أثر استخداو نعبت تعهيميت مبتكرة يف رفع حتصيم حقائق
جدول انضرب ندى طالب املرحهت االبتدائيت
فايز عمي ظافر آل صفوان*

* إدارة التربية والتعميم _ محافظة النماص
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أثر استخداو نعبت تعهيميت مبتكرة يف رفع حتصيم حقائق
جدول انضرب ندى طالب املرحهت االبتدائيت
الممخص_ ىدف البحث لتعرُّف عمى أثر استخدام لعبة تعميمية مبتكرة

يعطى اىتماماً كبي اًر ومساحةً واسعةً من متخذي القرار وصوالً

في رفع تحصيل حقائق جدول الضرب لدى طالب المرحمة االبتدائية؛

إلى األىداف المنشودة من التعميم.

وقد تم استخدام المنيج شبو التجريبي ،عمى عينة اختيرت بطريقة

ومن أىم المواد الدراسية في المناىج الدراسية وأصعبيا

مقصودة قواميا ( )86طالباً من المرحمة االبتدائية ،وأظيرت نتائج

محتوى ىي مادة الرياضيات كما ذكر الدىش [ ]4إن الرياضيات

البحث وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب

من المواد التي يواجو كثير من الطالب صعوبة في فيميا،

في التطبيقين القبمي والبعدي ،وذلك لصالح الطالب في االختبار

ويالقون صعوبة في تعمميا ،ولذا كان من الضروري عمى من

البعدي ،وىذا يدل عمى تفوق عينة البحث ،مما يدل عمى أن الفرق

عما يساعده في إكساب الطالب
يقوم بتدريسيا أن يبحث ّ

الذي تم التوصل إليو ىو فرق جوىري ناتج عن استخدام المعبة

الميارات وايصال المعمومات لمطالب وأن يراعي أحوال الطالب

المبتكرة في تعميم حقائق الضرب لمطالب .وقدم الباحث عدداً من

النفسية واالجتماعية كما يراعي الفروق الفردية بينيم وتسييل

التوصيات أىميا :أن يكون التعميم في المرحمة االبتدائية بشكل عام

ىذه المادة وجعميا محببة ليم واستخدام ما يوجد الرغبة لتعمميا،

عن طريق المعب ،واستخدام األلعاب التعميمية في تدريس مادة

واكتساب مياراتيا ووضع ما يجذبيم إلييا وما يشوقيم ليا.

الرياضيات.
الكممات المفتاحية :لعبة تعميمية مبتكرة ،التحصيل ،حقائق الضرب،

وقد وجد جيجان [ ]5أن الكثير من المعممين ال يتقنون

المرحمة االبتدائية.

استخدام الوسائل التعميمية مما يسبب إىدا اًر لمعممية التعميمية،

 .1المقدمة

وكذلك الحظ أثناء قيامو بزيارات التربية العممية لممدارس ،أن

إن أىمية التعميم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي

العديد من المعممين ال يستخدمون الوسائل التعميمية وأن استخدام

منطقة من العالم ،فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما ال يدع

البعض منيم يقتصر عمى السبورة ،كما قابل الباحث عدداً من

مجاالً لمشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة ىي التعميم وان

الموجيين في مرحمة التعميم األساسي فوجد أن العديد منيم سجل

كل الدول التي أحرزت شوطاً كبي اًر في التقدم ،تقدمت من بوابة

في مالحظاتو أثناء زياراتو لممعممين أنيم ال يستخدمون الوسائل

التعميم ،بل إن الدول المتقدمة تضع التعميم في أولوية برامجيا

التعميمية.

وسياستيا [.[1

وبناء عمى ما سبق ،إضافة إلى عدم وجود بحوث ودراسات
ً

وقد أدرك القائمون عمى التربية والتعميم في المممكة العربية

في المممكة العربية السعودية تناولت أثر تدريس الرياضيات

السعودية أىمية التربية والتعميم ،فعمموا عمى تحقيق التربية

باستخدام المعبة التعميمية التي ابتكرىا الباحث في تحصيل

السميمة التي تيدف إلى الحفاظ عمى األمة وكيانيا واالرتقاء

حقائق الضرب لدى طالب المرحمة االبتدائية؛ فقد اختار الباحث

بالمجتمع ،شعارىم كما ذكر وزير المعارف "أن وراء كل أمة

ىذه المعبة التعميمية بوصفيا وسيمة تعالج ضعف ميارة الضرب

عظيمة تربية عظيمة "[.[2

لدى الطالب ،وتعمل عمى محاولة تحسين تدريس معرفة ميارات

ويذكر القديمي [ ]3بأن المناىج الدراسية تتبوأ مكانة

اتقان جدول الضرب باستخدام لعبة مسمية محسوسة ،وتكون

متقدمة في العممية التعميمية باعتبارىا الركن األىم الذي يجب أن

معززة لقدرات الطالب في المرحمة االبتدائية.
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ب .مصطمحات الدراسة

 .2مشكمة الدراسة

التحصيل الدراسي:

من خالل عمل الباحث معمماً لمرياضيات في المرحمتين
المتوسطة واالبتدائية – إضافة إلى ما توصل إليو من خالل

عرف شحاتو [ ]7التحصيل الدراسي بأنو" :مقدر ما يحصل

لقاءاتو مع مشرفي الرياضيات ومعممييا وبعض أولياء األمور،

عميو الطالب من معمومات أو معارف أو ميارات معب اًر عنيا

الحظ انخفاض مستوى طالب المرحمتين في حقائق جداول

المعد بشكل يمكن قياس المستويات
بدرجات في االختبار
ّ

الضرب ،عمى الرغم من أنيا تعد متطمباً ضرورياً لالستمرار في

المحددة".

دراسة الرياضيات.

ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو :إنجاز المتعمم المقدر بدرجات عمى
ِّ

ىذا إضافة لما أشار إليو بركات ]6[ ،إلى أن أسباب تدني

اختبار تحصيل  -في ميارة ضرب األعداد حتى جدول

تحصيل الطالب في مادة الرياضيات يعود إلى عدم امتالك

 -10×10موجود في أغمب المدارس استفاد منو الباحث وطبقو

الطمبة لمميارات الحسابية األساسية كجدول الضرب.

مباشرة قبل وبعد استخدام الطالب لمعبة التعميمية (ورق التاج).
جدول الضرب:

وانطالقاً مما سبق ،إضافة إلى ما أشارت إليو بعض
األدبيات ،وتوصيات البحوث والدراسات السابقة بضرورة

عرفت ويكيبيديا ]8[ ،جدول الضرب بأنو :ىو جدول رياضياتي

استخدام األلعاب التعميمية في تدريس الرياضيات؛ فإن البحث

يستخدم لتعريف عممية الضرب لنظام عددي.

لتعرف عمى أثر استخدام لعبة تعميمية مبتكرة في
الحالي يسعى ُّ

الحسابية القائمة
العمميات
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو جدول
ِّ
ّ
ّ

وفي ضوء كل ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث في الفرض

العدد األول عدد عناصر المجموعة ،ويمثل العدد الثاني عدد

عمى ضرب عدد في آخر حتى ضرب  ،10×10حيث يمثل

رفع تحصيل حقائق الضرب لدى طالب المرحمة االبتدائية.
التالي :ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0.05بين

تكرار المجموعة.

متوسطي درجات عينة البحث في التطبيق القبمي والبعدي

ج .حدود الدراسة

لالختبار الذاتي في حقائق جدول الضرب.

يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 -1عينة من طالب الصف الثالث والرابع والخامس والسادس

أ .أهمية الدراسة

االبتدائي في مدينة تنومة التابعة إلدارة التربية والتعميم بالنماص؛

تكمن أىمية الدراسة الحالية إلى:
 -1توجيو نظر القائمين عمى التعميم في أقسام الوسائل التعميمية

حيث شخصت مشكمة البحث ،إضافة إلى أنيا مقر عمل

إلى أىمية ودور الوسائل التعميمية في تحقيق نتائج تعميمية ىامة

الباحث.

من خالل الوسيمة التي أعدىا الباحث في البحث الحالي.

 -2تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الدراسي األول لعام 1433

 -2تزويد قسم الوسائل التعميمية بوسيمة تعميمية مبتكرة عمى

1434 /ه.

شكل لعبة؛ لتسيم في زيادة التحصيل الدراسي لمطالب.

 .3اإلطار النظري

 -3إفادة المشرفين لتوجيو المعممين في المدارس باستخدام

مفيوم الوسائل التعميمية.
يشير الخميفة [ ]9إلى أن الوسائل التعميمية ىي :كل ما

الوسائل التعميمية في المواقف التعميمية.
 -4قد يسيم تدريس الرياضيات باستخدام ىذه المعبة في تنمية

يستخدمو المعمم والمتعمم من أجيزة وأدوات ومواد ،وأية مصادر

ميارة الضرب لدى طالب المرحمة االبتدائية؛ مما يساعدىم عمى

أخرى ،داخل الفصل أو خارجو؛ بيدف تحسين العممية

مواصمة تعمم الرياضيات.

التعميمية.
22

4

5

2016

وأما فتح اهلل [ ]10فقد اتضح لو أن الوسائل التعميمية ىي:

الدالة عمى أىمية الوسائل التعميمية ما يمي :بناء وتجسيد

(أدوات صناعة مثيرات التعمم التي عن طريقيا يتم التعمم الفعال

المفاىيم والقيم المجردة ،وزيادة انتباه الطالب وقطع رتابة

في داخل أو خارج الفصل الدراسي نتيجة لحدوث االتصال

المواقف التعميمية ،وتقميص الفروق الفردية ،وتوفير إمكانية تعمم

المباشر أو غير المباشر بين المعمم والمتعمم والتي من خالليا

الظواىر الخطرة والنادرة ،وتنمية الرغبة واالىتمام لتعمم المادة

تتوفر الخبرات المباشرة وبدائميا إلحداث التعمم).

التعميمية ،وتقديم حمول لمشكالت التعميم المعاصر ،وتوفير
الجيد والوقت.

ومن خالل العرض السابق الحظ الباحث إن الحواس التي

أنواع الوسائل التعميمية.

نعتمد عمييا في مادة الرياضيات ىي السمع والبصر والممس في
معظم األحيان ،ويرى الباحث أن الوسائل التعميمية ىي :جميع

صنف فتح اهلل [ ]10الوسائل التعميمية وفقاً ألسس مختمفة

ما يستخدمو المعمم ويوجو المتعمم باستخدامو من مواد وأدوات

من أىميا :عمى أساس الحواس التي تخاطبيا ،وعمى أساس

وأجيزة ومواقف تعميمية مختمفة جاىزة أو مبتكرة؛ بيدف تسييل

إمكانية عرضيا ،وعمى ضوء عدد المستفيدين منيا ،وفي ضوء

وتبسيط وصول المعمومات لمتالميذ ،واإلسيام في بقائيا بأذىانيم

طريقة إنتاجيا ،وفي ضوء الخبرات التي تييئيا ،والتصنيف وفق

لفترة طويمة.

نوعية األىداف المراد تحقيقيا ،ووفق عدد المثيرات (المنبيات)،

أىمية الوسائل التعميمية.

ووفقاً لتكمفة انتاج الوسائل وتوفيرييا وعدد المستفيدين منيا.
أىداف تدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية.

تعد الوسائل التعميمية عنص اًر ىاماً من عناصر المنيج
المدرسي وال يمكن االستغناء عنيا فبدونيا ال يحقق المنيج كل

ذكر العمري [ ]13أن كل مادة تعميمية يجب أن يكون ليا

األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا فالمنيج الحديث عبارة عن
مجموعة من الخبرات التربوية التي تييؤىا المدرسة لمطالب

أىداف واضحة ومحددة ،يتم في ضوئيا اختيار ٍ
كل من:
ّ

المحتوى ،الطرق واالستراتيجيات التدريسية واألنشطة التعميمية،

داخميا أو خارجيا وقد يكون من الصعب توفير الكثير من

أساليب التقويم وأدواتو ،وبالنسبة لمرياضيات كمادة تعميمية ،فقد

الخبرات التربوية بشكل مباشر لمتالميذ وذلك ألسباب كثيرة منيا،

حدد الخبراء والمتخصصون في تعميم الرياضيات وتعمّميا عدداً

البعد الزماني لوقوع حدث الخبرة في فترة زمنية ماضية ،أو البعد

من األىداف العامة لتدريس الرياضيات ،منيا :تزويد التالميذ

المكاني لمخبرة أو الصغر الشديد أو الكبر أو لخطورة ىذه

بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادىم لمحياة ،وتمكين التالميذ من

الخبرات عمى حياة التالميذ ومن ىنا يأتي دور الوسائل التعميمية

فيم أساسيات مادة الرياضيات ،واكساب التالميذ أساليب التفكير

في تقديم ىذه الخبرات في شكل خبرات معدلة أو ممثمة [.[11

السميمة ،وتنمية الميارات الرياضية لدى التالميذ.
أىمية الوسائل التعميمية في تدريس الرياضيات بالمرحمة

ومن المؤكد أن استخدام الوسائل التعميمية تساعد عمى

االبتدائية.

زيادة خبرة التمميذ مما يجعمو أكثر استعداداً لمتعمم [ ،]12ومن
ىذا المنطمق فإن استخدام الوسائل التعميمية في تدريس

أكد العنقري [ ]14عمى أىمية استخدام الوسائل التعميمية

الرياضيات يساعد عمى نقل الخبرات والميارات إلى أكبر عدد

في تدريس الرياضيات في المرحمة االبتدائية حيث أنيا تشكل

من المتعممين .ويرى الباحث أن الوسائل التعميمية باعتبارىا

حجر األساس في تمثيل المفاىيم الرياضياتية وتقريبيا إلى أذىان

عنصر من عناصر تكنولوجيا التعميم فإنيا تقدم خدمات من

التالميذ بحيث يسيل فيميا وادراكيا .ويساعد استخدام الوسائل

أجل التعرف عمى المشكالت التعميمية المعاصرة وايجاد الحمول

التعميمية في التغمب عمى مشكمة الفروق الفردية بين التالميذ

المناسبة ليا ومن أجل تحسين العممية التعميمية ومن النقاط

وىو ما يجعل التالميذ أكثر حيوية ونشاطاً وقابمية لممساىمة في
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األنشطة وتطرد عنيم السأم من مادة الرياضيات الناتج من

ومنيا ما يستعمل لتنمية التفكير ،ويعتمد استخدام نوع دون آخر

الجديد الزائد في المادة.

من األلعاب التعميمية عمى اليدف األساس الذي تسعى لتحقيقو.
األلعاب التعميمية في تدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية.

وأضاف السيد [ ]15بأن "الطفل ميال لمعب بطبيعتو
والمعمم النبيو ىو الذي يستغل ىذا الميل الفطري لمعب ويستفيد

األلعاب من األنشطة اليادفة التي يمكن استخدميا في

منو في شرح دروسو وتعميم تالميذه الكثير من المفاىيم الرياضية

عممية تدريس الرياضيات لما تتمتع بو من مميزات كثيرة ومتعددة

فكمما استخدم المعمم األشياء المحسوسة أكثر استطاع التالميذ

لخدمة األىداف الوجدانية والمعرفية وذلك إذا أحسن المعمم

فيم المجرد أكثر وبعد أن يستوعب المجرد يستطيع التعامل مع

اختيارىا وتوظيفيا.
وقد ذكر الخطيب [ ]17أن األلعاب من األنشطة اليادفة

األرقام والرموز بيسر وسيولة".

التي يمكن استخدميا في عممية تدريس الرياضيات ،لما تتمتع بو

أنواع األلعاب التعميمية

من مميزات كثيرة ومتعددة لخدمة األىداف الوجدانية والمعرفية

صنف اليويدي [ ]16األلعاب التعميمية وفق االستراتيجية

وذلك إذا أحسن المعمم اختيارىا وتوظيفيا.

المتبعة لتقديم المعبة وتوقيت استخداميا إلى :األلعاب التقديمية،
واأللعاب أثناء الدرس ،واأللعاب التي تقدم في نياية الدرس،

ومن أىم مزايا األلعاب في الرياضيات :تنمية ميارة طالقة

والجدير بالذكر في ىذا المقام أن لعبة البحث المبتكرة تقدم في

التفكير الرياضي عند الطالب ،تنمية روح الفريق والتعاون

جميع األوقات السابقة ،وىذا ما يميزىا عن بقية األلعاب.

االيجابي من خالل تطبيق األنشطة الجماعية ،تنمية وصقل
الميارات األساسية في الرياضيات ،تنمية روح المبادرة اإليجابية

ويتضح من العرض السابق ألنواع األلعاب التعميمية

عند الطالب ،ومعالجة صعوبات التعمم عند الطالب.

وتصنيفيا أن ىناك ألعاباً تعميمية متنوعة فمنيا ما يستعمل

وقد قام أبو الفتوح [ ]18بتصنيف ىذه األلعاب وتقسيميا إلى

لتدريس المفاىيم ،والتعميمات ،والميارات وفق االستراتيجية

مجموعات كما في الشكل ( )1إلى:

المتبعة ،ومنيا ما يستعمل لألنشطة ،والمسابقات المثيرة لمطالب،

أنواع األلعاب يف الرياضيات

ألعاب حلل ألغاز أو مغالطات

ألعاب للتدريب على املهارات
ألعاب اكتشافيه

ألعاب للبحث عن أمناط وقواعد
شكل 1

أنواع المعاب في الرياضيات

اء اليدوية منيا او
التطبيق باستخدام األلعاب التعميمية سو ً

ويرى الباحث بأن مادة الرياضيات مادة خصبة الستخدام

الحاسوبية.

األلعاب التعميمية وابتكارىا ،بعد التمكن من المادة وموضوعاتيا،
وخاصة مع توفر األلعاب التقنية وشبكات االنترنت التي أصبح

 .4الدراسات السابقة
تناول الباحث وراجع مجموعة من البحوث والدراسات السابقة

ال يوجد مدرسة إال وبيا اتصال باإلنترنت ،وىذا سيسيل كثي اًر
جعل أغمب حصص وموضوعات مادة الرياضيات ممكنة

وصنفيا كما يمي:
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( )92طالباً ،وقد صمم الباحث وحدة دراسية لذلك ،وكان من
أىم نتائج ىذه الدراسة :ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند

في رفع تحصيل المواد الدراسية المختمفة:
قام ربيحان [ ]19بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر

مستوى الداللة ( ،)0.05بين متوسطي درجات طالب لصالح

استخدام الموحة الدائرية في تدريس وحدة الدائرة عمى تحصيل

طالب المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة باستخدام القطع

طالب الصف الثالث المتوسط ،واستخدمت المنيج شبو

الجبرية في تدريس مادة الرياضيات لطمبة الصف األول متوسط،

التجريبي وتكونت العينة من  86طالباً ،وأعد الباحث أداتين ليذه

عقد ندوات ودورات تدريبية لمعممي الرياضيات ،أثناء الخدمة

الدراسة ،وىما :تصميم وحدة دراسية "لوحدة الدائرة لمصف الثالث

لتعريفيم وتدريبيم عمى استخدام القطع الجبرية في تدريسيم.

المتوسط" ،وبناء وتطبيق اختبار تحصيمي عمى وحدة الدراسة

ثالثاً :بحوث ودراسات تناولت فاعمية تدريس الرياضيات

قبمي وبعدي ،وتوصمت الدراسة لعدة نتائج من أىميا :وجود

باستخدام األلعاب التعميمية في تنمية الميارات الحسابية أو بقاء

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب

أثر التعمم.

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى داللة

أجرى زيدان وعفانة [ ]21دراسة ىدفت إلى تقصي أثر

( )0.01لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة باالىتمام

استخدام األلعاب التعميمية في التحصيل الفوري والمؤجل في

بمناىج الرياضيات بصفة عامة ،ومناىج المرحمة المتوسطة

الرياضيات لدى طمبة الصف الثالث األساسي ،واستخدم

بصفة خاصة ،وتضمينيا الخبرات الحية والنماذج واألنشطة

الباحثان المنيج التجريبي ،وتكونت العينة من  68طالباً وطالبة،

المحسوسة المتنوعة ،والعمل عمى توفير اليدويات في المدارس،

وتمثمت أداة البحث في اختبار تحصيمي في الوحدة المختارة،

ألثرىا اإليجابي في إكساب الطالب الميارات والمفاىيم

وأظيرت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة

الرياضية.

إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات طمبة
المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الفوري والمؤجل

وجاء شيستر وآخرون [ ]20بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير
استخدام األدوات التعميمية في تقدم مستوى تحصيل تالميذ

تعزى لطريقة التدريس.

الصف الثالث االبتدائي في مادة الرياضيات ،واستخدمت المنيج

التعقيب عمى الدراسات السابقة.

التجريبي ،وتكونت العينة من  52تمميذاً ،وتوصمت الدراسة إلى

باستعراض الدراسات السابقة الحظ الباحث أن جميع

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين

الدراسات ىدفت إلى معرفة أثر وفاعمية األدوات التعميمية

المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية،

واأللعاب التعميمية (باختالف أنواعيا من بحث إلى آخر) عمى

وىذا يعني مساىمة األدوات التعميمية في رفع التحصيل الدراسي

زيادة تحصيل الطالب وفعالية التدريس والتعمم ،كما ىدفت

لدى التالميذ.

لمعرفة ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

ثانياً :بحوث ودراسات تناولت فاعمية استخدام األدوات التعميمية

درجات المجموعات التجريبية الذين يدرسون باستخدام األدوات

في تدريس أو تعمم المواد الدراسية المختمفة أو تدريس أو تعمم

التعميمية والمجموعات الضابطة الذين يدرسون بالطريقة

بعض المفاىيم:

التقميدية ،وذلك بعد دراستيم لممواضيع المحددة من قبل

أجرى الدىش [ ]4دراسة تيدف إلى معرفة فاعمية القطع

الباحثين ،وقد غمب عمى جميع الدراسات استخدام المنيج شبو

الجبرية في تدريس الرياضيات لطالب الصف األول متوسط ،تم

التجريبي القائم عمى تصميم المجموعات التجريبية والضابطة

تطبيق المنيج شبو التجريبي في ىذه الدراسة وكانت عينتيا

المتكافئة ذات القياس القبمي والبعدي ،وقام جميع الباحثين
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بتصميم وحدات دراسية تتالءم مع أدواتيم التعميمية وكذلك قاموا

وقد أسيمت الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظري ليذا

ببناء وتطبيق اختبار تحصيمي قبمي وبعدي عمى الوحدات

البحث وكذلك اإلجراءات الخاصة بتطبيقو ،كما أن الدراسات

الدراسية.

السابقة قد ساىمت في تحديد األسموب اإلحصائي المناسب
لمعالجة البيانات الخاصة بيذا البحث.

أما فيما يتعمق بصمة الدراسات السابقة بالبحث الحالي فمقد
اشتركت في العنصر األساسي لمبحث أال وىو معرفة أثر

 .5الطريقة واإلجراءات

األدوات واأللعاب التعميمية عمى تدريس الرياضيات وبالتالي

أ .منهج الدراسة

عمى مستوى تحصيل الطالب في مادة الرياضيات ،وأما

اعتمدت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي لمالءمتو لطبيعة

االختالف بين ىذا البحث والدراسات السابقة فيكمن في نوعية

المشكمة وأىداف ىذه الدراسة.

األداة التعميمية فيي مختمفة تماماً عن أدوات الدراسات السابقة.

ب .مجتمع الدراسة

وتميز ىذا البحث عن الدراسات السابقة في أن األداة التعميمية

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب المرحمة االبتدائية بإدارة

التي سيتم معرفة أثرىا عمى مستوى تحصيل الطالب ىي من

التربية والتعميم بمحافظة النماص.

تصميم وابتكار الباحث.

ج .عينة الدراسة

كما يمكن تمخيص األوجو التي استفاد منيا البحث الحالي

تكونت عينة الدراسة من ( )85طالباً من طالب مدرسة اإلمام

من الدراسات السابقة في أن اىتمام الباحثين بموضوع أثر

البخاري وىم طالب المرحمة االبتدائية بالمدرسة لمصفوف العميا

األدوات التعميمية عمى تدريس الرياضيات لمطالب جاد ومستمر،

مع الصف الثالث من الصفوف األولية كما في الجدول التالي:

جدول 1
أعداد عينة الدراسة وفق الصف الدراسي
م

الصف

رمز الصف

عدد الطالب

1

الثالث االبتدائي

3ب

16

2

الرابع االبتدائي

4ب

15

3

الخامس االبتدائي

5ب

29

4

السادس االبتدائي

6ب

25

مجموع أعداد طالب العينة

 85طالباً

ضبط ىذه المتغيرات كما يمي:

وقد اعتمد الباحث في اختياره لمعينة عمى الطريقة
المقصودة وىي عينة غير عشوائية.

أ -المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي :جميع أفراد العينة

رابعاً :متغيرات الدراسة وضبطيا:

من سكان قرى متجاورة وفي مدينة واحدة مما يجعل المستوى

 -1المتغير المستقل (العامل التجريبي) :ويتمثل في استخدام

االقتصادي ،والثقافي ،واالجتماعي متقارباً جداً؛ وىذا قد يضمن

المعبة المبتكرة لمعرفة جداول الضرب.

لمباحث تجانس أفراد عينة البحث في ىذا البحث.

 -2المتغير التابع :التحصيل الدراسي في معرفة جداول الضرب

ب -العمر :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى طالب المرحمة

لدى الطالب.

االبتدائية والبالغ أعمارىم من  9سنوات أي الصف الثالث في

 -3ضبط المتغيرات الخارجية :تتمثل المتغيرات الخارجية في

المرحمة االبتدائية إلى  12سنة أي الصف السادس في المرحمة

البحث الحالي في أعمار الطالب وتحصيميم ،والمستوى

االبتدائية.

االقتصادي والثقافي واالجتماعي ،والمعمم والخبرة السابقة ،وتم

ج -مستـ ـوى التحصيـ ـل :ركـ ـزت ال ـدراس ـة الح ـالي ـة عم ـى االختبـ ـار
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القبمي الختبار الطالب في معرفة جداول الضرب قبل بدء

الضرب أوالً من مسائل وأجوبة ،ثم يقوم بوضع مجموعتو مع

التجربة.

ثم يتم خمط األوراق ويقوم
مجموعات األشخاص اآلخرين ومن َّ

د -المعمم والخبرة السابقة :بما أن التجربة تطبق عمى عينة

أحدىم بتوزيعيا عمييم ،والشخص الذي يجمع أكبر عدد من

واحدة وفي مدرسة واحدة فتم ضبط ىذا المتغير بجعل المسؤولية

األوراق  -بعد وضعو لألوراق المناسبة عمى األوراق المطروحة

الكبرى لتطبيق ىذه الدراسة عمى معمم مادة الرياضيات مما تثبت

خالل جوالت المعبة  -ىو الذي يفوز بورقة التاج لألشخاص

عممية التدريس والخبرة السابقة.

اآلخرين ،وخالل ىذه العممية تزيد معرفة الطالب بحقائق ىذا

خامساً :أدوات الدراسة:

الجدول ،ويبقى أثرىا لمدة أطول.

 -1المعبة التعميمية المبتكرة( :ورق التاج) وىي عبارة عن

ب) مذكرة جداول الضرب.

مجموعة أوراق بعرض ( 5112بوصة) َوارتفاع ( 6913بوصة)
تخص جداول الضرب التي يجب عمى الطالب معرفتيا في

 -1أدوات بحثية لجمع البيانات :وتشمل ما يمي:
أ) اختبار تحصيمي في معرفة الطالب لجداول الضرب معروف

مقرر الرياضيات في المرحمة االبتدائية ،وىي كأي لعبة ورق

باسم "اختبر نفسك في جدول الضرب (اختبار ذاتي).

موجودة في السوق والتي تسمى (باصرة) والمجموعة الواحدة

سادساً :خطوات تطبيق الدراسة:
بعد االنتياء من إعداد أدوات الدراسة السابقة قام الباحث

تختص بجدول واحد فقط من جداول الضرب العشرة ،وتتكون
المجموعة الواحدة من اثنين وعشرين ورقة موزعة كالتالي:

بما يمي:

 -1تسع أوراق منيا مسائل ،تتضمن كل ورقة مسألة عمى:

أ) االستعداد لمدراسة الميدانية:

شكل أو عدة أشكال وعدد واحد فقط حاصل ضرب الشكل أو

 -حصول الباحث عمى موافقة من مدير التربية والتعميم

األشكال في العدد يكون مسألة ضرب واحدة.

بالمحافظة بالبدء في تطبيق البحث.

 -2تسع أوراق إجابات ،تتضمن كل ورقة إجابة عمى :عدد

 -تحديد عينة الدراسة بالطريقة المقصودة غير العشوائية من

واحد فقط ىو ناتج إحدى أوراق المسائل التسع السابقة.

طالب مدرسة من مدارس المحافظة.

 -3أربع أوراق إضافية ،لكل ورقة ميمة تقوم بيا وىي كالتالي:

 -زيارة المدرسة ،ومقابمة مدير المدرسة ومعمم الرياضيات

• ورقة الشعار ووظيفتيا :أن الطالب الذي يمتمكيا باستطاعتو

ومشرف النشاط الطالبي واعطاءه فكرة عن أىداف البحث

عند وضعيا سحب جميع األوراق الموجودة عمى طاولة المعب.

وأىمية خطوات تنفيذه.

• ورقة التاج وىي ممك معمم المادة ووظيفتيا :أن الطالب الذي

 -االلتقاء بالطالب واعطائيم فكرة عن طبيعة البحث وأىدافو

يجمع أوراق أكثر من زميمو المنافس يحصل عمى بطاقة التاج

وأىميتو ،وتوضيح اإلجراءات والخطوات التي سوف تتبع في

لمنافسو.

معرفة جداول الضرب باستخدام المعبة التعميمية المبتكرة ،وحثيم

• ورقة اإلرشادات ووظيفتيا :إرشاد الطالب لبعض األمور

عمى أىمية التعاون والعمل معاً ودور ذلك في تحقيق األىداف

القيمة التي تجعل المنافسة شريفة.

المطموب الوصول ليا.

• ورقة فارغة وىي ورقة ليس فييا أي عدد أو شكل ووظيفتيا:

ب) تطبيق أدوات الدراسة:

نقل المعب لالعب المنافس في حالة عدم وجود إجابة لممسألة

 -إجراء التطبيق القبمي ألدوات الدراسة وتم اختبار الطالب في

لدى الالعب.

جداول الضرب.
 -البدء في تطبيق المعبة التعميمية المبتكرة عمى الطالب.

ويقوم كل شخ ـص يريد المعب بالتعرف عمى حقائ ـ ـق ج ـ ـدول
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 -إجراء التطبيق البعدي ألدوات الدراسة وتم اختبار الطالب في

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس والذي نصو" :ما أثر استخدام

جداول الضرب.

لعبة تعميمية مبتكرة في رفع تحصيل حقائق الضرب لدى طالب

سابعاً :المعالجة اإلحصائية:

المرحمة االبتدائية؟" تم صياغة فرض الدراسة ،وفيما يمي النتائج
المتعمقة باختبار صحة فرض الدراسة:

تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج التحميل
اإلحصائي ) ،(SPSSوالتي شممت التك اررات ،والنسب المئوية،

* اختبار صحة فرض الدراسة:

والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومعامالت

نص فرض البحث عمى أنو " ال يوجد فرق دال إحصائياً عند

الصعوبة ،وقيمة (ت) وداللتيا اإلحصائية .وذلك تمييداً

مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيق

لمحصول عمى نتائج الدراسة ،وتفسيرىا ،ثم تقديم التوصيات،

القبمي والبعدي" ،والختبار الفرض ،تم حساب المتوسطات

والمقترحات الخاصة بيا.

الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" لنتائج مجموعة البحث
في التطبيق القبمي والبعدي الختبار حقائق الضرب ،وجدول ()2

 .6النتائج ومناقشتها

يوضح ذلك.

) (1النتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس:

جدول 2

يوضح نتائج اختبار (ت) لمعينات المترابطة ) (Paired Samples T testلداللة الفروق بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيق القبمي
والبعدي
التطبيق

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى الداللة

القبمي

37.50

26.508

11.103-

71

0.000

البعدي

57.33

25.637

يتضح من الجدول ( )2أن قيم "ت" دالة إحصائياً عند

الصفري ونصو" :ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى

مستوى ( )0.05بين التطبيق القبمي والبعدي الختبار حقائق

( )0.05بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيق القبمي

الضرب ،وذلك لصالح الطالب في االختبار البعدي ،حيث بمغ

والبعدي" ،ويقبل الفرض البديل وىو " يوجد فرق دال إحصائياً

المتوسط الحسابي لمتطبيق البعدي ( )%57.33بينما بمغ

بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيق القبمي والبعدي"

المتوسط الحسابي لمتطبيق القبمي ( ،)%37.50وىذا يدل عمى

ولصالح التطبيق البعدي ،مما يدل عمى فاعمية المعبة المبتكرة

تفوق عينة البحث في االختبار البعدي في اختبار حقائق

في معرفة حقائق الضرب لدى الطالب مقارنة بالطريقة المعتادة.

الضرب بفرق دال إحصائياً ،مما يدل عمى أن الفرق الذي تم

والرسم البياني التالي يبين المتوسطات الحسابية لدرجات عينة

التوصل إليو ىو فرق جوىري ناتج عن استخدام المعبة المبتكرة

البحث في التطبيقين القبمي والبعدي:

في تعميم حقائق الضرب لمطالب ،وبذلك يرفض الفرض
57.333
60.000

37.500

40.000
20.000
0.000
التطبيق البعدي

التطبيق القبلي

شكل 2

المتوسطات الحسابية لدرجات عينة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي
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فرق عمل من قبل و ازرة التربية والتعميم إلضافة أساليب وأنشطة

) (2تفسير نتائج الدراسة:

عن كيفية التدريس بواسطة األلعاب التعميمية في دليل المعمم.

تشير النتائج التي تم التوصل إلييا من تجربة الدراسة
الحالية إلى وجود أثر مقبول تربوياً الستخدام المعبة التعميمية

 -2ضرورة استخدام األلعاب التعميمية بشكل خاص في تدريس

المبتكرة في معرفة حقائق جدول الضرب ،وتؤكد ىذه النتيجة

مادة الرياضيات لممرحمة االبتدائية.

صحة الفرض البديل لفرض البحث ،حيث تم التوصل إلى وجود

 -3إقامة برامج تدريبية لممعممين أثناء الخدمة لتدريبيم عمى

فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات االختبارين القبمي

كيفية استخدام األلعاب التعميمية في التدريس ،وكيفية تصميميا.

والبعدي الختبار حقائق جدول الضرب لصالح االختبار البعدي

 -4وضع حوافز مادية لمبتكري األلعاب التعميمية عمى مستوى

بعد دراسة الطالب باستخدام المعبة التعميمية المبتكرة ،وىو فرق

الو ازرة.

يعود إلى استخدام المعبة التعميمية المبتكرة.

 -5االىتمام بصقل ميارة الطالب في اتقان جدول الضرب
بالمرحمة االبتدائية.

إضافة لما سبق فقد حققت المعبة التعميمية المبتكرة أث اًر
بدرجة مناسبة في معرفة حقائق جدول الضرب لدى طالب

 -6تبني المعبة المبتكرة من قبل و ازرة التربية والتعميم أو من

العينة ،وتتفق ىذه النتيجة مع جميع نتائج بحوث الدراسات

المؤسسات األىمية الصناعية التجارية ذات العالقة لتبني تطبيق

الواردة في ىذا البحث والتي أكدت فعالية استخدام األدوات

المعبة التعميمية المبتكرة ،ونشرىا عمى المستوى المحمي أو

التعميمية في تدريس الرياضيات.

العربي أو العالمي ليستفيد منيا الكثير من الناس.
 -7تحويل ىذه المعبة إلى لعبة حاسوبية لتتوافق مع متطمبات

ويرى الباحث أن أثر المعبة التعميمية المبتكرة في معرفة حقائق
جدول الضرب ظيرت بشكل الفت لالنتباه ولربما تعود إلى

مجتمع العصر التقني.

الدافعية المتولدة لدى الطالب الناتجة عن استخدام ىذه المعبة

 -8السماح لمتالميذ باستخدام الوسائل التعميمية بأنفسيم أثناء

التعميمية المبتكرة في التعمم ،فإضافة لما أبداه الطالب من تطور

التعمم ،ويكون دور المعمم مشرف وموجيو.

مدىش في ميارات استخدام جداول الضرب حيث أن األلعاب

 -9االىتمام ببرامج إعداد معممي الرياضيات –خاصة،-

التعميمية توفر بيئة تعميمية خصبة تستثير دافعية المتعمم لمتعمم

وتركيز مقررات طرق تدريس الرياضيات في الكميات والجامعات

خاصة في المراحل االبتدائية لمتعميم ،وتحثو عمى التفاعل النشط

عمى الجزء العممي لتدريبيم عمى استخدام الوسائل التعميمية

مع المادة التعميمية بما فييا من مفاىيم وتعميمات وحقائق،

واليدويات في تدريس الرياضيات.

وميارات في جو واقعي قريب من مداركو الحسية ،وتكون لدى

 -10تشجيع االبتكار في التعميم وذلك بوضع متطمب نيائي

الطالب اتجاىات إيجابية نحو مادة الرياضيات وبالذات جداول

لطالب الكميات  -تخصص رياضيات  -في الفصل الدراسي

الضرب ،بل قد تحول المدرسة إلى مدرسة جاذبة فيما لو تبنت

التطبيقي يتضمن ابتكار أو تطبيق وسيمة تعميمية في موضوع

إدارتيا ذلك في أغمب المواد ،كما أن األلعاب التعميمية تنشئ

من مواضيع المناىج الدراسية ،وتوثيقيا بأحد البرامج الحاسوبية

وتقوي العالقات االجتماعية بين أفراد المجموعة ،وتزيد وتعزز

المعروفة مثل( :الفالش أو البوربوينت أو موفي مايكر).

ثقة الطالب بنفسو.

 -11تشجيع المشاريع االبتكارية في التعميم ،وذلك بعقد الورش
والندوات والمؤتمرات المناسبة لتفعيل االبتكار واالبداع المعرفي

 .7التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

في التعميم.

 -1تشجيع التعميم في المرحمة االبتدائية بشكل عام عن طريق

مقترحات الدراسة:
يوصي الباحث بأن تكون ىناك دراسات تشمل:

المعب ،وخصوصاً مع المعبة االبتكارية محل ىذا البحث ،ووضع
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الفتح ،كانون األول ،العدد الثالث واألربعون.

 -1إجراء البحث عمى مجموعتين بحيث تكون إحداىما ضابطة
واألخرى تجريبية بالمرحمة االبتدائية.

] [6بركات ،زياد ( ،2010أكتوبر) .أسباب تدني مستوى

 -2إجراء بحث لمعرفة بقاء أثر تعمم الطالب لحقائق جدول

التحصيل في مادة الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية

الضرب عن طريق المعبة التعميمية المبتكرة.

الدنيا من وجية نظر المعممين في محافظة طولكرم .ورقة

 -3إجراء البحث عمى مجموعتين بحيث تكون إحداىما ضابطة

مقدمة لممؤتمر التربوي األول لمديرية التربية و التعميم في

واألخرى تجريبية بالمرحمة المتوسطة.

محافظة الخميل .فمسطين.

 -4تقصي أثر تدريس الرياضيات باستخدام المعبة التعميمية

] [7شحاتة ،حسن؛ النجار ،زينب .)2003( .معجم

المبتكرة في تنمية بعض المتغيرات الوجدانية لمطالب كاالتجاه

المصطمحات التربوية والنفسية .القاىرة :الدار المصرية

نحو المدرسة أو االتجاه نحو مادة الرياضيات.

لمكتاب.

 -5تقصي أثر تدريس الرياضيات باستخدام المعبة التعميمية
المبتكرة في تنمية بعض أنماط التفكير لدى الطالب كالتفكير

] [8ويكبيديا ( .)2015جدول الضرب .تم استرجاعيا بتاريخ

اإلبداعي أو الناقد.

 15فبراير 2015 ،منhttps://goo.gl/gjIy9h :
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IMPACT OF THE USE OF EDUCATIONAL
TOY INNOVATIVE IN RAISING THE
COLLECTION OF FACTS
MULTIPLICATION TABLE OF STUDENTS
AT THE PRIMARY LEVEL
FAIEZ ALI AL SAFWAN
Department of Education in the governorate of Al-Namas
Saudi Arabia
Abstract_ The research aims to identify the impact of the use of educational toy innovative in
raising the collection of facts multiplication table of students at the primary level ; has been using
the curriculum quasi-experimental , the sample was selected in a manner unintended strength ( 86)
students from the elementary school , and the results showed no difference statistically significant
between the mean scores of students in the two applications pre and post , and for the benefit of
students in the post-test , and this shows the superiority of the research sample , suggesting that
the difference reached a fundamental difference is caused by the use of the game 's innovative
teaching multiplication facts to students. The researcher presented a number of recommendations ,
including: that the primary education in general by playing , and the use of educational games in
the teaching of mathematics.
Keywords: innovative educational toy, multiplication facts, primary level.
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