
أ  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسـات العليا 
  

  

أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيميـة على التحصيل " 

  العلمي و دافــع اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤجل 

  لطلبة الصف التاسع في الكيمياء و علوم األرض في

  "باطية المدارس الحكومية في ق

  

  
  إعداد

  نائلة سلمان عوض أبو دالخ

  

  
  إشراف

  شحادة مصطفى شحادة عبده. د 

  

  
قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في أسـاليب تـدريس العلـوم بكليـة     

  الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين

  

2004  



ب  

ئرة المفاهيميـة على التحصيل أثر استخدام استراتيجية خرائط الدا" 

  العلمي و دافــع اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤجل 

  لطلبة الصف التاسع في الكيمياء و علوم األرض في

  "المدارس الحكومية في قباطية 

  

  

  
  إعداد

  نائلة سلمان عوض أبو دالخ

  

  

  
  .م، و أجيزت  2004/  1/  28: نوقشت هذه الرسالة بتاريخ

  

  

     التوقيع:                                                ء لجنة المناقشة أعضا

  )مشرفاً و رئيساً ( الدكتور شحادة مصطفى عبده  1-

  )عضواً ( األستاذ الدكتور إحسان األغا 2- 

  )عضواً ( الدكتور محمد محمود السبوع 3- 

  )عضواً ( صبحي غزال " محمد عزام " الدكتور 4- 



ت  

  ءاإلهدا
  

ا  *   اة م ي الحي د ف ه يوج ي أن ي علمتن دتي ، الت ى وال تحقإل يش  يس أن نع
    …ألجله ، و أن لكل مجتهد نصيب ، و أن اهللا يقف مع من يخلص النية له 

  
الص ،        *   ة و اإلخ اح و الطيب امية و الكف ي العص ذي علمن دي ال ى وال إل

ا       ى م أصبو  وحسن الظن باألخريين ،و الصبر الصبر في سبيل الوصول إل
  …إليه 

  
م في       *   ه له ا أآن ر عّم إلى أخوتي و أخواتي الذين تعجز آلماتي عن التعبي

  …قلبي 
  

  …إلى زوجي و رفيق دربي *  
  

  …إلى أطفالي و زهرة حياتي *  
  …أمير …و…أحمد  …

  
إلى أستاذي الفاضل الدآتور شحادة مصطفى عبده ، الذي آان من أروع  *  

  …وار حياتي  الناس الذين التقيت بهم في مش
  

  …إلى آل من علمّني حرفًا *   
  

ه   *   ًا ب إلى آل من يفكر بعمل يعود بنفع على أمة اإلسالم و المسلمين راجي
  …رضا الباري عز و جل 

  أهدي هذا الجهد المتواضع                                         
  الباحثة                                                 



ث  

  الشكر و التقدير 
الحمد هللا أحمده كثيراً على آالئه و عطائه ، و الصالة و السالم على أشـرف خلقـه و   

رسله و أنبيائه ، و بعد ، أرى لزاماً علي أن أتقدم بجزيل الشكر و عظيم االمتنان من أسـتاذي  

رسالة مـن  الفاضل الدكتور شحادة مصطفى عبده ، لما قدمه لي من مساعدة كبيرة في إنجاز ال

حيث اختيار مشكلتها و اإلشراف عليها ، لك مني الشكر و العرفان ، و من اهللا عز و جل حسن 

الجزاء ، لقاء ما بذلت من جهد و أبديت من عناية ، و أنفقت من وقت ، و صبرت علي و أنت 

تتابع رسالتي من بدايتها و ترعاها حتى أينعت و نضجت و استوت على سوقها ، فمـن علمـك   

غترفت ، و بإرشاداتك اهتديت ، و كنت لي خير معين ، استعنت به في تذليل ما اعترضني من ا

صعوبات ، و تجاوزت ما وقعت فيه من عثرات ، و خير مرشد و معلم لي بأن مسيرة األلـف  

و ، ميل تبدأ بخطوة واحدة ، و ال حياة مع اليأس ، و ال يأس مع الحياة ، أطال اهللا في عمـرك  

  .، و شفاك و متعك بالصحة و العافية سدد خطاك 

  

هذا و ال يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر و االمتنان من السادة األفاضـل أعضـاء لجنـة    

المناقشة ، الدكتور شحادة مصطفى عبده ، و األستاذ الدكتور إحسان األغا ، و الدكتور محمـد  

ـ " محمد عزام " محمود السبوع ، و الدكتور  لهم بقـراءة و مناقشـة   صبحي غزال ، على تفض

و لن يفوتني تقديم عظيم الشكر و االمتنـان إلـى محكمـي    . الرسالة و إبداء مالحظاتهم القيمة 

أدوات الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح ، و معلمي و معلمات مادة الكيمياء 

  .و علوم األرض في محافظة قباطية 

  

رة التربية و التعليم ، و مديرية التربية و التعليم في كما أتقدم بالشكر من السادة في وزا

محافظة قباطية ، و المديرين و المديرات و المعلمين و المعلمات و الطالب و الطالبـات فـي    

المدارس التي طبقت فيها الدراسة على ما بذلوه من تسهيالت خـالل فتـرة إعـداد و تطبيـق     

  ".جزاهم اهللا كل خير " إجراءات الدراسة 

  

هذا و ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان من أفراد عائلتي الـذين شـاركوني   

  .برغم بعدي عنهم و تحملوا معي الجهد و العناء و الغربة ، و شجعوني على المواظبة و الصبر

  

و أخيراً أتقدم بالشكر الجزيل من عزيزتي نوال و أفراد عائلتها  التي شـاركتني فـي   

  الباحثة                   .الي أثناء فترة دراستي تحمل مسؤولية أطف



ج  

  فهرس المحتويات
 الصفحة المـــوضوع

 ت  اإلهداء 

 ث  الشكر و التقدير 

 ج  فهرس المحتويات 
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 ط  قائمة المالحق 
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  الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
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  المتوسط الحسابي لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة 
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في مقياس دافع اإلنجاز القبلي و " التوجه للنجاح " التجريبية و الضابطة على بعد 
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  و اآلني و المؤجل 

188 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعياريـة لعالمـات طلبـة المجمـوعتين      30
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  ن التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلنيالمجموعتي

205 

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة ) t-test(نتائج اختبار  39
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مفاهيمية و خرائط الدائرة المفاهيمية في الكشف عن بنية مقارنة بين قوة الخرائط ال 3
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ظ  

  الملخص
رة المفاهيميـة على التحصيل العلمي و دافــع اإلنجاز أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائ" 

  و قلق االختبار اآلني و المؤجل لطلبة الصف التاسع في الكيمياء و علوم األرض في

  "المدارس الحكومية في قباطية 

  

  إعداد

  نائلة سلمان عوض أبو دالخ

  

  إشراف

  شحادة مصطفى شحادة عبده. د 

  

استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر 

التحصيل العلمي و دافع اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤجل لطلبة الصف التاسع في وحـدة    

من مادة الكيمياء و علوم األرض ، و قـد  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " 

  : ئيسة الثالثة التالية حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الر

  

ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على التحصيل العلمي اآلني و المؤجل  �

من مادة " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " لطلبة الصف التاسع في وحدة 

  الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟

دام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على دافع اإلنجاز اآلنـي و المؤجـل   ما أثر استخ �

من مادة " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " لطلبة الصف التاسع في وحدة 

  الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟

ة على قلق االختبار اآلني و المؤجل لدى ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمي �

من مـادة  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " طلبة الصف التاسع في وحدة 

  الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟

  

و لإلجابة عن أسئلة الدراسة و اختبار فرضياتها ، تم تطبيق أدوات الدراسة على عينـة  

طالباً و طالبة من طلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية التابعة لمديرية ) 155(من  تكونت

مدرسـتان  ( التربية و التعليم في قباطية ، موزعين على أربع شعب في أربع مدارس مختلفـة  



ع  

بطريقة ) شعبة للذكور ، و أخرى لإلناث ( ، و اختيرت شعبتان ) للذكور ، و مدرستان لإلناث 

مثالن الشعبتين التجريبيتين ، و درستا باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، عشوائية ت

  .أما الشعبتان األخريان فقد درستا بالطريقة التقليدية 

  

و أعد اختبار المعرفة القبلية للتأكد من تكافؤ المجموعتين ، و تم التحقـق مـن صـدقه    

المعادن و الصـخور و الثـروات   " ي في موضوع بالمحكمين ، كما أعد اختبار التحصيل العلم

لقيـاس  ) 2000( عبـده و رداّد و طبق مقياس دافع اإلنجاز المعد من قبل ، " الطبيعية األخرى 

دافع إنجاز الطلبة نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و مقياس قلق االختبار المعد مـن قبـل   

تـم   مادة الكيميـاء و علـوم األرض ، و  لقياس قلق االختبار لدى الطلبة نحو ) 1995( دعباس

إعادة االختبار ، التحقق من صدق هذه األدوات بالمحكمين ، و حساب ثباتها بطريقة االختبار و 

، و بلغت قيمة ) 0.85(، ) 0.84(، )0.95(فكانت قيمة معامل ارتباط بيرسون لها على التوالي 

، بينمـا بلغـت   ) 20(ودر ريتشاردسون معامل ثبات اختبار التحصيل العلمي باستخدام معادلة ك

، ) 0.88(قيمة معامل ثبات مقياسي دافع اإلنجاز و قلق االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا  

على التوالي، و تم التحقق من تكافؤ المجموعتين على هذين المقياسين باستخدام تحليـل  ) 0.89(

  .التباين األحادي 

  

، حيث استخدم عدد مـن  ) SPSS(مج الرزم اإلحصائية و حللت البيانات باستخدام برنا

، )Hotelling T2(تحليل التباين األحادي ، و تحليل التباين متعدد المتغيرات : االختبارات، و هي 

للمجموعات ) t-test(و اختبار  ، )Tests of Between - Subjects Effects(تبع ذلك تحليل التباين 

سة، و أظهرت الدراسة النتائج التالية علـى مسـتوى الداللـة       المرتبطة الختبار فرضيات الدرا

)α  =0.01 (:  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعـات طلبـة    �

الصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي، و دافع اإلنجاز، و قلق االختبار تعزى لطريقة 

بة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعليم ، و كانت الفروق لصالح طل

  .خرائط الدائرة المفاهيمية 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبـة   �

الصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي، و دافع اإلنجاز تعزى للجنس، و التفاعل الثنائي 

  .و الجنسبين طريقة التعليم 



غ  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعـات طلبـة    �

الصف التاسع على قلق االختبار تعزى للجنس ، و كـان الفـارق لصـالح اإلنـاث فـي      

  .المجموعتين التجريبية و الضابطة أي أن اإلناث أكثر قلقاً 

حسابية لعالمات مجموعات طلبـة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات ال �

  .الصف التاسع على قلق االختبار تعزى للتفاعل الثنائي بين طريقة التعليم و الجنس

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات طلبـة الصـف     �

  .لزمنعلى اختبار التحصيل العلمي ، و قلق االختبار تعزى ل) المجموعة التجريبية ( التاسع 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافـع إنجـاز طلبـة الصـف التاسـع               �

نحو مادة الكيمياء و علوم األرض تعزى للـزمن و كـان الفـارق    ) المجموعة التجريبية ( 

  .دافع اإلنجاز اآلني .لصالح 

بـين   يوجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من طريقة التعليم و الجنس علـى التفاعـل   �

  .المتغيرات التابعة ، و هي التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل الثنائي بين طريقة التعليم و الجـنس علـى    �

  .التفاعل بين المتغيرات التابعة ، و هي التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار 

  

إلى نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة تدريس المفـاهيم العلميـة بشـكل     و استناداً

يسهل على الطلبة تمثلها و استيعابها ، و يجعلها أكثر مقاومة للنسيان على أسـاس يكـون فيـه    

تكوين المفاهيم وفق نظام منطقي تكون فيه الخبرات الجديدة مبنية على الخبرات السابقة لها ، و 

قة من خالل استخدام استراتيجيات التعلم المعنـوي، مثـل خريطـة الـدائرة     تمهد لخبرات الح

المفاهيمية ، و الخرائط المفاهيمية ، و المخروطية ، و أجراء المزيد مـن الدراسـات المتعلقـة    

باستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية و عالقتها بدافع إنجاز الطلبة ، و قلق االختبار ، و بسمات 

رى ، و أثرها في تحسين التحصيل لدى الطلبة في مادة الكيمياء و علوم األرض الشخصية األخ

  . خاصة ، و العلوم عامة ، و بمجاالت دراسية أخرى 
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  الفصل األول 

  لفيتها و أهميتها خ: مشكلة الدراسة 

  المقـــدمة 1: 1  
            

مشكلة كيف ندرس الطلبة حتى يصبحوا ذوي كفاءة عالية ، و دافعية كبيرة ، و متعلمين   

ذاتياً هي مسألة قديمة و مستمرة في التربية بالرغم من تغير مفهوم العملية التعليمية التعلمية ، و 

، حيث اتجهت نحـو اسـتغالل نشـاط الطالـب داخـل      تغير وظيفة المدرسة ، و طرق التعلم 

المجموعة ، و تعديل سلوكه بما يالئم بين مطالبه و مطالب المجتمع ، و يتكيف تكيفاً سليماً مـع  

ما يحيط به من ظروف بيئية ، و بهذا أصبح التدريس عملية توجيه ال تلقين ، و انصرف المعلّم 

  .طالب النمو السليم إلى تهيئة المواقف التعليمية التي تتيح لل

  

و أشارت نتائج الدراسات و البحوث التربوية إلى وجود بعض الصـعوبات فـي تعلـم    

المفاهيم العلمية و اكتسابها ، نظراً لتفاوت المفاهيم العلمية نفسها من حيث أنواعها ، و بساطتها، 

  ) 81 : 1994( زيتون في )  1991(زيتون . و تعقيدها ، أو تجريدها 

  

تكوين المفاهيم العلمية و تنميتها لدى الطلبة أحد أهداف تدريس العلوم في جميع  و يعتبر

مراحل التعليم المختلفة ، فهي اللبنات األساسية للمعرفة و الوسيلة التي يستطاع من خاللها فهـم  

العالم و ظواهره عامة ، و أساسيات العلم و المعرفة العلمية خاصة ، و أبرز نواتجه التي يـتم  

خاللها تنظيم المعرفة العلمية بشكل ذي معنى ، إذ تساعد في فهم هيكله العام و في انتقـال  من 

أثر التعلم ، و هي العناصر المنظمة و المباديء الموجهة ألي معرفة علمية يتم اكتسـابها فـي   

 نوزبـام ، ) Wandersee , 1987( وندرسـي . غرفة الصف أو المختبر أو أي مكان أخـر  

)Nussbawm, 1989( ، العياصرة)1994(  زيتون، و )  1994(  باير، )   1992 (  

  

و لذا فأن تكوين المفاهيم العلمية أو تهذيبها لدى الطلبة على اختالف مستوياتهم يتطلـب  

أسلوباً تدريسياً مناسباً يضمن تطوير و تحسين الفهم المفاهيمي لدى الطلبة أكثـر مـن تشـجيع    

، و يراعي سـالمة تكوينهـا و   )  Smith .et . al ,1993( سميث و رفاقهاالستظهار الصمي 

من خالل تطوير إجراءات و أساليب محسوسـة بحيـث   )  80 : 1994(  زيتوناالحتفاظ  بها 

و بما أننا بحاجـة  ) .   Trumbel ,1988(ترومبل تجعل المعرفة مادية ، و من الممكن تقبلها 



  2

اهات اإليجابيـة نحـو الـذات ، و نحـو     الستراتيجيات و طرق تعليمية  تسهم في تطوير االتج

، و تركز علـى إثـارة   )  1995(  الحمورياألخرين ، و تقلل من الضغط و القلق عند الطلبة 

الدافعية الداخلية و تحفيزها لدى الطلبة ليتعلموا كيف يتعلموا ، و تركز على تفعيلهم مع المعلـم  

             سـتيبانس ، و )  35 : 1994(  مسـلم في مناقشة المادة التعليميـة بفاعليـة و ثقـة كبيـرة     

)Stepans,1994:6   (  ر النظريات العلمية عنـدو توازن بين تعلمهم للمفاهيم العلمية و تغي ،

و وجد مربـوا  ) .   Driver ,1989(  درايفر، و )  Stenhous , 1986( ستنهاوسالعلماء 

لـيم المفـاهيم متوائمـة مـع روح     العلوم أنفسهم مضطرين البتكار طرائق و أساليب حديثة لتع

  ) . CCD’S ) Concept Circle Diagramsالعصر، منها طريقة خريطة الدائرة المفاهيمية 

  

خرائط الدائرة المفاهيمية كما ورد فـي  )  Wandersse , 1987( وندرسي و عرف 

            وندرســــي، و )  Nobles&Konopak,1995( نــــوبلز و كنوبــــاكدراســــة 

)Wandersse , 1987 ,2000  (  بأنها أشكال هندسية ثنائية البعـد)  تماثـل البنيـة   ) دوائـر

" عنـاوين  " المفاهيمية لجزء معين من المعرفة ، يصاحبها عنوان رئيس للخريطة ، و أسـماء  

  .، و جملة تفسيرية )   Concept Lables(المفاهيم 

  

ين الطلبة من التمثيل إلى تمك) CCD’S(و تهدف استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

، و السيطرة و التحكم في فهمهـم للمفـاهيم الجديـدة و    )   Visually Represent(البصري 

حجم الدوائر ، و ترتيبها،       : ( ، وتتمثل في )  Graphics( العالقات بينها من خالل الرسومات 

عنـوان الخريطـة          : و يتمثـل فـي   )  Expository Prose( ، و الكالم الشارح ) و ألوانها 

)Title ( المفاهيم " عناوين "، و أسماء)Concept Labels   ( و الجملة المفسرة ،)الشارحة( ،

و لذا ، تلعب استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية دوراً مهماً في تسهيل عملية التعلم و االحتفاظ 

ة المهارات العقلية لديه ، و تزيـد  به ، و تساعد الطالب و تعلمه كيف يتعلم مما يؤدي إلى تنمي

 وندرسي، و ) Nobels&Konopak,1995( نوبلز و كنوباك.إلخ …من قدرته على التفكير ،

)Wandersse ,1987,2000 ( زيتون ، و )234: 2000(  

  

وندرسـي  و يعود الفضل في ابتكار اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة إلـى      

)Wandersee , 1987   (أوليربتبني دوائر  ، حيث قام  )Euler’s Circles  (  و اسـتخدمها

كأداة معرفة فوق معرفية لتحقيق التعلم ذي المعنى في مـادة العلـوم ، وتمتـد جـذور هـذه      

، مخططات )   Ausubelian Learning Theory(في التعلم  أوزوبلاالستراتيجية في نظرية 
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ــر ــة  أوليـ ــث اإل) Euler’s Logic Diagrams(المنطقيـ ــري             ، بحـ دراك البصـ

)Visual Perception Research(                والنظريـــــة البنائيـــــة المعرفيـــــة ،

)Constructivist Epistemology   .( ويتضح ذلك في الشكل)الذي يمثل خريطة الدائرة ) 1

          وندرســي  ) مكونــات اســتراتيجية خــرائط الــدائرة المفاهيميــة     ( المفاهيميــة 

)Wandersee ,1987: 518  .(  
 

  مكونات استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية) :  1( الشكل 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
نظرية أوزوبل في التعلم ، و مخططات أولير المنطقية ، و : ترتكز استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، على 

  . ة المعرفية بحث اإلدراك البصــري ، و النظرية البنائي

  
  )  1(الشكل 

  ).مكونات استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ( خريطة الدائرة المفاهيمية 

  

، و الخـرائط  )  Novak.et.al , 1984(  لنوفاك و رفاقهو ترتكز الخرائط المفاهيمية 

ــة   ــة )  Gowin , 1981( لجــوينالمخروطي ــى نظري ــلعل ــل المعرفــي            أوزوب للتمثي

)Ausubel’s Theory Of Assimilation For Learning , 1968   ( والنظرية البنائية ، و

تعتبر من أدوات المعرفة الفوق معرفية  التي لها تطبيقات واسعة في تعليم العلوم ، حيث تساعد 

الخرائط المخروطية الطلبة على فهم طبيعة المعرفة و كيفية إنتاجها من خالل التفاعل القائم بين 

لبناء المفاهيمي لفرع من فروع المعرفة ، و البناء اإلجرائي له ، حيث توجد األحداث و األشياء ا

، و تسـاعد الخـرائط   )  1998( قالدة ، و التي يبدأ من عندها المعرفة "  V" في بؤرة الشكل 

  استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  بحث اإلدراك    

  البصري      

 النظرية       

  البنائية       

  المعرفية      

  مخططات       

  أولير المنطقية   

نظرية

أوزبل في 

  التعلم
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ـ   ب المفاهيمية الطلبة على تكوين تمثيالت بصرية من العالقات الهرمية بين المفاهيم حيـث تترت

المفاهيم العليا و الدنيا بترتيب هرمي من العام إلى الخاص ، و ترتبط هذه المفاهيم مع بعضـها  

بخطوط لتدل على العالقات التي تربط هذه المفاهيم مع بعضها البعض ، و تعتبر كال األداتـين  

للمفـاهيم و البنيـة المفاهيميـة ، و    )  Diagramatic Representation( تمثيالت تخطيطية 

  )   Wandersee ,1 987(  وندرسي. مثيرة )  Visual Technique( ساليب بصرية أ

  

من )  5-20 %( أن حوالي )  Novak & Gowin ,1984(  نوفاك و جوينو أشار 

الطلبة يستجيبون بشكل سلبي للتّعليم الذي يتطلب التعلّم ذي المعنـى ، و أنهـم يسـتاؤون مـن     

ــة و    ــرائط المفاهيمي ــم الخ ــات رس ــة ،  متطلب ــرائط المخروطي ــاء الخ ــيبن         وندرس

)Wandersee ,1987 . ( ــد ــاكو أكـ ــة  نوفـ ــي دراسـ ــهفـ ــان و رفاقـ  ليمـ

)Lemhman.et.al,1985 (  ع التعلم المعنوي ، و تركـزعلى الحاجة إلى أدوات تعليمية تسر

غيـر  " على التنظيم المفاهيمي للمعرفة و تعلم المفاهيم ، واقترح أن يساعد الطلبة بشكل ضمني 

  .في التعلم باستراتيجيات تعليمية فوق معرفية " مباشر 

  

أن الطلبة الذين يواجهون صـعوبة فـي   )   Wandersee ,1987( وندرسيو رأى  

باستخدام الخرائط المفاهيمية أو المخرطيـة ،  )   Metalearning(بداية دراستهم بالتعلّم الفوقي 

ألنها توصل الطلبة إلى التعلم الفوقي بطريقة بسيطة ، يمكنهم أن يبدؤوا برسم الدوائر المفاهيمية 

  .و تمهد هذه اإلستراتجية للتعلم باستخدام الخرائط المفاهيمية و الخرائط المخروطية 

  

كيف يتعلمون العلوم " أن يدرس الطلبة )   Wandersee ,1987( وندرسيو أفترض 

باديء األساسية للتعلم الفـوقي و المعرفـة   الم: باستخدام الخرائط وفق الترتيب التالي ، أوالً "  

الخـرائط  : الخـرائط المفاهيميـة  ، رابعـاً    : خرائط الدائرة المفاهيمية ، ثالثاً : الفوقية ، ثانياً 

الذي يمثل ) 2(خرائط الموضوعات الخاصة ، و يتضح ذلك في الشكل : المخروطية ، و خامساً 

) مقترحة الستخدام الخرائط لتعلم كيف نعلم العلوم خطوات تعليمية ( خريطة الدائرة المفاهيمية 

  ) .  Wandersee , 1987 : 519( وندرسي
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  .خطوات تعليمية مقترحة الستخدام الخرائط لتعلم كيف نعلم العلوم ) : 2(الشكل 
 

  

  المبادئ األساسية للتعلم                                                 

  الفوقي والمعرفة الفوقية                                                 

  )ز (                                                            

  

  خرائط الدائرة المفاهيمية                                               

  

  لمفاهيميةالخرائط ا                                                  

  

                        

  الخرائط المخروطية                                                 

  

  الخاص –خرائط الموضوع                                               

  

  
ادئ األساسية للتعلم المب: يفترض أن يدرس الطلبة كيف يتعلمون العلوم باستخدام الخرائط المقدمة بهذا الترتيب 

الفوقي و المعرفة الفوقية ، و خرائط الدائرة المفاهيمية ، و الخرائط المفاهيمية ، و الخرائط المخروطيـة ، ثـم   

  .الخاص  –خرائط الموضوع 

  

  ) 2( الشكل 

  ) .خطوات تعليمية مقترحة الستخدام الخرائط لتعلم كيف نعلم العلوم (خريطة الدائرة المفاهيمية 

  

أن خرائط الدائرة المفاهيمية تهـدف الـى   )   Wandersee ,1987( وندرسيار و أش

عرض المفاهيم و عالقاتها مع بعضها البعض ، إالّ أنها تختلف عن الخـرائط المفاهيميـة فـي    

   –العامـة  " الهرميـة ، و العالقـات   ) Graphic Representation(تمثيالتهـا التصـويرية   

، إذ وجد أن معظم معاني المفاهيم )  Inclusive – Exclusive Relationships" ( الخاصة 

، )   Taxonomy Relationships(العلمية تشتق من العالقات الهرمية أو العالقات التصنيفية 

فالعالقات الهرمية تمثل بشكل أفضل باستخدام الخرائط المفاهيمية ، و العالقـات التصـنيفية و   

و يتضـح  . بشكل أفضل باستخدام خرائط الدائرة المفاهيمية  تمثل" الخاصة  –العامة " بالتحديد 

مقارنة بين قوة الخـرائط المفاهيميـة   (الذي يمثل خريطة الدائرة المفاهيمية ) 3(ذلك في الشكل 

وندرســي      )  وخــرائط الــدائرة المفاهيميــة فــي الكشــف عــن بنيــة الطالــب المعرفيــة

)Wandersee ,1987: 518  . (  
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مقارنة بين قوة الخرائط المفاهيمية وخرائط الدائرة المفاهيمية في الكشف عن بنيـة الطالـب   :  ) 3( الشكل 

  :المعرفية 

  

                        

    

                        

  

                           

  

  
العالقات الهرمية تمثل بشكل أفضـل باسـتخدام الخـرائط    . لتصنيفية تُشتق معظم معاني المفاهيم العلمية من العالقات الهرمية أو ا

  .منها ، تمثل بشكل أفضل باستخدام خرائط الدائرة المفاهيمية ) الخاصة  –العامة ( المفاهيمية، و العالقات التصنيفية ، و بالتحديد 

  

  ) 3( الشكل 

  خريطة الدائرة المفاهيمية

  ).ة و خرائط الدائرة المفاهيمية في الكشف عن بنية الطالب المعرفية مقارنة بين قوة الخرائط المفاهيمي( 

  

أن التعلم الفٌعال ذي المعنى )  Novak & Gowin ,1993( نوفاك و جوينو افترض 

يتم عندما يكون الطالب قادراً على الربط بين المفاهيم التي أكتسبها و بين المخطـط المفـاهيمي      

ود لديه ، و أن التنظيم المفاهيمي لمعرفته السابقة يمكـن اكتشـافه و   الموج) البنية المفاهيمية ( 

كشف ما به من أخطاء مفاهيمية و مفاهيم بديلة ، و سوء فهم باسـتخدام أدوات معرفـة فـوق    

  .معرفية ، كخرائط الدائرة المفاهيمية التي تستخدم كأداة تشخيصية ، تعليمية ، و تقييمية 

  

أن خرائط الدائرة المفاهيمية تزودنا بطبيعة )   Wandersee ,1987(وندرسـي  يرى  

فهم الطلبة لموضوع معين ، حيث يطلب من الطلبة تصميم خريطة عن موضـوع مـا ، ممـا    

يجعلهم يبدؤون بالتخيل و التفكير التأملي بجدية ، منشطين خاليا ذاكرتهم ، لتمايز بين طالـب و  

لخبراتهم ، و إدماجها في أبنيتهم المعرفيـة ،   أخر ، وصوالً لمستوى أعلى من الفهم ، و توظيفاً

و يتم تشخيص البنية المفاهيمية للطلبة من خـالل تقيـيم    . لتصبح جزءاً من مخزونهم المعرفي 

حجم الدوائر ، و ترتيبها ، : ( الخرائط التي صممها الطلبة حول ذلك الموضوع ، معتمدين على 

المفاهيم ، و " عناوين "عنوان الخريطة ، و أسماء : ، و الكالم الشارح و يتمثل في ) و ألوانها 

  . وندرسي، و مقياس تقييم خرائط الدائرة المفاهيمية الذي وضعه ) الشارحة(الجملة المفسرة 

  

  الخرائط

  المفاهيمية

  الدوائر 

  المفاهيمية

  الخاصة

 التصنيفية

  العالقات

 العامة

  المفاهيم العلمية

 المعاني

 الهرمية
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في دراستهما أن اسـتخدام  )   Nobels & Konopak ,1995( نوبلز و كنوباكأكدت 

تعرف على البنية المفاهيمية للفرد جعلـت  إستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية كأداة تشخصية لل

المعلم أكثر وعياً فيما يتعلق باألخطاء المفاهيمية لدى طلبتـه المتعلقـة بـالعلوم ، و المصـادر     

المحتملة لهذه األخطاء مثل  معلومات الكتاب التي تساهم في حدوث هذه األخطاء ، و الطـرق  

  . التي تسهل عملية التغيير المفاهيمي 

  

المستعرضـة تحـت عنـوان           )  Nichols ,1993(  نيكـولس نتائج دراسة و اشارت 

و التـي   ، " التبصر في فهمهـم لتطـور الحشـرات    : معرفة الطلبة عن التحوالت الحشرية " 

استخدمت خرائط الدائرة المفاهيمية كأداة تشخيصية لبنية الفرد المفاهيمية إلى مدى فاعلية األداة 

تمدة على بيانات خريطة الدائرة المفاهيمية عن زيادة فهم الطلبـة مـن   حيث كشفت النتائج المع

  .الصف الخامس إلى الحادي عشر 

  

أنـه  ) "   Wandersee , 1987( وندرسيفي )   Novak , 1977( نوفاكو أفترض 

لتحقيق التعلم المعرفي ذي المعنى يجب عند التخطيط للتدريس أن تؤخذ الخبرة العاطفية بعـين  

، و بكلمات أخرى يفضل أن يستمتع بما يتم تحقيقه من نجاح فـي  ) أن تكون إيجابية (االعتبار 

أن اسـتخدام  )  Wandersee , 1987 ( وندرسـي تعلم ما يتم عمله، وانطالقاً من ذلك أكـد  

استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية كأداة تعليمية يهتم بالجوانب الشخصـية ،و االنفعاليـة ، و   

لبة ، كالذاكرة ، و دافعيتهم ، و اهتماماتهم ، و التـأثيرات البيئيـة ، و المحتـوى    المعرفية للط

  . الثقافي ، و العوامل البيولوجية التي تؤثر في تفاعالتهم مع بعضهم البعض 

  

و يوجد حتى اآلن ثالث دراسات فقط اختبرت استخدام خريطة الدائرة المفاهيميـة فـي   

ــل  ــي ، مثـ ــفي الفعلـ ــتعلم الصـ ــف الـ ــة  مواقـ ــوبلزدراسـ ــي و نـ  وندرسـ

)Wandersee&Nobles,1990 (  نـوبلز اإلستكشافية ، دراسـة  )Nobles ,1993  ( و ،

و قد ركزت هذه الدراسات على ) .   Nobels & Konopak ,1995( نوبلز و كنوباكدراسة 

كأداة تعليمية مساعدة في حدوث الـتعلم ذي المعنـى فـي    : استخدام خرائط الدائرة المفاهيمية 

، و أداة تقييمية و تشخيصية للتعرف على البنية ) األحياء ، و الفيزياء ( االت تدريس العلوم مج

المفاهيمية للفرد ، و مساعدة للمعلم في التعرف على األخطاء المفاهيمية لدى طلبتـه المتعلقـة   

هيمي و بالعلوم ، و المصادر المحتملة لهذه األخطاء ، و الطرق التي تسهل عملية التغيير المفـا 
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في التعلم ، و النظرية البنائية المعرفية ، و بحث  أوزوبـل خاصة أن مفاهيمها أنبثقت من نظرية 

  . األدراك البصري ، و مخططات أولير المنطقية التي سترد في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

  

ة دولياً و في ضوء ما تقدم تأتي هذه الدراسة األولى من نوعها فلسطينياً و عربياً و نادر

في مرحلة نحن فيها بحاجة إلى تطوير التعلم و تحسينه ، من أجل تزويد المجتمـع بجيـل واع   

للمرحلة المقبلة قادراً على مجابهة تحديات العصر و متطلباته ، و ما يسمى اليوم بالعولمـة ، و  

أو نواة  و نأمل أن تكون هذه الدراسة بؤرة. ما تشكله من تحدي ثقافي و اجتماعي و اقتصادي 

جديدة تفسح المجال أمام الباحثين في المستقبل ألجراء المزيد من الدراسات حول موضوعها ، و 

ما يرتبط به من متغيرات تتعلق بموضوعها التعليمي ، و موضوعات أكاديمية أخـرى و علـى   

  . صفوف أخرى 

  

  :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة   2:1
  

  : من المصطلحات و فيما يلي تعاريفها  سترد في هذه الدراسة عدداً

  

  :االستراتيجية  -

خطة عامة تغطي أهدافها حقبة زمنية محددة ، و تكون صعبة القياس ، ووظيفتها الهامة 

، و تعرف إجرائياً بالخطـة التـي أعـدتها    ) 1998(  قالدة. هي رسم السياسات العامة للمهام 

  .التطبيق الباحثة لتحقيق أهداف التجربة خالل فترة 

  

  ):Meta-Cognitive Strategies(استراتيجيات التعلم الفوق معرفي  -

االستراتيجيات التي ترتكز على نظرية أوزبل في التعلم ، و غيرها من نظريات الـتعلم  

كنظرية النمو المعرفي ، و النظرية البنائيـة ، و نظريـة الـتعلم باألكتشـاف ، و مـن هـذه       

 زيتون. ائرة المفاهيمية ، الخرائط المفاهيمية ، الخرائط المخروطية خرائط الد: االستراتيجيات 

 )2000:205:216(  

  

  :المفهوم  -

ما يتكون لدى الفرد من معنى و فهم يرتبط بكلمة أو مصطلح أو عبارة أو عملية معينة   

    ) 1996(  زيتون. 
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  ):  Concept Circle Diagrams(خريطة الدائرة المفاهيمية  -

تماثل البنية المفاهيمية لجزء معين مـن المعرفـة   ) دوائر ( سية ثنائية البعد أشكال هند

ــيرية     ــة تفس ــاهيم و جمل ــماء المف ــة ، و أس ــوان الخريط ــاحبها عن ــي               . يص وندرس

 )Wandersee , 1987 ,2000  ( زيتون ، و )2000:234  (  

  

  :الطريقة التقليدية  -

مستخدمة في تدريس العلوم ، و التي يتم فيها عرض المادة طريقة من طرق التدريس ال

العلمية عرضاً لفظياً من قبل المعلم الذي تقع عليه المسؤولية في توصيل المادة الدراسية مستعيناً 

. من حين ألخر بالسبورة و الطباشير ، بينما يقتصر دور الطالب على االستماع لما يقوله المعلم 

  ) 1990:242(  اآلغا وعبد المنعم ،)  211 :1996( زيتون 

  

  : المادة العلمية  -

و " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المادة التعليمية المتعلقة بموضوع   

الواردة في كتاب الصف التاسع األساسي لمادة الكيمياء و علوم األرض ، للفصل الدراسي الثاني 

  )أ  137 :1999( عبده. المدارس الحكومية في قباطية  في)  2003/2002( من العام الدراسي 

  

   :اختبار المعرفة القبلية  -

هو اختبار تتضمن فقراته المعرفة العلمية المتعلقة بالموضوع المختار مـن الصـفوف     

السابقة ، و أعد للتحقق من مدى تفاوت المعرفة السابقة علـى المـادة التعليميـة لـدى أفـراد      

  )أ  1999:137(  عبده. طة و التجريبية ، في عينة الدراسة المجموعتين ، الضاب

  

  :التحصيل العلمي  -

هو التقدم الذي يحرزه الطلبة في تحقيق أهداف الجانب المعرفي في المـادة التعليميـة     

، و يقاس إجرائياً في هذه الدراسة بعالمة )  1999(  عمر، و ) أ 1999:138 ( عبدهالمدروسة 

ها في االختبار المعد لقياس تحصيل طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي    الطالب الحاصل علي

من مادة الكيمياء و علوم األرض " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " موضوع 

  .في المدارس الحكومية في قباطية 
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  : التحصيل العلمي اآلني  -

عرفي في المادة التعليميـة  مدى التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف الجانب الم

المدروسة ، و يقاس إجرائياً بعالمة الطالب التي يحصل عليها في اختبار التحصيل العلمي الذي 

          برنـامج التعلـيم المفتـوح   يتعرض له مباشرة بعد االنتهاء من عملية تعليم المـادة التعليميـة   

من " و الثروات الطبيعية األخرى  المعادن و الصخور" ، و الممثلة بموضوع )  434 :1992( 

  . مادة الكيمياء و علوم األرض

  

  : التحصيل العلمي المؤجل  -

مدى التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف الجانب المعرفي في المادة التعليميـة  

المدروسة ، و يقاس إجرائياً بعالمة الطالب التي يحصل عليها في اختبار التحصيل العلمي الذي 

   برنامج التعليم المفتـوح تعرض له بعد عشرة أيام من االنتهاء من عملية تعليم المادة التعليمية ي

من " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " ، و الممثلة بموضوع )  434 :1992( 

  . مادة الكيمياء و علوم األرض 

  

  : دافع اإلنجاز  -

ة لالنتباه للموقف التعليمي ، و اإلقبال عليـه بنشـاط   حالة داخلية لدى الطالب تدفعه بقو  

توفير ظروف مالئمة تعمـل علـى إثـارة    : موجه و االستمرار فيه ، لتحقيق التعلم من خالل 

اهتمامه بموضوع التعلم ، و المحافظة على هذا االهتمام و االنتباه المتمركز حول نشاطات التعلم 

ستمراريته ، و تشجيع إسهامه الفاعل في تحقيق الهدف ، و التعليم المرتبطة بموضوع التعلم و ا

)  1990:148( توق و عدس و تعزيز وحفز هذا اإلسهام في النشاط الموجه نحو تحقيق الهدف 

مستوى الطموح األكاديمي ، التوجه للنجاح ، : ، و هي في هذه الدراسة تتشكل في األبعاد اآلتية 

افز المعرفي ، إعالء األنا ، الحاجة إلى االنتماء ، النزعة التوجه للعمل ، الحاجة للتحصيل ، الح

  .االنتهازية ، و االستقرار العاطفي  –الوصولية 

  

  : القلق  -

هو خبرة انفعالية غير سارة يعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف ، أو تهديد من شـيء  

لحالة بعـض التغيـرات   ما ، دون أن يستطيع تحديده تحديداً واضحاً ، و غالباً ما تصاحب هذه ا

  ) 1981(  عبد الغفار. الفسيولوجية و النفسية 
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  :قلق االختبار  -

الذي يعبـر  )  Worry( هو سمة في الشخصية في موقف محدد و يتكون من االنزعاج   

التي تعبر عـن ردود  )  Emotionality( عن اهتمام معرفي بالخوف من الفشل ، و االنفعالية 

، و هو اضطراب يعاني منه الطالـب ، و يـؤثر فـي    )  1988(  يبالطفعل الجهاز العصبي 

صحته النفسية ، ينشأ عن تخوفه من الفشل أو عدم حصوله على نتيجة مرضية فـي االختبـار   

و قد تؤثر هذه الحالة النفسية على تركيز الطالب في االختبار مما يـؤدي  . خالل فترة االختبار 

، و )  1992(  القرعـان . تباه و المحاكمة العقلية و التـذكر  إلى عرقلة العمليات العقلية ، كاالن

دعبـاس    يعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس قلق االختبار من أعداد 

  :، و له مستويات ثالث )  1995( 

  

  :قلق االختبار المنخفض  -

إلى أقل مـن  )   40(يعتبر الطالب منخفض القلق إذا حصل على درجة تتراوح ما بين   

  ) .200(على مقياس قلق االختبار من أصل )  95(

  

  : قلق االختبار المتوسط  -

إلى أقـل مـن      )   95( يعتبر الطالب متوسط القلق إذا حصل على درجة تتراوح ما بين  

  ).200(على مقياس قلق االختبار من أصل )  115( 

  

  : قلق االختبار المرتفع  -

إلى أقل مـن  )   115(ع القلق إذا حصل على درجة تتراوح ما بين يعتبر الطالب مرتف  

  .على مقياس قلق االختبار )  200(

  

  :الصف التاسع األساسي  -

سـنة ، و  )  13-15( هو الصف الذي يحتوي على الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بـين  

فلسـطين  يجلسون على مقاعد الدراسة في السنة التاسعة من عمرهم الدراسـي فـي مـدارس    

  ) 1999( حسين ، و ) 1992(  فاخوري.  الحكومية 
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  :مشكلة الدراسة و هدفها   3:1
  

توجه انتقادات كثيرة إلى األساليب المستخدمة في التدريس عامة ، و تـدريس العلـوم   

خاصة ، ال سيما بعد االنفجار المعرفي و التقني السريع ، األمر الذي أوجد فجوة واسـعة بـين   

طريقة تدريسها ، حيث ركزت أساليب التدريس التقليدية على الحفظ اآللي االستظهار المعرفة و 

 )Rote Learning  (   للمعلومات ، و الحقائق ، و المفاهيم المتضمنة في مقررات العلـوم فـي

          كـاظم و زكـي  . صورة مجزأة غير مترابطة على حساب وضوح المعنـى و الفهـم السـليم    

 )1993:103-107 (  

  

و بما أن تعلم المفاهيم يقع في صلب تعلم العلوم و التعلم ذي المعنى هو هدف التربيـة  

أدركت الباحثة أهمية تدريس المفاهيم العلمية بشكل يسهل على ) .  1992(  العياصرةالعلمية ، 

م الطلبة تمثلها و استيعابها و يجعلها أكثر مقاومة للنسيان ، على أساس يكون فيه تكوين المفـاهي 

وفق نظام منطقي تكون فيه الخبرات الجديدة مبنية على الخبرات السابقة لها و تمهـد لخبـرات   

الحقة  ، خاصة أن تكوين المفاهيم و نموها ال يتوقف عند حد معين ، و إنمـا يـزداد عمقـاً و    

، و )  90-89 :1986(  زيتـون اتساعاً كلما نما الطالب و ازدادت المعارف و الخبرات لديـه  

  ) 1990(  حةصوال

  

و نظراً الهتمام الدراسات التربوية في السـنوات األخيـرة بـالنظر إلـى العوامـل ،      

والمتغيرات النفسية عند تحليل المواقف و المشكالت التعليمية التعلّمية ، و التي من أبرزها تلـك  

حصـيل  المرتبطة بالدوافع ، و على األخص دافعية اإلنجاز ، و قلق االختبـار و عالقتهـا بالت  

إذ خلصت العديد من الدراسات التربوية لضرورة تطـوير اسـتراتيجيات التـدريس    . الدراسي 

والتقويم و المناهج ، التي يجب أن تشجع عمليتي التمثل و المواءمة ، لجعل التعلم ذا معنى ، من 

، خالل حضور المنهجية العلمية في مساقات العلوم عامة ، وعلم الكيمياء و علوم األرض خاصة

و تضمينها تجارب فردية يستطيع الطلبة من خاللها تحديد المشكلة و توقع اإلجراءات ، و جمع 

البيانات و تفسيرها ، و صنع القرارات المناسبة و االبتعاد عـن التـدريس بالورقـة و القلـم     

، و باستعمال استراتيجيات التعلم فوق المعرفيـة و التـي مـن ضـمنها     )  1992( العياصرة 

جية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و األخذ بعين االعتبار خصـائص الطلبـة ، و سـماتهم    استراتي

  ) . Chinn,1998( تشين الشخصية ، و بيئتهم المحيطة بهم بكل مقوماتها و أثارها عليهم 
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و من هنا شعرت الباحثة بأهمية استقصاء أثر اسـتخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة       

العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار اآلني و المؤجل فـي مـادة    المفاهيمية على التحصيل

  .الكيمياء و علوم األرض لطلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية في قباطية 

  

و تم اختيار الصف التاسع األساسي لتطبيق الدراسة ، ألن استراتيجية خـرائط الـدائرة   

لتعلم الفوق معرفية و التي تتطلب تفكيرمنطقي مجرد ، والذي المفاهيمية  تعد من استراتيجيات ا

سـنة  )  11-15( يصل إليه الطالب كما توصل إليه بياجيه في مرحلة العمليات المجردة ما بين 

" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى" و تم اختيار وحدة  ) . أ  70 :1999( عبده 

لمواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، هي في الواقع مشـتقة  نظراً ألهمية الموضوع ، إذ أن ا

من صخور القشرة األرضية و معادنها ، و كون الثروة المائية عصب الحياة ، و ألن الدراسات 

القليلة التي استخدمت استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية اختبرتها في مواقف الـتعلّم الصـفي   

، و لهذا أرادت الباحثة اختبارها في مجـال أخـر و هـو    ) و الفيزياء  األحياء ،( لمواد العلوم 

  .الكيمياء و علوم األرض 

  

  :هذا و يمكن صياغة مشكلة هذه الدراسة في السؤال التالي 

  

ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة  المفاهيمية على التحصـيل العلمـي و دافـع    

جل لدى طلبة الصف التاسع في مـادة الكيميـاء و علـوم    اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤ

  األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟

  

  :أسئلة الدراسة   4:1

  

  : حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة الرئيسة الثالثة المنبثقة عن مشكلتها ، وهي 

  

  :السؤال األول 

  

ية على التحصـيل العلمـي اآلنـي و    ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيم

مـن  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المؤجل لطلبة الصف التاسع في وحدة 

  مادة الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟
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  :و ينبثق عن السؤال الرئيس األول األسئلة الفرعية التالية 

  

بين المتوسطات )  α  =0.01(  صائية على مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إح  �

المعادن و الصخور و الثـروات  " الحسابية لعالمات طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خـرائط الـدائرة   " الطبيعية األخرى 

سطات  تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة ، و متو) المجموعة التجريبية ( المفاهيمية 

  ؟) المجموعة الضابطة ( التقليدية 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى  " تحصيل طلبة الصف التاسع في وحدة 

  ألرض ، تعزى للجنس ؟من مادة الكيمياء و علوم ا

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  على مستوى الداللة  �

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعيـة  " تحصيل طلبـة الصف التـاسـع في وحـدة  

  من مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ؟" األخرى 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  يوجد فروق ذات داللة إحصائية  على مستوى الداللة  هل �

المعادن و " تحصيل طلبة الصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي اآلني في وحدة        

مـن مـادة الكيـميـــاء و علـوم األرض، و     " الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 

  ؟) الزمن (  متوسطات تحصيلهم العلمي المؤجل

  

  : السؤال الثاني 

  

ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل 

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " لطلبة الصف التاسع في وحدة  

  الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية ؟ 

  

  :نبثق عن السؤال الرئيس الثاني األسئلة الفرعية التالية و ي
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بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " دافع إنجاز طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

تخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، من مادة الكيمياء و علوم األرض باس" األخرى 

  و متوسطات دافع إنجاز نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ؟

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

بيعية المعــادن و الصخور و الثروات الط" دافع إنجاز طلبة الصف التاسع في وحــدة 

  من مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس ؟" األخرى 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعــادن و الصخور و الثروات الطبيعية " دافع إنجاز طلبة الصف التاسع في وحــدة 

  عزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ؟ من مادة الكيمياء و علوم األرض ، ت" األخرى 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعادن و الصخور و الثـروات الطبيعيـة   " دافع إنجاز طلبة الصف التاسع اآلني في وحدة 

الزمن ( ازهم المؤجل  من مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات دافع إنج" األخرى 

  ؟ ) 

  

  : السؤال الثالث 

  

ما أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على قلق االختبار اآلني و المؤجل 

من مادة " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " لدى طلبة الصف التاسع في وحدة 

  قباطية ؟  الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في

  

  :و ينبثق عن السؤال الرئيس الثالث األسئلة الفرعية التالية 
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بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعادن و الصخور و الثـروات  " قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

لكيمياء و علوم األرض  باستخدام استراتيجية خرائط الـدائرة  من مادة ا" الطبيعية األخرى 

  المفاهيمية ، و متوسـطات قلـق االختبار لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ؟

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعــادن و الصـخور و الثـروات   " ــدة قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في وح

  من مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس ؟" الطبيعية األخرى 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعــادن و الصخور و الثـروات  " قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في وحــدة  

من مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعلـيم و  " عية األخرى الطبي

  الجنس ؟ 

  

بين متوسـطات  )  α  =0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  �

المعـادن و الصـخور و الثـروات    " قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع اآلني في وحدة 

( من مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات قلق االختبار المؤجل " الطبيعية األخرى 

  ؟ ) الزمن 

  

  :فرضيات الدراسة 5:1  

  

صيغت فرضيات هذه الدراسة على صورة فرضيات صفرية علـى مسـتوى الداللـة          

 )α  =0.01  ( كما يلي ،:  
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عالمات طلبة الصف التاسـع  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ل �

من مادة الكيميـاء و  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " الذين تعلموا وحدة 

، و ) المجموعة التجريبيـة  ( علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  ) .ة الضابطة المجموع( متوسطات  تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

  

" ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طلبة  الصف التاسع في وحدة  �

من مادة الكيمياء و علوم األرض، تعزى " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 

  .للجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طلبـة الصف التـاســع فـي    �

من مـادة الكيميـاء و علـوم    " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " ـدة وح

  .األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طلبة الصف التاسع على اختبـار   �

مـن  " وات الطبيعية األخرى المعادن و الصخور و الثر" التحصيل العلمي اآلني في وحدة 

  ).الزمن ( مادة الكيـميــاء و علوم األرض ، و متوسطات تحصيلهم العلمي المؤجل 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصف التاسـع بأبعـاده    �

ـ  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " التسعة الذين تعلموا وحدة  ادة مـن م

الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسطات دافع 

  .إنجاز نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

  

  :و تنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الصفرية الفرعية التالية 

  

لدى " لطموح األكاديمي مستوى ا" ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 1- 

" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة ، و     

  .التقليدية لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة" مستوى الطموح األكاديمي " متوسطات بعد 
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لـدى طلبـة   " التوجه للنجـاح  " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 2- 

مـن  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسـطات  

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية " التوجه للنجاح "  بعد

  

لدى طلبة الصف " التوجه للعمل " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 3- 

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " التاسع الذين تعلموا وحدة 

ام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسطات بعـد    الكيمياء و علوم األرض باستخد

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية" التوجه للعمل " 

  

لـدى طلبـة   " الحاجة للتحصيل " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 4- 

مـن  " ت الطبيعية األخـرى  المعادن و الصخور و الثروا" الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسـطات  

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية " الحاجة للتحصيل " بعد 

  

لـدى طلبـة   " الحافز المعرفي " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 5- 

مـن  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسـطات  

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية " الحافز المعرفي " بعد 

  

لدى طلبة الصـف  " إعالء األنا " اللة إحصائية بين متوسطات بعد ال يوجد فروق ذات د 6-

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " التاسع الذين تعلموا وحدة 

الكيمياء و علوم األرض  باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسطات بعـد   

  .ن تعلموها بالطريقة التقليدية لدى نظرائهم الذي" إعالء األنا " 

  

لدى طلبة " الحاجة إلى االنتماء " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 7- 

مـن  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

المفاهيمية ، و متوسـطات  مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة 

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية " الحاجة إلى االنتماء " بعد 
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" االنتهازية  –النزعة الوصولية " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 8- 

ـ    " لدى طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة  ة المعـادن و الصـخور و الثـروات الطبيعي

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، " األخرى 

لدى نظرائهم الذين تعلموهـا بالطريقـة   " االنتهازية  -النزعة الوصولية " و متوسطات بعد 

  .التقليدية 

  

دى طلبـة  ل" االستقرار العاطفي " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 9- 

مـن  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسـطات  

  .لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية " االستقرار العاطفي " بعد 

  

وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصـف التاسـع فـي    ال يوجد فر �

من مادة الكيمياء و علوم " المعــادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " وحــدة 

  .األرض ، تعزى للجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصـف التاسـع فـي     �

من مادة الكيمياء و علوم " دن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى المعــا" وحــدة 

  . األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصف التاسع اآلني في  �

لكيمياء و علوم األرض من مادة ا" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " وحدة 

  ) .الزمن ( ، و متوسطات دافع إنجازهم المؤجل 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصـف التاسـع    �

الـذين تعلمـوا وحـدة             ) قلق مرتفع ، قلق متوسط ، قلـق مـنخفض   ( بمستوياتهم الثالث 

من مـادة الكيميـاء و علـوم األرض     " لطبيعية األخرى المعادن و الصخور و الثروات ا" 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسـطات قلـق االختبار لدى نظرائهم 

الـذين تعلموهـا بالطريقـة    ) قلق مرتفع ، قلق متوسط ، قلق منخفض ( بمستوياتهم الثالث 

  .التقليدية 
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ن متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بي �

من مادة الكيمياء و علوم " المعــادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " وحــدة 

  .األرض ، تعزى للجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في  �

من مادة الكيمياء و علوم " و الثروات الطبيعية األخرى  المعــادن و الصخور" وحــدة 

  . األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصـف التاسـع    �

ـ  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " اآلني في وحدة  اء و من مـادة الكيمي

  ) .الزمن ( علوم األرض ، و متوسطات قلق االختبار المؤجل 

  

  : حدود الدراسة   6:1

  

  :تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي 

  

اقتصرت هذه الدراسة على أربع شعب من طلبة الصف التاسع األساسي الذين يدرسون مادة  �

الدراسي الثاني للعـام   الكيمياء و علوم األرض في المدارس الحكومية في قباطية في الفصل

  )  2003/2002( الدراسي 

  

" اقتصار هذه الدراسة على استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في تدريس وحـدة   �

من مادة الكيمياء علـوم األرض لطلبـة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 

  ة و التعليم  الصف التاسع األساسي و هو كتاب أقرته وزارة التربي

  

  .اختيار مدارس عينة الدراسة قصدياً لتسهيل إجراءاتها  �

  

تتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق و ثبات أدوات الدراسة المسـتخدمة ، و قـدرة هـذه     �

  .األدوات على الكشف عن التباين بين الطلبة في السمات التي نقيسها 
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  : أهمية الدراسة   7:1

  

في أنها تتناول موضوعاً جديداً ما زالت البحوث فيه قليلة حتى تكمن أهمية هذه الدراسة 

اآلن ، و الثالث دراسات التجريبية التي أجريت في هذا المجال أجريت في الواليـات المتحـدة   

األمريكية على طلبة المرحلة األساسية ، هذا وقد أظهرت عملية المسح بواسطة نظـام مركـز   

 ERIC   ) (Educational Resources Information( المعلومات عن المواد التربوية في 

Center   ( حتى شهر كانون الثاني )م أنه ال توجـد دراسـات مماثلـة لهـا علـى      )  2004

  .المستويين الفلسطيني و العربي و نادرة على المستوى العالمي 

  

ائط أثر استخدام اسـتراتيجية  خـر  " و تأتي أهمية هذه الدراسة من محاولتها استقصاء   

الدائرة المفاهيمية على التحصيل العلمي و دافع اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤجل في مادة 

الكيمياء و علوم األرض لطلبة الصف التاسع في المدارس الحكوميـة فـي قباطيـة ، و هـذه     

متغيرات لم تتناولها الدراسات السابقة مجتمعة ، حيث يعتبر التحصـيل الدراسـي مـن أهـم     

ات العملية التعليمية التعلمية ، الذي يمكن من خالله تقييم مدى نجاحهـا ، وهـو يتـأثر    مخرج

بمجموعة من العوامل أهمها خصائص شخصية الطلبة و سماتها، كالقـدرة العقليـة ، و دافـع    

اإلنجاز ، و القلق ، و التأثيرات البيئية ، و يتوقع من هذه الدراسة أن تسهم في إعطاء صـورة  

دى فاعلية االسترايجية المعتمدة فيها في تحسين خصـائص و سـمات شخصـية    واضحة عن م

  ) .المؤجل ( الطلبة ، إضافة إلى التحصيل اآلني و االحتفاظ بالمعرفة العلمية 

   

و يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة في تحسين نوعية التدريس في مواد العلوم خاصة و 

الضوء على هذه الطريقة و حفز المسئولين عـن  الموضوعات األخرى عامة ، من خالل تسليط 

تطوير التعليم في وزارة التربية و التعليم لتبنيها خصوصاً و نحن نقوم بإعداد مناهج فلسـطينية  

حديثة مرتكزة على أحدث التقنيات و األساليب التعليمية الفاعلة ، و تكون منطلقـاً لمزيـد مـن    

االً خصباً للبحث التربوي في تـدريس العلـوم و   البحوث في هذا المجال ، و هي بذلك تفتح مج

  .نأمل في أنه سيكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى التربية العلمية في الضفة و القطاع 

   

أن تعود هذه الدراسة بالفائدة على واضعي و مطوري مناهج مـواد   -أيضاً  –و يؤمل 

و المسؤولين عن أعداد برامج تدريب ، العلوم ، مؤلفي كتبه المدرسية ، و مشرفي مواد العلوم 

و مديري المدارس ، و معلمي مواد العلوم في المرحلة األساسية عامـة ، و طلبـة   المعلمين ، 
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الصف التاسع األساسي خاصة ، إذ يعمل هذا األسلوب على تحسين أدائهم و زيادة قدرتهم على 

  .التفكير و اإلبداع 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  
  

  . النظري المتعلق باستراتيجية خرئط الدائرة المفاهيمية اإلطار   1:2
  

  .اإلطار النظري المتعلق بدافع اإلنجاز   2:2
  

  .اإلطار النظري المتعلق بقلق االختبار   3:2
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  يالفصل الثان

  اإلطار النظري 
  

  اإلطار النظري   1:2

  

برنامج عمـل عقلـي   ( المعضلة و التحدي الرئيس في التدريس هو تزويد الطلبة بمخطط 

لتكوين بنية مفاهيمية متماسكة و منظمة ، تمكنهم من سبر غور المعرفة العلميـة ، و  ) معرفي 

المعرفة في حل المشكالت ، استبصار عالقات جديدة بين عناصرها مما يمكنهم من توظيف هذه 

 جونز، و )   Wandersee ,1987( وندرسيو زيادة فاعليتها لديهم ، و تنمية قدراتهم العقلية 

  ) . 33-30 : 1988(  و رفاقه

  

و انصب اهتمام الكثير من الدراسات في اآلونة األخيرة على معرفة ما لدى الطالـب مـن   

من الطرق المطورة الستقصائها ، و استكشـافها ،  بنية مفاهيمية لموضوع ما ، و وجدت العديد 

و التعرف على مدى تماسكها أو تفككها ، على إعتبار أن المعرفة القبلية شرط أساسي لحـدوث  

التعلم ذي المعنى لتحقيق هدف عملية التعلم بإحداث تكييفات تتواءم و البنى المفاهيمية التي لدى 

، و من هذه الطرق علـى  )  Novak,1988(  كنوفا، و )  Strike,1987(  سترايكالطالب 

تقنيات الخرائط المفاهيمية ، الخرائط المخروطية ، و خرائط الـدائرة  : سبيل الذكر ال الحصر 

 جـــوين و رفاقـــه ، و ) Wandersee ,1987,2000(وندرســـيالمفاهيميـــة 

)Gowin.et.al,1988. (  

  

يلعب دوراً ) Diagram(أن الرسم التخطيطي  ) Wandersee , 1987( وندرسيو رأى 

أساسياً في تسهيل عملية التعرف على بنى الطلبة المفاهيمية ، حيث يعمل على تجميـع أجـزاء   

  .المعرفة التي يمتلكها الطلبة 

  

بأن الرسومات التخطيطية لها ميزتين مهمتين في علم التعليم ، ) Win ,1981(وين و وجد 

عالقة بينها من خالل التعريف ، و اعتبرهـا رسـم   فهي تظهر التمثيالت الحقيقية للمفاهيم ، و ال

تنظيمي يوضح شيء ما من خالل إظهار الترتيب و العالقة بـين  )   Line Drawing( خطي 

  .األجزاء 
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:         أنـه  ) Wandersee ,1987(وندرسـي  فـي  ) Texley , 1984( تكسـلي و أشارت 

و المرتبطة ، إال أن ناشري و مؤسسـي  بالرغم من توجه التربويون لتعليم العلوم ذات المعنى " 

برامج أعداد المعلمين ، زودوا المعلمين بأدوات تقيمية قليلة ال تتجاوز الذاكرة الصمية ، و أكـد  

أن مربوا العلوم بحاجة إلى جانب األدوات التخطيطية  ذات ) Wandersee ,1987(وندرسي 

، إلـى أدوات  )  Subject – Specific Diagrammatic Tools( الخـاص   –الموضـوع  

كيف أن العلم ينـتج معرفـة جديـدة ، و    " تخطيطية واسعة التطبيق ، لمساعدة الطلبة على فهم 

، ولهذا قـدم اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     " كيف يتعلمون العلوم " مساعدة الطلبة على تعلم 

تعزيز الـتعلم ،  ً إلى جنب مع الخرائط المخروطية ، و المفاهيمية على   المفاهيمية لتعمل جنبا

  . و الفهم ، و الستخدامها في عملية التشخيص والتقييم 

  

أن الكثير ) Wandersee ,1987(وندرسي في )  Kossyln , 1980(  كوسيلنو يؤكد 

مما نعرفه يمكن تمثيله بكثير من الطرق المختلفة كالصـور مثـاالً ، و أن األشـكال التمثيليـة     

قد تكون فاعلة ألداء مهمات معرفية )   Particular Representational Formats( الخاصة 

  .متنوعة 

  

أن أقوى ) Wandersee ,1987( وندرسيفي )   Stigler , 1984(  ستيجليرو استنتج 

األدوات التي يمكن أن تقدمها الثقافة لتطوير الطفل تأتي في شكل تمثيالت عقلية خاصة يمر بها 

  . خريطة الدائرة المفاهيمية تناسب أطفال  اليوم  أنوندرسي الطفل أثناء التعلم ، و رأى 

  

األفكـار  ) صور ( و إذا استعرضنا التاريخ سندرك أن المصريين القدماء هم أول من مثّل 

نظّـم النقوشـات   )  Hieroglyphic( من خالل الرسومات ، فنظامهم الكتابي الهيروغالفيـك  

مت الحضارات األخرى طرق مماثلة ، فعلـى  الرمزية للتعبير عن المفاهيم المهمة ، و قد استخد

الرسائل بطريقة الكتابة ) األمريكان األوائل ( ، و الهنود )  Aztecs(سبيل المثال كتب األزتكس 

، و من الجدير بالذكر أن كتابة الناس األوائـل بـدأت مـن    ) الحروف الهيروغليفية ( الرمزية 

بجدية ، و بعـد إبتكـار صـيغة الرمـوز             مراحل الصورة أو الرمز إلى مرحلة المقاطع ثم األ

تم إهمال أول صيغتين من الكتابة ، أما المصريون فقد كانوا مسـتثنون  )  الحروف األبجدية ( 

لمدة ثالثـة  ) الهيروغلفية ( من هذه القاعدة ، فلقد استمروا بالكتابة مستخدمين الرموز الصورية 

وندرسـي  دامهم الصـيغتين األخـريتين   إلـى جانـب اسـتخ   ) 3500(آالف و خمسمائة سنة 

)Wandersee ,1987. (  
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 زيتـون و  )Wandersee , 1987(وندرسـي  فـي  )  Briggs , 1982 ( برجزو أشار 

أن العباقرة يستخدمون الصور بشكل منتظم ، و مكثف من أجل رؤية العالقة بين ) 2000:234(

سبيل المثال تعلم في مدرسة تتبنى  أجزاء المعرفة بطرق جديدة و غير اعتيادية ، فإينشتاين على

مبادئ المصلح التربوي هنري بستالوزي ، الذي ركز على تطوير التخيالت البصرية ، و هـذا  

أن أفكاره الجيدة كانت تأتي له دائما على شكل صور بصرية ، و أن " ما أكده إينشتاين مؤخراً 

بحية )  Kekule( و حلم كيوكيل .  "التعابير اللفظية و الرياضية جاءت بعدها بأشهر أو سنوات 

خريطـة  )   Snow( تعض ذنبها و استخدم هذه الصورة في بناء حلقة البنزين ، و وظف سنو 

و عمل مندليف مجموعة من البطاقات للعناصر ، لندن لحل الغموض حول كيفية إنتشار الكوليرا 

اسـتنباط جدولـه الـدوري    الكيميائية ، و ثبتها على الحائط في أوضاع مختلفة لمساعدته على 

هذا و تاريخ العلوم يحفل بالكثير من األمثلة حول كيفية استخدام الرسم التخطيطـي         . للعناصر 

 )Diagrams  ( جودسنفي حل المشاكل المهمة و العقلية المعرفية )Judson , 1980  (  فـي

  ) .Wandersee , 1987( وندرسي

  

أثنـاء تدريسـه   ) Wandersee,1987( وندرسـي فـي  ) Jams ,1979(جايمس وجد 

ال يمتلكـون  ) أميون بصـرياً  ( أن الطلبة الموهوبين لفظياً و رياضياً " المهندسين في ستنفورد 

قدرة على التصور البصري ، و هذا ما دعاه إلى استخدام التمارين البصرية التي طورت قـدرة  

عتبرها إحدى أهم أساسيات جميع أنواع ، و ا" لغة التفكير األمية " تفكيرهم البصرية ، و دعاها 

  .التفكير 

  

  :في تدريس العلوم الحديثة ) الرسومات(األساليب التخطيطية   1:1:2

  

منـذ  )  Concept Of Logic Diagrams( عرف مفهوم الرسومات التخطيطية المنطقية 

ليب يشـرحون أسـا  )  Aristotle( العصور الوسطى ، و كان المعلقون القدماء األرسـطويين  

  ) Wandersee , 1987( وندرسيالقياسات المنطقية باستخدام الرسومات الهندسية 

  

ــان  ــتورم و ك ــة                ) Sturm ,1661(س ــات الدائري ــتخدام المخطط ــن اس أول م

 )Circle Diagrams  ( النــج، و أول تطبيــق نظــامي لهــا كــان فــي بحــث نشــره          

)Lange ,1712 ( وندرسـي)Wandersee , 1987 . (  
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إلى الحقيقة )  Wandersee , 1987,2000( وندرسيفي )  Veen , 1894( فينو أشار 

من الرياضيات في الفترة التي لم )   Diagrams(بأن المنطقيين اقتبسوا الرسومات التخطيطية " 

دائريـة  ، إذ استخدمت القطـع ال ) الرياضيات و المنطق ( يكن فيها حدود فاصلة بين المجالين 

)Line Segments   (  و المثلثـات ،)Triangles   (  و الـدوائر ،)Circles (  و القطـوع ،

ــل األغــراض التصــنيفية )  Rectangles(، و المســتطيالت )  Ellipses(الناقصــة  لتمثي

)Categorical Propositions ( بالرسم خالل التطورات األولى للمنطق كنظام.  

  

فـي التـدريس ، فقـد    )  Veen , 1880( فينوم أشكال و استـخدم بعـض مربـوا العل

استخدام أشكال فين إلظهار العالقـة بـين المصـطلحات    )  Lesten , 1970( ليسـتينأقترح 

إمكانية استخدام )  Guston &White , 1986( جوستين و وايتالكيميائية للطلبة ، و أظهر 

وندرسـي  مصـطلحات الفيزيائيـة   أشكال فين لتدريس الفيزياء و للتحقّق مـن فهـم الطلبـة لل   

)Wandersee , 1987 . (  

  

) Diagrams(استفاد مربوا العلوم في الوقت الحالي من الرسومات التخطيطية المتنوعـة  

تسـتخدم مربعـات   " لمساعدة الطلبة على اكتساب و فهم المفاهيم المهمة ، فعلى سبيل المثـال   

لرسوم التخطيطية التـي تسـتخدم األسـهم    في علم الوراثة ، ا)  Punnett Squares (البينت 

اإلشعاعية في علم البصريات ، الرسوم التخطيطية في اإللكترونيات ، و الخرائط الجوية في علم 

خاصـة                 –األرصاد الجويـة ، و تعبـر مثـل هـذه األدوات البصـرية عـن موضـوعات        

 )Subject – Specific (يمية و خرائط المعرفة المخروطيـة  ، في حين تعتبر الخرائط المفاه

أدوات معرفة فوق معرفية ، و لها تطبيقات واسعة في تعليم العلـوم ، حيـث تسـاعد خـرائط     

المعرفة المخروطية الطلبة على فهم طبيعة المعرفة و كيفيـة إنتاجهـا ، و تسـاعد الخـرائط     

شـافير و  المفـاهيم ،   المفاهيمية الطلبة على تكوين تمثيالت بصرية من العالقات الهرمية بين

ــه ــاك، و ) Shafer.et.al,1984( رفاق ــه ، و ) Novak ,1981( نوف ــاك و رفاق      نوف

)Novak .et.al, 1983 . (  

  

الخرائط المفاهيميـة و الخـرائط   )  Gowin & Novak,1984( جوين و نوفاكو اعتبر 

 أوزوبـل المخروطية أدوات معرفـة فـوق معرفيـة تعتمـد فـي األسـاس علـى نظريـة         

)Ausubel,1968 (    ــة ــيالت تخطيطي ــي تمث ــة ، و ه ــة البنائي ــة المعرفي ، و النظري
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)Diagrammatic Represntation (   للمفاهيم و البنية المفاهيمية ، و كلتاهما تعتبـر أسـاليب

  . بصرية مثيرة 

  

بعد قضاءه سبعة فصول في دراسـة نظريـة   ) Wandersee ,1987(وندرسي و استنتج 

، و التي تعتبر من أعمال ما بعد الدكتوراه فـي تـدريس   ) Ausubel ,1968( ألوزوبلالتعلم 

، و بعد خبرة سبع سنوات فـي تـدريس   ) Cornell University( العلوم في جامعة كورنيل 

العلوم البينية باستخدام الخرائط المفاهيمية ، و الخرائط المخروطية ، أساساً ثالثاً للنظريـة هـو   

يمكن أن تساعد في تصـور المفـاهيم   ) خريطة الدائرة المفاهيمية " ( أداة معرفة فوق معرفية "

التي يمتلكها الطلبة ، و تلعب دوراً مهماً في تسـهيل عمليـة   )  Concepts College( البينية 

التعلم و االحتفاظ به ، كما أنها تساعد الطالب و تعلمه كيف يتعلم مما يؤدي إلى تنمية المهارات 

ــد  ــه ، و تزي ــة لدي ــر ،  العقلي ــى التفكي ــه عل ــن قدرت ــخ … م ــاكإل ــوبلز و كنوب                 ن

)Nobels & Konopak ,1995  . (  

  

أن معظـم  ) Wandersee ,1987(وندرسـي  فـي  ) Dunn , 1983(دوين و الحظت 

 –العامـة   ( المفاهيم تشتق معانيها من العالقات النظامية في المعرفة الهرمية ، أو من العالقات 

وندرسـي  في التصنيفات ، و أكد )   Inclusive – Exclusive Relationships) ( الخاصة 

قدرة الخرائط المفاهيمية على تمثيل العالقات الهرمية بشكل فعال إال أن قـدرتها علـى تمثيـل    

بصرياً أقل فاعلية مـن خـرائط الـدائرة    ) الخاصة  –العامة ( العالقات التصنيفية و بالتحديد 

  .المفاهيمية 

  

  :خريطة الدائرة المفاهيمية و مخططات أولير المنطقية   2:1:2

  

أنه لتلبية االحتياجات النظرية و العملية يجـب  )  Wandersee , 1987( وندرسـيرأى 

التـي تسـتخدم لتمثيـل    )  Heuristic Device) (التعليميـة  ( أن تكون الوسيلة االستكشافية 

، و )   Visually Effective( فعالـة بصـرياً    :بين المفاهيم ) الخاصة  –العامة ( العالقات 

، و تستخدم نظرية أوزوبل في التعلم في تصميمها ، )   Conceptually Effective( إدراكياً 

  .و تستخدم كأداة معرفة فوق معرفية ، تشخيصية ، و تدريسية 
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، إالّ أنـه اعتبرهـا   )   Veen Diagrams(فـين  " أشـكال  " برسومات  وندرسيو فكر 

للمجموعات ، وغير مناسـبة ألداتـه   )   Schematic Representations(تمثيالت تخطيطية 

التعليميــة الجديــدة ، ألنهــا تهــدف مبــدئياً إلــى توضــيح عمليــات نظريــة المجموعــة                

)Set Theory Operations ( االتحـاد  : مثل)Union (  و التقـاطع ،)Intersection ( و ،

، و لتحديد عدد الدوائر في رسمها البياني بـثالث دوائـر ، و   )Complementation(المتمم 

استخدام القطوع الناقصـة ، و األشـكال األكثـر تركيبـاً فـي      )  Veen , 1894(فين اقترح 

إلى عدم تبنـي   وندرسي، مما دعى ) Classes(االستدالالت التي تتضمن أكثر من ثالث فئات 

يدة ،حيث أنه أراد رسماً تخطيطياً يمثل خمس مصطلحات كحد نظام فين في أداته التعليمية الجد

  ) . Wandersee , 1987(وندرسي أعلى ، و يمثل معدل سعة الذاكرة قصيرة األمد 

  

عالم الرياضيات السويسري والذي ينسـب إليـه تمثيـل    ) Euler , 1768(أوليرو قدم 

ة عنهـا ، ألول مـرة   و العالقات المعبـر )   Representation Of Judgments(األحكام 

دوائـر  " التكوين األساسي ، و المفصل للرسومات التخطيطية المنطقية و مـا يـدعى اآلن   

باسـتخدام  )  Class Relationships( ، و الذي له طريقته في تمثيل عالقات الفئـة  "أولير

، و الفئة العامـة  )  Class Exclusion( الفئة الخاصة : المخططات الدائرية التي تعرض 

)Class Inclusion  ( ــاوية ــة المتس ــاتج      )  Class Equality( ، و الفئ ــة الن ، و فئ

)Class Product ( و فئة المجموع ،)Class Sum   (رسي )Resse,1980 ( وندرسي في

)Wandersee , 1987 (  و الشـكل ،)وندرسـي  يمثـل أمثلـة مـن دوائـر أوليـر      ) 4

)Wandersee , 1987,2000.(  
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  الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : ظة مالح

  

  ) .ب ( ليست )  أ (   1-  

  ) .أ ( ليست  ) ب (     

  

  ) .ب ( في ) أ ( كل 2-    

  ) .أ ( ليس ) ب ( بعض 

  

  ) .ب ( هي  كل ) أ ( كل   3-

  

  

  ) .ب ( هو في ) أ ( بعض   4-

  

  ) . ب ( ليس ) أ ( بعض   5-

  .  )أ ( ليس ) ب ( بعض     

  

  

أن دوائر )  Wandersee , 1987(وندرسي في )  Gardner ,1968(جاردينرو اعتقد 

، ألن نظام فين يطابق فئـات جبـر   )  Veen’s Diagrams( أولير استبدلت فعلياً بأشكال فين 

بول جيداً ، و الكثير من الرسومات التخطيطية في الكتب تدعى رسومات فـين ، و هـي فـي    

      كـابالن  ير الدائرية أو صورة محسنة عنها ، فعلى سبيل المثـال اسـتخدم   الحقيقة رسومات أول

)Kaplan , 1983   ( العديد من الدوائر المتداخلة و أحياناً المتقاطعة لتمثيل المستويات الغذائية

ضمن المجتمع البيئي ، و لم ينسبها ألي من فين أو أولير ، و هي في الحقيقة دوائـر أوليـر و   

ــن ينقصــه ــين  لك ــومات ف ــدوين لرس ــزات الت ــل و ممي ــار و التظلي ــيا اإلط         وندرس

)Wandersee , 1987 . (  

  

دوائـر أوليـر        )  Wandersee , 1987(وندرسـي  اعتمـاداً علـى مـا سـبق تبنـى      

)Euler’s Circles (  و استخدمها كأداة معرفة فوق معرفية لتحقيق التعلم ذي المعنى في مـادة

لى نظرية أوزوبل في التعلم ، و مخططات أولير المنطقيـة ، وبحـث اإلدراك   العلوم ، مستنداً إ

  .البصري ، والنظرية البنائية المعرفية 

  

  ب  أ

       
  أ

  أ  ب

  ب 
  أ 

  أ        ب

  ب    

 دوائر أولير أمثلة من) : 4(الشكل
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  :خريطة الدائرة المفاهيمية و بحث اإلدراك البصري   3:1:2

  

أنهـا أشـكال    خرائط الدائرة المفاهيمية)  Wandersse , 1987,2000( وندرسيعرف 

تماثل البنية المفاهيمية لجزء معين من المعرفة ، يصاحبها عنـوان  ) دوائر (هندسية ثنائية البعد 

  .رئيس للخريطة ، و أسماء المفاهيم ، و جملة تفسيرية 

  

و تهدف استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية إلى تمكين الطلبة من التمثيل البصـري ، و  

بينها من خالل الرسومات ، و تتمثـل   السيطرة و التحكم في فهمهم للمفاهيم الجديدة و العالقات

عنوان الخريطـة ،  : حجم الدوائر ، و ترتيبها ، و ألوانها ، و الكالم الشارح ، و يتمثل في: في 

  ) .Nobels & Konopak ,1995( نوبلز و كنوباكو أسماء المفاهيم ، و الجملة المفسرة 

  

: وائر على األكثر اعتماداً علـى و تحدد عدد الدوائر في خرائط الدائرة المفاهيمية بخمسة د

رينولـد  مبدأ اإلدراك البصري الذي يفترض أن التفاصيل المفرطة في المخطط تقلل من فاعليته 

فـي  )  Miller,1956( ميلـر ، و عمل )  Reynolds & Simmonds,1981( و سيموند

 بأن)  White&Guston,1986( جوستين وايت ومعالجة المعلومات ، و وجهة نظر كل من 

  وندرسـي دوائـر  ) 2-5(واجبات أشكال فين تـؤدى بشـكل أفضـل عنـدما تشـتمل مـن       

)Wandersse,1987.(  

  

الشكل الدائري عن غيره من األشكال الهندسـية  )  (Wandersse,1987 وندرسيفضل 

األخرى بسبب سهولة رسمه بالفرجار أو طبعه ، وألن مجال الرؤية لكال العينين دائري تقريبـاً  

لجة المعلومات في الخريطة ، و أن الدائرة المرسومة هي أفضل تمثيل للمفهوم و مما يسهل معا

  .أن أي دائرة أخرى هي تقريب للدائرة المثالية 

  

و تتميز خريطة الدائرة المفاهيمية عن أشكال فين التقليدية في أنها تسـتفيد مـن العنونـة          

وهذا يجنب عملية مسح الخريطـة بـاألعين    المباشرة لكل دائرة بدالً من الترميز ،) التسمية ( 

مرتين من بداية الخريطة إلى المفتاح ، و تبدو أكثر فاعلية من الناحية البصـرية ، و لتسـهيل   

  ). Wandersse , 1987,2000( وندرسيأسماء المفاهيم بخط غامق " تكتب " القراءة تطبع 
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من خالل ) المفهوم ( نيفية و الكمية و عند بناء الدائرة المفاهيمية يتم ترميز المعلومة التص

األسماء ، و الشكل ، و اللون الذي يعتبر صفة مهمة في خريطة الدائرة المفاهيميـة ، ألنـه   : 

) Cleveland,1985( سليفيالندو أعتبر . يساعد المشاهدين على التمييز بين عناصر الخريطة 

دراك الصـوري        أن اللون و تركيزه عنصـران مـن أصـل عشـرة عناصـر لمهمـات اإل      

)Graphical Perception Tasks   (     الذي نمارسه أثناء تفسـير المعلومـة المرمـزة فـي ،

الخريطة ، و رغم وجود عشرة ماليين لون مختلف تقريباً إالّ أن العين البشرية تستطيع كشـف  

للـون  " الل ظ" تركيز متدرج ) 24(االختالفات بينها ، و تسمح الذاكرة اللونية بتذكر ما يقارب 

  ) . Levy , 1987(ليفي 

  

بـأن مسـاعدة   )  Stuart,1985( سـتيورت  : و تتفق خريطة الدائرة المفاهيمية مع أراء

الطالب على فهم المفاهيم و استدعائها معيارين مهمين ألي أداة معرفة فوق معرفية ، إذ تلعـب  

الفهم ، و استدعاء المفاهيم ،  شريحة األلوان المستخدمة فيها دوراً مهماً في مساعدة الطالب على

حيث بينا أن الملصقات الملونـة تجـذب   )  Dooly & Harkins,1970( دولي و هاركينزو 

عبـده  الكثير من االنتباه ، إالّ أنها تكون عوامل مشتتة للطالب أن تعددت و تدرجت لكل منهـا  

يـة الملونـة أكثـر    إذ وجد أن الرسومات البيانية الخط)   Dwyer,1976( دوير، و ) 2002(

                رينولـدز و سـيموندز  الوسائل التوضـيحية فاعليـة لـنص يتعامـل مـع وظيفـة القلـب،        

)Reynolds & Simonds,1981   (      حيث الحظـا أن الطلبـة يفضـلون بشـكل واضـح

  ) .  Wandersse,1987(وندرسي التوضيحات الملونة على نظيراتها باألسود و األبيض 

  

مساحة الدائرة المفاهيمية لتمثيل االختالفـات  )  Wandersse,1987( درسيونو استخدم 

الكمية و النوعية بين المفاهيم ، وحدد الحجم القياسي للدوائر التي ينبغي للطلبة استخدامها فـي  

رسم خريطة الدائرة المفاهيمية  تجريبياً ، و كان حجم الدوائر كما تم التوصل إليها من خـالل  

) 3,1/8( ،)  2,1/2( ، )  2,1/8( ، )  1,7/8( ، )  1: ( عنه بقطر الدائرة هو  التجربة معبراً

" قوالب " في دراستهما ) Nobels & Konopak;1995( نوبلز و كنوباكو استخدمت .إنش ،

فيها خمس ثقوب مرتبة بشكل تنازلي بأحجـام   2سم)  16,1/2 ×  21 (ألواح بالستيكية بمقياس 

  .سم)  3( ، )  5( ، )  5,1/2( ، )  6,1/2( ، )   8:(قطرها يبلغ 
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أن الطلبة يميلون إلى تذكر األفكار العلمية لفتـرة  )   Holliday , 1980( هوليديو يرى 

 وندرسيو بناء عليه استخدم . أطول عندما يستخدم المعلمون األساليب اللفظية و البصرية معا 

  .عنواناً رئيسياً للخريطة و جملة تفسيرية أسفلها

  

ــد  ــارتونو اعتق ــوارد و ب ــي )  Howard & Barton , 1986( ه  وندرســيف

)Wandersse , 1987  (   أننا نجمع ما بين الكتابـة و المخططـات)Diagrams   (  لنثبـت

 وندرسـي و لذا أشار " . في أننا نفهم ما يمكننا فهم الرموز من فهمه و إدراكه " أفكارنا و نفكر 

)Wandersse , 1987  (ناء خريطة الدائرة المفاهيمية يتطلـب إتحـاد كـل مـن     أن عملية ب

، و في القديم كانـت  )   Graphic Expression(االستدالل ، و الكتابة ، و التعبير الصوري 

  .المواضيع األساسية لكل تعلّم ) النحو ، و البالغة ، و المنطق (الفنون الثالثة الحرة 

  

نوان الخريطة الرئيس فـي القسـم   أن يكتب ع)  Wandersse , 1987( وندرسياقترح 

األيسر العلوي من الصفحة ، ألنه في معظم الحضارات الغربية تبـدأ عـين المالحـظ بمسـح     

الصفحة من النقطة التي تقع في القسم األيسر العلوي ثم تنتقل لتكمل البحث الشـامل فـي بقيـة    

 موندزرينولــدز و ســيالصــفحة إلــى أن يــتم االنتهــاء  مــن العمــل الــرئيس المتوقــع 

)Reynolds&Simonds,1981 ( وندرسي في)Wandersee,1987  (   و إمـا بالنسـبة ،

للحضارة العربية تبدأ عين المالحظ من النقطة التي تقع في القسم األيمن العلوي ثم تنتقل لتكمل 

البحث الشامل في بقية الصفحة لذلك يكتب عنوان الخريطة الرئيس في القسم األيمن العلوي من 

  ).2002(عبده الصفحة 

  

أن الخرائط التي تعاكس نمط المسح الطبيعي )  Wandersse , 1987( وندرسيو وضح 

للعين تتطلب من المالحظ وقتاً أطول لتفسيرها ، و تكون في بعض األحيـان مشوشـة لـه ، و    

لنموذج يعبر عن بنية خريطة الـدائرة  ) المالحظ العربي ( يوضح نمط مسح العين ) 5(الشكل 

مية ، ويظهر فيه أن البنية تناسب نمط مسح العين في خطوات متتابعة تعزز عملية الفهم المفاهي

  ). 2002(عبده العنوان ، و الخريطة ، و الجملة التفسيرية ، و مراجعة الخريطة : 
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  .المفاهيمية  المربع الكبير يمثل قطعة الورق التي ترسم عليها خريطة الدائرة : مالحظة 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  
  )5 ( الشكل 

  ) المالحظ العربي ( نمط مسح عين 

  لنموذج يعبر عن بنية خريطة الدائرة المفاهيمية و عالقته بمخطط الخريطة 

  

  :العالقة بين خريطة الدائرة المفاهيمية و نظرية أوزوبل في التعلم   4:1:2

  

ية التعلم المفـاهيمي ذي  في التعلم على أهم) Ausubel 1968,( أوزوبلترتكز نظرية 

 أوزوبـل المعنى ، و تمثل المفاهيم في هذه النظرية دوراً مركزياً في اكتساب المعرفة ، و قصد 

التعلم الذي يحدث عندما يكون الطالب قادراً على الربط بين المفاهيم التـي  " بالتعلم ذي المعنى 

  نوفـاك و جـوين  لموجـود لديـه   ا) البنية المفاهيميـة  ( اكتسبها ، و بين المخطط المفاهيمي 

)Novak &Gowin,1993 . (  

  

  ابدأ     

  عنوان خريطة الدائرة المفاهيمية           

  

  

  

  الخريطة                    

  

                         

  الجملة التفسيرية                 
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أنه كلما كانت األفكار الرئيسة و المفاهيم العامة الموجودة  )Ausubel(أوزوبل و يرى 

في بنية الطالب المفاهيمية واضحة ، و ثابتة ، و منظمة ، و متصلة بالموضوع المراد تعلمه فأن 

أكثر ، مما يساعد على دمج األفكار الجديدة فـي بنيتـه   عملية االحتواء أو التضمين تتم بفاعلية 

، و ) Gowin.et.al,1988( جوين و رفاقهالمفاهيمية ، و تحدث بذلك عملية التعلم ذي المعنى 

  ) . 1989( معوض 

  

في ) المعرفة(أن الطالب يمكنه تنظيم المعلومات الجديدة ) Ausubel( أوزوبلو يضيف 

معلومات تالئمها في بنيته المفاهيمية من خالل دمجها بمعارفـه   ذاكرته ، و ربطها بما لديه من

السابقة ، حيث يؤدي التفاعل بين المعرفة الجديدة و السابقة إلى إعادة تنظيم البنية المفاهيميـة ،  

مروراً بعمليات مواءمة و تمايز و توضيح ، مما يضيف معان جديدة متمايزة و واضحة و أكثر 

ــاً ( اســتقراراً  ــة التوفيــق التكــاملي           )إتزان ــا يعــرف بعملي و احتفاظــاً مــن خــالل م

)Integrative Reconciliation (بلقيس )الزعبـي  ، ) 1994( لكيالنـي ، ا) 21-20: 1996

  ) .Novak , 1980,1990(نوفاك ، و ) 1992(

  

مجموعة من المفاهيم التي تشكل الهيكل ) Ausubel 1968,( أوزوبلو تتضمن نظرية 

  ):1997:307:328(قالدة الذي تقوم عليه النظرية ، و هي  األساسي

  

  ): Meaning & Meaningful Learning( المعنى و التعلم ذو المعنى  1-

يقصد بالتعلم ذي المعنى أنه التعلم الذي يحدث نتيجة لدخول معلومات جديدة إلى المـخ    

حيث يحـدث بينهمـا توافـق و    لها صلة بمعلومات سابقة مختزنة في بنية الطالب المفاهيمية ، 

  .مالءمة ، كما تحدث أيضاً عملية تمايز و توضيح تضيف معان جديدة لكل منهما 

  

  ): Cognitive Structure( البنية المعرفية  2-

يفترض أوزوبل أن بنية الطالب ما هي إالّ إطار يتضمن مجموعة منظمة من الحقائق و   

يات ذات تنظيم هرمي ، تحتل فيه المفـاهيم و األفكـار   المفاهيم و القضايا و التعميمات و النظر

العامة المجردة قمة هذا التنظيم ، و تتدرج تحتها المفاهيم األقل عمومية و شموالً إلى أن تحتـل  

  . المفاهيم و التفصيالت البسيطة قاعدة هذا التنظيم 
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  ): Subsumption) ( التضمين ( االحتواء  3-

ة في معناه ، حيث ترتبط المفاهيم الجديدة بالمفـاهيم السـابقة   استيعاب مفهوم أقل شمولي  

التي تربطهـا  )  Link( التي تعمل كمصنفات ذات معنى واضح ، و محدد عن طريق الرابطة 

، و أطلق علـى  ) Subsumer( المفهوم الرابط بالمصنف أوزوبل و قد سمى . بالمفهوم الجديد 

عمليـة  " التحتية المالئمة في حالة الـتعلم ذي المعنـى   عملية ربط المعلومات الجديدة بالمفاهيم 

  " .االحتواء 
 

  ): Progressive Differentiation" ( التقدمي " التمايز التدريجي  4-

عملية التعلم و التي يستطيع الطالب بواسطتها التمييز بين المفاهيم عندما يـتعلم أكثـر     

بنية المفاهيمية تزداد وضوحاً و ثباتـاً إذا مـا   عنها، و يرى أوزوبل أن المفاهيم الموجودة في ال

بدأنا بالمفاهيم األكثر عمومية و ذات العناصر األكثر شموالً ، ثم مرحلة إضـافة التفاصـيل و   

الجزئيات الفرعية ، فنمو المفهوم يكون أفضل عندما يتم تقديمه للطالبين أوالً في صورة أكثـر  

مفهوم بصورة أكثر تفصيالً من خالل عناصـر أكثـر   عمومية و شموالً ، و من ثم يتم تمييز ال

  .نوعية 

  

  ): Superordinate Learning( التعلم الفوقي 5- 

نمط التعلم القائم على المعنى الذي يحدث عندما ترتبط المعلومات و المعارف الجديـدة    

ـ   وحاً لـدى  بالمفاهيم السابقة في بنية الطالب المفاهيمية ، مما يجعل المفهوم ينمو و يـزداد وض

و . الطالب ، و عندما يصل المفهوم إلى درجة عالية من الوضوح و الفهم يكون مفهوماً عامـاً  

حيـث تكتسـب   " تقدمي " ينتج التعلم الفوقي نتيجة ما يحدث للبنية المفاهيمية من تمايز تدريجي 

فـإن هـذا   المفاهيم الفوقية معاني جديدة ، فعندما يتم تصنيف معلومات جديدة تحت مفهوم مـا  

  .المفهوم ينمو أو يتمايز 

  

  ): Integrative Reconcilation( التوفيق التكاملي  6-

العملية التي يرتبط فيها مفهومان أو أكثر من المفاهيم الموجـودة فـي بنيـة الطالـب       

المفاهيمية من خالل مفهوم عام أكثر شموالً ، بحيث ينتج منها معان جديدة لهـذه المفـاهيم ، و   

ألساسي من عملية التوفيق التكاملي هو التأكد من أن األفكار الجديـدة التـي تعلمهـا    الغرض ا

الطالب جزء من كل متماسك و مترابط ، مما يجعله قادراً على إدراك المعنـى الكلـي للمـادة    

  .التعليمية حيث يتم تقوية و تدعيم البناء المفاهيمي باستخدام هذه العملية 
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 نوفـاك في التعلم ذي المعنى كما ورد في دراسة ) Ausubel,1968(أوزوبل و فلسفة 

)Novak,1988 ( العامل األكثر أهمية في تأثيره على " يمكن تلخيصها في مبدأ واحد مفاده أن

، " التعلم هو ما يعرفه الطالب قبل دخوله في موقف التعلم الجديد ، و ما يخزنه من بنى معرفية 

  . أساسياً في تسهيل اكتساب المعرفة و االحتفاظ بها فالبنية المفاهيمية للطالب تشكل عامالً

    

ــرى  ــل و ي ــة   ) Ausubel,1963(أوزوب ــي دراس ــا ورد ف ــوالكم  اوكيبوك

)Okebukola,1990 ( أن معنوية المادة ال تتوقف على طبيعتها البنيوية فحسب ، و إنما على

أن التعلم يتطلـب ربـط    أي. أسلوب تقديمها و االستراتيجية المستخدمة في معالجتها و تعلمها 

أفكار مادة التعلم الجديدة بالمعرفة السابقة ذات الصلة ، فإذا لم ترتبط هذه المادة بالبنية المعرفية 

  .،و لم تدمج فيها على نحو حقيقي و غير عشوائي بل أقحمت عليها إقحاماً عندئذ يغدو التعلم آلياً

  

خريطة " ( عرفة الفوق معرفية أداة الم" أن ) Wandersee ,1987( وندرسيو يعتبر 

، والتي ميـز  )Ausubel,1968( أوزوبلالتي استنتجها أساساً ثالثاً لنظرية ) الدائرة المفاهيمية 

بين عملية التعلم للفهـم و عمليـة الـتعلم    ) Rogan ,1988( روجانكما ورد في  أوزوبلفيها 

الربط فيما بينها ، األمر الذي يؤدي للحفظ ، العملية األولى تعتمد على تحليل المفاهيم العلمية و 

إلى تذويت المفاهيم و رسوخها في ذهن الطالب لفترة زمنية طويلة ، في حين أن العملية الثانية 

  .تعتمد على التكرار و الحفظ ، و المعرفة المتعلمة تبقى فترة زمنية قصيرة نسبياً 

  

معنى ، على الطلبـة  أنه لتحقيق التعلم ذي ال) Wandersee ,1987( وندرسيأفترض 

، ) بنيتهم المفاهيميـة  ( أن يربطوا المفاهيم الجديدة و يدمجوها مع المفاهيم التي يمتلكونها مسبقاً 

عن جزء معين من المعرفة ) هي / هو ( و أن الطالب يمتلك طريقة جديدة يكشف بها ما يعرف 

بالترتيــب المكــاني          باســتخدام المفــاهيم الممثلــة بالــدوائر و العالقــات الممثلــة: تتمثــل 

)Spatial Configuration . (   و باالعتماد على البناء التخطيطي لخريطة الـدائرة المفاهيميـة

ــن   ــون م ــذي يتك ــيرية            : ال ــة تفس ــاهيم ، و الجمل ــماء المف ــة ، أس ــوان الخريط عن

)Explanatory Sentence (   مـن  يمكن مساعدة الطالب على فهم ، و استدعاء جـزء معـين

المعرفة ، و بهذا تعتبر استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أداة تعلم فعالة ألن تضمين كل من 

التمثيالت ، و الكالم الشارح في بناء الخريطة يقود الطالب إلى الفهم السليم و المنطقي للمفهوم ، 

علـى البنيـة   و أداة تشخيصية ناجحة تمكن كل من المعلم ، و الباحث التربوي مـن التعـرف   
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المعرفية للطالب ، و تحديد األخطاء المفاهيمية لديه ، والمصادر المحتملة لهـا مثـل الكتـاب    

  .المدرسي ، و تقديم اإلرشادات المناسبة له بناء على ذلك 

  

أنه يمكن تمثيل مفاهيم أوزوبل لالحتـواء ، و  ) Wandersee ,1987( وندرسيو أكد 

التقدمي ، و التعلم الفوقي باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة ، التمايز )  Hierarchy(الهرمية 

)   Metalearning Applications(المفاهيمية ،و التي تستخدم في تطبيقـات الـتعلم الفـوقي    

  :اآلتية 

،و التعلم ذي المعنـى باسـتخدام   )  Rote Learning( إظهار الفرق بين التعلم الصمي 1-  

  .ة أو المرتبطة مع بعضها البعض الدوائر المفاهيمية المفصول

توضيح التمايز التقدمي للمفاهيم العامة من خالل اإلضافة التدريجية للمفـاهيم الخاصـة   2-  

  .على دائرة المفهوم العام الموجودة أصالً 

يمكـن إظهـاره   )  Obliterative Subsumption( االحتواء ضمن المعرفة المنسـية  3-  

كليــاً                ) المصــنفة( د المفــاهيم المتراكمــة  جزئيــاً ، و يتبعــه إزالــة حــدو   

)The Boundaries Of Subsumed Concepts (  إلظهار أن هذه المفاهيم تسترجع فـي

  .وقت قصير من الذاكرة طويلة األمد 

من خالل تغييـر حجـم دوائـر الـدوائر     ) الدنيا  –العليا ( توضيح سلسلة من المفاهيم 4-  

  .ة المفاهيمي

مــن خــالل تمثيــل المفهــوم    )  Concept Formation( تمييــز تكّــون المفهــوم 5-  

)Concept Assimilation   ( بواسطة رسم العديد من الدوائر المفاهيمية المنفصلة ، و من

  .لتقديم المفاهيم الجديدة ) بنية مفاهيمية سابقة  ( ثم استخدام عدد منها كأساس 

) Superordinate Concepts(يم العليا األكثر شموالً و عمومية توضيح طبيعة  المفاه6-  

  .من خالل رسم الدائرة المفاهيمية األكبر حول مجموعة من الدوائر األصغر 

من خالل استخدام أسـلوب  )  Conceptual Hierarchy( التعبير عن هرمية المفاهيم 7-  

  و التلسكوبية ، بربط العديد من خرائط الدائرة المفاهيمية

عرض التوفيق التكاملي من خالل التمثيل بالرسم لالختالفات بين المفـاهيم المتشـابهة   8-  

، أو التشابهات بين مفـاهيم  ) القانون المدني ، و القانون العلمي ( ظاهرياً ،على سبيل المثال 

  ) الخضار ، و الفواكه النباتية ( مختلفة ظاهريا ، مثل 
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  :دائرة المفاهيمية و النظرية البنائية المعرفية العالقة بين خريطة ال 5:1:2 

  

ترتكز النظرية البنائية المعرفية المستندة إليها استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية  على 

أن التعلم عملية تغيير و تعديل مفاهيمي للبنى المفاهيمية، : عدة افتراضات أساسية ، من ابرزها 

ة التوجه ، و تتهيأ له أفضل الظـروف عنـدما يواجـه    و هو عملية نشطة و مستمرة وغرضي

بمشكلة أو مهمة حقيقية ، تتضمن إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية محاورة اجتماعيـة  

مع األخرين ، على اعتبار أن المعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى لتحقيق هدف 

، )  Strike,1987( سترايكلبنى المفاهيمية لدى الطالب عملية التعلم بإحداث تكييفات تتواءم و ا

  ) .2002( عبده، و )  Novak,1988( نوفاك

  

تنطلق وجهة النظر اإلبستمولوجية البنائية حول مشكلة المعرفة و قضاياها من افتراضين 

  :أساسين ، هما 

  

اً علـى  يختص باكتساب المعرفة ، و فيه يبني الطالب الواعي المعرفة اعتمـاد :  األول

خبرته ، و ال يستقبلها بصورة سلبية ، و يقوم هذا االفتراض على أنه كائن نشط ، سيد لتعلمه ، 

يسعى لبناء معرفته ، و اكتساب معنى لخبرته ، و يعزز نفسه بنفسه عن طريق تمحيص أفكاره 

مارسته و بنفسه و مقارنة نتائج ما توصل إليه بما يتوقعه ، و أن معرفته ذات عالقة بخبرته و م

نشاطه في التعامل مع العالم المحيط به ، و أن بيئة التعلم هي إحدى محدداته ، و أن المفاهيم و 

األفكار ال تنتقل من طالب ألخر بنفس معناها ، فالمستقبل لها يبني لنفسه معنى مغايراً لها ، مما 

           رفاقـه  دافـيس و ، ) 109-1990:108( هنـدي و رفاقـه  . يثير معان مختلفة لكل طالـب  

 )Davis.et.al.1993  ( باير، و )228: 1994(  

  

أن المعرفة التلقائية أو الذاتية هي معرفـة يكتسـبها    –أيضاً  –و ترى المدرسة البنائية 

األطفال ذاتياً من خالل تفاعلهم مع البيئة ، فهم في ظل هذا النموذج يبنون ألنفسـهم منظومـات   

  . دمونها في تفسير ظواهر و أحدث من بيئتهم معرفية تنمو مع الزمن و يستخ

  

و هي التكيف مـع تنظـيم   ) أو غرضيتها و صحتها ( يختص بوظيفة المعرفة : الثاني 

المطلقـة            ) االنطولوجيـة  ( ، و ليس اكتشـاف الحقيقـة الوجوديـة    ) الحسي(العالم التجريبي 

)Ontologicalreality (زيتون و زيتون )21-1992:19(  
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أن النموذج البنائي يؤكد بقوة علـى الفهـم و تشـكيل    )  River,1998( ريفريرى و 

العالقات بين المفاهيم ، و ربط التعلم الجديد مع المخطط اإلدراكي الموجود فعـالً فـي ذهـن    

الطالب ، و يعمل على تطوير تطبيقات المعرفة الجديدة في حل المشكالت التي تواجه الطلبة من 

  . شاف و التقصي و حل المشكالت خالل مناحي االكت

  

، )Reality(و لما كانت عملية التعلم عملية بنائية ، تعمل على موائمة المعرفة و الواقع 

، فأن االهتمام بالمفـاهيم  ) 1992:21(  زيتون و زيتون)  Matching( و ليس المطابقة بينها 

م العلمية ، و الـتخلص مـن   السابقة لدى الطلبة و الكشف عنها ضروري المتالك أفضل المفاهي

، و )  1995(  الوشـاح ، و )  Hewson .et.al 1983( هيوسن و رفاقهاألخطاء المفاهيمية 

 نوفـاك . من ضرورة معالجة المفاهيم الخاطئة في البنيـة المعرفيـة للطالـب     أوزوبلما أكده 

)Novak,1980 (  

  

ته التعليمية الجديدة أن أدا)  Wandersee ,1987(وندرسي اعتماداً على ما سبق أكد 

ترتكز على أن المعرفة بنائية التركيب ، وأن اكتسابها عملية نشطة و مستمرة تتم بتعديل البنـى  

، و أن التعلم هو مسـؤولية  "التمثل و الموائمة " المفاهيمية للطلبة من خالل آليات التنظيم الذاتي 

تعزيز المعرفة حول الكيفية التـي   الطالب بينما دور المعلم هو مشاركة المعنى مع الطالب ، و

  .يحقق فيها الفرد الطالب التعلم ذي المعنى ، كما هو الحال في الخرائط المفاهيمية و المخروطية

  

  : استخدامات الدوائر المفاهيمية   6:1:2

  

إضافة إلى االستخدامات التي وردت سـابقاً ،  )  Wandersee ,1987( وندرسيأورد 

االسـتخدامات  )  Metalearning Applications(بيقات التعلم الفوقي و خاصة فيما يتعلق بتط

  : التالية لخرائط الدائرة المفاهيمية 

  

  ):   Evaluation Applications( في التطبيقيات التقويمية  �

  

اختبـار معرفـة   : تعتبر خرائط الدائرة المفاهيمية مفيدة في النشاطات التقويمية التالية 

ن ، و التعرف على الصعوبات المفاهيميـة ، األخطـاء المفاهيميـة ،    الطالب عن موضوع معي

التفسيرات البديلة التي يضمرها ، و إدارة المقابالت العيادية لتشخيص مشاكل التعلم أو اإلجابـة  
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على األسئلة البحثية ، و تقييم قدرة الطالب على استخالص المعاني مـن الكتـاب المقـرر ، و    

ثم بناء خريطة الدائرة المفاهيمية المناسبة له ، و اختبـار قدرتـه    صياغة سؤال اختباري و من

على تحديد المفاهيم المفتاحية ، و العالقات في النشاط المخبري ، و ترجمتها إلى عرض بصري 

)Visual Display  ( و تحليل قدرته على تصنيف المفاهيم ، أو األمثلة بطريقة مقبولة ،.  

  

  ):Curricular And Instructional Applications(تطبيقات تعليمية و منهجية  �

  

: تفيد خرائط الدائرة المفاهيمية في النشاطات التالية المتعلقة بالمنهاج ، و التعليم ، و هي

التخطيط لدرس تعليمي يعطى في حصة صفية ، و تحليل محتوى المنهاج ، و عرض العالقات 

باسـتخدام جهـاز العـرض فـوق الرأسـي      المفاهيمية خالل الحصة الصفية على اللوح ، أو 

)Overhead Projector   ( و تدريس العالقات التصنيفية ،)Taxonomic Relationships (

في صفوف العلوم ، و تلبية الحاجة إلى تنوع النشاطات التعليمية النظرية التي تنـادي بتعزيـز   

ــيم ، و تعزيــز التكامــل ال  ــائج التعل ــتعلم ذي المعنــى ، و توثيــق نت منطلــق للتفكيــر               ال

)The Fluent Integration Of Thinking   ( و المشاعر و العمل،.  

  

أن المعالم التالية تقدم دعمـاً قويـاً ألداتـه    )  Wandersee ,1987( وندرسيو رأى 

طريقة لتعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية للتعلم الفوقي تسـبق  : التعليمية الجديدة ، و هي تعتبر 

لخرائط المفاهيمية ، و طريقة مناسبة بشكل خاص الختبار العالقات العامة ، و الخاصـة بـين   ا

، و طريقـة بديلـة   )  Bounded,Taxonomic Concepts( المفاهيم المصنفة و المحـددة  

لتشجيع الطلبة للتأمل بما يتعلمونه ، و التشارك في المعاني من خالل الكلمات ، و الخرائط ، و 

أن مباديء اإلدراك الصوري يمكن استخدامها فـي بنـاء أداة المعرفـة فـوق      طريقة توضح

، و )  Prescribed Subject( المعرفية، و طريقة تنتج ما يعرفه الطالب عن موضوع معـين  

يمكن أن تكشف عن الصعوبات المفاهيمية ، و األخطاء المفاهيمية ، و التفسيرات البديلة التـي  

  .يضمرها الطلبة 
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  :بناء خريطة الدائرة المفاهيمية   7:1:2

  

سنوات القواعد التاليـة لبنـاء   )  3( على مدى )  Wandersee ,1987( وندرسيطور 

  :خريطة الدائرة المفاهيمية 

  ) .النبات ، درجة الحرارة ( دع الدائرة تمثل مفهوم علمي معين ، مثل -  

  ) .بخط عادي ( اعية صغيرة اطبع أسم المفهوم داخل الدائرة باستخدام أحرف طب-  

جميـع الطيـور   ( عندما تريد أن تظهر أن المفهوم العلمي متضمناً داخل مفهوم آخر ، مثل -  

، ارسم دائرة صغيرة داخل دائـرة  ) فقاريات ، جميع الخاليا العضوية الحقيقية النواة لها أنوية 

سـم المفهـوم األقـل عموميـة            الدائرة الصغيرة بطباعة أ) اكتب أسم المفهوم ( كبيرة و عنون 

الدائرة الكبيـرة بطباعـة أسـم    ) اكتب أسم المفهوم ( داخلها ، و عنون ) األكثر خصوصية ( 

الدائرة الكبيرة التـي  : مالحظة . و األقل خصوصية داخلها ) األكثر عمومية ( المفهوم األوسع 

  .ية تندمج فيها الدائرة أو الدوائر األصغر تظهر العالقات الهرم

بعـض  ( عندما تريد أن تظهر بأن بعض األمثلة ألحد المفاهيم هي جزء من مفهوم آخر مثل -  

، أرسم دوائر متقاطعة بشكل جزئـي ، و إذا أردت أن تظهـر أن   ) المياه تحتوي على المعادن 

أحد المفاهيم هو أكثر عمومية ، شمولية ، أوسع من األخر استخدم دائرة أكبر لهـذا المفهـوم و   

 ) .اكتب أسم المفهوم ( نون كل دائرة ع

ليس كل طليعي النواة هو حقيقـي  : عندما تريد أن تظهر أن المفهومين غير مترابطين ، مثل -  

  .النواة ، ارسم دوائر منفصلة و اكتب أسم المفهوم داخل كل واحدة منها 

كـون منفصـلة أو   دوائر مفاهيمية في الخريطة ، و يمكن أن ت) 1-5(باإلمكان استخدام من -  

  .متقاطعة أو مركبة فوق بعضها البعض ، و يجب أن تعنون كل دائرة منها 

الحجم النسبي للدوائر في الخريطة يظهر مستوى الخصوصية لكل مفهوم ، و الدوائر الكبرى -  

،  "العليـا  " يمكن استخدامها للمفاهيم األكثر عمومية ، إذ تمثل الدوائر الكبيرة المفاهيم األساسية 

  " .الدنيا " و الدوائر الصغيرة تمثل المفاهيم الثانوية 

مساحة الدوائر في خريطة الدائرة المفاهيمية يمكن استخدامه لتمثيل الكميات النسبية ، أو عدد -  

يمكن تزويد الطلبة بقالب يشتمل على مقاسات مختلفة لرسم الدوائر بحيث ( األمثلة لهذا المفهوم 

، و هذا لجعل عملية ) ثالث ، أربع ، أو خمس مرات عن الدائرة القياسية تكون أكبر بمرتين ، 

و إذا أردت عرض الكميات باسـتخدام الـدوائر   . االختيار أكثر جاذبية و متعة بالنسبة للطالب 

  .صغير بين قوسين بجانب أسم كل مفهوم ، و طوقه بين قوسين )  n(، ) ن ( ضع حرف 
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رسم دوائر متداخلة أو متحدة المركز على أن نبدأ باستخدام أسم عالقة الوقت يمكن أن تمثل ب-  

فـي  )  Chronology(و إذا ظهـر التسلسـل الزمنـي    . المفهوم األقدم في الدائرة المركزية 

في الخريطة أمام أسم المفهـوم األساسـي بـين    )  t(، ) ز ( الخريطة فأنه يجب وضع حرف 

  . قوسين 

لونة ، أقالم التعليم ، و أقالم الرصاص ، و أقالم التفتيح لتلوين يمكن استخدام أقالم الحبر الم-  

خريطة الدائرة المفاهيمية ، و لتوضيح العالقات بين المفاهيم ، و تسهيل تمييزها بصـرياً ممـا   

  . يساعد على فهمها و إعادة استدعائها 

م المتضـمنة             حـول المفـاهي  ) المنطقـة البيضـاء   ( الفارغـة  " المساحة " استخدم المنطقة -  

 )Included Concepts  (  لتدل ضمنياً على وجود مفاهيم أخرى لم يتم ذكرها ، و المسـاحة

و أن . الملونة أو المظللة المحيطة بالمفاهيم المتضمنة لتدل ضمنياً بأنه ال توجد مفاهيم محذوفة 

بحيث ال يتم حـذف  )  Inclusive" ( شاملة " التلوين في الدائرة الكبيرة يدل على عالقة عامة 

، أما الدوائر الغير ملونة تـدل علـى   ) جميع المفاهيم الدنيا مذكورة ( أي من المفاهيم الثانوية 

  .، أو تدل على وجود جزء من المفاهيم غير مذكور " جزئية " عالقة خاصة 

" التلسـكوبية  " يمكن ربـط خريطـة الـدائرة بـأخرى مـن خـالل الصـور المتداخلـة           -

)Telescoping ( على أن تقرأ الخريطة الناتجة من اليسار إلى اليمين للمالحظ الغربي ، و من

اليمين إلى اليسار للمالحظ العربي ، و يمكن بناء مراحل متعددة من التلسكوبية على أن يسـمح  

  .حجم الورق المستخدم بذلك 

األكبر فقـط حيـث يمكـن    يجب كتابة جميع أسماء المفاهيم بشكل عمودي ، باستثناء الدائرة -  

  . وضع االسم الطويل فوق منحنى الدائرة 

يمكن تحسين أغلب الخرائط من خالل إعادة رسمها ، و لتحقيق توضيح أفضـل ، و لتـرك    - 

  .فراغ مناسب حول األسماء إلعطاء الخريطة مظهراً مرتباً 

ن الذي يصف محتواها في عندما يتم االنتهاء من خريطة الدائرة المفاهيمية يجب كتابة العنوا  -

، و الجملة التـي تلخـص مـا تظهـره     ) للمالحظ العربي (الجزء األيمن العلوي من الصفحة 

  . الخريطة تكتب في المساحة التي تقع مباشرة تحت الخريطة 

  

  :تقييم خرائط الدائرة المفاهيمية التي قام الطلبة ببنائها   8:1:2

  

باإلضافة إلى وجـود أداة للتحليـل الكمـي    أنه )  Wandersee ,1987( وندرسيأشار 

لخرائط الدائرة المفاهيمية التي صممها الطلبة ، يوجد حالياً أداة أخرى قيد التطـوير ، و يمكـن   
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و الذي يوضح القائمة المستخدمة في تقييم خرائط ) 1(تقييم الخرائط كمياً باستخدام بنود الجدول 

  .الدائرة المفاهيمية من أعداد الطلبة 
  *)  1( دول الج

  .القائمة المستخدمة في تقييم خرائط الدائرة المفاهيمية من أعداد الطلبة 

بحاجة لمزيد من  ال  نعم العبارة  الرقم

  العمل
         هل يناسب عنوان الخريطة محتواها ؟  1
هل عرضت المفاهيم بطريقـة مناسـبة تظهـر      2

  أو الهرمية ؟) الخاصة  –العامة ( العالقات 

      

تخدم التعبير عن الوقت و عـدد الـدوائر   هل اس  3

  ؟) عند الحاجة ( بطريقة مناسبة 

      

        هل الجملة التفسيرية مناسبة للخريطة ؟  4
هل استخدم الطالب األلوان لتوضيح المعاني في   5

  ؟) إلظهار العالقات بين المفاهيم ( الخريطة 

      

هل تعتبر المفاهيم التي أختارهـا الطالـب فـي      6

مهمة لتحقيـق  ) الممثلة في الخريطة (  الخريطة

  أهداف التعلم ؟

      

        هل تظهر الخريطة وجود أخطاء مفاهيمية ؟  7
        هل اتبع الطالب تعليمات رسم الدوائر ؟  8

  ) Wandersee ,1987(وندرسي  *
  

  :Achievement Motive) (دافع اإلنجاز   2:2

  

إلى " الحاجة لإلنجاز " ل مفهوم في إدخا) Murray,1938 ( موراييرجع الفضل إلى 

، بيد أن صيته أخذ في الذيوع في بداية الخمسينات من خالل )  1938( التراث النفسي منذ عام 

                و رفـاقهم  ماكيالنـد و اتكنسـون و فيتـر   الدراسات المتسعة و المتعمقـة التـي قـام بهـا     

)Mcclilland. et.al,1953  ( ،محمد )1977 (  

  

الرغبة و األمل و المثـابرة و  " دافع اإلنجاز بأنه ) Murray,1938 (  ورايمعرف 

تحقيق األشياء التـي يراهـا اآلخـرون    : ، و يرتكز تعريف موراي لهذا الدافع على " التحمل 

صعبة، و السيطرة على البيئة الفيزيقية و االجتماعية ، و التحكم في األفكار و حسن تناولهـا و  

األداء ، و االستقاللية ، و التغلب على العقبات و بلوغ معايير االمتيـاز ، و  تنظيمها ، و سرعة 
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التفوق على الذات و منافسة األخريين و التفوق عليهم ، و االعتزاز بالذات و تقديرها بالممارسة 

  ) 1977( محمد . الناجحة للقدرة 

  

ـ )  Atkinson & Ferguson,1964(  اتكنسون و فيرجسـون و يتفق كل من  ي ف

على أن الدافع إلى اإلنجاز يعني استعداد الفرد للسعي في سبيل االقتراب مـن  ) 1996(المطوع 

النجاح ، و تحقيق هدف معين وفقاً لمعيار معين من الجودة أو االمتياز ، و إحساسه بـالفخر و  

  . االعتزاز عند تحقيق هدفه المنشود 

  

الوصول إلى مستوى من التفوق  على أنه السعي نحو -أيضاً  -و يعرف دافع اإلنجاز 

، أما إذا اعتبرنا تقسيماته فأنه يمكن القول بأن الـدافع حالـة   )  1986( النابلسي أو االمتياز ، 

داخلية جسمية أو نفسية ال نالحظها مباشرة ، بل نستنتجها من االتجاه العام للسـلوك الصـادر   

أو المثيـر  . إلى هـدف معـين   عنها، و تثير السلوك في ظروف معينة ، و يستمر حتى يصل 

الداخلي الذي يحرك سلوك الطالب، ويوجهه للوصول إلى هدف ما ، أو حالة من التوتر النفسي 

أو الجسدي تنشط سلوك اإلنسان و توجهه إلى هدف محدد ، و شـكل مـن أشـكال االسـتثارة     

، ) 1998( زيتـون ، )  2000:138( عـريفج  الملحة، التي توجد حالة من النشاط أو الفعالية 

  ) .  1999:109(  ناصر، و ) 1998:127( قطامي

  

هذا و يؤكد العلماء على أن أي سلوك بشري البد أن يكون وراءه دافع أو دوافع تستثيره 

  ) . 1996(  الحامدو توجهه ، و أن الدافع لإلنجاز يتضمن أنواعاً و أنماطاً متباينة من السلوك 

  

تتطور بمجموعة من العوامل تشمل القيم الثقافية و أن دافعية اإلنجاز ) 1987( جبريرى 

نظم األدوار االجتماعية ، و العمليات التربوية و التفاعالت بين المجموعات األنداد ، و أكثرهـا  

تأثيراً هو ممارسات تربية الطفل و القيم الثقافية ، فقد وجد أن القيم الثقافية التـي تـنعكس فـي    

ألطفال دافعية اإلنجاز ، و هي تؤدي بالطفل إلـى إصـدار   ممارسات تربية الطفل تغرس في ا

  .مجموعة من السلوكات المحددة في الناضج 

  

و يعتبر دافع اإلنجاز من المتغيرات المرتبطة بالتحصيل الدراسي، حيث يعـرف دافـع   

تلك القوة التي تثير و توجه سلوك الطالب نحـو عمـل يـرتبط بتحصـيله     " اإلنجاز الدراسي 

من هنا نجد أن الطلبة الذين يتمتعون بدافع إنجاز مرتفع يبـذلون  ) .  1998(  الحامد" الدراسي
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جهدا أكبر في العمل المدرسي ، و يثابرون لفترة أطول في حل واجباتهم الدراسية ، ويكرسـون  

  ) . 1997:142( برنامج التعليم المفتوحوقتاً أطول للدراسة 

  

طلبة وحاجـاتهم ورغبـاتهم، بفـرص الشـعور     و يتأثر دافع اإلنجاز الدراسي بميول ال

بالمنافسة والتحدي إلنجازاتهم، وتحصيلهم، وجهدهم التعليمي، ليصـبحوا أكثـر دافعيـة ألداء    

، و بظروف التنشـئة االجتماعيـة،   )  1998:136:137(  قطاميواجبات مشابهة في المستقبل 

كافئ النجاح ، و تشـجب الفشـل   حيث تنمو دافعية اإلنجاز بقوة لدى الفرد الذي ينشأ في أسرة ت

  ) . 1997:142( برنامج التعليم المفتوح

  

و اهتمت الدراسات في السنوات األخيرة بالنظر إلى العوامل و المتغيرات النفسية عنـد  

تحليلها للمواقف ، و المشكالت التعليمية التعلمية ، و لعل من أبرزها تلك المرتبطة بالـدوافع و  

أن توفر دافـع  " رسي ، و قد انتهت معظم الدراسات إلى نتيجة مؤداها خاصة دافع اإلنجاز المد

التعلم أحد األمور التي من الضروري السعي في طلبه ، و عندما تصل قوة الدافع إلـى درجـة   

"  يركس و رودسـون " و قد توصل " . كبيرة فأنها تفقد الطالب قوة االستمرار في نفس االتجاه 

على من قوة الدافعية يختلف باختالف نوع العمل ، و درجة تركيبه من تجاربهما إلى أن الحد األ

إذ يرتفع مستوى الحد األعلى من الدافع ، حينما تكون األعمال المطلوبة من الطالب " . تعقيده " 

سهلة ، أما حين يكون العمل صعباً بطبيعته فإن الحد األعلى من الدافعية ال يكون مرتفعاً ، و قد 

الحد المناسب من الدافعية الالزمة للـتعلم يتنـاقص كلمـا زادت    : نص على أن صاغا قانوناً ي

  ) . 2000( عريفج صعوبة العمل المطلوب تعلمه 

  

  ):Achievement Motivation Components(مكونات دافع اإلنجاز   1:2:2

  

ليشمل يتشكل دافع اإلنجاز من أنواع وأنماط متباينة من السلوك ، لذا ، اتسع االهتمام به 

، خاصة أنه يمكن اكتسابه )   1996( الحامددراسة عالقته بمتغيرات اجتماعية وتربوية ونفسية 

، ونظـراً  )   1991( عبد المقصـود و تنميته، من خالل البيئة المحيطة بالطالب و تفاعله معها 

  :لهذه العالقات و تفاعالتها، فقد تكّون دافع اإلنجاز من المكونات اآلتية
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و يعنى به مستوى اإلنجاز الذي يرغـب  : )Academic Aspiration(وح األكاديمي الطم1-  

، و )  1984:11( عبـد الفتـاح  الطالب في الوصول إليه، أو الذي يشعر أنه يستطيع تحقيقـه  

  ).1986( النابلسي

  

و يعبر عن مدى زيادة ميل الفرد لإلقدام نحو الهدف عن ميله  ):Success(التوجه للنجاح 2-  

قيام الطالب بجهد ما للحصول على النجاح و تجنـب   ، أي)  1986( النابلسي. حجامي عنه اإل

  ).1995( العمرانالفشل 

  

و يعبر عن شعور الطالب بدافع قوي و بحماس فيما يسند إليه مـن أعمـال    :التوجه للعمل3-  

  ). 2000(  عريفج

  

فرد بميل قوي إلحـراز  و هي شعور ال ):Need for Achievement(الحاجة للتحصيل 4-  

  ).1986(  النابلسيالنجاح في إنجاز كل ما يقوم به من أعمال في الحياة 

  

و هو عبارة عن الحاجة إلى المعرفة ، و الفهم، و  ):Cognitive Drive(الحافز المعرفي 5-  

ة إليه، اإلتقان ، و حل المشكالت ، وينشأ من عملية التفاعل المتبادلة بين الطالب والمهمة الموكل

  ) . 2000(  عريفجمما يجعله مدركاً لمتطلبات هذه المهمة، و يحاول السيطرة عليها 

  

عبارة عن مثابرة الطالب لعمل مـا ، لـيس بـدافع     ):Ego Enhancement(إعالء األنا 6-  

اكتساب المعرفة ، و إنما بدافع تأمين الشعور بالمكانة االجتماعية ، و تأكيد وجودها في وسـط  

  ). 2000(  عريفجعة ، مما يترتب عليه نشأة الشعور بالكفاية و تقدير الذات الجما

  

عبارة عن محاولة الطالـب للسـيطرة علـى     ):Need Affiliation(الحاجة إلى االنتماء 7-  

أعمال مطلوب منه تعلمها في المواقف التعليمية، و تتطلب موافقة أولـي األمـر مـن آبـاء و     

 أبـو ، )  1989( معـوض  كوين ذاته ، لتحقيق مكانته االجتماعية معلمين، ممن يؤثرون على ت

، من خالل الرغبة في إنشاء عالقـات وجدانيـة و عاطفيـة مـع     )  1919:272:274( ناهية

 نشـواتي اآلخرين بعامة و األفراد، و المجموعات المهمة في حياة الطالب على وجه الخصوص 

 )1996 :213 . (  
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و هي حالة نفسية غيـر  : )Opportunism Tendency( تهازيةاالن –النزعة الوصولية 8-  

مريحة ، تركز على األنا و حب الذات ، و تتسم بتدني الدافعية ، و عـدم الثقـة بـالنفس ، و    

  ). 2000(  عريفجاالتكالية على اآلخرين ، و السلبية 

  

رضـا   و هي حالة شعورية تنجم عـن ): Sentimental Stability(االستقرار العاطفي 9-  

الطالب عن ذاته ، و عن محيطه األسري و االجتماعي ، و يتمثل بجوانب الحـب و المـودة و   

  ). 2000(  عريفجالتعاطف و التفاهم بين الطالب و أقرانه و بيئته التي يعيش فيها 

  

  :أنواع الدوافع   2:2:2

  

عضـوية  (  دوافع أولية: صنف علماء النفس الدوافع اعتماداً على معايير مختلفة منها 

و هي ، تلك الغرائز و الحاجات التي ترتبط بالطبيعة العضوية للكائن الحي ، و التي ) بيولوجية 

في إشباعها بقاء و استمرار لحياة و نوع الكائن ، كالطعام و الشراب و غيرها ، و دوافع ثانوية 

م و االكتسـاب ، و  ترتبط بحاجات الفرد االجتماعية و النفسية ، و يتم إشباعها عن طريق التعل

من ذلك الحاجة لإلنجاز التي أشار إليها موراي ، و غيره من العلماء األوائل الذين اهتموا بدافع 

  :، حيث يوجد نوعين من الدوافع ،هما)  1996(  الحامداإلنجاز 

  

و فيه يرتبط الحافز بالهدف التعليمي لدى الطالب، و يكون التعزيز متمثالً فـي  : دافع داخلي1-  

الرضا الناتج عن النشاط التعليمي ، و عن بلوغ الهدف ، مما يؤدي لنتاجات تعلمية قوية األثر، 

  ) .  1996:56(بلقيس ، و )  1989:61(  الزيود ورفاقهو قادرة على االنتقال أفقياً ورأسياً 

  

ا و يشكل الدافع الداخلي مصدراً إلقبال الطلبة على التدرب على المعرفة الفوقية، وتعلمه

ألنها تلبي حاجات داخلية ، فعندما يعمل الطلبة بتأثير الدوافع الداخلية فأن طاقتهم و توجهـاتهم  

تكون نابعة من رغبتهم الذاتية في المشاركة في نشاط معين ، و النشاطات المحكومـة بـدوافع   

سلوب ، لذا علينا تعزيز فرص التأمل و المشاركة بأ) 1998( عدس. داخلية تعزز نفسها بنفسها 

  .اكتشافي ، حيث تلعب األهداف و االهتمامات الخاصة دوراً هاماً في تحقيق التعلم ذي المعنى 

  

فسر علماء النفس الدافعية الذاتية باعتبارها دافعاً إنسانياً وراثياً نحو اإلتقان و الكفاية ، و 

ة الصغيرة ، و بهذا البعض اآلخر يراها كدافع نحو المستوى األعلى من اإلثارة الكبيرة و اإلثار
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فإن أي نشاطات يمكن إثارتها من الداخل إذا حصلت على هذا التوازن ، فإذا كانت سهلة فإنهـا  

  ) . 1998(  عدستصبح مملة ، و إذا كانت صعبة جداً فإنها تصبح محاولة غير سارة 

  

 يقوم على وسائل حفز و تعزيز خارج عن العمـل نفسـه ، كالعالمـات، و   : دافع خارجي2-  

إلخ …عبارات التقدير ، و الجوائز المادية ، و نيل إعجاب الزمالء و تقديرهم، أو رضا األبوين

  ). 572-1996:571( نشواتي، و )  62-1989:61( الزيود ورفاقه

  

أن أهم الدوافع ، هو ما نبع عن التعلم ذاته ، من جهود الطالب للحصول  أوزوبلو يرى 

التعلم و مـا ينـتج   : ، و يفترض أن الدافع المعرفي هام في على المعرفة ، و المهارات الجديدة

الخ ، و يعتقد بعـدم جـدوى الـدوافع    …عنه، المعرفة والفهم ، حل مشكلة ما، و بناء تشكيل ما

 أبـو . الخارجية ، لذا ، البد أن يبذل المعلم جهوداً في استثارة اهتمامات الطلبة بموضوع التعلم 

، و هو ما أكده برونر، مما يـؤدي  ) 13: 1996(  لقيسب، و ) 313 :1980(  حطب وصادق

      اللقـاني  لزيادة قدرة الطالب على تخزين و استرجاع المعلومات، و جعل التعليم بـاقي األثـر   

  ). 200 : 1995(  زيتون، و ) 153: 1989(

  

و ترى النظرية البنائية بأن الفروق الفردية و اهتمامات الطلبة الخاصـة، تسـمح لهـم    

فير البدائل االحتياطية، و تحفزهم ألخذ فرصهم الختبار خبراتهم و ضـبطها ، ممـا يعـزز    بتو

 دافيس ورفاقهـا ، و ) Alexander , 1998( لكسندردوافعهم الداخلية النابعة من التعلم ذاته ا

)Davis et.al., 1993. (  

  

الغهـم  إب: و اقترح التربويون بعض األساليب التي تعزز دافع إنجـاز الطلبـة، منهـا   

بالموضوع المراد دراسته مسبقاً، و توضيح أهدافه ، و لفت انتباههم للموقف التعليمي ، لألدلة ، 

و البراهين المعززة له ، و إحداث تغييرات في الظروف المادية للموقف التعليمـي بمـا يالئـم    

ية، و يشـيع  األنشطة التعليمية المخططة ، و بما يمكنهم من إشباع حاجاتهم المعرفية و اإلدراك

بينهم جواً من المرح و الطمأنينة و عدم القلق ، و خلق بيئة تعليمية مناسبة ، و إثارة الدهشة من 

، بما يلجأ إليه المعلم من مثيرات تترك في نفس )Shock Stimulus(خالل االستثارة الصادمة 

ـ  ز فضـولهم ، و  الطلبة أثراً صادماً، و تضعهم في موقف الحائر المتسائل ، مما يحرك و يحف

، و )  1991( إبـراهيم ، ) 17-16 :1989( سـوريال يدفعهم لخفض مستوى توترهم النفسـي  

  ). 1993( قطامي
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إن تعزيز دافع إنجاز الطلبة و خفض مستوى توترهم النفسي يجعلهم يسـعون لتحقيـق   

راتيجيات حالة التوازن الدافع ، باستنفاذ خبراتهم و أبنيتهم المعرفية في ممارسة أساليب و اسـت 

أخرى ، كأن يعدلوا و يغيروا من استراتيجياتهم ، أو يكتشفوا عمليات و أفكـار جديـدة ، ممـا    

المؤدي للتطـور  ) Adoption(يؤدي إلى إعادة بناء و تنظيم الخبرات تنظيماً ذاتياً، و التكييف 

، )  1993( قطـامي ، ) 235: 1992( جامعة القدس المفتوحـة ، ) 1989( معوض المعرفي 

  ). ج 1999(  عبده، و ) 152:155 : 1996( نشواتي، و ) 1995( مشهراويال

  

  :نظريات دافع اإلنجاز  3:2:2

  

تناولت دافع اإلنجاز بالتفسير نظريات عديدة و متنوعة بنيت علـى أسـس معرفيـة ،    

نشـواتي  ، و )  66-1989:63( الزيـود ورفاقـه  الـخ  …إنسانية، سـلوكية، و اجتماعيـة،   

  :منها ،) 1996:205-224(

  

  :النظريات السلوكية  1:3:2:2

  
هي النظريات التي اتبعت أسلوب تحفيز الطلبة و استثارة دوافعهم نحو التعليم باستخدام 

التعزيزات الخارجية كالثواب و العقاب، و هي غير كافية لتفسير توجه بعضهم نحو اإلنجاز، و 

اء ، يسـتجيب آليـا للمـؤثرات    عزوف البعض اآلخر عنه، إذ أنها تنظر للطالب كأنه آلة صم

الخارجية، و هذا مخالف للواقع ، ألن إدراك الطالب للموقف التعليمي يعتبر جزءاً هامـاً مـن   

العملية التعلمية التعليمية، إذ أنه يفسر الموقف التعليمي في ضوء هذا اإلدراك ، مما يوجهه نحو 

  ). 1995(  العمرانسلوك معين من التفوق الذي يؤمن به 

  

  :النظريات المعاصرة  2:3:2:2

  

ركزت النظريات المعاصرة حول دافع إنجاز الطلبة ، على عوامل الدافعيـة الداخليـة   

  :للتعلم ، و أهمها
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  ):Achievement Motivation(نظرية اإلنجاز األكاديمي   1:2:3:2:2

  

و مفهوم ، و التي تنظر إلى اإلنجاز باعتباره دافعاً، و ه )Atkinson(أتكنسون طورها 

يعبر عن القوة الدافعة للقيام بالعمل الجديد ، باإلشارة إلى معيار محدد للجودة و االتقان، فالطلبة 

الذين تتوافر لديهم دافعية عالية لإلنجاز، يميلون إلى االستجابة أكثر من غيرهم في المهمات التي 

يعنيهم تجنب الفشل أكثر من  تتطلب التحدي، و في المشكالت الجديدة أو غير العادية، أما الذين

  .غيرهم ، يميلون إلى االستجابة للمهمات األقل صعوبة، و التي تحد من التعزيز الدائم للنجاح

  

  ):The Attribution Theory of Motivation(الدافع  –نظرية العزو   2:2:3:2:2

  

عامل مـع  ركزت هذه النظرية على الحاجة إلى اإلنجاز، والخوف من الفشل، و لكنها تت

هذين العنصرين باعتبارهما يتسمان بالمرونة و التبدل ، لذا ، تعتبر هذه النظريـة مـن أكثـر    

، خاصة أنها ميزت )  45-42 :1989( سوريالالنظريات اإلدراكية تأثيراً فيما يتصل بالدافعية 

  :، و هما)  1995( العمران بين نوعين من عوامل النجاح أو الفشل 

  

ي تعتبر ثابتة نسبياً، و تحتاج إلى جهد كبير لتعديلها، نظـراً الرتباطهـا   وه: عوامل داخلية -

  .بمسلمات الشخص و معتقداته، و أنها أصبحت جزءاً من شخصيته ، كالقدرة

  

و هي عوامل يسهل تغييرها لتحسين أداء الطالب في المهمـة التعليميـة ،   : عوامل خارجية -

  .مثل الجهد و الخطأ و سهولة المهمة

  

  ):Competence Motivation(الدافع  –نظرية القدرة   3:2:3:2:2

  

و هي عبارة عن الحافز الذي يسعى فيه الفرد إلى زيادة مقدرته ، بحيث يتمكن من القيام 

بأعمال في مجتمعه المحلي، و تؤمن له البقاء و النمو و االزدهار، و هذا النوع مـن الدافعيـة   

ل مع بيئته في سعيه إلى تحقيق أهدافه ، حيـث أن لكـل   يستلزم من الطالب أن يبادر إلى التفاع

  ). 56-51 : 1989( سوريالطالب حافزاً داخلياً، يحفز أثراً في المجتمع الذي يعيش فيه 
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و لقد أشارت بعض الدراسات إلى تباين األفراد من حيث دافعية التحصيل ، و ارتباطها 

مل المسؤولية ، و تعزيز دافعية التحصيل عند ببعض األنماط السلوكية كالمبادرة و المثابرة و تح

الطلبة باستثارة اهتماماتهم و توجيهها، و تشجيع حاجاتهم لإلنجاز و النجاح ،و تـدريبهم علـى   

صياغة أهدافهم بأنفسهم ، و استخدام برامج تعزيز مناسبة ، و توفير مناخ تعليمي غيـر مثيـر   

دام استراتيجيات التعلم المعنـوي و خـرائط   ، لذا ، فأن استخ) 224 : 1984( نشـواتي للقلق ، 

الدائرة المفاهيمية يوفّر فرصاً مستمرة لتعزيز الطالب ، و يضفي مناخاً مريحـاً فـي المواقـف    

  .التعليمية المختلفة 

  

  ):Test Anxiety(قلق االختبار   3:2

   

ن يعتبر قلق االختبار ، شكل من أشكال المخاوف المرضية ، و عامالً هامـاً مـن بـي     

العوامل المعيقة للتعلم ، والذي تنعكس أثاره بشكل واضح على التحصيل األكاديمي بين الطلبـة  

  ) . 1982(  الريحانيفي مختلف مستوياتهم الدراسية 

  

 ســبيلبيرجر، و )  Sarason,1960( ساراســونفقــد أشــار كــل مــن    

)Spielberger,1966 ( و األداء في موقف  قلق االختبار يتداخل مع عمليات التعلم ،" إلى أن

االختبار ، حيث يميل معظم الطلبة إلى اعتبار االختبارات من معارك الحياة وأثقالها و يتطلعون 

إليها بجزع ، و يبدون وسائل مختلفة تمكنهم من مواجهة هذا العبء الثقيـل ، و هـذا االتجـاه    

، )  1991(  يخـور السلبي يجعلهم كارهين مبغضين لكل ما يمت للتربية و التعلـيم بصـلة   

فاألشخاص الذين يكون قلقهم من مواقف االختبار عالياً ، يميلون إلى إدراك المواقف التقويميـة  

على أنها مهددة لهم شخصياً ، و يميلون للتوتر ، و الكدر ، و التحفّز ، و اإلهتياج اإلنفعالي في 

ة حـول الـذات تشـتت    مواقف االختبارات ، و هم أيضاً يعايشون إنشغاالت عقلية سالبة مركز

  ).1987( الهواري و الشناويانتباههم و تتداخل مع التركيز المطلوب أثناء االختبار و تشوشه 

  

  :مفهوم قلق االختبار   1:3:2

  

أن القلق بطبيعته مصطلح يمكن )  Powell & Enright,1990( باول و إنرايتيرى 

العقلي أو المعرفي و يتضمن أفكار و الجانب : تعريفه و فهم ماهيته من خالل ثالثة جوانب هي 

زيادة دقات القلـب ،  : معتقدات الفرد ، و الجانب المادي و يتضمن المشاعر و األحاسيس مثل 
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التعرق ، و الشد أو التوتر ، و الجانب السلوكي و هو متعلق بتصرف الفرد تجاه الموقف مثـل  

مكن القـول أن القلـق يتكـون مـن     و بالتالي ي. التهرب من المواجهة أو االبتعاد عن الموقف 

  ) . 1995(  الحموريالجوانب الثالثة السابقة ، إذ تؤثر و تتأثر هذه الجوانب ببعضها البعض 

  

حالة نفسية أو ظاهرة إنفعالية تصيب الطالب خالل " و من هنا يعرف قلق االختبار بأنه 

و تخوفه من عـدم حصـوله   االختبار، و تنشأ عن تخوفه من الفشل أو الرسوب في االختبار ، أ

على نتيجة مرضية له و لتوقعات اآلخرين منه ، و قد تؤثر هذه الحالة النفسية علـى العمليـات   

 أبـو زيتـون  ، و ) 1984( أبو زينة و الزغـل . العقلية كاالنتباه و التركيز و التفكير و التذكر

العمليـات العقليـة ،    ، أو حالة من التوتر الشامل التي تصيب الفرد ، و تؤثر في) 1988:10(

كاإلنتباه و التفكير و التركيز و المحاكمة العقلية و التذكر، و التي تعتبر من متطلبات النجاح في 

االختبار ، حيث يستثير موقف االختبار مشاعر و أحاسيس فردية و ذاتية، فمشاعر أي طالـب  

الحـاج  .مثبطة آلخرتختلف عن مشاعر طالب آخر و عن أحاسيسه ، فقد تكون حافزة لطالب و 

)1990:8. (  

  

  :مكونات قلق االختبار  2:3:2

  

أن قلق االختبار يتمثل فـي جـانبين   ) Morris.et.al, 1981( موريس و رفاقهيرى 

  :اثنين هما

  

و يشير إلى العناصر العقلية أو المعرفية من خبـرة القلـق   :  ) Worry( جانب االنزعاج 1-  

ير بالذات و بالموقف الحالي و بحساب الوقت و فـي التوابـع   مثل توقع الفشل و االنشغال بالتفك

المحتملة للفشل ، و هي المسؤولة عن تقليص األداء لدى الفرد بما تبعثه في الكثير من األحيـان  

  .من استجابات ال تكون مناسبة 

  

 –و يشير إلى التغيرات الفسيولوجية : )  Emotionality" ( العاطفي " الجانب االنفعالي 2-  

لخبرة القلق كالتوتر و العصبية ، حيث تمثل رد الفعل المباشر للضغط النفسي الـذي   -العاطفية 

  ) . 1999(  عجمييستثيره الموقف التقويمي 
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القلق و يشير إلـى  : و بين فليبس و آخرون أن قلق االختبار يتكون من عاملين ، هما 

تجابات غير اإلرادية المصـاحبة للموقـف   نقص الثقة في النفس ، و االنفعالية و تشير إلى االس

  ) .1988( شعيب

  

: إلى وجود خمسة عوامل خاصة بقلق االختبار ، و هي كاآلتي ) 1988( شعيبو أشار   

الخوف و الرهبة من االختبار ، و الضغط النفسي له ، و الخـوف مـن االختبـارات الشـفوية     

  .ت النفسية و الجسمية المصاحبة له المفاجئة ، و الصراع النفسي المصاحب له ، و االضطرابا

  

  :نشوء القلق عند الطلبة  3:3:2

  

 كاتـل اختلف العلماء حول دور كل من البيئة و الوراثة فـي القلـق، و قـد توصـل     

)Cattel,1966 ( نتيجة لدراسة قام بها، إلى أن)من القلق ترجع إلى الوراثـة، و أن  % )  35

فـي  ) Slater( سـالتر و ) Eysenck( ايزنـك ل من و أشارت دراسات ك. للبيئة األثر األكبر

  .إلى أن لظروف البيئة السيئة الدور الرئيس في تنمية القلق المرتفع) 1995( دعباس

  

و قد أشارت دراسات أخرى إلى ارتباط سمة القلق المرتفع في سن الرشـد بـالخبرات   

في ) Settler and Brander( سيتلر و براندرالمؤلمة في الطفولة المبكرة، فقد وجد كل من 

أن معامل االرتباط بين سمة القلق عند طلبة الجامعة و خبـرات القلـق فـي     ) 1988( اآلغا 

  ).  0.64( الطفولة هو 

  

أن ردود فعل الطالب من ) Sarason,et.al.1952( ساراسون و آخرونو قد افترض 

تعكـس حـاالت بيتيـة     االختبار و الحاالت المشابهة له ، تعكس خبراته الشخصية و النفسية و

مشابهة بعد حياته المدرسية و قبلها، و يكون لردود الفعل هذه صفات أو مظـاهر ال شـعورية   

و يؤكـد  . باإلضافة للمظاهر أو الصفات الشعورية التي تعود إلى خبرة الطالب في حياة األسرة

و التوافق مع الحالـة  أن قوة المظاهر القلقية أو ردود الفعل لحالة القلق تكمن في عدم االنسجام أ

الخارجية ، أي أن الطالب يستجيب لحالة االختبار كما يحس هو و يشعر بها ال كما هي حقيقيـة  

  ) . 1974(  أبو صبحةفي الواقع الخارجي 
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إن العالقة بين االستعداد للقلق ) Sarason,et.al.1952( ساراسون و آخرونو أشار 

راهقة بقدر ما ترجع إلى عوامل التنشئة و الظـروف  و التأخر الدراسي ال ترجع إلى ظروف الم

فالطالب . التي يمر بها المتأخرون دراسياً، و الخبرات التي يتعرضون لها بسبب فشلهم الدراسي

 -أيضاً -الذي يرسب في صفه يتعرض لخبرات فشل كثيرة أمام زمالئه في الصف، و يتعرض 

على تقصيره فـي أداء الواجبـات و رسـوبه     للتهديد و العقاب و اإلهانة من والديه و مدرسيه

. المتكرر خالل العام الدراسي ، مما يجعله يشعر بالدونية و عدم الكفاءة و ال يرضى عن نفسـه 

و يتوقع الفشل و العقاب في المواقف التي يشعر فيها بتقويم المعلميين لتحصيله ، و يكون اليـوم  

يطمئن إليها ، و يشعر فـي البيئـة المدرسـية    الدراسي بالنسبة له سلسلة من المواقف التي ال 

بأخطار كثيرة تتهدده و يعتقد بعجزه عن مواجهتها، و يدرك تهديد تقدير الذات مما يساعد علـى  

  .نمو القلق

  

و بذلك يتضح أن القلق المرتفع ينشأ لدى الطلبة نتيجة شعورهم بعدم األمن و االطمئنان 

باء للطلبة ، و الجو األسري غير المالئم ، إضـافة إلـى   الناتج عن تباين معاملة المعلميين و اآل

، لـذلك فمـن واجـب    )  1988( اآلغـا  صعوبة المواد الدراسية ، و الخوف من االختبارات 

اإلرشـادات و التوجيـه ، و   : المعلميين و األسرة العمل على تخفيف قلق الطالب عن طريـق 

، و توفير المناخ المالئم لصحة الطـالب   التشجيع المستمر ، و التعاون بين األسرة و المدرسة

  .النفسية في المنزل والمدرسة ، و تبين أسباب القلق و إزالته 

   

   :أعراض قلق االختبار  4:3:2

  

يستثير موقف االختبار أو المواقف الشبيهة به مشاعر و أحاسيس تتميز بأنها فرديـة و  

عر أي طالب آخـر و أحاسيسـه، و   ذاتية، أي أن مشاعر أي طالب و أحاسيسه تختلف عن مشا

تكون المشاعر و األحاسيس التي تستثار بموقف االختبار أو موقف مشابه على شكل أعـراض  

  ) . 1974(  أبو صبحةنفسية و أخرى فسيولوجية 

  

  :األعراض النفسية  1:4:3:2

  

و تتمثل في الشعور بالضيق من االختبار ، و انتظار نتيجته بتخوف ، و الشعور أيضـا  

التقليل من الذات و اإلحساس الدائم بتوقع الهزيمة و العجز و االكتئاب، و عدم القـدرة علـى   ب
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تركيز االنتباه و ضعف التركيز ، و شرود الذهن و الخوف الذي يصل إلى درجـة الفـزع، و   

  ).1992( القرعانضعف القدرة على العمل و اإلنتاج و اإلنجاز، و الشعور بنسيان المعلومات 

  

  :األعراض الجسمية الفسيولوجية  2:4:3:2

  

و تتمثل في زيادة سرعة دقات القلب ، و تصبب العرق ، و الشعور بالغثيان و الصداع، 

و فقدان الشهية ، و ارتجاف اليد التي يكتب بها أثناء إجراء االختبار ، و عدم القدرة على النوم 

فتل الشعر : العصبية الحركية و منهاالعميق في الليلة التي تسبقه ، و توتر العضالت و األزمات 

   أو الشارب ، و تقطب الجبهة ، و رمش العينين ، و عض الشفاه ، و قضم األظـافر ، و هـز

  ) . 1992(  القرعانالقدم ، و التنهد ، و التثاؤب 

  

: و من هنا يتميز الطلبة الذين يعانون من درجة منخفضة من قلق االختبـار بــأنهم   

ة من احترام و تقدير الذات ، و يتظاهرون بأنهم قـادرون علـى الـتعلم و    يتمتعون بدرجة عالي

  .تحقيق النجاح من خالل القليل من الخبرة

  

بتحصيل متدن : أما األفراد الذين يعانون من درجة عالية من قلق االختبار فهم يتميزون 

و مـن االختبـارات   و مشاعر الالمباالة من الناحية األكاديمية ، و الخوف من الفشل األكاديمي 

الصفية ، و التذمر من سوء الحظ في التحصيل األكاديمي ، و الشعور العام بعدم الرغبـة فـي   

: التحصيل الدراسي و العمل األكاديمي ، و يقضون كثيراً من وقتهم قبل و خالل االختبار و هم

مكـن اللجـوء   منزعجون حول أدائهم ويفكرون في أداء اآلخرين ، و يفكرون في البدائل التي ي

إليها في حالة فشلهم في االختبار ، و تنتابهم بشكل متكرر مشاعر العجـز وعـدم الكفايـة ، و    

يتوقعون العقاب و فقدان االحترام و التقدير ، و تنتابهم ردود فعل و اضـطرابات فسـيولوجية   

ركيـز و  و ينتج عن هذا كله نوبات من االضطراب أو الهيجان االنفعالي مما يعيـق الت . مختلفة

 فـرح و رفاقـه  .االنتباه لمهمة اإلجابة على أسئلة االختبار و يؤدي بالتالي إلى ضـعف األداء 

  )1988( نصيرات،و ) 1993(
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  : القلق و األداء المعرفي   5:3:2

  

خلصت البحوث العديدة التي أجريت حول القلق و التعلم ، إلى أن القلق يسهم في تشكيل 

 مرسيالطلبة ، و لكن الباحثين اختلفوا في تفسير نتائج بحوثهم ،  مستوى التحصيل الذي يحرزه

فقد ذهب بعضهم إلى أن العالقة بين القلق و التحصيل الدراسي مستقيمة و موجبـة ،  ) 1980(

و لكّن بحوث أخرى انتهـت  . يؤدي إلى مزيد من التحصيل " دافعاً " بمعنى أن القلق هنا يعتبر 

يسهل التحصيل ، و القلق المرتفع عامـل   –كحالة و سمة  –نخفض إلى أن القلق المتوسط و الم

تفكك و تصدع في شخصية الطلبة ، و يشتت طاقاتهم الجسمية و النفسية و المعرفية و خاصـة  

  :و من هنا نجد تفسيران نظريان لتأثير القلق على التعلم . في مواقف االختبار 

  

اء النفس في جامعة أيوا األمريكيـة الـذين   تتبناه مجموعة من علم : التفسير النظري األول �

" نظرية القلق الدافع"ينظرون إلى القلق باعتباره دافعاً ييسر التعلّم ، فيما عرف بعد ذلك بأنه 

 )Drive Anxiety Theory  (     و التي تشير إلى أهمية متغيـر القلـق بالنسـبة للموقـف

التعلم في حالة القلق المـنخفض ، و   التعليمي ، حيث أنه يعتبر من العوامل التي تثير دافعية

، و تـذهب إلـى أن   ) 1995( أبو صايمةمن العوامل المحبطة للتعلم في حالة القلق الشديد 

الطالب يشعر في مواقف التعلم و األداء بالقلق و عدم االرتياح ، مما يدفعه إلـى الـتعلم و   

، و ) 1980( مرسيالتزان التفكير و تحصيل العلم من أجل خفض القلق و العودة إلى حالة ا

  ) .1993( الصبوة

 Anxiety" (السـمة   –الحالـة  " نادت بهذا التفسير نظرية القلق  :التفسير النظري الثاني  �

State – Theory   ( كاتل، و كان)Cattel,1966 (  أول من قدم هذين المصطلحين ، ثـم

تبدأ بالتمييز بين و صاغهما في شكل نظرية )  Spielberger ,1983( سبيلبيرجرطورهما 

حالة " و ذهب سبيلبيرج و آخرون إلى أن . القلق كحالة مؤقتة و كسمة ثابتة في الشخصية 

حالة انفعالية مؤقتة تختلف في شدتها عبر الزمن ، و تتميـز بـالتوتر و المشـقة و    " القلق 

لثابتة نسـبياً  فتشير إلى الفروق الفردية  ا" القلق كسمة " أما . تنشيط الجهاز العصبي الذاتي 

في استجابات القلق ، أي أن الفروق بين الطلبة في الميل إلى االسـتجابة للمواقـف التـي    

  ) . 1995(  كامل و الصافييدركونها على أنها مهددة بحالة متزايدة من شدة القلق 

  

، )سمة القلق(و تتضح العالقة بين حالة القلق و سمته في أن االستعداد للقلق يظل كامناً 

، و أشـارت  ) حالة القلـق  (يستثار فقط بمنبهات و مواقف خطرة مهددة و ظروف ضاغطة و 
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الدراسات إلى أن حالة القلق ترتبط ارتباطاَ موجباً و مرتفعاً بسمة القلق في مواقف الشدة ، و ال 

  .ترتبط بها في المواقف العادية الخالية من تهديد تقدير الذات 

  

خبرة شعورية مؤلمـة ناتجـة عـن    " حالة و سمة " لق و خلص هذا التفسير إلى أن الق

إدراك الطالب للتهديد و توقع الخطر و العجز عن مواجهته ، و هو عامل تصدع في الشخصية 

يفسد دوافع الطالب و يشتت طاقاته ، مما يترتب عليه أن القلق مـن العوامـل االنفعاليـة فـي     

  ) . 1995(  كامل و الصافيالشخصية التي تعيق األداء المعرفي 

  

إلى وجود بعض العوامل التي تؤثر علـى أداء الطالـب   ) 1988( النصيراتو أشارت 

الشعور بعدم الكفاءة ، و احتمال الفشل في االختبار ، و تصور الطالب بأن السـلطة  : القلق منها

المتمثلة بالمعلم أو األهل ستقوم بالحكم على مقدرته و كفاءته ، و أهميـة التحصـيل الدراسـي    

بالنسبة للطالب ، و شخصية المعلم و سلوكه ، و مدى اعتماد الطالب القلق علـى المعلـم فـي    

إعطاء إرشادات في جودة أدائه تبعاً لمعايير العلم ، و نسبة الزيادة في األداء التي تكون أقل عند 

  .الطالب ذي القلق المرتفع منها عند ذي القلق المنخفض

   

يعمل على إعاقة عملية التعلم بأن القلق ) 1995( اسدعبفي ) 1974( سيموندزو أشار 

  :من خالل 
  

تعمل آثار القلق على خلق الصعوبات ، فبما أن سرعة االستجابة تزداد ، فإنه يوجد احتماالً  �

لوقوع أخطاء عند اختيار االستجابة المالئمة ، و يرجع ذلك بصورة جزئية إلـى أن قـدرة   

  .حاالت الضيق و القلق الطالب على التمييز المناسب تقل في

يعمل القلق على تحويل االهتمام من الواجب الماثل أمام الطالب إلى المنبه الذي استثار القلق  �

فالطالب القلق نتيجة للخالفات األسرية أو لمشاكله مع معلمه ، يتحول اهتمامه عن موضوع 

قلق كبيراً ، يميل الطالب الدرس و ينشغل بتلك األمور المثيرة للقلق ، فكلما كان االستعداد لل

لالهتمام باألشياء المحيطة به في بيئته بدل االهتمام بموضوع الدرس ، و انشغاله بنفسه ، و 

يزداد النقد الذاتي، فيصبح تفكيره منصباً على مدى تكيفه أو عدم تكيفه الشخصي والعقلي مع 

  .طالب صفه
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 دعبـاس  فـي ) Malmo and Amsel(مالو و أمسل إن القلق مضر بالذاكرة ، و يعتقد  �

إن ذلك يعود للتداخل الحاصل بين االستجابات المالئمة وغير المالئمة الناتجة عن ) 1995(

قلق الطالب ، و يعمل القلق على تضاؤل مرونة االستجابة و تزايد االستجابات الجامـدة و  

  .التكرار

زداد فرص ظهور اسـتجابات  و زيادة شدة القلق ، تقلل فعالية االستجابات التعليمية ، و قد ت �

جامدة ، مما يؤدي ذلك إلى إعاقة عنيفة وإلى تحجر وعدم تعاون ، كما تظهـر محـاوالت   

  .للتخلي عن أداء الواجب 

  

  : النماذج المفسرة لقلق االختبار   6:3:2

  

قام بعض علماء النفس بوضع النماذج التي تفسر ظـاهرة قلـق االختبـار و عالقتـه     

  :و على النحو اآلتي بالتحصيل الدراسي ، 

  

  :نموذج التداخل  1:6:3:2

  

أن القلق يولد استجابات )  Mandler & Sarason,1952(  ماندلر و ساراسونيرى   

التفكير في االنقطاع عن : داخل موقف االختبارات ، مثل ) المهام ( غير مناسبة نحو الواجبات 

ل يتدخل مع االستجابات المناسبة للواجب الخ ، و هذا االنشغا… الدراسة ، أو االنشغال بالنجاح 

القلق يشتت االنتباه داخـل االختبـار   : و الضرورية لإلنجاز الجيد في االختبار أي بمعنى آخر 

  ) . 1999( العجمي 

  

أن الطلبة ذوي القلـق المرتفـع يركـزون انتبـاههم     )  Wine , 1970( واينو يرى   

االضطراب و نقد الذات ، و أضـاف أن اآلثـار   باالستجابات التي ترتبط بالموقف االختباري ك

السيئة لقلق االختبارعلى األداء في االختبارات قد يكون لها تفسير يتصل باالنتباه ، و فسر هـذا  

بأن الطلبة ذوي القلق المرتفع في االختبارات يكونون منشغلين باألمور المرتبطـة بالمهمـة و   

و لذا فهم . غير مناسبة لموقف أداء مهمة االختبار  األمور المرتبطة بالذات ، و هذه االستجابات

ال يكرسون وقتاً كافياً ألداء مهمة االختبار نفسها بل يركزون على تقـويم أنفسـهم و االعتقـاد    

بانتقاص ذواتهم ، و يقسمون انتباههم بين أعمال مرتبطة بمهمة االختبار و أعمال ال عالقة لهـا  

  . )1987( الهواري و الشناويبالمهمة 
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علـى أن نمـوذج التـداخل    )  1999(  العجمـي  فيماندلر و ساراسون و واين يتفق   

يفترض أن تأثير قلق االختبارات على األداء يحدث في موقف االختبار نفسـه ، و فسـروا أن   

القلق في أثناء االختبار يحدث بتركيز تفكير الطالب في عواقب النجاح و الفشل مع قدرة الطالب 

  . المعلومات المعروفة له و استخدامها بصورة جيدة على أن يسترجع 

  

  :نموذج قصور التعلم   2:6:3:2

  
هذا النموذج الذي يوضح مدى تأثير )  Culler & Holan, 1980( كولر و هوالنقدم 

القدرات العقلية و سلوك االستذكار في اإلنجاز األكاديمي عند الطلبة ذوي القلق المرتفع و القلق 

ختبار ، فالطلبة القلقون لديهم قدرات عقلية منخفضة و عادات دراسـية غيـر   المنخفض في اال

مناسبة ، و يكون إنجازهم األكاديمي منخفض ، و بهذا فإن استجابات االنشـغال الناشـئة فـي    

موقف االختبار إنما هي نتيجة القلق المتزايد الذي يعود لمعرفة أقل بـالمواد الدراسـية بسـبب    

عدم اإلعداد المناسب لالختبار ، و هذا يعني أن الطالب الذي ليس لديـه   القدرات المنخفضة أو

مهارات استذكارية عالية ، و لم يعد نفسه جيداً لالختبار يمكن أن يتعرض لدرجة عاليـة مـن   

  . االنشغال أثناء موقف االختبار نفسه ، و يكون لديه انتباه أقل لمهمة االختبار 

  

الهتمام بالعادات الدراسية يعتبر محوراً مهماً لتحسـين  أن ا) 1984( عبد الحميدو رأى 

فمشكلة الطلبة ذوي القلق المرتفـع فـي   . مستوى قدرات الطلبة المعرفية و اإلنجاز الفعلي لهم 

االختبار ترجع إلى عادات دراسية غير مناسبة ، و قدرات عقلية منخفضة ، و قصور في تعلـم  

في موقف االختبار المؤدي إلى تشـتيت انتبـاه الطلبـة     المواد الدراسية ، و هذا يؤدي إلى قلق

  .فيصبحون غير قادرين على استرجاع المعلومات المعروفة لهم بسهولة 

  

  

  : نموذج تجهيز المعلومات   3:6:3:2

  

يرى  أن الطلبة ذوي قلق االختبار المرتفع يعانون من مشكالت في تعلم المعلومـات أو  

هذا يعود إلى اعتمادهم على الحفظ أو استدعاء هذه المعلومات في تنظيمها أو مراجعتها قبله ، و 

موقف االختبار ذاته ، و إن تحصيلهم الدراسي المنخفض يعود سببه إلى قصـور فـي عمليـة    
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و بهـذا فـإن   . ، أو تنظيم المعلومات و استدعائها في موقف االختبار ) Encoding( الترميز 

  . باختالف استراتيجيات الترميز المستخدمة لديهم  مستوى قلق الطلبة عند االختبار يختلف

  

أن الطلبـة ذوي القلـق   )  Benjamin,et.al.1981( بنيـامين و آخـرون  و أضاف 

المرتفع في االختبارات يكون أسلوب االستذكار و العادات الدراسية عندهم خاطئاً ، و هذا يؤدي 

لى القصور في تنظيم المعلومـات و  بالطبع إلى انخفاض في اإلنجاز األكاديمي ، و يرجع هذا إ

فالطلبة ذوو القلق المرتفع يجدون صعوبة في تشـفير و اسـتدعاء   . سطحية ترميز المعلومات 

  . المعلومات في موقف االختبار الذي يكون نتيجته تدني مستوى التحصيل األكاديمي 

  

ـ     دائرة و بناء على نموذج تجهيز المعلومات نرى أن اسـتخدام اسـتراتيجية خـرائط ال

   وندرسـي المفاهيمية يلعـب دوراً مهمـاً فـي تخفـيض قلـق االختبـار ، حيـث افتـرض         

)Wandersee ,1987 " (   أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية يحقـق الـتعلم ذي

المعنى ، عن طريق تمكين الطلبة من ربط المفاهيم الجديدة و دمجها مع المفاهيم التي يمتلكونها 

، من خالل استخدام المفاهيم الممثلة بالدوائر و العالقـات الممثلـة   ) بنيتهم المفاهيمية  (مسبقاً 

و باالعتماد على البناء التخطيطي لخريطة الدائرة المفاهيمية الـذي يتكـون   . بالترتيب المكاني 

و  عنوان الخريطة ، أسماء المفاهيم ، و الجملة التفسيرية يمكن مساعدة الطالب على تنظيم: من

و لذا ،تعتبر استراتيجية خرائط الـدائرة المفاهيميـة   . فهم ، و استدعاء جزء معين من المعرفة 

أداة تعلم فعالة ألن تضمين كل من التمثيالت ، و الكالم الشارح في بناء الخريطة يقود الطالـب  

ل من المعلم، إلى الفهم السليم و المنطقي للمفهوم ، إضافة إلى أنها أداة تشخيصية ناجحة تمكن ك

و الباحث التربوي من التعرف على البنية المعرفية للطالب ، و تحديد األخطاء المفاهيمية لديـه،  

و المصادر المحتملة لها مثل الكتاب المدرسي ، و بناء عليه تقديم اإلرشادات المناسـبة ، ممـا   

ل االختبـار و الـذي   يقلل إلى حد كبير من مشكالت تعلم المعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها قب

  .تنعكس أثاره في تقليل قلقه و تحسن التحصيل الدراسي لديه 

  

  :النظريات المفسرة لقلق االختبار   7:3:2

  

تناولت العديد من المدارس النفسية ظاهرة القلق بالتفسـير ، و وضـعت العديـد مـن     

  : النظريات لتفسير هذه الظاهرة و منها 
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  ):Psychological Analysis Theory( سينظرية التحليل النف  1:7:3:2 

  

أن القلق يرجع إلـى  : رائد مدرسة التحليل النفسي في نظرياته ) Freud(فرويد اعتبر 

أن الشخص نفسه يشعر بالضعف و العجز عن التصرف السليم و التوافق مع الواقع الخارجي ، 

هما يمثالن قوة الغرائـز  نتيجة وقوعه تحت ضغط قوتين متصارعتين، الذات العليا و الهو ، و 

و ينتج عن صراع القوتين حاالت القلق ، و قد صنف القلـق فـي   . غير المهذبة و قوة الضمير

  :ثالثة أنواع ، و هي 

  

و هو قلق متصل باألحداث الواقعية و المادية ، و ينشأ عـن مصـادر   :  القلق الموضوعي �

كفـافي و  ، و ) 1988(آلغـا  اخطر حقيقية ، و هو محدد ، يدرك الفرد أسبابه و دوافعـه  

  ) . 1995(  قمحاوي، و ) 1990( رفاقه

  

و هو حالة مرضية من الخوف الغامض ال يعرف المريض أسبابه ، و هو :  القلق العصابي �

ال يرتبط بشيء أو موقف معين ، و تثيره رغبات الهو ، و أعراضه قلق عـام منتشـر ، و   

  ) . 1988(  آلغامخاوف ، و ذعر ا

  

األنا ( و ينشأ نتيجة إحباط دوافع الذات العليا و الشعور بالذنب ، حيث تكون :  قيالقلق الخل �

حين تأتي فعالً ، و تتعارض مـع  ) لألنا (هي مصدر التهديد ، و تقف بالمرصاد ) األعلى 

قيم الوالدين في مرحلة الطفولة أو معايير الضمير ، و األنا المثالي في مرحلة المراهقـة و  

  ) . 1988(  اآلغاالشباب 

  

و يمكن تفسير قلق االختبار استناداً إلى مفهوم القلق الخلقي في نظرية التحليل النفسـي  

التقليدية القائم على العوامل االجتماعية كمراقبة الوالدين و الشعور بالذنب و الخوف من العقاب 

  .إذا اخفق في االختبار و عجز عن تحقيق توقعات الوالدين 

  

  ):Karen Horney(ارن هورني نظرية ك  2:7:3:2

  

و التي تعتبر من رواد المدرسة التحليلية نظريتها في ) Horney,1952( هورنيأقامت 

الشخصية ، على أساس إمكانيات إيجابية و خالّقة في البيئة التي تعطي الحب و توفر العطـف  
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امهم و صراحة ، حيث يجد الطالب الفرصة الكتشاف قيمته من خالل اآلخـرين و نيـل احتـر   

تقديرهم ، أما عندما ال تفي البيئة االجتماعية بهذه المطالب األساسية فأن الطالب يتعرض للقلـق  

  ) . 1983(  نجاتي)  Basic Neurotic Anxiety" ( القلق األساسي " الذي تسميه 

  

: إلى إن القلق يرجع إلى ثالثـة عناصـر هـي   ) Horney,1957( هورنيو خلصت 

إنعدام الدفء : عور بالعداوة ، و الشعور بالعزلة ، وهذه العوامل تنشأ من الشعور بالعجز، و الش

العاطفي في األسرة و شعور الطفل بأنه شخص مكروه أو محروم من الحـب و العطـف ، و   

بعض أنواع المعاملة التي يتلقاها الطفل تؤدي إلى نشوء القلق لديه ، مثل عنف السيطرة عليه ، 

ن اخوته ، و عدم احترامه ، إلى جانب الجو األسري الذي يشوبه العداء، و عدم العدالة بينه و بي

و ما تحتويه البيئة من تعقيدات و متناقضات ، و ما تشتمل عليه من حرمـان ، و يظهـر هـذا    

التناقض واضحاً حين يبدأ أول مراحل التعليم ، فتظهر وجهات النظر المتباينة في األهـداف و  

لى التزام أنواع معينة من السلوك المركب ، الذي يؤدي إلى اضطراب المثل ، أو إكراه الطفل ع

  ) . 1981(  عبد الغفارشخصيته و ظهور القلق لديه 

  

أن القلق ينبع من شعور الفرد بأنه عاجز و ضعيف ، و أنه ال يفهم نفسه  هورنيو رأت 

نشأ فـي المرحلـة   و أن القلق ي. و ال اآلخرين ، و أنه يعيش وسط عالم عدائي مليء بالتناقض

األولى في الحياة ، و ينتج عن اضطراب العالقة بين الطفل و والديه، فالطفل الـذي ال يشـعر   

بالحب و االحترام في سنوات طفولته األولى يميل إلى إظهار الكره و العداء نحو و الديه و نحو 

ي كل شيء فهو ال األشخاص اآلخرين بوجه عام ، و لما كان الطفل ضعيفاً يعتمد على والديه ف

يستطيع إظهار كرهه و شعوره العدواني نحوهم ، لذا يكبت الطفل هذا الشعور العـدواني ممـا   

  ) .1988( أبو زيتون، و ) 1991( أبو صايمةيؤدي إلى ظهور القلق 

  

على أنه يوجد نوعاً من التفاعل بين القلق و العدوان ، فالشعور العدواني هورني أكدت 

القلق ، وهذا يؤدي إلى كبت الشعور العدواني ، مما يجرد الطفل من مقدرتـه   نحو الوالدين يولد

على إدراك الخطر ، و يجعله يشعر بالعجز و عدم القدرة على الدفاع ، و هذا يؤدي إلى القلـق  

  ) .1988( أبو زيتون

  

و يمكن تفسير قلق االختبار تبعاً لمنظور هورني على أساس اجتمـاعي ، إذ أن البيئـة     

جتماعية المحيطة بالطالب سواء أكانت األسرة أو المدرسة تلعـب دوراً مهمـاً فـي نمـوه     اال
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االنفعالي، فإذا نشأ الطالب في بيئة مهددة ، و من أسرة تتوقع من أبنائها الكمال في تحقيـق مـا   

يطلب منهم ، و مدرسة يتعرض فيها لالنتقاد و التوبيخ و اإلحساس بالنقص فإن توقعاته بالفشل 

الرغم من بذله الجهد المناسب في االختبار يجعله عرضة للقلق حتى و إن كان مستعداً لـه   على

  ) 2002( الزيود

  

  :نظرية الجشطلت  3:7:3:2 

  

أو بمعنى أبسط عمل لم " جشطلت"رأت النظرية الجشطالتية أن القلق إنما هو تعبير عن 

فإذا مر الطالب بخبرة ما فإنه يحاول  يتم، و أن القلق يعبر عن عدم تطابق بين الذات و الخبرة ،

أن يدمجها في ذاته ، و لكن ربما ال تتفق هذه الخبرة مع شروط األهمية عند الطالب ، و لـذا ،  

فإنه ال يستطيع أن يرمز لهذه الخبرة بدقة في الوعي ، و يحاول تجنبها أو رمزها بشكل مشوه ، 

الذي ينشأ عن عدم تطابق الخبـرة و الـذات   و لذا ، فإن حيل الدفاع تكون وسيلة لتجنب القلق 

  ) .  1999( العجمي 

  

  ) : Humanistic Theory( النظرية اإلنسانية   4:7:3:2

  

أن النظرية اإلنسانية ترى أن القلق هو الخوف من المجهـول ،  ) 1988( حميدانوضح   

اً إلى تحقيق حياة و ما يحمله المستقبل من أحداث تهدد وجود اإلنسان و إنسانيته ، و يهدف دائم

  . راقية و يشعر بالسعادة بالقدر الذي يحقق ذاته 

  

أن القلق الوجودي ينشأ عند الطالب إذا فشل في معرفـة  ) 1990( كفافي و رفاقهو بين   

مغزى وجوده و الهدف من حياته ، بينما يشعر بالضيق و التوتر النفسي إذا ما فشل في تحقيـق  

و بهذا نستنتج أن . ا يعيق محاوالت الطالب لتحقيق ذاته يثير قلقه ذاته ، و نتيجة لذلك فأن كل م

  .مثيرات القلق عند النظرية اإلنسانية ترتبط بالحاضر و المستقبل و تهمل الماضي 

  

  ):  Beheviouristic Theory(النظرية السلوكية   5:7:3:2

  

ـ : تستند المدرسة السلوكية إلى أصل النظريـات التـي و ضـعها كـل مـن         افلوف ب

)Pavlov(  واطسون ، و )Watson (  ثوروندايك ، و )Thorndike  ( ادو غيره من رو ،
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هذه المدرسة ، وترى هذه المدرسة أن السلوك المضطرب مـتعلّم نتيجـة التعـرض المتكـرر     

للخبرات التي تؤدي إليه ، و حدوث ارتباط شرطي بين تلك الخبرات و السلوك المضطرب ، و 

ض النفسية تعد تجمعاً لعادات سلوكية خاطئة متعلمة ، و أن هذا السلوك يمكـن  أن زمرة األعرا

  ) . 1989(  الفرختعديله عن طريق تعلّم جديد أكثر توافقاً 

  

ترى النظرية السلوكية أن القلق ينتج عن تعرض الطالب إلى ظروف و مواقف معينة ، 

واجهها الطالب في الماضي نتيجة  و من ثم تعمم االستجابة إلى مواقف أخرى ، وتربطه بخبرات

  ) .1991( أبو صايمةلعملية تعلّم سابقة 

  

أن سبيلبيرجر وضح أن القلق ما هو إالّ انفعال إنساني ظهر منذ ) 1987( شعيبو أشار 

القدم كرد فعل طبيعي ، و كوسيلة دفاع تكيفية تجاه المواقف التي يصـادفها اإلنسـان و تتسـم    

ية تفترض أن التكييف مع المواقف الخاصة باإلنجاز أو التي تحـدث  بالخطر ، فالنظرية السلوك

في المدرسة تثير ردوداً انفعالية تؤدي إلى القلق ، و يتعلم الطالب أن يشعر بالقلق أو الخوف في 

  .المدرسة بسبب عدد من المثيرات التي تربط بين المدرسة وبعض األحداث المؤلمة غير السارة 

  

و أطلقوا عليـه القلـق   . وكية إلى القلق من منظور دافعية التعلم و تنظر المدرسة السل

الدافع ، أي أن القلق يعد دافعاً لإلنجاز و التعلم و االكتساب ، و رغـم اتفـاق المنتمـين إلـى     

المدرسة السلوكية بالمباديء العامة لها ، إالّ أنّنا نالحظ بعض الفروق فيما بينهم ، فالطالب فـي  

ا أن يثار لديه دافع اإلنجاز نحو العمل موقف االختبار إم)Achievement Motivation ( أو ،

و النوع األول يرفع مستوى األداء ، أما النـوع  ) .  Anxiety Drives( يثار لديه دافع القلق 

فالقلق الدافع يجدي نفعاً في حالة األعمـال السـهلة ، و ال   . الثاني من الدافع فإنّه يعوق األداء 

و يتبين أن زيادة القلق ليست دافعاً و حاجزاً لقدرات الفـرد علـى   . ألعمال الصعبة يجدي مع ا

اإلنجاز ، بل تكون معوقاً لكف قدراته ، فعندما يدرك الطالب تهديداً و يتوقع خطراً فإنه يتحفز و 

فإذا كان بمقدوره أن يحتوي هذا الخطر و يسيطر عليـه  . يستنفذ كل طاقاته الجسمية و النفسية 

قدم عليه بشجاعة و اطمئنان ، و إذا ما شعر بالعجز فإنه يشعر بالقلق ، و ينعكس ذلـك علـى   أ

 الزيـود . أداءه و تحصيله ، فالزيادة في معدل القلق ليست دائماً دافعاً لإلنجاز و العمل المبـدع  

)2002 (  
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  : نظرية القلق من منظور إسالمي   6:7:3:2

  

ف القلق بأنه تألم القلب و احتراقـه بسـبب توقـع    أن الغزالي عر)  1990( رجببين   

  :و قسم القلق إلى قسمين . مكروه في المستقبل 

  

و يشمل الخوف من اهللا تعالى و الخوف من األشياء الموضوعية كـالحريق، و  :  قلق عادي �

و يعتبر هذا القلق صفة حميدة لتحقيق العمـل  . إلخ … اللصوص ، و الحيوانات المفترسة 

  . فظ الحياة الصالح و ح

و هو القلق الزائد المذموم الذي يخرج اإلنسان إلى اليـأس و القنـوط ، و   :  القلق المفرط �

  . يمنعه من العمل و يسبب له األمراض و الضعف و زوال العقل 

  

أن الغزالي يرى أن القلق المفرط سمة ال يتصـف  ) 1987( الهواري و الشناويو بين 

العبادة هللا وحده ، و أحسن العمل فهو يتصف بالنفس المطمئنـة  بها المؤمن الحقيقي الذي أخلص 

التي تزداد إيماناً بالقرب من اهللا ، و ليست بحاجة إلى حيل دفاعية للتخلص من القلق ، و إنمـا  

توجد حاجة ملحة إلى المواجهة الذاتية ، و التصميم الذاتي المستمر يجعل االطمئنان سمتها فـي  

  : قال اهللا تعالى. كل وقت 

  

  " هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزادوا إيماناً مع إيمانهم "  

  

  ) ) 4(سورة الفتح ، آية (  

  

  :أساليب و طرق قياس قلق االختبار  8:3:2

  
  : بعض طرق و أساليب عديدة لقياس قلق االختبار منها) 1988( أحمدذكر   

  

  : أسلوب التقرير الذاتي1:8:3:2  

  

سلوب يقاس القلق عن طريق إقرار المفحوص ذاته بما يحس بـه تجـاه   بموجب هذا األ

ورغم أن هذا األسلوب مـن  . الموقف ، و تستخدم في ذلك مقاييس يجيب عنها المفحوص بنفسه
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: أفضل األساليب لقياس القلق من حيث الدقة و السهولة إال أنه ال يخلو من بعض العيوب منهـا 

في احساسات الفرد و شعوره و التي يكون القلـق خاللهـا   أنه يصعب قياس التغيرات الطارئة 

بمثابة حالة عابرة و ليست سمة مستديمة ، و صعوبة قياس القلق إذا أنكـره الفـرد بتبريـرات    

  .دفاعية ، و يصعب به اكتشاف مسببات القلق و عوامله لدى المفحوص 

  

  :أسلوب قياس االستجابات الفسيولوجية  2:8:3:2

  

بموجب هذا األسلوب عن طريق قياس بعض االستجابات الفسـيولوجية  يتم قياس القلق 

لدى الفرد كاستجابة الجلد إلفراز العرق ، أو ارتفاع ضغط الدم ، و ازدياد معدل ضربات القلب 

قد ال يكون دقيقاً بالنسبة لبعض األشخاص الذين تتفـاوت  : إال أنه يعاني من بعض العيوب منها

ت ، و يحتاج إلى أشخاص مدربين على عمليات القيـاس باسـتخدام   بينهم درجات هذه االستجابا

  .هذه األجهزة مما يسبب كلفة مالية مرتفعة

  

  :أسلوب المالحظة المباشرة  3:8:3:2

  

ويتم التعرف على ما قد يكون لدى الشخص من قلق بموجب هذا األسلوب عن طريـق  

مالحظـة سـلوكه ، و سـرعة     مالحظته مالحظة مباشرة في موقف من المواقف ، فمثالً يمكن

استجابته ، و مدى تركيز انتباهه ، أو تشتت ذاكرته من خالل تصرفاته التي قد تصدر عنه أثناء 

  .عمليتي التعليم والتعلم ، و يستفاد منها في الحكم عما إذا كان الفرد يعاني من القلق أو ال يعاني
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  الفصل الثالث 

  الدراسات السابقة
  

ات التي تناولت التعلم ذي المعنـى و االسـتراتيجيات فـوق    أجريت العديد من الدراس

بأنها )  Iuli,1995( المعرفية المستخدمة لتحقيقه منها الخريطة المفاهيمية و التي وصفها أولي 

الطريقة إلى التعلم ذي المعنى ، و الخريطة المخروطية و التي وصفها بأنهـا المخطـط لبنـاء    

هذه الدراسات وصف تعلم المفاهيم و استراتيجيات اكتسابها ، و قد تناولت العديد من . المعرفة 

و قد أظهرت العديد منها وجود صعوبات في تعلم و اكتساب المفاهيم ، مما يعيـق الـتعلم ذي   

  ).2002(عبده المعنى 

  

و يعتبر استخدام الخرائط المفاهيمية و الخرائط المخروطية و خرائط الدائرة المفاهيمية  

الستراتيجيات الفوق معرفية لتحقيق التعلم ذي المعنى ، من أهم التوصيات التـي  باعتبارها من ا

خلصت لها نتائج العديد من الدراسات ، لما لها من أثر بارز في تحديد اآللية التي يبني خاللهـا  

الطلبة مفاهيمهم ، و تشخيص األخطاء المفاهيمية لديهم ، و مساعدة المعلمين في تحديـد مـدى   

ك البنية المفاهيمية لديهم ، و تحفيز التربويين للبحث عن إسـتراتيجيات فاعلـة ،   عمق و تماس

إلحداث تعلم ذي معنى ، و زيادة قدرة الطلبة على القيام بالعمليات العلمية ، و حل المشكالت ، 

  ). 2002(عبده بهدف إيجاد بنية مفاهيمية متماسكة و قوية لديهم 

  

ل على تنشيط الطلبة و تحفيزهم و تعزيـز ثقـتهم   و قد أظهرت دراسات عديدة أن العم

بأنفسهم و التقليل من مخاوفهم ، يؤدي إلى التعلم ذي معنى ، و تماسك بنيتهم المفاهيمية أكثـر ،  

أن اعتماد استراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة    )  Wandersee,1987( وندرسيو يرى 

في التعلم ، و مخططات أولير المنطقيـة ، و  الكتساب التعلم ذي المعنى مستندة لنظرية أوزوبل 

بحث اإلدراك البصري ، و النظرية البنائية المعرفية ، تعتبر ناجحة و فاعلـة بـالرغم مـن أن    

البحوث التجريبية التي تناولت استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في مواقف الـتعلم  

  .الصفي ما زالت في طور النمو 

  

 –في حدود علم الباحثة  –دب التربوي المتعلق بموضوع هذه الدراسة و كشف مسح األ

عن وجود ثالث دراسات تجريبية ، اختبرت استخدام خرائط الدائرة المفاهيمية في مواقف التعلم 

الصفي الفعلي ، الكتساب التعلم ذي المعنى ، و تكوين المفهوم العلمي السليم ، بينمـا ال توجـد   



  68

اولت أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على التحصيل ، و دراسة عربية واحدة تن

وجود دراسات عديدة تناولت كل من دافع اإلنجاز و قلـق االختبـار و عالقـتهم بالتحصـيل     

  :الدراسي، و يمكن تصنيف الدراسات التي أطلعت عليها الباحثة في هذا المجال إلى

  

  :ة خرائط الدائرة المفاهيمية الدراسات المتعلقة باستراتيجي1:3  
  

بدراسة إستكشافية هدفت )  Wandersee & Nobles , 1990( وندرسي و نوبلزقام 

إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية  لتحقيق التعلم ذي المعنى في مواد 

إلجابـة عـن السـؤال    و حاولت الدراسة ا. العلوم باعتبارها من أدوات المعرفة فوق المعرفية 

هل تحقق خرائط الدائرة المفاهيمية التعلم ذي المعنى ، و التعرف على المفاهيم : الرئيس التالي 

  العلمية و تعلمها أكثر من طرق التعلم التقليدية ؟ 

  

و تكونت عينة الدراسة العشوائية من طلبة الصفين السادس و السـابع ، فـي مدرسـة    

في جامعة لوزيانـا الرئيسـة ، فـي الواليـات المتحـدة      )  Laboratory School( تجريبية 

البـالغ عـددهم   )  K-12( األمريكية، و هي تمثل مجتمع الدراسة المكون من طلبة الصـفوف  

بنسب متساوية تقريباً ، و الذي يتكون اعتماداً على العرق من ) إناثاً ، و ذكوراً ( طالباً  ) 721(

  .األمريكان من أصل أفريقي من)  20 %( من البيض ، و )   %80(

  

و درست معلمة مدربة صفوف العلوم السادس و السابع ، باسـتخدام خريطـة الـدائرة    

و باالعتماد على مالحظاتها الصـفية  . أسابيع تقريباً ) 3(المفاهيمية مرتين أسبوعيا لمدة تتراوح 

ية حققت التعلم ذي المعنـى   أن استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيم: و المقابالت استنتج الباحثان 

اسـتراتيجية خـرائط   ( أكثر من الطرق التقليدية ، و أن الطلبة لم يسيطروا فقط على الطريقـة  

فحسب ، بل استمتعوا باستخدامها ، و بالتحديد استخدام األلوان و التلسكوبية ) الدائرة المفاهيمية 

 )Telescoping . (  

  

: خـرائط الـدوائر المفاهيميـة    " حت عنوان ت)  Nobles ,1993( نوبلزو في دراسة 

" إستراتيجية التعلم الفوق معرفي لتعزيز التعلم ذي المعنى لطلبة المرحلة االبتدائية في مادة العلوم

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي ما إذا كان استخدام خرائط الدائرة المفاهيمية كإستراتيجية فـوق  

هيم العلمية و تعلمها من نص علمي أكثر مـن طـرق   معرفية يعزز من تعرف الطلبة على المفا
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التعلم التقليدية ، و هل تتطور نوعية خرائط الدائرة المفاهيمية على طول و أثناء االنتقـال بـين   

، و ) الشرح المباشر ، الممارسة الموجهة ، الممارسة المسـتقلة  ( المراحل الثالث من الدراسة 

  :ين التالين حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال

  

هل تعزز خرائط الدوائر المفاهيمية التعرف على المفاهيم العلمية و تعلمها أكثر من طرق  –1  

  التعلم التقليدية ؟ 

هل تتحسن نوعية خرائط الدائرة المفاهيمية على طول و أثناء االنتقال بين المراحل الثالث  – 2

  ؟ ) لمستقلة الشرح المباشر ، الممارسة الموجهة ، الممارسة ا( 

  

طالباً و طالبة من طلبة شعبتي علوم الصف الخامس فـي  ) 48(و تكونت عينة الدراسة 

مدرسة تجريبية في جامعة لوزيانا الرئيسة في الواليات المتحدة األمريكية ، تم اختيارهم بطريقة 

)  721( و البالغ عـددهم  )  K-12( عشوائية من مجتمع الدراسة  المكون من طلبة الصفوف 

)  80 %(بنسب متساوية تقريباً ، و الذي يتكون اعتماداً على العـرق  ) إناثاً ، و ذكوراً ( طالباً 

  .من األمريكان من أصل أفريقي )  20 %(من البيض ، و

  

)   CCD(مجموعـة خريطـة الـدائرة المفاهيميـة     : وزع الطلبة في مجمـوعتين   

)Concept Circle Diagram Group  (ــة الت ــدي  ، ومجموع ــيم التقلي ) TRAD(عل

)Traditional Instruction Group   ( ًتقديم جميع الطلبة الختبارين قبليـين ،  : ، و تم أوال

تحديد المفاهيم العلمية الموجودة في نص علمي ، و اختبار موضوعي من نوع االختيـار  : هما 

يميـة  دروسـاً عـن    من متعدد في وحدة العلوم ، ثم تلقى طلبة مجموعة خريطة الدائرة المفاه

الضوء و اللون ، و تم تدريبهم  خالل ثمانية أسابيع على بناء و تكوين خرائط الدائرة المفاهيمية 

، و قامت المجموعة أثناء ذلك  ببناء خمس مجموعات من خرائط الدائرة المفاهيمية من مـواد  

و اشتركت في نشـاطات  النص العلمي ، بينما أكملت مجموعة التعليم التقليدي دراسة التعليمات 

و في نهاية المدة تقدم جميع الطلبة الختبارات بعدية تشتمل تحديد المفاهيم العلميـة  .  المجموعة 

  .الموجودة في نص علمي ، و اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد 

  

لالختبارات التـي  )   Analyses Of Covariance(و استخدم تحليل التباين المشترك 

)   Qualitative Analyses( حديد المفاهيم العلميـة و تعلمهـا ، والتحليـل النـوعي     تقيس ت

  .للتعرف على مدى التحسن في نوعية خرائط ستة طلبة 
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أنه ال يوجد فروق ذات داللة بين طلبة المجموعتين في  :و أظهرت نتائج هذه الدراسة 

لم يألفوا استخدام الـنص و المهـارة   تحديد المفاهيم العلمية ، ألن جميع الطلبة في المجموعتين 

و أن الطلبة الذين تلقوا تعليم باستخدام خريطة الدائرة المفاهيمية تحسن أداءهم عـن  . المطلوبة 

أقرانهم على مهارة السؤال القصير و الموضوعي بشكل ذي داللة ، و كان أداؤهم  أفضل و ذو 

وعي وجود تحسن فـي سـيطرة الطلبـة و    و أظهرت نتائج التحليل الن. داللة في تعلم المفاهيم 

). Graphic Complexity(إتقانهم ألستراتيجية خريطة الدائرة المفاهيمية، و التصوير المركب 

و أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع فقط تحسنوا في تقـديم مفـاهيم علميـة بالغـة التركيـب      

)Conceptual Sophistication   . (ل تسجيل طلبة مجموعة و لذا قدمت هذه النتائج من خال

خريطة الدائرة المفاهيمية  نقاط أعلى في االختبار البعدي من طلبة مجموعة الـتعلم التقليـدي ،   

بعض الدعم لبحث سابق اعتمدت عليه هذه الدراسة حول استخدام اإلستراتيجيات الفوق معرفية، 

 لنوفاك و جـوين ية ، و الخرائط المفاهيم)  Gowin, 1981( لجوينوهي الخرائط المخروطية 

)Novak & Gowin ;1984 ( لتحقيق التعلم ذي المعنى ، و يعود ذلك النخراطهم و انسجامهم

  .مع إستراتيجية التعلم الجديدة 

  

معرفة الطلبة "تحت عنوان : المستعرضة )   Nichols , 1993(  نيكولسو في دراسة 

اسـتخدمت خريطـة الـدائرة    .  "التبصر في فهمهم لتطور الحشرات : عن التحوالت الحشرية 

فقد قامت باستخدام مقياس استجابة مكون من . المفاهيمية كأداة تشخيصية لبنية الفرد المفاهيمية 

ثالث مستويات مثلت خريطة الدائرة المفاهيمية المستوى الثاني منه كأداة  الستكشـاف البنيـة   

هم ذي المعنـى لموضـوع تحـول    و هدفت دراستها إلى التحقق من الف. المفاهيمية لدى الطلبة 

الحشرات و تطورها ، وإلى التحقق الكامل من معرفة الطلبة لموضـوع التحـوالت الحشـرية    

)Insect Metamorphosis   ( و تقديم اقتراح جيد حول الكيفية التي تساعد بها هذه المعرفة ،

  .الطلبة على التبصر الداخلي حول فهمهم لموضوع تطور الحشرات 

  

سلسـلة مـن   : أوالً . الدراسة إستراتيجية االستجابة من ثالث مسـتويات   و استخدمت

الرسومات البيانية المضبوطة علمياً ، تصف مراحل تحول القبوط ، و الفراش ، لتحقق من فهم 

المجـاميع  " خرائط الدائرة المفاهيمية لتحديد و استكشاف  : الطلبة  للمفاهيم األساسية ، و ثانياً 

المتعلقة بموضوع التحوالت الحشرية ، )   Concept Clusters( لبنية المفاهيمية ا" المفاهيمية 

  ) .  Clinical Interviews(مقابالت عيادية : و ثالثاً 
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طالباً و طالبة من طلبة العلوم في الصف الخامس )  102( و تكونت عينة الدراسة من 

مـنخفض ، متوسـط ،   ( لتحصـيل  و السابع و التاسع و الحادي عشر باالعتماد على مستوى ا

ــع  ــام ) مرتف ــار التحصــيل الع ــى اختب ــاتهم عل ــومي " ، و درج ــى المســتوى الق "          عل

)National Achievement Test   (   في مدرسة تجريبية في جامعة لوزيانا الرئيسـة فـي ،

البـالغ  و )  K-12( الواليات المتحدة األمريكية ، و يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف 

بنسب متساوية تقريباً ، و الذي يتكون اعتماداً علـى  ) إناثاً ، و ذكوراً ( طالباً )  721( عددهم 

وبرزت في هذه . من األمريكان من أصل أفريقي )  20 %( من البيض ، و )  80 %(العرق 

المعرفـة   (الدراسة أسئلة محددة روعي في صياغتها األسس المفاهيمية السابقة للمفاهيم العلمية 

  : ، و التعلم ذو المعنى ، و تاريخ األدب العلمي و علم الحشرات ، وهي ) السابقة 

  

  .ما هي أكثر المفاهيم البديلة التي يمتلكها الطالب المتعلقة بموضوع التحوالت الحشرية ؟  – 1

  كيف يتغير فهم الطلبة لموضوع تحول الحشرات ضمن مستويات الصف ؟ – 2

عـن  )   Evolutionary Explations(درين على تقديم توضيحات متطورة هل الطلبة قا – 3

  موضوع التحوالت الحشرية ؟ 

  

لإلجابـة عـن أسـئلة هـذه     )   Qualitative Analyses(و استخدم التحليل النوعي 

بأنه ال يوجد زيادة فـي  " مرحلة الصور : "  الدراسة، و أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ببيانات

" خريطة الدائرة المفاهيميـة  " لموضوع تحول الحشرات ضمن مستويات الصف ، و  فهم الطلبة

وجدت زيادة في فهم الطلبة لموضوع تحول الحشرات من الصف الخامس إلى الحادي عشر ، و 

أن األكثرية العظمى من الطلبة كانوا غير قادرين على إظهار تحسن في نوعية التوضيحات التي 

  . الحشرية يقدمونها عن التحوالت 

  

إلى استكشـاف  )   Nobels & Konopak ; 1995( نوبلز و كنوباكو هدفت دراسة 

خـالل أربعـة أسـابيع    ) الصـف الثـامن   ( كيفية استخدام طلبة العلوم في المرحلة المتوسطة 

)   Concept Circles Diagrams(استراتيجية االستيعاب العملية خرائط الـدائرة المفاهيميـة   

)CCD’s  (ال من نص علمي ، وزيادة ، حيث تهدف هذه اإلستراتيجية لتحسين تعلم الطالب الفع

المجهودات التي يبذلها المعلم لتسهيل هـذا الـتعلم معتمـداً علـى نظريـة أوزوبـل للتمثيـل        

)Ausubelian AssimilationTheory   (    والنظرية البنائية و مستعيناً بأبحـاث كـل مـن ،
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عن الخرائط )  Gowin , 1981( جوينخرائط المفاهيمية و عن ال)  Novak , 1984( نوفاك

  .المخروطية ، و اللتان تعتبران أدوات معرفة فوق معرفية و لها تطبيقات واسعة في تعليم العلوم

  

طالباً و طالبة من طلبة الصف الثامن في مادة العلوم ، ) 27(و تكونت عينة الدراسة من 

في جامعة لوزيانا الرئيسة في الواليات المتحدة )   Laboratory School(في مدرسة تجريبية 

األمريكية ، و تم اختيارهم باالعتماد على الجنس االجتماعي و العرق و المستوى التحصيلي في 

البـالغ عـددهم   )  K-12( و هي تمثل مجتمع الدراسة المكون من طلبة الصفوف . مادة العلوم 

سب متساوية تقريباً ، و الذي يتكون اعتماداً علـى العـرق   بن) إناثاً ، و ذكوراً ( طالباً )  721(

من األمريكان من أصل أفريقي ، و تم تـرتيبهم تنازليـاً   )  20 %( من البيض ، و )   80 %(

  .وفقاً للتحصيل العلمي في مادة العلوم بناء على تقييمات معلمة المادة 

  

أثناء معـالجتهم لوحـدة النشـاط    و تلقى الطلبة إرشادات بناء خرائط الدائرة المفاهيمية 

اإلشعاعي خالل فترة أربعة أسابيع ، عمل فيها الطلبة منفردين ، و في مجموعات صغيرة بنـاًء  

خرائط الطلبة : على رغباتهم الخاصة ، و استخدمت الدراسة مصادر معلومات متعددة ، و هي 

تعليقات الطلبة على خرائط التي قاموا ببناءها منفردين أو في مجموعات صغيرة ، و تقييمات و 

أقرانهم التي قاموا ببناءها أثناء العمل كأفراد و في مجموعات صـغيرة ، و تقييمـات المعلمـة    

لجميع الخرائط و التعليقات ، و كتابات الطلبة في مجلة الطالب ، و مقياس تقييم لمراقبـة تقـدم   

مصطلح لها صلة بالوحدة ، و ) 15(، وهو مقياس مفردات مكّون من ) تعلم المفاهيم ( الطالب 

حيث عملت واحدة )   Triangulation(اإلفادة من باحثتين في جمع المعلومات و قياسها ثالثياً 

منهن كمعلمة ، و األخرى كمراقبة للتفاعل الصفي و النشاطات  ، لتحليـل البيانـات اسـتخدم    

اط ضـمن المصـادر   للبحث عن األنم)   Comparative Analysis(التحليل المقارن الثابت 

خرائط الطلبة التي قاموا ببناءها منفـردين أو فـي مجموعـات    : المتعددة و التي اشتملت على 

صغيرة ، و تقييمات و تعليقات الطلبة على خرائط أقرانهم التي قاموا ببناءها أثناء العمل كأفراد 

و كتابات الطلبة في و في مجموعات صغيرة ، و تقييمات المعلمة لجميع الخرائط و التعليقات ، 

، و هو مقيـاس مفـردات   ) تعلم المفاهيم ( مجلة الطالب ، و مقياس تقييم لمراقبة تقدم الطالب 

مصطلح لها صلة بالوحدة  ، و مالحظات الباحثـة عـن التفاعـل الصـفي و     ) 15(مكون من 

  .النشاطات 

  



  73

راتيجية كانت أسئلة عن تطور اسـت )   Guiding The Analysis(و موجهات التحليل 

الطلبة في الرسم و تطور المفهوم على مدى أربع أسابيع ، و باالعتماد على التحليـل بـرزت   

األنماط ضمن و على طول مراحل بناء األربع خرائط ، و هي عامة ركزت على أساليب رسـم  

الطالب و الفهم المفاهيمي ، و األفكار التي يحملونها عن االسـتراتيجية الجديـدة ، و معرفـة    

 Linear(علمة عن األخطاء المفاهيمية و مصادرها المحتملة ، و عرضت النتائج بشكل خطي الم

Fashion   ( إلظهار التحسن في تعلم االستراتيجية الجديدة و تطبيقها خالل فترة جمع البيانات.  

  

تقدم الطلبة المتسارع في بناء أكثر الخرائط تركيباً و  :و أظهرت الدراسة النتائج اآلتية 

لتي تعكس نمو فهمهم للموضوع ، حيث أن الخرائط المعدة من قبل الطلبـة سـهلت تعلمهـم    ا

المحتوى العلمي و فهمه فهماً متكامالً ، و ظهر بأن الطلبة شعروا بأنهم متعلمين فاعلين و ليسوا 

 متلقين سلبيين ، ألنهم كافحوا من أجل فهم المفاهيم الجديدة و عالقاتها ، و هـذا يؤكـد فاعليـة    

خرائط الدائرة المفاهيمية كأداة تعليمية لتحقيق التعلم ذي المعنى ، و قدرتها كـأداة تشخيصـية   

للكشف عن األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة الذين استخدموها ، و تقليص نسـب شـيوع أنمـاط    

المفاهيم الخاطئة لمفاهيم ظاهرة النشاط األشعاعي في الفيزياء ، حيث أصبحت المعلمـة أكثـر   

اً فيما يتعلق باألخطاء المفاهيمية لدى طلبتها ، و الطرق التي تسهل عملية التغيير المفاهيمي، وعي

فقد استخدمت بيانات هذه الدراسة للتعرف على األخطاء المفاهيمية الموجـودة لـدى طلبتهـا و    

غلـب  العوامل المحتملة ، و التي تسهم بهذا الفهم الخاطيء ، و قدمت مراجعة و تعليم مناسب للت

على هذه األخطاء المفاهيمية ، و دعمت النتائج السابقة و المتعلقة باسـتخدام خريطـة الـدائرة    

المفاهيمية من حيث تعزيز تعلّم الطالب الفاعل ، و المهتم بالمواضيع العلمية الجديدة ،ألنها تعتبر 

ضمن النمـوذج  استراتيجية تعلم فاعلة ، و أداة تشخيصية ناجحة ، و يمكن اعتبارها منحى يقع 

  . البنائي للتعلم 

  

  : و يمكن تلخيص أهم الدراسات المتعلقة باستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية  �

  

أشارت نتائج هذه : اإلستكشافية )  Wandersee & Nobles , 1990( وندرسي و نوبلز -

ثـر مـن   الدراسة إلى أن استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية حققت التعلم ذي المعنـى أك 

استراتيجية خـرائط الـدائرة   (الطرق التقليدية ، و أن الطلبة لم يسيطروا فقط على الطريقة 

  . فحسب ، بل استمتعوا باستخدامها ، و بالتحديد استخدام األلوان و التلسكوبية ) المفاهيمية 
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رة أشارت نتائج هذه الدراسة إلى تفوق استراتيجية خرائط الدائ):   Nobles ,1993(نوبلز  -

المفاهيمية على الطريقة التقليدية ، في اكتساب الطلبة المفاهيم العلمية السلمية ، و المتمثـل  

  .في تحسن قدرة الطلبة على تصميم أكثر خرائط الدائرة المفاهيمية تركيباً 

أكدت نتائج الدراسة على فاعلية و قدرة خـرائط الـدائرة   ):  Nichols , 1993( نيكولس -

  .كشف عن األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة الذين استخدموها المفاهيمية على ال

أكدت نتائج الدراسة علـى فاعليـة   ):  Nobels & Konopak ; 1995( نوبلز و كنوباك -

خرائط الدائرة المفاهيمية كأداة تعليمية لتحقيق التعلم ذي المعنى ، و قدرة خـرائط الـدائرة   

المفاهيمية لدى الطلبة الذين استخدموها ، و المفاهيمية كأداة تشخيصية للكشف عن األخطاء 

  .تقليص نسب شيوع أنماط المفاهيم الخاطئة لمفاهيم ظاهرة النشاط اإلشعاعي في الفيزياء 

  

  : يتضح من خالل ما تقدم من دراسات أنها 

  

كأداة تعليمية مساعدة في حدوث التعلم : ركزت على استخدام خرائط الدائرة المفاهيمية 

، و أداة تقييميـة و تشخيصـية   ) األحياء ، و الفيزياء ( ي مجاالت تدريس العلوم ذي المعنى ف

للتعرف على البنية المفاهيمية للفرد ، و مساعدة للمعلم في التعرف على األخطاء المفاهيمية لدى 

طلبته المتعلقة بالعلوم ، و المصادر المحتملة لهذه األخطاء ، و الطرق التي تسهل عملية التغيير 

فـي الـتعلم ، و النظريـة البنائيـة      أوزوبللمفاهيمي و خاصة أن مفاهيمها أنبثقت من نظرية ا

  . المعرفية ، و بحث األدراك البصري ، و مخططات أولير المنطقية 

  

  :الدراسات المتعلقة بدافع اإلنجاز   2:3

  

إلى تقصي العالقـة بـين األسـلوب اإلدراكـي     ) 1991 ( عبد المقصودهدفت دراسة 

وحاولـت  . ، ودافع اإلنجاز لدى طالب الصف الثاني الثانوي العام)االستقالل/االعتماد(عرفي الم

  :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

  

عن المجال اإلدراكي ) االستقالل/االعتماد(هل توجد عالقة بين األسلوب المعرفي اإلدراكي  -

  ؟)يعلم-أدبي(ودافع إنجاز طالب الصف الثاني الثانوي العام 

  هل يختلف دافع إنجاز طلبة الصف الثاني الثانوي العام باختالف التخصص ؟ -
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عن المجـال اإلدراكـي،   ) االستقالل-االعتماد(ما مدى تأثير التفاعل بين األسلوب المعرفي  -

  والتخصص األكاديمي على دافع إنجاز طالب الصف الثاني الثانوي العام؟

  

اختيرت بطريقة عشوائية من طلبـة الصـف    طالباً ،) 99(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً في الفرع األدبـي،  ) 48(الثاني الثانوي العام بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، منهم 

اختبار األشكال المتضـمنة  : واستخدمت الدراسة اختبارين، هما. طالباً في الفرع العلمي) 51(و 

تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام معامل ارتباط  ، واختبار دافع اإلنجاز،"الصورة الجمعية"

  ).  t-test) (ت(، و اختبار )2×2(، و تحليل التباين الثنائي ذي التصميم العاملي "بيرسون"

  

ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين األسلوب اإلدراكـي   :و أظهرت الدراسة النتائج التالية

بينما يوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة .إلنجازودافع ا) االستقالل/االعتماد(المعرفي 

 )α  =0.05 ( للطلبة ذوي مستوى األسلوب اإلدراكي المعرفي االعتمادي في الفرع األدبي ، و

للتفاعل بين األسلوب المعرفـي و  ) α  =0.05( ال يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة 

  .اإلنجاز على دافع) علمي/أدبي(نوع التخصص 

  

التي هدفت الستقصاء أثر عامل الجنس و مستوى اإلنجاز ) 1993(قطامي و في دراسة 

في دافعية التعلم الصفي لطلبـة الصـف   ) متدن-عال(، و مفهوم الذات األكاديمية ) متدن-عال(

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية. العاشر األساسي في مدينة عمان

  

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( ات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  هل يوجد فروق ذ -

  عالمات دافعية تعلم طلبة عينة الدراسة في الصف العاشر تبعاً لمتغير الجنس؟

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

  يلي؟عالمات دافعية التعلم تبعاً لمتغير دافع اإلنجاز التحص

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

  عالمات دافعية التعلم تبعاً لمتغير مفهوم الذات األكاديمية؟

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

  لجنس ودافع اإلنجاز التحصيلي؟عالمات دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين ا

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

  عالمات دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين الجنس ومفهوم الذات األكاديمية؟
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بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

ات دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين دافع اإلنجاز التحصـيلي ومفهـوم الـذات    عالم

  األكاديمية؟

بـين متوسـطات   ) α  =0.05( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

عالمات دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثالثي بين الجنس ودافع اإلنجاز التحصـيلي ومفهـوم   

  يمية؟الذات األكاد

  

) 188(طالباً، و ) 270(طالباً وطالبة ، موزعين إلى ) 450(وتكونت عينة الدراسة من 

: طالبة في مدينة عمان ، واستخدمت الدراسة ثالثة مقاييس معربة ومطورة للبيئة األردنية، هـي 

 واسـتخدم . مقياس مستوى دافع اإلنجاز، ومقياس مفهوم الذات األكاديمي، ومقياس دافعية التعلم

لإلجابة عن أسئلة الدراسـة حـول   ) 2 × 2 ×  2( تحليل التباين الثالثي على التصميم العاملي 

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية. متغيراتها وتفاعالتها

  

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  .العاشر تبعاً لمتغير الجنس دافعية تعلم أفراد عينة الدراسة في الصف

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  . دافعية التعلم تبعاً لمتغير دافع اإلنجاز التحصيلي

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  . غير مفهوم الذات األكاديميةدافعية التعلم تبعاً لمت

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  . دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين الجنس ودافع اإلنجاز التحصيلي

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  . عية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين الجنس ومفهوم الذات األكاديميةداف

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  . دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثنائي بين دافع اإلنجاز التحصيلي ومفهوم الذات األكاديمية

بين متوسطات عالمات ) α  =0.05( ئية عند مستوى الداللة يوجد فروق ذات داللة إحصا -

دافعية التعلم تعزى للتفاعل الثالثي بين الجنس ودافع اإلنجاز التحصـيلي ومفهـوم الـذات    

  . األكاديمية
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يوجد فروق دالة إحصائياً في دافعية تعلم الطلبة تبعاً لمستويات متغيـرات الجـنس، وكـان     -

  .الفارق لصالح اإلناث

  .وق دالة إحصائياً في دافعية تعلم الطلبة ، وكان الفارق لصالح ذوي اإلنجاز العالييوجد فر -

يوجد فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير مفهوم الذات األكاديمية ، وكان الفارق لصـالح ذوي   -

  .المستوى العالي

  

و التي هدفت إلى تقصي العالقـة بـين دافعيـة اإلنجـاز     ) 1995( العمرانأما دراسة 

تحصيل الدراسي ، لدى طلبة مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعدادي بدولة البحرين، والعالقـة  وال

العمر، مجتمع االسرة، الجـنس  : بين دافعية اإلنجاز وبعض المتغيرات الديموغرافية للعينة، مثل

. ، المرحلة األساسية، المنطقة الجغرافية، وترتيب الطفـل الـوالدي فـي األسـرة    )ذكر، أنثى(

  :ولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةوحا

  

بـين العمـر   ) α  = 0.001(  هل يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى الداللـة   -

  ودافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة من األطفال، وللعينات الفرعية؟

بين متوسـطات  ) α  = 0.001(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  عالمة الذكور واإلناث األطفال على مقياس دافعية اإلنجاز؟

بـين دافعيـة   ) α  = 0.001(  هل يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً عند مستوى الداللة  -

  اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة وللفئات الفرعية؟

ين متوسـطات  ب) α  = 0.001(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  عالمات طالب المرحلة االبتدائية وطالب المرحلة اإلعدادية على مقياس دافعية اإلنجاز؟

بين متوسـطات  ) α  = 0.001(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  عالمات األطفال في القرى، واألطفال في المدن، على مقياس دافعية اإلنجاز؟

بـين حجـم   ) α  = 0.001(  ب دال إحصائياً عند مستوى الداللـة  هل يوجد ارتباط موج -

  األسرة و دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة وللفئات الفرعية؟

ألثـر ترتيـب   ) α  = 0.001(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

  الطفل في األسرة على مقياس دافعية اإلنجاز؟

  يرات الدراسة على دافعية اإلنجاز للعينة بكاملها؟ما هو التأثير النسبي لمتغ -
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طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة، واستخدم مقيـاس  ) 377(و تكونت عينة الدراسة من 

اختبار دافعية إنجاز األطفال والراشدين، وتم التحقق من صدق محتواه بالمحكمين الذين بلغـت  

، )0.72 (باستخدام معامل كرونباخ ألفـا    ، وبلغ معامل ثباته%)95 (نسبة اتفاقهم على صدقه 

وأظهـرت الدراسـة   ). 0.76(، ومعادلة سـبيرمان  )0.72 (وباستخدام طريقة التجزئة النصفية 

  :النتائج التالية

  

يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين دافعية اإلنجاز والعمر لجميع الفئات النوعية ما عـدا   -

  .طالب المرحلة اإلبتدائية

ط موجب دال إحصائياً بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى طلبة المدينـة  يوجد ارتبا -

  .فقط ، ولدى الطلبة ذوي الترتيب الوالدي األول في األسرة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على مقياس دافعية اإلنجـاز، وكـان    -

  .والطلبة في المدينة على المقياس نفسهالفارق لصالح اإلناث ، و كذلك بين الطلبة في القرية 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة على مقياس دافعية اإلنجـاز، و كـان الفـارق     -

  .لصالح طلبة المدينة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المرحلة االبتدائية و اإلعدادية على مقياس دافعية  -

  .رحلة اإلعداديةاإلنجاز، و كان الفارق لصالح طلبة الم

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة ذوي الترتيب األسري المختلف في األسرة على  -

  .مقياس دافعية اإلنجاز، و كان الفارق لصالح ذوي الترتيب األول

  .ال يوجد ارتباط قوي دال إحصائياً بين دافعية اإلنجاز و مجتمع األسرة -

لدى أفراد العينة هي العمر، المنطقة الجغرافية، المرحلة اعتبرت أهم منبئات دافعية اإلنجاز  -

  .الدراسية ، الجنس

  

التي هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين التوازن ) 1996(المطوع و في دراسة 

الدافعية لإلنجاز و االتجاه نحو االختبارات و تقـدير الطلبـة   : النفسي و بعض المظاهر ، مثل 

الجنس ، المرحلة التعليمية ، الصف الدراسي ، ( متغيرات الديمغرافية لذواتهم في ضوء بعض ال

و حاولت هـذه  ). المستوى االقتصادي االجتماعي ، العمر الزمني ، ترتيب الطالب في األسرة 

  : الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 
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وية مـن جانـب ، و   ما طبيعة العالقة بين التوازن النفسي لطلبة المرحلتين اإلعدادية و الثان -

  دافعيتهم لإلنجاز و تقديرهم لذواتهم و اتجاهاتهم نحو االختبارات من جانب آخر ؟

هل يختلف التوازن النفسي و الدافع لإلنجاز و مفهوم الذات و االتجـاه نحـو االختبـارات     -

  باختالف الجنس لدى طلبة المرحلتين اإلعدادية و الثانوية ؟

دافع لإلنجاز و مفهوم الذات و االتجـاه نحـو االختبـارات    هل يختلف التوازن النفسي و ال -

  لدى طلبة هاتين المرحلتين ؟) اإلعدادية و الثانوية ( باختالف المرحلة التعليمية 

هل يختلف التوازن النفسي و الدافع لإلنجاز و مفهوم الذات و االتجـاه نحـو االختبـارات     -

  بة المرحلتين اإلعدادية و الثانوية ؟لدى طل) إعدادي ، ثانوي ( باختالف الصف الدراسي 

هل يختلف التوازن النفسي و الدافع لإلنجاز و مفهوم الذات و االتجـاه نحـو االختبـارات     -

  االجتماعي  لدى طلبة المرحلتين اإلعدادية و الثانوية ؟ –باختالف المستوى االقتصادي 

تجـاه نحـو االختبـارات    هل يختلف التوازن النفسي و الدافع لإلنجاز و مفهوم الذات و اال -

  باختالف العمر لدى طلبة المرحلتين اإلعدادية و الثانوية ؟

هل يختلف التوازن النفسي و الدافع لإلنجاز و مفهوم الذات و االتجـاه نحـو االختبـارات     -

  باختالف ترتيب الطالب في األسرة  ؟

  

لة اإلعدادية و المرحلة و تكونت عينة الدراسة التي اختيرت عشوائياً من طالب و طالبات المرح

) 50(طالباً و طالبة ، منهم ) 107(الفصل الصيفي ، من ) 1993\1994(الثانوية في العام الدراسي 

حـد  : طالبة ، من مدينتي المنامة و المحرق ، و بعض المدن األخرى في البحرين ) 57(طالباً ، و 

من المجتمع األصلي فـي  %)  1(ون و يمثل. حفص ، الرفاع الغربي ، الرفاع الشرقي ، مدينة حمد 

مناطق البحرين ، و قد وزعت العينة حسب الجنس ، المرحلـة التعليميـة ، الصـف الدراسـي ،     

  . األعمار، ترتيب الطالب في األسرة ، و المستوى االقتصادي االجتماعي 

  

لمـراهقين  مقياس التوازن النفسي عند ا: و تم استخدم األدوات التالية لجمع المعلومات ، و هي 

، و معامـل  )  0.49(، و بلغت قيمة معامل ثباته وفقاً لمعادلة كرونباخ ألفا ) 1990( أرنومن أعداد 

، و بلغت )Spielberger ,1972(  لسبيلبيرجر، و مقياس االتجاه نحو االختبارات ) 0.24( صدقه 

، و الصـورة  )  0.80(، و معامل صـدقه  )  0.89(قيمة معامل ثباته وفقاً لطريقة األتساق الداخلي 

،و بلغت قيمة معامل ثباته وفقاً لمعادلـة  ) 1987( موسىالمعربة لمقياس الدافعية لإلنجاز من إعداد 

، و الصورة المعربـة لمقيـاس تقـدير الـذات     )  0.58( ، و معامل صدقه ) 0.76(كرونباخ ألفا 
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ي بلغت قيمة معامـل ثباتـه   ، و الذ) 1989( الدمياطي و الشناويللراشدين و المراهقين من إعداد 

  ) 0.43( ، و معامل صدقه )  0.71) (  20( ريتشاردسون  -وفقاً لمعادلة كودر

  

المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات   : و استخدمت في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية التالية 

المظاهر مثـل   المعيارية ، معامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى العالقة بين التوازن النفسي و بعض

دافعية اإلنجاز و االتجاه نحو االختبارات و تقدير الطلبة لذواتهم ، و كذلك تحليل التبـاين األحـادي   

  :  و أظهرت الدراسة ما يلي .الختبار دالالت الفروق بين المتغيرات الديمغرافية 

  

اسة اإلجمالية يوجد ارتباط موجب دال بين تقدير الذات و االتجاه نحو االختبارات لعينة الدر -

، و ارتباط موجب دال بين تقـدير الـذات و دافـع    ) α  = 0.005(  عند مستوى الداللة 

  ). α  = 0.05(  اإلنجاز لعينة الدراسة اإلجمالية عند مستوى الداللة 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في كل من متغير التوازن النفسي و دافع اإلنجاز  -

  . االتجاه نحو االختبارات و تقدير الذات و 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين مرحلتي التعليم اإلعدادي و الثانوي في كـل مـن متغيـر     -

  .التوازن النفسي و دافع اإلنجاز و تقدير الذات و االتجاه نحو االختبارات 

مـة    قي( يوجد فروق دالة إحصائياً بين العمر الزمني في كل من متغير التوازن النفسي فقط  -

" ف " قيمة ( ، و متغير دافع اإلنجاز " )  α  = 0.05"  عند مستوى الثقة "  2.44" " ف " 

  " ) . α  = 0.01"  عند مستوى الثقة "   3.18"

قيمـة    ( يوجد فروق دالة إحصائياً بين ترتيب الطالب قي األسرة في متغير التوازن النفسي  -

  "  ).α  = 0.01"  عند مستوى ثقة "  2.83" ف " 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين المستوى االقتصادي االجتماعي في كل من متغير التوازن  -

  .النفسي و دافع اإلنجاز و تقدير الذات و االتجاه نحو االختبارات 

  

أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في مفهوم الذات العام ودافعية  )1997 (عبده واستقصى 

وحاولـت الدراسـة   . لعاشر األساسي، مقارنة بأثر الطريقة التقليديـة اإلنجاز لدى طلبة الصف ا

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

  

في مفهوم الـذات  ) α  = 0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  العام لدى الطلبة الذكور، واإلناث على السواء تعزى إلى طريقة التدريس؟
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في دافعية اإلنجاز ) α  = 0.01(  لة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات دال -

  لدى الطلبة الذكور واإلناث على السواء تعزى إلى طريقة التدريس؟

فـي أداء طلبـة   ) α  = 0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   -

اإلنجـاز القبلـي والبعـدي    المجموعة التجريبية على كالً من مقاييس مفهوم الذات ودافعية 

  ؟)الزمن(

بين متوسـطات  ) α  = 0.01(  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

أداء المجموعتين التجريبية والضابطة على مقاييس مفهوم الذات األكاديمية، ومفهوم الـذات  

  النفسية، ومفهوم الذات االجتماعية، ومفهوم الذات الجسمية؟

بين متوسطات أداء ) α  = 0.01(  روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد ف -

الطموح، التحمل، المثابرة، التوجـه للعمـل   : المجموعتين التجريبية والضابطة على مقاييس

  والنجاح والفشل، الدافعية األكاديمية، االستقاللية، الكفاءة، والضغط الخارجي لإلنجاز؟

فـي أداء طلبـة   ) α  = 0.01(  ة إحصائية عند مستوى الداللـة  هل يوجد فروق ذات دالل -

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقاييس مفهوم الذات العام ودافعية اإلنجـاز تعـزى   

  للجنس؟

  

طالبة مـن طلبـة   ) 79(طالباً، ) 62(طالباً و طالبة ) 141(و تكونت عينة الدراسة من 

موزعين في أربع شعب على أربع ) 1998/1997(اسي الصف العاشر في مدينة جنين للعام الدر

مدرسة جنين الثانوية للبنين، مدرسة السالم الثانوية للبنين، مدرسة بنـات جنـين   : مدارس، هي

واختيرت الشعب التجريبية عشوائياً، وتعلمت وحدة الوراثـة  . الثانوية، وبنات الخنساء األساسية

ابطة درست بالطريقة التقليدية، وقبـل البـدء بتنفيـذ    بالخرائط المفاهيمية، بينما المجموعة الض

لمقارنة متوسط عالمـات أفـراد   ) ت(التجربة تم التأكد من تكافؤ المجموعتين باستخدام اختبار 

مقياس مفهوم الذات، ومقياس دافعية اإلنجاز، وبعد انتهـاء التجربـة   : المجموعتين على كل من

  .الذات العام، ودافعية اإلنجازالتي استمرت سبعة أسابيع، تم قياس مفهوم 

  

وحللت البيانات باستخدام تحليل التباين متعـدد المتغيـرات حسـب طريقـة هـوتلنج      

)Hotelling T2 ( لدراسة أثر المعالجة على المتغيرات التابعة، واستخدم اختبار)للبيانـات  ) ت

ت و دافعية اإلنجـاز،  المرتبطة لقياس الفروق بين األداء القبلي والبعدي على مقياس مفهوم الذا

و أظهـرت  ) . α  = 0.01(ولكل من المجموعتين التجريبية والضابطة عند مسـتوى داللـة   

  :الدراسة النتائج التالية
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات العام لدى الطلبة الذكور، واإلنـاث علـى    -

  .السواء تعزى إلى طريقة التدريس

ئية في دافعية اإلنجاز لدى الطلبة الذكور، واإلناث على السواء يوجد فروق ذات داللة إحصا -

  .تعزى إلى طريقة التدريس

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء طلبة المجموعة التجريبية على مقياس مفهوم الذات  -

  . القبلي والبعدي، وكان الفارق لصالح البعدي

عة التجريبية على مقياس مفهوم دافـع  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء طلبة المجمو -

  . اإلنجاز القبلي والبعدي، وكان الفارق لصالح البعدي

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة على مقياس مفهـوم الـذات العـام القبلـي      -

  .والبعدي، وكان الفارق لصالح المجموعة الضابطة

مقياس دافعية اإلنجاز القبلي والبعدي، يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة على   -

  .وكان الفارق لصالح المجموعة الضابطة

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء المجموعتين التجريبية والضابطة علـى   -

مقاييس مفهوم الذات األكاديمية، ومفهوم الذات النفسية، ومفهوم الذات االجتماعيـة، وكـان   

التجريبية، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  الفارق لصالح المجموعة

  .أداء المجموعتين على مقياس الذات الجسمية

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء المجموعتين التجريبية والضابطة علـى   -

ديميـة،  الطموح، التحمل، المثابرة، توجه العمل والنجاح والفشـل، والدافعيـة األكا  : مقاييس

وكان الفارق لصالح المجموعة التجريبية، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين  

  .متوسط أداء المجموعتين على مقاييس االستقاللية، الكفاءة والضغط الخارجي لإلنجاز

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء طلبة المجموعتين التجريبية والضـابطة علـى    -

  .الذات العام و دافعية اإلنجاز تعزى للجنسمقاييس مفهوم 

  

التي هدفت إلى معرفة معايير الدافعية عند طلبـة جامعـة   ) 1997(العيدة و في دراسة 

الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، و العلوم ( العلوم و التكنولوجية األردنية لتعلم العلوم األساسية 

ليات الجامعة ، و معرفة عالقة هذه المعـايير  على اختالف تخصصاتهم في مختلف ك) الحياتية 

عنصر القيم ، و عنصر التوقع ، و العنصر االنفعـالي  : بعناصرها األساسية ، و التي تتمثل في

أو القلق من االختبارات ، و معرفة العالقة بين دافعية الطلبة لتعلم هـذه المسـاقات ، و بـين    
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ض االقتراحات حول هـذه المسـاقات و   تحصيلهم فيها حسب تخصصاتهم ، و الوقوف على بع

  .تحليلها ، و بالتالي تحقيق الهدف األسمى ، و هو تطوير العملية التدريسية 

  

طالباً و طالبة من مختلف كليات الجامعة ، ) 269(و تكونت عينة الدراسة العشوائية من 

الحياتيـة فـي   توزعوا في شعب دراسة خاصة بالرياضيات ، و الكيمياء ، الفيزياء ، و العلوم 

طالباً من كليـة  ) 40 (، و احتوت العينة على ) 1993 |1994(الفصل الثاني من العام الدراسي 

طالباً من كلية )  11(طالباً من كلية الزراعة ، )  22(طالباً من كلية الصيدلة ، ) 15(الهندسة ، 

لم يذكروا تخصصهم  طالباً) 168(طالباً من كلية العلوم ، و كذلك على ) 15(الطب البيطري ، 

بصورتها المعربة من )  MSLQ( ، و استخدمت في هذه الدراسة استبانة معايير الدافعية للتعلم 

فـي التحليـل اإلحصـائي    )  SPSS( ، و استخدمت الحزمة اإلحصائية ) 1994( مرعيقبل 

  .لحساب 

، و )  63.6  %(نسبة الطلبة الذين تحدثوا عن ثالثة أو أربعة مساقات ، و بلغـت حـوالي    �

بينما نسبة % ) 21.9  ( كانت نسبة الطلبة الذين تحدثوا عن مساق واحد أو مساقين تساوي 

، و حسـبت  % )  14.5(من لم يذكروا أو يحددوا المساقات التي تحـدثوا عنهـا حـوالي    

  .الدرجات النهائية لالستبانات 

بـين متوسـطات   ، للكشف عن وجود فروق )  ANOVA( استخدم تحليل التباين األحادي  �

بـين  ) القيم ، التوقع ، و العنصـر االنفعـالي  ( نتيجة االستبانة من حيث عناصرها الثالثة 

  .تخصصات الطلبة 

حسب بين معايير الدافعية للتعلم )  Zero Order Correlation( معامل االرتباط الصفري  �

في هذه المساقات و عناصرها الثالثة ، من خالل نتيجة االستبانة و معدالت تحصيل الطلبة 

 .  

  

  : و أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

  

الرياضـيات ، الفيزيـاء ،   ( الطلبة يمتلكون بشكل عام دافعية لتعلم مساقات العلوم األساسية  -

، و يعتبر طلبة كلية الهندسة و الصيدلة من أكثر الطلبة دافعية ) الكيمياء ، و العلوم الحياتية 

حظ أن قلقهم كان منصباً حول عنصر التوقع و باألخص توقع لتعلم هذه المساقات ، بينما لو

نجاحهم و خوفهم و عدم تفوقهم في هذه المساقات ، و كان طلبة كلية الطب البيطـري أقـل   

دافعية لتعلم هذه المساقات ، على الرغم من أن درجة االستبانة متساوية في كلية العلـوم و  
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اعتبار طلبة الزراعة أيضاً أقل دافعيـة نتيجـة    الزراعة ، و من معدل الطلبة إالّ أنه يمكن

  .لقلقهم و خوفهم من االختبارات ، و عدم ارتياحهم إليها ، أو ما يسمى بالعنصر االنفعالي 

بـين متوسـطات   )  α  = 0.05(  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

  .درجات االستبانة لكل كلية تبعاً لعناصر الدافعية 

اربت معامالت االرتباط الصفري بين الدافعية للتعلم و عناصرها الثالثـة عنـد الطلبـة    تق -

جميعهم ، أما من حيث التخصصات األخرى كالصيدلة ، العلـوم ، الزراعـة ، و الطـب    

  .القيم ، و عنصر التوقع : البيطري ، كانت إجاباتهم مرتبطة بعنصرين ، هما 

ية مع العنصر االنفعالي أو القلق من االختبـارات ،  ارتبط تحصيل طلبة الجامعة بعالقة خط -

أما من حيث تحصيل الطلبة حسب تخصصاتهم ، فارتبط تحصيل طلبة الهندسـة و الطـب   

البيطري بعالقة خطية مع معايير الدافعية للتعلم ، و كان تحصيلهم أفضل من غيرهم ، و أما 

معامل االرتباط سالباً و العالقة ليست طلبة كلية الصيدلة ، و الزراعة ، و كلية العلوم ، كان 

خطية مع تحصيل الطلبة ، و هذا أيضاً يتالءم مع عنصر القيم و العنصر االنفعالي أو القلق 

من االختبارات ، بينما عنصر القيم كان أيضاً متالئماً مع طلبة الزراعة و الصيدلة و الطب 

القة خطية موجبة مع عنصر التوقـع  البيطري ، بينما طلبة العلوم كان تحصيلهم مرتبطاً بع

الذي يتمثل في توقع أو اعتقاد ضبط التعلم و السيطرة عليه و توقع الكفاية الذاتية للـتعلم و  

  .توقع النجاح 

كان تحصيل طلبة الجامعة مرتبطاً بشكل قوي بعالقة خطية مع العنصر االنفعـالي ، أي أن   -

رتباطهم بها كان له التأثير المباشـر علـى   الخوف من االختبارات و القلق بسببها ، و عدم ا

تحصيل الطلبة ، أما طلبة الهندسة فكان تحصيلهم مرتبطاً بشكل كبير جداً مع الدافعية للتعلم، 

  .و لهذا كان تحصيلهم أفضل من غيرهم 

ارتبط تحصيل طلبة كلية العلوم سلبياً مع معايير الدافعية ، و بـاألخص القـيم و العنصـر     -

ينما كان االرتباط قوياً و إيجابياً مع عنصر التوقع ، الذي يتمثـل فـي توقـع    االنفعالي ، ب

  .نجاحهم و خوفهم في هذه المساقات 

  

فقد قام بدراسة هدفت إلى التعرف على دافع اإلنجاز عند طلبة كليـة  ) 1999( جابرأما 

اإلدراكـي ، و  التربية األساسية بدولة الكويت من الجنسين المعتمدين و المستقلين عن المجـال  

الكشف عن أنماط التعلم و التفكير التي يفضلونها ، و معرفة الفروق بين الجنسين فـي تجهيـز   

 –المعلومات ، و وظائف النصفين الكرويين للمخ ، و أيهما أكثر سيادة ، و عالقة ذلك باالعتماد 

  : لتالية و حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة ا.االستقالل عن المجال اإلدراكي 
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هل يوجد فروق في الوظائف العقلية للنصفين الكرويين في المخ بين الطلبـة المعتمـدين و    -

  الطلبة المستقلين عن المجال اإلدراكي ؟

هل يوجد فروق في دافع اإلنجاز بين الطلبة المعتمدين و الطلبة المسـتقلين عـن المجـال     -

  االدراكي ؟

  لعقلية لنصفي المخ الكرويين ؟هل يوجد فروق بين الجنسين في الوظائف ا -

  االستقالل عن المجال اإلدراكي ؟  –هل يوجد فروق بين الجنسين في بعد االعتماد  -

  هل يوجد فروق بين الجنسين في دافع اإلنجاز ؟ -

  

طالباً و طالبة من طلبـة كليـة التربيـة    ) 208(و تكونت عينة الدراسة العشوائية من 

تمثل مجتمع الدراسة المؤلف من جميـع طلبـة الكليـة ، و     األساسية في دولة الكويت ، و التي

طالبـة ، و اسـتخدمت درجـات اختبـار     ) 103(طالباً ، و ) 105(توزعت عينة الدراسة إلى 

عن ) مستقلة / معتمدة ( في تقسيم العينة إلى مجموعتين ) الصورة الجمعية ( األشكال المتضمنة 

  . المجال اإلدراكي 

  

) الصورة المجمعـة  ( اختبار األشكال المتضمنة : دوات التالية و استخدمت الدراسة األ

براون ، بعد حساب االرتباط  –الذي بلغت قيمة معامل ثبات صورته المعربة بطريقة سبيرمان 

بالنسـبة لعينـة   )  0.78( بالنسبة لعينة الـذكور ، و  )  0.76( التتابعي بين درجات النصفين 

، و لعينـة  )  0.75( ان فقد بلغت قيمته بالنسبة لعينة الـذكور  اإلناث، أما باستخدام طريقة جتم

مـراد  الصورة المعربة لمقياس توراتس ألنماط التعلم و التفكير مـن أعـداد   ).  0.78(اإلناث 

، و بلغت قيمة متوسطات معامالت ثباته باستخدام طريقة إعادة التطبيق للنمط األيسـر  ) 1988(

، في حين بلغت قيمـة متوسـطاته   )  0.72 , 0.73, 0.78( ي  و األيمن و المتكامل على التوال

، و مقياس دافعية اإلنجـاز  ) 0.63, 0.65 , 0.78( باستخدام معامل كرونباخ ألفا على التوالي 

، ) 0.99( ، و الذي بلغت قيمة معامل صدقه التالزمي ) 1983( األعسر و رفاقهالمعد من قبل 

  ) . 0.99( إعادة التطبيق  و قيمة معامل ثباته باستخدام طريقة

  

، و )   2×  2(و حللت البيانات باستخدام تحليل التباين الثنائي ذي التصـميم العـاملي   

تحليل التباين األحادي لدراسة أثر المعالجة اإلحصائية على المتغيرات التابعة ، و طريقة دنكان 

و أظهـرت  ) . سـر ، المتكامـل   األيمن ، األي( لمعرفة اتجاه الفروق ألنماط التعلم و التفكير 

  :الدراسة النتائج التالية 
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 α  =0.05 , 0.01 , 0.01 ,0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

على الترتيب بين درجات الطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي ، و درجـات  )  0.001 ,

التقبل األجتمـاعي ، قلـق   ( دافعية اإلنجاز الطلبة المستقلين عن المجال اإلدراكي في أبعاد 

  ) .التحصيل ، المثابرة ، احترام الذات ، المنافسة 

 , α  =0.05 , 0.05 , 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      -

على الترتيب بين درجات الطلبة المعتمـدين علـى المجـال اإلدراكـي ، و     )  0.01,0.05

الخوف من الفشل ، ( لين عن المجال اإلدراكي في أبعاد دافعية اإلنجاز درجات الطلبة المستق

، و تبين أن )الفشل ، التوجه نحو المستقبل ، تحمل المسؤولية / االستقالل ، استجابة النجاح 

الفرق كان لصالح الطلبة المعتمدين على المجال اإلدراكي في جميع األبعاد باسـتثناء بعـد   

  .لح المستقلين عن المجال اإلدراكي لصا) تحمل المسؤولية (

بين درجـات الطلبـة   )  α  =0.01(  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

احترام ( لصالح اإلناث ، و) قلق التحصيل ( في بعدي دافعية اإلنجاز ) الذكور ،و اإلناث (

  .لصالح الذكور ) الذات 

بين درجات الطلبـة   )  α  =0.001(  الداللة يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

لصالح ) التقبل االجتماعي ، و االستقالل ( في بعدي دافعية اإلنجاز ) الذكور ، و اإلناث ( 

  .الذكور 

بين درجـات الطلبـة   )  α  =0.05(  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

لصالح اإلناث ، ) الفشل / استجابة النجاح (  في بعدي دافعية اإلنجاز) الذكور ، و اإلناث (

  .لصالح الذكور ) تحمل المسؤولية ( و بعد 

فـي أبعـاد   ) الذكور ، و اإلنـاث  ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة  -

  .من دافعية اإلنجاز) الخوف من الفشل ، و المثابرة ، و التوجه نحو المستقبل ، و المنافسة (

االعتماد و االسـتقالل عـن   ( تفاعل دال إحصائياً بين الجنس و األسلوب المعرفي  ال يوجد -

الخوف من الفشل ، و التقبل االجتمـاعي ، و  ( في أبعاد دافعية اإلنجاز ) المجال اإلدراكي 

قلق التحصيل ، و المثابرة ، و االستقالل ، و احترام الذات ، و التوجه نحو المسـتقبل ، و  

  ) .المنافسة 

االعتمـاد و االسـتقالل عـن    ( وجد تفاعل دال إحصائياً بين الجنس و األسلوب المعرفي ي -

على التـوالي فـي بعـد    ) α  =0.05  ،0.001(  عند مستوى الداللة ) المجال اإلدراكي 

  ) .تحمل المسؤولية ( ، و بعد ) الفشل / استجابة النجاح (
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في ) األيمن ، األيسر ، المتكامل ( التفكير ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين أنماط التعلم ، و  -

الخوف من الفشل ، و التقبل االجتماعي ، و قلق التحصيل ، و المثـابرة ،  ( درجات األبعاد 

  ) .الفشل ، و تحمل المسؤولية / و االستقالل ، و استجابة النجاح 

والي في بعـد  على الت)  α  =0.01 , 0.02( يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  -

لصـالح  ) التوجه نحو المسـتقبل  ( لصالح نمط التفكير األيمن ، و في بعد ) احترام الذات(

  . النمط األيمن و المتكامل 

األيمن ، و األيسر ، و ( ال يوجد تفاعل دال إحصائياً ، بين الجنس و أنماط التعلم و التفكير  -

فشل ، و التقبل االجتماعي ، و المثابرة ، الخوف من ال( في أبعاد دافعية اإلنجاز ) المتكامل 

  ). الفشل ، و المنافسة / و االستقالل ، و احترام الذات ، و استجابة النجاح 

على التوالي ) α  =0.05  ،0.01  ،0.01(  يوجد تفاعل دال إحصائياً عند مستوى الداللة  -

) قلق التحصيل( في بعد ) ل األيمن ، األيسر ، المتكام( بين الجنس و أنماط التعلم و التفكير 

  ) .التوجه نحو المستقبل ، و تحمل المسؤولية ( ، و بعدي 

االسـتقالل عـن المجـال     –االعتماد ( ال يوجد تفاعل دال إحصائياً بين األسلوب المعرفي  -

فـي أبعـاد دافعيـة    ) األيمن ، األيسر ، المتكامل ( ، و أنماط التعلم و التفكير ) اإلدراكي 

  .اإلنجاز 

  

أثر استخدام استراتيجيات التغيير المفاهيمي على دافع إنجـاز  ) 2000(رداد و استقصى 

طلبة الصف التاسع في مادة علم الحياة و تحصيلهم اآلني و المؤجل فيها في المدارس الحكومية 

  :بمحافظة طولكرم ، و حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 

  

الغـذاء و  " يقع بها طلبة الصف التاسع عند تعلـم وحـدة   هل يوجد أخطاء مفاهيمية علمية  -

  في مادة علم الحياة ، و ما نسبة شيوعها ؟" أجهزة جسم اإلنسان 

بـين متوسـطات   )  α = 0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

مـن مـادة    "الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " تحصيل طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

، و متوسطات ) المجموعة التجريبية ( علم الحياة  باستخدام استراتيجيات التغيير المفاهيمي 

  ؟) المجموعة الضابطة ( تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

التاسع على اختبار التحصيل العلمي اآلني و متوسطات تحصيلهم على تحصيل طلبة الصف 

  ؟) الزمن ( اختبار التحصيل العلمي المؤجل 
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بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

اة، من مادة علم الحي" الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " تحصيل طلبة  الصف التاسع في وحدة 

  تعزى للجنس ؟ 

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علـم  " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " تحصيل طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  الحياة، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الزمن ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(ى الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستو -

من مادة علـم  " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " تحصيل طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  الحياة، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم والجنس ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علـم  " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " ع في وحدة تحصيل طلبـة الصف التـاسـ

  الحياة،تعزى للتفاعل بين الزمن و الجنس ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علـم  " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " تحصيل طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  للتفاعل بين طريقة التعليم الزمن و الجنس ؟الحياة، تعزى 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

مـن مـادة   " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " اإلنجاز طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

متوسطات دافـع إنجـاز نظـرائهم     علم الحياة باستخدام استراتيجيات التغيير المفاهيمي ، و 

  الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  على مستوى الداللة  -

مـن مـادة   " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " دافع إنجاز طلبة الصف التاسع اآلني في وحدة 

  ؟) الزمن ( مؤجل علم الحياة ، و متوسطات دافع إنجازهم ال

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علم الحيـاة ،  " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " إنجاز طلبة الصف التاسع في وحدة 

  تعزى للجنس ؟ 

متوسطات دافع  بين)  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مـادة علـم   " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " إنجاز طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  الحياة ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الزمن ؟



  89

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مـادة علـم   " لغذاء و أجهزة جسم اإلنسان ا" إنجاز طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  الحياة ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ؟

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مـادة علـم   " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " إنجاز طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  زى للتفاعل بين الزمن و الجنس ؟الحياة ، تع

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مـادة علـم   " الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان " إنجاز طلبـة الصف التـاسـع في وحدة 

  الحياة ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم الزمن و الجنس ؟

  

طالبة، من ) 72(طالباً ، ) 72(طالباً و طالبة ، منهم ) 144(الدراسة من و تكونت عينة 

، موزعين علـى أربـع   ) 1998\1999(طلبة الصف التاسع  في مدينة طولكرم للعام الدراسي 

مدرسة  ذكور األصمعي األساسية ، و مدرسة ذكور عبد الرحيم الحاج محمد : مدارس ، و هي 

الهمشري األساسية ، و مدرسة بنات جمـال عبـد الناصـر     األساسية ، و مدرسة بنات محمود

الثانوية ، و هي تمثل مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع طلبة الصف التاسع فـي المـدارس   

طالباً، ) 1029(طالباً ، منهم ) 2051(الحكومية بمحافظة طولكرم في فلسطين ، و البالغ عددهم 

و اختيرت الشعب التجريبية عشـوائياً ، و  ). و طالبة طالباً ( مختلط ) 54(طالبة ، و )  968(و

الغذاء و أجهزة جسم اإلنسان باستخدام استراتيجات التغيير المفـاهيمي ، بينمـا   " تعلمت وحدة 

  .المجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية 

  

ه اختبار المعرفة القبلية و تم التحقق مـن صـدق  : و استخدمت الدراسة األدوات التالية 

، حيث بلغـت  ) 20(ريتشاردسون  -بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته باستخدام معادلة كودر 

، و اختبار التحصيل العلمي و تم التحقق من صدقه بالمحكمين ، و حسب معامل ) 0.81(قيمته 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في معامل ارتباط بيرسون ، حيث بلغت : ثباته بطريقتين ، هما 

، )  20( ريتشاردسـون   -، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كودر )  0.79( يمته ق

، و مقياس دافع اإلنجاز و تم التحقق من صدقه بالمحكمين ، و حسب )  0.88(حيث بلغت قيمته 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في معامل ارتبـاط بيرسـون ،   : معامل ثباته بطريقتين ، هما 

، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ، حيـث  )  0.96( يث بلغت قيمته ح

، و قبل البدء بتنفيذ التجربة تم التأكد من تكـافؤ المجمـوعتين باسـتخدام    )  0.96(بلغت قيمته 
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 على كل من مقياس دافعية اإلنجاز ، و االختبار القبلي ،)  ANOVA( تحليل التباين األحادي 

أسبوعاً ، تم قياس التحصيل العلمي اآلنـي ، و  ) 11(التجربة التي استمرت و بعد االنتهاء من 

دافع اإلنجاز اآلني ، كما تم قياس التحصيل العلمي المؤجل و دافع اإلنجاز المؤجل بعد مـرور  

  . أسبوعين من تطبيق االختبار اآلني 

    

)  2×  2× 2(ي على التصـميم العـاملي   و حللت البيانات باستخدام تحليل التباين الثالث  

و أظهـرت  ) .   α  =0.01( لدراسة أثر المعالجة على المتغيرات التابعة عند مستوى الداللة 

  : الدراسة النتائج التالية 

  

بـين متوسـطات   )  α  =0.01( يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة    -

ية و الضـابطة ، و كانـت الفـروق لصـالح     التحصيل العلمي لطلبة المجموعتين التجريب

  .المجموعة التجريبية 

بـين متوسـطات   )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   -

  .التحصيل العلمي للطلبة تعزى للزمن 

بـين متوسـطات   )   α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .لطلبة تعزى للجنس التحصيل العلمي ل

بـين متوسـطات   )   α  =0.01( يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   -

  .التحصيل العلمي للطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

بـين متوسـطات   )   α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

للتفاعل بين طريقة التعليم و الزمن ، و الزمن و الجـنس ، و  التحصيل العلمي للطلبة تعزى 

  .طريقة التعليم و الزمن و الجنس 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01( لة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الدال -

  ) .اآلني و المؤجل ( إنجاز الطلبة تعزى للزمن 

بين متوسـطات دافـع   )  α  =0.01( يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .إنجاز الطلبة تعزى للجنس ، و كان الفارق لصالح اإلناث 

بين متوسـطات دافـع   )  α  =0.01 (يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .إنجاز الطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الزمن 
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بين متوسطات دافع )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

إنجاز الطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ، الزمن و الجنس ، و طريقة التعليم 

  .و الجنس و الزمن 

  

أثر استخدام االستراتيجية التفاضلية على التحصيل و دافـع  )  2002(عبده و استقصى 

مـن  " الطاقة الميكانيكية في حياتنا " اإلنجاز اآلني و المؤجل لدى طلبة الصف التاسع في وحدة 

  .مادة الفيزياء في المدارس الحكومية بمحافظة نابلس 

  

لباً و طالبة من طلبة الصف التاسع في المـدارس  طا) 176(و تكونت عينة البحث من 

مدرسـتان  ( الحكومية بمحافظة نابلس ، موزعين على أربع شعب في أربع مـدارس مختلفـة   

بطريقـة  ) شعبة للذكور ، و شعبة لإلناث ( ، و اختيرت شعبتان ) للذكور ، و مدرستان لإلناث 

ة المختـارة باسـتخدام االسـتراتيجية    عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين ، و درستا الوحـد 

  .التفاضلية ، أما الشعبتان األخريان فقد درستا الوحدة المختارة بالطريقة التقليدية 

  

و الختبار فرضيات البحث ، طبقت على عينة البحث األدوات المعدة ألغراضـه فـي   

و طبق هذا : ية اختبار المعرفة القبل: ، و هي ) 2002\2003(الفصل األول من العام الدراسي 

االختبار على عينة البحث قبيل البدء بالتجربة للتحقق من تكافؤ المجموعتين ، و تم التحقق مـن  

 –صدقه بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته بطريقة االتساق الداخلي باسـتخدام معادلـة كـودر    

سع اختبارات و هي ت: ، و االختبارات التشكيلية ) 0.92(، حيث بلغت قيمته )20(ريتشاردسون 

تناسب الوحدات الجزئية ، بواقع اختبار واحد لكل منها ، و تسع اختبارات أخرى مكافئـة لهـا   

الستخدامها في نهاية حصص المعالجة ، و تم التحقق من صدقها بالمحكمين ، و ثباتها باالتساق 

معامل ثباته و تم التحقق من صدقه بالمحكمين ، و حسب : الداخلي ، و اختبار التحصيل العلمي 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في معامل ارتباط بيرسون ، حيـث بلغـت   : بطريقتين ، هما 

، حيث )20(ريتشاردسون  –، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كودر ) 0.89(قيمته 

حسـب   و تم التحقق من صدقه بـالمحكمين ، و : ، و مقياس دافع اإلنجاز ) 0.94(بلغت قيمته 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في معامل ارتبـاط بيرسـون ،   : معامل ثباته بطريقتين ، هما 

، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا ، حيـث   ) 0.84(حيث بلغت قيمته 

  ) .0.89(بلغت قيمته 
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تباين الثالثي على التصميم و حللت البيانات باستخدام تحليل التباين األحادي ، و تحليل ال

عند ) Hotelling T2(، و تحليل التباين متعدد المتغيرات حسب طريقة ) 2×  2× 2( العاملي 

  :الختبار فرضيات البحث ، و أظهر النتائج التالية ) 0.01(مستوى الداللة 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

طريقة التعليم و كـان  : لتاسع على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل تعزى لكل من ا

  .الفارق لصالح االستراتيجية التفاضلية ، و الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة     -

حصيل العلمي تعزى للزمن ، و للتفاعالت الثنائية و التفاعـل  الصف التاسع على اختبار الت

  .طريقة التعليم ، الجنس ، و الزمن : الثالثي بين المتغيرات الثالثة 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

طريقـة التعلـيم و كـان    : التاسع على مقياس دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل تعزى لكل من 

  .الفارق لصالح االستراتيجية التفاضلية ، و الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات الصف التاسع  -

مي ، الطموح األكـادي : على المقاييس الفرعية لمكونات دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل التالية 

  .التوجه للنجاح ، التوجه للعمل ، الحاجة للتحصيل ، و الحافز المعرفي 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

للزمن ، و للتفاعالت الثنائية و التفاعل الثالثي بين : التاسع على مقياس دافع اإلنجاز تعزى 

  .  طريقة التعليم ، الجنس ، و الزمن  :المتغيرات الثالثة 

  

أثر استخدام استراتيجية الخـرائط المخروطيـة علـى    ) 2003(المصري و استقصت   

تحصيل طلبة الصف التاسع بمحافظة نابلس في مادة علم الحياة و دافع اإلنجاز لديهم ، و حاولت 

  :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 

  

بـين المتوسـطات   )  α  =0.01(صائية على مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إح -

من مادة علـم  " البيئة و التكيف " الحسابية لعالمات طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة  

، و متوسـطات   ) المجموعة التجريبيـة  ( الحياة باستخدام استراتيجية الخرائط المخروطية 

  ؟) المجموعة الضابطة ( لتقليدية تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة ا
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بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علـم الحيـاة ، تعـزى    " البيئة و التكيف " تحصيل طلبة  الصف التاسع في وحدة 

  للجنس ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علـم الحيـاة ،   " البيئة و التكيف " تحصيل طلبـة الصف التـاسـع في وحـدة  

  تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ؟

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  على مستوى الداللة  -

البيئة و التكيف " " آلني في وحدة تحصيل طلبة الصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي ا

  ؟) الزمن ( من مادة علم الحياة ، و متوسطات تحصيلهم العلمي المؤجل " 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

يـاة  مـن مـادة علـم الح   " البيئة و التكيف " إنجاز طلبة الصف التاسع الذين تعلموا وحدة 

باستخدام استراتيجية الخرائط المخروطية ، و متوسطات دافع إنجاز نظرائهم الذين تعلموها 

  بالطريقة التقليدية ؟

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

يـاة ، تعـزى   من مادة علم الح" البيئة و التكيف " إنجاز طلبة الصف التاسع في وحــدة 

  للجنس ؟

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

من مادة علم الحيـاة ، تعـزى   " البيئة و التكيف " إنجاز طلبة الصف التاسع في وحــدة  

  للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ؟ 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01(الداللة  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى -

مـن مـادة علـم الحيـاة ، و     " البيئة و التكيف" إنجاز طلبة الصف التاسع اآلني في وحدة 

  ؟ ) الزمن ( متوسطات دافع إنجازهم المؤجل 

  

طالباً و طالبة من طلبة الصف التاسـع ،  ) 135(و تكونت عينة الدراسة العشوائية من 

طالبة ، و هي تمثل مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع طلبة الصف ) 75( طالباً ،) 60(منهم 

)  1731(التاسع في المدارس التابعة لوكالة الغوث في محافظة نابلس في فلسطين البالغ عددهم 

شعبة دراسية ، منهـا   ) 51(طالبة ، موزعين على ) 933(طالباً ، و ) 798(طالباً و طالبة منهم 

شــعب مختلطــة فــي العــام الدراســي ) 3(شــعبة لإلنــاث ، و ) 25( للــذكور ، و)  23(

مدرسة ذكـور بالطـة   : ، موزعين في أربع شعب على أربع مدارس ، و هي )2000\2001(
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األساسية األولى ، و مدرسة ذكور عسكر األساسية األولى ، و مدرسة بنات بالطـة األساسـية   

اختيرت الشعب التجريبيـة عشـوائياً ، و   و . األولى ، و مدرسة بنات عسكر األساسية األولى 

باستخدام استراتيجية الخرائط المخروطية ، بينمـا المجموعـة   " البيئة و التكيف " تعلمت وحدة  

  .الضابطة درست بالطريقة التقليدية 

  

اختبار المعرفة القبلية ، وتم التأكد من صدقه بالمحكمين، : و تم استخدام األدوات التالية 

، و بلغت قيمة معامل ثباتـه بطريقـة   )  2000(  عبده و رداداإلنجاز من أعداد  و مقياس دافع

، و بطريقة االتساق الداخلي )  0.94( االختبار و إعادة االختبار ممثالً بمعامل ارتباط بيرسون 

، و اختبار التحصـيل  )  0.98( حيث بلغت قيمته ) 20(ريتشاردسون  -باستخدام معادلة كودر 

تم التأكد من صدقه بالمحكمين ، و بلغت قيمة معامل ثباته بطريقة االختبار و إعادة العلمي ، و 

، و قبيل البدء بتنفيذ التجربة تم التأكد من تكافؤ ) 0.94(االختبار ممثالً بمعامل ارتباط بيرسون 

المجموعتين باستخدام تحليل التباين األحادي على كل من مقياس دافـع اإلنجـاز ، و اختبـار    

أسابيع ، تم قياس التحصيل العلمي ) 9(و بعد االنتهاء من التجربة التي استمرت . عرفة القبليةالم

اآلني ، و دافع اإلنجاز اآلني ، و كما تم قياس التحصيل العلمي المؤجـل ، و دافـع اإلنجـاز    

  .المؤجل بعد مرور ثالثة أسابيع من تطبيق االختبار اآلني 

  

لدارسة )  2×  2(ليل التباين الثنائي على التصميم العاملي و حللت البيانات باستخدام تح  

، و تم استخدام اختبار )   α  =0.01( أثر المعالجة على المتغيرات التابعة عند مستوى الداللة 

 )t-test  (    للعينات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمات الطلبة علـى اختبـار التحصـيل

  :و أظهرت الدراسة النتائج التالية . و المؤجل العلمي و دافع اإلنجاز اآلني 

  

بين متوسطات التحصيل ) α  =0.01( يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

العلمي لطلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و كانـت الفـروق لصـالح المجموعـة     

  . التجريبية 

بـين متوسـطات   )  α  =0.01(  يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   -

  .التحصيل العلمي تعزى للجنس ، و كانت الفروق لصالح اإلناث 

بـين متوسـطات   )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   -

  .التحصيل العلمي تعزى للزمن 
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دافـع  بين متوسـطات  )  α  =0.01( يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة ، و كانـت الفـروق لصـالح المجموعـة      

  .التجريبية

بـين متوسـطات   )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   -

  .تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01( ى الداللة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستو -

  .إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة تعزى للجنس 

بين متوسطات دافع )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .إنجاز الطلبة تعزى للزمن 

تعزى للتفاعل بـين  )  α  =0.01( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

  .طريقة التعليم و الجنس في دافع إنجاز الطلبة 
  

  :و يمكن تلخيص أهم الدراسات المتعلقة بدافع اإلنجاز  �

  

أظهرت النتائج ارتباط بعض أبعاد دافعية اإلنجاز باألسلوب المعرفـي  ) :  1995( الجابر  -

ن الطلبة المستقلين عن المجـال  المعتمد ،و بعضها األخر باألسلوب المعرفي المستقل ، و أ

اإلدراكي يفضلون أنواع التعزيز الداخلية الذاتية أكثر من التعزيز المتمثـل فـي المكافـآت    

الخارجية ، بينما يفضل الطلبة المعتمدون على المجال اإلدراكـي التعزيـز عـن طريـق     

الـذكور ،  ( ة و أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلب. المكافآت الخارجية 

احترام الذات ، و التقبـل  ( في دافعية اإلنجاز لصالح الذكور في كل من األبعاد ) و اإلناث 

، بينما كانـت  ) الفشل ، و تحمل المسؤولية / األجتماعي ، و االستقالل ، و استجابة النجاح 

  .في بعد قلق التحصيل لصالح اإلناث 

ه ال يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    أظهرت نتائج الدراسة أن) : 1996( المطوع  -

التوازن النفسي من جانب و دافع اإلنجاز و االتجاه نحو االختبارات و تقـدير الـذات مـن    

جانب آخر ، بينما يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين تقـدير الـذات و االتجـاه نحـو     

ختلف دافـع اإلنجـاز و   االختبارات ، و أيضاً بين تقدير الذات و دافع اإلنجاز ، في حين ا

مفهوم الذات و اإلتجاه نحو اإلختبارات باختالف الجنس ، أما بالنسبة للمرحلة التعليميـة و  

  .فوجدت فروق دالة إحصائياً لصالح المرحلة اإلعدادية ) العمر الزمني (
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أظهرت النتائج بشكل عام أن دافعية الطلبة لتعلم مساقات كليـة العلـوم   ) :  1997( العيدة  -

: ، و هذه النسبة ليست كبيرة جداً لألسباب التاليـة  %)  70( إلنسانية تصل إلى ما نسبته ا

وقوع الطلبة تحت ضغوط نفسية كالضغوط الدراسية ، و تتمثل فـي انخفـاض الدافعيـة و    

التحصيل ، و التخصص غير المناسب ، و طرق المـذاكرة ، و تنظـيم الوقـت ، و قلـق     

التكيف مع الحياة الجامعية ، و عدم فهم الحيـاة الجامعيـة ، و    االختبارات ، و النسيان ، و

إما . الضغوط المستقبلية كالقلق الناتج من المستقبل الذي ينتظر الطالب ، و متابعة الدراسة 

بالنسبة الختالف دافعية الطالب للتعلم حسب التخصصات ، فكان طلبة الهندسة أكثر الطلبة 

لصيدلة ، و أقلهم دافعية للتعلم طلبة كلية الزراعـة ، و كانـت   دافعية للتعلم ، تبعهم طلبة ا

  .معايير الدافعية عند الطلبة مرتبطة بعناصرها الثالث القيم ، و التوقع ، و العنصر األنفعالي

  :كشفت هذه الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً )  : 1997(عبده  -

جتماعية ، في حين لم يظهر مثـل هـذه   في مفهوم الذات العام و مفهوم الذات النفسية و اال �

  .الفروق في مفهوم الذات الجسمية ، و كان الفارق لصالح المجموعة التجريبية 

الطموح ، و التحمل ، و المثابرة ، و التوجه للعمل ، و النجاح و الفشل ، و : على مقاييس  �

كفـاءة و الضـغط   ال: الدافعية األكاديمية ، في حين لم تظهر مثل هذه الفروق على مقاييس 

  .الخارجي لإلنجاز 

إلى تفـوق  )  α  =0.01( أشارت نتائج هذه الدراسة عند مستوى الداللة ) :  2000( رداّد  -

طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام استراتيجيات التغيير المفاهيمي في اختبـار  

متوسطات دافع إنجاز طلبة  التحصيل العلمي ، و أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين

اآلنـي و  (مـن طريقـة التعلـيم ،و الـزمن     .المجموعتين التجريبية و الضابطة تعزى لكل

، بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز الطلبـة تعـزى   )المؤجل

ين ال للجنس ، و كان الفارق لصالح اإلناث ، و للتفاعل بين طريقة التعليم و الزمن ، في ح

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز الطلبة تعزى للتفاعل بين طريقة 

  . التعليم والجنس ، الزمن و الجنس ، و طريقة التعليم و الزمن و الجنس

أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه يوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين     ): 2002(عبده  -

موعات طلبة الصف التاسع على مقياس دافع اإلنجاز اآلني المتوسطات الحسابية لعالمات مج

طريقة التعليم و كان الفارق لصالح االستراتيجية التفاضـلية ، و  : و المؤجل تعزى لكل من 

  .الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

أظهرت نتائج هذه الدراسة تفوق طلبة المجموعة التجريبيـة الـذين    ) : 2003( المصري  -

تخدام استراتيجية الخرائط المخروطية في اختبار التحصيل العلمي ، و أنه يوجـد  تعلموا باس
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بين متوسطات دافع إنجـاز  )  α  =0.01( فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و كانت الفروق لصالح المجموعـة التجريبيـة ،   

بين متوسطات )  α  =0.01( ة إحصائية على مستوى الداللة بينما ال يوجد فروق ذات دالل

 -أيضـاً –دافع إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة تعزى للجنس ، و الزمن ، و 

  .للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

  

  :يتضح من خالل ما تقدم من دراسات أنها 

  

المتغيرات الشخصية و الديموغرافية  اهتمت ببحث العالقة بين دافع اإلنجاز و الكثير من

و القليل منها تناول أثر استخدام استراتيجيات المعرفة فوق المعرفية على دافع اإلنجاز كدراستي 

التي أظهرت نتائجها أنه يوجد أثر دال إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة       )  2002,1997( عبده

)α  =0.01  ( لطرائق التعليم )على دافع إنجـاز  ) مفاهيمية ، و التفاضلية استراتيجية خرائط ال

التي أظهرت أنه ال يوجد ) 2000(رداّد الطلبة ، و لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و دراسة 

اسـتراتيجيات التغييـر   ( لطريقة التعلـيم  )  α  =0.01( أثر دال إحصائياً عند مستوى الداللة 

التي أظهرت أنه يوجد أثر دال ) 2003( لمصرياعلى دافع إنجازالطلبة ، و دراسة ) المفاهيمي 

، ) استراتيجة الخرائط المخروطية ( لطريقة التعليم )  α  =0.01( إحصائياً عند مستوى الداللة 

  .و لصالح المجموعة التجريبية 

  

  :الدراسات المتعلقة بقلق االختبار   3:3

  

ات و األسباب و بدراسة المتعلق) 1995( دعباسفي ) Hembree, 1988( همبريقام 

دراسة معـاً بوسـاطة التحليـل    )  562( النتائج و المعالجة لقلق االختبار ، حيث أدمجت نتائج 

من أجل الكشف عن الطبيعة و النتائج و المعالجة لقلق االختبار )   Meta- Analysis( البعدي 

، و )  Glass(  جـالس و حسبت أحجام التأثير من خالل الطريقة التـي ابتـدعها   . األكاديمي 

أجريت اختبارات لالرتباطات و مجموعات أحجام التأثير من أجل التأكد من االتساق الداخلي و 

و ) . Hedges & Olkin( هجـز ، و اولكـن  الداللة من خالل اإلحصاء التحليلي من قبـل  

  : أظهرت الدراسة النتائج التالية 
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قلق االختبار هامشية ، أما الصفوف  كانت العالقة بين الذكاء و) قبل الثانوية ( في الصفوف  �

  .فقد أظهرت النتائج أن قلق االختبار المرتفع يرتبط بذكاء منخفض ) بعد الثانوية (

و في مقارنة مستويات قلق االختبار للطلبة من ذوي القـدرات المنخفضـة و المتوسـطة و     �

، ثم يقل لدى الطلبة  المرتفعة ، تبين أن قلق االختبار أكبر عند الطلبة ذوي القدرة المنخفضة

و يصبح أقل لدى الطلبة ذوي القدرات المرتفعة ، و ذلك بالنسب . ذوي القدرات المتوسطة 

  .أي أنه كلما ارتفع مستوى قدرة الطلبة ، انخفض قلق االختبار لديهم . ذاتها تقريباً

جنس في أن اإلناث أظهرن مستويات من القلق أعلى مما لدى الذكور ، و قد تبين أن فرق ال �

  .قلق االختبار هو ظاهرة حقيقية 

أما عن عالقة قلق االختبار و األداء ، تبين أنه ال يوجد فروق بين الذكور و اإلناث ، و أن  �

االرتباط يكون أقوى لدى الطلبة متوسطي القدرة منـه لـدى ذوي القـدرات المرتفعـة أو     

  .المنخفضة 

  

إلى الكشف عن مدى أثـر  )  1995( دعباسفي )  1991( أبو صايمةو هدفت دراسة 

طالباً ) 1199(كل من الجنس والتحصيل الدراسي والعمر في مستوى القلق على عينة مكونة من 

ممن تتراوح . و طالبة من طلبة الصفين الرابع و السادس في المدارس الحكومية في مدينة عمان

ومـن ذوي  سـنة ،  ) 12(سنوات، و في الصـف السـادس   ) 10(أعمارهم في الصف الرابع 

و استخدمت الدراسة مقيـاس القلـق الظـاهر المعـدل     . التحصيل العالي و المتوسط و المتدني

  .لألطفال 

  

أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغير التحصـيل ، و  :  وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي

الصف على مستوى القلق لدى أفراد عينة الدراسة ، ، و لصالح طلبة الصف السـادس حيـث   

دوا درجة من القلق أقل من طلبة الصف الرابع ، و أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  بـين  أب

  .الذكور واإلناث ، و بين الطلبة ذوي التحصيل المتوسط و المتدني على مستوى القلق 

  

دراسة للكشـف  ) 1995( الحموري، و )1995( دعباسفي ) 1992( القرعانو أجرى 

ار ومفهوم الذات من ناحية، وتحصيل طلبة الصف الثـاني الثـانوي   عن العالقة بين قلق االختب

طالبـاً وطالبـة   ) 447(و طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغـت  . العلمي من ناحية أخرى

و استخدام فـي هـذه الدراسـة    . طالبة ) 197(طالباً ، و ) 250(بمديرية تربية عمان ، منهم 
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قياس مفهوم الذات ، مقياس ساراسون المعرب لقياس ل) هارس-بيرس(مقياس : األدوات التالية 

  .قلق االختبار

  

أنه يوجد فروق في التحصيل الدراسي العام تعـزى إلـى   : و أظهرت الدراسة النتائج التالية

مستوى القلق لصالح مستوى قلق االختبار المـنخفض ، أي أن الطلبـة ذوي قلـق االختبـار     

قلق االختبار المرتفع ، و يوجد فروق فـي قلـق    المنخفض كان أداؤهم أفضل من الطلبة ذوي

االختبار تعزى للجنس لصالح اإلناث ، أي أن الطالبات أكثر قلقاً من الذكور ، فـي حـين لـم    

تكشف النتائج عن وجود فروق ذات داللة في تحصيل الطلبة تعزى لمفهوم الذات ، أو للتفاعـل  

قلق االختبار و الجنس، أو للتفاعل بين مفهـوم  بين قلق االختبار ومفهوم الذات ، أو للتفاعل بين 

  .الذات والجنس ، أو للتفاعل بين قلق االختبار و مفهوم الذات و الجنس

  

في العالقة بين قلق ) 1995( الحموريفي ) 1993( فرح و العتوم و العليو بحثت دراسة 

طبقت الدراسة على عينـة   و. االختبار واألفكار العقالنية والالعقالنية لدى طلبة الثانوية العامة

طالباً و طالبة من المدارس الحكومية التابعة لمدينة إربد في الفروع ) 292(عشوائية مكونة من 

مقياس سـوين لقلـق   : و استخدم في إجراء الدراسة األدوات التالية . األدبية و العلمية و المهنية

ية ، و اختبار األفكـار العقالنيـة   ليناسب البيئة األردن) 1984(الزغل االختبار المعرب من قبل 

  ).1980( للريحانيوالالعقالنية 

  

أنه يوجد فروق ذات داللة بين عالمات الطلبة على قلـق  : و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

االختبار تبعاً لتباين نمط التفكير العقالني والالعقالني ، حيث أن متوسط عالمات قلق االختبـار  

و متوسطات عالمات قلـق االختبـار للطلبـة ذوي    )  76, 93( العقالنية للطلبة ذوي األفكار 

، و أنه يوجد فروق ذات داللة في عالمات قلق االختبار تعـزى  ) 77, 99  (األفكار الالعقالنية 

)  92و 95 ( للجنس و التخصص األكاديمي ، إذ ، بلغ متوسط عالمات قلق االختبار للـذكور  

، و بلغ متوسط عالمات التخصـص  ) 98و  91(ات قلق االختبار أما اإلناث فكان متوسط عالم

، و )91 و   69(، أمـا التخصـص العلمـي فكـان     )  100و   95(األدبي على قلق االختبار 

، بينما ال توجد فروق ذات داللة في عالمات الطلبـة لقلـق   ) 95و  15(للتخصص المهني كان 

  .كاديمياالختبار تعزى للتفاعل بين الجنس و التخصص األ
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إلى الكشف عن العالقة بين القلق الحالة ) 1995(دعباس في ) 1993( مرارو هدفت دراسة 

و القلق السمة و التحصيل الدراسي لطلبة البكالوريوس فـي الجامعـة األردنيـة ،  واختالفـه     

) 798(و طبقت الدراسة على عينـة مـن   . باختالف الجنس و المستوى الدراسي و نوع الكلية

الـذي يتكـون مـن    ) Spielberger(و استخدمت الدراسة مقيـاس سـبيلبرجر   . وطالبةطالباً 

  .استبانة تقييم الذات لقياس القلق الحالة، و استبانة تقييم الذات لقياس القلق السمة: استبانتين

  

بين كل من القلق ) 0.57 -(أنه يوجد ارتباط سالب قيمته  :و أظهرت الدراسة النتائج التالية

بين القلق السمة و التحصيل الدراسي عند مسـتوى  ) 0.59 -(التحصيل الدراسي ، و الحالة و 

، بينما ال يوجد فروق ذات داللة بين القلق الحالة و القلق السـمة و  )  α  =0.0001(  الداللة 

التحصيل الدراسي تعزى للجنس ، و ال يوجد فروق ذات داللة بين القلق الحالة و القلق السمة و 

  .الدراسي تبعاً لمتغيري المستوى الدراسي و نوع الكليةالتحصيل 

  

إلى بحث العالقة بـين قلـق االختبـار و التحصـيل     ) 1994( صالحو هدفت دراسة 

الدراسي، و الجنس ، و العمر لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء ، و لتحقيق هـذا  

  : الهدف حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية 

  

هل تختلف درجات قلق االختبار لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظـة الزرقـاء تبعـاً     �

  الختالف مستويات التحصيل الدراسي ؟

هل تختلف درجات قلق االختبار لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظـة الزرقـاء تبعـاً     �

  الختالف الجنس ؟

نوية في محافظـة الزرقـاء تبعـاً    هل تختلف درجات قلق االختبار لدى طلبة المدارس الثا �

  الختالف العمر ممثالً في الصف الدراسي ؟

هل تختلف درجات قلق االختبار لدى طلبة المدارس الثانوية في محافظـة الزرقـاء تبعـاً     �

  للتفاعالت بين متغيرات الدراسة الثالثة ؟

  

دية تتوزع طالباً و طالبة ، و هي عينة عشوائية عنقو) 995(و تكونت عينة الدراسة من 

) 327(طالبة ، و تبعاً للعمر ممثالً في الصـف إلـى   ) 510(طالباً ، و ) 485(تبعاً للجنس إلى 

) 319(طالبـة ، و  ) 168(طالبـاً ، و  ) 159(طالباً و طالبة في الصف التاسع األساسي ، منهم 

طالباً ) 349( طالبة ، و) 161(طالباً ، و ) 158(طالباً و طالبة في الصف األول الثانوي ، منهم 
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طالباً ، و تشكل هذه العينـة  ) 181(طالباً ، و ) 168(و طالبة في الصف الثاني الثانوي ، منهم 

من مجتمع الدراسة الذي يتكون من طلبة الصف التاسع ، و الصـف األول  % )  3.5(ما نسبته 

دراسـي الثـاني   الثانوي األكاديمي ، و الصف الثاني الثانوي األكاديمي المنتظمين في الفصل ال

طالبـاً و  ) 28622(في مدارس محافظة الزرقاء ، و يبلغ عددهم ) 1993\1994(للعام الدراسي 

) 7602(موزعين على الصـف التاسـع   . طالبة ) 15097(طالباً ، و ) 13525(طالبة ، منهم 

 طالبـة ، و ) 3990(طالباً ، و ) 2891(طالبة ، و في الصف األول الثانوي ) 6759(طالباً ، و

  .طالبة ) 4348(طالباً ، و ) 3032(في الصف الثاني الثانوي 

  

، و اشتمل ) 1994( صالحو استخدم في هذه الدراسة مقياس قلق االختبار المعد من قبل 

البنـاء  ( فقرة ، و تم التحقق من صدقه بالمحكمين ، و صـدق المفهـوم   )  50( المقياس على 

ل واحد و هو قلق االختبار ، و بلغت قيمـة معامـل   ، إذ وجد أن المقياس مشبع بعام) العاملي 

، و طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا    )  0.88( ثباته بطريقة اإلعادة 

  .، و معدل الطالب كمقياس للتحصيل الدراسي ) 0.77(

  

علـى   و استخدم تحليل التباين الثالثي لمعرفة أي المتغيرات المستقلة لها داللة إحصائياً

درجات قلق االختبار كمتغير تابع ، و اختبار شفيه للمقارنات البعدية لمعرفـة مصـدر الداللـة    

اإلحصائية التي تم الحصول عليها في تحليل التباين الثالثي ، و لمعرفة أي المتوسـطات التـي   

مفهـوم  يوجد بينها فارق دال إحصائياً ، و التحليل العاملي لفقرات المقياس للتأكد من صـدق ال 

  ) .البناء العاملي للمقياس (

  

يتناسب مستوى قلق االختبار تناسـبأ عكسـياً مـع    : و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

مستوى التحصيل عند األفراد ، و أن اإلناث يتمييزن بدرجة أعلى من قلـق االختبـار مقارنـة    

وي بشكل ذي داللـة عـن   بالذكور ، و يزيد مستوى قلق االختبار عند طلبة الصف الثاني الثان

مستوى قلق االختبار عند طلبة الصفوف السابقة له ، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى  

للتفاعل الثنائي بين متغيري الجنس ، و العمر ممثالً في الصف الدراسي علـى درجـات قلـق    

الجـنس ، و   االختبار ، في حين ال يوجد فروق ذات داللة تعزى للتفاعالت الثنائية بين كل من

التحصيل الدراسي ، و العمر ، و التحصيل الدراسي ، و للتفاعل الثالثي بين كل من الجـنس و  

  . العمر و التحصيل الدراسي 
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بدراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام المواد المكتوبة ) 1995( الحموريو قام 

تبار لدى طلبة البكالوريوس فـي  أو ما يسمى باستراتيجية العالج بالقراءة في تخفيض قلق االخ

  :جامعة اليرموك ، و بشكل محدود حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين 

  

هل يوجد اختالف في درجة قلق االختبار في االختبار البعدي بين طلبة المجموعة التجريبية  �

  التي تعرضت للمعالجة ، و طلبة المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للمعالجة ؟

هل يوجد اختالف في درجة قلق االختبار في اختبار المتابعة بين طلبة المجموعة التجريبيـة   �

  التي تعرضت للمعالجة ، و طلبة المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للمعالجة ؟

  

في المجموعة التجريبية ، ) 28(طالباً و طالبة ، منهم ) 55(و تكونت عينة الدراسة من 

لضابطة ، تم اختيارهم بناًء على حصولهم على أعلى درجات في مقياس في المجموعة ا) 27(و 

طالباً و طالبة ، تمثل  ) 329(ساراسون لقياس قلق االختبار من أصل عينة استكشافية تكونت من 

مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك للفصل األول مـن  

، و ) أولى ، ثانية ، ثالثة، رابعة ( بمختلف المستويات الدراسية  )1994\1995(العام الدراسي 

اآلداب ، التربية و الفنون ، العلوم ، االقتصاد و العلوم اإلدارية ، الشريعة ، و ( مختلف الكليات 

  طالباً و طالبة ) 15027) (العدد الكلي ( البالغ عددهم ) كلية حجاوي للهندسة التطبيقية 

  

ه الدراسة الصورة المعربة لمقياس ساراسون لقلق االختبار من أعـداد  و استخدم في هذ

فقرة ، و بلغت قيمة معامل ثباته بطريقة االتساق الداخلي )  33( ، و يتكون من ) 1988( عودة

، و دليـل  ) 0.73(، و بلغت قيمة معامل صدقه التالزمي ) 0.81(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

، و استمرت مدة المعالجة شهراً ) 1995( الحمورياالختبار من أعداد الطالب في مواجهة قلق 

واحداً ، و بعد انتهاء المعالجة تم تطبيق مقياس ساراسون على طلبة المجموعتين التجريبيـة و  

الضابطة ، و بعد مرور شهر من موعد إجراء االختبار البعدي تم إعادة تطبيق المقيـاس علـى   

  .ة للكشف عن مدى االحتفاظ لدى الطلبة أفراد الدراسة كفترة متابع

  

للمجموعـات المــستقلة للتأكـد مـن تكـافؤ      )  t - test" ( ت " و استخدم اختبـار  

قبل البدء بالمعالجة ، و استخدامت المزاوجة العشوائية ) التجريبية ، و الضابطة ( المجموعتين 

إليجـاد داللـة   )  Analysis Of Covariance( لنفس الغرض ، و تحليل التباين المصاحب 

الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في االختبار البعدي و اختبار المتابعة مـع أخـذ   
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درجات االختبار القبلي كمتغير مصاحب ، و للكشف عن مدى استقرار أثر المعالجة ، ولكن مع 

  . إدخال عالمة االختبار البعدي كمتغير مصاحب لعالمة اختبار المتابعة 

  

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    :و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في درجة قلق االختبار علـى  )  α  =0.0005(  الداللة 

االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية تعزى بشكل رئيس لتعرض الطلبة في المجموعـة  

ما )  α  =0.0005(لجة ، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة التجريبية للمعا

بين االختبار البعدي و اختبار المتابعة لصالح المجموعة التجريبية تعزى بشكل رئيس لتعـرض  

الطلبة في المجموعة التجريبية للمعالجة ، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي درجـة   

االختبار البعدي و اختبار المتابعة لدى المجمـوعتين التجريبيـة و الضـابطة    قلق االختبار بين 

  . تعزى بشكل رئيس للمعالجة 

  

العالقة بين قلق االختبار و التحصيل الدراسي العـام  ) 1995( دعباسو بحثت دراسة 

،  لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في مدن نابلس ، و طولكرم ، و قلقيلية

، )الجنس ، التخصص(و هدفت إلى معرفة هل يوجد فروق في مستوى قلق االختبار تعزى إلى 

و معرفة هل يوجد فروق في مستوى التحصيل الدراسي تعزى إلى مستوى قلق االختبـار ، و  

و .معرفة هل يوجد فروق في مستوى قلق االختبار تعزى إلى مسـتوى التحصـيل الدراسـي    

  : عن األسئلة التالية  حاولت الدراسة اإلجابة

  

  هل يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق االختبار و التحصيل الدراسي ؟ �

  ؟) إناث ، ذكور ( هل تختلف مستويات قلق االختبار باختالف الجنس  �

التخصصـات العلميـة ،   ( هل تختلف مستويات قلق االختبار باختالف التخصص الدراسي  �

  ؟) التخصصات األدبية 

  هل تختلف مستويات التحصيل الدراسي باختالف مستويات قلق االختبار ؟ �

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة ذوي قلق االختبار المرتفع ، و المتوسط، و  �

  المنخفض في التحصيل الدراسي لدى الطلبة ذوي التخصص العلمي ؟

االختبار المرتفع ، و المتوسط، و هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة ذوي قلق  �

  المنخفض في التحصيل الدراسي لدى الطلبة ذوي التخصص األدبي ؟

  هل تختلف مستويات قلق االختبار باختالف مستويات التحصيل الدراسي ؟ �
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هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة ذوي قلق االختبار المرتفع فـي التخصـص    �

الختبار المرتفع في التخصص األدبـي مـن حيـث التحصـيل     العلمي و الطلبة ذوي قلق ا

  الدراسي ؟

  

الفرعين العلمي و ( و بعد تحديد مجتمع الدراسة المؤلف من طلبة الصف الثاني الثانوي 

الذكور و اإلناث في المدارس الحكومية الثانوية في مدن نابلس ، و طولكرم ، و قلقيلية ) األدبي 

طالباً و طالبة ، منهم ) 1907(، و البالغ عددهم ) 1993\1994( في الفصل الدراسي األول لعام

طالبـاً و  ) 208(أخذت منه عينة طبقية عشوائية مكونة مـن  . إناث ) 982(ذكور ، و ) 925(

و . علمـي  ) 93(أدبـي ، و  ) 115(طالبة ، و مـنهم  ) 106(طالباً ، و ) 102(طالبة ، منهم 

، و تـم التحقـق مـن صـدقها     ) 1995(دعبـاس  د استخدامت استبانة قلق االختبار من أعدا

بالمحكمين، و بلغت قيمة معامل ثباتها بطريقة إعادة االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسـون  

، و مقياس التحصيل ، حيث استخدم المجموع العام لعالمات الطلبة في الموضـوعات  ) 0.85(

لعامة للفصل األول مـن العـام الدراسـي    الدراسية المقررة في اختبار شهادة الدراسة الثانوية ا

)1994\1993. (  

  

مـن خـالل   )  SPSS( و استخدم لمعالجة البيانات إحصائياً برنامج الرزم اإلحصائية 

معامل ارتباط بيرسون بين درجـات قلـق االختبـار و    : استخدام عدد من االختبارات ، وهي 

ل التباين الثنـائي ، و اختبـار شـفيه    ، و تحلي)  t-test( التحصيل الدراسي العام ، و اختبار 

)Scheffe  . ( و أظهرت الدراسة النتائج التالية:  

  

، و هـو  )  0.25 -( يوجد ارتباط سالب بين قلق االختبار و التحصيل ، حيث كانت قيمتـه  �

  ) . α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة 

) ذكـر ، و أنثـى  ( تعزى للجنس  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االختبار �

  .لصالح اإلناث )  α  =0.05(عند مستوى الداللة 

( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االختبار تعزى للتخصـص الدراسـي    �

  ) .أدبي ، علمي 

  .يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للجنس ، لصالح اإلناث �

  . حصائية في التحصيل تعزى إلى قلق االختبار ال يوجد فروق ذات داللة إ �
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و كـان الفـارق   .يوجد تفاعل بين الجنس و قلق االختبار من حيث تأثيرهما في التحصـيل   �

  .لصالح اإلناث ذوات قلق االختبار المتوسط 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى للجنس لصالح اإلناث من الفرع العلمي  �

.  

ات داللة إحصائية في التحصيل تعزى إلى قلق االختبار لطلبة الفرع العلمي ال يوجد فروق ذ �

.  

في الفرع العلمي ( يوجد تفاعل بين الجنس و قلق االختبار من حيث تأثيرهما في التحصيل  �

  .، و كان الفارق لصالح اإلناث ذوات قلق االختبار المنخفض ) 

جنس لصالح اإلناث من الفرع األدبي  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى لل �

.  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى إلى قلق االختبار ، و كانـت لصـالح    �

  .الطلبة ذوي قلق االختبار المنخفض في الفرع األدبي 

يوجد تفاعل بين الجنس و قلق االختبار من حيث تأثيرهما في التحصيل ، و كـان الفـارق    �

  .قلق االختبار المنخفض من الفرع األدبي  لصالح الذكور ذوي

  .يوجد فروق ذات داللة إحصائية في قلق االختبار تعزى للجنس ، و كانت لصالح  اإلناث  �

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االختبار تعزى إلى مستوى التحصيل حيث  �

  .كانت لصالح مستوى التحصيل الدراسي المنخفض 

لجنس و التحصيل من حيث تأثيرهما في قلق االختبار ، و كـان الفـارق   يوجد تفاعل بين ا �

  .لصالح الذكور ذوي التحصيل الدراسي المنخفض 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لدى طلبة قلق مرتفع علمي ، و قلق مرتفـع   �

  .أدبي لصالح قلق مرتفع أدبي 

  

لتعرف على طبيعة العالقة التـي  هدفت الدراسة إلى ا) 1995( القمحاويو في دراسة 

تربط بين الذكاء و قلق االختبار لدى طلبة كليات المجتمع الخاصة الذين يحق لهم التقـدم إلـى   

، و التعرف عما إذا كـان  ) 1993\1994(في نهاية السنة الدراسية ) الشامل ( امتحان الدبلوم 

مـن ناحيـة ، و   ) ، و إنـاث  ذكـور  ( الشعور بقلق االختبار يتأثر بمتغيري الدراسة الجنس 

و قد حاولت الدراسة التحقـق مـن   . من ناحية أخرى ) علمي ، و أدبي ( التخصص األكاديمي 

  :الفرضيات التالية 



  106

ال يوجد ارتباط دال إحصائياً بين درجة الذكاء و درجة الشعور بقلق االختبار عنـد أفـراد    �

        علـى مسـتوى الداللـة    العينة ككل ، بغض النظر عن الجنس و التخصـص األكـاديمي   

)α  =0.05 . (  

 α(ال يوجد تأثير دال إحصائياً للجنس على درجة الشعور بقلق االختبار على مستوى الداللة  �
 =0.05 . (  

ال يوجد تأثير دال إحصائياً للتخصص األكاديمي على درجة الشعور بقلق االختبـار علـى    �

  ) . α  =0.05(مستوى الداللة 

ر الطالب بقلق االختبار باختالف مستوى الذكاء على مستوى الداللـة  ال تختلف درجة شعو �

)α  =0.05 . (  

ال تختلف درجة شعور الطالبات بقلق االختبار باختالف مستوى الذكاء على مستوى الداللـة   �

)α  =0.05 . (  

و التخصص األكاديمي في تأثيره على درجة الشعور بقلـق  ال يوجد تفاعل دال بين الجنس  �

  ) .  α  =0.05(ختبار على مستوى الداللة اال

ال يوجد تفاعل دال بين الجنس و التخصص األكاديمي في تأثيره على درجة الـذكاء علـى    �

  ) . α  =0.05( مستوى الداللة

  .ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في درجة العاطفية  �

  .و اإلناث في درجة اإلنزعاج ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين الذكور  �

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين طلبة التخصصات العلمية و طلبة التخصصات األدبيـة   �

  ) .  α  =0.05(في درجة العاطفية على مستوى الداللة 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين طلبة التخصصات العلمية و طلبة التخصصات األدبيـة   �

  ) .  α  =0.05(لى مستوى الداللة في درجة اإلنزعاج ع

  

طالبـاً و طالبـة ،مـنهم    ) 915(و بعد تحديد مجتمع الدراسة و الذي بلغ حجمه الكلي 

مـن طلبـة   ) 610(من طلبة الكليات العلمية ، و ) 305(إناث ، منهم ) 466(ذكور ، و ) 449(

) 112(و طالبة ، منهم  طالباً) 183(الكليات األدبية ،اخذت منه عينة طبقية عشوائية مكونة من 

مـن طلبـة   ) 91(من طلبة التخصصات العلميـة ، و  ) 92(طالبة ، و كان منهم ) 71(طالباً و 

اختبار الذكاء العـالي ، مـن   : و جمعت البيانات بواساطة األدوات التالية. التخصصات األدبية 

التحقق مـن صـدقها   و تم  عبد الحميد، و مقياس االتجاه نحو االختبار من أعداد  خيريأعداد 
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، ) 0.86(باستخدام طريقة التجزئة النصفية : بالمحكمين و بلغت قيمة معامل ثباتها على التوالي 

  ). 0.84(، ) 0.86(، و باستخدام طريقة معامل ألفا) 0.87(و 

  

تحليل االنحدار ، و تحليل التباين األحادي و : و استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية 

  : و أظهرت الدراسة النتائج التالية . للمجموعات المستقلة ) ت ( اختبار  الثنائي ، و

  

ال يوجد ارتباط دال بين درجة الذكاء و درجة الشعور بقلق االختبار عند أفراد العينة ككـل   �

  ) . α  =0.05(  بغض النظر عن الجنس و التخصص األكاديمي على مستوى الداللة 

(  نس على درجة الشعور بقلق االختبار على مستوى الداللـة  ال يوجد تأثير دال إحصائياً للج �

α  =0.05 . (  

ال يوجد تأثير دال إحصائياً للتخصص األكاديمي على درجة الشعور بقلق االختبـار علـى    �

  ) .  α  =0.05(  مستوى الداللة 

  .ال تختلف درجة شعور الطالب بقلق االختبار باختالف مستوى الذكاء  �

  .ر الطالبات بقلق االختبار باختالف مستوى الذكاء ال تختلف درجة شعو �

ال يوجد تفاعل دال بين الجنس و التخصص األكاديمي في تأثيره على درجة الشعور بقلـق   �

  .االختبار 

يوجد تفاعل دال بين الجنس و التخصص األكاديمي في تأثيره على درجة الذكاء ، حيث كان  �

هرت نتائج اختبار شفيه أن الفرق كان لصالح للتخصص تأثيره على درجة الذكاء ، و قد أظ

الطلبة العلميين على الطلبة األدبيين ، على عكس الجنس الذي لم يكن له تأثير واضح، أمـا  

  .التفاعل بينهما فقد كان تأثيره كبيراً على درجة الذكاء 

  . يوجد فرق بين الذكور و اإلناث في درجة العاطفية و لصالح اإلناث  �

  .و داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في درجة اإلنزعاج ال يوجد فرق ذ �

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين طلبة التخصصات العلمية و طلبة التخصصات األدبيـة   �

  .في درجة العاطفة 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين طلبة التخصصات العلمية و طلبة التخصصات األدبيـة   �

  .في درجة اإلنزعاج 

  

بدراسة هدفت إلى بحث تأثير التفاعل بـين األسـلوب   ) 1995( كامل و الصافي و قام

، "مقياس تورانس ألنماط التعلم و التفكير " المفضل في التعلم و التفكير ، كما يعكسه األداء على 
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، على التحصيل الدراسي لدى عينـة  " باختبار سبيلبيرجر و آخرين " و حالة القلق ، كما تقدر 

ة التربية بجامعة الملك سعود بأبها ، بهدف تفسير أكبر قدر من التباين فـي هـذه   من طالب كلي

  :و حاولت هذه الدراسة التحقق من الفرضيات التالية . الظاهرة متعددة الجوانب 

  

يوجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى مستوى حالة القلـق فـي تحصـيل الطـالب لمـواد       �

  .لكلية و الجامعة التخصص و للمقررات المكونة لمتطلبات ا

يوجد فروق دالة إحصائياً ترجع إلى األسلوب المفضل في التعلم و التفكير فـي التحصـيل    �

  .الدراسي لمواد التخصص و للمقررات المكونة لمتطلبات الكلية و الجامعة 

يوجد تأثير دال للتفاعل بين أسلوب التعلم و التفكير و حالة القلق على تحصـيل مقـررات    �

  .مقررات المكونة لمتطلبات الكلية و الجامعة التخصص و ال

  

طالباً ، و تم سحبها بالطريقة العشوائية الطبقية على ) 225(و تكونت عينة الدراسة من 

أساس التخصص الدراسي من مجتمع الطالب بكلية التربية بجامعة الملك سعود فـي المملكـة   

طالبـاً مـن   ) 135(مـنهم  . هـ  ) 1413\1414(العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني

) 90(، ) كيميـاء  "  30" أحياء ، "  30" فيزياء ، "  40" رياضيات ، "  35( " األقسام العلمية 

لغـة  "  25" علم نفس ، "  20" جغرافيا ، "   20" تاريخ ، "  25( " من طالب األقسام األدبية 

، %)  60( لمية في مجتمع الدراسـة  ، و هي تتناسب مع نسبة الطالب في األقسام الع)إنجليزية 

، ) 1.4(، بانحراف معياري قدره ) 21.3(، و متوسط أعمار أفراد العينة % )   40(و األدبية 

و قـد درس كـل مـنهم    ) . 0.63(بانحراف معياري قدره ) 2.94(و متوسط معدلهم التراكمي

لتجانس بين أفراد العينـة  مقررين من كل من متطلبات الكلية و متطلبات الجامعة ، و تم تحقيق ا

  . في القدرة العقلية العامة 

  

مقياس أنماط التفكير و الـتعلم ، أعـده للعربيـة    : و استخدمت الدراسة األدوات التالية 

، و بلغت قيمة متوسط معامالت الثبات بإعادة التطبيق للنمط األيسر و األيمن ) 1978( مصطفى

 0.65 , 0.78: (ى التوالي ، و بمعامل كرونباخ ألفا عل)  0.72 , 0.73 , 0.78: ( و المتكامل 

على التوالي ، كما تأكد صدق المقياس من خالل المحك ، حيث كان االرتباط سـالباً  )  0.63 ,

بين درجات النمط األيسر و القدرة المكانية و الطالقة و المروتة و األصالة ، و عالقة موجبـة  

بـين  )  α  =0.01(من ، و ارتباط موجب و دال عنـد  بين التعلم الذاتي و درجات النصف األي

التحصيل الدراسي و درجات النمطين األيسر و المتكامل ، و بين الـذكاء و الـنمط األيمـن و    
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، و بلغت قيمة معامـل  ) 1984( البحيريالمتكامل ، و اختبار حالة القلق و سمته أعده للعربية 

، و بلغت قيمة صـدقه  ) 0.83(و بإعادة االختبار  لحالة القلق ،) 0.82(ثباته بالتجزئة النصفية 

من خالل محك خارجي هو االرتباط بين األداء على المقياس و محكات خارجية منهـا مقيـاس   

من أعداد ) المستوى العام ( ، و اختبار المصفوفات المتتابعة ) 0.76(العصابية من قائمة أيزنك 

للفرد ، و تراوحـت معـامالت الثبـات بإعـادة     ، و هو مؤشر على القدرة العقلية العامة  رافن

) 0.68(، و بلغ معامل صدقه المحكي )  0.81 – 0.88(المقياس الكلي على عينات سعودية بين 

  ".سالمة و أخرون  –اختبار الرياض للقدرة العقلية العامة " بناء على ارتباطه باألداء على 

  

أنماط ) (   3(ائي على التصميم العاملي و تم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين الثن

، و أجريت ثالثـة  ) مستويات حالة القلق ) (  3(× ) أيسر ، أيمن ، متكامل : التعلم و التفكير 

تحليالت باستخدام المعدل التراكمي لمواد التخصص و متوسط نقاط النجاح في المقررات الممثلة 

  . لمتطلبات الجامعة و الكلية على التوالي 

  

أنه يوجد تأثير رئيس دال لحالة القلق و أسلوب التعلم  :أظهرت الدراسة النتائج التالية  و

على التحصيل الدراسي فـي مـواد   )  α  =0.05(، و التفاعل بينهما عند )  α  =0.01( عند 

التخصص ، و كانت الفروق في صالح الطالب ذوي المستوى المتوسط من حالة القلق ، و الذين 

بينما ال يوجد فروق دالـة فـي مسـتوى    .خدام النمط المتكامل في التعلم و التفكير يفضلون است

تحصيل مقررات الجامعة و الكلية ترجع إلى األسلوب المفضل في الـتعلم أو حالـة القلـق أو    

  .التفاعل بينهما 

  

إلى الكشف عن مستوى القلق كحالة و كسـمة لـدى   ) 1997( الزعبيو هدفت دراسة 

اء من الجنسين في الكليات و األقسام المختلفة ، و الكشف هل يوجد فروق دالة طلبة جامعة صنع

و حاولت هذه الدراسة التحقق مـن الفـروض   . إحصائياً في القلق كحالة و كسمة بين الجنسين 

  :التالية 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث من طلبة الجامعة في متوسط درجات  �

  .كسمة  القلق كحالة و

ال يوجد اختالف في مستويات القلق كحالة و كسمة بين الذكور و اإلناث من طلبة الجامعـة   �

  .عينة الدراسة 
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طالب و طالبة مـن كليـات و أقسـام و    ) 200(و تكونت عينة الدراسة العشوائية من 

ـ   ة مستويات دراسية متباينة ، و هي تمثل التركيب األساسي لمجتمع الدراسة المؤلف مـن طلب

، من كليات و أقسام مختلفة ) 1994\1995(جامعة صنعاء المسجلين في الجامعة للعام الدراسي 

، و ) كلية اآلداب ، كلية التربية ، كلية التجارة و االقتصاد ، كلية الطب و العلـوم الصـحية   ( 

 إنـاث فـي كليـة   ) 29(ذكـور ، و  ) 25: (تتوزع عينة الدراسة تبعاً للجنس و الكلية كما يلي 

إناث في كلية ) 22(ذكور ، و ) 28(إناث في كلية التربية ، و ) 31(ذكور ، و ) 27(اآلداب، و 

  .إناث في كلية الطب و العلوم الصحية ) 18(ذكور ، و ) 20(التجارة و االقتصاد ، و 

  

، و مقيـاس القلـق كسـمة    " ) أ " استبانة تقييم الذات ( و استخدم مقياس القلق كحالة 

و تم التحقق مـن صـدقه   ) 1984( البحيريو الذي أعده للعربية " ) ب " يم الذات استبانة تقي(

الصدق المنطقي و صدق التجانس الداخلي و تراوحت معامالت ارتباط كل عبارة من عبـارات  

في مقياس القلق كحالة ، و مـا بـين          ) 0.60(و ) 0.27(كل مقياس و الدرجة الكلية له ما بين 

إعادة : و حسب ثبات المقياس بطريقتين ، هما .بالنسبة لمقياس القلق كسمة  )0.60(و ) 0.23(

براون لكل من مقياس القلق كحالة ،  -االختبار ،و التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  

، ) 0.63 , 0.68(، ) أ و ب ( و القلق كسمة ، و بلغت قيمتيهما على التوالي لكل من االستبانة 

  .على التوالي )  0.82 , 0.88(

  

المتوسطات الحسابية ، و االنحرافات : و استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية 

  .للمجموعات المستقلة " ت " المعيارية ، و معامل ارتباط بيرسون ، و اختبار 

  

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   : و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

بين الذكور و اإلناث في درجات مقياس القلق كحالة ، حيـث تبـين أن   )  α  =0.01(  ة الدالل

القلق كحالة عند اإلناث أعلى منه عند الذكور ، بينما ال يوجد فروق بين الجنسين في درجـات  

  .القلق كسمة ، و ال يوجد اختالف في مستويات القلق كحالة و كسمة بين الذكور و اإلناث 

  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين قلق االختبار و ) 1999( العجميو في دراسة 

، و معرفـة  ) األقسـام األدبيـة   ( التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية للبنات باألحساء 

  : و حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة  التالية . درجة قلق االختبار لديهن 

  



  111

  ؟) األقسام األدبية (ات كلية التربية للبنات باألحساء ما درجة قلق االختبار لدى طالب �

هل يوجد عالقة بين قلق االختبار و التحصيل الدراسي لطالبات كليـة التربيـة باألحسـاء     �

  ؟ )األقسام األدبية (

  

األقسـام  ( طالبة من طالبات كلية التربيـة للبنـات   ) 500(و تكونت عينة الدراسة من 

من مجتمع الدراسة الـذي يمثـل   %)  10(، و التي تمثل ما نسبته بمحافظة األحساء ) األدبية 

اللغة العربية، : األقسام األدبية بجميع فروعها ( جميع الطالبات في كلية التربية للبنات باألحساء 

بالمملكـة العربيـة   ) و الدراسات اإلسالمية ، و اللغة اإلنجليزية ، و التـاريخ ، و الجغرافيـا   

ق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في شهر ذي القعدة في العام الدراسـي  السعودية و تم تطبي

هـ ، و تم تقسيم الطالبات إلى أربع فرق إعتمادأ على السنة الدراسية ،حيـث  )  1418\1419(

) 3(طالبات السـنة الثانيـة ، و الفرقـة    ) 2(طالبات السنة األولى ، و الفرقة ) 1(تمثل الفرقة 

  . طالبات السنة الرابعة ) 4(ثة ،و الفرقة طالبات السنة الثال

  

 عبد الرحيماختبار قلق االختبارات إعداد : و استخدمت في هذه الدراسة األدوات التالية 

الدرجـة الكليـة لقلـق    : ( عبارة تقيس األبعـاد التاليـة   )  20( ، و هو يتكون من ) 1989(

غت قيمة معامالت ثبات أبعاده كما يلي ،و بل) االختبارات ، مقياس التوجس ، و مقياس االنفعالية

، و قيم معامالت الصدق بحساب االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية ، )  0.87 , 0.84 , 0.83( 

، و مقيـاس التحصـيل   )  0.88 , 0.85( من خالل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس كما يلـي  

مد علـى نتيجـة االختبـار الفصـلي و     الدراسي ، وهو يمثل التقدير العام للطالبات و الذي يعت

  . النهائي

  

، "بيرسون"النسب المئوية ، معامل االرتباط : و تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية 

) األقسام األدبيـة (تعاني طالبات كلية التربية للبنات باألحساء  :و أظهرت الدراسة النتائج التالية 

ي طالبات الفرقة األولى و الثانية و الثالثة بالكلية مـن  من قلق االختبار بدرجة متوسطة ، و تعان

قلق االختبار بدرجة متوسطة ، بينما تعاني طالبات الفرقة الرابعة بالكلية مـن قلـق االختبـار    

بدرجة عالية ، و توجد عالقة ارتباط سالبة و ذات داللة إحصائية بين قلق االختبار و التحصيل 

  .الدراسي لدى طالبات الكلية 
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بدراسة هدفت إلى التعرف على العالقـة بـين قـدرات التفكيـر     )  2001(  أديبيقام 

االبتكاري من جانب ، و عادات االستذكار و قلق االختبار من جانب آخر ، و قد تضمن التفكير 

االبتكاري الطالقة الفكرية ، و المرونة التلقائية ، و األصالة ، كما تعرف إجرائيـاً و اتجاهـات   

باالتجاهات نحو الدراسة التي تبدو في سلوك الطالب ، و هي عبـارة عـن تجنـب     االستذكار

و حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة . التأخير و طرق العمل و تقبل التعلم و عادات االستذكار 

  : التالية 

  

هل يوجد ارتباط دال إحصائياً بين قدرات التفكير االبتكاري من جانب ، و عادات االستذكار  �

  جانب آخر ؟ من

هل يوجد ارتباط دال إحصائياً بين قدرات التفكير من جانب ، و قلق االختبار من جانب آخر  �

  ؟

هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي االبتكارية ، و منخفضي االبتكارية في عـادات   �

  االستذكار ؟

ريـة فـي قلـق    هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي االبتكارية ، و منخفضي االبتكا �

  االختبار ؟

هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين طالب مرحلة التعليم الثانوي ، و طالب مرحلـة التعلـيم    �

  الجامعي في قدرات التفكير االبتكاري ؟

هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين طالب مرحلة التعليم الثانوي ، و طالب مرحلـة التعلـيم    �

  الجامعي في عادات االستذكار ؟

د فروق دالة إحصائياً بين طالب مرحلة التعليم الثانوي ، و طالب مرحلـة التعلـيم   هل يوج �

  الجامعي في قلق االختبار ؟

هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الذكور ، و عينـة اإلنـاث فـي قـدرات التفكيـر       �

  االبتكاري ؟

  االستذكار ؟ هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الذكور ، و عينة اإلناث في عادات �

  هل يوجد فروق دالة إحصائياً بين عينة الذكور، و عينة اإلناث في قلق االختبار ؟ �

  

طالباً و طالبة من مرحلتي التعليم الثـانوي العـام و   ) 227(و تكونت عينة الدراسة من 

لبة، طا) 117(طالباً ، و ) 110(بدولة البحرين منهم ) كلية التربية و العلوم و اآلداب ( الجامعي 
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) 30(طالبـاً ، و  ) 25(طالبة في مرحلة التعليم الثـانوي،و  ) 87(طالباً ، و ) 85(موزعين إلى 

  . طالبة قي مرحلة التعليم الجامعي 

  

اختبار القدرة على التفكير االبتكاري من أعـداد  : و استخدمت الدراسة األدوات التالية 

ف من أربع اختبارات ، و الثـاني فـي   ، و هو مؤلف من قسمين ، األول يتأل) 1974( خير اهللا

، و بلغت قيمة معامالت ثبات أبعاده بطريقة ) ديمقراطية ، و بنها ( صورته المعربة من كلمتين 

، و ) 0.72(، و المرونـة التلقائيـة   ) 0.67(الطالقـة الفكريـة   : إعادة التطبيـق كمـا يلـي   

و هي دالة جميعاً عنـد مسـتوى   ) . 0.74(، و القدرة على التفكير االبتكاري ) 0.77(األصالة

الطالقة الفكريـة  : ، و بلغت معامالت الصدق التالزمي ألبعاده كما يلي ) α  =0.01(  الداللة 

،  و هي دالة جميعاً عنـد مسـتوى   ) 0.91(، و األصالة ) 0.98(، و المرونة التلقائية ) 0.67(

و هـو  ) 1974( بر و الشـيخ جاو مقياس عادات االستذكار من أعداد ). α  =0.01  (الداللة 

تجنب التأخير ، طرق العمل ، عادات االستذكار ، الرضـا عـن   : يتألف من االتجاهات التالية 

المعلم ، تقبل التعليم ، اتجاهات االستذكار ، االتجاه الدراسي العام ، و بلغت معـامالت الثبـات   

 , 0.64 , 0.61 , 0.60 , 0.60: (ألبعاد المقياس بطريقة إعادة االختبار ، على النحـو التـالي   

، و تم )  α  =0.01(  ، و جميع هذه المعامالت دالة عند مستوى الداللة ) 0.59, 0.65 , 0.65

التأكد من صدقه من خالل حساب معامالت االتساق الداخلي ، باستخدام معامالت االرتباط بـين  

 الزهـار و لق االختبار من أعـداد  أبعاد المقياس الفرعية ، و الدرجة الكلية للمقياس ، و قائمة ق

، و هي تقيس عاملي االضطراب ، و االنفعالية بوصفهما مكـونين أساسـيين   ) 1985(هوسفر 

االضطراب : لقلق االختبار، و بلغت قيمة معامل ثباتها بطريقة إعادة االختبار على النحو التالي 

و هي دالـة جميعـاً عنـد    ) 0.80(، و المقياس ككل قلق االختبار ) 0.81(، االنفعالية ) 0.83(

، و تم التأكد من صدقه بطريقة االتساق الداخلي في ضوء معامل ) α  =0.01(  مستوى الداللة 

االرتباط بين بعدي االضطراب و االنفعالية من جانب و قلق االختبار من جانب آخـر ، و قـد   

و ، ) 0.83(عاليـة  ، و االنف) 0.85(االضـطراب  : جاءت معامالت الصدق على الوجه التالي 

  ). α  =0.01(  كانت المعامالت دالة عند مستوى الداللة 

  

تحليـل  : و استخدامت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسـة   

للفروق بين المتوسطات ، و معامل ارتباط  بيرسـون ،  " ت " التباين أحادي االتجاه ، و اختبار 

  :و اظهرت الدراسة النتائج التالية . حرافات المعيارية و المتوسطات و االن
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الطالقـة و االصـالة ، و   ( يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين قدرات التفكير االبتكاري  �

  .من جانب ، و متغير طرق العمل من جانب آخر ) القدرة االبتكارية 

  .العمل يوجد فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي االبتكارية في متغير طرق  �

يوجد ارتباط موجب دال إحصائياً بين األصالة و القدرة االبتكارية من جانـب ، و عـادات    �

االستذكار و االتجاه الدراسي العام من جانب آخر ، بينما ال يوجد ارتباطات دالة إحصـائياً  

  .بين قدرات التفكير االبتكاري من جانب و متغيري الرضا عن المعلم من جانب آخر 

ارتباط دال إحصائياً بين قدرات التفكير االبتكاري من جانب و متغيري االنفعالية و ال يوجد  �

قلق االختبار من جانب آخر ، كما جاء االرتباط سالباً و داالً إحصائياً بين متغيري األصالة 

و القدرة االبتكارية من جانب ، و متغير االضطراب من جانب آخـر ، و جـاء متوسـط    

  .اعاً لدى منخفضي االبتكارية عند مقارنتهم بمرتفعي االبتكارية االضطراب أكثر ارتف

بين طالب مرحلتـي الـتعلم   )  α  =0.01(  يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  �

  .الثانوي و الجامعي لصالح عينة طالب الجامعة ، في قدرات التفكير االبتكاري 

ين في عادات االستذكار و اتجاهاته ، و أن ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين طالب المرحلت �

  . كانت تميل لالرتفاع لصالح عينة طالب مرحلة التعليم الجامعي 

ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين طالب المرحلتين في متغيرات قلق االختبار ، و أن كانـت   �

  .تميل لالرتفاع لصالح عينة طالب مرحلة الثانوي 

العينتين في متغيري األصالة و القدرة االبتكارية لصالح عينة يوجد فروق دالة إحصائياً بين  �

  .البنات ، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً في متغيري الطالقة و المرونة 

يوجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور و اإلناث في عادات االستذكار، كانت لصـالح عينـة    �

اتجاهات االستذكار ، و االتجاه الدراسي  طرق العمل ، و عادات االستذكار ، و( اإلناث في 

، في حين ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين في متغيري الرضا عن المعلم و ) العام 

  .تقبل التعليم 

يوجد فروق دالة إحصائياً بين الجنسين لصالح اإلناث في متغير االنفعالية ، و كانت الفروق  �

  .  و قلق االختبار  غير دالة بالنسبة لمتغيري االضطراب

  

إلى بناء برنامج إرشادي جمعي لتخفيض قلق االختبار، ) 2002(الزيود و هدفت دراسة 

و تقصي فاعليته و صالحيته لطلبة الصف األول الثانوي في مدرسة الظليـل المركزيـة فـي    

يوجـد فـروق ذات داللـة    : و حاولت الدراسة البحث في الفرضية التاليـة  . محافظة الزرقاء 

حصائية في مستوى قلق االختبار بين متوسط أفراد المجموعة التجريبية التـي تلقـت تـدريباً    إ
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لخفض قلق االختبار ، و متوسط أفراد المجموعة الضابطة التي لم تتلقى تدريباً لخفـض قلـق   

  .االختبار لصالح المجموعة التجريبية 

  

مجمـوعتين متسـاويتين   طالباً وزعوا عشـوائياً إلـى   ) 30(و تألفت عينة الدراسة من 

 الزيـود بناًء على درجاتهم على مقياس قبلي لقلق االختبار ، من أعـداد  ) تجريبية و ضابطة (

بطريقة إعادة تطبيق المقياس ، و نوعـان مـن   )  0.97( ، يتمتع بمعامل ثبات قيمته )  2002(

، ) 0.84(الظاهري بعرضه على نخبة من المحكمين ، و التالزمي و بلغـت قيمتـه   : الصدق 

حيث اعتمدت نقطة القطع فيه عند الربع األعلى للدرجات التي تمثل الطلبة األكثر قلقـاً ، مـن   

طالباً يمثلون طلبة الصف األول الثانوي في مدرسـة الظليـل ، و   ) 120(أصل عينة مؤلفة من 

سة في مدر) علمي  –أدبي ( التي تمثل مجتمع الدراسة المؤلف من طلبة الصف األول الثانوي 

طالباً يتوزعون على صفوف من التاسع و حتى الثاني ) 997(الظليل المركزية ، و البالغ عددهم 

  .الثانوي 

  

)  45(جلسة و بمعدل ) 15(تعرضت المجموعة التجريبية للبرنامج اإلرشادي على مدى   

للكشـف عـن أثـر    ) Analysis Of Variance(دقيقة ، و تم استخدام تحليل التباين المشترك 

  .لمعالجة المتمثلة بالبرنامج اإلرشادي لخفض مستوى قلق االختبار ا

  

أنه يوجد فرق ذي داللة إحصائية بـين متوسـط المجموعـة    :  أظهرت نتائج الدراسة 

، )α  =0.05(التجريبية و متوسط المجموعة الضابطة في االختبار البعدي ،عند مستوى الداللة 

  .لصالح المجموعة التجريبية  

  

أثر استخدام النشاطات الالمنهجية على تحصيل مادة العلـوم  )  2003(عبده ى و استقص

العامة و دافع اإلنجاز و قلق االختبار اآلني و المؤجل لدى طلبة الصف السابع فـي المـدارس   

  .الحكومية بمحافظة نابلس 

  

طالباً و طالبة من طلبة الصف السابع في المـدارس  ) 143(و تكونت عينة البحث من 

طالبة ، موزعين على أربع شعب فـي  ) 64(طالباً ، و ) 79(كومية بمحافظة نابلس ، منهم الح

شـعبة  ( ، و اختيرت شـعبتان  ) مدرستان للذكور ، و مدرستان لإلناث ( أربع مدارس مختلفة 

بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين ، و درسـتا الوحـدة   ) للذكور ، و شعبة لإلناث 
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ستخدام النشاطات الالمنهجية ، أما الشعبتان األخريان فقد درستا الوحـدة المختـارة   المختارة با

  .بالطريقة التقليدية 

  

و الختبار فرضيات البحث ، طبقت على عينة البحث األدوات المعدة ألغراضـه فـي   

و طبق هذا : اختبار المعرفة القبلية : ، و هي ) 2002\2003(الفصل الثاني من العام الدراسي 

االختبار على عينة البحث قبيل البدء بالتجربة للتحقق من تكافؤ المجموعتين ، و تم التحقق مـن  

 –صدقه بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته بطريقة االتساق الداخلي باسـتخدام معادلـة كـودر    

و تم التحقق مـن  : ، و اختبار التحصيل العلمي ) 0.89(، حيث بلغت قيمته )20(ريتشاردسون 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في : بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته بطريقتين ، هما صدقه 

، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ) 0.87(معامل ارتباط بيرسون ، حيث بلغت قيمته 

و تم التحقق : ، و مقياس دافع اإلنجاز ) 0.92(، حيث بلغت قيمته )20(ريتشاردسون  –كودر 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً : صدقه بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته بطريقتين ، هما من 

، و بطريقة االتساق الداخلي باسـتخدام  ) 0.84(في معامل ارتباط بيرسون ، حيث بلغت قيمته 

و تم التحقـق مـن   : ، و مقياس قلق االختبار ) 0.89(معادلة كرونباخ ألفا ، حيث بلغت قيمته 

االختبار و إعادة االختبار ممثالً في : بالمحكمين ، و حسب معامل ثباته بطريقتين ، هما  صدقه

، و بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ) 0.84(معامل ارتباط بيرسون ، حيث بلغت قيمته 

  ) .0.89(كرونباخ ألفا ، حيث بلغت قيمته 

  

ي ، و تحليل التباين متعـدد المتغيـرات   و حللت البيانات باستخدام تحليل التباين األحاد

الختبار فرضيات البحث ، و أظهر ) 0.01(عند مستوى الداللة ) Hotelling T2(حسب طريقة 

  :النتائج التالية 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

طريقة التعليم و كـان  : جل تعزى لكل من السابع على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤ

  .الفارق لصالح النشاطات الالمنهجية ، و الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة     -

طريقـة  الصف السابع على اختبار التحصيل العلمي تعزى للزمن ، و التفاعل الثنائي بـين  

  .التعليم ، و الجنس 
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

طريقـة التعلـيم و كـان    : السابع على مقياس دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل تعزى لكل من 

  .الفارق لصالح النشاطات الالمنهجية ، و الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

د فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات الصف السابع يوج -

الطموح األكـاديمي ،  : على المقاييس الفرعية لمكونات دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل التالية 

  .التوجه للنجاح ، التوجه للعمل ، الحاجة للتحصيل ، و الحافز المعرفي 

ئية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة    ال يوجد فروق ذات داللة إحصا -

للزمن ، و التفاعل الثنـائي بـين طريقـة    : الصف السابع على مقياس دافع اإلنجاز تعزى 

  .  التعليم، و الجنس

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف  -

طريقة التعلـيم و كـان   : ني و المؤجل تعزى لكل من السابع على مقياس قلق االختبار اآل

  .الفارق لصالح النشاطات الالمنهجية ، و الجنس و كان الفارق لصالح اإلناث 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة     -

ـ : الصف السابع على مقياس قلق االمتحان تعزى  ائي بـين طريقـة   للزمن ، و التفاعل الثن

  .  التعليم ، و الجنس

  

  : و يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسات المتعلقة بقلق االختبار  �

  

أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية انخفضت إلى مستوى جديـد  ) : 1995( الحموري  -

من قلق االختبار بعد تعرضها للمعالجة ، و بقيت محتفظة بهذا المستوى فيما بعد على فترة 

متابعة التي استمرت لمدة شهر ، بينما بدأت المجموعة الضابطة بمستوى مرتفع من قلـق  ال

االختبار و بقيت محتفظة بهذا المستوى المرتفع من قلق االختبـار علـى مـدى مرحلتـي     

  .المعالجة و المتابعة 

أظهرت النتائج أنه ال يوجد ارتباط دال بين درجة الذكاء و درجـة  ) :  1995( القمحاوي  -

لشعور بقلق االختبار عند أفراد العينة ككل بغض النظر عن الجنس و التخصص األكاديمي ا

، بينما ال يوجد تأثير دال إحصائياً للجنس و التخصص )  α  =0.05(  على مستوى الداللة 

، و أنه ال )  α  =0.05(  األكاديمي على درجة الشعور بقلق االختبار على مستوى الداللة 

في درجة شعور الطالب ، و الطالبات بقلق االختبار باختالف مستوى الذكاء، يوجد اختالف 

و أنه ال يوجد تفاعل دال بين الجنس و التخصص األكاديمي ، في تأثيره على درجة الشعور 
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بقلق االختبار ،بينما يوجد تفاعل دال بين الجنس و التخصص األكاديمي في تـأثيره علـى   

ص تأثيره على درجة الذكاء ، و قد أظهرت نتائج اختبـار  درجة الذكاء ، حيث كان للتخص

شفيه أن الفرق كان لصالح الطلبة العلميين على الطلبة األدبيين ، على عكس الجنس الذي لم 

  .يكن له تأثير واضح ، أما التفاعل بينهما فقد كان تأثيره كبيراً على درجة الذكاء 

ثلثي أفراد العينة الكلية يعانيين من درجـة  أظهرت النتائج أن أكثر من  ): 1999( العجمي  -

يوجد عالقة  و أنه قلق متوسطة تجاه االختبارات بينما يعاني الثلث الباقي من القلق المرتفع ،

  . ارتباط سالبة و ذات داللة بين قلق االختبار و التحصيل الدراسي 

ن متوسط المجموعة أظهرت النتائج أنه يوجد فرق ذي داللة إحصائية بي ) : 2002( الزيود  -

التجريبية ، و متوسط المجموعة الضابطة في االختبـار البعـدي عنـد مسـتوى الداللـة                

 )α =0.05 ( و هذا يعني أن البرنامج اإلرشادي الذي تم أعداده في هذه الدراسة أدى إلى ،

  .تخفيض قلق االختبار لدى طلبة المجموعة التجريبية 

طريقـة  : نتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لكل مـن  أظهرت  ال: ) 2003(عبده  -

التعليم ، و كان الفارق لصالح النشاطات الالمنهجية ، و الجنس ، و كان الفـارق لصـالح   

التحصيل العلمي للطلبة ، و دافع إنجازهم ، و قلق االختبار اآلنـي و  : اإلناث على كل من 

  المؤجل لديهم 

  

  :راسات و أدب تربوي ما يلي يتضح من خالل ما تقدم من د

  

يعتبر قلق االختبار من العوامل المهمة في التحصيل الدراسي، فيوجد كثير من البحـوث  

والدراسات تناولت عالقته مع التحصيل الدراسي ، و أبرزت أنه يوجد عالقة سلبية بينه و بـين  

نخفض يكون أفضـل  التحصيل الدراسي ، و أجمعت على أن أداء الطلبة ذوي قلق االختبار الم

من أداء الطلبة ذوي قلق االختبار المرتفع، و تناولت الدراسات العالقة بـين قلـق االختبـار و    

، و أجمعت على أن اإلنـاث  .إلخ …بعض المتغيرات األخرى كمفهوم الذات، والجنس، والذكاء

ر لدى الطلبـة ،  أكثر قلقاً من الذكور، و أن لألسرة والمدرسة دوراً كبيراً في نشوء قلق االختبا

إالّ أنه يوجد نقص في الدراسات التي اهتمت بدراسة العوامل المؤدية إلى قلق االختبـار ، فـي   

حين أن الدراسات التي تناولت بعض البرامج العالجية المناسبة للتخفيف من قلق االختبار لـدى  

  .الطلبة تعتبر قليلة 
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تيجيات الفوق معرفيـة علـى قلـق    يوجد القليل من الدراسات التي تناولت أثر االسترا

و التي أظهرت نتائجها أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية  )2003( عبدهاالختبار منها دراسة 

طريقة التعليم ، و كان الفارق لصالح النشاطات الالمنهجيـة ، و الجـنس ، و كـان    : لكل من 

دام االسـتراتيجيات الفـوق   الفارق لصالح اإلناث ، على قلق االختبار لدى الطلبة، أي أن استخ

  . معرفية قلل إلى حد مقبول من قلق االختبار لدى الطلبة ، و خاصة عند اإلناث 

  

  : تعليق على الدراسات السابقة  �

  

يتبين من الدراسات السابقة ندرة في تناول استراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة و    

قد جاءت هذه الدراسـة لتؤكـد علـى األثـر     عالقتها بدافع اإلنجاز و قلق االختبار ، و لذا ، ف

اإليجابي الستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في تدريس العلوم عامة ، و علم الكيمياء 

و علوم األرض خاصة ، من خالل استقصاء أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيميـة  

ني و المؤجل لطلبة الصف التاسع فـي مـادة   على دافع اإلنجاز و قلق االختبار و التحصيل اآل

الكيمياء و علوم األرض ، على أمل أن تساعد هذه الدراسة في توفير مزيد مـن المعلومـات و   

  . الجهد للباحثين ، عن هذه اإلستراتيجية 
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  الفصل الرابع

  و اإلجراءاتالطريقة 

  
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج البحث المتبع في هذه الدراسة ، و مجتمعها ، و عينتها ، 

  . و أدواتها ، و صدقها و ثباتها ، و إجراءات تنفيذها ، و تصميمها ، و معالجتها اإلحصائية 

  

  :منهج الدراسة   1:4

  

ربة في إثبات الفرضـيات ، و  اتبع في هذه الدراسة المنهج التجريبي الذي يستخدم التج

مجموعتين إحداهما ضابطة تدرس المحتوى التعليمي بالطريقة التقليدية ، و األخـرى تجريبيـة   

و من خالل سلسـلة مـن اإلجـراءات    . تدرسه باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

بعة المتمثلة في التحصـيل  لضبط تأثير العوامل األخرى غير العامل التجريبي في المتغيرات التا

  . العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار 

  

  :مجتمع الدراسة   2:4

  

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكوميـة التابعـة   

لمديرية التربيـة و التعليـم في محافظة قباطية في فلسطين في الفصل الدراسي الثـاني للعـام   

) 48(م ، و بلغ عدد المدارس التي تتضمن الصف التاسع األساسـي  ) 2002 \ 2003(اسي الدر

مدارس مختلطة ، و تشتمل )  4( مدرسة لإلناث ، و ) 21(مدرسة للذكور ، و ) 23: (مدرسة 

 شـعبة للـذكور ، و  ) 40(شعبة دراسية للصف التاسع األساسي منها ) 82(هذه المدارس على 

طالباً و ) 2716(شعب مختلطة ، و بلغ عدد الطلبة في هذه الشعب ) 4( شعبة لإلناث ، و) 38(

توزيـع أفـراد مجتمـع    ) 2 (و يبين الجدول . طالبة ) 1351(طالباً ، و) 1365(طالبة ، منهم 

الدراسة تبعاً لعدد المدارس ، و عدد الشعب ، و الجنس ، و المتوسط الحسابي لعدد الطلبة فـي  

  .الشعبة الواحدة 

  

  

  
  *)2(ول الجد
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة

  .تبعاً لعدد المدارس ، و عدد الشعب ، و الجنس و المتوسط الحسابي لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة 

المتوسط الحسابي   عدد الطلبة  عدد الشعب عدد المدارس  الجنس

لعدد الطلبة في 

  الشعبة الواحدة 

  33  1317  40  23  ذكور

  35  1322  38  21  إناث

  19  77  4  4  ختلطم

  33  2716  82  48  المجموع

  ) 2002/ 2003( مديرية التربية و التعليم في محافظة قباطية / قسم اإلحصاء التربوي  *

  

  :عينة الدراسة   3:4

  

طالباً و طالبة من طلبـة الصـف   ) 155(شعب ، تضم ) 4(اشتملت عينة الدراسة على 

البة ، مكونة من مجموعتين ضابطة و تجريبية ، ط) 84(طالباً و ) 71(التاسع األساسي ، منهم 

مما اتفق عليه التربويون ) 1998:25(عبده و اعتمدت الدراسة في اختيار عينتها على ما أورده 

من أن الحد األدنى لعدد أفراد العينة في الدراسة التجريبية مساوياً لمتوسط عـدد الطلبـة فـي    

نتائج الدراسة أكثر صدقاً و ثباتاً ، و اسـتناداً  الصف الدراسي في الظروف الطبيعية حتى تكون 

لما سبق ذكره قامت الباحثة بالحصول على أعداد الطلبة من قسم اإلحصاء في مديرية التربية و 

التعليم في محافظة قباطية ، و تم حساب المتوسط الحسابي لعددهم في الشـعبة الواحـدة حيـث    

طالبـاً ، و  ) 33(، و لشعب الـذكور  ) اًذكورو ،  اًثإنا(طالباً ) 33.1(بلغت قيمته للطلبة عامة 

طالبة تقريباً ، و هو ما يعادل الحد األدنى لعدد أفراد العينة في المجموعـة  ) 35(لشعب اإلناث 

طالباً ، و ) 36(الواحدة ، و عليه تم اختيار المجموعة الضابطة و تشمل شعبة ذكور مكونة من 

طالباً و شـعبة  ) 35(وعة التجريبية فمكونة من شعبة ذكور طالبة ، أما المجم) 40(شعبة إناث  

  . طالبة ) 44(إناث 

  

و يتوزع أفراد عينة الدراسة على أربع مدارس تابعة لمديرية التربيـة و التعلـيم فـي    

مدرسة بنات طمون الثانوية ، و مدرسة طمون الثانويـة للبنـين ، و   : محافظة قباطية ، و هي 

طوباس ، و قد تم اختيار العينـات  / انية ، و البيروني األساسية للبنين بنات طوباس األساسية الث

إذ اختيرت المدارس لقربها من موقـع سـكن الباحثـة لتسـهيل     ) العمدية ( بالطريقة القصدية 
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االتصال مع الطلبة و المعلمين ، و إمكانية التطبيق و المتابعة و تنفيذ إجراءات الدراسـة علـى   

في هذه المدارس عدد كاف من الشعب ، في حين أن الشعب التجريبية و  أكمل وجه ، كما يتوفر

و قد اختيرت شعبة مـن  . الضابطة في عينة الدراسة اختيرت عشوائياً ، شعبة من كل مدرسة 

مدرسة بنات طمون الثانوية لتمثل طالباتها المجموعة التجريبية ، و شعبة مـن مدرسـة بنـات    

الباتها المجموعة الضابطة ، و تم اختيار شـعبة مـن مدرسـة    طوباس األساسية الثانية لتمثل ط

طمون الثانوية للبنين ليمثل طلبتها المجموعة التجريبية ، و شعبة من مدرسة البيروني األساسية 

توزيع أفراد عينـة  ) 3( و يوضح الجدول . طوباس ليمثل طلبتها المجموعة الضابطة / للبنين 

  . ة ، و عدد الشعب ، و أعداد الطلبة ، و اسم المدرسة الدراسة تبعاً للجنس ، و المجموع

  
  )  3( الجدول 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً السم المدرسة ، و الجنس ، و المجموعة ، و عدد الشعب ، و أعداد الطلبة 

  

المجموعة 

  المجموع   إناث  ذكور

عدد   اسم المدرسة 

 الشعب 

عدد 

 الطلبة 

عدد   اسم المدرسة 

 شعب ال

عدد 

 الطلبة 

عدد 

 الشعب 

عدد 

  الطلبة 

  

 الضابطة 

البيروني 

 األساسية للبنين 

بنات طوباس   36  1

 األساسية الثانية 

1  40  2  76  

طمون    التجريبية 

  الثانوية للبنين 

بنات        35  1

  طمون الثانوية 

1  44  2  79  

  155  4  84  2    71  2    المجموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أدوات الدراسة   4:4
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  : استخدمت في هذه الدراسة األدوات اآلتية 

  

  :اختبار المعرفة القبلية   1:4:4

  

تم إعداد اختبار المعرفة القبلية للتحقق من مدى تفاوت المعرفة السـابقة لـدى أفـراد     

المعـادن و الصـخور و الثـروات    " المجموعتين الضابطة و التجريبية حول موضوع وحـدة  

  . "الطبيعية األخرى 

  

  : وصف اختبار المعرفة القبلية   1:1:4:4

  

المعادن و الصخور و الثـروات الطبيعيـة   " أعد اختبار المعرفة القبلية المتعلقة بوحدة 

و تكّون من أربعة أسـئلة  . في مادة الكيمياء و علوم األرض ألغراض هذه الدراسة " األخرى 

رة ، و الثاني من نوع اختبار فق) 24( األول من نوع االختيار من متعدد مكون من: موضوعية 

فقرات ، و الثالث من نوع اختبار الصـواب و الخطـأ   ) 10(مكون من ) المزاوجة ( المطابقة 

  .  فقرات  ) 9(فقرة ، و الرابع من نوع اختبار التكميل مكون من ) 15(مكون من 

  

بالتجربـة   و تم تطبيق االختبار على أفراد المجموعتين الضابطة و التجريبية قبيل البدء

المعادن و الصخور " للتأكد من وجود تكافؤ بين المجموعتين في المعرفة السابقة المتعلقة بوحدة 

نتائج تحليل التباين األحادي للتحقـق مـن   ) 4( و يبين الجدول " . و الثروات الطبيعية األخرى 

  .قبيل تطبيق التجربة التكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية على اختبار المعرفة القبلية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  )4(الجدول 
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  نتائج تحليل التباين األحادي 

  .للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية على اختبار المعرفة القبلية 

مجموع المربعات  مصدر التباين 
) SS  (  

عدد درجات

  ) DF( الحرية 

متوسط مجموع

  ) MSS( المربعات 

ف المحسوبة  

 )F (  

بين المجموعات  

 )SSB  (  

1.31  1  1.31  0.016  

داخل المجموعات 

 )SSW (  

12574.43  153  82.19    

      SST (  12575.74  154( الكلي 

  

،و هي أقل من قيمتهـا  ) 0.016(المحسوبة هي " ف " أن قيمة ) 4(يتضح من الجدول 

) α  =0.01(  مستوى الداللة إي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على ) 6.64(الجدولية 

بين أفراد المجموعتين قبيل تطبيق التجربة ، بمعنى أن المجموعتين متكافئتين في معرفتهم القبلية 

  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المتعلقة بموضوع 

  

   :صدق اختبار المعرفة القبلية   2:1:4:4

  

لية عرض في صورته األولية علـى لجنـة مـن    للتحقق من صدق اختبار المعرفة القب

المحكمين متخصصين في أساليب تدريس العلوم ، و متخصصين في مادة علـم الكيميـاء فـي    

جامعة النجاح الوطنية ، و متخصصين في علوم األرض و الجيوفيزياء التطبيقيـة ، و مركـز   

في الهندسة المدنيـة  علوم األرض و هندسة الزالزل في جامعة النجاح الوطنية ، و متخصصين 

في جامعة النجاح الوطنية ، و معلمين و معلمات في الميدان ممن يدرسون الكيميـاء و علـوم   

األرض للصف التاسع األساسي و لهم خبرة طويلة في تدريسه ، و جمعت مالحظاتهم عليه ، و 

  .أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة ) 1(يبين الملحق 

  

التعديل الالزم المقترح من قبل لجنة المحكمين سواء بالتعـديل أو الحـذف أو   و أجري 

وضوح الفقرات ، و مالءمتهـا  : اإلضافة لكافة الجوانب الفنية و التربوية و العلمية ، من حيث 

لمستوى الطلبة ، و تحديد الزمن الالزم لتطبيقه و هو المتوسط الحسـابي للـزمن المسـتغرق    

، و بلغ عدد فقرات االختبـار فـي   )1999(عبده طلبة العينة االستطالعية  لإلجابة عنه من قبل



  125

) 3(نموذج اختبار المعرفيـة القبليـة ، و الملحـق    ) 2(، و يبين الملحق ) 58(صورته النهائية 

  .نموذج اإلجابة النموذجية الختبار المعرفة القبلية 

  

  :غربلة فقرات اختبار المعرفة القبلية   3:1:4:4

  

معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على عينة الدراسة و العينة  تم حساب

  ) :أ 285 : 1999(  عبدهاالستطالعية  ، وفقاً للمعادلة التالية  

  

  ) 1 - 4. (…%                                 x 100   خ ن =    )  صم (معامل الصعوبة 

  ن                                                   

  .معامل صعوبة السؤال ) :  صم: ( حيث 

    .أجابوا إجابة خاطئة على الفقرة عدد المفحوصين الذين ) :  خن (        

  عدد المفحوصين الذين حاولوا اإلجابة عن السؤال من المجموعة التي طبق) :  ن(          

  .عليها االختبار                   

  

، ) 0.03 -0.90(ل صعوبة فقرات االختبار بناء على العينة االستطالعية و تراوح معام

)  0.37( ، و بمتوسط حسابي ) 0.06 -0.90(، في حين تراوح بين ) 0.37(و بمتوسط حسابي 

  . بناء على عينة الدراسة 

  

و عينـة  ، و تم حساب معامل تمييز فقرات االختبار بناء علـى العينـة االسـتطالعية    

  ) : أ 286 : 1999( عبدهقاً للمعادلة التالية وف الدراسة
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  )2 - 4(… %                       x  100)   دن – عن)  = (  ت م( معامل التمييز       

  ن                                       

  .معامل التمييز ) :  ت م: ( حيث 

  بة صحيحة من الفئة العليا المؤلفة من أعلى عدد المفحوصين الذين أجابوا إجا) : ع ن(          

  . من الطلبة على العالمة الكلية لالختبار بعد ترتيب األوراق تنازلياً%)  27(                   

  عدد المفحوصين الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا المؤلفة من أدنى) :  دن(          

  . لبة على العالمة الكلية لالختبار بعد ترتيب األوراق تنازلياًمن الط% )  27(                  

  .عدد أفراد إحدى المجموعتين ) : ن (          

  

و تراوحت قيمة معامل تمييز فقرات االختبار بناء علـى العينـة االسـتطالعية بـين        

و ) 0.24 - 0.79(، في حين تراوحت قيمتـه بـين   )  0.47( و بمتوسط حسابي )  0.0 -1.0(

، اد على معامالت الصعوبة المناسبةبناء على عينة الدراسة ، و باالعتم) 0.37(بمتوسط حسابي 

، ) 0.10(، و التمييز المناسب و التي قيمتها أكبـر مـن   ) 0.1 – 0.9(التي تتراوح قيمتها بين 

) 7(، و  من السؤال الثالث) 1 , 7 , 8 , 14(من السؤال األول ، و ) 9 , 21(استبعدت الفقرات 

بـدالً مـن   ) 51(و بذلك تكون العالمة الكاملة على اختبار المعرفة القبلية . من السؤال الرابع 

، معامل الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقـرات اختبـار   ) 13(و يبين الملحق .عالمة ) 60(

  .المعرفة القبلية بناء على العينة االستطالعية و عينة الدراسة 
  

  : لتعليميةالمادة ا  2:4:4

  

وحدة المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " صممت المواقف التعليمية حول محتوى 

من كتاب الكيمياء و علوم األرض للصف التاسع األساسي  لتالئم طريقـة التـدريس   " األخرى 

  .باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

  :وصف للمادة التعليمية 1:2:4:4   

  

المعـادن و الصـخور و الثـروات الطبيعيـة     " مادة تعليمية في موضوع وحدة أعدت 

، تتبنى استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية استناداً لكتاب الصف التاسع األساسي في " األخرى 



  127

الكيمياء و علوم األرض ، و دليل المعلم لنفس الصف ، و اتبعت خطوات عديدة في إعداد المادة 

ئم طريقة التدريس باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و هـي علـى   التعليمية لتال

  :الترتيب التالي 

  

، و " المعـادن و الصـخور و الثـروات الطبيعيـة األخـرى      " حللت الوحدة الدراسية  �

  ) . 4( استخرجت جميع المفاهيم منها ، الملحق 

) ب  5(موقف تعليمي ، الملحـق  ) 11(قسمت الوحدة الدراسية إلى مواقف تعليمية بلغت  �

حيث استند في إعدادها على طريقة التدريس باسـتخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     

، و هـي  )  Wandersee,1987( وندرسي المفاهيمية  وفق النموذج المقترح من قبل 

تشتمل على المفاهيم الرئيسة المعطاة في الحصة الصفية ، و إجـراءات رسـم خـرائط    

  .مفاهيمية ، و العروض ، و المناقشة المقترحة ، و الواجبات البيتية المعطاة الدائرة ال

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " و أعدت الخطة الزمنية لتدريس وحدة  �

تضمنت عرضاً لموضوعات الوحدة ، و عدد الحصص الالزمة لتدريس كل موضوع "  

  .  الزمنية للمادة التعليمية توزيع الخطة )  أ  5(و يبين الملحق . 

  

  :  صدق المادة التعليمية  2:2:4:4

  

للتحقق من صدق محتوى المادة التعليمية المعدة وفـق اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     

المفاهيمية ، عرضت المادة التعليمية على مجموعة من المحكمين مكونة مـن المشـرف علـى    

النجاح الوطنية ، و متخصصـين فـي علـوم    الدراسة ، و متخصصين في الكيمياء في جامعة 

األرض و الجيوفيزياء التطبيقية ، و مركز علوم األرض و هندسة الزالزل في جامعة النجـاح  

الوطنية ، و متخصصين في الهندسة المدنية في جامعة النجاح الوطنية ، و معلمين و معلمـات  

األساسي و لهم خبرة طويلـة  في الميدان ممن يدرسون الكيمياء و علوم األرض للصف التاسع 

في تدريسه ، و طلب منهم إبداء الرأي في مدى صحة المادة العلمية الواردة في خرائط الـدائرة  

المفاهيمية من حيث طبيعة العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البعض من حيـث التسلسـل   

و )  الكميات ، الحجـوم   ،الزمن ،" خاصة –عامة ( " الهرمي للمفاهيم ، والعالقات التصنيفية 

أسماء السـادة أعضـاء لجنـة التحكـيم ألدوات     ) 1(جمعت مالحظاتهم عليه ، و يبين الملحق 

  .الدراسة
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و تم إجراء  التعديالت المناسبة على المادة العلمية و خرائط الدائرة المفاهيمية لتنسـجم  

ية لهـذه التقنيـة التعليميـة ، و    مع اقتراحات المحكمين لكافة الجوانب الفنية و التربوية و العلم

حتى أصبحت في صورتها النهائية ، و يبين الملحـق  ) تجريب األداة ( التغذية الراجعة للميدان 

  . خرائط الدائرة المفاهيمية المستخدمة في الدراسة ) 11(

  

  :اختبار التحصيل العلمي   3:4:4

  

هيم العلمية الـواردة فـي   أعد اختبار لقياس تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمفا

  . من مادة الكيمياء و علوم األرض "المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " وحدة 

  

  :وصف اختبار التحصيل العلمي   1:3:4:4

  

أعد اختبار لقياس تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم العلمية الـواردة فـي   

من مادة الكيمياء و علوم األرض ، و " الطبيعية األخرى المعادن و الصخور و الثروات " وحدة 

األول من نـوع  : فقرة تتوزع على أربعة أسئلة موضوعية ) 55(تألف في صورته األولية من 

فقرة ، الثاني من نوع اختبار الصواب و الخطأ مكون مـن  ) 22(االختيار من متعدد مكون من 

فقرة ، و الرابع من نـوع اختبـار   ) 13(كون من فقرة ، الثالث من نوع اختبار التكميل م) 14(

و استخدم لقياس مدى تحصيل الطلبة اآلني و . فقرات ) 6(و مكون من ) المزاوجة ( المطابقة 

التـذكر ، و الفهـم ، و   : المؤجل في هذا الموضوع ، و هو يشتمل على المستويات األربعـة  

بوية المعرفيـة ، و أعـد االختبـار تبعـاً     التطبيق ، و التحليل تبعاً لتصنيف بلوم لألهداف التر

  :للخطوات التالية 

  

بعـة  و قسم محتواها إلى أر" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " حللت وحدة  -

المعادن ، و الصخور ، و بعض أمـالح  : ي ، و هي درسفصول كما جاءت في الكتاب الم

  .البحر الميت ، و الثروة المائية في األردن 

  .عد جدول المواصفات الخاص بهذه الوحدة ، وصيغت فقرات االختبار تبعاً له أ -

تم التحقق من سالمة بناء االختبار و صدقه وصحة المادة العلمية و محتواهـا مـن خـالل     -

)  1( عرضه على هيئة من المحكمين التربويين و األكاديميين من ذوي االختصاص الملحق 

  .العالية بأساليب التدريس و المعرفة العلمية ممن تميزوا بالخبرة و الدراية 
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طالباً من طلبة الصف التاسع األساسي ) 38(طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من  -

طوباس ، وذلك للتحقق من وضوح / من خارج عينة الدراسة من مدرسة البيروني األساسية 

لطلبة النمائي ، و تحديـد مـدة   الفقرات ، و سالمة صياغتها ، و مالءمة الفقرات لمستوى ا

االختبار و المتمثل في المتوسط الحسابي للزمن المستغرق من قبل أفراد العينة االستطالعية 

  ) .أ 255 :  1999(  عبده

في ضوء المالحظات التي جمعت و دونت ، تم تعديل و حذف و إعـادة صـياغة بعـض     -

عليمية ، و تألفت فقرات االختبار فـي  الفقرات تبعاً للشروط التربوية في صياغة األسئلة الت

نمـوذج اإلجابـة النموذجيـة    ) 7(، و الملحق ) 6(فقرة الملحق ) 55(صورتها النهائية من 

  .الختبار التحصيل العلمي 

  

  :التحصيل العلمي اختبار صدق   2:3:4:4

  

تم التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على لجنة من المحكمين مكونـة مـن   

لكيميـاء فـي جامعـة النجـاح     ى الدراسة ، و متخصصين أكاديميين في مجاالت االمشرف عل

، و متخصصين في علوم األرض و الجيوفيزياء التطبيقية ، و مركز علـوم األرض و  الوطنية

هندسة الزالزل في جامعة النجاح الوطنية ، و متخصصين في الهندسة المدنية في جامعة النجاح 

ات في الميدان ممن يدرسون الكيمياء و علوم األرض للصف التاسع الوطنية ، و معلمين و معلم

، و طلب منهم إبداء مالحظـاتهم حـول   ) 1(األساسي و لهم خبرة واسعة في التدريس الملحق 

صحة المادة العلمية لفقرات االختبار ، و وضوح األسئلة و خلوها مـن الغمـوض ، و مـدى    

قرة على قياس الهدف الذي وضعت لقياسـه و علـى   مالءمتها للمحتوى و األهداف ، و قدرة الف

المستوى نفسه ، و دقة صياغة البدائل المقترحة في كل فقرة من فقراته ، و سالمة البنود لغوياً ، 

و مالءمة االختبار للمرحلة النمائية لطلبة الصف التاسع األساسي ، و أجريت التعديالت الالزمة 

الراجعة من الميدان عند تطبيقه على عينة استطالعية ، في ضوء مالحظات المحكمين و التغذية 

، و الملحـق  ) 6(الملحق . من حذف أو تعديل أو إضافة ، حتى ظهر االختبار بصورته النهائية 

  .نموذج اإلجابة النموذجية لهذا االختبار ) 7(
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  :ثبات االختبار   3:3:4:4

  

ة ، والعينة االستطالعية المكونة من تم التحقق من ثبات االختبار بناء على عينة الدراس

طالباً من طلبة الصف التاسع األساسي من خارج عينة الدراسة من مدرسـة البيرونـي   )  38( 

  :طوباس بطريقتين / األساسية 

  

  :طريقة االتساق الداخلي   1:3:3:4:4

  

ادلة  تم حساب معامل ثبات اختبار التحصيل العلمي بطريقة االتساق الداخلي باستخدام مع

: اآلتيـة  )   Kuder – Richardson formulas No . 20( )20(رتشاردسـون   –كودر 

  ) .أ  296 : 1999( عبده
 

  ) 4 - 3)                              (س _  ن  ( س _  ² ن ع=    ث م         

  ² ع)  1  -ن (                   
  

  .معامل ثبات االختبار ككل ) :  ث م( حيث  

  .عدد فقرات االختبار ) :  ن(         

  .تباين عالمات المفحوصين على االختبار ) :  ² ع(       

  . المتوسط الحسابي لعالمات المفحوصين على االختبار: ) س (       

  
بنـاء علـى العينـة    )  0.91( و بلغت قيمة معامل ثبات اختبـار التحصـيل العلمـي    

  .بناء على عينة الدراسة )  0.95( ه االستطالعية ، في حين بلغت قيمت
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  ) : Test - retest( طريقة االختبار و إعادة االختبار   2:3:3:4:4

  

  عبـده حسب معامل الثبات المتمثل في معامل ارتباط بيرسون مـن المعادلـة اآلتيـة    

  ) .أ  290 : 1999(

  
  ن             ن                         ن                                

   ر ص       رس               - رص رس              ن=     ر   
                                       1= ر        1= ر                        1=ر                             

                                                                                         
  ن                  ن                         ن                      ن                                   

  ² ]ص        [ -    ²صن               ² ] س       [ -  ²س ن                       
  1= ر                 1= ر                     1= ر               1= ر                       

  

                                                                                  … )4 - 4  (  

  .معامل ارتباط بيرسون ) : ر ( حيث   

  . األول لالختبارعالمة المفحوص في التطبيق ) : س (       

  .عالمة المفحوص في التطبيق الثاني لالختبار ) : ص (      

  .عدد المفحوصين ) : ن (       

  

بنـاء علـى العينـة    ) 0.95(و بلغت قيمة معامل ثبـات اختبـار التحصـيل العلمـي     

  . بناء على عينة الدراسة ) 0.97(، و االستطالعية

  

  :العلمي غربلة فقرات اختبار التحصيل   4:3:4:4

  

تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على العينة االستطالعية و 

، و تراوحت قيمة معامل صعوبة كـل فقـرة مـن    )   4 - 1( عينة الدراسة باستخدام المعادلة 

، ) 0.35(و بمتوسط حسابي ) 0.08 – 0.85(فقرات االختبار بناء على العينة االستطالعية بين 

  .بناء على عينة الدراسة )  0.45( و بمتوسط حسابي )  0.08 – 0.77( ي حين تراوحت بين ف
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و تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على العينة االستطالعية و 

، و تراوحت قيمة معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار ) 4 - 2(عينة الدراسة وفقاً للمعادلة 

، فـي حـين   ) 0.48(، و بمتوسط حسـابي  ) 0.09 – 0.91(ء على العينة االستطالعية بين بنا

و . بناء على عينة الدراسـة  ) 0.50(، و بمتوسط حسابي ) 0.12 – 0.91(تراوحت قيمته بين 

معامالت الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على العينـة  ) 14(يبين الملحق 

  .و عينة الدراسة  االستطالعية ،

  

و باالعتماد على معامالت الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بناء علـى  

العينة االستطالعية و عينة الدراسة ، تم استبعاد الفقرات ذات معـامالت الصـعوبة و التمييـز    

الفقـرات  :و هي الضعيفة و غير المناسبة و عالماتها عند أجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات ، 

و عليه تكون العالمة الكاملـة علـى   . من السؤال الرابع ) 4(من السؤال الثاني ، و الفقرة ) 1(

  .عالمة ) 60(بدالً من ) 58(اختبار التحصيل 

  

  : مقياس دافع اإلنجاز   4:4:4

  

  :وصف مقياس دافع اإلنجاز   1:4:4:4

  

، و استخدم في هـذه الدراسـة   )2000( عبده و ردادطور مقياس دافع اإلنجاز من قبل 

الستقصاء أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في الكيمياء و علوم األرض علـى  

األبعاد التسعة لدافع اإلنجاز لدى طلبة الصف التاسع األساسي و التي تغطي جوانبه المختلفـة ،  

جاح ، التوجـه للعمـل ، الحاجـة    مستوى الطموح األكاديمي ، التوجه للن: وهي على التوالي 

 –، النزعـة الوصـولية    للتحصيل ، الحافز المعرفي ، إعالء األنا ، الحاجـة إلـى االنتمـاء   

  ) .9(، ) 8(، و االستقرار العاطفي الملحقان االنتهازية

  

) 1980( لين –راي ، ) 1969( لينو اعتمد في تصميم و تطوير المقياس على كل من 

 حمدان، ) 1982, 1986( النابلسيالمشار إليهما في  األعسر و رفيقها، ) 1982( عبد القادر، 

  ) . 131 - 129 : 1990(  حمدان، و ) 107- 102 : 1988(
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فقرة ، تشير كل منها إلى ظاهرة ما ، أو موقفاً إيجابياً يـدل  ) 69(و تألف المقياس من 

فقاً حيادياً يدل على أن الطالب يعبر على أن الطالب يمتلك قدراً إيجابياً نحوه ، و الثاني يمثل مو

و عند تصحيح المقياس أعطيـت  . عن موقف حيادي بين بين ، و الثالث يمثل موقفاً سلبياً نحوه 

ثالث عالمات على الموقف اإليجابي لكل فقرة ، وعالمتان للموقف الحيادي ، و عالمة واحـدة  

يج إن كانت سالبة ، و بـذلك تكـون   للموقف السلبي ، إذا كانت الفقرة موجبة ، و يعكس التدر

يبين توزيع ) 5(و الجدول . عالمة ) 69(عالمات ، العالمة الدنيا ) 207(العالمة القصوى هي 

  .فقرات مقياس دافع اإلنجاز على أبعاده التسعة 

  
  )  5( الجدول 

  .توزيع فقرات مقياس دافع اإلنجاز على أبعاده التسعة 

  عدد الفقرات  البعد الرمز عدد الفقرات البعد  الرمز
A         مستوى

  الطموح األكاديمي 

8  F  7  إعالء األنا  

B   7  التوجه للنجاح  J  7  الحاجة إلى االنتماء  

C   7  التوجه للعمل  H              النزعة

  االنتهازية  –الوصولية 

7  

D   9  الحاجة للتحصيل  I   9  االستقرار العاطفي  

E   8  الحافز المعرفي        

  

  :ياس دافع اإلنجاز على أفراد الدراسة ثالث مرات و طبق مق

  

قبيل تنفيذ التجربة مباشرة ، للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في دافع :  األولى

  .اإلنجاز 

بعد االنتهاء مباشرة من تنفيذ التجربة ، بهدف قياس دافع اإلنجاز اآلني للطلبة و أثـر  :  الثانية

  . جية خرائط الدائرة المفاهيمية عليه لمجموعتي الدراسة الضابطة و التجريبية استخدام استراتي

بعد مرور حوالي أسبوعين من موعد المرة الثانية ، لقياس دافـع اإلنجـاز المؤجـل    : الثالثة 

، للتعرف على مدى أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية علـى دافـع   ) االحتفاظ (

للتحقق من التكافؤ بين المجمـوعتين   نتائج تحليل التباين األحادي )6(بين الجدول و ي. اإلنجاز 

  .الضابطة و التجريبية على مقياس دافع اإلنجاز قبيل تطبيق التجربة 
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  )6(الجدول 

  نتائج تحليل التباين األحادي 

  . للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية على مقياس دافع اإلنجاز

مجموع المربعات  مصدر التباين 
) SS  (  

عدد درجات

  ) DF( الحرية 

متوسط مجموع

  ) MSS( المربعات 

ف المحسوبة  

 )F (  

بين المجموعات  

 )SSB  (  

124.50  1  124.50  0.92  

داخل المجموعات 

 )SSW (  

20613.85  153  134.73    

      SST (  20738.35  154( الكلي 

  

و هي أقل من قيمتهـا  )  0.92( المحسوبة هي " ف " أن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 

          ، إي أنه ال يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية علـى مسـتوى الداللـة      )  6.63( الجدولية  

  )α  =0.01  (  بين أفراد المجموعتين قبيل تطبيق التجربة ، بمعنى أن المجموعتين متكـافئتين

  . في دافع إنجازهما القبلي 

  

  :صدق مقياس دافع اإلنجاز   2:4:4:4

  

بعرضه على لجنة محكمين  ) 2000(  عبده و ردادللتحقق من صدق هذا المقياس ، قام 

متخصصين في مجاالت أساليب التدريس و المناهج و علم النفس و التربية ، في جامعتي النجاح 

، )  ب 1( الرأي الملحق  الوطنية و جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل ، حيث طلب منهم إبداء

و تدوين مالحظاتهم حول وضوح فقرات المقياس ، و مالءمتها للمرحلة النمائية لطلبة مسـتوى  

الصف التاسع األساسي ، و بعدها عن الغموض و التعقيد ، و قدرة الفقرة على قيـاس الهـدف   

فيها ، و وضـوح  الذي وضعت من أجله ، و دقة الصياغة اللغوية و بساطتها ، و عدم اإلطالة 

  .المعنى و سالمة البناء ، و توزيع الفقرات السالبة و الموجبة 

  

و في ضوء مالحظات و آراء لجنة التحكيم ، و مالحظات الميدان من التطبيـق علـى   

عينة استطالعية ، أجريت التعديالت الالزمة من حيث اإلضافة ، أو الحذف ، أو التعديل ، و تم 

  ) .9(، ) 8(لنهائية الملحقان وضع المقياس في صورته ا
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  :ثبات مقياس دافع اإلنجاز   3:4:4:4

  

طريقـة  :  ، معامل ثبات مقياس دافع اإلنجـاز بطـريقتين ،همـا    )2000(رداد حسب 

) 0.96(االختبار و إعادة االختبار المتمثل في معامل ارتباط بيرسون وبلغت قيمته بهذه الطريقة 

، ) 0.96(تخدام معادلة كرونباخ ألفا و بلغت قيمته بهذه الطريقة ، و بطريقة االتساق الداخلي باس

  .)2000( ردادمعامل ثبات كل بعد من أبعاد مقياس دافع اإلنجاز التسعة ) 7(و يبين الجدول 

  
  *)7(الجدول 

  معامل ثبات كل بعد من أبعاد مقياس دافع اإلنجاز التسعة  

  ثقيمة م  البعد ثقيمة م البعد

  مستوى 

  األكاديمي  الطموح

  0.99  إعالء األنا  0.99

  0.98  الحاجة إلى االنتماء  0.95  التوجه للنجاح 

  النزعة   0.98  التوجه للعمل 

  االنتهازية  –الوصولية 

0.96  

  0.94  االستقرار العاطفي   0.97  الحاجة للتحصيل 

      0.99  الحافز المعرفي 

  ). 2000( رداد    *

    

افع اإلنجاز في هذه الدراسة بناء على عينـة الدراسـة ،   تم التحقق من ثبات مقياس دو 

طالباً من طلبة الصف التاسع األساسي من خارج عينـة  ) 38(والعينة االستطالعية المكونة من 

  : بطريقتين ، هما طوباس / الدراسة من مدرسة البيروني األساسية 

  

  ) : Test - retest( طريقة االختبار و إعادة االختبار   1:3:4:4:4

  

، و بلغـت  ) 4 - 4(حسب معامل الثبات المتمثل في معامل ارتباط بيرسون من المعادلة 

بناء على العينة االسـتطالعية ، و  ) 0.79(قيمة معامل ثبات مقياس دافع اإلنجاز بهذه الطريقة 

  . بناء على عينة الدراسة ) 0.84(
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  :باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  2:3:4:4:4

  

 عبـده بات مقياس دافع اإلنجاز ، باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا اآلتيـة   حسب معامل ث

  ) :أ  301 : 1999(

  

  ن                                     

  ع                                     

  ) 4-5...(                                              - 1        ن  =        ثم

  ع               )                     1 -ن (          

  
  

  .معامل الثبات ) :  ثم:   ( حيث 

  .عدد األجزاء التي ينقسم إليها المقياس ) : ن (            

  .من أجزاء المقياس ) س ( تباين الجزء ) :    ع(          

  .تباين المقياس كله  ) :   ع(  

  .تباينات األجزاء كلها  مجموع:   ع    

  

بناء علـى العينـة االسـتطالعية ، و    ) 0.84(و بلغت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة 

  . بناء على عينة الدراسة ) 0.88(

  

  :مقياس قلق االختبار   5:4:4

  

  :وصف مقياس قلق االختبار   1:5:4:4

  

اسـتخدم فـي هـذه الدراسـة     ، و ) 1995(دعباس طور مقياس قلق االختبار من قبل 

الستقصاء أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في الكيمياء و علوم األرض علـى  

فـي  ) 1995( دعباسو اعتمدت ) .10(قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع األساسي الملحق 

  :أعداد و تطوير المقياس على 

 2     
  س  

 2      
  ك   

          
   2    
  س

 2     
  س  

 1=ر

 1=ر

  ن

2  
  ك

 (            )  
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  :المتصل بموضوع الدراسة على النحو التالي األدب التربوي المتعلق بقلق االختبار ، و  -

دراسة أعراض القلق ، و الصفات التي يتصف بها الطلبة القلقون و التي حددت للتعرف  –1

  .على الطلبة القلقين 

االستعانة بكثير من البحوث و الدراسات و الدوريات العربيـة و األجنبيـة ، و التـي     –2 

صيل الدراسي ، و الصفات التي يتصف بها   الطلبـة  تطرقت لقلق االختبار و أثره في التح

ــي اســتخالص بعــض                ــك البحــوث و الدراســات ف ــن تل ــتفادة م ــون ، و االس القلق

  .األعراض 

  .أخذ آراء بعض الطلبة في األعراض التي تنتابهم خالل فترة تقديم االختبارات  -

عالمية ، و تتصف بدرجة عالية من  االستعانة بعدد من المقاييس المقننة و التي تحمل شهرة  -

و عدد من المقاييس التي استخدمت في البحوث و الدراسات في البيئات العربيـة و  . الثبات 

  :من هذه المقاييس 

  

  ) : Sarason Test Anxiety( مقياس ساراسون المعرب لقلق االختبار   1-

  

ييس القلـق  مـن أفضـل مقـا    )Sarason,1952( لساراسونيعتبر المقياس األصلي 

فقرة ، و هو يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق و الثبـات فـي   ) 37(المدرسي ، و هو مكون من 

 دعبـاس و قامـت  ) . 0.91(، و الثبـات  ) 0.20(البيئة األمريكية ، إذ بلغت درجة الصدق له 

) 1974( أبو صـبحة باستخدام صورة معربة لمقياس قلق االختبار لساراسون الذي قام ) 1995(

فقرة مـن نـوع   ) 30(مته و تعديله ليناسب البيئة األردنية ، و تألفت صورته المعربة من بترج

) 1974( أبو صبحة) 0.24(، و درجة صدقه ) 0.66(و بلغت درجة ثباته . الصواب و الخطأ 

  ) . 1995( دعباسفي 

  

صورة معربة لمقياس قلق االختبار لساراسون الذي قـام  ) 1995( دعباسو استخدمت 

بترجمته و تعديله ليناسب البيئة األردنية ، من قبل أربعة مختصين في القياس و ) 1988( عودة

، و ) 0.81(فقرة ، و بلغت درجة ثباتـه  ) 33(التقويم التربوي ، و تألفت صورته المعربة من 

  .) 1995( دعباسفي ) 1988( عودة) 0.73(درجة صدقه 

  

  

  



  138

  ) : The Suinn Test Anxiety Behavior Scale(مقياس سوين المعرب لقلق االختبار 2-  

  

يعتبر المقياس األصلي لسوين من مقاييس التقرير الذاتي لطلبـة الكليـات و المرحلـة    

فقرة لكل منها خمس بدائل ، و يتمتع بدرجة مقبولة من الصـدق و  ) 50(الثانوية ، و يتكون من 

  ) .0.80(و ثباته  ،) 0.60(الثبات في البيئة األمريكية ، حيث بلغت درجة صدقه 

  

باستخدام صورة معربة لمقياس قلق االختبار لسـوين ، و  ) 1995( دعباسو قد قامت 

ليناسب البيئة األردنية  ، و بلـغ عـدد فقـرات    ) 1983(الزغل الذي قامت بترجمته و تعديله 

فقرة يشير كل منها إلـى موقـف مـن المواقـف المتوقـع أن تسـبب       ) 40(الصورة المعربة 

في البيئة األردنيـة  ) 0.90(أو القلق من االختبار لدى الطلبة ، و بلغت درجة ثباته  االضطراب

  ) .1995(دعباس في ) 1988( النصيرات

  

  :مقياس االتجاه نحو االختبار 3-  

  

بتطويره و تطبيقه على طلبة الكليات الجامعية و المرحلة الثانوية فـي   عبد الحميدقامت 

، و درجـة صـدقه   ) 0.78(و بلغت درجـة ثباتـه   . عبارة  )20(مصر ، وتألف المقياس من 

)0.76. (  

  

بجمع األعراض التي توصلت إليهـا عـن   ) 1995( دعباساعتماداً على ما سبق قامت 

عبارة تعكس كل منها درجة مـن  ) 40(قلق االختبار ، و صاغت مقياسها عن قلق االختبار في 

د إلى قياس قلق االختبار من خالل مجموعتين قلق االختبار الذي يعاني منه الطلبة ، و هي تستن

  .األعراض الجسمية : األعراض النفسية ، الثانية : األولى : رئيسيتين من أعراضه ، و هما 

  

مـن  ، و المستخدم في هـذه الدراسـة   ) 1995( دعباسو تألف المقياس المعد من قبل 

ت األعراض الجسمية  ، و هي فقرا) 7(فقرة منها األعراض النفسية ، و ) 33(فقرة تمثل ) 40(

من نوع مقياس ليكرت ، إذ يعطى الطالب فرصة تحديد درجة موافقته على الفقـرة بـين عـدة    

و تعكس اإلجابة . دائماً ، غالباً ، أحياناً ، نادراً ، أبداً ) : احتماالت ( درجات تتكون من خمسة 

درجة منخفضة من قلق االختبار ، و  دائماً درجة عالية من قلق االختبار ، و اإلجابة أبداً تعكس

، أربـع  ) دائمـاً  ( عند تصحيح المقياس أعطيت خمس عالمات عن كل فقرة تمثـل الموقـف   
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، ثالث عالمات عن كـل فقـرة تمثـل الموقـف     ) غالباً ( عالمات عن كل فقرة تمثل الموقف 

ة عن كل فقرة تمثـل  ، و عالمة واحد) نادراً (، و عالمتان عن كل فقرة تمثل الموقف ) أحياناً(

) 40(عالمة ، و العالمـة الـدنيا   ) 200(، و بذلك تكون العالمة القصوى هي ) أبداً ( الموقف 

  . عالمة 

  

و يتم وضع الطالب ضمن إحدى مجموعات ثالث  حسب درجة قلـق االختبـار التـي    

: طالـب  يعاني منها طبقاً للدرجة الكلية التي يحصل عليها في المقياس كلـه ، حيـث يعتبـر ال   

، و متوسط القلـق  ) 95(إلى أقل من ) 0 4(منخفض القلق إذا حصل على درجة تتراوح ما بين 

، و مرتفع القلق إذا حصل على ) 115(إلى أقل من ) 95(إذا حصل على درجة تتراوح ما بين 

  ) .200(إلى أقل من ) 115(درجة تتراوح ما بين 
 

  :دراسة ثالث مرات و طبق مقياس قلق االختبار على أفراد عينة ال

  

قبيل تنفيذ التجربة مباشرة ، للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في قلق :  األولى

  .االختبار 

بعد االنتهاء مباشرة من تنفيذ التجربة ، بهدف قياس قلق االختبار اآلني للطلبة و أثـر  :  الثانية 

  . عليه لمجموعتي الدراسة الضابطة و التجريبية  استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية

بعد مرور حوالي أسبوعين من موعد المرة الثانية ، و ذلك لقياس قلق االختبار المؤجل : الثالثة 

، للتعرف على مدى أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية علـى قلـق   ) االحتفاظ ( 

للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين تحليل التباين األحادي  نتائج )8 (و يبين الجدول . االختبار 

  .الضابطة و التجريبية على مقياس قلق االختبار 
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  )8(الجدول 

  نتائج تحليل التباين األحادي

  .للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية على مقياس قلق االختبار  

مجموع المربعات  مصدر التباين 
) SS  (  

عدد درجات

  ) DF( الحرية 

متوسط مجموع

  ) MSS( المربعات 

ف المحسوبة  

 )F (  

بين المجموعات  

 )SSB  (  

177.18  1  177.18  0.70  

داخل المجموعات 

 )SSW (  

184611.16  153  11206.61    

      SST (  184788.35  154( الكلي 

  

و هي أقل مـن قيمتهـا   ) 0.70(المحسوبة هي " ف " أن قيمة ) 8(يتضح من الجدول 

             إي أنه ال يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية علـى مسـتوى الداللـة        )  6.63( الجدولية 

  )α  =0.01  (  بين أفراد المجموعتين قبيل تطبيق التجربة ، بمعنى أن المجموعتين متكـافئتين

  . في قلق االختبار القبلي 

  

 : صدق مقياس قلق االختبار  2:5:4:4

  

في تقدير صدق المقياس على ما يعرف صدق المحكمـين ،  ) 1995( دعبـاس اعتمدت 

ستة من المحكمين المتخصصين في كلية التربيـة   ىحيث عرض المقياس في صورته األولية عل

في جامعة النجاح الوطنية ، و استطلعت آراء عدد من طلبة الصف الثاني الثانوي الذين تميزوا 

و في ضوء آراء . ارات حيث أبدى هؤالء الطلبة مالحظاتهم حول الفقرات بقلق شديد من االختب

و مقترحات و توجيهات المحكمين و الطلبة ، أجريت التعديالت المناسبة ، و أقروا بصدقه بعـد  

  .إجراء التعديالت التي أشاروا بها ، و بذلك أصبح مالئماً للتطبيق 

  

  :ثبات مقياس قلق االختبار   3:5:4:4

  

تحقق من ثبات مقياس قلق االختبار بناء على عينة الدراسة ، والعينة االسـتطالعية  تم ال

طالباً من طلبة الصف التاسع األساسي من خارج عينة الدراسة من مدرسـة  ) 38(المكونة من 
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حسب معامل ثبات مقياس قلق االختبار في هـذه الدراسـة   طوباس ، حيث / البيروني األساسية 

  : بطريقتين ، هما 

  

  ) : Test - retest( طريقة االختبار و إعادة االختبار  1:3:5:4:4

  

، )  4 - 4( باستخدام المعادلـة  حساب معامل الثبات المتمثل في معامل ارتباط بيرسون 

  . بناء على عينة الدراسة ) 0.85(بناء على العينة االستطالعية ، و ) 0.81(و بلغت قيمته 

  

  :رونباخ ألفاباستخدام معادلة ك  2:3:5:4:4
  

و بلغت قيمتـه  )   4 - 5( حسب معامل ثبات مقياس قلق االختبار ، باستخدام المعادلة 

بنـاء علـى   ) 0.89(بناء على العينة االستطالعية ، في حين بلغت قيمته ) 0.85(بهذه الطريقة 

  . عينة الدراسة 

  

  :إجراءات الدراسة   5:4

     

  :خطوات التالية نفذت هذه الدراسة التجريبية بإتباع ال

  

الطبيعية المعادن و الصخور و الثروات " حلل محتوى المادة التعليمية المتمثلة في موضوع  �

لمادة الكيمياء و علوم األرض ، و دليلـه المقـرر للصـف     درسيمن الكتاب الم" األخرى 

التاسع األساسي في المدارس الحكومية في فلسطين في الفصل الدراسي الثاني مـن العـام   

  ) . 2003/2002( لدراسي ا

المعادن و الصـخور و الثـروات   " حلل محتوى المادة التعليمية لمواد العلوم في موضوع  �

للمرحلة الدراسية من الصف األول األساسي و حتـى الصـف الثـامن    " الطبيعية األخرى 

  .األساسي المشتمل على المعرفة السابقة حول الوحدة المختارة 

علم الكيمياء و علوم األرض و التي لها عالقة بموضـوع الوحـدة   حللت أسئلة ذات عالقة ب �

المختارة من كتب مواد العلوم من الصف األول و حتى الصف الثامن األساسي مـن أجـل   

صياغة االختبار القبلي و التحضير لموضوع الوحدة ، كما طالعت الباحثة مجموعـة مـن   



  142

جمع معلومات حول موضـوع الوحـدة    الكتب اإلضافية باللغة العربية و األجنبية من أجل 

  .المختارة 

المعـادن و  " اختبار المعرفة القبلية في موضـوع  : أعدت أدوات الدراسة ، و المتمثلة في  �

المـادة  ( : الصخور و الثروات الطبيعية األخرى ، المواقف التعليمية ، و هي تشتمل على 

األنشطة المرافقـة ، و التقـويم ، و    التعليمية وفق استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و

الواجبات البيتية ، و خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة بموضوعات الوحـدة المختـارة ، و   

، و دافـع   اختبار التحصيل العلمي لنفس الموضوع ، و تم اختيار مقيـاس قلـق االختبـار   

ت بعد كتابتهـا علـى   و للتحقق من صدق أدوات الدراسة و ثباتها عرض.ن يباإلنجاز المناس

لجنة من المحكمين ، و طلب منهم إبداء الرأي حول سالمة إعدادها ، و تم تعديلها لتنسـجم  

  .مع اقتراحات لجنة المحكمين لتصبح في صورتها النهائية 

تم التنسيق بين المشرف على الدراسة مع كلية الدراسات العليا بجامعـة النجـاح الوطنيـة     �

لتربية و التعليم الفلسطينية من أجل الموافقة على تطبيق الدراسـة  لتوجيه كتاب إلى وزارة ا

و بعد أن تمت موافقة الوزارة على تطبيق التجربة بمدارسها ، أرسلت . التجريبية بمدارسها 

كتاباً خطياً إلى عميد كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح ، طلبت فيه من الباحث التنسيق 

لتعليم بمحافظة قباطية بهذا الخصوص ، و تزويـدها بنسـخة عـن    مع  مديرية التربية و ا

أدوات الدراسة ، و قامت الباحثة بالتنسيق شخصياً مع مديرية التربيـة والتعلـيم بمحافظـة    

و قامت مديرية التربية و . قباطية ، و زودت الوزارة بنسخة عن أدوات الدراسة المستخدمة 

ى المدارس المعنية بهدف تسهيل مهمة تطبيق الدراسة التعليم بمحافظة قباطية بتوجيه كتب إل

تطبيـق   اإلجراءات اإلدارية و الفنية المتعلقة بـإجراءات  )15(و يبين الملحق  .التجريبية 

  .ديرية التربية و التعليم في قباطية الدراسة التجريبية في المدارس التابعة لم

ينة الدراسة في نهاية الفصل الدراسي قامت الباحثة بزيارة  تمهيدية للمدارس المشمولة في ع �

م لتوضيح أهداف الدراسة إلدارتهم ، لمعلمي و )  2003/2002( األول من العام الدراسي 

معلمات مادة الكيمياء و علوم األرض الذين أبدوا استعداداً للتعاون مع الباحثة فـي إجـراء   

م لخطوات و مراحل تنفيـذ  و كررت الزيارة في بداية الفصل الثاني لتنسيق معه. التجربة 

  . الدراسة و الفترة الزمنية الالزمة لتطبيقها 

/ حددت الشعب التجريبية و الضابطة في المدارس األربع بطريقة عشوائية  بحضور مدير  �

  . معلمة مادة الكيمياء و علوم األرض / مديرة المدرسة ، و معلم 

إذ ) الضابطة ، و التجريبية ( روعي عدم التعارض في إعطاء الحصص بين الشعب األربع  �

تعاونت إدارة المدرسة بشكل كبير مع الباحث لتنسيق الحصـص و تكثيفهـا ، و أعطيـت    
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الشعب أربع حصص في األسبوع بدالً من حصتين أسبوعياً ، مما سهل على الباحثة حركتها 

  .و مكنتها من تنفيذ دراستها على أكمل وجه 

تبار القبلي ، اختبار التحصيل العلمي ، مقياس كـل مـن   االخ( طبقت أدوات الدراسة التالية  �

على عينة استطالعية شملت شعبة من طلبة الصف التاسع ) قلق االختبار ، و دافع اإلنجاز 

طوباس من خارج عينة الدراسة تألفت في وضعها / األساسي من مدرسة البيروني األساسية 

حيث )  2003/2002( من العام الدراسي  طالباً في الفصل الدراسي الثاني) 38(النهائي من 

طلبة بسبب التسرب و الغياب من العينة االستطالعية ، بهدف التأكد مـن  ) 7 ( تم استبعاد 

، طلبة ، و تسجيل استفسارات الطلبةوضوح أدوات الدراسة ، و مالءمتها للمرحلة النمائية لل

، و حسـاب معامـل   ) ل العلمي اختبار المعرفة القبلية ، و اختبار التحصي( و تحديد زمن 

الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل العلمي و اختبار المعرفـة القبليـة    

ل العلمـي ، و مقيـاس قلـق    اختبار التحصـي ( لغربلتهما، و حساب معامل ثبات كل من 

  ) .، و مقياس دافع اإلنجاز االختبار

عينة الضابطة و التجريبية قبيل البدء بالتجربة مـن  طبق اختبار المعرفة القبلي على أفراد ال �

أجل التأكد من وجود تكافؤ بين المجموعتين الضابطة و التجريبية ، و معرفة مدى تفـاوت  

، و التي "المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المعرفة السابقة لديهم في وحدة 

  .ئي إن وجد تعمل كعامل مشوش يحول دون تفسير الفرق اإلحصا

طبق مقياس دافع اإلنجاز فيما يتعلق بأبعاده التسعة قبيل البدء بالتجربة ، للتأكد مـن وجـود    �

  . ل البدء بالتجربة  يتكافؤ بين أفراد العينة الضابطة و التجريبية في دافع إنجازهم قب

العينـة   طبق مقياس قلق االختبار قبيل البدء بالتجربة ، للتأكد من وجود تكافؤ بـين أفـراد   �

  .الضابطة و التجريبية في قلق االختبار  قبل البدء بالتجربة 

م ، حيث )  2003/2002( طبقت الدراسة في شهر نيسان من الفصل الثاني للعام الدراسي  �

بتـاريخ  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعيـة األخـرى   " تدريس موضوع ببدء التم 

تم تكثيف الحصص بمعدل أربع حصـص  و  ،)2003/5/21(، وانتهى في ) 2003/4/10(

حصـة  ) 15(أسابيع حيث بلغ مجموع الحصص المعطـاة  ) 4(أسبوعياً لكل شعبة ، ولمدة 

صفية ، و قامت الباحثة بنفسها بتدريس هذه الحصص للمجموعتين التجريبيـة و الضـابطة   

المعلم فـي   حرصاً منها على سالمة و دقة تنفيذ هذه الطريقة ، و استبعاد احتمال تدخل أثر

أثنـاء  لصعوبات التي واجهتهـا  و بعض اانطباعات الباحثة  )17(، و يبين الملحق التجربة 

  . تطبيق الدراسة
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مقيـاس قلـق   " ، و" مقياس دافع اإلنجاز اآلنـي  " طبق اختبار التحصيل العلمي اآلني ، و  �

ة و التجريبيـة  ، على طلبة عينة الدراسة المكونة من المجموعتين الضابط" االختبار اآلني 

" المعادن و الصخور و الثـروات الطبيعيـة األخـرى    " بعد االنتهاء من تدريس موضوع 

على التوالي ،لقياس )  2003/5/12( ، )  2003/5/11( ، )  2003/5/10(مباشرة بتاريخ 

  .تحصيل الطلبة ، دافع إنجازهم بمستوياته التسعة ، و قلق االختبار نحو نفس الموضوع 

مقياس قلق " ، و " مقياس دافع اإلنجاز المؤجل " ار التحصيل العلمي المؤجل ، و طبق اختب  �

على طلبة عينة الدراسة المكونة من المجموعتين الضابطة و التجريبيـة  " االختبار المؤجل 

 ،) 2003/5/21(بعد تطبيق اختبار التحصـيل العلمـي اآلنـي بعشـرة أيـام ، بتـاريخ       

ى التوالي ، لقياس قدرة الطلبة على االحتفاظ بـالتعلم ،  عل) 2003/5/23(،) 2003/5/22(

  .دافع إنجازهم بمستوياته التسعة ، وقلق االختبار نحو نفس الموضوع 

صححت اإلجابات ، و تم فرزها على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل بعد وضـع   �

ل فقرة مـن فقـرات   مفتاح اإلجابة النموذجية ، و إقراره من لجنة المحكمين ، و أعطيت ك

السؤال األول و الثاني و الثالث عالمة واحدة فقط ، و السؤال الرابـع أعطيـت الفقـرات    

  ) .7(عالمتان ، و بقية الفقرات عالمة واحدة فقط ، الملحق )  11,10,6,4,3(

صححت أوراق االختبارات كاملة ، و جمعت نتائج الطلبة في االختبار اآلني و المؤجل ، و  �

داول خاصة من أجل التحليل اإلحصائي و اإلجابة على أسئلة الدراسة ، بعـد  رصدت في ج

طالباً من المجموعتين الضابطة و التجريبية بسبب الغياب و التسرب من ) 13(أن تم استبعاد 

) 33(العينة ، مع بقاء أعداد مجموعات الدراسة األربع أعلى من متوسطها الحسابي البـالغ  

  . طالباً و طالبة 

اختبـار المعرفـة   (نماذج من إجابات الطلبة على اختبارات الدراسـة  ) 12(ين الملحق و يب �

القبلية ، مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، مقياس قلق االختبار القبلي ،اختبار التحصيل العلمـي  

اآلني و المؤجل  ، مقياس دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل ، مقياس قلق االختبـار اآلنـي و   

  ) .المؤجل 
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  :تصميم الدراسة   6:4

  

صممت هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة      

التحصيل اآلنـي و المؤجـل ، و دافـع    : رض على يمية في مادة الكيمياء و علوم األالمفاه

اإلنجاز اآلني و المؤجل و قلق االختبار اآلني و المؤجل لدى طلبة الصف التاسع األساسـي  

، و قد شـملت  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى"كوراً و إناثاً في موضوع ذ

  : هذه الدراسة عدداً من المتغيرات ، هي 

  

  :المتغيرات المستقلة  �

  ) . تقليدية ، خرئط الدائرة المفاهيمية : ( طريقة التدريس و لها مستويان  -

  ) .آني ، مؤجل : ( الزمن وله مستويان  -

  

  :يرات المعدلة المتغ �

  ) . ذكور ، إناث : ( متغير الجنس و له مستويان  -

  

  : المتغيرات التابعة ، و هي  �

  .التحصيل العلمي -

مستوى الطموح األكـاديمي ، و التوجـه   : وله تسعة مستويات ، و هي : دافع اإلنجاز  -

نـا ، و  للنجاح ، و التوجه للعمل ، و الحاجة للتحصيل ، و الحافز المعرفي ، و إعالء األ

  .االنتهازية ، و االستقرار العاطفي  –الحاجة إلى االنتماء ، و النزعة الوصولية 

  .قلق االختبار   -

  

  :المتغيرات المضبوطة  �

  .البيئة االجتماعية االقتصادية  -

  .أسلوب المعلم  -

مديريـة التربيـة و التعلـيم    ( الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية : الصف  -

  ) . بمحافظة قباطية

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " وحدة : المادة الدراسية  -

  .الكيمياء و علوم األرض 
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  : المعالجة اإلحصائية   4: 7

  

المعالجـات  مـن خـالل   هذه الدراسـة  في  )SPSS(استخدم برنامج الرزم اإلحصائية 

  :اإلحصائية اآلتية 

لتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبيل تطبيـق إجـراءات   استخدم تحليل التباين األحادي ل  �

الدراسة ، حيث أعطي اختبار لقياس المعرفة القبلية لدى طلبة المجموعتين ، و مقياس دافع 

  . اإلنجاز بمستوياته التسعة ، و مقياس قلق االختبار 

ين متعـدد  باتحليل التبيانات ات متعددة المتغيرات و استخلص منها ختباراالتحليل استخدم   �

أثـر  فحص لو : لدراسة أثر المعالجة على المتغيرات التابعة ) Hotelling T2(المتغيرات 

بمستوياته التسعة ، و دافع اإلنجاز العلمي ، تحصيل ال:  على كل منو الجنس  عليمطريقة الت

مرتفـع ، متوسـط ،   ( بمستوياتهم الثالث لدى طلبة الصف التاسع األساسي و قلق االختبار 

ــنخفض  ــاء) م ــث الكيمي ــي مبح ــوم األرض  ف ــك،و عل ــع ذل ــاين  تب ــل التب                تحلي

)Tests of Between - Subjects Effects  (.  

للمقارنة بين متوسطات عالمات الطلبـة   للعينات المرتبطة)  t -test (تم استخدام اختبار  و  �

جاز اآلني و المؤجـل ، و قلـق   دافع اإلن و على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل ،

  .االختبار اآلني و المؤجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس 

  نتائج الدراسة و مناقشتها و التوصيات 

  

  
  .الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة   1:5

  .التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة   2:5

  .المردود التعليمي   3:5
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  .مناقشة عامة   5:5

  .التوصيات   6:5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  147

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة و مناقشتها و التوصيات
  

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على   

وحدة المعـادن و الصـخور و   " دافع اإلنجاز و قلق االختبار و التحصيل اآلني و المؤجل في 

لدى طلبة الصـف التاسـع فـي     من مادة الكيمياء و علوم األرض" الثروات الطبيعية األخرى 

المدارس الحكومية في محافظة قباطية ، و لتحقيق هدف الدراسة، أعد اختبار معرفة قبلية للتأكد 

من تكافؤ مجموعتي عينة الدراسة التجريبية و الضابطة قبيـل تطبيـق الدراسـة ، و اختبـار     

بعـد تطبيقهـا ، و   ) علماالحتفاظ بـالت (التحصيل العلمي لقياس تحصيل الطلبة اآلني و المؤجل 

مقياس دافع اإلنجاز ، للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في دافع إنجازهم قبيل 

تطبيقها، و قياس دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل للطلبة بعد تطبيقها ، و مقياس قلـق االختبـار ،   

تبار قبيل تطبيقها ،  وقياس قلـق  للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة في قلق االخ

االختبار اآلني و المؤجل للطلبة بعد تطبيقها ، و بناء على ذلك تم اختبار فرضيات الدراسة ، و 

  :فيما يلي عرض لنتائجها ، و مناقشتها ، و التوصيات التي خرجت بها 
  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة   1:5

  :اسة على اختبار التحصيل العلمي الوصف اإلحصائي لنتائج الدر  1:1:5

    

  :قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة على اختبار التحصيل العلمي إلى قسمين، هما

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة على اختبار التحصيل العلمي اآلني 1:1:1:5

    

اختبار قيس التحصيل العلمي اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم على 

التحصيل العلمي اآلني، و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية و   

) 9(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة، و يبـين الجـدول   

طة المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـاب 

  .على اختبار التحصيل العلمي اآلني
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  )9(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 30.61 44.80 سابيالمتوسط الح

 11.89 7.80 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 30.53 45.11 المتوسط الحسابي

 12.23 8.15 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 30.57 44.98 المتوسط الحسابي

 11.99 7.96 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و     ) 6(الشكل  و يبين  

  :الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )6( الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني

    

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات الحسـابية    ) 6(، و الشكل ) 9(هر الجدول أظ

المعادن و الصخور " الذين تعلموا وحدة ) الذكور ، و اإلناث(لعالمات طلبة المجموعة التجريبية 
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من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام اسـتراتيجية خـرائط   " و الثروات الطبيعية األخرى 

المفاهيمية على اختبار التحصيل العلمي اآلني أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمـات   الدائرة

الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن ) الذكور ، و اإلناث(نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة 

إناث المجموعة التجريبية حققن نتائج أفضل بقليل من ذكورها ، بينما حقـق طلبـة المجموعـة    

أنه ال يوجد تفاعل بـين  ) 6(و أظهر الشكل . نتائج متساوية تقريباً) الذكور ، واإلناث(طة الضاب

الجنسين و طريقة التدريس على اختبار التحصيل العلمي اآلني من خالل عدم وجود تقاطع بـين  

  .الخطين البيانيين 

  

  ) :االحتفاظ(ل الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة على اختبار التحصيل العلمي المؤج 2:1:1:5

  

قيس التحصيل العلمي المؤجل لجميع أفراد عينة الدراسة ، عن طريق تطبيـق اختبـار     

التحصيل العلمي المؤجل بعد مرور عشرة أيام من موعد االختبار اآلني ، و جمعت عالماتهم ، 

، و و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بمتوسطاتها الحسابية و االنحرافـات المعياريـة   

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبـة المجمـوعتين   ) 10(يبين الجدول 

  ) .االحتفاظ(التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي المؤجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )10(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  )االحتفاظ ( الضابطة على اختبار التحصيل العلمي المؤجل المجموعتين التجريبية و 
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  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 29.39 43.69 المتوسط الحسابي

 11.63 7.51 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 
  أنثى

 29.03 44.50 المتوسط الحسابي

 11.94 7.83 اف المعيارياالنحر

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 29.20 44.14 المتوسط الحسابي

 11.72 7.65 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

    

المتوسطات الحسابية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و     ) 7(و يبين الشكل 

  ).ظاالحتفا(الضابطة على اختبار التحصيل العلمي المؤجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )7(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  )االحتفاظ(التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي المؤجل 

  

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 7(، و الشكل ) 10(أظهر الجدول   

على اختبار التحصيل العلمـي  ) الذكور، و اإلناث(مجموعة التجريبية الحسابية لعالمات طلبة ال

الـذكور ،  (المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة 

كل علـى  ) ذكوراً ، و إناثاً (، و أن طلبة كل من المجموعتين التجريبية ، و الضابطة )واإلناث
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أنه ال ) 7(و أظهر الشكل . قريباً على اختبار التحصيل العلمي المؤجلحده حققوا نتائج متساوية ت

يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس على اختبار التحصيل العلمي المؤجل من خالل عدم 

  .وجود تقاطع بين الخطين البيانيين 

  

  : الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بدافع اإلنجاز  2:1:5

  

  :ف اإلحصائي لنتائج الطلبة المتعلقة بدافع اإلنجاز إلى ثالثة أقسام ، هيقسم الوص  

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بدافع اإلنجاز اآلني  1:2:1:5

  

قيس دافع اإلنجاز اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم علـى مقيـاس     

ها الوصـفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية و     دافع اإلنجاز اآلني، و استخرجت إحصائيات

) 11(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية ، و الضابطة ، و يبين الجدول 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  .على مقياس دافع اإلنجاز اآلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )11(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني 
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  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  
  

  

  الجنس

 
  ذكر

 171.08 189.37 المتوسط الحسابي

 13.54 8.11 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 
  أنثى

 166.40 187.98 المتوسط الحسابي

 13.16 9.66 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 168.62 188.60 المتوسط الحسابي

 13.46 8.98 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

ـ ) 8(و يبين الشكل    ات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    المتوسطات الحسابية لعالم

  .الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )8(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  .التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني

  

بياناته بيانياً أن المتوسطات الذي يمثل ) 8(، و الشكل ) 11(أظهر الجدول رقم   

المتعلقة بدافع اإلنجاز اآلنـي  ) الذكور ، و اإلناث(الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية 

) الذكور ، و اإلناث(أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة 

ا نتائج أفضل بقليل من اإلنـاث فـي   ، و أن الذكور في المجموعتين التجريبية و الضابطة حققو
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أنه ال يوجد تفاعل بـين الجنسـين و   ) 8(و أظهر الشكل . مجموعاتهم على دافع اإلنجاز اآلني 

طريقة التدريس على مقياس دافع اإلنجاز اآلني من خالل عدم وجـود تقـاطع بـين الخطـين     

  .البيانيين

  

  ) :االحتفاظ(فع اإلنجاز المؤجل الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بدا  2:2:1:5

  

قيس دافع اإلنجاز المؤجل لجميع أفراد عينة الدراسة ، عن طريق تطبيق مقياس دافـع    

اإلنجاز المؤجل بعد مرور عشرة أيام من موعد التطبيق الثاني للمقياس ، و جمعـت عالمـاتهم   

تمثلـة بالمتوسـطات   على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل ، و استخرجت إحصائياتها الوصفية الم

الحسابية ، و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبـين  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية ) 12(الجدول 

  .و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )12(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  )االحتفاظ(المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل  
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  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 170.92 183.09 المتوسط الحسابي

 11.72 9.07 ياالنحراف المعيار

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 163.30 183.98 المتوسط الحسابي

 12.39 8.47 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 166.91 183.58 المتوسط الحسابي

 12.60 8.69 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

مـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و     المتوسطات الحسابية لعال) 9(و يبين الشكل   

  ) .االحتفاظ(الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )9(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  )االحتفاظ(التجريبية والضابطة على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل  

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 9(، و الشكل ) 12(أظهر الجدول   

المتعلقة بدافع اإلنجاز المؤجل ) الذكور ، و اإلناث(الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية 

، أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم في المجموعة الضـابطة ، و حقـق طلبـة    

نتائج متساوية تقريباً، في دافع اإلنجاز المؤجل، في حين )  ثاًذكوراً ، و إنا(المجموعة التجريبية 
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و أظهر الشكل .حقق ذكور المجموعة الضابطة نتائج أفضل من إناثها في دافع اإلنجاز المؤجل 

أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس على مقياس دافع اإلنجاز المؤجـل مـن   ) 9(

  .ن البيانيين خالل عدم وجود تقاطع بين الخطي

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بأبعاد دافع اإلنجاز اآلني 3:2:1:5

    

مسـتوى الطمـوح   : " قيست أبعاد دافع اإلنجاز اآلني المختلفة ، و هي علـى التـوالي  

األكاديمي ، و التوجه للنجاح ، و التوجه للعمل ، و الحاجة للتحصيل ، و الحافز المعرفـي ، و  

، " االنتهازية ، و االستقرار العاطفي -ء األنا ، و الحاجة إلى االنتماء ، و النزعة الوصوليةإعال

و جمعت عالمات الطلبة على كل بعد من هذه األبعاد ، و اسـتخرجت إحصـائياتها الوصـفية    

 المتمثلة بالمتوسطات الحسابية ، و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و

  .الضابطة 

  

  :اآلني" مستوى الطموح األكاديمي " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   1:3:2:1:5

  

اآلني لجميع أفراد عينة الدراسـة ، و جمعـت   " مستوى الطموح األكاديمي " قيس بعد   

عالماتهم ، و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية ، و االنحرافـات   

المتوسـطات  ) 13(لمعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول ا

الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى بعـد       

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " مستوى الطموح األكاديمي " 

  
  

  

  

  

  

  )13(الجدول 

  الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة  المتوسطات

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" مستوى الطموح األكاديمي " المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

 20.11 21.95 المتوسط الحسابي   

 2.08 2.01 اف المعيارياالنحر
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  الجنس
  

 36 35 عدد الطلبة ذكر

 

  أنثى

 20.10 22.50 المتوسط الحسابي

 2.45 1.46 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 20.11 22.25 المتوسط الحسابي

 2.27 1.74 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و     المتوسطات الحسابية) 10(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" مستوى الطموح األكاديمي " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )10(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني "مستوى الطموح األكاديمي " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 10(، و الشكل ) 13(أظهر الجدول   

مستوى الطمـوح  "المتعلقة ببعد ) ذكوراً ، و إناثاً(الحسابية لعالمات طالبة المجموعة التجريبية 

المجموعة الضابطة ، و اآلني أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم في " األكاديمي 

مسـتوى الطمـوح   " أن إناث المجموعة التجريبية حققن نتائج أفضل من ذكورها علـى بعـد   

حققوا نتائج متساوية ) ذكوراً ، و إناثاً(اآلني ، في حين أن طلبة المجموعة الضابطة " األكاديمي 

أنه ال يوجد تفاعـل   )10(و أظهر الشكل . اآلني" مستوى الطموح األكاديمي " تقريباً على بعد 
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اآلني من خـالل عـدم   " مستوى الطموح األكاديمي " بين الجنسين و طريقة التدريس على بعد 

  .وجود تقاطع بين الخطين البيانيين 

  

  :اآلني" التوجه للنجاح " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   2:3:2:1:5

    

نة الدراسة ، و جمعت عالمـاتهم ، و  اآلني لجميع أفراد عي" التوجه للنجاح " قيس بعد 

استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحرافـات المعياريـة     

المتوسطات الحسابية و ) 14(لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

" التوجه للنجاح "الضابطة على بعد  االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )14(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" التوجه للنجاح " المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

 

  ذكر

 17.06 19.00 المتوسط الحسابي

 2.50 1.80 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة
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 16.53 19.32 المتوسط الحسابي أنثى

 2.85 1.78 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 16.78 19.18 المتوسط الحسابي

 2.68 1.78 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 11(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " التوجه للنجاح " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )11(الشكل 

  ة لعالمات طلبة المجموعتينالمتوسطات الحسابي

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" التوجه للنجاح " التجريبية و الضابطة على بعد 

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 11(، و الشكل ) 14(أظهر الجدول   

" للنجـاح   التوجـه " المتعلقة ببعد ) ذكوراً ، و إناثاً(الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية 

اآلني أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم في المجموعة الضـابطة ، و أن ذكـور   

اآلني ، في حين أن " التوجه للنجاح " المجموعة الضابطة حققوا نتائج أفضل من إناثها على بعد 

" ه للنجاح التوج" إناث المجموعة التجريبية حققن نتائج أفضل بقليل من ذكورها على نفس البعد 

أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقـة التـدريس علـى بعـد            ) 11(و أظهر الشكل . اآلني

  .اآلني من خالل عدم وجود تقاطع بين الخطين البيانيين " التوجه للنجاح " 
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  :اآلني" التوجه للعمل " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   3:3:2:1:5

  

اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعـت عالمـاتهم ، و   " جه للعمل التو" قيس بعد   

استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحرافـات المعياريـة     

المتوسطات الحسـابية و  ) 15(لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول

" التوجه للعمل " ات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد االنحرافات المعيارية لعالم

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )15(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  نيفي مقياس دافع اإلنجاز اآل" التوجه للعمل " المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد  

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 17.19 19.17 المتوسط الحسابي

 2.29 1.34 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 17.28 19.11 المتوسط الحسابي

 2.09 1.60 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة
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  ةالمجموع

 17.24 19.14 المتوسط الحسابي

 2.17 1.48 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 12(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" التوجه للعمل " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  )12(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" التوجه للعمل " التجريبية والضابطة على بعد  

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 12(، و الشكل ) 15(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " حدة الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا و

" التوجه للعمل " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة ببعد " الطبيعية األخرى 

أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعـة الضـابطة الـذين تعلموهـا     

في كل مجموعـة  ) اإلناث ، و الذكور(ات بالطريقة التقليدية ، و أن المتوسطات الحسابية لعالم

أنـه ال  ) 12(و أظهر الشـكل  " . التوجه للعمل " متساوية تقريباً كل في مجموعته ، على بعد 

اآلني من خـالل عـدم   " التوجه للعمل " يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس على بعد 

  .وجود تقاطع بين الخطين البيانيين 

  

  :اآلني " الحاجة للتحصيل " حصائي للنتائج المتعلقة ببعد الوصف اإل  4:3:2:1:5
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اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة، و جمعت عالماتهم ، و " الحاجة للتحصيل " قيس بعد   

استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات 

المتوسـطات الحسـابية و   ) 16(بطة ، و يبـين الجـدول   طلبة المجموعتين التجريبية و الضا

الحاجـة  " االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة علـى بعـد    

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " للتحصيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )16(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" الحاجة للتحصيل " تين التجريبية و الضابطة على بعد المجموع

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 23.47 25.54 المتوسط الحسابي

 2.51 1.62 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 23.05 24.89 ابيالمتوسط الحس

 2.12 1.97 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 23.25 25.18 المتوسط الحسابي

 2.31 1.84 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة
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المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 13(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " للتحصيل الحاجة " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )13(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" الحاجة للتحصيل " التجريبية و الضابطة على بعد  

ناته بياناً أن المتوسـطات الحسـابية   الذي يمثل بيا) 13(، و الشكل ) 16(أظهر الجدول 

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

أعلى " الحاجة للتحصيل " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة ببعد " األخرى 

لمجموعة الضابطة الـذين تعلموهـا بالطريقـة    من المتوسطات الحسابية لعالمات نظراتهم في ا

التقليدية ، و أن الذكور و اإلناث في المجموعتين التجريبية و الضابطة حققوا نتائج متقاربة كل 

أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس علـى  ) 13(و أظهر الشكل . في مجموعته 

  .د تقاطع بين الخطين البيانيين اآلني من خالل عدم وجو" الحاجة للتحصيل " بعد   

  

  :اآلني " الحافز المعرفي " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   5:3:2:1:5
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اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم ، و " الحافز المعرفي " قيس بعد 

ـ    ات المعياريـة  استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحراف

المتوسطات الحسابية و ) 17(لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

الحـافز  " االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة علـى بعـد    

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" المعرفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) 17(الجدول 

  الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المتوسطات

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلتي " الحافز المعرفي " المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 
  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 20.06 21.66 المتوسط الحسابي

 2.53 2.20 معيارياالنحراف ال

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 19.28 22.06 المتوسط الحسابي

 2.50 1.70 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة 

 19.67 21.87 المتوسط الحسابي

 2.52 1.93 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة
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ية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    المتوسطات الحساب) 14(و يبين الشكل 

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" الحافز المعرفي " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  )14(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .فع اإلنجاز اآلنيفي مقياس دا" الحافز المعرفي " التجريبية و الضابطة على بعد  

الذي يمثل بياناته بيانياً أن المتوسطات الحسـابية  ) 14(، و الشكل ) 17(أظهر الجدول 

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

أعلـى  " الحافز المعرفي " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة ببعد " األخرى 

من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم في المجموعة الضابطة الـذين تعلموهـا بالطريقـة    

التقليدية ، و أن إناث المجموعة التجريبية حققن نتائج أفضـل مـن ذكورهـا ، و مـن طلبـة      

ققوا نتائج ، في حين أن ذكور المجموعة الضابطة ح) اإلناث ، و الذكور ( المجموعة الضابطة 

أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس علـى  ) 14(و أظهر الشكل . أفضل من إناثها

  .اآلني من خالل عدم وجود تقاطع بين الخطين البيانيين " الحافز المعرفي " بعد 

  

  :اآلني" إعالء األنا"الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   6:3:2:1:5
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اآلني لجميع أفراد عينـة الدراسـة ، و جمعـت عالمـاتهم، و     " األنا إعالء"قيس بعد   

استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات 

المتوسـطات الحسـابية و   ) 18(طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبـين الجـدول   

في " إعالء األنا"بة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد االنحرافات المعيارية لعالمات طل

  .مقياس دافع اإلنجاز اآلني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )18(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" إعالء األنا"المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد  

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي إلحصائيالمتغير ا

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر 

 18.14 19.80 المتوسط الحسابي

 1.95 1.39 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 17.33 19.14 المتوسط الحسابي

 2.45 1.75 االنحراف المعياري

 .40 44 عدد الطلبة
  

  المجموعة 

 17.71 19.43 المتوسط الحسابي

 2.25 1.62 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة
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المتوسطات الحسـابية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة      ) 15(و يبين الشكل 

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" إعالء األنا"والضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  )15(كل الش
  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " إعالء األنا " التجريبية و الضابطة على بعد 

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 15(، و الشكل ) 18(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

" إعالء األنـا  " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة ببعد " الطبيعية األخرى 

) الذكور ، و اإلنـاث (أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم من المجموعة الضابطة 

لمجموعتين التجريبية و الضـابطة حققـوا   الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن الذكور في ا

أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين ) 15(و أظهر الشكل . نتائج أفضل من إناثها كل في مجموعته 

اآلني من خالل عدم وجود تقـاطع بـين الخطـين    " إعالء األنا " و طريقة التدريس على بعد 

  .البيانيين 

  

  :اآلني" الحاجة إلى االنتماء " ببعد  الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة  7:3:2:1:5

  

اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم، " الحاجة إلى االنتماء " قيس بعد   

و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية ، و االنحرافـات المعياريـة    
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المتوسطات الحسابية و ) 19(الجدول  لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين

الحاجـة إلـى   "االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " االنتماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )19(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " الحاجة إلى االنتماء "يبية و الضابطة على بعد المجموعتين التجر 
  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 18.31 20.20 المتوسط الحسابي

 2.33 1.16 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 17.30 19.66 حسابيالمتوسط ال

 2.17 1.20 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة 

 17.78 19.90 المتوسط الحسابي

 2.29 1.21 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 16(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " الحاجة إلى االنتماء  "الضابطة على بعد 
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  )16(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" الحاجة إلى االنتماء " التجريبية و الضابطة على بعد 

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 16(، و الشكل ) 19(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

أعلى " الحاجة إلى االنتماء " من مادة الكيمياء و علوم األرض المتعلقة ببعد " الطبيعية األخرى 

المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و  من المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة

أن الذكور في المجموعتين التجريبية و الضابطة حققوا نتائج أفضل من إناثها كل في مجموعته، 

الحاجة إلـى  " أنه ال يوجد تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس على بعد ) 16(و أظهر الشكل 

  .جود تقاطع بين الخطين البيانيين اآلني من خالل عدم و" االنتماء 

  

  :اآلني" االنتهازية –النزعة الوصولية "الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة ببعد   8:3:2:1:5

  

اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعـت  " االنتهازية –النزعة الوصولية "قيس بعد   

طات الحسـابية ، و االنحرافـات   عالماتهم، و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوس

المتوسـطات  ) 20(المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى بعـد   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " االنتهازية –النزعة الوصولية "
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  )20(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" االنتهازية  –النزعة الوصولية " التجريبية و الضابطة على بعد 
  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  جنسال

 

  ذكر

 14.92 18.11 المتوسط الحسابي

 3.71 2.49 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 15.08 17.78 المتوسط الحسابي

 2.18 1.70 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة 

 15.00 17.92 المتوسط الحسابي

 2.98 2.08 االنحراف المعياري

 76 79 د الطلبةعد

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 17(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " االنتهازية –النزعة الوصولية "الضابطة على بعد 
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  )17(الشكل 
  مجموعتين التجريبية المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة ال

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " االنتهازية  –النزعة الوصولية " و الضابطة على بعد 

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 17(، و الشكل ) 20(أظهر الجدول   

وات المعادن و الصخور و الثـر "الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

النزعة الوصولية " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقة ببعد " الطبيعية األخرى

أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضـابطة الـذين   " االنتهازية 

من إناثها، فـي   تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن ذكور المجموعة التجريبية حققوا نتائج أفضل

أنه ال يوجـد  ) 17(و أظهر الشكل . حين حقق ذكور المجموعة الضابطة و إناثها نتائج متقاربة 

اآلني من خالل " النزعة الوصولية االنتهازية " تفاعل بين الجنسين و طريقة التدريس على بعد 

  .عدم وجود تقاطع بين الخطين البيانيين 

  

  : اآلني" االستقرار العاطفي"ائج المتعلقة ببعد الوصف اإلحصائي للنت  9:3:2:1:5

  

اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم ، " االستقرار العاطفي " قيس بعد   

و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية ، و االنحرافـات المعياريـة    

المتوسطات الحسابية و ) 21(، و يبين الجدول لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة 

االسـتقرار  " االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعـد  

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" العاطفي 

  

  إناث                               ذكور

  الجنس
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  )21(الجدول 

   المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين

  في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " االستقرار العاطفي"التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 21.83 23.94 المتوسط الحسابي

 4.13 1.97 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 20.43 23.55 الحسابيالمتوسط

 2.93 1.97 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة 

 21.09 23.72 المتوسط الحسابي

 3.59 1.97 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات المجموعتين التجريبية و الضـابطة  ) 18(و يبين الشكل   

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني " الستقرار العاطفي ا" على بعد 
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  )18(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في مقياس دافع اإلنجاز اآلني" االستقرار العاطفي " التجريبية و الضابطة على بعد  

  

لذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ا) 18(، و الشكل ) 21(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

االسـتقرار  " باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية المتعلقـة ببعـد   " الطبيعية األخرى 

فـي  ) الذكور ، و اإلناث ( مات لنظرائهم الطلبة أعلى من المتوسطات الحسابية لعال" العاطفي 

المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن الذكور في المجموعتين التجريبية و 

. اآلني" االستقرار العاطفي " الضابطة حققوا نتائج أفضل من اإلناث كل في مجموعته على بعد 

االسـتقرار  " بين الجنسين و طريقة التدريس على بعد  أنه ال يوجد تفاعل) 18(و أظهر الشكل 

  .اآلني من خالل عدم وجود تقاطع بين الخطين البيانيين " العاطفي 

  

  : الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بقلق االختبار   3:1:5

  

  : قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بقلق االختبار إلى قسمين ، هما 

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بقلق االختبار اآلني   1:3:1:5

  

قيس قلق االختبار اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت عالماتهم علـى مقيـاس   

قلق االختبار اآلني ، و استخرجت إحصائياتها الوصـفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية و     

) 22(بة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجـدول  االنحرافات المعيارية لعالمات طل

  إناث                               ذكور

  الجنس
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المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  . على مقياس قلق االختبار اآلني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) 22(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة

  .وعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآلني المجم 

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي
  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 91.17 73.97 المتوسط الحسابي

 27.12 20.84 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 128.03 92.00 المتوسط الحسابي

 30.28 16.29 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة 

 110.57 84.01 المتوسط الحسابي

 34.11 20.42 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 19(و يبين الشكل   

  .بار اآلني الضابطة على مقياس قلق االخت
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  )19(الشكل 
  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  .التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآلني 

  

الذي يمثل بياناته بيانياً أن المتوسـطات  ) 19(، و الشكل ) 22(وأظهر الجدول   

المعـادن و  " الذين تعلموا وحـدة  ) الذكور واإلناث(وعة الضابطة الحسابية لعالمات طلبة المجم

بالطريقة التقليدية أعلـى مـن المتوسـطات الحسـابية     " الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 

الذين تعلموها باستخدام استراتيجية خرائط ) الذكور و اإلناث(لعالمات طلبة المجموعة التجريبية 

المتوسطات الحسابية للذكور في المجموعتين التجريبيـة و الضـابطة   الدائرة المفاهيمية ، و أن 

قلـق  " على مقياس قلق االختبار اآلني أقل من المتوسطات الحسابية لإلناث على نفس المقيـاس  

كل في مجموعته، و هذا يعني أن طلبة المجموعة التجريبية أقل قلقاً من طلبـة  " االختبار اآلني 

أنه ال يوجد تفاعل بـين الجنسـين و   ) 19(و أظهر الشكل . ختبار المجموعة الضابطة نحو اال

طريقة التدريس على مقياس قلق االختبار اآلني من خالل عدم وجـود تقـاطع بـين الخطـين     

  .البيانيين

  

  ) :االحتفاظ ( الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بقلق االختبار المؤجل   2:3:1:5

  

لجميع أفراد عينة الدراسة ، عن طريق تطبيق مقيـاس قلـق    قيس قلق االختبار المؤجل  

االختبار المؤجل بعد مرور عشرة أيام من موعد تطبيق مقياس قلق اختبار اآلنـي ، و جمعـت   

، و استخرجت إحصائياتها الوصـفية المتمثلـة   " قلق االختبار المؤجل " عالماتهم على المقياس 

ارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة، بالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعي

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجمـوعتين  ) 23(و يبين الجدول 

  ) .االحتفاظ ( التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار المؤجل 
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  )23(الجدول 

  معيارية لعالمات طلبةالمتوسطات الحسابية و االنحرافات ال

  ) .االحتفاظ ( المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار المؤجل  

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي المتغير اإلحصائي

  

  

  

  الجنس

 

  ذكر

 91.25 72.23 المتوسط الحسابي

 32.16 19.80 االنحراف المعياري

 36 35 عدد الطلبة

 

  أنثى

 129.33 93.50 المتوسط الحسابي

 30.99 15.49 االنحراف المعياري

 40 44 عدد الطلبة

  

  المجموعة

 111.29 84.08 المتوسط الحسابي

 36.72 20.40 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

التجريبيـة و  المتوسطات الحسابية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين    ) 20(ويبين الشكل   

  ).االحتفاظ ( الضابطة على مقياس قلق االختبار المؤجل 
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  )20(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  ).االحتفاظ(التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار المؤجل  

  

ي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   الذ) 20(، و الشكل ) 23(أظهر الجدول   

المعـادن و  " الذين تعلموا وحدة ) الذكور و اإلناث(الحسابية لعالمات طلبة المجموعة الضابطة 

أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبـة  " الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 

باستخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     الذين تعلموها) الذكور و اإلناث(المجموعة التجريبية 

المفاهيمية ، وهذا يعني أن طلبة المجموعة التجريبية أقل قلقاً من طلبة المجموعة الضابطة نحو 

االختبار ، وأن الذكور في المجموعتين التجريبية و الضابطة أقل من اإلناث كل في مجموعتـه  

أنه ال يوجد تفاعـل بـين   ) 20(هر الشكل و أظ). االحتفاظ ( على مقياس قلق االختبار المؤجل 

الجنسين و طريقة التدريس على مقياس قلق االختبار المؤجل من خالل عدم وجود تقاطع بـين  

  .الخطين البيانيين 

  

  : الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بالزمن و أثره على التحصيل العلمي   4:1:5

  

د عينة الدراسة بعد تطبيق الدراسة مباشـرة، و  قيس التحصيل العلمي اآلني لجميع أفرا  

التحصيل العلمي المؤجل بعد تطبيق اختبار التحصيل اآلني بعشرة أيام ، و جمعت عالماتهم  و 

استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمـات  

ـ  المتوسـطات الحسـابية و   ) 24(ين الجـدول  طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يب

االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبـار التحصـيل   

  ).االحتفاظ(العلمي اآلني و المؤجل 

  

  

  إناث                               ذكور

  الجنس
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  )24(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  )االحتفاظ (الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل المجموعتين التجريبية و 

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي  الزمن 

 30.57 44.98 المتوسط الحسابي  اآلني 

 11.99 7.96 االنحراف المعياري

 29.20 44.14 المتوسط الحسابي  المؤجل

 11.72 7.65 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 21(و يبين الشكل   

  ) .االحتفاظ ( الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل 
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  )21(الشكل 
  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).االحتفاظ(ريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني و المؤجل التج

  

  

  

  

الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 21(، و الشكل ) 24(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضـابطة  أعلى " الطبيعية األخرى 

الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و عدم وجود تغير ملموس على مستوى أداء طلبة المجموعة 

و . التجريبية، و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي المؤجل مع الزمن ، كل في مجموعتـه  

تفاعل بين الزمن و طريقة التدريس علـى اختبـار التحصـيل     أنه ال يوجد) 21(أظهر الشكل 

  .العلمي اآلني و المؤجل من خالل عدم وجود تقاطع بين الخطين البيانيين 

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بالزمن و أثره على دافع اإلنجاز   5:1:5

  

عينة الدراسـة ، و جمعـت    قيس دافع اإلنجاز القبلي، و اآلني، و المؤجل لجميع أفراد  

عالماتهم و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحرافـات    

المتوسـطات  ) 25(المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

و الضابطة على مقيـاس  الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية 

  ).االحتفاظ(دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل 
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  )25(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 

  ) القبلي واآلني والمؤجل(المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز 

  المجموعة الضابطة   وعة التجريبية المجم اإلحصائي  الزمن 

 171.21 169.42 المتوسط الحسابي  القبلي 

 12.45 10.74 االنحراف المعياري

 168.62 188.60 المتوسط الحسابي  اآلني

 13.46 8.98 االنحراف المعياري

 166.91 183.58 المتوسط الحسابي  المؤجل

 12.60 8.69 االنحراف المعياري

 76 79 ةعدد الطلب

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 22(و يبين الشكل   

  ).االحتفاظ ( الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل 
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  )22(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين

  )االحتفاظ) ( القبلي و اآلني و المؤجل (التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز  

  

  

الذي يمثل بياناته بيانياً ، أن المتوسـطات  ) 22(، و الشكل ) 25(أظهر الجدول   

المعادن و الصخور و الثروات " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على مقياس دافع اإلنجاز اآلني " األخرى  الطبيعية

و المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لنظرائهم طلبة المجموعة الضـابطة الـذين تعلموهـا    

بالطريقة التقليدية، و تذبذب أداء المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافـع اإلنجـاز   

جل ، فالمتوسطات الحسابية لعالماتهم على مقياس دافع اإلنجاز المؤجل أقـل بقليـل مـن    المؤ

المتوسطات الحسابية لعالماتهم على مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، مما يدل على انخفاض معـدل  

و . احتفاظ الطلبة بدافع إنجازهم خالل الفترة الفاصلة بين التطبيقين الثاني و الثالـث للمقيـاس   

أنه يوجد تفاعل ظاهري بين الزمن و طريقة التدريس علـى مقيـاس دافـع    ) 22(الشكل  أظهر

اإلنجاز القبلي من خالل وجود تقاطع بين الخطين البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمـات  

  .مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و يعود ذلك إلى الخطأ الشخصي في القياس 

  

  :ائج المتعلقة بالزمن و أثره على أبعاد دافع اإلنجاز الوصف اإلحصائي للنت   6:1:5

  

:        قيست أبعاد دافع اإلنجاز القبلي و اآلني و المؤجل المختلفـة ، وهـي علـى التـوالي      

مستوى الطموح األكاديمي ، و التوجه للنجاح ، و التوجه للعمل ، و الحاجـة للتحصـيل ، و   " 

االنتهازيـة ، و  -لحاجة إلى االنتماء ، و النزعة الوصوليةالحافز المعرفي ، و إعالء األنا ، و ا

، و جمعت عالمات الطلبة على كل بعد من هذه األبعـاد ، و اسـتخرجت   "االستقرار العاطفي 

إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية ، و االنحرافات المعيارية لعالمـات طلبـة   

يما يلي عرض تفصيلي ألثر الزمن على كل بعـد مـن   المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و ف

فـي مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " أبعاد دافع اإلنجاز نحو وحدة 

  .الكيمياء و علوم األرض

  

  المؤجل              اآلني                  القبلي

  الزمن
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مسـتوى الطمـوح   "الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الـزمن علـى بعـد      1:6:1:5

  " :األكاديمي

  

القبلي ، و اآلني ، و المؤجل لجميـع أفـراد عينـة    " ح األكاديمي مستوى الطمو"قيس   

الدراسة ، و جمعت عالماتهم و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية ، 

) 26(و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

نحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  المتوسطات الحسابية و اال

  .في مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " مستوى الطموح األكاديمي " على بعد 

  
  )26(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين

  ) القبلي واآلني والمؤجل(في دافع اإلنجاز " مستوى الطموح األكاديمي"د التجريبية و الضابطة على بع 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 20.93 20.73 المتوسط الحسابي  القبلي

 1.86 1.99 االنحراف المعياري

 20.11 22.25 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.27 1.74 االنحراف المعياري

 20.43 21.80 المتوسط الحسابي  لالمؤج

 2.12 1.88 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 23(و يبين الشكل   

في دافـع اإلنجـاز القبلـي ، و اآلنـي ، و       " مستوى الطموح األكاديمي " الضابطة على بعد 

  .المؤجل 
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  )23(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).القبلي و اآلني و المؤجل (في دافع اإلنجاز " مستوى الطموح األكاديمي " التجريبية و الضابطة على بعد 

ـ  ) 23(، و الشكل ) 26(أظهر الجدول    طات الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوس

في دافع اإلنجاز القبلـي لطلبـة   " مستوى الطموح األكاديمي " الحسابية للعالمات المتعلقة ببعد 

مـن  " وحدة المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى" المجموعة التجريبية الذين تعلموا 

للمتوسطات  مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية مقاربة

الحسابية لعالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن المتوسطات 

فـي دافـع   " مستوى الطموح األكاديمي " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

لمجموعـة  اإلنجاز اآلني و المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظـرائهم طلبـة ا  

الضابطة ، في حين تذبذب أداء طلبة المجموعة التجريبية على مقياس دافع اإلنجاز المؤجـل ،  

المؤجـل أقـل مـن    " مستوى الطموح األكـاديمي  " فالمتوسطات الحسابية لعالماتهم على بعد 

اء اآلني ، بينما تحسن أد" مستوى الطموح األكاديمي " المتوسطات الحسابية لعالماتهم على بعد 

و أظهر الشـكل  . مع الزمن " مستوى الطموح األكاديمي " طلبة المجموعة الضابطة على بعد 

مسـتوى الطمـوح   " أنه يوجد تفاعل ظاهري بين الزمن و طريقة التدريس علـى بعـد   ) 23(

القبلي من خالل وجود تقاطع بين الخطين البيـانيين عنـد المتوسـطات الحسـابية     " األكاديمي 

القبلي ، و يعود ذلك إلـى الخطـأ الشخصـي فـي      " ستوى الطموح األكاديمي م" لعالمات بعد 

  .القياس 

  

  ":التوجه للنجاح " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   2:6:1:5

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد عينـة الدراسـة ، و   " التوجه للنجاح " قيس بعد 

رجت إحصائياتها الوصـفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية  ،و     جمعت عالماتهم ، و استخ

) 27(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجـدول  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  .مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل في " التوجه لنجاح " على بعد 

  

  

  المؤجل              اآلني                  القبلي

  الزمن
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  )27(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ) القبلي و اآلني و المؤجل(في مقياس دافع اإلنجاز " التوجه للنجاح " التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة   لتجريبية المجموعة ا اإلحصائي  الزمن 

 17.01 16.90 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.41 2.25 االنحراف المعياري

 16.78 19.18 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.68 1.78 االنحراف المعياري

 16.43 18.53 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.54 2.14 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 24(ن الشكل و يبي

  .في مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " التوجه للنجاح " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )24(الشكل 

  مات طلبة المجموعتين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعال

  ) .القبلي، اآلني، والمؤجل(في دافع اإلنجاز " التوجه للنجاح " التجريبية و الضابطة على  بعد 
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الذي يمثل بياناته بيانياً، أن المتوسـطات  ) 24(، و الشكل ) 27(أظهر الجدول   

لـي لطلبـة المجموعـة    في دافع اإلنجاز القب" التوجه للنجاح " الحسابية للعالمات المتعلقة ببعد 

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعيـة األخـرى  " التجريبية الذين تعلموا وحدة 

الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيميـة مقاربـة للمتوسـطات    

، و أن المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

في دافع اإلنجاز اآلني و " التوجه للنجاح " الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة ، في حـين  

المؤجـل ،   تذبذب أداء طلبة المجموعة التجريبية و الضابطة علـى مقيـاس دافـع اإلنجـاز    

المؤجل أقل من المتوسطات الحسابية " التوجه للنجاح " فالمتوسطات الحسابية لعالماتهم على بعد 

أنه يوجد تفاعل ظاهري بين ) 24(و أظهر الشكل . اآلني " التوجه للنجاح " لعالماتهم على بعد 

اطع بين الخطـين  القبلي من خالل وجود تق" التوجه للنجاح " الزمن و طريقة التدريس على بعد 

القبلي ، و يعـود ذلـك إلـى    " التوجه للنجاح " البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

  .الخطأ الشخصي في القياس 

  

  " :التوجه للعمل " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   3:6:1:5

  

لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعت القبلي و اآلني و المؤجل " التوجه للعمل"قيس بعد   

عالماتهم و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحرافـات    

المتوسـطات  ) 28(المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

التجريبية و الضابطة علـى بعـد        الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين

  .في دافع اإلنجاز اآلني القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " التوجه للعمل " 
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  )28(الجدول 
  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين

  ) .لي و اآلني و المؤجلالقب(في دافع اإلنجاز " التوجه للعمل " التجريبية و الضابطة على بعد  

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي  الزمن 

 17.82 16.66 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.15 1.74 االنحراف المعياري

 17.24 19.14 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.17 1.48 االنحراف المعياري

 16.68 18.89 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.00 1.86 راف المعيارياالنح

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 25(و يبين الشكل   

  .في دافع اإلنجاز القبلي، و اآلني ، و المؤجل " التوجه للعمل " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )25(الشكل 

  توسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين الم

  ) .القبلي، و اآلني، والمؤجل(في دافع اإلنجاز " التوجه للعمل " التجريبية و الضابطة على بعد 
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الذي يمثل بياناته بيانيـاً أن المتوسـطات   ) 25(، و الشكل ) 28(أظهر الجدول   

في دافع اإلنجاز اآلنـي و المؤجـل  لعالمـات طلبـة     " جه للعمل التو" المتعلقة ببعد  الحسابية

" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعيـة األخـرى   " التجريبية الذين تعلموا وحدة المجموعة 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أفضل من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم 

تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن أداء طلبة كل من المجموعتين طلبة المجموعة الضابطة الذين 

في دافع اإلنجاز المؤجل ، فالمتوسـطات  " التوجه للعمل " التجريبية و الضابطة تذبذب على بعد 

المؤجل أقل من المتوسطات الحسـابية لعالمـاتهم   " التوجه للعمل " الحسابية لعالماتهم على بعد 

اآلني ، مما يدل على انخفاض معدل احتفاظ الطلبة بـدافع إنجـازهم   " ل التوجه للعم" على بعد 

أنه يوجد تفاعل بين الزمن و طريقـة  ) 25(عليه بين التطبيقين الثاني و الثالث ، و أظهر الشكل 

القبلي من خالل وجود تقاطع بين الخطـين البيـانيين عنـد    " التوجه للعمل " التدريس على بعد 

  .القبلي" التوجه للعمل " عالمات بعد المتوسطات الحسابية ل

   

  ":الحاجة للتحصيل"الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   4:6:1:5

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد عينة الدراسـة ، و  " الحاجة للتحصيل " قيس بعد   

سـطات الحسـابية ، و   جمعت عالماتهم و استخرجت إحصـائياتها الوصـفية المتمثلـة بالمتو   

) 29(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجـدول  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  .ؤجل في دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، والم" الحاجة للتحصيل " على بعد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )29(الجدول 
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  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ) القبلي و اآلني و المؤجل(في دافع اإلنجاز " الحاجة للتحصيل " التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  اإلحصائي  الزمن 

 22.80 22.87 الحسابيالمتوسط  القبلي

 2.30 2.16 االنحراف المعياري

 23.25 25.18 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.31 1.84 االنحراف المعياري

 23.15 24.68 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.46 2.10 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

ـ ) 26(و يبين الشكل    ة المجمـوعتين التجريبيـة و   المتوسطات الحسابية لعالمات طلب

  .في دافع اإلنجاز القبلي، و اآلني، والمؤجل " الحاجة للتحصيل " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )26(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).القبلي ، و اآلني ، و المؤجل (فع اإلنجاز في دا" الحاجة للتحصيل " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

  

الذي يمثل بياناته بيانيـا أن المتوسـطات   ) 26(، و الشكل ) 29(أظهر الجدول   

في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجـل لعالمـات طلبـة    " الحاجة للتحصيل " الحسابية المتعلقة ببعد 
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" ر و الثروات الطبيعيـة األخـرى   المعادن و الصخو" المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أفضل من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم 

طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، و أن أداء طلبة كل من المجموعتين 

فـي دافـع اإلنجـاز المؤجـل ،     " ل الحاجة للتحصـي " التجريبية و الضابطة تذبذب على بعد 

المؤجل أقـل مـن المتوسـطات    " الحاجة للتحصيل " فالمتوسطات الحسابية لعالماتهم على بعد 

اآلني ، مما يدل على انخفاض معدل احتفـاظ  " الحاجة للتحصيل " الحسابية لعالماتهم على بعد 

أنـه ال يوجـد   ) 26(ظهر الشكل و أ. الطلبة بدافع إنجازهم عليه بين التطبيقين الثاني و الثالث 

من خالل عدم وجود تقـاطع  " الحاجة للتحصيل " تفاعل بين الزمن و طريقة التدريس على بعد 

  " .الحاجة للتحصيل " بين الخطين البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

  

  " :المعرفي الحافز " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   5:6:1:5

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفـراد عينـة الدراسـة ،    " الحافز المعرفي " قيس بعد 

وجمعت عالماتهم ، و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية ، و    

) 30(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجـدول  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  . في دافع اإلنجاز القبلي ، واآلني ، والمؤجل " الحافز المعرفي " على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) 30(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).القبلي واآلني والمؤجل "( في دافع اإلنجاز " الحافز المعرفي " ة و الضابطة على بعد التجريبي
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  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 19.87 19.68 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.29 2.57 االنحراف المعياري

 19.67 21.87 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.52 1.93 االنحراف المعياري

 19.62 21.24 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.49 2.24 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و     ) 27(ويبين الشكل 

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " الحافز المعرفي " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )27(الشكل 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ) .القبلي، و اآلني، والمؤجل(في دافع اإلنجاز " الحافز المعرفي " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

  

ناته بيانيـاً أن المتوسـطات   الذي يمثل بيا) 27(، و الشكل ) 30(أظهر الجدول   

في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجـل لعالمـات طلبـة    " الحافز المعرفي " الحسابية المتعلقة ببعد 

من " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

ئرة المفاهيميـة أفضـل مـن    مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خـرائط الـدا  

المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 
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في دافع اإلنجـاز المؤجـل   " الحافز المعرفي " ، و أن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

، في حين بقـي  ) مع الزمن(ي اآلن" الحافز المعرفي " انخفض بشكل قليل عن أداءهم على بعد 

و أظهر الشكل . أداء طلبة المجموعة الضابطة تقريباً ثابت على نفس البعد بين التطبيقات الثالث

القبلي " الحافز المعرفي " أنه يوجد تفاعل ظاهري بين الزمن و طريقة التدريس على بعد ) 27(

الحـافز  " لحسابية لعالمات بعـد  من خالل وجود تقاطع بين الخطين البيانيين عند المتوسطات ا

  .القبلي ، و يعود ذلك إلى الخطأ الشخصي في القياس " المعرفي 

  

  " :إعالء األنا " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   6:6:1:5

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد عينة الدراسة ، و جمعـت  " إعالء األنا"قيس بعد   

م  واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحسـابية ، و االنحرافـات    عالماته

المتوسـطات  ) 31(المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى بعـد       

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، واآلني ، والمؤجل " األنا إعالء " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )31(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ) القبلي و اآلني و المؤجل(في دافع اإلنجاز " إعالء األنا " التجريبية و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة  ريبيةالمجموعة التج اإلحصائي  الزمن

 17.87 17.86 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.21 2.17 االنحراف المعياري

 17.71 19.43 المتوسط الحسابي  اآلني
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 2.25 1.62 االنحراف المعياري

 17.51 18.95 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.51 2.01 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 28(و يبين الشكل   

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " إعالء األنا " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )28(الشكل 

  ين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعت

  ) .القبلي، و اآلني، والمؤجل(في دافع اإلنجاز " إعالء األنا " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

  

الذي يمثل بياناته بياناً أن المتوسـطات الحسـابية   ) 28(، و الشكل ) 31(أظهر الجدول 

ـ    " إعالء األنا " المتعلقة ببعد   ة في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجـل لعالمـات طلبـة المجموع

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " التجريبية الذين تعلموا وحدة 

الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أفضل من المتوسـطات  

 الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقـة التقليديـة ، و أن  

في دافع اإلنجاز المؤجل انخفض بشـكل  " إعالء األنا " أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

، مما يدل علـى انخفـاض معـدل    ) مع الزمن(اآلني " إعالء األنا " قليل عن أداءهم على بعد 

) مع الـزمن  (المؤجل " إعالء األنا " احتفاظ طلبة المجموعة التجريبية بدافع إنجازهم على بعد 
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خالل التطبيقين الثاني و الثالث ، في حين بقي أداء طلبة المجموعة الضابطة تقريباً ثابت علـى  

أنه يوجد تفاعل ظاهري بـين الـزمن و   ) 28(و أظهر الشكل . نفس البعد بين التطبيقات الثالث

ن عند القبلي من خالل وجود تقاطع بين الخطين البيانيي" إعالء األنا " طريقة التدريس على بعد 

القبلي ، و يعود ذلك إلى الخطأ الشخصي فـي  " إعالء األنا " المتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

  .القياس 

  

  " :الحاجة إلى االنتماء "الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعد   7:6:1:5

  

عينة الدراسـة ، و  القبلي و اآلني والمؤجل لجميع أفراد " الحاجة إلى االنتماء" قيس بعد   

جمعت عالماتهم ، و استخرجت إحصـائياتها الوصـفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية و      

) 32(االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجـدول  

الضـابطة   المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " الحاجة إلى االنتماء " على بعد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )32(الجدول 

  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين

  ) ني و المؤجلالقبلي و اآل(في دافع اإلنجاز " الحاجة إلى االنتماء " التجريبية و الضابطة على بعد  
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 17.61 17.96 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.14 1.68 االنحراف المعياري

 17.78 19.90 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.29 1.21 االنحراف المعياري

 17.74 19.61 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.10 1.51 االنحراف المعياري
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المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 29(و يبين الشكل   

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، واآلني ، والمؤجل " الحاجة إلى االنتماء " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )29(الشكل 

  سابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين المتوسطات الح

  ) .القبلي، و اآلني، و المؤجل(في دافع اإلنجاز " الحاجة إلى االنتماء " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

الذي يمثل بياناته بياناً أن المتوسـطات الحسـابية   ) 29(، و الشكل ) 32(أظهر الجدول 

في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل لعالمات طلبة المجموعة " إلى االنتماء الحاجة " المتعلقة ببعد  

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " التجريبية الذين تعلموا وحدة 

الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أفضل من المتوسـطات  

ائهم طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقـة التقليديـة ، و أن   الحسابية لعالمات نظر

في دافع اإلنجاز المؤجل انخفض " الحاجة إلى االنتماء " أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

، ممـا يـدل علـى    ) مع الزمن(اآلني " الحاجة إلى االنتماء " بشكل قليل عن أداءهم على بعد 

" الحاجة إلى االنتماء " اظ طلبة المجموعة التجريبية بدافع إنجازهم على بعد انخفاض معدل احتف

خالل التطبيقين الثاني و الثالث ، في حين بقـي أداء طلبـة المجموعـة    ) مع الزمن (المؤجل 
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أنه ال يوجـد  ) 29(و أظهر الشكل . الضابطة تقريباً ثابت على نفس البعد بين التطبيقات الثالث

من خالل عدم وجود تقاطع " الحاجة إلى االنتماء " ن و طريقة التدريس على بعد تفاعل بين الزم

  " .الحاجة إلى االنتماء " بين الخطين البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

  

 –النزعـة الوصـولية   " الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر الزمن على بعـد    8:6:1:5

  " :االنتهازية 

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد عينـة  " االنتهازية  -النزعة الوصولية" بعد  قيس  

الدراسة ، و جمعت عالماتهم ، و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية 

و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة ، و يبـين الجـدول     

توسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    الم) 33(

في دافـع اإلنجـاز القبلـي ، و اآلنـي ، و     " االنتهازية -النزعة الوصولية" الضابطة على بعد 

  .المؤجل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  )33(الجدول 

  تجريبية المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين ال

  ) القبلي و اآلني و المؤجل(في دافع اإلنجاز " االنتهازية  –النزعة الوصولية " و الضابطة على بعد 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 15.50 14.87 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.02 2.15 االنحراف المعياري

 15.00 17.92 المتوسط الحسابي  اآلني

 2.98 2.08 االنحراف المعياري

 14.65 17.41 المتوسط الحسابي  المؤجل

 2.50 2.75 االنحراف المعياري
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المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 30(و يبين الشكل   

لقبلـي ، و اآلنـي ، و   في دافع اإلنجـاز ا " االنتهازية  –النزعة الوصولية " الضابطة على بعد 

  .المؤجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )30(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ) القبلي واآلني والمؤجل(في دافع اإلنجاز " االنتهازية  - النزعة الوصولية " التجريبية و الضابطة على بعد 

  

  

الذي يمثل بياناته بياناً أن المتوسـطات الحسـابية   ) 30(شكل ، و ال) 33(أظهر الجدول 

في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل لعالمات طلبة " االنتهازية  -النزعة الوصولية " المتعلقة ببعد  

من " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

األرض باستخدام استراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة أفضـل مـن      مادة الكيمياء و علوم 

المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

فـي دافـع   " االنتهازيـة   -النزعة الوصولية " ، و أن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

اآلني " االنتهازية  -النزعة الوصولية " شكل قليل عن أداءهم على بعد اإلنجاز المؤجل انخفض ب

، مما يدل على انخفاض معدل احتفاظ طلبة المجموعة التجريبية بدافع إنجازهم على ) مع الزمن(

خالل التطبيقين الثاني و الثالـث ،  ) مع الزمن (المؤجل " االنتهازية  -النزعة الوصولية " بعد 

اء طلبة المجموعة الضابطة قليالً على نفس البعد بين التطبيقـات الـثالث، و   في حين تراجع أد
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يدل على وجود تفاعل بين طريقة التدريس و الزمن على بعد ) 30(التقاطع الذي يظهره الشكل 

  .في دافع اإلنجاز القبلي" االنتهازية –النزعة الوصولية "

  

  " :االستقرار العاطفي " لزمن على بعد الوصف اإلحصائي للنتائج المتعلقة بأثر ا  9:6:1:5

  

القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد عينة الدراسة ، و " االستقرار العاطفي " قيس بعد   

جمعت عالماتهم ، و اسـتخرجت إحصـائياتها الوصـفية المتمثلـة بالمتوسـطات الحسـابية       

) 34(ضابطة ، و يبين الجدول واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و ال

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

  .في دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل " االستقرار العاطفي " على بعد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )34(الجدول 

  مات طلبة المجموعتين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعال

  ).القبلي و اآلني و المؤجل ( في مقياس دافع اإلنجاز " االستقرار العاطفي " التجريبية و الضابطة على بعد 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 21.80 21.87 المتوسط الحسابي  القبلي

 2.99 2.91 االنحراف المعياري

 21.09 23.72 لحسابيالمتوسط ا  اآلني

 3.59 1.97 االنحراف المعياري

 20.70 22.48 المتوسط الحسابي  المؤجل

 3.87 2.76 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  



  197

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 31(و يبين الشكل 

  . إلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل في دافع ا" االستقرار العاطفي " الضابطة على بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )31(الشكل 

  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).القبلي ، و اآلني ، و المؤجل (في دافع اإلنجاز " االستقرار العاطفي" التجريبية و الضابطة على بعد 

الذي يمثل بياناته بياناً أن المتوسـطات الحسـابية   ) 31(، و الشكل ) 34(أظهر الجدول 

في دافع اإلنجاز اآلني و المؤجل لعالمات طلبة المجموعة " االستقرار العاطفي " المتعلقة ببعد  

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخـرى  " التجريبية الذين تعلموا وحدة 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أفضل من المتوسـطات   الكيمياء و علوم األرض

الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموها بالطريقـة التقليديـة ، و أن   

في دافع اإلنجاز المؤجل انخفض " االستقرار العاطفي " أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

، ممـا يـدل علـى    ) مع الـزمن (اآلني " االستقرار العاطفي " هم على بعد بشكل قليل عن أداء

" االستقرار العاطفي " انخفاض معدل احتفاظ طلبة المجموعة التجريبية بدافع إنجازهم على بعد 

خالل التطبيقين الثاني و الثالث ، في حين تراجع أداء طلبـة المجموعـة   ) مع الزمن (المؤجل 

أنه يوجـد تفاعـل   ) 31(و أظهر الشكل . س البعد بين التطبيقات الثالث الضابطة قليالً على نف

القبلي من خـالل وجـود   " االستقرار العاطفي " ظاهري بين الزمن و طريقة التدريس على بعد 

24.50 

24.00 

23.50 

23.00 

22.50 

22.00 

21.50 

21.00 

20.50 

20.00  
  المؤجل              اآلني                  القبلي

  الزمن

  تجريبية 

  ضابطة

                           23.72       
 
 
  

     22.48  
 
 

21.80                                                                             
  
   
 
 
   
 

                                                              

                                                                21.87  
  

                                   21.09 
               20.70  

                                        
  

ت
الما

للع
ي 
ساب
لح
ط ا
وس
لمت
ا

  



  198

القبلي، " االستقرار العاطفي " تقاطع بين الخطين البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

  .طأ الشخصي في القياس و يعود ذلك إلى الخ

  

  :الوصف اإلحصائي لنتائج الدراسة المتعلقة بالزمن و أثره على قلق االختبار   7:1:5

  

قيس قلق االختبار القبلي و اآلني و المؤجل لجميع أفراد الدراسة ، و جمعت عالماتهم ،   

ت المعياريـة  و استخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية ، و االنحرافـا  

المتوسطات الحسابية و ) 35(لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار 

  .القبلي ، و اآلني ، و المؤجل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )35(الجدول 

  و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المتوسطات الحسابية 

  )القبلي و اآلني و المؤجل (المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الزمن

 104.97 102.85 المتوسط الحسابي  القبلي

 36.56 32.89 االنحراف المعياري

 110.57 84.01 حسابيالمتوسط ال  اآلني

 34.11 20.42 االنحراف المعياري

 111.29 84.08 المتوسط الحسابي  المؤجل

 36.72 20.40 االنحراف المعياري

 76 79 عدد الطلبة

  

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة و    ) 32(و يبين الشكل 

  .آلني ، والمؤجلالضابطة على مقياس قلق االختبار القبلي ،و ا
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  )32(الشكل 
  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين 

  ).القبلي ، و اآلني ، و المؤجل ( التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار 

المتوسطات الحسـابية  الذي يمثل بياناته بيانياً أن ) 32(، و الشكل ) 35(أظهر الجدول 

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " لعالمات طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحدة 

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على " األخرى 

ظـرائهم طلبـة المجموعـة    مقياس قلق االختبار القبلي مقاربة للمتوسطات الحسابية لعالمات ن

الضابطة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ، أما على مقياس قلق االختبار اآلنـي فقـد انخفـض    

مستوى قلق طلبة المجموعة التجريبية نحو االختبار بشكل جيد ، وهذا ما يدل عليـه انخفـاض   

بتاً تقريباً على مقيـاس  المتوسطات الحسابية لعالماتهم على هذا المقياس ، في حين بقي أداءهم ثا

قلق االختبار المؤجل، أما مستوى قلق االختبار اآلني لدى طلبة المجموعة الضابطة فقد ارتفـع  

بشكل قليل ، و لكنه بقي مقارباً للمتوسطات الحسابية لعالماتهم علـى مقيـاس قلـق االختبـار     

يس على مقياس قلـق  أنه يوجد تفاعل بين الزمن و طريقة التدر) 32(و أظهر الشكل . المؤجل

االختبار القبلي من خالل وجود تقاطع بين الخطين البيانيين عند المتوسطات الحسابية لعالمـات  

  .مقياس قلق االختبار القبلي
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  202

  :التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة  2:5

  

لدراسة أثر المعالجة على المتغيرات التابعة،  )SPSS(استخدم برنامج الرزم اإلحصائية 

التحصـيل العلمـي ، و دافـع اإلنجـاز     : و لفحص أثر طريقة التعليم و الجنس على كل من 

سع األساسي في مبحث الكيمياء و علوم بمستوياته التسعة ، و قلق االختبار لدى طلبة الصف التا

األرض ، و استخدم تحليل االختبارات متعددة المتغيرات و استخلص منها بيانات تحليل التبـاين  

متعـدد  ملخص نتائج تحليل التباين ) 36(، و يظهر الجدول ) Hotelling T2(متعدد المتغيرات 

لتحصيل العلمي ، و مقيـاس دافـع   لعالمات الطلبة على اختبار ا )Hotelling T2(المتغيرات 

  . اإلنجاز اآلني ، و مقياس قلق االختبار اآلني 
  

  )36(الجدول 

  لعالمات ) Hotelling T2(ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات 

  .الطلبة على اختبار التحصيل العلمي ، و مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، و مقياس قلق االختبار اآلني 

 Hotelling  ينمصدر التبا
T2  

"ف"

  الحقيقية

  درجات 

الحرية المفترضة 

  درجات 

  الحرية الخطأ

الداللة 

  اإلحصائية

التفاعل بين 

  المتغيرات التابعة

353.82 17573.14 * 3 149 0.00 

 A( 0.967 48.02 * 3 149 0.00(طريقة التعليم 

 B(  0.355 17.63 * 3 149 0.00(الجنس 

 B  ×A(  0.041 2.06 3 149 0.11(تفاعل 

  6.63) = 0.01,151,1(الجدولية " ف ) " α  =0.01  (ذات داللة على مستوى *

  

  ): α  =0.01(  النتائج التالية على مستوى الداللة ) 36(أظهر الجدول   

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من طريقة التعليم و الجنس على المتغيرات التابعـة، و   �

  .دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار  هي التحصيل العلمي ، و

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل الثنائي بين طريقـة التعلـيم و الجـنس علـى      �

  .المتغيرات التابعة ، و هي التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار 

ين المتغيرات يوجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من طريقة التعليم و الجنس على التفاعل ب �

  ) .التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار ( التابعة 
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ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل الثنائي بين طريقة التعليم و الجنس على التفاعل  �

  ).التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار ( بين المتغيرات التابعة 

  

ــذه ا  ــر هـ ــة أثـ ــاين                و لمعرفـ ــل التبـ ــك تحليـ ــع ذلـ ــروق تبـ لفـ

)Tests of Between - Subjects Effects  ( و بناء عليه قسم التحليل اإلحصائي و مناقشة ،

نتائج هذه الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسة ، و فيما يلي التحليل اإلحصـائي و مناقشـة النتـائج    

  .يات الدراسةالمتعلقة بكل فرضية من فرض

  

  :التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة على اختبار التحصيل العلمي  1:2:5

  

قسم التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الطلبة على اختبار التحصيل العلمي إلى قسمين،   

  :هما

  

ت التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج اختبار التحصيل العلمي المتعلقـة بالفرضـيا    1:1:2:5

  :األولى و الثانية و الثالثة 

  

حاولت هذه الدراسة في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التالية على مستوى الداللة   

)α  =0.01: (  

  

بين المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية األولى 

من مادة " لصخور و الثروات الطبيعية األخرى المعادن و ا" الصف التاسع الذين تعلموا وحدة  

، )المجموعة التجريبية ( الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  ) .المجموعة الضابطة ( و متوسطات تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

  

حصائية بين متوسطات تحصـيل طلبـة الصـف    ال يوجد فروق ذات داللة إ: الفرضية الثانية 

من مادة الكيمياء و علـوم  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " التاسع في وحدة 

  .األرض ، تعزى للجنس 
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ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طلبــة الصـف   : الفرضية الثالثة 

من مادة الكيميـاء و  " ر و الثروات الطبيعية األخرى المعادن و الصخو" التـاسـع في وحـدة 

  .علوم األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 

  

طريقة التعليم ، و الجنس، والتفاعل بينهمـا  : و من أجل معرفة أثر المتغيرات المستقلة

ن متعـدد  على اختبار التحصيل العلمي اآلني لدى طلبة الصف التاسع اسـتخدم تحليـل التبـاي   

ملخص نتائج ) 37(، و يبين الجدول  ) Tests of Between - Subjects Effects(المتغيرات 

لعالمات الطلبـة   ) Tests of Between - Subjects Effects(تحليل التباين متعدد المتغيرات 

  .هماعلى اختبار التحصيل العلمي اآلني تبعاً لمتغيرات طريقة التعليم، الجنس ، و التفاعل بين
 
  )37(الجدول 

  ) Tests of Between - Subjects Effects(ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات 

  .اآلني تبعاً لمتغيرات طريقة التعليم، الجنس، والتفاعل بينهما  لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل العلمي

 عدد مجموع المربعات  مصدر التباين

  درجات الحرية

 متوسط 

  وع المربعاتمجم

  "ف " 

  المحسوبة

 *  A( 7957.09 1 7957.09 76.42(طريقة التعليم 

 B(  0.50 1 0.50 0.005(الجنس 

 B  ×A(  1.54 1 1.54 0.015(تفاعل 

  104.12 151 15722.56  الخطأ

   154 23766.74  المجموع الكلي

  6.63=  )0.01,151,1(الجدولية " ف ) " α  =0.01  (ذات داللة على مستوى * 

  

  :النتائج التالية) 37(ويظهر من الجدول 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى و مناقشتها   1:1:1:2:5

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف التاسع على اختبار التحصـيل  

ية خـرائط  العلمي اآلني في مادة الكيمياء و علوم األرض بين الطريقتين التقليدية و اسـتراتيج 

ممـا  ) 6.63(أكبر من قيمتها الجدولية )  76.42(المحسوبة " ف"الدائرة المفاهيمية ، إذ أن قيمة 

يعني قبول الفرضية البديلة و رفض الفرضية الصفرية ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال األول 

  .من أسئلة الدراسة
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عدي لمقارنة متوسطي عالمـات  لعينتين مستقلتين كاختبار ب) t-test(و استخدام اختبار 

لعينتـين  ) t-test(نتائج اختبار ) 38(طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة ، و يبين الجدول 

مستقلين للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى اختبـار   

  .التحصيل العلمي اآلني

  
  )38(الجدول 

  تين مستقلتين لعين) t-test(نتائج اختبار 

  للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني

المتوسط العدد المتغير اإلحصائي

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

 2.33  *  8.85 153 7.96 44.98 79  التجريبية 

    11.99 30.57 76  الضابطة

  ).α  =0.01  (ذات داللة على مستوى * 

  

، ) 2.33(أكبر من قيمتها الجدولية ) 8.85(المحسوبة " ت"أن قيمة ) 38(أظهر الجدول 

لطريقة التعليم علـى  ) α    =0.01(مما يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

المعادن والصـخور  " أن متوسط تحصيل الطلبة الذين تعلموا وحدة التحصيل العلمي ، و حيث 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، أعلى من متوسط " والثروات الطبيعية األخرى 

تحصيل نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية فأن الفارق يكون لصـالح طلبـة المجموعـة    

  :يجة إلى ما يليو تعزى هذه النت. التجريبية 

  

أن أفراد المجموعة التجريبية تعلموا بطريقة ركـزت علـى المفـاهيم العلميـة بمحتواهـا       -

المفاهيمي ، و االرتباطات بين هذه المفاهيم ، و بالمقابل تعلم أفراد المجموعـة الضـابطة   

، بطريقة ركزت على استظهار المعلومات و الحقائق دون التركيز على المعرفة المفاهيمية 

إذ يتعلمون فيها المعرفة العلمية دون ربطها بما هو موجود لديهم من معرفة سـابقة ، ممـا   

  .يؤدي إلى نسيانهم المعرفة الجديدة بعد فترة زمنية قصيرة من تعلمها

  

أن استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية تعمل على تحقيق التعلم ذي المعنى ، عـن طريـق    -

بنيـتهم  ( هيم الجديدة و دمجها مع المفاهيم التي يمتلكونها مسبقا تمكين الطلبة من ربط المفا

، إذ أن استخدام المفاهيم الممثلة بالدوائر و العالقات الممثلة بالترتيب المكـاني  ) المفاهيمية 
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عنوان الخريطة ، أسـماء  : في البناء التخطيطي لخريطة الدائرة المفاهيمية الذي يتكون من 

التفسيرية يساعد الطالب على تنظيم و فهم ، و استدعاء جزء معين مـن  المفاهيم ، و الجملة 

المعرفة ، و لذا ، تعتبر هذه االستراتيجية أداة تعلم فعالة ألن تضمين كل من التمثيالت ، و 

الكالم الشارح في بناء الخريطة يقود الطالب إلى الفهم السليم و المنطقي للمفهوم ، باإلضافة 

يصية ناجحة تمكن كل من المعلم و الباحث التربوي من التعرف على البنية إلى أنها أداة تشخ

المعرفية للطالب ، و تحديد األخطاء المفاهيمية لديه ، والمصادر المحتملة لها مثل الكتـاب  

عليه تقدم اإلرشادات المناسبة للتغلب على هذه األخطاء ، مما يقلل إلـى  " المدرسي ، و بناء

  .تعلم المعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها حد كبير من مشكالت 

  

تنسجم استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية مع بحث اإلدراك البصري و النظريـة البنائيـة    -

المعرفية ، و التي تصور المعرفة كنشاط يتم بناؤه، و تكوينه بواسطة الطالب و تؤكد علـى  

يقومون بإعداد خرائط الدائرة المفاهيميـة  دوره في العملية التعليمية التعلمية، فالطلبة عندما 

بأنفسهم يصبحون أكثر قدرة على تعيين و تحديد الثغرات الموجودة في بنيتهم المعرفيـة، و  

هذا بدوره يدفعهم لبذل مجهود إضافي من أجل زيادة فهمهم و إدراكهم للمفاهيم، األمر الذي 

انسـجموا و اسـتمتعوا بتصـميم    يؤدي إلى تحسين التحصيل العلمي، إضافة إلى أن الطلبة 

خرائط الدائرة المفاهيمية و بالتحديد استخدام التلسكوبية و األلوان، مما ولد لديهم رغبة فـي  

هذه الطريقة و أصبحوا أكثر قدرة على التركيز و االنتباه مما جعل هذه الطريقة ذات تـأثير  

  .فاعل في حفزهم على التعليم ، و تحقيق النجاح في االختبارات 

  

وقوف الباحثة على مستوى المعرفة المفاهيمية و متابعتها لـدى الطلبـة، أثنـاء إعـدادهم      -

الهرمية، (خرائط الدائرة المفاهيمية ، و التي تكشف بصدق طبيعة فهمهم للعالقات ) تصميم(

التي تربط هذه المفاهيم مع بعضها البعض ، و المعلومات الموجودة في بنيـتهم  ) التصنيفية

، من خالل الكيفية التي يربطون فيها المفاهيم مع بعضها البعض ، مما قاد الباحثة المعرفية 

لتقديم تقويم فوري لألخطاء التي يقعون فيها ، و هذا ما ساعدهم في اكتساب المفاهيم العلمية 

  .بشكل سليم وحقق التعلم ذي المعنى

  

 ندرسـي ونـوبلر  و: وتأتي هذه النتيجة منسجمة و متفقة مع نتائج دراسات كـل مـن   

، حيث أظهرت نتائج هـذه الدراسـة تفـوق    ) Wandersee, Nobels, 1990(االستكشافية 

استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على الطريقة التقليدية في تحقيق الـتعلم ذي المعنـى ، و   
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سكوبية و مع استمتاع الطلبة بإعداد خرائط الدائرة المفاهيمية ، و بالتحديد استخدام األلوان و التل

 ,Nobles and Konopak( نـوبلز وكنوبـاك  ، و )Nobles, 1993( نـوبلز نتائج دراسة 

و التي أكدت قدرة خرائط الدائرة المفاهيمية على تعزيز تعلم الطالب الفاعل و المهـتم  ) 1995

 بالمواضيع العلمية الجديدة ، ألنها تعتبر استراتيجية تعلم فعالـة ، و أداة تشخيصـية ناجحـة و   

  .منحنى يقع ضمن النموذج البنائي للتعلم

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية و مناقشتها   2:1:1:2:5

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل العلمي اآلني لـدى طلبـة   

المحسـوبة  " ف " الصف التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس، إذ أن قيمة 

، مما يعني قبول الفرضـية الصـفرية و رفـض    ) 6.63(، أقل من قيمتها الجدولية ) 0.005(

  .الفرضية البديلة ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 

  

أن دافعية الطالبات للتعلم ال تقل عن دافعية الطالب، إذ أتيحت : وتعزى هذه النتيجة إلى

للحصول على أعلى الدرجات العلمية، و اقتحمت المجاالت التـي كانـت   الفرصة اليوم لإلناث 

حتى وقت وجيز تعتبر مقتصرة على الذكور فقط دون اإلناث ، إضافة إلى تدريس طلبة عينـة  

الدراسة التجريبية ذكوراً و إناثاً من قبل الباحثة األمر الذي أدى إلى تلقيهم نفس المعلومـات و  

جراءاتها ، مما كان له أثر فاعل في حصولهم على عالمات متقاربة تدريسهم بنفس الطريقة و إ

  .في اختبار التحصيل اآلني

  

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي استخدمت مناحٍ حديثة في تعليم العلوم 

 القـاروط ، و ) 2000( رداّد، كما في دراسة ) خرائط الدائرة المفاهيمية ( عدا المنحنى الدائري

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     " ، حيث أظهرت النتائج أنه )1998(

)α   =0.01 (كلبونة، إما دراسة " بين متوسطات التحصيل العلمي تعزى للجنس )و ) 2003 ،

يوجـد  " ، فقد أظهرت نتائجها أنـه  ) 2003( عبـده ، و ) 2002( عبده، و ) 2003( المصري

تعزى للجنس، و كانت الفـروق  ) α  =0.01( حصائية على مستوى الداللة فروق ذات داللة إ

  " .لصالح اإلناث 
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة و مناقشتها   3:1:1:2:5

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل العلمي اآلني لدى طلبة الصف التاسـع  

" ف"تفاعل بين طريقة التعليم و الجنس إذ أن قيمـة  في مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى لل

، مما يعني قبول الفرضية الصفرية و )6.63(أقل من قيمتها الجدولية ) α =0.015( المحسوبة 

  .رفض الفرضية البديلة، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

  

ات الحسـابية لعالمـات طلبـة    الذي يمثـل المتوسـط  ) 6(و يؤكد هذه النتيجة الشكل 

المجموعتين التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلنـي ، و الـذي يوضـح أن    

الخطين غير متقاطعين ، مما يدل على إنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة و الجنس في التأثير 

ذكوراً ، ( أن الطلبة : لى و تعزى هذه النتيجة إ. على التحصيل العلمي لدى طلبة الصف التاسع 

أبدوا تجاوباً مع إدارة الحصة الصفية ، و تميزوا بقدرة عالية على التفكير المنطقـي و  ) و إناثاً 

تصميم خرائط الدائرة المفاهيمية األكثر تركيباً ، و أبدوا اهتماماً كبيراً في التحضـير المسـبق   

تيجية خرائط الدائرة المفاهيمية على تحصيل الجيد للدروس ، إضافة إلى التأثير اإليجابي السترا

، إذ أثبتت هذه الدراسة فاعليتها في عملية التعلم و التعليم ،خاصة و أن ) ذكوراً وإناثاً ( الطلبة 

  . الذكور و اإلناث في عينة الدراسة التجريبية من بيئة اجتماعية و ثقافية و اقتصادية واحدة 

  

الدراسات التي استخدمت مناحٍ حديثة في تعليم العلوم  و تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض

 عبـده ، و ) 2003(كلبونـة  ، و ) 2003( المصـري عدا المنحنى الدائري ، كما في دراسـة  

أنه ال يوجد فروق ذات   ، إذ أظهرت النتائج) 1998( القاروط، و ) 2002( عبده، و ) 2003(

عزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ، ، ت) α  =0.01(داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تعزى ) α=0.01( يوجد فروق على مستوى الداللة " فقد أظهرت أنه ) 2000(رداّد أما دراسة 

  . للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس 
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  :التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الرابعة   2:1:2:5

  

  :راسة في هذا البند اختبار الفرضية الصفرية التاليةحاولت هذه الد

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصـيل طلبـة الصـف     :الفرضية الرابعة 

المعـادن  " على اختبار التحصيل العلمـي اآلنـي فـي وحـدة     ) المجموعة التجريبية ( التاسع 

ياء وعلوم األرض، ومتوسطات تحصيلهم من مادة الكيم" والصخور والثروات الطبيعية األخرى 

  ).الزمن(العلمي المؤجل 

  

ومن أجل تقصي أثر متغير الزمن على تحصل طلبة الصف التاسع األساسي اسـتخدام  

للمجموعـات  ) t-test(نتائج اختبـار  ) 39(لعينتين مرتبطتين ، و يبين الجدول ) t-test(اختبار 

المجموعة التجريبية اآلنية و المؤجلة على اختبار المرتبطة للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة 

  ).الزمن(التحصيل العلمي 
  ) 39(الجدول 

  للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطي ) t-test(نتائج اختبار 

  )الزمن(عالمات طلبة المجموعة التجريبية اآلنية و المؤجلة على اختبار التحصيل العلمي 

المتغير 

  اإلحصائي

سطالمتو العدد

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

 2.33 1.85 78 7.96 44.98 79  اآلني

    7.65 44.14 79  المؤجل

  ) .α=0.01(  ذات داللة إحصائية على مستوى * 

  

، ) 2.33(أقل من قيمتها الجدوليـة  ) 1.85(المحسوبة " ت"أن قيمة ) 39(أظهر الجدول 

بـين  ) α =0.01( مما يعني أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    

متوسطات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية للصف التاسع على اختبار التحصيل العلمي اآلني 

ً قبول الفرضية -أيضا  -و متوسطات تحصيلهم على اختبار التحصيل العلمي المؤجل ، و يعني 

و رفض الفرضية البديلة ، و أن الطلبة احتفظوا بالمادة المتعلمة ، و تمثل هذه النتيجة  الصفرية

  :و تعزى هذه النتيجة إلى األسباب التالية. إجابة السؤال الرابع من أسئلة الدراسة 
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أن أفراد المجموعة التجريبية درسوا بطريقة أفضل من حيث التركيز على خبرات الطلبـة   - 1

الوحدة الدراسية المختارة ، مما عزز لديهم التطور المفاهيمي العلمـي و  السابقة لموضوع 

االحتفاظ بالمادة المتعلمة، و بالمقابل فإن أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقـة  

الخ، دون التركيز علـى  …التقليدية التي عادة ما تركز على استظهار المعلومات، و الحقائق

و على معرفتهم المفاهيمية و فهمهم العلمي السليم ، مما أدى بهم إلى خبرات الطلبة السابقة 

  ).1996(العملة ، و )1992( الوهرنسيان تلك المعرفة وعدم االحتفاظ بها لفترات طويلة 

  

أن استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية تعتبر من االستراتيجيات الناجحة في تمكين الطلبـة   -2

و اكتسابهم لبنية مفاهيمية أكثر تماسكاً و ثباتاً، مما عزز التعلم ذي المعنى، من المادة المتعلمة ، 

  .و منحنى يقع ضمن النموذج البنائي للتعلم

سهلت استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية تعلم الطلبة من خالل أعدادهم لخرائط الـدائرة   -3

عملية بمعنى آخـر عـززت لـديهم    المفاهيمية ، و مكنتهم من ترتيب أفكارهم وجدولتها جدولة 

القدرة على الترابط المنطقي، و تسلسل المفاهيم بشكل ذي معنى ، مما أدى إلى زيادة إلمامهم و 

تمكّنهم من المحتوى المفاهيمي للوحدة الدراسية، و ألفتهم له ، األمر الذي يؤدي إلـى تـذويت   

ة والتنبؤ عـن عالقـات لـم يكونـوا     المادة الدراسية ، و يساعدهم على استنباط األفكار الجديد

يعرفونها من قبل، و بالتالي رسوخها في أذهانهم لمدة زمنية طويلة مما يسهل عليهم استرجاعها 

و تذكرها بأقل جهد ممكن ، و هذا يساهم أيضاً في التقليل من مستوى التوتر و القلق لـديهم و  

 Learning(م مهارات التعلم بمفردهم يعزز من التذكر و االحتفاظ بالمفاهيم المتعلمة، و يكسبه

How to Leam( مما يبرز قدراتهم في تمييز المفاهيم و ربطها بعالقات مع المفاهيم األخرى ،

  ).هرمية أو تصنيفية(سواء كانت عالقات 

  

و تتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي استخدمت مناحٍ أخرى عدا المنحنـى  

 عبـده ، و ) 2000( رداّد، و ) 2003( كلبونـة ، و ) 2003( يالمصـر الدائري ، كدراسـة  

ال يوجـد فـروق   " ، حيث أظهرت النتائج بأنه ) 1997( عبده، و ) 2002( عبده، و ) 2003(

  ".في تحصيل الطلبة تعزى للزمن )  α=0.01( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  

  

  

  :ة المتعلقة بدافع اإلنجاز التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراس 2:2:5



  211

  

قسم التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بدافع إنجاز الطلبة نحـو مـادة   

  :الكيمياء و علوم األرض إلى ثالثة أقسام ، هي

  

التحليل اإلحصائي و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات الخامسـة و السادسـة و    1:2:2:5

  :السابعة 

  

اسة في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التالية على مسـتوى الداللـة       حاولت الدر

 )α=0.01:(  

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصف : الفرضية الخامسة 

من " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " التاسع بأبعاده التسعة الذين تعلموا وحدة 

ادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسطات دافع م

  .إنجاز نظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصف : الفرضية السادسة 

من مادة الكيمياء و علـوم  " لثروات الطبيعية األخرى المعادن و الصخور و ا"التاسع في وحدة 

  .األرض ، تعزى للجنس

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة الصـف   :الفرضية السابعة 

من مادة الكيميـاء و علـوم   " المعادن والصخور والثروات الطبيعية األخرى " التاسع في وحدة 

  .بين طريقة التعليم و الجنساألرض، تعزى للتفاعل 

  

طريقة التعليم ، و الجنس ، و التفاعل بينهما : و من أجل معرفة أثر المتغيرات المستقلة

على دافع إنجاز طلبة الصف التاسع اآلني نحو مادة الكيمياء و علوم األرض اسـتخدام تحليـل   

لعالمات الطلبة علـى  )  Tests of Between - Subjects Effects(التباين متعدد المتغيرات 

مقياس دافع اإلنجاز اآلني نحو مادة الكيمياء و علوم األرض تبعاً لمتغيـرات طريقـة التعلـيم،    

ملخص نتائج تحليل التباين متعـدد المتغيـرات   ) 40(الجنس، و التفاعل بينهما، و يبين الجدول 
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)Tests of Between - Subjects Effects  (فع اإلنجاز اآلني لعالمات الطلبة على مقياس دا

  .نحو مادة الكيمياء و علوم األرض تبعاً لمتغيرات طريقة التعليم، و الجنس، و التفاعل بينهما

  
  )40(الجدول 

   ) Tests of Between - Subjects Effects(ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات 
  ت طريقة التعليم، الجنس و التفاعل بينهمالعالمات الطلبة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني تبعاً لمتغيرا

 متوسط  عدد درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

  مجموع المربعات

  " ف"

  المحسوبة

* A( 15270.00 1 15270.00 118.80(طريقة التعلم   

B(  345.89 1 345.89 2.7 6(الجنس   

 B  ×A(  103.95 1 103.95 0.81(تفاعل 

  128.54 151 19409.50  الخطأ

   154 35320.80  المجموع الكلي

  6.63) = 0.01,151,1(الجدولية " ف ) " α  =0.01  (ذات داللة على مستوى *

  

  :النتائج التالية) 40(و يظهر من الجدول 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة و مناقشتها   1:1:2:2:5

  

نجاز اآلني لطلبة الصف التاسع يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإل

نحو مادة الكيمياء و علوم األرض من المجموعة التجريبيـة ، و متوسـطات نظـرائهم طلبـة     

، ) 6.63(أكبر من قيمتها الجدولية ) 118.80(المحسوبة " ف"المجموعة الضابطة ، إذ أن قيمة 

النتيجة إجابة السـؤال   مما يعني رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة، و تمثل هذه

  .الخامس من أسئلة الدراسة

  

لعينتين مستقلتين كاختبار بعدي لمقارنة متوسـطي عالمـات   ) t-test(و استخدم اختبار 

طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني نحو مـادة الكيميـاء و   

لعينتـين مسـتقلتين للمقارنـة بـين     ) t-test(نتائج اختبار ) 41(علوم األرض، و يبين الجدول 

متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني نحـو  

  .مادة الكيمياء و علوم األرض
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  )41(الجدول 

  لعينتين مستقلتين ) t-test(نتائج اختبار 

  لضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و ا

المتوسط العدد المتغير اإلحصائي

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

* 10.91 153 8.98 188.60 79  التجريبية  2.33 

    13.46 168.62 76  الضابطة

  ).α  =0.01  (ذات داللة على مستوى * 

  

، )2.33(أكبر من قيمتها الجدولية ) 10.91(المحسوبة " ت"أن قيمة ) 41(أظهر الجدول 

، و حيث أن متوسط دافع )α=0.01(مما يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 

" المعادن و الصخور والثـروات الطبيعيـة األخـرى    " اإلنجاز اآلني للطلبة الذين تعلموا وحدة 

راتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أعلى من متوسط دافع إنجـاز نظـرائهم الـذين    باستخدام است

و تعزى هـذه  . تعلموها بالطريقة التقليدية ، فإن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبية 

إن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أدى إلى تحسين تحصـيل  : النتيجة إلى ما يلي 

لذين درسوا باستخدامها ، حيث تعززت لديهم قدرات مفاهيمية تطويرية اكثر من الطلبـة  الطلبة ا

الذين درسوا بالطريقة التقليدية ، و خاصة أن هذه االستراتيجية تركز على التعلم ذي المعنـى و  

تهتم بخبراتهم السابقة ،مما انعكس إيجابياً على تحصيلهم العلمي ، األمر الذي  أوجـد عنـدهم    

اعر الراحة و االستقرار و الرضا النفسي و عزز دوافعهم الداخلية نحو مادة الكيمياء و علوم مش

األرض ، و نجح في مساعدتهم على رؤية العلم من وجهة النظر البنائية كوسيلة مفيدة للتعلم ، و 

الذي انعكس بشكل واضح في تفاعلهم اإليجابي مع االستراتيجية و خاصة  أنهـا تؤكـد علـى    

هم في العملية التعليمية ، و جعل مادة الكيمياء و علوم األرض أكثر قبوالً و ألفة و جاذبيـة  دور

لدى طلبة المجموعة التجريبية على اختالف مستوياتهم و قدراتهم الذهنية، مما زاد من تفاعالتهم 

  .مع هذه المادة التعليمية و إقبالهم على دراستها، و زاد من دافعية إنجازهم نحوها 

  

و تتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات التي تناولت أثر بعض طـرق التعلـيم   

على دافع اإلنجاز كدراسة ) استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ( الحديثة عدا المنحنى الدائري 

، حيـث  ) 1997( عبده، و ) 2002( عبده، و ) 2003( عبده، و دراسات ) 2003( المصري

بـين  ) α=0.01(يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   " أنه  أظهرت النتائج

متوسطات دافع إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة ، و كانـت الفـروق لصـالح     
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ال يوجد فروق ذات داللة " بأنه ) 2000(رداّد المجموعة التجريبية ، بينما أظهرت نتائج دراسة 

بين متوسطات دافع إنجاز طلبة المجموعتين التجريبية ) α=0.01( إحصائية على مستوى الداللة

  . و الضابطة 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة و مناقشتها   1:1:2:2:5

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبـة الصـف   

) 2.76(المحسـوبة  " ف"، إذ أن قيمة التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس 

، مما يعني قبول الفرضية الصفرية و رفض الفرضية البديلة ، ) 6.63(أقل من قيمتها الجدولية 

  .و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال السادس من أسئلة الدراسة

  

تيحت و تعزى هذه النتيجة إلى أن دافعية الطالبات للتعلم ال تقل عن دافعية الطالب، إذا أ

الفرصة اليوم لإلناث للحصول على أعلى الدرجات العلمية و اقتحمت المجاالت التي كانت حتى 

وقت وجيز تعتبر مقتصرة على الذكور فقط دون اإلناث، إضافة إلى طبيعة المرحلـة العمريـة   

، و ما يرافقها من االجتهاد فـي إثبـات الـذات، و حـب     )ذكوراً و إناثاً(التي يمر بها الطلبة 

لمشاركة ، و تجنب الحرج ، مما يدفعهم لزيادة مستوى الثقة بالنفس و ما ينجم عنه من زيـادة  ا

  .دافع إنجازهم نحو مادة الكيمياء وعلوم األرض

  

ال يوجـد  " حيث أظهرت بأنـه  ) 2003( المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

متوسطات دافع إنجـاز الطلبـة    بين) α=0.01(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

عبـده  ، و ) 2003(عبـده  ، و تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من " تعزى للجنس 

أن متوسط دافع إنجاز اإلناث أفضل من متوسـط  " ، حيث أظهرت ) 2000(رداد ، و ) 2002(

ن الـذكور  أنه يوجد فـروق بـي  " التي أظهرت ) 1997( عبده، و دراسة " دافع إنجاز الذكور 

  ".واإلناث في دافعية اإلنجاز تعزى إلى طريقة التدريس 
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة و مناقشتها   1:1:2:2:5

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبـة الصـف   

لتعليم و الجنس، إذ أن قيمة التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض تعزى للتفاعل بين طريقة ا

، مما يعني قبول الفرضية الصـفرية و  )6.63(أقل من قيمتها الجدولية ) 0.81(المحسوبة " ف"

  .رفض الفرضية البديلة ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال السابع من أسئلة الدراسة

  

عتين التجريبية المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجمو) 8(ويؤكد هذه النتيجة الشكل 

والضابطة على مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، و حيث أن الخطين غير متقاطعين دل ذلك على أنه  

  . ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة والجنس في التأثير على دافع إنجاز طلبة الصف التاسع " 

  

عبـده   ، و) 2003( المصـري ، و ) 2000(رداد و تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ال يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    " ،حيث أظهرت  أنه ) 2002(عبده ، و ) 2003(

متوسطات دافع إنجاز طلبة الصف التاسع في مواد العلوم تعزى للتفاعل بين طريقـة التعلـيم و   

  . الجنس

  

  :التحليل اإلحصائي و مناقشة النتائج المتعلقة بأبعاد دافع اإلنجاز اآلني  2:2:2:5

  

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمات الطلبـة  ) t-test(ستخدام اختبار ا

مستوى الطموح األكاديمي ، و التوجـه  : " على أبعاد دافع اإلنجاز التسعة ، و هي على التوالي

للنجاح ، و التوجه للعمل ، و الحاجة للتحصيل ، و الحافز المعرفي ، و إعالء األنا ، و الحاجة 

  :كما يلي "  االنتهازية ، و االستقرار العاطفي -االنتماء ، و النزعة الوصوليةإلى 

  

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمات أبعاد دافـع  ) t-test(استخدم اختبار  �

اإلنجاز التسعة في دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة المجموعة التجريبية ، و يبين الجـدول  

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمـات أبعـاد   ) t-test(ختبار نتائج ا) 42(

  .دافع اإلنجاز التسعة في دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة المجموعة التجريبية
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  )42(الجدول 

  للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات ) t-test(نتائج اختبار 

  دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة المجموعة التجريبية عالمات أبعاد دافع اإلنجاز التسعة في

 المتغير

  اإلحصائي

المتوسط الزمن

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

 المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

* 9.26 78 1.99 20.73القبلي مستوى الطموح األكاديمي  2.33 

    1.74 22.25 اآلني

* 10.73 78 2.25 16.90القبلي احالتوجه للنج  2.33 

    1.78 19.18 اآلني

* 13.02 78 1.74 16.66القبلي التوجه للعمل  2.33 

    1.48 19.14 اآلني

* 10.07 78 2.16 22.87القبلي الحاجة للتحصيل  2.33 

    1.84 25.18 اآلني

* 8.49 78 2.57 19.68القبلي الحافز المعرفي  2.33 

    1.93 21.87 نياآل

* 8.91 78 2.17 17.86القبلي إعالء األنا  2.33 

    1.62 19.43 اآلني

* 10.47 78 1.68 17.96القبلي الحاجة إلى االنتماء  2.33 

    1.21 19.90 اآلني

–النزعة الوصولية

  االنتهازية

* 13.69 78 2.12 14.87القبلي  2.33 

    2.08 17.92 اآلني

* 6.31 78 2.91 21.87القبلي رار العاطفياالستق  2.33 

    1.97 23.72 اآلني

 79 عدد الطلبة

  ).α  =0.01  (ذات داللة على مستوى *    

  

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمات أبعاد دافع ) t-test(و استخدم اختبار  �

المجموعة الضابطة ، و يبين الجـدول   اإلنجاز التسعة في دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطات عالمـات أبعـاد   ) t-test(نتائج اختبار ) 43(

  .دافع اإلنجاز التسعة في دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة المجموعة الضابطة
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  )43(الجدول 

  متوسطات للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين ) t-test(نتائج اختبار 

  عالمات أبعاد دافع اإلنجاز التسعة في دافع اإلنجاز القبلي و اآلني لطلبة المجموعة الضابطة

 المتغير

  اإلحصائي

المتوسط الزمن

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

 المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

* 3.36 75 1.86 20.93القبلي مستوى الطموح األكاديمي  2.33 

    2.27 20.11 اآلني

 2.33  0.816 75 2.41 17.01القبلي التوجه للنجاح

    2.65 16.78 اآلني

* 2.46 75 2.15 17.82القبلي التوجه للعمل  2.33 

    2.14 17.24 اآلني

 2.33  1.58 75 2.30 22.80القبلي الحاجة للتحصيل

    2.31 23.25 اآلني

 2.33  0.86 75 2.29 19.87القبلي الحافز المعرفي

    2.52 19.67 اآلني

 2.33 0.74 75 2.21 17.87القبلي إعالء األنا

    2.25 17.71 اآلني

 2.33 0.63 75 2.14 17.61القبلي الحاجة إلى االنتماء

    2.29 17.78 اآلني

–النزعة الوصولية

  االنتهازية

 2.33 1.95 75 2.02 15.50القبلي

    2.98 15.00 اآلني

 2.33 1.71 75 2.99 21.80القبلي االستقرار العاطفي

    3.59 21.09 اآلني

 76 عدد الطلبة

  ).α  =0.01  (ذات داللة على مستوى *     
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  :النتائج التالية ) 43(، و ) 42(أظهر الجدولين 

  

  ":ي مستوى الطموح األكاديم" النتائج المتعلقة ببعد   1:2:2:2:5

  

فـي  " مستوى الطموح األكاديمي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

دافع اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعـد  

في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفـروق  " مستوى الطموح األكاديمي "

  .لبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية لصالح ط

  

اآلني لطلبة المجموعـة  " مستوى الطموح األكاديمي"فالمتوسطات الحسابية لعالمات بعد 

) 9.26(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " مستوى الطموح األكاديمي"التجريبية أعلى منها لبعد 

مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبيـة علـى بعـد    ) 2.33(قيمتها الجدولية  أكبر من

" مستوى الطمـوح األكـاديمي  "اآلني ، في حين أن متوسطات بعد " مستوى الطموح األكاديمي "

مسـتوى الطمـوح   "عن متوسـطات بعـد    -أقل  -اآلني لطلبة المجموعة الضابطة لم يتحسن 

، و بمقارنة )2.33(أكبر من قيمتها الجدولية ) 3.3.6(المحسوبة " ت"ة القبلي ، فقيم" األكاديمي 

مسـتوى  " المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى بعـد   

اآلني فأن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و تمثـل هـذه   " الطموح األكاديمي 

  . األول المنبثق عن السؤال الخامس النتيجة إجابة السؤال الفرعي 

  

المعادن و الصخور و الثـروات الطبيعيـة   " و تعزى هذه النتيجة إلى أنهم تعلموا وحدة 

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيميـة ، و  " األخرى 

المفاهيمية ، األمر الذي مكّـنهم مـن    نفذوا أنشطة تعليمية محببة إليهم ، و أعدوا خرائط الدائرة

التمثيل البصري و السيطرة و التحكم في فهمهم للمفاهيم الجديدة و العالقات بينها مـن خـالل   

: حجم الدوائر ، و ترتيبها ، و ألوانها ، و الكالم الشارح المتمثل فـي  : الرسومات المتمثلة في 

تفسيرية ، مما ساعد معظمهـم و مـن جميـع    عنوان الخريطة ، و أسماء المفاهيم ، و الجملة ال

المستويات التحصيلية على المشاركة في مناقشات الموقف التعليمي ، و التنافس فيها ، و الـذي  

  .كان له األثر األكبر في نجاحهم و رفع مستواهم األكاديمي 
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أنـه يوجـد   " ، حيث أظهرت ) 2003(  المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بين متوسطات دافع اإلنجـاز للطمـوح   فروق 

حيث أظهرت أنه يوجد فـروق  ، ) 2002,2003(عبده ، و دراسات " األكاديمي القبلي و اآلني 

ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسع و السـابع  

  . اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية " لطموح األكاديمي مستوى ا" على بعد 

  

  ":التوجه للنجاح"النتائج المتعلقة ببعد   2:2:2:2:5

  

في دافع اإلنجـاز  " التوجه للنجاح " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

التوجـه  " متوسـطات بعـد   القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و 

في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التـدريس ، و كانـت الفـروق لصـالح طلبـة      " للنجاح 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

نها اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلى م" التوجه للنجاح " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

أكبر من قيمتهـا الجدوليـة   ) 10.73(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " التوجه للنجاح " لبعد 

اآلني ، في " التوجه للنجاح " ، مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد ) 2.33(

 اآلني لطلبة المجموعـة الضـابطة لـم يتحسـن عـن     " التوجه للنجاح"حين أن متوسطات بعد 

أقل من قيمتها الجدوليـة  ) 0.816(المحسوبة " ت"القبلي ، فقيمة " التوجه للنجاح"متوسطات بعد 

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على )2.33(

هـذه  اآلني فأن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و تمثـل  " التوجه للنجاح " بعد 

  .النتيجة إجابة السؤال الفرعي الثاني المنبثق عن السؤال الخامس 

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ساهم كثيـراً  

في الرفع من مستوى دافعية الطلبة نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و جعل مادة الكيمياء و 

و قبوالً و جاذبية لديهم على اختالف مستوياتهم و قدراتهم الذهنيـة ، و   علوم األرض أكثر ألفة

  .زاد من تفاعلهم معها ، و إقبالهم على دراستها ، و زاد من توجهم للنجاح 

  

حيث أظهـرت  ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

ت الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصـف  أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطا
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اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، " التوجه للنجاح " التاسع و السابع على بعد 

بأنـه ال يوجـد   " ، حيث أظهرت )  2003(  المصريو تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

  " . لصالح طلبة المجموعة التجريبية فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز التوجه للنجاح 

  

  " :التوجه للعمل"النتائج المتعلقة ببعد   3:2:2:2:5

  

في دافع اإلنجـاز  " التوجه للعمل " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

التوجـه  " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسـطات بعـد   

فع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبة المجموعة في دا" للعمل

  .التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلى منها " التوجه للعمل " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

أكبر من قيمتهـا الجدوليـة   ) 13.02(المحسوبة " ت"ذ أن قيمة القبلي ، إ" التوجه للعمل " لبعد 

اآلني ، فـي  " التوجه للعمل " ،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد ) 2.33(

عن  -أقل  -اآلني لطلبة المجموعة الضابطة لم يتحسن " التوجه للعمل " حين أن متوسطات بعد 

أكبر من قيمتها الجدوليـة  ) 2.46(المحسوبة " ت"القبلي ، فقيمة " التوجه للعمل " متوسطات بعد 

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على )2.33(

اآلني فأن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و تمثـل هـذه   " التوجه للعمل " بعد 

  . ي الثالث المنبثق عن السؤال الخامس النتيجة إجابة السؤال الفرع

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خـرائط الـدائرة المفاهيميـة أثـارت     

دافعيتهم في كل موقف تعليمي ، حيث كانت المادة التعليمية تعرض من خالل خـرائط الـدائرة   

و أحياناً كان يطلب مـن الطلبـة    المفاهيمية ، و التي غالباً ما يتم تصميمها في الغرفة الصفية ،

اإلجابة عن األسئلة من خالل تصميم خرائط الدائرة المفاهيمية ، و هذا مـا جعلهـم يسـخرون    

طاقاتهم في هذه المواقف لإلجابة عنها ، األمر الذي وضعهم في مواقف البحث و االسـتطالع ،  

نشطة بيتية بسيطة ، مثل قيـاس  ألن حب االستطالع أساسي للتعلم و اإلبداع ، و تكليفهم بتنفيذ أ

من ماء البحر ، فأتيحت الفرص للنجاح أمام جميـع الطلبـة و النجـاح    ) لتر  1( الملوحة في 

  .يوصل للنجاح 
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أنه يوجـد  " ، و التي أظهرت )  2003(  المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

، و " المجموعـة التجريبيـة    فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز التوجه للعمل لصـالح 

حيث أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده دراسات 

التوجـه  " بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسع و السابع على بعد 

  . اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية  " للعمل 

  

  " :الحاجة للتحصيل"لنتائج المتعلقة ببعد ا  4:2:2:2:5

  

فـي دافـع   " الحاجة للتحصـيل  " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيميـاء و علـوم األرض ، و متوسـطات بعـد     

كانت الفـروق لصـالح   في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و " الحاجة للتحصيل "

  .طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلـى  " الحاجة للتحصيل " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

ـ  ) 10.07(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " الحاجة للتحصيل " منها لبعد  ن قيمتهـا  أكبـر م

" الحاجة للتحصيل " ،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد ) 2.33(الجدولية 

اآلني لطلبة المجموعـة الضـابطة لـم    " الحاجة للتحصيل " اآلني ، في حين أن متوسطات بعد 

" ت"القبلـي ، فقيمـة   " الحاجـة للتحصـيل   " يتحسن بصورة دالة إحصائياً عن متوسطات بعد 

، و بمقارنة المتوسطات الحسـابية لعالمـات   )2.33(أقل من قيمتها الجدولية ) 1.58(المحسوبة 

اآلني فأن الفارق يكـون  " الحاجة للتحصيل " طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 

ن لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي الرابع المنبثق ع

  . السؤال الخامس 

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعة التجريبية درسوا بطريقـة سـهلت علـيهم    

عملية التعلم ، و علمتهم كيف يتعلمون ، مما أدى إلى تنمية مهاراتهم العقلية ، و زادت قدراتهم 

يمهم على النجاح في على التفكير ، األمر الذي أثر إيجابياً على دافعيتهم للتعلم ، و زاد من تصم

  . كل ما يقومون به من أعمال ، و خاصة عندما كانوا يكلفون بتصميم خرائط الدائرة المفاهيمية 
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يوجـد  " ، حيث أظهرت بأنـه  ) 2003( المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

، و "  فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز الحاجة للتحصيل لصالح المجموعـة التجريبيـة  

حيث أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده دراسات 

الحاجـة  " بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسع و السابع على بعد 

  . اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية  " للتحصيل 

  

  " :الحافز المعرفي"ة ببعد النتائج المتعلق  5:2:2:2:5

  

في دافع اإلنجاز " الحافز المعرفي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

الحـافز  " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسـطات بعـد   

صـالح طلبـة   في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانـت الفـروق ل  " المعرفي 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبيـة أعلـى   " الحافز المعرفي " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

أكبـر مـن قيمتهـا    ) 8.49(المحسـوبة  " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " الحافز المعرفي " منها لبعد 

" الحافز المعرفـي  " ،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد ) 2.33(لية الجدو

اآلني لطلبة المجموعـة الضـابطة لـم    " الحافز المعرفي " اآلني ، في حين أن متوسطات بعد 

) 0.86(المحسـوبة  " ت"القبلي ، فقيمة " الحافز المعرفي " عن متوسطات بعد  -أقل  -يتحسن 

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين   )2.33(تها الجدولية أقل من قيم

اآلني فـأن الفـارق يكـون لصـالح طلبـة      " الحافز المعرفي " التجريبية و الضابطة على بعد 

المجموعة التجريبية ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي الخامس المنبثق عـن السـؤال   

  . الخامس 

  

هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية أثار في الطلبة  و تعزى

الرغبة في المعرفة و الفهم و اإلتقان ، و حل المشكالت ، و التي نشأت نتيجة لتفاعلهم مع هـذه  

 االستراتيجية ، إذ أنها جعلت المادة التعليمية أكثر ألفة و قبوالً و جاذبية لـديهم علـى اخـتالف   

مستوياتهم و قدراتهم الذهنية ، و خاصة عندما كانوا يكلّفون بتصميم الخرائط التي تجيب علـى  

أسئلة تطرح خالل الحصة ، مما جعلهم يبحثون مسبقاً عن المعلومات التي تساعدهم فـي فهـم   
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العالقات بين المفاهيم التي تتضمنها هذه الخرائط ، إضافة إلى أنهم اسـتمتعوا باسـتخدام هـذه    

  .ستراتيجية اال

  

حيث أظهرت ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده و تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصـف  

ة ، اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبي" الحافز المعرفي " التاسع و السابع على بعد 

ال يوجـد  " ، حيث أظهرت بأنـه  )  2003(  المصريو تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

  " .تباين في دافع إنجاز الحافز المعرفي لطلبة المجموعة التجريبية 

  

  " :إعالء األنا " النتائج المتعلقة ببعد   6:2:2:2:5

  

في دافـع اإلنجـاز   "  إعالء األنا" يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

" إعالء األنا " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفـروق لصـالح طلبـة المجموعـة     

  .التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلى منهـا  " إعالء األنا " متوسطات الحسابية لبعد فال

) 2.33(أكبر من قيمتها الجدولية )  8.91(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " إعالء األنا " لبعد 

ن اآلني ، فـي حـين أ  " إعالء األنا " ،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد 

عـن   -أقـل   -اآلني لطلبة المجموعة الضـابطة لـم يتحسـن    " إعالء األنا " متوسطات بعد 

أقل من قيمتهـا الجدوليـة   ) 0.74(المحسوبة " ت"القبلي ، فقيمة " إعالء األنا " متوسطات بعد 

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على )2.33(

اآلني فأن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبيـة ، و تمثـل هـذه    " إعالء األنا " بعد 

  . النتيجة إجابة السؤال الفرعي السادس المنبثق عن السؤال الخامس 

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعة التجريبية تعلموا بطريقة تضـمنت دوافـع   

أنشطة جديدة عليهم ، كتصميم الخـرائط ، و التـي    ذاتية ناتجة عن نجاحهم في أداء مهمات و

تتضمن مفاهيم لها عالقة وثيقة بحياتهم اليومية ، إضافة إلى أن الوحدة المستهدفة لهـا أهميـة   
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كبيرة في حياتهم اليومية ، إذ أن معظم المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية ، هي في الواقع 

  . ادنها ، و كون الماء يعتبر عصب الحياة مشتقة من صخور القشرة األرضية و مع

  

أنـه يوجـد   " حيث أظهـرت  )  2003(  المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز إعالء األنا ، و كـان الفـارق لصـالح المجموعـة     

حيث أظهـرت  ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده ، و تتعارض مع نتائج دراسات " التجريبية 

أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة    

اآلني و المؤجـل لصـالح طلبـة المجموعـة     " إعالء األنا " الصف التاسع و السابع على بعد 

  . التجريبية

  

  ":الحاجة إلى االنتماء"النتائج المتعلقة ببعد   7:2:2:2:5

  

فـي دافـع   " الحاجة إلى االنتماء " ت داللة إحصائية بين متوسطات بعد يوجد فروق ذا

اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيميـاء و علـوم األرض ، و متوسـطات بعـد     

في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصـالح  " الحاجة إلى االنتماء "

  لتي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية طلبة المجموعة التجريبية ا

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلى " الحاجة إلى االنتماء " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

أكبر من قيمتهـا  ) 10.47(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " الحاجة إلى االنتماء " منها لبعد 

الحاجة إلى االنتماء " تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد  ،مما يعني) 2.33(الجدولية 

اآلني لطلبة المجموعة الضابطة لم " الحاجة إلى االنتماء " اآلني ، في حين أن متوسطات بعد " 

" ت"القبلـي ، فقيمـة   " الحاجة إلـى االنتمـاء   " يتحسن بصورة ذات داللة عن متوسطات بعد 

، و بمقارنة المتوسطات الحسـابية لعالمـات   )2.33(قيمتها الجدولية أقل من ) 0.63(المحسوبة 

اآلني فأن الفارق يكون " الحاجة إلى االنتماء " طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على بعد 

لصالح طلبة المجموعة التجريبية ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي السابع المنبثق عن 

  . السؤال الخامس 

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة المجموعة التجريبية نجحوا في أداء المهمـات التـي   

كلفوا بها أثناء بناء خرائط الدائرة المفاهيمية في كل موقف تعليمي ، إذ جعلتهم هذه االستراتيجية 
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في حالة انسجام و تعاون و تنافس في المجموعة الواحدة ، و المجموعات األخرى داخل الغرفة 

الصفية ، في محاولة منهم لفهم طبيعة العالقات التي تربط بين المفاهيم الجديدة و مـا تحتويـه   

بناهم المفاهيمية ، و الذي يعتبر األساس في تصميم خرائط الدائرة المفاهيمية ، مما عزز لـديهم  

م حاجة الشعور باالنتماء للجماعة التي يعملون ضمنها ، األمر الذي رفع من مسـتوى تقـديره  

  .لذواتهم 

  

أنـه يوجـد   " ، حيث أظهرت )  2003(  المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

، و " فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز الحاجة إلى االنتماء لصالح المجموعة التجريبية 

حيث أظهـرت أنـه ال يوجـد    ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده تتعارض مع نتائج دراسات 

ت داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسـع و  فروق ذا

  . اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية" الحاجة إلى االنتماء " السابع على بعد 

  

  " :االنتهازية –النزعة الوصولية "النتائج المتعلقة ببعد   8:2:2:2:5

  

" االنتهازيـة   -النزعة الوصولية " ين متوسطات بعد يوجد فروق ذات داللة إحصائية ب

في دافع اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسـطات  

في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانـت  " االنتهازية  –النزعة الوصولية " بعد 

التي درست باستخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية

  .المفاهيمية 

  

اآلني لطلبـة المجموعـة   " االنتهازية  –النزعة الوصولية " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

المحسوبة " ت " القبلي ، إذ أن قيمة " االنتهازية  –النزعة الوصولية " التجريبية أعلى منها لبعد 

،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على ) 2.33(جدولية أكبر من قيمتها ال) 13.69(

 –النزعة الوصولية " اآلني ، في حين أن متوسطات بعد " االنتهازية  –النزعة الوصولية " بعد 

النزعـة  " عن متوسطات بعـد   -أقل  –اآلني لطلبة المجموعة الضابطة لم يتحسن " االنتهازية 

، )2.33(أقل من قيمتها الجدولية ) 1.95(المحسوبة " ت"القبلي ، فقيمة " االنتهازية  –الوصولية 

" و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة علـى بعـد   

، و ن لصالح طلبة المجموعـة التجريبيـة  اآلني فأن الفارق يكو" االنتهازية  –النزعة الوصولية 

  . بة السؤال الفرعي الثامن المنبثق عن السؤال الخامس تمثل هذه النتيجة إجا
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و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة الدائرة المفاهيمية سـاهم  

كثيراً في الرفع من مستوى دافعية الطلبة نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و عـزز ثقـتهم   

  .س نفسية و تربوية قوية لتحقيق التعلم ذي المعنى بأنفسهم ، و خاصة و أنها تستند إلى أس

  

ال " ، حيث أظهـرت بأنـه   )  2003(  المصريتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

االنتهازية لصـالح طلبـة    –يوجد فروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز النزعة الوصولية 

حيث أظهرت ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده ، و مع نتائج دراسات " المجموعة التجريبية 

أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمـات مجموعـات طلبـة    

اآلني و المؤجل لصالح طلبة " االنتهازية  –النزعة الوصولية " الصف التاسع و السابع على بعد 

  . المجموعة التجريبية

  

  " :تقرار العاطفي االس"النتائج المتعلقة ببعد   9:2:2:2:5

  

فـي دافـع   " االستقرار العاطفي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد 

" اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علـوم األرض ، و متوسـطات بعـد    

لح في دافع اإلنجاز اآلني تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفـروق لصـا  " االستقرار العاطفي 

  .طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

  

اآلني لطلبة المجموعة التجريبية أعلى " االستقرار العاطفي " فالمتوسطات الحسابية لبعد 

أكبر مـن قيمتهـا   ) 6.31(المحسوبة " ت"القبلي ، إذ أن قيمة " االستقرار العاطفي " منها لبعد 

" االستقرار العاطفي" ،مما يعني تحسن أداء طلبة المجموعة التجريبية على بعد ) 2.33(لجدولية ا

اآلني لطلبة المجموعة الضـابطة لـم   " االستقرار العاطفي " اآلني ، في حين أن متوسطات بعد 

) 1.71(المحسوبة " ت"القبلي ، فقيمة " االستقرار العاطفي " عن متوسطات بعد  -أقل  –يتحسن 

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات طلبـة المجمـوعتين   )2.33(أقل من قيمتها الجدولية 

اآلني فأن الفارق يكـون لصـالح طلبـة    " االستقرار العاطفي " التجريبية و الضابطة على بعد 

المجموعة التجريبية ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي التاسع المنبثـق عـن السـؤال    

  . خامس ال
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و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ساعد الطلبـة  

على رؤية العلم من وجهة النظر البنائية كوسيلة مفيدة للتعلم ، مما انعكس إيجابياً على تفـاعلهم  

اتهم المتمثلة في مع االستراتيجية ، و أكد على دورهم في العملية التعليمية األمر الذي أشبع حاج

إثبات الذات ، و رفع من مستوى تقديرهم لذواتهم ، و أوجد عنـدهم مشـاعر مـن الراحـة و     

  . االستقرار ، و الرضا النفسي ، و عزز دوافعهم الداخلية نحو مادة الكيمياء و علوم األرض 

  

أنـه يوجـد   " ، حيث أظهرت )  2003(  المصريو تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

  ،"لصالح طلبة المجموعة التجريبيةروق ذات داللة إحصائية في دافع إنجاز االستقرار العاطفي ف

حيث أظهرت أنه ال يوجـد  ،  )2003(عبده  و، ) 2002(عبده و تتعارض مع نتائج دراسات 

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف التاسـع و  

  . اآلني و المؤجل لصالح طلبة المجموعة التجريبية" االستقرار العاطفي " بعد  السابع على

  

  :التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثامنة  3:2:2:5

  

حاولت هذه الدراسة في هذا البند اختبار الفرضية الصفرية التالية على مستوى الداللـة    

)α=0.01:(  

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبـة   :امنة الفرضية الث

من مادة الكيميـاء و  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى"الصف التاسع في وحدة 

  ).الزمن(علوم األرض، و متوسطات دافع إنجازهم المؤجل 

  

ز طلبة الصف التاسـع نحـو مـادة    و من أجل معرفة أثر متغير الزمن على دافع إنجا  

نتائج ) 44(لعينتين مرتبطتين ، و يبين الجدول ) t-test(الكيمياء و علوم األرض استخدم اختبار 

للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية ) t-test(اختبار 

  ).الزمن(مياء و علوم األرض اآلنية و المؤجلة على مقياس دافع اإلنجاز نحو مادة الكي

  

  
  

  



  228

  )44(الجدول 

  للمجموعات المرتبطة للمقارنة) t-test(نتائج اختبار 

  ) الزمن(بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية اآلنية و المؤجلة على مقياس دافع اإلنجاز  

المتغير 

  اإلحصائي

المتوسط العدد

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

* 6.36 78 8.98 188.60 79  اآلني  2.33 

    8.69 183.58 79  المؤجل

  )α= 0.01(ذات داللة على مستوى * 

  

أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة      )6.36(المحسـوبة  " ت"أن قيمة ) 44(أظهر الجدول 

بـين  ) α=0.01(مستوى الداللـة  ،مما يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على )2.33(

متوسطات دافع إنجاز طلبة المجموعة التجريبية اآلنية والمؤجلة نحو مـادة الكيميـاء و علـوم    

، و بمقارنة المتوسطات الحسابية لعالمات دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل و األرض 

نه لآلني ، مما يدل على انخفـاض  جد أن المتوسط الحسابي لعالمات دافع اإلنجاز المؤجل أقل م

، و رغم ) اآلني ، و المؤجل ( معدل احتفاظ الطلبة بدافع إنجازهم بين التطبيقين الثاني و الثالث 

هذا تبقى نتائجهم الممثلة بالمتوسط الحسابي على دافع اإلنجاز المؤجل أفضـل مـن المتوسـط    

و الذي يوضـح  ) 25(معلومات الجدول  الحسابي على دافع اإلنجاز القبلي ، و يؤكد هذه النتيجة

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضـابطة  

الـذي  )  22( ، و الشـكل  ) االحتفاظ ( على مقياس دافع اإلنجاز القبلي ، و اآلني ، و المؤجل 

ؤال الثامن من أسئلة الدراسـة ،  ممـا يعنـي    يمثل بياناته بيانياً ، و تمثل هذه النتيجة إجابة الس

  .رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية سهل عمليـة  

تعلم الطلبة و احتفاظهم به ، و ساعدهم على تعلم كيف يتعلمون ، مما أدى إلى تنمية مهـاراتهم  

لية ، و زاد من قدرتهم على التفكير ، األمر الذي زاد من دافعيتهم نحو مادة الكيمياء و علوم العق

األرض ، و جعلها أكثر ألفة و قبوالً و جاذبية على اختالف مستوياتهم ، و قدراتهم الذهنية ، و 

هم مـن  زاد من تفاعلهم معها ، و إقبالهم على دراستها ، و خاصة و أن هذه االستراتيجية مكنـت 

التمثيل البصري ، و السيطرة و التحكم في فهمهم للمفاهيم الجديدة و العالقات بينهـا ، و يعـود   

سبب انخفاض معدل عالمات طلبة المجموعة التجريبية على مقياس دافـع اإلنجـاز المؤجـل    

إلى الفتـرة الزمنيـة   ) 188.60( قليالً عن المعدل على مقياس دافع اإلنجاز اآلني ) 183.58(
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لفاصلة بين التطبيقين ، و عدم ممارسة الطلبة ألعداد الخرائط في هذه الفترة مما خفض قلـيالً  ا

من دافعيتهم نحو هذه المادة ، حيث كان أعداد الخرائط يشكل نقطة إثارة لدافعية الطلبة نحو هذه 

  . المادة 

  

 ، و) 2002( عبـده ، و ) 2003( عبـده و تتعارض هذه النتيجة مع نتـائج دراسـات   

ال يوجـد فـروق ذات داللـة    " ، حيث أظهرت بأنه )  2000( رداد ، و ) 2003( المصري 

إحصائية بين متوسطات دافع إنجاز طلبة المجموعة التجريبيـة اآلنيـة ، و متوسـطات دافـع     

  )الزمن ( إنجازهم المؤجلة نحو مواد العلوم 

  

  :قلق االختبار التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة ب  3:2:5

  

قسم التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدارسة المتعلقة بقلق االختبار في مادة الكيميـاء  

  :و علوم األرض لدى طلبة الصف التاسع إلى قسمين، هما

  

التحليل اإلحصائي و مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضـيات التاسـعة و العاشـرة و      1:3:2:5

  :الحادية عشرة 

  

الدراسة في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التالية على مسـتوى الداللـة    حاولت

)α=0.01: (  

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبـة   :الفرضية التاسعة 

الذين تعلمـوا وحـدة      ) قلق مرتفع، قلق متوسط، قلق منخفض(الصف التاسع بمستوياتهم الثالث 

من مادة الكيمياء و علوم األرض باستخدام " معادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى ال" 

استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و متوسطات قلق االختبار لـدى نظـرائهم بمسـتوياتهم    

  .الذين تعلموها بالطريقة التقليدية) قلق مرتفع، قلق متوسط، قلق منخفض(الثالث 

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبـة   :ة الفرضية العاشر

من مادة الكيمياء و " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " الصف التاسع في وحدة 

  .علوم األرض ، تعزى للجنس
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ـ  :شرة ع الحادية الفرضية دى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار ل

مـن مـادة   " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعيـة األخـرى  "طلبة الصف التاسع في وحدة 

  .الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس

  

طريقة التعليم ، و الجنس ، و التفاعل بينهما : و من أجل معرفة أثر المتغيرات المستقلة

لبة الصف التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض استخدم تحليل على قلق االختبار اآلني لدى ط

لعالمات الطلبة علـى  )  Tests of Between - Subjects Effects(التباين متعدد المتغيرات 

مقياس قلق االختبار اآلني في مادة الكيمياء و علوم األرض تبعاً لمتغيرات طريقـة التعلـيم ، و   

  .الجنس ، والتفاعل بينهما

  

ــدول  و ــين الج ــرات                ) 45(يب ــدد المتغي ــاين متع ــل التب ــائج تحلي ــص نت ملخ

)Tests of Between - Subjects Effects  ( لعالمات الطلبة على مقياس قلق االختبار اآلني

  .في مادة الكيمياء و علوم األرض تبعاً لمتغيرات طريقة التعليم ، و الجنس ، والتفاعل بينهما

  
  )45(الجدول 

  ) Tests of Between - Subjects Effects(ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات 

  لعالمات الطلبة على مقياس قلق االختبار اآلني تبعاً لمتغيرات طريقة التعليم ، الجنس، و التفاعل بينهما 

مجموع مصدر التباين

  المربعات

 عدد درجات

  الحرية

 متوسط 

  مجموع المربعات

  " ف"

  المحسوبة

* A( 27214.54 1 27214.54 46.87(طريقة التعليم   

* B(  28945.76 1 28945.76 49.85(الجنس   

 B  ×A(  3406.73 1 3406.73 5.87(تفاعل 

  586.63 151 87674.95  الخطأ

   154 147062.84  المجموع الكلي

  6.63 ) =0.01,151,1(الجدولية " ف ) " α  =0.01  (ذات داللة على مستوى *
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  ) .α=0.01(النتائج التالية على مستوى الداللة ) 45(و يظهر الجدول 

  

  : النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة و مناقشتها   1:1:3:2:5

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلني لدى طلبـة الصـف   

المعادن و الصـخور و الثـروات   " حدة التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض الذين تعلموا و

من مادة الكيمياء و علوم األرض باسـتخدام اسـتراتيجية خـرائط الـدائرة     " الطبيعية األخرى 

المفاهيمية ، و متوسطات قلق االختبار لدى نظرائهم الذين تعلموها بالطريقـة التقليديـة ، إذ أن   

، مما يعني رفـض الفرضـية   )6.63(أكبر من قيمتها الجدولية ) 46.87(المحسوبة " ف"قيمة 

  .الصفرية و قبول الفرضية البديلة ، وتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال التاسع من أسئلة الدراسة

  

لعينتين مستقلتين كاختبار بعدي لمقارنة متوسـطي عالمـات   ) t-test(و استخدم اختبار 

ني في مادة الكيمياء و علوم طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآل

لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسـطي  ) t-test(نتائج اختبار ) 46(األرض ، و يبين الجدول 

عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبـار اآلنـي فـي مـادة     

  .الكيمياء و علوم األرض

  
  )46(الجدول 

  نتين مستقلتين لعي) t-test(نتائج اختبار 

  للمقارنة بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآلني 

المتوسط العدد المتغير اإلحصائي

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

* 5.91 153 20.42 84.01 79  التجريبية  2.33 

    34.11 110.57 76  الضابطة

  ).α  =0.01  (ذات داللة على مستوى * 

  

، )2.33(أكبر من قيمتها الجدولية  )5.91( المحسوبة " ت"أن قيمة ) 46( أظهر الجدول   

بين متوسـطات  ) α=0.01(مما يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

ف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و بما أن متوسط قلق قلق االختبار لدى طلبة الص

المعـادن و الصـخور و   " االختبار اآلني لدى طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا وحـدة   
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من مادة الكيمياء و علوم األرض أقل منه لـدى نظـرائهم الـذين    " الثروات الطبيعية األخرى 

  .إن الفارق يكون لصالح طلبة المجموعة التجريبية تعلموها بالطريقة التقليدية ، ف

  

الذي يمثل توزيع أفراد عينة الدراسـة تبعـاً   ) 47( و يؤكد هذه النتيجة بيانات الجدول 

) مرتفع ، متوسط ، منخفض ( للمجموعة ، و أعداد الطلبة و نسبهم المئوية على مستويات القلق 

  .في مقياس قلق االختبار القبلي و اآلني 
  )47( دول الج

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمجموعة ، و أعداد الطلبة و نسبهم المئوية

  في مقياس قلق االختبار القبلي و اآلني ) مرتفع ، متوسط ، منخفض ( على مستويات القلق  

  مستويات القلق على  اإلحصائي  المجموعة

  مقياس قلق االختبار القبلي

  مستويات القلق على 

  ق االختبار اآلنيمقياس قل

  منخفض  متوسط  مرتفع  منخفض متوسط مرتفع

  

  التجريبية

 56 18 5 34 13 32 العدد

 70.89 22.79 6.33 43.04 16.46 40.51 النسبة المئوية

 79 العدد الكلي

  

  الضابطة

 24 20 32 32 16 28 العدد

 31.58 26.32 42.11 42.11 21.05 36.84 النسبة المئوية

 76 لكليالعدد ا

  

إلى أن أعداد الطلبة و نسبهم المئوية في مسـتويات  ) 47( تشير بيانات الجدول   

القلق على مقياس قلق االختبار اآلني اختلفت عنها على مقياس قلق االختبار القبلـي ، و كـان،   

المعادن و الصخور و الثروات " االختالف لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة 

باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، مما يعني أن استخدام هـذه  " طبيعية األخرى ال

إذ أن . االستراتيجية أثر بشكل إيجابي في تخفيض قلق االختبار لدى الطلبة في هذه المجموعـة  

  على مقياس قلق االختبار القبلـي انخفضـت إلـى      %)  40.51(نسبة الطلبة ذوي القلق المرتفع 

%)  43.04( على مقياس قلق االختبار اآلني ، و نسبة الطلبة ذوي القلق المنخفض %) 6.33( 

على مقياس قلق االختبار اآلنـي ،  %)  70.89(على مقياس قلق االختبار القبلي ، ارتفعت إلى 

في حين لم يحدث إي تحسن ملحوظ في مستويات القلق على مقياس قلق االختبار اآلنـي لـدى   

على مقياس قلق %)  36.84(جموعة الضابطة ، إذ أن نسبة الطلبة ذوي القلق المرتفع طلبة الم

على مقياس قلق االختبار اآلني ، و نسـبة  %)  42.11(االختبار القبلي ارتفعت بنسبة قليلة إلى 
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على مقياس قلق االختبار القبلي انخفضت بنسبة قليلـة  %) 42.11(الطلبة ذوي القلق المنخفض 

على مقياس قلق االختبار اآلني ، مما يعني أن استخدام الطريقة التقليديـة أدى  %)  31.58(إلى 

  .إلى رفع مستويات القلق بشكل قليل نسبياً لدى طلبتها 

  

على نموذج تجهيز المعلومات إلى أن اسـتخدام اسـتراتيجية   " و تعزى هذه النتيجة بناء

 وندرسـي ض قلق االختبـار ، إذ افتـرض   خرائط الدائرة المفاهيمية لعب دوراً مهماً في تخفي

)Wandersee ,1987 " ( أن استخدامها يحقق التعلم ذي المعنى ، عن طريق تمكين الطلبة من

، فاستخدام ) بنيتهم المفاهيمية ( ربط المفاهيم الجديدة و دمجها مع المفاهيم التي يمتلكونها مسبقا 

بالترتيب المكاني ، في البناء التخطيطي لخريطـة  المفاهيم الممثلة بالدوائر ، و العالقات الممثلة 

الدائرة المفاهيمية يساعدهم على تنظيم و فهم ، و استدعاء جزء معين من المعرفة ، مما يجعلها 

أداة تعلم فعالة  ألن تضمين كل من التمثيالت ، و الكالم الشارح في بناء الخريطة يقودهم إلـى  

ضافة إلى أنها أداة تشخيصية ناجحة تمكن كل من المعلم ، و الفهم السليم و المنطقي للمفهوم ، إ

الباحث التربوي من التعرف على البنية المعرفية للطالب ، و تحديد األخطاء المفاهيمية لديه ، و 

المصادر المحتملة لها، مما يقلل إلى حد كبير من مشكالت تعلـم المعلومـات أو تنظيمهـا أو    

تنعكس أثاره إيجابياً في التقليل من مستويات قلـق االختبـار و   مراجعتها قبل االختبار و الذي 

  .  تحسن التحصيل الدراسي 

  

في نموذج تجهيز المعلومـات  ) Benjamin.et.al,1981(  بنيامين و آخرونإذ أشار   

أن الطلبة ذوي قلق االختبار المرتفع يعانون من مشكالت في تعلم المعلومـات أو تنظيمهـا أو   

ختبار ، و هذا يعود إلى اعتمادهم على الحفظ أو استدعاء هذه المعلومات فـي  مراجعتها قبل اال

موقف االختبار ذاته ، و بالتالي فأن تحصيلهم الدراسي المنخفض ، يعود سببه إلى قصور فـي  

، أو تنظيم المعلومات ، و استدعائها في موقف االختبار ، و بهذا ) Encoding( عملية الترميز 

  .لطلبة عند االختبار يختلف باختالف استراتيجيات الترميز المستخدمة لديهم فأن مستوى قلق ا

  

و وجدت الباحثة في حدود اطالعها بالوسائط المتعددة دراسة واحدة تناولت أثر استخدام 

و التي انسجمت نتائجها مع هذه ) 2003( عبدهطريقة تدريسية على قلق االختبار ، وهي دراسة 

ه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسـابية لعالمـات   النتيجة حيت أظهرت أن

مجموعات طلبة الصف السابع على مقياس قلق االختبار اآلني و المؤجـل ، تعـزى لطريقـة    

التدريس ، بينما توجد بعض الدراسات التي تناولت بعض البرامج العالجية للتخفيف مـن قلـق   
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و التي أظهرت ) 1995(  الحمـوريلبة ، كدراســة االختبار خاصة ، و القلق عامة لدى الط

بـين المجمـوعتين   ) α=0.0005(أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة  " 

التجريبية و الضابطة في درجة قلق االختبار على االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، 

 الزيـود ، و دراسـة  " يبيـة للمعالجـة   تعزى بشكل رئيس لتعرض الطلبة في المجموعة التجر

، ية بين متوسط المجموعة التجريبيةأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائ" و التي أظهرت ) 2002(

، لصـالح  ) α=0.05(و متوسط المجموعة الضابطة في االختبار البعدي على مستوى الداللـة  

  " .المجموعة التجريبية التي تلقت برنامج إرشادي للمعالجة 

  

  : النتائج المتعلقة بالفرضية العاشرة و مناقشتها   2:1:3:2:5

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلني لدى طلبـة الصـف   

من مادة الكيمياء و علـوم  " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " التاسع في وحدة 

أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة     ) 49.85(حسوبة الم" ف"األرض ، تعزى للجنس ، إذ أن قيمة 

، مما يعني رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة ، و تمثل هذه النتيجة إجابة )6.63(

  السؤال العاشر من أسئلة الدراسة 

  

و الذي يمثل المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ) 22(و بالرجوع إلى الجدول 

وعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآلنـي ، ، نجـد أن   لعالمات طلبة المجم

أعلى ) 128.03( ، و الضابطة ) 92.00(المتوسطات الحسابية لإلناث في المجموعة التجريبية 

على مقياس قلق ) 91.17(، و الضابطة ) 73.97( منها للذكور في كال المجموعتين ، التجريبية 

ا فإن الفارق يكون لصالح اإلناث فـي كـال المجمـوعتين التجريبيـة و     االختبار اآلني ، و بهذ

  .الضابطة إي أن اإلناث أكثر قلقاً من الذكور

  

منها أن اإلناث أكثر حساسـية  : و تعزى هذه النتيجة إلى تداخل مجموعة من العوامل  

كون ذلـك راجعـاً   من الناحية االنفعالية ، و تأثراً بالمواقف الصعبة كموقف االختبار ، و ربما ي

إلى كونهن أكثر إحساساً بالمسؤولية التي يقتضيها موقف االختبار و الرغبة في النجاح ، أو أنهن 

يبدين استعداداً أكبر للتعبير عن قلقهن من الذكور الذين يقاومون االعتراف بقلقهم صـراحة ألن  

تواجـه اإلنـاث    حيـث ) المراهقـة  ( ذلك ينتقص من مركزهم كرجال ، أو للمرحلة العمرية 

مرحلـة  ( صعوبات و مشاكل في البلوغ أكثر من الذكور ، أو المرحلة الجديدة التي يعايشـنها  
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و تحقيق الذات من خالل تعليمهن ، و اكتسابهن لألدوار الجديدة الملقـاة علـى   ) إثبات الوجود 

و المهني ،  عاتقهن فهن يسعين إلى فرص المساواة مع الذكور ، و تحسين مستقبلهن التعليمي ،

و األسري مما يجعلهن أكثر قلقاً في مواقف التقويم ،و بهذا فهن يعايشن الكثير مـن الخبـرات   

المحبطة ، إضافة إلى أسلوب التربية في مجتمعنا العربي ، و الذي يؤثر على كيفيـة إدراكهـن   

  . للمواقف عامة ، و مواقف االختبار خاصة 

  

وسائط المتعددة دراسة واحدة تناولت أثر استخدام و وجدت الباحثة في حدود اطالعها بال

، و هـي  ) الذكور و اإلنـاث  ( طريقة تدريسية على قلق االختبار ، و عالقتها بمتغير الجنس 

و التي انسجمت نتائجها مع هذه النتيجة ، حيث أظهرت أنه يوجد فـروق  ) 2003( عبدهدراسة 

ات مجموعات طلبة الصـف السـابع علـى    ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالم

مقياس قلق االختبار اآلني ، تعزى للجنس و كان الفارق لصالح اإلناث ، بينمـا توجـد بعـض    

 همبـري الدراسات التي تناولت القلق ، و عالقته بمتغيرات أخرى كـالجنس ، منهـا دراسـة    

)Hembree,1988 ( القلق أعلى من أن اإلناث يظهرن مستويات من " و التي أظهرت نتائجها

و ) 1992(القرعان ، و دراسة " الذكور ، و أن فرق الجنس في قلق االختبار هو ظاهرة حقيقية 

التي أظهرت أنه يوجد فروق في قلق االختبار تعزى للجنس لصالح اإلناث ، أي أن اإلناث أكثر 

د فـروق ذات  التي أظهرت أنه يوج) 1993( فرح و العتوم و العليقلقاً من الذكور ، و دراسة 

التـي  ) 1994( صـالح داللة في عالمات قلق االختبار تعزى للجنس لصالح اإلناث ، و دراسة 

) 1995(دعباس أظهرت تمييز اإلناث بدرجة أعلى من قلق االختبار مقارنة بالذكور ، و دراسة 

التي أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االختبار تعزى إلـى الجـنس   

التي ) 1997( الزعبيلصالح اإلناث ، و دراسة ) α=0.05(على مستوى الداللة ) ذكر ، أنثى (

أظهرت أن القلق كحالة عند اإلناث أعلى منه عند الذكور ، في حين ال يوجد فروق بين الجنسين 

في درجات القلق كسمة ، و أيضاً ال يوجد اختالف في مستويات القلق كحالة و سمة بين الذكور 

التي أظهرت أنه يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    ) 2001(أديبي إلناث ، و دراسة و ا

الجنسين لصالح اإلناث في متغير االنفعالية ، و كانت الفـروق غيـر دالـة بالنسـبة لمتغيـر      

) 1991( أبو صـايمة االضطراب و قلق االختبار ، بينما تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

مـرار   يوجد فروق بين الذكور و اإلناث على مستوى القلـق ، و دراسـة   التي أظهرت أنه ال

التي أظهرت بأنه ال يوجد فروق ذات داللة بين القلق الحالـة و السـمة و التحصـيل    ) 1993(

التي أظهرت بأنه ال يوجد تأثير ) 1995( القمحاويالدراسي ، تعزى لمتغير الجنس ، و دراسة 

  ) .α=0.05(الشعور بقلق االختبار على مستوى الداللة دال إحصائياً للجنس على درجة 
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  : النتائج المتعلقة بالفرضية الحادية عشرة و مناقشتها   3:1:3:2:5

   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلني لدى طلبة الصف 

ن مادة الكيمياء و علـوم  م" المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " التاسع في وحدة 

أقل من ) 5.87(المحسوبة " ف"األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التعليم والجنس ، إذ أن قيمة 

، مما يعني رفض الفرضية البديلة و قبول الفرضية الصفرية ، و تمثـل  )6.63(قيمتها الجدولية 

  .هذه النتيجة إجابة السؤال الحادي عشر من أسئلة الدراسة

  

الذي يمثل المتوسـطات الحسـابية لعالمـات طلبـة     ) 19(هذه النتيجة الشكل و يؤكد 

المجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس قلق االختبار اآلني ، و حيث أن الخطـين غيـر   

متقاطعين دل ذلك على أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة و الجنس في التأثير على مستويات 

  .الصف التاسع  قلق االختبار لدى طلبة

  

و وجدت الباحثة في حدود إطالعها بالوسائط المتعددة  دراسـة واحـدة تناولـت أثـر     

و التـي انسـجمت   ) 2003( عبـده استخدام طريقة تدريسية على قلق االختبار ، و هي دراسة 

نتائجها مع هذه النتيجة ، حيث أظهرت أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسـطات  

بية لعالمات مجموعات طلبة الصف السابع على مقياس قلق االختبار اآلني و المؤجـل ،  الحسا

  .تعزى للتفاعل الثنائي بين طريقة التدريس و الجنس 

  

  :التحليل اإلحصائي و مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثانية عشر   2:3:2:5

  

على مستوى الداللـة    الصفرية التالية  حاولت هذه الدراسة في هذا البند اختبار الفرضية

)α=0.01 : (  

  

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلنـي  : الفرضية الثانية عشر 

من مادة " المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى " لدى طلبة الصف التاسع في وحدة 

  ) .الزمن ( االختبار المؤجل الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات قلق 
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و من أجل معرفة أثر متغير الزمن على قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع في مادة 

) 48(لعينتين مرتبطتين ، و يبـين الجـدول   ) t-test(الكيمياء و علوم األرض ، استخدم اختبار 

ات طلبـة المجموعـة   للمجموعات المرتبطة للمقارنة بين متوسطي عالم) t-test(نتائج اختبار 

  )الزمن ( التجريبية اآلنية و المؤجلة على مقياس قلق االختبار في مادة الكيمياء و علوم األرض 

  
  )48(الجدول 

  للمجموعات المرتبطة للمقارنة ) t-test(نتائج اختبار 

  )لزمن ا( بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية اآلنية و المؤجلة على مقياس قلق االختبار 

المتغير 

  اإلحصائي

المتوسط العدد

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

عدد درجات 

  الحرية

" ت"قيمة 

  المحسوبة

" ت"قيمة 

  الجدولية

 2.33 0.05 78 20.42 84.01 79 اآلني

    20.40 84.08 79 المؤجل

  ) α=0.01(ذات داللة إحصائية على مستوى * 

  

، ) 2.33(أقل من قيمتها الجدوليـة  ) 0.05(ة المحسوب" ت"أن قيمة ) 48(أظهر الجدول 

مما يعني أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصـف  

اآلنية و المؤجلة ، و تمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الثاني عشر ) المجموعة التجريبية ( التاسع 

  .الصفرية ، و رفض الفرضية البديلة  من أسئلة الدراسة ، مما يعني قبول الفرضية

  

و هذا يدل أن الطلبة احتفظوا بنفس المستويات من القلق ، و تعزى هذه النتيجة إلـى أن  

استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية كان أكثر فاعلية و نجاحاً من الطريقة التقليدية في 

لى االحتفاظ بعيد المدى و االسـترجاع حيثمـا   تحقيق التعلم ذي المعنى ، و زيادة قدرة الطلبة ع

لزم األمر ، و خاصة و أنها تستند إلى أسس نفسية و تربوية قوية ، ممـا أدى إلـى شـعورهم    

  .بالراحة و الطمأنينة و حافظ على مستوى منخفض من قلق االختبار لديهم 

  

لـت أثـر   و وجدت الباحثة في حدود إطالعها بالوسائط المتعددة  دراسـة واحـدة تناو  

و التـي انسـجمت   ) 2003( عبـده استخدام طريقة تدريسية على قلق االختبار ، و هي دراسة 

نتائجها مع هذه النتيجة ، حيث أظهرت أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسـطات  

الحسابية لعالمات مجموعات طلبة الصف السابع على مقياس قلق االختبار اآلني و المؤجـل ،  

  .للزمن تعزى 
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  :التحليل اإلحصائي المتعلق بالتفاعل بين المتغيرات التابعة    4:2:5

  

طريقة التعليم ، و الجنس ، على التفاعل بين : و من أجل معرفة أثر المتغيرات المستقلة

المتغيرات التابعة ، و هي التحصيل العلمي اآلني ، و دافع اإلنجاز اآلني ، و قلق االختبار اآلني 

ة الصف التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض استخدم تحليل التباين متعدد المتغيرات لدى طلب

)Tests of Between - Subjects Effects  (  لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل العلمـي

اآلني ، و مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، و مقياس قلق االختبار اآلني في مادة الكيميـاء و علـوم   

  .بعاً لمتغيرات طريقة التعليم ، و الجنس األرض ت

  

ــدول  ــين الج ــرات                  ) 49(و يب ــدد المتغي ــاين متع ــل التب ــائج تحلي ــص نت ملخ

)Tests of Between - Subjects Effects  (  لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل العلمـي

ني في مادة الكيميـاء و علـوم   اآلني ، و مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، و مقياس قلق االختبار اآل

  .األرض 

  
  )49(الجدول 

   ) Tests of Between - Subjects Effects(ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات 

  لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل العلمي ، و مقياس دافع اإلنجاز اآلني ، و مقياس قلق االختبار اآلني 

  قلق االختبار اآلني  دافع اإلنجاز اآلني لعلمي اآلنيالتحصيل ا المتغير اإلحصائي

  " ف"

  المحسوبة

2105.43 38196.02 2454.93 

 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

  ) α  =0.01  (ذات داللة إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من مستوى *

    

تحصيل العلمي اآلني ، و دافع اختبار ال: أن قيم الداللة اإلحصائية لكل من ) 49(أظهر الجدول 

، مما يعني أنه يوجد ) α  =0.01(  اإلنجاز اآلني ، و قلق اختبار اآلني أقل من مستوى الداللة 

ـ  ى التفاعـل بـين المتغيـرات    فروق ذات داللة إحصائية  لكل من طريقة التعليم و الجنس عل

  .قلق االختبار اآلني  ،و هي التحصيل العلمي اآلني ،و دافع اإلنجاز اآلني ، والتابعة

  

و تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ساعد الطلبـة    

في تحقيق مستويات جيدة من التحصيل العلمي ، و زادت دافع إنجازهم ، و ساهمت كثيراً فـي  



  239

" ية القلـق الـدافع  نظر"التخفيض من مستويات القلق لديهم  بصورة تفاعلية ، و هذا ما تؤكده  

)Drive Anxiety Theory  (عليـة بـين القلـق ، و دافـع     ، إذ ، تشير إلى وجود عالقة تفا

،و التحصيل العلمي في الموقف التعليمية ، فالقلق المنخفض يعتبر من العوامل التي تثير اإلنجاز

علمي ، فهو يعتبر دافعية التعلم لدى الطلبة ، و يساعد على تحقيق مستويات جيدة من التحصيل ال

  ) .1995( أبو صايمةفي هذه الحالة دافعاً للتعلم 
 

  :المردود التعليمي الستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية   3:5

  

و لمعرفة مدى فاعلية استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية مع العلم أنها استغرقت مـدة  

دية ، تم حساب المردود التعليمـي و تـأثير   زمنية أطول من تلك التي استغرقتها الطريقة التقلي

  ) :2000(عبده الزمن لنتائج الطلبة على اختبار التحصيل العلمي اآلني كالتالي 

  

  %100  ×متوسط عالمات المجموعة الضابطة    –متوسط عالمات المجموعة التجريبية = المردود التعليمي

  مجموعة الضابطة                     متوسط عالمات ال                                  

                                                                                                     …)5-1(  

  

  

  % 100 ×عدد حصص المجموعة الضابطة     –عدد حصص المجموعة التجريبية = تأثير الزمن 

  حصص المجموعة الضابطة                        عدد                           

                                                                                                  …)2-5(  

  

المتوسطات الحسابية و االنحرافات ) 9(و تم استخدام المتوسطات الحسابية من الجدول 

موعتين التجريبية و الضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني ، المعيارية لعالمات طلبة المج

، و للذكور %) 47.14(و بينت النتائج أن المردود التعليمي للمجموعة التجريبية ذكوراً ، و إناثاً 

  %) .47.76(، أما لإلناث فكانت %) 46.36(

  

، مما يـدل  %) 36.36(أما تأثير الزمن على المجموعتين التجريبية و الضابطة ، فكان 

  .على وجود مردود تعليمي يعزى الستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في التعليم 
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  :النتائج العامة للدراسة   4:5

  

خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أشارت إلى فاعلية استخدام استراتيجية خـرائط الـدائرة   

  ) :α  =0.01( على مستوى الداللة المفاهيمية في التعليم،و فيما يلي عرض عام لنتائج الدراسة 

  

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل اآلني لطلبة الصف التاسع في مادة الكيمياء و  �

علوم األرض ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية 

  .التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل العلمي اآلني لطلبـة الصـف   ال يو �

  .التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل العلمي اآلني لطلبـة الصـف    �

  .التدريس و الجنس التاسع في مادة الكيمياء و علوم األرض ،تعزى للتفاعل بين طريقة

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل العلمي لطلبة الصـف التاسـع    �

  .في مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للزمن) المجموعة التجريبية (

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبة الصف التاسع نحو  �

علوم األرض ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفـروق لصـالح طلبـة    مادة الكيمياء و 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

في دافـع  " مستوى الطموح األكاديمي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

الكيمياء و علوم األرض ، و متوسـطات بعـد    اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التـدريس ، و كانـت   " مستوى الطموح األكاديمي "

الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الـدائرة  

  .المفاهيمية 

فـي دافـع اإلنجـاز    " التوجه للنجاح " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

التوجـه  " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصـالح طلبـة   " للنجاح 

  .ة المفاهيمية المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائر
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في دافع اإلنجاز القبلي " التوجه للعمل " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

" التوجه للعمل " لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

موعـة  في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبة المج

  .التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

في دافع اإلنجـاز  " الحاجة للتحصيل " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

الحاجـة  " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

ز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبـة  في دافع اإلنجا" للتحصيل 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

في دافـع اإلنجـاز   " الحافز المعرفي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

الحـافز  " علوم األرض ، و متوسطات بعد  القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبـة  " المعرفي 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

دافع اإلنجاز القبلـي   في" إعالء األنا " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

" إعالء األنـا  " لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبة المجموعـة  

  .التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

في دافع اإلنجاز " الحاجة إلى االنتماء " وق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد يوجد فر �

الحاجـة  " القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد 

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفـروق لصـالح   " إلى االنتماء 

  جريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية طلبة المجموعة الت

فـي  " االنتهازية  -النزعة الوصولية " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

دافع اإلنجاز القبلي لطلبة الصف التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسـطات  

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التـدريس ، و  " ية االنتهاز –النزعة الوصولية " بعد 

كانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اسـتراتيجية خـرائط   

  .الدائرة المفاهيمية 

في دافع اإلنجاز " االستقرار العاطفي " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات بعد  �

االستقرار "سع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، و متوسطات بعد القبلي لطلبة الصف التا

في دافع اإلنجاز اآلني ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبـة  " العاطفي 

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 
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سطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبة الصف التاسـع  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو �

  .نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دافع اإلنجاز اآلني لطلبة الصف التاسـع   �

  .نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس و الجنس

لة إحصائية بـين متوسـطات دافـع إنجـاز طلبـة الصـف التاسـع                     يوجد فروق ذات دال �

نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للزمن و كـان الفـارق   ) المجموعة التجريبية ( 

  .دافع اإلنجاز اآلني .لصالح 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلني لدى طلبة الصف التاسع  �

نحو مادة الكيميـاء و علـوم   ) قلق مرتفع ، قلق متوسط ، قلق منخفض (توياتهم الثالث بمس

األرض ، تعزى لطريقة التدريس ، و كانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية التـي  

  .درست باستخدام استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية 

تبار اآلني لدى طلبة الصف التاسع يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االخ �

نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للجنس ، و كان الفارق لصـالح اإلنـاث فـي    

  .المجموعتين التجريبية و الضابطة 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار اآلني لدى طلبـة الصـف    �

  .تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس و الجنس التاسع نحو مادة الكيمياء و علوم األرض ، 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات قلق االختبار لدى طلبة الصـف التاسـع    �

  .في مادة الكيمياء و علوم األرض ، تعزى للزمن) المجموعة التجريبية (

المتغيرات  يوجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من طريقة التعليم و الجنس على التفاعل بين �

  ).التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار ( التابعة 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل الثنائي بين طريقة التعليم و الجنس على التفاعل  �

  ) .التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار ( بين المتغيرات التابعة 

  

  :مناقشة عامة   5:5

  

أظهرت الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لعالمات 

التحصيل العلمي ، و دافع اإلنجاز ، و قلق االختبار تعـزى  : طلبة الصف التاسع على كل من 

لطريقة التعليم و كان الفارق لصالح استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية ، و  كانت هذه النتائج 
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مة مع التوجهات الحديثة في جدوى العديد من الدراسات التي تتعلق بأثر استخدام طرائـق  منسج

  .جديدة في تعليم العلوم 

  

و تفسر هذه النتائج على أساس أن استخدام هذه االستراتيجية ساعد على تحقيق الـتعلم  

هيم التـي  ذي المعنى ، عن طريق تمكين الطلبة من ربط المفاهيم الجديدة و دمجها مـع المفـا  

، و ساعدهم على تنظيم و فهم ،و االحتفاظ بالمعلومة التي ) بنيتهم المفاهيمية ( يمتلكونها مسبقا 

تعلموها ألطول فترة ممكنة مما مكنهم من استدعائها عند الحاجة ، و ساهم فـي جعـل مـادة    

راتهم الذهنية، الكيمياء و علوم األرض أكثر قبوالً و ألفة و جاذبية على اختالف مستوياتهم و قد

مما زاد من تفاعالتهم معها ، و إقبالهم على دراستها، و زاد من دافعية إنجازهم نحوهـا ،ممـا   

انعكس إيجابياً على تحصيلهم العلمي ، األمر الذي أوجد عندهم  مشاعر الراحة و االسـتقرار و  

  .جاهها الرضا النفسي و عزز دوافعهم الداخلية نحوها ، و خفض من مستويات قلقهم ات

  

 ووندرسي دراسة  و يتفق القسم األول من هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة ، مثل

 ,Nobles( نـوبلز ، و دراسـة  ) Wandersee  & Nobels, 1990(االستكشـافية   نـوبلر 

و التي أكدت قدرة خرائط ) Nobles & Konopak,1995(نوبلز وكنوباك ، و دراسة )1993

على تعزيز تعلم الطالب الفاعل و المهتم بالمواضيع العلمية الجديـدة ، ألنهـا   الدائرة المفاهيمية 

تعتبر استراتيجية تعلم فعالة ، و أداة تشخيصية ناجحة و بالتالي يمكن اعتبارها منحنى يقع ضمن 

  .النموذج البنائي للتعلم

  

المصـري   و،  )2003(عبـده  : و يتفق القسم الثاني من هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

، و التي أظهرت أنه يوجد أثر جيد الستخدام االستراتيجيات الفوق ) 1997(عبده  ، و) 2003(

عبـده   معرفية على دافع اإلنجاز لدى الطلبة ، إما القسم الثالث من النتيجة فيتفق مـع دراسـة  

لـق  ، و التي أظهرت أنه يوجد أثر جيد الستخدام االستراتيجيات الفوق معرفية على ق) 2002(

  .االختبار لدى الطلبة

  

و أظهرت الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسـطات الحسـابية   

اختبار التحصيل العلمي ، و مقياس دافـع اإلنجـاز   : لعالمات طلبة الصف التاسع على كل من 

ـ  :تعزى  أن دافعيـة  للجنس ، أو للتفاعل بين طريقة التعليم و الجنس ، ، و تفسر هذه النتـائج ب

الطالبات للتعلم ال تقل عن دافعية الطالب، إذ أتيحت الفرصة اليوم لإلناث للحصول على أعلـى  
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الدرجات العلمية، و اقتحمت المجاالت التي كانت حتى وقت وجيز تعتبر مقتصرة على الـذكور  

و إناثاً من  فقط دون اإلناث ، إضافة إلى ذلك فقد تم تدريس طلبة عينة الدراسة التجريبية ذكوراً

قبل الباحثة األمر الذي أدى إلى تلقيهم نفس المعلومات و تدريسهم بنفس الطريقة ، مما كان لـه  

  .أثر فاعل في حصولهم على عالمات متقاربة في اختبار التحصيل اآلني

  

أنه  يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين     –أيضاً  –و أظهرت نتائج هذه الدراسة 

لعالمات طلبة الصف التاسع على مقياس قلق االختبار تعزى للجـنس ، و   المتوسطات الحسابية

تفسر هذه النتيجة بأن اإلناث أكثر حساسية من الناحية االنفعالية ، و تأثراً بـالمواقف الصـعبة   

كموقف االختبار ، و ربما يكون ذلك راجعاً إلى كونهن أكثر إحساساً بالمسؤولية التي يقتضـيها  

و تحقيق الذات من ) مرحلة إثبات الوجود ( أو المرحلة الجديدة التي يعايشنها موقف االختبار ، 

خالل تعليمهن ، و اكتسابهن لألدوار الجديدة الملقاة على عاتقهن فهن يسعين إلى فرص المساواة 

مع الذكور ، و تحسين مستقبلهن التعليمي ، و المهني ، و األسري مما يجعلهن أكثر قلقـاً فـي   

ويم ،و بهذا فهن يعايشن الكثير من الخبرات المحبطة ، إضافة إلى أسلوب التربية في مواقف التق

  . مجتمعنا العربي ، و الذي يؤثر على كيفية إدراكهن للمواقف عامة ، و مواقف االختبار خاصة 

  

و أخيراً تأتي نتائج هذه الدراسة منسجمة بصورة عامة مع ما توصلت لـه الدراسـات   

بحثت في أثر استخدام االستراتيجيات الحديثة في التدريس على مستوى تحصيل  السابقة ، و التي

الطلبة في العلوم الطبيعية بفروعها المختلفة ، مما يشجع على تبني هذه االستراتيجيات كمنـاحي  

  .تربوية تنسجم مع وجهة النظر البنائية للمعرفة 
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  :التــوصيات   6:5

  

  :، فأنها توصي بما يلي استناداً إلى نتائج هذه الدراسة   

  

  :توصيات للباحثين   1:6:5

  

  :توصي هذه الدراسة الباحثين بما يلي 

  

إجراء المزيد من الدراسات على صفوف و مراحل دراسية مختلفة ، من أجل تأكيد النتـائج   �

  .التي تم التوصل إليها ، و تعميمها على مواد تعليمية ، و مراحل دراسية أخرى 

الدراسات التي يتم فيها إعداد المادة التعليمية بطريقـة خـرائط الـدائرة    إجراء المزيد من  �

، لدراسة بدالً من الكتاب المدرسياالمفاهيمية ، و تقديمها للطلبة لتكون المرجع األساسي في 

بعد أن يكونوا قد تدربوا على إعداد خرائط الدائرة المفاهيمية ، و استخالص المعلومات منها 

  . أثرها على التحصيل العلمي و غيره من المتغيرات التابعة ، و من ثم قياس 

  

  :مقترحات إلى الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي   2:6:5

  

توصي هذه الدراسة القائمين على إعداد برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في الجامعات 

المناهج الدراسـية مسـاقات   و المعاهد الفلسطينية خاصة ، و العربية عامة ، بضرورة تضمين 

أكاديمية تعنى بالمناحي الحديثة المختلفة ، و المستخدمة في التعليم عامة ، و تعلـيم الكيميـاء و   

  .علوم األرض خاصة 

  

  :مقترحات إلى الجهات المختصة في وزارة التربية و التعليم الفلسطينية   3:6:5

  

  :و التعليم الفلسطينية إلى تقسم التوصيات للجهات المختصة في وزارة التربية   
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  :واضعي المناهج و مطوريها   1:3:6:5

  

تبني استراتيجيات تعليمية حديثة كاستراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية من أجـل اكتسـاب    �

الطلبة المفهوم العلمي السليم ، و تنمية روح البحث العلمي ، و االستقصاء و اإلبداع ، بمـا  

  .ات نوعاً و كماً يتالءم و هذه االستراتيجي

إعادة النظر في كيفية تقديم المادة التعليمية و تنظيمها في المناهج الدراسية ، بحيث تأخذ في  �

  .مستوى فهم الطلبة للمفاهيم العلمية ، و ما تحتويه بناهم المفاهيمية من معلومات : االعتبار 

  
  :قسم التدريب و التأهيل و اإلشراف التربوي   2:3:6:5

  

  :دراسة قسم التدريب و التأهيل و األشراف التربوي ، بما يلي توصي ال

  

عقد اختبارات وطنية مستمرة الستقصاء البنية المفاهيمية ، لدى المعلمين و الطلبة على حـد   �

سواء على فترات محددة ، من أجل الوقوف على مخزونهم المعرفـي ، و قـدرتهم علـى    

ية ، و باستخدام تقنيات مطورة للكشف عـن  توظيف ما تعلموه داخل الصفوف بحياتهم اليوم

مدى تماسك بنيتهم المفاهيمية كتقنية خرائط الـدائرة المفاهيميـة ، الخـرائط المفاهيميـة ،     

  الخ.…الخرائط المخروطية ،

عقد دورات تدريبية مستمرة للمعلمين في أثناء الخدمـة علـى اسـتخدام خـرائط الـدائرة       �

و أوراق عمل و بحوث تمثل االتجاهات الحديثة في  المفاهيمية خاصة ، و تزويدهم بنشرات

تعليم المفاهيم العلمية ألجل النهوض بمسيرة التربية و التعليم ، و أثراء خبراتهم المعرفية ، 

  .و تنشيط ذاكرتهم باستمرار 

  
  :المعـلميــن   3:3:6:5

  

  :توصي هذه الدراسة المعلمين عامة باتباع اآلتي 

  

الطلبة ، و استخراج أنماط األخطاء المفاهيمية الشائعة بينهم ، قبل  االهتمام بتشخيص مفاهيم �

البدء بعملية التعليم من خالل استخدام تقنيات فوق معرفية كخرائط الدائرة المفاهيمية التـي  

  .تسبر خبرات الطلبة المعرفية ، من أجل تصميم االستراتيجيات التعليمية المناسبة 
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ية في تقديم المواد التعليمية للطلبة ، و إنما البحث عمـا هـو   عدم اللجوء إلى الطرق التقليد �

طبيعـة  : جديد في طرائق التدريس الختيار األسلوب المناسب لتقديمها أخذين بعين االعتبار 

  ) .الفروق الفردية ( المادة الدراسية ، و مستويات الطلبة 

، من قلقهم اتجاه المواد الدراسية لاستخدام األساليب التدريسية التي تثير دافعية الطلبة ، و تقل �

و تدفعهم لالنتباه و التركيز أثناء الحصة ، لما لذلك من أثر فـي الرفـع مـن مسـتويات     

  .تحصيلهم العلمي 
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  المالحق 
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  ) 1( الملحق 

  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة

أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية و خطتها الزمنية و أدواتها " 

  "التشخيصية و التحصيلية 

  

  

  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  3

  

  )أ   1(الملحق 

  

  أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية  أسماء السادة

   وخطتها الزمنية وأدواتها التشخيصية والتصليحية 

  

/ تخصص أساليب تدرس العلـوم / المشرف على الرسالة/ الدكتور شحادة مصطفى عبده1-  

  . جامعة النجاح الوطنية / قسم أساليب التدريس

جامعـة  / قسـم الكيميـاء    /تخصص كيمياء غير عضوية/ الدكتور حكمت سعيد هالل 2-  

  .النجاح الوطنية 

مركز علوم / تخصص علوم أرض وجيو فيزياء تطبيقية/ الدكتور رضوان جهاد الكيالني3-  

  . جامعة النجاح الوطنية / األرض وهندسة الزالزل

/ قسـم الكيميـاء  / تخصص كيمياء غير عضوية وبيئيـة / الدكتور محمد محمود السبوع4-  

  .ية جامعة النجاح الوطن

/ تخصص ميكانيكا التربة و هندسـة األساسـات  / صبحي غزال" محمد عزام " الدكتور   5-

  . جامعة النجاح الوطنية / قسم الهندسة

قسم الكيميـاء جامعـة النجـاح    / تخصص كيمياء تحليلية / الدكتور راضي أبراهيم سليم6-

  .الوطنية 

جامعـة  / قسـم الكيميـاء  / ريةتخصص كيمياء نظ/ السيد كامل جالل كامل عبد الهادي7-  

  . النجاح الوطنية 

جامعة النجاح / قسم الكيمياء/ تخصص كيمياء صناعية/ الدكتور نزار عبد الرحمن مطر8-  

  .الوطنية 

جامعـة النجـاح   / قسم الكيمياء/ تخصص كيمياء عضوية/ الدكتور وحيد جبريل الجندي9-  

  . الوطنية 

يمياء وعلوم األرض للصف التاسع األساسي ممـن  معلمون ومعلمات يدرسون مادة الك10-  

  .لهم خبرة طويلة في تدريس المنهاج المدرسي المقرر من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
  
  

  
 



  4

  

  

  
  
  
  
  

  )2(الملحق 

  اختبار  المعرفة القبلية
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  ) 2( الملحق 
  

  اختبار المعرفة القبلية

  األرضمادة الكيمياء و علوم 

  

  :تعليمات االختبار 

  .اقرأ التعليمات جيداً قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة  -

االختبار موضوع لقياس المعرفة القبلية لطلبة الصف التاسع المتعلقـة بمحتـوى وحـدة     –

  .المعادن و الصخور والثروات الطبيعية األخرى 

  .عدد أسئلة االختبار أربعة أسئلة لكل منها فروع  -

  . ستون عالمة )  60( وع العالمات الكلي هو مجم  -

  .الزمن المحدد لالختبار ساعة و نصف واحدة   -

  . سبع صفحات )  7( عدد صفحات االختبار  -

أن تعاونك باإلجابة على هذا االختبار سيقابل بالتقدير السيما أن العالمات التي ستحصل  -

  .عليها ستكون سرية و لن تستخدم إالّ ألغراض البحث 

  

  

  اكرين تعاونكم معنا و تقيدكم الكامل بتعليمات االختبار ش

  الباحــثة 

  نائلة البلوي  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اختبار المعرفة القبلية 

  :األسم (     )                           الصف التاسع األساسي 

  :عالمة ال:                                               المدرسة 

  :التاريخ  

  

  )عالمة  24:                                          ( السؤال األول 

  :يوجد بعد كل فقرة أربع إجابات ،و المطلوب منك وضع دائرة حول رمز اإلجابة األكثر دقة 

  :أحد العناصر اآلتية من الفلزات  – 1
  الفلور  –النيتروجين                 د  –ج  األكسجين             –النحاس            ب  –أ     

  :العنصر الذي يوجد تحت الظروف العادية في الحالة السائلة هو  – 2
  الماء  –الكبريت                    د  –الزئبق               ج  –األلمنيوم            ب  –أ     

  :األكسيد من بين المركبات اآلتية هو  – 3
  HF –د                       HCl –ج                MgO –ب           Na2CO3 –أ     

  :المسبب الرئيس للعوامل األرضية الداخلية هو  – 4
  .الـزالزل و الـبـراكـيــن  –أ     

  .التقلبات الجوية على سطح الكرة األرضية  –ب    

  .تعدد أنواع صخور القـشـرة األرضيـة   -ج    

  .ضغط و درجات الحرارة في باطن األرض تغير ظروف ال –د   

  :أكبر المقذوفات البركانية حجماً  – 5
  الزجاج البركاني  –الحجر الخفاف        د  –الرماد البركاني       ج  –القنابل         ب  –أ     

  :أخطر الغازات المنبعثة من البراكين  – 6
  جميع ما سبق  –ثاني أكسيد الكبريت    د  –أول أكسيد الكربون      ج  –بخار الماء     ب  –أ    

  :تتشكل البراكين بأشكال و أحجام مختلفة حسب  – 7
  التركيب المعدني لالبة  –لزوجة الالبة و انسيابها                                          ب  –أ    

  جميع ما سبق  – كمية الغازات في الماجما                                         د –ج    

  : تتكون الماجما في المناطق القارية على أعماق  تقارب  – 8
  كم      100  –كم                                              ب  1     –أ      

  كم 4      –كم                                             د   3     –ج     
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عوامل الطبيعية المؤثرة على سـطح األرض و البشـرية   تعتبر البراكين من أخطر ال – 9

  :بسبب 
  التلوث البيئي والحرائق التي تسببها  –حدوثها بشكل مباغت                             ب  –أ      

  جميع ما سبق  –تدميرها للمنشآت و المباني                         د  –ج     

  :ر في تتمثل التجوية الكيميائية للصخو – 10
  الذوبـــان   –التأكسد                                             ب  –أ     

  جميع ما سبق  –التميـه                                              د  –ج   

  :أهم عوامل التعرية التالية في تشكيل سطح األرض هو  – 11
  الجليديات  –ب                     المياه الجارية                       –أ     

  األمواج البحرية  –الرياح                                                 د  –ج     

  : باستثناءجميع الجمل التالية صحيحة  – 12
  .تعاكس العـوامـل الداخـلـيـة في فعلها العـوامـل الخـارجـيـة  –أ    

  .العوامل الخارجية في تشكيل سطح األرض  تساهم العوامل الداخلية و –ب    

  .يحصل توازن بـيـن العملـيـات الداخـليــة و الخـارجـيـة  –ج    

  .تتغلب العوامل الخارجية على العوامل الداخليـة في معظم األحيـان  –د     

  :تتمثل أهمية الماء في عمليات التجوية في  – 13
  .إذابة بعض أنواع الصخر  –ب .               يع تكسير الصخور عند تكون وتد الصق –أ      

  .جميع ما سبق  –د .                                  تميه بعض المعادن  –ج      

  :السبب الرئيس لتقشر الصخور النارية  – 14
  .تأكسد بعض المعادن  –ب .                               دخول الماء في الشقوق  –أ     

  .إذابة بعض معادنها  –د .      دفعها إلى سطح األرض فيقل الضغط الواقع عليها  –ج    

  :الذي يسبب الحفر و الفراغات في السطح الخارجي للحجر الجيري هو  – 15
  الحيوانات الحفّارة  –اإلذابة بفعل ماء المطر المكربن                        ب  –أ      

  التقشر  –د                                 تغلغل جذور النباتات    –ج     

  :يتم الترسيب فوق اليابسة بفعل  – 16
  األنهار  -األنهار و الدلتا                                        ب  –أ      

  المد و الجزر  –األمواج البحرية                                      د  –ج      

  : المقصود بالتذرية هو – 17
  .الحت الناتج عن اصطدام حبات الرمل المحمولة بالرياح مع الصخور  –أ      

  .نزع الرياح للمواد الصغيرة الموجودة فوق سطح األرض و ترك الحصى الكبيرة  –ب      

  .نزع الجليديات لكتل صخرية كبيرة من مجاريها  –ج      

  .بها كشط األمواج لصخور الشواطيء عند االصطدام  –د      
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  :أخطر نتائج العوامل الداخلية تأثيراً على سطح األرض و البشرية هو  – 18
  الزالزل و البراكين  –اإلنزالقات األرضية                              ب  –أ     

  حركة الماجما بداخل األرض   –الطيات و الصدوع                                د  –ج    

  :زالزل تدميراً بالدرجات حسب مقياس ميركالي تبلغ شدة أكثر ال – 19
    І V  -د                         Χ  -ج                        ΧΠ -ب                          Χ І–أ     

  :السبب الرئيس للتدمير الزلزالي هو  – 20
  .األهتزازات التي تسببها األمواج الزلزالية المتحررة عن الزلزال  -أ     

  .تميه الصخور  –ب    

  .  الحرائق و الفيضانات  –ج    

  .إرتفاع منسوب المياه الجوفية  –د    

  :الحت هو  – 21
  .مجموع العمليات التي تفتت صخور األرض و تحللها و تنقلها إلى أماكن بعيدة  –أ        

  غير درجات الحرارة عملية تكسر الصخور و تفتتها دون تغير في تركيبها الكيميائي بفعل ت –ب      

  .مـا يـحـدث للصخور نتيـجة لعـمل الميـاه الجـارية فقط  –ج      

  .عملية تنتج بفعل اصطدام الفتات الصخري المنقول مع بعضه أو بالصخور  –د      

  :يتكون الدبال من  – 22
  .نمو جذور النباتات في شقوق الصخور  –أ     

  .سطح األرض تحلل النباتات المتراكمة فوق  –ب     

  .عمل اآلشينات في استخالص الحديد من الصخور  –ج     

  . تفتت التربة بواسطة الحيوانات الحفارة  –د     

  :من بين التالية  الجملة الصحيحة – 23
  .تستطيع الرياح حمل حبات الرمل مهما كان حجمها  –أ    

  رتفاعات عالية من سطح األرض تستطيع الرياح حمل حبات الرمل بحجومها المختلفة إلى ا –ب    

  .تقوم الرياح بالعصف الرملي على ارتفاعات عالية من سطح األرض  –ج    

  .ترسب الرياح حمولتها عندما تصطدم بعائق طبيعي أو اصطناعي  –د    

  :عن     ) بالغرام ( كتلة المذاب = يعبر القانون التالي   ت  – 24

  ) 3بالسم( حجم المحلول                                   
  كمية الحرارة المكتسبة –الضغط          د  –التركيز        ج  –الكثافة       ب  –أ    
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  )عالمات  10:                                          ( السؤال الثاني    

رقـم اإلجابـة   ، و أكتـب  ) ب ( ما يناسبه من القسم ) أ ( فيما يلي مجموعتان اختر للقسم 

  ) .أ ( في المكان المحدد له في القسم ) ب ( الصحيحة من القسم 

                  

   المجموعة الثانية                    المجموعة األولى                  

  )ب ( القسم )                           أ ( القسم                   

  الرقم        صيغة المركب             لرقم           اسم المركب   

            KBr           1السيليكون            ثاني أكسيد              

  V І      (        2               Na 3 PO4( أكسيد المنغنيز             

  Mg ( NO3 )2        3بروميد البوتاسيوم                            

  CaSO4 .H2O       4فلوريد الكالسيوم                              

     CaCO3            5فوسفات الصوديوم                            

  II             (6                 SiO2( كبريتيد الحديد              

     FeS                7كبريتات الكالسيوم المائية                     

  CaF2                 8كربونات الكالسيوم                           

  NaCl                 9كلوريد الصوديوم                            

  KBr2                 10نترات المغنيسيوم                           
                                                  11                 NaBr  
                                                  12                KCl      
                                                  13                  K2O  
                                                  14                MnO2  

  
 

  )عالمة  15(                                      :   السؤال الثالث 

أمام العبارة الخاطئة ، ثم صـحح  )   X( أمام العبارة الصحيحة ، و إشارة (    ) ضع إشارة 

  :العبارات الخاطئة منها 

  .تقسم أغلب العناصر إلى فلزات و ال فلزات  - 1(     )   

  . ل للحرارة و الكهرباء األلمنيوم ال فلز جيد التوصي - 2(     )   

  .ال تتعرض المعادن للتلف إذا تركت معرضة للعوامل الجوية  - 3(    )   

  .توجد المعادن في القشرة األرضية و مياه البحار و المحيطات و باطن األرض - 4(    )   
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  .ال تعد الصخور و المياه من الثروات الطبيعية  - 5(    )    

  .ار المادة النقية تساوي درجة تجمدها في الوضع الطبيعيدرجة انصه - 6(    )   

  .التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة   - 7(    )   

  .كثافة الماء و هو في الحالة الصلبة أكبر من كثافته في الحالة السائلة  - 8(    )   

  .تشار و اإلنضغاط تتشابه المواد في مدى قابليتها لالن - 9(    )   

  .يضغط الهواء الجوي على األجسام من جميع الجهات  - 10(    ) 

  .يقوم مبدأ استخراج األمالح الذائبة في ماء البحر الميت على اختالف ذائبيتها  - 11(    )  

  مل من  100تذوب في ) بالغرامات ( الذائبية هي أكبر كتلة من المذاب  - 12(    ) 

  .لتحضير محلول فوق اإلشباع عند درجة حرارة معينة ، المذيب               

  . تعوض مياه األمطار النقص في المياه الجوفية  - 13(    ) 

  ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الحجر  – 14(    ) 

  .الجيري              

  ها ، بأنها مستطيلة غير مصنفةتتميز الرسوبيات الجليدية عن غير - 15(    ) 

  .متنوعة األصل عديمة التطابق               

  

  )عالمة  11:                                      ( السؤال الرابع 

  :أكمل الفراغ في الجمل التالية 

  . -------يطلق على التغيرات و التقلبات التي تحدث في الغالف الجوي  .1

  تي تميز المادة النقية عن غيرها من المواد و تدلل على مدى الخاصية الفيزيائية ال .2

  . -------------تراص جزيئات المادة هي     

  . ----------العناصر القابلة للطرق و السحب و الثني هي  .3

  . --------المادة التي تتكون من نوع واحد من الذرات تسمى  .4

  ع إلى مناطق الضغط   الهواء المتحرك الذي ينتقل من مناطق الضغط المرتف .5

  . ---------المنخفض هو     

  العملية التي تتكون فيها البلورات نتيجة لتبريد المحلول ، أو لتبخر جزء من  .6

  . -----------المذيب حتى يصبح في حالة فوق اإلشباع هي     

        ،        -----الهطول هو سقوط بخار الماء المتكاثف إلى األرض بأشـكال متعـددة منهـا     .7

---------  ،----------.  

  . --------عند تفاعلها مع الماء هي  H + المادة التي تنتج أيونات   .8

        +  
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-المادة التي يتغير لونها بحسب حموضة أو قاعدية الوسط الذي توجد فيه هي           .9

-------- .  

  

  اتي لكم بالنجاح و التوفيق انتهت األسئلة مع تمني                                      

  الباحثة                                                           
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  ) 3( الملحق 

  نموذج اإلجابة النموذجية الختبار المعرفة القبلية
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  ) 3( الملحق 

  يةاإلجابة النموذجية الختبار المعرفة القبل

  

  :السؤال األول 
رقم  

  الفقرة 

رمز

  اإلجابة

رقم 

  الفقرة 

رمز

  اإلجابة

رقم 

  الفقرة 

رمز 

  اإلجابة

رقم  

  الفقرة

رمز 

  اإلجابة

  ب  19  د  13  د  7  أ  1
  أ  20  ج  14  ب  8  ب  2
  ب  21  أ  15  د  9  ب  3

  ب  22  أ  16  د  10  د  4
  د  23  ب  17  أ  11  أ  5

  ب  24  ب  18  د  12  ب  6

  

  :السؤال الثاني 
رقم الصيغة الجزيئية المركب  اسم

  للمركب

رقم الصيغة الجزيئية   اسم المركب

  للمركب

  II (  7( كبريتيد الحديد   6  ثاني أكسيد السيليكون

  4 كبريتات الكالسيوم المائية   IV (  14( أكسيد المنغنيز 

  5  كربونات الكالسيوم  1  بروميد البوتاسيوم

  9  كلوريد الصوديوم   8  فلوريد الكالسيوم

  3  نترات المغنيسيوم  2  فوسفات الصوديوم 
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  :السؤال الثالث 
رقم 

  العبارة

(      ) )X( تصحيح العبارة الخاطئة  

      صحيحة  1

  .األلمنيوم فلز جيد التوصيل للحرارة و الكهرباء  خاطئة    2
  .تتعرض المعادن للتلف إذا تركت معرضة للعوامل الجوية   خاطئة    3

      صحيحة  4
  .تعد الصخور و المياه من الثروات الطبيعية   خاطئة    5
      صحيحة  6

       صحيحة 7

  .كثافة الماء و هو في الحالة الصلبة أقل من كثافته في الحالة السائلة  خاطئة    8

  .تختلف المواد في مدى قابليتها لالنتشار و اإلنضغاط   خاطئة   9
      صحيحة 10
      صحيحة 11

مل من )  100( تذوب في ) بالغرامات ( ائبية هي أكبر كتلة من المذاب الذ خاطئة    12

  .المذيب لتحضير محلول مشبع عند درجة حرارة معينة 

      صحيحة 13

      صحيحة 14
      صحيحة 15

  

  :السؤال الرابع 
رقم اإلجابة  رقم الفقرة

  الفقرة

  اإلجابة

  التبلور  6 األحوال الجوية  1

  المطر ، الثلجالبرد ،   7 الكثافة  2

  الحمض  8 الفلزات  3

  الكاشف  9 عنصر  4

    الرياح  5
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  ) 4( الملحق 

  قائمة المفاهيم و المصطلحات المتضمنة في وحدة 

  "المعادن والصخور والثروات الطبيعية األخرى " 
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  ) 4( الملحق 

  قائمة في المفاهيم والمصطلحات المتضمنة 

  وحدة المعادن والصخور والثروات الطبيعية األخرىفي 
  

  

  :الفصل األول  �

  :الموقف التعليمي األول  �

  

المعدن، الصخور، أمالح البحر الميت، الثـروة المائيـة فـي األردن، مـواد القشـرة        

األرضية، التركيب الكيميائي، تصنيف المعادن، الخواص الطبيعية، الثروات المعدنية، الخامـات  

مادة صلبة، مادة طبيعية، مادة متجانسة التركيب، بناء داخلي منتظم، مادة متبلورة، مواد الفلزية، 

  .غير عضوية، عمليات غير عضوية، الكائنات الحية، شكل بلوري، شكل غير بلوري

  

  : الموقف التعليمي الثاني  �

  

، تصنيف المعادن، العناصر الحرة، الكبريتيدات، الكربونـات، الهاليـدات، السـيليكات   

  .الفوسفات، الكبريتات، األكاسيد والهيدروكسيدات

  

  : الموقف التعليمي الثالث  �

  

التركيب الكيميـائي، البنـاء الـذري    ) الخواص الطبيعية(الخصائص الفيزيائية للمعادن 

الداخلي، المعدن، الحكاكه، مسحوق المعدن،اللون ، لون المعدن ،مختلف اللون، متشابه اللـون،  

اوة، مقياس القساوة، الـوزن النـوعي، خصـائص حراريـة، خصـائص      بريق فلزي، ، القس

مغناطيسية، خصائص كهربائية، خصائص ضوئية، خصائص حواسية، خصـائص تماسـكية،   

  .الطعم، الرائحة، الملمس
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  ) 4( تابع الملحق 

  

  :الموقف التعليمي الرابع  �

  

، صخور صـناعية،  ، خامات فلزية، خامات ال فلزية)خامات المعادن(الثروات المعدنية 

الحديد، المنغنيز، األلمنيوم، النحاس، الماغنيتايت، هيماتيـت، السـيدريت، صـناعة السـبائك،     

صناعات كيميائية، البطاريات، الزجاج، الدهانات، األصباغ، فوالذ، البيرولوزيـت، المنغنيـت،   

لتآكـل، صـناعة   البسيلوميلين، معادن طينية، معادن التربة، معادن سيليكاتية، كثافـة، مقـاوم ل  

الطائرات، صناعة محركات السيارات، صناعة اآلالت الكهربائيـة، معـادن النحـاس الحـر،     

  .األكاسيد، الكبريتيدات، الكالكوبيريت، الكوبيريت

  

  :الفصل الثاني  �

  : الموقف التعليمي الخامس  �

  

الصخر، أنواع الصخور الرئيسة، دورة الصخور في الطبيعيـة، خـواص الصـخور،    

لصناعية، الخامات الالفلزية، تلوث البيئة، الثروات الطبيعية، بلورة، عنصر، مركب، الصخور ا

اتحاد العناصر، ذرة، تركيب المعدن، خصائص بصرية، النسيج الصخري، اللون، مكان التكّون، 

  .، البازلت، الجرانيت، الرخام، الحجر الجيري، الخصائص الفيزيائية) النشأة(ظروف التكّون 

  

  :تعليمي السادس الموقف ال �

  

، التبلور، صهير سيليكاتي، صـخور  ) المهل(الصخور النارية، تجمد، تصلب ، الماجما   

، صخور جوفية، مكان التبلور، النسيج الصخري، نسيج صخري ناعم الحبات، )سطحية(بركانية 

  .نسيج صخري خشن الحبات، التركيب المعدني، تركيب حامضي، تركيب قاعدي
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  ) 4(  تابع الملحق

  

  :الموقف التعليمي السابع  �

  

العمليات التي تكّون الصخور الرسوبية، التجوية، التعرية، النقل، الترسيب، التصـخر،    

التصلب، الرواسب الصخرية، تماسك، تحلل الصخور، تفتت الصخور، مكان التكّون، درجـات  

كـانيكي، ترسـيب   حرارة التكّون، صخور رسوبية فتاتية، صخور رسوبية كيميائية، ترسب مي

كيميائي، الحجر الرملي، حجر طيني، ملح صخري، حجر جيري، صـوان، جـبس، الـرص،    

السمنته، إعادة التبلور، التغير الذي يحدث للصخور، المظهر العام، نسـيج صـخري، عوامـل    

  .التحول، حرارة، ضغط، نشاط كيميائي للموائع، عوامل داخلية، خصائص فيزيائية

  

  : امن الموقف التعليمي الث �

  

خواص الصخور، دورة الصخور في الطبيعة، التركيب المعدني، النسيج الصخري، لون   

  .الصخور، عوامل داخلية، عوامل خارجية

  

  : الموقف التعليمي التاسع  �

  

ثروات معدنية، صخور صناعية، خامات فلزية، خامـات ال فلزيـة، الفلسـبار، رمـل       

ستخالص المعادن، طرق مغناطيسـية، طـرق   زجاجي، حجارة البناء، فوسفات، جبس، طرق ا

ميكانيكية، كثافة ، الخصائص الفيزيائية، غسيل الخام، تكسير الخام، األخطار البيئيـة، أخطـار   

متعلقة بصحة اإلنسان، األخطار المتعلقة بالطبيعية، تشويه جمال الطبيعة، ركام، أماكن قاحلـة،  

  .حفر ضخمة، تغير معالم الطبيعية
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  ) 4( لحق تابع الم

  

  :الفصل الثالث  �

  :الموقف التعليمي العاشر  �

  

الملوحة، أمالح البحر الميت، طاقة شمسـية، كلـور، كالسـيوم، بـروم، صـوديوم،        

الكارناليت، السلفانيت، البوتاس، مجموعة الكربونات، كلوريد الكالسيوم، كلوريـد المغنيسـيوم،   

ميت، زيادة سرعة التبخر، زيـادة تركيـز   البروم، كلوريد الصوديوم، استخراج أمالح البحر ال

األمالح، حرارة الشمس، العمليات ، نهر األردن وروافده، ، تجوية، تعريـة، ترسـيب، مـواد    

  .اسفلتية، مصادر أمالح البحر الميت، النشاطات البركانية

  

  :الفصل الرابع  �

  :الموقف التعليمي الحادي عشر  �

  

، الينابيع، )السطحية ( ياه الجوفية، المياه الجارية الثروة المائية، تلوث مصادر المياه، الم  

اآلبار، السدود، مصادر المياه، استخراج المياه الجوفية، الينابيع الساخنة، مياه األمطار المحليـة،  

مياه األنهار، الصخور الرسوبية، الجريان، التبخر، التسرب إلى باطن األرض، تبليل األجسـام  

نوع الصـخور  (، طبيعة مكونات السطح )التضاريس(ألرض على سطح األرض، طبوغرافية ا

، المناخ، كمية األمطار الساقطة، الغطاء النباتي، نوع الغطاء النباتي، كثافة الغطـاء  ) في التربة

، النطـاق  )الطبقـة المشـبعة  (النباتي، الجاذبية األرضية، قوة التوتر السطحي، النطاق المشبع 

أعمار اآلبار، قوة تدفق العيون، المسامية، النفاذية ، البئر العادي الهوائي، منسوب المياه، التنبؤ ب

  .، البئر االرتوزاي، طبقة منفذة، طبقة غير منفذة، ضغط المياه الجوفية، القوة الدافعة للمياه
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  ) 5( الملحق 

  

  

  خرىالخطة الزمنية العامة لتدريس وحدة المعادن والصخور والثروات الطبيعية األ
  
  

المعادن والصخور و الثروات الطبيعيـة  " الجدول الزمني لتدريس موضوع    - أ

  " .األخرى 

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " المواقف التعليمية لتدريس موضوع  - ب

  " .األخرى 
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  )أ  5(الملحق 
 

  .ة األخرى الجدول الزمني لتدريس موضوع المعادن و الصخور و الثروات الطبيعي
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الجدول الزمني لتدريس موضوع المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية 

  األخرى
الموقف 

  التعليمي

عدد  المحتوى

  الحصص

  
1 
2 
3 
 
4  

  المعادن: الفصل األول 

  .المعدن  �

  .تصنيف المعادن  �

  .الخواص الطبيعية للمعادن  �

و العناصـر  الثروات المعدنية و أمثلة على الخامات الفلزيـة   �

  .المستخرجة منها 

  
1 
1 
1 
 
1  

  
5 
6 
 
7 
8 
 
9 

  

  الصخور : الفصل الثاني 

  .أنواع الصخور  �

  .الصخور النارية  �

  .الصخور الرسوبية و المتحولة  �

  .خواص الصخور و دورة الصخور في الطبيعة  �

  

الصخور الصناعية و الخامات الالفلزية و استخالص الثروات  �

.                                لبيئة الطبيعية و تأثير ذلك على ا

  

  

2 

1  
2  
1 
  
 

1 
 
  

 
10  

  بعض أمالح البحر الميت : الفصل الثالث 

  .   استخراج األمالح و استخداماتها  �

 
1  

 
11 

  

  الثروة المائية في األردن : الفصل الرابع 

  .المياه الجوفية  �

  .ابيع اآلبار و الين �

  .المياه الجارية و السدود و تلوث مصادر المياه  �

 
1 
1 
1  

 15  المجموع 
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  )ب  5(الملحق 

المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية " المواقف التعليمية لتدريس موضوع 

  " .األخرى 
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  الفصل األول
  

  الموقف التعليمي األول
  
  المعدن: الموضوع �

  واحدة حصة: الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

المعدن، الصخور، أمالح البحر الميت، الثروة المائية في األردن، مواد القشرة األرضية، التركيب الكيميائي،   

تصنيف المعادن، الخواص الطبيعية، الثروات المعدنية، الخامات الفلزية، مادة صلبة، مادة طبيعية، مادة متجانسة 

م، مادة متبلورة، مواد غير عضوية، عمليات غير عضوية، الكائنات الحية، شكل التركيب، بناء داخلي منتظ

  .بلوري، شكل غير بلوري

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن  

  .يوضح مفهوم المعدن ويميزه بتركيبه الكيميائي  -

  

    : خطة سير الدرس �

  :الدرس بالشكل التالي يتم عرض

  

إجري مراجعة سريعة للوحدة السابقة ، و أبين للطلبـة أن الوحـدة السـابقة تناولـت دراسـة العمليـات        -

  .الجيولوجية

باستخدام جهاز )  1 (إعطي الطلبة فكرة عن هذه الوحدة من خالل عرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم    -

  .ح لهم أن هذه الوحدة تتناول دراسة مواد القشرة األرضيةالعرض ، و أناقشهم في محتوياتها ، و أوض

أسأل الطلبة ما هي مواد القشرة األرضية، وأناقشهم في ذلك وأتوصل معهم إلى أن مواد القشرة األرضية ،  -

المعادن ، و الصخور ، و أبين لهم أن المطلوب في هذه الوحدة دراسة المعادن والصخور من حيـث  : هي 

ا ونشأتها باإلضافة إلى استخدام المعادن، والصخور في حياتنا اليومية مع إعطاء أمثلـة  تركيبها وخصائصه

  .الخ…تدلل على ذلك مثل الفوسفات والبوتاس

  .وأعطي الطلبة فرصة لقراءتها وتأملها)   2(أعرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم  -

، و أناقشـهم فـي   )  3( ميـة رقـم   أوهيء الطلبة لدرس المعادن من خالل عرض خريطة الدائرة المفاهي -

  .محتوياتها و أعطيهم الفرصة لتأملها
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اعرض على الطلبة مجموعة من المعادن المختلفة وأسألهم عن الحالة الفيزيائية للمعادن، وأناقشهم في ذلك  -

  .و أتوصل معهم إلى أن المعدن عبارة عن مادة صلبة ، و أطلب منهم تمثيل هذا المفهوم في دائرة مفاهيمية

وأعطيهم الفرصـة  ) 4(وأعرض عليهم الخريطة رقم . اذكر الطلبة بمفهوم المادة، عنصر، مركب، مخلوط -

  .لقراءتها و تأملها

، ) غالباً ما يكون مادة متجانسـة التركيـب   ( أناقش الطلبة في أن المعدن إما أن يكون عنصراً أو مركب  -

ب منهم إعطاء أمثلة على معادن تمثل عنصـر أو  ولذلك يمكن التعبير عنه بصيغة كيميائية أو برمز و أطل

  .مركب، ثم أطلب منهم تمثيل مفهوم مادة متجانسة التركيب في دائرة مفاهيمية 

  .وأعطيهم الفرصة لقراءتها وتأملها)  5( أعرض على الطلبة الخريطة رقم  -

يتم تصنيعها في المختبرات أناقش الطلبة في أن المعادن تتكون بصورة طبيعية ، ولذلك ال تعتبر المواد التي  -

  .معادن ، ثم أطلب منهم تمثيل مفهوم مادة طبيعية في دائرة مفاهيمية

أعرض على الطلبة معدناً يتضح فيه شكل بلوري معين ، وأناقشهم في أن الشكل البلوري هذا مـا هـو إال    -

ـ (انعكاس لترتيب الذرات المنتظم داخل بلورة المعدن  ، و أناقشـهم فـي   ) دن البناء الداخلي المنتظم للمع

الظروف التي يتكون فيها المعدن وعالقتها بأن يكون للمعدن شكل بلوري أو غير بلوري مع التنبيـه بأنـه   

دائماً يمتلك ترتيب ذري داخلي منتظم ،  وقد يظهر له شكل بلوري أو غير بلوري ، و أتوصل معهـم أن  

فـي دائـرة   ) بناء داخلـي منـتظم   ( متبلورة ، و المعدن مادة متبلورة ، و أطلب منهم تمثيل مفهوم مادة 

، و لهـذا ال يعتبـر   ) غير متبلور(مفاهيمية ، و أناقشهم في أن الزجاج ليس له ترتيب ذري داخلي منتظم 

  .وأطلب منهم تأملها )  6( معدناً ، ثم أعرض عليهم الخريطة رقم 

ما تتكون بفعل العمليات غير العضـوية ،  أناقش الطلبة في أن المعادن تتكون من مواد غير عضوية وغالباً  -

  .و أطلب منهم تمثيل مفهوم مواد غير عضوية في دائرة مفاهيمية 

  .من خالل ما سبق أناقش الطلبة في مفهوم المعدن ، و أتوصل معهم إلى المفاهيم التي يتألف منها -

دها أقوم  بمساعدة الطلبة برسـم  أكتب المفاهيم الرئيسة التي تم التوصل إليها بعد المناقشة على السبورة وبع -

  .على السبورة )  7( خريطة الدائرة المفاهيمية رقم 

  .بعد إكمال رسم الخريطة يعطى الطلبة الفرصة لقراءتها وتأملها -

ألفت انتباه الطلبة إلى أن مفهوم الفلز يختلف عن مفهوم المعدن ، و أناقشهم في ذلك ، ثم أعرض الخريطة  -

  .فرصة لقراءتها وتأملهاو أعطيهم ال)  8( رقم 

  

  .يتم طرح السؤالين التاليين كتقويم ختامي في نهاية الحصة األولى  �

المواد، الكوارتز، مواد متبلورة، مواد (ي  خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التالية / صمم1-  

  ).9(؟ الخريطة رقم ) غير متبلورة، زجاج

ي  السبب الذي اعتمدته في هـذا  / ية إلى مواد معدنية ، و مواد غير معدنية ، و بيني  المواد التال/ صنف2-  

ي خريطـة  /، و صـمم ) جبس، ذهب، هيماتيت، ملح الطعام، سكر، فحم حجري، زجاج، بالسـتيك (التصنيف 

  ). 10( الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم السابقة ؟ خريطة رقم 
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  نيالموقف التعليمي الثا

  
  تصنيف المعادن: الموضوع �

  حصة واحدة: الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �
  

تصنيف المعادن، العناصر الحرة، الكبريتيدات، الكربونات، الهاليـدات، السـيليكات، الفوسـفات، الكبريتـات، األكاسـيد      

  .والهيدروكسيدات

  

  :األهداف الرئيسة �
  

  :كون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن ي

  .يصنف المعادن باالعتماد على تركيبها الكيميائي  -

  

  :خطة سير الدرس �
  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

للتذكير بالدرس ) Projector(باستخدام جهاز العرض )  10,9( إجراء مراجعة سريعة لمفهوم المعدن ، و أعرض الخرائط رقم  - 

  .السابق

من صـخور  %)  91( معدناً تقريباً تشكل ) 20(معدن إلى أنه أقل من )  2000( ي الطبيعة أكثر من أبين للطلبة أن المعادن ف - 

  .القشرة األرضية ، و تسمى بالمعادن المكونة للصخور

أناقش الطلبة في تصنيف المعادن على أساس التركيب الكيميائي على اعتبار األيون السالب للمعدن ، و أعرض عليهم الخريطة  - 

  .، و أعطيهم الفرصة لقراءتها وتأملها) 11(رقم 

أناقش الطلبة في مفهوم المجموعات المعدنية الثمانية التي صنفت إليها المعادن ، وذلك من خالل ذكر المجموعة المعدنية والشق  - 

موعـة، و  السالب في المجموعة ، و األمثلة عليها ، وأطلب منهم تكوين جدول يتألف من المجموعة، األيون السـالب فـي المج  

  .األمثلة ، و تعبئته كما يلي

  

  األمثلة  األيون السالب في المجموعة المجموعة

  الذهب ، الكبريت  ال يوجد  العناصر الحرة

  

  .وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها)  12( أعرض الخريطة رقم  - 

ا فـي خريطـة الـدائرة المفاهيميـة ،     أطلب من الطلبة ذكر أربعة مجموعات رئيسة للمعادن غير التي وردت سابقاً ، و تمثيله - 

  ). 13( الخريطة رقم 

  

  .أطرح السؤال التالي كتقويم ختامي في نهاية الحصة الثانية  �

  :ي  خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التالية/صمم  -

ت، مجموعـة األكاسـيد ، المعـادن، النحـاس،     المالكيت، الجالينا، الماغنيتيت، المنغنيت، مجموعة الكبريتيدات، مجموعة الكربونا(

  ).14(الرصاص، الحديد، المنغنيز ؟  خريطة رقم 
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  الموقف التعليمي الثالث
  

  .للمعادن) الخصائص الفيزيائية(الخواص الطبيعية : الموضوع �

  .حصة واحدة: الزمن �

  : المفاهيم الرئيسة  �

  

كيميائي، البناء الذري الداخلي، المعـدن،  التركيب ال) الخواص الطبيعية(الخصائص الفيزيائية للمعادن 

الحكاكه، مسحوق المعدن،اللون ، لون المعدن ،مختلف اللون، متشابه اللون، بريق فلزي، ، القسـاوة، مقيـاس   

القساوة، الوزن النوعي، خصائص حرارية، خصائص مغناطيسية، خصائص كهربائيـة، خصـائص ضـوئية،    

  .لرائحة، الملمسخصائص حواسية، خصائص تماسكية، الطعم، ا

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن

  .أن يتعرف المعدن باالعتماد على خصائصه الطبيعية -

  

  :خطة سير الدرس �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

باسـتخدام جهـاز   ) 14(ض الخريطة رقم التذكير بالدرس السابق من خالل إجراء مراجعة سريعة ، و عر -

  .العرض

طلبة في المجموعة الواحدة ، و أزودهم بعينات معدنية ، و أطلب ) 5-6(أقسم الطلبة إلى مجموعات بواقع  -

: و القساوة ، ثم أسـألهم ) ترجيح العينة باليد(اللون، الوزن النوعي : منهم أن يصفوا هذه العينات من حيث

لفيزيائية للمعدن؟ أناقش الطلبة في مالحظاتهم و إجاباتهم ، ثم أبـين لهـم بـأن    على ماذا تتوقف الصفات ا

إال أنهما يختلفان في صفاتهما الفيزيائيـة، و  ) من الكربون(الغرانيت والماس لهما نفس التركيب الكيميائي 

نـاء الـذري   الفيزيائية تعتمد على الب) الصفات ( أناقشهم في هذه الفكرة وأتوصل معهم إلى أن الخصائص 

  .، إضافة إلى تركيبه الكيميائي ) ترتيب الذرات داخل بلورة المعدن(الداخلي للمعدن 

أطلب من الطالبة تمثيل المفاهيم التي توصلنا إليها في خريطة دائرة مفاهيمية ، ثم أطلب من أحد الطلبة أن  -

  .قراءتها وتأملها ، و أطلب إليهم -) 15(خريطة رقم  -يقوم برسم هذه الخريطة على السبورة 

أناقش الطلبة في أن لكل معدن تركيب كيميائي معين ، و ترتيب ذري داخلي منتظم خاص به، و أتوصـل   -

  .معهم إلى أن المعدن الواحد له خصائصه الفيزيائية التي تميزه عن غيره من المعادن

الخصائص الفيزيائية ، و  أناقش الطلبة في مفهوم الخصائص الفيزيائية ، وأطلب منهم ذكر أمثلة على بعض -

  .أتوصل معهم إلى أن بعض الخصائص الفيزيائية المهمة هي خصائص ضوئية، تماسكية، حواسية
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أطلب من الطلبة طرح أمثلة على هذه الخصائص و أكلف أحد الطلبة بتمثيل جميع المفاهيم الرئيسة التـي    -

رة، و أطلب من الطلبة تأمل هذه الخريطـة ،  توصلنا إليها مع األمثلة في خريطة دائرة مفاهيمية على السبو

، و أطلب من الطلبة قراءتها و ) 16(وتصحيح األخطاء التي وردت فيها ، و أخيراً أعرض الخريطة رقم 

  .تأملها

، و من الخصائص التماسكية ) اللون و الحكاكه(أحصر اهتمام الطلبة بأننا سنتناول من الخصائص الضوئية  -

  .لتوضيح ذلك وأعطي الطلبة فرصة لقراءتها وتأملها) 17(ريطة رقم القساوة ، ثم اعرض الخ

أطلب من الطلبة أن يصفوا العينات السابقة مرة أخرى من حيث اللون وأسألهم هل يمكن االعتمـاد علـى    -

صفة اللون وحدها للتعرف على المعدن؟ أناقشهم في ذلك وأتوصل معهم إلى أن اللون يمكن االعتماد عليـه  

، )أخضـر (المالكيـت  : في حالة المعادن ذات اللون الثابت ، وأطرح أمثلة على ذلك مثـل   بشكل أساسي

، بينما المعادن األخرى كالكوارتز له عدة ألوان، لذلك ال تكفي صفة اللون وحدها للتعرف ) أصفر(الكبريت 

  .على المعدن

يتفق لـون المعـدن مـع لـون      هل: ، وأناقشهم في السؤالين ) 2(أطلب من الطلبة أن ينفذوا النشاط رقم  -

مسحوقه ؟ وهل يمكن االستفادة من هذه الخاصية للتعرف على المعدن ؟ وأتوصل معهم إلى مفهوم الحكاكة، 

المعـادن  (و أوضح لهم أن هذه الخاصية مصممة لبعض المعادن وخصوصاً  المعادن التي لها لمعان فلزي 

ة في اللون، ألنها تختلف في لون المسحوق، ومثال ذلـك  الفلزية حيث تستخدم للتمييز بين المعادن المتشابه

  ).الكالكوبايريت (التمييز بين الذهب والذهب الكاذب 

  .، و أعطي الطلبة فرصة لقراءتها وتأملها) 18(أعرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم  -

  .الزيادة في القساوة، وأن يرتبوا المعادن التي بحوزتهم حسب ) 3(أطلب من الطلبة أن ينفذوا النشاط رقم  -

ألفت انتباه الطلبة إلى مفهوم مقياس القساوة ،و أسألهم هل يستطيع معـدن الكورنـدوم أن يخـدش معـدن      -

  .في كتاب الطالب)  94( الجبس؟ و ذلك بالعودة إلى الجدول صفحة 

توصل معهـم  هل يمكن استخدام مواد غير معدنية لقياس القساوة ؟ و متى نلجأ إلى ذلك ؟ و أ: أسأل الطلبة -

إلى أنه يمكننا استخدام الزجاج، الحديد الصلب، األظافر، القطع النحاسية للتعرف على قساوة المعادن فـي  

  ). 94( حال عدم توفر أي من المعادن المذكورة في الجدول الموجود في صفحة 

  

  .أطرح السؤال التالي كتقويم ختامي في نهاية الحصة الثالثة  �

ي  / خصائص فيزيائية أخرى للمعادن غير اللون ، و الحكاكة ، و القسـاوة ؟ و صـمم  ي  أربع /أذكر   -    

  ) .19(خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التي تتوصل إليها؟ خريطة رقم 
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  الموقف التعليمي الرابع
  

  .خرجة منهاالثروات المعدنية وأمثلة على الخامات الفلزية والعناصر المست: الموضوع �

  .حصة واحدة : الزمن  �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

، خامات فلزية، خامات ال فلزيـة، صـخور صـناعية، الحديـد،     )خامات المعادن(الثروات المعدنية 

المنغنيز، األلمنيوم، النحاس، الماغنيتايت، هيماتيت، السيدريت، صناعة السبائك، صناعات كيميائية، البطاريات، 

األصباغ، فوالذ، البيرولوزيت، المنغنيت، البسيلوميلين، معادن طينية، معادن التربة، معـادن  الزجاج، الدهانات، 

سيليكاتية، كثافة، مقاوم للتآكل، صناعة الطائرات، صناعة محركات السيارات، صناعة اآلالت الكهربائية، معادن 

  .النحاس الحر، األكاسيد، الكبريتيدات، الكالكوبيريت، الكوبيريت

  

  :ف الرئيسةاألهدا �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن

  .أن يوضح المقصود بالخامات المعدنية -

  .أن يذكر أقسام الخامات المعدنية -

  .أن يبين أهمية معادن الحديد، المنغنيز، النحاس، األلمنيوم، وخاماتها الطبيعية -

  .ابقة في األردنأن يذكر أماكن وجود المعادن الس -

  

  :خطة سير الدرس �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

و أعطـي الطلبـة   ) 19(اجري مراجعة سريعة عن الخواص الطبيعية للمعادن ، و أعرض الخريطة رقم  -

  .فرصة لقراءتها وتأملها

المفاهيميـة  طلبة في المجموعة الواحدة ، و أزودهم بخرائط الدائرة ) 5-6(أقسم الطلبة إلى مجموعات بواقع -

، وأعطيهم الفرصة لمناقشة هذه الخرائط مع بعضهم البعض في المجموعـة و المجموعـات   ) 20-34(من

  .المجاورة 

وغيرهـا،  …أوجه الطلبة إلى التقانات المتمثلة في صناعة هياكل الطائرات والسفن والسيارات والقطـارات  -

جود المواد الخام، و من هنا أناقشهم في أهمية وهذه الصناعات تتطلب مواد خام لذلك فالتقانات تعتمد على و

  .الجيولوجية في تقدم التقانات

  .، ثم نتوصل معاً إلى الفرق بينهما) فلزية، ال فلزية(أناقش الطلبة في أن الخامات تقسم إلى قسمين  -

خريطة التي أطلب من الطلبة تمثيل المفاهيم التي توصلنا لها في خريطة دائرة مفاهيمية ، ثم مقارنتها مع ال -

  .، وأطلب منهم قراءتها وتأملها ) 20(بين يديهم رقم 
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ما المقصود بالمعـادن الفلزيـة؟ ولمـاذا سـميت     : أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على كل منها ، وأسألهم  -

بالفلزية؟ أناقشهم في إجاباتهم وأتوصل معهم إلى أن الخامات الفلزية عبارة عن رواسب تحتوي على معدن 

الهيماتيـت ،أو كبريتيـدات ،   : الذهب والنحاس ، أو أكاسيد ، مثل : سواء معادن عنصرية ، مثل أو أكثر 

  .الغالينا ، أو غيرها ، و من هذه الخامات يمكن استخالص الفلزات : مثل 

الفت انتباه الطلبة بأننا سنتناول الخامات الفلزية من خالل التعرف على خصائص المعدن واسـتعماالته ، و   -

لتوضـيح  ) 22(باستخدام جهاز العرض لتأكيد هذا الموضوع والخريطة رقـم  ) 21(الخريطة رقم اعرض 

  .المعادن التي سيتم تناولها بالشرح

الحديد ، و األلمنيوم ، و النحاس ، و المنغنيـز واسـتخداماتها وأمـاكن    : أناقش الطلبة في خامات كل من  -

،و ) 23-34( م الصناعي ، ثم أعرض الخـرائط مـن   تواجدها في األردن ، وأبين دور كل منها في التقد

  .أعطي الطلبة فرصة لقراءتها وتأملها

  

  .التقويم الختامي لهذه الحصة حل أسئلة الفصل �
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  الفصل الثاني

  

  الموقف التعليمي الخامس

  
  .الصخور وأنواع الصخور الرئيسة : الموضوع �

  .حصتان : الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

خر، أنواع الصخور الرئيسة، دورة الصخور في الطبيعية، خواص الصخور، الصخور الصناعية، الص

الخامات الالفلزية، تلوث البيئة، الثروات الطبيعية، بلورة، عنصر، مركب، اتحاد العناصر، ذرة، تركيب المعدن، 

البازلـت، الجرانيـت،    ،) النشـأة (خصائص بصرية، النسيج الصخري، اللون، مكان التكّون، ظروف التكّون 

  .الرخام، الحجر الجيري، الخصائص الفيزيائية

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن

  .يوضع الطالب المقصود بالصخر -

  .أن يذكر أنواع الصخور الرئيسة  -

  .أن يصنف الصخور وفق نشأتها وظروف تكونها -

  

  :سير الدرس األول خطة �

  : يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

  .مناقشة الطلبة في حلول أسئلة الفصل األول واإلجابة عن استفسارات الطلبة المتعلقة بها -

) 35(، من خالل عرض الخريطة رقم ) أهم المحاور التي سيتناولها(أبدأ الفصل الثاني بالتعريف بمحتوياته  -

  .باستخدام جهاز العرض

  .باستخدام جهاز العرض) 2(لطلبة بمكونات القشرة األرضية من خالل عرض الخريطة رقم أذكر ا -

أعرض على الطلبة عينات معدنية وأخرى صخرية ، وأطلب منهم أن يميزوا بين عينات المعادن وعينـات   -

الصخور، أناقش الطلبة في مالحظاتهم وأتوصل معهم إلى مفهوم الصخر، ثم أطلـب مـنهم أن يوضـحوا    

القة بين كل من العنصر والمعدن والصخر من خالل بناء خريطة الدائرة المفاهيمية التي توضح العالقة الع

  .بينها ، وأعطيهم الوقت الكافي لذلك
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أطلب من أحد الطلبة أن يرسم الخريطة التي قام بتصميمها على السبورة ، و بعدها نصحح األخطاء التـي   -

والتي تمثل العالقة بين كل من الذرة، و العنصر، و المعدن ، ) 36(وردت فيها ، ثم أعرض الخريطة رقم 

  .و الصخر

أن الصخر يتألف من معدن أو أكثر ، و المعدن يتألف مـن بلـورة أو   " أتوصل مع الطلبة من خالل ذلك  -

، والعنصر يتكون من ذرة أو من تجمـع  )مركب(أكثر، و البلورة تتألف من عنصر واحد أو اتحاد عناصر 

  ".نفس النوع ذرات من 

أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على صخور تتألف من معدن من نفس النوع ، و أخرى تتـألف مـن عـدة     -

  معادن؟

، ) عـديم اللـون  (الكـوارتز  : أناقش الطلبة في أن الجرانيت عبارة عن صخر يتألف من عدة معادن منها -

، )مسكوفيت(على نوعين مايكا بيضاء ، وهي ) على شكل شرائح(، و المايكا ) لحمي اللون(فلسبار بوتاسي 

  ).الكالسيت(، وأن الحجر الجيري يتألف من معدن من نفس النوع )بيوتيت(ومايكا سوداء 

أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على تواجد بعض أنواع الصخور في األردن ، وأناقشهم في تواجد الصـخور   -

و الرخام ، و الجرانيت في العقبة ، وغيرهـا  الجيرية في شمال األردن ، و البازلت شمال شرق األردن ، 

  .من الصخور المألوفة لديهم 

كيف يمكن أن نتعرف على الصخور؟ هل يمكن اتباع الطريقة التي اتبعناها في التعرف علـى  : أسأل الطلبة -

المعادن؟ وأناقشهم بهذه الفكرة وأتوصل معهم إلى أن للصخور خواص معينة تكمن في معرفـة التركيـب   

  .ي إذ أن لكل صخر تركيب معدني خاص بهالمعدن

للصخور تساعدنا في التعرف عليها؟ لإلجابة ) غير التركيب المعدني(هل يوجد خواص أخرى : أسأل الطلبة -

  :عن ذلك أعرض عينتين من الصخور البازلت والجرانيت ، وأطرح عليهم األسئلة اآلتية

ين الصخرين؟ صف حجوم حبات كل منهما، أيهمـا  ما لون كل منهما؟ إلى ماذا يعزى االختالف في اللون ب -

  أكبر؟

العالقات المتبادلـة بـين   (أناقش الطلبة في اجابتهم، وأتوصل، معهم إلى خاصية اللون ، و خاصية النسيج  -

  ).حجمها ، و شكلها ، و ترتيبها: حبيبات الصخر من ، حيث 

ها ، و ختاماً ، أسجل بمساعدة الطلبة أذكر الطلبة بأنه سيتم التعرض إلى خواص الصخور عند دراسة أنواع -

باستخدام جهاز العرض ) 37(أهم المفاهيم التي وردت في الدرس على السبورة ، ثم أعرض الخريطة رقم 

  .كتغذية راجعة عن موضوع الصخور ،و أطلب من الطلبة قراءتها وتأملها بعناية 

  

  :التقويم الختامي  �

  

  ما المقصود بالصخر ؟ -

  صخور التي يمكن استخدامها للتعرف على الصخور النارية ؟ما هي أهم خواص ال -
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  :الدرس الثاني �

  .خطة سير الدرس الثاني  �

  : يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

  .إجراء مراجعة سريعة ألهم المفاهيم التي طرحت في الدرس السابق -

اباتهم ، وأتوصل معهم بماذا تختلف بعض أنواع الصخور عن بعضها البعض ؟ أناقشهم في إج: أسال الطلبة -

إلى أن بعض أنواع الصخور تختلف عن بعضها البعض في التركيب الكيميائي، مكان التكّـون، ظـروف   

، اللون، النسيج الصخري، و أطلب منهم تمثيل المفاهيم التي توصلنا إليها في خريطة دائرة ) النشأة(التكّون 

وأطلب مـن الطلبـة قراءتهـا    ) 38(، الخريطة رقم  مفاهيمية ، ثم أكلف أحد الطلبة برسمها على السبورة

  .وتأملها

أذكر الطلبة بمفهوم الصخر من حيث أنه يتألف من معدن واحد أو أكثر ، وهذا يعني بالضـرورة وجـود    -

، وأخرى مختلفـة فـي تركيبهـا المعـدني     ) الكيميائي (أنواع من الصخور متشابهة في تركيبها المعدني 

  .على ذلك مع طرح أمثلة) الكيميائي(

هل يعني تشابه التركيب الكيميائي تشابه الخواص الفيزيائية؟ أناقش الطلبة فـي إجابـاتهم و   : أسأل الطلبة -

أتوصل معهم إلى أنه قد تتشابه الصخور في تركيبها الكيميائي ولكنها تختلف في خصائصها الفيزيائيـة ، و  

حيـث  ) 40(،و ) 39(، ثـم الخريطـة   ) 38(م خريطة الدائرة المفاهيمية رق: لتوضيح الفكرة أعرض أوالً

أن كل من الحجر الجيري والرخام لها نفس التركيب الكيميـائي إالّ  ) 40(و ) 39(يظهر من الخريطة رقم 

  .أن الخصائص الفيزيائية لكل منهما تختلف عن اآلخرى

الصخور النارية، : نهاما هي أنواع الصخور الرئيسة ؟وأناقش إجاباتهم، ثم أتوصل معهم إلى أ: أسأل الطلبة -

  .الرسوبية ، و المتحولة

ما هو األساس الذي قسمت على أساسه الصخور إلى ثالثة أنواع رئيسة؟ وأتوصل معهم إلى : أسأل الطلبة   -

  . أنها قسمت إلى ثالثة أنواع تبعاً لنشأتها وظروف تكّونها

  .عةأسجل بمساعدة الطلبة أهم المفاهيم التي وردت في الدرس كتغذية راج -

أكلف الطلبة بتصميم خريطة دائرة مفاهيمية تشتمل على المفاهيم التالية، أنواع الصخور الرئيسة، صـخور   �

  .نارية، صخور رسوبية، صخور متحولة، كواجب بيتي

أطلب من الطلبة في الحصة القادمة التحضير للدرس المقبل ، واستخراج أهم المفاهيم الرئيسة التي ترد فيه،  �

  .دائرة مفاهيمية تناسب هذه المفاهيم والعالقات التي تربطها مع بعضها البعض و تصميم خرائط

  

  

  :التقويم الختامي  �

  

  بماذا تختلف الصخور عن بعضها البعض ؟ -

  التركيب الكيميائي ، حجم الحبيبات ؟: ي بين الجرانيت و الرخام ، من حيث /قارن -
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  الموقف التعليمي السادس

  
  .الصخور النارية / يسة أنواع الصخور الرئ: الموضوع �

  .حصة واحدة: الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

، التبلور، صـهير سـيليكاتي، صـخور بركانيـة     ) المهل(الصخور النارية، تجمد، تصلب ، الماجما   

، صخور جوفية، مكان التبلور، النسيج الصخري، نسيج صخري ناعم الحبات، نسيج صخري خشـن  )سطحية(

  .تركيب حامضي، تركيب قاعدي الحبات، التركيب المعدني،

  

  :األهداف الرئيسة �

    

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن

  .يبين كيفية تكّون الصخور النارية -

  .عن بعضهما البعض) الجوفية والبركانية(يميز الصخور النارية  -

  .يوضح المقصود بالنسيج الصخري -

  .ور النارية وتركيبها الكيميائييربط بين لون الصخ -

  

  :خطة سير الدرس �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي

  

: مناقشة الطلبة بالواجب البيتي المتعلق بتصميم خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التاليـة  -

ـ   دائرة أنواع الصخور الرئيسة، صخور نارية، صخور متحولة، صخور رسوبية ، ثم أعرض خريطـة ال

  .كمقدمة لهذا الدرس) 41(المفاهيمية رقم 

كيف تتكون الصخور النارية ؟ استمع إلجاباتهم وأناقشهم فيها وأتوصل معهـم إلـى أن هـذه    : اسأل الطلبة -

، وأطلب منهم قراءتها وتأملهـا،  ) 42(الصخور ناتجة من تبلور الصهارة ، و أعرض عليهم خريطة رقم 

  .ا بتصميمها مسبقاً ، و تصحيح األخطاء الواردة فيهاومقارنتها بالخريطة التي قامو

أين يمكن أن تتصلب الصهارة ؟ أناقشهم في ذلك و أتوصل معهم إلى أنه يوجد نوعين رئيسين : أسأل الطلبة -

  .من الصخور النارية، جوفية وبركانية تبعاً لمكان تصلب الصهارة

صخور نارية، صخور : تشتمل على المفاهيم التالية أطلب من الطلبة تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية التي  -

، صخور جوفية، بازلت، جرانيت، مكان التبلور، وأعطيهم الوقت الكافي ثم أكـف أحـد   )سطحية(بركانية 

الطلبة برسم الخريطة التي قام بتصميمها على السبورة ، و من ثم نصحح األخطاء التـي وردت فيهـا ، و   
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باستخدام جهاز العرض ، وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها ومقارنتها ) 43(أعرض بعد ذلك الخريطة رقم 

  .بالخريطة التي قاموا بتصميمها مسبقاً وتصحيح األخطاء الواردة فيها

ما الفرق بين أن تتصلب الصهارة في األعماق ، وبين أن تتصلب على السطح ؟ ولمسـاعدة  : أسأل الطلبة -

ت للصخور ، و أطلب منهم أن يرتبوها حسب حجوم الحبيبـات ، و  الطلبة على اإلجابة أعرض عليهم عينا

  :اللون كما في الجدول التالي

  

      اللون    

  مكان

  التبلور

  حجوم  ناعمه  فاتح  غامق  سطحي

  خشنة      جوفي  الحبيبات

      حمضي  قاعدي    

      التركيب الكيميائي    

  

  :في البداية أكتب حجوم الحبيبات ، و اللون فقط

  ما عالقة مكان تكّون الصخور النارية بحجوم الحبيبات المكونة للصخر؟: أسأل الطلبة -

استمع إلجابات الطلبة وأناقشهم فيها ، و أتوصل معهم إلى أن الصخور الخشنة ناتجة من التبلور البطـيء   -

في األعماق، في حين أن الصخور ناعمة الحبات ناتجة من التبلور السريع على السطح، و أطلب إلـيهم أن  

  .كتبوا مقابل حجوم الحبيبات مكان التبلور حيث يقابل الخشن الجوفي ، والناعم السطحيي

أذكر الطلبة في الحمم البركانية وأسألهم ما عالقة لون الصخر بتركيبه الكيميائي والمعدني؟ أناقش الطلبـة   -

صـخور   في ذلك وأتوصل معهم إلى أن الصخور الغامقة هي صخور قاعدية ، و الصخور الفاتحـة هـي  

  .حمضية، ثم أكمل معهم الجدول على هذا األساس

أبين للطلبة أن هذا الجدول يبين تصنيف بعض أنواع الصخور النارية باالعتماد على التركيـب المعـدني    -

وعلى مكان تكّونها ، وأن مكان التكّون ال عالقة له بالتركيب المعدني للصخر، فمـثالً التركيـب المعـدني    

  .ه لصخر البازلتلصخر الغابرو هو نفس

  .أسجل على السبورة بمساعدة الطلبة أهم المفاهيم التي تم التوصل إليها أثناء المناقشة  -

واخيراً اطلب من الطلبة التحضير للدرس القادم ، و استخراج ابرز المفاهيم العلمية وتصميم خرائط الدائرة  -

  . ض المفاهيمية التي تناسب هذه المفاهيم وعالقاتها مع بعضها البع

  

  

  :التقويم الختامي للدرس  �

  

طلبة ، وأطلب منهم أن يتبادلوا خرائط الدائرة المفاهيميـة التـي   )  5-6( أقسم الطلبة في مجموعات بواقع  -

صمموها مسبقاً في البيت كواجب يتعلق بالتحضير لهذا الدرس ، و التي تمثل المفاهيم التي قمنا بتسـجيلها  

. بينها ، ثم أن يصححوا األخطاء الواردة فيها استناداً لمـا تـم مناقشـته    على السبورة ، و تبين العالقات 

  . واطلب منهم قراءتها وتأملها ) 45(و ) 44(وختاماً أعراض الخرائط 
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  الموقف التعليمي السابع
  

  .الصخور المتحولة / الصخور الرسوبية / أنواع الصخور الرئيسة : الموضوع �

  .حصتان : الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

العمليات التي تكّون الصخور الرسوبية، التجوية، التعرية، النقـل، الترسـيب، التصـخر، التصـلب،       

الرواسب الصخرية، تماسك، تحلل الصخور، تفتت الصخور، مكان التكّون، درجات حرارة التكّـون، صـخور   

ملي، حجر طيني، ملـح  رسوبية فتاتية، صخور رسوبية كيميائية، ترسب ميكانيكي، ترسيب كيميائي، الحجر الر

صخري، حجر جيري، صوان، جبس، الرص، السمنته، إعادة التبلور، التغير الذي يحدث للصـخور، المظهـر   

  .العام، نسيج صخري، عوامل التحول، حرارة، ضغط، نشاط كيميائي للموائع، عوامل داخلية، خصائص فيزيائية

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد المرور بهذا   

  .يبين عالقة أنواع الصخور ببعضها وكيفية تحول الصخر من نوع إلى آخر -

  .يوضح العمليات المسؤولة عن تكّون الصخور الرسوبية -

  .مكان التكّون ، ودرجة حرارة التكّون: يقارن بين الصخور الرسوبية والنارية من حيث  -

  ).الكيميائية ،و الفتاتية(الرسوبية  يمييز بين أنواع الصخور -

  .يوضح المقصود بالصخور المتحولة وعوامل التحول، ويذكر أمثلة عليها -

  

  :خطة سير الدرس األول  �

  :يتم عرض الدرس األول بالشكل التالي  

  

طلبة في المجموعة الواحدة ، وأقوم بإجراء مراجعة سريعة حـول  ) 5-6(أقسم الطلبة إلى مجموعات بواقع  -

  .وع الدرس السابق كمقدمة للدرس الحاليموض

؟ وأطلب إليهم أن يقارنوها مـع  ) الضغط والحرارة ( ما هي ظروف تكّون الصخور النارية : اسأل الطلبة  -

ظروف سطح األرض ، ثم اسألهم ماذا يحدث للصخور النارية عندما تتعرض إلى عوامل الطقـس لفتـرة   

توصل معهم إلى أن هذه الصخور تتعرض إلى عمليات التجويـة  طويلة من الزمن ؟ أناقشهم في إجاباتهم وأ

  . والتعرية ومن ثم الترسيب 

مسؤولة عـن تكّـون الصـخور    ) التجوية ، والتعرية ، والترسيب ( وأبين للطلبة أن مجمل هذه العمليات  -

  . الرسوبية 

والترسـيب ، و تصـلب    أناقش الطلبة في مراحل تكّون الصخور الرسوبية بدءاً من التجوية ، والتعرية ، -

ثم أطلب من طلبة المجموعات التشارك في رسم خريطة الدائرة المفاهيميـة التـي   .  الرسوبيات المتكونة 
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يكون عنوانها العمليات التي تكّون الصخور الرسوبية ، و مقارنتها مع الخريطة التي قاموا بأعـدادها فـي   

  .البيت 

ن الطلبة تأملها ، وتصـحيح األخطـاء التـي وردت فـي     ، و أطلب م) 46(أخيراً أعراض الخريطة رقم  -

  . خرائطهم 

اسأل الطلبة عن مكان تكّون الصخور الرسوبية ، والظروف الالزمة لتكّونها ؟ و أتوصل معهم بعد المناقشة  -

  . إلى أنها تنشأ على سطح األرض أو قريبة من السطح دون الحاجة إلى درجات حرارة مرتفعة

درجـة حـرارة التكّـون ،    : وا بين الصخور النارية والصخور الرسوبية ، من حيث اسأل الطلبة أن يقارن -

ومكان التكّون ؟ من خالل تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية المناسبة مع إعطاءهم الوقت الكافي، و بعـدها  

 أكلف طالب من أحد المجموعات برسم الخريطة التي قامت المجموعة بتصميمها على السبورة، الخريطـة 

  ).47(رقم 

. حجـوم الحبيبـات  : أعرض على الطلبة عينات صخرية رسوبية ، و أطلب إليهم أن يصفوها ، من حيث  -

صـخور  : أناقش الطلبة في طريقة تكّون كل منها ، وأتوصل معهم إلى أن أنواع الصخور الرسوبية هـي 

ترسـب  (رسوبية الكيميائية ، و صخور رسوبية ال فتاتية منها الصخور ال) ترسيب ميكانيكي(رسوبية فتاتية 

  .وأطلب منهم قراءتها وتأملها) 48(، ثم أعرض الخريطة رقم ) كيميائي

تعرضت إلى عمليات ) أصالً(أبين للطلبة أن الصخور الرسوبية الفتاتية عبارة عن رسوبيات فتاتية ومفككة  -

بنـاء خريطـة الـدائرة    ثم أقـوم ب ) الرص، السمنته، و إعادة التبلور: ( ثالثة أدت إلى تصخرها ، وهي 

  .وأطلب منهم تأملها وقراءتها). 49(المفاهيمية رقم 

  :أطلب من الطلبة أن يصنفوا الصخور الفتاتية من ناحية -

  ).ناعمة، متوسطة، خشنة(حجوم الحبيبات  -  أ

  .باستخدام عدسة) مستديرة ، و حادة(درجة استدارة حبيبات الفتات الصخري  - ب

الصـوان والحجـر   : ين أنواع الصخور الرسوبية الكيميائيـة ، مثـل   كيف يمكن أن نمييز ب: اسأل الطلبة -

، وأناقش الطلبة بنتيجة )151(من كتاب الطالب ص) 2(الجيري؟ لإلجابة على السؤال أعرض النشاط رقم 

المخفف ، وهذا ما يميزها عـن  ) HCl(النشاط ، و أتوصل معهم بأن الصخور الجيرية تتفاعل مع حمض 

  ).غالباً(الصوان ، و الحجر الرملي : ي ال تحتوي على كربونات الكالسيوم ، مثلغيرها من الصخور الت

المخفف إذا كانت المـادة الالحمـة هـي     HClأبين للطلبة أنه يمكن للحجر الرملي أن يتفاعل مع حمض  -

  .كربونات الكالسيوم

صفاتها الطبيعيـة ،  تحافظ على (أوضح للطلبة أن أفضل بيئة للصخور من أي نوع كان، ألن تبقى مستقرة  -

  .هي البيئة التي نشأت في ظل شروطها) و الكيميائية

  .أسجل بمساعدة الطلبة على السبورة أهم المفاهيم التي وردت في الدرس -

  

  :التقويم الختامي  �

  

  ي أنواع الصخور الرسوبية ؟/أذكر -

  كيف نمييز بين أنواع الصخور الرسوبية ؟ -
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  :الدرس الثاني  �

  :خطة سير الدرس الثاني �
  :يتم عرض الدرس الثاني بالشكل التالي

  

  .تذكير الطلبة في أهم المفاهيم التي وردت في الدرس السابق كمقدمة للدرس الثاني -

غير التـي نشـأت   (ماذا يحدث للصخور عندما تتعرض إلى ضغوط مرتفعة ، و درجات حرارة عالية : اسأل الطلبة -

  التغيرات؟ غير كافية لصهرها؟ هل تحدث تغيرات؟ وما هذه) فيها

أناقش الطلبة في إجاباتهم، وأتوصل معهم إلى أن الصخور سوف يتغير مظهرها العـام ، أو نسـيجها ، أو تركيبهـا     -

  .المعدني ، أو جميعها معاً ، و تدعى هذه الصخور بالصخور المتحولة والعمليات التي أحدثتها بعمليات التحول 

، و أطلـب  ) 50(لة ؟ و أناقش إجاباتهم، ثم أعرض الخريطة رقـم  ما هو إذاً أصل الصخور المتحو: أسأل الطلبة   -

  .منهم قراءتها و تأملها

ما الذي يتغير في الصخور عند تعرضها لعوامل التحـول أثنـاء تحولهـا إلـى     : أكتب السؤال التالي على السبورة -

اهيمية المناسبة، مع إعطاءهم الصخور المتحولة؟ وأطلب من الطلبة اإلجابة عليه من خالل تصميم خريطة الدائرة المف

) المعلمة و الطلبـة ( الوقت الكافي ، ثم أكلف أحد الطلبة برسم الخريطة التي قام بتصميمها على السبورة، و نصحح 

  .، و أطلب من الطلبة قراءتها و تأملها ) 51(األخطاء الواردة فيها ، الخريطة رقم 

و الضغط ، و النشاط الكيميائي للموائع ، و ذلك من خـالل عـرض   الحرارة، : أناقش الطلبة بعوامل التحول التالية -

  ) .52(الخريطة رقم 

أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على الصخور المتحولة من خالل تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية المناسبة لذلك ، ثـم   -

  .وأطلب منهم قراءتها وتأملها) 53(أعرض الخريطة رقم 

المتحولة يمكن أن تنتج من صخور نارية ، أو رسوبية ، أو حتى من صخور متحولة ،  أناقش الطلبة في أن الصخور -

) 54(و تسمى عندها عديدة التحول ، و أن عملية التحول يمكن أن تكون كاملة أو جزئية ، ثم أعرض الخريطة رقم 

  .وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها

مـن الكتـاب   ) 3(النايس؟ لمعرفة ذلك أعرض النشـاط رقـم    الرخام، و: ما أصل الصخريين اآلتيين: أسأل الطلبة -

، وأناقشهم في النتيجة، وأتوصل معهم إلى أن صخر الرخام، هو صخر متحول عن الحجـر  ) 102( المدرسي ص 

الجيري، ثم أبين لهم أن الرخام والحجر الجيري لهما التركيب الكيميائي نفسه، وهذا يدل علـى أن التغيـرات التـي    

يرات نسيجية، إذ أن بلورات الرخام أكبر حجماً من بلورات الحجر الجيري، وتسـمى عمليـة نمـو    حصلت هي تغ

وأطلب مـن الطلبـة قراءتهـا    ) 55(البلورات بهذا الشكل بإعادة التبلور، ثم أعرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم 

  .وتأملها

تشابه بينهما، إذ أن صخر النايس يمكن أن ينتج أما بالنسبة لصخر النايس يمكن مقارنته بصخر الجرانيت ومالحظة ال -

  .من تحول صخر الجرانيت ، وفي حاالت أخرى ينتج من تحول الصخور الرسوبية

في نهاية الحصة نقوم بإجراء مراجعة سريعة تتعلق بأنواع الصخور الرئيسة وظروف تكّونها مع إعطاء أمثلة علـى   -

  .كل نوع منها

  .لقادم واستخراج المفاهيم الرئيسة فيهأطلب من الطلبة التحضير للدرس ا -

  

  :التقويم الختامي  �

  الصخور المتحولة ، عمليات التحول ؟: ما المقصود بكل من  -

  ي أوجه الشبه ، و االختالف بين صخر النايس ، و الجرانيت ؟/أذكر -
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  الموقف التعليمي الثامن
  

  .خواص الصخور ودورة الصخور في الطبيعة: الموضوع �

  .ة حصة واحد: الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

خواص الصخور، دورة الصخور في الطبيعة، التركيب المعدني، النسيج الصخري، لون الصخور، عوامل   

  .داخلية، عوامل خارجية

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن  

  .خورأن يتعرف الطلبة على أهم خواص الص -

  .أن يبين كيفية حدوث دورة الصخور في الطبيعة -

  

  :خطة سير الدرس �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي  

  

التمهيد لهذا الدرس من خالل تذكير الطلبة بمفهوم التركيـب المعـدني ، و لـون الصـخور ، و النسـيج       -

دائرة المفاهيمية رقم الصخري، و أهميتها في التعرف على أنواع الصخور المختلفة ، ثم أعرض خريطة ال

  .باستخدام جهاز العرض ، و أطلب من الطلبة قراءتها و تأملها) 44(، )57(، )56(

ما عالقة أنواع الصخور النارية بالنسيج الصخري لها ؟ و أعط مثال على ذلـك ؟ علـى أن   : اسأل الطلبة  -

على هذا السؤال ، وبعد مناقشـة   تكون اإلجابة من خالل تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية المناسبة لإلجابة

على السبورة ، و أطلب مـنهم قراءتهـا و   ) 58(الطلبة في إجاباتهم أكلف أحد الطلبة برسم الخريطة رقم 

  . تأملها 

بماذا تختلف أنواع الصخور النارية عن بعضها البعض ؟ و اطلب من الطلبة اإلجابة : أطرح السؤال التالي  -

  .دائرة المفاهيمية المناسبة عليه من خالل تصميم خريطة ال

باستخدام جهـاز العـرض ، و أطلـب مـنهم     ) 59(أناقش الطلبة في إجاباتهم ، ثم اعرض الخريطة رقم   -

  .قراءتها و تأملها

و أناقش الطلبة فيه ، وأتوصل معهم إلـى  )  103( من الكتاب المدرسي ص ) 5(أقوم بعرض النشاط رقم  -

باستخدام جهـاز العـرض ، و   ) 61(و ) 60(عرض الخريطة رقم  النتيجة التي يمكن تلخيصها من خالل

  .أطلب منهم قراءتها و تأملها
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أطلب من الطلبة أن يبينوا العمليات المسؤولة عن تكّون كل نوع من أنواع الصخور الثالثـة ، وأتوصـل    -

ويـة، و  التج: الرسـوبية  (، ) تصـلب الماغمـا   : النارية : ( معهم إلى أن المسؤول عن تكّون الصخور 

  ) .التحول بفعل الحرارة والضغط ، أو كليهما معاً : المتحولة ( ، و ) التعرية، و الترسيب، و التصخر 

العوامـل الداخليـة ، و   ( ألفت انتباه الطلبة إلى أن هذه العمليات تحدث بفعل تأثّر الصخور بعوامل مختلفة  -

  .ية والتعرية والترسيب وغيرهاالضغط ، الحرارة، وعوامل التجو: مثل ) العوامل الخارجية 

هل يمكن أن تنتج أنواع الصخور المختلفة من بعضها البعض ؟ هل يوجد عالقـات بينهـا ؟   : أسأل الطلبة -

حيث تشير األسهم )  104( من الكتاب المدرسي ص )    2(لإلجابة على ذلك ألفت انتباه الطلبة إلى الشكل 

  .يحدث عليها التغيير إلى العمليات والمستطيالت إلى المادة التي

  :و أطلب إليهم أن يبينوا ما يلي -

  ما العملية أو العمليات المسؤولة عن تكوين كل مادة من المواد داخل المستطيالت؟ �

  من أي مادة يمكن أن تتكون كل مادة؟ �

  :أناقش الطلبة في إجاباتهم وأتوصل معهم إلى ما يلي -

  .رأي نوع من الصخور يمكن أن يتحول إلى أي نوع آخ �

الصخور النارية تسبقها مرحلة الماغمـا، والصـخور   : كل أنواع الصخور تمر بمرحلة قبل تكّونها، فمثالً  �

  .الرسوبية تسبقها مرحلة الرسوبيات، والصخور المتحولة يسبقها أي نوع من أنواع الصخور

بما تتعرض إلى يمكن أن ال تصل الصخور الرسوبية والصخور المتحولة إلى مرحلة الصخور النارية، إذ ر �

  .عوامل التجوية ، و التعرية من جديد

ألفت إنتباه الطلبة إلى أن دورة الصخور في الطبيعة، تعبر عن حالة التـوازن بـين العمليـات الداخليـة      -

المسؤولة عن تكوين الصخور النارية والمتحولة، والعمليات الخارجية المسؤولة عـن تكـوين الصـخور    (

  ).الرسوبية

طلبة في المجموعـة الواحـدة ، و   )  5-6( ة لهذا الدرس أقسم الطلبة في مجموعات بواقع كمراجعة ختامي -

  .وأطلب منهم مناقشتها وتأملها)   62-65( أوزع عليهم خرائط الدائرة المفاهيمية من 

  .أطلب من الطلبة التحضير للدرس المقبل ، وعمل تقرير عن الصخور الصناعية -

  .لمناقشتها في الحصة المقبلة كواجب بيتي أطلب من الطلبة حل أسئلة الفصل -

  

  

  :التقويم الختامي  �

  

  ما المقصود بدورة الصخور في الطبيعة ؟ -

  ي أهم خواص الصخور التي يمكن بواسطتها التمييز بين الصخور النارية ؟/اذكر -
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  الموقف التعليمي التاسع
  

  ات الطبيعية الصخور الصناعية والخامات الالفلزية، واستخالص الثرو: الموضوع �

  .وتأثير ذلك على البيئة

  .حصة واحدة: الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

ثروات معدنية، صخور صناعية، خامات فلزية، خامات ال فلزية، الفلسبار، رمل زجاجي، حجارة البناء،   

 فوسفات، جبس، طرق استخالص المعادن، طرق مغناطيسية، طرق ميكانيكية، كثافة ، الخصائص الفيزيائية،

غسيل الخام، تكسير الخام، األخطار البيئية، أخطار متعلقة بصحة اإلنسان، األخطار المتعلقة بالطبيعية، تشويه 

  .جمال الطبيعة، ركام، أماكن قاحلة، حفر ضخمة، تغير معالم الطبيعية

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :أنيتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على   

يوضح أهمية بعض الصخور الصناعية والخامات الالفلزية فيها والصناعات القائمة عليها وأماكن وجودهـا   -

  .في األردن والوطن العربي

  .يوضح أثر الصناعات القائمة على الصخور الالفلزية في تلوث البيئة -

  

  :خطة سير الدرس  �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي  

  

  .الل إجراء مراجعة سريعة عن الصخور والمعادن التمهيد لهذا الدرس من خ -

أناقش الطلبة في أن الخامات الالفلزية تشمل جميع صخور القشرة األرضية التي يمكن استخدامها في حياة  -

  .اإلنسان وفي الصناعة وغيرها باستثناء الخامات الفلزية

أناقش الطلبة في إجاباتهم ، و أطلب ما هو الفرق بين الصخور الصناعية والخامات الفلزية؟ : أسأل الطلبة  -

  .من أحد الطلبة قراءة التقرير الذي أعده عن الصخور الصناعية 

  .أشير إلى تواجد صخور الفوسفات في األردن وأهميتها وأماكن تواجدها -

وأطلب مـن الطلبـة   ) 66(خريطة الدائرة المفاهيمية رقم )  Projector( أعرض باستخدام جهاز العرض  -

  .أملهاقراءتها وت

صخور الفوسفات، الجبس، الفلسبار، والرمل الزجاجي، (أناقش الطلبة في مكونات هذه الخريطة ، و نتناول  -

بالشرح من حيث أصل هذه الصخور، أهم مكوناتها المعدنية، أماكن وجودها في األردن ، و ) وحجارة البناء

  .استخداماتها الصناعية
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، ثـم أعـرض   )الطرق الميكانيكية ، و الطـرق المغناطيسـية  (أناقش الطلبة في طرق استخالص المعادن  -

  .باستخدام جهاز العرض ، و أطلب منهم قراءتها وتأملها) 67(الخريطة رقم 

أناقش الطلبة في األثر البيئي الناتج من عمليات استخراج واستخالص المعادن ، ثم أعرض الخريطة رقـم   -

  .وأطلب منهم قراءتها وتأملها) 68(

، واستخراج المفاهيم الرئيسة ، و تنفيذ النشاط رقـم  ) الفصل الثالث (بالتحضير للدرس المقبل أكلف الطلبة  -

  .في البيت لمناقشة نتيجته في الحصة القادمة) 1(

  

  :التقويم الختامي  �

  

  . من خالل مناقشة الطلبة في حلول أسئلة الفصل الثاني  -
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  الفصل الثالث

  

  مي العاشرالموقف التعلي
  

  .بعض أمالح البحر الميت : الموضوع �

  .حصة واحدة : الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

  

الملوحة، أمالح البحر الميت، طاقة شمسية، كلور، كالسيوم، بروم، صوديوم، الكارناليت، السلفانيت، البوتاس،   

صوديوم، استخراج أمالح البحر مجموعة الكربونات، كلوريد الكالسيوم، كلوريد المغنيسيوم، البروم، كلوريد ال

الميت، زيادة سرعة التبخر، زيادة تركيز األمالح، حرارة الشمس، العمليات ، نهر األردن وروافده، ، تجوية، 

  .تعرية، ترسيب، مواد اسفلتية، مصادر أمالح البحر الميت، النشاطات البركانية

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :وقف التعليمي أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الم  

  .يذكر أهم أمالح البحر الميت -

  .يتعرف تركيز األمالح في البحر الميت والعوامل المؤثرة في هذا التركيز -

  .يوضح كيفية استخراج األمالح من مياه البحر الميت -

  .يذكر أهم استعماالت األمالح المستخرجة من البحر الميت في المياه -

  

  :سخطة سير الدر �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي  

  

والتي تعـرض أهـم المحـاور التـي     ) 60(أمهد للدرس من خالل عرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم  -

  .، و أطلب من الطلبة قراءتها و تأملها)  Projector( سنتناولها بالدراسة باستخدام جهاز العرض 

وحته وموقعه المنخفض مع محاوالت استثماره، مثل ابدأ الدرس بإعطاء فكرة عن البحر الميت من حيث مل -

  .شركة البوتاس، ومدى أهمية األمالح المستخرجة بالنسبة لألردن، وفلسطين

ما هي المميزات التي تتميز بها مياه البحر الميت عن غيره من البحار؟ أناقشهم في ذلك ، ثم : اسأل الطلبة  -

المائية ملوحة ؟ ولتوضيح األمر أناقش الطلبة بالنتيجة التـي  أسألهم لماذا يعد البحر الميت أكثر المسطحات 

في البيت، و نتوصل من خالل ذلك إلى أن عمليـة التبخـر هـي    ) 1( توصلوا إليها بعد تنفيذ النشاط رقم 

  .المسؤولة عن تركيز األمالح ، و أناقشهم في مفهوم الملوحة
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ميت؟ استمع إلجابات الطلبة وأكتبها على السبورة ثم ما هي أكثر األمالح شيوعاً في البحر ال: أسأل الطلبة  -

ما هي أهم أيونـات  : وأطلب منهم قراءتها وتأملها ، ثم أسألهم ) 70(أمثلها بخريطة الدائرة المفاهيمية رقم 

باستخدام جهـاز  ) 71(العناصر المكونة ألمالح البحر الميت ؟  أناقش إجاباتهم ، ثم أعرض الخريطة رقم 

  .الفرصة لقراءتها و تأملها العرض وأعطيهم

هل تحتوي أمالح البحر الميت على مجموعة الكربونات؟ استمع إلجابـاتهم ،و أناقشـهم   : ثم أسأل الطلبة  -

  .وأطلب منهم قراءتها وتأملها) 72(فيها، ثم أعرض الخريطة رقم 

لف أحد الطلبة برسـم  ما هي مصادر أمالح البحر الميت؟ أناقش الطلبة في إجاباتهم ، ثم أك: أسأل الطلبة  -

وأطلب مـن  ) 73(خريطة الدائرة المفاهيمية التي تمثل اإلجابة عن هذا السؤال على السبورة ، خريطة رقم 

  .الطلبة قراءتها وتأملها

  ما هي العوامل التي تزيد من تركيز األمالح في البحر الميت؟ : اسأل الطلبة  -

باستخدام جهاز العرض،  وأطلب منهم قراءتهـا  ) 74( أناقش الطلبة في إجاباتهم ، ثم أعرض الخريطة رقم -

  .وتأملها

أناقش الطلبة في طريقة استخراج أمالح البحر الميت ، و أوضح لهم بأنها تكون مختلطة بالماء حيث تضخ  -

  .في المالحات وهناك تجري عملية الفصل

اتهم، وأتوصل معهم إلى طريقـة  ما هو المبدأ المتبع لفصل أمالح البحر الميت ؟ استمع إلجاب: اسأل الطلبة  -

  .KClمعالجة المياه للحصول على أمالح 

  .و أطلب من الطلبة قراءتها وتأملها)  77,76,75( أعرض الخرائط رقم  -

أطلب من الطلبة ذكر أمثلة على المواد المستخرجة من مياه البحر الميت على أن تكون اإلجابة من خـالل   -

ناسبة إلجابات الطلبة ، ثم أكلف أحد الطلبة برسـم خريطـة الـدائرة    تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية الم

  .، وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها)78(المفاهيمية رقم 

  .من حيث أهم استخداماتها) 78(أناقش الطلبة في األمثلة الواردة في خريطة الدائرة المفاهيمية  -

الفصـل  (بيتي ، و التحضير للـدرس المقبـل    وفي الخاتمة أكلف الطلبة بحل أسئلة الفصل الثالث كواجب -

  .واستخراج أهم المفاهيم الواردة فيه) الرابع

  

  :التقويم الختامي  �

  

  ي أهم استخدامات ملح كلوريد البوتاسيوم ، كلوريد الصوديوم ، و البروم ؟/أذكر -

  ي خطوات استخراج ملح كلوريد البوتاسيوم ؟/وضح -
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  الفصل الرابع
  

  لحادي عشرالموقف التعليمي ا
  

المياه الجوفية، اآلبار، الينابيع، المياه الجارية، السدود، تلوث مصادر (الثروة المائية في األردن : الموضوع �

  ) .المياه

  .ثالث حصص : الزمن �

  :المفاهيم الرئيسة �

    

ار، السدود، مصادر ، الينابيع، اآلب)السطحية ( الثروة المائية، تلوث مصادر المياه، المياه الجوفية، المياه الجارية 

المياه، استخراج المياه الجوفية، الينابيع الساخنة، مياه األمطار المحلية، ميـاه األنهـار، الصـخور الرسـوبية،     

الجريان، التبخر، التسرب إلى بـاطن األرض، تبليـل األجسـام علـى سـطح األرض، طبوغرافيـة األرض       

، المناخ، كمية األمطـار السـاقطة، الغطـاء    ) بةنوع الصخور في التر(، طبيعة مكونات السطح )التضاريس(

النباتي، نوع الغطاء النباتي، كثافة الغطاء النباتي، الجاذبية األرضية، قوة التوتر السـطحي، النطـاق المشـبع    

، النطاق الهوائي، منسوب المياه، التنبؤ بأعمار اآلبار، قوة تدفق العيون، المسامية، النفاذيـة ،  )الطبقة المشبعة(

  .ئر العادي ، البئر االرتوزاي، طبقة منفذة، طبقة غير منفذة، ضغط المياه الجوفية، القوة الدافعة للمياهالب

  

  :األهداف الرئيسة �

  

  :يتوقع من الطالب بعد المرور بهذا الموقف التعليمي أن يكون قادراً على أن  

  .يذكر المصادر المختلفة للمياه في األردن -

  .يها كميات المياه المتبخرة، المتسربة إلى باطن األرض، والجارية على السطحيذكر العوامل التي تعتمد عل -

  .يوضح المقصود بالنفاذية ، المسامية، منسوب المياه، طبقة مشبعة، الينابيع، اآلبار، السدود -

  .يوضح كيفية تكّون المياه الجوفية وكيفية استخراجها -

  .يبين األهمية العالجية للمياه المعدنية في األردن -

  .يذكر أهم السدود في األردن  -

  

  :خطة سير الدرس األول �

  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي  

  

  .أناقش الطلبة في حلول أسئلة الفصل الثالث  -

، و أوضح للطلبة بأننا سنتناول الثـروة  ) 79(أمهد للدرس من خالل عرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم  -

أعطي . ية والمياه الجارية ، وسنناقش موضوع تلوث مصادر المياه المائية في األردن من حيث المياه الجوف

  .الطلبة فرصة لقراءة هذه الخريطة وتأملها
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أبدأ بالحديث عن أهمية الماء بالنسبة للحياة مع االستعانة بآيات من القرآن الكريم ، و أبين للطلبة أن المـاء   -

  .ثروة كبيرة ال بد من المحافظة عليها 

ا مصادر المياه الطبيعية ؟ لإلجابة عن هذا السؤال اذكرهم في دورة المياه في الطبيعـة ، و  م: أسأل الطلبة  -

، و أناقش الطلبة في إجاباتهم وأتوصـل  ) 6(اطلب إليهم أن يتأملوا الصورة في الوحدة الخامسة الصفحة  

  .معهم إلى كيفية توزيع المياه في الطبيعية

  .وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها) 80(قم وأعرض باستخدام جهاز العرض الخريطة ر -

، ما هي أهم مصادر المياه الجوفية؟ استمع إلجابات الطلبة ، و أتوصل ) 6(بناء على الشكل : أسأل الطلبة  -

  .معهم إلى أن مياه األمطار هي المصدر الرئيس

لسدود التي تستعمل مياههـا  أبين للطلبة بأن األردن تعتمد على المياه الجوفية بشكل رئيس ، باإلضافة إلى ا -

  .في الزراعة وتوليد الكهرباء

  .أطلب من الطلبة أن يذكروا بقية المصادر المائية في األردن -

  .، و أطلب من الطلبة قراءتها وتأملها) 81(ثم أعرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم  -

وهـذه  % )  0.6(ح األرض يعادل أبين للطلبة أن نسبة المياه الجوفية بالنسبة لمجموع كمية المياه على سط -

من المياه العذبة في العالم، وفي الوقت نفسه فإن المياه العذبـة أقـل مـن    % )  98( النسبة تمثل ما نسبته 

وأطلـب مـن الطلبـة    ) 82(نصف بالمئة من كل مياه األرض، ثم أعرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم 

  .قراءتها وتأملها

اه األمطار عندما تهطل على سطح األرض؟ أناقش إجاباتهم و أتوصل معهـم  ماذا يحصل لمي: أسأل الطلبة -

تبلل التربة واألجسام : إلى أن مياه األمطار عندما تهطل على سطح األرض ، فإنها تسلك المسارات اآلتية 

، و تمأل الفراغات التي على سطح األرض، و يتبخر جزء منها، و يجري جزء منهـا فـي الوديـان ، و    

  .جزء إلى باطن األرضيتسرب  

أطلب من أحد الطلبة أن يقوم برسم خريطة الدائرة المفاهيمية التي تجيب عن السؤال السابق الخريطة رقـم   -

  .، وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها)83(

ما هي العوامل التي تعتمد عليها كميات المياه المخزونة ، و المتسربة إلى باطن األرض ؟ و : أسأل الطلبة -

صل معهم إلى أن المناخ يؤثر في المناطق الحارة حيث يكون التبخر قوي مما يؤثر سلباً علـى كميـة   أتو

  ).كمية قليلة(المياه المخزونة 

و أوجه الطلبـة  . هل ينطبق هذا الوضع على كمية المياه الجارية والمتبخرة ؟ أناقش إجاباتهم: أسأل الطلبة -

مدرسي للتعرف على المزيد من العوامل التي تؤثر في كميات من الكتاب ال) 116(صفحة ) 1(لتأمل الشكل 

في أي األماكن تتوقعون أن تكـون كميـة الميـاه    : ، و أسألهم) المتسربة، و الجارية ، و المتبخرة(المياه 

المتسربة للمياه الجوفية أكثر ؟ و لو فرضنا عدم وجود الغطاء النباتي فهل تكون كمية المياه المتسربة أكثر 

  .ل؟ استمع إلجاباتهم وأناقشهمأم أق

  : أيهما تكون كميته أكبر المياه الجوفية أو الجارية ، في الحاالت التالية :  أسأل الطلبة -

  . ، واألمطار غزيرة )ال يسمح بتسرب الماء(إذا كان االنحدار كبيراً والسطح   -

  .و إذا كان االنحدار طفيفاً والسطح يسمح بمرور المياه من خالله   -
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ستمع إلجابات الطلبة وأناقشهم فيها ، و أتوصل معهم إلى العوامل التي تعتمد عليها كمية المياه المتسربة ، ا -

  .و الجارية ، و المتبخرة 

ما : أطلب من الطلبة تمثيل المفاهيم التي وردت في السؤال السابق في خريطة دائرة مفاهيمية تحمل عنوان  -

المياه الجارية، المتبخرة، و المتسربة ؟ و أعطيهم الوقت الكافي ثم أكلف هي العوامل التي تعتمد عليها كمية 

و أطلب من الطلبة قراءتها ) 84(أحد الطلبة برسم الخريطة التي قام بتصميمها على السبورة ، خريطة رقم 

  .وتأملها

ل المعلـم  من دلي)  7-3( أعرض على الطلبة باستخدام جهاز العرض شكالً يوضح طبقات التربة ، الشكل  -

  :ثم أطرح عليهم األسئلة اآلتية) .  295( ص 

  ما القوى التي تؤدي إلى نزول المياه المتسربة إلى أسفل ؟ �

  إلى أي حد يستمر نزول المياه المتسربة إلى أسفل ؟ و بتعبير آخر أين تستقر المياه المتسربة ؟ �

أسفل تحت تأثير قـوة الجاذبيـة، إذ أن    أناقش الطلبة في إجاباتهم، وأتوصل معهم إلى أن المياه تنساب إلى -

قسماً منها ال ينساب بعيداً، بل يمأل فراغات التربة والرسوبيات جزئياً بسبب قوة التوتر السطحي ، وقسـم  

  ).أي التي تمتلئ جميع فراغاتها بالماء(آخر يستمر في تعمقه إلى أن يصل طبقة مشبعة بالماء 

ق الهوائي ، و النطاق المشبع على الشكل ، ثم أبين أن الميـاه فـي   أطلب من الطلبة أن يعينوا كل من النطا -

  .النطاق المشبع تسمى بالمياه الجوفية

ماذا يمثل الحد العلوي للنطاق المشبع، أناقش الطلبة في ذلك وأتوصـل معهـم إلـى مفهـوم     : أسأل الطلبة -

  .منسوب المياه الجوفية

جوفية ؟ وعلى ماذا يعتمد منسوب المياه ؟ ولتسهيل األمر كيف يمكن أن نحدد منسوب المياه ال: أسأل الطلبة -

أحضر أنبوبة اختبار وأضع فيه كمية من الرمل الجاف، ثم أسكب كمية من الماء بحيـث ال يغمـر جميـع    

الرمل الموجود داخل األنبوب، و أطلب إليهم أن يحددوا منسوب المياه ، ثم أوضح لهم أنه يمكن بوسـاطة  

المياه في منطقة معينة إذ يتم إسقاط مواقع اآلبار ومنسوب الميـاه عنـدها علـى     عدة آبار معرفة منسوب

  .خريطة ونحصل في النهاية على خريطة كنتورية

ماذا نستفيد من تحديد مستوى منسوب المياه ؟ أناقش الطلبة في إجاباتهم ثم أعرض الخريطـة  : أسأل الطلبة -

  .، و أطلب منهم قراءتها وتأملها) 85(رقم 

أسجل بمساعدة الطلبة أبرز المفاهيم التي وردت في هذا الدرس ، و أذكر باستخدامات المياه الجوفية  أخيراً -

  .وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها) 86(من خالل عرض خريطة الدائرة المفاهيمية رقم 

  

  

  :التقويم الختامي  �

  

  الهوائي ، منسوب المياه الجوفية ؟ المياه الجوفية ، النطاق المشبع ، النطاق: ي المقصود بكل من /وضح -

  ي العوامل التي تعتمد عليها كمية المياه المتسربة إلى باطن األرض ؟/أذكر -
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  :الدرس الثاني  �

  :خطة سير الدرس الثاني     �

  :يتم عرض الدرس الثاني بالشكل التالي  

  

  .إجراء مراجعة سريعة ألهم المفاهيم التي وردت في الدرس السابق -

  .من دليل المعلم باستخدام جهاز العرض)  301( ، ص )  7-8( اعرض الشكل  -

أين يمكن أن يتخلل الماء في الصخر ؟ و أطلب إليهم أن يقارنوا بـين حجـم الفراغـات    : ثم أسأل الطلبة -

  .وحجم الصخر الكلي ، أناقشهم في ذلك وأتوصل معهم إلى مفهوم المسامية) المسامات(

  .عبر عن كميات المياه الجوفية التي يمكن خزنها في الطبقات الحاملة للمياهأبين للطلبة أن مفهوم المسامية ي -

هل تختلف المسامية من صخر إلى آخر ؟ أناقشهم في إجاباتهم ، و أتوصل معهم إلـى أنهـا   : أسأل الطلبة -

  .تختلف من صخر إلى آخر

رملـي، وصـخر آخـر    صخر مسامي يسمح بمرور المياه مثل الحجر ال: أطرح على الطلبة الفكرة اآلتية -

مسامي ولكنه ال يسمح للمياه بالمرور من خالله مثل الطين، أطلب منهم أن يفسروا هـذه المالحظـة، ثـم    

  .أناقش إجاباتهم وأتوصل معهم إلى مفهوم النفاذية

ما الفرق بين المسامية و النفاذية ؟ و أطلب منهم أن يعطوا أمثلة على الصخور المنفـذة ، و  : أسأل الطلبة  -

خور غير المنفذة ، و أن يصمموا تجربة في البيت يمكن من خاللها التمييز بين النفاذيـة و المسـامية   الص

  ).الطين، و الحصى، و الرمل، و أنابيب زجاجية، و القطن(مستخدمين 

كيف تتكون المياه   الجوفية ؟ و أتوصـل  ) مفهوم المسامية، أو النفاذية (اعتماداً على ما سبق : أسأل الطلبة -

عم إلى أنها تتكون بفعل تسرب المياه عبر طبقات التربة المنفذة إلى أن تستقر المياه فوق طبقة غير منفـذة  م

  .كالطين مثالً 

  

  :التقويم الختامي �

  

أطلب من الطلبة اإلجابة على السؤال التالي من خالل تصميم خريطة الدائرة المفاهيمية المناسبة ، على ماذا  -

  ية و الجارية ؟تعتمد حركة المياه الجوف

أناقش الطلبة في إجاباتهم ، و أكلف أحد الطلبة برسم الخريطة التي قام بتصميمها على السبورة ، و أعطي  -

  ).87(الخريطة رقم . الطلبة فرصة لقراءاتها وتأملها

  

  :اآلبــار  �

  

)  303( ص  ) 7-9(على ماذا تعتمد حركة المياه الجوفية ؟ لإلجابة عن ذلك أعرض الشكل : أسأل الطلبة -

  .من دليل المعلم باستخدام جهاز العرض

، و اتجاه حركة المياه ) اختالف ضغط المياه الجوفية(ألفت انتباه الطلبة إلى اختالف منسوب المياه الجوفية  -

  ).عكس الجاذبية األرضية(المنحني ونفاذها إلى المجرى من كل االتجاهات بما في ذلك العمودي منها 
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  :الحظاتهم وأتوصل معهم إلى أن المياه الجوفية تقع تحت تأثير قوتين هماأناقش الطلبة في م -

  .قوة الجاذبية وتؤثر إلى أسفل �

القوة الناشئة من الفرق في ضغط المياه الجوفية، وتؤثر في اتجاه منطقة الضغط المـنخفض، والمسـارات    �

  .المنحنية للمياه الجوفية الواضحة في الشكل ناشئة عن محصلة القوتين

من الكتاب المدرسي أناقشهم في هذا الشـكل و أتوصـل   )  117(ص ) أ 2 (لب من الطلبة تأمل الشكل أط -

  .معهم إلى مفهوم البئر ، و معرفة لماذا يتغير منسوب المياه أثناء الضخ كما في كتاب الطالب

: سئلة مثـل من الكتاب المدرسي وأطرح عليهم أ)  117( صفحة ) ب2 (أطلب من الطلبة أن يتأملوا الشكل  -

أي من الطبقات حاملة للمياه ؟ ما اتجاه حركة المياه الجوفية ؟ ماذا يعني أن الطبقة المائية محصورة بـين  

  طبقتين غير منفذتين؟ ما القوة الدافعة للمياه في البئر كما في  الشكل ؟

  .ومعرفة شروطهاستمع إلجابات الطلبة ، و أناقشهم، وأتوصل معهم إلى توضيح مفهوم البئر اإلرتوازي  -

  

  :الينابيع �

  

  .أطلب من أحد الطلبة أن يقوم بقراءة تقرير أعده عن الينابيع ، وأناقش الطلبة في محتوياته -

بما أنكم عرفتم اتجـاه الميـاه   : وأطرح السؤال اآلتي)  128( ص ) 3(أطلب من الطلبة أن يتأملوا الشكل  -

يما لو تقاطع منسوب الماء علـى سـطح األرض ،   الجوفية خالل الطبقة الحاملة ماذا تتوقعون أن يحدث ف

  بمعنى آخر متى تحدث ظاهرة الينابيع؟

إذاً ما المقصود بالينابيع ؟ وأتوصل معهم أن التدفق الطبيعي لمياه الينابيع ناتج عن تقاطع : ثم أسأل الطلبة  -

  .منسوب الماء مع سطح األرض

  .مفهوم الينابيع المعدنية الساخنة ما هي أنواع الينابيع؟ وأتوصل معهم إلى: أسأل الطلبة -

ما هي فوائد الينابيع المعدنية ، وأذكر أمثلة على وجودها في األردن ؟ أنـاقش الطلبـة فـي    : أسأل الطلبة -

الينابيع السـاخنة  (إجاباتهم ثم أطلب من أحد الطلبة رسم خريطة الدائرة المفاهيمية التي تضم المفاهيم التالية 

. على السبورة وأطلب من الطلبـة قراءتهـا وتأملهـا   ) ن، عفرة، الحمة، الزارةفي األردن، حمامات ماعي

  ).88(خريطة رقم 

  .أسجل بمساعدة الطلبة أهم المفاهيم التي وردت في هذا الدرس -

  .اطلب من الطلبة حل أسئلة الفصل والوحدة مع التحضير للدرس األخير في هذه الوحدة كواجب بيتي -

  

  :التقويم الختامي  �

  

  المسامية ، النفاذية ، اآلبار ، الينابيع ؟: مقصود بكل من ما ال -

  ما هي شروط الالزم توفرها لتكّون البئر األرتوازي ؟ -

  :الدرس الثالث �

  :خطة سير الدرس الثالث  �
  :يتم عرض الدرس بالشكل التالي  
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  .إجراء مراجعة سريعة ألهم المفاهيم التي وردت في الدرس السابق  -

ني بالمياه الجارية؟ وما هي مصادرها؟ أناقش الطلبة في إجاباتهم، وأتوصل معهم إلـى معرفـة   ماذا نع: أسأل الطلبة -

العالقة بين الينابيع ومياه األمطار بالمياه الجارية ، و أذكر الطلبة بالعمل الجيولوجي للميـاه الجاريـة ، و أهميتهـا    

  .كمصدر للطاقة

أن تكون اإلجابة من خالل تصميم خريطة الدائرة المفاهيميـة التـي    إذاً ما أهمية المياه الجارية ؟ على: أسأل الطلبة -

  .تجيب عن هذا السؤال

  ).89(أكلف أحد الطلبة برسم خريطة الدائرة المفاهيمية على السبورة ، أناقش الطلبة في محتوياتها ، خريطة رقم  -

المياه الجارية ناتجة من ميـاه األمطـار   ما الفرق بين المياه الجارية واألنهار ؟ وأتوصل معهم إلى أن : أسأل الطلبة -

  .بينما األنهار ناتجة من الينابيع

) 90(أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على المياه الجارية في األردن ، استمع إلجاباتهم ، ثم اعرض الخريطـة رقـم    -

  .وأطلب منهم قراءتها وتأملها

  

  :السدود �
  

وأطلب منهم قراءتها وتأملها على أن يبحثوا عن ) 91(لخريطة رقم أناقش الطلبة في مفهوم السدود في حياتنا، وأعرض ا -

  .المزيد من الفوائد للسدود في حياتنا

، و أطلـب  )92(استمع إلجاباتهم ثم أعرض الخريطة رقـم  . أطلب من الطلبة إعطاء أمثلة على أهم السدود في األردن -

  .منهم قراءتها و تأملها

امة السدود ، وأتوصل معهم إلى أنه يوجد طرق جيولوجية وغير جيولوجيـة متبعـة   أناقش الطلبة في الطريقة المتبعة إلق -

  .الختيار الموقع المناسب للسد

أطلب من أحد الطلبة تمثيل المفاهيم التي توصلنا إليها في خريطة دائرة مفاهيمية تحمل عنوان اختيار موقـع الخزانـات    -

  .الطلبة قراءتها ومناقشة محتوياتها مع بعضهم البعضثم أطلب من ) 93(والسدود على السبورة ، خريطة رقم 

  

  :تلوث مصادر المياه �
  

) 94(أناقش الطلبة في األسباب التي تؤدي إلى تلوث مصادر المياه الجوفية والسطحية، و أخيراً أعرض الخريطة رقـم   -

  .وأطلب من الطلبة قراءتها وتأملها

  .أن يسلم في الحصة المقبلةأكلف الطلبة بعمل تقرير عن تلوث مصادر المياه على  -

  

  :التقويم الختامي  �

  

  . مناقشة الطلبة في بعض حلول أسئلة الفصل والوحدة  -
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  ) 6( الملحق 

  اختبار التحصيل العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  اختبار التحصيل الدراسي في وحدة المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية األخرى 
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  مادة الكيمياء و علوم األرضل
  :األسـم (     )                                         الصف التاسع األساسي 

  :العالمة :                                                              المدرسة  

  :التاريخ  

  

  )عالمة  22:                                          ( السؤال األول 

يوجد بعد كل فقرة خمس إجابات ،و المطلوب منك وضع دائرة حول رمز اإلجابة األكثر دقـة  

  :بعد قراءة جميع البدائل 

  :أكثر المعادن انتشاراً في القشرة األرضية هي  .1
  العناصر الحرة –الفوسفات     هـ  –الكربونات      د  –السيليكات     ج  –األكاسيد      ب  –أ 

  ن المواد التالية ال يمكن اعتباره معدناً ؟أي م .2
  )ب + أ (  –البيريت        هـ  –الماء             د  –الكالسيت       ج  –الجبس       ب  –أ 

  :ثالث أشهر العناصر شيوعا في القشرة األرضية هو  .3
  ال شيء مما ذكر  –الحديد       هـ  –النحاس         د  –السيليكون    ج  –األلمنيوم      ب  –أ 

  أي من المواد التالية ال يمثل خاماً لعنصر المنغنيز  ؟ .4
  البسيلوميلين  –هـ )      ج + أ (  –البوكسيت      د  –المنغنيت    ج  –البيرولوزيت   ب  –أ 

  :يصنف الكوارتز كمعدن في مجموعة  .5
  العناصر الحرة  –يتات      هـ الكبر –األكاسيد     د  –السيليكات     ج  –الهاليدات       ب  –أ 

  :االختالف بين المعدن و الفلز يكمن في أن الفلز  .6
  مادة غير متبلورة –يمكن تحضيره في المختبر           ج  –عنصر دائماً                  ب  –أ 

  ا ذكر  ال شيء مم –هـ )                                                             ب + أ (  –د 

  أي المواد التالية تمثل خامات فلزية ؟ .7
  جميع ما ذكر  –الفلسبار         هـ  –د )        ب + أ (  –الجالينا       ج  –المالكيت   ب  –أ 

  ؟) ترتيب الذرات داخل البلورة(أي المواد الصلبة اآلتية ليس له بناء داخلي منتظم  .8
  جميع ما ذكر  –الماس         هـ  –لجليد            د ا –الكوارتز     ج  –الزجاج       ب  –أ 

  :صخوراً ) الماجما ( تسمى الصخور التي تتكون من تجمد مادة المهل  .9
  الشيء مما ذكر  –نارية        هـ  –متحولة          د  –متجمدة       ج  –رسوبية      ب  –أ 

  

  ؟)  سطحياً( أي من الصخور التالية يمثل صخراً بركانياً  .10
  البازلت  –هـ )     ب + أ (  –الحجر الرملي   د  –الحجر الجيري    ج  –الجرانيت      ب  –أ 

  :ما يتغير في الصخور أثناء تحولها إلى صخور متحولة هو  .11
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  التركيب المعدني   –النسيج الصخري               ج  –المظهر العام                        ب  –أ 

  ال شيء مما ذكر  –هـ )                                                         ج+ ب + أ (  –د 

  أي من الصخور التالية يمثل صخراً متحوالً ؟  .12
  البازلت  –الفلسبار           هـ  –د )         ب + أ  (  –الرخام        ج  –النايس      ب  –أ 

  ر العام لحبيبات الصخر ؟أي من المصطلحات التالية يمثل وصفاً للمظه .13
  الكثافة  –هـ )       ج + أ (  –الوزن النوعي     د  –النسيج       ج  –معامل اللون     ب  –أ 

  :من العمليات التي تؤدي إلى تكون الصخور الرسوبية   .14
  ال شيء مما ذكر –هـ )     ج + ب + أ (  –الترسيب   د  –النقل       ج  –التجوية     ب  –أ 

  ي من أيونات العناصر التالية األكثر شيوعاً في مياه البحر الميت ؟أ .15
  ) ب + أ (  –البروم        هـ  –الكلور            د  –البوتاسيوم      ج  –الصوديوم    ب  –أ 

  :من ) ال تكاد تلمس ( تتميز مياه البحر الميت عن غيرها من بحار العالم بوجود كميات قليلة  .16

  مجموعة الكبريتات        –عنصر الكالسيوم                ج  –كربونات             ب مجموعة ال –أ 

  )ب + أ (  –عنصر البوتاسيوم                                                   هـ  –د 

  : تتكون مادة السلفانيت من .17
         H2SO4  – ج)               NaBr + KCl(  –ب )             KCl + NaCl(  -أ 

  ال شيء مما ذكر –هـ                                                KCl . MgCl2 . H2O –د     

  :تعتمد كمية المياه الممكن تخزينها في جوف األرض على  .18
  مسامية الصخر   –نفاذية الصخر                    ج  –نسيج الصخر                   ب  –أ      

  ال شيء مما ذكر  –هـ   )                                                    ج + ب + أ (  –د      

  :يأخذ الماء الجاري طريقه إلى البحر بفعل  .19
  نفاذية الصخر الذي يمر من خالله  –الجاذبية األرضية                                    ب  –أ      

  مسامية الصخر الذي يمر من خالله –د                                       المد و الجزر    –ج     

  ال شيء مما ذكر –هـ                                     

  :أهم عوامل نقل فتات الصخور  .20
  )   ب + أ (  –الرياح         هـ  –مياه السدود        د  –الثلوج    ج  –المياه الجارية     ب  –أ   

  :يسمى الحد العلوي للنطاق المشبع بالماء  .21

  مستوى منسوب الماء  –طبقة مائية غير منفذة         ج  –طبقة مائية منفذة             ب  –أ    

  ال شيء مما ذكر  –النطاق الهوائي للتربة                                               هـ  –د   

  

  :د يعتمد على اختيار موقع الخزانات و السدو .22
  جيولوجية موقع السد     –جيولوجية منطقة التشرب       ج  –جيولوجية منطقة السد         ب  –أ  
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  جميع ما ذكر  –كمية األمطار المتساقطة                                          هـ  –د  

  )عالمة  14:                                       ( السؤال الثــانـي 
أمام العبارة الخاطئة ، ثم صحح العبارات الخاطئة )   X( أمام العبارة الصحيحة ، و إشارة (    ) ضع إشارة 

  منها ؟

  .يتم تحديد الحكاكة بحك المعدن بقطعة بيضاء من الخزف   – 1(      )   

  .ن على اعتبار أنه أقسى المعاد)  10( يعطى معدن التلك الرقم  – 2(      )   

  .ال يعتبر اللون خاصية مميزة لمعدن الكوارتز  – 3(      )   

  .ال يعتبر الفحم الحجري من المعادن ألنه مادة عضوية  – 4(      )   

  .يعتبر المخلوط معدناً  – 5(      )   

  .تعتبر المواد التي يتم تصنيعها في المختبر معادن  – 6(      )   

  .ت المعادن المكونة للصخور النارية الجوفية صغيرة الحجم تكون بلورا – 7(      )   

  .تصنف الصخور إلى ثالثة أنواع رئيسة حسب كتلتها  – 8(      )   

  .تكونت صخور الجبس و الملح الصخري الرسوبية من عمليات الترسيب الميكانيكي  – 9(      )  

  . رية تستخدم صفة اللون للتعرف على الصخور النا –10(      ) 

  المسؤولة ( تعبر دورة الصخور في الطبيعة عن حالة التوازن بين العمليات الداخلية  – 11(      ) 

  المسؤولة عن تكون ( ، و العمليات الخارجية  ) عن  تكون الصخور النارية و المتحولة                 

  ) .الصخور الرسوبية                 

  .المسامية تمتلك خاصية النفاذية جميع الصخور  – 12(      )

  تعتمد كمية المياه التي تتسرب إلى باطن األرض في منطقة ما على طبوغرافيا المنطقة  – 13(      )

  يستفاد من تحديد مستوى منسوب المياه في التنبؤ بأعمار  اآلبار التي تتغذى من المياه  – 14(      )

  .لعيون الجوفية و قوة تدفق ا                 

  )عالمة  18:                   ( أكمل الفراغ في الجمل التالية : السؤال الثـالث 
  

  . ----------------لون معدن البايريت أصفر نحاسي ، و لون حكاكته  – 1

  .من المعادن  ------------ينتمي الكبريت لمجموعة  – 2

  . --------------، و  --------------تعتمد الخواص الفيزيائية للمعادن على  –3     

  . -------------، و خامات  --------------تقسم خامات المعادن إلى خامات  –4

  

  الصخر الذي يتكون عادة من معادن البيروكسين ، و البالجيوكليز ، و قليل من األليفين هو  – 5     

        -----------------.  

  . ---------------، و البازلت بلونه  ---------------يتميز الجرانيت بلونه  –  6    

  . ------------------تعتبر الصخور الفوسفاتية صخوراً  – 7    

  . -----------------يتحول الحجر الجيري بفعل الضغط و الحرارة إلى  – 8    
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  أذكر أثراً بيئياً واحداً مترتباً على استخالص الثروات الطبيعية ؟ – 9

      ----------------------------------------------- .  

  ،-------------تعمل الطاقة الشمسية المستخدمة في استخراج أمالح البحر الميت على  – 10

  .  -----------------و        

  :الشرطان الالزم توفرهما لتكون البئر األرتوازي ، هما  – 11 

  . --------------------------------------------. أ     

  . -------------------------------------------. ب    

  .  -------------------أذكر مثاالً على الينابيع المعدنية الحارة في األردن ؟  – 12

  .-------------------------------من أسباب تلوث مصادر المياه الجوفية   - 13    

  

  )عالمات  6(                                     :      السؤال الــرابــع 
، و أكتب رقم اإلجابة الصحيحة من القسـم  ) ب ( ما يناسبه من القسم ) أ ( فيما يلي مجموعتان اختر للقسم 

  ) .أ ( في المكان المحدد له في القسم ) ب (

  

   الثانية المجموعة                                    المجموعة األولى       

  )ب ( القسم )                                          أ ( القسم            

  الرقم            المادة                              الرقم          االستخدام         

  صناعة األسمنت          1البروم                              

  صناعة المتفجرات           2            المنغنيز                

  صناعة الزجاج                                                 3حجارة البناء                       

  صناعة سبائك الحديد           4الرمل الزجاجي                    

   صناعة الثلج          5كلوريد المغنيسيوم                  

  صناعة السكر           6كلوريد البوتاسيوم                  

  تحضير عنصر المغنيسيوم           7                                                         

  تحضير عنصر البوتاسيوم          8                                                         

  تحضير البنزين الخاص          9                                                         

  تحضير عنصر الصوديوم 10

  

  انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق                                   

  الباحثة                                                       
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  ) 7( الملحق 

  نموذج إجابة اختبار التحصيل العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

المعادن و الصخور و " اإلجابة النموذجية الختبار التحصيل العلمي في وحدة 

  "الثروات الطبيعية األخرى 
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  :السؤال األول 
رقم  

  الفقرة

رمز

  اإلجابة 

رقم 

  الفقرة 

رمز

  اإلجابة 

رقم  

  الفقرة 

رمز 

  اإلجابة 

رقم    

  قرة الف

رمز 

  اإلجابة

  أ  19  ب  13  ج  7  ب  1
  أ  20  د  14  أ  8  ج  2

  ج  21  ج  15  د  9  أ  3
  هـ  22  أ  16  هـ  10  ج  4
      أ  17  د  11  ب  5
      د  18  ج  12  د 6

  

  :السؤال الثاني 
رقم 

  العبارة

(      ) )X( تصحيح العبارة الخاطئة  

      صحيحة  1
  .ر أه أطرى المعادن على اعتبا)  1( يعطى معدن التلك الرقم   خاطئة    2
      صحيحة  3
      صحيحة  4

  .ال يعتبر المخلوط معدناً   خاطئة    5
  .ألن المعادن توجد في الطبيعة بشكل حر   خاطئة    6

  .تكون بلورات المعادن المكونة للصخور النارية الجوفية كبيرة الحجم  خاطئة    7

  .ا و ظروف التكّون تصنف الصخور إلى ثالثة أنواع رئيسة حسب نشأته خاطئة    8

تكونت صخور الجبس و الملح الصخري الرسوبية من عمليات الترسيب   خاطئة   9

  .الكيميائي 
      صحيحة 10
      صحيحة 11

  كل صخر منفذ مسامي و العكس ليس صحيحاً خاطئة    12

      صحيحة 13

      صحيحة 14

  :السؤال الثالث 
  اإلجابةرقم اإلجابةرقم 
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  الفقرة  الفقرة

  )صخور متحولة ( الرخام   8  سودأ  1

  تشويه جمال الطبيعة  9  العناصر الحرة  2
البناء ( ترتيب الذرات داخل البلورة   3

  ، التركيب الكيميائي)الداخلي 

زيادة سرعة التبخر ، زيادة تركيز   10

  األمالح

اقتصار الماء على طبقة مائلة و  –أ   11  فلزية ، ال فلزية  4

  .زيد من الماءأحد أطرافها يستقبل الم

وجود طبقة ال مائية غير منفذة  –ب 

  . أعلى الطبقة المائية و أسفلها 

  حمامات ماعين  12  البازلت  5

دفن النفايات في األرض بطرق غير   13  الفاتح ، الغامق  6

  سليمة

      رسوبية 7

  

  :السؤال الرابع 

  
  )ب ( اإلجابة المناسبة من القسم  )أ ( القسم 

  بنزين الخاص تحضير ال  البروم

  صناعة سبائك الحديد   المنغنيز

  صناعة األسمنت   حجارة البناء 

  صناعة الزجاج  الرمل الزجاجي 

  تحضير عنصر المغنيسيوم  كلوريد المغنيسيوم

  صناعة المتفجرات   كلوريد البوتاسيوم
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  ) 8( الملحق 

  مقياس الدافع لإلنجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  إلنجازمقياس الدافع ل

  كراسة األسئلة
  :الصف التاسع األساسي :                                                       االسم   
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  : المدرسة

  

ليست . هذا المقياس يتكون من مجموعة من العبارات المتعلقة بحاجتك أو رغبتك في اإلنجاز  أو التحصيل  -

وجهة نظر تعبر عن دافعك أو حاجتك الفعليـة ، كمـا   فيها إجابات صحيحة أو أخرى خاطئة ألنها مجرد 

  .تظهر في تصرفك اليومي العادي حول الموضوعات التي تثيرها هذه العبارات 

  .كل ما في األمر أن تكون متأكداً من أن استجابتك على كل عبارة تعكس واقعك  الفعلي بشكل صادق   -

)    x(ي عالمة /ي عليها تماماً فضع/عليك أو توافقي كل عبارة جيداً ، فإذا وجدتها تنطبق /رجاء أن تقرأ -

ي /، وإذا وجدتها ال تنطبق عليـك أو ال توافـق  ) نعم (أمام رقم هذه العبارة في ورقة اإلجابة وأسفل كلمة 

  .وأمام رقم هذه العبارة في ورقة اإلجابة ) ال ( أسفل كلمة )  x( ي عالمة /عليها تماماً ، ضع

، أي تنطبق عليك العبارة إلى  حد ما أو ال تمثل حاجتـك  ) ال ( ، و) نعم ( ة بين /ي  مترددا/أما إذا كنت -

  .أمام  رقم العبارة في ورقة اإلجابة " أحياناً "اسفل عبارة ) x ( ي عالمة /تمثيالً تاماً فضع

  .ي أي عالمة على هذه الكراسة /ي أي شيء أو تضع/رجاء ال تكتب -

  .جابة أمام رقم السؤال  ي من أن إجابتك في ورقة اإل/تأكد -

في ورقة اإلجابة  التي  تعبر عن حاجتـك أو  )  x( ي أمامها عالمة /ي أي عبارة دون أن تضع/ال تترك -

  0رغبتك الفعلية 

، ) ال ( أسـفل كلمـة   )   x(ي عالمة /ي عليها  تماما ، ضع/و إذا  وجدتها ال تنطبق عليك أو ال توافق -

  0ة وأمام هذه العبارة في ورقة اإلجاب

  :مالحظة 

  0ي أي شيء أو أي عالمة على هذه الكراسة /رجاء ال تكتب - 1

  0ي من أن إجابتك في ورقة اإلجابة أمام رقم السؤال/تأكد  - 2

في ورقة اإلجابة التي تعبـر عـن   ) x ( ي أمامها عالمة /ي أي من العبارات دون أن تضع/ال تترك -  3

  0حاجتك أو رغبتك الفعلية 

  : مثال 

  ال           أحيانا               نعم           العبارة    

      X         أحب مدرستي كثيرا

  اسفل كلمة نعم ) X(فإن كنت فعالً احبها أضع إشارة 

  شاكرا لحسن تعاونكم

  الباحثة                                                

  نائلة البلوي                                                                       

  
(A)      ال أحياناً   نعم  

        .أتوق باستمرار لتحقيق األفضل في أدائي الدراسي   .1

        .أشعر أن دراستي الحالية اقل من مستوى أمنياتي األكاديمية .2
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        .احب أن أكون في مركز الصدارة في التحصيل الدراسي   .3

        .يمي باستمرار أضع خططاً لمستقبلي األكاد  .4

        .اغتنم كل الفرص المتاحة للتفوق في المادة الدراسية   .5

        .ينتابني القلق واالنزعاج لعدم تحصيلي مستوى علمي عال   .6

         .أتجنب منافسة األقران اآلخرين في الصف   .7

        .ابذل قصارى جهدي ألكون أفضل  من اآلخرين في دراستي   .8

(B)          

        .جاحات اآلخرين تشعرني بالضآلة أحياناً ن  . 9
        .أشعر بالتوتر والحسد عند نجاح اآلخرين الدراسي   10.

        .احب بناء عالقات إيجابية مع المتفوقين أكاديمياً   .11

        .تفتر همتي عند ذم اآلخرين للدراسة والتقليل من شأنها   .12

        .يكون مسألة حظ أعتقد أن النجاح األكاديمي غالباً ما   .13

        .اشغل نفسي بعمل آخر عندما أجد العمل الذي أقوم به تكتنفه الصعوبات   .14

        .أعمل على تحقيق النجاح الدراسي فعالً بدلًا من ممارسة أحالم  اليقظة   .15

(C)          

        .اقدر قيمة المحاولة أكثر من النجاح فيها   .16

        .ي فشل محتمل أسخّر كل ما أستطيع لتالف  .17

        .أشعر بالملل والتعب بعد فترة قصيرة من بداية أي عمل   .18

        . قلما أتممت عمالً حتى نهايته تماماً   .19

        .أقوم بواجباتي الدراسية مباشرة بدالً من تأجيلها  . 2.

        .أتقبل العمل األكاديمي المطلوب مني كما هو وبدون شكاوى وتذمر   .21

        .مم أكثر على النجاح عند احتمال الفشل أص  .22

  

  

  

  

  

  
(D)     ال أحيانا  نعم  
أميل إلى االستزادة من التحصيل الدراسي للحصول على مركز اجتماعي   .23

  .رفيع 
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أميل إلى االستزادة من التحصيل الدراسـي للحصـول علـى مسـتوى       .24

  .اقتصادي أفضل 

      

        .تحصيل أكاديمي أعلى  أجتهد بجد حتى أصل إلى مستوى  .25

        .أعتقد أن نجاحي الدراسي مسألة مصيرية   .26

        .أقضي ساعات طويلة في دراستي دون شعور بالملل أو اإلجهاد   .27

        .يرتفع إنجازي عند الخوف من الفشل   .28

        .أثق بنجاحي في المادة الدراسية   .29

نتيجة غير مرضية لما يظنه  أشعر بحياء من معلمي عندما أحصل على  .30

  .حقيقة بي

      

        ،أشعر أن النجاح في التحصيل الدراسي يكسبني االحترام والتقدير   .31
(E)         
أحب االستمرار في حل المشكلة التي تعترضني حتى وإن كـان األمـل     .32

  .ضعيفاً في حلها 

      

        .مستحيلة  استمتع بمحاولة حل مشكالت دراسية يعتبرها بعض الطلبة  .33

        .أميل إلرجاء الواجبات المعلّم ية إلى وقت آخر قد يكون مناسباً   .34

        .أناقش مع اآلخرين مواطن الغموض في المادة الدراسية بغية توضيحها   .35

        .أفضل االعتماد على نفسي في القيام بواجباتي المعلّم ية   .36

        .نوعة أمتلك اهتمامات ورغبات تحصيلية مت  .37

        .تفتر همتي عندما تواجهني مشكالت أثناء قيامي بواجباتي الدراسية   .38

        . أبدأ  واجباتي مع مواعيدها دون تأخير   .39
(F)          
        .أثق بنفسي وقدراتي على التحصيل   .40

        .أشعر بالفخر واالعتزاز لمثابرتي  في الدارسة  .41

        .كاري واقتراحاتي يستمع اآلخرون عادة ألف  .42

        . تراودني كثيراً أفكار بأني سأصبح ذا شأن في المستقبل   .43

        .أشعر بضعف قيمتي بين األقران   .44

        . يدفعني الفشل لبذل جهد أكبر لتغيير نظرة اآلخرين عني   .45

        .تحترم األسرة عادة مشاعري ورغباتي   .46

  

(J)     ال أحيانا   نعم  

ذل قصارى جهدي للحصول على عالمات مرتفعة حتـى أكـون   أب  .47

  .   مقبوالً من رفاقي 
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        .أسعد كثيراً إذا ما حققت نجاحاً في عالماتي مع زمالء الدراسة   .48

        .أتعامل إيجابياً مع األقران والمعلمين العاملين بالمعلّم ة   .49

        .أشعر أن أبواي راضيان عن تحصيلي الدراسي   .50

        . يحفزني التقدير االجتماعي لكل عمل أكاديمي أقوم به   .51

        .أشعر باضطراب  عندما أخفق في تحقيق صداقات ناجحة   .52

أستمتع بوجودي ضمن مجموعة من األفراد لهم نفس مستوى تحصـيلي    .53

  .األكاديمي 

      

(H)          
        .أتحايل على رفاقي حتى أحصل منهم على ما أريد   .54

        .أفضل العمل لوحدي حتى أتحكم بتنفيذ المسؤوليات على هواي   .55
أستغل غفلة المعلم وانشغاله للتخلص من بعض المسـؤوليات الموكلـة      56

  .لي

      

        .أقوم بأي شيء يطلبه المعلم حتى أتجنب عقابه   .57

        ". إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب "أعتقد بصحة المثل القائل   .58

        .أرى من الفائدة مدارة المعلم حتى أحصل على التقدير الذي أريده   .59

        .أتعلل بواجباتي الدراسية عندما تطلب العائلة مني القيام بعمل ما   .60

(I)          

        أشعر بالملل والكسل عند جلوسي للدراسة  .61

        .أحافظ على دفاتري مرتبة ونظيفة من تلقاء نفسي   .62

        .نهار عزيمتي نتيجة عدم تشجيع اآلخرين لي ت  .63

        .أنظر كثيراً لما في يدي زميلي   .64

        .أتحرك باستمرار أثناء جلوسي على مقعد الدراسة   .65

        .أحب أن يشاركني اآلخرين أعمالهم   .66
        .أشعر بالغضب ألتفه األسباب   67

        . ينتابني القلق والخوف من أي شيء يواجهني  .68

أتتردد من إبداء وجهة نظري أمام زمالئي ومعلمي في الحصة الدراسية    .69

  .حتى وأن كان رأي صائباً 
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  ) 9( الملحق 

  نموذج اإلجابة لمقياس دافع اإلنجاز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج اإلجابة لمقياس دافع اإلنجاز
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     المستوى   

  الرقم

 
A  

 المستوى      

  لرقما 

 
  B  

  المستوى       

  الرقم  

 
C  

  المستوى        

  الرقم  

 
D  

  نعم  23  نعم  16  ال  9  نعم  1

  نعم  24  نعم  17  ال  10  نعم  2
  نعم  25  ال  18  نعم  11  نعم  3

  نعم  26  ال  19  ال  12  نعم  4

  نعم  27  نعم  20  ال  13  نعم  5

  نعم  28  نعم  21  ال  14  نعم  6

  نعم  29  نعم  22  نعم  15  ال  7
  نعم  30  -  -  -  -  منع  8

  نعم  31  -  -  -  -  -  -

  المستوى     

  الرقم

 
E  

 المستوى       

  الرقم  

 
F  

  المستوى       

  الرقم   

 
J  

  المستوى        

  الرقم   

 
H  

  ال  54  نعم  47  نعم  40  نعم  32
  ال  55  نعم  48  نعم  41  نعم  33
  ال  56  نعم  49  نعم  42  ال  34

  ال  57  نعم  50  نعم  43  نعم  35
  ال  58  نعم  51  ال  44  نعم  36
  ال  59  نعم  52  نعم  45  نعم  37
  ال  60  نعم  53  نعم  46  ال  38
  -  -  -  -  -  -  نعم  39

  المستوى

  الرقم

 
I  

    

      ال  67  ال  64  ال  61

      ال  68  ال  65  نعم  62
      ال  69  نعم  66  ال  63

  

  :الدرجات الكاملة لالختبار حسب اإلجابات الصحيحة كما يلي
207 = 3  *   9 + 3  *  7 + 3  *  7 + 3  * 7 + 3 *  8 +  3 *  9 + 3  * 7 + 3 *  7 + 3 *  8 
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  ) 10( الملحق 

  مقياس قلق االختبار
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  مقياس قلق االختبار

  

  كراسة األسئلة
  

  : االسم 

  :    الصف التاسع األساسي 

  :المدرسة 
  

  -:أختي الطالبة /أخي الطالب 

تبانة  التي بين يديك درجة القلق أو االضطراب أو الرهبـة التـي يسـببها    تقيس االس 

االختبار عند الطلبة ، والقلق أو االضطراب من االختبار ال يعني بأية حال من األحـوال  

  .أن الطالب غير مستعد لالختبار أو أنه يتوقع نتيجة متدنية فيه 

في العمـود  )   x (نها بوضع إشارة يرجى منك قراءة االستبانة فقرة  فقرة ، واإلجابة ع 

الذي يشير إلى درجة القلق أو االضطراب عندك إزاء رقم كل فقرة من فقرات هذه االستبانة 

.  

إن تعاونك باإلجابة بصدق وصراحة  على هذه االستبانة ، يقابل بالتقـدير ال سـيما أن    

  .المعلومات الواردة فيه لن تستخدم إالّ إلغراض البحث 

  :مالحظة 

  .ي أي شيء أو أي عالمة على هذه الكراسة /جاء ال تكتبر - 1

  .ي من أن إجابتك في ورقة اإلجابة أمام رقم السؤال/تأكد - 2

في ورقة اإلجابة التـي  ) x ( ي أمامها عالمة /ي أي من العبارات دون أن تضع/ال تترك - 3

  .تعبر عن إجابتك الفعلية 

  

  لحسن تعاونكم شاكراً                                          

  الباحثة                                                               

  نائلة البلوي                                                             
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  درجة الموافقة على الفقرة  الفقرة   الرقم
أحيا  غالباً  دائماً

  ناً

  أبداً  نادراً

            . ، أجد نفسي مشغوالً بمدى تفوق أقراني علي  خالل االختبار  .1
            .يتصبب عرقي عندما أتقدم ألداء االختبار    02
أثناء تقديم االختبار أجد نفسي أفكر بأشياء ال عالقة لها بالمادة    03

  .التي أقدم االختبار فيها
          

            .يتملكني شعور بالذعر عندما اضطر الختبار  مفاجيء    04
أشعر بخوف شديد عند رؤيتي سؤاالً من أسئلة االختبـار ال     05

  .أستطيع اإلجابة عنه 
          

            .أثناء االختبار أفكر في الرسوب والفشل فيه    06
أشعر بالغثيان وفقدان الشهية فـي السـاعات  التـي تسـبق         07

  .االختبار 
          

            .سأنجح أم ال أثناء االختبار أجد نفسي أفكر فيما إذا كنت   08
حصولي على عالمة عالية في اختبار ما ، ال يزيد من ثقتـي    09

  .في االختبار القادم 
          

أشعر بضيق شديد عند مناقشة مادة االختبار مع زمالئي قبـل    10

  0الدخول إلى قاعة االختبار 
          

            0ال أتمتع بالنوم العميق ليلة االختبار   11
            0رعة أثناء االختبار قلبي ينبض بس  12
بعد تقديم اختبار ما أشعر أن باستطاعتي أن أقدمه بشكل أفضل   13

  0مما قدمته فعالً 
          

            0أشعر بالكآبة بعد تقديم االختبار   14
يصيبني شعور باالرتباك وعدم االرتياح قبل الدخول إلى قاعة   15

  .االختبار 
          

            0لتركيز أثناء االختبار أشعر بشرود الذهن وضعف ا  16
            0أشعر بتوتر واضطراب شديد في أثناء تأديتي لالختبار   17
أشعر بضيق شديد عند االستماع إلى إجابـات زمالئـي بعـد      18

  0االختبار 
          

خالل االختبار أشعر بالخوف الشديد بحيث أنسى معلومـات     19

  0كنت أعرفها
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            0كلما  اقترب موعد االختبار  أشعر بآالم في البطن   20
  درجة الموافقة على الفقرة  الفقرة   الرقم

أحيا  غالبا  دائما

  نا

  أبدا  نادرا

            . أشعر بعدم االرتياح قبل أن أسلم  ورقة اإلجابة عن االختبار   21
            0أكون  قلقاً جداً عند مراجعة مادة االختبار ليلة االختبار   22
            0ر شديد قبل استالم ورقة أسئلة االختبار أشعر بتوت  23
            0أحتاج إلى قراءة أسئلة االختبار عدة مرات حتى أفهمها   24
            0كلما بذلت جهداً أكبر في التحضير لالختبار ارتبكت أكثر   25
بعد انتهاء االختبار أحاول أن أسيطر على قلقي ولكن ال أتمكن   26

  0من ذلك على الفور 
          

أود لو أن االختبارات ال تزعجني للدرجة التي أشعر بها عادة   27
0  

          

أعتقد أن أدائي  في االختبارات يكون أفضل إذا استطعت أن    28

  0أقدمها دون أن أتقيد بوقت محدد 
          

تفكيري في العالمة التي سأحصل عليها يؤثر علـى دراسـتي     29

  0وأدائي في االختبار 
          

االختبار أقع في كثير من األخطاء بسبب الخوف الشـديد  أثناء   30
0  

          

            0أشعر بخوف شديد عند تأديتي لالختبارات المهمة    31
            0اعتقد إنني سوف  أتعلم أكثر لو لم يكن هناك اختبارات   32
            0ترتعش يدي أثناء أداء االختبار   33
ؤثر على أدائي فـي  تفكيري في أن إجاباتي قد تكون ضعيفة ي  34

  .االختبار 
          

            0أشعر بالحاجة لحشو دماغي بالمعلومات قبل االختبار   35
            0أشعر بخوف شديد قبل إعادة ورقة اإلجابة عن االختبار إلي   36
أشعر بعصبية شديدة تجاه االختبار حتى لو كنت على استعداد   37

  0تام ألدائه 
          

ني الشعور بأنني ال أستطيع اإلجابـة علـى   قبل االختبار ينتاب  38

  0أسئلة االختبار 
          

            0مجرد التفكير في االختبارات ، يصيبني بضيق الصدر   39
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            0أخشى االختبارات خوفاً من الحصول على درجات متدنية   40

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 11( الملحق 

و الصخور و الثروات  المعادن" خرائط الدائرة المفاهيمية المصممة لموضوع 

  و المستخدمة في الدراسة" الطبيعية األخرى 
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  ) 13( الملحق 

معامل صعوبة و تمييز كل فقرة من فقرات اختبار المعرفة القبلية بناء على عينة 

  الدراسة و العينة االستطالعية
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  ) 13( الملحق 

  ة من فقرات اختبار المعرفة القبليةمعامل الصعوبة و التمييز لكل فقر

  بناءاً على العينة االستطالعية و عينة الدراسة 
رقم

و/الفقرة

السؤال

رقم عينة الدراسة العينة االستطالعية

و/الفقرة

السؤال 

 عينة الدراسة العينة االستطالعية

معامل 

 التمييز
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 زالتميي
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
معامل 

الصعوبة

 0.42 0.64 0.31 0.91 6    األول 

1 0.64 0.21 0.26 0.13 7 0.82 0.36 0.69 0.40 
2 0.36 0.74 0.17 0.63 8 0.64 0.51 0.71 0.47 
3 0.55 0.54 0.55 0.36 9 0.91 0.41 0.79 0.34 
4 0.64 0.39 0.52 0.48 10 0.64 0.23 0.67 0.28 
  الثالث 0.20 0.38 0.18 0.55 5
6 0.18 0.82 0.24 0.80 *1 0.27 0.18 -0.19 0.19 
7 0.18 0.20 0.31 0.16 2 0.18 0.44 0.26 0.20 
8 0.55 0.26 0.43 0.27 3 0.18 0.18 0.21 0.23 
9* 0.09 0.03 0.17 0.08 4 0.18 0.23 0.12 0.18 
10 0.64 0.23 0.29 0.17 5 0.18 0.31 0.26 0.14 
11 0.18 0.39 0.38 0.37 6 0.46 0.31 0.19 0.40 
12 0.73 0.26 0.43 0.47 *7 0.09 0.05 0.10 0.06 
13 0.46 0.28 0.29 0.28 8 0.55 0.51 0.05 0.62 
14 0.27 0.54 0.52 0.39 9 0.18 0.10 0.50 0.35 
15 0.27 0.41 0.55 0.36 10 0.27 0.69 0.21 0.25 
16 0.36 0.13 0.41 0.48 11 0.64 0.28 0.24 0.14 
17 0.27 0.15 0.33 0.25 12 0.55 0.59 0.41 0.63 
18 0.46 0.21 0.26 0.13 13 0.27 0.28 0.31 0.21 
19 0.55 0.23 0.24 0.36 *14 0.36 0.49 0.02 0.46 
20 0.55 0.15 0.48 0.20 15 0.36 0.41 0.10 0.48 

 الرابع  0.78 0.24- 0.87 210.00*
22 0.64 0.31 0.60 0.24 1 0.73 0.44 0.55 0.40 
32 0.55 0.26 0.36 0.25 2 0.27 0.90 0.10 0.90 
24 0.36 0.21 0.38 0.40 3 0.36 0.28 0.64 0.35 
 0.45 0.55 0.69 0.55 4  الثاني
1 0.46 0.26 0.57 0.28 5 0.36 0.77 0.19 0.75 
2 0.73 0.39 0.69 0.36 6 0.64 0.28 0.64 0.59 
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3 0.64 0.49 0.41 0.52 *7 0.55 0.15 0.33 0.07 
4 0.91 0.44 0.74 0.45 8 0.73 0.80 0.45 0.59 
5 1.00 0.49 0.64 0.44 9 0.64 0.31 0.57 0.44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 14( الملحق 

معامل صعوبة و تمييز كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي بناء على عينة 

  ة االستطالعيةالدراسة و العين
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  ) 14( الملحق 

  معامل الصعوبة و التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل العلمي 

  بناءاً على العينة االستطالعية و عينة الدراسة 
رقم 

و/الفقرة

السؤال

رقم عينة الدراسةالعينة االستطالعية

و /الفقرة

 السؤال

 عينة الدراسة العينة االستطالعية

معامل 

 التمييز

معامل 

الصعوبة

معامل 

 التمييز

معامل 

الصعوبة

معامل 

 التمييز 

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

معامل 

الصعوبة

0.27 0.55 0.23 0.55 8     األول
1 0.18 0.21 0.48 0.23 9 0.36 0.68 0.45 0.42 
2 0.36 0.15 0.29 0.17 10 0.27 0.13 0.48 0.23 
3 0.36 0.36 0.48 0.17 11 0.55 0.36 0.19 0.12 
4 0.55 0.36 0.62 0.4 12 0.55 0.22 0.38 0.24 
5 0.91 0.41 0.69 0.28 13 0.18 0.19 0.29 0.21 
6 0.27 0.82 0.48 0.61 14 0.18 0.11 0.26 0.10 
     الثالث 0.77 0.31 0.85 0.18 7
8 0.18 0.56 0.43 0.55 1 0.64 0.65 0.57 0.54 
9 0.46 0.23 0.45 0.19 2 0.18 0.56 0.81 0.45 
10 0.73 0.56 0.6 0.33 3 0.82 0.62 0.86 0.49 
11 0.64 0.39 0.57 0.28 4 0.36 0.11 0.55 0.14 
12 0.46 0.51 0.67 0.34 5 0.64 0.41 0.79 0.5 
13 0.82 0.33 0.64 0.32 6 0.64 0.11 0.55 0.38 
14 0.27 0.51 0.5 0.24 7 0.91 0.35 0.71 0.37 
15 0.18 0.74 0.41 0.36 8 0.46 0.35 0.79 0.35 
16 0.82 0.41 0.71 0.39 9 0.91 0.12 0.67 0.17 
17 0.82 0.41 0.76 0.52 10 0.64 0.26 0.71 0.25 
18 0.64 0.33 0.57 0.24 11 0.55 0.58 0.91 0.46 
19 0.82 0.39 0.69 0.34 12 0.36 0.12 0.62 0.16 
20 0.18 0.44 0.33 0.16 13 0.27 0.14 0.19 0.12 
     الرابع 0.32 0.5 0.28 0.73 21
22 0.55 0.23 0.24 0.14 1 0.46 0.15 0.67 0.22 
 0.37 0.5 0.49 0.64 2     الثاني
*1 0.09 0.08 0.24 0.09 3 0.46 0.21 0.26 0.16 
2 0.46 0.15 0.31 0.13 *4 0.18 0.13 0.17 0.08 
3 0.55 0.32 0.38 0.29 5 0.18 0.21 0.33 0.11 
4 0.46 0.18 0.24 0.19 6 0.18 0.1 0.41 0.14 
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5 0.55 0.18 0.12 0.25      
6 0.18 0.16 0.36 0.16      
7 0.64 0.35 0.52 0.43      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 15( الملحق 

اإلجراءات اإلدارية التنظيمية الخاصة المتعلقة بإجازة تطبيق الدراسة في المدارس 

  .حكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم في محافظة قباطيةال
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  ) 16( الملحق 

المعرفة القبلية ، التحصيل العلمي     : عالمات طلبة عينة الدراسة على اختبارات

قلق االختبار  ) القبلي ، اآلني ، و المؤجل ( ، الدافع لإلنجاز ) اآلني و المؤجل ( 

  ).اآلني ، و المؤجل  القبلي ،( 
( المعرفة القبلية ، التحصيل العلمـي  : عالمات طالب المجموعة التجريبية على اختبارات  -أ 

( ، قلق االختبـار        ) القبلي ، اآلني ، و المؤجل ( ، دافع اإلنجاز ) اآلني ، و المؤجل 

  ).القبلي ، اآلني ، و المؤجل 

( المعرفة القبلية ، التحصيل العلمي : ختبارات عالمات طالبات المجموعة التجريبية على ا -ب 

القبلي ( ، قلق االختبار ) القبلي ، اآلني ، و المؤجل ( ، دافع اإلنجاز ) اآلني ، و المؤجل 

  ).، اآلني ، و المؤجل 

( المعرفة القبلية ، التحصيل العلمـي   : عالمات طالب المجموعة الضابطة على اختبارات -ج 

( ، قلق االختبـار        ) القبلي ، اآلني ، و المؤجل ( افع اإلنجاز ، د) اآلني ، و المؤجل 

  ).القبلي ، اآلني ، و المؤجل 

( المعرفة القبلية ، التحصيل العلمـي  : عالمات طالبات المجموعة الضابطة على اختبارات  -د 

القبلي ( ، قلق االختبار ) القبلي ، اآلني ، و المؤجل ( ، دافع اإلنجاز ) اآلني ، و المؤجل 

  ).، اآلني ، و المؤجل 
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  )أ ( الملحق 
، )اآلني و المؤجل ( المعرفة القبلية ، التحصيل : عالمات طالب المجموعة التجريبية على اختبارات 

  )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( ، و قلق االختبار )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( دافع اإلنجاز 
اختبار * رقم الطالب

 المعرفة

  ار اختب** 

 التحصيل العلمي

 قلق االختبار****  دافع اإلنجاز*** 

 المؤجل اآلني القبلي المؤجل اآلني  القبلي المؤجل اآلني القبلي
1 34 50 42 155 189 173 138 103 115 

2 46 54 56 170 185 179 163 127 112 

3 19 39 41 151 186 193 106 90 74 

4 31 36 42 144 186 185 126 112 102 

5 17 43 40 155 179 185 88 78 87 

6 48 54 53 189 201 191 81 81 73 

7 25 49 51 180 195 193 60 63 61 

8 33 37 35 140 173 163 103 63 46 

9 31 46 49 181 193 191 57 47 50 

10 24 48 48 184 191 171 77 60 73 

11 34 45 42 170 186 187 64 63 63 

12 25 46 39 164 182 177 124 105 109 

13 31 33 31 171 181 187 66 73 60 

14 36 54 49 174 189 181 95 80 102 

15 22 43 40 174 187 192 65 57 55 

16 33 56 56 192 198 174 51 50 58 

17 23 42 44 163 170 161 61 60 70 

18 23 38 41 182 190 180 62 54 52 

19 27 41 32 164 186 187 68 63 61 

20 33 54 53 182 201 200 59 56 50 

21 24 47 42 173 188 187 88 89 82 

22 41 55 53 189 196 200 51 46 58 

23 39 51 48 171 185 185 81 68 66 

24 15 51 48 163 180 184 80 76 64 

25 24 52 49 189 199 187 54 59 62 

26 25 45 47 164 180 178 101 85 67 

27 33 50 43 170 184 169 64 65 63 

28 16 35 40 170 197 191 76 45 56 

29 37 42 37 171 195 180 68 61 73 

30 28 25 27 149 201 184 107 100 95 

31 43 55 55 183 202 191 57 57 50 

32 39 45 45 180 197 183 111 81 76 

33 32 30 29 170 189 183 86 80 97 

34 28 36 40 156 188 174 77 78 51 

35 33 41 42 162 199 182 113 114 95 

  )  207( العالمة الكاملة )     ***  58( العالمة الكاملة )       **  51( العالمة الكاملة * 
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  ) 200( العالمة الكاملة **** 

  

  

  )ب  (الملحق 
،          و قلق )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( ، دافع اإلنجاز )و المؤجل اآلني ( المعرفة القبلية ، التحصيل : عالمات طالبات المجموعة التجريبية على اختبارات 

  )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( االختبار 

اختبار *  رقم الطالب

 المعرفة

  اختبار ** 

 التحصيل العلمي 

 قلق االختبار****  دافع اإلنجاز*** 

 جلالمؤ اآلني القبلي المؤجل اآلني  القبلي المؤجل اآلني القبلي

1 45 58 58 179 194 197 93 88 90 

2 26 42 45 180 200 196 196 90 100 

3 29 45 49 169 197 185 131 113 79 

4 40 56 53 179 202 195 135 124 89 

5 40 55 48 174 190 182 136 93 86 

6 21 44 42 166 185 187 129 102 109 

7 31 43 43 171 187 187 96 69 86 

8 36 50 44 169 181 187 90 80 70 

9 19 36 41 162 173 167 58 52 57 

10 39 51 47 154 186 179 139 96 89 

11 30 50 52 168 198 191 120 102 89 

12 31 43 43 172 191 198 119 105 106 

13 39 56 51 176 198 195 78 74 68 

14 30 45 41 184 202 196 89 89 94 

15 41 46 51 174 197 194 99 79 78 

16 14 23 28 166 172 170 144 125 105 

17 37 50 53 162 191 192 119 88 103 

18 30 39 34 160 183 184 141 121 128 

19 31 39 40 164 184 186 132 103 111 

20 41 56 56 176 198 195 126 88 97 

21 30 33 31 177 196 193 114 104 108 

22 36 47 41 166 188 188 148 89 105 

23 33 50 45 168 194 185 115 105 101 

24 34 45 41 161 189 173 99 84 84 

25 48 58 58 182 199 185 61 54 60 

26 30 38 41 175 198 183 181 90 91 

27 35 45 42 169 186 184 137 99 84 

28 33 34 42 163 185 176 135 120 112 

29 28 40 38 175 189 182 130 92 90 

30 28 42 35 169 180 181 113 81 108 

31 30 44 36 169 191 181 111 90 97 

32 18 35 37 171 191 179 92 81 80 

33 35 44 41 166 168 173 142 102 115 

34 37 45 51 162 186 179 149 90 114 

35 35 46 46 171 186 182 76 78 85 

36 27 38 39 161 175 171 119 92 100 

37 43 58 57 170 190 182 64 68 62 
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38 35 52 50 162 182 179 128 87 100 

39 47 55 56 191 200 194 71 75 88 

40 17 30 34 154 163 171 129 98 95 

41 39 51 42 155 172 174 127 93 93 

42 11 33 30 155 176 174 125 100 105 

43 37 51 55 160 180 173 126 83 92 

44 27 44 51 182 198 190 135 112 111 

  ) 200( العالمة الكاملة )          ****  207( العالمة الكاملة )     ***  58( العالمة الكاملة )       **  51( العالمة الكاملة * 

  

  )ج ( الملحق 
، )اآلني و المؤجل ( المعرفة القبلية ، التحصيل : عالمات طالب المجموعة الضابطة على اختبارات 

  )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( ، و قلق االختبار )آلني ، المؤجل القبلي ، ا( دافع اإلنجاز 
اختبار * رقم الطالب

 المعرفة

  اختبار ** 

 التحصيل العلمي 

 قلق االختبار****  دافع اإلنجاز*** 

 المؤجل اآلني القبلي المؤجل اآلني  القبلي المؤجل اآلني القبلي
1 34 37 26 165 167 174 117 100 127 

2 39 39 35 183 179 171 77 106 80 

3 27 26 20 153 152 155 69 117 82 

4 22 24 30 137 134 145 59 103 85 

5 21 21 22 167 166 168 104 117 84 

6 27 36 28 174 172 169 107 105 110 

7 21 22 21 193 187 178 111 103 117 

8 27 32 20 158 155 158 136 130 117 

9 33 36 35 177 177 182 163 140 153 

10 34 42 40 168 166 163 99 113 112 

11 25 33 17 168 159 160 98 136 151 

12 34 32 27 180 175 177 79 86 70 

13 42 38 34 179 172 176 59 70 76 

14 12 13 18 183 188 180 67 85 73 

15 23 15 19 176 167 165 50 83 57 

16 20 12 15 168 170 164 84 107 74 

17 31 19 15 173 174 173 77 79 90 

18 39 37 35 172 173 165 114 103 109 

19 40 42 42 192 182 186 119 112 113 

20 27 27 24 169 167 162 102 134 108 

21 34 28 32 179 182 183 53 59 54 

22 41 43 41 195 192 178 58 64 56 

23 40 41 42 192 187 194 51 64 54 

24 43 44 47 197 192 190 44 44 46 

25 28 25 32 175 178 175 52 59 92 

26 33 16 19 160 150 171 80 86 77 

27 34 42 41 166 163 161 76 94 92 

28 35 37 35 179 184 184 56 59 61 

29 33 19 22 183 172 168 60 64 57 

30 29 12 13 166 156 150 100 147 183 

31 33 10 9 166 167 164 71 66 93 
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32 24 29 28 168 151 168 71 77 77 

33 43 44 47 176 168 175 61 61 59 

34 41 54 54 189 192 184 66 67 72 

35 23 21 20 169 159 150 72 75 146 

36 45 54 53 199 184 187 57 67 78 

  )  207( مة الكاملة العال)     ***  58( العالمة الكاملة )       **  51( العالمة الكاملة * 

  ) 200( العالمة الكاملة **** 

  

  )د ( الملحق 
القبلي ، اآلني ، ( ، دافع اإلنجاز )اآلني و المؤجل ( المعرفة القبلية ، التحصيل : عالمات طالبات المجموعة الضابطة على اختبارات 

  )القبلي ، اآلني ، المؤجل ( ، و قلق االختبار )المؤجل 
بار اخت*  رقم الطالب

 المعرفة

  اختبار ** 

 التحصيل العلمي

 قلق االختبار****  دافع اإلنجاز*** 

 المؤجل اآلني القبلي المؤجل اآلني  القبلي المؤجل اآلني القبلي
1 36 25 25 173 173 177 71 99 105 
2 17 15 19 154 160 163 107 97 103 
3 55 47 47 179 180 171 100 102 101 
4 43 50 48 170 170 171 112 123 114 
5 34 29 31 172 162 168 147 143 156 
6 31 30 33 178 176 173 174 160 161 
7 42 39 40 177 179 178 109 109 122 
8 19 16 17 169 163 145 125 126 115 
9 32 23 23 168 163 157 157 170 184 
10 32 34 34 162 165 159 133 150 160 
11 45 47 48 181 182 183 156 159 72 
12 38 38 39 187 190 186 93 97 111 
13 19 26 22 150 155 151 126 128 122 
14 18 18 15 162 136 133 112 105 112 
15 22 22 23 169 164 163 146 158 132 
16 40 31 33 184 178 178 151 135 143 
17 38 36 37 174 178 182 92 106 101 
18 22 17 19 160 157 161 168 153 183 
19 44 48 49 188 190 179 70 77 70 
20 45 44 40 185 187 175 97 100 134 
21 45 49 48 185 189 176 79 69 78 
22 44 40 44 177 185 177 86 88 95 
23 36 30 20 162 163 151 131 135 153 
24 31 41 16 174 176 156 153 152 146 
25 27 36 29 161 153 153 130 132 158 
26 15 19 20 157 159 157 77 76 71 
27 28 24 22 155 153 153 163 126 132 
28 31 19 18 173 162 158 157 167 161 
29 15 14 14 160 167 158 124 105 119 
30 17 15 18 160 155 163 164 158 171 
31 40 53 43 155 147 143 155 158 180 
32 26 26 15 177 155 156 152 137 132 
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33 11 14 14 151 148 151 159 177 157 
34 12 21 20 169 171 171 154 154 120 
35 33 24 29 146 152 154 111 118 120 
36 19 12 13 167 160 153 148 192 156 
37 44 48 45 155 162 163 136 152 160 
38 35 25 22 161 150 148 133 122 137 
39 47 47 45 160 173 169 94 105 100 
40 30 29 24 171 168 169 108 101 126 

  ) 200( العالمة الكاملة )  ****  207( العالمة الكاملة )     ***  58( العالمة الكاملة )       **  51( العالمة الكاملة * 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )17(الملحق 

  االنطباعات و الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة
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  )17(الملحق 

  

  واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة  االنطباعات و الصعوبات التي

  

تتناول هذه الدراسة موضوعاً جديداً ما زالت البحوث فيه قليلة حتـى اآلن ، و الـثالث   

دراسات التجريبية التي أجريت في هذا المجال أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على طلبة 

أظهرت عملية المسح بواسطة نظـام   المرحلة األساسية ، و على أعداد صغيرة نسبياً ، هذا وقد

 ERIC   ) (Educational Resources( مركز المعلومـات عـن المـواد التربويـة فـي      

Information Center   ( حتى شهر كانون الثاني )م أنه ال توجد دراسات مماثلـة  )  2004

  .لها على المستويين الفلسطيني و العربي و نادرة على المستوى العالمي 

  

الباحثة من خالل تطبيقها للدراسة بمجموعة مـن االنطباعـات ، منهـا أن     و خرجت

استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية من أدوات المعرفة الفوق معرفية التي يمكـن اسـتخدامها   

كأداة تعليمية ، حيث أنها تمكن الطلبة من التمثل البصري و السيطرة و الـتحكم فـي فهمهـم    

قات بينها ، و بهذا فهي تسهل عملية التعلم و االحتفاظ بـه ، و تسـاعد   للمفاهيم الجديدة و العال

الطالب و تعلمه كيف يتعلم مما يؤدي إلى تنمية المهارات العقلية لديه ، و تزيد من قدرته علـى  

  .التفكير ، باإلضافة إلى أنها تستخدم كأداة تقييمية ، و تشخيصية 

  

صعوبة توفير قوالب جاهزة للـدوائر  : منها أما الصعوبات التي واجهت الباحثة فأذكر 

الخمسة التي تستخدم لرسم الدوائر المفاهيمية ، و قامت الباحثة بصنع هذه القوالب يدوياً ، المدة 

الزمنية حيث أن استخدام هذه االستراتيجية يحتاج إلى وقت قبل تطبيق التجربة من أجل تـدريب  
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هيمية ، و قراءة المعلومات التي تمثلها بشكل سـليم ،  الطلبة على كيفية رسم خرائط الدائرة المفا

  .طالباً ) 44(ازدحام الصفوف بالطلبة إذ يبلغ عدد الطلبة في بعض الصفوف 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  الفصل األول
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المعادن و الصخور و الثروات الطبيعية ( مم تتألف الوحدة السابعة ) : 1(خريطة ال

  ؟) األخرى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
           مـن أربعـة   ) المعـادن الصـخور والثـروات الطبيعيـة األخـرى      ( تتألف الوحدة السابعة التـي عنوانهـا   

بعض أمـالح البحـر الميـت    : الصخور ، الفصل الثالث : المعادن ، الفصل الثاني : الفصل األول ( : فصول 

  ) .األردنالثروة المائية في : الفصل الرابع ،

  
  

  ما هي مواد القشرة األرضية ؟) :   2(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .أكثر  تشكل الصخور مادة القشرة األرضية برمتها وتتكون الصخور من تجميع لمعدن واحد أو

  .الخط األسود يعني تطابق الدوائر : مالحظة 

  ة المائية في األردنالثرو

  أمالح البحر الميت

  الصخور

 المعادن

  )ز(

  

  الصخور

 

  المعادن



  324

  ) .المعادن ( أهم محاور الفصل األول) :    3(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مفهوم المعـدن ، الخـواص الطبيعيـة    : على المحاور التالية ) المعادن ( يركز الفصل األول 

  .للمعادن ، الثروات المعدنية ، أمثلة على الخامات الفلزية والعناصر المستخرجة منها

  

  

  .الـمــادة ) :   4( خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

يتكون  من اتحـاد  ( ، مركب ) ن نفس النوع من الذرات يتكون م( عنصر :  تقسم المواد إلى 

عنصرين أو أكثر بنسب وزنية ثابتة بشرط أن ترتبط هذه العناصر مع بعضها الـبعض بربـاط   

عناصر، أو مركبـات   : يتكون من ( ، و مخلوط ) كيميائي ، وأن تكون شحنة المركب متعادلة 

  ).بعضها البعض برباط كيميائي  ،أو كليهما معاً بشرط أن ال ترتبط هذه المواد مع

  المعـــادن

 تصنيف المعادن

  وفقاً لتركيبها

  الكيميائي

  المعدنية الثروات        

 الخامات 

  الفلزية  

  الخواص الطبيعية

  للمعادن

 )ن(المــادة

  )ن ( مخلوط 

  )ن ( مركب 

 عنصر 

  )ن (  
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  مم يتكون المعــدن؟) 5(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكالسيت
CaCo3  

  

  مركب
  

  البيريت
FeS2  

  

  المعـدن
  

  مركب
  

  

  عنصر

  

  

  

  عنصر       الذهب

  

  الجرافيت    

يتكون المعدن في أغلب األحيان من اتحاد عنصرين أو أكثـر بنسـب   

، وفـي   CaCo3الكالسيت و ، FeS2ومن أمثلته البيريت ) مركب(محددة 

مـن   و، بعض الحاالت النادرة يتكون المعدن من عنصر واحد فقـط  

  .رانيت أمثلته  الذهب والج
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  هل لجميع المعادن شكل بلوري؟): 6(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
) هال يوجد ما يعيق ترتيب ذراته أو أيونات(تكون فيها مناسبة تشكل بلوري إذا كانت الظروف التي يكون للمعادن 

، فالترتيب الداخلي للذرات أو األيونات يعطي شكالً هندسياً يمكن مشاهدته بـالعين المجـردة، أمـا إذا كانـت     

شـكل غيـر   (الظروف غير مناسبة فإنه يمكن أن يكون له ترتيب ذري داخلي منتظم وال يظهر له شكل بلوري 

  .ك فإننا نقول أن المعدن مادة متبلورةوهذا يدل أنه ليس بالضرورة أن يكون للمعدن شكل بلوري ولذل) بلوري

  

  

  ما هو المعــدن؟): 7(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
، و ) مادة متبلورة(، وبناء داخلي منتظم ) لها تركيب كيميائي محدد(غالباً مادة صلبة متجانسة التركيب : المعدن

بـدون تـدخل   (غير عضـوية   يوجد في األرض بصورة طبيعية ويتكون من مواد غير عضوية نتيجة لعمليات

  ).الكائنات الحية

  

  
  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  

    

  معــادنال

  مادة متبلورة

    الـمعــدن

  مادة صلبة 

  طبيعية

 مادة

  متبلورة      

  

  مادة غير 

  عضوية

  مادة

   متجانسة 

  التركيب

 شكل

  غير بلوري
  شكل بلوري
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  هل يختلف مفهوم المعـدن عن مفهوم الفلز؟) : 8(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  
ـ  رق يختلف مفهوم الفلز عن مفهوم المعدن ، فالفلز مادة تتكون من نفس النوع من الذرات ، وتتميز بقابليتها للط

مادة صلبة تكونت في الطبيعـة  : و المعدن. توصل الحرارة والكهرباء ، ولها لمعان فلزي و، والسحب والثني 

، يتكون من مواد غيـر  ) مادة متبلورة(بناء داخلي منتظم  له ، و) عنصر أو مركب  (متجانسة التركيب غالباً 

  .كل معدن فلزعضوية نتيجة لعمليات غير عضوية ، و يعتبر كل فلز معدن وليس 

  

  

  المواد ، : ي  خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التالية/صمم �

  الكوارتز، الزجاج ، مادة متبلورة ، مادة غير متبلورة ؟

  

  .المــواد ) :  9(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اد غير متبلورة مثل الزجاج مواد متبلورة مثل الكوارتز ، و مو: تقسم المواد إلى 

  المعــدن

 

  الفـلـز

  المــواد

  مادة متبلورة

 الكوارتز
 الزجاج

  مادة غير متبلورة
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  المواد ، مواد معدنية ، مواد غير معدنية ، جبس ، فحم حجري ، : ي خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشتمل على المفاهيم التالية / صمم �

  ميم ؟ة  السبب الذي اعتمدته في هذا التص/الهيماتيت ، السكر ، ملح الطعام ، البالستيك ، الزجاج ، مبيناً 

   

  المــواد) : 10(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجبس

  همياتيت  

ملح  الذهب

 الطعام
 المـواد

  مواد معدنية

 فحم  مواد غير معدنية

  حجري 

  

  سكر

  

  زجاج

مواد معدنية ومواد غير معدنية،  ومن أمثلة المواد : تقسم المواد إلى 

، و المواد غيـر  ) الجبس، الذهب، الهيماتيت، ملح الطعام(المعدنية 

  ).الفحم الحجري ، السكر، الزجاج، البالستيك( لمعدنية  ا

  بالستيك  
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  .على ماذا يعتمد تصنيف المعادن المكونة للصخور):  11(خريطة ال
  
  

  

  . يتم تصنيف المعادن حسب تركيبها الكيميائي باالعتماد على األيون السالب

  

  

  .تصنيف المعـادن ): 12(خريطة ال

العناصـر  : ف المعادن تسهيالً لدراستها إلى ثماني مجموعات رئيسة اعتماداً على تركيبها الكيميائي ومنهـا تصن

  . الحرة ، الكبريتيدات، الهاليدات، األكاسيد والهيدروكسيدات

األيـون

  السالب

  التركيب الكيميائي

  تصنيف المعادن

  

  

  

  

و  األكاسيد

  الهيدروكسيدات

 المجموعات

  الرئيسة للمعادن 

  العناصر الحرة

  الهاليدات
  الكبريتيدات
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ي أربعة مجموعات رئيسة للمعادن غير التي وردت سابقاً / اذكر): 13(خريطة ال

  ليها من خالل خريطة الدائرة المفاهيمية؟مث/ ومثلها
  

  .مجموعة الكربونات، الفوسفات، الكبريتات ، و السيليكات: ة للمعادنمن المجموعات الرئيس
  
  
  
  

  

  السيليكات

  

  الكربونات

  

  الكبريتات

  

  الفوسفات

  المجموعات الرئيسة للمعادن
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مجموعة

  الكربونات

مجموعة

  األكاسيد

  المالكيت

  

  

  

  

  

  الجالينا

 الرصاص

المالكيت، الغالينا، الماغنيتيت، المنغنيت،مجموعة :خريطة الدائرة المفاهمية التي تشتمل على المفاهيم التاليةي/صمم):14(خريطةال

  .د ، المعادن ، النحاس ، الرصاص ، الحديد ، المنغنيزالكبريتيدات، مجموعة الكربونات، مجموعة األكاسي

تعتبر مجموعة الكبريتيدات، الكربونات، و األكاسيد من المعادن ، وتنتمي الجالينـا  

التي تمثل خام الرصاص إلى مجموعة الكبريتيدات ، و ينتمي المالكيت الذي هـو  

ـ  و خـام للمنغنيـز   خام للنحاس إلى مجموعة الكربونات، وينتمي المنغنيت الذي ه

  .والماغنيت الذي هو خام للحديد إلى مجموعة األكاسيد

  المعادن

مجموعة

  الكبريتيدات

 النحاس 

  لمنغنيتا

  منغنيز

 حديد

  الماغنيتيت
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  .الخصائص الفيزيائية للمعادن ): 15(خريطة ال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ترتيب (مد الخصائص الفيزيائية للمعادن على تركيبها الكيميائي وترتيبها الذري الداخلي تعت

  ).الذرات داخل البلورة 

  
  
  
  
  

  التركيب الكيميائي

  الخصائص الفيزيائية للمعادن

البناء الذري الداخلي 

ترتيب الذرات داخل (

  )البلورة 
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  ) .الخواص الطبيعية(الخصائص الفيزيائية العامة للمعادن ): 16(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصائص

  ضوئية

  خصائص

  حواسية

 خصائص

  تماسكية

  اللون

  الحكاكة

  القساوة

  الطعم

  رائحةال

  الملمس

اللون ، و الحكاكة : خصائص ضوئية ، مثل  -1: للمعادن هي ) الفيزيائية ( أهم الخصائص الطبيعية 

  .الطعم والرائحة والملمس : الخصائص الحواسية ، مثل  -3. خصائص تماسكية ، مثل القساوة  -2.

 الخصائص الفيزيائية
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  .لخصائص الفيزيائية للمعادنبعض ا): 17(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهو يستخدم للتعرف علـى المعـادن ذات   : اللون  -1: من أهم الخصائص الفيزيائية للمعادن 

اللون الثابت ، و ال يمكن االعتماد عليه وحده للتعرف على المعدن ، ألن معظم المعادن يتغيـر  

ويقصد بها لون مسحوق المعدن الـذي  : الحكاكة -2). ونةبسبب احتوائها على شوائب مل(لونها 

وهي قـدرة المعـدن   : القساوة -3 .نحصل عليه بوساطة حكه على قطعة من الخزف األبيض 

) 10( على أن يخدش معدناً آخر وتقاس باستخدام مقياس القساوة ، و الذي هو مقياس مكون من 

  قمـاً يتـراوح بـين    رمن هذه المعادن  معادن واسعة االنتشار، وحسب هذا المقياس أعطي كل

للمـاس  ) 10(لمعدن التلك على اعتبار أنه أطرى المعادن ورقم ) 1(بحيث يكون الرقم ) 10-1(

  .على اعتبار أنه أقسى المعادن

  

  

  الخصائص الفيزيائية

  اللـون

  القساوة

  الحكاكة

 مقياس

  القساوة
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  هل يتفق لون المعدن مع لون مسحوقه؟): 18(خريطة ال

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتفـق فـي   ) األثر الذي يتركه على قطعة الخزف(المعدن الحكاكة التي تعبر عن لون مسحوق 

بعض األحيان مع لون المعدن األصلي ، ولكنها في العادة تختلف وخصوصاً في المعـادن ذات  

  .البريق الفلزي

  

  .الخط األسود يعني تطابق الدوائر : مالحظة 

  

  

  

  

  

  

 مختلف

  عن لون المعدن
  

معادن ذات   

  بريق فلزي

  مشابه للون المعدن

  

  لون مسحوق المعدن
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و ، ي أربع خصائص فيزيائية أخرى للمعـادن غيـر اللـون   /أذكر): 19(خريطة ال

ي خريطة الدائرة المفاهيمية التي تشـتمل علـى   / صمم والقساوة ، و، الحكاكة 

  إليها؟ ي/المفاهيم التي تتوصل
  

  

  

  

  

  
  .للمعادن الخصائص الحرارية، المغناطيسية، الكهربائية، والوزن النوعي وغيرهامن الخصائص الفيزيائية 

  

  

  )الخامات المعدنية(ة الثروات المعدني): 20(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 و، هي وجود المعادن على شكل تجمعات بنسب عالية تسمح باستغاللها بصورة اقتصـادية  : الخامات المعدنية 

خامـات ال فلزيـة   و حيث يتم معالجتها الستخالص العناصر المهمة فيها ، ، الخامات الفلزية : تقسم إلى قسمين

  .الصناعة تستخدم مباشرة في

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

الخصائص 

  الفيزيائية للمعدن

خصائص

  هيحرار
 الوزن 

 النوعي

خصائص

  مغناطيسية

خصائص 

  كهربائية

  الخامات المعدنية

 خامات

  فلزية

  خامات 

  ال فلزية

  الثروات المعدنية
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  .الخامات الفلزية ): 21(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .سيتم تناول الخامات الفلزية في هذا الدرس من خالل عرض خصائص المعدن المستخرج من الخام واستعماالته

  

  

  . لمستخرجة من الخامات الفلزيةأمثلة على بعض المعادن ا): 22(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .الحديد، المنغنيز، األلمنيوم، النحاس :  من أهم األمثلة على المعادن المستخرجة من الخامات الفلزية 

  

  الخامات الفـلـزية

خصائص

  المعـدن

استعماالت 

  المعـدن

  المعـادن

  الحديد

  األلمنيوم

  المنغنيز

  النحاس
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  .أشهر خامات الحديد االقتصادية): 23(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و، ) Fe2O3(الهيماتيـت   و، ) Fe3O4(الماغنيتايـت  :  قتصـادية من أشهر خامات الحديد اال

  ).FeCO3(السيدريت 

  

  

  .أشهر المنتجين العالميين لخام الحديد): 24(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تعتبر البرازيل والواليات المتحدة من أشهر الدول المنتجة لخام الحديد                

  خامات الحديد

 الماغنيتايت
Fe3O4  

 السيدريت
FeCO3 

  الهيماتيت
Fe2O3  

  الدول المنتجة لخام الحديد

  الواليات المتحدة  البرازيل
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  د خام الحديد في األردن، وما هو الشكل الذي يوجد عليه؟أين يوج): 25(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوجد خام الحديد في األردن على شكل الهيماتيت في مغارة وردة بمنطقة عجلون ، و كذلك في 

  .البتراء على شكل صخور رملية 

  

  

  .استخدامات المنغنيز ): 26(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
صناعة سبائك الحديـد والفـوالذ، وفـي الصـناعات      : منها و، يستخدم المنغنيز في الصناعة بصورة كبيرة 

  .األصباغ و ، الدهانات و، الزجاج  و، الكيمائية، حيث تستخدم خامات المنغنيز النقية في صناعة البطاريات 

  

خام الحديد في 

  األردن 

  عجلون  البتراء
   ةمغار

  وردة

 الصناعات

  الكيميائية
  صناعة السبائك

  الحديد   االفوالذ

  

  البطاريات      الزجاج     

  

  

  األصباغ  الدهانات          

  

 ت المنغنيزاستخداما



  339

  .يستخرج منها معدن المنغنيزأشهر الخامات المعدنية التي ) : 27(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،  MnO2أشهر الخامات المعدنية التي يستخرج منها معدن المنغنيز هو معـدن البيرولوزيـت   

  . MnO.MnO2.2H2Oوالبسيلوميلين  Mn2O3.H2Oوالمنغنيت 

  

  

ا معـدن  أشهر الدول المنتجة للخامات المعدنية التي يستخرج منه): 28(خريطة ال

  .المنغنيز
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .من أشهر الدول المنتجة للخامات المعدنية التي يستخرج منها معدن المنغنيز روسيا االتحادية والهند

  الخامات المعدنية

 للمنغنيز

  معدن البيرولوزيت
MnO2  

  البسيلوميلين
MnO.MnO2.2H2O  

  المنغنيت
Mn2 O3 . H2O  

أشهر الدول المنتجة 

  غنيزلخامات المن

  روسيا االتحادية

  

  الهنــد
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  أين يوجد المنغنيز في األردن؟): 29(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .ة، حيث تتكشف خاماته بصورة واضحة هناكيوجد المنغنيز في منطقة وادي ضانة جنوب غرب الطفيل

  

  

  .األلمنيــوم ): 30(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معادن التربـة، والمعـادن   و منيوم مكوناً رئيساً من مكونات المعادن الطينية، يشكل عنصر األل

  .السيليكاتية حيث يعتبر ثالث أكثر العناصر شيوعاً في القشرة األرضية

 خام المنغنيز في

  األردن

  جنوب غرب الطفيلة

وادي

  ضانة

  األلـمنيـوم

  معادن طينية

  معادن سيليكاتية

  معادن التربة
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  .بعض الخصائص الفيزيائية لأللمـنيـوم): 31(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يمتاز األلمنيوم بكثافته القليلة نسبياً ومقاومته للتآكل 

  

  

  .استخدامات األلـمنيــوم): 32(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واآلالت الكهربائية، كما يـدخل  ، ات السيارات ومحرك، يستخدم األلمنيوم في صناعة الطائرات 

  .في صناعة الكثير من السبائك

  الخصائص الفيزيائية 

  لأللمنيوم

الكثافة القليلة

  نسبياً

 المقاومة للتأكل

  استخدامات األلمنيوم

 صناعة

  الطائرات

صناعة اآلالت

 الكهربائية

عة محركات صنا

  السيارات

  صناعة السبائك 
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  .خامات النحاس المعدنية): 33(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معادن النحاس الحّر ، والكبريتيـدات ،  : أشهر الخامات المعدنية التي يستخرج منها النحاس هي

  ).Cu2O(، واألكاسيد ، ومنها الكوبريت )CuFeS2(الكالكوبيريت : ومنها 

  

  

  .أماكن وجود النحاس في األردن): 34(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  .وخربة النحاس ،يوجد النحاس في األردن في مناطق وادي ضانة، و وادي أبو خشيبة 

خامات النحاس

 المعدنية

  معادن 

  النحاس الحر
 األكاسيد

 الكبريتيدات

  الكوبريت
Cu2O 

  الكالكوبيريت   
CuFeS2         

 

  وادي ضانة

  اسخربة النح

  وادي

  أبو خشيبة

  أماكن وجود النحاس في األردن
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  الفصل الثاني
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  " .الصخور" أهم محاور الفصل الثاني ): 35(خريطةال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتناول هذا الفصل ، مفهوم الصخر ، أنواع الصخور الرئيسة ، خـواص الصـخور ، و   

، و التي تعتبر من ) الخامات الالفلزية ( دورة الصخور في الطبيعة ، الصخور الصناعية 

  .الثروات الطبيعية ، و استخالص الثروات الطبيعية ، و تأثير ذلك في البيئة 

  

  . سود يظهر تطابق الدوائر الخط األ: مالحظة 

  

  

  

  

  

  

أنواع 

 الصخور الرئيسة

خواص

 الصخور

 دورة الصخور 

ي الطبيعةف  

 

 الصخور الصناعية
  

الخامات الالفلزية

  

الثروات 

  الطبيعية

  تلوث البيئة

  الصخور
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  .العالقة بين كل من الذرة، العنصر، المعدن، الصخر): 36(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتألف الصخر من معدن أو أكثر ، والمعدن يتألف من بلورات عنصر واحد ، أو اتحـاد  

  .نفس النوع، والعنصر يتكون من ذرة أو من تجمع ذرات من )]المركبات(عناصر 

  

  

  

  

  

  

 الصــخر

  )ن(

  )ن(المعدن 

 عنصر

  )ن ( 

 ذرة

  )ن ( 
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  .الصــخور): 37(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
تمتلك الصخور تركيباً معدنياً معيناً مما يضفي عليها خصائص بصرية ، و طبيعية ، و بنائية تمييز كـل  

  .صخر عن غيره من الصخور األخرى ، كما أنه يتكون في ظروف معينة تكسبه خصائص محددة

  

  

  ختلف الصخور عن بعضها البعض؟بماذا ت): 38( ةخريطال
  

  

  

  

  

  

  

  

  
تختلف بعض الصخور عن بعضها البعض أما في التركيب الكيميائي، اللون، مكان التكّـون وظـروف   

  .، و النسيج الصخري) النشأة(التكّون 

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  الصخور

  تركيب معدني    

 خصائص

  بصرية

 خصائص

  طبيعية 

خصائص

  بنائية

  الصــخور
  ونمكان التكّ

  ظروف التكّون

  )النشأة(

التركيب

  الكيميائي

  

النسيج   اللــون

  الصخري
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  .فيزيائية للصــخــورالتركيب الكيميائي ، و الخصائص ال): 39(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: من الصخور ما هو مختلف في تركيبه الكيميائي ، و خصائصه الفيزيائية كاللون ، مثل 

صخور البازلت ، و الجرانيت ، و منها ما هو متشابه في التركيب الكيميائي ،ومختلـف  

صخور الحجـر  : ، مثل ) لنسيج الصخري ا( في خصائصه الفيزيائية كحجوم الحبيبات 

  .الجيري ، و الرخام

  
  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  التركيب الكيميائي

  البازلت

  الجرانيت
 تركيب كيميائي متشابه

  خصائص فيزيائية مختلفة

الحجر 

  الجيري

  الرخام

 تركيب كيميائي مختلف

  خصائص فيزيائية مختلفة

 الخصائص الفيزيائية 



  363

  كيف يتكون الرخام؟) : أ 40(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرخام في األصل حجر جيري تراكمت عليه سموك هائلة مـن الرسـوبيات أدت إلـى    

ارة فتجمعت حبيباته وتماسكت وتبلورت فتحول هذا الصخر تعرضه لزيادة الضغط والحر

  .إلى رخام

  

  

  الرخــام

  التبلـــور

  )الضغط، الحرارة ( عوامل التحول 

  الرسوبيات

 الحجر الجيري
  )ز(
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  .الحجر الجيري والرخام): 40(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمتلك الحجر الجيري تركيب كيميائي مشابه للتركيب الكيميائي للرخام ، ولكنـه يختلـف   

ات دقيقة ناعمة ال تـرى إالّ تحـت   عنه في الخصائص الفيزيائية ، فاألول يتألف من حبيب

  .المجهر ، بينما يتكون الثاني من حبيبات كبيرة مرئية المعة

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  

  

  تركيب كيميائي متشابه

  الحجر الجيري

حبيبات دقيقة

  ناعمة

  الرخام

  حبيبات كبيرة

  مرئية المعة 

  خصائص فيزيائية مختلفة
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  ما هي أنواع الصخور الرئيسة؟): 41(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لصـخور الناريـة، و الصـخور    ا: تقسم الصخور حسب نشأتها وظروف تكّونها إلى ثالثة أنواع رئيسة

  .الرسوبية ، و الصخور المتحولة

  

  كيف تتكون الصخور النارية ؟): 42(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  
صـهيراً  ) الماجمـا ( وتبلورها ، والتـي تعتبـر   ) الماجما(تتكون الصخور النارية من تجمد مادة المهل 

  .سيليكاتياً ينشأ على أعماق في باطن األرض

  .ألسود يظهر تطابق الدوائر الخط ا: مالحظة 

  أنواع الصــخور
  

 الصخــور الناريــة

  

  )التصلب(التجمد 

  

  التبــلــور

  

  الماجما   

  )صهير سيليكاتي ( 

  )ز(

  الصخور النارية

الصخور

  الرسوبية

الصخور 

  المتحولة
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  .أنواع الصخور النارية): 43(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
،  إذا تجمـد  ) سطحية(صخور بركانية : تقسم الصخور النارية اعتماداً على مكان التبلور إلى 

في ) الماجما (  ت ، و صخور جوفية إذا تجمد المهلعلى السطح كصخور البازل) الماجما(المهل 

  .كصخور الجرانيت) األعماق(قاع ال

  

  

ما عالقة مكان تبلور الصـخور الناريـة بملمـس النسـيج     ): 44(خريطة ال

  ؟) حجم الحبيبات ( الصخري 

  
  

  

  

  

  

  
حبيباتـه صـغيرة   (تتميز الصخور النارية التي تتبلور على السطح بأن نسيجها الصخري ناعم الملمس 

حبيباته كبيـرة  (وف األرض بأن نسيجها الصخري خشن الملمس ، و الصخور التي تتبلور في ج) الحجم

  ).الحجم

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  الصخور النارية

  النسيج الصخري

 صخور  

  صخور جوفية  )سطحية (بركانية   

  الجرانيت  البازلت

  رمكان التبلو

  السطح

  نسيج صخري 

  ناعم الملمس 

  )حبيبات صغيرة( 

 الجوف

  نسيج صخري 

  خشن الملمس 

  )حبيبات كبيرة( 

  مكان التكّــون
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) الحامضـي ، القاعـدي   ( ما العالقة بين التركيب الكيميائي ): 45(خريطة ال

  لبعض الصخور النارية ولون هذه الصخور؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لصخور النارية القاعدية التركيب بلونها الغـامق كالبازلـت ، و الصـخور    تتميز بعض ا

  .النارية الحامضية التركيب بلونها الفاتح كالجرانيت

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  

  

  

 التركيب الكيميائي
  

  جرانيت

  بازلت

  اللـــون

 حامضي التركيب

  

  فاتح اللون

 قاعدي التركيب

  

  غامق اللون 
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  .العمليات التي تكون الصخور الرسوبية): 46(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التجوية و التعرية و الترسـيب وتصـلب   : تكّون الصخور الرسوبية ، هي العمليات التي 

  .وهي جزء من دورة الصخور في الطبيعة) التصخر(وتماسك الرواسب الصخرية 

  

  

  

  

  

  العمليات التي تكّون الصخور الرسوبية

  التجويـة
  ) عمليات تحلل ،وتفتت الصخور (

  التعريـة 
ل عمليات تفتت ، تحلل ، و نق( 

   )الصخور 

  الترسيـب
  التصخر

  تصلب ، تماسك الرواسب( 

  )الصخرية 
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حرارة  قارن بين الصخور النارية والصخور الرسوبية من حيث درجـة ): 47(خريطة ال

  التكون، ومكان التكون؟

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنشأ الصخور الرسوبية على سطح األرض أو قريبة من سطحها دون الحاجة إلى درجات 

، بينما تنشأ الصخور الناريـة نتيجـة لتبلـور الصـهارة     ) حرارة عادية(حرارة مرتفعة 

  .ذات درجات الحرارة العالية أما على السطح أو في األعماق) الماجما(

  

  

  

  

 درجات حرارة

  التكّـون

  

  مكان التكّـون

  المقارنة

  )األعماق(الجوف 

  نارية 

  السطح أو قريبة منه   

  رسوبية 

  حرارة عادية  حرارة عالية

  رسوبية  نارية
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  .أنواع الصخور الرسوبية ):48(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصخور الرسوبية 
  

  

  رسوبية فتاتية

  ترسيب كيميائي

، تتكون نتيجة )كبيرة ، متوسطة ، صغيرة ( رسوبية فتاتية : تقسم الصخور الرسوبية إلى 

الحجر الرملـي والطينـي ، و رسـوبية ال فتاتيـة  : عمليات الترسيب الميكانيكي ، مثل 

، و تتكون الكيميائية منها نتيجـة عمليـات الترسـيب    ) متبخرات ، سيليكاتية ، كيميائية ( 

  .الملح الصخري، الحجر الجيري، الجبس ، و الصوان: الكيميائي مثل 

  كيميائية

 رسوبية

  سيليكاتية   ال فتاتية

  متبخرات

  كبيرة

  متوسطة 

  صغيرة 

  ترسيب ميكانيكي

جرالح

  الرملي 

الحجر 

  الطيني 

ملح 

  صخري

  جبس  صوان

الحجر 

  الجيري





  373

  ما هي العمليات التي أدت إلى تصخّر الصخور الرسوبية الفتاتية؟): 49(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ثالثة(ليات الصخور الرسوبية الفتاتية عبارة عن رسوبيات فتاتية مفككة أصالً تعرضت إلى عم

  .الرص، السمتنة، إعادة التبلور: أدت إلى تصخّرها ، و هي 

  

  

  ما هو أصل الصخور المتحولة ؟): 50(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

إما أن يكون صخوراً نارية ، أو رسـوبية ، أو متحولـة أخـرى ،    : أصل الصخور المتحولة 

  .متحولة  فأصبحت صخوراً) تغير الهيئة ( تعرضت لعوامل التحول 

 العمليات التي أدت

  إلى تصخّر الصخور الرسوبية الفتاتية

  

  أصل الصخور المتحولة
  

  السمتنة الرص

  إعادة التبلور

  صخور نارية

 صخور

  متحولة 

  صخور

  رسوبية 
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ما الذي يتغير في الصخور عند تعرضها لعوامـل التحـول أثنـاء    ): 51(خريطة ال

  تحولها إلى الصخور المتحولة؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
غيـر كافيـة   ) غير التي تنشـأ فيهـا  (عندما تتعرض الصخور إلى ضغوط مرتفعة،  و درجات حرارة عالية 

ها العام، أو نسيجها الصـخري ، أو تركيبهـا المعـدني ، أو    لصهرها،  فأن ذلك سيحدث تغيراً  إما في مظهر

  .جميعها معاً وتدعى هذه الصخور بالصخور المتحولة والعمليات التي أحدثتها بعمليات التحول

  

  ما هي عوامل التحول التي تؤدي إلى تكون الصخور المتحولة؟): 52(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
إلى صخور متحولة بفعـل عوامـل كـالحرارة    ) وبية، نارية ، متحولهرس(تم عملية تحول الصخور المختلفة ت

  .والضغط والنشاط الكيميائي للموائع

  

  التغير الذي يحدث للصخور

 عوامل التحول

                  

  الضغط                       الحرارة                       

  

                            

  النشاط الكيميائي                          

  للموائع                              

  المظهر العام 
النسيج

  الصخري

 التركيب المعدني 
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  ي أمثلة على الصخور المتحولة ؟/أذكر): 53(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  .صخور الشيست، النايس، الرخام: من األمثلة على الصخور المتحولة              

  

  

  لية تحول الصخور إلى صخور متحولة  كاملة ؟هل تكون عم): 54(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
أما أن تكون عملية تحول كامل، و عندها يتحول الصـخر  : عملية تحول الصخور المختلفة إلى صخور متحولة 

األصلي إلى صخر متحول ويستحيل معها تعرف نوع الصخر األصلي ، أو تكون عملية تحول جزئي ، وهـذا  

كتمال عملية التحول بسبب رفع الصخور إلى سطح األرض قبل اكتمال عملية التحول بفعـل  يحدث نتيجة لعدم ا

يكون تغير طفيف جزئي إذ يصبح الصخر أكثر تبلوراً ، و يزداد تراصـه ، و يبقـى علـى    ( العوامل الداخلية 

  ).بعض من خصائصه األصلية 

  عملية التحول

  

  

  تحول جزئي    تحول كامل       

  األمثلة على الصخور المتحولة

                  

            نايسال                 شيستال                   

  

                            

  رخام ال                              
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  والمتحولة؟ هل يتشابه التركيب الكيميائي للصخور الرسوبية) : 55(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـالحجر الجيـري   . تمتلك بعض الصخور المتحولة نفس التركيب الكيميائي للصخور الرسوبية

  .والرخام يمتلكان نفس التركيب الكيميائي ولكنهما يختلفان في الخصائص الفيزيائية األخرى
  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : حظة مال

  

  .لصخورخواص ا):  56(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

تعتبر صفة اللون . (اللون، و التركيب المعدني، و النسيج الصخري : من أهم خواص الصخور

  ) .أكثر فاعلية في التعرف على الصخور النارية ، وهي أقل أهمية في الصخور الرسوبية 

  

  تركيب كيميائي متشابه

  
  الصخور المتحولة    الصخور الرسوبية                      

                     الحجر                          

   الرخام                 الجيري                         

                      

  خصائص فيزيائية مختلفة                     

 خواص الصخور

                  

  يج سنال                 لونال                     

            الصخري                                           

  التركيب                         

  معدنيال                         
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  .نسيــج الصخــر): 57(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حبات المعادن المكونة للصخر وشكلها ، و ترتيبها ، وهذه الصـفة   حجم: يقصد بنسيج الصخر

العالقـات المتبادلـة بـين     -أيضاً –هامة جداً في التعرف على الصخور النارية ، و يفصد به 

  .حبيبات الصخر من حيث حجمها، و شكلها ، و ترتيبها 

  

  

  

  

  نسيج الصخر
  

  

  حجم حبات المعادن             شكل حبات المعادن    

  المكونة للصخور                المكونة للصخور    

  

  

  ترتيب حبات المعادن

  المكونة للصخور
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ي /و اذكـر  ما عالقة أنواع الصخور النارية بنسيجها الصخري،) : 58(خريطة ال

  مثاالً يوضح العالقة ؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صخور جوفية تتميز بنسيجها الصخري الخشن ، مثل الجرانيت ، و : تقسم الصخور النارية إلى 

  .تتميز بنسيجها الصخري الناعم ، مثل البازلت) بركانية(صخور سطحية 

  

  

  

  

  

  البازلت

  الجرانيت

  

  الصخور النارية

  

  نسيج صخري 

 خشن

  

  صخور سطحية  

  

  صخور جوفية  

  

  نسيج صخري 

  ناعم
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عن بعضـها  ) السطحية ، الجوفية ( لنارية بماذا تختلف الصخور ا): 59(خريطة ال

  البعض؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في مكان تبلورهـا ، و نسـيجها الصـخري ،    ) السطحية ، الجوفية ( تختلف الصخور النارية 

فالصخور التي تتكون على السطح يكون نسيجها الصخري ناعم الملمس ، و الصـخور التـي   

ض يكون نسيجها الصخري خشن الملمس ، و أيضاً في التركيب الكيميائي تتكون في جوف األر

  .، و اللون ، حيث تتميز الصخور القاعدية بلونها الغامق والصخور الحامضية بلونها الفاتح

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  قاعدي 

  

  غامق اللون

  السطح
  

  نسيج ناعم
  

  اريةالصخور الن

  الجوف

  

  نسيج خشن

 التركيب الكيميائي  

  

  

  اللـــون

 مكان التبلــور  

  

  

  لصخريالنسيج ا 

  حامضي

  

  فاتح اللون
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  مم يتكون الجرانيت؟): 60(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ت على األغلب من معادن الفلسبار والمسكوفيت والكوارتزيتكون صخر الجراني

  

  

  مم يتكون البازلت؟): 61(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يتكون البازلت عادة من معادن البيروكسين والبالجيوكليز ، و القليل من األوليفين 

  

 الجرانيت

                  

           مسكوفيتال               لفلسبارا                   

  

                            

  كوارتزال                              

 البازلت

                  

           معدن                   دن مع                   

  البالجيوكليز            البيروكسين                 

                            

  معدن                                

  األوليفين                            
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  كيف تنشأ الصخور النارية ؟): 62(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لحرارة عالية فـي  ) النارية، الرسوبية، المتحولة ( تنشأ الصخور النارية من تعرض الصخور 

) بـرودة (، و نتيجة لتصلب ) صهير سيليكاتي(منطقة الستار تكفي لصهرها وتحولها إلى ماغما 

، أو علـى سـطح القشـرة    ) مكونة الصخور الجوفيـة (هذه الماغما أما داخل القشرة األرضية 

  .تتكون الصخور النارية بنوعيها") السطحية " مكونة الصخور البركانية (األرضية 

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  

 صخور نارية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صخور 

  )ز(

 انصهار

  )حرارة(

  

  التصلب            

  

  السطح                  الجوف   

  صخور            صخور        

  سطحية                    جوفية

  برودة              

  صخور              

  نارية              

  

  صخور           صخور     

  متحولة          رسوبية     
 

  )برودة ( تصلب    

 الماغما
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  كيف تنشأ الصخور الرسوبية ؟) :   63(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يةالصخور الرسوب
  

  التصخر           
  

  ة            الرصالسمنت 

  إعادة           

  التبلور           

  العمليات التي تكّون الصخور

  الرسوبية 

  ترسيب

  
  )تعرية(نقل 

  

  تجوية

  )ز(

) النارية، الرسوبية، المتحولـة (تنشأ الصخور الرسوبية من تعرض الصخور 

، الترسيب ، حيث تتكون الرسـوبيات التـي   )التعرية(لعمليات التجوية، النقل 

  ) .الرص ، السمنتة ، إعادة التبلور (تتصخّر نتيجة لعمليات التصخّر 

  

  الرسوبيات
  

  

  العمليات التي تكّون الصخور

  الرسوبية 

 الصخور

  ) ز( 

  

  التـصخر
  

 نارية   

  

  رسوبية      متحولة
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  كيف تنشأ الصخور المتحولة ؟): 64(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وتـتم عمليـة   ) نارية ، أو رسوبية ، أو متحولة أخرى(تنشأ الصخور المتحولة من صخور 

تحول الصخور السابقة إلى صخور متحولة بفعل عملية التحول التي تعني  تغير الهيئة ، و يتم 

  .ئي للموائعكالحرارة ، و الضغط ، و النشاط الكيميا: التحول بفعل عوامل 

  

  

 

  صخور متحولة

  

  عوامل التحول

  

  صخور                  

  )ز(                   

  

                

  الضغـط              

                         
  النشاط                         

  الكيميائي للموائع       الحـرارة     

  
  صخور                   

  رسوبية                

  

  صخور        صخور          

  نارية         متحولة         



  385

  .دورة الصخور في الطبيعية): 65(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دورة الصخور في الطبيعة    

   

  الصخور                       

  الرسوبية                

                          

 الصخور        الصخور                       

  المتحولة       النارية         

 

  الصخور الرسوبية
  

  التصخر 

  الرسوبيات
  

  تكّون عمليات

  الصخور الرسوبية 

  صخور                     

  )ز (                      

 عمليات تكّون الصخور الرسوبية

                

  ترسيب                

  

  نقل                 

  
  تجوية                 

 )ز(                   

 صخور نارية

  

  )برودة(تصلب 

  الماغما

  

  حرارة، انصهار

  صخور                   

  )ز(                         

 ر متحولةصخو

  
  

  عوامل التحول
  صخور     

  )ز(    
 عوامل التحول

  

  حرارة          ضغط   
                   

  نشاط كيميائي              

  للموائع                

بر دورة الصخور في الطبيعة عن الكيفية التي تتحول فيها الصخور من نوع إلى أخر ، و تع

، و دور ) ناريـة ، و رسـوبية ، و متحولـة    ( هي تؤكد على نشأة األنواع الرئيسة الثالثة 

الضغط ، والحرارة ، والحت ، والتعريـة ، والترسـيب ، و   ( العمليات الجيولوجية المختلفة 

  .، التي تعمل على تغير الصخور  ) الخ …اط الكيميائي للموائع التصخر ، والنش

 .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر:مالحظة 
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  ).الخامات المعدنية(الثروات المعدنية ): 66(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثروات المعدنية

  الخامات المعدنية

  

  خامات فلزية               خامات ال فلزية  

  

  

  صخور صناعية

  

                          

  صخور                          

  الخامات الالفلزية       رسوبية 

  

  صخور                 

  نارية                 

 صخور رسوبية
  

  الجبس            حجارة    

  البناء                      

  

  الفوسفات            

 صخور نارية         

  

  

يـة  إلى خامـات فلز ) الصخور الصناعية " ( الثروات المعدنية "تقسم الخامات المعدنية   الفلسبار          

وأخرى ال فلزية ، و من أمثلتها الصخور الرسوبية كالجبس، الفوسفات، حجارة البناء ، 

  .الرملي الزجاجي، و صخور نارية كالفلسبار

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

الرمل

  الزجاجي
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  )ةالثروات الطبيعي(طرق استخالص المعادن ): 67(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعتمد طرق استخالص المعادن على الخصائص الفيزيائية لهذه المعادن ، و مـن أشـهر   

طرق الفصل هذه تلك التي تعتمد على فرق الكثافة بين المعادن المختلفة إذ يـتم تكسـير   

الخام وغسله وفصل مكوناته بطرق ميكانيكية ، و في حالة وجود معادن لهـا خصـائص   

  .اطيسية يمكن فصلها مغناطيسياًمغن

  

  .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعادنطرق استخالص                 
  
  
  

  طرق مغناطيسية            طرق ميكانيكية     

                                      

  الكثافة                                     

  

  الخصائص الفيزيائية                

  فصل المكونات

  بطريقة ميكانيكية

  

  غسل الخام

  

  تكسير الخام 

  )ز(
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  .األخطار البيئية الناجمة عن استخالص الثروات الطبيعية): 68(خريطة ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتعلق بعض األخطار البيئية الناجمة عن استخالص الثروات الطبيعية بصـحة اإلنسـان   

ية ، و التي تترتب على تشويه جمال الطبيعة ، و تغيير معـالم الطبيعيـة بفعـل    والطبيع

الركام الناتج عن االستخراج المنجمي ، أو تكّون حفر ضخمة ، و تحويل أجزاء من سطح 

  .األرض إلى أماكن قاحلة

  

 .الخط األسود يظهر تطابق الدوائر : مالحظة 

  األخطار البيئية

  

  أخطار متعلقة     أخطار متعلقة       

  بصحة اإلنسان       بالطبيعة     

  

  

  لطبيعةاألخطار المتعلقة با
  

  تشويه جمال الطبيعة               

  

  الركام           أماكن قاحلة        

                    

  حفرضخمة               

  

  تغيير معالم الطبيعة   
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  ) .بعض أمالح البحر الميت ( أهم محاور الفصل الثالث): 69(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استخراج واستخدامات بعـض أمـالح   ) : بعض أمالح البحر الميت ( يتناول هذا الفصل 

  .البحر الميت
  

  

  .أهم أمـالح البحـر الميـت): 70(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

م أمالح البحر الميت كلوريد الكالسيوم، كلوريد البوتاسيوم، كلوريـد الصـوديوم،   من أه

  .بروميد المغيسيوم

 

  أمالح البحر الميت

  

  استخراج 

  األمالح

  

  استخدامات  

  األمالح

  أمالح البحر الميت

  

  كلوريد 

 كلوريد  البوتاسيوم

  الصوديوم

  

  كلوريد 

  الكالسيوم

  بروميد 

  المغنيسيوم
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  .أهم أيونات العناصر المكونة ألمالح البحر الميت): 71(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لكالسيوم والبـروم  أهم أيونات العناصر المكونة ألمالح البحر الميت هي أيونات الكلور وا

والصوديوم ، و أيونات عنصر الكلور ذات تركيز عاٍل جداً، وأيونات الكالسيوم نسـبتها  

فـي حـين أن األيونـات    . من بين األيونات الموجبة%)  15.75(عالية جداً تصل إلى 

  .األخرى ال تشكل أكثر من بضعة أعشار المئة من الكالسيوم

  

  

  

  

  أيونات العـنـاصر المكونة 

   ألمالح البحر الميت 

  أيونات الكلور

  )ن ( 

  
  

  أيونات الكالسيوم    

  )ن (     

 أيونات البروم

  )ن (           

 أيونات الصوديوم

  )ن ( 
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  ح البحر الميت على مجموعة الكربونات ؟هل تحتوي أمال): 72(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يز البحر الميت عن غيره من بحار العالم بوجود كميات قليلة ال تكاد تذكر في مياههييتم

  

  

  .مصادر أمالح البحر الميت): 73(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
يت نقلت مع مياه نهر األردن وروافده وأن النشاطات االعتقاد السائد أن مصادر أمالح البحر الم

  .فيه  البرومك ب منه أدت إلى تركيز بعض العناصرالبركانية والمواد االسفلتية الموجودة بالقر

 أمالح البـحر المـيـت
  
  
  

  مجموعة

  الكربونات

  مصادر أمالح البحر الميت

  نهر األردن

  و روافده

 المواد

  االسفلتية

 النشاطات

  البركانية

  البروم
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ـ   ): 74(خريطة ال          د مـن تركيـز األمـالح فـي     ما هي العوامـل التـي تزي

  البحر الميت ؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تركيز ألمالح البحر الميت نتيجة لعمليات التبخر المستمر مـن حـرارة الشـمس     يحدث

والعمليات التي تساعد في وصول األمالح من الصخور إلى البحر الميت عن طريق المياه 

  .التجوية، التعرية، الترسيب : الجارية ،  مثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العوامل التي تزيد من

  تركيز األمالح في البحر الميت
  الترسيب        

  

  )النقل ( التعرية              

  

  التجوية                 
  )ز (                   

 حرارة الشمس

  

  التبخر

العمليات التي تساعد في

وصول األمالح من الصخور 

  الميتإلى البحر 

  
  المياه       

   الجارية        
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  .استخراج أمالح البحر الميت): 75(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعتمد عملية استخراج أمالح البحر الميت على الطاقة الشمسـية، حيـث تعمـل الطاقـة     

  .الشمسية على زيادة سرعة تبخر الماء وزيادة تركيز األمالح

  

  

  .مادة الكـارنـاليـت): 76(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

المغنيسيوم صيغته الكيميائيـة         هو ملح مزدوج من كلوريد البوتاسيوم وكلوريد: الكارناليت

) KCl. MgCl2. H2O (  

 

  استخراج أمالح البحر الميت

  

  الطاقة الشمسية

  

  زيادة     ادة سرعة   زي            

  تركيز األمالح  تبخر الماء               

  
  

 الكارناليت

  

  كلوريد               كلوريد      

  المغنيسيوم           البوتاسيوم    
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  .مادة السـلـفـانـيـت): 77(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تتكون مادة السلفانيت الصلبة من كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم

  

  

  الميت ؟مياه البحر ي أمثلة على المواد المستخرجة من/أذكر):  78(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من األمثلة على المواد المستخرجة من مياه البحر الميت البوتـاس ومشـتقاته، كلوريـد    

  .الكالسيوم، البروم، كلوريد المغنيسيوم وغيرها

 السلفانيت

  

  كلوريد             كلوريد       

  البوتاسيوم        الصوديوم     

 المواد المستخرجة من

  مياه البحر الميت

  كلوريد                  البوتاس                   

  الكالسيوم                ومشتقاته                 

  

      كلوريد                        

  البروم        المغنيسيوم                 
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  ) .الثروة المائية في االردن ( أهم محاور الفصل الرابع ): 79(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
المياه الجوفية من خالل الحديث عن الينابيع ) : ي األردن الثروة المائية ف( يتناول الفصل الرابع 

  .، و اآلبار ، و المياه الجارية من خالل الحديث عن السدود ، و أخيراً تلوث مصادر المياه 

  

  .مصــادر الميــاه): 80(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  .مياه سطحية و، مياه جوفية : تقسم مصادر المياه إلى        

  

  الثروة المائية في األردن          

                                    

 المياه الجوفية                          

  

  المياه الجوفية

  

  الينابيع             اآلبار        

  المياه الجارية               

  

  

  السدود                

 مصادر المياه

  

  

  جوفية            سطحية            

تلوث مصادر  

  المياه
  المياه الجارية
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  .مصادر الثروة المائية في األردن): 81(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المياه الجوفية                           

  

  مصادر المياه في   

  األردن      

  المياه الجارية                          

  مياه       مياه                         

  األنهار    السدود                        

 مياه         

  األمطار

 

  تكّون

  المياه الجوفية

  

  استخراج

  المياه الجوفية

 

  اآلبار

  

 الينابيع

  الساخنة

 

  الينابيع

الميـاه الجوفيـة ، و   : تشمل مصادر الثروة المائية في األردن 

مياه األنهار ، والجزء الذي يحتجز في  :، و منها  المياه الجارية

خزانات خلف سدود تنشأ في أماكن معينة من مجاري األنهـار،  

تجلبهـا   أما مياه األمطار المحلية أو مياهـاً  يكون مصدره ذيوال

  .األنهار إلى أماكن استغاللها 

سيتم مناقشة المياه الجوفية من خالل توضيح كيفيـة  

تكّونها مع طرح أمثلة عليهـا ، و الينـابيع ومنهـا    

الساخنة وكيفية استخراج المياه الجوفية من خـالل  

  .مناقشة موضوع اآلبار

  

مياه

 األنهار 
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  ما هي نسبة المياه الجوفية إلى المياه السطحية؟): 82(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لثمانمائـة متـر   تفيد تقديرات المختصين بالنسبة للمياه الجوفية المخزونة في الصخور الرسوبية وبالذات في ا

  .من مجموع كمية المياه على سطحها% )  0.6( العلوية من القشرة األرضية أن كميتها تزيد قليالً عن 

  

  

  ما هي المسارات التي يسلكها ماء المطر المتساقط  ؟): 83(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، و يتبخر جزء منـه ، و  ) ماء جاري(عندما يتساقط المطر  يجري جزء منه في الشعاب و األودية 

  .يبلل جزء آخر األجسام على سطح القشرة األرضية ، و أما ما يتبقى منه فيتسرب إلى باطن األرض

 المياه السطحية

  )ن(  

  

  
  

  المياه الجوفية 

  )ن(  

  ات التي يسلكهاالمسار

  ماء المطر

  

  جـريـان

 

  يبلل األجسام

  على سطح األرض

  

  تسرب إلى داخل

  األرض

  

  تبـخــر

  

  المياه الجوفية

  

  الصخور

  الرسوبية
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  ؟) المتسربةو المتبخرة،  و الجارية،(ما هي العوامل التي تعتمد عليها كمية المياه ): 84(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كمـيـة الـميـاه

  
  

  طبوغرافية األرض

  )التضاريس(
 

  الغطاء النباتي

  

  المنــاخ

 

  طبيعة مكونات السطح   
)    نوع الصخور في التربة(    

 

  كمية األمطار 

  الساقطة        درجات الحرارة   

 

 

  نوع الغطاء

  النباتي

  

  

  كثافة الغطاء   

  النباتي      

: على  المتسربة إلى باطن األرضو المتبخرة، و الجارية، كمية المياه  عتمدت

نوع الصـخور  (طبيعة مكونات السطح و ،  األرض) تضاريس(طبوغرافيا 

الغطاء النباتي من حيث نوعه وكثافته، و المناخ من حيـث   و ،) في التربة

  .كمية األمطار الساقطة ، و درجة الحرارة
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  ماذا نستفيد من تحديد مستوى منسوب المياه الجوفية ؟): 85(يطة خرال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .نستفيد من تحديد مستوى منسوب المياه الجوفية في التنبؤ بأعمار اآلبار والتغير في قوة تدفق العيون

  

  

  .استخدامات المياه الجوفية): 86(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
المجـاالت  و فـي  لري المحاصيل الزراعيـة ،  و مياه للشرب، : غراض منهادم المياه الجوفية ألتستخ

  .الصناعية ، و سقي الماشية

  

 مستوى منسوب

  المياه الجوفية
  

  التنبؤ بأعمار        التنبؤ بالتغير في       

  اآلبار           قوة تدفق العيون          

  استخدامات المياه الجوفية

  

  ري المحاصيل

  الزراعية      

 
  

  مجاالت صناعية

  

  مياه للشرب

  

  سقي المشاية
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  على ماذا تعتمد حركة المياه الجوفية والجارية؟): 87(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، و المياه التي تجري على السطح على طبيعـة  ) الجوفية ( تعتمد كمية المياه المخزونة 

تحت السطح ، و بالتحديد على خاصية المسامية و النفاذية ) الخصائص الفيزيائية ( لمواد ا

للصخور ، والتي تختلف باختالف أنواع الصخور فقد يكون الصخر ذا مسامية عالية غير 

بقدرة الصخر على (أنه ال يسمح للماء بالمرور من خالله، وبالتالي تعرف نفاذية الصخر 

وتوجد صخور مسامية ومنفذة ، و توجد صخور غير مسامية وبالتـالي  ، )تمرير السوائل

  .هي غير منفذة

  

  

  

  

  

  

 حركة المياه الجوفية

  والجارية

  

  الجاذبية           طبيعة المواد       

  تحت السطح                         

  

  مسامي         مسامي   

  منفذ         غير منفذ    

  

  غير مسامي        

  غير منفذ         
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  .الينابيع الساخنة في األردن): 88(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .حمامات ماعين ، الحمة ، الزارة ، و عفرة: توجد في األردن العديد من الينابيع الساخنة منها

  

  

  .لميـاه الجاريـةأهميـة ا): 89(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  
مياه الجارية تأثير مهم في حياة البشر حيث يعتمد على األنهار في توليد الطاقة ، وفي النقـل ،  لل

باإلضافة إلى عمليات الري ، و قد لعبت التربة الخصبة المكونة بفعل فيضـانات األنهـار دوراً   

لعبت المجاري المائية دوراً هاماً في تغير سـمات  كما . هاماً في تقدم اإلنسان منذ فجر الحضارة

  .البيئة

  الينابيع الساخنة في 

  األردن
  

  حمامات ماعين

  

  الــزارة

  

  عـفـرة

  

  الحـمـة

  أهمية المياه الجارية

  توليد

  لطاقة ا

التُرب

  الخصبة

  

  الــري
  

  النقـل
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  .المياه الجارية في األردن): 90(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .نهر األردن ، سيل الزرقاء ، و وادي الموجب: من األمثلة على المياه الجارية في األردن 

  

  

  .فوائد السدود): 91(خريطة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الزراعة و، يستفاد من السدود في توليد الكهرباء                     

  المياه الجارية

  

  نهر األردن
  

  سيل الزرقاء

  

  وادي الموجب

 فوائد السدود

  
  

  الزراعة             توليد الكهرباء        
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  .أهم السدود في األردن): 92(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذلك لتحقيـق أكبـر قـدر مـن      و، أقيمت في األردن سدود عديدة على مجاري األودية 

د الملك طالل، س: االستفادة من المياه الجارية خصوصاً في فصل الشتاء وأهم هذه السدود

  .سد الكفرين، سد المخيبة، سد القطرانة

  

  

  

  

  

  

  

  نالسدود في األرد

  

  سد الملك طالل

  

  سد القطرانة
  

  سد المخيبة

  

  سد الكفرين
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  .اختيار موقع الخزانات والسدود): 93(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التي منها  و، العوامل غير الجيولوجية : اختيار موقع الخزانات والسد يعتمد على كل من 

كمية األمطار الساقطة ، و ارتفـاع  و ها بالماء ، قربه أو بعده عن المنطقة المراد إمداد: 

ـ طنو العوامل الجيولوجية و المتمثلة في جيولوجيـة م  ، إلخ…الخزان  ـ ق و رب ، ة التشّ

  .جيولوجية منقطة السد، وجيولوجيا موقع السد

  

  

  

  

  

  

  

 

  عوامل غير                            

  جيولوجية                            

  موقع الخزانات والسدود        

  
  عوامل                          

  جيولوجية                            

  

           

  المنطقة                  

  المراد إمدادها                  

  بالماء                     

  

  

  ارتفاع الخزان       كمية األمطار      

  الساقطة                            

   
  جيولوجيا منطقة      جيولوجيا موقع        

  رب                 السدالتشّ          

     

                    

  ةقطجيولوجيا من                    

  السد                         
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  ).الجوفية و السطحية(من أسباب تلوث مصادر المياه ): 94(خريطة ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تسرب ميـاه المجـاري   : ألسباب عديدة منها) الجوفية و السطحية(تتلوث مصادر المياه 

  .إليها، رمي الفضالت الضارة في الهواء الطلق أو في مجاري األودية واألنهار

  

  

  

  

  رمي الفضالت الضارة                                                         

  مياه المجاري           

مجاري                                                           

  األودية و        الهواء                                      

  األنهار                                                     

أسباب تلوث مصادر

  المياه
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Abstract 
 

The Impact of Using Concept Circle Diagrams Strategy on 
Achievement , Achievement Motive , and Immediate and  

Long –Term Test Anxiety of Ninth Grade Students in  
Chemistry and Earth Science in Governmental  

Schools Belonging to Qabatia  
 

Submitted by 
 

Naelah Salman Awad Abu - Dallakh 
 

Supervised by 
 

Dr . Shehadeh Mostafa Shehadeh Abdo 
 

This study was aimed at investigating the impact of using concept circle 
diagrams strategy on achievement motive , test anxiety , and immediate and 
long –term achievement of ninth grade students in "  minerals , rocks ,and 
another natural resources " subject in chemistry and earth science ,The 
study attempted to answer the following three main questions : 
 
 First : What is the impact of using concept circle diagrams strategy 
on immediate and long –term scientific achievement of ninth grade 
students in "  minerals , rocks ,and another natural resources " subject in 
chemistry and earth science in governmental schools belonging to qabatia 
governorate ? 
 

Second : What is the impact of using concept circle diagrams 
strategy on immediate and long –term achievement motive of ninth grade 
students in " minerals , rocks ,and another natural resources " subject in 
chemistry and earth science in governmental schools belonging to qabatia 
governorate ? 
 

Third : What is the impact of using concept circle diagrams strategy 
on immediate and long –term test Anxiety of ninth grade students in            
" minerals , rocks ,and another natural resources " subject in chemistry and 
earth science in governmental schools belonging to qabatia governorate ? 
 

The students of the study were distributed into four sections , in four 
different schools : two for males and two for females . Tow section , one 



  three

for males and one for females , were chosen randomly and these two 
section represented the experimental group , the two section were taught by 
using concept circle diagrams strategy , where as the other two section 
taught according to traditional method . 

 
A pre – Knowledge test was applied to make sure the compatibility 

between the two groups , its validity was checked by referees, and A 
scientific achievement test was prepared on the subject of "minerals , rocks 
, and another natural resources  " , its validity was verified by referees , its 
reliability was calculated by ( test - retest ) method , its person formula 
value was (0.95) , and by using Kuder – Richardson formula (20) it was 
(0.97). 

 
Achievement motive scale prepared by Abdo and Raddad (2000) was 

applied before the experiment to verify the compatibility between the two 
groups . Referees confirmed validity of the scale and reliability was 
calculated by ( test - retest ) method , its person formula value was (0.84) , 
and by using Kronbach- formula its value was (0.88). 

 
Test Anxiety scale prepared by Da’bas (1995) was applied before the 

experiment to verify the compatibility between the two groups . Referees 
confirmed validity of the scale and reliability was calculated by ( test - 
retest ) method , its person formula value was (0.85) , and by using 
Kronbach- formula its value was (0.89). 

 
Data was analyzed by using ( SPSS ) Statistic program through : One 

way analysis , Multivariate test analysis, Tests of Between - Subjects 
Effects analysis , and Paired samples ( t-test ) to test the study hypothesis . 

 
Finding at  ( α   = 0.01 ): 

 
� There were statistical significant differences between scientific 

achievement mean of the students of experimental and control group . In 
favor of experimental group . 

� There were no statistical significant differences between scientific 
achievement mean of students due to gender . 

� There were no statistical significant differences between scientific 
achievement mean of students due to interaction between teaching 
method and gender . 

�  There were no statistical significant differences between scientific 
achievement mean of students due to time . 
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� There were statistical significant differences in achievement motive 
mean of the students between experimental and control group . In favor 
of experimental group . 

� There were no statistical significant differences in achievement 
motive mean of the students due to gender . 

� There were no statistical significant differences in achievement 
motive mean of the students due to interaction between teaching method 
and gender . 

� There were statistical significant differences in achievement motive 
mean of the students due to time . In favor of immediate achievement 
motive scale . 

� There were statistical significant differences in test anxiety mean of 
the students between experimental and control group . In favor of 
experimental group . 

� There were statistical significant differences in test anxiety mean of 
the students due to gender . In favor of females in experimental and 
control groups . 

� There were no statistical significant differences in test anxiety mean 
of the students due to interaction between teaching method and gender . 

� There were no statistical significant differences in test anxiety mean 
of the students due to time . 

� There were statistical significant differences for each of : teaching 
method and gender on the interaction between dependent variables: 
scientific achievement, achievement motive,and test anxiety . 

� There were no statistical significant differences for the interaction 
between teaching method and gender on the interaction between 
dependent variables: scientific achievement, achievement motive,and 
test anxiety . 
 

Based on the finding , the researcher recommends to on the conceptual 
organization of knowledge and concentrate on learning of concepts ,by 
using meaningfull learning strategies such as concept circle diagrams , 
concept mapping , vee mapping and its relation with achievement motive 
of students , test anxiety ,and other personal characteristics and it effect on 
other subjects as science to make benefit more wide spread . 

  

  

  
 

 


