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ملخص البحث:
ه دددل ال إ ددع فة معر ددة أم ددر اس ددتهدام د درائا الو دداهيا يف ت دددري العل ددوم لد د التإ ددي
العلمددل لعدددل طال ددا ال د السددال مددل مرحلددة التعلدديا اعساسددل يف أما ددة العاصددمة – صددنعاء –
باجلمهورية اليمنية.
وقد تكو ت ينة ال إع مل ( )06طال ة مت توزيعهل فة جممو تني ،قدوام لد جممو دة ()06
طال ددةي حي ددع مت ت دددري اجمو ددة التدري ي ددة باس ددتهدام د درائا الو دداهيا يف ح ددني لرس ددت اجمو ددة
الض ددابفة و د د الت ددوط العلم ددل بالفريت ددة التتليدي ددة العت ددالني ،لم ددا مت مرا دداني تك ددا اجم ددو تني يف
التإ ي الت لل والزمل اله ص لتف يق جتربة ال إع.
ولتإتيق أهدال ال إع والتإتق مل رضياته مت استهدام ا ت دار ص ديلل مكدا مكدو مدل
( )11ترني مل وع اال تيار مل متعددل لتيدا مسدتويا التإ دي يف مممدة مسدتويا معر يدة هدل
التددرلر والوهددا والتف يددق ،وقددد بلددت م ددا اال ت ددار التإ دديلل ()69.0ي يف حددني بل ددت قيمددة معامد
االرت دداب بددني لرجددا الفال ددا يف التف يددق اعوو واا ددالني ) .(r = 0.90وللتألددد مددل تكددا
اجمو تني التدري ية والضابفة والتإتق مدل رضديا ال إدع وأهدا ده مت اسدتهدام اازمدة ااح دائية
للعلوم االجتما ية ( Spssالتوسفا وا ت ار و ) (T.Testلعينتني مستتلتني).
وقددد أسددور تددائج ال إددع نددد وجددول ددر لال فح ددائياً يف التإ ددي العددام ل دداع اجمو ددة
التدري يددة ،ض دمً ددل وجددول ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط التف يددق يف التإ ددي ال عددد ل دداع
اجمو ددة التدري يددة ،يف حددني ال يوجددد ددر لال فح ددائياً يف التإ ددي ال عددد نددد مسددتوط التددرلر
ومستوط الوها بني اجمو تني التدري ية والضابفة.
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Abstract
The research aimed to identify the effect of using the concept
maps method in teaching science on science achievement for the sixth
grade female students in Basic education in the capital Sana'a,
Republic of Yemen. The research sample consisted of (60) female
students divided into two groups, (30) female students in each.
The experimental group was taught by using the concept maps,
while the control group taught by the traditional method. A test
consisted of (15) items was developed of multiple-choice type to
measure science achievement levels (Remembering,Understnading
and Application). The validity and reliability of the test were ensured.
The research results showed a significant statistical difference in
science achievement in favor of the experimental group.
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مقدمة:
لتد اهتا لماء الرتبية منر الستينا بتفوير تدري العلوم هبدل مسايرني التزايد يف اال وددار
العريف يف جماال العلوم وموال ة التفورا العلمية والتكنولوجيدة التسدار ة (را دد الكثد ،1..1 ،
ص )16ومتهددن ددل ذل د االهتمددام اهددور اجتدداى ينددال بددالرتليز ل د الودداهيا العلميددة ال د تعت د
الل نددا اعساسددية يف بندداء الندداهج الدراسددية ،ب د أاددا تعت د الوتددات الرئيسددل ال تيددار وتن دديا منهددا
العلوم بشك ام مما قد ي ل فة التعلا ذ العىن.
هلرا لرست جهول ال احثني والرتبويني يف االهتمام وال إدع دل طرائدق واسدرتاتيديا تددري
جدي دددني و عال ددة ت ل ددد لور ال ددتعلا يف ممارس ددة العملي ددا العتلي ددة العر ي ددة ذاتي د داً مم ددا يس ددا د يف فلرا

العمق ددا والرتابف ددا ب ددني الو دداهيا والكو ددا ذا العمق ددة م ددل أج د ح دددو ال ددتعلا ذ الع ددىن،
وصسددني مسددتوط ص ددي الفل ددة يف مددالني العلددوم ،و وص داً يف الراح د اعساسددية .و ددتج ددل ذل د
االهتمددام الك د ب هددور دددني ريددا اددتا بفددر ووسددائ التدددري منهددا ريددة أوزوب د ال د ت لددد
التعلا ذ العىن التائا ل الوها ( لي اخلليلل وآ رو  ،1..0 ،ص .)221
وتعتمددد ريددة الددتعلا التددائا ل د الوهددا أوزوب د لد ك درني رئيسددية ،هددل أ العامد اعلثددر
أمهية يف ملية التعلا هو مدا يعر ده الدتعلا مدل ق د  ،أ العر دة السدابتة الوجدولني لددط الدتعلا وربفهدا
بالعلومددا اجلديدددني .وتعت د اس درتاتيدية درائا الودداهيا مهمددة يف تدددري العلددوم ،حيددع ف متددوط
موضددو ا العلددوم يتكددو مددل دددل ل د مددل الودداهيا ،وف دده يلددزم للمتعلمددني فلرا تلد الودداهيا مددل
احية مما ي ل فة زيالني التإ ي مل احية أ رط.
ومل ذل يرط العلمني بشك ام ومعلمل العلوم بشك اص أ تدد مسدتوط التإ دي
الددر ت هددرى تددائج اال ت ددارا والتتددارير يفث د مشددكلة يف الدديمل ،وأس د او هددرى الشددكلة لث د ني ومددل
ض ددمنها الفريت ددة التتليدي ددة يف التعل دديا والتت ددو الت ع ددة يف ال دددار ال د تعم د ل د ددرز الف ددمو فة
ضعال ومتوسفني ومتووقني بناء ل تائج ص يلها الدراسل.
وي درت ا التإ ددي الدراسددل بالودداهيا العلميددة ال د تلع د لوراً رئيسددياً يف مليددة الددتعلا ،مددل

مهلددا يددتا تعلددا العددا والتسدداهبا لدددط الددتعلا ويهدددل تدددري العلددوم فة تنميددة الودداهيا العلميددة،
ويددأه هددرا االهتم دام بالودداهيا يف السددنوا اع د ني تيدددة للكددا اهلائ د للمعلومددا والتود د العددريف
وط يعة العلا وبنيته.
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ف التإ ي لسلو أو تا مسو هو م ر لندات أو شد الودرل يف الهدام الد يتدوم هبدا
يف مجيع اجاال والهل الهتلوة .فال أ التإ دي الدراسدل يشدك للفدمو أمدراً مهمداً متار دة ب د ى
مل اجاال  .ويرجع ذل عس او أمهها
 ف الضع يف التإ ي قد ي ل فة الرسوو وفة ف دالني ال د الدراسدل تكدو لده أمدار
وسية واقت الية ل الفال وأسرته واجتمع.

 ف ضع التإ ي يف مالني معينة أو ألثر ي مر يف صديدد مسدتت الودرل يف مددط اسدتمرارى
يف الدراسة يف الراح الهتلودة و دوع الته دص الدر يتدده فليده و دوع الوايودة الد يشد لها
يف ااياني العلمية( .ممد محدا .)1..0 ،
وفذا لا التإ ي مها للورل إ ه أيضاً مها جتمعندا حيدع أ تتددم اجتمدع يتوقد بالدرجدة
اعوة ل و ية أ رالى و تاً للرتبية و وع التعليا الر يتلتو ه وما صتق منه مل أهدال.

ف تص أو ضع العمليا الدرسية مل حيع مكو ااا أو ملهدا لو أ صتدق اعهددال
الرج دوني ي د ل فة ضددع التإ ددي لدددط الفددمو .الفال د يف مرحلددة لراسددية معينددة لدده ددائص
وسلو من ا ولور ملل يتوم به لما أ للمعلا ائص وسية وسلولية ولور وايول مميدز .ومدل

جممددوع تل د اخل ددائص وال ددوا والمي دزا واعلوار يكددو دداتج التإ ددي  .التإ ددي الدراس ددل
يد د د ل لوراًل د د د اً يف تش د ددكي ملي د ددة ال د ددتعلا وصدي د دددها ،وذلد د د ع د دده يفثد د د لوراًل د د د اً يف لمي د ددة
االسددتيعاو ،وهلددرا إ دده ل دداهرني تربويددة وسددية مرل ددة تنفددو ل د دددل مددل الت د ا ددأاا يف ذل د
ددأ ال دواهر النوسددية اع ددرط ،هددو يدرت ا بعدددل ل د مددل الت د ا بعضددها مت د ا تليددة معر يددة،
وبعضها مت ا ا وعالية ضمً ل الت ا التعلتة بال يئة ال يعيش يها التلميدر والوسدا ال ا دع
ل د د التعلد دديا والتإ د ددي لد ددرل الت د د ا التعلتد ددة بفرائد ددق التد دددي ( .ب د درلن السد ددويد ،2662 ،
ص)10
وتعددد درائا الودداهيا ألاني لتن دديا الودداهيا ب ددورني هرميددة مددل اعلثددر موميددة وجتريددد يف قمددة
اهلرم فة اعق موميدة وجتريدداً ندد قا دتده ،وهلدا ددني اسدتهداما ديمكل اسدتهدامها يف التددري
ويف ختفدديا الندداهج واع شددفة السددا دني لتعلدديا الودداهيا ويف التتددو  ،هددل مويدددني وهلددا اسددتهدام يف
التدددري مددل حيددع لواددا تددو ر بعددديل أساسدديني مهددا بعددد تعلددا الددتعلا ،وبعددد تعلددا ط يعددة العر ددة،
لددرل

هددل تعلددا بوصددوها طريتددة تعليميددة تسددا د الددتعلا ل د تن دديا العلومددا الوجددولني يف بنيتدده
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د  ،1..1 ،ص

العر ية ،ومل مث تسا دى ل هدا العمليدة وفلرا مدا يوجدد مدل مقدا ( ليد
 ،181-100وميشي فا اهلل ،2661 ،ص .)000-006
ويتا بناء رائا الواهيا بوضع الوهوم اعلثر مومية ومشولية ل قمة اخلريفدة ،وتتتددم فة
أسو مواهيا أق موميدة ومشوليدة ،مث الوداهيا اعلثدر وصدية ،مث اعمثلدة اخلاصدة ،وبدرل تعمد
ريفة الواهيا ل ربا العر دة السدابتة للمدتعلا بالعر دة اجلديددني .لمدا يدرط (لاول ااددا ،1..0
ص )110أ هنا دني وائد خلرائا الواهيا منها
 تسا د العلا والتعلا يف الرتليز ل اع كار الرئيسية.
 تلهص الالني التعلمة.
 تشهص الواهيا اخلاطئة.
 تستهدم وسيلة لتتو تعلا الفل ة.
 ت لد ل التعلا ذ العىن.
وح يددت طريتددة درائا الودداهيا بأمهيددة ل د ط يف العمليددة التعليميددة ويتدل د ذل د العديددد مددل
اعحبددا والدراسددا الد أجريددت يف هددرا اجددال (لمدا يف لراسددة العفدداو  ،1..1ولراسددة آل رمحدة
 ،2660لراسددة الشددمر  ،2660لراسددة ددوال فمسا ي د  )2668حيددع أاهددر تددائج بعددن هددرى
الدراسددا تددأم درائا الودداهيا يف التإ ددي يف مددالني العلددوم ،بينمددا أاهددر النتددائج أ ضددلية درائا
الواهيا ل الفريتة التتليدية.
ومددل هنددا يتضددج مدددط اااجددة فة تعددرل أمددر اس ددتهدام هددرى الفريتددة ( ارط ددة الودداهيا) يف
تدددري مودداهيا العل ددوم ل د التإ ددي العلمددل ل دددط طال ددا ال د السددال مددل مرحلددة التعل دديا
اعساسل.
مشكلة البحث:
يشد التإ ددي الدراسددل بددال الدربني والهتمددني بالعمليددة التعليميددة ويددزلال اهتمددامها بالعوامد
واعس ددالي والفرائ ددق التدريس ددية ال د ت د ل فة الر ددع م ددل مس ددتوط التإ ددي الدراس ددل ،وي ددأه ه ددرا
االهتمددام مددل لددو التإ ددي متياس داً لددا التس د ه الفل ددة مددل معلومددا ومعددارل ومهددارا  ،ويتوق د
ليه ال عول فة مستويا تعليمية أ ل أو ال تاء يف الستوط وسه وهو ما يعدرل بالنددات والوشد
يف ااي ددة ل د ددام لراس ددل .و دراً لش ددكوط م ددل معلم ددل ومعلم ددا العل ددوم يف الرحل ددة اعساس ددية م ددل
ضددع مسددتوط الفال ددا يف ص ددي الودداهيا العلميددة يف مددالني العلددوم بورو هددا الهتلوددة ض دمً ددل
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دددز لث د مددل الفال ددا ددل ال دربا بددني الودداهيا الد تدددر هلددل ،ومددل ددمل مناقشددة أجريددت مددع
معلمددا ومددوجهل العلددوم يف أما ددة العاصددمة صددنعاء ت ددني ب دأ مددل أس د او ذل د التددد يف مسددتوط
التإ ي رمبا يعز لعدم مناس ة اعسلوو أو الفريتة التتليدية الت عة يف التدري حالياً.
ولا لا ت رائا الواهيا فحدط اسرتاتيديا التدري الد يفكدل مدل مهلدا ترتد الوداهيا
اخلاصدة مبوضدوع معدني ترتي داً هرميداً حدم ت دددو متماسدكةي مبدا يد ل فة صتيددق الدتعلا ذ العدىن لدددط
الددتعلا مددل ددمل لمددج الودداهيا والعلومددا السددابتة للمددتعلا بالودداهيا والعلومددا اجلديدددني يف بنيتدده

العر يددة ،حي ددع أم ت ددت العديددد م ددل اعحب ددا والدراسددا الس ددابتة ال د أجري ددت يف ه ددرا اج ددال زي ددالني
ص ددي الفل د ددة للمود دداهيا والعلومد ددا التضد ددمنة يف من دداهج العلد ددوم يف الراح د د الهتلود ددة ومد ددل تل د د
الدراسد ددا (لراسد ددة العفد دداو  ،1..1ه د دزاع ااميد ددد  ،1...لراسد ددة التإي د د  ،2662لراسد ددة
الشمر  ،2660لراسة وال فمسا ي .)2668

ال

وبناءا ل ما س ق يفكل صديد مشكلة ال إع يف الس ال الرئي التاو
م ددا أم ددر اس ددتهدام درائا الو دداهيا يف ت دددري العل ددوم ل د التإ ددي العلم ددل ل دددط طال ددا
السال مل مرحلة التعليا اعساسيول يف أما ة العاصمة؟
ويتورع مل الس ال الرئي اعسئلة اآلتية

 ه يوجد ر لال فح ائياً بني ص ي اجمو تني التدري يدة والضدابفة يف التإ دي العدام،
يعز فة طريتة التدري ؟

 ه د يوجددد ددر لال فح ددائياً بددني ص ددي اجمددو تني التدري يددة والضددابفة نددد مسددتويا
(الترلر ،الوها ،التف يق) يعز فة طريتة التدري ؟

فرضيات البحث:
 ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري ي ددة الد د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ،ومتوس ددا لرج ددا طال ددا اجمو ددة
الضابفة يف التإ ي العام يف اال ت ار التإ يلل ال عد .
 ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري ي ددة الد د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ،ومتوس ددا لرج ددا طال ددا اجمو ددة
الض د ددابفة الد د د لرس د ددت باس د ددتهدام الفريت د ددة التتليدي د ددة ن د ددد مس د ددتوط الت د ددرلر يف اال ت د ددار
التإ يلل ال عد .

المجلد األول

111

المجلة العربية للتربية العلمية

أ.د .داود الحدابي ،أ .غدير سيف

العدد (2112 – )1م

 ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري ي ددة الد د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ،ومتوس ددا لرج ددا طال ددا اجمو ددة
الض د ددابفة ال د د لرس د ددت باس د ددتهدام الفريت د ددة التتليدي د ددة ن د ددد مس د ددتوط الوه د ددا يف اال ت د ددار
التإ يلل ال عد .
 ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري ي ددة الد د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ،ومتوس ددا لرج ددا طال ددا اجمو ددة
الضد ددابفة ال د د لرسد ددت باسد ددتهدام الفريتد ددة التتليديد ددة ن د ددد مسد ددتوط التف يد ددق يف اال ت د ددار
التإ يلل ال عد .
أهمية البحث:
تكمل أمهية ال إع اااة يف اجلوا
 ااسهام يف الكش

اآلتية

ل لور رائا الواهيا يف زيالني التإ ي العلمل.

 قددد تسددها تددائج ال إددع يف مسددا دني التددائمني ل د تفددوير الندداهج يف الدديمل ل د تعدددي
ففها واسرتاتيديااا يف تفوير الناهج.

 تتددد ذددوذ ا دددال الدددرو و تداً لفريتددة ريفددة الودداهيا يف مددالني العلددوم لل د السددال
وال يفكل االستوالني منها لعم لرو مشاهبة يف متررا لراسية خمتلوة.

حدود البحث:
تتمث حدول ال إع اااو يف
 طال ا ال

السدال مدل التعلديا اعساسدل مبدرسدة بلتدي لل ندا يف أما دة العاصدمة يف

اجلمهورية اليمنية.

 تد دددري وحد دددني (الد ددالني) مد ددل لتد دداو العلد ددوم لل د د السد ددال يف الو د د الدراسد ددل الثد ددا
.2611/2616

 ا ت ار ص يلل لتيا الثممة الستويا اعوة ل لوم (ترلر ،ها ،تف يق)
مصطلحات البحث:
متثلت م فلإا ال إع اااو يف اآله
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 :)2002بأاددا خمفددا منددائل ال عددد تنددت ا يدده الودداهيا يف مسددتويا

هرميددة متعاق ددة بدددءا مددل الودداهيا العامددة الشدداملة ،وا تهدداءً بالودداهيا واعمثلددة النو يددة حبيددع تتضددج يدده
أ هرا الهفا العمقا الرأسدية بدني الوداهيا العامدة والور يدة والعمقدا اع تيدة بدني الوداهيا يف
ل مستوط مل الستويا اهلرمية.
وتعار رارا ا المها( يج ائرا يا( فاي احا البحا :ب ها( :تلد الرسدوم التهفيفيدة (اهلرميددة)

لودداهيا وحدددني الددالني والتعلتددة بكد موضددوع ،ومرت ددة بدددءا بالودداهيا اعلثددر موميددة ومشوليددة وجتريددداً
ند قمة اهلرم فة الواهيا اعق مومية ند قا دته ،وا تهاء باعمثلة.
التحصيل العلمي:

عرفااا الماا(ا د الاادولي للتربيااة ( :)1711بأ دده اازدداز الدرسددل الددر يتددا بسلسددلة مددل

اال ت ددارا الرتبويددة التننددة ،وأ هددرا ال ددفلج يسددتعم
النهدية الدراسية.

ل د اعضل د لوص د اازدداز يف الواضدديع

وتعر الب(حثة التحصيل ائرا ي( في حا البح :ب ا :مدط التسداو الفال دا لدا تعلمدل

يف الوحدددني الدراسددية مددل ددمل اسددتهدام درائا الودداهيا أو الفريتددة التتليديددة ،ويتددا مددل ددمل
الدرجا ال حي لل ليها يف اال ت ار التإ يلل.
دراسات سابقة:
مت اسددتعراأ أهددا الدراسددا السددابتة الد تعرضددت لوضددوع أمددر اسددتهدام درائا الودداهيا يف
ت دددري مت ددرر العل ددوم لد د التإ ددي العلم ددل ل دددط طال ددا ال د د الس ددال م ددل مرحل ددة التعل دديا
اعساسددل ،وال د مت ااطددمع ليهددا واالسددتوالني منهددا ،ممددا جع د تل د الدراسددا وال إددو النفلددق
الوكدر والنهدددل لل إدع اادداو ،سدواء ألددا ذلد مددل دمل أهدددا ها وفجراءاادا النهديددة ،أو مددل
مل النتائج ال توصلت فليها ،و يما يلل رضاً هلرى الدراسا مرت ة حس السلا الزمين هلا

 -1دراسة دليهم( وآررين ):Dlehman, et al (1985

هددد ت لراسددة لليهمددا التعددرل لد أمددر اسددتهدام لد مددل درائا الودداهيا و درائا الشددك
) (veeل د ص ددي الفل ددة يف الدددار الثا ويددة للمودداهيا ال يولوجيددة ،وتكو ددت ينددة الدراسددة مددل
( )216طال داً وطال ددة مددنها ( )116طال داً )106( ،طال ددة ،قسددمت العينددة ش دوائياً ل د جممددو تني
جتري ي ددة وض ددابفة ومت اس ددتهدام اسد درتاتيدية د درائا الو دداهيا و د درائا الش ددك ) (veeم ددع اجمو ددة
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التدري ي ددة ،بينم ددا اس ددتهدم التله دديص ألاني للت دددري م ددع اجمو ددة الض ددابفة ،ولا ددت ال ددالني التعليمي ددة
السددتهدمة ددارني ددل أربددع وحدددا تعليميددة مددل لتدداو ال يولددوجل ،اسددتهدم ا ت دداراً ص دديلياً مكو داً
مل ( )26ترني مل وع اال ت ار مل متعددل لكد وحددني مدل الوحددا اعربدع ،وقدد صدي ت مودرلا
اال ت ددار لد د مس ددتويا العر ددة والوه ددا والتف ي ددق وم ددا وقه ددا لتي ددا ال ددتعلا ذو الع ددىن ،ومت تف ي ددق
اال ت ددار ق لي داً وبعدددياً ،لمددا أجددرط ا ت ددار م ج د  ،ولددرل اسددتهدام ا ت ددار لتيددا هددا الفددمو
للعمقا بني الواهيا وهو مكو مل ( )02ترني مل ذا اال تيار مل متعدل.
وقد أسور

تائج الدراسة ل

 وجول رو بدني اجمدو تني يف التإ دي ول دلإة اجمو دة التدري يدة ،ولكنهدا ليسدت ذا
لاللددة فح ددائية يف اال تيددار ال عددد والرجددأ ،وقددد دزا ذل د لتش ددابه طريتددة التله دديص مددع
اس درتاتيدية اخل درائا يف صدي ددد الو دداهيا الرئيس ددية ولكنهم ددا ا تلوت ددا يف الرتتي د اهلرم ددل هل ددرى
الواهيا.
 -2دراسة (ينز فري و ف(ك ):Heinze-fry & Novak (1990

هدددل الدراسددة التعددرل لد أمددر اسددتهدام درائا الودداهيا يف تعزيددز الددتعلا ذو العددىن لفددمو
الرحلددة اجلامعيددة يف مددالني اعحيدداء ومعر ددة اجتدداى الفددمو يددو اسددتهدام هددرى االس درتاتيدية ،أ ددار
ت ددائج الدراس ددة فة أ هن ددا ددرو ذا لالل ددة فح ددائية يف اجتاه ددا الف ددمو ي ددو اس ددتهدام ه ددرى

االسرتاتيدية ل اع اجمو ة التدري ية ،لما أوضإت النتائج أ ه ال توجد رو ذا لاللة فح دائية
يف ص ي الفمو يف اجمو تني.
 -2دراسة العط(ب (:)1771
هددد ت الدراسددة فة التعددرل لد أمددر اسددتهدم درائا الودداهيا لد ص ددي طال ددا ال د
اعول الثا و يف مدالني اعحيداء ويف وحددا مملكدة ال ددائيا  ،والفمئعيدا  ،الن دا تكو دت يندة
الدراس ددة م ددل ( )116طال ددا مت تتس دديمها شد دوائياً فة جمم ددو تني جتري ي ددة وتض ددا ( )16طال ددة مت

تدريس ددهل باس ددتهدام د درائا الو دداهيا وأ ددرط ض ددابفة وتض ددا ( )16طال ددة مت تدريس ددهل بالفريت ددة
اال تيالية وقد اسدت عد الفال دا الراسد ا مدل أ درال العيندة و ددلها ( )16طال دا  ،وهبدرا أصد ج
أ رال ينة هرى الدراسة ( )166طال ة.
واسددتهدام ا ت ددار ص دديلل مددل ددوع اال تيددار مددل متعدددل ألاني للدراسددة وا ددتم ل د ()81
ت درني موز ددة ل د مممددة مسددتويا معر يددة (التددرلر ،هددا ،التف يددق) ،وقددد مت التألددد مددل صدددقه مددل
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مل رضه ل جممو ة مل الكمني ومت التألد مل م ا اال ت ار بتف يته لد يندة اسدتفم ية
مددل جمتمددع الدراسددة وسدده دددل أ رالهددا ( )16طال ددة ومت حسدداو معامد ال ددعوبة والتميددز لك د ت درني
لم ت ددار ولا ددت مت ولددة حيددع بلددت معامد م ددا اال ت ددار ( )698.وهددو معامد م ددا مت ددول .لمددا
مت استهدام اال ت ار الثا بعينتني مستتلتني ومتساويتني وقد ص لت هرى الدراسة فة
وأاهد ددر تد ددائج الدراسد ددة تود ددو اجمو د ددة التدري يد ددة ل د د اجمو د ددة الضد ددابفة يف ألائهد ددا يف
اال ت ددار التإ دديلل الكلددل ويف مسددتوط الوهددا والتف يددق بينمددا ا عدددم هددرا الوددر بددني اجمو ددا يف
ألائهما ل مستوط الترلر.
 -4دراسة المحيف (:)2002

والد لدا مدل أهددا ها التعدرل لد أمددر درائا الوداهيا الشدارحة والتكوينيدة لد التإ ددي

يف مددالني اعحيدداء واجتاهددا طل ددة ال د الثددامل اعساسددل يوهددا باجلمهوريددة اليمنيددة  ،وقددد تكو ددت
ينة الدراسة مدل ( )126طال داً يفثد ( )86طال داً مدنها اجمدو تني التددري يتني مدنها ( )06طال داً يف
جممو ة اخلرائا الشارحة و ( )06طال داً يف جممو دة اخلدرائا التكوينيدة و ( )06طال داً يفثلدو اجمو دة
درائا الودداهيا بنو يهددا
الضددابفة ،وهلددرا ال ددرأ تددد أ ددد ال احددع (وحدددني الوتاريددا ) و ددق مددد
لمددا اسددتهدم ال احددع ا ت دداراً ص دديلياً مكو داً مددل ( )01ت درني مددل ددوع اال تيددار مددل متعدددل ،وبعددد
التألددد مددل صدددقه وم اتدده مت تف يتدده ق لي داً ل د أ درال العينددة بعددد تدددري الفل ددة دمً لدداممً ط ت داً
للنمدداذ العدددني ،وبعددد اال تهدداء مددل التدددري ط ددق اال ت ددار التإ دديلل ال عددد  ،واسددتهدم ال احددع
صلي الت ايل اعحال وا ت ار وهية واال ت ار التائل ،وقد توصلت الدراسة فة
وج ددول ددرو لال ددة فح ددائية يف التإ ددي ب ددني اجمو ددا ال ددثم ول دداع جممو ددة اخلد درائا
التكوينية ،لمدا أاهدر تدائج الدراسدة أ ألاء طل دة اجمو دة الضدابفة ندد مسدتوط التدرلر لدا أقد
مددل ألاء طل ددة اخلدرائا الشددارحة ،ضدمً ددل أ ألاء طل ددة جممو ددة اخلدرائا التكوينيددة أ ضد مددل ألاء
الفل ة يف ل مل اجمو ة الضابفة وجممو ة اخلرائا الشارحة اجلاهزني.
و ند مستوط الوها تد لا مستوط ألاء طل ة اجمو ة الضابفة أيضاً أقد مدل مسدتوط ألاء
طل ددة اخلد درائا الش ددارحة ،بينم ددا ل ددا مس ددتوط ألاء الفل ددة يف جممو ددة اخلد درائا التكويني ددة أ ضد د م ددل
مستوط ألاء الفل ة يف ل مل اجمو تني الضابفة واخلرائا الشارحة.

المجلد األول

111

المجلة العربية للتربية العلمية

أ.د .داود الحدابي ،أ .غدير سيف

العدد (2112 – )1م

أما بالنسد ة للتإ دي ندد مسدتوط التف يدق تدد أ دار النتدائج فة أ متوسدا ص دي طل دة
اجمو ة الضابفة لدا أقد مدل متوسدا ص دي طل دة جممو دة اخلدرائا الشدارحة والتكوينيدة بينمدا لدا
هنا تتارو بني متوسا اجمو تني العروأ والتكوينية يف التإ ي .
 -5دراسة آل رحمة (:)2004

هددد ت لراسددة آل رمحددة ( دوال فمسا يد  ،2668 ،ص )01فة التعددرل فة أمددر التكامد بددني
د درائا الو دداهيا ولورني ال ددتعلا يف التإ ددي الدراس ددل واالحتو دداي بالو دداهيا العلمي ددة لع دددل طال ددا

اعول اا دال مبملكة ال إريل .
ال
وتكو ددت ينددة الدراسددة مددل أربددع جممو ددا وقددد أ ضددع أ درال العينددة اال ت ددار ص دديلل ق د
تنويددر الدراسددة وبعددد تنويددرها م ا درني وبعددد أسد و ني مددل تنويددرها ،لمددا واسددتهدمت ال احثددة ال ت ددار
صإة الوروأ صليد الت دايل الثندائل ،وا ت دار (تدولل) للمتار دا ال عديدة يف صليد النتدائج وتوصدلت
الدراسة فة النتائج التالية
 وجول رو ذا لاللة فح ائية ندد مسدتوط ( )6961يف ص دي الفال دا الدمه تعلمدل
بفريت ددة ال دددمج ب ددني د درائا الو دداهيا ولورني ال ددتعلا ،ومتوس ددفا ص ددي الفال ددا ال ددمه
تعلم ددل بفريتد ددة لورني ال ددتعلا ،وطريتد ددة د درائا الو دداهيا والفريتد ددة التتليدي ددة ،وذل د د ل د دداع
جممو ة الدمج بني رائا الواهيا ولورني التعلا.


دددم وجددول ددرو ذا لاللددة فح ددائية نددد مسددتوط ( )6961بددني اجمو ددا اع ددرط يف

التار ة الثنائية بينها.
وق دد أوصددت ال احثددة بضددرورني اسددتهدام الدددمج بددني درائا الودداهيا ولورني الددتعلا يف تدددري
مالني العلوم وبإجراء الزيد مل الدراسا وال إو حول الدمج بني طرائق تدري خمتلوة.
 -6دراسة الشمري (:)2006
هد ت الدراسة التعرل ل أمدر اسدتهدام الن مدا التتدمدة و درائا الوداهيا لد ص دي
الثدا الثدا و لد عن الوداهيا الويزيائيدة واالحتوداي هبدا يف مدالني الويزيداء وقدد تكو دت
طمو ال
ين د ددة الدراس د ددة م د ددل ( )10.طال د داً ،مت ا تياره د ددا بالفريت د ددة الت د دددية وز د ددت فة ممم د ددة جممو د ددا ،

جممو ت ددا جتري يت ددا قد دوام لد د منهم ددا ( )16طال د داً لرس ددت اعوة باس ددتهدام اسد درتاتيدية الن م ددا
التتدمة ،ولرست الثا ية باستهدام طريتدة درائا الوداهيا ،يمدا لرسدت الثالثدة الضدابفة الكو دة مدل
( )0.طال ا بالفريتة التتليدية.
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وقد أ د ال احع جممو ة مل الن ما التتدمة و رائا الوداهيا تتعلدق بالوضدو ا الهتدارني
مددا بددني السددتوط اعول والسددتوط الرابددع مددل ت ددني بلددوم لاهدددال العر يددة لتيددا ص ددي الفددمو
للمودداهيا ومدددط االحتودداي هبددا ،وقددد أ ضددع أ درال العينددة لددرل اال ت ددار ق د تنويددر الدراسددة ل ددرأ
التكا  ،وبعد تنويرها م ا رني ،وبعد أربعني يوماً تتري اً مل تنويرها وذل لعر ة االحتواي بالتعلا.
واسددتهدم ال احددع ال ت ددار صددإة الوددروأ ضددد ا ت ددار صليد الت ددايل اعحددال  ،للتألددد مددل
جتددا اجمو ددا لعر ددة الوددرو يف التإ ددي واالحتودداي بددني اجمو ددا الددثم  ،ولددرل ا ت ددار
ليوي ددة للمتار ددا ال عدي ددة يف صليد د النت ددائج ،وق ددد توص ددلت الدراس ددة فة وج ددول ددرو ذا لالل ددة
فح د ددائية ن د ددد مس د ددتوط ( )6961يف التإ د ددي واالحتو د دداي بالو د دداهيا الويزيائي د ددة ب د ددني اجمو د ددا
التدري يتني متاب التتليدية ،بينما اجمو تني التدري يتني مل ت هر بينهما أية رو ذا لاللة.
 -1دراسة ع اد اسم(عيل (:)2002
هد ت هرى الدراسة التعرل فة (أمر استهدام طريتة درائا الوداهيا يف تددري متدرر العلدوم
ل د التإ ددي العلم ددل واالحتو دداي بالو دداهيا العلمي ددة يف م ددالني العل ددوم لل د الس ددال م ددل مرحل ددة
التعليا اعساسل مل مدينة د وتكو ت ينة الدراسة مل( )08طال داً مدل طدمو ال د السدال

م ددل التعل دديا اعساس ددل يف مدين ددة ددد  ،بواق ددع ( )00طال د داً يف لد د جممو ددة ،مت ا تياره ددا بالفريت ددة
العشوائية ال سيفة ،حيع لرست فحداها بالفريتة التتليدية واع رط بالفريتة رائا الواهيا.
وأ ددد ال اح ددع ا ت دداراً ص دديلياً مكو داً م ددل ( )06تد درني م ددل ددوع اال تي ددار م ددل متع دددل وق ددام
ال احد ددع بتف يد ددق اال ت د ددار التإ د دديلل ال عد ددد وبعد ددد  20يد ددوم مت ف د ددالني تف يتد دده لعر د ددة االحتود دداي
بالواهيا العلمية وبعد ت إيإه استهدم ال احع دلاً مل اعسالي ااح ائية متثلدت يف حسداو
التوسفا ااسابية وااليرا ا العيارية وا ت ار ) (t.testاجيال الورو بدني متوسدفا اجمدو تني
التدري ية والضابفة وقد أسور الدراسة فة النتائج اآلتية
 وجد ددول د ددرو لالد ددة فح د ددائية يف احتود دداي طد ددمو ال د د الثد ددا الثد ددا و ب د د عن الود دداهيا
الويزيائيددة نددد مسددتوط التددرلر تعددز الس درتاتيدية التدددري ول دداع اس درتاتيدي الن مددا
و رائا الواهيا متار ة بالتتليدية.
 وجد رو لالة فح ائية يف احتواي طمو ال

الثدا الثدا و لد عن الوداهيا الويزيائيدة

ن ددد مس ددتوط الت ددرلر والوه ددا والتإليد د تع ددز الس ددتهدام اسد درتاتيدي الن م ددا التتدم ددة
و رائا الواهيا.
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 ال توج ددد ددرو لال ددة فح ددائية يف احتو دداي ط ددمو ال د الث ددا الث ددا و بد د عن الو دداهيا
الويزيائية ند مستوط التف يق تعز السرتاتيدية التدري .
أهم أوجه التشابه واالختالف يف الدراسات السابقة:
ف مجي ددع الدراس ددا الد د مت رض ددها تتو ددق يف اس ددتهدام د درائا الو دداهيا وأمره ددا يف مت د د ا
خمتلو ددةي لم ددا أاه ددر تل د الدراس ددا ا لي ددة درائا الو دداهيا يف ت دددري العل ددوم مبهتل د الراحد د
الدراسد ددية ،حيد ددع أجريد ددت بعد ددن تل د د الدراسد ددا يف الرحلد ددة اعساسد ددية مد ددل ( ).-1مث د د لراسد ددة
(التإيد د د  2662وفمسا يد د د  ،)2668أم د ددا لراس د ددة (الش د ددمر  )2660ت د ددد أجري د ددت يف الرحل د ددة
الثا وية.
وقددد ا تلوددت تلد الدراسددا مددل حيددع دددل أ درال العينددة ويف مدددط تددأمر اجلددن باسددتهدام
رائا الواهيا (الرلور واا ا ).
خيتل د ال إددع اادداو ددل تل د الدراسددا يف أس ددلوو ا تيددار العينددة تددد مت ا تيددار العينددة
بالفريت ددة الت دددية ضد دمً ددل اس ددتهدام منهدي ددة ال إ ددع حي ددع اس ددتهدمت ال احث ددة ال ددنهج د د ه
التدرييب.
واس ااته(د البح اا :الح اا(لي ا اان الدراس اا(ة الس اا(بمة ف ااي ع ااد أاا ا ر انه اا( :صديددد مش ددكلة

ال إددع ،لتابددة ااطددار الن ددر  ،ف دددال ألوا ال إددع ،النهديددة الت عددة يف تنويددر ال إددع ،االسددتوالني
مل طريتة رأ ومناقشة تائج ال إع ،وأيضاً متار ة تائج ال إع اااو بنتائج تل الدراسا .
منهج البحث وإجراءاته:

منهج البحث:
يف ضوء مت ا ال إع استهدم النهج ه التدرييب لعر ة أمر استهدام درائا الوداهيا يف
تدري العلوم ل التإ ي العلمل لددط طال دا ال د السدال مدل مرحلدة التعلديا اعساسدل يف
أما ددة العاص ددمة – ص ددنعاء ،والتار ددة ب ددني اجم ددو تني التدري ي ددة والض ددابفة .واجل دددول الت دداو يوض ددج
الت ميا التدرييب لل إع اااو
ئدول ( :)1التصميج التجريبي للبح:
المتغير
التيا الت لل

المجم عة التجريبية
 ا ت ار ص يلل

العاجلة التدري ية تدري موضوع الالني
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المجم عة الض(بطة

باستهدام رائا الواهيا .التتليدية العتالني.
التيا ال عد

 ا ت ار ص يلل

 ا ت ار ص يلل

جمتمع البحث وعينته:
تكو ددت ين ددة ال إ ددع م ددل ( )06طال ددة مت ا تي ددارهل بفريت ددة ق دددية م ددل طال ددا ال د د
السددال اعساسددل مبدرسددة بلتددي لل نددا – مديريددة التإريددر – التابعددة لكتد الرتبيددة والتعلدديا أما ددة
العاصمة صنعاء ،مت توزيعهل فة جممو تني جتري ية وضابفة قوام ل منهما ( )06طال ة.
أدوات البحث:
لإلجابة ل تساؤال ال إع والتإتق مل رضياته استهدمت اعلوا اآلتية
خرائط املفاهيم:
قددام ال احثددا ب ندداء درائا الودداهيا اخلاصددة بكد موضددوع أ ددر يف اال ت ددار اعسد الت عددة
ند بناء اخلرائا الواهيمية ،حيدع ي لدد بعدن رجدال الرتبيدة ضدرورني تن ديا ااتدائق الوككدة والتسدعة
ل هيئة مواهيا مرتابفة بعد أ مت صديدد الوداهيا ومت ترتي هدا مدل العدام فة اخلداص مدع فجيدال روابدا
بينهما ابراز وع العمقا بينها ( وال فمسا ي  ،2668 ،ص)8.
 وقد صممت ريفة مواهيمية لك لر حبس اخلفوا اآلتية
 صديد اهليك العام لك لرسوا فبراز مواهيمه اعساسية. صديد الواهيا الور ية. صديد الواهيا اعق مومية. صديد الواهيا اخلاصة (اعق صديد اعمثلة الوجولني. فجي ددال للم ددا رب ددا مناسد د ة تعمد دوتوضج العىن.

وصية).
لد د فبد دراز العمق ددا الهتلو ددة ت ددني الود داهيا

حتديد األهداف وصياغتها:
ت ل اعهدال السلولية لوراً ل اً يف معر ة لرجة تتدم الفل ة عادا تكدو قابلدة للتيدا بعدد
مرور التعلا خب ني تعليمية معينة.

المجلد األول

111

المجلة العربية للتربية العلمية

العدد (2112 – )1م

أ.د .داود الحدابي ،أ .غدير سيف

وقددد مت االسددتنال يف ف دددال وصددياضة اعهدددال اعلائيددة فة اعهدددال العامددة للوحدددني الدراسددية
ال د ورل يف (وميتددة مددنهج العلددوم لل ددوول ( )0-1مددل الرحلددة التعلدديا اعساسددل ،266. ،ص
 ).2-.1وفة للي د العل ددا لت دددري اجل ددزء الث ددا لكت دداو ل ددوم ال د الس ددال اعساس ددل (للي د
العلا العلوم).
لددرا لددا مددل الضددرور صديددد اعهدددال بفريتددة فجرائيددة ،حيددع مت ف دددال قائمددة باعهدددال
السددتهرجة مددل الوحدددني السددتهد ة ،وبعددد ددرأ التائمددة ل د جممو ددة مددل الكمددني واخل د اء وفج دراء
التعددديم المزمددة يف ضددوء ممح ددااا ا ددتملت التائمددة ب ددوراا النهائيددة لد ( )01هددد اً سددلولياً
موز ة مممة مستويا معر ية هل الترلر والوها والتف يق ،واجلدول( )1يوضج ذل .
ئ اادول ( :)1ق( م ااة اا اادا الس اال يية واا مي ااة النس اابية ف ااي زا ا رته( النه( ي ااة ا نع ااة علا ا
است ي(ة (التحير الههج التطبيق) ان تصنيف بل م للمج(ل المعرفي
است ي(ة اا دا
الدرود الم ض ع (المحت ى)
اعول

التحير الههج التطبيق

المجم

النسبة

ع

ترلي الالني

0

0

1

8

%20

العناصر والرل ا

2

1

-

1

%20

الثالع

أمر اارارني ل الوال

1

0

1

0

%1.

الرابع

أ واع الت ا ال
صد للموال

0

0

0

16

%02

.

11

1

01

166
%

الثا

اجموع
النس ة

%166 %10 %11 %2.

االختبار التحصيلي:
مت بناء ا ت ار ص يلل مل وع اال تيدار مدل متعددل لتيدا مسدتوط التإ دي لددط الفال دا
يف الالني الدراسية بعد تف يق التدربة و تاً للهفوا التالية
 -تحديد أبع(د االرتب(ر:
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اقت ر هرا اال ت دار لد الثممدة السدتويا العر يدة اعوة مدل ت دني بلدوم وهدل (التدرلر –
الوها والتف يق)
 الت د ددرلر ) (Knowledgeويت د ددد ب د دده ق د دددرني الفالد د د لد د د حود د د واس د ددرتجاعالعلوما وااتائق وال فلإا والن ريا وال الئ والواهيا.
 الوها ) (Comprehensionويت د به قددرني الفالد لد هدا واسدتيعاو مداتعلمه لو التتيد بالنص ااريف لل ة الكتاو لدلوال الواهيا وأ يفيز بينها.
 التف يد ددق ) (Applicationويت د ددد بد دده قد دددرني الفال د دواستو ه يف مواق جديدني.

ل د د تف يد ددق مد ددا همد دده

 اعداد ئدول ا ازه(ة االرتب(ر:مت صديد جدول الواصوا لم ت ار يف ضوء
 الوضوع (التوط) صدي ددد أمهيد ددة اعوزا النس د د ية لك د د موضد ددوع مد ددل الوض ددو ا باالسد ددتعا ة بد ددالزملاله ص.
 صديددد اعوزا النس د ية لاهدددال العر يددة (التددرلر ،الوهددا ،التف يددق) مددل ت ددنيبلددوم للمدددال العددريف ،و لد هددرا اعسددا مت صديددد دددل اعسددئلة الد مت ف دددالها
مرت فة بك هدل سلولل يف ل موضوع ،واجلدول ( )2يوضج ذل .
ئدول ( :)2ئدول ا ازه(ة االرتب(ر التحصيلي
الدرد

الم ض ع (المحت ى)

الدر اعول
الدر الثا
الدر الثالع

سبة ترييز است ي(ة اا دا (ااونا النسبية) العدد الكلي
الم ض ع تحير  %27فهج %55

تطبيق

للهمراة

%16

ترلي الالني

%00

0

2

-

1

العناصر والرل ا

%11

-

1

2

0

%11

1

1

1

0

%00

1

0

-

0

%166

6

1

0

 11ترني

أمر اارارني ل الوال

الدر الرابع أ واع الت ا ال صد للموال
اجموع

 صدق االختبار:

المجلد األول

111

المجلة العربية للتربية العلمية

أ.د .داود الحدابي ،أ .غدير سيف

العدد (2112 – )1م

مت صديد ال د ال اهر لم ت ار والر يتا يده اال تمدال لد رأ السدالني الكمدني يمدا
مت طلد فبددداء الدرأ بشددأ ه مددل مناسد ة لد مسددتوط مددل مسددتويا اعهدددال ،ولقددة ال ددياضة ،وبعددد
استعراأ ألاء الكمني وصليلها ت دني أادا امجعدوا لد مودرلا اال ت دار الدقيتدة وسدلمية مدل حيدع
مناسد د تها لتي ددا لد د مس ددتوط م ددل مس ددتويا اعه دددال فال أ بع ددن الكم ددني رأط تع دددي بع ددن
موددرلا اال ت ددار ،وحددرل بعضددها واسددت دال ال دددائ ب دددائ أ ددرط ،وا تمددد ال احثددة لد موا تددة
( )%11م د ددل آراء الكم د ددني أساس د داً لتت د دددير ص د ددمحية الوت د درا  ،وب د ددرل مت التإت د ددق م د ددل ص د ددد
اال ت ار.

 ثبات االختبار:
مت حسدداو م ددا اال ت ددار بواسددفة معاللددة (لددول – ريتشارلسددو ) ،حيددع بل دة قيمددة الث ددا
( ،)69.0حيع لا معام االرت اب بني لرجا الفال ا بني التف يق للمدرني اعوة واا دالني للمدرني
الثا ية ).(r = 0.90
األساليب اإلحصائية:
 معاللة (لورل – ريتشارلسو ) الستهرا معام الث ا .
 اس ددتهدمت بع ددن العاجل ددا ااح ددائية لعاجل ددة ال يا ددا  ،وذل د م ددل ددمل فل اهل ددا فة
اااس د ددوو ومعاجلته د ددا بالن د ددام ااح د ددائل ) (Spssوم د ددل ه د ددرى العاجل د ددا ا ت د ددار ( )
) (T.Testلعينت ددني مس ددتتلتني للتأل ددد م ددل تكد ددا اجم ددو تني التدري ي ددة والض ددابفة ،لمد ددا
استهدم أيضاً للتإتق مل رضيا ال إع.

نتائج البحث ومناقشتها:
هدددل ال إددع اادداو فة التعددرل ل د أمددر اسددتهدام درائا الودداهيا يف التإ ددي العلمددل
ل دددط طال ددا ال د د الس ددال م ددل الرحل ددة اعساس ددية يف العل ددوم ،بأما د دة العاص ددمة ،ولتإتي ددق ه ددرا
اهلدل وضعت رضيا و يما يأه رأ لنتائج ل رضية.
 الفرضية األوىل نصت على:
ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري يددة ال د لرسددت باسددتهدام درائا الودداهيا ،ومتوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة الضددابفة يف
التإ ي العام يف اال ت ار التإ يلل ال عد .
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وال ت دار الورضدية تدد جدرط حسداو التوسددا ااسدا وااليدرال العيدار لددرجا طال ددا
اجمددو تني ،ومت تف يددق ا ت ددار ( ) ) (T.Testلعينتددني مسددتتلتني ولا ددت النتددائج لمددا يف اجلدددول
(.)0

ئ اادول ( :)2االرتب اا(ر الت اا( ي لدالل ااة اله اار با اين ات س ااطي درئ اا(ة المجما ا عتين التجريبي ااة
الض(بطة في التحصيل الع(م
المجم
عة

العدد

المت سا

اال حرا

درئة

المعي(ري

الحرية

التدري ية

06

2918621 1698000

الضابفة

06

290126.

.92001

18

قيمة T

است ى الداللة
الداللة اللهظية

69628 2920.

لال

يتضددج مددل اجلدددول ( )0أ متوسددا لرجددا اجمو ددة التدري يددة بلددت ( )1698000يف حددني
بلددت متوسددا لرجددا اجمو ددة الضددابفة ( ).92001وباسددتهدام ا ت ددار ) (tاتضددج وجددول ددر لال
فح ددائياً بددني متوسددفا لرجددا طال ددا اجمددو تني ل دداع طال ددا اجمو ددة التدري يددة ،وهددرا يدددل
ل د د تو ددو اجمو ددة التدري ي ددة ال د د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ل د د اجمو ددة الض ددابفة
(بالفريتددة التتليديددة) يف التإ ددي العددام يف اال ت ددار ال عددد ويف ضددوء هددرى النتيدددة ر ضددت الورضددية
ال ددورية اعوة وق ددد يع ددز ه ددرا الو ددر يف أ ص ددي طال ددا اجمو ددة التدري ي ددة فة ام ددر اس ددتهدام
ارطددة الودداهيا حيددع ارتوددع معدددل ص ددي طال ددا اجمو ددة التدري يددة بشددك أ ض د مددل اجمو ددة
الضددابفة الد لرسددت بالفريتددة التتليديددة وهددرى النتيدددة ختتلد مددع مددا توصددلت فليدده لراسددة (لليهمددا
وآ ددرو )1.81ي يف حددني أاددا تتوددق مددع ل دمً مددل (لراسددة هدداينز ددر و و ددا  ،1...لراسددة آل

رمحه  ،2660لراسة وال فمسا ي .)2668

 الفرضية الثانية (مستوى التذكر) نصت على ما يلي:
ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة
التدري يددة الد لرسددت باسددتهدام درائا الودداهيا ومتوسددا لرجددا طال ددا الضددابفة الددمه لرسددل
باستهدام الفريتة التتليدية يف اال ت ار التإ يلل ال عد .
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وال ت ددار الورضددية تددد مت تف يددق ا ت ددار ( ) ) (T.Testلعينتددني مسددتتلتني للتعددرل ولا ددت
النتائج لما يف جدول (.)0

ئ اادول ( :)4االرتب اا(ر الت اا( ي لدالل ااة اله اار ب ااين ات س ااطي درئ اا(ة المجما ا عتين التجريبي ااة
والض(بطة في است ى التحير
المجم

اال حرا

درئة

المعي(ري

الحرية

العدد

المت سا

التدري ية

06

0926

.88008

الضابفة

06

098666

1912008

عة

18

قيمة T

است ى الداللة
الداللة اللهظية

69102 19128

ض
لال

تشد د د د النت د د ددائج يف اجل د د دددول ( )0أ متوس د د ددا لرج د د ددا طال د د ددا اجمو د د ددة التدري ي د د ددة بل د د ددت
( )092666ومتوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة الضددابفة بلددت ( )098666وباسددتهدام ا ت ددار )(t
وجددد أ دده ال يوجددد ددر لال فح ددائياً بددني طال ددا اجمو ددة التدري يددة الد لرسددت باسددتهدام درائا
الواهيا وطال ا اجمو ة الضابفة الد لرسدت باسدتهدام الفريتدة التتليديدة ندد مسدتوط التدرلر يف
اال ت ددار التإ دديلل ال عددد  ،ويف ضددوء هددرى النتيدددة مت ق ددول الورضددية ال ددورية الثا يددة وهددرى النتيدددة
ت دددل ل د أ الت دددري باس ددتهدام درائا الو دداهيا مل يس ددها فس ددهام ملإ ددوي يف فح دددا ت ي د يف
مسددتوط التددرلر فذ مل ختتل د متوسددفا اجمو ددة التدري يددة ددل اجمو ددة الضددابفة بداللددة فح ددائية
وتتوددق هددرى النتيدددة مددع م ددا توصددلت فليدده لراسددة (العف داو  )1..1وختتل د مددع م ددا توص ددلت فلي دده
لراس (التإي  ،2662والشمر .)2660



الفرضية الثالثة (مستوى الفهم) نصت على ما يلي:
ال يوجددد ددر لال فح ددائياً نددد مسددتوط ( )6961بددني متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة

التدري يددة الد لرسددت باسددتهدام درائا الودداهيا ،ومتوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة الضددابفة الد
لرست باستهدام الفريتة التتليدية يف اال ت ار التإ يلل ال عد .
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وال ت ار الورضية مت حساو التوسدا وااليدرال العيدار لددرجا الفال دا مدل اجمدو تني،
ومت تف يددق ا ت ددار ( ) ) (T. Testللتعددرل لد لاللددة الوددرو بددني متوسددفا لرجددا طال ددا
اجمو تني ،واجلدول ( )1يوضج ذل

ئ اادول ( :)5االرتب اا(ر الت اا( ي لدالل ااة اله اار ب ااين ات س ااطي درئ اا(ة المجما ا عتين التجريبي ااة
والض(بطة في است ى الههج
المجم

اال حرا

درئة

المعي(ري

الحرية

العدد

المت سا

التدري ية

06

090001

1901100

الضابفة

06

098000

1910010

عة

18

قيمة T

است ى الداللة
الداللة اللهظية

69106 19101

ض
لال

ومددل اجلدددول ( )1يتضددج أ متوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة التدري يددة بلددت ()090001
ومتوسددا لرجددا طال ددا اجمو ددة الضددابفة بلددت ( )098000وباسددتهدام ا ت ددار ) (tوجددد أ دده ال
يوجددد ددر لال فح ددائياً ب ددني طال ددا اجمو ددة التدري يددة ال د لرسددت باس ددتهدام درائا الو دداهيا
وطال ا اجمو ة الضابفة ال لرسدت باسدتهدام الفريتدة التتليديدة ندد مسدتوط الوهدا يف اال ت دار
التإ يلل ال عد  ،وبرل مت ق ول الورضية ال ورية الثالثة وختتل هرى النتيدة مع ما توصدلت فليده
لراسا (العفاو  ،1..1ولراسة التإي  ،2662ولرل لراسة الشمر .)2660

 الفرضية الرابعة (مستوى التطبيق) نصت على ما يلي:
ال يوج ددد ددر ذ لالل ددة فح ددائية ن ددد مس ددتوط ( )6961ب ددني متوس ددا لرج ددا طال ددا
اجمو ددة التدري ي ددة الد د لرس ددت باس ددتهدام د درائا الو دداهيا ،ومتوس ددا لرج ددا طال ددا اجمو ددة
الضابفة ال لرست باستهدام الفريتة التتليدية يف اال ت ار التإ يلل ال عد .
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وال ت د ددار الورض د ددية مت حس د دداو التوس د ددا ااس د ددا واالي د درال العي د ددار ل د دددرجا الفال د ددا
اجمو تني ،ومت تف يق ا ت دار ( ) ) (T.Testللتعدرل لد لاللدة الودرو بدني متوسدفا لرجدا
طال د ددا اجم د ددو تني ئا ا ادول ( :)6االرتب ا اا(ر الت ا اا( ي لدالل ا ااة اله ا اار ب ا ااين ات س ا ااطي درئ ا اا(ة
المجم عتين التجريبية والض(بطة في است ى التطبيق
المجم

اال حرا

درئة

المعي(ري

الحرية

العدد

المت سا

التدري ية

06

291000

69.0116

الضابفة

06

190000

6988..2

عة

18

قيمة T

است ى الداللة
الداللة اللهظية

69608 2911.

لال

يتضج مل اجلدول ( )0أ متوسا لرجدا اجمو دة التدري يدة بلدت ( )291000يف حدني بلدت
متوسا لرجا اجمو ة الضدابفة ( )190000وباسدتهدام ا ت دار ) (tالسدوبة بل دت (،)2911.
اتضج وجول رو ذا لاللدة فح دائية بدني متوسدفا لرجدا طال دا اجمدو تني ل داع طال دا
اجمو دة التدري يدة ،وهدرا يددل لد تودو اجمو دة التدري يدة الد لرسدت باسدتهدام درائا الودداهيا
ل اجمو ة الضابفة (بالفريتة التتليدية) ندد مسدتوط التف يدق يف اال ت دار ال عدد ويف ضدوء هدرى
النتيدددة ر ضددت الورضددية ال ددورية الرابعددة واتوتددت هددرى النتيدددة مددع (لراسددة العفدداو  ،1..1لراسددة
التإيد  )2662وا تلوددت هدرى النتيدددة مددع (لراسددة الشددمر  )2660وهددرا يدددل لد أ خلدرائا
الواهيا فسهام واضج يف فحدا ت ي يف مستوط التف يق فذ ا تلوت متوسفا اجمو دة التدري يدة
ل اجمو ة الضابفة بداللة فح ائية.
االستنتاجات:
 ارطة الواهيا تزيد مل ص ي الفال ا يف وحدني الالني يف مالني العلوم.

 ساها التعلا بفريتة ارطة الواهيا العلا والتعلا يف الرتليز ل الوداهيا الرئيسدية اعلثدر
مومية.

موماً مث التدر مل مهلا فة الواهيا اعلىن اعق
 اتضج مل ال إع اااو بأ استهدام ريفة الواهيا يف تدري العلدوم أ ضد مدل الفريتدة
التتليدية و اصة يف مستوط التف يق.
التوصيات:
يف ضوء تائج ال إع يوصل ال احثا مبا يلل
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 يوصل ال احثا التائمني ل ختفيا وت ميا منداهج العلدوم زيدالني تضدمني درائا الوداهيا
يف مندداهج العلددوم وذلد بتضددمينها يف أللددة العلمددني لددو
التإ ي العلمل.

درائا الودداهيا تعمد

لد زيددالني

 تنويددر ب درامج تدري يددة أمندداء اخلدمددة لعلددا العلددوم حددول اسددتهدم درائا الودداهيا يف تدددري
العلوم.

 تدددري العلمددني ق د اخلدمددة يف لليددا الرتبيددة ل د اسددتهدام طرائددق التدددري ااديثددة يف
تدددري الودداهيا العلميددة ومددل ضددمنها طريتددة درائا الودداهيا يف تدددري العلددوم يف الراح د
التدريسية الهتلوة.
املقرتحات:
استكماالً هلرا ال إع ،يترتت ال احثا فجراء لراسا وحبو تتناول ما يلل
 أمر رائا الواهيا يف تنمية التوك العلمل.

 متار ددة اس ددتهدام د درائا الو دداهيا يف الت دددري باسد درتاتيديا أ ددرط م ددل حي ددع اعم ددر يف
التإ ي ومت ا أ رط.
 أمر استهدام رائا الواهيا يف تدري العلوم ل التإ دي العلمدل يف السدتويا العتليدة
العليا (صلي  ،ترلي  ،تتو ) يف تدري العلوم.
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املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 أ ددي ممددد العفوددل )2661( ،أمددر اسددتهدام طريتددة االستت دداء يف التإ ددي واالحتودداي
بدالتعلا يف تدددري النفددق الرياضددل لدددط طال ددا ال د اعول الثددا و  .رسددالة
 ب درلن

ماجست  ،للية الرتبية ،جامعة د .
ددد الددوو السددويد  )2662( ،أمددر اسددتهدام الددتعلا التعدداو

ل د التإ ددي لدددط

طل ددة ال د د اعول الث ددا و يف م ددالني اعحي دداء واجتاه ددااا يوه ددا يف اجلمهوري ددة
اليمنية .رسالة ماجست  ،للية الرتبية ،جامعة اجلزيرني.

 حسل حسني زيتو  )2660( ،اسرتاتيديا التدري رؤية معاصرني لفر التعليا والدتعلا.



امل الكت  ،التاهرني.
لي د فب دراهيا د  )1..1( ،ا ليددة اسددتهدام ريفددة الودداهيا لمددن ا متتدددم يف تعلدديا
مالني العلوم .اجلة الرتبوية ،جامعة الكويت ،العدل ( ،)00اجلد (.)11
لي د يوس د اخلليلددل وآ ددرو  )1..0( ،تدددري العلددوم يف مراح د التعلدديا العددام .ل ،
لار التلا.

 ج ددول أمح ددد س ددعالني ،و ددد اهلل مم ددد فبد دراهيا )2661( ،تن يم ددا الن دداهج وختفيفه ددا
وتفويرها .ما  ،لار الشرو .

 لاول د الل اادا  )1..0( ،لراسدة لوهدوم الدول لددط طدمو قسدا الكيميداء بكليدة
الرتبيددة عامعددة صددنعاء .جملددة لليددة الرتبيددة ،جامعددة الن ددورني ،اجلددد ( ،)1الع دددل
(.)10

 لاول ددد الل د د اا دددا وص ددوية ال ددد ي  )1..1( ،اس ددتهدام د درائا الو دداهيا ل ددألاني
للتشهيص .جملة للية الرتبية ،جامعة صنعاء ،العدل الرابع.

 را د بل أمحد الكث  )1..1( ،اجتاها حديثة يف منداهج لدوم اايداني وطدر تدريسدها


يف لول اخلليج العر  .مكت الرتبية العر لدول اخلليج.
د ددد الد ددرمحل د ددد  )1..1( ،أسد ددالي ال إد ددع الرتبد ددو  .مد ددا  ،لار الورقد ددا للنشد ددر
والتوزيع.
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د ددد اللفيد د د حس د ددني حي د دددر )1..0( ،ت د دددري العل د ددوم يف ض د ددوء االجتاه د ددا الرتبوي د ددة
العاصرني .تعز ،لار ااال  ،ب.1




أ.د .داود الحدابي ،أ .غدير سيف

العدد (2112 – )1م

د ددام النمد ددر )2660( ،أسد ددالي التيد ددا والتشد ددهيص يف الرتبيد ددة اخلاص د ددة .مد ددا  ،لار
اليازور العلمية للنشر والتوزيع.
وال أ ور ممد فمسا ي  )2668( ،أمر استهدام طريتدة درائا الوداهيا يف تددري متدرر
العلد ددوم ل د د التإ د ددي واالحتود دداي بالو د دداهيا العلمي د ددة ل د دددط ط د ددمو ال د د
السال اعساسل يف مدينة د  .رسالة ماجست  ،للية الرتبيدة ،جامعدة دد ،
اليمل.

 وزية اجل حسل ال د  )2616( ،ا ليدة الع د الدرهين بأسدلوو الدتعلا التعداو يف
تنميد ددة مه د ددارا التوك د د االبتك د ددار ل د دددط طال د ددا الرحل د ددة الثا وي د ددة يف مت د ددرر
الكيمياء .رسالة ماجست  ،للية الرتبية ،جامعة صنعاء ،اليمل.

 ممددد رضددا ال دددال  )1.80( ،اعهدددال واال ت ددارا بددني الن ريددة والتف يددق يف الندداهج
وطر التدري  .الكويت ،مكت ة الومت.

 ممد ددد زيد ددال محد دددا  )1.80( ،تتيد دديا التإ د ددي  ،ا ت اراتد دده ،و ملياتد دده ،وتوجيهد دده للرتبيد ددة
الدرسية .ما  ،لار الرتبية ااديثة.
 ممد زيال محدا  )1..0( ،التإ ي الدراسل ،لار الرتبية ااديثة ،ما .
 ممددد مسددل التإي د  )2662( ،أمددر اسددتهدام درائا الودداهيا ل د التإ ددي العلمددل
واالجتاه ددا العلمي ددة ي ددو م ددالني اعحي دداء ل دددط طل ددة ال د الث ددامل اعساس ددل.
رسالة ماجست  ،للية الرتبية ،جامعة صنعاء ،اليمل.

 مو ددرت مف ددين الش ددمر  )2660( ،ام ددر اس ددتهدام الن م ددا التتدم ددة و درائا الو دداهيا يف
الثا الثدا و لد عن الوداهيا الويزيائيدة واالحتوداي هبدا .
ص ي طمو ال
رسالة ماجست  ،للية الرتبية ،جامعة صنعاء ،اليمل.
 ميشي لام

فا اهلل )2661( ،طر وأسالي تدري العلوم .ما  ،لار الس ني.

 الية ممد العفاو )1..1( ،أمر اسدتهدام درائا الوداهيا يف ص دي طال دا ال د
اعول الثددا و يف مدينددة فو .اجلمهوريددة اليمنيددة  .رسددالة ماجسددت  ،لليددة تربيددة
ابل اهليثا ،جامعة ب دال ،العرا .
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 دوال لددل الض د ا ل )2660( ،أمددر اسددتهدام اخل درائا الواهيمي دة يف ص ددي طل ددة ال د
الثا و لمل يف مالني الكيميداء يف مديندة دد  .رسدالة ماجسدت  ،لليدة الرتبيدة،
جامعة د  ،اليمل.

 ه دزاع دددني ااميددد  )1...( ،أم ددر اس ددتهدام درائا الو دداهيا ل د التإ ددي وتع دددي

الودداهيا اخلاطئددة والعمليددا واالجتاهددا العلميددة لدددط ينددة مددل طل ددة الرحلددة
الثا وي ددة يف اجلمهوري ددة اليمنيد ددة .رس ددالة للت ددوراى ،لليد ددة الرتبي ددة ،جامع ددة اجلزي د درني،
السولا .
 حي د د م ود ددر العليد ددل )2660( ،أمد ددر اس د ددتهدام ط د دريتتني مجيت د ددني يف ص د ددي الف د ددمو
واجتاهددااا يددو الرياضدديا  .رسددالة للتددوراى ،لليددة الرتبيددة (ابددل اهليددثا) ،جامعددة
ب دال.

ً
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