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  البحث السادس
  بیاناته

منشور بمجلة اإلرشاد النفسي جامعة عین شمس ، العدد الثامن ) ٢(بحث مشترك               )١(
  ٢٠١٩والخمسون، الجزء األول، أبریل، 

القدرة المكانیة والقلق المكاني والمثابرة والفهم القرائي وحل تحلیل مسار العالقات السببیة بین :"الدراسةعنوان 
  "المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
  إعداد

  أبوبكر مصطفى حفیضة سلیمان/ د.
  أستاذ علم النفس التربوى المساعد

 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 

  عائشة على راف اهللا/ د
  التربوىمدرس علم النفس 

 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 
  م ٢٠١٩

  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  

تحلیل مسار العالقات السببیة بین القدرة المكانیة والقلق المكاني والمثابرة والفهم القرائي وحل :"الدراسةعنوان 
  "المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

  :حاولت الدراسة تحقیق هدفین هما :الهدف من الدراسة

المثابرة، (والمكون الوجداني الدافعي) اإلدراك المكاني، والفهم القرائي(اختبار ماإذا كان مكون المهارات )١(
یفسران تباینا فریدا في مستوى حل المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى تالمیذ المرحلة ) والقلق المكاني

  . االبتدائیة
عبر (مباشرة وغیر المباشرة لكل من اإلدراك المكاني، والقلق المكاني، والمثابرةاختبار التأثیرات ال )٢(

  . في مستوى حل المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة) الفهم القرائي
تلمیذا وتلمیذة من الصفین الرابع والخامس االبتدائي  ٣٠٠سحبت عینة عشوائیة طبقیة مكونة من : المنهج

بإحدى مراكز محافظة الفیوم، ثم قسمت لعینتین متساویتین؛ األولى بهدف التحقق من الخصائص 
. جابة عن أسئلتهاالسیكومتریة ألدوات الدراسة، واألخرى استخدمت كعینة أساسیة لتحلیل بیانات الدراسة واإل

مقیاس اإلدراك المكاني، مقیاس القلق المكاني، مقیاس : ولتحقیق أهداف الدراسة طبقت خمسة مقاییس هي
المثابرة، اختبار الفهم القرائي، واختبار المشكالت الحسابیة اللفظیة في جلسات جماعیة وفردیة، ثم حللت 

تحلیل المسار، معادالت جودمان، (إلحصائي البارامتريالبیانات من خالل استخدام عدد من أسالیب التحلیل ا
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وآرویان، وسوبیل لتقدیر داللة التأثیرات غیر المباشرة، التحلیل العاملي االستكشافي والتوكیدي، عالوة على 
  ).اإلحصاءات الوصفیة

قا ألدلة تقریبا وف% ١٠٠حقق النموذج البنائي المفترض لتحلیل المسار جودة المطاابقة بنسبة : النتائج
وجدت تأثیرات مباشرة موجبة دالة إحصائیا لإلدراك المكاني والفهم القرائي في مستوى حل . المطابقة

كما وجدت تأثیرات مباشرة موجبة دالة إحصائیا لإلدراك  المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى عینة الدراسة،
وأخیرا . اشر للقلق المكاني سالبا في الفهم القرائيالمكاني، والمثابرة في الفهم القرائي ، بینما كان التأثیر المب

وجدت تأثیرات غیر مباشرة دالة إحصائیا لكل من القلق المكاني واإلدراك المكاني في مستوى حل المشكالت 
فى حل المشكالت الحسابیة  غیر المباشر  المثابرة تأثیر كما وجد أنالحسابیة اللفظیة عبر الفهم القرائي ، 

  . أیضا لقرائي داال إحصائیاعبر الفهم ا
یؤثر اإلدراك المكاني والفهم القرائي تأثیرا مباشرا في مستوى حل المشكالت الحسابیة لدى تالمیذ : االستنتاج

المرحلة االبتدائیة ، كما وجد أن القلق المكاني واإلدراك المكاني یؤثران بشكل غیر مباشر في القدرة على حل 
ضمنیا ألهمیة عوامل الفهم القرائي والقلق المكاني واإلدراك المكاني لتحسین  المشكالت اللفظیة بما یشیر

وقد اقترحت الدراسة عددا من . القدرة على حل المشكالت الحسابیة اللفظیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
لباحثین من التوصیات والبحوث المستقبلیة ذات العالقة بمجال حل المشكالت الحسابیة اللفظیة بما یمكن ا

  .تطویر هذا المجال مستقبال
المشكالت الحسابیة  –القدرة المكانیة  –القلق المكانى  -المثابرة –الفهم القرائى  : الكلمات المفتاحیة

  .اللفظیة

  

  

  

  

  

  

  


