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 الطالب المعممين الرياضي لدىدراسة طبيعة البرهان 
 جامعة جازان -ة التربيةكميب 

 *د/ عمي بن عبداهلل العنزي
 : ممخصال

في إثبات صحة طبيعة البرىان الرياضي المستخدم  فيمإلى  الدراسةىدفت 
في جامعة  كمية التربيةب الطالب المعممينمن قبل عممية ضرب غير تقميدية 

الرياضيات درسون مقرر كانوا ي طالبًا معمماً  6٢جازان. تكونت عينة الدراسة من 
أثناء إجراء الدراسةحيث تم اختيارىم بأسموب العينة  لمعممي التربية الخاصة

تم جمع البيانات  .لتحقيق ىدف الدراسة ((Convenience Samplingالمالئمة 
المعممين وتقاريرىم المكتوبة  أوراق إجابات الطالب (١المطموبة وتحميميا من: )

وصول لمبرىان الصحيح و"كيف" استخدموىا، لتوضيح "ماذا" استخدموا من حمول لم
لتوضيح  مقننة باستخدام نمط مجموعة الحوار المركزة وشب الت شخصيةمقاب (6و)

مستخدم إلثبات صحة عممية ال "لماذا" رأى الطالب المعممون مالئمة نوع الحل
تقميدية، باإلضافة لمعرفة الصعوبات التي واجييا الطالب الغير الضرب 

ظيرت النتائج أن أغمب الطالب المعممين لدييم اء عممية الحل. وقد االمعممون أثن
في فيم أفكار البرىان الرياضي وتطبيقاتو بشكل عام والبرىان الجبري  اقصورً 

لدى طبيعة البرىان الرياضي بشكل خاص، وتشمل الدراسة عمى مناقشة تفصيمية ل
قترحات لعالج وكذلك توصيات وم المشاركين في الدراسة الطالب المعممين
 القصور لدييم.

 
                                                           

كمية  -أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات المساعدد/ عمي بن عبداهلل العنزي:  *
 .جامعة جازان -التربية
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 :مقدمةال
حتى يتمكن  ،امتالك الطالب لميارات تفكير مالئمة أصبح ضرورة ممحة

من التعايش في مجتمع معقد ومتغير بشكل متسارع. وبما أن الرياضيات من 
لطبيعتيا االستقرائية وذلك المواد التي تدعم تنمية ميارات التفكير بشكل أساسي 

بحت الرياضيات جزءًا أساسيًا في عممية التعميم والتعمم بصفتيا واالستداللية، أص
، وتمكنو منتج ليامشارك و تساعد في نقل الطالب من كونو متمقيًا لممعرفة إلى  أداةً 

 اتو العممية والعممية، حيث أشار من نقد وفيم ما حولو مما يسيم في تحسين حي
(Ernest, 2010) وميارات تفكيرىا ىو  إلى أن اليدف من تدريس الرياضيات

تزويد الطالب بقدرات معينة في ثالث مجاالت وىي الرياضيات األساسية )قدرات 
)قدرات  ةتسيم في التوظيف وتنمية االقتصاد(، والرياضيات الشخصية واالجتماعي

تسيم في معالجة القضايا الشخصية وتطوير الحياة االجتماعية(، وتقدير 
درات تسيم في تقدير دور الرياضيات في مختمف الرياضيات كجزء من الثقافة )ق

 نواحي الحياة في الماضي والحاضر والمستقبل(. 
البرىان الرياضي من أىم ميارات التفكير في فروع الرياضيات  دعوي  

الفيم العميق لممشكالت والتوصل لحميا عن  عمىساعد الطالب المختمفة حيث ي  
م بصدقيا، وذلك عن طريق سم  اة م  طريق "اشتقاق نتائج صادقة من مقدمات معط

وي سيم (. ١١، 6١١6إتباع خطوات استداللية تحكميا قوانين المنطق")الخطيب، 
تدريس البرىان الرياضي بشكل متقن وصحيح إلى إكساب الطالب أساليب متنوعة 
من التفكير تدعمو في اكتشاف الجديد وتغرس دافعية تعمم المزيد مما ينعكس 

و في التعامل مع مستويات أعمى في مادة الرياضيات أو حتى إيجابيًا عمى قدرت
ونتيجة ليذا الدور الميم الذي مواد أخرى وكذلك معالجة قضايا الحياة اليومية. 

باىتمام كبير في  ي  يمعبو البرىان الرياضي في عمميتي التعميم والتعمم فقد حظ  
. عمم الرياضياتوت أوساط صانعي السياسة التربوية وخصوصًا في مجتمع تعميم

في الواليات المتحدة األمريكية، عمى سبيل المثال، تم التوجو في السنوات األخيرة 
ال يتجزأ من منيج الرياضيات ليس فقط في  إلدراج البرىان الرياضي كجزء  

ن   ما في جميع المراحل الدراسية )المجمس الوطني لمعممي المرحمة الثانوية وا 
 -National Council of Teacher of Mathematicsاألمريكي  الرياضيات

NCTM ،6؛ مجمس رؤساء المدراس الحكومية األمريكي ١١١  Council of 
Chief State School Officers- CCSSO،6تعميم البرىان  يتموحتى  .(١١١
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، يستمزم وصحيح يؤدي إلى النتائج المنشودة بشكل متقنفي المدراس الرياضي 
عرفة الكاممة والفيم العميق لمبرىان الرياضي وكيفية امتالك المى المعممين عم

 تدريسو. 
 الدراسة:مشكمة 

غير كاف  من المعممين ي ظيرون فيماً  أشارت بعض الدراسات إلى أن كثيراً 
أو غير صحيح لألفكار المتعمقة باإلثبات الرياضي وأدواره وتطبيقاتو المختمفة في 

الصعوبات المتعمقة بالبرىان ولمعالجة ىذه  (.Knuth, 2002الرياضيات )
م  الرياضي لدى المعممين،  ت مقررات في برامج إعداد المعمم موجية نحو م  فقد ص 
حتى يصبحوا  لمطالب المعممينوتطبيقاتو وكيفية تدريسو تطوير البرىان الرياضي 

تعميمو لطالبيم  عمى معممين متمكنين في مجال البرىان الرياضي ويمتمكوا القدرة
ولكن لألسف، اتضح بعد عقود من التطبيق أن  في المستقبل. لصحيحبالشكل ا

عمى ترسيخ المحتوى ز محتوى ىذه المقررات غير فع ال بالشكل المنشود حيث رك  
مبادئ البرىان األساسية بشكل روتيني بدون إعطاء الفرصة الكافية الكتشاف 

ين وكذلك الجديد، حيث مازالت الدراسات تشير إلى وجود قصور لدى المعمم
؛ أبو (Stylianides et al. ,2007في تطبيق البرىان الرياضي الطالب المعممين 

، ي، الصاف(Zaslavsky& Sullivan, 2011وعميو، يرى  (.6١١٢عقيل، 
من أفضل الطرق لفيم أبعاد ىذا القصور واقتراح خطط مالئمة  أن( 6١١٢

باستمرار في أنشطة لمعالجتو بشكل فع ال وسريع ىي إشراك الطالب المعممين 
ك وتدعو لمتفكير والتخمين برىان رياضي تطبيقية نوعية تحمل طبيعة الش  

في مثل ىذه األنشطة التعميمية يحقق الطالب المعممين حيث إن إشراك ، واالبتكار
 عدة فوائد منيا:

في البرىان الطالب المعممون  اكتشاف الصعوبات الحقيقية التي يواجييا -١
 يح الفرصة القتراح حمول مناسبة ليا من قبل المختصين. الرياضي مما يت

ألنشطة تعميمية جديدة تنمي من ميارتيم في الطالب المعممين ممارسة  -6
 التعامل مع التركيبات األساسية وكذلك المعقدة ألفكار البرىان الرياضي.

لصعوبات التعامل مع البرىان الرياضي من منظور الطالب المعممين تفي م  -٣
 لمتعمم، مم يمنحيم الفرصة لتعميم طالبيم في المستقبل بشكل مثمر. ا
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وقد قام عدد من الباحثين باستخدام أنشطة برىان رياضي تطبيقية نوعية 
لدراسة ىذه المشكمة وحققوا نجاحات في طرح بعض الحمول المثمرة في تنمية 

 ;Sears, Mueller-Hill &Karadeniz, 2013)الرياضيميارة البرىان 

Stavrou, 2014; Zeybek, 2017).  رغم ذلك، مازالت ىناك حاجة لدراسة
لتقديم إضافة  ىذىالدراسةسعى تالمشكمة باستخدام أنشطة أخرى مختمفة. ليذا، 

عممية في مجال البرىان الرياضي عن طريق تقديم الفرصة لمطالب المعممين 
ت السابقة. ىذا لالنخراط في نشاط عممي مختمف عما تم استخدامو في الدراسا

النشاط العممي تم اختياره ليساعد في فيم طبيعة البرىان الرياضي المقدم من قبل 
عند تحميميم وتفسيرىم لعممية ضرب غير تقميدية )خدعة الطالب المعممينوذلك 

بأنيا  رقميةالضرب الخدعة حيث ت عر ف  ( Multiplication Trickضرب رقمية
الضرب في مدة ال  لعمميةعمى إجابة سريعة عممية تالعب باألرقام لمحصول 

دون القيام بأي حسابات ذىنية أو كتابية معقدة. بمعنى آخر،  ثوان   خمستتجاوز 
سيعمل ىذا النشاط العممي عمى تحديد طبيعة البرىان الرياضي عن طريق معرفة 

التحديات التي  صحة خدعة الضرب الرقمية أو إثباتالنجاحات التي يحققونيا في 
 اجيونيا عند عدم القدرة عمى إثبات الصحة. يو 

 الدراسة:هدف 
طبيعة البرىان الرياضي الذي يمتمكو الطالب  فيم إلى ىذه الدراسة تىدف

المعممون، وذلك عن طريق دراسة مدى قدرتيم عمى تقديم برىان رياضي لتفسير 
عممية ضرب غير تقميدية )خدعة ضرب رقمية(. في حالة تقديم برىان صحيح، 

جراءاتو)ماذا استخدم(  ية الحلتم الحصول عمى معمومات تفيد بنوعي )كيف  وا 
خدعة الضرب  لتفسير اً مالئمالمستخدم  الحل نوعاستخدمو( واألسباب التي تجعل 

الرقمية بشكل صحيح )لماذا استخدمو(. في حالة تقديم برىان خاطئ أو عدم تقديم 
ت إلى ىذا لصعوبات التي أد  برىان، يتم الحصول عمى معمومات تفيد بطبيعة ا

 الفشل.
 الدراسة:أسئمة 

 لمدراسة سؤال رئيس ىو: 
ما طبيعة البرهان الرياضي المستخدم من قبل الطالب المعممين في تفسير 

 خدعة ضرب رقمية؟
 نو األسئمة التالية:مويتفرع 
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خدعة صحة  في إثباتالتي يستخدميا الطالب المعممون الحمول  أنواعما  -١
 ؟ةضرب رقمي

خدعة صحة  إثباتالتي يستخدميا الطالب المعممون في  الحمولما إجراءات  -6
 رقمية؟ضرب 

أنواع حمول أو  نوع حلالطالب المعممين لتفضيل  تدعوما األسباب التي  -٣
 خدعة ضرب رقمية؟معينة في إثباتصحة 

خدعة ضرب صحة  المعممونفي إثباتما الصعوبات التي قد يواجييا الطالب  -4
 ؟يةرقم
 الدراسة:أهمية 

 الجيات التالية: الدراسةفيد قد ت
 الطالب المعممون وذلك عن طريق: -١

  تيم في التعامل مع التركيبات اتعرف نشاط تعميمي جديد ينمي ميار
 األساسية وكذلك المعقدة ألفكار البرىان الرياضي.

 التمكن من تقدير التحديات في بناء البرىان الرياضي من منظور المتعمم 
 يساعدىم في فيم الطالب واختيار الطرق المناسبة لتعميميم.  امم  

 مجال المناىج وطرق تدريس الرياضيات: ونالباحث -6
 طبيعة النجاحات ل الحصول عمى إضافة عممية تزيد من أدراكيم

، وقد في البرىان الرياضيالطالب المعممون  يايوالتحديات التي يواج
 ة بأفكار لبحوث ودراسات مستقبمية.توصيات ومقترحات الدراس تزودىم

 :المعمم إعدادالقائمون عمى برامج  -٣
  الحصول عمى معمومات عممية يمكن االستفادة منيا عند تصميم مقررات

 موجية نحو تطوير مفاىيم البرىان الرياضي لمطالب المعممين.
 الدراسة:حدود 

 عمي: ةالحالي الدراسة تاقتصر 
  والذين يدرسون  صة بكمية التربية جامعة جازانالتربية الخابكالوريوس طالب

العينة كانت أفراد  وقد كان جميع 6الرياضيات لمعممي التربية الخاصة  مقرر
وقد  بخمفية عممية حيث تخرجوا من القسم العممي في مرحمة الثانوية العامة.

اقتصرت الدراسة عمى طالب التربية في تخصص التربية الخاصة دون 
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ى المتاحة في كمية التربية )التربية البدنية والتربية الفنية( التخصصات األخر 
كونيم الوحيدون الذين يدرسون مقررات في مادة الرياضيات وستتاح ليم 

 الفرصة لتدريسيا بعد تخرجيم مستقباًل.
  6١١١الموافق  ىـ١4٣٢/١44١العام الجامعيالفصل الدراسي األول من/ 

 م.6١١٢
 مصطمحات الدراسة:

عبارة عن تعميل منطقي لصحة يعرفو الباحث إجرائيا بأنو  ن الرياضي:البرها -1
 .عبارة رياضية أو عالقة رياضية باالستناد إلى مجموعة من البديييات

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :الرياضي البرهان -أولً 

 :تعريف البرهان الرياضي -1
ل أساسي إلثبات أو تبرير عممية تيدف بشكف البرىان الرياضي بأنو عر  ي  

 (Ball & Bass, 2000).صحة عبارة أو عالقة رياضية ما 
 :دور البرهان الرياضي -9

 ويتمثل دور البرىان الرياضي في:
 التحقق من صحة عبارة ما. 
 تعميل سبب صحة عبارة ما. 
 توصيل معرفة رياضية.  
 اكتشاف أو بناء معرفة رياضية جديدة.   
 م بديييتنظيم البيانات في نظا. 

(Bell, 1976;de Villiers, 1999; Hanna, 1983; Hanna 1990; 

Schoenfeld, 1994, Knuth, 2002). 

 مهارات البرهان الرياضي:  -٣
ت عرف ميارات البرىان الرياضي بقدرة المتعممعمى فيم عناصر العبارة أو 

حة ووضع خطة إلثبات ص الرياضية )المعطيات( ودراستيا بشكل كاف، ةالعالق
المعروفة  والقوانين والحقائق الرياضية )كيفية توظيف النظريات ةالعبارة أو العالق

بالمعطيات(، ومن ثم يقوم بتنفيذ الخطة لمحصول عمى  لدى المتعمم مسبقًا وربطيا
بمعنى آخر، ىي قدرة المتعمم عمى  البرىان بطريقة صحيحة والتأكد من صحتو،
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كل منظم وفاعل والتي تتمثل بشكل رئيسي استخدام خطوات البرىان الرياضي بش
 بما يمي:

 دراسة مكونات العبارة أو العالقة الرياضية. 
 ربط مكونات العبارة/العالقة وتحميل العالقة بينيم. 
 إصدار حكم عمى صحة العبارة/العالقة أو عدميا. 
 (6١١6)الخطيب، . تقديم تعميل منطقي عمى صحة العبارة/العالقة أو عدميا 
 :البرهان الرياضي أنواع -٤

وىو عبارة  : البرىان اليندسيىما لمبرىان الرياضي عمى األقل نوعان رئيسيان
وىو البرىان الجبري و  ،برىنة الجمل الرياضية الخاصة باألشكال اليندسيةعن 

رئيسي في محور الطبيعية وىو برىنة الجمل الرياضية الخاصة باألعداد عبارة عن 
سمسمة من العبارات الجبرية، حيث أنو أيضاب الجبريف البرىان يعر  و . االبحثىذ

 إلىتستخدم الخصائص الجبرية لألعداد الحقيقية والتبريرات لالنتقال من كل عبارة 
 .العبارة التي تمييا

عند القيام بحل  منيا يمكن االستفادة الحقيقية لألعداد وىناك خصائص
 منيا: ين بشكل منطقيثبات البراىا  تمكن من تبرير العبارات و و   ،المعادالت

 يبقىنفس القيمة لطرفي معادلة  : عند إضافةخاصية الجمع لممساواة -
 .متساويينالطرفان 

 يبقىطرح نفس القيمة من طرفي معادلة  دلممساواة: عنخاصية الطرح  -
 .متساويينالطرفان 

عند ضرب نفس القيمة في طرفي معادلة  :خاصية الضرب لممساواة -
 .متساويينالطرفان يبقى

 يبقىعند قسمة طرفي المعادلة عمى نفس القيمة  :خاصية القسمة لممساواة -
 .متساويينالطرفان 

مساويان لرقم فان العددين  انكان عدد إذا :خاصية التعدي لممساواة -
 متساويان.

 أساليب البرهان الرياضي -٥
التي تستخدم في جميع أنواع البرىان األساسية الرياضي من أساليب البرىان

 :ضيالريا
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  االستقراء وىو عممية االنتقال من الجزء لمكل ويمثل دراسة مجموعة من
الحاالت الجزئية إلصدار حكمًا عامًا ينطبق عمى كل الحاالت، أو ىو الحكم 

 بصحة قاعدة ما إذا صح تطبيقيا عمى جميع األمثمة. 
  االستنتاج وىو عممية االنتقال من مقدمات معمومة إلى نتائج جديدة بيتم

 .وصل ليل باستخدام قواعد المنطقالت
 المنيج العممي وىو خميط ما بين األسموب االستقرائي واالستنتاجي ويشمل، 

استخذام المعطياث المتاحت ) المباشر الحصر، البرىانعمى سبيل المثال ال 

بالتناقض )البداية والبرىان  والبناء عليها من أجل الىصىل إلى المطلىب اثباث(
برهنت عذم ) والبرىان بالمثال المضاد حصول عمى تناقض(بنفي المطموب لم

 (6١١2)التميمي،  .صىاب عبارة بإعطاء مثال مضاد للعبارة
 :الرياضي البرهان طبيعة -ثانياً 

 لدى المعممين: البرهان الرياضي طبيعة -1
أظيرت الدراسات السابقة أن المعممين لدييم ف يم غير كاف أو غير صحيح 

 قامفقد  وأدواره المختمفة في الرياضيات، باإلثبات الرياضية لألفكار المتعمق
(Knuth, 2002)  لمادة الرياضيات في  اً معمم ١2بدراسة نوعية لفيم مدى قدرة

المرحمة الثانوية عمى التكيف مع خطة اإلصالح التربوي في الواليات المتحدة 
ممية تعميم وتعمم األمريكية في مادة الرياضيات والتي دعت إلى تغيير جذري في ع

البرىان الرياضي، بحيث أكدت الخطة عمى تزويد جميع طالب الثانوية بدون 
استثناء في كل الصفوف وطوال المرحمة بفرص وخبرات غنية في البرىان 
الرياضي.  وبعد مقابالت شخصية شبو مقننة سعت لفيم عميق ألفكار المعممين 

فة وطبيعة البرىان الرياضي الذي المتعمقة باإلثبات الرياضي وأدواره المختم
يتوقعونو من طالبيم،  وجد الباحث أن ىؤالء المعممين لدييم نظرة محدودة تجاه 

ًا ال يعدو كونو أحد العناصر يالبرىان الرياضي حيث يعتبرونو موضوعًا تقميد
المكونة لمادة الرياضيات )حقائق الضرب عمى سبيل المثال( وليس أداًة لمتفكير 

نتاج معرفة رياضية جديدة وتوصيميا، وتوقع الباحث وتحميل ا لمعرفة الرياضية، وا 
في نياية الدراسة أن ىؤالء المعممين سيواجيون تحديات وصعوبات عند تطبيق 

 التربوي الخاصة في البرىان الرياضي.  اإلصالحخطة 
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بدراسة طبيعة البرىان  (Barkai and Others, 2002)قام وفي دراسة أخرى 
معممًا لمادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية  62ي المستخدم من قبل الرياض

)مثال: مجموع أي خمسة  عدادلتفسير مجموعة من الفرضيات الرياضة لنظرية األ
( أن يقرروا ١أعداد صحيحة متتابعة يقبل القسمة عمى خمسة(، حيث ط مب منيم 

صحة أو عدم صحة ( تقديم تبرير ل6ما إذا كانت الفرضية صحيحة أو ال، و
 ي عد( التحديد من وجية نظرىم الخاصة ما إذا كان تبرييم المقدم ٣الفرضية، و

برىانًا رياضيًا. وقد أظيرت النتائج أن نصف المعممين قدموا حمواًل جبرية منظمة 
تحمل طابع الرسمية وتناسب تدريس مراحل أعمى من المرحمة االبتدائية وعدد آخر 

رسمية تناسب التدريس في المرحمة االبتدائية. رغم ذلك، قميل قدم حمواًل غير 
األغمبية استخدموا إجراءات غير كافية إلثبات صحة الفرضيات أو عدم صحتيا 
وكذلك كان لدييم عدم يقين ما إذا كانت اإلجراءات التي استخدموىا تمثل برىانًا 

 رياضيًا.
ميارات البرىان اختبار لقياس ( بتطبيق 6١١٣)الجوعاني ومحمد،  وقد قام

 ١2١وطالبًا  6١2فقرة عمى عينة مكونة من  ١4 الرياضي تكون من
عرف ميارات ت( ١(بيدف: من طمبة الصف الثالث المتوسط  ٣22طالبةبمجموع 

( ما إذا كان 6(المتوسط، وطمبة الصف الثالث  التي يمتمكياالبرىان الرياضي 
لبرىان الرياضي بحسب ىناك فروق ذات داللة إحصائية في اختبار ميارات ا

مستوى  عندق ذو داللة احصائية و وجود فر متغير النوع. ومع أن النتائج أظيرت 
اختبار ميارات البرىان الرياضي  فيداء الطالب والطالبات أ( بين ١.١٢داللة )

ضعف في ميارات البرىان  إال  أن الدراسة أك دت عمى وجود لصالح الطالبات
، وقد عزت الضعف إلى عدة أسباب من والطالبات من الطالب عند كل  الرياضي 

أىميا عدم تمكن بعض المعممين من ميارات البرىان الرياضي وىذا ما انعكس 
عمى عدم قدرتيم عمى نقميا وتدريسيا لطمبتيم بالشكل الصحيح، وكذلك استخدام 
 ىؤالء المعممين ألساليب تدريس تقميدية يكون فييا الطالب متمقيًا لممعمومة دون
المشاركة في إنتاجيا، وابتعادىم عن استخدام أساليب تنمي التفكير المنطقي أو 

قناع اآلخر  قتطبي األسموب االستداللي أو االستنتاجي لموصول إلى المطموب وا 
 بصحتو. 
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معوقات تدريس معرفة طبيعة إلى ( 6١١٢)أبو عقيل، ىدفت دراسة و 
ً من الطالب البراىين الرياضية في المرحمة األساسية العميا  والتي تخص كال 

 ًا ومعممة لمادةمعمم١24نظر من وجيةوالمنيج المدرسي والمعمم وذلك 
لدى تدريس البراىين الرياضية  قد أظيرت النتائج أنأىم معوقاتو ، الرياضيات

في: عدم قدرة الطمبة عمى البدء بالبرىان، وعدم قدرة الطالب عمى  الطالب تمثمت
في  صعوبة صعوبة في استخدام المغة الرياضية،و  تبرير كل خطوات البرىان،

المعرفة الكافية لممفاىيم والنظريات الرياضية ، وعدم امتالك كتابة البرىان الرياضي
أما بخصوص المنيج اىتمامات كبيرة نحو البراىين. وعدم وجود المساندة لإلثبات، 

شيء لمطالب،  يالمدرسي فتمثمت أىم المعوقات في: الكثير من البراىين ال تعن
اىتمام الطمبة وال تحفز فييم التحدي الفكري واستكشاف  روالبراىين المكتوبة ال تثي

الجديد. وأما بخصوص المعمم فتمثمت أىم المعوقات في: عدم وجود المعرفة 
الكاممة لدى المعمم بطرق البرىان الرياضي وأنواعو، وعدم استخدام وسائل محببة 

ىان الرياضي مثل استراتيجية التدريس الحمزوني، وفعالة في غرس مفاىيم البر 
وعدم تقديم أفكار كاممة عن البرىان الرياضي قبل شرحو، وعدم كتابة البرىان 
الرياضي بمغة واضحة، وعدم إشارة المعمم لبداية البرىان ونيايتو. وقد أوصى 

أنواع الباحث بخصوص المعمم أن يتم عقد دورات تدريبية لممعممين لتزويدىم بكافة 
 البرىان الرياضي وأساليبو وطرق تدريسو.

 :لدى الطالب المعممين البرهان الرياضي طبيعة -9
أيضًا لدييم صعوبات المعممين الطالب أظيرت الدراسات السابقة أن 

 Stylianides)قام ، حيثوأدواره المختمفة في الرياضيات باإلثبات الرياضيمتعمقة 

et al., 2007)  طالبًا معممًا  ٢٢رىان الرياضي المستخدم من قبل طبيعة الببدراسة
 إجاباتيم( تحميل ١(لمادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية والمتوسطة عن طريق 

في اختبار شمل عمى طرق مختمفة لإلثبات كاإلثبات بالتناقض والمثال المضاد 
ًا من طالبًا معمم ١١( مقابالت شخصية شبة مقننة مع 6(واالستقراء الرياضي و

ضمن عينة الدراسة. نتائج الدراسة أظيرت أن الطالب المعممين لممرحمة الثانوية 
كانوا أكثر نجاحًا في الحصول عمى إجابات صحيحة من الطالب المعممين 
لممرحمة االبتدائية ورغم ذلك واجو طالب من كال المجموعتين صعوبات مشتركة 

 عند البرىان باستخدام االستقراء الرياضي. 
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بدراسة   (Sears, Mueller-Hill&Karadeniz, 2013)وقام كل من
طالبًا معممًا لممرحمة المتوسطة لمعرفة آرائيم في مدى دعم برنامج  ١6نوعية عمى 

إعداد المعمم لقدرتيم عمى تدريس البرىان الرياضي بشكل فع ال، وقد تمت الدراسة 
ت المرحمة المتوسطة" لمدة فصل دراسي واحد خالل مقرر "طرق تدريس الرياضيا

( كتابة 6(( قراءة بحوث في البرىان الرياضي وتمخيصيا، ١(حيث طمب منيم: 
( تحميل ٣(إطار نظري ودراسات سابقة في البرىان الرياضي والربط فيما بينيا، 

مجموعة من مقاطع الفيديو وكذلك دروس مكتوبة في مجال البرىان الرياضي. في 
ن الطالب مشاركة رأييم عن مدي جاىزيتيم نياية الفصل الدراسي، طمب م

 ١2لتدريس البرىان الرياضي وذلك عن طريق اإلجابة عمى استبانة مكونة من 
متبوعة بمقابالت شخصية مقننة. وقد أظيرت النتائج أن الطالب المعممين  سؤاالً 

لدييم تصورات جذرية خاطئة فيما يخص دور وطبيعة البرىان الرياضي، واقترحت 
أن يتم تخصيص جزء صريح لتدريس دور وطبيعة البرىان الرياضي  الدراسة

ضمن برامج إعداد المعمم، مع التركيز عمى زيادة الفرص لمطالب المعممين 
 لممارسة البرىان الرياضي والتدرب عمى أساليبو.

األخطاء الشائعة كذلك بدراسة المفاىيم الخاطئة و ( Stavrou, 2014) قامو 
من الروضة حتى  المدارسلمادة الرياضيات في نظام  طالبًا معمماً  ٢2لدى 

( وذلك عن طريق دراسة وتحميل واجباتيم المنزلية في مقرر ١6-الثانوية )ك
نظرية األعداد والجبر المجرد، وقد أظيرت النتائج أن الطالب المعممين اشتركوا 

عبارات عامة باستخدام أمثمة خاصة،  إثباتفي القيام بأربعة أخطاء ىي: 
االستنتاج، وعدم برىنة شرطي العبارات  إثباتافتراض االستنتاج النيائي من أجل و 

 الثنائية، وعدم استخدام التعريفات بالشكل الصحيح. 
وفي فصل دراسي مختمف لنفس المقرر، قام الباحث بتطبيق نفس الخطوات 

يكمفيم  طالبًا معممًا جديدًا، حيث قام أواًل بشرح ىذه األخطاء ليم قبل أن ٢١عمى 
عن عينة الدراسة  إجاباتيمبالواجبات المنزلية رغبًة في معرفة كيف ستختمف 

السابقة. ولكن لألسف، اكتشف الباحث أن النتائج ليست بأفضل من سابقتيا فقد 
دلت عمى ضعف قدرة كثير من الطالب المعممين عمى البرىان الرياضي حيث 

إلضافة لوجود كثير من التمارين قدموا أمثمة غير ضرورية الستكمال البرىان با
 فارغة وبدون إجابة.  
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طالبًا معممًا  ٢١قدرة بدراسة  (Zeybek,2017) قاموبطريقة مشابية 
( عمى بناء وتقييم البرىان ١-٢متخصصًا في تدريس الرياضيات لمصفوف )

والتخمين الرياضي خالل مقرر يشمل موضوعات في مجاالت رئيسية ىي الجبر 
ية األعداد، حيث تم تزويد الطالب المعممين بفرص متنوعة لبناء واليندسة ونظر 

وتقييم مجموعة كبيرة العالقات الرياضية. ورغم أن التخمين الرياضي يعتبر من 
األجزاء األساسية في عممية فيم وتأسيس المعرفة، إال  أن النتائج أظيرت أن 

ًا مقارنًة بالبرىان الطالب المعممون استخدموا التخمين الرياضي بشكل محدود جد
الرياضي، باإلضافة إلى أنيم استخدموا التخمين الرياضي فقط عند تم سؤاليم 
بشكل مباشر وليس مبادرًة منيم. كذلك أشارت الدراسة إلى أن أغمب حاالت 
البرىان الرياضي التي قدميا الطالب المعممون كانت تحمل الطابع التوضيحي 

 كأداة لمشرح والتفسير وليس لإلقناع.   حيث تم استخدام البرىان الرياضي
طالبًا  ١١٢مدى قدرة  (Demiray&Bostan, 2017)وناقشت دراسة 

عمى تقديم برىان رياضي صحيح معممًا لمادة الرياضيات في المرحمة المتوسطة 
لمجموعة من العبارات الرياضية في مجال األعداد والجبر، حيث تم التركيز عمى: 

ي يستخدميا الطالب المعممون عند تقديم برىان صحيح، ( دراسة الطرق الت١)
( دراسة أسباب الفشل عند تقديميم برىان رياضي غير صحيح. وقد أظيرت 6و)

النتائج أن أكثر من نصف العينة قدموا براىين صحيحة لمعبارات الرياضية المقدمة 
ين أن وكان االستقراء الرياضي واإلثبات المباشر أكثر الطرق المستخدمة. وتب

األسباب الشائعة لفشل الطالب المعممين في تقديم براىين رياضية كانت أواًل: 
التعويض باألرقام عن طريق إدخال قيمة رقمية لمحاولة إثبات صحة العبارات 
الرياضية، وثانيًا: إعادة كتابة المعطيات في العبارة الرياضية لمحاولة إثبات 

 صحتيا.
فقرة عمى عينة مكونة  4٣استبانة مكونة من ( 6١١١وكذلك طب ق )الزىراني، 

( ١(رياضيات معممة بيدف:  طالبة 6٣2و ،رياضيات معمم طالب 62١من 
( تحديد درجة كل نوع من 6(تدريس البرىان الرياضي، و صعوبات تحديد أنواع

( قياس ٣(و مرتفعة( -متوسطة -البرىان الرياضي )منخفضة صعوبات تدريس
وبات تدريس البرىان الرياضي، وذلك من وجية نظر أثر متغير النوع تجاه صع

إحصائية تنسب لمتغير ق ذو داللة و فر عينة الدراسة. ولم تظير النتائج وجود 
النوع، ولكنيا أظيرت وجود صعوبات ذات مستوى متوسط مرتبطة بوجود 
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اعتقادات خاطئة نحو البرىان الرياضي وقصور في ميارات كتابة البرىان 
عمى شرحو في ظل وجود نقص في أعداد وتدريب طالب  الرياضي والقدرة

 الرياضيات المعممين في المستوى الجامعي.
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة -٣

مقيو نوع التأىيل لمطالب يتضح جمي ًا من الدراسات السابقة التأثير الذي ي  
ىيل ن في المدارس، فالتأالمعممين في برامج إعداد المعمم عمى مستوى المعممي

معمم جيد والعكس صحيح. في مجال البرىان الرياضي، ما  إنتاجيم في الجيد يس
تزال الدراسات لألسف تشير إلى وجود قصور في مستوى الطالب المعمم وكذلك 
المعمم مما يشير إلى حاجة لمراجعة آللية تعميم البرىان الرياضي في برامج إعداد 

حقيقي  د  ح  يا الطالب المعمم دون ت  المعممين، ألن بقاء الصعوبات التي يواجي
سيعزز من استمرار المفاىيم والتطبيقات الخاطئة لمبرىان الرياضي وبالتالي 
االنتقال معو من الجامعة لممدرسة ونقميا لطالبو، حيث لن يتمكن المعمم من تعميم 

يق الطالب البرىان الرياضي بشكل متقن إال  إذا امتمك المعرفة الكاممة والفيم العم
 لمبرىان الرياضي وكيفية تدريسو الصحيحة. 

 :األنشطة المقترحة لتنمية البرهان الرياضي -ثالثاً 
ىناك نوعان من األنشطة المستخدمة لتعميم البرىان الرياضي. النوع األول 

أو عالقات رياضية معروفة مسبقًا وتيدف إلي  أنشطة يتم فييا برىنة عبارات ىو
 الية لمبرىان الرياضي:غرس المبادئ األساسية الت

  ما خاطئة حيث ال مجال أن العبارة/العالقة الرياضية إما تكون صحيحة وا 
 لوجود حل وسط

 عمى العديد من اإلجابات  ال يثبت صحة عبارة/عالقة رياضية لمجرد الحصول
ألن من النادر الحصول عمى االستقراء الكامل باختبار كل  ؛الصحيحة

مضاد كاف  إلثبات عدم صحة العبارة/العالقة الحاالت الجزئية مثال واحد 
 (6١١٢)الصافي،  .الرياضية

وىو أنشطة مبنية عمى خمق عدم اليقين والتشكيك في صحة  النوع الثاني
عالقة رياضية، وىذا النوع يعتبر األفضل حيث أثبتت الدراسات أنو يحفز  عبارة/

 .التفكير التحميمي والنقدي والسببي المقنع
(Hadass, Hershkowitz, & Schwarz 2000;Buchbinder&Zaslavsky, 2011) 
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ومن سمات ىذه النوع من األنشطة أن "أن يكون نص السؤال قصيرًا 
وواضحًا ...ومفتوحا؛ أال تبـدو النتيجـة المسـتيدفة بدييية بالنسـبة لمجميـع، يعني أن 

ميذ؛ أال مختمفين، عمى األقـل، داخل مجموعة مـن التال ننتظر صـدور جوابين
يكون السؤال تعجيزيًا، يعني أنو يمكن لممتعمم القيام ببعض المحاوالت أو التجارب 

 (١٢١، 6١١٢)الصافي، أو المالحظات". 
 :Multiplication Tricksالرقمية الضرب خدع  -رابعاً 

خدعة الضرب الرقمية ىي عممية يتم فييا تجاوز إجراءات الحل التي تتم 
تقميدية لموصول لمحل مباشرة بخطوات محدودة. عمى سبيل عادًة في العمميات ال

( يكون الحل باستخدام 6٣×١١كما في المثال ) ١١المثال، عند الضرب في 
 خطوتين فقط كالتالي: 

 .٢ =( 6+٣: )6٣اجمع رقمي العدد  -١
 .6٢٣لتحصل عمى اإلجابة  6و ٣ بين ٢ضع الناتج  -6

ي الحل من ضرب وجمع وحمل ىنا تم اختزال جميع العمميات األساسية ف
في عممية حسابية بسيطة تم من خالليا الحصول عمى اإلجابة الصحيحة بدقة 

 وسرعة. ولمخدع الضرب الرقمية عدة فوائد منيا:
 إعطاء إجابة دقيقة. 
 إعطاء إجابة في وقت قصير جد ًا ال يتعدى ثوان. 
 ابية سيولة التنفيذ حيث يمكن أن يؤدييا كل من يممك الميارات الحس

 .األساسية
 مشوقة وخاصًة لصغار السن. 
 المساعدة في تعمم مواضيع أخرى في مادة الرياضيات. 
 المساعدة في تعزيز االتجاه اإليجابي نحو مادة الرياضيات. 
 المساعدة في تعامالت الحياة اليومية. 

(Benjamin &Shermer, 2008; Kelly, 2014 &Abhishek, 2017) 

لضرب الرقمية غامضة، فأن محاولة إثبات صحة ولكون كيفية عمل خدع ا
عمميا من عدمو يعتبر من األنشطة التي تحفز عمى البحث والتخمين واالكتشاف 
مما قد يسيم في تنمية ميارة البرىان الرياضي، لذا فقد تم اختيار أحد خدع 
الضرب الرقمية في ىذه الدراسة لمعرفة طبيعة البرىان الرياضي الذي يممكو 

 المعممون.  الطالب
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 :الطريقة واإلجراءات
 الدراسة:منهج  -أولً 

تم استخدام منيج خميط ما بين الكمي والنوعي ألن "الدليل الكمي قد يكون 
قويًا جد ًا، ولكنو أيضًا قد يخفي قدرًا كبيرًا من المعمومات والبيانات التي يكشفيا 

، تم استخدام أعداد . كمي اً (2٣، 6١١٢)مطاوع وجعفر الخميفة، " النوعيالدليل 
لتفسير خدعة الضرب الرقمية.  الطالب المعممون ونسب مئوية لمعرفة ماذا قدم 

كيفي ًا، تم الحصول عمى تقارير مكتوبة والقيام بمقابالت شخصية لدراسة كيف 
 .    في تفسير خدعة الضرب الرقميةالطالب المعممين ولماذا نجح أو فشل 

 الدراسة:عينة  -ثانياً 
( طالبًا معممًا بكمية التربية ممن 6٢عينة الدراسة الحالية في عدد) تمثمت

لدييم خمفية عممية في المرحمة الثانوية حيث تم اختيارىم بأسموب العينة المالئمة 
Convenience Sampling).لتحقيق ىدف الدراسة ) 

 البحث:أدوات  -ثالثاً 
 نوع األداة: -1

، الدراسةالضرب لتحقيق ىدف  رقمية في عمميةضرب تم استخدام خدعة 
المقصود بالخدعة الرقمية ىو التالعب باألرقام لمحصول عمى إجابة حيث إن 

ثوان  عند القيام بضرب عدد مكون من رقمين  خمسسريعة في مدة ال تتجاوز 
جراءات تنفيذبعدد آخر مكون من رقمين. يمكن توضح قواعد  عمل الخدعة  وا 

 الرقمية عن طريق المثال التالي:
  آحاد  عشرات

6  4  
   × 
6  2  
6× 
(6+١) 

 2×4  
2  64  
264 

 :آلية عمل األداة -9
 :تكون كالتالي الرقمية الخاصة بالعددين المضروبينالضرب قواعد خدعة 

 ( ١١=4+2مجموع رقمي اآلحاد في العددين يساوي عشرة.) 
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 (.6ىو نفسو في )في العددين لعشرات خانة افي رقم ال 
 : تكون كالتالي الرقميةالضرب عمل خدعة  إجراءات تنفيذ 

  في خانة اآلحاد: يتم ضرب رقمي اآلحاد ببعضيما البعض والناتج
 يعتبر ىو الجزء األول )األيمن( من اإلجابة النيائية.

  في  )عشرة واحدة( لرقم العشرات ١في خانة العشرات: يتم أواًل إضافة
العدد األول )أو العدد الثاني ألنو نفس الرقم( ومن ثم ضربو برقم 
العشرات في العدد الثاني، والناتج يعتبر الجزء الثاني )األيسر( من 

 اإلجابة النيائية. 
  يتم ضم الناتجين )األيمن واأليسر( لتكوين اإلجابة النيائية لعممية

 الضرب.
في وقت قصير ولكن كيفية  تعطي إجابة صحيحة الرقميةالضرب خدعة 

ثبات صحتو. لطالب المعمم إعمميا بشكل دقيق ىو الجزء الغامض الذي يحتاج ا
ىذا الغموض حيث ذكروا أنو عندما  (Buchbinder& Cook, 2016)وقد فس ر 

يتم تمثيل حل ىذه الخدعة الرقمية جبريًا فإنو يتضح أنيا ال تعدو كونيا إحدى 
ممية الضرب التقميدية لعدد مكون من رقمين بعدد آخر الحاالت الجبرية الخاصة لع
 مكون من رقمين كالتالي:

التمثيل الجبري لعممية الضرب 
لعدد مكون من رقمين بعدد  التقميدية

 آخر مكون من رقمين

 )الضرب الرقمية خدعة(
حالة جبرية خاصة لعممية الضرب 

التقميدية لعدد مكون من رقمين بعدد 
 آخر مكون من رقمين

a, b, c, d a = c, b + d = 10 

(10a + b)(10c +d) = 

100ac + 10(ad + bc) + bd 

(10a + b) (10a + d) = 

100a2 +10a(b + d) + bd = 

100a2 +100a + bd = 

100a(a + 1) + bd 

ونظرًا لمطبيعة المختمفة ليذه الخدعة الرقمية، فإن ىذه الدراسة تسعى لمعرفة 
جراء اتياالتي يستخدميا الطالب المعممون في إثبات مختمف أنواع الحمول وا 
 صحتياوخاصة الجبرية منيا.  
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 :جمع البيانات وتحميمها -رابعاً 
 مصادر البيانات: -1

 : رئيسةمن ثالثة مصادر  الدراسةتم جمع معمومات 
 أوراق إجابات الطالب.  تقارير الطالب. 
 زةمقابمة شبة مقننة باستخدام نمط "مجموعة الحوار المرك". 

 :وتحميمهامن مصادرها إجراءات جمع البيانات  -9
 وقد تمت اإلجراءات وفق الخطوات التالية: 

  الرقمية لمطالب داخل القاعة الضرب تطبيق وشرح كيفية عمل خدعة
 الدراسية من قبل أستاذ المقرر.

  الرقمية الضرب خدعة إجراءات تنفيذتزويد الطالب بورقة تحتوي عمى
صحتيا أو عدم صحتيا  إثباتة الخدعة وتحميميا ثم والطمب منيم دراس

الصحة أو  إثباتلكيفية  كاف   كتابيًا، مع تقديم تقرير يشمل عمى شرح  
 عدمو.

  مدة أسبوع إلكمال ىذه الميمة، مع السماح ليم المعممين إعطاء الطالب
بالعمل الجماعي لتبادل األفكار فيما بينيم عمى أن ي سمم كل طالب ورقة 

 تقرير خاص بو بشكل فردي.إجابة و 
  بعد انتياء المدة المحددة الحصول عمى أوراق إجابات الطالب وتقاريرىم

، حيث تم تحميل طبيعة البرىان الرياضي ثم دراستيا وتحميل محتواىا
 المستخدم وتصنيفو حسب التالي:

فقط  التي استخدميا الطالب المعممون )حل جبري أنواع الحمول -
الضرب خدعة فقط إلثبات صحة  رموز الجبريةويقصد بو استخدام ال

، وحل حسابي فقط ويقصد بو استخدام أمثمة حسابية فقط الرقمية
+ حل حسابي ، وحل جبريالرقميةالضرب خدعة إلثبات صحة 

ويقصد بو استخدام الرموز الجبرية وكذلك أمثمة حسابية إلثبات صحة 
 .(الرقميةالضرب خدعة 

ي استخدمو الطالب المعممون )برىان مدى صحة البرىان الرياضي الذ -
 .صحيح كمي ًا، وبرىان صحيح جزئيًا، وبرىان غير صحيح(



9112/ أبريل 1ج–العموم التربوية/ العدد الثاني   

 

 

  

62٣ 

مجموعات من الطالب  ٣وبناًء عمى نتائج تحميل المحتوى، تم تحديد 
( بناًء عمى طبيعة الحمول والتفسيرات التي قدموىا، وعميو تم إجراء ٢، ١١، ١١)

في قاعة دراسية لمدة نصف ساعة  مقابمة شبة مقننة مع كل مجموعة عمى حدة
مقابمة شبو مقننة تعني انو ط رحت أسئمة محددة سمفًا )تخص  محددة ووقت محدد.

طبيعة حمول الطالب والتفسيرات التي قدموىا ليذه الحمول( مع طرح أسئمة أخرى 
)سرحان، فرعية انبثقت من الحوار وساعدت في فيم ما سعت إليو الدراسة 

6١١2 .) 
 بيانات التي تم الحصول عمييا من المصادر الثالثة مع بعضيا ربط كل ال

البعض وتحميميا لموصول إلى فيم لطبيعة البرىان الرياضي المستخدم من 
 والصعوباتفي تفسير خدع ضرب رقمية شاماًل النجاحات الطالب المعممين 

 التي واجيوىا.
 :ومناقشتها الدراسةنتائج 
 ئمة الدراسة وهو: إجابة السؤال األول من أس -أولً 

خدعة ضرب في إثباتصحة التي يستخدمها الطالب المعممون الحمول  أنواعما 
 ؟رقمية

 المعممونالتي استخدميا الطالب  الحمولتوزيعًا بأنواع  (١)يوضح الجدول 
 رقمية.الضرب الصحة أو عدم صحة خدعة  إثباتفي 

 ستخدميا الطالب المعممون االتي الحمول  ( أنواع١جدول )
 حل جبري  المجموع

 + حل حسابي
 نوع الحل حل جبري فقط حل حسابي فقط

 
 

 صحة البرهان   
 النسبة 
 المئوية

 النسبة  العدد
 المئوية

 النسبة  العدد
 المئوية

 النسبة  العدد
 المئوية

 العدد

 برهان صحيح كمياً  ١ ١٣ ١ ١٣ ١ ١٣ ١ ٣ ١
 برهان صحيح جزئياً  ١ ١٣ 6١ 2٢٣ ٢ ٣١٣ 6٢ ٣ ١١١
 برهان غير صحيح ١ ١٣ ١ ١٣ ١ ١٣ ١ ٣ ١

 المجموع ١ ١٣ 6١ 2٢٣ ٢ ٣١٣ 6٢ ٣ ١١١
( أشاروا إلى أن 6٢جميع الطالب المعممين )( أن ١يتضح من الجدول )

الرقمية صحيحة ويمكن تطبيقيا عمى كل األعداد التي تنطبق الضرب خدعة 
حسابية  حمول عمييا الشروط، واستخدموا طرقًا لمحاولة إثباتيا اقتصرت عمى

وأخرى جبرية. جميع الطالب المعممين طبقوا حمواًل حسابية حيث استخدموا ما بين 
الرقمية من الضرب أمثمة في محاولة لموصول إلى قرار بإثبات صحة خدعة  ٢-6
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عدميا اتباعًا لألسموب االستقرائي. باإلضافة ليذه الحمول الحسابية، تسعة فقط من 
الرقمية بشكل الضرب موا بمحاوالت جبرية لبرىنة خدعة التسعة وعشرون طالبًا قا

عام، جميع الحمول سواًء حسابية أو جبرية والتي استخدمت إلثبات صحة خدعة 
تفاصيل عدم اكتمال الحمولموضحة في إجابة الرقمية كانت غير مكتممة.  الضرب 

لحمول السؤال الثاني والثالث لمدراسة، والصعوبات التي أدت إلى عدم اكتمال ا
 موضحة في إجابة السؤال الرابع لمدراسة.

 إجابة السؤال الثاني والثالث من أسئمة الدراسة وهما:  -ثانياً 
خدعة إثباتصحة التي يستخدمها الطالب المعممون فيالحمول إجراءات  ما

 ؟رقميةضرب 
أنواع حمول أو  نوع حلالطالب المعممين لتفضيل ما األسباب التي دعت 

 ؟خدعة ضرب رقميةتصحة معينة في إثبا
 :لحمول الجبريةا -1

حمول فقط( وجميعيا غير مكتممة حيث لم  ٢)الحمول الجبرية كانت محدودة 
في  األعدادتحويل مثال حسابي إلى مثال جبري، بمعنى آخر تحويل  تتعدى

الرقمية برموز الضرب تمثيل شروط خدعة و المثال الحسابي إلى رموز جبريو 
 .(١لمشكلجبرية )أنظر 

 نموذج من الحمول الجبرية (1الشكل)
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عدم قدرتيم أسباب في الفقرة التالية تعميقات مجمعة من الطالب بخصوص و 
 الرقمية جبريًا:الضرب ثبات صحة أو عدم صحة خدعة إعمى 

آخر مرة استخدمت فيو البرىان الرياضي كان في المرحمة الثانوية ... ما أتذكر "
ضي من بداية دراستي في الكمية ... أنا ما أحب أنني واجيت مسألة برىان ريا

البرىان الرياضي ... معقد وصعب ويحتاج كثير من الوقت والجيد ... صراحة 
أنا تعممت أني أحفظ خطوات معينة واطبقيا ... كنا نتعمم أمثمة ونطبق مثميا ...  

أسيل عندي من  األعدادىذه المسألة ...استخدام  عنلكن ما قدرت ]أجيب[ 
 .رموز"ال

 يفكبيرًا  قصوراً أن لدييم وتعميقاتيم يتضح جميًا من حمول الطالب المعممين 
( ٢وتطبيقو، وىذا كان السبب الرئيسي في عدم قدرة البعض) البرىان الجبري فيم

نُّب  األغمبية ) ( الستخدام الحل الجبري 6١عمى تجاوز الخطوة األولى منالحل وت ج 
 نيائيًا.

 :الحسابية الحمول -9
أمثمة في  ٢-6جميع الطالب المعممين قاموا باستخدام ما بين اتضح أن 

الرقمية من عدميا حسابيًا الضرب محاولة لموصول إلى قرار بإثبات صحة خدعة 
الرقمية كان ممكنًا الضرب خدعة لباستخدام األسموب االستقرائي. االستقراء الكامل 

أن يكون مجموع رقمي اآلحاد الرقمية نص عمى الضرب خدعة لألن الشرط األول 
، ٢و١خيارات ) ٢، لذلك الخيارات المتاحة ىي ١١لمعددين المضروبين يساوي 

ألن التركيز ىنا عمى  ١و٢ىو نفسو  ٢و١( باعتبار أن ٢و٢، 2و4، 2و٣، ١و6
 مجموع الرقمين وليس ترتيبيما وىذا ينطبق عمى بقية الخيارات. 

تي يمكن أن يستخدمو الطالب المعمم بمعنى آخر، الحد األعمى من األمثمة ال
أمثمة. عمى الرغم من  ٢الرقمية من عدميا قميل وىو الضرب لبرىنة صحة خدعة 

أمثمة. البقية استخدموا عددًا من األمثمة  ٢قمة العدد، طالب واحد فقط استخدم 
أمثمة، وأربعة  ٣أمثمة، وعشرة طالب استخدموا  4كالتالي: أربعة طالب استخدموا 

مثال. أثناء المقابمة، أحد الطالب المعممين والذي استخدم  6البًا استخدموا عشر ط
 مثالين فقط قد م سببًا كالتالي:

"قمت وأنا وزميمي خالل العمل الجماعي باستخدام أمثمة كثيرة ... ولكن ألنو البد 
أن نقد م ورقة إجابة منفصمة، اختار زميمي بعض األمثمة ليضمنيا في ورقة إجابتو 
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نا استخدمت البقية ... نعمل دائمًا بشكل جماعي ولكن نحرص أن نقدم شيئًا وأ
  .مختمفًا بقدر اإلمكان ... ىذا ما تعودنا عميو"

طالب معمم آخر قد م سببًا مشابيًا حيث ذكر بأنو يحب الكتابة بخط كبير 
وعشوائي تجريبي أحيانًا لذلك ىو قام " بتطبيق الخدعة الرقمية عمى األمثمة 

ن[ فقط ثالثة أمثمة في ورقة ال خمسة المحتممة في ورقة جانبية ... ولكن ]دو 
طالب معمم ثالث قد م سببًا مختمفًا ، و اإلجابة المطموبة حتى تظير بشكل جيد"

 حيث شرح سبب استخدامو لعدد محدود من األمثمة كالتالي:
 [ في١١"قمت بتطبيق شروط الخدعة الرقمية ]مجموع رقمي اآلحاد يساوي 

... استخدمت  ١و6مستويات مختمفة: صغيرة ومتوسطة وكبيرة ... استخدمت 
... طبعًا رقم العشرات كان ثابت في كل مثال ]رقم  ٢و٢... واستخدمت  2و٣

خانة العشرات ىو نفسو[ ... وتأكدت من أن جميع اإلجابات التي توصمت ليا 
ذه األمثمة كانت كانت صحيحة عن طريق استخدم اآللة الحاسبة ... أعتقد أن ى

 كافية حتى تدل عمى صحة الخدعة الرقمية"
األمثمة الصحيحة  أن استخدام مجموعة من الذي يشيراألخير  وىذا التفسير

يمثل رأي معظم الطالب المعممين كان كافيًا إلثبات صحة خدعة الضرب الرقمية 
ىذا لكن و  (،6)أنظر لمشكل وىم األغمبية إجاباتيمأمثمة في  ٣-6الذين استخدموا 

يخالف قاعدة من القواعد األساسية في البرىان الرياضي وىي أنو ال يثبت صحة 
 .عبارة/عالقة رياضية لمجرد الحصول عمى العديد من اإلجابات الصحيحة

 
 نموذج يمثل عدد األمثمة التي استخدميا الطالب المعممون (6الشكل)
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 (2و 1حالة ضرب خاصة )عندما يكون رقمي اآلحاد 
 ٢ورقم اآلحاد في العدد الثاني  ١ما يكون رقم اآلحاد في العدد األول عند

أو العكس تعتبر حالة الضرب ىذه خاصة عند استخدام الخدعة الرقمية. السبب 
ناتج عدد ذو رقمين يؤدي ألن ضرب كل أزواج أرقام الخيارات األخرى المتاحة 

 ٢و ١ بعكس ضرب (،6٢=٢*٢، 64=2*4، 6١=2*٣، ١2=١*6كالتالي: )
.  فاإلجابة عمى حالة الضرب الخاصة ٢ناتج ذو رقم واحد ىو  إلىوالذي يؤدي 

ىذه تحتاج إلى استيعاب لمقيمة المكانية لألرقام )اآلحاد، والعشرات، والمئات، 
واأللوف( في العددين المضروبين وكذلك في ناتج عممية الضرب. في ىذه 

في ورقة أجابتو تمثل حالة  الدراسة، خمسة طالب فقط ضمنوا خمسة أمثمة كل  
وكل اإلجابات كانت خاطئة  ٢و ١الضرب الخاصة عندما يكون رقمي اآلحاد 

 (.٣لمشكل)أنظر 

 
 (٢و ١خاصة )عندما يكون رقمي اآلحاد الضرب الحالة نموذج يمثل  (٣الشكل)

وعند سؤال الطالب أثناء المقابمة الشخصية عن سبب عدم قدرتيم عمى 
تحديدًا بشكل صحيح، قدموا مجموعة من األسباب توضحيا إجابة ىذا الحالة 

الفقرة التالية والتي تشمل عمى ردود مجمعة من الطالب الخمسة تمثل حالتيم 
 بشكل عام:

[ ٢و ١ما يكون رقمي اآلحاد دصراحًة ما تأكدت من صحة ]حالة الضرب عن"
طبقت بالتحديد ... تأكدت من أمثمة أخرى وكانت صحيحة ... وليذا السبب 

]الخدعة الرقمية[ مباشرًة عمى ىذا المثال بدون مراجعة لمتأكد من صحتو ... 
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شكيت في صحة النتيجة ... ألن النواتج في كل األمثمة األخرى تحتوي عمى 
أربعة أرقام إال  ىذا المثال ... ولكن القاعدة ىي القاعدة، نتبعيا دائمًا ألنيا ىي 

و يجيب شيء جديد خاصة في الصح ... صراحًة صعب عمى الطالب أن
الرياضيات... أسيل أنك تستخدم القواعد وتتبعيا ... ما قدرت أحميا بطريق 

 "مختمفة
لم يستطع أحد من الطالب الخمسة تقديم تفسير لمخطأ الذي وقعوا فيو عند 

، لذا تمت مناقشة ٢و ١ما يكون رقمي اآلحاد داإلجابة عمى حالة الضرب عن
ص مدى استيعاب ىم لمقيمة المكانية لألرقام في حالة الطالب في اإلجابة لفح

 الضرب التالية عمى سبيل المثال:
  آحاد  عشرات 
 =٢  ٢ ٢١+  ٢  
    × 
 =١  ٢ ٢١+  ١  
 ٣  ١  ١  ٢ 

 الرقمية تكون كالتالي:الضرب خدعة  قواعداإلجابة باستخدام 
 .آحاد 2آحاد ينتج  2آحاد مضروبًا في  1 -أولً 
( 11+٥1عشرات تعني ) ٥عشرات + عشرة واحدة( مضروبًا في ٥) -ثانياً 

 .٣111 وتساوي ٥1مضروبًا في  ٦1تعني( ٥1مضروبًا في )
وليس  ٣١١٢= ٣١١١+  ٢وعميو فالناتج النيائي حسب القاعدة ىو: 

عند مراعاة القيمة المكانية لألرقام. تفيم الطالب المعممين خطأىم ولكنيم  ٣١٢
وكأنو شيء جديد لمتو تعمموه، مما يشير  ٢١+ ١تعادل  ٢١ توقفوا كثيرًا عند أن

 إلى أن لدى بعضيم سوء فيم لمقيمة المكانية لألرقام.
 ثالثًا: إجابة السؤال الرابع من أسئمة الدراسة وهو: 

خدعة صحة  في إثبات المعممونما الصعوبات التي قد يواجهها الطالب 
 ؟ضرب رقمية

 :الصعوبات الجبرية -1
أدت إلى عدم قدرتيم عمى تفسير خدعة  يطالب الصعوبات التعزى ال

 الرقمية جبريًا لألسباب التالية:الضرب 
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انقطاعيم عن التعامل مع البرىان الرياضي لفترة طويمة حيث لم يمارسوه منذ  -
 بداية دراستيم الجامعية. 

ه الرقمية جبريًا بسبب االتجاالضرب خدعة إلثباتعدم إعطاء جيد ووقت كاف  -
 السمبي الذين يحممونو تجاه لمبرىان الرياضي حيث يرون أن أفكاره معقدة.

ضعف في ميارة البرىان الرياضي لدييم نتيجة طريقة تعمميم لو في المراحل  -
تباعالدراسية والتي تعتمد عمى  خطوات محددة إلثبات عالقات معروفة  تمقينوا 

 مسبقًا.
معمم من حل خدعة الضرب  ونتيجة ليذه الصعوبات، لم يستطع إي طالب

 ;Ko& Shy, 2008)قديمة وحديثة وىذا يتفق مع دراسات الرقمية جبرياًّ، 

Stavrou, 2014)  حاالت متعددة من الطالب المعممين في  ظير عدم قدرةتالتي و
 .خطواتو ءو البدء فيو وعدم إنياأاستخدام البرىان الجبري 

 :الصعوبات الحسابية -9
الموضحة أعاله دفعت الطالب الحل الجبري الصعوبات التي صاحبت 

المعممين في ىذه الدراسة ألن يفضموا استخدام األسموب االستقرائي لسيولتو 
الرقمية حسابيًا وليس الضرب ووضوحو بالنسبة ليم وعميو محاولة إثبات خدعة 

جبريًا. صحيحًا أن األسموب االستقرائي مناسبًا لتوضح بعض المفاىيم األساسية 
غمب الحاالت أنو ال يمكن عرض جميع األمثمة في ال يعتبر منيجًا يقينًا ألولكن 

الرقمية في الضرب . ومع أن خدعة (6١١2)التميمي، لمتوصل لصحة القاعدة 
ىذه الدراسة من الحاالت النادرة التي كانت تسمح لمطالب المعممين باختبار جميع 

عمى الرغم من  مل بشكل قاطعمكت إثباتاألمثمة، إال  أنيم لم يستطيعوا تقديم 
إعطائيم الوقت الكافي )مدة أسبوع( والفرصة لمعمل بحرية خارج نطاق القاعة 

 الدراسية.
حسابيًا، اتضح أن الطالب المعممين لدييم صعوبات في فيم وتطبيق بعض 
المكونات األساسية )مثل القيمة المكانية لألرقام، عممية الضرب، حقائق الضرب، 

حقائق الجمع، عممية الحمل ... إلخ( التي يحتاجون الربط فيما  عممية الجمع،
الرقمية. جوانب القصور مرتبة من األكثر حدوثًا إلى الضرب بينيا لتفسير خدعة 
 األقل كالتالي:   
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  ضعف في تطبيق الصورة الذىنية لقيمة األرقام حيث يدرك معظم الطالب
 ١تفصيميا بالشكل التالي:  عشرات ولكن ٢تعني  ٢١في العدد  ٢المعممين أن 

 كان مثار استغراب لكثير منيم  ٢١+ 
 عدم إجادة وضع األرقام في قيميا المنزلية الصحيحة بعد عممية الضرب 
 عدم إجادة بعض حقائق جدول الضرب 

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي تمت مناقشتيا في ىذه 
 متعمقةمين غالبًا ما يواجيون صعوبات الدراسة حيث أكدت أن الطالب المعم

عمى الرغم أن . و وأدواره المختمفة في الرياضياتأفكار البرىان الرياضي وتطبيقاتو ب
كانت ىي األسباب الخاصة والتي أثرت  في نتائج ىذه الدراسةالصعوبات المناقشة 

الرقمية جبريًا الضرب صحة خدعة  إثباتعمى أداء الطالب المعممين في 
يًا، إال  أن ىناك سببًا عامًا قد ال يقل أىمية عن ىذه األسباب الخاصة وىو وحساب

أن الطالب المعممين يؤمنون بأن كممة "قاعدة" تعني الصحة عمى اإلطالق وال 
يوجد طائل من محاولة إثبات عدم صحتيا أو مناقشة احتمالية خطأ أجزائيا، حيث 

لممعمومة أكثر منو مفكرًا ومشاركًا ال زال فكرىم مقيدًا بفكرة أن الطالب متمقي 
ومنتجًا لممعرفة مما أعاق ظيورىم بمستوى أفضل، وقد يكون ىذا نتيجة طبيعية 
إلىمال ميارات التفكير في التعميم أو إدراجيا شكميًا وتدريسيا نظريًا مما يستوجب 

عن طريق  م ميارات التفكير في المناىج الدراسيةتعم   بضرورة دمجتجديد الدعوة
تواكب تطمعات القرن الواحد عادة صـياغة وىيكمـة ىـذه المنـاىج في صـورة إ

يتكامـل فييـا المحتـوى التعميمـي وطرائـق التدريس مع ميارات  والعشرين بحيث
 .(6١١١)المقاطي، التركيز في التطبيقات العممية عمييا مع  التفكير

عم تنمية ميارة الخدع الرقمية بحد ذاتيا ال تد بأنوتجدر اإلشارة ىنا 
نما التشكيك في صحتيا الرياضي ىو الذي يدعمو. عندما  البرىان الرياضي وا 
يشك المتعمم في صحة خدعة رقمية ما، يقوم ببذل جيد في البحث والتخمين 

الذي انطمقت منو  ConceptualKnowledge)الكتشاف المعرفة المفاىيمية )
عميقًا لمتساؤل "لماذا"، حيث  والذي يجعل تطبيقيا صحيحًا وبذلك يكتسب فيماً 

يستمزم عميو أن يربط رياضيًا ما يممكو من مخزون عممي مع معطيات محددة 
ويحمل العالقة بينيما لتقديم تبرير منطقي يقبمو العقل يدل عمى صحة عمل 

 الخدعة الرقمية. 
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وقد تمت اإلشارة لعبارة " ما يممكو من مخزون عممي" لمتأكيد عمى أن عدم 
المتعمم عمى األجزاء الداخمية المكونة لظاىرة ما سيعيق فيمو وتفسيره  امتالك

ا لصحتيا، فمكل عبارة أو عالقة رياضية مكونات يمزم الطالب المعمم اإللمام بي
أواًل والربط فيما بينيا حتى يتمكن من إثبات صحة العالقة أو عدم صحتيا.  فعدم 

قام، عمى سبيل المثال، يجعل من الصعب لقيمة المكانية لألر باإلمام المعمم الطالب 
 عمى اثبات صحة الخدعة الرقمية أو عدم صحتيا. 

وىذا يقود إلى اإلشارة لمتأثير السمبي لتعميم مثل ىذه الخدع الرقمية لجميع 
لدييم بشكل عميق،  كتمل المعرفة المفاىيميةتالمتعممين، وخاصًة األطفال قبل أن 

دىم في الحصول عمى اإلجابة الصحيحة حيث يؤدي تدريبيم عمى طرق تساع
بشكل سريع دون التركيز عمى األساس الفكري إلى صعوبات تعمم في مستويات 
نما في مجاالت أخرى، فميس كافيًا أن  أعمى ليس في مجال الرياضيات وحسب وا 

نما يستمزم عميو معرفة "لماذا".  يقوم المتعمم بمعرفة "ماذا" و "كيف" وا 
قمية التي يتعمميا األطفال دون فيميا ىي قاعدة قسمة ومن أشير الخدع الر 

الكسور )ثبيت الكسر األول كما ىو + تحويل رمز القسم إلى ضرب + قمب 
الكسر الثاني حيث يصبح البسط مقامًا والمقام بسطًا + ضرب البسط في البسط 
والمقام في المقام( وىي قاعدة سيمة وعممية وسريعة وتعطي إجابة صحيحة، ولكن 
غالبًا ما يجد األطفال وكذلك الطالب المعممين صعوبة في تفسير لماذا تعمل ىذه 

(، أو بمعنى آخر، يعجزوا عن تقديم ما Alenazi, 2016القاعدة بشكل صحيح )
وجد ة معاني أبسطيا "كم ي  ، والتي تحمل عد  ÷  مثل  ينكسر  ةتعنيو عممية قسم

" رغم قدرتيم عمى تقديميم إجابة سريعة صحيحةكالتالي: ()في النصف () بعر  
  =6 . 

فيجب التوازن ما بين النظرية والتطبيق وىذا ما أشار إليو ومازال يشير إليو 
بأىمية الجمع ما بين  6١١١منذ (NCTM) المجمس العممي لمعممي الرياضيات 

، فيما (Procedural Knowledge) والمعرفة اإلجرائيةالمعرفة المفاىيمية 
ا يالتركيز عمى ميارة تطبيق الطرق الحسابية بدون فيمن إمكمالن لبعض حيث 

التركيز عمى الفيم فقط أن يؤدي غالبًا إلى نسيانيا أو تذكرىا بشكل غير صحيح، و 
رياضية دون تنمية ميارة التطبيق يؤدي إلى إعاقة المتعمم في حل المشكالت ال

 عاقة تعممو لموضوعات أعمى مستوى.إبالشكل المنشود وبالتالي 
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ونظرًا لوجود العديد من الخدع أو القواعد التي تعمميا الطالب المعممين 
دون فيميا أو فيميا جزئيًا خالل مسيرتيم التعميمية، فإن إشراكيم في أنشطة 

نمية ميارة البرىان تعميمية تشكك في صحة ىذه الخدع والقواعد يعتبر فرصة لت
الرياضي بشكل فعال، حيث ال تدعو مثل ىذه األنشطة إلى اتباع خطوات روتينية 

نما تدفعيم لمتفكير واالكتشاف  ، بشرط التأكد من امتالك الطالب واإلبداعلمبرىان وا 
 المعممين لممكونات األساسية ليذه الخدع والقواعد.

 :التوصيات
 بما يمي: الباحثوصي ي ،الدراسة الحالية وفي ضوء نتائج

تضمين البرىان الرياضي الجبري في برامج إعداد المعممين فعميًا وليس  -١
 . نظري اً  وتطبيقو وليس االكتفاء فقط بتدريسو ،شكمياً 

تضمين أنشطة برىان رياضي جبري ذات طبيعة تثيرالشك في صحة الظواىر  -6
التي تدفعو  معمم لمبحث واالكتشاف وليست تمكالطالب الالرياضية وتدفع 

عبارات أو عالقات لمتعامل مع البرىان الرياضي كممارسة روتينية لتبرير 
 معروفة مسبقًا.رياضية 

نما  ،لممعرفة فقط اً غرس مفيوم أن الطالب ليس متمقي -٣  وذلك ،ليا جمنتىو وا 
 .لإلبداعومنحو الفرصة  ،طريق تنمية ميارات التفكير لديو عممياً  عن

 المقترحات:
أنشطة برىان  د من الدراسات البحثية النوعية بحيث تستخدمالقيام بمزي -1

لمعرفة المزيد عن طبيعة البرىان الرياضي لدى الطالب رياضي جبريمتنوعة 
نوعي ًا وتعميق فيمو بالتركيبات األساسية والمعقدة و متنمية إدراكالمعمم وكذلك

 ألفكار البرىان الرياضي.
رق لكيفية دمج أو تضمين البرىان القيام بدراسات بحثية لمعرفة أفضل الط -9

 .في برامج إعداد المعممينالرياضي 
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األساسية العميا من وجية نظر معممي الرياضيات. المجمة التربوية، جامعة 

 .64١-6١٢، 6٢الكويت، 
األردن،تعميم الرياضيات ومناىجيا لمعمم الصف(. 6١١2التميمي، جاسم ) .

عمان:مركزالكتاباألكاديمي.
(فاضل،ومحمدمجبل،٣١٠٢الجوعانيطمبةلدىالرياضيالبرهانمهارات.)
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ميارات التفكير الرياضي الالزمة لطالبات رياضيات (. 6١١١المقاطي، بتول )

من  911٢، 1٥يناير سط. جامعة أم القرى. تم التحميل الصف األول متو 
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http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind7106.pdf 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind7106.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind7106.pdf
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