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ملخصال  

يعد علم الرياضيات من العلوم األساسية التي تساعد على تقدم البشرية في مختلف العصور ويساعد بدرجة 

والكيمياء واألحياء, كما يلعب دورا بارزا في علوم  كبيرة في التحصيل العلمي للعلوم األخرى مثل الفيزياء

الفلك وعلم الحاسوب, لهذا قال العلماء والمؤرخون إن الرياضيات هي أم العلوم وال يمكن االستغناء عن دراستها 

زدهار وتبوأ مكانة علمية مرموقة بين الدول في ظل التقدم العلمي الكبير الذي يشهده ألي دولة تريد التقدم واال

العالم منذ خمسينيات القرن الماضي والذي لعبت فيه الرياضيات دورا كبيرا في مجال البحث العلمي واقتحام 

الفضاء واالختراعات التي غيرت وجه العالم شكال وموضوعا وجعلته قرية صغيرة عن طريق أجهزة الحاسوب 

( "وتعد الرياضيات من أکثر 2019 عبد العزيز منصور،) والتليفون المحمول وعالم السماوات المفتوحة.

أهميتها من مجتمع آلخر تبعاً لتقدم هذا المجتمع واهتمامه بالعملية  الحديثة وتختلفالتغيرات  تأثيراً فيالمناهج 

وال  "المجتمع في النهوض بأفراده في شتى المجاالت كالتعليمية ومنافسته للدول المتقدمة فضال عن رغبة ذل

من الطالب في جميع دول العالم ومنها دولة  أمام الكثيرياضيات تمثل عقبة كبيرة يخفى على أحد أن مادة الر

إذ يجد الكثير من الطالب صعوبة في دراسة هذه المادة الهامة وهو األمر الذي ألقى بظالل قاتمة على  الكويت،

مستقبلهم إذ يتجه آالف الطالب أو يمكننا أن نقول الغالبية منهم يتجهون بعد االنتهاء من المرحلة المتوسطة إلى 

يسميها بعض الطلبة(. إن التوجه  )كمايات الدراسات األدبية بعيدا عن القسم العلمي هربا من شبح الرياض

إال أنه قد أثر كثيرا على الدراسات  األدبية،للدراسات األدبية على الرغم من اعترفنا الكامل بأهمية دراسة المواد 

فالدولة تحتاج إلى الطبيب الذي يعالج المرضى وإلى الصيدلي  المجتمعات،األساس المتين لتقدم  يه تيالعلمية ال

كتشف الدواء وإلى المهندس الذي يبني ويعمر وإلى المهندس الزراعي الذي يكتشف أنواعا جديدة من الذي ي

 والبنوك،المحاصيل التي تعطي انتاجية أفضل وإلى المحاسب الكفء الذي يدير أموال الناس في الشركات 

ث على أهمية رفع مستوى ويركز هذا البح وهكذا في كل المهن التي تعتمد بشكل أساسي على مادة الرياضيات.

 مستقبلهم،الطلبة في مادة الرياضيات خالل المرحلة المتوسطة في دولة الكويت ألهمية هذه المرحلة في بناء 

كما يتناول أسباب ضعف الطالب في هذه المادة والوسائل التي يمكننا من خاللها مساعدتهم على معالجة هذا 

مجتمع ككل. كما يركز البحث على أهمية مادة الرياضيات والصفات القصور من خالل دور الدولة والمدرسة وال

الواجب توافرها في المعلمين وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمساعدة الطالب على فهم هذه المادة حتى ال 

ا من بل وأمتهم. وفي نهاية البحث هناك عدد وطنهم،تقف حجر عثرة في بناء مستقبلهم الذي هو بالطبع مستقبل 

 التوصيات نضعها أمام المسؤولين وصناع القرار للعمل بها في أسرع وقت ممكن لمعالجة هذه المعضلة.

 .التكنولوجيا ،العلوم األخرى ،البحث العلمي ،ضعف التحصيل ،الطالب ،الرياضيات االفتتاحية:الكلمات 
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Abstract 

      Mathematics is one of the basic sciences that has helped in the progress of 

mankind throughout the ages. Mathematics helps us learn about other sciences such 

as physics, chemistry, biology, astronomy and computer science. There is no doubt 

that the major countries have advanced during the past decades through scientific 

research that depends mainly on mathematics. Therefore, all countries have been 

interested in studying this branch of science, which plays a major role in building 

the future of new generations. Despite the importance of studying mathematics, we 

find many students suffer greatly in studying it in all countries of the world, 

including the State of Kuwait, especially in the preparatory stage. The weakness of 

students in this subject at this stage has many negative effects on their future because 

many of them turn to literary studies at the secondary stage, not scientific studies, to 

move away from studying mathematics. This, of course, led to the weakness of 

scientific research in the State of Kuwait and in the Arab world. Developed countries 

need a doctor who treats, a pharmacist who discovers medicine, and an engineer who 

builds and plans. All these jobs are based primarily on mathematics. This research 

focuses on this problem and its negative effects and how to raise the level of students 

in this subject and the role of the state, school, and family in this matter. At the end 

of the research, there are a number of recommendations we put to the Ministry of 

Education to address this dilemma that greatly affects the future of our children and 

our beloved country. 

Keywords: Mathematics, basic sciences, preparatory stage, scientific research, 

students. 
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 عناصر البحث

 تعريف علم الرياضيات وأهميته للبشرية -

 المرحلة المتوسطة في دولة الكويتأهمية رفع مستوى الطالب في مادة الرياضيات في  -

 أسباب تدني مستوى الطالب في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة -

 النتائج السلبية لضعف الطلبة في التحصيل الدراسي الجيد في مادة الرياضيات -

 وسائل رفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة -

 توافرها في معلم الرياضيات لكي يؤدي دوره على أكمل وجه الصفات الواجب -

 دور وزارة التربية في دولة الكويت في رفع مستوى الطلبة في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة -

 دور األسرة في معالجة قصور األبناء في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات -

 النتائج والتوصيات -
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 الرياضيات وأهميته للبشرية تعريف علم

هو أحد العلوم الهامة التي توصل لها اإلنسان من قديم الزمان وعمل على تطويره في مختلف العصور 

والحضارات لما له من أهمية في تسيير حياة اإلنسان في مختلف الجوانب. ويعرف علم الرياضيات بأنه العلم 

كما  الجبر،المتغيرات والمجهول وهو األساس الذي يقوم عليه علم الذي يهتم باألعداد والقياسات والعالقة بين 

 يهتم هذا العلم بدراسة األشكال الهندسية وتحليلها.

ولعلم الرياضيات فروع عديدة لكل منها أهميته البالغة مثل الجبر والميكانيكا والديناميكا والتفاضل والتكامل 

  وحساب المثلثات.

وتكمن أهمية الرياضيات في أنها من العلوم الهامة التي تؤثر بدرجة كبيرة في طريقة التفكير لدى اإلنسان 

كما أنها تنمي مهاراته الحياتية وطرق التواصل وطريقة ابتكار األفكار  الحدود،فتجعله منظًما ومرتبًا ألبعد 

تخدم الكيمياء والفيزياء وعلوم الفلك والعلوم وتتداخل الرياضيات بقوة مع الكثير من العلوم فهي  الجديدة،

 وغيرها الطيرانالعسكرية وعلوم 

 أهمية رفع مستوى الطالب في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

ومن هذا المنطلق فإن رفع  دراستها.كما هو معلوم فإن الرياضيات أحد فروع العلم التي ال يمكن االستغناء عن 

قد أصبح  والوصول إلى درجة االمتياز مستوى الطلبة في هذه المادة من أجل الحصول على تقديرات عالية

البد أن نشير إلى النتائج اإليجابية  السيئة. وهناهدفا تسعى المنظومة التعليمية لتحقيقه تجنبا لآلثار والعواقب 

ونوجزها  الكويت،التي سوف تتحقق إذا ارتفع مستوى الطالب في الرياضيات في المرحلة المتوسطة في دولة 

 في النقاط التالية:

اختفاء ظاهرة التسرب من التعليم والتي كان أحد أسبابها ضعف التحصيل الدراسي للعديد من الطالب في  -

وعدم قدرتهم على اجتياز االختبارات ما سبب نوعا من اإلحباط النفسي لهم ولعائالتهم فاتجه الكثير هذه المادة 

منهم إلى العمل الحر بعيدا عن حقل التعليم. وقد أوضحت إحدى الدراسات التربوية أن اجمالي الطالب تاركي 

في مختلف  1998وحتى عام  1995الدراسة الصباحية في المرحلة المتوسطة خالل الفترة الزمنية من عام 

 750في منطقة الجهراء و 348في منطقة العاصمة و 147طالبا منهم  1799المناطق التعليمية في الكويت هو 
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في األحمدي التعليمية وهي أعداد كبيرة للغاية وكان أحد أسباب هذا  286في حولي و 268في الفروانية و

 .التسرب هو عدم التفوق في الرياضيات

إذ يتجه آالف الطلبة في الوقت  الثانوية،ف الضغط على القسم األدبي في المرحلة التالية وهي المرحلة تخفي -

الحالي إلى القسم األدبي هروبا من دراسة الرياضيات وهو األمر الذي زاد من الحمل على مدرسي المواد 

من الفصول للقسم األدبي في  إلى فتح المزيد 2022اضطرت إدارات المدارس خالل العام الحالي واألدبية 

 الوقت الذي يشهد القسم العلمي انخفاضا ملحوظا في اإلقبال عليه.

إن رفع مستوى الطالب في الرياضيات سوف يعطي الدولة فرصة في المستقبل لزيادة البحث العلمي في  -

الدراسات تعتمد في  إذ أن كل هذه والطيران،مجاالت هامة مثل الطب والهندسة والجيولوجيا وعلوم الفضاء 

 األساس على قدرات الطالب وتفوقه في الرياضيات.

جميع الدراسات أن الطالب المتفوقون في الرياضيات لديهم القدرة على التفكير واإلبداع وتطوير أنفسهم  أثبتت -

طق وتطوير المجتمع الذي يعيشون فيه ألن حل المسائل الرياضية الصعبة تساعد على تطوير مهارات المن

والقوة الذهنية في المواقف اليومية المختلفة., ومن هنا ندرك أن التفوق في هذه المادة سوف ينعكس حتما 

"يساعد حل المسألة في مادة الرياضيات في تنمية قدرات ( 2021لما  محمد،)باإليجاب على البيئة المحيطة. 

ر، فيساعد على كاما يساعد على تنظيم األف، ككيرارية، ويدربهم على األسلوب العلمي في التفكالطالب االبت

 "التكالتحليل والترکيب واالستقصاء وحل المش

رفع مستوى الطالب في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة في الكويت سوف يساعد في القضاء على  -

إذ أن الطالب المتفوق في  الطالب،بعض المظاهر السلبية التي تشهدها بعض المدارس مثل ظاهرة العنف بين 

أي فرع من فروع العلم وبالطبع منها الرياضيات لن يجد وقتا لكي يضيعه في أمور ال طائل من ورائها وإنما 

عكس الطالب الضعيف الفاقد لألمل  قدراته،سيكون كل اهتمامه ينصب حول كيفية زيادة هذا التفوق وتنمية 

 ا بالعملية التعليمية.والذي يشغل كل تفكيره بأمور ال عالقة له
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كما أن ارتفاع التحصيل في الرياضيات للطالب يعطي المعلم فرصة عظيمة لإلبداع واالبتكار واستخدام كل  -

الوسائل المتاحة إليصال المعلومة لطالبه بكل سهولة واقتدار ألن أداء المعلم يتأثر سلبا وإيجابا بمدى تفوق 

 الطالب من عدمه.

 حصيل الدراسي في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطةوسائل رفع مستوى الت

هناك الكثير من الوسائل والخطوات التي نستطيع من خاللها رفع مستوى الطالب في مادة الرياضيات وجعل 

وهنا هذه المادة هي المادة المفضلة والمحببة إلى قلوبهم بدال من اعتبارها مادة خوف وقلق للطالب وألسرهم. 

 زارة التربية في دولة الكويت في النقاط التالية:يكمن دور و

 اختيار المعلمين الذين يقومون بتدريس هذه المادة. أوال:

كما نعلم أن الكثير من دول الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 

على المدرسين الوافدين من الدول العربية األخرى مثل  شبه كليالكويت وباقي الدول الخليجية تعتمد اعتمادا 

والجمهورية العربية السورية وتونس وفلسطين. لهذا يجب  الهاشمية جمهورية مصر العربية والمملكة األردنية

وضع عدة شروط واعتبارات معينة عند تعاقد وزارة التربية الكويتية مع هؤالء المعلمين أكثر من الشروط 

 الوقت الراهن:الموضوعة في 

والحاصلين على دراسات  تدريبيةيجب اختيار المعلمين الحاصلين على تقديرات عالية والحاصلين على دورات 

عليا بعد مرحلة البكالوريوس أو الليسانس مثل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأن يتم منحهم ميزات 

يعني زيادة في الراتب الشهري إذ أن الزيادة الممنوحة  وهذا الراهن،إضافية أكثر من الممنوحة لهم في الوقت 

العلمية. لمثل هؤالء المعلمين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ال تتناسب مطلقا مع هذه الدرجات 

 شك أن معلم الرياضيات الحاصل على درجات علمية أكثر سوف يكون أكثر إفادة للطالب. وال

وهي اختالف اللهجة بين هؤالء  مهمةلمين الوافدين في دولة الكويت فهناك نقطة بما أننا تحدثنا عن المع

وبالطبع تختلف عن  التونسية،المعلمين. فاللهجة المصرية تختلف تماما عن اللهجة السورية تختلف عن اللهجة 

ب والطالبات في لهجة دولة الكويت والدول الخليجية. وقد الحظنا من خالل توجيه بعض األسئلة لعدد من الطال

المرحلة المتوسطة عند إعداد هذا البحث عن سبب ضعف تحصيلهم الدراسي في مادة الرياضيات فكانت 
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المفاجأة أنهم ال يفهمون لهجات بعض المعلمين الذين يتحدثون بلهجة بلدهم والتي تختلف عن اللهجة هنا في 

ر المعلمين الوافدين بضرورة الشرح بلغة عربية الكويت. وهنا يأتي دور وزارة التربية التي يجب عليها إخطا

سليمة يفهمها الجميع بعيدا عن استخدام اللهجة العامية لكل دولة. إن المصطلحات المستخدمة في مادة 

الرياضيات مثل )الضرب والقسمة والجمع والطرح( واضحة تماما في اللغة العربية لكنها قد تختلف من دولة 

 لهذا فعلى المعلمين استخدام المصطلحات استخداما لغويا سليما. ة،اللهجألخرى بسبب اختالف 

وبعيدا عن المعلمين الوافدين فإن تعيين المعلمين الكويتيين في تخصص الرياضيات يجب أيضا أن يخضع لعدد 

من من المعايير من بينها بالطبع التقدير العالي في درجة البكالوريوس. كما يجب أن يخضع المعلم لعدد كبير 

ها وزارة التربية قبل االستالم الفعلي للعمل ليتعلم من هذه الدورات التي يحاضر مالدورات التأهيلية التي تنظ

فيها الخبراء طريقة الشرح السليمة وكيفية التعامل مع الطلبة وأحدث طرق التدريس. فليس من المقبول أن 

مباشرة في شهر أكتوبر من العام ذاته دون يتخرج الطالب في شهر يوليو أو أغسطس ثم يقوم بالتدريس 

الخضوع لعدد من الدورات التأهيلية وزيارات ميدانية بعد التخرج لعدد كبير من المدارس للوقوف فعليا على 

 طريقة العمل على أرض الميدان التربوي.

ب وهذا يقودنا إلى نقطة فيه أن الحالة المزاجية للمعلم تؤثر تأثرا مباشرا على طريقة األداء مع الطال ال شكمما 

وهي الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعلم في العالم العربي بشكل عام وفي دولة الكويت بشكل خاص.  مهمة

من المعلوم أن الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة األميركية واليابان مثل هذه الدول تضع 

ن هذه المهنة هي أسمى المهن وهي األساس المتين الذي أرواتب باعتبار المعلم في المرتبة األولى في سلم ال

فلوال المعلم ما وجدنا طبيبا وال مهندسا وال طيارا. وعليه فإن راتب المعلم البد أن يتناسب مع  الدول،تنشأ عليه 

ى حيل أخرى غير مهنته وأن يكون من أعلى الرواتب ليكفي متطلباته ومتطلبات عائلته وحتى ال يلجأ المعلم إل

الدروس الخصوصية( للحصول على دخل إضافي يساعده في حياته. إن توفير الحياة الكريمة  شرعية )مثل

 .للمعلم وبالطبع معلم الرياضيات سوف ينعكس باإليجاب على الطالب في جميع مراحل التعليم

 

 تطوير مناهج الرياضيات في المرحلة المتوسطة ثانيا:
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خبراء التربية أن المناهج العقيمة هي أحد األسباب الرئيسية لضعف التحصيل لدى الطالب في يؤكد الكثير من 

في ضوء  تطويره باستمرار المرحلة المتوسطة في دولة الكويت لهذا فإن تطوير منهج الرياضيات يجب أن يتم

اف تعليم مادة التجارب العالمية على أن يتضمن مجموعة من المهارات مع ضرورة إعادة النظر في أهد

 الرياضيات واستراتيجيات تدريسها.

إن تطوير منهج الرياضيات في المرحلة المتوسطة في الوقت الحالي في دولة الكويت سوف يحقق الكثير من 

 :المزايا وهي كالتالي

 .مسايرة التوجه العالمي في المعرفة واستخدام التكنولوجيا في مجال الرياضيات -

 لة الكويت إلعداد أجيالها القادمة وفق متطلبات العصر الحديثتبني رؤية خاصة بدو -

 .توفير جميع اإلمكانيات المادية لتنفيذ عملية التطوير المستمر -

لهذا فإن تطوير منهج الرياضيات في الوقت الراهن أصبح ضرورة بعد أن اقتربنا من نهابة الربع األول من 

 التكنولوجيا بشكل كبير للغاية.القرن الحادي والعشرين والتي تطورت خالله 

وقد أجمع الكثير من خبراء التربية على أن تطوير منهج الرياضيات سوف يساعد الطالب على اكتساب الكثير 

من المهارات مثل اإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكالت والتعاون وتطبيق التكنولوجيا بفاعلية ما يجعلهم أكثر 

 والتعامل مع متغيراته التي تحدث على مدار الساعة.  قدرة على مسايرة روح العصر 

وقد الحظت من خالل إجراء استبيان مع بعض المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المرحلة المتوسطة أن 

إلى قصور في بعض المهارات من بينها مهارة  ويفتقدمنهج الرياضيات ال يواكب متطلبات العصر الحديث 

 .مي ومهارة التفكير النقديالقدرة على البحث العل

 

 

 لهذا فإن تطوير منهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة يجب أن يركز على النقاط التالية:
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 ضرورة التركيز التام على الجانب الوجداني والمهاري وليس على الجانب المعرفي فقط -

والمشكالت المحيطة بالمجتمع بشكل يجب أن يكون المدخل لتدريس منهج الرياضيات هو المشاكل الحياتية  -

 .عام لفتح المجال أمام الطالب للتفكير حول المشكلة وطرق حلها

االهتمام بوضع دليل للمعلم في مادة الرياضيات بهدف تنمية وعيه بالمهارات الحديثة وأسلوب تنميتها لدى  -

 .الطالب

 .لقياس الحفظ والتلقيناختيار أساليب تقويم مناسبة لقياس المهارات والتفكير وليس  -

يجب أن تشجع المناهج الحديثة في الرياضيات الطالب على التكامل بين موارد المدرسة والمجتمع كما يجب  -

أن تشجع الطالب على كيفية استخدام الرياضيات في العلوم األخرى ودورها في التقدم اإلنساني على مدار 

"إن التطور العلمي الحديث يفرض على كل وزارات التربية تطوير األنظمة ( 2015نزار  كاظم،) .التاريخ

وهو األمر الذي يتطلب إعادة تنظيم المحتوى التعليمي وطرق تدريسه الذي يعتمد على مشاركة  التعليمية،

 "الطالب بدالً من الطرق التي تعتمد فقط على مجرد استقباله للمعلومات

 

 رياضيات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.أسباب ضعف التحصيل في مادة ال

مما ال شك فيه أن مادة الرياضيات من المواد الدراسية التي تحتاج إلى الكثير من المهارات التي يجب أن يتمتع 

بها الطالب ويركز عليها حتى يصبح متفوقا فيها. وهناك العديد والعديد من األسباب التي تؤدي إلى ضعف 

وفي الحقيقة أن السبب في هذه المعضلة  الهامة.عدم قدرته على التفوق في هذه المادة الدراسية تحصيل الطالب و

والمعلم.  والمدرسة، والطالب، األسرة،قع على عدة أطراف وليس من جانب طرف واحد. وهذه األطراف هي ي

الطالب في هذه ند الكثير من عنذكر بالتفصيل دور كل عنصر من هذه العناصر في ضعف التحصيل  وسوف

 .المادة الدراسية التي تعتبر عصب العملية التعليمية

 

 أوال: مسؤولية األسرة
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تتركز مسؤولية األسرة في ضرورة تأسيس الطالب منذ مرحلة الروضة ثم المرحلة االبتدائية في الرياضيات 

أول ومعالجة أي قصور. كما والمتابعة المتواصلة مع المعلم لالطالع على مستوى الطالب في هذه المادة أوال ب

يجب على األسرة المساعدة مع المدرسة في مرحلة الروضة والسنوات األولى من المرحلة االبتدائية في تعليم 

الطالب بعض األساسيات في مادة الرياضيات مثل عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب وحفظ جدول 

ل المثلث والمربع والدائرة. إال أن هذا األمر ال يحدث في الضرب والتعرف على األشكال الهندسية البسيطة مث

األمر الذي يؤدي إلى  تعاون،مئات األسر التي تهمل تأسيس ابنها وتترك األمر برمته على المدرسة دون أي 

عدم إدراك الطالب وهو في سن صغيرة ألهمية التفوق واالبتكار واالبداع في هذه المادة الدراسية. وبالتالي فإن 

لطالب ينتقل إلى المرحلة المتوسطة وهو ال يتعلم أساسيات الرياضيات وإنما اجتازها بكل صعوبة وبنسبة ا

خمسين بالمائة فقط لمجرد االنتقال من مرحلة إلى مرحلة فقط. لذا فإن دور األسرة ال يقل مطلقا عن دور 

 وعلى ولي األمر القيام بالخطوات التالية: المدرسة،

الوسائل لمساعدة ابنه في التفوق في الرياضيات عن طريق االستعانة بوسائل التكنولوجيا االستعانة بكل  -

الحديثة والتي توفر الكثير من وسائل الشرح في كل وقت وبأقل التكلفة وذلك عن طريق مشاهدة الشرح الذي 

 تاحة للجميع.اء الرياضيات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والتي أصبحت مبريقوم به الكثير من خ

المتابعة المتواصلة مع معلم المادة واالطالع على مستوى ابنه على األقل مرة واحدة كل شهر وتوفير الجو  -

األسري المناسب والهادئ عند المذاكرة في المنزل والتي تحتاج إلى قمة التركيز والهدوء بعيدا عن االنفعاالت 

 والمشاحنات.

الرياضيات والتأكيد أنها مادة شأنها شأن باقي المواد يمكنه التفوق واإلبداع  تشجيع الطالب على مذاكرة مادة -

 فيها حتى ال يُترك الطالب فريسة للوهم أنه غير كفء لدراستها.

تعريف الطالب أن التفوق في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة سوف يساعده على التفوق في عدة مواد  -

إذ ان الطالب في المرحلة المتوسطة في مرحلة عمرية  والكيمياء،ثل الفيزياء أخرى في المرحلة الثانوية م

كما يجب أن يدرك الطالب أن التفوق في هذه المادة  التالية،صغيرة وال يدرك ما ينتظره في المراحل التعليمية 

 سوف يفتح له آفاقا أوسع عند التخصص في المرحلة الثانوية وعند االلتحاق بالجامعة.
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 .التعامل بطريقة سوية مع الطالب في المنزل ألن الطريقة السوية تدفع الطالب إلى التفوق واجتياز العقبات -

 مسؤولية الطالب نفسه في ضعف التحصيل في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة ثانيا:

ادة الرياضيات في أثبتت الكثير من الدراسات التربوية أن للطالب نفسه نصيب كبير في ضعف تحصيله في م

 وهذا يعود ألسباب كثيرة منها: المتوسطة،المرحلة 

مادة الرياضيات من المواد التي تحتاج إلى التركيز التام من الطالب أثناء شرح المعلم والسؤال عن كل نقطة  -

 .إال أن الكثير من الطالب يهمل أثناء الشرح وال يتابع جيدا بشرحها،قام المعلم 

إال أننا نجد الكثير  المادة،ل الرياضية والمشاركة مع المعلم في الحل أحد أسباب التفوق في هذه إن حل المسائ -

 .والكثير من الطالب ال يشارك فعليا في عمليات حل المسائل الرياضية في الفصل

إال أن  الحل،الواجبات المنزلية ضرورية للتدريب على مختلف أنواع المسائل الرياضية والبحث والتفكير في  -

 الكثير من الطلبة يعتقد أن الواجب المنزلي مضيعة للوقت وال يهتم به.

ما يعني أن طالب المرحلة  االنجليزية،مادة الرياضيات من المواد التراكمية شأنها شأن اللغة العربية واللغة  -

المستمرة لما درسه سابقا لذا فإن على الطالب المراجعة  السابقة،المتوسطة يحتاج إلى كل ما درسه في السنوات 

 وعدم إهماله ووضعه في طي النسيان.

وبالطبع فإن مثل هذه السلوكيات  الدراسي،الكثير من الطلبة عندهم فرط حركة وإثارة للمشاكل في الصف  -

 .المرفوضة ال تساعد أي طالب على اإلبداع والتفوق

يمتازون بالخجل الشديد والخوف من سؤال المعلم هناك نوع آخر من الطالب في المرحلة المتوسطة والذين  -

عن أي جزئية لم يفهمها أو يستوعبها جيدا. لذا فإن على الطالب أن يدرك تماما أن المعلم إنما جاء إلى الفصل 

لكي يعلمه ويرشده إلى الطريق الصحيح وأن الخجل غير مطلوب تماما أثناء الشرح لالستفسار وفهم أي جزئية 

 ن الطالب الخجول هو عدو نفسه.يصعب فهمها. إ

 ثالثا: مسؤولية المدرسة عن ضعف التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة
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مع تسليمنا التام بأن المدرسة هي المنبع الذي ينهل منه الطالب العلم وهي المكان اآلمن لتربية الطالب وبناء 

ى المدارس في ضعف التحصيل الدراسي لدى العديد من الطالب إال أن هناك بعض األسباب تقع عل مستقبلهم،

 في المرحلة المتوسطة نوجزها في النقاط التالية:

البد أن تضع إدارة المدرسة في حسبانها وضع مادة الرياضيات في الجدول الدراسي اليومي. كما هو معلوم  -

ضع حصص الرياضيات يفضل أن تكون لذا فإن و الطالب،فإن الرياضيات تحتاج إلى التركيز الشديد من 

الحصص األولى قدر اإلمكان حتى يكون الطالب في أقصى درجات التركيز وال يجب أن يتم وضع حصة 

رياضيات في أعقاب حصة تربية بدنية على سبيل المثال والتي يكون خاللها الطالب في حالة ضعف بدني 

 وعدم تركيز.

أولياء األمور والتأكيد على حضورهم اجتماع أولياء األمور من الضروري تواصل إدارات المدارس مع  -

 الذي تعقده المدارس بصفة دورية لمتابعة حالة الطالب لتعديل أي سلوك قبل استفحاله.

وبالطبع في مجال التعليم. لذا فإن على  مجال،الحوافز والجوائز المادية والتقديرية أحد األسباب للتفوق في أي  -

بل وفي كل الدول تنظيم مسابقات بين الفصول في مادة الرياضيات يحصل  الكويت،ي دولة إدارات المدارس ف

خاللها الطالب المتميزون على مثل هذه الجوائز. إن إهمال الكثير من المدارس لمثل هذا األمر قد يسبب اإلحباط 

 تفوق.للطالب المتفوقين في هذه المادة وفي نفس الوقت ال يجد الطالب الضعيف دافعا لل

كما أن ارتفاع نصاب  الدراسي،ازدحام الفصول في بعض المناطق قد يكون أحد العوامل في ضعف التحصيل  -

 المعلم من الحصص في بعض المدارس ال يعطيه فرصة كبيرة الستخدام كل الوسائل التعليمية أثناء الشرح.

"عدد كبير من المعلمين يعملون فی فصول دراسية ممتلئة بالطلبة، وحقيقة ال يوجد (2017إبراهيم  محمد،)

وصف دقيق للصفوف ذات الکثافة العالية، فعادة تقاس کثافة الفصل بنسبة الطالب إلى المعلمين، ففی بعض 

أن هذه العدد  دول أخرىالدول يعتبر خمسة وعشرين إلى ثالثين طالبا للمعلم الواحد هو عدد کبير، فيما ترى 

 في حكم الطبيعي"
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"إن تحصيل الطالب فی الفصول ذات الکثافة المنخفضة أفضل بكثير من التحصيل (2017إبراهيم  محمد،)

الرياضيات والعلوم والسبب في ذلك أن قلة عدد  يلدى الطالب فی الفصول ذات الکثافة العالية، وذلك في مادت

 "سعة للطالب وتتيح للمعلم استخدام وسائل مختلفة في التدريسالطالب في الفصل الواحد تسمح بمشاركة وا

من المعلوم أن دولة الكويت من الدول شديدة الحرارة والتي ترتفع خاللها درجات الحرارة لمعدالت كبيرة  -

لذا فإن إهمال بعض المدارس في صيانة أجهزة التكييف قد يكون أحد  سبتمبر،بداية من شهر إبريل وحتى شهر 

ب ضعف التحصيل الدراسي للطالب في كل المواد وليس مادة الرياضيات فقط. لذا فإن على إدارا المدارس أسبا

 التواصل على مدار الساعة مع اإلدارات التعليمية إلصالح أي أعطال قد تصيب أجهزة التكييف.

 المتوسطةرابعا: مسؤولية المعلم في ضعف التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات في المرحلة 

على مدار التاريخ تظل مهنة المعلم هي أسمى مهنة وهي مهنة األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه الذين علموا 

الناس عبادة هللا وحده. وال يستطيع أي كائن أن ينكر أن المعلم هو الركيزة األساسية والذخيرة التي تعتمد عليها 

التعليمية. "يعد المعلم أحد الرکائز األساسية في العملية ( 2009عيسى  عبد هللا،) الدول في بناء مستقبلها.

بدورة ومدى فاعليته في اتجاه اإلنجاز  ترتقيالباحثون الى االکتشاف الدائم للعوامل اإليجابية التي  ويسعى

تي األکاديمي لكل طالبه، وذلك للعمل على تقوية المعلم عن طريق تزويده بالمهارات الشخصية واألکاديمية ال

 تساعده على أداء دوره بكل اقتدار"

إال أن هناك بعض  الطالب،وعلى الرغم من الدور البالغ الذي يلعبه المعلم في الفصل في تعليم وتوجيه وإرشاد 

النقاط التي قد تؤدي إلى ضعف العديد من الطالب في دراسة مادة الرياضيات. وهذه النقاط نستطيع أن نوجزها 

 نبها من قبل المعلمين:في التالي حتى يتم تج

وليس كل( يسيطرون سيطرة تامة على الفصل أثناء الشرح وال  بعضلفظ )بعض المعلمين وهنا نؤكد على  -

أي نقطة يصعب فهمها. إن الفصل الدراسي ليس ثكنة عسكرية وعلى المعلم أن  لىيسمحون للطالب بالسؤال ع

ا وال هيدرك أن التفاعل مع الطالب هو أساس اإلبداع وأن الطالب البد أن يسأل عن كل نقطة صعب عليه فهم

 يخرج من الحصة وهناك أي نقطة غامضة.
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ن بحل مختلف انواع األسئلة أثناء بعض المعلمين يشرحون دروس الرياضيات بشكل شفوي وال يقومو -

 .الحصة

الدرس دون استخدام الوسائل المناسبة وعدم االستعانة بالتكنولوجيا  بعض المعلمين يركزون على شرح -

 .مما يسمح لهم باالنتباه والمشاركةأثناء الحصة مشاركة الطالب والتي تعزز مثل السبورة الذكية  الحديثة

لفروق الفردية بين الطالب في مادة الرياضيات ويقومون بالشرح بسرعة كبيرة بعض المعلمين ال يراعون ا -

 باعتبار أن جميع الطالب متفوقون فيها.

 .بعض المعلمين ال يقومون بربط تدريس الرياضيات بالحياة العملية والبيئة التي يعيش فيها الطالب -

للطالب للتدريب عليها في المنزل لتثبيت  عطاؤهااإهمال بعض المعلمين لتصحيح الواجبات المنزلية التي يتم  -

 فكرة الدرس وأهدافه.

 للمعلمين والتي من خاللها يتم التعرف على أحدث طرق التدريس. قلة الدورات التدريبية -

إن العملية التعليمية فی وقتنا الراهن في دولة الكويت لن تحقق أهدافها إال من ("2018)حسن,أنور وآخرون 

ً واضحا فی تکوين طالب عصريين فاعلين فی المجتمع،  خالل المعلم المؤهل القادر على المساهمة إسهاما

 "وهذا يستدعي تنمية المعلم أکاديمياً ومهنياً للقيام بهذا الدور الهام للغاية

الصفات الواجب توافرها في معلم الرياضيات لرفع مستوى التحصيل عند الطالب في المرحلة 

 المتوسطة

معلم هو عصب العملية التعليمية فإن عليه الدور األكبر في رفع مستوى طالبه في الرياضيات. ولكي بما أن ال

 يؤدي المعلم هذا الدور فإنه يجب أن يتمتع بالكثير من الصفات والمؤهالت

 والتي نوجزها كالتالي:

ت وورش العمل التأهيل العلمي المناسب واالطالع على أحدث طرق التدريس من خالل حضور المؤتمرا -

 .التي تنظمها وزارة التربية
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استخدام جميع الوسائل المتاحة أثناء الشرح واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة إليصال المعلومة للطالب  -

 .بطريقة مبسطة ودون تعقيد

الطالب على على المعلم ربط محتوى الدرس بالحياة العملية وتنويع األسئلة بما يحقق األهداف مع تشجيع  -

 استنتاج المعلومات بأنفسهم واستخدام معمل الرياضيات باستمرار.

الرياضية وتقديم  والتعبيراتفي كتابة الرموز  والتنظيميجب على معلم الرياضيات تحري الدقة التامة   -

 .التمارين والمسائل ورسم األشكال الهندسية والجداول

في حدود ضيقة والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة ألن التعامل مع  على المعلم عدم التمييز بين الطالب إال -

 وأفكارهمالطالب بالعدل والمساواة يساعدهم على االبتكار واإلبداع مع التقبل التام تقبل ألراء الطالب 

 والتعامل معها بجدية وليس بإهمالها.  ومقترحاتهم

التركيز على عدد معين فقط من الطالب مع  ضرورة مشاركة جميع الطالب بفاعلية أثناء الشرح وعدم -

 ضرورة إعطاء بعض االهتمام للطالب الضعيف في المادة حتى ال يهملها تماما.

 .مناقشة الواجبات المنزلية مع الطالب وتصحيح األخطاء لهم أوال بأول -

م االلتزام بالمظهر لذا فإن على المعل المعلم،المظهر الشخصي من العوامل التي تساعد الطالب على تقدير  -

 .الالئق والعناية التامة بنظافته الشخصية وارتداء الزي المناسب ليكون قدوة لطالبه
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أمثلة لبعض األجهزة التعليمية الحديثة التي تساعد في رفع مستوى الطالب في مادة الرياضيات في المرحلة 

ألن وجود التكنولوجيا الذكية في  استثناءالمتوسطة والتي يجب أن تكون متوفرة في جميع المدرس دون 

 الفصول الدراسية يشكل أهمية بالغة في التعليم الحديث.

  السبورة الذكية -

ويتم التعامل معها عن طريق أقالم  اللمس.عبارة عن لوح معلومات يسمح بكتابة أي موضوع ونقله بمجرد 

 خاصة وعن طريق توصيله بجهاز الحاسوب

جيع الطالب بدرجة كبيرة على التفاعل مع المعلم كما تمكن المعلم من تنفيذ أنشطة وتكمن أهميتها في تش

 التي تساعد على توصيل المعلومات. المصورة المجموعات الممتعة وتشغيل مقاطع الفيديو

 الكتب المدرسية الرقمية أو الكتب اإللكترونية -

رنت وهي أكثر مالئمة للطالب من الناحية الصحية هي البديل للكتب التقليدية ويتم استخدامها عبر شبكة اإلنت

  وتزيد من انتاجية الطالب

  أجهزة العرض -

 األلعاب،تمكن المعلمين من شرح الدرس بطريقة مكبرة وواضحة، وإعطاء الكثير من األمثلة عن طريق إدخال 

  .وتمكن المعلم من استخدام أساليب التعليم المختلفة بكل سهولة ويسر
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 النتائج والتوصيات

وبعد أن أوضحت أهمية رفع مستوى طالب المرحلة المتوسطة في الرياضيات في دولة الكويت باعتبار هذه 

ن الطالب المتفوق في هذه المادة سوف يكون متفوقا في أالمادة بمثابة العامود الفقري لصلب المواد الدراسية و

لذا فهناك عدد من التوصيات نضعها  واإلبداع،ة مهارة التفكير باقي فروع العلم ألن الرياضيات تساعد على تنمي

أمام المسؤولين التربويين لألخذ بها في عين االعتبار وتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق األهداف المرجوة 

 وحتى تصبح هذه المادة محببة لجميع الطالب بدال من وصف البعض لها بأوصاف مخيفة:

المنخفضة في مادة الرياضيات قد تكون بسبب عدم الفهم أو عدم التركيز أو وجود مشكلة في إن الدرجات  أوال:

بعض الدروس. لذلك، فإنني أوصي المعلمين بتحليل درجات الطالب على فترات متقاربة ودراستها للتعرف 

 على نقاط الضعف ومعالجتها في أسرع وقت.

أنها شأنها شأن باقي فروع العلم تحتاج  يهمه المادة والتأكيد علعلى األسرة تشجيع أبنائهم على دراسة هذ ثانيا:

إلى التركيز أثناء شرح المعلم في الفصل وعدم تشتيت االنتباه. كما يجب على أولياء األمور متابعة حل الواجبات 

 المدرسية مع األبناء.

ي الجدول الدراسي بعيدا عن على إدارات المدارس االهتمام بوضع حصة الرياضيات في ميعاد مناسب ف :ثالثا

كما يجب عليها متابعة سلوك الطالب الحصص األخيرة والتي يكون خاللها الطالب قد استنفذوا طاقاتهم. 

الضعيف في مادة الرياضيات فقد يكون هناك أسباب خفية مثل حاالت التنمر او حاالت االعتداء من بعض 

بعض المدارس والتي تؤثر كثيرا على نفسية الطالب. إن  الطالب أصحاب السلوك العدواني والتي نشاهدها في

 في المدرسة يعد من أسباب نبوغ وتفوق الطالب. اآلمنة توفير البيئة المناسبة

 

على التوجيه الفني لمادة الرياضيات في جميع المناطق التعليمية في الكويت المتابعة المتواصلة مع  :رابعا

المعلمين األوائل والمعلمين بشكل عام وإمدادهم بكل ما هو جديد وحديث سواء من وسائل مادية للمساعدة على 

. كما يجب على التوجيه الفني بأحدث طرق التدريس وتوضيح أي أمور غامضة في المنهج إمدادهمالشرح أو 

على طريقة شرحهم على أرض الواقع.  لالطالع بأنفسهم تنظيم العديد من ورش العمل يحاضر فيها المعلمون
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وليس حصة واحدة كما يحدث  فصل دراسيوعلى الموجه الفني حضور أكثر من حصة لكل معلم خالل كل 

 في العديد من المدارس.

االستعانة بالخبرات الدولية سواء من األكاديميين العرب أو األجانب المشهود لهم على وزارة التربية  :خامسا

يحاضر خاللها هؤالء الخبراء لشرح آخر ما  سنويا بالكفاءة في الرياضيات وذلك لعقد عدد من المؤتمرات

لوزارة توصلت إليه البحوث التربوية في مجال شرح الرياضيات لطالب المرحلة المتوسطة. كما يجب على ا

يا للدول المتقدمة لعمل معايشة في األكاديميات العلمية الكبيرة للتعرف على وإيفاد عدد كبير من المعلمين سن

 أحدث طرق تدريس الرياضيات على غرار ما يحدث في األلعاب الرياضية مثل كرة القدم والسلة وخالفه 

لمشاركة الطالب والتفاعل مع المدرس أثناء  إعادة النظر في نظام االمتحانات والتقييم بحيث يصبح :سادسا

ليدرك الطالب أهمية االلتزام والمشاركة  النهائية الشرح وعمل الواجبات المنزلية نسبة ال بأس بها من الدرجات

 الفعالة وأن وجوده في الحصة داخل الفصل ليس مضيعة للوقت.

لة المشاركة بشكل فعال في رفع مستوى الطالب يمكن لوزارة اإلعالم ممثلة في التلفزيون الرسمي للدو :ابعاس

في مادة الرياضيات وذلك من خالل تقديم البرامج التعليمية بدال من لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية 

قانونيا( ألنها تستنفذ مجهود الطالب وتستنفذ موارد األسرة. إن التجارب العربية أثبتت  )مجرمةوالتي تعتبر 

برامج التعليمية والتي اعتمد عليها ماليين الطالب في مصر خالل العقود الماضية خاصة خالل الفائدة الكبيرة لل

 ات القرن الماضي.يتسعين
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