وضييعها هؤالء المعلمون الطال على الصييفحة تعكس
آثار التجربة الفكريةا وهي أعلى مست ًوى في التسلسل الهرمي اثباتBalacheffا لكن اآلثار ال تعني بالضرورة أن الطال قد
حلّلوا المشكلة بشكل كامل وناجح في هذا المستوى .وكان هنان -أيضًا -دليل على انخفا
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وتشييير البيانات إلى أن معظم هؤالء الطال لم يعملوا بنجاح على أعلى مسييت ًوى في تصيينيف باالييييف للبراهين ،ومن ثة ّم ،كان
من الصييعب تصيينيف عملهم ،ووضييع براهينهم في الفئات العليا التي يوفرها تصيينيف  Balacheffالمحدد جيدًا ،وأن العديد من
الطال واجهوا صعوبة كبيرة في إكمال مهام ااثبات المص َّممة لطالب المرحلة الثانوية بنجاح.
وتهدف دراسييييية آدم ( )9.12بعنوان "فعالية وحدة مقترحة في مبادع المنطق الرياضيييييي في تنمية التحصييييييل ،والتفكير
المنطقي الرياضيييييي ،واالحتفاظ بالتعلم لدى طال المرحلة ااعدادية مختلفي المسيييييتويات التحصييييييلية" إلى تحديد فعالية وحدة
مقترحة في مبادع المنطق الرياضييييي في تنمية التحصيييييل ،والتفكير المنطقي الرياضييييي ،واالحتفاظ بالتعلم لدى طال المرحلة
ااعدادية مختلفي المسيييتويات التحصييييلية .وتكونت المجموعة من  29طالبًا بالصيييف الثاني ااعدادي بمدرسييية محمد البرادعي
ااعدادية بإدارة ييييمال الجي،ة .واسيييتُخ ِدم المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة مع أسيييلو القياس القبلي والبعدي .وكانت أداة
الدراسيية اختبا ًرا تحصييييليًّا في الوحدة ،واختبار التفكير الرياضيييي .وتوصيييلت النتائج إلى وجود أثر لتدريس الوحدة في تنمية كل
من التحصييييل والتفكير المنطقي لدى الطال في جميع المسيييتويات التحصييييلية ،كما ثبتت فعالية الوحدة في تنمية التحصييييل لدى
الطال مرتفعي ومتوسييييطي التحصيييييل فقط ،بينما لم تثبت الفعالية في تنمية التفكير المنطقي لدى الطال في جميع المسييييتويات
التحصيلية ،وأيضًا كان للوحدة أثر في االحتفاظ بالتعلم لدى الطال مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي التحصيل.
هدفت دراسييية عيسيييى ( )9.12بعنوان "مهارات االسيييتداللي المنطقي وفقًا لنظرية بياجيه في التطور المعرفي لدى طلبة
المرحلة ااعدادية" إلى التعرف على مستوى مهارات االستداللي المنطقي لدى طلبة المرحلة ااعدادية .وتتألف العينة من 2..
طالب وطالبة من المرحلة ااعدادية من الفرعينا العملي واألدبي ،ومنهج البحث هو المنهج الوصيييفي .وتمثلت األداة في اختبار
االسيييتدالالت المنطقية .أظهرت النتائج التي تم التوصيييل إليها أن طلبة المرحلة ااعدادية يتمتعون بمهاراتي االسيييتدالل التركيبي
والفرضيييي أكثر من المهارات األخرى ،كما أن الذكور يتفوقون على ااناث في مهارتي االسيييتدالل التناسييييبي والتركيبي ،كذلك
أظهرت النتائج أن طلبة الفرع العلمي يتفوقون على طلبة الفرع األدبي في جميع مهارات االستدالالت المنطقية.
وهدفت دراسيية يران ) (Gran et al., 2020بعنوان "اسييتخدام منهج المنطق الضييبابي لتقييم أداء الطالب :دراسيية حالة
في المدرسييية الثانوية" ،إلى إيجاد بديل منهجي في تقييم أداء الطالب في المدرسييية ،وتحديدًا في تحديد الطالب المؤهلا ليتم منحه
جائ،ة أفضييييل طالب من خالل تكييف نهج المنطق الرياضييييي الضييييبابي .وتمثلت عينة الدراسيييية في البيانات التي تم جمعها من
إحدى المدارس الثانوية في موكة في مالي،يا عن الطال  ،ومنهج الدراسييييية هو الوصيييييفي التحليلي .تم اسييييييتخدام منهج المنطق
الضييبابيا لتقويم أداء طال المرحلة الثانوية .المنطق الضييبابي :وهو أسييلو رياضييي لنظرية المجموعات ،يمكن تطبيقُه على
العديد من أيييكال صيينع القرار ،بما في ذلك البحث في الهندسيية ،والذكاء االصييطناعي .والنهج المقترح له مي،ة من حيث التميي،
الواضيح بين الدرجات التي حصل عليها كل طالب ،وانتمائه في وظيفة العضوية .وقد تبين أن هذه الدراسة قادرة على المساهمة
في حل المشكلة ،التي تنطوي على عدم اليقين والغمو

في عملية اختيار أفضل طالب يتم تكريمه.

هدفت دراسيية خليل ( )9.9.بعنوان "مهارات التفكير اابداعي للطال في حل مشييكلة المنطق الرياضييي بأسيياليب يير
محييددة" إلى تحليييل مهييارات التفكير اابييداعي للطال في حييل مشييييييياكييل المنطق الرييياضييييييي .وتمثلييت عينيية البحييث في طال
الرياضيات في برنامج دراسة التربية في كلية التربية ،وتدريب المعلمين في معهد الدولة ااسالمي جمبر.
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والمنهج المسيييتخدم في هذا البحث هو المنهج المفتوح الذي يسيييتخدم المنهج الوصيييفي النوعي .وتمثلت األداة في اختبار من نوع
األسييييييئلة المفتوحة ،والمقابلة ،والمالحظة .وأظهرت نتيجة تحليل البيانات أن مسييييييتويات مهارات التفكير اابداعي لدى الطال
صييينفت على النحو التالي ٪8.22 :من الطال مصييينفون على أنهم "مبتكرون ً
قليال" ٪2..09 .من الطال مصييينفون على أنهم
ُ
"مبتكرون إلى ح ّد ما" ٪21.92 .من الطال مصنفون على أنهم "مبدعون" ،و ٪12.22من الطال صُنفوا على أنهم "مبدعون
جي ًّدا" .من هيذه النتيائج يبيدو أن معظم الطال ليديهم مهيارات التفكير اابيداعي ،وهيذا يعني أنيه يمكن اسييييييتخدام المنهج المفتوح
كمرجع في أنشطة التدريس والتعلما ل،يادة القدرة على التفكير اابداعي.
تهدف دراسييية عصييير والبشيييالوي ( )9.91بعنوان "برنامج قائم على المنطق الرياضيييي من أجل تنمية مهارات ااثبات
الجبري لدى تالميذ الصيييييف الثاني ااعدادي" إلى تدريس برنامج قائم على المنطق الرياضييييييا من أجل تنمية مهارات ااثبات
الجبري ليدى تالمييذ الصييييييف الثيياني ااعييدادي .وتكونييت عينيية البحييث من ( )2.تلميي ًذا تم تقسيييييييمهم إلى مجموعتين :مجموعيية
تجريبية ،ومجموعة ضيابطة .واسيتخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،والمنهج الوصفي التحليلي .وتمثلت أداة الدراسة في :تحليل
المحتوى البرنيامج المقترح القييائم على المنطق الرييياضييييييي ،إعييداد قييائمية ااثبيات الجبري ،إعييداد دلييل المعلم ،اختبييار مهييارات
ااثبات الجبري .وأظهرت النتائج فعالية البرنامج القائم على المنطق الرياضيي في تنمية تلك المهارات ،واختالف النسبة المئوية
لتمثيل كل مهارة في مهارات ااثبات الجبري ،كما توجد فروق ذات داللة إحصييييييائية بين متوسييييييطي درجات تالميذ مجموعتي
البحث (التجريبية والضابطة) الختبار ااثبات الجبري.
 1-2-2التعليق على الدراسات السابقة وأوجه الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية:
بالنظر إلى الدراسات التي تناولت المنطق الرياضي يمكن استخالاُ ما يلي:
 .1هدفت الدراسيييات السيييابقة جميعها إلى اسيييتخدام المنطق الرياضيييي كمتغير مسيييتقل كدراسييية( :عصييير والبشيييالوي،
9.91ا Gran et al., 2020ا عيسى9.12 ،ا آدم9.12 ،ا Varghese, 2011ا بدر9..2 ،ا Teppo et al.,
2003ا Suppes & Binford, 1965ا  ،)Suppes,1962وهيذا ما اختلفت معه الدراسيييييية الحالية ،واتفقت مع
دراسة (خليل )9.9. ،في استخدام المنطق الرياضي كمتغير تابع.
 .9اسييتخدمت الدراسييات السييابقة أنواعًا مختلفة من منهج الدراسيية ،حيث اسييتخدمت العديد من الدراسييات المنهج الشييبه
التجريبي ،وهو ما تختلف معه الدراسة الحالية كدراسة :عصر والبشالوي9.91 ،ا خليل9.9. ،ا عيسى9.12 ،ا
آدم9.12 ،ا Varghese, 2011ا بدر9..2 ،ا Suppes & Binford, 1965ا  ،)Suppes,1962واسيييييتخدم
االختبار التحصييل ،والتفكير الرياضيي واابداعي ،والمالحظة ،والمقابلة ،بينما تتفق الدراسية الحالية مع الدراسات
التي اسييتخدمت المنهج الوصييفي كدراسيية ( )Gran et al., 2020; Teppo et al., 2003كما اسييتخدمت اختبار
التحصيل.
 .2تفاوتت أحجام عينة الدراسيية ،حيث بلغت أصييغر عينة ( ،)12وأكبر عينة ( ،)2..وبلغ حجم عينة الدراسيية الحالية
( )912طالبة ،وهي في حدود عينات الدراسييات السييابقة ،واختلفت الدراسييات في جنس أفراد العينات ما بين طال
وطالبات ،والفئات التعليمية المختلفة ،واختلفت الدراسيييية الحالية مع كل من دراسيييية (Suppes,1962ا Suppes
 )& Binford, 1965على المرحلة االبتدائية ،ودراسيييييية (آدم9.12 ،ا بدر9..2 ،ا عيسييييييى9.12 ،ا عصيييييير
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والبشيييالوي )9.91 ،على المرحلة المتوسيييطة ،ودراسييية (Teppo et al., 2003ا خليل9.9. ،ا Varghese,
 ،)2011وتتفق مع دراسة ( ،Gran et al., 2020بدر )9..2 ،التي تم تطبيقها على المرحلة الثانوية.
 .2أُجريت الدراسيييييات السيييييابقة في بيئات مختلفة ،وأزمنة مختلفة ،حيث اختلفت الدراسييييية الحالية مع الدراسيييييات التي
أُجريت في مجتمعات أجنبية كدراسة (Teppo et al., 2003ا Suppes & Binford, 1965ا Suppes,1962ا
Gran et al., 2020ا  ،)Varghese, 2011واليدراسييييييات التي أجرييت في مجتمعيات عربية كدراسيييييية (بدر،
9..2ا عيسييى9.12 ،ا عصيير والبشييالوي9.91 ،ا خليل ،)9.9. ،وتتفق مع دراسيية (آدم )9.12 ،التي أُجريت
في المجتمع السيييييعوديا أما زمن الدراسيييييات التي أجريت فيها فأقدم دراسييييية أجريت دراسييييية (،)Suppes,1962
وأحدث دراسيية أجريت هي دراسيية (عصيير والبشييالوي ،)9.91 ،وهذا يدل على أن المنطق الرياضييي ما زال في
بحث مسيييتمر ،وبشيييكل حديث في المجتمعات العربية ،وخاصييية في البيئة السيييعودية ،حيث تعتبر أول دراسييية تقويم
لمهارات المنطق الرياضي في المملكة العربية السعودية ،وعلى طالبات المرحلة الثانوية.
 .0تتفق الدراسيات السابقة في وجود ارتفاع وتحسّن في مهارات االستدالل ،ومستويات التفكير والتحصيل مع الدراسة
الحالية ،مثل دراسيييية (عصيييير والبشييييالوي9.91 ،ا خليل9.9. ،ا Gran et al., 2020ا عيسييييى9.12 ،ا آدم،
9.12ا بدر9..2 ،ا Teppo et al., 2003ا Suppes & Binford, 1965ا  ،)Suppes,1962وتتختلف مع
الييدراسييييييتين (آدم9.12 ،ا  )Varghese, 2011في عييدم فيياعلييية المنطق على التفكير المنطقي ،وتتفق معهييا في
انخفا

مستويات التفكير لدى الطال ضعيفي التحصيل

 2-2-2وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات فيما يلي:
 .1تعرف مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية.
 .9صياية مشكلة الدراسة ،وتحديد أسئلتها ،وااجراءات ،والخطوات األساسية لمعالجتها.
 .2إعداد أداة الدراسة ،وأنشطة عالجية لمهارات المنطق الرياضي.
 .2االستفادة من نتائج الدراسات السابقة ،وربطها بنتائج الدراسة الحالية ،سواء اختالفًا أو اتفاقًا معها.
 3-2-2مميزات الدراسة الحالية:
 .1تقويم مهارات المنطق الرياضيييي لدى طالبات المرحلة الثانويةا وهي لم تدرس في دراسييية من الدراسيييات السيييابقة
على عينة من البيئة السعودية من طالبات الصف األول الثانوي.
 .9إعداد اختبار مهارات المنطق الرياضي في صورة أسئلة موضوعية ،وسؤال مقالي.
 .2إعداد أنشطة عالجية في مهارات المنطق الرياضي.
 .2الوصييييول إلى نتائج دقيقة في تقويم مهارات المنطق الرياضييييييا مما يفتح المجال للدراسييييات ااضيييييافية في مجال
الرياضيات ،ومناهجها ،وطرق تدريسها.
 .0التنبؤ بنموذج االنحدار التحصيل في ضوء المتغيرات المستقلة مهارات المنطق الرياضي
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 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها
يهدف هذا الفصيييل لتوضييييح منهج الدراسييية ،وإجراءات تنفيذها ،من حيث تحديد عينة الدراسييية ،ومتغيراتها ،وإعداد أداة
الدراسييية المتمثلة في اختبار مهارات المنطق الرياضيييي ،وإجراءات التحقق من صيييدق االختبار ،وثباته ،وخصيييائصيييه السييييكو
مترية ،وفيما يلي تفصيل ذلك:

 1-3منهج الدراسة:
تتبع هذه الدراسيية المنهج الوصييفي الذي يتناول الدراسيية كما هي في الواقع دون التدخل في متغيراته ،ولمناسييبته ألهداف
هذه الدراسة ،ووصف األداة البحثية ،ومناقشة النتائج ،وتفسيرها.

 2-3مجتمع وعينة الدراسة:
ايييييتمل مجتمع الدراسيييية الحالية على جميع طالبات الصييييف األول الثانوي في مدارس التعليم العام التابعة ادارة التعليم
بمدينة الطائف ،في الفصل الدراسي 1222-1229ه.
وقد تم اختيار مكتب ييييييرق عشيييييوائيًّا باسيييييتخدام القرعة لتمثل عنقودًا ،كما تم اختيار مدرسييييية الثانوية األولى ،والثانوية
التاسيعة والعشيرون ،والثانوية الخامسية عشيوائيًّا باستخدام القرعة من بين المدارس التابعة لمكتب إيراف يرق الطائف ،وقد تم
ّ
أسمائهن في االختبارا
إعداد نسيخة إلكترونية من االختبار ،وأداء ( )92.طالبة لالختبار ،وقد تم استبعاد  11طالبة لم يتم تسجيل
وذلك لعدم قدرة الحصول على درجات التحصيل ،وبذلك يصبح حجم العينة ( )912طالبة.

 3-3متغيرات الدراسة:
تتمثل متغيرات الدراسييية في المتغير الرئيس المنطق الرياضييييا وقد اسيييتخدم متغير التحصييييل في الرياضييييات كمتغير
تصنيفي لتصنيف عينة الدراسة الى فئتين (مرتفعات التحصيل ،ومنخفضات التحصيل)

 4-3أداة الدراسة:
لما كان التعريف ااجرائي لمهارات المنطق الرياضيي في الدراسية الحالية :هو الدرجة التي تحصيل عليها طالبة الصيف
األول الثانوي في مهارة االسيتقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي ،والدرجة الكلية لالختبارا تم إعداد اختبار مهارات المنطق
الرياضي ،كما تم بناء أنشطة إثرائية في مهارات المنطق الرياضي باتباع الخطوات التالية:
أوال :اختبار مهارات المنطق الرياضي
 -1تحديد الهدف من االختبار:
هدةف االختبار إلى قياس درجة تم ّكن الطالبات من توظيف مهارات المنطق الرياضييييي في معالجة القضيييييايا ،والمواقف،
والمشييييكالت الرياضييييية ،والمتمثلة في :مهارة االسييييتنتاج ،ومهارة االسييييتقراء ،ومهارة البرهان الرياضييييي في معالجة القضييييايا
والمواقف ،والمشكالت الرياضية ،وتقييم الحجج ،واألدلة الرياضية.
314

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -2تحديد أبعاد االختبار:
في ضييييييوء مراجعة البحوث والدراسييييييات التي اهتمت بمهارات المنطق الرياضييييييي ،والمتمثلة في (بدر ،د.ت; العتيبي،
 ;9..1السعدي ومولى ;9..0 ،جميل ;9.19 ،عيسىKumar,2017 ;9.12 ،ا الحربي وأبولوم ;9.18 ،العن،ي; 9.12 ،
; Aristidou,2020الحداد)9.91 ،ا تم تحديد مهارات المنطق الرياضي ،وهي :االستنتاج ،واالستقراء ،والبرهان الرياضي.
 -3تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات:
بعيد االطالع على اختبارات في الدراسييييييات السييييييابقة ،مثل اختبار جامعة كاليفورنيا للتفكير الناقد (،)CCTSI, 2000
و(واطسون  -جليسر) للتفكير الناقد ،و(الشدوح ،)9..9 ،و(بدر ،)9..2 ،و(عفانة ،)9.1. ،وتم االطّالع على مراجع تتضمن
موضييوعات المنطق ،وأهم البديهيات التي عالجها المنطق ،مثل (الفندي( ،)1229 ،علي( ،)9.12 ،رسييل ،)9.9.،وفي ضييوء
التعريف ااجرائي اليذي تبنتيه الدراسيييييية الحالية التي اهتمت بقياس مهارات المنطق الرياضيييييييا تم اسييييييتخالا مجموعة من
الشروط التي يجب مراعاتها عند صياية مفردات االختبار ،وهي:
أ-
-

أن تتناسب لغة االختبار الخصائص اللغوية والرياضية لطالبات المرحلة الثانوية.
عيدم نمطيية مفردات االختبيار ،وأال تكون من المواقف التي سييييييبق للطيالبة ْ
أن تدربت عليها أثناء دراسييييييتها لوحدة
"المنطق الرياضي".

ج-

تضمين االختبار لبع

المواقف ،والمشكالت الرياضية ،ومعالجة القضايا ،وتقييم الحجج ،واألدلة الرياضية.

 -4صياغة مفردات االختبار وتعليماته:
في ضييوء الهدف من االختبار ،وفي ضييوء مواصييفات المهام والقضييايا ،والمواقف والمشييكالت الرياضييية التي تسييتثير
مهارات المنطق الرياضيييييا تمت صييييياية مفردات االختبار ،وصييييياية تعليمات االختبارا لتعريف الطالبات بطبيعة االختبار،
والهدف منه ،وقد رُوعي عند صياية التعليمات الوضوح ،والسهولة ،والدقة( .انظر الملحق رقم))9( :
 -5وضع قواعد تصحيح اختبار مهارات المنطق الرياضي
في ضيوء القضيايا والمشكالت الرياضية التي تضمنها االختبارا تم إعداد أسئلة االختبار ،وتتكون من ( )90مفردة ،حيث
وضييع لالسييتقراء ( )0مفردات ،واالسييتنتاج ( )8مفردات ،والبرهان ( )19مفردة ،وتم وضييع درجة واحدة فقط لكل مفردة ،وتم
وضع مفاتيح ااجابة الختبار مهارات المنطق الرياضي( .انظر الملحق رقم))9( :
 -6الصورة األولية لالختبار:
تم إعداد االختبار في صييييييورته األولية ،مشي ً
يييييتمال على ( )90مفردةا لقياس مهارات المنطق الرياضييييييي ،كما تم عر
االختبار في صييييورته األولية على مجموعة من المح ّكمين المتخصييييصييييين في مناهج وطرق تدريس الرياضييييياتا وذلك ابداء
الرأي حول ما يلي:
أ-
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مدى انتماء السؤال لكل مهارة من مهارات المنطق الرياضي.

ج-

مدى مناسبة السؤال للمرحلة العمرية المستهدةفة.

د-

وضوح السؤال ،ووضوح وسالمة البدائل.

وبِناء على آراء المح ّكمين ،تم إجراء التعديالت المطلوبة ،وأصبح االختبار جاه ً،ا للتجريب االستطالعي( .انظر الملحق
رقم))1( :
 -7التجربة االستطالعية لالختبار:
بعد االنتهاء من إعداد االختبار ،وتعديله في ضوء آراء السادة المحكمينا تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت
من ( )22طالبة بالصف األول الثانوي من خارج عينة الدراسة ،ومن نفس مجتمع الدراسة في الثانوية الثانية بالحوية ،وذلك
بهدف حسا الصدق والثبات ،وفيما يلي تفصيل ذلك:

أ -صدق المحتوى:
تم عر

االختبار على مجموعة من المح ّكمين الذين أقرّوا صدقه وصالحيته لما ُوضع من أجله ،وفيما يلي البنود التي

تم تحكيم االختبار عليها ،ونسبة اتفاق المحكمين على كل بند.
جدول 1 .3

نسبة اتفاق المحكمين على بنود التحكيم
األسئلة

الصياغة اللغوية

وضوح السؤال وسالمة البدائل

االنتماء للمهارة

مناسبته المرحلة العمرية

1

87.5

80

100

100

9

81.25

90

70

93.75

2

93.75

100

94

100

2

100

100

100

93.75

0

75

70

100

100

9

87.5

100

94

93.75

2

93.75

90

81

87.5

8

100

90

88

93.75

2

87.5

80

88

87.5

1.

93.75

190

88

87.5

11

81.25

90

94

93.75

19

75

80

81

93.75

12

100

90

94

93.75
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12

100

100

94

93.75

10

87.5

90

81

93.75

19

93.75

100

88

81.25

12

93.75

100

100

93.75

18

87.5

100

81

93.75

12

93.75

100

88

87.5

9.

100

100

94

87.5

91

93.75

90

88

81.25

99

93.75

100

88

93.75

92

93.75

100

88

93.75

92

81.25

90

88

93.75

90

93.75

100

94

93.75

يتضيييح من الجدول السيييابق أن نسيييب االتفاق تتراوح ما بين  ،1..- 2.وعليه تم األخذ بما رأته مجموعةُ المحكمين من
آراء ،وتم إجراء التعديالت المطلوبة التي منها إعادة صييييياية بع

األسييييئلة ،والتعديل على بع

البدائل ،ولم يتم الحذف ألي

من مفردات االختبار ،حسب توجيهات المحكمين بذلك.

ب -صدق االتساق الداخلي:
تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،وذلك بحسا

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مهارة من مهارات

المنطق الرياضي ،والدرجة الكلية لالختبار ،وجاءت النتائج كما في الجدول 9 .2
جدول 2 .3

معامالت االرتباط بيرسون بين درجة المهارة والدرجة الكلية لالختبار
مهارات المنطق الرياضي

معامل االرتباط

االستقراء

0.805

االستنتاج

0.876

البرهان الرياضي

0.915

يتضح من الجدول  9 .2أن قيم معامالت االرتباط بين مهارات المنطق الرياضي والدرجة الكلية لالختبار تراوحت بين
()0.805:0.915ا وهي قيم دالة إحصائيًّا عند مستوى ( )0.01الختبار إحصائي ذي طرفينا مما يع ّد مؤي ًرا إيجابيًّا على االتساق
الداخلي لالختبار( .أبو حطب وصادق)9.1. ،
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ت -الصدق التالزمي:
تم حسا

الصدق المرتبط بالمحك ،وذلك باختيار التحصيل في الرياضيات كمحك لصدق ااختبار ،وجاءت النتائج كما

في الجدول (.)2
جدول 3 .3

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،وقيمة(ت) لمهارات المنطق الرياضي والتحصيل ،ومعامل االرتباط ومستوى الداللة
المتغير
مهارات المنطق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

9.8621

6.05171

قيمة "ت"

درجة احرية

معامل االرتباط

الداللة

بيرسون
-12.371

28

0.419

0.024

الرياضي
التحصيل

27.8879

8.13518

يتضح من الجدول  2 .2أن قيمة "ت" بلغت ( ،)-12.371وبلغت مستوى داللة ( )0.024الختبار إحصائي ذي طرفين،
وبلغ معامل االرتباط بيرسون ( ،)0.419وبلغ مستوى الداللة ( ،)0.024وهو دال عند ()0.05ا أي :أن هنان ارتباطًا بين اختبار
مهارات المنطق الرياضي والتحصيل ،ويدل على الصدق التالزمي (مراد وسليمان)9..0،

ث -صدق المقارنة الطرفية:
تم حسا

صدق المقارنة الطرفيةا وذلك بتقسيم عينة الدراسة االستطالعية الى فئتين (عليا ،ودنيا) تبعا ً للدرجة الكلية

للطالبة على االختبار ،وجاءت النتائج كما في الجدول (.)2
جدول 4 .3
مقارنة متوسط فئة الدرجات العليا بمتوسط الفئة الدنيا
المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الحرية

قيمة (ت)

الداللة

فئة الدرجات العليا

15.8182

5.74140

10.782

6.182

.000

فئة الدرجات الدنيا

4.9091

1.13618

يتضح من الجدول  2 .2أن قيمة (ت) بلغت ( ،)6.182وهي قيمة دالة عند مستوى ()0.01ا ومما يعني وجود فرق
جوهري بين متوسطي درجات الفئة العليا والفئة الدني لصالح طالبات الفئة العليا ،وتعد هذه النتيجة مؤيراً على صدق المقارنة
الطرفية( .بوسالم)9.12،
ج -ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار ،تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا )(Cronbach Alphaا لحسا ثبات أبعاد االختبار ،واالختبار
ككل ،وجاءت النتائج كما في الجدول ( )0التالي:
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جدول 5 .3

معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االختبار ودرجته الكلية
مهارات المنطق الرياضي

معامل ألفا كرونباخ

االستقراء

0.713

االستنتاج

0.700

البرهان الرياضي

0.743

الثبات ككل

0.849

يتضيييح من جدول 0 .2السيييابق أن جميع معامالت الثبات ألبعاد االختبار)0.700 0.743) :ا وهي قيم مقبولة ،مما يؤكد
ثبات أبعاد االختبار ،وثبات االختبار ككل ،وصالحيته في جمع البيانات( .مراد وسليمان)9..0 ،
وفي ضيوء ما أسيفر عنه كل من صيدق االختبار ،وثبات االختبارا وعليه فإن االختبار يتصيف بدرجة مقبولة من الصدق
والثبات ،وتؤكد صالحيته في جمع البيانات من عينة الدراسة.

ح -الخصائص السيكو مترية لالختبار:
تم حسا معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،كما تم حسا قدرة كل فقرة على التميي ،،وجاءت النتائج كما
بالجدولين التاليين:
جدول 6 .3

حسا معامل الصعوبة لفقرات االختبار
الرقم

معامل الصعوبة

الرقم

معامل الصعوبة

الرقم

معامل الصعوبة

1

0.38

1.

0.24

12

0.41

9

0.29

11

0.32

9.

0.56

2

0.41

19

0.24

91

0.44

2

0.38

12

0.29

99

0.44

0

0.52

12

0.32

92

0.47

9

0.38

10

0.29

92

0.38

2

0.47

19

0.24

90

0.15

8

0.47

12

0.32

2

0.44

18

0.38
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يتضييييييح من الجيدول  9 .2أن قيم معيامالت الصييييييعوبية لمفردات االختبيار تتراوح بين ( ،)0.14:0.55تقع جميعُها في المدى
المعقول ( ،)0.25: 0.75وقد تم التعديل على السؤال رقم ( .90ال،املي وآخرون)9..2،
جدول 7 .3

معامالت التميي ،لمفردات االختبار
الرقم

معامل التمييز

الرقم

معامل التمييز

الرقم

معامل التمييز

1

0.27

1.

0.45

12

0.45

9

0.27

11

0.36

9.

0.36

2

0.81

19

0.36

91

0.82

2

0.45

12

0.45

99

0.36

0

0.55

12

0.36

92

0.64

9

0.45

10

0.45

92

0.36

2

0.27

19

0.63

90

0.27

8

0.64

12

0.74

2

0.27

18

0.45

يتضييييح من الجدول  2 .2أن قيم معامالت التميي ،تراوحت بين ) ،(0.27 :0.82وهذا يعني أن فقرات االختبار تمي ،بين
الفئتين العليا والدنيا( .ال،املي وآخرون)9..2 ،

خ -الزمن الالزم لالختبار:
أثناء تطبيق االختبار على العينة االسييتطالعية تم رصييد زمن االختبار لكل فرد من أفراد العينة االسييتطالعية ،وتم تدوين
زمن االختبار ،ونهايته لكل فرد ،وبلغ ال،من الفعلي المسييييتغ ةرق في ااجابة عن مفردات االختبار ( )0.دقيقة ،بااضييييافة إلى 0
دقائق القاء تعليمات االختبار ،بذلك يصبح ال،من الكلي لالختبار ( )00دقيقة تقريبًا( .ال،املي وآخرون)9..2 ،
ثانياً :بناء أنشطة إثرائية
تم بناء األنشييييطة ااثرائية على يييييكل أسييييئلة متدرجة تسيييياعد الطالبات على االسييييتدالل ،والوصييييول إلى نتيجة بطريقة منظمة،
ويتكون النشياط ااثرائي من عنوان النشياط ،والهدف من كل نشياط ،واسييئلة مسياعدة للوصيول لالسييتنتاج كما يتكون من التقويم،
كما تم وضع دليل لألنشطة
ولتحقق من صيدق محتوى األنشطة تم عرضها على مجموعة من المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات
ابداء الرأي حول:
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 -1مدى انتماء األنشطة ااثرائية لمهارات المنطق الرياضي.
 -9مدى مناسبة األنشطة ااثرائية للطالبات الصف األول الثانوي.
 -2دقة األفكار العلمية والرياضية المتضمنة بالألنشطة.
وتم إجراء التعديالت في ضوء ما أسفرت عنه أراء المحكمين لتصبح األنشطة صالحة للتطبيق وفي صورتها النهائية( .انظر
ملحق (.))0

 5-3إجراءات تطبيق الدراسة:
 .1تم الحصييييول على الموافقة بتطبيق أداة الدراسيييية على العينة المحددة من سييييعادة عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى
مدير التعليم بالطائف ،صادر رقم ،)922/22( :بتاريخ 1222 /8 /2ه( ،انظر الملحق رقم.))2( :
 .9تم الحصييييييول على موافقيية سييييييعييادة مييدير إدارة التعليم بييالطييائف بتطبيق أداة الييدراسييييييية ،وذلييك بموجييب خطييا رقم:
( ،)0.229وتاريخ1222 /8 /9.هـيييييي ،الموجّه لقائدة الثانوية التاسعة والعشرون ،والثانوية األولى ،والثانوية الخامسة
مساراتا لتسهيل مهمة باحثة ،والتعاون معها عند تطبيق الدراسة( .انظر الملحق رقم))2( :
 .2تم االختيار العشييييوائي لعينة الدراسيييية ،حيث تم اختيار أفراد العينة التي بلغ حجمها ( )912طالبة من طالبات الصييييف
األول الثانوي.
 .2تطبيق األداة على عينة الدراسة.
 .0تصحيح االختبار ،ورصد الدرجاتا تمهيدًا لمعالجتها باستخدام االختبارات ااحصائية المناسبة.
تمت معالجة البيانات إحصائيًّا باستخدام برنامج ) ،(SPSSوذلك باستخدام ااحصاءات ،واالختبارات ااحصائية التالية:
 .1المتوسط الحسابي ) ،(Meanواالنحراف المعياري ) ،)Standard deviationوالخطأ المعياري المتوسط
(.)Standard Error Mean
 .9اختبار ( )tلعينة واحدة One-Sample T Testا لمقارنة متوسط عينة بمتوسط فرضي ،أو مجتمع معلوم
متوسطه ،وانحرافه المعياري يير معلوم.
 .2تحليل التباين األحادي متعدد المتغيرات التابعة )(MANOVAا لمقارنة مستويات مهارات المنطق باختالف
التحصيل.
 .2تحليل انحدار متعدد  Multiple Linear Regressionللتنبؤ بانحدارالتحصيل في ضوء مهارات المنطق
الرياضي.

 .4نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
يهدف هذا الفصل إلى عر

النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء أسئلة الدراسة وفرضياتها ،وذلك باستخدام األساليب

ااحصييائية المناسييبة ،ثم تفسييير هذه النتائج في ضييوء ااطار النظري ونتائج الدراس يات السييابقة بالدراسيية الحالية ،وصي ً
يوال إلى
توصيات الدراسة ومقترحاتها ،وفيما يلي تفصيل ذلك:
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 1-4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
سوف يتم عر

النتائج التي تم التوصل إليها ،ومناقشتها ،وفقًا لتسلسل أسئلة الدراسة وفرضيتها.

نص التسييايل الرئيس للدراسيية على :ما مستتتوى مهارات المنطق الرياضتتي لدى طالبات الصتتف األول الثانوي؟ ،وتفرع
منه االسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .9الى أي درجة تختلف مستويات مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي) باختالف
مستوى التحصيل (مرتفعات التحصيل ،منخفضات التحصيل) لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .2ما العالقة االرتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
واجابة هذا السؤال تم اختبار الفر

ااحصائي:

 .1ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )...0بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول
الثانوي في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،والبرهان الرياضي) ،ودرجته الكلية.
 .9ال توجد فروق ذات داللة احصيييييائية عند مسيييييتوى ( )...0بين متوسيييييطات درجات مهارات المنطق الرياضيييييي تع،ى
لمستوى تحصيل الطالبات في الرياضيات (الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل).
 .2ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيائيًّا عند مسيتوى ( ).0.0بين مهارات المنطق الرياضيي والتحصييل في الرياضييات
لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 1-1-4عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى ومناقشتها:
نصت الفرضية األولى للدراسة على" :ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )...0بين المتوسط الفرضي والمتوسط
الفعلي لدرجات طالبات الصييييف األول الثانوي في مهارات المنطق الرياضييييي (االسييييتقراء ،االسييييتنتاج ،والبرهان الرياضييييي)
ودرجته الكلية".
والختبار هذه الفرضيية تم تطبيق اختبار مهارات المنطق الرياضي على عينة عشوائية من طالبات الصف األول الثانوي
) ،(n=219كما تم حسا المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،كما تم اعتبار قيمة المتوسط الفرضي تساوي ( )% 60من
الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات المنطق الرياضيييي (االسيييتقراء ،االسيييتنتاج ،البرهان الرياضيييي) ،كما تم اختبار الفرضيييية
باستخدام اختبار ()tا لمقارنة متوسط عينة بمتوسط فرضي أو مجتمع معلوم متوسطه وانحرافه المعياري يير المعلوم.
ونظراً ألن عدد المقارنات ()2ا فقد تم تصيحيح قيمة خطأ النوع األول باستخدام تصحيح بنوفرونيا وذلك بقسمة مستوى
الداللة ( )...0على عدد المقارناتا لتصييبح قيمة الخطأ من النوع األول ( )...1تقريبًا ،وجاءت النتائج كما هو مبين في جدول
 1 .2التالي:
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جدول 1 .4

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والمتوسط الفرضي ،وقيمة  ،tوداللتها لدرجة طالبات الصف األول الثانوي في
اختبار مهارات المنطق الرياضي
المهارة

العدد

النهاية

المتوسط

المتوسط

االنحراف

النسبة المئوية

N

العظمى

الفرضي

الفعلي M

المعياري

للمتوسط

اختبار ت

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

SD
االستقراء

219

6.00

3.6

1.65

1.26

27.47

22.99

218

0.000

االستنتاج

219

7.00

4.2

2.79

1.61

39.86

12.99

218

0.000

البرهان

219

12.00

7.2

4.10

2.14

34.17

21.40

218

0.000

الدرجة

219

22.00

13.2

8.54

3.86

38.81

17.86

218

0.000

الكلية

يالح أن النسيييييب المئوية للمتوسيييييطات الحسيييييابية الفعلية لمهارات المنطق الرياضيييييي قد تراوحت ما بين (%27.47ا
 ،)%39.86وجميعها أقل من النسيييبة الحرجة ( ،)%60والنسيييبة المئوية للمتوسيييط الفعلي للدرجة الكلية ،وكان ( )8.54أقل من
المتوسيييط الفرضيييي ()% 60ا ما يعني تدني مسيييتويات الطالبات في جميع مهارات المنطق الرياضيييي والدرجة الكلية لالختبار،
كما يالح أن أقل نسيبة للمتوسيط لمهارة االسيتقراء كانت ( ،)%27.47في حين كانت أعلى نسيبة للمتوسط ( )%39.86لمهارة
االستنتاج.
كما يالح أن قيم اختبار ( )tللفرق بين المتوسييط الفعلي والمتوسييط الفرضيييي قد تراوحت بين (،)%22.99 ،%12.99
وجميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( )0.01الختبار إحصائي ذي طرفين ،كما كانت الفروق لصالح المتوسط الفرضي.
ويبين الشكل  1 .2متوسطات أداء الطالبات في اختبار مهارات المنطق الرياضي مقارنة بالمتوسط الفرضي

شكل  1 .4متوسطات أداء الطالبات في اختبار مهارات المنطق الرياضي مقارنة بالمتوسط الفرضي
متوسطات أداء الطالبات في اختبارمهارات المنطق الرياضي
مقارنة بالمتوسط الفرضي
13.2

15
10
5

3.6
1.6484

4.2

االستقراء

االستنتاج

2.79

7.2
4.1005

8.5388

0
المتوسط الفعلي M
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وفي ضييييييوء ما تم التوصييييييل إليه من نتائج يالح تدني مسييييييتويات طالبات الصييييييف األول الثانوي في مهارات المنطق
الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) والدرجة الكلية لالختبار.
وبناء عليه ترف

الباحثة الفرضية الصفرية ،وتقبل الفرضية البديلة الموجهة:

"يوجد فرق دال إحصيائيًّا عند مسيتوى ( )...1بين المتوسيط الفرضيي والمتوسيط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول الثانوي
في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) لصالح المتوسط الفرضي".
 2-1-4عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
نصيييت الفرضيييية الفرعية الثالثة على" :ال توجد فروق ذات داللة احصيييائية عند مسيييتوى ( )...0بين متوسيييطات درجات
مهارات المنطق الرياضييييي تع،ى لمسييييتوى تحصيييييل الطالبات في الرياضيييييات (الطالبات مرتفعات التحصيييييل ومنخفضيييييات
التحصيييل)" ،والختبار هذا الفر

تم اسييتخدام تحليل التباين األحادي متعدد المتغيرات التابعة ( )MANOVAلمتغير مهارات

المنطق (اسيتقراء ،اسيتنتاج ،برهان رياضيي) كمتغير تابع ومتغير التحصيل (مرتفعات التحصيل ،منخفضات التحصيل) كمتغير
مستقل.
تم التحقق من يييييييرط عدم وجود قيم متطرفة أحادية المتغير ومتعددة المتغير ،وذلك بحسييييييا مسييييييافات Mahalanobis
 ،Distanceوقد اتضيييييح عدم وجود قيم متطرفة أكبر من قيمة مربع كاي الحرجة ،والتي تسيييييياوي ( (16.27بدرجة حرية ()3
بمسييييتوى داللة ()0.001ا ما يعني تحقق يييييرط عدم وجود قيم متطرفة أحادية المتغير ومتعددة المتغير في التوزيع ااحصييييائي
للمتغيرات التابعة ،بااضيييافة إلى عدم أهمية ييييرط اعتدالية توزيع المتغيراتا نظ ًرا لكبر حجم العينة ،كما تم التحقق من تجانس
مصييييييفوفيية التغيياير بحسيييييييا قيميية اختبييار '' "Box's Test of Equality of Covariance Matricesا حيييث Box's
M=17.363 , F=2.828 , 𝜌 > 0.001ا ما يعني تجانس مصفوفات التغير للمتغيرات التابعة.
تم إجراء تحليل التباين المتعدد ]] 𝜆 = .152, F = 8.461 , ρ < 0.05ا ما يشيييير إلى وجود فرق دال إحصيييائيًّا بين
متوسييطات درجات الطالبات لمرتفعات التحصيييل ومنخفضييات التحصيييل في اختبار مهارات المنطق الرياضييي ،ونظ ًرا لوجود
داللة واتجاه الفروق بين الطالبات المرتفعات التحصييييل ومنخفضيييات التحصييييل في كل مهارة من مهارات المنطق الرياضيييي،
وجاءت النتائج كما بالجداول التالية:
جدول 2 .4

قيم ( )Fوداللتها ااحصائية ألثر متغير التحصيل (مرتفعات /منخفضات) على مهارات المنطق الرياضي
مصدر التباين

مهارات المنطق

التحصيل

االستقراء

324

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

15.781

1

15.781

F

9.078

مستوى

حجم

الداللة

التأثير

.003

.059
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االستنتاج

32.610

1

32.610

14.237

.000

.090

البرهان الرياضي

78.418

1

78.418

19.742

.000

.121

االستقراء

250.329

144

1.738

االستنتاج

329.836

144

2.291

البرهان الرياضي

572.000

144

3.972

الخطأ

جدول 3 .4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمهارات المنطق الرياضي
مهارات المنطق الرياضي

التحصيل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االستقراء

مرتفعات

73

2.0685

1.43690

منخفضات

73

1.4110

1.18832

مرتفعات

73

3.4110

1.69833

منخفضات

73

2.4658

1.30258

مرتفعات

73

4.9452

2.22917

منخفضات

73

3.4795

1.72490

االستنتاج

البرهان الرياضي

شكل 2 .4

متوسط مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي

المتوسط الحسابي
6

4.9452

5
4
3

3.4795

3.411
2.4658

2.0685

2

1.411

1

0
مرتفعات

منخفضات
االستقراء
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مرتفعات

منخفضات
االستنتاج

مرتفعات

منخفضات

البرهان الرياضي
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يشير تحليل التباين األحادي إلى:
 -1وجود فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى ( )0.01بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل
ومنخفضيات التحصييل في مهارة االسيتقراء  ]F=9.078 , df=1, 𝜌 = 0.003في اختبار مهارات المنطق الرياضيا
لمتوسييييط الحسييييابي لمرتفعات التحصيييييل ( ،)2.0685واالنحراف المعياري ( )1.43690أكبر من المتوسييييط الحسييييابي
للمنخفضيات التحصيل الذي كان ( ،)1.4110واالنحراف المعياري ( )1.18832لصالح مرتفعات التحصيل ،كما يالح
أن نسيبة التباين المفسر مهارة االستقراء تساوي ( ،)0.059وهي صغيرة ج ًّدا أي أن ( )% 5.9من التباين المفسر لمهارة
االستقراء تع،ى لمرتفعات التحصيل.
 -9وجود فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى ( )0.01بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل
ومنخفضيات التحصيييل في مهارة االسييتنتاج  ]F=14.237 , df=1, 𝜌 = .000في اختبار مهارات المنطق الرياضيييا
حيث كان المتوسييييط الحسييييابي لمرتفعات التحصيييييل ( ،)3.4110واالنحراف المعياري ( )1.69833أكبر من المتوسييييط
الحسييابي للمنخفضييات التحصيييل الذي كان ( ،)2.4658واالنحراف المعياري ( )1.30258لصييالح مرتفعات التحصيييل،
كما يالح أن نسيبة التباين المفسير مهارة االسيتنتاج تسياوي ( ،)0.90وهي صغيرة ج ًّدا أي أن ( )%9من التباين المفسر
لمهارة االستنتاج تع،ى لمرتفعات التحصيل.
 -2وجود فرق دال إحصييائيًّا عند مسييتوى ( )0.01بين متوسييطي درجات طالبات الصييف األول الثانوي مرتفعات التحصيييل
ومنخفضييييات التحصيييييل في مهارة البرهان الرياضييييي  ]F=19.742 , df=1, 𝜌 = .000في اختبار مهارات المنطق
الرياضييييا حيث كان المتوسيييط الحسيييابي لمرتفعات التحصييييل ( ،(4.9452واالنحراف المعياري ( )2.22917أكبر من
المتوسيييط الحسيييابي للمنخفضيييات التحصييييل الذي كان ( ،)3.4795واالنحراف المعياري ( )1.72490لصيييالح مرتفعات
التحصييييل ،كما يالح أن نسيييبة التباين المفسييير مهارة البرهان تسييياوي ( ،).121وهي صيييغيرة ،أي أن ( )% 12.1من
التباين المفسر لمهارة البرهان تع،ى لمرتفعات التحصيل.
في ضوء هذه النتيجة ترف

الباحثة الفرضية الصفرية ،وتقبل البديلة الموجهة التالية:

"يوجد أثر دال إحصيائيًّا عند مسيتوى ( )0.01لمتغير التحصييل على مهارات المنطق الرياضيي (االسيتقراء ،االستنتاج،
البرهان الرياضي) لصالح مرتفعات التحصيل".
 3-1-4عرض نتائج السؤال الثالثة ومناقشتها:
 .1نصيييييت الفرضيييييية الرابعة على " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصيييييائيًّا عند مسيييييتوى ( ).0.0بين مهارات المنطق
الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي".
وللتحقق من معنوية نموذج االنحدار في مهارات تم استخدام اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد Multiple Linear
 Regressionبهيدف التحقق من معنويية نموذج االنحيدار في مهييارات المنطق الرييياضييييييي المقيدر لمعرفية مقييدار االرتبياط بين
مهارات المنطق الرياضي والتحصيل ،وجاءت النتائج كما هو مبين في جدول  2 .2التالي:
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جدول 4 .4

مصفوفة االرتباط بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل
مهارات المنطق

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االستقراء

.209

.001

االستنتاج

.262

.000

البرهان

.274

.000

يتضح من الجدول  2 .2ما يلي:
بلغ معامل ارتباط مهارة االسييييييتقراء بالتحصيييييييل ( ،).209ومهارة االسييييييتنتاج بالتحصيييييييل ( ،).262ومهارة البرهان
بالتحصيل ( ،).274وجميعها دالة إحصائيًّا عند مستوى (.)0.01
مما يعني وجود عالقة خطية طردية دالة احصيييائيا ً عند مسيييتوى ( )0.01بين مهارات المنطق (االسيييتقراء ،االسيييتنتاج،
البرهان الرياضي) والتحصيل.
كما تم التحقق من يرط استقاللية األخطاء  Independent errorsمن خالل التمثيل البياني بين القيم المعيارية المتوقعة
بنموذج االنحدار التحصييييل والبواقي المعيارية للفروق بين المشيييياهدات والقيم المتوقعة بالنموذج ،كما هو موضييييح في يييييكل 2
التالي:
شكل 3 .4

مخطط االنتشار بين القيم المعيارية المقدرة بنموذج مهارات التحصيل والبواقي المعيارية بين المشاهدات والقيم المتوقعة

كما تم حسييا قيمة  Durbin-Watsonللفرق بين القيم المتوقعة بنموذج االنحدار التحصييييل والبواقي المعيارية للفروق
بين المشييييياهدات ،والتي بلغت ) ،(Durbin-Watson=0.119وهذه القيمة تعني االرتباط بين القيم المتوقعة والبواقي المعيارية
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يقتر من الصيييفرا حيث تشيييير قيم  Durbin- Wastonاألكبر من ( )2إلى ارتباط طردي بين القيم المعيارية والبواقي ،والقيم
األقل من ( )1تشير إلى ارتباط عكسي بين القيم المعيارية والبواقي ،عل ًما بأن قيم  Durbin-Wastonتقع بين ).(0,4
تم التحقق من المعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيل للتنبؤ بالتحصيل بواسطة مهارات المنطق الرياضي (االستقراء،
االسيييتنتاج ،البرهان) ،وذلك بحسيييا معامل االرتباط المتعدد ومعامل التحديد ومعامل التحديد المعدل والخطأ المعياري للبواقي،
كما هو موضح في جدول  0 .2التالي:
جدول 5 .4

المعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيل
النموذج

معامل االرتباط

معامل التحديد R

معامل التحديد المعدل

المتعددR

Square

Adjusted R

.330

.109

الخطأ المعياري

التغير في معامل
التحديد

Square
التحصيل

.097

8.33213

.109

يتضييح من الجدول أن قيمة معامل االرتباط بين التحصيييل ومهارات المنطق الرياضييي (االسييتقراء ،االسييتنتاج ،البرهان
الرياضيي) تسيياوي ( ،).330كما بلغت قيمة معامل التحديد ( ،).109أي أن نسييبة التباين المفسيير في التحصيييل بواسييطة مهارات
المنطق الرياضييي (االسييتقراء ،االسييتنتاج ،البرهان الرياضييي) تسيياوي ( ،)10.9%كما تم تصييحيح معامل التحديد الذي سيييفسيير
التفكير ااحصيييائي لو تم اييييتقاقه من المجتمع األصيييلي لعينة الدراسييية ليصيييبح ( ،).097ويالح أن التناقص في قدرة النموذج
التنبؤية بلغت (  ،)0.012وهي قيمة صييغيرةا ما يعني أن قيمة معامل التحديد قريبة من قيمة معامل التحديد المعدلة للمجتمعا ما
يفي بالمعنوية الكلية لنموذج التحصيييييل ،كما يالح أن النسييييبة يير المفسييييرة التي تع،ى إلى عوامل أخرى لم يتم تضييييمينها في
نموذج االنحدار التفكير ااحصائي تساوي (.)89.1%
كما تم التحقق من المعنوية الكلية لنموذج االنحدار في جدول  9 .2التالي:
جدول 6 .4
المعنوية الكلية لنموذج االنحدار التحصيلي
النموذج

مجموع المربعات

درجات الحرية DF

متوسطات المربعات

F

مستوى الداللة

االنحدار المتعدد

1829.754

3

609.918

8.785

.000

البواقي

14926.246

215

69.424

الكلي

16756.000

218
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تشير النتائج في جدول  9 .2إلى أن قيمة التحسن في التوقع الناتج من مالءمة خط االنحدار ً
بدال من استخدام المتوسطات
كتقدير لهذه النتيجة يسييياوي ( ،)1829.754كما بلغت قيمة الفرق الكلي بين النموذج والقيم المشييياهدة تسييياوي (،)14926.246
كما بلغت قيمة  ،]F=8.785وهي قيمة دالة إحصييائيًّا عند مسييتوى الداللة ()0.01ا ما يؤكد المعنوية الكلية لنموذج التحصيييل،
وللتحقق من المعنوية الج،ئية للنموذج ،تم حسييا بارامترات النموذج يير المعيارية ،وبارامترات النموذج المعيارية ،ومسييتوى
داللتها كما هو موضح في جدول  2 .2التالي:
جدول 7 .4

معامالت االنحدار يير المعيارية ،ومعامالت االنحدار المعيارية ،ومستوى داللتها لنموذج التحصيل
النموذج

معامالت االنحدار غير المعيارية
B

الخطأ المعياري

الثابت

24.599

1.370

معامالت االنحدار

مستوى الداللة

T

المعيارية
17.959

.000

االستقراء

.814

.481

.116

1.693

.092

االستنتاج

.839

.406

.153

2.068

.040

البرهان الرياضي

.663

.306

.163

2.166

.031

تشيييير النتائج في جدول  2 .2إلى أن القيمة المطلقة لمعامل االنحدار المعيارية لمهارة االسيييتنتاج تسييياوي ( ،).839وهذا
يعني أن مهارة االستنتاج أكثر أهمية من االستقراء والبرهان ،كما كان معامل االنحدار لالستنتاج والثابت والبرهان دال إحصائيًّا
عند مسيتوى ( ،)0.05وهذا يدل على أن االنحدار معنوي ،ويير دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05لمهارة االستقراء ،وهذا يدل
على أن االنحييدار يير معنوي ،وفي ضييييييوء هييذه النتيجيية ،فيمكن صييييييييياييية النموذج ااحصييييييييائي كيياآلتي :التحصيييييييييل=
 ).839(+24.599االستنتاج  ).663( +البرهان.
وبنيا ًء على هيذه النتيجية ترف

البياحثية الفرضييييييية الصييييييفرية وتقبل البديلة التي تنص على"توجد عالقة ارتباطية طردية دالة

إحصائيًّا عند مستوى ( ).0.0بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي".
 2-4تفسير النتائج ومناقشتها:
 -1تشيييير النتائج التي توصيييلت لها الدراسييية ،إلى تدني مسيييتوى مهارات المنطق الرياضيييي (االسيييتقراء ،االسيييتنتاج ،البرهان
الرياضيي) ،كما يوجد فرق دال إحصيائي بين متوسيط الدرجات الفعلي ،والمتوسط الفرضي لصالح الفرضي،ويمكن تفسير
هيذه النتيجة بأن المنطق الرياضييييييي يتطلب تفكي ًرا مجردًا ومنطقيًّاا حيث إن المنطق الرياضييييييي يهتم بملكة التفكير وطرق
التفكير ،وكثير من الطيالبيات ليديهن تيدنٍّ في القيدرة على تحيديد المعطيات والمطلو واالسييييييتفادة من المعطيات في الحل،
وضعف قدرة الطالبات على التبرير ،وظهر ذلك في السؤال الثاني من اختبار مهارات المنطق الرياضيا

329

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

حيث طلب في السييييؤال الثاني تبرير اختيار إجابة السييييؤال األول ،وقد أجابت ( )90طالبة على السييييؤال األول في حين من
برر عليه ( )43طالبةا ما يعني أن نصييف الطالبات تقريبًا الالتي أجبن على السييؤال األول كانت لديهن القدرة على التبرير
بشييكل أفضييل ،أما النصيييف اآلخرا فهنان احتمال ،وهو أن بع

الطالبات اختارت ااجابة بشييكل عشييوائي ،ولم تتوصيييل

لإلجابة بفهم واقتناع ،كما ظهر تدنٍّ في األسييييئلة التي تتطلب تميي ،العبارات أو التقارير الصييييحيحة من الخاطئة ،وقد يعود
هذا التدني لطرق التدريس التي يسيييتخدمها المعلمون ،وخاصيييةً الطرق التقليدية وعدم اسيييتخدام البرامج التقنية في توضييييح
األنمياط وتكرارهيا واسييييييتخراج القياعيدة العيامة من الحاالت الخاصيييييية والعكس ،وعدم تنمية مهارات التفكير والتأمل لدى
الطالب ،وعدم تطبيق مهارات المنطق الرياضييييييي في الحياة الواقعية للطالب ،وتنمية التقصييييييي والبرهان واالسييييييتنتاج في
الحقائق الرياضيية ،وعدم تشيجيع الطالب على اسيتخدام الرموز الرياضية وإستراتيجياته الخاصة ،وتتفق نتائج هذه الدراسة
مع دراسة ) )Teppo et al., 2003 ،Varghese, 2011في تدني مستوى الطال  ،وانخفا

مستوى التفكير.

 -9كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصيائية لصيالح الطالبات مرتفعات التحصييل في مهارات المنطق الرياضي ،
تع،و الباحثة هذه النتيجة الى ان الطالبات مرتفعات التحصييييييل يمتلكن مهارات المنطق الرياضيييييي اعلى من منخفضيييييات
التحصيييل ،وهذا يدل على ان سييبب ارتفاع تحصيييل هذه الفئة هو ارتفاع مهارات المنطق الرياضيييا حيث تبدو هذه النتيجة
منطقية ،وهذا يعكس طبيعة الرياضييييييات المنطقية ،وتتفق هذه الدراسييييية مع عصييييير والبشيييييالوي9.91 ،ا خليل9.9. ،ا
Gran et al., 2020ا عيسيييييى9.12 ،ا آدم9.12 ،ا بدر9..2 ،ا Teppo et al., 2003ا Suppes & Binford,
1965ا  )Suppes,1962في وجود ارتفاع وتحسيييييين في مهارات االسييييييتدالل ومسييييييتويات التفكير لدى الطال مرتفعي
التحصيل ،وتختلف مع (بدر )9..2 ،في أنه ال يوجد أثر لالستدالل المنطقي على التحصيل.
 -2وتشيييير النتائج التي توصيييلت لها هذه الدراسييية إلى وجود عالقة ارتباطية خطية طردية دالة إحصيييائيًّا بين مهارات المنطق
الرياضيي ،والتحصييل لدى طالبات الصف األول الثانوي ،كما أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار التحصيل معنوي ،ولديه
القدرة على التنبؤ بالتحصيييل ،كما أظهرت أن االسييتنتاج أكثر أهمية من االسييتقراء والبرهان في نموذج انحدار التحصيييل،
ويمكن أن تع،ى هذه النتيجة إلى أن الطالبات ذوات التحصيييييييل المرتفع أكثر قدرة على االسييييييتنتاج والبرهان ،واسييييييتخدام
المعطيات ،وتنظيم وترتيب أفكارهن ،واسيتخدام إسيتراتيجيتهن للوصيول للمطلو  ،وتع،و الباحثة ضعف مهارة االستقراء
إلى ضيعف قدرة الطالبات على االسيتدالل للوصول لقاعدة عامة من حاالت خاصة ،وتتفق هذه الدراسة (بدر ،)9..2 ،في
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين االستدالل المنطقي والتحصيل.

 .5ملخص واستنتاجات وتوصيات الدراسة
يهدف هذا الفصييييل إلى عر

ملخص الدراسيييية ،وأهم النتائج التي تم التوصييييل إليها ،وأهم التوصيييييات والمقترحات في

ضوء النتائج ،وفيما يلي تفصيل ذلك:

 1-5ملخص الدراسة:
هدفت الدراسية إلى تعرف "مسيتوى مهارات المنطق الرياضيي لدى طالبات الصف األول الثانوي المتمثلة في االستقراء
واالستنتاج والبرهان الرياضي".

330

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتشييكلت مشييكلة الدراسيية في تدني التحصيييل لدى طالبات المرحلة الثانوية ،وتعار

نتائج الدراسييات السييابقة ،وسييعت

الدراسة الحالية لإلجابة عن التسايل الرئيسي:
ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
وتفرع منه األسئلة الفرعية:
 .1ما مستوى مهارات المنطق الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .9الى أي درجة تختلف مستويات مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،واالستنتاج ،والبرهان الرياضي) باختالف
مستوى التحصيل (مرتفعات التحصيل ،منخفضات التحصيل) لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 .2ما العالقة االرتباطية بين مهارات المنطق الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
ولتحقيق أهداف الدراسيية تم اسييتخدام المنهج الوصييفي ،كما تم اختيار عينة من طالبات الصييف األول الثانوي ،وتم إعداد
اختبار مهارات المنطق الرياضييييي والتحقق من صييييدق وثبات االختبار ،كما تم معالجة البيانات باسييييتخدام المتوسييييط الحسييييابي
) ،(Meanواالنحراف المعياري ) ،)Standard deviationوالخطأ المعياري المتوسط ( ،)Standard Error Meanاختبار
( )tلعينة واحدة  ،One-Sample T Testوتحليل التباين األحادي متعدد المتغيرات التابعة ) ،(MANOVAواختبار بوكس
) )Boxs testلتجانس مصييييفوفات التغاير ،واختبار ) )Wilks-Shapiroلالعتدالية ،واختبار ليفين ) (Levenلتجانس التباين،
تحليييل انحييدار متعييدد ) ،(Multiple Linear Regressionومربع ايتييا الج،ئي ) (Partial Eta Squaredلحسيييييييا حجم
التأثير.
وقد أسفرت النتائج عن:
 .1يوجد فرق دال إحصيائيًّا عند مستوى ( )0.01بين المتوسط الفرضي والمتوسط الفعلي لدرجات طالبات الصف األول
الثانوي في مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي) لصالح المتوسط الفرضي".
 .9يوجد أثر دال إحصيائيًّا عند مستوى ( ) 0.01لمتغير التحصيل على مهارات المنطق الرياضي (االستقراء ،االستنتاج،
البرهان الرياضي) لصالح مرتفعات التحصيل.
 .2توجد عالقة ارتباطية طردية دالة إحصيييييائيًّا عند مسيييييتوى ( ).0.0بين مهارات المنطق الرياضيييييي والتحصييييييل في
الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي.
 .2كما أظهرت النتائج أن نموذج االنحدار التحصيييييييل معنوي ولدية القدرة على التنبؤ بالتحصيييييييل في ضييييييوء مهارات
المنطق الرياضي (المتغيرات المستقلة).

 2-5توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصي الدراسة بما يلي:
 .1تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على تنمية مهارات المنطق الرياضي لدى الطالبات.
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 .9دعوة مخططي ومطوري مناهج الرياضييييات بالمرحلة الثانوية إلى دعم كتب الرياضييييات وكتب األنشيييطة ودليل المعلم
بمهام رياضية تستثير مهارات المنطق الرياضي.
 .2تدريب المعلمين على أساليب ومهارات توظيف التقنيات المختلفة في تنمية مهارات المنطق الرياضي.
 .2تشجيع المعلمات على استخدام أساليب تقويمية حديثة تعمل على رفع مستوى مهارات المنطق الرياضي والتحصيل.

 3-5مقترحات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها في الدراسة الحالية ،توصي الدراسة بما يلي:
 .1إجراء دراسة لتعرف مستويات مهارات المنطق الرياضي لدى طالبة المرحلة االبتدائية والمتوسطة.
 .9إجراء دراسة عن نموذج االنحدار للتنبؤ بمهارات المنطق الرياضي لدى طلبة المرحلة االبتدائية والمتوسطة.
 .2إجراء دراسة عن نموذج االنحدار للتنبؤ بمهارات المنطق الرياضي في متغيرات مستقلة أخرى.

 .6المراجع
 .1.6المراجع العربية
آدم ،مرفت كمال .)9.12( .فعالية وحدة مقترحة في مبادع المنطق الرياضييي في تنمية التحصيييل والتفكير المنطقي الرياضييي

واالحتفاظ بالتعليم لدى طال المرحلة ااعدادية مختلفي المسييتويات التحصيييلية .دراسييات عربية في التربية وعلم النفس
(.28-21 ،)2( 29 ،)ASEP
الجنابي ،أسعد .)9..2( .المنطق الرم،ي المعاصر .دار الشروق للنشر والتوزيع.

الجنايني ،هبة السييييد .)9.12( .المنطق الرياضيييي وآليات االسيييتنباط الدقيق .مجلة وادي النيل للدراسيييات والبحوث اانسيييانية
واالجتماعية والتربويةhttps://dx.doi.org/10.21608/jwadi.2017.85287 .929-992 ،)10( 10 ،
الحداد ،فوزي عبد هللا خالد قاسييييم .)9.91( .أسييييياليب البرهان الرياضييييي والمنطق في مقررات الرياضييييييات في كلية التربية
بجامعة صنعاء .مجلة الدراسات االجتماعية.92-92 ،)1( 92 ،
ال،عبي ،طالل ،والسييييييالميييات ،محميييد خير .)9..2( .مسييييييتوى االسييييييتيييدالل العلمي ليييدى طلبييية كليييية العلوم في جيييامعييية

الحسييييين بن طالل وتأثره بمتغيرات الجنس ،والمسييييتوى الدراسييييي ،والتخصييييص .مجلة جامعة النجاح لألبحاث  -العلوم
اانسانية.222-2.1 ،)9( 92 ،
السيد ،هيثم .)9.19( .أسس المنطق الرم،ي .قسم الفلسفة ،جامعة جنو الوادي.
الفندي ،محمد ثابت .)1229( .أصول المنطق الرياضي .دار النهضة العربية.
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الحربي ،يازي فريح ،وابولوم ،خالد محمد .)9.12( .أثر اسيتخدام برمجية تعليمية محوسيبة لتدريس الهندسة في تنمية التفكير
الرياضي لدى طال الصف األول المتوسط.
العتيبي ،خالد ناهس .)9..1( .فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير االسييييييتداللي لدى عينة من طال المرحلة الثانوية
بمدينة الريا

.

الخطيب ،محمد .)9.19( .أثر تدريس الهندسية باسيتخدام التعليم القائم على التفكير الرياضيي في التواصل للنظريات الرياضية
وبرهانها وتطبيقاتها لدى طال الصف العاير األساسي في األردن .مجلة العلوم التربوية ،المجلد  ،22العدد .1
الهيئة القومية لضيمان جودة التعليم واالعتماد .)9..2( .وثيقة المسيتويات المعيارية لمحتوى مادة الفلسفة والمنطق .للتعليم قبل
الجامعي.
النويهي ،سهام .)1228( .أسس المنطق الرياضي ،ريية حديثة .مكتبة النهضة المصرية.
العن،ي ،علي عبد هللا .)9.12( .دراسة طبيعة البرهان الرياضي لدى طال المعلمين بكلية التربية ،جامعة جازان.
أبو يعبان ،نادر خليل .)9.1.( .أثر استخدام إستراتيجية تدريس األقران على تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى
طالبات الصف الحادي عشر قسم العلوم اانسانية (األدبي) بغ،ة.
الخطيب ،محمد .)9.19( .أثر تدريس الهندسيية باسييتخدام التعليم القائم على التفكير الرياضييي بالتواصييل للنظريات الرياضيييية
وبرهانها وتطبيقاتها لدى طال الصف العاير األساسي في األردن .دراسات العلوم التربوية.29-81 ،)1( 22 ،
أبو حطب ،فؤاد .وصادق ،آمال .)9.1.( .مناهج البحث وطرق التحليل ااحصائي .مكتبة األنجلو المصرية.
المجلس الوطني لمعلمي الرياضييييييات الواليات المتحدة األمريكية .)9...( .مبادع ومعايير الرياضييييييات المدرسيييييية (ترجمة
عسيري ،محمد مفرح .والعمراني ،هيا محمد .والذكير ،فوزي أحمد ،مترجم) .مكتب التربية العربي لدول الخليج.
ال،املي ،علي عبد الجاسيييييم .والصيييييارمي ،عبد هللا محمد .وكاظم ،علي مهدي .)9..2( .مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس
التربوي .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
بدر ،محمود إبراهيم محمد .)9..2( .دراسيية العالقة بين االسييتدالل المنطقي والتحصيييل في الرياضيييات لدى طال المرحلة
المتوسطة والثانوية بالريا

 .مجلة التربية :جامعة األزهر.222-920 ،)112( ،

جميل ،عصام زكريا .)9.19( .المنطق والتفكير الناقد ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.
حسييينين ،محمد يازي عشيييماوي ،النويهي ،سيييهام ،حسييين ،علي حسيييين .)9.91( .موقف المنطق الحدسيييي من مبادع المنطق
التقليدي .مجلة بحوث.992-129 ،)2( 1 ،
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دحييدي ،إسييييييميياعيييل ،وم،ييياني ،الونيياس .)9.12( .التقويم التربوي مفهومييه ،وأهميتييه .مجليية البيياحييث في العلوم اانسيييييييانييية
واالجتماعية.91-09 ،)21( ،
راسل ،برتراند .)9.9.( .مقدمة إلى فلسفة الرياضيات (ترجمة أحمد سمير سعد ،مترجم) .مطبعة آفاق.
سعادة ،جودت أحمد .وإبراهيم ،عبد هللا محمد .)9.9.( .المنهج المدرسي المعاصر .دار الفكر للنشر والتوزيع.
سييييييليمان ،أمين علي .ومراد ،صييييييالح أحمد .)9..0( .االختبارات والمقاييس في العلوم النفسييييييية والتربوية خطوات إعدادها
وخصائصها .القاهرة :دار الكتا الحديث.
صييييييالح ،رائف .)9.9.( .برنيامج في المنطق الرم،ي لتنميية التفكير التحليلي واتخياذ القرار ليدى تالمييذ المرحلية ااعدادية.
مجلة كلية التربية بجامعة ااسكندرية.292-901 ،)1( 2. ،
عدالة ،عبد القادر .)9..2( .المنطق الرياضيي بين اليقين والعمق الفلسفي أطروحة دكتوراه ،جامعة وهران] .المكتبة الرقمية
للبحوث لجامعة وهران  9محمد بن أحمدhttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/3291 .
عصييير ،رضيييا مسيييعد السيييعيد ،والبشيييالوي ،محمود هاييييم محمد .)9.91( .برنامج مقترح قائم على المنطق الرياضيييي لتنمية
مهارات ااثبات الجبري لدى تالميذ المرحلة ااعدادية .مجلة تربويات الرياضيات.102-129 ،)0( 92 ،
عيسى ،هبة مجيد .)9.12( .مهارات االستدالل المنطقي وفقًا لنظرية بياجيه في التطور المعرفي لدى طلبة المرحلة ااعدادية.
مجلة العلوم النفسية والتربية.299-2.9 ،)2( 2 ،
مهداوي ،سيامية ،وجدوالي ،صيييفية .)9.12( .دراسيية الفروق في الذكاء المنطقي الرياضييي لدى عينة من التالميذ العلميين في
المرحلية الثيانويية ً
وفقيا لبع

المتغيرات .مجلية اآلدا والعلوم االجتمياعية :جامعة محمد لمين دبايين سييييييطيف 19 ،9

(.29-22 ،)9
موريس ،روبرت .)1289( .دراسييات في تعليم الرياضيييات -إعداد معلم المرحلة االبتدائية لتعليم الرياضيييات (ترجمة إبراهيم
محمد حاف إبراهيم فهمي حاف  ،مترجم) .مطبعة األهرام( .العمل األصلي نشر في .)1280
علي ،حسين .)9.12( .مبادع المنطق الرم،ي .دار الجوهرة للنشر والتوزيع.
طالفحة ،حم،ة أحمد اريييييد .)9.18( .مدى اكتسيييا مهارات التبرير الرياضيييي لدى طلبة الصيييف الثامن األسييياسيييي ببع
مدارس األردن .مجلة العلوم النفسية ،العدد .9 ،99

334

www.ajrsp.com

 م2022-11-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

 المراجع األجنبية.2.6
Aristidou, M. (2020). IS Mathematical Logic Really Necessary in Teaching Mathematical Proofs,
Athens Journal of Education,7, 99-122.
Balacheff, N., A study of Students Proving Processes at the junior high-school Level.
Brousseau, G., & Gibel, P. (2005). Reasoning and "Milieu"in Didactic Management of Problems
Situations.
Canadas, M., & Castro, E., Castro, E., (2009). Using a model to describe students inductive
reasoning in problem solving.
Cheng, J. (1991, April). Logical tool of knowledge engineering: using entailment logic rather than
mathematical logic. In Proceedings of the 19th annual conference on Computer Science (pp.
228-238). https://doi.org/10.1145/327164.327267
Collier, Samantha. (2018). Investigating Problems with Mathematical Proof Skills. Wright State
University.
Dawkins, P. C., & Cook, J. P. (2017). Guiding reinvention of conventional tools of mathematical
logic: Students’ reasoning about mathematical disjunctions. Educational Studies in
Mathematics, 94(3), 241-256.
Gran, S. S., Ajol, T. A., & Ali, A. N. A. (2020, July). Utilization of Fuzzy Logic approach for
evaluating student’s performance: A case study at secondary school. In 14th International
Conference on Language, Education, Humanities and Innovation & 3rd International
Conference on Open Learning and Education Technologies (pp. 34-44). PROCEEDINGS OF
ICSAI CONFERENCES. https://icsai.org/proceedings/14iclehi-031-027/
Harel, G., & Tall, D. (1989). The General, the Abstract, and the Generic in Advanced Mathematics.
This article in for the Learning of Mathematics,11,38-42.
Healy, L., & Hoyles, C., (2000). A study of Proof conception in algebra. Journal for Research in
Mathematics Education, 396-428.
Inglis, M., & Mjia-Romas, J.P., The Effect of Authority on the Persuasiveness of Mathematical
www.ajrsp.com

335

 م2022-11-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Arguments, Cognition, 27(1), 25-50.
Kholil, M. (2020, February). Students’ creative thinking skills in solving mathematical logic
problem with open-ended approaches. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1465,
No. 1, p. 012044). IOP Publishing.
Kneal, W., & Kneal, M., (1962). The Devotement Of logic, London, Oxford University Prees.
Kumar, R. R. (2017). Effectiveness of Formal Logic Course on the Reasoning Skills of Students
in Nizwa College of Technology, Oman. Journal of Education and Practice, 8(7), 30-35.
Laamena, C. M., Nusantara, T., Irawan, E. B., & Muksar, M. (2018). How Do the Undergraduate
Students Use an Example in Mathematical Proof Construction: A Study Based on
Argumentation and Proving Activity. International Electronic Journal of Mathematics
Education, 13(3), 185-198.
Laamena, C., & Nusantara, T., & Irawan, E., & Muksar, M. (2018). How do the Undergraduate
Study based on Argumentation and Proving Activity? International Electronic Journal of
Mathematics Education,13,185-198.
OECD. (2018). PISA2018Results, Effective Policies, Successful Schools.
Steel, M. (2000). Oxford Word Power Dictionary, "New York: University Press".
Suppes, P. (1962). Mathematical logic for the schools. The Arithmetic Teacher, 9(7), 396-399.
http://www.jstor.org/stable/41186665
Suppes, P., & Binford, F. (1965). Experimental teaching of mathematical logic in the elementary
school. The Arithmetic Teacher, 12(3), 187-195.
Tall, D.& Harel, G., The General, the Abstract, and Generic in Advanced Mathematics, This
Article appeared in for the Learning of Mathematics, 11, 38-42.
Teppo, A. R., Esty, W. W., & Kirkpatrick, K. (2003). The Assessment of Mathematical Logic:
Abstract Patterns and Familiar Contexts. International Group for the Psychology of
Mathematics Education, 4, 283-290.

www.ajrsp.com

336

 م2022-11-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث واألربعون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Terezinha, N. (2010). The Contribution of Logical Reasoning to the Learning of Mathematics in
Primary School, British Journal of Developmental Psychology, v25, nl, Mar.
Varghese, T. (2011). Considerations concerning Balacheff’s 1988 taxonomy of mathematical
proofs. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 7(3), 181-192.
Varghese, T. (2011). Considerations Concerning Balacheffs 1988 Taxonomy of Mathematical
Proofs. Eurasia Journal of Mathematics Science, Technology Education,7(3), 181-192.

 المجلة األكاديمية، السعيد محمود عراقي/ الدكتور، نادية أحمد عبد هللا الثقفي/ الباحثة،9.99 © جميع الحقوق محفوظة
(CC BY NC) .لألبحاث والنشر العلمي
Doi: https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.43.10

www.ajrsp.com

337

