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 ملخص البحث 

 

ٌهدف البحث التعرف على اثر التدرٌس بالتشبٌهات فً تحصٌل مادة الفٌزٌاء والذكاءات      

من  التؤكدومن اجل التحقق من هدف البحث البد من . المتعددة لدى طالب الصف الخامس العلمً 

:- صحة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن 

 

بٌن متوسط درجات ( 0.05)مستوى داللة ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند  -1

التشبٌهات  باستعمالمادة الفٌزٌاء  درسواتحصٌل طالب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن 

المادة نفسها درسوا  ومتوسط درجات تحصٌل طالب المجموعة الضابطة الذٌن

. فً االختبار التحصٌلً بالطرٌقة االعتٌادٌة 

بٌن متوسط درجات ( 0.05)مستوى داللة ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند  -2

باستعمال مادة الفٌزٌاء درسوا لذٌن عددة لطالب المجموعة التجرٌبٌة االذكاءات المت

لذٌن متعددة لطالب المجموعة الضابطة االتشبٌهات ومتوسط درجات الذكاءات ال

 . فً مقاٌٌس الذكاءات المتعددة المادة نفسها بالطرٌقة االعتٌادٌةدرسوا 

ذي  منهجاً للبحث فقد تم اختٌار التصمٌم التجرٌبً جرٌبًاختٌار المنهج الت تم  

وذي االختبار البعدي  للتحصٌل ، وللذكاءات التجرٌبٌة والضابطة  ٌن المتكافئتٌنتالمجموع

ُا جزئٌاً المتعددة  طبقت التجربة على طالب الصف الخامس . احداهما تضبط االخرى ضبطا

تربٌة دٌالى، إذ تم اختٌار عٌنة ل العامة مدٌرٌةلللبنٌن التابعة ل العلمً فً ثانوٌة الجواهري

( أ)شعبتٌن دراسٌتٌن ، اختٌرت بالتعٌٌن العشوائً شعبة  علىالبحث قصدٌاً ، موزعــــــــة 

رست بالتشبٌهات  طالباً ، ( 30) ٌبلغ عدد طالبهاولتمثل المجموعة التجرٌبٌة التً دُا

عة الضابطة التً درست على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة لتمثل المجمو( ب)واختٌرت شعبة 

طالباً فً ( 62)االساسٌة عٌنة البحث  بلغتطالباً ، وبذلك ( 32) وٌبلغ عدد طالبها

. الشعبتٌن

الذكاء ، المعلومات السابقة ) مجموعتً البحث فً متغٌرات  طالب تمت مكافؤة   

، التحصٌل السابق للرٌاضٌات السنة  فً امتحان نصفللفٌزٌاء ، التحصٌل السابق للفٌزٌاء 

( . ، العمر الزمنً للطالب محسوباً باالشهر ، الذكاءات المتعددة فً امتحان نصف السنة 

الباحث بتدرٌس  وقد قامفضالً عن ضبط المتغٌرات األخرى من أجل سالمة البحث 

 .مجموعتً البحث 



 ب

 

الفٌزٌاء المقرر للصف  من كتاب(  9،  8،  7،  6) حددت المادة العلمٌة بالفصول 

الكهربائٌة الساكنة ، كهربائٌة التٌار ) فً موضوعات  ، م2009،  16 الخامس العلمً ط

ممثلًة ددت األغراض السلوكٌة كما  ُا  بالترتٌب ، (المستمر ، المغناطٌسٌة ، االلكترونٌات 

 وبلغضمن المستوٌات الخمس االولى فً تصنٌف بلوم للمجال المعرفً لمجال المعرفً ا

التجرٌبٌة )غرضاً سلوكٌاً ،كما تم إعداد الخطط التدرٌسٌة لمجموعتً البحث ( 233)عددها 

. خطة لكل مجموعة( 24)وبلغ عددها ( والضابطة

فقرة من نوع االختٌار من متعدد ( 43)اختبار تحصٌلً معرفً مكون من  عدأُا     

ة من مستوٌات المعرفة ، التً تقٌس خمس( جدول المواصفات)على وفق خارطة اختبارٌه 

وقد تم التحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى بعد عرضه على مجموعة من  لبلوم ،

بلغ عدد : االولىالخبراء وتم تجرٌبه على عٌنتٌن استطالعٌتٌن من غٌر عٌنة البحث ، 

االختبار وتحدٌد زمن  الغرض منها معرفة مدى وضو  فقراتطالباً كان ( 20)أفرادها 

كان الغرض منها تحلٌل فقرات  طالباً ( 74)بلغ عدد افرادها  :والثانٌة، ة عنها اإلجاب

االختبار إحصائٌاً ، ثم استخراج معامل السهولة ومعامل التمٌٌز وفعالٌة البدائل الخاطئة ، 

وبلغ (20 –كودر رٌتشارد دسون )معادلة  وبعدها تم استخراج ثبات االختبار باستعمال

  (0.82)معامله 

 ةللبٌئة العراقٌة ومالئم ةمقاٌٌس الذكاءات المتعددة مُاعداحدى تبنى الباحث     

 ت هذهتضمن أذ، (  2008نبٌل ، )  ااعده التًللمرحلة العمرٌة لطالب عٌنة البحث 

للذكاء بما س ثمانٌة انماط للذكاء ، وبعد االخذ بآراء الخبراء تم أختٌار اربعة انماط اًٌالمق

المنطقً / ، الذكاء الرٌاضً  اللفظً/ الذكاء اللغوي)على الترتٌب ٌتالئم وموضوع البحث 

  . وتشمل عدد من الفقرات   (الحركً / البصري ، الذكاء الجسمً / ، الذكاء المكانً 

لعٌنتٌن مستقلتٌن غٌر متساوٌتٌن تم التوصل الى (  t-test) باستعمال االختبار التائً و 

: النتائج اآلتٌة 

بٌن متوسط درجات ( 0.05)ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ال ٌوجد فرق  -1

مادة الفٌزٌاء باستخدام التشبٌهات درسوا تحصٌل طالب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن 

المادة نفسها بالطرٌقة درسوا ومتوسط درجات تحصٌل طالب المجموعة الضابطة الذٌن 

. الفرضٌة الصفرٌة االولى وبهذا تقبل  .فً االختبار التحصٌلً االعتٌادٌة 

بٌن متوسط درجات ( 0.05)ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  -2

مادة الفٌزٌاء باستخدام درسوا الذكاءات المتعددة لطالب المجموعة التجرٌبٌة الذٌن 

درسوا التشبٌهات ومتوسط درجات الذكاءات المتعددة لطالب المجموعة الضابطة الذٌن 



 ج

 

ولصالح المجموعة  فً مقاٌٌس الذكاءات المتعددة نفسها بالطرٌقة االعتٌادٌةالمادة 

  . ا ترفض الفرضٌة الصفرٌة الثانٌةوبهذ. التجرٌبٌة 

 

فً الذكاءات المتعددة  اً إٌجابً اً ومن هذه النتائج استنتج الباحث أن للتدرٌس بالتشبٌهات أثر    

، وفً ضوء ذلك وضع تساوي أثرها فً التحصٌل الدراسً ولطالب الصف الخامس العلمً 

. والمقترحات المتعلقة بنتائج البحث   الباحث عدداً من التوصٌات
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Abstract 

 The study aims to know the effect of teaching by analogies up 

on physics subject achievement and multiple intelligence for fifth 

class scientific students . To verify the study , it is required to verify 

the following two null hypotheses :  

1. There is no statistical difference at level ( 0.05 ) between the 

average scores of the achievement test of the experimental group 

of students who study physics by analogies and the average 

scores of the multiple intelligence of the control group students 

who study the same subject using normal method .  

2. There is no statistical difference at level ( 0.05 ) between the 

average scores in multiple intelligence  of the experimental group 

of students who study physics by analogies and the average 

scores of the multiple intelligence test of the control group of 

students who study the same subject using normal method in 

multiple intelligence scale .  

         The experimental  design was chosen with two equal  

experimental and control group , post-test of achievement and 

multiple intelligence one partially controls the other.  

        The experiment was applied to the fifth scientific secondary 

students of Al Jawahiri secondary school for boys of Diyala 

directorate education . The sample was intentionally selected and 

distributed to two classes randomly selected (A) to represented the 

experimental group and comprising (30) students taught by using 

the analogies and (B) to represented the control group comprising 

(32) students taught by using the normal method .  
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         The two groups were equalized according to the following 

variables : intelligence , previous information of physics at midterm 

examination , previous achievement of mathematics at midterm 

examination , the students' age counted by months and multiple 

intelligence . In addition , all other variables were controlled for the 

safety of the research .  

 The research taught the two groups the scientific subjects of 

chapters ( 6,7,8,and 9) of physics text book for fifth classes scientific 

branch/ed . 16 , 2099 . The following topics were taught respectively 

: static electricity , the current electricity , magnetism , electronics . 

The behavioural objectives representing the cognative domain 

Bloom classification were identified . They include (233) behavioural 

objectives . The planning lesson of the two sample group were 

prepared consisting of 24 plans for each group .  

 Achievement test was set to consisted (43) items of multiple 

choice according to a testing map (table of description) measuring 

five levels of Bloom classification .  

 The outer and inner truth was verified by a group of experts 

and specialists and was experienced on inquiry sample other than 

the experimental one . The first inquiry sample included (20) 

students aimed to knowing the clarity of the test's items and 

identifying the required time of answering the test , The other 

included (74) students aiming at analyzing the test items statistically 

then getting the easiness recognition coefficients and the efficiency 

of wrong items . After that the test constant was obtained , using 

(Kuder-Richardson-20)  formula with coefficient (0.82) .  



3 

 

 The researcher adopt one of the multiple intelligence scale 

prepared for Iraq environment and the students age of the sample 

set by (Nabeel , 2008) .  

 The scale included eight kinds of intelligence . After consulting 

a jury of experts , four kinds of intelligence were selected to suit the 

subject of the research . They are respectively as follows :  

Linguistic intelligence , mathematical / logical intelligence , 

social/visual intelligence and physical intelligence . 

 Using the (t-test) on the two independent and unequal 

samples the following finding were reached out : 

1. There is no statistical difference at level ( 0.05 ) between the 

average achievement grade of the experimental group who 

study physics by analogies and the average achievement 

grade of the control group who study the same subjects using 

normal method . Therefore first hypothesis is accepted .  

2. There is a statistical different at level ( 0.05 ) between the 

average grade of multiple intelligences for  the experimental 

group of students who study physics using analogies and the 

average grade of  multiple intelligence for those of the control 

group who study the same subjects using the normal method 

on the multiple intelligence scale and for the side of the 

experimental group . Thus the second hypothesis is defeated . 

 

Using these results , the researcher concluded that 

teaching by analogies has a positive effect on the students' 

multiple intelligence for the fifth scientific secondary classes . It 

has the same effect on the studying achievement . Accordingly 
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the researcher made same suggestions and pedagogical 

implication concerning the study results .  
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