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أثر التدريس باستعمال المدخل المنظوميّ في تحصيل
الفيزياء
لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
م.د .حسن عارف عبدال
معهد اعداد المعلمين  /الرصافة االولى
الملخص:
يرمي البحث الى التعرف اثر التدريس باستعمال المدخل المنظومي في تحصيل الفيزياء لدد

طالبدداا الصددف الثدداني المتوسددط ،مددخ خددلل التحنددل مددخ الفرضدديا الصددفريا التددي وصددفثا الباحددث،
اختددار الباحددث طالبدداا الصددف الثدداني المتوسددط فددي متوسددطا حمددا ال دوطخ التابعددا لمديريددا تربيددا

بغداد /الرصدافا ااولدى بصدور يصدديا ميددانا لةت ربدا ،تكوندا ييندا البحدث مدخ  )44طالبدا بوايد

 )22طالبا لةم مويا الت ريبيا درسا وفل المدخل المنظدومي و  )22طالبدا لةم مويدا الضدابطا

درس ددا وف ددل الطرين ددا اايتيادي ددا  ،كوف ددا الم مويت دداخ ف ددي المتغيد دراا العم ددر الزمن ددي بال ددثور،

الددءكاء ،المعةومدداا السددابنا) وبنددى الباحددث اختبددا ار تحصدديةيا مكددوخ مددخ  )40فنددر اختباريددا مددخ
فنراا الموضوييا  ،ثم التحنل مخ صديه مخ خدلل يدرف فندراا ااختبدار يةدى يددد مدخ الخبدراء
والمتخصصدديخ  ،وك ددءلح ت ددم تحةيددل ااختب ددار ي ددخ طريددل اس ددتخرام معام ددل الصددعوبا وي ددو التميي ددز
وفعاليا البدا ل الخاط ا  ،فضل يخ اسدتخرام الثبداا للختبدار  ،طبدل الباحدث الت ربدا فدي الفصدل

الدرسددي  ، )2015 – 2014وبعددد تطبيددل ااختبددار يةددى الم مددويتيخ
الد ارسددي الثدداني مددخ العددام ا
وتصحح ا اباا الطالباا  ،حةةا النتا ج احصا يا  ،واثبتا رفف الفرضيا الصفريا  ،وفدي ضدوء

النتا ج توصل الباحث الى اخ استعمال المدخل المنظومي لده اثدر فعدال فدي التحصديل بالمنارندا مد
الطرينا اايتياديا
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The Effect of Using Systemic Approach in Physics on the
Achievement of the 2nd Intermediate Grade Students
Lecturer Dr. Hasan Arif Abdal
Teachers Training Institute –Rasafa-1
Abstract:
The research aimed at investigating the effect of teaching by using
systemic approach to get physics at 2nd intermediate grade students
through verification of the null hypothesis which was put by the researcher
. The researcher chose 2nd intermediate grade students in Humat Al-Watan
Intermediate school – Baghdad education directorate – Al-Rasafa -1
intentionally, as a sample for the experiment.
The sample consisted of (44) students (female) at amount of ( 22)
student for experimental group , studied according to the systemic approach
and (22) students for control group studied according to ordinary approach
. Both groups were equivalent in variables ( time age by months ,
intelligence v, previous information ) .
The researcher adopted achievement test consisted of ( 40 ) items ;
experimental and objectivity . Credibility was checked by expose the items
of the test to several experts and specialists . Also the test was analyzed by
extracting difficulty coefficient and variable force and the efficiency of
wrong alternatives , besides extracting fixation for the test .The researcher
applied the experience in the second course of the academic year ( 2014 2015 ) . After applying the test upon both groups , correcting the mistakes
of the students , analyzing the results statistically , it confirmed rejection of
null hypothesis . According to the results ; the researcher discovered that
the use of systemic approach has great effect in achievement comparing
with ordinary . The researcher suggested some recommendations and
proposals
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مشكلة البحث:
يعد التدريس فنا له اصوله وطريه و أنه في ءلح المثخ ااخر  ،كما اخ مثنا التدريس

تعد مخ ايند المثخ؛ ألخ المعةم يتعامل م الطةبا ءوي طبيعا انسانيا معند  ،وا نستطي اخ
نتصور اخ ينوم احد بممارسا مثنا التدريس بن اح وفايةيا دوخ فثم ال وانب ااساسيا التي تؤثر

في المتعةم وفي يدراته يةى اكتساب المعرفا العةميا سلما وآخروخ)17 :2009 ،

ومخ خبر الباحث في تدريس ماد الفيزياء في المدارس الثانويا والمعاهد المعةميخ لعد

سنواا ومناي ته م يدداً مخ مدرسي ومدرساا ماد الفيزياء مخ خلل ندواا التي تعند بيخ حيخ
وآخر وكءلح مخ خلل م اهدته أساليب تدريس مدرسي الفيزياء واستخدامثم ط ار ل تدريس
ايتياديا و د اخ غالبيا الطةبا ي دوخ صعوبا في استيعاب الماد بسبب ط ار ل التدريس اايتياديا

المتبعا ،مما اد

الى اثار اهتمام الباحث ايتماد أساليب

ديد في التدريس ومنثا استخدام

المدخل المنظومي في التدريس لمعرفا أثرها في تحصيل الفيزياء  ،مما دف الباحث لةتحنل مخ
معرفا هل لةتدريس باستخدام المدخل المنظومي اثر في تحصيل الفيزياء لد

الثاني المتوسط في ماد الفيزياء ؟

طالباا الصف

أهمية البحث:

التربيا يمةيا هادفا بمعنى انثا يمةيا منصود إلحداث تغييراا مرغوب فيثا  ،والءي يحدد

ءلح وي ير اليه ااهداف التربويا  ،فثي ت مل التغيراا المراد احداثثا لد المتعةميخ وما يمكخ اخ
يعرفه الطلب ويتعةموه  ،كءلح اخ البرامج التربويا والن اطاا التعةيميا لم توضح مخ ا ل يرضثا
وتدريسثا فنط وانما تم اختيار محتوياتثا واساليبثا مخ ا ل تحنيل اهداف محدود
الثويدي)53 :2005 ،

واصبحا التربيا هي الميداخ ااكثر اتسايا الءي تتسابل فيه اامم لنثضا م تمعاتثا وتطويرها

لمواكبا التندم الحادث في يالم اليوم
سرايا)11 :2007 ،

ويؤكد المتخصصوخ في التربيا العةميا يةى أخ التعةيم بو ه يام ،وتدريس العةوم ب كل

خاص ،ليس م رد ننل المعرفا العةميا الى المتعةم الطالب) بل هو يمةيا تعنى بنمو الطالب
ينةيا وو دانيا ومثاريا) وبتكامل خصيته مخ مختةف

وانبثا ،فالمثما األساسيا في تدريس

العةوم هو تعةيم الطةبا كيف يفكروخ ا كيف يحفظوخ المنرراا والكتب والمناهج الدراسيا يخ
ظثر النةب دوخ فثمثا وادراكثا او توظيفثا في الحيا
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كاخ تدريس العةوم يديما يثتم بإكساب التلميء المعةوماا فنط  ،وكاخ هءا الثدف ينوم اساسا

يةى النظر الى العةم يةى انه يتكوخ مخ م مويا مخ المعةوماا فنط  ،لءلح لم تكخ هناح حا ا
الى استخدام اساليب كثير في تدريس العةوم ،بل كانا هناح طرينا واحد لتحنيل هءا الثدف

ولما كاخ العةم ماد وطرينا فاخ اهداف تدريس العةوم اصبحا كثير ومتعدد فثي ت مل

اكساب التلميء المعةوماا بطرينا وظيفيا وتدريبثم يةى الطرينا العةميا في التفكير واكسابثم
الندر يةى استخدام اساليب البحث والدراسا وتنميا الميول واات اهاا والمثاراا العةميا لديثم

وزياد تنديرهم ألهميا العةم لإلنسانيا  ،لءلح فأخ طرينا واحد لةتدريس ا تكفي لتحنيل هءه
ااهداف المختةفا لتدريس العةوم وانما مخ الضروري استخدام ط ار ل واساليب كثير لتحنيل هءه

ااهداف سعد  ،ورؤوف )65 :2000 ،

إ خ ظثور ط ار ل التدريس الحديثا لم يأا م رد ثور يةى الط ار ل التنةيديا لندمثا بل اء

كنتي ا تطور الفكر الفةسفي التربوي اا تمايي مخ ثا واست ابا لظثور العديد مخ نظرياا يةم

النفس التربوي الحديث مخ ثا اخر
رياخ )124 :1999 ،

وزاد ااهتمام يوما بعد يوم بأهميا تحسيخ وتطوير ط ار ل التدريس وءلح مخ خلل استخدام
ط ار ل تدريسيا تثير في المتعةم حب ااستطلع وتسثم في تنميا التعةم الءاتي وتحنل تندما في

استيعاب المفاهيم العةميا بعيدا يخ األسةوب التنةيدي الءي يظثر المتعةم مستنبلً لةمعرفا وينص اًر

فعةيا غير فعال

سلما وآخروخ )18-17 : 2009 ،

وتعد ماد الفيزياء احد

المواد العةميا ااساسيا في المرحةا الثانويا فالى انب انثا تفيد في

تحنيل ااهداف العاما لتدريس العةوم مثل انماء التفكير العةمي فانثا ترمي الى مسايد الطلب

يةى فثم الظواهر الطبيعيا المحيطا بثم

ودراسا النوانيخ العةميا التي تعبر يخ العلياا بيخ

هءه الظواهر وبيخ العوامل والمتغيراا المؤثر فيثا ،وانماء بعف المثاراا المتصةا بثءا الم ال
والتي تفيد الطلب في ممارسا بعف اايمال في حياتثم الخاصا لبيب)85 :1974 ،

ويعد أسةوب تحةيل النظم مخ األساليب الحديثا التي استخدما في التصميم م ااا يديد

كالم ال الصنايي والم ال العسكري واآلخ في الم ال التربوي وأسةوب تحةيل النظم يبار يخ

إ راء يض تصميما يصف نظاما كامل بما في ءلح يناصره ومكوناته ويليته التي تسعى الى

تحنيل أنواع خاصا مخ األهداف في الم تم او اهداف محدد داخل النظام
)38 :2009
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وت دد اات اهاا التربويا الحديثا يةى العمل بالمدخل المنظومي في برامج التربيا والتعةيم

يوصف العمل بأسةوب تحةيل النظم اصبح مخ الضروراا اللزما لةتعامل م التعنيد والت ابح

الكبير في ظواهر الحيا التي ينتضي ايداد اإلنساخ المسةح بالفكر المنظومي النادر يةى تنصي

المعةوما بنفسه وااستفاد منثا والنادر يةى التنبؤ واإلبداع اخ مدخل النظم يعد مدخل مثما في

معال ا الم كلا المعند وتحنيل فعاليا تنوم يةى اإلتناخ ويةا اانفال والنظام يت كل مخ:

المدخلا وت مل مي العناصر التي تكوخ النظام  ،ولثا دور في تحنيل أهداف محدد

أ

فالمدخلا تتمثل بأهداف التعةيم ،والمنثج والمدرس والطالب واإلدار  ،واألنظما والتسثيلا
اإلداريا واانفال وااثاث وغيرها

ب العمةياا :وت مل مي اا راءاا والفعالياا التي يمكخ اخ تحصل بيخ يناصر النظام

بنصد خةل الظروف المل ما لتحويل المدخلا الى مخر اا

م المخر اا :وهي كل ما يتم التوصل اليه مخ نتا ج بعد ا راء العمةياا واان طا  ،ويتم

تنديم المخر اا في ضوء ما تم تحنينه مخ اهداف النظام

د التغءيا ال ار عا  :وتمثل بما يتم التوصل اليه بصدد تنويم المخر اا وتحةيةثا في ضوء ما

يراد تحنينه مخ اهداف محسخ)285 :2009 ،
ويمكخ تحديد اهميا البحث باآلتي :

1

تم اختيار ماد الفيزياء موضويا إل راء الت ربا ألهميا هءه الماد العةميا في تفسير

2

مخ المؤمل اخ تك ف هءه الدراسا يخ فايةيا المدخل المنظومي في تحصيل الفيزياء

الكثير مخ الظواهر الطبيعيا ولكونثا مكمةا لةمواد العةميا ااخر مثل الكيمياء وااحياء
وبءلح يتم تنديم طرينا حديثا في تدريس الفيزياء

هدف البحث:

يثدف البحث الحالي الى التعرف بد :

اثر التدريس باستخدام المدخل المنظومي في تحصيل الفيزياء لد

متوسط

طالباا الصف الثاني

فرضية البحث:

َّ
يدرسخ
ا يو د فرل ءو دالا احصا يا بيخ متوسط در اا طالباا الم مويا الت ريبيا الءيخ

الماد الدراسيا بطرينا المدخل المنظومي ومتوسط در اا طالباا الم مويا الضابطا الءيخ

َّ
يدرسخ الماد نفسثا بالطرينا اايتياديا يةى اختبار التحصيةي لماد الفيزياء

خامسا /حدود البحث

ينتصر البحث الحالي يةى:
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1

الفصول السادس ،الساب  ،الثامخ  ،والتاس مخ كتاب الفيزياء المنرر تدريسه لةصف

2

طالباا الصف الثاني المتوسط المس لا في المدارس المتوسطا والثانويا النثاريا في

3

الفصل الدراسي الثاني مخ العالم الدراسي )2015 – 2014

الثاني المتوسط

مدينا بغداد الرصافا األولى
تحديد المصطةحاا :

أوال /المدخل المنظومي :
يرفه كل مخ :

(اعتدال) بأنه " تنديم المفاهيم مخ خلل منظوما متكامةا تتضح فيثا كافا العلياا بيخ أي
مفثوم او موضوع وغيرها مخ المفاهيم مما ي عل المتعةم ياد ار يةى الربط بيخ المفاهيم وادراح

العلياا بينثا واستنتام يلياا اخر م رد "

ايتدال )118 : 2003 ،

(عطية)  :بأنه " دراسا المفاهيم مخ خلل منظوما متكامةا تت ةى فيثا كافا العلياا بيخ
يناصر المويف التعةيمي والعلياا بيخ المفاهيم التي ي تمل يةيثا محتو التعةيم األمر الءي

ي عل الطالب ياد ار يةى الربط بيخ ما تعةمنه وما يتعةمه يخ طريل خطا واضحا المعالم محدد
اابعاد "

يطيا )286 : 2009 ،

التعريف اإل ار ي لةمدخل المنظومي :

دراسا المفاهيم مخ خلل منظوما متكامةا تتضح فيثا كافا العلياا بيخ المفاهيم مخ خلل

خطا واضحا المعالم ت عل الطالباا يادراا يةى الربط بيخ ما تعةمنه وما يتعةمنه يند دراستثخ
ماد الفيزياء لةصف الثاني المتوسط
ثانيا /التحصيل :يرفه كل مخ :

( " : )Good : 1973المعرفا المكتسبا او المثاراا المتطور في الموضوياا الدراسيا وهءا
اان از يحدد بدر اا اختبار او الدر اا التي يضعثا المدرسوخ او بكةتيثما "

)1973 : p.10

Good :

(شحاته وزينب  " : )2003 ،مندار ما يحصل يةيه الطالب مخ معةوماا او معارف او

مثاراا ،معب ار ينثا بدر اا في ااختبار المعد ب كل يمكخ مخ يياس المستوياا المحدد "
حاتا وزينب )89 ،2003 ،
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(ابو جادو " )2009 :محصةا مايتعةمه الطالب بعد مد زمنيا ويمكخ يياسثا بالدر ا التي
يحصل يةيثا في اختبار تحصيةي وءلح لمعرفا مد

ن اح اإلستراتي يا التي يضعثا ويخططثا

المدرس ليحنل أهدافه وما يحصل يةيه الطالب مخ معرفا يتر م الى در اا " أبو

ادو ،

)425 : 2009
التعريف اإل ار ي لةتحصيل :

َّ
يحصةخ يةيثا في ااختبار
مندار ما اكتسبته الطالباا مخ المعةوماا مناسا بالدر اا التي

التحصيةي المعد مخ الباحث

الفصل الثاني /دراسات سابقة:

أوال :دراسات تناولت المدخل المنظومي :
 .1دراسة (محمد : )2010 ،

يرمي البحث بالتعرف يةى اثر اانموءم المنظومي في تعديل الفثم الخاطئ لةمفاهيم

الفيزيا يا وتنميا ات اه الطلب نحو الماد ) اختار الباحث يينا البحث بصور يصديا مخ طلب
معثد ايداد المعةميخ المرحةا الثالثا في مركز محافظا بغداد التاب الى المديريا العاما لتربيا

الرصافا ااولى ،حيث بةغا العينا  )70طالبا ،اختار الباحث ي وا يا عبتيخ دراسيتيخ  ،كل

عبا تحتوي يةى  )35طالبا لتكوخ احدهما الم مويا الضابطا وااخر الم مويا الت ريبيا ،

تم ا راء الت ربا في الفصل الدراسي الثاني مخ العام الدراسي  ، )2010 ، 2009حيث ا ري
البحث يةى المرحةتيخ المرحةا الت خيصيا والمرحةا العل يا) ،ايد الباحث اختبار ت خيص

الفثم الخاطئ لةمفاهيم الفيزيا يا ضم  )30مفثوما ومنياس اات اه نحو الماد  ،حيث الباحث

بتبني احد المناييس التي ايدا لثءا الغرف  ،كافئ الباحث بيخ الم مويتيخ بالمتغيراا  ،العمر

الزمني باا ثر ،در ا العةوم والرياضياا لةفصل الدراسي األول ،وتحصيل الوالديخ  ،المعةوماا

السابنا واختبار رافخ الءكاء)  ،حيث ا ارا النتا ج الى و ود فرل ءي دالا احصا يا بيخ

الم مويتيخ الت ريبيا والضابطا ولصالح الم مويا الت ريبيا في تعديل الفثم الخاطئ لةمفاهيم

الفيزيا يا والى و ود فرل ءي دالا احصا يا بيخ الم مويتيخ الت ريبيا والضابطا ولصالح
الم مويا الت ريبيا في ات اه الطلب نحو ماد الفيزياء حيث توصل الباحث الى األثر ااي ابي

للنموءم المنظومي في تعديل الفثم الخاطئ لةمفاهيم الفيزيا يا وتنميا الطلب نحو الماد
اوصى الباحث بعدد مخ التوصياا والمنترحاا
محمد  : 2010 ،أ -ب)
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 .2دراسة (الجيزاني )2012 ،
يرمي البحث الى التعرف بد استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضياا واثره في

تحصيل واستبناء تلميء المرحةا اابتدا يا)

ايتمد الباحث يةى تصميم الم موياا المتكاف ا ءاا ااختبار البعدي كتصميم ت ريبي

لةبحث  ،حيث ايتصر البحث يةى تلميء الصف الخامس اابتدا ي في مدرسا الناسم بخ الحسخ
ع) اابتدا ي التابعا لةمديريا العاما لةتربيا في محافظا بغداد الكرخ الثالثا لةعام الدراسي

 )2012-2011التي تم اختيارها يصديا ،لتعاوخ ادار المدرسا م الباحث  ،وبطرينا ي وا يا تم

اختيار عبتيخ مخ اصل ارب

عب لتمثل الم مويتيخ الت ريبيا والضابطا وضما كل م مويا

 )34تةميء  ،كوف ا م مويتا البحث في المتغيراا التحصيل السابل  ،اختبار المعرفا السابنا –

العمر الزمني لةتلميء محسوبا باأل ثر ،المستو التعةيمي لةوالديخ)

حدد الباحث الماد العةميا حيث ضما الفصول الثلث األولى مخ كتاب الرياضياا لةصف

درس
الخامس اابتدا ي  ،صاغ الباحث ااغراف السةوكيا البالغ يددها  )150هدفا سةوكيا َّ ،

الباحث الم مويا الت ريبيا يةى وفل المدخل المنظومي والم مويا الضابطا يةى وفل الطرينا

التنةيديا  ،ايد الباحث اختبا اًر تحصيةياً مخ نوع اختيار مخ متعدد  ،ثم التحنل مخ صديه وثباته ،
استخدم الباحث الوسا ل ااحصا يا ااتيا ،الحنيبا ااحصا يا لةعةوم اا تماييا) (SPSSمرب

كا ،2معادلا معامل الصعوبا  ،معادلا معامل التمييز  ،معادلا فعاليا البدا ل الخاط ا ،ااختبار

التا ي  ، T-testمعادلا الفاكرونباخ اسفرا نتا ج الت ربا يخ:
1

تفول تلميء الم مويا الت ريبيا التي درسا وفل المدخل المنظومي يةى تلميء

الم مويا الضابطا التي درسا وفل الطرينا اايتياديا في التحصيل
2

تفول تلميء الم مويا الت ريبيا التي درسا وفل المدخل المنظومي يةى تلميء

الم مويا الضابطا التي درسا وفل الطرينا اايتياديا في اختبار ااستبناء

اوصى الباحث بعدد مخ التوصياا والمنترحاا

ثانيا /دراسات تناولت التحصيل الدراسي :

ال يزاني )2012 ،

وفي ضوء النتا ج

 .1دراسة حسن (: )2012

رما الدراسا الى معرفا اثر استراتي يتي روبنسخ والتدريس التبادلي في تحصيل الفيزياء وتنميا
التفكير النايد لد طلب الصف األول المتوسط)

اختار الباحث طلب الصف األول المتوسط في متوسطا ابي تمام لةبنيخ التابعا لمديريا تربيا

بغداد  /الرصافا األولى بصور يصديا ميدانا لةت ربا ،تكونا يينا البحث مخ  )91طالبا بواي

 )31تمثل الم مويا الت ريبيا ااولى درسا يةى وفل استراتي يا روبنسخ و  )30طالبا تمثل
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الم مويا الت ريبيا الثانيا درسا يةى وفل استراتي يا التدريس التبادلي و  )30طالبا تمثل

الم مويا الضابطا درسا يةى وفل الطرينا اايتياديا  ،كوف ا الم موياا الثلثا في المتغيراا
العمر الزمني باا ثر  ،الءكاء  ،التحصيل الدراسي السابل  ،المعةوماا السابنا والتفكير النايد)

بنى الباحث اختبا اًر تحصيةياً تألف مخ  )40فنر تم التحنل مخ صديه وثباته بعرضه يةى

م مويا مخ الخبراء والمتخصصيخ في م ال الفيزياء وتم استخرام معامل الصعوبا ويو التمييز

وفعاليا البدا ل الخاط ا

طبنا الت ربا في الفصل الدراسي ااول والثاني مخ العام الدراسي  )2012 -2011وبعد

تطبيل ااختبار التحصيةي يةى الم موياا الثلث وتصحيح ا اباتثم حةةا النتا ج باستعمال

تحةيل التبايخ ااحادي  )Anovaومعادلا كرونباخ – الفا) ومعادلا ارتباط بيرسوخ ومعادلا
كيودر – ري اردسوخ)20-

أسفرا نتا ج الت ربا يخ تفول الم مويتيخ الت ريبيتيخ يةى الم مويا الضابطا في متغيري

التحصيل والتفكير النايد  ،وفي ضوء النتا ج توصل الباحث إلى اخ استراتي يتي روبنسخ والتدريس
التبادلي لثما اثر فعال في تحصيل الفيزياء وتنميا التفكير النايد بالمنارنا م الطرينا اايتياديا

وايترح الباحث يدد مخ المنترحاا والتوصياا
حسخ )2012 ،

 .2دراسة المعموري (: )2013
رما الدراسا الى معرفا اثر استعمال طرينا الرسوماا الثزليا والكاريكاتوريا في تحصيل

طالباا الصف األول ودافعيتثخ نحو ماد الفيزياء)

بةغ يدد أفراد يينا البحث  )57طالبا مخ طالباا ثانويا اآلمال لةبناا التابعا لةمديريا العاما

لةتربيا في محافظا ديالى – يضاء بعنوبا ،ا ريا الت ربا في الفصل الدراسي الثاني لةعام الدراسي
 )2013 – 2012يسما افراد العينا يةى م مويتيخ ااولى ت ريبيا درسا يةى وفل طرينا

الرسوماا الثزليا الكاريكاتوريا والثانيا ضابطا درسا يةى وفل الطرينا اايتياديا ،كوف ا

الم مويتاخ بالمتغيراا العمر الزمني باأل ثر ،التحصيل الدراسي السابل في ماد العةوم لةصف
السادس اابتدا ي  ،التحصيل السابل في ماد الرياضياا لةصف السادس اابتدا ي ومستو

الءكاء) حدد الباحث  )50غرضا سةوكيا وايد الباحث اختبا ار تحصيةيا لنياس التحصيل الدراسي
ألفراد يينا البحث  ،ا ر

الباحث صدياً للختبار بعرضه يةى م مويا مخ الخبراء

والمتخصصيخ في م ال الفيزياء لةتثبا مخ صلحيا فنراا ااختبار التحصيةي ،استخدم الباحث

الوسا ل ااحصا يا منثا معامل حساب التبايخ ،وااختبار التا ي لعينتيخ مستنةتيخ ومعادلا

الصعوبا ومعادلا فعاليا البدا ل ومعادلا كيودر ريت اردسوخ)20 -
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اسفرا نتا ج الت ربا يخ تفول الم مويا الت ريبيا التي درسا يةى وفل طرينا الرسوماا

الثزليا والكاريكاتوريا يةى الم مويا الضابطا التي درسا يةى وفل الطرينا اايتياديا وفي ضوء
النتا ج اوصى الباحث بعدد مخ التوصياا والمنترحاا
المعموري)2013 ،

 .3دراسة ساجدة وحسن (: )2013
رما الدراسا الى معرفا اثر استخدام استراتي يا التساؤل الءاتي) في تحصيل الدراسي

والدافعيا نحو تعةم ماد الفيزياء لد طلب الصف ااول المتوسط)

ا ريا الدراسا يةى يينا مخ طلب الصف ااول المتوسط مخ متوسطا ابي تمام لةبنيخ في

محافظا بغداد /الرصافا ااولى في بدايا الفصل الدراسي الثاني لةعام الدراسي )2013 -2012

بةغ يدد أفراد العينا  )54طالبا يمثةوخ عبتيخ ااولى ت ريبيا والثانيا ضابطا ولغرف يياس

تحصيل الطلب يينا البحث صمم الباحثاخ اختبا ار موضوييا مخ نوع ااختبار مخ متعدد

تم

يرف ااختبار يةى م مويا مخ الخبراء والمتخصصيخ يةى الفيزياء وط ار ل تدريس الفيزياء
والنياس والتنويم لةتثبا مخ صديه  ،تم استخدام الوسا ل اإلحصا يا منثا معامل الصعوبا ومعامل

تمييز الفنراا ،ومعامل فعاليا البدا ل الخاط ا وااختبار التا ي  )t-testلعينتيخ مستنةتيخ أسفرا

النتا ج يخ تفول الم مويا الت ريبيا التي درسا يةى وفل استراتي يا التساؤل الءاتي) يةى
الم مويا الضابطا التي درسا يةى وفل الطرينا اايتياديا وفي ضوء النتا ج اوصى الباحثاخ

يدد مخ التوصياا والمنترحاا

سا د وحسخ )2013 ،

الموازنا بيخ الدراساا السابنا والدراسا الحاليا:
 1ااهداف :

تباينا اهداف الدراساا السابنا فمنثا ما رمى الى معرفا اثر اانموءم المنظومي في تعديل

الفثم الخاطئ لةمفاهيم الفيزيا يا وتنميا ات اه الطلب نحو الماد كدراسا محمد )2010 ،في حيخ

رما دراسا ال يزاني )2012 ،الى معرفا استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضياا واثره
في تحصيل تلميء المرحةا اابتدا يا واستبنا ثم ،وكاخ الثدف مخ دراسا حسخ  )2012معرفا
اثر استراتي يتي روبنسخ والتدريس التبادلي في تحصيل الفيزياء وتنميا التفكير النايد لد

طلب

الصف ااول المتوسط ورما دراسا المعموري )2013 ،الى معرفا اثر استعمال طرينا الرسوماا

الثزليا والكاريكاتوريا في تحصيل طالباا الصف ااول ودافعيتثخ نحو ماد الفيزياء  ،ورما

دراسا سا د وحسخ )2013 ،الى معرفا اثر استخدام استراتي يا التساؤل الءاتي) في تحصيل
الدراسي والدافعيا نحو تعةم ماد الفيزياء لد طلب الصف ااول المتوسط
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في حيخ رما البحث الحالي الى التعرف يةى اثر التدريس باستخدام المدخل المنظومي في

تحصيل الفيزياء لد طالباا الصف الثاني المتوسط
 2المرحةا الدراسيا :

تنويا يينا الدراساا السابنا مخ حيث المراحل الدراسيا فمنثا ما ا ري يةى طلب معثد

إيداد المعةميخ كدراسا محمد )2010 ،ومنثا ما ا ر يةى تلميء المرحةا اابتدا يا كدراسا

ال يزاني )2012 ،ومنثا ما ا ري يةى طةبا المرحةا المتوسطا كدراسا حسخ )2012،ودراسا
سا د وحسخ )2013 ،ودراسا المعموري  )2013ويةتني البحث الحالي في المرحةا الدراسيا

نفسثا م دراسا حسخ )2012 ،ودراسا سا د وحسخ  )2013 ،ودراسا المعموري )2013 ،

 .3األداة:

استخدما اغةب الدراساا السابنا اختبار التحصيل لنياس تحصيل الطةبا كدراسا ال يزاني
 )2012ودراسا سا د وحسخ  )2013ودراسا حسخ  )2012ودراسا المعموري  )2013حيث
يلتقي البحث الحالي مع هذه الدراسات.
 .4الوسائل اإلحصائية:

تباينا الدراساا السابنا مخ حيث اختيارها لةوسا ل ااحصا يا فمنثم مخ استخدام معامل

الصعوبا ومعامل تمييز الفنراا ومعامل فعاليا البدا ل الخاط ا وااختبار التا ي  )t-testومنثم
مخ استخدم الحنيبا ااحصا يا  ، SPSSمرب كاي ،معادلا الفاكرونباخ ،ومنثم مخ استخدام
تحةيل التبايخ ااحادي  )ANOVAومعادلا كيودر – ريت اردسوخ –  )20ومعامل ارتباط
بيرسوخ

اما الدراسا الحاليا فأخ الباحث سوف يستخدم الوسا ل ااحصا يا ااتيا منثا معامل

الصعوبا ومعامل تمييز الفنراا  ،ومعامل فعاليا بدا ل الخاط ا  ،وااختبار التا ي )t-test

 .5العينة:

اختةفا الدراساا السابنا مخ حيث اختيارها لح م العينا تبعا ألهداف الدراسا وطبيعتثا وطبيعا
الم تم الءي ا ريا فيه الدراسا فند تراوح ح م العينا ما بيخ  )54فردا كدراسا سا د وحسخ

 )2013و  )91طالبا كما في دراسا حسخ  ،)91اما البحث الحالي فند بةغ ح م العينا )44
طالبا مخ طالباا الصف الثاني المتوسط وهءه العينا مناسبا لةبحوث الت ريبيا وتحنل الغرف

المطةوب مخ البحث

 .6متغير الجنس:

تباينا الدراسا مخ حيث تناولثا لمتغير ال نس  ،حيث اخ بعف منثا طبل يةى يينا الءكور
الطلب) كدراسا حسخ )2012 ،ودراسا سا د وحسخ )2013 ،ودراسا محمد )2010 ،
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ودراسا ال يزاني  )2012 ،ومنثا طبنا يةى يينا ااناث الطالباا) كدراسا المعموري ،

 ، )2013اما الدراسا الحاليا فأخ افراد العينا مخ ااناث فنط
الفصل الثالث /إجراءات البحث:

اوال /التصميم التجريبيُ :يعد التصميم الت ريبي المل م لةبحث خطو ضروريا في البحوث
الت ريبيا اء اخ اختيار التصميم الت ريبي الدييل يعني وض خطا يمل محدد ال وانب اختبار

الفروف والتأكد مخ صحا النتا ج

يمر)112 :1987 ،

حيث ايتمد الباحث يةى التصميم الت ريبي ءي الضبط ال ز ي لةم مويتيخ المتكاف تيخ

ءاا ااختبار البعدي كما في دول ريم )1

شكل ()1

التصميم التجريبي المعتمد في البحث
المجموعة
التجريبية
الضابطة

متغير تابع
التحصيل

متغير مستقل
المدخل المنظومي
الطريقة االعتيادية

االداة
االختبار
التحصيلي

ثانيا /مجتمع البحث وعينته :
وينصد بم تم البحث مصطةح يةمي ومنث ي ُيراد به كل ما يمكخ اخ تعمم يةيه نتا ج البحث
سواء كاخ م مويا افراد ام كتب ام مباني مدرسيا وءلح طبنا لةم ال الموضويي لم كةا البحث
العساف )91 : 1989 ،

تكوخ م تم البحث مخ طالباا الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطا والثانويا النثايا

التابعا لةمديريا العاما لتربيا بغداد الرصافا األولى لةعام الدراسي  ، )2015 -2014حيث تم

اختيار متوسطا حما الوطخ كعينا يصديا لتطبيل ت ربا البحث لألسباب ااتيا:




استعداد ادار المدرسا لةتعاوخ م الباحث

يرب المدرسا مخ مكاخ يمل الباحث

تنارب المستو اا تمايي واايتصادي لةطالباا

اختار الباحث عبتيخ مخ اصل ثلث عب ،إء اختيرا عبا ب) لتمثل الم مويا الت ريبيا

و عبا أ) لتمثل الم مويا الضابطا حيث بةغا يدد طالباا م موياا البحث  )49طالبا بواي

 )25طالبا في عبا أ) و  )24طالبا في عبا ب) وبعد استبعاد الطالباا الراسباا البالغ

يددهخ  )5طالباا )3 ،طالباا مخ عبا أ) وطالبتيخ مخ عبا ب)
أصبح يدد أفراد العينا النثا يا  )44طالبا بواي

 )22طالبا في عبا أ) لتمثل الم مويا

الضابطا و  )22طالبا في عبا ب) لتمثل الم مويا الت ريبيا ،اخ سبب استبعاد الطالباا
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الراسباا ايتنادا مخ الباحث بانثخ يمتةكخ معرفا سابنا يخ الموضوياا التي تدرس في أثناء

الت ربا ومخ ثم ستؤثر هءه المعرفا في ديا نتا ج البحث والسلما الداخةيا لةت ربا  ،يةما اخ

َّ
استبعادهخ تم مخ النتا ج فنط م الحرص يةى بنا ثخ داخل غرفا الصف حفاظا يةى النظام

المدرسي

تكافؤ م موياا البحث Equivalent Groups of the Research :
حرص الباحث يبل بدء الت ربا يةى تكافؤ طالباا م موياا البحث إحصا يا في بعف

المتغيراا الءي يعتند انثا تؤثر في نتا ج الت ربا وهءه المتغيراا هي :
1

العمر الزمني باأل ثر

2

الءكاء

3

المعةوماا السابنا

 .1العمر الزمني بالشهور The age in months :
تم الحصول يةى العمر الزمني مخ الطالباا أنفسثخ حيث تم تس يل سنا التولد لثخ وحساب

العمر الزمني باأل ثر لغايا بدأ الت ربا في  2015/2/16حيث تم حساب المتوسط الحسابي
واانحراف المعياري كما في دول ريم )1

الجدول ()1

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير العمر الزمني
باألشهر

المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

22
22

المتوسط
الحسابي
165.010
164.227

االنحراف
المعياري
12.014
11.351

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
2.000
0.221

الداللة اإلحصائية عند
مستوى 0.05
غير دالة عند مستوى
0.05

 .2الذكاء:
استخدم الباحث اختبار رافخ لةمصفوفاا المتتابعا لغرف التحنل مخ تكافؤ م مويتي البحث

في متغير الءكاء والمننخ يةى البي ا العراييا الءي يعده يةماء النفس مخ ااختباراا ال يد لفحص
الءكاء العام لما يمتةكه مخ فوا د في معرفا يابةيا الفرد يةى الملحظا الواضحا والفثم واستنباط

الروابط والعلياا بيخ اا ياء وتعةمثا واخ يفكر بااستناد الى التحةيل والت ربا الدباغ :1983 ،
 ،)31حيث طبل الباحث ااختبار يةى م مويتي البحث في آخ واحد بتاريخ  2015/2/17وتم
حساب المتوسط الحسابي واانحراف المعياري لدر اا كل مخ افراد الم مويتيخ الت ريبيا

والضابطا) وتطبيل معادلا ااختبار التا ي  )t-testلعينتيخ مستنةتيخ ومتساويتيخ ،تم الحصول
يةى النتا ج كما في ال دول ريم )2
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الجدول ()2

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير الذكاء
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

22
22

المتوسط
الحسابي
37.181
36.681

االنحراف
المعياري
6.55
5.785

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
2.00
0.268

الداللة االحصائية عند
مستوى 0.05
غير دالة عند مستوى
0.05

 .3المعلومات السابقة :
ايد الباحث اختبا اًر لةمعةوماا السابنا لماد الفيزياء لةصف ااول المتوسط ،بعد يرضه يةى

بعف الخبراء مخ ماد الفيزياء وط ار ل تدريس الفيزياء  ،حيث مل ااختبار  )20فنر اختباريا
مخ ااس ةا الموضوييا ءاا ااختيار مخ متعدد ،حيث ر تطبينه بتاريخ  ،2015/2/18ويام

الباحث بتصحيح اا اباا بواي در تيخ لكل فنر اختباريا وبعد تصحيح اا اباا تم حساب
المتوسط الحسابي واانحراف المعياري  ،كما في دول )3
جدول ()3

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمتغير المعلومات السابقة
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

22
22

ضبط المتغيراا الدخيةا

المتوسط
الحسابي
28.18
26.818

االنحراف
المعياري
5.749
5.68

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
2.000
0.79

الداللة االحصائية عند
مستوى 0.05
غير دالة عند مستوى
0.05

Control of Confounding Variable

حرص الباحث يةى ضبط بعف المتغيراا الدخيةا التي يعتند انثا تؤثر في سلما ا راءاا

الت ربا :

 .1اثر االجراءات التجريبية :

درس الباحث بتدريس م مويتي البحث بنفسه وءلح لتثبيا خبر المدرس وصفاته
أ .المدرس َّ :
ال خصيا يةى نتا ج الت ربا

ب .المادة الدراسية  :كانا واحد لةم مويتيخ
ج .جدول الدروس االسبوعي :

كاخ يدد الحصص التي درسثا الباحث  )4حصصاً أسبويياً في ماد الفيزياء بواي حصتيخ

لكل م مويا موزيا يةى يوميخ كما في كل )2

شكل ()2
اليوم
االحد
االثنين

المجموعة
التجريبية
الضابطة
الضابطة
التجريبية

د .بناية المدرسة  :طبنا الت ربا في مدرسا واحد
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هـ .المدة الزمنية  :كانا المد الزمنيا لتدريس م مويتي البحث موحد والتي استغريا فصلً

دراسياً كاملً

رابعا /مستلزمات البحث Research Reguirements :

 .1تحديد المادة الدراسية :

حدد الباحث الماد الدراسيا التي ستدرسثا م مويتي البحث والتي تتضمخ الفصول السادس ،
الساب  ،الثامخ  ،التاس ) مخ كتاب الفيزياء لةصف الثاني المتوسط لةعام الدراسي – 2014
 )2015يةى وفل الترتيب اآلتي :

الفصل السادس الضوء وانعكاس الضوء

العدساا الريينا الفصل التاس

الفصل الساب

الةوخ والطيف الكثرومغناطيسي

انكسار الضوء

الفصل الثامخ

 .2صياغة األغراض السلوكية :

الثدف السةوكي :هو يبار لغويا تصف رغبا في احداث تغير متوي حدوثه في سةوح المتعةم
يابل لةنياس ،ومخ الممكخ تحنينه وملحظته سلما)67 : 2001 ،

وفي ضوء ااهداف العاما لتدريس ماد الفيزياء لةصف الثاني المتوسط ومحتو الفصول

السادس  ،الساب  ،الثامخ والتاس ) صاغ الباحث  )136غرضا سةوكيا موزيا يةى مستوياا
بةوم التءكر  ،ااستيعاب والتطبيل) لةم ال المعرفي حيث يرضا هءه ااغراف السةوكيا م

محتو الماد التعةيميا يةى م مويا مخ الخبراء في م ال ط ار ل تدريس الفيزياء ومدرسي الماد
مةحل  )1لةتحنل مخ ديا صياغتثا لتغطيتثا محتو الماد التعةيميا ويد ايتمد يةى ااغراف

التي حصةا يةى نسبا اتفال  )%80فأكثر مخ اراء الخبراء وبءلح اصبح يددها في صيغتثا

النثا يا  )134غرضا سةوكيا

 .3اعداد الخطط التدريسية :
تعد الخطا التدريسيا اليوميا مخ اهم وا باا مدرس العةوم ومسؤولياته في تدريس العةوم

وتتضمخ اغراضا سةوكيا يمكخ تحنينثا في حصا دراسيا واحد
زيتوخ )32 : 2005 ،

حيث تم إيداد خطط تدريسيا لةم مويتيخ يةى وفل محتو الدراسي لةعام الدراسي – 2014

 ) 2015بااستناد إلى األغراف السةوكيا التي أيدا لءلح حيث بةغ يدد الخطط التدريسيا )24
خطا تدريسيا لةم مويا الت ريبيا وبمثةثا لةم مويا الضابطا  ،ويد يرف الباحث نماءم مخ هءه

الخطط يةى م مويا مخ الخبراء في م ال ط ار ل التدريس والمتخصصيخ في تدريس الفيزياء
مةحل  ) 1لبياخ مد تحنينثا لألهداف التي وضعا مخ ا ةثا  ،ويد أ ريا بعف التعديلا في

ضوء ملحظاتثم وحددا نسبا  %80فأكثر اتفال آراء الخبراء لتأخء صيغتثا النثا يا
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خامسا /أداة البحث Research Tool :


االختبار التحصيلي  :ترمي ااختباراا الى الويوف يةى نناط الضعف في تحصيل

الطلب ومحاولا التعرف يةى أسبابثا حتى يمكخ وض خطا العلم المناسبا م دي : 2006 ،

)100

ومخ متطةباا البحث إيداد اختبار تحصيةي خاص بالفصول السادس ،الساب  ،الثامخ ،

والتاس ) مخ كتاب الفيزياء لةصف الثاني المتوسط لنياس التحصيل الدراسي لطالباا كل م مويا
مخ م مويتي البحث بعد انتثاء الت ربا في الموضوياا التي يتم تدريسثا

حيث تم ايداد اختبار تحصيةي مخ الباحث بااستناد الى مستوياا بةوم لةم ال المعرفي

التءكر وااستيعاب والتطبيل) حيث َّ
أيد الباحث اختبا اًر تحصيةياً يةى وفل الخطواا اآلتيا :
 .1تحديد المادة العلمية :

تم تحديد الماد العةميا والمتضمخ الفصول السادس ،الساب  ،الثامخ والتاس ) لكتاب الفيزياء

لةصف الثاني المتوسط لةعام الدراسي )2015 – 2014
 .2تحديد عدد فقرات االختبار :

استعاخ الباحث بآراء يدد مخ مدرسي الفيزياء وآراء الخبراء مةحل  )1بعد اطليثم يةى

ااغراف السةوكيا لمحتو ماد الفيزياء مخ كتاب الفيزياء المنرر لةصف الثاني المتوسط  ،وتم

ااتفال يةى تحديد  )40فنر اختباريا مخ فنراا الموضوييا
 .3اختيار نوع الفقرات :

تما صياغا فنراا ااختبار يةى نحو فنراا موضوييا اختيار مخ متعدد) ولةمستوياا

التءكر وااستيعاب والتطبيل)

صياغا تعةيماا اإل ابا يةى ااختبار التحصيةي

تم صياغا تعةيماا الخاصا بااختبار  ،وكيفيا اا ابا وتوزي الدر اا اا ابا يةى مي

الفنراا  ،ويدم ترح فنر دوخ ا ابا فضلً يخ يدم اختيار اكثر مخ ا ابا يخ الفنر الواحد
صدل ااختبار Test Validity -:

يكوخ ااختبار صاديا يندما يتميز بنياس السما او الظاهر التي وض مخ ا ةثا

الكبيسي والداهري  ) 53 : 2000 ،ومخ ا ل التحنل مخ صدل ااختبار ايتمد الباحث يةى

نوييخ مخ الصدل وهما الصدل الظاهري  ) Face Validityحيث يتحنل ءلح اءا كاخ ينواخ
ااختبار وظاهره ي ير إلى يياس المحتو الءي وض مخ ا ةه  ،والنوع اآلخر هو صدل المحتو
 ) Content Validityويتحنل اءا استويبا فنراا المحتو التعةيمي المراد يياسه

زيتوخ)627 : 2001 ،
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ولتحنل مخ صدل ااختبار يرف الباحث فنراا ااختبار يةى يدد مخ الخبراء

والمتخصصيخ في المناهج وط ار ل تدريس الفيزياء مةحل  )1وءلح استطلع ا ار ثم ب اخ
صلح يا فنراا ااختبار في يياس محتو الماد الدراسيا يةى ضوء ااهداف السةوكيا وفي ضوء
آ ار ثم ا ريا بعف التعديلا

تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية:
لغرف وض تعةيماا ااختبار ووضوح الفنراا والتعرف يةى زمخ المستغرل طبل الباحث

ااختبار يةى يينا استطلييا مكونا مخ  )60طالبا مخ طالباا متوسطا الرفعا لةبناا بتاريخ

 2015/4/23بعد انتثاء مخ دراسا الماد  ،ويد ُيدا فنراا ااختبار واضحا ومفثوما اء لم
تستفسر ايا طالبا مخ الطالباا  ،يخ ايا فنر مخ فنراا ااختبار
ولغرف حساب الزمخ الءي تستغريه الطالبا لإل ابا يخ ااختبار تم تس يل زمخ اول

طالبا واخر طالبا في اا ابا  ،وبعد احتساب المد الزمنيا للختبار تبيخ اخ المد الزمنيا اللزما

للختبار هو  )60ديينه

التحليل اإلحصائي الفقرات االختبار Item Analysis -:
إخ الغرف ااساسي مخ تحةيل فنراا ااختبار هو التعرف بدر ا صعوبا الفنر ودر ا
تمييز الفنر  ،وفعاليا البدا ل المعةوماا التي نستنيثا مخ تحةيل الفنراا تسايد يةى اكت اف

ااخطاء مما يسايد يةى المد

البعيد في تحسيخ فنراا ااختبار ومخ ثم ايداد اختباراا افضل

في المستنبل سماره  )104: 1989وتضمنا هءه الدراسا حساب معامل الصعوبا ويو تمييز لكل

فنر مخ فنراا ااختبار وفعاليا بدا ةثا  ،لءا رتب الباحث در اا افراد العينا التي تم الحصول

يةيثا مخ تصحيح  )30وريه ا ابا مرتبا ترتيبا تنازليا  ،ثم يسما يةى م مويتيخ كل م مويه

مكونا مخ )* )15وريا مخ ااورال الحاصةا يةى ايةى الدر اا وهي تمثل

الم مويا العةيا )

والم مويا ااخر مكونا مخ  )15وريا ايضا مخ األورال الحاصةا يةى ايل الدر اا وهي تمثل
الم مويا الدنيا ) ابو لبد ) 341 : 1979 ،

معامل صعوبة الفقرة :هو نسبا الءيخ ي يبوخ يخ الفنر ا ابا صحيحا مخ يينا ما )
دوراخ )123 : 1985

تم حساب مستو الصعوبا لفنراا ااختبار بعد اخ حسب الباحث معامل صعوبا كل فنر مخ
فنراا ااختبار و د انثا تتراوح بيخ  )%38و  ، ) %72حيث ير بةوم اخ الفنراا ااختباريا
تعد منبولا اءا كاخ معدل صعوبتثا تتراوح بيخ  )%20و ) Bloom , 1971 , p66 )%80
*)

اخءا نسبا  %50بدا مخ  %27اخ العينا صغير
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قوة تمييز الفقرة:
هي يدر الفنراا يةى التمييز بيخ الطةبا ءي المستوياا العةيا والمستوياا الدنيا لةصفا

التي ينيسه ااختبار ) Stanly 1972 p 450

وبعد حساب يو تمييز كل فنر مخ فنراا ااختبار و د الباحث انثا تتراوح بيخ -0.22

 ) 0.54وي ير  ) Brown 1981الى الفنراا ااختباريا التي تبةغ يدرتثا التمييزيا
فاكثر تعد فنراا يد

)0.20

 ) Brown , 1981 p. 104لءا تعد فنراا ااختبار منبولا مخ حيث

يدرتثا التمييزيا وبءلح تم اابناء يةيثا ولم يتم حءف ايا منثا

فعالية البدائل الخاطئة Distracter effective -:

يكوخ البديل الخاطئ فعاا يندما ي ءب يدد الطةبا الم مويا الدنيا اكبر مخ يدد الطةبا
الم مويا العةيا ،ويكوخ البديل اكثر فعاليا كةما زادا ييمته في السالب
الظاهر واخروخ ) 131 : 1999

وبعد تطبيل معادلا فعاليا البدا ل الخاط ا لةفنراا ااختبار و د اخ مي البدا ل ءاا

فعاليا مناسبا  ،لءا تم اابناء يةى البدا ل الخاط ا دوخ ايا تغير يةيثا

ثبات االختبار Test Reliability :

ينصد به اخ يعطي ااختبار النتا ج نفسثا اءا ما اييد تطبينه مد اخر يةى الم مويا نفسثا
مخ اافراد في مراا مختةفا فاخ داليخ )339 : 1985 ،

استخدم الباحث طرينا الت ز ا النصفيا إلي اد ثباا ااختبار حيث انثا تتلفى ييوب الط ار ل

ااخر المستعمةا في يياس ثباا ااختبار  ،كما انثا ارخص واسرع وايل ثد

الرحمخ ) 123 : 1990 ،

داود ويبد

حيث يام الباحث باختبار  50ا ابا ) مخ ا اباا طلب العينا ااستطلييا ي وا يا

لحساب الثباا فنسم فنراا ااختبار يةى يسميخ زو ي وفردي) بحيث يحصل كل فرد يةى در ا

في النسم ااول ودر ا في النسم الثاني اامام واخروخ  )123 : 1990 ،ويد طبل الباحث
معامل ارتباط بيرسوخ اي اد معامل ارتباط بيخ در اا الفنراا الفرديا والزو يا  ،اء بةغ )0.85

ويند تطبيل معادلا سبيرماخ براوخ اصبح معامل الثباا

 )0.92حيث ي ير  )Scottالى اخ

حصول الباحث يةى  )0.85فما فول سيكوخ منبوا مخ الناحيا العمةيا
يود )363 : 1999 ،

الصيغة النهائية لالختبار:

بعد اانتثاء مخ اا راءاا ااحصا يا والمتعةنا بصلحيا فنراا ااختبار أصبح ااختبار

اه از بصورته النثا يا التي تتضمخ  )40فنره اختباريا مخ نوع ااختيار مخ متعدد
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سادسا /تنفيذ التجربة:
1

اتب الباحث في اثناء تنفيء الت ربا ااتي - :

با ر الباحث ا راء الت ربا يةى طالباا الم مويتيخ بتاريخ  2015/2/16بواي ارب

حصص اسبوييا وبمعدل حصتيخ لكل م مويه واستمرا الت ربا لغايا 2015/4/20

َ 2د َر َس الباحث طالباا الم مويتيخ ماد الفيزياء مستندا الى الخطط التدريسيا التي وضعثا
بنفسه  ،ويةى وفل التدريس المنظومي لةم مويا الت ريبيا ويةى وفل الطرينا اايتياديا

لةم مويا الضابطا
3

تم تطبيل اختبار التحصيةي يةى طالباا الم مويتيخ في ويا واحد في 2015/4/26

حيث ابةغ الطالباا بويا ا راء ااختبار يبل اسبوع مخ ا ار ه

سابعا /الوسائل االحصائية:

 .1االختبار التائي () t-test
استعمل في ا راء التكافؤ بيخ م مويتي البحث في الءكاء  ،العمر الزمني المعةوماا السابنا

واختبار التحصيةي سةيم ) 202 ، 2006 ،

 .2معامل الصعوبة Difficulty Formula -:
استعمل لحساب صعوبا كل فنر مخ فنراا ااختبار التحصيةي لماد الفيزياء

وااخروخ ) 112 : 1990 ،

اامام

 -3معادلة التمييز Discrimination Formula -:

استعمل الباحث هءه الوسيةا إلي اد يو تمييز فنراا ااختبار الظاهر واخروخ )80- 79 :1999
 -4معادلة فعالية البدائل Effectiveness al Distracters

استعمةا لنياس فعاليا البدا ل الخاط ا لفنراا ااختبار الظاهر واخروخ ) 91 : 1999

 -5معامل ارتباط بيرسون pearson Correlation coefficient

استعمل لحساب معامل ثباا ااختبار بطرينا الت ز ا النصفيا البياتي )183: 1977

 -6معامل سبيرمان – براون Spearman – Brown Formula

استعمل لتصحيح معامل اارتباط بيخ ز ي ااختبار بعد استخرام معامل

ارتباط بيرسوخ

الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرها:

ياهد واخروخ )76: 1998

اوال/عرض النتائج:

تم حساب الوسط الحسابي واانحراف المعياري والتبايخ ألفراد يينا البحث يةى اختبار

التحصيل البعدي لم مويتي البحث كما في ال دول ريم )4
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جدول رقم ()4

نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفروق بين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية
المحسوبة والجدولية لدرجات اختبار التحصيل لطالبات مجموعتي البحث
المجموعة

عدد افراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التباين

22

31.727

5.096

25.970

22

26.045

6.138

6.138

التجريبية
المدخل
المنظومي
الضابطة
الطريقة
االعتيادية

درجة
الحرية

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية

3.342

2.000

داللة
الفروق عند
0.05
دال عند
مستوى
0.05

42

تفسير النتا ج:
اسفرا نتا ج البحث يخ تفول الم مويا الت ريبيا التي درسا يةى وفل المدخل المنظومي

يةى الم مويا الضابطا التي درسا وفل الطرينا التنةيديا في التحصيل في ماد الفيزياء حيث

تتفل هءه الدراسا م نتا ج دراساا سابنا كدراسا محمد  )2013 ،دراسا ال يزاني ) 2013 ،
ويمكخ اخ تعز هءه النتي ا الى ااسباب ااتيا:
1

إخ التدريس بطرينا المدخل المنظومي عل الطالباا يادراا يةى الربط بيخ ماتعةمنه وما

يتعةمنه يخ طريل خطا دراسيا واضحا المعالم
2

إخ و ود نوع مخ الضبط والتو يه والم ار عه في الخطا التدريسيا بطرينا التدريس

المنظومي اد

الى تحسيخ النظام التدريسي ووصوله الى ماهو افضل مما اد

الى زياد

التحصيل الدراسي لةطالباا
3

إخ التدريس بطرينا المدخل المنظومي ايطى اهميا كبر لةخصا ص المتعةميخ مخ خلل

التركيز يةى الطالباا بالدر ا ااولى في يمةيا التدريس
4

إ خ التدريس بطرينا المدخل المنظومي عل الموضوياا الدراسيا ءا معنى يند الطالباا

َّ
تحصيةثخ الدراسي
مما اد الى زياد
ااستنتا اا -:

1

فايةيا التدريس بالمدخل المنظومي في رف مستو تحصيةي لطالباا الصف الثاني

المتوسط في ماد الفيزياء
2

التدريس باستخدام المدخل المنظومي سايدا الطالباا يةى طرح يدد مخ التساؤاا

والم اركا ااي ابيا الفعالا في يمةيا التعةم ومخ ثم زياد ثنتثخ بأنفسثخ لةتعبير يخ آ ار ثخ
وأفكارهخ
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يتطةب التدريس بطرينا المدخل المنظومي مثار و ثد وتفكير اكثر مخ الطالباا بالمنارنا

م الط ار ل التنةيديا في التعةم
التوصياا
1

والثانويا
2
3

ضرور استخدام المدخل المنظومي في تدريس ماد الفيزياء في المراحل المتوسطا

ضرور تدريب مدرسي الفيزياء يةى ط ار ل التدريس الحديثا ومنثا المدخل المنظومي

رفد المكتباا بكل ماهو ديد مخ بحوث تتناول ط ار ل التدريس الحديثا ومخ ضمنثا

المدخل المنظومي لزياد اطلع التربوييخ والمدرسيخ يةى استخدام اساليب تدريسيا حديثا
المنترحاا -:

استكماا لةبحث الحالي ينترح الباحث ااتي - :

1

ا راء دراسا حول استخدام المدخل المنظومي في متغيراا اخر كتنميا التفكير العةمي او

2

استخدام المدخل المنظومي في مواد ومراحل دراسيا اخر

التفكير اابدايي
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ملحق ()1

أسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث حسب اللقب العلمي

ت

1

أ.م.د .ثاني حسين
خاجي
أ.م.د .جالل شنته
جبر
أ.م.د .خالد هالل

4

أ.م.د .منذر مبدر
عبد الكريم
م.د .حسام
يوسف
م.د .سعد قدوري
حدود
م.د .ياسر طاهر

8

حاز علوان

9

فؤاد شهاب احمد

2
3

5
6
7

(*)

االسم اللقب
العلمي

التخصص

ط.ت الفيزياء
ط.ت الفيزياء
الفيزياء
ط.ت.
الكيمياء
ط.ت علوم
الحياة
ط.ت الفيزياء
ط.ت الكيمياء
مدرس
فيزياء
مدرس
فيزياء

 .1االغراض السلوكية
 .2الخطط التدريسية

 .3االختبار التحصيلي
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طبيعة
االستشارة
2
1

(*)

3
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