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َٔ ايضـ ايجا١ طًب٣زَات) يف االستؿاظ بايتعًِ يدٛ (ؾٞذز َهازثّٛ باضتدداّ منًٛظ ايعٜ إىل تعسف أثس تدز١ ٖدؾت ايدزاض:ًَدط
ٞ يًؿضٌ ايدزاض٤ َدازع ايصزقا٣ يف إسدٞ ايضـ ايجأَ األضاض١) طايبا َٔ طًب86( َٔ ١ٕ أؾساد ايدزاضٛ ته.ٕ يف األزدٞاألضاض
ُاٝ ؾ،١ٝبٜ جتس١عُٛ ؾاعتربت زت،) طايبا41( عدد أؾسادٖاٚ اٝ٥اٛ َُٓٗا عػ١از غعبٝ مت اخت، غعبتني٢ًا عٛشعٛ ت2015/2014 ْٞايجا
 أتبع املٓٗر،١ل أٖداف ايدزاضٝ يتشك.اٜ قضد١از املدزضٝق د مت اختٚ .١ عابط١عُٛ) طايبا زت45( عدد أؾسادٖاٚ ١ْٝ ايجا١عُٛاعتربت اجمل
،ٟاختباز بعدٚ ،ًٞ ناختباز قب،ثبات٘ ثالخ َساتٚ ٘ا طبل بعد ايتشكل َٔ صدقًٝٝح اعد ايباسح اختبازا حتضٝيب سٜغب٘ ايتذس
ٞضطٛ) بني َت0.05 = α( ١ٝ٥ إسضا١م ذات داليٚد ؾسٛدٚ ١ر ايدزاض٥ أظٗست ْتا.١ ايتذسب٤ اْتٗا٢ًعني عٛز أضبٚناختباز استؿاظ بعد َسٚ
ظ يضاحلٜ ايتدز١كٜ يطس٣ اختباز االستؿاظ تعص٢ًعٚ ٟ ايبعدًٞٝ االختباز ايتشض٢ً ع١ ايغابط١عُٛاجملٚ ١ٝبٜ ايتذس١عُٛ اجمل١ طًب٤أدا
ذزّٛ الضتدداّ منًٛ ايعًُٞ َع٠ٛ بدع١صت ايدزاضٚ أ١ر ايدزاض٥ ْتا٤ٛ يف ع.زَاتٛ ايؿ١كٜؾل طسٚ اًُٛٔ تعٜ اير١ٝبٜ ايتذس١عُٛاجمل
.ًّٛ ايع٠ظ َادٜزَات) يف تدزٛ (ايؿَٞهازث
.ًّٛظ ايعٜ تدز،ًِ االستؿاظ بايتع،زَاتٛذز ايؿٛ من،ٞذز َهازثٛ من:١ٝنًُات َؿتاس
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The Effect of Teaching Science Using McCarthy's' Model (4 MAT) on the 8th Grade
Students' Retention of Learning in Jordan
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Abstract: This study aimed at finding the effect of using McCarthy's' Model (4 MAT) on 8th grade
students' retention of learning in Jordan. The subjects of the study consisted of 86 students from the
eighth grade from one Zarqa city school in the second semester of the academic year 2014/2015. The
sample was divided into two groups: the experimental group which was taught using 4 MAT model,
and the control group which learned in the traditional way. To achieve the objectives of the study, a
quasi-experimental approach was followed, and the researcher prepared a valid and reliable
achievement test which aimed at measuring students' achievement and retention of learning science.
The results revealed statistically significant differences in the students' achievement and retention of
learning science due to the method of teaching, and in favor of the experimental group which learned by
using the 4-MAT model. In the light of the results, the study recommended the invitation of science
teachers to use 4 MAT model in their teaching.
Keywords: McCarthy's'- Model, 4 MAT, retention of learning, science teaching.
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يف ظٌ ايتطٛز اير ٟأصاب غت ٢صٓٛف املعسؾٚ ١سكٛهلا

إٔ ايتشًًٝٝني يد ٌَٝ ِٜٗأنجس الضتدداّ ايٓضـ األٜطس

ٚختضضاتٗاٚ ،باتت ايٓعسٜات ٚاالنتػاؾات ايعًُ ١ٝيف

يًدَاؽ ،عً ٢عهظ أصٓاف ايتعًِ األخس ٣ايرٜٔ

سايْ ١ػاط غري َطبٛم بؿغٌ تطٛز أدٚات ايبشح

ٜطتددَ ٕٛأٜا َٔ ايٓضؿني أ ٚناٌَ ايدَاؽ

ايعًُٚٚ ،ٞضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا ٚاالتضاالت اييت َهٓت

).(MCarthy, 1980

ايباسجني َٔ ضرب غٛز نجري َٔ ايكغاٜا اييت مل تهٔ

ٚيكد ٚععت َهازث ٞأصٓاف ايتعًِ األزبع ١يف قا١ُ٥

ممهٓ ١يف عكٛد ضابك ،١أعشت ايبشٛخ ايرتب ١ٜٛأَاّ

بٓٝت ؾٗٝا صؿات ٚأضايٝب تعًِ ايطًبٚٚ ،١ظٝؿ ١داْيب

حتدٜات خاص ١مبٛانبٖ ١ر ٙايتطٛزات ايعًُ ،١ٝعٔ

ايدَاؽ )األٜطس ٚاألمئ) ٚمست٘ (ايؿٛزَات

طسٜل ايبشح يف طسا٥ل ٚاضرتاتٝذٝات غري تكًٝد ١ٜتعتُد

اير ٟحيدد أزبع ١أمناط َٔ ايتعًِ ،عً ٢غهٌ دٚز٠

ايتعًِ ايٓػط ) (Active Learningيًطًبَٗٓ ١ذا ٖٚدؾا.

تعًِ زباع Bowers( ١ٝاملػاز إي ٘ٝيف عبذٌ.)2010 ،

ٚايتعًِ ايٓػط يٝظ طسٜك ١تدزٜظ أ ٚإضرتاتٝذ ١ٝستدد٠

ٜٚعتُد منٛذز ايؿٛزَات ملهازث ٞعًْ ٢عس ١ٜدٜؿٝد

ارتطٛات ،بٌ ٜعد َدخال تدزٜطٝا ٜٓغ ٟٛحتت٘ عدد َٔ

نٛيب اييت تؿٝد بإٔ األؾساد ٜتعًُ ٕٛاملعًَٛات

ايطسم ٚاالضرتاتٝذٝات ٚايُٓاذز اييت تؿعٌ َٔ دٚز املتعًِ

ادتدٜدٜٛٚ ٠ادٗ ٕٛاألٚعاع ادتدٜد ٠بإسد ٣طسٜكتني:

ٚجتعً٘ َػازنا ْػطا ٚيٝظ َتًكٝا ضًبٝاٚ ،جتعً٘

املػاعس أ ٚايتؿهري (ايع.)2012 ،١ًٝ

َُٓٗها يف سٌ َػهً ،١أ ٚؾس

ؾس ، ٚأ ٚتكدِٜ

تؿطري ،باإلعاؾ ١إىل َٗازات ايتؿهري ايعًٝا نايتشًٌٝ

(4 MAT

ٚمس ٞمنٛذز َهازث ٞبٓعاّ ايؿٛزَات ) (4 MATألْ٘
ٜسنص عً ٢أزبع ١أمناط َتداخًَ ١ع بعغٗا نايٓطٝر

ٚايتطبٝلٚ ،ايرتنٝب.

(نًُ MAT ١تعٓ ٢سضريٚ .)٠قد مت ٚعع ٖرا ايُٓٛذز

ٚستٜ ٢تُهٔ املعًِ َٔ تكد ِٜتعً ِٝأؾغٌ يطًبت٘ يف

حبٝح ٜتٓاضب َع أمناط ايتعًِ األزبع:ٖٞٚ ١

َساسٌ تعً ُِٗٝاملدتًؿ ،١نإ البد ي٘ َٔ َعسؾ١

ايُٓط األٜٗ :ٍٚتِ املتعًُٖ َٔ ٕٛر ٙايؿ ١٦باملعاْ ٞذات

خضا٥ضِٗٚ ،نٝـ ٜؿهسٚ ،ٕٚبايتايَ ٞساعاَٛٝ ٠هلِ
ٚاٖتُاَاتِٗٚ ،ئ ٜه ٕٛذيو ممهٓا َٔ دَ ٕٚعسؾ١
آي ١ٝعٌُ ايدَاؽ ،ؾُعسؾ ١نٝـ ٜعٌُ دَاؽ ايؿسد املتعًِ
تًعب دٚزا َؤثسا يف اختٝاز أْػط ١ايتعًِ األنجس ؾاعً١ٝ
َٓٚاضب ١يًُتعًِٚ ،اضتٓادا إىل ْتا٥ر أحباخ ايدَاؽ ظٗست

ايضً ١بِٗ نأغداظ ( ٚأطًل عً ِٗٝايتد.)ًٕٛٝٝ
ايُٓط ايجاْٜٗ :ٞتِ املتعًُٖ َٔ ٕٛر ٙايؿ ١٦بػهٌ
زٝ٥ط ٞباذتكا٥ل اييت تكٛد إىل ؾِٗ املؿاٖٚ( ِٝأطًل
عً ِٗٝايتشً.)ًٕٛٝٝ

ْعس ١ٜايتعًِ املطتٓد ٠إىل ايدَاؽ ،اييت تؤند عً٢

ايُٓط ايجايحٜٗ :تِ املتعًُٖ َٔ ٕٛر ٙايؿ ١٦بهٝؿ١ٝ

ايؿسٚم ايؿسدٚ ١ٜبايتاي ٞعً ٢عسٚز ٠إجياد ب ١٦ٝتعًِ

عٌُ األغٝاٚ( ٤أطًل عً ِٗٝاملٓطك)ٕٛٝ

َٓاضب ١يهٌ َتعًِ ٚايطُاح ي٘ باملعادت ١ايٓػط ١يهٌ

ايُٓط ايسابعٜٗ :تِ املتعًُٖ َٔ ٕٛر ٙايؿ١٦

أْػط ١ايتعًِ (ًْٓ.)2010 ،ٞ

بانتػاؾاتِٗ ايراتٚ( ١ٝأطًل عً ِٗٝايدٜٓاَه)ٕٛٝٝ

 َٔٚايباسجني اير ٜٔاٖتُٛا بٗرا اجملاٍ ،بريْٝظ

(املاع ;2008 ،ٞايهاغـ ;2009 ،ايع.)2012 ،١ًٝ

َهازث (Bernice McCarthy) ٞاييت تٛصًت َٔ خالٍ

ٜٚػري قطاَ )2013( ٞإىل إٔ األمناط األزبع ١ايطابك١

دزاضات ٚأحباخ أدسٜت إىل إٔ نال َٔ ْضؿ ٞايدَاؽ
)األٜطس ٚاألمئ) َتدضط بأْٛاع َعَٗ َٔ ١ٓٝاّ

َتطا ١ٜٚيف قُٝتٗا ٚأُٖٝتٗاٚ .يكد طٛزت َهازثٞ
منٛذدٗا (ايؿٛزَات) يف عٖ ٤ٛر ٙاألمناط األزبع ١يًتعًِ،

ايتعًِ .سٝح قاَت (َهازث (ٞبتطبٝل قا ١ُ٥أضايٝب

ٚؾل تطًطٌ ثابت َتتابع ألزبع َساسٌ سطب تؿغٝالت

ايتعًِ عً ٢زتُٛع َٔ ١ايطًب ١يف ايجاْٚ ،١ٜٛيف عٗ٥ٛا

ايطًب ١يُٓط ايتعًِٚ .املساسٌ األزبع نُا ٚزدت يف زادٞ

انتػؿت إٔ ايطًبٜ ١تٛشع ٕٛسطب أضايٝب ايتعًِ

(ٚ )2007املاعٚ )2008 ( ٞايٓاغـ (ٚ )2009ادتباٟٚ

األزبع: ٖٞٚ ١ايتد ،ًٕٛٝٝايتشً، ًٕٛٝٝاملٓطك،ٕٛٝ
اذتسن ٕٛٝأ ٚايدٜٓاَٝهٚ .ٕٛٝقد تٛصًت َهازث ٞإىل

(:ٖٞ )2011

املالسع ١ايتأًَٜ :١ٝتِ خالٍ ٖر ٙاملسسً ١تٛؾري ايؿسظ

ٚميهٔ تًدٝط َا ٜك ّٛب٘ املعًِ يف ٖر ٙاملسسً ١بايٓكاط

يًُتعًُني نٜ ٞتطٓ ٢هلِ االْتكاٍ َٔ ارتربات املاد١ٜ

اآلت:١ٝ

احملطٛض ١إىل املالسع ١ايتأًَ َٔ .١ٝخالٍ ايتأنٝد
عً ٢ق ١ُٝارتربات اييت ضٝهتطبٗا املتعًِ ٚأُٖٝتٗا.
ٜٚتًدط َا ٜك ّٛب٘ املعًِ ٖٓا بايٓكاط اآلت: ١ٝ
 بٝإ ق ١ُٝخربات ايتعًِ اييت ضتتِ يف ايدزع.
 ايتأند َٔ إٔ يًدزع أُٖ ١ٝغدض ١ٝبايٓطب١
يًُتعًِ.
 إجياد ب ١٦ٝتعًِ تطاعد ايطًب ١يف انتػاف
األؾهاز د ٕٚتكٛميِٗ أ ٚإصداز سهِ عًٗٝا.
بًٛز ٠املؿٗٚ ّٛتػهٜ :ً٘ٝتِ ايتدزٜظ يف ٖر ٙاملسسً١
بايػهٌ االعتٝاد ٟملا ٜك ّٛب٘ املعًِٜٚ .تِ يف ٖرٙ
املسسً ١تصٜٚد املتعًُني باملعازف ٚاملعًَٛات ايغسٚز١ٜ
يته ٜٔٛاملؿاٖ ِٝبضٛزَٓ ٠عُٚٚ ١اعشٚ .١ميهٔ
تًدٝط َا ٜك ّٛب٘ املعًِ ٖٓا بايٓكاط اآلت: ١ٝ

 تٛؾري ايؿسظ يًطًب ١النتػاف املعاْ ٚ ٞاملؿاِٖٝ
بايعٌُ.
 تػذٝع ايطًب ١إلبساش قدزتِٗ يف َسادعَ ١ا قد
سدخ.
ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ منٛذز ايؿٛزَات ٜؤند عً ٢تٓػٝط
ايرانس َٔ ٠خالٍ املساسٌ األزبع ايطابكٜٚ ،١ؤند
عًُا ٤ايٓؿظ إٔ ايتعًِ َستبط بايرانسٚ ،٠دٚاّ ارترب٠
ٚاالستؿاظ ايٓطيب بٗا دي ٌٝعً ٢سدٚخ ايتعًِ

(Miller,

)ٚ .2000عً ،٘ٝؾإٕ ايتعًِ ٚايرانسُٖ ٠ا َضطًشإ
َتداخالٕ ٚيف نجري َٔ األسٝإ َتطابكـإٚ ،إ نٌ
َُٓٗا ٜطتددّ يٝعرب عٔ األخس ٜٚكاع بٛاضطت٘ ٜٚديٌ
عًٚ ،٘ٝهلرا أصبشا َرتادؾني تكسٜبا ،ؾشني ٜغع املعًِ
اختبازا يكٝاع حتض ٌٝطًبت٘ يف َٛعٛع َا ؾإٕ َا ٜعًُ٘
يف سكٝك ١األَس ٖ ٛقٝـاع عًُٝـ ١ايتـرنس ٚاالضرتداع

 تصٜٚد ايطًب ١باملعًَٛات ٚاملعازف ايغسٚز.١ٜ

عٓد ٖؤال ٤ايطًب ١يف ايٛقت ْؿط٘ (بسنات.)2005 ،

 تكد ِٜاملؿاٖ ِٝبطسٜكَٓ ١عُ.١

ؾاالستؿاظ بايتعًِ يؿرت ٠أط ٍٛدي ٌٝعً ٢سطٔ تعًِ ايؿسد

 تػذٝع ايطًب ١عً ٢حتً ٌٝايبٝاْات  ٚتهٜٔٛ
املؿاٖ.ِٝ
ايتذسٜب ايٓػطٜٓ :تكٌ املتعًِ َٔ َسسً ١بًٛز ٠املؿّٗٛ
إىل املسسً ١ايعًُ ٖٞٚ ،١ٝمتجٌ ادتاْب ايعًُ ٞيًعًِ
ٚباإلَهإ ايتعسف عً ٢ايطًب ١ايرٖ َٔ ِٖ ٜٔرا
ايُٓط (ايدٜٓاَٝه َٔ )ٕٛٝخالٍ متتعِٗ بايعٌُ يف ٖرٙ
املسسًٜٚ .١تِ ذيو َٔ خالٍ إعطا ٤املتعًُني ايؿسص١
يًكٝاّ باألْػط ١بأْؿطِٗ َع تٛدٚ ِٗٗٝاإلغساف عً.٘ٝ
ٜٚتًدط َا ٜك ّٛب٘ املعًِ ٖٓا بايٓكاط اآلت: ١ٝ

ٚعً ٢سطٔ ب ١٦ٝتعًُ٘ٚ .ميهٔ اضتدالظ تعسٜـ
االستؿاظ بايتعًِ عً ٢أْ٘ بكا ٤أثس ايتعًِ يؿرت ٠أطَٔ ٍٛ
شَٔ االختباز ايرٜ ٟعكد بعد املسٚز بارترب ٠ايتعً١ُٝٝ
َباغس.٠
ٚيدَ ٣سادع ١ايدزاضات ايطابك ١املتعًك ١باضتدداّ منٛذز
ايؿٛزَات ملهازث ،ٞؾكد ٚدد ايباسح عددا َٔ
ايدزاضات اييت حبجت حتدٜدا يف منٛذز َهازثٞ
(ايؿٛزَات)ٖ َٔٚ .ر ٙايدزاضات َا أندت عً ٢ؾاعً١ٝ
ايتدزٜظ باضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات يف تُٓ ١ٝايتشضٌٝ
األنادمي ٞيف صؿٛف شتتًؿَ َٔ ١ساسٌ َدزض١ٝ

 ؾطح اجملاٍ يًطًب ١بايكٝاّ باألْػط ١بأْؿطِٗ.

شتتًؿ ١يف َاد ٠ايؿٝصٜا ٤يف ايعسام (ادتباٚ )2011 ،ٟٚيف

َ تابع ١أعُاٍ ايطًبٚ ١تٛد.ِٗٗٝ

َٛاد ايسٜاعٝات

ارتربات املاد ١ٜاحملطٛض :١يف ٖر ٙاملسسًٜ ١دَر ايطايب
َعسؾت٘ ادتدٜدَ ٠ع خربات٘ ايراتٚ ١ٝجتازب٘ ؾٛٝضع
َؿاٖ ُ٘ٝايطابكٜٚ ١طٛز ٖر ٙاملؿاٖ ِٝبضٛز ٠ددٜد٠
ٜٚطتددّ األؾهاز يف أغهاٍ ددٜد ٠شتتًؿَٔ ،١
خالٍ َسادعَ ١ا انتطب٘ املتعًِ َٔ خربات ددٜد.٠

(Tatar and Dikici, 2009; Uyangör,

) 2012; ÖVEZ, 2012يف تسنٝاٚ ،نريو يف َاد٠
ايتازٜذ يف ايعسام (عبذٌ ،)2011 ،يف سني أندت بعض
ايدزاضات عً ٢تؿٛم اضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات عً٢
ايطسٜك ١ايتكًٝد ١ٜيف ايتشض ٌٝاألنادمي ٞعً ٢املطت٣ٛ
ادتاَع ٞيف ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه١ٝ

(Nicoll-Senft,

)ٚ ،2012نريو يف َطتَ ٣ٛعاٖد املعًُني ٚاملعًُات يف
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ٚيف تُٓ ١ٝاالجتاٖات

 ٌٖ .1خيتًـ بدالي ١إسضاَ )0.05 =α( ١ٝ٥تٛضط

ايعسام (املاع)2008 ،ٞ

)ٖٓٚ .(Uyangör, 2012اى َٔ ايدزاضات اييت حبجت يف

ايتشض ٌٝيطًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف االختباز

أثس تدزٜظ ايعً ّٛباضتدداّ منٛذز َهازثَ ٞكازْ١

ايبعد ٟيف َاد ٠ايعً ّٛباختالف طسٜك ١ايتدزٜظ

بُٓاذز ٚطسم أخس ٣يف َتػريات عدَٗٓ ،٠ا دزاض ١زادٞ

(ايؿٛزَات /االعتٝاد)١ٜ؟

( )2007اييت حبجت يف أثس تدزٜظ ايعً ّٛباضتدداّ
منٛذز َهازثَ ٞكازْ ١بُٓٛذز داْٝاٍ يف حتض ٌٝطًب١
ايضـ ايجاْ ٞاالبتدا ٞ٥يف ايعسام .سٝح أظٗست ايدزاض١
تؿٛم منٛذز َهازث ٞعً ٢منٛذز داْٝاٍ .يف سني أظٗست
ْتا٥ر دزاض ١ايتٝإ ( )2014تؿٛم طسٜك ١ايتدزٜظ ايتباديٞ
عً ٢منٛذز ايؿٛزَات يف تُٓ ١ٝايتؿهري ايتأًَ ٞيف َاد٠

 ٌٖ .2خيتًـ بدالي ١إسضاَ )0.05 =α( ١ٝ٥تٛضط
ايتشض ٌٝيطًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف اختباز
االستؿاظ بايتعًِ يف َاد ٠ايعً ّٛباختالف طسٜك١
ايتدزٜظ (ايؿٛزَات /االعتٝاد)١ٜ؟
أٖداف ايدزاض١

ٚايعاٌَ املػرتى بني

تٗدف ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف إىل اثس تدزٜظ ايعًّٛ

ايدزاضات ضايؿ ١ايرنس إٔ مجٝعٗا أدسٜت خازز ايب١٦ٝ

باضتدداّ منٛذز َهازث( ٞايؿٛزَات) يف تُٓ ١ٝايتشضٌٝ

احملً ١ٝاألزدْٚ ،١ٝغٝاب ايدزاضات اييت حبجت يف أثس

ايعًُ ٞيد ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايضـ ايجأَ األضاض، ٞ

منٛذز َهازث ٞيف االستؿاظ بايتعًِ ،مما جيعٌ ايكٝاّ

ٚنريو يف االستؿاظ بايتعًِ يد َٔ ِٜٗخالٍ إعاد٠

بايدزاض ١اذتاي ١ٝأَسا َربزا.

تطبٝل االختباز ايبعد ٟعً ٢ايطًب ١بعد أضبٛعني َٔ

ايعً ّٛيطًب ١ايضـ ايجأَ.

تطبٝك٘.

َػهً ١ايدزاضٚ ١أضً٦تٗا
إٕ املتتبع يٓتا٥ر ايطًب ١املػازنني يف األزدٕ يف
االَتشاْات ايدٚي ١ٝاملتعًك ١بايعًَ ّٛجٌ

PISAٚ TIMSS

ٜالسغ تسادعا يف ايعاّ 2011مثاَْ ١ٝساتب عاملٝا
َٚستبتني عسبٝا (َٔ املستب ١األٚىل إىل ايجايجَ ،)١كازْ١
بايعاّ  ،٧٠٠٢مما جيعٌ ايبشح يف اضرتاتٝذٝات
ٚطسا٥ل تدزٜظ سدٜج ١تعتُد ايتعًِ ايٓػط ٖدؾا َٗٓٚذا
عسٚزٜا َٔ دٗٚ ،١ايرتنٝص عً ٢طسم ٚاضرتاتٝذٝات
ٚمناذز تدزٜط ١ٝته ٕٛؾعاي ١يف استؿاظ ايطًب ١بتعًُِٗ
ؾرت ٠أط َٔ ٍٛدٗ ١أخسٚ .٣يف ظٌ ْدز ٠ايدزاضات احملً١ٝ
اييت حبجت يف ؾعاي ١ٝاضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات يف
ايتشض ٌٝاآلْٚ ٞاالستؿاظ بايتعًِ يف َاد ٠ايعً ّٛيطًب١
ايضـ ايجأَ"  ٖٛٚأسد ايضؿني املطتٗدؾني يف
االختبازات ايدٚي "١ٝتٛيدت َػهًٖ ١ر ٙايدزاض ١يف
ايبشح عٔ ؾعاي ١ٝمنٛذز َهازث" ٞايؿٛزَات" يف تدزٜظ
ايعًٚ ،ّٛبايتشدٜد ساٚيت ايدزاض ١اإلداب ١عٔ ايطؤاٍ
ايسٝ٥ظ ايتاي:ٞ
َا أثس تدزٜظ ايعً ّٛباضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات يف
االستؿاظ بايتعًِ يف َاد ٠ايعً ّٛيطًب ١ايضـ ايجأَ
األضاض ٞيف األزدٕ؟ ٜٚتؿسع عٔ ٖرا ايطؤاٍ ايسٝ٥ظ
ايطؤاالٕ ايؿسعٝإ اآلتٝإ:

أُٖ ١ٝايدزاض١
تربش أُٖ ١ٝايدزاض َٔ ١خالٍ:
ْ .1دز ٠ايدزاضات ايطابك ١اييت تٓاٚيت ٖرا املٛعٛع
– يف سدٚد َعسؾ ١ايباسح ٚاطالع٘  ،-يف ايب١٦ٝ
احملً.١ٝ
 .2ستاٚيٖ ١ر ٙايدزاض ١تكض ٞايدٚز اير ٟميهٔ إٔ
ٜطِٗ ب٘ مناذز ايتعًِ املطتٓد ٠عً ٢أحباخ ايدَاؽ
يف حتكٝل تعًِ أؾغٌ يًُؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝيد٣
ايطًب ،١إعاؾ ١ملا ميهٔ إٔ ٜطِٗ ب٘ َٔ حتطني
االستؿاظ بايتعًِ يد.ِٜٗ
 .3قد تٛؾس ٖر ٙايدزاض ١ايؿسص ١ملعًُ ٞايعًّٛ
ٚايطًب ١يإلطالع عً ٢منٛذز ايؿٛزَاتٚ ،نٝؿ١ٝ
تٛظٝؿ٘ يف تدزٜظ ايعً.ّٛ
 .4نُا ميهٔ إٔ تكدّ ٖر ٙايدزاض ١دعُا ْعسٜا
َغاؾا س ٍٛأُٖٖ ١ٝرا ايُٓٛذز يف حتطني ؾِٗ
ايطًب ١اْطذاَا َع َبادئ ايٓعس ١ٜاملعسؾ ١ٝاييت
جتعٌ َٔ املتعًِ ٖ ٛستٛزا يًعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ

َضطًشات ايدزاضٚ ١تعسٜؿاتٗا اإلدسا١ٝ٥

االختباز ايتشض :ًٞٝزتُٛع َٔ ١األضْٛ َٔ ١ً٦ع االختٝاز

منٛذز َهازث( ٞايؿٛزَات) :أسد مناذز ايتعًِ املطتٓد٠

َٔ َتعدد ٚعددٖا ( )20ضؤاال غطت ٚسد ،٠يهٌ ضؤاٍ

إىل أحباخ ايدَاؽ ،حبٝح ٜأخر باذتطبإ أمناط ايطًب١
يف ايتعًِ األزبع ١املدتًؿ( ١ايتدٚ ،ًٕٛٝٝايتشً،ًٕٛٝٝ
ٚاملٓطكٚ ،ٕٛٝايدٜٓاَٝهٚ ،)ٕٛٝتتًدط خطٛات ٖرا
ايُٓٛذز يف نٌ سض ١دزاض ١ٝباملساسٌ ٚاإلدسا٤ات
اآلت:١ٝ

أزبع ١بدا ،ٌ٥بدٚ ٌٜاسد صشٝحٚ ،ثالث ١بدا ٌ٥خاط.١٦
ٚزصدت دزدٚ ١اسد ٠يهٌ بد ٌٜصشٝح ٚصؿس يهٌ
بد ٌٜخطأٚ ،بٗرا تضبح ايدزد ١ايكض ٣ٛيالختباز
عػسٚ ٜٔايدْٝا صؿسا.
االختباز ايبعد ٖٛ :ٟاالختباز ايتشض ًٞٝاير ٟطبل عً٢

 .1املالسع ١ايتأًَٜ :١ٝتِ خالٍ ٖر ٙاملسسً ١تٛؾري

ايطًب ١بعد االْتٗاَ ٤باغس َٔ ٠دزاض ١ايٛسد ٠املكسز.٠

ايؿسظ يًُتعًُني نٜ ٞؿهس يف ق ١ُٝارتربات

االستؿاظ بايتعًَِ :ا ٜتبك َٔ ٢املعازف ٚاملٗازات يد٣

اييت ضٝهتطبٗا ٚأُٖٝتٗا ٚؾا٥دتٗا.

ايطًب ١يؿرت ٠طْ ١ًٜٛطبٝاٚ ،يف ٖر ٙايدزاض ١مت اعتُاد

 .2بًٛز ٠املؿٗٚ ّٛتػهٜ :ً٘ٝتِ ايتدزٜظ يف ٖرٙ
املسسً ١بايػهٌ االعتٝاد ٟملا ٜك ّٛب٘ املعًِ.
ٜٚتِ يف ٖر ٙاملسسً ١تصٜٚد املتعًُني باملعازف

ؾرت ٠أضبٛعني يًهػـ عٔ استؿاظ ايطًب ١بتعًُِٗ.
ٜٚكاع إدساٝ٥ا بايدزد ١اييت سضٌ عًٗٝا ايطايب يف
اختباز االستؿاظ املعد هلر ٙايػا.١ٜ

ٚاملعًَٛات ايغسٚز ١ٜيته ٜٔٛاملؿاٖ ِٝبضٛز٠

اختباز االستؿاظ ٖٛ :االختباز ايتشض ًٞٝاير ٟطبل عً٢

َٓعُٚٚ ١اعش.١

ايطًب ١بعد َسٚز أضبٛعني َٔ اْتٗا ٤ايتدزٜظ.

 .3ايتذسٜب ايٓػطٜٓ :تكٌ املتعًِ َٔ َسسً ١بًٛز٠
املؿٗ ّٛإىل املسسً ١ايعًُٜٚ .١ٝتِ ذيو َٔ خالٍ
إعطا ٤املتعًُني ايؿسص ١يًكٝاّ باألْػط ١بأْؿطِٗ
َع تٛدٚ ِٗٗٝاإلغساف عً.ِٗٝ

سدٚد ايدزاضٚ ١ستدداتٗا
عٓد تعُ ِٝايٓتا٥ر جيب أخر َا  ًٜٞبعني االعتباز:


ايدزاضٞ

 .4ارتربات املاد ١ٜاحملطٛض :١يف ٖر ٙاملسسًٜ ١دَر

ٜٚطٛز ٖر ٙاملؿاٖ ِٝبضٛز ٠ددٜدٜٚ ٠طتددّ
األؾهاز يف أغهاٍ ددٜد ٠شتتًؿ.١
ايطسٜك ١االعتٝاد ٖٞ :١ٜاإلدسا٤ات ٚارتطٛات اييت ٜتبعٗا
املعًِ يف ايتدزٜظ سطب َا اعتاد عً ٘ٝد ٕٚتدخٌ َٔ
ايباسحَ ،ع ايتأنٝد عً ٢عدّ إتباع ارتطٛات
ٚاإلدسا٤ات املتبع ١يف اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝاييت تساعٞ
ايؿسٚم ايؿسد ١ٜيف أمناط ايتعًِ نُا يف منٛذز َهازث.ٞ

ايجاْٞ

َٔ

ايعاّ

ايدزاضٞ

 ّ2015/2014عً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايضـ ايجأَ

ايطايب املعسؾ ١ادتدٜدَ ٠ع َا ميتًه٘ ضابكا َٔ
خربات٘ ايراتٚ ١ٝجتازب٘ ؾٛٝضع َؿاٖ ُ٘ٝايطابك١

اقتضس تطبٝل ٖر ٙايدزاض ١خالٍ ايؿضٌ

األضاض َٔ ٞستاؾع ١ايصزقا ٤يف األزدٕ.


مت حتدٜد قٝاع حتض ٌٝايطًبٚ ١استؿاظِٗ
بايتعًِ يف ٚسد" ٠تؿاعالت بعض ايعٓاصس َع
األنطذني" يد ٣أؾساد ايدزاض ١باالختباز
املطتددّ يف ٖر ٙايدزاض.١

َٓٗذ ١ٝايدزاض١
مت اضتدداّ املٓٗر غب٘ ايتذسٜيب يف ٖر ٙايدزاض ١متػٝا
َع َػهًتٗا ٚأٖداؾٗا ٚطبٝعتٗا.

ايتشضَ :ٌٝا ٜهتطب٘ ايطايب َٔ َعازف َٗٚازات

أؾساد ايدزاض١

ٚاجتاٖات يف َاد ٠ايعً ّٛيًضـ ايجأَ األضاض ٞبعد

مت تطبٝل ايدزاض ١عً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايضـ ايجأَ

تعًُ٘ َباغس ٠يًُاد ٠املكسزٜٚ ،٠كاع إدساٝ٥ا بايدزد ١اييت
سضٌ عًٗٝا ايطايب يف االختباز ايبعد ٟاملعد هلر ٙايػا.١ٜ

األضاض ٞيف أسدَ ٣دازع ستاؾع ١ايصزقا ٤ايتابع١
ملدٜس ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝاألٚىلٚ ،عددِٖ ( )86طايبا َٔ
ايطًب ١املطذًني يًؿضٌ ايدزاض ٞايجاْ2015/2014 ٞ
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تٛشعٛا عً ٢غعبتني .مت اختٝاز غعبَُٗٓ ١ا دٚمنا قضد



ٜعط ٞتعسٜؿا َٓاضبا يألناضٝد ايؿًص.١ٜ

ٚعدد أؾسادٖا ( )41طايبا ،ؾاعتربت زتُٛع ١جتسٜب،١ٝ



خيتبس بعض األناضٝد ايؿًص ١ٜاملأيٛؾ١

ؾُٝا اعتربت اجملُٛع ١ايجاْٚ ١ٝعدد أؾسادٖا ( )45طايبا
زتُٛع ١عابطٚ .١قد مت اختٝاز املدزض ١قضدٜا سٝح إٔ
َدزع ايعً ّٛاملتعا ٕٚيف تطبٝل ايدزاض ١حيٌُ دزد١
ايبهايٛزٜٛع يف ايهُٝٝا ،٤باإلعاؾ ١إىل دزد١
املادطتري يف املٓاٖر ٚايتدزٜظٖٚ ،را ٜٛؾس ؾسص١
الطُٓ٦إ ايباسح عً ٢ضالَ ١تٓؿٝر ايدزاض.١
املاد ٠ايتعًٚ ١ُٝٝأدا ٠ايدزاض١
أٚال :املاد ٠ايتعً١ُٝٝ
مت إعداد املاد ٠ايتعً ١ُٝٝاملتعًك ١بٛسد ٠تؿاعالت بعض
ايعٓاصس َع األنطذني ،سٝح أعٝد صٝاغتٗا يتتٓاضب
َع منٛذز ايؿٛزَاتٚ .قد تأيؿت ايٛسد ٠ايتعًَٔ ١ُٝٝ
َكدَ ١بٓٝت يًُعًِ ؾهسٚ ٠اعش ١عٔ ايُٓٛذز ،ثِ بٓٝت
ايٓتادات ارتاص ١بايٛسد ٠ايتعًٚ ،١ُٝٝاإلدسا٤ات ايالشَ١
يتٓؿٝرٖاٚ ،ارتطٛات ايٛادب إتباعٗا َٔ املعًِ ٚايطايب
يغُإ تطبٝكٗا عً ٢ايػهٌ املطًٛب ،سٝح زٚع ٞيف
اإلدسا٤ات ارتطٛات أ ٚاملساسٌ األزبع يُٓٛذز ايؿٛزَات
 :ٖٞٚاملالسع ١ايتأًَٚ ،١ٝبًٛز ٠املؿٗٚ ّٛتػه،ً٘ٝ
ٚايتذسٜب ايٓػطٚ ،ارتربات املاد ١ٜاحملطٛضٚ .١قد مت
املاد ٠ايتعً ١ُٝٝعًَ ٢دزضني ملاد ٠ايعً ّٛيًضـ

عس

ٚزتاالت اضتدداَاتٗا.


اضرتاتٝذٝات ايتكٚ ِٜٛأدٚات٘
إضرتاتٝذ ١ٝايتك ِٜٛايرات ،ٞأدا ٠ايتك) :ِٜٛضذٌ ضري
ايتعًِ( ،إضرتاتٝذ ١ٝاملالسع ،١أدا ٠ايتك) :ِٜٛقا١ُ٥
ايػطب).
املسسً ١األٚىل  :املالسع ١ايتأًَٜ) ١ٝتأٌَ(
يف ٖر ٙاملسسًٜ ،١عط ٢ايطايب ؾسص ١يتؿشط بعض
ايؿًصات املٛدٛد ٠أصال عً ٢طاٚي ١املدترب د ٕٚملطٗا ،ثِ
ايطًب َٓ٘ تأٌَ َعٗسٖاٚ ،ترنري ٙبأْ٘ َس َعو يف
نتاب ايعً ّٛيًضـ ايطادع ،إٔ ايعٓاصس ايهُٝٝا١ٝ٥
يف دد ٍٚايدٚز ٟتضٓـ إىل ؾًصات ٚال ؾًصاتٚ ,إٔ
ايؿًصات متتاش بكدزتٗا عً ٢ايتٛص ٌٝايهٗسبا,ٞ٥
ٚقابًٝتٗا يًطشب ٚايطسمٚ .اآلٕ تأٌَ دد ٍٚاألت ٞايرٟ
ميجٌ َهْٛات ايػالف ادت ٟٛيألز

َا ْطب ١غاش األنطذني يف اهلٛا ٤ادتٟٛ؟
نِ تطاٖ ٟٚر ٙايٓطب َٔ ١سذِ اهلٛا ٤ايهًٞ؟
الغاز

ٚايتدزٜظ (بهايٛزٜٛع نُٝٝاٚ )٤اآلخس َادطتري يف

النتروجين

األكسجين

املٓاٖر ٚايتدزٜظ (بهايٛزٜٛع نُٝٝاَٚ )٤عًُ ١نُٝٝا٤
حتٌُ دزد ١ايبهايٛزٜٛع يف ايهُٝٝاٚ .٤أخرت
َٔ ايٛسد ٠املطتٗدؾ ١سطب منٛذز ايؿٛزَات.
ايدزع األ: ٍٚاألناضٝد ايؿًص١ٜ
ايصَٔ :سضتإ دزاضٝتإ
ايٓتادات ارتاص١
ٜتٛقع َٔ ايطايب عٓد ْٗا ١ٜايدزع إٔ ٜه ٕٛقادزا عً٢
إٔ:

ٚأدب عٔ األض١ً٦

اآلت:١ٝ

ايجأَ أسدُٖا حيٌُ دزد ١ايدنتٛزا ٙيف املٓاٖر

َالسعاتِٗ بعٓاٚ .١ٜتايٝا منٛذز يإلدسا٤ات املتبع ١يدزع

ٜعدد أَجً ١عً ٢األناضٝد ايؿًص ١ٜاملأيٛؾ.١

حجم الغاز %
87
02

غازات أخرى

79,8

ثاني أكسيد الكربون

292,2

ٚاآلٕ متعٔ يف ايضٝؼ ايهُٝٝا ١ٝ٥يألناضٝد اآلت ١ٝثِ
أدب عُا

ٜأت)Al2O3 ،K2O، MgO( ٞ

َا ايعٓضس ايهُٝٝا ٞ٥املػرتى يف ٖر ٙايضٝؼ
ايهُٝٝا١ٝ٥؟
َا أزقاّ اجملُٛعات اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا نٌ َٔ ايعٓاصس
املتشدَ ٠ع األنطذني؟
يعًو السعت إٔ املػرتى ؾٗٝا مجٝعا ٖ ٛاستٛاٗ٥ا عً٢



ٜطتكض ٞأثس عٓضس األنطذني عٓد تؿاعً٘
َع ايؿًصات.

عٓضس األنطذني.

تأٌَ أنطٝد املػٓٝط ، MgO ّٛٝثِ أدب عُا ٜأتَِ :ٞ
ٜرتنب؟ عٔ َاذا ْتر؟ ٚنٝـ؟ َٚع أَ َٔ ٟهْٛات
اهلٛا ٤تؿاعٌَٚ ,ا اجملُٛع ١اييت ٜٓتُ ٞأيٗٝا نٌ َٔ
ايعٓضسٜٔ؟
ٚاآلٕ تأٌَ عًُ ١ٝتطدني غسٜط املػٓٝط ّٛٝيف اهلٛا٤
MgO

=

Mg + O2

ثِ تأٌَ يف إداباتو ايطابكٚ ١سا ٍٚتعدًٜٗا مبا ٜتٛاؾل
َع َا ٖٚ ٛاعح يف املعادي ١ايهُٝٝا.١ٝ٥
ٚيهٔ قبٌ ذيو تأٌَ ؾُٝا ٜأت) ٞتأٌَ قبٌ تٓؿٝر
ايتذسب.(١
َاذا تالسغ عٓد تعس

اذتدٜد يًٗٛا ٤ادت ٟٛيؿرتَٔ ٠

ايصَٔ؟

احبح عٔ صٛز ٚأغهاٍ ًَٚضكات حترٜس غب٘ٝ
باملٛدٛدٚ ،٠تأًَٗا بػهٌ دٝد ،ثِ سا ٍٚارتسٚز
باضتٓتادات َٓاضب:١
ٚاآلٕ بعد تٓؿٝرى ايتذسب ١تأٌَ َا ٜأت:ٞ

متتاش ايؿًصات بكدزتٗا عً ٢ايتؿاعٌ َع األنطذني ٜٓٚتر

َا ايػاش اير ٟضاعد عً ٢اغتعاٍ غسٜط املػٓٝطّٛٝ؟

أنطٝد ايؿًص ،ؾٌٗ ٖ ٞايضؿ ١ايٛسٝد ٠اييت متتاش بٗا

ٌٖ ٜتِ إعاد ٠املاد ٠اييت تهْٛت إىل سايتٗا ايطابك١؟

ايؿًصات؟ أّ ٖٓاى صؿات أخس ٣متٝصٖا؟
نٝـ ضٝتِ ايهػـ عٔ ٖر ٙايضؿات؟ َٚا األدٚات
ٚاملٛاد اييت حنتادٗا يًكٝاّ بريو؟

تأٌَ يف َالسعاتو ْٚتا٥ذو َٔ ايتذسب ١ثِ اضتٓتر
صؿات أخس ٣يألناضٝد ايؿًص١ٜ؟
تأٌَ يف إدسا٤ات ايتذسب ١ثِ سدد ايضعٛبات اييت

تأٌَ أثٓا ٤تٓؿٝر ايتذسب١

ٚادٗتو عٓد ايتٓؿٝر.

يًتعسف عً ٢تؿاعٌ ايؿًصات َع األنطذنيْ ،ؿر بػهٌ

َا اير ٟتتُٓ ٢إٔ تؿعً٘ يف ساٍ أعدت ايتذسبَ ١س٠

زتُٛعات تعا ١ْٝٚايٓػاط ( )1- 7صؿش 55 ١يف

أخس٣؟

ايهتاب املدزض ٞ؟

ٚيف ساي ١عدّ اذتض ٍٛعً ٢ايٓتا٥ر املطًٛب ١عًٝو إعاد٠

تأٌَ اسرتام ؾًص املػٓٝطّٛٝ؟ ٚالسغ ايػاش املتضاعدَ ،ا

خطٛات ايتذسبَ ١ساعٝا يف ذيو مجٝع ارتطٛات

َضدزٙ؟ ٚنريو السغ ايتػٝري يف ي ٕٛايؿًص ،تأٌَ

املٛعشٚ ١تطذ ٌٝاملػاٖدات أٚال بأٚ ،ٍٚال تٓط ٢إٔ

ضبب ٖرا ايتػٝري؟ َاذا تطُٖ ٞرا ايٓٛع َٔ ايتػري ايرٟ

تتأٌَ يف نٌ خط ٠ٛتك ّٛبٗا ٚيف ْتا٥ذٗا.

ٜطسأ عً ٢املاد٠؟ َا ايتػٝري اير ٟحيضٌ يٛزق ١عباد
ايػُظ عٓد غُطٗا يف ستً ٍٛاملاد ٠ايٓاجت١؟
حتٌُ شدادات األناضٝد ايؿًص ١ٜاملٛدٛد ٠يف شتترب
َدزضتو ًَضكات حترٜس ،تأٌَ ايضٛز ٠ايتشرٜس١ٜ
املب ١ٓٝيف ايػهٌ أدْا ،ٙثِ عرب بهًُاتو ارتاص ١عٔ
تأثري بعض األناضٝد إذا ٚقعت عً ٢دًد اإلْطإ؟

املسسً ١ايجاْ : ١ٝبًٛز ٠املؿٗٚ ّٛتػهً٘ٝ
دس ٣تٓؿٝر ٖرا ادتص ٤عً ٢غهٌ ٚزق ١عٌُ تٛشع عً٢
ايطالب يف زتُٛعات تعا ،١ْٝٚثِ ٜتِ عس

أعُاٍ نٌ

زتُٛعٚ ١تدٜٗٓٚا عً ٢ايطبٛزٚ ٠إداز ٠ايٓكاش سٛهلا
يًٛص ٍٛإىل َا َٖ ٛطًٛبٚ ،ايٛزق ١ايتاي ١ٝتبني األض١ً٦
املتغُٓ ١يف ٚزق ١ايعٌُ)ستٛز ايٓكاش).
َا املكضٛد باألناضٝد ايؿًصَٚ ،١ٜا أِٖ صؿاتٗا؟
َا اضِ اذتُض املٛدٛد يف عضاز ٠املعدَٚ ،٠ا ؾا٥دت٘
يًذطِٜ ٌٖٚ ,عترب َٔ األناضٝد ايؿًص١ٜ؟ ٚملاذا؟
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(اهلدف َٔ ٖرا ايطؤاٍ ايتعسف إىل عدّ استٛا ٤اذتُض

ؾًصات ٚال ؾًصات اعتُادا عً ٢خربات٘ اييت نْٗٛا خالٍ

املٛدٛد يف عضاز ٠املعد ٠عًَ ٢هْٛات األنطٝد ايؿًصٟ

ايدزع.

 ٖٛٚايؿًص  +االنطذني)

ستاٚي ١تؿطري ته ٜٔٛاملطس اذتُغ ٌٖٚ ،ٞأناضٝد

َا األ ٕٜٛاملػرتى يف ايضٝؼ ايهُٝٝا ١ٝ٥يألناضٝد

ادت ٛأناضٝد ؾًص ١ٜأّ ال.

األت)Al2O3 ،K2O، MgO( ١ٝ؟

ٌٖ ميهٔ اآلٕ تؿطري ضبب عسٚز ٠دٖإ األبٛاب

ٌٖ تكتضس األناضٝد ايؿًص ١ٜعً ٢املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥

ٚايػبابٝو اذتدٜد ١ٜيف املٓصٍ؟

اييت غاٖدتٗا يف املدترب أّ إٔ ٖٓاى أاناضٝد ؾًص ١ٜيف

ثاْٝا :أدا ٠ايدزاض١

ايطبٝع ١؟ أعط أَجً١
عدد ثالث َٔ ١األناضٝد املأيٛؾ ١يدٜو َع ذنس

يتشكٝل أٖداف ايدزاض ١مت اضتدداّ اختباز حتضًٞٝ
يكٝاع حتض ٌٝأؾساد ايدزاضٚ ١استؿاظِٗ بايتعًِ يف

أَانٔ تٛاددٖا؟

ٚسد ٠يف َاد ٠ايعً ّٛيًضـ ايجأَ األضاضٚ ،ٞقد اتبعت

املسسً ١ايجايج: ١ايتذسٜب ايؿعاٍ )ٜطبل(

اإلدسا٤ات اآلت ١ٝيف بٓا ٤االختباز:



َ جٌ مبعادي ١نُٝٝا ١ٝ٥عًُٝات تؿاعٌ نٌ
َٔ ايعٓاصس اآلتَ ١ٝع االنطذني:



األنطذني.

Ca , Na,

Li

أسد ٣املٛاد ايتاي ١ٝحتت ٟٛيف تسنٝبٗا عً٢



بٓا ٤ددَٛ ٍٚاصؿات يالختباز ايتشض.ًٞٝ

األنطذني ٚيهٓٗا يٝطت َٔ األناضٝد



صٝاغ ١ؾكسات االختباز َٔ ْٛع االختٝاز َٔ

ايؿًصَٝ ،١ٜص ٖر ٙاملاد َٔٚ ،٠ثِ ٚعح ضبب

َتعدد بضٛزت٘ األٚي ،١ٝسٝح ته)20( َٔ ٕٛ

عدّ تضٓٝؿٗا َٔ األناضٝد ايؿًص:١ٜ

ؾكسْٛ َٔ ٠ع االختٝاز َٔ َتعدد ،غطت ؾكسات٘
املطتٜٛات املعسؾ( ١ٝايترنس ٚايؿِٗ ٚايتشًٌٝ

BeO، Na2O ،OCl2



َ ا ايطًٛى ايهُٝٝا ٞ٥يًعٓاصس ايؿًص ١ٜعٓد
احتاد أناضٝدٖا َع املا٤؟



 نٝـ ميهٔ َطاعد ٠صدٜل يو ٜػتهٞ
َٔ تعس

قطع سدٜد ١ٜعٓد ٙيًضدأ؟ 

ؾطس ضبب عدّ اعتباز ستً ٍٛثاْ ٞأنطٝد ايهسبٕٛ
) )CO2املا َٔ ٞ٥األناضٝد ايؿًص١ٜ؟


أعط تعًٝال َٓاضبا :حتاغ ٞاعتُاد ساض١
ايترٚم نٛض ١ًٝيًهػـ عٔ األناضٝد
ايؿًص١ٜ؟



حتًٚ ٌٝسد ٠تؿاعالت بعض ايعٓاصس َع

أحبح يف غبه ١االْرتْت عٔ صؿات أخس٣

ٚايتك.)ِٜٛ


ايتشكل َٔ دالالت صدم االختباز بعسع٘ عً٢
دتٓ َٔ ١ايصَال ٤احملهُني َٔ أصشاب
االختضاظ يف َٓاٖر ايعًٚ ّٛطسم تدزٜطٗا
ٚعددِٖ اثٓإٚ ،شَ ٌٝشتتط بايكٝاع
ٚايتكٚ ،ِٜٛشَ ٌٝشتتط مبٓاٖر ايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚطسم تدزٜطٗاَٚ ،عًُني َٚعًُ ١عًَٔ ّٛ
ختضط ايهُٝٝا .٤مت األخر مبالسعاتِٗ
ايطؿٝؿَ ١ع ايبكا ٤عًٖٝ ٢هٌ االختباز ٚعدد
ؾكسات٘ نُا ٖ ٞيف صٛزت٘ األٚي .١ٝأَا ايتشكل
َٔ ثبات االختباز ؾكد مت عٔ طسٜل تطبٝك٘ عً٢

يًشُ ، ٛثِ دْٗٚا يف دؾرتى؟

ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايضـ ايجأَ ٚعددِٖ (َٔ )49

املسسً ١ايسابع: ١ايتذسب ١اذتط) ١ٝحيظ(

خازز أؾساد ايدزاضٚ ،١بعد سطاب َعاٌَ

عس

زتُٛع َٔ ١املٛاد (ؾًصٚ ١ٜغري ؾًصٜٚ )١ٜؿغٌ َٛاد

مل ٜتعاٌَ َعٗا يف ايدزع ،ثِ ايطًب َٓ٘ تضٓٝؿٗا إىل

ايجبات مبعادي (KR-20) ١سٝح بًؼ ٚ 0,81تعد
ٖر ٙايكَ ١ُٝكبٛي ١يػاٜات ايدزاض.١





إخساز االختباز بضٛزت٘ ايٓٗاٚ .١ٝ٥عً ٘ٝؾإٕ
ايدزد ١ايكض ٣ٛيالَتشإ (ٚ )20ايدزد١

ايعٓاصس َع األنطذني ،يف سني دزضت

ايضػس( ٣صؿس).

اجملُٛع ١ايغابط ١املٛعٛع ْؿط٘ َٔ خالٍ

ٚقد مت ايرتنٝص يف بٓٛد االختباز عً ٢األض١ً٦

ايطسٜك ١ايتكًٝد.١ٜ

املػابٗ ١يألض ١ً٦يف االختباز ايدٚي ٞايرٟ
ٜتعس

ي٘ طًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف َاد٠

ايعًٚ ،ّٛقد مت االضتعاْ ١بريو َٔ سٛاغٞ

أخس ٣عً ٢ناؾ ١أؾساد ايدزاضَ ١باغس٠

ايهتاب املدزضٚ ٞاملالسعات ايٛازد ٠ؾَٔٚ ،٘ٝ

ناختباز بعد.ٟ


ذتُا ١ٜاذتدٜد َٔ ايضدأٜ ،ؿغٌ إتباع إسد٣
ايطسم اآلت:١ٝ
أ  -ايدٖإ

ب  -زغ٘ باملا٤

ز -

د  -عدّ اضتدداَ٘

قطعٝا

مت إعاد ٠تطبٝل االختباز ايتشض ًٞٝبعد َسٚز
أضبٛعني عً ٢تطبٝك٘ ناختباز بعد.ٟ



تعسٜغ٘ يًٗٛا ٤ايسطب




بعد اْتٗا ٤ايتذسب ١اييت اضتػسقت ضت سضط
دزاض ،١ٝمت تطبٝل االختباز ايتشضَ ًٞٝس٠

بني ؾكسات االختباز:




دزضت اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝسد ٠تؿاعالت بعض

مت تضشٝح االختباز
تٛعٝش٘ ضابكا.



مت إدخاٍ ايبٝاْات يًشاضٛب َٔ خالٍ بسْاَر
ٚ SPSSمت إدسا ٤ايتشًٝالت اإلسضا.١ٝ٥

ايؿًص ايرٜ ٟؿغٌ اضتدداَ٘ يف صٓاع ١األبٛاب
ٚايػبابٝو:ٖٛ ,
أ -ايسصاظ ب  -األملّٓٛٝ

ز -اذتدٜد

د  -ايٓشاع

إدسا٤ات ايدزاض١

َتػريات ايدزاض١
تعترب ايدزاض َٔ ١ايدزاضات غب ١ايتذسٜبٚ ،١ٝقد سدد
يف تضُُٗٝا املتػريات املطتكًٚ ١ايتابع١
ٚميهٔ ايتعبري عٔ تضُ ِٝايدزاض ١بايسَٛش عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ

يتشكٝل أٖداف ايدزاض ،١اتبعت ارتطٛات ٚاإلدسا٤ات

G1:Ο1 X Ο1 Ο2

ايتاي:١ٝ

اجملُٛع ١ايتذسٜبG1 :١ٝ



حتدٜد أؾساد ايدزاض َٔٚ ،١ثِ حتدٜد اجملُٛع١
ايتذسٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايغابط ١عػٛاٝ٥ا.



مت َكابً ١املعًِ املتعاٚ ،ٕٚاالتؿام َع٘ عً٢
نٝؿ ١ٝتٓؿٝر ايدزٚع باضتدداّ منٛذز
ايؿٛزَات يف اجملُٛع ١ايتذسٜب َٔٚ .١ٝثِ
إعطا ٘٥املاد ٠ايتعً ١ُٝٝاملعد َٔ ٠قبٌ ايباسح.
بعد إٔ مت تدزٜب٘ عً ٢تٓؿٝر ايتدزٜظ باضتدداّ
منٛذز َهازث.ٞ



يف املستني نُا مت

طبل االختباز ايتشض ًٞٝقبٌ بد ٤ايتذسب١
ناختباز قبً ٞعً ٢أؾساد اجملُٛعتني ،يكٝاع
ايتشض ٌٝايكبًٚ ٞاعتبازَ ٙتػريا َضاسبا.

G2: Ο1 ----- Ο1 Ο2

اجملُٛع ١ايغابط:١

G2

املعادت ١ايتذسٜب:١ٝ

X

االختباز ايتشضΟ1 :ًٞٝ

اختباز االستؿاظ:

Ο2

ٜٚعٗس عدد َٔ املتػريات يف ٖر ٙايدزاض ١ميهٔ
تٛعٝشٗا نُا :ًٜٞ
املتػريات املطتكً١
طسٜك ١ايتدزٜظٚ ،هلا َطتٜٛإ:
ايتدزٜظ باضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات ٚايطسٜك ١االعتٝاد١ٜ

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

أثر تدريس العلوم باستخدام منوذج مكارثي (فورمات) يف االحتفاظ بالتعلم لدى طلبة الصف الجامن األساسي يف األردن
عبد السالم العديلي

املتػري ايتابع

ايبعــد ٟيف َــاد ٠ايعًــ ّٛقــد بًــؼ (ٖٚ ،)13,68ــ ٛأعًــَ ٢ــٔ

ايتشضٚ ،ٌٝاالستؿاظ بايتعًِ ٚقد قٝطا َٔ خالٍ

املتٛضط اذتطاب ٞيدزدات ايطًب ١اير ٜٔدزضٛا باضتدداّ

االختباز ايتشض ًٞٝاملعد هلر ٙايػا.١ٜ

ايطسٜكــ ١االعتٝادٜــٚ ١ايــر ٟبًــؼ (ٚ .)12,40ملعسؾــ ١ؾُٝــا إذا
ناْــت ايؿــسٚم بــني ٖــر ٙاملتٛضــطات ذات داليــ ١إسضــا١ٝ٥

املعادت ١اإلسضا١ٝ٥

عٓـــد َطـــت ٣ٛداليـــ )0.05=α ( ١مت إدـــسا ٤حتًٝـــٌ ايتبـــأٜ

مت اضتدداّ املتٛضطات اذتطابٚ ١ٝاالحنساؾات املعٝاز١ٜ

املضـــاسب ( )ANCOVAيـــدزدات أؾـــساد ايدزاضـــ ١عًــــ٢

يدزدات ايطًب ١يف اجملُٛعتني عً ٢االختباز ايتشضًٞٝ

االختبــاز ايبعــدٚ ٟؾكــا ملــتػري طسٜكــ ١ايتــدزٜظٚ ،اعتبــاز

ٚاختباز االستؿاظ َٔٚ ،ثِ اضتدداّ اختباز حتً ٌٝايتبأٜ

ايتشضــ ٌٝايكبًــَ ٞــتػرياب َضــاسبابٜٚ .عٗــس دــدْ 2 ٍٚتــا٥ر

األساد ٟاملضاسب ) (ANCOVAالختباز ايؿسٚم بني تًو

ٖرا ايتشً.ٌٝ

املتٛضطات يًٛقٛف عً ٢أثس ايتدزٜظ باضتدداّ منٛذز
ايؿٛزَات يف حتض ٌٝايطًب ١يف َاد ٠ايعً.ّٛ

جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على
االختبار التحصيلي القبلي والبعدي وفقا لطريقة التدريس

ْتا٥ر ايدزاضَٓٚ ١اقػتٗا

االختبار القبمي

ٖدؾت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف إىل أثس تدزٜظ ايعًّٛ
باضتدداّ منٛذز َهازث( ٞؾٛزَات) يف االستؿاظ بايتعًِ
يد ٣طًب ١ايضـ ايجأَ األضاضٚ .ٞبعد تطبٝل ايدزاض١
ٚمجع بٝاْاتٗا ،اضتددَت ايتشًٝالت اإلسضا ١ٝ٥ايٛصؿ١ٝ

المجموعة

العدد

التجريبية

,7

االختبار البعدي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

490,

7203

العدد
,7
,4

7238
497,
,4
الضابطة
* النهاية العظمى لعالمات االختبار ()٧٠

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

7,937

09,7

709,2

09,0

ٚاالضتدالي ١ٝاملطًٛبٚ .١جتٓبا ألثس عاٌَ ايتشض ٌٝايكبًٞ

جدول 2

نُتػري دخ ٌٝقد ٜؤثس عً ٢صش ١ايٓتا٥ر يف ايدزاض،١

نتائج تحليل التباين المصاحب ( (ANCOVAلدرجات أفراد الدراسة على

ؾكد مت اضتدداّ حتً ٌٝايتبا ٜٔاملضاسب يًهػـ عٔ
ايؿسٚم بني اجملُٛعتني يف ايتشضٚ ٌٝاالستؿاظ بايتعًِ.
ٚتايٝا عس

االختبار البعدي وفقا لطريقة التدريس

مصدر التباين

ْتا٥ر ايدزاضَٓٚ ١اقػتٗا سطب تطًطٌ
المتغير القبمي

ضؤايٗٝا.
أٚال :ايٓتا٥ر املتعًك ١بطؤاٍ ايدزاض ١األَٓٚ ٍٚاقػتٗا
ٚايرْ ٟط عً ٌٖ "٢خيتًـ بدالي ١إسضا١ٝ٥

()0.05 =α

َتٛضط ايتشض ٌٝيطًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف
االختباز ايبعد ٟيف َاد ٠ايعً ّٛباختالف طسٜك ١ايتدزٜظ
(ايؿٛزَات /االعتٝاد)١ٜ؟"
يإلداب ١عٔ ٖرا ايطؤاٍ ،مت سطاب املتٛضطات
اذتطابٚ ،١ٝاالحنساؾات املعٝاز ١ٜيدزدات أؾساد ايدزاض١
عً ٢االختباز ايتشض ًٞٝايكبًٚ ٞايبعد ،ٟنُا ٖٛ
َٛعح يف دد.1 ٍٚ
ٜالسغ َٔ دـد 1 ٍٚاالخـتالف ايعـاٖس ٟبـني املتٛضـطات
اذتطـــاب ١ٝجملُـــٛعيت ايدزاضـــ ١عًـــ ٢االختبـــاز ٜٔايكبًـــٞ
ٚايبعد ،ٟإذ إٔ املتٛضط اذتطاب ٞيـدزدات ايطًبـ ١ايـرٜٔ
دزضٛا باضتدداّ منـٛذز ايؿٛزَـات عًـ ٢اختبـاز ايتشضـٌٝ

طريقة

التدريس
الخطأ

المجموع

مجموع

درجات

متوسط

مستوى

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

اإلحصائي

الداللة

29,70

7

29,70

29282

228,,

,,9,7

7

,,9,7

*49,7

29278

,,7908

7,

49,0

74278

74

ف

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05 =α

ٜالسغ َٔ دد 2 ٍٚإٔ ٖٓاى ؾسٚقا ذات دالي ١إسضا١ٝ٥
عٓد َطت ٣ٛايدالي )0.05=α ( ١بني املتٛضطات اذتطاب١ٝ
يدزدات أؾساد ايدزاض ١عً ٢االختباز ايبعد ٟتعص ٣ملتػري
طسٜك ١ايتدزٜظ ،بعد األخر بعني االعتباز عالَاتِٗ عً٢
االختباز ْؿط٘ ٚاير ٟمت تطبٝك٘ قبٌ ايبد ٤باملعادت١
ايتذسٜب ١ٝنُتػري َضاسب ،سٝح بًػت ق ١ُٝاإلسضاٞ٥
(ف) ملتػري طسٜك ١ايتدزٜظ (ٖٚ )5,91ر ٙايك ١ُٝذات دالي١
إسضا ١ٝ٥عٓد َطت ٣ٛايداليٚ ،)0,017( ١ملعسؾ ١يضاحل
أ َٔ ٟايطسٜكتني تعصٖ ٣ر ٙايؿسٚم،

مت سطاب

املتٛضطات اذتطاب ١ٝاملعدي ١يدزدات أؾساد ايدزاض ١عً٢

ٜالسغ َٔ دد 4 ٍٚاالختالف ايعاٖس ٟبني املتٛضطات

االختباز ايبعد ،ٟسٝح ٜبني ددٖ 3 ٍٚر ٙاملتٛضطات.

اذتطاب ١ٝجملُٛعيت ايدزاض ١عً ٢االختباز ٜٔايكبًٞ
ٚاالستؿاظ ،إذ إٔ املتٛضط اذتطاب ٞيدزدات ايطًب١

جدول 3
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات أفراد الدراسة على االختبار
البعدي
عدد افراد

المتوسط الحسابي

الخطأ

المجموعة

المجموعة

المعدل

المعياري

التجريبية

,7

7,937

29,7

الضابطة

,4

709,2

29,3

ٜٚتغـــــح َـــــٔ دـــــد 3 ٍٚإٔ ايؿـــــسم يضـــــاحل اجملُٛعـــــ١
ايتذسٜبٝــ ،١إذا نــإ املتٛضــط اذتطــاب ٞاملعــدٍ يعالَــات
اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ )13,68( ١ٝاجملُٛع ١ايغابط)12,40( ١
مما ٜعين إٔ يُٓٛذز ايؿٛزَات أثـس ؾاعـٌ يف حتضـ ٌٝطًبـ١
ايضـــ ايجــأَ األضاضــ ٞيف َــاد ٠ايعًــٚ .ّٛقــد تعــصٖ ٣ــرٙ
ايٓتٝذ ١إىل إٔ منٛذز ايؿٛزَات ٜسنـص عًـ ٢أمنـاط ايـتعًِ
املدتًؿــٚ ،١نُــا ٖــَ ٛعًــ ّٛؾأمنــاط ايــتعًِ تٛدــد أمناطــا

اير ٜٔدزضٛا باضتدداّ منٛذز ايؿٛزَات عً ٢اختباز
االستؿاظ يف َاد ٠ايعً ّٛقد بًؼ ( ٖٛٚ ،)11,73أعًَٔ ٢
املتٛضط اذتطاب ٞيدزدات ايطًب ١اير ٜٔدزضٛا باضتدداّ
ايطسٜك ١االعتٝادٚ ١ٜاير ٟبًؼ (ٚ .)9,20ملعسؾ ١ؾُٝا إذا
ناْت ايؿسٚم بني ٖر ٙاملتٛضطات ذات دالي ١إسضا١ٝ٥
عٓد َطت ٣ٛدالي )0.05 =α( ١مت إدسا ٤حتً ٌٝايتبأٜ
املضاسب ( )ANCOVAيدزدات أؾساد ايدزاض ١عً٢
اختباز االستؿاظ ٚؾكا ملتػري طسٜك ١ايتدزٜظٚ ،اعتباز
ايتشض ٌٝايكبًَ ٞتػريا َضاسباٜٚ .عٗس ددْ 5 ٍٚتا٥ر
ٖرا ايتشً.ٌٝ
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على
اختباري القبلي و االحتفاظ وفقا لطريقة التدريس

يًُــتعًُني مت ايتعــسف إيٗٝــا ضــابكاب ،ممــا ٜعــين إٔ منــٛذز
ايؿٛزَـــات مبساسًـــ٘ األزبـــع ٚؾـــس أْػـــطَ ١تعـــدد ٠بـــدأت
بايطٌٗ َٔ خالٍ إعطا ٤ؾسص ١يًُتعًُني نٜ ٞتطٓ ٢هلِ
االْتكـاٍ َـٔ ارتـربات املادٜـ ١احملطٛضـ ١إىل املالسعـ١
ايتأًَ .١ٝباإلعاؾ ١إىل ايتأنٝـد عًـ ٢قُٝـ ١ارتـربات ايـيت
ضٝهتطـــبٗا املـــتعًِ ٚأُٖٝتٗـــا يتٓاضـــب شتتًــــ ايطًبـــ١
ٚتساع ٞخضا٥ضِٗ َٛٝٚهلِ ٚطسٜكـ ١تعًُٗـِْ ،اٖٝـو عـٔ
دَر ايتعًِ ايٓعس ٟبايتعًِ ايتطبٝكـ ٞأ ٚايعًُـَ ٞـٔ خـالٍ
ايكٝاّ ببعض األْػطٚ ،١بايتاي ٞأضِٗ نٌ ذيـو يف شٜـاد٠
حتض.ًِٗٝ
ثاْٝا :ايٓتا٥ر املتعًك ١بطؤاٍ ايدزاض ١ايجآَْٚ ٞاقػتٗا
ٚايرْ ٟط عً ٌٖ "٢خيتًـ بدالي ١إسضا١ٝ٥

()0.05 =α

االختبار القبمي
المجموعة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية

,7

490,

7203

,4

الضابطة

,4

497,

7238

,4

ايكبً ،ٞنُا َٖٛ ٛعح يف دد.4 ٍٚ

7798,

09,7

,902

0927

مصدر

التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المتغير

29737

7

29737

طريقة

7,39,3

7

7,39,3

,2492,

7,

,977

القبمي

التدريس

اختباز االستؿاظ بايتعًِ يف َاد ٠ايعً ّٛباختالف طسٜك١

يدزدات أؾساد ايدزاض ١عً ٢اختباز االستؿاظ ٚاالختباز

الحسابي

المعياري

اختبار االحتفاظ وفقا لطريقة التدريس

المجموع

سطاب املتٛضطات اذتطابٚ ،١ٝاالحنساؾات املعٝاز١ٜ

االنحراف

العدد

المتوسط

نتائج تحليل التباين المصاحب ( (ANCOVAلدرجات أفراد الدراسة على

َتٛضط ايتشض ٌٝيطًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف

يإلداب ١عٔ ٖرا ايطؤاٍ ،مت تطبٝل اختباز االستؿاظٚ ،مت

االنحراف

جدول 5

الخطأ

ايتدزٜظ (ايؿٛزَات /االعتٝاد)١ٜ؟"

اختبار االحتفاظ

,74892

74

قيمة

مستوى

المربعات

اإلحصائي

الداللة

222,,

29743

*07923

2922

ف

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.00 =α

ٜالسـغ َــٔ دـد 5 ٍٚإٔ ٖٓــاى ؾـسٚم ذات داليــ ١إسضــا١ٝ٥
عٓد َطت ٣ٛايداليـ )0.01 =α( ١بـني املتٛضـطات اذتطـاب١ٝ
يدزدات أؾساد ايدزاض ١عً ٢اختباز االستؿـاظ تعـص ٣ملـتػري
طسٜك ١ايتدزٜظ ،بعد األخر بعني االعتبـاز عالَـاتِٗ عًـ٢
االختبـــاز ْؿطـــ٘ ٚايـــر ٟمت تطبٝكـــ٘ قبـــٌ ايبـــد ٤باملعادتـــ١
ايتذسٜبٝـــــ ١نُـــــتػري َضـــــاسب ،سٝـــــح بًػـــــت قُٝـــــ١

مجلد  11عدد  1يناير2017 ،

أثر تدريس العلوم باستخدام منوذج مكارثي (فورمات) يف االحتفاظ بالتعلم لدى طلبة الصف الجامن األساسي يف األردن
عبد السالم العديلي

ٖٚ )28ـــرٙ
اإلسضـــا( ٞ٥ف) ملـــتػري طسٜكـــ ١ايتـــدزٜظ (28,,06

ايتٛصٝات ٚاملكرتسات

ايكُٝــ ١ذات داليــ ١إسضــا ١ٝ٥عٓــد َطــت ٣ٛايداليــ،)0,00( ١

يف عْ ٤ٛتا٥ر ٖر ٙايدزاض ،١تٛص ٞايدزاض ١مبا :ًٜٞ

ٚملعسؾ ١يضاحل أ َٔ ٟايطـسٜكتني تعـصٖ ٣ـر ٙايؿـسٚم ،مت
سطــــاب املتٛضــــطات اذتطــــاب ١ٝاملعديــــ ١يــــدزدات أؾــــساد
ايدزاض ١عً ٢اختباز االستؿاظ ،سٝح ٜبني ددٖ 6 ٍٚـرٙ
املتٛضطات.

 .1اإلؾـــادَ ٠ـــٔ ْتـــا٥ر ٖـــر ٙايدزاضـــ ١بـــدعَ ٠ٛعًُـــٞ
َٚعًُـــــات ايعًـــــ ّٛالضـــــتدداّ منـــــٛذز َهـــــازثٞ
(ايؿٛزَات) أثٓا ٤تدزٜطِٗ يًعً.ّٛ
 .2دعـــ ٠ٛايبـــاسجني يدزاضـــ ١أثـــس ايتـــدزٜظ باضـــتدداّ

جدول 6

المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات أفراد الدراسة على اختبار

منــــٛذز ايؿٛزَــــات يف تــــدزٜظ ايعًــــ ّٛيًضــــؿٛف

االحتفاظ

األضاض ١ٝايدْٝا ٚنريو ايجاْٚ ،١ٜٛيف َٛاد أخس.٣

المجموعة
التجريبية

الضابطة

المجموعة

المتوسط الحسابي
المعدل

الخطأ المعياري

عدد افراد
,7

7798,

29,,4

,4

,9020

29,0,

ٜٚتغح َٔ دد 6 ٍٚإٔ ايؿسم يضاحل اجملُٛع١
ايتذسٜب ،١ٝإذا نإ املتٛضط اذتطاب ٞاملعدٍ يدزدات
اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ )11,73( ١ٝاجملُٛع ١ايغابط)9,202( ١
مما ٜعين إٔ يُٓٛذز ايؿٛزَات أثس ؾاعٌ يف االستؿاظ
بايتعًِ يد ٣طًب ١ايضـ ايجأَ األضاض ٞيف َاد ٠ايعً.ّٛ
ٚقد تعصٖ ٣ر ٙايٓتٝذ ١إىل إٔ منٛذز ايؿٛزَات أضِٗ يف
شٜاد ٠داؾع ١ٝايطًب ١حن ٛايتعًِ ٚدعٌ ايدزع أَ ٚاد ٠ايتعًِ
أنجس تػٜٛكا هلِ ،مما ضاعد يف اْتكاٍ أثس ايتعًِ.
ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ منٛذز ايؿٛزَات ٜؤند عً ٢تٓػٝط
ايرانس َٔ ٠خالٍ َساسً٘ األزبعٜٚ ،ؤند عًُا ٤ايٓؿظ
إٔ ايتعًِ َستبط بايرانسٚ ،٠دٚاّ ارتربٚ ٠االستؿاظ
ايٓطيب بٗا دي ٌٝعً ٢سدٚخ ايتعًِ

).(Miller, 2000

ٚعً ،٘ٝؾإٕ ايتعًِ ٚايرانسُٖ ٠ا َضطًشإ َتداخالٕ
ٚيف نجري َٔ األسٝإ َتطابكـإ ،ؾاالستؿاظ بايتعًِ
يؿرت ٠أط ٍٛدي ٌٝعً ٢سطٔ تعًِ ايؿسد ٚعً ٢سطٔ ب١٦ٝ
تعًُ٘ٚ .نُا َٖ ٛعً ّٛؾإٕ املتعًِ ٜتعًِ بٓطب ١انرب
عٓدَا تٛؾس ي٘ ؾسص ١ايتعًِ بايعٌُ َٔ خالٍ إغسان٘
بايٓػط ١ايعًُٖٚ ١ٝرا َا متٝص ب٘ منٛذز َهازث ٞاٚ
ايؿٛزَات.
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