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  عبيد جامس نصيف. د.م.أ  
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

تحصيل المفاهيم الفيزيائية لـدى طـالب  ي فيـرفـالمع(  V مـوذج )أنفـاعـلـيـة 
 العلمية واتجاهاتهم الصف الثاني المتوسط

 نصيف جاسم عبيد الخزرجيأ.م.د. 
 العامة لتربية صالح الدينالمديريـة  – معهد إعداد معلمات الدجيل

 

 

 

 الملخص
المعرفي في تحصيل المفاهيم  (V) يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية أنموذج  

وذلك من خالل التحقق من  الفيزيائية لدى طالب الصف الثاني المتوسط واتجاهاتهم العلمية،
  الفرضيتين اآلتيتين:

( بين متوسط درجات طالب 50,5) داللة يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوىال  .1
المعرفي ومتوسط درجات طالب  (V) يدرسون على وفق أنموذج المجموعة التجريبية الذين

  المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي.

( بين متوسط درجات طالب 50,5) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةال  .2
المعرفي ومتوسط درجات طالب  (V) أنموذجالمجموعة التجريبية الذين يدرسون على وفق 

االتجاهات  المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في مقياس
 العلمية. 

ارك للبنين ً  من متوسطة تب اختيرت قصديا طالبا    (05) أما عينة البحث فقد تكونت من  
وزعت على شعبتين بصورة  قسم تربية الدجيل. الدين ـ التابعة إلى المديرية العامة لتربية صالح

ً  تم اختيار شعبة )أ(  وبصورة عشوائية أيضا في كل شعبة. طالبا    (50) عشوائية بواقع
بمتغيرات وتم إجراء التكافؤ بين المجموعتين  كمجموعة ضابطة. )ب( كمجموعة تجريبية وشعبة

  اختبار االتجاهات العلمية القبلي. المعلومات السابقة، الذكاء،
أعـّد اختبار تحصيلي موضوعي من نوع االختيار من متعدد ذو البدائل األربعة مؤلف من   
  ( فقرة اختباريه تم التأكد من خصائصه السايكومترية.05)

( لقياس Billed & Zakariades , 1975) وللتحقق من الهدف الثاني للبحث تم تبني مقياس
( فقرة وتم حساب 63) وهو مقياس مترجم ومقنن للبيئة العراقية ومؤلف من االتجاهات العلمية،

  صدقه وثباته.
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  ( خطة تدريسية للمجموعة التجريبية ومثلها للمجموعة الضابطة.55)وأعـّدت 
ً   واستغرقت فصال (5506ـ  5505) طبقت التجربة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

. ً  كامال دراسيا ً  أظهرت النتائج تفوق  وبعد نهاية إجراء التجربة ومعالجة البيانات إحصائيا ً 
( المعرفي على المجموعة الضابطة التي V) المجموعة التجريبية التي درست على وفق أنموذج

ضع الباحث مجموعة من وفي ضوء النتائج واالستنتاجات و  درست على وفق الطريقة االعتيادية.
  التوصيات والمقترحات.

 
 الفصل األول

  مـشـكـلة الـبـحـث:
، فنحن نعيش اليوم  ً  ونوعا يتميز عصرنا الحالي الذي نعيش فيه بتزايد المعرفة العلمية كمـا    ً

 أصبح هنا ومن في عصر المعلوماتية والتحوالت التكنولوجية السريعة في شتى مجاالت الحياة.
 قادرة المتعلمين من واعية أجيال إعداد ذلك ويستلزم العصر هذا سمات من أساسية سمة التغيير
 جديدا    واقعا    يفرض الحديثة ، وذلك والتكنولوجية العلمية التغيرات مع والتعامل التكيف على

 الثقافية التغيرات إن إذ الراهنة المرحلة تالئم ةحديث واستراتيجيات وسائل استعمال يتطلب للتربية
 طرائق معتتالءم  تعد لم والعولمة االتصال وثورة التكنولوجيا واقتحام والمتسارعة المتالحقة
المتعلمين .  أذهان إلى العلمي المفهوم إليصال وسيلة مدرسينا يتخذها التي االعتيادية التدريس

لتحديات ، ا هذه كل مجابهةإن ذلك يتطلب استعمال طرائق واستراتيجيات حديثة قادرة على 
 فضال    الفيزيائية المفاهيم استيعاب وصعوبة الفيزياء مادة تحصيل في المنخفضة فالمستويات

 والمدرسات المدرسين استعمال عدم إلى يعود الصحيحة العلمية االتجاهات بناء ضعف عن
 خطورتها .  من دوالح المشكلة هذه تجاوز على قادرة حديثة تدريس لطرائق

 تحسينفي  فاعليته مدى ومعرفة عرفي( الم V أنموذج ) باستخدام الحالية الدراسةلـذا جاءت   
 المتوسط . الثاني  الصف طالب لدى علميةال واالتجاهات الفيزيائية للمفاهيم التحصيل مستوى

 اآلتي :  السؤال عن باإلجابة الحالي البحث مشكلة تتحـدد لـذا
 الثاني الصف طالب لدى الفيزيائية المفاهيم تحصيل في ( المعرفي Vأنموذج )  مـا فاعلية
  العلمية ؟ واتجاهاتهم المتوسط
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 البحث :  أهمية
 المعرفة عن السيكولوجي البنائية لمنظور العام اإلطارتمثل  المعرفية بياجيه نظرية إن  

ن واكتسابها،  تعديل خالل من تتم مستمرة نشطة بنائية عملية تعد المعرفة اكتساب عملية وا 
 والمواءمة ( والتي الذاتي ) التمثيل التنظيم عملية في وذلك دللفر  المعرفية والتراكيب المنظومات

 (  04،  0995) زيتون ،          ة .البيئي المعرفية الضغوط مع تكيفه إلى فدته
 المناهج في أثرت التي المعرفية النظريات أبرز من المعنى ذي التعليم في لأوزب نظرية وتعد  

 العلوم شتى في التدريس وطرائق استراتيجيات جدا   تطوير المهم من أصبح لذا التدريس وطرائق
 الطرق تعد المضمار ، فلم هذا في الحديثة باألساليب واألخذ التطور هذا لتواكب والمعارف
 المستقبل .  في التعليمي العمل لمقتضيات مالئمة التدريس في التقليدية واألساليب

 ( المعرفي Vأنموذج )  فيعد المعرفية االستراتيجيات حول والدراسات األبحاث تزايد من وبالرغم  
 فهم في واستخدامها بأنفسهم المعرفة بناء على الطالب مساعدة في تسهم التي النماذج أحد

كسابهم للمعرفة البنائية الطبيعة  (  00،  5550) فراج ،    األساسية . العلم عمليات وا 
 عوامل بعدة وتتأثر نفسه المتعلم بها يقوم عقلية عمليات خالل من يتم المفاهيم تعلم إن إذ  

 المفهوم وطبيعة واالقتصادية واالجتماعية الثقافية والخلفية والذكاء السابقة الخبرات منها مختلفة
 المدرسي الكتاب على المطلع إن كما العلوم تدريس أهداف في إغفالها ال يمكن العقلية والعمليات

 العقلية العمليات لبعض الطالب ممارسة أهمية إلى أو بآخر بشكل تشير أنها يجد الفيزياء لمادة
 أعمارهم .  مع تتناسب التي
 بسيط اعتيادي نشاط وأ فرد أي يمارسه أن يمكن أداء تعد لم التدريس مهنة أن الباحث ويعتقد  

 تدريسية ومهارات عالية قدرات تتطلب معقدة مهنة أصبحت إنها بل فعل ورد فعل من يتكون
 تنظيم في والمتعلم المعلم من كل تنفع التي التعليمية النماذج من الكثير ظهرت متميزة . وقد

 النماذج من ( المعرفي Vأنموذج )  المرجوة . ويعد النتيجة إلى للوصول وتسلسلها األفكار
 والنظري العملي للجانبين وواضحة منظمة بطريقة الدرس تحضير في المدرس تفيد التي المهمة
 ا . مبينه الترابط ويجد
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 والنتائج البيانات ومعالجة العملية التجربة من للهدف سيوجهه األنموذج هذا فإن المتعلم أما  
 وكيفية الحالة وصف على تدريبه فضال   عن المعتمدة والنظريات المبادئ خاللها من ليحدد
 القرارات .  اتخاذ
 تدريس في الحديثة التطورات من يعد الصف غرفة في البنائية النظرية أفكار استخدام فإن لذا  

ن العلوم  البنائية النظرية على تعتمد األمريكية المتحدة الواليات في الحديثة المشروعات معظم وا 
 المعلمين . ممارسات بتغيير التعلم تحسين في ساعد مما لممارستها، كأساس

 (  54،  5555) المؤمني ،                                       
ن    في والباحثين العلماء اهتمام القى الذي المدرسي بالتعلم ترتبط التحصيل مفهوم أهمية وا 

 المدرسي .  التعليم كفاءة تقويم في األساسي العامل ألنه التربوي المجال
 ( 00،  5552) الربيعي ،                                       

ن     عامة بصورة للعلوم التحصيل زيادة في بالغة أهمية الحديثة التدريس طرائق الستخدام وا 
 صعبة يجعلها مما التجريد في غاية الفيزيائية المفاهيم كون الخصوص وجه على الفيزياء ومادة

 المفاهيم .  لتلك استيعابهم في الطالب لدى صعوبة ذلك يشكل وبالتالي التصور
 المتعلمين   لدى وتنميتها العلمية االتجاهات تكوين إن العلوم تدريس في المختصون ويرى   
 كموجهات العلمية االتجاهات دور إلى ذلك ويعود العلوم لتدريس الرئيسية األهداف من تعد

 المتعلم . به يقوم الذي العلمي بالسلوك التنبؤ خاللها من يمكن للسلوك
 (  45،  5556) ناهـد ،                                        

ن    أو وتنميتها االتجاهات تكوين في األثر أكبر تدريسه في المدرس يتبعها التي للطريقة وا 
ما  في لطلبته المدرس مناقشة خالل من المناسب المناخ توافر طريق عن النمو عن إعاقتها
 آرائهم عن للتعبير الفرصة ويمنحهم والمفاهيم األفكار في ويناقشهموآراء ،  أفكار من يعرض

 (  05،  0922) زيتون ،       سلوكهم . في ايجابية اتجاهات إظهار على وتشجيعهم
 خالل :  من أهميتها الدراسة هذه وتكتسب

 الحياة .  مجاالت من كثير في ومهما    أساسيا    محورا    يعد كونه الفيزياء علم أهمية .0

 مرحلة في العلمية واالتجاهات التحصيل تناولت التي النادرة البحوث من كونه البحث أهمية .5
 المتوسط .  الثاني الصف
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 الجانب بين يربط والذي الفيزياء مادة تدريس في المعرفي ( Vأنموذج )  استعمال أهمية .6
 ذي التعلم على قائمة إستراتيجية وهي اإلجرائي ) العملي ( والجانب المفهومي ) النظري (

  الوزوبل . المعنى

 
 ث : ـحـالب ـاـدفـه
 على : التعرف إلى الحالي البحث يهدف 
 الثاني الصف طالب لدى الفيزيائية المفاهيم تحصيل في المعرفي (V)أنموذج  فاعلية))

 ((.العلمية واتجاهاتهم المتوسط
 اآلتيتين : الفرضيتين صياغة تم ذلك من وللتحقق

 طالب درجات متوسط بين (50,5داللة )  مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد .0
 طالب درجات ومتوسط ( المعرفي Vأنموذج ) وفق على يدرسون ذينال التجريبية المجموعة
 التحصيلي .  االختبار في االعتيادية الطريقة وفق على يدرسون الذين الضابطة المجموعة

 طالب درجات متوسط بين (50,5داللة )  مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد .5
 طالب درجات ومتوسط ( المعرفي Vأنموذج ) وفق على يدرسون ذينال التجريبية المجموعة
 االتجاهات مقياس في االعتيادية الطريقة وفق على يدرسون الذين الضابطة المجموعة
 .العلمية 
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 ث :ـحـالب دودـحـ
 على : الحالي البحث يقتصر

 الدوام في المنتظمين صالح الدين لتربية العامة المديرية في المتوسط الثاني الصف طالب .0
 الصباحية . الدراسة م 5506ـ  5505 الدراسي للعام الرسمي

 م .  5506ـ  5505الدراسي  للعام المعتمد المتوسط الثاني للصف الفيزياء كتاب .5

الثامن : العدسات  ، لضوءانكسار ا : السادس : الضوء وانعكاس الضوء ، السابعالفصول )  .6
 الثاني للصف المقرر الفيزياء كتاب ( من الرقيقة ، التاسع : اللون والطيف الكهرومغناطيسي

 م .  5506ـ  5505الدراسي  للعام المعتمد المتوسط

 تربية قسم في للبنين تبارك متوسطة في المتوسط الثاني الصف طالب اختيار تم قصدية وبصورة
 اآلتية :  وللمبررات صالح الدين لتربية العامة للمديرية التابعة الدجيل

 الباحث . سكن مقر من قريبة المدرسة كون .0

 الباحث . مع المدرسة إدارة تعاون .5

 بيسر. التجربة إجراء على ستساعد والتي التربوية التقنيات بأحدث مجهز مختبر توفر .6

  التجربة . إلجراء مالئم المدرسة في المتوسط الثاني الصف طالب عـدد .0

 

 المصطلحات :  تحـديد
  ( المعرفي : Vأنموذج ) 

 من :  كل وعّرفـه
 بأنه :  ( 0999 وأمينة، )منـى .1

 بطريقة واإلجرائي المفهومي بين عناصر الجانب العالقة يوضح طيطيتخ شكل‘‘  
 ( 090،  0999) منـى وأمينة ،    ’’.وخصائصه  العلم طبيعة تعكس تكاملية

 ( بأنه : 5550) فـراج ،  .2

 الجانبين بين التفاعل وبيان الربط بغرض وتنفيذه وتخطيطه بنائه يتم شكل‘‘            
 معين دراسي بموضوع الصلة ذات األحداث من مجموعة إطار في والمفهومي العملي
 المعرفة إلى التوصل في العلم وعمليات أساليب وممارسة التفكير مهارات تأكيد إلى ويهدف
 (  006،  5550) فـراج ،                       ’’ .العلمية 



 

 

 

 

545 
 

  عبيد جامس نصيف. د.م.أ  
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 الجانبين بين الربط إلى يهدف بأتقان تخطيطه يتم شكل‘‘  بأنه : إجرائيا    الباحث ّرفهويع   
 حول ( المعرفي Vشكل )  بؤرة في تقع التي األسئلة طرح طريق عن واإلجرائي المفهومي
 ’’.المرغوبة  العلمية واالتجاهات الفيزيائية المفاهيم الطالب إلكساب معين موضوع

  
  ل :ـالتحصي

 من :  كل وعّرفه 
 ( بأنه : 0999وعلي ،  ) اللقاني .1

 ويقاس دراسية مقررات خالل معينة خبرة من تعلموه لما الطالب استيعاب مـدى‘‘   
                        ’’.التحصيلية  االختبارات في الطالب عليها يحصل التي بالدرجة

 ( 02،  0999وعلي ،  اللقاني) 
 ( بأنه : 5556وزينب ،  ) شحاته .2

 في بالدرجات معبرا    الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات عليه مقدار ما يحصل‘‘ 
 ’’. المحددة  المستويات قياس من يمكن بشكل المعـد االختبار

 ( 29،  5556وزينب ،  ) شحاته                                 
ط المتوس الثاني الصف طالب عليه يحصل الذي االنجاز‘‘  بأنه : إجرائيا    ويعّرفه الباحث   

 ’’.الغرض لهذا الباحث في االختبار التحصيلي الذي أعـّده مقدرا   بالدرجات الفيزياء مادةفي 

 
 الفيزيائية :  المفاهيم
 من :  كل وعّرفها

 بأنها : ( 5555) دروزة ،  .0

 بينها فيما جمع التي الحوادث أو أو العناصر أو الرموز الموضوعات مجموعة‘‘  
 ( 24،  5555) دروزة ،            ’’ .مشتركة  مميزة خصائص
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 بأنها :  ( 5550) ماهر وتاج الدين ،  .5

 الظواهر بين القائمة للعالقات وفهمه إدراكه نتيجة الفرد يكونها عقلية أبنية‘‘            
 لها أو رموز أسماء من وتتكون بها المرتبطة والحقائق والفيزيائية الطبيعية واألحداث
 ’’. شموليتها  درجة في تختلف محددة وتعريفات واضحة مدلوالت

 (  0،  5550) ماهر وتاج الدين ،                                 
 عن تعّبر والتي الرئيسية األفكار لبعض أو رمز أو لفظ اسم‘‘ بأنها :  إجرائيا    الباحث ويعّرفها

 عينة المتوسط الثاني الصف طالب درسهاي التي المواقف من لمجموعة مشتركة خصائص
 ’’. الفيزياء  كتاب من الدراسة

 
 العلمية :  االتجاهات

 من :  كل وعّرفها
 ( بأنها :  5550) عطاهللا ،  .1

 وصف على وتساعده كونها نأ له سبق التي الفرد مواقف إلى يشير مفهوم‘‘              
’’ العلماء  يمارسها التي العلمية والنشاطات العلوم من كل وبين بينه تحدث التي التفاعالت

 ( 030،  5550) عطاهللا ،                          .
 ( بأنها :  5555) زيتون ،  .2

 من وذلك العلم موضوعات من ما موضوع نحو الفرد استجابات محصلة‘‘             
 ( 005،  5555) زيتون ،  ’’.له  معارضته أو عالموضو  لهذا الفرد تأييد حيث

 أو العلم ، بالتأييد تجاه ومشاعره الطالب وآراء معتقدات‘‘  بأنها : إجرائيا    الباحث ويعّرفها  
 بناهت الذي العلمية االتجاهات اختبار على الطالب درجات خالل من عنها الكشف ويتم الرفض
 ’’ . الغرض  لهذا الباحث
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 يـناـثـل الـصـفـال
 النظرية : الخلفية أوالً  :

 : أوزبل عند التدريس استراتيجيات أهم من إنّ 
 المفاهيم . خرائط .0

 المفاهيم . شبكات .5

 للمفهوم . الدائرية التخطيطية الرسوم .6

 المعرفي . Vبالشكل  التدريس إستراتيجية .0

 ( 64،  5555) زيتون ،                                      
 :  ( المعرفي Vبالشكل )  التدريس إستراتيجية

 لمساعدة بتطويره ( Gowinجوين )  قام إذ 0944 عام مرة ألول ( المعرفيVالشكل ) قدم   
 أهداف طبيعة توضيح في والمتعلم المعلم تساعد أداة يمثل التعلم ، وهو كيفية على المتعلمين
 المادة في المتضمنة المفاهيم معنى توضيح على قادرة فهي العلوم . لذا مجال في العلمي النشاط
 فهم على المتعلمين تساعد حيث لالكتشاف طريقة المعرفي (Vالشكل ) خريطة وتمثل الدراسية
نيحاولون فهمها التي الجديدة لمعرفةوا السابقة المعرفة بين التفاعل  قيمة االكتشاف لطريقة . وا 

 المعنى . ذي على تحقيق التعلم متعلمينال تشجع ألنها سيكلوجية
 ( 599،  5550) عليمات وصبحي ،                                  

 تالميذ مع األمريكية المتحدة الواليات في بنجاح المعرفي (Vالشكل ) خرائط استخدمت وقد   
 مع حصص العلوم في ( 0924نوفاك )  استخدمها كما سنة ( ، 05)  من أعمارهم تبدأ

 المعرفة . مجاالت معظم وفي الراشدين وحتى العاشرة سن من متعلمين
 ( 00،  0999) آيـات ،  

والنظريات ،  والمبادئ المفاهيم على األيسر الجانب ويشتمل جانبين ( منVالشكل ) ويتكون  
 المعرفية والمتطلبات وتحويالتها التسجيالت على فيشتمل العملي اإلجرائي األيمن الجانب أما

 التفاعل ( . ويتمVالشكل ) بؤرة في توجد التي واألشياء األحداث معا    الجانبين والقيمية . ويربط
 ( المعرفي.Vالشكل ) أعلى يقع الذي الرئيس السؤال خالل من الجانبين هذين بين

    ( 036،  5555) زيتون ، 



 

 

 

 

544 
 

  عبيد جامس نصيف. د.م.أ  
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 ( : Vالشكل )  خرائط بناء عناصر
 الرئيسي : السؤال  أوالً  :

 والمفاهيم والمبادئ النظريات ثم ومن واألحداث األشياء فحص في المتعلم يساعد  
 إلى يحتاج فإنه الرئيسي السؤال عن المتعلم يجيب الجديدة . ولكي المعرفة لبناء الضرورية
      الشكل لخريطة المفهومي بالجانب ترتبط والتي المعرفية بنيته من المعلومات استدعاء

( V المعرفي ) الرئيسي السؤال يصاغ أن ويمكن اإلجرائي الجانب في مهم أثر لها والتي 
 .  هـل ؟ لماذا ؟ مـا ؟ منها : ماذا ؟ الصيغ من بمجموعة

 
 واألشياء :  األحداث  ثانياً  :
 ويكون بتسجيلها المتعلم ويقوم الدراسة أثناء تظهر التي األفعال تعني األحداث أن إذ  

 مختلف عن عبارة فهي األشياء أما بها . يقوم دراسة أي واستيعاب تخطيط على قادرا   
 بالظهور . للحدث تسمح التي والمواد األدوات

 
 التفكيري : المفهومي الجانب ثالثاً  :
 بل معينة أحداث إلى ال تشير المفاهيم أن إذ الدرس بموضوع الخاصة المفاهيم وتشمل  
 ذات العالقة هو والمبدأ متعددة . وأحداث مواقف من أخذت مجردة مكونات على تدل إنها

(  Vالشكل) لخريطة اإلجرائي الجانب انجاز في المبادئ وتسهم أو أكثر مفهومين بين معنى
 القائمة العالقات لنفس بينها فيما تتكامل الفروض من مجموعة فهي النظرية المعرفية . أما

 مجالها .  في الداخلة والمتغيرات القوانين من مجموعة بين
 

 اإلجرائي :  الجانب رابعاً  :
 اآلتي :  الجانب هذا ويشمل   

 تتغير المطروحة ، كما أو األسئلة الرئيسي للسؤال إجابات وهي المعرفية : المتطلبات .1
جديدة ،  بحث إلى عمليات تقود أن شأنها من جديدة أسئلة طرح في المتطلبات هذه

 أو البحثية .  العملية التجارب على المتطلبات هذه وتعتمد
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 أما الشعور هذا ويكون فيها أساسيا    جزء   والعاطفة الشعور ويمثل القيمية : المتطلبات .2
 بأن القول قيمة . ويمكن اإلجابة القيمية المتطلبات سلبيا   ، وتعطي أو ايجابيا   

 بينهما يوجد بعضهما ، إذ عن مستقلتين ليستا القيمية والمتطلبات المعرفية المتطلبات
 متداخلة .  عالقات

 المعرفي ( Vالشكل )  خريطة في اإلجرائي الجانب أن إلى ( 0920ويشير ) نوفاك ، 
 التدريس .  في العملية الطريقة توضيح إلى يهدف

 الرسوم التسجيالت مثل واألشياء لألحداث المحسوسة المالحظات وتعني التسجيالت : .3
 المسجلة .  والشرائط التخطيطية

 إعادة من معنى ، فالبد أكثر آخر شكل في التسجيالت وترتيب تنظيم تمثل التحويالت : .4
 معنى .  له بشكل التسجيالت صياغة

 

 الجانب اإلجرائي )العملي(                       الجانب المفهومي)التفكيري(  
 المتطلبات المعرفية          الرئيسي السؤال            الفلسفة   
 المتطلبات القيمية                               النظرية   
 التسجيالت            تفاعل بين الجانبين           المبادئ   
  التحويالت             األيمن واأليسر            المفاهيم   

 

 

 

 ( المعرفي  Vيوضح شكل )  مخطط
 (  653،  5550،  وصبحي) عليمات                                  

 
 ( المعرفي :  Vالشكل )  لفعالية الالزمة العوامل

 من عدد لها تتوافر أن البد العملية النشاطات تدريس في ( المعرفي Vالشكل )  فعالية إن   
 وهي :  العوامل

 منها كل لتدريب يحتاج الذي األمر بنائها وكيفية الخريطة لمكونات والمدرس المتعلمين فهم .1
 لهما .  مألوفة تصبح حتى العملية النشاطات من العديد خالل من استخدامها على
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 المتعلمين لدى جيدة بصورة ومنظمة عالية كفاية ذات معرفية ( علمية ) بنية خلفية توافر .2
 المعرفية . المتطلبات استنتاج على وتساعدهم الخريطة من المفهومي الجانب ببناء تسمح

 وتحديد واالستنتاج المالحظة ، القياس ، التصنيف ، التنبؤ مثل العلم عمليات توافر .3
 تمكن والتي البيانات وتفسير التجريبية التصميمات ووضع الفروض وفرض المشكالت
جراء بالتسجيالت القيام من المتعلمين  المطلوبة .  التحويالت وا 

 المتعلمين يتمكن لكي العلوم مختبرات في ... الخ ( العملية واألجهزة األشياء ) المواد توافر .4
 عن البحث بغرض الرئيسي السؤال تتبع ثم ومن فعلية بصورة العملية بالنشاطات القيام من

 ( 045،  5555) زيتون ،                    عنه . إجابة

 

 العلمية :  االتجاهات
 في مركزيا    مكانا    االتجاهات الحالي ، وتمثل القرن بداية في االتجاهات بدراسة االهتمام بدأ   

 مدخل أنه واالجتماعية ، إذ النفسية المفاهيم أهم من االتجاه مفهوم اإلنسان ، ويعد أفعال
 من ذلك وغير العام والرأي القيم كمفهوم األخرى المفاهيم من كبير عدد فهم إلى ضروري
   وأعرافها . الجماعة وتنظيم ببعض عالقاتهم في األفراد بسلوك المرتبطة المفاهيم

 ( 20،  5555) الفالح ،                                        
 

 العلمية :  االتجاهات خصائص
نما أو غريزية ليست فهي متعلمة : االتجاهات .1  واآلراء الخبرات من مكتسبة موروثة ، وا 

 أنماط وهي واالجتماعية المادية بيئته مع تفاعله خالل من المتعلم يكتسبها والمعتقدات
 في العلوم معلم أهمية تتضح هنا والتعليم . ومن بالتعلم وتعديلها اكتسابها يمكن سلوكية
 المتعلم . لدى وتنميتها تكوينها

 كبير لحد اتجاهاته تكون أن يمكن العلمية االتجاهات ذو المتعلم بالسلوك : تنبئ االتجاهات .2
 العلمي .  لسلوكه منبئات

 أو تهيؤ وجود فإن ثم ومن لالستجابة وتهيأ تحفز أنها إذ لالستجابة : استعدادات االتجاهات .3
 االستجابة .  لتلك الشخص يهيئ كامن تحفز
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 النفسية المفاهيم عن االتجاهات ما يميز عاطفيا   : إن لالستجابة استعدادات االتجاهات .4
 أو ضده ، لذلك  ما أو موقف شيء مع المتعلم يكون التفصيلي ، ألن الموقف هو األخرى

 االتجاه .  مكونات أهم الوجداني المكون يعد

 العمر مراحل في المتعلمة االتجاهات والتغيير : للتعديل وقابلة نسبيا    ثابتة االتجاهات .5
 فاالتجاهات ذلك وحاجاته ، ومع الفرد بشخصية مرتبطة نسبيا   ألنها تغييرها يصعب المبكرة
 مكتسبة .  ألنها للتعديل قابلة

 للطلبة ، أو من اللفظية االستجابات قياس خالل من ذلك ويتم للقياس : قابلة االتجاهات .6
 لهم . المالحظة االستجابات قياس خالل

 ( 95،  5555( ) علي ،  000،  5555) زيتون ،                           
 

 االتجاهات :  مكونات
 أي للفرد ال يكون األشياء ، إذ نحو الفرد معتقدات ويتضمن ( :المعرفي ) الفكري  المكون .1

 عنه .  معرفة شيء كل وقبل لديه كانت إذا إال موضوع أي حيال اتجاهات

 أو الرفض القبول استجابة في يؤثر عام شعور وهو الوجداني ) االنفعالي ( : المكون .2
 عاطفية ) إنفعالية ( أو نواح   من أو الموضوع بالشيء ما يتعلق إلى ويشير االتجاه لموضوع
 المتعلم .  سلوك في تظهر وجدانية

 فعندما باالتجاه ترتبط التي جميعها السلوكية االستعدادات ويتضمن السلوكي : المكون .3
 هذا وتدعيم مساندة إلى يسعى فإنه ما أو موضوع ما شيء نحو ايجابيا    اتجاها    الفرد يمتلك

     االتجاه .

 ( 062،  0926) سعد ،  ( 04،  5556) العجمي ،  ( 42،  0992،  ) الشهراني وسعيد
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 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 مصادر االتجاهات العلمية : 
 خاللها من ويشعر للفرد معينة شباعاتإ تحقق التي والمواقف الخبرات اآلثـار االنفعالية : .0

 كان إذا ، أماوالمواقف الخبرات نحو تلك ايجابية الفرد اتجاهات لدى تنمي والسرور بالرضا
 سلبية .  اتجاهات ينمي فإنه ذلك عكس على االنفعالي األثر

 بشحنة وتشحنه الفرد وجدان تهز التي وهي عميق انفعالي أثر لها الصادمة : الخبرات .5
 بذبحة أصيب ثم التدخين على تعّود الذي معين ، فالفرد نحو على سلوكه توجه قوية انفعالية
 نحو سلبيا    اتجاها    يكتسب أن يمكن ومضاعفاتها ويالتها وعانى للتدخين نتيجة صدرية

 التدخين . 

 نتيجة أو سالبة موجبة اتجاهات الفرد لدى تنمي أن يمكنها المباشرة : العقلية العمليات .6
 معينة .  علمية لمشكلة دراسته أثناء بها يقوم التي المباشرة العقلية للعمليات

 ( 90،  0990ش ، الحن( )  33،  0924) أحمد وسعد ،  

 
 ة : ـقـابـس اتـدراس

 ( :  1111وأمنية )  دراسة منى .1

 ( المعرفيVوشكل ) البنائي التعلم نموذج استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الثانوي األول للصف الفيزياء في العلمية المفاهيم لبعض البديلة التصورات تصحيح على

 العربية . مصر جمهورية في الدراسة هذه نحوها . أجريت واتجاهاتهم
تجريبيتين  مجموعات ) مجموعتين ثالث إلى قسموا ( طالبا   95من ) الدراسة عينة تكونت

قبليا    الفيزياء مادة نحو االتجاه ومقياس التحصيل اختبار تطبيق ضابطة ( ، تم ومجموعة
 ( ، وتوصلت t-testواختبار )  الفائية النسبة استخدام الدراسة . وتم مجموعات على وبعديا   
 اآلتي :  إلى الدراسة

 التعلم لنموذج وفقا    التعلم من كل على تفوق قد المعرفي (Vلشكل ) وفقا    التعلم إن -
 الدراسي .  للتحصيل بالنسبة التقليدي وذلك والتعلم البنائي

 (v) شكل لنموذج وفقا    التعلم من كل على تفوق قد البنائي التعلم لنموذج وفقا    التعلم إن -
 الفيزياء .  تحو االتجاه لتنمية بالنسبة وذلك  التقليدي والتعلم المعرفي
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 مادة نحو االتجاه ومقياس التحصيلي االختبار من كل بين موجب ارتباط معامل وجود -
 الفيزياء . 

 ، أ ـ د ( 0999وأمنية ،  ) منى 
 ( :  2001فراج )  دراسة .2

 في الدراسي التحصيل على المعرفي (Vشكل ) استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت
 العلوم .  مادة الدراسي في والتحصيل المنطقي التفكير مهارات وتنمية العلوم مادة

 ( طالبا   64من ) الدراسة عينة السعودية . وتكونت العربية المملكة في الدراسة هذه أجريت
 ( t-testاختبار )  استخدام تم ضابطة ، وقد كمجموعة طالبا    (59و ) تجريبية كمجموعة

 اختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين قبليا   وبعديا   على االختبار تطبيق وتم
 مهارات بعض نمو عن الدراسة نتائج المنطقي . أسفرت التفكير مهارات واختبار التحصيل
 التحصيل في التجريبية المجموعة أفراد وتفوق التجريبية المجموعة أفراد لدى المنطقي التفكير
 ، ب ـ د ( 5550) فراج ،      الضابطة . المجموعة أفراد على المعرفي

 
 ( :  2002دراسة الـفـرا )  .3

 األخطاء تقويم على المعرفية بالخرائط الكيمياء تدريس أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت
 التاسع .  الصف تالميذ لدى االختبار قلق وخفض المفهومية

 كمجموعة ( تلميذا   00من )  الدراسة عينة فلسطين ، وتكونت في الدراسة هذه أجريت  
 من عشوائية بطريقة الباحث اختارهم ( تلميذا 659من )  قصدية بطريقة اختيارهم تم تجريبية
 المعلومات ، الخارطة المقارنة ، خارطة ) خارطة الباحث يونس . واستعمل خان مدارس
 كأدوات المفاهيم ( المعرفي ، خارطة Vشكل  العنقودية ، خارطة الخارطةللمفهوم ،  الدائرية

 اآلتية :  النتائج إلى الباحث توصل إحصائيا   ومعالجتها البيانات جمع للدراسة . وبعد
 تصويب ومستوى القلق بين سالبة إرتباطية عالقة االختبار ، ووجود قلق مستوى انخفاض  

 التحصيل ومنخفضي التحصيل مرتفعي بين إحصائيا دالة فروق الخاطئ ، وال توجد الفهم
 التحصيل ومنخفضي التحصيل متوسطي بين إحصائيا دالة فروق القلق ، وال توجد لمستوى
 ، ب ـ د (  5555) الـفـرا ،                     القلق . لمستوى
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 ثـالـثـل الـصـفـال
 ثـحـبـراءات الـإج

 أوالً  : التصميم التجريبي
وكما  الحالي للبحث مالئمة ميماصتال أكثر ألنهالجزئي  ذو الضبط التجريبي اختير التصميم  

 : اآلتيمبين في الشكل 
 

 غير التابعتالم لتقالمتغير المس ؤـالتكاف المجموعة

 الذكاء جريبيةتال
المعلومات السابقة 
 االتجاهات العلمية

 حصيلتال المعرفي v أنموذج
 و

 ةياديتالطريقة االع ةالضابط ةجاهات العلميتاال

 
 ثانيا : مجتمع البحث وعينته 

لتربية  العامة المديرية في الصباحية المتوسطةو  الثانوية المدارس طالب البحث مجتمع يمثل  
 م . 5506ـ  5505 الدراسي للعام الرسمي مادو بال المنتظمين صالح الدين

 تقسيم تم المدرسة إدارة مع االتفاق وبعد للبنين تبارك ةمتوسط اختيار تم هقصدي وبصوره  
 (50طالبها ) عدد يبلغ ( أ ) . شعبة عشوائية بصورة شعبين إلى وسطتم الثاني الصف طالب
شعبة  يارتتم اخ  أيضا   عشوائية ةوبصور  أيضا   طالبا   (50طالبها ) عدد ( يبلغ ب ) وشعبة طالبا  

 ةضابط كمجموعة)ب(  وشعبة المعرفي v أنموذج وفق على تدرس تجريبية ةكمجموع (أ  )
 .  االعتيادية الطريقة وفق على تدرس

 
 :  مجموعتي البحث ثالثا : تكافؤ

 عن فضال   عشوائية ةبصور  تم والضابطة التجريبية ينتالمجموع طالب اختيار أن من بالرغم   
 على تكافؤ . فقد حرص الباحث ةمتشابه ةاجتماعي ةوبيئ ةعمري فئات من ينتالمجوع أفراد كون
  ومنها : بحثه جئتان في ثرأ لها يكون قد بأنه يعتقد التي غيراتتالم بعض في المجموعتين أفراد
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 الذكاء : .1

فقره  (05ألف من )تي لفظي غير ذكاء وهو اختبار لألشكال دانيلز مقياس  ار الباحثاخت  
 خاطئة والباقي صحيحة ةواحد ةجابلإل بدائل وستة ناقص شكل على ةفقر  كل تحتوي إذ

 قليل كونه عن فضال   عاليين وثبات صدق من به يمتاز ولما العراقية للبيئة ً   مالئما لكونه
  ( 002،  5550 ،وهناء  العبيدي )                والمال . والجهد الكلفة

في  التجربة بدء قبل والضابطة التجريبية البحث مجموعتي طالب على المقياس طبق وقد  
القياسي  األنموذج وفق على اإلجابات صحيحت وبعد 5506 / 5/  04 الموافق األحد يوم

البحث  مجموعتي لدرجات والتباين الحسابي المتوسط خراجتوباس المقياس لفقرات المعد
 القيمة أن ائجتالن تأظهر ين مستقلتين ت( لعينt-testالتالي ) االختبار ةمعادل  وباستعمال

 مستوى دنع (5) البالغة ألجدوليه التالية القيمة من قلأ وهي ( 93,0التالية المحسوبة ) 
 المتغير  هذا في المجموعتين ؤتكاف يدل على وهذا (02) حرية( ودرجة 50,5)
 

 : لسابقةاالمعلومات  .2

الفيزياء للعام الدراسي  ةماد في البحث طالب مجموعتي درجات حصل الباحث على   
الحسابي  وسطتالم وباستخراج للمدرسة العام الدرجات سجل من م 5505ـ  5500السابق 
عينتين ( لل t-testي ) ئاتبار التاالخ معادلة وباستعمال البحث يتمجموع تلدرجا والتباين

 البالغة ةالجدولي القيمة من قلأ هيو  (24,5 ) المحسوبة القيمة أن النتائج أظهرت مستقلتين
 في المجموعتين ؤتكاف يدل على ( مما02) حرية ةودرج (50,5) ة( عند مستوى دالل5)

 غير .تهذا الم
 

 : العلميةمقياس االتجاهات  .3

( bileh &zakhariades,1975)مقياس  يرتاخ والمراجع األدبيات على االطالع بعد   
 مجموعتي البحث على تطبيقه تم وقد العراقية البيئة على مقنن لكونه ةفقر  ( 63من ) المؤلف

 المتوسط استخراج تم اإلجابات تصحيح وبعد م5506 /09/5الموافق الثالثاء يوم في يا  قبل
 لعينتين (t-test)    االختبار التالي وباستعمال البحث مجموعتي من لكل الحسابي والتباين

 الجدولية القيمةمن  قلأ فهي (0،03) المحسوبة ةيئاتال القيمة أن جائالنت تأظهر  مستقلين
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 هذا في البحث ن مجموعتيبي إحصائية داللة ذي فرق وجود على عدم يدل وهذا (5البالغة )
 .المتغير

 

 رابعا : مستلزمات الدراسة :
 تحديد المادة العلمية : .1

) السادس : الضوء وانعكاس الضوء ، السابع : انكسار البحث الحالي على الفصول تصر اق
 ابتك منالضوء ، الثامن : العدسات الرقيقة ، التاسع : اللون والطيف الكهرومغناطيسي ( 

  م .5506ـ  5505  الدراسي للعام  المتوسط الثاني زياء للصفالفي
 : السلوكية األغراضصياغة  .2

على  سلوكيا   غرضا   (555بصياغة ) قام العلمية المادة وىتمح على الباحث اطالع بعد   
التذكر ، ) وهي  ( المعرفي Bloomبلوم  ) تصنيف من األولى الثالث المستويات وفق

 للمادة مطابقتها ومدى السلوكية األغراض صياغة جودة من وللتأكداالستيعاب ، التطبيق ( 
 المادة محتوى مع عرضها مت منها لكل المحددة المعرفية توالمستويا الدراسة قيد العلمية
 ةنسب على تدريسها . واعتمد وطرائق الفيزياء مجال في الخبراء من ينتمجموع على العلمية
عادة منها بعض حذف تم آرائهم ضوء وفي والمحكمين الخبراء من 5/5 25 اتفاق  وا 

 النهائية .  صيغتها أخذت حتى األهداف من عدد صياغة
 اليومية :  التدريسية الخـطط إعـداد .3

  ( المعرفيVأنموذج ) خطوات وفق التجريبية للمجموعة تدريسية ( خطة 55إعداد )  تم  
االعتيادية  الطريقة خطوات وفق أعدت الضابطة للمجموعة أخرى تدريسية ( خطة 55) و
 آرائهم وفق على الخطط هذه تعديل تم والمحكمين الخبراء بآراء األخذ التدريس ، وبعد في

 النهائية .  صيغتها أخذت حتى
 التجربة :  في الدخيلة المتغيرات ضبط .4

 وعتينللمجم الفيزياء مادة تدرس إذ المدرسة إدارة مع باالتفاق األسبوعي الجدول تنظيم تم  
 لكل أسبوعيا      حصتين متقاربة ، وبواقع وبأوقات نفسها األيامفي  والضابطة التجريبية

م 5506ـ  5505    الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل التجربة استغرقت وقد مجموعة .
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 درست مجموعة . وقد لكل دراسية ( حصة 55وبواقع )  ( أسبوعا    05وبحدود ) 
 المعـّدة التدريسية الخطط وفق على نفسه الباحث قبل من والضابطة التجريبية المجموعتين

 وتهوية إضاءة من لمواصفاتا نفس لهما متجاورتين قاعتين تهيئة تم مجموعة ، كما لكل
 النتائج .  في المتغيرات هذه أثر لتثبيت السبورة ونوع مقاعد وعدد

 
 البحث  أدوات خامسًا :

 يأتي ، وفيما العلمية لالتجاهات ومقياس للتحصيل اختبار تهيئة الحالية الدراسة تتطلب  
 الباحث :  بـه قـام لما توضيح

 التحصيلي :  االختبار بنـاء .1

 أجزاء مختلف على التحصيلي االختبار فقرات توزيع بهدف المواصفات جدول إعداد تم  
 الالزم والوقت السلوكية األغراض لمستويات المحددة النسب ضوء وفي العلمية المادة

 تحصيلي اختبار اختير الدراسة . وقد قيد العلمية المادة فصول من فصل كل لتدريس
 إنها األربعة ، إذ البدائل ذو متعدد من االختيار نوع من اختباريه ( فقرة 05) من  مؤلف
 غيرها  من ثباتا   أكثر تكون وأنها وتقويمها ، كما الطالب عند متعددة قدرات بقياس تسمح

 (  553،  5550) الجلبي ، 
 االختبار :  صدق

 الظاهري :  الصدق .أ

 من المختصين مجموعة لالختبار على األولية الصيغة عرضب ذلك من التأكد تموقد   
الصدق  ( إلى أن 0990يشير) رزوقي وآخرون،  في الفيزياء وطرائق تدريسها ، إذ

 مدى على للحكم الخبراء من مجموعة على المقياس فقرات بعرض يتحقق الظاهري
 بالموضوع . عالقتها ومدى نهام فقرة كل صالحية

 ( 535،  0990) رزوقي وآخرون ،       
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 المحتوى :  صدق .ب

 يحققوها أن الطلبة على ينبغي التي األهداف يغطي لكي االختبار تصميم به ويقصد  
 ( 060،  0999) الظاهر وآخرون ،   درسوها. لتيا المادة أجزاء وجميع

 على االختبارية والخارطة السلوكية واألهداف االختبار عرض خالل من ذلك تم وقد  
 تم دـوق تدريسها ، وطرائق الفيزياء وفي والتقويم القياس في والخبراء المحكمين من عدد
 استطالعية عينة على االختبار تطبيق تم دـفق ذلك عن فضال   ومقترحاتهم بآرائهم األخذ
 االستقالل ثانوية في    المتوسط الثاني الصف طالب من ( طالبا   60من )  مكونة أولى

  ( دقيقة . 05بلغ )  وقد لإلجابة الوقت متوسط حساب تم ذلك خالل للبنين ، ومن
      األحد يوم في تطبيقه تم فقد االختبار لفقرات السايكومترية الخصائص من وللتأكد  

 من ( طالب 055بلغت )  ثانية استطالعية عينة على م 5506/  0/  52الموافق 
 قبل الطالب إبالغ تم إذ للبنين اإلبراهيمية متوسطة في المتوسط الثاني الصف طالب
 الصحيحة لإلجابة واحدة درجة وا عطاء اإلجابات تصحيح وبعد االختبار موعد من أسبوع
  أعلى وأخذت تنازليا   الدرجات ترتيب تم المتروكة أو الخاطئة لإلجابة وصفر فقرة كل عن
 ( من 5/5 05وأدنى )  العليا المجموعة لتمثل الطالب إجابات ( من 5/5 05) 

 أن وجد فقد الصعوبة معادلة وبتطبيق ذلك خالل نيا ، ومنالد المجموعة لتمثل اإلجابات
 االختبار فقرات جميع تعد ( وبذلك 42,5ـ  65,5بين )  تراوح قد الفقرات صعوبة مستوى
 معامل يتراوح التي الفقرات أن (0920 )عودة،يرى  مناسب . إذ صعوبة مستوى ذات

 (059 ،0920 )عودة،    جيدة . فقرات ( تعد 25,5ـ  55,5بين )  صعوبتها
بين          تتراوح أنها وجد فقرة لكل التمييز قوة معادلة تطبيق خالل من وكذلك  
 مناسبة . تمييزية قوة ذات الفقرات جميع عّدت فقد وبذلك (00,5ـ  50,5)
(  55معادلة ) كيودر ريتشاردسون  باستعمال التحصيلي االختبار ثبات حساب تم وقد   
 ثبات بمعامل يتميز االختبار أن على يدلّ  ( وهذا 23,5الثبات )  معامل أن وجد وقد
 جيدة تعد المقننة االختبارات أن ( على 0922وخليل ،  يؤكد ) عودة ومقبول ، إذ جيد
 ( 003،  0922وخليل ،  ) عودة       فوق . ( فما 34,5)  ثباتها معامل ما بلغ إذا
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 العلمية :  االتجاهات مقياس .2

 تبنى الباحث فقد المجال بهذا اهتمت التي والمقاييس األدبيات من عددعلى  عاالطالبعد 
 كلوطوره  بناه مقياس وهو فقرة (63العلمية ، يتألف من ) االتجاهات اسلقي جاهز مقياس
 البيئة يالئم بما مترجم ( ، وهو0ملحق ) ( bileh & zakhariades , 1975 )من 

العلمية ) العقالنية ، حب  لالتجاهات مجاالت ستة البحث هذا في . ويتضمنالعراقية 
في  نة الفكرية ، التريثاالستطالع ، التفتح الذهني ، نبذ الخرافات ، الموضوعية ، األما

 . إصدار األحكام (
 والتقويم القياس في الخبراء من مجموعة على بعرضه الظاهري صدقه من التأكد تم وقد  

 على تطبيقه تم وجيدة . وقد مقبولة فقراته جميع أن على االتفاق التدريس . وتم وطرائق
 في المتوسط الثاني الصف طالب من ( طالب 055من )  مؤلفة استطالعية عينة

 الوقت متوسط أن وجد المناسبة اإلحصائية الوسائل للبنين . وبتطبيق اإلبراهيمية متوسطة
 ( دقيقة .  05هو )  المقياس فقرات على لإلجابة الطالب استغرقه الذي
 يأتي :  لمـا وفقا    المقياس فقرات تصحيح تم وقد
  0غير موافق :     5موافق لحد ما :      6: موافق :   االيجابية الفقرات .أ

  6غير موافق :     5موافق لحد ما :      0موافق :  : السلبية الفقرات .ب

 تكون وبذلك وجديتها ةاإلجاب صدق لضمان كاشفة ( فقرات 0المقياس )  تضمن وقد  
 ( درجة .  65والصغرى )  ( درجة 93العليا )  اإلجابة درجة

 قيمة ( وهو 20,5للمقياس )  الثبات معامل أن وجد معادلة ) ألـفـا ـ كرومباخ ( وبتطبيق
 ( 564،  5556) العساف ،                        للثبات . مقبولة
 ( .  0ملحق )  للتطبيق جاهزا   المقياس يكون وبهذا

 
 التجربة :  تطبيق إجراءات سادسًا :  
 :  لآلتي وفقا   م 5506/  5/ 04 الموافق األحد يوم في بحثه إجراءات بتطبيق الباحث دأـب  

( Vأنموذج الشكل ) وفق على التجريبية للمجموعة المخصصة التدريسية الخطط تطبيق .أ
 جانبين :  من المعرفي
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 والنظريات والمبادئ المفاهيم على ويشتمل المفاهيم جانب األيسر : ويمثل الجانب
 مـا . درس في المتضمنة

 لألحداث المحسوسة المالحظات على ويشتمل اإلجرائي الجانب ويمثل األيمن : الجانب
 (Vشكل ) بؤرة في معا   الجانبين بين . ويربط والمعرفية القيمية والمتطلبات واألشياء

 على ( المعرفيVأنموذج ) وفق على المعدة الخطط هذه عرض المعرفي ، وبعد
 التجريبية .  المجموعة على طبقت النهائية صيغتها وأخذت المحكمين من مجموعة

 االعتيادية للطريقة وفقا   والمعدة الضابطة لمجموعة المخصصة التدريسية الخطط تطبيق .ب
 الفيزياء .  مادة لموضوعات التدريس في

 التحصيلي االختبار تطبيق وتم م ، 5506/  0/  0 الموافق األحـد يوم التجربة انتهت .ج
    األربعاء يوم العلمية االتجاهات ومقياس م ، 5506/  0/  4الموافق  الثالثاء يوم

 المدرسةإدارة  وبالتعاون مع واحد وقت في وعتينالمجم علىم  5506/  0/  2الموافق 
 
 

 عـرابـال لـصـفـال
 النتائج  رضـع أوالً  :

 داللة ذو فرق ال يوجدأنه : )  على تنص التي األولى الصفرية الفرضية من للتحقق .أ
 الذين التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بين (50,5داللة )  مستوى عند إحصائية
 الذين الضابطة المجموعة طالب درجات ومتوسط ( المعرفي Vأنموذج )  وفق على يدرسون
 . (  التحصيلي االختبار في االعتيادية الطريقة وفق على يدرسون

الجدول  في كما النتائج فكانت مستقلتين لعينتين ( t-testالتائي )  االختبار الباحث استعمل
 ( اآلتي :  0رقم ) 

 
 
 
 



 

 

 

 

555 
 

  عبيد جامس نصيف. د.م.أ  
 4182 الثاين( اكنون 81العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 (  0جدول رقم ) 
المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين التجريبية 

 والضابطة في اختبار التحصيل البعدي 
 

 المجموعة

 

 عدد

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

درجة  التباين 

 الحرية 

مستوى  القيمة التائية

 الـداللـة 
 الجدولية المحسوبة

  25,01  33 52 التجريبية

85 
 

25,8 

 

11,5 
 دالة عند

 مستوى

 67,03  85,55 52 الضابطة 12,1

 

 القيمة من أكبر ( وهي 02,0هي )  المحسوبة التائية القيمة أن يتبين أعاله الجدول من    
 أن ( ، أي 02حرية )  ودرجة ( 50,5داللة )  مستوى ( عند 5البالغة )  الجدولية التائية
( Vأنموذج ) وفق على تدرس التي التجريبية المجموعة ولصالح إحصائية داللة ذو فرق هناك

 البعدي .  التحصيلي االختبار في المعرفي
 إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد أنه : ) على تنص التي الثانية الصفرية الفرضية من للتحقق .ب

 يدرسونعلى الذين التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بين (50,5داللة )  مستوى عند
 على يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب درجات ومتوسط ( المعرفي Vأنموذج )  وفق
 .العلمية (  االتجاهات مقياس في االعتيادية الطريقة وفق

الجدول  في كما النتائج فكانت مستقلتين لعينتين ( t-testالتائي )  االختبار الباحث استعمل
 ( اآلتي :  5رقم ) 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 (  5جدول رقم )  
المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين التجريبية 

 البعدي  العلمية االتجاهات والضابطة في مقياس
 

 المجموعة

 

 عدد

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

درجة  التباين 

 الحرية 

مستوى  القيمة التائية

 الـداللـة 
 الجدولية المحسوبة

  06,33  85,65 52 التجريبية

85 
 

60,5 

 

11,5 
 دالة عند

 مستوى

 56,56  18,75 52 الضابطة 12,1

 

 القيمة من أكبر ( وهي 40,5هي )  المحسوبة التائية القيمة أن يتبين أعاله الجدول من    
 أن ( ، أي 02حرية )  ودرجة ( 50,5داللة )  مستوى ( عند 5البالغة )  الجدولية التائية
( Vأنموذج ) وفق على تدرس التي التجريبية المجموعة ولصالح إحصائية داللة ذو فرق هناك

 البعدي . العلمية االتجاهات مقياس في المعرفي
  
 النتائج  تفسير ثانياً  : 
 كل في المعرفي( Vأنموذج ) وفق درست التي التجريبية المجموعة تفوق الدراسة نتائج أظهر   

( Vأنموذج ) أن إلى يعود قد ذلك العلمية ، وأن االتجاهات ومقياس التحصيلي االختبار من
 الطريقة أو واألسلوب دراسته تم الذي العلمي المحتوى تكامل على الطالب ساعد المعرفي

 أن عن والمحتوى . فضال   الطريقة بين يجمع أنه المحتوى ، إذ هذا دراسة تم خاللها من التي
 مالحظة من الطالب بها قام التي النشاطات لجميع شامال   ملخصا   يعطي األنموذج هذا

 وربطها المستخلصة المعلومات واشتقاق ومعالجتها البيانات وتدوين واألحداث األشياء
 جذب على يعمل األنموذج هذا وفق التعلم أن السابقة . كما والنظريات والمبادئ بالمفاهيم

 مهمة خصائص من به يتميز لهم ، لما بالنسبة لحداثته نتيجة دافعيتهم وزيادة المتعلمين انتباه
 ساعد المعرفي (Vأنموذج ) أن الباحث يعتقد معنى ، كما ذا تعلما   الطالب تعلم على ساعدت
وما  تعلمهم مسؤولية تحملهم خالل من كفاءة أكثر أعمالهم وجعل أفكارهم تنظيم في الطالب
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 ما يدرسون ، وبالتالي لمعنى المتزايد إحساسهم نتيجة ايجابية مشاعر يمنحهم مما به يقومون
 التحصيل زيادة في واضح أثر لذلك كان وبالتأكيد الدرس مادة نحو وميل رغبة إلى ذلك أدى

 العلمية .  اتجاهاتهم وتنمية
 
 الـتـوصــيـات :  ثالثاً  : 

 باآلتي :  الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء وفي
 وجه على الفيزياء مادة ومدرسي عامة بصورة العلمية المواد لمدرسي تدريبية ورش تنظيم .0

 سيعمل والذي ( المعرفيVأنموذج ) مثل حديثة تدريسية استراتيجيات إلتقان الخصوص
 المتعلمين .  لدى معنى ذا التعليم جعل على بدوره

 المراحل جميع في ( المعرفيVذج )أنمو  ومنها الحديثة التدريسية النماذج استخدام .5
 الدراسية. 

( V) أنموذج تطبيق على تساعد حديثة وتقنيات وسائل تحتوي بمختبرات المدارس تزويد .6
 جيدة .  بصورة المعرفي

 إجرائية سلوكية بصورة المختلفة التعليمية المراحل في العلوم تدريس أهداف صياغة .0
 المطلوبة .  العلمية االتجاهات وتكوين تحقيقها من والطالب المدرس تمكن واضحة

 

 الـمـقـتـرحـات :  رابعاً  : 
 أخرى . مراحل وفي أخرى دراسية لمواد مماثلة دراسات إجراء .0

 الفيزيائية.  للمفاهيم الخاطئ الفهم وتعديل التحصيل على ( المعرفيVأثر أنموذج ) دراسة .5

 العلمية مثال .  كالميول أخرى متغيرات على المعرفي (Vأنموذج ) أثر لبيان دراسات إجراء .6

 المختلفة .  التعليم لمراحل وفقا   للطالب العلمية لالتجاهات مقاييس بنـاء .0
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 الـمـصـــادر
  العربية ، النهضة دار ، القاهرة ، العلوم تدريسزكي ،  يس وسعد كاظم خيري أحمد .0

 م .0924

 على ( المعرفيVالشكل ) وخرائط المفاهيم خرائط من كل استخدام أثر‘‘ صالح ،  آيات .5
 ماجستير ، رسالة’’المفاهيم  بعض عن اإلعدادي األول الصف تالميذ تصورات تصحيح

 م .0999غير منشورة ، مصر ، جامعة عين شمس ، 

، دمشق ،  والتربوية النفسية والمقاييس االختبارات بناء أساسيات شاكر ، الجلبي ، سوسن .6
 م . 5550عالء الدين ،  مؤسسة

 الكفايات ضوء في الثانوية للمرحلة الطبيعية للعلوم الفعال التدريس طـه ، الحنش ، هالة .0
 م . 0990، السعودية ، دار البالد ، التعليمية 

  والنشر ، للطباعة دار الشروق ، عمليا   وترجمتها التدريس في النظرية دروزة ، أفنان ، .0
 م .  5555

 والتفكير التحصيل في فيكوتسكي نظرية وفق على التدريس أثر‘‘  كامل ، الربيعي ، عادل .3
، بغداد ، كلية التربية ـ ابن ’’الفيزياء  مادة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى العلمي

 م . 5552غير منشورة ،  ماجستير الهيثم ، رسالة

،  0، ط العلوم تدريسفي  تعليمية ونماذج طرائق عبداألمير، وفاطمة رزوقي ، رعد مهدي .4
 م . 0990الغفران ،  بغداد ، مكتبة

 االسكندرية ، ، 0ط ، وتربوي ابستمرلوجي منظور من البنائية زيتون ، وكمال حسن زيتون ، .2
 م . 0995

األردن ،  ، عمان ، العلوم تدريس في العلمية والميول االتجاهات ، زيتون ، عايش .9
 م. 0922

الكتب ،  ، القاهرة ، عالم 0، ط بنائية ( للفهم ) رؤية العلوم تدريس ، كمال ،زيتون  .05
 م. 5555

 م . 0926، الكويت ، مكتبة الفالح ،  النفسي القياس عبدالرحمن ، سعد .00
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 وطرق المناهج في المعرفية التربوية المصطلحات معجم النجار ، وزينب شحاته ، حسن .05
  م .5556، القاهرة ، عالم الكتب ، التدريس 

، الرياض ،  العام التعليم في العلوم تدريس السعيد ، محمد وسعيد عامر عبدهللا الشهراني ، .06
 م . 0992العلمي ،  للنشر سعود الملك جامعة

 الجامعة ، عمان ، ، ط التربية في والتقويم القياس مبادئ وآخرون ، محمد زكريا الظاهر ، .00
 م . 0999للنشر والتوزيع ،  الثقافة دار األردنية ، مكتبة

 مجلة، بغداد ،  دانيلز اختبار وثبات صدق دالالت وهناء رجب ، أحمد عبدهللا العبيدي ، .00
 م . 5550، العدد األول ،  الذكاء أبحاث

 التحصيل تنمية في والمعرفي البنائي التعلم نموذجي فاعلية‘‘ حسين ،  لبنى العجمي ، .03
 العلوم مادة نحو واالتجاهات األساسية العلم عملية وتنمية البديلة التصورات وتعديل الدراسي

 دكتوراه للبنات ، أطروحة التربية ، الرياض ، كلية’’المتوسط  الثاني الصف تلميذات لدى
 م . 5556غير منشورة ، 

 ، عمان ، األردن ، دار المسيرة 0، ط العلوم تدريس وأساليب طرق ، ميشيل ، عطاهللا .04
 م . 5550والتوزيع ،  للنشر

،  األساسيالتعليم  لمرحلة العلوم تدريس أساليب أبو صاللة ، وصبحي ، محمد تامعلي .02
 م . 5550الفالح ،  ، األردن ، مكتبة 0ط

 م . 5555، القاهرة ، دار الفكر ،  العلوم تدريس في الرئيسي المدخل راشد ، علي .09

، األردن ، عمان ،  0، ط التدريسية العملية في والتقويم القياس سليمان ، عودة ، أحمد .55
 م . 0920الوطنية ،  المطبعة

،  اإلنسانيةوالعلوم  في التربية للباحث اإلحصاء الخليلي ، وخليل سليمان عودة ، أحمد .50
 م . 0922الفكر ،  ، دارعمان

 التحصيل تنمية في االتقاني التعاوني التعلم إستراتيجية فاعلية‘‘ قاسم ،  سلطانة الفالح ، .55
 بمدينة الثانوي األول الصف طالبات لدى نحوها واالتجاه والوراثة الخلية لوحدة الدراسي
 م .5555دكتوراه ،  التربية ، أطروحة ، الرياض ، السعودية ، كلية’’ الرياض 
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دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الفزيايئية املفاهمي حتصيل يف املعـرفـي(  V)  أ منـوذج فـاعـلـيـة مج 

 العلمية واجتاهاهتم املتوسط الثاين الصف طـالب لـدى

 المفهومية األخطاء تقويم على المعرفية بالخرائط تدريس الكيمياء أثر ‘‘، معمر ،  الـفـرا .56
األقصى ، كلية التربية ، رسالة  ، جامعة’’ التاسع الصف تالميذ لدى االختبار قلق وخفض

 م .  5555ماجستير غير منشورة ، 

 المنطقي التفكير مهارات تنمية في ( المعرفيVالشكل ) نموذج استخدام أثر فراج ، محسن ، .50
 الجمعيةبالسعودية ، مصر ،  المتوسطة المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة في والتحصيل
 م . 5550، التدريس وطرق المناهج في دراساتالتدريس ،  وطرق للمناهج ةالمصري

 في المعرفية التربوية المصطلحات معجم الجمل ، أحمد وعلي أحمد حسين اللقاني ، .50
 م . 0999الكتب ،  ، القاهرة ، عالم 5، طالتدريس  وطرق المناهج

 التعلم نماذج بعض على مقترحة إستراتيجية ماهر إسماعيل صبري و تاج الدين ، فاعلية .53
 على وأثرها الكم ميكانيكا مفاهيم حول البديلة األفكار تعديل في التعلم أساليب وخرائط البنائي
 ، العربي رسالة الخليج مجلة ، السعودية في الخدمة في العلوم معلمات لدى التعلم أساليب

 م .  5550( ، 44الرياض ، العدد )

 باستخدام العلمية المفاهيم لبعض البديلة التصورات تصحيحالجندي ،  وأمنية شهاب منى .54
 واتجاهاتهم الفيزياء مادة في الثانوي األول الصف ( لطالبVوالشكل ) البنائي التعلم نموذج
الثالث  ، المجلد العلمية للتربية المصرية لجمعيةا،  الثالث العلمي ، مصر ، المؤتمر نحوها

 م . 0999، 

 العلمية المفاهيم لبعض البديلة التصورات تصحيح الجندي ، السيد وأمنية عبدالصبور منى .52
 الفيزياء مادة في الثانوي األول الصف ( لطالبVوالشكل ) البنائي التعلم نموذج باستخدام

 الجمعية،  الثالث العلمي شمس ، المؤتمر عين ، القاهرة ، جامعة نحوها واتجاهاتهم
 م . 0999، العلمية  للتربية المصرية

 للصف العلوم تدريس في بنائي نموذج تطبيق في المعلمين فاعلية ، المؤمني ، إبراهيم .59
 م . 5555 ، آذار 0، العدد  59، المجلد  دراساتاألردن ، عمان ،  في األساسي الثالث

 التصورات لتعديل العلوم تدريس في التوليدي النموذج فاعليةناهد عبدالراضي محمد ،  .65
 نحو واالتجاه العلمي االستقصاء مهارات واكتساب المخيفة الطبيعية الظواهر حول البديلة
 ، القاهرة ، كلية العلمية التربية مجلةاإلعدادي ،  األول الصف تالميذ لدى العلوم مادة

 م . 5556( ، 6( ، العدد )3عين شمس ، المجلد ) التربية ، جامعة
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 (  1ملحق ) 
 العلمية  االتجاهات مقياس

موافق  الــفـقـــــرات  ت
 جداً 

موافق 
 لحد ما 

غير 
 موافق

    قبول األفكار الجديدة دون مناقشتها يؤدي إلى نمو المعرفة  0
    ال يتم رفض أو قبول فكرة معينة إال بعد توافر الدليل  5
    إلى األفكار الجديدة عملية ممتعة وباعثة على السرور  اإلصغاء 6
    يجب التمسك بأفكارنا حتى لو ثبت عدم صحتها  0
    الطلبة المتحمسون لتعلم أفكار جديدة من المحتمل أن يصبحوا علماء في المستقبل  0
    يجب أن تتفق بحوث العالم ومشاعره الشخصية  3
وأبدا    4     توجد أفكار صحيحة دائما  
    هناك ظواهر تحدث دون سبب  2
    يهتم الناس في المجتمعات العلمية بالمنجمين كثيرا    9
    المعرفة العلمية ال تتغير  05
    التفسير العلمي أدق من أقوال المنجمين  00
    على العالم الجديد أن يقبل آراء العلماء الذين سبقوه وال يعارضها  05
    على الشخص أن يغير أفكاره إذا ثبت أنها خاطئة  06
    أن ال يتأثر بالظروف االجتماعية المحيطة به  ينبغي على العالم حين يفّسر نتائج أعماله 00
    األدلة القليلة تكفي إلثبات صحة فكرة جديدة  00
    يتطلب التعامل مع أي موقف جديد التساؤل والبحث  03
    المالحظة وحدها كافية لتفسير وتحليل الظواهر  04
    ينبغي للفرد أن يتحمل أعمال اآلخرين دون انتقادها  02
    المواقف الجديدة التي ال تفسرها المعلومات المتوافرة هي مواقف غير مرغوبة  09
    السئل والتساؤل يعارض األسلوب العلمي  55
بعد اطالعنا عليها  50     يجب أن نحكم على األفكار الجديدة فورا  
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موافق  الــفـقـــــرات  ت
 جداً 

موافق 
 لحد ما 

غير 
 موافق

ن تعارضت مع األفكار القديمة  55     يجب نشر األفكار الجديدة حتى وا 
    المجالت العلمية المشهورة يجب أن ال تنشر بحوث المبتدئين  56
    يستطيع علماء األرصاد الجوية أن يتنبؤا بأحوال الطقس بشكل صحيح  50
    يجب عدم قبول المكتشفات العلمية إذا تعارضت مع ما نعتقد به من أفكار  50

    يجب أن ال نهتم باألفكار الجديدة إذا لم تتفق عليها معظم الناس  53
    عند االختالف مع اآلخرين في الرأي يجب االستماع إلى رأيهم فربما يكون هو الصحيح  54
تزدهر المعرفة العلمية إذا فسح المجال للكتاب المشهورين وغير المشهورين بنشر  52

 نتاجاتهم 
   

    الزيادة في وزن الجسم للشخص دليل أكيد على الصحة  59
    يعرف المنجمون مستقبل الناس بشكل عميق  65
    يجب النظر إلى المعرفة على أنها متغيرة غير ثابتة  60
بجمع المعلومات عن ذلك الموقف عند دراسة 65     أي موقف يجب أن نبدأ أوال  
    يفيد النقـد في تقديم المعرفة  66
    ال يمكن الحكم على ذكاء الشخص من مظهره  60
    ينبغي استشارة قاريء الكف عندما نريد معرفة حالة الطقس القادمة  60
     الكافية حتى تقبل هذه الفكرة ويؤخذ بهاالبد من دعم الفكرة الجديدة باألدلة  63
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 ( 2ملحق ) 
 نتائج االختبار التحصيلي البعدي ودرجات مقياس االتجاهات العلمية لطالب المجموعتين 

 
 ت

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
درجة االختبار التحصيلي 

(40) 
درجة مقياس االتجاهات 

 ( 16العلمية )
التحصيلي درجة االختبار 

(40) 
درجة مقياس االتجاهات 

 ( 16العلمية )
0 52 20 53 32 
5 60 40 65 30 
6 59 46 65 39 
0 63 45 59 36 
0 64 29 65 30 
3 64 20 59 33 
4 65 43 52 34 
2 66 45 54 40 
9 63 32 60 45 
05 60 40 66 46 
00 54 32 50 30 
05 60 43 60 32 
06 65 45 54 40 
00 59 39 60 32 
00 64 34 56 35 
03 60 45 53 30 
04 64 45 66 30 
02 63 30 52 43 
09 64 43 50 45 
55 60 33 52 42 
50 65 40 53 45 
55 60 45 50 30 
56 60 34 56 09 
50 65 30 65 42 
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 ت

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
درجة االختبار التحصيلي 

(40) 
درجة مقياس االتجاهات 

 ( 16العلمية )
التحصيلي درجة االختبار 

(40) 
درجة مقياس االتجاهات 

 ( 16العلمية )
50 65 43 66 34 

 1201 212 1512 525 الـمـجـمـوع 
 04,65 45,25 45,22 33 المتوسط الحسابي 
 221,5 201,3 251,6 253,3 االنحراف المعياري 

 523,22 26,13 126,31 553,10 الـتـبـايـن 
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Abstract 

   The current research is aim to recognition on efficiency of (v) sample 

epistemic in raising the physical concepts at middle second class students 

& their scientific attitude ,By actualization of the two following 

hypothesis : 

1- There is not different between the statically evidence on level 

evidence(0,05) between middle marks of empiricism group whom 

education according to the (v) sample epistemic and middle marks the 

advance students group whom education according to the normal system 

in the final test. 

2- There is not statically evidence at level evidence (o,o5) between 

middle marks of the empiricism  group whom education according to 

the (v) sample and middle marks of the advance group whom education 

according to the normal system in the scientific system measure . 

   Concerning the sample research it consist of (50) students chosen 

intentional from the (Tabark) Secondary school of boys that belong to the 

General Directorate of Salah AL-dine Education –Al-Dijil Education 

Department .divided to two department randomly in the amount to (25) 

student in each class. And randomly also (A) department has been chosen 

as empiricism group and (B) department chosen as advance group. The 

equivalence between two groups made by variables of Intelligence. Past 

information .the former scientific system test. 

   The researcher prepared an objective  raising of type multi test has 

fourth replacements consist of (40) empiricism cause ,Then actualization 

of sicrometry specifications .and actualization from the second aim of 

research by adoption of (billeh & Zakariddes , 1975) measure for 

measurement the scientific systems ,It is experimenter and perfect of Iraqi 

Environment  and consist of (36) causes  then calculating effect and 

accurate it.   (22) plan educational of the empiricism group was prepared 

like it of the advance group. 

   The experiment was applied in the second class of year(2012-2013) 

continued full class after ending making of experiment and setting up the 

data statically ,The results was appeared superiority the empiricism group 

whom educated according to the (v) sample recognition at the advance 

group whom educated according to the normal system in the light of the 

results and conclusions the researcher was applied set of Suggestions& 

Recommendations  


