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ــــاء وأتــــم  ،الحمـــــد هللا رب العــــالمین   ــــى أشــــرف األنبی والصــــالة والســــالم عل
  .المرسلین
والتقــــدم التقنــــي الهائــــل الــــذي یشــــهده هــــذا  ،فــــي ظـــــل االنفجــــار المعرفــــي  
أســهمت فــي مختلــف المجــاالت المعرفیــة مــن بینهــا الریاضــیات التــي  فيالعصــر 

زاد االهتمـام بالریاضـیات وأسـالیب تدریسـها حیـث ، التطور العلمـي والتكنولـوجي 
أن الریاضـــــیات وأســـــالیب تدریســـــها مـــــن أهـــــم ) ١٦،م ٢٠٠٠(تــــذكر أبـــــو عمیـــــرة

وأن أســالیب ،النـدوات والمــؤتمرات المعنیــة بتطـویر التعلــیم  المحـاور الرئیســیة فــي
، التـــدریس فـــي صـــورتها الحالیـــة لـــم تعـــد تلبـــي كثیـــرًا مـــن المتطلبـــات المعاصـــرة 

العلمیـــــة والتطـــــورات التكنولوجیـــــة تــــدعو إلـــــى مزیـــــد مـــــن التطبیـــــق  تفاالكتشــــافا
ـــه مـــن معلومـــات ، الریاضـــي  ـــى اســـتخدام مـــا لدی ـــادرًا عل حتـــى یصـــبح المـــتعلم ق

  .ریاضیة كي تحقق الریاضیات متطلبات الیوم وضرورات الغد
والشك أن االهتمام بالریاضیات وتطویر أسالیب تدریسها یتطلـب االهتمـام       

انــه ال "بمعلــم الریاضــیات مــن حیــث اإلعــداد والتطــویر والتــدریب والتأهیــل حیــث 
الكنــدري " (یمكــن ألي نظــام تعلیمــي أن یرتقــي أعلــى مــن مســتوى المعلمــین فیــه 

  ) ١٧، م٢٠٠١وفرج
ولهـــذا تنــــال القضــــایا المتصــــلة بإعـــداد وتــــدریب وتأهیــــل معلــــم الریاضــــیات      

التـي تؤكـد علـى ، اهتمامًا بالغًا من قبل الدراسات والبحوث والنـدوات والمـؤتمرات
ــ دور معلــم الریاضــیات فــي كافــة المراحــل التعلیمیــة عمومــا وفــي المرحلــة  ةأهمی

ي تعد أهم المراحل في السـلم التعلیمـي فهـي تمـد الطـالب االبتدائیة خصوصا الت
       ةباألساسیات الضروریة الستمرارهم في المراحل الالحق

تســعى كلیـات المعلمــین فـي المملكــة العربیـة الســعودیة ومـن هــذا المنطلـق   
) المرحلــة االبتدائیــة( الكــفء لمرحلــة التعلــیم األساســي الریاضــیات إلعــداد معلــم 



مـــع أحـــدث األســـالیب  عـــداد المعلـــم بأســـالیب معرفیــة حدیثـــة تتفـــقوهــذا یتطلـــب إ
   .واالتجاهات الحدیثة في مجال إعداد معلم الریاضیات للمرحلة االبتدائیة

أن برامج إعـداد معلـم الریاضـیات یجـب أن تؤهلـه ألن یكـون ملمـًا بطبیعـة       
ـــذكر ـــه) ١٥م، ٢٠٠٠(عبیـــد المـــادة التـــي قـــوم بتدریســـها حیـــث ی مـــور مـــن األ" أن

المنطقیـة أن یعـي معلـم الریاضـیات طبیعـة المـادة التـي یقـوم بتدریسـها، ذلـك ألن 
… ار أنسـب طـرق التـدریسیـوعیه ومعرفته بطبیعة الریاضیات یسـاعده علـى اخت

وبالتالي مساعدتهم على الوصول إلى تحقیق األهداف التعلیمیة المطلوبة ویذكر 
ر مــن أهــم العوامــل المســـاعدة ویلــوبي أن وعــي المعلــم بطبیعــة الریاضـــیات یعتبــ

  ".للمعلم عند قیامه بالتدریس
ـــــث أن منـــــاهج الر   ـــــوي علـــــى وحی ـــــة االبتدائیـــــة تحت یاضـــــیات فـــــي المرحل

ــــة لهــــا بوالجوانــــ، أساســــیات علــــم الریاضــــیات ــــ، التطبیقی ــــي  بوبالجان العملــــي ف
وفي "بقـوله ) هـ ،هـ١٤١٨( إلى ذلك غندورة  روأشا، الریاضیةممارسة األنشطة 

لتعلــیم األساســي تعــد مــادة الریاضــیات مــن المــواد األساســیة فــي عملیــة مرحلــة ا
ویتركـز التعلـیم فـي الـدول .. إعداد الطفل لیكون فردًا عضوًا فعـاًال فـي المجتمـع 

المتقدمة على أهمیة استخدام الوسائل التعلیمیة ألنها بمثابة الجسر الموصل بین 
ــــة المحسوســــة لوســــاالهتمــــام  بالهــــذا فــــإن و ". المحســــوس و المجــــرد  ائل التعلیمی

فــي مقــررات كلیــات المعلمــین باإلضــافة إلــى وتــدریب الطــالب علــى اســتخدامها 
كونه یساعد فـي فهـم الریاضـیات هـو أسـاس جـوهري لمعلـم المسـتقبل فـي تعلیمـه 

  .الریاضیات
  

  
أن تقــدیم الریاضــیات مــن ) م، أ١٩٩٧( وفــي هــذا الشــأن یــذكر المنــوفي      

وبممارســـة هـــذه األنشـــطة فـــإن القـــائم  ،الـــتعلم بالعمـــلخـــالل أنشـــطة تحقـــق مبـــدأ 



بالتــدریس ال یــتعلم الریاضــیات فقــط ولكنــه یكتســب خبــرات أساســیة فــي التــدریس 
  .لألطفال

علــى ضــرورة التمثــیالت الملموســة والواقعیــة ) ٧م،١٩٩٩(ویؤكـد المنــوفي 
مثـیالت ن اسـتخدام مواقـف الحیـاة الواقعیـة والتإ" للمعلم في تعلمه وتعلیمه بقولـه 

الملموســة أو تصــویریة تســاعد الطــالب علــى تعلــم األفكــار المجــردة للریاضــیات 
بفهم، ولهذا لكي یسهل المعلمون التعلم مع الفهم فعلیهم أن یعرفوا كیف یفسرون 

  ".أو یمثلون األفكار الریاضیة التي یرغب طالبهم في تعلمها
یؤكــد علــى أهمیــة  االتجــاه العــالمي الحــدیث إلــى أن )٥،هـــ١٤٢١(داح شــیر مــوت

التي منها الطریقة المعملیة التي تنادي بالتعلم  االهتمام بطرق التدریس الحدیثة، 
بالعمل والتي أیدتها البحوث والدراسات التي أجراها العدید من المربین والباحثین 
ـــاهیم الریاضـــیة مـــن خـــالل التعامـــل مـــع  ـــم المف ـــى ضـــرورة تعل وجـــاءت لتؤكـــد عل

لیهـــا المجلـــس القـــومي لمعلمـــي الریاضـــیات بالوالیـــات المحسوســـات والتـــي أكـــد ع
ـــــة  ـــــادئ ومعـــــاییر ٢٠٠٠عـــــام  (NCTM)المتحـــــدة األمریكی م ضـــــمن إصـــــداره مب
  .للریاضیات المدرسیة 

مـــا یســـمى  المســـتخدمة فـــي تـــدریس الریاضـــیات ومـــن الوســـائل المحسوســـة      
التـــي یقـــول عنهـــا ســـحاب وآخـــرون  Hand – Onأو  Manipulatvesبالیـــدویات 

  )٥هـ، ١٤١٨(
تعــد الیــدویات مــن أهــم الطــرق المحسوســة التــي تســاعد الطالــب علــى "  

فهـــي تـــربط بـــین األفكـــار الریاضـــیة المجـــردة عـــن . اســـتیعاب المفـــاهیم الریاضـــیة
األشیاء یمكن للطالب لمسها ورؤیتها  نوبی، جهةاألعداد واألشكال والقوانین من 

إلـى مـادة سـهلة الهضـم یسـیرة  ومن ثم تتحول األفكار الریاضیة. من جهة أخرى
الفهم، بل أن هذه الیدویات كثیرًا مـا تهیـئ للطالـب سـبل حـل مسـائل وتمـارین قـد 

  ".یعجز عن حلها بدون استخدام الیدویات



لقـــد لجـــأت بعـــض الـــدول ) " ٨م،١٩٩٩(وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول غنـــدورة 
یــد مــن المتقدمــة إلــى اســتخدام وســائل تعلیمیــة خاصــة بالریاضــیات وابتكــرت العد

ــــك  ــــة ومــــن تل ــــع المراحــــل التعلیمی ــــدریس الریاضــــیات لجمی الوســــائل المســــاعدة لت
وقضــبان كــوازنیر  Dienes blocksالوســائل الیــدویات وذكــر منهــا مكعبــات دینــز 

Cuisenaire rods واللوحــــــــة الهندســــــــیة ،geoboard  ــــــــة ــــــــات المتداخل والمكعب
Interlocking cubes  والمیزان التعلیميEducational balance"  

ولما كانت الیدویات من الوسائل التعلیمیة التي أثبتت جدواها فـي تـدریس   
بحث على الیدویات ٢٠٠٠بأنه أجرى أكثر من Tyner (1990)الریاضیات فیذكر 

عـدد  العدیـد مـن الدراسـات علـى و في المملكة أجریت، سنة األخیرة ینفي الثالث
دراســة الجهنــي  ابیــة مثــلإیجوأظهــرت نتــائج الیــدویات  فــي مراحــل مختلفــة  مــن

فـــي  )هــــ١٤٢٠(ودراســـة الغامـــدي  ،)هــــ١٤٢٣(، ودراســـة الشـــهراني  )هــــ١٤١٩(
) هـــ١٤٢١(ودراســة عشــماوي، ،) هـــ١٤٢٠(دراســة غنــدورة  و،المرحلــة االبتدائیــة
، ودراســـــة الزهرانـــــي )هــــــ١٤٢٢(ودراســـــة الـــــدهش ) هــــــ١٤٢٢(ودراســـــة ربیحـــــان 

ودراسة السمیري )  هـ١٤٢٣(مدي في المرحلة المتوسطة ودراسة الغا) هـ١٤٢٤(
  .في المرحلة الثانویة  )هـ١٤٢٤(

ــیم  وبــالرغم مــن أن الیــدویات تســتخدم عــادة فــي تــدریس الریاضــیات فــي التعل
أجریــت علـى طـالب الكلیــات  ،الباحـث تفقــت مـعالعـام إال أنهـا توجــد عـدة دراسـات أ

التي استخدمت یدویات الجبر مع طالب كلیة بلفیل ) Dyer )1996منها دراسة دیر 
(Belleville)  لصــالح طــالب فصــول الریاضــیات التــي تــدرس  النتــائج فروقــاً وأظهـرت

بالیــدویات مقارنــة مــع طــالب فصــول التــي تــدرس بالطریقــة التقلیدیــة وكــذلك دراســة 
اضــیة التــي هــدفت إلــى دراســة أثــر التعامــل مــع األدوات الری Bullock (1996)بلــوك 

ومعالجتها یـدویًا فـي فصـول الریاضـیات لـدى طـالب الكلیـة وأظهـرت نتـائج الدراسـة 
  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة



والتـي هــدفت الختبــار تـأثیر الیــدویات علــى  Kinard (1996)كـذلك دراســة 
تــدریس الجبــر المطــور لطـــالب الكلیــة وتركــزت الدراســـة علــى اســتخدام یـــدویات 

  .الجبر في تعلم وتعلیم موضوعات الهندسة المتقدمة والجبر المتقدم
 ثومــن خــالل إطــالع الباحـــث علــى العدیــد مـــن الرســائل والكتــب والبحـــو 

ومن خالل تدریسه ، استه في جامعة أم القرى ومن در ، ومواقع تعلیم الریاضیات
شرافه على طالب التربیة المیدانیة ومقابلة العدید من  ٕ لمقرر معمل الریاضیات وا
معلمي المرحلة االبتدائیة خریجي كلیات المعلمـین الحـظ عـدم توظیـف الیـدویات 
في تدریس مقرر معمل الریاضیات وعد تدریب الطـالب علـى اسـتخدامها بـالرغم 

ـــة  أنهـــا ـــة االبتدائی ـــدریس ریاضـــیات المرحل كمـــا الحـــظ أن ، أثبتـــت جـــدوها فـــي ت
طالب المقرر معـرفتهم بالوسـائل التعلیمیـة ضـعیفة ناهیـك عـن اسـتخدامها وذلـك 
للــنقص النــوعي والكمــي فــي توافرهــا ووجــود عــدد قلیــل منهــا للعــرض والمشــاهدة 

، ى اسـتخدامها كوسائل تعلیمیة ولیست یدویات في ید الطالب المعلم لیتدرب عل
ـــي  ـــدریب العمل ـــاب الت ـــة علـــى غی ـــة المیدانی ومـــن خـــالل مالحظـــات طـــالب التربی
ـــك  ـــدریس ریاضـــیات المرحلـــة االبتدائیـــة وذل للوســـائل التعلیمیـــة المســـتخدمة فـــي ت
لطریقــة تــدریس مقــرر معمــل الریاضــیات اإللقائیــة ومحتــوى المقــرر الــذي یعتمــد 

أن اســـتخدام الیـــدویات فـــي  وممـــا ســـبق یـــرى الباحـــث،  الرســـومات التوضـــیحیة 
وأیـــدتها  ةأثبتـــت جـــدواها الدراســـات التجریبیـــ ةتــدرس ریاضـــیات المرحلـــة االبتدائیـــ

ــتعلم وتــدعو إلیهــا طــرق التــدری الحدیثــة فتــدریب الطــالب المعلمــین  سنظریــات ال
على استخدامه ضرورة ملحة دعت الباحث لتدریب الطالب المعلمین من خالل 

  .هذه الدراسة

ـــات المعلمـــین ر معمـــل الریاضـــیاتولمـــا كـــان مقـــر  ـــذي تقدمـــه كلی یهـــتم  ال
باستخدام الوسائل التعلیمیة المستخدمة فـي ریاضـیات المرحلـة االبتدائیـة ویهـدف 
إلــى تــدریب المعلــم علیهــا یــرى الباحــث أن تــدریس المقــرر بالیــدویات یــؤدي إلــى 



 اسـتیعاب الطــالب للمفــاهیم الریاضــیة بعمـق، وجعــل الریاضــیات ذات معنــى ممــا
  .یساعد في حل التمارین والقدرة على تعلم وتعلیم الریاضیات

  :مشكلة الدراســة

  :یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السـؤال التالي

مـــا أثــــر اســـتخدام الیــــدویات فــــي تـــدریس مقــــرر معمـــل الریاضــــیات علــــى 
  تحصیل الطالب في كلیة المعلمین بالجوف؟

  :الدراسـة یةفرض

بــــین  ، ) ٠,٠٥ ≤( عنــــد مســــتوى الداللــــة، إحصــــائیةق ذات داللــــة رو توجـــــد فــــ
ــــذی مقــــرر معمــــل  ادرســــو  نمتوســــطي درجــــات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة ال

 ادرســـو  نوطـــالب المجموعـــة الضـــابطة الـــذی ،باســـتخدام الیـــدویات الریاضـــیات
كمــــا هــــو مقــــدم بكلیــــة المعلمــــین بــــالجوف لصــــالح مقــــرر معمــــل الریاضــــیات 

  .المجموعة التجریبیة

  :اسةهـدف الدر 

التعـــرف علـــى أثـــر التـــدریس باســـتخدام الیـــدویات علـــى تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى 
ـــة المعلمـــین  ـــد دراســـتهم لمقـــرر معمـــل الریاضـــیات فـــي كلی تحصـــیل الطـــالب عن

  .بالجوف مقارنة مع األسلوب التقلیدي
  :أهمیة الدراسـة

یأمـــل الباحـــث أن تســـهم الدراســـة فـــي تقـــدیم نمـــوذج لتـــدریب الطـــالب  -١
اســــتخدام الیــــدویات فــــي تــــدریس ریاضــــیات المرحلــــة المعلمــــین علــــى 

 .االبتدائیة 



التعرف على مدى فاعلیـة تـدریس مقـرر معمـل الریاضـیات باسـتخدام  -٢
الیـــــدویات مقارنـــــة مـــــع تـــــدریس مقـــــرر معمـــــل الریاضـــــیات بالطریقـــــة 

  . المعتادة
  :حـدود الدراسة
المسـجلین ألول مـرة فــي  كلیـة المعلمـین بــالجوف طــالب جمیـع: الحـدود المكانیـة

ـــــرر معمـــــ ـــــاني مـــــن عـــــام لمق / ١٤٢٤ الریاضـــــیات للفصـــــل الدراســـــي الث
  .هـ١٤٢٥

تــــدریس العملیــــات األربــــع علــــى (اقتصــــرت الدراســــة علــــى :الحـــــدود الموضــــوعیة
باســـتخدام مكعبـــات دینـــز ـ تـــدریس األعـــداد  مجموعـــة األعـــداد الطبیعیـــة

ـ وتـدریس الكسـور  باسـتخدام مكعبـات دینـز األولیـة والقوسـم والمضـاعفات
  )والعملیات األربع علیها باستخدام قطع النماذج

  .هـ١٤٢٥/ ١٤٢٤الفصل الثاني من عام : نیةاالحـدود الزم
  :مصطلحات الدراسة

   on - handأو Manipulatives الیدویات
بأنهــــا وســــائل وأدوات تعلیمیــــة یعالجهــــا ) " هـــــ،هـــــ١٤١٨(یعرفهــــا غنــــدورة 

منهـا وهـو أدراك المفهـوم الریاضـي الـذي  الطالب بیـده كـي یتحقـق الهـدف
  "یسعى المعلم إلیصاله إلى الطالب

تعنــــي اســــتخدام  Manipulativeأن) ١٤٩، هـــــ١٤٢٢( ویــــذكر المقوشــــي 
كمــــــــــا ترجمهــــــــــا ، الیــــــــــدین فــــــــــي التعامــــــــــل مــــــــــع األشــــــــــیاء واكتشــــــــــافها 

  الیدویة  ةبالمعالج) ٢٢،م٢٠٠٤(السواعي

أن تعلیم الریاضـیات )یدویاتمشروع إبداع لتعلیم الریاضیات بال( وورد في
 Learningبالیدویات یقوم على مفهوم علمي رصین یعرف بالتعلم بالعمل 

by Doing    أو الـتعلم بالممارسـة الـذي یعتمـد علـى أن الطفـل یبنـي فهمـه



وتتمیـــز الیـــدویات عـــن ، مـــن خـــالل األنشـــطة والخبـــرات الحســـیة المباشـــرة
ب وتجســد العدیـد مــن المفــاهیم الوسـائل التعلیمــة بـأن الیدویــة فــي یـد الطالــ

الوســیلة  اأمـ، الریاضـیة التــي یكتسـبها الطالــب بنفسـه مــن خـالل الممارســة
التعلیمیـة فتكــون فـي یــد المعلـم والطالــب یقتصـر دوره علــى المشـاهدة كمــا 
أن الوســیلة یــتم تصــمیمها لتقــدیم فكــرة ریاضــیة واحــدة وینتهــي دورهــا بعــد 

  .ذلك

ًا بأنهــا وســائل تعلیمیــة ریاضــیة مجســمة وممــا ســبق یعرفهــا الباحــث إجرائیــ
علــى اســتخدامها فــي تجســید  بیعالجهــا الطالــب المعلــم بیــده بهــدف التــدری

  .وتمثیل المفاهیم والعملیات الریاضیة لطالبه 

  :كلیة المعلمین

ـــة تشـــمل الدراســـة فیهـــا  ابأنهـــ) ٨هــــ،١٤٢٢(یعرفهـــا إســـماعیل  كلیـــة تربوی
ثمانیــة مســتویات دراســیة، تمــنح شــهادة البكــالوریوس فــي التعلــیم االبتــدائي 

  .وتقبل الدراسة فیها حملة الثانویة العامة



  :التحصیل الدراسي

ـــه ) ١٢٩،م١٩٧٤(عیســـويهنـــاك عـــدة تعریفـــات للتحصـــیل منهـــا تعریـــف      بأن
لیهـــا الفـــرد نتیجـــة التـــدریب والمـــرور مقـــدار المعرفـــة أو المهـــارة التـــي یحصـــل ع"

  "بخبرات سابقة 

بأنــه مقــدار المعــارف والعلــوم والمهــارات التــي )   ٨، هـــ١٤١٣(ویعرفــه الهــذلي 
تعلمهــا الطالــب مــن خــالل دراســته لمــنهج أو مقــرر معــین ویــتم معرفــة ذلــك عــن 

  "طریق التقییم المستمر بما في ذلك االختبار التحصیلي

ـــه ویعرفـــه الباحـــث  مـــدى مـــا اكتســـبه الطـــالب المعلمـــین مـــن " إجرائیـــًا بأن
المعلومــات والمهـــارات الالزمــة الســـتخدام الیــدویات فـــي تــدریس الریاضـــیات مـــن 
خـالل التـدریب والممارســة العملیـة علــى اسـتخدامها فـي مقــرر معمـل الریاضــیات 
معد لهـذا  ویقاس ذلك بالدرجات التي یحصل علیها الطالب المعلم في المقیاس اُل

  ".الغرض
 


