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 ملخص

تلك حكمة قالها أمير الشعراء أحمد شوقي . "لم يبن ملك على جهل وإقالل ،ملكهمبالعلم والمال يبني الناس "

ومن هذا المنطلق اهتمت  قيمة العلم في بناء أي أمة. واحد علىعام برهن خاللها في سطر  مئةمنذ أكثر من 

 كل الدول حول العالم بالتعليم باعتباره قائد قطار التنمية ألي دولة.

للبشرية وال يمكنها االستغناء عنها مطلقا كعلوم الفيزياء والكيمياء والفلك  فيه أن كل العلوم مفيدة كال شومما 

أساس كل  يزال هوعلم الرياضيات كان وما . إال أن ، إلخاالجتماعيةوالجغرافيا والتاريخ والترجمة والعلوم 

العلوم وعنصرا أساسيا للمنافسة والتقدم العلمي في جميع المجاالت. لذلك اهتمت الدول المتقدمة بهذا الفرع من 

 ،االبتدائيةمراحل التعليم المختلفة خاصة في المرحلة  فيه خاللالعلوم وسخرت كل جهودها لتطوير أبنائها 

 ألن تكاليف الجهل تفوق كثيرا تكاليف التعليم.استثمار هو االستثمار في العنصر البشري  ضلأفأن إدراكا منها 

 الرياضيات،نعاني كثيرا من تدني مستوى الطالب في مادة  ةالماضيلكننا في العالم العربي وخالل الثالثين سنة 

وهو األمر الذي كانت له تأثيرات خطيرة على الفرد واألسرة والمجتمع برمته. وهذا التدني في المستوى ارتبط 

وبعضها على المدرس وبعضها على  الطالب،وبعضها على  األسرة،بالكثير من العوامل بعضها يقع على 

يث وتطوراته المتسارعة على مدار مة التعليم ككل ومن بينها المناهج التي ربما ال تساير العصر الحدومنظ

 الساعة.

إن هذا البحث يناقش هذه القضية الحيوية، أسبابها الرئيسية، نتائجها السلبية وسبل الحل. ثم يُختتم البحث بعدد 

لمحاول  من التوصيات نضعها أمام القائمين على العملية التعليمية في كل الدول العربية وعلى صناع القرار

الرياضيات كما علم سرع وقت حتى تعود األمور إلى طبيعتها ويعود الطالب العربي مبدعا في العمل بها في أ

 .السنينأبدع فيه أجداده منذ مئات 
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Abstract 

      Mathematics is one of the sciences that people have known for thousands of 

years. It is of great importance because it affects all other sciences such as chemistry, 

physics, space science, aviation, computer and accounting. 

      There is no doubt that the student who excels in mathematics during his study 

period will occupy a great position in his future, because it always leads to colleges 

that have a high reputation, high financial returns, and a prestigious scientific 

position. That is why developed countries have taken care of various sciences, 

including mathematics, because the progress of any nation in the modern era 

depends on scientific progress. 

       But in the Arab world, during the past thirty years, we have suffered from the 

weakness of millions of students in mathematics, which has led to bad results in 

education and in society as a whole. The weakness of Arab students in mathematics 

is due to many reasons, some of which are related to the family, some to the student, 

some to the teacher, and some to the education system. 

     In this research, I will discuss the reasons for the weakness of Arab students in 

mathematics and the means of solving it so as not to lose more and more students 

who drop out of education at a very young age because of their lack of love for this 

subject. At the end of the research, I discussed several important recommendations 

to solve this dilemma so that education can take its proper place in Arab society. 
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في مادة دراسية  الدراسي" و"تدني مستوى الطالب" التعريف العلمي لمصطلحي "التحصيل

 ما

يُعرف التحصيل الدراسي بأنه قدرة الطالب على الحصول على المهارات والمعلومات التي اكتسبها خالل فترة 

معينة ومحددة في إحدى المواد التي يتم تدريسها له خالل العام الدراسي عن طريق الدرجات التي يحصل عليها 

د عملية شبه معقدة ألنها مرتبطة بعوامل في اإلختبار الذي يضعه المعلم. ولهذا فإن التحصيل الدراسي الجي

 ،واجتماعياكثيرة أهمها األسرة والطالب والمعلم والمناهج والمدرسة والظروف المحيطة بالطالب سياسيا 

وصحيا. كما أن نتائج التحصيل الدراسي تعطينا مؤشرا قويا عن التوجهات المستقبلية ألي  ،وأمنيا ،واقتصاديا

% في الرياضيات مثال 97فالطالب الحاصل على  سلبية،رة إيجابية أو صورة طالب، وتحديدا تعطينا صو

  .الحاسوب، وهكذانستطيع أن نتنبأ له بمستقبل باهر في مجال الهندسة أو علم 

وبالربط بين التحصيل الدراسي ألي طالب وتدنيه، فالتدني يعني بدرجة كبيرة انخفاض في الدرجات التي 

% 50آخره والتي تقل عن  الدراسي أواالختبارات التي يتم وضعها خالل العام يحصل عليها أي طالب خالل 

وقد يكون تدني المستوى في مادة واحدة أو يكون في جميع المواد الدراسية ما  مادة.من الدرجة الكلية ألي 

 .يبرهن إلى الضعف الواضح في القدرات الذهنية للطالب

بالكثير من العوامل سوف نذكرها الحقا خالل هذا البحث من خالل ويرتبط تدني المستوى في أي مادة دراسية 

العقود الثالثة التطبيق على تدني المستوى في مادة الرياضيات للماليين من الطالب العرب خصوصا خالل 

 .األخيرة

ام لهذا فإن قضية تدني المستوى قضية بالغة تؤرق جميع أطراف العملية التعليمية باعتبارها حجر عثرة أم 

 .مال التي تعقدها عليهم دولهمبل واآل ،عائالتهمالطالب لتحقيق آمالهم وأحالم 

غالبية الطلبة في مادة الرياضياتي مستوى أسباب تدن  

عاما بعد عام تتفاقم وبشدة مشكلة تدني مستوى الطلبة في جميع مراحل التعليم المختلفة في مادة الرياضيات، 

ان دراسة الرياضيات ال غنى عنها لتقدم أي دولة  العربي، إذوهو األمر الذي يدق ناقوس الخطر في الوطن 

بل  ،الماهرماهر والفني الماهر والطيار في جميع المجاالت. فالمهندس الماهر والطبيب الماهر والمحاسب ال

 والتاجر الماهر البد وأن يكون متفوقا في هذه المادة ليبدع في مهنته بعد التخرج

ن هناك الكثير والكثير من األسباب التي أدت إلى ضعف الطلبة في هذه المادة والتي أصبحت لبعضهم أ كوال ش

أحيان كثيرة لهجر الطلبة لمقاعد الدراسة وااللتجاء إلى تعلم وألولياء األمور بمثابة الشبح، بل وتسببت في 

 حرفة أو صنعة معينة خشية الرسوب في هذه المادة.

وتناولت الكثير من األبحاث هذه القضية الخطيرة. فبعض الخبراء أرجعوا أسبابها إلى صعوبة المناهج وطرق 

ها إلى المدرسين أنفسهم، كما أرجعها البعض إلى ا عليها الزمن، والبعض اآلخر أرجعفالتدريس القديمة التي ع

 الطالب وأولياء األمور.



 

4 
 

ومن خالل هذا البحث فإنني أضع األسباب الرئيسية لتدني مستوى الطلبة في الرياضيات بغية التعرف على 

 نقاط الضعف لتصبح نقطة انطالق نحو التفوق.

 : أولا  

 الواحد،لتعقيد الشديد والتمارين المبالغ فيها على الموضوع منهج الرياضيات في معظم الدول العربية يتميز با

األمر الذي يدفع معلم المادة إلى الشرح بطريقة سريعة إلنهاء هذا المنهج الطويل وفق المخطط الدراسي ودون 

ي تدريب كل الطالب على تمارين كافية. كما أن الكثير من مناهج الرياضيات لم يطالها قطار التغيير األمر الذ

 أصابها بالجمود والتخلف عن ركب العالم الحديث، والكثير منها ال يناسب القدرات العقلية لكل مرحلة دراسية. 

ا   : ثانيا

تفتقر المدارس في غالبية الدول العربية إلى التكنولوجيا الحديثة والتي ال يمكن االستغناء عنها في جميع المواد 

لهذا فإن الطرق القديمة لدراسة الرياضيات أصبحت عائقا أمام  بشكل عام، وفي مادة الرياضيات بشكل خاص.

 یف ثةيالحد ايباستخدام التکنولوج سيطرق التدر عيوتنو ريولن يتم ذلك إال بتطو" الطلبة الستيعاب المادة.

 .(2019 )منيرة،"ميالتعل

ا   :ثالثا

والذهنية والنفسية ألي طالب. إال أن  مما ال شك فيه أن المرحلة االبتدائية هي األساس لبناء القدرات العقلية 

تأسيس الطالب في مادة الرياضيات )في بعض الدول العربية وال نقول كل الدول( ال يلقى اهتماما كافيا من قبل 

اإلدارات التعليمية، إذ أنه وفي أحيان كثيرة يقوم بتدريس المادة معلمين غير متخصصين فيها. فقد نجد مدرسا 

س الرياضيات وقد نجد معلما للجغرافيا يقوم بتدريس الرياضيات من أجل سد العجز الذي يللحاسوب يقوم بتدر

 المستقبل،تعاني منه الكثير من المدارس. لقد أيقنت الدول المتقدمة أن المرحلة االبتدائية هي نقطة االنطالق نحو 

فدفعت بأفضل وأكفأ المعلمين للتدريس في هذه المرحلة. وكانت النتيجة أن هذه الدول قد حصدت ثمار ما 

 وأخذت هذه الدول بالحكمة العربية القائلة إن "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر" زرعت،

ا   :رابعا

طالب في مادة الرياضيات، فالمعلم كثرة أعداد الطالب في الفصل الواحد أحد األسباب الرئيسة لتدني مستوى ال 

، خاصة في الرياضيات التي تحتاج إلى طالبا 70أو  60ال يستطيع بأي طريقة متابعة كل طالب في فصل به 

 أن يقوم الطالب بنفسه بحل التمارين والتدريبات عمليا تحت إشراف المعلم.

ا   :خامسا

امنة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمثابة العامل من المؤكد أن الفصول الدراسية والجلوس في المدرسة من الث

ماليين الطلبة في الرياضيات. إال أنه ولألسف الشديد فإن الطالب في كل العلوم ومن بينها  األساس إلبداع

اليذهبون للمدارس مطلقا ويعتمدون على ما يطلق ومن بينها مصر،  الدول العربية في بعض المرحلة الثانوية

(. إن غياب الطالب عن المدرسة لن يعوضه أي شيء وكل المبدعين )السناترعليه التعليم في المراكز الخاصة 

 قد تخرجوا من مدرسة دوامها من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا ومن شهر سبتمبر وحتى شهر يونيو.
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ا   : سادسا

دريبية التي يجب أن يحصل عليها المعلمون سنويا للتعرف على أحدث المناهج والوسائل وطرق قلة الدورات الت

التدريس. إن عدم حضور معلمي الرياضيات في العديد من المناطق التعليمية لمثل هذه الدورات جعل المعلم 

على المعلم فكيف نفسه غير ملم بآخر التطورات الحديثة في مجاله. لذا فكثير من النقاط أصبحت غامضة 

 يستطيع أن يوصلها لطالبه.

ا   : سابعا

تلعب الحالة النفسية لمعلم الرياضيات دورا كبيرا في توصيل المعلومة لطالبه، وال يمكن أن يكون المعلم في 

حالة نفسية جيدة في ظل تدني الراتب الذي يحصل عليه والذي ال يكفي نهائيا للحياة الكريمة مقارنة بالرواتب 

العالية التي تحصل عليها الكثير من الفئات رغم األهمية القصوى لمهنة المعلم باعتباره مربي األجيال. لذا فإن 

 العامل االقتصادي للمعلم يلعب دورا في تدني مستوى الطلبة في كل العلوم وبالطبع منها الرياضيات.

ا   :ثامنا

وسائل االتصال الحديثة سالح ذو حدين. ولألسف الشديد فإن لها الكثير من المساوئ على الطفل العربي بعد 

الكثير  المفيدة، فإنأن شدت انتباهه بدرجة كبيرة وبدال من أن يستخدمها الطالب للبحث عن المعلومات العلمية 

نتباه وعدم التركيز في دراسة هذه المادة التي منهم يستخدمها للهو واللعب وهو األمر الذي أدى إلى تشتيت اال

 تحتاج بالدرجة األولى إلى ذهن صاف وعقل متفتح.

ا    : تاسعا

هناك سبب لم يلتفت له الكثير من الخبراء ألسباب ضعف التحصيل في مادة الرياضيات عند الكثير من الطلبة 

 مستقبال؟تسأل أي طفل ماذا تريد أن تصبح  . فخالل القرن الماضي عندما كنتعلياوهو غياب الدوافع والمثل ال

في  وبالطبع تكون النصيحة لهذا الطفل عليك بالتفوق في الرياضيات منذ السنة األولى مهندسا.فكان الرد 

. أما في العصر الحديث ومع التدهور الذي شهدته مختلف بارعا لكي تصبح مهندسا المرحلة االبتدائية

 أصبح المثل األعلى هو العب الكرة الفالني والمغني الفالني والممثل الفالني العليا،المجتمعات وغياب المثل 

 بدال من أن يكون المثل األعلى هو العالم الفالني وأستاذ الجامعة الفالني والمهندس الفالني واليوتيوبر الفالني

اتمة على مختلف العلوم ومن في السلم االجتماعي قد ألقى بظالله الق الخطير . إن هذا االنقالبوالمدرس الفالني

 بعد أن تأخر العلماء للخلف وتقدم من ال يستحقون التقدم مطلقا. بينها الرياضيات

 :عاشراا 

ال يستطيع أحد أن ينكر أن األسرة هي األساس لتنمية قدرات الطالب في أي من فروع العلم. ولألسف فإن 

على القدر الكافي من التعليم الجامعي، وهذا األمر الماليين من أولياء األمور في عالمنا العربي لم يحصلوا 

انعكس بالطبع على مستوى األبناء في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات والتي تحتاج إلى أولياء أمور 

 .على دراية تامة بالمناهج وطرق تدريسها للمساعدة مع المدرسة
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 :أخيراا و أحد عشر

يلعب دورا كبيرا في تقدمها. وال شك أن االضطرابات السياسية  االستقرار السياسي واالقتصادي ألي دولة 

خالل العقدين األخيرين على جميع القطاعات بما فيها القطاع  القاتمة واالقتصادية للدول قد ألقت بظالها

ت التعليمي. إن الدولة المستقرة سياسيا واقتصاديا تستطيع تحفيز طالبها على االبداع واالبتكار في كل المجاال

ومن بينها الرياضيات، كما أن األسرة التي تعيش في مستوى اقتصادي مقبول يستطيع أفرادها التميز والتقدم. 

إذا، فاستقرار أي دولة عامل أساسي لنجاح العملية التعليمية ومعالجة الضعف في أي فرع من فروع العلم ومن 

سوريا والتي تشهد اضطرابات سياسية منذ أحد  بينها الرياضيات. ولناخذ مثاال على هذه النقطة في دولة مثل

عشر عاما اضطر خاللها الماليين للهجرة ومغادرة البالد والعيش في مالجئ على الحدود وبالطبع ترك الطلبة 

الفصول الدراسية وتركوا القلم والسبورة وأدوات الدراسة وتفرغوا للبحث عن لقمة عيش تساعدهم على البقاء 

سيدفع البحث العلمي وقطاع التعليم في سوريا الثمن غاليا خالل العقود المقبلة جراء هذه أحياء!! وبالتأكيد 

 كلت األخضر واليابس.أاالضطرابات السياسية التي 

الرياضياتمادة وسائل رفع مستوى الطلبة في   

الفعال لعالج  فإن الدواءفحتما والبد أن نضع أيدينا على الدواء. وفي الواقع  الداء،بعد أن وضعنا أيدينا على 

تدني مستوى الطلبة في مادة الرياضيات يحتاج إلى الكثير والكثير من العمل الجاد بداية من األسرة والطالب 

غنى عنها في أي مرحلة  والمعلم وصناع القرار. وإذا أردنا ارتفاع مستوى الطلبة في هذه المادة العلمية التي ال

تعليمية فالبد من اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة ألن التأخير في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات سوف يزيد األمور 

 .سنجدهم على المقاهي والكافيهات ومراكز األبحاث سوءا وبدال من أن نجد الطلبة في المعامل

  :أولا 

ال غنى عنها لمعلم الرياضيات لكي  والتي ومعاملمن أدوات  تجهيز المدارس بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة

كما يجب تعويد الطلبة عن الدراسة عن بُعد  .يطلع طالبه على أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال

الستخدامها عند الطوارئ كما حدث أثناء جائحة كورونا وتم خاللها إغالق المدارس واضطرت الدول إلى 

يم عن بُعد والذي القي صعوبات كثيرة في العديد من الدول العربية بسبب عدم اللجوء إلى هذا تطبيق نظام التعل

 الجائحة،وفي الحقيقة إذا أخذنا دولة لكويت كنموذج لتطبيق نظام التعليم عن بُعد خالل  النوع من التعليم سابقا.

تواصلهم مع المدرسة لم يفقد الطالب فقد نجحت الدولة نجاحا كبيرا واجتازت األزمة التعليمية بكل سالسة و

 2021مطلقا، بل لم يفقد أي طالب أي سنة دراسية حتى خفت حدة الجائحة وعاد الطلبة لمقاعد الدراسة هذا العام

-2022.  
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ا    :ثانيا

 :الهتمام بالمعلم بصفته المحور الرئيسي للعملية التعليمية فيجب

  على مسايرة شؤون حياته وال يلجأ إلى أساليب أخرى التقدير المادي والمعنوي له ليصبح قادرا

للحصول على المال ومن بينها اللجوء للدروس الخصوصية وعدم االهتمام بالطالب في الفصل الدراسي 

 .أثناء الشرح

  تنظيم الكثير من الدورات التدريبية لمعلمين الرياضيات يحاضر فيها الخبراء والمختصين ليطلع المعلم

 .ق التدريس والتربيةعلى أحدث طر

  ابتعاث المعلمين لدورات في الدول األجنبية التي تقدمت في مجال الرياضيات لالستفادة من خبراتهم

 .ونقلها للطلبة

  يمنع منعا باتا قيام أي معلم غير متخصص في الرياضيايت، بتدريس المادة ألي مرحلة تعليمية. وقد

خصصين في الرياضيات كانوا سببا رئيسا في كراهية الطلبة أثبتت كل األبحاث أن المدرسين غير المت

للدراسة. إن المعلم المتخصص يعرف جيدا المداخل والمخارج في تخصصه، فال يصح مطلقا أن يقوم 

 .س الرياضيات في أي مرحلة تعليميةمعلم اجتماعيات بتدري

ا   :ثالثا

العصر الحديث مع ضرورة مشاركة كل الخبراء  حتى تساير الهتمام بالمناهج وضرورة تنقيتها عاما بعد عام 

 .في وضع هذه المناهج بما فيهم خبراء علم االجتماع وعلم النفس وليس خبراء الرياضيايت فقط

ا    :رابعا

الذي عليه أن يتعامل مع طلبته  رفع مستوى الطلبة في الرياضيات يقع على المعلمالعبء األكبر ال شك في 

تحضير جيدا للدرس وضرورة مشاركة كل الطلبة أثناء الشرح وعدم التركيز على وكأنهم أوالده. كما عليه ال

عدد من الطالب بعينهم وإعطاء أولوية للطالب الضعيف حتى يتطور وال يشعر بالعجز لفهم المادة. كما أنه 

ها لكل يجب على المعلم استخدام وسائل العرض الحديثة أثناء الشرح واالهتمام بالواجبات المنزلية وتصحيح

طالب حتى يدرك الطالب نفسه أهمية هذه الواجبات وأنها لمصلحته وليست مضيعة للوقت. كما يجب أن يعطي 

المعلم الفرصة كاملة لكل طالب للسؤال عن أي معلومة تم شرحها خالل الدرس حتى يخرج الطالب من الحصة 

استخدام المعلم ألمثلة من بيئة الطالب لتقريب المعلومة وتثبيتها في  شرحه، معوهو على دراية تامة بما تم 

، )جاسم "رياضياتالفي کتب  الهندسية والرسوماتالصور واألشکال  على استخدامالترکيز " ضرورة و الذهن

2021). 

ا   :خامسا

هذه المادة العلمية في ضرورة التنسيق بين المدرسة وأولياء األمور إلطالعهم على نقاط الضعف عند أولدهم  

للعمل على رفع مستوى الطالب فيها من خالل تكثيف حل التدريبات والواجبات المنزلية وإن استدعى األمر 

 .مشاهدة بعض المواد الفيليمة لشرح مادة الرياضيات على اإلنترنت شريطة أن يكون ذلك بحضور أحد الوالدين
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ا   :سادسا

لرفع مستوى الطلبة في مادة الرياضيات وذلك من خالل تقديم الجوائز  اإلدارة المدرسية عليها دور ال غنى عنه 

للطلبة المتفوقين لرفع مستوى المنافسة بين جميع الطلبة. كما أن اإلدارة المدرسية يمكن أن تنظم حصصا 

 .للطلبة الضعاف لرفع مستواهم يإضافية بعد انتهاء الدوام الرسم

الطلبة المتفوقين في الرياضيات في مراحل التعليم األساسية حتى اللتحاق كيفية المحافظة على 

 بالجامعة

هناك أمر في غاية األهمية الحظناه من خالل االختالط بالطلبة في جميع مراحل التعليم وهو أمر يستدعي من 

جميع فروع العلم الجميع التركيز عليه ودراسته ومعالجته ألن هذا الخلل ربما أفقدنا آالف الكفاءات في 

والمعرفة. هذا األمر هو أننا نجد الكثير من الطلبة في المرحلة االبتدائية متفوقين للغاية في مادة الرياضيات 

ويبدعون في حل المسائل وبطرق مختلفة ويحصلون على أعلى الدرجات فيها خالل السنوات الست األولى من 

باهر في أي تخصص جامعي مستقبال يرتبط بعلم الرياضيات. لكن ، ويتنبأ الجميع لهم بمستقبل حياتهم الدراسية

نعلم أن هذا الطالب المتفوق في المرحلة االبتدائية قد انتكس بشدة في المرحلة  انا الدهشة والمفاجأة عندمبتصي

وتدنى مستواه بشكل ملحوظ ، بل وربما أصبح  الدول،المتوسطة أو كما يطلق عليها )اإلعدادية( في عدد من 

 من الكارهين للرياضيات.

وللمحافظة على الطالب المتفوق في مادة الرياضيات وحتى ال ينتكس في أي مرحلة تعليمية فإن علينا أن نقف 

 أهمها:على أسباب هذه الظاهرة و

  عدم إعطاء العناية الكافية لهذا الطالب وتشجيعه باستمرار من خالل تقديم الجوائز المادية والعينية له

 حتى يشعر بقيمة نبوغه ويحافظ عليه.

  أو بين مدرسي  المتوسطة،انقطاع التواصل بين مدرسين الرياضيات في المرحلة االبتدائية والمرحلة

للغاية والبد أن يكون هناك عملية تسلم للطالب  مهمةوية. هذه النقطة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثان

من المدرس القديم للمدرس الجديد ليطلعه على نقاط قوته فيستثمرها أفضل استثمار، ويطلعه على 

نقاط ضعفه فيعمل على تحسينها. ولهذا فالبد من وجود ملف خاص بكل طالب في كل فرع من فروع 

، لينتقل كل ما يتعلق بالطالب منذ مرحلة الروضة وحتى نهاية المرحلة االبتدائيةالعلم يتم تدوين فيه 

الذي يحتوي على مسيرة الطالب خالل  المرجعبمثابة ومعه هذا الملف إلى المرحلة المتوسطة ليكون 

 .ونقاط قوته ونقاط ضعفه السنوات الماضية

 ياضيات بعد المرحلة االبتدائية أو المتوسطة، هناك أمر آخر قد يؤدي إلى انتكاسة الطالب في مادة الر

وهو إهمال األسرة وعدم تنمية القدرات الذهنية والعقلية لالبن وعدم التحكم من قبل الوالدين تجاه 

إن هذه المرحلة السنية  عقولهم.تصرفات األبناء وأخطرها استحواذ أجهزة االتصاالت الحديثة على 

فال شدة مطلقة وال تهاون  الطالب،دين إلى التعامل بذكاء مع في منتهى الخطورة وتحتاج من الوال

مع ضرورة معرفة الوالدين أن أفضل استثمار لهم هو االستثمار في األبناء، وهو ما يستدعي  مفرط

 من الوالدين االنفاق على وسائل التعليم الحديثة التي تساعد األبناء على النمو والتقدم.
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مستوى الطلبة في مادة الرياضيات السلبية لتدنياآلثار   

يجمع خبراء التربية واالجتماع على أن تدني مستوى الطلبة في مادة الرياضيات له الكثير والكثير من السلبيات 

 ومن هذه السلبيات:، األسرة والمجتمع والدولة برمتهاالخطيرة على الفرد و

الدراسي، ة التعليم األساسي بعد اإلخفاق في التحصيل تسرب ماليين الطلبة من المدارس في مرحل -

إلى سوق العمل الحر عن طريق تعلم حرفة أو مهنة معينة وهو األمر الذي أدى بدوره إلى وجود  واالتجاه

وفرة في الكثير من المهن ما أثر على سوق العمل في الكثير من الدول العربية وأدى بالطبع إلى ظاهرة 

شوارع والمقاهي لشباب يفترض أن يكون مكانهم الطبيعي قاعات المحاضرات في البطالة وافتراش ال

 .الجامعات ومراكز البحث العلمي

اتجاه غالبية الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي إلى الدراسة األدبية والهروب من القسم العلمي. ورغم  -

اء الفرد والمجتمع، إال أن تقدم أي دولة في للدراسات األدبية واإلنسانية وقيمتها في بنالالمحدود احترامنا 

عصرنا الحديث يحتاج إلى مهندس ماهر الستخراج النفط وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس، ويحتاج 

إلى مهندس زراعي ماهر الستنباط سالالت جديدة  جوعالجها، ويحتاإلى طبيب ماهر الكتشاف األمراض 

وكل هؤالء ويحتاج إلى عالم لبناء المحطات النووية وهكذا.  ،حصولللممن النباتات تعطي إنتاجية أكبر 

 بل ومبدعين فيه. ،الرياضياتالخريجيين البد وأن يكونوا متفوقين في علم 

ضعف مخرجات التعليم بشكل عام، فرأينا  الرياضيات،ومن األثار السلبية لتدني مستوى الطالب في  -

ومعلما للغة العربية، وباحثا اجتماعيا اليجيد العمليات الحسابية البسيطة  وإعالميا، محاميا،على سبيل المثال 

والضرب والقسمة. وأصبحت اآللة الحاسبة مالزمة لكل شخص بدال من استخدام العقل  ،والطرح ،كالجمع

 والتفكير.

لبعض  وعلى مستوى الصحة العامة لألفراد، فقد أدى الضعف في مادة الرياضيات إلى اضطرابات نفسية -

الطلبة، إذ يجد الطالب نفسه متفوقا في المواد األدبية واللغات والكيمياء، لكنه غير قادر على تجاوز مرحلة 

 التعليم المتوسط بسبب الرسوب الدائم في الرياضيات.

 األسرة،الضعف في مادة الرياضيات إلى عبء مادي كبير على كاهل  االقتصادي، أدىعلى المستوى  -

 .الى االلتجاء إلى الدروس الخصوصية لرفع مستوى األبناء عه اآلباءمضطر األمر الذي ا
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الحتياجات الخاصة وكيفية تحسين مستواهم في مادة الرياضيات ذويفئة   

تكفل جميع الدول جميع الحقوق لذوي االحتياجات الخاصة من أجل حياة كريمة لهذه الفئة الهامة. ومنذ أكثر 

من ألف وأربعمائة عام كفل الدين اإلسالمي الحنيف حقوق هذه الفئة وحث على دمجهم في المجتمع للتغلب 

َع َمى )( أَن  1َعبََس َوتََولَّى )على أي آثار نفسية لإلعاقة. قال تعالى "  كَّى )2 َجاَءهُ األ  ( أَو  3( َوَما يُد ِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ

 .صدق هللا العظيم، "(4يَذَّكَُّر فَتَن فَعَهُ الِذِّك َرى )

وال جدال أن طلبة هذه الفئة يعانون كثيرا في التحصيل الدراسي بشكل عام وفي مادة الرياضيات بشكل خاص. 

غلب على هذه المشكلة وإمدادهم بكل الوسائل والتجهيزات. فال يصح أن يكون لذا فعلينا مساعدتهم بكل السبل للت

 الطفل معاقا حركيا ويكون فصله في الطابق الثالث من المدرسة.

وعلى جميع اإلدارات التعليمية توفير األجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد معلمو الرياضيات على 

ل المعاق وذلك باستخدام تطبيقات معينة يتم استخدامها في كثير من الدول توصيل المعلومة بشكل سلس للطف

التي لها نفس الحقوق كاملة غير منقوصة في التعليم والتفوق مع هذه الفئة  بطريقة مهنية المتقدمة للتعامل دراسيا

 والتعيين في المناصب العليا والحياة بشكل عام.

 النتائج والتوصيات

أجمعت كل الدراسات واآلراء التربوية للخبراء والمختصين على أن تدني مستوى الطلبة في مادة الرياضيات 

وأصبحت مخرجات التعليم في  برمتها،خالل العقود الثالثة الماضية قد أثر بدرجة كبيرة على العملية التعليمية 

الخريجيين في مختلف الدول العربية عدد كبير من الجامعات غير مرضية تماما وأصبح مئات اآلالف من 

يحملون شهادات جامعية لكنهم غير مؤهلين لسوق العمل. لذا فإنني أقترح عددا من التوصيات أضعها أمام 

المسؤولين عن قطاعات التعليم المختلفة وأمام صناع القرار لمناقشتها واألخذ بها لحل هذه المعضلة الكبيرة 

 وف تتضح أكثر وأكثر خالل السنوات المقبلة:والتي اتضحت آثارها السلبية وس

 أول:

يجب أن تضع كليات التربية وكليات العلوم قسم الرياضيات شروطا اللتحاق الطالب بها على أال يقل معدل 

% في مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية. على أن يتم 90الطالب الذي يلتحق بقسم الرياضيات عن معدل 

هيئة( للطالب المتقدم بحضور خبراء من علم النفس واالجتماع للوقوف على مدى  شفك)شخصية عمل مقابلة 

 صالحية هذا الطالب لكي يصبح معلما لمادة الرياضيات مستقبال.

 ثانيا:

البد من تكثيف الزيارات الميدانية له لمدارس المنطقة  الرياضيات،الل فترة الدراسة الجامعية لطالب قسم خ

العملية(. ويجب أن تتم هذه الزيارات تحت إشراف أساتذة القسم  )التربيةيطلق عليه التابع لها وهو ما 

المتخصصين في أصول التربية ومديرو اإلدارات التعليمية والموجهين الفنيين للمادة على أن يكون اجتياز 

الجامعة وااللتحاق ( شرطا أساسيا ال غنى عنه لتخرج الطالب من )جيدالتربية العملية بتقدير ال يقل عن معدل 

 .بسلك التعليم
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 ثالثا:

من الضروري حصول الطلبة الخريجيين من قسم الرياضيات على دورات تدريبية متنوعة قبل استالم العمل 

 .الفعلي في المدارس يحاضر فيها كبار األساتذة والمختصين

 رابعا:

ضرورة تعيينهم في  عالية،ات ضرورة تعيين الخريجيين األكفاء من قسم الرياضيات والحاصلين على تقدير

المرحلة االبتدائية لتأسيس الطالب تأسيسا سليما على أن يكون بكل مدرسة عدد ال بأس به من المعلمين أصحاب 

 .الخبرات حتى يستفيد المعلمون الجدد منهم

 خامسا:

الرياضيات في كل للموجهين الفنيين في مادة الرياضيات دور ال يمكن إغفاله. لذا فعلى التوجيه الفني لقسم 

وليس حصة  من الحصص لكل معلم كبير اإلدارات التعليمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وحضور عدد

من أجل إمداد المعلمين بكل ما هو جديد وتعديل أي سلوك قد يراه الموجه غير  واحدم خالل العام كله وذلك

 مناسب.

 سادسا:

ت الحالية، إذ البد أن يتم تحديثها لتتوافق مع التطورات العالمية يجب النظر بكل عناية لمناهج الرياضيا

 .والتكنولوجيا الحديثة، ولتتوافق أيضا مع قدرات الطلبة في كل مرحلة دراسية

 سابعا:

 % على60من الضروري تغيير نظام التقويم للنجاح في مادة الرياضيات ليصبح حصول الطالب على معدل 

المرحلة الدراسية واالنتقال إلى المرحلة التالية. إن هذه الخطوة إن تم األخذ بها فسوف شرطا الجتياز األقل 

 .ترفع من مستوى جميع الطلبة في هذه المادة

 ثامنا:

للدولة دور كبير في نبوغ وتفوق أبنائها. لذا فعلى كل الحكومات مضاعفة المخصصات المالية لقطاع التعليم 

ق مع النظم العالمية وتقديم الجوائز وتجهيز المدارس التجهيز الحديث المتوافمن خالل رفع رواتب المعلمين 

 المادية والعينية للمتفوقين في كل المجاالت وفي مقدمتهم المتفوقون في مادة الرياضيات.

 تاسعا:

وتنظيم على وسائل اإلعالم المختلفة االهتمام بالطلبة النابغين في كل فروع العلم وتسليط الضوء على تفوقهم 

ليدرك كل طالب أن جهوده لن تضيع  والدولية،في التعليم وحازوا أعلى المنصب المحلية  لقاءات مع من سبقوهم

 وأن ما يزرعه اليوم سوف يحصده غدا. 

تجرم الدروس الخصوصية بعد أن أصبحت ظاهرة استفحل  تشريعات وقوانينمن الضروري سن  عاشرا:

الماضي بمثابة نقيصة ألي طالب وأي أسرة، أصبحت اآلن مظهرا للتفاخر خطرها، وبعد أن كانت خالل القرن 

 والتباهي بين الطلبة.
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. الکويت: الکويت، مکتبة الفالح للنشر 3(. مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ط2011أبو زينة، فريد. ) -

 والتوزيع

في تعليم  التواصل االجتماعيمستوى وعى معلمات الرياضيات باستخدام شبکات  (.2019)منيرة. الشهيل،  -

 32-1(،36)1أسيوط،  جامعة التربية کلية الرياضيات ودرجة امتالکهن لمهارات استخدامها. مجلة
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