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 الحمد والشكر هللا الذي وفقني بعونه وقدرته على إنجاز هذا العمل

 والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم

األستاذ أستاذي الفاضل  إلى االمتنانال یسعني إال أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم        
متابعة حیثیات هذه المشرف على هذا العمل، الذي یرجع له الفضل في بورزق یوسف 

نهایة هذا العمل في صورته النهائیة، فقد كان  إلىالموضوع  اختیارمن  االدراسة بدء
رشاداته، وأقدم له خالص شكري  فاستفدتأستاذا موجها وناصحا ومشرفا،  من عمله وإ

  .، فشكرا جزیال لك أستاذيمذكرةوعرفاني لما قدمه لي من جهد ومتابعة إلنجاز هذه ال

عبد الحمید ابن بادیس ساتذة جامعتي ألكما أخص بالشكر والتقدیر والعرفان       
، فتحیة  ستحقهاتبالمعارف التي  تهم حرصهم وعدم بخلهم في تزوید طالبعلى " مستغانم"

  .كل من تعلمت منه حرفا إلى واحترامتقدیر 

أستاذة ة أعضاء لجنة المناقش األساتذةالسادة  إلىكما أتوجه بالشكر الجزیل       
 الذین تكرموا بقبول مناقشة وتقویم هذه المذكرةقوعیش مغنیة و أستاذ مسكین عبد اهللا، 

ثرائها بآرائهم العلمیة السدیدة   .وإ

ذا الشكر موصول لكل هؤالء فإن الشكر یمتد إلى غیرهم ممن لم یتسع المقام          وإ
 مساعدتي إلتمام هذا العملزمیالتي زمالئي سواء في الجامعة أو العمل على (لذكرهم 
  .الذین شجعوني ونصحوني وساعدوني) استثناءدون 
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  :ملخص الدراسة

تبحث هذه الدراسة في معرفة طبیعة اتجاهات تالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو        
مادة الریاضیات ببعض متوسطات مدینة مستغانم، وما إذا كانت هناك فروق بین 

  .اتجاهاتهم تعزى لمتغیري الجنس و التحصیل الدراسي

وبهذا استعانت الطالبة بتطبیق مقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات، الذي أعده 
الدكتور حجاج غانم، وبعد التحقق من خصائصه السیكومتریة، طبق على عینة قدرها 

  :تلمیذ وتلمیذة، وقد توصلت نتائج هذه الدراسة  187

توجد فروق ذات  وأنه ال إلى أن طبیعة اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات إیجابیة، -
  .داللة إحصائیة في اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات تعزى إلى متغیر الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات تعزى إلى  -
  .التحصیل متغیر التحصیل الدراسي لصالح مرتفعي

التالمیذ نحو مادة الریاضیات و  اتجاهاتتوجد عالقة إرتباطیة موجبة متوسطة بین  -
  .التحصیل الدراسي فیها

  .االتجاهات، الریاضیات: الكلمات المفتاحیة
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Résumé : 

    Il nous est arrive, (soit en étant élève, parent ou enseignant….) ne 
serait ce qu’une fois, d’entendre dire, que: la matière des 
mathématiques est la bête noire pour l’élève et, c’est qui induit à la 
vérité, parmi les blocages (affligeants) il en est un, sans doute le plus 
dur, c’est de croire à une ineptie. (Donc, force est de s’interroger). 

     Il est devenu nécessaire (pour ne pas dire impératif) tant aussi bien  
pour les parents que pour les enseignants pédagogiques, chercheurs 
…., d’entreprendre différentes actions, permettant à l’élève à le 
meilleur parti possible de ses potentialités et de ses capacités propres. 

     L’approche suscite des interrogations : 

     Ex : Existe-t-il des potentialités que l’élève n’arrive pas à réveiller, 
s’il y a absence chez lui d’émulation, encouragements et adhésion 
envers les mathématiques ?  

    Y a-t-il des répercussions (de cause à effet) et différence d’attitude, 
liées aux variables du sexe et du désire de réussite scolaire ? 

     Donc, pensant, qu’il est pédagogique de chercher le bien être de 
l’élève : condition première, pour une bonne qualité de l’enseignement 
que cette humble tentative, a été entreprise (démarche, entreprise au 
sein de certaines classes de 4 éme année moyenne, dans un certain 
nombre d’établissements d’enseignement moyen de la ville de 
Mostaganem). 

      L’approche et le travail de recherche se sont appuyés sur l’attitude 
de mesure envers les mathématiques, préparées par le Dr. HADJADJ 
GHANEM. 

      Il s’en est dégagé, qu’après avoir vérifié ses propriétés 
psychométriques appliquées à un échantillon de 187 élèves, que : 
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    1- Il s’est dégagé au niveau des élèves une attitude envers cette 
matière des mathématiques très positive, et qu’il n’y avait pas de 
différences statistiquement significatives.                         

   2- Il s’est avéré qu’il existait une relation de corrélation certaine 
envers les mathématiques et le rendement scolaire. 

     Les mots clefs : les attitudes, les mathématiques.        
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 :مقدمة

نها رسالة         إن مهنة التعلیم مهنة خیر البشر وأفضل الخلق سیدنا محمد علیه السالم وإ
من اشتغل بالتعلیم فقد تقلد أمرًا عظیمًا :"عظیمة وضعت بین یدي المعلم، حیث قال الغزالي

، ونظرًا للتقدم العلمي المتطور والمتجدد وابتكار أنماط حدیثة في التعلیم "جسیماً و خطرًا 
أصبح من أولویات التربیة المعاصرة تعلیم التالمیذ كیف یتعلم وكیف یفكر؟ ویكون المعلم 
منشط ومنظم ولیس ملقنًا في أغلب األحیان، ویسهل عملیة التعلیم و ینمي لدیه اتجاهات 

  .في المادة المفضلة له لى اإلبداع واالبتكاریدفعه إ  ایجابیة

هتم بطرائق الحال تتعتبر مادة الریاضیات علما تجریدیا من ابداع العقل البشري، و و        
عكس القدرة العملیة یبیرا عن العقل البشري الذي عأنماط التفكیر، بل ان الریاضیات تعد تو 
ها تمتلك قیمة تنظیمیة حقیقیة تنمي إنوبسبب طبیعتها العقلیة المطلقة ف ،التحلیلالتأملیة و و 

 ن الوقائع والمقدمات إلى النتائجوتطور قوى التفكیر واالستدالل والبرهان واالستنتاج م
فعلم الریاضیات من العلوم الهامة  القاعدة األساسیة للعلوم األخرى،أم العلوم، وهي باعتبارها 

عنها أي فرد مهما كانت ثقافته أو كان عمره ألنها تشغل حیزا مهما في و التي ال یستغنى 
الحیاة مهما كانت درجة رقیها، فالریاضیات في المجتمع تأخذ أهمیتها النسبیة من مجتمع 
آلخر تبعا لتقدم هذا المجتمع وتعقد حیاته التي تحتاج إلى وسیلة لكثیر من األمور كالقیاس 

، األموال وغیرهاواألوزان و  األحجاماألزمان والمسافات و لمقادیر و والترتیب وبیان الكمیات وا
وأشار كارل جاوس إلى الدور الذي تقوم به الریاضیات في جمیع المجاالت في مقولته 

  ".إن الریاضیات هي الملكة المتوجة وخادمة العلوم األخرى: " الشهیرة

 وقد أدت مساهمة الریاضیات في التطویر العلمي و التكنولوجي إلى إثراء نفسها، وال      
تطویر منهجها وطرق تدریسها من أهم المحاور الرئیسیة في الندوات و المؤتمرات التي یزال 

تعقد في مختلف أنحاء العالم، كالمؤتمر العلمي الذي عقدته الجمعیة المصریة لتربویات 
 - واقع تعلیم وتعلم الریاضیات" في دار الضیافة بجامعة عین شمس بعنوان الریاضیات 
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2 

مركز التمییز البحثي في تطویر تعلیم العلوم و " (مستقبلیةى مشكالت وحلول ورؤ 
  ).2011الریاضیات،

وهذا ما جاء ربما لحل بعض مشكالت التالمیذ باعتبار أن مادة الریاضیات لیست        
 منفصلة، بل هي أبنیة متصلة بعضها ببعض لتشكل بنیانا متكامال،مجرد عملیات روتینیة 

ال یحبونها ألنها مادة ل أغلبهم یعانون من هذه المادة و لذا رأیت أن بعض التالمیذ إن لم أق
   .مترابطة ال یمكن فهم جزء منها ما لم یتم فهم أساسیتها

إال جاه في بدایة القرن الحالي، بدأ االهتمام بدراسة االتجاهات بعد ظهور مفهوم االتوقد     
حیث یعرف المعایطة  .أن هذا االهتمام قد زاد وتطور بشكل خاص خالل اآلونة األخیرة

بأنه المیل إلى الشعور أو السلوك أو التفكیر بطریقة محددة إزاء الناس اآلخرین أو " االتجاه
  ).146: م، ص2007المعایطة،"(منظمات أو موضوعات أو رموز

یبصر المعلم ویعي أهمیة تؤدي االتجاهات دورًا بارزًا في تحدید سلوك المرء، و البد أن و 
االتجاه في تعلیم التالمیذ، فعندما یرى المعلم ان اتجاه التلمیذ نحو الریاضیات یؤثر في 
تحصیله للمعلومات و المهارات الریاضیة علیه ان یقدر األهمیة األساسیة في التربیة، 

االبجابیة لدى التالمیذ نحو موضوع دراسي معین قد تنمي لدیه رغبة في تعلمه، فاالتجاهات 
فائدة و الهدف لها والعكس صحیح فإن وقدرته غلى توظیف ما تعلموه و بالتالي تحقیق ال

تدني تحصیل الطلبة ورسوبهم في موضوع دراسي قد یعزى جزئیًا إلى اتجاهات سلبیة لدیهم 
قها من كراهیة و خیبة أمل ال تقتصر على موضوع الدراسة نحو ذلك الموضوع، وما یراف

فحسب بل یتعدى لیشمل ذلك المعلم والمدرسة و غیرها، ولهذا على المعلم أن یكون عالمًا 
  .باتجاهات تالمیذه نحو ذلك

الریاضیات  وضوعالتوجهات التي ینبغي األخذ بها عند تناول ملذا كان من أهم        
العمل على زیادة التحصیل وتنمیة االتجاه نحو الریاضیات لدى الطالب من خالل تعلیم 
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زینب أبو الحمد، (المختلفة  همادة الریاضیات، وخاصة من خالل استخدام التعلم واستراتیجیات
  ).17:م، ص2004

الناس، و ألن معرفة االتجاهات و المیول ضروریة لكل من یشرف على جماعة من        
له أن یستغلها فیحفزهم على العلم، فالتعلم ال یكون مثمرا إال إذا  لیتسنىیوجههم ویحفزهم 

راجعا إلى  ا ما یكون تقصیر وفشل بعض الطالبكان یرضي دوافع لدى المتعلم، وكثیر 
 .إلى نقص في قدراتهم أو ذكائهم انعدام میلهم واهتمامهم بما یدرسون،ال

دراسة أو البحث لتناول اتجاهات نحو مادة الریاضیات، وفهم جوانب و من هنا تأتي هذه ال
  : الموضوع، وقد شمل البحث خمسة فصول وهكذا

   :الجانب النظري      

  :الهدف منه وضع جانب نظري وقد ضم ثالثة فصول كان   

، والهدف من احیث تناولت فیه الطالبة إشكالیة الدراسة وفرضیاته :الفصل األول       
، وأسباب والدراسات السابقة والتعلیق علیهااإلجرائیة  والتعارفالدراسة، وأهمیة البحث، 

  .موضوعاختیار ال

تم فیه تسلیط الضوء على تعریف االتجاهات،االتجاهات وما یرتبط  :الفصل الثاني       
أهمیة االتجاهات، أنواعها، خصائصها، مكوناتها، العالقة بین مكوناتها،  بها من مفاهیم،

  .وقیاس االتجاهات ،والنظریات المفسرة لها من خالل شروط تكوین االتجاهات

، مراحل تطور الریاضیات، فروع الریاضیات، تعلیمیة تعریف الریاضیات: الفصل الثالث     
داف الریاضیات، أهمیة الریاضیات، نظریات الریاضیات، أهداف الریاضیات، مصنفات أه

  . في مجال تعلم الریاضیات، نتائج نظریة بیاجیه في السیاق التربوي
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  :الجانب المیداني     

قمت فیه بعرض أهم اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة، وعرض النتائج          
  :وتحلیلها ومناقشتها وقد ضم فصلین

 والتي تمثلت أوال في  المیدانیة،اإلجراءات المنهجیة للدراسة  تناولت فیه :الرابعالفصل     
مجتمع الدراسة وعینته،أداة الدراسة و  ،منهج الدراسةالدراسة االستطالعیة من حیث 

  .االسالیب االحصائیة

الدراسة نتائج  ومناقشة وتفسیر تطرقت في الفصل الخامس إلى عرض: الفصل الخامس    
  .ضوء الفرضیات المطروحة على إلیهاالمتوصل 

وقائمة المصادر و المراجع  االقتراحاتمن  وتقدیم جملةوفي األخیر تم وضع خاتمة     
 .مدة و المالحقالمعت
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  :إشكالیة

تتحدد مشكلة هذه الدراسة في قضیة االتجاهات نحو مادة الریاضیات التي تعتبر من       
ق علیها المهتمون بالریاضیات المدرسي أهمیة كبیرة ألنها من  القضایا الرئیسیة التي یعّل
األهداف الوجدانیة مأمولة التحقیق في مجال العملیة التعلیمیة، وال یقل أهمیة عن باقي 

ة و المهاریة، بل قد یفوقها في األهمیة و لكي تتحقق هذه األخیرة البد أن الجوانب المعرفی
تتولد لدى التالمیذ اتجاهات موجبة نحو دراسة الریاضیات، وأن تنمو میولهم نحوها و أن 

ألنها تعد من المقررات التي تخاطب عقل الطالب وتنمي فیه االكتشاف وحل  یقدروا أهمیتها،
لتعامل المنطقي مع ما حوله، وهذه المادة تعتمد على الفهم والتطبیق المشكالت والقدرة على ا
  .أكثر من الحفظ والتذكر

وتعتبر دارسة اتجاهات الطلبة نحو الدراسة أو المادة الدراسیة من أبرز الدراسات التي      
حثین تهم المعلمین وأولیاء األمور وكل من له صلة بالتربیة والتعلیم، ألنها القت اهتمام البا

 والتربویین حیث أجریت دراسات كثیرة حول عالقة هذه االتجاهات بالتحصیل األكادیمي
فعن طریقها یمكن وضع األفراد الناجحین في الحیاة في المكان المناسب وتصمیم  ،فیها

البرامج والمناهج، كما أن االهتمام بدراسة االتجاهات نحو الریاضیات أخذ یزداد في اآلونة 
  .مل جوانب متعددة من االتجاهات والعوامل المؤثرة في تشكیلهالیش األخیرة

ومن خالل اإلطالع على نتائج الدراسات التي أجریت في مجال اتجاهات نحو            
التي  )2012 ،خلیقة و شبالق(مادة الریاضیات، نجد منهم من یهتم بهذا الموضوع كدراسة 

هدفت إلى معرفة العالقة بین االتجاهات وكل من متغیري الجنس والتحصیل في مادة 
الریاضیات، وأشارت نتائجها إلى أنه توجد فروق ذات داللة بین متوسطات درجات الطلبة 

) إناث-ذكور(في مجاالت االتجاهات نحو الریاضیات تعزى إلى كل من متغیري الجنس
  ).منخفض-مرتفع(یات ومستوى التحصیل في الریاض
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   .وتوجد عالقة إرتباطیة موجبة وقویة بیت اتجاهات الطلبة نحو الریاضیات وتحصیلهم فیها 

  )15:،ص 2013عن أسماء جعاره نقال 2012خلیفة وشبالق(

بدراسة تهدف إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلة األساسیة ) 2010(كما قام الشرع       
تلمیذا،  417ارس مدینة عمان حیث تكونت عینة الدراسة من العلیا نحو الریاضیات في مد

وأسفرت نتائج الدراسة أن اتجاهات التالمیذ نحو الریاضیات إیجابیة، كما أظهرت فروقا دالة 
إحصائیا في اتجاهاتهم نحو الریاضیات تعزى إلى كل من متغیر الجنس ومستوى التحصیل 

  . )15:، نفس المرجع السابق،ص2010الشرع(

على أن ) 2008(وقد أكد على ذلك العدید من الباحثین على غرار حجازي تغرید      
األفراد لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو موضوع معین یكون أدائهم في ذلك الموضوع أفضل من 

  ).76:،ص2008تغرید حجازي (أداء األفراد الذین لدیهم اتجاهات سلبیة نحو الموضوع 

عدة بحوث حوله،  أیكنوفیما یتعلق باالتجاه نحو مادة الریاضیات، وبعد أن استعرض      
یختلف جوهریا عن االتجاهات نحو میادین  فقد استنتج أن االتجاه نحو الریاضیات ال

المعرفة األخرى، وقد الحظ أن عبارة اتجاه كما تستخدم في الدراسات المشار إلیها تعني 
  ).229: 1972أیكن ،(عة واالهتمام والقلق إلى حد ما تقریبا الشيء نفسه كالمت

 تالمیذحیث الحظت الطالبة معاناة الكثیر من معلمي الریاضیات لوجود فئة من ال       
لمادة الریاضیات، برغم من محاوالت هؤالء المعلمین المتكررة  الذین یبدون نوع من الرفض

، إال أن جهودهم تذهب التالمیذهؤالء ا في إعادة شرح الموضوع أكثر من مرة كي یفهمه مثل
 تالمیذغیر مقتنع بالریاضیات من األصل وفي المقابل هناك  تلمیذبال فائدة وبال نفع وكأن ال

  . یبدعون في هذه المادة

التي تهدف دراسته ) 2015(ویؤكد في ذلك الصدد كل من إبراهیم إبراهیم أبو عقیل       
نویة العامة في فلسطین والجزائر نحو الریاضیات في إلى الكشف عن اتجاهات طلبة الثا
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ضوء بعض المتغیرات، بحیث كشفت نتائجها أن درجة اتجاهات الطلبة كانت متوسطة على 
جمیع االستبیان، وتبین أیضا أن الطلبة لیس لدیهم الرغبة في اكتساب مفاهیم ومهارات 

انب آخر تبین أن هناك اتجاهات ریاضیة جدیدة، وأنه ال یمكن تعلم الریاضیات ذاتیا ومن ج
  . اإلناثإیجابیة نحو الریاضیات عند الطالبات 

  : كمایليالطالبة سبق، تتساءل  وعلى ضوء ما

ماهي طبیعة اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات بمدینة  - 
  مستغانم؟

بمدینة هل توجد فروق في اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات  - 
 تعزى إلى متغیر الجنس؟مستغانم 

بمدینة هل توجد فروق في اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات  -
 ؟)حصیلمرتفعي ومنخفضي الت(تعزى إلى متغیر التحصیل في الریاضیات مستغانم 

هل هناك ارتباط بین اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة األساسي نحو مادة الریاضیات و   -
  .التحصیل الدراسي فیها بمدینة مستغانم

  :الدراسة فرضیات-2

لدى تالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات بمدینة سلبیة نتوقع اتجاهات • 
  .مستغانم 

بمدینة توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات ال • 
  .تعزى إلى متغیر الجنسمستغانم 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات تعزى إلى • 
لصالح مرتفعي  )مرتفعي التحصیل، ومنخفضي التحصیل(متغیر التحصیل الدراسي 

  .یلالتحص

توجد عالقة إرتباطیة موجبة بین اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة األساسي نحو مادة  •
  .الریاضیات والتحصیل الدراسي فیها بمدینة مستغانم

  :الدراسة أهداف- 

یسعى البحث الحالي إلى معرفة طبیعة اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة  -
  .الریاضیات

رف عل فحص داللة الفروق في اتجاهات التالمیذ نحو مادة الریاضیات كما یسعى للتع -
  .تعزى لمتغیري الجنس والتحصیل في مادة الریاضیات

  .معرفة طبیعة العالقة بین االتجاهات نحو الریاضیات و التحصیل الدراسي لهذه المادة -

  :الدراسة أهمیة-4

توجیه أنظار المهتمین بالشأن التعلیمي من وراء هذه الدراسة إلى الطالبة تسعى            
في مدینتنا وما یرتبط به من اهتمام وتوجیه ورغبة نحو فئة واسعة من المتمدرسین في كل 
المواد عامة وباألخص في مادة الریاضیات التي تعتبر تاج العلوم، وهي القاعدة األساسیة 

صعوبات في تعلیم وتعلم  للعلوم األخرى ویواجه معلمو الریاضیات والطلبة على حد سواء
  .هذه المادة

لذا البد من اتجاهات موجبة نحو مادة الریاضیات التي تعتبر وسیلة لكي یحقق        
المعلم أو المتعلم بعض النجاحات في التعلم أو التعلیم، وكذا إعطاء المدرسین أهمیة للجانب 

جراء المزید من الوجداني في تدریس الریاضیات وكذا اهتمام بالمواد التي یدرس ونها وإ
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الریاضیات واتجاه  الدراسات في هذا الموضوع تتناول العالقة بین اتجاهات المعلم نحو مادة
تالمیذه نحوها، إضافة إلى ذلك نجد تقصیر وفشل التالمیذ راجع إلى انعدام میلهم واتجاههم 

  .واهتمامهم بما یدرسون ال إلى نقص في قدراتهم أو ذكائهم

  :یم الدراسةتحدید مفاه-5

في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعریف من الناحیة ورد            
  :االصطالحیة و اإلجرائیة و هي

  :تعریف االتجاهات -1

بأنها نوع من استجابات الفرد إزاء موضوع أو فكرة ) 2002(یعرفها مكاري  :اصطالحا
  .خالل مرور الفرد بتجربة معینةمعینة، وقد تكون ایجابیة أو سلبیة، وتنشأ من 

   .)356ص، 2011حماد والبهبهاني،(                                                

مفهوم یعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع جدلي ذي صبغة عبارة عن  :إجرائیا
 .معارضتهاجتماعیة، وذلك من حیث تأیید الفرد لهذا الموضوع أو 

  :الریاضیاتتعریف  -2

الریاضیات تعبیر عن العقل البشري یعكس اإلرادة النشطة والتفكیر التأملي و  :اصطالحا
الرغبة في الكمال الجمالي، عناصرها األساسیة هي المنطق و الحدس، التحلیل و التركیب، 

  ).،د ص1973كورانت وروبنز،.(التعمیم و التخصیص

بحیث تعتبر قیمة مطلقة ال جدل في قوانینها هي تعبیر عن منطق العقل البشري : إجرائیا 
  .ومعادالتها
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  :تعریف االتجاه نحو مادة الریاضیات -3

بأنه مفهوم یعبر عن محصلة استجابات التلمیذ نحو موضوعات الریاضیات،  :اصطالحا
ویسهم في تحدید حریة التلمیذ المستقلة اتجاه مادة الریاضیات من حیث القبول أو الرفض، 

  ).،د ص1989الشناوي (

مفهوم یعبر عن محصلة مشاعر التلمیذ السنة الرابعة أساسي نحو مادة : إجرائیا 
الریاضیات، التي تتكون بفعل خبراته وتعامله معها، ومدى استمتاعه بالمادة، وتقدیر قیمتها 
وأهمیتها من الناحیتین العلمیة والعملیة، وكذلك ما یواجهه من صعوبة عند دراستها مقاسا 

وع درجات االستجابات االیجابیة والسلبیة المرتبطة ببعض جوانب الریاضیات والتي بمجم
حصل علیها التالمیذ نتیجة استجاباتهم على فقرات مقیاس االتجاه المتضمن في هذه 

  .الدراسة

  :الدراسات السابقة -6

  .تعددت الدراسات السابقة في موضوع االتجاهات نحو الریاضیات وغیرها 

  :الدراسات العربیة) أ 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات  ): 2015(دراسة إبراهیم إبراهیم أبو عقیل  -1
طلبة الثانویة العامة في فلسطین و الجزائر نحو الریاضیات في ضوء بعض المتغیرات، 

البیانات طالبا وطالبة اختیروا بالطریقة العشوائیة العنقودیة ، ولجمع ) 290(تألفت العینة من 
استخدم استبیان تم التأكد من صدقه وثباته ، وكشفت النتائج أن درجة اتجاهات الطلبة كانت 
متوسطة على جمیع مجاالت االستبیان ، وتبین أیضا أن الطلبة لیس لدیهم الرغبة في 
اكتساب مفاهیم ومهارات ریاضیة جدیدة ، وأنه ال یمكن تعلم الریاضیات ذاتیا  ومن جانب 

ین أن هناك اتجاهات إیجابیة نحو الریاضیات عند الطالبات اإلناث وطلبة الفرع آخر تب
 .العلمي ، في حین لم تظهر فروق بین االتجاهات الطلبة تعزى للدولة 
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هدفت إلى معرفة العالقة بین االتجاهات وكل من  :)2012( خلیفة وشبالق دراسة -2
طلبة المرحلة الثانویة فرع العلوم متغیري الجنس و التحصیل قي مادة الریاضیات لدى 

) 40(اإلنسانیة بمحافظة غزة ، واستخدم الباحثان وقد أعد لهذا الغرض  استبیان مكون من 
طبیعة المادة ، االستمتاع بالمادة ، تعلم المادة ، قیمة ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد فرعیة 

) 560(تكونت عینة الدراسة من  وكذلك اختبار تحصیل الریاضیات ، وقد) المادة وأهمیتها 
بالمرحلة الثانویة ، موزعین -فرع العلوم اإلنسانیة -طالب وطالبة الصف الثاني عشر

مدارس تابعة لوزارة التربیة والتعلیم العالي ) 8(شعبة اختیرت عشوائیا من ) 18(على
سطات وتوصلت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متو . بمحافظة غزة 

درجات الطلبة في مجاالت االتجاهات نحو الریاضیات تعزى إلى كل من متغیري الجنس 
، وتوجد عالقة إرتباطیة )منخفض-مرتفع(ومستوى التحصیل في الریاضیات ) إناث-ذكور(

  .موجبة وقویة بین اتجاهات الطلبة نحو الریاضیات وتحصیلهم فیها

  ).15،نقال عن أسماء جعاره،ص2012الق خلیفة وشی(                              

هدفت دراسته إلى معرفة اتجاهات طلبة المرحلة  :)2010(إبراهیم الشرع  دراسة - 3 
ولتحقیق هدف الدراسة طور . األساسیة العلیا نحو الریاضیات في مدارس مدینة عمان

الطلبة نحو أظهرت النتائج أن اتجاهات  و. طالب وطالبة) 417(الباحث مقیاس طبقه على 
الریاضیات إیجابیة، كما أظهرت فروقا دالة إحصائیا في اتجاهاتهم نحو الریاضیات تعزى 

الجنس، ولصالح الذكور، ومستوى التحصیل، ولصالح ذوي التحصیل : إلى المتغیرات
كذلك أظهرت نتائج . المرتفع، والمستوى الدراسي، ولصالح طلبة الصف التاسع األساسي

الجنس ومستوى التحصیل دال إحصائیا في اتجاهات الطلبة نحو  الدراسة أن تفاعل
الریاضیات، لصالح الذكور ذوي التحصیل المتوسط والمتدني، لصالح اإلناث مرتفعات 

  .)نفس المرجع السابق 2010إبراهیم الشرع،(.التحصیل
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تهدف إلى التعرف على اتجاهات طلبة التعلیم األساسي نحو  )2008(دراسة علي  -4
اضیات كخطوة على طریق تقویم لبعض األسالیب التربویة المتبعة  في التعلیم األساسي الری

طالب وطالبة ) 400(بهدف العمل على دفعها في االتجاه الصحیح ، وتكونت العینة من 
من مدارس التعلیم األساسي في محافظة حضر موت ، وقد دلت النتائج على وجود فروق 

ت الطالب نحو الریاضیات بین الذكور و اإلناث ولصالح ذات داللة إحصائیة في اتجاها
اإلناث ، وكما تشیر إلى أن اتجاهات الطلبة الذین تم تدریسهم من قبل مدرسین مؤهلین 
تربویا أكثر إیجابیة نحو الریاضیات من الطلبة الذین درسوا الریاضیات من قبل مدرسین 

الطلبة الذین كانوا یدرسون من قبل  غیر مؤهلین تربویا ، كما أكدت النتائج أن اتجاهات
مدرسین خبرة تدریسیة كبیرة أفضل من اتجاهات الطلبة الذین كانوا یدرسون من قبل مدرسین 
خبرة تدریسیة كبیرة أفضل من اتجاهات الطلبة الذین تم تدریسهم من قبل مدرسین یملكون 

       .خبرة تدریسیة قلیلة 

معرفة أثر التدریس بنماذج أسالیب التعلم في  هدفت إلى :)2004(دراسة الحرباوي  -5
وتكونت عینة الدراسة من  تحصیل طالبات المرحلة اإلعدادیة واتجاهاتهن نحو الریاضیات،

طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي، موزعات إلى ثالث شعب دراسیة  الشعبة ) 147(
 ثانیة المجموعة التجریبیة الثانیة،األولى تمثل المجموعة التجریبیة األولى ، وتمثل الشعبة ال

عدم وجود فروق ذات :بینما مثلت الشعبة الثالثة المجموعة الضابطة، وقد أظهرت النتائج 
داللة إحصائیة بین المجموعتین األولى و الثانیة في التحصیل واالتجاه نحو الریاضیات  

المجموعتین التجریبیتین بینما وجود فروق في التحصیل و االتجاه نحو الریاضیات بین 
األولى و الثانیة من جهة و المجموعة الثالثة لصالح المجموعتین لصالح األولى و الثانیة 

  .ووجود فروق دالة بین الجنسین في تحصیل الریاضیات لصالح الذكور. من جهة أخرى 

تهدف دراسته إلى معرفة العالقة بین اتجاهات  :)1999(حسام توفیق ناصر دراسة -6
لبة الصف العاشر األساسي وعالقاتها بالتحصیل الدراسي في مادة الریاضیات في ط
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محافظة طولكرم، كما تهدف إلى معرفة مستویات التحصیل طلبة الصف العاشر وكذلك 
طالبا وطالبة من ) 338(معرفة اتجاهاتهم نحو الریاضیات ، وقد تكونت عینة الدراسة من 

طالبة حیث أعد الباحث اختبارا لقیاس تحصیل ) 195(طالبا و) 193(طلبة الصف العاشر 
الطلبة في الریاضیات ثم حساب معامل الثبات ألدوات الدراسة حیث بلغ معامل ثبات 

استخدم الباحث الرزمة ) 0.82(ومعامل ثبات االختبار التحصیل ) 0.85(االستبیان 
الحاسوب بعد تصحیح  لتحلیل البیانات المدخلة إلى) spss(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

تدني : توصلت الدراسة إلى النتائج الدراسة . الباحث إلجابات الطلبة عن اختبار التحصیل
من ) ٪74.5(مستوى التحصیل بشكل عام، حیث بلغت نسبة الطلبة ذوي التحصیل المتدني 

وجد مجموع الطلبة إضافة إلى أن متوسط اتجاهات الطلبة على االستبیان كان إیجابیا، كما ت
في االتجاهات نحو الریاضیات تبعا ) a=0.05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

للتفاعل بین متغیري مكان اإلقامة و الجنس وذلك لصالح إناث المدینة كما توجد فروق دالة 
في التحصیل للتفاعل بین متغیري الجنس و الموقع ) a=0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة 

لمدینة كما توجد فروق دالة إحصائیا في االتجاهات ذوي التحصیل العالي و لصالح إناث ا
الطلبة ذوي التحصیل المتدني و بین التحصیل المتوسط و التحصیل المتدني كما توحد 

بین االتجاهات نحو ) a=0.05(عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 
  .التحصیلالریاضیات و 

هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة الصف األولى ثانوي  :)1986(دراسة أحمد  -7
بقطر نحو الریاضیات، ودراسة عالقة هذه االتجاهات بكل من مستوى تحصیل الطلبة في 
الریاضیات ومستوى ذكائهم العام، ورغباتهم في اختیار نوع التخصص الذین یرغبون في 

طالبا وطالبة ) 606(ینة الدراسة نمن وتكونت ع) أدبي/علمي(مواصلة دراستهم الثانویة فیه 
واستخدم الباحث استبیان لقیاس . من المدارس الثانویة بمدینة الدوحة عاصمة قطر

االتجاهات نحو الریاضیات واختبار الذكاء، واستبیان لتحدید التخصص الدراسي الذي یرغب 
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حو الریاضیات به الطالب، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین االتجاه ن
فضال هن وجود فروق دالة إحصائیا بین درجات الطلبة . ودرجات التحصیل في الریاضیات

مرتفعي التحصیل في الریاضیات وبین الطلبة منخفضي التحصیل بالنسبة لالتجاهات نحو 
كما بینت الدراسة أن الطلبة ذوي االتجاهات . الریاضیات لصالح الطلبة مرتفعي التحصیل

حو الریاضیات قد اختاروا التخصص الدراسي العلمي، في حین اختاروا الطلبة الموجبة ن
  .االتجاهات السالبة نحو الریاضیات التخصص الدراسي األدبي

إلى معرفة أثر برنامج الریاضیات على  هذه الدراسة هدفت): 1980(دراسة سوالمة -8
طالبا و طالبة من  22اتجاهات الطلبة في األردن نحو الریاضیات على عینة مكونة من 

وقد استخدم الباحث ألغراض . طالبا وطالبة من الصف العاشر 234الصف التاسع و
عتمد فقرة لقیاس اتجاهات الطالب نحو الریاضیات، وقد ا 30دراسته استبیان مكون من 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها . على عالمات الطالب في المدرسة لقیاس التحصیل
بین متوسطات أداء الطلبة ) a=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة 

  .على مقیاس االتجاهات نحو الریاضیات تعزى إلى التحصیل في الریاضیات

  :الدراسات األجنبیة) ب

هدفت إلى البحث عن اتجاهات الطلبة نحو ): LING ;1982( لینكدراسة  -1
من ) 491(من صفوف الریاضیات التي تضم ) 17(الریاضیات، على عینة مكونة من 

الطلبة الجدد، استخدم لتحقیق هدف الدراسة سلسلة من األسئلة واالستبیانات،تم قام باستخدام 
علومات، وتحدید قوة العالقة بین النظرة نحو أسلوب التحلیل العاملي لمعالجة البیانات و الم

الریاضیات و الجنس، و الوضع االقتصادي و االجتماعي، و المناهج و الخلفیة في 
الریاضیات، ومستوى التحصیل ، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن نظرة اإلناث نحو 

اإلناث أقل معاناة في بینت الدراسة أن  الریاضیات أكثر إیجابیة من نظرة الذكور، حیث
  .الریاضیات من الذكور
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هدفت إلى فحص العالقة القائمة بین آراء الطلبة ): ECHOLS ;1981(دراسة أكولز -2
اتجاهات المدرسین وأولیاء األمور نحو الریاضیات، : نحو الریاضیات و المتغیرات اآلتیة

وقد اشتملت عینة . يومستوى التحصیل، ومقدرة الطالب، وجنس الطالب ومستواه التعلیم
طالبا وطالبة من الصفین الخامس و السابع، وتم استخدام مقیاس لیوس ) 253(الدراسة 

. أیكن المعدل الخاص بالنظرة تجاه الریاضیات لكل من اآلباء و األمهات و المدرسین
وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاعر السلبیة نحو الریاضیات غالبا ما تقود الطالب 
إلى تجنب هذه المادة و تجاهلها، حیث أن الطالب الذي یحمل نظرة إیجابیة نحو الریاضیات 

واتضح أن الجنس لم یؤثر في االتجاهات .یعمل على األرجح إلى مواصلة دراسة هذه المادة
نحو الریاضیات، أما المؤثرات ذات أهمیة األكثر، حول نظرة الطلبة نحو الریاضیات، فكانت 

  .ونظرة األم، و التحصیل و المستوى التعلیمي على الترتیبنظرة األب، 

  :تعلیق على الدراسات السابقة -7

  :االتجاهات نحو مادة الریاضیات تناولت التي السابقة الدراسات على التعلیق -1

من العرض السابق للدراسات یالحظ أن معظمها تناولت المتغیر المستقل محل         
تالمیذ ذات أطوار مختلفة  الالدراسة أال وهو اتجاهات نحو مادة الریاضیات لدى عینة من 

  :ویمكن تحدید أهم الجوانب التي تناولتها تلك الدراسات كتالي

 من حیث األهداف:  
 .اتجاهات موجبة أم سالبة نحو مادة الریاضیاتالتعرف على ما إذا كانت هناك  -
 .التعرف على أهم مصادر االتجاهات التي ترتبط بشكل قوي بالتحصیل في الریاضیات -
 .قیاس االتجاهات بمقاییس مقننة -
  .التعرف على االتجاهات والعوامل المؤدیة لتكوینها -
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 147(بین اختلفت العینة من دراسة ألخرى وتراوحت ما : من حیث حجم العینة (
  .تلمیذا في مرحلة الطور األساسي) 606(و
 وأعمارهم وجنسهم  طبقت الدراسات على الطلبة بمختلف أطوارهم: من حیث نوع العینة

أما الدراسات األجنبیة فإضافة على  الدراسات العربیة على الجنس و التحصیل واقتصرت
 .ذلك اهتمت بالجانب االجتماعي و االقتصادي 

 دول دراستین في فلسطین ودراسة في  سبعةأجریت الدراسات في  :مكانمن حیث نوع ال
  .في األردنثالث دراسات فلسطین والجزائر ودراسة في قطر و 

 یالحظ أن جمیع الدراسات المعروضة استخدمت : من حیث أدوات جمع البیانات
  .االستبیان كأداة للدراسة، كما اتبعت المنهج الوصفي

 تعدد مصادر المؤثرة في اتجاهات نحو مادة الریاضیات التي یتعرض  :من حیث النتائج
االختالف في : لها التلمیذ والتي تم ذكرها في الدراسات السابقة وهي على النحو التالي
  .أسالیب التدریس، الجنس، المؤهالت لدى المعلمین، التخصصات، العمر

في مجاالت االتجاهات  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجة الطلبة -
 .نحو الریاضیات تعزى إلى كل من متغیري الجنس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات الطلبة مرتفعي التحصیل ومنخفضي  -
 . التحصیل بالنسبة لالتجاهات نحو الریاضیات

وجود فروق بین عینة من التالمیذ الذین لدیهم میل للمواد العلمیة على الذین لدیهم  -
 .عنها أي یمیلون للمواد األدبیة عزوف

ومنه نجد أن معظم الدراسات خلصت إلى وجود فروق بین التالمیذ في االتجاهات نحو مادة 
  .الریاضیات
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  : مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة  -2

  :بعد عرض الدراسات السابقة والتعلیق علیها نالحظ ما یلي

  :بالنسبة لموضوع الدراسة 

  .ولت هذه الدراسة متغیرا واحدا فقط، وهذا ما تناولته الدراسات السابقة تنا

  :أسباب اختیار الموضوع -8

 .تبین وجود ضعف ملموس في التحصیل الدراسي لدى التالمیذ في مادة الریاضیات -
 . من المشاكل المعاصرة التي تشغل بال المعلمین وأولیاء التالمیذ تعتبر -
  .، حسب حدود علم الطالبةلهذا الموضوع في الجزائر قلة الدراسات التي تطرقت -
 .من أجل إثراء البحث العلمي بدراسة جدیدة -
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  :تمهید

لم یحظى أي مفهوم آخر من مفاهیم علم النفس االجتماعي بمثل ماحظي به مفهوم        
االتجاه، حیث یعتبر من المفاهیم الحدیثة نسبیا في الدراسات النفسیة االجتماعیة ، بل وفي 
مختلف فروع المعرفة ، حیث أضحى مفهوما له عدة دالالت حسب نسق استعماله على 

فعن طریق  ،الجتماعیة وباألساس الدراسات النفسیة االجتماعیةمستوى الدراسات النفسیة أو ا
االتجاهات یمكن وضع األفراد الناجحین في الحیاة في المكان المناسب وتصمیم البرامج 
والمناهج الجادة التي تراعي االتجاهات، وتعمل على تعزیز اإلیجابي منها وتنافي السلبي، 

 إلى التربویة التي یسعى لمجتمعمن  أهم أهداف اوتعد عملیة تكوین االتجاهات اإلیجابیة 
ومن خالل هذا فسنعطي أهمیة لهذا المفهوم والتي ترتكز علیه دراستنا في ألبنائه  بهاإكسا

 .هذا البحث 
  :تعریف االتجاه  -  1

  :للغوياالمفهوم 

"  (Cambridge English dictionary, 2016) یعرف في قاموس كمبریدج      
ورأي أو نزعة ومیل حول شيء ما سواء باإلیجاب أو السلب مما یؤثر على بأنه شعور 

  ".موقف الفرد على االختیار أو االستجابة ویتصرف وفقا لهذا الموقف 

            .هما یتضمن مفهومین :المفهوم االصطالحي لالتجاه

 المراد دارسته عن تأیید الفرد للموضوع یعبر  هو االتجاه الذي  :مفهوم االتجاه اإلیجابي
 .االتجاه في دفع بصاحبه إلى تأیید كلما یتعلق بموضوع

 هو االتجاه الذي یعبر عن معارضة الفرد للموضوع المراد  :مفهوم االتجاه السلبي
  .دارسته فیدفع بصاحبه للوقوف ضد موضوع االتجاه
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الذي یرى أن االتجاه كثیرا ما یعرف بأنه المیل "  Anastasi" "أنستازي" وحسب      
 .لالستجابة بشكل ایجابي أو سلبي تجاه مجموعة خاصة من المثیرات 

إن االتجاه هو استجابة عامة عقلیة ونفسیة عند الفرد « " :عمر ماهر محمود" وأكد ذلك    
وجهها خبراته نحو مثیرات محددة مرتبطة بموضوع معین  في البیئة التي یعیش فیها وت

السابقة لها بما یكفل تقییمها وتعمیمها على سلوكه الكلیة في المواقف والظروف المتشابهة 
  .» المرتبطة بموضوع االتجاه مما یجعله یتصف بأنه اتجاه ایجابي أو سلبي 

 .)16،ص 2003 محمود عمر ماهر(                                                
أما االتجاه في موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي یعرف على أنه دافع مكتسب        

یتضح من خالل أنه استعداد وجداني له درجة من الثبات یحدد شعور الفرد ویلون سلوكه 
 بالنسبة لموضوعات معینة من حیث تفضیلها وعدم تفضیلها 

نفسي أو تهیؤ عقلي عبارة عن استعداد ) " 226،ص2015: عوض وحلس(أما        
متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف أو رموز في 

  ".البیئة التي تثیر هذه االستجابة 

ا من تعریفات االتجاه منها) 146ص م،2007المعایطة(أورد وقد          :عدًدا كبیرً
ن خالل الفرد وتكون ذات تأثیر حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنظم م - 

توجیهي أو دینا مي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي تستثیرها هذه 
 .االستجابة

المیل إلى الشعور أو السلوك أو التفكیر بطریقة محددة إزاء الناس اآلخرین أو منظمات أو - 
  .موضوعات أو رموز

میل مسبق االستجابة لشيء معطى بحالة ثابتة منفعلة أو غیر "  :بأنهكما یعرف        
  .)146 ص ، 2001 :إبراهیم(" منفعلة 
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استجابة مالزمة لموضوع معین أو حالة أو قیمة ما ویكون ذلك : " وكذلك یعرف بأنه       
            .) 228ص ،2002: مرعي و الحیلة " (مصحوبا باألحاسیس و العواطف

واالتجاه مكتسب، فهو أمر یتعلمه اإلنسان في تنشئته االجتماعیة بما تشمله من         
ن كان للوراثة أثر في تكوین االتجاه  فأثرها قلیل ، ویقتصر . خبرات و مواقف یمر بها وإ

فاألثر األكبر في تكوین االتجاهات یعود إلى . على بعض الصفات الوراثیة مثل الذكاء 
وبما أن االتجاه مكتسب یتعلمه الفرد نتیجة خبرات یمر بها ، فهو . عها البیئة وتفاعل الفرد م

                    ) . ، ب ص1998:جامعة القدس المفتوحة .( قابل للتعدیل و التغییر
فهو عبارة عن أسلوب منظم متسق من التفكیر و الشعور ورد الفعل تجاه الناس و القضایا و 

م و اتجاه أي شيء في البیئة بصورة عامة و المكونات المواقف و األحداث و المفاهی
األفكار و المعتقدات أو المشاعر و االنفعاالت و النزعات إلى رد : الرئیسیة في االتجاه هي 

                                          .الفعل لتكون رد الفعل بصورة دائمة

وم االتجاه ماهي إال عینة من التعریفات إن التعریفات التي ذكرناها آنفا فیما یخص مفه     
التي وردت في مجال التربیة وعلم النفس،ونظرا ألنه یصعب تبني تعریف واحد عام لالتجاه 
یصلح لجمیع المواقف فإن النظرة المعاصرة تحاول تجنب التعریفات النظریة المجردة وتشجع 

التي ننشدها إذ یكتفي في تحدید  التعریفات اإلجرائیة ألنها تجد فیها تحقیقا فعاال لألهداف
لذلك تحاول الطالبة الباحثة أن تحدد االتجاه نحو الریاضیات  .هذا المفهوم وفقا لهذه النظرة

وتعرفه في حدود ما تنوي استخدامه من مقیاس لقیاس هذه االتجاهات في هذا المجال ، 
ه الدراسة تعریف وتستهدف هذ وحسب الجوانب التي یتضمنها مقیاس االتجاهات المستخدم

بأنه مفهوم یعبر عن الحالة االنفعالیة التي یعبر فیها  االتجاهات نحو مادة الریاضیات
التلمیذ عن استعداده للقبول أو الرفض أو الحیاد تجاه مادة الریاضیات من خالل استجاباته 

عدة على فقرات مقیاس االتجاهات نحو هذه المادة، كما ال یسعنا القول بأن لالتجاهات 
                                                                         :ط بها وهي كاآلتي مفاهیم ترتب
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  :االتجاه وما یرتبط به مفاهیم - 2  

تنوعت وتعددت المفاهیم النفسیة االجتماعیة و التي تكون متشابهة في المعنى مما       
أدى إلى حدوث اختالط بین االتجاه وبعض المفاهیم المتشابهة األخرى كالقیم و الرأي و 
المیل وغیرها من المفاهیم وفیما یلي نتطرق إلى الفرق بین مفهوم االتجاه و المفاهیم السابقة 

   :الذكر 

  :االتجاه و السمة - أ  

  .االتجاه له موضوع، السمة لیس لها موضوع -

  .االتجاه قد یكون سلبا أو إیجابا، أما السمة فال تشمل التقییم -

  ).76،ص2008:حجازي تغرید(.السمة أكثر ثباتا من االتجاه -

 :االتجاهات و األیدیولوجیة -ب

اإلیدیولوجیة هي إطار واسع وشامل یجمع داخله عدد كبیر من االتجاهات للفرد التي      
الخارجي، أو للمجتمع یرتبط بعضها بالبعض اآلخر وتتمثل فیها ادراكاته لذاته، و ادراكاته 

   .هي عبارة عن االتجاه الشامل الذي یمكن أن نطلق علیه فلسفة حیاة الفرد

  .)73-75ص نفس المرجع السابق،ص(

 :االتجاه والمیل -ج

  .المیل مفهوم یعبر عن استجابات الفرد نحو موضوع معین من حیث التأیید أو المعارضة -

  .االختالف بینهم یكمن في طبیعة الموضوع  -

إذا كان الموضوع یصطبغ بصبغة انفعالیة اجتماعیة فیسمى هذا اتجاه، أما إذا كان  -
  ).83، ص2005حنان الرحو،.(فیسمى هذا میالالموضوع تغلب علیه الصبغة الذاتیة 
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  : االتجاه والقیم - د

القیم هي اتجاهات مركزیة، فهي عبارة عن عدد من االتجاهات المترابطة و التي یصب  -
عندما تهتم : مثال على ذلك .في نهایة األمر في خانة تدعیم القیمة التي یؤمن بها الفرد

  :لب منك اآلتيبصحتك وتجعل ذلك قیمة عندك فإن ذلك یتط

  .االهتمام بتناول الغذاء الصحي  -
 .الحرص على ممارسة الریاضة  -
 .االهتمام بالفحص الطبي الدوري  -
 .عدم اإلكثار من المنبهات  -

ن اتجاهات األفراد إزاء  - فاالتجاه هو الوحدة األساسیة التي تتكون منها القیمة، وإ
من حیث أن كل اتجاه یحكم علیه  موضوعات معینة یمكن أن تكون موضوعا ألحكام القیم ،

   .زاویة سالمته أو عدم سالمته وفقا للمعاییر االجتماعیة، فنحن نخضع االتجاه ألحكام قیمیة

  .)50،ص2011:فائقه علي نصر(

  : االتجاه والمعتقد -ه  
كرتش ( تختلف أراء العلماء فیما یتعلق بالعالقة بین المعتقد واالتجاه فیما یفرق        

بینهما من وجهة نظرهما أن كل اتجاه یشمل على معتقد ولكن لیس كل معتقد ) وكرشفلید
 .بالضرورة جزء من االتجاه یتشبهان في كونهما النتائج النهائیة لعملیات الباعث واإلدراك

وهناك تفرقة بین المعتقد واالتجاه في أن المعتقد حیادي نسبیا ، ولكن االعتقاد رأي بسیط 
أنا اعتقد أن : "یقوله الشخص أو یفعله ویظهر في استخدام الدارج في عبارة یستنتج مما 

أما االتجاه یصف شيء أو موقف كصدق أو كذب أو كحسن أو سيء ویحكم علیه ، ....."
على اعتباره انه مرغوب فیه أو غیر مرغوب فیه ، فقد یكون لدى الشخص معتقدات أو 

ولكن ال تصبح هذه االتجاهات إال إذا صاحب أحكام عن أشیاء مختلفة في جوانب عالمه 
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المعتقد المعین خلع صفات حسن أو سيء علیه فالمعتقد میل إلى فعل، أما االتجاه فهو 
  .وصف للشئ أو الموقف تبعا للقبول أو الرفض أو ما بینهما من درجات متفاوتة 

  ).119-118ص  ص 2004محمد شفیق ،(

  :االتجاه و الرأي العام - و

  .هو وسیلة التعبیر اللفظي عن االتجاه الرأي  -

یوضح أیزینك أن العالقة بین الرأي و االتجاه حیث أن الرأي هو الوحدة البسیطة و  -
  .االتجاه هو الوحدة األكثر تركیبا 

  .الرأي یقوم بدور الوساطة و التفاعل بین االتجاهات المستثارة في الموقف -

  .)259 ص، 1999البیهي السید وسعد عبد الرحمان ،فؤاد (                         

  : االتجاه و العواطف - ز

  یخلط بین العاطفة و االتجاه  یونجوالعاطفة، في حین أن  بین االتجاه فالتتینال یفرق  -

العاطفة تكتسب شحنتها االنفعالیة من الغرائز، في حین أن االتجاهات تكتسب شحنتها  -
  .یة و الدوافع العامة المعیاریةمن ارتباطها بالدوافع النوع

  ).193ص ،نفس المرجع السابق .(االتجاه أهم من العاطفة  -

  :االتجاه و التعصب -ح

التعصب دائما مصطحب بشحنة انفعالیة ، فهو بذلك یحرم الفرد من التفكیر المنطقي  -
  .السلیم 

الفرد فیه  علماء النفس یعتبرون أن التعصب مظهر من مظاهر الجنوح، ویتسم سلوك -
  .العدوانیة
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  .االتجاه أعم و أشمل من التعصب   -

   .) 94،ص1998:یوسف. (التعصب أحد أهم مؤشرات االتجاه بالقبول أو الرفض -

 :أهمیة االتجاهات - 3 
تحتل دارسة االتجاهات مكانة بارزة في دراسات الشخصیة ودینامیات الجماعة          

من المجاالت التطبیقیة مثل التربیة والصحافة والعالقات والتنشئة االجتماعیة وفي الكثیر 
العامة واإلدارة، والتدریب القیادي لحل الصراعات وتنمیة المجتمع، ومكافحة األمیة، واإلرشاد 
الزراعي والتثقیف الصحي، واإلرشاد الدیني والقومي، وتوجیه الرأي العام والدعایة التجاریة، 

ذلك أن جوهر العمل  .اعیة وغیرها من مختلف مجاالت الحیاةوالسیاسیة  والثقافیة واالجتم
ضعاف  في هذه المجاالت هو دعم االتجاهات المسیرة لتحقیق أهداف العمل فیها وإ
االتجاهات المعیقة، بل إن العالج النفسي في أحد معانیه هو  محاولة لتغییر اتجاهات الفرد 

   .)110،ص1989:غانمإخلیل ( .نحو ذاته أو نحو اآلخرین أو نحو عالمه
  دفعه دفعا موجبا یسبقه التعرف على اتجاهات تكما أن االتجاهات توجه سلوك األفراد و      

             .المرغوب فیه بغیة تعدیل سلوك الفرد في االتجاههؤالء األفراد ومحاولة تعدیلها 
 :أنواع االتجاهات - 4

  :كما هي مبنیة في الشكل "ألبورت" تصنف االتجاهات على عدة أسس تبعا  لتصنیف
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  عام  
  خاص  
  جماعي   
  فردي                                   
  علني    
  سري    
  قوي     
  ضعیف  
  موجب    

  سالب        
 .ف االتجاهاتییوضح  تصن ):1(الشكل

  : الموضوععلى أساس  -أ
 وهي التي لها صفة العمومیة، و تنتشر وتشیع بین أفراد المجتمع: االتجاهات العامة -*

االتجاه نحو االشتراكیة الدیمقراطیة كمبدأ لتحقیق المساواة والعدالة االجتماعیة، أو :مثل
 .االتجاه نحو المبدأ القائل أن الوقایة خیر من العالج

تنصب على النواحي الذاتیة الفردیة، مثل االتجاه نحو  وهي التي :االتجاهات الخاصة -*
  ).210 بدون سنة،ص ،محمود منسي (.الزواج واألعیاد والمناسبات القومیة

 :على أساس األفراد -ب
هي التي یشترك فیها أكبر عدد من األفراد مثل االتجاه نحو قائد  :االتجاهات الجماعیة -*

 .فریق ریاضي ، أومعین
االتجاه فقط، كاتجاه الفرد نحو شخص معین أو  تتعلق بصاحب :الفردیةاالتجاهات  -*

  .نحو المهنة
 ):البروز( أساس الوضوح على  -ج

 الموضوع

 األفراد

 الوضوح

 القوة

 الھدف
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 : ) الشعوریة(االتجاهات العلنیة  -*
فاالتجاه الظاهر هو الذي ال یجد صاحبه حرجا في ظهوره، مثل االتجاه نحو مجموعة 

 .بالعادات و التقالید المجتمعیة الحسنةوالشرف،و التمسك  الفضائل، كاألمانة
 :)الالشعوریة( االتجاهات السریة -*

وهو االتجاهات الخفیة التي ال یحب صاحبها أن  یطلع علیها الناس، إما لكونها محضورة  
    .كاالنضمام إلى حزب سیاسي محضور، وأما یخشى علیها من المنافسة

 :على أساس القوة - د
 :االتجاهات القویة - *

هي التي تجعل صاحبها یدافع في سبیل تحقیقها أو الدفاع عنها قوال وعمال، وبكل الوسائل 
الممكنة كاالتجاه نحو الدین فحینما یسمع شخصا یسيء إلى  الدین یغضب لدین هو 

  .معتقداته
 :االتجاهات الضعیفة -*

كاالتجاهات نحو شاعر معین فإذا سمع بنقده فقد یدافع أو یقبل ذلك، فیكفي بالتعبیر عن 
  ).18،ص 2004،الحرباوي( .بالقولذلك 

 :على أساس الهدف - ه
 :االتجاهات االیجابیة –*

أي أنها تجذب الفرد  )بیئي شخصي،( هي تلك االتجاهات التي تنحو نحو موضوع ما
 .بالتأیید و الموافقة علیه

 :االتجاهات السلبیة -*
وهي التي تجعل الفرد بعیدا عن موضوع ما شخصي أو بیئي أي تجعله ینفر منه، ویكون 

  ).20،ص 2006 ،خالد خمیس (.بالمعارضة وعدم الموافقة
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  :تتمثل في مایلي :خصائص االتجاه -5
  .أن االتجاه مكتسب ومتعلم ولیس وراثیاً  -
االتجاهات النفسیة یمكن لها أن تتعدد وتختلف حسب المتغیرات والمثیرات التي ترتبط أن  -

 بها 
 . تتسم االتجاهات بالثبات و االستمرار النسبي؛ ولذلك یمكن تعدیلها  -
 .یمكن قیاس االتجاه وتقویمه بأدوات وأسالیب مختلفة  -
 .ماقد یكون االتجاه سلبیا أو إیجابیا أو یتجه دائما بینه  -
 . تمتلك االتجاهات النفسیة خصائص انفعالیة  -
 . تغلب الذاتیة على االتجاه النفسي أكثر من الموضوعیة  -
 . یتأثر االتجاه بخبرة الفرد ویؤثر فیها  -
االتجاه ینظم العملیات الدافعیة و االنفعالیة و اإلدراكیة و المعرفیة حول بعض النواحي  -

  . یش فیه الفرد الموجودة في المجال الذي یع

االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله و أفعاله وتفاعله مع اآلخرین في الجماعات  -
  .فیهاالمختلفة في الثقافة التي یعیش 

االتجاه یحمل الفرد على أن یحس و یدرك و یفكر بطریقة محددة إزاء موضوعات البیئة  -
  .كنفهاالتي یعیش في  –المختلفة  –

أو منفعیة ذلك ألن تقدیر الفرد و میله لشخص معین یمكنه  وسیلیهاالتجاه له وظیفة  -
  .اإلسهام في تحقیق أهداف شخصیة معینة 

االتجاه له وظیفة المعرفة أي تقییم الموضوع ألنه یعمل كإطار مرجعي ذلك ألن اتجاهاتنا  -
اعي و بالتالي فهي تحدد تؤثر على انتباهاتنا و تفسیرنا للمعلومات في العالم االجتم

  .استجاباتنا في الحیاة الیومیة 
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إن هذه الخصائص لالتجاهات یجعلها على قدر من األهمیة، وخاصة في البیئة         
التربویة، وحتى تتكون اتجاهات إیجابیة لدى الطالب البد من توفیر البیئة التربویة الداعمة، 

لتي تجعل الطالب محور العملیة التربویة وتبني للمعلم الطرق الحدیثة في التدریس ا
والتعلیمیة، وبذلك تتغیر االتجاهات نحو األفضل ویرتفع التحصیل الدراسي، وخاصة في 
مادة الریاضیات التي تتسم مواضیعها في الغالب بالتجرید، مما یجعل الكثیر من الطالب 

   .ینفرون من دراستها وتتكون لدیهم اتجاهات سلبیة نحوها

  ).44-43،ص ص2015قایلي،خلیصة (

  : مكونات تتفاعل فیما بینها وهي ثالثاالتجاهات  تتضمن :االتجاهمكونات  -6

ویشمل على كل ما لدى الفرد من عملیات إدراكیة و  ):(cognitionالمكون المعرفي  -أ
معتقدات و أفكار و آراء مرتبطة بموضوع االتجاه ، أو ما یسمى باالستجابة المعرفیة التي 

  تعتبر تقییم إدراكي للكیان یؤسس معتقدات الفرد نحو هذا الكیان 

ستجابة عاطفیة، تعتبر االستجابة المزاجیة ا ):affect(العاطفي =  ألتأثیريالمكون  -ب
تعبر عن درجة تفضیل الفرد لكیان معین بمعنى هذا المكون یشیر إلى الشعور باالرتیاح أو 

  .االتجاهبالتأیید أو الرفض لموضوع  الكراهیة،بالحب أو  االرتیاح،عدم 

  .)، ب ص1993: جامعة القدس المفتوحة ( 

النزعة للفعل یشیر هذا المكون أو المكون األداء أو ) :behavoir(المكون السلوكي  -ج
إلى نزعة كموجات للسلوك ، حیث تدفع الفرد إلى العمل وفق االتجاه الذي یتبناه  فالطالب 
الذي یملك اتجاهات تقبله نحو العمل المدرسي یساهم في النشاطات المدرسیة المختلفة ویثار 

ي نحو عمل المرأة نراه على أدائها بشكل جدي وفعال كما أن الشخص الذي لدیه اتجاه إیجاب
   ) .268،ص2004جودت بني جابر (  .یقبل على تعلیم ابنته ویحث جاره على ذلك أیضا
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مثال الذي یكره  تلمیذومن هنا یبدو أن السلوك مؤثرا في االتجاهات ومتأثرا بها، فال      
مادة الریاضیات یتكاسل أثناء مذاكرتها مع إهمال الواجبات المنزلیة وعدم التفاعل أثناء 
الدرس وبتكرار هذا السلوك من الطالب یتكون لدیه  اتجاه سلبي تجاه المادة، مع أن هذا 

طئ من ، فتكرار السلوك الخاتلمیذالسلوك قد یتكون من خالل سلوك معلم الریاضیات تجاه ال
المدرس تجاه الطالب یؤدي إلى تكوین االتجاه السالب لدى الطالب تجاه المادة، وبالتالي 

 .نحو المعلم، إال أن هناك تباین في وجهات النظر حول تفسیر ظهور االتجاه
نتیجة الخبرة الفعلیة لتعطي مغزى  االتجاهات تظهرحیث تفترض نظریة اإلدراك الذاتي أن 

س كوسیلة تسبق أو ترشد الفعل بعكس نظریة التنافر المعرفي التي للفعل الذي تم، ولی
 . ) 107ص ،2004:الحرباوي( تفترض بأن االتجاهات تفسر سبب الفعل

ویبدو أن السلوك أقوى مكونات االتجاه، وفي نفس الوقت هو نتیجة لالتجاه، ولذا       
كما  .االتجاه، وفي نفس الوقت أحد مخرجاته مداخالتیمكن تصور دور السلوك كأحد 

 :یوضحه الشكل التالي
 االتجاه مكونات) 02(شكل رقم

  عقدة تغییر االتجاه                 
   

    الرفض التام                                                                
  

  نحو الرفض  
  نقطة الحیاد  
    نحو القبول                                                                         

            القبول التام                                                                  
                                                       

  تغییر االتجاه         

 سلوك     

 

مفھوم 
 االتجاه

المكون المعرفي    

 المكون الوجداني 

 المكون السلوكي 

 سلوك     

+ 

- 
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-المعرفي( یمكن أن نتصور بأن المكونات الثالثة(02) ومن خالل الشكل رقم           
لالتجاه تفاعل  فیما بینها لیتكون االتجاه، الذي قد یكون اتجاها ایجابیا،  )السلوكي-الوجداني

أو اتجاها سلبیا أو اتجاها محایدا، فنقطة الصفر تشیر إلى الحیاد ثم یبدأ االتجاه نحو 
نما یبدأ كل منهما من  االتجاه االیجابي أو السلبي، بمعنى أنه ال یتكون دفعة واحدة، وإ

، ثم ینمو هذا االتجاه بالتدرج لیصل أي القبول التام أو الرفض التام، أوقد یبقى منطقة الحیاد
في منطقة الحیاد أو قد یتراجع من القبول التام أو الرفض التام إلى نقطة الحیاد في حالة 

یمكن رؤیته من الشخصیة، أمام اال  هو كلما« تغییره أو تعدیله ألن السلوك كما یقول بولتون
وعلى قدر درجة ) 20ص1999:توفیق ناصر( .»فال یندرج تحت بند السلوك یمكن رؤیته

،فعند )لفظا أو حركیا( االتجاه یكون السلوك كناتج یعبر عنه بأي شكل من أشكال السلوك
لفظا أو ( التغییر البد من العودة ثانیة إلى المكونات كإطار مرجعي، ففي حالة القبول سلوك 

من العودة ثانیة إلى المكونات كإطار مرجعي ، ففي حالة القبول  ، فعند التغییر البد) حركیا 
بتغییر االتجاه، فإنه ینبغي أن یغیر الفرد أو یصحح في الجوانب المعرفیة في ضوء 
المعلومات أو الحاجات الداعیة للتغییر،فیحصل التغییر،أما لتأكید االتجاه السابق أو لتغییره، 

الرغم منأن فهم االتجاه والعالقة المحتملة بینه وبین  أو یتراجع إلى نقطة الحیاد، وعلى
یرى بوجوب األخذ بعین االعتبار أن  -حسب العطیة -السلوك أمرا معقدا، إال أن البعض

  مصطلح االتجاه یشیر بشكل أساسي إلى المكون الوجداني من المكونات الثالث
  . )18ص2004:أبو الحمد(

  :االتجاهات النظریات المفسرة لتكوین  -7

هناك عدة نظریات تفسر االتجاهات وفیما یلي عرض ألربعة أطر وهي نظریة          
الصراع، و النظریة  و ونظریة الحوافز ،)المدرسة التعلیمیة(اإلشراط و التعزیز 

   .)المدرسة اإلدراكیة(وأخیرا نظریة االتساق اإلدراكي  ،)المدرسة التحلیلیة(الوظیفیة

  ) .،د ص2001: منصور علي (
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تقوم هذه النظریة على افتراض أساسي هو أن اإلنسان یتعلم  :السلوكيالنظریة  -أ
االتجاهات بنفس الطریقة التي یتعلم بها العادات، فكلما یكتسب الناس المعلومات والحقائق 
یتعلمون المشاعر والقیم المرتبطة بهذه المعلومات والحقائق، وتتكون االتجاهات وتتطور من 

  .الترابط والتعزیز  :هذا المنظور عن طریق عملیات هي

إلى أن االتجاهات تتشكل نتیجة لعملیة التعلم المعزز  Skinner فقد ذهب سكینر          
 Dollard-Miller " میلر" و" دوالرد" خالل تفاعل الفرد معا اآلخرین،  فیحین فسرها كلمن

الستجابة من موضوع مثیر معین إلى موضوع بلغة المثیر واالستجابة على أنها تعمیم  ا "
فیشیر إلى أن االتجاهات ماهي  إال روابط بین المثیر  Mawer "ماور" مشابه له أما

  .)37،ص  2000،عبید وآخرون( .واالستجابة تتشكل عن طریق التعلم
 .A  لقد ركز علماء التعلم االجتماعي مثل باندوار ووالترز : نظریة التعلم االجتماعي -ب

Bandura &  Walters على أهمیة مفهوم ینفي عملیة تكوین وتعدیل االتجاهات هي:  
ایجابیا أم ( حیث أشار باندوار ووالترز إلى أن االتجاه سواء كان،التعزیز والتقلید أو المحاكاة

كال السلوك األخرى عن طریق مالحظة سلوك النماذج شیمكن أن یكون مثل باقي أ )سلبیا
أنواع التعزیز المقدم، كما أن اآلباء یقومون دور كبیر في تشكیل سلوك أبنائهم، اعتمادا على 

وعلى ذلك  فیمكن أن یكون اآلباء نماذج حسنة أو سیئة ألبنائهم و بخاصة في السنوات 
ولذلك یرى ، مو البیئة المحیطة ووسائل اإلعال األولى من عمر الطفل، باإلضافة إلى األقران

كن  تطبیق  جوهر هذه النظریة على نشأة وتطویر وتعدیل أو تغییر ممعبد اهللا  أن هي 
  .االتجاهات النفسیة التي توجد لدى الراشدین وبوجه خاص الوالدین و المدرسین

       .) 124،ص 1989عبد اهللا،( 
أن األفراد یدركون ما یواجهونه بصور « ترى النظریة المعرفیة  :النظریة المعرفیة -ج

التي یدركون بها بناءً على ما توافر لدیهم من » مرتبط بالطریقة -اإلدراك أي – مختلفة وهو
یحدد ذلك بما لدیه من معارف وأبنیة معرفیة واستراتیجیات  -حسب النظریة– معارف، فالفرد
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معرفیة فیخزن  المعرفة، وعلى هذا األساس فإن اتجاهات الفرد ماهي إال صور ذهنیة 
رات مدمجة في أبنیتهم المعرفیة، فاالتجاه السلبي مثال هو مخزونة لدى الفرد على صورة خب

مجموعة المعارف التي طورها الفرد أثناء تفاعله مع المواقف والشخصیات التي واجهها في 
حیاته، فالمعارف واألبنیة المعرفیة المخزونة لدى الفرد نحو شيء ماهي إال خبرات فیها 

الفرد ودمجها في بنائه المعرفي ووضعها وضع  المبررات الكافیة العتبارات سلبیة، خزنها
المعالجة ثم جمع عنها المعلومات والحقائق ونظمها في صور تظهر فیها منتظمة ثم اختزنها 
على صورة خبرة مكتملة، وعلى هذا فاالتجاهات السلبیة نح وشيء ما قد تكون اتجاهات 

لى أن یتعامل الفرد مع  خاطئة طورها الفرد بصورة خاطئة، لذلك فإن تعدیلها یحتاج إ
عناصرها، ویجمع معلومات كافیة عنها، لتصحیح التشوهات التي اختزنت و یستبدلها 

  .بخبرات أكثر صحة، وبالتالي یطور اتجاها ایجابیا حیا لذلك 
 ) .44- 43 ص ،ص 2015،خلیصة قایلي( 

القول بأن  فعلى الرغم من تعدد اآلراء حول تكوین االتجاهات، إال أنه یمكن          
االتجاهات تتكون من تكرار اتصال الفرد بموضوع االتجاه في مواقف تثیر في نفسه خبرات 
سارة أو مؤلمة، بل قد یحدث االتجاه أحیانا فجأة، حیث یرى ارجح أن االتجاه أحیانا یتكون 
على اثر صدمة عاطفیة، ویضر بل ذلك مثاال بالشخص الذي یحب زوجته ویحترمها كثیرا، 

جأ بأنها غیر مخلصة له، في غر اتجاهه نحوها، وبذلك یتكون اتجاها جدیدا،  قوامه فیفا
   .)451،ص 1965 ارجح،( الكراهیة و االحتقار مكان االتجاه االیجابي القدیم نحو زوجته

 :نظریة التحلیل النفسي -د
ة، یرى أنصار نظریة التحلیل النفسي أن اتجاهات لشخص تأثر في سلوكه في الحیا      

وتستند ،)100،ص2004،الحرباوي وآخرون( األنا كما أنها تتدخل بشكل فعال في تكوین
هذه النظریة إلى منطق التحلیل النفسي في تفسیر السلوك اإلنساني بدوافع داخلیة تحددها 
الحاجات األساسیة ضمن بنیة الشخصیة، وأن الفرد یقمع مشاعر الكراهیة ضد جماعته و 
یبلور مشاعر االنتماء لها،مع توجیه مشاعر الكراهیة و المقتل لجماعات األخرى ولذا یمكن 
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ت الفرد أن تتغیر في حالة دارسة میكانیزمات الدفاع لدیه، والحلول التي تقدمها، التجاها
وكذلك األعراض التي من خاللها یخفض الفرد من توتراته من خالل التحلیل النفسي الذي 
یسعى إلى تبصیر الفرد بأساس توقعاته المصطنعة وما یصاحبها من وجود اتجاهات القبول 

وذلك في ضوء مبدأ الثنائیة أو االزدواج عند  )85،ص2006:خالد وآخرون(أو الرفض 
فروید، حیث یرى بان هناك قوتین متعارضتین دائما في حیاة اإلنسان كالصواب والخطأ،و 
الحسن والرديء  والموجب والسالب، كما أن اإلنسان یواجه في حیاته الیومیة  استقطابات 

معینة، وأن المرء حین یقترب من القطب  واختبارات بین أفعال مختلفة تجعله یتخذ قرارات
الموجب تكتسب خصائصه وتصبح لدیه شحنة ایجابیة نحوه، فاألعمال الحسنة التي یقوم بها 

 نحو اتجاهه یزداد ثم ومن أكثر، نحوها ایجابیة شحنة لدیه حوتصب خصائصها، یكتسب الفرد
  ).30،ص1989 ،أحمد وآخرون(الحسنة  األعمال هذه
 :الوظیفیةالنظریة  –ه

إذ تتمحور هذه النظریة حول المكون اإلدراكي لالتجاه النفسي وهو ما یعرف          
 .بالمجال الذي یقع فیه موضوع االتجاه

أن هذه النظریة في أن األساس الدافعي لالتجاه هو بمثابة  "عبد الفتاح دویدار" ویرى        
الموقفیة و االتصالیة الموجهة نحو تغییر كما أن العوالم .فهم مقاومة تغیر االتجاهات

فمن خالل تعبیر  .االتجاهات لها تأثیرات مختلفة متوقفة على األساس الدافعي لالتجاهات
الفرد عن ذاته باالتجاهات فإنه یستمد اإلشباع عندما تكون هذه االتجاهات متسقة مع 

الشخص من االعتراف  مفهومه عن ذاته وقیمة الشخصیة، وقد تعمل االتجاهات على حمایة
  ).169،ص 2009 عبدالفتاح دویدار،(بحقائق غیر سارة عن ذاته أوعن الحقائق عن بیئته

  منحنى التعلم -و
یرى أصحاب هذه النظریة أن االتجاهات كالعادات ومثل بقیة الجوانب أو األشیاء          

واالفتراض األساسي  )ن آخرو (المتعلمة، فالمبادئ التي تنطبق على األشكال ارتباطا وثیقا و
خلف هذا المنحنى هو أن االتجاهات متعلمة بنفس الطریقة التي تتعلم بها العادات األخرى 
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فكما یكسب الفرد المعلومات و الحقائق هم أیضا یتعلمون المشاعر و القیم المرتبطة بهذه 
وفیا،وأخیرا یتعلم بأن یحب الحقائق، فالطفل مثال یتعلم أن الكلب حیوان، وأنه یمكن أن یكون 

الكلي، فهو  إذا یتعلم كال من المعارف والحقائق المرتبطة باالتجاه من خالل نفس العملیات 
و المیكانیزمات التي تتم من خاللها أنواع التعلم األخرى، وهذا یعني أن العملیات األساسیة 

یع الفرد أن یكتسب التي یحدث من خاللها التعلم تنطبق على تكوین االتجاهات، فیستط
المعلومات والمشاعر بواسطة عملیة الترابط عندما تظهر المنبهات في ظروف و أماكن 

  ). 50،ص 1990 ،أبوزینة وآخرون(العناصر االیجابیة والسلبیة
 :نظریة البواعث -ح

حسب هذه النظریة یتحقق تكوین االتجاهات عن طریق عملیة تقدیر أو موازنة بین كل      
و االیجابیات أن بین صور التأیید و المعارضة لألشیاء، أو أفراد أو مواضیع  السلبیات

وتؤكد هذه النظریة أن األفراد یسعون دائما نحو .معینة، ثم اختیار أحسن البدائل بعد ذلك 
  الكسب و بالتالي تبنى االتجاهات التي تحقق اإلشباع والرضا

 ).102،ص 2005زین العابدین درویش،(
    .االتجاهاتقیاس  -8

القیاس عملیة تقدیر كمي أو كیفي أو هما معا لسلوك معین بهدف معرفة درجة         
تواجده و تأثیره، و بالتالي القدرة على ضبطه، و االتجاهات من المفاهیم النفسیة االجتماعیة 

قیاس االتجاهات یطرح عدة مشكالت " التي عمل الباحثون على وضع مقاییس لها رغم أن 
ما یقیسه الباحث هو السلوك اللفظي أو السلوك " بط بطبیعة القیاس نفسه، على اعتبار أنترت

  korryفقد وجد كوري " یقیسه الباحث  الظاهري ، بینما السلوك الفعلي الحقیقي للفرد قد ال
توجد عالقة  أي ال  "0.02معامل االرتباط بین السلوك اللفظي و السلوك الفعلي هو "بأن 

 یمنع من الحصول على نتائج مهمة في قیاس االتجاهات إذا ما تقریبا لكن هذا البینهما 
وراحة البال أثناء تعبیره عن  رد باالطمئنانتوفیر بعض الشروط الضروریة كتحسیس الف"تم

، ومن أهم "كاالختبارات االسقاطیة ام الطرق غیر المباشرة في القیاسأو باستخد.... رأیه 
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، والذي تم وضعه 1928اك مقاییس البعد االجتماعي لبوجاردیسمقاییس االتجاهات هن
لتسامح الفرد أو تعصبه و تقبله  أو نفوره ، أو قربه أو بعده " لقیاس مدى البعد االجتماعي 

  .بالنسبة لجماعة قومیة أو جنس أو شعب معین ترتبط بطبیعة القیاس نفسه

)               ،د ص2000:جامعة القدس المفتوحة (  

یعتبر قیاس االتجاهات النفسیة من الموضوعات التي وجدت اهتمامًا بالغًا لدى إذن         
علماء االجتماع، لما لها من أهمیة في العدید من میادین الحیاة، وبالتالي تعددت طرق 
القیاس وتعددت المقاییس المستخدمة في قیاس االتجاهات، والجدیر بالباحث أن یختار 

ذي یعطي كل أبعادا التجاه الذي ینوي قیاسه، وال یقیس إال ما وضع لقیاسه مع المقیاس ال
 :توافر الشروط السیكومتریة األخرى، وهناك نوعان من المقاییس

ومقیاس  مثل مقیاس بوجاردس،و مقیاس ثرستون،ومقیاس لیكرت،  :مقاییس مباشرة -1
  .جتمان،ومقیاس التمایز السیمانتیل اوسجود وآخرین

 .مثل االختبارات اإلسقاطیة ،السیكودراما، السوسیودراما  :مقاییس غیرمباشرة -2
  المقیاییس المباشرة لالتجاهات –أوال

 :مقیاس بوجاردس للبعدا الجتماعي أو المسافة االجتماعیة -أ
المقیاس  حیث یعتبر بوجاردس أول من طبق فكرة قیاس االتجاهات، حیث وضع هذا

االجتماعي بین األمریكیین واألقلیات والقومیات األخرى ویبنى على م لقیاس البعد 1925سنة
أساس مستقیم متدرج یتألف من سبع وحدات حیث إن الطرف األول فیها یمثل أقصى درجة 
مندرجات التقبل االجتماعي، بینما یمثل الطرف السابع أقصى درجة مندرجات التباعد 

نه غیر مقنن وعباراته ووحداته غیر أ :االجتماعي، وانتقد مقیاس بوجاردس من وجوه
متساویة، مما یصعب معه المقارنة الجیدة بین المفحوصین، وال یعطي مؤشرًا أو شدة الترعة 
لرد الفعل، كذلك ال یتیح الفرصة للحصول على معلومات عن أفكار المفحوصین، باإلضافة 

 .اعتماده على المنطق، ولیس على القیاس اإلمبریقي
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  ذج لقیاس البعد االجتماعينمو  : )1(جدول 
أتزوج 
  منهم

أزاملهم في   أجاورهم  أصادقهم
  العمل

أقبلهم 
  كمواطنین

أقبلهم كزائرین 
  لوطني

من   استبعادهم
  وطني

1  2  3  4  5  6  7  

  ).104،ص2000ابراهیم عید ،(
  ):طریقة المسافات المتساویة لقیاس االتجاهات(مقیاس ثرستون  -ب

،لم یقف طموح ثیرستون عن ) بوجاردس (وجهت إلى مقیاسنظرا لالنتقادات التي        
نما تخطى ذلك إلى محاولة بناء مقیاس تتساوى فیه  ، وإ إمكانیة ترتیب اتجاهات األفراد كمیًا
الفروق بین الدرجات المختلفة من التقییم السلبي والتقییم اإلیجابي؛ وذلك بالتعاون مع زمیله 

فئة،  بحیثي مثل الطرف األیمن أقصى  )11(ن، وهذا المقیاس یتكون م)م 1925( شیف
) 2(أقصى درجات الرفض، والرقم)الفئة الحادیةعشر(درجات التأیید، ویمثل الطرف األیسر

 الوسط، وتعطي كلٌّ منها وزن خاص وقیمة معبرة عن وضعها بالنسبة للمقیاس ككل، یمثل
 .نه موافق علیهاإلى جانب العبارات التي یرى أ (+) و على المفحوص أن یضع عالمة

  یوضح نموذج لمقیاس ثیرستون :)2(جدول
  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الرتبة
                        العبارة

  منهوقد وجهت العدید من االنتقادات لمقیاس ثیرستون 
 .صعوبته وتعقده  -
 .یحتاج إلى العدید من المحكمین والعبارات  -
 المحكمین،  وهذا یعني أن درجات المقیاس ستتأثرحساب قیم الوحدات بناء على تقدیرات  -

 .باتجاهات المحكمین
  .قد تختلف أنماط اتجاهات األفراد ومع هذا قد یحصلون على الدرجات نفسها-
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 تستبعد طریقة ثیرستون العبارات التي یتفق على قیمها أغلبیة المحكمین،و هذا لیس له -
 اإلجراء ألنه یتفق مع افتراض رئیس في طریقةیتخذ هذا  .مبررات ال نفسیة وال منهجیة

كما .ثیرستون، وهو أن األحكام الخاصة بكل عبارة ینبغي أن تمیل إلى التباین العشوائي
   ).185-183 ص ، ص2000،محمد شحاتة ربیع( .المقیاس وقتا وجهدًا إلعداده یستغرق

 :مقیاس لیكرت  -ج
 لمقیاس ثیرستون منها صعوبته وتعقده وضرورةقدم لیكرت العدید من االنتقادات         

 من البدء بعدد كبیر من العبارات واستخدام عدد كبیر من المحكمین، ونتیجة لذلك رأى انه
 قطبین األفضل بناء مقیاس موحد للتأیید والرفض، حیث ینظر لالتجاه، بأنه متصل یحدد له

،موافق،محاید،غیرموافق ( متطرفین وتتدرج النقاط بین هذین القطبین مثل   )جداً  موافق جدًا
) إلخ.....خماسي سباعي علما أن هناك عدة موازین، ثالثي،، هذا في حالة المیزان الخماسي

و شاعت هذه  م،1932عام وقد طور رینسیس لیكرت طریقته في قیاسا التجاهات في
ثباتًا من الطریقة المسماة بمقیاس لیكرت، ولهذا یعد مقیاس لیكرت أكثر سهولة، وأكثر 

 مقیاس ثرستون، كما أنه من أكثر مقاییس االتجاهات شیوعًا نظرًا لسهولة تطبیقه وتصحیحه
  .واستخراج نتائجه
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  مقیاس لیكرت: )3(جدول
غیر   أوافق  أوافق تماما  العبارة

  متأكد
  الأوافق إطالقا  ال أوافق

السرعة في قیادة السیارة تدل على - 1
  الثقة بالنفس

          

إذا مرت السیارة مسرعة أشعر - 2
  باالحتقار لسائقها

          

أشعر بالخوف من السیارات  - 3
  المسرعة

          

اعتقد أن القیادة السریعة سبب  - 4
  معظم الحوادث 

          

السرعة مطلب من متطلبات  - 5
  الحیاة في عصرنا هذا 

          

قلة المهارة هي التي تسبب - 6
  الحوادث ولیست السرعة

          

بحیث یطلب من المفحوص اختیار إجابة واحدة فقط من الخیارات الخمسة، لكل عبارة       
 .علیه هو یقرر درجة انطباق كل عبارة بهذاوهو  .في خانة هذه اإلجابة(+) ویضع إشارة 

 ویستخدم مقیاس لیكرت على نطاق واسع، ویتمیز على مقیاس ثرستون ببساطته في    
   أن وحداته تسمح بالتعبیر باستخدام درجات مختلفة من الموافقةاإلعداد وثباته، خاصة 

 :ومنها " و المعارضة
 و تعتمد على تدرج االتجاه منذ بدایته حتى نهایته،وكل درجة من التدرج: طریقة التدرج  - أ

  .تعطي قیمة معینة لشدة االتجاه
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 وهي عبارة عنتعتمد على سهولتها في االستخدام وتحلیل النتائج،  :طریقة االنتخاب -ب
استنتاج یضم موضوعات مختلفة على هیئة مواقف اجتماعیة یطلب من الفرد أن یبین 

 .شيء أحب أو أبغض هذه الموضوعات إلى نفسه أي
 أو متري،و یمكن أن یدرج الفرد تفضلهتعتمد على البناء السرسیو  :طریقة التصنیف  -ج

 .رفضه لآلخرین من أعضاء المجموعة
 تعتمد على ترتیب موضوعات المقیاس حسب نوع االتجاه :المقارنة المزدوجة طریقة -د

قیاسه والمقیاس، ویقوم الفرد بتفضیل أحدهما على اآلخر حسب االتجاه المطلوب  المراد
 .قیاسه

 تعتمد على عدة موضوعات یقوم الفرد بترتیبها حسب درجة  میله :طریقة الترتیب – ه
 .)248،ص2003مقدم عبد الحفیظ ،(.االتجاهات النفسیةأو نفوره منها أو غیرها من 

 :مقیاس جتمان –د
هو مقیاس تجمیع یمتدرجیت حقق فیه شرٌط، هو أنه إذا وافق المفحوص على عبارة       

معینة فیه فال بد أن یعني هذا أنه قد وافق على العبارات التي هي أدني منها، ودرجة 
العبارات السفلى التي وافق  علیها، والعلیا التیلم الشخص هي النقطة التي تفصل بین كل 

یوافق علیها،وهكذا ال یشترك فردان في درجة  واحدة في هذا المقیاس إال إذا كان قداختارا 
أما طریقة اختیار العبارات نفسها فتشبه طریقة لیكرت، وكذلك المقیاس . العبارات نفسها

إن هذا المقیاس الیصلح إال  .ابة لكل عبارةخماسیا توضع علیه درجات االستج المتدرج عادة
بحیث یتحقق الشرط األساسي الذي  لقیاس االتجاهات التي یمكن فیها وضع عبارات تدریجیة

  .جتمان في قیاس االتجاهات محدوداً  وهذا الشرط جعل استخدام طریقة وضعه جتمان،
  : الطرق غیر مباشرة للقیاس:ثانیاً 

  .المقابلة اإلكلینیكیة  - أ
 إن دراسة التواریخ الذاتیة للحیاة دراسة مقارنة یوضح بعض :دراسة تواریخ الحیاة -ب

  .االتجاهات
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بروشانسكیل  فقد قدم .من نوع اإلدراك الداخلي للموضوع :استخدام التكتیكات اإلسقاطیة -ج
صراعات اجتماعیة  طالب أمریكي یصور مستخرجة من الصحف، بها  مشاهد تتضمن

، وكانكالبطالة و اإلضراب تهم  قاسم قدما اتجاها قد ،بحیث یكون مدلول الموقف ملتبسًا
 .االختالف االجتماعیة فظهر أن أوصاف الطالب للصور الواحدة مختلفة أشد

 وغرض هذه الطریقة :الطریقة القائمة على دراسة سلوك الشخص في المواقف الواقعیة - د
الشفویة ولكن تهم األشخاص في إجابااستبعاد األخطاء التي قد تنشأ من عدم الصراحة عند 
 الشيء یثبت أن األفعال أكثر ؛ ألنهضبط قیاس االتجاهات عن طریق السلوك مشكلة معقدة

إن نها إخالصًا من األقوال، فإن جمیع مظاهر الشخصیة یمكن اعتبارها حقیقیة بمعنى ما؛أل
  ).71، ص2004لة،حرباوي حو ( .لم تعبر عن الواقع المر فإنها تعبر عما یرید أن یكون

إن عملیة قیاس االتجاهات لیست بالعملیة السهلة، وأنها مرت بالعدید من المراحل          
وتطورت ووجهت العدید من االنتقادات لتلك المقاییس؛ ألنها ال تستطیع  قیاس االتجاهات 

وبالتالي ال بشكل تام؛ لوجود العدید من العوامل التي تتداخل في تكوین االتجاهات، وتعدیلها 
یمكن الحكم بأن هناك مقیاس أفضل من األخر ولكن طبیعة الدراسة هي التي  تحدد ذلك 
المقیاس، والمالحظ أن مقیاس لیكرت هو من أشهر المقاییس استخدامًا في الدراسات 
والبحوث؛ ألنه أكثر شموًال وأكثر دقة ونتائجه أكثر ثباتًا، وعدم حاجة أسلوب لیكرت إلى 

باإلضافة إلى اشتمالها إلى  – م كبیرة لتحدید أوزان كل فقرة من فقرات المقیاسلجنة تحكی
استجابات غیر محددة عندما یعجز المفحوص عن إبداء  -جانب استجابات القبول والرفض

ولهذه المیزات ،)135:م،ص2003الزبیدي،(رأیه على إحدى الفقرات وكذلك موضوعیته 
  .فقد قامت  الطالبة باستخدامه في هذه الدراسة أسلوب لیكرتبه والخصائص التي تمیز 
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  :أدوات قیاس االتجاهات  - ثالثا
  االستبیان. 
  المقابالت الشخصیة. 
 التقاریر. 
 السجالت. 
 المقاییس السوسیومتریة.  
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  :خالصة الفصل 

لها  من خالل إلمامنا بمحتویات هذا الفصل تتضح لنا أهمیة تناول االتجاهات ومدى       
من قوة تأثیر على األفراد،  بحیث یمكن االستدالل علیها من خالل سلوكیاتهم ألنها عبارة  
عن تقییمات للحب أو التفضیل أو الكره، كما تمثل تفاعال بین العناصر البیئیة المتنوعة وأن 
االتجاه هو حالة مكتسبة ینشأ من خالل الخبرات و المواقف لبتي یتعرض لها الفرد وتحدث 
له تأثیر من حیاته في المستقبل وأن لالتجاهات وظائف عدیدة و متنوعة تساعد األفراد على 

  .بلوغ األهداف المرجوة ویمكن قیاس االتجاهات بعدة طرق 
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    تمهید

 ألنها ثقافته كانت مهما فرد ألي والضروریة الهامة العلوم من الریاضیات تعتبر      
 الیومیة حیاته بأمور المتعلقة القرارات اتخاذ في الفرد ویحتاجها الحیاة، في هاما تأخذ حیزا

 من حل الكثیر على تعمل ألنها المجتمعات، من الكثیر تقدم في مهم دور وللریاضیات
وتقنیا باعتبارها  علمیا مجتمعا یكون ألن یسعى الذي المجتمع تعترض التي المشكالت

علم تجریبي من خلق و إبداع العقل البشري ألنها لغة عالمیة تستخدم رموزا وتعابیرا 
ناسقها و ترتیب وتسلسل األفكار الواردة ننسى أنها فن یتضح ذلك في ت محددة كما ال

 أو تجریبیة علوم من جمیع المجاالت في تدخل الریاضیات بأن نجد فإننا لهذا فیها 
 تستقي العلوم هذه فكل الخ،...العلوم اإلنسانیة وكذا المعماریة، الهندسة الفلك، تكنولوجیة،

المفهوم والتي ترتكز علیه الریاضیات، ومن خالل هذا فسنعطي أهمیة لهذا  من بنائها
 .دراستنا في هذا البحث

 :الریاضیات تعریف - 1

 أنفسهم الریاضیین فحتى علیه، متفق عام جواب الریاضیات؟ هي ما :للسؤال لیس    
 .الریاضیین جمیع لدى مقبول تعریف یوجد ال إذ السؤال، لهذا مختلفة إجابات نجد لدیهم

 .) 20، ص1989عبد اهللا ابن عثمان المغیرة، (

ذلك  إلى باإلضافة مختلفین، ألشخاص بالنسبة مختلفة أشیاء تعني فالریاضیات          
 عن الریاضیات تختلف القدیمة فالریاضیات الزمن، مرور مع یتطور موضوع فالریاضیات
 طریقة اختالف حیث من أیضا ولكن الموضوعات اختالف حیث من فقط لیس المعاصرة،

 والكثیرة الشائعة التعاریف من بعض سنعرض هذا ومع الریاضیات، في البحث ومنهج
  :مؤقتة خاصة إجابات تكوین في تساعد ربما والتي

 .المعلومات من مجموعة وتركیب وتحلیل لتنظیم طریقة أي للتفكیر، طریقة الریاضیات -أ
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 بوضوح نرى أن نستطیع الریاضیات طریق فعن األنماط، دراسة هي الریاضیات -ب

  .الطبیعة في والتشابه االنتظام

 یساعد مما بدقة معروفة ورموز بتعابیر المعلومات تمثل فهي العلوم، لغة الریاضیات -ج
 .المعلومات وتبادل اكتساب في

 من أو فرضیات من منطقیا المستنتجة القضایا فیها تتوالى منظمة معرفة الریاضیات - د
 .السابق في مبرهنة قضایا

 .والتراكیب البني بین والعالقات والتراكیب للبنى دراسة هي الریاضیات -ه

 .األخرى الفنون في كما العقلیة، والمتعة الذاتي والتآلف االنتظام فیه فن الریاضیات -و

  .عام بوجه المشكالت حل في یساعدنا موضوع الریاضیات -ز

  ).21نفس المرجع السابق، ص( 

العقل  مبتكرات إحدى هي :<<بأنها الریاضیات في للبحوث العالمي المكتب ویعرف      
إلى  معقدة خبرة بتجزئة یقوم الذي التفكیر أي التحلیلي، التفكیر خبرة من المنبثق البشري
  >> .المركبات بین العالقة عن البحث ثم بسیطة مركبات

 )116 ،ص1983المكتب العالمي للبحوث،( 

 والعالقات الرموز وأن المنطق، لغة :"بأنها الریاضیات «John Dewey»ویرى      
  ).384،ص1980سید خیر الدین، (.ودقته المنطقي التفكیر سرعة على تساعد واألرقام

 كما تعرف بأنها علم عبارة عن مفاهیم مجردة واصطالحات ریاضیة تدل على الكم       
والعدد یدل على كمیة المعدود والمقدار قابل للزیادة أو النقصان وعندما نستطیع قیاس 

وتعتبر . لذلك عرف بعض العلماء بأنه علم القیاس. المقدار نطلق علیه اسم الكم
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تكتمل إال عندما نحول نتائجها إلى معادالت  الریاضیات لغة العلوم إذ أن هذه العلوم ال
  ).385المرجع السابق،ص (.ط بیانیةوابتها إلى خطو ثونحول 

وتعرف بأنها دراسة القیاس والحساب والهندسة، هذا باإلضافة إلى المفاهیم الحدیثة       
نسبیا ومنها الفضاء أو الفراغ، والتغیر واألبعاد وبشكل عام قد یعرفها البعض على أنها 
دراسة البني المجردة باستخدام المنطق والبراهین الریاضیة والتدوین الریاضي، وبشكل 

  .عرف الریاضیات على أنها دراسة األعداد وأنماطهاأكثر عمومیة، قد ت

 ).117،صمرجع سابقالمكتب العالمي للبحوث،( 

 التطور ومسیرة تتماشى الریاضیات بأن القول یمكن التعاریف هذه خالل ومن        
حل  أجل من الیومیة حیاته مسایرة في اإلنسان ید في فعالة أنها أي العلمي والحضاري،

 .تعترضه التي المشكالت

 :الریاضیات تطور مراحل -2

 :یلي الریاضیات ما تطور مراحل أبرز ومن ممیزة مراحل عبر الریاضیات تطورت لقد    

مقادیر  تحدید على قادرا اإلنسان یكن لم المرحلة هذه وفي :العد قبل ما مرحلة -أ
لكل  كان حیث األشیاء، عن التعبیر في فقط والحركات باإلشارات یكتفي وكان الكمیات

  .المقادیر عن التعبیر في وتداولها علیها االتفاق تم معینة حركة أو إشارة عدد

باستخدام  األشیاء عن التعبیر كان المرحلة هذه وفي :األشیاء بین المطابقة مرحلة -ب
ورسم  والعیدان للحصى اإلنسان استخدام كان فمثال مألوفة، وتكون لها مناظرة أشیاء

 .عددها عن التعبیر المراد العناصر على للداللة العالمات
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 ابتكار إلى حیاته وتطور اإلنسان حاجة دعت وقد :داداألع رموز استخدام مرحلة -ج
 حضارات المرحلة هذه في ظهرت وقد األشیاء، مع التعامل تسهیل بهدف األسلوب هذا

 :الحضارات هذه ومن بها، خاصة رموزا تستخدم عددیة بأنظمة متمیزة

 خالل من اإلحصائیات عمل من أول المصریین قدماء كان :الفرعونیة الحضارة 
 تعداد

حصاء والثروة السكان  في إسهامات لهم وكان العاملین، على لتوزیعها األراضي وإ

 والزوایا األطوال لقیاس الهندسة استخدموا حیث األهرامات بناء عند وخاصة الهندسة

 لم ولكنهم العشري، للنظام األساس وضعوا قد المصریون وكان واألحجام، والمساحات

 .المنزلة فكرة إلى التوصل یستطیعوا

 النظام  یستخدمون ألنهم وذلك المنزلة، فكرة البابلیون استخدم :البابلیة الحضارة
 :التالي الصورة على مثال (72) العدد یمثلون كانوا حیث العد، في الستیني

 60 X 1+ 12   =72  

 قاموا وقد الریاضي، البرهان فكرة أوجد من أول اإلغریق كان :اإلغریقیة الحضارة-ج 
 والمثلث، الدائرة في هندسیة نظریات إلى التوصل واستطاعوا الفرعونیة، الریاضیات بنقل
 تتبع نظریاتها مازالت والتي باإلقلیدیة، عرفت التي الهندسة أسس " إقلیدس " وضع وقد

 .الیوم حتى

 یستخدم واحد ترقیم نظام بوجود المرحلة هذه وتتمیز :الحالي العددي النظام مرحلة - د

 جمیع على وتفوقه النظام هذا انتشار في ساهم ما وهذا الریاضیات، للغة محددة رموزا
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 حیث العددي، النظام هذا على األثر أكبر الصفر إلضافة كان وقد السابقة، األنظمة
 إلى استعماله أدى فقد علوم، من به یتصل وما الریاضیات تطور على ذلك انعكس
   .التعقید من الترقیم نظام وتخلیص الحساب، أعمال جمیع تسهیل

  .)14-13ص  ، صدسخلیل عباس، (

  :الریاضیات فروع -3

للریاضیات فروع عدیدة، وقد تختلف هذه الفروع في نوعیة مسائلها والتطبیقات العملیة     
علماء الریاضیات العاملون في شتى الفروع في وعلى أیة حال، فغالبا ما یشترك . لنتائجها

 :استخدام نفس المفاهیم والعملیات األساسیة ومن أهمها

  :الحساب -أ

یشمل دراسة األعداد الصحیحة والكسور واألعداد العشریة وعملیات الجمع والطرح       
والضرب والقسمة، وهو بمثابة األساس ألنواع الریاضیات األخرى حیث یقدم المهارات 

  . األساسیة مثل العد وتجمیع األشیاء والقیاس ومقارنة الكمیات

 ).1،ص2011 ،أسماء سلیم (

 :الجبر -ب

باختصار  وهو والنقاط، لألعداد ومجردة موسعة دراسة عام بشكل الكالسیكي الجبر    
ت المسلما على مبني واستنباطي مجرد نظام هو الحدیث الجبر أما معمم، حساب

البنى  بدراسة یعني وهو منها، المشتقة (النظریات) والخصائص األولیة والتعاریف
   .)16-  15ص  ، ص2007زینة،فرید كامل أبو ( .االفتراضیة الریاضیة
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ترتبط الهندسة التحلیلیة بین الجبر والهندسة، فهي تعطي تمثیال لمعادلة جبریة بخط    
مستقیم أو منحن، وتجعل من الممكن التعبیر عن منحنیات عدة بمعادالت جبریة، ومثال 

  .ص تصف منحنى یسمى القطع المكافئ=فإن المعادلة س: على ذلك

 :الهندسة -ج

كل  بعد سنویا أراضیهم لمسح المصریین لحاجة القدیمة مصر في الهندسة علم نشأ      
المشهور  الریاضي استطاع فقد اإلغریق إلى تنسب المستویة والهندسة النیل، لنهر فیضان
 إقلیدس والهندسة " (Euclid) .الهندسة محتوى تنظیم االقلیدیة الهندسة إلیه تنسب والذي

 التوازن والتطابق كعالقات بینها، فیما والعالقات وخصائصها األشكال دراسة هي
 أن الهندسة القول عن وغني الفضاء، في أو المستوي في ذلك كان سواء والتشابه،
الهندسة  إلى اإلقلیدیة الهندسة فمن مسمیاتها؛ تعددت بحیث كبیر بشكل تطورت

  وغیرها التحویالت هندسة إلى اإلحداثیة، الجبریة، الهندسة إلى الالقلیدیة،

  :الهندسة التحلیلیة وحساب المثلثات - د

ترتبط الهندسة التحلیلیة بین الجبر والهندسة، فهي تعطي تمثیال لمعادلة جبریة        
بخط مستقیم أو منحن، وتجعل من الممكن التعبیر عن منحنیات عدة بمعادالت جبریة، 

  القطع المكافئ  ص تصف منحنى یسمى=فإن المعادلة س: ومثال على ذلك

ویستخدم الفلكیون والبحارة والمساحون حساب المثلثات بشكل كبیر لحساب          
ویبحث حساب المثلثات في . الزوایا والمسافات في حالة تعذر القیاس بطریقة مباشرة

مثلث إحدى زوایاه (العالقة بین أضالع وزوایا المثلث، وعل األخص المثلث قائم الزوایا 
. مى العالقات بین أطوال الضلعین في مثلث قائم الزاویة بالنسب المثلثیةوتس). 90

وباستخدام هذه النسب یمكن حساب الزوایا وأطوال أضالع المثلث غیر معلومة من 
وتصف المعادالت المتضمنة لنسب مثلثیة المنحنیات . الزوایا واألطوال األخرى المعلومة
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لتحلیل خواص الحرارة والضوء والصوت والظواهر  التي یستخدمها الفیزیائیون والمهندسون
 ).2،مرجع سابق،ص أسماء سلیم(الطبیعیة األخرى 

 :القیاس - ه

 البیانات لجمع الخمس حواسنا استخدام على تعتمد عملیة عن عبارة وهو            
 القیاس یمثل كما والنوع، والدقة النمط في تختلف أشكال عدة القیاس والمعلومات ویأخذ

 یستخدمها التي المقاییس ألن ذلك للتربویین، بالنسبة الهامة من الموضوعات موضوعا
 المتعلم سلوك یالحظ عندما بالقیاس یقوم فالمعلم ودقتها، نمطها في تختلف یومیا المعلم

 یهتمون ال والمتعلمون سؤاال، یوجه عندما أو للمتعلم موجزا اختبارا یعطي عندما أو
 یبحثون ألنهم بها، شغوفین تجعلهم فوائد من لها لما یهتمون ما بقدر لذاتها بالریاضیات

 ال فقد بهم، المحیطة بالظواهر یتصل فیما بشرا، بوصفهم أغراضهم بین العالقات عن
 الثواني حساب یهمهم ما بقدر أصدقائهم وبیوت بیوتهم بین المسافة قیاس كثیرا یهمهم

 األسالیب تتعدد وهكذا تنفس، دون وأنفه فمه مغلقا منهم الواحد یستغرقها التي والدقائق
 في المناسب النشاط ألوان بمختلف ومجاالته، القیاس ألوان شتى فیها التفكیر یدخل التي
 .مجال كل

 :البیانات تناول  -و

 بهما منوط أمران وهما واالحتماالت، اإلحصائیات مع التعامل ومعناها           
 نتائج تذیع اإلعالم فوسائل حولهم، الخبرات ألوان ومختلف الیومیة في حیاتهم األطفال
 الخ،...الطبیعیة الكوارث في والموتى القتلى وأعداد الدول، شتى في كرة القدم مباریات

 الیومیة العملیة الخبرات خالل من اإلحصائیة أحكامه الطفل یطور یمكن أن هنا ومن
 والمجالت والنشرات المراجع مثل مصادرها، وتعدد وتحلل فیها البیانات تجمع التي

 .الخ...والصحف
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 :المشكلة حل -ز

 الحلول تذكر على القدرة مجرد لیس الحق الریاضي بمعناه المشكلة حل إن         
نما معروفة، المعهودة لمشكالت  على تطبیقها في یكون للریاضیات الحق االستخدام وإ

 هي هدف ولها فیها تجري عملیات ولها بدایة مشكلة ولكل وواقعیة، مشكالت حیویة
 لها یكن لم ما وقسمة وضرب وطرح جمع في المجردة الحسابیة للعملیات وال قیمة بالغته،

 في التالمیذ جیوب وفي المنزل، في النقود عدد كحساب التالمیذ، في جیوب فائدة
  .الخ...الصف

 المواقف خالل ومن المشكالت، حل في التفكیر لتشجیع التخطیط الممكن ومن        
 الریاضي التفكیر یجسد ثم ومن المصطنعة والمشكالت المواقف من بدال الحیویة الحقیقیة

  ).374-  730ص  ، ص1990حسن عبد الباري عصر،(خیالي  أو واقعي في قصص

  : نظریة المجموعات والمنطق -ح

والمجموعة هي . تبحث نظریة المجموعات في صفات وعالقات المجموعات        
وتكمن أهمیة دراسة . تجمع من األشیاء، قد تكون أعدادا، أو أفكارا أو أشیاء أخرى

  .المجموعات في التحقق من المفاهیم الریاضیة األساسیة

اعد التعلیل أما في مجال المنطق هو ذلك الفرع من الفلسفة التي تتعامل مع قو        
الصحیح فقد طور علماء الریاضیات المنطق الرمزي وهو نظام اصطالحي للتعلیل 
یستخدم الرموز والطرق الریاضیة، وقد استنبط علماء الریاضیات نظما عدیدة للمنطق 

 ).2، مرجع سابق،صأسماء سلیم(. الرمزي ، كانت لها أهمیة في تطور الحاسوب
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  :تعلیمیة الریاضیات  -4

   األهداف من قائمة" ورایزنج جونسون " أورد لقد :أغراض تدریس الریاضیات 
   :المدرسیة الریاضیات لتدریس

 المفاهیم في كفایة اكتساب على ومساعدته الریاضیات بمقرر الطالب تبصیر -أ 
  : التحدید وجه وعلى الریاضیة، والمعلومات والمبادئ

 ومفاهیم ورموز مصطلحات من الریاضیات لغة بعناصر وتزویده الطالب تعریف -
  .وحقائق وعالقات

 التي البیئة لفهم الفضاء في والعالقات الكمیة، العالقات وتحلیل فهم على القدرة تنمیة -
  .الطالب فیها یعیش

 المعرفة وتطبیق الریاضیات دراسة لمتابعة الكفایات من عام بأساس الطالب تزوید -
 .أخرى مواقف في الریاضیة

  .الریاضي البرهان وطبیعة الریاضیة للمعرفة المنطقیة البنیة فهم -ب

 الذي وبالدور المستخدمة، والتعابیر المصطلحات ودقة الریاضیة، باللغة الطالب تعریف -
  .ووضوح بدقة الریاضیة المعرفة إیصال في اللغة تلعبه

 الدور وبالتحدید للریاضیات، االستنتاجیة الطبیعة على للتعرف للطالب الفرصة إتاحة  -
هندسیة  ریاضیة بني على والتعرف المسلمات على القائم األسلوب یلعبه الذي الخاص
  .متنوعة وجبریة

تفكیره  تنمیة على ومساعدته ومكوناته، الریاضي البناء إدراك من الطالب تمكین -ج
  .المنطقي
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  .وكفاءة ودقة بفهم الحساب إجراء على القدرة  -

  .المسألة حل على القدرة اكتساب  -

  .بها العمل ومتعة جمالها وتذوق الریاضیات نحو ایجابیة اتجاهات تنمیة - 

یصال الریاضیات لتعلم مناسبة طرائق تطویر  -   .لآلخرین الریاضیة المعرفة وإ

  ).24- 23ص  ، صمرجع سابقفرید كامل أبو زینة،( 

إن الدراسات التي أجریت حول تعلیم الریاضیات من طرف الیونسكو تحت إشراف        
تبرز مالحظة حول التمییز بین المصطلحات   )MORRIS،1972(روبیر موریس 

  ). أغراض ، مقاصد ، و أهداف(

ویتم التأكید خصوصا على . من األغراض األساسیة لتعلیم الریاضیات األساسیة    
نیة تطبیقها على النشاطات الریاضیة و غیر الریاضیة مع استعمالها لطرح إمكا: مظهرین 
  .المشاكل 

  :یمكن تمییز نوعیین نهائیین 

یتعلق األمر بمتطلبات المجتمع التي تعتبر في مجملها حاجة التطور االقتصادي و "
 االجتماعي حاجیات مصدرها المؤسسات السیاسیة و اإلداریة ، حاجیات متعلقة بالنشاط

  ". الثقافي و إنجازات المجتمع عموما و أخیرا حاجیات ناتجة عن القیم و المعتقد 

  ).20،ص 2000توفیق أحمد مرعیة ، ( 

ال نكون متفقین على طبیعة هذه الحاجیات، المهم أن یأخذ المقررون  یمكن أن           
االعتبار ، تلك المكلفون بتسطیر الخطوط العریضة لتعلیم و تلقین أسس الریاضیات بعین 

النوع الثاني من الحاجیات یعود إلى متطلبات الطلبة كأفراد، أما .الحاجیات و األولویات
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أي ما یعتبره المقررون ضروریا للفرد للتحكم في حیاته االجتماعیة الخاصة، لحاجة إلى 
ى الفهم و الحكم على الظواهر الناتجة عن المحیط الطبیعي و االجتماعي للفرد الحاجة إل

 حاجیات المتعلقة بالنشاط و الخلقالمشاركة الفعالة و الناقدة للمسار الدیمقراطي، ال
  .، الحاجة إلى الخبرة العاطفیة و الجمالیة، وأخیرا إلى العیش في محیط بهیج)اإلبداع(

  األغراض النفعیة و التعلیمیة:  

األغراض  "و  "النفعیة : "میزة أخرى تقسم أغراض تعلیم الریاضیات إلى فئتین     
كل غرض یحدث أثرا على مجموع خصائص " ونقصد ب األغراض التكوینیة ". التكوینیة 

األغراض النفعیة أو أهداف "أما . و ممیزات الطالب ، أي مواقفه و آلیته العقلیة عموما 
فهي كل غرض یرمي إلى مد الطالب بالكفاءات التي نعتبر بها الریاضیات "العمق 

  .ضروریة 

" أن الغرض األساسي لتعلیم الریاضیات یجب أن الیكون معرفة الریاضیات بل یقترح 
تطویر بعض أنماط التفكیر و االستراتیجیات التي تمكن األفراد من استغاللها لدى 

ویرى أنه بفضل  )17ص ،1992یحي هندان، " (اعتراضهم لوضعیات مستقبلیة 
ما لیس التخلص من كل ( مهارات التجرید : الریاضیات یكتسب الطلبة مهارات أربع 

، القدرة على .....صلة ، استبعاد التشویش و التوجه مباشرة إلى صلب السؤال للسؤال ب
  ).التعمیم ، القدرة على فك الرموز، الرسائل حالیا 

  مصنفات أهداف تعلیم الریاضیات :  

األولى حصیلة من المعلومات ، و الثانیة : لكل مادة دراسیة خاصیتان أساسیتان         
ز أحد الباحثین بین یالكتساب المعرفة ، فمثال یم استراتیجیهطریقة متخصصة للبحث أو 

الفیزیاء و التاریخ ، فیصف الفیزیاء بأنها تتصف بطریقة تجریبیة نظریة تحلیلیة ، و أنها 
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م و المبادئ ، أما التاریخ فیصفه بأنه عملیة توثیق و بأنه مجموعة تتمیز بتجمیع المفاهی
  :غمض منها  ع التاریخیة و استبعاد مائمن أسالیب لتحقیق الوقا

  :تبین أن الدراسة ألي مادة دراسیة یستلزم 

اكتساب المهارات و االتجاهات و العادات الضروریة لكشف المعرفة في هذا : أوال 
  المجال 

  .اكتساب أفید دخیرة ممكنة من البیانات : ثانیا 

تبین أنه قد حدث اهتمام بإحدى الناحیتین و إهمال لألخرى ، مما أدى إلى عدم       
  .نجاح المدرسة في تحقیق الهدفین 

النظرة یكون لكل جزء  ههناك من یرى أن المحتوى في ذاته له أهمیة ووفقا لهذ        
غفال أحد التفاصیل یخلق ثغرة في خلفیات . ة في ذاته من جزیئات المادة الدراسیة قیم وإ

فدراسة العملیات في مجموعة األعداد الطبیعیة ، ینبغي أن تكون شاملة لها . التالمیذ 
  . تترك أي منها  جمیعا و ال

یرى بعض المربین تأكید النسق الفكري للمادة الدراسیة ، وهؤالء ینقسمون إلى           
موعة األولى تفترض أن المواد الدراسیة لها القدرة على تدریب العقل و المج: مجموعتین 

في المدرسة القدیمة الخاصة بالتدریب الشكلي تفترض أن شكل المادة الدراسیة یدرب 
  .الملكات ، وأن هذه متى تدربت و قویت أمكن انتقال أثر التعلم إلى أي موقف آخر 

 ، و ترى أن هذا التدریب تحلیليحدیث لتدریب العقلأما المجموعة الثانیة فتتبنى المفهوم ال
وینبغي أن یركز على التفكیر العلمي و التفكیر الناقد، و القدرة على حل المسائل و القدرة 

  وهي ترى أن هناك عالقة بین المحتوى و هذه العملیات .....على الفهم 
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ید مكانة الریاضیات في نفعیة ثقافیة و تحد: نمیز ثالث غایات كبیرة لتعلیم الریاضیات 
  (p120; 1994;الحضارة العصریة و تكوینیة و اكتساب عادات عقلیة فرنیو 

VERGNAUD(  من بین األغراض لتعلیم الریاضیات نجد : 

إدراك كیف تكون الریاضیات أدوات تساعد على حل المشاكل العادیة في الحیاة  -
 .إعطائها معنى بالنسبة للتلمیذ الیومیة ، كما تحل المشاكل األكثر تعقیدا و 

 .تطویر تفكیر من مستوى عالي و اكتساب مهارات مفیدة لحل المشاكل -

 .جعل التالمیذ یستأنسون بصیرورة التجرید عوض تعلیمهم مفاهیم مجردة -

 .تطویر قدرة اإلدراك للمشاكل -

 .تعلیمهم تقدیر األبعاد و عملیة القیاس -

 .تطویر الفكر االحتمالي -

یرغبون في مواصلة التعلیم العالي ، كفاءات ریاضیة نفعیة في  اكتساب التالمیذ الذین ال-
 .الحیاة الیومیة أو المهنیة 

مصنفا  )GRAS ;1979 ; p101(وفي سیاق الحركة السلوكیة ، یقترح غراص 
  : وهذه خطوطه العریضة ) بلوم(ألهداف تعلیم الریاضیات ، مستوحى مباشرة من 

 :التذكیر سلوك   - أ
 . المعرفة بالذاكرة للعناصر المعزولة -
 .فردات ، رموز م -
 .مبادئ ، قواعد  -
 ).، نظریات تعار یف(نصوص  -
 الخوارزمیات -
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 .المدور ، اآللة الحاسبة  استعمال -

 :الفهم األولي لمفاهیم و البنیات الملقنة للتلمیذ دون اشتراكه في بنائهما  -ب

 .التمییز بین الفرضیة و الطرح: تمییز العالقات التنظیمات مثال -
 .فهم النظام المادي أو المنطقي و المبدأ الذي یستند إلیه  -
 .ترجمة شفویا ، بیانیا و رمزیا  -
 التمكن من متابعة الخطوط العریضة لالستدالل -
 .فهم نص المشكل  - 

  :السلوك المنتج  -ج

 .بناء مفاهیم البنیات انطالقا من تجارب أو معلومات أو معارف  -
 .تصورات انطالقا من أفكار ، رموز  بناء -
 .بناء رسومات ، مخططات ، بیانات ، الخوارزمیات  -
 .صیاغة التعاریف ، بناء نظام منطقي بدیهي  -
 تمثیل للمعطیات - 

  :حل المشكالت  - د

 .حدس ، افتراض ، صیاغة الفرضیات  -
 .تعمیم ، تمدید بالتماثل  -
 .االختیار لنموذج ریاضي لحل مشكل  -
 .بناء خوارزمیة  - 

  : التقییم  -و

 .البرهان باألدلة یعد صحیحا بالحجج  -
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تقدیر كون مشكل معرف بوضوح، و المعطیات كافیة لحل مشكل، أو توجد  -
 .معطیات عدیمة النفع أو متناقضة 

 .الحكم على كون االستدالل صحیحا  -
 .الحكم على كون الحل مستوف للشروط  -
 .تقدیر كون الحل الئق و محفز  -
و ، ) p50 1988 ; DHAINAUT ;( نفات أخرى مثل لوویس دینومص -

التي تختلف عن صنافة بلوم كونها التعتمد على تسلسلیة القدرات العقلیة في 
 .المجال الفكري و إنما تستدعي هذه القدرات كلما ظهرت و ضعیة مناسبة 

 ماهو أمثل تعریف لتعلیمیة الریاضیات ؟" -

أن أمثل تعریف ما توافق و ) p 801999 ;  JOSHUA ; (یرى صامول جوزووى  
قواعد المنطق ، إال أنه في مجال التعلیم غیر هذا بل ویعتبر أن أمثل تعریف مامكن 

 ".التلمیذ من الفهم 

إن المعرفة الریاضیة تعتبر أكبر و أشمل من تكدیس مجموعة مفاهیم نظریات و      
مندمجة ، فهي ثمرة فكرة ذات قصد ، وتقاس براهین فهي قبل كل شیئ معرفة مترابطة و 
  .بموضوعها و تتكیف معه بطریقة متناسبة 

وقد یكون من البالهة الظن بأن أستاذ الریاضیات قد أعفي من التساؤل حول      
موضوع أنظمة معادلتین خطییتین ذات مجهولین بمجرد تحكمه النظریة العامة للفضاءات 

  .تندرج في سیاق نظریات أوسع بكثیرهو كیف أن األولى  الشاسعة، ما تعلمه هذه األخیرة

  :التعلیم المتمركز

خاصیة التعلیم التقلیدي للریاضیات ما یمكن أن نطلق علیه اسم خاصیة                    
CENTRIFUGE   تعرض مواد البرنامج كفصول متتالیة تفتقر إلى الترابط و تمیزها
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الریاضیات المدرسیة تختلف اختالفا واضحا عن الریاضیات الحیة التي  كما أن،السطحیة
إن مسألة أو حالة مبهمة تشكل  مركزي،إن تفكیر هذا األخیر . یعیشها الریاضي الخالق 

مركز اهتمامه و یعود في كل مرة إلى هذا المركز رامیا إلى أجالء هذا اإلبهام انطالقا 
   .ماهیتهاي نفس الوقت كل من روى مختلفة و أن یستخلص منها ف

إن كان الریاضي عظیم قد قال یوما یوما أن الریاضیات المدرسیة تعد جوهر      
فإنه بال شك قد قصد هذا التناقض بین نشاط ریاضي یرمي إلى مركز اهتمام جدي ،السأم

و هادف إلى تجل فعلي و تعلیم یقتصر على سرد نظریات متفرقة و في نفس الوقت مملة  
بأن الریاضیات تعد جزءا من تكوین ثقافة عامة و لیست تكدیس المعلومات خاصة   علما

  .إذ یفترض فیها أن تكون هي نفسها ذات طابع مركزي 

  :أهمیة الریاضیات  -5

یمكن تقسیم أهمیة الریاضیات إلى ریاضیات بحثه وریاضیات تطبیقیة وهي        
  :كالتالي

تهتم الریاضیات البحثة بتطویر المعرفة الریاضیة لذاتها دون اعتبار لتطبیق حالي        
عاجل، فمثال قد یبتدع أحد علماء الریاضیات عالما خیالیا لكل شيء فیه أبعاد أخرى 

وتهتم الریاضیات التطبیقیة بتطویر أسالیب ریاضیة . غیر الطول والعرض واالرتفاع
والحدود بین الریاضیات البحثة والتطبیقیة لیست . األخرى لتستخدم في العلوم والمجاالت

دائما واضحة، فغالبا ما تجد تطبیقات عملیة ألفكار طورت في الریاضیات البحثة، وكثیرا 
  . ما تقود أفكار في الریاضیات التطبیقیة إلى أبحاث في الریاضیات البحثة

بت دورا أساسیا في تطور التقنیة ویتأثر كل جزء من حیاتنا تقریبا بالریاضیات، ولع      
كاألدوات، والتقنیات، والمواد، ومصادر الطاقة التي جعلت حیاتنا وعملنا أكثر : الحدیثة

  .یسرا
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للریاضیات دور هام في جمیع الدراسات العلمیة تقریبا إذ تساعد العلماء على  :في العلوم
ریاضیة لتوضیح ابتكارهم بدقة ویستخدم العلماء الصیغ ال. تصمیم تجاربهم وتحلیل بیاناتهم

  . ووضع التنبؤات المستندة إلى ابتكاراتهم

تتدخل الریاضیات في تفاصیل حیاتنا الیومیة البسیطة منها والمعقدة،  :في الحیاة الیومیة
ففي األمور البسیطة نتعرف على الوقت، وباقي نقودنا بعد شراء شيء ما، وفي األمور 

أو تسویة دفتر الشیكات، وتستخدم الحسابات الریاضیة في  المعقدة كتنظیم میزانیة البیت
  .الطبخ والقیادة والبستنة، والخیاطة، ونشاطات عامة عدیدة أخرى

  ).2ص 2011،أسماء سلیم (

 :الریاضیات تعلم مجال في نظریات   -6

 األطفال أن رئیسیة فكرة یجمعها (1986) وبرونر بیاجیه من كل أعمال إن          
 بأسلوب أفكارهم عرض یمكنهم التجریدیة المصطلحات في التفكیر یستطیعواأن  قبل

  ) .الحسي القیاس أو للنشاط الباعث التفكیر (ملموس محسوس

 ) 44،ص2006لینده باوند،(

 :بیاجیه نظریة  - أ

األبحاث  من بكثیرورفقائه   (Jean Piaget)بیاجیه السویسري النفس عالم قام         
 في دراسته بیاجیه ویركز األطفال، عند اإلدراكي والتطور العقلي النمو حول والتجارب

 خالل یعمل، ومن أن یستطیع ماذا أو یعمل ماذا على ولیس العقل، عمل كیفیة على
 من مختلفة مختلفة، أي مراحل بعدة یمر لألطفال العقلي النمو بأن استخلص تجاربه
 مراحل أربعة جمعها في وقد مرحلة، كل في التفكیر وأسالیب وطرق خصائص ناحیة

  :یلي كما وهي تقریبیة، زمنیة فترة منها لكل وحدد رئیسیة
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  الحركیة الحسیة المرحلة : 

ألن  االسم بهذا وسمیت عشر، الثامن الشهر وحتى الوالدة منذ المرحلة هذه تبدأ       
تولد  التي الطبیعیة أحاسیسه على كبیرا اعتمادا یعتمد المرحلة هذه بدایة في الطفل

 یحس فعل ال ردود عن عبارة هي أي إرادیة، غیر البدایة في فتصرفاته انعكاسیة، حركات
ن الحركات وهذه العشوائیة، الحركات المص، كالبكاء، بها؛  لنا بالنسبة كانت عشوائیة وإ
 .النمو لمتابعة ضروریة أنها إال

من  بها التحكم في یبدأ حیث الفعل، ردود بتطویر تدریجیا الطفل یبدأ ذلك وبعد      
 یده مثال یمد وهو البسیط، السلوك من أنماط لتصبح بتجمیعها یبدأ الكثیرة التجارب خالل
 .له ویبتسم مداعب صوت یسمع عندما یلتفت أو لعبة له نقدم عندما

 على األشیاء التركیز في یبدأ حیث بالتدریج، جسمه على تركیزها فیقل نشاطاته أما      
 ال التي ولمسها، فاألشیاء األشیاء إلى النظر طریق عن حواسه تطویر في فیبدأ حوله من

 تكون األشیاء یدرك أن یبدأ وعندما له، بالنسبة موجودة تكون ال یلمسها ال أو یراها
 یلمسها، ال أو یرها أشیاء ال في التفكیر یعني فهذا بحواسه، یدركها لم ولو حتى موجودة

 مادیا، العمل هذا ینفذ ما قبل أن لعمل البسیط العقلي التخطیط على قادرا أصبح أنه أي
 النمو مراحل من الثانیة إلى المرحلة االنتقال بدایة هو البسیط العقلي التخطیط وهذا

 .العقلي

 العملیات قبل ما مرحلة: 

 أو السادسة السنة وحتى تقریبا عشر الثامن الشهر في المرحلة هذه تبدأ          
والترتیب  الجمع مثل الطفل بها یقوم عقلیة نشاطات بها یقصد هنا السابعة، والعملیات

 .والمقارنة والقیاس
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ثم  خاصة وكلمات رموز عن عبرة الطفل لغة تكون المرحلة هذه بدایة وفي         
 باآلخرین والتعلم االتصال على كثیرا یساعده مما اللغویة مفرداته وتزداد تتطور بالتدریج

 .منهم

یعتمد  إنما المنطقیة العملیات على تفكیره في یعتمد ال المرحلة هذه في فالطفل          
 فقط، في اللحظة یراه الذي الوضع علیه یسیطر فتفكیره لألشیاء، الحسي إدراكه على كثیرا
 من قاعدة وبدون تطبیق اللحظة هذه في له تبدوا كما األشیاء على حكمه یصدر فهو

 في واحد متغیر من عقله بأكثر في یحتفظ أن یستطیع ال فهو السببیة، أو المنطق قواعد
 على یركز فإنه نفسه الوقت في عدة عوامل به تعمل ما وضعا یراقب فعندما نفسه، الوقت
 إلى ینتبه ال بینما أكثر، حسیا البارز یكون العامل ما غالبا العوامل، هذه من فقط واحد

 خاصیة استیعاب على الطفل قدرة عدم المرحلة خصائص هذه أهم ومن األخرى، العوامل
 من یأتي وهذا فقط، شكله یغیر عندما تتغیر ال ما جسم كتلة أن یدرك ال فهو المدة، بقاء
 الحجم الكمیة، مثل بالمادة المرتبطة المتغیرات بعض بین على التمییز قدرته عدم

 على قادر غیر فهو ولذلك والكتلة، العدد السمك، والعرض، الطول والمساحة، الفراغ،
 .كبیرة أرقام إلى یعد أن یستطیع ربما أنه مع العدد إدراك مفهوم

 الحسیة العملیات مرحلة : 

أو  عشر الحادیة السنة وحتى السابعة أو السادسة السنة في المرحلة هذه تبدأ        
 إن حسي، الطفل تفكیر محتوى ألن الحسیة العملیات بمرحلة وتسمى .تقریبا عشر الثانیة

أو  حقیقیة أشیاء مبدأها أو أساسها یكون المرحلة هذه طفل یمارسها التي العملیات العقلیة
 فهو أخرى، عقلیة عملیات عن ناتجة عالقات ولیست حواسه طریق عن یدركها عالقات

 هذه أواخر في الطفل أن إال .المحسوسة األشیاء حول فقط السببیة أو المنطق یطبق
 وبعض الكتلة مفهوم بین التمییز قادرا على یصبح بحیث عقلي مستوى إلى یصل المرحلة

 شكله، بتغیر تتغیر ال ما جسم كتلة یعرف مثال فهو بها، المرتبطة األخرى المفهومات
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 الكل بین العالقة یدرك كما الترتیبي، ومفهوم العدد الكمي العدد مفهوم بین یمیز كما
یعني  فهذا یراها، ال أشیاء حول والسببیة المنطق قواعد بتطبیق یبدأ فالطفل وهنا .والجزء

 .الناضج التفكیر مرحلة أو المجردة العملیات مرحلة إلى االنتقال

 المجردة العملیات مرحلة : 

 السنة الخامسة حتى عشر الثانیة أو عشر الحادیة السنة من عادة المرحلة هذه تبدأ   
 الخامسة بعد سن التطور یكون حیث حیاته خالل لإلنسان العقلي التطور ویستمر عشر،
 نوعیة في ولیس تغیرا المكتسبة الخبرات في زیادة أي فقط، كمیا تتطور تقریبا عشر

المرحلة  هذه في الشخص ألن المجردة العملیات بمرحلة المرحلة هذه وتسمى .التفكیر
 لیس حسیا تفكیره بدأ أو تفكیره محتوى أن أي المجردة، بالعملیات یتعامل أن یستطیع

 .الحسیة خلفیته اعتبار بدون موقف أساسیات استیعاب مثال یستطیع فهو فقط،

 لممارسة التفكیر ضروریة إدراكیة بنیات بتكوین المجردة العملیات مرحلة وتتمیز   
 الرمزي تطبیق المنطق یستطیع فإنه عشر الخامسة سن الفرد یبلغ عندما فعادة المجرد،
 منها ویستنتج یفرض الفرضیات أن یستطیع فهو ما، موقف حل في المجرد والتفكیر
  .المنطقیة بالطرق النتائج

 في بهذه المراحل یمر طفل كل أن أي ثابت ترتیب هو األربع المراحل هذه ترتیب إن     
 فهو تلیها التي إلى المرحلة مرحلة من االنتقال أو مرحلة كل في التقدم معدل أما الترتیب،

 الفعال والتعلم الخبرة، أهمها النضج، من كثیرة عوامل على یعتمد حیث ثابت، غیر
  .)49-46 مرجع سبق ذكره،ص صعبد اهللا بن عثمان المغیرة،( .االتزان وعامل

 التربوي السیاق في بیاجیه نظریة نتائج :  

 نجد یفترض أن وهذا العقلي للنمو ضروریة عوامل أربعة هناك بیاجیه نظریة حسب     
 واألشیاء النضج والتجربة بین التعایش إیجاد إلى والوصول الصف، غرفة في العوامل هذه
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 من عالیا شكال الصف، ویفترض غرفة في التوازن وسیاق االجتماعي والتفاعل المادیة
 إلى المعلم یتوصل ولكن وصفة سحریة المعلم یعطي أن یمكن كتاب یوجد وال التنظیم،
 االعتبارات هذه كل آخذا تعلیمه أن یدرس یجب عندما طفل لكل العقلي المستوى معرفة
  .بجدیة

 من بواسطة سیاق تكتسب المعرفة أن هي بیاجیه، یراها كما الثانیة التفاعل خاصیة أما   
 لهذه والنتیجة المباشرة الخارجي العالم من اآلتیة المعرفة تراكم بواسطة ولیس البناء

 الریاضي، میدان المنطق في وخاصة المباشرة التعلیمیة الطرائق مسایرة هي البنیویة
 ما فإن كراشدین، تتوافق معنا نشاطات علیه نعرض وعندما للطفل شیئا نشرح فعندما
 .الحقیقة في یتعلمه عما یختلف یتعلم أن منه نتوقع

 وهذه مسیرة واحدة یتبع البناء أن هي بیاجیه یراها كما الثالثة البنائیة التفاعل وخاصیة  
 .المختلفة الثقافات وفي األطفال لجمیع واحدة المسیرة

 كاملة منظمة بنیة بشكل الذكاء هناك أن هي بیاجیه حسب للتفاعل الرابعة الخاصیة أما  
 التربویة والنتائج )الخ...واللغة والمعرفة اإلدراك( التقنیات من مجموعة ولیس ومتكاملة

 .نقطیتین مع تتفق الشمولیة لهذه

 خالل حیاة المعرفة بنمو یسمح وحتى والتماسك بالدیمومة التعلم یتصف أن أردنا إذا  -
 : علینا فیجب الطفل

 .بمنطق الراشد التفكیر منه ننتظر أن من بدال الخطأ مراحل بجمیع یمر الطفل ترك :أوال 

 إلى المرحلة المرور من الطفل یتمكن حتى النمو سیاق في التمهل بعض قبول :ثانیا 
 .)387 ، ص2003مریم سلیم،( .ومتوازنة سلیمة بطریقة التالیة
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مشكل  یطرحون الریاضیات أساتذة من العدید هناك یوجد أنه بیاجیه ویرى         
 ومع أنهم عادي بالذكاء یتمیزون الطالب من فئة هناك أن حیث التالمیذ، عند التناقض
 مادة الریاضیات، في منطقي أو منهجي لفشل تعرضوا لكنهم األخرى المواد في جیدین
 أجهزة تطویر في مجال موضوعات في موهوبین المعاقین أن نتصور أن الصعب ومن

 بسیطة بطریقة تفسیره هنا مشكلة، ویمكن یطرح ما وهذا.الریاضي المنطق في المخابرات
 شكل بین عالقة وجود نفترض أن وهنا یمكن الریاضیات، لمادة "االستعداد " عن بالحدیث

 بین المتبادل التكیف من یجعل مما للفكر، التنفیذیة األساسیة والهیاكل المعرفة أشكال من
   .الریاضیات بالنسبة المطروح المشكل هو تدریس الریاضیة وطرق االستعدادات

)  (jean Piaget,1988-1990, p46 

 برونر نظریة: 

مع بیاجیه في كثیر من أرائه   (Jerome Bruner)یتفق العالم األمریكي برونر      
 على ومناقشاته أبحاثه في یركز برونر أن إال لدیهم، العقلي والتطور األطفال تعلیم حول
 لتمثیل صیغ ثالث أو مستویات ثالث برونر افترض وقد والعلوم، الریاضیات تعلم

 بطریقة ما بشيء معرفته منه كل في یمثل مستویات بثالث یمر الطفل أن أي المعرفة،
 اقترحها التي األخیرة الثالث المراحل كبیر حد إلى تشابه الثالث المستویات وهذه مختلفة،
 . )53 مرجع سابق صعبد اهللا ابن المغیرة ،(  :األطفال لدى العقلي للتطور بیاجیه

 یقوم حیث حقیقیة أشیاء مع المباشر التعامل في المستوى هذا یتمثل :الحسي التمثیل -أ
 على تقتصر هنا فالمعرفة حقیقیة، أشیاء بناء تنظیم أو تصنیف أو بتحریك الطفل

 معلومات لیست أي وساطة، أي وبدون حقیقي شيء في فعال المتمثلة المعلومات
 .الشيء حول رموز أو كلمات أو الشيء لهذا عقلیة صورة من مثال مستوحاة



 الفصل الثالث                                                                               الریاضیات
 

 
68 

 أساس أن أي آخر، تعلم أي أساس هو المستوى هذا في التعلم أن برونر ویعتقد      
 .حقیقیة أشیاء مع بنفسه المتعلم یمارسها التي الفعلیة النشاطات هو التعلم

 بالصورة التعامل على المستوى هذا في المعرفة تمثیل یعتمد :الحسي شبه التمثیل -ب
 عن بها بأس ال خلفیة لدیه تكون المستوى هذا في فالطفل وأمثالها، واألفالم والرسوم
 .بذاتها األشیاء هذه حضور یستدعي ال مما األشیاء

 بحیث العقلي النضج مرحلة إلى الطفل یصل المستوى هذا في :الرمزي التمثیل -ج
 هذه یعالج أن فیستطیع المجردة، الرموز بوساطة األشیاء عن معرفته تمثیل یستطیع
 .الحسیة شبه أو الحسیة خلفیتها على االعتماد بدون الرموز

 برونر نظر في واالكتشاف باالكتشاف، التعلم مناصري أهم من برونر ویعتبر         
 االكتشاف في المهم أن ویؤكد بنفسه، الریاضیة الحقائق إلى لیتوصل الطالب مساعدة هو

 والمؤدیة الطالب بها یقوم التي العملیات تلك سلسلة هو المهم ولكن المكتشفة النتیجة لیس
 صنع في التعلم عملیة في فعال یشارك الطالب من تجعل والتي االكتشاف إلى

التدریب  انتقال الذاكرة، تحسین :باالكتشاف للتعلم مزایا أربع برونر ویذكر .المعلومات
 االستكشاف وأخیرا لطرق المتكرر االستخدام طریق عن المشكالت حل مهارة اكتشاف

  ).93،ص2004حولة مصطفى علي، ( .للتعلم الدافعیة زیادة
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  :خالصة الفصل

من خالل إلمامنا بمحتویات هذا الفصل تتضح لنا أهمیة تناول موضوع مادة             
الریاضیات باعتبارها من المواد التعلیمیة المهمة بالنسبة للمقرر الدراسي للمواد ، حیث 
تقوم من العلم مقام العمود الفقري من الجسم ، وال نستطیع أبدا وصف نظریة ما بالعلمیة 

ى بناء ریاضي سلیم ألنها تعتبر مادة علمیة مجردة تعود التالمیذ إن لم تستند باألحرى عل
على التفكیر الذي ینمي عقله بصفة منطقیة ، كما أنها تتمیز بالتسلسل و الترابط  في 
مواضیعها فال یمكن تقدیم درس عن درس آخر أو تأخیره ، كما ال ننسى أن نجاح هذه 

یستعملها أثناء التدریس كي تصبح مادة سهلة المادة مرهون بالمعلم واالستراتیجیات التي 
 .و ممتعة وبالتالي تكوین نظرة إیجابیة نحو مادة الریاضیات 
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  :تمهید 

إن الوقوف على النتائج النهائیة للدراسة یتطلب معرفة اإلجراءات المنهجیة            
المستخدمة في الوصول إلیها، فصحة نتائج أي دراسة أو خطأها یرجع في األساس إلى 
خطوات المنهجیة المتبعة في ذلك، فوضوح المنهج، و تجانس العینة، و سالمة طرق 

س المناسبة و مالها من صدق و ثبات، واستخدام تحدیدها و حصرها ، واختیار أدوات القیا
األسالیب اإلحصائیة المناسبة لذلك كلها إجراءات تساعد على الوصول إلى نتائج ذات قیمة 
علمیة، وهذا ما حاولت الطالبة مراعاته و إتباعه في هذه الدراسة و التي سوف نعرضها في 

  .هذا الفصل 
  :االستطالعیةالدراسة  - 1

هدفت هذه الدراسة االستطالعیة إلى محاولة التحقق من الخصائص السیكومتریة   
لمقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات ومدى صالحیته للتطبیق في البیئة الجزائریة  

تلك الخصائص الضروریة والمتعلقة بالصدق “ویقصد بتلك الخصائص السیكومتریة للمقیاس 
   .   على مدى توفیر بیانات مناسبة لهذه الخصائص اراالختب، وتعتمد جودة “والثبات

  : االستطالعیةعینة الدراسة  1-1
على عینة من تالمیذ السنة الرابعة متوسط بمدینة  االستطالعیةالعینة  اشتملت         

  .كاملة على المقیاس استجاباتهمتلمیذا وتلمیذة ممن كانت  50 هامستغانم، وقد بلغ عدد
من الصدق والثبات للمقیاس  أنواعسیتم عرض بعض : نتائج الدراسة االستطالعیة  -1-2

  :في هذه الدراسة 
  الصدق  : أوال 

 :الصدق التمییزي - 1
 %27ممن تمثل درجاتهم  االستطالعیةبمقارنة متوسطات درجات أفراد العینة  تقم       

من الدرجات الدنیا في المقیاس وأبعاده  %27من الدرجات العلیا، وممن تمثل درجاتهم 
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الفرعیة، وهذا للتحقق من قدرة المقیاس على التمییز بین المستویات المختلفة لدى أفراد العینة 
  :وكانت النتائج كالتالي

داللة الفروق بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین ألفراد العینة  ):4(الجدول رقم 
  االستطالعیة

      
المحسوبة دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) T(أن قیمة ) 4(یتضح من الجدول رقم         

مما یعني أن المقیاس یتمتع بالقدرة التمییزیة بین المجموعتین الطرفیتین في  ،)0.01(
، وبالتالي یتمتع بمؤشر صدق تمییزي بین المجموعتین االتجاهات نحو مادة الریاضیات

  .والدنیاالعلیا 
 :الداخلي االتساقصدق  2-

بین أبعاد مقیاس االتجاهات  االرتباطوقد تم ذلك من خالل حساب قیم معامالت           
نحو مادة الریاضیات مع بعضها البعض وبین األبعاد والدرجة الكلیة للمقیاس هذا من ناحیة  

والدرجة الكلیة للبعد الذي فقرة بین كل  االرتباطومن ناحیة أخرى تم حساب قیم معامالت 
 .والدرجة الكلیة للمقیاس فقرةبین كل  االرتباطتنتمي إلیه، إضافة إلى حساب قیم معامالت 

  
  

نحو  االتجاهات
  الریاضیات مادة

 اختبار
التجانس 

 Fلیفین 

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

T  df القرار الداللة 

 العینتین 

العلیا 
14 

  
2.89  

 

  
0.10 

216.21 8.14 
 
14.94 

 
26 

 
0.00 

دالة 
  إحصائیا

الدنیا  0.01
14 

143.07 16.40 
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بین أبعاد االتجاهات نحو مادة الریاضیات  والدرجة  االرتباطمعامالت  )5(:الجدول رقم 
  :الكلیة للمقیاس

  
  األبعاد

االقتناع بأهمیة مادة 
  الریاضیات

الشعور بالسهولة 
  األكادیمیة 

اإلیجابي نحو معلم  االتجاه
  الریاضیات

  الدرجة الكلیة

 **887. **621. **821.  -  األول
 **959. **612.  -  -  الثاني
  **794.  -  -  -  الثالث

       
 الثالتةبین أبعاد المقیاس  االرتباطأن قیم معامالت ) 5(یتضح من الجدول رقم          
وكذلك العالقة بین  ،0.01كانت ذات داللة إحصائیة عند مستوى  الكلیة للمقیاسوالدرجة 

األبعاد فیما بینها فهي أیضا دالة عند نفس المستوى، وهذا ما یعطي مؤشرا للتجانس الداخلي 
  .للمقیاس

درجات األبعاد بالدرجة الكلیة للمقیاس مرتفعا إذ  ارتباطونالحظ أن معامالت          
 0.959و  االقتناع بأهمیة مادة الریاضیات كأدنى قیمة لبعد 0.887بین  تراوحت ما

كذلك نالحظ أن معامالت  ،الریاضیاتالشعور بالسهولة األكادیمیة لمادة كأقصى قیمة لبعد 
كأدنى قیمة لبعدي  0.612ما بین یما بینها كان مقبوال، إذ تراوحت بین األبعاد ف االرتباط

كأعلى قیمة   0.821و یة واالتجاه االیجابي نحو معلم الریاضیات الشعور بالسهولة األكادیم
 .الشعور بالسهولة االكادیمیة لمادة الریاضیات واالقتناع بأهمیة مادة الریاضیات لبعدي 
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 بین كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي الیه االرتباطمعامالت  )6( :الجدول رقم
اإلیجابي نحو معلم مادة  االتجاه

 الریاضیات
الشعور بالسهولة األكادیمیة لمادة 

 الریاضیات
 االقتناع بأهمیة مادة الریاضیات

 الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط
.736** 06 .660** 13 .692** 01 
.510** 07 .454** 14 .590* 02 
.678** 25 .656** 15 .644** 03 
.469** 26 .578** 16 .826** 04 
.483** 27 .747** 17 .658** 05 
.521** 28 .759** 18 .290* 08 
.669** 29 .793** 19 .618** 09 
.759** 30 .491** 20 .805** 10 
.303* 32 .519** 21 .315* 11 

.565** 34 .627** 22 .329* 12 

.741** 35 .640** 23 - - 

.670** 36 .483** 24 - - 

.491** 33 .564** 31 - - 
- - .623** 37 - - 
- - .645** 38 - - 
- - .420** 39 - - 
- - .593** 40 - - 
- - .552** 41  - - 
- - .775**  42  - - 
- - .504**  43  - - 
- - .770**  44  - - 
- - .753**  45  - - 
- - .564**  46  - - 
- - .329*  47  - - 
- - .652**  48  - - 



 اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة                                  الفصل الرابع    
 

 
75 

العبارات باألبعاد التي تنتمي  ارتباطاتیتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت       
ما یعتبر مؤشرا على صدق وهذا ، 0.05و 0.01إلیها دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

التجانس الداخلي للمقیاس، وقد تراوحت القیم اإلرتباطیة بین درجات العبارات ودرجات 
كأعلى قیمة وهي معامالت  0.82كأدنى قیمة و  0.29األبعاد التي تنتمي إلیها ما بین 

نها وتقیس ذات داللة إحصائیة مما یعني أن عبارات األبعاد الفرعیة  متناسقة فیما بی ارتباط
البعد نفسه الذي یفترض أنها تنتمي إلیه وتقیس جانبا سلوكیا یعبر عنه بالتماسك الداخلي 

  .للمقیاس وتقدیره لمظاهر سلوكیة واحدة
  والدرجة الكلیة للمقیاس فقرةبین كل  االرتباطمعامالت  ):7(الجدول رقم 

 الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط
.664** 37 .623** 25 .635** 13 .645** 01 
.509** 38 .453** 26 .471** 14 .447** 02 
.407** 39 .451** 27 .649** 15 .525** 03 
.509** 40 .402** 28 .555** 16 .704** 04 
.637** 41 .491** 29 .754** 17 .509** 05 
.684** 42 .662** 30 .719** 18 .642** 06 
.441** 43 .664** 31 .747** 19 .476** 07 
.683** 44 .000 32 .429** 20 .258 08 
.681** 45 .461** 33 .553** 21 .613** 09 
.483** 46 .422** 34 .583** 22 .741** 10 
.333* 47  .506** 35  .551** 23  .347* 11  

.717** 48  .513** 36  .467** 24  .271 12  

العبارات بالدرجة الكلیة للمقیاس دالة  ارتباطاتمما سبق یتضح أن معامالت             
فقرات لم تكن دالة وهي على التوالي  3ماعدا ،  )0.05(و ) 0.01(إحصائیا عند مستوى 

  . الداخلي للمقیاس لالتساقوهذا یعطي مؤشرا  .) 32، 8،12(
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  ثبات المقیاس : ثانیا    
       : باخممعامل ألفا كرو  - 1

و قد تم اختیار  للمقیاس،و قد استخدمت هذه المعادلة لحساب ثبات االتساق الداخلي       
هذه المعادلة نظرا ألن استجابات األفراد على عبارات المقیاس وفق میزان خماسي التدریج 

                                                  )غیر موافق بشدة، غیر موافق محاید،بشدة، موافق، موافق (
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لمقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات لألبعاد والمقیاس 

  :ككل، فكانت النتائج كالتالي
مقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات بطریقة  أبعادمعامالت ثبات  ):8(جدول رقم 

  باخملكرو ألفا 
  باخممعامل ألفا كرو   أبعــــــــــــــــــــــاد المقیـــــــــــاس

  758.  االقتناع بأهمیة مادة الریاضیات 
  929.  الشعور بالسهولة األكادیمیة لمادة الریاضیات

  834.  اإلیجابي نحو معلم مادة الریاضیات االتجاه
  946.  المقیـــــــــــــــاس الكــــــلي

        
یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة ألفا كرونباخ بین أبعاد          

وهي معامالت  )0.929-0.758(مقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات تراوحت بین 
وهي قیمة مرتفعة، مما یعني ) 0.946(، كما بلغ معامل الثبات الكلي للمقیاس  رتفعةثبات م

 .تمتع بدرجة عالیة من الثباتتلمقیاس العینة على ااجابات أن 
  :ثبات التجزئة النصفیة - 2

، قام الباحث بتقسیم عبارات المقیاس االستطالعیةنفس بیانات العینة  وباستغالل         
إلى نصفین، النصف األول یضم البنود الفردیة، والنصف الثاني یضم البنود الزوجیة، بعد 

  :بین النصفین فكانت النتائج كالتالي االرتباطذلك تم حساب معامل 
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یوضح معامل ثبات مقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات بطریقة  ):9(الجدول رقم 
  جوتمانالتجزئة النصفیة بمعادلة 

  الداللة اإلحصائیة  معادلة الثبات بعد التصحیح  االرتباطمعامل 
  دال إحصائیا  0.90  0.824

  
.    یتضح من الجدول أن  معامل الثبات مرتفع وهو دال إحصائیا ویمكن الوثوق به         

االتجاهات نحو  مقیاسالعینة االستطالعیة على  درجاتنالحظ من النتائج السابقة أن كما 
في  الستخدامهتمتع بدرجات مرتفعة من الصدق والثبات یمكن الوثوق بها ت مادة الریاضیات

 .اطمئنانالبیئة الجزائریة بكل 
  :الدراسة  المعتمد في منهجال-2

في ضوء أهداف الدراسة الرامیة إلى معرفة اتجاهات نحو مادة الریاضیات لدى تالمیذ       
السنة الرابعة متوسط بمدینة مستغانم ، وجدت الطالبة في المنهج الوصفي أنه األنسب لذلك  

من خطوات علمیة تنطلق من التساؤل و االفتراض وصوال إلى لما یشمل علیه هذا المنهج 
  .اختبار الفرضیات وفقا للمنهج العلمي في خطواته األساسیة المعروفة 

وذلك  الواقع،ویعتمد هذا المنهج على وصف الظاهرة أو الموضوع كما هو في      
ذلك على أدبیات باستقصاء المعلومات والبیانات و جمعها وتحلیلها وتفسیرها معتمدا في 

 .المدروسالبحث ذات الصلة بالموضوع 
فالمنهج الوصفي أكثر مالئمة لهذه الدراسة و ذلك باعتماده التقدیرات الكمیة للحكم       

على المتغیرات المراد تحلیلها، وتحدید العالقة االرتباطیة بین المتغیرات موضع الدراسة مما 
 .یتیح اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
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  :عینتهمجتمع الدراسة و  - 3
  الدراسةمجتمع: 

لتحقیق أهداف الدراسة قامت الطالبة بتحدید مجتمع الدراسة والذي یشمل تالمیذ السنة       
في مجتمع الدراسة، والذي  طةمتوس 26الرابعة متوسط بمدینة مستغانم، ونظرا لوجود 

المتوسطات في مجتمع البحث ویعود سبب اختیار هذه ،هایصعب اإلحاطة به و التعامل مع
من مقر اإلقامة وكذلك  ككل من العینة األساسیة و العینة االستطالعیة إلى قرب المؤسسات

إلى التسهیالت التي تلقیتها في هذه المؤسسات من طرف المدراء ومن األساتذة و التالمیذ 
وزیع أفراد الدراسة ركة في هذه الدراسة، و الجدول التالي یوضح ترغبة في المشاالذین أبدوا 

   .على هذه المتوسطات الثالثة

  یمثل حجم المجتمع األصلي) 10:(جدول رقم
  

  النسبة المئویة  المجموع  المتوسطات  الرقم

  ٪33.13  107  زدور محمد  01

  ٪20.43  66  بن سعدون منور  02

  ٪46.44  150  "1962جویلیة5" بن سلیمان حمو  03

  ٪100  323  :وع العاممالمج
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تلمیذ  323توزیع التالمیذ في مجتمع الدراسة و التي قدر عددهم ب) 10(الجدول  یبین     
و تلمیذة كما هو مبین في الجدول على ثالث متوسطات، حیث أن مجموع تالمیذ متوسطة 

) 66(٪ أما متوسطة بن سعدون منور 33.10نسبة بتلمیذ وتلمیذة، )  107(زدور محمد 
 .٪46.44نسبة ) 150" (1962جویلیة  5" سلیمان حمو ٪، أما متوسطة بن 20.43نسبة 

 

 عینة الدراسة:  

متوسط بمدینة مستغانم  وقد تم تلمیذ وتلمیذة من السنة الرابعة  187شملت عینة الدراسة  
بما یتماشى مع أهداف الدراسة و إمكانات  اقصدی ااختیار عینة متوسطات الدراسة اختیار 

  . من مجتمع الدراسة ٪57.89الطالبة والتي مثلت نسبة 

  :خصائص عینة الدراسة -4
تتسم عینة الدراسة بعدة سمات وخصائص في ضوء متغیرات الدراسة یمكن         

 :توضیحها في الجداول التالیة
 
 

33.13%

0%

20.43%0%

46.44%

0%

توزیع التالمیذ في مجتمع الدراسة) : ١(الشكل 

" ١٩٦٢جویلیة  ٠٥" متوسطة بن سلیمان حمو 

١٥٠: المجموع 

متوسطة زدور محمد

١٠٧: المجموع 

متوسطة بن یعدون منور

٦٦: المجموع 
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  یمثل توزیع عینة الدراسة  حسب الجنس )11:(جدول رقم
  المجموع  إناث  ذكور

  ٪    ٪  التكرار

84  44.92  103  55.08  187  

في المقابل نجد  ٪55.08بنسبة  یتضح من الجدول أعاله أن عدد اإلناث یفوق عدد الذكور  

  . 84وعدد الذكور قد بلغ  103أن عدد اإلناث قد بلغ 

  
 یمثل توزیع العینة حسب التحصیل الدراسي )12:(الجدول رقم

  توزیع العینة حسب التحصیل الدراسي
  النسبة المئویة  التكرار  التحصیل

  ٪ 49.20  92  مرتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي التحصیـــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ٪ 50.8  95  منخفــضـــــــــــــــــــــــــــــــي التحصیــــــــــــــــــــــــــــــــل

من أفراد عینة الدراسة یمثلون ما نسبته ) 92(یتضح من الجدول أعاله أن            
) 95(من إجمالي أفراد عینة الدراسة تحصیلهم الدراسي مرتفع، في حین أن ) 49.20٪(

55.08%

0%

44.92%

0%46.44%0%

توزیع العینة حسب الجنس) : ٢(الشكل 

إناث ١٠٣: العدد 

ذكور ٨٤: العدد 
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، وهما عینتین متقاربتین من تحصیلهم الدراسي منخفض) ٪50.8(منهم یمثلون ما نسبته 
  .حیث العدد و النسب المئویة

  .یمثل توزیع العینة حسب التحصیل الدراسي  :)3(الشكل 
  مرتفعي التحصیل                            منخفضي التحصیل

  
  :الدراسةحدود  -5

متوسطة زدور محمد ومتوسطة بن سعدون  اقتصرت هذه الدراسة على: الحدود المكانیة  - أ
 .بمدینة مستغانم " 1962جویلیة  05"منور و متوسطة بن سلیمان حمو

تتحدد هذه الدراسة بالسیاق الزمني الذي أجریت فیه، وهي السنة : الحدود الزمنیة -ب
واقتصرت الدراسة على المدة الزمنیة الممتدة من بدایة شهر مارس  2016/2017الدراسیة 

  .م2017م إلى غایة بدایة شهر أفریل 2017

لرابعة متوسط بمدینة السنة ا تلمیذ وتلمیذة187اقتصرت هذه الدراسة: الحدود البشریة -ج
  .مستغانم

  :أدوات الدراسة  -6
اعتمدت ولإلجابة عن تساؤالتها  أهدافها،لجمع بیانات هذه الدراسة ولغایات تحقیق        

  :على الطالبة في الدراسة األساسیة
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 المقیاس:  
یعتبر من أدوات جمع المعلومات استخداما في العلوم التربویة و النفسیة  الذي        

المعد من مقیاس االتجاهات نحو مادة الریاضیات هو تطبیق  والهدف من الدراسة المیدانیة
تمثل في الدراسة الحالیة   ،)153- 149، ص ص 2013الدكتور حجاج غانم، (طرف 

  .فقرة 48على  المقیاسمقدم للتالمیذ السنة الرابعة األساسي واشتمل  مقیاسعلى شكل 
مادة الریاضیات للسنة الرابعة  ولقیاس اتجاهات الطلبة نحوتم استخدام مقیاس لیكرت     

األسالیب لقیاس االتجاهات ذلك لسهولته  أفضل  من یعد  ألنه ،األساسي بمدینة مستغانم
وهي ) عبارات5(شعور العینة بالملل عند اإلجابات على األسئلة وقد استخدم لیكرت وعدم 

تعبر على درجات موافق، غیر موافق بشدة، و كالتالي  موافق بشدة، موافق، محاید، غیر 
حیث یطلب من المفحوص أن یضع عالمة بمختلفة من الموافقة حول الموضوع المراد قیاسه 

إذا كانت الجملة تعبر  1.2.3.4.5في المكان المناسب، وتعطى هذه االستجابات الدرجات 
    .لذالك رضاامعناها ععن معنى مؤید لالتجاه وتعطى عكس هذه الدرجات إذا م

 ).1أنظر الملحق(
  یمثل األبعاد والبنود الذي ینتمي إلیها: )13(الجدول رقم

  أرقام البنود  عدد البنود  أبعاد الدراسة  الرقم
  12- 10- 9-8-5- 4-3-2- 1  10  االقتناع بأهمیة الریاضیات  01
الشعور بالسهولة األكادیمیة   02

  للریاضیات
25  13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-31-37-38-39-40-41-
42-43-44-45-46-47-48  

االتجاه اإلیجابي نحو مادة   03
  الریاضیات

13  6-7-25-26 -27-28-29-30-33-
32-34-35-36  
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  :المستخدمة األسالیب اإلحصائیة  -7
طبیعة معطیات البحث للجوء إلى المقاییس اإلحصائیة بعدما تم تصحیح  استلزمت          

اإلجابات المقدمة من طرف التالمیذ على أداة الدراسة و تفریغ البیانات باالعتماد على تقنیة 
  : وقد اعتمدت على مایلي  spssv20 االجتماعیةالرزمة اإلحصائیة للعلوم 

  لحساب الخصائص السیكومتریة.  
- "T"  لعینتین مستقلتین لحساب صدق المقارنة الطرفیة.  
  .بیرسون لحساب صدق االتساق الداخلي و التجزئة النصفیة  االرتباطمعامل   -
  .معامل ألفا كرومباخ   

  اإلجابة على الفرضیات دراسة:  
  .األولىلعینة واحدة لإلجابة على الفرضیة  اختبار -
  .الثالثةلعینتین مستقلتین متجانستین لإلجابة على الفرضیة الثانیة و  اختبار -
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  :عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الفرضیات
  :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة األولى -1

نحو مادة الریاضیات لدى  ایجابیة اتجاهاتنتوقع وجود " الفرضیة األولى  نص        
وبعد المعالجة  "بمدینة مستغانم االبتدائيتالمیذ السنة الرابعة متوسط من التعلیم 

  :تم التوصل إلى النتیجة التالیة اإلحصائیة

لعینة واحدة الذي یوضح الفرق بین المتوسط  "T  "اختباریمثل  ) :14(الجدول رقم 
  . مادة الریاضیاتنحو  االتجاهاتالحسابي ألفراد العینة والمتوسط الفرضي لمقیاس 

 الدرجة الكلیة
حجم 
 العینة

المتوسط 
الحسابي 
 للتالمیذ

االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
متوسط العینة 

والمتوسط 
 الفرضي

 144المتوسط الفرضي للمقیاس  

T 
درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 القرار

اتجاهات التالمیذ 
نحو مادة 
 الریاضیات

187 
167.3

4 
24.76 23.34 12.89 186 .000 

دالة 
عند 

0.01 

ألفراد عینة  من خالل النتائج المبینة بالجدول أعاله وبناء على المتوسط الحساب        
أنه نالحظ   167.34نحو مادة الریاضیات والذي بلغ  االتجاهاتالدراسة على مقیاس 

بناء علیه فإنه  144أعلى من المتوسط الفرضي الذي یفرضه هذا المقیاس والمقدر بـ 
التالمیذ نحو مادة الریاضیات بمدینة مستغانم جاءت إیجابیة  اتجاهاتیمكن القول بأن 

وهي دالة  12.89بالنسبة للعینة الواحدة التي بلغت قیمتها " T"وهذا ما أكدته قیمة 
مع % 99هذه النتیجة هو ، ونسبة التأكد من ) α=0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة 

   .تحققت، ومنه الفرضیة %1الوقوع في الخطأ بنسبة  احتمال
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  :وترجع الطالبة ذلك بسبب 

أن مفهوم االتجاه االیجابي هو االتجاه الذي یعبر عن تأیید الفرد للموضوع المراد   
  .دراسته في دفع بصاحبه إلى تأیید كلما یتعلق األمر بموضوع االتجاه 

كما یرجع الباحثین إلى اتجاهات إیجابیة نحو مادة الریاضیات كونها مادة علمیة   
، كما أنها تتمیز تفكیر الذي ینمي عقله بصفة منطقیةمجردة تعود التالمیذ على ال

بالتسلسل و الترابط في مواضیعها فال یمكن تقدیم درس عن درس آخر أو تأخیره، كما أن 
نجاح برنامج الریاضیات مرهون بالمعلم و االستراتیجیات التدریس الذي یستعملها حیث 

نظرة إیجابیة نحو مادة وتصبح مادة ممتعة ویمكن من تكوین  تتم عملیه تسهیل للتالمیذ
من التالمیذ أجابوا بموافق بشدة  ٪70، وبالرجوع إلى بنود االستبیان نجد أن الریاضیات

تعتبر مادة " أجابوا على البند العاشر الذي ینص على  ٪80.5على البند الخامس، وأن
هؤالء التالمیذ یحبون هذه المادة وهذا مایدل على أن " الریاضیات من أهم العلوم

  .ویقدرونها، باعتبارها مادة مفیدة في حیاتهم

إبراهیم إبراهیم أبو عقیل : مع بعض الدراسات مثل دراسة كل من ماشىیت وهذا ما  
التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات الطلبة في فلسطین و الجزائر نحو مادة ) 2015(

الریاضیات وجاءت نتائجها إلى أن هناك اتجاهات إیجابیة نحو مادة الریاضیات عند 
التي هدفت دراسته إلى معرفة ) 2010( "الشرعإبراهیم "دراسة  في حین الطالبات اإلناث، 

لعلیا نحو الریاضیات في مدارس مدینة عمان وخلصت اتجاهات طلبة المرحلة األساسیة ا
، دراسة عليوفي المقابل هناك ، نتائجها إلى أن اتجاهات الطلبة نحو الریاضیات إیجابیة

التي تهدف إلى التعرف على اتجاهات طلبة التعلیم األساسي نحو  )2008( "محمد جاسم
الریاضیات وأشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبة الذین تم تدریسهم من قبل مدرسین 
مؤهلین تربویا أكثر إیجابیة نحو الریاضیات من الطلبة الذین درسوا الریاضیات من قبل 
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التي هدفت إلى بحث العالقة بین ) 1999( ودراسة  إخلیل  .مدرسین غیر مؤهلین تربویا
مستوى التفكیر اإلبتكاري و التحصیل و االتجاه نحو الریاضیات وخلصت الدراسة إلى 

   .لبات كانت إیجابیة نحو الریاضیاتعدة نتائج منها اتجاهات الطلبة و الطا

  .)18 - 15ص وآخرون، نقال عن أسماء جعاره،ص 2012خلیفة وشبالق (

اتجاهات طلبة توصلت إلیه الباحثة فایزة جعاره للتعرف على  على عكس ما  
الصف التاسع األساسي في محافظة بیت لحم نحو تعلم الریاضیات التي خلصت نتائجها 
من خالل األبعاد التي اعتمدتها أن الطلبة ال یفضلون الریاضیات ولدیهم تخوف كبیر من 

عتقدون بضرر الریاضیات أكثر من الرسوب في هذه المادة المدرسیة نتیجة لتخوفهم ی
فائدتها لهم ضف إلى ذلك في اعتقاداتهم أن الریاضیات مادة معقدة وصعبة و األشخاص 
الذین یفهمونها أشخاص لیسوا بعادیین وبالتالي یعاملون معاملة خاصة سواء أكانوا 

  .متخصصین ریاضیات أو علمائها ، وبالتالي احترامهم وتقدیرهم واجب علیهم 

  ).43- 42 ص ،ص2013زة جعاره، فای(

  :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة الثانیة -2

تالمیذ  اتجاهاتال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في " الفرضیة الثانیة  نص
ر الجنس ، وبعد "السنة الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات  بمدینة مستغانم تعزى لمتغیّ

  :المعالجة االحصائیة تم الحصول على النتیجة التالیة
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نحو مادة الریاضیات تعزى  التالمیذ اتجاهاتفي یوضح الفروق  :)15(الجدول رقم 
  .لمتغیر الجنس

بلغت ) F(التجانس لیفین  اختبارنالحظ أن قیمة ) 14(من خالل الجدول رقم     
، وهذا یستوجب )0.05(، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا )1.72(

وبالنظر إلى  مستقلتین متجانستینبالنسبة لعینتین ) T( اإلحصائیةالداللة  اختبار استخدام
والتي بلغت  مادة الریاضیاتالمتوسطات الحسابیة بالنسبة للجنسین في اتجاهاتهم نحو 

توجد فروق بین  یمكن القول بأنه ال) 168.90(وعند اإلناث ) 165.42(عند الذكور 
) Ttest(یؤكد ذلك قیمة اختبار الفروق  ، ومامادة الریاضیاتنحو  همالجنسین في اتجاهات

) α=0.05(هي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا و ) -0.95(والتي بلغت 
وبالتالي یمكن قبول الفرضیة الصفریة، ونسبة التأكد من هذه النتیجة المتوصل إلیها هو 

  % .5الوقوع في الخطأ بنسبة  احتمالمع % 95

  :وترجع الطالبة ذلك بسبب 

عائد إلى أن الطلبة  الجنس،أن عدم وجود فروق دالة إحصائیا تبعا لمتغیر     
تعرضوا لمنهاج موحد في الریاضیات، وهذا یعني تساوي الفرص أمام الجمیع كي یتأثروا 

كما أن  .االتجاهبما یكتسبون من معارف، على اعتبار أن المعرفة المكون األول لعناصر 
التجاهات عند الطلبة كانت متقاربة عند الجنسیین العوامل التي ساعدت على تكوین ا

نحو  االتجاهات
  الریاضیاتمادة 

 اختبار
التجانس 

 Fلیفین 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

T  df القرار الداللة 

 الجنس
  ذكور

1.72 
 

 
.19 

84 165.42 22.40  
-.95 

 
185 

 
.34 

غیر دالة 
 إحصائیا

 26.53 168.90 103 إناث
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على اعتبار أنهم یعیشون في المنطقة التعلیمیة نفسها، باإلضافة إلى عامل النضج الذي 
  . یقوم بدور مهم في فهم المادة التعلیمیة المقدمة للطلبة وتقبلها

أظهرت نتائجها التي  ،)1981(أكولزجاءت به دراسة  هذه النتیجة تتفق مع ما           
واختلفت هذه النتیجة مع دراسات  أن الجنس لم یؤثر في االتجاهات نحو الریاضیات،

، التي توصلت نتائجها إلى أنه توجد فروق ذات داللة )2012(خلیفة وشبالقمختلفة مثل 
إحصائیة بین متوسطات درجة الطلبة في مجاالت االتجاهات نحو الریاضیات تعزى إلى 

التي أسفرت نتائجها على )2008(علي ، أما دراسة )إناث-ذكور(لجنس كل من متغیري ا
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطالب نحو الریاضیات بین الذكور 

   .واإلناث ولصالح اإلناث

  :لثة عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة الثا -3

تالمیذ السنة  اتجاهاتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في " الفرضیة  نص هذه       
ر التحصیل الدراسي في  الرابعة متوسط نحو مادة الریاضیات بمدینة مستغانم تعزى لمتغیّ

، وبعد المعالجة االحصائیة تم ) "أقل من المعدلو المعدل  أكبر من(مادة الریاضیات 
  :الحصول على النتیجة التالیة
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نحو مادة  اتجاهاتهمیوضح الفروق بین أفراد عینة الدراسة في  :) 16(الجدول رقم 
أقل ،  أكبر من المعدل(الریاضیات تعزى لمتغیر التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات 

  ) .من المعدل

، )3.51(بلغت ) F(التجانس لیفین  اختبارنالحظ أن قیمة ) 15(من خالل الجدول رقم 
 استخدام، وهذا یستوجب )0.05(وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 

  .مستقلتین متجانستینبالنسبة لعینتین ) T( اإلحصائیةالداللة  اختبار

في اتجاهاتهم نحو مادة  للعینتین وبالنظر إلى المتوسطات الحسابیة بالنسبة        
في  )10(من المعدل  أعلىالتالمیذ الذین كانت معدالتهم الریاضیات والتي بلغت عند 

التالمیذ الذین كانت معدالتهم اقل من المعدل وعند ) 178.90( مادة الریاضیات
التالمیذ الذین كانت بین  ذات داللة إحصائیة یمكن القول بأنه توجد فروق) 156.14(

في اتجاهاتهم نحو  معدلال التالمیذ الذین كانت نتائجهم أقل منو  المعدل نتائجهم أكبر من
یؤكد ذلك  ، ومامعدل في مادة الریاضیاتال من األعلىالتالمیذ لصالح  مادة الریاضیات

هي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) -7.05(والتي بلغت  )Ttest(قیمة اختبار الفروق 
، ونسبة التأكد من هذه بدیلة، وبالتالي یمكن قبول الفرضیة ال)α=0.01(الداللة ألفا 

   .%1الوقوع في الخطأ بنسبة  احتمالمع % 99النتیجة المتوصل إلیها هو 

مادة اإلتجاهات نحو 
  الریاضیات

إختبار 
التجانس 

 Fلیفین 

 مستوى
 الداللة

حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

T  df القرار الداللة 

التحصیل 
 الدراسي 

أقل من 
 المعدل

 
3.51 
 
 

 
0.06 

95 
156.1

4 
24.1

0 
 

-
7.05 

 
185 

 
.000 

دالة 
  إحصائیا

عند 
0.01 

أكبر من 
 المعدل 

92 
178.9

0 
19.6

8 
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  : وترجع الطالبة ذلك لسبب 

المتفوقین في مادة الریاضیات یؤمنون بفائدتها أنه من الممكن أن اتجاهات  الطلبة 
على أنها علم الدراسة المنطقیة وهي الملكة الموجه وخادمة العلوم األخرى وبالتالي تكون 
لدیهم حب ورغبة لدراستها، على عكس الغیر المتفوقین  یدرسونها على أنها مفروض 

  .ذه المادة وتجاهلهاعلیهم لیس رغبة فیها وال حبا لها مما یؤدي بهم إلى تجنب ه

بمعرفة المعنونة  )2012" (شبالق خلیفة و" یتماشى مع دراسة  وهذا ما       
العالقة بین االتجاهات في مادة الریاضیات تعزر لمتغیر التحصیل وخلصت نتائجها إلى 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة في مجاالت 
االتجاهات نحو الریاضیات تعزى إلى كل من متغیر مستوى التحصیل قي هذه المادة 

التي أظهرت نتائجها إلى أن مستوى  )2010(دراسة الشرع و ). منخفض –مرتفع (
لصالح الذكور ذوي  الریاضیات،التحصیل دال إحصائیا في اتجاهات الطلبة نحو 

 .التحصیللصالح اإلناث مرتفعات  والمتدني،التحصیل المتوسط 

المهارات التي ارتبطت بأهمیة فهم  إلى نتائج بعض الدراسات كما أضافت      
زتهم عن الطلبة متدني التحصیل في مرتفعي التحصیل ومیالریاضیات لدى الطلبة 

لى الفهم و عالریاضیات، تعزیز دور الفهم في الریاضیات، وهي المادة التي تقوم أساسها 
، إذ ال یمكن للریاضیات أن تمثل كیانا خاص بها، متمیزة عن غیرها من المواد االستیعاب

ضامینها و أفكارها، وهو ما أشارت إلیه م استیعابو القدرة على  مإلى جانب تعلمها الفه
   )BIELEFELD :2002 ;RUSSEL :2006 ;ANGLE :200 6( سبقتدراسات 
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  :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة الرابعة -4

هل هناك ارتباط بین اتجاهات التالمیذ السنة الرابعة : " نص هذه الفرضیة     
، وبعد المعالجة اإلحصائیة تم "األساسي  نحو مادة الریاضیات و التحصیل الدراسي 

  .الحصول على النتیجة التالیة 

التالمیذ نحو مادة الریاضیات  اتجاهاتیوضح االرتباط بین   :)16(الجدول رقم 
 والتحصیل الدراسي فیها 

 التحصیل الدراسي  
اإلتجاهات نحو مادة 

 الریاضیات
معامل االرتباط 

 بیرسون
0,440 

 0,000 مستوى الداللة
 187 حجم العینة

(0.01=α) االرتباط دال عند مستوى الداللة ألفا 
نحو  االتجاهاتأعاله نالحظ أن معامل االرتباط بین ) 16(من خالل الجدول رقم       

  بمدینة مستغانم رابعة متوسطالمادة الریاضیات والتحصیل الدراسي فیها لدى تالمیذ السنة 

ایجابیة اتجاهات التالمیذ كانت أي أنه كلما وطردیة، وهذه القیمة متوسطة  0,44قد بلغ 
   دراسي لهذه المادة والعكس صحیحیل النحو هذه المادة كلما زادت درجاتهم في التحص

بمعنى أنه توجد ) α=0.01(كما أن هذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا 
نحو مادة الریاضیات  االتجاهاتذات داللة إحصائیة بین إرتباطیة موجبة عالقة 

لقول بأن وبالتالي یمكن ا رابعة متوسط،الوالتحصیل الدراسي فیها لدى تالمیذ السنة 
مع احتمال الوقوع في % 99تحققت، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي  الرابعةالفرضیة 

  %.1الخطأ بنسبة 
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عنونة مال) 2012(شبالق  جاءت به دراسة خلیفة و وهذه النتیجة تتفق مع ما  
بمعرفة العالقة بین االتجاهات وكل من متغیري الجنس و التحصیل في مادة الریاضیات 

نحو الریاضیات  موجبة وقویة بین اتجاهات الطلبة نتائجها توجد عالقة إرتباطیةخلصت و 
  .و تحصیلهم فیها 
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  :الخاتمة

والتفوق في أي مادة من المواد الدراسیة  واالرتقاءمن خالل هذا البحث نجد أن النجاح      
نحو المواد  االتجاهاتیتم تحقیقها إال بوجود بعض  أهداف یسعى اإلنسان لتحقیقها، فال

  .بصف عامة ومادة الریاضیات بصفة خاصة

إال بوجود اتجاهات إیجابیة نحو المعلم  هفالتلمیذ الیمكنه أن یتفوق وینجح ویبلغ أهداف       
واألمر المهم ألن هذا األخیر البد أن یبني اتجاهات إیجابیة نحو الریاضیات عند تالمیذه، 

،ألن شخصیة )ففاقد الشيء الیعطیه(ه وتدریسهامن ذلك هو االتجاه اإلیجابي نحو مادت
المدرس وحالته النفسیة الجیدة واالستراتیجیات اإلیجابیة المستخدمة كالتعامل الطیب مع 
التالمیذ في القسم كلها تعمل على بناء اتجاه إیجابي نحو المعلم ومن تم یأتي بناء 

  .ات ویكتسبها من خالل القدوة الحسنةیتعلم االتجاه ، فالتلمیذاالتجاهات اإلیجابیة نحو المادة

لتلمیذ السنة الرابعة " االتجاهات نحو مادة الریاضیات"ومن خالل موضوعنا هذا        
متوسط بینا مدى أهمیة هذه الدراسة، وكیفیة بناء اتجاهات إیجابیة نحو مادة الریاضیات 

فادة كل من  كان لهم مشكل في وذلك من أجل توسیع مجال الدراسة في هذا الموضوع، وإ
التطرق إلى تطبیق أدوات القیاس المتمثلة في قیاس االتجاهات نحو مادة  تمهذه المادة، و 
وكذا التطرق إلى الخصائص السیكومتریة في مثل هذه الدراسات، ومدى االلتزام الریاضیات، 

  .بشروط تطبیقها
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  : التوصیات 

    جاء هذا البحث كمساهمة متواضعة في إثراء أدبیات البحث العلمي من خالل      
 ،مــناـمستغ ةـــة األساسي بمدینـیذ السنة الرابعاهات نحو مادة الریاضیات لتالمـموضوع االتج

                                                                        االقتراحات والمواضیع                 وبناءا على نتائج البحث ارتأت الطالبة أن تتدرج مجموعة من 

أن یعامل األستاذ التالمیذ معاملة مرنة بعیدة عن القسوة و أن یرغبهم في المشاركة  -
في أنشطة الریاضیات وأن یعطوا أهمیة للجانب الوجداني في تدریس مادة 

 .الریاضیات 
ب الطلبة على دراسة الریاضیات وبیان أهمیتها و العمل أثناء التدریس على ترغی -

 .فائدتها في دراسة المواد األخرى
 .تشجیع الطالب و تحفیزهم على االهتمام بالریاضیات  -
إقامة مؤتمرات وندوات لمناقشة موضوع اتجاهات نحو مادة الریاضیات بعمق  -

 .أكبر
مادة صماء  عمل نادي للریاضیات حتى یشعر التلمیذ بأن الریاضیات لیس فقط -

 .بعیدة عن الواقع المحسوس ولكن یمكن تطبیقها على أرض الواقع
  .وعدم توبیخ الطالب الذین یالقون صعوبات تعلیمیة أثناء تعلمهم للریاضیات  -
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  :المراجع باللغة العربیة

  :الكتب -1

 أ
تطور مناهج الریاضیات المدرسیة وتعلمها، دار وائل ): 2010(فرید أبو زینة، -1

  .للنشر، عمان، األردن

مناهج تدریس  ):2007(أبو زینة، فرید كامل ، عبد اهللا یوسف عبابنة ،  -2
  . ، دار المنیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن 1الریاضیات للصفوف األولى، ط

، 2مناهج الریاضیات المدرسیة و تدریسها، ط): 2003(أبو زینة فرید كامل  -3
  .الكویت، دار الفالح 

  .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة1علم النفس االجتماعي، ط ):2000(إبراهیم عبید - 4

 ب
 بلقیس، مرعي، أحمد، .دار المسیرة: التعلم النشط، األردن): 2008(بدیر، كریمان 5-

  ت
  . دار الفرقان:،األردنالمسیر في علم النفس التربوي): 2000(توفیق أحمد مرعیة -6

  .دار الفرقان: المسیر في علم النفس التربوي، األردن): 1982(أحمد  توفیق -7

 ج
 ، مكتبة دار الثقافة للنشر و 1علم النفس االجتماعي، ط): 2004(جودت بني جابر  -8

  .التوزیع
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منشورات القدس  القدس، علم النفس االجتماعي، ):1998(جامعة القدس المفتوحة،-9
  .المفتوحة

طرائق التدریس و التدریب العامة،القدس،منشورات  ):1993(جامعة القدس المفتوحة،-10
  .المفتوحةالقدس 

 ح
التحلیل العاملي في العلوم اإلنسانیة و التربویة نظریا وعملیا، ): 2013(حجاج غانم  -11
  .،القاهرة، عالم الكتب 1ط

 أساسیات في الصحة النفسیة و اإلرشاد النفسي، دار العربیة ): 2005(حنان الرحو-12

  .، لبنان1للعلوم، ط

مقدمة في علم النفس ): 1996(سلیمانحافظ نبیل عبد الفتاح، عبد الرحمان -13
  .اإلجتماعي، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، بدون طبعة

مداخل تعلیم التفكیر و إثراءه في المنهج المدرسي، ): 1990(حسن عبد الباري  -14
  .المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة

 خ
دار الفكر،  ،3علم النفس االجتماعي، ط): 2010( خلیل عبد الرحمان المعایطة-15

  .األردن، عمان

مناهج وأسالیب تدریس الریاضیات ): د س( خلیل عباس، محمد مصطفى العیسى-16
 .المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، دار1للمرحلة الدنیا،ط
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 ر
التفكیر الناقد في الدراسات االجتماعیة بین النظریة و ): 2008(الربضي، مریم -17

  .اب الثقافيدار الكت: التطبیق، إربد

 ز
ط، دار  علم النفس االجتماعي، أسسه وتطبیقاته، د): 2005(زین العابدین درویش  -18

 .الفكر العربي، القاهرة

  .علم النفس االجتماعي، األردن ،مكتبة الوراق):2003( كامل علوان، الزبیدي، -19

 ع
ومبادئه، دار المعرفة علم النفس االجتماعي أصوله ): 2006(عبد الفتاح دیوادار -20

 .الجامعیة، دط، مصر

  .، دار القاهرة للكتاب، القاهرة1علم النفس االجتماعي، ط): 2001(عبد العزیز السید-21

تربویات الریاضیات، مكتبة ): 2000(عبید، ولیم، والمفتي، محمد و إیلیا،سمیر -22
  .األنجلو المصریة،القاهرة، مصر

، مطابع جامعة 1طرق تدریس الریاضیات، ط): 1989(عبد اهللا بن عثمان المغیرة -23
  .الملك سعود

 ف
علم النفس االجتماعي، رؤیة ): 1999(فؤاد البیهي السید وسعد عبد الرحمان  - 24 

  . ط، القاهرة معاصرة، دار الفكر العربي، د
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 ل
دعم مهارات الریاضة في السنوات الطفولة  ):2006(ترجمة شوكارزي، لیندا بوند،-25

  . ،مجموعة النیل العربیة1لمبكرة ،طا

 م
دار :،األردن 2علم النفس االجتماعي،ط): 2007(المعایطة، خلیل عبد الرحمان، -26

  .الفكر

علم النفس ):2004(محمد سمیر عبد الفتاح وزینب سید عبد الحمید،-27
  .ط،المكتب الجامعي العربي.االجتماعي،د

االجتماعي بین النظریة والتطبیق ،دار المعرفة علم النفس ):2004(محمد شفیق،  -28
  .ط،االسكندریة.الجامعیة ،د

  .،دار النهضة العربیة بیروت لبنان1علم النفس التعلم ،ط):2003(مریم سلیم،-29

اإلحصاء والقیاس النفسي و التربوي مع نماذج من ):2003(مقدم عبد الحفیظ، -30
  .لجامعیة،دیوان المطبوعات ا2المقاییس واالختبارات،ط

طرائق التدریس العامة دار المسیرة ):2002(مرعي ،توفیق أحمد ومحمد محمود الحیلة،-31
  .عمان األردن

ونظریاته،مدیریة الكتب والمطبوعات  التعلم):2001-ه1421(علي، منصور-32
  .الجامعیة،منشورات جامعة تشرین الالذقیة سوریا

،اإلسكندریة 2المعرفة الجامعیة،طقیاس الشخصیة ،دار ):2000(محمد شحاتة ربیع،-33
  .مصر
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عوامل الكفایة االنتاجیة في التربیة ،لیبیا ،دار مكتبة ):1998(محمد مصطفى زیدان ،-34
  .ط.االندلس بن غازي،د

دار المعرف :، علم النفس التربوي للمعلمین، مصر)1998(منسي، محمود عبد الحلیم، -35
  .الجامعیة

حصاء و القیاس النفسي التربوي، الجزائر، دیوان ، اال)1994(مقدم عبد الحفیظ، -36
  المطبوعات الجزائریة، بدون طبعة،

أسس علم النفس الصناعي التنظیمي، المؤسسة الوطنیة ):1992(مصطفى عشوي ،-37
  .للكتاب ،الجزائر

  :المجالت-2

  أ
، أثر تعلم التعاوني على تحصیل )1990(أبو زینة  فرید كامل،حطاب، محمد صالح  -1

الطالب في الریاضیات واتجاهها نحوها، دراسة میدانیة على الطالب في المرحلة اإلعدادیة 
مجلة كلیة التربیة بجامعة اإلمارات، العدد الحادي عشر، السنة العاشرة، .بدولة اإلمارات

  .ماراتاإلمارات، جامعة اإل

اتجاهات نحو الریاضیات وعالقاتها باختیار نوع التخصص  ):1986(شكري السید،أحمد،-2
السنة  18وبعض متغیرات عند تالمیذ الصف األول الثانوي،رسالة الخلیج العربي،العدد 

  .السادسة

معتقدات الطلبة المعلمین تخصص الریاضیات في جامعة ): 2006(السر،خالد خمیس-3
  .الریاضیات، مجلة جامعة األقصىاألقصى حول 
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  ح                           
بناء مقیاس اتجاهات نحو الكیمیاء لطلبة الصفیین ):2008(حجازي تغرید عبد الرحمان-4

الحادي عشر والثاني عشر، مجلة العلوم التربویة، المجلد التاسع،العدد األول،جامعة 
  .البحرین

  خ                        
العدد -مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلد الثاني عشر):2011(خالد محمود -5

  .32038ب.، تصدر عن كلیة التربیة،جامعة البحرین ص 2011األول،مارس 

 ع

اتجاهات طلبة الصف التاسع أساسي نحو الریاضیات ):2008(علي ،محمد جاسم،-6
  .،دولة الیمن32جامعة حضر موت،مجلة الفتح،العدد

  .23مجلة المجمع العلمي العراقي،العدد ):1973(عمر الخیام،-5

  ه
مقیاس االتجاه نحو الریاضیات وتطبیقه على الطلبة والمعلمین ):2001(هاشم إبراهیم،-7

  .2،العدد) 17(في كلیة التربیة لجامعة دمشق،مجلة دمشق ،المجلد

  :المذكرات-3

  أ
فعالیة استخدام إستراتجیتین للتعلم الناشط،في ):2004(أبو الحمد،زینب طاهر توفیق، -1

تحصیل التالمیذ في الصف الرابع ابتدائي في الریاضیات ومیلهم نحو دراستها،رسالة 
  .كلیة التربیة:غیر منشورة،جامعة المنیة رماجستی
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اذج أسالیب التعلم في دراسة أثر التدریس بنم): 2004(الحرباوي،خولة مصطفى علي  -2
تحصیل طالبات المرحلة اإلعدادیة واتجاهاتهن نحو الریاضیات، رسالة دكتوراة منشوره، كلیة 

  .العراق:، جامعة بغداد، بغداد)ابن الهیثم(التربیة 

معتقدات الطلبة المعلمین تخصص الریاضیات في جامعة ): 2006(السر، خالد خمیس -3
  .امعة األقصىاألقصى حول الریاضیات، مجلة ج

  ح
العالقة بین االتجاهات نحو الریاضیات والتحصیل  :)1999( رحسام،توفیق ناص -4

الدراسي فیها لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم ،مذكرة مقدمة لنیل رسالة 
  .فلسطین:ماجستیر غیر منشورة،جامعة النجاح الوطنیة،نابلس 

  ع
فاعیلیة برنامج تدریبي مقترح على ): 2007(عبد الملك بن مسفر بن حسن المالكي -5

تجاهات طالبه نحو  إكساب معلمي الریاضیات بعض مهارات التعلم الناشط وعلى تحصیل وإ
الریاضیات ،دراسة تكمیلیة للحصول عل درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدریس 

   .الریاضیات

أنشطة إثرائیة بواسطة  أثر إستخدام):2008( عبد العزیز بن دروش بن عابد المالكي-6
برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعلم الریاضیات لدى تالمیذ الصف الثالث إبتدائي 

طرق تدریس (،متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرق التدریس
 .)الریاضیات
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  ي
 أثر نموذجیین من نماذج التعلیم التعاوني على تحصیل طلبة): 1998(یوسف وصفي -7

الصف التاسع األساسي في محافظة طولكرم واتجاهاتهم نحوها،رسالة ماجیستیرغیر 
  .فلسطین: منشورة،جامعة النجاح الوطنیة، نابلس 

  :المواقع اإللكترونیة -5

  أ
أحمد یوسف ھشام العشیري،  قیاس اتجاھات طلبة الجامعة العربیة المفتوحة في  -1

الجامعة العربیة المفتوحة مملكة مملكة البحرین نحو نظام التعلم المفتوح، 
 Revues.univ.ouargla.dzالبحرین،

 الریاضیات، تاریخ الموقع ): 2011-2010(أسماء سلیم عبد الرحمان الجنابي -2
5/8/2011.http://www.vobabyloniq/uobcoleges/service-

sbowrest.aspx?fid=17&pubid=398  

  :األجنبیةباللغة  المراجع

A 
1- ALLPORT-G.I.(1935),ATTITDES,HAND BOOK Og SOCIAL -1 

PSYCHOLOGY,EDITED BY K.TOMAS CLARK,UNIVERSITY 
PRESS. 

B  

-2 BOGARDUS,A.E.(2007).QUASI-EXPERIMENTAL 
RETRASPECTIVE STUDY: EFFECTS OF FORM MATH STADY 
SKILLS INSTRUCTION ON REMEDIAL COLLEGE MATH 
ACHIEMANT.UNIVERSITY OF PHOENISE.UNPUBLISH 
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DOCTORALDISSERTATION.AVAILABE AT:HTTP://GARD 
ZORKS.UMI.COM/32 99230.PDF. 

C  
-3 CAMBRIDGE ENGLSH DICTIONARY :2016.  

G 
 -4 GEAN PAIGET : PSYCHOLOGIE ET PEDAGOGIE, EDITIO  

DENOL/GONTHIER,1ere DEPOTLOGOL-FRA :1988-1990         

H  
-5 HOLDON ,S. (1981) DRAMA IN LANGUAGE 

TEACHING.BRITAIN: LONGMAN GROUP LIMITED. 
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 I: رقم الملحق

  الریاضیات مادة نحو سطمتو الرابعة السنة التالمیذ اتجاھات
  مستغانم بمدینة

  

  

):ة(التلمیذ عزیزي  

  الرابعة سنةال طلبة اتجاھات على التعرف إلى یھدف الذي االستبیان ھذا إلیكم أقدم   

  :كلمة تحت X عالمة بوضع اإلجابة تكون بحیث الریاضیات مادة التعلم نحو متوسط   

  .بشدة موافق غیر موافق، غیر محاید، موافق، ة،بشد موافق   

 .علیك انطباقھا مدى وحدد حدة على عبارة لكل   

  .العلمي االستخدام أغراض تتعدى ولن سریة ستبقى إجابتكم بأن إیاكم مذكرا      

  

  .شخصیة عامة معلومات :األول الجزء

  

  ***لك مةالمالئ اإلجابة حول) X( إشارة وضع یرجى***                 

  

 :الجنس-1

         األنثى                                          الذكر
 

  :التحصیل معدل-2

  :......                 الثاني الفصل في الریاضیات مادة عالمة:........        األول الفصل في الریاضیات مادة عالمة 
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: من خالل قراءتك للعبارات التالیة مناسبة التي تراھا أمام الخانة Xضع عالمة       

 العبارات موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة
 .إستذكار مادة الریاضیات ممتع  -1     
 الریاضیات مادة تنمي مھارات التفكیر -2     
 الریاضیات مھمة في اإلكتشافات العلمیة -3     
 دراسة الریاضیات مھمة في دراسة بقیة العلوم -4     
 الریاضیات مادة مفیدة في الحیاة -5     
 احب األستاذ الذي یقوم بتدریسي مادة الریاضیات -6     
 الى شرح المادة بأكثر من اسلوبیسعى استاذ الریاضیات -7     
  الغنى لإلنسان العادي عن قدر ما من المعومات المتضمنة في الریاضیات-8     
  تساعد مادة الریاضیات في تنمیة القدرة على حل المشكالت-9     
  تعد مادة الریاضیات من أھم العلوم- 10     
  یمكناإلستفادة من الریاضیات في مجال الطب- 11     
  یمكناإلستفادة من الریاضیات في مجال الوراثة- 12     
  یمكنني تذكر المفاھیم الریاضیة- 13     
  أستطیع ان ارسم األشكال الھندسیة- 14     
  الیقلقني امتحان الریاضیات- 15     
  ال احتاج لدروس اضافیة في الریاضیات- 16     
  اإلختیاریة سأقوم بإختیارھااذا كانت مادة الریاضیات من المواد - 17     
  جد سھولة في حل المسائل الریاضیةا- 18     
  مادة الریاضیات من المواد المفضلة لدي - 19     
  یمكنني التمییز بین األعداد األولیة واألعداد غیر األولویة- 20     
  اعطي وقتا في اإلستذكار لمادة الریاضیات اكثر من غیرھا من المواد- 21     
  یطلب مني زمالئي المساعدة في مادة الریاضیات- 22     
  .یمكنني التمییز بین األس واألساس- 23     
  یمكنني اجراء العملیات المتعلقة بحساب المثلثات- 24     
  یجعلني استاذ الریاضیات احب المادة- 25     
  یكلفني استاذ الریاضیات بواجبات منزلیة- 26     
  استطیع حل مسألة الیحرجني األستاذعندما ال - 27     
  یعطي استاذ الریاضیات فرصة للتالمیذ لحل المسائل على السبورة- 28     
یسعى استاذ الریاضیات الى استخدام اشیاء في الشرح مثل اللوحات واألشكال - 29     

  المجسمة لتسھیل المادة
  یشرح استاذ الریاضیات الدروس بطریقة جذابة- 30     
  التوبیخ كوسیلة عقاب لناالیستخدم استاذ الریاضیات - 31     
  .درس الریاضیات الذي ال احضره یصعب علي فھمھ - 32     
  .تھتم المدرسة بمادة الریاضیات اكثر من اي مادة اخرى- 33     
  یكلفنا استاذ الریاضیات بإختبارات اسبوعیة- 34     
  .مساعدتھ في اوقات فراغھ المدرسیة یشجعنا استاذ الریاضیات على طلب - 35     
یشجعنا استاذ الریاضیات على حل المسائل بالمكافآت المادیة اوالمعنویة مثل - 36     

  كلمات الشكر
  .یستعین بي زمالئي في استذكار دروس الریاضیات  - 37     
  .درجاتي مرتفعة في مادة الریاضیات  - 38     
  .المعین والمستطیلیمكنني التمییز بین - 39     
  .یمكنني تخیل ابعاد الفراغ - 40     
  یمكنني ان ارسم شكال بیانیا- 41     
  تعد مادة الریاضیات مادة سھلة بالنسبة لي- 42     
  یمكنني التمییز بین مساحة الدائرة ومحیط الدائرة- 43     
  .افھم الجبر بقدر فھمي للھندسة- 44     
  .على فھم المسألة الریاضیة المطروحة علي لدي القدرة  - 45     
  .اجید التعامل مع األرقام - 46     
  .استطیع التمییز بین األشكال المجسمة واألشكال المسطحة  - 47     
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II الملحق رقم:   
spss یوضح نتائج 

 الخاص بالخصائص السیكومتریة ألداة القیاس
 

        1-أنواع الصدق  
  صدق المقارنة الطرفیة 

 
Statistiques de groupe 

 VAR00002 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

VAR00001 
 2.17675 8.14464 216.2143 14 العلیا 1.00

 4.38337 16.40105 143.0714 14 الدنیا 2.00

 
Test d’échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur 
l’égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. T ddl 

Sig. 
(bilatéra

le) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
VA
R00
001 

Hypothèse 
de 
variances 
égales 

2.890 .101 14.945 26 .000 73.14286 4.89409 63.08291 83.20280 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    14.945 19.044 .000 73.14286 4.89409 62.90102 83.38470 
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     صدق االتساق الداخلي بین االبعاد فیما بینها ومع الدرجة الكلیة 

Corrélations 

 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 

VAR00001 

Corrélation de Pearson 1 .821** .621** .887** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 

VAR00002 

Corrélation de Pearson .821** 1 .612** .959** 

Sig. (bilatérale) .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 

VAR00003 

Corrélation de Pearson .621** .612** 1 .794** 

Sig. (bilatérale) .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 

VAR00004 

Corrélation de Pearson .887** .959** .794** 1 

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 صدق االتساق بین كل فقرة والبعد الذي تنتمي الیه

بأهمیة الریاضیات االقتناع األولالبعد   
Corrélations 

  
VAR000 دك

1بعد   
VAR00001 Corrélation 

de 
Pearson 

.692** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00002 Corrélation 

de 
Pearson 

.590** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00003 Corrélation 

de 
Pearson 

.644** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 
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N 50 
VAR00004 Corrélation 

de 
Pearson 

.826** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00005 Corrélation 

de 
Pearson 

.658** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00008 Corrélation 

de 
Pearson 

.290* 

Sig. 
(bilatérale) 

.041 

N 50 
VAR00009 Corrélation 

de 
Pearson 

.618** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00010 Corrélation 

de 
Pearson 

.805** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00011 Corrélation 

de 
Pearson 

.315* 

Sig. 
(bilatérale) 

.026 

N 50 
VAR00012 Corrélation 

de 
Pearson 

.329* 

Sig. 
(bilatérale) 

.020 

N 50 
VAR000 دك
 بعد

Corrélation 
de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 
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N 50 

**. La corrélation est significative au 
niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au 
niveau 0.05 (bilatéral). 

 

الشعور بالسهولة االكادیمیة لمادة الریاضیات: البعد الثاني   
Corrélations 

  
VAR000 دك

 بعد ثاني
VAR00013 Corrélation 

de 
Pearson 

.660** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00014 Corrélation 

de 
Pearson 

.454** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00015 Corrélation 

de 
Pearson 

.656** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00016 Corrélation 

de 
Pearson 

.578** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00017 Corrélation 

de 
Pearson 

.747** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00018 Corrélation 

de 
Pearson 

.759** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 
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N 50 
VAR00019 Corrélation 

de 
Pearson 

.793** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00020 Corrélation 

de 
Pearson 

.491** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00021 Corrélation 

de 
Pearson 

.519** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00022 Corrélation 

de 
Pearson 

.627** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00023 Corrélation 

de 
Pearson 

.640** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00024 Corrélation 

de 
Pearson 

.483** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00031 Corrélation 

de 
Pearson 

.564** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00037 Corrélation 

de 
Pearson 

.623** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 
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N 50 
VAR00038 Corrélation 

de 
Pearson 

.645** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00039 Corrélation 

de 
Pearson 

.420** 

Sig. 
(bilatérale) 

.002 

N 50 
VAR00040 Corrélation 

de 
Pearson 

.593** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00041 Corrélation 

de 
Pearson 

.552** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00042 Corrélation 

de 
Pearson 

.775** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00043 Corrélation 

de 
Pearson 

.504** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00044 Corrélation 

de 
Pearson 

.770** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00045 Corrélation 

de 
Pearson 

.753** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 
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N 50 
VAR00046 Corrélation 

de 
Pearson 

.564** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00047 Corrélation 

de 
Pearson 

.329* 

Sig. 
(bilatérale) 

.019 

N 50 
VAR00048 Corrélation 

de 
Pearson 

.652** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR000 بعد
 ثاني دك 

Corrélation 
de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 50 

**. La corrélation est significative au 
niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au 
niveau 0.05 (bilatéral). 

االیجابي نحو معلم الریاضیاتاالتجاه : البعد الثالث   
Corrélations 

  
VAR000 دك

 بعد ثالث
VAR00006 Corrélation 

de 
Pearson 

.736** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00007 Corrélation 

de 
Pearson 

.510** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
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VAR00025 Corrélation 
de 
Pearson 

.678** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00026 Corrélation 

de 
Pearson 

.469** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00027 Corrélation 

de 
Pearson 

.483** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00028 Corrélation 

de 
Pearson 

.521** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00029 Corrélation 

de 
Pearson 

.669** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00030 Corrélation 

de 
Pearson 

.759** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00032 Corrélation 

de 
Pearson 

.303* 

Sig. 
(bilatérale) 

.032 

N 50 
VAR00034 Corrélation 

de 
Pearson 

.565** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
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VAR00035 Corrélation 
de 
Pearson 

.741** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00036 Corrélation 

de 
Pearson 

.670** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00033 Corrélation 

de 
Pearson 

.491** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR000 دك

ثالثبعد   
Corrélation 
de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 50 

**. La corrélation est significative au 
niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au 
niveau 0.05 (bilatéral). 
 

 صدق االتساق جمیع الفقرات مع الدرجة الكلیة

  VAR00049 
VAR00001 Corrélation 

de 
Pearson 

.645** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00002 Corrélation 

de 
Pearson 

.447** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00003 Corrélation 

de 
Pearson 

.525** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00004 Corrélation 

de 
Pearson 

.704** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00005 Corrélation 

de 
Pearson 

.509** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00006 Corrélation 

de 
Pearson 

.642** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00007 Corrélation 

de 
Pearson 

.476** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00008 Corrélation 

de 
Pearson 

.258 

Sig. 
(bilatérale) 

.070 

N 50 
VAR00009 Corrélation 

de 
Pearson 

.613** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00010 Corrélation 

de 
Pearson 

.741** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00011 Corrélation 

de 
Pearson 

.347* 
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Sig. 
(bilatérale) 

.013 

N 50 
VAR00012 Corrélation 

de 
Pearson 

.271 

Sig. 
(bilatérale) 

.057 

N 50 
VAR00013 Corrélation 

de 
Pearson 

.635** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00014 Corrélation 

de 
Pearson 

.471** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00015 Corrélation 

de 
Pearson 

.649** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00016 Corrélation 

de 
Pearson 

.555** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00017 Corrélation 

de 
Pearson 

.754** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00018 Corrélation 

de 
Pearson 

.719** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00019 Corrélation 

de 
Pearson 

.747** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00020 Corrélation 

de 
Pearson 

.429** 

Sig. 
(bilatérale) 

.002 

N 50 
VAR00021 Corrélation 

de 
Pearson 

.553** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00022 Corrélation 

de 
Pearson 

.583** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00023 Corrélation 

de 
Pearson 

.551** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00024 Corrélation 

de 
Pearson 

.467** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00025 Corrélation 

de 
Pearson 

.623** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00026 Corrélation 

de 
Pearson 

.453** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00027 Corrélation 

de 
Pearson 

.451** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00028 Corrélation 

de 
Pearson 

.402** 

Sig. 
(bilatérale) 

.004 

N 50 
VAR00029 Corrélation 

de 
Pearson 

.491** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00030 Corrélation 

de 
Pearson 

.662** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00031 Corrélation 

de 
Pearson 

.664** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00032 Corrélation 

de 
Pearson 

.000 

Sig. 
(bilatérale) 

.998 

N 50 
VAR00033 Corrélation 

de 
Pearson 

.461** 

Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00034 Corrélation 

de 
Pearson 

.422** 

Sig. 
(bilatérale) 

.002 

N 50 
VAR00035 Corrélation 

de 
Pearson 

.506** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00036 Corrélation 

de 
Pearson 

.513** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00037 Corrélation 

de 
Pearson 

.664** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00038 Corrélation 

de 
Pearson 

.509** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00039 Corrélation 

de 
Pearson 

.407** 

Sig. 
(bilatérale) 

.003 

N 50 
VAR00040 Corrélation 

de 
Pearson 

.509** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00041 Corrélation 

de 
Pearson 

.637** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00042 Corrélation 

de 
Pearson 

.684** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00043 Corrélation 

de 
Pearson 

.441** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.001 

N 50 
VAR00044 Corrélation 

de 
Pearson 

.683** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00045 Corrélation 

de 
Pearson 

.681** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00046 Corrélation 

de 
Pearson 

.483** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00047 Corrélation 

de 
Pearson 

.333* 

Sig. 
(bilatérale) 

.018 

N 50 
VAR00048 Corrélation 

de 
Pearson 

.717** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 50 
VAR00049 Corrélation 

de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 50 
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:الثبات أنواع  2-  

 ثبات الفا كرونباخ للبعد االول االقتناع باهمیة الریاضیات

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.758 10 

 
)الشعور بالسهولة االكادیمیة لمادة الریاضیات( الفا كرونباخ للبعد الثاني   

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.929 25 
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)االتجاه االیجابي نحو معلم الریاضیات( البعد الثالث   
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.834 13 

 

 

لمقیاس ككلل الفا كرونباخ ثبات  
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.946 48 

 

 ثبات التجزئة النصفیة 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 50 100.0 
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a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur .917 

Nombre d'éléments 24a 

Partie 2 
Valeur .888 

Nombre d'éléments 24b 

Nombre total d'éléments 48 

Corrélation entre les sous-échelles .824 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale .903 

Longueur inégale .903 

Coefficient de Guttman split-half .901 
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  الخاص باالجابة على فرضیات الدراسة :III الملحق رقم
 الفرضیة االولى 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

VAR00001 187 167.3422 24.76319 1.81086 
 
 
 
 
 
 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 144 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

VAR00001 12.890 186 .000 23.34225 19.7698 26.9147 

 

 

 

 
 الفرضیة الثانیة

Statistiques de groupe 

 VAR00002 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

VAR00001 
 2.44452 22.40443 165.4286 84 إناث  1.00

 2.61490 26.53836 168.9029 103 ذكور2.00
 

 

 

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 
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VAR00001 Hypothèse 
de 
variances 
égales 

1.721 .191 -.954 185 .341 -3.47434 3.64145 -10.65844 3.70976 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    -.971 184.766 .333 -3.47434 3.57958 -10.53645 3.58777 

 

الثالثة الفرضیة  

 
Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard التحصیل 

moyenne 

 االتجاھات
 2.47292 24.10304 156.1474 95 التحصیل منخفضي

 2.05189 19.68101 178.9022 92 التحصیل مرتفعي

 

 

 

 

 
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 
 Hypothèse االتجاھات

de 
variances 
égales 

3.512 .063 -7.059 185 .000 -22.75481 3.22372 -29.11479 -16.39482 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    -7.081 179.904 .000 -22.75481 3.21334 -29.09550 -16.41412 
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 ضیة الرابعةالفر 

Corrélations 

 VAR00001 VAR00002 

VAR00001 

Corrélation de Pearson 1 .440** 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 187 187 

VAR00002 

Corrélation de Pearson .440** 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 187 187 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 


