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أثر استخدام املخططات اخلوارزمية يف 
التحصيل، ودافع اإلجناز ومفهوم الذات، وقلق 
االختبار، واالحتفاظ لدى طلبة الصف التاسع  

يف الفيزياء مبحافظة نابلس 

أ. شحادة مصطفى عبده 

 كلية العلوم التربوية ـ جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
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ملخص:
حت�سيل  يف  اخل�ارزمية  املخططات  طريقة  ا�ستخدام  اأثر  تق�سي  اإىل  البحث  هذا  هدف 
وقلق  ذاتهم  ومفه�م  اإجنازهم  ودافع  املتحركة"،  "الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة 
االختبار  واالحتفاظ بها يف املدار�ض احلك�مية مبحافظة نابل�ض. ولالإجابة عن اأ�سئلة البحث، 
واختبار فر�سياته، اختريت مدار�ض عينة البحث ق�سديا، واملك�نة من )164( طالبا وطالبة، 
م�زعني على اأربع �سعب اختريت ع�س�ائيا، واختريت �سعبتان منها )�سعبة ذك�ر، و�سعبة اإناث( 
بطريقة ع�س�ائية متثالن �سعبتني جتريبيتني، در�ستا ال�حدة بطريقة املخططات اخل�ارزمية، 
اأدواته املعدة  البحث  التقليدية. وطبقت على عينة  االأخريان در�ستاها بالطريقة  وال�سعبتان 
الأغرا�سه. وحللت البيانات بتحليل التباين متعدد املتغريات التابعة بطريقة ه�تلنج، وحتليل 

التباين االأحادي، واختبار)ت( للعينات املرتبطة، واختبار )ت( للعينات امل�ستقلة.  
واأظهر البحث عند م�ست�ى داللة )0.01( النتائج االآتية: ت�جد فروق دالة اإح�سائية بني 
وقلق  الذات؛  ومفه�م  االإجناز؛  ودافع  التح�سيل؛  يف:  الطلبة  جمم�عات  عالمات  مت��سطات 
االختبار تعزى لطريقة التدري�ض، والفارق ل�سالح املخططات اخل�ارزمية. وت�جد فروق دالة 
التح�سيل،  اختبار  على  التا�سع  ال�سف  وطالبات  طالب  عالمات  مت��سطات  بني  اإح�سائية 
وكان الفارق يف املتغريات التابعة الذي يعزى ل�سالح االإناث. وت�جد فروق دالة اإح�سائية 
بني مت��سطات عالمات الطلبة على مقايي�ض دافع االإجناز: الت�جه للنجاح، والت�جه للعمل، 
واحلاجة للتح�سيل، والطم�ح االأكادميي، واحلافز املعريف. بينما ال ت�جد فروق لكل من: اإعالء 
وت�جد  العاطفي.  واال�ستقرار  ال��س�لية-االنتهازية،  والنزعة  االنتماء،  اإىل  واحلاجة  االأنا، 
فروق دالة اإح�سائية بني مت��سطات عالمات الطلبة على مقايي�ض مفه�م الذات: االأكادميية، 
والنف�سية، واالجتماعية، بينما ال ت�جد فروق للذات اجل�سمية. واأظهر البحث اأنه ال ت�جد فروق 
دالة اإح�سائية بني مت��سطات عالمات جمم�عات الطلبة على كل من: مقيا�ض دافع االإجناز، 
ومقيا�ض مفه�م الذات، ومقيا�ض قلق االختبار تعزى للزمن، اأي اأن التح�سن يف بع�ض اأبعاد 
الذات، والتدين يف قلق االختبار مل يكن عابرا، واإمنا  اأبعاد مفه�م  دافع االإجناز وثالثة من 
احتفظ به الطلبة خالل الفرتة ال�اقعة بني تطبيقي االأدوات التي ا�ستمرت �سهراً من الزمن.                                                         
طريقة  ا�ستخدام  على  املعلمني  بت�سجيع  الباحث  ي��سي  البحث  نتائج  اإىل  وا�ستنادا 
البح�ث  من  مزيد  باإجراء  الباحثني  وي��سي  الكبرية،  لفاعليتها  اخل�ارزمية  املخططات 

عليها، واأثرها على �سمات �سخ�سية اأخرى.



79

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

Abstract:
     This study was aimed at investigating the impact of using flowcharts 
teaching method on immediate and Postponded scientific achievement and 
achievement motive, self-concept and test anxiety of(9th) grade students in 
Physics(Electricity) in governmental schools in Nablus governorate.                                                       

     To answer the questions of the study and test its hypotheses, the 
researcher conducted this study on subjects of the study consists of (164) 
males and females in public school in Nablus. The students of the study were 
distributed into four sections. Two sections, one for males and one for females, 
were chosen randomly and these two sections represented the experimental 
section, the two section were taught by using flowcharts, where as the other 
two section taught according to traditional method.                                                                                                                

     The tools prepared for the purposes of  this study were applied on the 
study sample. Data was analyzed by using Multivariate analysis of variance 
for multi-dependent variables by used Hotelling method to examine the 
impact of treatment on the dependent variables. variance analysis, and t-test 
for dependent and independent samples were applied.                                                                                           

        The study findings were: There were statistical significant differences 
between each of the following: scientific achievement, achievement motive, self 
concept and test anxiety of the students means towards physics, experimental 
and control group, in favor of experimental. There were no statistical 
significant differences between each of the following: scientific achievement, 
achievement motive, self–concept  and test anxiety of the students means 
towards physics due to time. There were statistical significant differences 
between each of the following: scientific achievement, achievement motive, 
self concept and test  anxiety means of the students means towards physics,  
due to gender, in favor of  female. In accordance with the findings of this 
study it was recommended to encourage teachers adopting the flowchart 
method for its effectiveness, and calls the researchers to conduct further 
studies concerning with flowcharts teaching method.              
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مقدمة: 
ميتاز ع�رضنا احلا�رض بنم� املعرفة االإن�سانية ب�رضعة فائقة، وتتطلب حياة املجتمعات 
النامية واملتط�رة معارف علمية تنت�رض ب�رضعة كبرية يف جميع اأنحاء العامل، ب�سبب تعدد 
و�سائل االت�سال وتط�رها الهائل، مما جعل م�سئ�لية املعلمني تكرب ي�ما بعد ي�م، مما تطلب 

ابتكار طرائق حديثة يف تعليم العل�م، بغية ال��س�ل اإىل تعلم ذي معنى وبفاعلية عالية.
ويعد املحت�ى التعليمي ملادة العل�م عن�رضا ج�هريا من عنا�رض العملية التعليمية 
والنف�ض  واالنفعايل،  املعريف،  الثالثة:  مبجاالتها  التعليمية  اأهدافه  يراعي  الأنه  التعلمية، 
حركي، والقدرات العقلية للمتعلمني وحاجاتهم وحاجات املهمة التعليمية امل�ستهدفة، مما 
ي�سهم يف تن�ع م�اقف التعلم، والربط بني النظرية والتطبيق، وانتقال اأثر التعلم والتدريب، 

واالحتفاظ باملادة املتعلمة.
وقد ت�ؤدي طريقة تعليم معينة دورا فاعال يف م�ساعدة الطالب على تعلم م��س�ع معني 
العر�ض وطريقة  اآخر. فمثال، طريقة  تعلم م��س�ع  بينما تك�ن غري فاعلة يف  العل�م،  يف 
واملهارات،  والرم�ز  احلقائق  تذكر  الطالب على  ت�سلح مل�ساعدة  واللعب،  واملران  التدريب 

.)Padran,1993(بينما تك�ن غري مفيدة يف تعلم املفاهيم واملبادئ املركبة
وق�اعد،  ومبادئ،  وتعميمات،  ومفاهيم،  حقائق،  اإىل:  الفيزيائي  املحت�ى  وي�سنف 
وق�انني، ونظريات. ويعترب حل امل�سائل واأداء املهارات العلمية باأن�اعها املختلفة )العقلية، 
الطالب  تدريب  العلمية على وج�ب  الرتبية  الباحث�ن يف  والعملية، واالجتماعية(. ويتفق 
على التفكري املنظم باتباع خط�ات �سحيحة ومت�سل�سلة، والتي تعترب �رضورية الأداء مهمة 
معينة باأعلى اإتقان واأقل وقت وجهد)املهارة(، اأو حل م�سكالت معينة وتب�سيطها عرب خط�ات 
�سحيحة ومنطقية متثل عمليات تفكري الطالب يف حل تلك امل�سكالت )اخل�ارزمية(. وهنا 

.)Minicucci,1996(تظهر العالقة بني اخل�ارزمية واملهارة
وحدد بلقي�ض)1988( خط�ات حمددة يف تعليم املهارة، تتمثل يف اجله�د التي يق�م 
لبذِل  م�ستعدا  معينة،  حاجة  تلبية  اإىل  ي�سعى  واملتعلم  للتعلم،  منظما  ب��سفه  املعلم  بها 
اإىل م�ساعدة الطالب يف  اأن تعليم املهارة يهدف  اجلهد وال�قت الالزمني. لذا، يرى بلقي�ض 
احل�س�ل على املعل�مات واملفاهيم واملبادئ النظرية املتعلقة باملهارة امل�ستهدفة بطريقة 
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ر�سم خمططات عقلية وا�سحة تبني  املهارة ذهنيا من خالل  والعر�ض، ومتثيل  املناق�سة 
بت�جيه  امل�سح�بة  العملية  واملمار�سة  خط�اتها،  لتتابع  املنطقي  وال�سياق  عنا�رضها 
واإر�ساد وتدريب على اأداء املهارة عمليا حتت اأ�رضاف املعلم، وتكرار املحاوالت ال�سحيحة 
امل�ستقلة واإتقانها واإدماجها يف بنائه املعريف الذهني وتكاملها مع ما لديه من خربات 
.(Reyhner and Davision,1993( ويتم االهتمام با�ستدعاء املهارة من الذاكرة بعد مرور 

التذكر واالحتفاظ مبا يتم تعلمه  الزمن بطرق تذكرها، ومالحظة اختالف طرق  فرتة من 
من فرد الآخر، فبع�سهم يحفظ اآليا، وبع�سهم يربطها باأن يتذكر يف قالب لفظي، واآخرون 
اإذا اكت�سفها بنف�سه، مع وج�ب م�ساعدة الطالب على  العملية للمهارة  من خالل املمار�سة 

االحتفاظ باملهارات التي تعلمها من الفهم )عبيد واملفتي، 1992(.
اأو امل�سكلة بخ�ارزمية ريا�سية معينة متثل اخلط�ات املتتابعة يف  و حُتلل املهارة  
ت�سل�سل منطقي مرتب ا�ستنادا اإىل مفاهيم وتعميمات منا�سبة وم�ساندة للخط�ات التي ت��سل 
الطالب اإىل املهمة املطل�بة )يا�سني،1997(. ويت�سمن حتليل اخل�ارزمية �سمات هي: تنظيم 
اخلط�ات الالزمة الأي عمل يف تتابع معني، واإمكانية التدرب على كل خط�ة ب�سكل م�ستقل 
تليها)جامعة  التي  للخط�ة  مدخالت  خط�ة  كل  خمرجات  وتك�ن  االأخرى،  اخلط�ات  عن 

القد�ض املفت�حة،1995 (.
يف  خا�سة  والفيزياء  عامة  العل�م  تعليم  وواقع  الرتب�ي  االأدب  مراجعة  خالل  ومن 
يف  �سعف  وج�د  الباحث  الحظ  والثان�ية،  االأ�سا�سية  املرحلتني  يف  الفل�سطينية  مدار�سنا 
ودافع  الذات  ومفه�م  وتطبيقها،  العل�م  مادة  العلمية يف  املهارات  الأهم  الطلبة  اكت�ساب  
االإجناز املتدنيني وقلق االختبار املرتفع،  وقد يعزى ذلك اإىل ال�سعف الناجم عن ا�ستخدام 
الطريقة التقليدية يف التدري�ض املتبعة يف مدار�سنا الفل�سطينية، كما اأظهرته نتائج درا�سة 
دولة   )45( على   )2008( عام  اأجريت  التي  والريا�سيات  العل�م  يف  الدولية  االجتاهات 
 United( واالأربعني  الثانية  املرتبة  يف  فل�سطني  نتيجة  وكانت  فل�سطني،  منها  العامل  يف 
Nations Development Programmes، 2007(، واإختبار اأوملبيات العل�م والريا�سيات 

املرتبة  فيها  فل�سطني  احتلت  دولة   )35( على  طبق  والذي  �سن�يا  الي�ني�سك�  جتريه  الذي 
اأثر طريقة  اإىل تق�سي  البحث  االأخرية)International study center، 2006(. ولذا، �سعى 
لطلبة  االختبار  وقلق  الذات  ومفه�م  اإجناز  ودافع  حت�سيل  على  اخل�ارزمية  املخططات 

ال�سف التا�سع االآين وامل�ؤجل يف الفيزياء يف املدار�ض احلك�مية مبحافظة نابل�ض.



أث��ر اس��تخدام اخملطط��ات اخلوارزمي��ة ف��ي حتصي��ل 

أ. ش��حادة مصطف��ى عب��دهوداف��ع اجناز ومفه��وم ذات وقل��ق االختب��ار واالحتفاظ 

82

اإلطار - النطري:
الدراسات السابقة:

وال�اليات  اأوروبا  يف  وا�سع  ب�سكل  املا�سي،  القرن  يف  اخل�ارزمية  كلمة  اُ�ستخدمت 
من  م�ساألة  حل  اأو  املهمات،  من  مهمة  لتنفيذ  الدقيق  ال��سف  وتعني  االأمريكية،  املتحدة 
امل�سائل، وا�ستق الغربي�ن هذه الكلمة من ا�سم العامل العربي حممد بن م��سى اخل�ارزمي. 
اإذ تعرف  الريا�سيات واحلا�س�ب،  وا�سع يف عل�م  وت�ستخدم كلمة خ�ارزميات على نطاق 
باأنها: جمم�عة اخلط�ات اأو التعليمات املرتبة لتنفيذ عمليات ح�سابية اأو منطقية اأو غريها 

 .)Davis,1996( ب�سكل تتابعي مت�سل�سل ومنظم
وتتك�ن اخل�ارزمية من خط�ات مرتبة، بع�سها اإثر بع�ض، وكل خط�ة تعد بنف�سها وحدة 
من وحدات البناء الكامل للخ�ارزمية، ويختلف حجم هذه اخلط�ات باختالف اخل�ارزميات، 

واختالف االأ�سخا�ض، الذين �سيق�م�ن بتنفيذ تلك اخلط�ات )من�س�ر وحالل�سة، 1992(.
متتالية  خط�ات  جمم�عة  هي  منها:  تعريفات،  اخل�ارزمية  )يا�سني،1997(  وعرف 
تطبق على جمم�عة بيانات الأداء مهمة معينة اأولهما �سفة التكرار يف م�اقف مماثلة، اأو 
طريقة روتينية للقيام بعمل ما، اأو طريقة عمل اإجرائية منظمة اخلط�ات تطبق يف م�اقف 
م�سابهة، اأو ال��س�ل اإىل نتيجة مهمة مطل�بة باإتباع خط�ات منظمة اعتمادا على املفاهيم 

والتعميمات والق�انني والنظريات املنا�سبة.  
منها:  الفيزياء،  تعليم  جمال  يف  ف�ائدها  من  اخل�ارزمية  املخططات  اأهمية  وتنبع 
متكنه  التي  امل�سمم  ذهن  يف  امل�ساألة  حلل  املطل�بة  للخط�ات  متكاملة  �س�رة   تعطي 
املعلم على  وت�ساعد  نهايتها،  بدايتها وحتى  امل�ساألة من  اأجزاء  بكل  الكاملة  االإحاطة  من 
ت�سخي�ض االأخطاء التي تقع عادة يف االإجراءات املتبعة يف احلل خا�سة االأخطاء املنطقية 
منها، والتي يعتمد اكت�سافها على و�سع الت�سل�سل املنطقي خلط�ات حل امل�ساألة لدى املعلم، 
وتي�رض له اأمر اإدخال اأي تعديالت يف اأي جزء من اأجزاء امل�ساألة ب�رضعة دون احلاجة الإعادة 
درا�ستها برمتها من جديد، وت�ساعد املعلم يف امل�سائل التي تكرث فيها االحتماالت والتفرعات 
ملتابعة دقائق الت�سل�سل الذي يعترب اأمرا �ساقا عليه اإذا مل ي�ستعن مبخطط تظهر فيه خط�ات 
احلل الرئي�سة ب�سكل وا�سح، وتعترب ر�س�م املخططات اخل�ارزمية يف ت�سميم حل�ل بع�ض 
امل�سائل مرجعا حلل م�سائل اأخرى مماثلة، ومفتاحا حلل م�سائل جديدة لها عالقة بامل�سائل 

.)Duch,1995( القدمية املحل�لة
وت�سنف املخططات اخل�ارزمية اإىل اأربعة اأن�اع رئي�سة ظهرت جميعها يف امل�سائل التي 
 :)Wheatley, 2006)سممها الباحث لبحثه لي�ض بالن�سبة نف�سها واإمنا بن�سب متقاربة، وهي�
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خمططات التتابع الب�سيط:ترتب خط�ات احلل لهذا الن�ع من املخططات، ب�سكل �سل�سلة  1 .
الطريق،  على  تفرعات  اأية  فيها  تنعدم  اإذ  نهايته،  حتى  امل�ساألة  بداية  من  م�ستقيمة، 

وتخل� من اأي دورانات مما ه� م�ج�د يف االأن�اع االأخرى من املخططات.
اأو  قرار،  التخاذ  احلاجة  ب�سبب  املخطط  يف  تفرع  اأي  ويك�ن  الفروع:  ذات  خمططات  2 .

مفا�سلة بني اختبارين اأو اأكرث، في�سري كل اختيار يف طريق م�ستقل عن االأخر.
من  جمم�عة  اأو  عملية  الإعادة  املخططات  هذه  نحتاج  ال�احد:  الدوران  خمططات  3 .

العمليات يف امل�ساألة عددا حمدودا، اأو غري حمدود من املرات.
خمططات الدورانات املتعددة اأو املتداخلة: ت�جد اأكرث من حلقة دوران واحدة، وتك�ن  4 .
دورانات داخل بع�سها بع�سًا بحيث ال تتقاطع، وي�جد دورانان من هذا الن�ع، دوران 

داخلي، وخارجي.
وتناول البحث احلايل م��س�ع »الكهرباء املتحركة« من علم الفيزياء بينما تناولت 
يف  م��س�عات  اخل�ارزمية  املخططات  ا�ستخدام  جمال  يف  االأخرى  والبح�ث  الدرا�سات 
بينما  واأمريكية،  غربية  جمتمعات  يف  االأخرى  والبح�ث  الدرا�سات  وطبقت  الريا�سيات، 
طبق هذا البحث يف املجتمع الفل�سطيني ومناهجه اجلديدة. واقت�رضت الدرا�سات والبح�ث 
االأخرى على متغري م�ستقل واحد ه� طريقة التدري�ض، ومتغريين تابعني  هما: التح�سيل اأو 
االجتاهات اأو كالهما معا، بينما تناول هذا البحث متغريات اأخرى: متغري معدل كاجلن�ض 
الذي اأدخل يف ت�سميم البحث كمتغري م�ستقل ثان�ي، ومتغريات تابعة كاالحتفاظ، ودافع 

االإجناز، ومفه�م الذات وقلق االختبار.    
ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية  )Decaprio,2007( درا�سة تناولت  واأجرى ديكابري� 
مع طلبة مرحلتي التعليم االأ�سا�سي املت��سطة والعليا)ال�سفني ال�سابع والثامن(، ومن يعان�ن 
من �سع�بات التعلم، ومتثيل امل�سائل اللفظية بالر�سم. وا�ستخدم طريقة املخططات اخل�ارزمية 
كتقنية حلل امل�سائل اللفظية وم�سائل املنطق، وم�ساعدة الطلبة لتط�ير اأمناط التفكري املت�سل�سل 
ب��س�ح. ويحتاج الطلبة لتف�سري طريقة حلهم مل�سائل ذات خط�ات متعددة لتعليم زمالئهم. 
البيانات واملعل�مات  اأ�س�ض ت�سنيف  الطلبة من خالل املخططات اخل�ارزمية تط�ير  واأظهر 
بيانات  وعمليات  وخمرجات  مدخالت  جمم�عات  يف  وت��سيحها  وتف�سريها  وتخطيطها 
وقرارات، وتعلم الطلبة طريقة م�اجهة تقنيات حل م�سائلهم، واختيار الطريقة املثلى النهاء 
الطلبة على و�سع خط�ات املخططات اخل�ارزمية  اأن تدريب  الدرا�سة  حل امل�ساألة. واأظهرت 
بالتف�سيل ي�ساعدهم على اأداء املهمات الي�مية حل�س�ض الفيزياء، وو�سع املخططات ال�سليمة، 

والعمليات ال�رضيحة وال�سمنية حلل امل�سائل الفيزيائية اللفظية. 
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املخططات  ا�ستخدام  ف�ائد  تق�سي  اإىل   )Rusbult,2002( رو�سب�لت  درا�سة  وهدفت 
اخل�ارزمية يف تعليم العل�م. واأظهرت الدرا�سة اأن ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية ي�ساعد 
املادة  عن  عميقة  بتف�سيالت  واإثرائه  املركبة،  للم�سكالت  حل  اأمناط  ت�سميم  يف:  الطالب 
وتركز  تعلمه  وت�سهل  تعلمها،  واإتقان  املتعلمة،  للمادة  فهمه  وتعميق  وتط�ير  املتعلمة، 
ا�ستخدام خمطط خا�ض جزئي، يركز  الظاهرة املتعلمة من خالل  انتباهه على ديناميات 

ال�س�ء على املفاهيم املفتاحية للمادة املتعلمة.
طريقة  ا�ستخدام  اأثر  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة   )Domelen,2002( دوملني  واأجرى 
املخططات اخل�ارزمية باأن�اعها املختلفة بعد تكييفها من الريا�سيات حلل م�سائل كيميائية. 
واأظهرت الدرا�سة اأن طريقة املخططات اخل�ارزمية مكنت الطلبة من اإتقان تقنيات ا�ستيعاب 
املقروء، وتعميق فهمهم للمفاهيم والظ�اهر، و�ساعدت املعلم يف ت�سميم مقررات الكيمياء 
عالية امل�ست�ى، وح�سنت تعليمها، ومكنت الطلبة من احل�س�ل على عالمات مرتفعة ت�سل 
اأحيانا اإىل درجة االإتقان، وعززت ت�فري خربات ون�ساطات �ساعدت الطلبة الكت�ساب املهارات 

العقلية مب�ست�ياتها املختلفة. بينما تناول البحث احلايل م��س�ع الكهرباء املتحركة.
واأجرى �سي�سمي و تيالرو )Schmi and Telaro,2003( درا�سة لتق�سي مدى منا�سبة 
بي�ل�جيا  حت�سيل  حت�سني  يف  تدري�سية  كاإ�سرتاتيجية  اخل�ارزمية  املخططات  ا�ستخدام 
املرحلة الثان�ية العليا يف اأوهاي�. واأظهرت الدرا�سة اأن اإ�سرتاتيجية املخططات اخل�ارزمية 

اأدت اإىل زيادة دالة اإح�سائيا يف حت�سيل طلبة العينة للمفاهيم البي�ل�جية.
ا�ستخدام  اأثر  على  درا�سة   (Esiobu and Soyibo,2005) و�س�يب�  ا�سي�ب�  واأجرى 
الطلبة وحت�سيلهم املعريف  اأمناط تعلم  املخططات اخل�ارزمية واخلرائط املخروطية على 
التح�سيل وتن�ع  اإح�سائيا يف  دال  اأثر  الدرا�سة وج�د  واأظهرت  وال�راثة.  البيئة  يف علمي 

اأمناط تعلم الطلبة للبيئة.  
اأما فران�س�سك� ورفاقه (Francisco et al,2005) فقد تق�س�ا اأثر تكامل طرق اخلرائط 
العامة  الكيمياء  حت�سيل  يف  اخل�ارزمية  واملخططات  املخروطية  واخلرائط  املفاهيمية 
لل�سف احلادي ع�رض يف والية ميت�سيغان. واأظهرت الدرا�سة اأن ا�ستخدام طريقة املخططات 

اخل�ارزمية تكاملت مع
 الطرق االأخرى امل�ستخدمة يف الدرا�سة مما اأدى اإىل حت�سن ملح�ظ يف حت�سيل الطلبة 

يف الكيمياء.   
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واأجرى اأوكيب�ك�ال (Okebukola,2005) درا�سة لتق�سي فاعلية ا�ستخدام املخططات 
اخل�ارزمية يف و�س�ل طلبة ال�سف احلادي ع�رض اإىل التعلم ذي املعنى يف علم البيئة يف 
والية كاليف�نيا. واأظهرت الدرا�سة اأن ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية اأدى اإىل اإحداث التعلم 

ذي املعنى للمفاهيم البيئية لدى طلبة العينة. 
ا�سرتاتيجيات اخلرائط  ا�ستخدام  اأثر  (Coopla,2006) درا�سة ملقارنة  واأجرى ك�وبال 
املفاهيمية واخلرائط املخروطية واملخططات اخل�ارزمية  على حت�سيل مادة كيمياء ال�سنة 
املخططات  اإ�سرتاتيجية  تف�ق  الدرا�سة  واأظهرت  ميت�سغان.  جامعة  يف  االأوىل  اجلامعية 
دالة  زيادة  اإحداث  يف  الدرا�سة  يف  امل�ستخدمة  االأخرى  اال�سرتاتيجيات  على  اخل�ارزمية 

اإح�سائيا يف حت�سيل الطلبة ملادة الكيمياء.
املخططات  ا�ستخدام  اأثر   (Hirumi and Bower, 2006) باور  و  هريميي  وتق�سى 
اأوهاي�.  يف  االأبعاد  متعددة  للمفاهيم  واكت�سابهم  الطلبة  دافعية  تعزيز  يف  اخل�ارزمية 
يف  اإح�سائيا  داال  حت�سنا  اأحدثت  اخل�ارزمية  املخططات  ا�ستخدام  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 

دافعية الطلبة، وحت�سيلهم يف مادة العل�م العامة لل�سف العا�رض.
واأجرى اأوكيب�ك�ال )Okebukola,2005( درا�سة ت�ساءلت  عن اأن الطالب الذي ي�سع 
املخططات اخل�ارزمية اجليدة ه� حال جيد للم�سائل العلمية يف والية ميني�س�تا. واأظهرت 
الدرا�سة اأن الطالب الذي ميكنه و�سع خمططات خ�ارزمية متط�رة ه� حال جيد للم�سائل 

العلمية. 
اأما ه�رتن )Horton, 2007( فقد در�ض مدى فاعلية ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية 
املخططات  طريقة  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  احلياة.  علم  مفاهيم  تعليم  يف  تدري�سية  كطريقة 

اخل�ارزمية فاعلة يف اإحداث حت�سن دال اإح�سائيا يف حت�سيل الطلبة ملادة علم احلياة.
وتق�سى جيجيدي ورفاقه )Jegede et al,2007( اأثر ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية 
يف حت�سيل الطلبة وقلق االختبار لديهم يف مادة االأحياء يف ميني�س�تا. واأظهرت الدرا�سة اأن 
ال�ستخدام املخططات اخل�ارزمية اأثراً دااًل اإح�سائيا يف زيادة حت�سيل الطلبة يف االأحياء، 

وتدنيًا دااًل اإح�سائيا يف قلق االختبار لديهم.
اأثر  لتق�سي  درا�سة   )Cliburn and Joseph, 2007( وج�زيف  كليربن  واأجرى 
املخططات اخل�ارزمية يف اإحداث التعلم ذي املعنى للمفاهيم البي�ل�جية لل�سف العا�رض يف 
والية كاليف�نيا. واأظهرت الدرا�سة وج�د اأثر دال اإح�سائيا ال�ستخدام املخططات اخل�ارزمية  

يف اإحداث التعلم ذي املعنى للمفاهيم البي�ل�جية.
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مشكلة البحث وهدفه:
ت�جه انتقادات عديدة اإىل االأ�ساليب امل�ستخدمة يف التدري�ض عامة، وتدري�ض الفيزياء 
خا�سة، ال�سيما بعد االنفجار املعريف والتقني ال�رضيع،مما اأوجد فج�ة وا�سعة بني املعرفة 
وطريقة تدري�سها، اإذ ركزت اأ�ساليب التدري�ض التقليدية على التعلم اال�ستظهاري للمعل�مات، 
وب�س�رة جمزاأة غري مرتابطة على ح�ساب و�س�ح املعنى والفهم ال�سليم كاظم وزكي)107-

.)2003 ،103
املعنى  ذي  والتعلم  الفيزياء،  تعلم  �سلب  يف  يقع  والق�انني  املفاهيم  تعلم  اأن  ومبا 
والنظريات  والق�انني  املفاهيم  تدري�ض  اأهمية  الباحث  اأدرك  العلمية.  للرتبية  هدف  ه� 
الفيزيائية ب�سكل ي�سهل على الطلبة متثلها وفهمها واالحتفاظ بها، على اأ�سا�ض يك�ن فيه 
تك�ين املفاهيم وفق نظام منطقي تك�ن فيه اخلربات اجلديدة مبنية على اخلربات ال�سابقة 
لها ومتهد خلربات الحقة، خا�سة اأن تك�ين املفاهيم ومن�ها ال يقف عند حد معني، واإمنا 
يزداد عمقا وات�ساعا كلما منا الطالب وازدادت املعارف واخلربات لديه )زيت�ن)89-90: 

1996(، و�س�احلة)1990(. 
طلبة  حت�سيل  يف  اخل�ارزمية  املخططات  طريقة  اأثر  تق�سي  اإىل  البحث  هدف  لذا، 
ال�سف التا�سع وحدة »الكهرباء املتحركة« من كتاب العل�م كتقنية للتغلب على �سع�بات 
تعلمها، ورفع م�ست�ى حت�سيلها، ملا قدمته بح�ث عديدة من تدين م�ست�ى حت�سيل الطلبة 
يف م��س�عات الفيزياء املختلفة اإىل اأبعد احلدود، عامليا، وعربيا وحمليا، وملختلف مراحل 
يف  الفيزياء  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  م�ست�ى  عن  الباحث  اإح�سائية  اإىل،  اإ�سافة  الدرا�سة. 
�سجالتها،  اإىل  بالرج�ع  نابل�ض  مبحافظة  احلك�مية  املدار�ض  يف  االأخرية  الع�رض  ال�سن�ات 
اأجراها  ق�سرية  مقابالت  واأظهرت  الفيزياء.  ملادة  الطلبة  حت�سيل  يف  تدنيًا  اأظهرت  التي 
الختبارات  التقدم  من  �سديد  قلق  وج�د  وطالباتها  املدار�ض  طلبة  من  عدد  مع  الباحث 
نح�  باأنف�سهم  ثقتهم  وتدين  الفيزياء،  تعلم  يف  النجاح  من  اأكرث  الف�سل  وت�قعهم  الفيزياء، 
التي  والريا�سيات  العل�م  م��س�عي  يف  الي�ني�سك�  امتحانات  نتائج  اإىل  اإ�سافة  تعلمها. 
اأجريت قبل عامني على طلبة ال�سفني التا�سع والعا�رض يف )35( دولة منها فل�سطني، وكانت 

نتائج فل�سطني يف املرتبة )35( )وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 2006(.   
االأدب  واطالعه على  التعليم،  الباحث من خالل مالحظاته، ويف حدود خربته يف  وراأى 
املتف�قني،  بالطلبة  فقط  يهتم  خا�سة  وفل�سطني  عامة،  العامل  يف  الفيزياء  معلم  اأن  الرتب�ي 
ويعطي الفئات االأخرى من االهتمام النزر الي�سري، رغم معرفته باأن كل �سف يحت�ي طلبة ذوي 
اهتمامات، وم�سكالت وم�اهب خمتلفة، واأن مهمة ما قد تك�ن �سعبة جدا على بع�ض الطلبة، 
و�سهلة على بع�سهم االأخر يف ال�سف ال�احد)زيت�ن، 1996: �ض 118( و )زيت�ن، 2000: 68(.
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اأ�ساليب  من  تعد  اخل�ارزمية  املخططات  الأن  البحث،  لتطبيق  التا�سع  ال�سف  واختري 
اإليه  ت��سل  -كما  الطالب  اإليه  ي�سل  والذي  جمرداً،  منطقيًا  تفكرياً  تتطلب  التي  التدري�ض 
الكهرباء  واختريت وحدة  �سنه.  ما بني)15-11(  املجردة  العمليات  بياجيه- يف مرحلة 
الكهرباء املتحركة �سائع اال�ستخدام يف  اإن م��س�ع  اإذ  املتحركة نظرا الأهمية امل��س�ع، 

احلياة الي�مية، ويف ال�قت عينه يعاين الطلبة من �سع�بات كثرية يف تعلمه.  
املخططات  طريقة  ا�ستخدام  اأثر  بتق�سي  التحديد  وجه  على  البحث  م�سكلة  ومتثلت 
ال�سف  طلبة  لدى  االختبار  وقلق  الذات  ومفه�م  االإجناز  ودافع  التح�سيل  يف  اخل�ارزمية 
التا�سع يف الفيزياء يف املدار�ض احلك�مية مبحافظة نابل�ض. ولذا، حاول هذا البحث االإجابة 
التح�سيل  يف  اخل�ارزمية  املخططات  طريقة  ا�ستخدام  اأثر  ما  التايل:  الرئي�ض  ال�س�ؤال  عن 
ودافع االجناز ومفه�م الذات وقلق االختبار لدى طلبة ال�سف التا�سع يف وحدة »الكهرباء 
املتحركة« من مادة العل�م واالحتفاظ باملادة املتعلمة يف املدار�ض احلك�مية مبحافظة 

نابل�ض؟ 

أسئلة البحث:
حاول هذا البحث االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية االآتية املنبثقة عن �س�ؤاله الرئي�ض، وهي:

( بني مت��سطات حت�سيل  1 .0.01= α( هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى داللة
املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  وحدة  تعلم�ا  الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة 
اخل�ارزمية ونظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية؟ وما ن�سبة املردود التعليمي 

يف حت�سيل الطلبة العائد اإىل تدري�ض الفيزياء باملخططات اخل�ارزمية؟ 
( بني مت��سطات حت�سيل  2 .0.01= α(هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى داللة

طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة؟
( بني مت��سطات حت�سيل  3 .0.01= α( هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى داللة
طلبة ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�ض 

وجن�ض الطالب؟
( بني مت��سطات حت�سيل طلبة  4 .0.01= α( هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى داللة

ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة الف�ري وامل�ؤجل)االحتفاظ باملادة املتعلمة(.
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات حت�سيل طالب وطالبات ال�سف  5 .

التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة؟ 
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وطالبات  طالب  اجناز  دافع  عالمات  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  6 .
ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة؟

ال�سف  وطالبات  لطالب  الذات  مفه�م  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  7 .
التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة؟

اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات قلق االختبار لطالب وطالبات  هل ت�جد فروق دالة  8 .
ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة؟

الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  حت�سيل  مت��سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  9 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض؟
الذين  التا�سع  اإح�سائيا بني مت��سطات دافع اجناز طلبة ال�سف  هل ت�جد فروق دالة  10 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض؟
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات مفه�م ذات طلبة ال�سف التا�سع الذين  11 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض؟
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات قلق االختبار لدى طلبة ال�سف التا�سع  12 .
الذين تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني 

طريقة التدري�ض واجلن�ض؟
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا  13 .
الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى لالحتفاظ باملادة املتعلمة؟

الذين  التا�سع  اإح�سائيا بني مت��سطات دافع اجناز طلبة ال�سف  هل ت�جد فروق دالة  14 .
بتح�سن  لالحتفاظ  تعزى  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

دافع االجناز؟ 
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات مفه�م ذات طلبة ال�سف التا�سع الذين  15 .
بتح�سن  لالحتفاظ  تعزى  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

مفه�م الذات؟ 
هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات قلق االختبار لطلبة ال�سف التا�سع الذين  16 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى لالحتفاظ بتدين قلق 

االختبار؟
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فرضيات البحث:
:)0.01=α( حاول هذا البحث اختبار الفر�سيات ال�سفرية االآتية عند م�ست�ى الداللة

ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا  1 .
الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة 

التقليدية.
الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  اجناز  دافع  مت��سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  2 .
تعلم�ها  الذين  ونظرائهم  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

بالطريقة التقليدية. 
الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  ذات  مفه�م  مت��سطات  اإح�سائيا بني  دالة  فروق  ت�جد  ال  3 .
تعلم�ها  الذين  ونظرائهم  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

بالطريقة التقليدية. 
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات قلق االختبار لطلبة ال�سف التا�سع الذين  4 .
تعلم�ها  الذين  ونظرائهم  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

بالطريقة التقليدية.
ال�سف  اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات حت�سيل طالب وطالبات  ال ت�جد فروق دالة  5 .

التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة. 
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات دافع اجناز طالب وطالبات ال�سف  6 .

التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة.
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي مفه�م الذات لطالب وطالبات ال�سف التا�سع  7 .

يف وحدة الكهرباء املتحركة.
وطالبات  لطالب  االختبار  قلق  عالمات  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  8 .

ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة.
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا  9 .
طريقة  بني  التفاعل  اإىل  تعزى  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء 

التدري�ض واجلن�ض.
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الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  اجناز  دافع  مت��سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  10 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض.
الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  ذات  مفه�م  مت��سطات  اإح�سائيا بني  دالة  فروق  ت�جد  ال  11 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض.
التا�سع  ال�سف  لدى طلبة  االختبار  قلق  اإح�سائيا بني مت��سطات  دالة  فروق  ت�جد  ال  12 .
الذين تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني 

طريقة التدري�ض واجلن�ض.
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا  13 .

الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى لالحتفاظ باملادة املتعلمة.
الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  اجناز  دافع  مت��سطات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  14 .
بتح�سن  لالحتفاظ  تعزى  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

دافع االجناز. 
الذين  التا�سع  ال�سف  طلبة  ذات  مفه�م  مت��سطات  اإح�سائيا بني  دالة  فروق  ت�جد  ال  15 .
بتح�سن  لالحتفاظ  تعزى  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا 

مفه�م الذات. 
ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات قلق االختبار لطلبة ال�سف التا�سع الذين  16 .
تعلم�ا الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى لالحتفاظ بتدين قلق 

االختبار.

حدود البحث:
�سعب  اأربع  من  مك�نة  عينة  على  اقت�ساره  البحث مبحددات، هي:  هذا  نتائج  تتحدد 
من  الثاين  الف�سل  يف  نابل�ض  مبحافظة  احلك�مية  املدار�ض  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  من 
وحدة  تعليم  يف  اخل�ارزمية  املخططات  طريقة  وا�ستخدام  العام)2006م/2007م(، 
»الكهرباء املتحركة«من كتاب العل�م  املقرر من وزارة الرتبية الفل�سطينية لل�سف التا�سع، 

وتتحدد نتائجه مبدى �سدق االأدوات امل�ستخدمة فيه وثباتها.
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أهمية البحث:
تنبع اأهمية البحث من حماولته االإجابة عن االأ�سئلة التي ت�سدى لها، وبخا�سة اأن امل�سح 
 ،”ERIC"الرتب�ية يف وا�سنطن الباحث ب��ساطة مركز املعل�مات عن امل�اد  الذي قام  به 
اإيداع الر�سائل اجلامعية  اأول ني�سان )2007(، ومركز  اأطروحات الدكت�راة حتى  وملخ�ض 
يف اجلامعة االأردنية، اأظهر ندرة البح�ث املماثلة، اأو ذات ال�سلة فيها عامليا وعربيا، وال 

ت�جد بح�ث على امل�ست�ى املحلي.
يف  كربى  اأهمية  لها  اخل�ارزمية  املخططات  طريقة  ا�ستخدام  اأن  �سبق،  مما  تبني 
يفيد  احلديثة، مبا  الرتبية  باأ�ساليب  ال�سلة  ذي  الرتب�ي  االأدب  رفد  منها:  عديدة،  جماالت 
اهتمام  ويثري  والدرا�سات،  البح�ث  من  ملزيد  اأمامهم  الباب  ويفتح  والدار�سني،  الباحثني 
امل�س�ؤولني وامل�رضفني على برامج املعلمني واإعدادهم قبل ويف اأثناء اخلدمة بكليات الرتبية 
الإعادة  والعربية  الفل�سطينية  املناهج  وا�سعي  وحفز  والعربية،  الفل�سطينية  اجلامعات  يف 
النظر يف املناهج احلالية، وما يرافقها من اإعداد معلمي ومعلمات الفيزياء قبل ويف اأثناء 
اخلدمة، واالإفادة من نتائجها وت��سياتها يف تط�ير التعليم ورفع م�ست�ى حت�سيل الطلبة 

يف الفيزياء خا�سة، وامل��س�عات االأخرى عامة، وحت�سني بع�ض �سمات ال�سخ�سية.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث:
ا�ستمل هذا البحث على امل�سطلحات التالية: 

املادة التعليمية:املادة التعليمية متعلقة مب��س�ع »الكهرباء املتحركة«، وال�اردة يف  1 .
كتاب ال�سف التا�سع للف�سل الثاين من العام الدرا�سي)2007/2006( مبدار�ض فل�سطني 

احلك�مية.   
التح�سيل: التقدم الذي يحرزه الطالب يف حتقيق اأهداف املادة التعليمية امل�ستهدفة، ومت  2 .
قيا�سه اإجرائيا بعالمة الطالب على اختبار اأعده الباحث لقيا�ض »الكهرباء املتحركة« 

من عل�م ال�سف التا�سع.  
املتعلقة  العلمية  املعرفة  الباحث عن  اأعدها  فقرات  القبلية: جمم�عة  املعرفة  اختبار  3 .
تفاوت  مدى  من  للتحقق  التا�سع،  لل�سف  ال�سابقة  ال�سف�ف  من  املتحركة  بالكهرباء 

اأفراد العينة يف املعرفة القبلية الالزمة لتعلم حمت�ى وحدة الكهرباء املتحركة.
التح�سيل االآين: مدى تقدم الطالب يف حتقيق اأهداف وحدة الكهرباء املتحركة، ويقا�ض  4 .

اإجرائيا بعالمته على اختبار التح�سيل الذي تعر�ض له مبا�رضة بعد انتهاء التجربة.
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الكهرباء  وحدة  اأهداف  حتقيق  يف  الطالب  تقدم  مدى  امل�ؤجل)االحتفاظ(:  التح�سيل  5 .
املتحركة، ويقا�ض اإجرائيا بعالمته على اختبار التح�سيل الذي تعر�ض له بعد �سهر من 

انتهاء التجربة.
العل�م  التي ن�ض عليها دليل معلم  التعليمية،  املادة  التقليدية: طريقة تعليم  الطريقة  6 .
ال�سف�ية،  على:املناق�سة  الطريقة  هذه  الفل�سطينية،وتق�م  الرتبية  وزارة  من  ال�سادر 
اأ�سئلة  وطرح  التعلم،  نتاجات  من  التثبت  الأغرا�ض  التعليمية  امل�اد  عر�ض  واأ�سل�ب 

للتق�مي ال�سفي، وواجب بيتي، وينح�رض دور الطالب بالتلقي واال�ستماع. 
االإجرائية  طريقة املخططات اخل�ارزمية: تعرف اخل�ارزمية باأنها جمم�عة اخلط�ات  7 .
اأو املعل�مات  املتتالية واملنظمة، والتعليمات التي تطبق على جمم�عة من البيانات 
الأداء مهمة معينة، وتطبق يف امل�اقف امل�سابهة، وت�ؤدي اإىل ال��س�ل اإىل نتيجة املهمة 
اأو  الق�انني  اأو  التعميمات  اأو  املفاهيم  على  اعتمادا  خط�ة  خط�ة  باتباع  املطل�بة 
اأو منطقية خا�سة مب�سائل يف الكهرباء  النظريات املنا�سبة، لتنفيذ عمليات ح�سابية، 

املتحركة ال�اردة يف كتاب التا�سع املعتمد لدى وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية.
دافع االإجناز: حالة داخلية لدى الطالب تدفعه بق�ة لالنتباه للم�قف التعليمي، واالإقبال  8 .
عليه بن�ساط م�جه، واال�ستمرار فيه، لتحقيق التعلم من خالل: ت�افر ظروف مالئمة عملت 
على اإثارة اهتمامه مب��س�ع التعلم، واملحافظة على االهتمام واالنتباه املتمركز ح�ل 
الفاعل يف  اإ�سهامه  و�سجعت  وا�ستمراريته،  التعلم  املرتبطة مب��س�ع  التعلم  ن�ساطات 
حتقيق الهدف، وعززت، وحفزت الطالب لالإ�سهام يف الن�ساط امل�جه نح� حتقق الهدف 
اإجرائيا يف هذا البحث  اآي�)Au,1998(، وكيلي ورفيقها )Kelly et al.,1998(، وقي�ض 

بعالمته على مقيا�ض دافع االإجناز امل�ستخدم فيه.
مفه�م الذات العام:  ما ي�ستجيب به الطالب عن �س�ؤال من اأنا؟، وما يت�سمنه من ج�انب  9 .
الذات اجل�سمية واالجتماعية واالأكادميية والنف�سية، وقي�ض اإجرائيا بعالمة الطالب على 

مقيا�ض مفه�م الذات.
خ�فه  عن  تن�ساأ  واالختبار،  التعلم  خالل  الطالب  ت�سيب  نف�سية  حالة  االختبار:  .قلق  10 .
الر�س�ب يف االختبار، اأو عدم ح�س�له على نتيجة مر�سية له، ولت�قعات االآخرين منه، 
وت�ؤثر حالته على عملياته العقلية كاالنتباه والرتكيز والتفكري والتذكر. وقي�ض اإجرائيا 

هنا بعالمة الطالب على مقيا�ض قلق االختبار امل�ستخدم فيه. 
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الطريقة واإلجراءات: 
تت�سمن الطريقة واالإجراءات البن�د االآتية:

منهج البحث:
اتبع يف هذا البحث املنهج �سبه التجريبي الذي ي�ستخدم التجربة الختبار الفر�سيات، 
التقليدية،  بالطريقة  املختارة  املتحركة«  »الكهرباء  وحدة  در�ست  �سابطة  وجمم�عتني 
وجتريبية در�ستها باملخططات اخل�ارزمية �سمن �سل�سلة اإجراءات ل�سبط الع�امل االأخرى 
غري العامل التجريبي)طريقة التدري�ض(، بهدف تق�مي اأثر طريقة املخططات اخل�ارزمية يف 

تعليم مادة تعليمية من منهاج عل�م ال�سف التا�سع. 

جمتمع البحث:
مبحافظة  احلك�مية  املدار�ض  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  جميع  من  البحث  اأفراد  تك�ن 
البالغ عددهم )3685( طالب  الدرا�سي)2007/2006(م،  للعام  الثاين  الف�سل  نابل�ض يف 
مدر�سة  منها)34(  مدر�سة   )73( يف  م�زعني  و)1804(اأنثى،  ذكر   )1881( منها  وطالبة 
ذك�ر  �سعبة  منها)51(  �سعب  و)111(  خمتلطة،  مدار�ض  و)7(  اإناث  مدر�سة  و)32(  ذك�ر 

و)48( �سعبة اإناث و)12( �سعبة خمتلطة.  

عينة البحث:
ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبا  �سمت)164(  �سعب،  اأربع  على  البحث  عينة  ا�ستملت 
التا�سع، منهم )78( طالبًا، و)86( طالبة، مك�نة من جمم�عتني �سابطة وجتريبية. وُح�سب 
ال��سط احل�سابي لعدد الطلبة يف ال�سعبة ال�احدة، والذي اعترب احلد االأدنى لعدد اأفراد املجم�عة 
طالبة  و)31(  الذك�ر،   )168  :2005 وملكاوي،  )ع�دة  التجريبية  الدرا�سات  يف  ال�احدة 
ل�سعب االإناث تقريبا. واختريت املجم�عة ال�سابطة ع�س�ائيا من ال�سعب االأربع امل�ج�دة يف 
املدر�سة، وا�ستملت �سعبة الذك�ر على)42( طالبا، و�سعبة اإناث واختريت ع�س�ائيا من ال�سعب 
الثالثة امل�ج�دة يف املدر�سة وا�ستملت على )40( طالبة. اأما املجم�عة التجريبية فمك�نة 
من �سعبة ذك�ر)36( طالبا اختريت ع�س�ائيا من ال�سعبتني امل�ج�دتني يف املدر�سة، و�سعبة 

اإناث اختريت ع�س�ائيا من ال�سعب الثالثة امل�ج�دة يف املدر�سة وتاألفت من)46( طالبة.
واختريت املدار�ض بطريقة ق�سدية نظرا ملا اأبدت اإداراتها واملعلم�ن املعني�ن فيها 
واملعلمني  الطلبة  مع  االت�سال  و�سه�لة  مدار�سهم،  يف  البحث  تطبيق  يف  وتعاون  ترحيب 
ال�سابطة  املجم�عتان  واختريت  بدقة،  اإجراءاته  وتنفيذ  واملتابعة،  التطبيق  واإمكانية 

والتجريبية  بطريقة ع�س�ائية.
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املادة التعليمية وفق طريقة املخططات اخلوارزمية: 
ق�سم الباحث املادة التعليمية اإىل ق�سمني، هما:

الأول: املادة التعليمية التمهيدية: وتتناول جماالت عامة ال تخ�ض الفيزياء 
واالإفادة  اخل�ارزمية ب�س�رة عامة،  ا�ستخدام املخططات  الطلبة على كيفية  لتدريب  فقط، 
امل�سارات  تتبع  وكيفية  املخططات،  هذه  يف  امل�ستخدمة  الرم�ز  لبيان  جيد  ب�سكل  منها 
اخلا�سة بكل منها، وفق جدول زمني معد م�سبقًا قبل ال�رضوع بتنفيذ املخططات الرئي�سة 
ب�حدة الكهرباء املتحركة املنتقاة من منهاج عل�م التا�سع املقرر من وزارة الرتبية والتعليم 

الفل�سطينية.

الثاين: املادة التعليمية امل�شتملة على وحدة الكهرباء املتحركة: 
م�زعة على )11( در�سًا غطتها )33( ح�سة �سفية، لكل منها خمططاتها اخلا�سة املنا�سبة، 
املخططات  لطريقة  تبعا  التعليمية  املادة  بتح�سري  الباحث  وقام  بها.  اخلا�سة  واالأهداف 
اخل�ارزمية �سمن خطة زمنية حمددة، بعد حتليل وحدة الكهرباء املتحركة وو�سع جدول 
كل  وا�ستمل  املختلفة.  مب�ست�ياتها  حتقيقها  املراد  االأهداف  منه  وحددت  لها،  م�ا�سفات 
در�ض على ثالثة اأق�سام: االأول �سمل اأهم املفاهيم واملبادئ والتعميمات  والق�انني، والثاين 
طريقة  �سم  والثالث  منها،  در�ض  كل  تدري�ض  وراء  من  امل�ستهدفة  ال�سل�كية  االأهداف  �سم 
التدري�ض املقرتحة تبعا للمخططات اخل�ارزمية التي اأعدها الباحث خ�سي�سا ملادة الكهرباء 
املتحركة وال��سائل امل�ستخدمة وطريقة التنفيذ. واأعدت مذكرات خا�سة باحل�س�ض ال�سفية 

الالزمة لتعليم وحدة الكهرباء املتحركة.    
خالل  من  ثباتها  من  والتحقق  باملحكمني،  التعليمية  املادة  �سدق  من  التحقق  ومت 
عر�سها على جلنة حمكمني متخ�س�سني، زودوا باملخططات اخل�ارزمية املعدة من وحدة 
اإبداء مالحظاتهم ح�ل �سحة املخططات املعدة، واأخذت  الكهرباء املتحركة، وطلب منهم 

مالحظاتهم ح�لها، وعدلت املخططات اخل�ارزمية وفق مالحظات املحكمني. 

أدوات البحث:
ا�ستخدمت يف هذا البحث االأدوات االآتية: 

الأوىل: اختبار املعرفة القبلية: اأعد الباحث اختبارا للمعرفة القبلية يف حمت�ى 
لتعلم  �سابقًا  متطلبًا  تعدُّ  التي  والثامن  وال�سابع  ال�ساد�ض  ال�سف�ف  يف  التعليمية  املادة 
التا�سع، بعد حتليل حمت�ى تلك  ال�سف  الكهرباء املتحركة من كتاب عل�م  حمت�ى وحدة 
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مم جدول م�ا�سفات  املادة التعليمية املمثلة للمعرفة القبلية،، وُحددت االأهداف العامة، و�سُ
خا�ض بها، وا�ستنادا اإليه و�سمم اختبار املعرفة القبلية، وو�سع اإجابات من�ذجية له. 

تك�ن االختبار يف �س�رته النهائية من )50( فقرة من ن�ع االختيار من متعدد باأربع 
بدائل.وهدف هذا االختبار لقيا�ض حت�سيل الطلبة يف املجم�عات االأربع، ليتم التعرف على 
اأفراد  على  االختبار  وطبق  االأربع.  املجم�عات  من  جمم�عة  كل  عالمات  وتباين  مت��سط 
املعرفة  يف  تكاف�ؤهما  من  للتاأكد  التجربة  بدء  قبيل  والتجريبية  ال�سابطة  املجم�عتني 
قيمة)ت(  بلغت  اإذ  امل�ستقلة،  للعينات  اختبار)ت(  وا�ستخدم  املختارة.  ال�حدة  ال�سابقة يف 
املح�س�بة)1.14(، وهي  اأقل من قيمتها احلرجة)2.608(، مما دل على عدم وج�د فروق دالة 
اإح�سائية عند )α=0.01( بني اأفراد املجم�عتني قبيل تطبيق التجربة، واأنهما متكافئتان. 
ومت التحقق من �سدق االختبار باملحكمني، ومن ثباته مبعادلة ك�در- ريت�سارد�س�ن)20(، 

اإذ بلغت قيمة معامل ثباته)0.91( على عينة البحث. 

الثانية: اختبار التح�شيل: اأعد اختبار التح�سيل لقيا�ض حت�سيل طلبة ال�سف 
االأولية من)68( فقرة، من  »الكهرباء املتحركة«، وتاألف يف �س�رته  التا�سع يف م��س�ع 
ن�ع االختيار من متعدد ذي البدائل االأربعة. ومت التحقق من �سدقه باملحكمني، ومن ثباته 
اال�ستطالعية.  للعينة   )0.88( ثباته  معامل  بلغ  اإذ  االختبار،  واإعادة  االختبار  بطريقتني: 
قيمة  بلغت  اإذ  ك�در-ريت�سارد�س�ن)20(،  معادلة  با�ستخدام  الداخلي  االت�ساق  وطريقة 

معامل ثباته )0.89( للعينة اال�ستطالعية. 
اإذ  فقراته،  من  فقرة  كل  �سع�بة  معامل  بح�ساب  التح�سيل  اختبار  فقرات  وُغربلت 
و)0.63-0.21(   ،)0.65-0.20( اال�ستطالعية،  للعينة  ال�سع�بة  معامل  قيم  تراوحت 
قيمته)0.18-0.89(للعينة  تراوحت  اإذ  الفقرات،  متييز  معامل  وح�سب  النهائية.  للعينة 
اال�ستطالعية، و)0.20-0.89( للعينة النهائية. وا�ستبقيت الفقرات ذات معامالت ال�سع�بة 
 .)0.3( من  اأكرب  قيمها  التي  والتمييز  بني)0.75-0.25(،  قيمها  تراوحت  التي  املنا�سبة 
وعليه، تك�ن العالمة الكاملة على االختبار)60(عالمة بدال من)68(عالمة. واإعيد ح�ساب 

معامل الثبات بعد تقل�ض عدد الفقرات، وبلغت قيمته باالت�ساق الداخلي)0.86(.

الفيزياء  يف  االإجناز  دافع  مقيا�ض  ا�ستخدم  الإجناز:  دافع  مقيا�س  الثالثة: 
لعبده ورداد )2000(، وتك�ن املقيا�ض من)69( فقرة م�زعة على اأبعاد دافع االإجناز، على 
والت�جه  للنجاح)7( فقرات،  والت�جه  االأكادميي)8( فقرات،  الطم�ح  االآتي: م�ست�ى  النح� 
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اإىل  واحلاجة  املعريف)7(،  واحلافز  االأنا)8(،  واإعالء  للتح�سيل)9(،  والت�جه  للعمل)7(، 
االنتماء)7(، والنزعة ال��س�لية-االنتهازية)7(، واال�ستقرار العاطفي)9(. ومت التحليل على 

م�ست�ى املجاالت، وللمقيا�ض ككل.    
االأوىل  مرات،  ثالث  العينة  على  وطبق  اخلما�سي،  ليكرت  �سلم  وفق  املقيا�ض  وُدرنِّج 
اإجنازهم  دافع  يف  والتجريبية  ال�سابطة  تكاف�ؤ  من  للتحقق  مبا�رضة،  التجربة  تنفيذ  قبيل 
بالفيزياء، والثانية بعد انتهاء التجربة مبا�رضة لقيا�ض دافع اإجنازهم الف�ري، والثالثة بعد 

�سهر من التطبيق الثاين لقيا�ض دافع اإجنازهم امل�ؤجل.

)�س�احلة،1990(  مقيا�ض  ا�ستخدم  العام:  الذات  مفهوم  مقيا�س  الرابعة: 
بالتحقق  الباحث  وقام  رئي�سة.  اأبعاد  باأربع  فقرة   )90( من  املك�ن  العام،  الذات  ملفه�م 
من �سدقه باملحكمني. وا�ستخرج معامل ثبات املقيا�ض با�ستخدام معادلة)كرونباخ- الفا( 
كم�ؤ�رض لالت�ساق الداخلي لكل بعد من اأبعاده على انفراد، ولالأداة ككل. ويبني اجلدول)1( 

قيم معامل ثبات املجال وعدد عباراته، ومعامل ارتباطه مع املقيا�ض الكلي.
 الجدول)1(: 

قيم ثبات المجاالت، وعدد العبارات فيه وقيمة معامل ارتباطه مع المقياس الكلي.

معامل الرتباط مع املقيا�سعدد العباراتمعامل الثباتاملجالالرقم

*0.75140.81اجل�سمي1

0.84*0.8722االجتماعي2

0.85*0.8519النف�سي3

0.80*0.8117االأكادميي4

0.9472الكلي

*دالة إحصائيا على مستوى الداللة)0.01(

اإح�سائية  دالة  املقيا�ض  جماالت  ارتباط  معامالت  جميع  اأن  اجلدول)1(  من  يتبني 
ينطبق  ال  امل�جبة:  الفقرات  على  لال�ستجابات  التالية  االأوزان  واأعطيت   .)0.01=α( عند 
علي اأبدا)1(، ال ينطبق علي)2(، ينطبق علي نادرا)3(، ينطبق علي اأحيانا)4(، وينطبق علي 

دائما)5(. ويعك�ض التدريج  للفقرات ال�سالبة.
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ل�س�ين من مقايي�ض  االأ�سلي  املقيا�ض  يعّد  الختبار:  قلق  مقيا�س  اخلام�شة: 
التقرير الذاتي لطلبة مرحلتي التعليم العام االأ�سا�سي والثان�ي، ويتك�ن من )50( فقرة لكل 
منها خم�سة بدائل، ويتمتع بدرجة مقب�لة من ال�سدق والثبات يف البيئة االأمريكية، اإذ بلغت 

درجة �سدقه )0.6(، وثباته)0.8(. 
ا�ستخدم الباحث �س�رة معربة ملقيا�ض �س�ين لقلق االختبار بعد تعريبه وتعديله من 
قبل الزغل )1983( لينا�سب البيئة االأردنية، وتك�ن من)45( فقرة، ثم عدله الباحث لينا�سب 
البيئة الفل�سطينية، واأ�سبح م�ؤلفا من )40( فقرة مدرجة تبعا لتدريج ليكرت اخلما�سي، ت�سري 
اإذ يعطى يف  للطالب من االختبار،  اأو قلقًا  اأن ي�سبب ا�سطرابًا  اإىل م�قف يت�قع  كل منها 
اأبدا(. وتعك�ض االإجابة دائما درجة  اأحيانا،نادرا،  كل فقرة خم�سة احتماالت )دائما،غالبا، 
اأبدا تعك�ض درجة منخف�سة جدا منه. وا�ستملت اال�ستبيانة  عالية جدا من القلق، واالإجابة 
على ق�سمني: االأول يحت�ي على فقرات عن متغريات البحث وتعليمات االإجابة عن فقراتها، 

والثاين يحت�ي على فقرات املقيا�ض. 
باملحكمني،  الفل�سطينية  للبيئة  فقراته  ومالءمة  ترجمته،  �سدق  من  الباحث  وحتقق 
املقيا�ض  ثبات  من  التحقق  ومت   .)0.87( قيمته  بلغت  اإذ  التالزمي  �سدقه  معامل  وح�سب 
بطريقة االختبار واإعادة االختبار، اإذ عر�ض املقيا�ض على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من)30( 
طالبًا وطالبة، واأعيد عر�سه عليهم بعد اأ�سب�عني من التطبيق االأول، وُح�سب معامل ارتباط 

بري�س�ن، اإذ بلغ معامل ثباته )0.90(.
و�سحح املقيا�ض اإذ اأعطي الطالب)5( عالمات عن كل فقرة يجيب عنها باالإجابة)دائما(، 
و)4( عالمات على االإجابة غالبا، و)3(عالمات على االإجابة اأحيانا، وعالمتني على االإجابة 
نادرا، وعالمة واحدة على االإجابة اأبدا للفقرات امل�جبة، ويعك�ض التدريج للفقرات ال�سالبة. 
وق�سم الطلبة يف ثالث جمم�عات تبعا لدرجة قلقهم املتمثلة بعالمتهم الكلية على املقيا�ض. 
وقعت  اإذا  القلق  ومت��سط  بني)95-60(،  عالمة  وقعت  اإذا  القلق  منخف�ض  الطالب  واعترب 
و�سعه  الذي  التق�سيم  وه�   ،)200-135( بني  وقعت  اإذا  القلق  ومرتفع   ،)135 بني)95- 

�س�ين يف تعليمات االختبار االأ�سلي، و)الزي�د،2002(.

إجراءات البحث:
نفذ هذا البحث باإتباع اخلط�ات االآتية:

والتق�مي.  اأعدت)33( ح�سة ت�ستمل املادة التعليمية معدة تبعا للمخططات اخل�ارزمية، . 1
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الباحث  وزار  مدار�سها.  يف  البحث  لتطبيق  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  الباحث  ن�سق  2 .
العل�م  ومعلمات  وملعلمي  الإداراتها،  البحث  اأهداف  لت��سيح  البحث،  عينة  مدار�ض 
معهم  ون�سق  التجربة،  اإجراءات  ت�سهيل  يف  كبريا  وتعاونا  ا�ستعدادا  اأبدوا  الذين  فيها، 
ح�ل خط�ات تنفيذ البحث ومراحله والفرتة الزمنية الالزمة لتطبيقه. وحددت ال�سعب 

التجريبية وال�سابطة يف املدار�ض االأربع ع�س�ائيا.
 ) حجمها)35. 3 ذك�ر  �سعبة  على:  ا�ستملت  ا�ستطالعية،  عينة  على  البحث  اأدوات  طبقت 
ودر�ست  النهائية.  البحث  عينة  خارج  من  طالبة،  حجمها)41(  اإناث  و�سعبة  طالبا، 
العينة اال�ستطالعية وحدة الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية،  �سعبتا 
اإذ بدء التطبيق ي�م )2007/1/15( يف الف�سل الثاين لعام)2007/2006(، وانتهى 
يف)2007/1/25(، ب�اقع)6(، وح�س�ض لكل �سعبة ب�اقع)4( ح�س�ض اأ�سب�عيا، �رضحت 
فيها مفاهيم اأو تعميمات اأو ق�انني من حمت�ى وحدة الكهرباء املتحركة باملخططات 
اأدوات  و�س�ح  من  التاأكد  لغايات  �س�تية  اأ�رضطة  على  وقائعها  و�سجلت  اخل�ارزمية، 
البحث، ومالمتها للمرحلة االإمنائية  لطلبة عينة البحث، وت�سجيل ا�ستف�ساراتهم ح�ل 
التح�سيل،  القبلية واختبار  الالزم لتطبيق اختباري املعرفة  الزمن  حمت�اها، وحتديد 
وح�ساب معامالت ال�سع�بة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التح�سيل لغربلتها، 
معايري  �سمن  مالئمة  غري  ومتيزها  �سع�بتها  معاملتا  التي  الفقرات  من  والتخل�ض 
املادة  يف  تعديالت  واأجريت  البحث.  اأدوات  ثبات  معامل  وح�ساب  والتق�مي،  القيا�ض 
على  تطبيقهما  عند  امليدان  من  الراجعة  التغذية  �س�ء  يف  البحث  واأدوات  التعليمية 

العينة اال�ستطالعية حتى خرجت االأدوات يف �س�رتها النهائية.                            
ال�سابطة  املجم�عتني  على  التجربة  تطبيق  بدء  قبيل  االأربع  البحث  اأدوات  طبقت  4 .
والتجريبية، للتاأكد من تكاف�ؤهما، والتي تعمل كمتغري دخيل يح�ل دون عزو الفروق 

االإح�سائية يف التابع اإىل التجريبي.
ولتحديد ما اإذا كانت هناك وفروق دالة اإح�سائية يف اأداء طلبة ال�سابطة والتجريبية، 
وقلق  الذات،  ومفه�م  االإجناز،  ودافع  القبلية،  املعرفة  متغريات:  على  التجربة  تنفيذ  قبيل 
االأو�ساط  اجلدول)2(  واأظهر  البيانات.  على  امل�ستقلة  للبيانات  اختبار)ت(  طبق  االختبار، 
حا�سية  يف  احلرجة  والقيمة  املح�س�بة،  )ت(  وقيم  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اجلدول.
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 الجدول)2(:
 نتائج اختبار)ت( للمقارنة بين متوسطات مجموعتي البحث على أدواته.

املتو�شط العدداملجموعةاملتغري
قيمة)ت(درجات احلريةالنحراف املعيارياحل�شابي

8029.848.231621.157التجريبيةالتح�سيل

8427.818.95ال�سابطة

80190.348.841620.928التجريبيةدافع االإجناز

84188.857.79ال�سابطة

80155.8710.711620.897التجريبيةمفه�م الذات 

84154.459.56ال�سابطة

-80151.848.961621.411التجريبيةقلق االإختبار

84154.919.78ال�سابطة

*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0.01(=2.33

     يظهر اجلدول)2( اأن قيم )ت( املح�س�بة على متغريات املعرفة القبلية ودافع االجناز 
ومفه�م  الذات وقلق االختبار اأ�سغر من قيمته احلرجة)ت=2.33(، مما يدل على اأنه ال ي�جد 
فروق دالة اإح�سائيا بني املجم�عتني يف املعرفة القبلية ودافع االجناز ومفه�م الذات وقلق 
االختبار يف الفيزياء قبيل البدء يف تنفيذ التجربة، اأي اأن التجريبية وال�سابطة متكافئتان 

يف املتغريات التابعة قبيل البدء بالتجربة.
بتاريخ  التدري�ض  بدء  اإذ   ،) للعام)2007/2006. 5 الثاين  الف�سل  يف  البحث  طبق 
لكل  اأ�سب�عية  ح�س�ض  اأربع  مبعدل  يف)2007/3/11(،  وانتهى   )2007/1/27(
جمم�عة، در�سها الباحث بنف�سه ل�سمان �سالمة وتنفيذ طريقة املخططات اخل�ارزمية 
ودقتها، ودر�ض الباحث املجم�عة ال�سابطة واملجم�عة التجريبية ال�ستبعاد احتمال 

تدخل اأثر املعلم كمتغري دخيل يف التجربة.
- 6 .12( بني  التجربة  انتهاء  بعد  والتجريبية  ال�سابطة  طلبة  على  البحث  اأدوات  طبقت 
2007/3/16(، لقيا�ض حت�سيل ودافع اجناز ومفه�م ذات وقلق اختبار الطلبة الف�ري. 
اأدوات البحث على ال�سابطة والتجريبية بعد �سهر من انتهاء التجربة، لقيا�ض  وطبقت 

التح�سيل ودافع االإجناز ومفه�م الذات وقلق االختبار امل�ؤجل.
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وعر�ض  القبلية،  املعرفة  واختبار  التح�سيل  الختبار  من�ذجية  اإجابة  مفتاح  و�سع  7 .
مفتاح االإجابة النم�ذجية على حمكمني تخ�س�ض فيزياء للتحقق من �سحة االإجابات 
النم�ذجية لالختبارين، واأعطي لكل فقرة �سحيحة عالمة واحدة. و�سححت االختبارات 
واملقايي�ض، وجمعت نتائج الطلبة عليها، ور�سدت يف جداول خا�سة، للتحليل االإح�سائي 

واالإجابة عن اأ�سئلة البحث.       

تصميم البحث:
)املخططات  م�ست�يان:  ولها  التدري�ض،  م�ستقل ه�: طريقة  البحث على متغري  ا�ستمل 
اخل�ارزمية، والتقليدية(، ومتغري معدل اجلن�ض)Gender(، وله م�ست�يان: )ذكر، واأنثى(. اأما 
املتغريات التابعة: التح�سيل، ودافع االجناز، ومفه�م الذات، وقلق االختبار لدى الطلبة يف 

الفيزياء، واالحتفاظ. فيعرب على ت�سميم البحث بالرم�ز:
O4    O3    O2    X          O1          O4    O3    O2    O1     G1

O4    O3    O2    O1                       O4    O3    O2    O1     G2

املعاجلة اإلحصائية:
التجربة،  تطبيق  قبيل  القبلية  معرفتهم  لقيا�ض  اختبارا  البحث  جمم�عات  اأعطيت 
وا�ستخدم اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة للتاأكد من تكاف�ؤها. وا�ستخدم حتليل التباين متعدد 
املتغريات بطريقة ه�تلينج الختبار اأثر طريقة التدري�ض، واجلن�ض على: حت�سيل ودافع اجناز 
ومفه�م ذات وقلق اختبار الطلبة يف الفيزياء كل على حدة، الذين تعلم�ا ال�حدة بطريقة 
املخططات اخل�ارزمية مقارنة مع من تعلم�ها بالطريقة التقليدية. وا�ستخدم اختبار)ت( 

للعينتني املرتابطتني الختبار االحتفاظ.

نتائج البحث:
هدف هذا البحث اإىل تق�سي اأثر ا�ستخدام طريقة املخططات اخل�ارزمية يف حت�سيل الطلبة 
يف الفيزياء ومفه�م ذاتهم، ودافع اإجنازهم، وقلقهم نح� االختبار مقارنة بالطريقة التقليدية.

ولتحقيق اأهداف البحث، اختريت اإحدى ال�سعبتني ع�س�ائيا كمجم�عة �سابطة در�ست 
امل��س�ع بالطريقة التقليدية، واالأخرى جتريبية در�سته باملخططات اخل�ارزمية. وطبقت 
مقايي�ض: مفه�م الذات، ودافع االإجناز، وقلق االختبار، واختبار املعرفة القبلية قبيل تنفيذ 
التجربة، وبعد انتهاء تنفيذها مبا�رضة، وبعد �سهر من انتهاء تنفيذها. ومتخ�ض البحث عن 

نتائج عديدة، وت�سهيال لعر�سها �سنفت يف فئات، هي:
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اأول: النتائج املتعلقة باأثر طريقة التدري�س على املتغريات التابعة:
ولتق�سي اأثر املعاجلة على املتغريات التابعة، ولفح�ض اأثر طريقة التدري�ض واجلن�ض 
الت�سعة،  باأبعاده  االإجناز  ودافع  االأربعة،  باأبعاده  الذات  ومفه�م  التح�سيل،  من:  كل  على 
 .)Hotelling T2(وقلق االختبار، ا�ستخدم حتليل التباين متعدد املتغريات بطريقة ه�تلينج
اختبار  على  الطلبة  لعالمات  املتغريات  متعدد  التباين  نتائج حتليل  يلخ�ض  واجلدول)3( 

التح�سيل، ومقيا�ض مفه�م الذات، ومقيا�ض دافع االجناز، ومقيا�ض قلق االختبار.
 الجدول )3(:

ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على أدوات البحث.

م�شدر التباين 
 Hotelling

T2
» ف« 
احلقيقية

درجات احلرية 
املفرت�شة

درجات 
احلرية اخلطاأ

الدللة 
الإح�شائية

التفاعل بني 
41570.00*363.989687.432املتغريات التابعة

)A(41570.00*0.98747.20طريقة التدري�ض
)B(41570.00*0.53318.36اجلن�ض

)A×B( 0.0542.6041570.13تفاعل
 )0.01=α( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *

واأظهر اجلدول)3( على م�ست�ى داللة )α=0.01( النتائج االآتية:
ت�جد فروق دالة اإح�سائيا لكل من طريقة التدري�ض، واجلن�ض على املتغريات التابعة،  1 .

وهي: التح�سيل، ومفه�م الذات، ودافع االجناز، وقلق االختبار.
على  واجلن�ض  التدري�ض  طريقة  بني  الثنائي  للتفاعل  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  2 .

املتغريات التابعة، وهي: التح�سيل، ومفه�م الذات، ودافع االجناز، وقلق االختبار.
ت�جد فروق دالة اإح�سائيا الأثر طريقة التدري�ض على التفاعل بني املتغريات التابعة،  3 .

وهي: التح�سيل، ومفه�م الذات، ودافع االجناز، وقلق االختبار.
ت�جد فروق دالة اإح�سائيا للجن�ض على التفاعل بني املتغريات التابعة، وهي: التح�سيل،  4 .

ومفه�م الذات، ودافع االجناز، وقلق االختبار.
التابعة  املتغريات  على  التدري�ض  وه� طريقة  امل�ستقل،  املتغري  اأثر  معرفة  اأجل  ومن 
حتليل  ا�ستخدم  االختبار،  وقلق  الذات،  ومفه�م  االجناز،  ودافع  التح�سيل،  وهي:  للبحث، 
يلخ�ض  واجلدول)4(   .)Test of Between-Subject Effects( املتغريات  متعدد  التباين 
ومقيا�ض  التح�سيل،  اختبار  على  الطلبة  لعالمات  املتغريات  متعدد  التباين  حتليل  نتائج 

مفه�م الذات، ودافع االجناز، وقلق االختبار.
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 الجدول)4(:
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات على متغيرات البحث التابعة.

جمم�ع املتغريات
املربعات

عدد درجات 
احلرية

مت��سط جمم�ع 
املربعات

ف 
م�ست�ى الداللةاملح�س�بة

*0.000*295.141295.1431.67التح�سيل
*0.001*18896.31118896.3157.38دافع االجناز
*0.000*19767.54119767.5438.79مفه�م الذات
*0.000*8559.6518559.6516.62قلق االختبار

 )0.01=α( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *

)اأ( اأثر طريقة التدري�س يف حت�شيل طلبة ال�شف التا�شع ملادة الفيزياء:
حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال االأول: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى داللة 
)α =0.01( بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا وحدة الكهرباء املتحركة 
بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية؟ وما ن�سبة املردود 

التعليمي يف حت�سيل الطلبة العائد اإىل تدري�ض الفيزياء باملخططات اخل�ارزمية؟ 
 اأظهر اجلدول)4( اأنه ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات حت�سيل طلبة ال�سف 
الذين  ونظرائهم  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا  الذين  التا�سع 
تعلم�ها بالطريقة التقليدية. ومبا اأن مت��سط اأداء التجريبية)49.21( اأكرب من مت��سط اأداء 
اإيجابي لطريقة املخططات اخل�ارزمية على  اأثر  ال�سابطة )31.61(، مما يدل على وج�د 

حت�سيل الفيزياء.
اأما ن�سبة املردود التعليمي)التح�سن يف التح�سيل( يف حت�سيل طلبة عينة البحث العائد 
اإىل تدري�ض الفيزياء با�ستخدام طريقة املخططات اخل�ارزمية فح�سبت من املعادلة التالية:

 %100 x }املردود التعليمي = })م ت –  م �ض( ⁄  م �ض
املجم�عة  عالمات  مت��سط  �ض(  )م  التجريبية،  املجم�عة  عالمات  مت��سط  ت(  )م 
ال�سابطة، اإذ بلغت  قيمته)74.42%(، مما يدل على اأن هذه الطريقة قد حققت زيادة عامة 
قدرها)50.91%(، علما باأن الزمن االإ�سايف الذي احتاجه تطبيقها، مل يتجاوز)%23.51( 

من الزمن امل�ستغرق لتدري�ض املحت�ى نف�سه بالتقليدية.
)ب( اأثر طريقة التدري�س يف دافع اجناز طلبة ال�شف التا�شع يف الفيزياء:

حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال الثاين: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى 
داللة )α =0.01( بني مت��سطات دافع اجناز طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا وحدة الكهرباء 
املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية، وبني نظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية؟
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اأظهر اجلدول)4( اأنه ي�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات دافع اجناز طلبة ال�سف 
الذين  ونظرائهم  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  املتحركة  الكهرباء  تعلم�ا  الذين  التا�سع 
تعلم�ها بالطريقة التقليدية. ومبا اأن مت��سط اأداء التجريبية )263.1( اأكرب من مت��سط اأداء 
اإيجابي لطريقة املخططات اخل�ارزمية على  اأثر  ال�سابطة )203.4(، مما يدل على وج�د 

دافع اإجناز الطلبة.
وملعرفة اأي م�ست�يات دافع االإجناز الف�ري كان ذا داللة اإح�سائية ا�ستخدم حتليل التباين 
نتائج  ملخ�ض  اجلدول)5(  ويبني   .)Test of Between-Subject Effects(املتغريات متعدد 
حتليل التباين متعدد املتغريات على م�ست�يات دافع االإجناز الف�ري، وهي: الطم�ح االأكادميي، 
والت�جه للنجاح، والت�جه للعمل، والت�جه للتح�سيل، واحلافز املعريف، واإعالء االأنا، واحلاجة 

 .)0.01=α( اإىل االنتماء، والنزعة ال��س�لية – االنتهازية، واال�ستقرار العاطفي عند
 الجدول)5(: 

ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات على مستويات دافع اإلنجاز، وهي: الطموح 
األكاديمي، والتوجه للنجاح، والتوجه للعمل، والتوجه للتحصيل، والحافز المعرفي، وإعالء 

األنا، و الحاجة إلى االنتماء، و النزعة الوصولية –االنتهازية، و االستقرار العاطفي .

عدد درجات جمموع املربعاتاملتغريات
احلرية

متو�شط جمموع 
املربعات

»ف«
 املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

*0.000*3511.7413511.7419.98الطم�ح االأكادميي
*0.003*2687.8512687.8515.42الت�جه للنجاح
*0.000*3104.8613104.8617.76الت�جه للعمل

*0.001*2789.7112789.7115.88الت�جه للتح�سيل
*0.005*2462.5612462.5614.82احلافز املعريف

312.431312.432.230.167اإعالء االأنا
167.211167.211.320.253احلاجة اإىل االنتماء
النزعة ال��س�لية – 

84.51184.511.170.389االنتهازية

96.15196.151.430.198اال�ستقرار العاطفي
 )0.01=α( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *

اإح�سائيا لكل من: الطم�ح االأكادميي، والت�جه  واأظهر اجلدول)5( وج�د فروق دالة 
دالة  للتح�سيل، واحلافز املعريف، بينما ال ي�جد فروق  للعمل، والت�جه  للنجاح، والت�جه 
االنتهازية،   – ال��س�لية  والنزعة  االنتماء،  اإىل  واحلاجة  االأنا،  اإعالء  من:  لكل  اإح�سائيًا 

.)0.01=α( واال�ستقرار العاطفي عند
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)ج( اأثر طريقة التدري�س يف مفهوم الذات العام لطلبة ال�شف التا�شع نحو الفيزياء:
حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال الثالث: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى 
داللة )α =0.01( بني مت��سطات مفه�م ذات  طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا وحدة الكهرباء 

املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية؟
لطلبة  الذات  اإح�سائيا بني مت��سطات مفه�م  دالة  اأنه ت�جد فروق  اأظهر اجلدول)4( 
الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم  الذين تعلم�ا  التا�سع  ال�سف 
الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية. ومبا اأن مت��سط اأداء التجريبية)253.4( اأكرب من مت��سط 
اأداء ال�سابطة )179.8(، مما يدل على وج�د اأثر اإيجابي لطريقة املخططات اخل�ارزمية على 

مفه�م ذات الطلبة نح� الفيزياء. 
حتليل  ا�ستخدم  اإح�سائية  داللة  ذا  كان  الف�ري  الذات  مفه�م  م�ست�يات  اأي  وملعرفة 
التباين متعدد املتغريات)Test of Between-Subject Effects(. ويبني اجلدول)6( ملخ�ض 
نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات على م�ست�يات مفه�م الذات الف�ري، وهي: مفه�م الذات 

االأكادميي، ومفه�م الذات  االجتماعي، ومفه�م الذات النف�سي، ومفه�م الذات اجل�سمي.

 الجدول)6(: 
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات على مستويات مفهوم الذات الفوري، وهي: مفهوم 

الذات األكاديمي، ومفهوم الذات االجتماعي، ومفهوم الذات النفسي، ومفهوم الذات الجسمي.

جمم�ع املتغريات
املربعات

عدد درجات 
احلرية

مت��سط جمم�ع 
م�ست�ى الداللةف املح�س�بةاملربعات

*0.000*1312.2611312.2626.67االأكادميي
*0.001*2745.3412745.3419.96االجتماعي

*0.003*1034.5611034.5617.55النف�سي
56.67156.671.320.654اجل�سمي

 )0.01=α( ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة *
)د( اأثر طريقة التدري�س يف قلق الختبار لدى طلبة ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف الفيزياء:

حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال الرابع: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ست�ى 
داللة )α =0.01( بني مت��سطات قلق االختبار  طلبة ال�سف التا�سع الذين تعلم�ا وحدة الكهرباء 

املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية؟
املجم�عتني  اأداء  مت��سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ت�جد  اأنه  اجلدول)4(  اأظهر 
التجريبية وال�سابطة على مقيا�ض قلق االختبار، اإذ كان مت��سط اأداء التجريبية )125.9( 
اأ�سغر من مت��سط اأداء ال�سابطة)173.8(، مما يدل على وج�د اأثر اإيجابي لطريقة املخططات 

اخل�ارزمية على تدين قلق االختبار لدى طلبة ال�سف التا�سع يف الفيزياء. 
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ثانيا: النتائج املتعلقة باأثر اجلن�س على متغريات البحث التابعة:                                    
وملعرفة ما اإذا وجدت فروق دالة اإح�سائيا يف اأداء عينة البحث على متغرياته التابعة، 
لعالمات  اختبار)ت(  نتائج  اجلدول)7(  ويبني  امل�ستقلة.  للعينات  )ت(  اختبار  وا�ستخدم 

الطلبة على اأدوات البحث.
 الجدول)7(:

نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات طالب وطالبات العينة البحث على أدوات البحث.

قيمة)ت(درجات احلريةانحراف معياريمت��سط ح�سابيالعدداجلن�ضاملتغري
6.892*8658.969.18162اأنثىالتح�سيل

7848.1110.81ذكر
18.780*86268.8317.58162اأنثى دافع االإجناز

78221.7513.89ذكر
11.980*86265.8315.61162اأنثى مفه�م الذات 

78235.8916.18ذكر
-15.94*8696.6314.83162اأنثى القلق االأكادميي

78131.6713.27ذكر
*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0,01(=2,33

وميكن عر�ض نتائج اجلدول)7( على النح� االآتي: 
)اأ( اأثر اجلن�س يف حت�شيل طلبة ال�شف التا�شع ملادة الفيزياء:

بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  اخلام�ض:   ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
املتحركة  الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  وطالبات  طالب  حت�سيل  عالمات  مت��سطي 

الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية؟
اأظهر اجلدول)7( اأنه ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا بني مت��سطي حت�سيل طالب وطالبات 
ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة ممن تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية، 
اإذ كان مت��سطًا حت�سيل االإناث)39.4( اأكرب من مت��سط حت�سيل الذك�ر)31.8(، مما يدل 

على اأن الفارق ل�سالح االإناث. 
)ب( اأثر اجلن�س يف دافع اجناز طلبة ال�شف التا�شع يف الفيزياء:

بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  ال�ساد�ض:  ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
مت��سطي عالمات دافع اإجناز طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف الكهرباء املتحركة بطريقة 

املخططات اخل�ارزمية؟
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طالب  اإجناز  دافع  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  اأنه  اجلدول)7(  اأظهر 
الذين تعلم�ها بطريقة املخططات  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  وطالبات 
اإجناز  دافع  مت��سط  من  اأكرب   )243.42( االإناث  حت�سيل  مت��سط  كان  اإذ  اخل�ارزمية، 

الطالب)211.87(، مما يدل على اأن الفارق ل�سالح االإناث. 
)ج( اأثر اجلن�س يف مفهوم الذات لدى طلبة ال�شف التا�شع يف الفيزياء:

بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ي�جد  هل  ال�سابع:   ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
مت��سطي عالمات مفه�م ذات طالب وطالبات ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء املتحركة 

الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية؟
طالب  ذات  مفه�م  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ي�جد  اأنه  اجلدول)7(  اأظهر 
الذين تعلم�ها بطريقة املخططات  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  وطالبات 
ذات  اأكرب من مت��سط مفه�م  االإناث )223.24(  ذات  اإذ كان مت��سط مفه�م  اخل�ارزمية، 

الطالب)202.18(، مما يدل على اأن الفارق ل�سالح االإناث.
)د( اأثر اجلن�س يف قلق الختبار لطلبة ال�شف التا�شع يف الفيزياء:

بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ي�جد  هل  الثامن:  ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  وطالبات  طالب  لدى  االختبار  قلق  عالمات  مت��سطي 

املتحركة الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية؟
اأظهر اجلدول)7( اأنه ي�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي قلق االختبار لدى طالب 
الذين تعلم�ها بطريقة املخططات  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  وطالبات 
اخل�ارزمية، اإذ كان مت��سط مفه�م ذات االإناث )112.67( اأ�سغر من مت��سط قلق االختبار 

لدى الطالب)143.53(، مما يدل على اأن الفارق ل�سالح االإناث. 

ثالثا: النتائج املتعلقة باأثر التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س 
يف املتغريات التابعة للبحث:

التدري�ض  طريقة  بني  التفاعل  اأثر  ملعرفة  املتغريات  متعدد  التباين  حتليل  اُ�ستِخدم 
الذات،  ومفه�م  االجناز،  ودافع  التح�سيل،  وهي:  التابعة،  البحث  متغريات   على  واجلن�ض 
وقلق االختبار على طلبة ال�سف التا�سع االأ�سا�سي، وتبني اجلداول )8(، و)9(، و)10(، و)11( 

ملخ�ض نتائج اأثر التفاعل بني طريقة التدري�ض واجلن�ض على املتغريات التابعة للبحث.
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 الجدول)8(:
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل  تبعا 

لمتغيرات  طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما. 

جمموع م�شدر التباين
املربعات

عدد درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
املربعات

»ف« 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

)A( 0.000*295.141295.1431.67طريقة التدري�ض*
)B(0.001*128.451128.4513.78اجلن�ض*

)A×B(12.42112.421.330.998تفاعل
1491.081609.32اخلطاأ

1927.09163املجم�ع الكلي
*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0,01(=6.63

التا�سع  ال�سف  طلبة  حت�سيل  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  ي�جد  ال  اأنه  النتائج  اأظهرت 
اإىل التفاعل بني طريقة  يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى 
م�ست�ى  من  اأعلى  وهي   ،)0.998( للتفاعل  الداللة  م�ست�ى  اأن  حيث  واجلن�ض،  التدري�ض 

الداللة)0.01(. 

 الجدول)9(:
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على مقياس دافع االنجاز تبعا 

لمتغيرات  طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما. 

جمموع م�شدر التباين
املربعات

عدد درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
املربعات

»ف« 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

)A( 0.000*18896.31118896.3157.38طريقة التدري�ض*
)B(0.003*4538.0314538.0313.78اجلن�ض*

)A×B(402.521402.521.220.572تفاعل
52691.00160329.32اخلطاأ

76527.86163املجم�ع الكلي
*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0,01(=6.63

اأظهرت النتائج اأنه ال ي�جد فروق دالة اإح�سائيا يف دافع اإجناز طلبة ال�سف التا�سع 
اإىل التفاعل بني طريقة  يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى 
م�ست�ى  من  اأعلى  وهي   ،)0.572( للتفاعل  الداللة  م�ست�ى  اأن  حيث  واجلن�ض،  التدري�ض 

الداللة)0.01(. 
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 الجدول)11(:
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على مقياس مفهوم الذات  

تبعا لمتغيرات  طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما. 

جمموع م�شدر التباين
املربعات

عدد درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
املربعات

»ف« 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

)A( 0.000*19916.73119916.7338.79طريقة التدري�ض*
)B(0.003*4954.7914954.799.65اجلن�ض*

)A×B(0.352 559.661559.661.09تفاعل 
82152.00160513.45اخلطاأ

107583.18163املجم�ع الكلي
*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0,01(=6.63

اأظهرت النتائج اأنه ال ي�جد فروق دالة اإح�سائيا يف مفه�م ذات طلبة ال�سف التا�سع يف 
الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني طريقة التدري�ض 
واجلن�ض، حيث اأن م�ست�ى الداللة للتفاعل )0.352(، وهي اأعلى من م�ست�ى الداللة)0.01(. 

 الجدول)12(:
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على مقياس قلق االختبار تبعا 

لمتغيرات  طريقة التدريس، والجنس، والتفاعل بينهما. 

جمموع م�شدر التباين
املربعات

عدد درجات 
احلرية

متو�شط جمموع 
املربعات

»ف« 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

)A( 0.000*6469.0016469.0016.62طريقة التدري�ض*
)B(0.006*3071.0213071.027.89اجلن�ض*

)A×B(0.234 424.261424.261.09تفاعل 
62276.80160389.23اخلطاأ

72241.08163املجم�ع الكلي
*دال إحصائيا على مستوى الداللة)0,01(=6.63

اأنه ال ي�جد فروق دالة اإح�سائيا يف قلق االختبار لدى طلبة ال�سف  اأظهرت النتائج 
التا�سع يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى اإىل التفاعل بني 
طريقة التدري�ض واجلن�ض، حيث اأن م�ست�ى الداللة للتفاعل )0.234(، وهي اأعلى من م�ست�ى 

الداللة)0.01(. 
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رابعا: النتائج املتعلقة بالفروق بني جمموعتي البحث بعد تنفيذ 
التجربة ب�شهر)الحتفاظ(:        

وملعرفة ما اإذا وجدت فروق دالة اإح�سائية يف اأداء املجم�عتني االآين وامل�ؤجل على 
نتائج  اجلدول)13(  ويبني  املرتابطة.  للعينات  اختبار)ت(  ا�ستخدم  التابعة،  املتغريات 

اختبار)ت( للعينات غري امل�ستقلة)املزاوجة(. 
 

 الجدول)8(: 
نتائج اختبار)ت( لعالمات الطلبة على أدوات البحث.

املتغري 
انحراف متو�شط ح�شابيالعددالزمناملجموعةالتابع

معياري
درجات 
قيمة )ت(احلرية

8227.248.77811.126اآينالتجريبيةالتح�سيل
8224.869.85م�ؤجل

6.145*8225.698.1181اآينال�سابطة
8219.117.97م�ؤجل

82213.5314.13811.421اآينالتجريبيةمفه�م الذات
82211.3216.29م�ؤجل

8.421*82225.2910.9981اآينال�سابطة
82219.6610.23م�ؤجل

82255.1915.67811.128اآينالتجريبيةدافع االإجناز
82251.6714.19م�ؤجل

10.862*82173.4311.5481اآينال�سابطة
82146.5510.56م�ؤجل

82109.6712.99811.346اآينالتجريبيةقلق االختبار
82107.5714.45م�ؤجل

9.782*82157.6811.1781اآينال�سابطة
82139.5411.75م�ؤجل

    وميكن عر�ض نتائج اجلدول)8( على النح� االآتي: 
)اأ( اأثر ا�شتخدام طريقة املخططات اخلوارزمية على احتفاظ طلبة ال�شف التا�شع مبادة 

الفيزياء:
حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ع�رض: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني 
الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  لطلبة  وامل�ؤجل  الف�ري  التح�سيل  عالمات  مت��سطي 

املتحركة الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية ؟
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الف�ري  التح�سيل  مت��سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ت�جد  ال  اأنه  اجلدول)8(  اأظهر 
بطريقة  تعلم�ها  الذين  املتحركة  الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  وامل�ؤجل 
بني  �سهر  خالل  املتعلمة  باملادة  الطلبة  احتفاظ  على  يدل  مما  اخل�ارزمية،  املخططات 

التطبيقني الف�ري وامل�ؤجل الختبار التح�سيل على عينه البحث. 
)ب(اأثر طريقة املخططات اخلوارزمية على احتفاظ الطلبة بتح�شن دافع اإجنازهم يف 

مادة الفيزياء:
حاول هذا البند االإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ع�رض: هل ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني 
مت��سطي عالمات دافع االجناز الف�ري وامل�ؤجل لدى طلبة ال�سف التا�سع يف وحدة الكهرباء 

املتحركة الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية؟
اأظهر اجلدول)8( اأنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائية بني مت��سطي دافع االجناز الف�ري 
بطريقة  تعلم�ها  الذين  املتحركة  الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  وامل�ؤجل 
املخططات اخل�ارزمية، مما يدل على احتفاظ الطلبة بتح�سن دافع اإجنازهم يف املادة املتعلمة 

خالل �سهر بني التطبيقني الف�ري وامل�ؤجل ملقيا�ض دافع االجناز على عينه البحث. 
)ج( اأثر طريقة املخططات اخلوارزمية على احتفاظ الطلبة بتح�شن مفهوم ذاتهم نحو 

الفيزياء:
اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  ع�رض:  اخلام�ض  ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
بني مت��سطي عالمات مفه�م ذاتهم الف�ري وامل�ؤجل لدى طلبة ال�سف التا�سع يف وحدة 

الكهرباء املتحركة الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية؟
اأظهر اجلدول)8( اأنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائية بني مت��سطي مفه�م الذات الف�ري 
بطريقة  تعلم�ها  الذين  املتحركة  الكهرباء  وحدة  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  وامل�ؤجل 
املخططات اخل�ارزمية، مما يدل على احتفاظ الطلبة بتح�سن مفه�م ذاتهم نح� املادة املتعلمة 
خالل �سهر بني التطبيقني الف�ري وامل�ؤجل ملقيا�ض مفه�م الذات االختبار على عينه البحث. 
الطلبة بتدين قلق الختبار يف  اأثر طريقة املخططات اخلوارزمية على احتفاظ  )د( 

مادة الفيزياء:
اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  هل  ع�رض:  ال�ساد�ض  ال�س�ؤال  عن  االإجابة  البند  هذا  حاول 
بني مت��سطي عالمات قلق االختبار الف�ري وامل�ؤجل لدى طلبة ال�سف التا�سع يف وحدة 

الكهرباء املتحركة الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية؟
االختبار  قلق  مت��سطي  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ت�جد  ال  اأنه  اجلدول)8(  اأظهر 
بطريقة  تعلم�ها  ممن  املتحركة  الكهرباء  يف  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  وامل�ؤجل  الف�ري 
اأداء  مت��سط  من  اأ�سغر   )125.9( التجريبية  اأداء  مت��سط  كان  اإذ  اخل�ارزمية،  املخططات 
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ال�سابطة)173.8(، مما يدل على وج�د اأثر اإيجابي للمخططات اخل�ارزمية على تدين قلق 
االختبار لديهم. مما يدل على احتفاظ الطلبة بتدين قلق االختبار لديهم يف املادة املتعلمة 

خالل �سهر بني التطبيقني الف�ري وامل�ؤجل ملقيا�ض قلق االختبار على عينه البحث. 

مناقشة نتائج البحث: 

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل: 
اأظهرت النتائج املتعلقة بالفر�سية اخلام�سة وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني مت��سط 
عالمات الطلبة على اختبار التح�سيل يف الفيزياء ممن تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية، 
وبني مت��سط عالمات من تعلم�ها بالطريقة التقليدية. وتعزى زيادة حت�سيل طلبة التجريبية 
عن نظرائهم يف ال�سابطة اإىل اأن طريقة املخططات اخل�ارزمية: تط�ر بنيتهم املفاهيمية 
التي اأظهرتها املخططات اخل�ارزمية املت�سعبة ومتعددة الدورانات التي ا�ستخدمها الطلبة 
اإتقانهم  يف حل امل�سائل املقدمة لهم، وحملهم م�سئ�لية مفاهيم املادة املتعلمة مما عزز 
لتعلم  اأف�سل  اإجراء كل معاجلة، مما وفر فر�سًا  بعد  لتعلمها، وت�فري تغذية راجعة ف�رية 
الطلبة، ومتكني املعلم من حتليل اأدائهم اأواًل باأول مما ح�سن حت�سيلهم يف الفيزياء، واأن هذه 
الطريقة اإر�سادية ت�سخي�سية تق�ميية، مما ولد لديهم رغبة وحما�سة التباعها يف التعلم، اإذ 
اأك�سبتهم قدرة كبرية على الرتكيز واالنتباه، وعزز ثقتهم باأنف�سهم مما انعك�ض اإيجابيا على 
 ،)Domelen,2002(، )Rusbult,2002(كل درا�سات  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  حت�سيلهم. 
 Francisco et(و  ،)Esiobu and Soyibo,2005(و  ،)Schmi and Telaro,2003(و

(Cliburn and Joseph, 2007).و ،)Horton, 2007(و ،)Coopla, 2006(و ،)al,2005

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: 
اأظهرت النتائج املتعلقة بالفر�سية ال�ساد�سة وج�د فروق دالة اإح�سائيًا بني مت��سط 
عالمات الطلبة على مقيا�ض دافع االجناز يف الفيزياء ممن تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية، 
وبني مت��سط عالمات من تعلم�ها بالطريقة التقليدية. ويعزى حت�سن دافع االجناز ومفه�م 
الذات وتقليل قلق االختبار اإىل اأن: مدة ا�ستخدام طريقة املخططات اخل�ارزمية اأط�ل مما 
ح�سن اجلانب املعريف لطلبة التجريبية، وعزز تعلمهم ورفع م�ست�ى حت�سيلهم، واأ�سعرهم 
ورفع  الإفهامهم  املعلم  بجهد  و�سع�رهم  يحقق�ها،  مل  التي  باالأهداف  املعلم  باهتمام 
النف�سية واالجتماعية، وح�سن م�ست�ى �سحتهم  ال�سغ�ط  حت�سيلهم، مما جنبهم كثرياً من 
اأكرث تفاوؤال وت�قعا للنجاح. وتتفق نتيجة هذا البحث  العقلية، ورفع معن�ياتهم، وجعلهم 

)Hirumi and Bower, 2006( مع درا�سة
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة: 
اأظهرت نتائج البحث اأنه ي�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطات مفه�م الذات لطلبة 
الكهرباء املتحركة بطريقة املخططات اخل�ارزمية ونظرائهم  الذين تعلم�ا  التا�سع  ال�سف 
الذين تعلم�ها بالطريقة التقليدية. ومبا اأن مت��سط اأداء التجريبية)253.4( اأكرب من مت��سط 
اخل�ارزمية  لطريقة املخططات  اإيجابي  اأثر  يدل على وج�د  )179.8(، مما  ال�سابطة  اأداء 
املخططات  تركيز طريقة  اإىل  النتيجة  وتعزى هذه  الفيزياء.  نح�  الطلبة  ذات  مفه�م  على 
اخل�ارزمية على العمل يف جمم�عات مما يعطي الطلبة فر�سة التعاون، واالن�سجام، والتحدث 
اإىل املعل�مات مما  اأنف�سهم يف الت��سل  اأو خجل، واعتمادهم على  اأقرانهم دون خ�ف  مع 
يعزز ثقتهم بها وباأنف�سهم من حيث القدرة على تعلمها، واإعطائهم فر�سة ت�سحيح اأخطائهم 
واأخطاء زمالئهم الطلبة مما مينحهم فر�سة التعبري بال�سكل ال�سليم. وتتفق هذه النتيجة مع 

    .)Jegede et al,2007( درا�سة

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة: 
اأظهرت نتائج البحث اأنه ي�جد فروق دالة اإح�سائيًا بني مت��سطات اأداء املجم�عتني 
اإيجابي لطريقة  اأثر  التجريبية وال�سابطة على مقيا�ض قلق االختبار، مما يدل على وج�د 
املخططات اخل�ارزمية على تدين قلق االختبار لدى طلبة ال�سف التا�سع يف الفيزياء. وتعزى 
الرتبية  تبلغ)5%( واملعتمدة من وزارة  والتي  الر�س�ب املنخف�سة،  ن�سبة  اإىل  النتيجة  هذه 

والتعليم العايل، مما قلل من قلق االختبار لدى معظم الطلبة.   

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة: 
حت�سيل  عالمات  مت��سطي  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ي�جد  ال  اأنه  البحث  اأظهر 
تعلم�ها باملخططات  الذين  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  طالب وطالبات 
اخل�ارزمية. ويعزى تف�ق االإناث على الذك�ر الأ�سباب عديدة، منها: تفاعل الطالبات ايجابيا 
مع طريقة التدري�ض اجلديدة التي اأعطت للتدري�ض �سكال جديدا ودافعا وحافزا الإبداء اأف�سل 
ما عندهن للح�س�ل على تف�ق وا�سح، وت�رضف الطالبات وقتا اأكادمييا يف التعلم اأكرث من 
الطالب بحكم طبيعة املجتمع الذي يفر�ض عليهن ق�ساء معظم وقتهن يف البيت مما يدفعهن 
ال�ستثماره يف التعلم الإثبات ذاتهن، وتعزيز دورهن االأ�رضي واالجتماعي يف جمتمع الرجال 
الذي يع�سن فيه، وت�فر لهن دافعية ق�ية للتعلم اأكرث من الطالب. وتختلف هذه النتيجة مع 
نتيجة درا�سة دوملني)Domelen,2002( التي اأظهرت اأنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيًا يف 
حت�سيل الطلبة الذين تعلم�ا باإ�سرتاتيجية اإتقان التعلم تعزى للجن�ض. وتعزى هذه النتيجة 
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اأي�سا اإىل اأن دافعية الطالبات للتعلم اأكرث من دافعية الطالب، اإذ اأتيحت الفر�سة الي�م لالإناث 
للح�س�ل على اأعلى الدرجات العلمية، واقتحمت املجاالت التي كانت حتى وقت وجيز تعترب 

قا�رضة على الذك�ر دون االإناث.  
حديثة  طرائق  ا�ستخدمت  التي  الدرا�سات  بع�ض  نتائج  مع  البحث  هذا  نتائج  وتتفق 
العل�م عدا طريقة املخططات اخل�ارزمية، كدرا�سة كلب�نه)2003( وامل�رضي  تدري�ض  يف 

)2003(، بينما اختلفت مع درا�سة رداد )2000(.  

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة:
اأظهرت نتائج البحث اأنه ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي دافع اجناز طالب 
الذين تعلم�ها بطريقة املخططات  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  وطالبات 
املجم�عة  طلبة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى  االإناث.  ل�سالح  الفارق  وكان  اخل�ارزمية، 
التجريبية من االإناث كانت م�ساركتهن فاعلة يف ال��س�ل اإىل املعل�مات وحل امل�سكالت 
الذك�ر، من خالل حل امل�سائل املقدمة لهن، وت�سحيح  اأكرث بكثري من م�ساركة  وامل�سائل 
وربطها  ومت�سل�سل،  منظم  ب�سكل  ال�سابقة  مبعرفتهن  اجلديدة  املعل�مات  وربط  اإجاباتهن، 
يف حياتهن الي�مية، وممار�ستهن لبع�ض االأن�سطة نظريا وعمليا، وظهر ذلك ب�سكل وا�سح 
اأكرث فهما وتركيزا  يف املخططات اخل�ارزمية التي و�سع�ها، مما �ساهم يف جعل االإناث 
وتنظيما للمعل�مات وتعلمها تعلما ن�سطا من الذك�ر. اإ�سافة اإىل اأن طلبة املجم�عة ال�سابطة 
ذك�را واإناثا تلق�ا املعل�مات بطريقة تلقينية دون امل�ساركة الفاعلة يف ال��س�ل اإليها اأو 
التجريبية يف  اأفراد  اأكرب من  الن�سطة لهذه املعل�مات، مما جعلهم يبذل�ن جهدا  املمار�سة 

حفظها، وا�سرتجاعها، واحل�س�ل على امل�ست�ى نف�سه من التح�سيل.     

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السابعة:
اأظهرت نتائج البحث اأنه ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني مت��سطي مفه�م ذات طالب 
الذين تعلم�ها بطريقة املخططات  املتحركة  الكهرباء  التا�سع يف وحدة  ال�سف  وطالبات 
اأن طالبات املجم�عة  اإىل  النتيجة  االإناث. وتعزى هذه  الفارق ل�سالح  اخل�ارزمية، وكان 
التجريبية اأكرث من الطالب يف فر�ض امل�ساركة الفاعلة يف الت��سل اإىل املعل�مات العلمية 
يف اأثناء مناق�سة اإجابات زمالئهم، ومنحهم فر�سة اإجراء التجارب، والعمل يف جمم�عات، 
تلق�ا  ال�سابطة  املجم�عة  طلبة  بينما  االأن�سطة،  تنفيذ  يف  املطل�بة  العمل  اأوراق  وتف�سري 
املعل�مات بالتلقني، ومل يكن لديهم دور كبري يف حتليل وتف�سري الظ�اهر العلمية املدرو�سة 

والت��سل اإىل املعل�مة العملية وربطها بخرباتهم ال�سابقة.    
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثامنة: 
الطالب  اأداء  مت��سطات  بني  اإح�سائية  دالة  فروق  ت�جد  اأنه  البحث  نتائج  اأظهر 
النتيجة  االإناث. وتعزى هذه  الفارق ل�سالح  والطالبات على مقيا�ض قلق االختبار، وكان 
االنفعالية،  الناحية  من  ح�سا�سية  اأكرث  االإناث  اأن  منها  الع�امل:  من  جمم�عة  تداخل  اإىل 
وتاأثرا بامل�اقف ال�سعبة كم�قف االختبار، وقد يك�ن ذلك راجعا اإىل ك�نهن اأكرث اإح�سا�سا 
بامل�س�ؤولية التي يقت�سيها م�قف االختبار والرغبة يف النجاح، اأو اأنهن اأبدين ا�ستعدادا اأكرب 
للتعبري عن قلقهن من الذك�ر الذين يقاوم�ن االعرتاف بقلقهم �رضاحة، الأن ذلك ينتق�ض 
من مركزهم كرجال يف جمتمع ذك�ري،اأو للمرحلة العمرية)املراهقة( حيث ت�اجه االإناث 
�سع�بات وم�سكالت يف البل�غ اأكرث من الذك�ر، اأو املرحلة اجلديدة التي يعاي�سنها )اإثبات 
ال�ج�د( وحتقيق الذات من خالل تعليمهن، واكت�سابهن لالأدوار اجلديدة امللقاة على عاتقهن 
فهن ي�سعني اإىل فر�ض امل�ساواة مع الذك�ر، وحت�سني م�ستقبلهن التعليمي، واملهني، واالأ�رضي 
مما يجعلهن اأكرث قلقا يف م�اقف التق�مي، وبهذا فهن يعاي�سن كثرياً من اخلربات املحبطة، 
واأ�سل�ب الرتبية يف جمتمعنا العربي الذي ي�ؤثر على كيفية اإدراكهن للم�اقف عامة، وم�اقف 

االختبار خا�سة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية التاسعة: 
التا�سع  ال�سف  طلبة  حت�سيل  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  ت�جد  ال  اأنه  النتائج  اأظهرت 
اإىل التفاعل بني طريقة  يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى 

التدري�ض واجلن�ض.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية العاشرة:
اأظهرت النتائج اأنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا يف دافع اإجناز طلبة ال�سف التا�سع 
اإىل التفاعل بني طريقة  يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى 

التدري�ض واجلن�ض.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية احلادية عشرة:
 اأظهرت النتائج اأنه ال ي�جد فروق دالة اإح�سائيا يف مفه�م ذات طلبة ال�سف التا�سع 
اإىل التفاعل بني طريقة  يف الفيزياء الذين تعلم�ها بطريقة املخططات اخل�ارزمية تعزى 

التدري�ض واجلن�ض.
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية عشرة:
اأنه ال ت�جد فروق دالة اإح�سائيا يف قلق االختبار لدى طلبة ال�سف  اأظهرت النتائج 
التا�سع يف الفيزياء الذين تعلم�ها باملخططات اخل�ارزمية، تعزى اإىل التفاعل بني طريقة 

التدري�ض واجلن�ض.
نتائج  معها  تقارن  الباحث  اطالع  حدود  يف  �سابقة  وبح�ث  درا�سات  ت�جد  وال 
الفر�سيات التا�سعة والعا�رضة واحلادية ع�رضة والثانية ع�رضة من حيث االتفاق واالختالف 

مع هذه النتيجة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة عشرة:
ال�سف  اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات طلبة  دالة  انه ال ت�جد فروق  البحث  واأظهر 
التح�سيل  اختباري  على  اخل�ارزمية  املخططات  بطريقة  الفيزياء  تعلم�ا  الذين  التا�سع 
الف�ري وامل�ؤجل. ويعزى احتفاظ الطلبة مبحت�ى مادة الفيزياء اإىل اأن طريقة املخططات 
بفاعلية  الطلبة  الإ�رضاك  للمعلم  وقتا  وت�فر  لال�ستجابة،  عديدة  فر�سا  تعطي  اخل�ارزمية: 
عالية يف عملية التعلم واالإفادة من خرباتهم ال�سابقة، وتقي�ض اأدائهم على نح� منظم وم�ستمر 
مما ميكنهم من التعلم ذي معنى، الأنها تعالج نقاط ال�سعف، وتعزز نقاط الق�ة اأواًل باأول، 
على  التغلب  من  مكنهم  مما  ومتما�سكة،  ورا�سخة  �سليمة  معرفية  بنية  الطلبة  لدى  فتك�ن 
�سع�بات تعلم الفيزياء، واالحتفاظ باملعل�مات املتعلمة الأط�ل فرتة ممكنة)ت�ق ورفيقه، 

.)126 :1999
ويعزى احتفاظ الطلبة مبحت�ى مادة الفيزياء اإىل اأن طريقة املخططات اخل�ارزمية: 
تعطي فر�سا عديدة لال�ستجابة، وت�فر وقتا للمعلم الإ�رضاك الطلبة بفاعلية عالية يف عملية 
التعلم واالإفادة من خرباتهم ال�سابقة، وتقي�ض اأدائهم على نح� منظم وم�ستمر مما ميكنهم 
من التعلم ذي معنى، الأنها تعالج نقاط ال�سعف، وتعزز نقاط الق�ة اأول باأول، فتك�ن لدى 
الطلبة بنية معرفية �سليمة ورا�سخة ومتما�سكة، مما مكنهم من التغلب على �سع�بات تعلم 
وال  ورفيقه،1999(.  ممكنة)ت�ق  فرتة  الأط�ل  املتعلمة  باملعل�مات  واالحتفاظ  الفيزياء، 
ت�جد درا�سات وبح�ث �سابقة يف حدود اطالع الباحث تقارن معها هذه النتيجة من حيث 

االتفاق واالختالف مع هذه النتيجة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة عشرة:
ال�سف  اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات طلبة  دالة  انه ال ت�جد فروق  البحث  واأظهر 
التا�سع الذين تعلم�ا الفيزياء بطريقة املخططات اخل�ارزمية على مقايي�ض دافع االجناز يف 
الفيزياء الف�ري وامل�ؤجل. وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية متكن 
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الطالب من املادة املتعلمة، وتك�سبهم بنية مفاهيمية اأكرث متا�سكا وثباتا، وقد ك�سف عن 
ذلك ا�ستخدام الطالب خمططات خ�ارزمية مركبة واأكرث تنظيما وتفرعا ومنطقية، ومكنتهم 
اأفكارهم وجدولتها جدولة عملية مما عزز لديهم القدرة على الرتابط املنطقي،  من ترتيب 
املفاهيمي،  املحت�ى  من  ومتكنهم  اإملامهم  وزيادة  معنى،  ذي  ب�سكل  املفاهيم  وت�سل�سل 
وي�ساعدهم  املتعلمة،  املادة  وتذويت  املعنى،  ذي  التعلم  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  له،  واألفتهم 
على ا�ستنباط االأفكار اجلديدة والتنب�ؤ بعالقات مل يك�ن�ا يعرف�نها من قبل، مما �ساعد على 
ر�س�خ املفاهيم لدى الطالب واالحتفاظ بها، وا�سرتجاعها وتذكرها باأقل جهد ممكن، مما 

اأ�سهم يف تقليل م�ست�ى الت�تر والقلق لديهم، وعزز التذكر واالحتفاظ بدافع اإجنار مرتفع.
الطلبة  �ساعد  اخل�ارزمية  املخططات  ا�ستخدام  اأن  اإىل  اأي�سا  النتيجة  هذه  وتعزى 
البنائية ك��سيلة مفيدة للتعلم، مما انعك�ض ايجابيا على  النظر  العلم من وجهة  على روؤية 
تفاعلهم مع طريقة املخططات اخل�ارزمية، واأكد على دورهم يف العملية التعليمية التعلمية، 
اإثبات الذات، ورفع من م�ست�ى تقديرهم لذواتهم،  اأ�سبع حاجاتهم املتمثلة يف  االأمر الذي 
واأوجد عندهم �سع�راً من الراحة واال�ستقرار، والر�سا النف�سي، وعزز دوافعهم الداخلية نح� 

الفيزياء.        

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة عشرة:
ال�سف  اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات طلبة  دالة  انه ال ت�جد فروق  البحث  واأظهر 
التا�سع الذين تعلم�ا الفيزياء بطريقة املخططات اخل�ارزمية على مقيا�ض مفه�م الذات نح� 
املخططات  طريقة  ا�ستخدام  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وتعزى  وامل�ؤجل.  الف�ري  الفيزياء  مادة 
اخل�ارزمية �سهل عليهم تعلم الفيزياء واالحتفاظ بها، و�ساعدهم على تعلم كيف يتعلم�ن، 
مفه�م  من  زاد  مما  التفكري،  على  قدرتهم  من  وزاد  العقلية،  مهارتهم  تنمية  اإىل  اأدى  مما 
ذاتهم عامة ومفه�م ذاتهم االأكادميي واالجتماعي والنف�سي، فل�حظ زيادة يف اإقبالهم على 
درا�سة الفيزياء وتفاعلهم معها، خا�سة اأن هذه االإ�سرتاتيجية مكنتهم من التمثيل الب�رضي، 
وال�سيطرة والتحكم يف فهمهم للمفاهيم اجلديدة والعالقات بينها.وتتعار�ض هذه النتيجة 

مع درا�سات كل من رداد)200( وامل�رضي)2003(.     

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة عشرة:
ال�سف  اإح�سائيا بني مت��سطي عالمات طلبة  دالة  انه ال ت�جد فروق  البحث  واأظهر 
التا�سع الذين تعلم�ا الفيزياء بطريقة املخططات اخل�ارزمية على مقيا�ض قلق االختبار يف 
مادة الفيزياء الف�ري وامل�ؤجل. وتعزى هذه النتيجة اإىل ا�ستخدام املخططات اخل�ارزمية 
مكن الطلبة من ترتيب اأفكارهم وجدولتها جدولة عملية مما عزز لديهم القدرة على الرتابط 
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املحت�ى  من  ومتكنهم  اإملامهم  وزيادة  معنى،  ذي  ب�سكل  املفاهيم  وت�سل�سل  املنطقي، 
املتعلمة،  املادة  وتذويت  املعنى،  ذي  التعلم  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  له،  والفتهم  املفاهيمي، 
و�ساعدهم على ا�ستنباط االأفكار اجلديدة والتنب�ؤ بعالقات مل يك�ن�ا يعرف�نها من قبل، مما 
�ساعد على ر�س�خ املفاهيم لدى الطالب واالحتفاظ بها، وا�سرتجاعها وتذكرها باأقل جهد 
ممكن، مما اأ�سهم يف تقليل م�ست�ى الت�تر والقلق لديهم، وعزز التذكر واالحتفاظ بدافع اإجنار 

مرتفع.       

التوصيات: 
اأثر لطريقة املخططات اخل�ارزمية  ا�ستنادا اإىل نتائج هذا البحث التي اأظهرت وج�د 
املتعلمة،  باملادة  واالحتفاظ  ذاتهم  ومفه�م  اإجنازهم  ودافع  الطلبة  حت�سيل  حت�سن   يف 
وتدين قلق االختبار، ي��سي الباحث وا�سعي املناهج ومط�ريها بتبني طريقة املخططات 
اإتقانهم  من  تتحقق  وكذلك  املنهج،  يف  وتنظيمها  التعليمية  املادة  بناء  يف  اخل�ارزمية 
للمادة اأواًل باأول م�ستخدمة تق�ميًا بنائيًا ن�سطًا ومنظمًا وم�ستمراً. وي��سي مديرية التدريب 
وم�رضيف  ومعلمات  ملعلمي  م�ستمرة  تدريبية  دورات  بعقد  الرتب�ي  واالإ�رضاف  والتاأهيل 
ومنها  جديدة،  تدري�سية  طرائق  يف  عامة  الطبيعية  والعل�م  خا�سة  الفيزياء  وم�رضفات 

املخططات اخل�ارزمية.
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