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 راتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكناست
الثانوي األول من حل المسائل الرياضية المفظية لدى طالب الصف  

 بمدينة مكة المكرمة
 *عوض بن صالح المالكي د/

 
 :ممخص الدراسة

أنكاع استراتيجيات ما كراء الذاكرة المستخدمة لدل تعرؼ ىدفت الدراسة إلى  
بمدينة مكة المكرمة كعالقتيا بتمكنيـ مف حؿ  الثانكماألكؿ طالب الصؼ 

األكؿ المسائؿ الرياضية المفظية, كقد تككَّف مجتمع الدراسة مف طالب الصؼ 
-ٖٗٗٔالثانكم بمدينة مكة المكرمة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

ختبار كا , كىما مقياس استراتيجيات ما كراء الذاكرة,ىػ, كطبقت أداتا الدراسةٖ٘ٗٔ
طالبا,  ٘ٗٔحؿ المسائؿ الرياضية المفظية عمى عينة عشكائية طبقية بمغت 

كأظيرت نتائج الدراسة: أف أفراد العينة نادران ما يستخدمكف استراتيجيات ما كراء 
, المعنىالتكسيع المفظي, كالتكسيع التصكرم, كالتكرار, كالتنظيـ ذك : الذاكرة؛ مثؿ

اضيات, كما أظيرت الدراسة ضعؼ تمكف طالب أثناء تعمـ كمراجعة دركس الري
الثانكم مف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية بالصكرة المطمكبة, األكؿ الصؼ 

كأظيرت الدراسة كجكد عالقات ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف 
 استراتيجيات ما كراء الذاكرة كالتمكف مف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية.

                                                           

كمية  -مشارؾأستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات ال: عوض بن صالح المالكي د/ *
 .جامعة أـ القرل –التربية 
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Abstract 

The study aimed at identifying the types of metamemory 

strategies used by first secondary grade students in Makah and 

its relationship with their ability to solve verbal mathematical 

problems. The population of the study consisted of all first 

grade secondary students in Makah in the second semester of 

the academic year 1434-1435 AH. The two instruments of the 

study (metamemory strategies scale and a verbal mathematical 

problems test) were applied on a stratified random sample of 

145 students. The results of the study showed that: The study 

sample rarely uses metamemory strategies, such as verbal 

expansion, image expansion, repetition, meaningful 

organization while learning and reviewing mathematics 

lessons. Weak mastery of first grade secondary students in 

solving verbal mathematical problems in a proper way. There 

are statistically significant direct correlation between the 

metamemory strategies and the ability to solve the verbal 

mathematical problems. 
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 مشكمة الدراسة وأبعادىا:
 :مقدمة

تيدؼ الرياضيات المدرسية إلكساب الطالب المعرفة الرياضية البحتة 
كالتطبيقية كأساليب التفكير المختمفة, كذلؾ مف خالؿ معالجاتيـ التعممية لممحتكل 
الرياضي بمككناتو المختمفة؛ مف مفاىيـ كتعميمات كميارات, باإلضافة إلى 

ا لتدريب الطالب عمى حؿ لمفظية كالتي تعد مجاالن خصبن المسائؿ الرياضية ا
مشكالت الحياة ؛ بما يساعدىـ في تنمية قدرتيـ عمى مكاجية المشكالت

حياتيـ العممية,  , كبالذات المكاقؼ الكمية التي تصادفيـ فيكالمساىمة في حميا
استخداـ األسمكب العممي في مية قدراتيـ عمى التفكير المنطقي, ك ككذلؾ تن
 التفكير. 

 Teachersكقد أصدر المجمس القكمي لمعممي الرياضيات بالكاليات المتحدة

of Mathematics (NCTM,2000) National Council of  عشرة معايير
, ككانت حؿ ياض األطفاؿ إلى الصؼ الثاني عشرلمرياضيات المدرسية مف ر 
أكصى بضركرة مف أىميا؛ حيث  problems solvingالمسائؿ الرياضية المفظية 

؛ مف خالؿ حؿ المسائؿ اسية الطالب مف بناء معارؼ جديدةتمكيف البرامج الدر 
الرياضية المفظية, كالتي تظير في الرياضيات كفي سياقات أخرل, كتطبيؽ 
االستراتيجيات المناسبة لحؿ المسائؿ الرياضية المفظية, كالتفكير كالتأمؿ في 

 .إجراءات حؿ المسائؿ الرياضية المفظية
مف محتكل منيج  اجزءن  لذلؾ ينبغي أف تمثؿ المسائؿ الرياضية المفظية

ث يككف حؿ المسألة الرياضية الرياضيات المدرسية في مراحؿ التعميـ العاـ بحي
كتصاغ التطبيقات الرياضية في  ,يتجزأ مف جميع النشاطات الرياضيةال  اجزءن 

ديد مف مياـ الحياة التي صكرة مسائؿ رياضية لفظية يتـ فييا اإلشارة إلى الع
, كتحتاج إلى تفكير عممي دقيؽ, بحيث مستمرةك  ليا الطالب بصفة دكرية يتعرض

كلكنو عممية تكفر السياؽ الذم  ,المسألة الرياضية مكضكعا منفصالن ال يككف حؿ 
يمكف مف خاللو أف يتعمـ الطالب المفاىيـ كالميارات المختمفة بعمؽ كاستيعاب؛ 

كمتمكننا مف  ,المتعمقة بحاجات الحياة اليكمية عمى حؿ المشكالتمما يجعمو قادرا 
؛ ٕٓٔٓ )شكالف,متابعة دراستو مستقبالن, باإلضافة إلى االستمرار في التعمـ الذاتي 

 (. ٕٕٔٓ ,النذير كخشاف كالسمكلي
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كالتي ( McGraw-Hill) كبالنظر إلى سمسمة كتب الرياضيات ماجركىؿ
ارس المممكة العربية السعكدية مف بداية العاـ تمت مكاءمتيا كتطبيقيا في مد

ق يالحظ أنيا تركز عمى تعمـ العديد مف االستراتيجيات المالئمة ٖٓٗٔالدراسي 
لحؿ المسألة الرياضية المفظية كتطبيقاتيا المختمفة؛ باستخداـ التفكير البصرم, 

يع, التكسكاالستدالؿ المنطقي, كالحس العددم, كالتفكير االستقرائي, كالتنبؤ, ك 
إال أف الدراسات البحثية في البيئة المحمية  ,كفرض الفركض, كالحساب الذىني

أظيرت مستكيات  (ٕٕٔٓ؛ العمرم, ٖٕٔٓ؛ العاصي, ٕٔٔٓ)الثبيتي, مثؿ: 
متدنية لدل الطالب في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية, كىك ما يستدعي مزيدان مف 

في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية, البحث كاالستقصاء حكؿ المتغيرات المؤثرة 
نجازاتيـ.  كالكسائؿ المساعدة في تحسف أداء الطالب كا 

, فإف الباحث يرل أنو باإلضافة إلى العكامؿ المتعمقة بالخبرات المراد لذلؾ
تعمميا كالتي تتضمف كضكح اليدؼ, كدرجة كجكد عالقات بيف الخبرات السابقة 

كؿ الطالب كاتجاىاتيـ, فإف العكامؿ المتعمقة كالحالية, كارتباط مكضكع التعمـ بمي
بالتذكر تعدُّ مف أكثر العكامؿ المؤثرة في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية؛ حيث إنيا 
تتطمب مف الطالب تذكره أنكاع مختمفة مف المعاني كاألمثمة عمى المفاىيـ 

يمكف كاإلجراءات المستخدمة لحؿ المسائؿ الرياضية كالحمكؿ المشابية, كالتي 
تمثيميا باألساليب كاالستراتيجيات المرتبطة بطبيعة كؿ طالب كمياراتو في 

نشاطان كقتيان  -غالبا  -االستذكار كالتذكر؛ ألف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية يعدُّ 
مكرران يرتبط بالمكقؼ المشهّكؿ, كيقـك عمى استخداـ المعمكمات المختزنة في الذاكرة 

تشاؼ كاسترجاع كؿ مف المعرفة المفاىيمية كالمعرفة كيتطمب اك, قصيرة األمد
مف الذاكرة طكيمة  Procedural and Conceptual Knowledge اإلجرائية
 األمد.
عمى المعمـ معاكنة الطالب في استحضار المزيد مف المادة الفكرية ك 

منيا حصيمة , كالمعمكمات؛ ألف حؿ المسائؿ الرياضية يعتمد عمى عكامؿ متعددة
ب مف تجارب كمعارؼ كميارات المجاؿ أك المكضكع الذم ترد فيو المسألة الطال

كمف المفيد أف يعاكف المعمـ طالبو في استذكار ىذه , الرياضية أك تتناكلو
 )أبك زينة,المعارؼ كالميارات كاستحضارىا عند حؿ المسألة الرياضية المفظية 

ٕٓٔٔ .) 
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في مشاكؿ تعمـ الطالب  كيرل الباحث أف عجز الذاكرة يمعب دكرا كبيران 
ةن في تذكر بعض لمرياضيات, كتتضح تمؾ المشاكؿ عندما يظيركف صعكب

الجمع كالطرح كالقسمة, أك تذكر خكارزمية حؿ أك قكانيف : , مثؿالحقائؽ الرياضية
رياضية أك حمكؿ مشابية لمشكالت رياضية, كىذا غالبا يككف نتيجة ضعؼ 

 سترجاع.استراتيجيات التخزيف كالمعالجة كاال
مف االستراتيجيات المعرفية الفعالة   Metamemoryكتعد ما كراء الذاكرة 

التي تعمؿ عمى تحسيف أداء الذاكرة كرفع كفاءتيا, حيث تهنمي عند الطالب فيمان 
ككعيان أفضؿ عف كيفية عمؿ الذاكرة, كالكعي باستراتيجيات التذكر المناسبة, 

ذلؾ يساعد عمى إنجاز جميع المياـ  كالكعي بأنظمة الذاكرة المختمفة, ككؿ
 .(ٕٛٓٓ)زكرم, المعرفية بطريقة فعالة كذات كفاءة 
: ( عمى أنياMary & Kathryn,2000,p:1075كقد ّعرفيا مارم ككاثريف )

معرفة الفرد عف ذاكرتو كمعتقداتو عنيا كالتعمـ كالمعرفة كاستخداـ استراتيجيات 
 الذاكرة لتدعيـ التعمـ. 
كراء الذاكرة ما  Pannu&Kaszniak,2005)) ككازنياؾ كما عّرؼ بانكك

بأنيا: المعرفة عف قدرات كاستراتيجيات الذاكرة لدل الفرد, التي يمكف أف تعمؿ 
كمعينات لمذاكرة, باإلضافة إلى العمميات المتضمنة في الضبط الذاتي لمذاكرة 

 (. ٕٛٓٓ)زكرم, 
يا: في مدل رضا الطالب كتتككف ما كراء الذاكرة مف ثالثة أبعاد يتمثؿ أكل

عف قدرات الذاكرة لديو, كثانييا: في قدرة الذاكرة عمى أداء كظائفيا دكف أخطاء, 
 معرفو الطالب لديو أف كثالثيا: استراتيجيات ما كراء الذاكرة, كالتي تفترض

التكسيع أك التفصيؿ, كالتفكير بصكت  مثؿ: االستراتيجيات, مف كاستخداـ لعددو 
لتفسيرات الذاتية, كالتعمـ البصرم المكاني, كالتساؤؿ الذاتي, مرتفع, كتقديـ ا
, كالتي كالتنظيـ ذم المعنى ,تنبؤ, كتكليد الفرضيات, كالتكراركالتمخيص, كال

تساعده في استقباؿ كتنظيـ كربط كتخزيف المعمكمات كمعالجتيا؛ بطريقة تسمح لو 
ة المادة مكضكع التعمـ؛ باسترجاعيا في الكقت المناسب, لالستفادة منيا في معالج

مع العمـ أف ىذه االستراتيجيات قد تككف مناسبة لشخص ما, بينما ال تككف مفيدة 
 & Pannu ؛ٕٓٔٓعبدالمجيد,  ؛ٕٚٓٓ)أبك غزاؿ,أك مناسبة لشخص آخر 

Kaszniak,2005 ). 
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أىمية تعمٌّـ الطالب في المراحؿ الدراسية  (Matlen 1998,)كتؤكد ماتميف 
كراء الذاكرة بما يساعدىـ عمى استقباؿ كمعالجة المعمكمات  استراتيجيات ما

كتخزينيا كاسترجاعيا بشكؿ جيد, ككذلؾ تنظيـ الذاكرة, كمراقبة فيمو لممادة التي 
نجاز المياـ  يقرؤىا أك يتعمميا؛ بما يحقؽ قدرتو عمى مكاجية أم مكقؼ تعمـ كا 

 (. ٕٓٔٓالمرتبطة بو بالصكرة المطمكبة )حجازم,
ت الدراسات التي أجريت لتعرؼ العالقة بيف ما كراء الذاكرة كقد تكصم

؛ ٕٛٓٓ؛ زكرم, ٕٚٓٓ)أبك غزاؿ, : كالتحصيؿ األكاديمي في الرياضيات, مثؿ
إلى  (ٕٛٓٓ؛النرش, ٖٕٔٓ؛ القثامي,ٖٕٔٓ؛ بقيعي, ٕٕٔٓبشارة كالشريدة كالغزك, 

كالتحصيؿ كجكد عالقة ارتباطية مكجبة كدالة إحصائيان بيف ما كراء الذاكرة 
األكاديمي أك دافعية اإلنجاز األكاديمي, كىك ما يتطمب إلى مزيدان مف الدراسات 
لبحث طبيعة العالقة بيف استراتيجيات ما كراء الذاكرة كنكاتج التعمـ المختمفة في 
الرياضيات, كمف أىميا حؿ المسائؿ الرياضية المفظية عمى افتراض أف التحسف 

لى استخداـ استراتيجية أكثر فعالية, كيؤدم إلى تحسف في ما كراء الذاكرة يؤدم إ
أداء الذاكرة, كتحقيؽ نكاتج التعمـ, كىك ما قد يساعد في معالجة مشكمة انخفاض 

 مستكل الطالب في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية.
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

ائؿ يرل الباحث أف تأثير استراتيجيات ما كراء الذاكرة يبدأ في حؿ المس
الرياضية المفظية عند مرحمة كضع خطة الحؿ, فالطالب يتذكر كيسترجع 
كيستدعي ذاكرتو في ىذه الخطكة: ىؿ رأل ىذه المسالة مف قبؿ؟ كىؿ حؿ مسألة 
مشابية مف قبؿ؟ كىؿ يتذكر مسألة مألكفة لديو ليا نفس المجيكؿ؟ كىؿ يتذكر 

خطة الحؿ حيث يستدعي  ككذلؾ في مرحمة تنفيذ االستراتيجيات المناسبة لمحؿ,
كيسترجع الطالب خطكات االستراتيجية المقترحة لحؿ المسألة الرياضية المفظية, 
كأيضان في مرحمة التحقؽ مف صحة الحؿ يتذكر كيسترجع الطالب ىؿ بإمكانو 

 استخداـ الطريقة نفسيا في حؿ مسألة أخرل تمت دراستيا مسبقا.
العالقات المكجبة التي تكصمت كمف خالؿ العرض السابؽ, كبعد استعراض  

إلييا الدراسات السابقة بيف ما كراء الذاكرة كبعض نكاتج التعمـ, كلعدـ كجكد دراسة 
الحاجة إلى إجراء في البيئة السعكدية؛ ظير لمباحث  -عمى حد عمـ الباحث -

تعرؼ استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي يستخدميا طالب الصؼ ىذه الدراسة؛ ل
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مف حؿ المسائؿ الرياضية  كعالقتيا بتمّكنيـبمدينة مكة المكرمة, انكم الثاألكؿ 
 .المفظية

 كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاليف اآلتييف: 
الثانكم األكؿ ما استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي يستخدميا طالب الصؼ  .ٔ

 بمدينة مكة المكرمة؟
نة مكة المكرمة مف حؿ الثانكم بمدياألكؿ ما مستكل تمكُّف طالب الصؼ  .ٕ

 المسائؿ الرياضية المفظية؟
ىؿ تكجد عالقة دالة إحصائيان بيف استراتيجيات ما كراء الذاكرة كالتمكُّف مف  .ٖ

الثانكم بمدينة مكة األكؿ حؿ المسائؿ الرياضية المفظية لدل طالب الصؼ 
 المكرمة؟

 أىداف الدراسة:
الذاكرة التي يستخدميا تعرؼ أنكاع استراتيجيات ما كراء تيدؼ الدراسة ل

بمدينة مكة المكرمة, كعالقتيا بتمكنيـ مف حؿِّ الثانكم األكؿ طالب الصؼ 
 المسائؿ الرياضية المفظية.

 أىمية الدراسة: 
اسػػتراتيجيات مػا كراء الػػذاكرة التػي يسػػتخدميا كاقػع  تصػكر عػػف الدراسػػةتعطػي  .ٔ

حػػؿ المسػػائؿ  مػػف كتمكُّػػنيـبمدينػػة مكػػة المكرمػة الثػػانكم األكؿ طػالب الصػػؼ 
كالمسػؤكليف فػي تعزيػز  , كىك ما قد يفيد المعممػيف كالمشػرفيفالرياضية المفظية

يجابيػػػػة كتحسػػػػيف الجكانػػػػب السػػػػمبية مػػػػف خػػػػالؿ البػػػػرامج كالػػػػدكرات الجكانػػػػب اإل
 كالنشرات المكجية ككسائؿ االتصاؿ التعميمي المختمفة .  التدريبية

رنامج تدريبي لمطالب قائـ عمى قد تفيد الدراسة الحالية المختصيف في إعداد ب .ٕ
استراتيجيات ما كراء الذاكرة, يساعد في التغمب عمى مشكمة انخفاض مسػتكل 

 الطالب في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية. 
قػػػػد تفيػػػػد الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي تطػػػػكير طرائػػػػؽ تػػػػدريس الرياضػػػػيات بالمرحمػػػػة  .ٖ

ثقػػػػة مػػػػف الثانكيػػػػة؛ مػػػػف خػػػػالؿ إكسػػػػاب المعممػػػػيف أفكػػػػار تػػػػدريس جديػػػػدة, منب
اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء الػػػذاكرة, تتناسػػػب مػػػع بعػػػض مكضػػػكعات الرياضػػػيات؛ 
 كبالتالي قد يحسِّف ذلؾ مف أداء الطالب في حؿِّ المسائؿ الرياضية المفظية. 



 من حل المسائل الرياضية استراتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكن 
 الثانوي بمدينة مكة المكرمةاألول المفظية لدى طالب الصف  

 

ٕٗٚ 

قػػػػػد تسػػػػػتفيد الجيػػػػػات المعػػػػػػنية بتخطػػػػػيط المنػػػػػاىج كتػػػػػأليؼ كتػػػػػب الرياضػػػػػيات  .ٗ
ذاكرة, كالتػي قػد كتطكيرىا؛ مف خػالؿ تضػمينيا بعػض اسػتراتيجيات مػا كراء الػ

 تعيف الطالب في تحسيف أدائيـ التعميمي في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية. 
 حدود الدراسة:

التكسيع المفظي, : اقتصرت الدراسة عمى أربع استراتيجيات لما كراء الذاكرة ىي -
 كالتكسيع التصكرم, كالتكرار, كالتنظيـ ذك المعنى.

الثانكم بالمدارس الحككمية األكؿ طبقت الدراسة عمى عينة مف طالب الصؼ  -
 ىػ. ٖ٘ٗٔ-ٖٗٗٔبمدينة مكة المكرمة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي

 مصطمحات الدراسة: 
 فيما يمي التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:

ىي المعرفة كاالستخداـ الكاعي مف الطالب لعدد  استراتيجيات ما وراء الذاكرة:
يـ كربط كتخزيف المعمكمات في ذاكرتو, كمعالجتيا استقباؿ كتنظمف آليات 

بالطريقة التي تسمح لو باسترجاعيا بسيكلة في الكقت المناسب؛ لالستفادة منيا 
, كىذه االستراتيجيات ىي: التكسيع المفظي,  في معالجة المادة مكضكع التعمـ

 كالتكسيع التصكرم, كالتكرار, كالتنظيـ ذك المعنى.
كىي عممية يستخدـ فييا الطالب معمكماتو  ة المفظية:حل المسألة الرياضي

السابقة, كمياراتو المكتسبة؛ لمتعامؿ مع مكقؼ رياضي لفظي كغير تقميدم 
يكاجيو, كعميو أف يعيد تنظيـ ما تعممو سابقا مف معمكمات كميارات رياضية, 

 كيطبقو عمى المكقؼ التعميمي الجديد الذم يكاجيو.
 السابقة اإلطار النظري والدراسات

فيما يمي يتـ تناكؿ اإلطار النظرم لمدراسة؛ مدعما بالدراسات السابقة في 
بتكضيح مفيـك المسألة الرياضية المفظية األكؿ ثالثة عناصر, يتعمؽ العنصر 

كاالستراتيجيات المختمفة لحميا, كيتعمؽ العنصر الثاني بمفيـك ما كراء الذاكرة 
الثالث بالعالقة بيف ما كراء الذاكرة كحؿ  كاستراتيجياتيا, فيما يتعمؽ العنصر

 المسائؿ الرياضية المفظية.
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 المسألة الرياضية المفظية واستراتيجيات حميا -العنصر األول
 مفيوم المسألة الرياضية المفظية:

حظيت المسائؿ الرياضية المفظية باىتماـ كبير مف المختصيف, حتى   
ؿ التعميـ المختمفة, كفي ضكء ىذا أصبحت أىـ أىداؼ تدريس الرياضيات بمراح

االىتماـ تعددت التعريفات لممسألة الرياضية المفظية؛ باعتبارىا مكقؼ رياضي 
جديد بالنسبة لمطالب, يستدعي التفكير كالربط كالتحميؿ كاستخداـ الخبرة السابقة؛ 

 لمكصكؿ لمحؿ الصحيح. 
المفظية: أف المقصكد بالمسألة الرياضية  (ٜٓٔ, صٕٔٔٓ) كيرل الزعبي

"المكقؼ الرياضي الذم يقدـ لمطالب بشكؿ لفظي, كيشكَّؿ مكقفان جديدان ليـ؛ 
 كتحديان لقدراتيـ, كليس لدييـ حؿ جاىز لو". 

المسألة الرياضية أيضا بأنيا "مشكمة ( ٖٓص ,ٕٙٓٓ) كييعّرؼ اليكيدم
ة تحتاج إلى حؿ أك ىي سؤاؿ يحتاج إلى إجابة, كبشكؿ عاـ فإف المسألة الرياضي

مشكمة تحتاج إلى حؿ كىي مكقؼ جديد بالنسبة لمفرد كال تكجد إجابة جاىزة لتمؾ 
 المشكمة عند الفرد.

المسألة الرياضية المفظية  (ٕٗص ,ٖٕٔٓ)بينما ييعّرؼ بيكمي كالجندم   
بأنيا: "مكقؼ كمي محير مصاغ في صكرة لفظية, كليس لدل الطالب خطة 

ستخداـ عمميات معرفية كما كراء معرفية؛ جاىزة لحؿ ىذا المكقؼ, كيتطمب منو ا
 لمكصكؿ إلى حؿ ليذا المكقؼ".

مما سبؽ يتضح أف المسألة الرياضية المفظية عبارة عف مكقؼ رياضي   
لفظي غير مألكؼ, يكاجو الطالب, كيقؼ عائقا أمامو؛ حيث ال يتمكف مف حمو 

نما يتطمب منو التفكير كاستخداـ ما لديو مف معمكمات كخبرات سابقة,  مباشرة, كا 
كبذؿ المحاكالت مف أجؿ الكصكؿ لحؿ ىذا المكقؼ, كتجاكز العقبات التي تعيؽ 

 حمو كتحقيؽ اليدؼ.
كفي ضكء جيكد الباحثيف كالميتميف بتعميـ الرياضيات ظير العديد مف 
التصنيفات لممسائؿ الرياضية المفظية عمى أساس مصدرىا أك محتكاىا, أك اليدؼ 

ان ألىميتيا بالنسبة لممعمـ كالمتعمـ, أك بعدىا المفظي أك الذم تحققو, أك كفق
األدائي, أك تعدد الخطكات كالحمكؿ, ككؿ منيا يركز عمى جانب محدد مف 
المسألة الرياضية, إال أنيا تتفؽ جميعيا عمى أف المكقؼ الرياضي يتسـ بالجدة 

 كالحاجة إلى تجاكز العقبات التي تعيؽ فيمنا لو كحميا.



 من حل المسائل الرياضية استراتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكن 
 الثانوي بمدينة مكة المكرمةاألول المفظية لدى طالب الصف  

 

ٗٚٗ 

 
   :ات حل المسألة الرياضية المفظيةاستراتيجي

تعد المسألة الرياضية محكران أساسيان لتعمُّـ الرياضيات, كجزءان ال يتجزأ مف  
جميع النشاطات الرياضية, بؿ تيمثؿ الثمرة كالناتج التطبيقي لتعمُّـ المفاىيـ 

 كالميارات الرياضية.
مجمكعة مف أف حؿ المسألة المفظية يميثؿ: " (٘ٔص ,ٕٛٓٓ)كيرل الزيات 

اإلجراءات كاألنشطة التي يقـك بيا الطالب أثناء حمو لممسائؿ المفظية كالكصكؿ 
إلى الحؿ الصحيح, كىك سمكؾ يقـك مف خاللو الطالب بربط خبراتو السابقة التي 
تعمميا في مكاقؼ عديدة مف قبؿ بالمعمكمات الكاردة في المشكمة التي أمامو 

 مستخدمان ميارات حؿ المشكمة".
أف حؿ المسألة الرياضية يمثؿ:  (ٔٓٔص ,ٜٕٓٓ) ما يرل راشد كخشافك

"عممية يستخدـ فييا الطالب معمكماتو السابقة, كمياراتو المكتسبة؛ لتمبية مكقؼ 
غير عادم يكاجيو, كعميو أف يعيد تنظيـ ما تعممو سابقان, كيطبقو عمى المكقؼ 

 الجديد الذم يكاجيو".
يماؾ الطالب, كانشغاليـ في الميمة التي ال فحؿ المسألة الرياضية يعني ان

كإليجاد الحؿ يجب أف يعتمد الطالب عمى معرفتيـ , تعرؼ طريقة حميا ميسبقان 
السابقة, كخالؿ ىذه العممية ينمك فيميـ الرياضي الجديد بالصكرة المطمكبة 

(NCTM,2000,P52). 
ي ذىف الطالب, إف حؿ المسألة الرياضية المفظية يعدُّ نشاطان عقميان, يبدأ ف

كيتبعو تفكير في الكاقع؛ مف خالؿ مجمكعة مف اإلجراءات التي يتبعيا الطالب 
لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة الرياضية المفظية التي تكاجيو, كالتي تبدأ عادة بقراءة 
المسألة قراءة متأنية, كفيـ لممعاني, كاأللفاظ, كالتراكيب المتضمنة في المسألة, ثـ 

خالؿ تحديد المعمكمات الكاردة فييا كالحكـ عمييا مف حيث فيـ المسألة؛ مف 
الكفاية أك الزيادة أك النقصاف, ككذلؾ تحديد األسئمة الرئيسة, كالفرعية المطمكب 
يجاد العالقات بينيا, ثـ التفكير في الحؿ؛ باختيار إحدل  اإلجابة عمييا, كا 

ذ الحؿ بالخطكات استراتيجيات حؿ المسألة المناسبة لممكقؼ المشكؿ, ثـ تنفي
كاإلجراءات الرياضية الصحيحة, مع الكعي الكامؿ بكؿ خطكة مف خطكات الحؿ, 
ككيفية تنظيميا كضبطيا؛ مف خالؿ المراقبة الذاتية المتضمنة في التساؤالت 



8102/ يوليو 4ج–العموم التربوية/ العدد الثالث   

 

 

  

ٗٚ٘ 

الذاتية التي يطرحيا الطالب عمى نفسو في كؿ مرحمة مف مراحؿ حؿ المسألة 
كالتأكد مف صحتو كالحكـ عمى معقكليتو, المفظية؛ كصكال لمرحمة تقكيـ الحؿ 

كىذا ما  (,ٖٕٔٓ)بيكمي كالجندم, كالقدرة عمى تعميمو في مكاقؼ أخرل مشابية 
بأف ىناؾ Breyfogle &Wilburn, 2011) ) اكدتو دراسة بريفكجؿ ككيمبكرف

 عالقة بيف مستكيات التذكر لدل الطالب كمياراتيـ في حؿ المشكالت الرياضية.
ككيف خطة أك استراتيجية لحؿ المسألة الرياضية تعدُّ عممية إف عممية ت  

ميمة, يتكقؼ عمييا النجاح في حؿ المسألة الرياضية, كأف معظـ الذيف يتعثركف 
في حؿ المسائؿ الرياضية عادة ال تككف لدييـ خطة أك استراتيجية كاضحة لمحؿ, 

تصمح لحؿ جميع  كما أنو ال يمكف القكؿ إنو يمكف استعماؿ استراتيجية بعينيا
المسائؿ, ككذلؾ ال يمكف الحكـ بأفضمية استراتيجية معينة عمى غيرىا؛ ألف لكؿ 

في الحؿ عمى طريقة أخرل  مسألة رياضية طبيعتيا كطريقتيا التي يصعب تطبيقيا
 & Avcu) , كقد كشفت نتائج دراسة أفكك كأفكك(ٕٕٔٓ, السمكلي,)النذير, خشاف

Avcu, 2010  حؿ المشكالت لدل المعمميف؛ بسبب عدـ عف انخفاض مستكل
 اىتماميـ باستراتيجيات حؿ المشكالت كاستخداميا بطريقة فعالة لمكصكؿ لمحؿ.

كمف المتعارؼ عميو بيف اختصاصي تعميـ الرياضيات كجكد أربع خطكات 
 رئيسة يمكف اتباعيا عند حؿ أم مسألة رياضية لفظية كما حددىا جكرج بكليا

 George Polya التخطيط لحؿ ك  " كىي: فيـ المسألة,"البحث عف الحؿ ابوفي كت
 مطابقة الحؿ.ك  المسألة, كتنفيذ خطة الحؿ,

, إال أنػػو يات حػػؿ المسػػائؿ الرياضػػية المفظيػػةكعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد اسػػتراتيج
؛ ٕٙٓٓالمجنػكني, ؛ٕٔٔٓ)الثبيتػي,ئيسػيف كمػا أكردىػا: يمكف تصنيفيا في نكعيف ر 

 ىما: (ٖٕٔٓالسممي,
كىػػي عبػػػارة عػػػف خطػػط عامػػػة, معالميػػػا محػػػددة,  اتيجيات حـــل عامـــة:اســـتر  – ٔ

تيصمـ لتمكِّف الطالب مف الكصكؿ إلى حؿ المسألة الرياضية المفظيةػ كمنيا 
اسػػػتراتيجية البحػػػث عػػػف نمػػػط, كاسػػػتراتيجية التخمػػػيف كالتحقػػػؽ, كاسػػػتراتيجية 

 تبسيط المسألة, كاستراتيجية الحؿ بطريقة عكسية.
كىػػػي عبػػػارة عػػػف خطػػػط تيسػػػتخدـ  خاصـــة مالمســـاعدة :اســـتراتيجيات حـــل  – ٕ

كميعػػيف أك مسػػاعد فػػي تنفيػػذ االسػػتراتيجيات العامػػة مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى 
الحؿ, كتعد مف أىـ ركائز عممية حؿ المسائؿ الرياضية المفظية مف الناحية 
الفنية, كال يكاد يستغنى عنيا في غالب المحاكالت لحػؿ المسػائؿ الرياضػية, 



 من حل المسائل الرياضية استراتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكن 
 الثانوي بمدينة مكة المكرمةاألول المفظية لدى طالب الصف  

 

ٗٚٙ 

ؾ: اسػتراتيجية الرسػـ, كاسػتراتيجية تمثيػؿ المسػألة, كاسػتراتيجية كمف أمثمة ذل
 كفػػػي ىػػذا الصػػدد أظيػػػرت دراسػػة سػػػاجادم, إنشػػاء جػػدكؿ أك قائمػػػة منظَّمػػة

 (Sajadi, Amiripour & Malkhalifeh, 2013) مالكػاليؼك  اميريبػكرك 
أف التمثيؿ الفعاؿ كالكاضح لممعرفة الرياضية يدعـ القدرة عمى حػؿ المسػائؿ 

 اضية المفظية بصكرة أفضؿ مف الحؿ المجرد.الري
 ما وراء الذاكرة: العنصر الثاني

 :مفيوم ما وراء الذاكرة
جكف  أف إلى Langrehr & Palmer) (2002, يشير النجريير كبالمر

أكؿ مف طرح فكرة مراقبة الذات كتكجيو الذات,  John Dewey ((1910ديكم 
تفكير كالتقييـ الذاتي كعنصريف بكصؼ ال Thorndike( (1917 كقاـ ثكرندايؾ

مصطمح ما كراء الذاكرة؛  Flavell (1971)رئيسيف لمتفكير كالقراءة, كقدـ فالفؿ 
مشيران مف خاللو إلى المعرفة بالعمميات كالمحتكيات التي تتفاعؿ داخؿ الذاكرة . 

ـ الحظ فالفؿ أف ما كراء الذاكرة ليس بمعزؿ عف الجكانب ٜٜٚٔكفي عاـ 
خرل, مّما دعاه إلى كضع ما كراء الذاكرة ضمف ما كراء المعرفة بصفة العقمية األ

ما كراء الذاكرة,  مفيـكPiajet  عامة, كطَّكر عالـ النفس السكيسرم جاف بياجيو
تحت مفيـك التأمؿ التجريدم, كالذم يتفؽ مع ما كراء  ٜٙٚٔككضعو في عاـ 

 -ـ, فالتأمؿ التجريدمالذاكرة في المعنى كيقفز بعمميات االسترجاع إلى األما
 -بحسب بياجيو_ ىك تنسيؽ إجراءات المعرفة يعتمد عمى عمميات االسترجاع 

لمحصكؿ عمى معنى كمف ثـ االنطالؽ لمتفكير لألماـ؛ بيدؼ  -التفكير الخمفي
 .(ٕٛٓٓ)زكرم,  التمدد في التطبيؽ أم إنتاج الفكرة

ا ما أكرده فالفؿ كقد ظيرت تعاريؼ عديدة لمفيـك ما كراء الذاكرة, كمني 
Flavell (1979)  بأنيا معرفة الفرد بقدرات ذاكرتو ككظائفيا, كأف ما يتـ تذُّكره

مدل كعي المتعمـ بمعتقداتو الذاتية حكؿ : لدل الفرد يعتمد عمى ثالثة عكامؿ, ىي
كفايتو الذاتية لذاكرتو, كمدل كعيو باختيار االستراتيجيات التي تناسب إمكاناتو 

يمة, كمدل كعيو بالميمة التي يقـك بإنجازىا, كالعكامؿ المؤثرة في كمتطمبات الم
 (.ٕٓٔٓعممية تشفير كاسترجاع البيانات )بشارة كالعطيات, 

 ; Dunlosky ; Rawsonكلنفاـ )ك  ناثفك  مارشك  ركسفك  كأشار دكنكلسكام

Marsh; Nathan and Willingham, 2011 ,p137 ) إلى أف ما كراء الذاكرة
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الفرد حكؿ ذاكرتو, كىي أحد أكجو ما كراء المعرفة التي تيتـ بمراقبة يمثؿ معارؼ 
 .كضبط األفراد لعمميات تعمميـ كاسترجاعيـ 

ما كراء  (Pannu & Kaszniak, 2005,p115)ككازنياؾ  كيعرؼ بانك
الذاكرة بأنيا: المعرفة عف قدرات كاستراتيجيات الذاكرة لدل الفرد, كالتي يمكف أف 

مذاكرة, باإلضافة إلى العمميات المتضمنة في الضبط الذاتي تعمؿ كمعينات ل
 لمذاكرة.

أف مػػػػػػػا كراء الػػػػػػػذاكرة أحػػػػػػػد أبعػػػػػػػاد  (Rehman,2011,p46) كيؤكػػػػػػػد رىمػػػػػػػاف
مػػػػػػا كراء المعرفػػػػػػة, كيمكػػػػػػف تعريفيػػػػػػا عمػػػػػػى أنيػػػػػػا كعػػػػػػي المػػػػػػتعمـ باالسػػػػػػتراتيجيات 
المسػػػػتخدمة كالتػػػػي يجػػػػب اسػػػػتخداميا فػػػػي بعػػػػض الميػػػػاـ, فيػػػػي تتضػػػػمف المعرفػػػػة 

 معمكمات حكؿ أنظمة الذاكرة كاستراتيجياتيا. كال
مػػػػػػػػا كراء الػػػػػػػػذاكرة بأنيػػػػػػػػا:  (ٙ, صٖٕٔٓ) كمػػػػػػػػا عػػػػػػػػرَّؼ عكاشػػػػػػػػة, كعمػػػػػػػػارة

الػػػػػػػكعي بعمميػػػػػػػات الػػػػػػػذاكرة كالعكامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة فييػػػػػػػا, كالمراقبػػػػػػػة المسػػػػػػػتمرة لتمػػػػػػػؾ 
العمميػػػػػات؛ مػػػػػف خػػػػػالؿ أحكػػػػػاـ يصػػػػػدرىا الفػػػػػرد أثنػػػػػاء عمميػػػػػة تعمَّمػػػػػو, كدكر ىػػػػػذا 

ػػػػػػػػػـ ا لفػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػات ذاكرتػػػػػػػػػو؛ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ التخطػػػػػػػػػيط األحكػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي تحكُّ
 لالستذكار, كاختيار االستراتيجية المالئمة, كالتقكيـ المستمر ألدائو.

ممػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ يتضػػػػػػػح أف مػػػػػػػا كراء الػػػػػػػذاكرة تعنػػػػػػػي كعػػػػػػػي المػػػػػػػتعمـ بمنظكمػػػػػػػة 
الػػػػػػذاكرة لديػػػػػػو كعممياتيػػػػػػا, ككيفيػػػػػػة تنظيميػػػػػػا, كاالسػػػػػػتراتيجيات المناسػػػػػػبة لمتعامػػػػػػؿ 

ليتيػػػػػا, ككفػػػػػاءة النشػػػػػاط المعرفػػػػػي فػػػػػي مكاجيػػػػػة الميػػػػػاـ معيػػػػػا, كمراقبػػػػػة مػػػػػدل فعا
 المككمة لمفرد.

كفي ىذا الصدد أكدت العديد مف الدراسات أف ما كراء الذاكرة تمعب دكران 
مؤثران في معالجة المعمكمات كتحسيف أداء الذاكرة بطرؽ مختمفة, كتؤثر بالتالي في 

نجازىـ األكاديمي  كما  (,ٕٓٓٓسيد, ك  الشريؼ)تعمُّـ الطالب كنكاتج تعمُّميـ كا 
أظيرت عدة دراسات إمكانية تنمية ما كراء الذاكرة لدل الطالب؛ مف خالؿ برامج 
تدريبية أك استراتيجيات محددة تتناسب كقدراتيـ كمستكياتيـ المعرفية كالعقمية, 
كبالتالي كمما تطكرَّت كزادت معرفتنا بما كراء الذاكرة؛ كاف أداء الذاكرة أفضؿ, كما 

ضعؼ ما كراء الذاكرة عند األفراد يمكف عْزكه إلى ضعؼ في المعرفة بما كراء أف 
؛ كعكاشة ٕٓٔٓكحجازم,؛ ٖٕٔٓك بقيعي  ؛ٕٓٔٓ)بشارة كالعطيات, الذاكرة 
  (.Kalaimathi & Julius,2012  ؛ ٕٕٔٓكمعابرة , ؛ٖٕٔٓ كعمارة,
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 استراتيجيات ما وراء الذاكرة: 
أف مفيـك ما كراء الذاكرة يشمؿ  Flavellـ اعتقد فالفؿ ٜٓٚٔفي عاـ 

المعرفة بكؿ الجكانب المحتممة لتخزيف كاستدعاء المعمكمات, كقد تبع ذلؾ المفيـك 
ظيكر عدد مف النماذج التي ساىمت في تحكيؿ ما كراء الذاكرة مف مجرد فكرة 

كتتككف ما كراء , إلى نماذج كاستراتيجيات يمكف التعامؿ معيا كتحسينيا كقياسيا
؛ ٕٓٔٓ, حجازم؛ ٕٚٓٓ)أبك غزاؿ, كرة مف ثالثة أبعاد كما أكرد ذلؾ الذا

 كىي:( ٖٕٔٓالقثامي,
كييقصػػد بػػو مػػدل رضػػا الفػػرد عػػف قػػدرات الػػذاكرة لديػػو,  الرضــا عــن الــذاكرة: -ٔ

دراكو ليا؛ بما يتضمنو ىذا الرضا مف انفعاالت, كالثقة كاالىتماـ كالقمؽ.  كا 
عمػػى أداء كظائفيػا اليكميػػة؛ بفاعميػػة  كييقصػػد بيػا قػػدرة الػذاكرة :أخطـاء الــذاكرة -ٕ

 دكف أخطاء.
كييقصػد بيػا اسػتخداـ المػتعمـ لعػددو مػف الطػرؽ  استراتيجيات ما وراء الـذاكرة: -ٖ

كاألساليب كاإلجراءات التػي تسػاعده فػي اسػتقباؿ كتنظػيـ كتخػزيف المعمكمػات, 
كمعالجتيػػػػا بطريقػػػػة صػػػػحيحة تسػػػػمح لػػػػو باسػػػػترجاعيا فػػػػي الكقػػػػت المناسػػػػب, 

  مثؿ: منيا في معالجة المادة مكضكع التعمـ, كاالستفادة
كتحكيؿ الكممة أك االسـ أك الرسـ أك الرمز الرياضي , التوسيع المفظي (ٔ

إلى كممات ذات معنى, ليا نفس نغمات الصكت, أك ربط الكممات أك ما 
ياضية لتكسيع يراد تذكره بأحداث مألكفة كبناء قصة تتضمف المفاىيـ الر 

أك التعبير عف مكضكع التعمـ بكممة كاحدة أك , كتفصيؿ كربط المعنى
 كممتيف.

, مف خالؿ ربط المعمكمات الرياضية بالرسكمات التوسيع التصوري (ٕ
البيانية أك الصكر, أك ربط الحدث بالمكاف الذم تـ بو, أك رسـ خرائط 
ذىنية لممادة مكضكع التعمـ, أك تصكر النص الرياضي أك المكقؼ 

 نيا.الذىني, كعمؿ المقارنات بي
عف طريؽ تكجيو الطالب بعض األسئمة لذاتو أثناء معالجة  التكرار، (ٖ

مكضكع التعمـ, أك تكرار الفقرة المراد تعمُّميا مراران كتكراران حتى يتـ 
 حفظيا.
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, كيتضمف النظر إلى المعنى المقصكد لممادة مكضكع التنظيم ذو المعنى (ٗ
ناء الرياضي, أك التعمـ, كالبحث عف العالقات الداللية بيف عناصر الب

 تمخيص مكضكع التعمـ في جممة كاحدة أك عدة جمؿ أك فقرة.
كيرل الباحث أنو ال يمكف الفصؿ بيف االستراتيجيات السابقة, فيي تتكامؿ 

؛ فعمى سبيؿ ميا الطالب لمعالجة مكضكع التعمـكتتداخؿ كتتشارؾ عندما يستخد
مى العالقات ذات المعنى, التكسيع المفظي كالتكسيع التصكرم يعتمداف ع: المثاؿ

كلكف تختمؼ في أنماط التمثيؿ التي يمارسكنيا كبالتالي يمكف لمطالب االستفادة 
مف تمؾ االستراتيجيات منفردة أك بدمجيا معا عند معالجة مكضكعات التعمـ 

رياضية بكعي كسرعو المختمفة؛ بما يساعده عمى تخزيف كاسترجاع المعمكمات ال
 . كدقة عالية
 الثالث: العالقة بين ما وراء الذاكرة وحل المسائل الرياضية المفظيةالعنصر 

تعد ما كراء الذاكرة كحؿ المشكالت مككناف مف مككنات ما كراء المعرفة, 
  .(Martinez,2006)إضافة إلى مككنات التفكير الناقد كما كراء الفيـ 

حؿ المسائؿ  كقد تعددت الجيكد البحثية لتعرَّؼ تأثير ما كراء الذاكرة في  
فمدر  الرياضية المفظية؛ حيث أجرت جامعة جكرجيا األمريكية دراسة قاـ بيا

بغرض الكشؼ عف العالقة بيف ما كراء  (Felder & Frances ,1985) كفرانس
الذاكرة كحؿ المشكالت لفئة الكبار, كاستخدمت لمكشؼ عف العالقة بينيما 

مف  ٕٓردان مكزعيف كالتالي )ف ٓٗاستبانات أيعدت ليذا الغرض, كطيبقت عمى 
كتكصمت الدراسة ك  ,تمت عممية االختيار بشكؿ تطَّكعيمف االناث( ك  ٕٓ, الذككر

لدل  إلى كجكد عالقة دالة احصائيا بيف ما كراء الذاكرة كحؿ المشكالت الرياضية
 .الذككر كاإلناث عمى حد سكاء

لقدرات أف الطالب أصحاب ا (Silver,1981)في حيف كشفت دراسة سيمفر 
العالية, يميمكف إلى تذكر المعمكمات حكؿ بنية المشكالت الرياضية التي قامكا 

في المقابؿ فإف الطالب أصحاب القدرات المنخفضة يتجيكف إلى تذكر , بحميا
 معمكمات حكؿ سياؽ المشكمة.

العالقة بيف  (Brmage & Mayer ,1981)كبحثت دراسة برامؽ كمير 
؛ مف خالؿ عمؿ / االسترجاع كأداء التذكر حؿ المشكمة اإلبداعية في تعمُّـ العمـك

تجربتيف, تبعيما سمسمة مف االختبارات حكؿ االسترجاع كحؿ المشكالت, كأظيرت 
الدراسة أف أداء المجمكعات كاف متشابيان في استرجاع المعمكمات األساسية 
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حؿ  كتطبيؽ المعمكمات, كلكف تفسيرات مجمكعة التقنية كانت أفضؿ في اختبار
 المشكمة اإلبداعية.

 & Passolunghi)كككرنالدم  كفي دراسة أخرل يشير باسكلنؼ

Cornoldi,2001 ) إلى أف األطفاؿ منخفضي األداء في حؿ المشكالت الرياضية
المفظية حصمكا عمى درجات أقؿ, كارتكبكا أخطاءن أكبر عمى مياـ الذاكرة العاممة, 

ر المترابطة, كذلؾ مقارنةن باألطفاؿ ذكم كما أنيـ ال يهفضمكف عرض المعمكمات غي
 األداء المرتفع في حؿ المشكالت الرياضية المفظية.

إلى الدكر  (Solaz & Sanjoe, 2007) كما أشارت دراسة سكالز كسانجيك
الكبير الذم تمعبو سعة الذاكرة العاممة في األنكاع المختمفة كالمتعددة لحؿ 

بالمعمكمات في قدر كبير مف التنشيط  المشكالت, فميا القدرة عمى االحتفاظ
كالعمؿ عمى ضبط االنتباه؛ مّما يعمؿ عمى تكامؿ المعمكمات خالؿ خطكات حؿ 

 المشكالت الناجح. 
كيرل الباحث أف خطكات حؿ المسائؿ الرياضية المفظية تتطمب تذَّكر الكثير 
ة مف المعمكمات كالخطط لكؿ خطكة مف الخطكات األربع الرئيسة لحؿ المسأل

الرياضية, كىك ما يتطمب استراتيجيات معينة في الحفظ كالتذكر كالكعي لتكصيؿ 
المعمكمات أك المكاد إلى الذاكرة بطريقة صحيحة لالستفادة منيا أثناء حؿ المسائؿ 

 الرياضية المفظية.
جراءاتيا:  منيج الدراسة وا 

 :منيج الدراسة
كالتعبيػر عنػو  اسة الكاقػعكالذم يعتمد عمى در , اتبعت الدراسة المنيج الكصػفي

مػف خػالؿ تعػرُّؼ اسػتراتيجيات مػا كراء الػذاكرة التػي  (ٕٓٔٓالعسػاؼ ,)تعبيران كميػا 
مف حؿ  الثانكم بمدينة مكة المكرمة ككذلؾ تمكنيـاألكؿ يستخدميا طالب الصؼ 

, كمػػػػا اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج االرتبػػػػاطي لمتعػػػػرؼ المسػػػائؿ الرياضػػػػية المفظيػػػػة
كانت تكجػد عالقػة بػيف اسػتراتيجيات مػا كراء الػذاكرة كالػتمكُّف مػف  بكاسطتو عما إذا

الثػػػانكم بمدينػػػة مكػػػة األكؿ حػػػؿ المسػػػائؿ الرياضػػػية المفظيػػػة لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ 
 .المكرمة
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 مجتمع الدراسة وعينتيا.
الثانكم بمدينة مكة األكؿ تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ 

-ٖٗٗٔؿ الدراسي الثاني مف العاـ في الفص طالبآٖٛٚ المكرمة كعددىـ
 طالبا ٘ٗٔبمغت مجتمع الدراسة ىػ كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف ٖ٘ٗٔ

مة لمككنات كمعالـ مكزعيف بنسب متساكية عمى المكاتب اإلشرافية كالتي تعد ممث
 .مجتمع الدراسة

 تا الدراسة:اأد
 استخدمت الدراسة أداتيف لجمع البيانات, كىما:

مف إعداد الباحث باالستفادة مف  قياس استراتيجيات ما وراء الذاكرة:م -أولً  
الدراسات كالمقاييس المعدة سابقا؛ لمتعرؼ عمى استراتيجيات ما كراء الذاكرة 

الثانكم بمدينة مكة المكرمة, كقد تككَّف األكؿ التي يستخدميا طالب الصؼ 
راتيجيات لما كراء عبارة تمثؿ أربع است ٖٕالمقياس في صكرتو المبدئية مف 

التكسيع المفظي, كالتكسيع التصكرم, كالتكرار, كالتنظيـ ذك : الذاكرة ىي
)أبدان, نادران, أحيانان, غالبان, دائمان(, : يقابؿ كؿ عبارة تقدير خماسي ,المعنى

( عمى ٘, ٗ, ٖ, ٕ, ٔلكؿ استجابة قيمة عددية ىي: ) حيث أيعطي
الترتيب كتـ حساب المدل لالستفادة منو في عرض كتفسير النتائج؛ بقسمة 

, تزداد ٓ‚ٛ عدد خيارات المقياس عمى عدد الفئات؛ ليصبح طكؿ الفئة
تراكميا مف بداية مف الكاحد الصحيح, كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات 

 المقياس كاآلتي:
صكرتو األكلية  تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بعرضو في :صدق المقياس 
مف أساتذة تعميـ الرياضيات؛ مصحكبا بمقدمة تكضيحية لمجاؿ الدراسة,  ٓٔعمى 

كاليدؼ منيا؛ لمتعرؼ عمػى آرائيػـ فػي مػدل شػمكلو السػتراتيجيات مػا كراء الػذاكرة, 
, , كارتبػػػػاط االسػػػػتراتيجية بالمقيػػػػاس ككػػػػؿل ارتبػػػػاط كػػػػؿ عبػػػػارة باالسػػػػتراتيجيةكمػػػػد

مغكيػػة لكػػؿ عبػػارة, كبعػػد األخػػذ بتكصػػيات المحكمػػيف ككضػػكح الصػػياغة العمميػػة كال
عبػارة, مقسػمة عمػى  ٕٓكتكجيياتيـ أصبح المقياس في صكرتو النيائية مككنان مف 

طالبػػػا, كحسػػػاب معامػػػؿ  ٖٔاسػػػتراتيجيات, كتػػػـ تطبيقػػػو اسػػػتطالعيا عمػػػى عػػػدد  ٗ
لمعرفػة االتسػاؽ الػداخمي بػيف كػؿ عبػارة  "Pearson Correlationارتبػاط بيرسػكف"

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:, الستراتيجية كارتباط االستراتيجية بالمقياس ككؿبا
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 (ٖٔاالستراتيجية )ف= ك  ( معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ عبارةٔالجدكؿ)
الرتباط بين  الستراتيجية العبارة

الستراتيجية 
والمقياس 

 ككل

الرتباط بين 
بين العبارات 
 والستراتيجية

الرتباط بين  راتيجيةالست العبارة
الستراتيجية 
والمقياس 

 ككل

الرتباط بين 
بين العبارات 
 والستراتيجية

ٔ  
التكسيع 
 المفظي

 
 
ٓ3ٖٗٗ** 
 

**ٓ3ٕ٘٘ ٔٔ  
 التكرار

 
**ٓ3ٖ٘ٗ 

 

**ٓ3٘ٗٚ 
ٕ *ٓ3ٖٚ٘ ٕٔ **ٓ3ٙٛٗ 
ٖ **ٓ3ٕٙٚ ٖٔ **ٓ3ٙٔٛ 
ٗ **ٓ3٘ٗٚ ٔٗ *ٓ3ٗٗٙ 
٘ **ٓ3ٕٙٚ ٔ٘  

 
ذك  التنظيـ
 المعنى

 
 
ٓ3ٕ٘ٔ** 
 

**ٓ3ٙٙٙ 
ٙ **ٓ3ٖٙٙ ٔٙ **ٓ3ٙٗٛ 
ٚ  

التكسيع 
 التصكرم 

 
ٓ3ٗٓٔ* 
 

*ٓ3ٗٗ٘ ٔٚ *ٓ3ٖٗٗ 
ٛ **ٓ3٘ٗ٘ ٔٛ **ٓ3٘ٗٚ 
ٜ *ٓ3ٖ٘ٚ ٜٔ **ٓ3ٕٖٙ 
ٔٓ **ٓ3ٕٚٙ ٕٓ **ٓ3ٕٙٚ 
 .3ٓٔٓمعامؿ االرتباط داؿ احصائيا عند مستكل  **  

 .3ٓ٘ٓصائيا عند مستكل معامؿ االرتباط داؿ اح * 
, االستراتيجيةك  ف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ عبارةأ( ٔيتضح مف الجدكؿ)

حصائيا, كىذا يعني كجكد درجة إالمقياس ككؿ دالة ك  ككذلؾ بيف كؿ استراتيجية
مرتفعة مف االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس استراتيجيات ما كراء الذاكرة بأبعاده 

 ة لو مف الصدؽ.بما يعكس درجة عالي
كمػا  Cronbach's Alphaتػـ حسػاب الثبػات بمعامػؿ ألفػا كركنبػاخ  ثبات المقيـاس:

 يمي:
 ( قيـ معامالت الثبات لمقياس استراتيجيات ما كراء الذاكرة.ٕجدكؿ )

 معامل آلفا كرونباخ عدد العبارات الستراتيجية
 3ٕٚٙٓ ٙ التكسيع المفظي

 3ٛٙ٘ٓ ٗ التكسيع التصكرم 
 3ٛٛ٘ٓ ٗ ؿ الذاتيالتساؤ 

 3ٚٛٔٓ ٙ التنظيـ ذك المعنى
 3ٜٕٔٓ ٕٓ المقياس ككؿ
-3ٕٚٙٓ( أف قيـ معامالت الثبات لممقياس تراكحت بيف)ٕيتضح مف جدكؿ)

العممي, (, كتعد جميعيا مقبكلة ألغراض البحث 3ٜٕٔٓ( كلممقياس ككؿ )3ٛٛ٘ٓ
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فأعمى,  3ٚٓٓ( أف معيار الحكـ عمى ثبات المقياس ىك ٕٓٔٓاذ أكرد الخياط )
الح لمتطبيؽ في كبالتالي يتضح أف المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات, كص

لتعرؼ أنكاع استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي يستخدميا طالب الدراسة الحالية 
 الثانكم بمدينة مكة المكرمة.األكؿ الصؼ 

ــ ــة -اثانًي قيػػاس مسػػتكل مػػف إعػػداد الباحػػث ل :اختبــار المســائل الرياضــية المفظي
الثانكم في حػؿ المسػائؿ الرياضػية المفظيػة, باالسػتفادة األكؿ طالب الصؼ 

ق, ٖٗٗٔكدليػؿ المعمػـ )الفصػؿ الدراسػي الثػاني( طبعػة , مف كتاب الطالب
ككػػذلؾ األدبيػػات كالبحػػكث التربكيػػة كاالختبػػارات المعػػدة سػػابقا كالتػػي تناكلػػت 

ر في صكرتو األكلية مف أربع تككَّف االختباك  حؿ المسائؿ الرياضية المفظية,
ػػػددت درجتػػػاف لكػػػؿ خطػػػكة تمػػػت اإلجابػػػة عمييػػػا  مسػػػائؿ رياضػػػية لفظيػػػة, كحي
بصكرة صحيحة, كصفرا عندما تككف اإلجابة خطأ أك مترككة؛ حيػث بمغػت 

درجػات؛ مكزعػة عمػى خطػكات حػؿ  ٛالدرجة الكمية لكؿ مسألة مف المسائؿ 
, أحػػؿ, أتحقػػؽ(, كأصػػبحت المسػػألة الرياضػػية المفظيػػة األربػػع )أفيػػـ, أخطػػط

درجػػة, كتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ كثبػػات محتػػكل  ٕٖالدرجػػة الكميػػة لالختبػػار 
 االختبار كاآلتي:
تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ محتػكل االختبػار بعرضػو فػي صػكرتو صدق الختبار: 

مػػػػف أسػػػػاتذة تعمػػػػيـ الرياضػػػػيات؛  ٓٔاألكليػػػػة بعرضػػػػو فػػػػي صػػػػكرتو االكليػػػػة عمػػػػى 
تكضػػػيحا لمجػػػاؿ الدراسػػػة, كاليػػػدؼ منيػػػا, مصػػػحكبا بمقدمػػػة تكضػػػيحية, تضػػػمنت 

الثػانكم األكؿ بيدؼ التأكد مف صالحيتو كصدقو في قياس مستكل طالب الصػؼ 
في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية, كمدل تمثيؿ األسئمة ليدؼ الدراسة ككفاية عدد 
األسئمة, كمدل كضكح تعميمػات االختبػار, كصػحة الصػياغة العمميػة كالمغكيػة, كقػد 

الباحػػث مػػف آراء كتكجييػػات المحكمػػيف, كتػػـ األخػػذ بمقترحػػاتيـ فػػي تعػػديؿ اسػػتفاد 
 صياغة بعض مفردات االختبار لتصبح أكثر كضكحا.

ــار ــات الختب ثبػػات االختبػػار بتطبيقػػو عمػػى عينػػة عشػػكائية مػػف تعػػرؼ تػػـ  :ثب
( 3ٜٚٓبمغػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ )ك  طالبػػا, ٖٔخػػارج عينػػة الدراسػػة قكاميػػا 

تفعة كتشير إلى صالحية استخداـ االختبار في قيػاس مسػتكل طػالب كىي قيمة مر 
 الثانكم في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية.األكؿ الصؼ 

بقسمة مجمكع األزمنة التي استغرقيا جميع طالب وتم تقديره زمن الختبار: 
 دقيقة. ٜٖالعينة االستطالعية عمى عددىـ ليصبح متكسط زمف االختبار 
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ٗٛٗ 

 دراسة والمعالجة اإلحصائية: تطبيق أداتي ال
طبؽ الباحث بشكؿ مباشر مقياس استراتيجيات ما كراء الذاكرة كاختبار حؿ  .ٔ

الثانكم األكؿ المسائؿ الرياضية المفظية عمى عينة الدراسة مف طالب الصؼ 
 بمدينة مكة المكرمة بصكرة متتابعة في نفس اليـك الدراسي.

ؿ طالب برقـ مكحد, كتـ تصحيح رقمت أكراؽ إجابة االختبار كالمقياس لك .ٕ
 االختبار كالمقياس ككضع الدرجات لكؿ طالب عمى كؿ أداة.

أدخمت البيانات المستمدة مف أداتيَّ الدراسة في برنامج التحميؿ  .ٖ
(, كتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم SPSSاإلحصائي)

ؽ مف مالئمة بعد التحق, كمعامؿ ارتباط بيرسكف, كاختبار ت لعينة كاحدة
 األساليب اإلحصائية لبيانات الدراسة كمتغيراتيا.

 :نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
ما استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي : كالذم نصواألكؿ لإلجابة عف السؤاؿ 

تـ حساب , الثانكم بمدينة مكة المكرمةاألكؿ يستخدميا طالب الصؼ 
كالجدكؿ  ,لمعيارية الستجابات أفراد العينةاالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
 :التالي يكضح النتائج الخاصة بذلؾ

األكؿ ( استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي يستخدميا طالب الصؼ ٖجدكؿ )
 الثانكم بمدينة مكة المكرمة

المتوسط  العبارة  الستراتيجية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 
التوسيع 
 المفظي

ؼ اليجائية أك غيرىا لكي تيذكرني باسـ قانكف أربط بيف الحرك .ٔ
 .رياضي أك نظرية معينة

ٕ3ٜٗ ٓ3ٙٛ 

ؿ العبارات الرياضية أك الرسـ أك الرمز.ٕ الرياضي الى كممات  أحكَّ
 .ذات معنى خاص

ٕ3ٖٔ ٓ3ٜ٘ 

أصيكغي عبارات لغكية بأسمكب أدبي مشكؽ كجاذب كبطريقة مناسبة .ٖ
 رىا.لمقكانيف الرياضية التي أكد أف أتذك

ٕ3ٕٜ ٓ3ٙ٘ 

 3ٙٚٓ 3ٕٕٕ أركَّبي كممة مف الحركؼ األكائؿ لمحتكل رياضي لتذكَّرني بو ..ٗ
بالمعمكمات  الشرح المفظي المكتكب كالمفصؿ لتذكيرم أستخدـي .٘

 .الرياضية
ٕ3ٔٗ ٓ3٘٘ 

 الرياضية التي كتنظيـ المعمكمات ربط عمى معينة تعمؿ قصة أؤلؼي .ٙ
 .أتذكرىا أف أريد

ٕ3ٔٔ ٓ3ٙ٘ 

 3ٙ٘ٓ 3ٕٕٙ وسط الستراتيجيةمت
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المتوسط  العبارة  الستراتيجية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

التوسيع 
 التصوري 

 

ياضية استخدـ االشارات الحركية لميد اك الجسـ لتذكَّر معمكمات ر .ٚ
 .معينة أك إجراء رياضي معيف

ٕ3ٜٚ ٓ3ٙٙ 

معرفة اك ميارة رياضية, مثؿ: أف أمسؾ  ألتذكر اعتيادان  أعمؿ عمالن .ٛ
 .مف اكتماؿ عناصر الميمة الرياضيةجيبي لمتأكد 

ٕ3ٜٗ ٓ3ٕٙ 

بمعمكمات أك مكقؼ يذكَّرني  كي بارز مكاف في ما شيئان  أضع.ٜ
 .رياضي معيف

ٕ3ٜٙ ٓ3٘ٙ 

 مثؿ األشياء أك اشكاؿ لتذكر أبتكري صكرة ذىنية أك رسـك بيانية.ٓٔ
 بالقانكف الرياضي إليجاد الحجـ. مجسـ مقركنة صكرة

ٕ3ٛ٘ ٓ3ٚٓ 

 3ٙٙٓ 3ٕٚٓ متوسط الستراتيجية

 التكرار

ت أك قكانيف أك معمكمات رياضية في مفكرتي لكي أكتب نظريا.ٔٔ
أراىا باستمرار أماـ عيني, كنظرية فيثاغكرس أك نظريات أخرل أنا 

 بحاجة الستخداميا.

ٕ3ٜٕ ٓ3٘ٙ 

و عدة اسئمة لنفسي أثناء تعاممي مع مكقؼ ريا.ٕٔ ضي لكى اتمكف أكجى
 .مف حفظو

ٕ3ٛ٘ ٓ3ٕٚ 

 طكيمة لفترات نفسي فكبي بيني أكرري الصيغ لمقكانيف الرياضية ما.ٖٔ
 أتذكره. كي

ٕ3ٛٔ ٓ3٘ٙ 

قانكف رياضي أكرري اسـ شيء ما بصكت مرتفع لكي أتذكره, مثؿ: .ٗٔ
 .اك عبارة رياضية

ٕ3ٜٔ ٓ3٘ٙ 

 3ٚٔٓ 3ٕٛٚ متوسط الستراتيجية

التنظيم ذو 
 المعنى
 

 دفتر لممفاىيـ كالميارات كالقكانيف في اختصارات رياضية أكتب.٘ٔ
 أتذكرىا. كي مالحظاتي

ٕ3ٖٕ ٓ3ٖٙ 

استخداـ الخرائط الذىنية كالمنظمة لتنظيـ كتمخيص االفكار .ٙٔ
 . الرياضية

ٕ3ٜٛ ٓ3ٙٛ 

ألخص المعمكمات الرياضية في صكرة كممة أك كممات عديدة .ٚٔ
 ليسيؿ عميَّ تذكرىا .

ٕ3ٕٗ ٓ3٘٘ 

أعيد تنظيـ المعمكمات الرياضية كالمكقؼ الرياضي بطريقة تظير .ٛٔ
 ح لي .العالقات بينيا بشكؿ كاض

ٕ3ٜ٘ ٓ3ٙ٘ 

أركز عمى تحميؿ المكقؼ الرياضي الى تفاصيؿ صغيرة لكي أتذكره .ٜٔ
 مستقبال .

ٕ3ٖٙ ٓ3ٙٚ 

 أتذكرىا في مجمكعات, أف أريد القكانيف الرياضية التي أرتبي قائمة.ٕٓ
 المتجر حسب مجمكعات الطعاـ. مكاد كترتيب

ٕ3ٜٗ ٓ3ٕٚ 

 3ٙٚٓ 3ٕ٘ٔ متوسط الستراتيجية
 3ٙ٘ٓ 3ٜٕ٘ المتوسط العام

 :( ما يميٖيتضح مف جدكؿ )
  الثانكم األكؿ تراكحت المتكسطات الحسابية الستخداـ طالب الصؼ

, كتقع عمى التكالي في (3ٜٕٕٔ- 3ٕٔٔتراتيجيات ما كراء الذاكرة بيف )الس
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بمغ , كأحيانا( مف المقياس المتدرج الخماسي, بينما )نادرا بةفئتي االستجا
(, كيقع في فئة االستجابة ٘مف أصؿ ) (3ٜٕ٘المتكسط الحسابي العاـ )

كتعني ىذه النتيجة في مجمميا أف أفراد عينة الدراسة نادران ما , نادران 
يستخدمكف استراتيجيات ما كراء الذاكرة مثؿ التكسيع المفظي, كالتكسيع 
التصكرم, كالتكرار, كالتنظيـ ذك المعنى أثناء تعمُّـ كمراجعة دركس 

 الرياضيات. 
  3ٕٛٚ استراتيجية التكرار في المرتبة األكلى؛ بمتكسط حسابي بمغجاءت 

كيقع في فئة االستجابة أحيانا , كما جاءت كؿ المؤشرات في نفس فئة 
االستجابة, كىك ما يعني أف الطالب يستخدمكف استراتيجية التكرار لحفظ 

جة كتذكر المعمكمات الرياضية أك صيغ القكانيف أك المفاىيـ اك الحقائؽ بدر 
 أكبر مف استراتيجيات ما كراء الذاكرة األخرل.

 جاءت استراتيجية التكسع التصكرم في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ 
, كيقع في فئة االستجابة أحيانان, بينما جاءت استراتيجية التنظيـ ذك 3ٕٚٓ

, كيقع في فئة 3ٕٕ٘ المعنى في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي بمغ
 ادران.االستجابة ن

 ؛ بمتكسط حسابي بمغتكسيع المفظي في المرتبة األخيرةجاءت استراتيجية ال 
المؤشرات في فئة , كما جاءت كؿ , كيقع في فئة االستجابة نادران 3ٕٕٙ

, كىك ما يعني أف الطالب يستخدمكف استراتيجية التكسيع االستجابة نفسيا
ية مثال كقانكف رياضي المفظي كالكممات المفتاحية كالربط بيف الحركؼ اليجائ

لحفظ كتذكر  قصة , أك تأليؼة عبارات لغكية بأسمكب أدبي مشكؽأك صياغ
المعمكمات الرياضية سكاء كانت قكانيف أك مفاىيـ أك حقائؽ بصكرة أقؿ مف 

 استراتيجيات ما كراء الذاكرة االخرل.
ان الثانكم بمدينة مكة المكرمة نادر األكؿ كيالحظ مما سبؽ أف طالب الصؼ 

, ء معالجاتيـ لممادة مكضكع التعمـما يستخدمكف استراتيجيات ما كراء الذكرة أثنا
كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى عدـ تكجيو البرامج التعميمية كاإلثرائية كالمعمميف 
لمطالب الستخداـ مثؿ ىذه االستراتيجيات كاقتصارىا عمى االكتشافات الخاصة 

 )أبك زيد,: ى الرغـ أف ىناؾ دراسات مثؿكالمحاكلة كالخطأ مف جانبيـ ؛عم
أظيرت تحسف  (ٕٕٔٓ؛ معابرة ,ٕٙٓٓ ,؛ الكياؿٕٚٓٓ ,ب؛ خرنك ٕٛٓٓ
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استراتيجيات ما كراء الذاكرة نتيجة برامج أك استراتيجيات معينة كاكتسابيـ نكاتج 
تعمـ مختمفة كبخاصة تمؾ المرتبطة بميمات االسترجاع كاالستدعاء لممعمكمات 

 السابقة.
األكؿ إلجابة عف السؤاؿ الثاني كالذم نصو: مػا مسػتكل تمكُّػف طػالب الصػؼ ل .ٕ

فظيػػة؟ تػػـ حسػػاب الثػػانكم بمدينػػة مكػػة المكرمػػة مػػف حػػؿ المسػػائؿ الرياضػػية الم
 ,كالنسػػبة المئكيػػة الكسػػط الفرضػػي,ك  ,لمعيػػارم, كاالنحػػراؼ ا)المتكسػػط الحسػػابي

مسػػائؿ الرياضػػية بػػار حػػؿ ال( لػػدرجات الطػػالب فػػي اختكاختبػػار ت لعينػػة كاحػػدة
 , كالجدكؿ التالي يكضح النتائج الخاصة بذلؾ:المفظية
 كعدد كنسبة الطالب األقؿ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم (ٗجدكؿ )
 المتكسط الفرضي كالتمكف في حؿ المسائؿ الرياضية المفظية مف 

 عدد
 الطالب

 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الدرجة 
 العظمى

ط المتوس
 الفرضي

طالب أقل من 
المتوسط 
 الفرضي

 مستوى التمكن

درجة  قيمة ت % العدد
 الحرية

مستوى 
 الدللة

ٔٗ٘ ٚ3ٖٕ ٖ3ٖٙ ٖٕ ٜٔ3ٕ ٖٖٔ ٖٛ3ٕ٘ ٕٕ3ٖٗ ٔٗٗ ٓ.ٓٓ 
األكؿ ( أف المتكسط الحسابي لدرجات طالب الصؼ ٗيتضح مف جدكؿ )

 ٕٖمف أصؿ  3ٖٕٚ الثانكم في التمكف مف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية بمغ
% مف ٓٙدرجة كالذم يمثؿ  3ٕٜٔدرجة, كىك أقؿ مف قيمة المتكسط الفرضي 
, القطع لمتمكف حسب راء المختصيف(الدرجة العظمى لالختبار)كالذم يمثؿ درجة 

طالبا مف العدد  ٖٖٔكبمغ عدد الطالب األقؿ مف قيمة المتكسط الفرضي 
  %.3ٕٖ٘ٛلبا كبنسبة طا ٘ٗٔاإلجمالي لعينة الدراسة كالتي كانت 

الثانكم مف حؿ المسائؿ الرياضية األكؿ كلمعرفة تمكف طالب الصؼ 
بالمتكسط الفرضي  3ٖٕٚالمفظية تـ استخداـ اختبار )ت( لمقارنة متكسط العينة 

, كىي تشير إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند 3ٖٕٕٗ, كبمغت قيمة )ت( 3ٕٜٔ
 المسائؿ حؿ في الفرضي كالمتكسط العينة تكسطم بيف ٘ٓ.ٓ ≥ مستكل داللة 

الفرضي؛ مما يشير إلى ضعؼ تمكف طالب  المتكسط لصالح المفظية الرياضية
 الثانكم مف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية بالصكرة المطمكبة.األكؿ الصؼ 



 من حل المسائل الرياضية استراتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكن 
 الثانوي بمدينة مكة المكرمةاألول المفظية لدى طالب الصف  

 

ٗٛٛ 

 ؛;Avcu & Avcu,2010)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات 
كالتي أشارت إلى انخفاض  (ٖٕٔٓالعاصي , ؛ٕٕٔٓ؛ العمرم ,ٕٔٔٓالثبتي,

 .ياضية المفظية عف المستكل الفرضيمستكل تمكف الطالب في حؿ المسائؿ الر 
كقد ترجع ىذه النتيجة إلى عدة عكامؿ منيا تضخـ المكاضيع ككثرتيا كعدـ 

( , أك ٕٔٔٓمناسبتيا مع الحصص المقررة ليا , كما أكردت ذلؾ دراسة بايكنس )
صة بحؿ المسائؿ الرياضية لمعمميف لمميارات التدريسية الخاضعؼ امتالؾ ا

؛ ٖٕٔٓ؛ السممي ٕٚٓٓ)بدر, , كما أشارت لذلؾ بعض الدراسات: المفظية
, كىك ما ينعكس عمى تمكف الطالب مف (ٜٕٓٓ ,؛ العكيشؽٕٕٔٓ,العمرم

 .ارات كاستراتيجيات الحؿ المناسبةمي
ذات  ةد عالقات ارتباطيىؿ تكج لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصو:

بيف استراتيجيات ما كراء الذاكرة كالتمكف  α ≤ ٓ3ٓ٘داللة إحصائية عند مستكم 
الثانكم بمدينة مكة األكؿ المفظية لدل طالب الصؼ مف حؿ المسائؿ الرياضية 
, كيكضح الجدكؿ طالبا ٘ٗٔمؿ ارتباط بيرسكف لعدد المكرمة ؟ تـ حساب معا
 ؾ:اآلتي النتائج الخاصة بذل

 استراتيجيات ما كراء الذاكرة ( معامالت ارتباط بيرسكف بيف ٘جدكؿ )
 كالتمكف مف حؿ المسائؿ الرياضية المفظية

حل المسائل الرياضية المفظية 8المتغير       
 استراتيجيات ما وراء الذاكرة 0المتغير  

 
 معامل ارتباط بيرسون

 3ٛٚٓ التكسيع المفظي
 3ٛ٘ٓ التكسيع التصكرم 

 3ٜٛٓ تكرارال
 3ٕٛٓ التنظيـ ذك المعنى

 ( كجػكد عالقػات ارتباطيػة مكجبػة ذات داللػة إحصػائية٘يتضح مف جػدكؿ )
)التكسػػػيع : ( بػػػيف اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء الػػػذاكرةα  ≤ ٓ3ٓ٘عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة )

كالتكػػػػرار, كالتنظػػػػيـ ذك المعنػػػػى( كالػػػػتمكف مػػػػف حػػػػؿ , المفظػػػي, كالتكسػػػػيع التصػػػػكرم
الثػانكم بمدينػة مكػة المكرمػة, األكؿ المفظية لدل طػالب الصػؼ  المسائؿ الرياضية

كجاءت العالقة بيف استراتيجية التكرار كالتمكف مف حػؿ المسػائؿ الرياضػية المفظيػة 
بينمػػا كانػػت أقػػؿ عالقػػة ارتبػػاط بػػيف اسػػتراتيجية , 3ٜٛٓكػػأعمى قيمػػة ارتبػػاط بمغػػت 
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مفظيػة بمعامػؿ ارتبػاط بمػغ التنظيـ ذك المعنى كالتمكف مف حػؿ المسػائؿ الرياضػية ال
الثػػػانكم كممػػػػا األكؿ ؛ كتعنػػػي ىػػػذه النتيجػػػػة فػػػي مجمميػػػا أف طػػػػالب الصػػػؼ 3ٕٛٓ

اسػتخدمكا اسػتراتيجيات مػا كراء الػذاكرة فػػي معالجػة المػادة مكضػكع الػتعمـ كاسػػتقباؿ 
يػتالءـ مػع طبيعػتيـ كتخزيف المعمكمات الرياضية فػي الػذاكرة بػكعي كتنسػيؽ معػيف 

حتمػػػاؿ تمكػػػنيـ مػػػف حػػػؿ المسػػػائؿ الرياضػػػية المفظيػػػة فػػػي نفػػػس الفكريػػػة كممػػػا زاد ا
 الكقت.

 & Brmage) كتتفػؽ ىػذه النتيجػة بشػػكؿ عػاـ مػع نتػػائج دراسػات كػؿ مػف

Mayer ,1981; Felder &Frances,1985; Passolunghi & Cornoldi, , 

2001; Silver,1981; Solaz & Sanjoe, 2007) التػي أظيػرت كجػكد عالقػة
كراء الذاكرة كحؿ المشكالت, كما تتفؽ ىذه النتيجة بشكؿ عاـ مع ارتباطية بيف ما 
؛ النػػرش, ٕٛٓٓ؛ زكػرم, ٕٕٔٓ؛ بشػارة كآخػركف ,ٕٚٓٓ)أبػك غػػزاؿ, نتػائج دراسػات 

التػػي أشػػارت إلػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا كراء الػػذاكرة  (ٖٕٔٓ ؛ القثػػامي,ٕٛٓٓ
 في تحسيف نكاتج التعمـ المختمفة.
يات ما كراء الذاكرة ترتبط بحؿ المسػائؿ الرياضػية كيرل الباحث أف استراتيج

المفظيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى جميػػػػػػػػع المسػػػػػػػػتكيات, فمػػػػػػػػثال اسػػػػػػػػترجاع المعمكمػػػػػػػػات, كاسػػػػػػػػتدعاء 
ككػػذلؾ بنػػاء , االسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي المكاقػػؼ المشػػابية السػػابقة مػػف الػػذاكرة

الفركض كتكقع االستجابات التي يفترضيا الطالب في حؿ المسألة المفظية تتضمف 
استراتيجيات ما كراء الذاكرة كأساليب تخزيف كمعالجة المعرفة الرياضػية؛ لػذلؾ فػإف 
أم قصػػكر فييػػا يمكػػف أف يكقػػؼ عمميػػة الػػتعمـ لػػدل الطالػػب, كيسػػبب لديػػو صػػعكبة 
في تذكر ككتابة األعداد أك تذكر الحقائؽ كالمفاىيـ أك خطط الحؿ التي استخدميا 

  سابقا في المكاقؼ المشابية.
 :لدراسةتوصيات ا

 في ضكء نتائج الدراسة الحالية, يكصي الباحث بما يمي:
تزكيػػػد الطػػػالب بالمعػػػارؼ كالميػػػارات المتصػػػمة باسػػػتراتيجيات مػػػا كراء الػػػذاكرة,  .ٔ

كتػػػدريبيـ عمييػػػا بمػػػا يضػػػمف إتقػػػانيـ ليػػػا, كاالسػػػتفادة منيػػػا فػػػي تعزيػػػز أدائيػػػـ 
 لبرامج التكعكية.الدراسي؛ مف خالؿ النشرات المكجية أك الدكرات التدريبية أك ا

برامج عالجية لمطالب في مجاؿ حػؿ المسػائؿ الرياضػية المفظيػة تشػمؿ نشػرات  .ٕ
 مكجيو كأفالـ كأنشطة تعميمية .



 من حل المسائل الرياضية استراتيجيات ما وراء الذاكرة وعالقتيا بالتمكن 
 الثانوي بمدينة مكة المكرمةاألول المفظية لدى طالب الصف  

 

ٜٗٓ 

إعػػداد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف إلكسػػابيـ المعػػارؼ كالميػػارات المتصػػمة بتكعيػػة  .ٖ
ل الطػػالب باسػػتراتيجيات مػػا كراء الػػذاكرة, كتػػدريبيـ عمييػػا أثنػػاء معالجػػة المحتػػك 

 الرياضي.
 :مقترحات الدراسة

 يقترح الباحث إجراء الدراسات االتية:
دراسة ألثر برنامج تدريبي لمطالب قائـ عمى استراتيجيات مػا كراء الػذاكرة فػي  .ٔ

 تحسيف نكاتج التعمـ المختمفة.
دراسة مسحية لمتعرؼ عمػى أسػباب تػدني الطػالب فػي حػؿ المسػائؿ الرياضػية  .ٕ

 المفظية.
لتحديد استراتيجيات ما كراء الذاكرة التي يمارسيا طػالب دراسة مسحية شاممة  .ٖ

 التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية.
دراسػػػػة مماثمػػػػة لمتغيػػػػػرات الدراسػػػػة الحاليػػػػػة لممقارنػػػػة بػػػػػيف مجتمعػػػػي الطػػػػػالب  .ٗ

 كالطالبات في جميع المستكيات التعميمية.
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 المراجع
 المراجع العربية: -أولً 

(.فاعمية التدريب عمى استراتيجيات ما كراء الذاكرة ٕٛٓٓأبك زيد, خضر مخيمر )
في معرفة استراتيجيات التذكر كاستخداميا في التحصيؿ الدراسي في 

. المجمة العممية بكمية مقرر اإلحصاء الكظيفي لدل طالب كمية التربية
 .ٛٓٔ-ٔٛ(, ص ص ٔ(, العدد)ٕٗ, جامعة أسيكط, المجمد)التربية

 ,(ٖ)ط ,مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا(. ٕٔٔٓأبك زينة, فريد كامؿ )
 مكتبة الفالح. الككيت,

 , عماف, دار المسيرة.التعمـ أسسو كتطبيقاتو(. ٕٗٓٓأبك عالـ, رجاء محمكد )
(.العالقة بيف ما كراء الذاكرة كدافعية اإلنجاز ٕٚٓٓأبك غزاؿ, معاكية محمكد )

 ,دنية في العمـك التربكيةالمجمة األر األكاديمي لدل طمبة جامعة اليرمكؾ. 
 . ٘ٓٔ-ٜٛ(, ص ص ٔ(, العدد)ٖالمجمد )

(. تقكيـ كتاب الرياضيات المطكر ٕٔٔٓ, أمؿ بنت سالـ عبد اهلل )با يكنس
, كمية التربية, رسالة ماجستير غير منشكرةالمتكسط. األكؿ لمصؼ 

 جامعة أـ القرل.
(, جدة, دار ٔ,)طاألساسيات في تعميـ الرياضياتـ(. ٕٚٓٓبدر, بثينة محمد )

 كنكز المعرفة.
( . العالقة ٕٕٔٓبشارة, مكفؽ سميـ؛ الشريدة ,محمد خميفة ؛ الغزك, ختاـ محمد )

بيف ما كراء الذاكرة كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة جامعة الحسيف بف 
(, ٓٔ, المجمد ) مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفسطالؿ. 
 . ٓٚٔ-ٕ٘ٔص ص , (ٔالعدد)

(. أثر مقدار المعمكمات ٕٓٔٓبشارة, مكفؽ سميـ؛ كالعطيات, خالد عبدالرحمف )
مجمة جامعة في تنمية ما كراء الذاكرة لدل عينة مف الطمبة الجامعييف. 

(, ص ص ٖ(, العدد)ٕٗ(, المجمد)النجاح لألبحاث )العمـك اإلنسانية
ٜٙٗ-ٕٚٛ . 

كنة المعرفية لدل طمبة السنة (. ما كراء الذاكرة كالمر ٖٕٔٓبقيعي, نافز أحمد )
(, ٗٔ, المجمد)مجمة العمـك التربكية كالنفسية, البحريفالجامعية األكلى. 

 .ٖٛ٘-ٜٕٖ(, ص ص ٖالعدد)
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(. أثر التدريب عمى ٖٕٔٓبيكمي, ياسر عبد الرحيـ كالجندم, حسف عكض )
بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى تنمية القدرة عمى حؿ المسألة 

المفظية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي كتحسيف  الرياضية
 (,ٙٔالمجمد) , مصر.مجمة تربكيات الرياضياتاتجاىاتيـ نحكىا. 

 .ٖٓٔ-ٖٓ(, ص صٔالعدد)
(. تحديد صعكبات حؿ المشكالت ٕٔٔٓالثبيتي, فكزية بنت عبد الرحمف )

الرياضية المفظية لدل تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي مف كجية نظر 
رسالة ماجستير غير ممات كمشرفات الرياضيات بمدينة الطائؼ. مع

 , كمية التربية, جامعة أـ القرل.منشكرة
(. مدل اكتساب تالميذ الصؼ التاسع أساسي ٖٕٔٓجبارم, مصطفى أحمد )

مجمة كمية التربية بجامعة عيف الستراتيجيات حؿ المسألة الرياضية. 
 .ٕٙٛ-ٜٕ٘(, , ص صٖٚ(, العدد)ٖ, المجمد)شمس

(. ما كراء الذاكرة لدل عينة مف طمبة جامعة ٜٕٓٓالجراح, عبدالناصر ذياب )
اليرمكؾ في ضكء متغيرات الجنس كقمؽ االختبار كالتحصيؿ الدراسي. 

, المجمد السابع, مجمة جامعة الشارقة لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية
 .ٕ٘-ٕٚ(, ص صٔالعدد)

ستراتيجيات ما كراء الذاكرة في ( أثر استخداـ إٓٔٓحجازم, آندم محمد )
تعميمية مختمفة في عمميات ما كراء الذاكرة لدل عينة  –مكاقؼ تعممية 

دكلة اإلمارات العربية  –مف طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة دبي 
,كمية الدراسات العميا, الجامعة  رسالة دكتكراه غير منشكرةالمتحدة. 
 األردنية.

(. فعالية برنامج تدريب ماكراء الذاكرة لدل األطفاؿ ٕٚٓٓخرنكب, فتكف محمكد )
مرتفعي كمنخفضي التحصيؿ الدراسي مف الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ 

معيد الدراسات التربكية, جامعة , رسالة دكتكراه غير منشكرةاألساسي. 
 القاىرة. 

الذاكرة (. ٕٓٔٓخميفة, كليد محمد , كعيسى, مراد عمي ,كالمارية , ايمف احمد . )
, كما كراء الذاكرة لدل المتخمفيف عقميان في ضكء عمـ النفس المعرفي

 اإلسكندرية, دار الكفاء.
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, عماف, الراية لمنشر  أساسيات القياس كالتقكيـ(.ٕٓٔٓالخياط, ماجد محمد )
 كالتكزيع.

مناىج الرياضيات كأساليب (. ٜٕٓٓراشد, محمد إبراىيـ كخشاف, خالد حممي. )
 (. عماف: دار الجنادرية لمنشر كالتكزيع.ٔ. ط)لمصفكؼ الرئيسيةتدريسيا 

(. أثر الصياغة المفظية كمكقع المطمكب في المسألة ٕٔٔٓالزعبي, عمي محمد )
في مقدرة الصؼ الخامس األساسي عمى حؿ المسائؿ المفظية المرتبطة 

, (ٚٔ, األردف. المجمد)مجمة المنارة لمبحكث كالدراساتبالكسكر العادية. 
 .ٕٙٓ-٘ٛٔ(, ص ص ٔالعدد)

(. ماكراء الذاكرة كاستراتيجيات التذكر ككجية الضبط ٕٛٓٓزكرم, نكاؿ محمد )
لدل عينة مف الطالبات المتفكقات دراسيان كالعاديات في كمية التربية 

كمية التربية, جامعة أـ القرل , , رسالة ماجستير غير منشكرة بجازاف.
 المممكة العربية السعكدية.

األسس المعرفية لمتككيف العقمي المعرفي (. ٕٛٓٓات, فتحي مصطفى )الزي
 , القاىرة, دار النشر لمجامعات.كتجييز المعمكمات

(. درجة إسياـ معممي الرياضيات في تنمية ميارات ٖٕٔٓالسممي, تركي حميد )
رسالة ماجستير حؿ المشكمة الرياضية لدل طالب المرحمة االبتدائية. 

 التربية, جامعة أـ القرل, المممكة العربية السعكدية. , كميةغير منشكرة
(. فعالية التدريب عمى العزك السببي كما كراء ٕٚٓٓسميماف, منتصر صالح )

الذاكرة كأثره في تحسيف الدافعية األكاديمية كالكفاءة الذاتية كالفيـ القرائي 
ة كمي ,. رسالة دكتكراه غير منشكرةلدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ

 التربية, جامعة أسيكط, مصر.
(. برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات لتنمية ٕٓٔٓالشافعي, لمياء رسمي )

رسالة ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة. 
 , كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, فمسطيف.ماجستير غير منشكرة
كراء الذاكرة  (. مإٓٓٓمصطفى )إماـ  ,سيدك  الشريؼ, صالح الديف حسيف؛
كعالقتيا -كالحمؿ العقمي-أساليب االستذكار-استراتيجيات التذكر

, جامعة مجمة كمية التربيةبالتحصيؿ األكاديمي لدل طالب كمية التربية. 
 .ٖٖٓ-ٜٕٛ(, ص ص ٕ(, الجزء)٘ٔأسيكط, العدد)
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ذىني في ( . فاعمية استخداـ استراتيجية العصؼ الٕٓٔٓشكالف, محمد حسف )
تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية المفظية لدل طالب صفكؼ العميا 

, كمية التربية, جامعة رسالة ماجستير غير منشكرةبالمرحمة االبتدائية. 
 الممؾ خالد, المممكة العربية السعكدية.

(. مستكل اداء تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في ٖٕٔٓالعاصي, أحمد سعد )
, رسالة ماجستير غي منشكرةجيات حؿ المسألة الرياضية. تنفيذ استراتي

 كمية التربية, جامعة الممؾ سعكد, المممكة العربية السعكدية.
عمميات ماكراء الذاكرة كاالستراتيجيات المعرفية (. ٕٓٔٓعبدالمجيد, إيماف خمؼ )

 , كفر الشيخ, العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع.لحؿ المشكالت التعميمية
, المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية( . ٕٓٔٓ, صالح حمد .)العساؼ

 دار الزىراء ., الرياض
(. فعالية برنامج تدريبي لتنمية ٖٕٔٓعكاشة, محمكد فتحي كعمارة, منى جميؿ )

ميارات ما كراء الذاكرة عمى أداء الذاكرة العاممة أثناء حؿ المشكمة لدل 
, الجميكرية عربية لتطكير الفنكفالمجمة العينة مف طالب كمية التربية. 

 .ٛٓٔ-ٔٚ( ص ص: ٙ(, العدد)ٗاليمنية, المجمد)
(. إدراؾ معممي الرياضيات كالطالب المعمميف ٕٕٔٓالعمرم, ناعـ محمد.)

. رسالة التربية كعمـ تخصص الرياضيات استراتيجيات حؿ المشكالت
 .ٕ٘ٙ-ٖٕٕ(, ص صٜٖ, العدد)النفس

امج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات في (. برنٜٕٓٓالعكيشؽ, ناصر حمد )
المرحمة االبتدائية حكؿ استراتيجية جؿ المسألة كفاعميتو في أدائيـ كتنمية 

رسالة دكتكراه غير ميارات التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ لدل طالبيـ. 
 . كمية التربية, جامعة الممؾ سعكد, المممكة العربية السعكدية.منشكرة

( .فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات ما كراء الذاكرة ٕٕٔٓفضؿ, بكر حسيف )
(, ص ٖٕٓ, العدد)مجمة األستاذلدل طمبة المرحمة اإلعدادية. 

 .٘ٙ٘ٔ-ٕ٘٘ٔص:
(. العالقة بيف ما كراء الذاكرة كالتحصيؿ ٖٕٔٓالقثامي, طارؽ عبد الرحمف )

ائؼ. الدراسي في الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم بمدينة الط
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, جامعة أـ القرل, المممكة رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية
 العربية السعكدية.
(. فعالية برنامج لتحسيف معمكمات الكعي بما كراء ٕٙٓٓالكياؿ, مختار أحمد .)

الذاكرة كأثره في عالج ضعؼ كفاءة منظكمة التجييز بالذاكرة العاممة لدل 
, الرياض لمؤتمر الدكلي لصعكبات التعمـ,االتالميذ ذكل صعكبات التعمـ. 

 .ٕٚٗٔذم القعدة  ٕ -شكاؿ 28 كزارة التربية كالتعميـ,
(. قدرة تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي عمى حؿ ٕٙٓٓالمجنكني, غازم منكر )

رسالة المسائؿ المفظية الرياضية في ضكء بعض المتغيرات البنائية ليا. 
جامعة أـ القرل, المممكة العربية  كمية التربية,ماجستير غير منشكرة.

 السعكدية.
ـ(. ٕٕٔٓالنذير, محمد عبد اهلل كخشاف, خالد حممي كالسمكلي, مسفر سعكد )

استراتيجيات فاعمة في حؿ المشكالت الرياضيات تطبيقات عمى مرحمة 
. الرياض. مركز التميز البحثي في تطكير تعميـ العمـك التعميـ األساس

 لممؾ سعكد.كالرياضيات بجامعة ا
. العيف, (. استراتيجيات معمـ الرياضيات الفعاؿٕٙٓٓاليكيدم, زيد عبد الباقي )

 .دار الكتاب الجامعي
كتاب الطالب لمادة (. ٕٗٔٓالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية )ك  التربية كزارة

الرياض,  الفصؿ الدراسي الثاني(.) ثانكماألكؿ الرياضيات في الصؼ 
 اث كالتطكيرالعبيكاف لألبح

دليؿ معمـ الرياضيات (. ٖٕٔٓكزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية )
. الرياض, العبيكاف لألبحاث )الفصؿ الدراسي الثاني( ثانكماألكؿ لمصؼ 

 كالتطكير.
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