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 مصتخلص الدراشة:

 والتفاعل فيما بينيما الدافعية العقمية والمعتقدات الرياضيةأثر  بحثلى إىدفت الدراسة 
أدوات  تطبيقتم  ذلكعمى التحصيل األكاديمي لطالب كمية التربية شعبة الرياضيات. ولتحقيق 

 قواميا عينة عمىمقياس المعتقدات الرياضية(  –)مقياس الدافعية العقمية لمرياضيات  الدراسة
لمعام الجامعى  بالفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج( طالب وطالبة 307)

 . وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:م2017-2018
لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية لمرياضيات  الدافعية العقمية -

 منخفضة.
تعزى لمتغير الجنس لصالح لمرياضيات توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية العقمية  -

 االناث.
حجم تأثير بعدى )التركيز العقمي، والتوجو نحو التعمم( والدافعية العقمية ككل فى  -

لطالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية قوى. أما تأثير  األكاديميالتحصيل 
 كان منعدًما. األكاديمييل لممشكالت، التكامل المعرفى( في التحص اإلبداعيبعدى )الحل 

المعتقدات الرياضية لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية سمبية عدا  -
 ايجابية. اأىمية الرياضيات فقد جاءت معتقدات الطالب عني

تعزى لمتغير الجنس اال في  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعتقدات الرياضي -
 بعد طبيعة الرياضيات فقد كانت الفروق دالة لصالح االناث.

كاديمى لطالب الفرقة األولى شعبة حجم تأثير المعتقدات الرياضية فى التحصيل األ  -
 الرياضيات بكمية التربية قوى. 

عمى ا صائيً إح الدافعية العقمية والمعتقدات الرياضية ليا تأثير قوى دال المزاوجة بين -
 كاديمى لطالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية. التحصيل األ 

 وفى ضوء نتائج الدراسة تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات. 
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Abstract: 

The study aimed to investigate the effect of mental motivation and 

mathematical beliefs and the interaction between them on the academic 

achievement of the students of the Faculty of Education, Mathematics 

Department. To achieve this, the instruments of study (a scale of mental 

motivation of mathematics - a scale of mathematical beliefs) have been 

administrated to a sample of (307) students in the first division, 

Mathematics Department, Faculty of Education, Sohag for the academic 

year 2017-2018. 

The study revealed the following findings: 

- The mental motivation of mathematics in the students of the first 

division, Mathematics Division, Faculty of Education is low. 

- There are statistically significant differences in the mental 

motivation of mathematics due to the gender variable in favor of 

females. 

- the effect size of mental focus including orientation towards learning 

and mental motivation as a whole in the academic achievement of the 

students of the first year, the Mathematics Division, Faculty of 

Education is strong. The post-creative (creative solution to problems, 

cognitive integration) in academic achievement was bare. 

- Mathematical beliefs among the students of the first year, 

Mathematics Department, Faculty of Education negative, except the 

importance of mathematics, the students' beliefs were positive. 

- There are no statistically significant differences in the mathematical 

beliefs attributed to gender variable except after the nature of 

mathematics, the differences were in favor of females. 

- The effect size of mathematical beliefs in the academic achievement 

of the students of the first division, Mathematics Division, Faculty of 

Education was strong. 

- The correlation between mental motivation and mathematical beliefs 

has a statistically significant effect on the academic achievement of 

the students of the first division, Mathematics Department, Faculty 

of Education. 

 In light of the findings of study, some recommendations and 

suggestions were presented. 
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 مقدمة:

من المفاىيم التي شاع استعماليا في ميدان التربية وعمم النفس  التحصيل األكاديمى
وذلك لما لو من أىمية في تحديد وتقويم أداء المتعممين، وىو محك رئيس يمكن في ضوئو 

أن رفع مستوى تحصيل  عالوًة عمىومن خاللو الحكم عمى حجم االنتاج التربوي كًما ونوًعا. 
  المتعممين من أىم متطمبات األنظمة التعميمية في مختمف الدول.

التحصيل األكاديمي أحد الجوانب الميمة لمنشاط العقمي الذي يقوم بو الطالب يعد و 
الجامعى، ويشمل جميع ما يمكن أن يحصل عميو في تعممو وقدرتو عمى التعبير عما تعممو. 

من  مرموقحصيل حاجة عامة قواميا محاولة الوصول الى مستوى وتمثل الحاجة الى الت
  .(5، 2007 شواشرة، عاطف حسن)والتميز. النجاح 

فالتحصيل بمثابة المحصمة لعدد من العوامل المرتبطة بجوانب الدافعية والظروف 
وكذلك العوامل  البيئية المحيطة، وبعضيا اآلخر يرتبط بالعوامل العقمية المعرفية والميارية

  .تؤثر دوافع الطالب نحو موضوعات التعمم في تحصيميم الدراسيالوجدانية. و 
الدافعية من الشروط الرئيسة التي يتوقف عمييا تحقيق اليدف من عممية التعمم إن 

في أي مجال من مجاالتو المتعددة، سواء في تعمم أساليب التفكير وطرائقو أو تكوين 
 أو تحصيل المعارف والمعمومات. االتجاىات
الدافعية ىي التي تحفز الفرد لمنظر إلى بدائل أكثر في الوقت الذي يقنع اآلخرون بما ف

وتمثل الدافعية العقمية أحد أىم جوانب منظومة الدوافع اإلنسانية؛ لما ليا من  ىو موجود،
ومن مظاىر  وخارجيا.فراد وتقدميم داخل المؤسسات التعميمية دوٍر حيوٍي في نجاح األ

. الدافعية العقمية ىي رغبة الفرد في التوقف والتأمل في األشياء التي لم ينتبو إلييا أحد
 (.467، 2007،أبو جادو، محمد بكر نوفلمحمد صالح )

: األولى تتمثل في بطريقتينواألفكار المتولدة من الدافعية العقمية يمكن التوصل الييا 
 التفكير، والثانية تتمثل في إزالة كل ما من شأنو إعاقة تمك السبل.تحسين السبل المتبعة في 

: التركيز وىيأربعة أبعاد لمدافعية العقمية  (،12-10، 2010) دي بونو"ادوارد  وقد حدد "
 . ، التوجو نحو التعمم، الحل االبداعى لممشكالت، والتكامل المعرفىالعقمى
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الدافعية وكيفية قياسيا وتطويرىا وتنميتيا دراسة بوقد انشغل العديد من الباحثين 
باعتبارىا وسيمة لزيادة التحصيل األكاديمي ومحفزا لتحقيق أىداف الفرد، لما ليا من أىمية 

)توفيق أحمد مرعى، محمد بكر نوفل،  في مجاالت متعددة من حياة اإلنسان والمجتمع
2008 ،267 ) 
وعالقتيا بعدد من  العقمية الدافعيةىناك العديد من الدراسات التي اىتمت بمفيوم و 

، وقد بالدول العربية واالجنبية بالمراحل التعميمية المختمفة المتغيرات الشخصية واألكاديمية
حظيت باىتمام متزايد من قبل التربويين ومتخذي القرار في عممية التعميم والتعمم. ومن ىذه 

 &Ozdemirدراسة (، 2008دراسة توفيق أحمد مرعى، محمد بكر نوفل )الدراسات 
Demirtaşlı (2008)،  الفراجي سمية صبار دراسة (، 2011دراسة نذير ىارون خميف )و

، (2015ديانة إسماعيل كحيل )ودراسة  Hasan & Demirtaşlı (2015) دراسةو  (،2011)
 (.2018طارق نور الدين محمد عبد الرحيم ) ودراسة

تعد المعتقدات الموجو الرئيس لمسموك البشرى في شتى جوانب خر آمن جانب و   
لى حد كبير موقفيم من دراستيا إالحياة، ومعتقدات الطالب المعممين حول الرياضيات تحدد 

 من حيث أىميتيا المستقبمية، وطبيعة محتواىا.
معتقدات ال( أن NCTMأكدت معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ) فقد
رادتيملقدارتيم الخاصة،  الطالبليا قوة تأثير عمى تقويم الرياضية  لمتفاعل مع ميمات  وا 
. وقد أظيرت ىذه المعايير أن ىناك عالقة دائرية بين المعتقدات والتعمم، جديدة رياضية

 الطالبتفسر معتقداتيم حول ما يعنيو تعمم الرياضيات. كما أن معتقدات  الطالبفخبرات تعمم 
حول الرياضيات، يمكنيا أن تؤثر عمى الكيفية التي يتجيون بيا نحو خبرات رياضية جديدة 

(NCTM, 1989, 233 .) 
أىمية معتقدات المتعممين لمرياضيات  Perdue (1997) دراسةوقد أوضحت نتائج 

الوجدانية التي تتكون عند المتعممين والمرتبطة  االستجاباتتعمم المادة. وأن  عمىوتأثيرىا 
 بالرياضيات ليا تأثير بالغ األىمية عمى فيم الطالب ودافعيتيم وتعمميم لمرياضيات.

أن معتقدات الطالب حول طبيعة  Lazim & et al( 2005نتائج دراسة ) وأشارت
الرياضيات، وتعمميا وتعميميا، تحدد كيفية اختيار الفرد لالستراتيجيات المعرفية المستخدمة 
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، ومياراتيم فى حل الطالبفي حل المشكمة، وأن ىذه المعتقدات ليا عالقة بدافعية 
 المشكالت.

قد أن الرياضيات ( أن طريقة تفكير المتعمم الذي يعت79، 2004ويرى وليم عبيد )
مادة صعبة تختمف عن طريقة تفكير من يعتقد أنيا مادة ممتعة. وذلك عند حمو لتمارين 

 غامضة أو معقدة.
( الى أن أفضل مؤشر لمنجاح في مادة 2007وفى ىذا الصدد يشير ايريك جينسن )

 الرياضيات أن يتوقع الطالب نجاحو بيا في المستقبل. 
الطالب عن الرياضيات في أن تمك المعتقدات من شأنيا وترجع أىمية دراسة معتقدات 

الدور  Pehkonen( 2005,25وقد أوضح ) .اضعاف قدرتيم عمى تعمم الرياضيات اثراء أو
 :يمىما لرياضيات فياالمحورى لممعتقدات في تعمم 

أثددر قددوى فددي كيفيددة تعمددم الرياضدديات واسددتخداميا وبالتددالي قددد تشددكل عددائق أمددام الددتعمم الفعددال  لممعتقدددات -
 لمرياضيات.

المتعممددددين ذوي المعتقدددددات الصددددارمة والسددددمبية نحددددو الرياضدددديات وتعمميددددا يصددددبحون  -
 بسيولة متعممين سمبيين ويركزون عمى الحفظ أكثر من الفيم.

خذ الدراسة أوتالمعتقدات الرياضية  أبعادوقد تعددت وجيات نظر التربويين حول 
الى معتقدات عن أىمية الرياضيات، ومعتقدات عن طبيعة الرياضيات،  الحالية بتصنيفيا

 والمعتقدات عن الكفاءة الذاتية، والمعتقدات عن متعة الرياضيات.
دراسة محمد  :الدراسات بيذا الشأن ومنيااىتمت بعض فقد  ة؛ونظرًا ألىمية المعتقدات الرياضي

  (2005)ودراسة،  Aldridge& Bobis (2001)دراسةو  (،2000راضى قنديل )
Perry,et.al ، دراسة و (، 2005راندة محمد رشيد )دراسة وBarkatsas & Malone 

 (.2006ة خالد خميس السر )دددددراسو ، Perry,et.al   (2006)ةددراسو   ،(2005)
 ،Shahvarani & Savizi (2007) ةددددودراس(. 2007عبد المجيد ) ة احمد صادقددددددددراسو 
 (. 2016دراسة خالد خميس السر )و 
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 مصطلحات الدراشة:

   Mental motivation of mathematicsللرياضيات:  الدافعية العقلية

التخاذ قرار مناسب  الطالب توجوىي حالة داخمية  اجرائًيا بأنيا: ةالحالي الدراسةعرفيا ت
التي الكمية مصحوًبا بنوع من الرضا واالرتياح. وتقاس بالدرجة ما  رياضياتي تجاه موقف

 فى المقياس المعد لذلك. يحصل عمييا الطالب
  Mathematical beliefs :املعتقدات الرياضية

حالة وجدانية تكونت لدى الطالب خالل ىي  اجرائًيا بأنيا:تعرفيا الدراسة الحالية 
وتدفعو لمقيام تؤثر في سموكو سنوات عديدة بناًء عمى ما لديو من تصورات حول الرياضيات، 

ببعض االستجابات في مواقف رياضية معينة يحدد من خالليا مدى قبولو أو رفضو لمموقف. 
 فى المقياس المعد لذلك. وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب

 Academic Achievementالتحصيل األكادميى: 

التي يحققيا طالب شعبة الرياضيات الدرجة النيائية اجرائًيا: ب تعرفو الدراسة الحالية
بالفرقة األولى في مقررات الرياضيات ويتم تحديد عدد الطالب المتقنين من غيرىم في ضوء 

 انحراف معيارى(.  1+  معيار درجة القطع )المتوسط

 الدراشة: مشللة

 االحظ كمية التربية، سوىاجىيئة تدريس في جامعة  أعضاء انمن خالل عمل الباحث
بصفٍة عامة، وطالب الفرقة األولى بصفٍة  شعبة الرياضيات تدني مستوى الدافعية لدى طالب

أعضاء ىيئة التدريس من وزاد اإلحساس بالمشكمة عند تكرار مالحظات الزمالء  خاصة.
دائمي الشكوى من تدني مستوى دافعية الطالب لمتعمم والمشاركة بأنشطتو الذين كانوا 

 .المختمفة
عالقة  فى نتائج الدراسات التى تناولت ددددد إلى حد كبيرددددد عدم االتساق وفى ضوء 

يرى البعض أن المعتقدات ذات تأثير موجب عمدى التحصديل معتقدات الطالب بالتحصيل؛ حيث 
 Kardash & Sinatra (2003) ،Schommer & Easter من:دراسة كل  ي، ومنياالدراس

 محمد زايدد، )نبيليمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من المعتقدات ويرى البعض أنو  ،(2006)
أن الدراسات الميدانية أظيرت  Trautwein & Ludtke (2007) يرى كدل من بينما (.2006
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أن ىذا التأثير أو العالقة متناقضدة وتؤثر عمييا الكثير من المتغيرات الثقافية واالجتماعية 
  والعقمية، وأنو فى حالة وجودىدا تكون مع بعد واحد دون األبعاد األخرى. 

ثارة الدافعية إتحول دون والتي تداعيات في العممية التعميمية الكثير من الىناك كما أن 
ساليب التمقين المتبعة في التدريس أمنيا  ؛لدى الطمبة وتحسين المعتقدات الرياضية العقمية

التعمم. مما قد الدراسية لمتطورات الحادثة في مفاىيم وميارات  المقرراتضعف استجابة و 
 كاديمى لمطالب.ينعكس عمى مستوى التحصيل األ 

الفرقة األولى شعبة  تأكد لمباحثين تدنى مستوى التحصيل األكاديمى لدى طالب وقد
بالفصل الدراسى األول  يمنتائج تحميل درجاتمن خالل الرياضيات بكمية التربية بسوىاج، 

 . ويتضح ذلك من خالل بيانات الجدول التالى: م2018- 2017معام الجامعى ل
 بسوىاج التربيةبكمية  –التحصيل األكاديمي لدى طالب الفرقة االولى شعبة الرياضيات  (: مستوى1)جدول 

 م في ضوء معيار درجة القطع2018-2017الفصل الدراسى األول ب

النياية  المقررات االكاديمية
 العظمى

307عدد طالب العينة الكمية=   
 درجة القطع

ع(1)م +   

المتقنينالطالب   
 المتوسط 
 )م(

 االنحراف المعيارى
 )ع(

النسبة  العدد
 المئوية

 %18 54 72.75 19.15 53.60 100 (1تفاضل )
 %13 41 71.17 13.10 58.07 100 جبر متقدم
 %15 46 83.97 11.30 72.67 100 (1استاتيكا )

 %17 51 221.25 36.92 184.33 300 الدرجة الكمية

تشير نتائج الجدول السابق الى تدنى ممحوظ في التحصيل األكاديمى لطالب الفرقة 
بمغ عدد الطالب المتقنين لمرياضيات في ضوء  األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية حيث

(، وجبر متقدم، 1)تفاضل :معيار درجة القطع )المتوسط+انحراف معيارى واحد(، في مقررات
%( من العدد 17%، 15، %13%، 18)مئوية ( بنسب 51، 46، 41، 54)(، 1استاتيكا)

ىذا التدنى ن الى محاولة الكشف عن العوامل المؤثرة في مما دعى الباحثَيالكمى لمطالب. 
  .األكاديميالممحوظ في تحصيميم 

لتقصي  التربية اتكميالجامعة وبما فييا ليو إ لما تسعى استجابةً  وتأتى ىذه الدراسة
  الطالب.أسباب تدني مستوى التحصيل األكاديمي لدى 
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 أشئلة الدراشة:

 عمى السؤال الرئيس التالي: حاولت الدراسة اإلجابة
عمى التحصيل  لمرياضيات والدافعية العقمية المعتقدات الرياضيةما أثر التفاعل بين 

 األكاديمي لطالب كمية التربية شعبة الرياضيات؟
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 بكميات التربية؟لدى طالب شعبة الرياضيات لمرياضيات الدافعية العقمية  ما مستوى -1
بين متوسطات استجابات طالب شعبة الرياضيات بكميات التربية  اختالفىل ىناك  -2

 عمى مقياس الدافعية العقمية لمرياضيات تعزى لمتغير الجنس؟
ىل ىناك تأثير لطبيعة الدافعية العقمية لمرياضيات عمى التحصيل األكاديمى لطالب  -3

 ت بكميات التربية؟شعبة الرياضيا
 مستوى المعتقدات الرياضية لدى طالب شعبة الرياضيات بكميات التربية؟ ما -4
التربية بكميات طالب شعبة الرياضيات  استجاباتبين متوسطات  اختالفىل ىناك  -5

 تعزى لمتغير الجنس؟ مقياس المعتقدات الرياضيةعمى 
كاديمى لطالب شعبة عمى التحصيل األ لطبيعة المعتقدات الرياضية تأثير  ىل ىناك -6

 ؟ بكميات التربيةالرياضيات 
عمى التحصيل  معتقدات الرياضيةالالدافعية العقمية لمرياضيات و لمزاوجة بين ا أثر ام -7

 التربية؟ اتكاديمى لطالب شعبة الرياضيات بكمياأل 

 فروض الدراشة:

 حاولت الدراسة اختبار صحة الفروض التالية:
دى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية مرياضيات لالعقمية لالدافعية  مستوى -1

 .منخفض التربية بسوىاج
طالب الفرقة األولى شعبة  استجاباتتوجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات  ال -2

تعزى  الدافعية العقمية لمرياضياتمقياس الرياضيات بكمية التربية بسوىاج عمى 
 .لمتغير الجنس

عمى التحصيل األكاديمى لمرياضيات ال يوجد تأثير دال إحصائًيا لمدافعية العقمية  -3
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 لطالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج.
مستوى المعتقدات الرياضية لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج  -4

 ايجابى.
متوسطات استجابات طالب الفرقة األولى شعبة ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين  -5

الرياضيات بكمية التربية بسوىاج عمى مقياس المعتقدات الرياضية تعزى لمتغير 
 الجنس.

عمى التحصيل االكاديمى لطالب لممعتقدات الرياضية ال يوجد تأثير دال إحصائًيا  -6
 الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج.

والمعتقدات لمرياضيات ال يوجد تأثير دال إحصائًيا لممزاوجة بين الدافعية العقمية  -7
كاديمى لطالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية عمى التحصيل األ الرياضية 

 التربية بسوىاج.

 أٍنية الدراشة:

 تتضح أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
فدى  كثيدرايفيد  العقمية لدييم الدافعيةالرياضية و الطالب معتقدات طبيعة أن التعرف عمى  -

 ًكبيدرا اً ثيدر الوقوف عمى طبيعة أىم متغيرين أظيرت نتائج الكثير من البحدوث أن ليمدا تدأ
األكددداديمى ممدددا يتددديح الفرصددة لواضددعى المندداىج إلعددداد مندداىج ومقددررات  التحصدديل فددى

 ،مددن ناحيدة ايجابيدة معتقدداتل المتعممدين تبندى تقديم ما يساعد عمى دراسية تعمل عمى
 .   ييممن ناحية أخرى لدالعقمية وتنشط الدافعية 

لددى طدالب كميدة التربيدة  العقميدة الدافعيةو  الرياضيةالمعتقدات الوقوف عمى مستوى إن  -
ىميدة أو حدول طبيعدة ايجابيدة  تبندى معتقدداتفدي المسداعدة عمدى أثناء إعددادىم يسداعد 

فعالدة ممدا يندتج عندو معممدون ومعممدات قدادرون عمدى أداء  عقميدة دافعيدةو ، الرياضيات
 التى يممكونيا.    والدوافعأدوارىم نحو إكساب طالبيم المعتقدات 
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 حدود الدراشة:

 تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
 2017الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسدوىاج فدي العدام الجدامعى طالب  -

 الدراسى الثانى.بالفصل  .م2018 –
، التوجدو نحدو الدتعمم، العقمدى التركيدزبأبعاده األربدع: لمرياضيات  الدافعية العقميةمقياس  -

 الحل االبداعى لممشكالت، التكامل المعرفى.
أىمية الرياضيات، طبيعة الرياضديات، متعدة بأبعاده األربع: المعتقدات الرياضية مقياس  -

 الرياضيات، الكفاءة الذاتية.
 للدراشة: اليظري اإلطار

 ماٍية الدافعية العقلية:

حالة لدى الفرد تحفزه لمنظر إلى بدائل أكثر في الوقت الذي يرضى  الدافعية العقميةإن 
معان النظر في األشياء التي لم ا  و  التدقيقاألخرون بما ىو موجود. ومن مظاىرىا الرغبة في 

دى بونو، ادوارد ) .بداعلإل اضافياً  مصدراً  التركيز من النوع ىذا ويشكل .ينتبو إلييا أحد
2005 ،85) 

إذ أن  ،داع الجاداالبالدافعية العقمية أحد مصادر  أنعمى " دي بونوادوارد " ويؤكد
نتباه اال حالة  المتعددة، وأنوجود حالة من الدافعية العقمية لدى الفرد تحفزه لمنظر في البدائل 

الفرد توفر حالة من الدافعية لدى لالبداع. و  اخفيً ا والتركيز في الدافعية العقمية تشكل مصدرً 
 (Kurum,2007,86أكثر ) تحفزه لمنظر إلى بدائل

ساسى مفاده أن جميع األفراد لدييم القدرة عمى أتبنى الدافعية العقمية عمى افتراض و 
ولما كان األمر كذلك فالبد من تحفيز  .والقابمية الستثارة الدافعية العقمية اإلبداعيالتفكير 

ذلك لما لمدافعية العقمية من أىمية في أنيا تجعل  ؛القدرات العقمية داخل الفرد حتى يستخدميا
المتعممين ميتمين باألعمال التي يؤدونيا، وتعطى ليم أماًل في إيجاد أفكار جديدة ىادفة 

 .(467، 2007، نوفل محمد بكر جادو،بو أ محمد صالح) قيمة.وذات 
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ليا وتعبر الدافعية العقمية عن مجموعة واسعة من العمميات المعرفية التي يمكن استعما
في رغبة الفرد ونزعتو ويستدل عمييا من  القرارت واتخاذ الفي وصف التفكير في حل المشك

 & Giancarlo)  (357 ,2004 عيو المستمر نحو االبداع.وساستعمال قدراتو في التفكير 
Urdan, 

( أن االفكار المتولدة من الدافعية العقمية يمكن 10، 2010) "دي بونو"ادوارد ويرى 
 التوصل الييا بطريقتين:

 ولى: ىي محاولة تحسين السبل المتبعة في توليد ىذه األفكار.األ  -
ة ىذه األفكار، فمن الميم أن نتعرف سبب عددم قددرة الثانية: ىي ازالة كل ما شأنو اعاق -

االبتكددار بدددال مددن البحددث عددن األسددباب وابتكددار المبدددعين؛ اذ يمكددن تطددوير االفددراد عمددى 
يمندع  القدرة عمى اكتشاف أفكدار جديددة عنددما نمتمدك النظدرة التدي تؤىمندا مدن معرفدة مدا

 ظيورىا. 
في  والمشاركةنخراط لمفرد لال  الداخمىالتحفيز العقمي بأنيا  الدافعية العقمية وتعرف

ت أو الحل لممشك إليجادستعمال الواسع لمعمميات العقمية االنشطة المعرفية التي تتطمب اال 
  (McInerney & Etten,2001,46) اتخاذ القرارات أو تقييم المواقف

سموكو العقمي نحو حل  وتوجوحالة داخمية تحفز عقل الفرد بأنيا  كذلك وتعرف
القرارات باستعمال العمميات العقمية العميا،  واتخاذت التي تواجيو أو تقييم المواقف الالمشك

تجعل منيا عادة عقمية لدى  والتيوتعبر عن نزعتو نحو التفكير، وتتسم ىذه الحالة بالثبات 
 ،حموك سالم وليد عمى،قيس محمد ) .المثاليخصائص المفكر الناقد الجيد أو  وتمثلالفرد 
2014 ،14) 

 مما سبق يتضح أن:
 الدافعية العقمية ىي المقابل المغوى لمجمود العقمى. -
 لى رغبة الفرد ونزعتو الستعمال قدراتو في التفكير.إالدافعية العقمية تشير  -
 الدافعية العقمية حالة داخمية توجو الفرد التخاذ القرارات المناسبة. -
 .داع الجاداالبأحد مصادر الدافعية العقمية  -
 والقابمية الستثارة الدافعية العقمية. اإلبداعيجميع األفراد لدييم القدرة عمى التفكير  -
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الدافعية العقمية تحفز الفدرد لالىتمدام باألعمدال التدي يؤدييدا، وتعطدى لدو أمداًل فدي إيجداد  -
 أفكار جديدة ىادفة وذات قيمة.

المتبعددة فددي توليدددىا أو يمكددن تطددوير القدددرة عمددى توليددد افكددار ابداعيددة بتحسددين السددبل  -
 عاقتيا. إشأنو  من ازالة كل ما

 أبعاد الدافعية العقلية:

دى بونو" لالبداع الجاد من أىم النظريات المفسرة لمدافعية العقمية ادوارد ُتعد نظرية "
 والذي ج " جيانكرلو وفاشيون"ومن النماذج التي تناولت الدافعية العقمية بصورة مباشرة نموذ

 California Measure Of) اختصاًرا لدددد CM3)" )يسمى بمقياس "كاليفورنياما نتج عنو 
Mental Motivationحدد أبعاد الدافعية العقمية في أربعة أبعاد رئيسة ىي: التركيز  ( والذي

 العقمى، التوجو نحو التعمم، الحل االبداعى لممشكالت، والتكامل المعرفى. 

 Mental Focus الرتكيس العقلي ول:األ البعد
نو شخص مثابر ال تفتر ىمتو أالمتعمم الذي يتميز بالقدرة عمى التركيز يتصف ب

عمالو في الوقت المحدد، يرّكز عمى أينجز  ومنيجي،ونظامي  عممو،ومنظم في  ،ومرّكز
فانو  ،وخالل اندماجو في نشاط ما .الميام التي يشتغل بيا، والصورة الذىنية لديو واضحة

صرار عمى انجاز الميمة التي ينشغل بيا، شياء، ويتمتع باإلينحو باتجاه التركيز في األ
 ،2007، حسين أبو رياش، زىرية عبد الحقويشعر بالراحة تجاه عممية حل المشكالت )

 .(81، 2017فراح طعمة راضي، أ ؛463

  Learning Orentaion  التوده حنو التعله  الجاىي: البعد 

لزيادة قاعدة المعارف لديو ، حيث  داخمية في قدرة المتعمم عمى توليد دافعيةيتمثل 
وسيمة لتحقيق السيطرة  ويتخذىا، المعرفة وزيادة الحصيمة المعرفية لديوجل أيثمن التعمم من 

نو فضولي يغذي الفضولية أعمى الميمات التعميمية التي توجيو في المواقف المختمفة، كما 
خالل البحث واالكتشاف الفعال ، كما أنو مبرمج وواضح، ومتشوق لالنخراط العقمية لديو من 

نحو الحصول  نزعةنشطة التحدي، ولديو أا لالندماج في في عممية التعمم، ويبدي اىتمامً 
قامة الدليل ا  عمى المعمومة كاستراتيجية شخصية عند حل المشكالت، ويقدر جميع المعمومات و 
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محمد ن يكون مبرمجًا فاعاًل في المدرسة )أومن المحتمل  .موقفوسباب لدعم م األيعمييا، ويق
 (.263 ،2008 نوفل،توفيق أحمد مرعى، محمد بكر  ؛23، 2008نوفل ، بكر

يطرة عمى لى العوامل النفسية المسإمن خالل النظر  التعمم يستدل عميو نحوتوجو وال
 :وتتضح من خالل هداءأعميو وعمى  المتعمم، والتي تؤثر

 داء.االستثمار العاطفي لممتعمم في التعمم واأل -
 التوجو الذاتي. -
                                 استقاللية المتعمم. -

 االقترابحيث تصف كيف يحاول المتعمم  الناجح،وتّعد ىذه العوامل خصائص لمتعمم 
 التعمم،لمقيادة وتوجو المعمم لتدعيم  فضاًل عن أن ىذه الخصائص توفر إنموذجاً  التعمم،من 

 (19 :2004 محمد بكر نوفل،) التعميمية مع الوقت. قدرتوتحسين  فى هوتساعد

  Creative Problems Solvingللنشلالت االبداعى ل احل الجالح: البعد

ن أومن المحتمل  صيمة،أو عمى حل المشكالت بأفكار وحمول خاّلقة  يتمثل فى القدرة 
حاجي، وفيم الوظائف لغاز واألاأل  االبداع من خالل الرغبة في االنخراط فييظير ىذا 

حدى البّناء بين المتعممين. من الت وىذه النوعية من األنشطة تفرز قدر .األساسية لألشياء
االنخراط في وخاصة عند حساس قوي بالرضا عن الذات إلدييم  المتعممين ىؤالءن أكما 

ولدييم  .نشطة تبدو سيمةأكثر من المشاركة في أو ذات طبيعة متحدية أ معقدة،نشطة أ
 (20 :2008نوفل، محمد بكر )المشكالت طرق ابداعية في حل 

 نواع من المشكالت:أثالثة  إلى   De Bono (2006,13)ويشير
لمتعامددل مددع المعمومددات  أكثددرلحميددا او تقنيددات  أكثددرالمشددكمة التددي تتطمددب معمومددات  -

 وحميا.
 .أعمقمشكمة تتطمب اعادة ترتيب المعمومات المتوفرة مسبقًا اي اعادة ىيكمية بصورة  -
الالشكمية فقد يكون الشخص مقيددًا تمامدًا بالترتيدب الحدالي وال يسدتطيع الخدروج  مشكمة -

وال توجد عالقة تبين عمى اية واحدة منيا سيتم التركيز فقد يقدوم  االفضل،الى  والتطرق
 األفضل.ببذل قصارى جيده لموصول الى الترتيب 



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 827 - 

 Cognitive Integrity   التلامل املعريف الرابع: البعد

 فراد الذين يتميزون بالتكامل المعرفى( أن األ79، 2001) "دي بونوادوارد يرى "  
يغمب عمييم الفضول في اكتساب المعمومات والمعارف الجديدة. كما أنيم يشعرون بالقدرة 

 عمى التحدى ومواجية المشكالت الغامضة، ويشعرون بالرضا عند إيجاد حمول ليا. 
 محايدةفي قدرة المتعممين عمى استخدام ميارات تفكيريو  التكامل المعرفى يتمثلو 

شار أ دين تجاه جميع االفكار حتى التي تنسب إلييم، وىذا ما)موضوعية(، حيث يكونوا محاي
تحت مسمى القبعة البيضاء، فيم  في نظرية قبعات التفكير الست "دي بونوادوارد  "اليو 

تعدد الخيارات  االعتباربشكل ايجابي باحثون عن الحقيقة، وىم متفتحو الذىن، يأخذون بعين 
خرين، ويشعرون بالراحة مع الميمة التعميمية، األ فرادخرى لألالبديمة، ووجيات النظر األ

حسين أبو )خرين في وجيات النظر المتباينة ويستمتعون بالتفكير من خالل التفاعل مع اآل
 (.464 ،2007، رياش، زىرية عبد الحق

 خصائص الطالب ذوي الدافعية العقلية املرتفعة:

توفيق أحمد مرعى، دبيات التي اىتمت بدراسة الدافعية العقمية ومنيا: األبمراجعة 
(، 2011صبار الفراجي ) وسمية(، 2011نذير ىارون خميف )و (، 2008محمد بكر نوفل )

استخمص  (.2018طارق نور الدين محمد عبد الرحيم )و (، 2015إسماعيل كحيل ) وديانة
 :وىي ةالمرتفعالدافعية العقمية  ذويالطالب التي يتميز بيا  الباحثان مجموعة من الخصائص

 الذىن.  دائًما نشطون ومتفتحو -
 شغوفون بالبحث عما ىو جديد. -
 لدييم الرغبة في توسيع دائرة معارفيم. -
 يفضمون األعمال التي تتطمب تحدًيا عقمًيا. -
 م لفترات طويمة.يكيز انتباىر لديم القدرة عمى ت -
 بما يقدمونو من حمول لممشكالت. فخورون -
 القدرة عمى اتخاذ القرارات بسيولة ويسر.لدييم  -
 يسُيل عمييم اإلتيان بأفكار متنوعة بشكل سريع. -
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 حموليم لممشكالت فريدة من نوعيا وغير مكررة. -
 لدى القدرة عن الدفاع عن أرائيم بالطرق العممية. -
 بسيولة. لدييم القدرة عمى تحديد المشكمة وتحديد أجزائيا -
 لدييم القدرة عمى انجاز الميام والتكميفات في وقت محدد. -
 القدرة عمى تحميل المشكمة الصعبة الى مشكالت أبسط. لدييم -
 يشعرون بالمتعة والراحة أثناء حل المشكالت الروتينية او الحياتية. -
 .الميام ميما كانت صعبة أو مركبةاإلصرار عمى انجاز  نزعة لدييم -

 املعتقدات الرياضة: ماٍية

المعتقدات الرياضية ىي منظومة من األفكار واآلراء والمشاعر والمدركات التي تكونت 
لدى الطالب نحو الرياضيات وىذه المعتقدات تتشكل في مراحل عمرية ودراسية مختمفة نتيجة 

المدرسى  االحتكاك بالعالم المحيط، أو من خالل الخبرة المباشرة وغير المباشرة من التعميم
 (721، 2010والجامعى. بحث تصبح ثابتة نسبًيا في كيان الطالب. )عادل عطية ريان، 

تقع المعتقدات بين المجال المعرفى والمجال الوجدانى ألنيا مكون من كال الجانبين. و 
فالمعتقدات تقدم نوًعا من المعرفة الذاتية الصحيحة والسميمة التي تكون متضمنة في موقف 

لك ال تؤخذ ىذه المعتقدات ولذ، ونادًرا ما تتضح أىمية ىذه المعتقدات بصورة ظاىرية. تعميمى
الميتمين بمجال تعميم وتعمم الرياضيات. كثير من في االعتبار من جانب 

(Pehkonen,2005,15) 
ا يتعاظم منا  وال تقتصر برامج اعداد المعممين قبل الخدمة عمى تشكيل ىذه المعتقدات و 

 دورىا في تعديل المعتقدات السبية التي تشكمت لدى الطالب بشكل أو بآخر. 
 ( أن تكوين المعتقدات118، 1992مسعد نوح )محمد  وقد أشارت نتائج دراسة

عممية بنائية؛ فالمعتقدات تتكون عن طريق المعرفة والخبرة؛ حيث يمر المتعمم من  الرياضية
مرحمة المعرفة الرياضية الى مرحمة تكوين المعتقدات الحدسية ومن ثم الى مرحمة التصورات 

 العقمية.
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أن إلى   Barkatsas & Malone (2005)دراسةنتائج بعض الدراسات ومنيا  وبينت
تعمم الرياضيات تتشكل في المراحل المبكرة من الدراسة  أما معتقداتيم  معتقدات الطالب نحو

 عن تعميم الرياضيات فيتشكل في المرحمة الجامعية.

 دراشة املعتقدات الرياضية: أٍنية 

ترجع أىمية دراسة معتقدات الطالب عن الرياضيات في أن تمك المعتقدات من شأنيا 
( 17، 2005موسى ) محمد فؤادوىنا يشير  الرياضيات.ضعاف قدرتيم عمى تعمم إثراء أو إ

أن معرفة أي صانع ماىية األدوات واآلالت التي يعمل عمييا، تزيد من كفاءتو في العمل بيذه 
األدوات واآلالت. بل قد تجعمو يطورىا لتكون أكثر فائدة لخدمة العمل. وبالمثل فإن معرفة 

ثراء ثقافتو عنيا؛ وفيم المتعمم لطبيعة وماىية مادة الرياضيا ت يزيد من فيمو ألساسياتيا وا 
 مما يساعد في تكوين معتقدات رياضية إيجابية.

المحورى لممعتقدات في نجاح  الدور Pehkonen( 2005) ت نتائج دراسةوقد أوضح 
 تعمم الطالب لمرياضيات فيما يمي:

أثر قوى في كيفية تعمم الرياضيات واستخداميا وبالتالي قد تشكل عائق أمدام  لممعتقدات -
 التعمم الفعال لمرياضيات.

المتعممددددين ذوي المعتقدددددات الصددددارمة والسددددمبية نحددددو الرياضدددديات وتعمميددددا يصددددبحون  -
 بسيولة متعممين سمبيين ويركزون عمى الحفظ أكثر من الفيم.

ؤثر في سموك الطالب تىناك مجموعة من العوامل التي  إلى أن كذلكالدراسة  وأشار
أثناء دراسة الرياضيات، ومن ثم ثقتو في تعمميا وأن ىذه العوامل تعمل تحت تأثير أنظمة 

 ( التالي:1المعتقدات لدى الطالب والموضحة بالشكل )
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 (: العوامل المؤثرة في السموك الرياضي1شكل )
( أن المعتقدات NCTMأكدت معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ) وقد

رادتيم لمتفاعل مع ميمات  ا  الرياضية ليا قوة تأثير عمى تقويم الطالب لقدارتيم الخاصة، و 
رياضية جديدة. وقد أظيرت ىذه المعايير أن ىناك عالقة دائرية بين المعتقدات والتعمم، 

تقداتيم حول ما يعنيو تعمم الرياضيات. كما أن معتقدات الطالب فخبرات تعمم الطالب تفسر مع
حول الرياضيات، يمكنيا أن تؤثر عمى الكيفية التي يتجيون بيا نحو خبرات رياضية جديدة 

(NCTM, 1989, 233 .) 
أىمية معتقدات المتعممين لمرياضيات  Perdue (1997) دراسةأوضحت نتائج و 
تعمم المادة. وأن اإلستجابات الوجدانية التي تتكون عند المتعممين والمرتبطة  عمىوتأثيرىا 

 بالرياضيات ليا تأثير بالغ األىمية عمى فيم الطالب ودافعيتيم وتعمميم لمرياضيات.
أن معتقدات الطالب حول طبيعة  Lazim & et al( 2005نتائج دراسة ) وأشارت

الرياضيات، وتعمميا وتعميميا، تحدد كيفية اختيار الفرد لالستراتيجيات المعرفية المستخدمة 
، ومياراتيم فى حل الطالبفي حل المشكمة، وأن ىذه المعتقدات ليا عالقة بدافعية 

 المشكالت.
الذي يعتقد أن  ه. فالمتعممطريقة تفكير كذلك فإن معتقدات المتعمم تنعكس عمى 

تختمف عن طريقة تفكير  ممتعة وذات أىمية تطبيقية عممية كانت أو حياتية،الرياضيات مادة 
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 . وذلك عند حمو لتمارين غامضة أو معقدةصعبة ال جدوى من دراستيامن يعتقد أنيا مادة 
 .أو تعرضو لمواقف حياتية تتطمب تدخل الرياضيات لحميا

اح في مادة الرياضيات أن يتوقع الطالب نجاحو بيا أن أفضل مؤشر لمنجعالوة عمى 
   في المستقبل.

 املعتقدات الرياضية:  ملوىات

يا تصنف، فقد المعتقدات الرياضية أبعادالتربويين حول الكثير من تعددت وجيات نظر 
وتتضمن معتقدات  :المعتقدات عن الرياضيات :أنيا تشملب Lazim & et al( 2005)دراسة 

المعتقدات ، و في مجال الرياضيات مثل أن الرياضيات صعبة أو مبنية عمى قواعدعن التفكير 
، معتقدات عن الثقة بالنفس عند تعمم الرياضيات وأسباب الفشل والنجاح نالذات: وتتضمعن 
ن يفعمو المعمم ليساعد المتعمم في أ: وتتضمن معتقدات عما يجب المعتقدات عن التدريسو 

باء واالخرين خارج اآل: وتتضمن تأثير المعتقدات عن السياق االجتماعى، و تعمم الرياضيات
 المدرسة عمى تعميم وتعمم الطالب لمرياضيات.

: معتقدات عن طبيعة الرياضيات :( إلى2000محمد راضى قنديل ) وصنفتيا دراسة
دات عن قمعت، و ويقصد بيا رؤى الطالب المعممين ومفاىيميم لطبيعة الرياضيات وماىيتيا

النتائج التعميمية  لالطالب المعممين حو ررؤى ووجيات نظوتعنى : ىداف تعميم الرياضياتأ
  الطالب نتيجة دراسة المادة.بيا العامة التي ينبغي أن يخرج 

يوسف  ناصر حممى (، ودراسة2015دراسة سمير عبد الفتاح الشين )صنفتيا بينما 
(، الى معتقدات الكفاءة الذاتية في الرياضيات، ومعتقدات الكفاءة الذاتية في تدريس 2016)

  .الرياضيات
تعمم  نحو لى معتقدداتإالمعتقدات الرياضية  تفقد صنف Yates (2007)دراسة أما 

  .التدريسية الممارسات ومعتقدات نحو تعميم الرياضياتنحو معتقدات الرياضيات، و 
معتقدات مركزية المتعمم، لى: إالرياضية  معتقداتالفقد صنفا "  Kuhs & Ball "أما 

وفييا يتم التركيز عمى شخصية المتعمم ودوره في بنداء معارفو الرياضية من خالل التفاعل 
مركزية المحتوى، وتأخذ بعد ين، يتعمق األول ومعتقدات  النشط مع األنشطة الرياضية.

سات معممييم نحو التركيز عمى إدراكيم لممفاىيم، والعالقات بالمتعمم عندما تتجو ممار 
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المنطقية المتضمنة في األبنية الرياضية، أما البعد الثاني فيتعمق بالمعمم الذي تتجو 
ممارساتو نحو التركيدز عمدى األداء، مدن خدالل إتقان اإلجراءات والتعميمات الرياضية. 

يز عمى تنظيم األنشطة الصفية بكفاءة عالية، مركزية الصف، وفييا يتم التركومعتقدات 
تاحة ف رص الممارسة الفردية  ويتمحور دور المعمم في عرض المادة التعميمية بوضوح، وا 

 (Speer 2005, (366, .لممتعممين عمى بعض األنشطة
بعاد األساسية لنسق معتقدات الطالب الرياضية أن األ Erik & peter (2001)ويرى 

الرياضيات، والمعتقدات  وتعميموالمعتقدات عن تعمم ىي: المعتقدات حول طبيعة الرياضيات، 
معتقدات عن أىمية الرياضيات، والمعتقدات عن الكفاءة الذاتية، والمعتقدات ، والعن المعمم

 عن متعة الرياضيات.
ومما سبق يتضح تعدد وجيات نظر التربويين حول مكونات المعتقدات الرياضية، 

معتقدات معممى بالتعرف عمى ويرجع ذلك لطبيعة عينة وىدف كل دراسة فمنيم من اىتم 
سعى الى التعرف عمى ىذه المعتقدات لدى طالب  الخدمة، ومنيم منالرياضيات قبل أو أثناء 

لدراسية لمختمفة. وفى ضوء طبيعة وىدف وعينة الدراسة الجامعة أو الطالب بالمراحل ا
الحالية فقد تم تصنيف المعتقدات الرياضية بيا في أربعة أبعاد ىي: معتقدات عن أىمية 
الرياضيات، ومعتقدات عن طبيعة الرياضيات، ومعتقدات عن متعة الرياضيات، ومعتقدات عن 

رياضيات، والكفاءة الذاتية في تعميم الكفاءة الذاتية ببعدييا )الكفاءة الذاتية في ال
    الرياضيات(.  

 إدراءات الدراشة:

اعتمدت الدراسة عمى استخدام المنيج الوصفى التحميمي. ولإلجابة عن أسئمة الدراسة 
 واختبار صحة فروضيا تم اتباع الخطوات اإلجرائية التالية:
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 أدوات الدراشة: اعدادأواًل: 

 :للرياضيات العقليةإعداد مقياط الدافعية  (:أ )

(؛ احمد عمى 2014الرجوع إلى: ثانى حسين خاجى الشمرى )تم المقياس  عدادإل
(؛ طارق 2016)(؛ محمد عمى عسيرى 2016)(؛ عبد الواحد حميد الكبيسى 2016الشريم )

 :اآلتيةوفقًا لمخطوات  مقياسالتم إعداد  (. وقد2018)نور الدين محمد عبد الرحيم 
 املقياط:حتديد اهلدف مً  (0)

لدى طالب الفرقة االولى شعبة  لمرياضيات المقياس إلى قياس الدافعية العقمية ىدف
 الرياضيات بكمية التربية.  

 وصف املقياط: (9)

، التوجو نحو العقمىتم صياغة عبارات المقياس موزعة عمى أربعة أبعاد ىي: التركيز 
فى صورتو األولية  المقياس: وقد تكون التعمم، الحل االبداعى لممشكالت، والتكامل المعرفى

 التالى: (2)بجدول مفردة كما ىى موضحة  وستين أربعةمن 
 عبارات مقياس الدافعية العقمية فى صورتو األولية (: عدد2)جدول 

 عدد العبارات البعد
 17 العقمىالتركيز 

 17 التوجو نحو التعمم
 15 الحل االبداعى لممشكالت

 15 التكامل المعرفى
 64 المجموع

 املقياط:تعلينات  (3)

 يأتي:بحيث تتضمن ما  المقياستم تحديد تعميمات 
 .المقياستعريف الطالب باليدف من  -
 إرشادات لمطالب يراعييا أثناء اإلجابة. -
 الطالب بالزمن المحدد لإلجابة. تعريف -
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 سالمة من الناحية المغويةالوروعي في صياغة التعميمات الدقة والوضوح واإليجاز و 
 ؛ بحيث تضمنت البيانات التالية: اسم الطالب، والكمية، والفرقة.والعممية

 املقياط:طريقة تصحيح  (4)

 التالية:وفقًا لممعايير إعداد مفتاح تصحيح المقياس،  تم
 .موافق( إذا اختار الطالب البديل 3إعطاء الدرجة ) -
 .محايد( إذا اختار الطالب البديل 2إعطاء الدرجة ) -
 .غير موافق( إذا اختار الطالب البديل 1الدرجة ) إعطاء -
 ككل. والمقياس المقياسمن  بعدالدرجات إلعطاء الدرجة الكمية عن كل  تجمع -

 :مقياط املعتقدات الرياضيةإعداد  (:ب )

 Aldridge& Bobis(، 2000محمد راضى قنديل )تم الرجوع إلى:  المقياسإلعداد 
(، 2005راندة محمد رشيد )(. 2008) أحمد مرعى، محمد بكر نوفل توفيق ،(2001)
(2005) Perry,et.al ،( 2006خالد خميس السر)(، 2007حمد صادق عبد المجيد )، أ

 وفقًا لمخطوات التالية:مقياس المعتقدات الرياضية وقد تم إعداد (. 2016خالد خميس السر )

 :املقياطحتديد اهلدف مً  (0)

شعبة  االولىطالب الفرقة لدى  المعتقدات الرياضيةإلى قياس  المقياسىدف 
 التربية.الرياضيات بكمية 

 :املقياطوصف  (9)

أىمية الرياضيات، طبيعة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي:  المقياس عباراتتم صياغة 
 أربعفى صورتو األولية من  المقياسوقد تكون الرياضيات، متعة الرياضيات، الكفاءة الذاتية. 

 (.3موضحة بجدول ) كما ىى عبارة وخمسين
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 فى صورتو األولية المعتقدات الرياضية عبارات مقياس عدد(: 3)جدول 

 عدد العبارات البعد

 13 أىمية الرياضيات

 12 طبيعة الرياضيات

 15 متعة الرياضيات

 14 الكفاءة الذاتية

 54 المجموع

 املقياط:تعلينات  (3)

 يأتي:بحيث تتضمن ما  المقياستحديد تعميمات  تم
 .المقياستعريف الطالب باليدف من  -
 إرشادات لمطالب يراعييا أثناء اإلجابة. -
 الطالب بالزمن المحدد لإلجابة. تعريف -

سددالمة مدن الناحيددة المغويددة الوروعدي فددي صدياغة التعميمددات الدقددة والوضدوح واإليجدداز و 
 ؛ بحيث تضمنت البيانات التالية: اسم الطالب، والكمية، والفرقة.والعممية

 املقياط:تصحيح  طريقة (4)

 :اآلتيةوفقًا لممعايير إعداد مفتاح تصحيح المقياس،  تم
 .موافق( إذا اختار الطالب البديل 3إعطاء الدرجة ) -
 .محايد( إذا اختار الطالب البديل 2إعطاء الدرجة ) -
 .غير موافق( إذا اختار الطالب البديل 1إعطاء الدرجة ) -
  ككل. والمقياس المقياسمن  بعدالدرجات إلعطاء الدرجة الكمية عن كل  تجمع -
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 أدوات الدراشة. حتليهثاىًيا: 

 باليصبة ملقياط الدافعية العقلية. (:أ )

 اسميمة، وأني المقياست العبار الصياغة العممية  المحكمين أنأظيرت آراء السادة 
 الدراسة بكمية التربية.عينة صالح لمتطبيق عمى  أنومن أجمو، ت ما وضع تقيس

 باليصبة ملقياط املعتقدات الرياضية. (:ب )

ت من المقياس عبارة ببعد أىمية اعبار  أربعلى حذف إ المحكمونأشار السادة 
وذلك لوجود عبارات  .وعبارتين ببعد الكفاءة الذاتية وعبارة ببعد متعة الرياضيات، الرياضيات،

قريبة المعنى منيم تحقق نفس الغرض، وأصبح عدد عبارات المقياس بعد اجراء التعديالت 
 ( عبارة موزعة عمى أبعاده األربع.   50)

 الضبط االحصائي ألدوات الدراشة.ثالًجا:   

( طالب وطالبة من طالب 105تم تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة استطالعية قواميا )
 – 2017لمعام الجامعى  الثانىاسى ر الد لالفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بالفص

  م2018

 .الدافعية العقليةباليصبة ملقياط  (:أ )

 حصاب زمً تطبيق املقياط:   (0)

عن طريق حساب الزمن الذي استغرقو  المقياستم حساب الزمن المناسب لتطبيق 
 .( دقيقة40)اإلجابة بدددد زمن  وعميو تحدد، المقياست العبار  االستجابة% من الطالب في 75

  



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 837 - 

 الداخلي: االتصاق  (9)

 اتساق عبارات المقياس. -

الدرجة حساب معامالت االرتباط بين تم  ت المقياسالعبار  االتساق الداخمي لتحديد
( 4بجدول )وكانت النتائج كما ىو موضح لممقياس. والدرجة الكمية  عبارة المحصمة عمى كل

 :التالى
 ككل لمرياضيات مقياس الدافعية العقميةمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة : (4جدول )

 م
 معامل
 م االرتباط

 معامل
 م االرتباط

 معامل
 م االرتباط

 معامل
 م االرتباط

 معامل
 االرتباط

1- 0.380* 14- 0.380* 27- 0.366* 40- 0.589** 53- 0.610** 
2- 0.463** 15- 0.001 28- 0.657** 41- 0.442** 54- 0.532** 
3- 0.570** 16- 0.534** 29- 0.746** 42- 0.612** 55- 0.389* 
4- 0.532** 17- 0.519** 30- 0.502** 43- 0.640** 56- 0.415** 
5- 0.588** 18- 0.561** 31- 0.506** 44- 0.512** 57- 0.524** 
6- 0.573** 19- 0.432** 32- 0.574** 45- 0.382* 58- 0.441** 
7- 0.590** 20- 0.587** 33- 0.611** 46- 0.405** 59- 0.372* 
8- 0.387* 21- 0.582** 34- 0.373* 47- 0.502** 60- 0.383* 
9- 0.523** 22- 0.365* 35- 0.459** 48- 0.593** 61- 0.190 

10- 0.364* 23- 0.415* 36- 0.385* 49- 0.392* 62- 0.620** 
11- 0.213 24- 0.597** 37- 0.381* 50- 0.378* 63- 0.675** 
12- 0.529** 25- 0.548** 38- 0.193 51- 0.542** 64- 0.550** 

13- 0.445** 26- 0.590** 39- 0.383* 52- 0.602**   

ارتباط عبارات المقياس مع المقياس ككل كانت  ت( أن معامال4ويتضح من جدول )
( وعميو تم 61، 38، 15، 11رقاميا )أعبارات  ربعأ عدا 0.05 ،0.01دالة عند مستوى 
 عبارة. 60ت وأصبح المقياس يتكون من احذف ىذه العبار 
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 اتساق أبعاد المقياس. -

الدرجة حساب معامالت االرتباط بين تم  ألبعاد المقياس االتساق الداخمي لتحديد
( 5بجدول )وكانت النتائج كما ىو موضح لممقياس. والدرجة الكمية بعد  المحصمة عمى كل

 :التالي
 والمقياس ككل الدافعية العقميةمعامالت االرتباط بين درجات أبعاد مقياس : (5جدول )

 المقياس ككل أبعاد المقياس
 **0.86 العقمىالتركيز 

 **0.87 التوجو نحو التعمم

 **0.79 الحل االبداعى لممشكالت

 **0.88 التكامل المعرفى

كل بعد درجات مجموع أن معامالت االرتباط بين  السابق، (5جدول )وتشير متضمنات 
(. وجميعيا تتميز بدرجة 0.01ككل دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المقياس وبين درجة 

   مقبولة من االتساق.
 املقياط:صدق معامالت حصاب  (3)

 (:صدق المحتوى أو المضمون )صدق المحكمين -

طالب الفرقة لدى  ،لمرياضيات الدافعية العقميةتقيس  ت المقياساعبار لمتأكد من أن 
عمى مجموعة من السادة  المقياس، فقد تم عرض األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية

وقد . وعمم النفس التربوي تدريس،الالمحكمين من المتخصصين في مجال المناىج وطرق 
يتميز  المقياسيقيس ما وضع لقياسو، أي أن  المقياسأجمع السادة المحكمون عمى أن 

 بدرجة مقبولة من الصدق.

 المقارنة الطرفية:صدق  -

 الثمث األعمى، ومتوسطات درجاتيم في درجات الطالب في الثمث ثم حساب متوسطات
 لمفروق اإلحصائية الداللة األدنى لكل بعد من أبعاد المقياس وفى المقياس ككل. وبحساب

 :التالى( 6تبين أنيا فروقًا ذات داللة إحصائية كما ىو موضح بجدول )المتوسطات؛  بين
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 والمقياس ككل لمرياضيات الدافعية العقميةمعامالت صدق المقارنة الطرفية ألبعاد مقياس : (6جدول )

 ن ابعاد المقياس
درجة  لمعياريا االنحراف متوسطات الثمث

 الحرية
قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االدنى االعمى االدنى االعمى االحتمالية

 العقمىالتركيز 

56 

40.21 27.82 0.42 1.05 

54 

57.74 0.000 

 0.000 26.18 3.75 0.92 26.75 45.89 التوجو نحو التعمم

الحل االبداعى 
 0.000 89.77 0.63 0.26 24.42 36.07 لممشكالت

 0.000 38.72 0.92 0.62 27.50 35.64 التكامل المعرفى

 0.000 76.18 3.33 1.25 106.50 157.82 ككل المقياس

مستوى إلى أن جميع قيم " ت" دالة احصائيًا عند ( 6جدول )وتشير متضمنات 
 .( مما يدل عمى تمتع المقياس وأبعاده بدرجة عالية من الصدق0.01)

 املقياط:حصاب معامالت ثبات  (4)

ثبات كل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل باستخدام طريقة تم حساب معامالت 
 التالى: (7ىي موضحة بجدول )وكانت النتائج كما  Cronbach's Alpha))ألفا كرونباخ 

 والمقياس ككل الدافعية العقميةمعامالت ثبات أبعاد مقياس : (7جدول )

 معامل الثبات بعاد المقياسأ

 0.79 العقمىالتركيز 
 0.82 نحو التعمم التوجو

 0.74 الحل االبداعى لممشكالت
 0.76 التكامل المعرفى
 0.84 المقياس ككل

أن المقياس تدل عمى  الثبات معامالتإلى أن جميع ( 7جدول )وتشير متضمنات 
 من الثبات. مقبولةيتميز بدرجة  وأبعاده
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 60النيائية يتكون من وبناًء عمى ما سبق أصبح مقياس الدافعية العقمية في صورتو 
 عبارة موزعة عمى ابعاده األربع كما يمي:

 فى صورتو النيائية لمرياضيات الدافعية العقميةعبارات مقياس  د(: عد8جدول )
 العباراتعدد  البعد
 15 العقمىالتركيز 

 17 التوجو نحو التعمم
 14 الحل االبداعى لممشكالت

 14 التكامل المعرفى
 60 المجموع

 .املعتقدات الرياضيةباليصبة ملقياط  (:ب )

 حصاب زمً تطبيق املقياط:   (0)

عن طريق حساب الزمن الذي استغرقو  المقياستم حساب الزمن المناسب لتطبيق 
 .( دقيقة55)اإلجابة بدددد زمن  وعميو تحدد، ت المقياسالعبار  االستجابة% من الطالب في 75

 الداخلي: االتصاق  (9)

 اتساق عبارات المقياس. -

الدرجة حساب معامالت االرتباط بين تم  ت المقياسالعبار  االتساق الداخمي لتحديد
( 9بجدول )وكانت النتائج كما ىو موضح لممقياس. والدرجة الكمية  عبارة المحصمة عمى كل

 :التالى
  



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 841 - 

 ككلالرياضية  مقياس المعتقداتمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة : (9جدول )

 معامل م
 معامل م االرتباط 

 معامل م االرتباط 
 معامل م االرتباط 

 االرتباط 
1- 0.81** 14- 0.351** 27- 0.509** 40- 0.551** 

2- 0.594** 15- 0.373** 28- 0.557** 41- 0.673** 

3- 0.464** 16- 0.486** 29- 0.384** 42- 0.586** 

4- 0.687** 17- 0.720** 30- 0.610** 43- 0.760** 

5- 0.041 18- 0.677** 31- 0.521** 44- 0.617** 

6- 0.518** 19- 0.350** 32- 0.101 45- 0.550** 

7- 0.541** 20- 0.488** 33- 0.503** 46- 0.568** 

8- 0.370** 21- 0.112 34- 0.619** 47- 0.571** 

9- 0.584** 22- 0.679** 35- 0.624** 48- 0.470** 

10- 0.476** 23- 0.618** 36- 0.536** 49- 0.514** 

11- 0.710** 24- 0.581** 37- 0.547** 50- 0.576** 

12- 0.637** 25- 0.470** 38- 0.485**   

13- 0.380** 26- 0.534** 39- 0.640**   

ارتباط عبارات المقياس مع المقياس ككل كانت  ت( أن معامال9ويتضح من جدول )
( وعميو تم حذف ىذه 32، 21، 5رقاميا )أثالث عبارات  عدا 0.01دالة عند مستوى 

 عبارة. 47ت وأصبح المقياس يتكون من االعبار 

 اتساق أبعاد المقياس. -

الدرجة حساب معامالت االرتباط بين تم  ألبعاد المقياس االتساق الداخمي لتحديد
( 10بجدول )وكانت النتائج كما ىو موضح لممقياس. والدرجة الكمية بعد  المحصمة عمى كل

 :التالي
 والمقياس ككل المعتقدات الرياضيةمعامالت االرتباط بين درجات أبعاد مقياس : (10جدول )
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 المقياس ككل أبعاد المقياس
 **0.96 أىمية الرياضيات
 **0.90 طبيعة الرياضيات

 **0.89 متعة الرياضيات

 **0.91 الكفاءة الذاتية

وبين كل بعد درجات مجموع ( أن معامالت االرتباط بين 10جدول )وتشير متضمنات 
(. وجميعيا تتميز بدرجة مقبولة 0.01ككل دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المقياس درجة 

   من االتساق الداخمي.
 املقياط:صدق معامالت حصاب  (3)

 (:صدق المحتوى أو المضمون )صدق المحكمين -

طالب الفرقة األولى لدى  ،المعتقدات الرياضيةتقيس  ت المقياساعبار لمتأكد من أن 
عمى مجموعة من السادة المحكمين  المقياس، فقد تم عرض شعبة الرياضيات بكمية التربية

وقد أجمع السادة . عمم النفس تدريس،المن المتخصصين في مجال المناىج وطرق 
يتميز بدرجة مقبولة  المقياسيقيس ما وضع لقياسو، أي أن  المقياسالمحكمون عمى أن 

 من الصدق.

 المقارنة الطرفية:صدق  -

 الثمث األعمى، ومتوسطات درجاتيم في درجات الطالب في الثمث ثم حساب متوسطات
 لمفروق اإلحصائية الداللة األدنى لكل بعد من أبعاد المقياس وفى المقياس ككل. وبحساب

 :التالى( 11كما ىو موضح بجدول )المتوسطات؛ تبين أنيا فروقًا ذات داللة إحصائية  بين
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 والمقياس ككل المعتقدات الرياضيةمعامالت صدق المقارنة الطرفية ألبعاد مقياس : (11جدول )

 ن ابعاد المقياس
درجة  االنحراف المعياري متوسطات الثمث

 الحرية
قيمة 
 "ت"

القيمة 
 االدنى االعمى االدنى االعمى االحتمالية

 أىمية الرياضيات

56 

16.25 9.89 0.75 1.71 

54 

18.03 0.000 
 0.000 19.93 0.79 0.83 11.57 15.89 طبيعة الرياضيات
 0.000 22.32 0.80 1.06 4.75 10.35 متعة الرياضيات
 0.000 17.86 1.34 0.74 5.42 10.60 الكفاءة الذاتية
 0.000 26.57 3.60 2.29 31.64 53.11 المقياس ككل

مستوى إلى أن جميع قيم " ت" دالة احصائيًا عند ( 11جدول )وتشير متضمنات 
 .( مما يدل عمى تمتع المقياس وأبعاده بدرجة عالية من الصدق0.01)

 املقياط:حصاب معامالت ثبات  (4)

ثبات كل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل باستخدام طريقة تم حساب معامالت 
 التالى: (12ىي موضحة بجدول )وكانت النتائج كما  Cronbach's Alpha))ألفا كرونباخ 

 والمقياس ككل المعتقدات الرياضيةمعامالت ثبات أبعاد مقياس : (12جدول )

 معامل الثبات ابعاد المقياس

 0.82 أىمية الرياضيات

 0.86 طبيعة الرياضيات

 0.79 متعة الرياضيات

 0.81 الكفاءة الذاتية

 0.87 المقياس ككل

أن المقياس تدل عمى  الثبات معامالتإلى أن جميع ( 12جدول )وتشير متضمنات 
 من الثبات. مقبولةيتميز بدرجة  وأبعاده
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يتكون  النيائية،في صورتو  المعتقدات الرياضيةوبناًء عمى ما سبق أصبح مقياس 
 بعاده األربع كما يمي:أعبارة موزعة عمى 47من 

 فى صورتو النيائية المعتقدات الرياضيةعدد عبارات مقياس  :(13جدول )

 عدد العبارات البعد

 11 أىمية الرياضيات

 11 طبيعة الرياضيات

 13 متعة الرياضيات

 12 الكفاءة الذاتية

 47 المجموع

 الدراشة: ىتائج

 مت صياغة الفرض التاىل:األول لالدابة على الصؤال 

لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية لمرياضيات الدافعية العقمية  مستوى"
 ."منخفضالتربية بسوىاج 

األول يتعمق بطبيعة الدافعية الجانب الختبار صحة الفرض تم معالجتو من جانبين، و 
، والجانب االخر تحديد مستوى الدافعية لدى الطالب مجموعة الدراسةلمرياضيات  العقمية

 : التالىبالجدول المبينة تحديد طبيعة الدافعية العقمية في ضوء المعايير  العقمية لدييم. وقد تم
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 (307لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات )ن=لمرياضيات طببيعة الدافعية العقمية  (14جدول )

النياية  أبعاد المقياس
 العظمى

طبيعة 
الدافعية 
 العقمية

 معيار تحديد 
طبيعة الدافعية 

 العقمية
النسبة  العدد

 المئوية

العقمى التركيز  
 45 

]25 -15] منخفضة  140 46%  
]35 -25] متوسطة  123 40%  
[45 -35] مرتفعة  44 14%  

 التوجو نحو التعمم
 51 

]28 -17] منخفضة  215 70%  
]40 -28] متوسطة  56 18%  
[51 -40] مرتفعة  36 12%  

 اإلبداعيالحل 
 لممشكالت

42 
]23 -14] منخفضة  130 42%  
]33 -23] متوسطة  123 40%  
[42 -33] مرتفعة  54 18%  

 42 التكامل المعرفى
]23 -14] منخفضة  68 22%  
]33 -23] متوسطة  165 54%  
[42 -33] مرتفعة  74 24%  

 180 المقياس ككل
]100 -60] منخفضة  175 57%  
]140 -100] متوسطة  104 34%  
[180 -140] مرتفعة  28 9%  

لدى  لمرياضيات ن طبيعة الدافعية العقميةأ( السابق الى 14جدول )تشير متضمنات 
 فئات )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( الطالب مجموعة الدراسة قد توزعت في ثالث

 175المنخفضدة الرياضدية بمغ عدد الطدالب ذوي الدافعيدة العقميدة  في المقياس ككلف
طالدب بنسدبة  104المتوسدطة  العقميدة الدافعيدة%، وعدد الطدالب ذوي 57طالب بنسبة مئوية 

 % 9طالب بنسبة مئوية  28%، وعدد الطالب ذوي الدافعية العقمية المرتفعة 34مئوية 
 : بعاد املقياط األربعةأعلى مصتوى و

في الترتيب األول من حيث جاء بعد التوجو نحو التعمم ( التالى أن: 2يتضح من شكل)
المنخفضة حيث بمغ عدد الطالب ذوي الدافعية العقمية المنخفضة الرياضية  عية العقميةفالدا

طالب  56المتوسطة  العقمية %، وعدد الطالب ذوي الدافعية70طالب بنسبة مئوية  215
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طالب بنسبة مئوية  36%، وعدد الطالب ذوي الدافعية العقمية المرتفعة 18بنسبة مئوية 
12.% 

بمغ عدد الطالب ذوي الدافعية  حيث انى؛وجاء بعد التركيز العقمى في الترتيب الث
 %، وعدد الطالب ذوي الدافعية46طالب بنسبة مئوية  140المنخفضة الرياضية العقمية 
%، وعدد الطالب ذوي الدافعية العقمية 40طالب بنسبة مئوية  123المتوسطة  العقمية

 . %14طالب بنسبة مئوية  44المرتفعة 
بمغ عدد الطالب ذوي في الترتيب الثالث؛ حيث  بعد الحل االبداعى لممشكالت وجاء

%، وعدد الطالب ذوي 42طالب بنسبة مئوية  130المنخفضة الرياضية الدافعية العقمية 
%، وعدد الطالب ذوي الدافعية 40طالب بنسبة مئوية  123المتوسطة  العقمية الدافعية

فقد جاء بالترتيب  معرفى%.أما بعد التكامل ال14طالب بنسبة مئوية  44العقمية المرتفعة 
طالب بنسبة مئوية  68المنخفضة الرياضية فقد بمغ عدد الطالب ذوي الدافعية العقمية  الرابع
%، وعدد 54طالب بنسبة مئوية  165المتوسطة  العقمية %، وعدد الطالب ذوي الدافعية22

 %. 24طالب بنسبة مئوية  74الطالب ذوي الدافعية العقمية المرتفعة 

 
 
 
 
 
 
ش

كل 
(2) 

طبيعة 
  لمرياضيات الدافعية العقمية

حساب لدى الطالب مجموعة الدراسة تم لمرياضيات ولتحديد مستوى الدافعية العقمية 
  وكانت النتائج كما ىي بالجدول التالى: (One-Sample T Testقيمة "ت" لعينة واحدة )
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الستجابات طالب الفرقة األولى شعبة  داللة الفروق بين المتوسط الحسابى والمتوسط الفرضى (:15جدول )
 (307)ن= لمرياضيات الرياضيات عمى مقياس الدافعية العقمية 

عدد  ابعاد المقياس
 العبارات

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعيارى
 )ع(

المتوسط 
 الفرضى

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
المحسوبة   

االحتمال 
 المناظر

العقمى التركيز  15 26.30 7.77 30 

306 

-8.36  0.000 
17.39- 34 9.91 24.17 17 التوجو نحو التعمم  0.000 

10.60- 28 8.19 23.05 14 الحل االبداعى لممشكالت  0.000 
6.29- 28 7.26 25.40 14 التكامل المعرفى  0.000 
18.32- 120 20.17 98.91 60 المقياس ككل  0.000 

قيمة "ت" المحسوبة لبعد التركيز العقمى  أن ( السابق15متضمنات جدول ) يتضح من
( مما 0.05وقيمتو أقل من مستوى ) (0.000االحتمال المناظر ليا )و  ،(8.36-)بمغت 

( الستجابات الطالب عمى بعد التركيز 26.30يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى )
 ( دالة لصالح المتوسط الفرضى.30العقمى وبين المتوسط الفرضى )

( وكان االحتمال المناظر 17.39-يمة "ت" المحسوبة لبعد التوجو نحو التعمم )وبمغت ق
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000ليا )

( دالة 34( الستجابات الطالب عمى بعد التوجو نحو التعمم وبين المتوسط الفرضى )24.17)
 لصالح المتوسط الفرضى.

( وكان االحتمال المناظر 10.60-وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد الحل االبداعى لممشكالت )
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000ليا )

( دالة 28( الستجابات الطالب عمى بعد الحل االبداعى لممشكالت وبين المتوسط الفرضى )23.05)
 توسط الفرضى.لصالح الم

( وكان االحتمال المناظر ليا 6.29-وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد التكامل المعرفى )
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000)
( دالة 28( الستجابات الطالب عمى بعد التكامل المعرفى وبين المتوسط الفرضى )25.40)

 سط الفرضى.لصالح المتو 
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( وكان االحتمال المناظر ليا 18.32-بمغت قيمة "ت" المحسوبة عمى المقياس ككل )و 
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000)
( دالة 120( الستجابات الطالب عمى مقياس الدافعية العقمية وبين المتوسط الفرضى )98.91)

 الفرضى.  لصالح المتوسط

الدافعية العقمية لمرياضيات لدى الطالب كانت منخفضة  سبق فإن طبيعة وتأسيًسا عمى ما
عقمى، والتوجو نحو التعمم، التركيز الد ابعأعمى مستوى و مستوى الدرجة الكمية لممقياس عمى 

وتجمى االنخفاض  بينما كانت متوسطة في بعد التكامل المعرفى. .لممشكالت اإلبداعيالحل و 
في بعد التوجو نحو التعمم والذي جاء بالترتيب األول تاله بعد التركيز الذىنى والحل  كبيرةبدرجة 
كذلك  بعد التكامل المعرفى. الرابع، وجاء بالترتيب ، والثالثلممشكالت في الترتيب الثانى اإلبداعي

مدافعية العقمية أشارت النتائج الى افتقار طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية ل
  .ككل وفى كل بعد من االبعاد االربع لمرياضيات

( من حيث 2016مع نتائج دراسة أحمد عمى الشريم )الحالية وقد اتفقت نتائج الدراسة 
 . بعاد المقياسأترتيب طبيعة الدافعية العقمية لدى الطالب عمى 

مع نتائج دراسة نتائج الدراسة اتفقت ومن حيث مستوى الدافعية العقمية لمرياضيات فقد 
Colucciello (1997)، بينما  عقمية.والتي اشارت الى افتقار طالب الجامعة الى الدافعية ال

 ،Bhaduri& Kumar (2011) من:اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات كل 
 (2013وليد سالم حموك ) (،2013سييل طنوس ) واياد، (2011)خميف ىارون  نذيرو 

أن ىناك الكثير من التداعيات في العممية التعميمية  أسباب ذلك الى ويرجع الباحثان
تحول دون اثارة الدافعية العقمية لدى الطالب بصفة عامة وطالب الجامعة بصفة خاصة 

 ومنيا:

 أساليب التدريس الحالية ال زالت تعتمد عمى التمقين. -

 .ضعف استجابة المناىج الدراسية لمتطورات الحادثة في مفاىيم وميارات التعمم -

حيدث يركدز عمدى المسدتويات المعرفيدة  االمتحانبالتدريس من أجل الراىن يكتفي  التعميم -
الطالدددب العقميدددة الناقددددة والفكدددرة  ممدددا يفقددددالددددنيا التدددي ال تتجددداوز اسدددترجاع المعرفدددة 
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 .االبداعية

وذلددك لتركيددز وسددائل التقددويم عمددى  العممددي،فددي التحصدديل  الطددالبغيدداب التنددافس بددين  -
 .اىمال جوانب التعمم االخرىو  الجانب المعرفي

 التقنيات التربوية الحديثة، التي تسيم في اثارة الدافعية لمتعمم. غياب -

 لالدابة على الصؤال الجاىى مت صياغة الفرض التاىل:

طالب الفرقة األولى شعبة  استجاباتبين متوسطات  إحصائًياتوجد فروق دالة  ال"
تعزى لمتغير  لمرياضيات مقياس الدافعية العقميةالرياضيات بكمية التربية بسوىاج عمى 

 ."الجنس
-Independentوالختبار صحة الفرض تم حساب قيمة "ت" لعينتين مستقمتين )

Samples T Test) :وكانت النتائج كما ىي بالجدول التالى 
 الذكور واالناث عمى مقياس الدافعية العقمية استجاباتداللة الفروق بين متوسطات : (16جدول )

 لمرياضيات

 ابعاد المقياس
 الذكور

 140ن= 
 االناث
 درجة 167ن= 

 االحتمال قيمة "ت" الحرية
 المناظر

 ع م ع م
 6.89 28.37 8.05 23.83 التركيزالعقمى

305 

5.32 0.000 

 0.041 2.00 10.21 25.20 9.42 22.94 التوجو نحو التعمم

 0.038 2.10 8.22 23.93 8.04 21.99 الحل االبداعى لممشكالت

 0.010 2.59 7.05 26.37 7.35 24.24 التكامل المعرفى

 0.000 4.88 18.80 103.87 20.21 92.99 المقياس ككل

قيمة "ت" المحسوبة لبعد التركيز العقمى الى أن ( السابق 16تشير متضمنات جدول )
( مما يعنى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000(، واالحتمال المناظر ليا )5.32)بمغت 

( 28.37( ومتوسط استجابات االناث )23.83)الذكور أن الفروق بين متوسط استجابات 
 دالة لصالح االناث.
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( وكان االحتمال المناظر 2.00التوجو نحو التعمم ) وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد
( مما يعنى أن الفروق بين متوسط استجابات 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.041ليا )

 ( دالة لصالح االناث.25.20( ومتوسط استجابات االناث )22.94)الذكور 
حتمال ( وكان اال2.10وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد الحل االبادعى لممشكالت )

( مما يعنى أن الفروق بين متوسط 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.038المناظر ليا )
 ( دالة لصالح االناث.23.93( ومتوسط استجابات االناث )21.99)استجابات الذكور 

( وكان االحتمال المناظر 2.59بمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد التكامل المعرفى )كذلك 
( مما يعنى أن الفروق بين متوسط استجابات 0.05ل من مستوى )( وقيمتو أق0.010ليا )

 ( دالة لصالح االناث.26.37( ومتوسط استجابات االناث )24.24)الذكور 
( وكان االحتمال المناظر ليا 4.88) لممقياس ككلبمغت قيمة "ت" المحسوبة كما 

يعنى أن الفروق بين متوسط استجابات  ( مما0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000)
 ( دالة لصالح االناث.103.87( ومتوسط استجابات االناث )92.99)الذكور 

الدافعية العقمية  فىسبق فإن ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية  وتأسيًسا عمى ما
ح تعزى لمتغير الجنس وىذه الفروق كانت لصال لمرياضيات ككل وفى كل بعد من أبعاده األربع

 . االناث
( والتي 2015دراسة ديانة إسماعيل كحيل ) وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

في في الداعية العقمية تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث اشارت الى أن ىناك فروًقا دالة 
    االبعاد الثالث األخرى والمقياس ككل. ، واختمفت معيا فيبعد التركيز العقمى

مع نتائج دراسة اياد سييل طنوس بشكل جزئى كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية 
ذات داللة إحصائية تعزى الى متغير الجنس في بعد التكامل ( في أن ىناك فروًقا 2013)

بعاد الثالث األخرى ال أن الفروق كانت لصالح الذكور، واختمفت معيا في األإالمعرفى 
 والمقياس ككل.
وليد سالم ، (2013) سالم حموك وليد عمى،قيس محمد  أيًضا مع نتائج دراسة واتفقت

    لصالح الذكور. تين الدراستينال أن الفروق كانت بياإ (2013حموك )
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احمد عمى الشريم  اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات كل من: بينما 
    (.2018طارق نور الدين عبد الرحيم ) ،(2016)

 :ويرجع الباحثان أسباب ذلك الى أن
الدراسددية واتباعيددا  بالتكميفدداتاإلندداث يتميددزن بحسددن اإلصددغاء إلددى التعميمددات والقيددام  -

   .بدقة
مراحدل الدراسدة  فدىقدرات ضبط النفس واالنضدباط الدذاتي التدي تدرافقين االناث يتمتعن ب -

 المختمفة.
عمددى الدراسددة  االندداثالعوامدل االجتماعيددة والثقافيددة، إذ يعمددل األىددل غالبددا عمددى تشددجيع  -

 التركيز الذىنى، والتوجو نحو التعمم.أكثر وىو ما يدفعين إلى 
تسددعى اإلندداث إلددى التركيددز عمددى فيددم المددادة، فيمددا يفضددل الددذكور التركيددز عمددى تحقيددق  -

 النتائج النيائية من دراستيم
اإلنصدات الجددي لمددرس، والحفدظ و يرا بالتفاصديل، ويسدعى إلدى الواقعيدة، تعميمنا ييتم كث -

 .وىذا يتناسب وطبيعة االناثقمب.  عن ظير
 لالدابة على الصؤال الجالح مت صياغة الفرض التاىل:

لطالب الفرقة  لمدافعية العقمية عمى التحصيل االكاديمى اإحصائيً  تأثير دالوجد يال "
 ."األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج

 الختبار صحة الفرض تم إتباع األتي:و 
( 14بجدول ) ةطبيعة الدافعية العقمية الموضحمعايير تحديد تقسيم الطالب حسب  -1

واستبعاد الطالب  والمقياس ككلمقياس الفي كل بعد من أبعاد  بالصفحات السابقة،
 وبذلك كان ىناك مجموعتين ىما: الدافعية العقمية المتوسطة. ذوي
  مرتفعة.دافعية عقمية  ذويطالب 
  دافعية عقمية منخفضة ذويطالب. 
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مجموعتي الطالب لكل بعد من أبعاد  استجاباتحساب داللة الفروق بين متوسطي  -2
باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين. وكانت والمقياس ككل مقياس الدافعية العقمية 

 :يميالنتائج كما 
مقياس  والمنخفضة( عمى ،المرتفعةمجموعتي الطالب ) استجاباتداللة الفروق بين متوسطات : (17)جدول 

 لمرياضيات الدافعية العقمية

 ابعاد المقياس
 الطالب ذوي الدافعية
 العقمية المرتفعة

 الطالب ذوي الدافعية
 درجة العقمية المنخفضة

االحتمال  قيمة "ت" الحرية
 المناظر

 ع م ن ع م ن

 0.000 27.99 182 4.23 19.20 140 2.90 38.34 44 التركيزالعقمى
 0.000 67.24 249 2.21 18.20 215 2.07 44.78 36 التوجو نحو التعمم
 0.000 272.55 182 0.00 14.00 130 0.86 34.54 54 الحل االبداعى لممشكالت
 0.000 176.32 140 0.00 14.00 68 0.97 34.68 74 التكامل المعرفى
 0.000 32.25 201 9.25 84.65 175 2.53 141.50 28 المقياس ككل

تحديد درجات طالب المجموعة األعمى )ذوي الدافعية العقمية المرتفعة( ودرجات  -3
 المنخفضة( في التحصيل األكاديمي.طالب المجموعة األدنى )ذوي الدافعية العقمية 

حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين المحددتين في  -4
 لمرياضيات العقميةبعاد مقياس الدافعية أالتحصيل األكاديمي في ضوء كل بعد من 

 :يميباستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين. وكانت النتائج كما والمقياس ككل 
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داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين المحددتين في التحصيل األكاديمي في : (18جدول )
 .لمرياضيات ضوء كل بعد من ابعاد مقياس الدافعية العقمية

أبعاد 
 المقياس

 التحصيل األكاديمى لمطالب 
 ذوي الدافعية العقمية المرتفعة

التحصيل األكاديمى لمطالب 
 درجة خفضةذوي الدافعية العقمية المن

 الحرية
قيمة 
 "ت"

االحتمال 
 المناظر

 ع م ن ع م ن
 0.000 8.24 182 102.98 773.77 140 90.85 916.56 44 التركيزالعقمى
التوجو نحو 

 التعمم
36 979.01 74.03 215 809.20 116.92 249 8.43 0.000 

الحل االبداعى 
 لممشكالت

54 836.30 132.88 130 831.65 87.91 182 0.24 0.813 

التكامل 
 0.839 0.20 140 90.75 828.79 68 113.64 832.31 74 المعرفى

المقياس 
 ككل

28 985.27 116.64 175 813.31 107.95 201 7.74 0.000 

حساب حجم تأثير الدافعية العقمية فى التحصيل األكاديمى باستخدام معادلة مربع  -5
قل أ :0.06صغير،  أثرحجم  0.06قل من أ :التاليةومقارنتيا بالمعايير  معامل ايتا،

رضا مسعد ) .كبير أثرأو أكثر حجم  0.14، .حجم أثر متوسط 0.14من 
الجدول التالي يوضح قيم . و(8، 2004،حسن عمي سالمة؛ 1997،135،السعيد

 وداللة حجم االثر.
 فى التحصيل األكاديمى لمرياضيات حجم تأثير الدافعية العقمية: (19)جدول 

 درجة  قيمة " ت" المقياسأبعاد 
 الداللة حجم االثر الحرية

 كبير 0.27 182 8.24 التركيزالعقمى
 كبير 0.22 249 8.43 التوجو نحو التعمم

 منعدم 0.00 182 0.24 الحل االبداعى لممشكالت
 منعدم 0.00 140 0.20 التكامل المعرفى
 كبير 0.23 201 7.74 المقياس ككل
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(، أن ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين الطالب 17يتضح من متضمنات جدول)
بعاد أذوى الدافعية العقمية المرتفعة ونظائرىم ذوى الدافعية العقمية المنخفضة في كل بعد من 

مقياس الدافعية العقمية لمرياضيات والمقياس ككل وأن ىذه الفروق لصالح الطالب ذوى 
بعاد التركيز العقمى، والتوجو نحو غت قيم "ت" ألمالدافعية العقمية الرياضية المرتفعة حيث ب

، 67.24، 27.99التعمم، والحل االبداعى لممشكالت، والتكامل المعرفى، والمقياس ككل )
( 0.000( عمى الترتيب، وجميع قيم االجتمال المناظرة ليا )32.25، 176.32، 272.55

 ( 0.05قل من مستوى )أوىى بدورىا 

الدافعية العقمية المرتفعة  ذويأن الفروق بين الطالب  السابق، (18كذلك يتضح من جدول )
لم تنعكس بشكل كمى عمى التحصيل االكاديمى  الدافعية العقمية المنخفضة ذويونظائرىم  لمرياضيات
ا ذات داللة إحصائية في التحصيل االكاديمى في بعدى التركيز حيث كانت ىنالك فروقً  ؛لمطالب
الدافعية العقمية المرتفة ونظائرىم  ذوي، والتوجو نحو التعمم، والمقياس ككل فيما بين الطالب العقمى
( 7.74، 8.43، 8.24الدافعية العقمية المنخفضة. والتي بمغت قيم "ت" ليم عمى الترتيب ) ذوي

لحل ( بينما لم تكن ىناك فروًقا دالة في التحصيل االكاديمى في بعدى ا0.000باحتمال مناظر )
 ذويالدافعية العقمية المرتفة ونظائرىم  ذوياالبداعى لممشكالت، والتكامل المعرفى فيما بين الطالب 

( باحتمال مناظر 0.20، 0.24الدافعية العقمية المنخفضة، والتي بمغت قيم "ت" ليما عمى الترتيب )
(0.813 ،0.839.) 

قوة حجم تأثير الدافعية العقمية في التحصيل  عمىبدورىاىذه النتائج نعكست إوقد 
في التحصيل حيث كانت قوة حجم تأثير الدافعية العقمية السابق، ( 19والتي يوضحيا جدول )

بعدى التركيز العقمى، والتوجو نحو التعمم، والمقياس ككل والتي بمغت عمى  وذلك فىكبيرة 
ى حل المشكالت والتكامل المعرفى في بينما انعدم تأثير بعد( 0.23، 0.22، 0.27الترتيب )
 التحصيل.

تمك الدراسة ال أن إ Bokeoglu (2008)وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
شارت الى وجود عالقة سالبة بين كل من بعدى التوجو نحو التعمم، والحل االبداعى لممشكالت أ

 صيل االكاديمى.حوالت



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 855 - 

 Walter & Hart (2009) اتبشكل جزئى مع نتائج دراسنتائج الدراسة و كذلك اتفقت 
 ،Stoner & Corts (2011)  ، بوجود  جميعيا شارتأوالتي . (2011) نذير ىارون خميفو

 عالقة إيجابية قوية بين الدافعية العقمية ككل وبأبعادىا األربع مع التحصيل االكاديمى.
فمن الطبيعى أن يكون  ،منطقية الحالية لييا الدراسةإويرى الباحثان أن النتائج التي توصمت 

التحصيل االكاديمى  فىىناك تأثير قوى لمدافعية العقمية ككل والتركيز العقمى والتوجو نحو التعمم 
 امرً أاالكاديمى لمطالب. كذلك انعدام تأثير الحل االبداعى لممشكالت والتكامل المعرفى في التحصيل 

  :اآلتيةلألسباب ًيا منطقى

إن نظم التقويم واالمتحاندات بشدقييما العممدى والنظدرى ال زاال يركدزان عمدى جاندب حفدظ واسدتظيار  -
ر جميع نواتج التعمم في جانب واحد فقدط ىدو تحصديل المعمومدات المقدررة فدي اواختصالمعمومات، 

   الدراسية. الكتب 

كثيددددرًا مددددن األىددددداف التربويددددة مثددددل: الميددددارات العمميددددة والعقميددددة،  االمتحانددددات تيمددددل -
واالتجاىددات، والميددول، والقدديم حيددث إنيددا تقتصددر عمددى قيدداس الجانددب المعرفددي فقددط فددي 

 .أدنى مستوياتو

ترتقدددي لمراتدددب التطبيدددق والتحميدددل والتركيدددب والتكدددوين الكمدددي لمموقدددف،  االمتحاندددات ال  -
وال  .ألجددزاء قميمددة مددن المعرفددة وتتطمددب فددي موقددف ممتمددة بالرىبددة والخددوف اسددتدعاءً 

 .ترتيب أفكاره وال بيان الترابط بينيا المتعممتتطمب من 

غيرىددا مدددن يركددز المعممددون عمددى المفددداىيم التددي دائًمددا مددا يدددأتي منيددا االمتحددان دون  -
 .الطالبالموضوعات الضرورية التي يجب أن يتعمميا 

العالقددات المتداخمددة بددين الميددادين  إدراك الطالددبعدددم  غيدداب فمسددفة المقددررات المترابطددة أدى الددى -
المختمفددة لممعرفددة، فيظددل مفتقددرا لممعرفددة المتكاممددة التددي تسدداعده عمددى مواجيددة مواقددف الحيدداة 

 ومشكالتيا

 .المنيج عمييا يرتكز التي األساسية الركيزةلكتاب ىو ا -

 .ىو محور العممية التعميمية الذي يقوم بشرح المادة وتبسيطيا لممتعممين المعمم -

 لالدابة على الصؤال الرابع مت صياغة الفرض التاىل:
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المعتقدات الرياضية لدى طالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية مستوى "
 .إيجابي"بسوىاج 
المعتقدات الختبار صحة الفرض تم معالجتو من جانبين، الجانب األول يتعمق بطبيعة و 
 المعتقدات الرياضيةلدى الطالب مجموعة الدراسة، والجانب االخر تحديد مستوى  الرياضية

 في ضوء المعايير المبينة بالجدول التالى: المعتقدات الرياضياتلدييم. وقد تم تحديد طبيعة 
 (307الرياضيات )ن=طببيعة المعتقدات الرياضية لدى طالب الفرقة األولى شعبة : (20ل )جدو

النياية  أبعاد المقياس
 العظمى

طبيعة 
 المعتقدات

 معيار تحديد 
النسبة  العدد طبيعة المعتقدات

 المئوية

 33 أىمية الرياضيات
]18 -11] سمبية  58 19%  

]26 -18] غير واضحة  100 33%  
[33 -26] ايجابية  149 49%  

 33 طبيعة الرياضيات
]18 -11] سمبية  133 43%  

]26 -18] غير واضحة  112 36%  
[33 -26] ايجابية  62 20%  

 39 متعة الرياضيات
]22 -13] سمبية  147 48%  

]30 -22] غير واضحة  90 29%  
[39 -30] ايجابية  70 23%  

 36 الكفاءة الذاتية
]20 -12] سمبية  106 35%  

]28 -20] غير واضحة  151 49%  
[36 -28] ايجابية  50 16%  

 141 المقياس ككل
]78 -47] سمبية  173 56%  

]110 -78] غير واضحة  76 25%  
[141 -110] ايجابية  58 19%  

لى أن طبيعة المعتقدات الرياضية لدى الطالب إ السابق، (20تشير متضمنات جدول )
 الدراسة قد توزعت في ثالث فئات )سمبية، غير واضحة، ايجابية(مجموعة 
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طالب  58 االيجابيةففي المقياس ككل بمغ عدد الطالب ذوي المعتقدات الرياضية 
طالب بنسبة  76المتوسطة المعتقدات الرياضية %، وعدد الطالب ذوي 19بنسبة مئوية 

طالب بنسبة مئوية  153 يةالسمبالمعتقدات الرياضية %، وعدد الطالب ذوي 25مئوية 
173 % 

 وعلى مصتوى أبعاد املقياط األربعة: 

الترتيب األول من حيث  فىجاء أىمية الرياضيات بعد ( التالى أن: 3يتضح من شكل)
طالب  149 المعتقدات الرياضية االيجابيةحيث بمغ عدد الطالب ذوي  المعتقدات الرياضية االيجابية

طالب بنسبة  100 المعتقدات الرياضية غير الواضحة%، وعدد الطالب ذوي 49بنسبة مئوية 
 %.19طالب بنسبة مئوية  58 المعتقدات الرياضية السمبية%، وعدد الطالب ذوي 33مئوية 

المعتقدات بمغ عدد الطالب ذوي حيث في الترتيب الثانى؛  بعد متعة الرياضياتوجاء 
المعتقدات الرياضية غير %، وعدد الطالب ذوي 23طالب بنسبة مئوية  70الرياضية االيجابية 

 147المعتقدات الرياضية السمبية %، وعدد الطالب ذوي 29طالب بنسبة مئوية  90الواضحة 
 %.48طالب بنسبة مئوية 

وجاء بعد طبيعة الرياضيات في الترتيب الثالث؛ حيث بمغ عدد الطالب ذوي المعتقدات 
%، وعدد الطالب ذوي المعتقدات الرياضية غير 20طالب بنسبة مئوية  62بية الرياضية االيجا

 133%، وعدد الطالب ذوي المعتقدات الرياضية السمبية 36طالب بنسبة مئوية  112الواضحة 
 %.43طالب بنسبة مئوية 

بعد الكفاءة الذاتية فقد جاء في الترتيب الرابع؛ حيث بمغ عدد الطالب ذوي المعتقدات  أما
%، وعدد الطالب ذوي المعتقدات الرياضية غير 16طالب بنسبة مئوية  50الرياضية االيجابية 

 106%، وعدد الطالب ذوي المعتقدات الرياضية السمبية 49طالب بنسبة مئوية  151الواضحة 
 %.35مئوية طالب بنسبة 
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 طبيعة المعتقدات الرياضية: (3شكل )
ولتحديد مستوى المعتقدات الرياضية لدى الطالب مجموعة الدراسة تم حساب قيمة 

  وكانت النتائج كما ىي بالجدول التالى: (One-Sample T Test"ت" لعينة واحدة )
والمتوسط الفرضى الستجابات طالب الفرقة األولى شعبة  داللة الفروق بين المتوسط الحسابى: (21جدول )

 (307ن= الرياضية )عمى مقياس المعتقدات  الرياضيات

عدد  ابعاد المقياس
 العبارات

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعيارى
 )ع(

المتوسط 
 الفرضى

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
المحسوبة   

االحتمال 
 المناظر

 22 4.94 23.53 11 أىمية الرياضيات

306 

5.42 0.000 
9.48- 22 6.80 18.32 11 طبيعة الرياضيات  0.000 
8.19- 26 8.53 22.01 13 متعة الرياضيات  0.000 
7.24- 24 7.21 21.02 12 الكفاءة الذاتية  0.000 
10.21- 94 21.54 81.45 47 المقياس ككل  0.000 

 أىمية الرياضيات( أن قيمة "ت" المحسوبة لبعد 21يتضح من متضمنات جدول )
( مما يعنى أن 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000(، واالحتمال المناظر ليا )5.42)

 أىمية الرياضيات( الستجابات الطالب عمى بعد 23.53الفروق بين المتوسط الحسابى )
 .متوسط استجابات الطالب( دالة لصالح 22وبين المتوسط الفرضى )
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( وكان االحتمال المناظر 9.48-)طبيعة الرياضيات  وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000ليا )

( دالة 22وبين المتوسط الفرضى ) طبيعة الرياضيات( الستجابات الطالب عمى بعد 18.32)
 لصالح المتوسط الفرضى.

( وكان االحتمال المناظر 8.19-) تعة الرياضياتموبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد 
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000ليا )

( دالة 26وبين المتوسط الفرضى )متعة الرياضيات ( الستجابات الطالب عمى بعد 22.01)
 لصالح المتوسط الفرضى.

( وكان االحتمال المناظر ليا 7.24-) ءة الذاتيةالكفاوبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد 
( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000)
( دالة 24( الستجابات الطالب عمى بعد التكامل المعرفى وبين المتوسط الفرضى )21.02)

 لصالح المتوسط الفرضى.
( وكان االحتمال المناظر ليا 10.21-ككل )وبمغت قيمة "ت" المحسوبة عمى المقياس 

( مما يعنى أن الفروق بين المتوسط الحسابى 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.000)
( 94وبين المتوسط الفرضى ) المعتقدات الرياضية( الستجابات الطالب عمى مقياس 81.45)

 دالة لصالح المتوسط الفرضى. 
إيجابية عمى لدى الطالب كانت  المعتقدات الرياضيةوتأسيًسا عمى ماسبق فإن طبيعة 

مستوى بعد أىمية الرياضيات. وكانت غير واضحة عمى بعد الكفاءة الذاتية. بينما كانت 
بعدى متعة الرياضيات، وطبيعة عمى مستوى و عمى مستوى الدرجة الكمية لممقياس  سمبية

رقة األولى شعبة الرياضيات بكمية كذلك أشارت النتائج الى أن معتقدات طالب الف .الرياضيات
د المقياس عدا حول الرياضيات كانت سمبية عمى مستوى الدرجة الكمية وفى كل بعد من ابعا

  تجمى فيو إيجابية معتقدات الطالب. والذيبعد أىمية الرياضيات 
، (2006خالد خميس السر ) نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اتفقتوقد  
 ءةكفاالمعتقدات نحو الطبيعة الى أن  اأشارت حيث (2011)الكثيرى سعود ناصر ودراسة 

 .الذاتية كانت غير واضحة
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والتي اوضحت أن طبيعة معتقدات الطالب  Peter (2003)واختمفت مع نتائج دراسة 
المعممين حول أىمية الرياضيات كانت ساذجة وغير واضحة وأشارت الى أن اىتمام الطالب 

  بالرياضيات ىدفو االساسى النجاح والحصول عمى تقديرات مرتفعة فقط. 
أن والتي اشارت الى  Wagner, et. al (1999)دراسة مع نتائج كذلك واختمفت 

  .ةطبيعة معتقدات الطالب المعممين حول الكفاءة الذاتية ايجابى
مع نتائج الحالية اتفقت نتائج الدراسة ومن حيث مستوى المعتقدات الرياضية فقد 

والتي أوضحت سمبية المعتقدات حول الرياضيات بصفة  (2005)دراسة خالد خميس السر 
لى حد االتقان. إن مستوى طبيعة الرياضيات وصل ألى إشارت أ عامة، واختمفت معيا عندما

لى إيجابية إشارت أ ى( والت2010مع نتائج دراسة عادل عطية ريان ) كذلك اختمفتو 
   .لدى الطالب المعتقدات الرياضية

ن ألى إ؛ أىمية الرياضياتإيجابية معتقدات الطالب حول  ويرجع الباحثان أسباب 
أمًرا يسيل عمى الطالب ادراكو من منطمق مقولة أن الرياضيات "سيدة  أىمية الرياضيات
عالوة عمى تطبيقاتيا  ،أي عمم أًيا كان اتمن لبان ةأن الرياضيات لبن" و العموم وخادمتيا

  والتي يممسيما الطالب فيما حوليم. التي ال حصر ليا. الحياتية
جمالياتيا متعة وتذوق وتعميميا  أما التعرف عمى طبيعة الرياضيات والكفاءة في تعمميا

وتعود أسباب سمبية معتقدات  عمى فيميا والتمكن من مياراتيا.الطالب قدرة فيرتبط بمدى 
 الطالب حوليا الى:

القبددول الخدداص بشددعبة الرياضدديات بكميددات التربيددة والددذي حدددد ليددا تنسدديق خدداص  نظدام -
بالثانويدددة العامدددة أسدددفر عدددن التحددداق كثيدددر مدددن الطدددالب ذوي المسدددتويات الددددنيا بقسدددم 

 الرياضيات.  
 وممارسددتيا األساسدديةة ياضدديوالقواعددد الر  والقددوانينضددعف اكتسدداب الطددالب لممفدداىيم  -

    .بيا لممارستيا في الحياة اليومية واالحتفاظعمى تعميميا  والبناء
باالكتسداب المدوقفي  واالكتفداءلممعرفدة الرياضدية  الحياتىبالتوظيف  الطالبعدم اىتمام  -

   .لممعمومات بطريقة تعكس تفكك العناصر المعرفية الرياضية
 بصورة جافة. وفى كمية التربية خاصةجامعات الُتدرس الرياضيات في  -
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ت بالجامعدددة ال ييدددتم بتنميدددة الجواندددب الجماليدددة فدددى الرياضددديات ممدددا تددددريس الرياضددديا -
 ينعكس عمى طالبيم فى المستقبل. 

فدي عمميدة تددريس مدادة د بدبعض المراحدل التعميميدة د  االختصداص بغيدر ذوي االسدتعانة -
 اسميا.أسفر عن متعممين ال يعرفون عن الرياضيات أكثر من  الرياضيات

ر رسددوبيم فددي اسددمبية عددن الرياضدديات بسددب تكددر  بخبددرات الطددالبمددن  احتفدداظ الكثيددر -
 وحاجتيم المستمرة إلى الدروس الخصوصية. الرياضيات أو نجاحيم بصعوبة فييا،

 مت صياغة الفرض التاىل: اخلامضلالدابة على الصؤال 

طالب الفرقة األولى شعبة  استجاباتبين متوسطات  إحصائًياتوجد فروق دالة ال "
 ."التربية بسوىاج عمى مقياس المعتقدات الرياضية تعزى لمتغير الجنسالرياضيات بكمية 

-Independentوالختبار صحة الفرض تم حساب قيمة "ت" لعينتين مستقمتين )
Samples T Test) :وكانت النتائج كما ىي بالجدول التالى 

 مقياس المعتقدات الرياضية واالناث عمىالذكور  استجاباتداللة الفروق بين متوسطات : (22جدول )

 ابعاد المقياس
  الذكور

 140ن= 
  االناث
 درجة   167ن= 

 االحتمال  قيمة "ت" الحرية
 المناظر

 ع م ع م
 4.86 23.74 5.08 23.27 أىمية الرياضيات

305 

0.83 0.406 
 0.029 2.20 6.86 19.10 6.64 17.39 طبيعة الرياضيات
 0.621 0.49 8.29 22.23 8.82 21.75 متعة الرياضيات
 0.214 1.24 7.26 21.49 7.13 20.46 الكفاءة الذاتية
 0.251 1.15 21.77 82.74 21.34 79.91 المقياس ككل

بمغت لى أن قيمة "ت" المحسوبة لبعد أىمية الرياضيات إ( 22تشير متضمنات جدول )
( مما يعنى عدم 0.05من مستوى ) ( وقيمتو أكبر0.406(، واالحتمال المناظر ليا )0.83)

الطالب  عمى بعد أىمية الرياضيات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات
 تعزى لمتغير الجنس.
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( وكان االحتمال المناظر ليا 2.20وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد طبيعة الرياضيات )
وق بين متوسط استجابات ( مما يعنى أن الفر 0.05( وقيمتو أقل من مستوى )0.029)

دالة ة الرياضيات ععمى بعد طبي( 19.10( ومتوسط استجابات االناث )17.39)الذكور 
 لصالح االناث.

( وكان االحتمال المناظر ليا 0.49وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد متعة الرياضيات )
إحصائية  ( مما يعنى عدم وجود فروق ذات داللة0.05( وقيمتو أكبر من مستوى )0.621)

 بين متوسط استجابات الطالب عمى بعد متعة الرياضيات تعزى لمتغير الجنس.
( وكان االحتمال المناظر ليا 1.24وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لبعد الكفاءة الذاتية )

يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ( مما0.05( وقيمتو أكبر من مستوى )0.214)
 بين متوسط استجابات الطالب عمى بعد الكفاءة الذاتية تعزى لمتغير الجنس.

( وكان االحتمال المناظر ليا 1.15وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لممقياس ككل )
( مما يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.05( وقيمتو أكبر من مستوى )0.251)

 متوسط استجابات الطالب عمى المقياس ككل تعزى لمتغير الجنس. بين
وتأسيًسا عمى ماسبق فإنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات الطالب عمى مقياس المعتقدات الرياضية ككل وفى ابعاد أىمية الرياضيات ومتعة 

كانت فيو  والذيبعد طبيعة الرياضيات الرياضيات، والكفاءة الذاتية تعزى لمتغير الجنس عدا 
 ناث. الفروق دالة لصالح اإل 

(، 1997عباينة )اهلل  من عبدمع نتائج دراسات كل الحالية اتفقت نتيجة الدراسة و 
في عدم وجود فروق دالة إحصائية في معتقدات الطالب تعزى لمتغير (، 2010)عادل ريان 

بعاد األىمية والمتعة والكفاءة الذاتية، واختمفت أالجنس في الدرجة الكمية وعمى مستوى 
 معيما عمى مستوى بعد طبيعة الرياضيات. 

وجود فروق دالة احصاًئا  ( في2016)واتفقت كذلك مع دراسة ىديل سممان عودة  
 تفقتوا تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث. حول طبيعة الرياضيات في معتقدات الطالب

ىناك فروًقا في المعتقدات ن ألى إشارت ألتى او  Li (1999)راسة دمع نتائج كذلك النتائج 
الفروق لصالح  أرجعتالدراسة أن تمك  واختمفت معيا فىالرياضية تعزى لمتغير الجنس 

 الذكور.



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 863 - 

بكميات التربية تتقارب بيئاتيم ن جميع الطالب ألى إىذه النتيجة  ويرجع الباحثان
، ويتعرضون لمظروف يدرسون نفس المقررات، وىم باختالف جنسيمالثقافية واالجتماعية 

وىذا ما يؤدى الى اكتساب خبرات  . كما أنيم عايشوا مراحل تعميمة متشابية.التدريسية ذاتيا
 .متقاربة

أما عن الفروق في المعتقدات حول طبيعة الرياضيات والتي جاءت لصالح االناث؛ فإن 
التعميم والبحث بلى أن طموح الطالبات واىتمامين إ –ن يمن وجية نظر الباحث –ذلك يعزى 

 والتركيز بشكل أكبر في استذكار الرياضيات يعطيين األفضمية أحياًنا.
 مت صياغة الفرض التاىل: الصادطلالدابة على الصؤال 

لطالب  ال يوجد تأثير دال إحصائًيا لممعتقدات الرياضية عمى التحصيل االكاديمى"
 ."الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية بسوىاج

 الختبار صحة الفرض تم إتباع األتي:و  
بجدول  ةتقسيم الطالب حسب معايير تحديد طبيعة المعتقدات الرياضية الموضح -1

في كل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل واستبعاد ، بالصفحات السابقة( 20)
 المعتقدات الرياضية غير الواضحة. وبذلك كان ىناك مجموعتين ىما: ذويالطالب 

  ايجابية.طالب ذوي معتقدات 
  سمبية.معتقدات  ذويطالب 

( والسمبية ،االيجابيةحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات مجموعتي الطالب ) -2
باستخدام اختبار "ت" والمقياس ككل لكل بعد من أبعاد مقياس المعتقدات الرياضية 

 :يميلعينتين مستقمتين. وكانت النتائج كما 
مقياس  ( عمىوالسمبية ،االيجابيةمجموعتي الطالب ) استجاباتداللة الفروق بين متوسطات : (23جدول )

 المعتقدات الرياضية

 ابعاد المقياس
الطالب ذوي المعتقدات 

 االيجابية
الطالب ذوي المعتقدات 

 درجة السمبية
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 االحتمال
 المناظر

 ع م ن ع م ن
 0.000 47.23 205 2.16 15.34 58 1.47 27.69 149أىمية 
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 الرياضيات
طبيعة 
 الرياضيات

62 28.91 1.21 133 11.65 1.78 193 69.16 0.000 

 0.000 66.27 215 2.43 13.91 147 1.08 34.04 70 متعة الرياضيات
 0.000 70.73 154 1.86 12.55 106 0.98 32.40 50 الكفاءة الذاتية
 0.000 51.20 229 7.04 65.82 173 5.45 117.72 58 المقياس ككل

( ودرجات طالب االيجابيةالمعتقدات تحديد درجات طالب المجموعة األعمى )ذوي  -3
 ( في التحصيل األكاديمي.السمبية المعتقداتالمجموعة األدنى )ذوي 

حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين المحددتين في  -4
والمقياس التحصيل األكاديمي في ضوء كل بعد من ابعاد مقياس المعتقدات الرياضية 

 :يميباستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين. وكانت النتائج كما ككل 
المجموعتين المحددتين في التحصيل األكاديمي في داللة الفروق بين متوسطي درجات طالب : (24جدول )

 ضوء كل بعد من ابعاد مقياس المعتقدات الرياضية

 أبعاد المقياس
 التحصيل األكاديمى لمطالب 
 ذوي المعتقدات االيجابية

 التحصيل األكاديمى لمطالب
 درجة   ذوي المعتقدات السمبية 

 الحرية
قيمة 
 "ت"

االحتمال 
 المناظر

 ع م ن ع م ن
 0.000 11.15 205 78.88 689.03 58 122.81 882.84 149 أىمية الرياضيات
 0.000 13.25 193 109.76 775.15 133 73.08 978.08 62 طبيعة الرياضيات
 0.000 14.74 215 77.68 750.99 147 70.71 912.61 70 متعة الرياضيات
 0.000 11.74 154 107.38 785.14 106 75.09 983.15 50 الكفاءة الذاتية
 0.000 13.79 229 91.07 800.93 173 76.32 984.34 58 المقياس ككل

حساب حجم تأثير المعتقدات الرياضية فى التحصيل األكاديمى باستخدام معادلة  -5
 مربع معامل ايتا، والجدول التالي يوضح قيم وداللة حجم االثر.

 التحصيل األكاديمى حجم تأثير المعتقدات الرياضية فى: (25)جدول  

 درجة  قيمة " ت" أبعاد المقياس
 الداللة حجم االثر الحرية

 كبير 0.38 205 11.15 أىمية الرياضيات



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 865 - 

 كبير 0.48 193 13.25 طبيعة الرياضيات
 كبير 0.50 215 14.74 متعة الرياضيات
 كبير 0.47 154 11.74 الكفاءة الذاتية
 كبير 0.45 229 13.79 المقياس ككل

(، أن ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين الطالب 23)جدول يتضح من متضمنات 
في كل بعد المعتقدات الرياضية السمبية  ذويالمعتقدات الرياضية االيجابية ونظرائرىم  ذوي

والمقياس ككل وأن ىذه الفروق لصالح الطالب ذوى المعتقدات الرياضية من ابعاد مقياس 
أىمية الرياضيات، وطبيعة حيث بغت قيم "ت" البعاد  يجابية،اإل المعتقدات الرياضية

، 69.16، 47.23، والمقياس ككل )الرياضيات، ومتعة الرياضيات، والكفاءة الذاتية
( وىى 0.000( عمى الترتيب، وجميع قيم االحتمال المناظرة ليا )51.20، 66.27،70.73

 ( 0.05بدورىا اقل من مستوى )
المعتقدات  ذويأن الفروق بين الطالب  السابق، (24كذلك يتضح من جدول )

بشكل كمى عمى  انعكست المعتقدات الرياضية السمبية ذويالرياضية اإليجابية ونظائرىم 
ا ذات داللة إحصائية في التحصيل التحصيل االكاديمى لمطالب حيث كانت ىنالك فروقً 

الرياضيات، ومتعة الرياضيات،  بعاد األربعة: أىمية الرياضيات، وطبيعةضوء األاالكاديمى في 
ونظائرىم  المعتقدات الرياضية االيجابيةوالمقياس ككل فيما بين الطالب ذوى  والكفاءة الذاتية،

، 13.25، 11.15عمى الترتيب ) ا. والتي بمغت قيم "ت" ليالمعتقدات الرياضية السمبيةذوى 
 ( 0.000( باحتمال مناظر )13.79، 11.74، 14.74

في التحصيل  المعتقدات الرياضيةعمى قوة حجم تأثير بدورىا وقد انعكست ىذه النتائج 
 المعتقدات الرياضية في التحصيل( حيث كانت قوة حجم تأثير 25والتي يوضحيا جدول )

لالبعاد األربعة: أىمية الرياضيات، وطبيعة الرياضيات، ومتعة الرياضيات، والكفاءة كبيرة 
 ( 0.45، 0.47، 0.50، 0.48، 0.38والتي بمغت عمى الترتيب ) ككلالذاتية، والمقياس 

لى إوالتي أشارت  Quillen (2004)دراسة وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
أن ىناك عالقة إيجابية بين معتقدات الطالب المعممين نحو الرياضيات ومستوى تحصيميم 

ن الطالب المعممين ألى إشارت أوالتي  Carter & Norwood (1997)دراسة ليا ونتائج 
لى إيشعرون بالجدية والمثابرة والتي بدروىا تقودىم  NCTMالذين تتفق معتقداتيم مع معايير 
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واتفقت كذلك مع النجاح فييا بخالف زمالئيم ممن ال تتفق معتقداتيم مع ىذه المعايير. 
وجود تأثيرات متبادلة بين ى إلشارت أ والتي shahvarani & Savizi (2007)نتائج دراسة 

 معتقدات الطالب المعممين نحو طبيعة الرياضيات ونحو تعمميما.
 لممعتقداتبأن  Pehkonen( 2005,25) نتائج الدراسة أيًضا مع ما أكد عميو واتفقت

أثر قوى في كيفية تعمم الرياضيات  لما ليا منفي نجاح تعمم الطالب لمرياضيات  محورًيا ادورً 
تعممين ذوي ن المأكما  واستخداميا وبالتالي قد تشكل عائق أمام التعمم الفعال لمرياضيات.

المعتقدات السمبية نحو الرياضيات وتعمميا يصبحون بسيولة متعممين سمبيين ويركزون عمى 
 الحفظ أكثر من الفيم.

 Trautwein & Ludtkeأوضحتو دراسة  بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع
بين المعتقدات  أن الدراسات الميدانية أظيرت أن ىذا التأثير أو العالقةمن  (2007)

متناقضدة وتؤثر عمييا الكثير من المتغيرات الثقافية واالجتماعية والعقمية، وأنو فى  والتحصيل،
  حالة وجودىدا تكون مع بعد واحد دون األبعاد األخرى. 

ويرى الباحثان أن النتائج التي توصمت الييا الدراسة الحالية منطقية، فمن الطبيعى أن 
كاديمى. عمى التحصيل األ لمعتقدات الطالب حول الرياضيات وقدرتيم يكون ىناك تأثير قوى 

 : اآلتيةلألسباب  وذلك
وشدعوره بالمتعدة  تياوماىي تيالطبيع ووفيم تومعرفو  ألىمية الرياضيات المتعمم إدراكإن  -

ثراء ثقافتدو عنيدا؛ ممدا يسداعد فدي في تعمميا  زيدادة قدرتدو يزيد من فيمو ألساسياتيا وا 
 .عمى اإلنجاز في تحصيميا، والعكس صحيح تماًما

)المعتقدددات اإليجابيددة( تدددفع المددتعمم الددى جسددارة المخدداطرة المعرفيددة، كمددا  لنجدداحاتوقددع  -
 اجيتيا لمموضوعات الدراسية.تجعل الذات تتحرك حركة قوية ثابتة في مو 

تسددداعد فدددي اتخددداذ القدددرارات السدددميمة والمناسدددبة فدددي  )الكفددداءة الذاتيدددة( الثقدددة بدددالنفس -
 .المشكالت العممية

 لالدابة على الصؤال الصابع مت صياغة الفرض التاىل:
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والمعتقدات لمرياضيات الدافعية العقمية  لممزاوجة بينا إحصائيً  تأثير دالوجد يال "
عمى التحصيل االكاديمى لطالب الفرقة األولى شعبة الرياضيات بكمية التربية الرياضية 
 ."بسوىاج
 الختبار صحة الفرض تم إتباع األتي:و 
 الدافعية العقميةكل طالب من الطالب عينة الدراسة في كل من:)  استجاباترصد  -1

 (التحصيل األكاديمى – المعتقدات الرياضية –لمرياضيات
عمى الكمية  في أدوات القياس الثالث في ضوء درجاتيم الطالب استجاباتترتيب  -2

  ترتيًبا تنازلًيا. لمرياضيات الدافعية العقميةمقياس 
الموضح دددد  لمرياضيات معايير تحديد طبيعة الدافعية العقميةتقسيم الطالب في ضوء  -3

الدافعية العقمية المتوسطة من  ذويالطالب  استبعادمع في المقياس ككل سابًقا ددددد 
 تم الوصول الى:عميو و  المقاييس الثالثة.

  (.1ن) ةمرتفع دافعية عقمية ذويطالب 
  (.2)ن ةمنخفض دافعية عقمية ذويطالب 

في أدوات القياس الثالث في ضوء درجاتيم عمى ( 1الطالب )ن استجاباتترتيب  -4
 تنازلًيا.ترتيًبا  المعتقدات الرياضيةمقياس 

الموضح دددد معايير تحديد طبيعة المعتقدات الرياضية في ضوء ( 1)نتقسيم الطالب  -5
الطالب ذوي المعتقدات الرياضية غير  استبعاد. مع في المقياس ككل سابًقا ددددد

 وعميو تم الوصول الى: الواضحة من المقاييس الثالثة.
  (.1-1)ن معتقدات رياضية ايجابية وذوي ةمرتفع دافعية عقمية ذويطالب 
  (.2-1)نطالب ذوي دافعية عقمية مرتفعة وذوي معتقدات رياضية سمبية 

في أدوات القياس الثالث في ضوء درجاتيم عمى ( 2الطالب )ن استجاباتترتيب  -6
 تنازلًيا.ترتيًبا  المعتقدات الرياضيةمقياس 

المقياس معايير تحديد طبيعة المعتقدات الرياضية في ( في ضوء 2تقسيم الطالب )ن -7
 ككل وعميو تم الوصول الى:

  (.1-2 )نطالب ذوي دافعية عقمية منخفضة وذوي معتقدات رياضية ايجابية 
  (.2-2)نطالب ذوي دافعية عقمية منخفضة وذوي معتقدات رياضية سمبية 
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 وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالى:
 لممجموعات األربع الطالب في التحصيل األكاديميالستجابات المتوسط واالنحراف المعياري : (26)جدول 

ذوي المعتقدات الرياضية  الطالب
 االيجابية

ذوي المعتقدات الرياضية 
 السمبية

مرتفعى الدافعية 
 العقمية 

 =1-1ن
 =1-1م
 =1-1ع

10 
1071.90 
25.45 

 =2-1ن
 =2-1م
 =2-1ع

14 
963.11 
41.01 

منخفضى 
 الدافعية العقمية 

 =1-2ن
 =1-2م
 =1-2ع

26 
967.69 
30.29 

 =2-2ن
 =2-2م
 =2-2ع

73 
671.84 
87.44 

 
لمرياضيات والمعتقدات  ( لتأثير المزاوجة بين الدافعية العقمية2×2نتائج تحميل التباين )(: 27)جدول 

 لدى الطالب األكاديميعمى التحصيل الرياضية

 االحتمال ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المناظر

 0.000 138.46 699479.26 1 699479.26 الدافعية العقمية لمرياضيات )أ(
 0.000 144.96 732295.12 1 732295.12 المعتقدات الرياضية )ب(

 0.000 30.98 156488.36 1 156488.36 ب(× أ المتبادل )التأثير 
    119 601153.61 الخطأ
    122 3642956.64 المصحح االجمالى

الدافعية العقمية متفاعل بين لأن قيمة "ف" المحسوبة  (27) وعميو يتضح من جدول
 وىي( 0.000وقيمة االحتمال المناظر ليا )( 30.98كانت )لمرياضيات والمعتقدات الرياضية 

بين الدافعية العقمية لمرياضيات والمعتقدات تفاعل ال نأيعنى مما . (0.05مستوى )أقل من 
 .  عمى التحصيل االكاديمى لمطالب موجًباتأثيًرا ؤثر يو دال إحصائيا الرياضية 

الدافعية العقمية لمرياضيات والمعتقدات الرياضية عمى ولمعرفة تأثير المزاوجة بين 
فى  الطالب درجاتتمت المقارنة بين متوسطات  التحصيل االكاديمى لمطالب مجموعة الدراسة

 :التالىالموضحة بالجدول و  لممجموعات األربع التحصيل االكاديمى
 

  في التحصيل االكاديمىاألربع  الطالبنتائج المقارنة بين متوسطات درجات مجموعات : (28جدول )
االحتمال  قيمةدرجة  ع م ن طالب ذوي المجموعة
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دافعية 
 عقمية

معتقدات 
 رياضية

 المناظر "ت " الحرية

 25.45 1071.90 10 ايجابية مرتفعة األولى:
 41.01 963.11 14 سمبية مرتفعة :الثانية 0.000 7.41 22

 30.29 967.69 26 ايجابية منخفضة :الثالثة
 87.44 671.84 73 سمبية منخفضة :الرابعة 0.000 16.85 97

 25.45 1071.90 10 ايجابية مرتفعة األولى:
 30.29 967.69 26 ايجابية منخفضة الثالثة: 0.000 9.63 34

 41.01 963.11 14 سمبية مرتفعة الثانية:
 87.44 671.84 73 سمبية منخفضة الرابعة: 0.000 12.17 85

 41.01 963.11 14 سمبية مرتفعة الثانية:
 30.29 967.69 26 ايجابية منخفضة الثالثة: 0.689 0.40 38

 25.45 1071.90 10 ايجابية مرتفعة األولى:
 87.44 671.84 73 سمبية منخفضة الرابعة: 0.000 14.32 81

ولبيان حجم تأثير المزاوجة بين الدافعية العقمية لمرياضيات والمعتقدات الرياضية فى 
استخدام معادلة مربع معامل ايتا، والجدول التحصيل االكاديمى لمطالب مجموعة الدراسة تم 

 التالي يوضح قيم وداللة حجم االثر.
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التحصيل  الرياضية فيالعقمية لمرياضيات والمعتقدات  (: حجم تأثير المزاوجة بين الدافعية29جدول )
 االكاديمى 

 المجموعة
 قيمة طالب ذوي

 "ت "
درجة 
 الحرية

حجم 
دافعية  الداللة األثر

 عقمية
معتقدات 
 رياضية

 ايجابية مرتفعة األولى:
 كبير 0.714 22 7.41

 سمبية مرتفعة الثانية:
 ايجابية منخفضة الثالثة:

 كبير 0.745 97 16.85
 سمبية منخفضة الرابعة:
 ايجابية مرتفعة األولى:

 كبير 0.732 34 9.63
 ايجابية منخفضة الثالثة:
 سمبية مرتفعة الثانية:

 كبير 0.635 85 12.17
 سمبية منخفضة الرابعة:
 سمبية مرتفعة الثانية:

 منعدم 0.004 38 0.40
 ايجابية منخفضة الثالثة:
 ايجابية مرتفعة األولى:

 كبير 0.717 81 14.32
 سمبية منخفضة الرابعة:

المحسوبة لمفروق  أن قيم "ت" السابقين، (29جدول ) ،(28تشير متضمنات جدول )
في ضوء المزاوجة بين المجموعات  بين متوسطات درجات الطالب في التحصيل االكاديمى

 كانت:األربع مثنى مثنى 

حيدث ( الرابعدة، الثالثدةالمجمدوعتين )أو (، الثانيدة، االولىدالة فيما بين المجموعتين ) -
وحجدم تدأثير ( 0.000، 0.000)( باحتمال منداظر 16.85، 7.41بمغت قيمة "ت" )

عمدى الترتيدب. ولمدا كدان متغيدر الدافعيدة العقميدة ثابدت ( 0.745، 0.714كبير بمدغ )
متغيدر المعتقددات الرياضدية تدأثير نمدا ترجدع لإفدإن ىدذه الفدروق في ىدذه المجموعدات 

 توصددمت اليددو الدراسددةمددع وتتفددق ىددذه النتيجددة مددا فددي التحصدديل االكدداديمى لمطددالب 
 .في الفرض السادسالحالية 

( حيدث الرابعدة، الثانيدة(، أو المجمدوعتين )الثالثدة، االولىدالة فيما بين المجموعتين ) -
وحجدددم  (0.000، 0.000)( باحتمدددال منددداظر 12.17(، )9.63بمغدددت قيمدددة "ت" )
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عمدددى الترتيدددب. ولمدددا كدددان متغيدددر المعتقددددات  (0.635، 0.732تدددأثير كبيدددر بمدددغ )
 فإن ىذه الفروق إنما ترجع لتأثير متغير الدافعيدةفي ىذه المجموعات الرياضية ثابت 

العقميددة لمرياضدديات فددي التحصدديل االكدداديمى لمطددالب وتتفددق ىددذه النتيجددة مددا توصددمت 
 اليو الدراسة في الفرض الثالث.

( 14.32(، حيدددث بمغدددت قيمدددة "ت" )الرابعدددة، االولدددىدالدددة فيمدددا بدددين المجمدددوعتين ) -
وىددذه الفددروق إنمددا  ،(0.717وحجددم تددأثير كبيددر بمددغ ) (.0.000)باحتمددال مندداظر 

ترجددع لتددأثير المزاوجددة بددين الدافعيددة العقميددة لمرياضدديات، والمعتقدددات الرياضددية فددي 
   التحصيل االكاديمى لمطالب.

(، 0.40(، حيددث بمغددت قيمددة "ت" )الثالثددة، الثانيددةغيددر دالددة فيمددا بددين المجمددوعتين ) -
جددة منطقيددة وىددذه نتي (0.004وحجددم تددأثير منعدددم بمددغ ) (.0.689)باحتمددال مندداظر 

وذلك لعددم وضدوح المزاوجدة بدين المتغيدرات حيدث كاندت المقارندة ىندا بدين طدالب ذوي 
طددالب ذوي دافعيددة عقميددة و  ،دافعيددة عقميددة مرتفعددة لدددييم معتقدددات رياضددية سددمبية

ن دل ىدذا فإنمدا يددل بشدكل غيدر مباشدر ا  منخفضة لدييم معتقدات رياضية إيجابيدة. و 
ليددا تددأثير المزاوجددة بددين الدافعيددة العقميددة لمرياضدديات والمعتقدددات الرياضددية أن عمددى 
 في تحصيل الطالب. قوى 

 ب ذويالطاللى تقرير مفاده أن إوتأسيًسا عمى ما سبق فإن الدراسة الحالية تصل 
 أن المعرفةة عقمية أكثر ارتفاًعا يرون دافعي ويمتمكون ايجابيةاألكثر  الرياضيةالمعتقدات 

المعتقدات  ذويمقابل ، تحصيميامما يسيم في تحسين انجازىم في بسيطة  اضيةالري
 الرياضية أن المعرفةيرون  ة عقمية أكثر انخفاًضادافعي ويمتمكون سمبيةاألكثر  الرياضية
 .تحصيميامما يعوق انجازىم في  معقدة

  



 ........................ أثر التفاعل بني الدافعية العقلية واملعتقدات الرياضية على التحصيل األكادميي

- 872 - 

 املقرتحة:بحوخ التوصيات وال

 :  تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات الحاليةالدراسة فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج 
 التوصيات -( أ )
العقميدة الدافعيدة و فدى قيداس المعتقددات  – الدراسداتوغالبيدة  – الدراسة الحالية تاعتمد -

األسددموب فددى القيدداس إال أن األمدددر ىددذا مددن إيجابيددات ، وبددالرغم الددذاتىعمددى التقريددر 
بأىميددة وجددود مواقدددف حياتيدددة أو  الباحثددانيسددتوجب اسددتخدام أسدداليب أخددرى، ويوصددى 

نجدداز الميددام المطموبددة فقددد  الطددالبأكاديميددة مختمفددة تتضددح فييددا قدددرة  عمددى المثددابرة وا 
 تكون النتائج أكثر دقدة من نتائج التقرير الذاتى.   

دافعيدددتيم العقميددددة وتعددددديل  تحسددددينلضدددرورة إعددددداد بدددرامج تدريبيددددة لطددددالب الجامعدددة  -
    ييم.من المعتقدات الخاطئة لدً االتجاه اإليجابى بدال معتقداتيم عن الرياضيات فى

االىتمددام بإعددداد المقددررات الدراسددية وطددرق التدددريس فدددى المرحمدددة الجامعيدددة وضدددرورة  -
     لمطالب. الرياضية والدافعية العقميةمراعاتيا لممعتقدات 

والتغمددب عمددى معوقاتيددا  العقميددة دورات وبددرامج تدريبيددة لتحسددين مسددتوى الدافعيددة عقددد -
   .الجامعة طالبلدى 

بمدددا فدددييم الطدددالب ضدددرورة توحيدددد نظدددام تنسددديق الثانويدددة العامدددة عمدددى جميدددع الطدددالب  -
 التربية شعبة الرياضيات. اتكميالمرشحون لمقبول ب

 وعدددم االكتفدداءلممعرفدة الرياضددية  الحيدداتىالتوظيددف  تأكيدد أسدداتذة الجامعددة عمدى أىميددة -
   .ممعمومات بطريقة تعكس تفكك العناصر المعرفية الرياضيةباالكتساب الموقفي ل

ضرورة أن يتضمن تدريس الرياضيات بالجامعة موضوعات تبدرز الجواندب الجماليدة فدى  -
 الرياضيات مما ينعكس عمى طالبيم فى المستقبل. 

 بالمراحل التعميمية المختمفة. تدريس مادة الرياضياتفي  االختصاص بذوي االستعانة -
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 البحوخ املقرتحة -( ب )
الرياضدددية السدددمبية لددددى  معتقدددداتال لتعدددديلفدددي الرياضددديات المدرسدددية  برندددامج مقتدددرح -

 الطالب المعممين.
 دراسة مستوى الثقافة الرياضية لدى طالب كمية التربية شعبة الرياضيات. -
لدددى اسددتخدام برنددامج "جيددوجبرا" فددي تدددريس الرياضدديات لتنميددة كفدداءة الددذات الرياضددية  -

 كمية التربية.طالب 
اسددتخدام برنددامج "جيددوجبرا" فددي تدددريس الرياضدديات لتنميددة المعتقدددات الرياضددية لدددى  -

 طالب كمية التربية.
أثددر اسددتخدام البددرامج التفاعميددة مفتوحددة المصدددر فددي تدددريس الرياضدديات عمددى تنميددة  -

 لدى طالب كمية التربية. المعتقدات الرياضية
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 املرادع:

(. برنامج مقترح في تدريس الرياضيات وفقا لنموذج رايجموث وأثره 2007عبد المجيد ) احمد صادق -
في تنمية المعتقدات الرياضية والثقة في تعمم الرياضيات لدى طالب شعبة التعميم 

. الجمعية المصرية لمقراءة مجمة القراءة والمعرفةبكمية التربية بسوىاج.  األساسي
 .  182-132 :(. ص ص69)والمعرفة. العدد 

بالتحصيل االكاديمى لدى عينة  ة لمدافعية العقمية(. القدرة التنبؤي2016مد الشريم )عمى مح احمد -
المجمد  .مجمة الدراسات التربوية والنفسية بسمطنة عمانمن طمبة جامعة القصيم. 

 .389 – 376 :(. ص ص2)العدد  (. 10)

، ترجمة: نايف الخوص. منشورات كسر القيود المنطقية التفكير الجانبى(. 2010دي بونو ) ادوارد -
 وزارة الثقافة. سوريا.

 ترجمة، بداع الجاد استخدام قوة التفكير الجانبي لخمق أفكارا" جديدةاال (.2005) دوارد دي بونوا -
 .مكتبة العبيكان: الرياض. باسمة النوري

الكريم وآخرون. دمشق: دار الصفا . ترجمة: عادل عبد تعميم التفكير(. 2001) دوارد دي بونوا -
 لمنشر.

اإلعدادية. طمبة المرحمة  بالدافعية العقمية لدى وعالقتوالذكاء المتبمور (. 2017) طعمة راضي فراحأ -
  .107 – 71 :(. ص ص2الجامعة المستنصرية. العدد ) مجمة كمية التربية،

رسالة (. أساليب التفكير وعالقتيا بالدافعية العقمية لدى الطمبة. 2013سييل نجيب طنوس ) اياد -
 . كمية العموم التربوية والنفسية. جامعة عمان العربية. األردن.ماجستير

 . الرياض: مكتبة جرير.التعمم المبنى عمى العقل(. 2007جينسن ) ايريك -

(. الصورة األردنية األولية لمقياس كاليفورنيا لمدافعية 2008) أحمد مرعى، محمد بكر نوفل توفيق -
العقمية "دراسة ميدانية عمى طمبة كمية العموم التربوية الجامعية االونروا في األردن"، 

 .289- 257 :(. ص ص2العدد )(. 24) دالمجم. مجمة جامعة دمشق

(. فاعمية الخرائط الذىنية في اكتساب طالب الصف األول 2014) ثانى حسين خاجى الشمرى -
مجمة دراسات عربية متوسط المفاىيم الفيزيائية واستبقائيا وتنمية الدافعية العقمية لدييم. 

 .87- 69 :(. ص ص49العدد )(. 1)المجمد . في التربية وعمم النفس بالسعودية
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المجمة  التربوية.الداللة اإلحصائية والداللة العممية في البحوث  (.2004)سالمة حسن عمي حسن  -
 .14-1(. ص ص20)العدد  جامعة جنوب الوادي.. كمية التربية بسوىاج، التربوية

عمم النفس التربوى لمطالب الجامعى والمعمم (. 2007حسين أبو رياش، زىرية عبد الحق ) -
 والطباعة.. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع الممارس

(. أثر تنويع التدريس عمى القرار التدريسى والمعتقدات نحو تعميم 2016خالد خميس السر ) -
الرياضيات وتعمميا في ضوء نظريات التعمم المعرفية لدى طالبات الرياضيات بجامعة 

(. 20المجمد ) .سمسمة العموم اإلنسانية(). غزة. مجمة جامعة األقصىاألقصى غزة. 
 .273- 320 :ص ص (. 2)العدد 

(. معتقدات الطمبة المعممين تخصص الرياضيات في جامعة األقصى 2006خالد خميس السر ) -
(. 10)المجمد . )سمسمة العموم اإلنسانية( .غزة .مجمة جامعة األقصىحول الرياضيات، 

 .323 -285 :صص  (.2العدد )
قسم الرياضيات بكمية طمبة (. مستوى القافة الرياضية لدى 2005خالد خميس عاشور السر ) -

(. 1، جامعة عين شمس. المجمد )مجمة كمية التربية. التربية في جامعة األقصى بغزة
 .242 – 199 :(. ص ص29لعدد )ا

(. السرعة االدراكية البصرية وعالقتيا بالدافعية العقمية "دراسة ميدانية 2015إسماعيل كحيل ) ديانة -
والسنة الجامعية األولى في مدينة دمشق".  مقارنة بين طالب الصف األول الثانوى

 كمية التربية، جامعة دمشق. رسالة ماجستير.
(. أثر معتقدات معممى الرياضيات نحو حل المسألة الرياضية عمى 2005)محمد رشيد محمد  راندة -

رسالة االستراتيجيات التي يستخدميا طمبة الصف السابع في حميم لممسألة الجبرية. 
 الدراسات العميا، الجامعة األردنية.. كمية ماجستير

اإلسكندرية:  (.اإلحصاء النفسي والتربوي )نماذج وأساليب حديثة (.1997) السعيد.رضا مسعد  -
 مطبعة الجميورية

(. مدى تصور معممى المرحمة الثانوية بمدينة الرياض لفاعمية أدائيم 2011سعود ناصر الكثيرى ) -
(. 12. المجمد )مجمة العموم لتربوية والنفسية. (TSESالتعميمى وفق مقياس الفاعمية )

 .190 -167 :(. ص ص4العدد )
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كمية . ماجستير رسالة الدراسي.الدافعية العقمية وعالقتيا بالتحصيل  (.2011الفراجى ) سمية صبار -
 بغداد. جامعة  الييثم،التربية ابن 

(. فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات أولمبياد الرياضيات في 2015) سمير عبد الفتاح الشين -
دراسات عربية في التربية تحسين معتقدات الكفاءة الذاتية وتقدير مجتمع التعمم المينى. 

   .208-185 :(. ص ص66التربوين العرب. العدد ) ة. رابطوعمم النفس
 :عمان .والتطبيقلنظرية ا تعميم التفكير: .(2007نوفل ) محمد بكر جادو،ابو  صالح محمد عمي -

 والطباعة. دار المسيرة لمنشر والتوزيع
(. عادات العقل، الدافعية العقمية، التخصص الدراسى، 2018)طارق نور الدين محمد عبد الرحيم  -

المجمة والجنس كمتغيرات تنبؤية لكفاءة التعمم اإليجابية لدى طالب جامعة سوىاج. 
 . 559 -447 :(. ص ص52) لعددا. التربوية بسوىاج

مجمة الجامعة . معتقدات الطمبة المعممين نحو تعمم الرياضيات وتعميميا (.2010عادل عطية ريان ) -
 .751- 719 :(. ص ص2(. العدد )18. المجمد )ة. غز اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية

دافعية االنجاز لدى استثارة  فاعمية برنامج في االرشاد التربوي في .(2007شواشرة ) نحس عاطف -
أطفال الخميج مجمة  .)دراسة حالة( طالب يعاني من تدني الدافعية والتحصيل الدراسي

 www.gulfkids.com .االحتياجات الخاصة ذوي
مجمة كمية (. اتجاىات الطمبة المعممين قبل الخدمة نحو تعمم الرياضيات. 1997عبد اهلل عباينة ) -

 .81-48 :(. ص ص14، جامعة االمارات العدد )التربية
(. أثر استراتيجية االبعاد السداسية في التحصيل والدافعية العقمية 2016)عبد الواحد حميد الكبيسى  -

الجمعية  المجمة التربوية الدولية المتخصصة،في الرياضيات لدى طالب الرابع االردنى. 
 .94 -76 :. ص ص(11(. العدد )5األردنية لعم النفس. المجمد )

. طنطا: دار ومكتبة تدريسيابنيتيا المعرفية واستراتيجيات  –الرياضيات (. 2005فؤاد محمد موسى ) -
 االسراء لمطبع والنشر والتوزيع

ديبونو  : مركزعمان جديدة. رؤية العقمية الدافعية(. 2014) سالم حموك وليد عمى،قيس محمد  -
   .لتعميم التفكير لمنشر
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لدى طمبة جامعة الموصل.  العقمية (. قياس الدافعية2013) سالم حموك وليد عمى،قيس محمد  -
مجمة كمية التربية األساسية. عدد خاص باالبحاث المستمة من رسائل الماجستير لطمبة 

 .301- 263 :جامعة الموصل. ص ص الدراسات العميا،
. األردن: دار التفكير باستخدام عادات العقل تطبيقات عممية في تنية(. 2008نوفل ) محمد بكر -

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
تعممي مستند إلى نظرية اإلبداع الجاد في تنمية  –برنامج تعميمي  أثر (.2004نوفل ) محمد بكر -

 .دكتوراه رسالة .الدافعية العقمية لدى طمبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى
 .جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، التربوية العمياالدراسات كمية 

(. تعديل بعض المعتقدات الرياضية السمبية لدى طالب كمية التربية من 2000محمد راضى قنديل ) -
خالل برنامج مقترح وأثر مثل ىذا التعديل عمى مستوى أدائيم لميارات تدريس 

. كمية التربية، جامعة المنوفية. المجمد مجمة البحوث النفسية والتربويةالرياضيات. 
 .170 – 107 :(. ص ص2(. العدد )15)

(. أساليب التفكير والدافعية العقمية لدى طمبة كمية 2016)محمد عمى محمد آل فيدة عسيرى  -
الجمعية األردنية لعم  المجمة التربوية الدولية المتخصصة.،التربية بجامعة الممك سعود. 

 . 82 -63 :(. ص ص5العدد )(. 5المجمد )النفس. 
(. دراسة العالقة بين معتقدات معممى الرياضيات حول طبيعة 1992محمد مسعد نوح ) -

مجمة دراسات في المناىج وطرق الرياضيات وتعمميا وتدريسيا ومماراساتيم. 
كمية التربية بجامعة عين شمس. الجمعية المصرية لممناىج وطرق  التدريس.
 .155 – 117 :(. ص ص19لعدد )التدريس. ا

دراسة التفاعل بين استراتيجية السقاالت التعميمية والتفكير (. 2016) ناصر حممى يوسف -
الناقد عمى التحصيل وكفاءة الذات الرياضية لدى طالب كمية التربية الصفوف 

(. ص 6)العدد  (. 2)الجزء  .مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسيةاألولى. 
 .213 -149: ص

ا بالتحصيل الدراسى لتالميذ أولى وثالثة ھالمعتقدات المعرفية وعالقت (.2006نبيل محمد زايد ) -
 .(12المجمد )  .جامعة حموان التربية،كمية  .واجتماعيةمجمة دراسات تربوية   إعدادى.
 233 -193 :ص ص .( 3)العدد 
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. الدافعية العقمية وعالقتيا بالتحصيل الدارسي لدى طمبة الكمية التربوية (2011)خميف ىارون  نذير -
 .جامعة بغداد كمية التربية، رسالة دكتوراة.، المفتوحة

وعالقتيا بالمعتقدات نحو الرياضيات لدى  (. ميارات التفكير الرياضى2016سممان عمى عودة ) ىديل -
. رسالة واساليب تدريس الرياضيات تطمبة جامعة النجاح الوطنية من التخصصين: الرياضيا

 . كمية الدراسة العميا، جامعة النجاح الوطنية بنابمس. فمسطين.ماجستير

. لدى طمبة جامعة الموصل لدافعية العقمية وعالقتيا بالذكاء االنفعالي(. ا2013سالم حموك ) وليد -
 . كمية التربية، جامعة الموصل. العراق.رسالة ماجستير

تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة  (.2004وليم تاوضروس عبيد ) -
 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.التفكير
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