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أثر حتوٌل خرائط املفاهٍم إىل نص مقروء على 
التحصٍل الدراسً يف فصل "سرعة التفاعل 
الكٍمٍائً" مبقرر الكٍمٍاء للصف الثالث 

 الثانوي وقٍاس أثر بقاء التعلم
 **سوزان بنت حسين حج عمر *                           العنود بنت محمد مبارك الدوسري 

 

 

ل زساةـ اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل الدزاس ي في َطل "طسنت الخُانل  هدٍ_ امللخص ت أزس جدٍى البدث ئلى مهَس

ُاض أزس بٓاء الخهلم، واشخملذ نُىت الدزاطت نلى ) ( ؾالبت، ْظمىا ئلى 87الُ٘مُاتي" بمٓسز الُ٘مُاء للطِ الثالث الثاهىي ْو

د جم اطخسدام اإلاى بُت، ْو بي إلحساء الدزاطت بخؿبُٔ أداة الدزاطت وهي نبازة نً ازخباز مجمىنخين غابؿت وججٍس هج شبه الخجٍس

لُطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي وجم الخأٖد مً ضدْه وزباجه. وجم جؿبُٔ الازخباز الخدطُلي نلى مجمىنتي  خانجدطُلي أندجه الباخث

طخسدم َيها جدلُل 
ُ

، وأقهسث هخاةج الدزاطت التي ا
ً

 وبهدًا
ً

الخًاًس اإلاطاخب وحىد َسوّ ذاث داللت ئخطاةُت بين مخىطـ البدث ْبلُا

ل زساةـ  ٗان لخؿبُٔ جدٍى بُت في الازخباز الالخٔ، خُث  بُت واإلاجمىنت الػابؿت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس دزحاث اإلاجمىنت الخجٍس

زخباز لُٓاض أزس الخهلم عهد مسوز اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء أزس ئًجابي نلى الخدطُل الدزاس ي لدي الؿالباث، ٖرلٚ جم جؿبُٔ هُع الا 

( أطابُو مً الخؿبُٔ الالخٔ وبدون ئنالم الؿالباث بمىند الخؿبُٔ اإلاإحل، واجطح مً زالٛ هخاةج الدزاطت وحىد َسوّ ذاث داللت 8)

ل ز بُت في ازخباز جدٍى بُت واإلاجمىنت الػابؿت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس ساةـ اإلاُاهُم ئخطاةُت بين مخىطـ دزحاث اإلاجمىنت الخجٍس

د أزس جىقُِ مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم في بٓاء أزس الخهلم، واشخمل البدث نلى مجمىنت مً  ئلى هظ مٓسوء، وهرا ما ًٖإ

 .الخىضُاث واإلآترخاث
ل، الخدطُل الدزاس ي، بٓاء أزس الخهلالكلمات املفحاحية م، مٓسز : زساةـ اإلاُاهُم، هظ مٓسوء، ال٘خابت مً أحل الخهلم، أزس جدٍى

 .الُ٘مُاء، الطِ الثالث الثاهىي 
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 في الدراس ي الححصيل على مقروء هص إلى املفاهيم خرائط ثحويل أثر

 الثالث للصف الكيمياء بمقرر " الكيميائي الحفاعل سرعة" فصل

 الحعلم بقاء أثر وقياس الثاهوي 
 املقدمة. 1

ع الهلىم نلى الطهُدًً اإلادلي        ٌشهد جدَز
ً
والهالمي اهخماًما ٖبيرا

 .ً  مً أحل مىاحهت مخًيراث وجؿىزاث الٓسن الحادي والهشٍس
ً
ومظخمسا

د أدي ذلٚ ئلى اهخمام نلماء التربُت بخدظين نملُت الخهلُم والخهلم  ْو

ظُت حظاند نلى الاهخٓاٛ مً الخهلم  والبدث نً اطتراجُجُاث جدَز

عى ئلُه التربُت الخٓلُدي الىمؿي ئلى الخهلم ذي اإلاهجى الري حظ

 .الحدًثت

د أوشبل      ٖإ [ أن الخهلم ال ًددر مً جساٖم اإلاهلىماث الجدًدة 1] ٍو

ل٘ىه ًددر هدُجت دمج اإلاهلىماث الجدًدة مو اإلاهلىماث اإلاستزهت في 

ُت للُسد، وهدُجت لخُانل اإلاهلىماث واإلاُاهُم الجدًدة  البيُت اإلاهَس

اإلآدمت للمخهلم مو ما لدًه مً مهلىماث ومُاهُم طابٓت في بىاةه 

، ومً زم ًخدٓٔ اإلاهسفي، جخٙىن لد
ً
ًه مُاهُم ومهلىماث حدًدة جماما

الخهلم ذو اإلاهجى الري ٌظاند نلى الاخخُاف بمهكم اإلاهلىماث 

لت بدُث ًمً٘ اطترحانها عظهىلت. وحهّد زساةـ  واإلاُاهُم إلادة ؾٍى

د  ت أوشوبل في الخهلم ذي اإلاهجى، وجٖإ  لىكٍس
ً
 وجؿبُٓا

ً
اإلاُاهُم امخدادا

 ].2اإلاهلىمت ألؾٛى َترة شمىُت مم٘ىت ] نلى الخهلم الري جبٓى َُه

دبجى هرا البدث اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم إلاا خكُذ به هره        ٍو

خجلى ذلٚ  ع بأهمُت ٖبري في الهملُت الخهلُمُت، ٍو ٓت مً الخدَز الؿٍس

ذ في هرا اإلاجاٛ وأبسشث  في الهدًد مً ألابدار والدزاطاث التي أحٍس

[ َانلُت 3ُث أٖدث دزاطت الشمسي ]هخاةجها أهمُت اطخسدامها، خ

اطخسدام اإلاىكماث اإلاخٓدمت وزساةـ اإلاُاهُم نلى جدطُل ؾالب 

اةُت والاخخُاف بها في مادة  الطِ الثاوي الثاهىي لبهؼ اإلاُاهُم الُيًز

اء؛ ٖما أزبدذ دزاطت الُالح ] [ َهالُت زساةـ اإلاُاهُم في جىمُت 4الُيًز

ُاهُم، وفي حهدًل الخطىزاث الٓدزة نلى ئدزإ الهالْاث بين اإلا

الخاؾئت في مادة الهلىم لدي ؾالباث الطِ الثاوي اإلاخىطـ بمدًىت 

اع؛ ٖرلٚ أشازث دزاطت الٓدُِ ] [ ئلى أزس زساةـ اإلاُاهُم 5الٍس

يُت نلى الخدطُل في مادة ألاخُاء واججاهاث ؾلبت  الشازخت والخٍٙى

هخاةج دزاطت الطِ الثامً هدىها بالجمهىزٍت الُمىُت؛ ٖما أشازث 

[ أن زساةـ اإلاُاهُم حهؿي للمهلم ضىزة نما َهمه 6بسهدث وآزسون ]

الخالمُر مً اإلادخىي الهلمي للدزض الري ُدّزِّض لهم، واإلاهلىماث التي 

ّصِّهذ في ذاٖستهم، واإلاهلىماث التي ًجب نلى 
ُ
اطخسدمها الخالمُر وز

ُاطها في اإلاظخٓبل؛ أما دزاطت أوط [ َأشازث 7تن ]اإلاهلم الاهخمام بها ْو

هخاةجها ئلى َانلُت زساةـ اإلاُاهُم في مظاندة اإلاخهلم نلى خل 

 .اإلاش٘الث

د طهذ الاججاهاث الحدًثت ئلى جُهُل دوز الؿالب في نملُت       ْو

الخهلُم والخهلم بىضُه مدىزا أطاطُا في الهملُت الخهلُمُت، وهرا ما 

ت البىاةُت مىر أوازس طبهُىاث الٓس    ن اإلااض ي، خُث هادث به الىكٍس

 
ً
ٓا خه َو ىن نلى دوز اإلاخهلم اليشـ في بىاء مهَس لخبرجه  أٖد التربٍى

خه  [8] الظابٓت د أوضحذ الدزاطاث الظابٓت ألازس الري جٖس ْو

و مظخىي جدطُل الؿالب، مثل  اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم في َز

 [، وإلاا لل٘خابت الهلمُت مً دوز 5[ ودزاطت الٓدُِ ]3دزاطت الشمسي ]

في الهملُت الخهلُمُت، خُث جىكم أَٙاز اإلاخهلم وحظاند نلى جسجِب 

ت في ضىزة هطُت مٓسوءة ٌظخؿُو مً زاللها اإلاخهلم أن ٌهؿي  اإلاهَس

[ 9] جُظيراث لل٘ثير مً اإلاشاهداث الحُاجُت، ٖما في دزاطت هاهد

ث ] [، ٖرلٚ حهخبر ال٘خابت ئخدي أدواث الخىاضل 10ودزاطت حالبًر

ظهم في حشُ٘ل ألاَٙاز وزبؿها، ٖما حظهم في اٖدشاَها الهامت التي ح

ه، ٖما حاء في دزاطت ماًس وهُلمان ] ه وما ال وهَس [، 11وجددًد ما وهَس

وبالخالي َان ئنؿاء الُسضت للؿالب لُخُانل مو ألاَٙاز في الهلىم عهد 

وجسحمتها في ضىزة ٖخابت هطُت  جىكُمها في ضىزة زساةـ مُاهُمُت

ظعى هرا البدث إلبساش  و الخدطُل وبٓاء أزس الخهلم. َو طدظاهم في َز

أزس ال٘خابت مً زالٛ السبـ بين اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم ومدزل 

 .ال٘خابت مً أحل الخهلم

 دراسةمشكلة ال. 2

ت، هجد أن        ع الُ٘مُاء للمسخلت الثاهٍى  نلى واْو جدَز
ً
ا َى هىإ ْو

ظها واهسُاع مظخىي  الهدًد مً الدزاطاث التي جىاولذ ضهىبت جدَز

طىز جؿبُٓها في مجاٛ  جدطُل اإلاخهلمين لها، وطىء َهم مىغىناتها ْو

ىطِ ] [ التي أشازث ئلى 12الحُاة ومً هره الدزاطاث دزاطت نلي ٍو

ندة ضهىباث جىاحه الؿالب في حهلم الُ٘مُاء مثل َهم اإلاهادلت 

ت لحل اإلاش٘الث الُ٘مُاةُت،  هم مٙىن أو أٖثر مً اإلاٙىهاث الػسوٍز َو

صون نلى خُل  الُ٘مُاةُت، والظبب في ذلٚ ٌهىد ألن اإلاهلمين ًٖس

الحٓاةٔ دون الاهخمام باٖدظاب الخلمُر للمُاهُم الهلمُت باجبام 

[ الىغو الساهً 13اطتراجُجُاث مهُىت، ٖما وضُذ دزاطت ًىطِ ]

ص ن ع الُ٘مُاء بأهه ًٖس لى الحُل وال ٌشجو نلى البدث لخدَز

[ أن جدَزع الُ٘مُاء 14والاطخٓطاء، ٖرلٚ أشازث دزاطت ضٓس ]

ع الُ٘مُاء   ندًم الُاةدة، ئذ أن الهدٍ ألاطمى ً٘مً في جدَز
ً
ا هكٍس

للحُاة ٖما أن اإلاهلىماث اإلاُ٘٘ت واإلاجصأة يير اإلاترابؿت لِع لها مجاال 

حهلم مادة الُ٘مُاء [ أن ضهىبت 15في نطس الهىإلات، وأٖد ضادّ ]

ًسحو لخػمنها الهدًد مً اإلاُاهُم الُ٘مُاةُت اإلاجسدة، باإلغاَت ئلى 

ب  ٗالخُ٘ير اإلاٖس اإلاش٘الث الُ٘مُاةُت التي جخؿلب مهازاث جُ٘ير نلُا، 

 .والاطخداللي والىاْد

 لإللحاح اإلاتزاًد نلى الظاخت بػسوزة البدث نً أطالُب      
ً
وهكسا

ظُت تهخم بُانلُت ا لؿالب وغسوزة دمجه في ألاوشؿت الخهلُمُت، جدَز

ً جىقُِ مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم  اْترح زالٛ الهٓدًً ألازيًر

لها ئلى  في حهلُم الهلىم، إلاا له مً أهمُت في جىكُم ألاَٙاز وزبؿها وجدٍى

مهازة ئبدانُت ٖخابُت لخُظير ال٘ثير مً اإلاش٘الث في الحُاة، ٖرلٚ إلاا 

ُت بأهىانها اإلاسخلُت في جثبُذ اإلاهلىمت ومظاهمتها في لدوز ال٘خابت الهلم
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 ٛ ذ أؾى باإلغاَت ئلى دوز اإلاهام ال٘خابُت التي  [16] الاخخُاف بها لْى

ًمازطها اإلاخهلمىن في جيشُـ الخُ٘ير وزبـ اإلاُاهُم الظابٓت لديهم 

ت البىاةُت ] [. ٖما ًمً٘ أن 17,18باإلاُاهُم الجدًدة بدظب الىكٍس

ندهم جُ٘ير الؿلبت وجكهس الخًُير في اإلاُاهُم لديهم وحظاحه٘ع ال٘خابت 

ت عشٙل مىؿٓ  [19] ي في جىكُم اإلاهَس
ً
ألن اطتراجُجُت زساةـ  وهكسا

، [6,7] اإلاُاهُم ْد أزبدذ َانلُتها في زبـ اإلاهاٍز الهلمُت وجىكُمها

في دمج ال٘خابت في الهلىم مو هره الاطتراجُجُت  اأن جبدث خانزأث الباخث

ؿت اإلاُاهُمُت التي طخهدها ئلى هظ  مً زالٛ ل الؿالبت للخٍس جدٍى

ت أزسها نلى الخدطُل  ع مادة الُ٘مُاء ومهَس ٖخابي مٓسوء في جدَز

رلٚ نلى بٓاء أزس الخهلم لدي الؿالباث  .الدزاس ي ٖو

 لدراسةأسئلة اأ. 

 :الظإالين الخالُينٌظعى هرا البدث لإلحابت نً     

ل زساةـ اإلاُاهُم • ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل الدزاس ي  ما أزس جدٍى

في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز الُ٘مُاء للطِ الثالث 

 الثاهىي؟

لها ئلى هظ مٓسوء  • ما أزس اطخسدام اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم وجدٍى

في بٓاء أزس الخهلم في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز الُ٘مُاء 

  للطِ الثالث الثاهىي؟

 دراسةداف الأهب. 

 :هدٍ البدث الحالي ئلى    

ل زساةـ اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل . 1 ت أزس جدٍى مهَس

الدزاس ي في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز الُ٘مُاء للطِ 

  .الثالث الثاهىي 

لها ئلى هظ . 2 ت أزس اطخسدام اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم وجدٍى مهَس

الخهلم في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز مٓسوء في بٓاء أزس 

 .الُ٘مُاء للطِ الثالث الثاهىي 

 دراسةأهمية الج. 

 :ج٘مً أهمُت البدث في الخالي     

مً ألابدار الجدًدة التي  -خان خظب نلم الباخث -ٌهد هرا البدث  -1

ل زساةـ اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل  جدزض أزس جدٍى

الدزاس ي في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز الُ٘مُاء للطِ 

 .الثالث الثاهىي 

ًخىأَ هرا البدث مو جؿىز اإلاىهج في الخهلُم الهام والاهخمام  -2

ت البى اةُت مً أحل الحطٛى نلى اإلاتزاًد بخؿبُٔ اطتراجُجُاث الىكٍس

 .حهلم ذو مهجى

ًبرش البدث ال٘خابت الخىغُدُت والتي هي واخدة مً أهىام ال٘خابت  -3

 .التي حظخسدم في الاطخ٘شاٍ والخأمل في ألاَٙاز

 دراسةالمصطلخات د. 

ها زلُل ] [ بأنها: "أداة لخمثُل اإلاهاوي، وتهدٍ 22زساةـ اإلاُاهُم: ٌهَس

اإلاهجى بين اإلاُاهُم نلى هُئت حمل مٓترخت؛ ئلى جمثُل الهالْاث ذاث 

مثل اإلاُاهُم ألاٖثر نمىمُت ئلى  وجخٙىن مً عهدًً، البهد السأس ي، ٍو

أْلها نمىمُت، والبهد ألآَي ًمثل اإلاُاهُم ذاث هُع اإلاظخىي مً 

ت حهمل نلى   بأنها: نبازة نً جسؿُؿاث بطٍس
ً
الهمىمُت". وحّهٍس ئحساةُا

 م واإلاخهلم نلى جىكُم اإلاهلىماث الهلمُت لِظهل ـــإلاهلً اــــل مـــدة ٖـــمظان

 .اطخسدامها في اإلاىاِْ الخهلُمُت اإلاسخلُت

الخدطُل الدزاس ي: "مدي اطدُهاب الؿالب إلاا حهلمىا مً زبراث مهُىت 

مً زالٛ مٓسزاث دزاطُت وجٓاض بالدزحت التي ًدطل نليها الؿالب في 

الاٖدظاب التي ًدٓٓها الؿالب [. أو هى "دزحت 21الازخباز الخدطُلي" ]

أو مظخىي الىجاح الري ًدسشه أو ًطل ئلُه في مادة دزاطُت، أو مجاٛ 

بي " ]  ].22حهلُمي أو جدٍز

        
ً
ّهٍس ئحساةُا الدزحت التي جدطل نليها اإلاخهلمت في الازخباز بأهه  َو

ت لديها في َطل طسنت الخُانل  أنخدجه الباخثخانالري  لُٓاض اإلاهَس

 .اتي مً مادة الُ٘مُاء للطِ الثالث الثاهىي الُ٘مُ

ع ] ه هاَز [ بأهه: ؤلادزإ البطسي ألشٙاٛ 23الىظ اإلآسوء: نَس

 
ً
هّسٍ ئحساةُا بمجمىنت اإلاهلىماث وألاَٙاز اإلاترابؿت  الٙلماث ومهاهيها. َو

ٗاجبها  .التي حهبر نً زأي 

 دراسةالحدود ه. 

ل زساةـ  اْخطس البدث نلى الخهٍس نلى :الحدود اإلاىغىنُت أزس جدٍى

اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل الدزاس ي في َطل "طسنت 

 .الخُانل الُ٘مُاتي" بمٓسز الُ٘مُاء للطِ الثالث الثاهىي 

جم جؿبُٔ البدث في الُطل الدزاس ي ألاٛو مً الهام  :الحدود الصماهُت

 .هـ1434 -1433

لحٙىمُت، اْخطس البدث نلى مدزطت مً اإلادازض ا :الحدود اإلاٙاهُت

اع  .الخاعهت إلا٘خب حهلُم الشُا في مدًىت الٍس

 إلاطار النظري . 3

: ال٘خابت مً أحل الخهلم
ً
 :أوال

ت       نلى هكم   Knowledge Transmissionطُؿسث نملُت هٓل اإلاهَس

ت واإلاخهلم  ٗان اإلاهلم هاْل للمهَس الخهلُم في حمُو أهداء الهالم، خُث 

ت اإلاهلم أو ال٘خاب اإلادزس ي،  ٗان مطدز هره اإلاهَس مظخٓبل لها، طىاء 

ت. أما في  ٗان اإلاخهلم ًمازض دوزه الخٓلُدي في ال٘خابت لحُل اإلاهَس زم 

ذ الحالي َٓد حًيرث الىكسة هدى الخهلم خُث أضبذ  الخهلم نملُت الْى

ت البىاةُت بخىحهاتها اإلاسخلُت:  ُت احخمانُت وشؿت جخبىاها الىكٍس مهَس

ُت، والبىاةُت الاحخمانُت، خُث حهلذ مً ال٘خابت  البىاةُت اإلاهَس

    والخهلم وشاؾين ًمازطهما اإلاخهلم بطىزة َسدًت أو حمانُت مو 

 ].16أْساهه ]

هىباث التي ججهل مً ئن حهلُم وحهلم الهلىم جىاحهه عهؼ الط      

ت، وزبما ًٙىن  اإلاىؿٓي البدث نً مدازل حدًدة جىاٖب زىزة اإلاهَس

مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم مً أَػل اإلادازل في حهلُم الهلىم، إلاا 

، وجؿبُٔ مباشس  [24]ًدٓٓه مً جىاضل َّهاٛ بين اإلاهلم واإلاخهلم

ت الهلمُت، ئغاَت ئلى الاٖدظاب الجُد للمُاهُم والحٓاةٔ  للمهَس

الهلمُت وزبؿها بمش٘الث الحُاة وجُظيرها والخهبير ننها بأطلىب نلمي 

مددد. ٖما أن ال٘خابت ًىكس لها نلى أنها وشاؽ جُ٘يري ًمازطه اإلاخهلم 

وجىكُمها بدُث ًخػمً البدث نً ألاَٙاز وزبؿها مو عهػها البهؼ 

لها ئلى هظ مٓسوء، وهرا الدوز اإلاهم لل٘خابت أٖد نلُه الهدًد مً  وجدٍى

 ].25الباخثين مثل الهجس وأبلبي ]

هّد مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم أخد اإلادازل الهامت في الهملُت        َو

ت البىاةُت وحظدىد نلى مالخكت أن اإلاخهلم  الخهلُمُت اإلابيُت نلى الىكٍس

خؿىز مً زالٛ نملُت ال٘خابت، وهرا ما أٖده ممً٘ أن ًىم ى جُ٘يره ٍو
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خُىما ْاٛ: ُِٖ ًم٘ىجي أن أنٍس ما أَ٘س َُه ختى  Forster َىزطتر

سحو مُهىم ال٘خابت مً أحل الخهلم ئلى الظخِىاث مً  أزي ما أْىله؟ ٍو

ٙا، خُث قهس الاججاه هدى اطخسدام ال٘خابت  الٓسن اإلااض ي في أمٍس

ص َهم ،  [26] اإلاخهلم لخًُير ألاطالُب الخٓلُدًت في الخهلُم واللًت في حهٍص

سها ال٘خابت للمخهلم تهُئه للخُ٘ير عشٙل  َالبِئت الخُانلُت التي جَى

برش  ًُ أنمٔ َُما ً٘خبه َخطبذ ال٘خابت أداة للخُ٘ير َّى اإلاهسفي والري 

ت اإلاخهلم  د ال٘خابت نلى مهَس َانلُت ال٘خابت في ئخدار الخهلم، وجٖإ

ت في طبُل الىضٛى ئلى حهلم ذي  الظابٓت وجدَهه ئلى جُُٓم هره اإلاهَس

 ].27مهجى ]

ت حدًدة مً         وحظاند اإلاهام ال٘خابُت اإلاخهلم نلى أن ًبجي مهَس

ت البىاةُت.  ً السوابـ بين ألاَٙاز، وهرا ما جدنمه الىكٍس زالٛ جٍٙى

ا ً٘خب َالخهبير ال٘خابي نً َ٘سة مهُىت ًخؿلب مً اإلاخهلم الخُ٘ير َُم

د أقهسث ندة دزاطاث ٓت الخُ٘ير ذاتها؛ ْو دوز  [10,28] وفي ؾٍس

 :ال٘خابت وجأزيرها في الخهلم، خُث أٖدوا أنها

 .جدُذ للؿالب ئقهاز ما لديهم مً مهلىماث وزبراث •

ت وحظهم في بىاء الُهم الخاص •  .حشٙل اإلاهَس

ت مً زالٛ اطخسدام  • الخُ٘ير جإزس نلى جىمُت الُهم وؤلادزإ للمهَس

 .َّى اإلاهسفي

  .حظاند نلى بٓاء أزس الخهلم •

باإلغاَت ئلى أن اإلاهام ال٘خابُت حظاهم في جىمُت الخُ٘ير الىاْد       

والخُ٘ير ؤلابداعي وجىكُم ألاَٙاز نىد اإلاخهلم، خُث ًخمً٘ مً زؤٍت 

خه م٘خىبت نلى الىزّ، مما ًم٘ىه مً ئنادة الطُايت  أَٙازه ومهَس

غاَت والحرٍ ختى ًِظس له ئْىام اإلاخلٓي أو الٓازب والترجِب وؤلا 

ٓت َهمه للمىغىم، َال٘خابت حه٘ع ئلى خد مهين ضىزة  بُ٘سجه وبؿٍس

ُت للؿالب في مىغىم ما وجىكُم أَٙازه ننها. أما  نً البيُت اإلاهَس

أٖدجا نلى َٓد [ 29[ ودزاطت ئلِع وشمالؤه ]9دزاطت هىهيشل وهاهد ]

د أٖد أزس ال٘خابت في الخهلم وو  عي الؿلبت لخهلمهم مً زالٛ ال٘خابت، ْو

[ في دزاطخه هجاح جىقُِ ال٘خابت في حظهُل الخهلم وأهه 32الحسبي ]

دزاتهم  ًخأزس باإلاظخىي اإلاهسفي للمخهلمين، ومهازاتهم ال٘خابُت، ْو

 .واطخهداداتهم لخؿبُٔ هرا ألاطلىب

د اجطح أزس مدزل ال٘خابت نلى الخهلم في جسططاث مس       خلُت ْو

اغُاث، َخٙلُِ اإلاخهلمين بيشاؽ ٖخابي ًدُص اإلاخهلم  أزسي منها الٍس

اغُاث، ومً زم حهخبر اإلاهام ال٘خابُت  للخهبير نً مىاُْه وزبراجه مو الٍس

وفي دزاطت مىز  [31]  أداة للخىاضل والُهم اإلاخبادٛ بين اإلاهلم واإلاخهلم

ُاء، واججاهاث [ والتي هدَذ ئلى جددًد أزس ال٘خابت في حهلم ألاخ32]

د قهسث الىخاةج اًجابُت  همه له، ْو الؿلبت هدى مىحى ال٘خابت للخهلم َو

نلى أداء الؿالب في الامخداهاث، ونبروا نً زيبتهم في أن ًأزروا 

مظاْاث م٘ثُت في ال٘خابت مو الاطخمساز في اطخسدامها ٗىطُلت للخهلم. 

بر مٙىن هام َال٘خابت مٙىن هام مً مٙىهاث الهملُت الخهلُمُت وحهخ

 لخُُٓم َهم الؿالب للُ٘مُاء. ومنها ال٘خابت الهلمُت الاطخ٘شاَُت، 
ً
أًػا

ىاث جىطو َسضت الؿالب لُخُانل مو ألاَٙاز  خُث جخػمً ٖخابت جمٍس

في الهلىم، ولِع ئدزإ ال٘خابت الهلمُت ٖمظألت أزر اإلاالخكاث، حهبئت 

ً لطب الحٓاةٔ. وئهما مهام ال٘خاب ت للخهلم جخؿلب الُساياث، أو جمٍس

هم  ت الهلمُت وممازطت الهلىم، َو مً الؿالب أن ًخهاملىا مو اإلاهَس

ت نلمُت، والاطتراجُجُاث اإلاىؿُٓت  مهجى ماذا حهجي أن جبجي مهَس

ً اٖخب  ت لخدُٓٔ ذلٚ. والؿالب الرًً ٌظخهملىن جماٍز الػسوٍز

ٓت البدث، مً هإالء الرًً  لخخهلم ًدطلىن نلى َهم أٖبر للهلىم وؾٍس

لما شجو الؿالب نلى الخُ٘ير، ٗلما شاد  ً جٓلُدًت. ٗو ٌظخهملىن جماٍز

 ].9أزرهم للمظإولُت باليظبت لخهلُمهم ]

وفي قل الخدٛى في حهلُم الهلىم مً حهلُم الحٓاةٔ الهلمُت ئلى       

حهلُم اإلاُاهُم وألاَٙاز الهلمُت وبالخالي حهلُم الهلىم مً أحل الُهم 

ً وهاهد ][ َٓد أقهسث هخاةج د33] [ آزاز ئًجابُت الطخسدام 34زاطت بٍس

اطتراجُجُاث ال٘خابت في َهم الؿلبت للمُاهُم الهلمُت وحهلمهم للهلىم 

في حمُو هخاةجهم الخدطُلُت وبازخالٍ ْدزاتهم، ٖما نبرث نً ذلٚ 

[ في دزاطتها التي اطخسدمذ َيها حهُِىاث ٖخابُت مخىىنت في 35بيٕر ]

ة نً نىطس مً الهىاضس، ازخُاز نىطس الُ٘مُاء مثل )ٖخابت طير 

خابت َٓسة نً طبب ازخُازه والاهخمام به، مٓاالث ًىاْش َيها  ٖو

ً مثيرة،  دة جدذ نىاٍو  وجؿبُٓاجه، مٓاالث لجٍس
ً
 ُٖمُاةُا

ً
الؿلبت مُهىما

ئنالهاث، زد نلى زطالت( خُث أوضحذ هخاةجها أن الخهُِىاث ال٘خابُت 

زبـ ما حهلمىه مو الىاْو الهملي طاندث في َهم وجىكُم اإلادخىي وفي 

[ والتي هدَذ ئلى 36والبِئت اإلادُؿت بهم، وباإلاثل دزاطت الظلُمان ]

ُْاض أزس اطخسدام اطتراجُجُت ال٘خابت مً أحل الخهلم في اطدُهاب 

اإلاُاهُم الهلمُت في مٓسز الُ٘مُاء، خُث أقهسث هخاةجها وحىد َسوّ 

بُت والػابؿ ت في ازخباز اطدُهاب اإلاُاهُم دالت بين اإلاجمىنخين الخجٍس

بُت، وأٖد مُلس ] [ في دزاطت ْام بها 37الهلمُت لطالح اإلاجمىنت الخجٍس

أن الخهُِىاث ال٘خابُت طاندث في َهم وجىكُم مدخىي الجُىلىحُا وفي 

زبـ ما حهلمىه مو الىاْو الهملي والبِئت اإلادُؿت بهم، ٖما أشاز 

 .ُِىاثالؿالب بأنهم ًُػلىن هرا الىىم مً الخه

أما نً الخدطُل الدزاس ي للؿلبت َٓد اجُٓذ ندد مً الدزاطاث       

التي جبيذ مدزل ال٘خابت في حهلُم الهلىم نلى أزس هره الاطتراجُجُت في 

و جدطُل الؿلبت منها دزاطت الجمهان ] [ والتي ؾبٓتها نلى مٓسز 18َز

[ ً َيها بين [ والتي ميزث 38الُ٘مُاء للطِ ألاٛو الثاهىي، ودزاطت ٖٗى

ت، وفي دزاطت هاهد  الرٗىز وؤلاهار في الخدطُل والٓدزة نلى بىاء اإلاهَس

[ سجل ؾالب الطِ الظاعو الرًً دزطىا باطخسدام 39وآزسون ]

اطتراجُجُت ال٘خابت مً أحل الخهلم دزحاث أنلى في مادة الُ٘مُاء مً 

 الهخمام التربُت
ً
ٓت الخٓلُدًت. وهكسا  هكساءهم الرًً دزطىا بالؿٍس

الهلمُت بخهلُم الؿالب الخُ٘ير عشٙل نام، والخُ٘ير الخأملي عشٙل 

د نلى الدوز ؤلاًجابي 42زاص، َٓد حاءث دزاطت الحسبي ] [ لخٖإ

لخؿبُٔ اطتراجُجُت ال٘خابت ٖمىحهاث لحل اإلاشٙلت في حهلُم الهلىم 

نلى جىمُت الخُ٘ير الخأملي لدي ؾالباث الطِ الثالث الثاهىي في مٓسز 

 .الُ٘مُاء

: زساةـ اإلاُاهُم
ً
  زاهُا

في نملُت الخهلم ًخُانل الؿالب مو زبراث ومهلىماث ًدزلها ئلى    

ت  نٓله نلى شٙل أحصاء ضًيرة مً اإلاهلىماث حشٙل في مجمىنها اإلاهَس

الهامت أو الُ٘سة أو اإلاُهىم الهسع الىاطو، ولٙي ًخم الخهامل مو هره 

أهماؽ، َخىمُـ اإلاهلىماث ٌهجي اإلاهلىماث بُانلُت ًٓىم الدماى بترجُبها 

ــدًـــاث الجــــىمــــ اإلاهلـــم وزبـــت جىكُـــي الحُٓٓـــَ  سوابـ ذهىُت حظاند ــدة بـ

خه الهلمُت والاطخُادة منها في واْهه البُئي  .اإلاخهلم نلى جىكُم مهَس
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     [ ً إ وحٍى د اطخُاد هَى [ في دزاطاتهم نً الخًُيراث التي 41ْو

جددر في َهم اإلاخهلمين للمُاهُم الهلمُت زالٛ طىىاث الخهلم 

ُت  خه في أن البيُت اإلاهَس اإلادزس ي مً ألاَٙاز التي ْدمها أوشوبل في هكٍس

جيخكم في ضىزة هسمُت ئغاَت ئلى أن اٖدظاب مهاوي حدًدة للمُهىم 

الخمثُل الحادر مو اإلاُاهُم اإلاىحىدة َهال وذلٚ في  جددر مً زالٛ

ً جددًد ذلٚ ؤلاؾاز  إ وحٍى ئؾاز مىخد ًػمها حمُهها، وخاٛو هَى

والبدث نً ُُُٖت جمثُل الخًُيراث التي جدطل في حهلم اإلاُاهُم 

دازل ذلٚ ؤلاؾاز. وجٓىم هره الخساةـ نلى جسجِب اإلاُاهُم والهالْاث 

وبطىزة هسمُت مً ألاٖثر نمىمُت ئلى ألاْل َُما بُنها في ئؾاز واضح 

ت  نمىمُت بدُث حظاند الؿالب نلى َهم هره اإلاُاهُم، ومهَس

 ].42الهالْاث َُما بُنها ]

 :اطخسداماث زساةـ اإلاُاهُم

 :حظخسدم زساةـ اإلاُاهُم لخدمت اإلاخهلم نلى الىدى الخالي     

ُت، زبـ اإلاُاهُم الجدًدة باإلاُاهُم الظابٓت اإلاىحىدة ف • ي بىِخه اإلاهَس

 .والبدث نً الهالْاث بين اإلاُاهُم

ؿت اإلاُاهُم وئنادة بىائها • ٔ بىاء زٍس  .ؤلابدام والخُ٘ير الخأملي نً ؾٍس

 .جُُٓم اإلاظخىي الدزاس ي •

ٖما أبسشث ندة دزاطاث أهمُت اطخسدام زساةـ اإلاُاهُم مً       

ادة الخدطُل [، 44؛43] زالٛ جىغُذ أزسها نلى اإلاخهلم جمثلذ في ٍش

تهم دزاطت طِىٌ ] و 45وشاٖز ؿت اإلاُاهُم في َز [ والتي أوضحذ أزس زٍس

جدطُل الؿالب في مىغىناث مسخازة في الُ٘مُاء، وحهلم مهازاث خل 

، ٖرلٚ أهمُتها في مظاندة اإلاخهلمين نلى اٖدشاٍ نالْت [7] اإلاشٙلت

خهلمين ، ئغاَت ألزسها في جىمُت ْدزة اإلا [26] الهلىم بالهالم الخازجي

نلى ئدزإ الهالْاث بين اإلاُاهُم، وحهدًل الخطىزاث الخاؾئت في مادة 

[ ئلى أن زساةـ 6[. ٖما أشازث دزاطت بسهدث وشمالؤه ]4الهلىم ]

اإلاُاهُم حهؿي للمهلم ضىزة نما َهمه الخالمُر مً اإلادخىي الهلمي 

للدزض الري دزض لهم، واإلاهلىماث التي اطخسدمها الخالمُر وزصهذ في 

ُاطها في  ذاٖستهم، واإلاهلىماث التي ًجب نلى اإلاهلم الاهخمام بها ْو

[ أهمُت اطخسدام 47اإلاظخٓبل. وأوضحذ هخاةج دزاطت لُم ]

س مهازة الخُ٘ير الىاْد والخُ٘ير  اطتراجُجُت زساةـ اإلاُاهُم في جؿٍى

اع ألاؾُاٛ، وأبسشث دزاطت هىلُداي ] [ دوز 48الخأملي لدي مهلمي ٍز

م في مظاندة اإلاخهلمين نلى جؿىز مهازاث ال٘خابت لديهم، زساةـ اإلاُاهُ

س  ت، ٖرلٚ حهمل نلى جؿٍى مً زالٛ جطمُم اإلاسؿؿاث الخُ٘يًر

مهازاث اإلاخهلمين الحُاجُت التي حظاندهم في الدزاطت، وذلٚ ألن زساةـ 

ٗاإلاالخكت واإلاهالجت  اإلاُاهُم جساؾب الهملُاث الهٓلُت ألاطاطُت 

م الهملُاث والتي  مً زاللها ً٘دظب الخالمُر مهازة الىضِ، وجٍٓى

[ أن 49الخؿبُٔ، اإلاخاعهت. وأقهسث دزاطت مطؿُى ونبد اللؿُِ ]

ً بيُت  ت الُهلُت في جٍٙى زساةـ اإلاُاهُم حظاند اإلاخهلم نلى اإلاشاٖز

س  ُت مخماط٘ت ومخٙاملت مسجبؿت بمُهىم أطاس ي مما ًَى ت ومهَس جُ٘يًر

اةـ اإلاُاهُم في الاخخُاف مىازا حهلُمُا حمانُا، ٖما طاندث زس 

اةُت لُترة أؾٛى مما ٌهصش دوزها في بٓاء أزس الخهلم ] [، 3باإلاُاهُم الُيًز

[ مدي ئطهام زساةـ اإلاُاهُم في جىمُت 52وبُيذ دزاطت زوبين ]

ٗادًمي والخُِ٘ والخدطُل في الهلىم، أما دزاطت  الظلٕى وألاداء ألا

ُاهُم ٖأداة مُُدة في [ َٓد أشازث ئلى أهمُت زساةـ اإلا51دًُُد ]

ت والُهم إلاُاهُم الخىمُت اإلاظخدامت  .جُُٓم اإلاهَس

 الطريقة وإلاحراءات. 4

 سةادر المنهج أ. 

بي، وهى جطمُم بدثي ًخم َُه        جم اطخسدام اإلاىهج شبه الخجٍس

ا ًدٛى بين نىاةٔ 
ً
ا وجػبـ َُه اإلاخًيراث غبؿ ًً الازخُاز والخهُين ْطد

خم مً زالٛ هرا اإلاىهج 52الخازجي ]الطدّ الدازلي والطدّ  [. ٍو

جؿبُٔ نامل مهين )ٖخابت زساةـ اإلاُاهُم بهُئت هظ مٓسوء( نلى 

بُت، دون اإلاجمىنت الػابؿت التي دزطذ َٓـ  اإلاجمىنت الخجٍس

ت ما ًددر مً أزس وذلٚ  باطخسدام زساةـ اإلاُاهُم، وذلٚ إلاهَس

ً٘ أن خظب غبـ اإلاخًيراث، وجىكُم الكسوٍ والشسوؽ التي ًم

 ].52,53ًالخل َيها ذلٚ ألازس ]

 دراسةالمحغيرات ب. 

اإلاخًير اإلاظخٓل: ٖخابت زساةـ اإلاُاهُم بهُئت هظ مٓسوء )ال٘خابت مً . 1

 (.أحل الخهلم

 .اإلاخًير الخاعو: الخدطُل الدزاس ي لدي الؿالباث، وبٓاء أزس الخهلم. 2

 دراسةالمجحمع وعينة ج. 

ؾالباث الطِ الثالث الثاهىي في  جٙىن مجخمو البدث مً حمُو      

اع، وجٙىهذ نُىت البدث مً حمُو  ت بمدًىت الٍس أخد اإلادازض الثاهٍى

أَساد مجخمهه واإلاخمثل في ؾالباث الطِ الثالث الثاهىي نلمي في أخد 

اع، عهدد  ت الخاعهت إلا٘خب حهلُم الشُا بمدًىت الٍس اإلادازض الثاهٍى

بُت، وندد 53) ( ؾالبت للمجمىنت 34)( ؾالبت للمجمىنت الخجٍس

س ؤلامٙاهاث   بىاء نلى جَى
ً
الػابؿت، خُث جم ازخُاز اإلادزطت ْطدًا

 .الالشمت لخىُُر ججسبت البدث مً مسخبر وأدواث

 دراسةالأداة د. 

جٙىهذ أداة البدث مً ازخباز جدطُلي لُطل طسنت الخُانل       

-ىغىعيالُ٘مُاتي، أندث في ضىزتها ألاولُت والتي جٙىهذ مً شٓين: م

مً هىم ألاطئلت ذاث ؤلاحابت  -مً هىم الازخُاز مً مخهدد، ومٓالي

، جم جٓظُمها ئلى حصأًً 15الٓطيرة واإلاُخىخت. وشمل الازخباز )
ً
( طإالا

 :نلى الىدى آلاحي

: الازخُاز مً مخهدد وندد َٓساجه ) -  .( َٓساث12الجصء ألاٛو

 .أطئلت( 5الجصء الثاوي: أطئلت مٓالُت ْطيرة ونددها ) -

الطدّ الكاهسي لألداة: نسغذ الطىزة ألاولُت لالزخباز الخدطُلي 

ع للخهٍس  نلى ندد مً اإلاد٘مين اإلاخسططين في اإلاىاهج وؾّس الخدَز

: مدي  نلى آزاءهم خٛى مالةمت َٓساث الازخباز، وئبداء زأيهم خٛى

اث  جدُٓٔ ألاطئلت لألهداٍ الخهلُمُت في الُطل، ومىاطبتها إلاظخٍى

ت ألطئلت الازخباز. وجم حهدًل الُهم،  والخدٓٔ مً الصحت اللًٍى

الازخباز بىاًء نلى آزاء اإلاد٘مين واْتراخاتهم وئزساج ألاداة في ضىزتها 

 .النهاةُت

زباث ألاداة: جم خظاب زباث الازخباز نلى نُىت اطخؿالنُت زازج نُىت 

( وهي ُْمت 2.61البدث، وجم خظاب ألُا ٖسوهبار الري بلًذ ُْمخه )

[ مما ًدٛ نلى زباث الىخاةج. ٖما جم خظاب مهامل 54مخىطؿت ]

( 2.83 – 2.45الطهىبت والخميز لُٓساث الازخباز والتي جساوخذ ما بين )

 ].55وهرا ٌشير ئلى أن الازخباز مىاطب أليساع الدزاطت ]
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: أندث الباخث
ً
ع َطل "طسنت الخُانل  خانزاهُا دلُل اإلاهلمت لخدَز

الُ٘مُاتي" في غىء اطتراجُجُت ال٘خابت مً أحل الخهلم، وجم جدُ٘مه 

ع الهلىم  ٗادًمُين في مىاهج وؾّس جدَز مً ْبل عهؼ اإلاسخطين ألا

اث واإلاهلماث  .وندد مً اإلاشَس

 النحائج ومناقشتها. 5

ل زساة      ت أزس جدٍى ـ اإلاُاهُم ئلى هظ هدٍ البدث الحالي ئلى مهَس

مٓسوء نلى الخدطُل الدزاس ي في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي 

بمٓسز الُ٘مُاء للطِ الثالث الثاهىي. ولإلحابت نً طإاٛ البدث 

ل زساةـ اإلاُاهُم ئلى هظ مٓسوء نلى الخدطُل  : ما أزس جدٍى ألاٛو

الدزاس ي في َطل طسنت الخُانل الُ٘مُاتي بمٓسز الُ٘مُاء للطِ 

ث الثاهىي؟ جم جدلُل دزحاث الؿالباث في اإلاجمىنخين الػابؿت الثال

بُت، وجؿبُٔ ازخباز )ث( لهُيخين مظخٓلخين في الازخباز الٓبلي  والخجٍس

ٗاهذ الىخاةج ٖما في  للخأٖد مً جٙاَإ اإلاجمىنخين ْبل احساء الخجسبت. و

 (.1الجدٛو )

 1 حدول 

 للعينات املسحقلة في الاخحبار القبلياخحبار )ت( 

 الداللة قيمة ت الاهحراف املعياري  املحوسط العدد املجموعة

بُت  2.252 3.95 3.68 13.98 53 الخجٍس

 4.43 11.91 34 الػابؿت

ٛ  في اإلاىضحت الىخاةج ٖشُذ       ّ ( 1) الجدو  بين الىاضح الُس

بُت اإلاجمىنت أَساد ألداء الحظابي اإلاخىطـ  ،(13.98) بلٌ والري الخجٍس

 ٖما الٓبلي، الخدطُلي الازخباز في( 11.91) الػابؿت اإلاجمىنت وأداء

ٛ  أوضح م الجدو  مظخىي  نىد ئخطاةُت داللت ذاث َسوّ وحىد( 1) ْز

 للمجمىنخين الٓبلي الازخباز دزحاث مخىطـ بين( 2.25) داللت

بُت بُت، اإلاجمىنت لطالح ذلٚو  والػابؿت الخجٍس  نلى ًدٛ وهرا الخجٍس

بُت اإلاجمىنخين جٙاَإ ندم  الخدزل جؿبُٔ ْبُل والػابؿت الخجٍس

س ي بُت اإلاجمىنت لطالح الخدَز  .الخجٍس

ل أزس نً ال٘شِ البدث هرا مً الًسع ٗان وإلاا        زساةـ جدٍى

 طسنت َطل في الدزاس ي الخدطُل نلى مٓسوء هظ ئلى اإلاُاهُم

 جمذ الثاهىي، الثالث للطِ الُ٘مُاء بمٓسز  الُ٘مُاتي الخُانل

  البهدي الازخباز هخاةج مهالجت
ً
 الخًـاًس جدلُل باطخسدام ئخطاةُا

ّ  لُٓاض ANCOVA (Analysis of Covariance) اإلاطاخب  بين الُس

 للمجمىنخين والبهدي الٓبلي الازخباز هخاةج بين الُسوّ مخىطؿاث

بُت  ختى مطاخب ٖمخًير الٓبلي الخدطُل وانخباز والػابؿت، الخجٍس

 وئزحانه البدث هخاةج نلى داللخه ٗاهذ مهما له جأزير أي ئشالت ًمً٘

ىضح(. مٓسوء هظ بهُئت اإلاُاهُم زساةـ ٖخابت) اإلاظخٓل للمخًير  ٍو

 ٛ  الازخباز لدزحاث ANCOVA اإلاطاخب الخًاًس جدلُل هخاةج( 2) الجدو

بُت للمجمىنخين البهدي  .والػابؿت الخجٍس

 2 حدول 

 البعدي الاخحبار لنحائج ANCOVA الحغاًر ثحليل حدول 

 مسحوى الداللة Fقيمة  الاهحراف املعياري  املحوسط عدد العينة املجموعة

بُت  2.222 16.25 4.25 25.84 53 الخجٍس

 5.41 22.95 34 الػابؿت

ٛ  في الىخاةج مً ًدبين       داللت ذاث َسوّ وحىد الظابٔ الجدو

بُت اإلاجمىنت لطالح اخطاةُت ل أن طبٔ مما ووظخيخج. الخجٍس  جدٍى

 الُ٘مُاتي الخُانل طسنت َطل في مٓسوء هظ ئلى اإلاُاهُم زساةـ

 نلى ئًجابي أزس له ٗان الثاهىي  الثالث للطِ الُ٘مُاء بمٓسز 

ٓت هره اطخسدام أدي خُث للؿالباث، الدزاس ي الخدطُل  في الؿٍس

ع بُت اإلاجمىنت ؾالباث جدطُل مظخىي  ازجُام ئلى الخدَز  الخجٍس

 اإلاُاهُم بسساةـ دزطً الالحي الػابؿت اإلاجمىنت بؿالباث مٓازهت

 اإلاُاهُم زساةـ اطتراجُجُت أن ئلى ناةد وذلٚ ال٘خابت، دون  َٓـ

لها  مو اإلاهاٍز وزبـ ألاَٙاز وجددًد بدىكُم يهخم مٓسوء هظ ئلى وجدٍى

 بطىزة اإلاُسداث ضُايت زاللها مً الؿالبت حظخؿُو خُث عهػها،

دزتها َهمها ومدي أَٙازها نً ٌهبر مٓسوء ٖخابي هظ  جىضُلها نلى ْو

 ئلُه جىضلذ ما مو جخُٔ ٗاهذ وئن الىدُجت وهره بها، الًير وئْىام

خذ[ 43] الباش مً ٗل دزاطت  زساةـ أزس أٖدجا اللخان[ 44] هللا َو

ادة في اإلاُاهُم د أنها ئال الخدطُل، ٍش  الدزاطاث ئلُه جىضلذ ما جٖإ

همهم لخهلمهم الؿلبت ووعي الخهلم نلى ال٘خابت أزس جىضح التي  َو

 مً حلُا قهس والري ال٘خابت اطتراجُجُت زالٛ مً الهلمُت للمُاهُم

 ّ  [34,29,9]. اإلاُاهُم زساةـ مو ال٘خابت جػمين بين الداٛ الُس

 اطتراجُجُت اطخسدام أزس ما: الثاوي البدث طإاٛ نً ولإلحابت     

لها اإلاُاهُم زساةـ  َطل في الخهلم أزس بٓاء في مٓسوء هظ ئلى وجدٍى

 جم الثاهىي؟ الثالث للطِ الُ٘مُاء بمٓسز  الُ٘مُاتي الخُانل طسنت

بُت الػابؿت اإلاجمىنخين نلى الازخباز جؿبُٔ  زماهُت مض ي عهد والخجٍس

  الؿالباث ئبالى وبدون  أطابُو
ً
خه، وال بالخؿبُٔ مظبٓا  جدلُل وجم بْى

 بين الُسوّ إلًجاد اإلاطاخب الخًاًس جدلُل ازخباز باطخسدام الىخاةج

ىضح الخهلم، أزس بٓاء ازخباز في اإلاجمىنخين ٛ  ٍو  .الىخاةج( 3) الجدو

 3 حدول 

 املؤحل الاخحبار لنحائج ANCOVA الحغاًر ثحليل حدول 

 مسحوى الداللة Fقيمة  الاهحراف املعياري  املحوسط عدد العينة املجموعة

بُت  2.222 17.62 3.46 24.15 53 الخجٍس

 4,29 18.21 34 الػابؿت
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ُْمتها ؤلاخطاةُت ( أن الداللت 3ًخطح مً الىخاةج في الجدٛو )      

( مما ٌهين وحىد َسوّ ذاث داللت 2.25( وهي أضًس مً )2.22)

( وبالخالي وحىد َسوّ بين مخىطـ دزحاث ازخباز 2.25ئخطاةُت نىد )

بُت والػابؿت لطالح  ُْاض بٓاء أزس الخهلم بين اإلاجمىنت الخجٍس

بُت. وهرا ًخُٔ مو هخاةج ندة دزاطاث أٖدث نلى أزس  اإلاجمىنت الخجٍس

جىقُِ ال٘خابت في بٓاء أزس الخهلم، خُث أبسشث هره الدزاطاث دوز 

 :، وأوضحذ أن ال٘خابت [10,28] ال٘خابت وجأزيرها في الخهلم

 .جدُذ للؿالب ئقهاز ما لديهم مً مهلىماث وزبراث •

ت وحظهم في بىاء الُهم الخاص •  .حشٙل اإلاهَس

ت مً زالٛ ا • طخسدام الخُ٘ير جإزس نلى جىمُت الُهم وؤلادزإ للمهَس

 .َّى اإلاهسفي

 .حظاند نلى بٓاء أزس الخهلم •

 الحوصيات. 6

 :باآلحي خانفي غىء هخاةج البدث جىص ي الباخث      

و جدطُل الؿالب، ٗىن  -1 ع الحدًثت لَس الاهخمام بؿساةٔ الخدَز

 .الدزاطاث أزبدذ َهالُتها، ومنها مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم

مً أحل الخهلم في اإلاىاهج اإلاؿىزة ختى جمازض ئدزاج مدزل ال٘خابت  -2

 .الؿالباث جؿبُٓها عشٙل َهلي في اإلاىاهج

ع الحدًثت  -3 ئلصام اإلاهلمين واإلاهلماث بخُهُل اطتراجُجُاث الخدَز

و مً مظخىي جدطُل الؿلبت  .للَس

ب اإلاهلمين واإلاهلماث نلى  -4 بُت لخدٍز ئْامت الهدًد مً الدوزاث الخدٍز

 .أحل الخهلم مدزل ال٘خابت مً

وشس الىعي بين اإلاهلماث ومدًساث اإلادازض بأهمُت اطتراجُجُاث  -5

ع الحدًثت في جدُٓٔ الدوز اليشـ للؿالب والؿالباث في نملُت  الخدَز

 .الخهلم

ع للمسخلت اإلاخىطؿت  -6 ٓت في الخدَز الهمل نلى جؿبُٔ هره الؿٍس

ت ٗاَت اإلاساخل الهمٍس  .للخأٖد مً َهالُتها نلى 

 :اتاملقترح

 :آلاحي خانفي غىء هخاةج البدث جٓترح الباخث       

حساء دزاطت ممازلت تهدٍ ئلى ئًجاد الهالْت بين مدزل ال٘خابت مً ئ -1

أحل الخهلم وجؿبُٔ مهازة الاطخٓطاء في الهلىم وجأزيرها نلى الخدطُل 

 .الدزاس ي للؿالب

اإلاؿىزة حساء دزاطت جدلُلُت إلاالخكت مدي اخخىاء مىاهج الهلىم ئ -2

 .نلى جؿبُٓاث َهلُت إلادزل ال٘خابت مً أحل الخهلم

دزاطت اججاهاث الؿالباث اإلاهلماث هدى اطخسدام مدزل ال٘خابت  -3

ع في مىاهج الهلىم اإلاسخلُت  .مً أحل الخهلم في الخدَز

دزاطت َانلُت مدزل ال٘خابت مً أحل الخهلم في جىمُت الخُ٘ير  -4

أملي، لدي الؿالباث في مساخل الخهلُم ؤلابداعي، والخُ٘ير الىاْد والخ

 .اإلاسخلُت

 املراحع

 ةاملراحع العربي .أ

أزس اطخسدام اإلاىكماث اإلاخٓدمت وزساةـ (. 2226الشمسي، مُسح. ) [3]

اإلاُاهُم في جدطُل ؾالب الطِ الثاوي الثاهىي لبهؼ اإلاُاهُم 

اةُت والاخخُاف بها. زطالت ماحظخير. ٗلُت التربُت، حامهت  الُيًز

 ضىهاء.

(. َانلُت زساةـ اإلاُاهُم في جىمُت الٓدزة 2213الُالح، طلؿاهت. ) [4]

نلى ئدزإ الهالْاث وحهدًل الخطىزاث الخاؾئت في مادة الهلىم 

اع. اإلاجلت  لدي ؾالباث الطِ الثاوي اإلاخىطـ بمدًىت الٍس

ت، )  .163-129(، 77التربٍى

ُاهُم نلى (. أزس اطخسدام زساةـ اإلا2222الٓدُِ، مدمد. ) [5]

الخدطُل الهلمي والاججاهاث الهلمُت هدى مادة الاخُاء لدي 

ؾلبت الطِ الثامً الاطاس ي )زطالت ماحظخير يير ميشىزة(. ٗلُت 

 التربُت، حامهت ضىهاء.

ىطِ، مدسش. ) [12] (. َانلُت اطخسدام 1999نلي، مدمد؛ ٍو

اطتراجُجُت ججهيز اإلاهلىماث نلى الخدطُل والٓدزة نلى خل 

الث الُ٘مُاةُت لدي ؾالب الطِ ألاٛو الثاهىي ذوي اإلاش٘

ت للتربُت الهلمُت،  الظهاث الهٓلُت اإلاسخلُت. الجمهُت اإلاطٍس

 .71-13(، 2مجلت التربُت الهلمُت، )

ع الُ٘مُاء بمظاندة 2222ًىطِ، مدسش. ) [13] (. َانلُت جدَز

الحاطىب في الخدطُل وجىمُت الاججاه هدى الخهلم الراحي والداَو 

ت للتربُت لإل  هجاش لدي ؾالب الطِ ألاٛو الثاهىي. الجمهُت اإلاطٍس

 .423-421(، 2الهلمُت، اإلاإجمس الهلمي الظادض )

ع وخدة 2224ضٓس، مدمد. ) [14] (. َانلُت اإلادزل اإلاىكىمي في جدَز

ت الهامت  ُٖمُاء اإلااء نلى الخدطُل وبٓاء أزس حهلم ؾالب الثاهٍى

ت للتربُت الهلمُت،  بالجٍى واججاهاتهم هدىه. الجمهُت اإلاطٍس

اإلاإجمس الهلمي الثامً، ألاعهاد الًاةبت في مىاهج الهلىم بالىؾً 

 .385-349(، 2الهسبي، )

(. أزس اطخسدام مدزل خل اإلاش٘الث مُخىخت 2224ضادّ، مىير. ) [15]

النهاًت في الخدطُل والخُ٘ير الاطخداللي والخُ٘ير الىاْد في 

ت للتربُت  الُ٘مُاء لؿالب الطِ ألاٛو الثاهىي. الجمهُت اإلاطٍس

الهلمُت، اإلاإجمس الهلمي الثامً، ألاعهاد الًاةبت في مىاهج الهلىم 

 .451-387(، 2بي، )بالىؾً الهس 

(. واْو جىُُر مهلمي الهلىم في الطِ الخاطو 2226نساز، طازة. ) [16]

ألاطاس ي الطتراجُجُاث ال٘خابت مً أحل الخهلم في الخدَزع وأزس 

اطخسدام هره الاطتراجُجُاث في َهم الؿلبت للمُاهُم الهلمُت 

وجُ٘يرهم الهلمي واججاهاتهم الهلمُت )زطالت دٖخىزاه يير 

 زة(. ٗلُت الدزاطاث الهلُا، الجامهت ألازدهُت. ميشى 

(. أزس اطخسدام ال٘خابت مً أحل الخهلم في 2212الهُالٔ، مىاهل. ) [17]

اغُاث لدي ؾالباث  اض ي والاججاه هدى الٍس جىمُت الخُ٘ير الٍس

الطِ الثالث مخىطـ )زطالت ماحظخير يير ميشىزة(. ٗلُت 

 التربُت، حامهت اإلالٚ طهىد.

(. أزس اطتراجُجُت ال٘خابت ٖدل مشٙلت في 2215ان، أمل. )الجمه [18]

(في جدطُل ؾالباث الطِ ألاٛو الثاهىي SWHحهلُم الهلىم الـ)

ت  في مٓسز الُ٘مُاء واججاهاتهً هدىها. اإلاجلت الدولُت التربٍى

 .46 -33(، 1)4اإلاخسططت، 

ع الهلىم. 2212زلُل، مدمد. ) [20] (. اججاهاث مهاضسة في جدَز

اع:  داز جسبُت الًد. الٍس
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(. معجم اإلاطؿلحاث 1996اللٓاوي، أخمد؛ والجمل، نلي. ) [21]

ع. الٓاهسة: نالم ال٘خب. ت في اإلاىاهج وؾّس الخدَز ت للمهَس  التربٍى

م التربىي والىُس ي، 2222نالم، ضالح الدًً. ) [22] (. الُٓاض والخٍٓى

أطاطُاجه وجؿبُٓاجه وجىحهاجه اإلاهاضسة. الٓاهسة: داز الُ٘س 

 الهسبي.

ت نلى خل اإلاش٘الث 1994الحسبي، ؾالٛ. ) [30] (. أزس ال٘خابت الخُظيًر

ص:  اغُت لؿالب ٗلُت اإلاهلمين. مجلت حامهت اإلالٚ نبد الهٍص الٍس

ت، )الهلىم   .172 -153(، 7التربٍى

خىن، ناٌش. ) [33] ع 2227ٍش ت البىاةُت واطتراجُجُاث جدَز (. الىكٍس

 الهلىم. نمان: داز الشسوّ لليشس والخىشَو.

(. أزس اطخسدام ال٘خابت مً أحل الخهلم 2213الظلُمان، زلىد. ) [36]

في اطدُهاب اإلاُاهُم الهلمُت لدي ؾالباث الطِ ألاٛو الثاهىي 

الُ٘مُاء. )زطالت ماحظخير يير ميشىزة(. ٗلُت التربُت،  في مٓسز 

 حامهت اإلالٚ طهىد.

(. أزس جؿبُٔ اطتراجُجُت ال٘خابت ٖمىحهاث 2215الحسبي، خطت. ) [40]

نلى جىمُت الخُ٘ير الخأملي  SWH)لحل اإلاشٙلت في حهلُم الهلىم )

لدي ؾالباث الطِ الثالث الثاهىي في مٓسز الُ٘مُاء. )زطالت 

 ر يير ميشىزة(. ٗلُت التربُت، حامهت اإلالٚ طهىد.ماحظخي

(. حهلُم الهلىم للجمُو. نمان: داز 2225زؿاًبت، نبدهللا. ) [42]

 اإلاظيرة لليشس والخىشَو والؿبانت.

(. َانلُت اطخسدام زساةـ الخُ٘ير في جدَزع 2227الباش، زالد. ) [43]

الاجصان الُ٘مُاتي نلى جدطُل ؾالب الطِ الثاوي الثاهىي 

ٗاء ت للتربُت الهلمُت، اإلاإجمس توذ هم اإلاخهددة. الجمهُت اإلاطٍس

 .25-7( التربُت الهلمُت ئلى أًً؟ 11الهلمي )

ُجُت زساةـ الخُ٘ير الٓاةمت (. أزس اطتراج2229َخذ هللا، مىدوز. ) [44]

نلى الدمج في جىمُت الخدطُل في مادة الهلىم والخُ٘ير الىاْد 

والاججاه هدى الهمل الخهاووي لدي جالمُر اإلاسخلت اإلاخىطؿت. 

 .121-53(، 121زطالت الخلُج الهسبي، )

(. دلُل اإلاهلم ئلى 2225مطؿُى، طهد؛ ونبد اللؿُِ، جدظً. ) [48]

اع: مؿبىناث مدازض اإلالٚ َُطل.جىمُت مهازاث الخُ٘  ير. الٍس

(. اإلادزل ئلى البدث في الهلىم 2212الهظاٍ، ضالح خمد. ) [51]

اع: م٘خبت اإلالٚ َهد الىؾىُت. ُت. الٍس  الظلٖى

يب. ) [52] (. معجم اإلاطؿلحاث 2223شحاجه، خظً، والىجاز، ٍش

ت اللبىاهُت. ت والىُظُت. الٓاهسة: الداز اإلاطٍس  التربٍى

الدلُل ؤلاخطاتي في جدلُل البُاهاث (. 2224خظً، الظُد. ) [53]

اع: م٘خبت السشد لليشس والخىشَوSPSSباطخسدام   . الٍس

م في التربُت. نمان: داز 2212الخُاؽ، ماحد. ) [54] (. أطاطُاث الخٍٓى

 الساًت لليشس والخىشَو.
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ABSTRACT_ This study aims to investigate the impact of using writing to learn approach when 

students converting their own concept maps into readable texts. The effects were measured on 

student achievement in the chapter Rate of Chemical Reaction from 12-grade chemistry. In 

addition, the study aims to investigate the impact on learning existence. A quasi-experimental 

design was implemented on (87) female students divided into two groups, control and 

experimental. An achievement test was prepared and tested for validity and reliability. Analysis of 

Covariance revealed statistically significant differences between experimental and control groups 

in favor of the experimental group. Similar significant difference results were obtained from the 

delay test implementation after eight weeks. These results confirm the impact of implementing 

writing to learn approach. Several recommendations and suggestions were provided. 

KEY WORDS: Concept maps, Readable text, Writing for learning, The effect of converting, 

Academic achievement, The survival of the impact of learning, Rapporteur of the chemistry, The 

third secondary grade. 

 

 

 


