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امللخص_ َضف البدث الخالي ئلى الىشف نً ضهىباث خل املؿألت اللفكُت في الغٍاغُاث لضي ؾالب املغخلت املخىؾؿت مً وحهت هكغ
املهلمين ،ولخدلُم أَضاف البدث اؾخسضم الباخث املىهج الىضفي ،وطلً باؾخسضام أصاة صعاؾت ،نضص الفلغاث في الاؾدباهت ()35
فلغة ،وؾبلذ أصاة الضعاؾت نلى نُىت بلغ حجمها (ً )18
مهلما مً مهلمي ومهلماث الغٍاغُاث في مضًىت ضبُا .وزلطذ هخاةج الضعاؾت
ئلى وحىص ضهىباث في خل املؿألت اللفكُت جػمىذ مداوع الاؾدباهت ،وكض أوضذ الضعاؾت بػغوعة الدشخُظ املؿخمغ لطهىباث خل
ً
املؿألت اللفكُت والاَخمام بغبـ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت في الىخاب املضعس ي بىاكو خُاة الؿلبت ،هما أوضذ املهلمين بدبني ؾغكا
واؾتراجُجُاث للخضعَـ حؿهم في جسؿي أػمت ضهىباث خل املؿألت اللفكُت الغٍاغُت.
الكلماث املفخاحيت :الطهىباث الغٍاغُت ،املؿألت اللفكُت الغٍاغُت.
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الصعىباث التي جىاجه طالب املسحلت املخىسطت في حل املسائل اللفظيت
السياضيت
اللفكُت نلى ؾالب املغخلت املخىؾؿت.
وٍغي الباخث الغةِـ مً زالٌ نمله واخخياهه باملُضان أَمُت
ً
صعاؾت َظٍ املشيلت والتي جإهض أَمُتها أًػا ،إلاشاعاث الىاعصة في بهؼ
الضعاؾاث الهاملُت واملدلُت والضعاؾت الطاصعة مً املجلـ اللىمي
ألامغٍيي ملهلمي الغٍاغُاث في الشماهِىاث املُالصًت والضعاؾت الضولُت
للهلىم والغٍاغُاث والتي شملذ أهثر مً نشغًٍ صولت ولها أشاعث ئلى
اهسفاع ملخىف في خل املؿاةل اللفكُت لضي الؿالب [.[2
ومما ؾبم جىلضث الغغبت لضي الباخث في الخهغٍف بهظٍ املشيلت
ووغو الُض نلى مؿبباتها وئبغاػ خلىلها زضمت للهاملين باملُضان التربىي
وئغافت للهلم وزضمت لؿالبىا ألانؼاء فهم مً جخمدىع خىلهم الهملُت
الخهلُمُت.
ولظا فلض جدضصث مشيلت البدث الخالي في جدضًض أَم الطهىباث
التي جىاحه ؾالب املغخلت املخىؾؿت في خل املؿاةل اللفكُت مً وحهت
هكغ مهلمي الغٍاغُاث بمضًىت ضبُا.
أ .أسئلت الدزاست
جداوٌ الضعاؾت إلاحابت نً ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما ضهىباث فهم وكغاءة خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
 .2ما ضهىباث جمشُل (جغحمت) املؿألت الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
 .3ما ضهىباث الخسؿُـ لخل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
 .4ما ضهىباث الخىفُظ لخل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
 .5ما ضهىباث الخدلم (الخأهض) مً صخت خل املؿاةل اللفكُت
الغٍاغُت لضي ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت
هكغ املهلمين؟
 .6ما الطهىباث التي جىاحه ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ نىض خل
املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُت والتي حهؼي ئلى ؾبُهت املؿألت مً
وحهت هكغ املهلمين بمضًىت ضبُا؟
ب .أهداف الدزاست
يهضف البدث ئلى الىشف نً:
 .1ضهىباث فهم وكغاءة خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين.
 .2ضهىباث جمشُل (جغحمت) املؿألت الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين.
 .3ضهىباث الخسؿُـ لخل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين.
 .4ضهىباث الخىفُظ لخل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت لضي ؾالب الطف
الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين.

 .1املدقدمت
حهض الغٍاغُاث في نطغها الخالي ِمً أهثر املىاص أَمُت ،فهي ال ِهلم
ُ
ّ ُ
الظي حؿدىض ئلُه حمُو الهلىم ألازغي ،هما أنها ج ّمشل ِكمت الخفىير
ََ
الخجغٍضي الظي ًدىٌ الهالم ئلى عمىػ ونالكاث عمؼٍت ،وألاؾاؽ الظي
الفىغ الفلؿفي ،هما أن
الفىغ إلاوؿاوي ِبغمخه بما فُه ِ
أؾهم في جلضم ِ
جلضم البشغٍت وما سجلخه زىعتها ال ِهلمُت في الؿىىاث ألازيرة في ألاعع
والفػاء ما َى ئال جؿبُم لهالكاث ومهاصالث عٍاغُت بالضعحت ألاولى.
َ
ومسخلف
مىاػم ،وٍغجبـ بها الخؿىع الخىىىلىجي،
فهي ؾُضة الهلىم بال ِ
ُ
مجاالث املهغفت التي حؿهم في بىاء الخػاعة إلاوؿاهُت [.[1
وبالغغم مً الترهيز نلى جؿىٍغ مهاعة خل املؿألت الغٍاغُت
ً
وزطىضا اللفكُت منها ،ئال أن كضعة الؿلبت نلى خلها ما ػالذ غهُفت،
وٍبضو أن َظا الػهف شبه نالمي ،فلض أشاع الخلغٍغ املخهلم ببرهامج
الخلىٍم الىؾني للخلضم التربىي في الىالًاث املخدضة ألامغٍىُت لهام
ً
ً
1980م بأن َىالً غهفا ناما نىض الؿلبت ألامغٍىُين في خل املؿألت
الغٍاغُت اللفكُت ،وهظلً أقهغث الضعاؾت الضولُت للهلىم والتي شاعن
ً
ً
فيها هدى نشغون صولت أن َىالً غهفا مشابها في هشير مً الضوٌ ئلى
جضوي مؿخىي ألاصاء لضي الؿلبت ،وقهىع الػهف الىاضح نىضَم في
ً
خل املؿألت الغٍاغُت نمىما واللفكُت بطىعة زاضت [.]2و في اململىت
الهغبُت الؿهىصًت أشاعث صعاؾت الىطاع [ ]3ئلى أن الهضًض مً الخالمُظ
ًىاحهىن ضهىباث في حهلم الغٍاغُاث وزاضت في خل املشىالث
ً
ً
اللفكُت ،وأًػا مً زالٌ نمل الباخث مهلما للغٍاغُاث الخل أن
الخالمُظ ًىاحهىن ضهىباث في خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت ،ألامغ
الظي ًسىٌ الباخشين والهاملين في مجاٌ جضعَـ الغٍاغُاث الىكىف
نلى َظٍ الطهىباث التي حهُم الؿالب.
في خل املؿاةل اللفكُت وجإزغ نلى جدطُله وألاؾباب املإصًت ئلى
طلً ومً زم اكتراح الخلىٌ املىاؾبت لها ،وألازظ بىحهاث هكغ املهلمين
مً واكو زبرتهم مؿلب ملح فهم فغؾان املُضان التربىي وأصعي الهاملين
بخلً الطهىباث مً واكو املماعؾت والاخخيان املؿخمغًٍ.
وَى ما ؾعى الباخث ئلى جدلُله في َظا البدث لُيىن لبىت في
جؿىٍغ مىاهجىا والؿمى بخهلُم أبىاءها وئغافت للهلم وهللا وؿأٌ أن
ًسلظ لىا الىُت وٍدؿً اللطض فُلو َظا البدث مىكها خؿىا وٍدلم
الفاةضة املغحىة مً وعاءٍ ،وال خىٌ وال كىة ئال باهلل الهلي الهكُم.
 .2مشكلت الدزاست
َضف البدث الخالي ئلى مهغفت الطهىباث التي جىاحه الؿالب
باملغخلت املخىؾؿت وهي "نلبت أو نلباث جىاحه الخالمُظ في خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت ،وجدىٌ صون جدلُم أَضاف حهلم َظٍ املؿاةل [،“]4
وطلً مً زالٌ وحهت هكغ املهلمين .وحشيل الطهىباث في أي مجاٌ
َاحـ املسخطين للخهغف نليها وأؾبابها ومً زم خلها وَىظا الخاٌ َى
في التربُت وباألزظ في مجاٌ الغٍاغُاث فضاةما ما ًىاحه مهلم
الغٍاغُاث ضهىباث هشيرة مو جالمُظٍ ومً بُنها ضهىباث خل املؿاةل
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وهي " مىكف حهلُمي ًخؿلب جفىير ًخدضي الفغص لُطل ئلى الخل،
والخفىير فيها ًخىكف في مضاٍ وفي نمله نلى الفغص " [.[8
وَهغف الشهغي [ ]9املشيلت الغٍاغُت بأنها " مىكف عٍاض ي ًأحي في
ضىعة خالت أو وشاؽ أو ؾإاٌ أو جمغًٍ وٍخػمً مهلىماث مهؿاة
وأزغي مؿلىبت".
مما ؾبم ًدبين للباخث أن املؿألت الغٍاغُت هي مىكف وخالت
جدخاج ئلى ئنماٌ الهلل والفىغ لخلها واؾخسضام مجمىنت املفاَُم
والخلاةم واللىاهين التي ًمخلىها الؿالب.
ُ
وحهغف املؿألت الغٍاغُت اللفكُت نلى أنها ":جلً املىاكف الغٍاغُت
التي ًخم جلضًمها للخالمُظ بشيل لفكي غير مباشغ غمً مىاهج
ُ
الغٍاغُاث املضعؾُت" [.]6هما حهغف املشيلت الغٍاغُت اللفكُت بأنها "
مشيلت عٍاغُت مىخىبت بمفغصاث وعمىػ لغىٍت وهي جضوع خىٌ مىكف
همي ًخؿلب خل لها بضون إلاشاعة فيها لىىم الهملُت املؿلىبت نىض الخل
وحهخمض نلى اللغاءة والخدلُل والترحمت والخفؿير أو الخهلُل والخدلم
مً صخت الخل" [.[10
هما ٌهغف مسلىف [ ]11املؿألت الغٍاغُت اللفكُت بأنها "مىكف
همي وغو في ضىعة لفكُت وال ٌؿخؿُو الفغص أن ًدضص ؾغٍلت خله
بطىعة ؾغَهت أو عوجُيُت" .ونغفتها الشبُتي [" ]4بأنها حهبير لفكي ٌشير
ً
ئلى مىكف مشيل مً واكو الخُاة وٍغجبـ بمىهج الغٍاغُاث ًخؿلب خال
ً
ال ًيىن حاَؼا لضي الخلمُظاث بشيل مباشغ ،وٍخؿلب خلها نملُاث
املغوع بمغاخل مخهضصة ،جبضأ مً اللغاءة ،زم الفهم ،فالخمشُل ،زم
ً
الخسؿُـ لخلها وجىفُظ الخل ،وأزيرا الخأهض مً صخت الخل ،مو
ً
اؾخسضام املهاعف واملهاعاث الغٍاغُت التي حهلمتها الخلمُظة مؿبلا".
ً
ومما ؾبم طهغٍ واؾخهغاغه في حهغٍف املؿألت الغٍاغُت نمىما
ً
واملؿألت اللفكُت زطىضا ًسغج الباخث بهظا الخهغٍف إلاحغاتي وَى
أن امللطىص باملؿألت اللفكُت الغٍاغُت خالت ومىكف عٍاض ي ًىاحه
املخهلم ًدخاج لخله ئلى مهاعاث لغىٍت وعٍاغُت زاضت.
زطاةظ وأَمُت املؿألت الغٍاغُت:
ومً خُث زطاةظ املشىالث الغٍاغُت اللفكُت فان شخاث [،]10
ًدضصَا فُما ًلي:
 .1أنها جمشل خاحت أو أهثر مً خاحاث الفغص حهخمض نلى ازخُاع الهملُت
الخؿابُت املىاؾبت التي جإصي لإلحابت الصخُدت.
 .2أن خلها ال ٌهخمض نلى مجغص الاؾترحام؛ وئهما نلى ئناصة حشىُل
الهىاضغ املخػمىت باملؿألت ملهغفت ما بُنها مً نالكاث مسخلفت ،بمهنى
أن الخل ًلىم نلى الخفىير املىؿلي الؿلُم.
 .3أنها ؾإاٌ ًدخاج ئلى ئحابت ال ٌشاع فُه ئلى الهملُت الخؿابُت التي
ًجب اؾخسضامها للىضىٌ لخلً إلاحابت.
 .4أنها ؾإاٌ ًخؿلب جفىير في جىقُف املهلىماث املهؿاة للىضىٌ ئلى
الهضف وَى خل املشيلت.
فىاةض املشىالث الغٍاغُت اللفكُت:
وٍغي ول مً شخاث [ ،]10ونلي [ ،]12وػٍخىن [ ،]13وئبغاَُم
[ ،]14وَالٌ [ ]15أن للمشىالث الغٍاغُت اللفكُت فىاةض نضة وأَمُت
هبيرة في حهلُم الخالمُظ خل املشىالث.
فهي حؿه ـم ف ـي جىمُ ـت مه ـاعاث الخفىير الهلُا لضي الخالمُظ ،مشل

 .5ضهىباث الخدلم (الخأهض) مً صخت خل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت
لضي ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ
املهلمين.
 .6الطهىباث التي جىاحه ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ نىض خل
املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُاث والتي حهؼي ئلى ؾبُهت املؿألت مً
وحهت هكغ املهلمين بمضًىت ضبُا.
ج .أهميت الدزاست
ًخىكو مً َظا البدث ما ًلي:
 .1ئبغاػ وحهاث هكغ املهلمين خىٌ َظٍ املشيلت فهم فغؾان املُضان
وألاهثر صعاًت بمشاول الخضعَـ.
 .2جدضًض ضهىباث خل املؿألت اللفكُت في الغٍاغُاث ٌهمل نلى
ً
مؿانضة املهلمين في نالحها أوال بأوٌ.
 .3جدضًض ضهىباث خل املؿألت اللفكُت في الغٍاغُاث ٌهمل نلى
مؿانضة الؿلبت في ػٍاصة جدطُلهم وهمىَم املهغفي.
 .4جدضًض ضهىباث خل املؿألت اللفكُت في الغٍاغُاث ٌهمل نلى جؼوٍض
اللاةمين نلى جىفُظ البرامج الخهلُمُت بلاةمت الطهىباث التي مً شأنها
جىحُه نمل الضوعاث الخضعٍبُت للمهلمين.
 .5كض جفُض َظٍ الضعاؾت الباخشين في الىشف نً ضهىباث أزغي في
مىاص صعاؾُت مسخلفت.
ٌ .6هخبر البدث صنىة لالَخمام بطهىباث خل مؿاةل الغٍاغُاث
ً
ً
نمىما وخل املؿاةل اللفكُت زطىضا.
د .حدود الدزاست
 .1الخضوص املىغىنُت :املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت الىاعصة بىخاب
عٍاغُاث الطف الشاوي املخىؾـ وطلً ألنها املغخلت التي ًضعؾها
ً
الباخث خالُا.
 .2الخضوص الؼماهُت :الفطل الضعاس ي الشاوي مً الهام الضعاس ي /1435
.ٌ1436ألهه الفطل الظي حغي فُه البدث.
 .3الخضوص املياهُت :مضاعؽ املغخلت املخىؾؿت بمضًىت ضبُا ألنها ميان
نمل الباخث.
ه .مصطلحاث الدزاست
ً
أوال :الطهىبت الغٍاغُت
حهغف الطهىبت بأنها خالت خيرة وكلم جخملً نلل إلاوؿان وجضفهه
ئلى الخأمل والخفىير إلًجاص خل أو حىاب للخغوج مً َظٍ الخيرة [.]5
وأما الشبُتي [ ،]4فهغفذ الطهىبت الغٍاغُت بأنها نلبت جىاحه الخالمُظ
في خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت ،وجدىٌ صون جدلُم أَضاف حهلم
خل َظٍ املؿاةل.
ً
زاهُا :املؿألت (املشيلت) الغٍاغُت اللفكُت.
نغفها نؿيري [ ]6بأنها جلً املىاكف الغٍاغُت التي ًخم جلضًمها
للخالمُظ بشيل لفكي غير مباشغ غمً مىاهج الغٍاغُاث املضعؾُت"
ً
وٍمىً حهغٍف املؿألت اللفكُت الغٍاغُت ئحغاةُا بأنها :خالت ومىكف
عٍاض ي ًىاحه املخهلم ًدخاج لخله ئلى مهاعاث لغىٍت وعٍاغُت زاضت.
ُ
ً
أوال :املؿألت الغٍاغُت .وحهغف املشيلت الغٍاغُت نلى أنها حؿاؤٌ عٍاض ي
أو مىكف عٍاض ي غير مىكم بشيل حُض ًدخاج للخل مً زالٌ نملُت أو
ؾلؿلت مً ألافهاٌ التي ًخهين نلى الخلمُظ اللُام بها [.[7
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أشاع ميي [ ]17ئلى أن صًلىن كؿم املؿاةل الغٍاغُت خؿب ؾغكت
نغغها ئلى زالزت أهىام هي:
 .1املؿاةل املهغوغت للخل :وفيها ًخم جدضًض املؿالت ونىاضغَا
ألاؾاؾُت ،خُث ًخم جلضًم َظا الىىم في ضىعة ؾإاٌ أو مىكف .هأن
ً
ً
مبلغا كضعٍ ً 54578
هلىٌ مو أخمض ً 65078
صًىاعا
صًىاعا مبلغا ،صفو منها
ً
زمىا لبِذ ،فما ملضاع الباقي؟
 .2املؿاةل املىدشفت :وفيها ًخم جلضًم مهلىماث للمخهلمين ،زم ًؿلب
منهم الخهغف نلى املشيلت مً زالٌ هظ املؿألت .ومشاٌ طلً :جدخاج
ً
ضباخا ،فاطا اؾدُلكذ
منى الظَاب ئلى املضعؾت الؿانت الؿابهت
الؿانت الخامؿت والىطف واخخاحذ  15صكُلت للىغىء والطالة و30
صكُلت لخىاوٌ الؿهام و 30صكُلت أزغي لخغُير املالبـ وعبو ؾانت
إلنضاص الخلُبت وهطف ؾانت في الؿُاعة ،فماهي املشيلت التي عبما جلو
فيها؟ وملاطا؟
 .3املؿاةل املبخىغة :خُث ًلىم املخهلم بالبدث نً املهلىماث التي
جغجبـ باملؿلىب وٍداوٌ الغبـ بُنها للخمىً مً الخل .ومشاٌ طلً:
ًملً شخظ ً
أعغا نلى شيل مؿخؿُل جبلغ مؿاختها نشغة آالف متر
مغبو ،أعاص اؾخغاللها همىكف للؿُاعاث ،وٍغٍض جسؿُؿها بدُث
حؿخىنب أهبر نضص ممىً مً الؿُاعاث ،فما مؿاخت امليان املسطظ
ليل ؾُاعة لىخضَا؟ وما أفػل ؾغق لىكىف الؿُاعاث بدُث ٌؿخفُض
ً
جطمُما لخسؿُـ
مً املؿاخت كضع إلاميان؟ وفي غىء طلً اكترح
املىكف.
زؿىاث خل املؿألت الغٍاغُت:
حهخبر نملُت خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت نملُت مهلضة جخػمً
نضة مخؿلباث ًدضصَا ول مً ماًغو واًترون []18في ئؾاعًٍ
عةِؿين َما:
ً
أوال :املهغفت :وحشخمل نلى:
 .1الخلاةم واملفاَُم ،مشل مهغفت كىانض الجمو والؿغح والػغب
واللؿمت.
 .2املهغفت الاؾتراجُجُت وإلاحغاةُت ،مشل مهغفت الاؾتراجُجُاث الهامت
لخل املؿاةل ،واملهغفت بسؿىاث خل املؿألت.
 .3املهخلضاث ،وحهني انخلاصاث املخهلمين في كضعتهم نلى خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت.
ً
زاهُا :الهملُاث املهغفُت :وجخػمً ما ًلي:
 .1جمشُل املؿألت ،وَهني طلً جمشُل املؿألت في ضىعة بُاهُت أو عمؼٍت،
ومشاٌ طلً عؾم حضوٌ ًدخىي البُاهاث ألاؾاؾُت للمؿألت في ضىعة
مبؿؿت.
 .2الخسؿُـ واملغاكبت والخلُُم ،وَهني طلً الخسؿُـ لخل املؿألت
ومغاكبت املخهلم للخؿىاث
املخبهت في الخل وجلُُم مضي صكت الخل.
 .3املهالجت البهضًت ،وحهني مغاحهت الخل ومداولت الخل بؿغق أزغي
ئن أمىً.
هماطج خل املشىالث الغٍاغُت:
فُما ًلي بهؼ الىماطج لخؿىاث خل املشيلت الغٍاغُت:
همىطج بىلُا :جمغ نملُت خل املشىالث الغٍاغُت وف ـم َ ـظا الىم ـ ـىطج

مهاعاث اجساط اللغاعاث والخفىير الىاكض ،والخدلُل والترهُب والخلىٍم
وجىمي كضعة الخالمُظ نلى فهم املهلىماث وجظهغَا لفترة ؾىٍلت،
وحؿانضَم نلى جؿبُم املهلىماث وجىقُفها في مىاكف خُاجُت حضًضة
ً
ً
ً
زاعج الؿُاق املضعس ي هما حهض وشاؾا عٍاغُا أؾاؾُا في الخهمُم
والخجغٍض وبىاء البراَين وجيىًٍ املفاَُم واهدؿاب املهاعف الجضًضة
وجإصي ئلى مماعؾت أهىام اليشاؽ الخهلُمي املسخلفت (حمو املهلىماث -
جدلُل الىخاةج -فغع الفغوع -ازخباع صخت الفغوع -الخىضل ئلى
ً
الخل -جلىٍم الخل) فُخهلم الخلمُظ هشيرا مً الخلاةم واملفاَُم
والخهمُماث واملهاعاث الغٍاغُت ومهاعاث الترحمت بطىعَا املسخلفت،
باإلغافت ئلى حهلم بهؼ الؿغق والاؾتراجُجُاث املؿانضة في خل
املشىالث.
هما أن خل املشىالث اللفكُت في الغٍاغُاث ًجهل ماصة
الغٍاغُاث ماصة خُىٍت لها ضلت وزُلت بالخُاة الُىمُت ،مما ًلىو
الخلمُظ بأن الغٍاغُاث أصاة حُضة لخل مشىالجه الخاضت والهامت.
جطيُف املؿألت اللفكُت الغٍاغُت:
َىان أهىام مخهضصة مً املؿاةل الغٍاغُت ،وؿخهغع فُما ًأحي
ً
بهػا منها:
ً
ً
جدضًضا.
أوال :املؿاةل الجُضة الخدضًض في ملابل املؿاةل ألاكل
 .1مؿاةل حُضة الخدضًض :وهي املؿاةل التي ًيىن فيها ول نىاضغ
ً
ً
ً
مباشغا ،وٍؿلم نليها خل
جفىيرا
واضخا ،وَظٍ الىىنُت جخؿلب
املؿألت
املؿاةل نً ؾغٍم ئناصة اؾخيخاج الخل ،مشاٌ طلً الؿإاٌ الخالي :وػم
ً
صًىاعا نلى شخطين ،فيان عبو خطت ألاوٌ ًؼٍض نً
مبلغ كضعٍ 250
خطت الشاوي بملضاعً 30
صًىاعا ،فىم واهذ خطت ول منهما؟
ً
جدضًض :وهي التي أخض نىاضغَا غير مهغوف ،وكض ًيىن
 .2مؿاةل أكل
ً
ً
أًػا لها أهثر مً ئحابت صخُدت ،وَظٍ الىىنُت جخؿلب جفىيرا غير
مباشغ ،واالؾدبطاع والابخياع ،وفيها ًطهب أن ٌؿخسضم املخهلم
اؾتراجُجُت الخدلُل ،لىىه ٌؿخسضم اؾتراجُجُت وغو الفغوع زم
ازخباع صختها [.[16
ً
زاهُا :جطيُف َُلضبغاهضث:
 .1طهغ ابغاَُم [ ]14أن َُلضبغاهضث ضىف املؿاةل الغٍاغُت ئلى زالزت
مؿخىٍاث هما ًأحي:
ً
ً
ً
ً
 .2املؿاةل التي حؿخسضم مفهىما عٍاغُا أو حهمُما ،وجدىاوٌ مىكفا لم
ً
ؾابلا ،ومشاٌ طلًَ :ل ًمىً عؾم مشلث أؾىاٌ
ًخهغع له املخهلم
أغالنه  5،4 ،9مً الؿىدُمتراث؟
ً
ً
ملضاعا مهُىا مً الخجغٍب واملالخكت ،وحمو
 .3املؿاةل التي جخؿلب
ً
ً
البُاهاث كبل أن ًلخىو املخهلم بأن َىان خال ممىىا للمىكف .ومشاٌ
طلً أؾئلت أهمل بىفـ الدؿلؿل.
 .4املؿاةل املغجبؿت بالكغوف واملىاكف التي ًخهغع لها املخهلم وجخؿلب
مىه ئحغاء حهضًل وحغُير نلى َظٍ الكغوف .ومشاٌ طلًً :لو بِذ
مدمىص نلى بهض  3شىاعم شماٌ بِذ ضضًله أخمض ،ئطا وان أخمض
ً
ٌؿير ئلى بِذ ضضًله مدمىص زم ًلؿهان ً
مها  6شىاعم شغكا لُطال ئلى
املضعؾت ،فما الاججاٍ الظي ٌؿير فُه الطضًلان مً املضعؾت لُطال ئلى
بِذ أخمض؟
ً
زالشا :جطيُف صًلىن:
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ً
أوال :الاؾتراجُجُاث الهامت لخل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت.
 .1اؾتراجُجُت املداولت والخؿأ املىكمت :وَىا ًلىم املخهلم بخجغٍب
مجمىنت مً الخلىٌ والخسمُىاث لخل املشيلت وطلً في ضىعة
مداوالث مخهضصة ئلى أن ًطل ئلى الخل الصخُذ للمشيلت [.[11
 .2اؾتراجُجُت الهمل لألمام :وٍؿلم البهؼ نلى َظٍ الاؾتراجُجُت:
اشخلاق الهضف مً املهلىماث املخاخت؛ وطلً ألن َظٍ الاؾتراجُجُت
جبضأ باملهلىماث املخىافغة في مىكف املشيلت ،زم بهض طلً ًخم جغجِب
ً
اخخماالث الخل ،وٍخم الخدغن أمامُا للخل بىاؾؿت الدؿلؿل مً
امللضماث [.[17
 .3اؾتراجُجُت الهمل للخلف :هي الاؾتراجُجُت التي ًخم بها الخل نً
ؾغٍم البضء باملخؿلب ومً زم الخىضل ئلى الخل بالغحىم ئلى الخلف.
وهي أهثر اؾخسضاما في املشىالث الجبرًت والبرَان الهىضس ي [.[17
 .4الاؾتراجُجُت املسخلؿت (الهمل بين ألامام والخلف) :وهي ئخضي
اؾتراجُجُاث خل املشيلت التي جخػمً الجمو بين اؾتراجُجُتي الهمل
لألمام والخلف؛ وهي اؾتراجُجُت جلىم نلى أؾاؽ كُام املخهلم بخللُب
املشيلت نلى وحىَها بؿغنت بدُث ًمىً الىضىٌ ئلى خلىٌ ؾغَهت أو
ال خلىٌ نلى إلاؾالق [.[21
 .5اؾتراجُجُت جدلُل الىؾاةل /الغاًاث :و جلىم نلى جدلُل مدضصاث
املشيلت وملضمتها والغاًاث املؿتهضفت مً أحل خلها وجىؿىي نلى
اؾخسضام الىؾاةل وجىقُفها للىضىٌ ئلى الغاًاث ،والخىم نلى مضي
مالةمت ول مً الىؾاةل املخاخت والغاًاث [.[22
 .6اؾتراجُجُت املمازلت :و ًخم فيها الخىضل ئلى خل املشيلت مً زالٌ
الهىصة ئلى مشيلت ممازلت لها مً خُث املهالجت أو ما ًؿلم نلُه
اللُاؽ [.[17
ً
زاهُا :الاؾتراجُجُاث التي وعصث في الىخب املؿىعة للغٍاغُاث باململىت
الهغبُت الؿهىصًت:
ً
طهغث الشبُتي [َ ،]4ظٍ الاؾتراجُجُاث وزطىضا الىاعصة بىخاب
الغٍاغُاث للطف الغابو وهي اؾتراجُجُت الخسمين والخدلم وفيها ًخم
ً
جضعٍب الخالمُظ نلى جسمين خل زم ازخباعٍ وجلىٍمه وضىال للخل
املىاؾب .واؾتراجُجُت البدث نً همـ وحهني جدضًض اللانضة املىحىصة
في مؿاةل مهُىت واؾخسضامها إلًجاص املجهىٌ أو املؿلىب ،واؾتراجُجُت
الخبرًغ املىؿلي وفي َظٍ الاؾتراجُجُت ًلىم الخلمُظ بدل املشىالث
الغٍاغُت اللفكُت مً زالٌ الخبرًغ املىؿلي للخل هما وأشاعث ئلى
الاؾتراجُجُاث املؿانضة هاوشاء حضوٌ وعؾم ضىعة أو شيل جىغُحي
أو جمشُل املشيلت.
ضهىباث خل املؿألت اللفكُت الغٍاغُت:
كام الباخث بخدضًض ضهىباث خل املؿألت الغٍاغُت مً زالٌ
مغاحهت ألاصب التربىي طي الهالكت خُث طهغ نغٍفج وؾلُمان []23
أن مً الطهىباث التي جىاحه الؿلبت في خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت
ما ًلي:
 -1نضم الخمىً مً كغاءة املؿألت.
 -2نضم الخمىً مً اؾدُهاب املؿألت.
 -3نضم الخمىً مً ازخُاع زؿىاث الخل وجغجُبها.
 -4ن ـضم ئملـ ـام الؿلبـ ـت بالخب ـغاث الؿابل ـت لـد ـل الـمؿأل ـت ،مً مفاَُم

بالخؿىاث الخالُت [:[19
 .1فهم املشيلت :وجخػمً إلاخاؾت باملشيلت والخهغف نلى نىاضغَا
بدُث جخطح لضي املخهلم الهالكاث بين املهؿُاث واملؿلىب ،وكض ًأحي
طلً مً زالٌ عؾم شيل ٌشير نلُه املخهلم باملجهىٌ واملهؿُاث ،ونلى
املخهلم ازخُاع الغمىػ املىاؾبت وجدضًض ئمياهُت جدلُم الشغوؽ ،زم
الىضىٌ ئلى فهم أنمم.
 .2ابخياع الخؿتٌ :هض الىضىٌ ئلى زؿت الخل ،وهي الجؼء الغةِـ في
الخل كض جأحي الفىغة الجُضة بهض نضة مداوالث جبضو فاشلت ،ولظلً
ً
جيىن َظٍ الخؿىة ؾببا ملهكم الطهىباث التي ًىاحهها املخهلمىن في
خل املشىالث ،لظا البض مً جىحُه املخهلمين ئلى جظهغ وجؿبُم املشىالث
املشابهت وئصزاٌ ما ًلؼم مً حهضًالث والخأهض مً اؾخهماٌ املهؿُاث
الالػمت للخل وحمُو شغوؽ املشيلت.
 .3جىفُظ الخؿت :وٍخؿلب وغو الخفاضُل في ميانها مً الهُيل الهام
•الظي ًغؾمه املخهلم ،وجفدطها ونضم وؿُانها؛ ألن الىكىم في ألازؿاء
أو اليؿُان أزىاء الخىفُظ ٌهض مً أَم الهلباث التي جىاحه املخهلمين في
َظٍ الخؿىة.
همىطج واعوىف:
ٌشير الهخباوي [ ]20ئلى أن َظا الىمىطج ًخيىن مً أعبو مغاخل وهي:
 .1املغخلت ألاولى :جىمُت فهم املشيلت :وفي َظٍ املغخلتً ،خم ئللاء بهؼ
ألاؾئلت التي حؿانض الخالمُظ نلى جفؿير املشيلت وفهمها.
 .2املغخلت الشاهُت :ججؼب املشيلت ،وجخػمً جفؿير املشيلت ،وٍلىص طلً
ئلى جدضًض الهضف املؿلىب جدلُله.
 .3املغخلت الشالشت :صعاؾت الؿغق املمىىت ،وجخػمً َظٍ الخؿىة اجساط
ول البضاةل التي مً املخدمل أن جلىص ئلى الهضف.
 .4املغخلت الغابهت :ازخُاع ؾغق الهمل املىاؾبت للمشيلت مىغو
الاَخمام وجىفُظَا.
اؾتراجُجُاث خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت
ٌهخمض خل املشيلت الغٍاغُت – بشيل أؾاس ي – نلى مجمىنخين
عةِؿخين مً الهىامل ًدضصَما الىظًغ ] [8فُما ًلي:
 - ١املهغفت الهللُت :وجخػمً وافت املهاعف الهللُت الغٍاغُت الػغوعٍت
والالػمت لخل املؿألت التي بضونها ال ًمىً للؿالب أن ًخىضل ئلى الخل
الصخُذ.
 - ٢اؾتراجُجُت الخل :وهي جخهلم بالهملُاث أو الخؿىاث التي ًلىم بها
ً
الفغص مؿخهمال مهاعفه الهللُت الؿابلت للىضىٌ ئلى الخل املؿلىب
ُ
للمؿألت ،وَظا َى ضلب الهملُت .وحهغف اؾتراجُجُت خل املشىالث
نلى أنها " نملُت مجابهت املخهلم ملىكف مهين في الغٍاغُاث ًىؿىي نلى
مشيلت جدخاج ئلى خل ًضفهه للخفىير والهمل جدذ ئشغاف املهلم
ً
ً
مؿخسضما املفاَُم والخهمُماث التي حهلمها ؾابلا ،وئًجاص نالكاث بُنها
وججغٍب نضص مً الفغوع املىاؾب للمىكف املخمشل باملشيلت بهضف
الخل " [.[19
وَهغف الىظًغ [ ]8اؾتراجُجُت خل املشيلت الغٍاغُت نلى أنها " هي
مجمىم الخؿىاث والخدغواث التي ًلىم بها املخهلم ملىاحهت مىكف أو
ً
ً
ناةم ًخؿلب خال له وغالبا ًيىن غير مباشغ ،وٍدخاج ئلى حهض طَني
وجطىعي وئصعاوي".
119
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وحهمُماث ومهاعاث.
 -5نضم اللضعة نلى ازخُاع ؾغٍلت الخل املىاؾبت.
 -6غهف اللضعة نلى الخسمين وجلضًغ الجىاب الصخُذ.
ئن ضهىباث خل املؿاةل الغٍاغُت جىمً في ئصعان املؿألت وجدلُلها
ً
واؾدىاصا ئلى ألاصب التربىي
وازخُاع بضاةل الخل والخأهض مً صختها،
والضعاؾاث الؿابلت فاهه ًمىً جطيُف الطهىباث لخل املؿألت
الغٍاغُت اللفكُت ئلى زالزت أهىام والخالي :الشبُتي [ ]4هلال نً
[.[23,24,25,26,27,28
 -1ضهىباث هاججت نً الؿلبت :هطهىباث اللغاءة وفهم املؿألت
وضهىباث الخظهغ والاهدباٍ وغهف اللضعاث الخؿابُت ونضم اللضعة
نلى جمشُل املؿألت وجغحمت املشيلت وهظلً اهسفاع مهضٌ الضافهُت.
 -2ضهىباث هاججت نً املؿألت هفؿها :مشل نضص الهملُاث الالػمت لخل
املؿألت ووحىص مهلىماث ػاةضة في املؿألت وجغجِب املهلىماث في املؿألت
بسالف جغجِب زؿىاث الخل.
 -3ضهىباث هاججت نً نىامل حهلُمُت :هؿغٍلت الخضعَـ املخبهت
وكطىع الىخاب املضعس ي ئما لىمؿُت ؾغٍلت نغع املشىالث اللفكُت
التي جمُل ألن جدبو ألاؾلىب البطغي للخهلم فدؿب .أو ألنها ال حهمل
ً
نلى ئزاعة اَخمام الخالمُظ ،فهي غالبا ال حهؿي الفغضت ألن ًغبـ
الخلمُظ بين ما ًضعؾه مً مفاَُم عٍاغُت وبين واكو خُاجه .هظلً في
ً
الغالب ًيىن مؿخىي ئهلغاةُت الىخب الغٍاغُت املضعؾُت ضهبا باليؿبت
للخالمُظ ما ٌؿاَم في مػانفت ضهىبت خل املشىالث الغٍاغُت
اللفكُت لضي الؿالب.
 .3الدزاساث السابدقت
َضفذ صعاؾت بىِخى [ ]29ئلى الخهغف نلى الهالكت بين نملُاث ما
وعاء املهغفت في الغٍاغُاث ومؿخىي الخدطُل في ازخباعاث الغٍاغُاث
وخل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت ،وكض جم جؿبُم َظٍ الضعاؾت نلى
نُىت مً جالمُظ الطفين الشالث والغابو الابخضاتي .وجمشلذ أصواث
الضعاؾت في ملُاؽ لهملُاث ما وعاء املهغفت وازخباع جدطُلي في
الغٍاغُاث ،وكض أوضخذ هخاةج الضعاؾت أن مهاعاث خل املشىالث
الغٍاغُت اللفكُت جغجبـ نلى هدى صاٌ بهملُاث ما وعاء املهغفت.
أما صعاؾت واعاماعؾيي وآزغون [ ]30فلض َضفذ الضعاؾت ئلى
الخهغف نلى جأزير الخهلم الخهاووي املخػمً في الخضعٍب ما وعاء املهغفي
أخاصي املؿخىي ،والخهلم الخهاووي املخػمً في الخضعٍب ما وعاء املهغفي
مخهضص املؿخىٍاث ،ملاعهت بالخضعَـ بالؿغٍلت الخللُضًت نلى الخفىير
الغٍاض ي ،في جىمُت مهاعاث خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت ،وكض جم
جؿبُم َظٍ الضعاؾت نلى نُىت مً جالمُظ الطف الشالث الابخضاتي،
وجىضلذ الضعاؾت ئلى جفىق جالمُظ املجمىنت التي اجبهذ الخضعٍب
بؿغٍلت ما وعاء املهغفي مخهضص املؿخىٍاث نلى جالمُظ مجمىنت الخضعٍب
ما وعاء املهغفي أخاصي املؿخىي وجالمُظ املجمىنت الػابؿت ،وقهغ َظا
الخفىق مً زالٌ كضعاتهم نلى خل املشىالث الغٍاغُت.
هما أحغي املجىىوي [ ]28صعاؾت َضفذ الضعاؾت ئلى مهغفت كضعة
جالمُظ الطف الخامـ الابخضاتي نلى خل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت في
غىء بهؼ املخغيراث البىاةُت لها ،وهي مخغيراث نضص زؿىاث املشيلت
اللفكُت ،ووحىص مهلىماث همُت ػاةضة ،وجخابو أنضاص املشيلت وَى وغو
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ألانضاص في املشيلت زالف الترجِب الظي ًلخػُه خل املشيلت ،وجيىهذ
ً
نُىت الضعاؾت مً  320جلمُظا مً جالمُظ الطف الخامـ الابخضاتي
بمضًىت مىت املىغمت جم ازخُاعَم بؿغٍلت نشىاةُت ،وجمشلذ أصاة
الضعاؾت في ازخباع جدطُلي ،وجىضلذ الضعاؾت ئلى نضص مً الىخاةج وان
مً أَمها :جلل كضعة الخلمُظاث نلى خل املؿاةل اللفكُت بؼٍاصة نضص
زؿىاث املشيلت الغٍاغُت اللفكُت ،ووحىص مهلىماث همُت ػاةضة في
املشيلت ال نالكت لها بالخل ،وبىغو املهلىماث الىمُت في املشيلت
زالف الترجِب الظي ًلخػُه خل املشيلت اللفكُت.
وَضفذ صعاؾت بغٍىضًذ [ ]31ئلى جدضًض الطهىباث التي ًىاحهها
جالمُظ الطف الشالث الابخضاتي في خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت،
والاؾتراجُجُاث التي ٌؿخسضمىنها للخهامل مو َظٍ الطهىباث .وكض جم
جؿبُم الضعاؾت نلى نُىت ميىهت مً  3جالمُظ مً جالمُظ الطف الشالث
الابخضاتي باؾخسضام مىهجُت بدىر الىُفُت اللاةمت نلى ئحغاء
مجمىنت مً امللابالث الشخطُت املخهملت مو الخالمُظ الشالزت ،وكض
أبغػث هخاةج الضعاؾت أن أبغػ ضهىباث خل املشىالث الغٍاغُت
اللفكُت التي ًىاحهها الخالمُظ هي :غهف مؿخىي فهم امللغوء ،وغهف
فهم واؾدُهاب املفاَُم الغٍاغُاث ،والانخلاصاث الؿلبُت نً
الغٍاغُاث ،هما جىضلذ الضعاؾت ئلى أن أبغػ الاؾتراجُجُاث التي ًمىً
أن حؿانض في الخغلب نلى َظٍ الطهىباث هي :املىاكشت الجمانُت خىٌ
اؾتراجُجُاث خل املشىالث ،والخلُُم الظاحي ،والانخماص نلى ألالهاب في
جضعَـ خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت ،وجدؿين املهخلضاث نً
الغٍاغُاث ،واؾخسضام الخمشُالث البُاهُت للمشىالث الغٍاغُت
اللفكُت.
أما صعاؾت فُضي [ ]32في جدؿين أصاء نُىت مً جالمُظ
" "GO Solveفلض َضفذ الضعاؾت ئلى ازخباع فانلُت بغهامج الخامـ
الابخضاتي في خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت ،والظًً ًىاحهىن
ضهىباث في خل َظٍ الىىنُت مً املشىالث .واؾخسضم في الضعاؾت
املىهج الخجغٍبي .وؾبلذ الضعاؾت نلى نُىت نشىاةُت ميىهت مً 32
ً
جلمُظا مً جالمُظ الطف الخامـ الابخضاتي .وجمشلذ أصواث الضعاؾت في
مجمىنت فغنُت مً املفغصاث التي ًخػمنها هكام الخلُُم الخهلُمي
الشامل املؿخسضم في والًت "ماؾاشىؾدـ" ألامغٍىُت ،وازخباع
حشخُص ي لألصاء في خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت .وكض أبغػث
الىخاةج فانلُت البرهامج املؿخسضم في جىمُت أصاء جالمُظ الطف الخامـ
الابخضاتي في خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت ،هما أوضخذ الىخاةج
وحىص فغوق صالت بين مخىؾؿاث صعحاث جالمُظ املجمىنت الخجغٍبُت
والػابؿت لطالح جالمُظ املجمىنت الخجغٍبُت.
هما َضفذ صعاؾت الشبُتي [ ]4ئلى جدضًض ضهىباث خل املشىالث
الغٍاغُت لضي جلمُظاث الطف الغابو الابخضاتي بمضًىت الؿاةف ،وكض
جيىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )135مهلمت ؾبلذ نليهً أصاة الضعاؾت وهي
الاؾدباهت ،وكض أقهغث هخاةج الضعاؾت كاةمت بالطهىباث التي جخهلم
بظاجُت الؿالب مشل :كغاءة وفهم املؿألت ،وجسؿُـ الخل وجىفُظٍ
والخأهض مً صخخه.
وَضفذ صعاؾت الؿلمي [ ]33ئلى الخهغف نلى صعحت ئؾهام مهلمي
الغٍاغُاث في جىمُت مهاعاث خل املشيلت الغٍاغُت لضي ؾالب املغخلت
120

الابخضاةُت ،وكض اؾخسضمذ الضعاؾت املىهج الىضفي وواهذ بؿاكت
املالخكت أصاة الضعاؾت خُث جيىهذ مً ( )28مهاعة مىػنت نلى زؿىاث
خل املشيلت الغٍاغُت :فهم املشيلت ،وغو زؿت الخل ،جىفُظ زؿت
ً
مهلما
الخل ،الخدلم مً صخت الخل ،وكض ؾبلذ ألاصاة نلى()25
للغٍاغُاث ،ووان مً أَم الىخاةج أن صعحت ئؾهام مهلمي الغٍاغُاث في
جىمُت مهاعاث خل املشيلت الغٍاغُت هيل واهذ بمؿخىي مىسفؼ.
وهظلً كام نبض اللاصع [ ]34بضعاؾت َضفذ ئلى الىشف نً
ضهىباث خل املؿاةل اللفكُت الغٍاغُت التي جىاحه ؾالب الطف
الؿاصؽ ألاؾاس ي بمدافكت غؼة بفلؿؿين مً وحهت هكغ املهلمين وكض
اؾخسضم الباخث املىهج الىضفي ،واؾخسضم الاؾدباهت أصاة للىضىٌ ئلى
هخاةج الضعاؾت ،وجيىهذ نُىت الضعاؾت مً نضص مً املهلمين واملهلماث
ً
جم ازخُاعَم نشىاةُا مً املىؿلت الىؾؿى بغؼة ،ونضصَم ()120
ً
مهلما ،وجىضل الباخث ئلى وحىص ضهىباث في خل املؿألت اللفكُت
جػمىذ مداوع الاؾدباهت الخمؿت ،وكض أوضذ الضعاؾت بػغوعة
الدشخُظ املؿخمغ لطهىباث خل املؿألت اللفكُت والاَخمام بغبـ
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت في الىخاب املضعس ي بىاكو خُاة الؿلبت ،هما
ً
أوضذ املهلمين بدبني ؾغكا واؾتراجُجُاث للخضعَـ حؿهم في جسؿي
أػمت ضهىباث خل املؿألت اللفكُت.

املخغيراث
أكل مً 10
مً 20 - 10
أهثر مً 20

 .4الطسيدقت وإلاجساءاث
أ .منهج الدزاست
اجبو الباخث في َظٍ الضعاؾت املىهج الىضفي لخىفُظَا ،وفُما ًلي
جىغُذ طلً.
ب .مجخمع الدزاست
جمشل مجخمو الضعاؾت الخالُت مً حمُو مهلمي الغٍاغُاث في
ً
املغخلت املخىؾؿت بمضًىت ضبُا ،والبالغ نضصَم  45مهلما ،مىػنين
نلى  35مضعؾت َى نضص املضاعؽ املخىؾؿت بطبُا.
ج .عينت الدزاست
ً
جألفذ نُىت البدث النهاةُت مً ()18مهلما مً مهلمي الغٍاغُاث
باملغخلت املخىؾؿت جسطظ عٍاغُاث في ( )35مضعؾت هي ول املضاعؽ
املخىؾؿت الىاكهت بمضًىت ضبُا واللغي الخابهت لها .وجم جىػَو
الاؾخبُان نلى حمُو نُىت الضعاؾت ولم ٌؿترحو الباخث ؾىي 26
اؾدباهت مً واكو  45وكام باؾدبهاص ول الاؾدباهاث الغير ضالخت والغير
مىخملت.
الىخاةج الخاضت بالبُاهاث الضًمىغغافُت
ٌهغع الجضوٌ ( )1الىخاةج الخاضت بالبُاهاث الضًمىغغافُت
لهُىت الضعاؾت نلي الىدى الخالي:

جدول 1
الخصائص الدًمىغسافيت لعينت الدزاست
الخكساز
سنىاث الخبرة
13
11
2

ًبين الجضوٌ ( )1-5هطف نُىت الضعاؾت ( )%50لضيهم زبرة أكل
مً نشغة ؾىىاث و( )%42.3مً نُىت الضعاؾت لضيهم زبرة مً – 10
 20ؾىت و( )%7.7مً نُىت الضعاؾت لضيهم أهثر مً  20ؾىت زبرة.
د .أداة الدزاست
لخدلُم الغغع مً الضعاؾت ،كام الباخث بازخُاع اؾدباهت
مدىمت للباخشت الشبُتي [ ]4هأصاة للضعاؾت .بدُث أهه كض جم الخدلم
مً ضضكها بؿغٍم الطضق الكاَغي ،بهغغها نلى نضة مدىمين
مسخطين والاؾخفاصة مً آعائهم وجىحيهاتهم مو ألازظ بها ،وجم الخأهض
مً زباتها بأزظ نُىه اؾخؿالنُت كىامها 20مهلم لِؿىا مً نُىت
البدث وبانخماص مهاصلت الفا هغوهبار خطلذ ألاصاة نلى وؿبت زباث
ولُت ( )0.93وحهض َظٍ اليؿبت للشباث حُضة وملبىلت.
وملا واهذ ألاصاة ملبىلت مً خُث الطضق والشباث ووافُت وشاملت
ألؾئلت البدث ومداوعٍ بهضف جدضًض ضهىباث خل املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُت لضي جالمُظ الطف الشاوي مخىؾـ .وكو ازخُاع الباخث نلى
ً
َظٍ ألاصاة لجمو البُاهاث في الضعاؾت الخالُت؛ هكغا ألن الاؾدباهت مً
ألاصواث املالةمت للخطىٌ نلى املهلىماث ومً زم كام بخىػَهها نلى
نُىت غير نشىاةُت بؿغٍم الاهخساب.
وجىاكش ألاصاة مدىعًٍ َما والخالي:
املدىع ألاوٌ :ضهىب ـاث خ ـل املشىـل ـت ال ـغٍ ـاغُ ـت اللفكُت الىاججت نً

النسبت املئىيت
%50
%42.3
%7.7

نىامل طاجُت لضي الخالمُظ ،جألف َظا املدىع مً) ( 24مفغصة .وكض
اشخمل َظا املدىع ألاوٌ نلى زمؿت أبهاص عةِؿت:
 .١ضهىباث كغاءة وفهم املشيلت الغٍاغُت اللفكُت.
 .٢ضهىباث جمشُل املشيلت الغٍاغُت اللفكُت.
 .٣ضهىباث الخسؿُـ لخل املشيلت الغٍاغُت اللفكُت.
 .٤ضهىباث جىفُظ خل املشيلت الغٍاغُت اللفكُت.
 .٥ضهىباث الخأهض مً صخت الخل.
املدىع الشاوي :ضهىباث خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت الىاججت نً
ؾبُهت َظٍ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لخالمُظ الطف الشاوي املخىؾـ.
وكض اشخمل َظا املدىع نلى)  )11مفغصة .وكض اؾخسضم الباخث ملُاؽ
زالسي في غىء ملُاؽ "لُىغث" املخضعج للُاؽ صعحت ضهىبت خل
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت أمام ول مفغصة مً مفغصاث امللُاؽ .وكض
جغاوح امللُاؽ الشالسي ما بين (صعحت مغجفهت ،وصعحت مخىؾؿت ،وصعحت
مىسفػت).
 .5النخائج ومناقشتها
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ ألاوٌ
ما ضهىباث فهم وكغاءة خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
121
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بطهىباث كغاءة وفهم املؿألت الغٍاغُت اللفكُت .والجضوٌ (ً )2-5لضم

7102

3

الىخاةج نلي الىدى الخالي:

جدول 2
الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث قساءة وفهم املسألت السياضيت اللفظيت
م

الفدقسة

1

كغاءة املفغصاث للمؿألت الغٍاغُت اللفكُت.

2

حؿغم الؿالب في وغو جطىع للمؿألت اللفكُت
كبل الفهم.
ئصعان املهؿى في املؿألت الغٍاغُت اللفكُت.

4

مهغفت املطؿلخاث التي جدىاولها املؿاةل اللفكُت
الغٍاغُت.
جدضًض املؿلىب في املؿألت الغٍاغُت اللفكُت.

6

الاخخفاف باملؿألت الغٍاغُت اللفكُت طَىُا.

3

5

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

منخفضت

مخىسطت

4
15.3
6
23
4
15.4
4
15.4
5
19.2
5
19.2

15
57.8
10
38.5
10
38.5
4
15.4
15
57.7
15
57.7

7
27
10
38.5
12
46
18
69
6
23
6
23
2.01

املخىؾـ الخؿابي الىلى

ًبين الجضوٌ ( )2أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث في
كغاءة وفهم املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وطلً بمخىؾـ خؿابي ()2.01
وحمُهها ضهىباث مغجفهت .وبُيذ الىخاةج أن الطهىباث التي جغاَا
نُىت الضعاؾت في كغاءة وفهم املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ،مغجبت مً
ألانلى ئلي ألاكل ،هي حؿغم الؿالب في وغو جطىع للمؿألت اللفكُت
كبل الفهم ( ،)2.15ضهىبت مهغفت املطؿلخاث التي جدىاولها املؿاةل
اللفكُت الغٍاغُت ( ،)2.15ضهىبت كغاءة املفغصاث للمؿألت الغٍاغُت
اللفكُت ( ،)2.11ضهىبت جدضًض املؿلىب في املؿألت الغٍاغُت اللفكُت
ً
( ،)0.93ضهىبت الاخخفاف باملؿألت الغٍاغُت اللفكُت طَىُا (،)1.96
وضهىبت اصاعن املهؿى في املؿألت الغٍاغُت اللفكُت (.)0.92
مىاكشت هخاةج الؿإاٌ ألاوٌ جىضلذ هخاةج الؿإاٌ ألاوٌ والخاضت
بطهىباث كغاءة وفهم املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ئلى أهه ًىحض ضهىبت
في كغأٍ وفهم املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وأن صعحت الطهىبت صعحت
مغجفهت .وبهظا جخفم َظٍ الىخاةج مو الىخاةج التي جىضلذ ئليها صعاؾخا

عاليت

الترجيب

املخىسط
الحسابي
2.11

الانحساف
املعيازي
1.12

3

2.15

1.14

1

1.76

0.92

6

2.15

1.14

2

1.96

0.93

4

1.96

0.93

5

نبضاللاصع [ ]34والشبُتي []4واللخان أوضخخا صوع ضهىباث اللغاءة في
خـل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت ،هما أن صعاؾـت [31] Bernadetteأبغػث
غهف فهم واؾدُهاب املفاَُم الغٍاغـُت ههامـل َـام فـي ضهىباث خل
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت .وٍمىً جفؿير َظٍ الىخاةج بهىامل غهف
الخطُلت اللغىٍت ومهاعاث فهم امللغوء لضي الؿالب ،وئجبام الؿغق
الخللُضًت في جضعَـ الغٍاغُاث ،ونضم جضعٍب الؿالب بشيل مىكم
نلى خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت.
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ الشاوي :ما ضهىباث جمشُل (جغحمت) املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً
وحهت هكغ املهلمين؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
بطهىباث جمشُل (جغحمت) املؿألت الغٍاغُت اللفكُت .والجضوٌ ()3
ًلضم الىخاةج نلى الىدى الخالي:

جدول 3
الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث جمثيل (جسجمت) املسألت السياضيت اللفظيت
الفدقسة
م
 1ئناصة ضُاغت املؿألت الغٍاغُت اللفكُت بألفاف الخلمُظ
الخاضت.
 2جدضًض الغمىػ التي حهبر نً املؿألت الغٍاغُت اللفكُت.
 3جمشُل املؿألت الغباغُت اللفكُت في ضىعة أو عؾم أو حضوٌ أو
مسؿـ.
املخىؾـ الخؿابي الىلى

ث
%
ث
%
ث
%

منخفضت

مخىسطت

عاليت

املخىسط الحسابي

الانحساف املعيازي

جسجيب

4
15.4
6
23
4
15.4

6
23
5
19
13
50

16
61.5
13
50
9
34.6

2.07

1.01

1

2.00

0.96

2

1.88

1.03

3

1.98

ًبين الجضوٌ ( )3أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث في
جمشُل (جغحمت) املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وطلً بمخىؾـ خؿابي
( )1.98وحمُهها ضهىباث مغجفهت .وبُيذ الىخاةج أن الطهىباث التي

جغاَا نُىت الضعاؾت في جمشُل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ،مغجبت مً
ألانلى ئلى ألاكل ،هي الطهىبت في ئناصة ضُاغت املؿألت الغٍاغُت
اللفكُت بألفاف الخلمُظ الخاضت ( ،)2.07ضهىبت في جدضًض الغمىػ التي
122

الىدُجت بػهف املهاعاث اللغىٍت لضي الؿالب والالػمـت إلنـاصة ضـُاغت
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت بألفاقهم الخاضت ،ونضم جضعٍبهم بشيل
مىكم نلى جمشُـل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت التي ًخهاملىن مهها.
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ الشالث
ما ضهىباث الخسؿُـ لخل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب
الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
بطهىباث الخسؿُـ لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت .والجضوٌ ()4
ًلضم الىخاةج نلي الىدى الخالي:

حهبر نً املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ( ،)2.00وضهىبت جمشُل املؿألت
الغٍاغُت اللفكُت في ضىعة أو عؾم أو حضوٌ أو مسؿـ (.(1.88
مىاكشت هخاةج الؿإاٌ الشاوي جىضلذ هخاةج الؿإاٌ الشاوي والخاضت
بطهىباث جمشُل (جغحمت) املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ئلي أهه ًىحض
ضهىبت في جمشُل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وأن صعحت الطهىبت صعحت
مغجفهت .وجخفم َظٍ الىخاةج مو الىخاةج التي جىضلذ ئليها صعاؾخا
نبضاللاصع [ ]34والشبُتي [ ]4اللخان أوضخخا غهف كضعة الخالمُظ نلى
جغحمت مهؿُـاث املؿألت الغٍاغُت ،وصعاؾـت بغٍىـضًذ [ ،]31والتي أبغػث
وحىص ضهىباث فـي جمشُل املؿألت لضي الخالمُظ .وٍمىً جفؿير َظٍ

جدول 4
الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث الخخطيط لحل املسألت السياضيت اللفظيت
م
1
2
3
4

5

الفدقسة
جىقُف واؾترحام املفاَُم واللىاهين الغٍاغُت
املغجبؿت بدل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت.
نضم ئملام الؿالب باؾتراجُجُاث خل املؿاةل
اللفكُت.
نضم كضعة الؿالب نلى جؿبُم املؿاةل في مىاكف
حهلُمُت حضًضة.
ازخُاع اؾتراجُجُت مىاؾبت لخل املؿألت الغٍاغُت
اللفكُت مً بين اؾتراجُجُاث املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُت.
جدضًض الخؿىاث التي ؾُدبهها الؿالب للىضىٌ
للخل.
املخىؾـ الخؿابي الىلي

منخفضت

مخىسطت

عاليت

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

4
15.4
2
7.7
1
3.8
4
15.4

6
23
10
38.4
10
38.4
6
23

16
61.5
14
53.9
15
57.7
16
61.5

ث
%

4
15.4

13
50

9
34.6
2.08

ًبين الجضوٌ ( )4أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث خىٌ
الخسؿُـ لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وطلً بمخىؾـ خؿابي
( )2.08وحمُهها ضهىباث مغجفهت .وبُيذ الىخاةج أن الطهىباث التي
جغاَا نُىت الضعاؾت في الخسؿُـ لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت،
مغجبت مً ألانلى ئلي ألاكل ،هي نضم كضعة الؿالب نلي جؿبُم املؿاةل
في مىاكف حهلُمُت حضًضة (.)2.23
نضم ئملام الؿالب باؾتراجُجُاث خل اؾترحام املفاَُم واللىاهين
الغٍاغُت املغجبؿت بدل املؿألت الغٍاغُت ( ،)2.07ازخباع اؾتراجُجُت
مىاؾبت لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت مً بين اؾتراجُجُاث املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت ( ،)2.07وجدضًض الخؿىاث التي ؾُدبهها الؿالب
للىضىٌ للخل (.)1.88
مىاكشت هخاةج الؿإاٌ الشالث جىضلذ هخاةج الؿإاٌ الشالث والخاضت
بطهىباث الخسؿُـ لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ئلي أهه ًىحض
ضهىبت في الخسؿُـ لخل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وأن صعحت
الطهىبت صعحت مغجفهت .وجأحي َظٍ الىخاةج مدؿلت مً الىخاةج التي
جىضلذ ئليها الضعاؾاث الؿابلت في َـظا املجـاٌ؛ ئط جخفم مو هخاةج

الترجيب

املخىسط
الحسابي
2.07

الانحساف
املعيازي
1.06

3

2.19

1.08

2

2.23

1.10

1

2.07

1.02

4

1.88

0.99

5

صعاؾت نبض اللاصع [ ]34والشبُتي [ ]4التي أقهغث وحىص غهف في جظهغ
واؾخضناء اللـىاهين والخلاةم الغٍاغُت الالػمت لخل املؿألت.
وٍمىً جفؿير َظٍ الىخاةج بدؿغم الؿالب في الخل بضون الخسؿُـ
بشيل واف للخل ومبالغت بهؼ املهلمين في اؾتراجُجُت املداولت
والخؿأ في خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت التي ًخهامل مهها الؿالب،
هظلً نضم ئجلان الؿالب للمفاَُم واللىاهين الغٍاغُت املغجبؿت بدـل
املؿألت الغٍاغـُت اللفكُت؛ مما ًطهب اؾترحانها والاؾخفاصة منها في
مىاكف خل املؿاةل الغٍاغـُت اللفكُت .وعبما ًيىن كطىع اَخمام
املهلمين بخضعٍب الؿالب نلى الاؾـتراجُجُاث املىاؾـبت لخل املؿاةل
ً
الغٍاغُت اللفكُت ؾببا في وحىص مشل َظٍ الطهىباث.
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ الغابو
ما ضهىباث جىفُظ خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب الطف
الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
بطهىباث جىفُظ خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت .والجضوٌ (ً )5لضم
الىخاةج نلي الىدى الخالي:
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جدول  .5الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث جنفير حل املسألت السياضيت اللفظيت
م
1
2
3
4
5
6

الفدقسة
اؾخسضام اؾتراجُجُاث خل املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُت التي ًغهؼ نليها الىخاب املضعس ي.
جغهيز الاهدباٍ أزىاء جىفُظ خل املؿألت الغٍاغُت
اللفكُت.
جظهغ املفاَُم والخلاةم الغٍاغُت نىض الخاحت
ئليها للخل
ئحغاء الهملُاث الغٍاغُت املخػمىت في خل
ً
املشىالث الغٍاغُت اللفكُت طَىُا.
ئحغاء الهملُاث الغٍاغُت املخػمىت في خل
ً
املشىالث الغٍاغُت اللفكُت جدغٍغٍا
الخؿبُم والخيامل بين نضة نملُاث أو مفاَُم
عٍاغُت في الىكذ هفؿه لخل املؿألت الغٍاغُت
اللفكُت.
املخىؾـ الخؿابي الىلى

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

منخفضت

مخىسطت

عاليت

2
7.7
4
15.4
5
19.2
5
19.2
4
15.4
5
19.2

10
38.4
13
50
15
57.7
15
57.7
6
23
15
57.7

14
53.9
9
34.6
6
23
6
23
16
61.5
6
23

الترجيب

املخىسط
الحسابي
2.19

الانحساف
املعيازي
1.08

1

1.88

0.98

6

1.96

0.93

3

1.96

0.93

4

2.07

1.06

2

1.96

0.93

5

2.00

ًبين الجضوٌ ( )5أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث جىفُظ
خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وطلً بمخىؾـ خؿابي ( )2.00وحمُهها
ضهىباث مغجفهت .وبُيذ الىخاةج أن الطهىباث التي جغاَا نُىت الضعاؾت
في جىفُظ خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ،مغجبت مً ألانلى ئلي ألاكل،
اؾخسضام اؾتراجُجُاث خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت التي ًغجىؼ نليها
الىخاب املضعس ي ( ،)2.19ئحغاء الهملُاث الغٍاغُت املخػمىت في خل
ً
املشىالث الغٍاغُت اللفكُت جدغٍغٍا ( ،)2.07جظهغ املفاَُم والخلاةم
الغٍاغُت نىض الخاحت ئليها للخل ( ،)1.96ئحغاء الهملُاث الغٍاغُت
ً
املخػمىت في خل املشىالث الغٍاغُت اللفكُت طَىُا ( ،)1.96الخؿبُم
والخيامل بين نضة نملُاث أو مفاَُم عٍاغُت في الىكذ هفؿه لخل
املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ( ،)1.96جغهيز الاهدباٍ أزىاء جىفُظ خل
املؿألت الغٍاغُت اللفكُت (.)1.88
مىاكشت هخاةج الؿإاٌ الغابو جىضلذ هخاةج الؿإاٌ الغابو والخاضت
بطهىباث جىفُظ خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت الى أهه ًىحض ضهىبت في
جىفُظ خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وأن صعحت الطهىبت صعحت مغجفهت.
وجخفم َظٍ الىخاةج مو هخـاةج صعاؾـتي نبضاللاصع [ ]34وصعاؾت الشبُتي

[ ]4واللخان جإهضان نلى اعجفام صعحت الطهىبت جىفُظ خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت لضي الؿالب.
وٍمىً جفؿير َظٍ الىدُجت أنها ناةضة ئلى جضعَـ خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت في املضاعؽ بأؾالُب وؾـغق جللُضًـت ال جدفـؼ الؿالب
وال حؿدشير صافهُتهم لخل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت .هظلً ٌهض غهف
مؿخىي الخدطُل الهام في ماصة الغٍاغُاث مما ٌهىق جؿبُـم وئحـغاء
ً
ً
الهملُـاث الغٍاغُت املخػمىت في خل املؿاةل الغٍاغُت طَىُا ،وجدغٍغٍا.
مهاهاة بهؼ الؿالب مً غهف في أصاء الهملُاث املهغفُت املهمت لخل
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت مشل الاهدباٍ ،والخظهغً ،ىهىـ نلى كضعتهم
نلى جىفُظ خل املؿألت فُىحض َـظا الىىم مً الطهىباث لضيهم.
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ الخامـ
ما ضهىباث الخأهض مً صخت خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي
ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ بمضًىت ضبُا مً وحهت هكغ املهلمين؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
بطهىباث الخأهض مً صخت خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت .والجضوٌ
(ً )6-5لضم الىخاةج نلي الىدى الخالي:

جدول  .6الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث الخأكد من صحت حل املسألت
السياضيت اللفظيت
الفدقسة

م
1

جمُيز ألازؿاء املىؿلُت.

2

الخأهض مً مهلىلُت إلاحابت.

3

الخدلم مً صخت ئحغاء الهملُاث الخؿابُت
املؿخسضمت في خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت.
مغاحهت زؿىاث الخل الظي كام به الؿالب
وازخطاعٍ ئن أمىً.
املخىؾـ الخؿابي الىلي

4

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

منخفضت

مخىسطت

6
23
4
15.4
5
19.2
5
19.2

11
42
6
23
15
57.7
13
50
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عاليت
9
34.6
16
61.5
6
23
8
30.7
1.94

الترجيب

املخىسط
الحسابي
1.92

الانحساف
املعيازي
0.98

3

2.11

1.13

1

1.96

0.93

2

1.80

0.95

4

وبالخالي فان الباخث ًجُب نً الدؿاؤٌ ألاوٌ لهظٍ الضعاؾت والظي
ًـىظ نلـى "مـا ضهىباث خل املؿألت اللفكُت الىاججت نً نىامل طاجُت
لضي الؿالب؟ " بأن ضهىباث خـل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت جخػمً
ضهىباث كغاءة وفهم املؿألت الغٍاغـُت اللفكُت وضهىباث جمشُل
املؿألت اللفكُت ،وضهىباث الخأهض مً صخت الخـل .وأن حمُو َظٍ
الطهىباث قهغث بضعحت "مغجفهـت وطلً مً وحهت هكغ مهلمي
الغٍاغُاث باملغخلت املخىؾؿت بمضًىت ضبُا.
الىخاةج الخاضت بالؿإاٌ الؿاصؽ
ما الطهىباث التي جىاحه ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ نىض خل
املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُت والتي حهؼي ئلى ؾبُهت املؿألت مً
وحهت هكغ املهلمين بمضًىت ضبُا؟
ًلضم الجؼء الخالي هخاةج نُىت الضعاؾت نلي فلغاث الاؾخبُان الخاضت
بطهىباث خل املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُت والتي حهؼي ئلى ؾبُهت
املؿألت .والجضوٌ (ً )7لضم الىخاةج نلي الىدى الخالي:

ًبين الجضوٌ ( )6أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث في
الخأهض مً صخت خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت وطلً بمخىؾـ خؿابي
( )1.94وحمُهها ضهىباث مغجفهت .وبُيذ الىخاةج أن الطهىباث التي
جغاَا نُىت الضعاؾت في الخأهض مً صخت خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت،
مغجبت مً ألانلى ئلى ألاكل ،ضهىبت في الخأهض مً مهلىلُت إلاحابت
( ،)2.11ضهىبت في الخدلم مً صخت ئحغاء الهملُاث الخؿابُت
املؿخسضمت في خل املؿألت الغٍاغُت اللفكُت ( ،)1.96ضهىبت جمُيز
ألازؿاء املىؿلُت ( ،)1.92ضهىبت مغاحهت زؿىاث الخل الظي كام به
الؿالب وازخطاعٍ ئن أمىً (.)1.80
وجأحي َظٍ الىخاةج مدؿلت مو ما أشاعث ئلُه صعاؾخا نبضاللاصع
[ ]34وصعاؾت الشبُتي [ ]4مً وحىص ضهىباث في الخأهض مً صخت الخل
بهضة نىامل منها حؿغم الؿالب في هخابت الخل بضون الخأهض مً صخخه،
والؿغق الخللُضًت املخبهت في جضعَـ مهاعاث خل املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُت ،ونضم جضعٍبهم بشيل مىكم نلى ئحغاءاث الخأهض مً صخت
الخل.

جدول  .7الخكسازاث والنسب املئىيت واملخىسطاث الحسابيت والانحساف املعيازي السخجاباث عينت الدزاست حىل صعىباث حل املسائل اللفظيت بمادة السياضيت
والتي حعزي إلى طبيعت املسألت
م
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

الفدقسة
جػمً املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت مفغصاث غير
مألىفت لضي الؿالب.
الطُاغت اللغىٍت الخاؾئت لبهؼ املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت.
نضم الخدضًض الضكُم للمؿلىب في بهؼ املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت.
جخػمً بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت
أهثر مً مؿلىب واخض.
ًخؿلب خل بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت
امللضمت للؿالب اؾخسضام نضة نملُاث عٍاغُت
مخخالُت في آن واخض للىضىٌ ئلى الخل.
جخؿلب بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت الخهبير
الىخابي بجاهب هخابت الخل في ضىعة عمؼٍت.
جخؿلب بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت
اؾخسضام أهثر مً اؾتراجُجُت للخل في آن واخض.
جخػمً املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت
ً ً
لؿالب الطف الشاوي املخىؾـ هما هبيرا مً
املهلىماث لؼاةضة.
الىخاب املضعس ي ال ًخػمً زؿىاث واضخت
للمؿاةل الغٍاغُت اللفكُت املدلىلت (ألامشلت).
ًدخىي الىخاب املضعس ي نلى مهلىماث نً خل
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت مهخمضة نلى مهلىماث
لم ًضعؾها ؾالب الطف الشاوي املخىؾـ.
بهؼ الطىع في الىخاب ال حهبر بشيل صخُذ نً
املؿألت الغٍاغُت اللفكُت التي ًخهامل مهها
الؿالب.
املخىؾـ الخؿابي الىلى

منخفضت

مخىسطت

عاليت

ث
%
ث
%
ث
%
ث
%
ث
%

4
15.4
5
19.2
4
15.4
2
7.7
5
19.2

6
23
15
57.7
11
42.3
8
30.7
7
27

16
61.5
6
23
11
42.3
16
61.5
14
54

ث
%
ث
%
ث
%

4
15.4
4
15.4
5
19.2

6
23
11
42.3
7
27

16
61.5
11
42.3
14
54

ث
%
ث
%

5
19.2
5
19.2

15
57.7
13
50

6
23
8
30.7

ث
%

4
15.4

6
23

16
61.5
2.06
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الترجيب

املخىسط
الحسابي
2.11

الانحساف
املعيازي
1.04

4

1.96

0.93

9

2.03

0.97

7

2.30

1.12

1

2.19

1.03

2

2.11

1.02

5

2.03

0.99

8

2.15

1.04

3

1.96

0.93

10

1.80

1.12

11

2.07

0.86

6

6

ًبين الجضوٌ ( )7أن نُىت الضعاؾت جغي أن َىان ضهىباث جخهلم
خل املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُت والتي حهؼي ئلى ؾبُهت املؿألت
وطلً بمخىؾـ خؿابي ( )2.06وحمُهها ضهىباث مغجفهت .وبُيذ
الىخاةج أن الطهىباث التي جغاَا نُىت الضعاؾت في خل املؿاةل اللفكُت
بماصة الغٍاغُاث ،والتي حهؼي ئلى ؾبُهت املؿألت ،مغجبت مً ألانلى ئلي
ألاكل ،هي أهه جخػمً بهؼ املؿاةل اللفكُت امللضمت أهثر مً مؿلىب
واخض (.)2.30
أهه ًخؿلب خل بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت للؿالب
اؾخسضام نضة نملُاث عٍاغُت مخخالُت في آن واخض للىضىٌ ئلى الخل
( ،)2.19أهه جخػمً املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت لؿالب الطف
ً
ً
الشاوي املخىؾـ هما هبيرا مً املهلىماث الؼاةضة ( ،)2.15جػمً املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت مفغصاث غير مألىفت لضي الؿالب ( ،)2.11جخؿلب
بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت الخهبير الىخابي بجاهب هخابت الخل في
ضىعة عمؼٍت ( ،)2.11بهؼ الطىع في الىخاب ال حهبر بشيل صخُذ نً
املؿألت الغٍاغُت اللفكُت التي ًخهامل مهها الؿالب ( ،)2.07جخؿلب
بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت اؾخسضام أهثر مً اؾتراجُجُت للخل
في آن واخض ( ،)2.03الطُاغت اللغىٍت الخاؾئت لبهؼ املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت ( ،)1.96الىخاب املضعس ي ال ًخػمً زؿىاث واضخت
للمؿاةل الغٍاغُت اللفكُت املدلىلت (ألامشلت) (.)1.96
وأهه ًدخىي الىخاب املضعس ي نلى مهلىماث نً خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت مهخمضة نلى مهلىماث لم ًضعؾها ؾالب الطف
الشاوي املخىؾـ (.)1.80
مىاكشت هخاةج الؿإاٌ الؿاصؽ جىضلذ هخاةج الؿإاٌ الؿاصؽ
والخاضت بطهىباث خل املؿاةل اللفكُت بماصة الغٍاغُاث والتي ُحهؼي
ئلى ؾبُهت املؿألت ئلى أهه ًىحض ضهىبت في خل املؿألت الغٍاغُت
اللفكُت وأن صعحت الطهىبت صعحت مغجفهت .وجخفم َظٍ الىخاةج مو
هخاةج بهؼ الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولـذ ضـهىباث خـل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت الىاججت نً الهىامل البيُىٍت الخاضت باملؿاةل
ً
هال مً الشبُتي [ ،]4نؿيري
الغٍاغُت اللفكُـت هفـؿها مشـل صعاؾاث
[ ،]6واملجىـىوي [ ]28وٍغي الباخث أن َظٍ الىخاةج جبين وحىص هلاؽ
غهف في ؾبُهت جلضًم املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت في مىهج الغٍاغُاث
أبغػَا أن بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت جخؿلب الخهبير الىخـابي
بجاهب هخابت الخل في ضىعة عمؼٍت ،وأن املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت
ً
ً
امللضمت للؿالب باملغخلت املخىؾؿت جخػمً هما هبيرا مً املهلىماث
الؼاةضة ،ونضم الخدضًض الضكُم للمؿلىب في بهـؼ املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُت ،وأن خل بهؼ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت للؿالب
ًخؿلـب اؾخسضام نضة نملُاث عٍاغُت مخخالُت في آن واخض للىضىٌ ئلى
الخل .وٍفؿغ الباخث َـظٍ الىخـاةج بهضم مغاناة اللاةمين نلى جطمُم
مىهج الغٍاغُاث باملغخلت املخىؾؿت للخـطاةظ الىماةُـت لؿالب املغخلت
املخىؾؿت.
الخىضُاث وامللترخاث
 .6الخىصياث
بى ًـاء نلى الىخاةج التي جىضلذ ئليهـا الضعاؾت ًىص ي الباخث بما ًأحي:
 .1الاؾخفاصة مً هخاةج الضعاؾت الخالُت وبساضت فُما ًخهلم بطهىباث
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خل املؿاةل الغٍاغـُت اللفكُت الىاججت نً ؾبُهت املؿاةل امللضمت في
جدؿين ؾغٍلت نغع املؿاةل الغٍاغـُت اللفكُت امللضمت لؿالب املغخلت
املخىؾؿت.
 .2جلضًم املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت في املىهج الضعاس ي بما ًخـىاءم مـو
الخـطاةظ الىماةُـت لؿالب املغخلت املخىؾؿت وفي غىء جفاصي ما جم
جدضًضٍ مً ضهىباث في َـظٍ الضعاؾت.
 .3ػٍاصة اعجباؽ املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت امللضمت في الىخاب املضعس ي
بىاكو خُاة الؿالب ومغاحهت املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت الىاعصة في
الىخاب املضعس ي في غىء ما جم جدضًـضٍ مـً ضهىباث وصعاؾت صعحت
ً
ومؿخىي الطهىبت فيها لخالفي ما ًمىً أن ًيىن ؾـببا فـي وـشىء
ضهىباث خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت الىاججت نً ؾغٍلـت نـغع
َـظٍ املؿاةل أو ضُاغتها.
 .4ػٍاصة الترهيز نلى الخضعَـ املباشغ والطغٍذ إلحـغاءاث واؾـتراجُجُاث
خـل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت.
 .5الهمل نلى الدشخُظ املؿخمغ لطهىباث خل املؿاةل الغٍاغُت
اللفكُـت لـضي الؿالب واملباصعة في خلها.
 .6جلضًم بغامج جضعٍبُت كبل وأزىاء الخضمت لخضعٍب مهلمي الغٍاغُاث
باملغخلت املخىؾؿت نلـى الؿغق الفهالت لخىمُت مهاعاث خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت لضي الؿالب.
ملترخاث لبدىر مؿخلبلُت
 .1ئحغاء صعاؾت مشابهت للىكىف نلى ؾبُهت ضهىباث خل املؿاةل
الغٍاغـُت اللفكُـت لـضي ؾالب املغاخل الخهلُمُت ألازغي.
 .2صعاؾت ملاعهت للفغوق في ضهىباث خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُـت
ً
بـين الؿالب وفلـا للمؿخىٍاث الهللُت (املىَىبين والهاصًين).
 .3صعاؾت نً فانلُت ؾغٍلت جدلُل املهام في جىمُت مهاعاث خل املؿاةل
الغٍاغُت اللفكُت لـضي ؾالب املغخلت املخىؾؿت.
 .4صعاؾت نً فانلُت اؾتراجُجُت ملترخت كاةمت نلى الخيامل بين
الخهلم الخهاووي ،وخل املؿاةل وزغاةـ املفاَُم في جىمُت مهاعاث خل
املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت لضي ؾالب املغخلت املخىؾؿت.
 .5صعاؾت جلىٍمُت للؿغق التي ٌؿخسضمها مهلمي الغٍاغُاث فـي جـضعَـ
مهاعاث خل املؿاةل الغٍاغُت اللفكُت.
املساجع
أ .املساجع العسبيت
] [1املجُضٌ ،نبضهللا ( .)2004الهالكت بين املؿخىي الخدطُلي للؿلبت
بماصة الغٍاغُاث وجدطُلهم الهام والىفاًت الضازلُت للخهلُم
الفني .مجلت اجداص الجامهاث الهغبُت .)43( .نمان .ألاعصن.
] [2نبابىه ،نبض هللا (1998م) .أزغ الجيـ واملؿخىي الضعاس ي في
مهخلضاث الؿلبت هدى خل املؿألت الغٍاغُت ،مجلت أبدار
اليرمىن .الهلىم إلاوؿاهُت والاحخمانُت .)1(14 .حامهت اليرمىن.
ألاعصن.
] [3الىطاع ،ضالح بً نبضالهؼٍؼ ( .)2003مهاعاث واؾتراجُجُاث
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DIFFICULTIES FACING MIDDLE SCHOOL
STUDENTS IN SOLVING MATHEMATICAL
VERBAL ISSUES
YAHYA A. M. LAHHAF

HAMZA A. AL – RIYASHI

King Khalid University
ABSTRACT: The aim of this research was to uncover the difficulties of solving the verbal issue in
mathematics among middle school students from the point of view of teachers. In order to achieve
the research objectives, the researcher used the descriptive method, using a study tool, the number
of paragraphs in the questionnaire (35) On a sample of (18) teachers and teachers of mathematics
in the city Sabiya. The results of the study found that there were difficulties in solving the verbal
issue, which included the axes of the questionnaire. The study recommended the continuous
diagnosis of the difficulties of solving the verbal issue and the interest in associating the verbal
mathematical issues in the textbook with the life of the students and recommended adopting
methods and strategies to overcome the crisis Difficulty solving mathematical verbal issue.
KEYWORDS: Mathematical Difficulties, Mathematical Verbal Question.
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