أثر استخدام استراتيجية حل المسألة الرياضية في التحصيل والدافعية نحو مبحث الرياضيات لدى
طالبات الصف العاشر األساسي في األُردن

االستاذ الدكتور عودة عبدالجواد ابو سنينة كلية التربية جامعة عمان العربية

هديل صالح سعود الربيع

الملخص :هدفت الد ارسة ة ةةة الحالية إلى التعرف على أثر اسة ة ةةتخدا اسة ة ةةت ار يجية حل المس ة ة ة لة الرياضة ة ةةية في التحصة ة ةةيل
والدافعية نحو مبحث الرياضة ة ة ةةيا
من()60طالبة من طالبا

الصة ة ة

لدى طالبا

الص ة ة ة ة

العاشة ة ة ةةر األسة ة ة ةةاسة ة ة ةةي في األردن .و كونت مجتمع الد ارسة ة ة ةةة

العاش ة ةةر األس ة ةةاس ة ةةي .واس ة ةةتخدمت الباحثة المنهج الش ة ةةب جريبي ،ولتحقيق أهداف

الد ارسةة م صةميم اختبار واسةتبيان الدافعية نحو حل المسة لة الرياضةية .و وصةلت الد ارسةة إلى أن ان يوجد فرق ذا

داللة إحص ة ةةا ية عند مس ة ةةتوى داللة ()α=0.05بين متوسة ة ة ا

درجا

افراد المجموعة التجريبية ومتوسة ة ة ا

درجا

المجموعة الضةةاة ة في التحصةةيل والدافعية عزى السةةتخدا اسةةت ار يجية حل المس ة لة الرياضةةية في دريس الرياضةةيا
لصة ةةال المجموعة التجريبية ،أوصة ةةت الباحثة ةضة ةةرورة االهتما في عليم االسة ةةت ار يجيا

مبحث الرياضة ة ة ةةيا

التي شة ة ة ةةجع ال لبة في اإلقبال في علمها مما يزيد من دافعية التعلم لديهم ،وضة ة ة ةةرورة اسة ة ة ةةتخدا

المعلمين االست ار يجيا

الكلما

حل المسة ةةا ل الرياضة ةةية في

حل المس لة مما يزيد في حصيلهم.

المفتاحية :است ار يجية حل المس لة الرياضية-التحصيل-الدافعي .

الربيع،هديل.أبو سة ةةنينة،عود ".)2019(.أثر اسة ةةتخدا اسة ةةت ار يجية حل المس ة ة ل الرياضة ةةي في التحصة ةةيل والدافعي لدى
طالبا

الص

العاشر األساسي في االردن".المجل العربي للعلو للنشر االةحاث ،أجيز البحث للنشر العدد الثاني -

المجلد الراةع من مجل العلو التربوي والنفسي الذي سيصدر في  30يناير .2020

