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 بداية
 

رف على حد سواء ملش مادة الرياضيات من متابعة خاصة من قبل املعلم واتتطلبهنظرا ملا 
لطالب فيها والسيما ما لوحظ من ضعف يف املادة العلمية فقد قمنا ذا وحماولة رفع مستوى ا

.ملعرفة أسباب هذا الضعف وطرق عالجهالبحث   

-:وقد لوحظ من أبرز أسباب الضعف ما يأيت   
. سيطرة املعلم على النشاط الصفي- ١  
. سرد املعلوماتألسلوب إتباع املعلم - ٢  
تقدمي حلول املشكالت للطالب دون ترك أي فرصة هلم حملاولة احلل و يكتفي املعلم  - ٣

ضيع على الطالب فرصة اكتساب املهارات لطالب شفويا أو على السبورة مما بإشراك بعض ا
عن طريق التدريب الفردي أو تقسيم الصف إىل جمموعات واحلل التحريري املستقل أو 

.املوجه  
.التعليمية من قبل املعلم استعمال خاطئ استعمال الوسائل - ٤  
. عدم تدريب الطالب على األسلوب العلمي يف التفكري- ٥  
. عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب- ٦  
. إمهال أمهية احلوار كأحد األساليب التربوية يف التدريس- ٧  
عدم الربط بينها  عدم إيضاح املعلم الصلة الوثيقة بني مادة الرياضيات والعلوم األخرى و- ٨

.وبني البيئة اليت يعيش فيها الطالب  

-:وحماولة لتحسني هذا الوضع جيب أتباع ما يأيت   
 مترين جيب ترك فرصة جلميع الطالب حملاولة احلل على  تطبيق أو عند حل أي نشاط أو- ١

.كراس خمصص لذلك  
.وبة التجول بني الطالب أثناء احلل ملعرفة مدى إتقام للمهارة املطل- ٢  
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 عرض احلل من قبل أحد الطالب أو املعلم وتدوينه على السبورة وحتديد عدد الطالب - ٣
.الذين حققوا هذه املهارة  

فأي مترين ، وتكرر هذه اإلجراءات على مجيع التدريبات ،  مناقشة احلل على السبورة- ٤
 مجيع سابقة أو مهارات جديدة يتم تكليفأو تعميمات أو مهارات مفاهيم د على يعتم

.الطالب مبحاولة حلها فرديا قبل أن تعرض على السبورة  
. تصحيح األخطاء الشائعة بني الطالب- ٥  

: استخدام الوسائل التعليمية استخدام جيد ملا فيها من املزايا اآلتية - ٦  
.تتغلب على اللفظية وعيوا) أ  
. اىل احملسوستنقل املعلومة اردة) ب  
.اًجتعل التعليم أبقى أثر) ج  
. الطالبوانتباهتثري اهتمام ) د  
. الذايت لدى الطالباالنتباهتثري ) ه  
. يف الفكراالستمرارتنمي ) و  
.تؤثر يف االجتاهات) ز  
.على الطالب التعلم م على املعلم ويتسهل عملية التعل) ح  
.من اخلربات التعليمية حتقق نوعاً مرغوباً) ط  
.تزيد من الثروة اللفظية لدى الطالب)ء  

الطالب جيب أن يتم ربط كل وحدة أو فكر مبا يتم تعلمه   حىت يكون التعلم ذا معين- ٧

سابقاً وتعرف املادة على املتعلم حبيث ميكن إدراكها ومن مث استرجاعها يف املستقبل وذلك 
فالرياضيات موضوع تراكمي ألن كثرياً من التعليم الذي نقوم به يبىن على التعلم السابق 

يتم تعلمه بشكل جيد يصعب الرجوع إليه واعتماده لفهم وتعلم املوضوعات مل  هرمي وما
.املستجدة  
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-:م أي موضوع جديد يف الرياضيات مير بأربع مراحل وهيي إن تعل-٨  

:التعليم من أجل حتقيق فهم أويل للموضوع) أ  
ضرة ال يكفي أن يلقي املعلم حما،عندما يبدأ الطالب تعلم أي موضوع جديد يف الرياضيات 

يكون قادراً على استيعاب وفهم موضوع جديد غري مألوف إذا  عن املوضوع فالطالب ال
فغالبا ما يعترض الطالب بعض األمور الصعبة واليت يؤدي عدم . أنفرد املدرس يف وقت احلصة 

توضيحها من قبل املعلم وفهمها من قبل الطالب إىل التعثر يف فهم اإلجراء الالحق إال أن ذلك 
ين أن تقدمي املعلومات بطريقة األخبار أو العرض ال مكان له أو جيب استبعاده بصورة ال يع

مطلقة فهناك أوقات يضطر فيها املعلم إىل أخبار طالبه عن شيء ما أو موضوع معني 
ليساعدهم على الفهم كأن يوضح معىن جديد أو رمزا مفهوما وحىت ال يكون املوقف الصفي 

ه باستمرار أسئلة موجهه من املعلم لطالبه بغية التأكد من فهمهم جبانب واحد جيب أن يتخلل
وبقصد استخراج أسئلة منهم وحثهم على املسامهة يف النقاش وعن طريق األسئلة املنتقاة 

يتمكن املعلم من توجيه تفكري الطالب الكتشاف احلقائق والعالقات اجلديدة بأنفسهم وينبغي 
ه من خالل أسئلة موجهه إليهم حىت مينع نشوء أية ثغرة يف على املعلم أن يتحقق من فهم طالب

.تعلمهم  

- :واالستيعاب التعليم من أجل تعميق الفهم )ب  
ليس هناك طريقة وحيدة للتعلم يتعلم ا الطالب موضوعا جديدا يف الرياضيات وحىت يطور 

له يف ضوء ف أسلوبه ويعد اجلديدة بنجاح يتوجب عليه أن يكياملعلم فهم طالبه لألفكار
ومن .ف علها متكاملة لتسهم يف حتقيق اهلداملواقف اليت تواجهه ويستخدم أكثر من طريقة وجي

قطع كمية كبرية من املادة األخطاء اليت يرتكبها املعلمون والطلبة على حد سواء هي حماولة 
يف وقت ضيق مما يؤدي إىل إخالل يف تعلم املادة فعلى املعلم والطالب جتنب اإلسراع  الرياضية

ديدة عملية بطيئة وحتتاج إىل مناقشة اجلفاهيم امليف تعلم موضوع جديد ذلك ألن تطوير تعلم 
.مستمرة وتفاعال مابني جمهودات الطالب واملعلم  
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 و املستند إىل خلفية صلبة تساعلالإن اهلدف الثابت هو تطوير الفهم الرياضي القابل 
ة جعله يستنسخ املادة  املتواصل من جانب الطالب يف املوضوع بغياالهتمامومتماسكة وتغذية 

 ويكتسب قدرة متزايدة للتفكري فيها بصورة استقاللية وضمان أعلى درجة هاقدراملتعلمة وي
.ملتابعة دراسة الرياضيات اهتمامهمممكنة من مشاركة الطالب يف اهود املطلوب و إثارة   

 التعلم فإتقان تعلم إلتقانأن فهم األفكار والعالقات اجلديدة يف الرياضيات شرط مسبق 
موضوع جديد يف الرياضيات يتطلب أكثر من جمرد فهمه أنه يتطلب أن يكون هذا املوضوع 

عمل لللبة مألوفا للطالب وجزءا من خلفيته الرياضية وهذا ال يتم إال بإتاحة الفرصة للط
متنوعة وحل مسائل متعددة فاملفاهيم اجلديدة إمجاال ال تتقن والتفكري املستقلني ودراسة أمثلة 

.إال إذا وجدت يف مضامني خمتلفة والقواعد الرياضية والعالقات ال تتقن إال بالتطبيق املستمر  

- :التعليم دف انتقال التعلم والتدريب) ج  
 يف حل املسائل يف مواقفتستخدم أساليبها ومفاهيمها ث يهل ميكن تعلم الرياضيات حب

نظريات وأمناط من التفكري و أخرى ؟ إن الرياضيات تنطوي على مفاهيم و مبادئ و 
 تطبيقها يف أيضااملعاجلات الرياضية ميكن تطبيقها يف موضوعات أخرى يف الرياضيات وميكن 

ما ن أداء مهمة و انتقال التعلم يعين أ. جماالت خارج نطاق الرياضيات  
الحقة أو تعلم خربة جديدة أي أن او اخلربات التعليمية يف موقف معني يؤثر على أداء مهمة 

التعلم يف موقف معني سابق يؤثر على التعلم قي موقف جديد أخر و انتقال التعلم قد يكون 
د يكون انتقال يسهل أو يساعد على أداء مهمة ثانية وقاال إجيابيا مبعىن أن أداء مهمة ما انتق

.وعرقلة أداء مهمة الحقةاالتعلم سلبيا عندما يؤدي أداء مهمة سابق إىل تعطيل   

- :التعلم من أجل دوام التعليم واستبقائه) د  
أن كل موضوع جديد يف الرياضيات يتم تعلمه قابل للنسيان مهما بلغت درجة إتقانه أساسا 

ين ويصح هذا بشكل خاص على املهارات إال إذا حفظ عن طريق التطبيق و التدريب املتكرر
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والعالقات الرياضية فاملهارات حتتاج إىل تدريب منظم والعالقات و املفاهيم حتتاج إىل مراجعة 
.وسبل التعلم دف الدوام هي التدريب واملراجعة والتطبيق متعددةوتطبيق يف فترات   

رف بالتدريب كوسيلة أن وجهة النظر احلديثة يف تعلم الرياضيات تعت -: التدريب-١

أساسية للوصول إىل ضوابط مرغوب فيها هذا باإلضافة إىل التأكيد على املفاهيم واملعاين 
 بدقة  ال تتم من العمليات احلسابية جيب أن والعالقات إذا ما أريد للفهم أن يتم فالكثري

 بعض  إىل جعلهلا أن تكون ذات نفع وتدعوا احلاجةفحسب بل بسهولة وسرعة إذا أريد 
نظم ولبلوغ السهولة يف استخدام هذه العمليات البد من التمرين امل. آليةهذه العمليات 

واملتكرر أي التدريب وإذا أريد أن يكون تعلم الرياضيات فعاال وجب أن يتالزم الفهم جنبا 
 ما إذا مل ىل جنب مع الكفاية يف إجراء العمليات وال فائدة من املهارة يف اجراء العملياتإ

.يعرف الفرد الظروف اليت تتم فيها هذه العملية  

 بالتكرار ويهدف إىل تثبيت ترتبط املراجعة بالتدريب إذ أن كليهما يتميز -: املراجعة-٢

 إىل اهلدف من كل منها فالتدريب  العالقات والتفريق  بينهما مردهملعلومات أو املفاهيم أوا
.دف أل جعل بعض العمليات نسبيا آليةيه  

كل تثبيت التفاصيل واستيعاا وتنظيم األشياء اهلامة ورؤيتها بشكل ل دف املراجعة بينما 
بالوحدة املختلفة بعضها ببعض وعالقة هذه االجزاء متماسك بغية فهم العالقة بني األجزاء 

ترتيب وربط العناصر بعضها ببعض وبإلقاء نظرة جديدة على بككل أي أن املراجعة تعين 
.ت دراستهاملوضوع الذي مت  

 هناك مشكلة االحتفاظ مبا تبقىبعد أن يتعلم الطالب جيدا و بكفاية  -: التطبيق-٣

تعلموه جاهزا يف عقوهلم ويف متناول أيديهم ومن غري تطبيق و استعمال مستمرين تصبح 
فيعلوها الصدأ وتصبح العالقات و الطرائق غري مؤكدة املفاهيم غامضة ومشوشة أما املهارات 

نب ذلك جيب التمرن على املهارات وتنشيط األفكار بني احلني و األخر حىت ولو ولكي نتج
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التمرين جيب أال مالحظة أن التدريب و انتقل إىل تعلم موضوع جديد وجيب كان الطالب قد 
.بل يعاد على فترات متباعدة و باملثل تطبيق املبادئ واألفكار فا ومركزايكون مكث  

-:وختاماً  
ضحت ذا البحث أسباب ضعف مستوى الطالب يف مادة الرياضيات  أرجو أن أكون أو

ومدى أمهية طرق العالج السابق ذكرها يف مجيع مراحل تعلم الرياضيات ودورها يف رفع 
 حتصيل الطالب

 واهللا من وراء القصد
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