
٥٧



















       
       

  

        




          
      










٥٩






           




       
Systemic Approach     







 
       

        


         



Knight 2002





 ٦٠




        





Klentschy & Molina2003



            

         

         
     



Jardm2005

         









٦١



          
          



           


      

         
     
 
      
         



           

           









 ٦٢

        
         


      
           
 








          


      




  




  
       







٦٣




         







        


 
         
         


 
         


















 ٦٤



Systemic Approach






        




      



  Academic Achievement  
          
       



    Scienti!c Interests  
 




    "        






٦٥

 "
          













         
          



        
            












 ٦٦


   
           



           






         
         
          
         

        


Hunt2003


David Ausubel
            







٦٧

          




 








          


 


         
    





        





 ٦٨

          
           













         









         
          








٦٩




           
         
         

          
       
  







        
        
          
         
         
Gorodesky & Mulka 1998




         
    





 ٧٠

  


        
          
          



 


           

         








QuaziExperimental      
    " "     
      " "  " " 
Non"  "  
    Equivalent Control Group Design

         





٧١

         
          

Gay & Airasian2000



         

       
          
         










 "
  






    






 ٧٢



      
     
          




 ""

        


       
       
         
         
        
        


         

             







٧٣





 


    


         



 




      
       





         








 ٧٤

           
         




     

 ""




 ""






















۳۰٤,۷۰۱,٤٥

۰,۸٦٥۸ ۰,۳۹
۳۰٤,۳۳۱,۷٥

 ""


     

 ""







٧٥


 ""
























۳۰۳,۰۸٥٥,۰

۰,۹۳٥۸۰,۲۹ ۳۰۳,۱۱۷۰,۰

 ""
,

 
        

           




 








        


 " ""






 ٧٦

       "" 




SPSS         





 

        

   ""     





 ""
























۳۰۷,٦۷۲,٤٤

٤,۲۹٥۸۰,۰۰ ۳۰۱۰,۰۷۱,۸٦





٧٧

 











۰,۸٥ 

 
           
         
        
One sample ttest   ""










۳,۸۸

٤,۳۳


۹,٥۹

۷,۰٤





 ٧٨

          
  , 





          

       

 







         
       

Gododesky & Mulka 1998







٧٩


         
         















۳٫۹۳۱٫۲۰۳٫۷۳۳٫۱۱

 – –۳٫۹۰۱٫۹۰۲٫۰۰۱٫٥۰

۳٫۸٦۱٫۷۰۳٫۷۷۱٫۷۰


        


۳٫۸۰۱٫۳۷۲٫٤۰۱٫۲٥

۳٫۸۰۰٫۹٦۲٫۳۰۱٫۰۰

۳٫۷٦۱٫۳٥۳٫۸٥۱٫٥۰

۳٫۷٦۱٫۳۳۲٫۷۷۱٫٤۳

۳٫۷۳۱٫۳۸۲٫۲۲۱٫٤۳


    


۳٫۷۰۰٫۹۸۳٫۸٦۱٫۰۰


          


۳٫٦٦۱٫۲٦۳٫٦٥۱٫٥٥

۳٫٦٦۱٫۲۰۳,۰۰۱٫۳۰


     


۳٫٦۳۱٫۲٤۳٫۸۰۱٫٥۳





 ٨٠






۳٫٦۳۱٫۲۱۲٫۱۰۱٫۳٥

۳٫٦۳۱٫۱٥۲٫٥۰۱٫۱٦

۳٫٦۰۱٫٦۱۳٫٤۰۱٫٤۷

۳٫٦۰۱٫۱۰۳٫۳۱۱٫۳۸

۳٫٥٦۱٫۲۷۲٫۰۰۱٫۱۷

۳٫٥٦۱٫۱٦۳٫۷٥۱٫۰٤

۳٫٥۳۱٫۲۲۲٫۱۱۱٫۳۷

۳٫٥۳۱٫۱٦۲٫۳۰۱٫۳۳

۳٫٥۳۱٫۱٦۳٫۸۷۱٫۲۰

۳٫٥۰۱٫۲٥۳٫٥۰۱٫۱۹

۳٫٥۰۱٫۲۲۲٫۳۰۱٫٤٥

۳٫٥۰۱٫۱٦۳٫۲۰۱٫۰۹

۳٫٥۰۱٫۱۰۲٫۷۰۱٫۱۰

۳٫٤٦۱٫۲٥۳٫٤٥۱٫۲۲

۳٫٤۳۱٫۳۳۳٫۸۷۱٫٥۳

۳٫٤۰۱٫۳۰۳٫٦۹۱٫۳٤

۳٫٤۰۱٫۲۲۳٫٦۷۱٫۳۲

۳٫٤۰۱٫۲۲۲٫۷۰۱٫۲۳


        


۳٫٤۰۱٫۱٦۳٫٥۱۱٫۰۷


         


۳٫٤۰۱٫۰۰۳٫٦۰۱٫۰۰





٨١







         


۳٫۳۳۱٫۱۸۳٫۸٥۱٫۲۹

۳٫۳۰۱٫۲۳۳٫۰۰۱٫۱۷


        


۳٫۲۳۱٫۲۷۲٫۰۱۱٫۱٤

۳٫۱٦۱٫٥۰۲٫۲٥۱٫۳۲

۳٫٥۷۳٫۰٥









٤٫۲۰ -  ٥           

۳٫٤۰ - ٤٫۲۰ أقل من 

۲٫٦۰ - ۳٫٤۰ أقل من 

۱٫۸۰ - ۲٫٦۰ أقل من 

۱٫۰۰ - ۱٫۸۰ أقل من 



          
""
    ""    





 ٨٢

       ""   
  ""

""

   
         
         

 "" 
         
  "" 
         


          






 

        
         
      ""    
    





٨٣




 ""

























۳,۰٥۰,٤۲

۳,۹٥٥۸۰,۰۰
۳,٥۷۰,۳۳

















۰,۳٥





           

One sample ttest ""





 ٨٤












۲,۹۳

۲,۹٤


۳,٤۸

۲,۹٤

          
        ,    
            
            
           





           










٨٥

          

 
      
           














         




        








 ٨٦



 




 


 






٨٧















 –



        











 –

         





          









 ٨٨

        





          




    





         








        




         


        








٨٩

















      













   

          



















 ٩٠

     



         



    

        







           




Gay LR & AirasianP 2000 Educational Research 

Competencies for Analysis and Application 6th EditionNew 

JerseyPrenticeHallInc

GorodeskyB&MulkaJ1998A Systemic Process  Approach 

to the Analysis of Biology PhenomenaEric NoED 417968

HernandezT 2004Safe School ClimateSystemic Approach 

and the School Counsel Journal Articles Professional School 

Counseling74p 25ERIC NoEG703452

Jardm ME 2005 Rethinking Chemistry Teaching #rough 

#e Historical Evaluation of Scienti!c InstrumentationA 





٩١

Systemic Approach Journal of College Reading and Learning

304p99

Klentschy M & Molina E  2003 A Systemic Approach to 

support Teacher retention and renewal Report Descriptive

Eric No ED 472321 

Knight P 2002 A systemic Approach to professional 

development Learning as practice Teaching and Teacher 

Education18 3pp229–241

Hunt J 2003 Constructivism Understood International  

Journal of Educational Reform121 pp78 82





 ٩٢













٤٦٪٣٥٪١
١٢ـ١ـ * ٤٤١٦

٣٨٪٦٧٪٢
ـ٣* ٣٧ ٧٢٣٣

٥٣٪٦٧٪٣
٣* ٢٨ـ ١٥١٧

٢٣٪٧٥٪٤
٣٢٢٦ * ٨٣٣١

٢٣٪٤٦٪٥
٩١١٢ ٦٣٣٣

٢٣٪٧٥٪٦
٤٣١* ٥ ٢٨٤١

٢٣٪٥٧٪٧
٣ـ* ٣٧ ٤٤٤٣

٣٨٪٤٦٪٨
١٠ــ٣ * ٧١٢٥

٢٣٪٥٤٪٩
١٣* ١٨ ٢٥٣٥

٥٣٪٦١٪١٠
ــ٤* ٩ ٢٧٢٣

٣٨٪٣٢٪١١
١١٢ــ * ٣٣٢٧

٢٣٪٦١٪١٢
٢١٣* ٧ ٤١٣٧

٢٣٪٥٤٪١٣
٨ـ٤١ * ٤٣٣٥

٣١٪٦٤٪١٤
ـ* ٤٢٧ ٦٢٣٣

٢٣٪٦١٪١٥
١١* ٤٧ ٥٤٤٢

 * االختيار الصحيح




