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 بناء مقياس لدرجة حفظ جدول الضرب واستقصاء أثر حفظه
 ل املتوسط مبحافظة اإلحساءعلى مستوى إتقان طالب الصف األو

 ت الرياضية األساسيةارللمها 
 (1) هاشم بن سعيد الشيخي

 ملخـص

عليًا على درجة حفظ يف بناء مقياس لدرجة حفظ جدول الضرب، وتوظيف املقياس يف الوقوف ف دراسةيتمثل اهلدف الرئيس من ال
  .ت الرايضية األساسيةار جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للمهاالطالب جلدول الضرب، ويف استقصاء وجود فروق من عدمه بني درجة حفظهم 

  .سط يف حمافظة األحساءتو األول امل ( طالباً من طالب الصف922يف ) دراسةومتثلت عينة ال

قليميًا يف قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب، وحبيث يتمكن الفاحص إمي ميكن توظيفه حمليًا و مقياس علإىل بناء  دراسةوقد خلصت ال
  .( اثنية فقط، وبدرجة موثوقية عالية يف نتائجه51( دقائق و)3من تطبيق املقياس لتحقيق ذلك اهلدف يف غضون )

بة من حيفظه منهم بدرجة كبرية تعادل تقريباً إىل وجود ضعف لدى الطالب يف حفظ جدول الضرب، وأن نس دراسةكما خلصت ال
جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني درجة حفظ الطالب  واىل .واحدًا من بني كل مخسة طالب طالباً 
  .ت الرايضية األساسية بشكل عامار للمها

أمهية  وإعطاءاملرحلة املتوسطة جلدول الضرب، حديد درجة حفظ طالب بعدة توصيات منها: اعتماد املقياس كأداة لت دراسةوأوصت ال
تيجيات التدريس املناسبة اليت تساعد على اوتوظيف التقنيات احلديثة واست  .ةأكرب حلفظ جدول الضرب وطرق استنتاج نواجته وحقائقه األساسي

  .حتقيق تلك األهداف

  .ت الرايضيةار هاناء املقاييس، جدول الضرب، املب الكلمات الدالة:

 املقدمة

للرايضيات دور ابرز يف تطور اجملتمعات ورقيها واحتالهلا املكانة املرموقة على الصعيد العاملي، حيث ميكن أن تسهم الرايضيات يف  
إضافة إىل  .إنتاجيتهمزايدة هتا ميكن أن يسهم بشكل فاعل يف تطوير أعماهلم ومهنهم، ويف ار األفراد يف مهافتميز  .تقدم اجملتمع يف اجملاالت كافة

هتا ار وابلتايل فإن النقص يف مها .ظريةدورها البارز يف تطوير اجملاالت املعرفية كافة، كاحلاسوب والفيزايء والكيمياء وغريها من جماالت علمية ون
قية، ويف اجملاالت ار االت العلمية المتخصصني يف اجمل ًا من قدرة أي جمتمع على التطور والرقي، ُويصعب من مهمة إجيادميكن أن يضعف كثري 
 التكنولوجية والتقنية 

  .واهلندسية والطبية 

( إىل أن العامل يشهد حاليًا تقدمًا علميًا وتكنولوجياً متسارعاً، وأن هذا التقدم يعتمد على تطور 9155ويف هذا السياق يشري الزعيب )
صورة عامة واملفاهيم الرايضية بشكل خاص، السيما وأن الرايضيات من العلوم ب علم الرايضيات، ما يستدعي االهتمام بتعليمها وتعلمها

  .األساسية ذات الصلة واألمهية يف جماالت احلياة املختلفة، ويف العلوم األخرى

إىل أنه  (Finkelstein, Fong, Tiffany-Morales, Shields and Huang, 2012)كما أشار فنكلستني وآخرون 
يد فيه املنافسة تواجه الدولة نقصًا يلوح يف األفق من العمال املتعلمني تعليمًا عاليًا لعدة أسباب، وأن هناك حاجة إىل از ملي تتويف ظل اقتصاد عا

ذوي الدرجات العلمية الرفيعة يف الرايضيات والعلوم والتكنولوجيا واهلندسة، وأن ذلك النقص ميثل مصدر قلق خاص السيما النقص يف  األفراد
لرايضيات، حيث تؤكد العديد من البحوث اليت أجريت أن النجاح يف الرايضيات مبستوايت رفيعة يف املدرسة الثانوية ينبئ عن النجاح جمال ا

  .اجلامعي يف العديد من اجملاالت العلمية كالرايضيات واهلندسة

الرايضيات  ال اليت حتتاج إىل معرفة ومهارة يفالكثري من املهن واألعم إىل أن هناك Feller, 2011)ويف ذات السياق يشري فيللري )
ويف التعامل مع التكنولوجيا، إضافة إىل مهن أخرى تستخدم الرايضيات بشكل حصري تقريباً، حيث يقوم الرايضيون بتطوير نظرايت وأدوات 

  .رايضية للمساعدة يف حل املشكالت اليت تعتضهم يف العامل احلقيقي
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إىل أن العديد من  (Ketterlin-Geller, Jungjohann, Chard and Baker, 2007)ون كما أشار كاترلن جيلر وآخر 
ة اهلائلة املهن يف جماالت العلوم والتكنولوجيا تطالب مبستوايت رفيعة من الكفاءة يف الرايضيات حلل املشكالت املعقدة فيها، وعزو ذلك إىل القو 

يعتمد عليها بشكل كبري لكوهنا علم قائم على قواعد ونظام التفكري اجملرد الذي يشكل أساس  اليت حتظى هبا الرايضيات، حيث أن عاملنا املعاصر 
  .كل العلوم واهلندسة وغريها من اجملاالت العلمية املهمة

ت الرايضية األساسية من عمليات حسابية وكسور ار ن الثقة أن متكن الطلبة من املهامتصل ميكن القول وبدرجة عالية مسياق ويف 
ريها ميكن أن يسهم بشكل فاعل يف تطوير مستوايهتم يف الرايضيات، وابلتايل فإن الضعف يف العمليات احلسابية ويف العمليات على الكسور وغ

اليماين وعبدالرحيم  دراسةإىل ذلك منها  دراساتالعادية يسهم يف تدين مستوايت الطلبة يف جمال الرايضيات بشكل عام، وقد أشارت عدة 
 ,Ketterlin-Geller et al)، وكاترلن جيلر وآخرون، (Cavanagh, 2009)(، وكافاانغ 9112(، والعويف )9112ي )والبـلوش

 ,Garet, Wayne, Stancavage, Taylor, Walters, Song, Brown, Hurlburt, Zhu)وغارت وآخرون  (2007

Sepanik and Doolittle, 2010)                         
 National Council of Teachers of (NCTM)جلدير ذكره أن اجمللس القومي ملعلمي الرايضيات األمريكيكما أن من ا  

Mathematics ( زمام املبادرة يف قيادة عملية تطوير تعليم وتعلم الرايضيات قد طور معايري تُعرف احملتوى 5222والذي أخذ منذ عام )م
  .(9112الرايضية األساسية )السواعي،  املهاراتمن ضمن ما تدعو إليه تلك املعايري تعلم و  .والعمليات اليت حيتاج الطلبة إىل تعلمها

أننا نلحظ وجود  الرايضية األساسية ودورها يف تطوير مستوى الطلبة يف الرايضيات إال املهاراتوعلى الرغم من ذلك، ومن أمهية 
اقع مستوى الطلبة يف التعليم العام ويف التعليم اجلامعي، إضافة إىل العديد من ء التبويني يف امليدان، وو ار هتا تؤكده آار ضعف كبري يف مها

 ,Mills(، وميلس )9112(، وأبو لوم )9112شد )را(، و 9112(، والعويف )9151السواعي ) دراسةالتبوية املتخصصة ك دراساتال

 (Hughes ,2009.)وهيوز  (Clark ,2007،) (، وكالرك2011
 .الطالب هم الذي ينبيي طرحه يف هذا السياق يتمثل يف كيفية اسإسهام يف عالج جوانب الضعف تلك لدىوعليه فإن السؤال امل

وعلى الرغم من كرب حجم هذا السؤال وصعوبة اسإجابة عليه إال أن الباحث سوف يركز على جزئية مهمة )ودقيقة( يف ذلك تتعلق جبدول 
  .الرايضية األساسية املهارات الضرب، واستقصاء أثر حفظه على درجة اكتساب تلك

فمن جهة ميكننا أن نستنتج وجود عالقة بني حفظ جدول الضرب واألداء يف بعض العمليات احلسابية األساسية كالضرب والقسمة، 
ا قد ال نتمكن من ٕان استشعران أمهية حفظ جدول الضرب إال أننن جهة أخرى ميكننا القول أبننا و وم .إضافة إىل العمليات على الكسور العادية

لى اجلزم أبن حفظه ميكن أن يسهم بشكل مباشر وجوهري ودال إحصائياً يف حتسني أداء الطلبة يف العمليات احلسابية األساسية ويف العمليات ع
  .الكسور العادية

إىل  (Gierdien, 2009)فبالعودة إىل األدبيات جند أن هناك العديد منها قد أشار إىل أمهية جدول الضرب، فقد أشار جريدين 
إىل أمهية حفظ جدول الضرب  (Kotsopoulos, 2007)أمهية حفظ جدول الضرب ودوره يف فهم احلساب واجلرب، كما أشار كوتسوبلوس 

  .ودوره يف اكتساب مفاهيم رايضية متعمقة

أن التحفيظ الناجح حلقائقه إىل أمهية تركيز املعلمني على حفظ جدول الضرب عن ظهر قلب، و  (Zutaut, 2002)توات از وأشار 
  .األساسية حيسن من قدرة الطفل على حل املشكالت

إىل أمهية حفظ جدول الضرب لتالميذ املرحلة االبتدائية ودور ذلك يف اكتساب  (Steckroth, 2009)كما أشار ستيكروث 
على حفظ جدول الضرب لألطفال يف سن إىل أن التكيز  (Houcan and Yuren, 2003)وأشار هوكان ويوارن  .الرايضية املهارات

إىل أمهية حفظ جدول  ، Wilson( 9155)وأشار ويلسون  .احلسابية الذهنية املهاراتإكساهبم  يسهم يف تعليمهم للرايضيات، ويف مبكرة
على ويف التعليم اجلامعي، إضافة حل التعليمية األار ك يف النجاح يف الرايضيات يف املالضرب عن ظهر قلب وأمهية التذكر السريع لنواجته، ودور ذل

  .احلسابية والكسور املهاراتإىل دوره يف اكتساب 

( إىل وجود أمهية كربى حلفظ جدول الضرب وأنه ميثل أداة البد منها يف حياتنا اليومية ويف توفري الكثري من 9112كما أشار العويف )
وأضاف )العويف(  .ن يشعروا أبمهيته وابحلاجة إليه يف إمتام كل العمليات احلسابيةالوقت واجلهد، وأن الطالب وحىت حيفظوا هذا اجلدول فالبد وأ

ت احلسابية األساسية فعلينا أن نعتين بعدة أمور منها العمل على فهم حقائق جدول الضرب وطريقة ار وحىت نضمن اكتساب التالميذ للمهاأبنه 
  .حفظه

الشخصي واملهين،  سي فحسب بل وحىت على املستوىار لى املستوى الدل الضرب ليس عويف سياق متصل يربز أمهية حفظ جدو 
تيجيات حفظ جدول الضرب، إضافة إىل قيام الشركات املعنية اعني العام واخلاص تتمحور حول است ت تدريبية تقدم ملوظفي القطاار وجود دو 



  2016، 3، ملحق 43، العلوم الرتبوية، اجمللد دراسات

  - 1301 - 

ت( بتضمني توصياهتا النهائية لعدد ار م وحتليلها لنتائج تلك االختباهتار طوير مهاغبني يف تار ت للمتقدمني الار ئها اختباار )بعد إج )*( بتطوير الذات
ته ار يسهم يف زايدة قدارته وتطوير مهامنهم لتوصية تتعلق بضرورة حفظ جدول الضرب واكتساب القدرة على استجاع نواجته، وأن ذلك سوف 

  .يف العمل

حة إىل وجود/ عدم ار ا أعاله، فإن أايً منها مل يشر صاألدبيات املشار إليهإال أنه وعلى الرغم من تلك األمهية جلدول الضرب وما أبرزته 
كما أنه ومن خالل   .الرايضية األساسية من جهة أخرى املهاراتبني حفظه من جهة واكتساب  إحصائياوجود عالقة ارتباطية جوهرية ودالة 

  .حبثت يف وجود/ عدم وجود تلك العالقة راسةدالعربية واألجنبية مل يقع بني يدي الباحث  دراساتمسح للعديد من ال

مقياسًا لدرجة حفظ جدول الضرب تتوافر فيه املعايري العلمية  دراساتويف سياق متصل مل يقع بني يدي الباحث يف أي من تلك ال
  .دراسةالالزمة وميكن توظيفه يف حتقيق أهداف ال

حفظ جدول الضرب، ومن مث توظيفه يف معرفة درجة حفظ الطالب  هبدف بناء مقياس علمي لدرجة دراسةوعليه فقد جاءت هذه ال
لضرب من جهة ودرجة إتقاهنم جلدول الضرب، ويف استقصاء وجود/عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني درجة حفظهم جلدول ا

لتوصيات املناسبة اليت ميكن أن تسهم يف تطوير ومن مث االستفادة من تلك النتائج يف اخلروج اب .ت الرايضية األساسية من جهة أخرىار للمها
  .تعليم وتعلم الرايضيات

  وأسئلتها دراسةمشكلة ال 

ت الرايضية األساسية، وذلك على الرغم ار دى الطلبة يف درجة إتقاهنم للمهاالعربية واألجنبية وجود ضعف ل دراساتبينت العديد من ال
  .واليت أشري إليها آنفاً  راتاملهامن األمهية الكبرية اليت حتظى هبا تلك 

 كما أنه وعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلت من التبويني والباحثني وأساتذة اجلامعات من أجل رفع مستوى حتصيل الطلبة يف
ضية األساسية )أبو الراي املهاراتمكوانت تلك  ل واضحاً وملموساً، خاصة يف بعض مناز الطلبة فيها ال ي الرايضيات بشكل عام، إال أن ضعف

  .(9112لوم، 

الرايضية األساسية  املهاراتالعديدة اليت أجريت، إال أن مشكلة ضعف الطلبة يف  دراساتوعلى الرغم من تلك اجلهود اليت بذلت، وال
كن أن تعني على حتقيق وعليه فقد ابت من الضروري السعي حنو حتسني مستوايت الطلبة فيها، والتفكري يف الطرق والوسائل اليت مي .مل حتل
احلالية سوف تسعى للتكيز على جزئية  دراسةوعلى الرغم من تشعب أسباب تلك املشكلة وحاجتها للبحث من عدة جوانب، إال أن ال .ذلك

  أم ال؟ املهاراتملموس يف اكتساب تلك  ضرب، وهل ميكن أن يسهم حفظه بشكلمهمة يف ذلك تتعلق جبدول ال

احلالية سوف تسعى للوقوف فعليًا على درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب،  اسةدر ويف ضوء ذلك فإن ال
ت الرايضية األساسية )العمليات احلسابية األساسية والعلميات على الكسور العادية(، ار فظه على درجة إتقان الطالب للمهاواستقصاء أثر ح

إىل أمهية حفظ جدول الضرب عن ظهر قلب، إضافة إىل أدبيات ركزت بشكل كبري على  السيما وأن هناك العديد من األدبيات اليت أشارت
  .الصادرة يف الياابن والوالايت املتحدة األمريكية والصني دراساتأمهية حفظه يف سن مبكرة، السيما تلك ال

الباحث السعي حنو البحث عن  احلالية وأسئلتها قد أفرزت مشكلة أخرى، حيث فرضت على دراسةومن جهة اثنية فإن طبيعة ال
 .دراسةمقياس لدرجة حفظ جدول الضرب، وحبيث يكون هذا املقياس قد أعد وفق معايري علمية سليمة وميكن توظيفه يف اسإجابة عن أسئلة ال

احلالية سوف  دراسةن الوعليه فإ .العربية واألجنبية إال أن الباحث مل يقع بني يديه ذلك املقياس دراساتوعلى الرغم من مسح للعديد من ال
  .تسعى كذلك إىل حماولة بناء مقياس لدرجة حفظ جدول الضرب، وعلى أن تتوافر فيه املعايري العلمية الالزمة

لبناء مقياس علمي لدرجة حفظ جدول الضرب، وتوظيفه يف الوقوف فعليًا على درجة حفظ  دراسةويف ضوء ما سبق جاءت هذه ال
 حمافظة األحساء جلدول الضرب، إضافة إىل استقصاء وجود/ عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجة حفظهم طالب الصف األول املتوسط يف

  .ت الرايضية األساسيةار جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للمها

  احلالية تسعى لإلجابة عن األسئلة التالية: دراسةوبذلك فإن ال

 حفظ جدول الضرب"؟لفقرات "مقياس درجة  ما دالالت اخلصاص السيكومتية -5

 ما دالالت صدق "مقياس درجة حفظ جدول الضرب"؟  -9

 الضرب"؟ ما دالالت ثبات درجات "مقياس درجة حفظ جدول -3

                                       
أمريكياً للفرد  اً ( دوالر 300ت برسوم معينة تقدر يف اليالب بـ )امنها شركات أمريكية هلا فروع يف بعض املدن الرئيسية يف اململكة كمدينيت الرايض وجدة. وجتري تلك االختبار  )*(

 الواحد.
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  ما درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط يف حمافظة األحساء جلدول الضرب؟ -2

إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية  هل هناك عالقة ارتباطية بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب ودرجة -1
  القسمة(؟ -الضرب –الطرح  –)اجلمع 

هل هناك عالقة ارتباطية بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات على الكسور العادية  -2
  قسمتها(؟ -ضرهبا  –طرحها  –)مجعها 

  دراسةأهداف ال

  ي:إىل ما يل دراسةهتدف ال

وعلى أن تتوافر يف املقياس املعايري العلمية الالزمة، واليت يعترب من  .بناء مقياس لدرجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب -5
ته، ومناسبة ار حتقق اخلصائص السيكومتية يف فق إضافة إىل .تهار يد الزمن )الدقيق( لإلجابة عن فقأبرزها: الوضوح، والشمول، وحتد

  .صدقه وثباته معامالت

  .معرفة درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط يف حمافظة األحساء جلدول الضرب -9

  .سية للصفوف املختلفةار ت الدار يها عند التدريس، وعند وضع املقر تقدمي قائمة بعمليات الضرب األكثر صعوبة للتبويني هبدف التكيز عل -3

جة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية )اجلمع استقصاء وجود/ عدم وجود عالقة ارتباطية بني در  -2
  .القسمة( -الضرب –الطرح  –

استقصاء وجود/ عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات على الكسور العادية )مجعها  -1
  .قسمتها( -ضرهبا –طرحها  –

  .احلالية دراسةوصيات املناسبة للمعنيني ابلشأن التبوي وفق ما تتوصل إليه التقدمي الت -2

  دراسةأهمية ال 

الرايضية األساسية وأمهية جدول الضرب، وأنه وعلى الرغم من أمهية جدول الضرب اليت أشارت  املهاراتإىل أمهية  دراسةترجع أمهية ال
  .تربوية أجريت سابقاً  دراسات أمهية أخرى له ميكن استنتاجها من خالل أهداف عدةاملستعرضة آنفاً إال أن هناك  دراساتإليها ال

وقد متحور  .عربيتني نشرت كل منهما يف جملة علمية حمكمة دراستنيالباحث  السابقة وقع بني يدي دراساتفمن خالل البحث يف ال
األخرى حول تعليم التالميذ جلدول  دراسةمتحور اهلدف الرئيس لل بينما .( فقط2األوىل حول طرق حفظ جدول الرقم ) دراسةاهلدف الرئيس لل

  .إضافياً على أمهية ذلك اجلدول اً هداف احملددة والدقيقة يعطي مؤشر على تلك األ دراستنيولعل تركيز ال .الضرب

وقد أشار الياس ومرتضى  ذات الصلة املباشرة جبدول الضرب، دراساتاحلالية ندرة ال دراسةكما أن ما قد يعطي أمهية إضافية لل
  .مدراسته( إىل تلك الندرة يف 9159)

ومن جهة أخرى ميكن اسإشارة إىل إنه مل يقع بني يدي الباحث مقياسًا علمياً لدرجة حفظ جدول الضرب على الرغم من إجراء مسح 
ية يف حتقيق أهداف الدراسة احلالية فحسب، بل للعديد من الدراسات العربية واألجنبية، السيما وأن وجود مقياس لذلك ال حيظى أبمهية ابل

  .وسإمكانية االستفادة منه يف قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب حملياً، ورمبا إقليمياً وعاملياً 

  احلالية تتمثل يف: دراسةويف ضوء ما سبق ميكن اسإشارة إىل أن أمهية ال

  .بناء مقياس علمي لدرجة حفظ جدول الضرب -5

يق املقياس على طالب املرحلة املتوسطة يف التعليم العام بكفاءة، ومبا ميكن من إصدار أحكام دقيقة حول درجة حفظهم إمكانية تطب -9
  .( دقائق فقط3جلدول الضرب من خالل تطبيقه يف مدة وجيزة تقارب الـ )

يف حفظ جدول الضرب أماًل يف يسهم ذلك يف لفت انتباه املعنيني بتعليم وتعلم الرايضيات إىل واقع مستوى طالب الصف األول املتوسط  -3
  .تطوير تعليم الرايضيات ابململكة

الرايضية األساسية ويف الرايضيات بشكل عام، السيما  املهاراتتقدمي مقتحات ميكن أن تسهم يف حتسني مستوى حتصيل الطالب يف  -2
جلدول رفة العالقة االرتباطية بني درجة حفظ الطالب هتدف إىل مع دراسةتعد أول  -ويف حدود علم الباحث -احلالية  دراسةوأن ال

  .ت الرايضية األساسيةار الضرب ودرجة إتقاهنم للمها

  دراسةمصطلحات ال 

  .(9159(" )الياس ومرتضى، 51-5( ابألعداد الطبيعية من )51-5"يقصد به تبويب نواتج ضرب األعداد الطبيعية من ) جدول الضرب:
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ء ار ودون إج مباشرة، ( من الذهن51-1الباحث قدرة الطالب على تذكر نواتج عمليات ضرب رقمني من )يقصد به  حفظ جدول الضرب:
 .(جلمع مثالً أية عمليات عقلية أخرى )كا

  .خالل مقياس أعده الباحث لتحقيق هذا اليرض وقد أمكن قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب من 

  الرايضية األساسية ما يلي: ملهاراتيقصد الباحث اب الرايضية األساسية: املهارات

  .العمليات احلسابية األساسية )اجلمع والطرح والضرب والقسمة( -5

  .العمليات على الكسور العادية )مجعها وطرحها وضرهبا وقسمتها( -9

  .ت الرايضية األساسية من خالل اختبار حتصيلي أعده الباحث لتحقيق هذا اليرضار وقيست درجة إتقان الطالب للمها

  دراسةحمددات ال 

  احلالية ميكن أخذها بعني االعتبار: دراسةهناك عدة حمددات لل

على عينة من طالب الصف األول املتوسط ابملدارس احلكومية مبحافظة األحساء ابململكة العربية السعودية، مت اختيار  دراسةاقتصرت ال -5
  .مدارسهم بشكل عشوائي

ت الرايضية األساسية فقد اقتصرت على ار أما ابلنسبة للمها .(51-1ة حفظه على األرقام من )اقتصر جدول الضرب املطلوب قياس درج -9
  .العمليات احلسابية األساسية والعمليات على الكسور العادية

  السابقة دراساتال 

تعليم وتعلم الرايضيات، اليت تناولت جدول الضرب، وأبرزت أمهية حفظه والدور الذي ميكن أن يلعبه يف  دراساتهناك العديد من ال
  .إضافة إىل درجة حفظ الطلبة جلدول الضرب، وطرق حفظه األكثر شيوعاً يف عدد من دول العامل

اليت سيتم تناوهلا سوف تقتصر على تلك اليت ميكن اسإفادة منها بشكل مباشر أو  دراساتاحلالية وأهدافها فإن ال دراسةلطبيعة ال راً ونظ
  .سة، السيما تلك اليت تناولت جدول الضرب ابلدرجة األوىلار اف الدأهد غري مباشر يف حتقيق

إمكانية تقسميها إىل ثالثة حماور رئيسة تتمثل يف: أمهية جدول الضرب، ومستوى الطلبة فيه، جند فإننا  دراساتوابلعودة إىل تلك ال
  وذلك على النحو التايل: .وطرق حفظه

  ( أمهية جدول الضرب1

هدفت إىل استقصاء حاجات  دراسة( إىل أنه أجرى 9119إىل أمهية جدول الضرب، فقد أشار احلريب ) دراساتأشارت عدة 
تلك قد أظهرت أن من أبرز  دراستهالتدريسية الالزمة لتدريس الرايضيات يف املرحلة االبتدائية، وأن نتائج  ملهاراتالطالب املعلمني املتعلقة اب

وأشار )احلريب( إىل أن هذا  .(1( من )2الب جلدول الضرب"، وأن هذه العبارة حصلت على متوسط)الط تلك احلاجات: "معاجلة عدم إتقان
  .اليت يشعر الطالب املعلمون حباجة التالميذ إىل اكتساهبا املهاراتس أولوايت أاملتوسط يعد األعلى على اسإطالق، حيث جاءت العبارة على ر 

لمي الرايضيات غالبًا ما يركزون ويف املقام األول على التمكن من املفاهيم األساسية إىل أن مع (Zutaut, 2002)توات از كما أشار 
( إىل أن حفظ جدول الضرب واالستيعاب السليم حلقائقه األساسية Zutautتوات )از ويشري  .ظ جدول الضرب عن ظهر قلبوعلى حف

الميذ جيب أن يستجعوا نواتج عمليات الضرب بسرعة من الذاكرة، ء يتفقون على أن التال املشكالت، وأن اخلرب حيسن من قدرة الطفل على ح
جعة واستيعاب حقائق الضرب األساسية مع تالميذ ار هبدف التعرف على الطرق األمثل ملدراسات جُترى  وأنه ونتيجة لذلك فإن هناك عدة

  .املرحلة االبتدائية

تكيز على تعليم األطفال للرايضيات يف وقت مبكر، وأن إىل أمهية ال (Houcan and Yuren, 2003)ن ار يو وأشار هوكان و 
وأضاف الباحثان أن من  .تصبح لية األرقام لية مألوفة لديهم يف هذه السن، وأن يصحب ذلك قدرة كبرية على أداء العمليات احلسابية الذهنية

مول حفظ جدول الضرب واكتساب القدرة على توظيفه يف احلسابية ابلشكل املأ املهاراتاألمور املهمة اليت تسهم يف حتقيق ذلك ويف اكتساب 
  .أداء تلك العمليات

أساسيًا يف تطوير قدرة األطفال على التفكري  اً ارس االبتدائية ميكن أن يلعب دور كما يشري الباحثان إىل أن حتقيق ذلك يف املد
  .ىل مرحلة التفكري اجملردالرايضي، ويسهم يف انتقاهلم الحقاً من مرحلة التفكري امللموس )احملسوس( إ

ليا يواجهون يف أحايني كثرية صعوابت يف حل اأن طلبة املدارس الثانوية يف أست إىل  (Kotsopoulos, 2007)وأشار كوتسوبلوس
بدا له أن هناك وأشار الباحث إىل أنه ومن جتاربه اخلاصة  .سيار ثر اجلوانب حتداًي يف املنهج الداملعادالت التبيعية ابعتبارها واحدة من أك

جوانب عديدة للتحدايت تلك، منها صعوبة يف استجاع حقائق الضرب مباشرة، وأن يؤدي إىل صعوبة يف التعرف على متثيالت خمتلفة من تلك 
  .املعادالت ويف فهمها
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الضرب والكسور احلسابية األساسية كالقسمة و  املهاراتإىل أن حفظ جدول الضرب يسهم يف إتقان  (Greg, 2008)وأشار جريج 
اجلرب للصف الثامن وعلى غريه من املوضوعات الرايضية املتقدمة، بينما  دراسةميكن أن ينعكس إجيااًب على  املهاراتوأن إتقان تلك  .والتقريب

  .تلك املوضوعات الرايضية دراسةأحد املعوقات الرئيسية أمام  املهاراتميثل عدم إتقان الطلبة لتلك 

إىل أن حفظ جدول الضرب وعدم االعتماد الكبري على اآلالت احلاسبة يسهم يف اكتساب  (Bull, 2009)كما أشار بول 
  .الرايضية، وابلتايل يف خفض قلق الرايضيات املهارات

إىل أمهية إكساب األطفال ملهارة العد، واجلمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والكسور العشرية،  (Steckroth, 2009)وأشار ستيكروث 
وأشار  .سية األعلىار تايل يف جناحهم يف املستوايت الدوالنسب املئوية، وأن ذلك يتطلب التأسيس القوي هلم منذ املرحة االبتدائية ويسهم ابل

  .الباحث إىل أن من األمور املهمة اليت تسهم يف حتقيق ذلك العمل على أن حيفظوا جدول الضرب

  Children Mathematics, 2010) (Teaching كما أشارت جملة تدريس الرايضيات لألطفال

جعة ار اتحة الفرصة للتالمذة ملإساسية يف املدارس االبتدائية، و جعة وتعزيز تعلم حقائقه األراجدول الضرب، وأمهية العمل على مإىل أمهية حفظ 
  .حقائقه األساسية عند حل املشكالت الرايضية

  ( درجة حفظ الطلبة جلدول الضرب2

هدفت إىل معرفة  دراسة( 9112فقد أجرى مدين ) .إىل واقع مستوى الطلبة يف درجة حفظ جدول الضرب دراساتأشارت عدة 
تيجية مقتحة للتعليم مبساعدة احلاسوب يف تنمية قدرة تالميذ الصف الثالث االبتدائي على إتقان عمليات الضرب األساسية امدى فعالية است 

أن نسبة من مل يتقن نواتج عمليات الضرب األساسية من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بليت  هدراستوأظهرت نتائج  .واالحتفاظ هبا
(، أما يف الصف السادس فقد بليت نسبة من مل يتقن نواتج %12(، ويف الصف اخلامس )%21بع )ار (، بينما بليت يف الصف ال29%)

  .(%15عمليات الضرب األساسية )

د من األسباب لتلك النتائج من أبرزها: عدم اهتمام املعلمني ابستخدام التقنيات احلديثة )مثل وأشار )مدين( إىل وجود العدي
احلاسوب( يف تقومي عمليات الضرب األساسية، واهتمام املعلمني حبفظ التالميذ األصم لنواتج عمليات الضرب األساسية دون تدريبهم على 

  .استنتاجها

هدفت إىل استقصاء دور األنشطة احلركية يف حفظ جدول الضرب من قبل تالمذة  ةدراس( 9159كما أجرى الياس ومرتضى )
قد تركزت على حفظ التالميذ جلدول الضرب، وأن حفظ هذا  دراسةوأشار الباحثان إىل أن ال .الصف الثالث االبتدائي من التعليم األساسي

  .اجلدول يشكل مشكلة لعدد كبري من التالمذة وذويهم ومعلميهم

األساسية إىل أن  جعة حقائق الضربار ة أثر استخدم أجهزة الذاكرة يف ممعرف اليت هدفت إىل دراستهيف  (Zutaut, 2002)توات از ر وأشا
  .ٕادخاله إىل الذاكرةو الضرب  التالمذة يناضلون من أجل حفظ جدول

داًي من ثل واحدة من أكثر اجلوانب حت( يف مقالته إىل أن املعادالت التبيعية مت(Kotsopoulos, 2007كما أشار كوتسوبلوس 
وأشار الباحث إىل أنه ومن جتاربه اخلاصة ميكن أن يشري إىل أن هناك  .ليااسية يف املدارس الثانوية أبست ار ت الرايضية الدار الناحية النظرية يف مقر 

لة الثانوية إال أهنم ومنذ وقت مبكر لديهم صعوابت عدة جوانب لذلك التحدي الذي يواجه الطلبة، وأن الكثري منهم ومع أهنم وصلوا إىل املرح
وحل املعادالت  تؤثر على قدرهتم على املشاركة بشكل فاعل يف فهم ائقه األساسية، وأن تلك الصعوابتمع جدول الضرب ومع استجاع حق

  .ك متثيالهتا املختلفةار التبيعية ويف إد

يف إسبانيا وبلجيكا على عينة من  دراسةإىل أهنم أجروا  (Colome, Bafalluy and Noel, 2011) وأشار كولومي وآخرون
  .حيفظون جدول الضرب عن ظهر قلب دراسةم أظهرت أن مجيع البلجيكيني الذين مشلتهم الدراستهالشباب، وأن نتائج 

  ( طرق حفظ جدول الضرب3

ة إىل مستوى الطلبة فيه، فإن هناك العديد من ضه من أدبيات أشارت إىل أمهية حفظ جدول الضرب ابسإضافار تعيف ضوء ما سبق اس
( إىل أن من األمور اليت تسهم يف حفظ 9112فقد أشار العويف ) .األدبيات اليت أشارت إىل جمموعة من الطرق اليت ميكن أن تسهم يف حفظه

حلقائق وهذه األفكار البسيطة يف جدول وأن التلميذ إذا ما أدرك هذه ا .جدول الضرب العمل على أن يدرك التالميذ العالقات بني احلقائق
  .من حقائقه بكل جدارة واقتناع كثرياالضرب فإنه يستطيع أن حيفظه بشكل أسهل، وأن يستنتج  

( إىل أن من األمور اليت تسهم يف حفظ جدول الضرب توظيف احلاسوب والتقنيات احلديثة لدورها يف تنمية 9112وأشار مدين )
واهتمام املعلمني حبفظ التالميذ لنواتج عمليات  .نواتج عمليات جدول الضرب واالحتفاظ هبا مقارنة ابلطرق التقليدية إتقانقدرة التالميذ على 

  .ومتابعة التالميذ يف املنزل .وزايدة عدد املسائل اللفظية احلياتية املتعلقة ابلضرب .الضرب األساسية وتدريبهم على استنتاج تلك النواتج
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( إىل أن من األمور املهمة اليت تسهم يف حفظ جدول الضرب لتالمذة الصف الثالث من التعليم 9159مرتضى ))الياس و  كما أشار
( فحسب، 2وأن لتوظيف األنشطة احلركية فاعلية ليس يف حفظ جدول الضرب للرقم ) .األساسي توظيف األنشطة احلركية واأللعاب التعليمية

  .إىل اختصار الزمن الالزم لإلجابة (، إضافة2الرقم ) بل ويف االحتفاظ جبدول

وأشار الباحث إىل أن من الطرق اليت تساعد  .حفظًا مقرواًن ابلفهم إىل أمهية حفظ جدول الضرب (Burns, 2002)وأشار برينز 
، واستخدام ء منهاز تساعدهم يف حفظ جدول الضرب أو أجعلى حتقيق ذلك تبادل األفكار مع الطالب حول الطرق املختلفة اليت ميكن أن 

ك التالميذ يف البحث عن أمناط خاصة يف اجلدول ار افية جديدة مبتكرة، إضافة إىل إشاأللعاب، وعمل بطاقات متنوعة حتتوي على أغنية أو ق
  .ومن مث دعم وتعزيز حفظ هذا اجلدول .تسهم يف حفظه

وأشار الباحث  .جعة حقائق الضرب األساسيةار رة يف مة أثر استخدم أجهزة الذاكهدفت إىل معرف دراسة (Zutaut, 2002)توات از وأجرى 
وأضاف الباحث أبن لذلك االستيعاب الناجح  .إىل أن من األمور املهمة اليت تسهم يف حفظه العمل على استيعاب التالميذ حلقائقه األساسية

  .ط فيها بشكل أكربار واالخن التالميذ على حل املشكالتحلقائقه األساسية فوائد أخرى تتمثل يف إسهامه يف حتسني قدرة 

إىل إمكانية حفظ جدول الضرب من خالل توظيف األغاين بشكل مبتكرة وفريد، وأن ذلك يعترب  (Barker, 2008)وأشار ابركر 
فظ جدول ( أن فكرة توظيف األغاين يف حBarkerوأضاف ابركر ) .من طرق التدريس احلديثة وذات الفائدة يف تعليم تالمذة املرحلة االبتدائية

الضرب بدأت عندما كانت إحدى معلمات املدارس االبتدائية يف الوالايت املتحدة األمريكية تكافح من أجل تعليم تالمذهتا جدول الضرب، 
(، ومتكنت من حتقيق ذلك اهلدف من خالل 59 – 1حيث وضعت هدفًا يتمثل يف مساعدة األطفال على حفظ جدول الضرب من )

وأشار الباحث إىل أن هذه الطريقة أظهرت جناحًا ملحوظًا من خالل  .اليت مت أداؤها من قبل جمموعة من التالمذة توظيف عدد من األغاين
  .إسهامها يف حفظ جدول الضرب ومبعدل سريع يفوق الطرق التقليدية

على حفظه اً كبري اً  يزً لضرب عن ظهر قلب، وأن هناك تركإىل أمهية حفظ جدول ا (Ishii et al, 2009)كما أشار إيتشي وآخرون 
واليت غالباً ما تستخدم يف  -الباحث إىل أن من طرق حفظ اجلدولوأشار  .يف الياابن ابعتبار ذلك من األهداف املهمة عند تدريس الرايضيات

وأسلوب ررها بشكل مكثف وصوت مسموع املساعدة على حفظه، وحبيث يتم تكتوظيف األغاين اليت تتضمن قواف موحدة هبدف  -الياابن
  .يف حفظه -مع مرور الوقت-جذاب، وأن ذلك يسهم 

تستخدم  إىل أن من الطرق اليت (Teaching Children Mathematics, 2010)وأشارت جملة تدريس الرايضيات لألطفال 
استخدام األلعاب  ريكيةاألساسية يف املدارس االبتدائية يف الوالايت املتحدة األم جعة وتعزيز تعلم حقائقار يف حفظ جدول الضرب ويف م

فيا ار يف اكتساب معلومات يف جمايل اجلياأللعاب بشكل أسهم يف تعلم جدول الضرب من جهة، و  وأنه أمكن توظيف إحدى .التعليمية املفيدة
، ومن مث انتنيوأشارت اجمللة إىل أن تلك اللعبة تتمثل يف أن يطلب من التالميذ التفكري يف أي عدد يتكون من خ .والتاريخ من جهة أخرى

على معلومات مهمة يف جمايل  جعة حقائقه األساسية، إضافة إىل االستفادة منه يف احلصولار ء عمليات ضرب ومار االستفادة من ذلك يف إج
  .فيا والتاريخار اجلي

  .سيةإىل إمكانية توظيف الصور يف حفظ جدول الضرب وتعلم حقائقه األسا (Zisimopoulos, 2010)وأشار زيسيموبولوس 

يف إسبانيا وبلجيكا كان من ضمن أهدافها حتديد كيفية  دراسة( إىل أهنم أجروا (Colome et al, 2011وأشار كولومي وآخرون 
  .)من فئة الشباب( جلدول الضرب من رقم واحد ومن عدة أرقام، وذلك من خالل استبيان قدم هلم دراسةحفظ املشاركون يف ال

ر الشفوي ار لضرب متثلت يف حفظه عن طريق التكم أظهرت أن الطريقة الرئيسية حلفظ جدول ادراسته وأشار الباحثون إىل أن نتائج
( منهم 52( فردًا حيفظون جدول الضرب عن ظهر قلب، وأن )92من بلجيكا والبالغ عددهم ) دراسةعينة ال أفرادوأن مجيع  .ابلدرجة األوىل

  .الشفوي رار روا إىل أهنم حفظوه عن طريق التك( أشا22.2%)

أجريتا  دراستنير الشفوي يعد األسلوب األكثر شيوعًا حلفظ جدول الضرب، وأن ذلك يتفق مع نتائج ار وأشار الباحثون إىل أن التك
  .م(5221م( و)5229عام )

  .رار رب بشكل رئيس عن طريق التكمبواصلة الشباب لتعلم جداول الض دراسةوأوصت ال

  السابقة دراساتتعليق على ال 

  السابقة ميكن اسإشارة إىل النقاط التالية: دراساتض الار خالل استع من

أخرى ركزت على تعليم التالميذ جلدول  دراسة( فقط، و 2كاملة أجريت )وتركزت( على الرقم )  دراسةوأن وجود  .أمهية جدول الضرب -5
إضافيًا عن أمهية  اً ر تحدة األمريكية قد يعطي مؤشامل مشاهبة صدرت من الياابن والصني والوالايت دراساتالضرب، إضافة إىل وجود عدة 

  .هذا اجلدول وأمهية حقائقه واكتساب القدرة على استنتاج نواجته
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حل املبكرة ار ذ جدول الضرب عن ظهر قلب منذ املأن من األمور املهمة اليت ينبيي على التبويني التكيز عليها العمل على أن حيفظ التالمي -9
  .هتاار الرايضية ويف اكتساب مها ن حلفظ جدول الضرب وفهم حقائقه دور إجيايب يف استيعاب املفاهيممن التعليم العام، وأ

  .قليمية وعاملية أشارت إىل ضعف الطلبة يف حفظ جدول الضربإو حملية  دراساتوجود عدة  -3

اليت أشارت إىل املمارسات اليت ميكن من  ساتدراألمهية جدول الضرب ودوره يف تعليم وتعلم الرايضيات فإن هناك العديد من ال راً أنه ونظ -2
الفرص  وإاتحةوب واأللعاب التعليمية والصور، ر الشفوي، وتوظيف احلاساخالهلا مساعدة التالميذ على حفظه، ومن أبرزها: التكر 

  .للتالميذ للنقاش حول جدول الضرب وحقائقه األساسية وكيفية استنتاج نواجته

كانت هتدف إىل الوقوف فعليًا على درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط   –املستعرضة آنفًا  دراساتمن ال - دراسةعدم وجود أية  -1
)عربية كانت أو أجنبية( هدفت إىل استقصاء وجود / عدم  دراسةإضافة إىل عدم وجود أية  .ابململكة العربية السعودية جلدول الضرب

  .ت الرايضية األساسيةار لضرب ودرجة إتقاهنم للمهاجلدول اوجود عالقة ارتباطية بني درجة حفظ الطالب 

  .عدم وجود مقياس لدرجة حفظ جدول الضرب -2

من حيث سعيها لبناء مقياس علمي لدرجة حفظ الطالب جلدول الضرب تتوافر فيه  دراساتاحلالية تنفرد عن تلك ال دراسةوعليه فإن ال
وعلى أن يكون ابسإمكان تطبيق  .لسيكومتية، إضافة إىل مناسبة معامالت صدقه وثباتهته اخلصائص اااملعايري العلمية الالزمة، وتتحقق يف فقر 

  .( دقائق فقط3املقياس لتحقيق ذلك اهلدف يف مدة وجيزة تقارب الـ )

ء ابململكة احلالية عن سابقاهتا يف سعيها للوقوف فعلياً على واقع مستوى طالب الصف األول املتوسط مبحافظة األحسا دراسةكما تنفرد ال
جلدول العربية السعودية يف درجة حفظهم جلدول الضرب، إضافة إىل استقصاء وجود/عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني درجة حفظهم 

  .ت الرايضية األساسيةار الضرب ودرجة إتقاهنم للمها

 ءات ارالطريقة واإلج
  دراسةمنهج ال 

الوصفي االرتباطي الذي يقوم فيه الباحث ابلبحث عن ارتباط بني عاملني، حيث قام  املنهج دراسةاستخدم الباحث يف هذه ال
ت الرايضية ار جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للمهاالباحث ابستقصاء وجود ارتباط من عدمه بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط 

  .تعليم وتعلم الرايضيات ابململكة اليت ميكن أن تسهم يف تطويرومن مث االستفادة من ذلك يف اخلروج ابلتوصيات املناسبة  .األساسية

  وعينتها دراسةجمتمع ال

ة العربية السعودية يف العام سة يف طالب الصف األول املتوسط ابملدارس احلكومية يف مدينة اهلفوف مبحافظة األحساء ابململكار متثل جمتمع الد
  .م(9159/ 9155) هـ5239/5233سي ار الد

  .طالباً ( 9292العدد الكلي للطالب )وبلغ  

فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية من خالل احلصول على قائمة أبمساء املدارس املتوسطة للبنني يف مدينة اهلفوف  دراسةوابلنسبة لعينة ال
رس من تلك القائمة بشكل عشوائي، وهو ( مدا3مدرسًة(، ومن مث اختيار ) 99مبحافظة األحساء من اسإدارة العامة للتبية والتعليم ابحملافظة )

  .( من جمموع تلك املدارس%53.2ما مثل )

ويف ضوء ذلك مت  .دراسة( فصاًل بشكل عشوائي من فصول املدارس الثالث، وحبيث ميثل طالهبا عينة ال53بعد ذلك مت اختيار )
ووفقًا لذلك بلغ العدد  .( من املدرسة الثالثة22ة الثانية، و)( من املدرس23( طالبًا من املدرسة األوىل، و)529على ) دراسةتطبيق أدايت ال
  .( من اجملتمع الكلي%55( طالباً، وهو ما مثل نسبة تقارب )922) دراسةالكلي لعينة ال

( فرداً  31ل عن )االرتباطية ميكن أن جُترى بعدد عينة ال يق دراساتومناسباً، السيما وأن ال كبرياالعينة ونسبتها املئوية   أفرادويعترب عدد 
  .كما هو موضح يف األدبيات ذات العالقة

  دراسةأدوات ال 

  .الرايضية األساسية، ومقياس لدرجة حفظ جدول الضرب املهاراتيف اختبار حتصيلي يف  دراسةمتثلت أدوات ال

  وميكن توضيحها على النحو التايل:

  الرايضية األساسية املهاراتأواًل: اختبار حتصيلي يف  

  .الرايضية األساسية )العمليات احلسابية األساسية والعمليات على الكسور العادية( املهاراتإعداد اختبار حتصيلي يف  مت

ت الرايضية األساسية أعاله، ار يف أن تكون األسئلة شاملة للمها ( أسئلة مت بناؤها وفق معيارين رئيسيني يتمثالن51وتضمن االختبار )
  .وأن تكون مباشرة
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  ا يتعلق ابملعيار األول )أن تكون األسئلة شاملة( فقد أمكن حتقيقه من خالل تركيز األسئلة على قياس مستوى الطالب يف التايل:ففيم

  .القسمة –الضرب  –الطرح ابالستالف  –الطرح  –اجلمع ابلتجميع  –العمليات احلسابية األساسية: اجلمع  (5

  .قسمتها –ضرهبا –طرحها  –العمليات على الكسور العادية: مجعها  (9

أمكن حتقيقه من خالل نوعية األسئلة وطريقة صياغتها، حيث روعي عند   وفيما يتعلق ابملعيار الثاين )أن تكون األسئلة مباشرة( فقد
تلك اليت حتتاج إىل متثيل  وابلتايل ابتعد الباحث عن األسئلة املركبة أو .كتابة األسئلة أن متتاز ابلسهولة، وإبمكانية حلها يف خطوة واحدة فقط

  .أو تبسيط أو اختصار أو حنوه

( طالبًا من طالب الصف األول املتوسط مبدرسة األمري 92وقد مت تطبيق االختبار بشكله األويل على عينة استطالعية مكونة من )
  .ن أسئلتهسعود بن جلوي مبدينة اهلفوف ملعرفة مدى مالءمة االختبار، وحتديد الزمن املناسب لإلجابة ع

ئهم حول ار ن التبويني يف امليدان لتعّرف آ( من احملكمني من أساتذة اجلامعات وم2بعد ذلك عرض االختبار بصورته األولية على )
( 1( من احملكمني من أساتذة اجلامعات، و)9مالءمة وصالحية االختبار وحول الزمن املقتح لإلجابة عن أسئلته، حيث عرض االختبار على )

( منهم حيملون درجة 9( عامًا يف التدريس، أحدهم حيمل درجة املاجستري، و)51التبويني يف امليدان غالبيتهم ميتلكون خربة كبرية تفوق )من 
( 31الذي حدد بـ )-وأبن الزمن املناسب لالختبار  .ئهم جتاه مناسبة االختبار وقدرته على حتقيق اهلدف من إعدادهار وقد أبدوا آ .هار الدكتو 

  .يعترب مناسباً  -قيقةد

( طالباً من طالب الصف األول املتوسط مبدرسة امللك 31بعد ذلك مت تطبيق االختبار للمرة الثانية على عينة استطالعية تتكون من )
  .(1.21ومت حساب الثبات لالختبار بطريقة ألفا كرونباخ وبليت هذه النسبة ) .عبد العزيز مبدينة اهلفوف هبدف إجياد معامل الثبات

  .(1.22( طالباً مت إجياد معامل ثباته للمرة الثانية وبلغ هذا املعامل )922الفعلية ) دراسةوبعد اعتماد االختبار وتطبيقه على عينة ال

(، وهو ما يعين إمكانية حتقيق االختبار ألهدافه، حيث إن معامل 1.21لكونه أعلى من ) وعليه فإن معامل الثبات يعترب مقبوالً 
  .(9112( )حسن، 1.21 – 1.21وح بني )بني ار ( فأكثر، ويعترب متوسطاً إذا ت1.21ات يعترب مناسباً إذا بلغ )الثب

  اثنياً : مقياس "درجة حفظ جدول الضرب"

  .( فقرة31وتضمن املقياس ) .(51 -مت بناء مقياس لدرجة حفظ جدول الضرب من )صفر

 دراسةوأسئلتها، إضافة إىل دوره الرئيس يف اسإجابة عن كافة أسئلة ال دراسةأبرز أهداف الألمهية املقياس ولكون بنائه ميثل أحد  اً ر ونظ
  .حل بنائه ابلتفصيلار فإن من املناسب توضيح معايريه وماألخرى 

  التالية: املقياس مت بناؤها وفق املعايري فقراتووفقاً لذلك فإن 

  .(51-من )صفر لألرقام ومشوليتها لنواتج جدول الضرب الفقراتتكامل  -

( بشكل يفوق تركيزها 2-2على األرقام الكبرية )من  الفقرات(، حبيث تركز 51 –ملستوى صعوبة كل جدول من )صفر الفقراتعاة ار م -
فما دون(، نظاًًر لكون تلك األرقام األكثر صعوبة عن غريها، واألكثر قدرة على كشف درجة حفظ الطالب  1على األرقام الصيرية )من 

 .الضربجلدول 

ر يف الفقرات ولو ابختالف ترتيب الرقمني األول والثاين )اسإبدال بينهما(. فعلى سبيل املثال لو تضمن املقياس فقرة تتعلق اعدم وجود تكر   -
  .(2×2(، فإن ذلك يعين أن املقياس لن يتضمن فقرة أخري تتطلب إجياد انتج ضرب )2×2بناتج ضرب )

ويف هذا  .تطبيق املقياس يف زمن حمدد ويسري ودون اسإخالل بدرجة الدقة واملوثوقية يف نتائجه كما أن من األمهية مبكان إمكانية
( إىل أن حتديد زمن االختبار ابت مطلبًا أساسيًا يف التعلم، وأن حتقيق السرعة مع الدقة يف اسإجناز تعترب 9159السياق يشري الياس ومرتضى )

  .من األمور املهمة يف التعليم

  .املقياس بشكل واضح ودقيق فقراتإن من األمهية مبكان حتديد الزمن الذي سيستيرقه الطالب يف اسإجابة عن وعليه ف

  حل التالية:ار سبق فقد مت بناء املقياس وفق املووفقاً ملا 

  املرحلة األوىل: بناء املقياس بشكله األويل )الصورة األوىل للمقياس(:

  مت ذلك وفق اخلطوات التالية:

ت فقط، يكتب الرقم أواًل مرتني، ويكتب اثنياً ا( مر 2(، وعلى أن يتكرر كل رقم منها )51-9بة فقرتني من كل جدول من األرقام )كتا -
  .املقياس فقرات( فقرة من 52ومت بذلك كتابة ) .مرتني
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، وحاصل راً  الصفر يساوي صفلسهولة جدول الرقمني )صفر( و)واحد(، ولكون معرفة الطالب أن حاصل ضرب أي رقم يفرا بعد ذلك ونظ -
ضرب أي رقم يف الواحد يساوي نفس الرقم )والذي يعين حفظ الطالب لكامل هذين اجلدولني(، فقد اكتفى الباحث إبضافة فقرة واحدة 

  .( فقرة91إىل ) الفقراتووصل بذلك عدد  .من كل من هذين اجلدولني

ء عملية مجع على الناتج ار م حىت ال يدفع ذلك الطالب إىل إجليتني لنفس الرقحبيث ال تكون هناك عمليتني متتا الفقراتإعادة ترتيب  -
لكون اهلدف الرئيس من املقياس يتمثل يف قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب وليس يف  راالسابق للحصول على الناتج اجلديد، نظ

  .قدرته على التوصل للناتج من خالل اجلمع املكرر على سبيل املثال

  الثانية: التجريب األويل للمقياس:لة املرح

كان من ضمن أهدافها قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب، إضافة إىل عدم معرفة   دراسةألن الباحث مل تقع بني يديه أية  اً نظر 
طالبًا من طالب  (92الزمن املناسب الذي ميكن ختصيصه لذلك، فقد مت تطبيق املقياس بشكله األويل على عينة استطالعية تكونت من )

ديد الزمن املناسب لإلجابة عن الصف األول املتوسط مبدرسة األمري سعود بن جلوي مبدينة اهلفوف هبدف معرفة مدى مالءمة املقياس، وحت
  .تهار فق

  ويل للمقياس:لثالثة: حتليل نتائج التجريب األاملرحلة ا

  كن اخلروج ابملالحظات التالية:من خالل التجريب األويل للمقياس )يف املرحلة السابقة( أم

فبناء املقياس ابلطريقة السابقة أدى إىل استبعاده ملعظم عمليات  .وجود مشكالت عديدة يف املقياس ميكن إجيازها يف سهولته الكبرية -
(، 2و 2و 2و 2)الضرب اليت قد متتاز ابلصعوبة وابلقدرة على كشف درجة حفظ الطالب جلدول الضرب، وحتديداً عمليات الضرب جلدول 

 إضافة إىل سهولة إجياد نواتج تلك العمليات ابلتخمني وابجلمع البسيط )السريع(، السيما وأن الكثري من تلك العمليات قد تضمنت األرقام
درجة ( مما قد يسهل من عملية التوصل إىل الناتج الصحيح، وابلتايل فإن تلك العمليات قد ال تعترب حمكات حقيقية لقياس 1 -من )صفر

  .احلفظ

(، بينما أجاب آخر طالب يف 91من  91( اثنية فقط )حصل على 31يف ) املقياس فقراتأن أول طالب قد أجاب على كامل  -
( اثنية عن كل 2.91( اثنية و)5.1املقياس بني ) فقراتوح الزمن املستيرق لإلجابة عن ار (، وبذلك ت91من  52( اثنية )حصل على 521)

  .الفقراتفقرة من تلك 

 ( طالباً وبنسبة تقارب 52فقرة بشكل صحيح( بلغ ) 91-52أن عدد من حصل على تقدير ممتاز )أجاب عن  -

واحد فقط  فقرة بشكل صحيح( يف طالب 59بينما متثل عدد من حصل على تقدير ضعيف )أجاب على أقل من  .( من الطالب22%)
  .(%2وبنسبة تقارب )

(، والدرجة اليت حصل عليها كل منهم )من 92نية( لكل طالب من الطالب البالغ عددهم )( زمن اسإجابة )ابلثا5ويوضح اجلدول )
91:)  

ألمهية حتديد زمن املقياس بدقة، ولكونه ميثل أحد الضوابط املهمة يف حتديد درجة حفظ جدول الضرب فقد فكر الباحث يف  راً ونظ
وابتباع هذه الطريقة لوحظ  .املقياس فقراتيرق لإلجابة عن كل فقرة من ( من الطالب ومن مث حساب الزمن املست%51استبعاد أعلى/أقل )

  .( اثنية2.3( اثنية إىل )2.2ه )ابلثانية( مل يتيري تقريباً، حيث اخنفض بشكل طفيف جداً من )فقراتأن متوسط زمن اسإجابة عن كل فقرة من 
 (22( والدرجة اليت حصل عليها كل منهم )من 22زمن اإلجابة )ابلثانية( لكل طالب من الطالب الـ ) (:1اجلدول )

الدرجة)من 
22) 

 م الزمن/ ابلثانية

 

 م الزمن/ ابلثانية (22الدرجة من

 

 (22الدرجة )من 
الزمن/ 
 ابلثانية

 م

52 551 95 52 22 55 91 31 5 

52 551 99 51 21 59 91 21 9 

52 555 93 91 21 53 91 22 3 

52 559 92 52 25 52 91 11 2 

53 559 91 52 23 51 91 12 1 

59 553 92 2 511 52 91 21 2 

52 521 92 91 515 52 52 25 2 

 52 511 52 52 29 2 
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51 511 52 52 23 2 

91 512 91 52 23 51 

2.2 
متوسط زمن اسإجابة على كل فقرة 

 املقياس )ابلثانية( فقراتمن 

52.2 
اسإجاابت  متوسط

 (91 الصحيحة )من
22.2 

زمن اسإجابة  متوسط
 لكل طالب )ابلثانية(

 % 22 
النسبة املئوية لإلجاابت 

 الصحيحة
 

  بعة: تطوير املقياس األويل )الصورة الثانية للمقياس(:ار ال املرحلة

  يف ضوء املالحظات السابقة قام الباحث بتطوير املقياس وفق اخلطوات التالية:

 (، وهي العمليات التالية: 2-2لضرب )الصعبة( واملتعلقة جبداول األرقام من )حصر مجيع عمليات جدول ا -

( عمليات من 2ووفقاً لذلك متت إضافة ) .(2×2(، )2×2(، )2×2()2×2( ،)2×2( ،)2×2( ،)2×2( ،)2×2( ،)2×2( ،)2×2،) 
(، 2×2(، )2×2(، )2×2(، )2×2تالية: )تلك العمليات اليت مل تكن متضمنة يف العشرين فقرة السابقة، حيث أضيفت العمليات ال

  .( فقرة92وفقاً لذلك إىل ) الفقراتووصل عدد  .(2×2(، )2×2)

وبذلك مت تضمني املقياس جلميع عمليات الضرب  .(2×1(، و)2×1(، ومها: )1بعد ذلك مت تدعيم اجلدول بـعمليتني تتعلقان جبدول الرقم ) -
 وفقاً لذلك إىل  الفقراتووصل عدد  .(2×1 )( وحىت2×1(، وذلك من )1املتعلقة ابجلدول )

  .( فقرة92)

لكل منهما فقرتني فقط، روعي فيهما أن يكتب كل  الفقراتبعد ذلك مت إضافة فقرتني تتعلقان جبدويل الصفر والواحد، وحبيث يكون جمموع  -
(، 1×2(، )2×1املتعلقة هبما كالتايل: ) الفقراتصبحت وعليه أ .اثنياً ضرب األخرى من الصفر والواحد يف عملييت ضرب أواًل، ويف عملييت ال

  .اليت مت اعتمادها يف املقياس بصورته الثانية الفقرات( فقرة هي 31إىل ) الفقراتوبذلك وصل عدد  .(5×2(، )2×5)

تمثلة يف عدم دفع الطالب إىل ه، واملت املشار إليها أعالار ملرب حبيث ال تكون هناك عمليتني متتاليتني لذات الرقم لنفس ا الفقراتإعادة ترتيب  -
  .ء عملية مجع على الناتج السابق للحصول على الناتج اجلديدار إج

  املقياس املطور )الصورة الثانية للمقياس(: فقراتالزمن التقرييب املناسب لإلجابة عن حتديد املرحلة اخلامسة: 

ما متثل احلد  ه هيفقرات( اثنية احملددة لإلجابة عن كل فقرة من 2.1ن الـ )أ لزايدة مستوى صعوبة فقرات املقياس فيمكن اعتبار اً نظر   
  املقياس ككل. فقرات( اثنية لإلجابة عن 531ختصيص ) األدىن للزمن املخصص لإلجابة، وهو ما يعين

( 521كلي مقداره ) فقرة، ومبجموع ( اثنية لكل2.1) -الكثري من الوقت واجلهد  بعد بذل–أما ابلنسبة للحد األعلى املقبول فيمكن اعتباره 
  املقياس ككل. فقراتاثنية لإلجابة عن 

  املرحلة السادسة: التجريب الثاين للمقياس:

( طالبًا من طالب الصف األول املتوسط 31مت جتريب املقياس بعد تطويره )املقياس بصورته الثانية( على عينة استطالعية تتكون من )
وح اه والذي يُتوقع أن يت فقراتدينة اهلفوف ملعرفة مدى مالءمة املقياس، إضافة إىل حتديد الزمن املناسب لإلجابة عن مبدرسة امللك عبد العزيز مب

ته(. إضافة ار ( اثنية لكل فقرة من فق2.1( اثنية )مبعدل )521ه(، و)فقرات( اثنية لكل فقرة من 2.1( اثنية للمقياس ككل )مبعدل )531بني )
  ثبات للمقياس.إىل إجياد معامل ال

  املرحلة السابعة: حتليل نتائج التجريب الثاين للمقياس:

  أظهر حتليل نتائج التجريب الثاين للمقياس ما يلي:

ته. ويوضح ار اثنية لإلجابة عن كل فقرة من فق (2.1( اثنية، ومبعدل يبلغ )521املقياس ككل يبلغ ) فقراتأن الزمن املثايل لإلجابة عن  -
  (:9ذلك اجلدول )

( عدم وجود عالقة بني وقت اسإجابة ودرجة صحتها )وفق الزمن احملدد أعاله(، وأن اجملموعة اليت جتاوزت الـ 9يوضح اجلدول )
( اثنية كان أداؤها ضعيفاً، وابلتايل فهؤالء الطالب )بشكل عام( مل حيفظوا جدول الضرب ابلشكل املناسب. أما من حيفظ جدول 521)

( اثنية فما دون، حيث حصل هؤالء الطالب على عدد إجاابت 521املقياس يف ) فقراتد متكن من اسإجابة عن الضرب بشكل كبري فق
  (.%23.3(، وبنسبة مئوية بليت )31( من )92صحيحة متوسطها )

  (.1.23بعد ذلك مت حساب ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبليت هذه النسبة )

 املقياس والنسبة املئوية لإلجاابت الصحيحة فقراتنية( على (: زمن اإلجابة )ابلثا2اجلدول )
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النسبة املئوية لإلجاابت 
 الصحيحة

 متوسط عدد اإلجاابت

 (32الصحية )من 

عدد الطالب الذين أجابوا 
 يف الزمن املخصص

 قرة(ف 32للمقياس ككل ) لكل فقرة م الزمن املخصص لإلجابة )ابلثانية(

%22.1 92.91 2 2.1 531 5 

%22.52 92.21 2 2.1 521 9 

%12.12 52.92 99 2.1 911 3 

 (31متوسط اسإجاابت الصحيحة )من  91.53

 النسبة املئوية لإلجاابت الصحيحة 22.5 %

  الثامنة: حتكيم املقياس وحتديد الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلته:املرحلة  
ئهم حول ار تبويني يف امليدان للتعرف على آمن أساتذة اجلامعات ومن ال( من احملكمني 2مت عرض املقياس بصورته املطورة على )

( من احملكمني من أساتذة اجلامعات يف ختصص 2ه، حيث عرض املقياس على )فقراتمالءمته وصالحيته، وحول الزمن املقتح لإلجابة عن 
ضيات ومشرفني تربويني، غالبيتهم ميتلكون خربة كبرية تفوق ( من التبويني يف امليدان من معلمني للراي1مناهج وطرق تدريس الرايضيات، و)

  .هار ( منهم حيملون درجة الدكتو 9( عاماً يف التدريس، أحدهم حيمل درجة املاجستري، و)51)

ابة عن ءهم جتاه مناسبة املقياس وطريقة بنائه، إال أن االختالفات بينهم متثلت يف حتديد الزمن املناسب لإلجار وقد أبدى احملكمون آ
  .البعض اآلخر منهم إبقاء زمن االختبار على ما هو عليه، وهو ما حتقق ابلفعل رأيبعضهم زايدة الزمن قلياًل،  رأيه، فبينما فقرات

  املرحلة التاسعة: اعتماد املقياس بشكله النهائي:

( اثنية 521فس الزمن املقتح أعاله واملقدر بـ )وبن دراسةبعد حتكيم املقياس مت اعتماده بشكله النهائي متهيدًا لتطبيقه على عينة ال
  .للمقياس ككل

علمًا أبنه مت حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للمرة الثانية )بعد تطبيق املقياس بشكله النهائي(، وبليت هذه النسبة 
  .( أيضاً 1.23)

ذجي )أ( و)ب(، حيث مت التبديل يف ترتيب األسئلة بني كما أن من اجلدير ذكره أن الباحث قد أعد منوذجني للمقياس مها منو 
( بشكل دقيق، حيث أن وضع 51-1ومعرفة درجة صعوبة كل جدول من ) دراسةالنصف األول منها والنصف اآلخر أماًل يف حتقيق أهداف ال

  .ايل التقليل رمبا من مصداقية النتائجاألسئلة يف منوذج واحد قد يدفع الطالب إىل ترك العمليات األخرية )لعامل الوقت واجلهد(، وابلت

 حسب جمموع اإلجاابت الصحيحة (: درجة حفظ الطالب جلدول الضرب3اجلدول )

درجة حفظ جدول 
 الضرب

 النسبة املئوية
جمموع اإلجاابت الصحيحة 

 (32لكل طالب )من 

 31 – 92من  21%- 511% كبرية

 92 – 52من  21أقل من% -%21 متوسطة

 52أقل من  %21أقل من  ضعيفة

  
  على درجة حفظ الطالب جلدول الضرب: ت اليت حددها الباحث للحكمار ( التقدي3ويوضح اجلدول )

الضرب يعين حصول  ، حيث أشار فيها إىل أن حفظ جدولدراسته( يف 9112( مع النسب اليت حددها مدين )وتتفق تلك النسب )تقريباً 
  .عمليات الضرب األساسيةاختبار  ( من الدرجات يف%21التلميذ على )

  األساليب اإلحصائية 

  سة:ار ائية التالية لتحليل بياانت الداستخدم الباحث األساليب اسإحص

  .النسب املئوية -5

  .املتوسطات احلسابية -9

  .فات املعياريةار االحن -3

( جومتان Spearman Brown Coefficient،) وون ابر وسبريمان (Cronbach's Alpha)،   ،معادلة ألفا كرونباخ -2
(Guttman Split-Half Coefficient -.ومقياسها  دراسةحلساب الثبات ألداة ال 

  .ت مقياس درجة حفظ جدول الضربار ( حلساب القوة التمييزية لفقt-testاختبار النسبة التائية لعينتني مستقلتني ) -1
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  .من خالل ارتباط درجاهتا ابلدرجة الكلية الفقرات( حلساب معامالت صدق Pearson's Corr. Cofمعامل ارتباط بريسون ) -2

ت الرايضية األساسية، ا( حلساب معامالت االرتباط بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للمهار  (SPSSبرانمج -2
  .ومستوى داللة تلك املعامالت

  عرض النتائج ومناقشتها 

  ض النتائج على النحو التايل:ار ميكن استع

  بة عن السؤال األول:نتائج اإلجا

  :دراسةكان السؤال األول من أسئلة ال

  اإلجابة: لفقرات "مقياس درجة حفظ جدول الضرب"؟ما دالالت اخلصاص السيكومرتية 

( فقرة، وذلك على النحو 31ت املقياس البالغ عددها )ار جياد القوة التمييزية والصدق لفقأمكن اسإجابة عن هذا السؤال من خالل إ
  :التايل

  تا: القوة التمييزية للفقر أوالً 

العينة  أفراد( من %92( طالباً ترتيباً تنازلياً، مث حددت اجملموعتان اللتان متثالن أعلى )922مت ترتيب درجات الطالب البالغ عددهم )
  .طالباً  (25يف كل جمموعة من اجملموعتني ) األفرادوبذلك أصبح عدد  .( منهم%92وأدىن )

  ت املقياس ابستخدام املعادلة التالية:ار الت التمييز لفقومت حساب معام

عدد الطالب اجمليبني إجابة صحيحة من اجملموعة  –معامل متييز الفقرة = )عدد الطالب اجمليبني إجابة صحيحة من اجملموعة العليا 
  .الدنيا(/ عدد الطالب يف إحدى اجملموعتني

وحت قيمة التمييز فيها ار ( فالفقرة تعترب جيدة، وما ت≥1.91إن قيمة التمييز إذا كانت )وللحكم على املستوى األمثل لتمييز الفقرة ف
  .( فيمكن التساهل معها خاصة عندما تكون اخلواص النوعية األخرى للفقرة جيدة1.92 – 1.52بني )

  .(2ت كما يف اجلدول )ار وقد ظهرت معامالت التمييز للفق

(، 1.22 – 1.33( بكثري )من )1.91مجيع معامالت التمييز مرتفعة، حيث أن مجيعها تتجاوز )( أن 2ويتضح من خالل اجلدول رقم )
ن اعلى الرغم من ذلك إال أهنما تعترب (، و 1.95( و)1.93( حيث بليت معامالت متييزمها على التوايل )5×2( و)2×5ابستثناء فقرتني مها )

  (.1.92( و)1.52معامل متييزمها بني )مقبولتني أيضاً حيث يقع 

( لعينتني مستقلتني t-testأن الباحث قام أيضًا ابستخدام اختبار )ت( ) كما أنه وعلى الرغم من معامالت التمييز املرتفعة تلك إال
للفقرة )أبو  الناجتة القوة التمييزية املقياس بني اجملموعتني العليا والدنيا، وحبيث متثل القيمة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطي درجات كل فقرة يف

  (.9153السل وأبو العناز، 

( 2×5( مبا فيها الفقرتني:)1.15واتضح من نتائج حساب معامالت متييز الفقرات أن مجيعها كانت مميزة عند مستوى داللة )
  (.5×2و)

  ثانيًا: صدق الفقرات

جة حفظ جدول الضرب ابعتبارها حمكًا داخلياً قام الباحث حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس در 
  (.1.15( كانت مميزة عند مستوى داللة )31(. واتضح أن مجيع الفقرات الـ )9153)أبو السل وأبو العناز، 

  املقياس بصييتها النهائية. فقرات( معامالت صدق 2ويوضح اجلدول )

 " وقيمة )ت( ومعامالت صدق الفقرات"مقياس درجة حفظ جدول الضرب فقراتمعامالت متييز  (4جدول )
معامل 

 الصدق**
 م الفقرة معامل التمييز* قيمة )ت(

معامل 
 الصدق**

 م الفقرة معامل التمييز* قيمة )ت(

1.22 52.5 1.23 2×2 52 1.12 51.2 1.22 2×2 5 

1.29 53.2 1.21 2×3 52 1.12 55.5 1.23 2×1 9 

1.29 51.2 1.21 1×2 52 1.32 1 1.93 2×5 3 

1.22 2.2 1.32 9×1 52 1.19 2.1 1.31 3×51 2 

1.12 51.3 1.12 2×2 91 1.12 55.2 1.22 2×2 1 

1.25 52.1 1.21 2×2 95 1.12 51.5 1.12 3×2 2 
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1.12 53.9 1.21 2×2 99 1.25 2.2 1.95 5×2 2 

1.22 59.2 1.22 1×2 93 1.12 51.5 1.12 2×2 2 

1.12 55.2 1.22 2×2 92 1.12 51.1 1.21 2×9 2 

1.12 51.2 1.22 2×2 91 1.22 52.2 1.23 2×2 51 

1.19 55 1.29 2×2 92 1.25 53.2 1.29 2×1 55 

1.12 2 1.22 51×9 92 1.22 55.2 1.23 1×3 59 

1.29 52.2 1.25 2×1 92 1.22 52.2 1.22 2×2 53 

1.22 51.5 1.22 9×2 92 1.21 2.5 1.33 51×51 52 

1.22 52.2 1.23 2×2 31 1.22 59.2 1.22 2×1 51 

  * مت إجياد معامل التمييز ابستخدام املعادلة املعروفة. 
  (1.15** معامالت الصدق مجيعها دالة عند مستوى )

  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين: 

  :دراسةكان السؤال الثاين من أسئلة ال

  اإلجابة: ما دالالت صدق "مقياس درجة حفظ جدول الضرب"؟

ت منها، هي: صدق احملتوى، والصدق الظاهري، والصدق ار اس سوف يتم التكيز على أربع مؤشرات لصدق املقيمؤش هناك عدة
  .الذايت، وصدق البناء )البنيوي(

  أوالً : صدق احملتوى

أن يكون  يقوم صدق احملتوى على مدى متثيل املقياس للفروع املختلفة اليت يقيسها، وكذلك التوازن بينها حبيث يصبح من املنطقي
على وميكن التحقق من صدق احملتوى من خالل عرض املقياس  .حمتوى املقياس صادقاً ما دام يشمل مجيع عناصر القدرة املطلوب قياسها وميثلها

  .(9112ء يف اجملال )حسن، اجمموعة من املتخصصني أو اخلرب 

ء يف املناهج وطرق التدريس، وكذلك من املختصني واخلرب اس على جمموعة من اويف ضوء ذلك مت التحقق من صدق احملتوى بعرض املقي
( جلدول الضرب من 31ه الـ )فقراتئهم جتاهه، وأشاروا بشمول املقياس ومتثيل ار برية واملؤهالت العالية ألبداء آمعلمي الرايضيات ذوي اخلربة الك

(1 -51).  

  ثانيًا : الصدق الظاهري

ه، ومدى عالقتها ابلقدرة اليت فقراتويبدو يف وضوح  .قياس ملا يقيس، وملن يطبق عليهميقوم الصدق الظاهري على مدى مناسبة امل
ء يف اجملال )حسن، اس على جمموعة من املتخصصني واخلرب وميكن التحقق من الصدق الظاهري كذلك من خالل عرض املقيا .يقيسها
9112).  

 ياس وفق معايري علمية متت اسإشارة إليها ابلتفصيل حتت عنوان:ويف ضوء ذلك مت التحقق من الصدق الظاهري من خالل بناء املق
وبعد ذلك مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني  ."، وتوضيح الفئة اليت سيطبق عليها املقياس، والزمن املخصص لذلكدراسة"أدوات ال

  .يطبق عليهمالذين أشاروا بقدرة املقياس على حتقيق اهلدف من بنائه، ومناسبته للفئة اليت س

  ثالثًا : الصدق الذاتي

 وعليه فإن الصدق .(9112حتديداً( اجلذر التبيعي ملعامل الثبات )حسن، القة بني الصدق والثبات، وميثل )الصدق الذايت هو الع
  .ووفقاً لذلك فإن الصدق الذايت يعد مرتفعاً  .(1.22( و)1.22وح بني )االذايت )وفق معامالت الثبات( يت 

  عًا: صدق البناء )البنيوي(بار 

ن فرضي معني، ويتطلب حتديد ويسمى أحيااًن بصدق املفهوم أو صدق التكوين الفرضي، ويدل على مدى متثيل املقياس لتكوي
ة مع ابقت النتائج التجريبيضات اخلاصة ابلسمة والتحقق منها جتريبيًا مبطابقة نتائج القياس مع التكوين الفرضي للسمة، فإذا تطااالفت 
ت منها: ارتباط كل فقرة يف ار ت صدق البناء من خالل عدة مؤشار وميكن االستدالل على مؤش .ضات دل ذلك على صدق بناء املقياسااالفت 

د ( جن1وابلعودة إىل اجلدول ) .(9153على التمييز )أبو السل، وأبو العناز،  الفقراتاملقياس ابلدرجة الكاملة للمقياس، وأيضاً من خالل قدرة 
  .ت تشري إىل متتع املقياس بدرجة عالية من الصدق البنيويار أن املؤش

  نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: 



  2016، 3، ملحق 43، العلوم الرتبوية، اجمللد دراسات

  - 1313 - 

  :دراسةكان السؤال الثالث من أسئلة ال

  .ما دالالت ثبات درجات "مقياس درجة حفظ جدول الضرب"؟

  اإلجابة:

الثبات ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ، إضافة إىل قياس  مت حساب ثبات درجات املقياس بثالث طرق خمتلفة، حيث مت حساب
  .االتساق الداخلي بطريق التجزئة النصفية

 (1:) وكانت نتائج معامالت الثبات كما هي موضحة ابجلدول

 حفظ جدول الضرب (: معامالت الثبات ملقياس درجة5اجلدول )

 م طريقة حساب معامل الثبات الناتج

 5 (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ 1.233

1.223 
 التجزئة النصفية )سبريمان ابرون(

(Spearman-Brown Coefficient) 
9 

1.221 
 التجزئة النصفية )جومتان(

(Split-Half Coefficient Guttman 
3 

  .ومن خالل النتائج أعاله يتبني لنا أن مجيع معامالت الثبات جيدة وميكن االعتماد عليها

الثالثة السابقة ميكننا أن نستنتج متتع املقياس بدرجة عالية من الصدق والثبات،  دراسةليت آلت إليها إجاابت أسئلة الويف ضوء النتائج ا
 وإبمكانية حتقيقه للهدف الرئيس من بنائه واملتمثل يف قياس درجة حفظ الطالب جلدول الضرب، شريطة تطبيقه يف نفس الزمن احملدد والبالغ

  .نية( اث51( دقائق، و)3)

  بع:ار نتائج إجابة السؤال ال

  على النحو التايل: دراسةبع من أسئلة الار كان السؤال ال

  اسإجابة: .ما درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط يف حمافظة األحساء جلدول الضرب؟

  .الذي مت بناؤهخالل املقياس  أمكن حتديد درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط يف حمافظة األحساء جلدول الضرب من

  ضعيفة(:–متوسطة  –( درجة حفظ الطالب جلدول الضرب )كبرية 2اجلدول ) ويوضح 

  ضعيفة(: -متوسطة –( درجة حفظ الطالب جلدول الضرب )كبرية 5كما يوضح الشكل )

جمموع ( من %52.12( أن نسبة الطالب الذين حيفظون جدول الضرب بدرجة كبرية تبلغ )5( والشكل )2يوضح اجلدول )
(، بينما تبلغ نسبة من حيفظ جدول الضرب بدرجة ضعيفة %32.22الطالب، ونسبة من حيفظ جدول الضرب بدرجة متوسطة تبلغ )

(25.22%).  

وتعد هذه  .كبرية ومرضية ميثل طالباً واحداً ) تقريباً( من بني كل مخسة طالب وتعىن تلك النتيجة أن من حيفظ جدول الضرب بدرجة
مية، وهو ما يعين أن الضعف راكيما وأن الرايضيات مادة علمية تة جداً، ورمبا تفسر ضعف الطالب يف الرايضيات بشكل عام، السالنسبة متدني

  .للرايضيات دراستهيف أحد أساسياهتا )جدول الضرب( قد يسهم يف حدوث ضعف فيها قد يستمر مع الطالب طوال فتة 

  ( مرتبة تنازلياً حسب درجة صعوبة كل منها:31املقياس الـ ) فقرات( 2ويوضح اجلدول )

 (32ضعيفة( )درجة املقياس من –متوسطة  –(: درجة حفظ الطالب جلدول الضرب )كبرية 6اجلدول )

 نسبتهم املئوية مالحظات
عدد 
 الطالب

 درجة حفظ جدول الضرب

( إجابة، وبنسبة 31-92وح بني )ادد اسإجاابت الصحيحة لكل طالب يت ع
 .ت املقياسار ( من فق%511-%21)وح بني اتت 

%52.12 12 
طالب حيفظون جدول الضرب 

 بدرجة كبرية
وح بني اوبنسبة تت  ( إجابة،92 – 52وح بني )اعدد اسإجاابت الصحيحة يت 

 .املقياس فقرات( من %21أقل من  - 21%)
%32.22 552 

طالب حيفظون جدول الضرب 
 بدرجة متوسطة

( %21( إجابة، وبنسبة تقل عن )52عدد اسإجاابت الصحيحة أقل من )
 .املقياس فقراتمن 

%25.22 592 
طالب حيفظون جدول الضرب 

 بدرجة ضعيفة

 اجملموع الكلي للطالب 922 %511 
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 (1الشكل )
 ضعيفة( -متوسطة  –درجة حفظ الطالب جلدول الضرب )كبرية 

 
 )*( ة كل منهاتنازلياً حسب درجة صعوب( مرتبة 32املقياس الـ ) فقرات(: 2اجلدول )

 مالحظات
 الرتتيب

 )من حيث الصعوبة(

 درجة

 () صعوبة الفقرة

عددهم  إلجاابت الصحيحة للطالب البالغا
 العملية طالباً  (222)

 )الفقرة(
 فار االحن م

 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 نسبتها

 املئوية
 عددها

نسبة من أجاب عليها 
بشكل صحيح أقل من 

 من 21%

 جمموع الطالب

 5 2×2 23 92% 1.92 1.23 كبرية 5

 9 2×2 23 92% 1.92 1.23 كبرية 5

 3 2×2 25 92% 1.92 1.22 كبرية 3

 2 2×2 25 31% 1.31 1.22 كبرية 2

 1 2×2 512 31% 1.31 1.22 كبرية 1

 2 2×2 512 32% 1.32 1.22 كبرية 2

 2 2×2 552 32% 1.32 1.22 كبرية 2

 2 2×2 552 32% 1.32 1.22 كبرية 2

 2 2×2 525 22% 1.22 1.11 كبرية 2

 51 2×2 522 22% 1.22 1.11 كبرية 51

 55 2×2 515 15% 1.15 1.11 كبرية 55

نسبة من أجاب عليها 
 بشكل

 وحاصحيح تت 

إىل أقل من  %21بني 
من جمموع  21%

 الطالب

 59 1×2 913 22% 1.22 1.22 متوسطة 59

 53 2×2 911 22% 1.22 1.22 متوسطة 53

 52 1×2 912 22% 1.22 1.22 متوسطة 52

 51 1×2 912 22% 1.22 1.22 متوسطة 51

 52 2×1 951 21% 1.21 1.22 متوسطة 52

 52 1×2 955 25% 1.25 1.22 متوسطة 52

 52 3×2 953 25% 1.25 1.21 متوسطة 52

 52 2×9 952 23% 1.23 1.22 متوسطة 52

 91 2×3 991 22% 1.22 1.22 متوسطة 91

 95 9×2 999 22% 1.22 1.22 متوسطة 95

 99 2×2 993 21% 1.21 1.22 متوسطة 99

 93 2×1 933 22% 1.22 1.25 متوسطة 93

                                       
  .( طالباً 299بشكل صحيح من الطالب البالغ عددهم )مت حتديد درجة صعوبة كل فقرة وفق العدد الكلي ملن أجاب عنها  )*(

( ) دت درجة صعوبة الفقرة.اسهلة( وفق عدد من متكن من الطالب من حل الفقرة بشكل صحيح، فكلما قل عددهم ز  -متوسطة -مت حتديد درجة الصعوبة )كبرية  
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 92 3×1 932 22% 1.22 1.25 متوسطة 92

نسبة من أجاب عليها 
 بشكل صحيح ال تقل

من جمموع  %21عن 
 الطالب

 91 51×51 912 21% 1.21 1.32 سهلة 91

 92 9×51 912 22% 1.22 1.31 سهلة 92

 92 1×9 912 22% 1.22 1.32 سهلة 92

 92 51×3 923 22% 1.22 1.33 سهلة 92

 92 5×2 925 25% 1.25 1.92 سهلة 92

 31 2×5 922 23% 1.23 1.92 سهلة 31

 طالباً ( 922عدد اسإجاابت الصحيحة لـجميع الطالب ) فقرة( 2221)من  1125

 لنسبة املئوية لإلجاابت الصحيحةا 29.33 %

 (31املتوسط احلسايب لإلجاابت الصحيحة )الدرجة من  52.21

 ف املعياري لدرجات الطالبار االحن 2.29

 ( طالبا.922صعوبة كل فقرة وفق العدد الكلي ملن أجاب عنها بشكل صحيح من الطالب البالغ عددهم )مت حتديد درجة  *
سهلة( وفق عدد من متكن من الطالب من حل الفقرة بشكل صحيح، فكلما قل عددهم زادت  -متوسطة -كبرية* مت حتديد درجة الصعوبة )

 درجة صعوبة الفقرة.
( 922عددهم ) عددهم من أجاب عنها بشكل صحيح من جمموع الطالب البالغ ( عمليات الضرب األكثر صعوبة ونسبة9ويوضح الشكل )

 طالبا:

 كثر صعوبة ونسبة من أجاب عنها بشكل صحيح عمليات الضرب األ (2الشكل )
 ( طالباً 222من جمموع الطالب البالغ عددهم )

 
  

( فقرة مثلت صعوبة على الطالب، فنسبة من أجاب عنها بشكل صحيح تقل عن 55( أن هناك )9( والشكل )2يوضح اجلدول ) 
( إىل أقل %21نسبة من أجاب عنها بشكل صحيح بني ) ( فقرة اعتربت متوسطة الصعوبة، فقد بليت53كما أن هناك )  .( منهم21%)

، وبليت نسبة من أجاب عنها بشكل فقرات( 2ت اليت اعتربت سهلة فقد بلغ عددها )ار أما ابلنسبة للفق .( من جمموع الطالب%21من )
  .( من جمموع الطالب%21صحيح ما ال يقل عن )

(، ومن تلك االستنتاجات ما 9( والشكل )2ن اخلروج هبا من اجلدول )ويرى الباحث أن هناك العديد من االستنتاجات اليت ميك
  يلي:

( والعدد 5بينما يعترب جدول الـرقم ) .(51 –( هو األكثر صعوبة من بني مجيع األرقام من )صفر2( و)2أن جدول الضرب للرقمني ) -
  .( األكثر سهولة51)

)ومها  2×2، و2×2ات التالية )مرتبة من األصعب إىل األسهل: ( تقريبًا من عمليات جدول الضرب هي العملي%91أن أصعب ) -
  .2×2 اً ، وأخري 2×2، مث 2×2، مث 2×2، مث 2×2، مث 2×2أصعب عمليتني على اسإطالق(، يليها 

، كما أهنا قد تعطي املعلمني الضرب وعليه ميكن اعتبار نواتج تلك العمليات حمكات حقيقية لقياس درجة حفظ الطالب جلدول
  .ت قوية على درجة متكن/ضعف طالهبم يف حفظ اجلدولار مؤش

  .أن صعوبة/ سهولة جدول الضرب ال تتأثر ابسإبدال -
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توى تدريس الرايضيات وعند تقومي تعلمها، إضافة إىل أمهيته عند وضع احمل ورمبا يكون هذا االستنتاج على درجة كبرية من األمهية عند
( نلحظ أن هناك العديد 2فمن خالل اجلدول رقم ) .ت، وعند تدريب الطالب على استنتاج نواجتهت الرايضياار املعريف جلدول الضرب يف مقر 

درجة صعوبة / سهولة انتج  وهو ما يعين إمكانية استنتاج أن من العمليات اليت أعطت نتائج متقاربة بشكل كبري من حيث أداء الطالب عليها،
( ميكن مالحظة التقارب الكبري لعدد ونسبة 2فمن خالل اجلدول رقم ) .(، وهكذا2×2) ( مساوية تقريبًا لدرجة صعوبة/ سهولة انتج2×2)

(، حيث 2×2( و)2×2من أجاب بشكل صحيح على العديد من العمليات املتقاربة يف درجة الصعوبة، منها على سبيل املثال انتج كل من )
( 2×1ونفس احلال ينطبق على نسبة من أجاب عن ) .( على التوايل%15( و)%22إن نسبة من أجاب عنهما بشكل صحيح بليت )

إضافة إىل التطابق على العديد من العمليات  .( على التوايل%25( و)%22(، فقد بليت نسبة من أجاب عنهما بشكل صحيح )1×2و)
(، 2× 9( و)9×2(، و)2×2( و)2×2على التوايل(، و) %23و %25( )نسبة من أجاب عنهما بشكل صحيح 5×2( و)2×5مثل )

  .(3×51( و)51×9و)

على عدم استيعاب الطالب  راً وهو ما قد يعطي مؤش .على الرغم من سهولة جدول الصفر، إال أن ثلث الطالب تقريبًا قد أخطأوا فيه -
 راأصفار، وهو ما يعين أن الناتج صف 2( تعين ببساطة حاصل مجع 1×2( أو )2×1ملفهوم الضرب وأنه عبارة عن مجع مكرر!، وأن )

ولعل ذلك يربز أمهية التكيز بداية على  .( مثل خطًأ شائعاً وقع فيه ما يقارب ثلث عدد الطالب2(!، حيث أن كتابة الناتج )2) وليس
  .الضرب قبل االنتقال إىل حفظ جدول اً ر االضرب، والتأكيد على ذلك مر  مفهوم

أخرى يف جوانب معينة، إضافة إىل إمكانية تفسري بعض  دراسات احلالية تتفق مع نتائج دراسةوميكن القول إن النتائج اليت آلت إليها ال
  .أخرى عربية وأجنبية دراساتنتائجها من خالل ما أشارت إليه نتائج 

احلالية من وجود ضعف لدى الطالب يف حفظ جدول الضرب يتفق مع ما  دراسةووفقًا لذلك ميكن القول أبن ما توصلت إليه نتائج ال
(، Kotsopoulos, 2007(، وكوتسوبلوس )9159(، والياس ومرتضى )9112(، ومدين )9119من احلريب )كل   دراسةأشارت إليه 

  .(Colome et al, 2011كولوم وآخرون )  دراسةبينما ختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  .(Zutaut, 2002توات )از و 

ى إىل عدم استيعاب نسبة من الطالب ملفهوم الضرب، وقد أما فيما يتعلق أبسباب ذلك الضعف فقد الحظ الباحث أن جزء منها يعز 
ويتفق هذا )االستنتاج(  .(%31اتضح ذلك جليًا من خالل أدائهم على فقريت جدول )الصفر(، حيث أن نسبة اسإجاابت اخلاطئة قاربت الـ )

)السواعي( ذلك  ا مفهوم الضرب، وعز (، حيث أشار إىل عدم وجود فهم كامل لدى نسبة من الطالب يف9151مع ما أشار إليه السواعي )
ء عملية الضرب(، وأشار إىل أن تدريس الضرب دون التعرف إىل معانيه اخلمسة ار ية الضرب )املواقف اليت تتطلب إجإىل عدم اخلربة مبعاين عمل

  .امل ملفهوم الضربوجة( هو تدريس انقص ال يؤدي إىل فهم كاز قارنة، وامل)املساحة، واملعدل، واجملموعات املتكافئة، وامل

وأضاف )السواعي( أبن من األمور اليت تسهم يف توضيح ذلك متثيل هذه العمليات يف سياق مألوف لدى الطالب كمساحات األشكال 
فعلى سبيل املثال ميكن  .اهلندسية، وابلتايل فإن الربط بني مفهوم الضرب ومساحات األشكال اهلندسة ميكن أن يسهم يف حتقيق ذلك اهلدف

ويوضح )السواعي(  .الربط بني حاصل ضرب رقمني مبساحة مستطيل طول أحد أضالعه ميثل الرقم األول وطول ضلعه اآلخر ميثل الرقم الثاين
( سم وارتفاعه 21ت كان من بينها: مساحة مثلث طول قاعدته )ار (، وأن اخليا21×92ذلك بسؤال وجهه للطالب طلب فيه حتديد ما ميثل )

( سم، ومساحة مستطيل طول أحد أضالعه 92( سم وطول ضلعه اآلخر )21متوازي أضالع طول أحد أضالعه ) ( سم، ومساحة92)
 .العينة أجابوا بشكل صحيح على هذه الفقرة أفراد( فقط من % 51وأشار )السواعي( إىل أن ) .( سم92( سم وطول ضلعه اآلخر )21)

  .التطبيقي لعملية الضرب يف تدريس الرايضيات اهيمي واجلانبابلضرورة عدم التكيز على اجلانب املف وأن ذلك يعكس

حقائق جدول الضرب وطريقة حفظ هذا اجلدول، وأن التلميذ إذا أدرك احلقائق  ( إىل أمهية فهم9112ويف السياق ذاته أشار العويف )
ويتفق  .ستنتج الكثري من حقائقه بكل جدارة واقتناعجدول الضرب والعالقات بينها، إضافة إىل األفكار البسيطة فيه فإنه يستطيع أن حيفظه وي

(، حيث يشري إىل أن من املهم تدريب التالميذ على استنتاج نواتج عمليات جدول الضرب، وأن االقتصار على حفظ 9112معه مدين )
  .نواتج عملياته يتتب عليه سرعة نسياهنم هلا

 .ن التكيز على حقائق الضرب ينبيي أن حيظى أبمهية ابلية عند التدريس( إىل أColome et al, 2011كما أشار كولومي وآخرون )
جعة وتعزيز تعلم ار إىل أمهية العمل على م (Teaching Children Mathematics, 2010)وأشارت جملة تدريس الرايضيات لألطفال 

  .حقائق الضرب األساسية، السيما عند حلهم للمشكالت الرايضية

وقد  .أخرى دراساتجود أسباب أخرى تفسر ضعف الطالب يف حفظ جدول الضرب ميكن البحث فيها يف كما أن من املتوقع و 
ت والوسائل التقنية والعلمية املناسبة(، از ، أو عوامل مادية )كتوافر التجهيتتعلق تلك األسباب بعوامل بشرية )كاملعلمني والطالب وأولياء أمورهم(
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نظمة واللوائح وحتديداً ما يتعلق منها بنظام التقومي املستمر )يف صفوف املرحلة االبتدائية(، وبدرجة النجاح إضافة إىل عوامل أخرى قد تتعلق ابأل
  .يف الرايضيات )يف الصفوف األعلى(، ورمبا بيريها من عوامل ميكن البحث فيها

املهمة اليت ميكن أن تسهم يف حفظ جدول الضرب  ضه من أدبيات ميكن القول أبن من األمورار ما مت استعاحلالية و  دراسةويف ضوء نتائج ال
رب التكيز على استيعاب الطالب ملفهوم الضرب، والعمل على أن يدرك التلميذ حقائقه األساسية منذ مرحلة مبكرة يف التعليم العام، وأن يتد

منها ربط مفهوم وعمليات جدول الضرب  وأن هناك العديد من األمور اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق ذلك، .على استنتاج نواتج عملياته
(، وتوظيف األلعاب 9112إضافة إىل توظيف احلاسوب والتقنيات احلديثة )مدين،  .ابألشكال اهلندسية كاملربع واملستطيل على وجه التحديد

 (;Teaching Children Mathematics, 2010 Barker, 2008; Burns, 2002)التعليمية 

ر تسميع الطالب لنواتج جدول الضرب، سواء  ار دول الضرب تركيز املعلمني على تكة اليت تسهم يف حفظ جكما أن من األمور املهم
ر وأنه قد ال ينسجم ابلضرورة ار حتفظ عند البعض جتاه موضوع التك وعلى الرغم من وجود .كان ذلك عند تدريسهم أو عند تقومي درجة تعلمهم

تيجيات التعلم، كما أنه يسهم ليس يف حفظ املعلومات ااست  ل يعترب أحد أهماز ر كان وال يار ول أن التكإال أن ابسإمكان الق مع التبية احلديثة،
ر يف حفظ جدول الضرب، ويف ار ية من الثقة إبمكانية توظيف التكوعليه ميكن القول وبدرجة عال .فحسب بل ويف االحتفاظ هبا وبقاء التعلم

سيشار  دراساتويتفق ذلك من ما أشارت إليه عدة  .مية، إضافة إىل أمهيته يف جمال العلوم اسإنسانيةحفظ الكثري من القوانني والنظرايت العل
( من عينة %22.2(، حيث أشاروا إىل أن ما يقارب من )Colome et al, 2011كولومي وآخرون )  دراسةإليها أدانه، إضافة إىل 

ر يعد الطريقة األكثر شيوعًا حلفظ جدول الضرب، ار أضاف الباحثون أن التكالشفوي، و  رار د حفظوا جدول الضرب عن طريق التكم قدراسته
  .سابقاً  أجريتا دراستنيوأن ذلك يتفق مع نتائج 

(، حيث أشار إىل أن الذاكرة القصرية املدى تعترب هشة 9112ر ودوره يف التعلم ما أشار إليه زغبوش )ار أمهية التكيفسر ولعل ما 
  .( اثنية ومن مث تندثر منها هذه املعلومات بسرعة21يها املعلومات إال لزمن أقصاه )بشكل كبري حبيث ال تدوم ف

وأن هذه اآللية هي ما تسمى يف  .وعليه فإن هذه الذاكرة حتتاج إىل آلية لتثبيت املعلومات فيها واحملافظة عليها منشطة قبل تالشيها
ر أهم آلية لتنشيط املعلومات يف الذاكرة القصرية املدى قبل تالشيها، ومن ار  هذا التكر الذهين"، حيث يعتربار السيكولوجية آبلية "التك دراساتلا

  .مث انتقاهلا إىل الذاكرة البعيدة املدى

بة تيجيات اليت يستخدمها الطلااالست  ر تعد منار تيجية التكاإىل أن است  ار (، حيث أشا9153ويتفق معه يف ذلك مساوي والعساف )
ءة بصوت مرتفع، وأهنا تسهم يف انتقال املعلومات إىل الذاكرة ار ها لكي يتم تعلمها، أو إعادة القت وتسميعار ن سرد العبابكثرة، وأهنا تتضم

  .البعيدة املدى )طويلة األمد(، وتساعد يف تذكر املعلومات احملددة عندما يطلب من الطلبة ذلك

و قوالب حلنية حمببة، ن خالل توظيف األغاين اليت تتضمن قواف موحدة أر ابلطرق العادية، كما ميكن أن يكون مار ميكن أن يتم التكو 
  .(Burns, 2002 Ishii et al, 2009رها بشكل مكثف وصوت مسموع وأسلوب جذاب )ار وأن يتم تك

ذلك فإن  إال أنه ومع .فإن هناك طريقة أثبتت فعاليتها يف حفظ جدول الضرب تتمثل يف توظيف األلعاب واألنشطة احلركية اً وأخري 
  .(دراسةالباحث يود اسإشارة إىل أن تلك الطريقة قد ال تتناسب مع طالب الصف األول املتوسط )عينة ال

الثالث االبتدائي كما  واالحتفاظ به واختصار زمن اسإجابة لدى تالميذ الصف فعلى الرغم من فاعلية الطريقة يف حفظ جدول الضرب
سنة فما  53الفئة العمرية اليت يقعون فيها ) صعب تطبيقها على طالب الصف األول املتوسط بسببي (، إال أنه9159أشار الياس ومرتضى )

وهو ما يعين عدم مناسبة تلك الطريقة هلم لعوامل نفسية وانفعالية وجسدية، وهو األمر الذي يربز أمهية  .جتاوزهم مرحلة الطفولة فوق(، وابلتايل
  .حل املبكرة يف التعليم العامار كيز على حفظ جدول الضرب منذ املالت 

وعليه ميكن اختصار اسإجابة عن هذا السؤال يف وجود ضعف لدى طالب الصف األول املتوسط مبحافظة األحساء يف حفظ جدول 
وأن من أسباب ذلك الضعف عدم استيعاب نسبة من الطالب ملفهوم الضرب  .دراساتالضرب، وأن تلك النتيجة تتفق مع نتائج عدة 

إضافة إىل إمكانية وجود أسباب أخرى تتعلق بعوامل بشرية أو مادية، ورمبا  .قه األساسية، وعدم القدرة على استنتاج نواتج عملياتهوحقائ
  .أخرى دراساتابألنظمة واللوائح ذات العالقة، وميكن البحث فيها يف 

ستيعاب الطالب ملفهوم الضرب، والعمل على أن وأن من األمور املهمة اليت ميكن أن تسهم يف حفظ جدول الضرب التكيز على ا
وتوظيف األلعاب التعليمية  .يدرك التلميذ حقائقه األساسية منذ مرحلة مبكرة يف التعليم العام، وأن يتدرب على استنتاج نواتج عملياته

درجة لضرب عند تدريسهم وعند تقومي ر تسميع الطالب لنواتج جدول اار إىل تركيز املعلمني على تكإضافة  .واحلاسوب والتقنيات احلديثة
قوالب حلنية حمببة، ومن خالل  ر ابلطرق العادية، أو من خالل توظيف األغاين اليت تتضمن قواف موحدة أوار تعلمهم، وسواء كان ذلك التك

  .رها بشكل مكثف وصوت مسموع وأسلوب جذابار تك
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  نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس: 

  على النحو التايل: دراسةسئلة الكان السؤال اخلامس من أ

 –هل هناك عالقة ارتباطية بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية )اجلمع 
  .القسمة(؟ -الضرب –الطرح 

  اسإجابة:

وسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم لكل عملية من ( معامالت االرتباط بني درجة حفظ طالب الصف األول املت2يوضح اجلدول )
  العمليات احلسابية األساسية:

( بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط 1.15( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة )2يوضح اجلدول )
القسمة(، وللعمليات احلسابية  –الضرب –الطرح  –اجلمع جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم لكل عملية من العمليات احلسابية األساسية )

  .األساسية ككل

 (: معامالت االرتباط بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية8اجلدول )

 معامل االرتباط مستوى الداللة
معامالت االرتباط بني درجة حفظ الطالب 

 هنم لـ:جلدول الضرب ودرجة إتقا
 م

 5 اجلمع 1.292 **

 9 الطرح 1.221 **

 3 الضرب 1.222 **

 2 القسمة 1.222 **

 العمليات احلسابية األساسية ككل 1.292 **

 1.15، ** دال عند مستوى داللة 1.11* دال عند مستوى داللة     
 .لى تطوير تعليم وتعلم الرايضيات ابململكةويرى الباحث أن تلك النتائج تعد ابلية األمهية وميكن أن تنعكس إجياابً ع  
ومعلميها وأنظمة تقومي الطالب فيها إىل إعطاء وزن أكرب  الدراسيةرة التبية والتعليم عرب مناهجها از ميكن أن تسعى و فمن خالل تلك النتائج  

فة حقائقه وطرق استنتاج نواجته شرطًا رئيساً حل مبكرة من التعليم العام، واعتبار حفظه ومعر ار أعمق على حفظ جدول الضرب ومنذ م وتركيز
رية(، والتأكيد على املعلمني ابلتكيز ار بشكل دوري )معيار االستم الدراسيةت ار وابلتايل تضمينها يف املقر  .للنجاح واالنتقال إىل الصفوف التالية

دخال تعديالت مهمة على معايري التقومي برفع احلد وإملكة(، م التقومي املستمر ابملعليه ابعتبارها مهارة أساسية )وفق التصنيف املتبع يف نظا
السيما وأن حفظ جدول الضرب ميكن أن يسهم بشكل كبري ودال إحصائيًا يف اكتساب  .(%21األدىن للنجاح فيه إىل ما ال يقل عن )

 على تطور مستوى الطالب يف الرايضيات وهو ما يعين إمكانية انعكاس ذلك إجياابً )العمليات احلسابية األساسية(،  ت رايضية مهمةار هام
  .بفروعها املختلفة، السيما وأن هناك ضعفاً ملحوظاً يف الرايضيات كما سبقت اسإشارة إليه

احلالية أجريت على الصف األول املتوسط، إال أن الضعف احلايل للطالب قد يعود إىل ضعفهم يف املرحلة  دراسةوعلى الرغم من أن ال
التلميذ جلدول الضرب واختاذ بع االبتدائي هو األساس للحكم على درجة حفظ ار من األمهية مبكان اعتبار الصف الليه فإن وع .االبتدائية

بع االبتدائي( لكونه ميثل الصف األول ار ب اختيار هذا الصف )الصف الويعزو الباحث سب .ءات الالزمة حال وجود ضعف يف مستوايهتمار اسإج
ن التلميذ يبدأ فيه بتوظيف جدول الضرب يف حل ما يواجهه من مسائل رايضية متنوعة وبشكل أكرب من السابق، إضافة من احللقة الثانية، وأل

  .الرايضية األساسية املهاراتإىل وجود تركيز أكرب فيه على 

ال جيتاز  ي، وحبيثالضرب عند وصول التلميذ للصف السادس االبتدائ ر تطبيق اختبار حفظ جدولار األمهية أيضًا تك كما أن من
  .من التمكن يف حفظ جدول الضرب التلميذ املرحلة االبتدائية إال وهو على درجة عالية

احلالية من وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بني درجة حفظ الطالب جلدول  دراسةوفيما يتعلق النتائج اليت آلت إليها ال
ليات احلسابية األساسية فيمكن تفسريها أبن حفظ جدول الضرب يسهم يف إكساب الطالب القدرة الضرب ودرجة إتقاهنم لكل عملية من العم

فعلى سبيل املثال ميكن أن تتمثل طريقة إجياد الطالب حلاصل  .ئق( حل مسائل اجلمعار تيجيات )طال املسائل ذهنياً، ويف حتسني است على ح
( على الناتج، وهو ما ميثل إحدى الطرق اليت يتم 5(، ومن مث إضافة الرقم )9( يف )2( يف إجياد حاصل ضرب الرقم )2( و)2مجع الرقمني )

  .سي األول من الصف الثاين االبتدائيار ملطورة يف اململكة منذ الفصل الدالتكيز عليها يف مناهج الرايضيات ا
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هارة الطرح ابعتبار أن عملية الطرح متثل عملية كما أن متيز الطالب يف مهارة اجلمع ميكن أن ينعكس إجيااًب على تطور مستواه يف م
ما أكدان على طبيعة العالقة العكسية بني عملييت القسمة والضرب، فيمكن عند ذلك التأكيد على أن تطور مستوى  وإذا .عكسية للجمع

الستنتاج املتمثل يف وجود ارتباط بني وحىت يتأكد الباحث من هذا ا .الطالب يف مهارة الضرب ميكن أن ينعكس إجيااًب على مهارته يف القسمة
ة( مهاريت الضرب والقسمة قام حبساب معامالت االرتباط بينهما، وابلفعل أظهر ذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بينهما )الضرب والقسم

  .(1.15عند مستوى داللة )

( بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب 1.15)ولعل ما سبق أسهم يف وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا عند مستوى داللة 
  .ودرجة إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية ككل

جلدول عربية أو أجنبية حبثت بشكل مباشر يف وجود ارتباط من عدمه بني درجة حفظ الطالب  دراسةلعدم اطالع الباحث على أية  راً ونظ
احلالية من  دراسةاتفقت /اختلفت من نتائج ال دراساتذلك يعين ابلضرورة عدم وجود  ت الرايضية األساسية فإنار الضرب ودرجة إتقاهنم للمها

طالب جلدول اليت استنتجت/ أشارت إىل وجود ارتباط بني درجة حفظ ال دراساتوعليه فإن الباحث سيشري إىل ال .الناحية اسإحصائية احملضة
 دراسةم، ويف ضوء ذلك ميكن القول أبن نتائج الدراستهالنتائج اليت آلت إليها للمهارات الرايضية األساسية من خالل الضرب ودرجة إتقاهنم 

( 9112و)العويف،  (Houcan and Yuren, 2003)وهوكان ويوارن  (Steckroth,2009)احلالية اتفقت مع ما أشار إليه ستيكروث 
احلالية مع ما أشار إليه  دراسةكما اتفقت نتائج ال  .األربع من أن حفظ التالمذة جلدول الضرب يسهم يف إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية

من أن حفظ جدول الضرب يسهم يف إتقان العمليات احلسابية األساسية كعملييت القسمة والضرب، وما أشار إليه  (Greg, 2008)جريج 
( من (Wilson, 2011ويلسون  من أمهية حفظ جدول الضرب ودوره يف فهم احلساب، وما أشار إليه (Gierdien, 2009)جريدين 

  .تقان العمليات احلسابيةإعالقة موجبة بني حفظ جدول الضرب و وجود 

  نتائج إجابة السؤال السادس: 

  على النحو التايل: دراسةكان السؤال السادس من أسئلة ال

 –م للعمليات على الكسور العادية )مجعها هل هناك عالقة ارتباطية بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهن
  .قسمتها(؟ -ضرهبا –طرحها 

( معامالت االرتباط بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم لكل عملية من 2يوضح اجلدول ) اإلجابة:
  العمليات على الكسور العادية:

 لطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم للعمليات على الكسور العادية(: معامالت االرتباط بني درجة حفظ ا2اجلدول )

 معامل االرتباط مستوى الداللة
معامل االرتباط بني درجة حفظ الطالب جلدول 

 الضرب ودرجة إتقاهنم لـ:
 م

 5 مجع الكسور صفر إحصائياً  الةدليست 

 إحصائياً  ليست دالة
- 

1.122 
 9 طرح الكسور

 3 ضرب الكسور 1.355 **

 2 قسمة الكسور 1.122 ليست دالة إحصائياً 

 العمليات على الكسور العادية ككل 1.312 **

  1.15، ** دال عند مستوى داللة 1.11* دال عند مستوى داللة 
( بني درجة حفظ طالب الصف األول 1.15( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة )2يوضح اجلدول )  

بينما ال  .وسط جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم لعملية ضرب الكسور )على وجه التحديد(، واألداء يف العمليات على الكسور العادية ككلاملت
  .ت مجع الكسور وطرحها وقسمتهاار جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم ملها توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني درجة حفظ الطالب

ضرب الكسور يعد  درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم ملهارة د عالقة موجبة ودالة إحصائياً بنيويرى الباحث أن وجو   
طبيعياً، حيث أن طريقة حل أسئلة ضرب الكسور تعتمد على ضرب البسط يف البسط واملقام يف املقام، وابلتايل فإن من الطبيعي أن يسهم  اً ر أم

  .على تلك املهارةحفظ جدول الضرب يف إتقان األداء 

مجع الكسور  ملهاراتأما فيما يتعلق بتفسري عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم 
زى إىل قد يُع وإمناة ارتباطية دالة بينها ابلفعل، وطرحها وقسمتها فإن الباحث يشري إىل أن ذلك قد ال يُعزى ابلضرورة إىل عدم وجود عالق
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، وهو الضعف الذي رمبا أدى إىل عدم وجود عالقة )*( الضعف الكبري جدًا الذي عاين منه الطالب عند حل أسئلة تتضمن تلك العمليات
لم ارتباطية دالة بينها، خصوصًا إذا ما علمنا أن الطالب حيتاج عند حل أسئلة تتضمن مجع الكسور أو طرحها إىل عملية توحيد املقامات، ونع

كما أن مفهوم املضاعف املشتك األصير   .عملية توحيد املقامات تعتمد بشكل واضح على فهم واستيعاب حقيقي جلدول الضرب وحقائقه أن
تقريباً  ونفس احلال .ومهارة إجياده )والذي يعترب مهارة سابقة لعملييت مجع الكسور وطرحها( يعتمد أيضًا على جدول الضرب بشكل أو آبخر

قسمة الكسور، حيث حيتاج الطالب عند حله ألسئلة تتضمن قسمة الكسور إىل ضرب الكسر األول يف )مقلوب( الكسر الثاين، فيما يتعلق ب
  .وابلتايل احلاجة أيضاً إىل جدول الضرب

رت ويف ضوء ما سبق ميكن القول أبن أداء الطالب لو كان جيدًا يف تلك العمليات )مجع الكسور وطرحها وقسمتها( فلرمبا أظه
أخرى من الباحثني لبحث وجود/ عدم وجود ارتباط موجب  دراسةء ار بينها، وهو ما قد حيتاج إىل إج النتائج وجود ارتباط موجب ودال إحصائياً 

 ودال إحصائياً بني درجة حفظ الطالب جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم ملهارات مجع الكسور وطرحها وقسمتها، وابلتايل حتديد مدى اتفاق نتائج
  .احلالية يف هذا اجلانب دراسةم أو اختالفها مع نتائج الدراسته

تقان العمليات على الكسور العادية ككل مع ما أشار إليه  إضرب و احلالية حول وجود عالقة بني حفظ جدول ال دراسةوتتفق نتيجة ال
ث أشاروا إىل أن حفظ جدول ( حي(Wilson, 2011، وويلسون (Greg, 2008)، وجريج (Steckroth, 2009)كل من ستيكروث 

  .الضرب يسهم يف إتقان الطلبة ملهارة الكسور

فإن من املهم اسإشارة إىل قيام الباحث ببحث وجود عالقة ارتباطية بني بني درجة حفظ طالب الصف األول املتوسط جلدول  اً وأخري 
 –القسمة( والعمليات على الكسور العادية )مجعها  -الضرب –الطرح  –الضرب من جهة ودرجة إتقاهنم للعمليات احلسابية األساسية )اجلمع 

(، وابلتايل وجود عالقة ارتباطية 1.231قسمتها( من جهة أخرى، وأظهرت النتائج أن معامل االرتباط بينهما قد بلغ ) -ضرهبا –طرحها 
 .(1.15موجبة ودالة إحصائية بينهما عند مستوى داللة )

ٕان كانت هناك أمهية حلفظ جدول الضرب أشارت إليها عدة و ني اخلامس والسادس ابلقول أبنه وعليه، ميكن تلخيص نتائج السؤال 
وستيكروث  (Zutaut, 2002)وزاتوات  (Kotsopoulos, 2007)وكوتسوبلوس  (Gierdien, 2009)دراسات منها دراسة جريدين 

(Steckroth, 2009)  وهوكان ويوران(Houcan and Yuren, 2003)ك أمهية ابلية توصلت إليها الدراسة احلالية تتمثل ، إال أن هنا
( يف إتقان العمليات احلسابية األساسية )اجلمع 1.15يف أن حفظ جدول الضرب يسهم بشكل موجب ودال إحصائيًا عند مستوى داللة )

الكسور على وجه التحديد، ويف األداء  إضافة إىل إسهامه يف إتقان عملية مجع .والطرح والضرب والقسمة(، ويف إتقان العمليات احلسابية ككل
وأنه وعلى الرغم من عدم وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بني درجة حفظ الطالب  .على العمليات على الكسور العادية ككل

تباط موجب ودال وجود ار جلدول الضرب ودرجة إتقاهنم لعملية مجع الكسور وطرحها وقسمتها، إال أن ذلك قد ال يعزى ابلضرورة إىل عدم 
وهو ما قد حيتاج إىل إجراء  .قد يعزى إىل الضعف الكبري الذي عاين منه الطالب عند حل أسئلة تتضمن تلك العمليات وإمنابينها ابلفعل، 

أو اختالفها مع نتائج  ستهمادر وابلتايل حتديد مدى اتفاق نتائج دراسة أخرى من الباحثني لبحث وجود تلك العالقة االرتباطية بينها من عدمه، 
  .الدراسة احلالية يف هذا اجلانب

  التوصيات

  ، يوصي الباحث مبا يلي:دراسةيف ضوء نتائج ال

  أواًل: ابلنسبة لوازرة الرتبية والتعليم )من مسؤولني ومعلمني ومشرفني تربويني(

  ية وكيفية استنتاج نواجته.إعطاء حفظ جدول الضرب وزانً أكرب وأمهية أكثر، والتكيز على حقائقه األساس -

توفري الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية احلديثة )من أجهزة حاسوب وغريها(، وتوظيفها مبا يساعد على حفظ الطالب جلدول الضرب  -
  وفهم حقائقه األساسية واستنتاج نواتج عملياته.

 تيجيات التدريس املناسبة اتدريب املعلمني على است  -

لعب املتناسب مع الفئة العمرية للطالب يف هذا السن، والتعلم / التعليم اسإلكتوين(، وتوظيفها مبا يساعد على حفظ الطالب )كالتعلم ابل
  جلدول الضرب وفهم حقائقه األساسية.

                                       
ين مستوى حتصيل طالب الصف األول املتوسط يف العمليات احلسابية األساسية والعمليات على أجرى الباحث دراسة علمية هدفت إىل إعداد استاتيجية لعالج مشكلة تد )*(

(، أما يف قسمة 108(، ويف ضرهبا )1(، ويف طرحها )صفراطالباً( يف عملية مجع الكسور )  299الكسور العادية. وأظهرت النتائج أن عدد من أجاب بشكل صحيح )من 
  ( طالب فقط!4شكل صحيح )الكسور فقد بلغ عدد من أجاب ب
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ضعف يف  ءات املناسبة حال وجودااعتماد املقياس كأداة لتحديد درجة حفظ طالب املرحلة املتوسطة جلدول الضرب، واختاذ اسإجر  -
  مستوايهتم.

ء تعديالت على طرق وأساليب التقومي مبا يؤدي إىل رفع احلد األدىن للنجاح يف )حفظ جدول الضرب(، وحبيث ال تقل الدرجة اإجر  -
وهو ما ( من الدرجة املخصصة له. واعتباره مهارة أساسية )وفق نظام التقومي املستمر يف املرحلة االبتدائية(، %21املطلوبة الجتيازه عن )

  يعين )وفق هذا النظام( أن حفظه سوف يعترب شرطاً رئيساً للنجاح يف مقرر الرايضيات واالنتقال للصف التايل.

  ثانيًا: بالنسبة للباحثني

إىل  احلالية، إضافة دراسة القليمية وعاملية من خالل تطبيق نفس األدوات اليت طبقت يفإو مماثلة على جمتمعات أخرى حملية  دراساتء ار إج -
  احلالية. دراسةم مع نتائج الدراساهتأخرى على فئة الطالبات الستقصاء مدى اتفاق نتائج  دراسةء ار إج

مماثلة على جمتمعات أخرى الستقصاء أثر حفظ الطالب جلدول الضرب على درجة إتقاهنم ملهارة مجع الكسور وطرحها  دراسةء ار إج -
  وقسمتها.
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Setting a Scale for the Level of Memorizing the Multiplication Table 

and Surveying the Impact of Memorizing it on the Mastery Level of Intermediary 

Grade One's Students in Al-Ahsa Governorate over Basic 

Hashem Al-Shaikhi () 

ABSTRACT 

The key purpose of this study is to set a Scale for the level of memorizing the multiplication 

table and employing the scale for actual recognition of the level of student's memorization level 

of the multiplication table, and identifying whether or not there are differences between the 

level of their memorization of the multiplication table and the level of their mastery over key 

mathematical skills. The study sample included 299 intermediary grade one's students in Al-

Ahsa Governorate. The study came out with setting a scientific scale to be employed locally 

and regionally on measuring the student's memorization level of multiplication table, so that the 

examiner can apply the scale to achieve this purpose within 3 minutes and 15 seconds only, at 

reliably high level of results. 

In addition, the study came to the conclusion that there is weakness in students' memorization 

of the multiplication table, and that one student from every five students memorizes it to a high 

level, and there is a statistically significant correlation between the level of student's 

memorization of the multiplication table and their mastery level over basic mathematical skills 

in general. 

The study provides some recommendations, inter alia, approving the scale as a tool for 

identifying the intermediary school's students' memorization of the multiplication table, and 

giving more importance to memorizing the table and methods for deducing its basic results and 

facts, and employing modern technologies as well as appropriate teaching strategies that help 

achieve these goals. 

Keywords: Setting a Scale, Multiplication Table, Mathematical Skills. 
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