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البريد االلكترونيalenazi@jazanu.edu.sa :

ممخص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فاعمية تدريس وحدة مقترحة قائمة عمى محادثات خدع
الضرب الرقمية  Multiplication Trick Talksفي تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب
مقر ارً لمرياضيات يرّكز عمى
المعممينّ ،
وتكونت عينة الدراسة من  ٕٚطالباً معمماً كانوا يدرسون ّ
محتوى مادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية وكيفية تدريسو أثناء إجراء الدراسة .وقد استخدم
كمياً
تم ّ
الباحث المنيج المختمط ما بين الكمي والنوعي  ،Mixed Methods Researchحيث ّ
استخدام منيج البحث شبو التجريبي القائم عمى اختبار قبمي وبعدي ذو المجموعة الواحدة وذلك
لتحديد "ما إذا" كان تدريس الوحدة فاعبلً في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين
ونوعياً ،تم استخدام المبلحظة النوعية "المقصودة والمباشرة والمحددة" وذلك لمعرفة " لماذا"
أم ال.
ّ
كان تدريس الوحدة فاعبلً في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين أو "لماذا" لم َي ُكن
تم جمع معمومات نوعية مفصمة عن اإليجابيات والتحديات التي تمت مواجيتيا أثناء
فاعبلً ،حيث ّ
الكمية عمى أساس عممي دقيق .وقد أظيرت النتائج فاعمية
النتائج
تفسير
بيدف
تدريس الوحدة
ّ
وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين حيث
ُوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطبلب المعممين في اختبار الحساب الذىني
القبمي والبعدي لصالح البعدي .وتشتمل الدراسة عمى مناقشة تفصيمية ألسباب فاعمية وحدة
محادثات خدع الضرب الرقمية وكذلك توصيات ومقترحات لتنمية ميارة الحساب الذىني لدى
الطبلب المعممين.
الكممات المفتاحية :وحدة مقترحة ،خدع الضرب الرقمية ،ميارة الحساب الذىني ،الطبلب
المعممين.
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The Effectiveness of a Proposed Unit Based on Multiplication
Trick Talks in Developing Mental Mathematics Skills among
Student Teachers.
Ali bin Abdullah Al-Anzi
Department of Curriculum and Instruction (Mathematics), Faculty of
Education, Jazan University, Jazan, Kingdom Saudi Arabia.
Email: alenazi@jazanu.edu.sa

ABSTRACT:
The current study aimed to reveal the effectiveness of teaching a
proposed unit based on multiplication trick talks in developing mental
mathematics skills among student teachers. The study sample consisted
of 27 student teachers who were studying a mathematics course focusing
on the content of mathematics at the primary stage and how to be
taught during conducting the study. The researcher used the mixed
method, namely the quantitative and qualitative methods, whereby the
quasi-experimental research method based on a pre-test and one-group
test was adopted in order to determine "whether" unit teaching is
effective in developing mental computation skills among student
teachers or not. Qualitatively, the qualitative observation “intended,
direct, and specific” was used in order to find out “why” was teaching
the unit effective in developing the skill of mental mathematics among
students teacher or “why” was not effective. Detailed qualitative
information was collected on the positives and challenges encountered
while teaching the unit with the aim of interpreting quantitative results
on an accurate scientific basis. The results showed the effectiveness of
the unit of multiplication tricks in developing the skill of mental
mathematics among student teachers, as there were statistically
significant difference between the average scores of student teachers in
the pre and post mental mental mathematics test in favor of the posttest. The study developed a detailed discussion of the reasons for the
effectiveness of the unit of digital multiplication trick talks as well as
recommendations and suggestions for developing the skill of mental
mathematics among student teachers.
Keywords: proposed unit, multiplication tricks, mental computing skill,
student teachers.
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المقدمة:

تُعد الرياضيات من المواد التي تدعم تنمية ميارات التفكير بشكل أساسي ،ولذلك
مازال المجمس الوطني لمعممي الرياضيات األمريكي (National Council of
) Teacher of Mathematics- NCTMيدعم مفيوم تدريس الرياضيات من أجل
الحياة  Mathematics for Lifeمنذ بداية القرن الحادي والعشرون وحتى اآلن والذي
يسعى من خبلل تطبيقو إلى تنمية ميارات التفكير الرياضي عند الطالب ليصبح متم ّكناً
عممياً ،ومؤىبلً لبللتحاق بمجاالت وظيفية مستقبمية وخاص ًة في مجال العموم والتقنية
ّ
واليندسة والرياضيات ) (STEMوقاد ارً عمى استخدام الرياضيات لمعالجة القضايا
الشخصية واالجتماعية في الحياة اليومية.

ويعد الحساب الذىني من ميارات التفكير األساسية في الرياضيات حيث ُعرف
ُ
ذىنياً بشكل صحيح وسريع
عنو غالباً بأنو مرتبط بالقدرة عمى أداء العمميات الحسابية
ّ
ولكنو في الحقيقة يشمل أيضاً قدرات متعددة أخرى كاستيعاب المفاىيم وحل المشكبلت.
عدة فوائد لمحساب الذىني منياُ )ٔ( :يعطي عادةً إجابة
حدد )ّ (Olsen, 2015
وقد ّ
فعالة )ٕ( ،يقود إلى
تم استخدام استراتيجية ّ
أسرع من اآللة الحاسبة والورقة والقمم إذا ّ
الطبلقة الحسابية والثقة بالنفس )ٖ( ،يساعد في تعمّم مستويات أعمى في مادة الرياضيات
أو تعمّم أجزاء من مواد أخرى )ٗ( ،يساعد في الحياة العممية حيث ال تكاد تخمو ممارسات
الحياة اليومية من الحاجة إلجراء بعض الحسابات الذىنية وخاص ًة عند عدم توفر اآللة
الحاسبة أوالورقة والقمم.
ونظ ارً لمساىمتو في تحسين حياة الطالب العممية والعممية ،فقد أوصى صانعو
السياسة التربوية في مجال تعميم وتعمم الرياضيات وخاص ًة في دول متقدمة مثل الواليات
(Australian Education
المتحدة األمريكية ) (NCTM,2000وأستراليا
) Counsel-AEC,1991,1994بإدراج ميارة الحساب الذىني في منيج الرياضيات
غني وأداء معمم متمكن.
والعمل عمى تنميتيا بالشكل األمثل من خبلل اختيار محتوى ّ

مشكمة الدراسة:

عمى الرغم من الجيود المبذولة من قبل مجتمع تعميم وتعمّم الرياضيات في مجال
أن عدداً كبي ارً من الدراسات العممية خبلل العقود الماضية أشارت إلى
الحساب الذىنيّ ،إال ّ
وجود ضعف في ميارة الحساب الذىني لدى طبلب مرحمة التعميم ما قبل الجامعي (كريم
وعبدالكاظمٕٓٔٔ،؛ العجمي )ٕٓٔٗ ،وقد أوصت ىذه الدراسات بحمول متنوعة من برامج
(غنيةٕٓٔٔ ،؛ عفانة ،)ٕٕٓٔ ،واستراتيجيات تدريس (القضاة وقاسم )ٕٓٔ٘ ،ووسائل
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تعميمية (الزيود والشرعٕٜٓٔ ،؛ موافي وقدوري )ٕٜٓٔ ،قد تساعد في معالجة ىذا
الضعف .وأ ّكدت الدراسات عمى أن فاعمية ىذه الحمول ال تعتمد عمى تدريب المعمم
الموجود عمى رأس العمل فقط وانما تستمزم تأىيل معمم المستقبل (الطالب المعمم) ليصبح
متمكناً من ميارة الحساب الذىني وقاد ارً عمى استخداميا ونقل أثرىا بالشكل األمثل لطبلبو
عند ممارستو لعممية التدريس في المستقبل.
ولكن ،ورغم وجود ضعف في ميارة الحساب الذىني لدى الطالب المعمم (Hajra
ش ّح في الدراسات العممية وخاصة العربية التي
ّ ،& Kofman, 2017إال أنو يوجد ُ
تناولت كيفية تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطالب المعمم .ليذا ،تسعى ىذه الدراسة
لتقديم إضافة عممية عن طريق تقديم الفرصة لمطبلب المعممين لدراسة وحدة دراسية
مقترحة قائمة عمى محادثات خدع الضرب الرقمية Multiplication Trick Talks
وتشتمل ىذه الوحدة عمى محتوى محدد ىو خدع الضرب الرقمية Multiplication
ويدرس المحتوى باستخدام استراتيجية تدريس محددة ىي محادثات األرقام
Tricks
ّ
 Number Talksحيث أثبتت الدراسات العممية األثر اإليجابي لكل من المحتوى
واستراتيجية التدريس في مجاالت تعميم مختمفة (e.g. Abhishek, 2017 and
عرف خدعة الضرب الرقمية بأنيا عممية
) .Lustgarten & Maney, 2019حيث تُ ّ
تبلعب باألرقام يتم فييا تجاوز إجراءات الحل التقميدية والحصول عمى إجابة سريعة
لعممية الضرب في مدة ال تتجاوز خمس ثو ٍ
ان ،مم يجعل آلية عمميا غامضة ،وىذا
عرف استراتيجية محادثات األرقام
الغموض يحفز عمى البحث والتخمين واالكتشاف ،وتُ ّ
ذىنياً بالتركيز عمى الطرق المختمفة
بأ ّنيا مناقشة بين المعمم وطبلبو لحل مسألة رياضية ّ
لموصول إلى اإلجابة الصحيحة في المقام األول وليس عمى اإلجابة ذاتيا حيث تُتَاح
لتعم الفائدة .ليذا ،ولطبيعة خدع الضرب
الفرصة لمطالب لشرح طريقتو أمام الجميع ّ
الرقمية التي تدعو لبلكتشاف ولطبيعة محادثات األرقام التي تدعو لمتفكير العميق ،تم
دمجيما في وحدة مقترحة ىي وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية سعياً لممساىمة في
تنمية ميارة الحساب الذىني لمطالب المعمم.

أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى:
ٔ -اكتشاف مدى فاعمية تدريس وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية في تنمية ميارة
الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين.
أدت إلى فاعمية أو عدم فاعمية تدريس وحدة محادثات خدع
ٕ -معرفة األسباب التي ّ
الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين.
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أسئمة الدراسة:
السؤال األول :ما فاعمية تدريس وحددة محادثدات خددع الضدرب الرقميدة فدي تنميدة ميدارة
الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين؟
تم صياغة السؤال األول في الفرض التالي :ال يوجد فرق ذو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى
داللة (٘ٓ )ٓ،بين متوسطي درجات الطبلب المعممدين فدي اختبدار الحسداب الدذىني القبمدي
والبعدي.
تم التأكد من صحة الفرض من عدمو عن طريق مقارنة أداء الطبلب المعممين في اختبار
تم إعداده خصيصاً ليذا الدراسة في توقيتين زمنيين مختمفين :التوقيت األول
حساب ذىني ّ
قبل دراسة وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية (االختبار القبمي) والتوقيت الثاني بعد
دراسة وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية (االختبار البعدي) .اشتمل اختبار الحساب
الذىني االختبار عمى مسائل حسابية ال يمكن حمّيا باستخدام الخدع الرقمية التي تمت
دراستيا بالوحدة ،وانما فقط مسائل حسابية فقط يمكن حمّيا عن طريق استراتيجيات
ذىنية باستخدام العبلقة ما بين األرقام وقيميا المكانية ،واليدف ىو قياس مدى
واجراءات ّ
انتقال أثر ما تعمّمو الطبلب المعممون خبلل وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية إلى
ذىنياً فقط.
المسائل األخرى والتي ال يمكن حمّيا باستخدام الخدع الرقمية وا ّنما ّ

أدت إلى فاعمية أو عدم فاعمية تدريس وحدة محادثات
السؤال الثاني :ما األسباب التي ّ
خدع الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين؟

بما أن البيانات الكمية في السؤال األول تجيب فقط عمى ما إذا كان تدريس
الوحدة فاعبلً في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين أم ال ،وال تشير إلى
أدت إلى فاعمية الوحدة من عدميا ،فقد تم طرح السؤال الثاني بيدف دعم
األسباب التي ّ
تم جمع معمومات مفصمة
النتائج
ّ
الكمية وتفسيرىا عمى أساس عممي دقيق ،حيث ّ
باستخدام المبلحظة النوعية المفتوحة عن اإليجابيات والتحديات التي تمت مواجيتيا أثناء
وسببت الفاعمية أو عدم الفاعمية.
تدريس الوحدة ّ

أىمية الدراسة

قد تفيد الدراسة الجيات التالية:
ٔ -الطبلب المعممين وذلك عن طريق:
ٔ ٔ-التعرف عمى استراتيجيات متنوعة في الحساب الذىني.
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ٔ ٕ-التعمّم باستراتيجية تدريس مختمفة قد تسيم في تنمية ميارات التفكير
لدييم بشكل عام وليس ميارة الحساب الذىني فحسب.
ٔ ٖ-التم ّكن من تقدير التحديات عند أداء عمميات الحساب الذىني من منظور
مما يساعدىم في فيم الطبلب واختيار الطرق المناسبة لتعميميم في
المتعمم ّ
المستقبل.
ٕ -الباحثين في مجال المناىج وطرق تدريس الرياضيات:
ٕ ٔ-التعرف عمى تجربة مختمفة تسعى لممساىمة في تنمية ميارة الحساب
مشوق واستراتيجية تدريس تدعو
الذىني عن طريق المزج ما بين محتوى
ّ
لمحوار العميق.
ٕ ٕ-التعرف عمى طبيعة بعض االيجابيات والتحديات التي تتم مواجيتيا أثناء
تعميم وتعمّم الحساب الذىني.
ٕ ٖ-االستفادة من توصيات الدراسة ومقترحاتيا.
ٖ -القائمين عمى تصميم مناىج الرياضيات في برامج إعداد المعمم:
ٖ ٔ-الحصول عمى معمومات عممية يمكن االستفادة منيا عند تصميم أنشطة
موجية نحو تنمية ميارة الحساب الذىني.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمي:
.1

.2
.3
.4

الحدود البشرية :طبلب بكالوريوس التربية الخاصة ،وقد اقتصرت الدراسة عمى
طبلب التربية في تخصص التربية الخاصة دون التخصصات األخرى المتاحة في
كمية التربية (التربية البدنية والتربية الفنية) كونيم الوحيدون الذين يدرسون
مقررات في مادة الرياضيات وستتاح ليم الفرصة لتدريسيا بعد تخرجيم مستقببلً.
الحدود المكانية :كمية التربية جامعة جازان.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىد
الموافق ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔم.
الحدود الموضوعية :وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية والحساب الذىني.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً :مكونددات محادثددات خدددع الضددرب الرقميددة
Talks

Multiplication Trick

ٔ -خدع الضرب الرقمية Multiplication Tricks
خدعة الضرب الرقمية ىي عممية تبلعب باألرقام حيث تُستخدم إليجاد حل
جداً ال يتعدى ثوان وبخطوات محدودة
لمسألة حسابية عددية (غير لفظية) في وقت قصير ّ
وال تستمزم بشكل رئيسي استيعاب العبلقة ما بين األرقام وقيميم المكانية والعمميات عمييا،
حيث يتم فييا تجاوز إجراءات الحل التي تتم عادةً في العمميات التقميدية لموصول لمحل
مباشرةً دون القيام بأي حسابات ذىنية أو كتابية معقدة .عمى سبيل المثال ،عند الضرب
في ٔٔ كما في المثال (ٔٔ×ٖ٘) يكون الحل باستخدام خطوتين فقط كالتالي:
 أجمع رقمي العدد ٖ٘ٛ = )ٖ+٘( : ضع الناتج  ٛبين ٘ وٖ لتحصل عمى اإلجابة ٖ٘ٛىنا تم اختزال جميع إجراءات العمميات األساسية في الحل من ضرب وجمع في
عممية حسابية بسيطة تم من خبلليا الحصول عمى اإلجابة الصحيحة بدقة وسرعة.
ولخدع الضرب الرقمية عدة فوائد منيا:








إعطاء إجابة دقيقة
جداً ال يتعدى ثوان
إعطاء إجابة في وقت قصير ّ
سيولة التنفيذ حيث يمكن أن يؤدييا كل من يممك الميارات الحسابية األساسية
مشوقة وخاص ًة لصغار السن
المساعدة في تعمم مواضيع أخرى في مادة الرياضيات
المساعدة في تعزيز االتجاه اإليجابي نحو مادة الرياضيات
المساعدة في تعامبلت الحياة اليومية

)(Benjamin & Shermer, 2008; Kelly, 2014 & Abhishek, 2017
وقد ذكر) (Mathtews, 2008أن من أىم فوائد الخدع الرقمية أنيا
الطبلب عمى التفكير والبحث عن كيفية إعطاء الخدع الرقمية لئلجابة الصحيحة
سحري .لذلك يجب عمى المعممين استغبلل ىذا الحافز لتنمية تفكير طبلبيم،
االكتفاء بتزويدىم بآلية عمل الخدع الرقمية فقط ،ألن ذلك سيؤدي إلى تأثير سمبي،
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كافياً أن يتعرف الطفل عمى آلية عمل الخدع الرقمية وتطبيقيا بإتقان (المعرفة اإلجرائية)
ولكن يستمزم أن يستوعب "كيف" و "لماذا" تؤدي ىذه الخدعة إلى الحل الصحيح (المعرفة
فالج ْمع ما بين المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية أمر جوىري ،فيما
المفاىيمية)َ ،
مكمبلن لبعض حيث إن التركيز عمى ميارة تطبيق الطرق الحسابية بدون فيميا يؤدي
غالباً إلى نسيانيا أو تذكرىا بشكل غير صحيح ،وأن التركيز عمى الفيم فقط دون تنمية
ميارة التطبيق يؤدي إلى إعاقة المتعمم في حل المشكبلت الرياضية بالشكل المنشود
وبالتالي إعاقة تعممو لموضوعات أعمى مستوى (العنزي.)ٕٜٓٔ ،

ٕ -استراتيجية محادثات األرقام )(Number Talks Strategy
ٕ ٔ-تعريف محادثات األرقام
أن استراتيجية محادثات األرقام
ذكر )ّ (Lustgarten & Matney, 2019
نسبياً حيث بدأت جذورىا في بداية التسعينيات عمى يد Richardson and
فكرةً جديدةً ّ
تم تطبيقيا عمى
 Parkerولكنيا أخذت في االنتشار منذ ٕٓٔٓم بشكل واسع حين ّ
المراحل األولية في التعميم ،ومن الممكن استخداميا مع أي مرحمة تعميمية أخرى بسبب
طبيعتيا التي تدعم الحوار والحساب الذىني ) .(Flick & Kuchey, 2015وتُعرف
محددة مسبقاً بشكل
محادثات األرقام بأنيا مناقشة بين المعمم وطبلبو لحل مسألة رياضية
ّ
ذىنياً ،و(ٕ) مشاركة زمبلئيم
ذىني ،حيث يقوم الطبلب )ٔ( :بحل المسألة الرياضية
ّ
االستراتيجيات واإلجراءات التي استخدموىا لموصول لئلجابة الصحيحة )ٖ( ،وأخي ارً تقديم
تم استخدامو.
مبررات مقنعة لما ّ

ٕ ٕ-ركائز محادثات األرقام

حدد (Parrish, 2011; Parrish, 2014; Parrish & Dominick,
ّ
) 2016ركائز أساسية لمحادثات األرقام الناجحة ىي:
 بيئة التعمم :البد من أن تكون بيئة التعمم آمنة تسمح لمطبلب بالتعبير عن أفكارىمبحرية ومشاركتيا مع أقرانيم.
 المناقشة الصفية :يجب أن تُعطى الفرصة لمطبلب لمناقشة جميع أنواع الحمولذىنياً.
الصحيحة وغير الصحيحة ّ

 دور المعمم :يمعب المعمم دور الوسيط في عممية التعمّم حيث يقوم بطرح أسئمةتوصمت لحل المسألة؟ وليس عمى اإلجابة مثل:
ترّكز عمى اإلجراءات مثل :كيف
ّ
ماىي اإلجابة؟ ثم االستماع لتبريراتيم ومناقشتيا.
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 دور الحساب الذىني :ييدف الحساب الذىني إلى تشجيع الطبلب الستيعاب العبلقةبين األرقام والمكانة الرقمية لكل منيا.
محددة تناسب ىدف
 اختيار المسائل الحسابية :يستمزم اختيار مسائل رياضيةّ
الدرس.
وقد أثبتت بعض الدراسات العممية أثر استخدام استراتيجية محادثات األرقام
اإليجابي في مجاالت تعميم مختمفة ،فقد قام (بشاي )ٕٓٔٙ ،بدراسة أثر استخدام
استراتيجية محادثات األرقام من خبلل وحدة مقترحة في الحساب الذىني عمى تنمية
الطبلقة الحسابية (الكفاءة  -الدقة  -المرونة) في عمميتي الجمع والطرح لدى ٗ ٛطالباً
تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين (كل
وطالبة من الصف الثاني االبتدائي ،حيث ّ
منيما تحتوي عمى ٕٗ طالباً وطالبة) األولي تجريبية درست باستراتيجية محادثات األرقام
واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقميدية .وقد اشتممت الوحدة المقترحة عمى مجموعة
من استراتيجيات الحساب الذىني في الجمع والطرح تم توظيفيا في تدريس موضوعات
تم استخداميا في الدراسة مسرودة باألسفل بعد إضافة أمثمة
الوحدة .االستراتيجيات التي ّ
توضيحية وتعديبلت مصطمحية لتكون أكثر وضوحاً كالتالي:




استراتيجيات عممية الجمع
 َك ِّون عشرة أو عش ارت )(Make a Ten/Tensٔٗ =ٗ+ٔٓ=ٗ+ٕ+ٛ = )ٗ+ٕ( +ٛ =ٙ+ٛ
ٕٗ =ٗ+ٕٓ=ٗ+ٕ+ٔٛ = )ٗ+ٕ( +ٔٛ =ٙ+ٔٛ
 ضعف العدد (Doubles +1) ٔ+وتستخدم مع عددين متتابعين ٔٚ=ٔ+ٔٙ =ٔ+ ٛ+ٛ =ٛ+ )ٔ+ٛ( =ٛ+ٜ
التعويض )(Compensationٗٗ=ٔ-ٗ٘ =ٔ -ٔ٘+ٗٓ =ٔ٘+ )ٔ-ٗٓ( =ٔ٘ +ٖٜ
أو ٗٗ =ٔٗ+ٗٓ = )ٔ-ٔ٘( + )ٔ+ٖٜ( =ٔ٘ +ٖٜ
استراتيجيات عممية الطرح
 العد ألعمى )(Counting Up=ٙ-ٜ
ُيبحث عن العدد الذي ُيمكن إضافتو لممطروح ( )ٙلموصول إلى المطروح منو
( )ٜوىو ٖ ،لذلك ٖ=ٙ-ٜ
 الجمع ِبالقطَع )(Adding Up in Chunks
ٖٕٔ=ٜٙ-
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تحول عممية الطرح إلى
المطموب ىو إيجاد الفرق ما بين ٖٕٔ و ٜٙلذلك ّ
طع سيمة االستيعاب ذىنياً لممطروح (:)ٜٙ
عممية إضافة ِق َ
 ٚٓ=ٔ+ٜٙثم ٓ ٔٓٓ=ٖٓ+ٚثم ٓٓٔ ٕٖٔ=ٕٖ+وىي ٔ( + ٜٙ
 ٕٖٔ=٘ٗ+ٜٙ= )ٕٖ+ٖٓ+وىذا يودي إلى ٖٕٔ٘ٗ=ٜٙ-
)(Keeping a Constant Difference
 الفرق الثابت=ٕٛٙ-ٖٗٙ
يتم إضافة ٗٔ إلى المطروح ( )ٕٛٙليصبح ٖٓٓ وىو عدد مريح يمكن
التعامل معو ذىنياً بسيولة ،ويتم أيضاً إضافة نفس العدد ٗٔ (الفرق الثابت) لممطروح
منو ( )ٖٗٙليصبح ٓ٘ٗ وىنا تتحول المسألة إلى ٓ٘ٗٔ٘ٓ=ٖٓٓ-
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي الستخدام استراتيجية محادثات
األرقام في تنمية مستوى عينة الدراسة من طبلب الصف الثاني االبتدائي في الطبلقة
الحسابية لعمميتي الجمع والطرح ،وأوصت الدراسة بتدريب المعممين عمى كيفية آلية
استراتيجية محادثات األرقام وحثيم عمى استخداميا في تدريس العمميات األربعة األساسية
(جمع -طرح -ضرب -قسمة) في مادة الرياضيات.
وفي دراسة مشابية ،قام ) (Lustgarten & Maney, 2019بدراسة أثر
استخدام استراتيجية محادثات األرقام عمى تنمية الحس العددي لدى  ٕٜطالباً معمماً
يسعون لمحصول عمى درجة البكالوريوس في تعميم المرحمة الثانوية وذلك في أحد
جامعات وسط غرب أمريكا ،وقد تمت الدراسة خبلل مقرر "طرق تدريس الرياضيات" الذي
رّكز عمى تنمية فيم الطبلب المعممين في نظرية األرقام والجبر وكذلك معايير تدريس
تم تنفيذ التجربة البحثية عمى ثبلث مراحل كالتالي:
الرياضات .ولتحقيق ىدف الدراسةّ ،
(ٔ ) اختبار قبمي :حيث طمب الباحثان من كل طالب معمم في بداية الفصل استخدام أكبر

قدر من االستراتيجيات لحل المسألة ×ٖٙ

ٕ ذىنياً في مدة دقيقتين ،ثم تقديم شرح

مكتوب آللية كل استراتيجية تم استخداميا ،مع ذكر االستراتيجية المفضمة لدييم وذلك في
بطاقة مخصصة ليذا الغرض.

(ٕ) تم تدريس ٔٔ مسألة رياضية لمطبلب المعممين باستخدام استراتيجية محادثات
تم توزيع المسائل
األرقام ضمن محتوى المقرر وذلك خبلل مدة الفصل الدراسي حيث ّ
الرياضية إلى ٘ :مسائل رقمية مثل (ٕ٘ ٓ،ٕٓ٘ ÷ ٔ،و

ٕ-

) و٘ مسائل جبرية

عدة قيم لممجيول
(حدد القاعدة لممعادلة :ص= ٖس ٘+مع تزيد الطبلب المعممين ب ّ
مثل ّ
ِ
س يقبميا ق َيم لممجول ص في جدول) ومسألة لفظية واحدة (أييما أكبر ٘ ٕٜ×ٚأو
ٕ٘×)ٜٚ
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(ٖ) اختبار بعدي :حيث تم إعادة تطبيق نفس االختبار القبمي بمحتواه واجراءاتو.
وقد أظيرت النتائج أن  ٜمن  ٕٜطالباً معمماً قد استخدموا نفس عدد
االستراتيجيات خبلل االختبار البعدي مقارنة باالختبار القبمي ،و ٙطبلب معممين استخدموا
عدد استراتيجيات أقل ،ولكن العدد األكبر (ٗٔ طالباً معمماً) استخدم عدد استراتيجيات
أكبر ،وقد كان العدد اإلجمالي لبلستراتيجيات المستخدمة من قبل كل عينة الدراسة ىو
ٗ ٙفي االختبار القبمي مقارنة بعدد ٕ ٛاستراتيجية لصالح االختبار البعدي بزيادة قدرىا
 ٔٛاستراتيجية .وعند سؤال عينة الدراسة ما إذا كانوا يأخذون بعين االعتبار التَ َعمّم
باستخدام استراتيجية محادثات األرقام في مقررات أخرى ٕٛ ،من  ٕٜطالباً معمماً كانت
إجابتيم "نعم" وطالب واحد أجاب "ممكن".

ثانياً :الحساب الذىني Mental Computation
ٔ -تعريف الحساب الذىني

عرف ) (Trafton, 1978الحساب الذىني بأنو عبارة عن اجراءات حل غير
ّ
تقميدية تعطي نفس اإلجابة إلجراءات الحل التقميدية ولكن بدون استخدام الورقة والقمم،
تطور ىذا التعريف خبلل عقود من الزمن عمى يد عدد كبير من الباحثين حول العالم،
وقد ّ
وعميو يم ّخص الباحث تعريف الحساب الذىني كالتالي :ىو إجراءات ذىنية يقوم بو الفرد
عدة استراتيجيات
لمعالجة عممية حسابية (عددية أو لفظية) باستخدام استراتيجية أو ّ
معينة تساعد في الربط بين األعداد والعمميات عمييا لتنتج إجابة دقيقة لمعممية الحسابية
في زمن قصير ،وتتم ىذه اإلجراءات الذىنية عادةً بدون االستعانة بمساعد خارجي
كالورقة والقمم أو اآللة الحاسبة ،ولكن من الممكن استخدام الورقة والقمم لتدوين
مبلحظات صغيرة فقط ،وليس إجراءات حل ،وذلك دعماً لمذّاكرة خصوصاً في المسائل
الحسابية الطويمة أو المعقدة.
ائيا في ىذه الدراسة بأنو إعطاء الطالب
ويعرف الباحث الحساب الذىني إجر ً
المعمم إجابة دقيقة في وقت قصير محدد لمسالة ضرب عدد مكون من رقمين بعدد آخر
مكون من رقمين باستخدام إحدى استراتيجيات الحساب الذىني.

ٕ -ركائز تدريس الحساب الذىني
حدد ) (Olsen, 2015خمسة ركائز أساسية لتدريس ميارة الحساب الذىني،
ّ
وأ ّكد أن ىذه الركائز ال يمكن بناؤىا في يوم وليمة ،وانما تتطور عممية بنائيا خبلل الزمن،
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وال يمكن لركيزة واحدة أن تكون مؤثرة إذا َع ِممت بشكل منفصل حيث أن التكامل بين
الركائز ىو المفتاح إلنتاج متعمم متمكن في ميارة الحساب الذىني .الركائز ىي:
أىمية الحساب الذىني :البد أن يشعر المتعمم بأثر الحساب الذىني حياتو العممية
(زيادة استيعابو لؤلرقام والعمميات عمييا والتفكير الجبري) وحياتو العممية (إجراء
الحسابات في الحياة اليومية كالتأكد من صحة فاتورة أو القدرة عمى احتساب نسبة
خصم معين)
استراتيجيات الحساب الذىني :قد يستطيع بعض الطبلب أن يتوصموا لبعض
استراتيجيات الحساب الذىني بأنفسيم واستخداميا ،ولكن كثي ارً منيم ال يستطيع،
وتتممكيم الدىشة عندما يتعمموا استراتيجية جديدة ويدركوا كيفية مساىمتيا في
التوصل لمحل بشكل ممتع وسريع مقارنة بالورقة والقمم وكذلك اآللة الحاسبة ،لذلك
ال يمكن االفتراض أن الطبلب يمتمكون الكثير من استراتيجيات الحساب الذىني بل
يجب تعميميم ّإياىا.
التدريب عمى الحساب الذىني :ال ُيكتفى بشرح استراتيجية معينة وتوضيح كيفية
ومتى يمكن استخداميا ،بل يجب إعطاء الفرصة لمطبلب أن يتدربوا عمييا
عممياً
ّ
باستخدام مسائل حسابية ،حيث يتم التدرج فييا من المسائل السيمة إلى المركبة
والتنوع ما بين مسائل رقمية ومسائل لفظية.
اتخاذ القرار بخصوص استراتيجيات الحساب الذىني :يجب تدريب الطبلب عمى
كيفية اتخاذ القرار بخصوص نوعية االست ارتيجية التي يمكن استخداميا ،حيث يجب
أن يسأل الطالب نفسو :ىل يوجد استراتيجية لحل ىذه المسألة ذىنياً؟ الجواب نعم
في ىذه المسألة :س –  ،ٖ٘ =ٜٛعمى سبيل المثال ،حيث يمكن استخدام
استراتيجية التعويض كالتالي :س = ٖ٘ ٕ- ٖٔ٘= ٕ- ٔٓٓ + ٖ٘ = ٜٛ +
=ٔ٘ٔ .في مسائل أخرى يمكن استخدام استراتيجيات أخرى مختمفة.
عقمية الحساب الذىني :يستمزم تطوير عقمية خاصة بالحساب الذىني تيدف إلى
زرع اإليمان بالدور الميم الذي يؤديو في حياة الطالب ،وذلك عن طريق تحفيز
الطالب لمبدء دائماً باستخدام الحساب الذىني عند المحاولة لئلجابة عمى المسائل
الرياضية في التمارين واالختبارات ،مع القيام أحياناً بتحديد اختبارات ُيستخدم فييا
الحساب الذىني فقط وأخرى تستمزم استخدام اآللة الحاسبة بحيث يستوعب الطالب
إنو يوجد مكان ووقت لمحساب الذىني وآخران لآللة الحاسبة.











ٖ -استراتيجيات عممية الضرب الذىنية
يوجد العديد من استراتيجيات الضرب الذىنية منيا:


األصفار الممحقة ):(Trailing Zeros
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إذا كان أحد عوامل الضرب (المضروب أو المضروب بو) مضروب بعشرة فإن
الناتج يكون مضروباً بعشرة وىذا ينطبق عمى مضاعفات العشرة:
ٓ٘
×

٘×ٓٔ
×



ٖ

ٖ

ٓ٘ٔ

٘ٔ×ٓٔ

التنصيف والمضاعفة ):(Halving and Doubling
تُستخدم ىذه االستراتيجية مع ٘ أو مضاعفاتيا بطريقتين:



أوالً :أخذ نصف العامل األول ومضاعفة الخمسة أو مضاعفيا ثم ضربيما
ببعض:
 (ٛٓ = )ٔٓ × ٛ( = )٘ × ٔٙ (ٕٔ × ٕ٘) = (ٖٓٓ = )٘ٓ × ٙ (ٜ٘ = )ٔٓ × ٜ،٘( = )٘ × ٜٔثانياً :مضاعفة الخمسة وضربيا في العامل اآلخر ثم أخذ نصف الناتج
(٘ × ٛٓ = ٕ ÷ ٔٙٓ = ٕ ÷ )ٔٙ × ٔٓ( = )ٔٙ
وتُستخدم ىذه االستراتيجية أيضاً مع األعداد الزوجية بأخذ نصف العامل األول
ومضاعفة العامل الثاني ثم ضربيما ببعض:
 (ٙٗ = )ٛ × ٛ( = )ٗ × ٔٙضاعف ٖ مرات )(Double 3 Times

تُستخدم ىذه االستراتيجية مع  ،ٛحيث يتم مضاعفة العدد المضروب في ٛ
ثبلث مرات لمحصول عمى الناتج  = )ٜ × ٛ( -ضعف  ٜىو  ،ٔٛضعف  ٔٛىو ،ٖٙ
ضعف  ٖٙىو ٕ ٚوىو الناتج النيائي لعممية الضرب.


التعويض ):(Compensation

تُستخدم عندم ضرب أعداد كبيرة بأخرى صغيرة مثل المسألة الحسابية (،)ٙ×ٜٚ
ويتم الحل كالتالي:
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 تقريب العدد  ٜٚإلى أقرب مضاف لمعشرة وىو ٓ ٛوتعويضو في المسألةكالتاليٙ × )ٔ – ٛٓ( :
 يتم حل المسألة مباشرةً (ٓٗٚٗ= ٙ – ٗٛٓ = )ٙ×ٔ( – )ٙ×ٛالنيايددة األماميددة ) :(Front-Endحيددث تددتم عمميددة الضددرب بدددءاً مددن القيمددة
المكانيدة األكبدر لؤلصدغر وذلدك بعدد تحميدل العددد ووضدع األرقدام كدل حسدب قيمتدو
ذىنياً
المكانية ّ

ٕٔ٘
×

ٔ

ٕٓ

+

+

ٓٓ٘

×
ٖ
ٖٔ٘ٙ

ٖ
آحاد

عشرات

مئات

ألوف

ٓ

ٓ

٘

ٔ

ٓ

ٙ

ٖ
ٙ

ٖ

٘

ٔ

ٗ -ضعف ميارة الحساب الذىني وأسبابيا
أظيرت الدراسات السابقة وجود ضعف في ميارة الحساب الذىني لدى طبلب
المرحمة االبتدائية ،فقد قامت (العجمي ،)ٕٓٔٗ ،عمى سبيل المثال ،بدراسة لمتعرف عمى
مستوى طبلب الصف السادس في الحساب الذىني واالستراتيجيات التي يستخدمونيا بعد
مرور خمس سنوات من إدراج ميارة الحساب الذىني في كتب الرياضات في الكويت
وتنفيذ عممية تدريسيا .وتكونت عينة الدراسة من ٕٕٖ طالباً وطالبة تم اختيارىم
ائياً من ٖ مناطق تعميمية مختمفة ،حيث تمّ جمع البيانات عن طريق )ٔ( :اختبار
عشو ّ
الحساب الذىني والذي احتوى عمى  ٖٙمسألة رياضية شممت األعداد الكمية واألعداد
والعشرية والكسرية وكذلك العمميات األربعة األساسية عمى ىذه األعداد وىي الجمع
تم تطبيق االختبار عمى العينة كامم ًة والذي استغرق ٓٔ
والطرح والضرب والقسمة ،وقد ّ
ذىنياً .وقد أظيرت
تم تشجيعيم قبل بدء االختبار عمى أيجاد الناتج
ّ
دقائق تقريباً حيث ّ
النتائج ضعف مستوى العينة في الحساب الذىني حيث بمغ متوسط الدرجات  ٙ،ٜٙمن
أصل  ٖٙدرجة )ٕ( .مقابمة الحساب الذىني والتي ىدفت إلى التعرف عمى االستراتيجيات
التي استخدمتيا العينة في حل المسائل الرياضية ،حيث احتوت المقابمة عمى ٖٔ مسألة
تمت المقابمة مع ٕٖ طالباً وٖ٘ طالب ًة تم
رياضية مأخوذة من اختبار الحساب الذىنيّ .
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اختيارىم من بين أفراد العينة والذين حصموا عمى درجة تعادل متوسط الدرجات ( )ٙ،ٜٙأو
أكثر في اختبار الحساب الذىني ،حيث طمب منيم حل ىذه المسائل مع توجيو أسئمة
مق ّننة مثل :ما ىي الطريقة التي استخدمتيا لحل المسألة؟ ىل يوجد طريقة أخرى لحل
أن  ٝٔٚ،ٙفقط من استجابات الطبلب شممت عمى
نفس المسألة؟ وقد أظيرت النتائج ّ
استراتيجيات لمحساب الذىني وكان أكثرىا استخداماً ىي اإلكمال لمواحد الصحيح أو ٓٔو
مضاعفاتيا والتسمسل في اجراء العمميات ،وأقميا استخداماً كان العممية العكسية والتقريب
لعدد يسيل حسابو واستخدام النقود.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تخصيص عدد أكبر من الساعات الدراسية لتنمية
ميارة الحساب الذىني بالتركيز عمى تدريس استراتيجياتو المختمفة داخل الفصل ،وىذا
بالتزامن مع التركيز عمى توعية المعممين أثناء الخدمة والطبلب المعممين في كميات
المعممين باستراتيجيات الحساب الذىني والطرق األمثل لتوظيفيا في تنمية مستوى لطبلب
في الحساب الذىني.
وقد تطرقت دراسة (السعدي والطائي )ٕٓٔٔ ،لمجموعة من أسباب ضعف ميارة
تم استطبلع وجية نظر ٓٓٔ معمم
الحساب الذىني لدى طبلب المرحمة االبتدائية ،حيث ّ
ومعممة من  ٕٚمدرسة في الصعوبات التي يواجييا طبلب المرحمة االبتدائية عند
استخدام الحساب الذىني وذلك باستخدام استبانة مكونة من  ٕٜصعوبة .وقد أظيرت
أن أىم الصعوبات الذىنية تمثّمت في عدم قدرة الطبلب عمى )ٔ( :استخدام خواص
النتائج ّ
األعداد )ٕ( ،استخدام القيم المكانية لؤلرقام في العدد )ٖ( ،استخدام خواص اإلبدال
والتوزيع والتجميع لمعمميات الحسابية )ٗ( ،ربط نواتج الحساب ببعضيا البعض)٘( ،
إعطاء نتيجة تقريبية.
وىذا ال يختمف عن الطبلب المعممين ،فقد أظيرت الدراسات السابقة أن الطبلب
المعممين لدييم أيضاً صعوبات متعمقة بميارة الحساب الذىني ،حيث قام & (Hajra
)Kofman, 2017بدراسة مدى فيم الطبلب المعممين لعمميات الجمع والطرح الذىنية
التي سيدرسونيا لطبلبيم في المستقبل ،حيث تمت الدراسة لمدة فصل دراسي واحد خبلل
مقرر يرّكز عمى الحساب في إحدى الجامعات األمريكية .وقد تكونت عينة الدراسة من ٖٔ
تم توزيعيم عمى مجموعة تجريبية ( ٔٚطالباً معمماً)
طالباً معمماً لممرحمة االبتدائية ّ
ومجموعة ضابطة (ٔٔ طالباً معمماً) .درست المجموعتان نفس محتوى الحساب من خبلل
إن الباحث استخدم بعض استراتيجيات الحساب الذىني مع
الكتاب المخصص لممقرر ّإال ّ
المجموعة التجريبية فقط لمدة عشر دقائق في كل محاضرة طوال الفصل الدراسي .وقد
قامت المجوعتان بأداء اختبار بعدي يحتوي عمى مجموعة من مسائل الجمع والطرح حيث
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طمب منيم استخدام استراتيجيات الحساب الذىني التي تعمموىا في المقرر مع تقديم شرح
ألنواع االستراتيجيات وكيفية استخداميا.
نتائج الدراسة أظيرت بشكل عام أن )ٔ( :الطبلب المعممين لدييم ضعف في
الحس العددي ناتج عن قصور في الطبلقة الحسابية في عمميتي الجمع والطرح ،و (ٕ)
الطبلب المعممين في كبل المجموعتين التجريبية والضابطة لم يستطيعوا استخدام
فعالة بل إنيم في بعض الحاالت لم يكن لدييم الوعي الكافي
استراتيجيات حساب ذىني ّ
بأنواع االستراتيجيات التي استخدموىا .وختمت الدراسة بأن ىؤالء الطبلب المعممين غير
مؤىمين لتدريس استراتيجيات الحساب الذىني لمصف الثاني والثالث االبتدائي ،وعميو
توصي الدراسة بضرورة خصيص تدريب مكثّف لمساعدتيم في اكتساب الطبلقة الحسابية
في عمميتي الجمع والطرح وتدريسيم استراتيجية الحساب الذىني وكيفية استخداميا.

٘ -تنمية ميارة الحساب الذىني
طرحت الدراسات التي تناولت ضعف ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب حموالً
متنوعة من برامج واستراتيجيات تدريس ووسائل تعميمية مقترحة قد تساعد في تنمية
ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب .أحد البرامج المقترحة تم تقديمو في دراسة (غنية،
ٕٔٔٓ) ،حيث قامت الباحثة ببناء برنامج قائم عمى النظرية البنائية
( )Constructivismوالتي تدعو لتنظيم عممية التعميم بشكل يتيح لممتعمم بتكوين بنيتو
بنفسو من خبلل مواقف تعميمية ،حيث تم من خبلل الد ارسة قياس أثر ىذا البرنامج في
تنمية ميارة الحساب الذىني في مادة الرياضيات لدى طبلب الصف الخامس االبتدائي
بمصر .استخدمت الدراسة المنيج الشبو تجريبي لمجموعة واحدة في اختبار قبمي وبعدي
تم اختيار عينة تتكون من ٓٗ طالباً وطالبة يدرسون في
لتحقق ىدف الدراسة حيث ّ
قصدي .وبعد بناء البرنامج المقترح كامبلً ،تم
الصف الخامس من مدرسة معينة بشكل
ّ
اختيار ثبلث وحدات ممثمة لمبرنامج وتدريسيا لمدة شير ونصف وىي وحدة منظومة
ذىنياً.
األعداد ووحدة العبلقات بين األعداد ووحدة العمميات الحسابية عمى األعداد ّ
وقد أُعد اختبار لمحساب الذىني تم تطبيقو قبل تدريس الوحدات الثبلث لعينة
الدراسة وكذلك بعد تدريس العينة وذلك بيدف قياس مدى فاعمية البرنامج في تنمية ميارة
الحساب الذىني ،حيث اشتمل االختبار عمى ٓٗ مسألة رياضية .وقد أظيرت النتائج أ ّنو
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لصالح االختبار البعدي
مما يشير إلى فاعمية البرنامج في تنمية ميارة الحساب الذىني في مادة الرياضيات لدى
طبلب الصف الخامس االبتدائي .وقد أوصت الدراسة بضرورة احتواء مقررات الرياضيات
بمراحل التعميم ما قبل الجامعي عمى محتوى يدعم وينمي ميارة الحساب الذىني لدى
الطبلب ،كما أوصت الدراسة بضرورة تركيز برامج إعداد معممي الرياضيات عمى تنمية ىذه
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الميارة لدى الطالب المعمم وكذلك تكثيف دورات بيذا الخصوص لمعممي الرياضيات أثناء
الخدمة.
وفي دراسة مشابية ،قامت (عفانة )ٕٕٓٔ ،ببناء برنامج إثرائي قائم عمى
استراتيجيات الحساب الذىني في العمميات الحسابية األساسية األربعة وقياس مدى فعاليتو
تم تزويد الطبلب بعدد
في تنمية ميارات الحس العددي )ٔ( :ميارة الحساب الذىني حيث ّ
ذىنياً و(ٕ) ميارة التقدير
من االستراتيجيات الستخداميا في حل المسائل الحسابية
ّ
ذىنياً .استخدمت الدراسة
التقريبي حيث يقوم الطبلب بتقدير ناتج المسائل الحسابية
ّ
قصدي لتطبيق الدراسة حيث
معينة بشكل
تم اختيار مدرسة ّ
ّ
المنيج الشبو تجريبي حيث ّ
تم تعيين فصمين من الصف الخامس بشكل عشوائي ليكون أحدىما تجريبية (ٓٗ طالبة)
ّ
واألخرى ضابطة (ٓٗ طالبة) .وقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج في تنمية ميارتي
الحساب الذىني والتقدير التقريبي لعينة الدراسة ،حيث أوصت الدراسة بتدريس
استراتيجيات الحساب الذىني لمطبلب من خبلل مواقف حياتيو وتشجيعيم عمى ابتكار
استراتيجيات جديدة ،كما أوصت بعقد دورات لممعممين بيدف تدريبيم عمى استراتيجيات
الحساب الذىني والتقدير التقريبي وكيفية توظيفيما داخل الصف.
قام (القضاة وقاسم )ٕٓٔ٘ ،بدراسة فاعمية استراتيجية حل المشكبلت في تنمية
ميارة الحساب الذىني في مادة الرياضيات لدى طبلب الصف السادس االبتدائي.
استخدمت الدراسة المنيج الشبو تجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية لتحقق ىدف
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف السادس االبتدائي في محافظة
الدراسة حيث ّ
قصدي
وتم اختيار عينة تتكون من ٓٗ طالباً بشكل
ّ
إربد باألردن وعددىم  ٖٕٜٗطالباًّ ،
من مدرسة معينة نظ ارً لتعاون إدارتيا ومعممييا وتوفر الظروف المبلئمة لتطبيق الدراسة،
قسمت إلى مجموعتين األولى
تم تعيين العينة بالطريقة العشوائية البسيطة حيث ّ
حيث ّ
تجريبية (ٕٓ طالباً) واألخرى ضابطة (ٕٓ طالباً) .وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو
داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ،الستخدام استراتيجية حل المشكبلت في تنمية ميارة
الحساب الذىني في مادة الرياضيات لدى طبلب الصف السادس االبتدائي .وعميو ،أوصت
الدراسة القائمين عمى المناىج الدراسية ليس فقط عمى تضمين استراتيجية حل المشكبلت
في المناىج بل أيضاً عمى ضرورة تدريب المعممين عمى كيفية استخداميا في تنمية ميارة
الحساب الذىني لدى الطمبة.
وفي دراسة مماثمة ،قام (الزيود والشرع )ٕٜٓٔ ،بتقصي أثر األلعاب التعميمية
اإللكترونية في تنمية ميارة الحساب الذىني في مادة الرياضيات وتحديداً في وحدات
الضرب والقسمة واليندسة لدى طبلب الصف الثالث االبتدائي .استخدمت الدراسة المنيج
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تم اختيار عينة
الشبو تجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية لتحقيق ىدف الدراسة حيث ّ
قسمت إلى مجموعتين
تتكون من ٓ ٛطالباً وطالبة بشكل
قصدي وتعيينيا عشوائياً حيث ّ
ّ
األولى تجريبية (ٓٗ طالباً وطالبة) درست وحدات الضرب والقسمة واليندسة ضمن منيج
الرياضات باستخدام برمجية ألعاب إلكترونية واألخرى ضابطة (ٓٗ طالباً وطالبة) ودرست
تم تدريسيا في  ٔٙدرساً بواقع ٗٗ
باستخدام الطريقة المعتادة .برمجية األلعاب إلكترونية ّ
حصة واحتوت عمى )ٔ( :العمميات األساسية في الرياضيات شامم ًة  ٜمستويات في
ّ
الضرب و ٙفي القسمة ومستويان في اليندسة )ٕ( ،المحتوى التعميمي مقرون بصور
توضيحية ورسوم متحركة وفيديو )ٖ( ،مجموعة ألعاب إلكترونية ،وٗ) اختبار ذاتي .وقد
أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لصالح
المجموعة التجريبية حيث يشير ىذا الفرق إلى مساىمة برمجية األلعاب إلكترونية في
تنمية ميارة الحساب الذىني في الضرب والقسمة واليندسة لدى طبلب الصف الثالث
االبتدائي .وعميو ،أوصت الدراسة معممي الرياضيات بشكل عام ومعممي الصف الثالث
االبتدائي بشكل خاص بتوظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارة الحساب الذىني،
متزامناً مع ضرورة عقد ورش ودورات تدريبية لممعممين لمساعدتيم في اكتساب الميارة
البلزمة لتوظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى طبلبيم.
وقد قامت (موافي وقدوري )ٕٜٓٔ ،باكتشاف أثر الماوسات المتعددة ( Mouse
 )Mischiefفي تنمية ميارة الحساب الذىني لدى طالبات ضعاف السمع بالصفوف
عرف الماوسات المتعددة بأنيا خدمة تقنية
األولية بالمممكة العربية السعودية ،حيث تُ ّ
تيدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريس عن طريق إنشاء دروس تفاعمية تنفذ
بإجراءات تدريسية معينة باستخدام ) (Microsoft PowerPointحيث يتم التدريس
بالنقر عمى شرائح تحتوى عمى محتوى الدرس .استخدمت الدراسة المنيج الشبو تجريبي
تم اختيار عينة تتكون من ٖٓ
لمجموعتين ضابطة وتجريبية لتحقيق ىدف الدراسة حيث ّ
قصدي في مدرستين مختمفتين من مدراس الدمج بجدة وتم تعيين األولى
طالبة بشكل
ّ
تجريبية (٘ٔ طالبة) درست وحدة جمع األعداد وطرحيا في الرياضات باستخدام
الماوسات المتعددة واألخرى ضابطة (٘ٔ وطالبة) ودرست باستخدام الطريقة المعتادة .وقد
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية الماوسات المتعددة في تنمية ميارة الحساب الذىني في
الجمع والطرح لدى الطالبات ضعاف السمع بالصفوف األولية .وعميو ،أوصت الدراسة
باستخدام وسائل واستراتيجيات تدريسية تتناسب مع طريقة تعّمم الطبلب وخاصة ضعاف
السمع ،وكذلك أوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لمعممات الصفوف األولية بشكل عام
ومعممات ضعاف السمع بشكل خاص لرفع ميارتين في الحساب الذىني وآلية تدريسو
بالشكل المطموب.
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التعميق عمى الدراسات السابقة:
جمياً أن جميع الدراسات السابقة اختمفت في نوعية الحمول التي أوصت
يتّضح ّ
بيا لممساعدة في تنمية الحساب الذىني لدى الطبلب ولكنيا اتفقت جميعاً عمى ضرورة
وجود معمم متمكن في الحساب الذىني لتنفيذ ىذه الحمول بالشكل األمثل حيث أكدت عمى
ضرورة تدريب المعممين عمى كيفية استخدام ىذه الحمول حتى يصبح متمكناً من الحساب
الذىني وقاد ارً عمى تدريسو لطبلبو ،ففاقد الشيء ال يعطيو ،فكيف لمعمم إن ُيكسب طبلبو
معرفة أو ميارة في مادة الرياضيات وىوال يممكيا ) ،(MA, 1999وأشارت الدراسات إلى
إن تأىيل معمم متمكن يبدأ من برامج إعداد المعمم حيث يجب التركيز عمى تطوير ميارة
الحساب الذىني لمطالب المعمم في كمية التربية في المقام األول ،فالتأىيل الجيد يؤدي إلى
إنتاج معمم جيد.
ورغم توصيات جميع الدراسات السابقة عمى ضرورة تأىيل معمم متمكن في
الحساب الذىني ،ورغم وجود دليل عممي عمى وجود ضعف في ميارة الحساب الذىني
لدى الطبلب المعممين ،إال أنو ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت ىذا الضعف لدى
الطبلب المعممين وكيفية عبلجو .وعميو ،فقد ساعدت القراءة المتعمقة في الدراسات
السابقة الباحث في الحصول عمى الثغرة البحثية لمدراسة الحالية وتحديد اإلضافة العممية
في مجال الحساب الذىني ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم مقترح لعبلج ضعف ميارة
الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين .وبعد استعراض أسباب ضعف ميارة الحساب
الذىني في الدراسات السابقة وكذلك الحمول المقترحة لمعالجة ىذا الضعف لدى الطبلب،
حبلً جديداً مختمفاً عما طُرح
والتي قد تفيد الطبلب المعممين أيضاً ،استخدمت ىذا الدراسة ّ
في الدراسات السابقة وذلك سعياً لممساىمة في تنمية ميارة الحساب الذىني لمطبلب
المعممين ،وكان الحل المقترح ىو وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية والتي تتكون من
مشوق (خدع ضرب رقمية) يدعو لبلكتشاف واستراتيجية محفّزة (محادثات األرقام)
محتوى ّ
تدعو لمحوار العميق.

الطريقة واإلجراءات:
أوالً :منيج الدراسة
تددم اسددتخدام مددنيج خمدديط مددا بددين المددنيج الكمددي والمددنيج النددوعي Mixed
جداً ،ولكنو أيضاً قد يخفدي قدد ارً
 Methods Researchألن "الدليل الكمي قد يكون قوياً ّ
كبيددد ارً مدددن المعمومدددات والبياندددات التدددي يكشدددفيا الددددليل الندددوعي" (مطددداوع وجعفدددر الخميفدددة،
كميدددددددددددداً ،تددددددددددددم اسددددددددددددتخدام مددددددددددددنيج البحددددددددددددث شددددددددددددبو التجريبددددددددددددي
ّ .)ٖٙ ،ٕٜٓٔ
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) (Quasi-Experimental Designالقددائم عمددى اختبددار قبمددي وبعدددي ذو المجوعددة
الواحددة ) (One Group Pretest-Posttestوذلدك الكتشداف فاعميدة وحددة تدريسدية
قائمددة عمددى خدددع ضددرب رقميددة فددي تنميددة ميددارة الحسدداب الددذىني لدددى الطددبلب المعممددين،
وكان تصميم البحث كالتالي:
المجموعة

االختبار القبمي

المعالجة التجريبية

االختبار البعدي

G

O1

X

O2

حيث:
 :Gمجموعة البحث (العينة)
 :اختبار الحساب الذىني القبميO1
 :وحدة محادثات خدع الضرب الرقميةX
 :اختبار الحساب الذىني القبميO1
وقد تم اختيار ىذا التصميم لمناسبتو لطبيعة الدراسة حيث كان يوجد مجموعة
واحدة تدرس مقرر الرياضيات لمعممي التربية الخاصة أثناء إجراء الدراسة ،وعميو تم
قياس المتغير التابع (ميارة الحساب الذىني) باستخدام اختبار الحساب الذىني قبل وبعد
المعالجة التجريبية (وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية)  ،وتمت المعالجة اإلحصائية
باستخدام اختبار "ت" لمجموعة واحدة أو مجموعتين مرتبطتين Paired- Samples t-
) test (Dependent sample t-testلتحديد ما اذا كان ىناك فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطي درجات الطبلب المعممين في اختبار
الحساب الذىني القبمي والبعدي.
نوعياً ،تم الحصول عمى معمومات مفصمة عن اإليجابيات والتحديات التي تمت
ّ
مواجيتيا أثناء تدريس ىذه الوحدة وذلك عن طريقة أسموب المبلحظة النوعية "المقصودة
والمباشرة والمحددة" .مبلحظة مقصودة ألن الباحث ال يبلحظ عن طريق الصدفة وانما
يبلحظ أشخاصاً معينين (عينة البحث) في مكان معين (داخل قاعة المحاضرات) (الشافعي
وعثمان ،)ٕٕٓٔ ،ومبلحظة مباشرةً بحكم اتصال الباحث بالعينة بشكل مباشر (العبد
الكريم ،)ٕٓٔٛ ،ومبلحظة محددة ألن الباحث امتمك تصو ارً واضحاً عن نوعية المعمومات
ال تي سيتم مبلحظتيا من خبلل محوريين وىما اإليجابيات والتحديات المتعمقة بوحدة
محادثات خدع الضرب الرقمية (النوح.)ٕٓٔٔ ،
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ثانياً :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة النيائية من ( )ٕٚطالباً معمماً بكمية التربية تتراوح أعمارىم
ما بين ٕٓ ٕٕ-عاماً ممن لدييم خمفية عممية في المرحمة الثانوية حيث يدرسون
برنامجاً مدتو أربع سنوات ُي ِعدُّىم ليصبحوا معممي تربية خاصة عند إكمالو بنجاح ،ومن
متطمبات البرنامج اجتياز مقرري الرياضيات لمعممي التربية الخاصة ٔ وٕ والمذان يركزان
عمى محتوى مادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية وكيفية تدريسو .وقد كانت العينة
تم استبعاد نتائج (ٖ) طبلب معممين وذلك لحضورىم
مبدئياً (ٖٓ) طالباً معمماً ولكنو ّ
اختبار الحساب الذىني القبمي وتخمفيم عن البعدي ،وقد كانت عينة الدراسة تدرس مقرر
الرياضيات لمعممي التربية الخاصة ٕ أثناء إجراء الدراسة.

ثالثاً :وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية

ٔ -ىدف الوحدة

تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين بحيث يصبحوا قادرين عمى
حساب ناتج ضرب أي عدد مكون من رقمين بأي عدد آخر مكون من رقمين.

ٕ -محتوى الوحدة
 خدعة رقم ٔتدم اختيدار
جدول العدد ٔٔ (ضرب أي عدد مكون من رقمين في العدد ٔٔ) وقدد ّ
جدول العدد ٔٔ تحديداً لوجود خدعة خاصة بو يمكن من خبلليا التبلعب باألرقام وتجاوز
جميع إجراءات الحل التقميدية لموصول لئلجابة الصحيحة مباشرة ،كما في المثال التالي:
عشرات

آحاد

ٕ

ٖ
×

ٔ

ٔ
ٖٕ٘


حيث يتم الحل باستخدام خطوتين مباشرتين فقط كالتالي:
جمع رقمي اآلحاد والعشرات لمعدد المضروب في ٔٔ وىو ٖٕ كالتالي)ٕ+ٖ( :
=٘
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وضع ناتج الجمع ٘ في المنصف ما بين رقمي اآلحاد والعشرات ذاتيما لمحصول
عمى اإلجابة الصحيحة وىي ٖٕ٘



 خدعة رقم ٕعممية ضرب تنطبق عمييا قواعد محددة كما في المثال التالي:
مجموع رقمي اآلحاد في العددين المضروبين يساوي عشرة (.)ٔٓ=ٗ+ٙ
الرقم في خانة العشرات في العددين ىو نفسو في (ٕ).




آحاد

عشرات

ٗ

ٕ

×
ٙ

ٕ

ٗ×ٙ

ٕ× (ٕ)ٔ+

ٕٗ

ٙ
ٕٗٙ

إجراءات تنفيذ عمل خدعة الضرب الرقمية تكون كالتالي:





في خانة اآلحاد :يتم ضرب رقمي اآلحاد ببعضيما البعض والناتج يعتبر ىو
الجزء األول (األيمن) من اإلجابة النيائية.
في خانة العشرات :يتم أوالً إضافة ٔ (عشرة واحدة) لرقم العشرات في 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.

ٖ -طريقة تدريس الوحدة
قام الباحث باستخدام استراتيجية محادثات األرقام في تدريس الوحدة وقد تم حل
المسائل بشكل معكوس حيث تم تزويد الطبلب بمسألة رياضية واجابتيا عن طريق أحد
الخدع الرقمية المحددة بالوحدة وطمب منيم تفسيرىا وتوضيح إجراءاتيا باستخدام خطوات
استراتيجية محادثات األرقام كالتالي:
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 اختيار المسألة الحسابية:


عرض مسألة ضرب عدد مكون من رقمين بعدد آخر مكون من رقمين مثل
(ٖٕ×ٔٔ)
كتابة المسألة بطريقة تتيح رؤية العبلقة بين األعداد والقيمة المكانية لكل رقم:
(ٖٕ×ٔٔ) تعني (ٖ )ٔٓ + ٔ( × )ٕٓ +

 حل المسألة:

تزويد الطبلب المعممين باإلجابة الصحيحة باستخدام خدعة ضرب رقمية خاصة
بجدول الضرب في العدد ٔٔ كما ىو موضح في محتوى الوحدة أعبله.

 تفسير حل المسألة:


لطمب من الطبلب المعممين التفكير لمدة معينة في تفسير خدعة الضرب والبحث
عن اإلجراءات التي أوصمت إلى ىذه اإلجابة.
االستماع لبلستراتيجيات التي استخدميا الطبلب المعممون في تفسير خدعة
الضرب ومناقشة آلية عمميا بشكل جماعي.

 نمذجة الحل:

اختيار استراتيجية فعالة واحدة فقط وشرح كيفية استخداميا بشكل نموذجي عمى
السبورة.

 تطبيق استراتيجية الحل:

يقوم الطبلب المعممين بالتدريب المكثف عمى استخدام االستراتيجيات الفعالة وذلك
ذىنياً.
بحل مسائل ضرب عدد مكون من رقمين بعدد آخر مكون ّ

 -تكرار نفس الخطوات مع استراتيجيات أخرى.

ٗ -تقويم الوحدة
تم استخدامو قبل وبعد تدريس
أعد الباحث اختبار الحساب الذىني ،والذي ّ
بناء عمى:
الوحدةً ،
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 شروط االختبار:








(ٔ) أن يشتمل االختبار عمى مسائل ضرب حسابية من نوع( :عدد مكون من رقمين
مضروب بعدد آخر مكون من رقمين)
(ٕ) ّاال يشتمل االختبار عمى مسائل حسابية يمكن حمّيا باستخدام الخدع الرقمية
التي تمت دراستيا بالوحدة ،وانما فقط مسائل حسابية فقط يمكن حمّيا عن طريق
ذىنية باستخدام العبلقة ما بين األرقام وقيميم المكانية،
استراتيجيات واجراءات
ّ
واليدف ىو قياس مدى انتقال أثر ما تعمّمو الطبلب المعممين خبلل وحدة محادثات
خدع الضرب الرقمية إلى المسائل األخرى والتي ال يمكن حمّيا باستخدام الخدع
ذىنياً فقط.
الرقمية وا ّنما ّ
(ٖ) ّاال يشتمل االختبار عمى مسائل حسابية مضروبة في ٓٔ أو مضاعفاتيا ،وذلك
نسبيا باستخدام استراتيجية األصفار الممحقة والذي قد يؤثر سمباً في
لسيولة حمّيا
ّ
تحقيق ىدف الدراسة.
(ٗ) التنوع في اختيار المسائل بحيث توجد أعداد في مسائل الضرب من جميع
الخانات العشرية (عمى سبيل المثال :من خانة العشرين  ،ٕٙمن خانة الثبلثين ،ٖٚ
من خانة األربعين  ٜٗوىكذا)
ٍ
متساو من مسائل حساب الضرب الرقمية التي تُحل بدون حمل
(٘) اختيار عدد
وكذلك التي تستمزم القيام بعممية الحمل.

(تم تطبيق الشروط ٖ وٗ و٘ في محاولة لضمان مستوى صعوبة مناسب لبلختبار)

 إجراءات بناء االختبار:إعداد مجموعة كبيرة من المسائل الرياضية استناداً لمشروط ٔ وٕ وٖ وٗ.
اختيار ٕٔ مسألة حسابية استناداً لمشرط ٘ من المجموعة التي تكوينيا لبناء
االختبار في صورتو األولية ،حيث اشتمل عمى ٗ مسائل بدون أي عممية حمل،
عمى سبيل المثال:




آحاد

عشرات

ٖ

ٕ

×
ٔ

ٕ
ٕٚٙ
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وٗ مسائل بعممية حمل واحدة أو اثنتين ،عمى سبيل المثال:
آحاد

عشرات

ٗ

ٖ

×
ٙ

ٔ
ٕٗٓٚ
وٗ مسائل بثبلث أو أربع عمميات حمل ،عمى سبيل المثال:
عشرات

آحاد

ٚ

٘
×

ٕ

ٜ

 تحديد زمن االختبار:بناء عمى ما ناقشتو الدراسات السابقة مع األخذ بعين
تم تحديد زمن االختبار ً
ّ 
االعتبار عدد العمميات الداخمية (ضرب-جمع -حمل) في كل مسألة ،وكان
الزمن كالتالي :مسائل بدون أي عممية حمل (ٕ٘ ثانية لكل مسألة) ،مسائل
بعممية حمل واحدة أو اثنتين (ٖ٘ ثانية لكل عممية) ومسائل بثبلث أو أربع
تبين مبلئمة الزمن المحدد بعد
عمميات حمل (٘ٗ ثانية لكل عممية) ،وقد ّ
تطبيق االختبار عمى مجموعة من الطبلب (التفاصيل في خانة الضبط
اإلحصائي لبلختبار).
 تصحيح االختبار بحيث تم تعيين درجة لكل إجابة الصحيحة وصفر لكل إجابةخاطئة.

 تعميمات االختبار:تم تزويد الطبلب المعممين بتعميمات االختبار التالية:
ّ
تحل جميع المسائل ذىنياً فقط بدون االستعانة باآللة الحاسبة أو كتابة أي إجراءات
ّ 
عمى الورقة التي سيزودون بيا حيث أن الورقة ىي فقط لكتابة اإلجابة النيائية.
-444-

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ،581( :الجزء األول) يناير لسنة 0202م

تقدم مسائل االختبار منفردة متتابعة حسب التسمسل التالي:

ّ
 إعبلن الزمن المحدد لحل المسألة
 كتابة المسألة عمى المسألة عمى السبورة وبدء الحل
 اإلعبلن عن انتياء الوقت المحدد ومسح المسألة من السبورة
 كتابة حل المسألة من قبل الطالب في ورقة اجابتو
 االنتقال لممسألة التالية بنفس الخطوات وحتى االنتياء من جميع مسائل
االختبار
بل ،حتى تأخذ كل
وتم عرض المسائل منفردةً عوضاً عن تقديم االختيار كام ً
مسألة حقّيا من الوقت ،ألنو في حالة تقديم االختبار كامبلً قد يقضى أحدىم ج ّل الوقت
عمى مسألة واحدة صعبة وقميل من الوقت عمى المسائل المتبقية أو حتى عدم التعرض
نيائياً.
ليا
ّ

 -الضبط اإلحصائي لبلختبار:

 صدق االختبار :عرض االختبار عمى مجموعة من المتخصصين في تدريس المناىج
وطرق تدريس الرياضيات إلبداء الرأي والتأكد أن االختبار يقيس ما وضع لو،
وتجاوزت نسبة االتفاق نسبة االتفاق ٓ ٜٝعمى بنود التحكيم وكان ىناك تعديل واحد
فقط بخصوص ترتيب أحد المسائل في االختيار حيث تم تقديميا عمى مسألة أخرى،
وبالتالي اخراج اختبار الحساب الذىني بصورتو النيائية.
 وضوح االختبار :تم تطبيق االختبار عمى مجموعة من الطبلب المعممين وأظيرت
النتائج وضوح األسئمة والتعميمات ومناسبة الزمن.
 ثبات االختبار :ثم قام الباحث بإجراء دراسة االستطبلعية حيث طُبق االختبارعمى ٕٔ
طالباً معمماً ،واستخدمت النتائج لمعرفة مدى دقة أسئمة االختبار في قياس ميارة
الحساب الذىني (االتساق الداخمي (Internal Consistencyحيث بمغت قيمة
"ألفا كرونباخ" ) 0.866 :(Cronbach's Alphaوىي درجة مرتفعة تشير إلى
ثبات مبلئم لبلختبار.

رابعاً :جمع البيانات وتحميميا:

ٔ -مصادر البيانات:

 تم جمع معمومات الدراسة من مصدرين رئيسيين:


اختبار الحساب الذىني القبمي والبعدي
مبلحظة نوعية "مقصودة ومباشرة ومحددة" أثناء تدريس وحدة محادثات خدع
الضرب الرقمية.
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ٕ -إجراءات جمع البيانات من مصادرىا وتحميميا
 تمت اإلجراءات وفق الخطوات التالية:







قام الطبلب بأداء اختبار الحساب الذىني القبمي قبل البدء بتدريس وحدة
محادثات خدع الضرب الرقمية.
قام الباحث بتدريس وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية لمدة أسبوعين شامبلً
أنشطة متنوعة ومتعددة لتفسير الخدعة الرقمية بالتركيز عمى المكانة الرقمية
لؤلرقام كما تم توضيحو سابقاً في بيانات الوحدة.
قام الباحث بمبلحظة أداء الطبلب في كل محاضرة أثناء تدريس الوحدة وتدوين
العوامل اإليجابية لموحدة والتي يرى انيا قد عممت عمى توسيع مدارك الطبلب
المعممون لخدعة الضرب الرقمية وتفسيرىا وساعدتيم في تنمية ميارة الحساب
الذىني لضرب عدد من رقمين بأي عدد أخر من رقمين وكذلك التحديات والتي
يمكن أنيا قد أثرت عمى تنمية ميارة الحساب الذىني من خبلل ىذه الوحدة ،وقد
تمت عممية تدوين المبلحظات عمى عدة مراحل كالتالي:
ٔ -خبلل المحاضرة :تدوين التحديات أو اإليجابيات يبلحظيا الباحث عمى بطاقة
مبلحظة مفتوحة وذلك بشكل مختصر وسريع حفاظاً عمى وقت المحاضرة.
ٕ -بعد المحاضرة مباشرةً :يكتب الباحث تقري ارً وصفياً موسعاً يصف فيو كل
إيجابية أو تحدي تم تدوينو خبلل المحاضرة ،ومن ثم تقري ارً تحميمياً يشرح فيو
أسباب حدوث كل إيجابية أو تحدي ومدى أثره عمى تنمية الحساب الذىني
ٖ -بعد االنتياء من التجربة البحثية :جمع كل التقارير وتحميمييا والربط فيما
بينيا.
قام الطبلب بأداء اختبار الحساب الذىني البعدي بعد االنتياء من تدريس وحدة
محادثات خدع الضرب الرقمية.
ربط كل البيانات التي تم الحصول عمييا من المصدرين الرئيسيين (اختبار
الحساب الذىني القبمي والبعدي ،والمبلحظة النوعية) مع بعضيا البعض
وتحميميا لموصول إلى فيم لمدى فاعمية وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية
عمى تنمية الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين وأسبابيا.
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نتائج الدراسة:
إجابة السؤال األول من أسئمة الدراسة وىو :ما فاعمية وحدة محادثات خدع
الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب المعممين؟
تم صياغة الفرض" :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
(٘ٓ )ٓ،بين متوسطي درجات الطبلب المعممين في اختبار الحساب الذىني القبمي
والبعدي" ،والختبار صحة ىذا الفرض فقد تم استخدام اختبار "ت" االحصائي لمجموعة
واحدة أو مجموعتين مرتبطتين ،والجدول التالي يوضح النتائج اإلحصائية لعينة الدراسة.
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة اختبار
"ت"

Mean

Std.
Deviation

T test

االختبار
القبمي

6.41

3.141

5.1.5

االختبار
بعدي

8.26

2.363

الداللة

حجم األثر

Sig.

Eta
Squared

)(2-tailed
0.000

0.704

جدول (ٔ) النتائج اإلحصائية لعينة الدراسة
يتضح من الجدول أعبله أن قيمة اختبار "ت" المسجمة ( )٘،ٜٔٛوىي أكبر من
إحصائيا ليس عند مستوى داللة
قيمة "ت" المجدولة ( ،)ٕ،ٓ٘ٙوعميو فيي دالة
ً
(٘ٓ )ٓ،بل أيضاً عند مستوى (ٔٓٓ )ٓ،كما يتضح من قيمة الداللة من الجدول ،وىذا
يشير إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطبلب المعممين في اختبار
ميارة الحساب الذىني القبمي والبعدي لصالح البعدي ،وبالتالي ىذه دليل عمى فاعمية
وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني لدى الطبلب
المعممين ،وبتأثير كبير مقداره (ٗٓ.)ٓ،ٚ
أدت إلى فاعمية أو
إجابة السؤال الثاني من أسئمة الدراسة وىو :ما األسباب التي ّ
عدم فاعمية تدريس وحدة محادثات خدع الضرب الرقمية في تنمية ميارة الحساب الذىني
لدى الطبلب المعممين؟

ٔ -اإليجابيات
من خبلل مبلحظة سموكيات الطبلب المعممين أثناء تدريس وحدة محادثات خدع
جمياً تمازج التأثير اإليجابي لكل من محتوى خدع الضرب الرقمية
الضرب الرقمية كان ّ
-444-

فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى محادثات خدع الضرب الرقمية)..... (Multiplication Trick Talks
د /عمي بن عبد اهلل العنزي

سن أداء الطبلب المعممين
أدى في النياية إلى تَ َح ُّ
واستراتيجية محادثات األرقام معاً والذي ّ
في اختبار الحساب الذىني البعدي .خدع الضرب الرقمية ما ىي ّإال تبلعب باألرقام
لمحصول عمى إجابة صحيحة وسريعة لعممية الضرب في مدة ال تتجاوز خمس ثو ٍ
ان ،يتم
من خبلليا تجاوز كل إجراءات الحل التقميدية ،فكان الحصول عمى اإلجابة النيائية بدون
مجيود ّيذكر وال زمن ُيحسب أشبو بالسحر وعامبلً مشوقاً جداً لمطبلب المعممين ألداء
مزيداً من العمميات الحسابية.
في الوقت نفسو ،أثار غموض آلية عمل خدعة الضرب الرقمية وقدرتيا عمى
مم ولّد لدييم رغب ًة قوي ًة
تجاوز كل إجراءات الحل التقميدية فضول الطبلب المعممينّ ،
سر ىذه الخدعة ،وىنا أتى دور "محادثات األرقام" والتي ىدفت في المقام
وحاف ازً الكتشاف ّ
األول إلى اكتشاف الطرق المختمفة لموصول إلى اإلجابة الصحيحة وليس عمى اإلجابة
ذاتيا ،حيث أتيحت الفرصة لمطبلب المعممين لمنقاش الذىني وتقديم ما لدييم ألثبات
صحة ىذه الخدعة وتوضيح اإلجراءات واالستراتيجيات المختمفة التي أدت لئلجابة
لتعم الفائدة.
ثم شرحيا بالتفصيل بشكل جماعي ّ
الصحيحة ومن ّ

من زاوية أخرى ،شعر الطبلب المعممون بشكل عام أثناء دراسة الوحدة بالثقة
لقدرتيم عمى الحصول عمى إجابة بشكل دقيق وسريع عن طريق الخدع الرقمية مما زرع
فييم أىمية الحساب الذىني في توفير الوقت والجيد ،وزادىم ثق ًة قدرتيم أيضاً عمى
امتبلكيم المعرفة اإلجرائية والمفاىيمية ليذه الخدع عن طريق محادثات األرقام.
مر بمراحل ،ففي بداية تدريس
ولكن ىذا التَ َح ُّ
سن في أداء الطبلب المعممين ّ
الوحدة ،أتضح عدم امتبلك بعض الطبلب المعممين الستراتيجيات حساب ذىني يمكن
استخداميا لتوضيح آلية عمل خدع الضرب الرقمية ،وآخرون أظيروا معرف ًة ببعض
االستراتيجيات ولكن لم تكن لدييم الطبلقة في استخداميا لعدم حصوليم عمى التدريب
الكافي عمى استخداميا ،والجزء األخير أظير قدرة متميزة في تطبيق استراتيجيات معينة،
ولكن في نياية تدريس الوحدة ،كان الوضع مختمفاً حيث لوحظ تحسن ممموس في
استخدام االستراتيجيات ويمكن عزو ذلك لمناقشة االستراتيجيات بشكل جماعي والتدرب
عمى استخداميا بشكل عممي فردي حيث كان عامبلً ميماً وخطوة محورية في طريق
تحسن ميارة الحساب الذىني وىذا يتفق مع ما ذكره ) (Olsen, 2015بضرورة تدريس
استراتيجيات الحساب الذىني والتدرب عمييا وليس االفتراض بامتبلك المتعمم ليا.
وقد بدأ أغمب الطبلب المعممين بالطريقة التقميدية إلثبات صحة عمل الخدعة
ذىنياً عن طريق ضرب األرقام ببعض بدءاً من القيمة
الرقمية وذلك بالحصول عمى الحل ّ
تم نقاش خطوات الحل ذىنياً ،عمى سبيل المثال (ٖٕ×ٔٔ)
المكانية األصغر لؤلكبر ،حيث ّ
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تحل عن طريق الخدعة الرقمية بخطوتين فقط( :أوالً) جمع (ٖ ٘ = )ٕ+و (ثانياً) وضع
الناتج بين رقمي اآلحاد والعشرات ذاتيما فتكون اإلجابة ىي ٖٕ٘
ذىنياً ،قام الطبلب بتفسير المسألة بالطريقة التقميدية كالتالي:
ّ
ٖ

ٕٓ

×
ٔ
آحاد

ٓٔ
عشرات

مئات

ٔ×ٖ=

ٖ

ٔ × ٕٓ =

ٓ

ٕ

ٓٔ × ٖ =

ٓ

ٖ

ٓٔ × ٕٓ =

ٓ

ٓ

ٕ

ٖ

٘

ٕ

المجموع

ذىنياً عمى السبورة بالتفصيل حيث
ثم تم شرح الخطوات التي استخدميا الطبلب ّ
اتّضح من خبلل خطوات الحل سر بقاء رقمي اآلحاد والعشرات لمعدد المضروب في ٔٔ
كما ىما في اإلجابة النيائية وكذلك سر جمعيما ووضع ناتج جمعيا في المنتصف .من
خبلل "محادثة األرقام" ،استطاع الطبلب المعممين استيعاب العبلقة بين األرقام والمكانة
ذىنياً بيذا الطريقة التقميدية.
الرقمية لكل منيا ،وقاموا بحل ّ
عدة مسائل مختمفة ّ

وعمى الرغم من فاعمية الطريقة التقميدية في التوصل لمحل ذىنياًّ ،إال أن بعض
نسبياً لموصول لمحل.
الطبلب المعممين شعروا بأن الطريقة التقميدية تستمزم وقتاً طويبلً
ّ
ومن خبلل النقاش بيدف إيجاد طرق حل أخرى ،تم التوصل الستخدام استراتيجية النياية
األمامية (وقد كانت أكثر االستراتيجيات فاعمية واستخداماً) حيث تتم عممية الضرب بدءاً
من القيمة المكانية األكبر كالتالي:
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ٖ

ٕٓ

×
ٔ

ٓٔ

آحاد

عشرات

مئات

ٓٔ × ٕٓ =

ٓ

ٓ

ٕ

ٓٔ × ٖ =

ٓ

ٖ

ٔ × ٕٓ =

ٓ

ٕ

ٔ×ٖ=

ٖ
المجموع

٘

ٖ

ٕ

مما سبق ،يتضح أن استراتيجية محادثة األرقام قد أتاحت الفرصة لمطبلب
المعممين بممارسة التفكير بأنفسيم والمشاركة بإنتاج المعرفة بعكس الطرق التقميدية التي
قيد الطالب وتجعمو متمقياً ومستمعاً فقط لطريقة تفكير معممو بالمسائل الرياضية.
تُ ّ

ٕ -التحديات

ِبحكم أن "محادثات األرقام" تعتمد بشكل رئيسي عمى النقاش وتبادل اآلراء
والجدل ،فقط كان عامل الزمن من أكبر التحديات حيث أن إعطاء  ٕٚطالباً معمماً الفرصة
لطرح استراتيجياتيم وتوضيح إجراءات حموليم بشكل فردي قد يستيمك وقت المحاضرة ،لذا
تم تقسيم الطبلب المعممين إلى مجموعات صغيرة وتحوير طريقة التدريس لتتناسب مع
المجموعات .فبعد عرض مسألة حسابية معينة وحميا بأحد الخدع الرقمية عمى السبورة
ذىنياً بشكل فردي
من قبل الباحث ،طمب الباحث من الطبلب المعممين تفسير حل المسألة ّ
لمدة محددة من الزمن ،ثم مناقشة ما توصموا إليو ٍ
كل مع أفراد مجموعتو ،وبعدىا بدأت
كل مجموعة بشرح االستراتيجية التي استخدموىا بالترتيب وذلك خبلل بيئة حوارية أخذ
فييا الباحث دور الوسيط والموجو لمعممية التعميمية .إذا كانت االستراتيجية فعالة ،قام
الباحث بشرح كيفية استخداميا بشكل نموذجي عمى السبورة ومن ثم تدريب كل الطبلب
تم
المعممين عمى تطبيقيا باستخدام مسائل أخرى .إذا كانت االستراتيجية غير فعالةّ ،
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تم استغبلل وقت المحاضرة بشكل مفيد مع
االنتقال لمناقشة استراتيجية أخرى .وبذلك ّ
فعال.
ضمان مشاركة الجميع بشكل ّ
من التحديات أيضاً كان في عدم تمكن مجموعة صغيرة من الطبلب المعممين من
بعض حقائق الضرب األساسية الكبيرة (حقائق الضرب ذات الرقم الواحد عمى سبيل
المثال )ٚ×ٜ :مما أعاقيم من استكمال حل بعض مسائل الضرب ذات العدد المكون
اء أثناء تدريس الوحدة أو في االختبار ،وىذا
رقمين (عمى سبيل المثال )ٕٚ×ٜٔ :سو ً
National
أكدت عميو الييئة االستشارية الوطنية لمرياضيات
يتفق مع ما ّ
) )Mathematics Advisory Panel, 2008في الواليات المتحدة األمريكية بأن
الطبلقة الحسابية في حقائق الرياضيات األساسية (إيجاد إجابة سريعة وبدون عناء
لتعمم مستويات
لحقائق عمميات الجمع والطرح والضرب والقسمة) ال غنى عنيا لمطبلب
ّ
أعمى في الرياضيات ،حيث أن الطبلب الذي يجيدون حقائق الرياضيات األساسية غالباً
لدييم معدل نجاح أعمى في مواضيع متقدمة مثل الجبر من أولئك الذين لدييم صعوبات
في استرجاع حقائق الرياضيات األساسية بسيولة عند احتياجيم ليا ،وىذا يتفق مع ما
توصل إليو ).(Hajra & Kofman, 2017
وىذا ال يعني ،في الوقت نفسو ،تدريس الطبلب لحقائق الرياضيات األساسية
بدون فيم ،وانما يجب عمى الطبلب استيعاب معنى عمميات الجمع والطرح والضرب
مكرر حيث أن ٖ×ٗ= ٗ )ٗ+ٗ+ثم
والقسمة ،عمى سبيل المثال( :الضرب ىو جمع ّ
التدرب المستمر عمى حقائقيا حتى تنقل ىذه الحقائق من الذاكرة العاممة Working
 Memoryوىي جزء محدود من ذاكرة اإلنسان لمعالجة أفكار محدودة وتخزينيا بشكل
مؤقت ،إلى الذاكرة طويمة المدى  Long Term Memoryوىي جزء كبير من ذاكرة
اإلنسان لحفظ المعمومات بشكل ثابت ولوقت طويل ،حيث يتم تخزينيا بشكل دائم
واستدعاؤىا متى تمت الحاجة إلييا بسرعة وبدون عناء لممساىمة في استيعاب أفكا ارً ذات
مستوى أعمى.
ويوضح ) (Driscoll, 2005ىذه النظرية في معالجة المعمومات حيث أن
ّ
الذاكرة العاممة ما ىي ّإال مخزن مؤقت لممعمومات كونيا تعالج معمومات محدودة وتحتفظ
بيا لوقت محدود .وحتى يتم االحتفاظ بيذه المعمومات بشكل ثابت ويتم تَ ُّ
ذكرىا لوقت
طويل ،يجب أن يتم تحويميا إلى الذاكرة طويمة المدى ،وذلك عن طريق خطوتين)ٔ( :
الترميز وىو ربط المعمومات الجديدة بمعمومات قديمة موجودة مسبقاً في الذاكرة طويمة
المدى حتى يسيل تذكرىا (ٕ ) التكرار وىو إعادة نفس المعمومات والتدرب عمييا لمدة
معينة .عدم القيام بياتين الخطوتين ،يؤدي غالباً إلى فَ ْقد المعمومات .أما في حالة القيام
بياتين الخطوتين ،فإن المعمومات ستنتقل إلى الذاكرة طويمة المدى ويمكن استدعاؤىا
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بسرعو وبدون عناء في أي وقت وبالتالي تفسح المجال لمعمومات أخرى جديدة يمكن
معالجتيا في الذاكرة العاممة.
وىذا يفسر عدم قدرة بعد الطبلب المعممين عمى حل بعض مسائل الضرب
المكونة من عدد ذو رقمين بعدد آخر ذو رقمين ألن مساحة الذاكرة العاممة لدييم مشغولة
تماماً بالحصول عمى قيم حقائق الضرب األساسية وليست عمى إجراءات حل المسائل
الجديدة ،بعكس أقرانيم الذين لدييم القدرة عمى استرجاع حقائق الضرب األساسية بسرعو
وبدون عناء من الذاكرة طويمة المدى واستغبلل مساحة الذاكرة العاممة لمعالجة إجراءات
حل المسائل ،ويمكن تمخيص ىذا بأن الطبلقة الحسابية في حقائق الرياضيات األساسية
تؤدي إلى تخزين ىذه الحقائق في الذاكرة طويمة المدى ،وبالتالي تحرير الذاكرة العاممة
وتفريغ مساحتيا الستخداميا في معالجة مسائل رياضية ذات مستوى أعمى.
جميا
تم التعامل مع ىذا التحدي مباشرةً في بداية تدريس الوحدة حيث كان ّ
وقد ّ
استيعاب ىؤالء الطبلب المعممين لمفيوم عمميتي الجمع والضرب ولكنيم ال يممكون
الطبلقة الحسابية المطموبة في حقائقيما بسبب قمة التدريب في الغالب ،مما يشير إلى
سد
وجد ثغرة عممية ،فالمعرفة المفاىيمية موجودة ولكن اإلجرائية مفقودة .ومساىم ًة في ّ
تم تزويدىم ببعض الحمول ومنيا خدع ضرب رقمية مشوقة خاصة بحقائق
ىذه الثغرةّ ،
الضرب األساسية ذات الرقم الواحد ،عمى سبيل المثال ال الحصر:
 ترتيب األعداد ٘وٙوٚو ٛتنازلياً يعطي  ٘ٙ = ٚ×ٛوىذا ينطبق عمى ٗ×ٖ = ٕٔ عند ضرب األعداد الزوجية بستة ،الناتج ينتيي بنفس رقم المضروب بو في خانةاآلحاد  +نصف المضروب بو في خانة العشرات:
 ٗٛ = ٛ×ٙوىي  ٛآحاد  ٗ +عشرات
ولكن لم يتسنى لمباحث قياس مدى تحسن مستوى الطبلقة الحسابية في حقائق
الرياضيات األساسية لدى ىؤالء الطبلب ،إن ُوجد ،ألنو خارج حدود الدراسة الحالية.
باختصار ،عمى الرغم من وجود بعض التحديات أثناء تدريس وحدة محادثات
خدع الضرب الرقميةّ ،إال إن التمازج اإليجابي بين دوري محتوى "خدع الضرب الرقمية"
واستراتيجية "محادثات األرقام" كان كفيبلً بالتغمب عمى ىذه التحديات .خدع الضرب الرقمية
فعالة تُوصل لئلجابة بأقل وقت ومجيود،
سرىا أكثر متعة ،فيي ّ
ممتعة والبحث عن ّ
وغامضة في الوقت ذاتو تُحفّز عمى البحث والتخمين ،فكان اندماجيا مع استراتيجية
محادثات األرقام زيادةً لفعاليتيا وازال ًة لغموضيا ،حيث ساعدت استراتيجية محادثات
األرقام الطبلب المعممين عمى االنخراط في تفكير عميق ونقاش مثمر حول آلية عمل خدع
الضرب الرقمية واكتشاف العبلقة ما بين األرقام وقيميا المكانية والتعامل مع استراتيجيات
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حسن ممحوظ في ميارة الحساب الذىني لدييم .وىذا
حساب ذىني متنوعة ،مما أدى إلى تَ ّ
يتفق مع الد ارسات التي أشارت التأثير اإليجابي الستخدام خدع الضرب الرقمية (e.g.
) Mathtews, 2008واستخدام استراتيجية محادثات األرقام & (e.g. Lustgarten
) Maney, 2019في عممية تعميم وتعمّم الرياضيات.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يوصي الباحث بدعم الركائز األساسية لمحساب
الذىني في برامج إعداد المعممين حتى ُننتج طالباً معمماً متمكناً من ميارة الحساب الذىني
وقاد ارً عمى غرسيا بالشكل األمثل في طبلبو عند ممارستو لعممية التدريس في المستقبل،
وذلك عن طريق:









تضمين الحساب الذىني في برامج إعداد المعممين بشكل واضح.
دعدددم الطالدددب المعمدددم فدددي امدددتبلك الطبلقدددة الحسدددابية لحقدددائق عمميدددات الرياضددديات
األساسية (الجمع والطرح والضدرب والقسدمة) إن لدم يكدن يمتمكيدا ،فبددونيا سديعاني
عند إجراء العمميات الحسابية ذىنياً.
تزويد الطالب المعمم باستراتيجيات الحساب الذىني وتدريبو عمى كيفية اسدتخداميا،
وعدم االفتراض بامتبلكو ليا.
تدريب الطالب المعمم عمى كيفية اختيار االستراتيجية المناسدبة لكدل عمميدة حسدابية
ذىنية ،فما يناسب عممية ما قد ال يناسب أخرى.
ّ
مشوقة ،مثل خدع الضرب الرقميدة ،تدفعدو
حسابية
أنشطة
في
المعمم
الطالب
اك
إشر
ّ
لمبحدددث واالكتشددداف وكدددذلك استشدددعار فائددددة الحسددداب الدددذىني فدددي حياتدددو العمميدددة
والعممية.
اسددتخدام اسددتراتيجيات تدددريس مرنددة ،مثددل محادثددات األرقددام ،تُعطددي الطالددب المعمددم
الفرصددة لطددرح أفكدداره ،بغددض النظددر عددن صددحتيا ،ومناقشددتيا بحريددة ،حيددث ُيدددعم
ويصدحح الخداطم منيدا ،وىدذا قدد يسديم فدي
الصحيح منيا ويتم مشاركتو مع أقرانو ُ
تعزيز الثقة بالنفس ورفع مستوى تقدير الذات.
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المقترحات:
ٔ -القيام بمزيد من الدراسات النوعية التشخيصية والتي ترّكز عمى "كيف" و"لماذا"
يعاني بعض الطبلب المعممين من ضعف في الحساب الذىني ،حتى يتم تقديم الحمول
المناسبة ،فبل يمكن حل مشكمة ما بدون فيم أسبابيا.
ٕ -القيام بدراسات لمعرفة آراء المتخصصين في أفضل الطرق لكيفية تضمين
الحساب الذىني في برامج إعداد المعممين ،بحيث يسيم في تحسين حياة الطالب
المعمم العممية والعممية وكذلك طبلبو في المستقبل.
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)Talksفددي تدددريس وحدددة مقترحددة فددي الحسدداب الددذىني عمددى تنميددة ميددارات الطبلقددة
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رسالة الخميج العربي.ٖٙ-ٔ٘ ،ٖٕٔ )ٖ٘( ،
 -ٚعفانة ،ىناء .)ٕٕٓٔ( .أثر برنامج مقترح لتنمية ميارات الحس العددي لدى طالبدات
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 -ٛالعنزي ،عمي .)ٕٜٓٔ( .دراسة طبيعة البرىان الرياضي لددى الطدبلب المعممدين بكميدة
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(ٕٔ) ٗ.ٖٕٔٔ-ٕٔٛٔ ،
ٓٔ -قددددوري ،ىنيددددة ومدددوافي ،سوسدددن .)ٕٜٓٔ( .أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجية الماوسدددات
المتعددة  Mouse Mischiefفدي تنميدة ميدارات الحسداب الدذىني والتقددير لددى تمميدذات
ضعاف السمع بالصفوف األولية بجدة .رابطة التربويين العرب.ٖٕٕ-ٖٕٓ ،)ٔٓٚ( .
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