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ABSTRACT 
      This study aimed to identifying the attitudes of students in institutes of technology 
, Baghdad towards Mathematics and their relationship with achievement in the light 
of some variables . To achieve the objectives of this study . We use some statistical 
methods in order to identify the attitudes , after establishing its validity and reliability 
on sample consisting of (152) male and female students . This random sample was 
chosen from institutes of technology / Baghdad students during the second semester 
of academic year (2011 – 2012) . The results of the study revealed that the attitudes of 
students towards Mathematics were generally positive but low results also indicated 
that there ane  statistically significant difference in the attitudes of students towards 
mathematics on the scale as whole and on some factors . 
 

  اتجاھات طلبة معھد التكنولوجیا نحو مادة الریاضیات
  

  :خالصةال
تھ$$دف الدراس$$ة ال$$ى معرف$$ة اتجاھ$$ات طلب$$ة معھ$$د التكنولوجی$$ا نح$$و م$$ادة الریاض$$یات وعالقت$$ھ بالتحص$$یل       
) 152(ومن اجل تحقیق اھداف الدراسة تم اختیار عینة عشوائیة مؤلفة من . اسي في ضوء بعض المتغیرات الدر

. بغ$$$داد / م$$ن معھ$$د التكنولوجی$$ا )  2011 – 2012(طال$$ب وطالب$$ة خ$$الل الفص$$ل الث$$اني م$$ن الع$$ام الدراس$$ي 
ت$م التحق$ق م$ن ص$دق ثب$ات  واستخدمت الط$رق االحص$ائیة لبی$ان اتجاھ$ات الطلب$ة نح$و م$ادة الریاض$یات بع$د ان

جابی$$ة منخفض$$ة ووج$$ود فروق$$ات ذات دالل$$ة یحی$$ث كان$$ت االتجاھ$$ات بش$$كل ع$$ام ا. النت$$ائج عل$$ى العین$$ة المخت$$ارة 
 .احصائیة في اتجاھات الطلبة للمقیاس كلھ ولبعض العوامل 

 
 المقدمة 

س ح$دیثاً ، اال ان$ھ اخ$ذ ی$زداد ف$ي ان االھتمام بدراسة االتجاھات نحو مادة الریاضیات واس$الیب تدریس$ھا ل$ی       
السنوات االخیرة لیشمل جوانب متعددة االتجاھات ، حیث ان السلوب المدرس عالقة باتج$اه الطلب$ة نح$و الم$ادة ، 
فاقبال الطلبة او احجامھم قد یرجع الى الطرائق التي یس$تخدمھا الم$درس منھ$ا عام$ل ترغی$ب الطال$ب ف$ي دراس$ة 

كذلك تعل$یم الریاض$یات ل$یس الھ$دف من$ھ تنمی$ة . من اھم اھداف تدریس مادة الریاضیات المادة وبیان اھمیتھا یعد 
مھارات العملیات الحسابیة وحل المسائل ، وانما اكتساب الطالب اس$الیب التفكی$ر الص$حیح بم$ا ینم$ي قدرت$ھ عل$ى 

 ] . 1[حل ما یواجھھ في بیئتھ من مشكالت 
ان$$ھ حال$$ة م$$ن التھی$$ؤ العقل$$ي والعص$$بي ل$$دى الف$$رد تجعل$$ھ یس$$تجیب  یتح$$دد االتج$$اه بمفھوم$$ھ الس$$یكولوجي عل$$ى    

للمثیرات المتعلقة بموضوع او موقف معین على نحو معین ، وھو مكون ذاتي یستدل علیھ من خ$الل االس$تجابات 
 الظاھریة ، ویمكن تعلمھ من خالل المعایشة والتفاعل مع خبرات ومواقف معینة ، ویمثل اح$د االھ$داف االنفعالی$ة

دى الطلب$$ة ، لطبیعتھ$$ا النفس$$یة الم$$ؤثرة ف$$ي س$$لوكیات الطلب$$ة ـ$$ـا لــ$$ـالت$$ي تس$$عى الھیئ$$ات التدریس$$یة ال$$ى تحقیقھ
مث$ل الم$ادة الدراس$یة واالنش$طة التعلیمی$ة وغیرھ$ا ، والت$ي . نحو مختل$ف م$دخالت العملی$ة التعلیمی$ة واستجاباتھم 
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تعلیمی$$ة الموكل$$ة لھ$$م وت$$ؤثر عل$$ى تك$$یفھم م$$ع الحی$$اة ت$$ؤثر ف$$ي م$$دى ق$$درة الطلب$$ة عل$$ى انج$$از المھم$$ات الب$$دورھا 
  ] .2[االجتماعیة 

  :وھناك عوامل تؤثر في تحدید اتجاھات الطلبة نحو المواد الدراسیة اھمھا 
  .بیة تجاه المادة الدراسیة لویشیر الى مشاعر الطلبة االیجابیة والس: العامل االنفعالي  -1
ت الطلب$ة نح$و كف$اءتھم الذاتی$ة ومع$ارفھم ومھ$اراتھم العقلی$ة اثن$اء اس$تخدام ویتمث$ل باتجاھ$ا: الكفاءة المعرفی$ة  -2

  .المادة الدراسیة 
  .وتتمثل بالفائدة من المادة الدراسیة وقیمتھا وعالقتھا بالجوانب الشخصیة والمھنیة : القیمة  -3
  ] .3[وتشیر الى صعوبة المادة الدراسیة كموضوع ومفردات : الصعوبة  -4

     Study Problemsاسة مشكلة الدر
تؤثر اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاض$یات ت$أثیر كبی$ر ف$ي ان$دماجھم ومش$اركتھم باالنش$طة التعلیمی$ة ، كم$ا        

یفسر التفاوت الكبیر في درجات الطلبة في تلك المواد على مشاعرھم نحو تلك المواضیع ، ومع تص$اعد مخ$اوف 
دني تحصیلھم فیھا ، حاولت ھذه الدراسة التع$رف ال$ى اتجاھ$ات طلب$ة معھ$د الطلبة في دراسة مادة الریاضیات وت

  .التكنولوجیا نحو تلك المادة وعالقتھا بالتحصیل الدراسي في ضوء بعض المتغیرات 
  :وحاولت الدراسة االجابة عن االسئلة التالیة 

  ؟ تبغداد نحو مادة الریاضیا –ما اتجاھات طلبة معھد التكنولوجیا  -1
ف$$$ي اتجاھ$$$ات طلب$$$ة معھ$$$د )  α≤05.0(توج$$$د فروق$$$ات ذات دالل$$$ة احص$$$ائیة عن$$$د مس$$$توى دالل$$$ة  ھ$$$ل -2

  التكنولوجیا نحو مادة الریاضیات تعزى لمتغیرات الجنس والعمر ؟
التكنولوجی$ا بین اتجاھات طلب$ة معھ$د )  α≤05.0( ھل توجد عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة  -3

  نحو مادة الریاضیات وسنوات رسوب الطلبة ؟ 
     Study Objectivesاھداف الدراسة 

  :تھدف الدراسة الى تحقیق اآلتي      
  .معرفة اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاضیات  -1
  . فحص دالة الفروق بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاضیات وفقاً لمتغیرات الجنس والعمر  -2
  .فحص داللة االرتباط بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاضیات وسنوات رسوب الطلبة  -3

      Study Significanceاھمیة الدراسة  
القاء الضوء على احد االبعاد النفسیة المؤثرة في تعلیم الطلب$ة لمف$ردات م$ادة الریاض$یات ، نظ$راً لتزای$د ت$ذمر  -1

  .الطلبة من مفردات ھذه المادة 
مـــن المتوقع ان توفــــر ھذه الدراسة مقیاساً التجاھات الطلبة نح$و م$ادة الریاض$یات یمك$ن االس$تفادة من$ھ ف$ي  -2

  .دراسات اخرى 
ان ت$$وفر نت$$ائج ھ$$ذه الدراس$$ة بع$$ض البیان$$ات الت$$ي ق$$د تس$$اعد ف$$ي عملی$$ة اث$$راء مف$$ردات م$$ادة ع ــ$$ـن المتوقـــ$$ـم -3

ك$ذلك اقت$راح بع$ض االس$الیب واالج$راءات الت$ي م$ن ش$أنھا تع$دیل . ا الریاضیات وتط$ویره ف$ي معھ$د التكنولوجی$
  .اتجاھات الطلبة نحو ھذه المادة 

    Limits Studyحدود الدراسة  
 .طالب وطالبة ) 152(اعتمدت ھذه الدراسة على عینة عشوائیة من طلبة معھد التكنولوجیا في بغداد بحجم       

    Terms of Studyمصطلحات الدراسة 
بان$ھ المش$اعر الس$لبیة او االیجابی$ة ] 4[من اھم المصطلحات ھو االتجاه نحو م$ادة الریاض$یات وال$ذي ع$رف      

وف$ي ھ$ذه الدراس$ة ح$دد االتج$اه بالدرج$ة الت$ي حص$ل . التي یبدیھا الطلب$ة نح$و م$ادة معین$ة ومفرداتھ$ا ومدرس$یھا 
  .علیھا كل طالب في االستبیان المعد لھذا الغرض

     Study Hypothesisسة فرضیات الدرا
ف$$ي اتجاھ$$ات الطلب$$ة نح$$و م$$ادة )  α≤05.0( دالل$$ة احص$$ائیة عن$$د مس$$توى الدالل$$ة ال توج$$د فروق$$ات ذات  -1

  .الریاضیات یعزى لمتغیر الجنس 
طلب$$ة نح$$و م$$ادة ف$$ي اتجاھ$$ات ال)  α≤05.0(ال توج$$د فروق$$ات ذات دالل$$ة احص$$ائیة عن$$د مس$$توى الدالل$$ة  -2

  .الریاضیات یعزى لمتغیر العمر 
ف$$ي اتجاھ$$ات الطلب$$ة نح$$و م$$ادة )  α≤05.0(ال توج$$د فروق$$ات ذات دالل$$ة احص$$ائیة عن$$د مس$$توى الدالل$$ة  -3

  .الریاضیات یعزى لمتغیر عدد سنوات الرسوب 
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  الدراسات السابقة
قة بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاض$یات ومفھ$وم ال$ذات اجرى بیرني ورافد دراسة ھدفت الى فحص العال -1

طال$ب وطالب$ة م$ن ) 68(وطبق$ت الدراس$ة عل$ى ] . 5[والخلفی$ة الریاض$یة والتحص$یل الدراس$ي م ـ$ـالریاضي لدیھ
  .طلبة الماجستیر في التربیة 

معین ف$ي الریاض$یات الج$ادراسة ھدفت الى تقصي العالقة بین المعارف السابقة للطلبة ) Carmona(اجرى   -2
طال$$ب وطالب$$ة ف$$ي اح$$دى كلی$$ات العل$$وم ) 827(طبق$$ت الدراس$$ة عل$$ى ] . 6[واتجاھ$$اتھم نح$$و م$$ادة الریاض$$یات 

  .االجتماعیة في اسبانیا 
وھ$دفت ال$ى فح$ص ] . 7[طال$ب وطالب$ة ف$ي جامع$ة كالیفورنی$ا ) 258(دراسة طبقت على ) Kottke(اجرى  -3

واعتم$$د الباح$$$ث عل$$ى العملی$$$ات الریاض$$$یة . ة ف$$$ي م$$ادة الریاض$$$یات بع$$$ض المتغی$$رات بتحص$$$یل الطلب$$عالق$$ة 
واظھرت النتائج وجود عالقة بین اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاض$یات ودرج$اتھم ف$ي م$ادة الكف$اءة . واالستبیان 
  . االحصائیة 

     Study Methodology منھجیة الدراسة
سة ، باعتباره المنھج المناس$ب ف$ي الدراس$ات الت$ي تھ$دف ال$ى استخدم الباحث المنھج الوصفي في ھذه الدرا       

  ] .8[وصف الظاھرة كما ھي في الواقع ، وذلك خالل جمع البیانات الالزمة باستخدام استبیان اعد لھذا الغرض 
    Study Society  مجتمع الدراسة

  ) . 2011 – 2012( لعام الدراسي تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة االولى لمعھد التكنولوجیا في بغداد ل
     Study Sample عینة الدراسة

ووفق$اً . )(9طالب وطالب$ة ، اختی$روا بطریق$ة عش$وائیة م$ن مجتم$ع الدراس$ة )  152 (عینة الدراسة مكونة من     
 :كانت العینة كاآلتي . لمتغیرات الجنس والعمر وعدد سنوات الرسوب 

  
        العینة حسب المتغیرات المستقلةالجنس ، العمر ، عدد سنوات الرسوب توزیع افراد )1(جدول             

     
  النسبة المئویة  العدد  المستویات  المتغیرات

 59.1  91  ذ  الجنس
 40.1  61  أ

  
  العمر

  24.3  37  20اقل من 
20 – 22  77  50.6 

 25  38  22اكثر من 
 70.4  107  وال مرة  عدد مرات الرسوب

 29.8  45  ثرمرة واحدة فأك
 

   Study Tools   أداة الدراسة
یعتبر ھذا المقیاس اكث$ر اس$تخداماً لم$ا تت$وفر فی$ھ اذ ] Hilton 2004] (3(اعقدنا على المقیاس الذي طوره        

  .من دالالت صدق وثبات عالیتین 
  صدق اداة البحث

م$ن المحكم$ین م$ن ذوي الخب$رة وتم عرضھا على مجموع$ة )] 1(ملحق [صممت استمارة خاصة بالدراسة        
وفي ضوء مالحظاتھم تم اجراء تعدیالت على بعض الفقرات وكذلك تم تعدیل س$لم االس$تجابة م$ن . لمعرفة رأیھم 

ً [سباعي الى خماس ودمج العامل االول والثاني معاً   يوخصص لكل فقرة سلم استجابة خماس$] . كما سنرى الحقا
  : وھ)(10وزان الا

 جات در 5= موافق بشدة 
  درجات 4= معارض بشدة 

  درجات 3= متردد 
  درجة 2= معارض 

  درجة واحدة= معارض بشدة 
  .)(11وعكس ھذه االوزان بالنسبة للفقرات السلبیة . تم استخدامھا الغراض التطبیق المیداني لالستبیان     

  التحلیالت االحصائیة
وق$د كان$ت جمیعھ$ا ذات دالل$ة . .[12]ج$ة الكلی$ة حساب معامالت ارتباط كل فق$رة م$ن فق$رات االس$تبیان بالدر -1

  .وھذه المؤشرات تعد مناسبة لثبات فقرات االستبیان ) .  α≤05.0( احصائیة عند المستوى 
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  . معامالت االرتباط بین العوامل الثالثة المفترضة لالستبیان  -2
  :ادناه ) 2(وكانت النتائج كما ھي موضحة في الجدول 

  
  مصفوفة معامالت االرتباط بین العوامل لقیاس اتجاه الطلبة نحو مادة الریاضیات )2(ول جد

  المقیاس ككل  الثالث  الثاني  االول  العوامل
 0.957 ** 0.754 ** 0.610 **    االول
 0.821 ** 0.482 **      الثاني
 0.819 **        الثالث

          المقیاس ككل
 

  ] α≤01.0دالة عند مستوى [ ** 
) .  α≤01.0( یتضح من الجدول اعاله جمیع معامالت االرتباط للعوامل ذات داللة احص$ائیة عن$د مس$توى    

  . )(13ھذا المقیاسویعد ھذا مؤشر على صحة 
  استخدام التحلیل العاملي -3

بحی$$ث ال یق$$ل الج$$ذر   Principle Componentsوباس$$تخدام طریق$$ة ] spss] (14(اعتم$$اداً عل$$ى برن$$امج     
كان$ت النت$ائج كم$ا ف$ي ] . Varimax] (15(كان التدویر المتعامد بطریقة . عن الواحد ) Eigen Value(الكامن 

 ) .3(الجدول 
  

  تشبعات فقرات مقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات بعد التدویر )3(جدول 
رقم 
  الفقرة

  العامل االول  الفقرة
  یةاالنفعال+ االتجاه 

العامل  
  الثاني
  القیمة

العامل 
  الثالث
  الصعوبة

   0.458  احسب الریاضیات  1
   0.623  اشعر بعدم ارتیاح اثناء حل التمارین  2
   0.730  طریقة تفكیري ال تساعدني على فھم الریاضیات  3
 0.538    الصیغ الریاضیة سھلة الفھم  4
  0.821   ال ارى فائدة من الریاضیات في الحیاة العملیة  5
   0.562  یصعب علي تعلم الریاضیات العتقادي انھ موضوع معقد   6
  0.698   یعتبر الریاضیات احد متطلبات النمو والتطور المھني  7
  0.719   ال ارى فائدة من الریاضیات في مجال عملي المستقبلي  8
  0.696   ال اھتم حاجتي للریاضیات في دراستي في المعھد  9

  0.476   لریاضیات بشكل یومي في حیاتي الیومیةاستخدام ا  10
   0.687  اشعر بالتوتر خالل لقاءات مادة الریاضیات  11
   0.548  استمتع بدراسة الریاضیات  12
13       
 0.666    الریاضیات موضوع ممكن تعلمھ ن قبل اغلب الطلبة   14
 0.463    دراسة الریاضیات یتطلب درجة كبیرة من المثابرة  15
16       
 0.403    یزدحم مادة الریاضیات بالمعادلة المعقدة  17
   0.463  افھم المعادالت والقوانین  18
   0.590  اواجھ صعوبة في استیعاب مفاھیم الریاضیات  19
20       
  0.667   اشعر ان دراسة الریاضیات مضیعة للوقت  21
   0.662  طویلال  استمتع بحل التمارین الریاضیة وذلك یستغرق وقت   22
ما یزعجني ف$ي الریاض$یات ھ$و ع$دم معرف$ة الق$وانین الالزم$ة   23

  لحل المسائل
0.636   

الجھد الذي ابذلھ في دراس$ة الریاض$یات اكث$ر م$ن الجھ$د ال$ذي   24
  ابذلھ في دراسة المواد االخرى

  0.502 

 2.846 3.870 5.165  الجذر الكامن  
 13.553 18.426 24.593  %التباین المفسر   
 56.573 43.019 24.593  %التباین التجمیعي   
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  : یتضح من الجدول السابق ان 
للفق$رة طریق$ة ( واعلى تشبع  فیھ یعود ) 0.456 – 0.730(وقد تراوحت تشبعات الفقرات فیھ بین  :العامل االول 

االتجاه االنفعالي والكفاءة وبصورة عامة فان جمیع الفقرات تعود الى ) . تفكیر ال تساعد في فھم مادة الریاضیات 
  .من التباین ) %24.59(وقد فسر ھذا العامل بنسبة . المعرفیة 

ال ارى ( واعل$ى تش$بع یع$ود لفق$رة ) 0.479 – 0.821(وق$د تراوح$ت تش$بعات الفق$رات فی$ھ ب$ین : العام$ل الث$اني 
وق$د فس$ر ھ$ذا العام$ل . دة الریاضیات كما ان جمیع الفقرات تعود الى قیمة ما] . فائدة من المادة في الحیاة العملیة 

  . من التباین ) 18,426 %( 
ھــ$ـذه [ لفق$رة واعلـــى تش$بع یع$ود ل)  0.403 – 0.666( وقد تراوحت تشبعات الفقرات فیھ بین :  العامل الثالث

وجمی$ع ھ$ذه الفق$رات تع$ود ال$ى ص$عوبة م$ادة الریاضـ$ـیات ، ] . المـــادة ممـــكن تعلمھ$ا بس$ھولة م$ن قب$ل الطلب$ة 
  .من التباین )  13.553 %( وقـــــد فســـــر ھـــذا العامل 

المقی$$اس النھ$$ائي  نظ$$راً لت$$دني قیم$$ة التش$$بعات بمعن$$ى آخ$$ر ف$$ان]  20،  16،  13[ اس$$تبعدت الفق$$رات :  مالحظllة
  :فقرة موزعة كما یأتي ] 21[مكون من 

  : االتجاه االنفعالي والكفاءة المعرفیة تشمل الفقرات 
 ]1  ،2  ،3   ،6  ،11  ،12  ،16  ،17  ،19  ،20  [  

  :القیمة تشمل الفقرات 
 ]5  ،7  ،8  ،9  ،10  ،18 [  

  الصعوبة تشمل الفقرات 
 ]4  ،13  ،14  ،15  ،21 [  

 Intemal( ت$$$م التحق$$$ق م$$$ن ثب$$$ات اداة الدراس$$$ة بحس$$$اب معام$$$ل االتس$$$اق ال$$$داخلي : اداة الدراسlllة  ثبlllات
Consistancy  ( للمقی$اس كك$ل ولك$ل عام$ل م$ن عوامل$ھ باس$تخدام معادل$ة)Cronbach,s Alpha ( وق$د بل$غ ،

) 0.93(مقی$$اس كل$$ھ ، وبل$$غ لل) 0.73(والثال$$ث ) 0.85(والث$$اني ) 0.90(معام$$ل الثب$$ات المحس$$وب للعام$$ل االول 
  ] .16[وجمیعھا قیم مناسبة لثبات المقیاس 

  )ANOVA(وتحلیل التباین ) Ttest(استخدام  -4
  :تم استخدام ھذه االختبارات اعتماداً على عدة متغیرات ھي     

  تأثیر جنس الطالب على اتجاھھ لمادة الریاضیات  -
طلبة لمادة الریاضیات فق$د ت$م التحق$ق م$ن ص$حة ھ$ذه الفرض$یة لبیان ما اذا كان لمتغیر الجنس تأثیر في اتجاه ال   

  : ادناه ) 4(كما في الجدول  ] [17] لھلكل عامل من العوامل وللمقیاس ك) Ttest(باستخدام 
  

 لداللة الفروق في اتجاه الطلبة لمادة الریاضیات تبعاً لجنس الطلبة) Ttest(نتائج اختبار  )4(جدول 
  

سط الو  العدد  الجنس  العامل
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجات 
  الحریة

مستوى  tقیمة 
  الداللة

االتجاه االنفعالي 
  والكفاءة

 0.576 0.561  150 0.92 3.07  91  ذ
 0.85 2.99  61  أ

 0.823 0.224  150 0.93 3.40  91  ذ  القیمة
 0.91 3.36  61  أ

 0.215 1.246  150 0.79 2.48  91  ذ  الصعوبة
 0.82 2.32  61  أ

 0.493 0.687  150 0.78 3.03  91  ذ  المقیاس كلھ
 0.77 2.94  61  أ

  
، وبلغت للعام$ل االتج$اه االنفع$الي والكف$اءة المعرفی$ة ) 0.687(للمقیاس كلھ بلغت ) t(من الجدول اعاله فان قیمة 

ت داللة احصائیة عند وجمیعھا قیم غیر ذا) . 1.246(واخیراً لعامل الصعوبة ) 0.224(ولعامل القیمة ) 0.561(
، مم$ا یعن$ى ع$دم وج$ود ف$روق ذات دالل$ة احص$ائیة ف$ي اتج$اه الطلب$ة نح$و م$ادة )  α≤05.0( مستوى الدالل$ة 

وتع$زى ھ$ذه النتیج$ة . اي ان فرضیة العدم ھي المقبول$ة ف$ي ھ$ذه الحال$ة . الریاضیات تعزى لمتغیر جنس الطالب 
یدرس$ون نف$س الم$ادة ق$د یختل$ف ف$ي بع$ض ] ذك$ور ، ان$اث [ ن جنس$ھم ـــ$ـر عـ$ـالى ان جمی$ع الطلب$ة بغ$ض النظ

 .  ان مستوى تقبلھم او فھمھم للمادةاالحی
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  تأثیر عمر الطالب على اتجاھھ نحو مادة الریاضیات -
بھ$دف معرف$ة دالل$ة الف$روق ف$ي )  One Way ANOVA(   لبیان تأثیر عمر الطالب استخدمنا تحلی$ل التب$این  

  ) .5(الطلبة نحو مادة الریاضیات تبعاً للعمر وكانت النتائج كما في الجدول  اتجاه
  

 نتائج اختبار تحلیل التباین االحادي لداللة الفروق في اتجاھات الصلة نحو مادة الریاضیات )5(جدول 
  

مجموع   مصدر التباین  العامل
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

الداللة  Fقیمة 
  االحصائیة

االتجlllllllllllllllllllllاه 
االنفعllllllllllllllllالي 
والكفllllllllllllllllاءة 

  المعرفیة

 0.000 10.261 7.30  2 14.60  بین المجموعات
داخل 

  المجموعات
104.55 147  0.71     

       149 119.15  المجموع
  

 0.014 4.395 3.52  2 7.09  بین المجموعات  القیمة
داخل 

  المجموعات
118.54 147  0.81     

       149 125.63  المجموع
  

 0.000 13.363 7.48  2 14.96  ین المجموعاتب  الصعوبة
داخل 

  المجموعات
82.28 147  0.56     

       149 97.24  المجموع
  

 0.0000 11.285 6.04  2 12.08  بین المجموعات  المقیاس كلھ
داخل 

  المجموعات
78.68 147  0.54     

       149 90.76  المجموع
  
ولعام$$$ل االتج$$$اه االنفع$$$الي والكف$$$اءة المعرفی$$$ة ) 11.285(للمقی$$$اس كل$$$ھ ) F(یوض$$$ح الج$$$دول اع$$$اله ان قیم$$$ة   
وجمی$ع ھ$ذه الق$یم ذات )  . 13.363(وص$عوبة الم$ادة  بل$غ  )  4.395(اما عامـــل القیمــــة فبلـــ$ـغ ) . 10.261(

في اتج$اه الطلب$ة ، مما یعني وجود فروق ذات داللة احصائیة )  α≤05.0( داللة احصائیـــة عنـــد مســــتوى 
  .نحو مادة الریاضیات یعزى لعمر الطالب 

  تأثیر عدد سنوات رسوب الطلبة التجاھھم نحو مادة الریاضیات -   
) . Ttest(اس$تخدمنا اختب$ار  الریاض$یاتما اذا كان لسنوات رس$وب الطلب$ة عالق$ة ف$ي اتج$اھم نح$و م$ادة لبیان    

 :ادناه ) (6وكانت النتائج كما في الجدول 
  

 لریاضیات تبعاً لمتغیر عدد سنواتلداللة الفروق في اتجاه الطلبة نحو مادة ا) T(نتائج اختبار )6(جدول 
  الرسوب

عدد سنوات   العامل
  الرسوب

درجات   االنحراف  المتوسط  العدد
  الحریة

  مستوى tقیمة 

  االتجاه االنفعالي
  والكفاءة المعرفیة 

 0.000 4.422  150 0.87 3.23  107  وال مرة
     0.79 2.59  45  رة او اكثرم

 0.000 4.033  150 0.87 3.57  107  وال مرة  القیمة
     0.88 2.97  45  مرة او اكثر

 0.000 4.132  150 0.84 2.56  107  وال مرة  الصعوبة
     0.60 2.07  45  مرة او اكثر

 0.000 4.650  150 0.75 3.17  107  وال مرة  المقیاس كلھ
     0.68 2.57  45  مرة او اكثر
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وللقیم$$ة ) 4.422(ولالتج$$اه االنفع$$الي والكف$$اءة المعرفی$$ة ) 4.650(للمقی$$اس كل$$ھ ) T(تب$$ین م$$ن الج$$دول ان قیم$$ة 
مم$$ا ) .  α≤05.0( وجمیعھ$$ا ق$$یم ذات دالل$$ة احص$$ائیة عن$$د مس$$توى ) 4.132(ام$$ا للص$$عوبة فھ$$و ) . 4.033(

ه الطلب$$ة نح$$و م$$ادة الریاض$$یات تع$$زى لمتغی$$ر ع$$دد س$$نوات یعن$$ي وج$$ود فروق$$ات ذات دالل$$ة احص$$ائیة ف$$ي اتج$$ا
  . الرسوب 

بمعنى اخر رفض فرضیة العدم وقبولھ الفرضیة البدیلة ، وھذا یوضح بان الطلبة الراسبین ق$د یكون$ون اق$ل می$ول 
  .واقل رغبة في دراسة المادة من بقیة الطلبة  الریاضیاتاتجاه مادة 

  
     Conclusionsاالستنتاجات  

ان االتجاه االنفعالي والكفاءة المعرفیة ھو من اھم العوامل المؤثرة في اتجاھ$ات الطلب$ة نح$و م$ادة الریاض$یات  -1
  .من نتائج التحلیل العاملي ) 24.59 %(وتحتل المرتبة االولى بتباین 

الطلب$ة نح$و م$ادة عامل قیمة مادة الریاضیات وصعوبتھا یحتالن المرتبة الثانی$ة والثالث$ة ف$ي الت$أثیر باتجاھ$ات  -2
  .الریاضیات كناتج من استخدام التحلیل العاملي 

بینت الدراسة بان جنس الطالب لیس لھ تأثیر في اتجاھات الطلبة نحو مادة الریاضیات ، الن جمیع الطلبة م$ن  -3
  .ذكور واناث یدرسون نفس المادة 

حی$ث ان الطلب$ة . لك ع$دد س$نوات الرس$وب لمتغیر العمر تأثیر في اتجاھات الطلبة نحو م$ادة الریاض$یات وك$ذ -4
  .االكثر عمراً والراسبین ھم اقل میول اتجاه مادة الریاضیات واقل رغبة بدراسة المواد بشكل عام 

  
    Recommendationالتوصیات  

نوصي ضرورة مراعاة خلفیة الطلبة من ناحیة مادة الریاضیات ف$ي اثن$اء المناقش$ات والمحاض$رات ومحاول$ة  -1
  .ذلك لغرض شرح المادة بصورة اسھل واوضح تفھم 

  .التركیز على ربط تطبیقات الریاضیات بالجوانب التخصصیة للطلبة  -2
ادراك الطلب$ة للمف$اھیم والنظری$ات م$ع محاولة وضع محتوى علم$ي متكام$ل لم$ادة الریاض$یات بم$ا یس$ھل ف$ي  -3

وھ$ذا یخف$ف م$ن ح$دة الت$وتر ال$ذي یبدی$ھ الطلب$ة .  تبین استراتیجیات مناسبة للتعامل مع اسئلة الطلبة ومالحظ$اتھم
  .اثناء دراسة المادة 

وضع دراسات موسعة عن اتجاھات الطلبة نحو المواد الدراسیة ودراسة دافعیة الطلبة للمواد من اجل التوصل -4
 لحلول مناسبة
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  استمارة االستبیان )1(ملحق 
  ضع دائرة حول رمز الحالة التي تنطبق علیك

  
  مرةال یوجد          الرسوبیذكر   عدد سنوات : سنة       التخصص        ذكر       العمر        الجنس    

  او اكثر                 بمادة الریاضیات                                                              انثى                
  

  ة من فقرات االستبیان وتحت الحالة التي تنطبق علیك امام كل فقر(     )  ضع اشارة          
  

رقم 
  الفقرة

موافق   الفقرة
  بشدة

معارض   معارض  متردد  موافق
  بشدة

            احب الریاضیات  1
            اشعر بعدم ارتیاح اثناء حل المسائل  2
            طریقة تفكیري ال تساعدني على فھم الریاضیات  3
            صیغ الریاضیات سھلة الفھم  4
            ال ارى فائدة من الریاضیات في الحیاة العملیة  5
یص$$$عب علی$$$ھ تعل$$$م الریاض$$$یات العتق$$$ادي ان$$$$ھ   6

  موضوع معقد
          

یعتب$$ر الریاض$$یات اح$$د متطلب$$ات النم$$و والتط$$ور   7
  المھني

          

ال ارى فائ$$$دة م$$$ن الریاض$$$یات ف$$$ي مج$$$ال عمل$$$ي   8
  المستقبلي

          

            استي في المعھدال اتفھم حاجتي للریاضیات في در  9
            استخدم الریاضیات بشكل یومي في حیاتي الیومیة  10
            اشعر بالتوتر خالل لقاءات مادة الریاضیات  11
            استمتع بدراسة الریاضیات  12
الریاض$$یات موض$$وع یمك$$ن تعلم$$ھ م$$ن قب$$ل اغل$$ب   13

  الطلبة
          

دراس$$$$ة الریاض$$$$یات تتطل$$$$ب درج$$$$ة كبی$$$$رة م$$$$ن   14
  رةالمثاب

          

            یزدحم الریاضیات بالمعادالت المعقدة  15
            افھم المعادالت الریاضیة  16
            اواجھ صعوبة في استیعاب المفاھیم الریاضیة  17
            اشعر ان دراسة الریاضیات مضیعة للوقت  18
ال اس$$تمتع بح$$ل التم$$ارین الن ذل$$ك یس$$تغرق وق$$ت   19

  طویل
          

یاض$$$یات ھ$$$و ع$$$دم معرف$$$ة م$$$ا یزعجن$$$ي ف$$$ي الر  20
  .القوانین الالزمة لحل المسائل 

          

ف$ي دراس$ة الریاض$یات اض$عاف الجھد الذي ابذل$ة   21
  مابذل في دراسة المواد االخرى

          

  


