
 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعميـ العالي كالبحث العمميكزارة 

 جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ
 كمية العمـك االجتماعية

 قسـ عمـ النفس
 
 

 المدرسي كتطبيقاتو النفسشيادة الماجستير في عمـ لنيؿ  مذكرة

 
 
 

   شراؼ:تحت إ              :                                      الطالب مف إعداد 
 ىني حاج أحمد الدكتكر                                                      قبابي تكاتي 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 جامعة مستغانـ رئيسا قمارم محمد األستاذ الدكتكر

 جامعة مستغانـ مقررا ىني حاج أحمدالدكتكر 
 جامعة مستغانـ مناقشا قيدـك أحمدالدكتكر 
 جامعة كىراف مناقشا منصكرم مصطفى الدكتكر

 
2015 - 2014السنة الجامعية: 

االتجاىات نحو مادة الرياضيات وعالقتيا بالدافعية 
 لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط نجازلل 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي

 جامعة عبد الحميد ابف باديس مستغانـ
 كمية العمـك االجتماعية

 قسـ عمـ النفس
 
 

 شيادة الماجستير في عمـ النفس المدرسي كتطبيقاتولنيؿ مذكرة 

 
 
 

 :  إشراؼمف إعداد الطالب:                                                  تحت  
 قبابي تكاتي                                                      الدكتكر ىني حاج أحمد 

 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 جامعة مستغانـ رئيسا األستاذ الدكتكر قمارم محمد

 جامعة مستغانـ مقررا الدكتكر ىني حاج أحمد
 جامعة مستغانـ مناقشا الدكتكر قيدـك أحمد

 جامعة كىراف مناقشا الدكتكر منصكرم مصطفى
 
 2015 - 2014السنة الجامعية: 

جاىات نحو مادة الرياضيات وعالقتيا بالدافعية االت
 لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط نجازلل 



 

 أ

 

 إىداء
 

 أىدم ىذا العمؿ إلى:

 .التربية كالتعميـمف يسير عمى كؿ 

 بدفعة عمـ النفس المدرسي كتطبيقاتو. إلى زمبلئي

 .إلى كؿ زمبلء العمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة

 

 وتقدير شكر
 

كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير عمى تكفيقو لي بإتماـ ىذا البحث،  أحمد اهلل عز كجؿ
 إلى:

رشاداتوحاج أحمد لتكجيياتو الىني الدكتكر : أستاذم الفاضؿ ىذا  نجازإل العممية كا 
 البحث.

 .أساتذة قسـ عمـ النفس بجامعة مستغانـ

 .كىرافأساتذة قسـ عمـ النفس بجامعة 

 بجامعة مستغانـ. الخركبة - مية العمـك االجتماعيةبككؿ المكظفيف 

 تبلميذ متكسطات بمدية بكقيرات الذيف شممتيـ الدراسة.

 .السيد رمضاف بكثميجة عمى مساعدتو رأسيالتربية لكالية مستغانـ كعمى مديرية ا

 .حيدرة نكر الديف المغة العربية أستاذإلى 

 

 

 

 

 



 

 ج

 

 ممخص البحث
ىدؼ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى البحث في عبلقة االتجاىات نحك مادة 

ىدؼ إلى لرابعة مف التعميـ المتكسط، كما لدل تبلميذ السنة ا نجازالرياضيات بالدافعية لئل
لدل تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، ككذلؾ  نجازمستكيات الدافعية لئل معرفة

 .معرفة اتجاىاتيـ نحك مادة الرياضيات

 131ذكرا ك 152بكاقع  283متكسطات بمغ عددىـ  3تبلميذ راسة نة الدّ عيّ كشممت 
 .ـ2014 / ـ2013، لمسنة الدراسية: أنثى

االتجاىات نحك مادة الرياضيات مف إعداد : مقياس ىما استخدـ الباحث مقياسيف
 .فاركؽ عبد الفتاح مكسىترجمة  ليارمنز نجازلئل يةسييؿ رزؽ دياب كمقياس الدافع
 .SPSS 19االجتماعية  لمعمـك اإلحصائيةاستخدـ الباحث الرزمة 

 سة إلى النتائج التالية:اكتكصمت الدر 
الرياضيات  مادةاالتجاىات نحك كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف  -1
 .لئلنجاز يةكالدافع

الرياضيات  مادةاالتجاىات نحك كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف أبعاد  -2
 .لئلنجاز يةكالدافع

 .اإلناثؽ في االتجاىات نحك مادة الرياضيات بيف الذككر ك ك عدـ كجكد فر  -3
لصالح  اإلناثك بيف الذككر  نجازلئل يةفي الدافع إحصائياكجكد فركؽ دالة  -4
 .الذككر

 .اإلناثبيف الذككر ك  الرياضيات مادةأبعاد االتجاىات نحك  فركؽ فيعدـ كجكد  -5
لبلنجاز، تبلميذ السنة  يةاالتجاىات نحك مادة الرياضيات، الدافع الكممات المفتاحية:
 الرابعة مف التعميـ المتكسط.



 

 د

 

 قائمة المحتويات
 أ  ............................................................................... إىداء

 ب  ........................................................................ كتقدير شكر

 ج  ..................................................................... البحث ممخص

 د  ..................................................................... المحتكيات قائمة

 ط  ...................................................................... الجداكؿ قائمة

 ؿ  ....................................................................... األشكاؿ قائمة

 1 ............................................................................. المقدمة

 الموضوع تحديد: األول الفصل

 4 ...................................................................... البحث إشكالية

 5 ................................................................... :البحث فرضيات

 6 ................................................................ البحث اختيار دكافع

 6 ...................................................................... البحث أىداؼ

 7 ....................................................................... البحث أىمية

 7 .................................................................. :اإلجرائية المفاىيـ

 السابقة الدراسات: الثاني الفصل

 9 ...................... :الرياضيات مادة نحك االتجاىات تناكلت التي السابقة الدراسات

 13 ..................................... :لئلنجاز الدافعية تناكلت التي السابقة الدراسات

 الرياضيات مادة: الثالث الفصل

 20 ............................................................................. تمييد

 20 ............................................................. الرياضيات تعريؼ -1

 24 ........................................................ :الرياضيات عمـ تطكر -2



 

ٖ 

 

 25 .................................................. :الرياضيات تاريخ مف الفائدة -3

 26 .................................. :لممعمـ بالنسبة الرياضيات تاريخ دراسة أىمية -4

 27 ........................................................... :الحديثة الرياضيات -5

 28 ........................................................ الرياضيات عمـ صفات -6

 29 .................................................... :الرياضيات منياج عناصر -7

 31 .................................................... :الرياضيات تدريس أىداؼ -8

 32 ........................................... :متكسط الرابعة السنة برنامج أىداؼ -9

 33 ................................................... :الرياضيات مناىج تطكير -10

 36 ....................................................... التربكية الرياضيات قيـ -11

 36 ......................................... :المتكسط التعميـ في الرياضيات مادة -12

 37 .................. :المتكسط التعميـ مف الرابعة السنة في الرياضيات مادة تقديـ -13

 38 ................................................. :متكسط الرابعة السنة برنامج -14

 41 ......................................................................... :الخبلصة

 االتجاىات: الرابع الفصل

 43 ............................................................................ :تمييد

 43 ............................................................. االتجاىات تعريؼ -1

 46 ............................................................ االتجاىات مككنات -2

 48 ....................................................... االتجاىات تككيف مراحؿ -3

 49 ........................................................ :االتجاىات دراسة فكائد -4

 49 ............................................................... االتجاىات أنكاع -5

 52 ............................................... االتجاىات تككيف تفسير نظريات -6

 55 ......................................................... :االتجاىات خصائص -7



 

ٚ 

 

 56 ............................................................ االتجاىات كظائؼ -8

 58 .............................................................. االتجاىات قياس -9

 62 ................................................. :الرياضيات نحك االتجاىات -10

 67 ......................................................................... :الخبلصة

 للنجاز الدافعية: الخامس الفصل

 69 ............................................................................ :تمييد

 69 ........................................................... :الدافع مفيـك ظيكر -1

 69 ............................................................... :الدافعية تعريؼ -2

 72 .............................................................. :الدكافع تصنيؼ -3

 75 ............................................................... :الدكافع كظائؼ -4

 76 ............................................................ :الدافعية خصائص -5

 77 ................................................. :كالدافعية المصطمحات بعض -6

 81 ................................................................ :كالتعمـ الدكافع -7

 83 ...................................................... :لئلنجاز الدافعية تعريؼ -8

 86 .......................... :اإلنسانية الدافعية في ماسمك كنظرية لئلنجاز الدافعية -9

 88 .................................... :لئلنجاز الدافعية في الجنسيف بيف الفركؽ -10

 89 ......................................... :الدراسي كالتحصيؿ لئلنجاز الدافعية -11

 91 ......................................................................... :الخبلصة

 االستطالعية الدراسة: السادس الفصل

 93 ............................................................................ :تمييد

 93 ................................................................ : الدراسة حدكد -1

 93 ............................................................... :المعاينة طريقة -2



 

 ص

 

 94 .........................................: االستطبلعية الدراسة عينة خصائص -3

 94 .................................................. : االستطبلعية الدراسة أدكات -4

 100 ........ :االستطبلعية الدراسة في المستخدمة لؤلدكات السيككمترية الخصائص -5

 األساسية الدراسة: السابع الفصل

 117 ........................................ :األساسية الدراسة إجراء كزماف مكاف -1

 117 ...................................................... :األساسية الدراسة عينة -2

 117 ........................................... :األساسية الدراسة عينة خصائص -3

 118 .................................................... : األساسية الدراسة أدكات -4

 119 ............................................. :األساسية الدراسة أدكات كصؼ -5

 122 ....................... :األساسية الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب -6

 123 ........................ :األساسية الدراسة في المقاييس كتطبيؽ اإلجراء كيفية -7

 النتائج ومناقشة عرض: الثامن الفصل

 125 .............................................................. :النتائج عرض -1

 125 .................................................. :األكلى الفرضية اختبار -1-1

 125 .................................................. :الثانية الفرضية اختبار -1-2

 127 .................................................. :الثالثة الفرضية اختبار -1-3

 127 .................................................. :الرابعة الفرضية اختبار -1-4

 128 ................................................ :الخامسة الفرضية اختبار -1-5

 130 ................................................................. :التساؤؿ -1-6

 135 ............................................................... النتائج مناقشة -2

 135 .................................................. :األكلى الفرضية مناقشة -2-1

 136 .................................................. :الثانية الفرضية مناقشة -1-2



 

 ح

 

 137 .................................................. :الثالثة الفرضية مناقشة -2-3

 139 .................................................. :الرابعة الفرضية مناقشة -2-4

 140 ................................................ :الخامسة الفرضية مناقشة -2-5

 142 ................................................................  :التساؤؿ -2-6

 144 ................................................................... :عامة مناقشة

 145 ........................................................... كاالقتراحات التكصيات

 147 ......................................................................... المراجع

 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ط

 

 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان الرقم
 40 يكضح نتائج التبلميذ في مادة الرياضيات في شيادة التعميـ المتكسط 1
 41 الرياضياتيكضح معدؿ الكاليات في مادة  2
 59   المسافة االجتماعية لبكجاردس 3
 61 يكضح طريقة سمـ ليكرت 4
 73 يكضح أقساـ الدكافع الفطرية 5
 74 يكضح أقساـ الدكافع 6
 94 يبيف تكزيع أفراد العينة االستطبلعية مف حيث الجنس 7

8 
يكضح الفقرات مقياس االتجاىات نحك الرياضيات قبؿ التعديؿ كبعد 

 96 التعديؿ

 99 لئلنجاز ليارمنز يةيكضح أبعاد كفقرات مقياس الدافع 9
 102 يكضح العكامؿ الكامنة مع نسبة تباينيا قبؿ كبعد التدكير 10
 103 يكضح مصفكفة المككنات )العكامؿ( قبؿ التدكير 11
 104 يكضح مصفكفة المككنات بعد التدكير بطريقة الفاريماكس 12
 106 الفقرات عمى كؿ عامؿ مع تسمية المقترحة لمعامؿيكضح تشبع  13

14 
يكضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكركمباخ لمقياس االتجاىات نحك 

 108 الرياضيات

 108 يكضح نتيجة معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية 15
 110 فاركؽ عبد الفتاح مكسىمعامبلت الثبات في دراسة  16
 111 مقياس الدافع لئلنجاز كالتحصيؿ الدراسي يكضح معامؿ االرتباط بيف 17
 112 قيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة ك الدرجة الكمية لمقياس ىارمنز 18
 113 قيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد ك الدرجة الكمية لمقياس ىارمنز 19
 113 يكضح ارتباط كؿ فقرة ببعدىا لمقياس ىارمنز 20
 114 لكركمباخيكضح حساب معامؿ ألفا  21



 

ٞ 

 

 115 يكضح حساب معامؿ االرتباط بطريقة التجزئة النصفية 22
 117 يبيف تكزيع أفراد العينة األساسية مف حيث الجنس 23

24 
مف حيث الجنس حسب  ةيكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسي

 118 المتكسطات

الرياضيات  مادةاالتجاىات نحك يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف  25
 لئلنجاز يةكالدافع

125 

 االستمتاع بمادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ االرتباط بيف  26
 لئلنجازكالدافعية 

125 

27 
كالدافعية  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ االرتباط بيف قيمة 

 126 لئلنجاز.

28 
كالدافعية  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ االرتباط بيف أىمية 

 126 لئلنجاز.

كالدافعية  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ االرتباط بيف تعمـ  29
 لئلنجاز.

126 

كالدافعية  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ االرتباط بيف طبيعة  30
 لئلنجاز.

127 

 مادةاالتجاىات نحك يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في  31
 بيف الذككر كاإلناث الرياضيات

127 

32 
يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في الدافعية لئلنجاز بيف الذككر 

 128 كاإلناث

33 
 االستمتاع بمادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في 

 128 بيف الذككر كاإلناث

بيف  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في قيمة  34
 الذككر كاإلناث

129 

بيف  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في أىمية  35
 الذككر كاإلناث

129 



 

 ن

 

36 
بيف  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في تعمـ 

 130 الذككر كاإلناث

37 
بيف  مادة الرياضياتيكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في طبيعة 

 130 الذككر كاإلناث

 131 يكضح مستكيات فقرات كبعد االتجاه نحك االستمتاع بمادة الرياضيات 38
 132 تجاه نحك قيمة مادة الرياضياتيكضح مستكيات فقرات كبعد اال 39
 132 تجاه نحك أىمية مادة الرياضياتيكضح مستكيات فقرات كبعد اال 40
 133 تجاه نحك تعمـ مادة الرياضياتيكضح مستكيات فقرات كبعد اال 41
 134 تجاه نحك طبيعة مادة الرياضياتيكضح مستكيات فقرات كبعد اال 42
 134 تجاه نحك مادة الرياضياتيكضح مستكيات أبعاد اال 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ي

 

 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان الرقم
 52 تمثيؿ تصنيؼ االتجاىات 01
 75 أنكاع الدكافع 02
 79 العبلقة بيف المفاىيـ: الحاجة كالدافع كالباعث 03
 87 التدرج اليرمي لمحاجات طبقا لنظرية ماسمك 04
 90 العكامؿ المؤثرة في األداء األكاديمي لمطالب حسب جنج 05

 

 

 



 

1 

 

 المقدمة
كيزداد استعماليا في مختمؼ العمكـ  المكاد الميمة في التعميـ،يات مف مادة الرياض

مادة التكنكلكجيا كالعمـك فيي اآلف صارت فعالة حتى في العمكـ فبعدما كانت تعتبر 
كنظرا ليذه كىي ترتبط ارتباطا كبيرا بحياتنا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، االجتماعية، 

 .ميميةأم منظكمة تعمحددا لنجاح  صارت األىمية
ال كرغـ االىتماـ الكبير بمادة الرياضيات في نظامنا التربكم إال أف نتائج المتعمميف 

كقمة االىتماـ تركز عمى الجانب المعرفي التي ، كعند البحث عف األسباب تزاؿ متكاضعة
نحك مادة الرياضيات، حيث كىنا يبرز دكر االتجاىات ، بجانب ميـ ىك الجانب الكجداني

كدت كأأىمية، دراسة االتجاىات نحك مادة الرياضيات ذات عبد الناصر عبد الحميد أف  يرل
نتائج العديد مف الدراسات بشاف كجكد عبلقة ارتباطية بيف االتجاىات نحك المادة الدراسية 
كمستكل التحصيؿ فييا، فإذا كانت اتجاىات الطالب ايجابية نحك المادة الدراسية كاف 

 1.ا كالعكس صحيحتحصيمو فييا عالي
دراسة مادة الرياضيات مف جيد كمثابرة، حاكؿ الباحث خبلؿ ىذا تطمبو تكنظرا لما 

لدل تبلميذ  نجازلئل يةكعبلقتيا بالدافعالرياضيات االتجاىات نحك مادة البحث الكشؼ عف 
كما يعرفيا جكلدسكف: ىي ميؿ الفرد  نجازلمدافعية لئل ألفالسنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، 

يا كالعمؿ بمكاظبة شديدة كمثابرة تحقيق إلىإلى كضع مستكيات مرتفعة مف األداء كالسعي 
 2مستمرة.

                              
1- http://www.ecsme.net/index.cfm?method=home.con&ContentID=41107/02/2015 18:06 

، الكتاب االلكتركني 30، سمسمة الكتاب االلكتركني، العدد سيكولوجية الدافع إلى اإلنجازبشير معمرية،  -2
 .46، ،ص2013لشبكة العمـك النفسية، 
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تحديد اـ الباحث بمعالجة مكضكع بحثو في سبعة فصكؿ، حيث عرض في كق
كتحديد  كدكافع اختيار البحث  كأىدافو كأىميتو،إشكالية البحث ك الفرضيات،  المكضكع

 التعاريؼ اإلجرائية في الدراسة.
الدراسات السابقة التي تناكلت االتجاىات نحك المكاد  األكؿكتناكؿ في الفصؿ 

 .نجازتناكلت الدافعية لئلالدراسية كمادة الرياضيات، كالدراسات السابقة التي 
 تعريفيا كتطكرىا، كتقديـ مادة مادة الرياضيات الباحث تناكؿ الثانيفي الفصؿ 

 في التعميـ المتكسط عمكما كفي السنة الرابعة خصكصا.الرياضيات 
راحؿ تككينيا، متعريؼ االتجاىات كمككناتيا ك الثالث كتناكؿ الباحث في الفصؿ 

 كتـ تعريؼ االتجاىات نحك الرياضيات.كنظريات تفسير االتجاىات ك كظائفيا، 
، ظيكر مفيـك الدافع كتعاريؼ نجازالدافعية لئلتناكؿ الباحث في الفصؿ الرابع 

كتـ تعريؼ ، ككظائفيا كخصائصيا، كما تـ إبراز دكر الدكافع في التعمـالدافعية كتصنيفاتيا 
 كقياسيا. نجازكالنظريات المفسرة لدافعية اإل نجازالدافعية لئل

زمف كمكاف إجرائيا، ذاكرا  االستطبلعيةكتناكؿ الباحث في الفصؿ الخامس الدراسة 
األدكات كخصائص العينة االستطبلعية مف حيث العمر كالجنس، كقاـ الباحث بكصؼ 

المستخدمة في الدراسة االستطبلعية، كالتي شممت مقياس االتجاىات نحك مادة الرياضيات 
 ليارمنز. نجازلسييؿ رزؽ دياب كمقياس الدافعية لئل

ليا، حيث ات قاـ الباحث بحساب الخصائص السيككمترية كبعدما تـ كصؼ األدك 
 نجازأصبح مقياس االتجاىات نحك مادة الرياضيات لسييؿ رزؽ دياب كمقياس الدافعية لئل

 جاىزيف لمتطبيؽ في الدراسة األساسية. ليارمنز
المعالجة كتناكؿ الباحث في الفصؿ السابع عرض كمناقشة النتائج التي أسفرت عنيا 

في إطار الجانب  ، كتمت عممية مناقشة كتفسير النتائجتيب الفرضياتر كفقا لت اإلحصائية
 التي تمت فييا الدراسة.النظرم لمدراسة، كخصائص العينة كالظركؼ 
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 إشكالية البحث
لمرياضيات اليـك دكر ميـ في مياديف الحياة كميا، يتجمى دكرىا في أغمب مظاىر 

كتطبيقات مختمفة، كامتدت استخداماتيا  التقدـ التكنكلكجي بما تقدمو مف كسائؿ كأساليب
 3حتى شممت كثيرا مف فركع العمـك األخرل، كال يمكف االستغناء عف دراستيا.

كال ريب أف الدعكة إلى االىتماـ بالرياضيات كبرامجيا المقدمة لمطمبة، تؤدم 
بدأ  بالضركرة إلى تحرم تحصيميـ كتفكيرىـ كاتجاىاتيـ نحك ىذه المادة كتقتضي بحثيا، إذ

االىتماـ بدراسة االتجاىات بعد ظيكر مفيـك االتجاه في بداية القرف الماضي، كقد تطكر 
ىدا االىتماـ بشكؿ خاص خبلؿ العقديف المنصرميف، حتى أصبحت تنمية االتجاىات 
المرغكب فييا ىدفا أساسيا مف أىداؼ التربية في المراحؿ التعميمية المختمفة، كأصبحت 

ىمية عف اكتساب المعرفة العممية، كتطكير ميارات التفكير العممي، االتجاىات ال تقؿ أ
 4كيذىب بعض الباحثيف إلى عد تنمية االتجاىات اليدؼ األساسي لمتربية.

مادة الرياضيات كالنفكر منيا يتطمب البحث عف األسباب في كصار تدني التحصيؿ 
يشير حساـ تكفيؽ ناصر إلى خاصة ما تعمؽ منيا بالتمميذ ألنو أساس العممية التربكية، ك 

معاناة معممي الرياضيات، لكجكد فئة مف الطمبة الذيف كضعكا سدا منيعا بينيـ كبيف 
الرياضيات، كرغـ محاكالت المعمـ المتكررة في إعادة شرح المكضكع ألكثر مف مرة كي 

 5يفيمو الطالب، إال أف تمؾ الجيكد تذىب سدل، ككأنو غير مقتنع بالرياضيات.

                              

التفكير الرياضي وعالقتو باتجاىات الطمبة وتحصيميم عبد اهلل يكسؼ العبابنة ك محمد احمد الخطيب،  -3
، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، جامعة البحريف، المجمد دراسة عمى طمبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات

 .246، ص2011، مارس 1، العدد12
 .246ص ،2011 ،مرجع سبؽ ذكرهك محمد احمد الخطيب،  عبد اهلل يكسؼ العبابنة  -4
فييا لدى طمبة الصف  يالعالقة بين االتجاىات نحو الرياضيات والتحصيل الدراسحساـ تكفيؽ ناصر،  -5

 .18، ص1999، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، غزة، فمسطيف، العاشر في محافظة طولكرم
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أف الكثير مف الطمبة يتكجيكف بعد السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، إلى  كيبلحظ
في الثانكية ىركبا مف الرياضيات ألنيـ ال  اختيار جذع مشترؾ عمكـ اختيار جذع آداب بدؿ

 يحبكنيا.
 محكر اإلشكالية:كاف ك 

يذ لدل تبلم نجازالدافعية لئلك االتجاىات نحك مادة الرياضيات عبلقة بيف  ىؿ ىناؾ
 ؟ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط

 ىي كاآلتي: اإلشكالية مجمكعة مف التساؤالت  كتفرعت عف ىذه
الرياضيات  مادةدالة إحصائيا بيف االتجاىات نحك  ارتباطية ىؿ ىناؾ عبلقة -1
 لئلنجاز؟ يةكالدافع

 مادةاالتجاىات نحك أبعاد دالة إحصائيا بيف  ارتباطية ىناؾ عبلقةىؿ -2
 ؟لئلنجاز يةالدافعك الرياضيات 
بيف الذككر  الرياضيات مادةدالة إحصائيا في االتجاىات نحك  كؽىؿ ىناؾ فر  -3
 ؟كاإلناث 
 ؟ بيف الذككر كاإلناث لئلنجاز يةىؿ ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا في الدافع -4
بيف  الرياضيات مادةؽ دالة إحصائيا في أبعاد االتجاىات نحك ك ىؿ ىناؾ فر  -5

 ؟ككر كاإلناث الذ
ما ىي مستكيات االتجاىات نحك مادة الرياضيات لدل تبلميذ السنة الرابعة مف  -6

 التعميـ المتكسط؟

 فرضيات البحث:
الرياضيات  مادةدالة إحصائيا بيف االتجاىات نحك  ارتباطية ىناؾ عبلقة -1
 .لئلنجاز يةكالدافع



 

6 

الرياضيات  مادةاالتجاىات نحك أبعاد دالة إحصائيا بيف  ارتباطية ىناؾ عبلقة -2
 .لئلنجاز يةالدافعك 

بيف الذككر  الرياضيات مادةفي االتجاىات نحك  إحصائيا ةؽ دالك ىناؾ فر  -3
 .اإلناثك 

 .اإلناثبيف الذككر ك  نجازلئل يةالدافعفي  إحصائيا ةؽ دالك ىناؾ فر  -4
بيف الذككر  الرياضيات مادةفي أبعاد االتجاىات نحك  إحصائياىناؾ فركؽ دالة  -5

 .اإلناثك 

 دوافع اختيار البحث
االىتماـ بالجانب الكجداني في العممية التعميمية كمحاكلة إبراز أىمية االتجاىات  -

 نحك مادة الرياضيات.

الكشؼ عف اتجاىات تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط نحك مادة  -
 الرياضيات.

ىات التبلميذ نحك مادة الرياضيات اتجاقمة الدراسات التي اىتمت بالكشؼ عف  -
 محميا.

 أىداف البحث
لبلنجاز لدل  يةالكشؼ عف العبلقة بيف االتجاىات نحك مادة الرياضيات كالدافع -

 تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط.
الرياضيات لدل تبلميذ السنة الرابعة  االتجاىات نحك مادة مستكيات التعرؼ عمى -

 .المتكسطمف التعميـ 
لدل تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ  نجازلئل يةالتعرؼ عمى مستكل الدافع -
 .المتكسط
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 تبعا لمتغير الجنس. نجازلئل يةالدافعمقارنات بيف االتجاىات ك  إجراء -

 أىمية البحث
الكقكؼ عمى اتجاىات تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط نحك الرياضيات  -

ة اتجاىاتيـ نحك عمماء الرياضيات، كطبيعتيا، كدكرىا في المجتمع، مف خبلؿ معرف
 كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات كمادة دراسية.

 بالجانب الكجداني في العممية التربكية.ضركرة االىتماـ  -

 :اإلجرائيةالمفاىيم 

 االتجاىات نحو الرياضيات: -1

 لسييؿ رزؽ دياب.ىي درجة التمميذ في مقياس االتجاىات نحك الرياضيات 

 :نجازلل  يةالدافع -2

فاركؽ عبد ليارمنز النسخة التي أعدىا  نجازلئل يةىي درجة التمميذ في مقياس الدافع
 .الفتاح مكسى

 السنة الرابعة متوسط: -3

ممتعمـ في الطكر السنة الرابعة ل يىىي آخر سنة دراسية في المرحمة المتكسطة ك 
 .المتكسط



 

 

 
 

 الدراسات السابقة: الثانيالفصل 
 

 مادة الرياضياتاالتجاىات نحو الدراسات السابقة التي تناولت  -

 نجازالدراسات السابقة التي تناولت الدافعية لل  -
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 :مادة الرياضياتالدراسات السابقة التي تناولت االتجاىات نحو 
تعددت الدراسات التي بحثت في االتجاىات نحك المكاد الدراسية بشكؿ عاـ، 

 كالرياضيات بشكؿ خاص.

 :1999دراسة حسام توفيق ناصر 

ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف االتجاىات نحك الرياضيات طمبة الصؼ 
محافظة طكلكـر في  مادة الرياضيات فيسي كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي األساالعاشر 

تمميذا كتمميذة  388بفمسطيف، كمعرفة اتجاىاتيـ نحك الرياضيات، كتككنت عينة الدراسة مف 
مف تبلميذ الصؼ العاشر، كأعد الباحث استبيانا لقياس االتجاىات نحك الرياضيات مككنا 

ج اآلتية: متكسط اتجاىات التبلميذ عمى االستبياف كاف ايجابيا، فقرة، كتكصؿ لمنتائ 36مف 
بيف االتجاىات نحك  0,05عند مستكل الداللة  إحصائياكجكد عبلقة ارتباطية دالة 

 الرياضيات كالتحصيؿ.

 :1998دراسة ثامر حمد العيسى 

الدراسة إلى معرفة مدل تأثير كفاءة معمـ الرياضيات عمى اتجاه طبلبو في  ىدفت
طالبا تـ تقسيميـ إلى  597نت عينة الدراسة مف لرياضيات بمدينة الرياض، كتككّ ا

مجمكعات ضابطة كتجريبية. استخدـ مقياس االتجاه نحك الرياضيات مف إعداد عبد اهلل 
المقكشي، كتكصؿ إلى النتائج اآلتية: كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في االتجاه نحك 

الكفاءة العالية كبيف الطبلب ذكم رسكا بكاسطة المعمميف الرياضيات بيف الطبلب الذيف د
كفاءة متكسطة كذلؾ لصالح الطبلب الذيف درسكا بكاسطة ذكم الذيف درسكا بكاسطة معمميف 

في االتجاه نحك الرياضيات  إحصائيةداللة  ذات قاتف ذكم الكفاءة العالية، كجكد فرك المعممي
بيف الطبلب الذيف درسيـ المعممكف ذككا الكفاءة العالية قبميا كبعديا كذلؾ لصالح التطبيؽ 
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في االتجاه نحك الرياضيات بيف الطبلب الذيف  إحصائية داللةالبعدم، كجكد فركؽ ذات 
 يؽ القبمي.درسكا بكاسطة المعمميف متكسطي الكفاءة قبميا كبعديا، كذلؾ لصالح التطب

 (:Hartog and Brosnan)  1994 بروسنان و ىارتوجدراسة 

 رياض مرحمة في الرياضية المفاىيـ لتنمية تعميمية حقيبة إعداد إلى ىدفت دراسة
 تفكؽ إلى الدراسة نتائج أشارت الرياضيات، مادة نحك ايجابية اتجاىات كتككيف األطفاؿ
ة الرياضي المفاىيـ اختبار فية الضابطة المجمكع أطفاؿ عمى التجريبية المجمكعة أطفاؿ
ة تنمي فية التعميمية الحقيبة فعالي عمى يدؿ مما الرياضيات،ة ماد نحك االتجاه كاختبار
 نحكة االيجابي اتجاىاتيـة كتنمي األطفاؿ، رياضة مرحم في الطبلب لدلة الرياضي المفاىيـ
 .الرياضياتة دراس

 (:Hyde & others,1990)ىايد وآخرون دراسة 

ىدفت الدراسة لمعرفة أثر الجنس في االتجاىات المتعمقة بالرياضيات، كقد أظيرت 
يحممف اتجاىات سمبية أكثر مف الذككر  اإلناثالدراسة مف خبلؿ تحميؿ الفركؽ الجنسية، أف 

 .اتجاه الرياضيات

 :1989دراسة زيدان 

كاالتجاه نحك الرياضيات  نجازىدفت الدراسة إلى معرفة مدل العبلقة بيف دافعية اإل
لدل طمبة المدارس الثانكية العامة، كأيضا التعرؼ إلى الفركؽ بيف البنيف كالبنات في كؿ مف 

طالبا  204، كاالتجاه نحك مادة الرياضيات، كقد تككنت عينة الدراسة مف نجازدافعية اإل
، نجازلئل يةار الدافعطالبة، استخدـ الباحث مقياس االتجاه نحك الرياضيات، كاختب 222ك

كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج منيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحك مادة 
 الرياضيات لصالح الذككر.
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 :1986دراسة شكري أحمد 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات تبلميذ الصؼ األكؿ ثانكم القطرييف نحك 
االتجاىات بكؿ مف تحصيؿ التبلميذ كمستكيات  الرياضيات المدرسية كدراسة عبلقة ىذه

ذكائيـ في اختيار نكع التخصص الدراسي الذم يرغبكف فيو. كتككنت عينة الدراسة مف 
تمميذا تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية. كأعد الباحث مقياسيف ىما مقياس االتجاىات نحك  606

ايز المعاني. كتكصؿ الباحث الرياضيات بطريقة ليكرت كمقياس لقياس االتجاىات بطريقة تم
لمنتائج اآلتية: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحك الرياضيات بيف التبلميذ ذكم 

التحصيؿ المنخفض لصالح مرتفعي ذكم التحصيؿ المرتفع في الرياضيات كالتبلميذ 
العممية االتجاىات المكجبة نحك الرياضيات يختاركف التخصصات ذكم التحصيؿ، كالتبلميذ 

 بينما التبلميذ ذككا االتجاىات السالبة نحك الرياضيات يختاركف التخصصات األدبية.

 :(.Saburoh, et al) 1984دراسة صابروه وآخر 

أجريت ىذه الدراسة بغرض التعرؼ عمى العبلقة بيف اتجاىات بعض التبلميذ 
اليابانييف نحك الرياضيات المدرسية، كبيف كؿ مف تحصيميـ الدراسي فييا كمستكل ذكائيـ 
العاـ، كالدراسة إذ تيدؼ إلى بحث العبلقة بيف المتغيرات الثبلثة المذككرة )التحصيؿ في 

االتجاىات نحك الرياضيات( فقد أكضحت نتائجيا أف  –اء العاـ الذك -الرياضيات المدرسية 
العبلقة بيف االتجاىات نحك الرياضيات كالتحصيؿ فييا تختمؼ باختبلؼ مستكل ذكاء 
التبلميذ، فيي عبلقة مكجبة قكية لدل التبلميذ ذكم الذكاء المرتفع، كعبلقة مكجبة ضعيفة 

 لدل التبلميذ ذكم الذكاء المنخفض.

 :(Samuels) 1983دراسة سامويل 

مادة استيدفت ىذه الدراسة العبلقة بيف اتجاىات التبلميذ كمستكل تحصيميـ في 
، تككنت عينة الدراسة مف تبلميذ الصفكؼ السادسة )المرحمة االبتدائية( الرياضيات
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ض كالصفكؼ السابعة كالثامنة )المرحمة المتكسطة( لمرحمة التعميـ األساسي كلتحقيؽ أغرا
الدراسة أعد استبيانا لقياس اتجاىات التبلميذ نحك الرياضيات، كبعد تطبيؽ األداة التي 

تكصؿ إلى نتائج  إحصائياأعدت مف قبؿ الباحث عمى عينة الدراسة كجمع كتحميؿ البيانات 
نحك  إحصائياكترتبط بمعامؿ ارتباط عالي داؿ  أبرزىا: أف اتجاىات عينة الدراسة مكجبة

 درجات التبلميذ. الرياضيات مع

 :1982دراسة فاروق عبد السالم وممدوح سميمان عام

أجريت ىذه الدراسة بيدؼ دراسة العبلقة بيف تحصيؿ بعض طبلب المرحمتيف 
المتكسطة كالثانكية ببعض مدارس مكة المكرمة كجدة كالطائؼ بالمممكة العربية السعكدية 

قد تبيف مف نتائج ىذه الدراسة )التي اىتـ مف كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات الحديثة كالتقميدية، ك 
خبلليا الباحثاف بتصميـ أداة مقننة لقياس اتجاىات التبلميذ نحك الرياضيات المدرسية( أف 

ك الرياضيات كتحصيميـ فييا ارتباط عالي مكجب، بينما لـ نح االرتباط بيف اتجاىات التبلميذ
اضيات الحديثة كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات تكجد فركؽ دالة بيف اتجاىات التبلميذ نحك الري

 التقميدية أكثر ايجابية مف االتجاىات نحك الرياضيات الحديثة.

 :1980دراسة أبو زينة والكيالني 

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص أثر التخصص األكاديمي كالمستكل التعميمي في 
االتجاىات نحك الرياضيات عند فئات مف المعمميف كالطمبة في األردف، عمى عينة مككنة 

فردا مف المستكيات التعميمية اآلتية: تبلميذ ثانكية، طمبة معاىد المعمميف، طمبة  1211مف 
لثانكية. كلتحقيؽ ىذه الدراسة طكر الباحثاف مقياسا لبلتجاه نحك جامعيكف، أساتذة المرحمة ا

فقرة، مكزعة بالتساكم عمى مقاييس فرعية كىي: مقياس تقدير  ستيفالرياضيات مؤلفا مف 
الصعكبة، الميؿ كالقيمة الشخصية، مكانة الرياضيات في المجتمع، طبيعة الرياضيات 

فكؽ المتخصصيف في الرياضيات في نظرتيـ ت كتدريس الرياضيات. كأظيرت نتائج الدراسة
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، كأقميـ المتخصصكف في  االيجابية عمى جميع الفئات، كيمييـ المتخصصكف في العمـك
بشكؿ عاـ أكثر ايجابية في  اإلناثالمكضكعات األدبية. كما أظيرت النتائج أيضا أف 

 اتجاىاتيف مف الذككر.

 :1980دراسة سوالمة 

أثر برنامج الرياضيات عمى اتجاىات الطمبة في ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 
تمميذا كتمميذة مف تبلميذ التعميـ  222األردف نحك الرياضيات، عمى عينة مككنة مف 

تمميذا كتمميذة مف تبلميذ التعميـ الثانكم. كقد استخدـ الباحث ألغراض  234المتكسط، ك 
يذ نحك الرياضيات، كاعتمد عمى فقرة لقياس اتجاىات التبلم 30دراستو، استبيانا مككنا مف 

عبلمات الطالب في المدرسة لقياس التحصيؿ. كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا 
بيف المتكسطات عمى مقياس  0,05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

 االتجاىات نحك الرياضيات تعزل إلى التحصيؿ في الرياضيات.

 :نجازي تناولت الدافعية لل الدراسات السابقة الت

 :2014دراسة بالطيب الياشمي 

لدل  نجازىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الكسائؿ التعميمية عمى دافعية اإل
التبلميذ، كضمت العينة تبلميذ الثالثة ثانكم في مادة العمـك الطبيعية بكالية كرقمة كبمغ 

 التالية: ، كتكصؿ الباحث إلى النتائجتمميذ 100عددىـ 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تأثير استخداـ الكسائؿ التعميمية عمى دافعية  -
 باختبلؼ الجنس. نجازاإل

في تأثير المستكل التعميمي لمكالديف عمى  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  -
 .نجازدافعية اإل
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 :2012دراسة حمري صارة 

الطكر  تبلميذلدل  نجازات بالدافعية لئلذتقدير الىدفت الدراسة إلى البحث في عبلقة 
. نجازات كالدافعية لئلذالثانكم، كبحث دراسة الفركؽ بيف الجنسيف لكؿ مف متغيرم تقدير ال

أنثى، كتـ تطبيؽ  200كرا كذ 177منيـ  ثانكيا تمميذا 377تممت عينة الدراسة عمى اش
رسة إعداد ليمى عبد الحميد عبد الصكرة الخاصة بالمد مقياس تقدير الذات لككبر سميث

، كتكصمت فاركؽ عبد الفتاح مكسىليارمنز مف إعداد  نجازالحافظ، كمقياس الدافعية لئل
 الباحثة إلى النتائج التالية:

لدل العينة  نجازبيف تقدير الذات كالدافعية لئل إحصائياكجكد عبلقة ارتباطية دالة -
 الكمية.

 لصالح الذككر. نجازفعية لئلكجكد فركؽ بيف الجنسيف في الدا -

دراسة طالل نجم عبد اهلل النعيمي ونغم محمود محمد صالح العبيدي 
2008: 

الرياضي كاالتجاه نحك درس التربية البدنية، ىدفت  نجازالعبلقة بيف دافعية اإل
كاالتجاه نحك درس التربية الرياضية  نجازالدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف دافعية اإل

لدل طبلب كطالبات المرحمة المتكسطة، كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف طبلب كطالبات المرحمة 
كاالتجاه نحك درس التربية الرياضية، كتككنت عينة  نجازالمتكسطة في كؿ مف دافعية اإل

 يةنت اختبار الدافعكاكات البحث طالبا كطالبة مف المدارس المتكسطة. كأد 426البحث مف 
 كمقياس ايكف لبلتجاه نحك درس التربية الرياضية، كتـ التكصؿ لمنتائج التالية: نجازلئل

كاالتجاه نحك درس التربية  نجازكجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف دافعية اإل -
 الرياضية كلصالح الطبلب.
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 مف الطالبات. في درس التربية الرياضية عند لمطبلب أفضؿ نجازدافعية اإل إف -

 :2006دراسة المجمي 

الدراسي كقمؽ االختبار كبعض  نجازىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة دافعية اإل
المتغيرات االكاديمية )التحصيؿ الدراسي، التخصص الدراسي، الفرؽ الدراسية(، فقاـ الباحث 

اد: الطريرم ، كمقياس قمؽ االختبار إعد1996إعداد حامد  نجازبتطبيؽ مقياس دافعية اإل
طالبا مف كمية المعمميف في جازاف، ككاف مف نتائج ىذه  354، كتككنت العينة مف 1992

 الدراسة ما يمي:

 الدراسي كقمؽ االختبار. نجازبيف دافعية اإل إحصائياكجكد عبلقة ارتباطية دالة  -

الدراسي بيف الطبلب  نجازفي مستكل دافعية اإل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية -
مرتفعي التحصيؿ الدراسي، كالطبلب منخفضي التحصيؿ الدراسي، كذلؾ لصالح الطبلب 

 مرتفعي التحصيؿ الدراسي.

الدراسي بيف  نجازال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل دافعية اإل -
 الطبلب في التخصص العممي كالطبلب في التخصص األدبي.

 :2005دراسة خويمد أسماء 

إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الرغبة المصرح بيا مف طرؼ التبلميذ ىدفت الدراسة 
في التخصص الذم يزاكلكف دراستيـ بو سكاء تكافؽ  نجازعمى بطاقة الرغبات كدافعيتيـ لئل

 مع تمؾ الرغبة أك لـ يتكافؽ.

تمميذا كتمميذة، كاعتمدت الطالبة في عممية جمع البيانات عمى  2079كبمغت العينة 
فاركؽ عبد الفتاح الذم ألفو ىرمانز كعدلو ككيفو عمى البيئة العربية  نجازعية لئلاختبار الداف

 ، ك تكصمت الباحثة لمنتائج التالية:مكسى
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ المكجييف برغبة كالتبلميذ المكجييف   -
 لصالح التبلميذ المكجييف برغبة. نجازبغير رغبة في دافعيتيـ لئل

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر المكجييف برغبة كالذككر المكجييف   -
 لصالح الذككر المكجييف برغبة. نجازبغير رغبة في دافعيتيـ لئل

المكجيات  اإلناثالمكجيات برغبة ك  اإلناثتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف   -
 ت برغبة.المكجيا اإلناثلصالح  نجازبغير رغبة في دافعيتيـ لئل

 المكجيات اإلناثتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر المكجييف برغبة ك   -
 المكجيات برغبة. اإلناثلصالح  نجازبرغبة في دافعيتيـ لئل

 اإلناثتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر المكجييف بغير رغبة ك   -
 المكجيات بغير رغبة. اثاإلنلصالح  نجازالمكجيات بغير رغبة في دافعيتيـ لئل

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ التعميـ الثانكم العاـ المكجييف برغبة   -
 لصالح تبلميذ نجازكتبلميذ التعميـ الثانكم التكنكلكجي المكجييف برغبة في دافعيتيـ لئل

 التعميـ الثانكم العاـ.

ـ الثانكم العاـ المكجييف برغبة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ التعمي  -
لصالح تبلميذ  نجازكتبلميذ التعميـ الثانكم التكنكلكجي المكجييف بغير رغبة في دافعيتيـ لئل

 التعميـ الثانكم العاـ المكجييف بغير رغبة.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ جذع مشترؾ عمكـ المكجييف برغبة   -
لصالح تبلميذ جذع  نجازجيا المكجييف برغبة في دافعيتيـ لئلكتبلميذ جذع مشترؾ تكنكلك 

 مشترؾ عمـك المكجييف بغير رغبة.



 

17 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ جذع مشترؾ عمـك المكجييف بغير   -
لصالح جذع  نجازرغبة كتبلميذ جذع مشترؾ تكنكلكجيا المكجييف بغير رغبة في دافعيتيـ لئل

 مشترؾ عمـك المكجييف بغير رغبة.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ جذع مشترؾ آداب المكجييف برغبة   -
لصالح تبلميذ جذع  نجازكتبلميذ جذع مشترؾ تكنكلكجيا المكجييف برغبة في دافعيتيـ لئل

 مشترؾ آداب المكجييف برغبة.

يف تبلميذ جذع مشترؾ آداب المكجييف بغير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ب  -
 .نجازرغبة كتبلميذ جذع مشترؾ تكنكلكجيا المكجييف بغير رغبة في دافعيتيـ لئل

 :1996دراسة الشناوي 

كاالتجاه نحك مادة  نجازتدكر الدراسة حكؿ مكضكع: العبلقة بيف دافعية اإل
كطالبة بالمرحمة الثانكية، كقد  طالبا 426الرياضيات، كقد أجريت الدراسة عمى عينة تعدادىا 

نحك مادة الرياضيات  نجازتبيف مف النتائج أنو تكجد عبلقة مكجبة بيف درجات الدافع لئل
لدل البنيف كالبنات، كتكصؿ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف البنيف كالبنات 

 نحك مادة الرياضيات. نجازفي الدافع لئل

 :1988دراسة تركي

في مكقؼ محايد كمكقؼ منافسة، كقد  اإلناثعند الذككر ك  نجازافعية لئلدراسة الد
طالبا كطالبة حيث قاـ بتقسيـ ىذه العينة إلى مجمكعتيف مف الطبلب  85تككنت العينة مف 

 كمجمكعتيف مف الطالبات.

، كمف النتائج التي تكصؿ إلييا نجازكلقد استخدـ الباحث مقياس ميرابياف لمدافعية لئل
 ما يمي:
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في المكقؼ المحايد  اإلناثبيف الذككر ك  نجازعدـ كجكد فركؽ دالة في الدافعية لئل -
 سكاء كانكا في جماعة مختمفة أك غير مختمفة.

 عدـ كجكد فركؽ دالة في مكقؼ المنافسة. -

 :1986دراسة موسى 

 بالجنس كالمستكل الدراسي لطبلب الجامعة نجازعبلقة الدافع لئل

بيف الطبلب كالطالبات ككذلؾ  نجازدافعية اإل قيعمى الفرؽ ىدفت الدراسة لمتعرؼ 
التعرؼ عمى الفرؽ في االتجاه نحك مادة الرياضيات بيف الطبلب كالطالبات، كاشتممت عينة 

لى أف متكسطات درجات ف كمية التربية، كتكصمت الدراسة إجامعة مالالبحث عمى طبلب 
ف ىناؾ فرقا ذا أعمى مف متكسطات  نجازالطبلب في الدافع لئل الطالبات بصفة عامة، كا 

 داللة إحصائية بيف الطبلب كالطالبات في االتجاه نحك مادة الرياضيات.
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 تمييد
امتد . كفي العصر الحديث مف أىـ المكاد العممية األساسية تعتبر مادة الرياضيات

استخداـ الرياضيات إلى مكاد كاف يظف ليس ليا عبلقة بالرياضيات. مثؿ المغة كالعمـك 
 االجتماعية كالتربكية.

كفي  ،نظرا لما تمثمو في الحياة المدرسية كالحياة اليكمية ت ذات أىميةالرياضياكمادة 
ج كمنيا، ياكصفاتمادة الرياضيات إلى مختمؼ تعاريؼ يتطرؽ الباحث ىذا الفصؿ 

 .كخصائص مادة الرياضيات في السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط

 تعريف الرياضيات -1

 تعريف عدنان عبد القادر:  -

إف القدامى عّرفكا الرياضيات عمى أنيا عمـ المقادير أم العمـ الذم يدرس الكـ في 
نكعاف: كـ األشياء كفي الككف ككانت الرياضيات القديمة تنظر إلى ىذا الكـ عمى إنو 

 1متصؿ كىك مكضكع اليندسة التي تدرس المكاف كالزماف كالحركة ككـ منفصؿ كىك العد.

 تعريف قاموس العموم:  -

 2الرياضيات عمـ استنتاجي يدرس األعداد كاألشكاؿ كتسمسؿ العمميات كالتحكيبلت.

                              

، المعيد وزارة التربية و التكوين 2كتاب الفمسفة لطالب البكالوريا الجزء عدناف عبد القادر بف زيكش عمر،  -1
 .77، ص1989التربكم الكطني الجزائرم 

2- E. Buraro et D.R. chompon: Dictionnaire des sciences, Paris Ed 195 
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 تعريف أحمد زكي:  -

بالتحديد التاـ كاالكتفاء  ىي دراسة الكميات العديدة كتعميـ العبلقات بينيا كتتميز
ف الرياضيات العقؿ اإلنساني مف اكتساب المعرفة عف طريؽ التحميؿ الذاتي، كما تمكّ 

الخاص دكف االستعانة بالمبلحظة كالتجربة التي تكتسب بالتفكير كحده كتككف مستقمة عف 
 3التحقيؽ التجريبي.

  تعريف أحمد كراش:  -

المستحقة منطقيا مف الفرضيات أك مف قضايا  ىي معرفة منظمة تتكلى فييا القضايا
 4مبرىنة في السابؽ كىي دراسة البنى كالتراكيب ك العبلقات.

 تعريف بادين:  -

يرل باديف أف تعريؼ الرياضيات يختمؼ باختبلؼ المراحؿ التعميمية، ففي المرحمة 
حمة ما االبتدائية يترادؼ مصطمح الرياضيات مع مصطمح الحساب، في حيف تشتمؿ في مر 

 5بعد االبتدائي عمى الجبر كاليندسة كحساب المثمثات.

 يف محمد قاسم: ر تع -

عبلقات سكاء كانت  أكعمـ يدرس المقادير القابمة لمقياس ك منيا ما تككف كمية 
 6كبلىما معا. أكمتصمة أك منفصمة 

                              

 .261، ص1980بيركت، مكتبة لبناف  ,ةمعجم المصطمحات لمعموم االجتماعيأحمد زكي بدكم،  -3
اسة تحميمية لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى تدني التحصيل العممي لمطالب في محمد أحمد الكرش، در -4

امعة قطر، ج، مجمة مركز البحكث التربكية بمادة الرياضيات بالمرحمة الثانوية بدولة قطر كما يراىا المعممون والطالب
 .85، ص1998ر، العدد الرابع عش

5-www.mo3lima.net/vb/viewtopic.php.f=3&t=13 
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 عبد اهلل بن صالح: تعريف  -

منيا النتائج باستخداـ قكاعد  بمقدمات مسمـ بصدقيا لتشتؽ يبدأىي بناء استداللي 
 7منطقية .

 أحمد ابو العباس و محمد العطروني: تعريف  -

التفكير كىي لغة  أنماطكييتـ بطرؽ الحؿ ك  اإلنسافعمـ تجريبي مف إبداع عقؿ 
 8ككسيمة عالمية مكممة لمغة الطبيعة .

 سعدون حمدان وآخرون: تعريف  -

المجردة، األعداد ك األشكاؿ اليندسية كغيرىا ىي العمـ الذم يدرس خكاص المفاىيـ 
 9مف المجردات ككذلؾ دراسة العبلقات المكجكدة فيما بينيا.

 تعريف أبو زينة:  -

بداع العقؿ البشرم، كتيتـ مف ضمف ما تيتـ بو األفكار  عمـ تجريدم مف خمؽ كا 
 10التفكير. كأنماطكالطرائؽ 

                                                                                           

 .316، ص 1978، الجزائر، 1، دار المعارؼ، طالمنطق الحديث ومنيج البحثمحمد قاسـ،  -6
، دار الفكر العربي، السعكدية، تحميل تقويم االختبارات التحصيمية لمادة الرياضياتعبد اهلل بف صالح،  -7

 7، ص2002
، 2، دار العمـ، طتدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحمة االبتدائيةأحمد أبك العباس، محمد العطركني،  -8
 .28، ص1983الككيت، 

، بحكث كقائع الندكة الفكرية،  مركز الدراسات دور التعميم في الوحدة العربيةسعدكف حمداف ك آخركف،  -9
 .169، ص2001العربية، األردف، 

، 2005، عماف، األردف، 1، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، طأساليب تدريس الرياضياتاف، فتحي خميؿ حمد -10
 .15ص
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 :بوابة الرياضيات جامعة أم القرى تعريف -

ىك عمـ تراكمي البنياف )المعرفة التالية تعتمد عمى معرفة سابقة( يتعامؿ مع العقؿ 
 –عممياتك قكاعد كنظريات  -البشرم بصكرة مباشرة كغير مباشرة كيتككف مف أسس كمفاىيـ 

حؿ مسائؿ )حؿ مشكبلت( كبرىاف يتعامؿ مع األرقاـ كالرمكز كيعتبر رياضة لمعقؿ البشرم. 
حيث تتـ المعرفة فيو كفقا القتناع منطقي لمعقؿ يتـ قبؿ أك بعد حفظ القاعدة، كيقاس تمكف 

لدارس مف عمـ الرياضيات بقدرتو كنجاحو في حؿ المسالة )المشكمة( كتقديـ البرىاف ا
 11المناسب

 :الموسوعة العربية عريفت -

الرياضيات ىي العمـ الذم يدرس العبلقات بيف بعض األشياء المجردة ضمف شرط 
 كحيد، كىك أاّل يؤدم تعريؼ ىذه األشياء إلى تناقضات.

كقد ُعّرَفِت الرياضيات مدة طكيمة بأنيا عمـ الكميات، التي تقسميا الرياضيات إلى 
كُيَميَُّز مف ىذه الفركع، في المقاـ األكؿ، الحساب،  عدة فركع تبعان لطبيعة ىذه الكميات.

كاليندسة، كالميكانيؾ، كالرياضيات الفيزيائية، كحساب االحتماالت. كيكجد بيف ىذه الفركع 
 12المختمفة رابطة مشتركة، ىي الجبر

                              

11- https://uqu.edu.sa/page/ar/98868   - - 18/03/2014 17: 53 
12- http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_ 

term&id=160445&vid=38&searchwords=0e3H1u3Hyg 28/03/2014 -  - 17: 28   

https://uqu.edu.sa/page/ar/98868
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_%20term&id=160445&vid=38&searchwords=0e3H1u3Hyg
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_%20term&id=160445&vid=38&searchwords=0e3H1u3Hyg
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 تطور عمم الرياضيات:  -2
ات كعممت إف عمـ الرياضيات تراث إنساني ىائؿ، شاركت فيو شتى األمـ ك الحضار 

 13عمى إغنائو جؿ الشعكب إف لـ نقؿ جميعيا.
تطمبت المراحؿ األكلى مف التطكر الثقافي اإلنساني نشكء حساب األعداد الطبيعية، 
الذم تكصؿ، في مرحمة ما، إلى تطبيؽ العمميات الحسابية األربع عمى األعداد الطبيعية. 

ؽ( إلى ظيكر تسميات كترميزات كقد أدت متطمبات القياس )لكميات الحبكب، كأطكاؿ الطر 
لى ابتكار طرائؽ إلجراء العمميات الحسابية عمى الكسكر.  ألبسط األعداد الكسرية، كا 

الرياضيات االبتدائية: بعد تجميع قدر كبير مف المعارؼ كالتقنيات الرياضية، غدت 
تطكيران الرياضيات عممان قائمان بذاتو، كبرزت حاجة ممحة إلى تطكير مفاىيمو األساسية 

عطائو صيغة عامة قدر اإلمكاف. أما عمـ الحساب، فتطكر تدريجيان إلى نظرية  منيجيان، كا 
األعداد. كقد تبيف أف مفيكـ العدد الحقيقي )الذم برز في سياؽ عممية قياس المقادير( 

السالب  األصـ، كالعدد العدد يتطمب إجراءات طكيمة كمعقدة. كفي الحقيقة، فإف مفيكمي
إلى تجريدات رياضية أعقد، ألنو ال يكجد نمكذج كاضح ليما في عالمنا الفيزيائي، ينتسباف 

الكسرم، كالشكؿ اليندسي. أما عمـ الجبر، الذم  الطبيعي، كالعدد العدد خبلفان لمفاىيـ
يستعمؿ الحركؼ في الحسابات، فقد غدا عممان قائمان بذاتو في أكاخر القرف السابع عشر، 

د نياية عصر الرياضيات االبتدائية، كانتقاؿ مركز ثقؿ اىتماـ كىك التاريخ الذم شي
 الرياضيات إلى مكضكع القيـ المتغيرة.

في القرف السابع عشر، بدأ عصر جديد لمرياضيات، فالعبلقات الكمية كالنماذج  
الفضائية، التي كانت المكضكع الرئيسي لمرياضيات، لـ ُتْدرس باالستعانة باألعداد، أك 

اليندسية. كقد سيطر عمى الفكر الرياضي آنذاؾ مفيكما الحركة كالتغير، كاف البد باألشكاؿ 
                              

 .، بيركت، لبناف2، منشكرات عكيدات، طالجامع في تاريخ العموم عند العربمحمد عبد الرحمف،  -13
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الدالة، كقد قادت دراسة المقادير المتغيرة، كالعبلقات الدالية فيما بعد، إلى  مف تقديـ مفيكـ
لى بركز  ظيكر مفاىيـ أساسية في التحميؿ الرياضي، أدت بدكرىا إلى بركز فكرة البلنياية، كا 

التكامؿ. كغدت القكانيف األساسية في الميكانيؾ كالفيزياء  النياية، كالمشتؽ، كحسابمفاىيـ 
تصاغ باستعماؿ معادالت تفاضمية. كتمثؿ مكاممة ىذه المعادالت كاحدان مف أىـ المكاضيع 

 التي تتناكليا الرياضيات.
كفي نياية القرف السابع عشر، برز فرع ميـ لمعمـك الرياضية أطمؽ عميو اسـ 

  «حسباف التغيرات»
إف المكضكعات التي يتناكليا عمـ اليندسة أخذ في التكسع أيضان، بعد ما ُأدخمت فييا 

الة لتمثيؿ الحقائؽ الجبرية أفكار تتعمؽ بحركة األشكاؿ كتحكيبلتيا، تكافرت إمكانات فعّ 
 14كالتحميمية ىندسيان، كالتمثيؿ البياني لمتبعيات الدالية .

 الرياضيات: من تاريخ  الفائدة -3
مف المعركؼ أف كثيرا مف تبلميذ المستكل األساسي كالثانكم يعتبركف مادة 
الرياضيات صعبة المناؿ كجافة كمجردة كال منفعة في دراسة بعض مكاضيعيا، كال يخص 

راه ساريا أيضا في مدارس معظـ دكؿ العالـ. لذا البد مف نىذا المدارس الجزائرية كحدىا بؿ 
تجعؿ الرياضيات مادة محببة لمتبلميذ، تؤدم بيـ إلى الرغبة في  كأدكاتالبحث عف كسائؿ 

سمية كمشكقة في تعمـ الرياضيات تعمميا كالبحث عف خباياىا. كيتـ ذلؾ بإدخاؿ كسائؿ م
باالبتعاد عف تعميـ ىذه المادة في شكميا القطعي )األسمكب الجاؼ الرمزم( كالصكرم ك 

المدرسية المعتمدة . لذا يستحسف إدخاؿ الكظيفة  )الصيغي(، كما يظير حاليا في الكتب
يساعد ما ئة االجتماعية ك الطبيعية، كىذا االجتماعية لمرياضيات كربط منيج تدريسيا بالبي

                              

14 -http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia &func 
=display_term&id=160445&m=1  28/03/2014  - 17: 28 

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia%20&func%20=display_term&id=160445&m=1
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الذم يعيش فيو، بحيث يجعمو ال يشعر بعزلة معارفو عف  طالتمميذ عمى ربط المدرسة بالمحي
 15النشاط االجتماعي السائد كنظاـ الطبيعة .

 16مكر التي نراىا ضركية لتقريب الرياضيات إلى التمميذ:ضمف األ كمف
 التاريخي:  بعدىا -3-1

مف حيث تطكر األفكار كانتقاليا عبر التاريخ، كتعميؿ ظيكر المفاىيـ الرياضية، لذا 
 فإف لتاريخ الرياضيات أىمية كبرل إذ يمّكف مف: 

الرياضية باعتماد النصكص األصيمة تتبع )كتبرير أحيانا( مراحؿ ظيكر المفاىيـ  -
 كمصدر منشئيا.

 إدخاؿ ىذه المفاىيـ في إطار شامؿ كمعالجة كيفية تكظيفيا. -
 تحميؿ العراقيؿ التي يصادفيا الرياضي لمكصكؿ إلى نتائجو. -
البعد الحضارم كالثقافي لمبيئة التي تنشأ فييا الرياضيات ك التعرؼ عمى  إدخاؿ -

 أىـ المساىميف كالمبدعيف في ىذه المادة .
 اليندسي:  تعميميا-3-2
ف إدخاؿ األشكاؿ اليندسية في تعميؿ حمكؿ المسائؿ المطركحة تجعؿ التمميذ إ

 17اتيا.يستكعب ىذه الحمكؿ بشكؿ أفضؿ، كتقكم رغبتو فييا كفي تبرير 
 أىمية دراسة تاريخ الرياضيات بالنسبة لممعمم: -4
دراسة التطكر التاريخي لمرياضيات تساعد المعمـ في معرفة المراحؿ التي تطكرت  -

 فييا الرياضيات كنكعية الرياضيات التي يقدميا.

                              

 .4، المدرسة العميا لؤلساتذة القبة، الجزائر، بدكف سنة، صدروس ألساتذة التعميم المتوسطيكسؼ قرقكر،  -15
 .4صبدكف سنة، ، مرجع سبؽ ذكرهيكسؼ قرقكر،  -16
 5صبدكف سنة، ، مرجع سبؽ ذكرهيكسؼ قرقكر،  -17
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تساعد المعمـ في تصكر المراحؿ التي تنمك فييا الرياضيات فمراحؿ تطكر  -
 حؿ نمك الطفؿ.الرياضيات كمرا

تعمـ المعمـ الصبر كالتأني فتطكر الرياضيات أخذ زمنا طكيبل كعصكر كثيرة  -
 ككيفية تطكر التفكير اإلنساني المصاحب لمرياضيات.

تكضح لممعمـ الدكر األساسي الذم قامت بو الحضارات كجعؿ الطبلب يحبكف  -
 الرياضيات.

 الرياضيات الحديثة: -5
تقسـ إلى أربعة فركع ىي: الحساب كالمثمثات كاليندسة  كانت الرياضيات القديمة

كالتحميؿ، أما الرياضيات الحديثة أك المعاصرة كالتي بدأ التفكير فييا في منتصؼ القرف 
التاسع عشر فإنيا تعتمد عمى النظـ الشكمية )البنية الرياضية( بحيث تدمج كؿ ىذه األفرع 

إلى دافيد ىيمبرت في بداية القرف العشريف. كىذا في نظاـ كاحد متكامؿ كتعكد النظـ الشكمية 
النظاـ يعتمد في كفاءتو عمى مجمكعة مف الخكاص لمفرضيات كالمسممات التي يعتمد عمييا 

 18 النظاـ كىذه الخكاص ىي:
االكتماؿ: لبرىنة أم نظرية أك عبارة يكفي االعتماد فقط عمى المسممات كالتعاريؼ  -

 األكلية في النظاـ.
االستقبلؿ: إف مسممات النظاـ الرياضي مستقمة عف بعضيا البعض بحيث ال  -

 يمكف استنتاج مسممة مف مسممة أخرل.

                              

 21ص ،2005مرجع سبؽ ذكره،  فتحي خميؿ حمداف، -18
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القطعية )التصنيؼ(: إذا كاف ىناؾ نماذج مختمفة في نظاـ كاحد فيذا يعني أنو  -
البد مف كجكد اقتراف تناظر بيف ىذه النماذج أم إذا كاف ىناؾ نمكذجيف مختمفيف لنظاـ 

 حد فيجب أف يككنا متشاكميف.كا
االتساؽ أك التآلؼ: تعني ىذه الخاصية أنو ال يمكف إثبات كنفي نظرية مف خبلؿ  -

 نظاـ كاحد كال تتناقض المسممات مع بعضيا البعض كىي خاصية ضركرية ألم نظاـ.
مف خبلؿ مبلحظة الخكاص األربعة السابقة نرل أف الخاصية الرابعة ىي أىـ ىذه 

ال يمكف أف يككف ىناؾ نظاـ دكف كجكد ىذه الخاصية فيو. أما الخكاص  الخكاص. إذ
الثبلثة األكلى فيمكف االستغناء عف إحداىا أك أكثر كمف أىـ األمثمة عمى النظـ الشكمية 
الرياضية اليندسية األكلية إلقميدس حيث اعتمدت ىذه اليندسة عمى مجمكعة مف التعاريؼ 

ستقيـ( كمجمكعة مف المسممات التي مف خبلليا حصمنا عمى األكلية مثؿ )النقطة كالخط الم
 مجمكعة النظريات اليندسية أك النظاـ اليندسي.

 صفات عمم الرياضيات -6
كما  ،تتصؼ الرياضيات بصفات معينة تجعميا مختمفة أكثر مف المكاضيع األخرل 

 19تجعميا بحاجة لممزيد مف الجيد كالمثابرة مف أجؿ استيعابيا.
ـّ التعامؿ بيا مف الصفة  -1 التجريدية، مف المعركؼ أّف مادة الرياضيات التي يت

خكاص كعبلقات ليست بذم كجكد مادم محسكس بخبلؼ المكاد التي تتعامؿ بيا الفيزياء 
كالكيمياء مثبلن، أم أّف مادة الرياضيات ىي األمكر المجّردة التي تتعامؿ بالرمكز كالمعادالت 

فإنيا  -مثؿ: الرمكز الرياضية، األشكاؿ، التمثيبلت البيانية  -الت المجّردة أيضا. أّما الدال
 تمعب دكرا ىاما في الرياضيات كُتعد مصدر االستيعاب في الرياضيات. 

                              

19 - https://uqu.edu.sa/page/ar/98869  -   18/03/2014 - 18:10 
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التسمسؿ في الرياضيات، أم أّف كؿ فقرة تعتمد عمى ما سبقيا مف فقرات، أم أّف  -2
فيـ كاستيعاب أم مكضكع فرعي أك فكرة تعتمد بصكرة ما عمى درجة فيـ كاستيعاب 

 المكاضيع التي قبميا. 
ىي أف تعّمـ الرياضيات يككف أكثر اعتمادا عمى المعّمـ مف أّم مكضكع آخر،  -3

 ىناؾ الكثير مما يمكف اكتشافو عند عمؿ التمميذ لكحده.  حيث أّنو لـ يكف
أنو في بعض مجاالت الرياضيات خاصة تمؾ المتصمة بالتعامؿ مع األعداد فإنو  -4

مف الممكف لمتمميذ األداء بشكؿ جيد دكف حاجة لمفيـ الذم يستعمؿ في التعّمـ الحقا، لذا فإّف 
 المشاكؿ غالبان ال تبلحظ

 رياضيات:عناصر منياج ال -7
 20يتألؼ منياج الرياضيات مف العناصر األساسية األربعة التالية: 

 األىداف: -7-1
عند كضع المنياج يجب أكال تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا مف خبلؿ تدريس ىذا 
المنياج كالتي تتناسب مع األىداؼ التربكية العامة لمدكلة كتراعي النظريات التربكية كالنفسية 

عقمية لمتبلميذ، كيتـ تصميـ األىداؼ باإلجابة عف بعض األسئمة مثؿ ماذا نريد كالقدرات ال
كما  ؟ يكتسبو التمميذ مف ىذا المنياج أفكما ىك اليدؼ الذم نريد  ؟مف تدريس ىذا المنياج

 ؟ ىي اإلمكانات المتاحة لتحقيؽ ىذا المنياج
 محتوى المادة: -7-2
يختمؼ محتكل مادة الرياضيات مف مرحمة ألخرل كلكف في كؿ المراحؿ يحتكم  

المنياج عمى مجمكعة عناصر أساسية يجب أف يحتكييا أم منياج لمرياضيات كىذه 
 العناصر ىي:

                              

 28ص ،2005مرجع سبؽ ذكره،  فتحي خميؿ حمداف، -20
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الحقائؽ: كىي الحقائؽ الرياضية التي تكصؿ إلييا العمماء كىذه الحقائؽ تككف  -
 ثابتة.

أك عبلقة  اعامة في الرياضيات تككف عمى صكرة إما قانكن المفاىيـ: كىي المفاىيـ -
 .اكجداني ارياضية أك مفيكم

النظريات: كىي حقائؽ رياضية تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ بعض المفاىيـ كالتي  -
لمبرىاف كتككف ىذه النظريات عادة في المراحؿ المتقدمة كليس في المراحؿ  قابمةتككف 
 األكلية.

تكرار أسمكب مع تعزيز ايجابي بحيث يكرر التمميذ مجمكعة الميارات: كىي  -
 خطكات أك عمميات يتقف مف خبلليا ميارة معينة مثؿ الضرب كالقسمة.

المسائؿ الرياضية: المسألة ىي مكقؼ رياضي أك حياتي جديد يتعرض لو التمميذ  -
 ليس لو حؿ مسبؽ عنده كيستخدـ فيو الخبرات كالمعمكمات الرياضية السابقة.

 الوسائل واألساليب واألنشطة: -7-3
تنقسـ ىذه النقطة إلى ثبلثة نقاط رئيسية ىي الكسائؿ التعميمية المستخدمة في عممية 
التدريس كالمساعدة لمتمميذ في فيـ محتكل المادة، كتككف الكسائؿ التعميمية بعدة أشكاؿ منيا 

ف مجسمات عمى صكرة المكحات التعميمية مثؿ لكحة الجيكب كالبطاقات كيمكف اف تكك 
مجسمات ىندسية كمنيا أيضا العداد الذم يستخدـ في المراحؿ األساسية األكلى كاألدكات 
اليندسية التي تستخدـ في رسـ األشكاؿ اليندسية كتعتبر السبكرة كالطباشير كأم شيء داخؿ 

العمميات غرفة الصؼ كسيمة تعميمية، الميارات األساسية التي يحتاجيا المنياج مثؿ ميارات 
الحسابية كميارة الرسـ اليندسي، كأساليب التدريس المبلئمة ليذا المنياج مف خبلؿ 

 اإلمكانات المتاحة كاألنشطة الصفية كالبلصفية المساعدة في فيـ محتكل المنياج.
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 قويم:تال -7-4
كىي تقكيـ األىداؼ التي اكتسبيا التمميذ مف األىداؼ العامة لممنياج كعادة ما يككف 

تقكيـ في نياية أم كحدة مف كحدات المنياج أك في نياية المنياج بشكؿ كامؿ كالذم ال
 طي يككف مستمرا خبلؿ التدريس.ميسمى التقكيـ الختامي، كال ننسى التقكيـ السمككي الذ

 أىداف تدريس الرياضيات:  -8
حسب فريد كامؿ أبك زينة، عبداهلل عبابنة فإف كبل مف جكنسكف ك رايزنج قائمة 

 ألىداؼ لتدريس الرياضيات المدرسية كىي: ا
تبصير التمميذ بمقرر الرياضيات: كمساعدتو عمى اكتساب كفاءة في المفاىيـ  -

 كالمبادئ كالمعمكمات الرياضية، كعمى كجو التحديد: 
ه بعناصر لغة الرياضيات مف مصطمحات كرمكز كمفاىيـ دتعريؼ التمميذ كتزكي -
 كعبلقات.
فيـ كتحميؿ العبلقات الكمية ك العبلقات في الفضاء لفيـ البيئة تنمية قدرتو عمى  -

 التي يعيش فييا.
تزكيد التمميذ بأساس عاـ مف الكفاءات لمتابعة دراسة الرياضيات كتطبيؽ المعرفة  -

 الرياضية في مكاقؼ معينة .
 فيـ البنية لممعرفة الرياضية كطبيعة البرىاف الرياضي، كذلؾ مف خبلؿ:  -
التمميذ بالمغة الرياضية كدقة المصطمحات كالتعابير المستخدمة كبالدكر تعريؼ  -

 المعرفة الرياضية بدقة ككضكح. إيصاؿالذم تمعبو المغة في 
إتاحة الفرصة لمتمميذ لمتعرؼ عمى الطبيعة االستنتاجية لمرياضيات كعمى البنى  -

 الرياضية كاليندسية المتنكعة .
اء الرياضي كمككناتو كمساعدتو عمى تنمية تفكيره البن إدراؾتمكيف التمميذ مف  -
 المنطقي.
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 القدرة عمى االستدالؿ الرياضي. -
 .الحسابات بدقة ككفاءة إجراءالقدرة عمى  -
 21تمكيف التمميذ مف إجراء الحسابات كاكتساب الميارات التي تفيده -
 أىداف برنامج السنة الرابعة متوسط: -9
 22:يمي ما تحقيقيا إلى البرنامج يرمي التي األىداؼ بيف مف
 : اليندسة ميدان في -9-1

 النقطية إلى التحكيبلت كالتطرؽ كالفضاء، المستكل في مترية كعبلقات خكاص معرفة
 في الستغبللو تمييدا الشعاعي، الحساب كتحضير الدكراف، كمقاربة االنسحاب خبلؿ مف

 .الثانكية المرحمة
 : والحساب األعداد ميدان في -9-2

 في كاالنطبلؽ العمميات، في األفضؿ التحكـ قصد الناطقة باألعداد العمؿ مكاصمة
 .الدالة مفيكـ كمقاربة الحرفي، الحساب عمى العمؿ كمتابعة بالجذكر، العمؿ

 : المعطيات تنظيم ميدان في -9-3
 كتمثيميا، سبلسؿ إحصائية، شكؿ في كتقديميا معطيات تنظيـ عمى التدرب مكاصمة

 كما المجمعة، النسبية المجمعة كالتكرارات التكرارات بإدخاؿ يكمؿ الذم التكرارات كحساب
 .كترجمتيا المكقع مؤشرات إدخاؿ في يشرع

                              

التقويم و الصعوبات التي تواجييم أثناء استخدام أساتذة الرياضيات الستراتيجيات خطكط رمضاف،  -21
 .123، ص2010، مذكرة ماجستير غير منشكرة، جامعة منتكرم قسنطينة، التطبيق

. 2005، ديكاف المطبكعات المدرسية، الجزائر، مناىج السنة الرابعة من التعميم المتوسط الرياضيات -22
 .20ص
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 مناىج الرياضيات: تطوير -10
 تطوير مناىج الرياضيات عمى المستوى العالمي: -10-1

ناىج لقد كاف ىناؾ العديد مف المجمكعات كالمنظمات التي شكمت بيدؼ تطكير م
 23الرياضيات المعاصرة كقد تناكليا نكاىضة في دراستو، منيا:

 التعاون والتطور االقتصادي بأوروبا: منظمة -10-1-1

، كقد ضمت عدة دكؿ أكركبية كأمريكا، كقد أعدت عدة 1960باشرت أعماليا عاـ 
التقارير: تقارير كدراسات عف تطكير مناىج الرياضيات في التعميـ العاـ، ككاف مف بيف ىذه 

منيج متطكر لمرياضيات، ضع كمرجع لمدكؿ األعضاء كي تستعيف بو، كتضمف ىذا المنيج 
 تغيرات جذرية حكؿ المفاىيـ المعاصرة.

 مشروع الرياضيات المدرسية: -10-1-2

ـ، حيث تـ كضع منيج لمرياضيات 1961كقد بدأ العمؿ فيو في انجمترا في عاـ 
ضيات في إطار المنيج التقميدم، مع إعطائو الركح المدرسية يمثؿ مرحمة تطكير لمريا

ضافة بعض المكضكعات الجديدة.  المعاصرة كا 

 لجنة الدول االسكندنافية لتحديث الرياضيات المدرسية: -10-1-3

ـ، كاشتركت فييا الدكؿ االسكندنافية األربعة كىي: 1967كالتي باشرت عمميا عمـ 
أقرت ىذه المجنة منيجا لمرياضيات المعاصرة كمرجع  الدانمرؾ كفنمندا كالنركيج كالسكيد، كقد

تستعيف بو الدكؿ األعضاء، كقد ظير ىذا المنيج في إطار مكحد اختفت فيو االنقسامات 

                              

الرياضيات الفمسطينية و األردنية والمصرية لمصف التاسع مقارنة محتوى مناىج محمكد محمد العايدم،  -23
 .12، ص2008، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، غير منشكرة ، رسالة ماجستيراألساسي
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التقميدية إلى فركع الحساب كالجبر كاليندسة كالتحميؿ، كاتضحت فيو المفاىيـ المعاصرة التي 
 )المجمكعة، البنية( مكانا مركزيا. تدكر مكضكعاتو حكليا كاحتؿ فيو الثنائي المرتب

 مشروع الرياضيات المدرسية الشاممة: -10-1-4

ـ، حيث تـ كضع منيج متطكر 1986بدأ العمؿ بو في جامعة ألينكم الجنكبية عاـ 
مف نكع جديد، يعتمد عمى سمسمة مف األنشطة المتنكعة، كمجمكعة مف الكسائؿ التعميمية 

ا يتضمف التعميـ الفردم كالجماعي، كذلؾ فيما يخص مرحمتي المختمفة، كيقدـ برنامجا تعميمي
التعميـ األكلى كالثانية، أما المرحمة الثانكية فقد كضع ليا منيج متكامؿ لمرياضيات 

 المعاصرة.

 مشروع تطوير منيج الرياضيات بالمرحمة الثانوية: -10-1-5

الرياضيات ـ كيمثؿ الخطكة الثالثة في طريؽ تطكير مناىج 1969ظير في عاـ 
المدرسية بالكاليات المتحدة األمريكية، كقد قدـ ىذا المشركع منيجا جديدا متكامبل مبنيا عمى 

 البنية.

 تطوير مناىج الرياضيات عمى المستوى العربي:-10-2

لقد شيدت مناىج الرياضيات في الدكؿ العربية في العقكد الثبلثة األخيرة سمسمة مف 
يث كالتطكير في غالبية المدارس العربية، كيمكف تتبع ىذه محاكالت التغيير بقصد التحد
 24المراحؿ في مناىج الرياضيات:

                              

 .12، ص2008 مرجع سبؽ ذكره،محمكد محمد العايدم،  -24
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مشروع اليونسكو لتطوير تدريس الرياضيات في البالد  -10-2-1
 العربية:

ـ، كاختيرت الدكؿ العربية التي تتعاكف معيا 1966انعقد مؤتمر اليكنسكك في 
 مدارسيا. السكنسكك في تطكير العمـك كالرياضيات في

العربية لمتربية والثقافة والعموم لتطوير  المنظمةمشروع  -10-2-2
 الرياضيات في البالد العربية:

ـ 1969أثر مشركع منظمة السكنسكك في تطكير الرياضيات بالمرحمة الثانكية عاـ 
في تييئة الجك العممي كالنفسي لتطكير الرياضيات في الكطف العربي. كفي خبلؿ خمس 

ف بداية ىذا المشركع تبنت خبلليا بعض الدكؿ العربية تدريس عدة مكضكعات مما سنكات م
 تضمنو المشركع. كقامت بعض الدكؿ بتأليؼ كتب جديدة لمرياضيات.

مشروع توحيد وتطوير مناىج الرياضيات في دول الخميج  -10-2-3
 العربية:

المدارس تستجيب فعبل بعد مشركع المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك بدأت 
إلعطاء مزيد مف االىتماـ بالميارات األساسية، كأجريت تعديبلت عمى الكتب المدرسية التي 
، كتمت  كضعت في إطار كتب اليكنسكك، كفي إطار المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

كعات التعديبلت في كثير مف األحياف في إطار محمي، كفي ذات الكقت بدأت تظير مشر 
إقميمية في إطار التطكير كالتكحيد، تيتـ أيضا بالميارات األساسية كميارات التطبيؽ. لعؿ 

ميج العربية. الذم بدأ عاـ خأبرزىا مشركع تكحيد كتطكير مناىج الرياضيات في دكؿ ال
 ـ، كغطى جميع مراحؿ التعميـ بدءا مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ الثالث عشر.1984
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 التربوية  قيم الرياضيات -11
 25 عمى النحك التالي: إبراىيـيمكف تمثيؿ ىذه الفيـ حسب مجدم عزيز 

التجريد: كىك العممية العقمية التي ينظـ العقؿ بيا المفاىيـ كالمعاني الكمية العامة مف 
 الجزئيات.

 التصكر: كيتمثؿ في حضكر صكرة الشيء في الذىف.
ء بقصد إدراكو، إدراؾ صفات التحميؿ كالتعميـ: دراسة العناصر الجزئية لمشي

 كالكزف. كالحجـالمحسكس 
 الحدس: اإلدراؾ البدييي لمحقائؽ

 كبإمكانوالفيـ: يشير إلى حالة مف اإلدراؾ يككف الفرد فييا عمى عمـ بالمعمكمة  
 استخداميا في مكاقؼ أخرل.

 التطبيؽ: استعماؿ األفكار كالقكاعد كالمبادئ كالقكانيف في مسائؿ رياضية.
 في التعميم المتوسط:  الرياضياتمادة  -12

تعتبر الرياضيات في ىذه المرحمة امتدادا لما ىك مقرر في المرحمة االبتدائية كتعزيزا 
لى تنمية  ثرائيا كا  لو، كىي ترمي بالدرجة األكلى في ىذا المستكل إلى دعـ مكتسبات التمميذ كا 

مكاجية الكضعيات التي يعايشيا في قدرات المتعمـ في تكظيؼ الميارات التي يكتسبيا في 
 26الحياة اليكمية ك في تعممات المكاد التعميمية األخرل .

الرياضيات ىي أداة اكتساب المعارؼ ك كسيمة لتككيف الفكرة فيي تساىـ في نمك 
قدرات التمميذ الذىنية كتشارؾ في بناء شخصيتو كدعـ استقبلليتو كفي تسييؿ مكاصمة تككينو 

                              

 .124، ص2009، مرجع سبؽ ذكرهخطكط رمضاف،  -25
. 2005المتكسط الرياضيات، ديكاف المطبكعات المدرسية، الجزائر، مناىج السنة الرابعة مف التعميـ  -26

 .10ص
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جرائية مناسبة تمكنو مف القياـ المستقبمي كىي  تسمح لمتمميذ باكتساب أدكات مفيكماتية كا 
بدكره بثقة كفعالية في محيط اجتماعي متطمب أكثر فأكثر في عالـ شمكلي يتحكؿ باستمرار، 
كينتظر مف تدريس الرياضيات تحقيؽ غرضيف اثنيف: األكؿ ذك طابع تككيني ثقافي كاآلخر 

 نفعي.
د ىذا الدكر في تككيف التمميذ في التعميـ المتكسط ألف الغرض فمف األىمية إذا تأكي

قبؿ كؿ شيء ىك دعـ مكتسبات تمدرس المرحمة المتكسطة بضماف ترابط جيد مع المرحمة 
المتكسطة، كيتمثؿ األمر فيما بعد في الحياة اليكمية أك في تعممات مكاد أخرل كىذا 

ظر مف تعمـ الرياضيات أف تساىـ في بإرجاعيا عند الحاجة إلى نماذج رياضية كما ينت
التككيف الفكرم لمتمميذ إذ ينبغي ليذا التعميـ بالخصكص أف يدرب التمميذ عمى التفكير 

كلف  ،التنظيـك التخيؿ كيطكر ميزاتو في العناية االستنتاجي كبحثو عف الدقة ك يثير عنده 
تككف الرياضيات حاضرة أكثر مف أم كقت مضى في المحيط االجتماعي كاالقتصادم 
كاالجتماعي كالثقافي لئلنساف خاصة مع تطكر الكسائؿ التكنكلكجية لمحساب السريع مثؿ 
اآللة الحاسبة كالحاسكب فمف الطبيعي إدخاؿ ىذا البعد في البرنامج الجديد حتى يتحكـ 

 27ه الكسائؿ.التمميذ تدريجيا في ىذ
 مادة الرياضيات في السنة الرابعة من التعميم المتوسط:  تقديم -13
ذىنية  قدرات اكتساب في كبير بقدر يساىماف كاستعماليا الرياضيات تعّمـ إف

 عمى مستكل: منسجـ، كذلؾ كتطكيرىا بشكؿ

                              

الديكاف الكطني ، دليل األستاذ الرياضيات لمسنة الثانية من التعميم المتوسطمقتدر زركقي، قكيدر فبلح،  -27
 .7، ص 2004لممطبكعات المدرسية الجزائر، 
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مجردة لترجمة مشكمة  عمى التجريد، كعمى القدرة عمى استعماليا الكفاءات اكتساب -
الطبيعة  عمـك ،الفيزياء)التعميمية األخرل  بالمكاد عبلقة بالحياة اليكمية أك أك مممكسة ليا

 .بالرياضيات خاص تعبير الزالزؿ( في كعمـ اآللي عبلـاإل، ك اإلحصاء ،كالحياة
 .حميا مشكمة بكيفية سميمة قصد طرح مثؿ كفاءات اكتساب -

قارة كمنسجمة كصارمة، فإف  ىيكمة الرياضيات كعمى مستكل آخر، كلككف
 لمختمؼ المكاد يسمح مبلئما األخرل تعبيرا العمـك في تطبيقاتيا خبلؿ مف تضمف الرياضيات

 باكتساب أدكات لمتمميذ تسمح كتتطكر، كما كتفيـ بكضكح كتصاغ تشرح التعميمية أف
جرائية مناسبة تمكنو  تزداد اجتماعي محيط بثقة كفعالية، في التكيؼ مف مفيكماتية كا 

 .باستمرار يتحكؿ شمكلي عالـ كىي مطرد بشكؿ متطمباتو
 ثقافي تككيني طابع ذك اثنيف: أحدىما غرضيف تحقيؽ الرياضيات تدريس مف كينتظر

 .نفعي كاآلخر
 المعتبرة التي مساىمتو مكانة ىامة بفضؿ القاعدم التعميـ في الرياضيات تعمـ يحتؿ

 الدكر ىذا األىمية إذف، تأكيد فمف. المستكل ليذا المسطرة األىداؼ لتحقيؽ يقدميا أف يمكف
 .التمميذ تككيف في

لكؿ تمميذ،  الدراسي المسار في حاسما منعطفا المتكسط التعميـ السنة الرابعة مف تعد
 إذا ما جية أخرل محطة يتقرر فييا مف جية، كتشكؿ مف القاعدم لمتعميـ تتكيجا تعد حيث
الحياة  في االندماج المرحمة الثانكية أك في كتككينو دراستولمكاصمة  مؤىبل التمميذ كاف

 .المينية 
 متوسط: الرابعة السنة برنامج -14
 :البرنامج تقديم -14-1
 السنكات األكلى إلى بالنسبة الحاؿ ىك كما متكسط، الرابعة السنة برنامج بناء تـ
 تعميمية الرياضيات في الحديثة البحكث عمى ترتكز منيجية أساس عمى كالثالثة، كالثانية
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 مف الحديثة التدريجي لمتكنكلكجيات اإلدخاؿ في المتمثؿ كالتحدم عامة العمـك كتطكرات
 التكجييات ككتابة المفاىيـ مقاربة في االنسجاـ تضمف منيجية أخرل جية كمف جية،

 بالكفاءات مقاربة تتبنى إطار مرجعية في يندرج ذلؾ كؿّ  .األنشطة كاختيار البيداغكجية
 يقكـ لذلؾ فالبرنامج  .متجددا دكرا كاألستاذ التمميذ مف لكؿ كتمنح معنى لمتعممات تعطي
 :يمي فيما تمخيصيا يمكف المبادئ، بعض عمى

 مات.التعمّ  استمرارية تحسيف -
 استعمالو. ضركرة عند المفيكـ تقديـ -
 .لمدراسة كمكضكع تناكلو قبؿ ما، لمفيـك األداتي الجانب اإلمكاف، قدر تفضيؿ -
 المكتسبات. تدرج كضماف حمزكني تعميـ ممارسة -
 االستدالؿ. عمى التمميذ تدريب في بالتدرج الشركع -
 فاعبل. التمميذ جعؿ -

 توقيت الرياضيات: -14-2
عدد حصص الرياضيات في السنة الرابعة متكسط أربع حصص أسبكعيا كحصة 

 28أسبكعا. 32األسابيع أعماؿ مكجية مدتيا ساعة كاحدة، كعدد 

لبعض  شيادة التعميم المتوسط الرياضيات في ممخص لنتائج التالميذ في -14-3
 السنوات:

تختتـ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط بشيادة التعميـ المتكسط حيث يتـ احتساب 
بجمع معدؿ الشيادة كالمعدؿ السنكم ثانكم مف التعميـ المعدؿ االنتقاؿ إلى السنة األكلى 

                              

ر تنظيـ زمف دراسي جديد لمرحمة التعميـ إقرا المتضمف 2013جكاف  30المؤرخ في  23القرار رقـ  -28
 .2013، الكطنيةالمتكسط كالمناىج الدراسية المتطابقة معيا، كزارة التربية 
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، ككؿ مف تحصؿ عمى معدؿ اكبر أك يساكم عشرة مف عشريف سمة المجمكع عمى اثنيفقك 
 ينتقؿ إلى السنة األكلى مف التعميـ الثانكم.

كتـ نشر  ،عددا خاصا بالرياضياتالمعيد الكطني لمبحث في التربية  أصدرقد ك 
، كالمبلحظ عمى الجداكؿ شيادة التعميـ المتكسط مادة الرياضيات في نتائج التبلميذ في

  تحسف في النتائج كلكف ذلؾ يبقى غير كاؼ:
( يكضح نتائج التبلميذ في مادة الرياضيات في شيادة التعميـ 1جدكؿ رقـ )

 29المتكسط
 مترشحون تحصموا

 عمى عالمة
2004 2005 2006 2007 2011 2012 

 23,95 % 17,44 % 32,05 % 32,91 % 47,81 % 59,33 % 5/20أقل من 

 31,65 % 33,90 % 32,13 % 33,44 % 32,96 % 25,62 % 10/20و 5بين 

 55,61 % 51,34 % 64,18 % 66,35 % 80,77 % 84,95 % 10/20أقل من 

 26,83 % 29,80 % 22,19 % 26,35 % 15,47 % 11,91 % 15/20و  10بين 

 17,56 % 18,86 % 13,63 % 07,30 % 03,76 % 03,14 % 15/20أكثر من 

عمى عبلمة أقؿ الذيف تحصمكا  التبلميذنسبة ( نبلحظ أف 1مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
، 84,95%أكبر نسبة حيث بمغت بمغت  2004كسنة ، %50تمثؿ أكثر  10/20مف 

 51,34 %حيث بمغت  2011كسجمت أدنى نسبة سنة 

 
 
 

                              

 36، ص2014، 7، مجمة المعيد الكطني لمبحث في التربية، العدد عدد خاص بالرياضياتبحث كتربية،  -29
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 30( يكضح معدؿ الكاليات في مادة الرياضيات2جدكؿ رقـ )
 الواليات التي تحصمت عدد
 في الرياضيات معدل عمى

2004 2005 2006 2007 2011 2012 

 33 21 48 48 48 48 10/20أقل من 

 15 27 0 0 0 0 10/20يساوي أو أكبر من 

مادة  سنكات متتالية كاف معدؿ  4نو خبلؿ ( نبلحظ أ2مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
 .كالية 27انخفض العدد ليبمغ  2011 ةكفي سن ،10/20لكؿ الكاليات أقؿ مف الرياضيات 

 الخالصة:
إف الدعكة إلى االىتماـ بالرياضيات كبرامجيا المقدمة لمتبلميذ، تؤدم إلى تحصيميـ 
كتفكيرىـ كاتجاىاتيـ نحك مادة الرياضيات كتقتضي بحثيا، إذ بدأ االىتماـ بدراسة االتجاىات 

د تطكر ىذا االىتماـ بشكؿ خاص بعد ظيكر مفيـك االتجاه في بداية القرف الماضي، كق
خبلؿ العقديف المنصرميف، حتى أصبحت تنمية االتجاىات المرغكب فييا ىدفا أساسيا مف 

، لذا سنتطرؽ في فصؿ االتجاىات إلى 31أىداؼ التربية في المراحؿ التعميمية المختمفة
 االتجاىات نحك الرياضيات .

 

 

                              

 .37، ص2014بحث كتربية، مرجع سبؽ ذكره،  -30
التفكير الرياضي وعالقتو باتجاىات الطمبة وتحصيميم, خطيب كعبد اهلل يكسؼ عبابنة، محمد أحمد ال -31

، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، المجمد الثاني عشر، العدد دراسة عمى طمبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات
 .246، ص2011األكؿ، كمية التربية، جامعة البحريف، 



 

 

 
 

 االتجاىات: الرابعالفصل 
 

 تمييد
 تعريف االتجاىات -1
 مكونات االتجاىات -2
 مراحل تكوين االتجاىات -3
 فوائد دراسة االتجاىات -4
 أنواع االتجاىات -5
 نظريات تفسير تكوين االتجاىات -6
 خصائص االتجاىات -7
 وظائف االتجاىات -8
 قياس االتجاىات -9

 االتجاىات نحو الرياضيات -10
الخالصة
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 تمييد:
نستطيع عف طريؽ االتجاىات تفسير المكاقؼ الحياتية التي نمر بيا، ككذلؾ فإف 
معرفة االتجاىات تفيد في العديد مف المياديف مثؿ الصناعة كالتجارة كفي الميداف المدرسي 

فيد في معرفة اتجاىات التبلميذ نحك المكاد الدراسية المختمفة كنحك زمبلئيـ ككتبيـ ت
 كمدرسييـ كنظاـ التعميـ.

 اتتعريف االتجاى -1
لقد تباينت نظرة الباحثيف كالمختصيف إلى االتجاىات كمفيكميا، كبيذا تعددت 

سة التي ينتمي إلييا، كمع تعريفاتيا بحسب الخمفية النظرية التي يستند إلييا الباحث أك المدر 
أف معظـ الباحثيف يتفقكف عمى أف االتجاه ميؿ أك استعداد مكتسب يؤدم إلى استجابة الفرد 
إلى المكضكع المحدد، أك استجابة الفرد إلى المكضكع المحدد استجابة ايجابية أك سمبية، إال 

لمثير ليا كشدتيا نحك أنيـ يختمفكف حكؿ طبيعة االستجابات كتماسكيا كترابطيا بالمكضكع ا
ىذا المكضكع كمدل ثباتيا في المكاقؼ كاألكقات المختمفة، كقد ينتج عف ىذا االختبلؼ بيف 

 1الباحثيف ظيكر تعريفات مختمفة لبلتجاه.

                              

فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب معممي الرياضيات بعض عبد الممؾ بف مسفر بف حسف المالكي،  -1
، أطركحة دكتكراه في المناىج كطرائؽ التدريس، ميارات التعمم النشط وعمى تحصيل واتجاىات طالبيم نحو الرياضيات

 74، ص2010جامعة أـ القرل، السعكدية، 
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 تعريف البابطين: -

إف االتجاه ىك استعداد عقمي لدل الفرد لبلستجابة إلى مكضكع أك مكضكعات معينة 
كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص الستجابتو لفقرات المقياس بالقبكؿ أك الرفض، 

 2الخاص بو.

 تعريف منسي: -

''أنو مجمكع استجابات القبكؿ أك الرفض إزاء مكضكع ما أك مكقؼ معيف أك أم 
 3شيء في البيئة التي تثير ىذه االستجابات''.

 تعريف أبو عالم: -

 4.معيفاستجابة عامة عند الفرد إزاء مكضكع 

 :1954تعريف جوردن ألبرت  -

االتجاه ىك حالة مف االستعداد العقمي ك العصبي التي تنظـ أك تتككف خبلؿ التجربة 
ك الخبرة التي تسبب تأثيرا مكجيا أك ديناميا عمى استجابات الفرد لكؿ المكضكعات كالمكاقؼ 

 5التي ترتبط بيذا االتجاه.

                              

 74، ص2010مرجع سبؽ ذكره، عبد الممؾ بف مسفر بف حسف المالكي،  -2
 207، ص1998، دار المعرفة الجامعية، مصر عمم النفس التربوي لممعممينمنسي، محمكد عبد الحميـ،  -3
 326، ار القمـ، الككيت، ص4، ط1986، عمم النفس التربويأبك عبلـ، رجاء محمكد،  -4
، قياس و التقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرةالصبلح اليف محمكد عبلـ،  -5

 514، ص2000القاىرة، دار الفكر العربي، 
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 كيمفورد: تعريف -

بدرجات متفاكتة ليستجيبكا لممكاقؼ  األشخاصص عاـ يكتسبو االتجاه استعداد خا
 6التي تعترضيـ بأساليب معينة قد تككف مؤيدة أك معارضة لتمؾ المكاقؼ.

 تعريف بوكارديس: -

ىك الميؿ الذم ينحك بالسمكؾ قريبا أك بعيدا مف بعض العكامؿ كيضفي عمييا معايير 
 7منيا.مكجبة أك سالبة تبعا النجذابو أك نفكره 

 تعريف كريج: -

 ميؿ لمقياـ بتأييد أك معارضة مكضكع اجتماعي.

 تعريف أبو النيل: -

 حالة مف االستعداد العقمي كالعصب تككنت نتيجة الخبرات كالتجارب السابقة التي مرّ 
 8، كتعمؿ عمى تكجيو االستجابة نحك المكضكعات كالمكاقؼ التي ترتبط بو.اإلنسافبيا 

 تعريف غنيم: -

عداد، أك نزعة لبلستجابة، بشكؿ معيف، إزاء مثيرات، أك مكاقؼ معينة، كىذا است
االستعداد إما كقتي أك مستمر، كيتككف، بالخبرة، نتيجة احتكاؾ الفرد ببيئتو، كىك يكجو 

 9استجابة الفرد بالنسبة لممكاقؼ كاألشياء التي ىي مكضكع االتجاه.

                              

، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، أربد، عمم النفس العامكىيب مجيد الكبيسي ك صالح حسف أحمد الداىرم،  -6
 .121، ص 1999، 1األردف، ط

 .121، ص1999 مرجع سبؽ ذكره، كىيب مجيد الكبيسي كآخركف، -7
 .13، ص1999 مرجع سبؽ ذكره،حساـ تكفيؽ ناصر،  -8
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 تعريف: -

الخبرة الحادة المتكررة، كىك تركيب يتميز بالثبات  االتجاه النفسي تركيب عقمي أحدثتو
كاالستقرار النسبي كيكجو سمكؾ األفراد قريبا مف أك بعيدا عف عنصر مف عناصر البيئة. 
بيذا المعنى يصبح االتجاه النفسي حالة عقمية ليا مقكمات كخصائص تميزىا عف الحاالت 

تفاعمو مع أعضاء الجماعة التي ينتمي  التي يمر بيا الفرد أثناء األخرلالعقمية كالنفسية 
 10إلييا.

 اتمكونات االتجاى -2
االتجاه النفسي يتككف مف أربعة عناصر أساسية تتفاعؿ مع بعضيا البعض لتعطي 
الشكؿ العاـ لبلتجاه النفسي، كنحف نفترض كجكد ىذه العناصر مف أجؿ تكضيح مككنات 

تكضح أيضا الفرؽ  -أم ىذه العناصر–أنيا االتجاه كخاصة عند محاكلة قياسو كتقديره كما 
بيف االتجاه النفسي كبيف متغيرات أخرل مثؿ العقيدة كالرأم كما إلى ذلؾ كسكؼ نشير إلى 

 11ىذه المككنات فيما يمي:

 المكون اإلدراكي: -2-1

المكقؼ االجتماعي أك  إدراؾىك عبارة عف مجمكعة المثيرات التي تساعد الفرد عمى 
 التي يحدد الفرد رد فعمو في ىذا المكقؼ أك ذاؾ. اإلدراكيةبمعنى آخر الصيغة 

                                                                                           

 .13، ص1999 مرجع سبؽ ذكره،حساـ تكفيؽ ناصر،  -9
، دار الفكر العربي، القاىرة، عمم النفس االجتماعي رؤية معاصرةفؤاد البيي السيد كسعد عبد الرحمف،  -10

 .250، ص1999
 .253ص، 1999فؤاد البيي السيد كآخركف، مرجع سبؽ ذكره،  -11
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كقد يتككف اإلدراؾ حسيا عندما تتككف االتجاىات نحك الماديات أك ما ىك مممكس 
عندما تتككف  -كىك الصيغة الغالية–)مثؿ رائحة طعاـ ما( كقد يعطكف إدراكا اجتماعيا 

نحك المثيرات االجتماعية كاألمكر االجتماعية كاألمكر المعنكية األخرل )مثؿ االتجاىات 
 إدراؾ الفرد اآلخر في مكقؼ صداقة أك غير ذلؾ(.

كالمككف اإلدراكي بيذه الصكرة مف أىـ مككنات االتجاه النفسي إذ أنو يمثؿ األساس 
 العاـ لبقية المككنات.

 المكون المعرفي: -2-2

مف المعمكمات كالخبرات كالمعارؼ التي تتصؿ بمكضكع ىك عبارة عف مجمكعة 
االتجاه كالتي انتقمت إلى الفرد عف طريؽ التمقيف أك عف طريؽ الممارسة المباشرة، ذلؾ 
باإلضافة إلى رصيد المعتقدات كالتكقعات. كعمى ذلؾ فإف قنكات التكاصؿ الثقافية 

رفي بجانب مصدر آخر ىك كالحضارية تككف مصدرا رئيسيا في تحديد ىذا المككف المع
مؤسسات التربية كالتنشئة التي يتعرض مف خبلليا الفرد لمخبرات المباشرة )كمثاؿ ذلؾ 

 المعمكمات التي يتمقاىا الفرد عف شعب مف الشعكب(.

 ن االنفعالي:المكو   -2-3

يعتبر المككف االنفعالي لبلتجاه ىك الصفة المميزة لو كالتي تفرؽ بينو كبيف الرأم. 
الذم بناء عمى عمقو كدرجة كثافتو يتميز ك ة االنفعاؿ المصاحبة لبلتجاه ىي ذلؾ المكف فشحن

االتجاه القكم عف االتجاه الضعيؼ كما يتميز االتجاه عمكما عف المفاىيـ األخرل مثؿ الرأم 
 العاـ كالعقيدة كالميؿ كاالىتماـ.
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 ن السموكي:المكو   -2-3

ضحة التي يقدميا الفرد في مكقؼ ما نحك كىك مجمكع التعبيرات كاالستجابات الكا
مثير معيف. كمف الترتيب المنطقي أف اإلنساف يأتي بسمكؾ معيف تعبيرا عف إدراكو لشيء ما 
كمعرفتو كمعمكماتو عف ىذا الشيء كعاطفتو كانفعالو نحك ىذا الشيء. كلذلؾ فإف المككف 

ف الفرد بناء دراؾ كأبعاده كيككّ السمككي لبلتجاه ىك نياية المطاؼ. فعندما تتكامؿ جكانب اإل
عمى ذلؾ رصيدا مف الخبرة كالمعرفة كالمعمكمات التي تساعد في تككيف العاطفة أك االنفعاؿ 
بقـك الفرد بالنزكع أك السمكؾ أك تقديـ االستجابة التي تتناسب مع ىذا االنفعاؿ كىذه الخبرة 

 كىذا اإلدراؾ.

 مراحل تكوين االتجاىات -3
النفسي عند الفرد كيتطكر مف خبلؿ التفاعؿ المتبادؿ بيف ىذا الفرد يتككف االتجاه 

كبيئتو بكؿ ما فييا مف خصائص كمقكمات. كتككيف االتجاه بغض النظر عف ككنو سالبا أك 
 مكجبا إنما ىك دليؿ عمى نشاط الفرد كتفاعمو مع البيئة.

 المعرفية: اإلدراكيةالمرحمة  -3-1

لفرد المثيرات التي تحيط بو كيتعرؼ عمييا، كمف ثـ كىي المرحمة التي يدرؾ فييا ا
 تتككف لديو الخبرات كالمعمكمات التي تصبح إطارا معرفيا ليذه المثيرات كالعناصر.

 المرحمة التقييمية: -3-2

كيستند  -كىي مرحمة يقكـ فييا الفرد بتقييـ حصيمة تفاعمو مع ىذه المثيرات كالعناصر
المعرفي بما فيو مف متغيرات مكضكعية مثؿ  اإلدراكي اإلطار في عممية التقييـ ىذه إلى ذلؾ

كمقكماتيا، كمف متغيرات ذاتية مثؿ تمؾ التي أشرنا إلييا في الجانب  األشياءخصائص 
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مثؿ صكرة الذات، كأبعاد التطابؽ كالتشابو كالتمييز كىي جميعيا  اإلدراؾاالجتماعي مف 
 تعتمد عمى ذاتية الفرد كأحاسيسو كمشاعره.

 المرحمة التقريرية: -3-3

كىي مرحمة التقرير أك إصدار الحكـ بالنسبة لعبلقة الفرد مع عنصر مف عناصر 
 البيئة، فإذا كاف ذلؾ الحكـ مكجبا تككف االتجاه المكجب لدل الفرد كالعكس صحيح.

 فوائد دراسة االتجاىات: -4
 إف دراسة االتجاىات بالطريقة العممية تقدـ فكائد جمة أىميا:

 تقدـ صكرة عامة عف االتجاىات السائدة في المجتمع. -
 تمكف مف تحديد االتجاىات الفردية كمداىا كشدتيا كقكتيا. -
تحدد مدل تدخؿ المعارؼ كالمعمكمات النظرية المتكفرة لدل المجتمع، كالممارسات  -

 العممية كالمعايير كالقيـ السائدة في المجتمع في تككيف ىذه االتجاىات.
تشخيصا كاضحا لما ىك سائد مف االتجاىات مما يسمح بتحديد أداء األفراد تقدـ  -

 كاتجاىات سمككيـ في كضع معيف كتحت شركط معينة.
تسمح بكضع استراتيجيات كاضحة مف أجؿ تمكيف األفراد كالجماعات مف تشكيؿ  -

 كتككيف االتجاىات المرغكب فييا كالتخمص مف االتجاىات غير المرغكب فييا.

 واع االتجاىاتأن -5
 12تكجد أنكاع مف االتجاىات تبعا لتصنيفاتيا المتعددة كذلؾ كاآلتي:

                              

 ، رسالة ماجستيراتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو التدريس بالمقاربة بالكفاءاتكيحؿ عبد اهلل،  -12
 .35، ص2012، جامعة مستغانـ، غير منشكرة



 

51 

 النوع: حيثمن  -5-1

صنؼ االتجاه مف حيث النكع إلى مكجب كسالب، فاالتجاه المكجب ىك الذم يدفع 
صاحبو لتأييد كؿ ما يتعمؽ بمكضكع االتجاه، أما االتجاه السالب فيدفع صاحبو لمكقكؼ ضد 

تجاه، كمف ىنا ينشا الصراع بيف االتجاىيف المكجب كالسالب، مما يؤدم إلى مكضكع اال
 اإلحباط كالقمؽ.

 العموم والخصوص: حيثمن  -5-2

صنؼ االتجاه إلى عاـ كخاص، فإذا كاف مكضكع االتجاه عاما، سمي اتجاىا عاما 
فرد نحك مينة كاالتجاه نحك الديمقراطية مثبل، أما إذا كاف مكضكع االتجاه خاصا كاتجاه ال

 التدريس أك مينة الطب فيككف اتجاىا خاصا.

 القوة: حيثمن  -5-3

صنؼ االتجاه إلى قكم كضعيؼ، فاالتجاه القكم ىك االتجاه الذم يجعؿ صاحب 
االتجاه يدافع في سبيؿ تحقيقو أك الدفاع عنو قكال كعمبل بكؿ الكسائؿ الممكنة كاالتجاه نحك 

لى الديف يغضب لدينو كمعتقداتو، أما االتجاه الضعيؼ الديف فحينما يسمع شخصا يسيء إ
كاالتجاه نحك شاعر معيف فإذا سمع بنقده يدافع أك يقبؿ ذلؾ، فيكتفي بالتعبير عف ذلؾ 

 القكؿ.

 من حيث الكم: -5-4

صنؼ االتجاه إلى جمعي كفردم، فاالتجاه الجمعي ىك الذم يشترؾ فيو اكبر عدد 
د معيف أك فريؽ رياضي، أما االتجاه الفردم فيك يتعمؽ مف األفراد مثؿ االتجاه نحك قائ

 بصاحب االتجاه فقط، كاتجاه الفرد نحك شخص أك مينة.
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 من حيث البروز: -5-5

صنؼ االتجاه إلى ظاىر كخفي، فاالتجاه الظاىر ىك الذم ال يجد صاحبو حرجا في 
بالعادات كالتقاليد  ظيكره، مثؿ االتجاه نحك مجمكعة مف الفضائؿ كاألمانة كالشرؼ كالتمسؾ

المجتمعية الحسنة، أما االتجاه الخفي ىك الذم ال يحب صاحبو أف يطمع عميو الناس، 
 كاالنضماـ إلى حزب سياسي محظكر.

كد ذلؾ ؤ الذم ال يعمـ ىك فرؽ في االتجاه كيِ  كاإلنسافالذم يعمـ  اإلنسافكالفرؽ بيف 
عمى العمؿ، لذا تعتبر االتجاىات  أحمد زكي صالح بقكلو: إف المعرفة كحدىا ليست حافزا

 13مف دكافع السمكؾ المكتسب اليامة بالنسبة لئلنساف كحياتو االجتماعية.
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

ممية لمنشر كالتكزيع، عماؿ األردف، ، دار اليازكرم العالقياس والتقويم في عمم النفسالقادر كراجة،  عبد  -13
 .218ص ،1997، 1ط
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 14 كيكضح حامد عبد السبلـ زىراف أنكاع االتجاىات كاآلتي:

 
 نظريات تفسير تكوين االتجاىات -6

ىناؾ عدة نظريات تفسر االتجاىات، كفيما يمي عرض ألربعة أطر نظرية كىي 
 اإلشراط كالتعزيز، كالدكافع كالصراعات، كالكظيفية، كنظرية االتساؽ اإلدراكي.

 شراط والتعزيز:اإلنظرية  -6-1

يكمف في أف اإلنساف يتعمـ االتجاىات بنفس الطريقة التي يتعمـ كأساس ىذه النظرية 
الحقائؽ، فإنيـ يتعممكف المشاعر كالقيـ ك  المعمكمات بيا العادات، فكما يكتسب الناس

                              

اتجاىات المتعممين في مرحمة التعميم المتوسط نحو ممارسة مادة التربية الفنية عبد الحميـ مزكز،  -14
 .48، ص2012، جامعة تيزم كزك، غير ممنشكرة، رسالة ماجستير والتشكيمية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز

 ( يكضح تمثيؿ تصنيؼ االتجاىات1الشكؿ رقـ )

 االتجاه
 عدد المشاركين اليدف

 الموضوع

 الوضوح الشدة

اتجاه 
 عاـ

اتجاه 
 خاص

اتجاه 
 سالب

اتجاه 
 مكجب

اتجاه 
 جماعي

اتجاه 
 فردم

اتجاه 
 قكم

اتجاه 
 ضعيؼ

اتجاه 
 سرم

اتجاه 
 عمني
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المرتبطة بيذه المعمكمات كالحقائؽ، كحسب ىذه النظرية فإف الفرد يميؿ إلى تكرار السمكؾ 
ذا النمط مف التعمـ يطمؽ عميو ""سكنر"" التعمـ الذم يشبع حاجة لديو، كيحقؽ رضاه، كى

 االشراطي اإلجرائي.
كاالتجاىات تتككف مف كتتطكر عف طريؽ ثبلث عمميات كىي: الترابط كالتعزيز 
كالتقميد. كيحدث الترابط عندما يتكافؽ ظيكر المثير كاالستجابة في نفس الزماف كنفس 

ء أك الشخص أك الفكرة، خبلؿ تككيف ث تعمـ صفات المكضكع أك الشيدالمكاف، ككذلؾ يح
االتجاه عنيا، كتطكر ىذا االتجاه. ككذلؾ يحدث التعمـ مف خبلؿ التعزيز، سكاء كاف التعزيز 
ايجابيا اك سمبيا. كيمكف أف تتشكؿ االتجاىات نتيجة لعممية التقميد لآلخريف. كالعيب في ىذه 

 15يف االتجاىات أك تعمميا.النظرية أنيا تعتبر الفرد سمبيا ال يؤثر في عممية تكك 

 نظرية الدوافع والصراع: -6-2

تتعمؽ ىذه النظرية بتغيير االتجاىات نتيجة لتكاجد الفرد في مكاقؼ تتعارض فييا 
دكافعو كحكافزه، فينشأ الصراع كيظير التكتر كيجد الفرد أف عميو أف يختار أكثر االستجابات 

أسباب لقبكؿ المكقؼ كأسباب أخرل لرفضو، كىذا فائدة لو. فالفرد في مثؿ ىذه المكاقؼ لديو 
شبيو بنظرية التعمـ، إذ أف الفرد يتعمـ االتجاه االيجابي بمقدار ما فيو مف عناصر ايجابية 
)تعزيز ايجابي( كيتعمـ االتجاه السمبي بمقدار ما في مكضكع االتجاه مف عناصر سمبية 

 16)تعزيز سمبي(.

                              

  18ص، 1999، سبؽ ذكرهرجع حساـ تكفيؽ ناصر، م -15
 19ص، 1999حساـ تكفيؽ ناصر، مرجع سبؽ ذكره،  -16
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 النظرية الوظيفية: -6-3

لنظرية الحكافز كالصراع، فالفرد حسب ىذه النظرية يختار اتجاىو  كىي مشابية
األساسي أك األكلي، أك انو يغير ىذا االتجاه باتجاه جديد، باعتبار الكظيفة النفسية اك الدفع 
النفسي الذم يجنيو مف اتخاذ تمؾ االتجاىات. كقد استعمؿ ىذه النظرية بشكؿ عممي 

النفس، كطريقة لتكضيح أسباب تبني بعض األفراد أك  المؤرخكف كعمماء السياسة، كعمماء
ـ ىذه بعض الجماعات لبلتجاىات التي يتبنكنيا، بمعنى أنيـ يدرسكف الكظائؼ التي تقكّ 

 17االتجاىات دكف غيرىا، كلذلؾ كاف البد مف اختيارىا.

 نظرية االتساق االدراكي: -6-4

الناس بحاجة ألف  أفّ تقـك ىذه النظرية عمى فرضية الجشطالت األساسية، كىي 
دراكاتيـ. فحيف تعرض عمى األفراد أشكاؿ ناقصة أينظمكا كيبسطكا ك  ف يكممكا تصكراتيـ كا 

فإنيـ يميمكف إلى إكماليا، أك أنيـ بحاجة إلى إكماؿ القصص أك األخبار الناقصة التي 
 فيسنجر:تركل ليـ، كمف أىـ النظريات اإلدراكية في ىذا المجاؿ نظرية ىايدر كنظرية 

 نظرية ىايدر: 6-4-1

حسب ىذه النظرية ىناؾ نكعاف مف العبلقات يكمناف كراء االتجاىات، كىما: عبلقة 
حيادية العاطفة، كعبلقة عاطفية، كتنصب عبلقة ىايدر عمى العبلقة العاطفية، كتؤدم 

ميمكف ي الناس العبلقات المتكازنة في ىذه النظرية دكرا ميما في تككيف االتجاىات. حيث أف
إلى نمط العبلقات المتكازنة، كتؤدم األطراؼ المعنية دكرا ميما في تكازف العبلقات أك 

 عدمو.

                              

 19ص ،1999 حساـ تكفيؽ ناصر، مرجع سبؽ ذكره، -17
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 نظرية فيستنجر في التنافر: 6-4-2

كماال لنظرية ىايدر في التكازف كمف أىـ خصائصيا أنو  كتعتبر ىذه النظرية تكسيعا كا 
جتماعية. كلكنيا عمى عكس يمكف تطبيقيا عمى عدد كبير جدا مف المكاقؼ الشخصية كاال

نظرية ىايدر في العبلقات مختمة التكازف، ترل أف التنافر  اإلدراكي يتفاكت في درجتو 
كشدتو، كأف شدة التنافر اإلدراكي تعتمد عمى أىمية االدراكات غير المنسجمة، فكمما كانت 

 18أىمية االدراكات المتناقضة كبيرة، زادت شدة التنافر اإلدراكي.

 االتجاىات: خصائص -7
 مكتسبة كيمكف تدعيميا أك إطفاؤىا -
 أكثر ديمكمة مف الدافعية التي تنتيي بإشباعيا -
 يمكف قياسيا كالتنبؤ بيا -
 تتأثر بالخبرة كتؤثر فييا. -
 19قد تككف قكية أك ضعيفة نحك مكضكع معيف -

  20بعض خصائص االتجاىات: محمد بف يحي زكريا كفضيمة حناشكما ذكر 
 ائما عبلقة بيف الفرد كمكضكع خارجي )مكضكعات لمبيئة(يتضمف د -
 يتضمف دائما العبلقة بيف الفرد كمكضكع خارجي -

                              

 20ص، 1999حساـ تكفيؽ ناصر، مرجع سبؽ ذكره،  -18
األردف، ، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، أربد، عمم النفس العامصالح حسيف الداىرم ككىيب مجيد الكبيسي،  -19

 122، ص1999
، المعيد الكطني لتككيف مستخدمي عمم النفس لمطفل والمراىقمحمد بف يحي زكريا كفضيمة حناش،  -20

 .119ص ،2009التربية كتحسيف مستكاىـ، كزارة التربية الكطنية، 



 

56 

ذك صبغة انفعالية كاضحة )ذاتي كىك ما يميز االتجاه عف الحقيقة، فالحقيقة قابمة  -
 لمبرىاف، بينما االتجاه ال يحتاج إلى برىاف لككنو ذاتيا(.

 )ألنو متعمـ كمكتسب(.قابؿ لمتغيير كالتعديؿ  -
نما يستدؿ عميو مف خبلؿ ما يبديو الفرد مف سمكؾ فعمي أك  - ال يبلحظ مباشرة، كا 
 لفظي.

 محدد لمسمكؾ أك االستجابة نحك المكضكعات الخارجية. -
 ذك بناء مركب مف المعرفة كالشعكر كالسمكؾ. -

 اتوظائف االتجاى -8
مف الكظائؼ لبلتجاىات، كذلؾ مف أجؿ لقد قاـ المشتغمكف بعمـ النفس بكضع العديد 

فيـ أعمؽ لحقيقة االتجاىات النفسية، كبالتالي معرفة أفضؿ الطرؽ كاألساليب الجيدة لتغير 
تمؾ االتجاىات كتكجيييا نحك ما يفيد الفرد كمجتمعو، كىناؾ خبلؼ بيف عمماء النفس حكؿ 

 21ي:تمؾ الكظائؼ كتحديدىا، كلكف يمكف إجماؿ أىـ الكظائؼ فيما يم

 النفعية: أوالوظيفية التكيفية  -8-1

تحقؽ االتجاىات الكثير مف أىداؼ الفرد كتزكده بالقدرة عمى التكيؼ في المكاقؼ 
نشاء عبلقات سكية كتكيفية في مجتمعو، كيككف الفرد اتجاه ايجابيا  المتعددة التي يكاجييا كا 

كيعد البعض المدرسة السمككية كيندفع لتكرار المكاقؼ التي تؤدم بو إلى التعزيز كاإلثابة، 
التي اعتمدت عمى تعزيز اإلثابة نمكذجا ليذا االتجاه، أما المكاقؼ التي تؤدم إلى العقاب 
فيككف اتجاىا سمبيا نحكىا كيبتعد عنيا فيما بعد، كأمثمة االتجاىات التي تخدميا، كره الطفؿ 

                              

 78ص ،2010المالؾ بف مسفر بف حسف المالكي، مرجع سبؽ ذكره،  عبد -21
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اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ  لحيكاف أخافو أك يخيفو، كتقدير الفرد كميمو لشخص معيف يمكنو
 شخصية معينة.

 الوظيفة المعرفية التنظيمية: -8-2

أم اتساؽ السمكؾ في المكاقؼ المختمفة بحيث يسمؾ تجاىيا عمى نحك ثابت، كتقكـ 
عمى حاجة الفرد إلى رؤية دنياه في شكؿ بنياف منتظـ، كتتككف لدل الفرد عف طريؽ 

 ات، لقد أكدت ىذه الفكرة المدرسة الجشطالتية.االتجاىات نزعة لتحسيف اإلدراؾ كالمعتقد

 وظيفة التعبير عن القيم: -8-3

يتبنى الفرد اتجاىات تحدد سمككو كىكيتو كمكانتو في المجتمع، كفييا يجد إشباعا 
بالتعبير عف اتجاىاتو التي تتناسب كالقيـ التي تتمسؾ كفكرتو عف نفسو، كيككف الفرد 

ر عف التزامو كتأكيد الصفات اإليجابية التي تخصو، كمثاؿ صريحا في ىذه الحالة في التعبي
االتجاىات التي تخدميا االتجاىات السمبية نحك األشخاص البدينيف التي يحمميا شخص 
تمثؿ قيمة أساسية في بنائو القيمي، كاالتجاىات السمبية نحك األمييف التي يحمميا شخص 

 .يمثؿ تحصيؿ العمـ كالمعرفة إحدل قيمو األساسية

 وظيفة التعبير عن األنا: -8-4

تعد عممية اإلنكار عممية الشعكرية يمجأ إلييا الفرد لغرض التيرب مف المكاقؼ التي 
تككف مؤذية لو، كيككف سبب المجكء إلى مثؿ ىذا السمكؾ ىك محافظة الفرد عمى احترامو 

ابي، أك حماية لنفسو، كتخدـ ىذه الكظيفة أم اتجاىات تسيـ في الحفاظ عمى تقدير ذات ايج
تقدير الذات، ككمثاؿ عمى ذلؾ الفرؽ بيف اتجاىات طالبيف كبلىما حريص عمى النجاح، 
ككؿ منيما يعتقد انو جدير بو، كلكف احدىما مر بخبرات فشؿ دراسي عديدة كاآلخر يعتبر 
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مف الطبلب المتفكقيف دراسيا، فقد يعبر ىذا الطالب عف اتجاىات سمبية نحك المدرسة أك 
 سيف، فيصؼ المدرسة بالسجف أك يصؼ المدرسيف بالظمـ أك التحيز.المدر 

كالمتأمؿ لما سبؽ يتبيف أف تمؾ الكظائؼ تختمؼ مف فرد آلخر كذلؾ حسب البيئة 
كالكسط الذم يعيش فيو، كلكنو في النياية سكؼ يمجا إلى تككيف اتجاه نحك ما حكلو مف 

لتعايش في المجتمع كالبيئة كالجماعة أشخاص أك مكضكعات أك قيـ بما يؤدم إلى التكيؼ كا
 التي ينتمي إلييا سعيا منو لتحقيؽ التكازف النفسي كاالجتماعي.

 قياس االتجاىات -9
طرؽ عديدة لقياس االتجاىات، ىناؾ طرؽ القياس الذاتي كمبلحظة السمكؾ  دتكج

الذاتي  ، كسنعرض طرؽ التقدير22الفعمي، كاالستجابة الفيزيكلكجية، كاألساليب االسقاطية
 ألنيا األكثر شيكعا:

 طرق التقدير الذاتي: -9-1

اختبارات التقدير الذاتي مف أكثر األساليب شيكعا كاستعماال في مجاؿ قياس  تعتبر
االتجاىات، فقد استعمؿ السؤاؿ التقريرم لقياس االتجاىات كالذم ىك عبارة عف مجرد سؤاؿ 

 كاحد يطمب فيو مف الفرد التعبير عف مشاعره كمعتقداتو كسمككو نحك مكضكع ما.
 اردس:استخبار المسافة االجتماعية لبكج

تعد محاكلة إمرم بكجاردس لقياس المسافة االجتماعية أك البعد االجتماعي عاـ 
مصطمح كما استعممو بكجاردس إلى المف أقدـ المحاكالت في ىذا المجاؿ، كيشير  1825

                              

الجزائر،  ، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، القبة،قياس النفسي وتصميم أدواتوأساسيات البشير معمرية،  -22
 .428، ص2012
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درجة التقبؿ أك رفض األشخاص مف جنسيات أخرل في مجاؿ العبلقات االجتماعية 
 23المختمفة.

 :التعميمات

صنؼ ىذه المجمكعات العنصرية بناء  األكلىحساسؾ كمشاعرؾ لمكىمة بناء عمى إ
 24أكثر مف التصنيفات المكضحة أدناه: )ضع دائرة جكؿ الرقـ( أكعمى كاحدة 

 المسافة االجتماعية لبكجاردس( يكضح 3جدكؿ رقـ )
أصدقاء  المصاىرة 

 شخصيون
الء ــــزم جيران

 في العمل
المواطنة 
 في بمدي

لزيارة 
 )بمدي(

يطردون 
 من بمدي

 7 6 5 3 3 2 1 الكنديون
 7 6 5 3 3 2 1 الصينيون

 7 6 5 3 3 2 1 االنجميز
 7 6 5 3 3 2 1 الفرنسيون

 7 6 5 3 3 2 1 األلمان
 7 6 5 3 3 2 1 الينود

كقد افترض بكجاردس في دراستو أف البنكد السبعة تمثؿ مسطرة متدرجة لمتقبؿ 
االجتماعي بمعنى أف الطرؼ األكؿ مف االستخبار )البند األكؿ الذم يتحدث عف قبكؿ 
الزكاج مف أحد أفراد ىذا الشعب( يمثؿ أقصى درجة مف درجات التقبؿ االجتماعي. كما 

ع الذم يتحدث عف استبعاد أبناء ىذا الشعب مف افترض أف الطرؼ اآلخر )البند الساب

                              

 428ص ،2012 بشير معمرية، مرجع سبؽ ذكره، -23
، ىبة النيؿ لمنشر كالتكزيع، الجيزة ، مصر، القياس النفسي يسن النظرية والتطبيقسعد عبد الرحمف،  -24

 383، ص 2008، 5ط
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الكطف( تمثؿ أقصى درجة مف درجات التباعد أك النفكر االجتماعي، كالبنكد التي تقع بيف 
 25الطرفيف تمثؿ درجات متكسطة بيف التقبؿ كالنفكر االجتماعييف.

 طريقة المقارنة الزوجية لثرستون: -9-2

أكؿ مف استعمؿ ىذه الطريقة في قياس كاف السيككلكجي األمريكي لكيس ثرستكف 
االتجاىات. كتتمخص في المقارنة بيف شعبيف أك شيئيف لبياف أييما اشد كأقكل أك أفضؿ. كال 
تقتصر ىذه الطريقة عمى المقارنة بيف مثيريف فقط، بؿ يمكف أف تمتد لتشمؿ أم عدد مف 

ي يتزايد عدد المقارنات. كيمكف المثيرات. عمى أف تقدـ كؿ اثنيف معا لممقارنة بينيما، كبالتال
 حساب عدد المقارنات في ىذه الطريقة بكاسطة المعادلة اآلتية:

 
كفي ىذه الطريقة يقدـ لمشخص الشعب أك الشيء الذم يراد قياس اتجاىو نحكه. ثـ 

أماـ الشيء الذم يفضمو.  1-أماـ الشيء الذم يفضمو. كاف يضع  1يضع +يطمب منو ا 
 26أما في حالة المقارنة بيف الشعب كنفسو. ال تجرم المقارنة، كيكضع في الخانة ).(.

 طريقة المسافات المتساوية البعد لثرستون وثسيف: -9-3

اف عددالبنكد نظرا لعدـ تساكم المسافات في الطريقة السابقة كصعكة إجرائيا إذا ك
طريقة جديدك تسمى المسافات متساكية البعد  1828كبيرا. لذا اقترح ثرستكف مع شيؼ سنة 

 27يتطمب إجراؤىا جيدا افؿ، لقياس االتجاىات نحك القضايا كالمكضكعات المختمفة.
                              

 .429ص ،2012 ،جع سبؽ ذكرهمر بشير معمرية،  -25
 .430ص ،2012 ،مرجع سبؽ ذكرهبشير معمرية،  -26
 .432ص، 2012، مرجع سبؽ ذكرهبشير معمرية،  -27

 (1-ف )ف

 ب
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 طريقة ليكرت لمتقديرات التجميعية: -9-4

ميداف قياس االتجاىات يعتبر مقياس ليكرت مف المقاييس الكثيرة االستخداـ في 
النفسية، ذلؾ ألنيا ال تستيمؾ ذلؾ الجيد أك الكقت الذم تستيمكو طريقة ثرستكف. كباإلضافة 

 أفإلى ذلؾ فإف مقياس ليكرت يرتبط ارتباطا مكجبا مع مقياس ثرستكف، كبمعنى آخر يمكف 
س ليكرت استخداـ كبل المقياسيف كمف ىنا كاف مقيا دنحصؿ عمى نفس النتائج تقريبا عن

 أكثر استخداما كشيكعا في ميداف االتجاىات.
كأكؿ ما يميز مقياس ليكرت ىك االىتماـ بأف جميع كحدات المقياس تقيس نفس 
االتجاه. كما أف مقياس ليكرت ال يستدعي استخداـ مجمكعة مف الحكاـ مف أجؿ تصنيؼ 

ابتداء مف المكافقة الكاممة العبارات أك البنكد إذ أف كؿ عبارة مف ىذه العبارات مدرجة ذاتيا 
 إلى الرفض المطمؽ كذلؾ عمى مقياس ذم خمس نقاط ىي:

 .5، 4، 3، 2، 1، أك 1، 2، 3، 4، 5كىذه النقاط الخمس تعطي أكزانا: 
 28مثاؿ:

 ( يكضح طريقة سمـ ليكرت4جدكؿ رقـ )

أوافق  العبارة
 جدا

 أوافق
غير 
 متأكد

 ال أوافق
ال أوافق 

 أبدا
   ×   استقرار الحياة الزكجيةاألطفاؿ ىـ سبب 

    ×  األطفاؿ مبعث بيجة كسركر
  ×    مف الصعب التعامؿ مع األطفاؿ

  ×    رعاية الطفاؿ أمر شاؽ
    ×  تعميـ األطفاؿ عممية ممتعة

                              

 372ص ، 2008، سبؽ ذكرهالرحمف، مرجع  سعد عبد -28
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نشير إلى عدة نقاط رئيسية يجب  أفعند الحديث عف قياس االتجاىات النفسية البد 
 عمى أخصائي القياس أف يأخذىا بعيف االعتبار:

إف عممية قياس االتجاه النفسي ليست في عمكمية قياس الذكاء أك القدرات بؿ ىي  -
أقرب إلى النكعية كالخصكصية مثؿ مقاييس الشخصية كمف ثـ فإف إعداد المقياس يتطمب 

ية المكاقؼ التي تتصؿ باالتجاه، كىنا يتطمب األمر االعتماد عمى خصائص الجماعة كنكع
االتصاؿ بأفراد الجماعة عف طريؽ المقاببلت الشخصية لمعرفة أبعاد االتجاه كمحدداتو 

ىك معرفة ماذا نريد أف نقيس. إذ بؿ كما ىك أىـ مف ذلؾ جميعا كالمتغيرات التي ترتبط بو 
 االتجاه النفسي تحديدا كاضحا.أف ىذه العممية التمييدية تقكد إلى تحديد 

مف األمكر التي يجب أف ييتـ بيا األخصائي في مجاؿ قياس االتجاىات ما يتعمؽ  -
بإعداد البنكد اك العبارات، أك ما يسمى ''بنؾ األسئمة أك البنكد'' كىذه العممية تتطمب جمع 

كرة يمكف كؿ العبارات التي تتصؿ بمكضكع االتجاه في صيغ مختمفة ثـ إعدادىا في ص
استخداميا، بمعنى أف يتكافر في كؿ عبارة أك بند المفيـك المحدد الذم يثير اىتماـ 

 29المفحكص كيدعكه إلى أف يستجيب لمضمكنو كما ييدؼ إليو.

 نحو الرياضيات: االتجاىات -10
نظرا ألىمية مادة الرياضيات في الحياة العامة لما تحتكيو مف مكاضيع حيكية فإف 

 لدييـ اتجاىات نحك الرياضيات نتيجة لتعامميـ معيا. الطبلب تتككف
فمف أىداؼ تدريس الرياضيات أىداؼ تتعمؽ باكتساب اتجاىات مكجبة نحك دراسة 
الرياضيات كتنمية الميكؿ كأكجو التقدير نحكىا. كأف اإلسياـ في تككيف االتجاىات الرياضية 

                              

 .377ص، 2008، مرجع سبؽ ذكرهالرحمف،  سعد عبد -29
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عمى النفس مف أىـ أىداؼ تدريس السميمة مثؿ الدقة كالتعاكف كتقبؿ النقد كاالعتماد 
 الرياضيات.

اكتساب اتجاىات مكجبة ى كانو مف الممكف لمدرس الرياضيات أف يساعد التبلميذ عم
 الرياضيات. يستدر أىداؼ  أىـنحك دراسة المادة، حيث تعد تنمية االتجاىات مف 

يتككف كجدير بالذكر أف مادة الرياضيات تمثؿ مكضكعا حيكيا في المجتمع، كاألفراد 
لدييـ اتجاه نحك الرياضيات نتيجة لتعامميـ معيا، كلبلتجاه نحك الرياضيات أىمية في زيادة 
التحصيؿ كتنمية التفكير لدل الطبلب كما أشارت العديد مف الدراسات إلى كجكد ارتباط 

 30ايجابي بيف االتجاه كتنمية أنماط التفكير المختمفة، كزيادة التحصيؿ.

 نحو الرياضيات: تعريف االتجاه -11-1

 تعريف عبد المنعم:

 31بحب الرياضيات كاالىتماـ بيا. إحساساالتجاه نحك الرياضيات 

 تعريف الشناوي:

االتجاه نحك الرياضيات مفيـك يعبر عف محصمة استجابات الطالب نحك مكضكعات 
ؿ الرياضيات، كيسيـ في تحديد حرية الطالب المستقمة تجاه مادة الرياضيات مف حيث القبك 

 32أك الرفض.

                              

، عماف، 2، ديبكنك لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة تعميم التفكير في الرياضياتحناف سالـ آؿ عامر،  -30
 59ص، 2010األردف، 

أثر استخدام إستراتيجية مقترحة لحل المسائل اليندسية عمى تحصيل طالب الصف سييؿ رزؽ دياب،  -31
 8، ص1، العدد 11، مجمة جامعة األزىر، المجمد الثامن األساسي واتجاىاتيم نحو الرياضيات

 14ص، 1999حساـ تكفيؽ ناصر، مرجع سبؽ ذكره،  -32
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 تعريف إبراىيم مجدي عزيز:

االتجاه نحك الرياضيات حالة فكرية متأثرة بالعاطفة فتكجد السمكؾ كذلؾ كفقا 
لؤلىداؼ االجتماعية أم تككيف اتجاىات سميمة نحك الرياضيات كنحك التفكير السميـ كنحك 

أفكار، كنحك عدـ التعصب كالتمييز كنحك الرغبة في التجريب كنحك تمحيص ما يقرأ مف 
 33القراءة الكاعية في الرياضيات.

 نحو الرياضيات: االتجاهأبعاد  -11-2

اختمؼ الباحثكف فيما بينيـ في عدد األبعاد التي يتضمنيا قياس االتجاه نحك 
 الرياضيات:

 فنجد أف الحازمي حدد خمسة أبعاد لمقياس االتجاه نحك الرياضيات تتمثؿ في: -أ
لدراسة الرياضيات، الدافع لدراسة الرياضيات، القمؽ مف حب الرياضيات، الميؿ 

 مفيكـ الذات، دراسة الرياضيات
 بينما حدد خميفة أربعة أبعاد لقياس االتجاه نحك الرياضيات كىي: -ب

، االستمتاع بالرياضيات، إدراؾ الطالب ات، قيمة الرياضياتاالىتماـ بالرياضي
 لكفاءتو في الرياضيات.

كعبد السبلـ في دراستيما لبلتجاه نحك الرياضيات خمسة أبعاد  كما حدد سميماف -ج
 نحك الرياضيات كىي:

االستمتاع بالمادة، قيمة المادة، طبيعة الرياضيات، معمـ الرياضيات، تعمـ 
 34الرياضيات.

                              

 56ص، 2010مرجع سبؽ ذكره، حناف سالـ آؿ عامر،  -33
 56ص، 2010 حناف سالـ آؿ عامر، مرجع سبؽ ذكره، -34
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 35كفي دراسة شكرم سيد أحمد حدد ثبلثة عكامؿ: -د
 طبيعة مادة الرياضيات.االستمتاع بمادة الرياضيات، اإلحساس بمادة الرياضيات، 

 أىمية االتجاىات نحو الرياضيات:
لبلتجاىات التي يكتسبيا الطبلب مف بأف  الحميد الناصر محمد عبد د. عبديرل 

خبلؿ دراستيـ لمادة الرياضيات أىمية كبيرة في حياتيـ، حيث إنيا تكجو سمككيـ نحك الدقة 
المشكبلت، كالمكضكعية في الحكـ عمى كالتنظيـ كالثقة كاالعتماد عمى النفس في حؿ 

 المكاقؼ كاألشياء، كحب االستطبلع كتككيف الدافعية كالرغبة في مكاصمة الدراسة كالتعمـ.
كقضية االتجاىات نحك الرياضيات مف القضايا الرئيسية التي يعمؽ عمييا الميتمكف 

يرتبط بحؽ مع نجاح بالرياضيات المدرسية أىمية كبيرة، كيعتبر ىؤالء أف حب الرياضيات 
طراء المعمميف  كسابيـ لرضا كا  الطبلب في دراستيا، كحصكليـ عمى درجات مرتفعة فييا، كا 

جاباتيـ.  لعمميـ كا 
كتعد دراسة اتجاىات الطبلب نحك دراسة الرياضيات ذات أىمية كبيرة لعدة أسباب،  

ىا، ككذلؾ ما منيا أنو مف ضمف أىداؼ تدريس أم مادة دراسية تككيف اتجاه إيجابي نحك 
أكدتو نتائج العديد مف الدراسات بشأف كجكد عبلقة ارتباطية بيف االتجاىات نحك المادة 
الدراسية كمستكل التحصيؿ فييا، فإذا كانت اتجاىات الطالب إيجابية نحك المادة الدراسية 

 36كاف تحصيمو الدراسي فييا عاليان كالعكس صحيح.

                              

االتجاىات نحو الرياضيات وعالقتيا باختيار نوع التخصص الدراسي وبعض المتغيرات شكرم سيد احمد،  -35
 .األول الثانوي القطريين األخرى لدى بعض تالميذ الصف

36 - http://rs.ksu.edu.sa/65212.html   24 -03 -2014  18:37:33 
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االتجاىات أف نتائج )تيمس(  (Mullis et al., 2012)كآخركف كيذكر ميمس 
 ثنائي االتجاه ـ أظيرت كجكد ارتباط ايجابي قكم2011الرياضيات لسنة دراسة العالمية ل

 37ة الرياضيات.دنجازىـ في ماا  بيف اتجاىات الطمبة نحك مادة الرياضيات ك 
تتجمى أىمية التعرؼ عمى االتجاىات نحك الرياضيات كقياسيا بصكرة عامة كما 

 :38في التالي الشيراني لخصيا
أنيا متعممة كمكتسبة كبالتالي يمكف تغييرىا كتطكير برنامج لتدعيـ االتجاىات  - 1
 كيمكف بعد التعرؼ عمى االتجاىات محاكلة تعديؿ كتطكير السمبية منيا كتحسينيا. المرغكبة
اقؼ إمكانية التنبؤ مف خبلؿ المعرفة باتجاىات األفراد النفسية بسمككيـ في المك  - 2
كبالتالي إمكانية كقكؼ االتجاىات كمنبئات بظكاىر نفسية ليا أىميتيا الخاصة  المختمفة

مستكيات تحصيؿ التبلميذ في الرياضيات في ضكء نكعية اتجاىاتيـ نحكىا في  كيمكف تكقع
 األحياف الرتباط االتجاىات بالتحصيؿ في حدكد معينة. بعض

ك المادة الدراسية كاختيارىـ لمتخصصات تحديد رغبات التبلميذ كتفضيبلتيـ نح - 3
 التي يرغبكف في االستمرار في دراستيا في ضكء اتجاىاتيـ. الدراسية
ارتباط االتجاىات نحك الرياضيات ببعض األىداؼ اليامة لتعميـ الرياضيات في  - 4
 الكجداني ، كمف ىذه األىداؼ: الجانب

 أ. إدراؾ التبلميذ لمرياضيات كأىميتيا.
 تمتاع بمادة الرياضيات.ب . االس

                              
37- Rosemary Sanci, Correlation Among Math Anxiety, Attitudes Toward Math, 

and Math Achievement in Grade 9 Students: relationships Across Gender, Master of 

Education, Faculty of education, Brock University St Catharines Ontario, 2014, p25  

الصف  كميةالتعميم التعاوني في تحصيل  إستراتيجيةفاعمية استخدام محمد حج يحي،  أسامةميرفت  -38
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح ا في مدينة طولكرمالسابع األساسي في الرياضيات واتجاىاتيم نحوى

 .27، ص2011الكطنية، فمسطيف، 
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 ت . رؤية الرياضيات في كضع مفتكح النياية، بدييي مشجع عمى الفحص
 كاالستكشاؼ.

 ث . تحقيؽ المنفعة مف دراسة الرياضيات.

 الخالصة:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تطرقنا لمختمؼ تعاريؼ االتجاىات كتطكرىا، كالنظريات 

كرا في عممية التعمـ، فالطالب الذم كىبو اهلل المفسرة لبلتجاىات كطرؽ قياسيا، كألنيا تمعب د
قدرات عقمية عالية، كالزمو النجاح في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة قد تكاجيو بعض 
الصعكبات التعميمية، كذلؾ بسبب بعض اتجاىاتو السمبية نحك الدراسة أك مكاد دراسية، ليذا 

تحسيف التحصيؿ في مادة  فمعرفة االتجاىات نحك مادة الرياضيات تعتبر ميمة مف أجؿ
 الرياضيات.
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 تمييد:
مف المكاضيع الميمة كاألساسية في عمـ النفس، ألنيا مف الدكافع  نجازالدافعية لئل

دكافع العمؿ  أىـكىك مف كقد نالت اىتماـ الباحثيف األساسية التي تميز شخصية األفراد، 
 كالتحصيؿ الدراسي، مقارنة بالدكافع األخرل. 

يما في في سعي الفرد لتحقيؽ ذاتو، كعامبل متعتبر مككنا أساسيا  نجازفالدافعية لئل
 كتنشيطو. وتكجيو سمكك

 ظيور مفيوم الدافع: -1
ـ أدخؿ السيككلكجي األمريكي، كىك كظيفي االتجاه، ركبرت س. 1918في عاـ 

ككدكرث مفيـك الدافع إلى عمـ النفس. في كتاب لو بعنكاف: ''عمـ النفس الديناميكي'' كعرفو 
 ''.بأنو: ''طاقة داخمية شديدة، تحرض الكائف الحي إلى الحركة

كناؿ مفيـك الدافع قبكؿ عمماء النفس الذيف راحكا يتحدثكف عف دكافع متعددة، مثؿ: 
دافع األكؿ كدافع الشرب كدافع الجنس كغيرىا، ككانكا يقصدكف بذلؾ الميؿ إلى التحرؾ نحك 

 أىداؼ معينة أك االبتعاد عنيا.
خبلؿ كتابو ـ دعـ الفيزيكلكجي األمريكي الشيير كالتر كانكف مف 1932كفي عاـ 

''حكمة الجسـ'' نظرية الدافع بمفيـك االتزاف الحيكم، كمعناه اف حالة مف عدـ االتزاف تنشأ 
في الجسـ، كمما انحرفت الظركؼ الداخمية عف حالة سكية ثابتة، كالدكافع ىي كسيمة يحاكؿ 

 1بيا الجسـ استعادة اتزانو.
 تعريف الدافعية: -2

يحاكؿ البعض مف الباحثيف مثؿ ''أتكنسكف'' التمييز بيف مفيـك ''الدافع'' كمفيكـ 
''الدافعية'' عمى أساس أف ''الدافع'' ىك عبارة عف استعداد الفرد لبذؿ الجيد أك الساعي في 

                              

 .13ص ،2013 مرجع سبؽ ذكره،بشير معمرية، -1
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سبيؿ تحقيؽ أك إشباع ىدؼ معيف. أما في حالة ذىكؿ ىذا االستعداد أك الميؿ إلى حيز 
 ك الصريح فإف ذلؾ يعني الدافعية باعتبارىا عممية نشطة.التحقيؽ الفعمي أ

كعمى الرغـ مف محاكلة البعض التمييز بيف المفيكميف، فإنو ال يكجد حتى اآلف ما 
لة الفصؿ بينيما. كيستخدـ مفيـك الدافع كمرادؼ لمفيكـ الدافعية، حيث يعبر أيبرر مس

ف كان  ت الدافعية المفيكـ األكثر عمكمية.كبلىما عف المبلمح األساسية لمسمكؾ المدفكع كا 
كقد ظير ذلؾ كاضحا في عرض ىاممتكف ألحد عشر تعريفا قدميا الباحثكف لمفيكـ 
الدافعية، حيث جاءت كممة ''الدافعية'' في معظـ ىذه التعريفات، في حيف كردت كممة ''دافع'' 

 في عدد قميؿ منيا.
الدافع أك ''الدافعية'' فإننا نقصد كفي ضكء ذلؾ فإنو عند استخداـ أم مف المفيكميف ''

 2شيئا كاحدا.

 3تعريف محي الدين توق وعبد الرحمان عدس: -

الدافع ىك تمؾ الحالة الداخمية التي تحرؾ السمكؾ كتكجيو نحك بمكغ ىدؼ معيف قد 
 يككف ىذا اليدؼ داخميا )إشباع الحاجة( كقد يككف خارجيا، كتحافظ عمى استمراريتو.

 4راجح: تعريف أحمد عزت -

حالة مف التكتر الجسمي النفسي تثير السمكؾ كتكاصمو حتى يخفؼ ىذا التكتر أك 
 يزكؿ فيستعيد الفرد تكازنو.

                              

 .67، ص2000، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، الدافعية للنجازعبد المطيؼ محمد خميفة،  -2
استخدام الوسائل التعميمية عمى دافعية اإلنجاز لدى تالميذ الثالثة ثانوي, رسالة تأثير بالطيب الياشمي،  -3

 .93، ص2013، ماجستير في عموم التربية, جامعة ورقمة
 79، ص1995، دار المعارؼ، القاىرة، أصول عمم النفسأحمد عزت راجح،  -4
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 5تعريف بشير معمرية: -

في أم  الستيعابيالتعريؼ الدافع، ينبغي تقرير عدد مف الجكانب، ىناؾ ضركرة 
 ؼ:تعريؼ يقدـ لمفيـك الدافع، كقد انتظمت ىذه الجكانب في كظائ

كجكد حالة مف االستثارة العامة، تنشأ مف عدـ التكازف الذم يشعر بو الفرد بحكـ  -أ
 ما لديو مف حاجة تمح عميو طالبة اإلشباع، بصفتيا ىدفا ينبغي تحقيقو.

يستمر الكائف العضكم معبأ النشاط ما دامت الحاجة كميا، أك جانب منيا  -ب
 قائمة.

إلطار االجتماعي، حتى في حالة الدكافع ىناؾ عبلقة قائمة بيف الدافع كا -ج
البيكلكجية، أف الكيفية التي يتـ بيا إشباع الدكافع، سكاء كانت بيكلكجية أـ اجتماعية، إنما 

 تتحدد جزئيا بالسياؽ االجتماعي، كخاصة الدكافع االجتماعية.
 ىناؾ عبلقة قائمة كذلؾ بيف الدافع كخبرة الفرد الخاصة، فخبرة الفرد الخاصة -د

تحدد مدل تعبئة طاقتو في اتجاه اليدؼ، فإذا تبيف لو، كفؽ خبرتو الخاصة، جدكل سمككو 
في بمكغ اليدؼ، استمر في نشاطو، أما إذا تبيف لو ضعؼ احتماؿ تحقيؽ اليدؼ، نقص 

 حماسو.
كاستنادا إلى الجكانب األربعة السابقة، يمكف تعريؼ الدافع بأنو: ''طاقة داخمية تستثير 

كجيو، نحك ىدؼ معيف، كفؽ خبرات الفرد كمتطمبات السياؽ االجتماعي''ػ كالدافع السمكؾ، كت
نما يستنتج مف السمكؾ، أك يفترض كجكده  تككيف فرضي( حتى يمكف )ال يبلحظ مباشرة، كا 

 تفسير السمكؾ.

                              

 .14ص، 2013، ذكره بشير معمرية، مرجع سبؽ -5
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 6تعريف الندسمي: -

 الدافعية مجمكعة القكل التي تحرؾ السمكؾ كتكجيو نحك ىدؼ مف األىداؼ.

 7يونغ: تعريف -

 الدافعية عممية الستثارة السمكؾ كتنظيـ كتعزيز السمكؾ.
 تعريؼ أحمد زكي صالح:

الدافع الطاقة الكامنة في الكائف الحي تدفعو ليسمؾ سمككا معينا في العالـ الخارجي، 
 8ىذه الطاقة ترسـ لمكائف أىدافو كغاياتو لتحقيؽ أحسف تكيؼ ممكف في بيئتو الخارجية.

 الدوافع:تصنيف  -3
 قدـ العمماء العديد مف التصنيفات لمدكافع منيا:

 التصنيف الذي يميز بين الدوافع الفطرية والدوافع المكتسبة: -3-1
، 9الدكافع البيكلكجية كالدكافع االجتماعيةتختمؼ تسميات ىذا التصنيؼ مثؿ:  قد

ؾ الدكافع األكلية كالدكافع فيزيكلكجية المنشأ كالدكافع نفسية المنشأ، ككذلكيطمؽ عمييا الدكافع 
الثانكية، كال يعني ىذا التصنيؼ أف الدكافع األكلية أكثر أىمية مف الثانكية، كلكف يعني أف 
الدكافع األكلية ليا األكلكية في اإلشباع، ألف ذلؾ يحفظ لمكائنات الحية حياتيا كاستمرارىا في 

، دافع الجنس، دافع الكجكد. كمف أمثمتيا: دافع التنفس، دافع األكؿ، دافع ا لشرب، دافع النـك

                              

 .96، ص2012مرجع سبؽ ذكره، عبد الحميـ مزكز،  -6
 .96ص، 2012عبد الحميـ مزكز، مرجع سبؽ ذكره،  -7
، رسالة نمط الشخصية حسب نظرية التقمبات النفسية آلبتر وعالقتو بالدافعية للنجازمرنيز عفيؼ،  -8

 .37، ص2010، جامعة مستغانـ، غير منشكرة ماجستير في عمـ النفس
 .99، ص2009، ع سبؽ ذكرهمرج ،كآخركفمحمد بف يحي زكريا  -9
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، دافع السيطرة، دافع االنتماء، دافع نجازالراحة، كمف أمثمة الدكافع الثانكية: دافع اإل
 10االستطبلع، دافع الكفاءة.

 الدوافع الفطرية: -3-1-1
الكيميائي، أم: أف ما -المقصكد بالدكافع الفطرية تمؾ الدكافع ذات األساس البيكلكجي

افع الفيزيكلكجي ىك كجكد حاجة داخمية ذات منشأ عضكم، كالتي مف شانيا أف يثير الد
 11تحافظ عمى حياة الفرد كاستمرارية السبللة كالنكع، كتنقسـ ىذه الدكافع:

 
 ( يكضح أقساـ الدكافع الفطرية5جدكؿ رقـ )

 منيا الوظيفة الدافع

دكافع تقـك بدكر الحفاظ عمى حياة الفرد ناتجة  حفظ الذات
 حاجات بيكلكجية عف

 الجكع، العطش.

حفظ الجنس 
 والساللة

 الجنس كاألمكمة. دكافع تقـك بدكر الحفاظ عمى الجنس كالسبللة.

 اليركب، المقاتمة دكافع تقـك بحفظ الذات مف األخطار الخارجية الطوارئ
االكتشاف 

 والمعرفة
دكافع تقـك بدكر مساعدة الفرد عمى استثمار ما 

 شاؼ العالـ مف حكلو.حكلو عف طريؽ اكت
 المعب، االستطبلع.

 الدوافع المكتسبة: -3-1-2
يندرج تحت مصطمح الدكافع المكتسبة كؿ الدكافع التي ترجع في األصؿ إلى التعمـ 
عف طريؽ ما تقدمو البيئة الخارجية )االجتماعية كالفيزيقية( مف خبرات خبلؿ احتكاؾ الفرد 

 12االجتماعية، كتنقسـ ىذه الدكافع إلى: باآلخريف، كيكتسبيا عف طريؽ التنشئة

                              

 .23ص ،2013 ،مرجع سبؽ ذكرهبشير معمرية،  -10
 .99ص، 2009،  سبؽ ذكرهمرجع محمد بف يحي زكريا كآخركف،  -11
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 :( يكضح أقساـ الدكافع6جدكؿ رقـ )
 منيا الوظيفة الدافع

اجتماعية 
 عامة

ىي تمؾ التي يشترؾ فييا جميع أفراد الجنس 
 البشرم كتميزه عف غيره مف األنكاع.

 االجتماع، التممؾ.

ىي تمؾ الدكافع الخاصة بمجتمع معيف دكف غيره  حضارية
 المجتمعات كيميزه عنيا.مف 

 القيـ كاالتجاىات.

شخصية 
 فردية

كىي تمؾ الدكافع التي تميز الفرد عف غيره مف 
األفراد كالتي تكّكف شخصيتو الفريدة كالمنفردة، 

 كىي:

 

تمؾ الدكافع التي تحكـ سمكؾ الفرد في  شعورية
 مكقؼ معيف كىك عمى كعي بيا.

الميؿ نحك لكف معيف 
األشخاص دكف غيره أك 
 دكف غيرىـ.

تمؾ الدكافع الكامنة كراء سمككات  الشعورية
ظاىرة غير كاضحة دكافعيا، خاصة 

 بالنسبة لمفرد نفسو.

االستجابات غير 
المناسبة لمثيراتيا، فمتات 

 المساف.
 

 كيمكف تكضيح أنكاع الدكافع حسب المخطط التالي:

                                                                                           

 .102ص، 2009،  سبؽ ذكرهمرجع محمد بف يحي زكريا كآخركف،  -12
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 وظائف الدوافع: -4

 13يمكف لمدافعية أف تؤدم الكظائؼ التالية:
 توليد السموك: -

فيي تنشط كتحرؾ سمككا لدل األفراد مف أجؿ إشباع حاجة أك استجابة لتحقيؽ ىدؼ 
د معيف، مثؿ ىذا السمكؾ أك النشاط الذم يصدر عف الكائف الحي يعد مؤشرا عمى كجك 

 دافعية لديو نحك تحقيؽ غاية أك ىدؼ ما.

                              

اإلمارات العربية  ، دار الكتاب الجامعي، العيف،مبادئ عمم النفس التربويعماد عبد الرحيـ الزغزؿ،  -13
 .216، ص2012، 2المتحدة، الطبعة

 الدوافع

 فطرية مكتسبة

 تيدؼ إلى:

حفظ 
 الذات

 اجتماعية

التعرف  الطوارئ
 واالكتشاف

حفظ 
 الساللة

 فردية

 الشعورية شعورية حضارية عامة

 ( مخطط يكضح أنكاع الدكافع2الشكؿ رقـ )
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 توجيو السموك نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحقيق اليدف: -
الدافعية إضافة إلى أنيا تكجو سمكؾ األفراد نحك اليدؼ، فيي تساعدىـ في اختيار 

 الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ.
 تحدد الدافعية شدة السموك: -

السمكؾ اعتمادا عمى مدل نجاح الحاجة أك الدافع إلى اإلشباع أك تحدد الدافعية شدة 
مدل صعكبة أك سيكلة الكصكؿ إلى الباعث الذم يشبع الدافع، فكمما كانت الحاجة ممحة 
كشديدة كاف السمكؾ المنبعث قكيا إلشباع ىذه الحاجة، كما انو إذا كجدت صعكبات تعيؽ 

 أجؿ تحقيقو. تحقيؽ اليدؼ، فإف محاكالت الفرد تزداد مف
 تحافظ عمى ديمومة واستمرارية السموك: -

فالدافعية تعمؿ عمى مد السمكؾ بالطاقة البلزمة حتى يتـ إشباع الدافع أك تحقيؽ 
الغايات كاألىداؼ التي يسعى ليا الفرد، أم أنيا تجعؿ الفرد مثابرا حتى يصؿ إلى حالة 

 التكازف البلزمة لبقائو كاستمراره.
 
 عية:الداف خصائص -5

 14تتصؼ عممية الدافعية بعدة خصائص مف أبرزىا:
الغرضية: إف الدافعية تكجو السمكؾ نحك غرض معيف لتنيي حالة التكتر الناشئة  -

 عف عدـ إشباعو.
االستمرار: يستمر نشاط الفرد بكجو عاـ إلى اف ينيي حالة التكتر التي أكجدتيا  -

 الدافعية كيعكد إلى حالة تكازنو.

                              

سمة والفعالية الذاتية عمى الدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة -أثر التفاعل بين القمق حالةكمثـك العايب،  -14
 .89، ص2010، جامعة الجزائر، غير منشكرة ، رسالة ماجستير في عمـ النفس المدرسيالرابعة من التعميم المتوسط
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بذؿ الفرد نشاطا ذاتيا تمقائيا ليشبع حاجتو، كيزداد ىذا النشاط كمما زادت النشاط: ي -
 قكة دافعيتو.
التنكع: يأخذ اإلنساف في تنكيع سمككو كتغيير أساليب نشاطو عندما ال يستطيع  -

 إشباع دافعيتو بطريقة مباشرة.
نو التحسف: يتحسف سمكؾ التمميذ أثناء المحاكالت إلشباع حاجاتو مما ينتج ع -

 سيكلة في تحقيؽ أغراضو عند تكرار المحاكالت.
ا عاما كليس في صكرة تحريؾ جزء يالتكيؼ الكمي: يتطمب إشباع الدافعية تكيفا كم -

صغير مف جسمو، كيختمؼ مقدار التكيؼ الكمي باختبلؼ أىمية الدافعية كحيكيتيا فكمما 
 زادت قكة الدافعية كمما زادت الحاجة إلى التكيؼ الكمي.

 بعض المصطمحات والدافعية: -6
مف األىمية، كفي صدد تقديـ مفيكـ الدافعية التمييز بيف ىذا المفيـك كالمفاىيـ 

 األخرل التي ترتبط بو مثؿ: الحاجة، الحافز، الباعث، العادة، االنفعاؿ، القيمة:
 مفيوم الحاجة:

فيكـ تشير الحاجة إلى شعكر الكائف الحي باالفتقاد إلى شيء معيف، كيستخدـ م
الحاجة لمداللة عمى مجرد الحالة التي يصؿ إلييا الكائف نتيجة حرمانو مف شيء معيف، إذا 

 ما كجد تحقؽ اإلشباع.
ف الحاجة ىي نقطة البداية إلثارة الكائف الحي كالتي تحفزه كتدفعو إكبناء عمى ذلؾ ف

 15في االتجاه الذم يحقؽ إشباعيا.
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 مفيوم الحافز:
العمميات الداخمية الدافعة التي تصحب بعض المعالجات الخاصة يشير الحافز إلى 

 بمنبو معيف، كبالتالي إلى إصدار السمكؾ.
كيرادؼ البعض بيف مفيـك الحافز كمفيـك الدافعية عمى أساس أف كبل منيما يعبر 
عف حالة التكتر العامة نتيجة لشعكر الكائف الحي بحاجة معينة، كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ 

يز بيف المفيكميف عمى أساس أف مفيكـ الحافز أقؿ عمكمية مف مفيكـ الدافع، حيث مف يم
يستخدـ مفيـك الدكافع لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية كاالجتماعية، في حيف يقتصر مفيـك 

 الحكافز لمتعبير عف الحاجات البيكلكجية فقط.
في شكؿ حالة  كبكجو عاـ فإف الحافز كالدافع يشيراف إلى الحاجة بعد ترجمت

 16سيككلكجية تدفع الفرد إلى السمكؾ في اتجاه إشباعيا.
 مفيوم الباعث:
الباعث إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة عمى  W.E.Vinackeيعرؼ ''فيناؾ'' 

تنشيط دافعية األفراد سكاء تأسست ىذه الدافعية عمى أبعاد فسيكلكجية أك اجتماعية. كتقؼ 
الية كالترقي كأمثمة ليذه البكاعث. فيعد النجاح كالشيرة مف بكاعث الجكائز كالمكافآت الم

. كفي ضكء ذلؾ فإف الحاجة تنشأ لدل الكائف الحي نتيجة حرمانو مف شيء نجازالدافع لئل
معيف، كيترتب عمى ذلؾ أف ينشأ الدافع الذم يعبئ طاقة الكائف الحي، كيكجو سمككو مف 

 مكضح في الشكؿ التالي: أجؿ الكصكؿ إلى الباعث. كذلؾ كما ىك
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17 

 مفيوم العادة:
أشار ككرماف أف مفيـك العادة تـ تضمينو كمتغير أساسي في بناء نظرية أك منحى 

القيمة، مف قبؿ بعض المبلحظيف مثؿ أتكنسكف، كبرش، كبيركؼ، كذلؾ نظرا  –التكقع 
، كفي مجاؿ اختيار الفرد لسمكؾ ألىمية ىذا المفيـك في إعطاء القيمة النكعية كالتكقع النكعي

 ه.إنجاز معيف يمكف 
كقد نشا نكع مف الخمط بيف استخداـ كؿ مف مفيـك العادة كمفيكـ الدافع. عمى الرغـ 
مف كجكد اختبلؼ بينيما. فالعادة تشير إلى قكة الميكؿ السمككية. أما الدافع فيتركز عمى 

عادة. كبالتالي يمكف اعتبار الدافع نكعا الدرجة الفعمية لمقدار الطاقة التي تنطكم عمييا ال
 فعاال مف العادات.
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سمكؾ المتعمـ ضئيبل كمحدكدا بيف األفراد. في حيف كقد يككف التبايف في عادات أك 
أف الدكافع ىي التي تزيد مف نطاؽ ىذا التبايف. حيث يؤدم التذبذب في حاالت الدافعية إلى 

 18تغاير السمكؾ عبر المكاقؼ المتشابية.
 يوم االنفعال:مف

الباحثكف بيف مفيـك االنفعاؿ كمفيكـ الدافع. حيث ينظر بعض  طكثيرا ما يخم
الباحثيف إلى الدكافع كنتيجة مترتبة عمى ظيكر االنفعاالت. في حيف ينظر البعض اآلخر 
عمى أف بعض الدكافع يمكف أف يترتب عمييا ظيكر انفعاالت معينة، كيعرؼ االنفعاؿ بأنو: 

و، كفي خبرتو الشعكرية ككظائفو الفسيكلكجية ''اضطراب حاد يشمؿ الفرد، كيؤثر في سمكك
 الداخمية، كينشا في األصؿ عف مصدر نفسي''.

كفي الكاقع ال يكجد تمييز حاسـ كقاطع بيف االنفعاالت كالدكافع إال أف أىـ األسس 
 كالمبلمح التي يمكف مف خبلليا التمييز بينيما تتمثؿ فيما يأتي:

مى الخبرات الذاتية كالكجدانية المصاحبة في حالة االنفعاالت يككف التركيز ع -
 لمسمكؾ، أما بخصكص الدكافع فيككف التركيز عمى النشاط المكجو نحك اليدؼ.

يتسـ السمكؾ االنفعالي عف أنكاع السمكؾ األخرل بأنو سمكؾ مضطرب كغير  -
دة منظـ، كيصاحبو العديد مف التغيرات الفسيكلكجية الداخمية، كيتميز بأنو أكثر شدة أك ح

 19كجدانية.
 مفيوم القيمة:

ىناؾ خمط شائع لدل بعض الباحثيف في استخداـ كؿ مف القيمة كالدافع، كالنظر إلى 
 القيـ عمى أنيا أحد الجكانب لمفيـك أشمؿ ىك الدافعية. كقد تستخدـ مع الدافعية.
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القيـ ليست كالدكافع أك البكاعث مجرد ضغكط تعمؿ عمى تكجيو السمكؾ في اتجاه 
بؿ تعني القيـ نظاما مف الضغكط لتكجيو السمكؾ، كمف األفكار كالتصكرات لتأكيؿ معيف، 

ىذا السمكؾ بإعطائو معنى كتبريرا معينا، كفي ضكء ذلؾ يتضح أف ىناؾ فرقا بيف مفيكـ 
الدافع كمفيكـ القيمة، فالدافع ىك حالة تكتر أك استعداد داخمي، يسيـ في تكجيو السمكؾ نحك 

أما القيمة فيي عبارة عف التصكر القائـ خمؼ ىذا الدافع، فالتكقع  غاية أك ىدؼ معيف.
، أما التكقع نجازيترتب عميو نقص في السمكؾ المكجو نحك اإل نجازالمنخفض لقيمة اإل

 20فيؤدم إلى زيادة ىذا السمكؾ. نجازالمرتفع لقيمة اإل
لفرد عمى بيئتو ؼ القيمة عمى أنيا: ''مجمكعة األحكاـ التقكيمية التي يصدرىا اكتعرّ 

ر، بالخطأ أك الصكاب، بالقبح اإلنسانية كالمادية بالتفضيؿ أك عدـ التفضيؿ، بالخير أك الش
 21كعمى المكضكعات كاألشياء كالسمكؾ كالفكر كاالنفعاؿ''. الضرر،أك الجماؿ، بالنفع أك 

 الدوافع والتعمم: -7
مثابرة  اعمية التعمـ، أمالدافع قكيا زادت ف فالدافع شرط ضركرم لكؿ تعمـ، ككمما كا

بو، فبل تعمـ بدكف دافع، فالتعمـ ىك تغيير في السمكؾ أك الشعكر ينجـ عنو المتعمـ كاىتمامو 
 أكأف يسير في متاىة نشاط يقكـ بو الفرد، كالفرد ال يقـك بنشاط مف غير دافع، فتعمـ إنساف 

التدعيـ  مف تعمـ السير في متاىة، كما أف حؿ لغز ميكانيكي قد يككف الدافع مجرد الرضا
يتكقؼ عمى الدكافع لذا يجب أف يقكـ التعميـ عمى الدكافع األساسية كالثانكية كعمى ما لدل 

 22التمميذ مف اتجاىات نفسية كميكؿ.
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المشكبلت التي أف إثارة دكافع التبلميذ مف أىـ  الرحيـ كآخركف دعبأنكر رياض كيرل 
مشكمة النظاـ في الصؼ التي يكاجييا كثير  أفأدؿ عمى ذلؾ مف  تكاجو المعمميف، كليس

عمى التحصيؿ  إقباليـمف المعمميف ليست ببساطة إال فشبل في تكجيو دكافع التبلميذ كعدـ 
كالتماسيـ المحاذير، كىذه المشكبلت قد تكثر كتتفاقـ إذا لـ يفيـ المعمـ سبب الصعكبات 

 23التي يكاجييا تبلميذه.
أف الدافعية تشكؿ عنصرا أساسيا مف عناصر  عبد الرحيـ الزغكؿعماد  كيشير

درجة كبيرة في تحقيؽ األىداؼ بتعمؿ عمى زيادة فعاليتيا كالمساىمة  أنياالتدريس، كال سيما 
. حيث يرل البعض أف مف األسباب الرئيسية في كجكد الفركؽ المرجكة منيا لدل المتعمميف

ىذا ما دفع يعكد إلى تبايف مستكل الدافعية لدييـ. ك الفردية في التحصيؿ بيف المتعمميف 
الدافعية ىدفا تعميميا بحد تأكيد أف تككف الضركرة إلى عمماء النفس كالتربكييف  مفالعديد 

 24ذاتيا. حتى يتسنى تحقيؽ التعمـ المرغكب لدل المتعمميف.
كبما أف لقد دلت الشكاىد المنظكرة كاألبحاث العممية انو يكجد سبب كراء كؿ سمكؾ 

فإف اختبلؼ  ،عممية التعمـ ىي كؿ تغير في السمكؾ فإف لمدافعية دكر ىاـ في عممية التعمـ
استجابات الفرد لممكاقؼ المتشابية كزيادة كفاية المتعمـ لدرجة قد تفكؽ المتكقع منو في 
مكقؼ مف المكاقؼ التعميمية أك قمة كفايتو في مكقؼ مشابو لو كأفضؿ دليؿ عمى أف سبب 

ة الحي الداخمية )دافعية إلى التعمـ( فإذا كانت درجة دافعيىذا االختبلؼ ىك حالة الكائف 
التعممي كاستمراريتو إلى نحك المكقؼ التعممي قكية فإف ذلؾ كفيؿ بفاعمية نشاطو الفرد 

عمى التخمص منيا أما إلى تحقيؽ اليدؼ رغـ ما يصادفو مف عقبات فيعمؿ جاىدا الكصكؿ 
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كجدنا الفرد يحاكؿ العكدة  إرادتوألسباب خارجة عف  فإف مف النشاطإذا لـ يصؿ إلى اليدؼ 
 25لو الفرصة.سنحت ما ى نشاطو كمإل

 :نجازتعريف الدافعية لل  -8
، الذم أشار إلى Adlerفي عمـ النفس إلى ألفرد أدلر  نجازيرجع استخداـ الدافع لئل

ىي دافع تعكيضي مستمد مف خبرات الطفكلة، كككرت كيفف الذم  نجازأف الحاجة لئل
 .Hعرض ىذا المصطمح في ضكء تناكلو لمفيكـ الطمكح، كذلؾ قبؿ استخداـ مكرام 

Murray كعمى الرغـ مف ىذه البدايات المبكرة، فإف الفضؿ نجازلمصطمح الحاجة لئل .
، نجازف قدـ مفيـك الحاجة لئليرجع إلى عالـ النفس األمريكي ىنرم مكرام، في انو أكؿ م

بشكؿ دقيؽ بكصفو مككنا مف مككنات الشخصية. كذلؾ في دراستو بعنكاف ''استكشافات في 
 26.نجازالشخصية''، كالتي عرض فييا مكرام لعدة حاجات نفسية مف بينيا الحاجة لئل

 :نجازكقد تعددت تعاريؼ الدافع لئل
 :H. Murrayتعريف ىنري موراي  -

بأنيا تشير إلى رغبة أك ميؿ الفرد لمتغمب عمى العقبات، كممارسة  نجازالحاجة لئل
القكل كالكفاح أك المجاىدة ألداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد كبسرعة كمما أمكف ذلؾ، كأكضح 

تتمثؿ في عدة مظاىر، مف أىميا سعي الفرد إلى القياـ  نجازمكرام أف شدة الحاجة لئل
ذلؾ بسرعة كبطريقة استقبللية،  إنجازكار كتنظيميا مع باألعماؿ الصعبة، كتناكؿ األف

كتخطي الفرد لما يقابمو مف عقبات كتفكقو عمى ذاتو، كمنافسة اآلخريف، كالتفكؽ عمييـ، 

                              

، رسالة ماجستير غير التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ مرحمة التعميم الثانويمداحي العربي،  -25
 .54، ص2014منشكرة، جامعة كىراف، 
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مكانيات ، كيحمميا بكؿ 27كتقدير الفرد لذاتو مف خبلؿ الممارسة الناجحة لما لديو مف قدرات كا 
 :28تكماس يكنغ إلى ثبلث حاجات فرعية ىي

 .نجازالحاجة إلى اإل -
 الحاجة إلى المركز االجتماعي. -
 الحاجة إلى االستعراض. -
 تعريف دافيد ماكميالند: -

تككيف فرضي، يعني الشعكر أك الكجداف  نجازاعتبر ماكميبلند كآخركف الدافع لئل
شقيف المرتبط باألداء التقييمي، حيث المنافسة لبمكغ معايير االمتياز. كاف ىذا الشعكر يعكس 

 رئيسييف ىما:
 األمؿ في النجاح. -
الخكؼ مف الفشؿ أثناء سعي الفرد لبذؿ أقصى جيده ككفاحو مف أجؿ النجاح  -

 كبمكغ المستكل األفضؿ.
يشير إلى استعداد ثابت نسبيا في الشخصية يحدد  نجازكعرؼ ماكميبلند الدافع لئل

عميو نكع مف اإلرضاء، كذلؾ مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ كبمكغ نجاح يترتب 
في المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء كفؽ مستكل محدد مف االمتياز. أك ىك ''عامؿ داخمي 
في الفرد يثير كيكجو كيكحد )يجعمو متكامبل( سمكؾ الفرد''. كيعرفو كذلؾ بانو األداء في 

ا يذكر فيو أف الدافع مستكل االمتياز أك مجرد الرغبة في النجاح. ثـ يقدـ تعريفا آخر كظيفي
ىك: ''حاجة الفرد إلى القياـ بميامو عمى كجو أفضؿ مما أنجز قبؿ ذلؾ، بكفاءة  نجازلئل

 كبسرعة، بأقؿ جيد كأفضؿ نتيجة.
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مثؿ: الشيرة كالطمكح  نجازكأكضح ماكميبلند أف ىناؾ جكانب شخصية ترتبط باإل
مف جانب األفراد مف اجؿ التمكف كالحرية كاالستقبلؿ كالسيطرة كغيرىا. كأف صكر المجاىدة 
. كأف األشخاص الذيف لدييـ نجازمف األشياء كاألفكار، تكحي باف لدييـ رغبة قكية إلى اإل

في المكاقؼ التي تككف فييا تكقعات  نجاز، يستطيعكف تحقيؽ اإلنجازدافع مرتفع نحك اإل
 الفشؿ معقكلة، كىي مخاطر يكف الحد منيا بزيادة الجيد كالميارة.

. أيف تـ نجازدـ ماكميبلند إسيامات جيدة في التصكر النظرم لمدافع إلى اإلكق
 29االنتقاؿ مف تصكر محدد بالحاجة كالدافعية إلى تصكر محدد بالتكقع/ القيمة.

 :Atkinsonتعريف اتكنسون 
بأنو: ''استعداد ثابت نسبيا في الشخصية، يحدد مدل  نجازيعرؼ اتنكسكف الدافع لئل

سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ أك بمكغ نجاح يترتب عميو نكع مف اإلشباع كفؽ مستكل 
 30محدد مف االمتياز''.

ال تؤثر في العمؿ تحت  نجازكاالفتراض األساسي في نظرية اتنكسكف أف الحاجة لئل
أم ظركؼ، كفي ظؿ أم ميمة ركتينية، كلكف فقط حينما يمثؿ المكقؼ نكعا مف التحدم 
الشخصي، فالتحدم يكمف في المكاقؼ متكسطة الصعكبة أك التي ال يتجاكز احتماؿ النجاح 

تتساكل احتمالية النجاح كالفشؿ. كمف  ثنظرا لعدـ يقينية العمؿ فييا، حي % 50فييا 
يميمكف ألداء المياـ متكسطة  نجازمفترض أف األشخاص ذكم الدافعية المرتفعة لئلال

الصعكبة. كذلؾ نظرا ألنيـ يدرككف النجاح في المياـ السيمة جدا عمى أنو ليس فيو إحساس 
بالفخر. كما أف المياـ الصعبة جدا تتيح فرصا ضئيمة لمنجاح. كمف ثـ ال يجدكف أماميـ 

سطة الصعكبة، كالتي تتسـ بخاصيتيف األكلى تزكد الفرد بمعمكمات المياـ متك  إنجازسكل 

                              

 .43ص، 2012، مرجع سبؽ ذكرهبشير معمرية،  -29
 .43ص، 2012، مرجع سبؽ ذكرهبشير معمرية،  -30
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عف أقصى قدراتو، كالثانية اف ناتج األداء المتعمؽ بيا يككف في قمة عدـ التيقف أك عدـ 
كالذيف  نجازالتأكد مف حيث النجاح كالفشؿ، كفي مقابؿ ىذا نجد األشخاص ذكم الدافعية لئل

جدا، حيث احتماؿ الفشؿ فييا محدكد، كالمياـ الصعبة  يفضمكف أداء كؿ مف المياـ السيمة
عجاب اآلخريف بيـ نظرا  جدا، ألف فشميـ عمييا يستثير لدييـ درجة محدكدة مف الخجؿ، كا 

مف حيث قكتيا أك ضعفيا تتمثؿ  نجازلقياميـ بيا. كأكضح اتنكسكف أف مؤشرات الدافعية لئل
 :31في اآلتي
 عميو.محاكلة الكصكؿ لميدؼ كاإلصرار  -
 التنافس مع اآلخريف كما يعنيو ذلؾ مف سرعة الكصكؿ لميدؼ، كبذؿ الجيد. -
 أف يتـ ذلؾ كفقا لمعيار االمتياز أك الجكدة في األداء. -

 تعريف فاروق موسى:
ىك الرغبة في األداء الجيد كتحقيؽ النجاح كىك ىدؼ ذاتي ينشط  نجازالدافع لئل

 32ات الميمة لمنجاح في العمؿ.السمكؾ كيكجيو، كىذا يعتبر مف السمكك

 :اإلنسانية الدافعيةونظرية ماسمو في  نجازالدافعية لل  -9
 33:مكضحة في الشكؿ التاليىي ك لمدكافع في عدة مستكيات  قدـ ماسمك تنظيما ىرميا

 

                              

 .92ص، 2000،  مرجع سبؽ ذكرهعبد المطيؼ محمد خميفة،  -31
 .49ص، 2010 ذكره،مرجع سبؽ مرنيز عفيؼ،  -32
 .86ص، 2000، مرجع سبؽ ذكرهعبد المطيؼ محمد خميفة،  -33
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كتشتمؿ الحاجات الفسيكلكجية كما حددىا ماسمك عمى الحاجات التي تكفؿ بقاء الفرد 

فتشير إلى رغبة الفرد في مف مثؿ الحاجة إلى اليكاء كالشراب كالطعاـ، أما الحاجة إلى األ
بأنيا الرغبة في االنتماء د كالحرماف. كحدد الحاجات االجتماعية يالحماية مف الخطر كالتيد

فتتمثؿ في تقدير الذات كتقدير اآلخريف ليا. كاالرتباط باآلخريف، أما الحاجة إلى التقدير 
كتنميتيا. كيعتمد  إمكاناتوكأخيرا حدد الحاجة إلى تحقيؽ الذات بأنيا رغبة الفرد في تحقيؽ 

 الذاتية كحدكدىا. بإمكاناتوتحقيؽ الذات عمى الفيـ كالمعرفة الكاضحة لدل الفرد 
ماسمك في نظريتو عف الدافعية أف ىناؾ نكعا مف االرتقاء المتتالي  أكضحكقد 

عمى حسب درجة أىميتيا أك إلى المستكل األلمحاجات حيث ترتقي مف المستكل األدنى 
بالنسبة لمفرد. كال يتحقؽ التقدـ نحك حاجة تقع في مستكل أعمى عمى ىذا المدرج إال سيادتيا 

ال يكجد  نجازعمى الرغـ مف أف الدافع لئل الحاجات التي تقع في المستكل األدنى باعإشبعد 
 نجازيقع ضمف حاجات تقدير الذات. حيث تعد دافعية اإلمباشرة في مدرج ماسمك، فإنو 

 
 حاجات

 المعرفة كالفيـ
 حاجات

 تحقيؽ الذات
 حاجات تقدير الذات
 حاجات الحب كاالنتماء

 حاجات األمف
 الحاجات الفسيكلكجية

 اتجاه التقدـ نحك الحاجات األرفع

 اتجاه الغمبة كالسيطرة

 اجتماعية

 عقمية أك فكرية

 شخصية

 طبقا لنظرية ماسمك لمحاجات التدرج اليرمييكضح ( 4شكؿ رقـ )
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تحقيؽ ذاتو. كيشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه،  مككنا أساسيا في سعي الفرد نحك
 34داؼ كفيما يسعى إليو مف أساليب تضمف لو حياة أفضؿ.كفيما يحققو مف أى

 :نجازفي الدافعية لل  بين الجنسينالفروق  -10
أنو ربما ال يكجد تصنيؼ آخر أكثر أىمية مف الناحية  1971يذكر كالتر ميشيؿ 

ناث، كما يتعمؽ بيذا التصنيؼ مف  النفسية مف ذلؾ الذم يصنؼ الناس إلى ذككر كا 
ال في الدراسات النفسية. كيقـك ىذا الجدؿ دتصنيؼ آخر أكثر منو جخصائص، كال يكجد 

في جانب كبير منو بسبب التمسؾ بالتنميطات الجنسية المتصمبة، كالتحديات التي تكاجييا 
مف ناحية أخرل. كتمثؿ التنميطات الجنسية أساسا لمحكـ عمى الذات كعمى اآلخريف، مف 

 35س كفؽ خصائصو.خبلؿ المعايير التي كضعت ألدكار كؿ جن
مف أكثر القضايا إثارة لمجدؿ كالمناقشة في معظـ كليذا تعتبر الفركؽ بيف الجنسيف 
أف عمـ ضخـ في ىذا الجانب، حتى  إنتاج إنجازالبحكث المتعمقة بالمتغيرات النفسية. كتـ 

، تيـ بتحيزه الجنسي في الدراسات التي يجرييا. أم أف الباحثيف في عمـ النفسيالنفس 
يميمكف إلى تناكؿ الفركؽ بيف الجنسيف في البحكث التي يجركنيا أكثر مف تناكليـ ألم 

 أخرل.مكضكعات 
، يعد مشكمة مف نجازفي الدافع إلى اإل اإلناثكيمكف القكؿ أف الفرؽ بيف الذككر ك 

. كال تزاؿ البحكث المشكبلت التي يكاجييا الباحث، ألنو يكاجو بيانات متناقضة كغير متسقة
 جرل في ىذا المجاؿ لمكصكؿ إلى نتائج أكثر اتساقا فيما بينيا.ت

                              

 .86ص، 2000عبد المطيؼ محمد خميفة، المرجع السابؽ،  -34
 .201، ص2013بشير معمرية، مرجع سبؽ ذكره،  -35
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الفرؽ بيف العديد مف الدراسات حكؿ  إنجازيذكر بشير معمرية أف الباحثيف قامكا ب
عمميا كاسعا، ، ىذا المكضكع الياـ الذم أثار جدال نجازفي الدافع إلى اإل اإلناثالذككر ك 

 36كر ىي:كيمكف تقسيـ ىذه الدراسات إلى ثبلثة محا
 .اإلناثعمى الذككر كتفكؽ  نجازالدافع إلى اإل -
 عمى الذككر. اإلناثكتفكؽ  نجازالدافع إلى اإل -
 الذككر. مع اإلناثكتساكم  نجازالدافع إلى اإل -

 :والتحصيل الدراسي نجازالدافعية لل  -11
تعد دراسة العبلقة بيف كؿ مف العكامؿ المعرفية كالدافعية كالكجدانية، كبيف األداء 

البحث كالدراسة. األكاديمي أك مستكل التحصيؿ مف القضايا الميمة التي تتطمب المزيد مف 
 37بالنسبة ألداء الطالب كمعدؿ تحصيمو. أىميةنظرا لما ليذه العكامؿ مف 

ككؿ مف  نجازجكد عبلقة ايجابية بيف الحاجة لئلكقد كشؼ ماكيبلند كآخركف عف ك 
 نجازكاألداء في العديد مف المياـ، حيث يتأثر مستكل تحصيؿ الطالب بالحاجة لئلالتعمـ 

عنيا في  نجازتككف ىذه الحاجة في ظركؼ تسمح ليا بالتكجو نحك اإل خاصة عندما
 الظركؼ المحايدة.

سات كشفت عف أف متغير الدافع كيضيؼ عبد المطيؼ محمد خميفة أف نتائج الدرا
 فقد تككف لدل الطالب يمثؿ أىمية كبيرة بيف العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي. نجازلئل

الطالب إلى الدافعية قدرة عقمية مناسبة، كظركؼ بيئية كأسرية جيدة، كمع ذلؾ قد يفتقد 
 .نجازلئل

                              

 .208، ص2013بشير معمرية، مرجع سبؽ ذكره،  -36
 .52، ص2000عبد المطيؼ محمد خميفة، مرجع سبؽ ذكره،  -37
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الفرد العقمية، بؿ ىك نتيجة العديد مف  إمكاناتفالتفكؽ الدراسي ال يتكقؼ عمى 
الدافعية كاالنفعالية كاالجتماعية. كىذا ما أكضحو جنج مف أف السمكؾ األكاديمي العكامؿ 

كيزيد مف فعاليتو، كبعضيا  مكؾ، بعضيا يدعـ ىذا السلمطالب يتأثر بالعديد مف العكامؿ
 38لؾ:، كالشكؿ التالي يكضح ذاآلخر يتعارض معو كيؤثر عميو سمبيا

 

                              

 56، ص2000عبد المطيؼ محمد خميفة، مرجع سبؽ ذكره،  -38

 رــاألث األسباب

 :السموك األكاديمي لمطالب
 كمية الدراسة، الصؼ الدراسي،

 العناية، مقدار التعمـ.مستكل 

 حسب جنج ( يكضح العكامؿ المؤثرة في األداء األكاديمي لمطالب5شكؿ رقـ )

 القدرة األكاديمية

 :األكاديمي نجازدوافع مؤدية إلى اإل 
 الذاتي بالتعمـ.االىتماـ  -
العكامؿ الخارجية: المدح، التقدـ الدراسي، الكظيفة  -

 المفضمة، ضغكط الكالديف، تحاشي الفشؿ...

 االكاديمي: نجازدوافع متعارضة مع اإل 
 ، الرحبلت...الحفبلتاالىتمامات االجتماعية:  -
 االىتمامات الرياضية كالجمالية. -

 :العوامل الوجدانية
المناخ، المنطقة السكنية، قرب البيئة الفيزيقية:  -

 المنطقة أك بعدىا عف سطح البحر.
 الحالة الجسمية كالصحية. -
 القمؽ، االكتئاب،: الحالة االنفعالية أك المزاجية -

 النشكة...
تأييد األقراف، المنافسة، نكعية : البيئة االجتماعية -

 األكامر...
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 الخالصة:
مف المكاضيع األساسية لدراسة الجانب النفسي لئلنساف، كنالت  نجازتعد الدافعية لئل

عف شخصية األفراد مف لما تقدمو  اىتماما كبيرا كمتزايدا مف طرؼ الباحثيف في عمـ النفس
 و مف خبلؿ ما ينجزه.. إذ يشعر الفرد بتحقيؽ ذاتحيث فيـ سمككاتيـ كتفسيرىا

كفي مجاؿ التربية صارت تقدـ صكرة عف التمميذ كما ينتظر منو، خاصة عند محاكلة 
تتطمب التمميذ عندما يتعمؽ األمر بمادة كالرياضيات، فيذه المادة  إمكانياتالكشؼ عف 

 بعض الخصائص في المتعمميف تساعد الدافعية في الكشؼ عنيا كالمثابرة.



 

 

 
 

 الدراسة االستطالعية :السادسالفصل 
 

 تمييد
 حدود الدراسة -1
 طريقة المعاينة -2
 خصائص عينة الدراسة االستطالعية -3
 أدوات الدراسة االستطالعية -4
 االستطالعيةالخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة في الدراسة  -5
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 تمييد:
عرض الباحث في ىذا الفصؿ أكؿ خطكة مف خطكات الدراسة الميدانية أال كىي 
الدراسة االستطبلعية، كالتي ىدؼ مف خبلليا إلى التعرؼ عمى ميداف الدراسة ك تحديد عينة 

األصمي، كتشخيص الصعكبات  الدراسة ك خصائصيا مف خبلؿ معرفة خصائص المجتمع
التي قد تكاجيو في الدراسة األساسية. كما تـ مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التحقؽ مف 
صبلحية أدكات الدراسة كقياس الخصائص السيككمترية لممقاييس المستخدمة مف حيث 

 الصدؽ ك الثبات.

 حدود الدراسة : -1

 الحدود المكانية: -أ-1

  غربي عبد القادرك متكسطة  1955أكت  20أجريت الدراسة االستطبلعية بمتكسطة 
 ببكقيرات.

 الحدود الزمنية: -ب-1

 30أفريؿ إلى  27قاـ الباحث بإجراء الدراسة االستطبلعية في الفترة الممتدة مف 
 .2014أفريؿ 

 طريقة المعاينة: -2
اممي لمتأكد مف صدؽ مقياس كنظرا لحاجة الباحث لعينة كبيرة لتطبيؽ الصدؽ الع

حيث قاـ  عشكائيةاالتجاىات نحك الرياضيات، تـ اختيار عينة الدراسة االستطبلعية بطريقة 
تـ تفاديا لعرقمة مسارىـ الدراسي ك  الباحث بالتقرب مف أفراد العينة أثناء كجكدىـ بفترة الراحة

 فردا. 174تطبيؽ أدكات الدراسة االستطبلعية عمى 
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 عينة الدراسة االستطالعية :خصائص  -3

 من حيث الجنس: -أ-3

 ( يبيف تكزيع أفراد العينة االستطبلعية مف حيث الجنس:7جدكؿ رقـ )
 النسبة التكرار الجنس العدد المتوسطات

 62 غربي عبد القادر
 % 18,4 32 ذكر

 % 17,2 30 أنثى

 112 1955أكت  20
 % 40,8 71 ذكر

 % 23,6 41 أنثى

 حسب الجنس المجموع
 % 59,2 103 ذكر
 % 40,8 71 أنثى

 % 100,00 174 الكمي المجموع
 

أنثى  71أف عينة الدراسة االستطبلعية تتضمف  (7رقـ ) يتضح مف خبلؿ الجدكؿ
. نبلحظ أف نسبة الذككر تمثؿ أكثر %59.2ذكرا بنسبة  103ك %40.8بنسبة مئكية قدرىا 

 مف نصؼ العينة االستطبلعية.

 من حيث العمر: –ب-3

سنة  13,73سنة ك 19,30أعمار أفراد عينة الدراسة االستطبلعية ما بيف تراكحت 
 سنة . 1.45سنة بانحراؼ معيارم يقدر ب ػ 16.08حيث بمغ المتكسط الحسابي لدييـ 

 أدوات الدراسة االستطالعية : -4
 استخدـ الباحث في الدراسة االستطبلعية األدكات التالية :

 االتجاىات نحك الرياضيات لسييؿ رزؽ دياب.مقياس  -أ
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فاركؽ عبد ، ترجمة H J Hermans)1970ليارمنز ) نجازلئل يةمقياس الدافع -ب
 .الفتاح مكسى

كشكؼ النقاط ألفراد العينة االستطبلعية لمفصميف األكؿ كالثاني لمعاـ الدراسي  -ج
2012/2013. 

بحيث  SPSS 19تـ ضبط أفراد العينة عمى بعض الفقرات بعض نظرا لعدـ إجابة 
د العينة في الجداكؿ اعدد أفر  بحيث يتغيريتـ حذؼ الفقرات الناقصة، كىذا ما سنبلحظو 

 ألفراد العينة. عدد اإلجماليمف المساكيا أك أقؿ كيككف 
 مقياس االتجاىات نحو الرياضيات: -أ-4

ككف ىذا المقياس في نسختو األصمية ، كيت2004صمـ ىذا المقياس سييؿ رزؽ سنة 
فقرة يستجيب ليا التمميذ كفؽ مقياس متدرج مف خمس فئات )أكافؽ بشدة، أكافؽ،  32مف 

قرة، كفي ف 26متردد، ال أكافؽ، ال أكافؽ بتاتا( كىذه الفقرات مصاغة في االتجاه االيجابي بػ 
كينقسـ المقياس إلى أربعة أبعاد ىي: )االتجاه نحك طبيعة مادة  فقرات، 6االتجاه السمبي 

 -االتجاه نحك تعمـ مادة الرياضيات  -االتجاه نحك قيمة مادة الرياضيات  -الرياضيات 
 .(3أنظر إلى الممحؽ رقـ ) االتجاه نحك االستمتاع بمادة الرياضيات(

 اب:كفيما يمي مقياس االتجاىات نحك الرياضيات لسييؿ رزؽ دي
''أرغب حضكر الرياضيات ألنيا تنمي التفكير'' ألنيا  3قاـ الباحث بحذؼ الفقرة رقـ 

''أشعر أف مادة الرياضيات تساعد عمى تنمية التفكير'' كبيذا صار  10تتشابو مع الفقرة رقـ 
فقرة، كتـ تعديؿ بعض الفقرات كىي مكضحة قبؿ التعديؿ ك بعد  31عدد فقرات المقياس 

 الجدكؿ اآلتي:التعديؿ في 
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كبعد  التعديؿ قبؿ مقياس االتجاىات نحك الرياضيات يكضح الفقرات (8رقـ ) الجدكؿ
 التعديؿ:

 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل 

ألنيا مادة ممتعة كتجمب  مادة الرياضيات أحب 1
 االنتباه.

 مادة الرياضيات. أحب

2 
 أتجنب دراسة مادة الرياضيات ألنيا مادة

 صعبة
 أتجنب دراسة مادة الرياضيات

3 
 أرل أف مادة الرياضيات معقدة لكثرة رمكزىا

 .كمفاىيميا
 .أرل أف مادة الرياضيات معقدة لكثرة رمكزىا

4 
أجد صعكبة في اختيار النظرية البلزمة لحؿ 

 لكثرة النظريات التي تعممتيا. المسألة
أجد صعكبة في اختيار النظرية البلزمة لحؿ 

 ة في مادة لكثرة النظريات التي تعممتيا.المسأل

5 
كغير  أشعر أف فركع مادة الرياضيات مترابطة

 .منفصمة
 أشعر أف فركع مادة الرياضيات مترابطة.

6 
المعرفة في مادة الرياضيات  صنكؼأجد أف 
 كثيرة.متعددة ك 

أجد أف أصناؼ المعرفة في مادة الرياضيات 
 كثيرة.

 أرل أف تعمـ مادة الرياضيات ضركرم لمحياة الرياضيات ضركرمأرل أف تعمـ مادة  8

 أرل أنو ال فائدة مف تعمـ مادة الرياضيات. أرل أنو ال فائدة مف تعمـ الرياضيات. 11

12 
أشعر أف الرياضيات مجاؿ جيد لبلبتكار 

 كاإلبداع.
أشعر أف مادة الرياضيات مجاؿ جيد لبلبتكار 

 كاإلبداع.

13 
رياضيات ك إتقانيا يساعدني في أجد أف تعمـ ال
 كسب الرزؽ.

أجد أف تعمـ مادة الرياضيات ك إتقانيا 
 يساعدني في كسب الرزؽ.

14 
أرل أف الرياضيات أقؿ أىمية مف المكاد 

 األخرل.
أرل أف مادة الرياضيات أقؿ أىمية مف المكاد 

 األخرل.

 الرياضيات.أحب تنمية مياراتي في مادة  .الرياضيةأحب تنمية مياراتي  15
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16 
 جديدة فيكمفاىيـ أرغب اكتساب معمكمات 

 الرياضيات.
أرغب اكتساب معمكمات جديدة في مادة 

 الرياضيات.

18 
عف غيرىا مف  المسائؿ الرياضيةأفّضؿ حؿ 

 .الكاجبات
أفّضؿ حؿ كاجبات مادة الرياضيات عف غيرىا 

 مف المكاد.

20 
 أجد أف تعمـ الرياضيات يحتاج إلى ذكاء

 .باه كذاكرة قكيةكانت
 أجد أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى ذكاء.

 أرل انو يمكف تعمـ مادة الرياضيات ذاتيا. أرل انو يمكف تعمـ الرياضيات ذاتيا. 21

22 
 القكانيف تذكرأرل تعمـ الرياضيات يعتمد عمى 

 .كالنظريات كحفظيا
أرل تعمـ مادة الرياضيات يعتمد عمى حفظ 

 القكانيف.

 أرل أف دراسة مادة الرياضيات عمؿ ممتع حقا أرل أف دراسة الرياضيات عمؿ ممتع حقا 23

24 
أشعر بالسعادة عندما أتعمـ شيئا جديدا في 

 الرياضيات.
أشعر بالسعادة عندما أتعمـ شيئا جديدا في 

 مادة الرياضيات.

25 
مسالة الأشعر بالمتعة أثناء تفكيرم في حؿ 

 .ةالرياضي
ثناء تفكيرم في حؿ مسالة في أشعر بالمتعة أ
 مادة الرياضيات.

26 
أحس بسعادة عندما أتكصؿ إلى حؿ صحيح 

 مسألة.مل
أحس بسعادة عندما أتكصؿ إلى حؿ صحيح 

 لمسألة في مادة الرياضيات.

27 
 اتتمارينالمسائؿ ك الأجد متعة في حؿ 

 .ةالرياضي
أجد متعة في حؿ مسائؿ ك تماريف 

 الرياضيات.

 
 األوزان: طريقة إعطاء

المكجبة تعطى  البنكدتمت طريقة إعطاء األكزاف بتتبع تدرج الدرجات، حيث انو في 
، 1الدرجات:  ''مكافؽ تماما''، ''مكافؽ''، ''متردد''، ''غير مكافؽ''، ''غير مكافؽ بتاتا'': الفئات

، فانو تعطى فقرات 9ة ك التي تتككف مف البالس الفقراتعمى التكالي. أما في  5، 4، 3، 2
، 5الدرجات  ''مكافؽ تماما''، ''مكافؽ''، ''متردد''، ''غير مكافؽ''، ''غير مكافؽ بتاتا'': الفئات
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، كأعمى 31عمى التكالي. بذلؾ تككف أدنى درجة يحصؿ عمييا الفرد ىي  1، 2، 3، 4
 .155درجة ىي 

 (H J Hermans)ه ج ىارمنز نجازلل  يةمقياس الدافع -ب-4
حيث قاـ بحصر جميع المظاىر  H J Hermans)ياس ىػ ج ىارمنز )أعد ىذا المق

 المرتبطة  بيذا التككيف حيث حصرىا في عشرة مظاىر أكثر شيكعا كىي:
 مستكل الطمكح المرتفع. -1
السمكؾ الذم تقؿ فيو المغامرة، كىي الصفات المميزة لمرتفعي التحصيؿ عف  -2

 منخفضي التحصيؿ.
 األماـ.قابمية التحرؾ إلى  -3
 المثابرة. -4
 الرغبة في إعادة التفكير في العقبات. -5
 إدراؾ سرعة مركر الكقت. -6
 االتجاه نحك المستقبؿ. -7
 اختيار مكاقؼ المنافسة . -8
 البحث عف التقدير. -9

 الرغبة في األداء األفضؿ. -10
كىي بندا متعددة االختيارات  29ك يتككف ىذا المقياس في صكرتو األصمية مف 

فاركؽ عبد الفتاح عبارة  متعددة االختيارات. ك قاـ  90لػ  يمشتقة أساسا مف التحميؿ التجمع
 28( بحذؼ فقرة كاحدة، ليصبح ىذا المقياس في نسختو العربية يتككف مف 1981) مكسى

بندا، ك ىي مصػاغة عمى شكؿ جمؿ نػاقصة، تمييا أربع أك خمس فقرات مكممة ليا، ك ما 
( أماـ كؿ فقرة. كىذه البنكد xإال أف يختار ما ينطبؽ عميو بكضع إشارة )عمى المفحكص 
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، أنظر إلى بنكد في االتجاه السمبي 9بندا مكجبا ك 19مصاغة في االتجاه االيجابي بكاقع 
 (.4الممحؽ رقـ )

 ليارمنز: نجازلئل يةيكضح أبعاد كفقرات مقياس الدافع (9رقـ ) الجدكؿ
 الفقرات البعد 
 16، 15 الطمكح المرتفع.مستكل  1
 23، 2 السمكؾ الذم تقؿ فيو المغامرة 2
 24، 7، 5 قابمية التحرؾ إلى األماـ 3
 25، 21، 6 المثابرة 4
 26، 14، 10 الرغبة في إعادة التفكير في الغايات 5
 20، 12، 4 إدراؾ سرعة مركر الكقت 6
 27، 17، 1 االتجاه نحك المستقبؿ 7
 19، 18 المنافسةاختيار مكاقؼ  8
 28، 13، 11، 8 البحث عف التقدير 9

 22، 9، 3 الرغبة في األداء األفضؿ 10

 طريقة إعطاء األوزان:
ذات  تمت طريقة إعطاء األكزاف بتتبع تدرج الدرجات، حيث انو في البنكد المكجبة

عمى  5، 4، 3، 2، 1تعطى الفقرات المكممة: أ، ب، ج، د، ىػ الدرجات:  خمس تدريجات
تعطى الفقرات المكممة: أ، ب، ج، د،ػ الدرجات:  ، كالبنكد المكجبة ذات أربع تدريجاتالتكالي

تعطى الفقرات  فانو ذات خمس تدريجات، عمى التكالي. أما في البنكد السمبية 4، 3، 2، 1
ذات أربع البنكد السمبية ، ك عمى التكالي 1، 2، 3، 4، 5لدرجات المكممة أ، ب، ج، د، ىػ ا

عمى التكالي.  1، 2، 3، 4 الدرجات تعطى الفقرات المكممة أ، ب، ج، د، فانو تدريجات
 129، كأعمى درجة ىي 28بذلؾ تككف أدنى درجة يحصؿ عمييا الفرد ىي 

(129=17×5+11×4.) 
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 في الدراسة االستطالعية:  لألدوات المستخدمة السيكومتريةالخصائص  -5
 الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاىات نحو الرياضيات: -1 -5

قاـ سييؿ رزؽ دياب بالتأكد مف الخصائص السيككمترية لمقياس االتجاىات نحك 
الرياضيات. لقياس صدؽ المقياس تـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف كقاـ بتعديؿ بعض 

لداخمي مف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد بنكده، كما تـ حساب االتساؽ ا
 .إحصائيا(، ككانت كميا دالة 0,82 – 0,75كالمقياس ككؿ، حيث تراكحت ما بيف )

 0,86.1أما ثبات المقياس فتـ حسابو بطريقة التجزئة النصفية كبمغ معامؿ ثباتو 
الدراسة الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاىات نحو الرياضيات في  -2 -5
 الحالية:
 الصدق:  -أ-5-2

استخدـ الباحث لمتأكد مف صدؽ مقياس االتجاىات الصدؽ العاممي ألف ''أم أداة 
يجب أف تتكفر عمى مستكل كاؼ مف الثبات كالصدؽ، كالصدؽ العاممي يكشؼ عف البنية 

قياس ، حيث تـ تكزيع الم2العاممية )عدد العكامؿ كنمط تشبعات الفقرات عمييا( لممقياس""
تـ تطبيؽ  SPSS 19فقرة عمى عينة الدراسة االستطبلعية كباستعماؿ  31المككف مف 

 التحميؿ العاممي كحصؿ عمى النتائج التالية:
ألف ارتباطيا بالفقرات األخرل كاف  28بعد تطبيؽ التحميؿ العاممي تـ حذؼ الفقرة 

المصفكفة الذم ينبغي أال يساكم صفرا، أم يككف  دعاليا حسب محمد تيغزة: ''نفحص محد
                              

أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل اليندسية عمى تحصيل طالب الصف سييؿ رزؽ دياب،  -1
، 11، المجمد 11، العدد اإلنسانية، سمسمة العمـك زىر بغزةاأل  جامعةالثامن أساسي واتجاىاتيم نحو الرياضيات, مجمة 

 .21ص ،2009
، بحث اختبار صحة البنية العاممية لممتغيرات الكامنة في البحوث: منحى التحميل والتحققمحمد تيغزة،  -2

 281، ص2011عممي محكـ، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية، 
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ال دؿ ذلؾ عمى كجكد مشكمة  0,00001أكبر مف  ، فنمجأ حينئذ إلى multicollinearityكا 
بالمتغيرات األخرل''، فحذؼ  0,80حذؼ المتغيرات )الفقرات( ذات االرتباطات العالية 

  28 الفقرةك  20 ط بيف الفقرةي. حيث بمغ االرتباكأعاد التحميؿ العامم 28الباحث الفقرة 
 .0,802ر=

 مدى كفاية حجم العينة: -
قؿ، الستخداـ التحميؿ العاممي البد مف كجكد خمس مفردات لكؿ متغير عمى األ

 200.3مفردة تككف مقبكلة، كلكف يفضؿ العينات األكثر مف  100كالعينة التي تحتكم عمى 
 0,874تساكم  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)كجد الباحث أف قيمة اختبار 

 كىي قيمة جيدة جدا.
 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)يشير د. محمد تيغزة: ''يتطمب أف يككف اختبار 

كات كيزر )كايزر يعتبر أف قيـ ىذا المؤشر التي كفقا لمح 0,50ة المصفكفة أعمى مف لكاف
جيدة جدا،  0,90إلى  0,70ال بأس بيا، كالقيـ التي تتراكح مف  0,70إلى  0,50تتراكح مف 

 ، لذا تعتبر العينة كافية. 4ممتازة. 0,90القيـ التي تتعدل 
 اختبار برتميت: -
 .0,01كىك داؿ عند مستكل  1928,272قيمة اختبار برتميت تساكم  -

 5.''إحصائيايجب أف يككف اختبار برتميت داال ''كبشبر د. محمد تيغزة: 
 مقياس دقة المعاينة: -3

                              

التحميل المعمق لمبيانات محمد نجيب عبد الفتاح كأحمد عبد النعيـ كعبد اهلل كصبلح ميدم محمد،  -3
 .219، ص2009، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، مصر، SPSSباستخدام حزمة البرامج الجاىزة 

 304ص، 2011محمد تيغزة، مرجع سبؽ ذكره،  -4
 303ص، 2011محمد تيغزة، مرجع سبؽ ذكره،  -5
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في الخبليا القطرية معامبلت االرتباط في المستطيؿ السفمي  MPEتظير قيـ 
ذا كجدت متغير قيمة 0,50لمجدكؿ، ككميا تتجاكز القيمة الحرجة  لو أدنى مف  MPE، "كا 

 يحذؼ كيعاد التحميؿ. 0,50
 االستخراج والتدوير وتسمية العوامل: -

د يكضح العكامؿ الكامنة مع نسبة تباينيا قبؿ كبع (10رقـ ) الجدكؿ
 التدكير:

العوامل 
 الكامنة

 مجموع مربعات العوامل بعد التدوير مجموع مربعات العوامل قبل التدوير

نسبة  المجموع
نسبة  المجموع التجميع التباين

 التجميع التباين

1 8,94 29,81 29,809 4,904 16,345 16,345 
2 2,86 9,52 39,332 3,671 12,235 28,580 
3 1,80 6,00 45,330 3,064 10,215 38,795 
4 1,54 5,14 50,470 2,052 6,839 45,635 
5 1,34 4,46 54,929 1,800 6,001 51,635 
6 1,11 3,69 58,617 1,663 5,545 57,180 
7 1,02 3,40 62,022 1,453 4,843 62,022 

عكامؿ )جذكر كامنة( تفسر مجتمعة  7يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أنو تكجد 
مف  %29,81مف نسبة التبايف الكمي، قبؿ التدكير كاف العامؿ األكؿ يفسر  62,022%

مف نسبة التبايف  %32,21مجتمعة تفسر  7إلى  2نسبة التبايف الكمي كالعكامؿ مف 
 المتبقي.

(، كبعد التدكير varimax)فاريماكس   كفي التدكير استعممت طريقة التدكير المتعامد
ايف، كحسب محمد تيغزة: ''يبلحظ أف التدكير يكزع نسب يبلحظ تكازف نسبي في نسب التب

التبايف المكزع بيف العكامؿ بشكؿ متكازف نسبيا كال يجعمو يتمركز في العامميف األكليف، 
 كيظير ذلؾ جميا عند مقارنة العمكد الثالث كالعمكد السادس.



 

103 

 يكضح مصفكفة المككنات )العكامؿ( قبؿ التدكير: (11رقـ ) الجدكؿ

 الفقرة
 العوامل

1 2 3 4 5 6 7 
 20 0,80             
 1 0,78             
 12 0,77             
 7 0,71             
 3 0,71             
 24 0,70             
 4 0,69             
 6 0,68             
 30 0,68             
 8 0,67             
 9 0,64   -0,42         
 2 0,59             
 16 0,57 0,40           
 14 0,56   -0,42         
 18 0,55           0,4 
 15 0,54             
 11 0,53     -0,5       
 5 0,47 -0,40           
 25 0,43             
 22 0,40             
 23   0,55           
 19   0,55           
 21   0,54       0,49   
 17   0,48     -0,41     
 31   0,45           
 27     -0,59         
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 29     0,42         
 10 0,42     -0,64       
 13         0,50     
 26             0,40 

ك خمس فقرة عمى العامؿ األكؿ،  20تشبع ( 11رقـ )يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
فقرات، كتكجد  5، تتشبع عمييا 7، 6، 5، 4، 3فقرات تشّبعت عمى العامؿ الثاني، كالعكامؿ 

 .3كالعامؿ 1تشبعت عمى العامؿ 9تشبعات مشتركة لبعض الفقرات عمى عامميف كالفقرة 
 يكضح مصفكفة المككنات بعد التدكير بطريقة الفاريماكس:( 12) الجدكؿ

 الفقرات
 العوامل بعد التدوير

1 2 3 4 5 6 7 
 24 0,80             
 20 0,80             
 15 0,75             
 30 0,69             
 12 0,67             
 1 0,57             
 7 0,51 0,47           
 14   0,73           
 27   0,69           
 9   0,66           
 2   0,56           
 3 0,43 0,53           
 10     0,74         
 11     0,74         
 22     0,61         
 25     0,56         
 6   0,42 0,46         
 8               
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 23       0,72       
 31       0,60   0,41   
 16   0,45   0,49       
 4 0,43     0,44       
 13         0,76     
 5         0,65     
 17         -0,41     
 21           0,74   
 19           0,56   
 26             0,67 
 18 0,46           0,53 
 29               

فقرات  7تكازف في تكزع الفقرات عمى العكامؿ  نبلحظ( 12رقـ ) مف خبلؿ الجدكؿ
 3فقرات لمعامؿ الرابع،  4فقرات لمعامؿ الثالث،  5فقرات لمعامؿ الثاني،  5لمعامؿ األكؿ، 

كالفقرة  8فقرات لمعامؿ الخامس، كفقرتيف لمعامؿ السادس كفقرتيف لمعامؿ السابع. أما الفقرة 
  .29كالفقرة  8ة الفقر ، ليذا تـ حذؼ 0,40فكاف تشبعيما أقؿ مف  29

 

 

 

 

 تسمية العوامل:

قاـ الباحث بتسمية العكامؿ بناء عمى المغزل المشترؾ بيف المتغيرات التي تشبعت 
 ؿ، كالجدكؿ التالي يكضح التسميات:تشبعا مرتفعا عمى العام
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 معامؿ:ل المقترحة يكضح تشبع الفقرات عمى كؿ عامؿ مع تسمية( 13)جدكؿ 
 العوامل الفقرات

 العامل الرقم الفقرة الرقم
 أحب مادة الرياضيات 1

اتجاه التبلميذ نحك  - 1
 االستمتاع بمادة الرياضيات

 أرغب اكتساب معمكمات جديدة في مادة الرياضيات 7

أشعر بالمتعة أثناء تفكيرم في حؿ مسالة في مادة  12
 الرياضيات

 المكادأفّضؿ حؿ كاجبات مادة الرياضيات عف غيرىا مف  15
 أجد متعة في حؿ مسائؿ ك تماريف الرياضيات 20

أشعر برغبة شديدة في قضاء كقت فراغي بدراسة مكاضيع  24
 مادة الرياضيات

أحس بمتعة في المشاركة بمسابقات مادة الرياضيات التي  30
 تنظميا المتكسطة

 أرل أف تعمـ مادة الرياضيات ضركرم 2

 اتجاه التبلميذ نحك - 2
 قيمة مادة الرياضيات

 أحب تنمية مياراتي في مادة الرياضيات 3
 أتجنب دراسة مادة الرياضيات 9

 أرل أنو ال فائدة مف تعمـ مادة الرياضيات 14
 أرل أف مادة الرياضيات أقؿ أىمية مف المكاد األخرل 27

 أشعر أف مادة الرياضيات تساعد عمى تنمية التفكير 6

التبلميذ نحك اتجاه  - 3
 أىمية مادة الرياضيات

أجد أف مادة الرياضيات ليا إسيامات عظيمة في مجاالت  10
 العمـك األخرل

أرل أف تعمـ مادة الرياضيات مف أىـ أىداؼ العممية  11
 التعميمية

أجد أف تعمـ مادة الرياضيات ك إتقانيا يساعدني في كسب  22
 الرزؽ

 الرياضيات أساس العمـك األخرلأرل أف مادة  25
 أرل أف دراسة مادة الرياضيات عمؿ ممتع حقا 4

اتجاه التبلميذ نحك  - 4
أحس بسعادة عندما أتكصؿ إلى حؿ صحيح لمسألة في  16 تعمـ مادة الرياضيات

 مادة الرياضيات
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 أجد أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى ذكاء 23
 الرياضيات يعتمد عمى حفظ القكانيفأرل تعمـ مادة  31

 أرل أف مادة الرياضيات معقدة لكثرة رمكزىا 5

اتجاه التبلميذ نحك  - 5
 طبيعة مادة الرياضيات

أجد صعكبة في اختيار النظرية البلزمة لحؿ المسألة في  13
 مادة لكثرة النظريات التي تعممتيا

 أشعر أف فركع مادة الرياضيات مترابطة 17
 أرل أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى جيد كبير 19

6 / 
 أجد أف أصناؼ المعرفة في مادة الرياضيات كثيرة 21
 أشعر أف مادة الرياضيات مجاؿ جيد لبلبتكار كاإلبداع 18

7 / 
 أرل الكثير مف التبلميذ ال يحبكف مادة الرياضيات 26

كالعامؿ  6عكامؿ، كحذؼ العامؿ  تسمية خمسة(  13رقـ )يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
، كتـ اإلبقاء عمى كؿ عامؿ يحتكم عمى ثبلثة تشبعات أك أكثر، كيشير محمد تيغزة: 7

''يجب أف يحتكم كؿ عامؿ عمى تشبعيف مرتفعيف عمى األقؿ )كتحددىا بعض المراجع 
 .6بثبلثة تشبعات(''

 الثبات:  -ب-5-2

 حساب معامل الثبات بمعامل ألفا لكرومباخ: -

استخدـ الباحث لحساب معامبلت الثبات ألبعاد مقياس االتجاىات نحك الرياضيات 
طريقة التناسؽ الداخمي بحساب معامؿ ألفا لكركمباخ لكؿ فقرة مف فقرات المقياس، كتكصؿ 

 إلى معامبلت الثبات التالية: 

                              

 315ص، 2011محمد تيغزة، مرجع سبؽ ذكره،  -6
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لمقياس  يكضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكركمباخ (14)رقـ  الجدكؿ
 : نحك الرياضياتاالتجاىات 

 
 

مما يدؿ  0,888أف معامؿ ألفا لكركنباخ بمغ  (14رقـ )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 
 عمى ثبات مقياس االتجاىات نحك الرياضيات.

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -

بطريقة التجزئة النصفية بعد تقسيـ المقياس إلى  قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات
جزأيف متساكييف حسب ترتيب الفقرات، فالنصؼ األكؿ يضـ الفقرات ذات األرقاـ الفردية 

 كالنصؼ الثاني يضـ الفقرات ذات األرقاـ الزكجية:

 يكضح نتيجة معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية: (15)رقـ  جدكؿ

أف نتائج معامبلت الثبات المحصؿ عمييا كانت  (15رقـ )يتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
معادلة سبيرماف ك بالتصحيح باستعماؿ  0,817عالية فبمغ معامؿ االرتباط بيف النصفيف 

 .0,899براكف بمغ 
 السيككمترية أصبح المقياس جاىزا لبلستخداـ.ك بحساب الخصائص 

 معامل ألفا لكرومباخ  عدد األفراد الفقرات دعد
28 148 0,888 

معامل االرتباط   عدد األفراد عدد الفقرات
 لسبيرمان

سبيرمان  معامل ب
 براون

28 148 0,817 0,899 
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 ليارمنز:  نجازالخصائص السيكومترية لمقياس الدافعية لل  -3 -5

 الصدق:  -أ-5-3

 ( بحساب الصدؽ الذاتي إلى معامبلت الصدؽ التالية:1970تكصؿ ىارمنز )
 0,89لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية 
 0,900لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية 

 .0,890تبلميذ المرحمة الثانكية لدل 
( صدؽ المحكميف، كذلؾ بعرض 1981) فاركؽ عبد الفتاح مكسىكقد استخدـ 

التربكم كالقياس  صكر مف المقياس عمى ثمانية محكميف مف المشتغميف في ميداف عمـ النفس
 النفسي، طمب منيـ تحديد:

 أـ ال. نجازلئل يةأكال: ما إذا كانت الفقرة تنتمي إلى الدافع
 ثانيا: تحديد ايجابية أك سمبية الفقرة.

 كتكصؿ إلى ما يمي:
، نجازلئل يةدلت تقديرات المحكميف عمى أف كافة فقرات المقياس تنتمي إلى الدافع

 .% 87,5حيث أف النسبة المئكية التفاؽ المحكميف لـ تقؿ عف 
فقرات سالبة ىي فقرة مكجبة كتسع  19كما اتفؽ المحكمكف عمى أف المقياس يتضمف 

 ، كباقي الفقرات مكجبة.28، 27، 21، 20، 9، 4، 3، 1الفقرات: 
فرد مناصفة بيف  200كبحسابو الصدؽ التجريبي عمى عينة عشكائية بمغ عددىا 

كدرجات  نجازلئل يةبحساب معامؿ االرتباط بيف درجاتيـ عمى مقياس الدافع اإلناثالذككر ك 
 0,67.7تحصيميـ الدراسي في نياية العاـ الدراسي، بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

                              

رسالة  ،لدى تالمذة الثانوية األكاديميالدافع إلنجاز مركز الضبط تقدير الذات واإلنجاز بكقصارة منصكر،  -7
 133، ص 2008، جامعة كىراف، غير منشكرة دكتكراه
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 الثبات:  -ب-5-3

( إلى معامبلت ثبات عمى ثبلث عينات مف تبلميذ المرحمة 1970تكصؿ ىارمنز )
، 0,82، 0,80االبتدائية كتبلميذ المرحمة اإلعدادية كالمرحمة الثانكية بمغت عمى التكالي: 

مف الطمبة  125عمى عينة مككنة مف  نجازلئل يةكعند تطبيقو لمقياس الدافع. 0,80
 .0,82المستجديف بالجامعة تكصؿ باستخداـ معامؿ ألفا لكركنباخ إلى معامؿ ثبات يقدر بػ 

 598( فبعد تطبيقو لممقياس عمى عينة شممت 1981) فاركؽ عبد الفتاح مكسىأما 
، ينتمكف إلى المراحؿ االبتدائية كالثانكية إلناثامف  226مف الذككر ك  372فردا بكاقع 

سنة،  24إلى  13كالجامعية في محافظة الشرقية بمصر يتراكح مدل العمر لدييـ مف 
تكصؿ إلى معامبلت الثبات التالية بحساب معامؿ ألفا لكركنباخ: فيما يتعمؽ بالذككر 

 .0,643 اإلناث، كفيما يتعمؽ ب0,803
بطريقة التجزئة النصفية كبحساب معامؿ االرتباط بيف درجات كعند حسابو الثبات 

أفراد العينة في نصؼ المقياس المككف مف البنكد ذات الترتيب الفردم كدرجاتيـ في البنكد 
ذات الترتيب الزكجي كبعد التصحيح باستخداـ معادلة سبيرماف براكف تكصؿ إلى معامبلت 

 8ر كمو حسب الجدكؿ التالي:الثبات التالية في نصؼ االختبار كاالختبا
 :فاركؽ عبد الفتاح مكسى( يبيف معامبلت الثبات في دراسة 16جدكؿ رقـ )
 بعد التصحيح ر 

 0,871 0,772 الذكور
 0,839 0,724 اإلناث

 0,860 0,765 العينة الكمية

                              

 .    132ص ، 2008بكقصارة منصكر، مرجع سبؽ ذكره،  -8



 

111 

ليارمنز في الدراسة  نجازلل  يةالخصائص السيكومترية لمقياس الدافع -5-4
 الحالية:

 الصدق: -أ-5-4

 ليارمنز طريقتيف ىما: نجازلئل يةاستخدـ الباحث لمتأكد مف صدؽ مقياس الدافع

 الصدق المرتبط بمحك:

قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات التي تحصؿ عمييا أفراد العينة 
ك درجاتيـ في تحصيميـ الدراسي، مع استبعاد  نجازاالستطبلعية عمى مقياس الدافعية لئل

 االستمارات غير الصالحة.
لئلنجاز كالتحصيؿ  ية( يكضح معامؿ االرتباط بيف مقياس الدافع17جدكؿ رقـ )

 الدراسي
 مستوى الداللة معامل االرتباط حجم العينة
152 0,328** 0,01 

كىك معامؿ ارتباط مكجب  0,328بمغ معامؿ االرتباط ( 17رقـ ) مف خبلؿ الجدكؿ
 كىك يؤكد صدؽ المقياس. 0,01عند مستكل الداللة  إحصائياداؿ 

 صدق التناسق الداخمي:

ؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة ك ـقا
 التالي يكضح النتائج: (18رقـ ) الكمية لممقياس كالجدكؿ
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 :ك الدرجة الكمية لممقياس فقرةقيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ ( يكضح 18جدكؿ رقـ )
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة  مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

01 0,389** 0,01  15 0,331** 0,01 
02 0,440** 0,01  16 0,437** 0,01 
03 0,252** 0,01  17 0,245** 0,01 
04 0,413** 0,01  18 0,343** 0,01 
 غير داؿ 0,109 19  0,01 **0,431 05
06 0,334** 0,01  20 0,500** 0,01 
07 0,437** 0,01  21 0,466** 0,01 
 غير داؿ 0,15 22  0,01 **0,312 08
09 0,299** 0,01  23 0,328** 0,01 
10 -0,239** 0,01  24 0,427** 0,01 
11 0,564** 0,01  25 0,485** 0,01 
12 0,471** 0,01  26 0,442** 0,01 
13 0,416** 0,01  27 0,295** 0,01 
14 0,330** 0,01  28 0,438** 0,01 

أف جميع معامبلت االرتباط بيف فقرات مقياس  (18رقـ ) يتضح مف خبلؿ الجدكؿ
باستثناء  0,01عند مستكل داللة  إحصائياكالدرجة الكمية لممقياس دالة  نجازلئل يةالدافع
 كبالتالي تـ حذؼ الفقرتيف. إحصائياغير دالة  22كالفقرة  19الفقرة 

 قيم معامل االرتباط بين كل بعد و الدرجة الكمية لممقياس:
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 :قيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد ك الدرجة الكمية لممقياس ( يكضح19جدكؿ رقـ )
 الداللةمستوى  معامل االرتباط البعد
 0,01 **0,503 مستكل الطمكح المرتفع.

 0,01 **0,507 السمكؾ الذم ال تقؿ فيو المغامرة
 0,01 **0,684 قابمية التحرؾ إلى األماـ

 0,01 **0,677 المثابرة
 0,01 **0,320 الرغبة في إعادة التفكير في الغايات

 0,01 **0,694 إدراؾ سرعة مركر الكقت
 0,01 **0,504 المستقبؿاالتجاه نحك 

 0,01 **0,312 اختيار مكاقؼ المنافسة
 0,01 **0,735 البحث عف التقدير

 0,01 **0,410 الرغبة في األداء األفضؿ
، إحصائيايتبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف معامبلت االرتباط كميا دالة ( 19جدكؿ رقـ )

كبحذفيما يتـ حذؼ  إحصائياغير دالتيف  22ك 19كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف الفقرتيف 
 البعديف: ''اختيار مكاقؼ المنافسة'' ك ''الرغبة في األداء األفضؿ.

 يكضح ارتباط كؿ فقرة ببعدىا (20رقـ ) جدكؿ

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

 0,01 **0,785 15 مستوى الطموح المرتفع.
16 0,747** 0,01 

 0,01 **0,790 02 المغامرة السموك الذي ال تقل فيو
23 0,750** 0,01 

 قابمية التحرك إلى األمام
05 0,641** 0,01 
07 0,650** 0,01 
24 0,597** 0,01 

 المثابرة
06 0,534** 0,01 
21 0,737** 0,01 
25 0,650** 0,01 

 0,01 **0,444 10 الرغبة في إعادة التفكير في الغايات
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14 0,649** 0,01 
26 0,553** 0,01 

 إدراك سرعة مرور الوقت
04 0,692** 0,01 
12 0,499** 0,01 
20 0,720** 0,01 

 االتجاه نحو المستقبل
01 0,644** 0,01 
17 0,575** 0,01 
27 0,633** 0,01 

 0,01 **0,673 18 اختيار مواقف المنافسة
19 0,773** 0,01 

 البحث عن التقدير
08 0,499** 0,01 
11 0,640** 0,01 
13 0,636** 0,01 
28 0,580** 0,01 

 الرغبة في األداء األفضل
03 0,741** 0,01 
09 0,484** 0,01 
22 0,442** 0,01 

 .إحصائيامف خبلؿ الجدكؿ يتبيف أف كؿ الفقرات ترتبط بأبعادىا ارتباطا دالة 

 الثبات: -ب-5-4

ليارمنز طريقة  نجازلمقياس الدافعية لئلاستخدـ الباحث لحساب معامؿ الثبات 
 التناسؽ الداخمي بحساب معامؿ ألفا لكركمباخ، كتكصؿ إلى معامؿ الثبات التالي: 

 معامؿ ألفا لكركمباخ:  -( يكضح حساب 21الجدكؿ رقـ )

 معامل ألفا لكرونباخ  عدد األفراد عد الفقرات 
28 152 0,737 
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 النصفية:حساب الثبات بطريقة التجزئة 

قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تقسيـ المقياس إلى 
نصفيف متساكيف حسب ترتيب الفقرات، النصؼ األكؿ يضـ الفقرات ذات الترتيب الفردم 

( كالفقرات ذات الترتيب 27، 25، 23، 21، 19، 17، 13،15، 11، 9، 7، 5، 3، 1)
 (:28، 26، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2الزكجي )

 ( يكضح حساب معامؿ االرتباط بطريقة التجزئة النصفية22جدكؿ )

 يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف نتائج معامؿ الثبات عالية
 جاىزا لبلستخداـ.بحساب الخصائص السيككمترية أصبح المقياس ك 

 المعامل بسبيرمان براون ر عدد األفراد عد الفقرات

28 152 0,678 0,808 



 

 

 
 

 : الدراسة األساسيةبعالساالفصل 
 

 مكان وزمان إجراء الدراسة األساسية -1
 عينة الدراسة األساسية -2
 خصائص عينة الدراسة األساسية -3
 أدوات الدراسة األساسية -4
 الدراسة األساسيةوصف أدوات  -5
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية -6
 كيفية اإلجراء وتطبيق المقاييس في الدراسة األساسية -7
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 مكان وزمان إجراء الدراسة األساسية: -1

 الحدود المكانية: -أ-1

 ىي:تابعة لبمدية بكقيرات متكسطات  ثبلثأجريت الدراسة األساسية في 
 غربي عبد القادرمتكسطة  -1
 1945مام  8متكسطة  -2
 بف خدة الشارؼ متكسطة  -3

 الحدود الزمنية: -ب-1

     مام 22 إلىمام  07قاـ الباحث بإجراء الدراسة األساسية في الفترة الممتدة مف 
2014. 

 عينة الدراسة األساسية: -2
حيث قاـ الباحث بالتقرب مف  عشكائيةلقد تـ اختيار عينة الدراسة األساسية بطريقة 

تفاديا لعرقمة مسارىـ الدراسي ك قد تـ تطبيؽ أدكات  ستراحةأفراد العينة أثناء كجكدىـ بفترة اال
 فردا. 283الدراسة األساسية عمى 

 خصائص عينة الدراسة األساسية: -3

 من حيث الجنس: -أ-3

 ( يبيف تكزيع أفراد العينة األساسية مف حيث الجنس:23رقـ )جدكؿ 
 النسية المئوية  التكرار الجنس
 % 53,70 152 أنثى
 % 46,30 131 ذكر

 % 100,00 283 المجمكع
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بنسبة مئكية  152بمغ  اإلناثعدد  أف( 23)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ 
 .% 46,30 بنسبة 131 كبمغ عدد الذككر % 53,70 قدرىا

كأف مجمكع أفراد عينة الدراسة األساسية  الذككرتفكؽ نسبة  اإلناثكنبلحظ أف نسبة 
 .283بمغ 

مف حيث الجنس حسب  ة( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة األساسي24جدكؿ رقـ )
 المتكسطات:

 النسبة التكرار الجنس العدد المتوسطات

 55 غربي عبد القادر
 % 10,60 30 ذكر
 % 08,80 25 أنثى

 116 1945مام  08
 % 17,30 49 ذكر
 % 23,70 67 أنثى

 112 بف خدة الشارؼ
 % 18,40 52 ذكر
 % 21,20 60 أنثى

 المجموع حسب الجنس
 % 46,30 131 ذكر
 % 53,70 152 أنثى

 % 100,00 283 المجموع
 .الذككرتفكؽ نسبة اإلناث ( أف نسبة 24يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 من حيث العمر: –ب-3

سنة  13,50سنة ك  20,25تراكحت أعمار أفراد عينة الدراسة األساسية ما بيف 
 سنة. 1,33سنة بانحراؼ معيارم يقدر ب  16,06حيث بمغ المتكسط الحسابي لدييـ 

 أدوات الدراسة األساسية : -4
 استخدـ الباحث في الدراسة األساسية األدكات التالية :

 مقياس االتجاىات نحك الرياضيات لسييؿ رزؽ دياب. -1
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فاركؽ عبد ، ترجمة H J Hermans)1970ليارمنز ) نجازلئل يةمقياس الدافع -2
 .الفتاح مكسى

بحيث  SPSS 19نظرا لعدـ إجابة بعض أفراد العينة عمى بعض الفقرات تـ ضبط 
يتـ حذؼ الفقرات الناقصة، كىذا ما سنبلحظو بحيث يتغير عدد أفراد العينة في الجداكؿ 

 كيككف مساكيا أك أقؿ مف العدد اإلجمالي ألفراد العينة.

 وصف أدوات الدراسة األساسية: -5

 مقياس االتجاىات نحو الرياضيات: -5-1

بنكد  5ك  امكجب ابند 19 بندا،  24 يتككف مقياس االتجاىات نحك الرياضيات مف
ال  ،ال أكافؽ، متردد، أكافؽ، أكافؽ جداالتالية:  اإلجاباتيجيب عمييا التمميذ بإحدل سالبة، 

    .أكافؽ بتاتا

كتشير الدرجة العالية عمى ىذا المقياس إلى اتجاىات ايجابية نحك مادة الرياضيات 
 اضيات.بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى اتجاىات سمبية نحك الري

 :األرقاـالبنكد االيجابية ىي ذات 

01 ،02 ،03 ،04 ،06 ،07 ،10 ،11 ،12 ،15 ،16 ،17 ،20 ،22 ،23 ،
24 ،25 ،30 ،31. 

 

 :األرقاـالبنكد السالبة ىي ذات 

05 ،09 ،13 ،14 ،27. 
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 طريقة التصحيح

، كال ِتؤخذ تبقى طريقة التصحيح ىي نفسيا التي تـ ذكرىا في الدراسة االستطبلعية
 .29، 28، 26، 21، 19، 18، 8في الحسباف درجة التمميذ في البنكد رقـ: 

لمفقرة كالبعد كالمقياس ككؿ، بحيث تككف الدرجة كيتـ تحديد االتجاه بحساب المتكسط 
لدرجة تدريجيان لبلتجاه الدرجة تدريجيان لبلتجاه السمبي بينما تزداد ا كتقؿ لبلتجاه المحايد 3

، كقيمة االتجاه 3كأقؿ تماما مف  1االتجاه السمبي أكبر أك تساكم  ةأم قيم، االيجابي
 5.1أقؿ أك تساكم ك  3، كقيمة االتجاه االيجابي أكبر تماما مف 3المحايد تساكم 

 
درجة،  120يحصؿ عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي:  أفتككف أعمى درجة يمكف ك 

كتقؿ الدرجة  لبلتجاه المحايد 72، كتككف الدرجة درجة 24ينما تككف أدنى درجة ىي: ب
 تدريجيان لبلتجاه السمبي بينما تزداد الدرجة تدريجيان لبلتجاه االيجابي.

                              

1 -http://www.uou.edu.ps/Uou2014/index.php?mob=8&sec=23877 14/02/2015 
13:24 

 االتجاه السمبي

 االتجاه المحايد

 االتجاه االيجابي

1 5 3 

http://www.uou.edu.ps/Uou2014/index.php?mob=8&sec=23877
http://www.uou.edu.ps/Uou2014/index.php?mob=8&sec=23877
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 (H J Hermans)ه ج ىارمنز نجازلل  يةمقياس الدافع -5-2

تمييا أربع عبارة عف جمؿ ناقصة بندا،  23مف  نجازلئل يةيتككف مقياس الدافع
تشمؿ  23كالبنكد  ،مكممة (، قعبارات )أ، ب، ج، د،( أك خمس عبارات )أ، ب، ج، د

 ، كىي كالتالي:جممة ناقصة مكجبة كجمؿ ناقصة سمبية

 االيجابية ىي ذات االرقاـ:البنكد 

02 ،05 ،06 ،07 ،08، 11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،23 ،24 ،25 ،
26. 

 البنكد السالبة ىي ذات االرقاـ:

01 ،04 ،10 ،20 ،21 ،27 ،28. 

بينما تشير الدرجة  ةمرتفع إنجاز يةدافعكتشير الدرجة العالية عمى ىذا المقياس إلى 
 .ةمنخفض إنجاز يةدافعالمنخفضة إلى 

 طريقة التصحيح:

تبقى طريقة التصحيح ىي نفسيا التي تـ ذكرىا في الدراسة االستطبلعية، كال ِتؤخذ 
 .22، 19، 18، 09، 03في الحسباف درجة التمميذ في البنكد رقـ: 

 107كعميو تككف أعمى درجة يمكف اف يحصؿ عمييا التمميذ في ىذا المقياس ىي: 
 كتككف الدرجة درجة. 23بينما تككف أدنى درجة ىي: ، (107=  4×8 + 5×15) درجة
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، كالدرجة التي تقؿ عف ةالمرتفع نجازاإل يةعمى الدافعتدؿ  ياأك اكبر من 65التي تساكم 
 2كاآلتي: 65كتـ حساب الدرجة  .ةمنخفضال نجازلئل يةتدؿ عمى الدافع 65

 
 
 
 
 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية: -6
لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا  اإلحصائيةاستخدـ الباحث مجمكعة مف األساليب 

، SPSS 19، كقد استخدـ ليذا حزمة اإلحصاء لمعمـك االجتماعية في الدراسة األساسية
 كىذه األساليب اإلحصائية ىي:

 اإلحصاء الوصفي: -6-1

 التكرارات
 المتكسط الحسابي
 االنحراؼ المعيارم

 معامؿ االلتكاء

                              

، مجمة كاسط لمعمـك قياس دافع اإلنجاز الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعداديةعمي ىاشـ جاكش الباكم،  -2
 174، العراؽ،، ص17اإلنسانية، العدد

 الدرجة األدنى لممقياس -الدرجة العميا لممقياس 

 
 األدنى لممقياس + الدرجة

2 

107 - 23 

 
 +23 = 65 

2 
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 اإلحصاء االستداللي: -6-2

 معامؿ ارتباط بيرسكف
 اختبار داللة الفركؽ بيف عينتيف مستقمتيف "ت"

 كيفية اإلجراء وتطبيق المقاييس في الدراسة األساسية: -7
مف  اإلذفا، كبعد الحصكؿ عمى مبعد تحضير أداتي البحث كالتأكد مف صبلحيتي

 لتطبيؽ أدكات الدراسة. التربية لكالية مستغانـ، اختار الباحث التبلميذ بطريقة عشكائية مديرية
يكضح ليـ إلى أف ىذه الدراسة العممية لف ككاف الباحث خبلؿ التعامؿ مع التبلميذ 

ال عبلقة ليا بيذه الدراسة، كأف إجاباتيـ دارة المؤسسة إـ، كأف األساتذة أك نتائجي تؤثر عمى
 ع عمييا الباحث فقط.يطمّ 

 تبعاد الفقرات التي لـ يجب عمييا التبلميذ.باس اإلحصائيةكتمت المعالجة 



 

 

 
 

 ومناقشة النتائج: عرض الثامنالفصل 
 

 عرض النتائج
 مناقشة النتائج

 مناقشة الفرضية األولى
 مناقشة الفرضية الثانية
 مناقشة الفرضية الثالثة
 مناقشة الفرضية الرابعة

 مناقشة الفرضية الخامسة
 مناقشة عامة

 التوصيات واالقتراحات
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 عرض النتائج: -1
 اختبار الفرضية األولى: -1-1

دالة إحصائيا بيف االتجاىات  ارتباطية عبلقة عمى أف ىناؾ األكلىتنص الفرضية 
 .لئلنجاز يةالرياضيات كالدافع مادةنحك 

الرياضيات  مادةاالتجاىات نحك ( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف 25جدكؿ رقـ )
 :لئلنجاز يةكالدافع

 مستوى الداللة ر حجم العينة
234 0,732** 0,01 

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة 25يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 .لئلنجاز يةالرياضيات كالدافع مادةاالتجاىات نحك إحصائيا بيف 

 اختبار الفرضية الثانية: -1-2
 مادةبيف أبعاد االتجاىات نحك  ارتباطية ىناؾ عبلقة عمى أف الثانيةالفرضية  تنّص 
، مادة الرياضيات، أىمية مادة الرياضياتقيمة  ،االستمتاع بمادة الرياضيات) الرياضيات

 .لئلنجاز يةالدافعك  (مادة الرياضياتطبيعة  ،مادة الرياضياتتعمـ 
 :االستمتاع بمادة الرياضيات -1

 االستمتاع بمادة الرياضياتامؿ االرتباط بيف ( يكضح حساب مع26جدكؿ رقـ )
 كالدافعية لئلنجاز:

 مستوى الداللة  ر حجم العينة 
257 0,489** 0,01 

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة 26يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 كالدافعية لئلنجاز. االستمتاع بمادة الرياضياتبيف  0.01إحصائيا عند مستكل 

 مادة الرياضياتقيمة  -2-أ
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كالدافعية  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف قيمة 27جدكؿ رقـ )
 لئلنجاز:

 مستوى الداللة  ر حجم العينة 
254 0,736** 0,01 

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة 27يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 كالدافعية لئلنجاز. مادة الرياضياتبيف قيمة  0.01إحصائيا عند مستكل 

 مادة الرياضياتأىمية  -3-أ
كالدافعية  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف أىمية 28جدكؿ رقـ )

 لئلنجاز:
 مستوى الداللة  ر حجم العينة 

252 0,712** 0,01 
( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة 28يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 كالدافعية لئلنجاز. مادة الرياضياتبيف أىمية  0.01إحصائيا عند مستكل 
 مادة الرياضياتتعمـ  -4-أ

كالدافعية  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف تعمـ 29جدكؿ رقـ )
 لئلنجاز:

 مستوى الداللة  ر حجم العينة 
257 0,799** 0,01 

( كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة 29يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 كالدافعية لئلنجاز. مادة الرياضياتبيف تعمـ  0.01إحصائيا عند مستكل 

 مادة الرياضياتطبيعة  -5-أ
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كالدافعية  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف طبيعة 30جدكؿ رقـ )
 لئلنجاز:

 مستوى الداللة  ر حجم العينة 
 غير داؿ إحصائيا 0,133 258

( عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا 30يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 كالدافعية لئلنجاز. مادة الرياضياتبيف طبيعة 

 اختبار الفرضية الثالثة: -1-3
 مادةإحصائيا في االتجاىات نحك  ةدال اقك فر عمى أف ىناؾ  الثالثةتنص الفرضية 

 بيف الذككر كاإلناث. الرياضيات
 مادةاالتجاىات نحك ( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في 31جدكؿ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث: الرياضيات

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 21,19 58,33 112 ذكر
 غير داؿ 0,326 -

 20,640 59,20 138 أنثى
( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في 31يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث. الرياضيات مادةاالتجاىات نحك 
 :الرابعةاختبار الفرضية  -1-4

الدافعية لئلنجاز بيف إحصائيا في  ةدال اقك فر عمى أف ىناؾ  الرابعةتنص الفرضية 
 كاإلناث.الذككر 
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( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في الدافعية لئلنجاز بيف الذككر 32جدكؿ رقـ )
 كاإلناث:

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 16,163 56,38 120 ذكر
2,424 0,05 

 15,432 51,64 143 أنثى
كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في الدافعية ( 32يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السػابؽ رقـ )

 لئلنجاز بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر.
 :الخامسةاختبار الفرضية  -1-5

دالة إحصائيا في أبعاد االتجاىات نحك  افركقعمى أف ىناؾ  الخامسةتنص الفرضية 
 بيف الذككر كاإلناث: الرياضيات مادة

 االستمتاع بمادة الرياضيات -أ
 االستمتاع بمادة الرياضياتكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في ( ي33جدكؿ رقـ )
 بيف الذككر كاإلناث:

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

 6,79 17,80 128 ذكر
 غير داؿ 0,889 -

 7,76 18,59 147 أنثى
( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في 33يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث. االستمتاع بمادة الرياضيات
 مادة الرياضياتقيمة  -ب
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بيف  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في قيمة 34جدكؿ رقـ )
 الذككر كاإلناث

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 5,59 12,18 125 ذكر
 غير داؿ 0,863

 5,06 11,63 147 أنثى
( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في قيمة 34يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث. مادة الرياضيات
 مادة الرياضياتأىمية  -ج

بيف  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في أىمية 35جدكؿ رقـ )
 الذككر كاإلناث

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 5,43 11,79 126 ذكر
 غير داؿ 0,148-

 5,42 11,88 146 أنثى
( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في أىمية 35يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث. مادة الرياضيات
 مادة الرياضياتتعمـ  -د
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بيف  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في تعمـ 36جدكؿ رقـ )
 الذككر كاإلناث

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 4,76 8,87 128 ذكر
 غير داؿ 0,225

 4,25 8,74 149 أنثى
( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في تعمـ 36يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )

 بيف الذككر كاإلناث. مادة الرياضيات
 مادة الرياضياتطبيعة  -ق

بيف  مادة الرياضيات( يكضح حساب معامؿ داللة الفركؽ في طبيعة 37جدكؿ رقـ )
 الذككر كاإلناث

المتوسط  التكرار الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة ت المعياري

 2,28 9,22 127 ذكر
 غير داؿ 0,141

 2,58 9,18 151 أنثى

( عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في طبيعة 37يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 بيف الذككر كاإلناث. مادة الرياضيات

 

 التساؤل:  -1-6
ينص التساؤؿ عمى: ما ىي مستكيات االتجاىات نحك مادة الرياضيات لدل تبلميذ 

 السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط؟
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فقرات كبعد االتجاه نحك االستمتاع بمادة ( يكضح مستكيات 38جدكؿ رقـ ) -1
 الرياضيات:

ـى
لـ

نش
ا

 

  انفمشة

ال أٔافك 

 بتبتب

 أٚ

 الأٔافك

 يتشدد

 يٕافك

أٚ

يٕافك 

 جذا

 انًتٕسط انًجًٕع
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االتجبِ

أدتِبدحاٌش٠بض١بد1
 282 78 58 146 ن

عٍج2,581,33ٟ
% 51,77 20,57 27,66 %100 

7
اوزغبةِؼٍِٛبدجذ٠ذحفِٟبدحأسغت

اٌش٠بض١بد

 282 61 30 191 ن
عٍج2,241,31ٟ

% 67,73 10,64 21,63 %100 

12
أشؼشثبٌّزؼخأثٕبءرفى١شٞفٟدًِغبٌخ

فِٟبدحاٌش٠بض١بد

 282 81 53 148 ن
عٍج2,631,36ٟ

% 52,48 18,79 28,72 %100 

15



اٌش٠بض١بدػٓأفّضًدًٚاججبدِبدح

غ١ش٘بِٓاٌّٛاد

 281 111 48 122 ن
عٍج2,961,38ٟ

% 43,42 17,08 39,50 %100 

21
أجذِزؼخفٟدًِغبئًٚرّبس٠ٓ

اٌش٠بض١بد

 280 74 44 162 ن
عٍج2,491,33ٟ

% 57,86 15,71 26,43 %100 

24
أشؼشثشغجخشذ٠ذحفٟلضبءٚلذفشاغٟ

اٌش٠بض١بدثذساعخِٛاض١غِبدح

 283 86 55 142 ن
عٍج2,731,35ٟ

% 50,18 19,43 30,39 %100 

31
أدظثّزؼخفٟاٌّشبسوخثّغبثمبدِبدح

اٌش٠بض١بداٌزٟرٕظّٙباٌّزٛعطخ

 283 84 58 141 ن
عٍج2,721,36ٟ

% 49,82 20,49 29,68 %100 

عٍجٟ 1,05 2,60 275 بعد االتجاه نحك االستمتاع بمادة الرياضيات

( أف متكسط االتجاه نحك االستمتاع بمادة 38يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 .1,05كاالنحراؼ المعيارم  2,60 بمغالرياضيات 
 
 
 
 
 



 

132 

تجاه نحك قيمة مادة ( يكضح مستكيات فقرات كبعد اال39جدكؿ رقـ ) -2
 الرياضيات:

ـى
لـ

نش
ا

 

  انفمشة

ال أٔافك 

 بتبتب

 أٚ

 الأٔافك

 يتشدد

 يٕافك

أٚ

يٕافك 

 جذا

 انًتٕسط انًجًٕع
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االتجبِ

2 
اٌش٠بض١بد ِبدح رؼٍُ أْ أسٜ

.ضشٚسٞ

 282 61 25 196 ن
عٍج2,171,27ٟ

% 69,50 8,87 21,63 100,0 

3
ِبدح فٟ ِٙبسارٟ ر١ّٕخ أدت

.اٌش٠بض١بد

 279 74 27 178 ن
 عٍج2,291,34ٟ

% 63,80 9,68 26,52 100,0 

.أرجٕتدساعخِبدحاٌش٠بض١بد 9
 279 69 53 157 ن

 عٍج2,501,37ٟ
% 56,27 19,00 24,73 100,0 

14 
ِبدح رؼٍُ ِٓ فبئذح ال أٔٗ أسٜ

.اٌش٠بض١بد

 280 66 44 170 ن
 عٍج2,371,42ٟ

% 60,71 15,71 23,57 100,0 

27 
أسٜأِْبدحاٌش٠بض١بدألًأ١ّ٘خِٓ

.األخشٜاٌّٛاد

 283 93 37 153 ن
 عٍج2,631,44ٟ

% 54,06 13,07 32,86 100,0 

 عٍجٟ 1,06 2,37 272 بعد االتجاه نحك قيمة مادة الرياضيات

تجاه نحك قيمة مادة اال( أف متكسط 39يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 .1,06كاالنحراؼ المعيارم  2,37 بمغ الرياضيات
تجاه نحك أىمية مادة يكضح مستكيات فقرات كبعد اال (40جدكؿ رقـ ) -3

 الرياضيات:

ـى
لـ

نش
ا

 

  انفمشة

ال أٔافك 

 بتبتب

 أٚ

 الأٔافك

 يتشدد

 يٕافك

أٚ

يٕافك 

 جذا

 انًتٕسط انًجًٕع
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االتجبِ

6
ػٍٝ اٌش٠بض١بدرغبػذ ِبدح أْ أشؼش

.ر١ّٕخاٌزفى١ش

 281 58 23 200 ن
 عٍج2,121,34ٟ

% 71,17 8,19 20,64 %100 

11
إعٙبِبد ٌٙب اٌش٠بض١بد ِبدح أْ أجذ

.ػظ١ّخفِٟجبالداٌؼٍَٛاألخشٜ

 278 60 31 187 ن
 عٍج2,261,34ٟ

% 67,27 11,15 21,58 %100 

11
أُ٘ اٌش٠بض١بدِٓ ِبدح رؼٍُ أْ أسٜ

.أ٘ذافاٌؼ١ٍّخاٌزؼ١ّ١ٍخ

 282 73 25 184 ن
 عٍج2,431,40ٟ

% 65,25 8,87 25,89 %100 

إرمبٔٙب22 اٌش٠بض١بدٚ ِبدح رؼٍُ أْ  عٍج2,601,44ٟ 282 85 41 156 نأجذ
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 100% 30,14 14,54 55,32 %.٠غبػذٟٔفٟوغتاٌشصق

25
اٌش٠بض١بدأعبطاٌؼٍَٛ ِبدح أسٜأْ

.األخشٜ

 280 71 45 164 ن
 عٍج2,481,35ٟ

% 58,57 16,07 25,36 %100 

عٍجٟ 1,08 2336 272 بعد االتجاه نحك أىمية مادة الرياضيات

تجاه نحك أىمية مادة اال( أف متكسط 40يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 . 1,08كاالنحراؼ المعيارم  2,36 بمغ الرياضيات
تجاه نحك تعمـ مادة ( يكضح مستكيات فقرات كبعد اال41جدكؿ رقـ ) -4

 الرياضيات:

ـى
لـ

نش
ا

 

  انفمشة

ال أٔافك 

 بتبتب

 أٚ

 الأٔافك

 يتشدد

 يٕافك

أٚ

يٕافك 

 جذا

 انًتٕسط انًجًٕع
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االتجبِ

4
ػًّ اٌش٠بض١بد ِبدح دساعخ أْ أسٜ

.ِّزغدمب

 281 80 50 151 ن
 عٍج2,551,30ٟ

% 53,74 17,79 28,47 %100 

16
دً إٌٝ أرٛصً ػٕذِب ثغؼبدح أدظ

.ِبدحاٌش٠بض١بدصذ١خٌّغأٌخفٟ

 280 58 13 209 ن
 عٍج2,051,45ٟ

% 74,64 4,64 20,71 %100 

23
أجذأْرؼٍُِبدحاٌش٠بض١بد٠ذزبجإٌٝ

.روبء

 282 61 8 213 ن
 عٍج2,051,47ٟ

% 75,53 2,84 21,63 %100 

31



ػٍٝ ٠ؼزّذ اٌش٠بض١بد ِبدح رؼٍُ أسٜ

.دفعاٌمٛا١ٔٓ

 283 60 19 204 ن
 عٍج2,151,37ٟ

% 72,08 6,71 21,20 %100 

عٍجٟ 1,12 2,20 277 بعد االتجاه نحك تعمـ مادة الرياضيات

مادة تعمـ ( أف متكسط االتجاه نحك 41يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 .1,12كاالنحراؼ المعيارم  2,20 بمغالرياضيات 
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تجاه نحك طبيعة مادة كبعد اال( يكضح مستكيات فقرات 42جدكؿ رقـ ) -5
 الرياضيات:

ـى
لـ

نش
ا

 

  انفمشة

ال أٔافك 

 بتبتب

 أٚ

 الأٔافك

 يتشدد

 يٕافك

أٚ

يٕافك 

 جذا

 انًتٕسط انًجًٕع
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘
 االتجبِ

5
ٌىثشح ِؼمذح اٌش٠بض١بد ِبدح أْ أسٜ

.سِٛص٘ب

 282 154 40 88 ن
ا٠جبث3,381,37ٟ

% 31,21 14,18 54,61 %100 

13
اٌالصِخ إٌظش٠خ اخز١بس فٟ صؼٛثخ أجذ

ِبدح فٟ اٌّغأٌخ ٌىثشحاٌش٠بض١بدٌذً

 ب.إٌظش٠بداٌزٟرؼٍّزٙ

 282 147 60 75 ن
ا٠جبث3,341,27ٟ

% 26,60 21,28 52,13 %100 

17
اٌش٠بض١بد ِبدح فشٚع أْ أشؼش

.ِزشاثطخ

 280 72 34 174 ن
 عٍج2,461,34ٟ

% 62,14 12,14 25,71 %100 

ا٠جبثٟ 0,81 3,06 278 بعد االتجاه نحك طبيعة مادة الرياضيات

مادة طبيعة ( أف متكسط االتجاه نحك 42يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
 .0,81كاالنحراؼ المعيارم  3,06 بمغالرياضيات 
 تجاه نحك مادة الرياضيات:( يكضح مستكيات أبعاد اال43جدكؿ رقـ ) -6

 االنحراف المعياري المتوسط األبعاد
 1,05 2,60 مادة الرياضياتب االستمتاعاالتجاه نحك 

 1,06 2,37 االتجاه نحك قيمة مادة الرياضيات
 1,08 2,36 االتجاه نحك أىمية مادة الرياضيات
 1,12 2,20 االتجاه نحك تعمـ مادة الرياضيات

 0,81 3,06 االتجاه نحك طبيعة مادة الرياضيات
 0,87 2,45 كؿ المقياس

أف بعد االتجاه نحك طبيعة مادة ( 43يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )
، أما بقية األبعاد فكانت 0,81كانحرافو المعيارم  3,06الرياضيات بمغت قيمة متكسطو 

 .2,60ك 2,20ككانت محصكرة بيف  3متكسطاتيا أقؿ مف 
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 النتائج ةمناقش -2

 األولى:مناقشة الفرضية  -2-1
دالة إحصائيا بيف االتجاىات  ارتباطية عبلقة عمى أف ىناؾ األكلىالفرضية  تنّص 

 .لئلنجاز يةالرياضيات كالدافع مادةنحك 
أظيرت نتائج معامؿ االرتباط بيف االتجاىات نحك مادة كالرياضيات كالدافعية 

معامؿ االرتباط  ، حيث بمغية دالة إحصائيا لمعامؿ االرتباطلئلنجاز كجكد عبلقة ارتباط
 .0,01كىك داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة  0,732

كيرل الباحث أف قيمة معامؿ االرتباط بيف االتجاىات نحك مادة الرياضيات كالدافعية 
لئلنجاز تعكد لطبيعة المقياسيف، فأحمد الكرش يرل بأف التحصيؿ في مادة الرياضيات كاحدة 

ي مجاؿ تعميـ كتعمـ الرياضيات، كما أف زيادة تحصيؿ مف التحديات التي تكاجو الباحثيف ف
 الطبلب في الرياضيات يؤكد فعالية سير العممية التعميمية في االتجاه الصحيح ليا.

كفي المقابؿ نجد أف تحصيؿ الكثير مف الطبلب لمرياضيات تعد مشكمة معقدة 
مكا لف يجيدكىا، كىذه بالنسبة ليـ فيـ يشعركف بأنيا مادة غير مناسبة ليـ كأنيـ ميما فع

المشكمة تبلحظ بكضكح عند مكاجية الطبلب لبعض المسائؿ الرياضية فنجدىـ يستجيبكف 
ليا بشيء مف األلـ كعدـ التركيز.ليس معنى ذلؾ أف نتكقؼ عف تعميـ الرياضيات كلكف البد 

ني أف نبحث عف األسباب كراء تككيف االتجاىات السمبية نحكىا كالتي مف أىـ مظاىرىا تد
نسبة التحصيؿ فييا، فالعالـ العربي يشيد عزكفا مف جانب الطبلب عف دراسة الرياضيات 
كقد نشأ حاجز نفسي عند بعض الطبلب تجاىيا فيتكىمكف أنيـ ال يستطيعكف ىضميا كال 

 1استيعابيا مما يؤدم إلى بعد الطبلب عف دراستيا.

                              

 .86ص، 1998، مرجع سبؽ ذكرهمحمد أحمد الكرش،  -1
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النياؿ مف خبلؿ استعراضيما كالدافعية لئلنجاز كما يشير أحمد عبد الخالؽ كمايسة 
لعدد مف التعريفات التي تناكلت الدافعية لئلنجاز إلى أف مف مظاىر ىذا الدافع الرغبة أك 
الميؿ إلى أداء المياـ بسرعة كبأفضؿ طريقة ممكنة، أحدىما أك كبلىما. كتتضمف الدافعية 

افع إلى إنجاز شيء لئلنجاز أنماطا متباينة مف السمكؾ، يتدخؿ فيو عنصر التحدم، كىك الد
 2ذم شأف، فضبل عف ككنو الحافز إلى حؿ مشاكؿ صعبة تتحدل الفرد كتعترض طريقو.

لذا فإف تعمـ مادة الرياضيات يتطمب بعض السمات لدل التبلميذ كالمثابرة كالتحدم، 
كغيابيا يجعؿ التحصيؿ في الرياضيات صعبا كشاقا مما يكلد اتجاىات سمبية نحك مادة 

 يككف مستكل الدافعية لئلنجاز منخفضا.الرياضيات ك 

 مناقشة الفرضية الثانية: -1-2
 مادةبيف أبعاد االتجاىات نحك  ارتباطية ىناؾ عبلقة عمى أف الثانيةالفرضية  تنّص 
، مادة الرياضيات، أىمية مادة الرياضياتقيمة  ،االستمتاع بمادة الرياضيات) الرياضيات

 .لئلنجاز يةالدافعك  (لرياضياتمادة اطبيعة  ،مادة الرياضياتتعمـ 
حيث أف معامؿ االرتباط بيف أبعاد االتجاىات نحك الرياضيات كالدافعية لئلنجاز دؿ 

االستمتاع بمادة ألربعة أبعاد ىي:  0,01عمى كجكد ارتباط داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
، أىمية 0,736كبمغت قيمة ر=  مادة الرياضياتقيمة  ،0,489كبمغت قيمة ر=  الرياضيات

، 0,799كبمغت قيمة ر=  مادة الرياضيات، تعمـ 0,712كبمغت قيمة ر=  مادة الرياضيات
كىي  0,133فقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط  مادة الرياضياتطبيعة أما بعد االتجاه نحك 

 قيمة غير دالة إحصائيا.

                              

 .93ص، 2012المطيؼ محمد خميفة، مرجع سابؽ، عبد  -2
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كيرل الباحث أف االرتباط المرتفع بيف أبعاد االتجاىات نحك الرياضيات كالدافعية 
لئلنجاز يرجع إلى الخصائص المطمكب تكفرىا في التبلميذ لتعمـ ىذه المادة فيي مادة 
تراكمية كتتطمب التركيز كبذؿ مجيكدات لمتمكف مف التحصيؿ الجيد، كاالتجاىات نحكىا تقدـ 

مادة الرياضيات، إذ يشير عمي عبد ربو خميفة كآخركف في  تصكرا عف تحصيميـ في
عبلقة ارتباطية مكجبة كقكية بيف اتجاىات طمبة عينة الدراسة نحك دراستيـ أف ىناؾ 

، كأكضح أيكف كآخركف أف االتجاه نحك الرياضيات يعتبر عامبل الرياضيات كتحصيميـ فييا
 مف عكامؿ التنبؤ كالتحصؿ فييا.

ة أف الشخص المنجز حسب اتنكسكف يتصؼ بأنو يتجو بصفة كيشير بشير معمري
عامة نحك النشاطات التي تتطمب تدريبا ناجحا لمميارة البلزمة إلنجاز الكاجب، أم أنو ال 
يعتمد عمى المغامرة أك المصادفة لتحقيؽ النجاح، كيميؿ إلى مكاجية التحدم في إنجاز 

ؿ األكثر سيكلة كال األكثر صعكبة، أك الكاجبات متكسطة الصعكبة، كال يقبؿ عمى األعما
ذا لـ ينجح فإنو يخفض  األكثر خطكرة، كعندما ينجح في أداء كاجبو، فإنو يرفع مف أىدافو، كا 
منيا. لذلؾ يتسـ ىذا الفرد بالكاقعية، كيفعؿ ذلؾ ألنو يحب التحدم كالشعكر بأنو قد فعؿ 

كف التحدم إلنجاز العمؿ، فإنو شيئا ما بطريقة أفضؿ بكثير مما ينجزه اآلخركف. كميما ي
 3يجاىد بإصرار أكثر مف اآلخريف.

 مناقشة الفرضية الثالثة: -2-3
 مادةإحصائيا في االتجاىات نحك  ةدال اقك فر ناؾ ىعمى أف  الثالثةالفرضية  تنّص 
 بيف الذككر كاإلناث. الرياضيات

                              

 .44بشير معمرية، مرجع سابؽ، ص -3
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الرياضيات عدـ كقد أظيرت نتائج معامؿ داللة الفركؽ ""ت"" لبلتجاىات نحك مادة 
كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في االتجاىات نحك مادة الرياضيات بيف الذككر كاإلناث، حيث 

 كىي قيمة غير دالة إحصائيا. 0,326 -بمغت قيمة ت 
( كالتي ىدفت إلى تقصي أثر 1993كتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشريدة )

حك الرياضيات في األردف، كنتائج دراسة المستكل التعميمي كالجنس عمى اتجاىات الطمبة ن
( كالتي تمت 1999نتائج دراسة كؿ مف حساـ تكفيؽ ناصر )(، ك Chen, 1997تشيف )

 حكؿ طمبة الصؼ العاشر بفمسطيف.
( كىدفت إلى بحث Ling,1982كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف لينغ )

اإلناث نحك الرياضيات أكثر ايجابية  اتجاىات الطمبة نحك الرياضيات كأشارت إلى أف نظرة
( كالتي دلت عمى كجكد 1989مف نظرة الذككر، كتختمؼ النتيجة مع نتائج دراسة زيداف )

 Hydeفركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذككر، كتختمؼ مع نتائج دراسة ىايد كآخركف )
& others,1990.) 

 الرياضيات مادةإحصائيا في االتجاىات نحك  داال افرقكيرل الباحث أف عدـ كجكد 
بيف الذككر كاإلناث، يعكد إلى أف التبلميذ يعيشكف نفس الظركؼ، فيـ مقبمكف عمى اجتياز 
امتحاف شيادة التعميـ المتكسط، كتعرضكا لمنياج مكحد في الرياضيات مما يجعميـ يتأثركف 

مية، مما يجعؿ العكامؿ المككنة بما يكتسبكف مف معارؼ، كىـ ينتمكف لنفس البيئة التعمي
 لبلتجاىات عند التبلميذ متقاربة.

كتتداخؿ عكامؿ مختمفة في تشكيؿ االتجاىات كتتأثر ايجابيا بيا مثؿ: العمر، مستكل 
 4النضج كخبرات المتعمـ، كقدراتو، كاتجاىات المعمميف، كاتجاىات أكلياء األمكر. 

                              

أثر نموذجين من نماذج التعميم التعاوني عمى اتجاىات طالب الصف السابع من التعميم عبد اهلل عبابنة،  -4
 .1995قطر، العدد الثامف، ، مجمة مركز البحكث التربكية، جامعة قطر، األساسي اتجاه تعمم مادة الرياضيات في األردن
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 الرابعة: الفرضيةمناقشة  -2-4
الدافعية لئلنجاز بيف إحصائيا في  ةدال اقك فر عمى أف ىناؾ  الرابعةتنص الفرضية 

 الذككر كاإلناث.
كقد أظيرت نتائج معامؿ داللة الفركؽ لمدافعية لئلنجاز بيف اإلناث كالذككر عف 

لصالح الذككر، حيث بمغ متكسط الدافعية  0,05كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة 
، فيما بمغ متكسط الدافعية 16,16بانحراؼ معيارم يساكم  56,38لئلنجاز لدل الذككر 
)جدكؿ رقـ (. متكسط الذككر  15,43بانحراؼ معيارم يساكم  51,64لئلنجاز لدل اإلناث 

مما يدؿ عمى أف الدافعية لئلنجاز لمذككر  65كمتكسط اإلناث كبلىما أقؿ مف الدرجة 
 .كالدافعية لئلنجاز لئلناث دافعية لئلنجاز منخفضة

كتتشابو نتائج الدراسة الحالية بتفكؽ الذككر عمى اإلناث في الدافعية لئلنجاز مع 
 2012(، كتتشابو مع دراسة حمرم صارة 2008النتائج التي تكصمت إلييا نعيمة غزاؿ )

حيث تكصمت إلى كجكد فرؽ بيف الجنسيف لصالح الذككر، كتتشابو مع دراسة أحمد محمد 
 .1991عبد الخالؽ 

التي تكصؿ  2008تائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة بكقصارة منصكر كتختمؼ ن
فييا لكجكد فرؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلناث، كتختمؼ مع نتائج دراسة بالطيب الياشمي 

كالتي تكصؿ فييا لكجكد فرؽ داؿ إحصائيا لصالح اإلناث، كتختمؼ مع دراسة عبد  2014
فركؽ دالة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث،  ( حيث ال تكجد2000المطيؼ محمد خميفة )

 كتختمؼ مع نتائج دراسة قدكرم خميفة التي بينت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا.
يرل الباحث أف ىذه النتيجة المتكصؿ إلييا في ىذا البحث، تفكؽ الذككر عمى اإلناث 

الجنسيف في  في الدافعية لئلنجاز ترجع إلى دكر التربية األسرية في إبراز الفركؽ بيف
أف اآلباء ال يشجعكف بناتيـ عمى اإلنجاز  (K. Dion, 1985)الدافعية لئلنجاز، حيث بيف 

إال إذا لـ يتعارض ىذا اإلنجاز مع أدكارىف المتكقعة كزكجات كأميات. كيتحدد أسمكب اآلباء 
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جة البمكرة في ىذا الصدد في شكؿ إبراز تكقعات ليا تأثيرىا عمى األبناء، إناثا كذككرا، إلى در 
 5لمفاىيـ الذات لدل الجنسيف.

كلآلباء اتجاىاتيـ المتميزة في ىذا الصدد، فيـ في الكقت الذم يتغاضكف فيو عف 
الدافعية إلى اإلنجاز المنخفض لدل بناتيـ، يتشددكف مع أبنائيـ الذككر في اتجاه يجعؿ 
دافعيـ إلى اإلنجاز مرتفعا. فمنذ الطفكلة المبكرة يغرس اآلباء عند األكالد باف فشميـ الدراسي 

ىك بمثابة قضاء عمى إمكانات تحقيقيـ لذكاتيـ، كلكنيـ ال يستعممكف  -لمثاؿعمى سبيؿ ا-
نفس األسمكب مع بناتيـ. فبل يكاجيكف بناتيـ بيذا التشدد، بؿ يكحكف إلييف أف يحققف 
ذكاتيف، في المقاـ األكؿ، كزكجات كأميات. كىذا االختبلؼ في اتجاىات اآلباء في تعامميـ 

في كجداف الذككر دافعا قكيا لئلنجاز، كفي كجداف اإلناث ضمكرا  مع أبنائيـ كبناتيـ، يغرس
 ,K.B. Hoyenga & K. T. Hoyenga)في ىذا الدافع. كىذا ما عبر عنو ىكيينغا 

 في انو ثمة عبلقة سمبية بيف الدافعية لئلنجاز عند اإلناث كتكجييف األسرم. (1984
ندما يشعر الطفؿ بدرجة كما تبيف أف الدافعية لئلنجاز تظير في أكضح صكرىا ع

مف االستقبلؿ الذاتي. فاألطفاؿ الذيف يعيشكف في نطاؽ أسرم ينمي لدييـ الشعكر 
بالمسؤكلية كحرية الحركة يظيركف قدرا أكبر مف الدافعية لئلنجاز بعكس األطفاؿ الذيف 

 6يعيشكف في أسر تضيؽ الخناؽ عمى أبنائيا بيدؼ تكفير الحماية ليـ. 

 :الخامسةضية مناقشة الفر  -2-5
في أبعاد االتجاىات نحك  إحصائيادالة  افركقعمى أف ىناؾ  الخامسةتنص الفرضية 

 :اإلناثبيف الذككر ك  الرياضيات مادة

                              

 .204ص ، 2012بشير معمرية، مرجع سبؽ ذكره،  -5
 .41ص، 2000عبد المطيؼ محمد خميفة، مرجع سبؽ ذكره،  -6
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كقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في أبعاد مقياس االتجاىات نحك مادة 
، مادة الرياضيات، أىمية مادة الرياضيات، قيمة االستمتاع بمادة الرياضياتالرياضيات )

، حيث بمغت قيـ ت لكؿ اإلناث( بيف الذككر ك مادة الرياضيات، طبيعة مادة الرياضياتتعمـ 
، ككميا غير دالة 0,141، 0,225، 0,148-، 0,863، 0.889-بعد عمى التكالي: 

 .إحصائيا
 الرياضيات مادةفي االتجاىات نحك  إحصائيا داال افرقكيرل الباحث أف عدـ كجكد 

كتقارب االتجاىات نتيجة لتقارب ظركؼ إلى أنيـ ينتمكف لنفس البيئة  اإلناثذككر ك بيف ال
نحك مادة تجاىات االفي دراستيا قياس  (Collette, 1978)ككالت  أكدحيث  ،مككناتيا

يتعمـ ىي مكّكف نفسي أّف االتجاىات نحك مادة الرياضيات  المدارسطمبة الرياضيات ل
في تككيف االتجاىات: الكسط العائمي، ، كخمص إلى تداخؿ ثبلثة عكامؿ ميمة كينمك

 7 األستاذ، المدرسة.
أف  (Nargis Abbas, Michèle Kirch, 2010)كتذكر نرجس عباس كآخركف 
 نحك مادة معتقداتو رغبات التمميذ كعكاطفو ك ىي االتجاىات نحك مادة الرياضيات 

. كذلؾ كيؼ يدرؾ التمميذ مادة الرياضيات خاصةمادة دراسة عمى كالقدرة  عامةالرياضيات 
 8.الرياضيات كفائدتيا

                              

7- SuzanneTamse, bilan des attitudes de quatre groupes d’élèves de quatrième 
secondaire de la polyvalente d’Iberville de Rouyn-Noranda à l’égard de la 
mathématique, rapport de recherche présenté en vue de l’obtention de la maitrise en 
education, université du quebec en Abitibi-Tèmiscamigue, 1993, p22. 

8- Nargis Abbas et Michèle Kirch, genre et mathématique : le plaisir et la 
conscience de l’utilité des mathématiques chez les élèves pakistanais, acte du congrès 
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 التساؤل: -2-6
ينص التساؤؿ عمى ما ىي مستكيات االتجاىات نحك مادة الرياضيات لدل تبلميذ 

 السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط؟
بية حيث بمغ تشير النتائج إلى أف اتجاىات التبلميذ نحك مادة الرياضيات كانت سم

، كأربعة أبعاد كانت سمبية حيث بمغ 0,87كاالنحراؼ المعيارم  2,45متكسط المقياس ككؿ 
نحك  التبلميذ اتجاه، كمتكسط 2,60 مادة الرياضياتب االستمتاعنحك  التبلميذ اتجاهمتكسط 

، 2,36 نحك أىمية مادة الرياضيات التبلميذ اتجاهكمتكسط ، 2,37 قيمة مادة الرياضيات
طبيعة  نحك التبلميذ اتجاه، ككاف 2,20 نحك تعمـ مادة الرياضيات التبلميذ اتجاهكمتكسط 

 .3,06ايجابيا حيث بمغ المتكسط  مادة الرياضيات
كيرل الباحث أف ىذه النتيجة جاءت نتيجة لتخكؼ التبلميذ مف نتائج مادة الرياضيات 

ة أنيـ مقبمكف عمى امتحاف شيادة إذ يركف أنيا تعتبر كحاجز يمنعيـ مف النجاح خاص
 التعميـ المتكسط.

كيذكر إبراىيـ محمد عيسى يعقكب: عمى الرغـ مف أىمية الرياضيات البالغة في 
عصرنا الحاضر، كما حؿ في مناىجيا، كطرائؽ تدريسيا مف تطّكر، فإنو ما يزاؿ يعـ شعكر 

ىذا الشعكر''بالقمؽ مف  بالكره، كالخكؼ، كالقمؽ تجاه ىذه المادة الحيكية، كربما يصؿ
الرياضيات'' ككرىيا لحد البغض كالرىبة منيا، كىك ما أطمؽ عميو أيكف ظاىرة الخكؼ مف 

 9الرياضيات، أك فكبيا الرياضيات.

                                                                                           

de l’actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), université de Genève, 
septembre 2010, p2. 

ا، مجمة الرياضيات واتجاىاتيم نحوهبؤ بتحصيل تالميذ الصف العاشر في التنمحمد عيسى يعقكب،  إبراىيـ -9
 .66، ص: 2005التربية، جامعة البحريف، المجمد السادس، العدد الثالث، سبتمبر كميةالعمـك التربكية كالنفسية، 
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بأّف االتجاىات نحك الرياضيات تتكّكف منذ الطفكلة  (colette, 1978)كيذكر ككالت 
تعمؿ مصطمحات تجريدية، كذلؾ التمميذ كتبدأ بالتدىكر عندما تصير دراسة ىذه المادة تس

الذم يتعرض إلخفاقات متكررة ينمي اتجاىات سمبية كيتبنى سمككا يتجنب نشاطات 
 10الرياضيات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

10- Suzanne Tamse, bilan des attitudes de quatre groupes d’élèves de 
quatrième secondaire de la polyvalente d’Iberville de Rouyn-Noranda à l’égard de la 
mathématique, rapport de recherche présenté en vue de l’obtention de la maitrise en 
éducation, université du Québec en Abitibi-Tèmiscamigue, 1993, p22. 
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 مناقشة عامة:
 يةكالدافعتـ في ىذا البحث دراسة العبلقة بيف االتجاىات نحك مادة الرياضيات 

التعميـ المتكسط كعمى ضكء النتائج المتحصؿ عمييا السنة الرابعة مف لدل تبلميذ  نجازلئل
تمت مناقشتيا كتفسيرىا كفقا لترتيب الفرضيات، كذلؾ باالعتماد عمى اإلطار النظرم 
كالدراسات السابقة، حيث تكصؿ الباحث إلى كجكد اتجاىات سمبية نحك مادة الرياضيات لدل 

 سمبية كىي: )االستمتاع اتجاىات ةتبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط، ككانت أربع
(، تعمـ مادة الرياضيات، أىمية مادة الرياضيات، قيمة مادة الرياضيات، مادة الرياضياتب

 ( كاف ايجابيا.طبيعة مادة الرياضياتبينما بعد )
في االتجاىات نحك مادة  إحصائيا كؽ دالةكتكصؿ الباحث إلى عدـ كجكد فر 

 .اإلناثالرياضيات بيف الذككر ك 
 اإلناثبيف الذككر ك  نجازلئل يةفي الدافع إحصائياكما تكصؿ لكجكد فركؽ دالة 
 منخفضا لدل الجنسيف. نجازلصالح الذككر، ككاف مستكل الدافعية لئل

 مادةاالتجاىات نحك بيف  إحصائياكتكصؿ الباحث إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة 
 .نجازلئل يةالرياضيات كالدافع
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 واالقتراحاتالتوصيات 
مف  ترفعالدراسة الحالية نقدـ بعض التكصيات التي مف شانيا أف نتائج بناء عمى 

 :التحصيؿ في مادة الرياضيات
االىتماـ بالجانب الكجداني في تدريس مادة الرياضيات كعدـ االىتماـ بالجانب  -
 فقط.المعرفي 
إجراء المزيد مف الدراسات التي تكشؼ عف اتجاىات التبلميذ نحك مادة  -

 بتشخيص المشكمة ثـ اقتراح الحمكؿ.الرياضيات، كمراعاة التسمسؿ الزمني 
 .المادةك نحإجراء دراسات حكؿ اتجاىات أساتذة الرياضيات  -
دراسة االتجاىات نحك مادة الرياضيات بمتغيرات أخرل كالتحصيؿ في مادة  -

 الرياضيات كقمؽ الرياضيات.
خبلليا تكجيو انتباىيـ إلى أىمية مف يتـ ألساتذة الرياضيات  تدريبيةعقد دكرات  -

كتدريبيـ عمى كيفية تنميتو باألساليب كاألنشطة  الجانب الكجداني في العممية التعميمية
 المختمفة.
 .عند الكشؼ عف اتجاىات سمبية ينبغي كضع برامج عبلجية -
 كعبلقتيا باتجاىات المكاد األخرل.دراسة اتجاىات مادة الرياضيات  -
 .نجازبالدافعية لئلإجراء دراسات حكؿ عبلقة االتجاىات نحك مادة الرياضيات  -
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باتجاىات الطمبة وتحصيميم, دراسة عمى طمبة الصف السابع األساسي في مادة 

التربكية كالنفسية، المجمد الثاني عشر، العدد األكؿ، كمية التربية، ، مجمة العمكـ الرياضيات
 .2011جامعة البحريف، 

دراسة تحميمية لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى تدني محمد أحمد الكرش،  -31
التحصيل العممي لمطالب في مادة الرياضيات بالمرحمة الثانوية بدولة قطر كما يراىا 

 .1998مركز البحكث التربكية بجامعة قطر، العدد الرابع عشر،  ، مجمةالمعممون والطالب
، المعيد عمم النفس لمطفل والمراىقمحمد بف يحي زكريا كفضيمة حناش،  -32

 ..2009الكطني لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ، كزارة التربية الكطنية، 
ي البحوث: اختبار صحة البنية العاممية لممتغيرات الكامنة فمحمد تيغزة،  -33

 .2011، بحث عممي محكـ، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية، منحى التحميل والتحقق
شكرات عكيدات، ، منالجامع في تاريخ العموم عند العربمحمد عبد الرحمف،  -34

 .، بيركت، لبناف2ط
، الجزائر، 1، دار المعارؼ، طالمنطق الحديث ومنيج البحثمحمد قاسـ،  -35

1978. 
كأحمد عبد النعيـ كعبد اهلل كصبلح ميدم محمد،  محمد نجيب عبد الفتاح -36

، جامعة الدكؿ العربية، SPSSالتحميل المعمق لمبيانات باستخدام حزمة البرامج الجاىزة 
 .2009القاىرة، مصر، 

دليل األستاذ الرياضيات لمسنة الثانية من مقتدر زركقي، قكيدر فبلح،  -37
 .7، ص 2004المدرسية الجزائر، ، الديكاف الكطني لممطبكعات التعميم المتوسط
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، ديكاف المطبكعات مناىج السنة الرابعة من التعميم المتوسط الرياضيات -38
 .2005المدرسية، الجزائر، 

، دار المعرفة عمم النفس التربوي لممعممينمنسي، محمكد عبد الحميـ،  -39
 .1998الجامعية، مصر 

، دار العام عمم النفسكىيب مجيد الكبيسي ك صالح حسف أحمد الداىرم،  -40
 .1999، 1الكندم لمنشر كالتكزيع، أربد، األردف، ط

، المدرسة العميا لؤلساتذة دروس ألساتذة التعميم المتوسطيكسؼ قرقكر،  -41
 .القبة، الجزائر، بدكف سنة

 الرسائل الجامعية

تأثير استخدام الوسائل التعميمية عمى دافعية اإلنجاز لدى بالطيب الياشمي،  -1
 .2013، رسالة ماجستير في عمـك التربية، جامعة كرقمة، ثانويتالميذ الثالثة 

القة بين االتجاىات نحو الرياضيات والتحصيل حساـ تكفيؽ ناصر، الع -2
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الدراس فييا لدى طمبة الصف العاشر في محافظة طولكرم

 .1999جامعة النجاح الكطنية، غزة، فمسطيف، 
أساتذة الرياضيات الستراتيجيات التقويم  استخدامخطكط رمضاف،  -3

، مذكرة ماجستير غير منشكرة، جامعة منتكرم والصعوبات التي تواجييم أثناء التطبيق
 .2010قسنطينة، 
اتجاىات المتعممين في مرحمة التعميم المتوسط نحو عبد الحميـ مزكز،  -4

، رسالة ماجستير غير زممارسة مادة التربية الفنية والتشكيمية وعالقتيا بدافعية اإلنجا
 .2012منشكرة، جامعة تيزم كزك، 
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سمة والفعالية الذاتية عمى -أثر التفاعل بين القمق حالةكمثـك العايب،  -5
، رسالة ماجستير في عمـ الدافعية لمتعمم لدى تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط

 .2010النفس المدرسي غير منشكرة، جامعة الجزائر، 
اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو التدريس بالمقاربة كيحؿ عبد اهلل،  -6

 .2012، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مستغانـ، بالكفاءات
مقارنة محتوى مناىج الرياضيات الفمسطينية محمكد محمد العايدم،  -7

معة النجاح ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جاواألردنية والمصرية لمصف التاسع األساسي
 .2008الكطنية، فمسطيف، 

التفاعل الصفي والدافعية لمتعمم لدى تالميذ مرحمة التعميم مداحي العربي،  -8
 .2014، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة كىراف، الثانوي

نمط الشخصية حسب نظرية التقمبات النفسية آلبتر وعالقتو مرنيز عفيؼ،  -9
 .2010في عمـ النفس غير منشكرة، جامعة مستغانـ، ، رسالة ماجستير بالدافعية للنجاز

فاعمية استخدام إستراتيجية التعميم التعاوني ميرفت أسامة محمد حج يحي،  -10
في تحصيل كمية الصف السابع األساسي في الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا في مدينة 

 .2011، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، طولكرم
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 مقياس االتجاىات نحو الرياضيات لسييل رزق ديابيوضح أبعاد : 03ممحق 
 السمبيواالتجاه  االيجابيوالفقرات ذات االتجاه 

 طبيعة مادة الرياضيات: البعد األول: اتجاه التالميذ نحو
 ألنيا مادة ممتعة كتجمب االنتباه. مادة الرياضيات أحب -1
 أتجنب دراسة مادة الرياضيات ألنيا مادة صعبة* -2
 أرغب حضكر حصص الرياضيات ألنيا تنمي التفكير. -3
 *أرل أف مادة الرياضيات معقدة لكثرة رمكزىا كمفاىيميا. -4
النظرية البلزمة لحؿ المسألة لكثرة النظريات التي أجد صعكبة في اختيار  -5
 *تعممتيا.
 أشعر أف فركع مادة الرياضيات مترابطة كغير منفصمة. -6
 أجد أف صنكؼ المعرفة في مادة الرياضيات متعددة ككثيرة. -7
 أرل أف مادة الرياضيات أساس العمـك األخرل. -8

 االتجاه نحو قيمة مادة الرياضيات البعد الثاني:
 أرل أف تعمـ مادة الرياضيات ضركرم لمحياة -9

 أشعر أف مادة الرياضيات تساعد عمى تنمية التفكير -10
 أجد أف مادة الرياضيات ليا إسيامات عظيمة في مجاالت العمـك األخرل -11
 *أرل أنو ال فائدة مف تعمـ الرياضيات. -12
 أشعر أف الرياضيات مجاؿ جيد لبلبتكار كاإلبداع. -13
 أجد أف تعمـ الرياضيات ك إتقانيا يساعدني في كسب الرزؽ. -14
 *أرل أف الرياضيات أقؿ أىمية مف المكاد األخرل. -15

 



 

 

 البعد الثالث: اتجاه التالميذ نحو تعمم مادة الرياضيات
 أحب تنمية مياراتي الرياضية. -16
 أرغب اكتساب معمكمات كمفاىيـ جديدة في الرياضيات. -17
 تعمـ مادة الرياضيات مف أىـ أىداؼ العممية التعميمية. أرل أف -18
 أفّضؿ حؿ المسائؿ الرياضية عف غيرىا مف الكاجبات. -19
 أرل أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى جيد كبير ككقت طكيؿ. -20
 أجد أف تعمـ الرياضيات يحتاج إلى ذكاء كانتباه كذاكرة قكية. -21
 يات ذاتيا.أرل انو يمكف تعمـ الرياض -22
 أرل تعمـ الرياضيات يعتمد عمى تذكر القكانيف كالنظريات كحفظيا. -23

 البعد الرابع: اتجاه الطمبة نحو االستمتاع بمادة الرياضيات
 أرل أف دراسة الرياضيات عمؿ ممتع حقا -24
 أشعر بالسعادة عندما أتعمـ شيئا جديدا في الرياضيات. -25
 م في حؿ المسالة الرياضية.أشعر بالمتعة أثناء تفكير  -26
 أحس بسعادة عندما أتكصؿ إلى حؿ صحيح لممسألة. -27
 الرياضية. التمريناتأجد متعة في حؿ المسائؿ ك  -28
 أشعر برغبة شديدة في قضاء كقت فراغي بدراسة مكضكعات الرياضيات. -29
 *نحكىا.أرل الكثير مف التبلميذ ال يحبكف الرياضيات كال يشعركف بمتعة  -30
 أجد متعة عند قيامي بحؿ مسائؿ رياضية إضافية. -31
 أحس بمتعة في المشاركة بمسابقات الرياضيات التي تنظميا المدرسة. -32

 

 الفقرة في االتجاه السمبي.العبلمة تشير إلى  :)*(



 

 

في مقياس الدافعية للنجاز ه الفقرات الموجبة الفقرات السالبة يوضح : 04ممحق 
 :(H J Hermans) ج ىارمنز

 إف العمؿ شيء.*-1
 في المدرسة يعتقدكف أني. -2
 أرل أف الحياة التي ال يعمؿ فييا اإلنساف مطمقا.* -3
 إف تنفؽ قدرا مف الكقت لبلستعداد لشيء ىاـ.* -4
 عندما اعمؿ تككف مسؤكليتي أماـ نفسي. -5
 عندما يشرح المعمـ الدرس. -6
 أعمؿ عادة . -7
 في أك لـ أؤدم مسؤكليتي تماما عندئذ.إذا لـ أصؿ إلى ىد -8
 اعتقد أف عدـ إىماؿ الكاجب المدرسي.* -9

 إف بدء أداء الكاجب المنزلي يتطمب.* -10
عندما أككف في المدرسة فاف المعايير التي أضعيا لنفسي بالنظر إلى الدركس  -11

 تككف.
راديك فاني بعد إذا دعيت أثناء أداء كاجب منزلي إلى مشاىدة التمفاز أك سماع  -12

 ذلؾ.
 إف العمؿ الذم يتطمب مسؤكلية كبيرة . -13
 يعتقد اآلخركف أني. -14
 عندما ارغب في عمؿ شيء أتسمى بو. -15
 أككف عادة . -16
 يمكف أف أعمؿ في شيء ما بدكف تعب لمدة. -17



 

 

 إف عبلقاتي الطيبة بالمعمميف في المدرسة. -18
 عماؿ ألنيـ.يتبع األكالد آباءىـ في إدارة األ -19
 أعتقد أف الكصكؿ إلى مركز مرمكؽ في المجتمع يككف.* -20
 عند عمؿ شيء صعب فإنني.* -21
 أنا بصفة عامة. -22
 أرل زمبلئي في المدرسة الذيف يذاكركف بشدة جدا. -23
 في المدرسة أعجب باألشخاص الذيف يحققكف مركزا مرمكقا في الحياة. -24
 بالنسبة لممدرسة أككف. -25
 التنظيـ شيء. -26
 عندما أبدأ شيء فإنني.* -27
 بالنسبة لممدرسة أككف.* -28

 

 

 .الفقرة السالبةالعبلمة تشير إلى )*(: 

 

 

 

 

 



 

 

 مقياس االتجاىات نحو الرياضيات لسييل رزق دياب(: 5ممحق رقم )

 1االستمارة رقـ 

 

 عزيزم التمميذ، عزيزتي التمميذة

تتعمؽ بمادة الرياضيات المرجك منؾ تحديد رأيؾ فييا فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي 
أماـ العبارة ك تحت الخانة التي تعبر عف رأيؾ ككجية × بالمكافقة أك المعارضة ك ذلؾ بكضع عبلمة 

 في كرقة اإلجابة المرفقة مع االستمارة. نظرؾ

  .صدؽرأيؾ ب عبر عفي التي تىفاإلجابة الصحيحة ال تكجد عبارات صحيحة كأخرل خاطئة، 

 مثاؿ:

 سكؼ يزداد حبي لممدرسة إذا ألغيت حصص الرياضيات

 ال أكافؽ بتاتا ال أكافؽ متردد أكافؽ أكافؽ جدا العبارةرقـ 

     × 

 

 إلغاء حصص الرياضيات. بشدة الحظ أف التمميذ قد كضح رأيو في ىذه العبارة بأنو يعارض

 

 

 

 

 



 

 

 نظرؾ:اقرأ العبارات التالية بتمعف لتعبر عف كجية 
 

أوافق  الـــعــــبـــــــــــــــــــارة
ال  متردد أوافق جدا

 أوافق
ال أوافق 

 بتاتا

      مادة الرياضيات. أحب - 1
      أرل أف تعمـ مادة الرياضيات ضركرم - 2
      أحب تنمية مياراتي في مادة الرياضيات. - 3
      أرل أف دراسة مادة الرياضيات عمؿ ممتع حقا - 4
      .أرل أف مادة الرياضيات معقدة لكثرة رمكزىا - 5
      التفكير تنمية عمى تساعد الرياضيات مادة أف أشعر - 6
      أرغب اكتساب معمكمات جديدة في مادة الرياضيات. - 7
أشعر بالسعادة عندما أتعمـ شيئا جديدا في مادة  - 8

 الرياضيات.
     

      الرياضياتأتجنب دراسة مادة  - 9
أجد أف مادة الرياضيات ليا إسيامات عظيمة في مجاالت  - 10

 العمـك األخرل
  

 
   

أرل أف تعمـ مادة الرياضيات مف أىـ أىداؼ العممية  - 11
 التعميمية.

     

أشعر بالمتعة أثناء تفكيرم في حؿ مسالة في مادة  - 12
 الرياضيات.

  
 

   

النظرية البلزمة لحؿ المسألة في أجد صعكبة في اختيار  - 13
 مادة لكثرة النظريات التي تعممتيا.

     

      أرل أنو ال فائدة مف تعمـ مادة الرياضيات. - 14
      أفّضؿ حؿ كاجبات مادة الرياضيات عف غيرىا مف المكاد. - 15
أحس بسعادة عندما أتكصؿ إلى حؿ صحيح لمسألة في  - 16

 مادة الرياضيات.
  

 
   

      أشعر أف فركع مادة الرياضيات مترابطة. - 17
      أشعر أف مادة الرياضيات مجاؿ جيد لبلبتكار كاإلبداع. - 18



 

 

      أرل أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى جيد كبير. - 19
      أجد متعة في حؿ مسائؿ ك تماريف الرياضيات. - 20
      الرياضيات كثيرة.أجد أف أصناؼ المعرفة في مادة  - 21
أجد أف تعمـ مادة الرياضيات ك إتقانيا يساعدني في كسب  - 22

 الرزؽ.
     

      أجد أف تعمـ مادة الرياضيات يحتاج إلى ذكاء. - 23
أشعر برغبة شديدة في قضاء كقت فراغي بدراسة مكاضيع  - 24

 مادة الرياضيات.
     

      العمـك األخرل.أرل أف مادة الرياضيات أساس  - 25
      ال يحبكف مادة الرياضيات التبلميذأرل الكثير مف  - 26
      أرل أف مادة الرياضيات أقؿ أىمية مف المكاد األخرل. - 27
أجد متعة عند قيامي بحؿ مسائؿ إضافية لمادة  - 28

 الرياضيات.
     

      أرل انو يمكف تعمـ مادة الرياضيات ذاتيا. - 29
أحس بمتعة في المشاركة بمسابقات مادة الرياضيات التي  - 30

 تنظميا المتكسطة.
  

 
   

      أرل تعمـ مادة الرياضيات يعتمد عمى حفظ القكانيف. - 31
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 (H J Hermans)مقياس الدافعية للنجاز ه ج ىارمنز: 06ممحق 

2االعزّبسح



 
 عزيزم التمميذ، عزيزتي التمميذة

مجمكعة مف العبارات التي تعبر عف آرائؾ كتصؼ سمككؾ، اقرأ الفقرة الناقصة ثـ اختر العبارة التي إليؾ 
في  ( أماـ العبارة ك تحت الخانة التي تعبر عف رأيؾ ككجية نظرؾxترل أنيا تكمؿ الفقرة بكضع عبلمة )
 كرقة اإلجابة المرفقة مع االستمارة.

 
  .رأيؾ بصدؽ عبر عفي التي تىفاإلجابة الصحيحة ال تكجد عبارات صحيحة كأخرل خاطئة، 

 
 
 

 مثاؿ: 
 أرل أف المكاد التي أدرسيا     
 )أ( صعبة جدا      

 )ب( صعبة      
 )ج( ال صعبة ك ال سيمة      
 )د( سيمة      
 )ىػ( سيمة جدا      
 

 تحت الخانة المناسبة xفإذا كنت ترل أف المكاد التي تدرسيا سيمة فضع عبلمة 
 
 
 
 
 
 
 






 ىػ د ج ب أ رقـ العبارة

    ×  



 

 



 :شٙء انؼًم إٌ -1

 .افؼٍٗأال(أرّٕٝأ)

 .جذاوث١شاأداءٖأدتال()ة

 .افؼٍٗأْأرّٕٝ()ج

 . أداءٖأدت)د(

.وث١شاأداءٖأدت)٘ـ(



  انذسط انًؼهى ٚششح ػُذيب -6

ٚأْجٙذٞلصبسٜاثزيأْػٍٝاٌؼضَاػمذ)أ(

 .دغٕبأطجبػبٔفغٟػٓأػطٟ

اٌزٟاألش١بءإٌٝػبدحشذ٠ذاأزجب٘بأٚجٗ)ة(

 .رمبي

 .أخشٜأش١بءفٟوث١شاأفىبسٞرزشزذ)ج(

ٌٙبػاللخالاٌزٟاألش١بءإٌٝوج١ش١ًٌِٟ)د(

.ثبٌّزٛعطخ



 : أَُٙ ٚؼتمذٌٔ انًذسست فٙ -2

 .جذاثشذحاػًّ)ا(

 .ثزشو١ضاػًّ)ة(

 .رشو١ضثغ١شاػًّ)ج(

 .اٌشٟءثؼضِجبٌٟغ١ش)د(

.جذاِىزشسغ١ش)٘ـ(



 : ػبدة اػًم -7

 .أػٍّٗأْلشسدِّبثىث١شأوثش)أ(

 .أػٍّٗأْلشسدِّبثم١ًٍأوثش)ة(

 .أػٍّٗأْلشسدِّبثم١ًٍالً()ج

 .أػٍّٗأْلشسدِّبثىث١شالً)د(





 :يطهمب اإلَسبٌ فٛٓب ٚؼًم ال انتٙ انحٛبة أسٖ -3

 .ِثب١ٌخ)ا(

 .جذاعبسح)ة(

 .عبسح)ج(

 .عبسحغ١ش(د)

جذاعبسحغ١ش)٘ـ(



 يسؤٔنٛتٙ أؤد٘ ٔنى ْذفٙ إنٗ أصم نى إرا -8

 :ػُذئز تًبيب

إٌٌٍٝٛصٛيجٙذٞلصبسٜثزيفٟاعزّش)أ(

 .٘ذفٟ

إٌٌٍٝٛصٛيأخشِٜشحجٙذٞاثزي)ة(

.٘ذفٟ

 أخشِٜشحأدبٚيأْاٌصؼٛثخِٓأجذ)ج(

 .٘ذفٟػٓاٌزخٍٟفٟساغجبأجذٟٔ)د(

.٘ذفٟػٓأرخٍٝ)٘ـ(



 :ْبو نشٙء نالستؼذاد انٕلت يٍ لذسا تُفك إٌ -4

 اٌٛالغفٌٟٗل١ّخال)أ(

 .عبرجبأِشا٠ىِْٛبغبٌجب)ة(

 .ِف١ذا٠ىِْٛبغبٌجب)ج(

 .األ١ّ٘خِٓوج١شلذسٌٗ)د(

.ٌٍٕجبحضشٚسٞ)٘ـ(



 :انًذسسٙ انٕاجب إًْبل ػذو أٌ اػتمذ -9

 .جذا٘بَغ١ش)أ(

 ٘بَغ١ش)ة( 

 .٘بَ)ج(

 .جذا٘بَ)د(





 :َفسٙ أيبو يسؤٔنٛتٙ تكٌٕ اػًم ػُذيب -5

 .جذاِشرفؼخ)أ(

 .)ة(ِشرفؼخ

 ِٕخفضخالِٚشرفؼخ)ج(ال

 .)د(ِٕخفضخ

.جذا)٘ـ(ِٕخفضخ



 :يُٗ ٚتطهب انًُضنٙ انٕاجب أداء فٙء انبذ إٌ -11

 .جذاوج١شا)أ(ِجٙٛدا

 .وج١شا)ة(ِجٙٛدا

 .ِزٛعطب)ج(ِجٙٛدا

 .جذال١ٍالِجٙٛدا()د





 

 



 انتٙ انًؼبٚٛش فبٌ انًذسست فٙ أكٌٕ ػُذيب -11

 :تكٌٕ دسٔسٙ إنٗ ببنُظش نُفسٙ أضؼٓب

 .جذا)أ(ِشرفؼخ

 . )ة(ِشرفؼخ

 . )ج(ِزٛعطخ

 .)د(ِٕخفضخ

.جذا)٘ـ(ِٕخفضخ



 :ػبدة أكٌٕ -16

 جذا)أ(ِشغٛال

 .)ة(ِشغٛي

 . وث١شاِشغٛيغ١ش()ج

 .ِشغٛي)د(غ١ش

 . اإلطالقػٍِٝشغٛي)٘ـ(غ١ش





 يشبْذة إنٗ يُضنٙ ٔاجب أداء أثُبء دػٛت إرا -12

 :رنك بؼذ فئَٙ انشادٕٚ سًبع أٔ انتهفضٌٕٚ

ِٚشاجؼخاٌّزاوشحإٌِٝجبششح)أ(أػٛد

 .اٌذسٚط

 .اٌؼًّإٌٝأػٛدثُل١ٍال)ة(أعزش٠خ

 .أخشِٜشحاٌؼًّاثذأأْلجًل١ٍال)ج(أرٛلف

.أخشِٜشحأثذاوٟجذاشبقاألِشأْ(أجذد)



 :نًذة تؼب بذٌٔ يب شٙء فٙ أػًمأٌ  ًٚكٍ -17

 .جذا)أ(ط٠ٍٛخ

 .ط٠ٍٛخ()ة

 )ج(ِزٛعطخ 

 .)د(لص١شح

.جذا)٘ـ(لص١شح



 ةكبٛش يسؤٔنٛت ٚتطهب انز٘ انؼًم إٌ -13

 وث١شاأؤد٠ٗأْ)أ(أدت

 .أد١بٔبأؤد٠ٗأْ)ة(أدت

 .ج١ذاػ١ٍٗوٛفئذإرافمظ)ج(أؤد٠ٗ

 .رأد٠زٗػٍٝلبدساأوْٛأْأػزمذ)د(ال

.رّبِب٠جزثٕٟ)٘ـ(ال



 :انًذسست فٙ ببنًؼهًٍٛ انطٛبت ػاللتٙ إٌ -18

 .جذاوج١شلذس)أ(راد

 .وج١شلذس)ة(راد

 .لذسرادغ١شأٔٙب)ج(اػزمذ

 .ل١ّزٙبفِٟجبٌغأٔٙب)د(اػزمذ

.رّبِب٘بِخغ١شأٔٙب)٘ـ(اػزمذ



 :أَٙ اٜخشٌٔ ٚؼتمذ -14

 .جذاثشذح)أ(أراوش

 .ثشذح)ة(أراوش

 .ِزٛعطخثذسجخ)ج(أراوش

 .جذاثشذحأراوش)د(ال

.ثشذحأراوشالـ()٘



 :ألَٓى األػًبل إداسة فٙ ببؤْىآ األٔالد ٚتبغ -19

 .األػّبيٚاِزذادرٛع١غ)أ(٠ش٠ذْٚ

 .ِذ٠شْٚآثبءُ٘الْ)ة(ِذظٛظْٛ

رذذاٌجذ٠ذحأفىبس٠ُ٘ضؼٛاأْ)ج(٠ّىٓ

 .االخزجبس

ٌىغتٚع١ٍخأعًٙاٌٛع١ٍخ٘زٖأْ)د(٠ؼزجشْٚ

.اٌّبيِٓوج١شلذس



 : بّ أتسهٗ شٙء ػًم فٙ اسغب ػُذيب -15

 .ٌزٌهٚلذٌذ٠ٞىْٛال)أ(ػبدح

 .ٌزٌهٚلذٌذ٠ٞىْٛال)ة(غبٌجب

 . اٌٛلذِٓجذال١ًٌٍذ٠ٞىْٛ)ج(أد١بٔب

.ٚلذٌذ٠ٞىْٛ)د(دائّب



 فٙ انًشيٕق انًشكض إنٗ انٕصٕل أٌ اػتمذ -21

 :ٚكٌٕ انًجتًغ

 .٘بَ)أ(غ١ش

 .ل١ٍٍخأ١ّ٘خ)ة(ٌٗ

 .جذا٘بِب١ٌظ()ج

 .ِبدذإٌٝ)د(٘بَ

.جذا٘بَـ()٘



 

 



 :فئَُٙ صؼب شٙء ػًم ػُذ -21

 .جذاعش٠ؼبػٕٗ)أ(أرخٍٝ

 .عش٠ؼبػٕٗ)ة(أرخٍٝ

 .ِزٛعطخثغشػخػٕٗ)ج(أرخٍٝ

 عش٠ؼبػٕٗأرخٍٝ)د(ال

.ػبدحاٌؼًّأٚاصً)٘ـ(أظً



 :أكٌٕ نهًذسست ببنُسبت -25

 .اٌذّبطغب٠خ)أ(فٟ

 .جذا)ة(ِزذّغب

 .ثشذحِزذّظ)ج(غ١ش

 .اٌذّبط)د(ل١ًٍ

.اإلطالقػٍِٝزذّظ)٘ـ(غ١ش



 :ػبيت بصفت أَب -22

 األد١بِْؼظُفٌٍّٟغزمجً)أ(اخطظ

 .وث١شاٌٍّغزمجً)ة(اخطظ

 ا.وث١شٌٍّغزمجًاخطظ)ج(ال

.وج١شحثصؼٛثخٌٍّغزمجً)د(اخطظ



 : شٙء انتُظٛى -26

 .جذاوث١شاأِبسعٗأْ)أ(أدت

 .أِبسعٗأْ)ة(أدت

 .وث١شاأِبسعٗأْأدت)ج(ال

.اإلطالقػٍٝأِبسعٗأْأدتال()د



 ٚشبسكٌٕ انزٍٚ انًذسست فٙ صيالئٙ أسٖ -23

 :جذا بشذة

 جذا)أ(ِٙزث١ٓ

 .)ة(ِٙزث١ٓ

ثٕفظ٠زاوشْٚالاٌز٠ٓوب٢خش٠ٓ)ج(ِٙزث١ٓ

 .اٌشذح

 .ِٙزث١ٓ)د(غ١ش

.اإلطالقػٍِٝٙزث١ٓ)٘ـ(غ١ش



 :فئَُٙ شٛئب أبذا ػُذيب -27

 .اإلطالقػٍٝثٕجبحأ١ٙٔٗ)أ(ال

 .ٔبدسثٕجبح)ة(ا١ٙٔٗ

 .أد١بٔبثٕجبح)ج(ا١ٙٔٗ

.ػبدحثٕجبح)د(ا١ٙٔٗ



 ٚحممٌٕ انزٍٚ ببألشخبص أػجب انًذسست فٙ -24

 :انحٛبة فٙ يشيٕلب يشكضا

 .جذاوث١شاأ()

 .)ة(وث١شا

)ج(ل١ٍال

صفش)د(ثذسجخ



 :أكٌٕ نهًذسست ببنُسبت  -28

 .جذاوث١شا)أ(ِزضب٠مب

 .وث١شا)ة(ِزضب٠مب

 .أد١بٔب)ج(أرضب٠ك

 .ٔبدسا)د(أرضب٠ك

.ِطٍمبأرضب٠ك)٘ـ(ال

 

 

 



 

 

 ورقة اإلجابة: 07ممحق 
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 SPSS 19: مخرجات 08ممحق 
 خصائص العينة االستطبلعية:

Tableau croisé متوسطة * جنس 

 
 متوسطة

Total 21  1955أوت  غربً عبد القادر 

 Effectif 71 32 103 ذكر جنس

% du total 40,8% 18,4% 59,2% 

 Effectif 41 30 71 أنثى

% du total 23,6% 17,2% 40,8% 

Total Effectif 112 62 174 

% du total 64,4% 35,6% 100,0% 

 :االتجاىات نحك الرياضيات اختبار برتميتك  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)اختبار 
Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,874 

Test de sphéricité de 

Bartlett 

Khi-deux approximé 1928,272 

ddl 435 

Signification de Bartlett ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بلتجاىات نحك لرياضيات:ل التبايف الكمي المفسر مصفكفة
Variance totale expliquée 

C
o

m
p

o
s
a

n
te

 

Valeurs propres initiales 

Extraction Sommes des 

carrés des facteurs retenus 

Somme des carrés des facteurs 

retenus pour la rotation 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés Total 

% de la 

variance 

% 

cumulés 

1 8,943 29,809 29,809 8,943 29,809 29,809 4,904 16,345 16,345 

2 2,857 9,523 39,332 2,857 9,523 39,332 3,671 12,235 28,580 

3 1,799 5,998 45,330 1,799 5,998 45,330 3,064 10,215 38,795 

4 1,542 5,140 50,470 1,542 5,140 50,470 2,052 6,839 45,634 

5 1,338 4,459 54,929 1,338 4,459 54,929 1,800 6,001 51,635 

6 1,107 3,689 58,617 1,107 3,689 58,617 1,663 5,545 57,180 

7 1,021 3,405 62,022 1,021 3,405 62,022 1,453 4,843 62,022 

8 ,999 3,331 65,353       

9 ,916 3,054 68,407       

10 ,829 2,764 71,171       

11 ,764 2,548 73,719       

12 ,750 2,501 76,220       

13 ,688 2,295 78,515       

14 ,669 2,229 80,744       

15 ,617 2,057 82,801       

16 ,529 1,764 84,565       

17 ,521 1,735 86,300       

18 ,472 1,573 87,873       

19 ,443 1,477 89,350       

20 ,411 1,371 90,721       

21 ,392 1,307 92,028       

22 ,370 1,233 93,261       

23 ,345 1,151 94,413       

24 ,328 1,093 95,505       

25 ,287 ,957 96,462       

26 ,261 ,869 97,331       

27 ,250 ,833 98,164       

28 ,213 ,711 98,875       

29 ,194 ,645 99,521       

30 ,144 ,479 100,000       

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 



 
 
 



 

 

 لبلتجاىات نحك الرياضيات مصفكفة المككنات )العكامؿ( قبؿ التدكير
Matrice des composantes

a
 

 
Composante 

1 2 3 4 5 6 7 

تمارٌن الرٌاضٌاتأجد متعة فً حل مسائل و   ,806             

             786, أحب مادة الرٌاضٌات

             775, أشعر بالمتعة أثناء تفكٌري فً حل مسالة فً مادة الرٌاضٌات

             718, أرغب اكتساب معلومات جدٌدة فً مادة الرٌاضٌات

             714, أحب تنمٌة مهاراتً فً مادة الرٌاضٌات

             705, أشعر برغبة شدٌدة فً قضاء وقت فراغً بدراسة مواضٌع مادة الرٌاضٌات

             693, أرى أن دراسة مادة الرٌاضٌات عمل ممتع حقا

             689, أشعر أن مادة الرٌاضٌات تساعد على تنمٌة التفكٌر

الرٌاضٌات التً تنظمها المتوسطةأحس بمتعة فً المشاركة بمسابقات مادة   ,685             

             678, أشعر بالسعادة عندما أتعلم شٌئا جدٌدا فً مادة الرٌاضٌات

         423,-   640, أتجنب دراسة مادة الرٌاضٌات

             592, أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات ضروري

لمسألة فً مادة الرٌاضٌات أحس بسعادة عندما أتوصل إلى حل صحٌح  ,572 ,404           

         421,-   562, أرى أنه ال فائدة من تعلم مادة الرٌاضٌات

 400,           551, أشعر أن مادة الرٌاضٌات مجال جٌد لالبتكار واإلبداع

             545, أفّضل حل واجبات مادة الرٌاضٌات عن غٌرها من المواد

تعلم مادة الرٌاضٌات من أهم أهداف العملٌة التعلٌمٌةأرى أن   ,535     -,520       

           406,- 478, أرى أن مادة الرٌاضٌات معقدة لكثرة رموزها

             439, أرى أن مادة الرٌاضٌات أساس العلوم األخرى

             404, أجد أن تعلم مادة الرٌاضٌات و إتقانها ٌساعدنً فً كسب الرزق

           555,   أجد أن تعلم مادة الرٌاضٌات ٌحتاج إلى ذكاء

           552,   أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات ٌحتاج إلى جهد كبٌر

   494,       548,   أجد أن أصناف المعرفة فً مادة الرٌاضٌات كثٌرة

     417,-     481,   أشعر أن فروع مادة الرٌاضٌات مترابطة

           451,   أرى تعلم مادة الرٌاضٌات ٌعتمد على حفظ القوانٌن

         591,-     أرى أن مادة الرٌاضٌات أقل أهمٌة من المواد األخرى

         422,     أرى انه ٌمكن تعلم مادة الرٌاضٌات ذاتٌا

العلوم األخرىأجد أن مادة الرٌاضٌات لها إسهامات عظٌمة فً مجاالت   ,425     -,646       

أجد صعوبة فً اختٌار النظرٌة الالزمة لحل المسألة فً مادة لكثرة 

 النظرٌات التً تعلمتها

        ,508     

 407,             أرى الكثٌر من التالمٌذ ال ٌحبون مادة الرٌاضٌات

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

a. 7 composantes extraites. 

 

 

 
 



 

 

 :بلتجاىات نحك الرياضياتل مصفكفة المككنات بعد التدكير بطريقة الفاريماكس
Matrice des composantes après rotation

a
 

 
Composante 

1 2 3 4 5 6 7 

             808, أشعر برغبة شدٌدة فً قضاء وقت فراغً بدراسة مواضٌع مادة الرٌاضٌات

             803, أجد متعة فً حل مسائل و تمارٌن الرٌاضٌات

             754, أفّضل حل واجبات مادة الرٌاضٌات عن غٌرها من المواد

             692, أحس بمتعة فً المشاركة بمسابقات مادة الرٌاضٌات التً تنظمها المتوسطة

مسالة فً مادة الرٌاضٌات أشعر بالمتعة أثناء تفكٌري فً حل  ,677             

             579, أحب مادة الرٌاضٌات

           471, 511, أرغب اكتساب معلومات جدٌدة فً مادة الرٌاضٌات

           739,   أرى أنه ال فائدة من تعلم مادة الرٌاضٌات

           693,   أرى أن مادة الرٌاضٌات أقل أهمٌة من المواد األخرى

           667,   أتجنب دراسة مادة الرٌاضٌات

           566,   أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات ضروري

           539, 438, أحب تنمٌة مهاراتً فً مادة الرٌاضٌات

         747,     أجد أن مادة الرٌاضٌات لها إسهامات عظٌمة فً مجاالت العلوم األخرى

أن تعلم مادة الرٌاضٌات من أهم أهداف العملٌة التعلٌمٌةأرى       ,744         

         614,     أجد أن تعلم مادة الرٌاضٌات و إتقانها ٌساعدنً فً كسب الرزق

         567,     أرى أن مادة الرٌاضٌات أساس العلوم األخرى

         465, 421,   أشعر أن مادة الرٌاضٌات تساعد على تنمٌة التفكٌر

               أشعر بالسعادة عندما أتعلم شٌئا جدٌدا فً مادة الرٌاضٌات

       724,       أجد أن تعلم مادة الرٌاضٌات ٌحتاج إلى ذكاء

   413,   608,       أرى تعلم مادة الرٌاضٌات ٌعتمد على حفظ القوانٌن

لمسألة فً مادة الرٌاضٌاتأحس بسعادة عندما أتوصل إلى حل صحٌح     ,456   ,497       

       444,     436, أرى أن دراسة مادة الرٌاضٌات عمل ممتع حقا

أجد صعوبة فً اختٌار النظرٌة الالزمة لحل المسألة فً مادة لكثرة 

 النظرٌات التً تعلمتها

        ,767     

     650,         أرى أن مادة الرٌاضٌات معقدة لكثرة رموزها

     415,-         أشعر أن فروع مادة الرٌاضٌات مترابطة

   749,           أجد أن أصناف المعرفة فً مادة الرٌاضٌات كثٌرة

   563,           أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات ٌحتاج إلى جهد كبٌر

 673,             أرى الكثٌر من التالمٌذ ال ٌحبون مادة الرٌاضٌات

 538,           465, أشعر أن مادة الرٌاضٌات مجال جٌد لالبتكار واإلبداع

               أرى انه ٌمكن تعلم مادة الرٌاضٌات ذاتٌا

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 21 itérations. 

 

 

 



 

 

 ثبات مقياس االتجاىات نحك الرياضيات  بألفا لكركنباخ:
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 148 85,1 

Exclus
a
 26 14,9 

Total 174 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,888 28 



 ثبٌزجضئخإٌصف١خ:ثبات مقياس االتجاىات نحك الرياضيات

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 148 85,1 

Exclus
a
 26 14,9 

Total 174 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,739 

Nombre d'éléments 14
a
 

Partie 2 Valeur ,839 

Nombre d'éléments 14
b
 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,817 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,899 

Longueur inégale ,899 

Coefficient de Guttman split-half ,891 



 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,739 

Nombre d'éléments 14
a
 

Partie 2 Valeur ,839 

Nombre d'éléments 14
b
 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,817 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,899 

Longueur inégale ,899 

Coefficient de Guttman split-half ,891 

a. Les éléments sont :   

 أرغب ,رموزها لكثرة معقدة الرٌاضٌات مادة أن أرى ,الرٌاضٌات مادة فً مهاراتً تنمٌة أحب ,الرٌاضٌات مادة أحب

 أهم من الرٌاضٌات مادة تعلم أن أرى ,الرٌاضٌات مادة دراسة أتجنب ,الرٌاضٌات مادة فً جدٌدة معلومات اكتساب

 ,تعلمتها التً النظرٌات لكثرة مادة فً المسألة لحل الالزمة النظرٌة اختٌار فً صعوبة أجد ,التعلٌمٌة العملٌة أهداف

 مادة تعلم أن أرى ,مترابطة الرٌاضٌات مادة فروع أن أشعر ,المواد من غٌرها عن الرٌاضٌات مادة واجبات حل أفّضل

 الرٌاضٌات مادة تعلم أن أجد ,كثٌرة الرٌاضٌات مادة فً المعرفة أصناف أن أجد ,كبٌر جهد إلى ٌحتاج الرٌاضٌات

 المواد من أهمٌة أقل الرٌاضٌات مادة أن أرى ,األخرى العلوم أساس الرٌاضٌات مادة أن أرى ,ذكاء إلى ٌحتاج

 .األخرى

b. Les éléments sont :   

 مادة دراسة أن أرى ,ضروري الرٌاضٌات مادة تعلم أن أرى ,القوانٌن حفظ على ٌعتمد الرٌاضٌات مادة تعلم أرى

 إسهامات لها الرٌاضٌات مادة أن أجد ,التفكٌر تنمٌة على تساعد الرٌاضٌات مادة أن أشعر ,حقا ممتع عمل الرٌاضٌات

 من فائدة ال أنه أرى ,الرٌاضٌات مادة فً مسالة حل فً تفكٌري أثناء بالمتعة أشعر ,األخرى العلوم مجاالت فً عظٌمة

 الرٌاضٌات مادة أن أشعر ,الرٌاضٌات مادة فً لمسألة صحٌح حل إلى أتوصل عندما بسعادة أحس ,الرٌاضٌات مادة تعلم

 إتقانها و الرٌاضٌات مادة تعلم أن أجد ,الرٌاضٌات تمارٌن و مسائل حل فً متعة أجد ,واإلبداع لالبتكار جٌد مجال

 من الكثٌر أرى ,الرٌاضٌات مادة مواضٌع بدراسة فراغً وقت قضاء فً شدٌدة برغبة أشعر ,الرزق كسب فً ٌساعدنً

 .المتوسطة تنظمها التً الرٌاضٌات مادة بمسابقات المشاركة فً بمتعة أحس ,الرٌاضٌات مادة ٌحبون ال التالمٌذ

 

 

 ليارمنز: نجازلئل يةصدؽ مقياس لمدافع
Corrélations 

 
 معدل

مجموع درجات 

نجازلإل ٌةالدافع  

Corrélation de Pearson 1 ,328 معدل
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 174 152 

نجازلإل ٌةمجموع درجات الدافع  Corrélation de Pearson ,328
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 152 152 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 

 

ليسيؿ  مصفكفة االرتباط)تـ تعديؿ :ليارمنز نجازلئل يةمقياس لمدافعل صدؽ التناسؽ الداخمي
، كالجزء الثاني مف 14إلى الفقرة  1 مف الفقرةبتقسيميا إلى جزئيف متجاكريف الجزء األكؿ  عرضيا
 :(28إلى الفقرة  15الفقرة 

Corrélations 

 
مجموع درجات 

نجازلإل ٌةالدافع     

مجموع درجات 

نجازلإل ٌةالدافع  

1دإ  Corrélation de Pearson ,389
**
15دإ    Corrélation de Pearson ,331

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

2دإ  Corrélation de Pearson ,440
**
16دإ    Corrélation de Pearson ,437

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

3دإ  Corrélation de Pearson ,252
**
17دإ    Corrélation de Pearson ,245

**
 

Sig. (bilatérale) ,002  Sig. (bilatérale) ,002 

N 152  N 152 

4دإ  Corrélation de Pearson ,413
**
18دإ    Corrélation de Pearson ,343

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

5دإ  Corrélation de Pearson ,431
**
19دإ    Corrélation de Pearson ,109 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,182 

N 152  N 152 

6دإ  Corrélation de Pearson ,334
**
21دإ    Corrélation de Pearson ,500

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

7دإ  Corrélation de Pearson ,437
**
21دإ    Corrélation de Pearson ,466

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

8دإ  Corrélation de Pearson ,312
**
22دإ    Corrélation de Pearson ,150 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,066 

N 152  N 152 

9دإ  Corrélation de Pearson ,299
**
23دإ    Corrélation de Pearson ,328

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

11دإ  Corrélation de Pearson -,239
**
24دإ    Corrélation de Pearson ,427

**
 

Sig. (bilatérale) ,003  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

11دإ  Corrélation de Pearson ,564
**
25دإ    Corrélation de Pearson ,485

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 



 

 

12دإ  Corrélation de Pearson ,471
**
26دإ    Corrélation de Pearson ,442

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

13دإ  Corrélation de Pearson ,416
**
27دإ    Corrélation de Pearson ,295

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

14دإ  Corrélation de Pearson ,330
**
28دإ    Corrélation de Pearson ,438

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  Sig. (bilatérale) ,000 

N 152  N 152 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قيـ معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد ك الدرجة الكمية لممقياس:
Corrélations 

 
مجموع درجات 

نجازلإل ٌةالدافع  

نجازمجموع درجات الدافع لإل  Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 152 

Corrélation de Pearson ,503 مستوى الطموح المرتفع.
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,507 السلوك الذي ال تقل فٌه المغامرة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,684 قابلٌة التحرك إلى األمام
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,677 المثابرة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,320 الرغبة فً إعادة التفكٌر فً الغاٌات
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,694 إدراك سرعة مرور الوقت
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,504 االتجاه نحو المستقبل
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,312 اختٌار مواقف المنافسة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,735 البحث عن التقدٌر
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

Corrélation de Pearson ,410 الرغبة فً األداء األفضل
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 152 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 



 

 

 :بألفا لكركنباخ ليارمنز نجازلئل يةثبات الدافع
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 152 87,4 

Exclus
a
 22 12,6 

Total 174 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,737 ,740 28 

 التجزئة النصفية:ب ليارمنز نجازلئل يةثبات الدافع 
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 152 87,4 

Exclus
a
 22 12,6 

Total 174 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,563 

Nombre d'éléments 14
a
 

Partie 2 Valeur ,547 

Nombre d'éléments 14
b
 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,678 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,808 

Longueur inégale ,808 

Coefficient de Guttman split-half ,807 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 



 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,563 

Nombre d'éléments 14
a
 

Partie 2 Valeur ,547 

Nombre d'éléments 14
b
 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,678 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,808 

Longueur inégale ,808 

Coefficient de Guttman split-half ,807 

a. Les éléments sont : 25دإ ,23دإ ,21دإ ,19دإ ,17دإ ,15دإ ,13دإ ,11دإ ,9دإ ,7دإ ,5دإ ,3دإ ,1دإ, 

 .27دإ

b. Les éléments sont : 26دإ ,24دإ ,22دإ ,20دإ ,18دإ ,16دإ ,14دإ ,12دإ ,10دإ ,8دإ ,6دإ ,4دإ ,2دإ, 

 .28دإ

 



 خصائص عينة الدراسة األساسية:
Tableau croisé جنس * متوسطة 

 
 جنس

Total أنثى ذكر 

 Effectif 30 25 55 غربً عبد القادر متوسطة

% du total 10,6% 8,8% 19,4% 

1945ماي  18  Effectif 49 67 116 

% du total 17,3% 23,7% 41,0% 

 Effectif 52 60 112 بن خدة الشارف

% du total 18,4% 21,2% 39,6% 

Total Effectif 131 152 283 

% du total 46,3% 53,7% 100,0% 

 

 عمر أفراد عينة الدراسة األساسية
Statistiques 

 عمر أفراد عٌنة الدراسة األساسٌة

N Valide 281 

Manquante 2 

Moyenne 16,0629 

Médiane 15,9167 

Mode 14,92 

Ecart-type 1,33742 

Minimum 13,50 

Maximum 20,25 



 

 

 :لئلنجاز يةالرياضيات كالدافع مادةاالتجاىات نحك الفرضية األكلى: معامؿ االرتباط بيف 
 

Corrélations 

 
مجموع االتجاهات نحو 

 الرٌاضٌات

مجموع الدافعٌة 

 لإلنجاز

Corrélation de Pearson 1 ,732 مجموع االتجاهات نحو الرٌاضٌات
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 250 234 

Corrélation de Pearson ,732 مجموع الدافعٌة لإلنجاز
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 234 263 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 لدل الذككر: لئلنجاز يةالدافعك  الرياضيات مادةبيف أبعاد االتجاىات نحك  الفرضية الثانية: االرتباط
Corrélations 

 

مجموع 

 ٌةالدافع

 لإلنجاز

االستمتاع بمادة 

 الرٌاضٌات

قٌمة مادة 

 الرٌاضٌات

أهمٌة مادة 

 الرٌاضٌات

تعلم مادة 

 الرٌاضٌات

طبٌعة مادة 

 الرٌاضٌات

لإلنجاز ٌةمجموع الدافع  Corrélation de Pearson 1 ,489
**
 ,736

**
 ,712

**
 ,799

**
 ,094 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,133 

N 263 257 254 252 257 258 

Corrélation de Pearson ,489 االستمتاع بمادة الرٌاضٌات
**
 1 ,735

**
 ,701

**
 ,609

**
 ,452

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 257 275 265 266 271 271 

Corrélation de Pearson ,736 قٌمة مادة الرٌاضٌات
**
 ,735

**
 1 ,782

**
 ,794

**
 ,252

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 254 265 272 262 267 269 

Corrélation de Pearson ,712 أهمٌة مادة الرٌاضٌات
**
 ,701

**
 ,782

**
 1 ,792

**
 ,176

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 ,004 

N 252 266 262 272 268 267 

Corrélation de Pearson ,799 تعلم مادة الرٌاضٌات
**
 ,609

**
 ,794

**
 ,792

**
 1 ,085 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  ,165 

N 257 271 267 268 277 272 

Corrélation de Pearson ,094 ,452 طبٌعة مادة الرٌاضٌات
**
 ,252

**
 ,176

**
 ,085 1 

Sig. (bilatérale) ,133 ,000 ,000 ,004 ,165  

N 258 271 269 267 272 278 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 

 

 بيف الذككر كاإلناث الرياضيات مادةاالتجاىات نحك الفرضية الثالثة: داللة الفركؽ في 
 الذككر:معامؿ االلتكاء لدل 

Statistiques 

 مجموع االتجاهات نحو الرٌاضٌات

N Valide 112 

Manquante 19 

Moyenne 58,33 

Médiane 54,00 

Mode 48
a
 

Ecart-type 21,196 

Asymétrie ,841 

Erreur std. d'asymétrie ,228 

a. Il existe de multiples modes 

 معامؿ االلتكاء لدل اإلناث:
Statistiques 

 مجموع االتجاهات نحو الرٌاضٌات

N Valide 138 

Manquante 14 

Moyenne 59,20 

Médiane 54,50 

Mode 40
a
 

Ecart-type 20,640 

Asymétrie ,519 

Erreur std. d'asymétrie ,206 

a. Il existe de multiples modes 

 اخزجبسد
Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart-type جنس

Erreur standard 

moyenne 

 2,003 21,196 58,33 112 ذكر مجموع االتجاهات نحو الرٌاضٌات

 1,757 20,640 59,20 138 أنثى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

مجموع االتجاهات نحو 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de 

variances égales 

,160 ,689 -,326 248 ,745 -,865 2,657 -6,098 4,368 

Hypothèse de 

variances inégales 

  
-,325 234,880 ,746 -,865 2,664 -6,114 4,384 

 

 ضية الرابعة: داللة الفركؽ في الدافعية لئلنجاز بيف الذككر كاإلناثالفر 
 معامؿ االلتكاء لدل الذككر:

Statistiques 

لإلنجاز ٌةمجموع الدافع  

N Valide 120 

Manquante 11 

Moyenne 56,38 

Médiane 51,50 

Mode 45 

Ecart-type 16,163 

Asymétrie ,863 

Erreur std. d'asymétrie ,221 

 معامؿ االلتكاء لدل اإلناث:
Statistiques 

لإلنجاز ٌةمجموع الدافع  

N Valide 143 

Manquante 9 

Moyenne 51,64 

Médiane 47,00 

Mode 38 

Ecart-type 15,432 

Asymétrie 1,351 

Erreur std. d'asymétrie ,203 

 
 
 



 

 

 اختبار "ت"
Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart-type جنس

Erreur standard 

moyenne 

لإلنجاز ٌةمجموع الدافع  1,475 16,163 56,38 120 ذكر 

 1,290 15,432 51,64 143 أنثى

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

مجموع 

 ٌةالدافع

 لإلنجاز

Hypothèse de 

variances égales 

1,899 ,169 2,424 261 ,016 4,732 1,952 ,887 8,576 

Hypothèse de 

variances inégales 
  

2,414 248,725 ,017 4,732 1,960 ,871 8,592 

 
بيف الذككر  الرياضيات مادةأبعاد االتجاىات نحك معامؿ داللة الفركؽ في الفرضية الخامسة: 

 كاإلناث
 معامؿ االلتكاء لدل الذككر:

 

Statistiques 

 
االستمتاع بمادة 

 طبٌعة مادة الرٌاضٌات تعلم مادة الرٌاضٌات أهمٌة مادة الرٌاضٌات قٌمة مادة الرٌاضٌات الرٌاضٌات

N Valide 128 125 126 128 127 

Manquante 3 6 5 3 4 

Moyenne 17,80 12,18 11,79 8,87 9,22 

Médiane 18,00 12,00 10,00 7,00 9,00 

Mode 19 5 9
a
 4 10 

Ecart-type 6,794 5,599 5,436 4,766 2,288 

Asymétrie ,511 ,504 ,870 ,964 ,080 

Erreur std. d'asymétrie ,214 ,217 ,216 ,214 ,215 

a. Il existe de multiples modes 

 
 



 

 

 معامؿ االلتكاء لدل اإلناث:
Statistiques 

 
االستمتاع بمادة 

 طبٌعة مادة الرٌاضٌات تعلم مادة الرٌاضٌات أهمٌة مادة الرٌاضٌات قٌمة مادة الرٌاضٌات الرٌاضٌات

N Valide 147 147 146 149 151 

Manquante 5 5 6 3 1 

Moyenne 18,59 11,63 11,88 8,74 9,18 

Médiane 17,00 11,00 11,00 7,00 9,00 

Mode 13 7 11 6 11 

Ecart-type 7,767 5,067 5,423 4,257 2,580 

Asymétrie ,306 ,563 ,729 1,129 -,366 

Erreur std. d'asymétrie ,200 ,200 ,201 ,199 ,197 

 اختبار "ت"
Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart-type جنس

Erreur standard 

moyenne 

 601, 6,794 17,80 128 ذكر االستمتاع بمادة الرٌاضٌات

 641, 7,767 18,59 147 أنثى

 501, 5,599 12,18 125 ذكر قٌمة مادة الرٌاضٌات

 418, 5,067 11,63 147 أنثى

 484, 5,436 11,79 126 ذكر أهمٌة مادة الرٌاضٌات

 449, 5,423 11,88 146 أنثى

 421, 4,766 8,87 128 ذكر تعلم مادة الرٌاضٌات

 349, 4,257 8,74 149 أنثى

 203, 2,288 9,22 127 ذكر طبٌعة مادة الرٌاضٌات

 210, 2,580 9,18 151 أنثى

 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

االستمتاع بمادة 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de variances 

égales 

5,587 ,019 -,881 273 ,379 -,780 ,886 -2,525 ,964 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
-,889 272,993 ,375 -,780 ,878 -2,509 ,948 



 

 

قٌمة مادة 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de variances 

égales 

,919 ,338 ,863 270 ,389 ,558 ,647 -,716 1,832 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
,856 252,750 ,393 ,558 ,652 -,726 1,843 

أهمٌة مادة 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de variances 

égales 

,198 ,657 -,148 270 ,882 -,098 ,660 -1,398 1,202 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
-,148 264,040 ,882 -,098 ,660 -1,398 1,202 

تعلم مادة 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de variances 

égales 

3,029 ,083 ,225 275 ,822 ,122 ,542 -,945 1,190 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
,223 257,112 ,823 ,122 ,547 -,955 1,199 

طبٌعة مادة 

 الرٌاضٌات

Hypothèse de variances 

égales 

2,514 ,114 ,141 276 ,888 ,042 ,295 -,539 ,623 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
,143 275,200 ,887 ,042 ,292 -,533 ,617 

 
استجابات أفراد عينة الدراسة األساسية لمقياس االتجاىات نحك مادة الرياضيات التساؤؿ: 

 بعد: حسب كؿ
 بعد االستمتاع بمادة الرياضيات

Statistiques 

االستمتاع  

بمادة 

 الرٌاضٌات

أحب مادة 

 الرٌاضٌات

أرغب اكتساب 

معلومات 

جدٌدة فً مادة 

 الرٌاضٌات

أشعر بالمتعة 

 أثناء تفكٌري فً

حل مسالة فً 

 مادة الرٌاضٌات

أفّضل حل 

واجبات مادة 

الرٌاضٌات 

عن غٌرها من 

 المواد

أجد متعة فً 

حل مسائل و 

تمارٌن 

 الرٌاضٌات

أشعر برغبة شدٌدة 

فً قضاء وقت 

فراغً بدراسة 

مواضٌع مادة 

 الرٌاضٌات

أحس بمتعة فً 

المشاركة 

بمسابقات مادة 

الرٌاضٌات التً 

 تنظمها المتوسطة

N Valide 275 282 282 282 281 280 283 283 

Manquante 8 1 1 1 2 3 0 0 

Moyenne 18,22 2,58 2,24 2,63 2,96 2,49 2,73 2,72 

Ecart-type 7,327 1,327 1,315 1,357 1,383 1,333 1,350 1,362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أحب مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,0 28,0 27,9 79 ال أوافق بتاتا 

 51,8 23,8 23,7 67 ال أوافق

 72,3 20,6 20,5 58 متردد

 90,1 17,7 17,7 50 أوافق

 100,0 9,9 9,9 28 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

اكتساب معلومات جدٌدة فً مادة الرٌاضٌاتأرغب   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,3 38,3 38,2 108 ال أوافق بتاتا 

 67,7 29,4 29,3 83 ال أوافق

 78,4 10,6 10,6 30 متردد

 91,5 13,1 13,1 37 أوافق

 100,0 8,5 8,5 24 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 أشعر بالمتعة أثناء تفكٌري فً حل مسالة فً مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,9 25,9 25,8 73 ال أوافق بتاتا 

 52,5 26,6 26,5 75 ال أوافق

 71,3 18,8 18,7 53 متردد

 87,2 16,0 15,9 45 أوافق

 100,0 12,8 12,7 36 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أفّضل حل واجبات مادة الرٌاضٌات عن غٌرها من المواد

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,8 17,8 17,7 50 ال أوافق بتاتا 

 43,4 25,6 25,4 72 ال أوافق

 60,5 17,1 17,0 48 متردد

 81,9 21,4 21,2 60 أوافق

 100,0 18,1 18,0 51 أوافق جدا

Total 281 99,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 ,7   

Total 283 100,0   

 

 أجد متعة فً حل مسائل و تمارٌن الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 29,6 29,6 29,3 83 ال أوافق بتاتا 

 57,9 28,2 27,9 79 ال أوافق

 73,6 15,7 15,5 44 متردد

 90,0 16,4 16,3 46 أوافق

 100,0 10,0 9,9 28 أوافق جدا

Total 280 98,9 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,1   

Total 283 100,0   

 

 أشعر برغبة شدٌدة فً قضاء وقت فراغً بدراسة مواضٌع مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21,6 21,6 21,6 61 ال أوافق بتاتا 

 50,2 28,6 28,6 81 ال أوافق

 69,6 19,4 19,4 55 متردد

 85,5 15,9 15,9 45 أوافق

 100,0 14,5 14,5 41 أوافق جدا

Total 283 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أحس بمتعة فً المشاركة بمسابقات مادة الرٌاضٌات التً تنظمها المتوسطة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 23,0 23,0 23,0 65 ال أوافق بتاتا 

 49,8 26,9 26,9 76 ال أوافق

 70,3 20,5 20,5 58 متردد

 85,2 14,8 14,8 42 أوافق

 100,0 14,8 14,8 42 أوافق جدا

Total 283 100,0 100,0  

 

:ثؼذأ١ّ٘خِبدحاٌش٠بض١بد  
Statistiques 

أهمٌة مادة  

 الرٌاضٌات

أشعر أن مادة 

الرٌاضٌات تساعد 

 على تنمٌة التفكٌر

أجد أن مادة الرٌاضٌات 

لها إسهامات عظٌمة فً 

 مجاالت العلوم األخرى

أرى أن تعلم مادة 

الرٌاضٌات من أهم 

 أهداف العملٌة التعلٌمٌة

أجد أن تعلم مادة 

الرٌاضٌات و إتقانها 

 ٌساعدنً فً كسب الرزق

ن مادة أرى أ

الرٌاضٌات أساس 

 العلوم األخرى

N Valide 272 281 278 282 282 280 

Manquante 11 2 5 1 1 3 

Moyenne 11,84 2,12 2,26 2,43 2,60 2,48 

Ecart-type 5,419 1,344 1,337 1,403 1,439 1,354 
 

 أشعر أن مادة الرٌاضٌات تساعد على تنمٌة التفكٌر

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,3 46,3 45,9 130 ال أوافق بتاتا 

 71,2 24,9 24,7 70 ال أوافق

 79,4 8,2 8,1 23 متردد

 91,1 11,7 11,7 33 أوافق

 100,0 8,9 8,8 25 أوافق جدا

Total 281 99,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 ,7   

Total 283 100,0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أجد أن مادة الرٌاضٌات لها إسهامات عظٌمة فً مجاالت العلوم األخرى

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,5 38,5 37,8 107 ال أوافق بتاتا 

 67,3 28,8 28,3 80 ال أوافق

 78,4 11,2 11,0 31 متردد

 90,3 11,9 11,7 33 أوافق

 100,0 9,7 9,5 27 أوافق جدا

Total 278 98,2 100,0  

Manquante Système manquant 5 1,8   

Total 283 100,0   

 

 

 أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات من أهم أهداف العملٌة التعلٌمٌة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,6 31,6 31,4 89 ال أوافق بتاتا 

 65,2 33,7 33,6 95 ال أوافق

 74,1 8,9 8,8 25 متردد

 85,8 11,7 11,7 33 أوافق

 100,0 14,2 14,1 40 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

الرٌاضٌات و إتقانها ٌساعدنً فً كسب الرزقأجد أن تعلم مادة   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,5 30,5 30,4 86 ال أوافق بتاتا 

 55,3 24,8 24,7 70 ال أوافق

 69,9 14,5 14,5 41 متردد

 84,8 14,9 14,8 42 أوافق

 100,0 15,2 15,2 43 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 



 

 

 أرى أن مادة الرٌاضٌات أساس العلوم األخرى

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,7 30,7 30,4 86 ال أوافق بتاتا 

 58,6 27,9 27,6 78 ال أوافق

 74,6 16,1 15,9 45 متردد

 88,6 13,9 13,8 39 أوافق

 100,0 11,4 11,3 32 أوافق جدا

Total 280 98,9 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,1   

Total 283 100,0   

ثؼذرؼٍُاٌش٠بض١بد:
 

Statistiques 

 

 تعلم مادة الرٌاضٌات

أرى أن دراسة مادة 

 الرٌاضٌات عمل ممتع

 حقا

أحس بسعادة عندما 

أتوصل إلى حل صحٌح 

لمسألة فً مادة 

 الرٌاضٌات

أجد أن تعلم مادة 

الرٌاضٌات ٌحتاج إلى 

 ذكاء

أرى تعلم مادة 

الرٌاضٌات ٌعتمد على 

 حفظ القوانٌن

N Valide 277 281 280 282 283 

Manquante 6 2 3 1 0 

Moyenne 8,80 2,55 2,05 2,05 2,15 

Ecart-type 4,492 1,301 1,451 1,469 1,369 

 

 

 

 

 أرى أن دراسة مادة الرٌاضٌات عمل ممتع حقا

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 27,8 27,8 27,6 78 ال أوافق بتاتا 

 53,7 26,0 25,8 73 ال أوافق

 71,5 17,8 17,7 50 متردد

 92,2 20,6 20,5 58 أوافق

 100,0 7,8 7,8 22 أوافق جدا

Total 281 99,3 100,0  

Manquante Système manquant 2 ,7   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 



 

 

 أحس بسعادة عندما أتوصل إلى حل صحٌح لمسألة فً مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide بتاتا ال أوافق  153 54,1 54,6 54,6 

 74,6 20,0 19,8 56 ال أوافق

 79,3 4,6 4,6 13 متردد

 86,4 7,1 7,1 20 أوافق

 100,0 13,6 13,4 38 أوافق جدا

Total 280 98,9 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,1   

Total 283 100,0   

 

 

 

ذكاءأجد أن تعلم مادة الرٌاضٌات ٌحتاج إلى   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 55,0 55,0 54,8 155 ال أوافق بتاتا 

 75,5 20,6 20,5 58 ال أوافق

 78,4 2,8 2,8 8 متردد

 85,8 7,4 7,4 21 أوافق

 100,0 14,2 14,1 40 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 

 أرى تعلم مادة الرٌاضٌات ٌعتمد على حفظ القوانٌن

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 44,5 44,5 44,5 126 ال أوافق بتاتا 

 72,1 27,6 27,6 78 ال أوافق

 78,8 6,7 6,7 19 متردد

 89,4 10,6 10,6 30 أوافق

 100,0 10,6 10,6 30 أوافق جدا

Total 283 100,0 100,0  







 

 

ثؼذطج١ؼخاٌش٠بض١بد:
 

Statistiques 

 

 طبٌعة مادة الرٌاضٌات

أرى أن مادة 

الرٌاضٌات معقدة لكثرة 

 رموزها

أجد صعوبة فً اختٌار 

النظرٌة الالزمة لحل 

المسألة فً مادة لكثرة 

التً تعلمتهاالنظرٌات   

أشعر أن فروع مادة 

 الرٌاضٌات مترابطة

N Valide 278 282 282 280 

Manquante 5 1 1 3 

Moyenne 9,20 3,38 3,34 2,46 

Ecart-type 2,447 1,371 1,267 1,343 

 

 

 أرى أن مادة الرٌاضٌات معقدة لكثرة رموزها

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,1 12,1 12,0 34 ال أوافق بتاتا 

 31,2 19,1 19,1 54 ال أوافق

 45,4 14,2 14,1 40 متردد

 73,4 28,0 27,9 79 أوافق

 100,0 26,6 26,5 75 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

صعوبة فً اختٌار النظرٌة الالزمة لحل المسألة فً مادة لكثرة النظرٌات التً تعلمتهاأجد   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,3 11,3 11,3 32 ال أوافق بتاتا 

 26,6 15,2 15,2 43 ال أوافق

 47,9 21,3 21,2 60 متردد

 80,5 32,6 32,5 92 أوافق

 100,0 19,5 19,4 55 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أشعر أن فروع مادة الرٌاضٌات مترابطة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,9 28,9 28,6 81 ال أوافق بتاتا 

 62,1 33,2 32,9 93 ال أوافق

 74,3 12,1 12,0 34 متردد

 88,6 14,3 14,1 40 أوافق

 100,0 11,4 11,3 32 أوافق جدا

Total 280 98,9 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,1   

Total 283 100,0   



 ثؼذل١ّخاٌش٠بض١بد:
Statistiques 

 

الرٌاضٌاتقٌمة مادة   

أرى أن تعلم مادة 

 الرٌاضٌات ضروري

أحب تنمٌة مهاراتً فً 

 مادة الرٌاضٌات

أتجنب دراسة مادة 

 الرٌاضٌات

أرى أنه ال فائدة من 

 تعلم مادة الرٌاضٌات

أرى أن مادة 

الرٌاضٌات أقل أهمٌة 

 من المواد األخرى

N Valide 272 282 279 279 280 283 

Manquante 11 1 4 4 3 0 

Moyenne 11,88 2,17 2,29 2,50 2,37 2,63 

Ecart-type 5,315 1,272 1,341 1,367 1,416 1,439 

 

 

 أرى أن تعلم مادة الرٌاضٌات ضروري

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,4 40,4 40,3 114 ال أوافق بتاتا 

 69,5 29,1 29,0 82 ال أوافق

 78,4 8,9 8,8 25 متردد

 94,3 16,0 15,9 45 أوافق

 100,0 5,7 5,7 16 أوافق جدا

Total 282 99,6 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أحب تنمٌة مهاراتً فً مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 39,8 39,8 39,2 111 ال أوافق بتاتا 

 63,8 24,0 23,7 67 ال أوافق

 73,5 9,7 9,5 27 متردد

 93,5 20,1 19,8 56 أوافق

 100,0 6,5 6,4 18 أوافق جدا

Total 279 98,6 100,0  

Manquante Système manquant 4 1,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

مادة الرٌاضٌاتأتجنب دراسة   

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,8 30,8 30,4 86 ال أوافق بتاتا 

 56,3 25,4 25,1 71 ال أوافق

 75,3 19,0 18,7 53 متردد

 87,5 12,2 12,0 34 أوافق

 100,0 12,5 12,4 35 أوافق جدا

Total 279 98,6 100,0  

Manquante Système manquant 4 1,4   

Total 283 100,0   

 

 

 

 أرى أنه ال فائدة من تعلم مادة الرٌاضٌات

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,9 38,9 38,5 109 ال أوافق بتاتا 

 60,7 21,8 21,6 61 ال أوافق

 76,4 15,7 15,5 44 متردد

 87,1 10,7 10,6 30 أوافق

 100,0 12,9 12,7 36 أوافق جدا

Total 280 98,9 100,0  

Manquante Système manquant 3 1,1   

Total 283 100,0   

 

 



 

 

 أرى أن مادة الرٌاضٌات أقل أهمٌة من المواد األخرى

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,4 30,4 30,4 86 ال أوافق بتاتا 

 54,1 23,7 23,7 67 ال أوافق

 67,1 13,1 13,1 37 متردد

 85,9 18,7 18,7 53 أوافق

 100,0 14,1 14,1 40 أوافق جدا

Total 283 100,0 100,0  





 ِزٛعطبدِم١بطٚأثؼبداالرجب٘بدٔذِٛبدحاٌش٠بض١بد:
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Variance 

 755, 86887, 2,4503 250 متوسط االتجاهات نحو الرٌاضٌات

 1,096 1,04678 2,6031 275 متوسط االستمتاع بمادة الرٌاضٌات

 1,130 1,06305 2,3765 272 متوسط قٌمة مادة الرٌاضٌات

 1,175 1,08386 2,3676 272 متوسط أهمٌة مادة الرٌاضٌات

تعلم مادة الرٌاضٌات متوسط  277 2,2004 1,12289 1,261 

 665, 81554, 3,0659 278 متوسط طبٌعة مادة الرٌاضٌات

N valide (listwise) 250    

 


