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اثر استخدام انموذج زٌتون فً حل المسائل الفٌزٌائٌة فً
تنمٌة اتجاهات الطلبة فً المرحلة االعدادٌة نحو الفٌزٌاء

اسم الباحث  :م.م .عبد الرزاق عٌادة محمد اللهٌبً
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مشكلة البحث ..
ٌعانً الطلبة فً المرحلة االعدادٌة من مشاكل كثٌرة وصعوبات فً تعلم وحل المسائل الفٌزٌائٌة وتكمن
الصعوبة فً تعدد معطٌات المسائل وتعدد القوانٌن التً تدخل فً حلها وبخاصة فً المسائل ذات المراحل
المتعددة التً تحتوي على معطٌات كثٌرة وفٌها مطالٌب عدة للمسألة الواحدة .
وأشارت ( المعمري ) 2002 ,فً دراستها انه اظهرت دراسات عدة ان العوامل الرئٌسة التً تؤثر على مقدرة
الطالب لحل المسائل تكمن فً عدة اسباب منها :
االخفاق فً استٌعاب المسائل و الصعوبة فً اختٌار الخطوات التً تتبع فً حل المسألة و ضعف خطة
معالجة المسائل وعدم تنظٌمها و ضعف التمكن من المبادىء والقوانٌن والعملٌات والمهارات االساسٌة .
(المعمري )1, 2002 ,
و اشار ( )Belikov ,1984فً دراسته أن كثٌراً من الطالب لدٌهم معلومات نظرٌة جٌدة فً الفٌزٌاء  ,لكنهم
الٌعرفون كٌف ٌحلون مسائل الفٌزٌاء والٌعرفون من اٌن ٌبدأون الحل .
() Belikov,1984,9-10
ومن الصعوبات التً اشار الٌها ( زٌتون  ) 2000,فً حل المسائل الفٌزٌائٌة .
توحٌد وحدات المسألة الفٌزٌائٌة و تحدٌد القوانٌن الفٌزٌائٌة الالزمة لحل المسألة وكتابة مدلول الصورة
الرمزٌة للقوانٌن الفٌزٌائٌة
( زٌتون ) 394, 2000 ,
ومن خالل خبرة الباحث فً تدرٌس الفٌزٌاء لفترة طوٌلة لمس هذه الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة فً حل
المسائل الفٌزٌائٌة فً المرحلة االعدادٌة وكذلك من خالل لقاءاته بمدرسً الفٌزٌاء االخرٌن وٌتضح مما سبق
أن هناك مشكلة فً حل المسائل الفٌزٌائٌة فً المرحلة االعدادٌة  ,وقد تكون هذه المشكلة سببا ً فً ضعف
تكوٌن االتجاه االٌجابً نحو مادة الفٌزٌاء حٌث ان من اهداف مدرسً الفٌزٌاء للمرحلة االعدادٌة تكوٌن
اتجاهات اٌجابٌة نحوها .
وهذا ما دفع الباحث للقٌام بدراسته الحالٌة .

أهمٌة البحث ..

المسائل الفٌزٌائٌة تشكل جزءاً هاما ًمن المادة  .فإن حلها ٌعد من المناشط المهمة فً دراسة الفٌزٌاء حٌث انها
تساعد الطالب فً تحسٌن قدراتهم التحلٌلٌة وتساعدهم فً استخدام هذه القدرات فً مواقف مختلفة  ,وتطوٌر
قابلٌة الطالب على حل المسائل فً االهداف التً تصبو الٌها المناهج الدراسٌة فً المرحلة االعدادٌة الن
الطالب فً هذه المرحلة ٌكون قادراً على التفكٌر المجرد واستخدام المنطق فً حل المشكالت .
( العانً ) 19 , 1996 ,
فإذا كانت المسائل الفٌزٌائٌة تحتل مكان القلب فً المادة ألن لها دوراً فً التدرٌب على التفكٌر ومواجهة
المشاكل فأن تنمٌة مهارات حل المسائل تحتل جانبا ً مهما ً فً االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس الفٌزٌاء فً المرحلة
االعدادٌة  ,فمن اهم اهداف مشروع نافٌلد البرٌطانً (  ) Nuffieldللفٌزٌاء هو تنمٌة مهارات حل مسائل
الفٌزٌاء لدى الطالب ومساعدتهم على التعلم بالطرق الكشفٌة وقٌاس مدى فهمهم للمصطلحات الخاصة بالفٌزٌاء
.
( السٌد ) 95 , 1997 ,
ونادى الكثٌر من المربٌن امثال (  ) Scaudura, 1978( , ) Polya, 1965الى ان تعلم طالبها كٌف ٌحلون
المسائل ال أن نحلها لهم فإن ذلك الٌؤدي الى تعلم ٌمكن نقل اثره الى تعلم جدٌد والٌمكن للمتعلم من حل مسائل
( العلوانً ) 23, 1995 ,
جدٌدة .
ً
وقد اظهرت الدراسات إجماال إن حل المسائل ٌتأثر بعوامل مختلفة ٌتعلق بعضها بالمعلم والمنهج وبعضها
االخر ٌتعلق ببنٌة المسألة .
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( بطشون )5 , 1989,
وٌؤكد ( ٌوسف  )1998 ,اهمٌة إستثارة دافعٌة المتعلم نحو حل المسائل عن طرٌق االمثلة من اجل التوصل
الى الحل والعمل على ربط الدافعٌة بالتحصٌل .
( ٌوسف ) 139, 1998 ,
وأشارت ( الباوي  ) 1987 ,ان تدرٌس الفٌزٌاء الجٌد الذي ٌؤدي الى استٌعابها وفهمها ٌنمً التفكٌر العلمً
واالتجاه العلمً والمٌول والهواٌات العلمٌة لدى الطلبة .
( الباوي )7, 1987 ,
وأكد زٌتون إن مدرس الفٌزٌاء ٌعد العامل الرئٌس فً تشكٌل االتجاهات والمٌول العلمٌة وتنمٌتها لدى طلبته
الذي ٌقوم بتدرٌسهم .
( زٌتون ) 130 , 1988 ,
علٌه تكمن اهمٌة هذا البحث من انه قد ٌفٌد فً :
تنمٌة مهارات حل المسائل الفٌزٌائٌة و تنمٌة االتجاهات نحو مادة الفٌزٌاء

هدف البحث ..
ٌهدف البحث الحالً التعرف على اثر استخدام إنموذج زٌتون فً حل المسائل الفٌزٌائٌة فً تنمٌة اتجاه طلبة
المرحلة االعدادٌة نحو الفٌزٌاء  .ولتحقٌق هذا الهدف وضعت الفرضٌة االتٌة :
 - 1الٌوجد فرق دال احصائٌا ً بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس الفٌزٌاء على وفق
انموذج زٌتون ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة التً تدرس المادة نفسها بالطرٌقة االعتٌادٌة
على اختبار تنمٌة اتجاه الطلبة نحو الفٌزٌاء .

حدود البحث ..

ٌقتصر البحث الحالً على :
 - 1طالب الصف الخامس العلمً فً اعدادٌة دٌالى – محافظة دٌالى – جمهورٌة العراق .
 - 2الفصل السابع والثامن والتاسع من كتاب الفٌزٌاء للصف الخامس العلمً المقرر تدرٌسه من قبل وزارة
التربٌة والتعلٌم  ,طبعة  2003جمهورٌة العراق
 - 3الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً ... 2007 – 2006

تحدٌد المصطلحات ..

 - 1انموذج زٌتون لحل مسائل الفٌزٌاء  ..وهو عملٌة تتكون من عدة مراحل لحل المسألة الفٌزٌائٌة بدءاً
من قراءة وفهم المسألة وأنتهاءاً بتفسٌر الحل .
( زٌتون ) 398, 2000,
 - 2االتجاه .
عرفه كل من :
-1غزاوي ( )1993بانه :
ً
ً
" استجابة ما اتجاه موضوع ما سلبا او اٌجابا بمحبة او كراهٌة على ح ٍد سواء "
( غزاوي )38, 1993 ,
 -2الدمرداش ( )1994بانه :
" الموقف الذي ٌتخذه الفرد او االستجابة التً ٌبدٌها ازاء شًء معٌن او قضٌة معٌنة اما بالقبول
والموافقة او الرفض والمعارضة نتٌجة مروره بخبرة معٌنة تتعلق بذلك الشًء او الحدث او القضٌة "
( الدمرداش )106 ,1994,
-3دوٌدار ( )1999بانه :
" مفهوم ٌعبر عن نسق او تنظٌم لمشاعر الشخص ومعارفه وسلوكه أي استعداده للقٌام باعمال
معٌنة  ,وٌتمثل فً درجات من القبول او الرفض لموضوعات االتجاه "
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( دوٌدار )152, 1999 ,
التعرٌف االجرائً لالتجاه نحو مادة الفٌزٌاء :
المشاعر والمواقف التً تتكون لدى الطالب نحو مادة الفٌزٌاء وٌمكن قٌاسها بالدرجة التً ٌحصل علٌها
الطالب من خالل اجابته على المقٌاس الذي اعد لهذا الغرض .

الجانب النظري .
انموذج زٌتون فً حل المسائل الفٌزٌائٌة :
وضع بعض المتخصصٌن نماذج تساعد فً حل المسائل الفٌزٌائٌة ومنها انموذج زٌتون وٌتألف هذا االنموذج
من سبع خطوات وهً :
 - 1قراءة وفهم المسألة وٌدخل ضمنها تحدٌد المعطٌات والمطلوب ورسم المسألة.
 - 2ربط المعطٌات والمطلوب .
 - 3اختٌار استراتٌجٌة مناسبة للحل .
 - 4تحدٌد القانون المستخدم .
 - 5اجراء التحوٌالت وتوحٌد الوحدات .
 - 6التعوٌض فً القانون والتنفٌذ .
 - 7تقوٌم الحل وتفسٌره.
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والشكل (ٌ )1وضح انموذج زٌتون لحل المسألة الفٌزٌائٌة .
شكل ()1
مخطط انموذج زٌتون لحل المسألة الفٌزٌائٌة
قراءة وفهم المسألة

تحدٌد المطلوب

تحدٌد المعطٌات

رسم المسألة

ربط المعطٌات والمطلوب

اختٌار استراتٌجٌة مناسبة للحل

تحدٌد القانون والعالقة المستخدمة

اجراء التحوٌالت وتوحٌد الوحدات

تقوٌم الحل
الحل الخطأ

الحل الصحٌح

تفسٌر الحل

( زٌتون )398 , 2000 ,
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الفصل الثانً ..
أجراءات البحث .
أوالً  :التصمٌم التجرٌبً .
تم اختٌار التصمٌم التجرٌبً ذي المجموعات المتكافئة ذات االختبار القبلً والبعدي النه اكثر التصامٌم
التً تناسب اغراض البحث .
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

اختبار قبلً
مقٌاس االتجاه
مقٌاس االتجاه

المتغٌر المستقل
إنموذج زٌتون
الطرٌقة االعتٌادٌة

اختبار بعدي
مقٌاس االتجاه
مقٌاس االتجاه

((محجوب )) 316– 315 ,2002,

ثانٌا ً  :عٌنة البحث .
اختار الباحث اعدادٌة دٌالى  /بعقوبة المركز وذلك لتعاون االدارة والتسهٌالت التً قدمتها الجراء البحث
حٌث انها تحتوي على شعبتٌن خامس علمً وعددهم (  )60طالبا ً  ,وزعوا عشوائٌا ً على مجموعتٌن
تجرٌبٌة وضابطة وبلغ افراد كل مجموعة ( )30طالبا ً .

ثالثا ً  :تكافؤ المجموعتٌن .
ان التوزٌع العشوائً من شأنه تحقٌق التكافؤ بٌن المجموعتٌن واحد اسالٌب ضبط المتغٌرات الدخٌلة .
( المشهدانً )98, 1989 ,
لذا تعتبر هاتان المجموعتان متكافئتٌن .
رابعا ً  :اعداد الخطط التدرٌسٌة
فً ضوء محتوى الفصل السابع والثامن والتاسع من كتاب الفٌزٌاء للصف الخامس العلمً المقرر من
 ) 24خطة
قبل وزارة التربٌة والتعلٌم واستناداً الى االغراض السلوكٌة التً تم اعدادها فقد اعد الباحث (
تدرٌسٌة للمجموعة التجرٌبٌة وقد عرضت هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمحكمٌن وتم االخذ بارائهم
ومقترحاتهم .
خامسا ً :مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء
تم اعتماد مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء المعد من قبل ( الباوي وخاجً .)2006 ,
( الباوي وخاجً )454 -453 ,2006 ,
صدق مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء .
ً
تعد االداة صادقة اذا قاست الشًء الذي وضعت من اجله فعال  ,ولغرض التحقق من صدق فقرات مقٌاس
االتجاه المعتمد عرض على مجموعة من الخبراء واعتمدت مالحظاتهم بنسبة اتفاق %80
وبهذا تحقق صدق مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء واصبح هذا المقٌاس جاهزاً للتطبٌق ملحق ()3
سادسا ً :تكافؤ افراد المجموعتٌن باالتجاه نحو الفٌزٌاء
لزٌادة تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتٌن فً المتغٌر المستقل تم تطبٌق مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء على
الطالب قبل التجربة كأختبار قبلً وتم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات الطالب فً
مقٌاس االتجاه للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة واستخدم االختبار التائً (  ) t-testلعٌنتٌن مستقلتٌن وذلك
للكشف عن داللة الفروق بٌن المتوسطٌن كما فً الجدول (. )1
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جدول ()1
نتائج اختبار ( ) t-testلالختبار القبلً فً مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التجرٌبٌة

30

84

6,2

الضابطة

30

82,8

5,9

ت
المحسوبة

0,768

ت
الجدولٌة

2

درجة
الحرٌة

58

الداللة
االحصائٌة
غٌر دال
عند مستوى
داللة 0,05

بما ان القٌمة التائٌة المحسوبة ( ) 0,768وهً اصغر من القٌمة التائٌة الجدولٌة (  )2عند مستوى داللة
( )0,05ودرجة حرٌة ()58وهذا ٌعنً عدم وجود فرقا ً ذو داللة احصائٌة بٌن متوسطً درجات االختبار القبلً
على مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء مما ٌعنً تكافؤهما .

اجراء التجربة ..
 2007/ 2006بتطبٌق مقٌاس االتجاه نحو

 - 1بدأت التجربة فً بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً
الفٌزٌاء كأختبار قبلً للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .
 - 2تم تدرٌس المجموعتٌن المادة الدراسٌة نفسها واعطٌت المجموعتان القدر نفسه من الواجبات .
 - 3عند تدرٌس المسائل الفٌزٌائٌة ( قٌد الدراسة ) فأن المجموعة التجرٌبٌة طبق علٌها المتغٌر المستقل
(انموذج زٌتون ).
ً
ً
ً
 - 4كانت مدة التجربة واحدة لكال المجموعتٌن حٌث بلغت فصال دراسٌا كامال وبمعدل اربع حصص
اسبوعٌا ً لكل مجموعة .
 - 5قام الباحث بنفسه بتدرٌس المجموعتٌن .
 - 6تم تدرٌس المجموعتٌن فً صفٌن متماثلٌن من حٌث االضاءة والتهوٌة فهما متجاوران فً بناٌة
المدرسة .
 - 7لم ٌسمح للطلبة باالنتقال بٌن المجموعتٌن اثناء مدة التجربة ولم ٌسمح الي منهم بالحضور مع غٌر
مجموعته .
 - 8انتهت التجربة فً 2007/5/7
 - 9طبق االختبار البعدي على المجموعتٌن فً 2007/5/8
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الوسائل االحصائٌة ..
استخدم الباحث الوسائل االحصائٌة االتٌة :
 - 1االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن () t-test
س – 1س2
ت=
(ن)1-2ع2

( ن )1-1ع+ 2
1
ن + 1ن2 - 2

2

1
× (

1
+

ن1

)
ن2

س = 1متوسط المجموعة التجرٌبٌة
س = 2متوسط المجموعة الضابطة
ت = 1عدد افراد المجموعة التجرٌبٌة
ت = 2عدد افراد المجموعة الضابطة
ع = 1تباٌن المجموعة التجرٌبٌة
ع = 2تباٌن المجموعة الضابطة
( البٌاتً ) 260,1977,
 - 2معادلة كوبر لحساب اتفاق الخبراء .
NP
=P
NP + NNP
حٌث ان .
 = NPعدد مرات االتفاق
 = NNPعدد مرات عدم االتفاق
( ) cooper, 1974 , 27
 - 3االختبار التائً لعٌنتٌن مترابطتٌن
d
=t
n

sd /

حٌث .
 = dمتوسط الفروق
 = Sdاالنحراف المعٌاري للفروق بٌن الدرجات
 = nحجم العٌنة
( ربوبرت دنسن ) 154 , 1989 ,
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الفصل الثالث ..
عرض النتائج وتفسٌرها .
 - 1عرض النتائج ..
بعد حساب درجات الطلبة التً حصلوا علٌها فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة عند تطبٌق مقٌاس االتجاه
علٌهم كأختبار بعدي تم حساب المتوسطات واالنحراف المعٌاري ,وللتحقق من صحة فرضٌة البحث قام
الباحث بتطبٌق االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن وكما مبٌن فً الجدول (. )2
الجدول ()2
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة لالختبار البعدي
على مقٌاس االتجاه نحو الفٌزٌاء والقٌمة التائٌة المحسوبة .
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

التجرٌبٌة

30

108,2

7,3

الضابطة

30

84,1

8,7

القٌمة التائٌة

درجة
الحرٌة

ت
المحسوبة

58

11,62

مستوى
الداللة

ت
الجدولٌة

2

دال
عند
مستوى
داللة
0,05

وٌظهر من الجدول ( )2ان متوسط درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة (  ) 108,2ومتوسط درجات طالب
المجموعة الضابطة ( )84,1وهنالك فرق لصالح المجموعة التجرٌبٌة  .ولبحث داللة الفروق استخدم االختبار
التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن فوجد ان (ت) المحسوبٌة تساوي (  )11,62وهً اعلى من قٌمة (ت) الجدولٌة البالغة
( )2وعلى هذا االساس ترفض الفرضٌة  .وهذا ٌعنً ان هنالك اثراً واضحا ً الستخدام انموذج زٌتون فً حل
المسائل الفٌزٌائٌة لدى طلبة المجموعة التجرٌبٌة فً تنمٌة اتجاهاتهم نحو الفٌزٌاء مقارنة بالمجموعة الضابطة.
ً
ورغبة من الباحث فً الكشف عن مقدار تنمٌة االتجاه عند كل من المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فقد تم
حساب داللة الفرق بٌن درجات االختبار البعدى والقبلى لالتجاه نحو الفٌزٌاء للمجموعة التجرٌبٌة باستخدام (t-
) testلعٌنتٌن مترابطتٌن واتضح انه دال عند مستوى (  )0.05وبدرجة حرٌة (  )29اذ كانت القٌمة التائٌة
المحسوبة ( )14.57اكبر من القٌمة التائٌة الجدولٌة (  )2.045مما ٌؤشر ان نمو االتجاه نحو الفٌزٌاء لدى هذه
المجموعة كانت نتٌجة استخدام انموذج زٌتون فً حل المسائل الفٌزٌائٌة وكما موضح فً جدول ()3
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جدول ()3
متوسط الفرق واالنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة الختبار االتجاه نحو الفٌزٌاء القبلً والبعدي للمجموعة
التجرٌبٌة ( لعٌنتٌن مترابطتٌن)
مستوى
القٌمة التائٌة
درجة
االنحراف
متوسط
العدد
المجموعة
الداللة
الحرٌة
المعٌاري
الفرق
ت
ت
الجدولٌة
المحسوبة
2.045
14.57
29
9.1
30
دال عند
24.2
التجرٌبٌة
مستوى
البعدي
داللة
0.05
30
التجرٌبٌة
القبلً
وعند حساب داللة الفرق بٌن درجات االختبارٌن البعدي والقبلً لالتجاه نحو الفٌزٌاء للمجموعة الضابطة
باستخدام ) (t-testلعٌنتٌن مترابطتٌن اتضح انه غٌر دال عند مستوى (  )0.05وبدرجة حرٌة (  )29اذ كانت
القٌمة التائٌة المحسوبة ( )1.03هً اقل من القٌمة التائٌة الجدولٌة ( )2.045وكما موضح فً الجدول ()4
الجدول()4
متوسط الفرق واالنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة الختبار االتجاه نحو الفٌزٌاء القبلً والبعدي للمجموعة
الضابطة (لعٌنتٌن مترابطتٌن)
المجموعة العدد

متوسط
االنحراف

االنحراف
المعٌاري

درجة
الحرٌة

الضابطة 30
البعدي
الضابطة 30
القبلً

1.3

6.85

29

القٌمة التائٌة
ت
المحسوبة

ت
الجدولٌة

1.03

2.045

مستوى
الداللة

غٌر دال
عند مستوى
داللة 0.05

 -2تفسٌر النتائج
ان تفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً تنمٌة االتجاه نحو الفٌزٌاء لدى الطلبة سببه فاعلٌة
انموذج زٌتون فً حل المسائل الفٌزٌائٌة فً تنمٌة االتجاه نحو الفٌزٌاء حٌث انه ٌسهل عملٌة حل المسألة
الفٌزٌائٌة من خالل استخدام الخطوات التً ٌتكون منها االنموذج مما ٌؤدي ذلك الى شد الطالب وحبه للفٌزٌاء
وبالتالً تنمٌة االتجاه االٌجابً نحوها .
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التوصٌات
من خالل ما توصلت الٌه هذه الدراسة فأن الباحث ٌوصً بما ٌأتً :
 - 1استخدام انموذج زٌتون فً حل المسألة الفٌزٌائٌة فً تدرٌس الفٌزٌاء .
 - 2عقد دورات تدرٌبٌة لمدرسً الفٌزٌاء للمرحلة االعدادٌة وتدرٌبهم على استخدام نماذج حل المسائل
الفٌزٌائٌة والتأكٌد على انموذج زٌتون .
 - 3تضمٌن دلٌل المعلم فً مادة الفٌزٌاء بعض نماذج حل المسائل الفٌزٌائٌة ومنها انموذج زٌتون .
المقترحات
استكماالً للبحث الحالً ٌقترح الباحث ما ٌأتً :
 - 1اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة فً مواد علمٌة اخرى .
 - 2اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة فً صفوف دراسٌة اخرى .
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ملحق – – 1
مقٌاس االتجاه نحو مادة الفٌزٌاء
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موافق

العبارات

غٌر متأكد

غٌر موافق

اوالً  :قٌمة مادة الفٌزٌاء
ٌزداد اٌمانً باهلل عند دراستً للفٌزٌاء والظواهر الكونٌة
تنمً دراستً للفٌزٌاء قدرتً على عمل التقنٌات الحدٌثة
ٌساعدنً علم الفٌزٌاء فً تعدٌل التصورات الخاطئة لبعض
المفاهٌم العلمٌة
اتابع باهتمام مواضٌع الفٌزٌاء من خالل القنوات الفضائٌة
الٌساعدنً علم الفٌزٌاء فً فهم مادة الرٌاضٌات
تسهم الفٌزٌاء فً تدمٌر الحٌاة على سطح االرض
ٌعرفنً علم الفٌزٌاء طرائق ربط الدوائر الكهربائٌة البسٌطة
اعتبر ان درس الفٌزٌاء مضٌعة للوقت
ال تساعدنً مادة الفٌزٌاء على حل المشكالت بطرٌقة علمٌة
احب مادة الفٌزٌاء عندما ادرسها بشكل علمً
افضل ان تكون للفٌزٌاء حصة واحدة فً االسبوع
اعتقد ان علم الفٌزٌاء ال ٌتناسب مع عقولنا
دراسة مادة الفٌزٌاء تجعلنً اكره العمل الٌدوي
ال تساعدنً مادة الفٌزٌاء على استخدام التعلم التعاونً
اعتقد ان الفٌزٌاء والرٌاضٌات ٌكمل احدهما االخر
تساعدنً مادة الفٌزٌاء على تنمٌة التفكٌر العلمً
افضل ان تكون للفٌزٌاء اكثر من حصة فً االسبوع
ثانٌا ً :االستمتاع بمادة الفٌزٌاء
احس بمتعة عند دراستً مادة الفٌزٌاء

موافق

العبارات
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ارغب فً مطالعة المجالت العلمٌة التً تحتوي على
موضوعات فٌزٌائٌة
اشعر بالضٌق فً درس الفٌزٌاء
ال ارغب بمشاهدة البرامج العلمٌة الخاصة بمادة الفٌزٌاء
اشعر بعدم االرتٌاح عند تحدٌد موعد المتحان مادة الفٌزٌاء
اشعر بمتعة عند اجراء التجارب الفٌزٌائٌة بالمختبر
ارغب بمشاركة الطالب فً عمل النشرات الخاصة بمادة
الفٌزٌاء
ارغب ان ٌكون هناك نادي متخصص بالهواٌات العلمٌة لمادة
الفٌزٌاء
ال ارغب فً مناقشة زمالئً فً حل المسائل الفٌزٌائٌة
اتضاٌق من االنشطة الالصفٌة الخاصة بمادة الفٌزٌاء
ارغب بدراسة جمٌع المواد العلمٌة ماعدا مادة الفٌزٌاء
ارغب بقراءة التقارٌر العلمٌة الخاصة بمادة الفٌزٌاء
ال احس بمتعة عند دراسة مادة الفٌزٌاء
اشعر بارتٌاح عند تحدٌد موعد المتحان الفٌزٌاء
ثالثا ً  :مدرس مادة الفٌزٌاء
اعتقد ان مدرس الفٌزٌاء من الشخصٌات المهمة فً المدرسة
طرٌقة التدرٌس لمدرس الفٌزٌاء جعلتنً اهتم بهذه المادة
لم افكر بأن اكون مدرس فٌزٌاء
اشعر باالرتٌاح عندما ٌتغٌب مدرس الفٌزٌاء
ال ٌساعدنً مدرس الفٌزٌاء على القٌام ببعض المشارٌع
العلمٌة
ٌمنحنً مدرس الفٌزٌاء الفرصة للتعبٌر عن افكاري

ملحق – – 2
السادة الخبراء الذٌن استعان بهم الباحث فً التحقق من صدق مقٌاس االتجاه نحو مادة الفٌزٌاء
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اسم الخبٌر

1

طرائق تدرٌس الرٌاضٌات – كلٌة التربٌة االساسٌة –
أ.م.د .فائق فاضل السامرائً
جامعة دٌالى
طرائق تدرٌس الفٌزٌاء – معهد المعلمات المسائً –
م.د .عصام عبد العزٌز المعموري
تربٌة دٌالى
– معهد اعداد المعلمٌن
طرائق تدرٌس الفٌزٌاء
م.م .ثانً حسٌن خاجً
الصباحً –تربٌة دٌالى
المشرف االختصاصً .محمد عباس دلو الفٌزٌاء – االشراف االختصاصً -تربٌة دٌالى

2
3
4

العنوان
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