
 

  الرياضيات علم

 الرياضياتقسم  –أ.د. لمى ناجي محمد توفيق 

                                                               

 فها وترابطها كما أنه علم الدراسة المجردة البحتةهو علم الدراسة المنطقٌة لكم األشٌاء وكٌ الرٌاضٌات      

 لتسلسلٌة للقضاٌا واألنظمةا

 

تعتبر الرٌاضٌات من العلوم الهامة التً ال ٌمكن االستغناء عنها، فالفرد مهما كانت ثقافته ال ٌمكنه االستغناء عن 

 ٌشغله هذا العلم حٌزا مهما فً أمور الحٌاة المختلفة. الرٌاضٌات لما

 

وتختلف أهمٌة الرٌاضٌات من مجتمع آلخر تبعا لتقدم هذا المجتمع، وتعقد أمور حٌاته المختلفة لما تحتاجه إلى 

 وسٌلة لكثٌر من األمور كالقٌاس والترتٌب وحساب المقادٌر واألزمان واألموال وغٌرها.

 

 طبيعة الرياضيات 

ع مجاالتها، ومع هذا فهً ُمتراِبطة، وُتَعدُّ الرٌاضٌات أحد أهّم مجاالت   د وتنوُّ ٌّة بتعدُّ ُز المعرفة اإلنسان ٌَّ تتم

ٌُعتَبُر علم المعرفة اإلنسانٌّ  مه؛ حٌث  ة، وهً علم ُمتتاِبٌع وُمتكاِمٌل ٌتَّجه دائماً نحَو األمام، وال حدود لتقدُّ

ماً، ودقٌقاً، ٌصل إلى أّي نتٌجٍة من خالل عرض، وتفسٌر، وتحلٌل البٌانات  داً، وُمنظَّ الرٌاضٌات علماً ُمجرَّ

ف الرٌاضٌات على أّنها  عتمُد أسلوب تفكٌٍر ٌم وعللغة الواألفكار. وُتعرَّ ٌَ ُرق، واألسالٌب، واألفكار، و ، ٌهتمُّ بالطُّ

وبرهاٍن ٌساعد العقل فً تفسٌر وتحلٌل العدٌد من األمور والظواهر التً قد ٌمرُّ بها اإلنسان. وقد ُعبَِّر عن 

ٌّة، وأسلوباً لمتابعة الدراسات الرٌاضٌات بعّدة مفاهٌم، حٌث اعتبَرها البعض أداًة ُتستعَمل فً الحٌاة ا لٌوم

ٌّة ال ٌمكن االستغناء عنها؛ فالرٌاضٌات لغة، وفّن، وعلم، وأداة. ٌّة، واعتبَرها البعُض اآلخر مهارة حساب   العلم

 

 أهمّية الرياضيات للمجتمع

ٌَّنة، وُتَعدُّ الرٌاضٌات ُتعتَبر ماّدة الرٌاضٌات َمنهجاً فِ   ٌُحلِّل؛ للوصول إلى نتائج ُمع ٌَبحث و  ، ًّ ٌّاً للعقل اإلنسان طر

ٌّتها ودورها الكبٌر فً الحٌاة، وفً ما  ُس فً جمٌع المراحل، وال ٌمكن التغاضً عن مدى أهم ٌّة ُتدرَّ ماّدًة أساس

 ٌأتً بعٌض من األدوار الُمهّمة للرٌاضٌات فً الحٌاة:

 ٌّة: ٌتوّجُب على الفرد أن ٌنخرَط بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه الحاجة إل ى الرٌاضٌات فً أمور الحٌاة الٌوم

وٌفهمه، وٌكون ذلك من خالل َفْهم وإدراك األرقام التً ُتحٌُط به، سواء كان ذلك فً الكتب، أو أحادٌث 

ٌّة من بٌٍع، وشراٍء، واستبدال، فكلّما كان ال شخص واعٌاً وُمتِقناً لألمور الناس، أو الُمعاَمالت التجار

الرٌاضٌة، كان التعامل معه أكثر سهولة وسالسة؛ ألنَّ الرٌاضٌات أداة َتخدُم الجمٌع بمن فٌهم األفراد 

 والُمجتَمع. 

  ٌّة ٌتطلَّب العدٌد من المهارات ٌّة: إنَّ إجراء الدراسات العلم الحاجة إلى الرٌاضٌات فً الدراسات العلم

ٌّة التً تساعد مها، فمثالً دراسة علم الفٌزٌاء تعتمد بشكل كبٌر على  الرٌاض على تسهٌل الدراسات وتقدُّ

ٌّة، كما ٌكُمُن دور  ٌّة، والموضوعات الرٌاض ٌّة، والنَّماذج الهندس الرٌاضٌات، بما فٌها المهارات الحساب

ٌّة من خالل االحتماالت، واإلحصاء.   الرٌاضٌات فً دقّة إجراء الدراسات االجتماع

 ٌّة الحاج ٌّة: ُتساِعُد الرٌاضٌات على َصْقل وتطوٌر شخص ٌّة واالهتمامات الذوق م االجتماع ٌَ ة إلى تنمٌة الِق

اإلنسان، من خالل الترتٌب، والتنظٌم، والدّقة، والصبر، والبحث، والتحّري، والدراسة، كما أنَّها تساعد 

 على االبتكار واالكتشاف. 

 م الح ر والتقدُّ ر الحضارّي، كما أنَّها الُمحاَفظة على التطوُّ ضارّي: تتأثَّر الرٌاضٌات كغٌرها من العلوم بالتطوُّ

رٌن، والُمبتِكرٌن السابقٌن  ر الحضارّي على أعمال وإنجازات العلماء، والُمفكِّ ُتؤثِّر فٌه أٌضاً، وٌعتمُد التطوُّ

ٌٌّن، فال أحد ٌمكنه إنكاُر دوِر العلماء العرب، والمسلمٌن فً م الحضارات واألَُمم،  بمن فٌهم الرٌاض تقدُّ

لت إلٌه األَُمم السابقة، وأمانُتهم ودقَُّتهم فً توثٌق المعلومات،  ومن أهّم أعمالهم: ُمحاَفظُتهم على ما توصَّ

http://gfitmfke.blogspot.com/
http://gfitmfke.blogspot.com/


م الحضارات؛ حٌث نقلوا نظاَم األعداد من الهنود وعملوا على  وإنجازاُتهم وُمؤلَّفاُتهم التً زادت من تقدُّ

الرٌاضٌات المسلمٌن الذٌن أبدعوا فً مجال الجبر، والحساب، والفلك، هو محمد  تطوٌره، ومن أهم علماء

؛ حٌث كانت له إسهامات كبٌرة هو وغٌره من العلماء؛ إذ إّن دراسة الرٌاضٌات ال  ًّ بن موسى الخوارزم

م ا ٌّة، بل تفوق ذلك فً إعداد الباحثٌن؛ لٌساعدوا فً تقدُّ لمجال تقتصر على إشباع حاجات الحٌاة الٌوم

ًّ بُمختلَف مجاالته.  المعرف

 أهمّية الرياضيات لألفراد 

ُس فً جمٌع المراحل، ولكّل  ُتعتَبُر الرٌاضٌات أحد أهّم العلوم التً ال ٌمكن االستغناء عنها؛ فهً ُتدرَّ

صات فً العالم كلّه؛ ألّن حاجة الفرد لدراسة الرٌاضٌات ال تقّل عن حاجة الُمجتَمع لدراستها، وف ً ما التخصُّ

َجْلُب المعلومات، واكتساُب المهارات، وتنمٌُة أسالٌب التفكٌر. تنمٌُة  ٌأتً بعٌض من فوائد الرٌاضٌات لألفراد:

. التعبٌُر عن  ًّ ٌّة. تطوٌُر القدرة على التركٌز الذهن ٌّة اإلٌجاب ٌّة. تنمٌُة االتِّجاهات، والعادات االجتماع الُمٌول العلم

ٍة. القدرةُ على التخطٌط االقتصادّي من إدارة وقٍت، وإدارٍة لألمور الماّدٌة، الذات بمنطٍق، ودّقٍة، وم ٌّ وضوع

 .وغٌرها

 

 تعلم المهارات التنظيمية وحل المشكالت

ٌساعد علم الرٌاضٌات فً تبنً العقل البشري لمفاهٌم المنطق، من خالل تعلم المهارات األساسٌة للرٌاضٌات، وتعلم  

إلى الطلبة لكٌفٌة النظر إلى مشكلة كاملة قبل محاولة حلها، فمن خالل الرٌاضٌات ٌمكن التعرف على المشكلة والتوصل 

  معادالت محتملة أو طرق ممكنة لحلها، ومن ثم التدرج المرحلً فً حل المشكلة حتى الوصول للجواب.

 

  زيادة منهجية الفرد

بما أن علم الرٌاضٌات هو تطبٌق منهجً للمادة فبالتالً ٌساعد فً زٌادة منهجٌة وتناسق حٌاة الفرد، وذلك من خالل 

تنظٌم أمور الحٌاة ومنع الفوضى، باإلضافة إلى قدرة علم الرٌاضٌات على إكساب الفرد العدٌد من المهارات مثل قوة 

المكانً والتفكٌر النقدي واإلبداع والقدرة على حل المشكالت، وزٌادة مهارات التواصل الفعال التفكٌر والتفكٌر المجرد و

كذلك، حٌث ٌعتبر الرٌاضٌات مهد اإلبداعات المختلفة والتً من دونها ال ٌستطٌع العالم التطور، سواء ذلك من خالل 

فالجمٌع بحاجة لعلم الرٌاضٌات فً حٌاتهم  عمل المزارع والنجار والمٌكانٌكً والطبٌب والمهندس وغٌرهم الكثٌر،

اتخاذ القرارات ٌساعد علم الرٌاضٌات فً زٌادة قدرة الفرد على اتخاذ القرارات المستنٌرة، وخاصًة القرارات  الٌومٌة.

الطبٌة التً تحتاج إلى عملٌات حسابٌة بسٌطة، التً أظهرت العدٌد من الدراسات أن معظم البالغٌن ٌفشلون فً حل 

المشاكل البسٌطة والنسب العشرٌة، وهً المفاهٌم التً تعتبر متطلبات أساسٌة لفهم المخاطر ذات الصلة بالصحة، كما 

وأظهرت الدراسات أن هذه الصعوبة فً المفاهٌم الرٌاضٌة النسبٌة تسبب نتائج صحٌة قلٌلة ونقص القدرة على اتخاذ 

ات عامالً مساعداً فً زٌادة الوعً الصحً وصحة اتخاذ القرارات القرارات الطبٌة، ولهذا ٌعتبر دراسة علم الرٌاضٌ

الصحٌة وغٌرها من األحكام االجتماعٌة فً الحٌاة الٌومٌة، ولذلك ٌجب إٌالء اهتمام كبٌر لمعالجة األخطاء الشائعة فً 

 فهم وتطبٌق المعلومات العددٌة الرٌاضٌة.

أول علم من علوم الرٌاضٌات ، حٌث استخدمت الحضارات المختلفة هذا العلم فً أمور  وٌعتبر علم الحساب هو

حٌاتها، وكانت من تلك الحضارات الحضارة اإلسالمٌة المتمثل فً المعامالت المختلفة والتجارة الٌومٌة 

وعن طرٌق وأحكامهم الشرعٌة، وعن طرٌق الحساب ٌمكن معرفة الزٌادة والنقصان فً كثٌر من المعامالت، 

 الحساب كذلك، ٌمكن معرفة الربا ومقداره ألن كل زٌادة على أصل المال من غٌر تباٌع فهو ربا.

 

ومن علوم الرٌاضٌات كذلك علم الجبر ، والذي ٌحتاجه الناس فً معرفة الموارٌث وغٌرها فً معامالتهم 

 المختلفة.

من موقع آلخر ومن ٌوم آلخر عن طرٌق  فالرٌاضٌات كذلك تساعد على تحدٌد أوقات الصالة التً تختلف

 معرفة الموقع الجغرافً وحركة الشمس فً البروج وأحوال الشفق كل ذلك بالحساب.



ومن علوم الرٌاضٌات علم الفلك، والذي ٌهتم بمعرفة البروج وعروض البلدان وحركة الشمس وانقالب اللٌل 

 الثابتة والكواكب المتحركة. والنهار وحركات القمر وحسابها والخسوف والكسوف والنجوم

 

ومن فروع الرٌاضٌات كذلك حساب المثلثات، والذي ٌهتم فً قٌاس المسافات والمساحات الكبٌرة بطرٌقة غٌر 

 مباشرة كقٌاس ارتفاع جبل أو البعد بٌن جبلٌن وغٌرها.

 وال ننسى علم الهندسة المهتم بالفضاء والمساحة والحجوم والسطوح.

أن الرٌاضٌات بكل فروعها لها أهمٌة فً حٌاة المجتمع، فالفرد ال ٌمكن أن ٌنظم أمور  كل ذلك ٌبرهن على

 معاشه إال بالحساب، وال ٌمكن تحدٌد ماله وما علٌه من أمور مادٌة إال بالحساب.

واخٌرا ، ٌمكن القول بان الرٌاضٌات سهلت الحٌاة فً كثٌر من جوانبها، ونغصت الحٌاة ألنها كانت أٌضا سببا 

 فً اختراع كثٌر من أدوات الدمار ، فالرٌاضٌات سالح ذو حدٌن فً الحٌاة

 

 ؟الرياضيات لماذا
 

إن للرٌاضٌات من الممٌزات من حٌث المحتوى ومن الطرٌقة ما ٌجعلها مجاال ممتازا لتدرٌب التالمٌذ على 
  .أنماط أسالٌب التفكٌر السلٌم

 

  التالية الخصائص من ذلك وينبعث
 ٌر ووضوحه وإٌجازهن الرٌاضٌات لغة تمتاز عن اللغة المعتادة بدقة التعبأ1 - 

إن الرٌاضٌات من حٌث الموضوع لها ممٌزات خاصة فً تنمٌة التفكٌر الموضوعً وذلك ببروز الناحٌة  -2 

 .  المنطقٌة ولوضوح حقائقها وخلوها من العوامل العاطفٌة التً تؤثر فً استخالص النتائج

 ً تتكلم بها العلوم الطبٌعٌةالرٌاضٌات هً الطرٌق إلى التفكٌر فً هذا العالم فهً اللغة الت -3

لرٌاضٌات تعتمد اعتمادا كلٌا على اللغة الدقٌقة والمنطق الرٌاضً السلٌم وتعمل على تعلٌم الطالب التفكٌر ا -4

 السلٌم والعمل القوٌم

 مالسلي التفكير مميزات

وم على الحقائق وعلى ال ٌتأثر باالنفعال أو العاطفة وال ٌخضع لألهواء الشخصٌة واآلراء الذاتٌة ألنه ٌق -1
  التعبٌر والروٌة وعدم االندفاع

ال ٌقبل رأٌاً إال إذا قام الدلٌل على صحته وأثبتت األسالٌب المختلفة من مشاهدة وتجارب ومعلومات أنه   -2
 .رأي سلٌم

ٌتقبل آراء إن اكتساب األسالٌب السلٌمة فً التفكٌر ٌؤدي بالفرد إلى الحٌوٌة فٌتسع صدره للنقد البناء و -3

وفً هذا المجال فانه ٌنتفع بنتائج  ضوء ما ٌثبت من حقائق وما ٌجد من براهٌن. ًغٌره بل وٌعدل آراءه ف

 .ون من آراء علمٌة سلٌمةالتفكٌر وبما ٌصل إلٌه اآلخر

 .إن هذه األسالٌب تؤدي إلى المرونة وتجعل اإلنسان ٌتخلص من الجمود  -4

 تهٌئة الطالب لحل مشاكل المجتمع بشكل واسع وسرٌع -5

 تعوٌد الطالب على الدقة فً التعبٌر وعلى التخطٌط السلٌم  -6

 .طاالبتعاد عن مز الق االرتجال والتخبتعٌن الطالب على   -7

http://www.brooonzyah.net/vb/

