اململىت الػشبُت العػىدًت
وصاسة الخػلُم
اداسة التربُت والخػلُم بػىيزة

بحث بػىىان
( أهمُت الخشائؽ الزهىُت في الػملُت الخػلُمُت )

إغذاد املػلمخين :
شماء ظلُمان الجشٍجير  -الابخذائُت ألاولى بػىيزة
أمل غبذالشحمً الشاض ي – الابخذائُت العابػت بػىيزة

المقدمة
لػلىا هبذأ مؼ املػلم ألاول صلى هللا غلُه وظلم ومؼ مهاسة مً مهاساث الخذسَغ الىبىٍت ًحىيها لىا احذ جالمزجه:
أخشج البخاسي في صحُحه ( )164 /8غً غبذ هللا بً معػىد سض ي هللا غىه كال " :خؽ الىبي خؼا مشبػا  ،وخؽ
خؼا في الىظؽ خاسحا مىه  ،وخؽ خؼؼا صغاسا إلى هزا الزي في الىظؽ مً حاهبه الزي في الىظؽ وكال :
هزا إلاوعان  ،وهزا أحله محُؽ به ،أو كذ أحاغ به ،وهزا الزي خاسج مىه أمله ،وهزه الخؼؽ الصغاس
ألاغشاض ،فئن أخؼأه هزا نهشه هزا ،وان أخؼأه هزا نهشه هزا".
والشظم الخالي هى جصىس وجشحمت -هما فهمخه -ملا رهش في الحذًث مً سظم:

وهزه لفخت مهمت ،واظخخذام جشبىي مبىش للىظائل الخػلُمُت ،وهشف غً أهمُت الخذسَغ البصشي في إًصال
مفهىم مػين .وهزا لِغ بػُذا غً خشٍؼت املفاهُم .بل إن هزا الشظم هى غباسة غً جمثُل مػشفي أو خشٍؼت رهىُت
مصغشة ملفهىم محذد غً إلاوعان وغالكخه باألحل وألامل .
ومً هىا وػشف أن جمثُل املػلىماث مً خالل املخؼؼاث الػللُت لِغ شِئا حذًذا؛ ولىً املحاوالث الجادة
لذساظخه بؼشق بحثُت بغُت الخػشف غلى ػبُػت هزا الخمثُل ودوسه في الػملُاث الػللُت حاءث مخأخشة في نهاًت
الخمعِىاث مً اللشن الػششًٍ .فلذ أبذي غلماء الىفغ املػشفُىن-بالزاث -اهخماما بمىطىع الخصىس (أو
الخخُل) الػللي باغخباسه هىغا مً الػملُاث الػللُت راث الػالكت بالػذًذ مً ألاوشؼت الػللُت ألاخشي مثل الخفىير
والخزهش وفهم اللغت وجىىًٍ املفاهُم .ولػل مً أول املحاوالث في هزا املجال هى ما ٌػشف بىظشٍت الشبياث الذاللُت
 Semantic Networkللباحثين هىلُنز  Collinsوهىٍلُان  Quillianفي بذاًت العخِىاث والتي جم جؼىٍشها هىظشٍت
لفهم الخػلم إلاوعاوي غلى شيل شبياث مخذاخلت.

مصؼلحاث البحث :
الخشائؽ الزهىُت أو خشٍؼت الػلل هي مصؼلح ًؼلم غلى أداة أو وظُلت حػبيرًت غً ػشٍم سظم ألافياس بشيل
مخؼؽ مخفشع بشيل شجشي ٌػخمذ بشيل اهبر غلى الصىس و مفاجُح اليلماث  ،و بما أن راهشجىا هي راهشة جصىٍشٍت
 ،أي حػخمذ غلى سبؽ املػلىماث بالصىس فأن هزه املخؼؼاث جفُذ في ظهىلت حفظ و اظترحاع املػلىمت .

اهمُت البحث :
جبذو اهمُت البحث في حاهبين هما :
أوال  :الىاحُت الػلمُت :
إطافت أداة حذًذة جخمثل في الاظخبُان للخػشف غلى لهمُت خشائؽ املفاهُم للػملُت الخػلُمُت والخػلمُت .
ثاهُا  :الىاحُت الخؼبُلُت :
اظخفادة املػلمين مً هخائج البحث في الخشائؽ الزهىُت للخػشف غلى ما ًذوس داخل مخ ول جلمُز مً مػاسف ومُىل
واججاهاث وكُم مً خالل اظخخذام ػشٍلت الخمثُل والخصىٍش الخخؼُؼي .
أهذاف البحث :
 - 1الخػشف غلى خشائؽ املفاهُم وأهمُتها وأهىاغها .
 - 2جذسٍب املػلمين والؼلبت غلى اظخخذام خشائؽ املفاهُم في الػملُت الخػلمُت .
مشيلت البحث :
جىمً مشيلت البحث في العؤال الخالي :
ما مللصىد بالخشائؽ الزهىُت وما أهمُتها وما هي أهىاغها ؟
وٍخفشع غىه ألاظئلت الخالُت :
ما أهمُت خشائؽ املفاهُم للؼالب واملػلم ؟
ما أهىاع وأشيال خشائؽ املفاهُم وهُف ًخم اخخُاس املىاظب منها ؟
ما هي مىىهاث خشائؽ املفاهُم ؟

مىهجُت البحث :
حُث اهه جم اظخخذام الذساظت الىصفُت للػمل مً خاللها فلذ جم اخخُاس مىهج املسح الاحخماعي أظاظا
لهزه الذساظت .
حذود الذساظت :
أوال  -الحذود الضماهُت  :مً  1437 \ 2 \1إلى  1437 \ 3 \ 29هـ
ثاهُا – الحذود املياهُت  :الابخذائُت ألاولى بػىيزة  +الابخذائُت العابػت بػىيزة
ثالثا – الحذود املىطىغُت ً :لصش البحث غلى دساظت اثش خشائؽ املفاهُم غلى غملُت الخػلم .
الػُىت :
مػلماث الابخذائُت ألاولى بػىيزة وغذدهً ( ) 12
مػلماث الابخذائُت العابػت بػىيزة وغذدهً ( ) 12
ألاداة املعخخذمت في الذساظت :
اظخماسة اظخبُان

هخائج البحث :
  15مػلمت مً أصل  24جلش بأهمُت خشائؽ املفاهُم . غذم مىاظبت الخشائؽ الزهىُت لبػع امللشساث الذساظُت او حتى بػع الذسوط املىهجُت . غذم فهم املػلمت أو الؼالبت للخشٍؼت الزهىُت . حػخبر الخشائؽ الزهىُت مً وظائل الخفىير الىاكذ وإلابذاعي . وبػع الذساظاث غلى الزاهشة أشاسث إلى أن جؼىٍش صىس رهىُت للمػلىماث اللفظُت ًؤدي إلى معخىٍاثأفظل للخزهش ،الظُما وان  ٪ 40مً الىاط ًصىفىن همخػلمين بصشٍين .لزا ًخػلم الىاط بشيل أفظل
غىذما جلذم لهم املػلىماث واملفاهُم بشيل مشري أو بصشي .
  -وظُلت مً وظائل جلخُص املحخىي املػشفي وهخابت املالحظاث والىلاغ املهمت -2اخخصاس همُاث هبيرة مً املػلىماث
 -3حعاغذه غلى مشاحػت املادة الذساظُت بشيل مشهض  ،مما ظِعاغذه بالخالي غلى جأدًت الاخخباساث بشيل
ٌعاغذ غلى هجاحه فيها
 -4الػمل غلى سبؽ املفاهُم الجذًذة باللذًمت ،و الخمُيز بين املفاهُم املدشابهت ،وإدسان أوحه الشبه
والاخخالف فُما بُنها.
 -5املعاغذة غلى جىمُت الخحصُل الذساس ي لذي الؼلبت
ً -6مىً اظخخذامها هأظلىب مىظم جمهُذيً ،بذأ بها املػلم دسظه ليربؽ املػشفت الجذًذة باملػشفت املخضوهت في
غلل املخػلم.
 -7حػذ أدواث فػالت وبصىسة ملحىظت إلظهاس املفاهُم الخاػئت لذي املخػلمين .
ً -8مىً اظخخذام خشائؽ املفاهُم هأداة حصخُصُت لخلىٍم حػلم الخالمُز غً املىطىع .

جىصُاث البحث :

 اهخشاغ املػلمين في دوساث جذسٍبُت غً الخشائؽ الزهىُت . جذسٍب الؼالباث غلى غذة أشيال وأهىاع للخشائؽ الزهىُت . محاولت حػمُم الخشائؽ الزهىُت في حمُؼ املىاهج الذساظُت بحُث ال جىىن ملصىسة غلى مادةدون أخشي .
 جلذًم الدصجُؼ والخحفيز للؼالباث . حصجُؼ إلابذاع في جصمُم الخشائؽ الزهىُت . إغذاد وششاث جثلُفُت ألولُاء ألامىس غً أهمُت اظخخذام الخشائؽ الزهىُت . -إكامت معابلت ألفظل خشٍؼت رهىُت .

املشاحؼ :

هخاب (  101إظتراجُجُت في الخػلم اليشؽ )
للياجب  :ماش ي بً محمذ الشمشي
غظى فشٍم خبراء الخؼىٍش املنهي في مششوع الشٍاطُاث والػلىم
الؼبػت ألاولى غام  1432هـ 2011 -م

مىاكؼ الىتروهُت :
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