العدد التاسع و االربعون

مجل ددالل 2011 /

فاعمية إستراتيجية ويتمي ( (Wheatley Strategyفي تحصيل مادة
الفيزياء وتنمية دافع االنجاز لدى طالب الصف الثاني متوسط
ثاني حسين خاجي
معهد إعداد المعممين  /بعقوبة
ممخص البحث
ييدف البحث الحالي إلى معرفة فاعمية استراتيجيو ويتمي في تحصيل مادة
الفيزياء وتنمية دافع االنجاز لدى طالب الصف الثاني متوسط  ,تكونت عينة البحث
من مجموعتين احدىما تجريبية واألخرى ضابطة وكل منيما تتكون من (  )28طالبا
,استخدم الباحث أداتين ىما اختبار تحصيل مادة الفيزياء واستبانة لقياس دافع
االنجاز لدى الطالب ,أشارت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية لدى
المجموعة التجريبية في تحصيل مادة الفيزياء وفي تنمية دافع االنجاز  .وفي ضوء
ذلك يوصي الباحث باعتماد استراتيجيو ويتمي في تدريس مادة الفيزياء لطالب
الصف الثاني متوسط لدورىا المؤثر في التحصيل وتنمية دافع االنجاز لدى الطالب
.
مشكمة البحث
تسعى األمم والمجتمعات باستمرار إعداد جيل يمتاز بالكفاءة العالية والدافعية الكبيرة
واالىتمام بالتعميم الذاتي وىذا المطمب لم يكن وليد اليوم وانما منذ القدم كان ذلك
ىدفا لكل القيادات التربوية ويأتي ذلك متوافقا مع التطور الكبير في الجوانب المعرفية
والتقنيات الحديثة التي تؤدي دو ار كبي ار في رفد العممية التعميمية واألخذ بيد المتعمم
نحو التفاعل النشط والممارس الفعال في تحقيق تحصيل عممي جيد بعيدا عن التمقين
الذي كان سائدا ومازال في طرائق التدريس وبذلك ينصرف المعمم إلى تييئة المواقف
التعميمية التي تتيح لمطالب النمو السميم  .وركزت الكثير من الدراسات التربوية عمى
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االىتمام بالمتغيرات النفسية عند تحميل المواقف والمشكالت التعميمية

– التعممية

ومنيا دافع االنجاز وعالقتو بالتحصيل الدراسي .
ومن خالل خبرة الباحث واطالعو عمى العديد من الدراسات المحمية السابقة
التي اعتمدت الطرائق واالستراتيجيات الحديثة لم يجد دافع االنجاز احد متغيراتيا
التابعة ,وألن األسموب التقميدي قد ال يمبي تحقيق األىداف من حيث التحصيل ودافع
االنجاز  ,لذلك تبرز مشكمة البحث الحالي خالل اإلجابة عن السؤال األتي -:

ما

فاعمية إستراتيجية ويتمي في تحصيل مادة الفيزياء وتنمية دافع االنجاز لدى طالب
الصف الثاني متوسط ؟
أهمية البحث
تنبع أىمية ىذا البحث من األتي -:
 )1أن إستراتيجية ويتمي تتماشى مع جيد الطالب وعمره واستعداده وخبرتو وتدريبو
عمى حل المشكالت التعميمية داخل الصف الدراسي وخارجو متعاونا مع زمالءه
الطالب بالوصول إلى حمول لمميام التي تطرح من قبل المعمم وبذلك فأن الطالب
يتحممون المسؤولية إثناء التعمم كونيم يضعون حموال محتممة لممشكالت التي
تواجييم.
 )2أن إستراتيجية ويتمي تستند إلى التعمم البنائي الذي يتطمب مشاركة واندماج
المتعممين في بناء المعنى بدال من أن ينظر الطالب كمستقبمين لممعرفة  ,لذا
افترض الباحث إن ىذه اإلستراتيجية قد تساعد في تنمية دافع االنجاز لدى الطالب .
 )3أىمية المرحمة المتوسطة  ,فطالب المرحمة المتوسطة يشكمون بداية مرحمة
النشاط والقدرة عمى التفاعل االجتماعي الذي يمكن إن توفره إستراتيجية ويتمي من
خالل خطواتيا الثالث ( الميام  ,المجموعات المتعاونة  ,المشاركة ) .
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 )4يمكن أن يستفيد مدرسو الفيزياء من ىذه اإلستراتيجية في تطوير أساليب تدريسيم
لممادة  ,فضال عن استفادتيم من االختبار ألتحصيمي ومقياس دافع االنجاز لقياس
تحصيل طالبيم ومقدار دافعتييم لالنجاز .
 )5إن التغيرات السريعة في مجال التربية وتنوع مصادر المعرفة اثر في ضخامة
التحدي إمام استيعاب ىذا الكم المتزايد وبالتالي يرى مؤيدو إستراتيجية ويتمي بإمكانية
ىذه اإلستراتيجية في تنمية التعمم الذاتي لدى المتعمم وىذا يعني تقديم إستراتيجية
تدريسية تقمل من التركيز عمى الحفظ والتمقين وتزيد من دور الطالب في عممية التعمم
 )6أن تدريس الفيزياء يشيد في وقتنا الحاضر وعمى المستوى العالمي تطو ار جذريا
من اجل مواكبة روح العصر وىذا يحتم تطبيق نماذج واستراتيجيات تدريسية حديثة
تسيم في تحقيق النتائج المرغوبة.
هدف البحث
ييدف البحث الحالي إلى تعرف فاعمية إستراتيجية ويتمي في تحصيل مادة
الفيزياء وتنمية دافع االنجاز لدى طالب الصف الثاني متوسط.
فرضيات البحث
لتحقيق ىذا البحث صيغت الفرضيتين اآلتيتين:
 )1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ) 0,05بين متوسط درجات
الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية ويتمي ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون
بالطريقة االعتيادية عمى اختبار التحصيل.
 )2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ) 0,05بين متوسط درجات
الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية ويتمي ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون
بالطريقة االعتيادية عمى مقياس دافع االنجاز.
حدود البحث
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يقتصر البحث الحالي عمى المحددات اآلتية:

 – 1طالب الثاني متوسط في في مدارس بعقوبة المتوسطة والثانوية لمعام الدراسي
(.) 2011-2010
 – 2الفصل الثاني والثالث من كتاب الفيزياء لمصف الثاني متوسط ,و ازرة التربية ,
جميورية العراق.2010 ,
 – 3الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي ()2011- 2010م
تحديد المصطمحات
 فاعمية effectiveness
عرفيا شحاتة والنجار( )2003بأنيا:
" األثر الذي يمكن أن تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا متغي ار مستقال في احد
المتغيرات التابعة" ( شحاتة والنجار ) 230, 2003 ,
التعريف اإلجرائي :الناتج الذي يتحقق من تنفيذ اإلستراتيجية التدريسية عمى عينة
البحث
 إستراتيجية ويتمي () wheatley strategy
عرفيا زيتون() 2007بأنيا:
إستراتيجية تدريسية يمر التعمم فييا بثالث مراحل ىي الميام

, tasksوالمجموعات

المتعاونة  cooperative groupsوالمشاركة sharing
(زيتون 460, 2007,

التعريف اإلجرائي:
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إستراتيجية تدريسية تقوم عمى ثالث مراحل ىي مرحمة الميام  ,المجموعات المتعاونة

والمشاركة يستخدميا الباحث في تدريس موضوعات مادة الفيزياء لطالب الثاني متوسط عينة
البحث.
التحصيل achievement
" مقدار ما يحصل عميو الطالب من معمومات أو معارف أو ميارات معب ار عنيا بدرجات

في االختبار المعد بشكل يمكن قياس المستويات المحددة.

(شحاتة والنجار ) 89, 2003 ,
التعريف اإلجرائي :الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في الصف الثاني متوسط
عينة البحث في االختبار ألتحصيمي لمادة الفيزياء الذي أعده الباحث ليذا الغرض.
دافع االنجاز achievement motive
عرفو نشواتي(:)2003
" أقدام الفرد عمى أداء ميمة ما بنشاط وحماس كبيرين"
(نشواتي ) 210, 2003,
التعريف اإلجرائي:
الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس دافع االنجاز الذي اعتمده الباحث
ليذا الغرض.
المدخل النظري والدراسات السابقة
أوال :المدخل النظري
 إستراتيجية ويتمي () wheatley strategy

وتسمى ايضا إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة(

) centered learning strategy

–

problem
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صمم ىذه اإلستراتيجية جريسون ويتمي عام  1991م والذي يعد من اكبر مناصري
البنائية الحديثة وتعبر ىذه اإلستراتيجية عن أفكار البنائين في تدريس العموم
والرياضيات ,ويعتقد فايجوتسكي بان العقل ينمو في مواجية اإلفراد لخبرات جديدة
ومحيرة ومع كفاحيم لحل التعارضات التي تفرضيا ىذه الخبرات ,وفي محاولة
لتحقيق الفيم يربط اإلفراد المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ويبنون أو يشكمون معنى
جديدا.
أبو رياش وقطيط ) 333, 2008 ,
وتقترح ىذه اإلستراتيجية ثالث مراحل أساسية مكونة ليا وىي الميام  ,والمجموعات
المتعاونة  ,والمشاركة
(زيتون ) 460, 2007,
وأكد ويتمي(  ) wheatleyعمى أىمية أن تكون ميام التعمم أو مشكالت التعمم
حقيقية ,إي ذات عالقة بالخبرات الحياتية ,
( ) wheatly ,1991 ,13
خصائص إستراتيجية ويتمي
يرى أبو رياش والقطيط (  )2008بان إستراتيجية التعمم المبنى عمى المشكمة
(إستراتيجية ويتمي) تمتاز بمجموعة من الخصائص:
 – 1وجود سؤال أو مشكمة توجو التعمم.
 – 2التعاون ,وذلك من خالل المجموعات المتعاونة والتي يتم تشكيميا في بداية
التعمم.
 – 3التعمم يرتكز عمى الطالب ,حيث يتحمل الطالب مسؤولية تعمميم فيم يحددون
ماذا يريدون أن يعرفوا ,ومن أين يمكنيم الحصول عمى المعمومات لحل المشكمة,
وىذا يتطمب أن تكون المشكمة تجذب االنتباه.
(أبو رياش والقطيط ) 335-336, 2008 ,
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أهمية إستراتيجية ويتمي

 – 1تزيد من قدرة الطالب عمى تطبيق المعمومات وتوظيفيا في مواقف حياتية
جديدة خارج المدرسة.
 – 2إثارة الدافعية لمتعمم لدى الطالب واالستمتاع بالعمل.
 – 3تنمية االتجاىات العممية وحب االستطالع والمواظبة عمى العمل من اجل حل
المشكمة.
 – 4زيادة قدرة الطالب عمى تحمل المسؤولية.
 – 5زيادة قدرة الطالب عمى االستفادة من مصادر التعمم المتنوعة والمتعددة بحيث
ال يعتمد فقط عمى الكتاب المدرسي كمصر وحيد لممعرفة.
ليا دور في تنمية ميارات عمميات العمم األساسية والتكاممية
( زيتون ) 334, 2003 ,
مراحل إستراتيجية ويتمي
بين زيتون() 2007بان إستراتيجية ويتمي تتكون من ثالث مراحل ىي :
األولى :المهام (المشكالت)

tasks

يواجو الطالب في ىذه المرحمة بموقف مشكمة حقيقية من الحياة أو من

محتوى المادة التعميمية يتطمب انجازىا أو حميا ,فمثال عند ممئ كأس بالماء ووضع
ورقة عمى حافة الكأس بحيث أصبح مكان الورقة إلى األسفل ورفعت اليد فما الذي
يمنع سقوط الورقة وبالتالي عدم انسكاب الماء؟ وىنا يتطمب من الطالب طرح عدة
أسئمة حول المشكمة كما في :
ماذا اعرف عن ىذه المشكمة؟
إي المصادر يمكن الرجوع إلييا لمحصول عمى الحل؟
ويضيف زيتون(  )2007بأن األدب التربوي اقترح بعض الشروط الواجب توفرىا في
الميمات أو المشكالت التي توجو لمطالب وىي:
 – 1ال تكون مفرطة في التعقيد.
 – 2مثيرة وتشجع الطالب عمى األسئمة من النوع المؤدي إلى اقتراح التنبؤات
والفرضيات والتفسيرات
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 – 3تسمح بالحوار والمناقشة والتواصل

( زيتون) 463 -461, 2007 ,
الثانية :المجموعات المتعاونة

cooperative groups

وفي ىذه المرحمة تستمم المجموعات ورقة العمل ويتعاون الطالب فيما بينيم

ويتبادلون األفكار وفييا يتكشف الفيم غير السميم ثم يبنى مكانو الفيم السميم بمعاونة
المعمم ,ويكون دور المعمم الموجو والمرشد والمحاور.
الثالثة :المشاركة

(البكري والكسواني) 66 ,2002 ,

sharing

وفييا يتحول الصف بأكممو إلى مجموعة واحدة ,حيث تقدم كل مجموعة صغيرة ما توصمت

إليو من حمول أو تفسيرات وتتم المناقشة والحوار بين المجموعات بإشراف المعمم والتي تعمل

عمى تعميق فيم الطمبة لكل من الحمول واألساليب والتقنيات المستخدمة في معالجة المشكمة
وحميا.

( زيتون) 464, 2007 ,

والشكل األتي يوضح مراحل إستراتيجية ويتمي:
مهام

tasks

مجل ددالل 2011 /

العدد التاسع و االربعون

مشاركة

المجموعات
المتعاونة

sharing

Cooperative
groups

واستنادا إلى المراحل الثالث إلستراتيجية ويتمي فان التعمم وفقا ليذه اإلستراتيجية
ينشط المعرفة السابقة لدى المتعمم ويعيد بناءىا لتتوافق مع المعرفة الجديدة ,وتتطمب
ىذه اإلستراتيجية تييئة أوراق عمل عبارة عن ميام مصاغة بشكل يؤدي إلى محاولة
الطالب وبالتعاون مع مجموعتو إلى إيجاد حل لتمك المشكمة ,وأشار محمود( )2008
إلى إن فاعمية إستراتيجية ويتمي تتحدد في ضوء مجموعة من المتغيرات وىي:
أ) االختيار الصحيح لميام التعمم المصاغة بصورة مشكمة تتطمب إلى حل.
ب) تفاعل الطالب مع ميام التعمم ومع بعضيم البعض
جـ) ممارسة المعمم ألدواره وفقا لمتعمم البنائي.
د) توفر األدوات واألجيزة الالزمة لممارسة األنشطة المتضمنة في ميام التعمم.
ىـ)توافر الوقت الكافي لممارسة ىذه األنشطة بحيث ال يكون الوقت عنص ار ضاغطا
عمى المتعمم أو المعمم.
ويمكن توضيح مخطط ىذه اإلستراتيجية:
مخطط إستراتيجية ويتمي من إعداد الباحث
طرح المشكمة عمى الطالب
إعطاء الفرصة لمجموعات الطالب بالتفكير في حمول مختمفة
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يتجول المعمم بين المجموعات مراقبا وموضحا لبعض األمور الغامضة
تعرض المجموعات المتعاونة الحمول واألفكار التي توصمت إلييا
تشترك كافة المجموعات بمناقشة ما تم التوصل إليو
يمخص المعمم ما توصمت إليو المجموعات ويكتب ذلك عمى السبورة
دافع االنجاز achievement motive
يرى قطامي وعدس(  )2002المذكور في الترتوري (  ) 2008بأن دافع
االنجاز يتمثل في الرغبة بالقيام بعمل جيد والنجاح في ذلك العمل ,وىذه الرغبة
تتميز بالطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة والرغبة الجامحة بشكل مستقل في
مواجية المشكالت وحميا وتفضيل الميمات التي تنطوي عمى مجازفة متوسطة بدل
الميمات التي ال تنطوي إال عمى مجازفة قميمة جدا أو مجازفة كبيرة جدا .ويضيف
الترتوري بأن دافع التحصيل يعد من الدوافع الخاصة باإلنسان ربما دون غيره من
الكائنات الحية األخرى وىو ما يمكن تسميتو بالسعي نحو التميز والتفوق.
(الترتوري) www.dafatir .com ( , ) 2008,
وحدد قطامي وقطامي ( ) 2000أىداف الدافع باالتي:
 – 1تحريك وتنشيط السموك.
 – 2توجيو السموك نحو وجية معينة دون أخرى.
 – 3المحافظة عمى استدامة السموك طالما بقي اإلنسان مدفوعا أو طالما بقيت الحاجة قائمة.
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ويضيف قطامي وقطامي إن حاجات المتعمم لالنجاز متوافرة لدى جميع المتعممين ولكن

بمستويات متباينة وقد ال يبمغ مستوى ىذه الحاجات عند بعض الطالب لسبب آو ألخر يمكنيم
من صياغة أىدافيم وبذل الجيود الالزمة لتحقيقيا.

(قطامي وقطامي ) 222 – 212, 2000 ,
ويشير نشواتي ( ) 2003إلى إن قدرة الطالب عمى التعمم والتحصيل مرتبطة
إلى حد كبير بنزعتو الدافعية إلى انجاز النجاح ولما كانت ىذه النزعة مكتسبة
أساسا ,فمن الممكن تعديل تمك القدرة  ,فأي تعديل يط أر عمى دافع انجاز النجاح أو
احتمالية النجاح ,يؤدي إلى تعديل دافعية الطالب النجاز النجاح وىذا يؤثر بدوره في
تعديل قدرتو عمى التحصيل.
(نشواتي ) 211, 2003,
ثانيا  :الدراسات السابقة
 دراسة الجندي () 2003

أجريت ىذه الدراسة في القاىرة  ,وىدفت إلى الكشف عن اثر أنموذج ويتمي في

تنمية التحصيل وميارات عمميات العمم األساسية والتفكير العممي لتالميذ الصف
الخامس االبتدائي في مادة العموم ,تكونت عينة البحث من (  ) 87تمميذ بواقع ( 42
)تمميذ لممجموعة التجريبية و() 45تمميذ لممجموعة الضابطة  ,وتوصمت الدراسة الى
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية
وتالميذ المجموعة الضابطة في( التحصيل وعمميات العمم والتفكير العممي) البعدية
لصالح المجموعة التجريبية.
 دراسة أبو دالخ () 2004

أجريت ىذه الدراسة في فمسطين وىدفت إلى معرفة اثر استخدام خرائط الدائرة

المفاىيمية في التحصيل العممي ودافع االنجاز وقمق االختبار اآلني والمؤجل لطمبة
الصف التاسع في الكيمياء وعموم األرض في المدارس الحكومية في قباطية .تكونت
عينة البحث من ( )155طالبا وطالبة  ,وشممت مجموعتان تجريبية(شعبة ذكور" "35
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طالبا وشعبة إناث " "44طالبة) ومجموعتان ضابطة(شعبة ذكور" "36طالبا  ,وشعبة
إناث""40طالبة) ,وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات
الحسابية لعالمات مجموعة طمبة الصف التاسع في اختبار التحصيل العممي ودافع
االنجاز وقمق االختبار تعزى لطريقة التعميم وكانت الفروق لصالح طمبة المجموعة
التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية خرائط الدائرة المفاىيمية.
 دراسة ضمياء() 2006
أجريت ىذه الدراسة في العراق وىدفت إلى معرفة اثر استخدام أنموذجي د ار يفر
وويتمي في التحصيل والتفضيل المعرفي لدى طمبة كمية التربية (ابن الييثم) ,تكونت
عينة البحث من ( ) 60طالبا وطالبة بواقع (  ) 20طالبا وطالبة في كل مجموعة,
درست المجموعة األولى وفق أنموذج د ار يفر والمجموعة الثانية وفق أنموذج ويتمي
إما المجموعة الثالثة فقد درست بالطرقة االعتيادية ,أظيرت النتائج تفوق المجموعة
األولى التي درست وفق أنموذج درايفر عمى المجموعة الثانية التي درست وفق
أنموذج ويتمي في حين لم يظيراي فرق ذو داللة إحصائية فيما يتعمق بمتغير
التفضيل المعرفي.
 دراسة مجدي () 2007
أجريت ىذه الدراسة في السعودية  ,وىدفت إلى معرفة فاعمية نموذج مقترح لوحدة
دراسية في العموم وفقا لممنيج الرقمي في تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي,
وأظيرت النتائج فاعمية وكفاءة الوحدة المقترحة في التحصيل ودافع االنجاز في تعمم
العموم فقد كانت الفروق بين متوسطات الدرجات قبل دراسة الوحدة وبعدىا ذا داللة
إحصائية عند مستوى ( ) 0,01لصالح التطبيق ألبعدي

 إجراءات البحث

أوال :التصميم التجريبي
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أستخدم الباحث التصميم التجريبي ذو االختبار القبمي والبعدي مع وجود
مجموعة ضابطةPre test- past test control group design .
ويتطمب ىذا التصميم التوزيع العشوائي إلفراد العينة عمى المجموعتين التجريبية
والضابطة.

(البطش وأبو زينة ) 270, 2007,

كما في المخطط األتي:
التصميم التجريبي المعتمد لممجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

االختبار القبمي

المتغير المستقل

المتغير التابع

تجريبية

مقياس دافع

إستراتيجية ويتمي

تحصيل مادة

ضابطة

االنجاز

الطريقة االعتيادية الفيزياء

مقياس دافع االنجاز

ثانيا :مجتمع وعينة البحث

ان مجتمع البحث تكون من طالب الثاني متوسط في المدارس الثانوية
والمتوسطة التابعة لمدينة بعقوبة لمعام الدراسي(  , )2011-2010اما عينة البحث
فقد تم اختيارىا من ثانوية العدالة لمبنين في بعقوبة بوصفيا عينة لممدارس بصورة
قصديو ويوجد في المدرسة شعبتان لمصف الثاني المتوسط ,ىيأت لمباحث اختيار
إحدى الشعبتين بصورة عشوائية لتكون المجموعة التجريبية فكانت شعبة (ب) وعدد
طالبيا (  )28طالبا وبذلك تكون شعبة (أ) المجموعة الضابطة وعدد طالبيا ( )28
طالبا .

ثالثا :تكافؤ المجموعتين

بما إن اختيار المجموعتين كان بطريقة عشوائية لذا يفترض إن تكون المجموعتين
متكافئتان,وقد حرص الباحث عمى التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل
الدراسي السابق في مادة الفيزياء والرياضيات والعمر الزمني ,كما في جدول(.)1
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جدول( ) 1

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة لمتغيرات
التحصيل السابق في مادة الفيزياء والرياضيات والعمر الزمني.
المتغيرات

ت

درجة

المجموع العدد

المتوسط

االنحراف

ت

ة

الحسابي

المعياري

المحس الجدو الحري اإلحصائية

تجريبية 28
ضابطة 28

70,57

10,38

68,42

8,78

وبة

لية

ة

0,83
4

2

54

الداللة
عند
مستوى
0,05

التحصيل
السابق

في مادة

غير دالة

الفيزياء

التحصيل
السابق

في مادة

تجريبية 28
ضابطة 28

65,64

6,70

66,14

6,99

0,27
1

2

54

غير دالة

الرياضيا
ت

العمر

الزمني

باألشهر

تجريبية 28
ضابطة 28

161,043

2,77

161,107

3,52

0,07
1

2

54

غير دالة

رابعا :مستمزمات البحث
 – 1تحديد المادة العممية :حددت المادة العممية بالفصمين الثاني والثالث من كتاب
الفيزياء لمصف الثاني متوسط () 2010م.
 – 2صياغة اإلغراض السموكية
تمت صياغة (  ) 70غرضا سموكيا موزعة عمى مستويات بموم في التذكر ,
واالستيعاب  ,والتطبيق  ,ثم عرضت ىذه اإلغراض السموكية مع محتوى المادة
التعميمية عمى مجموعة من الخبراء  ,ممحق(  ) 1لمتحقق من تغطيتيا لممستوى ودقة
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صياغتيا واعتمدت جميع األىداف بعد إجراء التعديل عمى بعض منيا ألنيا حصمت
عمى موافقة  0,80فأكثر من أراء الخبراء.
 – 3إعداد الخطط الدراسية
في ضوء محتوى الفصمين الثاني والثالث من كتاب الفيزياء  /الصف الثاني
متوسط واستنادا إلى اإلغراض السموكية التي تم إعدادىا فقد اعد الباحث(

) 14

خطة دراسية لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة وقد عرض نماذج من الخطط
عمى مجموعة من المحكمين أصحاب االختصاص ,ممحق (  ) 1وبناء عمى مالحظات

المحكمين ومقترحاتيم أصبحت الخطط في صورتيا النيائية  ,ممحق (.) 2
خامسا :أداة البحث
وتمثمت في إعداد أداتين ىما :
أ) بناء اختبار تحصيمي لمادة الفيزياء.
ب) تبني مقياس دافع االنجاز.
وبالنسبة إلى اختبار التحصيل فشمل أربعة أسئمة  ,بالنسبة لمسؤال األول تضمن
()11فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل األربعة ويعد ىذا النوع
من أكثر األسئمة الموضوعية شيوعا ألنو يستخدم في مجاالت عديدة ولسيولة ودقة
تصحيحو وابتعاده عن التحيز.

(شاىر ,

2010

) 178,
إما السؤال الثاني فيو من النوع المقالي وتضمن (

 ) 4فقرات بعنوان( ميز)

وبالنسبة لمسؤال الثالث فكان بعنوان (اشرح ) ,إما السؤال الرابع فتكون من (

4

)فقرات بعنوان (حل األسئمة ) ,وقد تركز السؤال الثاني والثالث والرابع عمى مستوى
االستيعاب والتطبيق ,وقد بمغت فقرات االختبار الكمية(  ) 20فقرة بنوعييا الموضوعي
والمقالي ,ممحق ( ) 3وقد عرضت فقرات االختبار عمى مجموعة من المحكمين من
ذوي الخبرة واالختصاص في قسم الفيزياء وطرائق التدريس ومن مدرسيي ومدرسات
المادة حول صالحية األداة في قياس تحصيل الطالب في مادة الفيزياء ضمن
مستويات بموم المحددة "التذكر ,االستيعاب  ,التطبيق "  ,وقد حصمت األداة عمى
نسبة اتفاق أكثر من  , 0,80تم حساب ثبات االختبار لمفقرات الموضوعية بطريقة
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التجزئة النصفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون وبمغ (  ) 0,78ثم صحح معامل
الثبات النصفي باستخدام معادلة سبيرمان براون وبمغ (  , ) 0,88إما الفقرات المقالية
فاستخدمت معادلة آلفا كرونباخ لحساب الثبات وبمغ (

 ) 0,82إذ يرى كرونالند

( ) 1965إن االختبارات تعد جيدة إذا بمغ معامل ثباتيا أكثر من (.) 0,60
(( G ronlund ,1965 ,125
كما تم حساب ثبات التصحيح لمفقرات المقالية في االختبار ألتحصيمي باستخدام
معامل ارتباط بيرسون فكان بين الباحث مع نفسو بعد فترة زمنية(  ) 0,96والباحث
مع مدرس أخر(.) 0,94
إما األداة الثانية ليذا البحث فكان مقياس دافع االنجاز وتبنى الباحث المقياس
المعد من قبل نائمة أبو دالخ.

(أبو دالخ .)59, 2004,

وقد تم التحقق من الصدق الظاىري وصدق البناء لممقياس واجراء بعض
التعديالت حسب أراء الخبراء ثم حسب ثبات المقياس باستخدام معادلة رولون حيث
بمغ (  ) 0,76وىو معامل ارتباط عال مؤىل لمثقة في القياس ,ويتكون المقياس من
( ) 36فقرة والتي تحدد في مجموعيا دافع االنجاز لدى الطالب  ,ممحق()4
سادسا :أجراء التجربة
 طبق مقياس دافع االنجاز قبميا عمى عينة الحث في  2010/ 10/ 11م.
 بدأت التجربة في  2010/ 10/12م ولغاية  2010/ 11 / 22م .
 كمفت مدرسة الفيزياء في ثانوية العدالة لمبنين بتدريس مجموعتي البحث ,حيث
قام الباحث بشرح خطوات التدريس وفق إستراتيجية ويتمي إلى مدرسة المادة
وتزويدىا بالخطط النموذجية والتواصل المستمر معيا لالطمئنان عمى صحة
اإلجراءات المتبعة في التنفيذ.
 بمغ عدد الحصص المقدمة(  ) 14حصة  ,بمعدل 2حصة لكل مجموعة خالل
األسبوع .
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 في نياية التجربة تم تطبيق االختبار ألتحصيمي لمادة الفيزياء ومقياس دافع
االنجاز ثم صححت اإلجابات ورتبت البيانات إلجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة
.
مالحظات حول إستراتيجية ويتمي أثناء تنفيذ التجربة:
 – 1لوحظ في الدرس األول لمتنفيذ أن إجابات الطالب عمى الميام فييا إرباك
وضعف  ,وىذا يتطمب أن يتم توضيح كيفية التعامل مع أوراق العمل والتي تحتوي
عمى الميام قبل البدء بتنفيذ التجربة.
 – 2إن ىناك عدم انتظام في الوقت الذي تقضيو المجموعات عند تنفيذىا لمميام
مما استدعى التوجيو عمى كيفية استثمار الزمن بصورة صحيحة.
 – 3ظيور تحسن في أداء الطالب ضمن المجموعات بعد حصول عممية االستقرار
في تنفيذ الحصص الدراسية بيذه اإلستراتيجية مما يؤكد عمى إن التعاون حالة
مستمرة وفعالة في عممية التعمم .
 – 4رغبة الطالب بان يكون التعمم في باقي المواد الدراسية بنفس ىذه اإلستراتيجية
ألنيا تعطييم المجال في التفاعل والحوار من اجل مستوى دراسي أفضل.
الوسائل اإلحصائية التي استعان بها الباحث
استخدم الباحث برنامج

 SPSSفي الحصول عمى القيمة التائية لعينتين

مستقمتين  ,واستعان كذلك بالوسائل اآلتية:
 – 1معادلة سبيرمان – براون  ,واستخدمت لحساب ثبات االختبار باالستعانة
بمعامل االرتباط النصفي.

( ممحم 2000 ,

) 186 ,

 – 2معادلة رولون  ,لحساب معامل ثبات مقياس دافع االنجاز .
(ممحم ) 283 , 2000 ,
 – 3معامل ارتباط بيرسون :لحساب ثبات نصفي اختبار التحصيل وثبات التصحيح
لمفقرات المقالية .

(ممحم ) 283 , 2000 ,
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عرض النتائج وتفسيرها
أوال  :عرض النتائج

بعد تصحيح إجابات إفراد العينة الختبار التحصيل في ضوء فرضيتي البحث

وعمى النحو األتي:
أ) نتائج اختبار تحصيل مادة الفيزياء
لمتحقق من الفرضية األولى  ,فقد تم تكميم البيانات كما في جدول (. ) 2
جدول () 2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات االختبار ألبعدي في تحصيل مادة الفيزياء لممجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة العدد المتوسط االنحراف ت
التجريبية

28

الضابطة

28

ت

الداللة

الحسابي المعياري المحسوبة الجدولية اإلحصائية
2
7,163
1,91 18,53
دالة
15,07

1,70

ومن الجدول يتبين إن الفرق بين المتوسطين ذو داللة إحصائية ولصالح
المجموعة التجريبية.
ب) نتائج مقياس دافع االنجاز

لمتحقق من الفرضية الثانية فقد تم تكميم البيانات كما في جدول (.) 3
جدول () 3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
االختبار ألبعدي لمقياس دافع االنجاز لممجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة العدد المتوسط االنحراف ت
التجريبية

28

الحسابي المعياري
5,072 77,39

ت

الداللة

المحسوبة الجدولية اإلحصائية
2
4,82
دالة
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الضابطة

28
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69,86

6,536

ويتضح من الجدول إن الفرق بين المتوسطين ذو داللة إحصائية ولصالح
المجموعة التجريبية .
ثانيا  :تفسير النتائج
إن استخدام إستراتيجية ويتمي أسيم وبشكل واضح في تحصيل الطالب بمادة
الفيزياء ويتضح ذلك في جدول (

 , ) 2ويرى الباحث إن تقسيم الطالب إلى

مجموعات واستالميم لمميمات في بداية الدرس جعميم يتحممون المسؤولية إثناء
التعمم ,متفاعمين مع بعضيم البعض في الحصول عمى فيم لما يتعممونو مما جعل
من مشاركتيم أكثر فاعمية واسيم بدوره في تحسن تحصيميم الدراسي بمادة
الفيزياء.وبذلك تتفق مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة الجندي(  ,) 2003ودراسة
ضمياء(.) 2006
وبخصوص التنمية التي حصمت في دافع انجاز الطالب فيفسره الباحث
بالظروف التي تييأت لمطالب وحريتو في التعبير دون تسمط المعمم وقدرتو في
التواصل مع زمالئو الطالب بيدف حل المشكمة التي تطرح عمييم في بداية الدرس
عمى شكل ميام ولدت لو الدافع النجاز العمل والنجاح فيو ويبدو ذلك واضحا في
جدول (  , ) 3وتتفق نتيجة ىذا البحث مع دراسة أبو دالخ (

 , ) 2004ودراسة

مجدي (. ) 2007

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوال :االستنتاجات

استنتج الباحث في ضوء نتائج البحث ما يأتي:
 – 1إن تعمم طالب ثانوية العدالة لمبنين عمى إستراتيجية ويتمي لو اثر كبير في
تحصيميم بمادة الفيزياء
 – 2إن إستراتيجية ويتمي أثرت في تنمية دافع االنجاز لدى الطالب.
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ثانيا :التوصيات
في ضوء نتائج البحث خرج الباحث بالتوصيات اآلتية:

 – 1تشجيع مدرسيي الفيزياء استخدام إستراتيجية ويتمي في تدريسيم لممادة .
 – 2ممارسة إستراتيجية ويتمي في الدورات التدريبية لممعممين والمدرسين.
 – 3جعل منيج الفيزياء مبنى عمى شكل مشكالت واقعية قريبة من الطالب حتى
يتمكن من المشاركة في إيجاد الحمول المناسبة ليا .
 – 4تدريب مدرس الفيزياء في الدورات التدريبية بضرورة التحول من مدرس ممقن
لممادة إلى ميسر وموجو .
ثالثا :المقترحات
استكماال لمبحث الحالي  ,يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
 – 1فاعمية إستراتيجية ويتمي في متغيرات أخرى مثل تنمية ميارات ما وراء المعرفة
والذكاءات المتعددة وعمميات العمم .
 – 2فاعمية إستراتيجية ويتمي مقارنة بإستراتيجية أخرى غير الطريقة االعتيادية في
التحصيل وتنمية دافع االنجاز.
 – 3إجراء دراسة لمتعرف عمى اثر استخدام إستراتيجية ويتمي عمى طالب مدارس
المتميزين والموىوبين .
 – 4دراسة الصعوبات التي تواجو مدرسيي الفيزياء عند استخداميم ليذه
اإلستراتيجية في التدريس.
Abstract
The research aims to defining effectiveness of wheatley
strategy in achievement of physics and the development of
achievement motivation students in second grade average,
The
research sample consisted of two groups ,one
)experimental and one control group and each consists of (28
students , The researcher used two tools to test achievement
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of physics and a questionnaire for the measurement
achievement motivation among students.

of

Results of study indicated the existence of astaistically
significant difference in experimental of achievement
motivation . In light of this , the researcher recommends
adopt wheatley strategy in teaching physics in the second
year students moving average for its role in the development
of achievement motivation and achievement among students
.
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ممحق () 1
أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث مع طبيعة االستشارة
ت االسم

مكان العمل

االختصاص

 1أ0د ماجدة إبراهيم الباوي
 2أ0م0د إسماعيل إبراهيم عمي

كمية التربية /ابن الهيثم

ط0ت الفيزياء

كمية التربية /ابن الهيثم

عمم نفس

طبيعة االستشارة
4 3 2 1
**
*
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تربوي
 3أ0م0د فاطمة عبد األمير

كمية التربية /ابن الهيثم

 4م0د توفيق قدوري الزبيدي

كمية التربية األساسية/جامعة

* *

ط0ت عموم

*

*

حياة
ط0ت الفيزياء

* *

*

ديالى
 5م0د منذر مبدر العباسي

كمية التربية األساسية/جامعة

*

ط0ت كيمياء

*

ديالى
 6م0د عصام عبد العزيز المعموري
 7م0د عبد الكريم محمود صالح
 8م0د نصيف جاسم ألخزرجي
 9م0د يوسف احمد خميل

تربية ديالى

ط0ت الفيزياء

* *

معهد إعداد المعممين/بعقوبة

عمم نفس

*

*
*

تربية صالح الدين

ط0ت الفيزياء

* *

*

*

معهد إعداد المعممين /بعقوبة

ط0ت عموم

* *

*

*

الحياة
 1م 0عبد الرزاق عيادة
0
 1م0م عماد نصيف كشكول
1
 1كميمه حسن باقر
2

معهد إعداد المعممين /بعقوبة

ط0ت الفيزياء

تربية ديالى/ثانوية ألجواهري

فيزياء

تربية ديالى/ثانوية العدالة

فيزياء

*

*
*

* *

*

طبيعة االستشارة:
 0 1اإلغراض السموكية
ألتحصيمي

 0 3االختبار

 0 2الخطط التدريسية

 0 4مقياس دافع االنجاز
ممحق() 2

أنموذج خطة تدريسية وفق إستراتيجية ويتمي
)strategy

(

wheatley
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الموضوع  /كيف ينتقل الصوت
الصف  /الثاني متوسط
الزمن  45/دقيقة

التاريخ /

الشعبة  /ب

أوال :اإلغراض السموكية:
 المجال المعرفي  :يتوقع من الطالب بعد انتياء الدرس يكون قاد ار عمى إن :
 -1يعرف الصوت
 -2يعرف الشوكة الرنانة
 - 3يفسر حركة الشمعة المشتعمة بعيدا عن احد طرفي االسطوانة عند حدوث
اىتزاز لشوكة رنانة في الطرف األخر لالسطوانة
 - 4يعمل اختفاء صوت نغمة موبايل موجود داخل ناقوس عند تفريغ الناقوس من
اليواء
 المجال المهاري  :يتوقع من الطالب بعد انتياء الدرس يكون قاد ار عمى إن -1 :
يستخدم الشوكة الرنانة في توليد الصوت.
 -2يجري تجربة يبين فييا اختفاء صوت نغمة موبايل موجود داخل ناقوس عند
تفريغ الناقوس من اليواء
 المجال الوجداني :يتوقع من الطالب بعد انتياء الدرس يكون قاد ار عمى إن :
 -1يقدر عظمة الخالق سبحانو وتعالى في خمقو حاسة السمع لدى اإلنسان.
 -2يشارك زمالؤه بالعمل.
ثانيا :الوسائل التعميمية  :السبورة ,الطباشير الممون ,صفيحة كارتون عمى شكل
اسطوانة مفتوحة الطرفين ,شوكة رنانة  ,شمعة

مجل ددالل 2011 /

العدد التاسع و االربعون
ثالثا :سير الدرس:
أـ المقدمة :

( ) 3دقائق

في الدرس السابق وضحنا كيف يتولد الصوت عندما يتم النفخ بالقرب من قنينة
زجاجية فارغة  ,وكيف يتغير الصوت عندما نضع ماء في داخل القنينة واستنتجنا
بأننا نسمع اصواتا مختمفة الختالف طول العمود اليوائي ,ودرسنا ليذا اليوم ىو
كيف ينتقل الصوت.
أ) العرض:

يطمب المدرس من المجموعات بالجموس في أماكنها بهدف طرح المهمة

المطموب مناقشتها في هذا الدرس
وتتم مناقشة الميمة من قبل الطالب وفق إستراتيجية ويتمي وكما يأتي:

ت الخطوة

التنفيذ
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يطرح المدرس السؤال األتي:

1
المهام

في الشكل المجاور ,ماذا يحصل لمشمعة المشتعمة لو
أصبحت الشوكة الرنانة في حالة اىتزاز

( )2دقيقة

2

المجموعات
المتعاونة
()10
دقائق

تقوم كل مجموعة بإحضار المواد المتوفرة لدييا وىي
اسطوانة من الكارتون مفتوحة الطرفين ,شوكة رنانة,
شمعة,وتعمل كل مجموعة بتجريب الميمة المعطاة واعطاء
تفسير لما يحصل ,والحظت كل مجموعة ما حصل لمشمعة
جراء اىتزاز الشوكة الرنانة ومن خالل المناقشة والحوار
بين أعضاء المجموعة الواحدة ,أعطت كل مجموعة تفسي ار
لما حصل.

3

المشاركة
()25
دقيقة

يطمب المدرس من كافة المجموعات بإنياء ميمتيا
والبدء في المشاركة الجماعية بإشراف المدرس ثم يطمب
المدرس من كل مجموعة بان تعرض النتائج التي توصمت
إلييا وتعطي تفسي ار عما حصل لمشمعة ,فكانت إجابات
احد المجموعات كاألتي:
عند إشعال الشمعة كان ليبيا يشتعل بصورة اعتيادية ولكن
عند طرق الشوكة الرنانة بواسطة مطرقة لوحظ بان ليب
الشمعة يميل بعيدا عن االسطوانة.
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مجموعة أخرى تؤكد نفس النتيجة بان ليب الشمعة يميل
بعيدا عن االسطوانة.
وىنا يتساءل المدرس ,ما تفسير ذلك؟
تجيب المجموعة الثالثة:
إن سبب ذلك يعود إلى اىتزاز فرعي الشوكة الرنانة حيث
تيتز طبقة اليواء المجاورة لفرع الشوكة الرنانة الميتزة.
المدرس ,وماذا يعني ذلك؟
تجيب المجموعة الرابعة:
عندما تيتز طبقة اليواء المجاورة لفرع الشوكة الرنانة
يحدث اضطرابا ينتقل إلى المناطق المجاورة لو بشكل
تضاغط وتخمخل داخل االسطوانة وبذلك نالحظ حركة
ليب الشمعة بعيدا عن طرف االسطوانة.
المدرس :وبذلك تتجمى قدرة الخالق سبحانو وتعالى في
خمقو لإلذن التي نسمع بيا ما يحصل من اىت اززات
وأصوات الذين نتكمم معيم.
المدرس :يطمب من احد المجموعات بتعريف مفيوم
الصوت,
فتجيب احد المجموعات :بان الصوت موجات ميكانيكية
تحتاج إلى وسط مادي لنقميا
المدرس  :ماذا يحصل لصوت نغمة الموبايل الموضوع
داخل ناقوس تم تفريغو من اليواء؟
إحدى المجموعات  :من المتوقع إن الصوت سوف يختفي
المدرس  :لنجرب
قامت إحدى المجموعات بوضع الموبايل في داخل الناقوس
قبل تفريغو من اليواء ثم اجري االتصال بالموبايل إلحداث
نغمة فكان الصوت واضحا وبعد ذلك تم تفريغ الناقوس من
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اليواء بواسطة المفرغة وأعيد االتصال مرة أخرى بجياز
الياتف(الموبايل ) فبدأ يضعف الصوت إلى أن اختفى
بصورة تدريجية بعد االنتياء من عممية تفريغ اليواء بصورة
كاممة.
المدرس  :واآلن بماذا يفسر اختفاء صوت نغمة الموبايل؟
احد الطالب :النعدام جزيئات اليواء نتيجة عممية التفريغ
وىذا يعني عدم وجود وسط ينقل الصوت الن الصوت
موجة ميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي النتقاليا.

رابعا :التقويم

( ) 4دقائق

يوجو المدرس األسئمة اآلتية:
 – 1عمل اختفاء صوت نغمة موبايل موجود داخل ناقوس عند تفريغ الناقوس من
اليواء؟
 – 2ما ىو الصوت؟
خامسا :الواجب البيتي

انعكاس الموجات الصوتية ص 57 – 54

سادسا :المصادر

أ) مصادر المعمم

( ) 1دقيقة

العدد التاسع و االربعون
 – 1زيتون ,عايش محمود(
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 .)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس

العموم,دار الشروق,ط,1عمان.

 – 2قاسم عزيز محمد وآخرون(

 .)2009الفيزياء لمصف الثاني متوسط,

جمهورية العراق ,وزارة التربية,ط, 1بغداد.
ب)

مصادر الطالب

 قاسم عزيز محمد وآخرون(  .)2009الفيزياء لمصف الثاني متوسط ,جمهورية
العراق ,وزارة التربية,ط, 1بغداد.
ممحق () 3
اختبار تحصيل مادة الفيزياء
تعميمات االختبار
عزيزي الطالب:
 – 1يتألف هذا االختبار من أربعة أسئمة ( ) 20فقرة اختباريه ومطموب اإلجابة
عميها جميعا.
 – 2تكون اإلجابة عمى ورقة اإلجابة الخاصة باالختبار ألتحصيمي.
مع التمنيات بالموفقية والنجاح.

س : 1اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي بوضع دائرة حول اإلجابة
الصحيحة

(يؤشر ذلك في ورقة اإلجابة)

 - 1التغير المستمر في موقع الجسم بالنسبة إلى موقع أخر يعد ثابت ىو:
 ) aالمسافة

 ) bالحركة

 -2تقاس اإلزاحة بإحدى الوحدات اآلتية:

 ) cاإلزاحة

) dاالنطالق

العدد التاسع و االربعون
 ) aمتر( ) m
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 ) cثانية () s

 ) bكيمو غرام ( ) kg

 ) dنيوتن() N

 - 3معدل اإلزاحة المقطوعة خالل وحدة الزمن ىي

 ) aالسرعة() v

 ) cاإلزاحة  (dالمسافة ()x

 ) bاالنطالق () s

 - 4يدعى التعجيل تسارعا عندما يكون:
 ) aباتجاه معاكس التجاه السرعة .
 )bناتجا عن تناقص في سرعة الجسم .
 ) cبنفس مقدار السرعة وينتج عن تناقص في سرعة الجسم .
 ) dباتجاه السرعة وينتج عن تزايد في سرعة الجسم
 - 5تقاس السرعة بإحدى الوحدات اآلتية:
s \ m²) b

m)a

m \s² ) d

m\s ) c

 - 6الموضع الذي تتباعد فيو جزيئات الوسط عن بعضيا ىي:
 )aتضاغط

 ) bقمة

 dقعر

 ) cتخمخل

 –7ظاىرة تكرار سماع الصوت الناشئ عن االنعكاس ىي:
 ) aانكسار  ) bحيود

 ) cصدى

 ) dتداخل

 – 8تقاس عمميا سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر وعند درجة ح اررة:
10c° ) a

15c° ) c

20c° ) c

25c° ) d

 – 9القانون األول النعكاس الصوت ىو إن زاوية السقوط :
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 ≠ ) aزاوية االنعكاس
 = ) bزاوية االنعكاس
 ≤ ) cزاوية االنعكاس
 ≥ ) dزاوية االنعكاس
 – 10تقاس شدة الصوت بإحدى الوحدات اآلتية:
HZ ) a

m/s ) b

db ) c

 ) dالذبذبة

 – 11تمثل الموجة الطولية بأحد اإلشكال اآلتية:

س : 2ميز بين :
 - 12الموجات الصوتية فوق السمعية والموجات الصوتية تحت السمعية
 - 13سرعة الصوت في األلمنيوم وسرعة الصوت في اليواء
 -14اإلزاحة والمسافة
 – 15الموجة الطولية والموجة المستعرضة
س : 3اشرح تجربة توضح فيها إن الهواء ضروري النتقال الصوت
س : 4حل المسائل اآلتية:

العدد التاسع و االربعون
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 - 17تحركت سيارة مسافة كمية مقدارىا  80kmفي ساعتين فما معدل
انطالق السيارة بوحدة m/s
 - 18يقف رجل إمام جبل فيرسل صوتا فيسمع صداه بعد زمن مقداره , 2sec
احسب بعد الجبل عن الرجل(اعتبر سرعة الصوت ) 340m/s
 - 19كم تبمغ سرعة الصوت في اليواء عند درجة 30c°
 - 20تحرك جسم قاطعا إزاحة مقدارىا  6mشرقا ثم غير اتجاىو نحو الشمال
فقطع إزاحة مقدارىا  8mفما مقدار محصمة ىاتان االزاحتان؟
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العدد التاسع و االربعون
ممحق () 4
مقياس دافع االنجاز
تعميمات
عزيزي الطالب:

يتضمن المقياس الذي بين يديك عددا من العبارات المتعمقة بحاجتك أو رغبتك في
االنجاز أو التحصيل ,ليست فييا إجابات صحيحة أو أخرى خاطئة ألنيا مجرد
وجية نظر تعبر عن دافعك أو حاجتك الفعمية ,والمطموب منك ىو التعبير عن
وجية نظرك تجاىيا واإلجابة تكون إما ب(نعم) أو(أحيانا) أو(ال)
الباحث
نعم

ت العبارة
مستوى الطموح األكاديمي

A

 – 1أحب إن أكون في مركز الصدارة في التحصيل
الدراسي.
 – 2اغتنم كل الفرص المتاحة لمتفوق في المادة الدراسية.
 – 3ينتابني القمق واالنزعاج لعدم تحصيمي مستوى عممي
عال.
 – 4أتجنب منافسة اإلقران اآلخرين في الصف.
 – 5ابذل قصارى جيدي ألكون أفضل من اآلخرين في
دراستي.
B

التوجه لمنجاح
 – 6اشعر بالتوتر والحسد عند نجاح اآلخرين الدراسي.
 – 7أحب بناء عالقات ايجابية مع المتفوقين أكاديميا.

أحيا

نا

ال
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 – 8تفتر ىمتي عند ذم اآلخرين لمدراسة والتقميل من شانيا.
 – 9اعتقد إن النجاح األكاديمي غالبا ما يكون مسالة حظ.
التوجه لمعمل

C

 – 10اسخر كل ما أستطيع لتالفي فشل محتمل.
 – 11اشعر بالممل والتعب بعد فترة قصيرة من بداية إي
عمل.
 – 12أقوم بواجباتي الدراسية مباشرة بدال من تأجيميا.
 – 13اصمم أكثر عمى النجاح عند احتمال الفشل.
الحاجة لمتحصيل

D

 – 14إميل إلى االستزادة من التحصيل الدراسي لمحصول
عمى مركز اجتماعي رفيع.
 – 15اجتيد بجد حتى اصل إلى مستوى تحصيل أكاديمي
أعمى.
 – 16اقضي ساعات طويمة في دراستي دون شعور بالممل
أو اإلجياد.
 - 17أثق بنجاحي في المادة الدراسية.
 - 18اشعر بحياء من معممي عندما احصل عمى نتيجة
غير مرضية لما يظنو حقيقة بي.
 – 19اشعر أن النجاح في التحصيل الدراسي يكسبني
االحترام والتقدير.
الحافز المعرفي

E

 – 20استمتع بمحاولة حل مشكالت دراسية يعتبرىا بعض
الطمبة مستحيمة.

 - 21أناقش مع اآلخرين مواطن الغموض في المادة الدراسية
بغية توضيحيا.

 – 22تفتر ىمتي عندما تواجيني مشكالت إثناء قيامي بواجباتي
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الدراسية.
إعالء األنا

F

 – 23أثق بنفسي وقدرتي عمى التحصيل.
 – 24اشعر بضعف قيمتي بين اإلقران.

 – 25يدفعني الفشل لبذل جيد اكبر لتغير نظرة اآلخرين عمي.
 – 26تحترم اآلسرة عادة مشاعري ورغباتي.
الحاجة لالنتماء

J

 – 27دائما اشعر إني مع الناجحين.
 – 28اشعر إن ابواي راضيان عن تحصيمي الدراسي.

 – 29استمتع بوجودي ضمن مجموعة من اإلفراد ليم نفس
مستوى تحصيمي األكاديمي.

النزعة الوصولية  -االنتهازية

H

 – 30أقوم بأي شيء يطمبو المعمم حتى أتجنب عقابو.
 – 31أرى من الفائدة أن تكون عالقتي مع المعمم جيدة حتى
احصل عمى التقدير الذي أريده.

 – 32أتعذر بواجباتي الدراسية عندما تطمب العائمة مني القيام
بعمل ما.

I

االستقرار العاطفي
 – 33تنيار عزيمتي نتيجة عدم تشجيع اآلخرين لي.

 – 34التحرك باستمرار أثناء جموسي عمى مقعد الدراسة.
 – 35اشعر بالغضب عند الرسوب.

 – 36اشعر بالخجل عند إبداء وجية نظري أمام اآلخرين.

