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� قـــائم ع�ـــ� ا��ـــداو الزمنيــــة   ـــدف البحـــث إ�ـــ�:املـــستخلص���ـــ لالتعـــرف ع�ـــ� فاعليــــة برنـــامج تد ر
� لــدى طالبــات املرحلــة ,بتدائيــة، واســتخدم البحــث أداة ,ختبــار �@مر:كيــة <ــ= التحــصيل الر:ا9ــ

ات @ساســــية للفــــصل الراBــــع  ، وأداة اختبــــار املقيــــاس لفDــــم )رالكــــسو ,عتياديــــة والعــــشر:ة(رللمDــــا
Nونت عينPالجدو الضرب، وتTو) 49(  مـن ،� أظDـرت نتائجDـاطالبـة، كمـا اسـتخدمت املـن]Z التجر:Xـ

� فيمــا يتعلــق بــالفDم �جــات التحــصيل الر:ا9ــ ق ذات داللــة إحــصائية بــaن متوســطات د روجــود فــر و
والتطبيــــق والتحليـــــل والتقيــــيم ، للمجمـــــوعتaن التجر:hيــــة والـــــضابطة <ــــ= التطبيـــــق البعــــدي؛ وذلـــــك 

جود جـات التحـصيل ولصا�j ا�iموعة التجر:hية، و ق ذات داللة إحـصائية بـaن متوسـطات د ر فر و
� كPـــل للمجمـــوعتaن التجر:hيـــة والـــضابطة <ــــ= التطبيـــق البعـــدي؛ وذلـــك لـــصا�j ا�iموعــــة �الر:ا9ـــ
� فيمــــا �جــــات التحــــصيل الر:ا9ــــ ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــaن متوســــطات د رالتجر:hيــــة، وجــــود فــــر و

عـــة التجر:hيـــة بـــالتطبيقaن القب�ـــ= والبعــــدي؛ يتعلـــق بـــالفDم  والتطبيـــق والتحليـــل والتقيـــيم للمجمو
ـــــدي ـــات . وذلــــــك لــــــصا�j التطبيــــــق البعـ جـــ ق ذات داللــــــة إحــــــصائية بــــــaن متوســــــطات د جــــــود فــــــر رو و و

� كPل للمجموعة التجر:hية بالتطبيقaن القب�= والبعدي؛ وذلك لصا�j التطبيـق �التحصيل الر:ا9
� . البعــــدي���ــــ لالقــــائم ع�ــــ� ا��ــــداو الزمنيــــة روoــــذلك أظDــــرت نتــــائج البحــــث فاعليــــة الlmنــــامج التد

�p البحث qلدى طالبات املرحلة ,بتدائية، وأو ��بتفعيل استخدام @مر:كية <= التحصيل الر:ا9
� لــــدى طالبــــات �� القــــائم ع�ــــ� ا��ــــداو الزمنيــــة @مر:كيــــة <ــــ= التحــــصيل الر:ا9ــــ���ــــ لالlmنــــامج التد ر

  .املرحلة ,بتدائية

رالضرب، الكسو ,عتيادية، الكسو العشر:ة الر:اضيات، عمليات :ال�لمات املفتاحية   .ر
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Abstract: 

 The search aimed to identify the effectiveness of a teaching program 

based on American timetables in the mathematical achievement of 

primary school students. The study used experimental method with the 

basic skills test of the fourth chapter (regular and decimal fractions), 

and the scale test for understanding multiplication table. Its sample 

consisted of (49) students. The results showed that there were 

statistically significant differences between the the mean scores of 

achievements Mathematical in terms of Understanding, applying, 

analyzing and evaluating for experimental and control groups in the 

post application in favor of the experimental group. There were 

statistically significant differences between the the mean scores of 

mathematical achievements as a whole for both groups in the post 

application in favor of the experimental group. There were statistically 
significant differences between the the mean scores of mathematical 

achievements with regard to Understanding, applying, analyzing and 
evaluating of the experimental group in the two applications, pre and 

post, in favor of the post application. Thus, the results showed the 
effectiveness of the teaching program based on American timetables in 

the mathematical achievement of primary school students. 
Recommended search recommended to activate the use of this 

teaching program in primary schools. 

Keywords: Math's, multiplication, regular fractions, decimals 

fractions.   
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ــــة ــــ ــ   :مقدمــ

رإن تطـو ا�iتمعــات مرــو بتطـو منــاt ZuعليمDــا، وع�ـ� ذلــك فقــد دأبـت جميــع أنظمــة  نر
لالتعلــيم <ــ= العــالم ع�ــ� بــذل ا��Dــود ا�yثxثــة <ــ= ســhيل تطــو:ر املنــاZu والوصــو إ�ــ� نتــائج إيجابيــة 

 .وتحقيق @داف املرجوة

ة التعلـــيم  ا روقـــد شــــرعت و باململكــــة العرoيـــة الــــسعودية <ـــ= عمليــــة تطـــو:ر منــــاt Zuعلــــيم ز
عة، وا�yاجات امل|yة لتطو:ر التعليم العـام،  ات العاملية امل{سا رالر:اضيات مواكبة <= ذلك التطو ر

ً

ع امللــك  �ع التطو:ر:ــة، مــشر �ع التطو:ر:ــة، ومــن تلــك املــشا وفعمــدت إ�ــ� القيــام بالعديــد مــن املــشا ر ر
اء <ــــ= عبـــدهللا لتطــــو:ر التعلــــيم  زروصـــدو قــــرار مجلــــس الـــو ـــــ، وتـــم تأســــxس شــــر�ات 1428/ 1/ 26ر

ـــة التطـــــو امل{ـــــسارع <ـــــ=  ع امللـــــك عبـــــدهللا لتطـــــو:ر التعلـــــيم ومواكبــ :ب ضـــــمن مـــــشر رللمنـــــاZu والتـــــد و ر
ع إ�ــــ� التطــــو:ر الــــشامل لتعلــــيم الر:اضــــيات،  ـــام خــــاص؛ وقــــد ــــدف ــــذا املــــشر والر:اضــــيات باتمـ

ليميــة عامليــة أثب{ــت فاعليTNــا <ــ= تحــسaن التعلــيم، وقــد قـــام باالعتمــاد ع�ــ� ترجمــة ومواءمــة مــواد tع
ــــل @مر:كيــــة، ��ميــــع مراحــــل  ـــ�ة و�ــــ= سالســــل  ماجر ع ع�ــــ� موائمــــة سالســــل عامليــــة متمaـ واملــــشر و

 ).96. ،ص2019ا��ز:م،(التعليم العام <= اململكة العرoية السعودية 

، عقـــدت الكثaـــl مـــن املـــؤتمرات العامليـــة ا ُومـــن دوا�ـــ= ذلـــك التطـــو ل�ـــ� تؤكـــد ع�ـــ� أميـــة ر
تطـــو:ر منـــاt Zuعلــــيم الر:اضـــيات، حيـــث يــــأtي املـــؤتمر الـــسادس اســــتجابة للتحـــوالت ال�ـــ� �ــــشDدا 
ات  :ة اململكة العرoية السعودية، وتطلعا�Tا ملواكبة التطـو رtعليم وtعلم الر:اضيات؛ واستجابة لر ؤ

ات ,قتـــصادية والتنافـــسية <ـــ= عـــصر اقتـــصاد املعر فـــة، واملتمثلـــة <ـــ= برنـــامج رالدوليـــة لتعز:ـــز القـــد
 �ـــlة، حيــــث تــــضمن الlmنــــامج ثمانيــــة ) 2030(لالتحــــو الــــوط� الــــذي أو�ــــ� البعــــد التعلي�ــــ� عنايــــة كبaـ

تحــــسaن اســـتقطاب املعلمـــaن وإعـــدادم وتـــأيلDم وتطــــو:رم، : أـــداف اســـ�lاتيجية للتعلـــيم، م�Tـــا
Zuــار، وتطــو:ر املنــاPفــزة لإلبــداع و,بتyiئــة التعليميــة اxن البaوأســاليب التعلــيم والتقــو:م، وتحــس 

ة نظام التعليم لتلبيـة متطلبـات التنميـة واحتياجـات سـو العمـل  قوtعز:ز قد ن، (ر والقحطـا£ي وآخـر
  ).2. ، ص2019

ومن منطلق ,تمام الذي توليھ حPومة خادم ا�yرمaن الشر:فaن امللك سلمان بن عبد 
عيــا بأميــ د الhــشر:ة، و العز:ــز حفظــھ هللا ب{نميــة املــوا

ً
و ــا <ــ= تحقيــق التنميــة الــشاملة، �ــان ر رة دو

اسـية و<ـ= مقـدمTNا منـاZu الر:اضـيات بـدءا مـن املرحلـة  ة التعليم نحو تطو:ر املنـاZu الد ا ًتوجھ و ر ر ز
تقــاء بمخرجــات التعلــيم لــدى الطــالب، والوصــو ¦Tــم إ�ــ� مــصاف أقــرا¥Tم <ــ=  ل,بتدائيــة، وســعيا لال ر

ً

ة التعليم، (لالدو املتقدمة  ا رو   ).5. ، ص2021ز

اسية، مناZu الر:اضيات �وسيط لتنمية التفكla، وو إحدى  ر وتlmز من بaن املناZu الد
رالر�ـــائز @ساســـية للتطـــو العل�ــــ� و التكنولـــو»=، فـــإن طبيعـــة بنا©Tــــا و محتواـــا وطر:قـــة معا��TNــــا  

:ب ع�� @ساليب السليمة للتفكaـl، فالر:اضـيات رللموضوعات، يجعل م�Tا ميدانا خصبا للتد
ً ً

 بنـاء 
استدال�= يبدأ من مقدمات مسلم بصدقDا، وtـشتق م�Tـا النتـائج باسـتخدام قواعـد منطقيـة، وـذا 
�عتlm أساسا للتفكla املنطقي السليم،  واللغة ال�ـ� tـستخدم <ـ= الر:اضـيات  تتمaـ� بالدقـة و¬يجـاز 

ً

<ـ= التعبaــl، وــذا �عتmــl عـامال مــساعدا ع�ــ� وضــوح @فPــار ال�ـ� tــستخدم كمــادة 
ً ً

للتفكaــl بمختلــف 
�، ( أساليبھ� ).155.  ،ص2009القر°

ســـو     نو:ؤكـــد ال  الـــذي يتخلـــل التفكaـــl الـــضرºي العديـــد مــــن أن) p,2016, Larson.4-5(ر
رالر:اضـــية، ع�ـــ� ســـhيل املثـــال الكـــسو والوظـــائف، ومـــن ثـــم نـــاك إجمـــاع ع�ـــ� أميـــة  املوضـــوعات
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ة، ولكـن عنـدما يـتم توسـيعھ اك{ساب التفكla املضاعف، و:تم تقديم الضرب عادة �إضافة  رمتكر
:ر  ا عــشر:ة، يلــزم وجــود نظــرة عامــة أك¼ــl ع�ــ� الــضرب، وتوجــد تقــا قامــا متعــددة وكــسو رلxــشمل أ ًرر

ً

oة <ـــ= @بحــاث الـــسابقة حـــو فDــم الطـــالب لعمليـــة الــضرب، وع�ـــ� ســـhيل املثــال لمتــضا تـــم اق�ـــlاح : ر
ة لـــدعم فDـــم الطـــالب ل|yـــسابات وكعـــائق أمـــام تـــصو ال رإضـــافة متكـــر طـــالب ملفDـــوم ثنـــا¾ي @Bعـــاد ر

  . للضرب

ــــــال  ـــ= مجـــ ـــــالب <ـــــ ـــــو الطـــ ــــة تطـــ ــــــ� أميــــ ـــــد ع�ـــ ـــيات ,بتــــــــدا¾ي، وللتأكيـــ ـــــيم الر:اضـــــ ـــ= tعلـــ ــــ رو<ـ
اســة الÅlmــ= )Number Sense(ال�lكaــ� رالــدو الكبaــl للر:اضــيات كعلــم ) 360.،ص2019(ر، أكــدت د

ـــدم <ــــ= العلــــم ـــة املعاصــــرة، وأوجــــھ التقـ ـــاالت املعرفـ ـــدة بمختلــــف مجـ  والتكنولوجيــــا، وعالقTNــــا الوطيـ
اســـة العÆـــ�  يوأضـــافت د � لـــدى الطـــالب ) 442.،ص2020(ر�ة ا�yـــساب الـــذ رأن أميـــة تنميـــة مDـــا

ات التفكaــl @ساســـية <ـــ= الر:اضــيات، حيـــث أ¥Tـــا تـــرتبط  � مـــن مDـــا�رواملعلمــaن، �عـــد ا�yـــساب الــذ
ة ع�ـــ� أداء العمليــــات ا�yـــسابية ذنيــــا BـــشPل Èــــyيح وســـر�ع، و�ــــشمل أيـــضا غالبـــا بالقــــد
ً ً ً

ات ر ر قــــد
   .ىمتعددة أخر �اس{يعاب املفايم، وحل املشكالت

اسـة برانـدو نوأجـرت د ال�ـ� تركـز ع�ـ� ـدف التحـسaن التلقـا¾ي ) Brandon, 2013,p.7( ر
مع حقائق الضرب تجرoة، حيث وضع �ل طالـب <ـ= مجموعـة تـم tعيي�Tـا عـشوائيا ملـدة 

ً
جلـسة ) ١١(

ســة لPــل مجم :ب، وخصــصت أنمــاط مختلفــة مــن املما رتــد ºــع بمــا <ــ= ذلــكر : روعــة مــن ا�iموعــات @
ــــع ¬لك�lو£ــــــي  ـــــم الرصــــــاص، واملوقــ ق والقلـ ســــــة الــــــو رالبطاقــــــات التعليميــــــة، ومما ، XtraMath.orgر

، وأظDــــرت النتـــائج أن جميــــع الطــــالب شـــDدوا نمــــوا مــــن ,ختبـــار القب�ــــ= إ�ــــ� Multiplicationوموقـــع 
ً

 نمـــوا كبXtraMath,ختبـــار البعـــدي، حيــــث أظDـــرت مجموعــــة 
ً

نـــة با�iموعــــات  رaــــB lـــشPل عــــام مقا
  .ى@خر

ات مــستو التحــصيل �yقــائق جــداو  فــع مDــا لوانطالقــا مــن ــذا الــدو الكبaــl ألميــة  ى ر ر ر
ً

ا ـــات العلميــــة، وم�Tــــ اسـ برمجيــــة : رالــــضرب لــــدى طــــالب املرحلــــة ,بتدائيــــة، فقــــد أجر:ــــت Bعــــض الد
 ونظر:ــة التلعيــب؛ ملــساعدة tعليميــة، وoــرامج، واســ�lاتيجيات مق�lحــة مبÙيــة ع�ــ� النظر:ــة العدديــة

ــــظ جـــــداو الــــــضرب وقيــــــاس أثــــــره <ـــــ= التحــــــصيل، مثــــــل ـــ� إتقــــــان وحفــ ــــ� : لالطـــــالب ع�ـــ اســــــة العÆــ يد ر
ـــــــة الـــــــــــسواط )442.،ص2020( اســــ ــــــــــفوان )290.،ص2019(ر، ود ـــــــــة آل صـ اســ ، )21.،ص2016(ر، ود

 =Üاسة الشي �p وإلياس )1302.،ص2016(رودÝاسة مرت   ).146.،ص2012(ر، ود

احثتaن كمعلمـة ملـادة الر:اضـيات للعديـد مـن صـفوف املرحلـة ومن خـالل خmـlة إحـدى البـ
� القـــائم ع�ــــ� ا��ــــداو الزمنيـــة @مر:كيــــة <ــــ= ���ــــ ل,بتدائيـــة واملتوســــطة اق�lحـــت أن الlmنــــامج التد ر
� لــدى الطالبــات يمثــل أميــة واÞــyة <ــ= العمليــة التعليميــة؛ نظــرا ملــا قــد ي�lتــب �التحــصيل الر:ا9ــ

ً

دت نتــائج البحـــوث ال�lبو:ــة ع�ــ� أن نــاك ضــعفا لــدى الطــالب <ـــ= عليــھ مــن نتــائج مجديــة، كمــا أكــ
ً

اlaات الر:اضية مثل الطرح، والضرب، والقسمة، وغ ىفقد أجر yßادة ومختار . رالعديد من املDا
اسة ملعرفة أسباب تد£ي أداء طالب اململكـة العرoيـة الـسعودية <ـ= الر:اضـيات ) 334. ،ص2016( رد

اTIMSS<ــ= اختبــار ســة عــن وجــود عــدة أســباب مــن أمDــا عــدم تــوافر ,ســتعدادات ر؛ وكــشفت الد
مــــة لــــتعلم الر:اضــــيات لــــدى الطــــالب، وكــــذلك أداء املعلمــــaن الغaــــl جــــاذب  . ، ص2019الÅlmــــ�،(زالال

اسات الـسابقة فـإن جـداو الـضرب بحاجـة إ�ـ� نقلـة )360 ، والد ل، وºعد ,طالع ع�� @دب ال�lبو ري
�س قنوعيـة مــن الطـر و,ســ�lاتيجيات وال رنظر:ـات العلميــة ا�yديثـة، فمنــذ سـنوات عديــدة يـتم تــد

قجداو الضرب بطر اعتيادية tعتمد ع�� املستو:ات الدنيا من مستو:ات بلوم، �التذكر وا�yفظ  ل
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ر ذه الـسنوات  غم مر ومن الطالب واستخدام الطر ,عتيادية من إلقاء وتلقaن من املعلمaن، و ر ق
ل مــن املعلمــaن والطـــالب، و:بقــى جــدو الــضرب يمثــل تحـــديا العديــدة اليــزال @مــر كمــا ـــو عنــد �ــ

ً ل ٍ
ع  ، وذلــك ألن جميــع فــر ع مــن مجــاالت الر:اضــيات @خــر وظــارا أمــام تقــدم الطــالب <ــ= بــاÅ= الفــر ىو

ً

ات املتعلقة بجدو الضرب تباطا تاما <= تطبيق املDا لالر:اضيات مرتبطة ا ر ر
ً ً

. 

  :مش�لة البحث

س، �= ضعف إن من أك¼l التحديات التعليمية لد رى طالب ومعلمaن الر:اضيات <= املدا
� <= ذلـك إ�ـ� اسـتخدام @سـاليب ��xب الرئhو:رجع الس ،��ات وا�yقائق والتحصيل الر:ا9 ر<= املDا
ات الــــدنيا مــــن ا�yفــــظ  ـــا ـــوم للمDـ روالطــــر ,عتياديــــة <ــــ= التعلــــيم، واملبÙيــــة ع�ــــ� مــــستو:ات ســــلم بلـ ق

  . والتذكر

ــــ ــــــــ ـــــــ= برنـــ <ــــــــ ــــة  ـــــــــ ــــــــــة ¬عالميــ ــــــــــد الوثيقـــــ ـــــــــــشر:ة وتؤكـــــ ات الhــــ ـــــــد ــــة القــــــــ ــ  2025-2021رامج تنميـــــــــ
:ــاض @طفــال ح�ــp املرحلــة الثانو:ــة، وال�ــ� تركــز ). 35.،ص2021( رع�ــ� وجــود تحــديات مــن مرحلــة 

�س التقليدية ع�� ا�yفظ والتلقaن، ومحدودية ال�lك�a ع�� توجيھ tعليم العلوم  رع�� أساليب التد
% 15مــشاركة بÙــسبة( @£ــشطة الالصــفية ، ومحدوديــة ال�lكaــ� ع�ــ�%)29(والDندســة والر:اضــيات 

:ــــاض @طفـــــال ح�ــــp املرحلــــة الثانو:ـــــة اســــة العÆـــــ� )رلطــــالب مرحلــــة  ـــد د ي، وتؤكـ ، )442.،ص2020(ر
ـــــسواط  ـــــــــة الـــــ اسـ اســـــــــــة آل صــــــــــفوان )290.،ص2019(رود ـــــشيÜ= )21.،ص2016(ر، ود اســــــــــة الــــــ ر، ود

ــــــدو )1302.،ص2016( ـــــــة برانـــ اســ ن، ود ـــــــ)Brandon, 2013,p.7(ر �p، وإليــÝــــــة مرتـــــــــ اســـ اس ر، ود
ى، ع�ــ� أميــة التغلــب ع�ــ� تــد£ي املــستو التحــصي�= لطــالب املرحلــة ,بتدائيــة <ــ= )146.،ص2012(

قإتقان جدو الضرب، وإيجاد طر واس�lاتيجيات �yل ذه التحديات   .ل

اســات املتخصــصة <ــ= مجــال tعلــم جــداو الــضرب مــن خـــالل  لونظــرا لقلــة البحــوث والد ر
ً

� لدى طالب املرحلة ,بتدائية، لDذا س�æ البحـث لا��داو الزمنية @مر:كية <= التحصيل �الر:ا9
� قـــــائم ع�ـــــ� اســـــتخدام ا��ـــــداو الزمنيـــــة @مر:كيـــــة <ـــــ= ���ـــــ ـــامج تد ــــة فاعليـــــة برنــ لا�yـــــا�= إ�ـــــ� معرفـ ر

� لدى طالبات املرحلة ,بتدائية� .التحصيل الر:ا9

ــــة البحث   :أسئلــ

  :يمكن تحديد أسئلة البحث <= السؤال tçي

� مــا فاعليــة برنــا�� قــائم ع�ــ� ا��ــداو الزمنيــة @مر:كيــة <ــ= التحــصيل الر:ا9ــ���ــ لمج تد ر
  لدى طالبات املرحلة ,بتدائية؟

  :و:تفرع من السؤال الرئxس السؤالaن الفرعيaن çتيaن

� القـــائم ع�ـــ� ا��ـــداو الزمنيـــة @مر:كيـــة <ـــ= tعلـــيم عمليـــات الـــضرب -1���ـــ ل مـــا الlmنـــامج التد ر
  باملرحلة ,بتدائية؟

� لــــدى  مـــا -2�لفاعليــــة الlmنــــامج القــــائم ع�ــــ� ا��ــــداو الزمنيـــة @مر:كيــــة <ــــ= التحــــصيل الر:ا9ــــ
 طالبات الصف السادس باملرحلة ,بتدائية؟
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 :فـــــرضيات البحث

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :ل"و ى ال يوجد فر � بaن متوسط ) 0.05(و�<= التحصيل الر:ا9
جا جات ا�iموعة التجر:hية، ومتوسط د رد  . ت ا�iموعة الضابطة <= ,ختبار البعدير

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :الثا%ي ى يوجد فر � بaن ) 0.05(و�<= التحصيل الر:ا9
جات ا�iموعة التجر:hية <= ,ختبار القب�= والبعدي   .رمتوسط د

  :أ)داف البحث

  :Téدف البحث ا�yا�= إ��

� قــائم ع�ــ� ا��ــد���ــ لاو الزمنيــة @مر:كيــة <ــ= التحــصيل رالتعــرف ع�ــ� فاعليــة برنــامج تد
� لدى طالبات املرحلة ,بتدائية�  .الر:ا9

  :ّأ)ميـــــة البحث

  .  يتكمن أمية البحث ا�yا�= ع�� املستو:aن النظر والتطبيقي

  :ّ ")مية النظر+ة-أ

ات جداو الضرب-1 � �سام <= إتقان الطالب ملDا��� ل إثراء امليدان التعلي�� بlmنامج تد ر  .ر

ــــتخدام ا��ـــــــداو الزمنيـــــــة -2 ـــــة اســـ ــــ� طر:قــ Téـــــــا إ�ـــ ــــام مـــــــصممaن املنـــــــاZu، ومطو ل توجيـــــــھ اتمـــ ر
  .ل@مر:كية <= جداو الضرب

  :ّ ")مية التطبيقية-ب

� متPامـل ���ـ ريمكن أن tساعد نتائج ذا البحث <= دعـم املعلمـaن والطـالب بتقـديم برنـامج تد
�� لدى طالب املرحلة ,بتدائيةلقائم ع�� ا��داو الزمنية @مر:كية <= التحصيل الر:ا9. 

  :محددات البحث

  :تحدد البحث فيما ي�=

� قـائم ع�ـ� :ا34دود املوضوعية ����ـ ر يقتـصر البحـث ع�ـ� التعـرف ع�ـ� فاعليـة برنـامج تد
رالكــسو ,عتياديــة (لا��ـداو الزمنيــة @مر:كيــة، والــذي يــتم تطبيقــھ ع�ــ� الفــصل الراBــع 

 .ر املقر ع�� طالبات الصف السادس ,بتدا¾ي، <= كتاب الر:اضيات)روالكسو العشر:ة
 . طالبات املرحلة ,بتدائية الصف السادس ,بتدا¾ي:ا34دود ال5شر+ة �
 . مدينة بر:ده:ا34دود امل�انية �
� الثـا£ي :ا34دود الزمنية ��اêـ اسة <= الفصل الد ر تم تطبيق الد � / ر�اêـ رالثالـث للعـام الد

 .م 2022/ه 1443
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ـــــات البحث   :مصط39ــ

<=>;ال مجموعة @£شطة املنظمة، وامل�lابطة ذات @داف اyiددة وفقا "ُ�عرف بأنھ : رA@نامج التد
ات، وتحقيق أداف محددة ع، ¦Tدف تنمية مDا رلالئحة، أو خطة مشر ، yß2011اتة والنجار، " (و

  ).230ص

وtعرفھ الباحثتان إجرائيا بأنھ
ً ُ

ديـد مجموعة من ¬جـراءات وا��طـوات ال�ـ� تبـدأ مـن تح :
لالDدف العام و@ـداف التفـصيلية لبنـاء الlmنـامج القـائم ع�ـ� ا��ـداو الزمنيـة @مر:كيـة، وتحديـد 
ل املباشر وغla املباشر لتنفيذ  من وأدوات التنفيذ وامل�aانية التPليفية واملسؤ والفئات املسTNدفة و ز

�س � بتحديد مخرجات ومؤشرات مدى فاعلية برنامج التدíتÙ:نامج، وlmرال.  

باألعـداد الطبيعيـة ) 10-1(تبو:ـب نـواتج ضـرب @عـداد الطبيعيـة مـن :" ُ�عـرف بأنـھ: لجدو الضرب
  ).1302، ص2016الشيÜ=، )" (10-1(من 

وtعرفــھ الباحثتــان إجرائيــا بأنــھ
ً ُ

ة عــن شــبكة منظمــة مــن صــفوف وأعمــدة، وتتPـــو :  نعبــا ر
ب ب ب واملضر ومن مدخالت وعمليات ومخرجات تتمثل <= العامل املضر   .ھ وناتج الضربو

 tعـرف بأ¥Tـا:لاF4ـداو الزمنيـة "مر+كيـة
ُ

لا��ـداو الزمنيـة @مر:كيـة بالـساحات الـyîر:ة و�ـ= مـا : "
  ).Arthur,2006,p.2303" (يtس�p باملرºع الyîر

tعرف بأ¥Tا: املرIعات ال3Gر+ة
ُ

tشكيلة مرºعة من @عداد الyðيحة حاصل جمع @عداد <= أي : " 
Tñا �ساو مقدار ثابتاصف أو عمود أو قطر ف

ً ً   ).153، ص2012سالمة،" (ي

وtعرفــھ الباحثتـــان إجرائيــا بأ¥Tـــا
ً ُ

زtــشكيلة مـــن الرمـــو و@عــداد الـــyðيحة يــتم ترتيTòـــا <ـــ= : 
  .شبكة م{ساو:ة من الصفوف و@عمدة و@نماط العددية

يم ¬نجـــــاز التحــــــصي�= للطالبـــــة <ـــــ= مــــــادة الر:اضـــــيات للمفــــــا: "ُ�عــــــرف بأنـــــھ: التحـــــصيل الر+اJـــــ>;
ـــــــار التحـــــــــصي�= <ــــــــ= ,ختبــ ـــــة  ـــــــا الطالبــــ ـــــــصل علTñــ جات ال�ـــــــــ� تحـ ــــد ا بالـــــ ات مقــــــــد ـــــــا ـــــائق واملDــ روا�yقـــ ر ر

ً
 "

  ).32، ص2007الردادي،(

وtعرفھ الباحثتان إجرائيا بأنھ
ً ُ

ات وا�yقائق والقوانaن والنظر:ات واملفايم :  رإتقان للمDا
ة ع�ـ� تحديـد املعطيـات واملطلـوب للمـسائل  الر:اضـية مـن خـالل الفDـم رواملفردات الر:اضية، والقد

ة ع�ـــ� النقـــد، وإصـــدار ا�yكـــم وإعـــادة صـــياغة املـــسائل الر:اضـــية،  رالقرا¾ـــي للـــنص، وامـــتالك القـــد
جة ال�� تحصل علTñا الطالبات <= اختبار التحصيل ملادة الر:اضيات   .روتقاس بالد

  :الطر+قة وMجراءات

ر:Xــ� بالتــصميم شــبھ التجر:Xـــ�،  لتحقيــق أــداف البحــث، تـــم اســتخدام املــن]Z التج:مــنNO البحــث
تبــاط عــاملaن، حيــث قامــت الباحثتــان باستقــصاء وجــود  رالــذي تقــوم فيــھ الباحثتــان بالبحــث عــن ا
جات ا�iموعة الضابطة <=  جات ا�iموعة التجر:hية ومتوسط د ق من عدمھ بaن متوسط د رفر ر و

جات ا�iموعـ)للتحقق من تPافؤ ا�iموعات(,ختبار القب�=  ة الـضابطة والتجر:hيـة ر، ومتوسط د
:ن القب�ــ= والبعــدي، والــذي  جــات ا�iموعــة التجر:hيـة <ــ= ,ختبــا ر<ـ= ,ختبــار البعــدي، ومتوســط د ر

ات @ساســــية للفــــصل الراBــــع رالكــــسو ,عتياديــــة والكــــسو ( رتــــم تطبيقــــھ ع�ــــ� أداة ,ختبــــار للمDــــا ر
  .ل،وكذلك أداة اختبار املقياس لفDم جداو الضرب)العشر:ة
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س ا�Pyومية <= :بحثمجتمع ال ر تPو مجتمع البحث من طالبات الصف السادس ,بتدا¾ي باملدا ن
 ��ـــ اêــ ـــة العرoيـــــة الـــــسعودية <ـــــ= العـــــام الد ــــــ 1443/ 1442رمدينـــــة بر:ـــــده بمنطقـــــة القـــــصيم باململكــ

  .طالبة) 5390(، وoلغ عدد الطالبات الك�= )م2022/ 2021(

ـــا بطر:قــــة عــــشوائية Bــــسيطة، :عينــــة البحــــث ـ لمــــن خــــالل ا�yــــصو ع�ــــ� قائمــــة بأســــماء ر تــــم اختيا
ة التعليم بمنطقة القصيم  س ,بتدائية للبنات <= مدينة بر:دة من إدا راملدا سـة184(ر ، ومـن )ر املد

ــا مثـــل  ســـتaن، مـــن تلــــك القائمـــة BـــشPل عـــشوا¾ي وـــو مــ مـــن مجمـــوع تلــــك ) ٪1.086(رثـــم اختيـــار مد
س، ثم اختيار  سة أنxسة بÙـت ) أ ( الصف سادس(راملدا ثـةرمن مد BـشPل عـشوا¾ي Bـسيط ) رأºـي حا

س، وoحيــــث يمثـــــل طالبا�Tــــا عينـــــة البحــــث  للمجموعـــــة التجر:hيــــة  رمــــن فــــصو املـــــدا ( طالبـــــة،) 25(ل
ثــة يمثـــل عينــة البحــث للمجموعــة الـــضابطة) ب( الــصف ســادس ســة أنxـــسة بÙــت أºــي حا رمــن مد ) ر

� وأداة البحـــث ع�ـــ� ) 24(���ــ البـــة مـــن طالبـــات ط) 49(رطالبــة، وºعـــد ذلـــك تـــم تطبيـــق الlmنـــامج التد
ثةراملد   .رسة أنxسة بÙت حا

سة :العينة Sستطالعية ,بتدائية العينة ,ستطالعية، للتأكد من ثبات مقياس ) 89(ر شPلت مد
  . طالبة) 30(لفDم جداو الضرب، وقد بلغ عدد الطالبات 

ـــــراءات البحث   :إجــــــ

اســـات و@دبيـــات الـــسابقة ا - لل�ـــ� تناولـــت معوقـــات حفـــظ جـــداو ر,طـــالع ع�ـــ� Bعـــض الد
 .الضرب لدى طالب وطالبات املرحلة ,بتدائية

رالكــــسو ,عتياديـــة والكـــسو العـــشر:ة[اختيـــار الفـــصل الراBـــع  - ة ع�ـــ� طالبــــات ] ر راملقـــر
س  � لعدد الدرXسÙصص ) 8(والصف السادس ,بتدا¾ي، وتحليل الy22(مع عدد ا�.( 

� <ــ= الفــصل الراBــ -���ــ رالكــسو ,عتياديــة والكــسو العــشر:ة[ع رإعــداد الlmنــامج التد ثــم ] ر
ة  ا©Tــم للوصــو إ�ــ� الـــصو رعرضــھ ع�ــ� اyiكمــaن وإجــراء التعــديالت املناســـبة <ــ= ضــوء آ ل ر

 .ال�Tائية
ـــــــع  - ــــــصل الراBـ ـــية الفـــ ات @ساســـــ ــــا ــــار للمDـــــ ــــــداد اختبــــ ـــــــسو [رإعــ ــــة والكــ رالكـــــــــسو ,عتياديــــ ر

ات @ساســــية ) 9(، و:تــــضمن ,ختبــــار ]العـــشر:ة وoنــــاء مقيــــاس حفــــظ رفقــــرات ع�ــــ� املDـــا
فقـرة والتطبيــق Bعـد حــساب الــصدق ) 21(، و:تــضمن املقيــاس )9-2(لجـدو الــضرب مـن 

 .والثبات لDما ع�� ا�iموعة ,ستطالعية
اسـة  - مـن طالبـات الـصف الـسادس BــشPل )  الــضابطة-التجر:hيـة (راختيـار مجمـوع�� الد

ات @ساسـية  ًللفـصل الراBـع قبليـا رعشوا¾ي Bسيط، ثم Bعد ذلك يتم تطبيـق اختبـار املDـا

 .ع�� ا�iموعتaن
�س الفــصل الراBــع للمجموعــة التجر:hيــة باســتخدام الlmنــامج، وا�iموعــة الــضابطة  - رتــد

 .بالطر:قة املعتادة
ات @ساسية للفصل الراBع ع�� ا�iموعة التجر:hية Bعديا - ًتطبيق اختبار املDا  .ر
ا -laا إحصائيا وتفسTNًصد النتائج ومعا��  .ر
  .عة من التوصيات والبحوث املق�lحة <= ضوء ما tسفر عنھ نتائج البحثتقديم مجمو -
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  :ّاملواد التعليمية

  :إعداد دليل املعلم، وإعداد دليل الطالب

� القائم ع�� ا��داو : إعداد دليل املعلم��� لصاحب التعرف ع�� فاعلية الlmنامج التد ر
� لـــدى طالبــات املرحلـــة� ,بتدائيــة، تـــصميم دليــل للمعلـــم؛ الزمنيــة @مر:كيـــة <ــ= التحـــصيل الر:ا9ــ

ًدعما للمعلم من خالل موضوعات الفصل الراBع املوجـودة <ـ= لتحقيق الDدف من البحث، بتقديم 

ة التعلــــيم، (كتـــاب الطالــــب ا رو وكيفيــــة ,ســــتفادة م�Tــــا <ــــ= تطبيــــق الlmنــــامج  ).5-170. ، ص2021ز
�، كمــا يmـlز الغــرض مـن ا��ــداو الزمنيـة @مر:كيــة، و���ـ لالتد قــت اسـتعمالDار وظيفTNـا و وتــضمن . و

  :دليل املعلم ما يأtي

�، وأدافھ، وأميتھ، ومصادر التعلم -���   .رمقدمة تبaن للمعلم مفDوم الlmنامج التد
لتحديــــد أبـــــر النظر:ـــــات ال�ــــ� تنطلـــــق م�Tـــــا ا��ـــــداو الزمنيــــة @مر:كيـــــة، كنظر:ـــــة الـــــذ�اء  - ز

  . الناjø، ونظر:ة ,عداد و التلعيب
ســائل التواصــل ,جتمــا�= :( ســائل التعليميــة، وم�Tــاعــرض مجموعــة مــن الو - و¬ن�lنــت، و

س��(ا�iتلفة، املنصة التعليمية  oو:Ùت، النماذج التعليمية )رمد املراحل (ر، وعرض البو
، مقاطع الفيديو)لتصميم ا��داو الزمنية   ).ر، الصو

-  ����ـ �س وفـق الlmنـامج التد رتحديـد خطـوات التـد ، وتتمثـل )لا��ـداو الزمنيـة @مر:كيـة(ر
�س : <= �س املس{ند إ�� الذاكرة، التد س، التد � القب�=، التمDيد للد�úي�û}ر,ختبار ال ر ر

ة التحليلية   .ربالقد
لتحديد أساليب تقو:م tعلم الطالبات <= الlmنامج وفقـا ل|�ـداو الزمنيـة @مر:كيـة، و:ـتم  - ً

  .تقو:م قب�=، وتقو:م تPو:��، وتقو:م ختامي: وفق ثالث مراحل
�س، من خالل عرض تحديد  - ردو املعلمة أثناء تطبيق ا��داو الزمنية @مر:كية <= التد ل ر

، إضافة إ�ـ� اق�ـlاح مجموعـة مـن طـر واسـ�lاتيجيات  قصو لكيفية تطبيق تلك ا��داو ل ر
س �س املناسبة ال�� tساعد ع�� تحقيق أداف الد رالتد ر

ُ
.  

اسية - �ع ا�yصص الد رجدو تو ز   .ل

� القائم ع�� ا��ـداو الزمنيـة صاحب التعر: إعداد دليل الطالب��� لف ع�� فاعلية الlmنامج التد ر
� لــدى طالبــات املرحلـة ,بتدائيــة، تــصميم دليـل للطالــب؛ لتحقيــق �@مر:كيـة <ــ= التحــصيل الر:ا9ـ

اسة،   :وتضمن دليل الطالب ما يأtي رالDدف من الد

شادات للطالبة، وم�Tا - أن تقوم الطالبة ب�lتxب جداو الضرب وفقا لث: رإ
ً الث مراحل، أن ل

ليـتم تحديـد أـداف الـتعلم بوضـوح وتـدعمDا @£ـشطة وأسـئلة الفـصل الراBـع، أن ت{نـاو 
:ب الطالبات ع�� تطبيق ا��داو الزمنية @مر:كية لنماذج لأل£شطة طر:قة جيدة لتد  .ر

ـــدو الزم�� لتنفيذ الlmنامج -   .لتوضيح ا��ـــ
ــداف الlmنامج الرئxسة، والفرعية - ـــ   . لدى طالبات املرحلة ,بتدائيةتوضيح أــ
  .لشرح مراحل بناء ا��داو الزمنية @مر:كية -
�سية ومـا تتـضمنھ مـن - العنـوان، و@ـداف، و@مثلـة التطبيقيـة، : رتوضيح ا�yصص التد

�س  ـــة مــــن طـــــر واســــ�lاتيجيات التـــــد ، إضــــافة إ�ــــ� اق�ـــــlاح مجموعـ ـــ� ـــات <ــــ= املÆــ روتطبيقـ ق ل
املناسبة ال�� tساعد ع�� استخدام ا

ُ
ة فعالة ر��داو الزمنية @مر:كية بصو  .ل
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ــــبحث ــ ــ   :أداة الــ

أوال
ً

  : Sختبار التحصي\]: 

� <ــــ= تنميــــة : ال_ــــدف مــــن Sختبــــار���ــــ ـــار إ�ــــ� معرفــــة فعاليــــة الlmنــــامج التد رTéــــدف ,ختبـ
ات @ساســـية، ومـــدى إتقـــان حقـــائق جـــدو الـــضرب لـــدى طالبـــات املرحلـــة ,بتدائيـــة، وذلـــك  لاملDـــا ر

رالكـسو ,عتياديــة والكـسو العـشر:ة [ضـوعات الفــصل الراBـعبتحديـد مو �ــسDا ]ر ر، وال�ــ� سـxتم تد
� القائم ع�� ا��داو الزمنية @مر:كية، وقد تPـو ,ختبـار ��� نللطالبات باستخدام الlmنامج التد ل ر

ºــع بــدائل مــن ¬جابــات لPــل فقــرة واحــدة م�Tــا فقــط ) 9(مــن  رفقــرات مــن نــوع ,ختيــار مــن متعــدد أ
yðـيالtـع @سـئلة ع�ـ� املـستو:ات وفقـا لآل� يحة، وتم تو

ً
، )0(ى، مـستو الفDـم)0(ىمـستو التـذكر: ز

 ).3(ى، مستو التقييم )0(ى،مستو ال�lكيب)3(ى، مستو التحليل )3(ىمستو التطبيق 

تھ @وليـــة ع�ـــ� مجموعــة مـــن اyiكمـــaن مـــن  تـــم عــرض: صــدق Sختبـــار ر,ختبـــار <ـــ= صــو
�س الر:اضيات، ومشرفات مادة الر:اضيات من ذو ا��lmة، يذو ,ختصاص <= املناZu وط ير تد رق

ا©Tــم حـــو مــدى لوذلــك الســـتطالع آ ضـــوحDا للطالبــات، ومناســـبة أســـئلة  ر وصـــياغة أســـئلة ,ختبــار و
ة من  ر,ختبار ملستو طالبات الصف السادس ,بتدا¾ي، ومدى انتماء فقرات ,ختبار إ�� �ل مDا ى

ات @ساســـية ملوضـــوعات  رالكـــسو ,عتياديـــة والكـــسو العـــشر:ة[الفـــصل الراBـــع راملDـــا ، مـــن مـــادة ]ر
:ة  ورالر:اضـــــيات الـــــصف الـــــسادس ,بتـــــدا¾ي، وإضـــــافة مق�lحـــــات أخـــــر يـــــر اyiكمـــــو أ¥Tـــــا ضـــــر ن ى ى

اء يتم التعديل ع�� الفقرات أو اس{بعادا ç امة؛ و<= ضوء تلك  . رو

نبــاخ، حيــث بلغــت تــم حــساب ثبــات ,ختبــار باسـتخدام معادلــة أل: ثبـات Sختبــار وفــا كر
 – 0.726(كمـــا تراوحـــت معـــامالت ثبـــات أداة البحـــث مـــا بـــaن ) 0.818(قيمـــة معامـــل الثبـــات الPليـــة 

  . ق، و�= معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثو ¦Tا <= تطبيق أداة البحث ا�yا�=)0.798

ــــئلة والوقـــــت :زمـــــن Sختبـــــار ـــع عـــــدد @سـ ــــزمن الـــــذي ي{ناســـــب مــ  تـــــم حـــــساب متوســـــط الـ
  .  دقيقة45 –ً تقر:با –قر ل|yل لPل فقرة من فقرات ,ختبار، حيث بلغ املتوسط املستغ

 تــم حــساب معامــل الــسDولة والــصعوoة ألســئلة ,ختبــار، عــن :معامــل الــس_ولة والــصعوdة 
/ عــدد الطـالب الــذين أجـابوا إجابــة Èـyيحة ع�ــ� البنــد= (معامــل الـسDولة : طر:ـق املعادلــة التاليـة

ـــذين  ــــالب اللـــ ــــ� البنــــــدعــــــدد الطــ ن،  (100× ) أجــــــابوا ع�ــ وتراوحــــــت ). 221، ص1418وعــــــسكر وآخــــــر
��ميع أسئلة ,ختبار، وذا يدل ع�� أن مفـردات ) 0.82 – 0.38(معامالت سDولة ,ختبار ما بaن 

,ختبــار tعــد مناســبة ألغــراض البحــث، كمــا بيÙــت النتــائج أن جميــع فقــرات ,ختبــار تقــع <ــ= نطــاق 
  ).0.84 – 0.35 (معتدل السDولة والصعوoة

eــــfن : معـــامالت التميaة مــــا بــــoــــسوyiـــ� اaــــذا ؛)0.70 – 0.40(تراوحــــت معــــامالت التمي و
ة مفردات ,ختبار التحصي�= ع�� التمي�a بaن الطالبات، حيث إن الفقرة ال�ـ� معامـل  ر�شla إ�� قد

ا �aا ) 0.40(تميT¦ جيد و:حتفظ �aعد ذات تميt 100.،ص�2001اظم، (فأع�� .(  

  : لف_م جدو الضربمقياس : ًياثان

جــة فDــم جــدو الـــضرب وأثــر فDمــھ ع�ــ� مـــستو :ال_ــدف مــن املقيــاس ى ب�ــ� املقيـــاس لد ل ر ُ

ات @ساسية �yقائق الضرب   . رإتقان طالبات الصف السادس للمDا
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  :إجراءات بناء املقياس

قام من  - رتPامل الفقرات وشموليTNا لنواتج جدو الضرب لأل  ).9 – 2(ل
لت ملستو صعوoة �ل جدو من مراعاة الفقرا - قام )9 - 2(ى ر، بحيث تركز الفقرات ع�� @

قام الصغlaة ) 9 - 7(الكبlaة من  ا ع�� @�aل يفو تركPشBر ن، نظرا لPو ) فما أقل4من (ق ً

جـــة حفـــظ الطالـــب  ة ع�ـــ� كـــشف د ـــا، و@ك¼ـــl قـــدlaة عـــن غoصـــعو lقـــام @ك¼ـــ رتلـــك @ ر ر
 .ل��دو الضرب

، فقد أمكن تحقيقھ من خالل نوعية @سئلة وطر:قة صياغTNا، نأن تPو @سئلة مباشرة -
�ــــ= عنــــد كتابــــة @ســـئلة أن تمتــــاز بالــــسDولة، وoإمPانيــــة حلDـــا <ــــ= خطــــوة واحــــدة  وحيـــث ر

 .فقط، و,بتعاد عن @سئلة املركبة أو تلك ال�� تحتاج إ�� تمثيل أو تhسيط أو اختصار
ل الـرقمaن @و والثـا£ي، فـإن ذلـك �ع�ـ� عدم وجود تكرار <= الفقرات ولـو بـاختالف ترتxـب -

رأن املقياس لن يتضمن فقرة أخر تتطلب إيجاد ناتج ضرب مكر  .ى
جــة الدقـة واملوثوقيـة <ــ=  - مـن محــدد و�ـسla ودو ¬خـالل بد رإمPانيـة تطبيـق املقيــاس <ـ=  نز

  . نتائجھ

تھ @وليــة ع�ـــ� مجموعــة مــن اyiكمــaن املتخصـــ:صــدق املقيــاس صaن، ر تــم عــرض املقيـــاس <ــ= صــو
ا©Tــــم ومالحظــــا�Tم حــــو مناســــبة فقــــرات املقيــــاس، ومــــدى انتمــــاء الفقــــرات  لحيــــث يقومــــوا بإبــــداء آ ر
اء يـــتم التعـــديل ع�ـــ� الفقـــرات أو  ç ا اللغو:ـــة، و<ـــ= ضـــوء تلـــكTرللمقيـــاس، وكـــذلك وضـــوح صـــياغا�

  . اس{بعادا

نباخ، حيث بلغت  تم حساب ثبات املقياس باستخدام :ثبات املقياس قيمة معامل ومعامل ألفا كر
جة ثبات مرتفعة يمكن الوثو ¦Tا <= تطبيق أداة البحث ا�yا�=) 0.932(الثبات الPلية  قو�= د   . ر

 تـم حـساب متوسـط الـزمن الـذي اسـتغرقنھ جميـع الطالبـات <ـ= ¬جابـة :زمن Mجابـة ع\ـi املقيـاس
لتجر:hية Bعدي ا-) 13.44( للمجموعة الضابطة Bعدي –ً تقر:با –ع�� املقياس، حيث بلغ املتوسط 

)21.00 .(  

 :صدق Sختبار

تھ @وليـة تــم عرضـھ ع�ـ� مجموعـة مـن اyiكمـaن مـن ذو ,ختــصاص  يBعـد إعـداد ,ختبـار <ـ= صـو ر
�س الر:اضيات، ومشرفات مـادة الر:اضـيات مـن ذو ا��mـlة، وذلـك السـتطالع  ي<= املناZu وطر تد رق

ا©Tم حو مدى لآ   :ر

 .لطالباتصياغة أسئلة ,ختبار ومدى وضوحDا ل -
 .ىمناسبة أسئلة ,ختبار ملستو طالبات الصف السادس ,بتدا¾ي -
ات @ساســـية ملوضـــوعات الفــــصل  - ة مــــن املDـــا ــار إ�ـــ� �ـــل مDـــا رمـــدى انتمـــاء فقـــرات ,ختبــ ر

ر الكــسو ,عتياديــة والكــسو العــشر:ة[الراBــع  ، مــن مــادة الر:اضــيات الــصف الــسادس ]ر
 .,بتدا¾ي

نمق�lحات أخر ير اyiكمو أ - ى :ة وامة ى  ).63-62.،ص2019مطر،(ور¥Tا ضر
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  :صدق jSساق الداخ\]

�ــــشt, laــــساق الــــداخ�= لالختبــــار إ�ــــ� مــــدى تجــــا£س فقراتــــھ <ــــ= قيــــاس املفDــــوم املــــراد "و:قــــصد بــــھ 
ــــار يــــــتم حــــــساب ). 338، ص1436مقــــــدم،"(قياســــــھ ات ,ختبــ روللتأكــــــد مــــــن ,tــــــساق الــــــداخ�= ملDــــــا

ة و جـــة �ـــل مDـــا تبـــاط بـــaن د رمعــامالت , ر جـــة الPليـــة لالختبـــارر نو:ـــتم اســـتخدام معامـــل بlaســـو . رالد
جة الPلية جات الفقرات ,ختبار والد تباط بaن د ر�yساب معامل , ر   .ر

قم  رجدو    ) 1(ل

جة ال�لية لالختبار  ات مع الد تباط العبا ريوqr معامالت ا ر   ر

  التقييم  التحليل  التطبيق

ة تباط رالعبا S ة رمعامل تباط رالعبا S ةال رمعامل تباط رعبا S رمعامل 

1 0.607** 2 0.745** 3  0.671** 

8 0.625** 5 0.840** 4  0.672** 

9 0.598** 7 0.801** 6  0.561** 

    )0.01(ى دال عند مستو **

قـــم  �j مـــن خـــالل ا��ـــدو  ريتــ ، )0.01(ىأن جميــع tـــساؤالت ,ختبـــار دالـــة عنـــد مـــستو ) 1(ل
تبــــاط لبعـــد ال ُحيـــث تراوحــــت قـــيم معــــامالت , ُ، ولبعـــد التحليــــل بــــaن )0.625، 0.598(تطبيــــق بــــaن ر

تفــــاع معــــامالت )0.672، 0.561(ُ، ولبعـــد التقيــــيم بــــaن )0.840، 0.745( ر، وــــذا �عطـــي داللــــة ع�ــــ� ا
ق,tــساق الــداخ�=، كمــا �ــشla إ�ــ� مؤشــرات صــدق مرتفعــة و�افيــة يمكــن الوثــو ¦Tــا <ــ= تطبيــق أداة 

  .  البحث ا�yا�=

قم  رجدو    ) 2(ل

جة ال�لية لالختباريوqr معامال تباط "yعاد مع الد رت ا   ر

تباط "yعاد S رمعامل 

 **0.809 التطبيق

 **0.908 التحليل

 **0.896 التقييم

    )0.01(ى دال عند مستو **

قم  ريت�j من خالل ا��دو  ، حيـث )0.01(ىأن جميـع أBعـاد ,ختبـار دالـة عنـد مـستو ) 2(ل
ـــاد تبـــــاط لألBعــ ــــيم معـــــامالت , تفـــــاع )0.908، 0.809( بـــــaن رتراوحـــــت قـ ـــ� ا ر، وـــــذا �عطـــــي داللـــــة ع�ــ

ــا �ـــشla إ�ـــ� مؤشـــرات صـــدق مرتفعـــة و�افيـــة يمكـــن الوثـــو ¦Tـــا <ــــ=  قمعـــامالت ,tـــساق الـــداخ�=، كمـ
  .تطبيق أداة البحث ا�yا�=
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ـــھ :ثبـــــــــات Sختبــــــــــار ــــــن مــــــــــرة"  و:قــــــــــصد بـــــــ ــــــl مــــ ــــــق أك¼ــــ ــ oــــــــــة إذا طبــ ــــــى نتـــــــــائج مقا " رالــــــــــذى �عطــــ
نبــــاخ، إليجــــاد و�yــــساب ثبــــا ). 42، ص2010ســــليمان،( وت ,ختبــــار يــــتم اســــتخدام طر:قــــة ألفــــا كر

  .معامل ثبات ,ختبار

قم  رجدو    )3(ل

نباخ لقياس ثبات Sختبار    و معامل ألفا كر

نباخ عدد البنود  أyعاد Sختبار  ومعامل الثبات ألفا كر

  0.798  13  التطبيق

  0.726  9  التحليل

  0.787  9  التقييم

جة ال�لية لالختبار   0.818  43  رالد

قم  ريوjÞ ا��دو  اسة يتمتع ب�بات مقبو إحصائيا، حيث بلغت قيمة ) 3(ل ًأن اختبار الد ل ر
، 0.726(كمــــا تراوحــــت معــــامالت ثبــــات أداة البحــــث مــــا بــــaن ) 0.818) (ألفــــا(معامــــل الثبــــات الPليــــة 

 . ق، و�= معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثو ¦Tا <= تطبيق أداة البحث ا�yا�=)0.798

  :س_ولة والصعوdةمعامل ال

ىيقــصد بــصعوoة املفــردة �ــ= مــستو التعقيـــد الــذي يواجــھ الطالــب <ــ= ¬جابــة الـــyðيحة 
ــــــــــطا ـــا أم متوســـــــ ـــــــــ ــــــستو عاليـــــ ــــــــ ـــــــــــك املـــ ـــــــــــــــان ذلــــــ ا إذا �ــ ـــــــــــ ـــة ومــــــ ـــــــــ :ـــــ ـــــــرة ,ختيا ــــــــ ـــ� الفقــ ـــــــــ ــ ع�ـــ
ً ً ى ـــــــــ=، ( ر الزام�ــــــــ

مي، ، وقد تم حساب معامل السDولة والصعوoة ألسئلة ,ختبار، عن طر:ق )368.،ص2009رالصا
عــدد / عــدد الطــالب الــذين أجــابوا إجابــة Èــyيحة ع�ــ� البنــد= (معامــل الــسDولة : تاليــةاملعادلــة ال

ن، . (100× ) الطالب اللذين أجابوا ع�� البند   ).221، ص1418وعسكر وآخر
قـــم  رو:بــaن مـــن خـــالل ا��ـــدو  أن معـــامالت ســDولة مفـــردات ,ختبـــار تراوحـــت مـــا بـــaن ) 4(ل

 وـــذا يــدل ع�ــ� أن مفــردات ,ختبـــار tعــد مناســبة ألغـــراض ��ميــع أســئلة ,ختبــار،) 0.82، 0.38(
اســة، كمــا بيÙــت النتــائج أن جميـــع فقــرات ,ختبــار تقــع <ـــ= نطــاق معتــدل الــسDولة والـــصعوoة  رالد

قم )0.84 – 0.35( ر، وا��دو  يوjÞ معامالت السDولة والصعوoة لالختبار، وذلك ع�� النحو ) 4(ل
  :التا�=

قم  رجدو    ) 4(ل

ات Sختبار معامل الس_ولة   روالصعوdة لعبا

  معامل الس_ولة والصعوdة  م  معامل الس_ولة والصعوdة  م

1  76.0%  6  82.0%   

2  47.0%  7  45.0%   

3  38.0%  8  52.0%   
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  معامل الس_ولة والصعوdة  م  معامل الس_ولة والصعوdة  م

4  55.0%  9  69.0%   

5  82.0%  -  -  

  :معامل التميef لالختبار التحصي\]

  :ثة باستخدام املعادلة التاليةللتعرف ع�� معامل التمي�a لالختبار التحصي�=، قامت الباح

  100* عدد ¬جابات الyðيحة <= ا�iموعة الدنيا–عدد ¬جابات الyðيحة <= ا�iموعة العليا 

  

  عدد الطالب <= إحدى ا�iموعتaن

ق (قأي الفـر بــaن معــام�= الـسDولة <ــ= ا�iموعــة العليـا وا�iموعــة الــدنيا  وعبـد الــسالم، فــار
ن، أنھ يمكن تفسla قيم معامل التمي�a ع�ـ� ) 100.،ص�2001اظم،(ىو:ر ، )204، ص2002ووآخر

 0.39≤معامـل التميaـ�≤ 0.30  -ُ الفقرة تلXـ� الغـرض أو الDـدف 0.40≥ معامل التمي�a : (النحو التا�=
 الفقرة تقع ع�� ا�yد الفاصل وتحتاج 0.29≤معامل التمي�a≤ 0.20 –الفقرة تتطلب مراجعة قليلة 

، حيـــث ) يجــب حــذف ــذه الفقــرة أو إجــراء مراجعــة تامــة لDــا0.19≤ميaــ�  معامــل الت–إ�ــ� مراجعــة 
قـم  رتوÞـj النتـائج با��ـدو  ات ,ختبـار جــاءت <ـ= نطـاق تميaـ� جيــد ) 5(ل رأن معــامالت التميaـ� لعبـا

ات ,ختبـار مـا بـaن ، ) فـأع��0.40( ، وذلــك %)70.0، %42.0(رحيـث تراوحـت معـامالت التميaــ� لعبـا
  :ع�� النحو التا�=

قم لجدو   )5(ر 

ات Sختبار   ر معامل الس_ولة والصعوdة لعبا

  معامل التميef  م  معامل التميef  م

1  42.0%  6  47.0%   

2  67.0%  7  66.0%   

3  49.0%  8  54.0%   

4  58.0%  9  70.0%   

5  49.0%  -  -  
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 :صدق املقياس

 :صدق ا�3كمfن .1

تھ @ولية ع�ـ� مجموعـة مـن اyiكمـaن  املتخصـصaن، حيـث يقومـوا ريتم عرض املقياس <= صو
ا©Tـــم ومالحظـــا�Tم حـــو مناســـبة فقـــرات املقيـــاس، ومـــدى انتمـــاء الفقـــرات للمقيـــاس،  لبإبـــداء آ ر
ـــديل ع�ـــــــ� الفقـــــــرات أو  اء يـــــــتم التعــــ ç ـــ= ضـــــــوء تلـــــــك ـــــياغا�Tا اللغو:ـــــــة، و<ــــ ــــوح صــ روكـــــــذلك وضـــ

 اس{بعادا

 :صدق jSساق الداخ\] .2

ـــــم حــــــساب معامــــــل , ـــــداخ�= لالختبــــــار تـ ــــصدق الـ ــــة الــ نتبــــــاط بlaســــــو ملعرفــ  Pearson)ر
correlation) j� جـة الPليـة للمقيـاس، وذلـك كمـا يتــ جـة �ـل فقـرة مـن فقـرات املقيــاس بالد ر بـaن د ر

  :لمن خالل ا��داو التالية

قم  رجدو    ) ٦(ل

جة ال�لية للمقياس  ات مع الد تباط العبا ريوqr معامالت ا ر   ر

ة تباط رالعبا S ة رمعامل تباط رالعبا S ة رمعامل تباطمع رالعبا S رامل 

1 0.583** 8 0.685** 15  0.677** 

2 0.737** 9 0.577** 16  0.744** 

3 0.649** 10 0.617** 17  0.700** 

4  0.719**  11  0.718**  18  0.826**  

5  0.643**  12  0.720**  19  0.678**  

6  0.597**  13  0.800**  20  0.787**  

7  0.770**  14  0.761**  21  0.814**  

  )0.01(ىتو  دال عند مس**

قـــم  �j مـــن خـــالل ا��ــــدو  ريتـــ ات املقيــــاس دالـــة عنـــد مــــستو ) ٦(ل ىأن جميـــع عبـــا ، )0.01(ر
تباط بaن  تفاع معامالت )0.826، 0.583(رحيث تراوحت قيم معامالت , ر، وذا �عطي داللة ع�� ا

 ق,tــساق الــداخ�=، كمــا �ــشla إ�ــ� مؤشــرات صــدق مرتفعــة و�افيــة يمكــن الوثــو ¦Tــا <ــ= تطبيــق أداة
  .البحث ا�yا�=

نباخ، وذلك كما :ثبات املقياس و للتحقق من الثبات ملفردات املقياس؛ تم استخدام معامل ألفا كر َّ

قم  ريت�j من خالل ا��دو    :، وذلك ع�� النحو التا�=)٧(ل
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قم  رجدو    ) ٧(ل

نباخ لقياس ثبات املقياس    ومعامل ألفا كر

نباخ عدد البنود  ومعامل الثبات ألفا كر

21  0.932  

قم  ريوjÞ ا��دو  ًأن مقياس البحث يتمتع ب�بات مقبو إحـصائيا، حيـث بلغـت قيمـة ) ٧(ل ل
جــــة ثبـــات مرتفعــــة يمكـــن الوثــــو ¦Tـــا <ــــ= تطبيــــق أداة ) 0.932) (ألفــــا(معامـــل الثبــــات الPليـــة  قو�ـــ= د ر

 . البحث ا�yا�=

  :معامل الس_ولة والصعوdة

لـــب <ــ= ¬جابــة الـــyðيحة ىيقــصد بــصعوoة املفـــردة �ــ= مــستو التعقيـــد الــذي يواجــھ الطا
ـــا أم متوســــــــطا ــــــستو عاليــــــ ـــك املــ ـــــــان ذلـــــ ـــا إذا �ـ ـــة ومــــــ :ـــــ ـــــــرة ,ختيا ــــ� الفقـ ع�ــــ
ً ً ى مي، ( ر رالزام�ــــــــ=، الـــــــــصا

، وقد تم حساب معامل السDولة والصعوoة ألسئلة ,ختبار، عـن طر:ـق املعادلـة  )368.،ص2009
  :التالية

عــدد الطــالب / بنــدعــدد الطــالب الــذين أجــابوا إجابــة Èــyيحة ع�ــ� ال= (معامــل الــسDولة 
ن، . (100× ) اللذين أجابوا ع�� البند   ).221، ص1418وعسكر وآخر

قــم  رو:{بــaن مــن خــالل ا��ــدو  أن معــامالت ســDولة مفــردات املقيــاس تراوحــت مــا بــaن ) ٧(ل
��ميــع أســئلة املقيــاس، وــذا يــدل ع�ــ� أن مفــردات املقيــاس tعــد مناســبة ألغــراض ) 0.79، 0.36(

ج أن جميـــع فقـــرات ,ختبـــار تقـــع <ـــ= نطـــاق معتـــدل الـــسDولة والـــصعوoة البحـــث، كمـــا بيÙـــت النتـــائ
قــــم )0.84 – 0.35( ـــدو  ر، وا��ـ يوÞــــj معــــامالت الـــــسDولة والــــصعوoة للمقيــــاس، وذلــــك ع�ـــــ� ) 8(ل

 :       النحو التا�=
قم  رجدو    )8(ل

ات املقياس   ر معامل الس_ولة والصعوdة لعبا

  م
معامل الس_ولة 

  والصعوdة
  م

_ولة معامل الس
  والصعوdة

  م
معامل الس_ولة 

  والصعوdة

1  55.0%  8  36.0%   15  47.0%   

2  45.0%  9  41.0%   16  55.0%   

3  43.0%  10  55.0%   17  82.0%   

4  55.0%  11  73.0%   18  36.0%   

5  45.0%  12  55.0%   19  79.0%   

6  36.0%  13  55.0%   20  79.0%   

7  64.0%  14  64.0%   21  55.0%   
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  :تميef للمقياسمعامل ال

  :للتعرف ع�� معامل التمي�a للمقياس، قامت الباحثة باستخدام املعادلة التالية

  100* عدد ¬جابات الyðيحة <= ا�iموعة الدنيا–عدد ¬جابات الyðيحة <= ا�iموعة العليا 

  عدد الطالب <= إحدى ا�iموعتaن

iموعــة العليـا وا�iولة <ــ= اDن معــام�= الـسaق (�موعــة الــدنيا قأي الفـر بــ وعبـد الــسالم، فــار
ن، أنھ يمكن تفسla قيم معامل التمي�a ع�� ) 100.،ص�2001اظم، (ىو:ر ، )204، ص2002ووآخر

� الغرض أو الDداف 0.40≥ معامل التمي�a : (النحو التا�=X0.30  -ُ الفقرة تل ≥�a0.39≤معامل التمي 
 الفقرة تقع ع�� ا�yد الفاصل وتحتاج 0.29≤معامل التمي�a≤ 0.20 –الفقرة تتطلب مراجعة قليلة 

، حيـــث ) يجــب حــذف ــذه الفقــرة أو إجــراء مراجعــة تامــة لDــا0.19≤  معامــل التميaــ�–إ�ــ� مراجعــة 
قـم  رتوÞـj النتـائج با��ـدو  ات املقيـاس جـاءت <ـ= نطـاق تميaـ� جيــد ) 9(ل رأن معـامالت التميaـ� لعبـا

ات، ) فـأع��0.40( ، وذلـك %)73.0، %41.0( املقيـاس مـا بـaن رحيـث تراوحـت معـامالت التميaـ� لعبـا
  :ع�� النحو التا�=

قم  رجدو    ) 9(ل

ات املقياس    رمعامل الس_ولة والصعوdة لعبا

  م
معامل الس_ولة 

  والصعوdة
  م

معامل الس_ولة 
  والصعوdة

  م
معامل الس_ولة 

  والصعوdة

1  53.0%  8  42.0%   15  51.0%   

2  45.0%  9  61.0%   16  44.0%   

3  57.0%  10  64.0%   17  49.0%   

4  69.0%  11  73.0%   18  50.0%   

5  41.0%  12  49.0%   19  59.0%   

6  43.0%  13  54.0%   20  47.0%   

7  56.0%  14  43.0%   21  52.0%   

ًللتحقــق مـــن تPــافؤ ا�iمـــوعتaن قامــت الباحثتـــان بتطبيــق أداة البحـــث قبليـــا، : ت�ــافؤ ا�Fمـــوعتfن

  .لقب�= لالختبار التحصي�=يبaن نتائج التطبيق ا) ١٠(لوا��دو 
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  ) ١٠(لجدو 

ق بـfن متوســطات ) independent sample t-test(لعي�تــfن مـستقلتfن ) ت(نتـائج اختبـار  وللفــر
جات ا�Fموعة التجر+5ية وا�Fموعة الضابطة �] القياس القب\] باالختبار واملقياس   .رد

 العدد ا�Fموعة "yعاد
املتوسط 
 ا34ساIي

Sنحراف 
 ياملعيار

ة قيم
 )ت(

ىمستو 
 الداللة

 4.10 17.25  24 ضابطة قب�=
  ف_م

 5.63 16.75 24 تجر:hية قب�=
0.352  0.727 

 1.12 1.29 24 ضابطة قب�=
  تطبيق

 0.86 1.04 24 تجر:hية قب�=
0.867 0.391 

 1.12 1.13 24 ضابطة قب�=
  تحليل

 0.69 0.71 24 تجر:hية قب�=
1.556 0.127 

 1.11 1.25 24 ضابطة قب�=
  تقييم

 0.90 1.13 24 تجر:hية قب�=
0.428 0.671 

جة ال�لية  5.32 21.17 24 ضابطة قب�= رالد
 5.81 19.63 24 تجر:hية قب�=  لالختبار

0.959 0.343 

�j مـــن ا��ـــدو  جـــات ) ١٠(ليتـــ ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــaن متوســـطات د رأنـــھ ال توجـــد نـــاك فـــر و
� ا�iموعـــة التجر:hيـــة وا�iموعـــة �اêـــ جـــة الPليـــة للتحـــصيل الد رالـــضابطة <ـــ= القيـــاس القب�ـــ= بالد ر

ى، حيــث بلغــت قيمــة مــستو ) التقيــيم – التحليــل – التطبيــق -الفDــم (وأBعــاده الفرعيــة املتمثلــة <ــ= 
جـة الPليـة )،0.671، 0.127، 0.727،0.391(الداللة لألBعاد ع�� التوا�=  ، وجميعDـا )0.343(ر، وللد

ب مـستو التحـصيل أي ) 0.05(قيم أكlm من  ىغla دالـة إحـصائيا، وtـشla الن{يجـة الـسابقة إ�ـ� تقـا ر
ُ ً

� للمجموعتaن التجر:hية والضابطة باالختبار القب�= وو ما �عكس تPافؤ ا�iموعتaن قبـل �êا رالد
� القائم ع�� ا��داو الزمنية املق�lح��� لإجراء الlmنامج التد   .ر

  :نتائج البحث ومناقش��ا

ق ذات داللـة إحـصائية عنــد مـستو يوجـد فـ :لالفـرض "و ىر � بــaن ) 0.05(و�<ـ= التحـصيل الر:ا9ـ
جــات ا�iموعـــة الــضابطة <ـــ= ,ختبــار البعـــدي جــات ا�iموعـــة التجر:hيــة ومتوســـط د رمتوســط د  .ر

-Independent Sample T(لعيÙتــaن مــستقلتaن ) ت(تــم اســتخدام اختبــار الختبــار ــذا الفــرض، 
Test(، ل وا��دو)ن النتائج) ١١aيب.  
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  ): ١١(لجدو 

ق بfن متوسطات ) Independent Sample T-Test(لعي�تfن مستقلتfن ) ت(نتائج اختبار  وللفر
جات ا�Fموعة التجر+5ية والضابطة باالختبار البعدي   .رد

 العدد ا�Fموعة "yعاد
املتوســــــــط 

 ا34ساIي
ــــــراف  Sنحـ

 ياملعيار
ـــــــــة  ــــــــ ـــــــــ قيمــ

 )ت(
ىمـــــــستو 

 الداللة

 0.90 1.62 26 ضابطة Bعدي
  تطبيق

 0.01 3.00 26 تجر:hية Bعدي
7.863  0.01 

 0.95 1.58 26 ضابطة Bعدي
  تحليل

 0.39 2.92 26 تجر:hية Bعدي
6.706 0.01 

 0.98 1.46 26 ضابطة Bعدي
  تقييم

 0.39 2.92 26 تجر:hية Bعدي
6.184 0.01 

 2.11 13.44 25 ضابطة Bعدي
  ف_م

 0.01 21.00 26 تجر:hية Bعدي
9.374 0.01 

جة  3.96  17.58 26 ضابطة Bعدي رالد
ال�لية 
 0.78 29.85 26 تجر:hية Bعدي  لالختبار

10.371 0.01 

�j مـــن ا��ـــدو  قـــا ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو ) ١١(ليتـــ ىأن نـــاك فر ً بـــaن ) 0.01(و
� فيما يتعلق بالتطبيق للمجموعتaن التجر:hية والـضابطة <ـ= �جات التحصيل الر:ا9 رمتوسطات د

و�ان ناك ا£yîاب من طالبة Bسhب (؛ وذلك لصا�j أفراد ا�iموعة التجر:hية، بيق البعديالتط
سة أخر ىانتقالDا ملد � القـائم ع�ـ� ا��ـداو الزمنيـة )ر���ـ ل، وtشla الن{يجة إ�� فاعلية الlmنـامج التد ر

ُ

� فيما يتعلق بالفDم ،والتطبيـق، والتحليـل، والتقيـيم، لـدى� طالبـات @مر:كية <= التحصيل الر:ا9
اسـة الـسواط املرحلة ,بتدائية،  ، )290.،ص2019(روقد اتفقت ن{يجـة البحـث ا�yـا�= مـع ن{يجـة د

لوال�� توصلت إ�� وجـود أثـر لlmمجيـة tعليميـة مق�lحـة <ـ= إتقـان جـدو الـضرب لـدى تالميـذ الـصف 
ــ. الثالـــث ,بتـــدا¾ي فيمـــا يتعلـــق بـــالتطبيق، والفDـــم لـــصا�j ا�iموعـــة التجر:hيـــة اســـة ة ومـــع ن{يجـ رد

ــــليمان  ـــات أفـــــراد ا�iموعــــــة التجر:hيــــــة ) 34.،ص2007(التمـــــار وســ جـــ ر<ـــــ= التبــــــاين بــــــaن متوســـــطي د
� املق�lح، أي ��� روالضابطة بالتطبيق البعدي يرجع إ�� متغla املعا��ة السلوكية وو الlmنامج التد

� القــائم ع�ـ� ا��ـداو الزمنيــة @مر:كيـة <ــ= التللlmنــامج أن نـاك فعاليـة ���ـ لالتد � ر�حـصيل الر:ا9ــ
  .فيما يتعلق بالفDم ،والتطبيق، والتحليل، والتقييم،  لدى طالبات املرحلة ,بتدائية

ـــة والـــــضابطة بـــــالتطبيق  ـــات أفــــراد ا�iموعـــــة التجر:hيـ جــ ـــaن متوســـــطي د ـــذا التبـــــاين بـ روـ
� املق�ـــlح���ـــ وقـــد اتفقـــت ن{يجــــة . رالبعـــدي يرجـــع إ�ـــ� متغaـــl املعا��ـــة الـــسلوكية وـــو الlmنـــامج التد

اســــة ال وال�ــــ� توصــــلت إ�ــــ� أن نــــاك أثـــــرا ) 444.، ص2018القحطـــــا£ي،(ربحــــث ا�yــــا�= مــــع ن{يجــــة د
ً

� لـدى طالبــات الــصف @و �اêــ �س الر:اضــيات باسـتخدام الــتعلم املـدمج ع�ــ� التحـصيل الد للتـد ر ر
اســــة  ـــا�= مــــع ن{يجــــة د ، (راملتوســــط، كمــــا اتفقــــت ن{يجــــة البحــــث ا�yـ وال�ــــ� ) 442.،ص2020يالعÆــــ�
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ـــــ� فاعليــــــ ــــة ع�ــــــ� محادثــــــات خــــــدع الــــــضرب الرقميــــــةة توصــــــلت إ�ـ �س وحــــــدة مق�lحــــــة قائمــ  رتــــــد
)Multiplication Trick Talks ( ن، كمـا اتفقـتaلدى الطـالب املعلمـ ��ة ا�yساب الذ ر<= تنمية مDا

  

قم  جات ا�Fموعة التجر+5ية والضابطة) 1(رش�ل     باالختبار البعديريوqr متوسطات د

اســــة  ــا�= مـــع ن{يجــــة د ، وال�ــــ� توصــــلت إ�ــــ� )290.،ص2019الـــسواط (رن{يجـــة البحــــث ا�yــ
ل جـدو الـضرب لـدى تالميـذ الـصف الثالـث ,بتـدا¾ي، وجود أثر لlmمجية tعليمية مق�lحة <ـ= إتقـان

اســة آل صــفوان  وال�ــ� توصــلت إ�ــ� ) 21.،ص2016(ركمــا اتفقــت ن{يجــة البحــث ا�yــا�= مــع ن{يجــة د
فع تحصيل حقائق جدو الضرب لدى طالب املرحلة  لوجود أثر استخدام لعبة tعليمية مبتكرة <=  ر

اســة ,بتدائيـة، كمــا اتفقــت ن{يجـة البحــث ا�yــا�= مــع ن �p وإليــاس، (ر{يجـة دÝ146.،ص2012مرتــ (
وال�� توصلت إ�� أن ناك أثرا لlmنامج مق�lح لأل£ـشطة ا�yركيـة �yفـظ تالمـذة

ً
الـصف الثالـث مـن  

��م / التعلــيم @ساêـــ زا�yلقـــة @و�ــ� جـــدو الـــضرب <ــ= تحـــصيل التالمـــذة و<ــ= اختـــصار الوقـــت الـــال ل
ق ذات "رض البحث، والذي ينص ع�� ًلإلجابة، وoناء ع�� ما سبق فإن الباحثتان تقبل ف وتوجد فر

ــــستو  ــــصائية عنــــــد مــ جــــــات ا�iموعــــــة ) 0.05(ىداللــــــة إحــ � بــــــaن متوســــــط د�ـــ ر<ــــــ= التحــــــصيل الر:ا9ـــ
جات ا�iموعة الضابطة <= ,ختبار البعدي  .وترفض الفرضية الصفر:ة" رالتجر:hية ومتوسط د

ق ذات داللة إحصائية عند مستو :الفرض الثا%ي ى يوجد فر � بـaن ) 0.05(و�<= التحـصيل الر:ا9ـ
جـــات ا�iموعـــة التجر:hيـــة <ـــ= ,ختبـــار القب�ـــ= والبعـــدي الختبـــار الفـــرض تـــم اســـتخدام . رمتوســط د

  . النتائجيبaن) ١٢(ل، وا��دو )paired Sample T-Test(للعينات امل�lابطة ) ت(اختبار 
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  ) ١٢(لجدو 

جات ) paired Sample T-Test(لعي�تfن م�@ابطتfن ) ت(نتائج اختبار  ق بfن متوسطات د رللفر و
  .ا�Fموعة التجر+5ية بالتطبيقfن القب\] والبعدي

 العدد ا�Fموعة "yعاد
املتوسط 
 ا34ساIي

Sنحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 )ت(

ىمستو 
 الداللة

الكسب 
  املعدل

 5.63 16.75 24 ب�=تجر:hية ق
  ف_م

 0.01 21.00 26 تجر:hية Bعدي
3.854  0.01 1.20  

 0.86 1.04 24 تجر:hية قب�=
  تطبيق

 0.01 3.00 26 تجر:hية Bعدي
11.639 0.01 1.65  

 0.69 0.71 24 تجر:hية قب�=
  تحليل

 0.39 2.92 26 تجر:hية Bعدي
14.088 0.01 1.70  

  0.90 1.13 24 تجر:hية قب�=
  تقييم

  0.39 2.92 26 تجر:hية Bعدي
9.284 0.01 1.55  

جة  5.81  19.63 24 تجر:hية قب�= رالد
ال�لية 
  1.32 0.01 8.895 0.78 29.85 26 تجر:hية Bعدي  لالختبار

قا ذات داللة إحصائية عند مستو ) ١٢(ليت�j من ا��دو  ىأن ناك فر ً
بـaن متوسـطات ) 0.01(و

 ��ــــ جــــــات التحـــــــصيل الر:ا9ـــ ــــق بــــــالتطبيق للمجموعـــــــة التجر:hيـــــــة بـــــــالتطبيقaن القب�ـــــــ= رد فيمـــــــا يتعلـــ
� القائم ع�� والبعدي��� ر؛ وذلك لصا�j التطبيق البعدي، وtشla الن{يجة إ�� فاعلية الlmنامج التد

ُ

ـــق، والتحليـــــل،  � فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفDم، والتطبيــ�لا��ـــــداو الزمنيـــــة @مر:كيـــــة <ـــــ= التحـــــصيل الر:ا9ـــــ
  .رحلة ,بتدائيةوالتقييم، لدى طالبات امل

اســة التمــار وســليمان  أن ــذا التبــاين بــaن متوســطي ) 34.،ص2007(ركمــا أشــار إ�ــ� ذلــك د
جات أفـراد ا�iموعـة التجر:hيـة بـالتطبيقaن القب�ـ= والبعـدي يرجـع إ�ـ� متغaـl املعا��ـة الـسلوكية  رد

� املق�lح، أي أن ناك فعالية ��� � القائمللlmنامج روو الlmنامج التد��� ل ع�� ا��داو الزمنية رالتد
� فيما يتعلق بالفDم، والتطبيـق، والتحليـل، والتقيـيم، لـدى طالبـات �@مر:كية <= التحصيل الر:ا9

  .املرحلة ,بتدائية

جـات التحــصيل  ركمـا كـشفت النتــائج أن قيمـة معادلــة الكـسب املعــدل لبليـك ملتوســطات د
� لــدى طالبـات ا�iموعــة التجر:hيـة بــالتطبيقaن الق�اêـ ، و�ـ= داخــل املــدى )1.32(ب�ـ= والبعــدي رالد

، وذا )34.،ص2007(، كما أشار إ�� ذلك التمار وسليمان )2(و) 1(الذي حدده بليك للفاعلية بaن 
 laن القب�= والبعدي يرجع إ�� متغaية بالتطبيقh:موعة التجر�iجات أفراد ا رالتباين بaن متوسطي د

� امل���ـــ ، وقـــد اتفقـــت ن{يجـــة البحـــث ا�yـــا�= مـــع ن{يجـــة ق�ـــlحراملعا��ــة الـــسلوكية وـــو الlmنـــامج التد
اسة  �س الر:اضيات باستخدام ) 444.،ص2018القحطا£ي، (رد روال�� توصلت إ�� أن ناك أثرا لتد

ً
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� لـــدى طالبـــات الـــصف @و املتوســـط، كمـــا اتفقـــت ن{يجـــة �اêـــ لالـــتعلم املـــدمج ع�ـــ� التحـــصيل الد ر
اسـة  ، (رالبحـث ا�yـا�= مـع ن{يجـة د �س وحــدة وال�ـ� توصـلت إ�ـ� فاعليـة ) 442.،ص2020يالعÆـ� رتـد

ة ) Multiplication Trick Talks( مق�lحة قائمة ع�ـ� محادثـات خـدع الـضرب الرقميـة ر<ـ= تنميـة مDـا
اسة السواط  � لدى الطالب املعلمaن، كما اتفقت ن{يجة البحث ا�yا�= مع ن{يجة د�را�yساب الذ

<ــ= إتقـــان جــدو الـــضرب وال�ــ� توصــلت إ�ـــ� وجــود أثـــر لlmمجيــة) 290.،ص2019( ل tعليميــة مق�lحـــة 
اسة آل صفوان  رلدى تالميذ الصف الثالث ,بتدا¾ي، كما اتفقت ن{يجة البحث ا�yا�= مع ن{يجة د

فع تحصيل حقائق ) 21.،ص2016( روال�� توصلت إ�� وجود أثر استخدام لعبة tعليمية مبتكرة <= 
اســة لجـدو الــضرب لــدى طــالب املرحلـة ,بتدائيــة، كمــا اتفقــت ر ن{يجــة البحـث ا�yــا�= مــع ن{يجــة د

�p وإلياس، (Ýركية ) 146.،ص2012مرتyح لأل£شطة ا�lنامج مق�lmناك أثرا لوال�� توصلت إ�� أن 
ً

��لا�yلقــــة @و�ــــ� جــــدو الــــضرب <ــــ= تحــــصيل / �yفــــظ تالميــــذ الــــصف الثالــــث مــــن التعلــــيم @ساêــــ
م لإلجابة  .زالتالمذة و<= اختصار الوقت الال

 
قم  جات ا�Fموعة التجر+5ية بالتطبيقfن القب\] والبعدييو) 2(رش�ل    رqr متوسطات د

� القائم ع�� ا��داو الزمنية @مر:كية   ��� لومن نا تت�j أمية فاعلية الlmنامج التد ر
� للطالبــات Bعالقــة طرديــة ���ــ جــة فاعليــة الlmنــامج التد تبطــت د �، والــذي ا�ر<ــ= التحــصيل الر:ا9ــ ر ر

تفــاع مــستو الت جــة ا ىبد ر � ر�� والــذي ظDــر BــشPل واÞــj <ــ= نتــائج التحــصيل الر:ا9ــ�حــصيل الر:ا9ــ
ات @ساسية واملقياس <= ,ختبار البعدي لصا�j ا�iموعة التجر:hية   .رالختبار املDا
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  :التوصيات

<= ضوء نتائج البحث قدمت التوصيات çتية
ُ

:  

� القائم ع�� ا��داو الزمنية @م -1��� لتفعيل استخدام الlmنامج التد ر:كيـة <ـ= التحـصيل ر
اسة فاعلية الlmنامج ع��  � لدى طالب املرحلة ,بتدائية، حيث أظDرت نتائج الد�رالر:ا9

� للطالبات� .ىمستو التحصيل الر:ا9
:بTñم ع�ـ� كيفيـة ,سـتخدام @مثـل ل|�ـداو الزمنيـة  -2 :hية للمعلمaن لتـد ات تد لعقد دو ر ر ر

�� .<= التحصيل الر:ا9
� القــائم ع�ــ� ا��ــداو الزمنيــة <ــ= �Tيئــة البxئــة الداعمــة لنجــاح -3���ــ ل تطبيــق الlmنــامج التد ر

� من خالل عمل لقاءات توعو:ة ألولياء @مو والطالب� .رالتحصيل الر:ا9
:ن إ�� اس�lاتيجية جديدة لتعلم جدو الـضرب مـن  -4 ل لفت عناية مصم�� املناZu واملطو ر

� القائم ع�� ا��داو الزمنية <= التحصي��� لخالل الlmنامج التد �ر� .ل الر:ا9

ـــــات ــــ   : املق�@حـ

<= ضوء نتائج البحث قدمت املق�lحات çتية
ُ

:  

� قــائم ع�ــ� ا��ــداو الزمنيــة @مر:كيــة <ــ= جــودة  -1X: اســة ع�ــ� فاعليــة برنــامج تــد لإجــراء د ر ر
�س جداو الضرب لدى معلمaن املرحلة ,بتدائية لتد  .ر
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ل  .96،)11(5، ا�iلة الدولية ال�lبو:ة املتخصصة. )McGraw-Hill(ومناZu ماجر

ـــر الــــتعلم التعــــاو£ي ع�ــــ�). 2007. (الــــردادي، حنــــaن ســــالم � و,تجاــــات نحــــو أثـ� التحــــصيل الر:ا9ــــ
ـــات الــــصف @و املتوســــط باملدينـــــة  ـــات الــــصف @و لــــدى طالبــ لالر:اضــــيات لــــدى طالبــ ل

laسالة ماجست ة  راملنو ةر ة، . ر غla مÙشو   .32رجامعة طيبة، املدينة املنو
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�ع،: ، الPو:تيوتطبيقات <= التقو:م والقياس ال�lبو  .368زمكتبة الفالح للÙشر والتو

دن. م��م الر:اضيات للتعر:فات العلمية). 2012. (سالمة، مlaفانا ياسر   .153 دار صفاء،:ر@

لفاعليـــة برمجيـــة مق�lحـــة <ـــ= إتقـــان جـــدو الـــضرب لـــدى تالميـــذ الــــصف ). 2019. (الـــسواط، ســـعد
  .290، )1(5، �لية ال�lبية، مجلة جامعة أسيوط. الثالث ,بتدا¾ي
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ىمستو تحـصيل طلبـة اململكـة العرoيـة الـسعودية <ـ= الر:اضـيات والعلـوم . )yß) .2016ادة ومختار
اســات الدوليــة  نــة بالــدو @خــر مــن وجDــة نظــر املعلمـــaن ) TIMSS(روفــق نتــائج الد ىمقا ل ر

مجلة �لية ال�lبية، جامعة . ) أساليب التطو:ر– العالج –ل ا�yلو –@سباب (واملشرفaن 
  .334، )1(169زر، @

اشــم ،=Üىبنــاء مقيــاس حفــظ جــدو الــضرب واستقــصاء أثــر حفظــھ ع�ــ� مــستو ). 2016. (الــشي ل
ات الر:اضـــية @ساســـية رإتقـــان طـــالب الـــصف @و املتوســـط بمحافظـــة ¬حـــساء للمDـــا  .ل

دنية،  اسات العلوم ال�lبو:ة، ا��امعة @ رد  .1302،)3(43ر
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�تالمــذة الــصف الثالــث �س (ا�yلقــة @و�ــ� / مــن التعلــيم @ساêــ اســة تجر:hيــة <ــ= مــدا رد ر

عا  .146،)4(10، لل�lبية وعلم النفس مجلة اتحاد ا��امعات العرoية ).رمحافظة د
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