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the use of the survey strategy, the validity and reliability of the tools were verified with 

different statistical methods. The sample of the study consisted of (70) students, they 

were divided into two groups: experimental and control, the size of each (35) students. 

The results of the study showed there was statistically significant difference in the prior 

and post applications of the motivation scale, in favor of the post application, and there 

was statistically significant difference between the control and experimental groups in 

the motivation scale, in favor of the experimental group, this confirms that the program 

has a clear impact in raising the motivation of students to learning mathematics. The 

study included some recommendations included necessity conduct other studies on 

different ages of females and males in different regions of Jordan, and help students use 

effective learning strategies such as survey in their working lives. 
 

Key Words: Survey strategy, motivation. 

 :مقدمة
 تتركز التي المحورية القضففففففايا من والمدرسففففففة الصففففففف ظروف وفق بالمتعلم االهتمام يعد

 وبحوث ودراسات ومشاريع جهود من يكرس ما إن إذ والتعليم، التربية بشؤون المعنيين جهود حولها

 :المتغيرات هذه أبرز ومن. المتعلم متغيرات دراسففففففففة مجال على معظمه في يركز ونفسففففففففية تربوية
 وجعل المتعلم، قدرات تعرف أجل من والدافعية، التعلم، وأسففلو  والطموح، الشففخصففية، الخصففائص

 ولمجتمعه. له مفيدة والصفي تفاعله المدرسي وعملية فاعله، تعلمه عملية

 العقلية، قدراته عن أهمية تقل ال إذ ،هميةاأل في غاية أسففففففاسففففففية عوامل المتعلم دوافع تعد

ن حتى ،تعلمه  سففبيل في جهد أي يبذل لن الدافعية دون ألنه لديه؛ التفكير ومهارات  القدرة امتلك وا 

 تدفع والفهم والتحصففففففففيل حيث (Child, 1986).الجيد التعلم مبادئ إحدى فالدافعية الدراسففففففففة على

، )سليمان تواجهه التي المشكالت حل أو جديدة، مواقف لتعلم والطاقة الجهد من مزيد بذل نحو الفرد
2005.) 

 يسففعى ا لذ تربوي، نظام أي إليه يسففعى تربوي هدف أنها على الدافعية إلى التربويون ينظر

متنوعة )البيطار،  تدريس أسفففالي  باسفففتخدام التعلم، نحو طلبتهم دافعية إثارة إلى المعلمين من كثير
 يقبلون تجعلهم لديهم معينة اهتمامات وتوليد، وتوجيهها، الطلبة دافعية اسفففففففتثارة إن كما(. 2004

 تسفففتخدم وسفففيلة أنها كما المدرسفففة، نطاق تتعدى وحركية  ووجدانية معرفية نشفففاطات ممارسفففة على

 (. 1998 )شبي ، التعليمي األهداف إنجاز في
 وعلى التعليمية، األهداف لتحقيق والطاقة الجهد أقصفففى لبذل الرئيس المحرك الدافعيةتعد 

 نيغوفان يرى فيما. الصفففف داخل لمهمته تسفففهياًل  وذلك الطال ؛ دافعية إثارة مهارة يمتلك أن المعلم

 يج  التي النفسفففففففية العوامل أهم من للتعلم الدافعية أن  (Negovan & Bogdan, 2013)وبوجدان 



  

 

 

65 

الصف األول ثانوي في تعلم مادة الرياضيات  استخدام إستراتيجية االستقصاء في رفع دافعية طلبة أثر
  في مدرسة الملك عبدهللا الثاني أبن الحسين الثانوية الشاملة للبنين في محافظة عجلون

 

  بني فواز الرحمن عبد دومحمسمير / د                

 

االبتكارية وسوق العملـ التعليم النوعي .. ول ي األالمؤتمر الدول  
جامعة المنياـ كلية التربية النوعية    

 ISSN-1687-3424/2001)عدد خاص(  2018يوليو  17مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية ع 

 المهام في ودمجه انتباهه، تشففففتت من للحد وذلك الطال ؛ لدى إثارتها كيفية يعرف أن المعلم على

 تتمثل للتعلم الدافعية أن( Ames,1992شفففار )أوالتعليمات المدرسفففية. و  باألنظمة لتزامها  و  التعليمية،

 .التعليمية بالعملية وااللتزام التعلم، في ممكن وقت ألطول الطال  بانشغال 
الدافعية في تعلم مادة الرياضففففففيات باعتبارها لغة مفيدة في التعبير  أهميةبذلك ننطلق من 

الرمزي، وأبرز خاصففففففففية للرياضففففففففيات أنها طريقفففففففففففففففففففففففة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي 
مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة، ولذلك فقد قيل إن الرياضيات سيدة العلوم 

لذلك (. 2005خادمتها وهذا موضففففففففع العظمة للرياضففففففففيات )سففففففففالمة، بال منازع وفي ذات الوقت 
 اتسعى الكثير من الدول وخاصة االردن منها إلى تطوير طرق ووسفائل تفدريس الرياضيات، إدراكً 

هذه المادة في تنمية المجتمع والدخول في عالم المنافسففففة العلمية وتطوير التقنية. وال  هميةمنها أل
رة التعليم في الدول المتقدمة جهود الواليات المتحدة األمريكية في تطوير يخفى على المتتبع لمسفففففي

م 1957محتوى وطرق وأسفففففففففففففالي  تدريس كل من العلوم والرياضفففففففففففففيات منذ أن فوجئت في العام 
من قبل االتحففففففففففففففاد السففففففففففففففوفيتي، ومنذ ذلك العهد ( Sputnik) بإطالق القمر االصطناعي سبوتنيك
واليات المتحدة األمريكية لعدد مفن التغيفرات واالجتهادات بغرض خضعت مناهج الرياضيات في ال

 (.2009 الرياضيات )المقبل،التطوير ورفع أداء الطال  في مادة 
ن الحاجة ملحة إلعادة النظر في مناهج الرياضيات في المدارس بمفا يلبي متطلبات إلذا ف

بسهولة، ويسففففففففففففففففر ل فراد، ولعل العصر، وحاجات الفرد، وكذلك وسائل وأسالي  إيصال المعرفة 
السب  في ذلك أن الهدف من تدريس الرياضيات المساهمة في إعفففففففداد الففففففففرد المتعلم القادر على 

مية ي الرياضيات وتنمواجهة الحياة العملية من خالل تزويده بالمعلومات والمهارات األساسية فففففففففففففففف
يل أحدهما التحص: أمرين أساسففففففففففففففيين نحو تعلمها، وهذا الهدف قد ركّز على االتجاهات اإليجابية

ضيات لتعلم الريا اإليجابيةالعلمي المعتمد على المعارف والمهارات، والثفففففففاني تنميفففففففة االتجاهفففففففات 
 (.2002)المالكي، 

تعّد تنمية الدافعية نحو الرياضفففيات مفففن األهفففداف األساسفففية لتفففدريس الرياضيات فالطال  
الرياضيات بشغف،  الرياضيات سوف يقففففففففففففوم بدراسففففففففففففة مففففففففففففادة الذي لديه دافعية عالية نحو مادة 

هام عن ا، ويكثر من االسفففففتفا رياضفففففيً ومحاولة تفسفففففير بعض الظواهر والمواقف االجتماعية تفسفففففيرً 
  (. 2007بنفسه )الردادي،  األفكارالرياضية، ويحاول استنتاج بعض  األفكارالجديد من 

في المؤتمر العلمي الثاني عشر للمناهج وطفففففففرق التفففففففدريس المنعقد  ( 2001تؤيد مّداح )
رة ومن تدريسفية متطو  إستراتيجياتم الذي يوصي بضرورة الحرص على تبني 2000بالقاهرة عام 
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 التعلم بالعمل واالستقصاء.  إستراتيجية ستراتيجياتهذه اإل
عليم الطرائق النوعية فففففففففففففففففي تأوصى مركز القياس والتقويم بضرورة تدري  المعلمين على 

الطلبة، لكي تتيح للمعلم أن ينوع أساليبه التدريسية لتتالءم مع حاجات الطلبففففففة وميففففففولهم، وتساعد 
في الوقت نفسه على إثارة دافعيتهم للتعليم ورفع مستوى تحصيلهم، ولكي يعرف كيفففففف يتعامل مع 

 ،اخل غرفة الصفففففف )مطر والخليليد )المتفوق والمتوسفففففط والضفففففعيف( مسفففففتويات الطلبة المختلفة
2002.) 

شففففففجعت وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية المعلمين على اسففففففتخدام طريقة التعلم 
باالكتشاف في التدريس، من خالل النشرات الدورات التدريسفففية التي أعطيت للمعلمين في األعوام 

لعلمي والتكنولوجي في ضوء التغيفففرات التفففي ونتيجة للتقدم ا(. 1999القليلة الماضية )أبو عطية، 
وى ا على المحتحففففففففففففففدثت فففففففففففففففي تففففففففففففففدريس الرياضيات والنظرة الحديثة للعلم أصبح االهتمام منصبً 

(. 2002والطريقة معا ألنهما من أسفففاسفففيات تدريس الرياضفففيات في العصفففر الحاضفففر )المالكي، 
لعملية من رؤيفففففففففففففففففففففة ا التحول الرئيست كثيرة وواضففففففحة في وللباحثين في التربية العلمية مسففففففاهما

التعليمية التعلمية على أنها تدري  الطلبة على حفظ المعلومات دون اسفففففتيعابها إلى تعليمهم كيف 
يوظّفون المعلومات التي يتعلمونها، وذلك من أجل تعميق فهمهم وتنمية التفكيففففففففر العلمففففففففي لديهم، 

حدى طرق  (،Theory Constructivist) ئيةواسففففففففففففففتند الباحثون في هذا التوجه إلى النظرية البنا وا 
التفففففففدريس التي تتوافق مع النظريفففففففة البنفففففففائيفففففففة نحو العمليفففففففة التعليميفففففففة التعلميفففففففة التعلم 

  (Saundres, 1992).باالستقصاء
سهل الطفففرق واألسالي  التي ت أهميةتعرف الدراسات والبحوث التربويفففة بففف اهتمت كثير من

ن وطرق عديفدة للتفدريس تشتق أصولها الفلسفية م إستراتيجياتعملية التعلم، مما أّدى إلى ظهور 
نظريات التعلم، وتهتم بشكل أعمق بالممارسات الفعليففففففة والتطبيقففففففات داخل حجرة الدراسة، كأنماط 

دارةالتفاعل ونظرية التغذية الراجعة، و  عديد من الدراسففففففففات في ظهور  الرغم منالصففففففففف، وعلى  ا 
الكتشفففففففففففففففاف في التدريس والتعلم داخل حجرة ختلفة، إال أن اسففففففففففففففتخدام التعلم باهذه المجاالت الم

الدراسة، والتعاون بين أفرادها لم يحظ بفففففففففه إاّل بقفففففففففدر قليفففففففففل مفففففففففن الدراسات. بعد مراجعة البحوث 
لتعلم ا إستراتيجيةت العربيففففففففففففففة التي عالجت والدراسات السابقة في هذا المجال، وجد أن الدراسففففففففففففففا

لتعلم ا إسفففففتراتيجيةباالسفففففتقصفففففاء محدودة ، ولذا فقد أجريت هذه الدراسفففففة لمعرفة فاعلية اسفففففتخدام 
 بنأالثانوي في مدرسففة الملك عبداهلل الثاني  األولباالسففتقصففاء فففففففففففففففففي رفع دافعية الطلبة  الصففف 

 .دة الرياضياتللبنين نحو تعلم ماالحسين الثانوية الشاملة 
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 :مشكلة الدراسة
تم التركيز في الجلسات التحضيرية لمؤتمر الرياضيات العالمي الخاص بفففففففففففتعلم وتعلفففففففففففيم 

م على ضرورة االبتعاد عن اسففففففففففففففتخدام أسففففففففففففففلو  1998الرياضيات والذي عقد في سنغافورة عام 
 )المقففففففففففففففففففففدادي،يكون محورها المتعلم المحاضفففففرة في تدريس الرياضفففففيات والبحث عن طرق أخرى 

وتشير نتائج الدراسات التي أجراها مركز القياس والتقويم في وزارة التربيففففففة والتعلففففففيم عام (. 2006
( 1998/ 1997) باستخدام عينة من طلبففففففة الصففففففف العاشففففففر، وأخففففففرى عففففففام( 1999 /1998)

ة باستخدام عينة من طلبة الصف السادس أن هناك مشكالت وصففففففففففففففففعوبات عففففففففففففففففدة تواجه العملي
التعليمية وخاصة تلك التي تتعلق بتدني مستوى الدافعية للطلبففففففففة فففففففففي موضوع الرياضيات )مطر 

والتطورات الحديثة في العملية التعليمية تشففففففففجع  (.1998، ومسففففففففعد والخليلي،  2000والخليلي، 
لمتعلم اعلى عدم اسفففففففتخدام المعلفففففففم األسفففففففالي  التقليدية في التعلم واالهتمام باألسالي  التي توجه 

على التفكير السليم، والقدرة على حفففففففففففففففل المشكالت التي تواجه في حياته العلمية والعملية، والتعلم 
باالستقصاء أحد األسالي  الحديثفففففة التفففففي تهدف إلى تحسين وتنشيط أفكار التالميذ الذين يعملون 

ة، وتنمية ادل المعرففي جماعات لتنمية روح الفففففففففففروق بففففففففففين التالميذ مختلفي القدرات، وتشجيع تب
 .( 2005الدافعية، وتحقيق األهداف التعليمية )الدي ، 

هل : اآلتيمن هنا جاءت الدراسة التي تتحدد مشفففففففكلتها ففففففففي اإلجابة عن السؤال الرئيس 
الثانوي في  ألولاالتعلم باالستقصاء ففففففففي رفع دافعية طلبة الصف  إستراتيجيةالستخدام  أثرهناك 

 .الحسين الثانوية الشاملة للبنين نحو تعلم مادة الرياضيات أبن الثاني مدرسة الملك عبداهلل
يضاف إلى األسبا  السابقة لهذه المشكلة، ما الحظه الباحث مفففففففففففن تفففففففففففذمر المعلمفففففففففففات 

البة طوأولياء األمور، من انخفاض دافعية الطلبة في تعلم الرياضففففففففففيات، فقد يصففففففففففل الطال  أو ال
يزال يعاني من عدم إتقان المهارات الحسابية، وحيففففففففففث أن المهففففففففففارات ال إلففففففففففى المرحلة الجامعية و 

الحسففففففابية األسففففففاس في كل التعامالت اليومية للفرد وأي نقص أو خلل في إتقانها سففففففوف ينعكس 
على الطال  في حياته اليومية وفي بقية المواد الدراسية األخرى التي ال تسففففففففففففتغني عففففففففففففن مففففففففففففادة 

عانيه ا للدراسة ما يجعل هذا الموضوع محورً ا  التي جعلت الباحث ا من األسبالرياضيات، وأيضً 
الطال  والطالبات من الدافعية السلبية نحو مادة الرياضيات، واعتقفففادهم بأنهفففا مفففن أصع  المواد 

ا متفوق أو طالبة متفوقة في معظم المواد الدراسففففففية ومنها الرياضففففففيات، الدراسففففففية، فربما نجد طالبً 
ذ آراؤهم في الرياضيات تكون سلبية نحوها لففففففففذلك جففففففففاءت هففففففففذه الدراسة بتجري  ولكن عندما تؤخ

هم في جعل الطال  ذو دافعية مرتفعة لتعلم   تدريسففففففففففففففية حديثة من الممكن أن تسففففففففففففففأسفففففففففففففففالي
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 الرياضيات.
  :أهمية الدراسة ومبرراتها

لتعلم ا إسفففتراتيجيةتسفففهم هذه الدراسفففة في تكوين تصفففّور علمي عن مدى فاعلية اسفففتخدام 
 بنأالثانوي في مدرسفففة الملك عبداهلل الثاني  األولالصففف  االسففتقصففاء ففففففففففففففففففي رفع دافعية الطلبةب

الحسففففين الثانوية الشففففاملة للبنين نحو تعلم مادة الرياضففففيات. وزيادة مقدرة المعلمين في الدمج بين 
ق األخفففففففففرى طفففففففففر التعلم باالستقصاء مع ال إستراتيجيةأكثر من طريقة في التدريس عن طريق دمج 

وذلك لجعل بيئة التعلم ذات جو مناس  للطلبة، ومساعدتهم على التعلم ففي بيئفة يسفودها التعاون 
والتآلف والمرح، بعيد عن التوتر والقلق والخوف من مادة الرياضففففففففففيات، مّما يزيد كففففففففففففففففففففففففففاءة مادة 

لبة في المدارس يمها للطالرياضيات وفاعليتها، لذا سأتي بطريقفففففففة تفففففففدريس جديدة يتم تطبيقها وتعل
 ة.دييوالتي تساعد في رفع دافعية الطلبة وتنمية اتجاهاتهم نحو الرياضيات مقارنة بالطريقة التقل

 : اآلتيفي أهمية البحث الحالي ذكره تتجلى  سبقبناًء على ما 
سففتجابة للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي في العالم في جميع المجاالت إ ةالحالي الدراسففةن أ .1

 والتي تطورت بشكل كبير.  الرياضياتوخاصة في مجال أسالي  تدريس 
يكون  نأبفل يجف   ،ن يتعفدى حفدود تحفيظ الطال  وتلقينهمأن تعليم الريفاضففففففففففففففيفات يجف  أ .2

م نففه يجفف  تفعيففل دور المتعلإوعليففه ففف ،هنففاك دور مهم للطال  أنفسففففففففففففففهم في عمليففة التعليم
 ليتحقق الهدف من تعليم مادة الرياضيات.

  .الدافعية في التحصيل الدراسي أهميةمن  الدراسة ههذ أهمية تأتي .3
 ة، ويرجع ذلك إلى أن  للدافعيهميةلموضففففففففوع على درجة كبيرة من األ الدراسففففففففة هتعرض هذت .4

بداع الشففخصففية القادرة على اإلكبير على إعداد  أثرفي التحصففيل الدراسففي ولها  ةكبير ة أهمي
 .نجازواإل
 :الدراسةهدف 

رفع دافعية  التعلم باالستقصاء ففي إستراتيجيةاستخدام  أثرتعرف الى  ةالحالي الدراسة تهدف
بنين نحو الحسين الثانوية الشاملة لل أبنالثانوي في مدرسة الملك عبداهلل الثاني  األولالصف  طلبة

 تعلم مادة الرياضيات.
 فرضية البحث:

 في والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات يمتوسط بين إحصائًيا دال قفر  وجدي ال .1
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 .لدى المجموعتين القبلي مقياس الدافعية

 درسونيدافعية الطال  في المجموعة التجريبية الذين  يبين متوسط احصائيً إ دالق وجد فر ي .2
وفق )نموذج االستقصاء( ومتوسط دافعية الطال  في المجموعة الضابطة الذين يدرسون 

 بالطريقة التقليدية لصالح المجموعة التجريبية. 
 حدود البحث:

 قتصر البحث الحالي على: أ
 (.2017) الحد الزماني: الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .1

 .الرياضيات مادة على التدريس اقتصر .2

 :تعريف المصطلحات
 االستقصاء: إستراتيجيةـ 

نموذج للتدريس الصفففففففي يتضففففففمن عدة مراحل  :ابأنه ((Bruce & Bishop, 2002 اعرفه
لى ع وتشففففففففففففجيعهمتتابعة تؤكد على إثارة ذهن المتعلم حول فكرة معينة أو مفهوم أو مشففففففففففففكلة ما، 

طرح التسففففاؤالت واالسففففتفسففففارات حولها بهدف اكتشففففاف معارف جديدة بنفسففففه، وهذه المراحل تتخذ 
 اخيرً الجديدة، والمناقشففففففة، وأ األفكارتبدأ بمرحلة التسففففففاؤل، ثم االسففففففتقصففففففاء، وتكوين  ادوريً  امسففففففارً 

 (.Bruce & Bishop, 2002, 25) التأمل في نتائج مراحل االستقصاء السابقة
عتمده الباحث في تدريس موضفففففوعات الرياضفففففيات، أنموذج تدريسفففففي يقصـــد بها إجرااي ا 

يشففففففففترك طال  )المجموعة التجريبية( فيه على شففففففففكل مجاميع تعاونية ومن خالل مراحل متتابعة 
 لتعلم تلك الموضوعات إلى صور مبسطة لتحقيق أهداف تعليمية.

  :الدافعيةـ 
نما يسفففففففففتنتج من تكوين فرضفففففففففي أيصــــــط حي: اإل التعريف اء األد ال يمكن مالحظته وا 

 .الظاهر الصريح للكائن الحي أو من الشواهد السلوكية
 مقياس فقرات على سففففففيحصففففففل عليها الطال  التي الدرجة إجرااي ا الرياضــــيات تعلم دافعيةيقصــــد ب
 التعلم. دافعية
 :طار النظرياإل

 إلى يؤدي سفففففوف التدريس وأسفففففالي  المناهج حيث من التعلمية التعليمية العملية تجويد إن
 التقدم مواكبة وتعدّ  .تواجههم التي المشففففففففففففكالت حل على قادرين ويجعلهم الطلبة، تعلم تحسففففففففففففين
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 تدريسففها وأسففالي  الرياضففيات مناهج وفي عامة، بصفففة المناهج في يؤثر الذي السففريع التكنولوجي

 األسس بين من وتعلم الرياضيات، تعليم يخدم بما التربوية النظريات توظيف وكذلك خاصة، بصفة

 .(2007عبيد، )أبو األساسي التعليم مرحلة في الرياضيات منهاج عليها يعتمد التي
 النظريات وأن الرياضفففففففية البنى على تركيزها المطوّرة الرياضفففففففيات منهاج يميز ما أن كما

 وطرق الرياضفففففففية المعرفة تنظيم في النظر إعادة في أثر لها النفس وعلم الرياضفففففففيات في الحديثة
 التقليل في تتمثل رائدة بحركة األساسية المرحلة في الرياضيات تدريس يتميز أن يج  لذا تدريسها،

 زينة، )أبو الحديثة والتعلم التعليم نظريات واستخدام التدريس في المعتاد األسلو  على االعتماد من

2003). 
 نماذج للتعلم القائم على االسففففتقصففففاء تركز على ايجابية المتعلم ونشففففاطه عدةلقد ظهرت 

 أثناء عملية التعلم من خالل اسففففففففففففتخدام قدراته العقلية في عملية التقصففففففففففففي واالكتشففففففففففففاف، وقيامه
 باألنشففففففففففففطة والتجار  العملية كعالم ناضففففففففففففج يمارس طرق العلم ومهارات التفكير المختلفة بهدف

 دقيقة لهذه األنشطة، ومن هذه النماذج: نموذج االستقصاء. الوصول إلى نتائج علمية

 وزمالئففففه بجففففامعففففة اللينوي بففففالواليففففات المتحففففدة Bertram Bruceأعففففد بيرت رام بروس 
األمريكيففة هففذا النموذج بهففدف تطوير تففدريس العلوم ليكون الففدور األكبر للمتعلم في اكتشففففففففففففففففاف 

 ينة أوة ذهن المتعلم حول فكرة معيث يتم إثار بنفسفففه خالل مراحل االسفففتقصفففاء المختلفة ح المعرفة
واالسففففففتفسففففففارات حولها، ثم اإلجابة عنها من  األسففففففئلةمفهوم أو مشففففففكلة ما، وتشففففففجيعه على طرح 

جمع البيففانففات والمعلومففات المتعلقففة بهففا، وهو مففا يمكن أن يؤدي إلى اكتشففففففففففففففففاف المتعلم  خالل
 (.,Bruce & Davidson, 1996 64بنفسه ) المعارف الجديدة
 :مراحل هذا النموذج تتمثل فيما يليأن ( Bruce & Bishop, 2002)يشير 

 :Askاسأل  ـ ىاألولالمرحلة 
 يبدأ المعلم بإثارة انتباه الطال  لموضففففففففففوع الدرس من خالل تعريضففففففففففهم المرحلةفي هذه 

 وعالرئيسة المتضمنة بموض األفكارلمشكلة أو حدث أو ظاهرة، ثم يعرض مقدمة شاملة للمفاهيم و 
 الدرس والتي ينبغي أن يكتسبوها لفهم أبعاد المشكلة كما يطل  من الطال  القيام بما يلي: 

 جيًدا، مع إعطائهم الوقت المناس  للقيام بذلك، األفكارالتفكير في المفاهيم و  .1

 . األفكارواالستفسارات عن هذه المفاهيم و  األسئلةإثارة وطرح  .2

 ألسففئلةاالتي يطرحها الطال ، واختيار  األسففئلةثم يقوم المعلم بإعداد قائمة تتضففمن كافة 
أمام الطال  لكي يقوموا باإلجابة عنها من خالل  وعرضفففهاترتبط مباشفففرة بموضفففوع الدرس،  التي
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 األنشطة االستقصائية.

 :Investigateاستقص  ـ المرحلة الثانية

 - 4مجموعات تعاونية يتراوح عدد كل منها ما بين ) فيها يقسففففففم المعلم الطال  إلى عدة
لعمل ا السابقة، وتشجيعهم على األسئلةثم يطل  من كل مجموعة القيام باإلجابة عن  ( طال ،6

يمكن أن تسففففففففففففففهم  هدف جمع المعارف والمعلومات التيالجماعي في إطار مجموعات متعاونة، ب
مرة أخرى  األسففففففففئلةسففففففففابقة أو إعادة صففففففففياغة المطروحة في المرحلة ال األسففففففففئلةفي اإلجابة عن 

ة مجموع اتخاذ مسففففففففففففففارات تجريبية أخري لاجابة عنها. كما يطل  المعلم من طال  كل اآلتيوب
 تدوين كافة المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إليها.

 :Createجديدة  اكون أفكار   ـ المرحلة الثالثة
لمرحلة ا المعلومات التي توصفففلوا إليها في بدمجفيها يطل  المعلم من كل مجموعة القيام 
كار فيما بينها، بهدف اسفففففففففتنتاج وتوليد أف العالقةالسفففففففففابقة وتكاملها مع بعضفففففففففها البعض، وتحديد 

 والمعارف األفكارجديدة. كما يطل  المعلم من طال  كل مجموعة كتابة تقرير يتضففففففففففففففمن كافة 
 ألسفففففئلةاجديدة التي قد تسفففففهم في اإلجابة عن والمعلومات المكتشففففففة، وكذلك أهم االسفففففتنتاجات ال
 روحة فيالمط األسففففئلةالمكتشفففففة وبين  األفكارالرئيسففففة، مع توضففففيح مدى العالقة بين المعارف و 

 ى.األولالمرحلة 
 :Discussناقش  ـ المرحلة الرابعة

واالسفففففففففتنتاجات التي توصفففففففففلت إليها  األفكارفيها تعرض كل مجموعة تعاونية المعلومات 
 التي ترتبط األسففففففففففففففئلةفيها، كما توجه كل مجموعة بعض  ومناقشففففففففففففففتهمالمجموعات األخرى  أمام

 :الجديدة للمجموعات األخرى. ويتحدد دور المعلم فيما يلي األفكاربالمعلومات و 

، ئلةاألسمثل: المناقشة، وطرح  ،تشجيع الطال  على ممارسة بعض العمليات النشطة .1
 وتبادل الخبرات بين المجموعات.

 واألفكار واالستنتاجات الجديدة.بعة المجموعات خالل عرضها للمفاهيم والمعلومات متا .2

 واألفكار العلمية التيكتابة قائمة على السففففففففففففففبورة تتضففففففففففففففمن كافة المفاهيم والمعارف  .3
 الرئيسة. األسئلةالمجموعات والتي ترتبط بشكل مباشر ب عرضتها

 :Reflectتأمل  ـ المرحلة الخامسة

سابقة من نجازه في المراحل الللتفكير فيما تم إ ايعطي المعلم الطال  وقتً في هذه المرحلة 
الرئيسففففففة عن موضففففففوع الدرس، والطريقة التي تم القيام بها لاجابة عن هذه  األسففففففئلةتحديد  حيث
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وكذلك مدى العالقة بين االسفففتنتاجات المسفففتخلصفففة  مثل إجراء األنشفففطة االسفففتقصفففائية، ،األسفففئلة
 يسة. كما يقوم المعلم بعدة أدوار تتمثل فيما يلي:الرئ األسئلةوبين 

 ما يلي: لللمجموعات لتنشيط قدراتهم الذهنية واستثارة تفكيرهم مث األسئلةتوجيه بعض  .1

 هل توصلتم إلى إجابة علمية ومقنعة ل سئلة الرئيسة؟. 

 هل ظهرت لديكم تساؤالت واستفسارات جديدة ذات عالقة بموضوع الدرس؟. 

  التي يمكنكم طرحها في هذه المرحلة لاجابة عنها؟ األسئلةما 

توجيه الطال  الذين لديهم أسففففففففففففئلة جديدة لاجابة عنها وبحثها من خالل اتباع مراحل  .2
 .(Bruce & Bishop, 2002, P74) االستقصاء

 مصادر الدافعية:
 المكافأة على الحصففففففففول بتوقع وتتمثل الخارجية، الدافعية: هما للدافعية مصففففففففدران هناك

 لينجزوها ماكانوا مهمة إكمال إلى األطفال لدفع تسفففتخدم ما وغالًبا والمال، كالحلوى، األداء، نتيجة

 خارجًيا المدفوعين األفرادن (. إBrunsma, 1996) سلوك جديد لتعليم تستخدم أو الدافعية، غير من

 مسففؤولة تكون عليها، السففيطرة يسففتطيعون ال خارجية، ظروًفا هناك بأن يرون ما غالًبا كبير بشففكل

 إرادتهم، خارج عوامل إلى عليه يحصلون الذي الفشل أو النجاح ينسبون فهم لذا أفعالهم، نتائج عن

 التي المهام في أي فرق يحدث لن الجهد من لمزيد بذلهم أن ويعتقدون التعلم، في عجًزا فيظهرون

 بها. يعملون
 تقييم ويتضفففففففففمن الداخلية، بالقيمة وصففففففففففه وقد داخلي، فهو للدافعية الثاني المصفففففففففدر أما

 التعلم أجل من جديدة، على مهارات والحصففول للتعلم، كفرصففة المدرسففة في المقدمة للمهام الطال 

ا ويعرف .فقط  ما وغالًبا معين سففففففلوك تدفعهم ألداء األفراد داخل قوة وهو "الرغبة دافع "  أيضففففففً

 الدافعية ذوي الطلبة من أفضففففففل بصففففففورة المدرسففففففية الواجبات بأداء داخلًيا الطلبة المدفوعون يقوم

نتاًجا اهتماًما أكثر تجدهم حيث الخارجية،  من بالمهام يقومون الذين الطلبة هؤالء من أكثر لجهد وا 
 ولكن خارجًيا، مدفوعين داموا ما عملهم بإكمال الطلبة يسففففتمر فقد الخارجية، المكافآت بعض أجل

 وليسففت الفرد خارج من كانت الدافعية ألن لانجاز؛ الدافعية تختفي المكافأة هذه إعطاء توقف عند

 يتلقونه الذين المديح يسففتحقون أنهم ويعتقدون داخلية، سففيطرة لديهم الداخلية الدافعية ذوي منه جزءا

 & Berry) الفشفففففففل ذاك أو النجاح، هذا عن مسفففففففؤولون كونهم فشفففففففلهم، حال في والنقد لنجاحهم،

Asamen, 1989.) 
 ال الذي الطال  من أكثر دافع لديه يكون الذي الطال  يتعلم هل (1988) موراي يتسففففاءل
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 إلى يشففففير األدلة من ملحوًظا قدًرا أن مبيًنا ،واألداء؟ التعلم تسففففهل الدافعية وهل ،دافع؟ لديه يكون

 تؤدي قد الدافع من المتطرفة الدرجات أن حين في السففلوك، يسففّهل معينة درجة إلى الدافع ازدياد أن
 كافة عن البحث إلى باستمرار يسعون التربويين من كثيًرا أن نجد لذلك. السلوك في سلًبا التأثير إلى

 على النعكاسفففففففها نظًرا المتعلم؛ دافعية تحسفففففففين على تعمل أن شفففففففأنها من التي والطرق الوسفففففففائل

 الطرق هذه ومن ذلك، وراء سففعًيا مختلفة تدريس أسففالي  على اسففتخدام فعملوا األكاديمي، تحصففيله
 .التعليمية للعملية ومساعًدا هاًما عامال يعد إذ االستقصاء ، إستراتيجية باستخدام التعليم

 :دراسات سابقة
 بهدف( Sakamoto & Sakamoto, 1993) وسفففففففففاكاموتو أجراها سفففففففففاكاموتو دراسفففففففففة في

 المرحلة طلبة لدى التعلم ودافعية واإلبداع الحاسففففففو  اسففففففتخدام بين السففففففببية العالقة عن الكشففففففف

 الرابع، الصفففففففففف من (81منهم ) طالًبا، (231من ) الدراسفففففففففة عينة تكونت. طوكيو في االبتدائية

 وجود عدم الدراسففففففة نتائج أظهرت. و السففففففادس الصففففففف من (76)و الخامس، الصففففففف من (74)و

 الطلبة ودافعية الحاسففففو  اسففففتخدام وبين واإلبداع، الحاسففففو  اسففففتخدام بين إحصففففائيا دالة عالقة

 أو التعلم، دافعية في الحاسففففففففففو  اسففففففففففتخدام في للخبرة أثر وجود عدم النتائج أظهرت كما للتعلم،
 .للتعلم الدافعية

 وبرامج الدولية المعلومات شففففففففبكة أثر عن للكشففففففففف دراسففففففففة (2005) الحسففففففففناوي أجرى

 بالمعلومات، واالحتفاظ الطلبة، تحصفففففففففيل في الكهربائية القدرة إلكترونيات تدريس في الحاسفففففففففو 
 الكيمياء قسفففم في الثانية السفففنة في وطالبة طالًبا (40) من الدراسفففة عينة تكونت. و للتعلم والدافعية

المعلومات  شفففففبكة طريق عن درسفففففوا (20منهم ) العراق، في الناصفففففرية في التقني المعهد طلبة من
 الذين الطلبة أن إلى الدراسففففة نتائج أشففففارت. و الحاسففففو  باسففففتخدام درسففففوا طالًبا (20)واإلنترنت، 
 الطلبة من بالمعلومات االحتفاظ وفي والتحصفففففيل، الدافعية، في أفضفففففل كانوا اإلنترنت اسفففففتخدموا

 .الحاسو  استخدموا الذين
تعرف فاعلية اسففتخدام دراسففة هدفت إلى ( Qing, Jing, Yan, 2010) خرونآأجرى كينج و 

، مهارات التفكير الناقد لدى الطال  المعلمين قبل الخدمة التعلم القائم على االسفففتقصفففاء في تنمية
ولتحقيق هذا الهدف تم اسففففففففففففففتخدام اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد، وتكونت عينة 

من الطال  المعلمين قبل الخدمة بجامعة شففففففانكسففففففي بالصففففففين، حيث تم  ا( طالبً 42الدراسففففففة من)
يبية تدرس التجار  العملية وفق التعلم االسففففففففففففتقصففففففففففففائي، تقسففففففففففففيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجر 

واألخرى ضفففففففففففففففابطة تدرس نفس التجار  بالطريقة التقليدية، وتم تطبيق اختبار كاليفورنيا لقياس 
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لم على مجموعتي الدراسففة، وقد توصففلت الدراسففة إلى فعالية التع اوبعديً  امهارات التفكير الناقد قبليً 
 لدى الطال  المعلمين قبل الخدمة.ة مهارات التفكير الناقد القائم على االستقصاء في تنمي

 المتمازج التعلم طريقة استخدام أثر عن للكشف دراسة (2012) دومي وبني الزعبي أجرى

 وفي الرياضففففففيات، مادة في األسففففففاسففففففي الرابع الصففففففف تالميذ تحصففففففيل في األردنية المدارس في

 شفففففففع  أربعة على موزعين وطالبة اطالبً  (71) من الدراسفففففففة عينة تكونت. و تعلمها نحو دافعيتهم

 وجود عن الدراسففة نتائج كشفففتو . ضففابطة مجموعة( 33)و تجريبية، مجموعة (38منهم ) صفففية،

 التحصفففففيل في الضفففففابطتين والمجموعتين التجريبيتين المجموعتين بين إحصفففففائية داللة ذات فروق

 في واإلناث الذكور بين فروق وجود عدم إلى إضفففففافة التجريبيتين، المجموعتين ولصفففففالح والدافعية

 .والدافعية التحصيل
اسففففففففففففففتخدام نموذج  أثرتعرف دراسفففففففففففففففة في العراق هدفت إلى  (2013 ،)المياحي أجري

ونت عينة تكو . االستقصاء العادل في تحصيل مادة الجغرافية لدى طال  الصف الثاني المتوسط
المجموعة التجريبية التي درسفففففففففت وفق نموذج ( تمثل اطالبً  29( وبواقع )اطالبً  57الدراسفففففففففة من )

بالطريقة االعتيادية، وقد ( مثلت المجموعة الضففابطة التي درسففت اطالبً  28االسففتقصففاء العادل و)
تكونت أداة و . ا(أسبوعً  12التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي واستغرقت مدة التجربة ) استعمل

( SPSSا باسففففففففففففففتعمال برنامج )إحصفففففففففففففففائيً  عولجت البياناتو  ،البحث من االختبار التحصففففففففففففففيلي
( لعينتين مسففففففففتقلتين غير متسففففففففاويتين في T. testاإلحصففففففففائي المتمثل بمعادلة االختبار التائي )

العدد، ومعامل ارتباط بيرسفففففون ومعادلة معامل الصفففففعوبة، وقوة التمييز، وفاعلية البدائل، ومعادلة 
إحصفففففففففففففففائية بين طال  المجموعة التجريبية الفاكرونباخ(. وأظهرت النتائج وجود فروق ذي داللة 

قرأنهم في المجموعة الضابطة الذين درسو وفق أالذين درسوا وفق نموذج االستقصاء العادل على 
حث باسفففففتخدام نموذج االسفففففتقصفففففاء العادل في يادية. وفي ضفففففوء النتائج أوصفففففى البالطريقة االعت

 تدريس مادة الجغرافية لدى طال  الصف الثاني المتوسط.
 أثر اسففففففففتقصففففففففاء إلى هذه ( دراسففففففففة هدفت2014جرى الجراح والمفلح والربيع وغوانمه )أ

 ولتحقيق .الرياضففيات تعلم نحو المتعلمين دافعية مسففتوى تحسففين في الحاسففو  باسففتخدام التدريس

 وأنشففطة تدريبات تضففمنت شففريحة، (47) من تكونت تعليمية برمجية الباحثون أعد الدراسففة، هدف

 أفراد تكون .التعلم نحو للدافعية ومقياسفففففا الرياضفففففيات، في الضفففففر  عملية الطلبة تعليم خاللها يتم

. إناث منهم (23)و ذكور، منهم( 20، )األسففاسففي الثاني الصففف طلبة من اطالبً ( 43من ) الدراسففة
 البرمجية باستخدام درسوا التجريبية المجموعة في( 22، )مجموعتين في عشوائًيا الدراسة أفراد وزع
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 إلى الدراسفففة نتائج أشفففارت. ةاالعتيادي بالطريقة درسفففوا الضفففابطة المجموعة في( 21و) التعليمية،

 المجموعة أفراد لصففالح ككل الرياضففيات تعلم دافعية سففتوىم في إحصففائية داللة ذات وجود فروق

 تعزى إحصففففففائية داللة ذات فروق وجود وعدم التعليمية، البرمجية بوسففففففاطة تعلمت التي التجريبية

 دافعية أبعاد في إحصففائية داللة ذات فروق ووجود ،التدريس وطريقة الجنس بين للتفاعل أو للجنس
 .التجريبية المجموعة أفراد لصالح التدريس لطريقة تعزى التعلم
 :السابقة الدراسات على تعقيب

 من عديد هناك أن السففففففففابقة والدراسففففففففات التربوي األد  على اإلطالع خالل من يتضففففففففح
 كل الحالية الدراسففففففة تناولتها التي المفاهيم من مفهوم كل تناولت التي والعملية النظرية الدراسففففففات

 نادرة دراسففففات كانت مجتمعة المتغيرات هذه بين الربط حاولت التي الدراسففففات أنه غير حده، على

افعية التعلم باالسفففففتقصفففففاء في رفع د إسفففففتراتيجيةاسفففففتخدام  أثرو  واإلقليمي المحلى الصفففففعيدين على
للبنين في  ةالحسففين الثانوية الشففامل أبنمدرسففة الملك عبداهلل الثاني  ثانوي في األولطلبة الصففف 

 الدراسففة هذه أهمية من يزيد وما .هذه الدراسففة فريدة من نوعها لذلك سففتكون تعلم مادة الرياضففيات

الفئات  مع مقارنة محدود تربوي باهتمام حظيت التي الفئة هذه على لتطبيقها قوًيا مبررا ويقدم
 األخرى. العمرية

 :إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة وأدواتها

وذلك  (Quasi-Experimental Design) التجريبي شففففففففففففففبههذه الدراسففففففففففففففة المنهج  اتبع في
االسففففففففتقصففففففففاء( على المتغير التابع )الدافعية في مادة  إسففففففففتراتيجيةالمتغير المسففففففففتقل ) أثرلمعرفة 

 المسففففففتخدم في هذه الدراسففففففة هو تصففففففميم المجموعة الضففففففابطة غير المتكافئة العلوم(، والتصففففففميم
(Non Equivalent Control Group Design،)  فعندما ال يتحقق التوزيع العشفففففففففوائي ل فراد داخل

ال في هذه الدراسفففففة، فإن أنسففففف  التصفففففميمات كما هو الح (Random Assignment) المجموعات
وفي  .لمحددات الصففدق الداخلي والصففدق الخارجي امناسففبً  االتجريبية التي توفر ضففبطً  هي الشففبه

 .اس البعديطبق المقي طبق المقياس القبلي على المجموعتين ثم تعرضا للمعالجة ثمهذا التصميم 

 :مجتمع الدراسة وعينتها
الثانوي بالمدارس الحكومية في  األولتكون مجتمع الدراسففففففففففففة من جميع طال  الصففففففففففففف 

، بينما تكونت 2017محافظة عجلون الذين يدرسفففففون في الفصفففففل الدراسفففففي الثاني للعام الدراسفففففي 
 بنأثانوي فى مدرسة الملك عبداهلل الثاني  األولمن طال  الصف  ا( طالبً 70عينة الدراسة من )
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(، 35الشففففاملة للبنين مقسففففمين على مجموعتين إحداهما ضففففابطة وعدد طالبها ) الحسففففين الثانوية
 .(35)واألخرى تجريبية وعدد طالبها 

 جراءات الدراسة: إ
   به. التجريبية المجموعة معلم وتزويد االستقصاء إستراتيجية الستخدام المعلم دليل عمل .1

)االقترانات المثلثية( من كتا  الرياضفففففففيات تم اختيار دراسفففففففة وحدة  :التعليمي المحتوى اختيار .2
ويعود اختيار هذه الوحدة إلى كون المفاهيم والحقائق الواردة فيها تمثل  ،للصفففففففف األول الثانوي

 نشفففففطةعديد من األإضفففففافة إلى عمل وتصفففففميم ن جوان  تعلم مادة الرياضفففففيات، جانًبا مهًما م
 .إستراتيجية التعلم باالستقصاءالتي يمكن صياغتها بصورة تساعد على االستفادة من 

 مادة تعلم يف الطلبة دافعية رفع فى االستقصاء إستراتيجية الستخدام المعلم دليل عدادإ مراحل .3
 الرياضيات:

 ن: أ: جعل الطال  قادًرا على التعليميةهداف األ 

o بين التقدير الدائري، والقياس الستيني. يميز 

o خصائص االقترانات المثلثية يستقصي. 

o امنحنينات االقترانات المثلثية يدويً  رسمي. 

o استخدام التكنولوجيا.برسم منحنينات االقترانات المثلثية ي 

o د الدورة والسعة والمجال والمدى لالقترانات المثلثيةيج.  

o فقي(سي واألأاالنسحا  الر ) صف سلوك منحني االقتران تحت تأثير التحويالتي 

 تحديد الوسائل التعليمية: 

o أقالم سوفت ملونة.و  السبورة 

o  ،وراق.أأقالم رصاص 

o دوات هندسيةأ.  

 حد الدروس التي تدرس بإستراتيجية االستقصاء.نموذج أل 

 خطوات سير التدريس:  
o ثارة دافعيتهم لمادة الدرس الجديد من أيبدأ المدرس بتهيئة  :المقدمة ذهان الطال  وا 

 المدرس بإثارة بعضمن ثم يبدأ عطاء نبذة مختصرة عن الموضوع السابق، و إخالل 
 .األسئلة

o بعففد تهيئففة الموضففففففففففففففوع من لففدن المففدرس للطال  من خالل ربطففه : عرض الففدرس
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 بالموضوع السابق، يوضح لهم خطوات التدريس على وفق نموذج االستقصاء. 

 ــــ المرحلة األولى في هذه المرحلة ابدا باثارة انتباه الطال  لموضوع الدرس من  :Askل أاس ـ
خالل تعريضفففففففهم لمشفففففففكلة او حدث او ظاهرة وقد تم تزويد المعلم بدليل يسفففففففاعدها في طرح 

 المواضيع. 

 استقص  ـــــــــــ المرحلة الثانيةInvestigate : لى مجاميع تعاونية كل إتقسفيم الطال   يتمفيها
زيع المهام بينهم واشففففففففففففجعهم على العمل الجماعي في وتو  ،( طال 5مجموعة تحتوي على )

 ليها.إوتدوين كافة المالحظات واالستنتاجات التي توصلوا  ،طار مجموعات متعاونةإ

 ــــ المرحلة الثالثة ن يقوموا أطل  من الطال  أفي هذه المرحلة : Createا جديدة فكار  أكون  ـ
ليها في المرحلة السفففابقة مع بعضفففها البعض بهدف اسفففتنتاج إبدمج المعلومات التي توصفففلوا 

 ا جديدة.فكارً أوتوليد 

 ـــــــــــــ المرحلة الرابعة  األفكارفيها تعرض كل مجموعة تعاونية المعلومات و : Discussناقش  ـ
من خالل المناقشفففففففففففة يتم و  ،خرى ومناقشفففففففففففتهم فيهامام المجموعات اآلأليها إالتي توصفففففففففففلت 
والمفاهيم والمعلومات الخاطئة المكتوبة لدى كل مجموعة وتصفففففففحيحها  األفكارالكشفففففففف عن 

 من خالل المناقشة.

 ــــ  المرحلة الخامسة تكون هذه المرحلة بمثابة التقويم بالنسبة للطال  وكذلك : Reflectمل أتـ
نجازه في المراحل السفففففففابقة من حيث إمل فيما تم أعطي فيها فرصفففففففة للطال  للتأذ إللمدرس 
هرت لهم هل ظأسفففففأليها و إها واالسفففففتنتاجات التي توصفففففلوا نجابة عوطريقة اإل لةاألسفففففئتحديد 

 جابة عنها.لديكم تساؤالت جديدة ذات عالقة بموضوع الدرس حتى تتم اإل
 لة صففففففففففففالمت األسففففففففففففئلةن يتم تناول محاور الموضففففففففففففوع جميعها، أوجه بعض أبعد  :التقويم

ية هداف التدريسفففففالمادة واكتسفففففابهم ل طال  لمحتوى لتعرف مدى فهم البأهداف الدراسفففففة 
 .التعليمية

 يطل  المدرس من الطال  تحضير الدرس القادم: الواج  البيتي.  
  :أدوات الدراسة 

 . مقياس الدافعية .1

 االستقصاء. إستراتيجيةدليل المعلم في استخدام  .2
 ثبات األداة:

استطالعية أولى مكونة تم توزيع أداة الدراسة على عينة  للتأكد من ثبات مقياس الدراسة
من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته )أسبوعين( واستخراج معامل  ا( طالبً 30من )

جاتهم في المقياس في المرتين، حيث أن معامل ( بين در Pearson Correlationاالرتباط بيرسون )
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جدول و ة، يدل على ثبات التطبيق للدراسوهذا  إحصائًيااالرتباط بين التطبيقين للمقياس ككل دال 
 :( يوضح ذلك1)

 في التطبيقين اإلستط عيةمعام ت ارتباط بيرسون بين دراجات أفراد العينة : (1جدول )
 الداللة اإلحصااية  معامل االرتباط  المقياس
 0.00 0.74 الدافعية

التطبيقين  في اإلستطالعية العينة أفراد جاتدر  بين ( أن معامل االرتباط1جدول )يظهر من 
كما تم توزيع  (.α≤0.05عند مستوى الداللة ) إحصائًيا( وهي قيمة دالة 0.74المقياس بلغ )
تطبيق معادلة  لمرة واحدة ثم تم ا( طالبً 32ستطالعية ثانية مكونة من )إعلى عينة  مقياس الدافعية
 :(2المقياس، كما هو مبين في جدول) على جميع فقرات (Chronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 لفا كرونباخ( بين دراجات أفراد العينة اإلستط عية أمعامل الثبات بطريقة ): (2جدول )
 ل الثباتماعم 

 0.75 الدافعية

مة مقبولة قي ( وهي0.75لغ )( أن معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ب2جدول )يظهر من 
 (.0.60إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات ) ألغراض التطبيق أيًضا؛
 :عرض نتااج الدراسة

 دافعية رفع في االستقصاء إستراتيجية استخدام أثر هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن

 الحسين أبن الثاني عبداهلل الملك مدرسة في الرياضيات مادة تعلم في ثانوي األول طلبة نجازاإل

 وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة. عجلون محافظة في للبنين الشاملة الثانوية
 إحصائية داللة ذات فروق هناك له الذي ينص على: النتااج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

 في والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطات ( بينα = 0.05الداللة ) مستوى عند

 .المجموعتين؟ لدى القبلي الدافعية مقياس

لاجابة عن هذا السؤال، حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
كما هو  ،ا لمتغير المجموعةمجموعتي الطلبة عينة الدراسة على مقياس الدافعية ككل القبلي وفقً 

 (. Independent Samples T-Test(، كما تم تطبيق اختبار )3جدول ) في
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 على الدراسة عينة الطلبة مجموعتي لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط: (3جدول )

 المجموعة لمتغير وفق ا القبلي ككل مقياس الدافعية

 القياس القبلي المجموعة
T 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي اإلحصااية

 0.46 2.98 المجموعة الضابطة
0.30 68 0.77 

 0.45 2.94 المجموعة التجريبية

بين  (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة ادال إحصائيً ق ( عدم وجود فر 3يظهر من جدول )
 لمتغير اتبعً  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس الدافعية يمتوسط

 . ا( وهي غير دالة إحصائيً T( )0.30)المجموعة، حيث بلغت قيمة 
 عند اإحصائيً  الد قفر  هناك هل الذي ينص على: :الثانيالنتااج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

وفق  نيدرسو بين متوسط دافعية الطال  في المجموعة التجريبية الذين ( α = 0.05الداللة ) مستوى
)نموذج االستقصاء( ومتوسط دافعية الطال  في المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة 

 .؟التقليدية لصالح المجموعة التجريبية

، حسبت األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات السؤاللاجابة عن هذا 
ما هو ا لمتغير المجموعة، كفقً مجموعتي الطلبة عينة الدراسة على مقياس الدافعية ككل البعدي و 

  :(Independent Samples T-Test(، كما تم تطبيق اختبار )4جدول )في 
 على الدراسة عينة الطلبة مجموعتي لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط: (4جدول )

 المجموعة لمتغير وفق ا البعدي ككل مقياس الدافعية

 القياس البعدي المجموعة
T 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي اإلحصااية

 0.47 2.99 المجموعة الضابطة
11.71 68 0.00 

 0.17 3.97 المجموعة التجريبية

( بين α≤0.05عند مستوى الداللة ) اإحصائيً  دالق ( وجود فر 4يظهر من الجدول )
 لمتغير اتبعً  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس الدافعية البعدي يمتوسط

لمتوسطات الحسابية ، وعند مراجعة اا( وهي دالة إحصائيً T( )11.71المجموعة، حيث بلغت قيمة )
ق لصالح المجموعة التجريبية؛ إذ أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية بلغ يتبين أن الفر 

 أثر(، مما يدل على وجود 2.99( في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )3.97)

 الرياضيات مادة تعلم في ثانوي األول طلبة االنجاز دافعية رفع في االستقصاء إستراتيجية استخدام

 عجلون. محافظة في للبنين الشاملة الثانوية الحسين أبن الثاني عبداهلل الملك مدرسة في
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 :مناقشة النتااج
( بين α≤0.05عند مستوى الداللة ) اإحصائيً  دالق الدراسة وجود فر  ظهرت نتائجأ
 لمتغير اتبعً  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس الدافعية البعدي يمتوسط

 الحسابية، وعند مراجعة المتوسطات ا( وهي دالة إحصائيً T( )11.71المجموعة، حيث بلغت قيمة )
ق لصالح المجموعة التجريبية؛ إذ أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية بلغ ر يتبين أن الف

 أثرمما يدل على وجود  (،2.99)( في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة 3.97)

 الرياضيات مادة تعلم في ثانوي األول طلبة نجازاإل دافعية رفع في االستقصاء إستراتيجية استخدام

عجلون ويعزو الباحث  محافظة في للبنين الشاملة الثانوية الحسين أبن الثاني عبداهلل الملك مدرسة في
 : اآلتيلى إهذه النتيجة 

  ن تنمية الدافعية نحو الرياضفيات من خالل استخدام إستراتيجية ألى إيعزو الباحث هذه النتيجة
االستقصاء واالستكشاف مفن األهفداف األساسفية التي سعت الدراسة لتنميتها فالطال  الذي لديه 

الرياضيات بشغف، ومحاولة تفسير  دافعية عالية نحو مادة الرياضيات سوف يقفوم بدراسفة مفادة 
فكار ا، ويكثر من االستفهام عن الجديد من األا رياضيً الجتماعية تفسيرً بعض الظواهر والمواقف ا

 .ستنتاج بعض األفكار بنفسهإالرياضية، ويحاول 

 قد ساهمت التدريس في استخدمت التي االستقصاء إستراتيجية أن لىإ يعزو الباحث هذه النتيجة 
من  يتعلمون بدأوا معظمهم إن حيث والدراسة؛ نجاز واإل دافعيتهم للتعلم  إثارة في كبير بشكل
يشعر  تلميذ يبق فلم المجموعة، أفراد من فرد لكل واضح دور فيها ظهر تعاونية مجموعات خالل

 التعلم ظل في لهما مكان ال والسرحان الذهن شرود ألن الفصل؛ داخل يحدث بما بالالمباالة

 إستراتيجية الستخدام نتائج مع الدراسة هذا نتائج وتتفق الفعالة، التعلم إستراتيجيات التعاوني كأحد

 إستراتيجية أن الباحث ويرى الطال  لدى الدافعية مستوى رفع في دوًرا واضًحا االستقصاء

 خالل من وذلك التجريبية، المجموعة أفراد لدى الدافعية رفع مستوى في ساهمت قد االستقصاء

 تجعل اإلستراتيجية هذه إن حيث ؛ كيانه واحترام التعلم في الفرصة بتكافؤ منهم فرد كل إحساس

 بالخوف الطال  شعور من تقلل أنها كما مع زمالئه، المساواة قدم على تلميذ كل يعامل المعلم

 تزيد وبذلك العمل، مجموعة إلى وتشعرهم باالنتماء الفشل مواجهة في وتساعدهم من االمتحانات

، (2000دراسة )الفار،  مع هذه الدراسة نتائج بأنفسهم، وترفع دافعيتهم للتعلم وتتفق ثقتهم من
 جان  ومن دافعيته، يعود إلى قد المختلفة المواقف حس  الفرد سلوك تباين بأن أضافت التي

 الدراسي الفصل المتعلم في لدافعية المعلم إثارة أهمية إلى (Huit , 2001) هويه أشار فقد آخر



  

 

 

81 

الصف األول ثانوي في تعلم مادة الرياضيات  استخدام إستراتيجية االستقصاء في رفع دافعية طلبة أثر
  في مدرسة الملك عبدهللا الثاني أبن الحسين الثانوية الشاملة للبنين في محافظة عجلون

 

  بني فواز الرحمن عبد دومحمسمير / د                

 

االبتكارية وسوق العملـ التعليم النوعي .. ول ي األالمؤتمر الدول  
جامعة المنياـ كلية التربية النوعية    

 ISSN-1687-3424/2001)عدد خاص(  2018يوليو  17مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية ع 

شباع الدراسة على المتعلم، يساعد مما  النفسية. حاجاته وا 

 والتي الدراسة هذه في المستخدمة خالل إستراتيجية االستقصاء من النتيجة هذه الباحث يفسر 

 يصبح حيث السابق، بالتعلم الجديد التعلم ربط وفي أفكارهم عن التعبير في الطال  ساعدت

 استذكار على الطلبة هؤالء قدرة من تزيد اإلستراتيجية هذه فإن كذلك لهم، بالنسبة معنى ذو التعلم
 في الطال  لمشاركة كان كذلك مفاهيمية، شبكة ضمن البعض بعضها مع وربطها المعلومات

 مستوى رفع على ساعده وهذا تعلمه ما تذكر في أساسي دور الصف داخل واألنشطة العمل

 .الدافعية لديهم

 يشتمل والذي التدريبي البرنامج أن إلى أشارت التي (1999) السفاسفة دراسة مع النتائج هذه تتفق 

 ويرى الدراسي، التحصيل مستوى رفع إلى أدى قد اإلنجاز بدافعية عالقة ذات جوان  تنمية على

 دافعية مستوى في االرتفاع يؤدي أن جًدا الطبيعي من أنه إذ منطقية النتيجة هذه أن الباحث

 ,Nelon) دراسة مع ذلك ويتفق ، الرياضيات في الدراسي التحصيل مستوى ارتفاع إلى اإلنجاز

 عن تميزهم شخصية بسمات يتسمون المرتفعة الدافعية ذوي األشخاص بأن أفادت التي( 2003
 بعيدة أهداف وضع إلى ويميلون الصعبة المهمات يفضلون أنهم منها:، المتدنية الدافعية ذوي

 التي (Herman, 2001)هيرمان  دراسة نتائج مع أيًضا وتتفق عالية، وقدرتهم التحصيلية التحقيق

 الدراسي، وتحصيلهم الطال  أداء مباشًرا على ومؤثًرا مؤشًرا أيًضا تعد الدافعية أن فيها أوضح

 السب  هي االستقصاء واالكتشاف؛ إستراتيجية خالل من التلميذ يكتسبها التي المهارات ولعل

 يعزز مما التعليمية بالخبرة المعرفة تربط وأنها خاًصة لديه الدافعية مستوى ارتفاع إلى يؤدي الذي

 استخدام ضرورة إلى أشارت التي( Negeow, 1998) نيجو دراسة ما أكدته وهذا المتعلم دافعية
 وتدعيم ة، جديد مواقف في التعليمية الخبرات لنقل أكبر فرص وتوفير الدافعية، لزيادة إستراتيجيات

 & Tavani) ولوش تافاني دراسة مع أيًضا وتتفق .الهادف التعلم مهام وزيادة المقصودة المعرفة

Losh, 2003) دراسة جولد مع تتفق كما للطال ، األكاديمي ل داء منبأ دتع الدافعية أن بينت التي 
 لدى الدافعية من كبيًرا جزًءا بأن أفادت التي (Goldsmith & Marshall , 2008) ومارشال شميث
 ويفسر .لديه الدافعية بمستوى ترتبط شك بال والتي الحياة في السابقة نجاحاته من يأتي الفرد

إستراتيجية االستقصاء في رفع دافعية الطلبة في تعلم مادة  استخدام بأن الدراسة نتائج الباحث
 ونشط، وساعدهم فعال بشكل يعملون وجعلهم التعلم مسئولية تحمل في التالميذ الرياضيات ساعد

 زادت لذا معنى؛ ذو أصبح اآلن يتعلموه ما أن يدركون جعلهم مما جيد بشكل المعلومات تنظيم في
استخدام إستراتيجية  بين االرتباطية العالقة قوة يفسر وهذا بأنفسهم، وثقتهم لانجاز دافعيتهم
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 دافعية على تأثيرها إستراتيجية االستقصاء أن إلى ذلك يعود وربما الدافعية ومستوى االستقصاء
 الغال  في يكون الذي سالي  التقليدية في التدريسمن األ العكس على مباشًرا يكون يكاد اإلنجاز

 مباشر.  غير

 :التوصيات
 :يلي بما الباحث يوصي

 مختلفة من مناطق في اإلناث والذكور من عمار مختلفةأ على أخرى دراسات إجراء ضرورة .1

 ردن. األ

 في الفعالة كاالستقصاء وغيرها  التعلم إستراتيجيات استخدام على التالميذ مساعدة ضرورة .2
 العملية. حياتهم

 .الفعالة التعلم إستراتيجيات استخدام على المعلمين ضرورة تدري   .3

 الفعالة. التعلم ستراتيجياتإل وفًقا عالجية تعليمية مواد إعداد .4

 :قاامة المراجع والمصادر
 المراجع العربية: أوال  ـ 
 األساسي العاشر الصف طلبة لدى الرياضيات (.1999/ 1998) الفلسطينية والتعليم التربية وزارة

 518.، ص صفلسطين، والتقويم القياس مركز، م1999/ 1998 الدراسي العام فلسطين في

– 485 www. ULUM.NL. (34) 
 الفالح مكتبة: الكويت، وتدريسها المدرسية الرياضيات مناهج .(2003) كمال فريد زينة، أبو

 .والتوزيع للنشر
 التفاعل إلى مستند الرياضيات تدريس في تدريبي برنامج أثر. (2007) خلف علي أحمد عبيد، أبو

 القرائية والقدرة اللفظي االتصال مهارات تنمية في الزمري التعليم خالل من االجتماعي
 عمان جامعة، دكتوراه رسالة، األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى االجتماعية والعالقات

 .الهاشمية األردنية المملكة ف عمان، العليا للدراسات العربية

 المجموعة وحجم التعاونية المجموعات بنظام التعلم أثر .(1999) يوسف فهد عصام عطية، أبو

 رسالة، جنين محافظة في الرياضيات في األساسي الخامس الصف طال  تحصيل على

 .فلسطين، نابلس ،الوطنية النجاح جامعة، ماجستير
 .والتوزيع للنشر الشروق دار :اهلل رام، والعملية الدراسية المهارات (.2004) ليلى البيطار،
 جامعة مجلة، تعلمها نحو دافعيتهم وفي الرياضيات، مادة في األساسي الرابع الصف تالميذ
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 28 (، 1)،دمشق

 ،دمشق جامعة مجلة، تعلمها نحو دافعيتهم وفي الرياضيات، مادة في األساسي الرابع الصف تالميذ
(1)،  28،518-485. 

التدريس  أثر (.2014) الجراح، عبد الناصر والربيع، فيصل والمفلح، محمد و غوانمه، مأمون
باستخدام برمجية تعليمية في تحسين دافعية تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الثاني األساسي 

 . 274-261ص ، 3، ع10مج ،المجلة االردنية في العلوم التربويةفي األردن. 
 لكترونياتإ تدريس في الحاسو  وبرامج الدولية المعلومات شبكة أثر (.2005) موفق الحسناوي،

 ،إنسانية علوم مجلة، للتعلم والدافعية بالمعلومات واالحتفاظ الطلبة تحصيل في الكهربائية القدرة
 5 هولندا،

 .والتوزيع للنشر الكت  عالم: القاهرة، التعاوني التعلم نفس علم .(2005) مصطفى محمد الدي ،
 نحو واالتجاهات الرياضي التحصيل على التعاوني التعلم أثر (2007) سالم حنين الردادي،

 الرياضيات

 األردنية المدارس في المتمازج التعلم طريقة استخدام أثر(. 2012)حسن دومي، وبني علي الزعبي،

 تحصيل في

 التالميذ لدى واالجتماعي النفسي التوافق تنمية في إرشادي برنامج أثر (.1999) محمد السفاسفة،

 دكتوراه، رسالة األردن، في الحكومية األساسية المدارس في المصادر غرف في التعلم بطيئي

 .بغداد جامعة ى،األول التربية كلية
 .الفجر دار: القاهرة، الرياضيات تدريس في حديثة اتجاهات(. 2005) علي حسن، سالمة

 سيكولوجية ثقافة سلسلة، السليمة الدراسية ومهاراته االستذكار عادات (.2005) سناء سليمان،

 .الكت  عالم :القاهرة ،للجميع
 بالدافعية وعالقتها الطال  يدركها كما للمعلم الدافعى السلوك أنماط بعض(. 1998) محمود شبي ،

، ص يناير، 10 ع ،التربوية العلوم مجلة بقنا، التربية كلية الوادي، جنو  جامعة لديهم، الداخلية
188، 163. 
، والعشرين الحادي القرن مطلع وتحديات الحاسوب تربويات (.2000) الوكيل عبد إبراهيم الفار،
 .العربي الفكر دار: القاهرة ،2ط
 .طيبة جامعة .ة منشور غير ماجستير رسالة) .المنورة بالمدينة المتوسط األول الصف طالبات لدى

  .السعودية العربية المملكة .الرياض



  

 

 

84 

الصف األول ثانوي في تعلم مادة الرياضيات  استخدام إستراتيجية االستقصاء في رفع دافعية طلبة أثر
  في مدرسة الملك عبدهللا الثاني أبن الحسين الثانوية الشاملة للبنين في محافظة عجلون

 

  بني فواز الرحمن عبد دومحمسمير / د                

 

االبتكارية وسوق العملـ التعليم النوعي .. ول ي األالمؤتمر الدول  
جامعة المنياـ كلية التربية النوعية    

 ISSN-1687-3424/2001)عدد خاص(  2018يوليو  17مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية ع 
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  أن تجي  بصراحة ووضوح وذلك بوضع عالمة واحدة  )   ( أمام كل عبارة تالئمك )تنطبق
 .(كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، ال تنطبق علي علي بدرجة

 جابات خاطئة فكل أجابه تعد صحيحة طالما أنها تعبر عن رأيك  ال توجد إجابات صحيحة وا 
 .في نفسك بصدق
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 علي

     اشعر بالملل من الدراسة لفترة طويلة.  .1
     تنا واثق من قدراتي ومهارتي  .2
     اح  المنافسة واستغل كل جهدي للفوز  .3
     وقتي فيما فيها منفعةاستغل كل   .4
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     انا اصمم على النجاح على الرغم من صعوبة الرياضيات.  .6
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     اعترف بالفشل مثلما اعترف بالنجاح  .8
     فشلي.القي اللوم على االخرين عند   .9

     اتوقع ان يفتح لي االنجاز العالي ابوا  المستقبل.  .10
     اسعى دائما الى ان اكون في مستوى الطلبة المتميزين.  .11
     ال ارغ  في الدراسة لوقت اطول او بجهد اكبر من زمالئي.  .12
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     اشعر باليأس واالحباط عند تعرضي للصعوبات والعوائق  .13
     عندما اجي  امام زمالئي اشعر بالخوف واالرباك  .14
     يقل نشاطي وحماسي عند القيام بالمهمات الصعبة  .15
     اذا فشلت في عملي االخرون هم سب  فشلي  .16
ابتعد عن الصعا  التي اعرف ان الطلبة االخرين فشلوا في   .17

 اجتيازها.
    

     يريحني نجاحي في أي منافسة ادخل فيها.  .18
     تحقيق هدفي.ارغ  ان اضحي من اجل   .19
     حين انهي كل اعمالى عندها اشعر بالسعادة  .20
     اهتم كثيًرا في اخراج عملي على اكمل وجه  .21
     ليس من المهم وضع االهداف  .22
     اهتم بنتيجة عملي وال ينص  همي على العمل فقط  .23
     انا بطيء في انجاز اعمالي  .24
     احاس  نفسي عما قمت به من اخطاء.  .25
     اشعر بخوف شديد عندما اواجه طلبة اقوياء.  .26
     انا متفائل جدا من مستقبلي العلمي.  .27
     اخطط نشاطاتي تجاه تحقيق مستقبلي العلمي.  .28
انا من النوع الذي يستسلم بسهولة عند مواجهة بعض   .29

 الصعوبات.
    

     افتقر الى الثقة في ادائي اثناء الدراسة.  .30
     بمقارنة مستوى ادائي بمستوى اداء الطلبة االخرين.ال اهتم   .31

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

