
 

 

 على األطفال لمساعدة فعّالة استراتيجيات ست

 ياضياتمهاراتهم في الرّ  تنمية 

 هل يكره طفلك دراسة الرياضيات ؟

 لماذا يجد بعض األطفال صعوبة في تعلم الرياضيات ؟

 األنجح في تعليم األطفال الرياضيات ؟ما هو األسلوب األفضل و

 يواجهها هي الصعوبات التي و ،تفتح الباب واسعاً على قضية هامة تلك التساؤالت

 ل لهذه المادة !اطفاألبعض  كرهو أسباب  ،مادة الرياضياتتعلم األطفال في دراسة و

 غيرها، سنناقش األسباب الحقيقة لنفور ي هذه المقال عن تلك التساؤالت وسنجيب ف

 االستراتيجيات التي يمكنأهم الطرق ونقدم ض األطفال من دراسة الرياضيات، وبع

 بناء عقلية نمو صحية و إيجابية، بحيثل لتنمية مهاراته في الرياضيات واعها مع الطفاتب

 فهم الرياضيات بشكل مريح و مرن.يصبح الطفل قادراً على إدراك و
 

 

و  العمليات الحسابية البسيطة كالجمع و الطرح مبالتعامل مع األرقام وتعل  رة في مراحلهم العمرية الُمبك  قد يستمتع األطفال 

يواجه العديد منهم قد ، دأ األطفال في تعلم مسائل و معادالت أكثر صعوبة في المراحل الالحقةيبعندما  لكنو ، غيرها

كآباء و ة صر التدريسي  او العننهج التعليمي هنا يأتي دور الم  و .تعل مها وانين الرياضيات وكيفيةمتفاوتة في فهم قات صعوب

و اإلشراف على تعليم الطفل باألساليب المناسبة و اتباع االستراتيجيات بما يتوافق مع  هذه المرحلةإدارة في  معلمين

من  ملموسةعلى أشياء القوانين الرياضية و تطبيق م، التعل   عملية حتوى تفاعلي يُشرك الطفل فيتقديم مُ شخصية الطفل، ك

، كل ذلك يزيد من فاعلية دائمفع ال و ت بشكلتخزين المعلومام وو االعتماد على قدرة حواس الطفل على التعل   محيطه

المسائل دون حل في تعليم الرياضيات كحفظ القوانين و  ور من األساليب التقليديةو النفب الطفل الملل ويجن  و الفهم ،التعلم 

مرنة و نمو حاكمة العقلية و بناء عقلية تؤدي إلى انخفاض مقدرات الطفل على االستيعاب و المُ  التيو ،الفهم الكافي لها

 في المستقبل. ره و تحس نهتعيق تطو  و ،للرياضياتكرهه  تسبب

تحيط بنا الرياضيات من كل جانب، فالعالم مليء   بالتطبيقات الرياضي  ة، ولذلك فإن   الرياضيات هي لغة العقل وأساس تقد  م 

الفكر اإلنساني ويرتبط بها التطور التكنولوجي لتكون الل  ب  نة األولى في تأسيس طفل مُ ثق  ف ومُ تعل  م ومُ واكب للتطو  ر و 

 الحداثة، لتعزيز معرفته و مهاراته الفكري ة و العملي ة.

 

 لتعزيز مهارات الرياضيات عند األطفال : ست استراتيجيات

 

 

 ياضيات  للرّ السلبيّة  كطفلغيّر نظرة  .1

لهم! ،بحيث يواجهون صعوبة في فهم قوانين الرياضيات و كيفية  عقابيرى بعض األطفال في دراسة الرياضيات بمثابة 

ببعض  كعلم ُمجّردتطبيقها و حل المسائل بشكل صحيح، يمكن تغيير تلك النظرة السلبية من خالل ربط الرياضيات 

 األنشطة التعليمية  المحفزة واأللعاب الُمسليّة للطفل مثل:



 

 

  ّوفّر للطفل خرزات من رز عامودية تسمى "عّدادات"، حيث تم استخدام ألواح خعبة يتلعبة حساب الخرزات: في هذه الل

ادات لتعليم األطفال العمليات الحسابية كالجمع و الطرح و الضرب و رقم واحد و حتى مئة، يمكن استخدام هذه العدّ 

 قة و ممتعة.القسمة بطريقة مشوّ 

  ُبصنع عدد من األشكال الهندسيّة المختلفة           ص، قم  ق  لّون و م  ّوى المُ قطابقة األشكال الهندسيّة: باستخدام الورق المُ لعبة م

(، اطلب  من طفلك فرز األوراق بحسب قم بصنع أكثر من نموذج للشكل الهندسي الواحد مع اختالف الحجم و اللون)

 الشكل الهندسي.

 التعليمية الُمسليّة و الُمحفّزة.شّجع طفلك لتغيير نظرته السلبية تجاه الرياضيات من خالل بعض األنشطة 

 

 ز لدى طفلك التفكير الرياضيعزّ  .2

 خالل فمن ،وعملي رياضي بشكل التفكير ساسأ على الطفل عقلية تعزيز لياتآ على الرياضي التفكير معايير زركّ تُ 

 التي الرياضي التفكير معايير همأ صلخّ تت حياته جوانب مختلف على تنعكس مهارات تطوير من الطفل نيتمكّ  الرياضيات

 بشكل جيد فيما يلي : وفهمها اكتسابها طفلك على

 حل خالل فمن والمتنّوعة، المختلفة الرياضيات جوانب مع التعامل في ساساأل الحجر وهو: المشكالت حل 

 المفاهيم تلك ترسيخ وبالتالي، ببعض بعضها الرياضية المفاهيم ربطكيفية  يتعلمالرياضية بنفسه،  المشكالت الطفل

 .جيد بشكل

 

 مسألة  لحل وبراهين ججحُ  عن البحث ىإل باإلضافة والتخمين دالمجرّ  التفكير ويشمل :الرياضي التبرير

 ونجاحها. صحتها ومدى الحلول اكتشاف منطقية على قائم نقدي تفكير خالل من الرياضيات

 

 المسائل تحليل في بينهم ما فياإليجابية  والمشاركة زمالئه مع طفللل اءالبنّ  التواصل والمشاركة: التواصل 

 األنسب يسهم في تعزيز مهارات الرياضيات وتطويرها عند الطفل. الحل وايجاد الحلول في والبحث الرياضيّة

 

 قبل تخصيص تلك لها  العام بالمعنى الرياضيّة المفاهيم تدريسب االهتمام على التركيز يتم :المفاهيم ربط 

منطقي و  بشكل المفاهيم دراكوإ فهم في الطفل لدى مرنة عقلية بناء تمبالتالي يمحددة، ومسألة  حل في المفاهيم

 فعّال.

اعمل دوماً على تنمية و تعزيز معايير التفكير الرياضي لدى طفلك من تعلم سبل حل المشكالت و كيفية التبرير 

 بشكل فعّال. الرياضي، التشارك في إيجاد الحلول، وصوالً إلى ربط المفاهيم الرياضية

 

 

 ياضياتفي تعليم الرّ  مع طفلك ع أساليب صحيحةباتّ  .3

 تعليمه في تبعةالمُ  الخاطئة التقليدية ساليباأل هو الرياضيات دراسة من الطفل نفور سبب يكون االحيان من الكثير في

والقسمة.      الضرب الحسابية العمليات تطبيق في بدائية طرق اتباع او جيد بشكل فهمها دون القوانين حفظك ،طفاللأل

 مهاراته من وتحدّ  والمرن المنطقي التفكير على الطفل قدرة اضعاف الى تؤديالخاطئة في تعليم الرياضيات  االساليب هذه

 . المسائل حلو  الحساب في

 :طفاللأل الرياضيات تعليم في الةالفعّ  الطرق بعض ليكمإ

 ذهني. بشكل الحسابية العمليات اجراء على الطفل تدريب -

 .المحسوس الواقعب المجّردة الرياضيات قوانينربط  -

مرتبطة بالطفل و بمحيطه )يمكن استخدام جميع األدوات و األغراض الموجودة من حولك  الرياضيات في أمثلة ضرب -

 لتعليم طفلك الرياضيات، أقالم، أطباق، ألعاب، كتب .... (.

 .مالتعلّ  عمليه في والبصر السمع حاستي شراكإل يمية التعل الفيديوهات بعض مشاهدة -

 .ملموس بشكل الطفل عليها يتعرفالهندسية ل االشكال لصنع والمعجون نالملوّ  الورق استخدام -



 

 

 

احرص على اتباع األساليب الصحيحة في تعليم طفلك الرياضيات، وتجنّب األساليب التقليدية التي تحّد من تطّور عقلية 

 مرنة لدى الطفل.نمو صحية و 

 

  بنفسه المسائل يحل طفلك دع .4
 

ً  األكبر طفاللأل بالنسبة ولكن المسائل، حل في ةالمبكرّ  مرهعُ  مراحل في الطفل مساعدة المهم من دراسة  ، وألنّ سنا

 على معتمدين تجعلهم بحيث لديهم وصحية مرنة نمو عقلية تعزيز فإن في التفكير، عقلية ثابتةالرياضيات ال تحتاج 

 المستقل التفكير تنميةالحل المناسب هو أساس  لبحث عن حلول وصوالً الستنباطوا فهمهاقراءة المسألة و في أنفسهم

إزالة كافة مشاعر الملل أو النفور تجاه و الرياضيات في مهاراتهم تطوير في مهم دورالمرن عند الطفل، حيث لذلك و

 حل إيجاد في كشبكة االنترنت مثالً  المناسبة المراجع واستخدام البحث لطفلك المسموح غير من أنه يعني ال هذا ،دراستها

 .والمرن المستقل التفكير بناء بداية هو بنفسه التحّريو بالبحث قيامه مجّرد نّ أ حيث!  العكس على بل ،المسائل

 

 ال تقّدم إجابات جاهزة له.المسائل الرياضية لوحده و حلّ البحث و شّجع طفلك على

 

 لذاته تقديره و بنفسه هتثقلدى طفلك  زعزّ  .5
 

زعزعة ثقة الطفل بنفسه و بمقدراته  الرياضيات اختبارات تجاه الطفل لدى واالرتباك القلق بيسبّ  ،االحيان بعض في 

تجاه  على إنجاز تلك االختبارات بشكل جيد ،وبالتالي عدم تقدير الطفل لنفسه، ما يخلق لدى الطفل حالة من النفور و الكره

و بإمكانياته  بنفسه الطفل ثقة تعزيز و النفسي الدعم خالل من طفالاأل لدى المخاوف تلك إزالة إن دراسة الرياضيات،

المعلم و هي من مهام كل من  لديه المرن والتفكير االبداعي الجانب وتنشيط الرياضيات في الطفل قدراتم لتطوير

لتحقيق التكامل بين المدرسة و المنزل في مهمة تعزيز مهارات الطفل في الرياضيات و إزالة كافة المخاوف  ،األبوين

 قة في دراستها أو إجراء اختباراتها.المتعلّ 

 

 

 ز ثقة طفلك بنفسه و تقديره لذاته إلزالة كافة العوائق و المخاوف تجاه دراسة الرياضيات.عزّ 

 

 ألخرىادمج الرياضيات مع العلوم ا .6

 

 دراستها في يواجهونها التي الصعوبات بسبب ياضياتالرّ  على رىأخومواد دراسيّة  علوم دراسة االطفال بعض ليفضّ  قد

 التي العلوم معالرياضيات  دمج يمكنحول دراسة الرياضيات،  وتعزيز مهاراتهم طفالكأ اهتمامثارة إل ،دجرّ م   كعلم

ياضيات إلى الجغرافيا كحساب النسبة المئوية لعدد الدول العربية الر دخالإ يمكن المثال سبيل فعلى ،دراستها لونيفضّ 

بالنسبة لدول العالم، أو دمج الرياضيات مع الرسم كرسم األشكال الهندسية بطريقة لطيفة و محبّبة، أو مع الغناء من خالل 

 ترديد بعض األنشودات عن عائلة األعداد أو جدول الضرب ...

 

   يات مع العلوم األخرى التي يفضل طفلك دراستها لجذب طفلك نحو الرياضيات و تعزيز مهاراته فيها.يمكنك دمج الرياض

 


