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 1ثانويطالب الصف الثالث اللدى رياضية في فرعي األعداد والهندسة المشكالت العلى حل قدرة ال مستوى
 

 
 هاشم بن سعيد الشيخي

 اهج وطرق تدريس الرياضيا  املشاركأستاذ من
 حساءجامعة امللك فيصل باأل -الرتبية  كلية
هـ1437/ 8/ 17وقبل  - هـ22/6/1437 قدم للنشر  

 
قــدرة طــتاص الصــل اللالــي اللــابوع ( صــف طبيعــيء علافحــة األحســاء علــى حــل مشــلتا  مســتوى استقصــاء إىل الدراســة ت : هــدفالمستتتخل  

ومعرفـــة أع املشـــلتا  الرياضـــية تعـــد األكلـــر  ـــعوبة علـــى هـــ  ء  .ءTIMSSرياضـــية يف األعـــداد واهلندســـة اتـــارة مـــن اتتبـــارا  املســـابقا  الدوليـــة (
ولتلقيـ  واستخدم فيهـا املـنهج الو ـاي التلليلـي. اضية يف األعداد أم أهنا تتملل يف املشلتا  الرياضية يف اهلندسة؟. الطتاص، هل هي املشلتا  الري

وتلصـت  طالباً. 212طتاص بلغ عددهم الاملشلتا  الرياضية يف األعداد واهلندسة على عينة من حل اهلدفني السابقني قام الباحي بتطبي  اتتبار يف 
ود ضــعل يف قــدرة الطــتاص علــى حــل مشــلتا  رياضــية يف األعــداد واهلندســة، وأن بســبة مــن يعــابون مــن ضــعل يف قــدر م علــى حلهــا الدراســة إىل وجــ

% 48، أع مــا يعــاد  16مــن  7.67بلــغ حــل املشــلتا  اتتبــار يف  كــامتًا أن متوســد درجــا  الطــتاص   % مــن الطــتاص. إضــافة إىل71.2بلغــت 
بـنن تعمـل ورارة الدراسـة وأو ـت  ة  ـعوبة املشـلتا  الرياضـية يف األعـداد وبح ا ـا يف اهلندسـة متسـاوية  امـاً.فقد. كما تلصـت الدراسـة إىل أن درجـ

علــى وضــة تطــة واضــلة املعــاة لرفــة قــدرة الطــتاص علــى حــل املشــلتا  الرياضــية، وعلــى أن يراعــى يف تلــك ا طــة  بالرياضــيا التعلــيم وإدارا ــا املعنيــة 
  علــى مهــارا  حــل املشــلتا  الرياضــية، وتوريــل مشــلتا  رياضــية يتلــون اتواهــا مــن األعــداد واهلندســة يف  قيــ  ذلــك تــدريم معلمــي الرياضــيا

الـ  تقـدم يف الرياضـيا  ألسـملة مـن مسـتوى التطبيـ  فـنعلى. وتـدريم الطـتاص علـى اتتبـارا  املسـابقا  الدوليـة  تضـمني ا تتبـارا اهلدف. واشرتاط 
)TIMSS ة من التعليم العامء منذ مراحل مبلر.   
 

 ء.TIMSSاملسابقا  الدولية ( ،اهلندسة ،األعداد والعمليا  ،املشلتا  الرياضيةالكلمات المفتاحية: 

                                                 
1
 ء.140216يتقدم الباحي بالشلر اجلزيل لعمادة البلي العلمي جبامعة امللك فيصل على دعمها املادع واملعنوع يف  ويل هذا املشروع البللي رقم ( 
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 المقدمة: 

يف تعليم  ية كب ةنمهباملشلتا  الرياضية  حى     
وأحد لرياضيا  احلديلة جوهر افهي  لل  ،الرياضيا 

 وواضعي ملس ولنيان إكما  الرئيسة. ملوبا  مناهجها
على كل ًا يعولون  السياسا  التعليمية يف الدو  املتقدمة 

يف إكساص الطتاص دورها من تتا   ،املشلتا  الرياضية
قادرة على تطبي  يف  ريج أجيا  تسهم  علياهارا  عقلية مل

عرب توريل تلك املهارا   ،تطلعا  املس ولني على األرض
وتطبي  املااهيم والنحريا     ال  ميتللوهنا يف فهموالقدرا

ال  يدرسوهنا يف اتلل التخصصا  العلمية التطبيقية 
و ويلها  ،ءا   التقنية والتلنولوجيةاجمل(كاهلندسة والطم و 
املة اإلسهام يف  قي  التنمية الش من مثإىل واقة ملموس. و 

 . واملستدامة يف تلك الدو 
ى هبا املشلتا  يف ضوء تلك األمهية ال   حبه إكما      

تركيزًا كب اً بيا  يللظ فإن املتتبة ملا يطرح يف األدالرياضية 
املهمة يف املعاي  باعتبارها  لل أحد كان ذلك   سواءً  ،عليها

يف  ملابتها املتميزة من تتا  مأ لرياضيا .تعليم ا
 Trends in رياضيا  والعلوميف ال املسابقا  الدولية

International Mathematics and Science Study 
)TIMSSرى من قبل اجلمعية الدولية لتقييم األداء تُ ال  و  ،ء

 International Association for the Evaluation ofالرتبوع

Educational Achievement  )IEAأو  .كل أربة سنوا   ء
 للوهنا  لل اوراً للعديد من األدبيا  العربية واألجنبية.

بنمهية املشلتا  الرياضية وكوهنا  لل أحد فايما يتعل      
 إن  ميلن القو  بداية  ،املعاي  املهمة يف تعليم الرياضيا 

 Nationalمعاي  اجمللس القومي ملعلمي الرياضيا  األمريلي

Council of Teachers of Mathematics )NCTM وال  -ء
 -العاملي املعاي  األبرر واألكلر شهرة وقبوً  على الصعيد د  تع

 ،على املشلتا  الرياضيةفيها وبشلل كب  يتم الرتكيز 
ال  يُهدف من تتاهلا  أحد معاي ها الرئيسةوباعتبارها  لل 

 فيها.  تطوير تعليم الرياضيا  و قي  قدرة رياضية عاليةإىل 

عشرة معاي  أساسية ملنهج تلك املعاي  تتضمن و      
مها:  ،يف فمتني تصنل ء الرياضيا  (اتوى كتم الرياضيا

تصل معاي  احملتوى ما  إذ ،ومعاي  العمليا  ،معاي  احملتوى
 ،وتشمل: األعداد والعمليا  ،جيم أن يتعلمه الطلبة  راحة

و ليل البيابا  وا حتما  .  ،والقياس ،واهلندسة ،واجلرب
تصل معاي  العمليا  طرق اكتساص واستخدام  يف حني
 ،وا تصا  ،والربهان ،ل املشلتا وتشمل: ح ،املعرفة
به يف ذا  السياق الذع يربر أمهية إكما والتمليل.   ،والربد

ء إىل أن يلون NCTMدعت (حل املشلتا  الرياضية 
وأن يتم  ،حل املشلتا  جزءاً   يتجزأ من تعليم الرياضيا 

وليس جمرد هدف من أهداف  ،النحر إليه كوسيلة للتعلم
النذير ؛ 2013بني والشهرع، حساتعليم الرياضيا  (

 ء.2012 ،تشان والسلويلو 
 أمهية املشلتا  الرياضيةن ما ي شر كذلك على إكما       
تميزة يف املسابقا  الدولية ال  ترى يف امل بتهالام

الصل الرابة  ةء على طلبTIMSSالرياضيا  والعلوم (
ويتنافس فيها طلبة العديد من دو  العاة يف  ،اللامنالصل و 

امتتاك ن إ إذ، احلصو  على مراكز متقدمة يف الرياضيا 
الطلبة ملهارا ا يسهم يف حصو  بلداهنم على متوسد 

. وهو ما يعين احلصو  على درجة عالية هادرجا  مرتاة في
مدتتاته  لنحام التعليمي يف هذا البلد بلمن الرضا عن ال

 وعملياته. ولعل ما يدعم ذلك الدور ما أشار  إليه كورتز
(Koretz,2009)، أشار  إىل أن من األمور املهمة ال   فقد

تسهم يف  قي  بتائج جيدة يف تلك املسابقا  الرتكيز على 
وإتاحة الار ة للطالم  ،مهارا  حل املشلتا  الرياضية

لتوريل ما يتعلمه يف املدرسة يف حل مشلتا  حياتية 
 حقيقية. 

 لل اوراً للعديد بلون املشلتا  الرياضية  وفيما يتعل      
كم  وجود  شارة إىل فيملن اإل ،من األدبيا  العربية واألجنبية

 ال  تناولت املشلتا  الرياضية كب  من تلك األدبيا 
على اقتصر  مت تناوله حالياً وما  .متباينةمن روايا اتلاة و و 
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 مهيتها يف تعليم وتعلم الرياضيا أاألدبيا  ال  أبرر  تلك 
حامد واحلريب من (أشار كل فقد دراسية. مناهجها اليف و 

باريرا ؛ 2011، حلمر ؛ 2012، الصباغ واملطريفوجاهني و 
-Barrera-Mora & Reyes مورا ورييس رودريغز 

Rodriguez, 2013 بون ووبغ  ؛(Poon & Wong, 2011 ىل إ
عليم يف تكب ة الرياضية  حى بنمهية  املشلتا  أن 

وأن  أهداف تدريسها الرئيسة. لل أحد  هناإكما   ،الرياضيا 
يلعم  الرياضية املشلتا كب  من تضمني مناهجها للم  

 مة مرور الوقت.  يف تنمية مهارا  الطلبة اً مهمدوراً 
إىل أمهية ء Marzano,2014كما أشار ماررابو (     

 ،ياضيا  يف التعليم العامالرياضية يف مناهج الر  املشلتا 
عند  تطوير مستويا ميسهم يف إكساص الطلبة ملهارا ا وأن 

 ،ةالورياييف تطوير مهارا م  كما يسهم  ،دراستهم اجلامعية
من متطلبا  القرن  سيما وأن اكتساص مهارا ا يعد 

 & Bahar لريحبر ومأشار كما احلادع والعشرين.  

Maker,2015)ضوعاً مو  ُعد  أن املشلتا  الرياضية إىل  ء
هنا  لل إكما   ،ا  لعدة عقودجما  تعليم الرياضي ًا يفرئيس

وأن املربني و ابعي  .احلديلة الرياضيا مناهج جوهر 
يف جناح دورها ياسا  التعليمية يتاقون على أمهيتها و الس

ليلنلار أشار . كما ته اليوميةحياالطالم يف املدرسة ويف 
 (Lalingkar , Ramanathan, & Ramani, 2015)وآترون 
ها الطلبة فيمهارا  تنمية ضية وأمهية املشلتا  الرياإىل أمهية 

 لذلك فإن هذين اهلدفنيبتيجة وأبه  .ويف التال  الرياضي
 هج الرياضيا .ايعدان من أبرر أهداف من

أمهية املشلتا  ويف ضوء ما سب  ميلن التنكيد على     
. ودورها يف تعليم الرياضيا  ومناهجها الدراسيةالرياضية 

 اللل ب يزتر كتم الرياضيا اتوى  وبحرًا لتلك األمهية فإن 
الرياضيا   ال  يتلون اتواها من فروعاملشلتا  تلك من 

هي تلك و  ،املختلاة ال  ُتدرس يف مراحل التعليم العام
الواردة يف الرياضيا  اتوى الاروع ال   لل معاي  

)NCTM أمهية مجية وعلى الرغم من  املشار إليها سابقاً.و ء

الدراسة احلالية   أن إ لرياضيا عرفية يف اتلك الاروع امل
 مها فقدمنها يف فرعني املشلتا  الرياضية سرتكز على 

 ،نيارعمنها أمهية هذين ال .لعدة اعتبارا  عداد واهلندسةاأل
األعداد بينهما. فايما يتعل  بنمهية فيما والتباين اللب  

ملااهيم فللوهنما ميلتان األساس لتعلم العديد من اوالعمليا  
هذا وهو األمر الذع أسهم يف احتتا   ،الرياضية األترى

يف تعليم الرياضيا  يف مراحل لدرجة كب ة من األمهية الارع 
وإتقان  فهمأن إضافة إىل . (Kai-Ju ,2012) التعليم العام

يف تقليل كل اً يسهم  ميلن أن ه املااهيم واملهارا  املتضمنة في
ة الطلبة على  قي  بتائج أفضل ويف مساعد ،اهلدر التعليمي
 مذلك يف مراحل التعليم العام أكان أ سواءً  ،يف الرياضيا 

 & Matthews, Croft, Lawson) .  يف مرحلة التعليم اجلامعي

Waller,2013) ألمهيتها اللب ة فاهلندسة أما فيما يتعل  ب
التال  والتخيل لدى على  عيد تنمية مهارا  أيضًا 
داتل املدرسة  باطها الوثي  حبياة الطلبةرتو  ،الطلبة

 ء.2013، امودو  ؛(Ozen & Kose, 2013 وتارجها 
بوجود فيما يتعل  بالتباين بني الارعني فيملن القو  و      

 يركز فرع األعدادفاي حني  اتتتافا  شبه جذرية بينهما.
وعلى  ،األعداد والعمليا  احلسابية األساسية عليهاعلى 

واملااهيم واملهارا  املرتبطة  ،ادية والعشريةاللسور ا عتي
ز فيه على يرك إذ ،ا. فإن احلا  اتلل يف اهلندسةهبم

وعلى  ،-اتتتافها وتنوعهاعلى  –األشلا  اهلندسية 
 والعتاقا  فيما بينها. ،تصائف هذه األشلا 

الذع قام به الباحي أملن األديب ومن تتا  املسح     
راسا  واملقا   العلمية احلصو  على العديد من الد

هذين املتخصصة ال  تناولت املشلتا  الرياضية يف 
لتا  بيا  ال  تناولت املشيشار بداية إىل األدوسالارعني. 
 اهلندسة.ومن مث يف  ،يف األعداد

(أو ما الرياضية يف األعداد فايما يتعل  باملشلتا      
 ترونيب وآإبسل فقد أشار تتضمنه من مااهيم ومهارا ء 

(Incikabi, Ozgelen & Tjoe,2012)  إىل أهنم أجروا دراسة
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مريلية األالرتكية و هدفت إىل املقاربة بني برامج الرياضيا  
وعلى أن ُترى تلك  ء.8-6للصاوف ( (و ية بيويوركء

بتائج الطلبة يف املسابقة املقاربة يف ضوء ما أسار  عنه 
و ديداً  ،مء2007عام (ال  أجريت ء TIMSS( الدولية
للوهنا أبتجت أكرب فجوة  األعداداملتعلقة بارع النتائج  تلك

وقد أرهر   .(تركيا وأمريلاء بني طلبة البلدين يف األداء
يف تلك املسابقة كان أقل  ياكتر طلبة أن أداء بتائج الدراسة 

وأن ذلك يُعزى . ومن بحراهم يف أمريلا ،من املتوسد الدويل
 عليم الرياضيا  يف أمريلا يركز فيهتإىل عدة أسباص منها أن 
 ،حل املشلتا  الرياضيةمهارا  بشلل أكرب على 

 الرتكيزإىل أن أشار الباحلون كما وممارستها من قبل الطلبة.  
 وىمعرفة اتكذلك يف  يساعد الطلبةقد تلك املهارا  على 

  .اً عمقكلر الرياضيا  بشلل أ
إىل  (Isleyen & Mercan, 2013)ن  ككما أشار إرلني وم    

أهنما أجريا دراسة هدفت إىل تعرف الصعوبا  ال  يواجهها 
وقد  .طلبة الصل اللامن يف تركيا يف موضوع اجلذر الرتبيعي

الطلبة يواجهون  عوبا  يف اجلذور  أن النتائجأرهر  
يف أتطاء منهم وأن بسبة من وقة  ،الرتبيعية وتعرف قيمتها

 إذ ،من جمموع الطلبة%ء  60.4يف هذا املوضوع بلغت (
يف ترتيم جمموعة من اجلذور الرتبيعية بشلل  ليح  واأتاق

من متغ ا   ديد العتاقة بني ويف  ،ألعدادعلى تد ا
إضافة إىل  ،الدرجة اللابية وقيم اجلذر الرتبيعي املرتبطة هبا

عمليا  احلسابية التتعل  بأحلام (قرارا ء غ   ليلة 
تلك يعية. وأشار الباحلان إىل أن على اجلذور الرتب األساسية

اجلذور الرتبيعية عزى إىل املااهيم ا اطمة حو  األتطاء قد تُ 
ومعاباة الطلبة من  عوبا  يف إجراء العمليا   ،من جهة

بنن ذلك  (وأضافاءمن جهة أترى.  احلسابية األساسية
 ،الضعل لدى الطلبة ميلل مشللة كب ة يف تعليم الرياضيا 

املااهيم ا اطمة ال  تتشلل و تلك ابم القصور جو ن بحرًا أل
على  من مثيتم بقلها إىل مستوى املدارس اللابوية وت ثر 

 تعلمهم للرياضيا .

يف مقالتها إىل  (Kai-Ju ,2012) كما أشار  كاع جو       
املشلتا  الرياضية يف تايوان يف لدى الطلبة يف  قصوروجود 

على تلك املشلتا   وأن من األمللة ،اللسور ا عتيادية
وأن هذه  ،ء4/40+  3/16+  5/24إجياد باتج: (

 عوبة لطلبة التعليم     لل -على سبيل امللا -املشللة 
سيدرسون للطلبة املعلمني الذين حىت بل و  ،العام فلسم

يواجهون  عوبة يف  إذ ، حقًا يف مرحلة التعليم ا بتدائي
كما من األحايني.   التعامل مة ملل هذه املشلتا  يف اللل 
دروس تصو ية ل  ححت (كاع جوء من تتا  تقدميها

لديهم  هممعحمجمابية للطلبة املعلمني يف املرحلة ا بتدائية أن 
مجة كسرين أو أن بإملاهنم و  ،اللسوريف املعرفة األساسية 

ن فإ -ويف املقابل-إ  أبه طرحهما يف حالة تشابه املقاما . 
البدء يف حل مشللة رياضية تتعل   همميلن  اللل  منهم 
ن اللل  منهم إكما اتلاة.  كابت مقاما ا باللسور إذا  

إجياد املقام املشرتك (املضاعل املشرتك األ غرء  همميلن
ومة -إ  أهنم  ،ء2/3+  1/4للسور بسيطة من قبيل (

   ميلنهم إجراء عمليا  أكلر تعقيداً.  -ذلك
 رياضية يف اهلندسة فقد أشاروفيما يتعل  باملشلتا  ال     

 ,Chinnappan, Ekanayake & Brown) تشينابن وآترون

هدفت إىل تابلا يف سريإىل أهنم أجروا دراسة  (2012
استقصاء العتاقة بني مستويا  الطلبة يف املشلتا  

ومعرفتهم للملتوى  ،اهلندسية ال  تتطلم الربهان من جهة
إىل إجراء الدراسة هم عاهلندسي من جهة أترى. وأن ما دف

متاححتهم إحجام اللل  من الطلبة يف سريتابلا عن حل 
وأهنم عندما  ،املشلتا  اهلندسية ال  تتطلم تطوير الرباهني

وقد  يقررون القيام حبلها فإهنم يحهرون أداًء غ  مرض.
لملتوى اهلندسي الطالم لأرهر  بتائج الدراسة أن معرفة 

وأن  ،ن اهلندسي بشلل  ليحللربها هتو ليف كل ًا تسهم  
تطور الرباهني  من التباين يف قياس درجة %ء67حوايل (

 .اهلندسية تُعزى إىل معرفة الطالم للملتوى اهلندسي
وأضاف الباحلون بنن تلك النتيجة تربر أمهية معرفة احملتوى 
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. إضافة لموقل الرياضيواسرتجاع املعرفة املناسبة ل ،اهلندسي
يف التو ل إىل الرباهني  ودورها تال إىل أمهية مهارا  ال
 . اهلندسية الصليلة

 ياأجر  اإىل أهنم(Lin & Lin,2014) كما أشار لني ولني       
دراسة هدفت إىل معرفة أسباص  عوبا  اهلندسة لدى طلبة 

أرهر  أن من أسباص  هااملرحلة اللابوية يف تايوان. وأن بتائج
ندسية يف كتم تلك الصعوبا  طريقة تقدمي املشلتا  اهل

هنا تقدم عادة بشلل إ إذ ،الرياضيا  يف املرحلة اللابوية
هلذه املشللة اهلندسية مبسد من تتا  كتابة النف التعليمي 

يطلم من الطالم فهم النف رمسًا  طيطياً. ومن مث  متضمناً 
 ال  ما  يف اسرتجاع املعلوما وا ستاادة من تلك الرسو 

حلل إىل اعا يعينه على التو ل و  ،مسبقًا من ذاكرتهتعلمها 
أن هناك . كما أرهر  النتائج لتلك املشللة الصليح

 (أد ى بسبة جناحء على إحدى املشلتا   عوبة أكرب
وتطلم حلها إعادة ترتيم  ،اهلندسية ال  تضمنها ا تتبار

العتاقة امللابية مللللني متماثلني من تتا  القيام بتدوير أحد 
 هذين امللللني.

ا روج ميلن من دراسا  استعراضه ما مت ومن تتا      
الطلبة بشلل عام يف املشلتا  ه  ء ضعل لدى وجود ب

ويتملل . األعداد واهلندسةتلون اتواها من ي  الرياضية ال
قدرة  مستوى عنيف هذا السياق ميلن طرحه الس ا  الذع 

اململلة العربية السعودية على حل مشلتا  يف طتاص ال
. وعلى الرغم من وضوح هذا هذين الارعني يف رياضية

نه قد  تار باللل  من الصعوبة. الس ا  إ  أن اإلجابة ع
 للطتاص افملتًا: ما بوعية تلك املشلتا  ال  سيتم اتتياره

قدر م على  مستوىعلى  لمن احلحىت ميل لإلجابة عنها
معاي  ما و  ،ما هو مستواها ودرجة  عوبتهاو  ،حلها

ال  ء (أو الصاوف ة الدراسيةحلما هي املر و  ،اتتيارها
سيجيبون  نللطتاص الذيمناسبتها ما درجة و  ،ستختار منها

هم الذهنية ص(الصل اللالي اللابوعء مقاربة خبصائ عنها
 .واملعرفية

 قي  و  ،تلك التساؤ  عن اإلجابة وحىت ميلن      
للصو  على لالباحي  فقد سعى ،أهداف الدراسة

 وتتلق  ،تسهم يف  قي  تلك األهدافضية ريامشلتا  
لبلي عن مشلتا  امن تتا  العديد من املعاي  يها ف

املسابقا  اتتبارا   تضمنتهاني ارعيف هذين الرياضية 
من أهم تعد تلك املسابقا  ،  سيما وأن ءTIMSS(الدولية 

فيها يتم اتتبار عينا  ممللة للطلبة و  ،املسابقا  يف العاة
من مث تحهر النتائج ال  ُُيدد و  .ال  تشارك فيها من البلدان

من  الرياضيا  والعلوم من تتاهلا ترتيم الدو  يف جمايل
بنحرائهم يف  كل بلديف  طلبة الأداء  ا متوسطمقاربة تتا  

 . (Kaya & Kablan,2013) البلدان األترى
وبذلك فإن ما ُتسار عنه تلك املسابقا    ُ لن من      

يا  األداء يف تعليم الرياضيا  والعلوم واتاها  قياس مستو 
هنا تعد من امل شرا  املهمة إبل  ،التغ  فيها فلسم

ن قو ا وبيا ،املةيف مقاربة األبحمة التعليمية كوالرئيسة 
هنا توفر معلوما  وطنية وعاملية إوأوجه القصور فيها. كما 

يا ا قياسية للدو  املشاركة حو  أداء سياسا ا واسرتاتيج
 ،وم سسا ا املعنية بالتعليم األساسي، وحو  املناهج

من  وما يرتبد هباوالطلبة،  ،واملعلمني ،واملدارس ،والتعليم
هنا توفر مواقل ثرية إ. كما ة يف العلمية التعليميةبيابا  م ثر 

لتقومي األداء يف ضوء الا  األداء ال  تتعدى الطابة احمللي 
تتجاور  أمهية تا ة هاا جعل لنتائجإىل البعد العاملي. وهو م

التعليمية ومس وليها  ابعي السياسا  إىل جمتمة التعليم 
 & Eacott ؛(Phillips,2007  مستويا م ميةجب

Holmes,2010  ؛ Atar & Atar,2012.ء 
 ،ءTIMSSتلك األمهية للمسابقا  الدولية (يف ضوء و      

تتيار اسعى الباحي إىل فقد  ،تناوله أعتاهما سب  و 
فرعي األعداد واهلندسة من تلك  مشلتا  رياضية يف

إليها  ت عنوان: أش  معاي  معينة وف  و  ،املسابقا 
حل تتبار اتضمينها يف  ومن مث ،"أدوا  الدراسة"

املتمللة يف طتاص الصل  الذع قدم لعينة الدراسةاملشلتا  
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علمًا بنن تلك . اللالي اللابوع (الصل اللاين عشرء
املشلتا  ال  تقدم لطلبة مت اتتيارها من   املشلتا

ه و ااملتوسدء بالصل اللامن األساسي (الصل اللاين 
. وهو ما قد تلك املسابقا ُترى فيه الصل األعلى الذع 

وفتح قنوا  جديدة  ،أهداف الدراسةكل ًا يف  قي  يسهم  
قد يلون رعا معرفة التطور الذع إىل باإلضافة  .للباحلني
يف مهارا  حل املشلتا  الرياضية  ى الطتاصحدث لد

إعطاء م شرا  و  عاماً. 12م البالغة طوا  سنوا  دراسته
قوية حو  مستوى طتاص الصل اللالي اللابوع يف 

األعداد  ضية بعامة واملشلتا  الرياضية يفاملشلتا  الريا
تلك املشلتا  أن  سيما  ،واهلندسة على وجه ا صوص

ء يف تعليم الرياضيا  ميتللون قبل تربا قد أُعد  من
أشار يسهم (وكما وهو األمر الذع  .ةرفيعمستويا  علمية 

بحرة شاملة عن يف توف   ء2013أمبو سعيدع واملزيدع (
مهارا  حل املشلتا  ومهارا  ا ستقصاء ال  ميتللها 

 .الطلبة
جود اتتتافا  شبه جوهرية وبحرًا لو  ،ومن جهة أترى     
  سعت الدراسةفقد  ،أش  إليها سابقاً  ندسةاألعداد واهل بني

كذلك إىل  ديد أع املشلتا  الرياضية تعد األكلر  عوبة 
 ،األعداد يفالرياضية املشلتا   هل هي ،بالنسبة للطتاص

ولعل بتيجة اإلجابة  اهلندسة ؟. يفبح ا ا هنا تتملل يف إأم 
 ا اذ اإلجراءا عن هذا الس ا  تايد املعنيني كذلك يف 

يف  احملتوى املعريف الذع ميلن تضمينهكم األبسم تاه  
 ،عرضهوطرق  ،مناهج الرياضيا  يف كل من الارعني

 .ماس األكلر جناعة عند تدريسهالتدريواسرتاتيجيا  
على الرغم من تشابه الدراسة احلالية مة وعليه فإبه      

الدراسا  السابقة من حيي تركيزها على املشلتا  
الدراسة احلالية تنارد عن تلك الدراسا  من  نفإ ،الرياضية
طتاص الصل قدرة  مستوىلوقوف فعلياً على سعيها لحيي 

 يف رياضيةعلى حل مشلتا  اللالي اللابوع (طبيعيء 
. ءTIMSSاملسابقا  الدولية (األعداد واهلندسة اتارة من 

 عوبة على كلر األعد تُ منها الرياضية املشلتا   ديد أع و 
ا روج تلك النتائج يف من ا ستاادة من أمتًا . الطتاص

مهارا  بالتو يا  املناسبة ال  ميلن أن تسهم يف تطوير 
 الطتاص يف املشلتا  الرياضية يف األعداد واهلندسة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

املشلتا  ا م من األمهية البالغة ال   حى هبعلى الرغ     
يف  اً ملموسهناك قصورًا  فإن ،الرياضية يف تعليم الرياضيا 

ن طتاص لدى بسبة رعا تلون مرتاعة مها مهارا  حل
 وقد  حظ الباحي ذلك القصور اململلة العربية السعودية.

على التعليم اجلامعي ص التعليم العام و طتااللل  من لدى 
اململلة  لدى طلبةرهر ذلك القصور جليًا حد سواء. كما 

الصل  يف ءTIMSSالدولية ( يف املسابقا شاركوا الذع 
 وكان من بتائجه .اللامن األساسي (الصل اللاين املتوسدء

تلك الرتتيم يف متدبية يف مراتم اململلة  بةاحتل طلأن 
قل  إضافة إىل حصوهلم على متوسد  صيل ي ،املسابقا 

أرهر  النتائج قد ف .كل ًا عن متوسد التلصيل الدويل
يف الرياضيا  يف  مللةطلبة املضعل مستوى  صيل 

 ،مسبقاً  ال  شاركت فيها وأعلنت بتائجها املشاركا  اللتاث
من بني  43الرتتيم  ءم2003(ة يف عام حققت اململل إذ
ء 46الرتتيم ( ءم2007(وحققت يف عام  ،بلداً مشاركاً  45

 ءم2011(كما حققت يف عام   ،بلدًا مشاركاً  48من بني 
توسد يقل كل ًا عن وع ،بلدًا مشاركاً  42من  37املركز 

متوسد التلصيل الدويل يف تلك املسابقا  
)TIMSS,2005, 2009, 2012.ومت عزو ذلك الضعل  ء

املسابقا  بشلل عامء إىل  تلكالرياضيا  يف (والضعل يف 
منها ضعل الطلبة يف مهارا  حل عوامل كل ة ومتعددة 

 ,Koretz؛ Incikabi et al,2012( الرياضية املشلتا 

 .ء2009
البلي عن وجود ذلك القصور ااولة إىل ذلك وقد دفة     

مهمة  مرحلة الرياضية يفحل املشلتا  مهارا  يف 
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 ،املستقبليةو  العمليةالعلمية و  ية يف حياة الطتاصماصلو 
إىل هذه املرحلة   املرحلة اللابوية. فو و  الطتاصتتملل يفو 

امعي التخصف اجلن إكما   ،مميلل منعطاًا مهمًا يف مس  
يُبىن بشلل رئيس على  يف ا لتلاق به ونالذع يطمل

 هم تعفإن  من مثو  املرحلة. يف هذهومستويا م  م صصه
 ةجيد ا رجاُ هارا  سيعين وجود تلك املجيد يف ى عستوً 

من تتا   قي  الاائدة جملتمعا م وألباسهم على  ةقادر و 
 تمةا لتلاق بالتخصصا  العلمية ال  ُيتاج إليها اجمل

يف باإلضافة إىل إسهام ذلك  ،واإلسهام يف حل مشلتاته
ويف حل مشلتا م احلياتية  ،ألسرهمو  متنمني حياة كرمية هل

 تلك املهارا يف أما يف حالة وجود قصور  .ال  تواجههم
ياتقرون  وهممهمة  ريج طتاص من مرحلة يعين سفإن ذلك 

لن ا ستغناء و  مي ألع جمتمة ضروريةأساسية و إىل مهارا  
اجملتمة يف النمو  إضعاف قدرةهو ما قد ي دع إىل و  ،عنها

ويدفة إىل ا ستعابة بالعمالة األجنبية لسد  ،الرقيوالتقدم و 
من  عليهوما يرتتم  ،العجز يف تلك التخصصا  النوعية
ن القصور يف تلك إكما مشلتا  اقتصادية واجتماعية.  

لاجوة بني ايعم  من سوف يضر الطالم، و املهارا  
 . واملدتتا  املرجوة للتعليم اجلامعي ارجا  التعليم العام

ة الوقوف فعليًا على إىل ااول وعليه فقد سعت الدراسة     
يف (طبيعيء ص الصل اللالي اللابوع طتا واقة مستوى
املشلتا   و ديدًا تلك ،  الرياضيةاملشلتامهارا  حل 

من وعلى أن  تار  .دسةاألعداد واهلن ال  يتلون اتواها من
مشلتا   و اهاب ،ءTIMSSاتتبارا  املسابقا  الدولية (

حصو  الطتاص على فإن  من مثو . عامليةرياضية ذا  معاي  
رعا تطور  من  سيعين أن مستويا م هادرجا  جيدة في

األو  يف درجة امتتاكهم ملهارا  حل املشلتا   ،جاببني
املرحلة الدراسية قد  الرياضية (وهو ما قد يعين أن هذه

يف حني املشلتا ء.  سهمت يف تطوير مهارا م يف حلأ
يتملل اجلابم اآلتر يف امتتاكهم ملستوى علمي جيد يف 

املااهيم واملهارا  والتعميما  الرياضية ال  ُيتويها كل من 
 األعداد واهلندسة. 

وبحرًا للتباين بني فرع األعداد  ،به ومن جهة أترىإكما      
 ديد كذلك إىل   فإن الدراسة احلالية سعت ،اهلندسة عوفر 

املشلتا   هل هي ،  الرياضية تعد األ عمأع املشلتا
. ا تتملل يف بح ا ا يف اهلندسةهنإأم  ،يف األعدادالرياضية 

تعليم لذع قد يسهم يف مساعدة املعنيني يف وهو األمر ا
 الرياضيا  يف مساعدة الطتاص على تطوير مستويا م يف

دراسية ال اهجاملن من تتا  اتوى ،رع األكلر  عوبةالا
 اسرتاتيجيا  تدريسها.و  ،وكمها يف كل من الارعني

وعليه فقد سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن الس ا      
 :يتم اآلالعا
قدرة طتاص الصل اللالي اللابوع ( صف  مستوىما     

يف  طبيعيء علافحة األحساء على حل مشلتا  رياضية
فرعي األعداد واهلندسة اتارة من املسابقا  الدولية 

)TIMSS؟ء . 
 يني:تا  العام الس الني الارعيني اآلويتارع عن هذا الس      
قدرة طتاص الصل اللالي اللابوع على حل  مستوىما ء 1

مشلتا  رياضية يف فرعي األعداد واهلندسة اتارة من 
 ء؟.  TIMSSاملسابقا  الدولية (

 لدىاملشلتا  الرياضية  تلل درجة  عوبة  ء هل2
باتتتاف الارع الرياضي طتاص الصل اللالي اللابوع 

 ؟. اهلندسةء  –(األعداد 

 أهداف الدراسة:

 :الدراسة إىل تهدف    
على  الصل اللالي اللابوعقدرة طتاص  مستوى تعرفء 1

األعداد واهلندسة اتارة من  يفحل مشلتا  رياضية 
 ء؟. TIMSSولية (املسابقا  الد
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 ديد أع املشلتا  الرياضية تعد األكلر  عوبة على ء 2
ملشلتا  الرياضية هل هي ا ،الصل اللالي اللابوعطتاص 

 هنا تتملل يف املشلتا  الرياضية يف اهلندسة.  إيف األعداد أم 
بة بني مقار ا  جديدة للباحلني إلجراء دراسا  فتح قنو ء 3
دراسا  أترى وبتائج  ،راسة احلاليةإليها الد ال  آلتج ئنتاال

 اتلاة تتعل عربية وأجنبية. إضافة إىل إجراء دراسا  
استقصائية تتناو  مدتتا  ودراسا   الرياضية.املشلتا  ب

 . باململلة وعمليا  تعليم الرياضيا  باملرحلة اللابوية

 أهمية الدراسة: 

 : أمهية الدراسة من تببع    
مهارا  تنمية ها يف ضية ودور أمهية املشلتا  الرياء 1

ويف  يف الرياضيا  هم العلمي صيلتطوير يف و  ،الطتاص
معاي  أحد أبرر  لل  و اهابو  .غ ها من جما   معرفية

 ء.NCTMملعلمي الرياضيا  األمريلي (جمللس القومي ا
أن امتتاك الطتاص ملهارا  حل املشلتا  الرياضية ء 2

أكااء اجملتمة يف  ريج   احتياجاتلبية يف ميلن أن يسهم 
وذلك عرب  ،ودفة عجلة التنمية فيه هالقدرة على تطوير لديهم 

من تتا  و  ،التلاقهم بالتخصصا  العلمية النوعية
 . إسهامهم يف حل مشلتا  جمتمعهم

إملابية إسهام بتائجها يف إفادة املعنيني بتعليم ء 3
طتاص لاقدرة  عستوى لتعليم باململلةالرياضيا  يف ورارة ا

وعن  ،رياضية يف فرعي األعداد واهلندسةمشلتا  حل على 
األ عم. وهو األمر الذع  ع املعريف الذع تعد مشلتاتهالار 

قد يسهم يف ا اذ اإلجراءا  املناسبة لتطوير مهارا م حا  
ويف ا ستاادة من ذلك عند تصميم وإعداد  ،وجود قصور

 وتنايذ وتقومي مناهج الرياضيا .  

  الدراسة: مصطلحات

 ية:مصطللا  الدراسة التعرياا  اآلت تضمنت    
 

 المشكلة الرياضية: 
هي موقل رياضي جديد يواجه الطالم وُيتاج إىل      

حل. ويتطلم التو ل إىل ذلك احلل بذ  بشاط عقلي عا  
من قبل الطالم يتم من تتاله استخدام املااهيم واملعلوما  

ل الغموض و قي  املطلوص. الواردة يف املوقل الرياضي يف ح
وهو ما يعين أن هذا املوقل الرياضي   يش  بوضوح إىل 
العمليا  ال  ينبغي على الطالم اتباعها للو و  إىل احلل، 
بل يتطلم  ليتًا للموقل الرياضي وعنا ره، ومن مث 
توريل الطالم ملا تعلمه مسبقًا من مااهيم ومهارا  

بعضها ببعض، وإجياد الطريقة  رياضية وفلرية يف ربد أجزائه
 السليمة ال  ت دع إىل التو ل لللل الصليح (املاللي،

 ء.2012 ؛ النذير وآترون،2011
 القدرة على حل المشكالت الرياضية:مستوى 

على حل املشلتا   القدرةمستوى عرف الباحي     
التو ل إىل اإلجابة الصليلة  من الرياضية بتملن الطالم

حل املشلتا  اتتبار املتضمنة يف ضية الريالمشلتا  ل
من تتا  اتتيار ا يار الصليح  الذع قدم له، وال  تتلدد
 . يف كل مشللة رياضية فيه طروحةامل من بني ا يارا  األربعة

قدرة الطالم على حل تلك املشلتا    و دد     
عنها بشلل أجاص الرياضية من تتا  بسبة املشلتا  ال  

اوح نه من اإلجابة بشلل  ليح عما ترت  ليح. فعند  ل
% من عدد املشلتا  فإن قدرته 100-%80بسبته بني 

رتاوح لية. وعند  لنه من اإلجابة عما تعند ذلك تعترب عا
تعترب  % فإن قدرته80أقل من  - %60بسبته بني 
ضعياة إذا قلت بسبة تلون قدرته  يف حنيمتوسطة. 
بشلل  ليح عن  اإلجابة عنهاال   لن من  املشلتا 

 .املتضمنة يف ا تتبار % من عدد املشلتا 60
  :(TIMSS) الدوليةالمسابقات  اختبارات

اجلمعية ال  ترى من قبل الدولية  ا تتبارا هي       
 International Association forالدولية لتقييم األداء الرتبوع

the Evaluation of Educational Achievement  )IEA ء
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تقومي واقة  صيل الطلبة يف  هبدفأربة سنوا   كل
  اتتبار وذلك من تتا ،بلداهنمالرياضيا  والعلوم يف 

يعطي هذه الدراسا  وعا  .عينا  ممللة لتلك البلدان
العديد من البيابا   -هيف الوقت ذات –ويوفر  ،مصداقية أكرب
. الرياضيا  والعلوم تعليمتلون مدتتًا لتطوير  أنال  ميلن 

 Trends in International وقد مسيت هذه الدراسا  بـ

Mathematics and Science Study،  اشتهر  عختصرها  و
)TIMSSتطوير تعليم العلوم  (مركز التميز البللي يف ء

 ء.2009 ،والرياضيا  ]أفلر[
الرابة  الصل ةبتطب  على طل تتبارا تلك ا علمًا بنن     
أما بالنسبة للملتوى املعريف . اميف التعليم الع اللامنالصل و 

 ي الذع اتت   منه تتبارا  الصل اللامن األساس
 4من النهائية  يف  ورتهفيتلون  احلالية الدراسة مشلتا 

 ،%20واهلندسة  ،%30واجلرب  ،%30هي: األعداد  فروع
لمستوى املعريف بالنسبة ل%. أما 20حصاء وا حتما  اإلو 
رئيسة مستويا   3تلون من فيا تتبارا  تلك سملة أل

والتربير (ا ستد  ء  ،%40والتطبي   ،%35هي: املعرفة 
25.%     

 محددات الدراسة:

هناك عدة اددا  للدراسة احلالية ميلن أتذها بعني      
 ا عتبار:

الصل اللالي طتاص الدراسة على عينة من  اقتصر ء 1
حساء (طبيعيء باملدارس احللومية علافحة األ اللابوع

 باململلة العربية السعودية. 
تركز اهلدف الرئيس من الدراسة يف ااولة استقصاء ء 2

قدرة الطتاص على حل مشلتا  رياضية يف  مستوى
ء، TIMSSاألعداد واهلندسة اتارة من املسابقا  الدولية (

ودون التعم  يف أسباص ذلك الضعل إن وجد. وهو األمر 
ا  أترى تتملور حو  ىل إجراء دراسإالذع قد ُيتاج 

 تشخيف أسباص ذلك الضعل وطرق عتاجه. 

ن مشللة رياضية اتت   م 16على قتصر ا تتبار اء 3
 ءTIMSS(اتتبارا  املسابقا  الدولية لواردة يف املشلتا  ا
ي األعداد فرعاألساسي من  الصل اللامن ةباملوجهة لطل
 واهلندسة.

 ،التطبي ني مها:   الرياضية من مستويمت اتتيار املشلتاء 4
عدد األسملة يف كل ون حبيي يل ،التربير (ا ستد  ءو 

 فرعيف  مشلتا  4وجود  . وهو ما يعينيًامستوى متساو 
واألمر  ،رمن مستوى التربي 4و ،األعداد من مستوى التطبي 

 لل اهلدف من تلك ا تتيارا  و  بالنسبة للهندسة. باسه
اف  بني مستوى  قي  درجة عالية من التليف ااولة 

وعا يسهم يف  ،املشلتا  الرياضية يف كل من الارعني
 بتائج دقيقة للس ا  اللاين من أسملة الدراسة.تو ل إىل ال

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة: 
الذع الدراسة املنهج الو اي التلليلي يف هذه  ستخدما     

ليتًا يقوم فيه الباحي بتلليل ما حصل عليه من معلوما   
طتاص أداء الباحي بتلليل  قام إذ ،أو  ليتًا بوعياً كميًا 

ومعرفة  ،حل املشلتا اتتبار يف  لابوعالالصل اللالي 
قدر م على حل مشلتا  رياضية يف األعداد  مستوى
و ديد أع املشلتا  الرياضية منها تعد  ،واهلندسة
ومن مث ا روج عجموعة من ا ستنتاجا   األ عم.
رفة قدرة الطتاص ا  ال  ي مل ا ستاادة منها يف والتو ي

 على حل املشلتا  الرياضية. 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

  لل جمتمة الدراسة يف طتاص الصل اللالي اللابوع     
بالنحام الاصلي أو   صف علوم طبيعية الذين يدرسون

مدين  يف  (النهاريةء املدارس احللوميةبنحام املقررا  يف 
لافحة األحساء باململلة العربية السعودية اوف واملربر عاهل

 مء. 2014/2015هـ (1436/ 1435يف العام الدراسي 
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ء 2115وقد بلغ عدد الطتاص الللي ما يقارص (     
 29فصتًا مدرسيًا مورعة على  85طالباً، يدرسون يف 

 مدرسًة.
 طالباً، مت 212وبالنسبة لعينة الدراسة فقد بلغ عددها      

مدارس  4فصو  مدرسية اتت   من  9اتتيارهم من 
 اتلاة.  

بطريقة قصدية من تتا   متاملدارس   ديدعلمًا بنن     
الباحي، وذلك رمتاء اتتيار املدارس ال  يتواجد فيها أحد 

تطبي  أداة الدراسة. أما بالنسبة للاصو   مهمة تسهيلل
اتتيارها مت  فقداملدرسية ال  اتت   منها عينة الدراسة 

 بطريقة عشوائية.
 أدوات الدراسة:

مشلتا  رياضية ضمن تي رسة يف اتتباالدرا  للت أداة     
مت اتتيارها من املسابقا   ،من فرعي األعداد واهلندسة

مء 1995ء ال  أجريت بني عامي (TIMSSالدولية (
مشللة  16ه النهائية من  ورتيف تلون و مء. 2015و(

بل تطبي  قبناؤه مت  ا تتبار م من أنوعلى الرغ .رياضية
أملنه الباحي  فإن ،مء2015عام ( املسابقة الدولية

على موقة األسملة املرفوعة تلك ا طتاع على جمموعة من 
)TIMSSاطتاع املهتمني بتعليم الرياضيا  تسهيل هبدف  ،ء

لتاستاادة منها يف التدريم مناذج من تلك األسملة  على
 وحنوه.
ميلن  عديدةتطوا  بناء ا تتبار وف   وقد مر     

 :نيتاتتصارها فيما ي
أسملة اتتبارا  املسابقا  الدولية  ا طتاع على :أولا 
)TIMSS ويف ضوء ذلك  املخصصة لطلبة الصل اللامن.ء

مت ا طتاع على بضة مما  من تلك األسملة ما بني األسملة 
 ،ريمء(أسملة ا تتبارا  وأسملة التد ءTIMSSاملعدة من (

لرتبية ورارا  ل بإعدادها تال  قام هلا األسملة امللافمةو 
من أجل  ءكاألردن واإلمارا والتعليم يف عدد من الدو  (

 تدريم طلبتهم عليها.

مت من عملية تنقيح وتصاية أولية لاألسملة تلك إتضاع  ثانياا:
(أو املعاي ء فيها املوا اا  وافر تتاهلا اتتيار األسملة ال  تت

 ية:تآلا
 .اهلندسةو  ،ي األعدادفرعأن يتلون اتواها العلمي من ء 1

من األترى ال  تلون اتواها وبذلك مت استبعاد األسملة 
 واإلحصاء وا حتما  . ،اجلرب يفرع
 ،التطبي  يف جمايلاجملا  املعريف لألسملة املختارة  أن يتمللء 2
مجية  . وبذلك مت استبعاد ءالتربير الرياضي (ا ستد و 
 جما  املعرفة.يف سملة األ
مت استبعاد وبذلك  أفلارًا اتلاة. أن تتضمن األسملةء 3
 سملة امللررة أو املتشاهبة يف فلرة احلل.األ
القيام  األسملة مشلتا  رياضية تتطلمأن  لل تلك ء 4
 تطوا  حللها.عدة ب

ا روج بقائمة أولية باملشلتا   ملن من تتا  ذلكوأ     
 .الذع سيقدم للطتاص ال  ستضمن يف ا تتبار الرياضية
 54بلغ عدد املشلتا  الرياضية يف القائمة األولية  ثالثاا:

قام  يف اهلندسة. 21و ،يف األعداد 33منها  ،مشللةً 
معرفة  منها ،  عدة أهدافتلقيل مجيعها الباحي حبل

وفلرة  ،هاال  يتطلبها حلوالتعميما  املااهيم واملهارا  
 حللها.  التارموالزمن التقرييب  ،كل منها احلل يف
بعملية تصاية أترى من بعد ذلك قام الباحي  رابعاا:
 تتا :

 .حلها وقتاً طويتاً تطلم استبعاد األسملة ال  يء 1
 استبعاد األسملة املركبة ال  تتلون من عدة فقرا .ء 2
اهلندسة متساوية األعداد ويف  سملة يفمراعاة أن تلون األء 3

     ومن حيي اجملا  املعريف للل منها. ،حيي العددمن 
ة أن تلون األسملة مناسبة (بشلل مبدئيء لعينة الدراسء 4

 .واملتطلبا  املعرفية التارمة حلله ،مستوى الس ا  من حيي
تطبي  ا تتبار على عينة استطتاعية من طتاص  :خامساا 

لوقت و ديد ا  ،ملعرفة درجة مناسبتهلابوع الالصل اللالي 
 ه.ثباتمعامل وإجياد  ،عن أسملته لإلجابة التارم
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 التعديل يف ضوء بتائج التطبي  األويل. اا:سادس
املعنيني عرض ا تتبار على جمموعة من احمللمني من  :سابعاا 

التعديل يف و  ،تذ مرئيا م تاه ا تتباربتعليم الرياضيا  أل
 بشلله النهائي. هد هيداً  عتما ،متاححا مضوء 

 

 الدراسة: أداةصدق وثبات 
وف  -الرياضية حل املشلتا  اتتبار بعد إعداد     
على جمموعة من  مت عرضه -طوا  املشار إليها أعتاها 
م حو  كل تعليم الرياضيا  للتعرف على آرائهتصني يف خامل

. وبلغ عدد ه  ء امتًا وحو  ا تتبار كس ا  من أسملته 
مرحل  التعليم العام والتعليم  المًا يعملون يف 12احمللمني 
 -وُيملون درجا  علمية متنوعة (بلالوريوس ،اجلامعي
 10غالبيتهم تتجاور سنوا  ترب م  ،دكتوراهء -ماجست 
 قيقه  وإملان حمللمون عناسبة ا تتبارأشار اوقد سنوا . 

ة تلن هناك متاححا  تذكر عدا  إذ ،للهدف من إعداده
  ا  األو  منه.تطن مطبعي بسيد يف الس

ومت حساص معامل اللبا  لتاتتبار من تتا  تطبيقه     
 32على عينة من طتاص الصل اللالي اللابوع بلغ عددهم 

بطريقة ألاا كروبباخ  بلغت قيمة معامل اللبا طالباً. و 
)Cronbach's Alphaبطريقة  بلغت يف حني ،0.792 ء

 .0.786ء Guttman Split- Half Coefficientجو ان (
معامتا  اللبا  لتاتتبار مقبولة ومناسبة  د  وتع     

 ألغراض الدراسة احلالية.
به حبساص معامتا  الصعوبة والتمييز وف  إكما      

رهر  كما هي موضلة يف  على أسملته لطتاصإجابا  ا
ء1(اجلدو 

 1 جدول
   :حل المشكالت الرياضيةمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات أسئلة اختبار 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل التمييز معامل الصعوبة السؤالرقم 
 األعداد فرع

1 0.63 0.63  5 0.89 0.23 
2 0.42 0.56 6 0.52 0.75 
3 0.38 0.51 7 0.46 0.75 
4 0.52 0.61 8 0.39 0.40 

 0.56 0.53  األعداد صعوبة والتمييز لجميع األسئلة فيمتوسط معامالت ال
 الهندسة فرع

9 0.56 0.67  13 0.39 0.54 
10 0.54 0.74 14 0.45 0.58 
11 0.41 0.40 15 0.51 0.63 
12 0.68 0.35 16 0.47 0.74 

 0.58 0.50 الهندسة صعوبة والتمييز لجميع األسئلة فيمتوسط معامالت ال
    

دى تقة يف املاألسملة أن مجية  جند 1 ومن تتا  اجلدو 
 – 0.20(ملعامل الصعوبة، والذع يرتاوح بني   اجليد واملقبو 

معامل تراوح مجيعها  إذ إن ،ء1998(عودة،  ء0.80
 ،5باستلناء الس ا  رقم  ء0.68 -0.38بني ( عوبتها 

من  % من الطتاص89متار بالسهولة اللب ة لتملن ا والذع
  حله. 
  إذا أن قيمته فمن املعلوم ،فيما يتعل  ععامل التمييزو      

وميلن قبوله (العاون  جيداً  د  الس ا  يعفإن  0.20 ≤كابت 
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؛ عودة،  2012؛ يعقوص وأبو فودة، 2013وجليل، 
وقد رهر  معامتا  التمييز لألسملة كما يف  .ء1998
عامتا  تلك املمجية والذع يتضح من تتاله أن  ،1اجلدو  

 – 0.23بني ( تراوحت إذ ،0.20 ≤للوهنا  مقبولة وجيدة
 .ء0.75
عامتا  الصعوبة والتمييز جند أن أسملة ومن تتا  م     

قدرة على  قي  ال وأن لتاتتبار ،لمناسبة يف اجملم ا تتبار
 .اهلدف من إعداده

 األساليب اإلحصائية:

 ية:تالباحي األساليم اإلحصائية اآل استخدم    
 النسم املموية.ء 1
 املتوسطا  احلسابية.ء 2
   املعيارية.ا حنرافاء 3
وجو ان  ،ءCronbach's Alphaمعادل  كروبباخ ألاا (ء 4
)Guttman Split- Half Coefficientء حلساص اللبا  ألداة 

 الدراسة.

ملعرفة د لة الاروق بني متوسد  ءt-testاتتبار ( ء (ء 5
 ،ياضية يف األعداديف املشلتا  الر الطتاص  درجا 

 يف املشلتا  الرياضية يف اهلندسة.  ومتوسد درجا م

 :الدراسة نتائج

  :يتاض النتائج على النلو اآلاستعر  ميلن
 السؤال األول:اإلجابة عن نتائج أولا: 

 كان الس ا  األو  من أسملة الدراسة:     
على حل مشكالت لصف الثالث الثانوي قدرة طالب ا مستوىما 

 ة من المسابقات الدوليةرياضية في فرعي األعداد والهندسة مختار 
(TIMSS؟) 

 اإلجابة:
طتاص على حل مشلتا  القدرة  مستوىملن  ديد أ    

 .3و 2 من تتا  اجلدولنياألعداد واهلندسة  يفرياضية 
على حل طتاص القدرة  مستوى 2 يوضح اجلدو و     

ةء:ضعيا – ةمتوسط – عالية(رياضية املشلتا  ال

 2 جدول
 :(ةضعيف -ةمتوسط -عالية) األعداد والهندسة في رياضيةمشكالت حل على طالب ال قدرة مستوى 

 (بواقع درجة واحدة لكل مشكلةو ( مشكلة 16)المشكالت الرياضية مالحظات )عدد  المئوية النسبة العدد   قدرةال مستوى
%ء 100-%80بني ( تتراوحء. وبنسبة 16 - 13تراوح بني (الصليلة للل طالم عدد اإلجابا   %14.6 31 عالية

 . من عدد املشلتا 
%ء من 80أقل من  -% 60بني ( تتراوحء. وبنسبة 12 – 10تراوح بني (عدد اإلجابا  الصليلة  %14.2 30 متوسطة

 .عدد املشلتا 
 .عدد املشلتا %ء من 60عن ( تقلء. وبنسبة 9-0(تراوح بني عدد اإلجابا  الصليلة  71.2 151 ضعياة

%100 212 اجملموع الللي للطتاص   
     

قدرة عالية على حل ُيحون بأن بسبة من  2 يوضح اجلدو 
 ،%14.6 تبلغاألعداد واهلندسة  رياضية يفمشلتا  

أما من يعابون  ،%14.2 ةمتوسطقدرة ُيحون فيها بومن 
% 71.2بسبتهم  تبلغفحلها قدر م على يف  ضعلمن 

 من جمموع الطتاص.

قدرة عالية على حون بتلك النتيجة أن بسبة من ُي وتعين     
طالباً تقريبًا  لل اهلندسة األعداد و  رياضية يفحل مشلتا  

يدرسون يف الصل  طتاصسبعة من بني كل فقد واحدًا 
  .اللالي اللابوع

املتوسد احلسايب وا حنراف املعيارع  3 ويوضح اجلدو     
. رياضية ورد  يف ا تتباريف كل مشللة الطتاص  لدرجا 
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 .ومللها يف اهلندسة ،مشلتا  يف األعداد 8وبواقة  ،مشللة رياضية 16من ا تتبار تلون علمًا بنن 
 3 جدول
 :الرياضيةحل المشكالت ار اختبفي طالب الالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات  

 حراف المعياريالن (1المتوسط ) من المشكلة رقم  النحراف المعياري (1المتوسط ) من   رقم المشكلة
 األعداد فرعأولا: 

1 0.60 0.49 5 0.91 0.29 
2 0.38 0.49 6 0.52 0.50 
3 0.29 0.46 7 0.35 0.48 
4 0.45 0.50 8 0.33 0.47 

 2.01  3.83 درجات( 8)من  امالا األعداد ك فرع
 الهندسة فرعثانياا: 

9 0.58 0.49 13 0.32 0.47 
10 0.61 0.49 14 0.43 0.50 
11 0.36 0.48 15 0.44 0.50 
12 0.66 0.47 16 0.42 0.50 

 2.03  3.83 درجات( 8)من  امالا الهندسة ك فرع
 3.67 7.67 درجة( 16)من  امالا الختبار ك

 

اإلشارة إىل مـا فيملن  ا تتبارطتاص يف الفيما يتعل  بنتائج 
 :نيتي
بواقــة و درجــة  16 ا  ا تتبــاربلــغ اجملمــوع الللــي لــدرج -

علـى  احدة للل مشـللة. وتراوحـت درجـا  الطـتاصدرجة و 
ا تتبـــار بـــني  ـــار (كنقـــل درجـــةء، وســـت عشـــرة (كـــنعلى 

 درجةء.
تاص جملمــــوع الطــــ امتًا متوســــد درجــــا  ا تتبــــار كــــ بلــــغ -

 %48مـا بسـبته اد  وهـو يعـ ،ء16من  7.67طالباً ( 212
 .من درجة ا تتبار

د علــى األعــدا الطــتاص يف املشــلتا  الرياضــية يف حصــل -
عــاد  مــا بســبته كــذلك وهــو ي ،ء8مــن  3.83ســد بلــغ (متو 

 الطــــــتاص يف املشــــــلتا  الرياضــــــية يف %. كمــــــا حصــــــل48
 . املتوسد والنسبة املموية  اماً  اهلندسة على ذا 

 السؤال الثاني:اإلجابة عن نتائج ثانياا: 
 كان الس ا  اللاين من أسملة الدراسة:     

طتالب الصتف  دىلتالمشكالت الرياضية هل تختلف درجة صعوبة 
 ؟. الهندسة(  –باختالف الفرع الرياضي )األعداد الثالث الثانوي 
 اإلجابة:
ملـــن  ديـــد املشـــلتا  الرياضـــية األكلـــر  ـــعوبة علـــى أ     
املقاربـة بـني  فيـهملـن أوالـذع  ،4 طتاص من تتا  اجلـدو ال

املشـــلتا  الرياضـــية يف  امتًا كـــ لطـــتاصمتوســـطا  درجـــا  ا
 ،ءt-test( ء ( قيمـةمـن تـتا   ندسةعداد واهلكل من األيف  
 معرفة د لة الاروق بني تلك املتوسطا من مث و 

 4 جدول
 :وقيمة اختبار )ت( األعداد والهندسة في المشكالت الرياضية فيطالب المتوسط درجات 

 الدللة القيمة الحتمالية قيمة )ت( المعياري النحراف (8المتوسط الحسابي )من  عدد الطالب  فرعال
 غ  دالة إحصائياً  1 صفر 2.01 3.83 212 األعداد
 2.03 3.83 212 الهندسة
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بني ذا  د لة إحصائية فروق وجود عدم  4 يوضح اجلدو 
 ،األعدادمتوسد درجا  الطتاص يف املشلتا  الرياضية يف 

اهلندسة. كما شلتا  الرياضية يف ومتوسد درجا م يف امل
وجود بحرًا ل ،ءاً بلغت ( ار أن قيمة ( ء  4ح اجلدو  يوض

إضافة  ،املتوسطا  احلسابية للل من الارعنيتطاب  تام بني 
يارية لدرجا  الطتاص لب  بني ا حنرافا  املعالتقارص الإىل 

ملشلتا  ا عوبة  أن درجة وهو ما يعين ،يف كل منهما
 . اماً  متساويةالرياضية يف كل من الارعني 

 :ئجنتاالمناقشة 

املضـــامني مناقشـــة النتـــائج هبـــدف اســـتختاص  ســـوف تـــتم    
 :يتعلى النلو اآل العلمية فيها
 مناقشة نتائج السؤال األول:أولا: 

 كان الس ا  األو  من أسملة الدراسة:     
علتى حتل مشتكالت لصف الثالث الثتانوي قدرة طالب ا مستوىما 

 رياضية في فرعي األعداد والهندسة مختارة متن المستابقات الدوليتة
(TIMSS .؟) 
علـــى طـــتاص ال قـــدرةهنـــاك ضــعااً يف النتـــائج أن  وأرهــر     

اتـــــارة مـــــن األعـــــداد واهلندســـــة  حـــــل مشـــــلتا  رياضـــــية يف
مــن يعــابون بســبة بلغــت فقــد  .ءTIMSSاملســابقا  الدوليــة (

% 71.2قــدر م علــى حــل تلــك املشــلتا  يف  ضــعلمــن 
بقــدرة مــن ُيحــون بلغــت بســبة  يف حــني مــن جممــوع الطــتاص.

% 14.6. أمـــا بـــاقي النســـبة %14.2ة علـــى حلهـــا متوســـط
تلــك النســم أن مــن بــني   وتعــين .عاليــةقــدرة فيهــا بفيلحــون 

طــتاص يدرســون يف الصــل اللالــي اللــابوع (طبيعــيء  7كــل 
طــــتاص يعــــابون مــــن ضــــعل يف قــــدر م علــــى حــــل  5هنــــاك 

قـــــدرة ب واحـــــد ُيحـــــى يقـــــابلهم طالـــــم ،املشـــــلتا  الرياضـــــية
 .يةعالبقدرة تر وآ ،ةمتوسط
 امتًا الطـتاص كـ متوسـد درجـا النتائج أن كما أرهر       

املتعل  باملشلتا  الرياضـية يف األعـداد واهلندسـة  يف ا تتبار
مـــن  %ء48عـــاد  مـــا بســـبته (ي وهـــو ،ء16مـــن  7.67( بلـــغ

اً ضــعاوتعــين تلــك النتيجــة أن هنــاك  .الدرجــة اللليــة لتاتتبــار
يف  طـــتاص علـــى حـــل مشـــلتا  رياضـــيةاليف قـــدرة ملموســـاً 

 .األعداد واهلندسة
للوهنــا  ،النتــائج علــى درجــة عاليــة مــن األمهيــةهــذه  د  تعــو     

 يف قـــــدرة الطـــــتاص علـــــى حـــــلكبـــــ  قصـــــور  تشـــــ  إىل وجـــــود 
يف تعلـــــيم  حـــــى بنمهيـــــة كبـــــ ة والـــــ   ،املشـــــلتا  الرياضـــــية

 ،تنميــــة مهــــارا  الطــــتاصيف  اً بــــارر  اً دور  ، وتلعــــمالرياضــــيا 
. إضـــافة إىل هحــل مشـــلتات م و مســاعد م يف تنميـــة جمتمعـــاو 
، يف مراحــل تعلــيمهم التاليــة اهارا ــمل هماإلجيــايب  مــتتاك ثــراأل

 ،تلــــك األمهيــــةإىل أن هنــــاك عــــدة دراســــا  أشــــار   ســــيما 
 ،نيحامــــد وآتــــر ؛  2013 أوغيــــدين ( دراســــة كــــل مــــنمنهــــا 
 ؛ 2011 ،حلمـــــر ؛ 2013، الشـــــهرعحســـــنابني و ؛  2012
ا مــــــورا وريــــــيس رودريغــــــز بــــــارير  ؛Marzano,2014  مــــــاررابو

Barrera-Mora & Reyes-Rodriguez, 2013 بـون ووبـغ ؛ 
Poon & Wong, 2011 ورتز ك ؛(Koretz,2009. 

قــد ت شــر النتــائج هــذه ن إميلــن القــو  أتــرى  ومــن جهــة     
ـــيم  يا  بـــني طـــتاص الرياضـــوتعلـــم علـــى عمـــ  الاجـــوة يف تعل

 ،وتـايوان ،ورةكسنغاففيها   وبحرائهم يف الدو  املتقدمة اململلة
 لـــن الطلبـــة يف  إذ ،واليابـــان ،وهـــوبج كـــوبج ،وكوريـــا اجلنوبيـــة

ـــــــدو  مـــــــن احلصـــــــو  علـــــــى متوســـــــطا  مرتاعـــــــة يف  تلـــــــك ال
وتاـوق كلـ اً متوسـد التلصـيل  ءTIMSSاملسابقا  الدوليـة (

الــــدويل. وقــــد أســــهم حلهــــم ملشــــلتا  رياضــــية يف األعــــداد 
لـك علـى الـرغم وذ ،ة يف  قي  تلك الدرجا  املرتاعةواهلندس
وهــو مــا يعــين  ،م يدرســون يف الصــل اللــامن األساســيمــن أهنــ

أهنــــم يف  ــــل دراســــي وفمــــة عمريــــة تقــــل عــــن عينــــة الدراســــة 
ـــة ســـنوا   ـــة عتوســـد يصـــل إىل أرب  ,TIMSS,2005)(احلالي

2009, 2012. 
ضـــعل تلـــك النتيجـــة املتمللـــة يف يتعلـــ  بتاســـ  أمـــا فيمـــا     

األعــــــداد ية يف علــــــى حــــــل مشــــــلتا  رياضــــــطــــــتاص القـــــدرة 
إىل وجــــــود قصــــــور لــــــدى  هــــــافلعــــــل باإلملــــــان عزو واهلندســــــة 

يف اجلوابـم أو  ،الطتاص يف مهارا  حل املشلتا  الرياضـية
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مهــــارا  (مــــن ماــــاهيم و املتعلقــــة باألعــــداد واهلندســــة املعرفيــــة 
نـــــا يـــــود الباحـــــي وه .معــــاً  يف كـــــتا اجلـــــاببنيأو  ،ءتعميمــــا و 

  اـددا ا ة احلاليـة و الدراسأهداف يف ضوء التنكيد على أبه 
وأن اإلجابـــة  ،ذلـــك الضـــعلالعامـــل الـــرئيس يف بميلـــن اجلـــزم 

تلاــة عــن أتــرى ا تتطلــم إجــراء دراســا الدقيقــة عــن ذلــك 
تتنــاو  مــدتتا  وعمليــا  تعلــيم الرياضــيا   الدراســة احلاليــة

فيمـــــا لـــــو مت – ميلـــــن أن  حـــــىو  ،باملرحلـــــة اللابويـــــة باململلـــــة
كمــا  ،الدراســة احلاليــة عــن أمهيــةتقــل   بنمهيــة رعــا  -إجراؤهــا

 كتــــماتــــوى  علــــى تلــــون هلــــا ابعلاســــا  إجيابيــــة ميلــــن أن 
 .، وطرق تقومي تعلمهاواسرتاتيجيا  تدريسها ،الرياضيا 

بتــــائج عــــدة دراســــا . وتتاــــ  بتــــائج الســــ ا  احلــــايل مــــة     
مشــلتا   يف قــدر م علــى حــل يتعلــ  بوجــود ضــعلفايمــا 

يب إبسـل( دراسـةمـا أشـار  إليـه ة األعداد فيتا  مـ رياضية يف
 & Isleyen  ن كإرلـني ومـ ؛ Incikabi et al,2012 نيوآتـر 

Mercan, 2013 اع جـوكـ ؛ (Kai-Ju ,2012.  يتعلـ  أمـا مـا
رياضـية لتا  مشـقـدر م علـى حـل لـديهم يف ضعل وجود ب

 ،امـودكـل مـن ( دراسـةشار  إليه ما أيتا  مة فيف اهلندسة 
  نيشـــــــــــــــــــــــينابن وآتـــــــــــــــــــــــر ت ؛ 2013، منصـــــــــــــــــــــــور ؛ 2013

Chinnappan et al, 2012 لـني ولـني ؛  Lin & Lin,2014 ؛ 
   .Ozen & Kose, 2013) أورن وكوس

كما ميلن اإلشارة إىل وجود جمموعة من ا ستنتاجا        
فيًا للتلرار تتاإ  أبه  ،األترى املتعلقة بنتائج الس ا  احلايل

 ت عنوان  ،سيشار إليها بعد مناقشة بتائج الس ا  اللاين
 :"استنتاجا ".

 مناقشة نتائج السؤال الثاني:ثانياا: 
 كان الس ا  اللاين من أسملة الدراسة:     
طتتتتالب  لتتتتدىالمشتتتتكالت الرياضتتتتية هتتتتل تختلتتتتف درجتتتتة صتتتتعوبة  

 –بتتتتتاختالف الفتتتتترع الرياضتتتتتي )األعتتتتتداد الصتتتتتف الثالتتتتتث الثتتتتتانوي 
 ؟.  الهندسة(

   الرياضـية يفاملشـلتاوأرهر  النتـائج أن درجـة  ـعوبة     
الطــــــتاص يف حصــــــل متســــــاوية. فقــــــد  اهلندســــــةيف األعــــــداد و 

مــــن  3.83( عــــداد علــــى متوســــداأل املشــــلتا  الرياضــــية يف
اهلندســــة علــــى  وا يف املشــــلتا  الرياضــــية يفكمــــا حصــــل  ،ء8

ن ا حنرافــــا  املعياريــــة لــــدرجا م  إكمــــا   . امــــاً  هذاتــــاملتوســــد 
يف ء 2.01فقـــــــد بلغـــــــت ( ،كابـــــــت متقاربـــــــة إىل حـــــــد كبـــــــ 

ندســة. وقــد أدى ذلــك التطــاب  إىل ء يف اهل2.03و( ،األعــداد
قيمــــة ت كــــد  تلــــك الفــــإن  مــــن مث. و ءاً بلــــوغ قيمــــة ( ء ( ــــار 

كذلك تساوع درجـة  ـعوبة املشـلتا  الرياضـية يف كـل مـن 
 .وبشلل تام الارعني
النتيجــــة رعــــا تلــــون غــــ   ن هــــذهإو  القــــميلــــن  ةوحقيقــــ    
مااجمـة إىل حـد كبـ . فنحــراً  قـد تعـدو  ،عـة لـدى الللـ ينمتوق

تصــــائف أشــــلاهلا و وتعميما ــــا  لطبيعــــة اهلندســــة ومااهيمهــــا
املهــارا  الذهنيــة إضــافة إىل  ،ة فيمــا بينهــابــ  التــداتتا  اللو 

تعلمهـا يف  ـعوبا  ما ينتج عنه مـن و  ،والتخيلية ال  تتطلبها
 ضــــية فيهــــافقــــد كــــان مــــن املتوقــــة أن تلــــون املشــــلتا  الريا

ــــــة إحصــــــائياً بو  ،األكلــــــر  ــــــعوبة عــــــن بح ا ــــــا يف  اــــــروق دال
املطــرص إليــه أشــار وتتاــ  وجهــة النحــر تلــك مــة مــا  األعــداد.
ر أن تعلم اهلندسة غالباً ما يلـون أكلـمن ء 2015والسلويل (

يـــا  عليهـــا أو حـــىت مبـــاد  ملتعقيـــداً مـــن تعلـــم األعـــداد والع
عـــدم امـــتتاك إىل عـــدة أســـباص، منهـــا  ذلـــك يُعـــزى أنو  اجلـــرب.
الـــ  عرفـــة اهلندســـية د مـــن املعلمـــني العمـــ  اللـــايف مـــن املالعديـــ

ممـا يـ ثر يف قـدر م  ، لنهم من تدريس اهلندسة بشلل فعـا 
    حقاً على تدريسها.

بـــراوبنج أشـــار متصـــل يـــربر  ـــعوبة اهلندســـة ســـياق ويف       
 ,Browning, Edson, Kimani & Aslan-Tutak) وآتـرون

ــــــم م   هــــــاإىل أن تعلم (2014 ــــــوى اهلندســــــييتطل  عرفــــــة احملت
هـارا  التصــور بــل ويتطلـم كــذلك امـتتاك الطلبــة مل ،فلسـم
مــن  د  تعــ ء إىل أن اهلندسـة2013شـار امــود (أكمــا امللـاين.  

ـــــد مـــــن  ـــــ  يواجـــــه تدريســـــها العدي ـــــروع الرياضـــــيا  ال ـــــر ف أكل
ء 2013أشـار منصـور (وبا  يف مراحل التعلـيم عصـر. و الصع

وأن  ،تعــد مشــللة عامليــةإىل أن مشــللة الضــعل يف اهلندســة 
 . ين من ضعل أداء طلبتها فيهامعحم دو  العاة تعا
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ن هذه النتيجة رعا تلون غ  متوقعة إوعليه ميلن القو       
بالاعل لدى اللل  من املتخصصني يف تعليم الرياضيا . أما 

عا أملن عزوها إىل النتيجة فر  هذهبتاس  أسباص يتعل  فيما 
حل املشلتا  الرياضية بشلل  على قدرة الطتاص ضعل
إىل تضيي  (أو ابعدامء لذع أدى وهو ذلك الضعل ا ،عام

الاجوة بني أدائهم يف كل من املشلتا  الرياضية يف هذين 
  تساوع درجة الصعوبة يف كل منهما.بل وإىل  ،نيالارع
الســاب  وممــا أشــ   التلليــل مــا قــد يــدعم جاببــاً مــنولعــل      

إىل ار  شـــعـــدة دراســـا  عربيـــة وأجنبيـــة أوجـــود  ،إليـــه أعـــتاه
ل املشــــلتا  وجــــود ضــــعل لــــدى الطــــتاص يف مهــــارا  حــــ

ء الــــ  أشــــار  إىل أن 2011منهــــا دراســــة حلمــــر ( ،الرياضــــية
طلبــة الصــل اللالـــي اللــابوع (طبيعــيء يف الـــيمن يعــابون مـــن 

وأن  ،ل املشـــــلتا  الرياضـــــيةضـــــعل شـــــديد يف مهـــــارا  حـــــ
 ،%ء13-%6.8مــا بــني (تراوحــت النســبة املمويــة لــدرجا م 

%ء. ودراســـة 10.28( العـــام درجـــا ممتوســـد بلـــغ  يف حـــني
ء الــــــ  أشــــــار  إىل أن طلبـــــــة 2013املنصــــــورع والعوضــــــي (

الصـــل العاشـــر (الصـــل األو  اللـــابوعء يف اللويـــت يعـــابون 
وأن من أبرر محاهر ذلك الضـعل  ،من ضعل يف الرياضيا 

 هـــــــــمعلـــــــــى التالـــــــــ  التلليلـــــــــي عنـــــــــد حل تنـــــــــاقف قـــــــــدر م
وقصــــور شـــــديد  ،لمشــــلتا  الرياضــــية البلتـــــة أو التطبيقيــــةل

نمطيـــــة أو غـــــ  اليف حـــــل املشـــــلتا  الرياضـــــية غـــــ  لـــــديهم 
 املنلوفة. 

 نيشــــيمي وآتــــر هاكمـــا أن مــــن تلـــك الدراســــا  دراســـة       
(Hashemi, Abu Mohd , Kashefi, Mokhtar & 

Rahimi,2015)   يف ماليزيـــا أشـــار  إىل أن طلبـــة اجلامعـــة الـــ
ـــــد دراســـــتهم حلســـــاص يوا جهـــــون العديـــــد مـــــن الصـــــعوبا  عن
تلــك الصــعوبا  تنشــن بســبم أن معحــم و  .التلامــلو لتااضــل ا

بايسـر دراسـة و . الرياضـية حل املشـلتا مهارا  يف  همضعا
الـ  أشــار   (Bicer, Capraro & Capraro,2013)ن يوآتـر 

إىل افتقـــــار طـــــتاص املـــــدارس املتوســـــطة يف الو يـــــا  املتلـــــدة 
(عينــــــة الدراســــــةء إىل مهــــــارا  حــــــل املشــــــلتا  األمريليــــــة 

 (Lalingkar et al, 2015)ن يودراسـة ليلنلـار وآتـر  الرياضـية.
ال  أشار  إىل وجود قصور لدى الطلبة يف اهلنـد يف مهـارا  

قتصـــــار ا، وأن مــــن أســـــباص ذلــــك حــــل املشــــلتا  الرياضـــــية
والتـــدريبا   رينـــا رياضـــيا  فيهـــا علـــى ممارســـة التمتـــدريس ال
 ودون الرتكيز على مهارا  حل املشلتا .  ،فقد املعروفة
هناك العديد من ن إالقو  ويف ضوء ما سب  ميلن      

ضعل مشللة الدراسا  العربية واألجنبية ال  أشار  إىل 
عل ذلك ول. حل املشلتا  الرياضية الطتاص يف مهارا 

الس ا  آلت إليها اإلجابة عن الضعل ياسر النتيجة ال  
املشلتا     أرهر  تساوع درجة  عوبةوال ،احلايل

، وقد ميلل السبم األعداد واهلندسة الرياضية يف كل من
قد يعين  -إن كان دقيقاً  –ن هذا التلليل إ. كما الرئيس هلا

 على طتاص يعابون من ضعلمشاهبة أن إجراء أية دراسة 
تحهر بتائجها  رعا يف مهارا  حل املشلتا  الرياضية

يف كل من  ملشلتا  الرياضيةا درجة  عوبة تساوع
 روع املعرفية ال  ستتلون منهاالاتلك أيًا كابت  ،الارعني

املشلتا  (كاجلرب أو اإلحصاء وا حتما   على سبيل 
 امللا ء.

 

 استنتاجات:

 ية:تجا  اآليف ضوء ما سب  ميلن ا روج با ستنتا      
 حل املشلتا  الرياضية يفعالية على قدرة   قي  أن -

تتا  إجياد بوع من  ميلن أن يتلق  مناألعداد واهلندسة 
كساص الطتاص ملهارا  حل املشلتا  إالتلامل بني 

ذين هيف وتنمية اجلوابم املعرفية لديهم  ،الرياضية من جهة
حل  سيما وأبه من غ  اململن  ،من جهة أترىالارعني 
 ما كان هناك بقصًا معرفياً  إذاما، شللة رياضية الطالم مل

أو  ،ما تتضمنه تلك املشللة من مااهيم وتعميما في لديه
 ما تتطلبه من مهارا .

هناك دو  متقدمة جدًا يف الرياضيا  وف  بتائج  -
وكوريا  ،وتايوان ،كسنغافورةء (TIMSSاملسابقا  الدولية (
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وفيها تتملن بسبة ليست  ،واليابانء ،وهوبج كوبج ،اجلنوبية
شلتا  رياضية يف األعداد بالقليلة من الطلبة من حل م

وذلك على الرغم من أهنم يدرسون يف  اوف  ،واهلندسة
أقل (الصل اللامن األساسيء. وهو ما قد يش  بوضوح إىل 
وجود اتتتافا  رعا تلون جوهرية بني اململلة وتلك 

تعليم الرياضيا .  مدتتا  وعمليا  و ديدًا يف ،الدو 
توجيه جمموعة من  -وفقًا لذلك–وقد يلون من املناسم 

الدراسا  البللية حنو إجراء دراسا  مقاربة بني تعليم 
تتناو  جاببًا من تلك تلك الدو  يف الرياضيا  يف اململلة و 

  املتغ ا . 
تنمية قدرا  الطتاص قد يلون باإلملان اإلسهام يف  -

 من تتا  األعداد واهلندسة حل مشلتا  رياضية يف على
 نوراق تارجيةمصلوبة ب ممشلتا  رياضية هلتقدمي 
ما  ال  يتطلبها حل تلك املااهيم والتعمي مجيةتتضمن 
على الطتاص اهتمام تركيز هو ما سيسهم يف و . املشلتا 

قد و  ،با ستاادة من تلك املرفقا  الرياضية  املشلتا حل
 فيها.م تطوير مهارا  ي دع إىل

أن كابت تش  إىل على الرغم من وجود توقعا    -
بح ا ا يف تا  الرياضية يف اهلندسة تعد أ عم من املشل
وأن  ،أن الدراسة احلالية أرهر  تتاف ذلكإ   ،األعداد

وقد عز  .  اماً  مستوى الصعوبة يف كل منهما متساو  
يف مهارا   الدراسة أسباص هذه النتيجة إىل ضعل الطتاص

وأن ذلك الضعل قد أسهم يف  ،حل املشلتا  الرياضية
يف املشلتا   ابعدامء تلك الاروقا  بني أدائهم أوتقليف (

ويف هذا السياق يود الباحي الرياضية يف كل من الارعني. 
ذا  "إذا ما مت تطبي  : يتاآلطرح تساؤ  مهم يتملل يف 

ا تتبار على عينة متميزة يف مهارا  حل املشلتا  
 الرياضية (كنن  تار تلك العينة من املدارس النموذجية يف

هنا إأم  ،كما هياحلالية  النتيجة فهل ستبقى  ،الرئيسةء املدن
يف اهلندسة هي األكلر الرياضية ستحهر أن املشلتا  

ني لات ابتباه الباحلفقد يلون من املناسم وعليه . " عوبة

وللن  ،مشاهبة للدراسة احلالية إجراء دراسة أترى إىل إملان
مقاربة  ومن مث ،نة متميزة يف مهارا  حل املشلتا على عي
يف إثراء وهو ما قد يسهم  نتيجة احلالية.المة بتائجها 

 فيها. الطتاص وتطوير مستويا  ،أدبيا  تعليم الرياضيا 
 حظ الباحي وجود ارتباط بني قدرة الطتاص على حل  -

ة يف اهلندسة مشلتا  رياضية يف األعداد ومشلتا  رياضي
عند وهو ارتباط دا  إحصائيًا  ء.0.649بلغ معامله (

تدريم ذلك ميلن أن يعطي م شراً على أن ء. ولعل 0.01(
الطتاص على حل مشلتا  رياضية يف األعداد قد يسهم 
 ،كل ًا يف مساعد م على حل مشلتا  رياضية يف اهلندسة
 ،ورعا يف غ ها من فروع معرفية يف الرياضيا  (كاجلرب

من و  ،واإلحصاء وا حتما  ء. ويف ضوء ذلك ،والقياس
وما  ،ل املشلتا  الرياضيةطبيعة املهارا  العامة حل  تتا

ملن فرعا أ ،"ابتقا  أثر التعلم"يتعل  بـنحرية (وتطبيقا ء 
ن ااولة تنمية مهارا  حل املشلتا  (عاهومها إالقو  

الرتبية  -العامء عرب اجملا   الدراسية املختلاة (اللغة العربية
 سني عا يسهم يف ا جتماعيا ء ر  –العلوم  -اإلستامية
 م اورفة قدر  ،الذهنية موتنمية مهارا  ،الطتاص مستويا 

ما قد يلون باإلملان هو على حل املشلتا  الرياضية. و 
 قيقه من تتا  الرتكيز على تدريم مجية معلمي التعليم 

 حل املشلتا " عند "اسرتاتيجية على توريلالعام 
عليا يف  ذا  مستويا وعلى إعداد أسملة  التدريس.
 ال  يقومون بإعدادها. ا تتبارا 

 التوصيات والمقترحات:

بوع على حل يتطلم رفة قدرة طتاص الصل اللالي اللا    
األعداد واهلندسة (ويف غ ها من  املشلتا  الرياضية يف

فروع الرياضيا ء جهدًا م سساتيًا يتملل يف ورارة التعليم 
وتعاوبًا من اهتمامًا تطلم كما ي  ،وإدارا ا املعنية بالرياضيا 

 املعلمني والباحلني.  
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دراسة ويف ضوء ما آلت إليه بتائج ال ،ومن تتا  ذلك     
 :نيتاحلالية يو ي الباحي عا ي

 :وإداراتها المعنية بتعليم الرياضيات وزارة التعليم أولا:
املرحلة طتاص ة تطة واضلة املعاة لرفة قدرة وض     

وعلى أن يراعى يف  ،شلتا  الرياضيةاللابوية على حل امل
 :نيتي تلك ا طة ما

على مهارا  حل املشلتا   معلمي الرياضيا تدريم ء 1
وتوريل مشلتا  رياضية يتلون اتواها من  الرياضية.
   تلقي  ذلك اهلدف.ل واهلندسةاألعداد 

وما  ، ضوء املهارا  العامة حلل املشلتا  الرياضيةيفء 2
 فيملن ،طبيقا ء "ابتقا  أثر التعلم"تعل  بـنحرية (وتي

حل  اسرتاتيجيةالتعليم العام على  معلميمجية تدريم 
وتويد  ،وعا يسهم يف تنمية مهارا  الطتاص ،املشلتا 

  ارجا  التعليم العام.
ال   ا تتبارا % من أسملة 40اشرتاط ما   يقل عن ء 3

الرياضيا  (ويف غ ها من التخصصا ء من يف تقدم 
 .فنعلىالتطبي   ستوىم
املسابقا  الدولية على اتتبارا  الطتاص تدريم ء 4
)TIMSS ء منذ الصل الرابة ا بتدائي وحىت هناية املرحلة

عا يسهم و  ،فيهابينهم دورية فيما وطرح مسابقا   ،اللابوية
األعداد املشلتا  الرياضية يف يف تطوير مستويا م يف 

 واهلندسة.
 ضيات:ثانياا: معلمو الريا

ل املشلتا  الرياضية عند مهارا  حالرتكيز على     
مشلتا  رياضية للطتاص تقدمي . و الرياضيا  تدريس

املااهيم تتضمن (عند الضرورةء لخصا  مصلوبة ع
يساعد وعا  ،ال  يتطلبها حل تلك املشلتا التعميما  و 

عند الرياضية رتكيز على مهارا  حل املشلتا  ال على
يسهم يف تطوير مستويا م يف  مر الذع قداألوهو احلل. 

واملهارا  املااهيم ويف  ،من جهةالرياضية  حل املشلتا 
 العددية واهلندسية من جهة أترى.والتعميما  

 الباحثون: ثالثاا:
 دف إىل تشخيف أسباص إجراء دراسا  متنوعة ء 1

وطرق  ،الرياضيةحل املشلتا  ضعل الطتاص يف مهارا  
تتناو  مدتتا  وعمليا  تعليم  وعلى أن عتاجه.

 الرياضيا  باملرحلة اللابوية باململلة.
على أن  تار للدراسة احلالية شاهبة إجراء دراسة مء 2
فيها من تلك الواردة يف املسابقا  رياضية الشلتا  امل

اإلحصاء  -اجلرب( ني اآلترينارعالء من TIMSSالدولية (
قدرة  ستوىماستقصاء وعا يسهم يف  وا حتما  ء.

 ،نيارعرياضية يف هذين الالطتاص على حل مشلتا  
تسهم يف ميلن أن استنتاجا  جديدة نتائج و ا روج بو 

 تطوير تعليم الرياضيا . 
على  -ذاته با تتبارو –احلالية الدراسة إعادة تطبي  ء 3

م توف  املااهييتملل يف  وحيدتغي  بعد إجراء  ،جديدةعينة 
أوراق   تضمنتها تلك املشلتا  يف ال اذا تعميما  وال

وهو ما قد يسهم كل ًا يف  لعينة الدراسة.تُقدم  تارجية
تنكيد و  ،استقصاء قدر م على حل املشلتا  الرياضية

قصور يف مهارا  وهل تعزى إىل  ،أسباص الضعل لديهم
املااهيم والتعميما  ال  قصور يف  إىلأم  حل املشلتا 
  .املشلتا تضمنتها تلك 

 -سنغافورة(الدو  األترى طلبة أسباص تاوق  دراسةء 4
ذه النوعية يف هاليابانء -هوبج كوبج -كوريا اجلنوبية -تايوان

يدرسون يف  ل دراسي هنم مة أ من املشلتا  الرياضية
بتائج ىل تسعى تلك الدراسا  إىل التو ل إوعلى أن  .أقل
يم ملعنيني بتعلتو يا  عملية وقابلة للتطبي  من قبل او 

 .باململلة الرياضيا 

 المراجع:

ء.  ليل 2013با ر بن سليم ( ،واملزيدع ؛عبداهلل بن مخيس ،أمبو سعيدع
ء بسلطنة عمان يف ضوء 8-5أسملة وحدا  كتم العلوم للصاوف (

رسالة ء. TIMSSمستويا  الدراسة الدولية يف الرياضيا  والعلوم (
 .238-221 ،ء128( ،رياضال ،ا ليج العريب
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ء. أسلوص حل املشلتا  يف تدريس 2013عبد الوهاص ( ،دينأوغي
 ،م سسة كنور احللمة للنشر والتورية ،جملة احللمةالرياضيا  املدرسية. 

 .65-47 ،ء28( ،اجلزائر
 د؛مجا  حام ،وجاهني؛ طتا  سعد ،واحلريب ؛امد أبو الاتوح ،حامد

ثر ء. أ2012رشدان محيد ( ،واملطريف ؛محدع عبدالعزيز ،والصباغ
املناهج املطورة يف الرياضيا  والعلوم الطبيعية على تنمية التلصيل 

دراسا  عربية يف والتال  وحل املشلتا  لدى طتاص املرحلة اللابوية. 
 .116-83 ،2ج ،ء26( ،ءASEPالرتبية وعلم الناس (

ء. تقييم اتوى كتم 2013امد علي ( ،والشهرع ؛حسن شوقي ،حسابني
املرحلة ا بتدائية باململلة العربية السعودية يف ضوء الرياضيا  املطورة ب

-6 ،ء2( 16 ،مصر ،جملة تربويا  الرياضيا . NCTMمعاي  
29. 

 التعلم املعريفء. 2013العاون، بادية حسني؛ وجليل، وسن ماهر (
 عمان: دار املناهج للنشر والتورية. .واسرتاتيجيا  معاجلة املعلوما 

إربد: دار األمل  .س والتقومي يف العملية التدريسيةالقيا ء.1998عودة، أمحد (
 للنشر والتورية.

ء. دراسة مدى توافر مهارا  التال  الرياضي 2011 احل أمحد ( ،حلمر
جامعة  ،جملة كليا  الرتبيةلدى طلبة املرحلة اللابوية علافحة عدن. 

 .204-169 ،ء12( ،عدن
  ما وراء املعرفة يف تنمية أثر اسرتاتيجيا ء.2011عوض بن  احل ( ،املاللي

ألو  املتوسد حل املشلتا  الرياضية اللاحية لدى طتاص الصل ا
     ،مصر ،دراسا  يف املناهج وطرق التدريس عدينة ملة امللرمة.

 . 99-54  ،ء166(
با  املرحلة اإلعدادية ء. تعليم اهلندسة لطال2013أشرف راشد ( ،امود

مة على بعض مباد  بحرية تريز سرتاتيجية مقرتحة قائاباستخدام 
)TRIZ ء للللو  اإلبداعية وأثره على بقاء أثر التعليم وتنمية بعض

جملة مهارا  التال  اإلبداعي وتاض مستوى القل  اهلندسي لديهن. 
 .134-85 ،2ج ،ء16( ،تربويا  الرياضيا 
 ، 2009 ،[أفلرتطوير تعليم العلوم والرياضيا  ] مركز التميز البللي يف

 TIMSSقرير حلقة بقاش ا تتبارا  الدولية يف العلوم والرياضيا  ت
هـ املواف  15/6/1430 ،الرياض ،جامعة امللك سعود ،إىل أين بتجه؟ 

 م.8/6/2009
ء. استقصاء 2015مسار بن سعود ( ،يلوالسلو  ؛تالد بن سعد ،املطرص

دائية. املعرفة الرياضية التارمة لتدريس اهلندسة لدى معلمي املرحلة ا بت
 .63-39 ،ء1( 27 ،الرياض ،جامعة امللك سعود ،جملة العلوم الرتبوية

ء. الصعوبا  ال  تواجه طلبة كلية الرتبية يف 2013علمان با ر ( ،منصور
اكتساص مااهيم ومهارا  اهلندسة املستوية وهندسة التلويتا  من 

 .73-45 ،ء129( ،رياضال ،رسالة ا ليج العريبوجهة بحرهم. 
فاعلية اسرتاتيجية  ،ء2013ببيل علي ( ،والعوضي ؛مشعل بدر ،ورعاملنص

تدريس األقران يف تنمية التلصيل وا تاه حنو الرياضيا  لدى طتاص 

 ،جامعة عني مشس ،جملة كلية الرتبيةاملرحلة اللابوية بدولة اللويت. 
 .408-376 ،3ج ،ء37(
مسار بن سعود  ،والسلويل ؛تالد حلمي ،وتشان ؛امد بن عبداهلل ،النذير
اسرتاتيجيا  فاعلة يف حل املشلتا  الرياضية تطبيقا  ء. 2012(

الرياض: مركز التميز البللي يف تطوير  على مرحلة التعليم األساس.
 تعليم العلوم والرياضيا  جبامعة امللك سعود. 
ء. أثر االاة قواعد 2012يعقوص، إبراهيم امد؛ وأبو فودة، باسل مخيس (

 ف السيلومرتية لتاتتبارا  ا تتيار من متعدد على ا صائ ياغة فقر 
 .443-419ء، 1( 28، جملة جامعة دمش وفقراته. 
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Abstract: The main purpose of the study is to attempt to identify the extent to which third grade secondary school students 

(Natural Sciences Section) are able to solve mathematical problems, in numbers and geometry, selected from international 

competitions tests (TIMSS) and to find out which mathematical problems are regarded as the most difficult problems for 

these students: in numbers or in geometry. To achieve these two purposes, the researcher applies an achievement test with 

mathematical problems in content areas of numbers and geometry on a sample of third grade secondary school students of 

(212) participants. The study reveals that there is a weakness in students' ability to solve mathematical problems in numbers 

and geometry, and that the percentage of students suffering from weakness in their ability to solve them is (71.2%) of the 

students. In addition, the mean scores of students as a whole in the achievement test is (7.67 out of 16), which represents 

(48%) only. Moreover, the study concludes that the degree of difficulty of mathematical problems in numbers and geometry 

is the same. The study recommends that the Ministry of Education should develop a clear plan to promote students' ability to 

solve mathematical problems. Such plan must consider training mathematics teachers on mathematical problem solving skills 

and employing mathematical problems in content areas of numbers and geometry to achieve that goal as well as training 

students on international competitions tests (TIMSS) from the early stages of public education. 
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