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  ملخص
عدد خطوات  -المحتوى -السياق(أثر بنية المشكلة الرياضية ھدفت ھذه الدراسة إلى تقصي 

من ذوي السعات العقلية المختلفة لدى طالب الصف الثاني المتوسط  في القدرة على حلھا) الحل
طالباً، ولقد استخدمت الدراسة اختبار حل ) 180(تكونت عينة الدراسة من و. في المدينة المنورة

عداد الباحث، واختبار االشكال المتقاطعة لقياس السعة العقلية، إمن  الرياضية المشكالت
واختبار ) ف(م اإلحصائي استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخد

 لديھم قدرة على حل المشكالت) ]6[(ذوي السعة العقلية  الطالبان  أظھرت النتائجو، )توكي(
 ،بصورة مجملة محتواھا؛ والمصاغ بقالب رمزي وبقالب لفظي سياقھا المصاغة الرياضية

 الحل بعدد خطوات ولفظي المصاغة بقالب رمزي؛ ووبصورة تنظيم التفكير ،وبصورة مجزئة
ذوي السعة العقلية  الطالب، وأن )]4[،]5[(ذوي السعة العقلية  أفضل من الطالب) 5(؛)4(؛)3(
أفضل من  ،المصاغة بقالب رمزي وقالب لفظي الرياضية لديھم قدرة على حل المشكالت) ]5[(

لديھم قدرة على حل ] 5[ذوي السعة العقلية  الطالبوأن ، )]4[(ذوي السعة العقلية  الطالب
ذوي  الطالبأفضل من ) 4(المصاغة بقالب رمزي بعدد خطوات الحل الرياضية لمشكالت ا

 الرياضية لديھم قدرة على حل المشكالت ]5[ذوي السعة العقلية  الطالب، وأن ]4[السعة العقلية 
ذوي السعة العقلية  الطالبأفضل من ) 5(؛)4(؛)3(المصاغة بقالب لفظي بعدد خطوات الحل 

]4[.  

، المتغيرات البنائية للمشكلة الرياضية حل المشكالت، السعة العقلية: الدالةالكلمات 
   .الرياضية
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Abstract 
This study aimed at investigating the effect of the mathematical 

problem structure (the context- the content and the number of the 
solution steps) on the ability of solving it among the Second Intermediate 
Graders who have Different Mental Capacities in Al-Madinah Al-
Munawara. The study sample consisted of 180 male students. A problem 
solving test (designed by the researcher), a cross shapes test for assessing 
the mental capacity were used. Means, standard deviations, statistical (f) 
and Tokky test were used. Results showed that the students  of the mental 
capacity (6) have the ability to solve the problems that are formed 
symbolically and verbally where their content were formed as a wholly, 
partially, in a way where thinking was organized; and that are stated 
symbolically and verbally simultaneously with the number of the solution 
steps number (3), (4), (5) was better than the students of the mental 
capacity (5), (4), and that the students of the mental capacity (5) have the 
ability to solve the problems that are stated symbolically and verbally 
were better than the students of mental capacity (4), and that the students 
of the mental capacity (5) have the ability to solve the problems that are 
stated symbolically with solution steps number (4) were better than the 
students of the mental capacity (3), (4), (5) better than the students of the 
mental capacity (4). 

Key words: Mental Capacity, Mathematical Problem Solving, 
Mathematical Problem Structure Variables. 

 
  الدراسة ومشكلتھا مقدمة
في المراحل األولى  الطلبةالتي يجب تنميتھا لدى  عوامللاعد حل المشكالت الرياضية من ي

للتعلم ألنھا أحد الجوانب المعرفية التي يتم تشكيلھا وبنائھا لدى المتعلم أثناء الموقف التعليمي، 
لرياضيات وليس كمجموعة المنھج التعليمي الشامل ل مع الرياضية عن طريق دمج المشكالت

 .)Agostino,2008,p 206(من المھارات المستقلة التي تدرس عقب نھاية كل وحدة دراسية 
حتى  ،أثناء حل المشكلة الطلبةتفكير إلى نمى حل المشكالت بشكل جيد يجب التعرف يولكي 

مختلفة لكي يصل المتعلم إلى حلول  ،وتوجيھھم في الوقت المناسب تھميمكن التدخل ومساعد
  .)6، ص2011الثبيتي، ( للمشكلة من خالل تطبيق خطوات حل المشكلة
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 الرياضية وتختلف وجھات نظر التربويين حول التبريرات التي يرونھا لتعلم حل المشكلة
أن ھنالك مبررات ) Adams, 2007, p 52( آدمز فيرى ؛مع أنھم يتفقون حول كثير من النقاط
أن حل ) Bernadette, 2010, p 33( بيرنانتت ، ويرىتربوية ومھنية وعقائدية وعلمية

ويمكن أن يستخدم لتدريس المفاھيم والقدرات  ،يثير الدافعية للتعلم الرياضية المشكالت
. كما أنه يعد طريقة فعالة لتنمية المھارات العلمية والعمليات العلمية واإلبداع العلمي ،التكنولوجية

المبررات التي تدعو إلى االھتمام ) 4، ص 2006 ؛ والبھي،15، ص 2005،مكي(وقد حدد 
في التدريس في إثارة الدافعية للتعلم، وتنمية المعلومات التكنولوجية  الرياضية بحل المشكلة

  .والقدرات التكنولوجية، وتعلم المفاھيم العلمية، وتعديل األطر المرجعية أو تغييرھا

أمراً للوصول إلى الحلول المطلوبة يعد  وكيفية التعامل معھا المشكالتفالتركيز على تلك 
 ً  -الرياضية  مشكلةلذا يحتل حل ال ؛لتحسين استيعاب وأداء المتعلم في الرياضياتضروريا

تلف االھتمام والتركيز الرئيس في الرياضيات المدرسية بمخ - من المحتوى الرياضيھام كجزء 
 ,ChongMin Lee؛ Agostino, 2008, p 219؛ Butler, 2008, p 511( مراحل الدراسة
2010, p 12،9، ص 2008؛ المجنوني(.  

 .للطلبةمشكلة بالنسبة  تمثل أنھا إال ،الرياضية للمشكالت األھمية الرغم من ھذه ولكن على
 أداء مستوى في ملحوظ في مجال تعليم الرياضيات تدنيمن خالل خبرته  الباحث حظفقد ال
 أثناء متواجھھ التي الصعوبات بعض لوجود نتيجة ؛الرياضية بصورة عامة المشكالت في الطلبة
 يواجھون طلبةال أن األجنبية أو العربية سواء الميدانية الدراسات من العديد وتؤكد ،لھا محلھ

 ؛2008،المجنوني( الدراسات ھذه ومن الرياضية المشكالت حل في بالغة صعوبات
Contreras and Martinez-Cruz, 2007  ؛Zheng, 2009 ؛Tsamir and Almog, 

2001.(  

عند حل المشكالت  الطلبةوقد قدمت تفسيرات كثيرة ألسباب الصعوبات التي تواجه 
 Kelly and؛ Fujii, 2003, p 53(الرياضية، لعل أھمھا ما يتعلق بنوعية وخصائص المشكلة 

Lang, 2010, p 125( على ما سبق فإن قصور أداء الطالب في حل المشكلة ً ، وتأسيسا
ية قد ال يرجع بالضرورة إلى قصور في قدراته الذاتية فقط، وإنما قد يرجع في جزء منه الرياض

إلى نوعية المشكالت الرياضية ذاتھا، وقد يرجع في الجزء األكبر منه إلى قصور في أداء المعلم 
لذا فإن تنمية مھارات حل المشكالت الرياضية  .لمھارات حل المشكالت الرياضية داخل الصف

تالميذ ينطوي على ضرورة رفع مستوى أداء معلم الرياضيات في تدريس تلك المھارات لدى ال
 Ott, 2001, p؛ Kotecha, 2002, p 115(من خالل فئة من المشكالت المختارة بعناية 

  )Staulters, 2006, 213؛ Paek, 2002, p174؛ 203

 قبل من ستخدمةالتدريس الم واستراتيجيات طرق إلى الصعوبات ھذه وقد ارجع البعض
 حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى وجود عالقة بين استخدام طرق .المعلم

ومن  ،الرياضية والتحصيل في الرياضيات المشكالتوتنمية مھارات حل واستراتيجيات معينة 
التي توصلت إلى أن توظيف إستراتيجية ) 21-19: ، ص2005(دراسة بطيخ : ھذه الدراسات
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ل أو أكثر في حل المشكلة الرياضية لدى طالب الصف األول الثانوي له أثر دال معلومات أق
ً بصورة متدرجة تنازلياً وفق مستوى التحصيل في الرياضيات ٪ من 90وأن أكثر من  ،إحصائيا

التي ) 115-113: ، ص2004(ودراسة عبدهللا  .الطالب اھتموا بھذا النوع من المشكالت
اتيجيات ما وراء المعرفة أثر فعال في تنمية مھارات حل توصلت إلى أن استخدام استر

  .المشكالت والتحصيل في الرياضيات

والتي أظھرت أن التدريب على استخدام ) Kelly,2008, p127( كيليودراسة 
إستراتيجية فوق المعرفية ساعد على تحسين أداء التالميذ ذوي التحصيل المتدني في حل 

التي توصلت إلى أن لتدريس ) 129، ص 2000( حسنودراسة  ،الرياضية اللفظية المشكالت
الرياضية اللفظية على عمليتي  مشكلةطلبة الصف الثاني األساسي استراتيجيات متنوعة لحل ال

ئج دراسة وأظھرت نتا ،المشكالتالجمع والطرح أثر في القدرة على استخدامھا في حل ھذه 
)Cherney and Collaer, 2005, p:625-266 ( وجود عالقة إرتباطية موجبة بين  عن

اللفظية في الرياضيات والتحصيل في  المشكالتتمكن تالميذ المرحلة اإلعدادية من مھارات حل 
  .الرياضيات

 منھا ،ذاتھا للمشكلةالمتغيرات البنائية  إلى بعضالصعوبات  والبعض اآلخر أرجع ھذه
ن من المتغيرات التي تؤثر أو التي أشارت إلى أ) Higgins, 2006, p 191( ھيكنزدراسة 

ھي تلك  ؛الرياضية أو تزيد من درجة تعقيدھا المشكلةتتحكم في قدرة الطالب على أداء حل 
وطريقة عرض  ،ةفاھيم التي تكون في سياق المشكلالمتغيرات المرتبطة بالمحتوى اللفظي والم

) 133- 132: ، ص2008(دراسة المجنوني و .، وحجم األعداد التي تتضمنھاأو تقديمھا شكلةمال
سواء تقل  اللفظية شكالتالم حل على االبتدائي الخامس الصف تالميذ التي توصلت إلى أن قدرة

 ال اللفظية المشكلة في زائدة كمية معلومات بوجود وأ ،اللفظية المشكلة خطوات عدد بزيادة
 حل يقتضيه لذيا الترتيب خالف ،المشكلة في الكمية المعلومات بوضع وأ ،بالحل لھا عالقة
  .)السالب التتابع(اللفظية  المشكلة

 اللفظية الصياغة التي توصلت إلى أن أساليب) 124- 123: ، ص2010(عسيري الدراسة و
له أثر  )المطولة مع بعض الرسوم ،المختصرة مع بعض الرسوم ،المطولة( الرياضية للمشكالت

 ،المختلفة التحصيل مستويات ذوي االبتدائي من الصف الخامس تالميذ في تدني مستوى تحصيل
التي توصلت إلى أن ) Bautista, Mitchelmore and Mulligan, 2009, p 745( دراسةو

بالنسبة لتالميذ المرحلة اللفظية  المشكالتھناك العديد من العوامل تؤثر في عمليات حل 
 Problem type المشكلةنوع  ،Cognitive Mechanismsمنھا اآلليات المعرفية  ،اإلعدادية

   .الرياضية المشكالت، مفھوم الذات حول حل للغة الرياضيةا ،)بصرية لفظية،(

 مثل المشكلة الرياضية بتكوين تتصل التي العوامل بالعوامل البنيوية بمجموعة ويقصد
 واشتمالھا منھا، المطلوب وموقع فيھا، اللغوية والمفردات األلفاظ ودرجة صعوبة المشكلة، طول
 فيھا المستخدمة الحسابية العملية نوع وكذلك لھا بالحل، صلة ال ماتمعلو على

  :العوامل ھذه وتتضمن )32، ص 2008المجنوني،(
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  .المشكلة لحل الالزمة العمليات عدد بھا ويقصد :المشكلة حل خطوات عدد −

 في تستخدم ال زائدة عددية معلومات وجود بھا ويقصد :المشكلة في زائدة معلومات وجود −
  حل

 العددية المعلومات ترتيب توافق بھا ويقصد): التتابع(المشكلة  في المعلومات وضع رتيبت −
 منه المطروح قبل المطروح يأتي كأن(الحل  في العمليات ترتيب مع المشكلة في الوارد

  .والعكس

ن للمشكالت الرياضية أنواع وأشكال متعددة في ضوء المتغيرات البنائية لھا، فمن حيث إ
قسم المسائل إلى روتينية ومسائل غير روتينية، ومن حيث صياغة المشكلة، منھا ما األلفة ت

يصاغ بقالب لغوي ومنھا ما يصاغ بقالب رمزي أو معادالت، ومن حيث محتوى المشكلة، فمنھا 
ً ما يكون محتواھا مصاغ بصورة مجملة، ومنھا ما يكون محتواھا مصاغ بصورة مجزئه، ومنھا  ا

ً صاغما يكون محتواھا م بصورة تنظيم التفكير، ومن حيث عدد الخطوات، فمنھا ما يحتاج حله  ا
إلى خطوة واحدة ومنھا ما يحتاج إلى خطوتين أو أكثر، ومن حيث عدد العمليات الحسابية، منھا 
ما يحتاج إلى عملية واحدة، ومنھا ما يحتاج إلى عمليتين أو أكثر، ومن حيث الحاجة إلى 

ألة للحل، نقسم المسائل الرياضية إلى مسائل بھا معلومات زائدة ومسائل العالقات الواردة بالمس
بھا معلومات ناقصة، ومسائل ليس بھا أي من ھذين النوعين من المعلومات، وھذه األنواع من 
ً من قبل القائمين على تدريس الرياضيات نظراً ألھميتھا في  المسائل بدأت تلقى اھتماما خاصا

  ).Bernadette, 2010, p87(ميذ للمسألة التدريب على فھم التل

اك منو ى الصعوبات أرجع ھن تعلم إل ة والمعلومات ،نفسه الم ه مع المعرف ة تعامل  ،وكيفي
ث ت  حي ة أول غيل ومعالج ة تش ة لكيفي ي أھمي تعلم المعرف ات ال تعلمنظري ات وك الم ة للمعلوم يفي
اب ا، ه اكتس ة ذاتھ ات للمعرف ة المعلوم وع معالج ار ن د الأواعتب تعلمح د ال ي تح ددات الت وأن  ،مح

ي صعوبات التعلم وفقاً لھذا االتجاه تكون نتيجة لحدوث خلل أو اضطراب في  ات الت إحدى العملي
ات ترجاع المعلوم يم أو اس ي التنظ ر ف د تظھ ذاكرة  ،ق ي ال ن قصور ف اني م تعلم يع ان الم إذا ك ف

تعلم فھي عامل وذاكرة تتابع المثيرات فإن السعة العقلية تعمل أيضا كمحدد لقد ى ال تعلم عل رة الم
ات ة والمعلوم ة يختلف  ،مؤثر في كيفية التعامل مع المعرف وع من السعة اإلدراكي حيث يوجد ن

   .فيھا األفراد بشكل واضح

ا  )Lim,2006, p 245( ليم ويشير وق طاقتھ ا ف ة أو تحميلھ إلى أن أي إرھاق للسعة العقلي
تھميمثل العامل المشترك بين العوامل التي   ،تسبب الصعوبات التي يواجھھا المتعلمين أثناء دراس

ذاكرة ي ال ات ف زين المعلوم ة تخ ث كيفي ن حي ة ،م ات المختزن ال المعلوم ة انتق ة  ،وكيفي وكيفي
ى السعة إوبذلك ف ،استرجاعھا لكي تستخدم من جديد في التعلم وحل المشكالت ن زيادة الحمل عل

   .وإخفاق في حل المشكالت داءاألالعقلية للمتعلم ينتج عنه انخفاض في 

وجود ما يعرف بميكانيكية ) Pascal-leone(وقد افترض عالم النفس جان باسكاليوني 
  M، ويسمى بالعامل )working memory(االنتباه المركزي أو الذاكرة العاملة ) آلية(
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)Operator- M(وصف و المسؤول عن التطور النمائي للطفل خالل مراحل بياجيه، وقد ھ، و
وحاول شرح  ،وكيفية استخدامھا ،اكتساب المعلومات - نيكيةمن خالل نظرية ميكا -باسكاليوني 

؛ Fujii, 2003, p52(النمو المعرفي باستخدام عامل داخلي يعرف بالسعة العقلية للفرد 
Higgins, 2006, p57 ؛Kendeou and Broek, 2007, p1569 ؛Lim, 2006, p242 ؛

  ).19، ص 2006؛ التخاتنة،135 ص، 1990البنا والبنا، 

  وطبقا لھذه النظرية، فإن أداء الفرد ألي مھمة معرفية يكون داال في ثالث عوامل 
  )Higgins, 2006, p57،؛ 26، ص2006؛ السيد، 19، ص2006؛ التخاتنةPaek, 2002, 

p63 ؛Stromfors,2005, p46(.  

 .مدخال لحل أو أداء المھمة التي تعتبر): Mental Strategy: (االستراتيجية العقلية −

 .التي تتطلبھا ھذه االستراتيجية): Mental Demand: (المتطلبات العقلية −

 .المتاحة للفرد): Mental Capacity: (السعة العقلية −

وباستخدام ھذه العوامل أمكن تحويل كل السمات الوصفية لمراحل بياجيه الى عوامل 
  .عددية

المخ، والذي يتم فيه معالجة المعلومات وتفسيرھا وتعتبر السعة العقلية ھي جزء من 
وتخزينھا، كما يتم فيھا التفاعل بين المعلومات الجديدة الواردة من عناصر اإلدراك مع 
المعلومات المسترجعة من الذاكرة طويلة المدى، ونتيجة ھذا التفاعل إما أن تظھر على شكل 

، ص 1990البنا،والبنا (في الذاكرة طويلة المدى ، أو يتم تخزينه ...)كتابة، رسم، كالم،(استجابة 
140(.  

فھي تمثل أقصى عدد من  ،والسعة العقلية أحد العوامل األساسية في معالجة المعلومات
الوحدات المعرفية أو المخططات العقلية التي يستطيع الفرد التعامل معھا أو تناولھا في وقت 

ة في كمية المعلومات ستؤدي إلى تحميل السعة أي أن الزياد. واحد أثناء معالجة المعلومات
ويمكن زيادة كفاءة السعة العقلية عن طريق تنظيم . وبالتالي انخفاض األداء ،العقلية فوق طاقتھا

وبالتالي  ،بحيث ال تشكل حمالً زائداً عليھا ،وتجميع المعلومات في صورة وحدات ذات معنى
يات وطرق التدريس والتعلم التي تساعد في تنظيم وھنا يأتي دور إستراتيج. تسھل عملية التعلم

  ).17، ص 2005المزروع، (المعلومات 

كاليوني  ا بس تم ) Pascal-leone(ويعرفھ ذاكرة ي ن ال دود م زء مح ا ج  بأنھ
د ت واح ي وق ترجعة ف تقبلة والمس ات المس ل المعلوم ة ك ا معالج ي , فيھ ذلك فھ  وب

تطيع ا ي يس ات الت ن المخطط ى م دد األقص ل الع د تمث ي واح ل عقل ي فع ا ف ل تجميعھ لعق
)Lim, 2006, p17(. ير يو ل ) Pape, 2004, p 188(ش ة تمث عة العقلي ى أن الس إل

ل  رد التعام تطيع الف ي يس ة الت ات العقلي ة أو المخطط دات المعرفي ن الوح دد م ى ع أقص
  .)Simultaneously( معھا أو تناولھا في وقت واحد
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عة ال ر الس كاليوني متغي تخدم بس د اس ي وق اء كم ي كبن راغ العقل م الف ة أو حج عقلي
ة  اد أن أي مرحل ى اعتم ه، عل د بياجي ي عن و المعرف ل النم ه مراح ر ب ةليفس و  مھم ن النم م

دة  ة واح ية عددي من خاص ن أن تتض ي يمك ات(المعرف ن المعلوم ات م دد المخطط ) أي ع
تخدم تر ت يس س الوق ي نف ات، وف رد المعلوم غل الف الج أو يش ھا يع ى أساس ي عل ات الت كيب

ا  تون والبن ذكر جونس ة، وي أن ) Johnstone & El-banna, 1989, p 126(عقلي
فات  ل الص ن تحوي ه يمك ى أن ارت إل ة أش عة العقلي ال الس ي مج ت ف ي تم ات الت ائج الدراس نت

ي و العقل ة للنم ه -الكيفي ددھا بياجي ا ح ادة ا - كم و بزي ي ينم ي كم ل عقل ى عام ر إل لعم
  )1(الزمني وفقاً للجدول 

  .السعة العقلية تبعاً لمتغير العمر): 1( جدول

 السعة العقلية مراحل بياجيه )بالسنة(العمر 
 e+  1 مرحلة قبل العمليات المبكرة 3-4
 e+  2 مرحلة قبل العمليات المتأخرة 5-6
 e+  3 المرحلة المحسوسة المتقدمة 7-8
 e+  4 المرحلة المحسوسة المتأخرة 9-10

 e+  5 المتقدمة المرحلة المجردة  11-12
 e+  6 المرحلة المجردة المتوسطة 13-14
 e+  7 المرحلة المجردة المتأخرة 15-16

ز  ل الرم ث يمث ام ) e(حي ذي واألرق ط التنفي ذا المخط ذي، وھ ي التنفي ط العقل المخط
ا إذا  اق فيم ى اآلن اتف د إل كلة، وال يوج ل المش اء ح تخدم أثن ال المس ط الفع ل المخط تمث

ذه ال ت ھ ى كان و إل ي النم م ف ذا الحج دأ ھ يالد، أو يب ذ الم رد من ل ف ين لك م مع عة ذات حج س
ر ي العم دم ف ع التق ه م ة ل ى درج تخدام ؛ أقص الل اس ن خ ال م ل الفع توجب التعام ك يس وذل

    .اإلستراتيجية المناسبة لكل متعلم وفق سعته العقلية

نجد  ،متغيراتال ا ببعضوعالقتھوبمراجعة الدراسات التي تناولت السعة العقلية للمتعلم 
 التحصيل كما في دراسةوالسعة العقلية بين  أكدت نتائجھا عن وجود عالقة إرتباطيةمنھا ما 

)Johnston and l-Banna,1989, p149؛Swanson,2007, p167 ؛Hubacz, 2004, 
p213 أوضحت نتائجھا أن ومنھا ما  ،)103، ص 2009،علوان؛ 97، ص 2003،مليحة؛

كما في دراسة  ،تنمية السعة العقليةالتدريسية أثر في االستراتيجيات  بعض  الستخدام
 Stromfors,2005,p ؛Kendeou and Broek, 2007, p 1576؛ 132، 2001المغربي،(

212(،   

أن السعة العقلية للطلبة تعتبر أحد المتنبئات الجيدة للنجاح في  -أيضا  -كما أثبتت الدراسات 
؛ Stromfors, 2005, p 211(ستويين الجامعي والمدرسي االختبارات على كل من الم

Zheng, 2009, p189 ؛Swanson, 2007, p168 ؛Lim, 2006, 241.(  
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وفيما يلي ) موضوع الدراسة( وھناك دراسات تناولت أثر السعة العقلية على حل المشكالت
مستوى  إلى أنه كلما زاد) Agostino,2002, p 645(أكوستنو دراسة توصلت  :تفصيل ذلك

لمعادالت التي تحتاج إلى تشغيل حل االسعة العقلية للطالب كان مستوى أدائھم أفضل في 
 دراسةأظھرت و ،خطوات عقلية أكثر بالمقارنة بالمعادالت التي تحتاج تشغيل خطوة أو اثنين

انخفاض أداء الطالب كلما زادت ) Olive and Cağlayan,2006,p 137( أوليف وكاكليان
وأن معامالت االرتباط بين السعة العقلية وأداء الطالب  ،الرياضيةالمعرفية للمشكلة المتطلبات 

ً كلما زادت المتطلبات المعرفية للمشكلة  ,Pape, 2004(دراسة وتوصلت , يتزايد تدريجيا
p219 ( بين السعة العقلية وأداء طالب الصف األول الثانوي في ً إلى أن ھناك أثر دال إحصائيا

أن السعة العقلية تؤثر ) Pape and Wang, 2003, p449(دراسة وأظھرت  ،حل المشكالت
دراسة توصلت و ،على حل المشكالت الھندسية المرحلة المتوسطة طلبةفي قدرة 

وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الذاكرة العاملة وكل من إلى ) 289، ص 2005،حبيشي(
 ،تالميذ الصف الخامس االبتدائي لدى ،الدراسيحل المشكالت الرياضية اللفظية والتحصيل 

وجود تفاعل دال إحصائيًا بين إستراتيجية التدريس ) 117، ص 2006،السيد(دراسة وبينت 
على تنمية القدرة على  ،بخرائط المفاھيم ومستويات السعة العقلية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  .حل المشكالت الجبرية

لسعة العقلية عامل مؤثر في كيفية التعامل مع المعرفة ا أن في ضوء ما سبق يتضح
أي أن و ،حيث يوجد نوع من السعة اإلدراكية يختلف فيھا األفراد بشكل واضح ،والمعلومات

إرھاق للسعة العقلية أو تحميلھا فوق طاقتھا يمثل العامل المشترك بين العوامل التي تسبب 
وكذلك ما أوضحته الدراسات من  ،كالت الرياضيةللمش حلأثناء  الطلبةالصعوبات التي تواجه 

ً التي تحد من قدرة الفرد على حل  للمشكلةأن بعض المتغيرات البنائية  ذاتھا من العوامل أيضا
 تقدمالرياضية لم  المشكلةتمت في مجال حل  قدوإذا كانت الدراسات التي  ،الرياضية المشكالت

ً كبيرا لدور كل من  ن إلذا ف ،ذاتھا للمشكلةوالمتغيرات البنائية ، للمتعلمالسعة العقلية اھتماما
والمتغيرات السعة العقلية للمتعلم  أثررى أنه من األھمية بمكان التوصل إلى معرفة يالباحث 
ال توجد  -في حدود علم الباحث-خاصة وأنه  ،الرياضية والقدرة على الحل للمشكلةالبنائية 

   .معة في تدريس الرياضياتتناولت أثر ھذه المتغيرات مجتدراسات 

 وفرضياتھا الدراسة تساؤالت
أثر بنية المشكلة  ما: اآلتيفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

لدى طالب الصف  في القدرة على حلھا) عدد خطوات الحل -المحتوى -السياق(الرياضية 
وفي ضوء سؤال . مدينة المنورةالثاني المتوسط من ذوي السعات العقلية المختلفة في ال

  :الدراسة والدراسات السابقة تم صياغة الفرضيات اآلتية

قدرتھم على ال يوجد فرق دال إحصائيا بين مجموعات الدراسة متغيرة السعة العقلية في  .1
المصاغة في قالب لفظي، ( حل المشكالت الرياضية تعزى إلى متغيرات سياق المشكلة 

 ).ت أو عالقات رياضية رمزيةالمصاغة في صورة معادال
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قدرتھم على ال يوجد فرق دال إحصائيا بين مجموعات الدراسة متغيرة السعة العقلية في  .2
بصورة مجملة، المصاغة (حل المشكالت الرياضية تعزى إلى متغيرات محتوى المشكلة 

 ).بصورة تنظيم التفكيرالمصاغة بصورة مجزئة، المصاغة 

قدرتھم على ين مجموعات الدراسة متغيرة السعة العقلية في ال يوجد فرق دال إحصائيا ب .3
متغيرات تعزى لفي صورة معادالت أو عالقات رياضية رمزية حل المشكالت المصاغة 

 ).5-3عدد الخطوات - للحل المتطلبات المعرفية( بنية الحل

على قدرتھم ال يوجد فرق دال إحصائيا بين مجموعات الدراسة متغيرة السعة العقلية في  .4
 المتطلبات المعرفية( متغيرات بنية الحلتعزى للفظي  في قالب حل المشكالت المصاغة

 ).5-3عدد الخطوات - للحل

  أھداف الدراسة
  :الدراسة الحالية إلى تھدف

ىتعرف ال − ر إل ة  أث عة العقلي توى الس ة المتوسطة  لطالبمس ي المرحل درتھف حل  ىعل مق
ة( شكلةغة المالرياضية في ضوء متغيرات صيا المشكالت ادالت  - صورة لفظي صورة مع

 .)أو عالقات رياضية رمزية
ىتعرف ال − رأ إل ة  ث عة العقلي توى الس ة المتوسطة  لطالبمس ي المرحل درتھف ى  مق حل عل

ة ( مشكلةالرياضية في ضوء محتوى وسياقات الالمشكالت  بصورة مجملة أو بصورة مجزئ
 .)أو بصورة تنظيم التفكير

ىالتعرف  − ر إل ت أث ة مس عة العقلي ة المتوسطة  لطالبوى الس ي المرحل درتھف ىق حل  م عل
  .الرياضية في ضوء المتطلبات المعرفية للحلالمشكالت 
 أھمية الدراسة

ه − وع نفس ة الموض ن أھمي ا م ة أھميتھ تمد الدراس كالت  ،تس ية فالمش ن  -الرياض زء م كج
وى الرياضي ل -المحت يات ا تمث ي الرياض رئيس ف ز ال ام والتركي ف االھتم ية بمختل لمدرس

   .مراحل الدراسة
يس لقصور في المشكالت تعريف المسئولين بأن تعثر المتعلمين في حل بعض  − الرياضية ل

 .يرجع إلى محدودية السعة العقليةبل  ،أو نقص في المعلوماتالقدرات العقلية 
ة  توجيه انتباه القائمين على العملية التعليمية إلى أن السعة العقلية للمتعلم عامل − مؤثر في كيفي

   .التعامل مع المعرفة والمعلومات يختلف فيھا المتعلمون بشكل واضح
رات  القائمين على بناء وتصميم مناھج الرياضيات توجيه انتباه − ذه المتغي بحيث يتم مراعاة ھ

  .الرياضية في الكتاب المدرسيالمشكالت عند بناء 
ذتأمل أن ي − ي ھ ةا هلق ة لدراس ى العملي دة عل ة  أضواء جدي ة -التعليمي تح مجاالت  ،التعلمي وف

ي تقف وراء صعوبات أمام الباحثين جديدة  للبحث واالستقصاء عن العوامل واألسباب الت
 .تعلم الرياضيات
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  حدود الدراسة
  :التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية

 .المتوسط الثانيالصف  طالبعينة عشوائية من : من حيث مجموعة الدراسة −
 .المدينة المنورة: مكانالمن حيث  −
 .2011/2012من العام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي : الزمانمن حيث  −
الجزء (المتوسط  الثانيالصف  طالبكتاب الرياضيات المقرر على  :المحتوىمن حيث  −

 .)الثاني
 مصطلحات الدراسة

ة  عة العقلي كاليوني : Mental Capacityالس ا بس ا ) Pascal-leone(يعرفھ بأنھ
ت ج ي وق ترجعة ف تقبلة والمس ات المس ل المعلوم ة ك ا معالج تم فيھ ذاكرة ي ن ال دود م زء مح

د ي , واح ا ف ل تجميعھ تطيع العق ي يس ات الت ن المخطط ى م دد األقص ل الع ي تمث ذلك فھ وب
  ). Agostino,2008, p205(فعل عقلي واحد 

ب في اختبار حصل عليھا الطاليويعبر عنھا في الدراسة الحالية بالدرجة الكلية التي 
، 4= مستوى السعة العقلية: وتتكون من ثالث مستويات ھي .لجان بسكاليوني األشكال المتقاطعة

  .6= ، مستوى السعة العقلية5= مستوى السعة العقلية
من القواعد  مجموعة": بأنھا) 4، ص2009( الشھري يعرفھا :حل المشكالت الرياضية

وتحديد  ،متمثلة في قراءة المشكلة, التمارين الرياضيةالتي يمكن استخدامھا أو إتباعھا في حل 
وتحديد العمليات الضرورية التي  ،ثم تحديد المطلوب إيجاده أو البحث عنه ،ما بھا من بيانات

ومن ثم حل المشكلة  ،تستخدم ما يتوافر في المشكلة من بيانات للوصول للحل المطلوب
  ". ومراجعة الحل

ث  د الباح كلة اويقص ل المش ي بح ة الت اً الدرج ية إجرائي ا يلرياض ل عليھ حص
ب ار  ،الطال ي اختب ية ف كالت الرياض ة المش ن مجموع كلة م ل مش ى ك ه عل الل أدائ ن خ م

  .أداء حل المشكالت الرياضية
صنفت المتغيرات البنائية للمشكلة الرياضية إلى  :الرياضية للمشكلة البنائية المتغيرات

 ؛ المجنوني،9 ص ،2002 ؛ عبدهللا،7، ص 2004 محمود،( ثالث فئات رئيسية تتمثل في
؛ Fujii, 2003,p51؛ Boero, 2001, p101؛ 12 ، ص2009 ؛ النذير،11، ص2008

Mayer, 2003, p71 :(  
   Syntax Variablesمتغيرات صياغة المشكلة  .1
 Content and Context Task Variablesمتغيرات محتوى وسياقات المشكلة  .2
 Structure Variables in Problem Solvingمتغيرات بنية الحل  .3
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  :ـھي تلك المتغيرات المتعلقة بـ الدراسة قيد البنائية ويقصد بالمتغيرات

أو في صورة معادالت تتمثل في كون المشكلة الرياضية لفظية : متغيرات صياغة المشكلة −
 .أو عالقات رياضية رمزية

المطلوب في المشكلة الرياضية تتمثل في كون صياغة : متغيرات محتوى وسياقات المشكلة −
 .بصورة مجملة أو بصورة مجزئة أو بصورة تنظيم التفكير

 .للحل المتطلبات المعرفيةتتمثل في  :متغيرات بنية الحل −

  أدوات الدراسة
  :استخدم الباحث األدوات والمقاييس اآلتية

  .ن إعداد الباحثمالرياضية  المشكالتاختبار حل   .1

من إعداد  الطالبلتحديد مستوى السعة العقلية لدى  تقاطعة لجان بسكاليونيالماختبار األشكال   .2
 .)1990 ،البنا والبنا(وترجمة 

  
  منھج الدراسة

وقد اشتمل التصميم البحثي لھذه  .تعتمد الدراسة الحالية على المنھج الوصفي التحليلي
   :الدراسة على المتغيرات التالية

 المتغير المستقل
مستوى  ،4= مستوى السعة العقلية: وتتكون من ثالث مستويات ھي ،طالبللالسعة العقلية  .1

  .6= مستوى السعة العقلية ،5= السعة العقلية

 :وتتكون من ثالث متغيرات ھيالرياضية  للمشكلةالمتغيرات البنائية  .2

 المشكالت ،الرياضية المصاغة في قالب لفظي المشكالت :مشكلةال صياغةمتغيرات  -
  .ة في صورة معادالت أو عالقات رياضية رمزيةالمصاغ الرياضية

 ،بصورة مجملةالرياضية المصاغة  المشكالت: مشكلةلا وسياق متغيرات محتوى -
الرياضية المصاغة  المشكالت ،بصورة مجزئةالرياضية المصاغة  المشكالت

  .بصورة تنظيم التفكير
  .)5-3عدد الخطوات ( للحل المتطلبات المعرفية :متغيرات بنية الحل -

 .الرياضية المشكالت القدرة على حل: المتغير التابع 

  واإلجراءاتيقة الطر
  :بإتباع اإلجراءات التالية الباحث قام ،للتحقق من صحة فرضيات الدراسة
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 مجتمع وعينة الدراسة
الذين يدرسون بالمدارس الصف الثاني المتوسط تألف مجتمع الدراسة من جميع طالب 

أما عينة طالب، ) 4800( والبالغ عددھم ،2011/2012ة للعام الدراسي الحكومية بالمدينة المنور
مدارس بالمدينة المنورة وبلغ عددھم ) 6(المتوسط من  الثانيالدراسة فتألفت من طالب الصف 

وذلك  ،، وقام الباحث بتطبيق اختبار السعة العقلية على جميع أفراد عينة الدراسة)240(
ً لمتغير السعة  وبلغ ) 6، 5، 4(العقلية، وأخذ فقط الطالب ذوي السعة العقلية لتصنيفھم وفقا

  .طالب) 180(عددھم 

  إعداد أدوات الدراسة

 الرياضية المشكالتاختبار حل : أوال

ار − ن االختب دف م درة : الھ اس ق ار لقي دف االختب البيھ ط  ط ث المتوس ف الثال الص
  .الرياضية المشكالتعلى حل 

اء − ار بن ار م: االختب ون االختب زئينتك ئلة أ ،ن ج ن األس ة م ى مجموع تمل عل دھما اش ح
ي ب لفظ ي قال اغة ف ئلة  ،المص ن األس ة م ى مجموع تمل عل ر اش ي واآلخ اغة ف المص

ة ية رمزي ات رياض ادالت أو عالق ورة مع ي  ،ص يات ف رر الرياض ة بمق مرتبط
ي  ل الدراس انيالفص الب الث ف  لط انيالص ط الث ئلة  .المتوس ون أس ي أن تك د روع وق

ار  ن  اتذاالختب ة م ة مختلف ات معرفي وات) 5-3(متطلب ل خط ا راع .للح  ىكم
 : الباحث أن يكون أسلوب صياغة كل سؤال من األسئلة على الصور التالية

  .أن تكون على الصورة المجملة -

ة  - ورة التحليلي ى الص ون عل ة(أن تك ي -) المجزئ ا ايالت وم فيھ بق ة  لطال باإلجاب
ل ال وات ح ن خط وة م ل خط ن ك كلةع ض بحي ،مش وة بع ل خط ل ك ث تمث

  .الرياضية مشكلةالخطوات الالزمة لحل ال

ل ال - ة لح وات الالزم من الخط بكة تتض كل ش ى ش ون عل كلةأن تك ية  مش الرياض
  .بإعادة تنظيم خطوات الحل الطالبقوم فيھا ي

ائيا − ار إحص بط االختب ة : ض ورته األولي ي ص ه ف م عرض ار ت دق االختب ة ص لمعرف
ين ف ن المختص ة م ى مجموع ھاعل رق تدريس يات وط م  ،ي الرياض وء آرائھ ي ض وف
ة ديالت الالزم راء التع م إج ة  ،ت ى عين ه عل م تطبيق ار ت ات االختب اب ثب ولحس

تطالعية ب) 40( اس ات  طال ل الثب غ معام ث بل ة ) 0,89(حي تخدام معادل ك باس وذل
اخ ا كرونب الحاً  ،ألف بح ص بة وأص ات مناس ة ثب ار بدرج ع االختب ى تمت دل عل ا ي مم

  .للتطبيق
 )12( مشكلة )24(اشتمل االختبار في صورته النھائية على عدد  :الصورة النھائية لالختبار −

  .مصاغة في صورة معادالت أو عالقات رياضية رمزية )12(و ،مصاغة في قالب لفظي
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بحلھا بطريقة  الطالبم اق مشكلةلكل  )واحدة درجة(حدد الباحث : تصحيح االختبار −
 .خطأ أو المتروكةال للمشكلة )صفر(و ،صحيحة

 اختبار السعة العقلية: ثانيا
باستخدام اختبار األشكال  الباحثقام وقد  ،الطالبلدى يھدف االختبار لقياس السعة العقلية 

لجان بسكاليوني، تمت ترجمته وإعداده باللغة العربية  Figural Interaction testالمتقاطعة 
حيث  ؛وتم تقنينه على البيئة السعودية ،)1990،البناو البنا(وتقنينه على البيئة المصرية كل من 

وتم حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار  ،باستخدام ھذا المقياس) 2001الدين، عز(قامت 
الثبات وحساب   ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل مفردة ودرجات االختبار نفسه

من ثباته بتطبيقه على ) 2005(مزروع وقد تأكدت ال .)0,87(وبلغ  ،باستخدام ألفا  كرونباخ
معادلة كيودر  حسب) 0.90(في المرحلة الثانوية وكان معامل الثبات ھو  ةطالب) 40( من عينة

  .K-R20 ورتشاردسون 

ن  ار م ون االختب ى ) 36(ويتك افة إل دا باإلض ة) 6(بن تخدم كأمثل ة تس رات تمھيدي  ،فق
ن  وعتين م ن مجم ون م ار مك ود االختب ن بن د م ل بن يطةك ية البس كال الھندس  ،األش

ى  ة اليمن ى الجھ ة عل رض(مجموع ة الع مى مجموع كال ) تس ن األش دد م ى ع وي عل وتحت
ر  ن اآلخ ل ع ا منفص كل منھ ل ش ة بك داخل(المختلف ر مت ة  ،)غي ى الجھ رى عل واألخ

رى  ة(اليس ة االختباري مى المجموع ي ) تس ودة ف كال الموج س األش ى نف وي عل وتحت
ا مر رض ولكنھ ة الع داخلمجموع كل مت ة بش تركة  ،تب اطع مش ة تق ا منطق د بينھ ث يوج بحي

كال ذه األش ل ھ ن  ،لك وب م ذه والمطل ل ھ تجيب تظلي ةالمس ذه  المنطق ين ھ تركة ب المش
  :كما في المثال التالياألشكال 

  

  

  

  

  

  
  .مثال من اختبار األشكال المتقاطعة): 1( شكل

ن ة م ل مجموع ي ك ودة ف كال الموج دد األش راوح ع كال) 9-2(ويت دد  ،أش ادة ع وبزي
ار ود االختب ن بن د م ل بن ي ك كال ف تركة ،األش اطع المش ة التق اد منطق عوبة إيج زداد ص  ،ت

  .أشكال متداخلة) 6(يوضح عدد ) 2(فمثال الشكل 
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  .مثال من اختبار األشكال المتقاطعة): 2( شكل

د  رد توج ة للف عة العقلي ة الس اب قيم روض ) 4(ولحس ى ف اً عل ى أساس وات تبن خط
ي ن ل العقل كاليوني للعام ة بس ار .)M(ظري ذا االختب تخدام ھ م اس د ت بطه  ،وق د ض ك بع وذل

ة  ى عين ه عل ً طالب) 40(بتطبيق طة ا ة المتوس ي المرحل تخدام ،ف ات باس ل الثب ان معام  وك
   .)0.92(ھو  معادلة ألفا كرونباخ 

  تطبيق أدوات الدراسة
 الثانيراد العينة خالل الفصل الدراسي اختبار األشكال المتقاطعة على أف قام الباحث بتطبيق

في نھاية الفصل  الرياضية المشكالتتطبيق اختبار حل ثم  ،2011/2012للعام الدراسي 
واستغرق تطبيق كل من االختبارين ساعة واحدة، حيث كان الباحث حاضرا  .الدراسي الثاني

اطعة التي من بينھا قراءة شكال المتقوقام بشرح تعليمات اختبار األ ،أثناء تطبيق االختبارين
واألمثلة الموجودة في الصفحة الثانية، باإلضافة الى  ،التعليمات الموجودة في الصفحة االولى

 .سئلة الطالب، وكذلك الحال بالنسبة الختبار حل المشكالتأجابة عن اإل

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  وتفسيرھا ىالدراسة األول بفرضيةالنتائج المتعلقة   :أوالً 
ى ىالدراسة األول فرضية تنص ين مجموعات الدراسة : "عل رق دال إحصائيا ب ال يوجد ف

ي  ة ف عة العقلي رة الس يةمتغي كالت الرياض ل المش ى ح درتھم عل ياق  ،ق رات س ى متغي زى إل تع
ة(المشكلة  ات رياضية رمزي ادالت أو عالق ). المصاغة في قالب لفظي، المصاغة في صورة مع
ذه ال وللتحقق ام الباحث فرضيةمن صحة ھ اري متال بحساب ق وسط الحسابي واالنحراف المعي

ة الثالث عة العقلي تويات الس ن مس توى  ,]4[مستوى ( ةلكل مستوى م ي ]) 6[مستوى  ,]5[مس ف
  .يوضح ھذه النتائج )3( والجدولضوء متغيرات سياق المشكلة 
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وي السعات العقلية من ذالطالب لدرجات  الحسابي واالنحراف المعياري المتوسط): 2(جدول 
  .المختلفة على المشكالت المصاغة بقالب رمزي والمصاغة بقالب لفظي

مستوى السعة   سياق المشكلة
المتوسط   العدد  العقلية

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  1.52  9.43  60 ]4[سعة عقلية   مصاغة بقالب رمزي
  2.18  8.33  60 ]5[سعة عقلية 
  1.68  7.30  60 ]6[سعة عقلية 
  2.01  8.35  180 المجموع

  1.99  7.17  60 ]4[سعة عقلية   مصاغة بقالب لفظي
  1.71  5.33  60 ]5[سعة عقلية 
  1.68  3.80  60 ]6[سعة عقلية 
 2.26  5.43  180  المجموع

من  الطالبالحسابية لدرجات  المتوسطاتظاھرية في  وجود فروق )2(تضح من الجدول ي
، لى المشكالت المصاغة بقالب رمزي والمصاغة بقالب لفظيذوي السعات العقلية المختلفة ع

يوضح  )3(والجدول  ،األحاديتحليل التباين باستخدام  الباحثقام لتأكد من داللة ھذه الفروق لو
  .ھذه النتائج

على من ذوي السعة العقلية المختلفة الطالب  لمتوسط درجات األحاديتحليل التباين : )3( جدول
  .في ضوء سياق المشكلة تاختبار حل المشكال

متغير سياق 
  المشكلة

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  االحصائية

مصاغة 
بقالب 
  رمزي

بين 
  المجموعات

136.578  2  68.289  20.674  0.00  

داخل 
  المجموعات

584.667  177  3.303      

        179  721.244  المجموع

مصاغة 
  لب لفظيبقا

بين 
  المجموعات

340.933  2  170.46
7  

52.633  0.00  

داخل 
  المجموعات

573.267  177  3.239      

        179  914.200  المجموع
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بين المتوسط الحسابي ) α  =0.05(داللة احصائية  ذو فرقوجود ) 3(يبين الجدول 
متغيرات ليعزى  التعلى اختبار حل المشك من ذوي السعة العقلية المختلفة طالباللعالمات 

في القدرة على حل  لفرق، لمعرفة أثر متغيرات سياق المشكلةاولتحديد اتجاه ھذا  ،سياق المشكلة
) 4(والجدول  المتوسطاتبين ھذه  الفرقداللة  إلىللتعرف ) توكي(استخدم احتبار  المشكالت،

   .يبين نتائج اختبار توكي

لمتوسط درجات الطالب من ذوي السعة  للمقارنات البعدية نتائج اختبار توكي: )4(جدول 
  .العقلية المختلفة

متغير سياق 
  )j( السعة   )i(السعة   المشكلة

الفروق بين 
  المتوسطات

)i-j(  

الخطأ 
  المعياري

الداللة 
  االحصائية

مصاغة 
بقالب 
 رمزي

  0.003  0.33  1.10 ]5[سعة عقلية  ]6[سعة عقلية 
  0.00  0.33  2.13  ]4[سعة عقلية 

  0.006  0.33  1.03  ]4[سعة عقلية  ]5[ة سعة عقلي
مصاغة 

  بقالب لفظي
  0.00  0.33  1.83 ]5[سعة عقلية  ]6[سعة عقلية 

  0.00  0.33  3.37  ]4[سعة عقلية 
  0.00  0.33  1.53  ]4[سعة عقلية  ]5[سعة عقلية 

لديھم قدرة على حل المشكالت  )]6[(ذوي السعة العقلية  الطالبان ) 4(يتضح من الجدول 
ب ا زي وبقال ب رم ن  لفظيلمصاغة بقال ة  الطالبأفضل م عة العقلي وأن  ،)]5[،]4[(ذوي الس

لديھم قدرة على حل المشكالت المصاغة بقالب رمزي وقالب  )]5[(ذوي السعة العقلية  الطالب
تم ، )]4[(ذوي السعة العقلية  الطالبلفظي أفضل من  رفض الفرضية الصفرية وبھذه النتيجة ي
  .الفرضية البديلة األولى وقبول

أن أداء الطالب ذوي السعة العقلية األعلى أفضل من أداء أقرانھم ذوي  إذن يمكن القول
حيث يوجد فرق دال إحصائيا بين مجموعات الدراسة متغيرة السعة العقلية  ؛السعة العقلية األقل

 - فظيةصورة ل( متغيرات صياغة المشكلةقدرتھم على حل المشكالت الرياضية في ضوء في 
لصالح المستوى األعلى في السعة العقلية؛ أي أن ) صورة معادالت أو عالقات رياضية رمزية

سواء  ،السعة العقلية ھي احد العوامل التي تؤثر في قدرة الطالب على حل المشكالت الرياضية
  .مصاغة في قالب لفظي، أو مصاغة في صورة معادالت أو عالقات رياضية رمزيةكانت 

ً لألساس النظري للسعة العقلية إلى أن الطالب ذوي السعة ويمكن تفس ير ھذه النتيجة وفقا
بأنھم أكثر قدرة على ) ]5[، ]4( [ يتميزون عن إقرانھم ذوي السعة العقلية األقل) ]6[(العقلية 

كبر قدر من المعلومات المتاحة والالزمة لحل المشكلة في مخططات معرفية أقل بما ال أدمج 
فالطالب عندما تواجه مشكلة رياضية فانه يعالجھا من  ؛زائداً على سعتھم العقلية يسبب تحميالً 

خالل ذاكرته العاملة، مع استدعاء ما يناسب ھذه المشكلة من معلومات مخزونة في ذاكرته 
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طويلة المدى، وذلك الستخدامھا في حل المشكلة في ضوء سعته العقلية، وبزيادة سعته العقلية 
وبالتالي زيادة قدرته على التعامل مع المعلومات التي تتطلبھا حل  ،لتفكير لديهتزداد مساحة ا

؛ 159، ص 2001،عزالدين : (وتتفق ھذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل من. المشكلة
 ,Olive and Cağlayan,2006؛ Agostino,2002, p220؛ 117، ص 2006،السيد

p137 ؛Pape and Wang, 2003, p448 ؛Pape, 2004, p218 .  

أن أداء الطالب ذوي السعة العقلية األعلى أفضل من أداء من  بالرغم أنه الباحث ويرى
قدرة على حل المشكالت المصاغة بقالب رمزي وبقالب أقرانھم ذوي السعة العقلية األقل في 

 في لفظيةال الرياضية المشكالت تقديم طبيعة في ضعف نقاط وجود تبين النتائج أن ھذه إال .لفظي
من ذوي  الطالبوخصوصا اذا ما قارنا بين المتوسط الحسابي لدرجات - كتب الرياضيات 

السعات العقلية المختلفة على المشكالت المصاغة بقالب رمزي والمصاغة بقالب لفظي، حيث 
في حين كان المتوسط ) 8.35(كان المتوسط الحسابي للمشكالت المصاغة بقالب رمزي 

 الرياضية المشكالت بعض أن أبرزھا -) 5.34(المصاغة بقالب لفظي  الحسابي للمشكالت
 الرياضية المشكالت وأن رمزية، صورة في الحل كتابة الكتابي بجانب التعبير تتطلب اللفظية
ً  الصف الثاني المتوسط تتضمن لطالب المقدمة اللفظية  وعدم الزائدة، المعلومات من كبيراً  كما
 المشكالت بعض حل وأن اللفظية، الرياضية بعض المشكالت يف للمطلوب الدقيق التحديد

 واحد آن في متتالية رياضية عمليات عدة يتطلب استخدام للطالب المقدمة اللفظية الرياضية
 للصف المنھج تصميم على القائمين مراعاة النتائج بعدم ھذه يفسر الباحثو. الحل إلى للوصول

:  وتتفق ھذه النتيجة مع كل من .المتوسطة المرحلة بالنمائية لطال للخصائص الثاني المتوسط
 ,Boero؛ 543، ص2000؛ النصار،119، ص 2011؛ الثبيتي،85، ص 2007مخلوف،(

2001, p118 ؛Mayer and  Wittrock, 302, 2006(  

  بفرضية الدراسة الثانية وتفسيرھاالنتائج المتعلقة : ثانيا
ين مجموعات الدراسة : "(نصت فرضية الدراسة الثانية على رق دال إحصائيا ب ال يوجد ف

ي  ة ف عة العقلي رة الس ومتغي رات محت ى متغي زى إل ى حل المشكالت الرياضية تع درتھم عل ى ق
كلة  اغة (المش ة، المص ورة مجمل اغة بص ة، المص ورة مجزئ اغة بص يم المص ورة تنظ بص
ذهلو)". التفكير ام الباحث لتحقق من صحة ھ وسط الحسابي واالنحراف متبحساب ال الفرضية ق

ة  ة الثالث مستوى  ،]5[مستوى  ،]4[مستوى (المعياري لكل مستوى من مستويات السعة العقلي
ة، المصاغة بصورة مجملة، المصاغة (في ضوء متغيرات محتوى المشكلة ]) 6[ بصورة مجزئ

  .ھذه النتائج يوضح) 5(والجدول  ،)بصورة تنظيم التفكيرالمصاغة 
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من ذوي السعات العقلية الطالب الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  المتوسط): 5(جدول 
  .المختلفة على المشكالت المصاغ محتواھا بصورة مجملة، مجزئة، تنظيم التفكير

مستوى السعة   متغير محتوى المشكلة
المتوسط  العدد  العقلية

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  1.62  2.97  60  ]6[سعة عقلية   صورة مجملةمصاغة ب
  1.21  2.08  60  ]5[سعة عقلية 
  1.10  1.80  60  ]4[سعة عقلية 
  1.41  2.28 180  المجموع

  1.18  5.85  60  ]6[سعة عقلية   مصاغة بصورة مجزئة
  1.16  4.57  60  ]5[سعة عقلية 
  0.70  4  60  ]4[سعة عقلية 
  1.40  4.81 180  المجموع

ة تنظيم مصاغة بصور
  التفكير

  0.56  7.78  60  ]6[سعة عقلية 
  1.18  6.32  60  ]5[سعة عقلية 
  1.09  6  60  ]4[سعة عقلية 
 1.29  6.70 180  المجموع

من  الطالبلدرجات الحسابية  المتوسطاتوجود فروق ظاھرية في  )5(يتضح من الجدول 
ورة مجملة، مجزئة، تنظيم المصاغ محتواھا بص ذوي السعات العقلية المختلفة على المشكالت

) 6(والجدول  األحادي، تأكد من داللة ھذه الفروق قام الباحث باستخدام تحليل التباينل، ولالتفكير
  .يوضح ھذه النتائج

من ذوي السعة العقلية المختلفة على اختبار الطالب االحادي لدرجات تحليل التباين ): 6( جدول
  .المشكلة محتوىحل المشكالت في ضوء 

تغيرات م
محتوى 
  المشكلة

مجموع  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 االحصائية

مصاغة 
  بصورة مجملة

بين 
  المجموعات

44.433  2  22.217  12.599 0.00  

داخل 
  المجموعات

312.117  177  1.763  

    179  356.550  المجموع
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 )6(تابع جدول رقم ... 
 متغيرات
محتوى 
  المشكلة

مجموع  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 االحصائية

مصاغة 
 بصورة مجزئة

بين 
  المجموعات

162.711  2  81.356  75.996 0.00  

داخل 
  المجموعات

189.483  177  1.071  

    179  352.194  المجموع

مصاغة 
بصورة تنظيم 

  التفكير

بين 
  وعاتالمجم

125.633  2  62.817  64.580 0.00  

داخل 
  المجموعات

172.167  177  0.97  

    179  297.800  المجموع

بين المتوسط الحسابي ) α  =0.05(وجود فرق ذو داللة احصائية ) 6(يبين الجدول 
متغيرات ليعزى  ،تالعلى اختبار حل المشكمن ذوي السعات العقلية المختلفة  طالباللعالمات 

المشكلة في القدرة على  محتوىالمشكلة، ولتحديد اتجاه ھذا الفرق، لمعرفة أثر متغيرات  وىمحت
 ،المتوسطاتبين ھذه  الفرقداللة  إلىللتعرف ) توكي(حل المشكالت، ولقد استخدم احتبار 

  . يبين نتائج اختبار توكي) 7(والجدول 
رجات الطالب من ذوي السعة للمقارنات البعدية لمتوسط د نتائج اختبار توكي): 7(جدول 

  .العقلية المختلفة

متغيرات محتوى 
  )j(السعة   )i(السعة   المشكلة

الفروق بين 
 المتوسطات

)i-j(  
الخطأ 
  المعياري

الداللة 
  االحصائية

مصاغة بصورة
 مجملة

  0.001  0.24  0.883 ]5[سعة عقلية   ]6[سعة عقلية 
  0.00  0.24  1.17 ]4[سعة عقلية 

  0.47  0.24  0.283 ]4[سعة عقلية   ]5[سعة عقلية 
مصاغة بصورة

 مجزئة
  0.00  0.19  0.833 ]5[سعة عقلية   ]6[سعة عقلية 

  0.00  0.19  2.300 ]4[سعة عقلية 
  0.32  0.19  0.57 ]4[سعة عقلية   ]5[سعة عقلية 

مصاغة بصورة
 تنظيم التفكير

  0.00  0.18  1.22 ]5[سعة عقلية   ]6[سعة عقلية 
  0.00  0.18  2.03 ]4[سعة عقلية 

  0.41  0.18  0.32 ]4[سعة عقلية   ]5[سعة عقلية 
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ى حل المشكالت  ]6[ذوي السعة العقلية  الطالبان ) 7(يتضح من الجدول  درة عل ديھم ق ل
ر أفضل من  ،وبصورة مجزئة ،المصاغ محتواھا بصورة مجملة  الطالبوبصورة تنظيم التفكي

ة  الطالببين  ، وال يوجد فرق]4[ة ؛ والسعة العقلي]5[ذوي السعة العقلية   ]5[ذوي السعة العقلي
ة  ة ]4[والسعة العقلي ا بصورة مجمل ى حل المشكالت المصاغ محتواھ درة عل ي ق وبصورة  ،ف

ة ر ،مجزئ يم التفكي ورة تنظ فرية ، ووبص ية الص تم رفض الفرض ة ي ذه النتيج ةبھ ول  الثاني وقب
  .الفرضية البديلة

أفضل من أداء المشكالت المصاغة في صورة مجزئة  أداء الطالب في حلوقد يرجع 
(  المصاغة بصورة مجملة إلى أن تجزيء المطلوب في المشكلة في حل المشكالت الطالب

أدى إلى خفض المتطلبات المعرفية لتالئم مستوى السعة ) المصاغ محتواھا بصورة مجزئة
تفوق  ن عدد المتطلبات المعرفيةمن الحمل الزائد الذي يظھر عندما تكوالعقلية، وبالتالي يقلل 
المشكالت المصاغة في صورة تنظيم  أداء الطالب في حل وقد يرجع ،السعة العقلية للطالب

أن المشكالت  إالالمصاغة بصورة مجملة  في حل المشكالت أفضل من أداء الطالبالتفكير 
الذي يسمح  ،رالمصاغ محتواھا في صورة تنظيم التفكير تتضمن خطوات إيجاد المطلوب األم

مما يجعل  ،ويساعده على معالجة المعلومات بسھولة في الذاكرة العاملة ،بتنظيم تفكير الطالب
 .األداء أفضل في حل المشكلة

ذات الصياغة المجزئة، والمشكالت المصاغة في صورة تنظيم التفكير قد والمشكالت 
رتھم على حل المشكالت بنفس ، ويتضح ذلك من خالل قد]4[ذوي السعة العقلية أفادت الطالب 

وقد يرجع ذلك إلى أن خفض المتطلبات المعرفية للمشكلة ، ]5[كفاءة أقرانھم ذوي السعة العقلية 
على حل المشكالت الرياضية التي تفوق  م، أدى إلى قدرتھمبما يتالءم ومحدودية السعة العقلية لھ

انية زيادة كفاءة السعة العقلية من خالل متطلباتھا المعرفية مستوى سعتھم العقلية، وھذا يعني إمك
خفض المتطلبات المعرفية للمشكلة بعدة طرق منھا تجزئة المشكلة إلى مشكالت فرعية، أو من 

  .خالل خطوات تنظيم التفكير

  بفرضية الدراسة الثالثة وتفسيرھاالنتائج المتعلقة : ثالثا
رق دال إحص: "(نصت فرضية الدراسة الثالثة على ين مجموعات الدراسة ال يوجد ف ائيا ب

ى حل المشكالت المصاغة في متغيرة السعة العقلية في  ات قدرتھم عل ادالت أو عالق صورة مع
ة الحلتعزى ل رياضية رمزية رات بني ة( متغي ات المعرفي )". 5-3عدد الخطوات - للحل المتطلب

ذه الفرضيةلول ام الباحث تحقق من صحة ھ اري وسط الحسابي واالنحرامتبحساب ال ق ف المعي
ة  ة الثالث في ] )  6[مستوى , ]5[مستوى , ]4[مستوى ( لكل مستوى من مستويات السعة العقلي

  .يوضح ھذه النتائج) 8(والجدول بقالب رمزي، ضوء متغيرات بنية الحل للمشكلة المصاغة 
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من ذوي السعات العقلية الطالب الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  المتوسط): 8(جدول 
  .بقالب رمزي ةالمختلفة على المشكالت المصاغ

مستوى السعة   بنية الحلمتغير 
المتوسط   العدد  العقلية

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

عدد خطوات الحل 
)3(  

  1.38  2.77  60  ]6[سعة عقلية 
  1.52  1.81  60  ]5[سعة عقلية 
  1.09  1.44  60  ]4[سعة عقلية 
  1.45  2.01  180  المجموع

ت الحل عدد خطوا
)4(  

  0.52  3.76  60  ]6[سعة عقلية 
  0.80  3.22  60  ]5[سعة عقلية 
  0.72  2.70  60  ]4[سعة عقلية 
  0.81  3.22  180  المجموع

عدد خطوات الحل 
)5(  

  1.54  3.62  60  ]6[سعة عقلية 
  0.56  2.93  60  ]5[سعة عقلية 
  0.75  2.80  60  ]4[سعة عقلية 

 1.09  3.12  180  المجموع

من  الطالبالحسابية لدرجات  المتوسطاتوجود فروق ظاھرية في  )8(ن الجدول يتضح م
في ضوء متغير بنية الحل  المصاغة بقالب رمزي ذوي السعات العقلية المختلفة على المشكالت

تأكد من داللة ھذه الفروق قام الباحث باستخدام تحليل ل، ول))5( ؛)4( ؛)3(عدد الخطوات (
  .يوضح ھذه النتائج) 9(دول والج التباين األحادي،

من ذوي السعة العقلية المختلفة على اختبار الطالب تحليل التباين االحادي لدرجات ): 9( جدول
  .حل المشكالت المصاغة بقالب رمزي في ضوء بنية الحل

متغيرات بنية 
  الحل

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 ائيةاالحص
المشكالت 

المصاغة بقالب 
بعدد رمزي 

خطوات الحل 
)3(  

بين 
  المجموعات

56.933  2  28.467  15.792 0.00  

داخل 
  المجموعات

319.067 177  1.803  

    179 376.000  المجموع



 "...... -السياق(أثر بنية المشكلة الرياضية "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1650

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )7( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )9(تابع جدول رقم ... 
متغيرات بنية

 الحل
مصدر
 التباين

مجموع
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 االحصائية
المشكالت

المصاغة بقالب 
بعدد  رمزي

خطوات الحل 
)4(  

بين
 المجموعات

32.033 2 16.017  33.543 0.00  

داخل
 المجموعات

84.517 177  0.477  

    179 116.550 المجموع
المشكالت

المصاغة بقالب 
بعدد  رمزي

خطوات الحل 
)5(  

بين
 المجموعات

23.033 2 11.517  10.644 0.00  

داخل
 المجموعات

191.517 177  1.082  

    179 214.550 المجموع

بين المتوسط الحسابي ) α  =0.05(وجود فرق ذو داللة احصائية ) 9(يبين الجدول 
المصاغة بقلب  لعالمات الطالب من ذوي السعات العقلية المختلفة على اختبار حل المشكالت

 بنية الحلمعرفة أثر متغيرات و، ولتحديد اتجاه ھذا الفرق، لحلا بنيةيعزى لمتغيرات  ،رمزي
داللة  إلىللتعرف ) توكي(استخدم احتبار  المصاغة بقالب رمزي في القدرة على حل المشكالت

  .نتائجال ھذه  يبين) 10(، والجدول المتوسطاتالفروق بين ھذه 
جات الطالب من ذوي السعة للمقارنات البعدية لمتوسط در نتائج اختبار توكي): 10(جدول 

  .العقلية المختلفة

  )j(السعة   )i(السعة   متغيرات بنية الحل
الفروق بين 
 المتوسطات

)i-j(  

الخطأ 
  المعياري

الداللة 
  االحصائية

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد رمزي 
)3(خطوات الحل

  0.00  0.24  1.33  ]5[سعة عقلية ]6[سعة عقلية
 0.00  0.24  0.97  ]4[سعة عقلية

 0.29  0.24  0.37  ]4[سعة عقلية ]5[سعة عقلية

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد  رمزي
)4(خطوات الحل

  0.00  0.13  0.52  ]5[سعة عقلية ]6[سعة عقلية
 0.00  0.13  1.03  ]4[سعة عقلية

 0.00  0.13  0.52  ]4[سعة عقلية ]5[سعة عقلية

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد  رمزي
)5(طوات الحلخ

  0.01  0.19  0.68  ]5[سعة عقلية ]6[سعة عقلية
 0.00  0.19  0.82  ]4[سعة عقلية
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لديھم قدرة على حل المشكالت  ] 6[ذوي السعة العقلية  الطالبان ) 10(يتبين من الجدول 
ة  الطالبأفضل من ) 5( ؛)4( ؛)3(المصاغة بقالب رمزي بعدد خطوات الحل  ذوي السعة العقلي

لديھم قدرة على حل المشكالت المصاغة بقالب  ]5[ذوي السعة العقلية  الطالب، وأن ]4[؛ ] 5[
ة  الطالبأفضل من  )4( رمزي بعدد خطوات الحل ين ]4[ذوي السعة العقلي رق ب ، وال يوجد ف

ى حل  ]4] [5[ذوي السعة العقلية  الطالب دد في قدرة عل المشكالت المصاغة بقالب رمزي بع
  .وقبول الفرضية البديلة الثالثةوبھذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية  ؛ )3(خطوات الحل 

ات ذحل المشكالت تمكنوا من  )]4[، ]5[، ]6[(وھذا يعني أن الطالب ذوي السعة العقلية 
ذات المساوية أو األقل من سعتھم العقلية، ولم يتمكنوا من في حل المشكالت  المعرفيةالمتطلبات 

ويمكن  إرجاع  السبب في أن أداء الطالب على  ،األكبر من سعتھم العقلية فيةالمتطلبات المعر
) 4(أفضل من أدائھم على المشكالت بعدد خطوات الحل ) 3(المشكالت التي بعدد خطوات الحل 

تحتاج من الطالب إلى التعامل مع قانونين ) 5) (4(، إلى كون المشكلة بعدد خطوات الحل )5(
مما  ،غير قادرين على الربط بين القوانين الرياضية المتعددة بشكل جيد أو أكثر، مما يجعلھم

يؤدي إلى تشتيت ذھن الطالب وإضعاف تصورھم للحل، كما أن تعاملھم مع المشكلة بعدد 
ن المشكلة إحيث  ؛)5) (4(أسھل من تعاملھم مع المشكلة بعدد خطوات الحل ) 3(خطوات الحل 

يات الحسابية االربع بسھولة،  ويمكن إختصار األرقام تخضع للعمل) 3(بعدد خطوات الحل 
قد تظھر فيھا رموز ) 5) (4(للحصول على الجواب مباشرة، إال أن المشكالت ذات الخطوات 

وتبقى في خطوات الحل، وتنتقل من متطلب إلى المتطلب الذي يليه وھكذا، وال  تختصر إال في 
ي بالطالب إلى الملل واإلحباط وعدم الحل أو أخر خطوة في المتطلب األخير، االمر الذي يؤد

تحتاج من الطالب كتابة القانون ) 3(إضافة إلى أن المشكلة بعدد خطوات الحل . اإلخفاق فيه
والتعويض فيه باألعداد المعطاة فيھا للوصول إلى الجواب مباشرة، أما المشكلة بعدد خطوات 

ن والتعويض بالرموز أحيانا، وغالبا ما تتطلب فتحتاج من الطالب إلى كتابة القانو) 5( )4(الحل 
أضف . والربط بين الرموز الواردة فيھا، مما يضعف من قدرة  على الحل ،كتابة أكثر من قانون

تأتي في الجزء السفلي من سلم المستويات ) 3(إلى ذلك أن  المشكالت بعدد خطوات الحل 
لفھم ومن ثم التطبيق،  بينما تتطلب المشكلة نھا تتطلب التذكر والمعرفة واإحيث  ،المعرفية لبلوم

 ،كالتحليل ،مستويات أعلى من سلم المستويات المعرفية لبلوم) 5) (4(بعدد خطوات الحل 
  . والتقويم ،والتركيب

 ,Johnstone and El-banna,1989(جونستون والبنا وتتفق ھذه النتيجة مع افتراض 
p126 (ھي  أنه إذا كانت السعة العقلية للمتعلم)x(،  والمتطلبات المعرفية للمشكلة ھي)z ( ممثلة

 z(أما إذا كانت  ،)z ≤ x(ن المتعلم يمكنه أن يحل المشكلة إذا كانت إف ،في عدد خطوات الحل
≥x ( فإن المتعلم لن يستطيع حل المشكلة إال إذا كان لديه إستراتيجية للحل من شأنھا أن تقلل)z (

انخفاض ) Hubacz,2004, p33( ھوبكسويرجع  أقل منھا، لتكون مساوية لسعته العقلية أو
المتطلبات المعرفية للمشكلة مما يؤدي إلى صغر حيز  القدرة على حل المشكالت إلى زيادة

  : وتتفق ھذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل من. وبالتالي انخفاض الطاقة العقلية ،التفكير
 ؛ مليحة،123، ص2004 ؛ محمود،104ص  ،2009 ؛ علوان،160، ص 2001عز الدين، (
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 ,Fuchs, Fuchs, Compton and Powell؛ Butler,2008, p 2015؛ 98، ص 2003
2006, p34 ؛Kendeou and  Broek, 2007,p 1577 ؛Zheng, 2009, p157.(  

  بفرضية الدراسة الرابعة وتفسيرھاالنتائج المتعلقة : رابعا
ين مجموعات الدراسة  ال: "(نصت فرضية الدراسة الرابعة على يوجد فرق دال إحصائيا ب

يمتغيرة السعة العقلية في  رات تعزى ل لفظي قالب قدرتھم على حل المشكالت المصاغة ف متغي
ذه الفرضية لول. )"5-3عدد الخطوات - للحل المتطلبات المعرفية( بنية الحل تحقق من صحة ھ

ارمتبحساب القام الباحث  ي لكل مستوى من مستويات السعة وسط الحسابي واالنحراف المعي
ة الحل للمشكلة ] ) 6[مستوى , ]5[مستوى , ]4[مستوى ( العقلية الثالثة  رات بني في ضوء متغي

  .يوضح ھذه النتائج) 11(والجدول بقالب لفظي، المصاغة 

من ذوي السعات العقلية  الطالبالحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  المتوسط): 11(جدول 
  .على المشكالت المصاغة بقالب لفظيالمختلفة 

المتوسط   العدد مستوى السعة العقلية  متغير بنية الحل
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

عدد خطوات الحل 
)3(  

  0.78  1.97  60  ]6[سعة عقلية 
  0.99  1.32  60  ]5[سعة عقلية 
  0.85  0.92  60  ]4[سعة عقلية 
  0.98  1.40  180  المجموع

عدد خطوات الحل 
)4(  

  0.80  2.35  60  ]6[سعة عقلية 
  0.80  1.85  60  ]5[سعة عقلية 
  0.50  1.18  60  ]4[سعة عقلية 
  0.86  1.79  180  المجموع

عدد خطوات الحل 
)5(  

  1.02  2.85  60  ]6[سعة عقلية 
  0.70  2.18  60  ]5[سعة عقلية 
  0.60  1.70  60  ]4[سعة عقلية 
 0.92  2.24  180  المجموع

 الطالبالحسابية لدرجات  المتوسطاتوجود فروق ظاھرية في ) 11(يتضح من الجدول 
من ذوي السعات العقلية المختلفة على المشكالت المصاغة بقالب لفظي في ضوء متغير بنية 

، ولتأكد من داللة ھذه الفروق قام الباحث باستخدام تحليل ))5) (4) (3(عدد الخطوات ( الحل 
  .وضح ھذه النتائجي) 12(والجدول  التباين األحادي،
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من ذوي السعة العقلية المختلفة على  الطالبتحليل التباين االحادي لدرجات ): 12( جدول
  .اختبار حل المشكالت المصاغة بقالب لفظي في ضوء بنية الحل

متغيرات بنية 
  الحل

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  االحصائية
لمشكالت ا

المصاغة بقالب 
بعدد لفظي 

خطوات 
  )3(الحل

بين 
  المجموعات

33.700  2  16.850  21.691 .000  

داخل 
  المجموعات

137.500 177  .777      

        179 171.200  المجموع
المشكالت 

المصاغة بقالب 
بعدد  لفظي

خطوات الحل 
)4(  

بين 
  المجموعات

41.111  2  20.556  40.299 .000  

داخل 
  المجموعات

90.283  177  .510      

        179 131.394  المجموع
المشكالت 

المصاغة بقالب 
بعدد  لفظي

خطوات الحل 
)5(  

بين 
  المجموعات

40.011  2  20.006  31.834 .000  

داخل 
  المجموعات

111.233 177  .628      

        179 151.244  المجموع

لمتوسط الحسابي بين ا) α  =0.05(وجود فرق ذو داللة احصائية ) 12(يبين الجدول 
لعالمات الطالب من ذوي السعات العقلية المختلفة على اختبار حل المشكالت المصاغة بقلب 

معرفة أثر متغيرات بنية الحل في ولفظي يعزى لمتغيرات بنية الحل، ولتحديد اتجاه ھذا الفرق، 
داللة  لىإللتعرف ) توكي(استخدم احتبار  ،القدرة على حل المشكالت المصاغة بقالب لفظي

  .يبين ھذه  النتائج) 13(، والجدول المتوسطاتالفروق بين ھذه 

نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمتوسط درجات الطالب من ذوي السعة ): 13(جدول 
  .العقلية المختلفة

  )j(السعة   )i(السعة   متغيرات بنية الحل
الفروق بين 
 المتوسطات

)i-j(  
الخطأ 
  المعياري

الداللة 
  حصائيةاال

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد خطوات  لفظي
)3(الحل 

  0.00  0.16  0.65  ]5[سعة عقلية  ]6[سعة عقلية
 0.00  0.16  1.05  ]4[سعة عقلية 

 0.037  0.16  0.40  ]4[سعة عقلية  ]5[سعة عقلية
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  )13(تابع جدول رقم ... 

  )j(السعة   )i(السعة   متغيرات بنية الحل
الفروق بين 
ات المتوسط

)i-j(  
الخطأ 
  المعياري

الداللة 
  االحصائية

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد خطوات  لفظي
 )4(الحل 

سعة عقلية 
]6[  

  0.001  0.13  0.50  ]5[سعة عقلية 
 0.00  0.13  1.17  ]4[سعة عقلية 

سعة عقلية 
]5[  

 0.00  0.13  0.67  ]4[سعة عقلية 

المشكالت
المصاغة بقالب 

بعدد خطوات  لفظي
 )5( الحل

سعة عقلية 
]6[  

  0.00  0.14  0.67  ]5[سعة عقلية 
 0.00  0.14  1.15  ]4[سعة عقلية 

سعة عقلية 
]5[  

 0.003  0.14  0.48  ]4[سعة عقلية 

ى حل المشكالت  ]6[ذوي السعة العقلية  الطالبان  )13(يتبين من الجدول  درة عل لديھم ق
ة  الطالبأفضل من ) 5( ؛)4( ؛)3(المصاغة بقالب لفظي بعدد خطوات الحل  ذوي السعة العقلي

ة  الطالب، وأن ]4] [5[ ى حل المشكالت المصاغة بقالب ]5[ذوي السعة العقلي درة عل ديھم ق ل
ل  وات الح دد خط ي بع ن ) 5(؛ )4(؛ )3(لفظ البأفضل م ة  الط عة العقلي ذه ]4[ذوي الس ، وبھ

  .النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية الرابعة وقبول الفرضية البديلة

: بقدر مرتفع من ]6[الطالب ذوي السعة العقلية ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة إلى تمتع 
من  ،ومكونات موقف المشكلة معا ،النشاط العقلي في تنظيم التمثيل المعرفي للخبرات السابقة

الذخيرة المعرفية الرياضية، والمھارات الحسابية، وأجل الوصول إلى الھدف المنشود، 
وتحليل المشكلة الى عناصرھا بعد فھم  ،ما يقرأ وربط الجمل مع بعضھا البعض وإستيعاب وفھم

  . وتحديد المعطيات والمطلوب والمعلومات غير الالزمة وترتيب التعامل مع األرقام

 ,Johnstone and El-banna,1989(جونستون والبنا وتتفق ھذه النتيجة مع افتراض 
p126 (تعلم ھي أنه إذا كانت السعة العقلية للم)x ( والمتطلبات المعرفية للمشكلة ھي)z ( ممثلة

  أما إذا كانت  ،)z ≤ x(في عدد خطوات الحل فان المتعلم يمكنه أن يحل المشكلة إذا كانت 
)z ≥x ( فإن المتعلم لن يستطيع حل المشكلة إال إذا كان لديه إستراتيجية للحل من شأنھا أن تقلل
)z (أو أقل منھا ساوية لسعته العقليةلتكون م.  

] 5[ذوي السعة العقلية  الطالب لدى المقروء فھم ومھارات اللغوية الحصيلة ن ضعفأكما 
 بألفاظھم اللفظية الرياضية صياغة المشكالت إلعادة الالزمة اللغوية المھارات وضعف ]4[

 .معھا يتعاملون التي اللفظية المشكالت الرياضية تمثيل على منظم بشكل تدريبھم وعدم الخاصة،
 يصعب مما الرياضية اللفظية؛ المشكلة بحل المرتبطة الرياضية والقوانين للمفاھيم إتقانھم وعدم

الطالب  بعض كما أن. الرياضية اللفظية المشكالت حل مواقف في منھا واالستفادة استرجاعھا
 االنتباه، لمث الرياضية اللفظية المشكالت لحل المھمة المعرفية العمليات أداء فيون ضعفا يعان
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ن مثل ھذه المبررات ساعدت بوجود إ المشكلة، حل تنفيذ على قدرتھم على ينعكس مما والتذكر،
 مادتي بين التكامل أھمية يبين ما من ذوي السعات العقلية المختلفة، وھو الطالبالفروق بين 
 صورة في صياغتھا تتم اللفظية الرياضية ألن المشكالت فنظراً  العربية؛ واللغة الرياضيات

 السليم الحل من يتمكنوا لكي الطالب جانب من فھم المقروء مھارات إتقان األمر يتطلب لفظية؛
، 2009؛ الشھري، 2011الثبيتي،: (وتتفق ھذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل .للمشكلة

؛ 40، ص 2009؛ النذير،125، ص 2010عسيري،ال؛ 115، ص 2002؛ عبدهللا، 35ص
Agostino, 2002, p645 ؛Bautista, Mitchelmore and Mulligan,2009, p745 ؛

Bernadette, 2009,p  ؛Zheng, 2009, p160 ؛ Swanson, 2007, p168.(  
  

  التوصيات والمقترحات
  التوصيات  :أوال

  :بما يلي الدراسةفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية توصي 

المصاغة في قالب  المشكالتلرياضية وبخاصة ا المشكالتإعادة النظر في طرق صياغة  −
في  ممقارنة بأدائھ الطالبينخفض فيه أداء  المشكالتن ھذا النمط من إحيث  .لفظي

توظيف مھارات  الطالبوذلك ألنھا تتطلب من  ،المصاغة في قالب رمزي المشكالت
 .التفكير العليا لحلھا

في مستوى قدرة طالب الصف الثاني نظرا لما أظھرته نتائج ھذه الدراسة من تدني ملحوظ  −
المتوسط على حل المشكالت الرياضية اللفظية المصاغ محتواھا بصورة مجملة، وبعدد 

، يوصي الباحث واضعي المنھاج بأخذ المتغيرات البنيوية المرتبطة )4) (3(خطوات حل 
لرياضيات، بالمشكالت الرياضية اللفظية والعوامل الفردية بعين االعتبار عند وضع منھاج ا

 مشكلةمراعاة صعوبة ال واضعي الكتبعلى و. وتضمين كتبھا المقررة في المدارس
ن زيادة إحيث  .للطالبوالسعة العقلية  ،في زيادة عدد المتطلبات المعرفيةة الرياضية متمثل

في  الطالبوبالتالي يؤدي إخفاق  ،ؤدي إلى تقليل حيز التفكير فيھايعدد المتطلبات المعرفية 
 .الرياضية مشكلةلحل ا

نظرا لما أظھرته نتائج ھذه الدراسة من تدني ملحوظ في مستوى قدرة طالب الصف الثاني  −
المتوسط على حل المشكالت الرياضية اللفظية المصاغ محتواھا بصورة مجملة، وبعدد 

يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية لتدريب وإعداد معلمي ) 4) (3(خطوات حل 
غة المشكالت الرياضية اللفظية  آخذين بعين اإلعتبار المتغيرات الرياضيات على صيا

صياغة محتوى المشكلة، وعدد خطوات حل كل متطلب عند  صياغة : البنيوية التالية
 .المشكالت الرياضية  اللفظية التي يقدمونھا لطلبتھم

عة في التغلب على كم المعلومات التي تعوق الس الطالبمساعدة  المعلمينعلى ينبغي  −
وجعل السعة العقلية تعمل بكفاءة في تشغيل المعلومات، وذلك من خالل  ،العقلية وتقليلھا
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على تنظيم المعلومات في وحدات معرفية  ماستراتيجيات تنظيمية تساعدھ الطالبإكساب 
الرياضية  المشكالتعلى كيفية صياغة الرياضيات  معلمي تدريبو .العقلية ممناسبة لسعتھ

 .طالبھمدى ومستويات السعة العقلية ل تتواءمبحيث  ،المختلفة المعرفيةذات المتطلبات 

 المقترحات:ثانيا

نظرا إلقتصار ھذه الدراسة على إستقصاء أثر ثالثة متغيرات بنيوية للمشكلة الرياضية على  −
الباحث إجراء  مزيد من  يقترحعلى حلھا، لذا  من ذوي السعات العقلية قدرة الطلبة
 اشتمال: أثر المتغيرات البنيوية األخرى للمشكلة الرياضية مثل اءالستقصالدراسات 

المشكلة على معلومات زائدة ال عالقة لھا بالحل، وقابليتھا للتمثيل بالرسم، وطبيعتھا، 
 .الخ... صياغتھا، ونوع المتطلب وموقعه  فيھا  وأسلوب

رة  على اإلختبار  المعد إدراكا من الباحث من أن نتائج ھذه الدراسة معتمدة إلى درجة  كبي −
الباحث إجراء دراسات مشابھة على  يقترحإلغراضھا، والمادة التعليمية المختارة لھا، لذا 

الموضوعات  وذاتالصف  ذاتصفوف ومواضيع أخرى في الرياضيات، وعلى 
مختلفة للوقوف على قدرة الطلبة على حل المشكالت الرياضية وتأثرھا بسعتھم  وباختبارات

 .العقلية

دراسة العالقة بين السعة العقلية وبعض استراتيجيات التدريس والقدرة على حل المشكالت   −
 .الرياضية في مراحل التعليم المختلفة

حل المشكالت  دراسة العالقة بين السعة العقلية والقدرة على التحصيل والتفكير الرياضي −
 .في مراحل التعليم المختلفة الرياضية 

الرياضية وبعض أنواع التفكير والقدرة على  للمشكلةالمتغيرات البنائية دراسة العالقة بين  −
 .الرياضية المشكالتحل 
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