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 اإلىـــــداء  
 

 صمى اهلل عميو كسمـ،  –إلى أفضؿ الخمؽ كالمرسميف إلى المعمـ األكؿ سيدنا محمد 

لى المنارات التي تضئ لنا الطريؽ  "مدرسينا األفاضؿ".  كا 

 
 .......... )أبي الغالي(الى مف كاف كما زاؿ سندم في الحياة...
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 إلى جميع صديقاتي الغاليات عمى قمبي.
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 قــراراإل
 ،أنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجػة الماجسػتير، كأنيػا نتيجػة أبحػاثي الخاصػة ،أقر أنا معدة الرسالة
 ،رجػة عميػاد ةليو حيثما كرد، كأف ىػذه الرسػالة أك أم جػزء منيػا لػـ يقػدـ لنيػؿ أيػإشارة باستثناء ما تـ الو 

 د آخر.جامعة أك معي ةألي
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 ليانا محمد عيسى شركؼ

 ـ2018/ 3/ 6: التاريخ

  



 
 

 ب

 

 الشكر والعرفان
نجازه،  الحمد هلل رب العالميف الذم ىداني، كالشكر لو إذ كفقني في تقديـ ىذا العمؿ المتكاضع كا 

ماـ المتقيف سيدنا محمد صمكات اهلل عميو كعمى آلو كصحبو  كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف كا 
 أجمعيف كتابعييـ كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.

أشكر اهلل، مكالم كخالقي الذم مفى عميى بإتماـ ىذه الرسالة, مع رجائي أف يتقبمو مني كيجعمو خالصان 
 لكجيو الكريـ. 

 َوَأْدِخْمِني َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ َوَأْن  َواِلَديَّ َوَعَمٰى  َعَميَّ  ْمتَ َأْنعَ الَِّتي  ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ َأْن  َأْوزِْعِني َرب   َوَقالَ  "
اِلِحينَ  ِعَباِدكَ ِفي  ِبَرْحَمِتكَ   (.91" )النمؿ:  الصَّ

ىناؾ فضؿ البد أف يينسب ألىمو كىناؾ كممات بريئة مف الرياء مضمكنيا أسمى عبارات االمتناف 
حفظو محسن عدس" د. "عمى ىذه الرسالة  بيا إلى مشرفٌي الفاضؿاف أتقدـ كالشكر كالتقدير كالعرف

, الذم رسالةالذم لػـ يػدخر جيدان في إرشادم كتكجييي منذ بداية كتابة الكممات األكلى في ال ،اهلل
كجدت فيو أستاذا فاضال معطاء سخينا في عممو كخمقو, بذؿ الجيد كالرأم السديد، الذم ساعدني في 

 مني جزيؿ الشكر كالتقدير. فمو  ،صعابتخطي الكثير مف ال

الصرح الشامخ عمى منحيا فرصة إكماؿ دراستي  قدسمقاـ ييسعدني أف أشكر جامعة الكفي ىذا ال
ايناس  د."يا تية ككافة أعضائيا كمنسكبييا، متمثمة بعميدك التربالعمـك العميا، كالشكر ممتد إلى كمية 

 اهلل عني خير جزاء.، كبارؾ اهلل ليـ كجزاىـ اهلل احفظيناصر" 

ا مناقشة رسالتي لقبكليم . منير كرمو د كزياد قباجة  . د  كالشكر مكصكؿ إلى عضكٌم لجنة المناقشة
 بأبيى صكرة كأنفع بقاء. تككف بإذف اهلل حتى  دراستي  ا أثرتتكجيياتيمالمتكاضعة، فإف 

ـ، كشارككني برأييـ كما أزجي شكرم كتقديرم العميؽ لمسادة المحكميف لما أعطكني مف فكرى
كنصحيـ، كال يفكتني أف أتقدـ بفائؽ الحب كاالحتراـ لمدراء المدارس كالمعمميف كالمعممات الذيف 

 تعاكنكا معي كسيمكا عمي تطبيؽ أدكات الدراسة داخؿ المدارس.

كأخيران أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة في تمؾ الصكرة، ككؿ مف ساىـ بمساعدتي بأم 
 ؿو كاف، فإنني أدعك ليـ بظير الغيب بأف يرزقيـ مف الًبٌر عاجمو كمف الجزاء خيره.شك

ةالباحث  
 ليانا شروف



 
 

 ت

 

 الممخص
 

درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس ىذه الدراسة لمكشؼ عف  ىدفت
تحقيؽ ,ك لـ نحك الرياضياتلميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كعالقتيا بدافعيتي

االرتباطي، كتـ جمع البيانات باستخداـ أدكات الدراسة المنيج الكصفي  استخدمت الباحثةالدراسة  ىدؼ
المتمثمة باستبانة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كاستبانة الدافعية نحك تعمـ 

 ان ( طالب407عينة مككنة مف )كثباتيا، كطبقت عمى الرياضيات كتـ التحقؽ مف صدؽ أدكات الدراسة 
تـ اختيارىا عف  ،2018-2017في العاـ الدراسي  كطالبة مف طمبة الصؼ السادس كالثامف كالعاشر

 .SPSSطريؽ العينة المركبة كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرـز الحصائية 

طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس  درجة امتالؾ أفٌ :كأظيرت الدراسة النتائج التالية 
فركؽ في ، كتبيف عدـ كجكد لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية جاء بدرجة متكسطة

متالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو المتكسطات الحسابية ل
امتالؾ طمبة المرحمة  متكسطاتفركؽ في  ككجكد ،تعزل لمتغير الجنساضية ذاتيان في حؿ المسألة الري

مسألة الرياضية يعزل لمتغير األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ ال
عاشر لصالح السادس. ككانت الفركؽ بيف السادس كالثامف لصالح السادس، كبيف السادس كال ،الصؼ

 .(% 85)أكثر مف المعدؿ  ، ككانت الفركؽ لصالحستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتملمتغير ك 

بدرجة  جاء مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدسك 
مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المتكسطات الحسابية لفركؽ في كجكد كتبيف  متكسطة
 ،لصالح الذككر األساسية العميا في ضكاحي القدس تعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽالمرحمة 

 (% 85)مف أكثر المعدؿ ، ككانت الفركؽ لصالحمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتلمتغير ك 
الدافعية نحك الرياضيات  مستكلالمتكسطات الحسابية لفي فركؽ دالة إحصائيان  عدـ كجكد فركؽكتبيف 
 ظيرت النتائج كجكدأك .يعزل لمتغير الصؼمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لدل ط
بيف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ  طردية عالقة 

لباحثة تكصي اعمى النتائج  .  كبناءن كدافعيتيـ نحك الرياضيات المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية
عداد ا  ، ك سمكب التعمـ المكجو ذاتيان في تعمـ الرياضيات بشكؿ عاـ كحؿ المسألة بشكؿ خاصأعتماد با

 .سمكب التعمـ المكجو ذاتيان كبياف أىمية كفكائد ىذه البرامجأتدريب لمعممي الرياضيات العتماد برامج  
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Abstract 
The aim of this study was to determine the degree of acquisition of the self-directed 

learning skills and its relation to their motivation towards mathematics for the students in 

the higher primary schools in the suburbs of Jerusalem. In order to achieve the objective of 

the study, the researcher used the descriptive Correlative approach. The data were collected 

using a questionnaire about solving the mathematical problem and a questionnaire about 

the motivation of learning mathematics .The validity of the study tools was verified and it 

was applied on 407 students of sixth, eighth and tenth graders in the year of 2017-2018 

selected by the composite sample and then analyzing the data using SPSS. The study 

showed the following results: 

 the degree of acquisition  of the skills of self-directed learning in solving the mathematical 

problem was of a medium degree. No differences in the degree of acquisition of the 

students of the upper elementary level in the suburbs of Jerusalem for the self-directed 

learning skills in solving the mathematical problem are due to the variable of the gender . 

There are differences in the degree of acquisition of the students of the upper elementary 

level in the suburbs of Jerusalem for the self-directed learning skills in solving the 

mathematical problem are due to the variable of the student level . The differences between 

the sixth and eighth in favor of the sixth, and between the sixth and the tenth in favor of the 

sixth. For the variable of the previous achievement  in mathematics, the differences were 

more than 85%. And that the level of motivation towards mathematics among the students 

of the upper elementary level in the suburbs of Jerusalem was medium. There were 

differences in the level of motivation towards mathematics among the students of the upper 

elementary level in the suburbs of Jerusalem due to the gender variable. The differences 

were in favor of males . The variable of the previous achievement  in mathematics the 

differences were more than 85%. No statistically significant differences in the level of 

motivation towards mathematics among students in the upper elementary level in the 

suburbs of Jerusalem due to the variable of grade.The results showed a positive correlation 

between the degree of acquisition of self-directed learning skills by the students of the 

upper elementary level in the suburbs of Jerusalem in solving the mathematical problem 

and their motivation towards mathematics. Based on the  results, the researcher 

recommends to use self-directed learning in learning mathematics in general, solving the 

problem in particular, and  prepare a training programs for mathematics teachers to adopt 

the self-directed learning method, and indicating the importance and benefits of these 

programs. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة ومشكمتيا 
 

 المقدمة1.1
يشيد العالـ اليكـ حركة متسارعة في كؿ المجاالت كمنيا التربكية في محاكلة لمكاكبة التطكرات 

لمكاجيتيا،كىك ما جعؿ  ستراتيجيات مقننة كتخطيط محكـإثة في ىذه المجاالت، كىذا يتطمب الحاد
الكثير مف مؤسسات التعميـ تتجو نحك تغيير أىدافيا كأىداؼ المكاد الدراسية، كخاصة المكاد الحيكية 
الميمة التي ترتبط بالتطكير بصكرة مباشرة، كمنيا الرياضيات؛ فقد بدأت معظـ المؤسسات التعميمية 

بما ييمىكِّف مف مكاجية تحديات المستقبؿ التي في اآلكنة األخيرة بتغيير أىدافيا لتعميـ الرياضيات 
تستشرفيا الدراسات المعاصرة كتحددىا رؤل التربكييف المطمعيف عمى المستجدات كالمتابعيف ألدكار 

 (.2012الرياضيات ككاقعيا كمطالبيا المستقبمية)القرشي، 

و ألف جربكية أف تتكفي ضكء ما يشيده القرف الحالي مف تحديات، أصبح لزامان عمى المؤسسات الت
(، بحيث تككف أداة أك كسيمة،يمكف لألفراد مف Learning Organizationsتككف مؤسسات تعمـ )

خالليا العمؿ معان، كزيادة معارفيـ كمياراتيـ، في األكقات التي تشيد تغيرات سريعةكمتالحقة، كمع 
 (.Confessore, 2001كجكد ركح التنافس بيف األفراد في المؤسسة )

ذا تغيرت النظرة التقميدية لعممية التعمـ عمى أنيا عممية تحدث لممتعمميف إلى أنيا عممية تحدث كلي
بكاسطة المتعمميف ذكاتيـ كمف خالليـ كبطريقة ذاتية مستقمة، فأصبح ينظر إلى المتعمـ باعتباره 

ـ   عمى الساحة التربكية بزغ مصطمح التعمـ المكجو ذاتيان  متحكمان في عمميات تعممو كمكجيان ليا، كمف ث
 (.2017كشتات،  ؿ)كما

( مكانة كبيرة في األدب التربكم الحديث، Self-Directed Learningكيحتؿ التعمـ المكجو ذاتيان )
حيث يشير إلى العممية يأخذ فييا المتعمـ زماـ المبادرة، بمساعدة اآلخريف أك دكنيا، لتشخيص حاجاتو 

زمة لتعممو، كاختيار مستقبمية، كتحديد المصادر المادية كالبشرية الالالتعميمية بنفسو، كتخطيط أىدافو ال
 ,Canipe&Fogersonستراتيجيات التعمـ المناسبة، كتطبيقيا، ثـ تقييـ نكاتج التعمـ التي حققيا )إ

2006.) 
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 كمايمكف أف يشير التعمـ المكجو ذاتيان إلى مجيكدات الطمبة لتنظيـ تعمميـ، بالدرجة التي تمكنيـ مف
ـ بيئة التعمـ المباشر ستراتيجيان، كأيضا تنظيإكؾ أف يستخدمكا عمميات شخصية أك ذاتية لتنظيـ السم

 (.2010 ،كآخركف)أبك عكاد

كيصؼ مصطمح التعمـ المكجو ذاتيان بأكسع معانيو العممية التي يقكـ بيا الطالب بالمبادرة الفردية أك 
تعميمية، كصياغة أىداؼ التعمـ، كتحديد المكارد طمب المساعدة مف اآلخريف لتشخيص احتياجاتو ال

 (.Scott,2006ستراتيجيات التعمـ المناسبة، كتقييـ نتائج التعمـ )إتيار خكالمادية لمتعمـ، كا البشرية

كفي ضكء ىذا فإف التعمـ يككف أكثر فاعمية عندما يبدأ أك يكجو ذاتيان، كىذا يتطمب أف يككف أحد أىـ 
ء طمبة لدييـ القدرة عمى االستقالؿ الذاتي في التعمـ كبالتالي تحسيف جكدة أىداؼ المدرسة ىك إنشا

 (.2006،التعمـ خاصة في المراحؿ المقبمة )رشكاف

كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات التي أشارت إلى أف تقييـ الطالب ألداءاتيـ ذاتيان كتكجيو تعمميـ 
( كفي 2000، شياب؛ Domun&Bahadur, 2014يؤثر إيجابيان عمى تحسيف نكاتج تعمميـ )

 (. 2017الرياضيات بشكؿ عاـ، كفي حؿ المشكالت الرياضية عمى كجو الخصكص)كماؿ كشتات، 

كقد زاد االىتماـ بميارات حؿ المسائؿ الرياضية مف خالؿ ما نادت بو تقارير العديد مف الييئات 
مجددان عمى  NCTMلمعممي الرياضيات  فقد أكد تقرير المجمس الكطني .المحمية كالقميمية كالعالمية

أف تككف ميارات حؿ المسألة الرياضية محكران أساسيان لبرامج تعميـ الرياضيات كأحد معايير تعميميا في 
 (NCSM)، كما قدـ المجمس الكطني لمشرفي الرياضيات (NCTM, 2000)مختمؼ المراحؿ الدراسية

المسائؿ رف الحادم كالعشريف، كذكر في مقدمتيا حؿ ما أسماه بالمككنات األساسية لمرياضيات في الق
 .(2007الرياضية )الشيرم، 

ذا تمٌعٌنا في طرؽ التدريس القائمة حاليان، يتضح أنيا تركز عمى الحدكد الدنيا لمتعمـ، بإعطاء كـ  كا 
ع معمكماتي ىائؿ غير مترابط مع نفسو أك مع بيئة الطالب، لذا ال يتمكف الطالب مف ربط ما يدرسو م

ما سبؽ دراستو في بنيتو المعرفية، كبالتالي نسياف معظـ ما تعٌرض لو مف معمكمات، نتيجة لضعؼ 
م تعمـ الحؽ الترابط بيف المفاىيـ المكجكدة في ىذه البنية، مما يجعميا عشكائية الترتيب ال تصمح أل

 (. 2005)عبيد كآخركف، 

ع المعرفة كتزايد األعداد المقبمة عمى التعميـ؛ كبالضافة إلى التطكرات اليائمة كالسريعة في شتى فرك 
تكجيت البحكث التربكية إلى إعادةالنظر في األساليب التربكية التي تناسب زيادة أعداد المتعمميف في 
الكقت الحالي؛ فأصبح مف الضركرم أف يككف لمتعمـ المكجو ذاتيان مف قباللطالب في عممية تعمميـ 

 (.2006ات مف التعمـ )رشكاف،دكرنا كبيرنا في تحقيؽ مستكي
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كىذا أصبح يتطمب مف المنظكمة التعميمية في بالدنا العمؿ عمى تطكير كدعـ متعمـ الرياضيات لكي 
يككف قادران عمى حؿ المسائؿ الرياضية باالستعانة بقدراتو الذاتية، كالتي يجب عمى المدارس كالمعمميف 

 العمؿ عمى تنميتيا لدل المتعمميف.

ألىمية الكبيرة لحؿ المسألة الرياضية فإف الباحثة كمف خالؿ عمميا معممة لمبحث كأماـ ىذه ا
الرياضيات لطمبة المرحمة األساسية العميا، الحظت ضعؼ في أساليب التعمـ الذاتي لدل الطمبة، 

ة الرياضية بالصكرة الصحيحة، كاعتمادىـ عمى العشكائية في الحؿ كعدـ التزاميـ بطرؽ حؿ المسأل
جكد دافعية لدييـ في حؿ المسائؿ الرياضية. كىذا ما جعؿ الباحثة تمجأ إلى إجراء الدراسة ك  قمةك 

الحالية لمتعرؼ عمى مدل امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ 
 المسألة الرياضية، كعالقة ذلؾ بدافعيتيـ نحكىا.

 

 مشكمة الدراسة 2.1
ف أكثر فاعمية عندما يكجو ذاتيان، كلعؿ أىـ أىداؼ المدرسة ىك تنشئة أفراد لدييـ القدرة التعمـ قد يكك 

عمى االستقالؿ الذاتي في التعمـ مف خالؿ تنظيـ المعرفة كربطيا بالمعرفة السابقة، كعمى الرغـ مف 
يات أنو الطمبة كثرة االىتماـ بالتعمـ المكجو ذاتيان, الحظت الباحثة مف خالؿ عمميا في تدريس الرياض

بحاجة إلى مساعدة المعمـ كتكجييو، كأنيـ  يكاجيكف مشكالت في حؿ المسائؿ الرياضية، كأنيـ دائمان 
 يفتقدكف الدافعية لمحؿ أك استكماؿ حؿ المسألة الرياضية. 

كتعزز شعكر الباحثة بذلؾ مف خالؿ مقابمة مجمكعة مف معممي الرياضيات لممرحمة األساسية العميا، 
ف أشاركا إلى افتقار طمبة المرحمة األساسية العميا إلى التكجيو الذاتي نحك حؿ المسألة الرياضية، كالذي

 كالدافعية نحك حميا. 

(، فإف عممية 2016( كالطار العاـ لممناىج الفمسطينية )2015كفي ضكء الخطة الكزارية الفمسطينية )
المطكركف كالمشرفكف كالمعممكف في تطكير التطكير بحاجة إلى بيانات دقيقة كصحيحة يستند إلييا 

عممية تعميـ كتعمـ الرياضيات، كليذا فإف الباحثة لجأت إلى القياـ بيذه الدراسة بيدؼ الكشؼ عف 
مدل امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية، 

ميارات كدافعيتيـ نحك الرياضيات. كمف خالؿ اطالع الباحثة كطبيعة العالقة بيف امتالكيـ ليذه ال
عمى الدراسات التي تناكلت المكضكع الحظت قمة اىتماـ الباحثيف الفمسطينييف في ىذا المجاؿ كخاصة 

 التي تتعمؽ بالطمبة في المرحمة األساسية العميا.
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متالؾ طمبة المرحمة كفي ضكء ما سبؽ برزت الحاجة لجراء دراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف مدل ا
 ااألساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كعالقتي

 بدافعيتيـ نحك الرياضيات.

 

 أسئمة الدراسة 3.1
 سعت الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية:

ضكاحي القدس لميارات التعمـ ما درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في  :السؤال األول
 المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية؟

امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس  متكسطاتىؿ تختمؼ  :السؤال الثاني
)الجنس، الصؼ،  لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية في ضكء متغيرات الدراسة

 (؟ ؽ في الرياضياتمستكل التحصيؿ الساب
 ما درجة دافعية طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس نحك الرياضيات؟ :السؤال الثالث
دافعية طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس نحك  متكسطاتىؿ تختمؼ : السؤال الرابع

 (؟ياتمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياض)الجنس، الصؼ،  الرياضيات باختالؼ
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في  اتىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف درج: السؤال الخامس

الدافعية نحك  اتضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية كدرج
 الرياضيات؟

 

 فرضيات الدراسة 4.1
 سعت الدراسة لفحص الفرضيات الصفرية التالية:

متكسطات  بيف( α≤ 0.05حصائية عند مستكل دالة )إؽ ذك داللة ك ال يكجد فر : ألولىالفرضية ا
طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ 

 الرياضية تعزل لمجنس.
متكسطات  فبي( α≤0.05حصائية عند مستكل دالة )إال تكجد فركؽ ذات داللة : الفرضية الثانية

طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ 
 الرياضية تعزل لمصؼ الدراسي.
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متكسطات طمبة  بيف (α≤ 0.05حصائية عند مستكل دالة )إداللة ال تكجد فركؽ ذات:الفرضية الثالثة
ؿ الرياضية رات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائالمرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميا

 .السابؽ في الرياضيات تحصيؿلمستكل التعزل 
متكسطات  بيف( α≤ 0.05دالة )حصائية عند مستكل إداللة اتؽ ذك ال يكجد فر : الفرضية الرابعة

 الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس تعزل لمجنس.
متكسطات  بيف(α≤ 0.05حصائية عند مستكل دالة )إداللة ال تكجد فركؽ ذات : الفرضية الخامسة

 الدراسي. الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس تعزل لمصؼ
ت متكسطا بيف( α≤ 0.05حصائية عند مستكل دالة )إداللة ال تكجد فركؽ ذات :الفرضية السادسة

لمستكل ا في ضكاحي القدس تعزل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العمي
 .السابؽ في الرياضيات تحصيؿلا

 ( بيف درجاتα≤ 0.05حصائية عند مستكل دالة )إدالة  ال تكجد عالقة ارتباطية: الفرضية السابعة
تعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات ال

 الرياضية كدرجاتيـ في الدافعية نحك الرياضيات.
 

 أىداف الدراسة 5.1
و ذاتيان لكشؼ عف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ المكجىدفت الدراسة إلى 

مبة المرحمة األساسية امتالؾ ط متكسطاتالكشؼ عف الفركؽ في في حؿ المسائؿ الرياضية، كذلؾ 
ضكء متغيرات )الجنس، الصؼ،  العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية في

امتالؾ طمبة المرحمة ات تحديد العالقة بيف درج(، كايضا مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات
دافعيتيـ نحك درجات رياضية ك األساسية العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسائؿ ال

 الرياضيات.

 أىمية الدراسة 6.1
ستراتيجيات التعميمية كالتعمميةالحديثة، ناكليا مكضكعان حساسان يرتبط بالتكمف أىمية الدراسة في ت

المنبثقة مف التعمـ النشط، كالتي يشجع الطالب عمى التخطيط كالدارة الذاتية لتعممو، بما يعكس كعيو 
 تعممو.لمـ، كينسجـ مع ما ينادم بو المربكف مف مسؤكلية المتعمـ بعممية التع

التي تناكلت ميارات التعمـ المكجو  –حسب عمـ الباحثة  –كتتمثؿ أىمية الدراسة في ككنيا أكؿ دراسة
 ذاتيان في حؿ المسائؿ الرياضية في المنياج الفمسطيني، كتكميف أىمية الدراسة في جكانب عديدة ىي:
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مدل امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ في بحثت الدراسة  ظرية:الناحية الن -
المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية، كمف شأف نتائج الدراسة أف تفيد القائميف عمى تعميـ كتعمـ 

تفيد كقد  الرياضياتكتعمـ الرياضيات في معرفة مستكل ميارات التعمـ المكجو ذاتيان لتطكير تعميـ 
أيضان فيما تقدمو مف إطار نظرم يثرم مكضكع التعمـ المكجو ذاتيان لممعمميف كالميتميف في العممية 

 .التعميمية 
قد ترشد نتائج الدراسة معممي الرياضيات في كيفية تدريس الرياضيات استنادان  الناحية التطبيقية: -

اسة قد تفيد مركز تطكير المناىج إلى ميارات التعمـ المكجو ذاتيان. إضافة إلى أف نتائج الدر 
الفمسطيني في مراعاة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان عند تطكير محتكل منياج الرياضيات كأساليب 

 كطرؽ تدريسو.
يمكف أف تفتح نتائج الدراسة اآلفاؽ أماـ المعمميف كالباحثيف كالميتميف لمبحث  البحثية: الناحية -

ة حكؿ مكضكع التعمـ المكجو ذاتيان، ككيفية تضمينيا في تعميـ كاالستفادة مف نتائج كأدكات الدراس
جراء أبحاث أخرل تتناكؿ تعميـ كتعمـ الرياضيات. كأخيران، فإف ىذه الدراسة قد  كتعمـ الرياضيات. كا 

 تساعد عمى دفع عجمة البحث العممي، باتجاه التطكيرات كالتجديدات التربكية.
 

 حدود الدراسة  7.1
 عمى الحدكد اآلتية:اقتصرت الدراسة 

 (.2018-2017الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ) الحد الزماني: -
 المدارس الحككمية التابعة لمديرية ضكاحي القدس. الحدالمكاني: -
 : طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس ضكاحي القدس.الحد البشري -
 ت كالتعريفات الكاردة فييا.تحددت مفاىيـ ىذه الدراسة بالمصطمحا :الحد المفاىيمي -

 

 مصطمحات الدراسة: 8.1
 أك معمكمات يتعرض لو المتعمـ فيكسبو ميارات ( التعمـ بأنو: تعديؿ كتغير2005ييعرؼ جابر )التعمم: 

يككف مرتبط بظركؼ أك حاالت السمكؾ نتيجة الممارسة بحيث يككف التعديؿ كالتغير ثابت نسبيان كال  أك
 عمـ مف خالؿ االداء الذم يقكـ بو المتعمـ.، كيستدؿ عمى التطارئة

كتيعرفو الباحثة إجرائيان بأنو: التغيير الحاصؿ في سمككيات طمبة المرحمة األساسية بعد مركرىـ بخبرات 
 رياضية ضمف محتكل المنياج.
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يـ ييعٌرؼ بأنو: العممية التي يتخذ فييا المتعممكف المبادرة لتحديد احتياجات التعمم الموجو ذاتيًا:
ستراتيجيات المادية لمتعمـ، كاختيار كتنفيذ إكصياغة أىدافيـ لمتعمـ، كتحديد المكارد البشرية ك  التعميمية،

 (.Murray, 2010كتقييـ مخرجات التعمـ ) التعمـ المناسبة،
 

كىك العممية التي يككف فييا المتعمـ مسؤكالن عف تخطيط، كتنفيذ، كتقييـ تعممو، كيعممباستقاللية، أك 
 (.Williamson, 2007ساعدة اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ المحددة مسبقان )بم

كتعرؼ الباحثة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان إجرائيان بأنيا: الميارات التي يمارسيا طمبة المرحمة األساسية 
كتقاس  عند حؿ المسائؿ الرياضية، بحيث تتضمف تكجييان ذاتيان لو عند حؿ المسائؿ الرياضية،العميا 

 بالدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى استبانة التعمـ المكجو ذاتيان.

( بأنيا: مكقؼ حياتي جديد يتعرض لو الطالب، 2016 ) كييعرفيا السر كآخركف المسألة الرياضية:
كال يكجد لو حؿ جاىز كسريع في كقتو، بؿ يتطمب منو استرجاع معرفتو الرياضية السابقة كتحميميا 

 كاستخداـ بعض الممارسات العقمية كالذىنية ليجاد حؿ ليذا المكقؼ. كمعالجتيا
كال يككف عنده حؿ  العميا كتعرفيا الباحثة بأنيا: مكقؼ رياضي ميٌشكؿ يكاجيو طالب المرحمة األساسية

لممشكمة، كيتطمب حميا القياـ بعمميات كخطكات تتضمف فيـ المشكمة ككضع خطة لمحؿ كتنفيذىا، 
 مف صحة الحؿ. كمف ثـ التحقؽ

قكة ذاتية تعمؿ عمى تحريؾ السمكؾ كتكجيو نحك ( بأنيا: "2009يكنس )بني يعرفيا : الداخمية الدافعية
 تحقيؽ ىدؼ معيف، كتحافظ ىذه القكة الذاتية عمى ديمكمة السمكؾ كاستمرارية ما دامت الحاجة قائمة".

و طالب المرحمة األساسية العميا كتدفعو نحك كتعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا: الرغبة الداخمية التي تكج
حؿ المسألة الرياضية، كتحافظ عمى رغبتو في حؿ المسائؿ، كتقاس بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا 

 الطالب عمى مقياس الدافعية الميعد لذلؾ.

كىي المرحمة الممتدة مف الصؼ الخامس األساسي كحتى الصؼ المرحمة األساسية العميا: 
 حسب النظاـ الفمسطيني(.العاشر)

في الفصؿ يقصد بو معدؿ الطالب في مادة الرياضيات  :مستوى التحصيل السابق في الرياضيات
 .ـ2017الثاني مف العاـ 
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 تًياالتعمم الموجو ذا 1.2
حظى مجاؿ التربية كالتعميـ بتغيير جكىرم في األساليب كاالتجاىات التربكية ككذلؾ التجديد 
في طرؽ التدريس التي تتبمكر كؿ يكـ كذلؾ تبعان لمتطكر التكنكلكجي اليائؿ في حياتنا الراىنة كلتزايد 

ربكية الحديثة كىك التعمـ كتيرة األبحاث العممية في حقؿ التربية. يطؿ عمينا اليـك أحد األساليب الت
( كأحد أنكاع األساليب التربكية التي تعمؿ عمى تنشيط Self-Directed Learning) المكجو ذاتيان 

عممية التعميـ كذلؾ بخمؽ متعممان نشطان قادران عمى تنظيـ كتكظيؼ المعارؼ كالخبرات المكجكدة في 
 ما يجعؿ منو متعممان قكيان كنشطان.المادة العممية كربطيا بخبراتو كمعارفو السابقة، كىذا 

كفي السنكات األخيرة الماضية، ذىب العمماء التربكيكف كالباحثكف لبناء تصكرات نظرية 
كمحاكر لمتعمـ المكجو ذاتيان كذلؾ مف خالؿ دراستو دراسة مركزة تعتمد باألساس عمى جعؿ المتعمـ 

ليا المتعمـ تعميمان نشطان ة التي يتعمـ مف خالفردان نشطان. كاىتمت تمؾ الدراسات كاألبحاث عمى الكيفي
(.Levett-Jones, 2005مداد المتعمـ باألنشطة المرافقة )كعمى إ

أف التعمـ المكجو ذاتيان ىك األساس في كؿ تعمـ ( (Williamson,2017 كترل كيميامسكف
تي(. كتؤكد أف جميع سكاء كاف تعميمان رسميان  )في المدراس أك الكميات( أك الغير رسمي )الجيد الذا

 .ذا ما تكفرت ليـ الظركؼ الالزمة المتعمميف لدييـ القابمية عمى أف يككنكا متعمميف مكجييف ذاتيان إ
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 نشأة التعمم الموجو ذاتياً  1.1.2
لى صاحب الرائد األكؿ في ىذا المجاؿ  تعكد أصكؿ ىذا العمـ إلى االىتماـ بالتعمـ الفردم كا 

ؿ أف المتعمميف كالذل أثار نقطة دافعية المتعمميف، حيث أشار ىكيك 1161عاـ  Houleالعالـ ىكيكؿ
قؿ خبرات نتمؾ المشاركة مف شأنيا جؿ المشاركة في األنشطة التعميمية. كيكضح أف ألدييـ دافعان مف 

حداث العمميات التربكية المرجكة. كأشار ىكيكؿ أف المتعمميف في مرحمة الدافعية يبحثكف  المتعمميف كا 
(.Schranck, 2013)ممان ذاتيان يحققكف مف خاللو الشباع الذاتي عف تع

كدراسة  Tougكمف ثـ تطكر الىتماـ بالتعمـ الذاتي إلى أف جاءت دراسة تكؼ 
 (.Huang, 2008كالمتاف قامتا بنشر مفيكـ التعمـ الذاتي في األدب التربكم الحديث ) knowlsكنكلز

ريؼ التعمـ المكجو ذاتيان قاـ بو الباحث نكلز كالذم أشار ف تعكبعض العمماء كالباحثيف أشاركا أ
أنو عممية يأخذ فييا األشخاص المبادرة، بمساعدة أشخاص آخريف أك بدكنيـ، كذلؾ لتشخيص 

دية كالبشرية، كاختيار كتنفيذ احتياجاتيـ التدريبية كلتشكيؿ أىدافيـ التعممية، كتحديد مصادر التعمـ الما
 (Saks&Leijen,2014تقييـ المخرجات التعممية )جراءات المناسبة ك ال

مـ المكجو ذاتيان، مف كىناؾ مف ذىب إلى أف الباحث تكؼ ىك مف عمؿ عمى نشر لمفيـك التع
الراشديف"  كذلؾ مف خالؿ كتابو " مشركع تعمـالمختمفة في مجاؿ التعمـ المكجو ذاتيان  خالؿ أبحاثو

(Hiemstra, 1994.) 

كعالقتو إلى العالـ ألبرت باندكرا  –التعمـ المكجو ذاتيان  –ف العمـ كيرجع أصكؿ ىذا النكع م
ات كفمسفات داخمية يمتاز بيا بنظرية المعرفة االجتماعية، حيث أشار إلى أف ىناؾ معتقدات كتكجي

نساف تجعمو يختمؼ عف اآلخر في تنظيـ معرفتو الخاصة. يرل باندكرا أف النساف يمتمؾ منظكمة كؿ إ
ـ في سير عمميات العمـ عنده كأنو يطكر تمؾ المعتقدات مف خالؿ الخبرات التي يتعرض داخمية تتحك

ليا. فالمتعمـ كمف خالؿ تمؾ الخبرات الخاصة بو يستطيع التحكـ بالبيئة المحيطة كفي سرعة كنكعية 
ف كىذا ما يفسر تفاكت المتعممي –تعممو. كينتج عف ذلؾ امتالؾ مختمؼ المتعمميف لمستكيات مختمفة

 .(Bandura , 1997)في مستكياتيـ

ريبية التي تناكليا ف أصكؿ ىذا العمـ ىك نتيجة جيكد البحكث النظرية كالتجكىناؾ مف قاؿ أ
 (.McCombs, 1998النفس التربكم ) عمماء

نما هو نتيجة أبحاث اكتشاف هذا العلم، وإختراع أو لباحثة أن ليس هناك فترة محددة إلومن هنا ترى ا
 علم النفس والتدريس أدت إلى اكتشاف مثل هذا العلم. ودراسات في
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 فمسفة التعمم الموجو ذاتياً  2.1.2
التعمـ الذاتي ىك التعمـ القائـ عمى طبيعة الشخص كمجيكداتو، حيث أنو عممية يقكـ مف 

صية خالليا المتعمـ باتخاذ قراران مف أجؿ تحديد احتياجاتو التعميمية كالتدريبية، فيك مبادرة فردية شخ
مف المتعمـ مف أجؿ صياغة أىدافو التربكية كالتي يسعي إلى تحقيقيا. كيؤكد المتعمـ في ىذه المرحمة 

ستراتيجيات المناسب اتخاذىا كتكقع يد االحتياجات المادية، تحديد ال، تحدعمى تحديد األىداؼ
حت أم ظرؼ كفي أم مخرجات التعمـ. كمف ىنا يصبح المتعمـ قادران عمى تحقيؽ النجازات الذاتية ت

 (.Murray, 2010كقت )

كلذا، فإف التعمـ المكجو ذاتيان يتيح الفرصة لممتعمـ أف يسيطر كيتحكـ في العديد مف العمميات 
إلى أف التعمـ المكجو  (Judd& Kennedy,2007 )   كالتجارب العممية. كيشير كالن مف جكد ككندم

ب الرشادات كالمكجو األكؿ كالدليؿ العممي لمطالب( ذاتيان ىك عممية تحكؿ لمسيطرة مف المعمـ )صاح
إلى سيطرة المتعمـ الذاتية كالفردية. كأيضان تقكـ فمسفة ىذا العمـ عمى تحكؿ السيطرة الخارجية إلى 
سيطرة رقابة كسيطرة داخمية ىدفيا تحقيؽ التعمـ الذاتي لدل الفرد، بالضافة إلى إكساب المتعمميف 

يو كالتنظيـ الذاتي. فالتعمـ الذاتي ىك إجراء يتطمب دراسة ذاتية كرؤية كاضحة ميارات التقييـ كالتكج
برنامج لتحقيؽ أىدافو كمحددة مف المتعمـ يقؼ مف خالليا عمى نقاط ضعفو كقكتو كيعمؿ عمى جدكلة 

 .التعميمية

 مفيوم التعمم الموجو ذاتياً   .31.1

" النشاطات العقمية اليادفة التي يرافقيا  التعمـ المكجو ذاتيان عمي أنو( 2015يعرؼ العتيبي )
عددان مف األنشطة السمككية الداعمة التي تتضمف تحديد المعمكمات كالمعارؼ كالبحث عنيا، ككؿ ذلؾ 

 في إطار تحمؿ المتعمـ المكجو ذاتيان مسؤكلية اتخاذ القرارات ذات الصمة بتعممو."

المكجو ذاتيان يتمثؿ بالعممية التعممية  فقد أشار إلى أف التعمـ( Gathrie,1996أما جاثرم )
التي تككف فييا المبادرة لمفرد المتعمـ سكاء كاف ذلؾ بمساعدة أك دكف مساعدة اآلخريف، فالمتعمـ ىك 

الالزمة لحداث  الذم يشخص حاجاتو لمتعمـ كيحدد أىداؼ التعمـ التي يريد تحقيقيا كالمصادر المادية
 عمـ المالئمة كتنفيذىا ثـ تقكيـ نتاجات ىذا التعمـ الذم قاـ بو.ستراتيجيات التإالتعمـ كاختيار 

التعمـ المكجو ذاتيان عمى أنو " ىك الدرجة التي يمتمكيا الفرد مف ناحية  كميتيال بيتكنافمف كيعرؼ كالن 
 .(Pitkanen, &Mittila, 2004) القدرات كاالتجاىات كالسمات الشخصية الالزمة لمتعمـ الذاتي"
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( أف التعمـ المكجو ذاتيان ىك "العممية التي تككف فييا المبادرة لممتعمـ في 2013رم)كيرل شحرك 
الزمة لو لنشطة التعميمية اأىداؼ تعممو كتحديد المصادر كاأل تشخيص احتياجاتو التعميمية كصياغة

 ستراتيجيات التعميمية المناسبة كتقييـ نتائج تعممو."يؽ الفي قدرتو عمى اختيار كتطب

لقدرة عمى اختيار ابأنيالتعمـ المكجو ذاتيان (Fisher et al., 2006)كآخركف رفيش رؼد عقك 
ستراتيجيات التعميمية المناسبة كتقييـ نتائج التعمـ التي تككف فييا المبادرة لممتعمـ في كتطبيؽ ال

 .ة لوتشخيص احتياجاتو التعممية كصياغة أىداؼ تعممو كتحديد المصادر كاألنشطة التعميمية الالزم

لرغبة الذاتية لدل في حيف يشير كالن مف ككستا ككميؾ بمفيكـ لمتعمـ المكجو ذاتيان عمى أنو ا
 Costaنشطة التربكية كأف يككف المتعمـ كاعيان بما سينتج عنو ذلؾ التعمـ )المتعمـ في االنخراط في األ

&Kallick, 2004 .) 

 مميزات المتعمم الموجو ذاتياً  4.1.2
ديد الصفات اليجابية لممتعمـ المكجو لتح Jossberger et al., 2010)كآخركف ) انطمؽ جكسبيرجر

 ذاتيان كمنيا:

 المبادرة، حيث أنو شخص مبادر يسعى كراء اكتشاؼ الجديد مف أجؿ تكصيمو ليدفو. .1
إلى أف يككف مستقالن جكىر التعمـ المكجو ذاتيان حيث أف المتعمـ يحتاج  االستقاللية، كىذا ىك .2

 .ستراتيجياتو كأىدافوه كا  في أفكار 
 كىك المثابرة. –المثابرة في التعمـ، كىذا ما يحتاج إليو المتعمـ لكي يصؿ إلى أىدافو  .3
 الثقة بالنفس، كذلؾ لما ليا مف أثر قكم عمى ثقة الفرد بنفسو لكي يحقؽ أىدافو. .4
در عمى القدرة عمى تنظيـ التعمـ الذاتي، فالشخص المكجو لمتعميـ الذاتي ىك الشخص القا .5

 التنظيـ كالتنفيذ.
 تحمؿ تبعات تعممو الخاصة. .6
 الرغبة في التغيير كالتعمـ المستمر. .7
 التعامؿ مع المشكالت كحميا كليس اعتبارىا عقبات تعيؽ تقدمو. .8
 القدرة عمى استخداـ الميارات الدراسية: كتنظيـ الكقت كالمركنة كالتخطيط الجيد. .9

متعمميف المكجييف ذاتيان تشمؿ نكاحييـ النفسية إلى أف خصائص ال (Azer, 2008)يشير آزر 
العقمية كالجسمية كاالجتماعية أيضان. حيث يحظى كؿ جانب مف ىؤالء الجكانب ببعض الخصائص 

 التي تجعؿ مف المتعمميف مكجييف ذاتيان نحك التعميـ. كقد أكرد آزر بعضان مف الخصائص التالية:
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يف االعتبار جميع العكامؿ التي تسيـ أك تؤثر في يحرص المتعمـ المكجو ذاتيان عمي األخذ بع .1
 تعممو.

 المتعمـ المكجو ذاتيان يمكنو الرجكع إلى الكثير مف المصادر المتعددة في تعممو. .2

 يتصؼ المتعمـ المكجو ذاتيان بالمركنة في طرح األفكار كتقديـ المصكغات آلرائيـ. .3

 ية تامة كباستقاللية.يناقش المتعممكف المكجيكف ذاتيان أفكارىـ كآرائيـ بحر  .4

 يستفيدكا مف التغذية الراجعة. .5

لغير مبررة مف األطراؼ ال يسمح المتعممكف في مرحمة التعمـ الذاتي التدخالت الغير منطقية كا .6
 الخارجة. 

فقط ذكركا النقاط اآلتية مف خصائص المتعمميف  (Chee et al. , 2011)شيي كآخركف  أما
 المكجييف ذاتيان:

 ف ذاتيان يككنكا أكثر قدرة عمى تحديد أىدافيـ التعميمية بدقة.مكجيك كف الفالمتعمم .1
 نجاز األىداؼ المكضكعة.إ .2
 جيد لعممية التعمـ المكجو ذاتيان.التخطيط ال .3
 رتبطة بعممية التعمـ صياغة سميمة.صياغة األسئمة الم .4
 .بالحياة إلى دركس عممية مرتبطة القدرة عمى تطبيؽ ما تعممكه أثناء مرحمة التعمـ الذاتي .5

( أف المتعمميف المكجييف ذاتيان لدييـ المقدرة  , .Taminiau et al 2015كيرل تامينيكا كآخركف )
عمى التعمـ الحر لممتعمميف مف خالؿ اختيار المساقات التعميمية كفقان الحتياجاتيـ. فيـ القادركف عمى 

 بقة. الـز ليـ كذلؾ حسب سرعتيـ كخبراتيـ السالتحديد مستكل التعميـ ا

 التعمم الموجو ذاتيًا واالستعداد لمتعمم الموجو ذاتياً  ميارات الفرق بين 5.1.2
قدتختمط األمكر عمى بعض المتعمميف كالباحثيف حكؿ مفاىيـ االستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان كميارات 

 التعمـ المكجو ذاتيان.

ستكل استعداد المتعمـ لمتعمـ كالميارات أكالن: االستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان: ىك الشيء الذم يقيس م
التي سيكتسبيا كاالتجاىات كالسمات الالزمة لمتعمـ المكجو ذاتيان. فاالستعداد يعد سمة شخصية يقـك 

 فرد مف أجؿ حث الفرد عمى السمكؾمف خالليا بالتفاعؿ مع التغيرات المختمفة مثؿ: الحالة الكجدانية لم
(Fisher & King, 2010.) 
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ميارات التعمـ المكجو ذاتيان: ىي الميارات كالنشاطات العقمية كالميارات السمككية التي يكتسبيا  ثانيان:
المتعمـ المكجو ذاتيان، حيث يتعمـ المتعمـ كيفية الكصكؿ ألىدافو مف التعميـ المكجو ذاتيان. فالميارات 

 (.Reio& Davis, 2005)قة بالتعمـ القائـ عمى االكتساب ىي متعم

 مليات التعلم المىجه ذاتيا  ع .61.1

 ىناؾ ست عمميات تعتبر أساسية في التعمـ المكجو ذاتيان كىي:

 تحديد األىداؼ كالخطط التي سيسمكيا الفرد لمكصكؿ إلى التعمـ المكجو ذاتيان. .1
 التعرؼ عمى حاجات المتعمـ التي ستعينو عمى التعمـ. .2
 صياغة المتعمـ لألىداؼ التعميمية. .3
 ية مف أجؿ إنجاز تمؾ األىداؼ.كضع الخطط التعميم .4
 التنفيذ الدقيؽ كالناجح لمخطط المكضكعة. .5
 .(Zimmerman and Lebeau, 2000)المتابعة كالتقييـ لما تـ إنجازه  .6

( بكضع خمسان لمعمميات Stubbe&Theunissen, 2008في حيف قاـ ستكبيكثيكنيسيف )
ستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان، يد إتعممو، تحدالمرتبطة بالتعمـ المكجو ذاتيان كىي: تحكـ المتعمـ لما ي

 عممية التأمؿ كالتفكير، عمميات التفاعؿ مع البيئة المادية كالتفاعؿ مع البيئة االجتماعية. 

ضركرة أف يكتسب المتعمـ العديد مف الميارات. كفي ىذا السياؽ يكضح  كمف ىنا ترل الباحثة
ارة رسـ األىداؼ الخاصة لمتعمـ المكجو ذاتيان، ميارة ( تمؾ الميارات كىي: ميFeancomفرانككـ )

ستراتيجيات الضركرية لمتعمـ تيان، ميارة اختيار األساليب كالتحديد المصادر الالزمة لمتعمـ المكجو ذا
المكجو ذاتيان، ميارة التمييز كتحديد ما ىك الـز كضركرم كما ىك غير الـز كغير ضركرم، كميارة 

مات التي يتـ جمعيا مف المصادر المختمفة، كأخيران ميارات إدارة الكقت تكامؿ كترابط المعمك 
(Francom,2010.) 

كيرل دكجالس كمكريس ضركرة أف يسأؿ المتعمميف في مرحمة التعمـ المكجو ذاتيان بشكؿ 
المكجو ذاتيان.  التعمـ مباشر عف أىدافيـ كخططيـ التعميمية التي سكؼ ينفذكنيا كذلؾ لمساعدتيـ عمى 

دعكا أيضان إلي تنمية ميارات المتعمميف لمتعمـ المكجو ذاتيان مف خالؿ التركيز عمى النكاحي التي تييـ ك 
 Douglass)تكجو الذاتي ألمكر حياتية ىادفة المتعمميف. كأيضان إلى ضركرة مناقشة المتعمميف في ال

& Morris, 2014.) 
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تككف التعمـ المكجو ذاتيان كمنيا:  كيحدد ريك كديفيز أف ىناؾ بعض الميارات األساسية التي
القدرة عمي التعمـ مف خالؿ سياؽ تعميمي تربكم، كالقدرة عمى تطبيؽ األفكار الجديدة، كاالستمتاع 

 (.Reio and Davis, 2005بالتعمـ مف أجؿ التعمـ ذاتو )

 ستراتيجيات التوجيو الذاتي لمتعممإ 7.1.2
يف الفاعمية نحك التعمـ المكجو ذاتيان. كفي ىذا ستراتيجيات التي تعمؿ عمي تحسىناؾ بعض ال

 :ستراتيجيات لمتكجو الذاتي لمتعمـ كىيإ( سبع 2001المضمار يكضح بدكم )

ستراتيجيات كىي الستراتيجية األكلى مف إ :Time Managementستراتيجية إدارة الكقت إ .1
ت التعمـ، منتبيان إلى التعمـ المكجو ذاتيان، حيث مف خالليا يدير المتعمـ كؿ خطكة مف خطكا

 خططو الزمنية الالزمة لنجاز كؿ مرحمة. 
كىي الميارات الالزمة لكؿ مكضكع مف : Study Skillsستراتيجية تحديد ميارات الدراسة إ .2

مكاضيع الدراسة أك التعمـ. كمثاؿ عمى ذلؾ إذا أراد المتعمـ اف يصبح متحدثان جيدان، فعميو أف 
 ع كميارة التحدث، كىكذا.يعتمد كيتقف ميارتي االستما

ستراتيجية التي مف خالليا يصؿ : كىي الConcept Mapsستراتيجية خرائط المفاىيـإ .3
 المتعمـ المكجو ذاتيان إلى كضع تصكر كفؽ خرائط تمثؿ أىاؼ كبرل ثـ صغرل ثـ مشتقاتيما.

يات ستراتيجكتعد ىذه الستراتيجية مف أكثر ال: Goal settingستراتيجية كضع اليدؼ إ .4
ستراتيجيات األخرل، فاليدؼ ىك مف لعممية التعمـ ىك الضابط لكؿ ال أىمية، فكضع اليدؼ

 يحدد الكقت كالميارة كالتعميـ المستقبمي.
ستراتيجيات المعززة لما تعممو كىي مف ال :Rehearsal Strategyستراتيجية التكرار إ .5

تـ انجازه، كجب عمى المتعمـ تكرار ما المتعمـ في مرحمة التعمـ الذاتي، فمف أجؿ االحتفاظ بما 
 تعممو مف حيف آلخر. 

ستراتيجية التي يبحث فييا المتعمـ كىي ال :Elaborating Strategy ستراتيجية التكسيعإ .6
عمى النماء كزيادة معارفو، كمثاؿ عمي ذلؾ: إذا تعمـ الفرد عمميات الجمع، أصبح يتكسع 

 بعدىا في عمميات الضرب كالقسمة، كىكذا.
ستراتيجيات تفكير الفرد في كىي إ : Metacognition Strategy ستراتيجية ما كراء المعرفةإ .7

راتيجية ما كراء ستلتفكير كمراقبتيا. كمف ىنا، تعد إالتفكير نفسو، أك كعي الفرد لعمميات ا
امتالكيا )عبيد كعفانة،  ستراتيجيات التي يجب عمى المتعمـ المكجو ذاتيان المعرفة أعمى ال

2003 .) 
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 أتعاد التعلم المىجه ذاتيا   .81.1

 يرتبط التعمـ المكجو ذاتيان بعدة أبعاد مباشرة تساعد عمى التعمـ الذاتي كمف ىذه األبعاد ما يمي:

 : كفيو يقكـ المتعمـ باالحتكاؾ مع مف حكلو مف مدرسيف كزمالء دراسةالبعد االجتماعي .1
نجاز، أك المكجو ذاتيان مف أجؿ الؾ المتعمـ ك داة محركة لسمك كمجتمع األسرة الذيف قد يككنكا أ

يككنكا أداة رجعية تخمؽ بيئة عدائية لمتعمـ المكجو ذاتيان عف طريؽ بث الحباط في نفس 
 المتعمـ.

: كىك البعد الذم يسعى مف خاللو المتعمـ عمى حصر تركيزه كخطكاتو مف أجؿ البعد التقني .2
فكار ألدكات كالستراتيجيات كالطرؽ كاألذا البعد، اتحقيؽ التعمـ المكجو ذاتيان. كيندرج تحت ى

دارة الكقت كالمركنة كالتخطيط كالتنظيـ الجيد مف قبؿ المتعمـ المكجو ذاتيان نحك  كالفمسفات كا 
 التعمـ الذاتي.

: كىك البعد األىـ كاألكؿ في تمؾ األبعاد، حيث يتمثؿ في تحديد األىداؼ البعد النفسي .3
ستراتيجيات. فيك العامؿ المحفز ية الراجعة كمالئمة التباه كالتغذالشخصية، كالتركيز كاالن

 . (2010،كالمكجو لطاقات المتعمـ نحك التعمـ المكجو ذاتيان )أبكعكادكآخركف

 فىائد التعلم المىجه ذاتيا   .91.1

لى ، تكصمت ا ة. كمف خالؿ تصفح الباحثد مف الفكائد لمتعمـ المكجو ذاتيان دب التربكم العديذكر األ
 ىذه الفكائد :

يحاكؿ المتعمـ في ىذه المرحمة مف التعمـ الذاتي أف يضبط عممية تعميمو كيعمؿ عمى نمك  .1
 .(Fisher, King, &Tague, 2001لذاتو )

الخاص  ضفاء ميزة عمى تجارب تعمميـغبة في إيمر المتعممكف بتجربة قكية كيككف لدييـ الر  .2
 .  ( Collins, 2006)مف أجؿ مكائمة احتياجاتيـ

 .( Collins, 2006)فبيرة لممجتمع حيث ينتج عنو متعممكف نشيطكف كمفكرك يعكس فكائد ك .3
ائد في تنظيـ عمميات التعمـ كالتي تعمؿ عمى مراقبة المتعمـ كضبطو فك  لمتعمـ المكجو ذاتيان  .4

 (.Murry, 2010لسمككو كتحسيف سيره )
كميارة االعتماد عمى الذات  مي كاالطالعميطكر التعمـ المكجو ذاتيان ميارات البحث الع .5

(Alkan&Erdem, 2013.) 
 (.Murray, 2010ف ذاتيان باالستقالؿ العقمي كالكجداني كالمعنكم )يتميز المتعممكف المكجيك  .6
يمتمؾ الطمبة الذيف لدييـ ميارات التعمـ المكجو ذاتيان عادة ما يؤدكف المياـ المككمة إلييـ  .7

 ( (Guelielmino&Hillard, 2007لمشكالت بشكؿ أفضؿ كيككف لدييـ قدرة عمى حؿ ا
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 (أف التعمـ المكجو ذاتيانيساعد المتعمـ عمى زيادة دافعيتو2015) شحاتو كرسالف كيؤكد كال مف
ستراتيجيات المعرفية إلى استخداـ ال كىذايؤدم في نفسو وتذاتي كثقيالكانضباط توكاستقاللي توكمثابر 

المكجو  . حيث يسيمالتعمـلنفسو التيأرساىا المتعمـؼ التعمـ مختمفة لتحقيؽ أىداكما كراء المعرفية ال
مف خالؿ تحديد أىدافو كاختيار ذاتيان في تفعيؿ جكانب كعمميات متعددة لعمميات التعمـ كالتحكـ بيا 

ستراتيجيات التي تسيـ في تحقيؽ ىذه األىداؼ، كما تساىـ استخداـ الكسائؿ التعميمية في تحقيؽ ال
ليا مف مميزات في جذب انتباه التالميذ كبقاء أثر التعمـ أطكؿ فترة ممكنة عمى أف  أىداؼ الدرس لما

 تككف مرتبطة في طريقة التدريس كمستكل نمك الطالب. 

 

 المىجه ذاتيا   التعلم كأحد الجىاوة الهامة في التعلم اإللكترووي .101.1

التربكية  في جميع المجاالتنترنت ثكرة تكنكلكجية حديثة رىيبة تتمثؿ يعتبر الكمبيكتر كال
ستراتيجيات التدريسية، كالسيما في رنت كالحاسكب أيضان في مجاالت النتكغيرىا. كقد استخدـ ال

نترنت كاستخداماتو المتعددة أحد أبرز كسائؿ التعمـ المكجو ـ المكجو ذاتيان كالذم ييعتبر المجاؿ التعم
نترنت مف األساليب ( إلي أف الSong, L & Hill, J, 2007ذاتيان. كيشير كالن مف سكنج كىيؿ )
. فالنترنت يقدـ خدمة كبيرة لمتعمـ المكجو ذاتيان مف خالؿ تكفير الحديثة التي تدعـ التعمـ المكجو ذاتيان 

الكقت الذم يتالءـ مع المتعمـ كذلؾ حسب إمكاناتو كسرعتو. ىذا يعني أف النترنت يكفر لممتعمـ البيئة 
 جؿ الكصكؿ لممستكل المطمكب.أكلو كقدراتو المعرفية مف ـ مع ميالتي تنسج

لكتركني كربطو بالتعمـ المكجو ذاتيان، قامت الباحثة ـ كربط كاالستفادة مف التعميـ الكلتدعي
جؿ تنمية التعمـ المكجو كتركني قائـ عمى تكجيو التعمـ اللكتركني مف أنجالء محمد بعمؿ نمكذج إل
احؿ كىي )التحميؿ، تصميـ مكقع لمتكجو الذاتي لمتعمـ اعتمد عمى ستة مر ذاتيان. حيث قامت الباحث ب

اؿ نتاج كالتطكير، كالتجريب، كالعرض، كالتقكيـ(. كتمخض عف دراستيا كجكد تأثير فع  كالتصميـ، كال
ف مكجو ذاتيان. كتشير الباحثة إلى ألكتركني مف خالؿ تصميـ المكقع يساعد عمى التعمـ اللمتعمـ ال

لتعمـ الذاتي، كال سيما مصادر ـ المكجو ذاتيان ىك تعمـ مصاحب لمفرد إذا ما أتيحت لو مصادر االتعم
نترنت في عصرنا اليكـ يستطيع تكفير ما ناقشتو خالؿ بحثيا. حيث أف النترنت المختمفة، كىك ال

يكىات المتنكعة كافة المصادر الالزمة لمتعمـ المكجو ذاتيان مف خالؿ كمية المعمكمات اليائمة كالفيد
 (.2013كاالتصاؿ كالتكاصؿ الغير محدكد مع جميع الفئات )فارس، 
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 ومىذج جاريسىن في التعلم المىجه ذاتيا : .111.1

قدـ جاريسكف نمكذجو الثالثي لمتعمـ المكجو ذاتيان كالذم يرل فيو بأف التعمـ المكجو ذاتيان قائـ    
في نمكذجو بأف  كأشار جاريسكفالذات، كالدافعية الداخمية،  عمى ميارات تتمثؿ في إدارة الذات، كمراقبة

مف أجؿ أف إلى ضبط ذاتو باألساس البعض، كأف المتعمـ ييدؼ  متداخمة مع بعضياجميع الميارات 
كمما سبؽ الشارة إليو ترل الباحثة  .(Garrison& Anderson, 2003)متعممان مكجيان ذاتيان  يصبح

ب لميارات الكعي بالذات، كتطبيؽ متالؾ الطالإتتمثؿ بضركرة تيان أف ميارات التعمـ المكجو ذا
ستراتيجيات كنشاطات التعمـ، إضافة لضركرة امتالكو لميارة تقييـ كمراقبة الذات، كأف جميع تمؾ إ

الميارات تشكؿ منظكمو تيسيـ في نجاح الطالب كتحقيؽ تفكقو، كاكتسابو لمعنى التعمـ المستمر أك 
 ةالتعمـ مدل الحيا

 

 
 
 
 

 (* نموذج جاريسون لمتعمم الموجو ذاتيًا)بتعديل من الباحثة( *1الشكل )
استخداـ الميارات الالزمة مف  كمف ىنا ترل الباحثة أف التعمـ المكجو ذاتيان ىك التعمـ القائـ عمى

شخصيتو  أجؿ ارتقاء الفرد بمياراتو كفؽ سرعتو كمكاىبو. كيقـك المتعمـ في ىذه المرحمة باالعتماد عمى
 اعتمادان كامالن مف أجؿ تطكير ذاتو.

 المسألة الرياضية 2.2
المسألة الرياضية مف المككنات المعرفية الرياضية اليامة، كىي مف األجزاء الميمة في كتب 

تعميـ كتعمـ الرياضيات، ىك اكتساب ميارات حؿ في  أىـ أىدافيا مف الرياضيات المدرسية التي 
 ( .2016لة الرياضية )السر، كآخركف، خالؿ تعميـ كتعمـ حؿ المسأالمشكالت كالذم يتـ مف 

كلقد أصدر المجمس الكطني لمشرفي الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية نشرة تضمنت عشرة 
ميارات أساسية يجب تكفرىا في منياج الرياضيات المدرسية كاف مف أىميا حؿ المشكالت)أبك زينة، 

1994.) 
ي العصر الحاضر يكاجو العديد مف المشكالت في حياتو، كيسعى ليجاد كككف النساف ف

الحمكؿ المناسبة، كاتخاذ القرارات السميمة، كاف ال بٌد مف االىتماـ بالمسألة الرياضية التي تعتبر تدريب 
عمى حؿ المشكالت مف قبؿ المختصيف في مجاؿ تعميـ كتعمـ الرياضيات بشكؿ كاسع، حتى يصؿ 

 إدارة الذات للمتعلم  

 

مراقبة الذات 

 للمتعلم 

 

الدافعية الداخلية 

 للتعلم  

 

وميول اهتمامات 

 داخلية

 

 التعلم الذاتي
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مرحمة يككف فييا قادران عمى مكاجية الحياة بما فييا مف صعكبات كتحديات مف خالؿ النساف إلى 
 (.2017األمثؿ ليذه المشكالت)جراد، امتالؾ ميارات حؿ المشكالت كالكصكؿ لمحؿ 

 مفيوم المسألة الرياضية: 1.2.2
ع المسألة الرياضية ىي مكقؼ حياتي جديد يتعرض لو الطالب، كال يكجد لو حؿ جاىز كسري

في كقتو، بؿ يتطمب منو استرجاع معرفتو الرياضية السابقة كتحميميا كمعالجتيا كاستخداـ بعض 
 (.2016ليذا المكقؼ )السر كآخركف، الممارسات العقمية كالذىنية ليجاد حؿ 

( أنيا "كؿ مكقؼ يككف مسألة لمفرد 1985سألة( كما كرد في )إبراىيـ، كيعرؼ كركنباخ المشكمة )الم
 كف في حاجة لعطاء جكاب، كال يكجد لديو بحكـ العادة جكاب جاىز".حينما يك
( ىي كؿ مكقؼ جديد يكاجو الفرد، كيحتاج حٌمو إلى استخداـ درجة عالية مف 2012)لعالكؿاكتعرفيا 

 التفكير، كىذا التفكير ينتج تعممان جديدان.
الطالب حؿ ( بأنيا " مكقؼ جديد يمر عمى الطالب كيطمب مف 2016 )كتعرفيا عمكاف

 المسألة باستخداـ العمميات العقمية مع العمـ أنو ال يكجد حؿ جاىز".
( يعتبرىا مكقؼ يكاجو الطالب في حياتو ليس لديو حالن لو؛ ألف إجابتو ليست 2017)أما جراد

 جاىزة، كىذا يتطمب منو أف يحمؿ كيدرس المكقؼ، كأف يستعمؿ ما درسو سابقان ليتمكف مف حٌمو.
( عممية يستخدـ فييا الفرد معمكماتو السابقة كمياراتو 2010 )ا البالكنويفي حيف يعرف

لتطبيقو عمى المكقؼ الجديد  المكتسبة لتمبية مكقؼ غير عادم يكاجيو، كيعيد تنظيـ ما تعممو سابقان 
 .الذم يمر بو

ككف عنده حؿ كال ي العميا كتعرفيا الباحثة بأنيا: مكقؼ رياضي ميٌشكؿ يكاجيو طالب المرحمة األساسية
لممشكمة، كيتطمب حميا القياـ بعمميات كخطكات تتضمف فيـ المشكمة ككضع خطة لمحؿ كتنفيذىا، 

 كمف ثـ التحقؽ مف صحة الحؿ.

 كحتى يتصؼ المكقؼ بالنسبة لمفرد عمى أنو مسألة يجب تكفر ثالثة شركط ىي:
 إمكانياتو لتحقيقو. القبكؿ: ينبغي أف يككف لمفرد ىدؼ كاضح كمحدد، يشعر بكجكده كيستغؿ  -1
الحاجز: ىناؾ عائؽ يعرقؿ الفرد مف تحقيؽ ىدفو ال تزيمو عادات الشخص كردكد فعمو العادية  -2

 فتسد عميو الطريقة لمحظات.
االستقصاء: ليتضح المكقؼ العاـ كينشط الفرد مف طريؽ تحفيز الفرد الذاتي في استقصاء طرؽ  -3

 (.2014لمتحدم كحٌؿ المسالة )تكبو، جديدة 
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ختمؼ المسألة الرياضية عف السؤاؿ أك التمريف، فالسؤاؿ ىك مثير أك مكقؼ يتطمب مف المتعمـ أف كت
يتذكر معمكماتو السابقة. أما التمريف فيك مكقؼ ييدؼ إلى إكساب المتعمـ ميارة إجراء العمميات 

 (.2014ف كالمفاىيـ )تكبو، الحسابية كالتدرب عمى القكاني
ياضية كقد ال تككف ة الرياضية مسألة كالمية. قد تككف مسألة ر كليس شرطان أف تككف المسأل

 (.2009)الخطيب، 

 مفيوم حل المسألة الرياضية: 2.2.2
يرل جانييو، أف حؿ المسألة الرياضية ىك تعمـ استخداـ المبادئ الرياضية كالتنسيؽ بينيا حتى 

ات ىامة في بدعيف في إتخاذ قرار تحقيؽ اليدؼ، فتعمـ الطمبة حؿ المسألة الرياضية يجعميـ قادريف كم
 (.2009حياتيـ )الخطيب، 

( حٌؿ المسألة بأنيا عممية يستخدـ بيا الفرد معمكماتو السابقة كمياراتو 2009)كيعرؼ الخطيب
المكتسبة في مكاجية مكقؼ غير عادم لمتغمب عميو، كذلؾ مف خالؿ تنظيـ خبراتو كمعمكماتو السابقة 

 الذم يتعرض لو.كتطبيقيا عمى المكقؼ الجديد 
( حؿ المسألة الرياضية عمى أنيا عمميات يقكـ بيا 2007)سطي مالشافي حيف يعرؼ 

الطالب لحؿ المكقؼ الرياضي الذم يكاجيو مف خالؿ استخداـ خبراتو السابقة، كمقدراتو العقمية لمتغمب 
 عمى ىذا المكقؼ.

 أوىاع المسائل الرياضية: 3.2.2

بأكثر مف طريقو، فيما يمي تصنيؼ المسائؿ الرياضية حسب يمكف تصنيؼ المسائؿ الرياضية 
 (.2016)السر كآخركف، مكضكعيا، كحسب أىدافيا كما كرد في 

 تصنيؼ المسائؿ الرياضية حسب مكضكعيا إلى:
 المسائل الحسابية: -أ 

 كىي تمؾ المسائؿ التي يتـ حٌميا مف خالؿ تحديد العمميات الحسابية المناسبة لحؿ المسألة.
 لمسائؿ التي يتطمب حٌميا إجراء بعض العمميات الحسابية كالجمع كالطرح.كمنيا ا

 
 المسائل الجبرية:  -ب 

كىي تمؾ المسائؿ التي تستخدـ فييا الرمكز الجبرية، مثؿ المسائؿ المفظية كالتي تحتاج استخداـ 
 معادالت جبرية.

 المسائل اليندسية: -ج 
نظريات في اليندسة المستكية، كقد يتـ فييا كىذه المسائؿ تعتمد في حٌميا عمى مسٌممات كحقائؽ ك 

 استخداـ الرسـ التقريبي كأنكاع مختمفة مف البراىيف.
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 كتصنؼ المسائؿ الرياضية حسب اليدؼ منيا إلى: 
كىي المسائؿ التي تطرح بعض مكضكع محدد في درس الرياضيات بيدؼ المسائل التطبيقية:  -أ 

 تطبيؽ ذلؾ المكضكع في مكقؼ جديد.
يككف اليدؼ مف المسائؿ ىك التمييد لمفيـك رياضي أك تعميـ ستكشافية أو التمييدية:المسائل اال -ب 

 معيف بيدؼ التكصؿ إليو كاستكشافو.
ىي مسائؿ تقكيـ التعمـ، بغض النظر عف ىذا التقكيـ، ىؿ ىك قبمي أـ تككيني المسائل االختبارية: -ج 

 أـ ختامي. 
ؿ المكاقؼ الحياتية التي يمر بيا الطالب إلى كىي المسائؿ التي يتطمب حميا تحكيمسائل النمذجة: -د 

 نمكذج رياضي.

 خطىات حّل المسألة الرياضية: 4.2.2

ىناؾ العديد مف النماذج كالتصنيفات بخطكات حٌؿ المسألة الرياضية، كمف أىـ ىذه النماذج 
ف البحث ع الذم يحدد في كتابو (2012في  )غفكر،  المذككر كأكثرىا شيكعان نمكذج جكرج بكليا

 الحؿ، مراحؿ أربعة يمر فييا حٌؿ المسألة الرياضية:
فيـ المسألة: كذلؾ بعرض المسألة عمى الطمبة بمغة مفيكمة، بحيث يككف بمقدرتيـ إعادة صياغة  -1

 ات، الشركط(.عطيألة الرياضية مف )المجيكؿ، المنص المسألة بطالقة، كتحديد عناصر المس
ألسئمة التي قد تكصؿ الطمبة إلى الحؿ كذلؾ مف ابتكار خطة لمحؿ: عمى المعمـ عرض بعض ا  -2

خالؿ ربطيا بمسألة سابقة أك يجرم المعمـ بعض التعديالت لتصبح المسألة كاضحة بشكؿ 
 أفضؿ.

تنفيذ فكرة لمحؿ:إف تنفيذ خطة الحؿ ىي خطكة سيمة، إذا أدرؾ الطالب الخطة إدراكان صحيحان،   -3
 لتنفيذ الخطة.  ككاف مقتنعان بيا، كلديو الميارات الالزمة 

مراجعة الحؿ:لمتأكد مف صحة الحؿ، يتـ مراجعتو، كيتـ ذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الحؿ، إما  -4
 .جاد طريقة أخرل لمحؿ بالتعكيض أك السير بخطكات الحؿ عكسيان أك إي

 طرق حل المسألة الرياضية: 5.2.2

، فبعضيا معقد، كاآلخر لـ يتـ إف المسائؿ الرياضية ليست جميعيا مباشرة أك يتـ حميا بتتابع منتظـ
 إيجاد لو حؿ إلى اآلف.

ستراتيجيات لة الرياضية عند الطالب، كبعض الستراتيجيات لتنمية القدرة عمى حؿ المسأإىناؾ عدة 
 تصمح لمسألة رياضية كال تصمح لغيرىا. ىذا يعتمد عمى الميارة الرياضية لدل الطالب.
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نما ىي أسمكب لمتعمـ كمف الجدير ذكره أف المسألة الرياضية  ليست غاية بحد ذاتيا، كا 
كالتفكير، كمف خالؿ تعمميا يتكصؿ الطالب لمتعميمات كاستنتاجات رياضية تعينو عمى تطبيؽ المبادئ 

 .التي تعمميا في المكاقؼ الحياتية
 ـ(:2010كمف ىذه االستراتيجيات كما كرد  في )أبك أسعد، 

 Divide and conquerستراتيجية توزيع وتجزئة المسألة إ -1
كذلؾ مف خالؿ تجزئة المسألة المعقدة كالطكيمة إلى مجمكعة أجزاء مف المسائؿ السيمة التي يمكف 

 التكصؿ إلى حٌميا.
 :Trial and errorطريقة المحاولة والخطأ  -2

ىذه الطريقة ال تركز عمى الطريقة التي يتـ بيا حٌؿ الحؿ، كال تعني تعميـ الحؿ أك إيجاد أفضؿ 
نما تعني إجابات محتممة في المسألة كفي حاؿ لـ تكف ىذه الجابات ناجحة يتـ اقتراح الحمكؿ ، كا 

إجابات أخرل تعتمد عمى المحاكلة األكلى، فيتـ الحصكؿ عمى الحؿ بمعمكمات قميمة عف مكضكع 
 المسألة.

 :Brain stromingطريقة العصف الذىني  -3
 رت بو أك بطريقة فردية.يمكف تطبيؽ ىذه الطريقة بطريقة جماعية كما اشتي

 كيتـ مف خالليا التصميـ عمى إيجاد أكبر عدد مف األفكار لحؿ المسألة الرياضية.
 :Researchالبحث العممي  -4

مف خالؿ الرجكع لمدراسات السابقة عف حٌؿ المسألة المطمكبة أك إيجاد مسائؿ مرتبطة بيا، فمربما 
 كاف ىناؾ حٌؿ جاىز لممسألة. 

 :Analogyطريقة القياس  -5
 كتعني البحث عف مسائؿ مشابية تـ حٌميا مف قبؿ لك كانت في مكاضيع أخرل. 

 :Hypothesis testingاختبار الفرضيات  -6
مف خالؿ تشجيع الطمبة عمى االستقراء كاالستقصاء فيفرض الطالب حمكؿ مقترحة لمحؿ يحاكؿ 

 إيجاد ىذه الفركض.  
 :Incubationطريقة تخزين المسألة عقميًا  -7

إدخاؿ تفاصيؿ المسألة لمدماغ، كالتكقؼ عف التفكير في الحؿ، حيث يعمؿ النشاط العقمي  كتعني
 الالكاعي عمى التفكير في الحؿ، كيظير الحؿ أثناء العمؿ بأمكر أخرل.

 
 بناء أو كتابة نموذج مجرد لممسألة -8

Build (or write) one or more abstract models of the problem 
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طمبة عمى إعادة صياغة المسألة الرياضية أك تمثيميا باألشكاؿ كالرسكمات أك مف خالؿ تشجيع ال
 مف خالؿ تمثيؿ األدكار لمساعدتيـ في فيـ العالقات بيف تفاصيؿ الرسالة.

 محاولة إثبات أن المسألة الرياضية ال يمكن حّميا  -9
Try to prove that the problem can not be solved 

 اف عند نقطة محددة كيتـ الرجكع لمبداية مف حيث بدأت المسألة.حيث يتـ انقطاع البرى 
 حٌؿ المسألة باستخداـ بعض برامج الرياضيات المشيكرة -10

Mathmatica, math lap 
 نترنت لمحصكؿ عمى الحؿ.المساعدة مف صديؽ أك استخداـ ال طمب -11

 مهارات حل المسألة الرياضية: 6.2.2

 :(2014)أبك صفر، كرد في مف ميارات حؿ المسألة الرياضية كما 

عادة صياغتيا بأسمكب الطالب الخاص. -  ميارة قراءة المسألة كا 
 ميارة قدرة الطالب عمى اختيار الحؿ المناسب مف عدة حمكؿ. -
 ميارة تنفيذ الحؿ مف خالؿ تطبيؽ الطالب لمطريقة التي تـ اختيارىا مف قبمو. -
 .عة الحؿكسي لمراجميارة التحقؽ مف الحؿ كالسير باالتجاه الع -

 أهمية حل المسألة الرياضية: 7.2.2

اث لحؿ المسألة الرياضية أىمية عظمى في تعمـ الرياضيات كقد بينت العديد مف الدراسات كاألبح
 :(2010أىميتيا كمنيـ )الشافعي، 

 تؤدم إلى تعمـ مفاىيـ كمعارؼ رياضية جديدة. .1
ثارة الدافعية لدييـ. .2  تحفيز الطمبة عمى التعمـ كا 
 لطمبة عمى حؿ المشكالت الحياتية.تدريب ا .3
 تنمية أنماط التفكير المختمفة عند الطمبة. .4
 إثارة الفضكؿ كحب االستطالع لدل الطمبة. .5
 رفع مستكل التحدم لدل الطمبة خاصة بعد نجاحيـ في حؿ المسائؿ كسعييـ لحؿ مسائؿ أخرل. .6
 ضكعات مختمفة.ستراتيجيات مختمفة قد يستخدمكنيا في مكاقؼ جديدة كمك إتعمـ الطمبة  .7
يصؿ الطالب إلى المعنى الكاقعي كالحقيقي لممفيـك مف خالؿ تطبيقو لمميارات الحاسكبية  .8

 المختمفة.
 ليا أىمية في تعميـ كتعمـ الرياضيات بشكؿ عاـ. .9

 قد يكسب الطمبة خبرات كظيفية ال يستطيعكف اكتسابيا إال مف خالؿ حؿ المسائؿ الرياضية. .10
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 (.2006)صالح، ومن أىميتيا كما ورد في 
 حؿ المسألة الرياضية كسيمة لثارة الفضكؿ الفكرم، كحب االستطالع كالتحرم. .1
كسابيا معنكسيمة ذات معنى لمتدرب عمى الميارات ا .2  كتنكعان. ىألساسية في الحساب كا 
 تنمية أنماط التفكير لدل الطمبة، كبالتالي انتقاليا إلى مكاقؼ جديدة. .3
 تثير دافعية الطمبة لمتعمـ كمتابعة األنشطة. استخداـ مسائؿ رياضية مناسبة .4
 عف طريؽ حؿ المسألة يتـ تطبيؽ القكانيف كالتعميمات في مكاقؼ جديدة. .5
 مف خالؿ المسائؿ الرياضية تنضج المفاىيـ المتعممة لدل الطمبة. .6

 العىامل التي تؤثر في عملية حل المسألة الرياضية: 8.2.2

 (.2011ة منيا كما كرد في )الخطيب، الرياضي ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في حؿ المسألة
 طريقة تقديـ كعرض المسألة. .1
 استيعاب كفيـ المسألة. .2
 راءة ككتابة.قالكفاءة في المغة  .3
 االتجاه لمتفاعؿ مع المسألة. .4
 معتقدات الطمبة حكؿ قدرتيـ عمى حؿ المسألة. .5
 الفركؽ الفردية بيف الطمبة مف الناحية العمرية كالمعرفية. .6
 االنفعالية كالقمؽ كالدكافع.العمميات  .7
 كتشاؼ الحؿ.ستراتيجيات الالزمة الحصيمة الطمبة مف الخطط كال .8

 (2009وما ورد في )عابد، 
 مستكل القراءة عند الطمبة. .1
 عدـ مناسبة المسائؿ لمستكل الطمبة بشكؿ عاـ. .2
 ستراتيجيات المختمفة لحؿ المسألة.عدـ معرفة الطمبة بال .3
سابية التي يتطمبيا الحؿ كضعؼ القدرة عمى تحميؿ المسألة إلى عناصرىا عدـ اتقاف العمميات الح .4

 كضعؼ القدرة عمى تنظيـ ىذه العناصر.

 وصائح للمعلميه لتىمية التفكير عىد حل المسائل: 9.2.2
 :(2014)الكبيسي، كىي مأخكذه مف 

بآرائو كيحترميا، احتراـ حمكؿ الطمبة أيان كاف نكعيا كتشجيعيـ، فيشعر الطالب أف المعمـ ميتـ  -1
 فتنمي عند الطمبة محاكلة التفكير منذ الصغر.

نما عف طريؽ إلقاء عدة أسئمة حتى يتمكف الطمبة مف  -2 عدـ الجابة عف استفسارات الطمبة فكران، كا 
 التكصؿ لإلجابة الصحيحة. فيذه الطريقة تجعؿ الطالب يتذكر الجابة كال ينساىا.
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ـ حؿ الكاجبات البيتية مف قبميـ أك تعكدييـ عمى المشاركة معيـ إرشاد أكلياء األمكر كتكعيتيـ بعد -3
في الحؿ؛ ألف جانب التفكير يتعطؿ لدل الطالب؛ ألنو عقمو يتعكد عمى المساعدة الدائمة، كربما 

 ال يستطيع حؿ كاجباتو لكحده.
لتي تعكيد الطمبة عمى أكثر مف إجابة، كتشجيعيـ عمى استخداـ عمميات العقؿ كطرح األسئمة ا -4

 تحتاج لعمميات الحدس كالتخميف.
دد مف الطمبة، كيحتـر عحميا في الحصة القادمة، كيستمع ليمكف لممعمـ كضع أسئمة كترؾ النقاش ل -5

 ىـ، كفي نياية األمر يكضح الحؿ الصحيح ليـ.ءآرا
 في المسائؿ الرياضية يعطي المعمـ القاعدة التي تساعد الطالب في حؿ المسائؿ كيتركو ليعمؿ بيا -6

لكحده، فإف استطاع التكصؿ لمحؿ مف خالليا أك مف خالؿ طرؽ أخرل يجب تشجيعو حتى 
 يصبح كاثقان مف نفسو كقدراتو.

مف الجيد أف يحاكؿ المعمـ إشراؾ الطمبة في المسائؿ التي تحتاج لمتفكير الذاتي، كاختيار األمثؿ،  -7
 لنظر عف العالقات بينيـ.ذلؾ ينمي لدييـ احتراـ الحكار كالكالء لألفكار الصحيحة، بغض ا

 مساعدة الطمبة عمى تحسيف قدرتيـ في اختيار الفرضيات كتشجيعيـ عمى االستقراء كاالستقصاء. -8
عادة صياغتيا بمغتيـ الخاصة، كتكضيح المعطيات كالمطمكب  -9 تدريب الطمبة عمى قراءة المسائؿ كا 

 مف المسألة.
الرمزية ىذا يساعدىـ عمى معرفة  تدريب الطمبة عمى إعادة المسألة باألشكاؿ كالرسكمات -10

 العالقات بيف التفاصيؿ كالكصكؿ لإلجابة بسرعة.
مساعدة الطمبة عمى استحضار المزيد مف المادة الفكرية كالمعمكمات مف خالؿ أسمكب  -11

 االستقصاء.
مساعدة الطمبة عمى التخمص مف التشبت بنمكذج حؿ خاطئ، كنصحيـ لمجكء إلى أسمكب  -12

 آخر في الحؿ.
، كذلؾ بتشجيع الذاتية بنشاط المسائؿ ةبة عمى حؿ المسألة بأكثر مف طريقالطمتشجيع  -13

 .ى الحمكؿ الخاطئةالمتنكعة، كتعزيز الحمكؿ الصحيحة ميما اختمفت، كعدـ المعاقبة عم
لعالية خصائص الطمبة ذوي القدرة ا (2003)أبو زنية،  في (Sydam, 1971وقد أورد سيديام )

 :افي حل المسائل، نذكر مني
جراء المقارنات. -1  القدرة عمى مالحظة التشابيات كاالختالفات كا 
 فيـ المصطمحات كالمفاىيـ الرياضية.  -2
 القدرة عمى تفسير الحقائؽ كالعالقات الكمية. -3
 الميارة في إجراء الحسابات الرياضية. -4
 القدرة عمى اختيار الجراءات الصحيحة كجمع البيانات كتنظيميا. -5
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 .بةالمادة المكتك استيعاب  -6
 
 

أف المسألة الرياضية تختمؼ مكضكعاتيا كأىدافيا كلكف خطكات حميا كبناءن عمى ماسبؽ ترل الباحثة 
ابتكار خطة لمحؿ كتنفيذىا كانتياءن بمراجعة الحؿ كالتحقؽ مف صحتو , تتدرج مف فيـ المسألة أكالن ثـ 

يختار منيا الطمبة منيا ما  كما أف ىناؾ عدة استراتيجيات لتنمية القدرة عمى حؿ المسألة الرياضية
 يالئـ المسألة كمكضكعيا.

 الدافعية 3.2

 مقدمة : 1.3.2

الطمبة في تحصيميـ كمستكيات تعمميـ رغـ تساكم الظركؼ مف حيث المعمـ كالكتاب يتفاكت 
 كالبيئة الصفية كغيرىا، لكف ىناؾ مف يحصؿ عمى تعمـ أكثر مف اآلخريف كييتـ بمادة أكثر مف

ختالؼ إلى عدة عكامؿ ككاف أىـ عامؿ ىك ما أطمؽ عميو مصطمح  ح العمماء ىذا االغيرىا، كقد رجٌ 
النفس ىتماـ عمماء اب ىمفيكمان تربكيان ميمان جدان، حظ ذ تعد الدافعيةإ( Motivationالدافعية )

و ذا لـ يكف ىناؾ رغبة في التعمـ فمف يحدث التعمـ، كلذلؾ يسعى كؿ مف لإالتربكييف، كقد بينكا أنو 
ف إلى تحسيف دافعية الطمبة لمتعمـ فبنظرىـ الدافعية ىي يبالتربية مف فالسفة كعمماء كمعممعالقة 

كسيمة كغاية في آف كاحد، ينظر لمدافعية عمى أنيا طاقة كامنة مكجكدة داخؿ كؿ طالب، يمكف 
كاستخداـ كاكتساب ميارات جديدة، تطكيرىا كتنميتيا كىذا يعكس عمى مستكل أداء الطمبة فيرفعو، 

ستراتيجيات تعميمية تعممية متطكرة كمشكقة، كاكتشاؼ طرؽ يتـ فييا معالجة المعمكمات التي يحصؿ إ
 (. 2014عمييا الطمبة في مسيرتيـ العممية التعممية) العتكـ، كآخركف، 

 مفيوم الدافعية: 2.3.2
ميز بيف المفيكميف، حاكؿ الباحثكف التمييز بيف مفيكـ الدافعية كالدافع إال أنو ال يكجد ما ي

فمفيكـ الدافع يرادؼ مفيكـ الدافعية كيعبر كالىما عف المالمح األساسية لمسمكؾ  المدفكع، كلكف شاع 
 (.2015مرغني، ك مفيـك الدافعية )العايش 
ختالؼ الخمفيات النظرية ختالؼ يعكد المتنكعة كمختمفة لمدافعية كىذا االىناؾ تعريفات متعددة ك 

 (.2009 يكنس،بني عان لطبيعة عممية الدافعية مف مككنات كخصائص متعددة ليا)لعمماء النفس كتب
 كفيما يمي عرض لبعض ىذه التعريفات:

الدافعية ىي" قكة ذاتية تعمؿ عمى تحريؾ السمكؾ كتكجيو نحك تحقيؽ ىدؼ معيف، كتحافظ 
 (.2009 يكنس،ني بامت الحاجة قائمة" )ما د وية عمى ديمكمة السمكؾ كاستمراريتىذه القكة الذات
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( بأنيا مفيكـ افتراضي تعبر عف الحالة الداخمية عند الفرد كتكجو 2011)الداىرم كيعرفيا 
 سمككو نحك ىدؼ معيف.

في الفرد تكجيو كتحافظ عميو طكؿ الكقت حتى يتحقؽ عرؼ الدافعية بأنيا حالة داخمية كما ت
 (.2014اليدؼ)الجراح، كأخركف،

الدافعية ىي حالة فسيكلكجية نفسية داخؿ الفرد تحركو لمقياـ ( أف 2009)يكنسبني كما يشير 
تحقيقو كيبقى في حالة ضيؽ كتكتر بسمكؾ معيف في اتجاه معيف لتحقيؽ ىدؼ حدده الفرد كيسعى ل

 تزاف الداخمي النفسي.ف يحققو كيعكد إلى حالة االألى إ
حكافز، مثؿ الحاجة، الترتبط الدافعية كالدكافع بجممة مف العناصر المتداخمة فيما بينيا 

الداخمي لمدافعية، أما الرغبة كالمقاصد كالميكؿ كالميمات كالقيـ، كاالتجاىات الباعث، كىي تشكؿ المثير 
 (.2009 يكنس،بني فتعمؿ كمثير خارجي لمدافعية )

 خصائص الدافعية: 3.3.2
 تتصؼ عممية الدافعية بعدة خصائص، مف أبرزىا:

 المبادرة كالتجاه كالشدة كالمثابرة في  السمكؾ.فتراضيان تستخدـ لتفسير اتعد الدافعية مفيكمان نظريان  .1
ختالؼ مف فرد آلخر يككف في ؾ فييا الكائنات الحية كافة، كاالتمثؿ الدافعية عممية أساسية تشتر  .2

 الشدة كالدرجة لمدافعية.
أك التمريف كالتعمـ  تكجد عالقة متبادلة بيف الدافعية مف جية كالنضج الفسيكلكجي كالنفسي كالتدريب .3

مف جية أخرل، أم أف الدافعية مفيكـ مجردال نالحظو مباشرة كيتـ قياسو باستخداـ أدكات كلكننا 
 (.2009 يكنس،بني نممس أثرىا خالؿ سمكؾ الفرد )

ء حالة  التكتر التي أحدثيا عدـ نياجو السمكؾ نحك غرض )ىدؼ( معيف لالفرضية: الدافع يك  .4
 شباع الدافع.إ
رد ذاتيان كتمقائيان حتى : العالقة طردية بيف النشاط كالدافع، فكمما زاد الدافع زاد النشاط الفالنشاط .5

 شباع الدافع.إ
لى حالة  إر إلى أف يتـ اشباع الدافع فيصؿ ستمرار: يستمر الفرد في حالة النشاط كالتكتاال .6

 االتزاف.
 اط لديو حتى يشبع الدافع.التنكع: يعمؿ الفرد عمى التنكيع في سمككو كتغير أساليب النش .7
التحسف: كمما زادت المحاكالت لشباع الكاقع كمما تحسف سمكؾ الفرد كبالتالي سيكلة تحقيؽ  .8

 اليدؼ.
شباع الدافع إلذم يسعى الفرد إلى تحقيقو، يتـ تحقيؽ الغرض: عند تحقيؽ اليدؼ )الغرض( ا .9

 كبالتالي تكقؼ السمكؾ لديو.
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)الفقي، كآخركف، كميان عامان كليس جزء صغير منو ع تكيفان التكيؼ الكمي: يتطمب إشباع الداف .10
2014). 

 نظريات الدافعية: 4.3.2
ختالؼ الخمفية النظرية لعمماء النفس، لتي حاكلت تفسير الدافعية كذلؾ التعددت النظريات ا

ية جكانب السيككلكجية )المعرفمنيا ماركز عمى الجكانب البيكلكجية لمدافعية، كمنيا ما ركز عمى ال
 (.2009يكنس، بني نفعالية(، كمنيا ما ركز عمى الجكانب البيئية )الظركؼ االجتماعية( )كاال

 ( Biological Theoryأواًل: النظرية البيولوجية )
 1951كيرل العالـ كالتر  –تزاف المعرفي كتجانس الكسطركزت النظرية البيكلكجية عمى اال

ختالؿ في كأنماط السمكؾ تخضع إلى حالة اال لبيكلكجيةصاحب نظرية االتزاف الداخمي أف العمميات ا
ستمرار ىذه العمميات حتى يتـ تحقيؽ التكازف كيؤكد كالتر أف ااألمر الذم يسبب التكازف العضكم 

الحكافز تنشأ عف عدـ التكازف بالشراؾ مع عمميات معرفية مما يؤدم إلى ظيكر السمكؾ اليادؼ إلى 
 (.2009يكنس، بني إعادة التكازف الداخمي لألفراد )إشباع الحاجات كبالتالي يتـ 

 رتباطية:ثانيًا: النظرية اال 
استجابة. تيتـ ىذه النظرية بتفسير  -يطمؽ عمييا عادةن بالنظرية السمككية أك نظرية مثير

االستجابة( ككاف ثكرنديؾ مف أكائؿ العمماء الذيف  –الدافعية في ضكء نظريات التعمـ السمككية ك)المثير
شاركا ليذا كذلؾ في قانكف األثر كالذم يرل فيو أف البحث عف االشباع كتجنب األلـ يمثؿ دكافع أ

سمؾ طريقان كذلؾ لرغبة في تحقيؽ تعتبر كافية لتعمـ استجابات معينة في مكقؼ معيف أم أف التعمـ ي
 شباع كتجنب األلـ.إ

الحاجة كالحافز عمى  كيرل ىؿ أنو يمكف تفسير الدافعية في ضكء عالقة السمكؾ بكؿ مف
حيث تعتبر الحاجة متغير مستقؿ يؤثر في  ،اختزاؿ الحاجة –سمكؾ  –حافز  -النحك التالي: حاجة 

تحديد الحافز كمتغير متدخؿ كالذم يؤثر بدكره في السمكؾ حيث تصدر استجابات تعمؿ عمى اختزاؿ 
 الحاجة مما يؤدم إلى تعزيز السمكؾ.

رات متدخمة مثؿ الحافز، كيرل أف التعزيز الذم يتبع في حيف يستبعد سكنر كجكد متغي
زالة مثير مؤلـ يزيد مف احتمالية حدكث إتمالية حدكثيا مرة أخرل ,كما أف استجابة معينة يزيد مف اح

نتاج السمكؾ المرغكب فيو ) إاليب التعزيز المختمفة يؤدم إلى االستجابة أم أنو يرل أف استخدـ أس
 (.2003نشكاني،

أف التعزيز ربما يتطكر ليصبح ذاتيان حيث يقـك الفرد بسمكؾ ما لشباع حاجات  كيرل سكنر
 (.2012 كدكافع لديو دكف تأثير خارجي ) الزغمكؿ،

 .نشأ بفعؿ مثيرات داخمية كخارجية ىذه النظرية فسرت الدافعية عمى أنيا تكتالحظ الباحثة 
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سمككييف الدافعية تتحقؽ عند الفرد فمف كجية نظر السمككييف الدافعية تتحقؽ عند كجية نظر ال
ارجية في السيطرة عمى بتعزيز سمككو، حيث يركف أف الدافعية الذاتية  أقؿ أىمية مف المعززات الخ

 (.2006ذا كاف التعزيز بعد االستجابة مباشرة )الضامف،إسمكؾ خاصة 
 

 ثالثًا: النظرية اإلنسانية:
( جاءت ىذه النظرية ردان عمى 1999عدس،ية )أساسيان في المدرسة النسان يعد ماسمك منظران 

النظرية التحميمية لفركيد التي ترل أف أصكؿ السمكؾ بيكلكجية تتمثؿ في الغرائز كاعتراضيا عمى 
المدرسة السمككية التي ترل أف السمكؾ مدفكع بفعؿ عكامؿ مثؿ التعزيز كالحرماف كالحكافز ) الزغمكؿ، 

2012.) 
م لنمك أيككف مدفكعان لحاجتو لنمك ذاتو  ة فيـ يركف أف الفردأما أصحاب المدرسة النساني

(. كيرل ماسمك أف الدكفع كالحاجات لدل النساف تنمك عمى نحك 2006، الدافعية الذاتية )الضامف
شباع إاجات في المستكل األعمى عمى مدل ىرمي، حيث تتكقؼ دفاعية األفراد لمسعي نحك تحقيؽ الح

 نى كقد صنؼ ماسمك الحاجات في مجمكعتيف ىما:الحاجات في المستكل األد
الحي كالشراب ستمرار الكائف اات الفسيكلكجية الضركرية لبقاء ك الحاجات األساسية كتتمثؿ بالحاج .1

.  كاليكاء كىي تقع في قاع اليـر
( .حيث يحتكم اليـر عمى سبع 1999،الحاجات النفسية كالجمالية كتقع في قمة اليـر )عدس .2

( كتتبايف 1.2( كتظير في الشكؿ )2012،في الشكؿ التالي كما كرد في )الزغمكؿمستكيات تتمثؿ 
 (.2006حاجات األفراد مف الحاجات الدنيا انتياءان بالحاجات العميا )الضامف،

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ىرمية الحاجات عند ماسمو1.2شكل )
 كتسا  

 

 الحاجات الفسيولوجية )حاجات البقاء والطعام والماء(

 الحاجات األمنية )النفسية والجسدية(

 حاجات االنتماء )الحب والقبول واالحترام(

 حاجات تقدير النجاح

 حاجات المعرفة والفهم

 الحاجات الجمالية

حقيق ت

 الذات
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 (224: 2012، ىرمية الحاجات عند ماسمك )الزغمكؿ(  1.2شكؿ )
 

شباع بعض كتسا عد ىذه المستكيات المعمميف في المفاضمة بيف الدكافع حسب أكلكية كؿ مستكل، كا 
 (.1999 ،الدكافع الدنيا لمتمكف مف إشباع الدكافع ذات المستكل األعمى )عدس

 
 رابعًا: النظرية المعرفية

ات العقمية كليست بكاسطة يعتقد عمماء النفس المعرفي أف السمكؾ محدد بكاسطة التفكير كالعممي 
التعزيز كما يعتقد السمككييف، فيـ يركف أف األفراد ال يستجيبكف لممثيرات الخارجية بطريقة تمقائية، بؿ 
مف خالؿ تفسيراتيـ ليذه األحداث، كبالرغـ مف أىمية استثارة الدافعية القائمة عمى التعزيز إال أف 

انتقد استخداـ التعزيز كمحرؾ لمدافعية، ألنيا  يفالمعرفي(كىك مف أحد عمماء النفس DECIديسي )
بنظره تمثؿ دافعية خارجية ىدفيا المكافآت كليس السمكؾ بحد ذاتو، عمى عكس الدافعية الداخمية التي 
تيدؼ إلى جعؿ الشخص أكثر استقاللية ككفاءة، حيث اعتبر  الدافعية الداخمية شرط أساسي لمتعمـ 

 الذاتي كالتعمـ مدل الحياة.
في المراحؿ النمائية األكلى يعتمد األفراد عمى المصادر الخارجية لتحقيؽ الدافعية التي تبقى  

طالما التعزيز كالحافز مكجكد، كمع النماء يصبح االعتماد عمى المصادر الداخمية الستثارة الدافعية 
ىك المكازنة بيف التي تستمر مدل الحياة؛ ألنيا ال تعتمد عمى حافز معيف. إف أفضؿ أسمكب لمتعامؿ 

الدكافع الداخمية كالخارجية كالسعي لتحقيؽ الدافعية الداخمية مف خالؿ تعزيز المصادر الداخمية حتى 
، يكنسبني تصبح ىي األساس كالمحرؾ لسمكؾ األفراد كتكجيييـ إلى اليدؼ الذم نسعى إليو)

2009.) 
 خامسًا: نظرية التحميل النفسي

كيد، تستخدـ ىذه النظرية مفيكـ الغريزة كالالشعكر كالكبت في تعكد أصكؿ ىذه النظرية إلى فر  
 تفسير السمكؾ. 

ف أساسييف يحكماف السمكؾ , كتؤكد عمى أف خبرات الطفكلة ليا يكيعتبر الجنس كالعدكاف دافع 
 تأثير عمى الدافعية كتظير عمى شكؿ سمكؾ  في المستقبؿ.

كلكنيا في الكاقع تقدـ مفاىيـ كتفسيرات لتطكير  قد تبدك ىذه النظرية بعيدة عف التعمـ كالتحصيؿ، 
السمكؾ النساني، كتساعد المعمميف في فيـ سمكؾ الطمبة كبالتالي تحقيؽ اتصاؿ كتفاعؿ معيـ, فعندما 
نريد أف نفيـ سمككو كدكافعو نبحث عف الدافع خمؼ ذلؾ السمكؾ مف خالؿ الرجكع لمبناء النفسي 

 (.2008السميتي، ؛ 2003،اتي)نشك ـ أفضؿ لمطالب, كىذا يعمؿ عمى تحقيؽ تعم
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 جتماعي سادسًا: نظرية التعمم اال
"باندكرا" كتنطمؽ ىذه النظرية مف افتراض أساسو أف النساف عبارة عف  ذه النظرية ىكصاحب ى 

كائف اجتماعي يعيش ضمف مجمكعات يؤثر كيتأثر بيا. كترل ىذه النظرية أف معظـ سمكؾ األفراد 
 المالحظة أك النمذجة أك التقميد. متعمـ مف خالؿ 

كيعتقد باندكرا بأف الفاعمية الذاتية ليا دكر فعاؿ في الدافعية، حيث أف الفاعمية الذاتية تشير إلى  
بيا، بالتالي السعي نحك اليجابية  جحينإيماف الفرد بقدرتو عمى اختيار النشاطات التي يعتقد أنو سكؼ 

 (.2009س، يكنبني كتحقيؽ الذات مف خالليا )
 سابعًا: نظرية العزو

تتعامؿ نظرية العزك عمى أساس جعؿ حياة األفراد ذات معنى كخصكصان في تفسير األشياء  
( كىك عالـ نفس أمريكي أف الطريقة التي يفسر بيا Weinerالتي يختبركنيا كيالحظكنيا. بيف كاينر )

 (.2002 ،) دكيؾأك الفشؿىذا النجاح  األفراد نجاحيـ أك فشميـ سكؼ يككف ليا أثر في
إف األفراد في ىذه النظرية يفسركف النجاح كالفشؿ مف خالؿ ثالثة أبعاد ىي كما كردت في )عدس، 

1999:) 
 مصدر الضبط الذاتي لألفراد: ىؿ األسباب داخمية أـ خارجية التي سببت النجاح أك الفشؿ. .1
ير مستقرة )مؤقتة( مثؿ الحظ كتقمب االستقرار: ىؿ أسباب  النجاح أك الفشؿ مستقرة )ثابتة( أـ غ .2

 المزاج.
 القابمية لمسيطرة: تتعمؽ بالعكامؿ القابمة لمضبط كالسيطرة، كتمؾ غير القابمة لمضبط كالسيطرة. .3

كقد ربطيا كينر بالتعمـ المدرسي، كيرل أنو يمكف تصنيؼ األسباب التي يعزك إلييا الطالب نجاحو أك 
 (: 2012في )الزغمكؿ، فشمو إلى ثالث أبعاد، ىي كما كردت 

فإذا كاف اعتقاد الطالب أف أداءه جيد في اختبار ما كانت البعد األول: مصدر الضبط داخمي وخارجي
نتيجة كفايتو في تمؾ المادة، فإنو يعزك نجاحو لمصدر داخمي كىي قدرتو. أما إذا كاف اعتقاده مبني 

عمـ. ككذلؾ أسباب الفشؿ، فقد تككف عمى تساىؿ المعمـ، فإنو يعزك نجاحو لمصدر خارجي كىك الم
 العكامؿ الداخمية؛ كعدـ االستعداد الجيد لالمتحاف، أك عكامؿ خارجية مثؿ صعكبة االمتحاف.

يرتبط ىذا البعد بعكامؿ ثابتة كغير ثابتة مثؿ القدرة كالحظ. فإذا البعد الثاني: استقرار العزو من عدمو
عكامؿ ثاتبة مثؿ االستعداد أك القدرة، فإنو سيتكقع الفشؿ اعتقد الطالب أف سبب نجاحو أك فشمو يعكد ل

أك النجاح مستقبالن لنفس الظركؼ كالمياـ. أما إذا كاف اعتقاده أف السبب غير ثابت مثؿ الحظ، فإنو 
 يتكقع تغير النتيجة مستقبالن.

طيا كالسيطرة لعكامؿ داخمية قادر عمى ضبالبعد الثالث: اعتقاد الطالب أن سبب النجاح والفشل يعود 
عمييا، فإنو يمكف تغيرىا. أما إذا اعتقد أنيا تعكد لعكامؿ خارجية غير قادر عمى السيطرة عمييا، فإنو 

 .يشعر بالحباط أك االستسالـ في حالتي الفشؿ كالنجاح
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 أوىاع الدوافع: 513.2

 (:2003يتـ تقسيـ الدكافع حسب طبيعتيا)منسي، 
 دكافع أكلية أك فطرة أك بيكلكجية. .1
 دكافع ثابتة أك مكتسبة أك بيئية. .2

 أواًل: الدافع األولية )الفطرية والبيولوجية(
 كىي دكافع غير متعممة أك مكتسبة أك فطرية مثؿ الجكع كالعطش كاألمكمة.

 كىي عبارة عف استعدادات يكلد الفرد مزكدان بيا، كال يحتاج إلى تعمميا أك التمرف عمييا.
دكافع متعممة أك مكتسبة مثؿ القكة كالسمطة كاألماف كتحقيؽ الذات.  كىي ثانيًا: الدوافع الثانوية

كيكتسبيا الفرد نتيجة التفاعؿ مع البيئة كالظركؼ االجتماعية المختمفة التي يعيش فييا كىي خاصة 
بالنساف كبعضيا مشترؾ بيف جميع أفراده مع بعض االختالفات بيف بيئة كأخرل. كبعضيا شخصي 

مصدرىا إلى )العتـك كتقسـ الدافعية حسب  خر كالميؿ كاالتجاه كالشخصية.يختص بو فرد دكف آ
 (: الدافعية الداخمية كالدافعية الخارجية.2014كآخركف، 

كىي اندفاع الطمبة اندفاعان ذاتيان داخميان نحك األنشطة المختمفة لشعكرىـ بالمتعة  الدافعية الداخمية: -1
سبة كما يعتقدكف.حيث أف الطمبة المدفكعيف داخميان يقبمكف أك بتطكير ميارة ميمة بالنسبة ليـ  كمنا

ألكاديمية الصفية.كيرل عمى المياـ التعميمية كالكظائؼ الصفية بتشكؽ كيسعكف لتعمـ المكاد ا
 ( أف لمدافعية الداخمية شرطيف ال بد مف تكافرىما كىما: Deci&Rayar, 1987ف )ثيبعض الباح

 عالية.أف يككف لدل الطمبة كفاءة ذاتية  .1
 أف يككف لدييـ إحساس بالتعمـ كالمثابرة الذاتية. .2
كىي اندفاع الطمبة نحك األنشطة المختمفة بفعؿ عكامؿ خارجية غير مرتبطة الدافعية الخارجية: -2

ف ك الشيرة، كغالبان الطمبة المدفكع بالميمة التي يقكمكف بيا، قد يككف السبب الحكافز أك الماؿ أك
بات الصفية، إال مف خالؿ تقديـ المعززات كالحٌث المستمر عمى القياـ خارجيان ال يقكمكف بالكاج

 بيا.
الدافعية الداخمية أفضؿ مف الدافعية الخارجية، فيما يتعمؽ بمثابرة الطمبة عمى إنجاز مياـ التعمـ 

 (2014المككمة إلييـ. )العتـك كآخركف، 

 الدافعية للتعلم: 613.2

ة المدرسية حالة خاصة كمميزة مف الدافعية العامة، كىي خاصة تعتبر الدافعية لمتعمـ أك الدافعي 
 (.2008بالمكاقؼ التعميمية )آماؿ، 

الدافعية لمتعمـ ىي حالة داخمية لدل المتعمـ تدفعو إلى االنتباه لممكقؼ التعميمي، كتكجيو لإلقباؿ  
 (.2003ف، ى يتحقؽ التعمـ)تكؽ كآخرك عميو بنشاط كفعالية كمكاصمة ىذا النشاط بإلحاح حت
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( الدافعية لمتعمـ عمى أنيا حالة داخمية لمفرد يسعى مف خالليا عمى 2004كتعرؼ قطامي ) 
إيجاد بيئة تعميمية تحقؽ لو السعادة كالنجاح مف خالؿ ما يتكفر لديو مف أدكات ككسائؿ تساعده في 

 تحقيؽ النجاح كتجنب الفشؿ.
ـ باستغالؿ طاقة المتعمـ في األنشطة التعميمية كنعرفيا أيضان عمى أنيا حالة استثارة داخمية تقك  

شباع دكافعو كرغباتو.  مف أجؿ تحقيؽ ذاتو كا 
كما تشير إلى أف الدافعية لمتعمـ حالة داخمية تحرؾ المعارؼ كاألفكار المكجكدة عند المتعمـ  

 كتدفعو لالستمرار فيو حتى يصؿ حالة االتزاف المعرفي.
عٌرفيا عمى أنيا حالة ديناميكية، حيث أف المتعمـ لديو فZimmerman,1990) كأما زيمرمف ) 

القدرة عمى معرفتو بنفسو ككؿ ما يحيط بو في بيئتو، كبالتالي اختيار األنشطة التي تناسبو كتدفعو 
 لالستمرار في أدائو حتى يحقؽ اليدؼ الذم يصبك إليو.

ة لمتعمـ تشتمؿ عمى أف تكجيات الدافعيPrintrich&Degroot, 1990) يشير برنترشكديجركت )
 ثالث مككنات ىي:

 مككف التكقع: كتشتمؿ عمى اعتقاد الطالب في قدرتيـ عمى أداء المياـ الدراسية المختمفة. .1
 مككف القيمة: تتضمف أىداؼ الطمبة كمعتقداتيـ حكؿ أىمية كفائدة الميمة. .2
 ـ.مككف كجداني )عاطفي(: يشمؿ عمى ردة فعؿ الطمبة اتجاه المياـ المطمكبة مني .3

 العالقة تيه الدافعية والتعلم: 713.2

مكضكع الدافعية مف المكضكعات اليامة في عمـ النفس، كىك يثير اىتماـ الناس جميعان في  
كافة التخصصات، كفي مكضكع التعمـ ييـ المعمـ معرفة دكافع طمبتو كميكليـ حتى يحفزىـ عمى 

ع المتعمميف كقد يككف عدـ نجاح بعض المتعمميف التعمـ. كألف التعمـ لف يككف مرضيان إذا لـ يشبع دكاف
 (.2003يعكد إلى انعداـ االىتماـ كالدافع لدييـ كليس نقص في قدراتيـ أك ذكائيـ )منسي، 

يكضح اآلثار المتكقعة  (2.2)ؿ لمدافعية تأثير كبير عمى سمكؾ المتعمميف كلعدة نكاحي إيجابية.كالشكك 
 . في الدافعية، عمى سمكؾ المتعمـ
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 (190:  2014 )العتـك كآخركف،كتؤثر الدافعية في التعمم والسمو  ( كيف2.2الشكل )
 سموك موجو نحو ىدف. -1

يضع الطمبة أىداؼ معينة كيسعكف لتحقيؽ ىذه األىداؼ بتكجيو سمككيـ كجيكدىـ نحك  
 تحقيقيا.
المكاقؼ دكف األخرل كلذا فإف الدافعية تؤثر في اختيارات الطمبة، كتجعميـ يستجيبكف لبعض  

 (.2014)العتكـ كآخركف، 
ىناؾ تأثير متبادؿ بيف الدافعية كالتعمـ، فنجد أف الدافعية تؤثر في معدؿ تعمـ الطالب. فكمما  

زادت الدافعية زاد احتماؿ أف يتـ التعمـ بشكؿ أسرع، ككمما قمت الدافعية قؿ التعمـ )عبد الرحمف، 
1983.) 
يقان ليذا ال بد مف مراعاة كؿ طالب في الطريقة التي تحقؽ لو فال تعمـ بدكف دكافع كتطب 

 (.2003التعمـ)منسي، 
 تركيز الجيد والطاقة -2

تحدد الدافعية الجيكد كالطاقة المبذكلة في تحقيؽ األىداؼ، فيي تحدد فيما إذا كاف الطالب  
ة )العتـك كآخركف، سيتابع الميمة بنشاط كعزيمة أـ أنو سيقكـ بالعمؿ بنكع مف الفتكر كالالمباال

2014.) 
 
 
 
 

 معالجة المعلومات

 المعلومات

 المبادأة في النشاط

 على النشاط المثابرة

 اآلثار المعززة

 أداء أفضل الدافعية

 سلوك موجه نحو هدف

 تركز الجهد والطاقة
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 الدافعية تزيد من المبدأة بالنشاط والمثابرة عميو: -3
حيث أنيا تزيد درجة الحماس التي يبدييا الطالب ألداء ميمة معينة كاالستمرار بيا حتى   

تحقيقيا رغـ الصعكبات كالعقبات التي تكاجيو ألنو يحب كيميؿ ليذه الميمة المككمة إليو )العتـك 
 (.2014ف، كآخرك 

 الدافعية تنمي معالجة المعمومات: -4
ع ذاتيان حيث تؤثر الدافعية في كيفية ككمية معالجة المعمكمات لدل الطالب. فالطالب المدفك  

معنى كليس تعمـ مف أجؿ الحفظ كسرد المعمكمات )العتكـ كآخركف،  ميسعى لمحصكؿ عمى تعمـ ذ
2014.) 

 مدارسيم: الدافعية تعود عمى الطالب بأداء أفضل في -5
ف جيدان لمتعمـ يككف تحصيميـ المدرسي أفضؿ، كيككف تعامؿ معممييـ معيـ أسيؿ ك فالطمبة المدفكع 

 (.2014)العتكـ كآخركف، 
 
 الدافعية تعمل عمى اإلثارة المعززة: -6

ترل النظرية السمككية أف الدافعية تحدد العكامؿ المعززة لتعمـ الطمبة,فكمما عززنا السمكؾ كانت  
 (.2014ج إيجابية في زيادة حجـ السمكؾ كشدتو )العتـك كآخركف، النتائ

 

 أسثاب تدوي الدافعية للتعلم: 8.3.2

 (.2004يعكد تدني الدافعية لمتعمـ إلى أسباب متعددة أىميا )قطامي، 
مف الناحية الجسمية  أتعداد لمتعمـ أف يككف الطالب ميييقصد باالسعدم توفر االستعداد لمتعمم: -1

ؿ البدء في تعمـ ميارة مف الميارات. كىناؾ نكعيف مف االستعداد: االستعداد العاـ، العقمية قب
 كيعتمد عمى درجة النضج كالتدريب الكافي، كاالستعداد الخاص يعتمد عمى التعمـ السابؽ.

ينتمي طمبة الصؼ إلى مجمكعات مختمفة بعض الممارسات الصفية الخاصة بالطمبة أو سموكيم: -2
ماعية كالنفسية كالبدنية التي تؤثر بشكؿ كبير عمى دافعيتيـ فال بٌد لممعمـ مف مف الناحية االجت

 مراعاة ىذه النكاحي حتى يفيـ سمكؾ طمبتو كدافعيتيـ، كمف ىذه العناصر:
 .الجك الصفي كما يسكده مف عالقات 
 .االختالؼ في مستكيات الطمبة في التحصيؿ 
 .االختالؼ في الناحية العمرية كالجسدية 
 الطمبة في الصؼ. أعداد 
 .بيئة الصؼ كطريقة جمكس الطمبة كتنظيميـ 
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 بعض ممارسات المعممين تؤدي إلى تدني الدافعية: -3
  .عدـ كشؼ المعمـ عف استعدادات الطمبة مثؿ أم خبرة 
 .عدـ تقديـ التعزيزات المناسبة 
 .عدـ التفاعؿ الحيكم بيف المعمـ كطمبتو 
 كمختمفة  كاالعتماد عمى أسمكب كاحد فقط. قد ال يستخدـ المعمـ أساليب تعمـ مناسبة 
 .عدـ اعتماد المعمـ عمى أسمكب االكتشاؼ كحؿ المشكالت، كاعتماده عمى أسمكب التمقيف 
 .عجز الخبرات التعميمية عف تمبية حاجات الطمبة أك مساعدتيـ في حؿ مشكالتيـ 
 .استخداـ أسمكب العالمات كطريقة لعقاب الطمبة 
 ية لممارسة استقالليـ الذاتي في اختيار األنشطة التي تناسبيـ.عدـ تكفير الفرص الكاف 
 .عدـ تعكيد الطمبة عمى تحمؿ مسؤكلية أعماليـ 
 .اعتماد المعمميف عمى إثارة الدافعية الخارجية عمى حساب الدافعية الداخمية 
 .ال يستخدـ المعمميف الكسائؿ التعميمية التعممية التي تثير دافعية الطمبة 
 ـ أساليب تعمـ تثير تفكير الطمبة كتدفعيـ إلى االىتماـ كحب االستطالع.عدـ استخدا 
 الخبرات والمواد التعميمية: -4

 قد تككف الخبرات سببان في تدني الدافعية لعدة أسباب منيا:
 .عدـ مراعاة األسس النفسية لممتعمـ 
 .عدـ التدرج في الخبرات 
  المعازؼ فقط.إىماؿ الجكانب الميارية كاالتجاىات كاعتمادىا عمى 
  ستراتيجيات التفكير.إعدـ استخداـ 
 .عدـ ربطيا بكاقع المتعمـ كحياتو العممية 

 (:2008لمعالجة تدني الدافعية ىناؾ عدة نماذج منيا )السميتي، 
 النمكذج المعرفي. -النمكذج السمككي    ب -أ

 ستراتيجيات معالجة تدني الدافعية:إومن 
 (.2008اؼ كتغير العزك )السميتي، لعب األدكار كالمسابقات كاالستكش 

 وظائف الدافعية:

 ,Dececcoلمدكافع دكران ميمان في عممية التعمـ، كلتحديد دكر الدافعية في التعمـ حدد دم سيسكك )
 ( ىناؾ أربع كظائؼ لمدافعية:2003( كما كرد في )تكؽ كآخركف، 1975

 .Arousal Functionالكظيفة االستثارية .1
 .ExpectancyFunctionالكظيفةالتكقعية .2
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 .Incentive Functionالكظيفة الباعثية .3
 .Punishment Functionالكظيفة العقابية  .4
 الوظيفة االستثارية: -1

نما يستثير الفرد لمقياـ بالسمكؾ مف خالؿ تزكيد السمكؾ بالطاقة   الدافع ال يسبب السمكؾ، كا 
أف درجة النشاط العاـ ذات عالقة المحركة، فالدكافع تطمؽ الطاقة، كتثير النشاط كاالىتماـ، حيث 

ف أفضؿ درجة لالستثارة ىي الدرجة الكسطى لمحصكؿ عمى أفضؿ تعمـ ممكف؛ ألف  بالتعمـ الصفي. كا 
 نقص االستثارة يؤدم إلى الممؿ كالزيادة تؤدم إلى القمؽ كاالضطراب.

 الوظيفةالتوقعية: -2
ألفعاليـ كأنشطتيـ المختمفة. كىي  الدافعية تؤثر في نكعية التكقعات التي يحمميا األفراد تبعان  

 تتعمؽ بمستكل الطمكح كخبرة الطالب السابقة في الفشؿ كالنجاح كخمفية الطالب االجتماعية.
 الوظيفة الباعثية لمدوافع:  -3

ىي كؿ ما يثير السمكؾ كيحركو نحك غاية معينة عند اقترانيا مع مثيرات أخرل. إف أنكاع  
داخؿ الصؼ كثيرة كمف نكع الدافع الخارجي يستطيع المعمـ التحكـ بيا البكاعث في المكاقؼ التعميمية 

 بشكؿ فٌعاؿ. كتمعب المكافآت دكران أساسيان في كؿ أنكاع التعمـ داخؿ المدرسة كخارجيا. 
 
 الوظيفة العقابية: -4

يمكف لمعقاب أف يقكم السمكؾ كيعمؿ عمى تكجييو، كذلؾ يعتمد عمى شدة العقاب كارتباطو  
يجاد السمكؾ البديؿ الذم يمكف أف يثاب عميو مع مراعاة االبتعاد عف العقاب الشديد بالسمكؾ م باشرة كا 

 (.2003الذم قد يؤدم إلى نتائج عكسية )تكؽ كآخركف، 

ألنيا األساس كمف ىنا ترل الباحثة ضركرة العمؿ عمى تنمية الدافعية الداخمية لمطمبة كالتركيز عمييا 
 دل الحياة كالذم تسعى اليو جميع األطراؼ في العممية التعميمية .لمتعمـ الذاتي كالتعمـ مفي 
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 الدراسات السابقة 4.2
حؿ  –ىنا عرض لمدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت متغيرات البحث )التعمـ المكجو ذاتيان  

دراسات الدافعية نحك الرياضيات(مرتبة مف األحدث لألقدـ، كتتناكؿ الباحثة ال –المسألة الرياضية 
السابقة في ثالث محاكر، كتستعرض الباحثة الدراسات التي تناكلت كؿ محكر في تخصص 
الرياضيات كفي تخصصات أخرل، كذلؾ حسب ما تكافر بيف يدم الباحثة. كفي النيايةتقدـ الباحثة 

 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة.

 الدراسات والبحوث التي تناولت التعمم الموجو ذاتيًا:
إلى التعرؼ عمى عمميات التعمـ  (Peen &Arshad, 2017دراسة بين وأرشاد ) ىدفت

التعاكني كالتعمـ المكجو ذاتيان لدل طالب الصؼ العاشر في مادة الكيمياء في ماليزيا. كاتبعت الدراسة 
بغرض الحصكؿ عمى رؤل مفصمة عف عمميات التعمـ في  –دراسة الحالة  –المنيج النكعي 
( طالبان. 35( صفكؼ مف الصؼ العاشر، ك)4نت عينة الدراسة مف مدرس كاحد )المجمكعات، كتكك 

ككشفت النتائج عف كجكد نقص في ميارات التعمـ الذاتي المكجو لدل الطالب، مثؿ التخطيط كالتفكير 
دارة المعمكمات كالمكارد. كأف العمميات التعاكنية تحدث بنسبة متكسطة. كأكصت الدراسة  كتقييـ الفيـ كا 

 ركرة تدريب المعمميف عمى التركيز عمى التخطيط كالتفكير كالتقييـ في دركسيـ.بض

ستراتيجيات التعمـ التعاكني إالكشؼ عف تنفيذ  (Juan Carlos, 2017دراسة )كىدفت 
( 15لتعزيز التعمـ المكجو ذاتيان لدل طالب المغة النجميزية كمغة أجنبية. كتككنت عينة الدراسة مف )

خيصية كمذكرات تعمـ سة حككمية في بكغكتا. كتمثمت أدكات الدراسة مف استبيانات تشطالبان مف مدر 
ستراتيجيات التعاكنية المقترحة لتحسيف مشاكؿ التعمـ الخاصة كالمقابالت الستكشاؼ كتقييـ الالطالب،

ا عززت لمكاقؼ تجاه التعمـ. كمبيـ. ككشفت النتائج أف معظـ اعتمدكا سمككيات مكجية ذاتيان كتحفيز ا
 ستراتيجيات التعاكنية المشاركة اليجابية بيف الطالب كمسؤكلياتيـ عف القياـ بالمياـ في الفصكؿال

 ف مف العمؿ بأنفسيـ ككضع أىداؼ التعمـ الخاصة بيـ.ك الدراسية. ككشفت أف الطالب كاثق

جو تحديد العالقة بيف التعمـ المك  (Saeid&Eslaminejad, 2017دراسة ) بينما استيدفت
ذاتيان كالكفاءة الذاتية كالتحفيز الذاتي لدل الطالب مف جامعة بايامنكر في كفنسجاف. كتككنت عينة 

( طالبان مف الجامعة. كتـ الحصكؿ عمى البيانات مف استبيانات لمتعمـ المكجو ذاتيان 322الدراسة مف )
التعمـ المكجو ذاتيان كالكفاءة كالكفاءة الذاتية كالتحفيز الذاتي. ككشفت النتائج عف كجكد عالقة بيف 

ف االستقاللية في التعمـ ألجامعة، كأيضان كشفت النتائج عف ا طمبةالذاتية كالتحفيز الذاتي لدل 
كميارات الدراسة كحؿ المشكالت تيسيـ في زيادة القدرة عمى الكفاءة الذاتية. ككشفت أف التعمـ المكجو 

 ذاتيان يتنبأ بالتحفيز األكاديمي. 
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الكشؼ عف تأثير التعمـ المكجو ذاتيان في  (Yıdızlı&Saban, 2016دراسة )ت كاستيدف
تحصيؿ الرياضيات لدل طالب الصؼ السادس، كمعتقداتيـ التحفيزية. كاتبعت الدراسة المنيج 

( طالبان مف الصؼ السادس مف إحدل مدارس تركيا. ككشفت 45التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
كؽ لصالح المجمكعة التجريبية فيما يتعمؽ بالتحصيؿ الرياضي كالمعتقدات النتائج عف كجكد فر 

التحفيزية، ككشفت أف الطالب بدأكا يركف الرياضيات متعة، كانعكس ذلؾ عمى الحياة اليكمية كبناء 
 الذات.

التعرؼ عمى الفركؽ في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان في  (2016دراسة الرافعي )فيما ىدفت  
ر النكع كالتخصص كالمرحمة الدراسية كقدرتيا التنبؤية بالتحصيؿ األكاديمي لدل عينة مف ضكء متغي

طمبة جامعة الممؾ خالد. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كطبؽ مقياس ميارات التعمـ المكجو ذاتيان 
ف ( طالب كطالبة مف طمبة جامعة الممؾ خالد. كتكصمت الدراسة إلى أ670عمى عينة مككنة مف )

طمبة الجامعة لدييـ مستكل مرتفع في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان، كما كجدت فركؽ في تقديرات 
الطمبة تعزل لمتغير الجنس كلصالح الناث، كفي متغير التخصص كلصالح التخصص العممي، كلـ 

ذاتيان  تكجد فركؽ تعزل لممرحمة التعميمية. ككذلؾ كشفت عف كجكد عالقة بيف ميارات التعمـ المكجو
كالتحصيؿ األكاديمي، كأنو يمكف التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ التعمـ المكجو ذاتيان. كأكصت 
الدراسة بأف يككف مف أىـ أىداؼ المؤسسة التعميمية تنشئة األفراد عمى االستقالؿ الذاتي، كاالستفادة 

 مف التعمـ المكجو ذاتيان.

الكشؼ عف العالقة بيف  (Kan’an, Osman, 2015دراسة كنعان وعثمان )كىدفت  
ميارات التعمـ الذاتي المكجو كالتحصيؿ العممي لدل الطالب القطرييف. كاتبعت الدراسة المنيج 

( طالبان مف مدرسة ثانكية بقطر. كأعدت الدراسة مقياس 83الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف )
خالؿ االمتحاف الكطني. كأظيرت النتائج أف التعمـ الذاتي المكجو، كاستخداـ درجات التحصيؿ مف 

درجة التعمـ المكجو ذاتيان تكقع بدرجة كبيرة درجة امتحاف العمكـ، كأشارت إلى أف التعمـ المكجو ذاتيان 
يعتبر أمران ىامان لكي ينجح الطالب أكاديميان في تحقيؽ أقصى إمكاناتيـ. كأكصت الدراسة بإعطاء 

 أكبر في التدريس.التعمـ المكجو ذاتيان اىتماـ 

ستراتيجية إإلى الكشؼ عف أثر  (Oyibe, Edinyang, Effiong, 2015دراسة ) كىدفت
التعمـ الذاتي المكجو في تعزيز التفكير الناقد كميارات حؿ المشكالت لدل الطمبة في الدراسات 

الة في تنمية ت فع  ستراتيجية التعمـ الذاتي المكجو كانإي نيجيريا. ككشفت النتائج عف أف االجتماعية ف
ستراتيجية منحت الطالب الحرية لدل الطمبة، ككشفت النتائج أف الالتفكير الناقد كحؿ المشكالت 

لمنيكض بأفكارىـ الخاصة كاالستفادة مف أفكار كآراء اآلخريف، كاالنخراط في الحكارات التي تشكؿ فييا 
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تعمـ المكجو ذاتيان في تدريس الدراسات ستراتيجية الإكالتنبؤات. كأكصت بضركرة تطبيؽ  الفرضيات،
 االجتماعية.

إلى الكشؼ عف أدكار  (Abu-Bakr &Arshad, 2015دراسة أبو بكر وأرشاد )كىدفت 
المعمميف كالطالب في تطكير التعمـ الذاتي كميارات التعمـ القائـ عمى المشكمة في مادة الكيمياء في 

( طالبان، كمعممان 15المنيج النكعي عمى عينة مككنة مف )المدارس الثانكية بنيجيريا. كاتبعت الدراسة 
كاحدان. كاستخدمت الدراسة المالحظة الميدانية لجمع البيانات، كالمقابمة مع الطمبة كالمعمـ. ككشفت 
دارة  النتائج عف تحسف في مستكل الطالب في تعمـ الكيمياء كاكتساب ميارات حؿ المشكالت كا 

ـ الذاتي. كأكصت بضركرة إدخاؿ ميارات التعمـ الذاتي المكجو في المعمكمات بسبب أنشطة التعم
 المدارس الثانكية النيجيرية.

عمى الكشؼ عف تأثير االختبارات التككينية ( Syarif&Satriani ,  2015دراسة )كىدفت  
ككنة كالتعمـ المكجو ذاتيان عمى نتائج تعمـ الرياضيات. كاتبعت الدراسة الكصفي التحميمي عمى عينة م

( طالبان مف الصؼ الرابع األساسي مف إحدل مدارس جاكرتا. كتمثمت أداة الدراسة في 72مف )
اختبار. ككشفت النتائج عف كجكد تأثير لمتفاعؿ بينف االختبار التككيني كالتعمـ المكجو ذاتيان عمى نتائج 

ذاتيان لدييـ نتائج تعمـ  تعمـ الرياضيات، كأف الطمبة الذيف لدييـ مستكيات عالية مف التعمـ المكجو
أفضؿ، كأف الطمبة مف ذكم المستكيات المنخفضة مف التعمـ المكجو ذاتيان ال تظير فرقان في نتائج تعمـ 

 الرياضيات.

التعرؼ عمى التأثيرات المباشرة كغير المباشرة بيف كؿ مف:  (2015دراسة العتيبي )ىدفت 
كالتحصيؿ الدراسي؛ كذلؾ مف خالؿ نمذجة العالقة السببية ميارات التعمـ المكجو ذاتيان، كأساليب التعمـ 

( طالبان مف كمية المجتمع 140بينيا. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف )
بجامعة الممؾ سعكد. كقامت الدراسة بتطبيؽ مقياس التقييـ الذاتي لمتعمـ المكجو ذاتيان لكيميامسكف 

(. كقد أظيرت نتائج الدراسة أف 1994ليب التعمـ المعدؿ لنتكستمكتايت )(، كمقياس أسا2007)
فيو كؿه مستكل امتالؾ عينة الدراسة لميارات التعمـ المكجو ذاتيأ كاف متكسطان، في الكقت الذم حقؽ 

ستراتيجي كأساليب لمتعمـ لدييـ تفكقان عاليان. كما أظيرت أف التأثير مف: األسمكب السطحي، كال
ستراتيجي في التحصيؿ األكاديمي يختمؼ عنو في التأثير اليب التعمـ باستثناء األسمكب الر ألسالمباش

غير المباشر، إال أف ىذا التأثير غير المباشر تضاعؼ عدة مرات عف التأثير المباشر بعد تكسط 
ان كسيطان في العالقة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان؛ مما يشير إلى أف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان تمعب دكر 

 بيف أساليب التعمـ، كالتحصيؿ األكاديمي.
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التعمـ اللكتركني  يةستراتيجإأثر استخداـ  (2015دراسة محمود ومتولي، وصالح )كتقصت 
التعمـ المكجو ذاتيان" في تنمية األداء الميارم في مادة الحاسب اآللي  -"مجمكعات العمؿ اللكتركني 

( 60الثانكم. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )لدل طمبة الصؼ الثاني 
طالب كطالبة. كتمثمت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي كبطاقة مالحظة. ككشفت النتائج عف كجكد 

صالح التطبيؽ البعدم في فركؽ بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ كبطاقة المالحظة كل
التعمـ المكجو ذاتيان". كأكصت الدراسة  -تراتيجيتيف "مجمكعات العمؿ اللكتركني سكؿ مف ال

 باالستفادة مف المستحدثات التكنكلكجية في التدريس.

، كدرجة االستعداد لو إلى دراسة ميارات التعمـ المكجو ذاتيان  (2015دراسة سحمول )كىدفت 
كع، كالتخصص الدراسي، كالمستكل الدراسي. لدل طمبة المرحمة الجامعية، كالفركؽ فييما حسب الن
( طالبان مف طالب كطالبات السنة األكلى 292كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي عمى عينة مككنة مف )

ـ. كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس التعمـ 2013/2014كالرابعة بجامعة الزقازيؽ مف العاـ الجامعي 
 ـ المكجو ذاتيان. ككشفت النتائج أف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان المكجو ذاتيان، كمقياس االستعداد لمتعم

تتكفر لدل طمبة جامعة الزقازيؽ بدرجة متكسطة، كأف درجة استعدادىـ لمتعمـ المكجو ذاتيان كانت 
منخفضة. ككشفت عف كجكد فركؽ في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان كاالستعداد لمتعمـ المكجو ذاتيان تعزل 

 نس، كمتغير التخصص، كالمستكل الدراسي. لمتغير الج

إلى تحميؿ العالقات بيف التعمـ  (Cazana&Schiopcab, 2014دراسة )بينما ىدفت 
( طالبان جامعيان مف 21المكجو ذاتيان كسمات الشخصية كالنجاز األكاديمي. كتككنت عينة الدراسة مف )

عمـ المكجو ذاتيان. كتـ قياس التحصيؿ الدراسي جامعة ركمانية. كتـ استخداـ مقاييس التقييـ الذاتي لمت
مف خالؿ النتائج األكاديمية لمطالب. كأظيرت النتائج أف التعمـ المكجو ذاتيان كسمات الشخصية 

 مرتبطاف، كأف التعمـ المكجو ذاتيان يتنبأ بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة.

المكجو ذاتيان لدل  استكشاؼ ممارسات التعمـ (Grover & Miller, 2014دراسة )كىدفت  
( 150أعضاء المجتمع المحمي. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

مف أعضاء منظمات المجتمع المحمي. ككشفت النتائج عف أف النساء يختاركف أدكات تعمـ ذاتي 
ىامة بشأف التكجيو الذاتي  مختمفة عف الرجاؿ، كأف ىذه االختالفات فد تكشؼ عف اتجاىات اجتماعية

 كالرغبة في التعمـ.

إلى التعرؼ عمى تأثير  (Mohammad, et al, 2014ن )يدراسة محمد وآخر ىدفت 
التفكير الفعاؿ في السياقات االجتماعية عمى تنمية الجاىزية الذاتية المكجية لمتعميـ، كالفعالية الذاتية 

األردف. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى األكاديمية عمى عينة مف طالب الصؼ السابع في 
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( طالبان مف الصؼ السابع، كتـ تقسيميا إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. 73عينة مككنة مف )
كتمثمت أداة الدراسة في مقياس الجاىزية الذاتية لمتعمـ كمقياس فعالية الذات. كأظيرت النتائج كجكد 

ية الذاتية لمتعمـ فقط، كعمى أغمبية المقاييس الفرعية لصالح فركؽ بيف المجمكعتيف عمى مقياس الجاىز 
 المجمكعة التجريبية.

لدل  الكشؼ عف درجة امتالؾ ميارات التعمـ المكجو ذاتيان  (2013دراسة شحروري )كىدفت 
طالب المرحمة الجامعية بمدينة الرياض. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة 

( طالبان مف المرحمة الجامعية. كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس ميارات التعمـ 260)الدراسة مف 
ستراتيجيات التعمـ إالؾ طمبة الجامعة لميارات تطبيؽ المكجو ذاتيان. ككشفت النتائج عف أف درجة امت

يارة شخصية كانت متكسطة. كدرجة قميمة المتالؾ معمـ كتقييـ الذات كالميارات الكتطبيؽ أنشطة الت
الكعي. ككشفت عف كجكد فركؽ بيف الجامعات الحككمية كالخاصة في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان 
لصالح الجامعات الحككمية. كبيف الكميات العممية كالنسانية لصالح الكميات العممية، كعدـ كجكد 

عمـ المكجو ذاتيان، فركؽ بيف السنة الجامعية. كأكصت الدراسة بتخصيص برامج تدريبية عمى ميارات الت
ثارة كعي الطالب بأىميتيا في تعمميـ الجامعي.  كا 

 بيدؼ الكشؼ عف فاعمية التعمـ اللكتركني المكجو ذاتيان  (2013بينما جاءت دراسة فارس )
لكتركني كالقدرة عمى التنظيـ الذاتي لدل طالب كمية التربية مية مفاىيـ الحماية مف التعدم الفي تن

المجمكعة التجريبية الكاحدة.  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذجنكب الكادم. ك النكعية بجامعة 
( طالبان مف كمية التربية النكعية بجامعة جنكب الكادم. كتمثمت أدكات 40كتككنت عينة الدراسة مف )

ككشفت الدراسة في مقياس القدرة عمى التنظيـ الذاتي، كاختبار مفاىيـ الحماية مف التعدم اللكتركني. 
لكتركني مية مفاىيـ الحماية مف التعدم الفي تن النتائج عف فاعمية التعمـ اللكتركني المكجو ذاتيان 

 .في التدريس التعمـ اللكتركني المكجو ذاتيان  ستراتيجيةإالتنظيـ الذاتي. كأكصت الدراسة بكالقدرة عمى 

لتعمـ الذاتي المباشر في استخداـ التقييـ الذاتي لتيسير ا (Yu, 2013واستيدفت دراسة )
الرياضيات لدل طالب المدارس الثانكية في ىكنغ ككنغ. كتمثمت أدكات التقييـ الذاتي في المجالت 

( طالبان مف 533كمجالس التفكير كالخرائط الذىنية، كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مف )
كنج. كتمثمت أداة الدراسة في اختبار ( مدرسة في ىكنغ ك6( فصؿ مف )16المرحمة الثانكية في )

لمتعمـ الذاتي. ككشفت النتائج عف كجكد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في التعمـ الذاتي 
المباشر لمرياضيات كلصالح المجمكعة التجريبية. كأظيرالتحميؿ ألعماؿ الطالب أف العديد مف مككنات 

 قييـ الذاتي.التعمـ المكجو الذاتي كجدت في أعماؿ الت
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تجارب معممي  (Havenga, M., et al, 2013ن )يدراسة ىافينجا وآخر كاستعرضت 
تكنكلكجيا المعمكمات لكؿ مف الميارات المعرفية كميارات حؿ المشكالت لتعزيز كتطكير التعمـ المكجو 

ؿ تصميـ ذاتيان. تنمية التعمـ الذاتي في برمجة الحاسكب. كاتبعت الدراسة المنيج النكعي، مف خال
دراسة حالة طكلية لتحديد ما يحدث مف استجابات، مثؿ خبرات المعمميف عند تنفيذ برنامج تعزيز 

( مدرسيف فقط يدرسكف الصؼ العاشر كىـ 6التعمـ الذاتي كالتعمـ المكجو.  كتككنت عينة الدراسة )
يارات ما كراء ف عمى شيادات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات. ككشفت النتائج أف تدريس مك اصمح

دا رة عمميات التفكير الخاصة المعرفة كحؿ المشكالت قد يكفر فرصان كيعز أداء الطالب في البرمجة كا 
ف المعمميف أظيركا بعض األنشطة الداعمة لمتعمـ المكجو ذاتيان. كأكصت الدراسة بتحفيز ا  بيـ، ك 

 التعمـ المكجو ذاتيان. المعمميف عمى استخداـ أنماط ما كراء المعرفة كحؿ المشكالت لتعزيز

الكشؼ عف فاعمية التعمـ المكجو ذاتيان في  (Khan, et al, 2012ن )يدراسة خان وآخر استيدفت 
تنمية التحصيؿ الرياضي لدل طالب المرحمة الثانكية. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي لمتحقؽ مف 

البان. كتمثمت أدكات الدراسة مف اختبار ( ط60فاعمية التعمـ المكجو ذاتيان. كتككنت عينة الدراسة مف )
في الرياضيات. ككشفت النتائج عف التعمـ المكجو ذاتيان كاف فٌعاالن في تنمية التحصيؿ أكثر مف التعمـ 

 التقميدم في تدريس الرياضيات.

إلى الكشؼ عف سمات التعمـ المكجو ذاتيان لدل الطالب  (Carson, 2012دراسة )كىدفت 
ى ، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي عمفي الكاليات المتحدةفي بمدة تشاتانكغا(12 – 8مف الصفكؼ )

( بند. 12عدت الدراسة مقياس لميارات التعمـ الذاتي مككنة مف )أ( طالبان، ك 780عينة مككنة مف )
ككشفت النتائج عف كجكد عالقة بيف التعمـ المكجو ذاتيان كالتحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة، ككشفت 

دـ كجكد فركؽ في التعمـ المكجو ذاتيان تعزل لمتغيرات الجنس أك الًعرؽ، فيما كشفت عف كجكد عف ع
فركؽ تعزل لمتغير مستكل الصؼ، كأكصت الدراسة بضركرة تكرار الدراسة مع الطالب في مناطؽ 

 أخرل.

ستراتيجية قائمة عمى إفاعمية  إلى دراسة (2011دراسة نوفل والجندي وحسين )كىدفت 
يـ الذاتي المكجو في تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتينا في مادة الكيمياء لدل طالب الصؼ األكؿ التنظ

( طالبان مف الصؼ األكؿ الثانكم. 70الثانكم. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مككنة مف )
راسة كجكد فركؽ ذات داللة كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التعمـ المنظـ ذاتيان. كقد أظيرت نتائج الد

إحصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية، كدرجات طالب المجمكعة الضابطة في 
التطبيؽ البعدم في االختبار اختبار ميارات التعمـ المنظـ ذاتينا لصالح المجمكعة التجريبية. كأكصت 

 يارات التعمـ المنظـ ذاتيان.الدراسة بتطكير منيج الكيمياء بالمرحمة الثانكية في ضكء م
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إلى الكشؼ عف العالقة بيف مستكل إدارة الذات كعالقتو بالتعمـ  (2009دراسة جابر )كىدفت 
لدل معممي المدرسة المتكسطة بالككيت. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.  المكجو ذاتيان 

متكسطة. كتمثمت أدكات الدراسة مف ( معممان كمعممة في المدرسة ال325كتككنت عينة الدراسة مف )
مقياس إدارة الذات كمقياس التعمـ المكجو ذاتيان. ككشفت النتائج عف كجكد عالقة ارتباطية بيف أبعاد 
مقياس إدارة الذات كدرجتو الكمية، كبيف أبعاد مقياس التعمـ المكجو ذاتيان كدرجاتو الكمية، ككشفت 

الدراسة حكؿ مقاييس إدارة الذات كمقاييس التعمـ المكجو  النتائج عف كجكد فركؽ بيف متكسطات عينة
ذاتيان، كتعزل الفركؽ لجنس المعمـ كلعدد الدكرات الحاصؿ عمييا المعمـ. ككشفت النتائج عف كجكد 

 فركؽ بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في األحكاـ الذاتية ألفراد العينة.

كجو ذاتيان في الفصكؿ الدراسية في الكشؼ عف التعمـ الم (Pfeiffer, 2006راسة )كىدفت د
المدارس المتكسطة. كاستيدفت الدراسة طمبة الصؼ السابع في مادة الرياضيات. كشممت الدراسة 
كيفية تأثير التعمـ المكجو لمطالب عمى قدرة الطالب في المستكل المتكسط عمى تعمـ الرياضيات. 

حسيف مستكل الطالب في تعمـ الرياضيات. ككشفت النتائج عف أف التعمـ الذاتي المكجو أدل إلى ت
كأكصت الدراسة بضركرة زيادة الكعي حكؿ التعمـ المكجو ذاتيان، لتصبح مشاركة جميع الطالب اليدؼ 

 في المستقبؿ.

الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف التعمـ  (Deur& Harvey, 2005دراسة )كاستيدفت  
كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة  المكجو ذاتيان كالمعرفة القائمة عمى االستفسار.

ستراليا. ككشفت النتائج عف كجكد إمف ست مدارس ابتدائية في جنكب  ( طالبان 150الدراسة مف )
افع عالقة بيف التعمـ المكجو ذاتيان كبيف معرفة الطالب، كأف الطمبة قامكا بتحسيف معرفتيـ بالد

تجابكا بشكؿ إيجابي لمتعميـ حكؿ ذاتيان، كأظيرت أف الطالب اسستراتيجيات لمتعمـ المكجو كال
 ستراتيجيات التعمـ، كزيادة معرفتيـ.إ

باستكشاؼ أثر التعمـ الذاتي المكجو كطريقة لتعمـ ( 2005دراسة الحوشبي )فيما اىتمت 
لتجريبي ذك قكاعد المغة النجميزية لطالب الصؼ الثاني بالمرحمة المتكسطة. كاتبعت الدراسة المنيج ا

( طالبنا مف الصؼ الثاني 53تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كتككنت عينة الدراسة مف )
متكسط. كقامت الدراسة بإعداد اختبار لقكاعد المغة النجميزية. كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات 

كعة الضابطة. ككشفت داللة إحصائية في تحصيؿ الطالب، لصالح المجمكعة التجريبية عمى المجم
النتائج عف كجكد أثر مرتفع الستخداـ التعمـ الذاتي المكجو في تعمـ قكاعد المغة النجميزية. كأكصت 

 الدراسة بضركرة تضميف مناىج التعميـ بأساليب التعمـ المكجو ذاتيان.
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ارس تقييـ التعمـ النشط المكجو ذاتيان في المد( Birenbaum, 2002دراسة بيرنبوم ) كىدفت
االبتدائية. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كقامت الدراسة بتحميؿ تجربة التعمـ المكجو ذاتيان 
مف خالؿ االستفسار الستخدامو في المدارس االبتدائية التي ترغب في تعزيز التعمـ الذاتي لدل 

عف أف المدارس تعزز التعمـ المتعمميف. كقامت الدراسة بتطكير أدكات تقييـ مناسبة، ككشفت النتائج 
 المكجو ذاتيان لدل الطالب.

الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الجكانب الدافعية كالجكانب ( 1998دراسة إبراىيم )كىدفت  
( 437المعرفية ممثمة في التعمـ المكجو ذاتيان. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي عمى عينة تككنت مف )

ستراتيجيات الدافعية لمتعمـ، إكتمثمت أدكات الدراسة مف مقياس  نكم.تمميذ كتمميذة بالصؼ األكؿ الثا
قيمة الداخمية، قمؽ االختبار، كالتي تتككف مف خمسة مقاييس فرعية ىي )الفاعمية الذاتية، ال

ستراتيجيات المعرفية، التكجو الذاتي(. ككشفت النتائج عف كجكد عالقة مكجبة دالة بيف درجات ال
ؿو مف الفاعمية الذاتية كالقيـ الداخمية كدرجات مقياس التعمـ المكجو ذاتيان، ككذلؾ الطمبة في مقياس ك

كجكد عالقة سالبة بيف درجات الطمبة في قمؽ االختبار كدرجات مقياس التعمـ المكجو ذاتيان، ككشفت 
قاف جيدة، كأف النتائج عف أف الطمبة الذم لدييـ دافعية داخمية لتعمـ المادة، دافعيتيـ نحك التعمـ كاالت

 عمميـ المدرسي ىاـ كىـ أكثر احتماالن ألف يككنكا مكجييف ذاتيان.

إلى الكشؼ عف االختالفات بيف الطالب في  (Zimmerman & Pons, 1990دراسة )كىدفت
المكىكبيف. ( طالبان كطالبة مف إحدل مدارس 90التعمـ المنظـ ذاتيان، كتككنت عينة الدراسة مف )

ستراتيجية التعمـ المنظـ إبكثير كفعالية رياضية، كاستخداـ ف فعالية لفظية أعمى ك ىكبكأظير الطمبة المك 
ذاتيان أكثر مف الطمبة العادييف. كتجاكز طمبة الصؼ األكؿ طالب الصؼ الثامف الذيف تجاكزكا بدكرىـ 

ىكبيف لػ استخداـ الطمبة المك طالب الصؼ الخامس في مقاييس التعمـ الذاتي المكجو، كأظيرت النتائج 
 ستراتيجية لمتعمـ الذاتي المكجو.إ 14
 

الكشؼ عف تأثير مياـ التعمـ المكجو  (Faisal,,&Eng, no dateدراسة فيصل وانج )كاستيدفت 
( 137ذاتيان عمى االتجاه نحك العمكـ. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف )

. طالبان مف طالب الصؼ الثالث كالرابع ا البتدائي. كتمثمت أداة الدراسة في مقياس لالتجاه نحك العمـك
، كأف لدييـ تصكرات إيجابية لمكاقؼ  ككشفت النتائج عف كجكد زيادة في ثقة الطالب في العمـك
المعمميف، كىناؾ إدراؾ لفائدة العمكـ في الحياة. كأف مياـ التعمـ المكجو ذاتيان ليا تأثير إيجابي في 

 جاىات الطمبة.تحسيف مكاقؼ كات
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 الدراسات والبحوث التي تناولت حل المسألة الرياضية:
 

ستراتيجية االستقصاء المكجو إالكشؼ عف أثر استخداـ ( 2017يد )دراسة جودة والمقاستقصت 
في تنمية حؿ المسألة الرياضية كالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة. 

( 76تجريبي لمجكعتيف تجريبية كضابطة. كتككنت عينة البحث مف )كاتبعت الدراسة المنيج ال
طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األساسي. كأعدت الدراسة اختبار حؿ المسألة الرياضية، كاختبار 
التفكير الرياضي. كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات 

ستراتيجية االستقصاء المكجو كالمكاتي درسف بالطريقة إي درسف بفي القياس البعدم المكاتالطالبات 
االعتيادية عمى الدرجة الكمية الختبارم حؿ المسألة الرياضية كالتفكير الرياضي، ككانت الفركؽ 

ستراتيجية االستقصاء المكجو في تنمية إجريبية. كأكصت الدراسة باستخداـ لصالح المجمكعة الت
 لتفكير الرياضي في مادة الرياضيات لدل طمبية المرحمية األساسية.حؿ المسألة الرياضية كا

تقصي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى التدريس التبادلي ( 2017دراسة المقدادي وعرفة )ىدفت 
في حٌؿ المسألة الرياضية كالتفكير الناقد لدل طمبة المرحمة األساسية في األردف في ضكء مستكياتيـ 

المجكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة  الدراسة المنيج التجريبي ذاتبعت االتحصيمية. ك 
( طالبة، تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كتككنت أدكات الدراسة مف برنامج 74مف )

رت تعميمي قائـ عمى التدريس التبادلي، كاختبار حٌؿ المسألة الرياضية، كمقياس التفكير الناقد. كقد أظي
النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة الختبار حٌؿ المسألة الرياضية كاختبار التفكير الناقد تعزل لطريقة التدريس كلصالح 

الرياضية لدل المجمكعة التجريبية. كأكصت الدراسة بتكظيؼ التدريس التبادلي في تنمية حؿ المسائؿ 
 الطمبة.

النمط  –تقصي أثر تكظيؼ نمطيف لإلنفكجرافيؾ )النمط الثابت ( 2017دراسة عيد )كىدفت 
المتحرؾ( في ضكء المدخؿ البصرم لتنمية ميارة حٌؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الثامف 

الضابطة. كتككنت عينة المجمكعات التجريبية ك  اتجريبي ذاألساسي بغزة. كاتبعت الدراسة المنيج ال
كضابطة. كتككنت أدكات  يةزيعيـ عمى ثالث مجمكعات تجريب( طالبة، تـ تك 123الدراسة مف )

الدراسة مف اختبار حٌؿ المسألة الرياضية. كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
طة الختبار حٌؿ المسألة متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضاب

الرياضية تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعتيف التجريبيتيف. ككذلؾ كشفت عف تفكؽ طمبة 
مجمكعة النمط المتحرؾ عمى طمبة مجمكعة النمط الثابت في اختبار حؿ المسألة الرياضية. كأكصت 

 لدل الطالبات. الدراسة بتكظيؼ تقنية النفكجرافيؾ في تنمية حؿ المسائؿ الرياضية
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الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية الحؿ االبتكارم  (2017دراسة جراد )كاستيدفت 
( في تنمية ميارات حؿ المسألة في الرياضيات كاالتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ TRIZلممشكالت )

تيف مع اختبار قبمي الثامف األساسي بغزة. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكع
( طالبان. كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لحؿ المسألة 66بعدم. كتككنت عينة الدراسة مف ) –

الرياضية، كمقياس لالتجاه نحك الرياضيات. كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات بيف متكسطي 
المسألة البعدم كمقياس طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار حؿ 

يما. كأكصت الدراسة بتطبيؽ مبادئ نظرية الحؿ يكلصالح المجمكعة التجريبية في كماالتجاه البعدم 
 ( في تدريس الرياضيات.TRIZاالبتكارم لممشكالت )

استقصاء أثر استخداـ التمثيالت الرياضية في تنمية ميارة  (2016دراسة إبراىيم ) كىدفت
مبة الصؼ الرابع األساسي كدافعيتيـ نحك الرياضيات في مديرية ضكاحي حؿ المشكالت لدل ط

القدس. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذك المجمكعات التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة 
( طالب كطالبة مف الصؼ الرابع األساسي. كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار ميارات حؿ 100مف )

ية، كمقياس لمدافعية، كمقابمة لمطمبة. ككشفت النتائج عف تفكؽ طمبة المجمكعات المشكالت الرياض
التجريبية عمى المجمكعات الضابطة في اختبار حؿ المشكالت الرياضية، كفي مقياس الدافعية نحك 

 الرياضيات. كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ التمثيالت الرياضية في عممية تدريس الرياضيات.

ستراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية إتقصي أثر تكظيؼ ( 2016ة عموان )دراسكىدفت 
اتبعت الدراسة المنيج ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة. ك 

( طالبة، تـ تكزيعيـ عمى 55المجكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف ) االتجريبي ذ
تجريبية كضابطة. كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار حٌؿ المسألة الرياضية. كقد أظيرت مجمكعتيف 

النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية 
 لتجريبية. كأكصتكالضابطة الختبار حٌؿ المسألة الرياضية تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة ا

 ستراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية حؿ المسائؿ الرياضية لدل الطمبة.إالدراسة بتكظيؼ 

 .K.W.Lستراتيجية )إاستقصاء أثر التدريس باستخداـ  (2016دراسة سويطي )كاستيدفت 
Plus اتبعت الدراسة المنيج ( الرياضية لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي كالقمؽ الرياضي لدييـ. ك
( طالبان كطالبة تـ 111المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف ) ايبي ذالتجر 

ؿ المسألة الرياضية حتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لتقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. ك 
طريقة كمقايس القمؽ الرياضي. كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ في اختبار المسألة الرياضية تعزل ل

المسألة الرياضية تعزل لمجنس أك التفاعؿ في حؿ المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد التدريس كلصالح 
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بيف الطريقة كالجنس. كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ في القمؽ الرياضي تعزل لطريقة التدريس 
القمؽ الرياضي حصائيان عند مستكل داللة في إدالة كلصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد فركؽ 

يف الطريقة كالجنس كلصالح ذككر تعزل لمجنس، ككجكد فركؽ في القمؽ الرياضي تعزل لمتفاعؿ ب
 ستراتيجية في تدريس الرياضيات.كصت الدراسة بضركرة تكظيؼ ىذه الناث المجمكعة التجريبية. كأا  ك 

مسألة ستراتيجيات حؿ الإالكشؼ عف أثر بعض (2015يونس سميمان ) ودراسة أبكىدفت 
 . الرياضية في تحصيؿ طالب الصؼ السابع األساسي كآرائيـ فييا في مدارس محافظة طكلكـر
كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذك تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة 

بار ( طالبان مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كتمثمت أدكات الدراسة في اخت112مف )
ستراتيجيات حؿ المسألة الرياضية. كتكصمت الدراسة إلى إمي كمقياس لمنظرة اليجابية نحك تحصي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
ك ككذلؾ في النظرة اليجابية نح الختبار التحصيؿ الرياضي كلصالح المجمكعة التجريبية،

ستراتيجيات إبإثراء كتب الرياضيات المدرسية بستراتيجيات حؿ المسألة الرياضية. كأكصت الدراسة إ
 حؿ المسألة الرياضية.

ستراتيجية بكليا في حؿ المسألة إتقصي أثر استخداـ ( 2015دراسة ماللحة )كاستيدفت 
منطقة نابمس التعميمية الرياضية عمى مقدرة طمبة الصؼ الخامس في مدارس ككالة الغكث التابعة ل

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذعمى الحؿ كاتجاىاتيـ نحكه. ك 
كتككنت عينة الدراسة مف الصؼ الخامس األساسي. كأعدت الدراسة اختبار لحؿ المسألة الرياضية، 

تجريبية عمى المجمكعة الضابطة في كمقياس لالتجاىات. ككشفت النتائج عف تفكؽ طمبة المجمكعة ال
اختبار حؿ المسألة الرياضية كمقياس االتجاىات. كتكجد عالقة بيف المقدرة عمى حؿ المسائؿ 

 الرياضية كاالتجاه نحك حميا.

الكشؼ عف فاعمية برنامج تعميمي محكسب بالتمثيالت  (2015دراسة جمعة )كىدفت 
اتبعت اضية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي بغزة. ك الرياضية في تنمية ميارة حؿِّ المسألة الري

( 89تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف ) االدراسة المنيج التجريبي ذ
طالبان مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار حؿ المسألة 

جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالبات في الرياضية. كتكصمت الدراسة إلى ك 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار حٌؿ المسألة الرياضية كلصالح المجمكعة التجريبية. كأكصت 
الدراسة بتكظيؼ البرامج التعميمية المحكسبة كتكظيؼ التمثيالت الرياضية في تنمية حؿ المسائؿ 

 .الرياضية لدل الطمبة
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الرياضية  ةستراتيجية النمكذجإالكشؼ عف أثر استخداـ  (2014دراسة توبة )فيما استيدفت 
عمى استيعاب المفاىيـ الرياضية كحؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في كحدة 

الدراسة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذالقياس. ك 
ية. ككشفت ( طالبة. كأعدت الدراسة اختباران لممفاىيـ الرياضية، كآخر لحؿ المسألة الرياض76مف )

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعة الضابطة  مالنتائج عف كجكد فرؽ ذ
ية. عة التجريبكدرجات المجمكعة التجريبية، في اختبار المفاىيـ الرياضية البعدم كلصالح المجمك 

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعة  مككشفت النتائج عف كجكد فرؽ ذ
الضابطة كدرجات المجمكعة التجريبية، في اختبار حؿ المسألة الرياضية البعدم كلصالح المجمكعة 

مختمفة باستخداـ ت في المراحؿ الالتجريبية. كأكصت الدراسة بضركرة تنقيح محتكل مناىج الرياضيا
 ستراتيجية النمذجة الرياضية.إ

دراسة ىدفت التعرؼ عمى العالقة بيف التفكير الرياضي كميارات ( 2013الخشاب )كأجرت 
حؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الصؼ الرابع العممي. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. 

تبنت الدراسة اختبار التفكير الرياضي، فيما أعدت ( طالبان كطالبة. ك 415كتككنت عينة الدراسة مف )
اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية كفقان لمعايير ميارات حؿ المسألة الرياضية. ككشفت النتائج عف 
كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف التفكير الرياضي، كميارة حؿ المسألة الرياضية لدل طالب 

بيف طالبات الصؼ الرابع العممي. ككشفت النتائج عف كجكد فرؽ ذك  الصؼ الرابع العممي، ككذلؾ
داللة بيف معاممي االرتباط التفكير الرياضي كميارة حؿ المسألة الرياضية لدل طالب كطالبات الصؼ 
الرابع العممي كلمصمحة الطالب. كأكصت الدراسة بضركرة تكعية مدرسي كمدرسات الرياضيات 

 العتماده في تدريسيـ لمادة الرياضيات كحؿ مسائميـ الرياضية.بأىمية التفكير الرياضي 

ستراتيجيات التعمـ إبيدؼ التعرؼ عمى أثر تكظيؼ بعض  (2012دراسة العالول )كجاءت 
النشط "مسرحة المنيج، األلعاب التعميمية، التعمـ التعاكني" في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية 

المجمكعتيف  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذي بمحافظة غزة. ك لدل طالبات الصؼ الرابع األساس
( طالبة. كأعدت الدراسة ميارات حؿ المسألة 78التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف )

ستراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات الرياضية صمت النتائج كجكد فاعمية كبيرة لالرياضية. كتك 
ة التجريبية التي درست باستخداـ صؼ الرابع األساسي. ككذلؾ تفكقت المجمكعلدل طالبات ال

ستراتيجيات التعمـ النشط عمى المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات حؿ المسألة إ
ستراتيجيات التعمـ النشط لتنمية تحصيميـ الدراسي، كفي تنفيذ إالرياضية. كأكصت الدراسة بتكظيؼ 

 ت البيتية لزيادة تفاعميـ داخؿ غرفة الصؼ.النشاطا
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تقصي أثر أنمكذج بكليا لحؿ المسائؿ في تحصيؿ طالبات  (2012دراسة حسن )كاستيدفت 
اتبعت الدراسة المنيج الصؼ الخامس العممي لمادة الرياضيات كتنمية دافعيتيف نحك تعمميا. ك 

( طالبة مف الصؼ 68الدراسة مف ) المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة االتجريبي ذ
الخامس، كأعدت الدراسة اختبار تحصيمي كمقياس لمدافعية نحك الرياضيات. ككشفت النتائج عف تفكؽ 
المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي كمقياس الدافعية نحك 

رياضيات لطالبات الصؼ الخامس الرياضيات. كأكصت الدراسة بتطبيؽ أنمكذج بكليا في مادة ال
 العممي، كتكجيو المدرسيف الستخداـ النمكذج في تدريس الرياضيات.

ستراتيجيات إف فاعمية طريقة تدريس قائمة عمى الكشؼ ع (2006دراسة جبر )كاستيدفت  
 التعمـ الذاتي المكجو لتدريس اليندسة في التحصيؿ كحؿ المسألة اليندسية كاتجاىات الطمبة نحكىا.

( طالبان كطالبة مف الصؼ التاسع 159كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مككنة مف )
األساسي. كتمثمت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي كاختبار حؿ المسألة اليندسية كمقياس لالتجاه. 

بيؽ ككشفت نتائج الدراسة عف تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في التط
البعدم ألدكات الدراسة الثالثة. كأكصت الدراسة باستخداـ طريقة المجمعات التعميمية كاالستقصاء 

 المكجو بالحاسكب في تدريس اليندسة.

ي دكرة التعمـ الخماسية ف ستراتيجيإتقصي أثر تكظيؼ ( 2014ر )فص ودراسة أبكىدفت 
(5E's( كالجدكؿ الذاتي )KWLفي تنمية ميارات حؿ المسأ ) لة الرياضية لدل طمبة الصؼ الثامف

المجكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذاألساسي بغزة. ك 
( مجمكعات 3( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي، تـ تكزيعيـ عمى )94الدراسة مف )

المسألة الرياضية. كقد أظيرت النتائج تجريبيتيف كضابطة، كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار حٌؿ 
تفكؽ المجمكعتيف التجريبيف عمى المجمكعة الضابطة في اختبار حٌؿ المسألة الرياضية. كلـ تظير 

( 5E'sالنتائج فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبيتيف المتاف درستا باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية )
( كالجدكؿ الذاتي 5E'sدكرة التعمـ الخماسية ) يةيج(. كأكصت الدراسة استراتKWLكالجدكؿ الذاتي )

(KWL.في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية ) 

 الدراسات والبحوث التي تناولت الدافعية نحو الرياضيات:
ستراتيجية التعمـ المستند إلى المشركع عمى إإلى تقصي أثر  (2016دراسة ىزىوزي )ىدفت 

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.  ات الدراسة المنيج التجريبي ذاتبعالتفكير الرياضي كالدافعية. ك 
( طالبة مف الصؼ السابع األساسي. كتمثمت أداة الدراسة مف اختبار 62كتككنت عينة الدراسة مف )

في التفكير الرياضي كمقياس لقياس الدافعية نحك تعمـ كحدة الحصاء. ككشفت الدراسة عف كجكد 
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المتكسطات الحسابية لدرجات طالبات مجمكعتي الدراسة عمى اختبار التفكير  فركؽ دالة إحصائينا بيف
ا كجكد  ا كلصالح طالبات المجمكعة التجريبية. كما أظيرت النتائج أيضن الرياضي كمقياس الدافعية أيضن

 عالقة طردية بيف التفكير الرياضي كالدافعية.

ليندسة باستخداـ معمؿ إلى معرفة أثر تدريس كحدة ا (2015دراسة سميمان )ىدفت 
الرياضيات في التحصيؿ كالدافعية نحك تعمـ الرياضيات لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في 

. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مككنة مف ) ( طالبة مف 41مدارس محافظة طكلكـر
ياس الدافعية نحك طالبات الصؼ السادس األساسي، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيؿ، كمق

تٌعمـ الرياضيات. كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف المجمكعة الضابطة 
كالتجريبية عمى اختبار التحصيؿ كمقياس الدافعية تعزل إلى طريقة التدريس )التدريس دكف استخداـ 

لمجمكعة التجريبية. ككذلؾ معمؿ الرياضيات، استخداـ معمؿ الرياضيات في التدريس( كذلؾ لصالح ا
كشفت عف كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ الدراسي كالدافعية نحك تٌعمـ الرياضيات، 

 لطالبات الصؼ السادس األساسي.

إلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ  (2014) وغوانمالربيع و دراسة الجراح والمفمح و ىدفت 
متعمميف نحك تعمـ الرياضيات. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي الحاسكب في تحسيف مستكل دافعية ال

مف طمبة الصؼ الثاني األساسي. كتمثمت أدكات الدراسة مف مقياس  ( طالبان 43عمى عينة مككنة مف )
الدافعية نحك الرياضيات. كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دافعية الطمبة نحك 

صالح أفراد المجمكعة التجريبية التي تعممت بكساطة البرمجية التعميمية، كعدـ كجكد تعمـ الرياضيات ل
فركؽ تعزل لمجنس أك لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
أبعاد دافعية التعمـ تعزل لطريقة التدريس لصالح أفراد المجمكعة التجريبية. كأكصت الدراسة بضركرة 
تفعيؿ دكر الحاسكب في التربية، كالنظر إليو باعتباره كسيمة تساعد في رفع مستكل دافعية الطمبة 

 لمتعمـ.

إلى تقصي العالقة بيف الكفاءة الذاتية كالدافعية الداخمية  (2014دراسة نصر )ىدفت 
حصيؿ الدراسي. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة الدراسة مف كعالقتيما بالت

( طالبان كطالبةن مف الصؼ الثالث الثانكم في مدارس دمشؽ. كأعدت الدراسة مقياس الدافعية 527)
الداخمية، كمقياس الكفاءة الذاتية، كاختبار تحصيمي. ككشفت النتائج عف كجكد عالقة ارتباطية دالة 
إحصائيان بيف الدافعية كتحصيؿ الطمبة، كبيف الدافعية الكفاءة الذاتية كالتحصيؿ الدراسي لمطمبة. كما 
كشفت النتائج عف كجكد فركؽ عمى مقياس الكفاءة الذاتية كالدافعية الداخمية تبعان لمتغير الجنس 
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عرفة درجاتيـ في كالتخصص الدراسي. ما كشفت عف أنو يمكف التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي مف خالؿ م
 الكفاءة الذاتية كالدافعية الداخمية.

استخداـ برنامج قائـ عمى ميارات  (2013دراسة عبد الحميد وعبد الوارث ويس )كاستيدفت 
كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات  دافعية كمعرفية كما كراء معرفية في تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيان 

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة  ااسة المنيج التجريبي ذر المرحمة الجامعية. كاتبعت الد
( تمميذان كتمميذة مكزعيف عمى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة. كأعدت الدراسة 70الدراسة مف )

اختبار تحصيمي كمقياس التعمـ المنظـ ذاتيان. كقد تكصمت النتائج إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 
ضابطة كالمجمكعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي كمقياس التعمـ المنظـ ذاتيان المجمكعتيف ال

كلصالح المجمكعة التجريبية، كأكصت الدراسة بتدريب الطالب عمى ميارة إثارة الدافعية الذاتية ضمف 
 برامج تنمية التعمـ المنظـ ذاتيان.

د مارزانك عمى التحصيؿ الكشؼ عف فاعمية أبعاد التعمـ عن (2012دراسة عقيل )ىدفت 
 ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذكالدافعية نحك تعمـ الرياضيات لدل طمبة الصؼ السابع األساسي. ك 

( طالبان كطالبة مكزعيف 138تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف )
ياس لمدافعية نحك تعمـ الرياضيات، مجمكعة ضابطة كأخرل تجريبية. كتمثمت أدكات الدراسة مف مق

كاختبار تحصيمي في كحدة العداد النسبية. ككشفت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 
متكسطات درجات الطمبة عمى االختبار التحصيمي كعمى مقياس الدافعية لصالح المجمكعة التجريبية، 

جنس، في حيف بينت النتائج كجكد فركؽ كال يكجد فركؽ في متكسطات درجات طمبة العينة يعزل لم
تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس عمى كؿ مف أدكات البحث. كأكصت الدراسة بإثراء منياج 

 الرياضيات بأنشطة اليادفة التي تثير دافعيتيـ نحك تعمـ الرياضيات.

المرحمة إلى تقصي العالقة بيف التفكير االستداللي لدل طمبة  (2012دراسة الحيدري )ىدفت 
العدادية كعالقتو بدافعيتيـ نحك مادة الرياضيات. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت 

( طالبان كطالبةن. كأعدت الدراسة مقياس الدافعية نحك مادة الرياضيات، كاختبار 921عينة الدراسة مف )
ستداللي، كيمتمككف دافعية نحك لمتفكير االستداللي. ككشفت النتائج عف الطمبة يمتمككف تفكير ا

الرياضيات، كأف الناث تفكقكا عمى الذككر في التفكير االستداللي كمقياس الدافعية، ككشفت عف 
كجكد عالقة مكجبة ضعيفة بيف التفكير االستداللي كالدافعية نحك الرياضيات لدل عينة البحث مف 

تساعد عمى التفكير االستداللي بنحك الطالب كالطالبات. كأكصت الدراسة بضركرة كضع مكضكعات 
 أفضؿ في جميع المراحؿ الدراسية.
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استقصاء أثر طريقة التعمـ المتمازج في تحصيؿ  (2012دراسة الزعبي ودومي )كاستيدفت 
اتبعت الدراسة المنيج تالميذ الصؼ الرابع األساسي في مادة الرياضيات كفي دافعيتيـ نحك تعمميا. ك 

( تمميذان كتمميذة مكزعيف 71ف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف )المجمكعتي االتجريبي ذ
عمى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة. كأعدت الدراسة اختبار تحصيمي، كمقياس الدافعية. كقد 
تكصمت النتائج إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف الضابطة كالمجمكعة التجريبية عمى 

يمي في الرياضيات كمقياس الدافعية كلصالح المجمكعة التجريبية، كأكصت الدراسة االختبار التحص
 بتبني طريقة التعمـ المتمازج في تدريس الرياضيات.

ستراتيجيات التعمـ المنظـ إالتعرؼ عمى فعالية استخداـ ( 2012دراسة جاد الكريم )كاستيدؼ 
اتبعت الدراسة المنيج التجريبي كؿ الثانكم. ك ذاتيان في تحسيف الدافعية لإلنجاز لدل طالب الصؼ األ

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف طالب الصؼ األكؿ  اذ
ستراتيجيات التعمـ إنامج تدريبي مقترح قائـ عمى بعض الثانكم. كتمثمت أدكات الدراسة في إعداد بر 
لمدافعية  ، كمقياسان ستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان ل سان المنظـ ذاتيان، كتضمنت أدكات القياس مقيا

لإلنجاز. ككشفت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالب 
ستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا، كمقياس إضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس المجمكعتيف التجريبية كال

مكعة التجريبية. بالضافة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الدافعية لإلنجاز كلصالح المج
دم كالتتبعي )بعد شيريف( لمقياس بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البع

 ، كمقياس الدافعية لإلنجاز. ستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان إ

تخداـ نمطيف مف أنماط الذكاءات التعرؼ عمى أثر اس (2011دراسة الرشيدي )كاستيدفت 
المتعددة في تحصيؿ طالب الصؼ التاسع في الرياضيات بدكلة الككيت كدافعيتيـ نحك الرياضيات. 

( 75المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة مف ) ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذك 
الث مجمكعات تجريبيتيف كضابطة. كتمثمت طالبان مف طالب الصؼ التاسع الذككر، مكزعيف عمى ث

أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي، في حيف تمثمت األداة الثانية بمقياس الدافعية لإلنجاز الدراسي. 
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات التحصيؿ باختالؼ نمط الذكاء 

الرياضيات لصالح الذكاء المنطقي عند مقارنتيا الرياضي( المستخدـ في تدريس  -)الذكاء المنطقي
بالذكاء البصرم كبالطريقة االعتيادية. ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدافعية 
 -لطالب الصؼ التاسع باختالؼ نمط الذكاء المستخدـ في تدريس الرياضيات كلصمح الذكاء المنطقي

كرة تدريب بالطريقة االعتيادية. كأكصت النتائج بضر الرياضي كالذكاء البصرم، عند مقارنتيما 
 ستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس الرياضيات.إالمعمميف عمى استخداـ 
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ستراتيجية القصة في تعميـ إاستقصاء أثر التدريس باستخداـ  (2011دراسة البول )كاستيدفت 
عية نحك تعمـ الرياضيات لدل طمبة الصؼ الرابع الرياضيات، كقياس أثرىا في التحصيؿ الدراسي كالداف

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككنت عينة الدراسة  ااتبعت الدراسة المنيج التجريبي ذاألساسي. ك 
( طالبان كطالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كتمثمت أدكات الدراسة في 68مف )

ك تعمـ الرياضيات. كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ في االختبار س االتجاه نحياختبار تحصيمي كمقاي
التحصيمي كمقياس االتجاه نحك تعمـ الرياضيات تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية 
في كؿو مف االختبار التحصيمي كمقياس االتجاه نحك تعمـ الرياضيات. كأف طريقة القصة زادت مف 

ة عف أسئمة تتعمؽ بمستكيات ذىنية عميا، كما زادت مف قدرة الطمبة عمى قدرة الطمبة عمى الجاب
 ستراتيجية القصة في تدريس الرياضيات.إية. كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ معالجة األسئمة الكالم

إلى تقصي العالقة بيف الدافعية الداخمية األكاديمية  (2010دراسة العموان والعطيات )ىدفت 
بعت تمي لدل عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدينة معاف في األردف. كاكالتحصيؿ األكادي

( طالبان ٢٦( طالبان كطالبةن؛ )١١١الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة الدراسة مف )
( طالبان كطالبة مف ذكم التحصيؿ المتدني. كأعدت الدراسة ٩٤كطالبة مف ذكم التحصيؿ المرتفع، ك )

(. ككشفت النتائج عف كجكد Lepper, 2005الدافعية الداخمية األكاديمية المطكر مف قبؿ ) مقياس
عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف الدافعية الداخمية كالتحصيؿ األكاديمي لمطمبة. كما كشفت النتائج 

ة األكاديمية عف كجكد فركؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ كالطمبة متدنيالتحصيؿ في الدافعية الداخمي
لصالح الطمبة ذكم الدافعية الداخمية، في حيف لـ تظير النتائج كجكد فركؽ بيف الذككر كالناث في 
الدافعية الداخمية. كأشارت النتائج إلى أنو يمكف التنبؤ بتحصيؿ الطمبة مف خالؿ معرفتنا بدافعيتيـ 

 الداخمية.

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
الباحثة لمدراسات كالبحكث المحمية كالعربية كاألجنبية حكؿ متغيرات  مف خالؿ استعراض 

الدافعية نحك الرياضيات(، قامت الباحثة ببياف  –حؿ المسألة الرياضية  –البحث )التعمـ المكجو ذاتيان 
أكجو التشابو كأكجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مف حيث مكضكع كأىداؼ 

كمنيج البحث المستخدـ في الدراسة، كمجتمع كعينة الدراسة، كذلؾ بيدؼ تحديد مكقع الدراسة، 
 .الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة

يا كذلؾ لتعدد متغيرات ئالسابقة في اليدؼ الرئيس مف إجراتباينت الدراسات من حيث اليدف:  .1
 الدراسة الحالية، حيث:
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ستراتيجية تدريس أك إية التعمـ المكجو ذاتيان كاعماستيدفت العديد مف الدراسات الكشؼ عف ف .1
 ,,Faisal( كدراسة )Khan, et al, 2012أنشطة قائمة عمى التعمـ المكجو ذاتيان، مثؿ دراسة )

&Eng, no date كدراسة )Oyibe, Edinyang, Effiong, 2015)      كدراسة
Yıdızlı&Saban, 2016) )(2005الحكشبي )كدراسة 

مف الدراسات الكشؼ عف العالقة بيف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان كبيف متغيرات استيدفت العديد  .2
( التي ىدفت الكشؼ عف العالقة بيف ميارات Kan’an, Osman, 2015أخرل، مثؿ دراسة )

( التي ىدفت Saeid&Eslaminejad 2017التعمـ الذاتي المكجو كالتحصيؿ العممي، كدراسة )
 &Deurدراسة ) ىدفتك ,  الكفاءة الذاتية كالتحفيز الذاتيلمكجو ذاتيان ك تحديد العالقة بيف التعمـ ا

Harvey, 2005)  الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف التعمـ المكجو ذاتيان كالمعرفة القائمة عمى
مستكل إدارة الذات كعالقتو بالتعمـ  إلى الكشؼ عف  (2009دراسة جابر )كىدفت ,االستفسار

 المكجو ذاتيان 
ستراتيجيات تدريس متعددة في تنمية ا  الدراسات الكشؼ عف فاعمية طرؽ ك  عديد مفاستيدفت ال -

( كدراسة 2014(، كدراسة تكبة )2013ميارات حؿ المسألة الرياضية، مثؿ دراسة: الخشاب )
 ( كالتي أظيرت فاعمية في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية.2016سكيطي )

ستراتيجيات تدريس في تنمية الدافعية نحك ا  أثر طرؽ ك  لكشؼ عفاستيدفت العديد مف الدراسات ا -
 (.2012(، كدراسة عقيؿ )2014الرياضيات مثؿ دراسة الجراح كالمفمح كغكانمة )

ستراتيجيات إؼ عف التعرؼ عمى فعالية استخداـ ( الكش2012استيدفت دراسة جاد الكريـ ) .3
 التعمـ المنظـ ذاتيان في تحسيف الدافعية لإلنجاز.

الدراسة الحالية الكشؼ عف مدل امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ كتستيدؼ 
المنظـ ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية، كعالقتيا بدافعيتيا نحك حؿ المسألة الرياضية. كمعرفة الفرؽ 

 بيف تقديرات الطمبة حسب متغيرات )الجنس، الصؼ، التحصيؿ األكاديمي(.

 من حيث المنيج: .2

 بايف الدراسات السابقة في نكع المنيج البحثي المستخدـ، حيث:ت

استخدمت العديد مف الدراسات المنيج الكصفي، كذلؾ بيدؼ الكشؼ عف مدل امتالؾ الطمبة  -
 ,Kan’anلميارات التعمـ المنظـ ذاتيان أك مستكل الدافعية لدل الطمبة، كمف ىذه الدراسات: 

Osman, 2015( كدراسة بيرنبكـ ،)Birenbaum, 2002( كدراسة الرافعي ،)2016 ،)
 (.2015كدراسة لعتيبي )
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ستراتيجيات إالتجريبي لمكشؼ عف فاعمية تكظيؼ استخدمت العديد مف الدراسات المنيج  -
التدريس أك التعمـ المكجو ذاتيان في تنمية حؿ المسألة الرياضية كالدافعية نحك الرياضيات، مثؿ 

(، Mohammad, et al, 2014(، )2013(، فارس )2011دراسة نكفؿ كالجندم كحسيف )
(، 2014(، الجراح كالمفمح كغكانمة )2015(، ماللحة )2015(، جمعة )2014تكبة )

 (.2012الزعبي كدكمي )
(، Havenga, M., et al, 2013استخدمت العديد مف الدراسات المنيج النكعيمثؿ دراسة ) -

 (.Peen &Arshad, 2017(، كدراسة )Abu-Bakr &Arshad, 2015كدراسة )

كتتفؽ الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، لكصؼ 
مدل امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية، 

 كالدافعية نحك الرياضيات. 

يج الكصفي االرتباطي لكشؼ العالقة بيف درجة كتتميز عف الدراسات في استخداـ  المن
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كعالقتيا 

 بالدافعية نحك الرياضيات.

 من حيث األداة المستخدمة: .3

التابعة أك المستقمة، تباينت الدراسات السابقة في األداة المستخدمة كذلؾ باختالؼ المتغيرات 
فاستخدمت العديد مف الدراسات أداة االستبانة لجمع بيانات حكؿ ظكاىر محددة مثؿ: إبراىيـ 

(. كاستخدمت العديد مف الدراسات أداة االختبار مثؿ: الخشاب 2015(، كدراسة سحمكؿ )1998)
ج التجريبي في تنمية ( ككافة الدراسات التي اتبعت المني2017(، كدراسة المقدادم كعرفة )2013)

 ميارات حؿ المسألة الرياضية.

كتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في األداة المستخدمة لمناسبتيا لطبيعة الدراسة 
كأىدافيا، حيث استخدمت الدراسة الحالية أداة االستبانة لقياس ميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ 

 الدافعية نحك الرياضيات. المسألة الرياضية، كاستبانة لقياس
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كفي ضكء اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة كتحميميا، فإف الدراسة الحالية قد حققت استفادة 

 مف جكانبو متعددة، تمثمت في:

 صياغة مشكمة الدراسة كأسئمتيا. .1

 ية .إعداد الطار النظرم المتعمؽ بالتعمـ المكجو ذاتيان , كحؿ المسألة الرياضية , كالدافع .2

 دكات الدراسة.أ تطكير ماد عمى الدراسات السابقة فياالعت .3

 االستفادة مف طرؽ اختيار عينة الدراسة . .4

االستفادة في سد ثغرات لـ تتناكليا الدراسات السابقة في الدمج بيف ميرات التعمـ المكجو ذاتيان في  .5

 جنس كالتحصيؿ السابؽ .كعالقة ذلؾ بالدافعية  ككذلؾ متغير الصفكؼ كالحؿ المسألة الرياضية 

 تحديد أىـ النتائج لالستفادة منيا في تفسير نتائج الدراسة الحالية. .6
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 الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

، كمف ذلؾ تعريؼ منيج الباحثة في تنفيذ الدراسة الفصؿ كصفان مفصالن اتبعتو يتناكؿ ىذا
عداد أداة الدراسة)االستبانة(، كالتأكد مف  الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 
صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب الحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، 

 كفيما يمي كصؼ ليذه الجراءات.

 منيج الدراسة. 1.3

جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي االرتباطي  , كذلؾ لمالئمتو مف أ
جؿ الكشؼ عف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي أمف كىي  لطبيعة الدراسة 

 ياضيات. القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كعالقتيا بدافعيتيـ نحك الر 

 مجتمع الدراسة. 2.3
يدرسكف في الفصؿ  تمثؿ مجتمع الدراسة في طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس كالذيف

( ذككر 4853( طالبان ك طالبة منيـ )9904ـ( كالبالغ عددىـ) 2018-2017الدراسي األكؿ لمعاـ)
ضكاحي القدس لمعاـ الدراسي  تربية ية( إناث كفقان لحصائيات  قسـ التخطيط التابع لمدير 5051ك)

 .ـ2017-2018

 عينة الدراسة3.3
العينة ممثمة  كانت,حيث دة المراحؿ (متعد ار عينة الدراسة العينة المركبة )استخدمت الباحثة في اختي

مف الصؼ السادس كالثامف كالعاشر في الفصؿ  ( طالبان كطالبة407,فكاف عدد أفراد العينة )لممجتمع
( استبانة عمى عينة الدراسة 407اذ قامت الباحثة بتكزيع ).  ـ2018-2017األكؿ مف العاـ الدراسي 

إتماـ عممية جمع نيائية لمدراسة , كبعد صالحة لمتحميؿ كتمثؿ العينة ال ( استبانة393استرداد )كتـ 
 .إجراء التحميؿ الحصائي ليا  البيانات تـ
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 تـ اختيار العينة كالتالي:

 .)الجنس، الصفكؼ( المدارس حسب طبقاتياأكالن: تكزيع 

 .كعشكائيان  طبقينا ناث (كالثامف كالعاشر )لكؿ الذككر كال،تـ اختيار الصفكؼ السادس

 ختيار الصؼ.: تـ استخداـ العينة العنقكدية الثانيان 

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 4.3
% 51.7ف نسبة ألجنس، كيظير الدراسة حسب متغير ا( تكزيع أفراد عينة 1.3)يبيف الجدكؿ 

% لمصؼ السادس، كنسبة 36.1% لإلناث. كيبيف متغير الصؼ أف نسبة 48.3لمذككر، كنسبة 
مستكل التحصيؿ السابؽ في % لمصؼ العاشر. كيبيف متغير 32.1% لمصؼ الثامف، كنسبة 31.8

% 24.4، كنسبة 75أقؿ مف -65% مف 32.8، كنسبة 65% ألقؿ مف 18.6أف نسبة  الرياضيات
 .85% ألكثر  مف 24.2، كنسبة  85-75مف 
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 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 51.7 203 ذكر
 48.3 190 أنثى

 الصف
 36.1 142 سادس
 31.8 125 ثامف
 32.1 126 عاشر

مستوى التحصيل السابق في 
 اضياتالري

 18.6 73 65أقؿ مف 
 32.8 129 75أقؿ مف  -65مف 

 24.4 96 85-75مف 
 24.2 95 85أكثر مف 

 .دوات الدراسة وصدقيا وثباتياأ 5.3

 األداة األولى وصدقيا وثباتيا 1.5.3
 .و ذاتيًا في حل المسألة الرياضيةاألداة األولى: استبانة ميارات التعمم الموج1.1.5.3

الدراسة قامت الباحثة بالرجكع لمدراسات كاألدب السابؽ كترجمة استبانة ميارات  لتحقيؽ أىداؼ
بما  االستبانة  عديؿت( كقامت الباحثة بAyyildiz& Tarhan,2015التعمـ المكجو ذاتيان التي أعدىا )

اضية يناسب المرحمة الدراسية كالبيئة العربية كالرجكع لألدب السابؽ الدخاؿ ميارات حؿ المسألة الري
 (2013 ،باالستعانة بدراسة )سممي

 و ذاتيًا في حل المسألة الرياضيةاستبانة ميارات التعمم الموجاألولى:  صدق األداة2.1.5.3

االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة  ببناءقامت الباحثة 
( محكمان 18ص كالخبرة بمغ عددىـ )بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصا

حيث طمبت منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة  ،(3كمايبيف ممحؽ رقـ )
ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك  الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

التعديالت المغكية عمى بعض المفردات لتتناسب مع  كالذيف اقترحكا إجراء بعض فقرات يركنيا مناسبة،
ضافةك  البيئة الفمسطينية كتالئـ مستكل الطمبة قامت كفؽ ىذه المالحظات ك الفقرات  بعض كتعديؿ ا 

كيشير ممحؽ  االستبانة بصكرتيا النيائية كبناءالباحثة بإجراء التعديالت كالضافات التي اتفؽ عمييا 
 .ةا النيائيلى االستبانة في صكرتيإ( 1)
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لفقرات مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ك 
كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 

 يبيف ذلؾ: (4.3)أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات كالجدكؿ 

درجة امتالك طمبة ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationئج معامل ارتباط بيرسون )نتا(: 2.3جدول )
 المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 حصائيةاإل

1 0.560** 0.000 16 0.490** 0.000 31 0.652** 0.000 
2 0.504** 0.000 17 0.370** 0.000 32 0.580** 0.000 
3 0.282** 0.000 18 0.509** 0.000 33 0.566** 0.000 
4 0.484** 0.000 19 0.490** 0.000 34 0.676** 0.000 
5 0.498** 0.000 20 0.168** 0.001 35 0.648** 0.000 
6 0.476** 0.000 21 0.338** 0.000 36 0.621** 0.000 
7 0.588** 0.000 22 0.559** 0.000 37 0.615** 0.000 
8 0.526** 0.000 23 0.606** 0.000 38 0.595** 0.000 
9 0.584** 0.000 24 0.647** 0.000 39 0.642** 0.000 

10 0.531** 0.000 25 0.542** 0.000 40 0.651** 0.000 
11 0.534** 0.000 26 0.599** 0.000 41 0.570** 0.000 
12 0.564** 0.000 27 0.520** 0.000 42 0.581** 0.000 
13 0.436** 0.000 28 0.441** 0.000 43 0.565** 0.000 
14 0.599** 0.000 29 0.435** 0.000 44 0.562** 0.000 
15 0.624** 0.000 30 0.573** 0.000    

 0.05حصائيان عف مستكل الداللة ط داؿ إاالرتبا :*
 

 و ذاتيًا في حل المسألة الرياضيةاستبانة ميارات التعمم الموجاألولى :ثبات األداة 3.1.5.3
قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ 

اخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لدرجة امتالؾ طمبة الثبات،لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنب
المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية 

 .داة بثبات يفي بأغراض الدراسةلى تمتع ىذه األإ( كىذه النتيجة تشير 0.941)
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 األداة الثانية وصدقيا وثباتيا 2.5.3
 الرياضيات و انية: استبانة دافعية التعمم نحألداة الثا1.2.5.3

(  2014،طكرت الباحثة استبانة الدافعية نحك تعمـ الرياضيات اعتمادان عمى دراسة ) رياف
حيث تككنت ىذه االستبانة  كالتي تعتمد عمى تكزيع ليكرت الخماسي عمى خمسة كعشريف فقرة تكشؼ 

 ضيات.عف مدل دافعية الطمبة نحك تعمـ الريا

 الرياضياتو انية: استبانة دافعية التعمم نحالث صدق األداة2.2.5.3
قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة 

( محكمان 18بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة بمغ عددىـ )
حيث طمبت منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة  ،(3كمايبيف ممحؽ رقـ )

ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك  الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 
كـ في الممحؽ رقـ  فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية

(2). 

لفقرات مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 
كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 

 ذلؾ يبيف (5.3)أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ 

مستوى الدافعية ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationتباط بيرسون )نتائج معامل ار (: 3.3جدول )
 نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس

الدالة  Rقيمة  الرقم
الدالة  Rقيمة  الرقم اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم اإلحصائية
 اإلحصائية

1 0.579** 0.015 10 0.681** 0.000 19 0.658** 0.000 
2 0.628** 0.000 11 0.673** 0.000 20 0.681** 0.000 
3 0.663** 0.000 12 0.603** 0.000 21 0.602** 0.000 
4 0.678** 0.000 13 0.180** 0.000 22 0.515** 0.000 
5 0.464** 0.000 14 0.453** 0.000 23 0.509** 0.000 
6 0.500** 0.000 15 0.603** 0.000 24 0.375** 0.000 
7 0.598** 0.000 16 0.683** 0.000 25 0.580** 0.000 
8 0.604** 0.000 17 0.641** 0.000    
9 0.661** 0.000 18 0.633** 0.000    

 0.05حصائيان عف مستكل الداللة الرتباط داؿ إ: ا*
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 الرياضياتو انية: استبانة دافعية التعمم نحالثثبات األداة  .3.2.5.3

قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ 
( 0.914الثبات،لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لدرجة )

داة بثبات يفي بأغراض لى تمتع ىذه األإلرياضيات، كىذه النتيجة تشير لمستكل دافعيتيـ نحك ا
 راسة. الد

 إجراءات الدراسة 6.3
 كانت إجراءات الدراسة عمى النحك التالي 

مف مديرية لتربكية /جامعة القدس ك حصمت الباحثة عمى كتاب تسييؿ ميمة مف كمية العمكـ ا -1
 .(4الممحؽ رقـ ) الدراسة عمى عينة أفراد الدراسة داتيأيـ ضكاحي القدس لتكزيع تربية كتعم

)تشمؿ استبانة ميارات التعمـ المكجو مف صدؽ كثبات أداتي الدراسةقامت الباحثة بعد التحقؽ  -2
كتحديد مجتمع الدراسة  (ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كاستبانة الدافعية نحك تعمـ الرياضيات

 كرزمة كاحدة عمى أفراد عينة الدراسة. ( استبانة407كعينتيا بتكزيع )
الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع  قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة -3

االستبيانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثة أف عدد 
 .ة( استبان393ت لمتحميؿ الحصائي )االستبيانات المستردة الصالحة كالتي خضع

 كبعدىا متسمسمة إعطائيا أرقامان بعد التأكد مف صالحية االستبانات لمتحميؿ االحصائي تـ  -4
 .SPSSقامت الباحثة بتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي 

 متغيرات الدراسة: 7.3
 المتغيرات المستقمة  1.7.3 

 .(نثىأ،ذكر) الجنس كلو مستكياف -
 .(العاشر، الثامف، السادس) الصؼ كلو ثالثة مستكيات -
 .تكياتكلو أربعة مس مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات -

 (85أكثر مف  (،)85-75مف(،)75أقؿ مف -65مف ( ،)65أقؿ مف )
 

 المتغيرات التابعة 2.7.3
 .رات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضيةامي -
 .الدافعية نحك تعمـ الرياضيات -
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 المعالجة اإلحصائية 8.3
يا أرقامان معينة(، كذلؾ بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائ

تمييدا لدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي لجراء المعالجات الحصائية المناسبة، كتحميؿ 
ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة الحصائية لمبيانات باستخراج  البيانات كفقان 

(، كاختبار t- testف فقرات االستبانة، كاختبار )المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة م
(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )

(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز الحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 
Social Sciences.) 

 

 

 

 

  



 
 

53 
 

 
 

 الفصل الرابع
 ائج الدراسةنت
 

 تمييد 4.1
 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىػك " 

درجة امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيـًا فـي حـل 
ــدافعيتيم نحــو الرياضــيات ــا ب أثػػر كػػؿ مػػف المتغيػػرات مػػف خػػالؿ  " كبيػػاف المســألة الرياضــية وعالقتي

استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات الحصائية التي تـ الحصكؿ عمييػا. كحتػى يػتـ 
 تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 

كرت الخماسي إلى ثالثة مستكيات، حيث تـ حسػاب يالجدكؿ السابؽ أنو تـ تحكيؿ مقياس ليالحظ مف 
حيػػػث تػػػـ  1.33= 3(/1-5، أم )3أقػػػؿ درجػػػة( /  –المػػػدل ككػػػاف عمػػػى النحػػػك التػػػالي: )أعمػػػى درجػػػة 

 إضافة المدل إلى الدرجات لمحصكؿ عمى المستكيات.

 

 الدراسة:نتائج أسئمة  4.1

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 4.1.1
درجة امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في ما 

 ؟ حل المسألة الرياضية
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
الدراسة عمى االستبانة التي تعبر عندرجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي  أفراد عينة

 القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالك طمبة 1.4جدول )
 .ساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضيةالمرحمة األ

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 عالية 1.243 3.75 أشعر باالرتياح عند قدرتي عمى حؿ المسائؿ الرياضية التي أكاجييا. 22
 عالية 1.275 3.73 الرياضيات.أسعى لمحصكؿ عمى عالمة التفكؽ في  31
أسعى لمحد مف مصادر التشتت التي قد تكاجيني أثناء دراسة مادة  13

 الرياضيات.
 عالية 1.197 3.72

أسعى دكمان المتالؾ الميارات التي تساعدني في حؿ المشكالت التي  40
 متوسطة 1.082 3.62 تكاجيني.

 متوسطة 1.087 3.59 المسألة الرياضية.أحافظ عمى تسمسؿ الخطكات كالعمميات عند حؿ  44
 متوسطة 1.096 3.59 أراقب طريقتي في حؿ المسائؿ الرياضية المطمكبة مني . 39
 متوسطة 1.104 3.58 لدم القدرة عمى تحديد المعطيات في المسألة الرياضية . 32
 متوسطة 1.140 3.58 أخطط لتنظيـ الكقت الدراسي لمادة الرياضيات. 8

ستراتيجية أكاجو مسألة صعبة أعيد النظرفي إجراءات الحؿ أكفي ال عندما 26
 التي تـ اختيارىا .

 متوسطة 1.084 3.57

 أسجؿ مالحظات حكؿ النقاط الميمة عندما أتعمـ مكضكعان جديدان  في مادة 1
 الرياضيات.

 متوسطة 1.104 3.57

في حؿ المسائؿ أرل أف الكسائؿ التعميمية الحديثة تساىـ في تطكير تعممي  29
 الرياضية .

 متوسطة 1.204 3.57

أحرص  عمى االستفادة مف جميع مصادر التعمـ المتاحة في حؿ المسائؿ  30
 الرياضية .

 متوسطة 1.215 3.57

 متوسطة 1.187 3.56 أتساءؿ عف المعمكمات المكجكدة في كتب الرياضيات التي استخدميا. 12
 متوسطة 1.220 3.55 حؿ المسألة الرياضية.أضع خطان تحت األجزاء الميمة عند 9

 متوسطة 1.100 3.53 أبادر دائمان في االجابة عف األسئمة المطركحة في حصة الرياضيات. 38
 متوسطة 1.081 3.51 ستراتيجية حؿ المسألة الرياضية المحددة.إأستطيع تنفيذ  41
 متوسطة 1.139 3.51 ان.أىتـ بتعمـ أساليب كطرؽ جديدة لحؿ المسائؿ الرياضية ذاتي 15
 متوسطة 1.069 3.50 أختبر صحة حؿ المسألة الرياضية التي تكصمت الييا. 43
 متوسطة 1.035 3.49 أىتـ بتككيف عالقة بيف المفاىيـ عند تعمـ الرياضيات. 14
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 متوسطة 1.141 3.49 أستطيع تحديد احتياجاتي التعميمية في حؿ المسائؿ الرياضية. 23
الفعالة في العممية التعميمية تؤكد جكدة المعرفة الرياضية التي  المشاركة 24

 أمتمكيا .
 متوسطة 1.090 3.47

 متوسطة 1.149 3.47 لدم القدرة عمى تحديد المطمكب في المسألة الرياضية . 33
 متوسطة 1.120 3.46 لدم القدرة عمى التخطيط ككضع أىدافي التعميمية لتعمـ الرياضيات. 27
 متوسطة 1.128 3.44 عمى نفسي في حؿ الكاجبات كاألنشطة الالصفية. أعتمد 37
 متوسطة 1.132 3.43 أستطيع الربط بيف المعطيات المقدمة كالمطمكب في المسألة الرياضية. 42
 متوسطة 1.180 3.42 أستطيع ربط المفاىيـ الرياضية السابقة بالمعرفة الجديدة. 11
 متوسطة 1.128 3.41 .ألة الرياضيةمعرفتي عالية بخطكات حؿ المس 36
أىتـ بمعرفة األىداؼ الخاصة بالمكضكعات الجديدة التي سأتعمميا في حؿ  18

 متوسطة 1.033 3.40 المسائؿ الرياضية.

 متوسطة 1.152 3.37 لدم القدرة عمى تحديد العممية الحسابية الالزمة لحؿ المسألة الرياضية. 34
 متوسطة 1.198 3.36 صحة حؿ المسألة الرياضية. لدم القدرة عمى التأكد مف 35
أستطيع ابتكار طرؽ بديمة لمحمكؿ عندما أكاجو مشكمة في حؿ مسألة  28

 رياضية.
 متوسطة 1.126 3.35

أقٌيـ قدرتي في حؿ المسألة الرياضية قبؿ أف أحصؿ عمى الجابات  7
 الصحيحة مف المعمـ.

 متوسطة 1.180 3.35

 متوسطة 1.215 3.34 الرياضيات بكاقع الحياة. أربط  ما تعممتو في 5
 متوسطة 1.215 3.33 أستخدـ مصادر تعميمية متنكعة عندما تعترضني مشكمة رياضية. 21
أقـك بعمؿ تقكيـ ذاتي لمدل تحقؽ األىداؼ كالنتاجات التي تمتحديدىا منذ  25

 البداية.
 متوسطة 1.075 3.30

 متوسطة 1.203 3.30 كالكاجبات البيتية التي أنجزىا.أقيـ نفسي ذاتيان في حؿ التماريف  19
 متوسطة 1.210 3.27 أعتبر نفسي مسؤكالن عف تحديد نقاط ضعفي في حؿ المسائؿ الرياضية . 16
 متوسطة 1.146 3.21 حتفاظ بالمعرفة المكتسبة.أستخدـ نمكذجان خاصان مف الترميز لال 10
 متوسطة 1.136 3.19 دةن كمثيرةن لحؿ المسألة الرياضية .يصفني أصدقائي بأنني أمتمؾ أفكاران جدي 6
ستراتيجية التعمـ الذاتي المناسبة لحؿ المسألة إلدم القدرة عمى اختيار  4

 الرياضية.
 متوسطة 1.105 3.18

 متوسطة 0.983 3.07 أستطيع  أف أحؿ أم مسألة رياضية ميما كانت درجة صعكبتيا . 2
 متوسطة 1.357 3.01 عميمية تفيد في حؿ المسألة الرياضية.أستخدـ النترنت ألغراض ت 3

 متوسطة 1.211 2.96 ذات عالقة بحؿ المسائؿ الرياضية اليكايات التي أمارسيا في أكقات الفراغ  17
 متوسطة 1.371 2.82 أنجز كاجبي البيتي في مادة الرياضيات في المحظة األخيرة . 20

 متوسطة 0.613 3.41 الدرجة الكمية
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الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  (1.4)ؿ يالحظ مف الجدك 
عينة الدراسة عمى درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ 

( كانحراؼ معيارم 3.41المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
( كىذا يدؿ عمى أف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات 0.613)

 التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية جاء بدرجة متكسطة. 

( فقرة جاءت 41( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)3( أف )1.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
ة متكسطة. كحصمت الفقرة " أشعر باالرتياح عند قدرتي عمى حؿ المسائؿ الرياضية التي أكاجييا بدرج

(، كيمييا فقرة " أسعى لمحصكؿ عمى عالمة التفكؽ في 3.75" عمى أعمى متكسط حسابي )
(. كحصمت الفقرة " أنجز كاجبي البيتي في مادة الرياضيات في 3.73الرياضيات " بمتكسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " اليكايات التي أمارسيا في أكقات 2.82ة األخيرة " عمى أقؿ متكسط حسابي )المحظ
 (.2.96الفراغ ذات عالقة بحؿ المسائؿ الرياضية " بمتكسط حسابي )

 :الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.2
التعمم امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات  متوسطاتىل تختمف 

مستوى التحصيل السابق و  حسب متغيرات الجنس والصف الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية
 ؟ في الرياضيات

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:
بين ( α≤0.05توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)ال نتائج الفرضية األولى: "

بة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في امتالك طم متوسطات
 مجنس "لحل المسألة الرياضية يعزى 
اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة في باستخداـ تـ فحص الفرضية األكلى 

دس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي الق متكسطات
 حؿ المسألة الرياضية حسب لمتغير الجنس. 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (:2.4جدول )
تعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات ال متوسطاتفي 

 .الرياضية حسب متغير الجنس
 مستوى الداللة "tقيمة" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 391 0.58995 3.4773 203 ذكر

1.921 0.055 
 0.63306 3.3585 190 أنثى
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(، كمستكل الداللة 1.921جة الكمية )أف قيمة "ت" لمدر  (2.4رقـ )يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 
امتالؾ  متكسطاتأم أنو ال تكجد فركؽ في  (α≤0.05)، كىي اكبر مف مستكل الداللة (0.055)

طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية 
 كلى. تعزل لمتغير الجنس، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األ

بين ( α≤0.05نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في  متوسطات

 حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير الصف"

الستجابة أفراد عينة كاالنحرافات المعيارية طات الحسابية كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكس
طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو في متكسطات امتالكالدراسة 

 ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير الصؼ. 

امتالك طمبة  في متوسطاتأفراد عينة الدراسة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة3.4جدول )
المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير 

 .الصف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف
 0.60866 3.5363 142 السادس
 0.55772 3.3604 125 الثامن

 0.65482 3.3476 126 شرالعا

امتالؾ طمبة المرحمة األساسية متكسطات ( كجكد فركؽ ظاىرية في 3.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير الصؼ، 

( كما يظير في one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 (:4.4الجدكؿ رقـ )

امتالك طمبة المرحمة  متوسطات: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في (4.4)جدول
 .األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير الصف

 مصدر التباين
جموع م

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.514 2 3.027 بين المجموعات
4.088 

 
0.018* 

 0.370 390 144.406 داخل المجموعات 
 392 147.433 المجموع 
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 0.05حصائيان عف مستكل الداللة : دالة إ*

( كىي 0.018( كمستكل الداللة )4.088لمدرجة الكمية)أف قيمة ؼ ( 4.4مف الجدكؿ رقـ )يالحظ  
امتالؾ طمبة  متكسطات( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في α≤0.05أقؿ مف مستكل الداللة )

المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية 
( لبياف اتجاه LSDفرضية الثانية. كتـ فحص نتائج اختبار )يعزل لمتغير الصؼ. كبذلؾ تـ رفض ال

 الفركؽ كىي كمايمي:

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )5.4الجدول )
 حسب متغير الصف

  المتغيرات
الفروق في 
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 السادس
 *0.019 0.17597 الثامف
 *0.012 0.18875 العاشر

 الثامن
 *0.019 0.17597- السادس
 0.868 0.01278 العاشر

 العاشر
 *0.012 018875.- السادس
 0.868 0.01278- الثامف

 0.05حصائيان عف مستكل الداللة : دالة إ*

 لسادس.ككانت الفركؽ بيف السادس كالثامف لصالح السادس، كبيف السادس كالعاشر لصالح ا

 نتائج الفرضية الثالثة: 

امتالك طمبة  بينمتوسطات( α≤0.05"التوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية 

 "مستوى التحصيل السابق في الرياضياتتغير يعزى لم

 متوسطاتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى ثالفرضية الثالثة تـ فحص 
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة 

 . مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتالرياضية يعزل لمتغير 
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امتالك طمبة  لمتوسطاتت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطا (:6.4)جدول 
المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير 

 .مستوى التحصيل السابق في الرياضيات

مستوى التحصيل 
 السابق في الرياضيات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ددالع

 0.71970 3.0660 73 65أقؿ مف 
 0.55006 3.3277 129 75أقؿ مف -65مف 

 0.53194 3.4761 96 85-75مف 
 0.49459 3.7600 95 85أكثر مف 

امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا  متكسطات( كجكد فركؽ ظاىرية في6.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
مستكل حي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير في ضكا

 one، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )التحصيؿ السابؽ في الرياضيات
way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )7.4:) 

امتالك طمبة المرحمة  متوسطاتستجابة أفراد العينة في : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ال(7.4)جدول
مستوى األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير 

 .التحصيل السابق في الرياضيات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

ستوى م
 الداللة

 7.178 3 21.534 بين المجموعات
22.179 

 
0.000* 

 
 0.324 389 125.899 داخل المجموعات

 392 147.433 المجموع 
 0.05حصائيان عف مستكل الداللة : دالة إ*

( كىي 0.000( كمستكل الداللة )22.179أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 7.4مف الجدكؿ رقـ )يالحظ  
امتالؾ طمبة  متكسطات( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في α≤0.05كل الداللة )أقؿ مف مست

المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية 
، كبذلؾ تـ رفص الفرضية الثالثة. كتـ فحص مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتيعزل لمتغير 

 ( لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:LSDاختبار )نتائج 
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )8.4الجدول )
 .حسب متغير الصف

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات

 *002. 26169.- 75أقؿ مف -65مف  65أقل من 
 *000. 41009.- 85-75مف 

 *000. 69405.- 85أكثر مف 
أقل -65من 

 75من 
 *002. 26169. 65أقؿ مف 

 054. 14839.- 85-75مف 
 *000. 43235.- 85أكثر مف 

 *000. 41009. 65أقؿ مف  85-75من 
 054. 14839. 75أقؿ مف -65مف 

 *001. 28396.- 85أكثر مف 
 *000. 69405. 65أقؿ مف  85أكثر من 

 *000. 43235. 75أقؿ مف -65مف 
 *001. 28396. 85-75مف 

 0.05حصائيان عف مستكل الداللة : دالة إ*
أقؿ  -65كمف  85، كأكثر مف 85لصالح أكثر مف  65كأقؿ مف  85بيف أكثر مف ككانت الفركؽ 

-65ف ، كبيف م85لصالح أكثر مف  85-75كمف  85، كبينأكثر مف 85لصالح أكثر مف  75مف 
 .75أقؿ مف  -65لصالح مف  65كأقؿ مف  75أقؿ مف 

 :الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.3
 ؟ مستوى الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدسما 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة التي تعبر عنمستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة 

 األساسية العميا في ضكاحي القدس. 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الدافعية نحو 9.4جدول )
 .األساسية العميا في ضواحي القدسالرياضيات لدى طمبة المرحمة 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.139 3.77 .أسعى ألككف متفكقان في الرياضيات  20
 عالية 1.112 3.75 .أركز اىتمامي في حصص الرياضيات 10
 متوسطة 1.159 3.62 .أعتمد عمى نفسي في حؿ الكاجبات الرياضية  19
 متوسطة 1.187 3.57 أحؿ كاجبات الرياضيات المنزلية لرغبتي في فيـ مكضكعاتيا. 6
 متوسطة 1.044 3.55 .أقـك بتنفيذ أنشطة الرياضيات الصفية ألنيا تثير اىتمامي  3
 متوسطة 1.140 3.55 .نجاز كاجباتي في الرياضيات أكالن إأحرص عمى  2
 متوسطة 1.173 3.55 ياضية.أبذؿ جيدان كبيران في حؿ المسائؿ الر  1

 متوسطة 1.172 3.50 أقـك بأداء كاجبات الرياضيات المنزلية ألنيا ممتعة. 12
 متوسطة 1.161 3.48 أقـك بتنفيذ ميمات الرياضيات الصفية لرغبتي بتعمـ أشياء جديدة 11
 ةمتوسط 1.137 3.45 أثؽ بقدرتي عمى إتقاف الميارات التي تعممتيا في الرياضيات . 9
 متوسطة 1.222 3.45 .عتبر ذلؾ ميمان أطة الصفية لحصة الرياضيات ألنني أشارؾ في األنش 8

 متوسطة 1.011 3.43 أقـك بأداء ميمات الرياضيات الصفية ألنيا تثير التفكير. 16
 متوسطة 1.088 3.43 .أقـك بمراجعة مادة الرياضيات باستمرار 21
 متوسطة 1.146 3.41 لمكضكعات الرياضية.أقـك بعمؿ كسائؿ مساعدة لثراء ا 23
 متوسطة 1.095 3.39 أثؽ بقدرتي عمى حؿ المسائؿ الرياضيةبإختالؼ مستكياتيا. 4
 متوسطة 1.310 3.36 أحؿ كاجبات الرياضيات المنزلية لرضاء أساتذتي. 5

 متوسطة 1.135 3.35 أشارؾ في حصص الرياضيات أكثر مف المكاضيع األخرل. 15
 متوسطة 1.096 3.34 دـ مصادر متنكعة لتعمـ مكضكعات الرياضيات.استخ 17
 متوسطة 1.317 3.33 أقضي كقتان ممتعان عند زيارة متحؼ الرياضيات. 22
 متوسطة 1.124 3.27 أتابع المجاالت التي فييا مكضكعات عممية قريبة مف الرياضيات 18
 متوسطة 1.173 3.26 .ب مني ف  لـ تطما  ر عدد مف المسائؿ الرياضية حتى ك أحؿ أكب 7

 متوسطة 1.186 3.20 أربط المكضكعات التي درستيا في الرياضيات مع الحياة . 25
 متوسطة 1.161 3.13 أستطيع تعمـ الرياضيات ميما كانت  درجة صعكبتيا . 14
 متوسطة 1.340 3.09 الطالب األذكياء فقط ييتمكف بالرياضيات . 24
 متوسطة 1.305 2.83 .حصص الرياضيات  يصعب عمي االنتباه في 13

 متوسطة 0.666 3.40 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة عمى مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي 

( كىذا يدؿ عمى أف 0.666( كانحراؼ معيارم )3.40ف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)القدسأ
مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدسجاء بدرجة 

 متكسطة.

جة ( فقرة جاءت بدر 23( أف فقرتيف جاءتا بدرجة عالية ك)9.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
(، 3.77متكسطة. كحصمت الفقرة "أسعى ألككف متفكقان في الرياضيات" عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصمت الفقرة "يصعب 3.75كيمييا فقرة "أركز اىتمامي في حصص الرياضيات" بمتكسط حسابي )
ياء (، يمييا الفقرة "الطالب األذك2.83عمي االنتباه في حصص الرياضيات" عمى أقؿ متكسط حسابي )

 (.3.09فقط ييتمكف بالرياضيات" بمتكسط حسابي )

 :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.4
مستوى الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية المتوسطات الحسابية لىل يختمف 

 مستوى التحصيل السابق في الرياضياتو  حسب متغيرات الجنس والصف العميا في ضواحي القدس
 ؟

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولالجابة

( في α≤0.05توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)ال نتائج الفرضية األولى: "
مستوى الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في المتوسطات الحسابية ل

 ضواحي القدس يعزى لمتغير الجنس "

األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  تـ فحص الفرضية
الدراسة في مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس 

 حسب لمتغير الجنس. 

ت المستقمة الستجابة أفراد نتائج اختبار "ت" لمعيناالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل(: 10.4جدول )
الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في  مستوىالمتوسطات الحسابية لفي العينة 

 ضواحي القدس حسب متغير الجنس
 مستوى الداللة "tقيمة" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

  0.65979 3.4751 203 ذكر
391 2.267 0.024* 

 0.66640 3.3234 190 أنثى
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 0.05حصائيان عف مستكل الداللة إ: دالة *
(، كمستكل الداللة 2.267أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (10.4رقـ )يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 

الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة مستكىالمتكسطات الحسابية لفي (، أم أنو تكجد فركؽ 0.024)
حمة األساسية العميا في ضكاحي القدس تعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الذككر. المر 

 كبذلؾ تـ رفض الفرضية األكلى. 

في ( α≤0.05نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)
رحمة األساسية العميا في الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة الم مستوىالمتوسطات الحسابية ل

 ضواحي القدس يعزى لمتغير الصف"

المتكسطات كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس يعزل مستكىالحسابية ل

 لمتغير الصؼ. 

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدول 
الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مستوى المتوسطات الحسابية ل

 ضواحي القدس يعزى لمتغير الصف
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف

 0.63437 3.4997 142 السادس
 0.63784 3.3770 125 الثامن
 0.71872 3.3159 126 العاشر

الدافعية نحك مستكىالمتكسطات الحسابية لفي ( كجكد فركؽ ظاىرية 11.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس يعزل لمتغير الصؼ، كلمعرفة داللة 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )الفركؽ تـ استخداـ 
(12.4:) 

المتوسطات الحسابية في : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (12.4)جدول
 الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس يعزى لمتغير الصفمستوىل

مجموع  در التباينمص
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.184 2 2.369 بين المجموعات
2.689 

 
0.069 

 
 0.440 390 171.759 داخل المجموعات

 392 174.128 المجموع 
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( كىي 0.069الداللة ) ( كمستكل2.628أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 12.4مف الجدكؿ رقـ )يالحظ  
المتكسطات الحسابية في ( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان α≤0.05أكبر مف مستكل الداللة )

الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس يعزل لمتغير مستكىل
 الصؼ. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

في ( α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة) ة"التوجد فروق ذات دالل: نتائج الفرضية الثالثة
الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في  مستوىالمتوسطات الحسابية ل

 " مستوى التحصيل السابق في الرياضياتضواحي القدس يعزى لمتغير 

الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى  تـ فحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية
الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي مستكىالمتكسطات الحسابية ل
 . مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتالقدس يعزل لمتغير 

المتوسطات في ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراس (:13.4)جدول
الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس يعزى لمتغير  مستوىالحسابية ل

 .مستوى التحصيل السابق في الرياضيات

مستوى التحصيل السابق 
 في الرياضيات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.79484 2.9989 73 65أقؿ مف 
 0.53596 3.3566 129 75أقؿ مف -65مف 

 0.64125 3.4271 96 85-75مف 
 0.55846 3.7469 95 85أكثر مف 

الدافعية نحك مستكىالمتكسطات الحسابية لفي ( كجكد فركؽ ظاىرية 13.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
يؿ مستكل التحصالرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس يعزل لمتغير 

 one way، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )السابؽ في الرياضيات
ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )14.4:) 
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في المتوسطات الحسابية في : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (14.4)جدول
حو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس الدافعية نمستوىالمتوسطات الحسابية ل

 .مستوى التحصيل السابق في الرياضياتيعزى لمتغير 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 7.831 3 23.492 بين المجموعات
20.222 

 
0.000* 

 
 0.387 389 150.637 تداخل المجموعا

 392 174.128 المجموع 
 0.05: دالة احصائيان عف مستكل الداللة *

( كىي 0.000( كمستكل الداللة )20.22أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 14.4مف الجدكؿ رقـ )يالحظ  
المتكسطات الحسابية في ( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان α≤0.05أقؿ مف مستكل الداللة )

الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس يعزل لمتغير مستكىل
. كبذلؾ تـ رفض 85، ككانت الفركؽ لصالح المعدؿ أكثر مف مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات

 ( لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:LSDالفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة LSD(: نتائج اختبار )15.4)لالجدو
 حسب متغير االمعدل

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات

 65أقل من 
 *0.000 35769.- 75أقؿ مف -65مف 

 *0.000 42818.- 85-75مف 
 *0.000 74804.- 85أكثر مف 

 75أقل من -65من 
 *0.000 35769. 65أقؿ مف 

 0.401 07049.- 85-75مف 
 *0.000 39036.- 85أكثر مف 

 85-75من 
 *0.000 42818. 65أقؿ مف 

 0.401 07049. 75أقؿ مف -65مف 
 *0.000 31986.- 85أكثر مف 

 85أكثر من 
 *0.000 74804. 65أقؿ مف 

 *0.000 39036. 75أقؿ مف -65مف 
 *0.000 31986. 85-75مف 

أقؿ  -65كمف  85، كأكثر مف 85لصالح أكثر مف  65كأقؿ مف  85بيف أكثر مف ككانت الفركؽ 
-65، كبيف مف 85لصالح أكثر مف  85-75كمف  85، كبينأكثر مف 85لصالح أكثر مف  75مف 
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الح مف لص 65كأقؿ مف  85-75، كبيف مف 75أقؿ مف  -65لصالح مف  65كأقؿ مف  75أقؿ مف 
75-85. 

 :الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.5
امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم  درجاتىل توجد عالقة بين 

 دافعيتيم نحو الرياضيات؟درجات و  الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية
 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية:

درجة امتالك طمبة المرحمة بين ( α≤0.05توجد عالقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة)ال "
ودافعيتيم  األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية

 " نحو الرياضيات
درجة امتالؾ طمبة المرحمة يف بحصائية معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة التـ فحص الفرضية بحساب 

كدافعيتيـ  األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية
 نحك الرياضيات. 

امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا  اتدرجبين  حصائية لمعالقةمعامل ارتباط بيرسون والداللة اإل(: 16.4)جدول
 .دافعيتيم نحو الرياضياتدرجات و  لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية في ضواحي القدس

معامل  المتغيرات
 بيرسون

 مستوى الداللة

درجة امتالك ميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل 
 .المسألة الرياضية

الدافعية نحو 
 الرياضيات

0.824 0.000* 

 0.05الداللة  حصائيان عف مستكلداؿ إتباط االر : *

(، 0.824أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ) (16.4رقـ )يتبيف مف خالؿ الجدكؿ 
(، أم أنو تكجد عالقة طردية ذات داللو إحصائية عند مستكل 0.000كمستكل الداللة )

التعمـ  ( بيف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لمياراتα≤0.05الداللة)
، أم أنو كمما زادت درجة امتالؾ كدافعيتيـ نحك الرياضيات المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية

، كالعكس الدافعية نحك الرياضياتميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضيةزاد ذلؾ مف 
 صحيح.
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
 

 تمييد1.5
 لمناقشة نتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة كىي كمايمي: تضمف ىذا الفصؿ عرضان 

 نتائج أسئمة الدراسة: مناقشة 2.5

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  مناقشة 5.1.1

احي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في درجة امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضو ما 
 ؟الرياضيةحل المسألة 

طمبة المرحمة األساسية العميا في ( أف المتكسط العاـ لدرجة امتالؾ 4.1أظيرت النتائج في الجدكؿ )
، حيث بمغ متكسطة كانتضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية 

 (.3.41جمالي الفقرات )المتكسط العاـ ل

يمكف اعتبار أف مستكل المتكسط لميارات التعمـ المكجو ذاتيان مستكل مقبكؿ , كلكف يجب أف يككف 
 .لى المرتفعكيان لرفع ىذا المستكل ليصؿ إبر ىناؾ حرصان ت

ي مراحؿ كترل الباحثة أف سبب ىذه النتيجة قد يعكد إلى أف طمبة المرحمة األساسية العميا لـ يتمكنكا ف
تعميمية سابقة مف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان، كبما أف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان يتـ اكتسابيا بشكؿ 

الضعؼ العاـ، كعدـ تدريب الطمبة عمى ميارات التعمـ المكجو ذاتيان أدل إلى ىذه  تراكمي، فإفٌ 
مف أف اكتساب ميارات التعمـ ( Fisher, et al, 2001النتيجة، كىذا ما أشار لو فيشر كزمالؤه )

المكجو ذاتيان كالتدرب عمييا يتـ بشكؿ متصؿ كتراكمي. كقد تعكد ىذه النتيجة إلى عدـ معرفة أك إلماـ 
ستراتيجيات تدريسية تركز عمى التمقيف لتعمـ المكجو ذاتيان،كاستخداميـ إمعممي الرياضيات بميارات ا

ىماؿ األنشطة التعميمية التي كالحفظ كتركيزىـ عمى تحصيؿ المعرفة كتنمية  الميارات المعرفيةالدنيا كا 
 تنمي ميارات التعمـ المكجو ذاتيان كبالتالي انعكس ذلؾ عمى درجة امتالؾ طمبتيـ ليذه الميارات.
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كما كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف الطمبة لـ يمارسكا ىذه الميارات في تعمـ الرياضيات بشكؿ عاـ، 
ياضية، إال أنيـ اكتسبكا في مراحؿ سابقة ميارات لحؿ المسألة الرياضية، كخاصة حؿ المسألة الر 

كميارات رياضية أخرل ساعدتيـ عمى التعمـ خالؿ المراحؿ الدراسية، كانعكس ذلؾ عمى درجة 
 امتالكيـ لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية. 

التي أظيرت كجكد درجة (Peen &Arshad, 2017بيف كأرشاد )دراسة  كاتفقت ىذه النتيجة مع
تتراكح ما بيف ضعيفة كمتكسطة في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان لدل طالب الصؼ العاشر في مادة 

اعتمدكا سمككيات الطمبة معظـ أشارت إلى أف التي  (Juan Carlos, 2017)دراسة الكيمياء، ك 
( كالتي 2015جميزية.كتتفؽ كذلؾ مع دراسة سحمكؿ )المغة الن تعمـجية ذاتيان كتحفيز المكاقؼ تجاه مك 

. ككذلؾ تتكفر لدل طمبة جامعة الزقازيؽ بدرجة متكسطة أف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان كشفت عف 
امتالؾ ( التي أظيرت كجكد درجة تتراكح ما بيف ضعيفة كمتكسطة لدرجة 2013دراسة شحركرم )

 .مرحمة الجامعية بمدينة الرياضلدل طالب ال ميارات التعمـ المكجو ذاتيان 

( كالتي أظيرت كجكد درجة مرتفعة لدل طمبة جامعة 2016كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الرافعي )
الممؾ خالد بالسعكدية لميارات التعمـ المكجو ذاتيان، كبالنظر إلى المرحمة العمرية المستيدفة يبدك 

رات التعمـ المكجو ذاتيان. رة عمى ممارسة كامتالؾ ميااالختالؼ منطقيان، إذ إف طالب الجامعة أكثر قد
أف درجة التعمـ ( كالتي أظيرت Kan’an, Osman, 2015ككذلؾ تختمؼ مع دراسة كنعاف كعثماف )

 .بدرجة كبيرة درجة امتحاف العمكـ تتكقعمرتفعةك  المكجو ذاتيان 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 5.1.2

طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم  امتالكمتوسطات ىل تختمف 
مستوى التحصيل السابق و  حسب متغيرات الجنس والصف الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية

 ؟في الرياضيات

 وتمت االجابة عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية:

 ≥ α)الداللة داللو إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات ال مناقشة نتائج الفرضية األولى: "

امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم  متوسطات( في 0.05
 الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى لمتغير الجنس "
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لمرحمة امتالؾ طمبة ا متكسطاتؽ في ( عدـ كجكد فر 4.2أظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ )
األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية تعزل لمتغير 

 الجنس.

كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس بيف طمبة المرحمة األساسية العميا إلى أف الطمبة 
في حؿ المسألة الرياضية، أك ميارات  باختالؼ جنسيـ اكتسبكا ميارات رياضية متقاربة، سكاء كانت

رياضية عامة، كبالتالي كانت الممارسة متقاربة، كبالتالي كاف التأثير في سمككيات كميارات التعمـ 
المكجو ذاتيان متقاربة، كخاصة أف معمـ الرياضيات في ىذه المرحمة يككف لو تأثير كبير عمى الطمبة 

كجو لممكقؼ التعميمي كالطمبة مارسكا العممية التعميمية باختالؼ جنسيـ، كأف المعمـ لعب دكر الم
ناثان.  كتكصمكا إلى نتاجات التعمـ ذككران كا 

، التي لـ تظير كجكد فرؽ يعزل لمتغير الجنس بيف (Carson, 2012) دراسةاتفقت ىذه النتيجة مع 
فرقان لصالح  التي أظيرت (2016) دراسةالرافعي(. كاختمفت ىذه النتيجة مع 12 –8طالب الصفكؼ )

لمتغير الجنس لدل طمبة  ( التي أظيرت كجكد فرؽ يعزل2015) الناث، ككذلؾ دراسة سحمكؿ
 الجامعة.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

امتالك طمبة  متوسطاتفي  (α≤ 0.05)"ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
يارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لم

 .يعزى لمتغير الصف"

فركؽ دالة إحصائيان في ( كجكد 4.5؛ 4.4؛ 4.3أظيرت النتائج المبينة في الجداكؿ )
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ متكسطات

عزل لمتغير الصؼ. ككانت الفركؽ بيف السادس كالثامف لصالح السادس، كبيف المسألة الرياضية ي
 السادس كالعاشر لصالح السادس.

كتعزك الباحثة تفكؽ طمبة الصؼ السادس األساسية عمى صفي الصؼ الثامف كالعاشر، إلى 
الطالب أف أف طبيعة المادة الدراسية، حيث إنيا أقؿ تعقيدان مف الصفكؼ العميا، كبالتالي يستطيع 

ستراتيجيات التدريس ذلؾ إلى إ يمارس التعمـ المكجو بكؿ سيكلة أكثر مف الصفكؼ األخرل، كما يعزل
مى التعمـ النشط كعمى التي يتبعيا معمـ الرياضيات في الصؼ السادس األساسي كالتي تعتمد غالبان ع

ء المفاىيـ كالتعميمات نب المحسكس، كالتي يعتمد الطالب فييا عمى ذاتو الستكشاؼ كاستقراالجا
الرياضية، كما أف طبيعة التدريبات كاألنشطة الرياضية لمصؼ السادس تعتمد عمى مشاركة الطالب 
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كتفاعمو معيا، كتنفيذىا عبر أكراؽ عمؿ أك عمى الكتاب المدرسي، كبالتالي يستطيع الطالب أف يدركيا 
 كأف يربط مفاىيميا بالكاقع أكثر مف الصفكؼ األخرل.

تجاكز طمبة التي أظيرت  (Zimmerman & Pons, 1990)ىذه النتيجة مع دراسة  كتتفؽ
الصؼ األكؿ طالب الصؼ الثامف الذيف تجاكزكا بدكرىـ طالب الصؼ الخامس في مقاييس التعمـ 

 8كالتي أظيرت كجكد فركؽ بيف طمبة الصفكؼ ) (Carson, 2012). ككذلؾ دراسة الذاتي المكجو
 ( حسب متغير المستكل الدراسي لطمبة الجامعة.2015سحمكؿ ) (. ككذلؾ مع دراسة12 –

( كالتي لـ 2013( كدراسة شحركرم )2016كاختمفت النتيجة مع دراسة كؿو مف الرافعي )
 تظيرا فركقان في ميارات التعمـ المكجو ذاتيان تعزل لمتغير المرحمة التعميمية. 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

امتالك طمبة المرحمة متوسطاتفي (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ةدالل"التوجد فروق ذات 
األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية يعزى 

 " مستوى التحصيل السابق في الرياضياتلمتغير 

جد فركؽ دالة إحصائيان في أنو تك ( 4.7؛ 4.7؛ 4.6أظيرت النتائج المبينة في الجداكؿ )
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ متكسطات

، ككانت الفركؽ لصالح أكثر مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضياتالمسألة الرياضية يعزل لمتغير 
 .85مف 

بقة المرتفعة في الرياضيات إلى أف الطمبة كتعزك الباحثة تفكؽ الطمبة ذكم المعدالت السا
جراء العمميات الرياضية،  أصحاب المعدالت المرتفعة أكثر قدرة عمى إدراؾ المعرفة الرياضية، كا 
كاكتسابيـ لميارات رياضية متعدد كمختمفة كمنيا ميارات حؿ المسألة الرياضية الذم يظير في ارتفاع 

في ىذه النتيجة أف الطمبة ذكم المعدالت المرتفعة يحرصكف  معدالتيـ. كترل الباحثة كذلؾ أف السبب
ستراتيجيات تعميمية مناسبة لفيـ المسائؿ الرياضية كاستيعابيا ى المنافسة كاالىتماـ في اختيار إعم

كيناقشكف الصعكبات التي تكاجييـ مع معممييـ كما لدييـ قدرة عالية في االعتماد عمى النفس كلدييـ 
عممية التعمـ، كىذه كمو انعكس عمى مستكل ميارات التعمـ المكجو ذاتيان لدييـ. مشاركة فعالة في 

ككذلؾ لدييـ القدرة عمى تطبيؽ الميارات التعممية أكثر مف غيرىـ كخصكصان أنيـ يتقنكف الميارات 
الدراسية التي مرت معيـ في الصفكؼ السابقة أكثر مف غيرىـ مف الطمبة كمف المعركؼ أف مادة 

ات مادة تراكمية فكؿ صؼ يعتمد عمى المعمكمات التي تككف في الصفكؼ السابقة، كىذا ما الرياضي
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بيف مف كجكد عالقة  (Kan’an, Osman, 2015)( كدراسة 2016أشارت لو دراسة الرافعي )
 .ميارات التعمـ المكجو ذاتيان كالتحصيؿ األكاديمي

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 5.1.3

 ؟القدسدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي مستوى الما 
تبيف أف مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة ( 4.9أظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ )

 األساسية العميا في ضكاحي القدسجاء بدرجة متكسطة.

التي تتسـ بالجمكد كالتي تؤدم في كثير مف األحياف كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى طبيعة الرياضيات 
ككذلؾ إلى ضعؼ التعزيز كالتكجيو مف ًقبؿ المعمميف  إلى عزكؼ الطمبة عف دراسة الرياضيات،

لمطمبة نحك تعمـ الرياضيات كالقباؿ عمييا، كمحاكلة تبسيطيا بالقدر الذم يسمح ليـ بتعمميا كاالندفاع 
 ليا.

 ة بالسؤال الرابع:  مناقشة النتائج المتعمق 5.1.4

الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية  الحسابية لمستوى متوسطاتالتختمف ىل 
 ؟مستوى التحصيل السابق في الرياضياتو  حسب متغيرات الجنس والصف العميا في ضواحي القدس

 وتمت االجابة عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية:

 ضية األولى: مناقشة نتائج الفر 

متوسطات الحسابية الفي  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ةتوجد فروق ذات داللال "
الدافعية نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس يعزى  لمستوى

 لمتغير الجنس "

الحسابية المتكسطات أنو تكجد فركؽ في ( 4.9أظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ )
نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس تعزل لمتغير الدافعيةلمستكى

 الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الذككر. 

كتعزك الباحثة الفركؽ إلى طبيعة الذككر التي يغمب عمييا االعتماد عمى الذات، كالمشاركة 
لؾ عمى دافعيتيـ نحك التعمـ بشكؿ عاـ، كظير في كالنشاط أكثر مف الناث، كبالتالي انعكس ذ

دافعيتيـ نحك الرياضيات، كأف الذككر لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية في التخطيط كالتنفيذ أكثر مف 
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الناث كخصكصان أف الذككر يميمكف إلى التعمـ الذم يحتاج إلى نشاط كحركة حيكيان، عمى عكس 
 .ي تحتاج إلى ىدكءالناث التي تميؿ إلى المكاد الت

فركؽ في ( كالتي أظيرت عدـ كجكد 2010كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة العمكاف كالعطيات )
النتيجة أيضان مع دراسة الجراح كالمفمح كغكانمة  ت. كاختمفمتكسطات درجات طمبة العينة يعزىممجنس

 كجكد فرؽ يعزل لمجنس. ( التي لـ تظير2012) دراسة عقيؿ(، ك 2014)

( التي أظيرت تفكؽ الناث عمى الذككر 2012ختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الحيدرم)كما ا
 ستراتيجية المستخدمة .ى طبيعة الفي التفكير االستداللي كمقياس الدافعية كربما يعكد ال

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

وسطات الحسابية المتفي  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ة"ال توجد فروق ذات دالل
نحو الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس يعزى لمتغير الدافعية لمستوى
 الصف"

تبيف أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان ( 4.12أظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ )
اسية العميا في ضكاحي مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األسلالمتكسطات الحسابيةفي

 القدس يعزل لمتغير الصؼ. 

ص ىذه المرحمة متشابية، كأنيـ عمى اختالؼ المستكل كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف خصائ
ف كانت تختمؼ داخميان مف شخص التعميمي فإنيـ لدييـ جميعان دافعية نحك التعم آلخر، إال أنيا ـ، كا 

مستكيات مف الصفكؼ يعطي الطمبة أىمية لجميع حيث أنو في ىذه ال تتشابو مع الصفكؼ األخرل
كذلؾ تعزك الباحثة ، ك المكاد كفي صفكؼ متقدمة يختاركف التخصصات المناسبة ليـ حسب اىتماماتيـ

عدـ كجكد فركؽ تعزل لمستكل الصؼ إلى اىتماـ معممي الرياضيات بتعزيز الدافعية لدل طالبيـ 
 .افعيتيـ جميعان نحك الرياضياتنحك تعمـ الرياضيات، كىذا انعكس عمى درجة د

حسب عمـ - الصؼكلـ تعثر الباحثة عمى أية دراسة تناكلت الفركؽ في الدافعية تعزل لمتغير 
 الباحثة.
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

المتوسطات الحسابية في  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ةفروق ذات دالل "التوجد
ياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس يعزى لمتغير الدافعية نحو الر لمستوى

 ."مستوى التحصيل السابق في الرياضيات

المتكسطات أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ( 4.14أظيرت النتائج المبنية في الجدكؿ )
القدس يعزل لمتغير الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي الحسابية

 .85، ككانت الفركؽ لصالح أكثر مف مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الطمبة ذكم المعدالت المرتفعة في الرياضيات تككف لدييـ رغبة 
دراؾ المفاىيـ الرياضية تنعكس عمى اتجاىي ـ في تعمـ الرياضيات بشكؿ أكبر، كأف القدرة عمى فيـ كا 

ترل الباحثة أف الطمبة الذيف حصمكا نحك تعمـ الرياضيات، كبالتالي زيادة في مستكل الدافعية نحكىا. ك 
عمى معدالت عالية لدييـ درجة عالية مف التنافس لذا تجد لدييـ درجة عالية مف الدافعية مف أجؿ 

 التعمـ لذا ظيرت ىذه النتيجة.

( المتاف 2010اسة العمكاف كالعطيات )كدر  (2014نصر )ة مع دراسة كتتفؽ ىذه النتيج
 أظيرتا فركقان لصالح الطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع في الدافعية.

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:   مناقشة 5.1.5

امتالك طمبة المرحمة األساسية العميا في ضواحي القدس لميارات التعمم  درجاتىل توجد عالقة بين 
 دافعيتيم نحو الرياضيات؟ودرجات الرياضيةالموجو ذاتيًا في حل المسألة 

إحصائية  ةأنو تكجد عالقة طردية ذات داللتبيف ( 4.16أظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ )
بيف درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس  (0.05)عند مستكل الداللة

، أم أنو كمما زادت كدافعيتيـ نحك الرياضيات ةلميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضي
الدافعية نحك درجة امتالؾ ميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضيةزاد ذلؾ مف 

 ، كالعكس صحيح.الرياضيات

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الطمبة الذيف تظير لدييـ ميارات التعمـ المكجو ذاتيان يككف لدييـ 
اؾ المعرفة الرياضية بتصنيفاتيا بشكؿ أكبر كأكسع، كأف امتالؾ الطمبة لدرجة متكسطة القدرة عمى إدر 

مف ميارات التعمـ المكجو ذاتيان يدؿ عمى قدرة ىؤالء الطمبة عمى التعامؿ مع التدريبات كالمشكالت 
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ى الرياضية، كمراقبة األداء كتطكيره في ضكء المنافسة مع الطمبة اآلخريف، كذلؾ كمو انعكس عم
دافعيتيـ نحك الرياضيات. ككذلؾ فإف الطمبة الذيف تظير لدييـ ميارات التعمـ المكجو ذاتيان يتفاعمكف 
أثناء دراسة الرياضيات كتعمميا، حيث تظير لدييـ القدرة عمى التخطيط لحؿ المسألة الرياضية، 

تظير حاجة المعمميف كتحديد خطة الحؿ، كالبدء بتنفيذىا كصكالن لمتحقؽ مف الحؿ كتقكيمو. كمف ىنا 
 ألف يعطكا اىتمامان في الجكانب الدافعية كالمعرفية معان.

( التي أظيرت أف Kan’an, Osman, 2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كنعاف كعثماف ) 
، كمع التعمـ المكجو ذاتيان يعتبر أمران ىامان لكي ينجح الطالب أكاديميان في تحقيؽ أقصى إمكاناتيـ

( التي كشفت عف كجكد عالقة بيف التعمـ المكجو ذاتيان كبيف معرفة Deur& Harvey 2005دراسة )
تككف أف الطمبة الذم لدييـ دافعية داخمية لتعمـ المادة، ( كالتي كشفت 1998كدراسة إبراىيـ ) الطالب،

مكجييف دافعيتيـ نحك التعمـ كاالتقاف جيدة، كأف عمميـ المدرسي ىاـ كىـ أكثر احتماالن ألف يككنكا 
ستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان في ( كشفت عف فعالية استخداـ إ2012) ,كماأف دراسة جاد الكريـ ذاتيان 

 . تحسيف الدافعية لإلنجاز
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 :التوصيات 5.2
 تكصي الباحثة بالتالي:

 .سمكب التعمـ المكجو ذاتيان في تعمـ الرياضيات بشكؿ عاـ كحؿ المسألة بشكؿ خاصأاعتماد  -1
سمكب التعمـ المكجو ذاتيان كبياف أىمية كفكائد ألمعممي الرياضيات العتماد  برامج تدريب عدادإ -2

 البرامج.ىذه 
عداد مناىج الرياضيات كالمكاد التعميمية كتتضمف ىذه إعند  االعتبارخذ نتائج الدراسة بعيف أ -3

 .التعمـ المكجو ذاتيان المناىج بإجراءات التدريس كفؽ 

ستراتيجيات التدريسية قبؿ الخدمة كخالؿ الخدمة لإل الرياضياتمـ تضميف برنامج إعداد مع -4
 . الطمبةالتي تعتمد عمى تنمية ميارات  التعمـ المكجو ذاتيان طريقة  الحديثة كخصكصان 

لمبحث عف المعرفة كاكتشافيا كتطبيقيا مما  الرياضياتإتاحة الفرصة أماـ التالميذ في مادة  -5
 ياتيـ اليكمية.يسيـ في تكظيفيا بشكؿ سميـ في ح

مف أسمكب كطريقة خالؿ الحصة الصفية كتكظيؼ المكاد األخرل لمكصكؿ  أكثراستخداـ  -6
 .لميدؼ التعميمي مما يزيد مف دافعية المتعمـ نحك التعمـ كالتعميـ

لدافعٌيػػػة دعـ الممارسػػػات المسػػػتثيرة بػػػيف المعممػػػيف لتييئػػػة بيئػػػة صػػػفية تػػػ تبػػػادؿ الخبػػػراتأف يػػػتـ  -7
 التعٌمـ.

يكد البحثية في الجامعات لجراء المزيد مف الدراسات بالتعاكف مع المدارس نحك تكجيو الج -8
دراسة مكضكع التعمـ المكجو ذاتيان لدل مستكيات صفية مختمفة كمتابعة التغيرات لدل الطمبة 

 .حتى يبرز دكر الجامعات في خدمة المجتمع المحمي 
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ــي مــدارس محافظــة طــولكرم ــا ف . رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة الســابع األساســي وآرائيــم فيي

 طنية، فمسطيف.الدراسات العميا، جامعة النجاح الك 
 

العالقــة بــين إســتراتيجيات الــتعمم والدافعيــة لمــتعمم وأثرىــا عمــى التحصــيل .(2008) .بػػف يكسػػؼ ،آمػػاؿ
 جامعة الجزائر, الجزائر. رسالة ماجستير غير منشكرة,.الدراسي

 
المجمـة  (. أثر برنامج تدريبي في الكفػاءة االكاديميػة لمطػالب عمػى فاعميػة الػذات.2001بدكم، منى. )

 .200-151(، 29، شباط، العدد )مصرية لمدراسات النفسيةال
 

أثر إستراتيجية التقكيـ القائـ عمى األداء في تنميػة التفكيػر الرياضػي كالقػدرة  .(2010البالكنة، فيمي. )
 . مجمــة جامعــة النجــاح ل)بحــاث )العمــوم اإلنســانية(عمػى حػػؿ المشػػكالت لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػة. 

24 (8 )2228-2272. 
 

سػػيككلكجيا الدافعيػػة ك االنفعػػاالت, الطبعػػة الثانيػػة. دار المسػػيرة,  .(2009.)بنػػي يػػكنس، محمػػد محمػػكد
 عماف.

 
أثــر اســتخدام إســتراتيجية القصــة فــي تعمــيم الرياضــيات عمــى تحصــيل طمبــة (. 2011) .البػػكؿ، رجػػاء

، جامعػة بيرزيػت، رةرسالة ماجستير غير منشك .الصف الرابع األساسي ودافعيتيم نحو تعمم الرياضيات
 فمسطيف.

 
أثر استخدام إستراتيجية النمذجة الرياضية عمى استيعاب المفـاىيم الرياضـية، .(2014) .تكبة، رباب

غيػر رسػالة ماجسػتير . وحّل المسألة الرياضية لدى طمبة الصف السـابع األساسـي فـي وحـدة القيـاس
 ، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. منشكرة

 
, الطبعػػػة أســـس عمـــم الــنفس التربـــوي (:2003) ي، يكسػػؼ؛ عدس،عبػػػد الػػرحمف.ي؛ قطػػػاممحػػ ،تػػكؽ
 . دار الفكر, عماف.لثةالثا
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(. إدارة الػػػذات كعالقتػػػو بػػػالتعمـ المكجػػػو ذاتيػػػان لػػػدل معممػػػي المدرسػػػة المتكسػػػطة 2009) .جػػابر، عيسػػػى
 .455 – 424، (14العدد)جامعة المنصكرة،  – مجمة بحوث التربية النوعيةبالككيت. 

الطبعػػػة الثانيػػػة.دار ، طرائـــق التـــدريس العامـــة تخطيطيـــا وتطبيقاتيـــا التربويـــة. (2005كليػػػد.)، برجػػا
 عماف.،الفكر

 
فعالية اسـتخدام إسـتراتيجيات الـتعمم المـنظم ذاتيـًا فـي تحسـين الدافعيـة  (.2012) .جاد الكريـ، دعاء

 ية التربية بقنا، مصر.. رسالة ماجستير غير منشكرة، كملإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي
 

فاعمية طريقة تدريس قائمة عمى إستراتيجيات التعمم الذاتي الموجو لتـدريس (. 2006) .جبر، معيف
، غيػر منشػكرة. رسػالة دكتػكراه اليندسة في التحصيل وحل المسألة اليندسية واتجاىـات الطمبـة نحوىـا

 جامعة عماف لمدراسات العميا، األردف.
 

(. أثر التدريس باستخداـ 2014)؛ غكانمو، مأمكف.فيصؿ ،الربيع؛ محمد ،مفمحال ؛عبد الناصر ،الجراح
برمجيػػة تعميميػػة فػػي تحسػػيف دافعيػػة تعمػػـ الرياضػػيات لػػدل طمبػػة الصػػؼ الثػػاني األساسػػي فػػي األردف. 

 .274-261 (3) 10 المجمة األردنية في العموم التربوية
 

( في تنميـة TRIZة الحل االبتكاري لممشكالت )فاعمية برنامج قائم عمى نظري (.2017) .جراد، أنػس
. رسػالة ميارات حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوىا لدى طـالب الصـف الثـامن األساسـي بغـزة

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة السالمية، فمسطيف.
 

فـي تنميـة ميـارة حـل   فاعمية برنـامج تعميمـي محوسـب بـالتمثيالت الرياضـية(. 2015).جمعة، عبير
. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، كميػة المسألة الرياضـية لـدى طالبـات الصـف الخـامس األساسـي بغـزة

 التربية، الجامعة السالمية، فمسطيف.
 

(. أثػػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية االستقصػػػاء المكجػػو فػػػي تنميػػة حػػػؿ 2017).المقيػػػد، رانيػػة  ؛جػػكدة، مكسػػى
مجمــــة الجامعــــة  الرياضػػػػي لػػػػدل طالبػػػػات الصػػػػؼ الرابػػػػع األساسػػػػي بغػػػػزة.المسػػػػألة الرياضػػػػية كالتفكيػػػػر 

 .283 – 258( 4 )25، اإلسالمية بغزة
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(. أثر أنمكذج بكليػا لحػؿ المسػائؿ فػي تحصػيؿ طالبػات الصػؼ الخػامس العممػي 2012).حسف، ميساء
 .429 – 386، (1)20.  معموممجمة جامعة تكريت للمادة الرياضيات كتنمية دافعيتيف نحك تعمميا. 

 
أثر استخدام التعمم الذاتي الموجو في تعمم طـالب الصـف الثـاني متوسـط (. 2005).الحكشبي، جمػاؿ

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.قواعد المغة اإلنجميزية
 

عالقتػػو بػػدافعيتيـ نحػػك (. التفكيػػر االسػػتداللي لػػدل طمبػػة المرحمػػة العداديػػة ك 2012).الحيػػدرم، مؤيػػد 
 .37 – 9،  (20العدد )، مجمة دراسات تربوية مادة الرياضيات.

 
(. التفكيػػػر الرياضػػػي لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع العممػػػي كعالقتػػػو بميػػػارة حػػػؿ 2013).الخشػػػاب، ميسػػػاء

 .416 – 383 (4)20,والعمممجمة التربية المسألة الرياضية لدييـ. 
 

. مكتبػػػة المدرســـية مفاىيميـــا، تدريســـيا، والتفكيـــر الرياضـــي الرياضـــيات(. 2009. )الخطيػػػب، خالػػػد
 المجتمع العربي، عماف.

 
دار الحامػػػد لمنشػػػر،  منـــاىج الرياضـــيات الحديثـــة وتصـــميميا وتدريســـيا.(. 2011).الخطيػػػب، محمػػػد

 عماف.
 

 دار الحامد, عماف. . أساسيات عمم النفس التربوي (.2011.)الحص ،الداىرم
 

، ترجمػة أبػكىالؿ ،نظريات الذات ودورىـا فـي الدافعيـة والشخصـية والنمـو .( 2002). كاركؿ ، دكيؾ
 فمسطيف. ،( دار الكتاب الجامعي. غزة2006عمي )،رداكم،عبد القادر، العامدم، ماىر

 
(. الفػركؽ فػي ميػارات الػتعمـ المكجػو ذاتيػان فػي ضػكء متغيػر النػكع كالتخصػص 2016). الرافعي، يحيػى

التنبؤيػػة بالتحصػػيؿ األكػػػاديمي لػػدل عينػػػة مػػف طػػالب جامعػػػة الممػػؾ خالػػػد. كالمرحمػػة الدراسػػية كقػػػدرتيا 
 .185 – 146، (62العدد)مصر. –جامعة طنطا  - مجمة كمية التربية

 
 ،عالـ الكتب,القاىرة.التعمم المنظم ذاتًيا وتوجيات أىداف اإلنجاز(. 2006).ربيع، رشكاف
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ــدريس الرياضــيات لطــالب الصــف  (.2011).الرشػػيدم، نػػكاؼ ــة الكويــت باســتخدام ت التاســع فــي دول
. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، نمطين من أنماط الذكاءات المتعددة وأثر ذلك في التحصيل والدافعيـة

 كمية العمـك التربكية، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا.
 

العميػػا كعالقتيػػا  بيئػػة الػػتعمـ البنائيػػة المدركػػة مػػف قبػػؿ طمبػػة المرحمػػة األساسػػية (.2014عػػادؿ.)، ريػػاف
 . 216-187(2)16.مجمة جامعة األزىر.بدافعية تعمـ الرياضيات كالتحصيؿ الدراسي فييا

 
(. أثر طريقة التعمـ المتمػازج فػي تحصػيؿ تالميػذ الصػؼ الرابػع 2012). دكمي، حسف ؛ الزعبي، عمي

 – 485 (1)28، مجمـــة جامعـــة دمشـــقاألساسػػػي فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات كفػػػي دافعيػػػتيـ نحػػػك تعمميػػػا. 
518. 

 
المػارات  ،بعة الثانية. دار الكتاب الجامعي, الطمبادئ عمم النفس التربوي (:2012. )عماد ،الزغمكؿ

 العربية المتحدة.
 

(. ميارات التعمـ المكجو ذاتيان لدل طمبة جامعػة الزقػازيؽ كدرجػة اسػتعدادىـ لػو. 2015).سحمكؿ، كليد 
 .290 – 235 ،(39)3 مصر–عيف شمس  - مجمة كمية التربية

 
ـــم الرياضـــياتـ(. 2016).خالػػػد ، عبػػػد القػػػادر ؛منيػػػر ،أحمػػػد ؛السػػػر، خالػػػد ـــيم وتعم ،  إســـتراتيجيات تعم

 جامعة األقصى، غزة.
 

درجة إسيام معممي  الرياضيات في تنمية ميارات حل المشكمة الرياضـية  ( .2013السممي، تركػي.)
 رة ,جامعة أـ القرل,المممكة العربية السعكدية .رسالة ماجستير غير منشك لدى طالب المرحمة االبتدائية

 عماف. ،جدار لمكتاب العالمي  ،إستراتيجيات التعمم والتعميم (.2008السميتي, فراس.)
 

ــي التحصــيل (. 2015).سػػميماف، أمػػاني ــل الرياضــيات ف أثــر تــدريس وحــدة اليندســة باســتخدام معم
. األساسـي فـي مـدارس محافظـة طـولكرموالدافعية نحو تّعمـم الرياضـيات لـدى طمبـة الصـف السـادس 

 جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ير منشكرة،رسالة ماجستير غ
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( الرياضــية لــدى K.W.L. Plusأثــر التــدريس باســتخدام إســتراتيجية )(. 2016).سػػكيطي، محمػػد
. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، جامعػة القػدس، طمبة الصف الثامن األساسـي والقمـق الرياضـي لـدييم

 سطيف.فم
 

ـــة ميـــارات حـــل المســـألة  (:2010).الشػػػافعي، ليميػػػاء ـــائم عمـــى المتشـــابيات لتنمي برنـــامج مقتـــرح ق
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة التربيػػػة، الجامعػػػة .الرياضـــية لـــدى طالبـــات الصـــف التاســـع بغـــزة

 السالمية، فمسطيف.
 

األساسي ومعمميو عمى  مدى تركيز كتاب الرياضيات لمصف العاشر .(2007.)الشامسطي، إسػماعيؿ
جامعػػة رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ,. إســتراتيجية حــل المســألة الرياضــية فــي تربيــة جنــوب الخميــل

 .فمسطيفالقدس، 
 

(. فاعميػػػة الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػان فػػػي تنميػػػة ميػػػارات األداء 2015) .رسػػػالف، مصػػػطفى ؛شػػػحاتو، حسػػػف
 535(39)4مصػر، -عػيف شػمس -كميـة التربيـة ، مجمـةالمغكم الكتابي لدل تالميذ المرحمة العداديػة

– 564. 
 

(. درجػػة امػػتالؾ ميػػارات الػػتعمـ المكجػػو ذاتيػػا لػػدل طػػالب المرحمػػة الجامعيػػة 2013).كرم، عمػػادشػػحر 
 .944 – 927،  40 مداألردف. مج–العمـك التربكية  -بمدينة الرياض. دراسات 

 
 رفػة فػي تحصػيؿ العمػـك كتنميػة ميػارات(. أثر اسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا كراء المع0222)شياب، منى.

-مجمة التربية العممية العمـ التكاممية كالتفكير االبتكارم لدل تالميذ الصؼ الثالث االعدادم. عمميات
 .42-1(4) 3، مصر

 
اســتخدام إســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تــدريس الرياضــيات لتنميــة (. 2007) .الشػػيرم، محمػػد

. رسػالة ماجسػتير غيػر القمـق الرياضـي لـدى طـالب الكميـة التقنيـة بأبيـا ميارات حل المشكمة واختزال
 منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ خالد بالسعكدية.

 
 ،  دار الفكر.االتجاىات المعاصرة في تعميم الرياضيات .(2006).صالح، ماجدة
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سػػػتراتيجية الػػػتعمـ.  .(2006منػػػذر.) ،الضػػػامف العػػػدد , نفســـة العربيـــةمجمـــة شـــبكة العمـــوم الالدافعيػػػة كا 
 .151-143ص  ،11&10
 

أثــر التــدريب عمــى إســتراتيجيات حــل المســألة الرياضــية لطمبــة الصــف األول .(2009عابػػد، جمػػاؿ. )
جامعػػة ,رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة. الثــانوي العممــي فــي عقيــدتيم لمرياضــيات فــي محافظــة نــابمس

 النجاح الكطنية، نابمس.
 

توظيف بعض إستراتيجيات التعمم النشـط فـي تنميـة ميـارات حـل المسـألة أثر  (.2012).العالكؿ، رنػا
. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة الرياضــية لــدى طالبــات الصــف الرابــع األساســي بمحافظــة غــزة

 التربية، جامعة األزىر، فمسطيف.
 

مم لــدى الطالــب الــتعمم المــنظم ذاتيــًا وعالقتــو بالدافعيــة لمــتع :  (2015.)نػػزةك ،ينػػمرغ،آسػػيا؛ العايش
 الجزائر. ،جامعة الكادم،رسالة ماجستير غير منشكرة.الجامعي

 
(. اسػتخداـ برنػامج قػائـ عمػى ميػارات 2013).يػس، عطيػات  ؛عبد الكارث، سمية ؛عبد الحميد، أسماء

معرفية في تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيػان كالتحصػيؿ الدراسػي لػدل طالبػات دافعية كمعرفية كما كراء 
 .380 –335 (94 )24مصر.  –)جامعة بنيا(مجمة كمية التربية  مرحمة الجامعية.ال
 

 , الطبعة الثالثة. مكتبة الفالح, الككيت.السموك اإلنساني(. 1983سعد.) ،عبد الرحمف
 

أثر تدريس وحدتي اآلحاد والعشـرات (. 2005).الضبع، نبيؿ؛ فاركؽ ،فيمي؛، منى؛ شيابعبيد، كليـ
. المػؤتمر العربػي بالمدخل المنظومي في تحصيل تالميـذ الصـف األول االبتـدائي وجمع وطرح األعداد

 القاىرة.الجامعة العربية..مـالخامس حكؿ المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتع
 
ـــر والمنيـــاج المدرســـي (.2003).عفانػػػة، عػػػزك  ؛يػػػد، كلػػػيـعب ، الككيػػػت: مكتبػػػة الفػػػالح لمنشػػػر التفكي

 كالتكزيع.
 

عمـــم الـــنفس .(2014)كنػػػة، شػػػفيؽ؛ الجراح،عبػػػد الناصػػػر؛ أبػػػك غػػػزاؿ، معاكيػػػة. دناف؛ عالعػػػ ،العتػػػكـ
 الطبعة الخامسة. دار المسيرة, عماف. ،التربوي النظرية والتطبيق
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(. نمذجػػػة العالقػػػة السػػػببية بػػػيف ميػػػارات الػػػتعمـ المكجػػػو ذاتيػػػان كأسػػػاليب الػػػتعمـ 2015العتيبػػػي، خالػػػد. )

ــة فــي العمــوم  جتمػػع بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد.كالتحصػػيؿ األكػػاديمي لػػدل طػػالب كميػػة الم المجمــة األردني
 .268-255( 3) 11، التربوية
 عماف. ،الطبعة الثانية. دارالفكر ،عمم النفس التربوي.(1999عبد الرحمف.) ،عدس

 
عػػاد الػػتعمـ عنػػد مػػارزانك عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ السػػابع األساسػػي (. أثػػر أب2012).عقيػػؿ، إبػػراىيـ 

 – 121 (2)14، سمسػمة العمػـك النسػانية، مجمـة جامعـة األزىـر بغـزة الرياضيات. كدافعيتيـ نحك تعمـ
150. 

 
(. العالقػػػػػة بػػػػػيف الدافعيػػػػػة الداخميػػػػػة األكاديميػػػػػة كالتحصػػػػػيؿ 2010).العطيػػػػػات، خالػػػػػد؛ العمػػػػػكاف، أحمػػػػػد

مجمــة الجامعــة األكػػاديمي لػػدل عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي مدينػػة معػػاف فػػي األردف. 
 .717 – 683 (2)18)سمسمة الدراسات النسانية(،  ميةاإلسال

 
أثــر توظيــف إســتراتيجية الســقاالت التعميميــة فــي تنميــة ميــارات حــل المســألة  (.2016).عمػكاف، رنػػا 

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة،  الرياضــية لــدى طالبــات الصــف الســابع األساســي بغــزة.
 الجامعة السالمية، فمسطيف.

 
أثر توظيف نمطين لإلنفوجرافيك في ضوء المدخل البصري لتنميـة ميـارة حـّل  (.2017).نضاؿعيد، 

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة  المســألة الرياضــية لــدى طالبــات الصــف الثــامن األساســي بغــزة.
 التربية، الجامعة السالمية، فمسطيف.

 
مسائؿ الرياضية لمصؼ الثالث. إعػداد الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ ال.(2012غفكر، كماؿ. )

 .(333-317)، بعقكبة، العدد الثامف كاألربعكفمجمة الفتح.المعمميف كالمعممات مف كجية نظر الطمبة
 

(. فاعميػػة الػػتعمـ اللكتركنػػي المكجػػو ذاتيػػان فػػي تنميػػة مفػػاىيـ الحمايػػة مػػف التعػػدم 2013).فػػارس، نجػػالء
مجمـة  لػدل طػالب كميػة التربيػة النكعيػة بجامعػة جنػكب الػكادم. اللكتركني كالقدرة عمػى التنظػيـ الػذاتي

 .279 – 232 (2) 29مصر. – كمية التربية بأسيوط
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الطبعػػػة  ،عمــم الــنفس التربــوي. (2014) ؛ منصػػكر،عبد المجيػػد؛ التػػكيجرم، محمػػػد.إسػػماعيؿ ،الفقػػي
 الرياض. ،التاسعة. العبيكاف

 
، رسػػالة ضــيات مــن ميــارات التواصــل الرياضــيدرجــة تمكــن معممــي الريا .(2012) .القرشػػي، محمػػد

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.
 . دار الفكر, عماف.ميارات التدريس الفعال .(2004نايفو ) ،قطامي

 
كنػػك لتعمػػيـ ، الطبعػػة الثالثػػة. مركػػز ديبتنميــة التفكيــر بأســاليب مشــوقة.(2014).الكبيسػػي، عبػػد الكاحػػد

 التفكير، عماف.
 

(. فاعميػػة نمػػكذج تدريسػػي قػػائـ عمػػى الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان فػػي 2017). شػػتات، ربػػاب  ؛كمػػاؿ، ميرفػػت
تنميػػة ميػػارات التنظػػػيـ الػػذاتي كالقػػػدرة عمػػى حػػػؿ المشػػكالت الحصػػػائية كخفػػض قمػػػؽ الرياضػػيات لػػػدل 

 .182 –135 (123 )31 الككيت– المجمة التربويةطالبات السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد. 
 

(. أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجيتي الػتعمـ 2015صالح، عبد القػادر ) ؛ متكلي، عالء الديف ؛محمكد، عاطؼ
اللكتركنػػي "مجمكعػػات العمػػؿ اللكتركنػػي & الػػتعمـ المكجػػو ذاتيػػان" فػػي تنميػػة األداء الميػػارم فػػي مػػادة 

 )26مصػػر.  –)جامعػػة بنيػػا(  مــة كميــة التربيــةمج الحاسػػب اآللػػي لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم.
102) 277 – 322. 

 
(. أثر برنامج تعميمي قائـ عمى التدريس التبادلي فػي حػٌؿ المسػألة 2017).عرفة، النا؛ المقدادم، أحمد

المجمـة  الرياضية كميارات التفكير الناقد لدل طمبة المرحمة األساسية فػي ضػكء مسػتكياتيـ التحصػيمية.
 .208 – 193 (2)13. العموم التربويةاألردنية في 

 
أثر استخدام إستراتيجية بوليا في حل المسـألة الرياضـية عمـى مقـدرة طمبـة (. 2015) .ماللحة، رقيػة

الصــف الخــامس فــي مــدارس وكالــة الغــوث التابعــة لمنطقــة نــابمس التعميميــة عمــى الحــل واتجاىــاتيم 
 عميا، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات النحوه
 القاىرة. ،. مكتبة األنجمك المصريةالتعمم(. 2003).محمكد ،منسي

 
 , الطبعة الرابعة. دار الفرقاف, عماف.عمم النفس التربوي.(2003عبد المجيد.) ،نشكاتي
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دراســة  -ي الكفــاءة الذاتيــة والدافعيــة الداخميــة وعالقتيمــا بالتحصــيل الدراســ(. 2014).نصػػر، ألفػػت

. رسػالة ميدانية عمى عينة من طمبة الصف الثالث الثـانوي فـي المـدارس الرسـمية فـي مدينـة دمشـق
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة دمشؽ.

(. أثػػر اسػػتراتيجية قائمػػة عمػػى التنظػػيـ الػػذاتي 2011عبػػد اليػػادم، منػػى ) ؛الجنػػدم، أمنيػػو ؛نكفػػؿ، سػػميـ
ــة لػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػان فػػي الكيميػػاء لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم. المكجػػو فػػي تنميػػة ميػػارات ا مجم

 .1029 – 999 (12)4مصر.  – البحث العممي في التربية
 

أثر استخدام إستراتيجية "التعمم المستند إلى المشروع" في التفكير الرياضـي  (.2016ىزىكزم، فل )
. رسػػالة لســابع األساســي فــي محافظــة جنــينوالدافعيــة نحــو تّعمــم الرياضــيات لــدى طالبــات الصــف ا

 ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 المراجع األجنبية
 

Abu-Bakr, Abbas & Arshad, Mohamma. (2015). Self-Directed Learning and Skills 

of Problem-Based Learning: A Case of Nigerian Secondary Schools Chemistry 

Students, International Education Studies; 8( 12), 70 – 79. 

 

Alkan, F., &Erdem, E. (2013). The Effect Of Self-Directed Learning On The 

Success, Readiness, Attitudes Towards Laboratory Skills And Anxiety In 

Laboratory. HacettepeUniversitesi Journal of Education, 44, 15-26. 

 

Ayyildiz, Y., & Tarhan, L. (2015). Development of the self-directed learning skills 

scale. International Journal of Lifelong Education, 34(6), 663-679. 

 

Azer, S.A. (2008).Navigating problem-based learning, London:Elsevier. 

 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the exercise of control. New York:Freeman. 

 

Birenbaum, M. (2002). Assessing Self-directed Active Learning in Primary 

Schools, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 9:1, 119 - 138. 

 

Canipe, J., & Fogerson, D. (2006). The Literature of Self-directed Learning: 

Dissertations. International Journal of Self-Directed Learning, 3(3), 34- 44. 

 

Carson, Elaine . (2012). Self-directed learning and academic achievement in 

secondary online students. The University of Tennessee at Chattanooga, 

Chattanooga, Tennessee 

 

Cazana, Ana-Maria & Schiopcab, Bianca  . (2014). Self-directed learning, 

personality traits and academic achievement. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences 127, 640 – 644. 

 

Confessore, S. (2001). Building a Learning Organization: Communities of Practice, 

Self-Directed Learning, and Continuing Medical Education. The journal of 

Continuing Education in the Health Professions,  5-11. 

Chee, S., Divaharan, S., Tan, &Mun, H. (2011). Self-Directed Learning WithIct: 

Theory, Practice AndAssessment, (1
st
 Ed.) Ministry of Education, Singapore. 

 

Collins, A. (2006). How society can foster self-directed learning. Human 

Development, 49,4, 225-228. 

 

Costa, A.L, & Kallick, B. (2004) . Assessment  strategies for self-directed 

learning, California: Corwin Press. 

Deur, Penny & Harvey, Rosalind (2005). The inquiry nature of primary schools and 

students’ self-directed learning knowledge. International Education Journal. 

5(5), 166-177. 

 



 
 

87 
 

Domun, M. & Bahadur, G. (2014). Design and Development of a Self-Assessment 

Tool and Investigating its Effectiveness for E-Learning. European Journal of 

Open, Distance and E-Learning, 17(1), 1-25. 

 

Douglass, C., and Morris, S. (2014).StudentPerspectives On Self-Directed 

Learning. Journal ofthe Scholarship of Teaching and Learning, 14, 1, 13-25.  

 

Faisal, M., & Eng, N. (no date). The effect of self-directed learning tasks on 

attitude towards science. Retrieved from 

http://www.iaea.info/documents/paper_4d5282bb.pdf.In nov:2017 

 

Fisher, M.,  King, J, &Tague, G. (2006). Development of aSelf-Directed learning 

readiness scale for nursing education, Nurse Education Today 21, 516–525 

 

Fisher, M., & King J. (2010). The Self-Directed Learning Readiness Scale For 

Nursing Education Revisited: A Confirmatory Factor Analysis. Nurse Education 

Today, 30(1 ), 44-48. 

 

Francom, G. (2010). Teach Me How To Learn: PrinciplesFor Fostering Students’ 

Self-Directed Learning Skills.International Journal of Self-Directed Learning, 

7(1), 29-44. 

 

Grover, Kenda & Miller, Michael. (2014). Gender Differences in Self-Directed 

Learning Practices among Community Members PAACE Journal of Lifelong 

Learning, 23, 19-31. 

 

Gathrie, J.T. (1996). Growth of Leteracy Engagement: Changes in Motrvation 

and strategies during concept. Oriented Reading Isnstruction. Redation Research 

Quarterly; U30 N3 P306 Jul – Sep 1996. 

 

Garrison, D. R, & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st Century: A 

Framework for Research and Practice, 1st Edition, London and New York.. 

 

Guglielmino, L., &Hillard, L. (2007).Self-Directcd Learning Of Exemplary 

Principals.International Journal of Self-Directed Learning, 4 (2), 19- 37. 

 

Havenga, M., et al .(2013). Metacognitive and Problem-Solving Skills to Promote 

Self-Directed Learning in Computer Programming Teachers’ Experiences. SA-

educ journal, 10(2), 1 – 14. 

 

Hiemstra, R. (1994). Self-Directed Learning.In Husen and T.N postleth wite, the 

international Encyclopedia of Education, Second edition, Oxford: Pergamon Press. 

.

Huang, M. (2008).Factors Influencing Self-Directed Learning Readiness 

Amongst Taiwanese Nursing Students. (Unpublished doctoral 

dissertation).Queensland University of Technology, Australia. 

 

Jossberger, H., Brand-Gruwel, S., Boshuizen, H., and Wiel, M. (2010). The 

challenge of self-directed and self-regulated learning in vocational education: A 

http://www.iaea.info/documents/paper_4d5282bb.pdf


 
 

88 
 

theoretical analysis and synthesis of requirements.Journal of Vocational 

Education and Training, 62( 4), 415-440. 

 

Juan Carlos. (2017( .Four collaborative strategies to foster self-directed 

learning and motivation in students. Universidad de La Sabana. 

 

Judd, T., and Kennedy, G. (2007). Improving Access ToAnd Use Of Digital 

Resources In A Self-DirectedLearning Context. Proceedings ascilite 

Singapore2007: Concise paper.478-482. 

 

Kan’an, A., & Osman K. (2015). The Relationship between Self-Directed Learning 

Skills and Science Achievement among Qatari Students. Creative Education, 6, 

790-797.  

 

Khan, S., Hussain, D., ud Din, N., Ahmed, M. & Ahmed, S. (2012). Self-directed 

learning and academic achievement in secondary online students .Academic 

Research International, V.2, N.2, 2223-9944. 

 

Levett-Jones, T. (2005). Self-directed learning: Implications and limitations for 

undergraduate nursing education. Nurse Education Today, 25( 5) 363–368. 

 

McCombs, B.L. (1998). Motivational skills training: Helping students adaptby 

takingpersonal responsibility and positive self-control, American 

EducationalResearch Association, Montreal. 

 

Mohammad, Ferial; Asha, Intisar Khalil; Jado, Saleh Mohammad .(2014). The 

Effect of TASC Wheel on Developing Self-Directed Learning Readiness and 

Academic Self-Efficacy on a Sample of SEVENTH Graders in Jordan.Research 

Article, 135 (0),237-251. 

 

Murray, H. (2010). Goal achievement through self-directed learning andself-

regulation in young adulthood. Master Thesis, Regis University. 

 

Oyibe, O., Edinyang, S., Effiong, V. (2015). Self-Directed Learning Strategy: A 

Tool for Promoting Critical Thinking and Problem Solving Skills among Social 

Studies Students. IOSR Journal of VLSI and Signal Processing (IOSR-JVSP), 

5(3), 52-58. 

 

Peen, Tan Yin & Arshad, Mohammad .(2017). Collaborative and self-directed 

learning processes: a case study in Malaysian chemistry PBL lesson. Indonesian 

Journal of Educational Review. 4(1). 

 

Pitkanen, S. &Mittila, T. (2004).Employees' Self-Directed learningReadiness in 

a Multi- National company.Licentiate thesis, LappeenrantaUniversity of 

Technology. 

 

Pfeiffer, Jim . (2006). Self-Directed Learning in the Middle School Classroom. 

Action Research Projects Math in the Middle Institute Partnership, 47. 

 

 



 
 

111 
 

Petrich,P.R;& Elis abethV.DeGroot,E.V . (1990). Motivational & Self-Regulated 

Learning componets of classroom Academic performance, Journal of Eductional 

psgchology,82(1),33-40 

 

Reio, T., Davis, W. (2005). Age and Gender Differences in Self- Directed Learning 

Readiness: A Developmental Perspective, International Journal of Self-Directed 

Learning, 2(1), 40 -49. 

 

Saeid, Nasim & Eslaminejad, Tahere .(2017). Relationship between Student’s Self-

Directed-Learning Readiness and Academic Self-Efficacy and Achievement 

Motivation in Students. International Education Studies; 10( 1) 

 

Saks, K., & Leijen, A. (2014). Distinguishing Self-Directed and Self-Regulated 

Learning and Measuring them in the E-learning Context. Procedia -Social and 

Behavioral Sciences, 7 (112), 190-198. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1155 

   

Schrank, S. (2013).The Relationship Between Self-Directed Learning Readiness 

And Learning Style 268 Preferences On Employees In A Public Library 

System. (Unpublished Doctoral Thesis), Oklahoma University. 

 

Scott, K. W. (2006). Self-directed learners’ concept of self as learner :congruous 

autonomy. International,Journal of Self-directed Learning, 3( 2) . 

 

Song,L&Hill,J .(2007). A Conceptual Nodel for Understanding Self- Directed 

Learning in Online Environments, Journal of Interactive Online Learning,6 ( 1). 

 

Stubbe, H., and Theunissen, N. (2008).Self-DirectedAdult Learning In A 

Ubiquitous LearningEnvironment: A Meta-Review. Proceedings ofspecial track 

on technology support for self-organizedlearners, 5-28. 

 

Syarif, Mohamad & SATRIANI, Retni. (2015). The Effect of Formative Testing 

and Self-Directed Learning on Mathematics Learning Outcomes. International 

Electronic Journal of Elementary Education, 8(3), 507-524. 

 

Williamson, S. (2007). Development of a self-rating scale of self-directedlearning. 

Nurse Researcher, 14(2) ,66-83. 

 

Yıdızlı, Hülya & Saban, Ahmet . (2016). The effect of self-regulated learning on 

sixth-grade Turkish students’ mathematics achievements and beliefs. Yıdızlı & 

Saban, Cogent Education. 

 

Yu, Tao Wang  .(2013). The use of self-assessment to facilitate self-directed 

learning in mathematics by Hong Kong secondary school students. Doctor of 

education, Durham University. 

 

Zimmerman, B., and Lebeau, R. (2000). A CommentaryOn Self-Directed Learning. 

In D. H. Evensen and C.E. Hmelo (Eds.), Problem-based learning: Aresearch 

perspective on learning interactions .299-313. Mahwah, NJ: Lawrence 

ErlbaumAssociates. 



 
 

111 
 

 

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulating academic learning and achievement: The 

emergence of a social cognitive perspective. Educational psychology review, 2(2), 

173-201. 

 

Zimmerman, Barry & Pons, Manuel . (1990). Student Differences in Self-

Regulated Learning: Relating Grade, Sex, and Giftedness to Self-Efficacy and 

Strategy Use. Journal of Educational Psychology. 82(1), 51-59. 

 
 

  



 
 

113 
 

 المالحق

 أدوات الدراسة (1)رقم ممحق 
  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 جامعة القدس      
 عمادة الدراسات العميا         

 التربويةكمية العموم 
 عزيزي الطالب/ة المحترم/ة:

 ،،،تحيةطيبة وبعد
" درجة امتالك طمبة المرحمـة األساسـية العميـا فـي ضـواحي القـدس لميـارات  تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف

وتـأتي ىذىالدراسـة كجـزء التعمم الموجو ذاتيًا في حل المسألة الرياضية وعالقتيا بـدافعيتيم نحـو الرياضـيات "
ث عممــي اســتكمااًل لمتطمبــات الحصــول عمــى درجــة الماجســتير مــن كميــة العمــوم التربويــة مــن جامعــة مــن بحــ
كالثانيػػػة لقيػػػاس مػػػدل دافعيتػػػؾ لػػػتعمـ  متقػػػيس ميػػػارات الػػػتعمـ الخاصػػػة بػػػؾاالسػػػتبانة األكلىتػػػـ تطػػػكير  ،القـــدس

 تػؾ فػي الػتعمـ المكجػو ذاتيػان أىميػة كبيػرة فػي تقيػيـ ميارا اجابتؾ عمى فقرات االسػتبياف سػتككف ذإف إ. الرياضيات
 .كدافعيتؾ نحك الرياضياتفي حؿ المسألة الرياضية 

( عمػػػى الخيػػػار المناسػػػب مػػػف كجيػػػة نظػػػرؾ مػػػف ضػػػمف رجػػػك منػػػؾ التأشػػػير بػػػػ)أبعػػػد قراءتػػػؾ لمفقػػػرات بعنايػػػة، 
 الخيارات المتاحة كىي )بدرجة كبيرة جدان،بدرجة كبيرة،بدرجةمتكسطة،بدرجة قميمة،بدرجة قميمة جدان(.

في ىذه الدراسة سػيتـ تعريػؼ اسػمؾ بػالرمكز كسػتككف معمكماتػؾ الشخصػية سػرية كال يطمػع عمييػا سػكل الباحثػة 
 كالمعمكمات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 وشكرا لحسن تعاممكم.
 الباحثة:ليانا شروف
 إشراف: د. محسن عدس
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جو تعبئة البيانات التالية ا أر القسم األول : يحتوي ىذا القسم عمى معمومات شخصية عامة لذ

 ( في داخل المربع الذي ينطبق عميكم:شارة )بوضع إ

 الجنس:                   ذكر                             أنثى  .1

 الصف:   سادس                           ثامن                        عاشر .2

            75-65من     65السابق:  أقل من  معدلك  في مادة الرياضيات  في الفصل .3

 85أكثر من 85-75من

 .....................................سم المدرسة...........ا .4
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 )االستبانة األولى(استبانة ميارات التعمم الموجو ذاتًيا في حل المسألة الرياضيةالقسم الثاني: 
(  أمام الفقرة في الخانة التي إلجابة عمييا بوضع إشارة )فيما يمي مجموعة من الفقرات والمطموب منك ا

 تنطبق عميك .
بدرجة  الفقرة الرقم

كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
أسجؿ مالحظات حكؿ النقاط الميمة عندما  .1

 أتعمـ مكضكعان جديدان  في مادةالرياضيات.
     

ؿ أم مسألة رياضية ميما أستطيع  أف أح .2
 كانت درجة صعكبتيا .

     

أستخدـ النترنت ألغراض تعميمية تفيد في حؿ  .3
 المسألة الرياضية.

     

ستراتيجية التعمـ الذاتي لدم القدرة عمى اختيار إ .4
 المناسبة لحؿ المسألة الرياضية.

     
 

      أربط  ما تعممتو في الرياضيات بكاقع الحياة. .5
يصفني أصدقائي بأنني أمتمؾ أفكاران جديدةن  .6

 كمثيرةن لحؿ المسألة الرياضية .
     

أقٌيـ قدرتي في حؿ المسألة الرياضية قبؿ أف  7
 أحصؿ عمى الجابات الصحيحة مف المعمـ .

     

      أخطط لتنظيـ الكقت الدراسي لمادة الرياضيات. .8
دحؿ أضع خطان تحت األجزاء الميمة عن .9

 المسألة الرياضية.
     

حتفاظ خدـ نمكذجان خاصان مف الترميز لالأست 10
 بالمعرفة المكتسبة.

     

أستطيع ربط المفاىيـ الرياضية السابقة  11
 بالمعرفة الجديدة.

     

أتساءؿ عف المعمكمات المكجكدة في كتب  12
 الرياضيات التي استخدميا.
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بدرجة  الفقرة الرقم
ة كبير 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
أسعى لمحد مف مصادر التشتت التي قد  13

 تكاجيني أثناء دراسة مادة الرياضيات.
     

أىتـ بتككيف عالقة بيف المفاىيـ عند تعمـ  14
 الرياضيات.

     

أىتـ بتعمـ أساليب كطرؽ جديدة لحؿ المسائؿ  15
 تيان.الرياضية ذا

     

أعتبر نفسي مسؤكالن عف تحديد نقاط ضعفي  16
 في حؿ المسائؿ الرياضية.

     

اليكايات التي أمارسيا في أكقات الفراغ ذات  17
 عالقة بحؿ المسائؿ الرياضية.

     

أىتـ بمعرفة األىداؼ الخاصة بالمكضكعات  18
الجديدة التي سأتعمميا في حؿ المسائؿ 

 الرياضية.

     

أقيـ نفسي ذاتيان في حؿ التماريف كالكاجبات  19
 البيتية التي أنجزىا.

     

أنجز كاجبي البيتي في مادة الرياضيات في  20
 المحظة األخيرة.

     

أستخدـ مصادر تعميمية متنكعة عندما  21
 تعترضني مشكمة رياضية.

     

أشعر باالرتياح عند قدرتي عمى حؿ المسائؿ  22
 أكاجييا. الرياضية التي

     

أستطيع تحديد احتياجاتي التعميمية في حؿ  23
 المسائؿ الرياضية.

     

المشاركة الفعالة في العممية التعميمية تؤكد  24
 جكدة المعرفة الرياضية التي أمتمكيا .
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بدرجة  الفقرة الرقم
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
أقـك بعمؿ تقكيـ ذاتي لمدل تحقؽ األىداؼ  25

 كالنتاجات التي تمتحديدىا منذ البداية.
     

عندما أكاجو مسألة صعبة أعيد النظر  في  26
ستراتيجية التي تـ أكفي ال إجراءات الحؿ

 اختيارىا.

     

لدم القدرة عمى التخطيط ككضع أىدافي  27
 التعميمية لتعمـ الرياضيات.

     

أستطيع ابتكار طرؽ بديمة لمحمكؿ عندما أكاجو  28
 مشكمة في حؿ مسألة رياضية.

     

أرل أف الكسائؿ التعميمية الحديثة تساىـ في  29
 تطكير تعممي في حؿ المسائؿ الرياضية.

     
 

أحرص  عمى االستفادة مف جميع مصادر  30
 التعمـ المتاحة في حؿ المسائؿ الرياضية .

     

لمحصكؿ عمى عالمة التفكؽ في أسعى  31
 الرياضيات.

     

لدم القدرة عمى تحديد المعطيات في المسألة  32
 الرياضية.

     

لدم القدرة عمى تحديد المطمكب في المسألة  33
 الرياضية.

     

لدم القدرة عمى تحديد العممية الحسابية الالزمة  34
 لحؿ المسألة الرياضية.

     

ى التأكد مف صحة حؿ المسألة لدم القدرة عم 35
 الرياضية.

     

      معرفتي عالية بخطكات حؿ المسألة الرياضية 36
أعتمد عمى نفسي في حؿ الكاجبات كاألنشطة  37

 الالصفية.
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بدرجة  الفقرة الرقم
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
االجابة عف األسئمة المطركحة أبادر دائمان في  38

 في حصة الرياضيات.
     

 
أراقب طريقتي في حؿ المسائؿ الرياضية  39

 المطمكبة مني.
     

أسعى دكمان المتالؾ الميارات التي تساعدني  40
 في حؿ المشكالت التي تكاجيني.

     

ستراتيجية حؿ المسألة الرياضية أستطيع تنفيذ إ 41
 المحددة.

     

أستطيع الربط بيف المعطيات المقدمة  42
 كالمطمكب في المسألة الرياضية .

     

حؿ المسألة الرياضية التي أختبر صحة  43
 لييا.تكصمت إ

     

أحافظ عمى تسمسؿ الخطكات كالعمميات عند  44
 حؿ المسألة الرياضية.
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 (2ممحق رقم) 
 ) االستبانة الثانية (اضيات انة الدافعية نحو تعمم الرياستبالقسم الثالث: 

(  أمام الفقرة في الخانة التي فيما يمي مجموعة من الفقرات والمطموب منك األجابة عمييا بوضع إشارة )
 تنطبق عميك .

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 
      الرياضية. المسائؿأبذؿ جيدان كبيران في حؿ  1
      .نجاز كاجباتي في الرياضيات أكالن حرص عمى إأ 2

3 
أقـك بتنفيذ أنشطة الرياضيات الصفية ألنيا تثير 

 .اىتمامي 
     

4 
ةبإختالؼ مسائؿ الرياضيالأثؽ بقدرتي عمى حؿ 

 مستكياتيا.
     

5 
أحؿ كاجبات الرياضيات المنزلية لرضاء 

 أساتذتي.
     

6 
بات الرياضيات المنزلية لرغبتي في فيـ حؿ كاجأ

 .مكضكعاتيا
     

7 
ف  لـ ر عدد مف المسائؿ الرياضية حتى كا  أحؿ أكب

 .تطمب مني
     

8 
حصة الرياضيات أشارؾ في األنشطة الصفية ل

 .عتبر ذلؾ ميمان أألنني 
     

أثؽ بقدرتي عمى إتقاف الميارات التي تعممتيا في  9
 .الرياضيات

     

      .ركز اىتمامي في حصص الرياضياتأ 10

تنفيذ ميمات الرياضيات الصفية لرغبتي أقـك ب 11
 .بتعمـ أشياء جديدة

     

12 
أقـك بأداء كاجبات الرياضيات المنزلية ألنيا 

 ممتعة. 
     

      .يصعب عمي االنتباه في حصص الرياضيات 13

14 
 ستطيع تعمـ الرياضيات ميما كانت أ

 .ياصعكبتدرجة
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 

 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 

 جداً 

أشارؾ في حصص الرياضيات أكثر مف المكاضيع  15
 األخرل.

     

16 
تثير أقـك بأداء ميمات الرياضيات الصفية ألنيا 

 التفكير.
     

17 
مكضكعات  ستخدـ مصادر متنكعة لتعمـأ

 اضيات.الري
     

أتابع المجاالت التي فييا مكضكعات عممية قريبة  18
 .مف الرياضيات

     

      .أعتمد عمى نفسي في حؿ الكاجبات الرياضية  19
      .أسعى ألككف متفكقان في الرياضيات  20
      .أقـك بمراجعة مادة الرياضيات باستمرار 21
      الرياضيات. أقضي كقتان ممتعان عند زيارة متحؼ 22

23 
ؿ كسائؿ مساعدة لثراء المكضكعات أقـك بعم
 الرياضية.

     

      الطالب األذكياء فقط ييتمكف بالرياضيات . 24

25 
أربط المكضكعات التي درستيا في الرياضيات مع 

 الحياة .
     

 

 

 

  



 
 

111 
 

 قائمة المحكمين (3ممحق)
المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية كاستبانة الدافعية أعضاء لجنة التحكيـ استبانة ميارات التعمـ 

 .نحك تعمـ الرياضيات 

 مكان العمل العممية الدرجة اسم المحكم الرقم
 .القدس جامعة اهكتكر د .عفيؼ زيداف 1     
 .القدس جامعة دكتكراه .زياد قباحة 2     
 .القدس جامعة دكتكراه .الريماكم عمر 3     
 .القدس جامعة دكتكراه .س ناصريناإ 4     
 .القدس جامعة دكتكراه .براىيـ العرمافإ 5     
 س.القد جامعة دكتكراه .غساف سرحاف 6     
 .جامعة القدس المفتكحة دكتكراه .عادؿ رياف 7     
 .مشرؼ تربكم في تربية ضكاحي القدس ماجستير .رمضاف يعقكب 8     
التربية  البحث كالتطكير التربكم كزارة مركز هدكتكرا .ركال أبك زنيط 9     

 .كالتعميـ العالي
 .جامعو بير زيت دكتكراه .نعيـ أبك الحمص 10    
 .جامعة بير زيت دكتكراه .خكلة شخشير 11    
 ة.الكمية الجامعية لمعمـك التربكي دكتكراه .رائد محمد شماسنو 12    
 ة.لمعمـك التربكي ةالجامعية الكمي دكتكراه .أسامة أبك بيا 13    
 .كزارة التربية كالتعميـ دكتكراه .يياب يكسؼ شكرمإ 14    
قيس عبد الرحيـ ابراىيـ  15    

 .شبانة
 .مركز المناىج ماجستير

 .مركز المناىج)كزارة التربية( ماجستير .نسريف دكيكات 16    
 .ة كالتعميـمديرة التربي دكتكراه .ختاـ ابراىيـ أحمد حمارشة 17    
 .جامعة النجاح هدكتكرا .محمد الشمالي  18    
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 ( تسييل الميمة4)رقم ممحق 
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 المالحق فيرس
 

 الصفحة الجدول رقم الممحق

 98 أدكات الدراسة 1

 106 أسماء المحكميف 2

 107 تسييؿ الميمة 3
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 الجداول فيرس
 

رقم 
 الجدول

 الصفحة الموضوع

 59 الدراسةنة الدراسة حسب متغيرات تكزيع أفراد عي (3.3)

( PEARSON CORRELATIONنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) (4.3)
درجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في لمصفكفة ارتباط فقرات 

 ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية

60 

( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) (5.3)
مستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا فقرات 

 في ضكاحي القدس

61 

تجابات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الس (1.4)
لدرجة امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات 

 التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية.

65 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لنتائج اختبار "ت" لمعينات  (2.4)
بة أفراد العينة في متكسطات امتالؾ طمبة المرحمة المستقمة الستجا

األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ 
 المسألة الرياضية حسب متغير الجنس.

67 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في (3.4)
متكسطات امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس 
لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير 

 الصؼ.

68 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في متكسطات  (4.4)
األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ امتالؾ طمبة المرحمة 

 .المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير الصؼ

68 
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) (5.4)
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الصؼ

69 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (6.4)
لمتكسطات امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس 
لميارات التعمـ المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير مستكل 

 التحصيؿ السابؽ في الرياضيات.

70 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في متكسطات  (7.4)
امتالؾ طمبة المرحمة األساسية العميا في ضكاحي القدس لميارات التعمـ 
المكجو ذاتيان في حؿ المسألة الرياضية يعزل لمتغير مستكل التحصيؿ 

 .السابؽ في الرياضيات

70 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) (8.4)
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الصؼ.

71 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (9.4) 
الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في لمستكل 

 ضكاحي القدس

70 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لنتائج اختبار "ت" لمعينات  (10.4)
المستقمة الستجابة أفراد العينة في المتكسطات الحسابية لمستكل الدافعية 

ة العميا في ضكاحي القدس نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسي
 حسب متغير الجنس

73 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في المتكسطات  (12.4)
الحسابية لمستكل الدافعية نحك الرياضيات لدل طمبة المرحمة األساسية 
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 في الرياضيات.
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