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  األسئلة طرح حول االنعكاسات بعض

  ولترو ماريون مع محادثة 

Some Reflections on Problem Posing 

A Conversation with Marion Walter 
 

   Juliet A. "Jill" Baxter :بقلم

 Teaching Children Mathematics , Vol. 12 No. 3, Oct. 2005, pp. 122-128   : فينشر

   الخالقابتسام عبد: ترجمة

 في.المثيرة بالمسائل ومليء للتحدي ومثيًرا ممتًعا وضًعا يصبح وولتر ماريون تعالجه وضع آل

 الذين ولطالبي لي الرياضية مجالتها من مجموعة  منح بسخاء ماريون اقترحت األخيرة اآلونة

 نقل مشكلة على تغلبنا أن بعد. االبتدائية للمدرسة الرياضيات تعليم أساليب يدرسون

 :التالية األلكترونية الرسالة ماريون لي بعثت الجامعي، الحرم في مكتبي إلى الصناديق

 أسئلة طرح

 صغرأل حتاجت  رزمطريقة أي  بالمجالت؟ ملوءةم صناديق 6 نرزم أن يمكن مختلفة طريقة بكم

 آم برزمتين، الصناديق رزمنا إذا رزمة؟ آل ارتفاع هو ما الغرفة؟ أرض من  ممكنةمساحة

 هو ما تغطي؟ الغرفة أرض من مساحة أي ارتفاعها؟ هو ما رزمة؟ آل في سيكون دوًقاصن

 ؟هانتوزعو أن يمكن طريقة بكم مكانين في تخّزينها أردتم إذا التربية؟ آلية يناسب ترتيب أسهل

 4 َو األول المكان في صندوقان الثاني، المكان في صناديق 5 َو األول المكان في صندوق

 .أخرى آثيرة أسئلة نسأل أن يمكن أنه الواضح من. وهكذا الثاني، مكانال في صناديق

 ثانية طبيعة يصبح األسئلة طرح إن أترين: " ماريون قالت فيها، تحدثنا التي الثانية المرة في

 آذلك". أسئلة طرح "ل ملونة نظارات خالل من العالم إلى أنظر أنا. ما لمدة تمارسينه أن بعد

 طرح مثل شريك، – األسئلة طرح" الين إنكليش تصّرح  .الموقف هذا نيتب  يمكنهم الطالب

خلق أسئلة جديدة من أسئلة تتضمن . األسئلة جزء أساسي من التعليم والعمل بالرياضيات

 .)English 2004, p. 187(  وآذلك إعادة نص أسئلة معطاة،قديمة

تالميذ في المراحل  دّرست قد في مجال الرياضيات التربوية، فماريون ولتر معروفة عالمًيا

التوسع والتعمق في عملها يثيران . اإلعدادية والثانوية وطالب جامعين ومعلمين، االبتدائية

 عدة عرضتو) ورد قسم منها في قائمة المصادر لهذا المقال(فقد آتبت عدة مقاالت . اإلعجاب

هي بروفسور إماريتا في ف. ورشات عمل ومحاضرات في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى

إلعدادية ا ،آلية الرياضيات في جامعة أورجن، حيث تدّرس الرياضيات لمعلمي مدارس االبتدائية

 Brown and Walter( األسئلة طرحفقد نشرت سويًة مع ستيفن براون آتابين حول . والثانوية

ي مؤلفة النشرة ماريون ه.  وأّلفت عدة آتب لألوالد في موضوع التماثل)1993 ;1983/2005
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 سنة نشرها NCTMصناديق، مربعات ومواضيع أخرى والتي أعادت الـ  : NCTM - 1970 األصلية لـ 

1995. 

 طبيعة في ال تزال تبحث ،1960 سنة في براون ستيفان مع األسئلة طرح على العمل بدأت أن منذ

 . األسئلةطرحم تعلطريقة بتمعن   لقد درسا. المسائل حل بطريقة وعالقتها األسئلة طرح

 في مساق أساليب التدريس لمعلمي المدرسة ، أسئلة أآثرطرحعندما آنت أحضر لدمج 

   اقتباسات من المحادثة التي أجريناها ماريونطرحفيما يلي سن. االبتدائية، توجهت لماريون

    طرح األسئلة، والتي تتمحور في مميزات طرحوأنا حول موضوع                     

 . األسئلةطرحاألسئلة وطرق لتشجيع                      

     طرح األسئلة، أم أن طرح األوالد االستفادة من  آلهل بإمكان: جل 

   الذين لهم أساس جيد في اإلجراءات تالميذاألسئلة من أجل ال

 والمصطلحات والتفكير الرياضي؟

 

شجع حب االستطالع ي األسئلة طرح و، فطريستطالع حب الديهمالتالميذ الصغار : ماريون

أجمل ما في األمر هو أنه يمكن .  األسئلةطرح يمكن مشارآة األوالد الصغار في  لذا.عندهم

 على مثاًال. أن تقود إلى أسئلة مثيرة) افتتاحية(من حاالت بسيطة أو ما نسميها نقاط البداية 

آم : "ال المطلوب عادًة هوالسؤ.  صورة يمكن أن تكون في آل آتابلدينا) 1أنظر مثال (ذلك 

.  أسئلة مع األوالد الصغارطرحيمكن استعمال هذه الصورة آوسيلة محّفزة ل"  ؟3 + 5هو 

ا حول هذه الصورة بشكل طرحه يمكنهم أسئلة، أي عمربالسادسة من الا عندما سألت أوالًد

 :مثل. خاص، أجابوا بسلسلة من األسئلة المثيرة

 ).آرسي لكل أرجل أربعة أو رجلين استعمال يقرروا نأ  بإمكانهم(آم رجًال يوجد؟  •

 الكراسي؟ على يجلس أن يمكن ًفايض آم •

 هناك؟ سيكون شخًصا آم أوالد،  جميًعا ومعهم الضيوف جميع جاء إذا •

 الكراسي؟  بين فجوة توجد لماذا •

 الفجوة؟آم آرسًيا يمكن أن نضع في  •

 مقلوبة؟) 4(هل هذه أربعات  •

 رسًيا سيبقى فارًغا؟إذا جاء ستة أوالد آم آ •

مناسبة، ألنه ال أحد  ألول نظرة أنها غير بدونمح مالحظات أو أسئلة التي ت لم إننا انتبهوا

هل هذه أربعات  . "يعرف إذا آان سؤال معين أو مالحظة سيقود إلى فكرة أو سؤال جيد

اش حول ؛ ومع ذلك، يمكن أن يقود إلى نق" تافًها" يبدو سؤاًال هذا سؤال" مقلوبة؟) 4(

آلما تعّلم األوالد رياضيات أآثر، يكون بإمكانهم التعامل . الدوران واالنعكاس في الهندسة

بكم طريقة " هكذا يمكن لتالميذ المدرسة الثانوية أن يسألوا، . محنكة أآثر أسئلة طرحمع 

 "مختلفة يمكن لستة أوالد أن يجلسوا على الكراسي؟
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  األسئلة؟طرحآيف يمكن تعلم : جل

بالرغم من إمكانية القراءة حول الموضوع، إّال أن الطريقة الجيدة للتعلم هي من :يونمار

بدور   ونالمعلم ما يقوممثل،  آمثالستخدم  شخص ُي–يعرف أن يتعامل بالموضوع شخص 

 .يكون مثاًال أن بإمكانهلسؤ الحظ ليس آل شخص .  لتالميذهمالمثال

 طرح لطرقما عشرات السنوات بتطوير أنا أعرف بأنكما أنت وستيف براون قضيت:جل

  آما أرى أنه من الصعب عليك وصفها جميًعا في محادثة قصيرة، لكن هل يمكنك. األسئلة

 

 

 

 

 

 

  . واحدة أو اثنتين منهاعرض

سبيل  ، على األسئلة عن طريق النظر إلى نقطة البدايةطرحيمكنك دائًما البدء ب :ماريون

وافحص جاهًدا " حث دماغك" وعندها فقط . لة، أو مقولة تخطيط، وصف حالة، معاد:المثال

قبول "  األسئلة بـ طرحأعتدنا أن ندعو المرحلة األولى من . أي أسئلة تجول برأسك

). 1أنظر شكل ( أسئلة طرحلرسمة الكراسي آنقطة بداية لمثًال، لنرجع ". المعطى

، إلى جانب األسئلة التي بالنسبة لهذه الرسمة، قال المعلمون والطالب في جميع األجيال

 :ت سابًقا، أسئلة آالتاليطرح

 ما هي المسألة؟ •

 آم ولًدا يلزم للعبة الموسيقى والكراسي؟ •

 بكم طريقة مختلفة يمكن اختيار الكرسي الفارغة؟ أوالد فقط، 6إذا جاء  •

 هل باإلمكان ترتيب الكراسي بطريقة أخرى؟ •

 م آومة سيكون؟إذا وضعت الكراسي بأآوام وفي آل آومة آرسيان، آ •

حتى . تتكررآّونا الئحة أسئلة متنوعة لنقاط بداية مختلفة، نبدأ بإيجاد أسئلة لقد وجدنا أنه إذا 

 .ولو  سّجلنا الئحة ألسئلة عملية بشكل خاص، فالالئحة ستكون طويلة

 هل بإمكانك إعطاء بعض األمثلة؟: جل

 :والمفضلة علّي" العملية"فيما يلي بعض األسئلة :ماريون

 آم؟ •

 تعملها بطريقة أخرى؟أن هل يمكن  •

 هل هذا صحيح دائًما؟ •

 هل يوجد نمط؟ •

  الكراسيةرسم: 1 شكل
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 آيف يمكن أن نعرف إذا وجدنا الكل؟  •

 قيمة؟ ) أصغر(هل هناك أآبر  •

 هل يمكن أن نبرهن؟ •

 هل يمكنك النظر إليها بطريقة هندسية؟ •

 على تساعد في حين أسئلة أخرى ،قد نعلمها التالميذبعض األسئلة يمكنها توضيح مادة 

 ىآل شخص أو آل صف يمكنه بناء الئحة أسئلة عملية خاصة به عل. التوسع في المادة

تذآروا إن قائمة األسئلة . نهائية تكون مختلفة وال بالطبع هذه اللوائح. امتداد فترة زمنية

 . تتحلى بالليونة والمرونة

ليس  .ر عميقتفكيبأنت تقولين بأنه من المهم االنتباه الستعمال هذه األسئلة : جل

يجب األخذ بعين . الالئحة والمرور بقوة على آل سؤال وسؤال" سحب"المطلوب هو 

 .االعتبرر سياق المسألة، والذي دعيتيه بالمعطى أو نقطة البداية

شّجع سي فإن هذاية صياغة األسئلة،  آيف على أمثلة أنتأعطيتينعم، إذا : ماريون

لتمثيل ذلك، دعيني استعمل نقطة . ئلة بأنفسهمالقدرة على بناء أس على تطويرالتالميذ 

هل يمكن أن :  من الئحة األسئلة العمليةعنديوبأحد األسئلة المفضلة بداية مختلفة 

السؤال ). 2أنظر شكل ( بمربع قّسم ألربعة أقسام متساوية فكري نعملها بطريقة أخرى؟

 بينما إذا سألنا "ل؟من المربع مظل) آسر(أي جزء " آتب التدريس هو  الشائع في أغلب

 يمكن أن نحصل على اإلجابات المبينة في " هل يمكن أن نعملها بطريقة أخرى؟" 

  ).3شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 أي جزء ملّون؟: 2 شكل
 

 

هل يمكن "إجابات ممكنة لـ : 3 شكل
 " بطريقة أخرى؟ نعملهاأن

 

 

  مربع َمطوي :4 شكل
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آيف يمكن لمعلم أن يتعامل مع هذه . ؟ من الواضح أنها إجابة غير صحيحة) d( ماذا مع: جل

 اإلجابة؟

آنت سأطلب . الت التي يمكن أن تحدثهذه إحدى الحا.  جيدةإنها بالفعل مسألة: ماريون

من التالميذ الصغار استعمال طي الورق لفحص إذا آان المثلث العلوي الناتج عن نقطتي 

 آسر يمثلإذا آان الجواب ال، أي ). 4أنظر شكل ( عبارة عن ربع المربع الكامل B َو A  الوسط

خاطئة لالنطالق في البحث لكيفية االستفادة من إجابة  هذا مثال جيد ؟من المربع الكامل 

 .     الممتع

 أسئلة طرح؟ هل يمكن استعمال طرق أخرى لتشجيع "قبول المعطى"ماذا تقترحين بعد : جل

 أآثر؟

بهذا التوجه نحن ال . what – if- not)" ( ال؟- إذا-ماذا"دعيني أناقش باختصار طريقة : ماريون

ففي المثال . المعطى، أو نقطة البداية صفاتنبدأ بتحضير الئحة لبعض . نقبل المعطى آما هو

أنظر شكل ( ألربعة أقسام وقسم واحد منها ملّون ا مقّسًمًعاالسابق، نقطة البداية آانت مرب

هناك أربعة مستطيالت ) ب(هذا مربع، ) أ( لهذا الشكل أن تحوي الصفات يمكن لالئحة .)2

المستطيالت متطابقة، ) هـ(المستطيل األول مظلل، ) د(مستطيل واحد مظلل، ) ج(صغيرة، 

 .القسم الملّون لونه أحمر) ح(يشبه العلم، ) ز( نفس الشكل، لألقسام األربعة) و(

هل بإمكانك يا ! هذه الالئحة ممكن أن تكون النهائية، وآل شخص يمكنه بناء الئحة مختلفة

 جل إضافة سؤال؟

  المربع مقّسم إلى أربعة أقسام؟:ما رأيك في: جل

 متعلقة إحداها الصفات ليس من المفروض أن تكون هيجب أن أضيف بأن. عظيم: ماريون

، عندها " ال؟- إذا-ماذا"حسب توجه .  آهذه ال تكّون أسئلة جديدةصفاتاآلن، الئحة . باألخرى

ماذا يحدث لو أن الشكل ". هذا مربع"لنأخذ الصفة . صفة واحدة ونقوم بتغييرهانبدأ باختيار 

؟ أي أسئلة )ما زال مقّسًما ألربعة أقسام(لو أن الشكل مستطيل ليس مربًعا؟ ماذا يحدث 

 األرباع عرضهل يمكن : كننا أن نسأل سؤاًال من األسئلة القديمةميمكن أن نسأل بعد؟ ي

 إذا آان من بين الرسمات التي رسمها التالميذ، مستطيل مقسم بواسطة بطريقة أخرى؟

آيف يمكنكم  أن تتأآدوا بأن : ود لسؤال جديد، هذه الرسمة يمكن أن تق)5أنظر شكل (قطريه 

 وغير متساوية في المساحةمثلثات  انتبهوا ، هذه للمثلثات األربعة مساحات متساوية؟

 في موضوع هل األشكال متساوية المساحة ناجعهذه النتيجة تؤدي إلى نقاش . متطابقة

 . الفهم الرياضيهكذا، يحصل التالميذ على فرصة لتطوير. هي أشكال متطابقة دائًما

ماذا إن لم يكن المربع مقسًما ألربعة أقسام : " ، يمكن أن نسألهاالصفة التي اقترحت إذا اخترنا

 " ماذا إذا آان المربع مقسًما لستة أقسام متساوية؟" :يمكن أن نسأل" متساوية؟
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وآأن   يبدو. تصلين بسرعة لحل المسائلنكإ،  األسئلةطرحعندما تتكلمين عن : جل

  .الفعاليتين مرتبطتان جًدا أحداهما باألخرى

 طرحيمكنني استعمالها لتوضيح آيف أن سمعت مسألة مثيرة في الراديو، . بالطبع: ماريون

  ". ال؟- إذا-ماذا"األسئلة وحل المسائل تعمل سوية، خاصة عند استعمال توجه 

Click and Clackوالمعروفون بـ   Tom and Ray Magliozzi ,في برنامجهمون أحجيةطرحي  

خبز ولدان آعكة : في أحد األسابيع سألوا السؤال التالي.  Car Talk  :األسبوعي عبر الراديو

بينما .  بعملية قطع واحدة متساويينقسمينيمها إلى آبيرة، مستطيلة الشكل وخططوا تقس

، على عجلة  األبآان. ةآانت الكعكة تبّرد، جاء أبوهما وقطع قطعة صغيرة مستطيلة من الكعك

 ، آيف)6أنظر شكل (لذلك قطع القطعة من داخل الكعكة وليس بالضرورة بمحاذاة طرف الكعكة 

  سيقّسم الولدان ما تبقى من الكعكة إلى قسمين متساويين  وبعملية قطع واحد؟

 

 

 

 

 

 

 

 والذي شّكل (Polya)الرياضي المعروف عالمًيا بويا . حل هذه المسألة ال يبدو واضًحا ،مباشرًة

 آان سيقترح علينا أن نجرب ونفكر بمسألة أبسط أو بمسألة لها أربعة مراحل لحل المسائل

 ميز هذه المسألة هو شكل الكعكة وشكل القطعة ت،خاصة مهمة  .عالقة مع المسألة المعطاة

ن آل  إذا آا؟ماذا لو لم يكونا مستطيالن: "أتساءل. آالهما مستطيل. التي أخذت من الكعكة

، يمكنكم أن تروا )7أنظر شكل (إذا قطعت دائرة صغيرة من داخل دائرة آبيرة " منهما دائرة؟

ر ويين بواسطة عملية قطع واحدة تم الدائرية لقسمين متسابسهولة آيف سنقّسم الكعكة

 إلى آعكتنا المستطيلة ونجد مرآز آل نرجعاآلن دعونا . عبر مرآزي الدائرتين الصغيرة والكبيرة

 مستطيل مقّسم بواسطة قطريه:5شكل

 

  ُقطع منها قطعة مستطيلة الشكلآعكة مستطيلة:6شكل
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بعد ذلك اقطعوا عبر هذين المرآزين، وهكذا نحصل على آعكة مقسمة .  المستطيلينمن

 لكي Click and Clack وبالفعل أرسلت بالبريد اإللكتروني هذا االقتراح لـ .لقسمين متساويين

لقراءة الحل الكامل للمسألة : مالحظة{.يقترحوا على مستمعي البرنامج رمًزا لحل المسألة

 :ى الموقعيمكنكم النظر إل

H0html.answer/200351/transcripts/puzzler/content/com.cartalk.www://http {. 

 

 

 

 

 

 

  إذا بعد اختيار صفة معينة، واختيار بديل لها، تسألين سؤاًال؟:جل

 يمكنك ليس استعمال األسئلة القديمة التي . آبديل" ال؟- إذا-ماذا"تارين عندما تخ: ملريون

  .سيخطر في بالك أسئلة جديدة فقط، بينما  تهاطرح

 األسئلة تقود األوالد لبحث وفهم أآثر ألفكار رياضية طرحجلًيا آيف أن أمثلتك توضح : جل

  األسئلة؟طرحهل ترين فوائد أخرى ل. مهمة

 األسئلة له قيمة  من جميع األجيال والمستويات لطرحاستخدام التالميذحسًنا، إن : ماريون

آبيرة لعدة أسباب، إلى جانب السبب المهم الذي يمّكن التالميذ من تقوية إدراآهم وفهمهم 

ون، خاصة إذا لم مويفقدون حماسهم بالرياضيات، ويستسلآثير من التالميذ يقلقون . الرياضي

 ألن  التالميذ أسئلة، يقل قلقهم طرحعندما ي". الصحيح"واب يتمكنوا من الحصول على الج

باإلضافة إلى ذلك، يصبح التالميذ  ".الصحيح"التشديد ال يكون على الحصول على الجواب 

 طرحوها ومستعدون للعمل األصعب في تجربة حل أسئلة شرآاء في العملية منسجمون أآثر

 .، بدًال من حل أسئلة من آتاب التدريسبأنفسهم

ها التالميذ يمكن أحياًنا أن تقول شيًئا للمعلم عن طرحآذلك، نوعية ومستوى األسئلة التي ي

 األسئلة يمكن أن تكون وسيلة تقييم غير طرحبالمفهوم هذا، . وثقته  التلميذمستوى فهم

 .رسمية

ماذا مع التالميذ الذين يستصعبون .  األسئلةطرح لقد ذآرت بعض الفوائد العامة ل:جل

 هؤالء التالميذ؟على  األسئلة تعود بالفائدة طرحريقة ضيات؟ آيف يمكن لطالريا

ليس آل من هو جيد بحل . الجيدين بحل المسائل فقط  التالميذعادة يمتدحون:ماريون

 . األسئلة، وبالعكسطرح جيد باألسئلة هو

أآثر من  مجموعة متنوعة وتبرز األسئلة، نخلق فرًصا لتالميذ آثيرين، طرحطريقة تقييم من 

 .التالميذ في الرياضيات

 ناقص منها قطعة دائريةآعكة دائرية:7شكل
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 أسئلة  بطرق غير تقليدية لطرحلتمعنعلى التفكير المنطلق واالتالميذ  شجعنا إذا: جل

 . مختلفةأفكار رياضيةحول ع نّواسع وم و إجراء نقاشنشجععندها تهمهم، 

 لديهمالتفكير الرياضي وتكون بمشغول عدد آبير من التالميذ  نعم، هكذا يكون: ماريون

، بل مكانة أعلى في نظر معلمهم وزمالئهم صول ليس فقط على تقييم ذاتي عاليلفرصة للحا

 .  في الصف

 تالميذ ال يفكرون بأنفسهم  البحث الرياضي أن يشغلأن بإمكان التفكيرمن المثير : جل

 األسئلة في تدريس الرياضيات هو تحٍد ليس طرح آرياضيين، لكن شعوري يقول لي بأن دمج

ا هي بعض الصعوبات التي يمكن أن يواجهها المعلمون عندما يشغلون تالميذهم م. سهًال

  األسئلة؟طرحب

إنه لشيء عظيم أن يبدأ آثير من المعلمين بالشعور بالراحة عندما يسأل تالميذهم : ماريون

رد فعل حاسم من .  أي شخص اإلجابة عنهاأون يمكن للتالميذ اآلخرين أو المعلميأسئلة، ال 

 .هذا خالل اإلشارة إلى أهمية السؤال" أنا ال أعرف، لنجرب ونكتشف: "لمعلم هوقَبل ا

 ماذا بالنسبة لتحٍد آخر يواجه المعلمين؟: جل

 أسئلة مهمة يتعقبوالكي يجب على المعلمين أن يوافقوا على تغيير المسار : ماريون

أن أحدثك عن آل هذا صعب جًدا، حتى أنه غير ممكن، في مقابلة قصيرة آهذه، . للتالميذ

 . األسئلة بجرعات صغيرةطرحمع ذلك، فأنا أشجع المعلمين على البدء ب. الفوائد والتحديات

 

 الخالصة

 األسئلة  طرح  طريقةلقد أبرزت هذه المحادثة القصيرة مع ماريون وولتر الجهد الكامن في

 .   األسئلةطرح  طريقة في تجعل التالميذ ينغمسون وتقديم طرق

 . وها بأنفسهمطرحدد على أن التالميذ يجتهدون ويعملون أآثر على المسائل التي ماريون تش

 إذا لم يكن  التلميذ أقل قلٌقا يكونآذلك . معرفةللدافعية ال تثير لديه  تلميذ هاطرححل  مسألة 

مثًال، هم يتعلمون أن لديهم المجال ليكونوا مبدعين . إيجاد الجواب الصحيح في مرآزية الدرس

ضرورة  في حل المسائل ليس بالالمهم أن التالميذ األقوياء .هم للمسألةطرح ووصولهمة بطريق

. عادًة نحن نشيد ونكافئ الذين يحلون المسائل أسرع.  األسئلةطرح في أقوياء أن يكونوا

 األسئلة، نحن نخلق فرص امتياز لكثير من التالميذ، خاصة للتالميذ الذين طرحبطريقة تقييم 

  .  هد أآبر للرياضياتعليهم بذل ج

  في معاييرهامة التوصيات الوهي إحدى،  األسئلة تشغل التالميذ في العمل الرياضيطرح

ون طرحعليهم التمعن عن قرب بوضع معين، أغراض ومعطيات لكي ي ).NCTM )2000الـ 

 .أسئلة

ون آتاب بدًال من أن يك. آذلك، يتحّمل التالميذ مسؤولية الرياضيات التي تناَقش في الصف

 وتطوير أسئلة رياضيات إنتاجالتدريس أو المعلم المصدر الوحيد للمسائل، يشترك التالميذ في 
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 تأثير حاسم على توجه لهو ،بالتأآيد يجعل الرياضيات  مثيرة أآثر جو آهذا  خلق.ذات أهمية

ادرين  أنفسهم قيرى التالميذ .)National Research Council 2001(التالميذ نحو الرياضيات 

 الجهد لتغيير معتقدات التالميذ حول قدراتهم في العمل الرياضي هو  .ومفكرين رياضيين فعالين

، يؤمنون بقوة بأن ستيفن براون ماريون وزميلها .  األسئلةطرح لإقناًعاأحد الفوائد األآثر 

 حصل اتجاه متغيرات المسألة هو مرآب أساسي للمخ الباحث وآلما  المرحالموقف"

 يفهمونها بشكل أفضل... لمون على فرص أآثر لتغيير مسألة معطاة المتع

 ") Whitin and Cox, p.36(. 
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