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 الطالئع البحاثة يف موضوع تعليم الرياضيات وأين عملوا: 

حمافظة القد�س: 
دانا كبها

�سذى النجار
لني اأبو اإرميلة

ليان اأبو اإرميلة

حمافظة جنني
اآالء عز الدين

�سماح منا�سرة
يو�سف �سرمي
اأريج عار�سة

حمافظة نابل�س: 
حنان عبد احلق الوزين

حمافظة رام اهلل:
اإباء مهنا

دعاء الطويل           
�سذى عجاج

عزيزة عدوان
جمم�عة الباحثات ال�سغريات يف م��س�ع الريا�سيات من 

منطقة رام اهلل
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حمافظة اخلليل
هيا اأبو �سخيدم

�سهد دعنا
هديل عبد النبي

هديل �سلطان

�سمال غّزة
كرمي حممد �سعدات
منت�سر يحيى حممد

�سارة حممد الزعانني             
عبد الرحمن الزعانني

كرم جمال الزعانني

جمم�عة البحث يف جنني
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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كلمة النيزك:

يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
االكت�ساف واال�ستنتاج اإىل هواية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من)�سبكة االإنرتنت(،ول�سقها 

يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية. 

 ، يحفظها  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  واملفاهيم  باملعلومات  مكتظ  ال�سائد  التعليمي  النظام  اأّن  ومبا 
وتكون فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. 
والعملي، تدهور  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  وب�سبب حر�س 
امل�ستوى املعريف وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن 
يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون اال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها 

اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب يوؤمنون 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 

كلمة النيزك:
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

عارف احل�سيني
املدير العام

جمم�عة من الطالئع اثناء لقاء تدريبي ح�ل ا�س�س العمل �سمن 
فريق- القد�س
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كلمة اليونسيف: 
كلمة اليونسيف: 

اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.

وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:

 ، اجتماعية  للغو�س يف ظواهر   ، وبثها  املعرفة  ي  لتق�سّ للطالئع  الفر�سة  ال�سغري  الباحث  برنامج  مينح 
وتطبيقات علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور 
والبحث  باملبادرة  امل�سوؤولية  الطالئع  يتحمل  وبذلك  املتطور،  العلمي  البحث  خ�سم  يف  واخلو�س  الناقد، 

والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجا حيا 

ومنتجا، يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة 
يف  بحثيتني  جمموعتني  ،ومبعدل  غزة  �سمال   ،
كل حمافظة، بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 
يف  االأبحاث  اإجناز  على  يعملون  وهم  ة،  باحثا/ 
 4-3 كل جمموعة من  تتاألف  �سغرية  جمموعات 

باحثني .
يف  للخو�س  ال�سغار  الباحثني  اإعداد  اأجل  ومن 
تدريبيا  برناجما  النيزك  طورت  البحث،  رحلة 
مهنيا باالعتماد على خربتها الرتاكمية يف رعاية  جمم�عة الباحثات ال�سغريات يف القد�س – 

م�سابقة الباحث ال�سغري 2008
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الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�سيق مع خرباء واخت�سا�سيني يف جماالت علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
العلمي،  البحث  امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات  التفكري، ح�سل  اإىل تطوير مهارات  وباالإ�سافة 
واإجراء التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث : مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات 

البوؤرية.
وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب 

حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.
اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال  عمل  الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ،  يعلمهم 
وذلك دون احلاجة اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية 
اأو تطوير اال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل 

مع اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  جوالت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحثون  ينطلق  االأبحاث،  مرحلة  وبعد 
وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  اإىل عر�س  تهدف   ، املخت�س  الطاقم  اإ�سراف  ي�سممونها حتت 
اىل الطالئع ، بحيث يعملون على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  الأطراف اأخرى من 

جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟
ملاذا هذه األحباث؟

الريا�سيات »ملكة العلوم«  من الفيزياء اإىل االإقت�ساد، اأ�سهم فيها العرب وامل�سلمون باإبداعات م�سهودة، 
من علم اجلرب اإىل احل�سابات الفلكية، وابرزها اإدخال ال�سفر اإىل احل�ساب .  

ويف راأي البع�س، من اأمثال  برتراند ر�سل، عامل الريا�سيات والفيل�سوف الربيطاين، اأن الريا�سيات هي من 
املنطق واأن املنطق هو من الفل�سفة. بينما يرّكز اأ�ستاذ الريا�سيات والباحث منري فا�سه على عالقة وموقع 

الريا�سيات يف احلياة. 
يواجه تعليم وتعلم الريا�سيات �سعوبة غالًبا ما تربز فيها اأكرث من املواد االأخرى، و يعود ذلك اىل طبيعه 
اأ�سلوب التعليم القائم على التلقني واحلفظ، وبني االإ�ستيعاب والتفكري اللذين  هذه املادة التي جتمع بني 

بدونهما الميكن فهم الريا�سيات، وبالتايل اإتقانها.

من  يعانون  الفل�سطينية   املدار�س  يف  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طلبة  ن�سف  من  اأكرث  حوايل  اأن  يالحظ 
�سعوبة يف مادة الريا�سيات ، فهي بالن�سبة لهم مادة غري حمببة ولي�س من ال�سهل فهمها اأو اإتقانها. هذه 
النتيجة – اإن �سحت – فاإنها حتما �ست�سكل ظاهرة خطرية ومقلقة تتطلب تكثيف جهود كل من له عالقة 
بتدري�س هذه املادة اأو كتابة مناهجها �سواء على �سعيد وزارة الرتبية والتعليم، اأو موؤ�س�سات املجتمع املحلي 

املخت�سة، للحد من تفاقمها واإيجاد ال�سبل الكفيلة بعالجها .
هذا ما ت�سّدت له جمموعات من طلبة املرحلة االأ�سا�سية العليا والثانوية يف �ست مناطق فل�سطينية هي 
القد�س، جنني، نابل�س، رام اهلل، اخلليل، و�سمال غزة. حيث قامت هذه املجموعات باأبحاث لدرا�سة نظرة 
الطلبة اأنف�سهم ملادة الريا�سيات، واأ�ساليب تدري�سها، واالآليات التي ي�ستخدمها اأو ال ي�ستخدمها املعلمون 

من اأجل ترغيب الطلبة بالريا�سيات وت�سجيعهم على فهمها واإتقانها. 
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وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي القائم على الت�ساوؤل واللجوء اإىل املراجع 
اال�ستبانات  بت�سميم  الفر�سيات وقاموا  الريا�سيات وتدري�سها يف فل�سطني. و�سعوا  املعلومات عن  جلمع 
بتحليل  البّحاثة  قام  بناًء على ذلك  املادة.  تدري�س  وامل�سرفات على  امل�سرفني  الطلبة، ومقابلة  راأي  الأخذ 
ل اإىل اال�ستنتاجات حول �سعوبات تعلم وتعليم الريا�سيات عند الطلبة واملعلمني، ومن ثّم  النتائج والتو�سّ

و�سع التو�سيات واالقرتاحات.

ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز، الذي يعتمد على تلخي�س ودمج وحترير هذه االأبحاث، والنتائج التي 
تو�سلوا اإليها، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث 

العلمية. 

لقاء تدريبي ح�ل مهارات اجراء املقابالت – نابل�س
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املنهجية:

اأداء طلبة فل�سطني يف امتحان الريا�سيات لل�سف الثامن االأ�سا�سي )ح�سب النتائج العاملية  بلغ متو�سط 
املقارنة يف فهم العلوم والريا�سيات TIMSS 2003( 390  عالمة من مقيا�س عدد عالماته 1000 عالمة.  
حيث جاء ترتيب طلبة فل�سطني يف املرتبة 39 من اأ�سل 47 مرتبة. وبعد حتليل نتائجها، اأظهرت اجلمعية 
الدولية لتقييم القدرات العقلية الريا�سية باأن 0% من طلبة فل�سطني قد بلغوا امل�ستوى املتقدم من االأداء، 

يف حني مل ي�سل 54% من الطلبة اإىل امل�ستوى املنخف�س من االأداء! 

ومن هنا برزت اأهمية البحث عن االأ�سباب الكامنة وراء تردي م�ستوى الطلبة يف مادة الريا�سيات. اأين 
تكمن امل�سكلة يف ذلك؟ هل ال�سبب هو تق�سري الطلبة وعدم درا�ستهم املادة ب�سكل كاف؟ هل هو االإح�سا�س 
باخلوف منها؟ اأم اأن ال�سبب هو عدم وجود معلمني متخ�س�سني وموؤهلني لتدري�س الريا�سيات؟ اأو لرمبا 
هو عدم ا�ستخدام املعلم للو�سائل التعليمية والتو�سيحية التي ت�سهم يف تو�سيل املعلومة وتو�سيح املفاهيم 

الريا�سية ؟

يف البداية قامت جمموعات البحث ال�ست بعقد االإجتماعات، وح�سور ور�سات العمل، واالإطالع على املراجع 
املتوفرة عن الريا�سيات، وامل�ساكل والتحديات التي تواجه التدري�س ب�سكل عام ومادة الريا�سيات ب�سكل 
خا�س. تو�سلت املجموعات، باإ�سراف املوّجهني من موؤ�س�سة “النيزك” اإىل املناهج العلمية والتقنية التي 
يتوجب عليهم اتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت، والقيام باالأبحاث الالزمة للرد عليها واإعداد 

اأوراق العمل باالإعتماد على اأ�س�س املنهج العلمي يف البحث.
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وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه.  1 .

جمع املعلومات عن امل�ساكل التي تواجه تدري�س مادة الريا�سيات يف املدار�س. 2 .
و�سع الفر�سيات وفح�سها للتاأكد من �سحتها اأو نفيها. 3 .

اإجراء املقابالت مع معلمني ومعلمات يدر�سون مادة الريا�سيات. 4 .
كتابة االإ�ستبانات البحثية واملعرفية. 5 .

توزيع االإ�ستبانة البحثية على عينة البحث بعد حتديدها )طالب وطالبات ال�سف التا�سع(. 6 .
درا�سة النتائج وحتليلها وعر�سها مع االإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية. 7 .

اخلروج بالنتائج والتو�سيات.  8 .
توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع. 9 .
التنويه بكل الدعم وامل�ساندة التي ح�سل عليها البحاثة خالل م�سرية البحث.  10 .

اأمام بقية الطلبة يف كافة  نتائجها  ، وها هي ت�سع  العمل يف خريف عام 2008  اإىل  انطلقت املجموعات 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 
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ملخص البحث:

تعد مادة الريا�سيات من اأهم املواد الدرا�سية ملا لها من دور كبري يف احلياة، واإ�سهامات يف نه�سة االأمم 
و رقيها، باالإ�سافة اإىل اأن الريا�سيات تلعب دوًرا اأ�سا�سًيا يف ال�سحوة العلمية والتكنولوجية التي يعي�سها 
اال�ستخدامات  امتدت  وقد  احلا�سوب.  علم  وباالأخ�س  احلديثة  للتكنولوجيا  االأ�سا�س  وهي  االآن،  العامل 
املختلفة لها حتى �سملت الكثري من املجاالت التطبيقية يف العلوم االإجتماعية واالإن�سانية، اإدارة االأعمال، 

وال�سيا�سة. كما  اأنها تلعب دورًا مبا�سًرا يف تنمية االإقت�ساد.
اأ�سبحت الريا�سيات مادًة اأ�سا�سيًة الميكن لالإن�سان اأن ي�ستغني عنها باأي حال من االأحوال، بغ�س النظر 
عن موقعه، �سواء كان يف املدار�س، يف وظيفة ي�سغلها، اأو من اأجل ق�ساء حوائجه يف خمتلف مناحي حياته 

اليومية.
ولكن من املالحظ ان معظم الطلبة يرون بالريا�سيات مادة �سعبة وغري مفهومة. لهذا قام البحاثة بتوجيه 
االأ�سئلة للطالئع من ال�سف التا�سع االأ�سا�سي ملعرفة راأيهم يف مو�سوع �سعوبة مادة الريا�سبات، وا�ستخدام 
هذه االآلية للو�سول اإىل نتائج قد ت�ساعد يف و�سع اليد على بع�س التحديات التي تواجه العملية التعليمية 

يف مادة الريا�سيات.
وللقيام بذلك مت توزيع جمموعة من االإ�ستبانات على طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف املحافظات ال�ست، 
حيث مت توزيع 861 ا�ستبانة بحثية، بهدف االإ�ستي�ساح -بطريقة غري مبا�سرة- عن اأ�سباب ال�سعف كما 

ا�ستبانة معرفية اأخرى لفح�س امل�ستوى احلقيقي لطلبة هذه املرحلة. يراه الطالئع اأنف�سهم، وتوزيع 861 
و�سع الطالئع البحاثة الفر�سيات التي تربط االأ�سئلة ببع�سها للوقوف على اأهم اأ�سباب ال�سعف، ومن ثم 

مقارنة راأي الطلبة مب�ستوى اأدائهم احلقيقي. 
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البحث  هذا  يف  عر�سها  �سيتم  والتي  وحتليلها،  الفر�سيات  هذه  اليها  تو�سلت  التي  النتائج  درا�سة  وبعد 
ب�سكل مف�سل، اقرتح البحاثة جمموعة من احللول والتو�سيات ملواجهة تدين التح�سيل وال�سعف يف مادة 
الريا�سيات. مت توجيه هذه التو�سيات اىل الهيئات التعليمية والطلبة على حد �سواء وقد كان ابرزها ما 

يلي :
�سرورة ا�ستخدام االأ�سلوب الرتبوي اجليد يف التعليم، و اإ�سفاء جو من املتعة يف احل�سة لتن�سيط الطلبة  1- 

والق�ساء على امللل.
�سرورة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والتو�سيحية ب�سكل فعال اأثناء ال�سرح، فقد اأثبتت النتائج اأن عدم   2- 

وجود الو�سيلة يقلل من فر�س ا�ستيعاب وفهم الطلبة للمادة.

ن�سع بني اأيديكم هذا الكتيب والذي ي�ستعر�س اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل البحث.

الطالئع البحاثة اثناء عر�س بع�س 
النتائج – غزة
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1. املقدمة: 

الريا�سيات هي علم تراكمي البنيان )املعرفة التالية تعتمد على معرفة �سابقه(، تتعامل مع العقل الب�سري 
ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة. تتكون من : اأ�س�س ومفاهيم، قواعد ونظريات، عمليات، حل م�سائل )حل 
تتم  حيث  الب�سري  للعقل  ريا�سة  وتعترب  والرموز،  االأرقام  مع  الريا�سيات  تتعامل  وبرهان.  م�سكالت(، 
الدار�س من علم  ويقا�س متكن  القاعدة.  بعد حفظ  اأو  يتم قبل  للعقل،  الإقناع منطقي  وفًقا  املعرفة فيها 

الريا�سيات بقدرته وجناحه يف حل امل�ساألة )امل�سكلة( وتقدمي الربهان املنا�سب لها.
تقوم الريا�سيات على اأ�س�س هامه تتمثل يف الرموز الريا�سية، املفاهيم الريا�سية، وامل�سطلحات الريا�سية. 
وتعّرف الريا�سيات اأي�سًا باأنها درا�سة القيا�س واحل�ساب والهند�سة، باالإ�سافة اإىل مفاهيم اأخرى حديثة 
ن�سبيًا منها البنية، والف�ساء اأو الفراغ، والتغري واالإبعاد. وقد يعّرفها البع�س على اأنها درا�سة البنى املجردة 
با�ستخدام املنطق والرباهني الريا�سية والتدوين الريا�سي. وب�سكل اأكرث عمومية، قد تعّرف الريا�سيات 

ا على اأنها درا�سة االأعداد واأمناطها. اأي�سُ
ولعلم الريا�سيات اأهداف عامه منها :

ال�سف توؤثر  	 تنمية التفكري ال�سليم عند الطالب، حيث اأن املفاهيم التي يتم بناوؤها وت�سكيلها يف غرفة
على طريقة الطلبة يف التعامل مع املعلم ومع بع�سهم البع�س، وكذلك توؤثر على ما يتعلمونه يف مادة 

الريا�سيات.
فهم وتف�سري بع�س الظواهر الطبيعية، وم�ساعدة الفرد على درا�سة وفهم	 علوم اأخرى.

الطالب مثل ال�سرب، النظام، الدقة، والتعاون. 	 تنميه واكت�ساب قيم واجتاهات وعادات اإيجابية عند
تذوق اجلمال العلمي يف	 الريا�سيات والتعرف على معلومات جديدة. 
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وللريا�سيات عّدة فروع منها اجلرب، والهند�سة الريا�سية، والتحليل الريا�سي، ونظرية االأعداد، والتباديل 
والتوافيق: 

اأ( اجلرب Algebra وجاء ا�سمه اأّول ما جاء يف كتاب عامل الريا�سيات والفلك والرحالة حممد بن مو�سى 
اخلورازمي »الكتاب املخت�سر يف ح�ساب اجلرب واملقابلة« الذي قدم العمليات اجلربية التي تنظم اإيجاد 

حلول للمعادالت اخلطية والرتبيعية.
ويهتم هذا العلم بدرا�سة البنى اجلربية والتماثالت بينها، والعالقات والكميات. واجلرب هو مفهوم اأو�سع 
واأ�سمل من احل�ساب اأو اجلرب االإبتدائي، فهو ال يتعامل مع االأرقام فح�سب، بل ي�سيغ التعامالت مع الرموز 
واملتغريات والفئات كذلك. وي�سيغ اجلرب البديهيات والعالقات التي بوا�سطتها ميكن متثيل اأي ظاهرة يف 

الكون، ولذا يعترب من االأ�سا�سيات املنّظمة لطرق االإثبات.

Analysis، ويطلق ا�سم التحليل الريا�سي على فرع الريا�سيات الذي يهتم بدرا�سة الدوال  ب( التحليل 
االإ�ستمرار  مثل  خوا�س  تدر�س  حيث  النهاية،  مبفاهيم  ترتبط  اأدوات  با�ستخدام  وحتوالتها  الريا�سية 

واال�ستقاق والتكامل والتفا�سل، والتقعر واالنعطاف يف منحنيات التوابع والدوال. 

ج( الهند�سة Geometry اأو الهند�سة الريا�سية وهي اأحدى فروع الريا�سيات التي تتعامل مع العالقات 
املكانية )احليزية(، وما ميكن ت�سكيله من ارتباط نقاط الفراغ لتعطي ما يدعى باالأ�سكال الهند�سية. 

يف البداية كانت الريا�سيات فرعان فقط: درا�سة االأعداد والهند�سة. لكن التطورات الالحقة للريا�سيات 
ح�سبنة  عملية  وتعد  اجلرب.  مع  الهند�سة  تداخل  عملية  وحلقها  اجلرب  منها  متعددة  فروع  ن�سوء  �سهدت 
العلوم  تاريخ  مو�سوعة  على  اأ�سرف  الذي  را�سد،  ر�سدي  م�سطلحات  ح�سب  الهند�سة،  وجربنة  الهند�سة 

العربية، اأهم اإ�سهامات العلماء العرب وامل�سلمني يف تطوير الريا�سيات.

اأّول من اأ�س�س علم ح�ساب املثلثات هم الفراعنة القدماء؛ االأمر الذي �ساعدهم على بناء االأهرامات 
الثالثة، وظل علم ح�ساب املثلثات نوعًا من اأنواع الهند�سة حتى جاء العرب امل�سلمون وطوروه وو�سعوا 
االأ�س�س احلديثة له جلعله علمًا م�ستقاًل بذاته. كان من اأوائل املوؤ�س�سني حل�ساب املثلثات اأبو عبد اهلل 

البتاين، والزرقلي، ون�سري الدين الطو�سي.
http://www.arab-eng.org/vb/t130615.html
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العربية، اأهم اإ�سهامات العلماء العرب وامل�سلمني يف تطوير الريا�سيات.

اأّول من اأ�س�س علم ح�ساب املثلثات هم الفراعنة القدماء؛ االأمر الذي �ساعدهم على بناء االأهرامات 
الثالثة، وظل علم ح�ساب املثلثات نوعًا من اأنواع الهند�سة حتى جاء العرب امل�سلمون وطوروه وو�سعوا 
االأ�س�س احلديثة له جلعله علمًا م�ستقاًل بذاته. كان من اأوائل املوؤ�س�سني حل�ساب املثلثات اأبو عبد اهلل 

البتاين، والزرقلي، ون�سري الدين الطو�سي.
http://www.arab-eng.org/vb/t130615.html

بدرا�سة  تهتم  التي  الريا�سيات  فروع  من  وهي   ،Applied Mathematics التطبيقية  الريا�سيات  د( 
وتطوير اأ�ساليب الريا�سيات لت�ستخدم يف املجاالت العلمية والعملية االأخرى، منها االإحتمال واالإح�ساء 

 .Numerical Analysis ونظرية االألعاب واحلو�سبة والفيزياء والتحليل الرقمي

الباحثتني ال�سغريتني هيا اب� �سخيدم وهديل عبد النبي من اخلليل 
اثناء حتليل ال�ستبانات
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1.1 تاريخ الريا�سيات:

االأعداد  كتابة  ميار�سون  �سنة   3000 منذ  البابليون  الكتبة  كان 
وح�ساب الفوائد وال�سيما يف االأعمال التجارية يف مملكة بابل. 
وكانت االأعداد والعمليات احل�سابية تدّون فوق األواح ال�سل�سال 
وكانوا  لتجف.  الفرن  يف  تو�سع  ثم  املدبب،  البو�س  من  بقلم 
يعرفون اجلمع وال�سرب والطرح والق�سمة. ومل ي�ستخدموا فيها 
ال�ستيني  النظام  يتبعون  كانوا  بل  حالًيا  املتبع  الع�سري  النظام 
اإىل 60.   1 االأعداد من  للداللة على  رمزا  يتكون من 60  الذي 
وما زال النظام ال�ستيني متبعا حتى االآن يف قيا�سات عّدة منها 
الزوايا يف ح�ساب املثلثات وقيا�س الزمن )ال�ساعة = 60 دقيقة 

لتقدير  في�سان  كل  بعد  االأرا�سي  م�سح  يف  النظام  هذا  امل�سريني  قدماء  طّور  ثانية(.   60  = والدقيقة 
يعرفوا  مل  ولكنهم  واملئات،  والع�سرات  باالآحاد  العد  وهو  الع�سري،  النظام  يتبعون  كانوا  كما  ال�سرائب، 

ال�سفر، لهذا كانوا يكتبون 500 بو�سع 5 رموز يعرب كل رمز عن 100. )1(

من اقتب�ست  العربية  االأرقام  ان  البع�س   يعتقد 
 االأرقام الهندية لتاأخذ �سكلها احلايل، فال�سوؤال هنا

ما هي االأرقام العربية االأ�سلية من بني القائمة؟

االأرقام ت�ســــــعة فاحرت�س           تنطق كلــــــــها دون لب�س
ولكن انتبـــــــه اأي�سا يل             اأنا ال�ســـــفر ال ينطق بي
دائرة م�ستديرة متكاملة             يل قيمة يف املـعـــامــــلة
اإن اأ�سفتني اإىل مينى عدد        اأ�سبح ع�سرة اأمثــــــــــاله
وبي ت�ستطيع الرتقـــــــيم        فتت�سح االأعداد وت�ستقـــيم

منظومة اأملانية من �سعر الع�سور الو�سطى 
تبني اأهمية موقع ال�سفر بالن�سبة لالأرقام 

العربية
http://www.alargam.com/
languages/zero/3.htm
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املثلثات   وح�ساب  االأر�س،  م�ساحة  لقيا�س  الهند�سة   كانت  قدمًيا  التي ظهرت  الريا�سية  العلوم  اأّول  ومن 
لقيا�س الزوايا وامليل يف البناء. وكان البابليون يلجاأون اإليها للتنبوؤ مبواعيد ك�سوف ال�سم�س وخ�سوف القمر 
وذلك الرتباط هذه املواعيد بعباداتهم. وكان قدماء امل�سريني ي�ستخدمونها يف بناء املعابد وحتديد زوايا 

االأهرامات، كما كانوا ي�ستخدمون الك�سور وحتديد م�ساحة الدائرة بالتقريب. )1(

1.2 تط�ر الريا�سيات:

بناًء على ما �سبق فاإن الريا�سيات ظهرت بدايًة كحاجة للقيام باحل�سابات يف االأعمال التجارية ولقيا�س 
املقادير، كاالأطوال وامل�ساحات، ولتوّقع االأحداث الفلكية. وميكن اعتبار احلاجات الثالث هذه البداية لالأق�سام 
العري�سة الثالثة  للريا�سيات، وهي درا�سة البنية والف�ساء واملتغرّيات. وظهرت درا�سة البنى مع ظهور االأعداد، 
وكانت بدايًة مع االأعداد الطبيعية واالأعداد ال�سحيحة والعمليات احل�سابية عليها، ثم اأّدت الدرا�سات املعمقة 
على االأعداد اإىل ظهور نظرية االأعداد. كذلك اأدى البحث عن طرق حلل املعادالت اإىل ظهور اجلرب املجرد، 
 كما اأن الفكرة الفيزيائية لل�سعاع مت تعميمها اإىل الف�ساءات ال�سعاعية ومتت درا�ستها يف اجلرب اخلطي.
الثنائي  الف�سائني  املثلثات، يف  وعلم  االإقليدية  الهند�سة  مع  وبداأت  الهند�سة،  مع  الف�ساء  درا�سة  ظهرت 
والثالثي االأبعاد، ومت تعميم ذلك الحًقا اإىل علوم هند�سية غري اأقليدية، لتلعب دورًا يف النظرية الن�سبية العامة.

 

التحليل  فظهر  الطبيعية،  العلوم  يف  عامة  ظاهرة  هو  للقيا�س  القابلة  القيم  يف  التغرّي  ودرا�سة  فهم  اإن 

هل تعلم اأن  امل�سريني القدماء هم اأول من اكت�سف الدائرة منذ  5000 عام ق . م واأن العامل امل�سري                         
)اأحم�س ( هو اأول من تو�سل اإىل قانون ح�ساب م�ساحة �سطح الدائرة = π نق2  وذلك عام 2000 ق. م.

http://www.study4uae.com/vb/study4uae252/article1103    
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الريا�سي كاأداة منا�سبة للقيام بهذه العمليات، اإذ اأن الفكرة العامة هي التعبري عن القيمة بتابع، ومن ثم 
ميكن حتليل الكثري من الظواهر على اأ�سا�س درا�سة معدل تغرّي هذا التابع.

وتعقيد  احل�ساب،  قابلية  كعلوم  اجلديدة،  الريا�سية  املفاهيم  من  العديد  ظهر  احلوا�سيب،  ظهور  ومع 
 Fractal الفركتلية  الهند�سة  اأو  الك�سرية  والهند�سة  واخلوارزميات،  املعلومات،  ونظرية  احل�ساب، 
Geometry. والعديد من هذه املفاهيم هي حالًيا جزء من علم احلا�سوب. وثمة حقل اآخر هام من حقول 
يف  الظواهر  �سلوك  وتوقع  وحتليل  و�سف  يف  االإحتمال  نظرية  ي�ستخدم  الذي  االإح�ساء،  هو  الريا�سيات 
خمتلف العلوم، بينما يوفر التحليل الريا�سي طرًقا فّعالًة يف القيام بالعديد من العمليات احل�سابية على 

احلا�سوب، مع االأخذ بعني االإعتبار اأخطاء التقريب. )2(

وهكذا فاإن الريا�سيات غرّيت جمرى التاريخ. فكما اأن االأدب عدمي اجلدوى دون األفاظ وكلمات، كذلك 
العلم ؛ يفقد م�سامينه ومدلوالته دون االأعداد واملهارات الريا�سية. فبدون الريا�سيات ما كانت �سّيدت 
االإجنازات  كانت حتققت  وال  بعد،  واالإت�ساالت احلديثة عن  باحلوا�سيب  نعمنا  كنا  وال  واجل�سور  املباين 
اأو املركبات الف�سائية، وملا عرفنا دنيا املال وعامل التجارة.  الطبية وال اجلراحية احلديثة وال ال�سيارات 
اأ�سكال  فهم  يف  ت�ساعدنا  اأي�سا  فهي  املنطق  ومناهج  العددية  الكميات  درا�سة  فقط  لي�ست  والريا�سيات 
الذّرات والكواكب ال�سّيارة، ويف ت�سنيع الرقائق ال�سلكونية، وبناء اجل�سور املعلقة، ويف حتليل اأ�سباب وكيفية 

انت�سار الفايرو�سات وماهيتها. 

هل تعلم ما هو االأبوك�س؟
هو اأّول معداد يدوي اخرتعه ال�سينيون وا�ستعانوا به على اإجراء العمليات احل�سابية وذلك يف العام 

1000 قبل امليالد.                                                        
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2005n/5n1/1a5n1.htm
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نظريات  اإىل  والعملية  الفائقة  امل�سريني  قدماء  دقة  فمن  املثرية،  باالإجنازات  الريا�سيات حافل  وتاريخ 
الإيجاد  معادلة  البريوين  و�سياغة  باجلرب  اخلوارزمي  مو�سى  بن  اإبداع حممد  اإىل  الكال�سيكية،  االإغريق 
حميط االأر�س بدقة الفتة، اإىل اإجنازات ا�سحاق نيوتن يف التفا�سل والتكامل، اإىل الدرا�سات احلديثة يف 
الريا�سيات املجردة وتطبيقاتها املذهلة اليوم يف جمال الذكاء االإ�سطناعي واالإنتقال الرقمي للمعلومات. 

)3(

ا كل هذه االإ�سهامات واالإبداعات. واإذا كان التعليم   اإذا كان للريا�سيات كّل هذه االأهمية، وللعرب خ�سو�سً
جند   فرتانا  العامل؛  اأنحاء  كل  يف  العلم  لتلقي  ي�سعون  الذين  الفل�سطينيني  حياة  يف  كربى  اأهمية  يحتل 
العائلة الفل�سطينية م�ستعدة للت�سحية بالكثري من �سرورات احلياة اليومية من اأجل تاأمني تكاليف تعليم 
اأبنائها وتاأكيد ح�سولهم على نوعية متميزة من العلم واملعرفة �سواء يف املدار�س اأواملعاهد اأو اجلامعات 
الطلبة  ا�ستيعاب  جند  فلماذا  املختلفة. 
للريا�سيات وحت�سيلهم فيها بهذا ال�سعف 
ال�سعف  هذا  اأ�سباب  وماهي  والتدين؟ 
وتدين التح�سيل يف تعّلم هذه املادة؟  وما 
وكيف  الطلبة؟  تواجه  التي  ال�سعوبات  هي 

ميكن التغلب عليها؟ 

تعترب هذه املعادلة اأ�سهر معادلة ريا�سية، فمن و�سعها وماذا متثل؟
E=MC²

طليعيات من جمم�عة القد�س اثناء احد اللقاءات التدريبية
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2. تدريس الرياضيات:

يف الوقت الذي تتبنى فيه املناهج مفهوم تنمية مهارات التفكري كهدف اأ�سا�سي لها، اإال اأن الكتب الدرا�سية 
املنهاج  الطلبة. ومن �سمات  التفكري لدى  اأو حتفز مهارات  تثري  االأحيان ال  التدري�س يف معظم  واأ�ساليب 
الفل�سطيني اكتظاظه باملعلومات، وعدم وجود ترابط دقيق خلريطة املعلومات يف املنهاج، وطوله، وعدم 
قدرته على بناء املعلومة عن طريق االإ�ستك�ساف، حيث ال يرتك جمااًل لتنمية التفكري النقدي لدى الطلبة 

ب�سكل مدرو�س ودقيق. 
ويف ال�سياق املدر�سي يتم عر�س الريا�سيات كاأجزاء متقطعة ال تت�سارك يف ما بينها؛ كاالإح�ساء، الذي يتم 
عر�سه على �سكل جداول من االأرقام، ومفاهيم االإحتماالت التي تظهر على �سكل األعاب حظ، فيبدو اأن كل 
مو�سوع حتكمه قوانني خا�سة غري مرتابطة. وبهذه الطريقة ال يتم ربط املوا�سيع الريا�سية بالواقع اليومي 
والعلوم الطبيعية حتى يعرف الطالب اأهمية الريا�سيات يف حياته، وما يعود عليه باملنفعة الثقافية. وجلعل 
احللول اجلامدة ذات معنى،  ميكن �سرب املثال التايل: هل وزن اأنثى االأ�سد اأكرب من وزن االأ�سد؟ ما هو 

الفرق بينهما بالباوند؟ وما هو الفرق بالكيلو غرام؟  
ا�ستخدام  حماولة  ومنها  الفل�سطيني،  للمنهاج  متعددة  اإيجابيات  هناك  فاإن  �سبق  ما  جميع  من  بالرغم 
كافة املهارات واملفاهيم الريا�سية التي تلزم الطالب يف الع�سر احلديث. اإذا ما مّت تقليل املنهاج فقد يتيح 
ذلك املجال اأمام الطالب للتمكن من املادة وفهمها بال�سورة املطلوبة  -ب�سرط اأن ياأتي ذلك بالتوازي مع 
االهتمام بالنواحي االأخرى من العملية التدري�سية -كما يتيح ذلك اأي�سَا جمااًل اأمام املعلم لكي يبدع ويطور 
من اأ�ساليبه. لذلك  فاإن اإزالة ال�سغط والتقليل من كم املعلومات ي�سّهل املادة ويعطي �سعورًا للطالب بالثقة 

يف نف�سه ويف مادة الريا�سيات، واأنه �سي�سل اإىل النجاح اإذا ما بذل جمهود، فيقبل على تعّلمها بنف�سه.
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2.1  �سع�بات تعلم الريا�سيات:

 ”Dyscalculia“  ”يطلق مفهوم �سعوبات التعلم يف الريا�سات  اأحياًنا على “ع�سر العمليات احل�سابية
الأنها حتتاج اإىل ا�ستخدام الرموز، وكذلك القدرة على التمييز ال�سحيح لهذه الرموز. وتتمثل ال�سعوبات 
يف تعّلم الريا�سيات يف عجز الطالب عن التعامل مع االأرقام والعمليات والقوانني حلل العمليات الريا�سية 

واحل�سابية.
لذا  تطورها،  مع  بالتعّقد  تتدرج  ثم  بال�سهل  تبداأ  احل�سابية  والعمليات  املفاهيم  فاإن  معروف،  هو  وكما 
ف�سعوبة التعّلم يف الريا�سيات ال تقف عند حد املفاهيم االأولية الب�سيطة كالتمييز بني ال�سور واالأ�سكال 
الرمزية املت�سابهة، اأو القدرة على اإدراك الرتتيب والتتابع، كالعد التتابعي االآيل لالأرقام، اأو اإجراء العمليات 
احل�سابية الب�سيطة كاجلمع والطرح والق�سمة وال�سرب، واإمنا يتعداها اإىل م�سكالت اإ�سافية يف ا�ستخدام 
امل�سطلحات والرموز املجردة، مثل < اأو > اأو ا�ستخدام القوانني الريا�سية املعقدة ؛ مبعنى اأن املهارات 

احل�سابية والريا�سية تبداأ بال�سهل الب�سيط امللمو�س، وتتطور حتى ت�سل اإىل ال�سعب املجرد.
وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأنه قد يواجه الطلبة من ذوي �سعوبات التعلم يف الريا�سيات �سعوبة يف تعلم املهارات 
االأولية االأ�سا�سية الب�سيطة كاجلمع والطرح وال�سرب والق�سمة، اإال اأن البع�س ال يواجهون هذه ال�سعوبات 

اإال عندما ي�سلون اإىل امل�ستويات العليا يف احل�ساب، كح�ساب الك�سور واالأع�سار واجلرب والهند�سة. )4(

 جاء اأحد ال�سيادين اىل �سجره ... يقف على اأغ�سانها بع�س احلمام .. 
ف�ساألهن ... هل عددكن يبلغ خم�سيًنا ؟ 

 

فاأجابته احلمامة الذكية: ل�سنا خم�سون، لكن �سن�سبح خم�سني حمامة اإذا اأ�سفت علينا .. ن�سف 
عددنا ... واأ�سفت ربع عددنا ... وزيادة واحدة .. ويكون بعد ذلك عددنا خم�سني .....
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2.2  اأن�اع �سع�بات التعلم  يف الريا�سيات:

هناك ن�عان من �سع�بات التعلم وتتمثل مبا يلي : 
�سعوبات التعّلم النمائية وتتعلق بالنمو اجل�سدي والعقلي.)5(. 1  

�سعوبات التعّلم االأكادميية وتتعلق بالتح�سيل االأكادميي والدرا�سي. 2 .
 اأما العوامل واالأ�سباب التي تهيئ ومتهد لوجود ال�سعوبة وا�ستمرارها فقد تكون: 

التمييز  اأو  االإدراك  يف  ال�سعف  اأو  االإنتباه  ا�سطرابات  مثل  التطورية(  التعلم  )�سعوبة  نف�سية  •عوامل  	
ال�سمعي اأو الب�سري اأو احلركي.

ة. •عوامل بيئية عاّمة وخا�سّ 	
• ال�سغوط االأ�سرية واجتاهات املربني ال�سلبية وعدم متابعة االآباء لالأبناء يف  ع�امل اأ�سرية وتت�سمن:	

املدر�سة.
عدم ا�ستخدام التعزيز االإيجابي من قبل  • ع�امل مدر�سية  ت�ؤثر يف امليل نح� املادة الدرا�سية وت�سمل: 	
املعلمني ،عدم مراعاة املعلم للفروق الفردية بني الطلبة، عدم التعاون بني املدر�سة واالأ�سرة ، ا�ستخدام 
طرق تدري�س غري مالئمة، �سعوبة املادة، طول املنهاج الدرا�سي وعدم جاذبيته، عدم اال�ستفادة املطلوبة 
بع�س  يف  املعلم-  معاملة  و�سوء  التعليمية،  اخلربة  يف  النق�س  اأو  التدري�سية  الكفاية  قّلة  املنهاج،  من 

االأحيان - للتلميذ. )6.7.8( 

ويف راأي البع�س، فاإن امل�سكلة قد تكمن يف دماغ االإن�سان. حيث اأظهر بحث طبي يف لندن اأن العلماء متكنوا 
من حتديد جزء يف الدماغ رمبا يكون امل�سوؤول عن مهارة االأطفال يف عمليات اجلمع والطرح. كما وجد 
الباحثون يف تقريرهم املن�سور يف جملة )برين العلمية( اأن االأطفال يف �سن املراهقة من ذوي التح�سيل 
املتدين يف مادة احل�ساب لديهم نق�س يف املادة ال�سنجابية يف مكان معني يف اجلزء االأي�سر من الدماغ، واأن 
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االأطفال الذين يتمتعون بقدرة عالية على اإجراء العمليات احل�سابية لديهم قدر اأكرب من املادة ال�سنجابية 
يف هذا اجلزء. واملادة ال�سنجابية هو ا�سم يطلق على اأجزاء من الدماغ تتاألف اأ�سا�ًسا من روؤو�س اخلاليا 

الع�سبية املرتا�سة يف  م�ساحة �سيقة.”  

3. البحث:

3.1 اأهداف البحث:

اإذ  عندما ت�ساأل احد الطلبة:  ما هي اأكرث مادة تكرهها ؟ فاإنه  �سيجيب على االأغلب مادة الريا�سيات. 
يعترب معظم هوؤالء الطلبة اأنها مادة �سعبة وغري مفهومة. فما اأن يرى الطالب االأرقام اأمامه حتى يبداأ 
بالتذمر وال�سكوى،  االأمر الذي ي�سكل يف الواقع عبئًا على كل من الطالب واالأ�ستاذ. وقد يتعدى االأمر حدود 
ذلك لي�سمل التاأثري ال�سلبي  �سرائح املجتمع املختلفة وكافة اأفراده، فتنت�سر العديد من الظواهر ال�سلبية 
يوؤدي اىل  االأكادميي، مما  التح�سيل  م�ستوى  وتدين  الدرو�س اخل�سو�سية،  كانت�سار  باملو�سوع،  املرتبطة 
الت�سرب من املدار�س يف بع�س االأحيان. هذه الظواهر التي ما كان لها اأن تكون لوال نظرة اال�ست�سعاب التي 

يظهرها الطلبة واإح�سا�س اخلوف من املادة وعدم القدرة على فهمها. 
اإن مادة الريا�سيات هي من املواد املجردة والتي يتطلب فهمها جهدًا عقليًا، لذلك تعترب من املواد التي يواجه 
الطلبة ب�سكل عام  �سعوبة يف ا�ستيعابها. وقد اأدى هذا اإىل نفور بع�س الطلبة من هذه املادة والقلق الدائم 
“الريا�سيات  منها ب�سورة مبالغ فيها يف كثري من االأحيان، اإ�سافة اىل ظهور �سعارات غري تربوية مثل: 
�سعار“الريا�سيات  نرفع  كيف  املقولة؟  هذه  نلغي  كيف  الكبري:  ال�سوؤال  يظهر  لذلك  فقط”.  لالأذكياء 
ال�سعبة  املفاهيم  تذليل  يف  ن�ساعد  كيف  ؟  تعلمها  على  ويقبلون  يحبونها  الطلبة  جنعل  كيف  للجميع”؟ 

وني�ّسرفهمها للجميع؟
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انطالًقا من حر�سنا على ذلك، هدفنا من خالل هذا البحث اإىل التعرف على التحديات التي تواجه طلبة 
املدار�س الفل�سطينية يف درا�سة مادة الريا�سيات.

3.2 طريقة العمل

متثلت منهجية اإجراء البحث اأو طريقة العمل عند جمموعات البحث مبا يلي:
اأوًل:  املعل�مات

 مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة، ومنها االإنرتنت، عن الريا�سيات وتعريفها واأهميتها. كذلك عن 
ال�سعوبات التي تواجه الطلبة يف تعلمها وطريقة تعليمها احلالية. 

ثانياً : املقابالت

لل�سوؤال عن ال�سعوبات  باإجراء مقابالت مع معّلمني وم�سرفني من ذوي اخلربة  قامت بع�س املجموعات 
التي تواجه الطلبة يف تعّلم الريا�سيات.

ثالثاً : اإعداد ال�ستبانات
مت ت�سميم ا�ستبانتني، اإحداهما ملعرفه وحتديد م�ستوى الطلبة يف الريا�سيات، واالإ�ستبانة االأخرى ملعرفه 
اآراء الطلبة فيما يتعلق بتدري�س الريا�سيات مثل املنهاج، طريقة �سري احل�سة، وا�سلوب املعلم يف التدري�س. 

)منوذج االإ�ستبانات يف امللحق(
املادة، واحتوت على 15 �سوؤال �ساملة ملادة  اأ�سئلة لتحديد  قدرات الطلبة يف  االإ�ستبانة املعرفية  ت�سمنت 
الريا�سيات مبجاالتها املختلفة. اأما االإ�ستبانة البحثية فاحتوت على 18 �سوؤااًل مت التعّرف من خاللها على 

راأي الطلبة يف املادة وعلى اأهم ال�سعوبات التي يواجهونها وعلى م�ستوياتهم فيها. 
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رابعاً: حتكيم الإ�ستبانة واملجم�عات الب�ؤرية
بعد كتابة االإ�ستبانة البحثية من قبل الطلبة واالإ�ستبانة املعرفية من قبل خمت�سني يف مادة الريا�سيات، 
الذي  الزمن  بوؤرية بهدف حتديد  االإ�ستبانتني على جمموعة من الطالب والطالبات كمجموعة  مت توزيع 
يحتاجه الطلبة لالإنتهاء من حل االأ�سئلة الواردة يف االإ�ستبانة املعرفية باالإ�سافة اىل معرفة مدى و�سوح 

االأ�سئلة باالإ�ستبانتني. وبعد ذلك مت توزيع االإ�ستبانتني على البحاثة لتوزيعها كل يف منطقة بحثه ..
خام�ساًً: اختيار العينات

املدار�س احلكومية واخلا�سة.وقد  االأ�سا�سي يف  التا�سع  ال�سف  البحث من طالب وطالبات  ت�سكلت عينة 
قامت كل جمموعة باختيار املدار�س، ووزعت االإ�ستبانيتني على طلبتها كما هو مبني يف اجلدول التايل  :-

عدد املحافظةالرقم
املدار�س امل�ساركة / عينة البحثاإناثذك�رالإ�ستبانات

دار 1608080القد�س1-  / ج  االأيتام  دار   / الثانوية  النظامية   / الثانوية  �سغفاط 
الطفل العربي

ينات عرابة الثانوية / الزهراء الثانوية / ال�سالم الثانوية للبنني 18080100جنني2-

1608080نابل�س3-
بنات رفيديا االأ�سا�سية / بيت وزن االأ�سا�سية املختلطة/ ذكور ريا�س 
برهان كمال / االإ�سالمية اخلا�سة للذكور/طالئع االأمل الثانوية 

اخلا�سة لالناث
خليل الرحمن/ الكلية االأهلية/بنات �سلواد1204872رام اهلل4- 

1617784اخلليل5-

804040�سمال غزة6-
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3.3 النتائج

كافة  على  للوقوف  االأ�سلية  البحث  اأوراق  اإىل  العودة  من  البّد  النتائج،  تفا�سيل  على  االإطالع  اأجل  من 
لوا اإليها. وفيما يلي عر�س الأهّم هذه النتائج  اخلطوات التي قام بها البحاثة واملقارنات واجلداول التي تو�سّ
فر�سياتها  والتحقق من �سحة  ت�ساوؤالتها،  االإجابة عن  بعد  املناطق،  املجموعات ح�سب  لها  تو�سلت  التي 

وحتليالتها. 

3.3.1  نتائج االإ�ستبانة املعرفية
�سنورد اأوال النتائج اخلا�سة باالإ�ستبانة املعرفية ومدى جناح الفئة )عينة البحث ( بها، وكيف يقدر الطالب 

م�ستواه بالريا�سيات.

جمم�عة البحث يف القد�س اثناء العر�س التجريبي 
لنتائج البحث
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1- نتائج االإ�ستبانة املعرفية ون�سبة النجاح بهذه االإ�ستبانة موزعة ح�سب املحافظة:

من اجلدير ذكره، اأننا نرى يف منطقة نابل�س ن�سبة جناح اأقل من باقي املناطق، ويعود ذلك اإىل اختالف 
توزيع  مت  التي  اخلا�سة  املدر�سة  يف  النجاح  ن�سبة  فمثال  فيها،  اال�ستبانات  توزيع  مت  التي  املدار�س  انواع 

االإ�ستبانة فيها هي 51% بينما ترتاوح الن�سبة يف باقي املدار�س بني %20-5.



36

2- كيف يحدد الطليعي م�ست�اه بفروع الريا�سيات املختلفة ؟
نالحظ وجود فرق �سا�سع بالن�سب بني مدى �سعف الفئة ) عينة البحث ( يف فروع الريا�سيات املختلفة 
ح�سب ما يراه الطليعي نف�سه وبني نتيجة االإ�ستبانة املعرفية، فالوا�سح هنا اأن الطالب ال ي�ستطيع تقدير 

م�ستواه احلقيقي. 
العالقة بني م�ستوى  البحاثة فيها بربط  والتي قام  التايل من منطقة اخلليل  املثال  �ساأقوم ب�سرب  وهنا 
الطالب باالإ�ستبانة املعرفية وبني كيفية تقديره لنف�سه باأحد املوا�سيع، وهو مو�سوع اجلذور واالأ�س�س. وقد 
بينت النتائج اأن جمموعة كبرية من الطالئع ال ت�ستطيع اأن تعطي تقديرًا وا�سحًا مل�ستواها يف بع�س املوا�سيع 
اأن 85% من الطالئع يف منقطة اخلليل مل ي�ستطيعوا حل امل�سائل املتعلقة باجلذور مع  الريا�سية، بحيث 

العلم باأن 65% من الطالئع اأنف�سهم قدروا م�ستواهم ما بني جيد اإىل ممتاز بهذا املو�سوع.
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 ويبني الر�سم البياين التايل هذه العالقة. 
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3.3.2  نتائج االإ�ستبانة البحثية: 
�سيتم عر�س النتائج اخلا�سة والتي قامت كل منطقة بدرا�ستها بناًء على الفر�سيات التي قامت بو�سعها.

القد�س:
من اأهم الفر�سيات التي قامت جمموعة القد�س بدرا�ستها، هي العالقة بني �سخ�سية املعلم وحب الطالب 

للمادة . وكانت النتائج كما يلي:

اأوال: اإذا كان املعلم على عالقة جيدة بالطالب ، فاإن الطالب يجد مادة الريا�سيات �سهلة ويحبها ويقبل 
على تعلمها.
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كما اأن تعزيز الطالب من قبل معلمه له االأثر الكبري على َحب الطالب ملادة الريا�سيات. وهذا ما اأكده اأحد 
معلمي املادة .

ثانيًا: اإذا كان اأ�سلوب املعلم وا�سحًا و�سيقًا فاإن الطالب لن يلجاأوا لطلب م�ساعدات خارجية واأخذ درو�س 
خ�سو�سية اإ�سافية.

من خالل الر�سم البياين ال�سابق جند اأن فئة كبرية نوعًا ما من الطالب تعتمد على امل�ساعدات يف حل 
الواجبات اأو درا�سة املادة حتى ولو كان املعلم وا�سحًا يف �سرحه.
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رام اهلل:
 من االأمور التي مت بحثها يف منطقة رام اهلل؛ حتديد �سعوبة املادة اأو �سهولتها من قبل الطالئع . وكانت 

النتائج مبينة بالر�سم البياين التايل:

الريا�سيات،  مادة  االآراء حول  واختالف يف  الفردية  الفروق  وجود عدد من  الر�سم  نرى من خالل هذا 
فمنهم من يرى باأنها �سهلة ومنهم من يجدها مادة �سعبة، وهذا ما بينته اإحدى املعلمات من رام اهلل والتي 
اأ�سارت اإىل �سرورة واأهمية اأن يراعي املعلم  الفروق الفردية بني طالب ال�سف الواحد االأمر الذي ميكن 
املجموعة  داخل  املختلفة  امل�ستويات  ودمج  العمل �سمن جمموعات،  اأ�سلوب  ا�ستخدام  حتقيقه من خالل 
الواحدة، اأو ا�ستخدام اأ�سلوب التعلم عن طريق االأقران بحيث يقوم الطالب ذو التح�سيل املرتفع مب�ساعدة 

اآخر من ذوي التح�سيل املتدين.
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اأما الر�سم البياين التايل فيو�سح العالقة بني �سخ�سية املعلم املرحة وا�ستيعاب الطالب لهذه املادة .

ويف ال�سياق ذاته ،اأكدت معلمة اأخرى  باأنه يتوجب على املعلم اأن ينوع يف طريقة تعليمه واأ�سلوب تدري�سه 
يثري  الذي   االأمر   ، احلديثة  الرتبوية  االأ�ساليب  وا�ستخدام  التقليدية  التعليم  طرق  عن  واالإبتعاد  للمادة 

دافعية الطالب ويجعل فهم املادة وا�ستيعابها اأ�سهل.

االإ�ستبانة  يف  للطلبة  االأكادميي  التح�سيل  تدين  بني  العالقة  ؛  درا�ستها  متت  التي  العالقات  اأهم  ومن   
املعرفية وبني مدى عالقتهم مبعلميهم والتي توؤثر بالتايل على روؤيتهم للريا�سيات باأنها �سهلة .
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68% من الذكور الذين عالماتهم متدنية يف االختبار يعتقدون اأن عالقة الطالب باملعلم جتعله يرى املادة 
�سهلة اأو �سعبه. و10% منهم اأجابوا باأنه ال يوجد عالقة. اأما 22% من عينة البحث اأجابوا اأنهم ال يعلمون.

جتعلهن  مبعلميهن  عالقتهن  اأن  يعتقدن  االختبار  يف  متدنية  عالماتهن  اللواتي  من   %54 ف  االإناث  اأما 
ينظرن اإىل الريا�سيات على اأنها مادة �سهلة و 18% منهن ينفني الفكرة و28% اجنب باأنهن ال يعلمن .
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اخلليل:
يف منطقة اخلليل متت درا�سة العالقة بني معدل الطالب والطالبات يف مادة الريا�سيات وبني راأيهم يف 

�سعوبة املادة، وميثل الر�سم البياين التايل هذه العالقة.

اأما العالقة االأخرى التي متت درا�ستها فهي العالقة بني �سعوبة املادة وحب الطالب للريا�سيات. وكانت 
النتائج مو�سحة بالر�سم البياين التايل:
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28% ممن يرون املادة �سعبة يحبون مادة الريا�سيات دائما، بينما 26% ال يحبونها اطالقا وفقط %46 
يحبونها احيانا رغم �سعوبة املنهاج من وجهة نظرهم.

الباحثة ال�سغرية 
حنان عبد احلق 

تعر�س نتائج بحثها- 
نابل�س
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نابل�س:

يف مدينة نابل�س متت درا�سة االأ�سباب التي تو�سح �سعوبة مادة الريا�سيات ح�سب ما يراه الطالب واملبينة 
بالر�سم البياين التايل:

الريا�سيات  تعليم  وا�سعة يف  املعلمني ممن لهم خربة  اأحد  البحاثة اىل مقابلة مت عقدها مع  اأ�سار  وهنا 
يواجهها  التي  امل�سكالت  اأبرز  من  اأنها  وذكر  التعليمية  والو�سائل  االإمكانات  قلة  على  بدوره  اأكد  والذي 

التعليم؛  باالإ�سافة اىل خوف الطلبة من املادة وعدم حت�سريهم للدرو�س.



46

من جهة اأخرى اأكد املعلم نف�سه حقيقة قلة عدد ال�ساعات اأو احل�س�س التي تخ�س�س ملادة الريا�سيات؛ 
مراجعة  وعدم  املادة  �سرح  يف  االإ�سراع  اىل  املعلم  ي�سطر  مما  يكفي  ال  احل�س�س  وعدد  طويل  فاملنهاج 

الدرو�س وبالتايل يرتاكم كم هائل من املعلومات عند الطالب.

ومن العالقات التي متت درا�ستها اأي�سا ؛ اأ�سلوب املعلم بال�سرح وهل يتلقى الطلبة درو�سًا خ�سو�سية ، واإن 
كان االأمر كذلك فهل يحفظ اأولئك الذين يح�سلون على امل�ساعدة اخلارجية جداول ال�سرب على �سبيل 

املثال ؟ 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن ن�سبة عالية من الطلبة الذين يح�سلون على م�ساعدة اإ�سافية ويتلقون درو�سًا 
خ�سو�سية ال يحفظون جداول ال�سرب !
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جنني:
باالإ�سافة اإىل مدينة نابل�س متت اأي�سا درا�سة االأ�سباب التي جتعل من مادة الريا�سيات مادة �سعبة من 

وجهة نظر الطالئع يف مدينة جنني .والر�سم البياين التايل يو�سح هذه االأ�سباب:

الطلبة يف حمافظة  اأ�ساراإليها  التي  االأ�سباب  قائمة  التعليمية  الو�سائل  وجود  وعدم  املعلم  اأ�سلوب  ت�سدر 
الرتبوية  االأ�ساليب  من  الكثري  هناك   اأن  مقابلتها  متت  التي  املعلمة   و�سحت  ال�سياق،  هذا  ويف  جنني. 
احلديثة التي ميكن للمعلم ا�ستخدامها اأثناء الدر�س كاأ�سلوب الق�سة وامل�سرح واللعب والتي ت�ساعد الطلبة 

على حفظ القوانني ومتكينهم من ا�ستقاق القانون يف بع�س احلاالت ال�سهلة.
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يف مدينة جنني متت درا�سة التوقيت الذي يف�سله الطالب حل�سة الريا�سيات ، واأ�سارت النتائج اإىل اأن 
املعظم يف�سلها اأن تكون احل�سة االأوىل والقليل منهم يف�سلها باحل�سة االأخرية .

معظم الطالب يف�سلون الريا�سيات يف احل�سة االأوىل، واأنتم يف اأية ح�سة تف�سلونها ؟؟وملاذا ؟؟؟؟



49

�سمال غزة:

القيام  مع  الريا�سيات  درا�سة  يف  والطالبة  الطالب  يق�سيه  الذي  الزمن  على  الرتكيز  مت  غزة  �سمال  يف 
باملقارنة بني اجلن�سني لعدد ال�ساعات التي يق�سيها كل منهما يف درا�سة املادة، فكانت النتيجة املو�سحة 

بالر�سم البياين التايل:
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هذا باالإ�سافة اىل درا�سة احتياج الطليعي اإىل م�ساعدة خارجية �سواء من خالل املدر�س اخل�سو�سي اأو 
امل�ساعدة من االأهل اأو االأ�سدقاء اأو االإلتحاق بدورات  لتدري�س الريا�سيات:

هل ال�ساعة التي يق�سيها الطالئع يف درا�سة املادة تكفي ؟ وما هو �سبب ا�سطرار الطليعي اإىل تلقي امل�ساعدة 
من الغري يف املادة؟
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4  توصيات عامة من البحاثة:

والأولياء  املدر�سة  والإدارة  التدري�سية  للهيئة  واأخرى  للطلبة  موجهه  تو�سيات  لت�سمل  التو�سيات  تنوعت 
االأموروللم�سوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم، وقد تلخ�ست يف ما يلي :

الطلبة 

. 1 حت�سري املادة يوميًا ودرا�ستها جيًدا وعدم اإهمالها وتركها ترتاكم حتى يوم االإمتحان .

. 2 حتديد الطالب لنقاط ال�سعف لديه يف مادة الريا�سيات وطلب امل�ساعدة لعالجها.

. 3 تغيري النظرة ال�سلبية جتاه املادة باعتبارها مادة �سعبة غري قابلة لالإ�ستيعاب اأو الفهم ، فهي لي�ست 

معّقدة لهذه الدرجة.

الهيئة التدري�سية:

الن�سط  التعلم  اأ�س�س  على  ترتكز  والتي  احلديثة  الرتبوية  االأ�ساليب  ا�ستخدام  على  الرتكيز  َ�سرورة  1 .
والتنويع يف االأن�سطة كا�ستخدام الق�سة وامل�سرح واالألعاب  اأثناء عملية ال�سرح.

�سرورة مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يف ال�سف الواحد.  2 .

�سرورة ا�ستخدام الو�سائل التعليمية املعينة مل�ساعدة الطلبة على فهم الدر�س. 3 .

. 4 �سرورة تفعيل التعزيز االإيجابي لزيادة ثقة الطلبة باأنف�سهم و التخل�س من اإح�سا�س اخلجل  والرهبة 

من التعبري عن عدم فهمهم لنقطة معينة اأثناء ال�سرح .
بعيدًا عن التهريج - يف احل�سة لتن�سيط الطلبة و�سد انتباههم  �سرورة اإ�سفاء جو من املتعة واملرح – . 5

والق�ساء على امللل اأثناء الدر�س.
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�سرورة العمل على حتفيز الطلبة على الدرا�سة واالعتماد على النف�س وعدم  اللجوء ل�سراء امل�ساعدات  6 .

والدرو�س اخل�سو�سية .
ويحبونها  باملادة  يثقون  جلعلهم  طلبته  و  املعلم  بني  والثقة  واالإحرتام  املحبة  من  عالقة  بناء  �سرورة  7 .

ويقبلون على تعلمها .

اإدارة املدر�سة

تنظيم برنامج الدرو�س االأ�سبوعي بطريقة ت�سمن اأن تكون ح�سة الريا�سيات  يف اجلزء ال�سباحي من  1 .
اليوم الدرا�سي.

توفري الو�سائل التعليمية املعينة واالحتياجات اخلا�سة التي يطلبها املعلم مل�ساعدته على تعليم الريا�سيات  2 .
بطريقة �سيقة.

اأولياء الأم�ر: 

الرتكيز على اأهمية متابعة اأبنائهم وتوفري الدعم النف�سي واجلو املالئم للدرا�سة. 1 .

تعزيز العالقة مع املدر�سة باعتبارها عالقة تكاملية بني الطرفني . 2 .

وزارة الرتبية والتعليم  :

اأن  1.العمل على توفري الكفاءات املطلوبة للمواد املختلفة كل ح�سب تخ�س�سه؛ فمادة الريا�سيات يجب 
يدر�سها معلم حا�سل على �سهادة بتخ�س�س الريا�سيات.

2. تنظيم دورات تدريبية للمعلمني اجلدد لتاأهيلهم لعملية التدري�س.
3. متابعة التطورات العلمية والرتبوية احلديثة وتعميمها على الهيئة التدري�سية. 
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ت�ساعد  التي  املعينة  والو�سائل  التعليم  يف  احلديثة  االأ�ساليب  ا�ستخدام  على  التدري�سية  الهيئة  تدريب   .4
الطلبة على فهم وا�ستيعاب املادة. 

5. مراجعة منهاج الريا�سيات والعمل على اإثرائه مع التقليل من عدد الوحدات والقوانني يف الدرو�س.
6. اإعادة ترتيب الوحدات الدرا�سية بحيث تكون املوا�سيع االأ�سا�سية يف بداية الكتاب ال يف نهايته، الأنه يف 

النهاية قد ال يعطى للمو�سوع املهم حقه ب�سبب �سيق الوقت .
7. الرتكيز على  املرحلة االأ�سا�سية االأوىل  واإيالئها اأهمية  كبرية باعتبارها املرحلة االأهم يف تعلم الطلبة 

واإتقانهم الأ�س�س الريا�سيات.
8. زيادة عدد ح�س�س الريا�سيات لتتنا�سب وطول املنهاج .

جمم�عة من الباحثني ال�سغار يف حمافظة نابل�س اثناء احد 
اللقاءات التدريبية
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5. ماذا بعد؟

لعل هذه االأبحاث عن الريا�سيات وتعليمها وتعّلمها هي اأي�سًا من اأهم املوا�سيع التي تناولها الطلبة بالبحث، 
�سمن م�سروع الباحث ال�سغري، الأنه اإذا كانت اللغة هي اأداة التوا�سل لكل املوا�سيع االأخرى، فاإن الريا�سيات 
هي لغة العلوم. وال بد هنا من تقدير جمهود البحاثة وجراأتهم يف نقدهم الأ�ساليب تدري�سها يف املدار�س 

الفل�سطينية، وهي تفتح املجال للمزيد من الت�ساوؤالت واالأفكار حولها، وكذلك للمزيد من االأبحاث. 

االأ�سلوب  ومنها  ال�سائعة،  امل�سّلمات  بع�س  اإىل  اأحيانًا  ت�ساوؤالتها  يف  ت�سل  ال  البحاثة  اقرتاحات  اأن  غري 
التفكري  ذو  االأردن  يف  املعروف  املرّبي  عاي�س،  ح�سني  االأ�ستاذ  كان  فقد  املو�سوع.  تناول  يف  »املختلف« 
عليه،  تعّودوا  عّما  تختلف  بطريقة  م�ساغة  اأ�سئلة  ب�سعة  العلمي  التوجيهي  اأوائل  ب�سوؤال  يقوم  »االأفقي«، 
فكانت النتائج اأن �ستني باملائة منهم كانوا يعجزون عن االإجابة ال�سحيحة. ومن هذه االأ�سئلة مثاًل: ماهو 
حا�سل تق�سيم واحد على ن�سف؟ وكان هدفه اإظهار اأن التعليم التقليدي قّلما يتيح التفكري بطرق تخالف 

املاألوف. وباملنا�سبة، ماهي نتيجة ال�سوؤال ال�سابق؟
)من كتابه »امتحان عام اأم ا�ستغفال للراأي العام؟!«، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 2003(

قد يكون من املفيد معرفة من هم علماء الريا�سيات، وخا�سة العرب اأو امل�سلمني؟ 
كانت  والتي  والفيزياء  والفلك  الريا�سيات  علوم  تطوير  يف  كبرُيا  دوًرا  وامل�سلمون  العرب  العلماء  لعب 
مرتابطة مًعا ب�سكل كبري يف ع�سورهم، فالعرب جمعوا من �ستى اأنحاء املعمورة املعارف الريا�سية، وعملوا 
على الدمج بني املعارف ال�سرقية والغربية واملحلية، وبني االآثار اليونانية والبيزنطية والهندية والفار�سية 
للريا�سيات  مهمة  اإ�سافات  للعرب  وين�سب  عليها.  واالإ�سافة  لها  اإثرائهم  اإىل  باالإ�سافة  الكثري،  وغريها 
واحل�ساب،  الرتقيم  يف  الع�سري  بالنظام  االآن  ي�سمى  ما  وهو  الهندي  احل�ساب  واعتماد  تطوير  اأهمها: 
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وحتويل علم اجلرب اإىل درا�سة لطرق حل املعادالت اجلربية بعد اأن كانت معاجلة اليونانيني القدماء له 
ترتكز على درا�سة خوا�س االأعداد. 

ومن هوؤالء العلماء: اإبراهيم بن �سنان، ابن باجة، ابن �سينا، ابن طاهر البغدادي، ابن البنا، ابن الهيثم، 
االأقلدي�سي،  يو�سف،  بن  اأحمد  الوفاء،  اأبو  كميل،  اأبو  امل�سري،  كامل  اأبو  اخلازن،  جعفر  اأبو  يون�س،  ابن 
االأموي، البطاين، البريوين، اجلوهري، اجلياين، اخلجندي، اخلراجي، اخلليلي، اخلوارزمي، ال�سجزي، 
الن�ساوي،  املهاين،  الكوحي،  الكندي،  الكا�سي،  القل�سادي،  الفار�سي،  املغربي،  ال�سمواأل  ال�سمرقندي، 
النرييزي، بنو مو�سى، ثابت بن قرة، جابر بن اأفلح، حنني، �سنان، �سنان بن الفتح احلراين، �سرف الدين 
الطو�سي، عمر اخليام، قا�سي زاده، حمي الدين املغربي، من�سور اأبو ن�سر، نا�سر الدين الطو�سي. )من 

مو�سوعة ويكيبيديا( 
 

الباحثات ال�سغريات من اخلليل اثناء عر�س البحث امام 
جلنة التحكيم
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6 املراجع:

ا�ستخدم البحاثة م�سادر املعلومات التالية نوردها  كما هي للتدقيق يف ما اإذا كانت كافية ، مفيدة و دقيقة. 
وينطبق ذلك خا�سة على روابط �سبكة املعلومات للتاأكد من �سحتها، فلي�س كل ما يرد على االإنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 

1- فهر�س علماء الريا�سيات، علماء الريا�سيات و موؤلفيها

http://www.alargam.com/maths/2/index2.htm 

2- تاريخ الريا�سيات

http://www.alargam.com/maths/mathmatics/m2/6.htm

3- مو�سوعة التطبيقات العلمية املي�سرة )الريا�سيات( ، �س6، للموؤلفني: احمد �سفيق اخلطيب / يو�سف 
�سليمان عبد اهلل ، طبع �سنة 2000م. مكتبة لبنان نا�سرون .

4- �سعوبات التعلم، �س107 ، تاأليف جمال مثقال م�سطفى القا�سم ، الطبعة االأوىل 2000م ، دار ال�سفاء 
للن�سر والتوزيع – عمان.
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االأردن  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  بها  املرتبط  والعوامل  التعلم  »�سعوبات   )1990 تي�سري)  الكوافحة،   -5
�سم�س،  عني  جامعة  الرتبية،  كلية  من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة  لعالجها«،  �ساملة  خطط  اقرتاح  مع 

القاهرة.

6- الب�سيوين، �سامي ) 1996( “فعالية ا�ستخدام الكمبيوتر يف تدري�س قواعد اللغة العربية لطالب املرحلة 
الثانوية”، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�س، القاهرة.

7- ال�سيد، حممود )1992( “ت�سميم برامج العاب الكمبيوتر الريا�سية كاأ�سلوب لتنمية االبتكار الريا�سي 
لتالميذ احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي” ر�سالة دكتوراه عري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة عني 

�سم�س، القاهرة.

العلمي يف  ع�سر  الثاين  ال�سف  لدى طلبة  والتكامل  التفا�سل  تعلم  “�سعوبات  اأحمد، منري )1998(   -8
حمافظة غزة” ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة االإ�سالمية غزة
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مراجع اخرى قد تفيد من يريد ان يت��سع بالبحث:

)العربية   . 	1والتوزيع ط للن�سر  العاملية  اليازور  دار  التعلم،  الفردية يف  الفروق  نبهان،  يحيى حممد 
2008(،االأردن –  عمان ،�سفحة {18-17} {76-74} 

	لينا جرب، ثقافة الريا�سيات

	وائل ك�سك، الدافعية والذكاء العاطفي

	طرق التدري�س بني النظرية والتحليل.

	www.Aroval.org

	مبادرة التعليم الفل�سطينية 

، حزب التحرير الفل�سطيني. 	2004 ،املناهج املدر�سية الفل�سطينية

الثاين  ال�سف  يف  الهند�سة  لتدريب  الو�سائط  متعدد  برنامج  فاعلية  	“  )2001( اإليا�س  يون�س،  اأبو 
االإعدادي”، درا�سة جتريبية يف حمافظة القنيطرة، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، كلية الرتبية، ق�سم 

املناهج واأ�سول التدري�س، جامعة دم�سق
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( الريا�سيات الرتبوية درا�سات وبحوث، القاهرة: مكتب الدار العربية للكتاب. 	1996( اأبو عمرية

اأثر ا�ستخدام املجمعات التعليمية على حت�سيل تالميذ ال�سف ال�ساد�س يف  	“ )1999( االأ�سقر، ه�سام
مادة الريا�سيات” ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة االإ�سالمية، غزة 

مادة  درا�سة  نحو  غزة  مدينة  يف  االإعدادية  املرحلة  طالب  ميول  	“  )1998( حممود  احلم�سيات، 
الريا�سيات ومدى اهتمام معلميهم بتنميتها” ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية احلكومية، 

غزة.

تقومي كتاب الريا�سيات لل�سفوف الثالث االأخرية من املرحلة االأ�سا�سية  	“ )1997( الدواهدي، حممود
االأزهر،  املعلمني يف حمافظات غزة” ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة  الدنيا من وجهة نظر 

غزة.

املدخل لتدري�س الريا�سيات، جامعة ال�سابع من اإبريل، ليبيا. 	“ )1997( ال�سارف، اأحمد العريفي

درا�سة جتريبية لتعليم مادة الريا�سيات لتالميذ ال�سف اخلام�س االبتدائي  	“ )1997( العلي، اإقبال
يف املدار�س التطبيقية” ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة دم�سق.
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اأثر ا�ستخدام منط التدري�س اخل�سو�سي كاأحد اأمناط تعليم الريا�سيات  	“ )1994( الفاأر، ابراهيم
املعزز باحلا�سوب على حت�سيل تالميذ ال�سف االأول االإعدادي ملو�سوع املجموعات واجتاهاتها” كلية 

الرتبية، جامعة قطر، ال�سنة احلادية ع�سر، العدد 11.
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7 ملحق: 

الإ�ستبانات

تقوم جمموعة من الباحثني ال�سغار باإجراء بحث حتت عنوان" التحديات يف تعليم وتعلم الريا�سيات" 
من  وبدعم  العلمي  واالإبداع  امل�ساند  للتعليم  النيزك  موؤ�س�سة  باإ�سراف  ال�سغري  الباحث  م�سروع  �سمن 

منظمة اليوني�سيف.
لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه االإ�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأن هذه االإ�ستبانة اأُعدت من 

قبل الطالب امل�ساركني اأنف�سهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط. ن�سكر لكم تعاونكم

1- اجلن�س:                    اأ. ذكر.    ب. اأنثى.

2- مكان ال�سكن:     اأ. خميم                   ب. قرية                 ج. مدينة

3- ح�سب معرفتك ملادة الريا�سيات فهي مادة :
اأ. معقدة و�سعبة جدًا.                                                      ب.  �سعبة لكن ميكن فهمها.
ج. �سهلة ولكن يجب بذل اجلهد لفهمها.                                    د.   �سهلة و�سل�سةجدا.

4- كم من ال�قت تدر�س مادة الريا�سيات يف البيت ي�مياً ؟
اأ. اأقل من ن�سف �ساعة.               ب. �ساعة            ج. �ساعتان اأواأكرث       د.ال اأدر�س اإال وقت االمتحان.  
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5- اأكمل اجلدول التايل:

اإطالقاًاأحياناًدائماًاملعل�مة
اأحب مادة الريا�سيات

اأح�سر الدر�س قبل �سرحه يف ال�سف
اأ�ستطيع فهم كل ما ي�سرح املدر�س يف احل�سة 

املعلم  ي�ساأل الطالب خالل ال�سرح
املعلم يعزز الطالب املتميزين يف مادة الريا�سيات

املعلم يعطي واجبات بيتيه كثرية
االنتقال من مدر�سة الأخرى يوؤثر على فهم الريا�سيات

اأعتمد على امل�ساعدات يف حل ودرا�سة الريا�سيات

6- اأحب اأن تك�ن ح�سة الريا�سيات يف الدوام املدر�سي :
اأ. اأول ح�سة.                                   ب. بعد االإ�سرتاحة.                        ج. اآخر ح�سة.

7- ما راأيك باأ�سل�ب معلمك يف تدري�س الريا�سيات ؟
اأ. ممتاز.                            ب. جيد.                             ج. مقبول.                         د. �سيئ

8- هل براأيك �سخ�سية املدر�س ت�ؤثر على فهم الطالب ملادة الريا�سيات ؟
اأ. نعم.                              ب. ال.                                            ج.ال اأدري.
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8- كيف ت�سف م�ست�ى معرفتك يف امل�ا�سيع الآتية:

ممتازجيدمت��سط�سعيفامل��س�ع
اجلرب واملعادالت الرتبيعية

الهند�سة والزوايا يف االأ�سكال الهند�سية
جمع وطرح الك�سور

�سرب وق�سمة الك�سور
الن�سب املئوية

االأعداد ال�سالبة
اجلذور واالأ�س�س
امل�سائل الكالمية

9- هل حتفظ جدول ال�سرب ؟
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- لي�س جميعه 

10 - براأيك هل هناك عالقة بني ا�ستيعاب الطالب للريا�سيات واأ�سل�ب تدري�س املعلم؟
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- احيانًا 

11- هل ي�ساعدك اأحد يف درا�سة الريا�سيات؟
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- احيانًا
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- هل تلتحق بدورات تدري�س الريا�سيات بعد الدوام املدر�سي؟  12
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- اأحيانا.

- هل تتلقى درو�ساً خ�س��سية يف الريا�سيات قبل  الإمتحانات؟  13
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- اأحيانا.

14 - براأيك  اذا كان الطالب على عالقة جيدة باملعلم فاإنه �سيجد الريا�سيات �سهلة؟
اأ- نعم                                ب- ال                      ج- ال اأدري

- براأيك ما ه� �سبب خ�ف الطالب من م��س�ع الريا�سيات؟ )ميكن اختيار اأكرث من اإجابة(  15
	.أ كرثة احلديث من قبل الطلبة عن �سعوبة الريا�سيات �سابقًا.   

	.أعدم �سرح املعلم للمو�سوع ب�سكل جيد.
	.أعدم وجود و�سائل تعليمية واأ�ساليب تربوية ت�ساعد  يف فهم الطالب للريا�سيات.

أ د.احتياج املو�سوع للرتكيز واحلل. .	
أعدم م�ساعدة االأهل يف درا�سة الريا�سيات. .	

	.أ�سعوبة املنهاج.
	.أعدد احل�س�س غري كايف لل�سرح كما يجبز

	.أغري ذلك:
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- ما ه� معدلك يف مادة الريا�سيات يف �سهادة ال�سف الثامن:  16
    اأ. اأكرث من 90.        ب. من 80 - 90.         ج. من 65 - 80.           د. من 50 - 65      ه. اأقل من 50.

- ما ه� معدلك العام يف �سهادة ال�سف الثامن:  17
 اأ. اأكرث من 90.         ب. من 80 - 90.          ج. من 65 - 80.         د. من 50 - 65      ه. اأقل من 50.

- اإذا كنت ت�اجه �سع�بة خا�سة يف تعلم الريا�سيات الرجاء كتابتها:  18
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ا�ستبانة معرفية

املدر�سة:...................................                                    الزمن: ن�سف �ساعة
اجلن�س: اأ. ذكر              ب. انثى

�سع/ي دائرة حول رمز االإجابة ال�سحيحة:
1( اذا كانت �س= -2 ، �س= 3 ، فان القيمة العددية للمقدار | �س - 7 + �س | هي :

     )اأ( 2                  )ب( - 12                  )ج(  - ۱۵                       )د( 6                                                    

2(العوامل االأولية للمقدار  �س² - 3�س – 4    :

     )اأ( )�س-7 (،)�س+4(                                 )ب( )�س+1(،)�س-4(
     )ج( )�س- 3(، )�س+ 5(                             )د( )�س-2( ،)�س+2 (

3( اذا كانت �س عددًا �سحيحًا �سالبًا ، فاأي مما يلي هو العدد االأكرب ؟
   )اأ( 3 + �س            )ب( 3 × �س              )ج( 3  – �س                 )د( 3  ÷ �س 

4( ناجت ما يلي : 3 ، ×5  + 6،  ي�ساوي:
    )اأ(  5،6          )ب(  2.1                   )ج(  16.8                   )د( 1.11
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5( ناجت االآتي : 12√ +  27√ - 48 √  هو:
  )اأ( 3√                )ب(  9√                   )ج(  ۲9 √                    )د( 7√

6( اأراد �سامي اأن يجد ثالثة اعداد زوجية متتابعة جمموعها 84 .  وقد كتب املعادلة 
  ك + ) ك +2( + ) ك +4(  = 84 . ماذا ميثل الرمز ك؟

  )اأ( اأ�سغر االأعداد الزوجية الثالثة                      )ب( العدد الزوجي االأو�سط
  )ج( اأكرب االأعداد الزوجية الثالثة                       )د( متو�سط االأعداد الزوجية الثالثة  

7( يدور علي حول ملعب 4 مرات يف الوقت الذي نف�سه الذي يدور فيه كمال 3 دورات. عدد الدورات التي 
يكملها علي حول امللعب عندما ينهي كمال 12 دورة هو :

    )اأ( ۹۰              )ب( 11                     )ج( ۷۲                        )د( 16

8( قطعة م�ستقيمة طولها 7 �سم مقربًا اىل اأقرب �سنتيمرت، ميكن ان يكون طول القطعة الفعلي هو 
    )اأ( ۱۸�سم        )ب(  6.8 �سم              )ج(  ۱۰ �سم                   )د(  7.9 �سم

۹(  يف احدى امل�سرحيات   3   من احل�سور هم من االأطفال ،الن�سبة املئوية لالأطفال احل�سور
                                          25 هي :

)اأ(  6۷ %         )ب(  3%                 )ج(  25 %                         )د( %12
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۱۰( ح�سل حممد على العالمات التالية : 78، 76، 74  يف ثالث مواد. متو�سط عالمته هو:
   )اأ( 76          )ب(  ۹۰                    )ج( 75                          )د( 3۰

القيمة املطلقة لدرجة احلرارة هي 50 درجة مئوية، والقيمة ال�سغرى هي 20 درجة  اذا كانت    )۱۱
مئوية فاإن املدى املطلق ي�ساوي:

  )اأ( ۳۰            )ب( 28                    )ج(  5۰                     )د( 7۰

۱۲( �سلك رفيع طوله 20 �سم �سنع منه م�ستطيل، اذا كان عر�س امل�ستطيل 2.5 �سم ، فاإن طوله 
  )اأ( 7.5 �سم         )ب(  22 �سم                 )ج(  10�سم                   )د( 50 �سم

۱۳( يف ال�سكل اأب ج د ،  اأي العبارات التالية خطاأ؟ 
أھ ب ، اأ ھ د متطابقان     )اأ( املثلثان اأ

   )ب( املثلثان ج د ھ ، ج د ب متطابقان 
   )ج( املثلثان اأ ب د ، اأ ج د متطابقان 

   )د( املثلثان اأ ھ ب ، ج ھ  د متطابقان   

۱٤( يف ال�سكل اأ ب ، ج د م�ستقيمان متقاطعان ، قيمة  �س + �س هي :
  )اأ( 15          )ب(  ۹۰                   )ج( 60                   )د( 180                
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۱٥( اذا كانت �س هي جمموعة االأعداد ال�سحيحة، �س هي جمموعة االأعداد الن�سبية فاإن
 �س ∩أ�س هي :

 )اأ( جمموعة االأعداد ال�سحيحة                       )ب( جمموعة االأعداد الن�سبية
            )ج( املجموعة اخلالية)فاي(                          )د( جمموعة االأعداد الطبيعية 


