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 ث:ملخص البح
هددددل ال إدددع فة معر دددة أمدددر اسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا يف تددددري  العلدددوم  لددد  التإ ددددي  

 –صددنعاء  –العلمددل لعدددل طال ددا  ال دد  السددال  مددل مرحلددة التعلدديا اعساسددل يف أما ددة العاصددمة 
 باجلمهورية اليمنية.

( 06)( طال ة مت توزيعهل فة جممو تني، قدوام لد  جممو دة 06وقد تكو ت  ينة ال إع مل )
طال دددةي حيدددع مت تددددري  اجمو دددة التدري يدددة باسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا يف حدددني ل رسدددت اجمو ددددة 
الضددددابفة  ودددد  التددددوط العلمددددل بالفريتددددة التتليديددددة العتددددالني، لمددددا مت مرا دددداني تكددددا   اجمددددو تني يف 

 التإ ي  الت لل والزمل اله ص لتف يق جتربة ال إع.
مل  رضياته مت استهدام ا ت دار ص ديلل مكدا مكدو  مدل  ولتإتيق أهدال ال إع والتإتق

(  ترني مل  وع اال تيار مل متعددل لتيدا  مسدتويا  التإ دي  يف مممدة مسدتويا  معر يدة هدل  11)
(ي يف حددني بل ددت قيمددة معامدد  69.0التددرلر والوهددا والتف يددق، وقددد بلددت م ددا  اال ت ددار التإ دديلل )

. وللتألدددد مدددل تكدددا   (r = 0.90) يددق اعوو واا دددالني االرت دداب بدددني لرجدددا  الفال دددا  يف التف
اجمو تني التدري ية والضابفة والتإتق مدل  رضديا  ال إدع وأهدا ده مت اسدتهدام اازمدة ااح دائية 

 لعينتني مستتلتني(. (T.Test))التوسفا  وا ت ار و  Spssللعلوم االجتما ية 
اً يف التإ ددي  العددام ل دداع اجمو ددة وقددد أسددور   تددائج ال إددع  نددد وجددول  ددر  لال فح ددائي

التدري يدددة،  ضدددمً  دددل وجدددول  دددر  لال فح دددائياً  ندددد مسدددتوط التف يدددق يف التإ دددي  ال عدددد  ل ددداع 
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 

، 1..1العريف يف جماال  العلوم وموال ة التفورا  العلمية والتكنولوجيدة التسدار ة )را دد الكثد  ، 
لعلميدددة الددد  تعتددد  ( ومتهدددن  دددل ذلددد  االهتمدددام اهدددور اجتددداى يندددال  بدددالرتليز  لددد  الوددداهيا ا16ص

الل نددا  اعساسددية يف بندداء الندداهج الدراسددية، بدد  أاددا تعتدد  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  
ت لددددد لور الددددتعلا يف ممارسددددة العمليددددا  العتليددددة العر يددددة ذاتيدددداً ممددددا يسددددا د يف فلرا   جديدددددني و عالددددة

العمقدددا  والرتابفدددا  بدددني الوددداهيا والكو دددا  ذا  العمقدددة مدددل أجددد  حددددو  الدددتعلا ذ  العدددىن، 
وصسدددني مسدددتوط ص دددي  الفل دددة يف مدددالني العلدددوم، و  وصددداً يف الراحددد  اعساسدددية. و دددتج  دددل ذلددد  

الك ددد  ب هدددور  ددددني   ريدددا  ادددتا بفدددر  ووسدددائ  التددددري  منهدددا   ريدددة أوزوبددد  الددد  ت لدددد  االهتمدددام
 (.221، ص 0..1التعلا ذ  العىن التائا  ل  الوها ) لي  اخلليلل وآ رو ، 

وتعتمددد   ريددة الددتعلا التددائا  لدد  الوهددا  أوزوبدد    لدد   كددرني رئيسددية، هددل أ  العامدد  اعلثددر 
مدا يعر ده الدتعلا مدل ق د ، أ  العر دة السدابتة الوجدولني لددط الدتعلا وربفهدا أمهية يف  ملية التعلا هو 

بالعلومددا  اجلديدددني. وتعتددد  اسددرتاتيدية  ددرائا الوددداهيا مهمددة يف تدددري  العلدددوم، حيددع ف  متدددوط 
موضددو ا  العلددوم يتكددو  مددل  دددل ل دد  مددل الودداهيا، وف دده يلددزم للمتعلمددني فلرا  تلدد  الودداهيا مددل 

 ا ي ل  فة زيالني التإ ي  مل  احية أ رط. احية مم
ومل ذل  يرط العلمني بشك   ام ومعلمل العلوم بشك   اص أ  تدد  مسدتوط التإ دي  
الددر  ت هددرى  تددائج اال ت ددارا  والتتددارير يفثدد  مشددكلة يف الدديمل، وأسدد او هددرى الشددكلة لثدد ني ومددل 

 الددددار  الددد  تعمددد   لددد   دددرز الفدددمو فة ضدددمنها الفريتدددة التتليديدددة يف التعلددديا والتتدددو  الت عدددة يف
 ضعال ومتوسفني ومتووقني بناء  ل   تائج ص يلها الدراسل.

ويددرت ا التإ دددي  الدراسددل بالوددداهيا العلميددة الددد  تلعدد  لوراً رئيسدددياً يف  مليددة الدددتعلا،  مدددل 
لودداهيا العلميددة،  مهلددا يددتا تعلددا العددا  والتسدداهبا لدددط الددتعلا ويهدددل تدددري  العلددوم فة تنميددة ا

ام بالودداهيا يف السددنوا  اع دد ني  تيدددة للكددا اهلائدد  للمعلومددا  والتوددد  العددريف مددويددأه هددرا االهت
 وط يعة العلا وبنيته.



 م2112 –( 1العدد ) أ.د. داود الحدابي، أ. غدير سيف   المجلة العربية للتربية العلمية

 111  المجلد األول

ف  التإ ي  لسلو  أو  تا  مسو  هو م  ر لندات أو  شد  الودرل يف الهدام الد  يتدوم هبدا 
تإ دي  الدراسدل يشدك  للفدمو أمدراً مهمداً متار دة ب د ى يف مجيع اجاال  والهل الهتلوة. فال أ  ال
 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.

 ديدد مسدتت   الودرل يف مددط اسدتمرارى ف  ضع  التإ ي  يف مالني معينة أو ألثر ي مر يف ص
يف الدراسة يف الراح  الهتلودة و دوع الته دص الدر  يتدده فليده و دوع الوايودة الد  يشد لها 

 (.0..1يف ااياني العلمية. )ممد محدا ، 
وفذا لا  التإ ي  مها للورل  إ ه أيضاً مها جتمعندا حيدع أ  تتددم اجتمدع يتوقد  بالدرجدة 

 أ رالى و تاً للرتبية و وع التعليا الر  يتلتو ه وما صتق منه مل أهدال. اعوة  ل   و ية
ف   تص أو ضع  العمليا  الدرسية مل حيع مكو ااا أو  ملهدا لو  أ  صتدق اعهددال 
الرجددوني يدد ل  فة ضددع  التإ ددي  لدددط الفددمو.  الفالدد  يف مرحلددة لراسددية معينددة لدده   ددائص 

لما أ  للمعلا   ائص  وسية وسلولية ولور وايول مميدز. ومدل   وسلو  من ا ولور  ملل يتوم به
جممدددوع تلددد  اخل دددائص وال دددوا  والميدددزا  واعلوار يكدددو   ددداتج التإ دددي .  التإ دددي  الدراسدددل 

، وذلدددددد  ع دددددده يفثدددددد  لوراً ل دددددد اً يف  لميددددددة يف تشددددددكي   مليددددددة الددددددتعلا وصديدددددددها يدددددد ل  لوراً ل دددددد اً 
ويددة  وسددية مرل ددة تنفددو   لدد   دددل مددل الت دد ا   ددأاا يف ذلدد  االسددتيعاو، وهلددرا  إ دده ل دداهرني ترب

 ددأ  ال ددواهر النوسددية اع ددرط،  هددو يددرت ا بعدددل ل دد  مددل الت دد ا  بعضددها مت دد ا   تليددة معر يددة، 
وبعضها مت  ا  ا وعالية  ضًم  ل الت  ا  التعلتة بال يئة ال  يعيش  يها التلميدر والوسدا ال ا دع 

، 2662تإ ددددي  لددددرل  الت دددد ا  التعلتددددة بفرائددددق التدددددي . )بددددرلن  السددددويد ،  لدددد  التعلدددديا وال
 (10ص

وتعددد  ددرائا 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  

النددداهج واع شدددفة السدددا دني لتعلددديا الوددداهيا ويف التتدددو ،  هدددل مويددددني وهلدددا اسدددتهدام يف  ويف ختفددديا
التددددري  مدددل حيدددع لوادددا تدددو ر بعدددديل أساسددديني مهدددا  بعدددد تعلدددا الدددتعلا، وبعدددد تعلدددا ط يعدددة العر دددة، 
لدددرل   هدددل تعلدددا بوصدددوها طريتدددة تعليميدددة تسدددا د الدددتعلا  لددد  تن ددديا العلومدددا  الوجدددولني يف بنيتددده 
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، ص 1..1العر ية، ومل مث تسا دى  ل   هدا العمليدة وفلرا  مدا يوجدد مدل  مقدا  ) ليد   د ، 
 (.000-006، ص 2661، وميشي   فا اهلل، 100-181

ويتا بناء  رائا الواهيا بوضع الوهوم اعلثر  مومية ومشولية  ل  قمة اخلريفدة، وتتتددم فة 
هيا اعلثدر   وصدية، مث اعمثلدة اخلاصدة، وبدرل  تعمد  أسو  مواهيا أق   موميدة ومشوليدة، مث الودا

، 0..1 ريفة الواهيا  ل  ربا العر دة السدابتة للمدتعلا بالعر دة اجلديددني. لمدا يدرط )لاول ااددا  
 ( أ  هنا   دني  وائد خلرائا الواهيا منها 110ص

 .تسا د العلا والتعلا يف الرتليز  ل  اع كار الرئيسية 
 لتعلمة.تلهص الالني ا 

 .تشهص الواهيا اخلاطئة 

 .تستهدم وسيلة لتتو  تعلا الفل ة 

 .ت لد  ل  التعلا ذ  العىن 
وح يددت طريتددة  ددرائا الودداهيا بأمهيددة لدد ط يف العمليددة التعليميددة ويتدلدد  ذلدد  العديددد مددل 

ة ل رمحدد، ولراسددة آ1..1ا يف لراسددة العفدداو اعحبددا  والدراسددا  الدد  أجريددت يف هددرا اجددال )لمدد
( حيددع أاهددر   تددائج بعددن هددرى 2668ال فمسا يدد  ، لراسددة  ددو 2660، لراسددة الشددمر  2660

الدراسددا  تددأم   ددرائا الودداهيا يف التإ ددي  يف مددالني العلددوم، بينمددا أاهددر  النتددائج أ ضددلية  ددرائا 
 الواهيا  ل  الفريتة التتليدية.

 ارطدددة الوددداهيا( يف ومدددل هندددا يتضدددج مددددط اااجدددة فة تعدددرل أمدددر اسدددتهدام هدددرى الفريتدددة )
تددددري  موددداهيا العلدددوم  لددد  التإ دددي  العلمدددل لددددط طال دددا  ال ددد  السدددال  مدددل مرحلدددة التعلددديا 

 اعساسل.
 مشكلة البحث:

يشدد   التإ ددي  الدراسددل بددال الددربني والهتمددني بالعمليددة التعليميددة ويددزلال اهتمددامها بالعوامدد  
مدددل مسدددتوط التإ دددي  الدراسدددل، ويدددأه هدددرا واعسدددالي  والفرائدددق التدريسدددية الددد  تددد ل  فة الر دددع 

االهتمددام مددل لددو  التإ ددي  متياسدداً لددا التسدد ه الفل ددة مددل معلومددا  ومعددارل ومهددارا ، ويتوقدد  
 ليه ال عول فة مستويا  تعليمية أ ل  أو ال تاء يف الستوط  وسه وهو ما يعدرل بالنددات والوشد  

معلمدددا  العلدددوم يف الرحلدددة اعساسدددية مدددل يف اايدددة لددد   دددام لراسدددل. و  دددراً لشدددكوط مدددل معلمدددل و 
ضدددع  مسدددتوط الفال دددا  يف ص دددي  الوددداهيا العلميدددة يف مدددالني العلدددوم بورو هدددا الهتلودددة  ضدددمً  دددل 
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 دددز لثدد  مددل الفال ددا   ددل الددربا بددني الودداهيا الدد  تدددر  هلددل، ومددل  ددمل مناقشددة أجريددت مددع 
أ  مدددل أسدد او ذلدد  التددد  يف مسدددتوط معلمددا  ومددوجهل العلددوم يف أما ددة العاصدددمة صددنعاء ت ددني بدد

 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 

ا يد ل  فة صتيددق الدتعلا ذ  العدىن لدددط اخلاصدة مبوضدوع معدني ترتي دداً هرميداً حدم ت دددو متماسدكةي مبد
الددتعلا مددل  ددمل لمددج الودداهيا والعلومددا  السددابتة للمددتعلا بالودداهيا والعلومددا  اجلديدددني يف بنيتدده 
العر يدددة، حيدددع أم تدددت العديدددد مدددل اعحبدددا  والدراسدددا  السدددابتة الددد  أجريدددت يف هدددرا اجدددال زيدددالني 

ضددددمنة يف مندددداهج العلددددوم يف الراحدددد  الهتلوددددة ومددددل تلدددد  ص ددددي  الفل ددددة للمودددداهيا والعلومددددا  الت
، لراسدددددة 2662، لراسدددددة التإيددددد  ...1، هدددددزاع ااميدددددد  1..1الدراسدددددا  )لراسدددددة العفددددداو 

 (.2668، لراسة  وال فمسا ي  2660الشمر  
 وبناءا  ل  ما س ق يفكل صديد مشكلة ال إع يف الس ال الرئي  التاو 

يف تددددري  العلدددوم  لددد  التإ دددي  العلمدددل لددددط طال دددا   مدددا أمدددر اسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا
 ال   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  ؟
 وجدددد  دددر  لال فح دددائياً بدددني ص دددي  اجمدددو تني التدري يدددة والضدددابفة  ندددد مسدددتويا  هددد  ي

 )الترلر، الوها، التف يق( يعز  فة طريتة التدري  ؟
 فرضيات البحث:

 ( بددني متوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة 6961ال يوجددد  ددر  لال فح ددائياً  نددد مسددتوط )
ومتوسددددا لرجددددا  طال ددددا  اجمو ددددة التدري يددددة الدددد  لرسددددت باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا، 

 الضابفة يف التإ ي  العام يف اال ت ار التإ يلل ال عد .

 ( بددني متوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة 6961ال يوجددد  ددر  لال فح ددائياً  نددد مسددتوط )
التدري يددددة الدددد  لرسددددت باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا، ومتوسددددا لرجددددا  طال ددددا  اجمو ددددة 

يف اال ت دددددار م الفريتدددددة التتليديدددددة  ندددددد مسدددددتوط التدددددرلر الددددد  لرسدددددت باسدددددتهداالضدددددابفة 
 التإ يلل ال عد .
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 ( بددني متوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة 6961ال يوجددد  ددر  لال فح ددائياً  نددد مسددتوط )
اجمو ددددة  ومتوسددددا لرجددددا  طال ددددا  ، ددددرائا الودددداهياالتدري يددددة الدددد  لرسددددت باسددددتهدام 

ديدددددة  ندددددد مسدددددتوط الوهدددددا يف اال ت دددددار التتلي  الفريتدددددة لرسدددددت باسدددددتهدام الددددد الضدددددابفة 
 التإ يلل ال عد .

 ( بددني متوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة 6961ال يوجددد  ددر  لال فح ددائياً  نددد مسددتوط )
التدري يددددة الدددد  لرسددددت باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا، ومتوسددددا لرجددددا  طال ددددا  اجمو ددددة 

 يدددددق يف اال ت دددددار الضدددددابفة الددددد  لرسدددددت باسدددددتهدام الفريتدددددة التتليديدددددة  ندددددد مسدددددتوط التف
 التإ يلل ال عد .

 أهمية البحث:
 يف اجلوا   اآلتية  اااة تكمل أمهية ال إع

 .ااسهام يف الكش   ل لور  رائا الواهيا يف زيالني التإ ي  العلمل 
   قددد تسدددها  تددائج ال إدددع يف مسددا دني التدددائمني  لددد  تفددوير النددداهج يف الدديمل  لددد  تعددددي

 ير الناهج. ففها واسرتاتيديااا يف تفو 

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

 حدود البحث:
 تتمث  حدول ال إع اااو يف 

 ا  يف أما دة العاصدمة يف طال ا  ال   السدال  مدل التعلديا اعساسدل مبدرسدة بلتدي  لل ند
 اجلمهورية اليمنية.

   تددددددري  وحددددددني )الدددددالني( مدددددل لتددددداو العلدددددوم لل ددددد  السدددددال  يف الو ددددد  الدراسدددددل الثدددددا
2616/2611. 

 )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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 فاهيم:خرائط امل
بأاددا خمفددا منددائل ال عددد تنددت ا  يدده الودداهيا يف مسددتويا  (: 2002يعرفهاا) )حساان نيتاا    

هرميددة متعاق ددة بدددءا مددل الودداهيا العامددة الشدداملة، وا تهدداًء بالودداهيا واعمثلددة النو يددة حبيددع تتضددج  يدده 
ع تيدة بدني الوداهيا يف   أ  هرا الهفا  العمقا  الرأسدية بدني الوداهيا العامدة والور يدة والعمقدا  ا

 ل  مستوط مل الستويا  اهلرمية.
تلد  الرسدوم التهفيفيدة )اهلرميددة( وتعار  رارا ا المها) يج ائرا يا)  فاي  احا البحا: ب  ها): 

لودداهيا وحدددني  الددالني  والتعلتددة بكدد  موضددوع، ومرت ددة بدددءا بالودداهيا اعلثددر  موميددة ومشوليددة وجتريددداً 
 ا اعق   مومية  ند قا دته، وا تهاء باعمثلة. ند قمة اهلرم فة الواهي

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

اال ت دددارا  الرتبويدددة التنندددة، وأ  هدددرا ال دددفلج يسدددتعم   لددد  اعضلددد  لوصددد  اازددداز يف الواضددديع 
 النهدية الدراسية.

مدط التسداو الفال دا  لدا تعلمدل ثة التحصيل ائرا ي)  في  حا البح: ب  ا: وتعر  الب)ح
يف الوحدددني الدراسدددية مدددل  ددمل اسدددتهدام  دددرائا الودداهيا أو الفريتدددة التتليديدددة، ويتددا  مدددل  دددمل 

 الدرجا  ال  حي لل  ليها يف اال ت ار التإ يلل.
 دراسات سابقة:

ضددت لوضددوع أمددر اسددتهدام  ددرائا الودداهيا يف مت اسددتعراأ أهددا الدراسددا  السددابتة الدد  تعر 
تدددددري  متددددرر العلددددوم  لدددد  التإ ددددي  العلمددددل لدددددط طال ددددا  ال دددد  السددددال  مددددل مرحلددددة التعلدددديا 
اعساسدددل، والددد  مت ااطدددمع  ليهدددا واالسدددتوالني منهدددا، ممدددا جعددد  تلددد  الدراسدددا  وال إدددو  النفلدددق 

هدددا ها وفجراءاادا النهديددة، أو مددل الوكدر  والنهدددل لل إدع اادداو، سدواء ألددا  ذلد  مددل  دمل أ
  مل النتائج ال  توصلت فليها، و يما يلل  رضاً هلرى الدراسا  مرت ة حس  السلا الزمين هلا 

 :Dlehman, et al (1985)دراسة دليهم)  وآررين  -1
هددد ت لراسددة لليهمددا  التعددرل  لدد  أمددر اسددتهدام لدد  مددل  ددرائا الودداهيا و ددرائا الشددك  

(vee)   ص دددي  الفل دددة يف الددددار  الثا ويدددة للموددداهيا ال يولوجيدددة، وتكو دددت  يندددة الدراسدددة مدددل  لددد
( طال ددة، قسددمت العينددة  شددوائياً  لدد  جممددو تني 106( طال دداً، )116( طال دداً وطال ددة مددنها )216)

مددددع اجمو ددددة  (vee)جتري يددددة وضددددابفة ومت اسددددتهدام اسددددرتاتيدية  ددددرائا الودددداهيا و ددددرائا الشددددك  
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، بينمدددا اسدددتهدم التلهددديص ألاني للتددددري  مدددع اجمو دددة الضدددابفة، ولا دددت الدددالني التعليميدددة التدري يدددة
السددتهدمة   ددارني  ددل أربددع وحدددا  تعليميددة مددل لتدداو ال يولددوجل، اسددتهدم ا ت دداراً ص دديلياً مكو دداً 

(  ترني مل  وع اال ت ار مل متعددل لكد  وحددني مدل الوحددا  اعربدع، وقدد صدي ت مودرلا  26مل )
 ددددار  لدددد  مسددددتويا  العر ددددة والوهددددا والتف يددددق ومددددا  وقهددددا لتيددددا  الددددتعلا ذو العددددىن، ومت تف يددددق اال ت

اال ت دددار ق ليددداً وبعددددياً، لمدددا أجدددرط ا ت دددار م جددد ، ولدددرل  اسدددتهدام ا ت دددار لتيدددا   هدددا الفدددمو 
 (  ترني مل ذا اال تيار مل متعدل.02للعمقا  بني الواهيا وهو مكو  مل )

 لدراسة  ل وقد أسور   تائج ا
   وجول  رو  بدني اجمدو تني يف التإ دي  ول دلإة اجمو دة التدري يدة، ولكنهدا ليسدت ذا

لاللدددة فح دددائية يف اال تيدددار ال عدددد  والرجدددأ، وقدددد  دددزا ذلددد  لتشدددابه طريتدددة التلهددديص مدددع 
اسدددرتاتيدية اخلدددرائا يف صديدددد الوددداهيا الرئيسدددية ولكنهمدددا ا تلوتدددا يف الرتتيددد  اهلرمدددل هلدددرى 

 واهيا.ال
 :Heinze-fry & Novak (1990)دراسة  )ينز فري و  ف)ك  -2

هدددل الدراسددة التعددرل  لدد  أمددر اسددتهدام  ددرائا الودداهيا يف تعزيددز الددتعلا ذو العددىن لفددمو 
الرحلدددة اجلامعيدددة يف مدددالني اعحيددداء ومعر دددة اجتددداى الفدددمو يدددو اسدددتهدام هدددرى االسدددرتاتيدية، أ دددار  

   دددرو  ذا  لاللدددة فح دددائية يف اجتاهدددا  الفدددمو يدددو اسدددتهدام هدددرى  تدددائج الدراسدددة فة أ  هندددا
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.
 (:1771دراسة العط)ب ) -2

هيا  لدد  ص ددي  طال ددا  ال دد  هددد ت الدراسددة فة التعددرل  لدد  أمددر اسددتهدم  ددرائا الوددا
اعول الثا و  يف مدالني اعحيداء ويف وحددا   مملكدة ال ددائيا ، والفمئعيدا ، الن دا   تكو دت  يندة 

( طال ددددة مت 16( طال ددددا  مت تتسدددديمها  شددددوائياً فة جممددددو تني جتري يددددة وتضددددا )116الدراسددددة مددددل )
ل ددددة مت تدريسددددهل بالفريتددددة ( طا16تدريسددددهل باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا وأ ددددرط ضددددابفة وتضددددا )

( طال دا ، وهبدرا أصد ج 16اال تيالية وقد اسدت عد  الفال دا  الراسد ا  مدل أ درال العيندة و ددلها )
 ( طال ة.166أ رال  ينة هرى الدراسة )

( 81واسدددتهدام ا ت دددار ص ددديلل مدددل  دددوع اال تيدددار مدددل متعددددل ألاني للدراسدددة وا دددتم   لددد  )
ر يدددة )التدددرلر،  هدددا، التف يدددق(، وقدددد مت التألدددد مدددل صددددقه مدددل  تدددرني موز دددة  لددد  مممدددة مسدددتويا  مع
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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 
( طال ددة ومت حسدداو معامدد  ال ددعوبة والتميددز لكدد   تددرني 16مددل جمتمددع الدراسددة  وسدده  دددل أ رالهددا )

( وهددو معامدد  م ددا  مت ددول. لمددا .698معامدد  م ددا  اال ت ددار ) لم ت ددار ولا ددت مت ولددة حيددع بلددت
 مت استهدام اال ت ار الثا  بعينتني مستتلتني ومتساويتني وقد ص لت هرى الدراسة فة 

وأاهدددددر   تدددددائج الدراسدددددة تودددددو  اجمو دددددة التدري يدددددة  لددددد  اجمو دددددة الضدددددابفة يف ألائهدددددا يف 
التف يددق بينمددا ا عدددم هددرا الوددر  بددني اجمو ددا  يف اال ت ددار التإ دديلل الكلددل ويف مسددتوط الوهددا و 

 ألائهما  ل  مستوط الترلر.
 (:2002دراسة المحيف ) -4

والد  لدا  مدل أهددا ها التعدرل  لد   أمددر  درائا الوداهيا الشدارحة والتكوينيدة  لد  التإ ددي  
وقددد تكو ددت  يف مددالني اعحيدداء واجتاهددا  طل ددة ال دد  الثددامل اعساسددل يوهددا باجلمهوريددة اليمنيددة ،

( طال داً يف 06( طال داً مدنها اجمدو تني التددري يتني مدنها )86( طال داً يفثد  )126 ينة الدراسة مدل )
( طال داً يفثلدو  اجمو دة 06( طال داً يف جممو دة اخلدرائا التكوينيدة و )06جممو ة اخلرائا الشارحة و )

مددد    ددرائا الودداهيا بنو يهددا   الضددابفة، وهلددرا ال ددرأ  تددد أ ددد ال احددع )وحدددني الوتاريددا ( و ددق
(  تددرني مددل  ددوع اال تيددار مددل متعدددل، وبعددد 01لمددا اسددتهدم ال احددع ا ت دداراً ص دديلياً مكو دداً مددل )

التألدددد مدددل صددددقه وم اتددده مت تف يتددده ق ليددداً  لددد  أ دددرال العيندددة بعدددد تددددري  الفل دددة   دددمً لددداممً ط تددداً 
 ت ددار التإ دديلل ال عددد ، واسددتهدم ال احددع للنمدداذ  العدددني، وبعددد اال تهدداء مددل التدددري  ط ددق اال

 وا ت ار  وهية واال ت ار التائل، وقد توصلت الدراسة فة صلي  الت ايل اعحال  
وجدددول  دددرو  لالدددة فح دددائية يف التإ دددي  بدددني اجمو دددا  الدددثم  ول ددداع جممو دددة اخلدددرائا 

 ندد مسدتوط التدرلر لدا  أقد   التكوينية، لمدا أاهدر   تدائج الدراسدة أ  ألاء طل دة اجمو دة الضدابفة
مددل ألاء طل ددة اخلددرائا الشددارحة،  ضددمً  ددل أ  ألاء طل ددة جممو ددة اخلددرائا التكوينيددة أ ضدد  مددل ألاء 

 الفل ة يف ل  مل اجمو ة الضابفة وجممو ة اخلرائا الشارحة اجلاهزني.
وط ألاء و ند مستوط الوها  تد لا  مستوط ألاء طل ة اجمو ة الضابفة أيضاً أقد  مدل مسدت

طل ددددة اخلددددرائا الشددددارحة، بينمددددا لددددا  مسددددتوط ألاء الفل ددددة يف جممو ددددة اخلددددرائا التكوينيددددة أ ضدددد  مددددل 
 مستوط ألاء الفل ة يف ل  مل اجمو تني الضابفة واخلرائا الشارحة.
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أما بالنسد ة للتإ دي   ندد مسدتوط التف يدق  تدد أ دار  النتدائج فة أ  متوسدا ص دي  طل دة 
ا  أقد  مدل متوسدا ص دي  طل دة جممو دة اخلدرائا الشدارحة والتكوينيدة بينمدا لدا  اجمو ة الضابفة لد

 هنا  تتارو بني متوسا اجمو تني العروأ والتكوينية يف التإ ي .
 (:2004دراسة آل رحمة ) -5

( فة التعددرل فة  أمددر التكامدد  بددني 01، ص2668هددد ت لراسددة آل رمحددة ) ددوال فمسا يدد ، 
الددددتعلا يف التإ ددددي  الدراسددددل واالحتودددداي بالودددداهيا العلميددددة لعدددددل طال ددددا    ددددرائا الودددداهيا ولورني

 ال   اعول اا دال  مبملكة ال إريل .
وتكو دددت  يندددة الدراسدددة مدددل أربدددع جممو دددا  وقدددد أ ضدددع أ دددرال العيندددة اال ت دددار ص ددديلل ق ددد  

 احثددة ال ت ددار تنويددر الدراسددة وبعددد تنويددرها م ا ددرني وبعددد أسدد و ني مددل تنويددرها، لمددا واسددتهدمت ال
صإة الوروأ صليد  الت دايل الثندائل، وا ت دار )تدولل( للمتار دا  ال عديدة يف صليد  النتدائج وتوصدلت 

 الدراسة فة النتائج التالية 
 ( يف ص دي  الفال دا  الدمه تعلمدل 6961وجول  رو  ذا  لاللة فح ائية  ندد مسدتوط )

ومتوسددددفا  ص ددددي  الفال ددددا  الددددمه بفريتددددة الدددددمج بددددني  ددددرائا الودددداهيا ولورني الددددتعلا، 
تعلمددددل بفريتددددة لورني الددددتعلا، وطريتددددة  ددددرائا الودددداهيا والفريتددددة التتليديددددة، وذلدددد  ل دددداع 

 جممو ة الدمج بني  رائا الواهيا ولورني التعلا.
 ( بددني اجمو ددا  اع ددرط يف 6961 دددم وجددول  ددرو  ذا  لاللددة فح ددائية  نددد مسددتوط )

 التار ة الثنائية بينها.
د أوصدددت ال احثدددة بضدددرورني اسدددتهدام الددددمج بدددني  دددرائا الوددداهيا ولورني الدددتعلا يف تددددري  وقددد

 مالني العلوم وبإجراء الزيد مل الدراسا  وال إو  حول الدمج بني طرائق تدري  خمتلوة.
 (:2006دراسة الشمري ) -6

ص دي   هد ت الدراسة التعرل  ل   أمدر اسدتهدام الن مدا  التتدمدة و درائا الوداهيا  لد 
الوداهيا الويزيائيدة واالحتوداي هبدا يف مدالني الويزيداء  وقدد تكو دت طمو ال   الثدا  الثدا و  لد عن 

( طال ددددداً، مت ا تيارهدددددا بالفريتدددددة الت ددددددية وز دددددت فة مممدددددة جممو دددددا ، .10 يندددددة الدراسدددددة مدددددل )
ية الن مددددا  ( طال دددداً لرسددددت اعوة باسددددتهدام اسددددرتاتيد16جممو تددددا  جتري يتددددا  قددددوام لدددد  منهمددددا )

التتدمة، ولرست الثا ية باستهدام طريتدة  درائا الوداهيا،  يمدا لرسدت الثالثدة الضدابفة الكو دة مدل 
 ( طال ا بالفريتة التتليدية..0)
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وقد أ د ال احع جممو ة مل الن ما  التتدمة و رائا الوداهيا تتعلدق بالوضدو ا  الهتدارني 
مددل ت ددني  بلددوم لاهدددال العر يددة لتيددا  ص ددي  الفددمو  مددا بددني السددتوط اعول والسددتوط الرابددع

للمودداهيا ومدددط االحتودداي هبددا، وقددد أ ضددع أ ددرال العينددة لددرل  اال ت ددار ق دد  تنويددر الدراسددة ل ددرأ 
 التكا  ، وبعد تنويرها م ا رني، وبعد أربعني يوماً تتري اً مل تنويرها وذل  لعر ة االحتواي بالتعلا.

ر صددإة الوددروأ ضددد ا ت ددار صليدد  الت ددايل اعحددال ، للتألددد مددل واسددتهدم ال احددع ال ت ددا
جتددا   اجمو ددا  لعر ددة الوددرو  يف التإ ددي  واالحتودداي بددني اجمو ددا  الددثم ، ولددرل  ا ت ددار  
ليويددددة للمتار ددددا  ال عديددددة يف صليدددد  النتددددائج، وقددددد توصددددلت الدراسددددة فة  وجددددول  ددددرو  ذا  لاللددددة 

لتإ ددددددي  واالحتودددددداي بالودددددداهيا الويزيائيددددددة بددددددني اجمو ددددددا  ( يف ا6961فح ددددددائية  نددددددد مسددددددتوط )
 التدري يتني متاب  التتليدية، بينما اجمو تني التدري يتني مل ت هر بينهما أية  رو  ذا  لاللة.

 (:2002اد اسم)عيل )  دراسة ع -1
م هد ت هرى الدراسة التعرل فة )أمر استهدام طريتة  درائا الوداهيا يف تددري  متدرر العلدو 

مرحلدددة   لددد  التإ دددي  العلمدددل واالحتوددداي بالوددداهيا العلميدددة يف مدددالني العلدددوم لل ددد  السدددال  مدددل
( طال داً مدل طدمو ال د  السدال  08التعليا اعساسل مل مدينة  د  وتكو ت  ينة الدراسة مل)

( طال دددداً يف لدددد  جممو ددددة، مت ا تيارهددددا بالفريتددددة 00مددددل التعلدددديا اعساسددددل يف مدينددددة  ددددد ، بواقددددع )
 واهيا.العشوائية ال سيفة، حيع لرست فحداها بالفريتة التتليدية واع رط بالفريتة  رائا ال

(  تدددرني مدددل  دددوع اال تيدددار مدددل متعددددل وقدددام 06وأ دددد ال احدددع ا ت ددداراً ص ددديلياً مكو ددداً مدددل )
يدددددوم مت ف دددددالني تف يتددددده لعر دددددة االحتوددددداي  20ال احدددددع بتف يدددددق اال ت دددددار التإ ددددديلل ال عدددددد  وبعدددددد 

بالواهيا العلمية وبعد ت إيإه استهدم ال احع  دلاً مل اعسالي  ااح ائية متثلدت يف حسداو 
اجيال الورو  بدني متوسدفا  اجمدو تني  (t.test)التوسفا  ااسابية وااليرا ا  العيارية وا ت ار 

 التدري ية والضابفة وقد أسور  الدراسة فة النتائج اآلتية 
  وجددددول  ددددرو  لالددددة فح دددددائية يف احتودددداي طددددمو ال دددد  الثدددددا  الثددددا و  بدددد عن الوددددداهيا

السدددرتاتيدية التددددري  ول ددداع اسدددرتاتيدي  الن مدددا   الويزيائيدددة  ندددد مسدددتوط التدددرلر تعدددز 
 و رائا الواهيا متار ة بالتتليدية.

  وجد  رو  لالة فح ائية يف احتواي طمو ال   الثدا  الثدا و  لد عن الوداهيا الويزيائيدة
 نددددد مسددددتوط التددددرلر والوهددددا والتإليدددد  تعددددز  السددددتهدام اسددددرتاتيدي  الن مددددا  التتدمددددة 

 يا.و رائا الواه
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  ال توجدددد  دددرو  لالدددة فح دددائية يف احتوددداي طدددمو ال ددد  الثدددا  الثدددا و  بددد عن الوددداهيا
 الويزيائية  ند مستوط التف يق تعز  السرتاتيدية التدري .

 أهم أوجه التشابه واالختالف يف الدراسات السابقة:
 دددد ا  مجيددددع الدراسددددا  الدددد  مت  رضددددها تتوددددق يف اسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا وأمرهددددا يف متف  

خمتلودددةي لمدددا أاهدددر  تلددد  الدراسدددا   ا ليدددة  دددرائا الوددداهيا يف تددددري  العلدددوم مبهتلددد  الراحددد  
( مثددددد  لراسدددددة .-1الدراسددددية، حيدددددع أجريددددت بعدددددن تلددددد  الدراسددددا  يف الرحلدددددة اعساسدددددية مددددل )

(  تددددددد أجريددددددت يف الرحلددددددة 2660(، أمددددددا لراسددددددة )الشددددددمر  2668وفمسا يدددددد   2662)التإيدددددد  
 الثا وية.

تلوددت تلدد  الدراسددا  مددل حيددع  دددل أ ددرال العينددة ويف مدددط تددأمر اجلددن  باسددتهدام وقددد ا 
  رائا الواهيا )الرلور واا ا (.

خيتلددد  ال إدددع ااددداو  دددل تلددد  الدراسدددا  يف أسدددلوو ا تيدددار العيندددة  تدددد مت ا تيدددار العيندددة 
 دددد ه بالفريتددددة الت دددددية  ضددددمً  ددددل اسددددتهدام منهديددددة ال إددددع حيددددع اسددددتهدمت ال احثددددة الددددنهج 

 التدرييب.
صديدددد مشدددكلة واساااته)د البحااا: الحااا)لي اااان الدراسااا)ة السااا)بمة فاااي عاااد  أاااا ر انهااا): 

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

 منهج البحث وإجراءاته:
 منهج البحث:

يف ضوء مت  ا  ال إع ا ستهدم 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 

 التدري يددددة والضددددابفة. واجلدددددول التدددداو يوضددددج صددددنعاء، والتار ددددة بددددني اجمددددو تني –أما ددددة العاصددددمة 
 الت ميا التدرييب لل إع اااو 

 (: التصميج التجريبي للبح:1ئدول )
 المجم عة الض)بطة المجم عة التجريبية المتغير

 ا ت ار ص يلل  ا ت ار ص يلل  التيا  الت لل
تدددري  موضدددوع الددالني بالفريتدددة تدري  موضوع الالني  العاجلة التدري ية
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 المجم عة الض)بطة المجم عة التجريبية المتغير
 التتليدية العتالني. باستهدام  رائا الواهيا.

 ا ت ار ص يلل  ا ت ار ص يلل  التيا  ال عد 
 جمتمع البحث وعينته:

( طال ددددة مت ا تيددددارهل بفريتددددة ق دددددية مددددل طال ددددا  ال دددد  06تكو ددددت  ينددددة ال إددددع مددددل )
بيددة والتعلدديا أما ددة التابعددة لكتدد  الرت  –مديريددة التإريددر  –السددال  اعساسددل مبدرسددة بلتددي  لل نددا  

 ( طال ة.06العاصمة صنعاء، مت توزيعهل فة جممو تني جتري ية وضابفة قوام ل  منهما )
 أدوات البحث:

 لإلجابة  ل تساؤال  ال إع والتإتق مل  رضياته استهدمت اعلوا  اآلتية 
 خرائط املفاهيم:

ال ت ددار اعسدد  الت عددة قددام ال احثددا  ب ندداء  ددرائا الودداهيا اخلاصددة بكدد  موضددوع أ ددر  يف ا
 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 

 (.8، ص2668 بينهما ابراز  وع العمقا  بينها ) وال فمسا ي ،
  وقد صممت  ريفة مواهيمية لك  لر  حبس  اخلفوا  اآلتية 

 ك  لرسوا فبراز مواهيمه اعساسية.صديد اهليك  العام ل -
 صديد الواهيا الور ية. -

 صديد الواهيا اعق   مومية. -

 صديد الواهيا اخلاصة )اعق    وصية(. -

 صديد اعمثلة الوجولني. -

اهيا وددددتعمدددد   لدددد  فبددددراز العمقددددا  الهتلوددددة ت ددددني الفجيددددال للمددددا  ربددددا مناسدددد ة  -
 وتوضج العىن.

 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.
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فة اعهدددال العامددة للوحدددني الدراسددية  وقددد مت االسددتنال يف ف دددال وصددياضة اعهدددال اعلائيددة
، ص .266( مدددل الرحلدددة التعلددديا اعساسدددل، 0-1الددد  ورل  يف )وميتدددة مدددنهج العلدددوم لل دددوول )

( وفة لليددد  العلدددا لتددددري  اجلدددزء الثدددا  لكتددداو  لدددوم ال ددد  السدددال  اعساسدددل )لليددد  2.-1.
 العلا العلوم(.

رائيدددة، حيدددع مت ف ددددال قائمدددة باعهددددال لدددرا لدددا  مدددل الضدددرور  صديدددد اعهددددال بفريتدددة فج
السددتهرجة مددل الوحدددني السددتهد ة، وبعددد  ددرأ التائمددة  لدد  جممو ددة مددل الكمددني واخلدد اء وفجددراء 

( هددد اً سددلولياً 01التعددديم  المزمددة يف ضددوء ممح ددااا ا ددتملت التائمددة ب ددوراا النهائيددة  لدد  )
 ( يوضج ذل .1والتف يق، واجلدول) موز ة مممة مستويا  معر ية هل  الترلر والوها

(: ق) ماااة اا ااادا  السااال يية واا مياااة النسااابية فاااي زااا رته) النه) ياااة ا نعاااة علااا  1ئااادول )
 است ي)ة )التحير  الههج  التطبيق( ان تصنيف بل م للمج)ل المعرفي

 الم ض ع )المحت ى( الدرود
 است ي)ة اا دا 

 النسبة
 التطبيق الههج التحير

المجم  
 ع

 %20 8 1 0 0 ترلي  الالني عولا
 %20 1 - 1 2 العناصر والرل ا  الثا 
 %.1 0 1 0 1 أمر اارارني  ل  الوال الثالع

أ واع الت  ا  ال   الرابع
 صد  للموال

0 0 0 16 02% 

166 01 1 11 .  اجموع
 %166 %10 %11 %.2  النس ة %

 
 االختبار التحصيلي:
لل مل  وع اال تيدار مدل متعددل لتيدا  مسدتوط التإ دي  لددط الفال دا  مت بناء ا ت ار ص ي

 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(
  ويت ددددددد بددددده قدددددددرني الفالدددددد   لددددد  حودددددد  واسددددددرتجاع (Knowledge)التدددددرلر  -

 ال فلإا  والن ريا  وال الئ والواهيا.و العلوما  وااتائق 
  ويت د به قددرني الفالد   لد   هدا واسدتيعاو مدا (Comprehension)الوها  -

 تعلمه لو  التتيد بالنص ااريف لل ة الكتاو لدلوال  الواهيا وأ  يفيز بينها.

  ويت دددددد بددددده قددددددرني الفالددددد   لددددد  تف يدددددق مدددددا  همددددده (Application)التف يدددددق  -
 واستو  ه يف مواق  جديدني.

 اعداد ئدول ا ازه)ة االرتب)ر: -
 مت صديد جدول الواصوا  لم ت ار يف ضوء 

 الوضوع )التوط( -
صديددددد أمهيددددة اعوزا  النسدددد ية لكدددد  موضددددوع مددددل الوضددددو ا  باالسددددتعا ة بددددالزمل  -

 اله ص.

زا  النسددد ية لاهددددال العر يدددة )التدددرلر، الوهدددا، التف يدددق( مدددل ت دددني  صديدددد اعو  -
بلددوم للمدددال العددريف، و لدد  هددرا اعسددا  مت صديددد  دددل اعسددئلة الدد  مت ف دددالها 

 ( يوضج ذل .2مرت فة بك  هدل سلولل يف ل  موضوع، واجلدول )

 (: ئدول ا ازه)ة االرتب)ر التحصيلي2ئدول )
 سبة ترييز  (الم ض ع )المحت ى الدرد

 الم ض ع
العدد الكلي  است ي)ة اا دا  )ااونا  النسبية(

تطبيق  %55فهج  %27تحير  للهمراة
16% 

 1 - 2 0 %00 ترلي  الالني الدر  اعول
 0 2 1 - %11 العناصر والرل ا  الدر  الثا 
 0 1 1 1 %11 لاأمر اارارني  ل  الو  الدر  الثالع
 0 - 0 1 %00 ع الت  ا  ال  صد  للموالأ وا  الدر  الرابع
  ترني 11 0 1 6 %166 اجموع 

 :صدق االختبار 
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مت صديد ال د  ال اهر  لم ت ار والر  يتا  يده اال تمدال  لد  رأ  السدالني الكمدني  يمدا 
مت طلدد  فبددداء الددرأ  بشددأ ه مددل مناسدد ة لدد  مسددتوط مددل مسددتويا  اعهدددال، ولقددة ال ددياضة، وبعددد 

اأ ألاء الكمني وصليلها ت دني أادا امجعدوا  لد  مودرلا  اال ت دار الدقيتدة وسدلمية مدل حيدع استعر 
مناسددد تها لتيددددا  لدددد  مسددددتوط مددددل مسددددتويا  اعهدددددال فال أ  بعددددن الكمددددني رأط تعدددددي  بعددددن 
موددرلا  اال ت ددار، وحددرل بعضددها واسددت دال ال دددائ  ب دددائ  أ ددرط، وا تمددد  ال احثددة  لدد  موا تددة 

آراء الكمدددددني أساسددددداً لتتددددددير صدددددمحية الوتدددددرا ، وبدددددرل  مت التإتدددددق مدددددل صدددددد  %( مدددددل 11)
 اال ت ار.

 :ثبات االختبار 
قيمددة الث ددا   ةريتشارلسددو (، حيددع بل دد –مت حسدداو م ددا  اال ت ددار بواسددفة معاللددة )لددول 

 رنيللمدالتف يق للمدرني اعوة واا دالني  (، حيع لا  معام  االرت اب بني لرجا  الفال ا  بني69.0)
 .(r = 0.90)الثا ية 

 األساليب اإلحصائية:
  ريتشارلسو ( الستهرا  معام  الث ا . –معاللة )لورل 
  اسدددتهدمت بعدددن العاجلدددا  ااح دددائية لعاجلدددة ال يا دددا ، وذلددد  مدددل  دددمل فل اهلدددا فة

ومددددددل هددددددرى العاجلددددددا  ا ت ددددددار ) (  (Spss)اااسددددددوو ومعاجلتهددددددا بالن ددددددام ااح ددددددائل 
(T.Test)  مسددددتتلتني للتألددددد مددددل تكددددا   اجمددددو تني التدري يددددة والضددددابفة، لمددددا لعينتددددني

 استهدم أيضاً للتإتق مل  رضيا  ال إع.
 ومناقشتها:نتائج البحث 

هددددل ال إدددع ااددداو فة التعدددرل  لددد  أمدددر اسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا يف التإ دددي  العلمدددل 
ة العاصدددمة، ولتإتيدددق هددددرا لددددط طال دددا  ال ددد  السدددال  مدددل الرحلدددة اعساسدددية يف العلدددوم، بأما ددد

 اهلدل وضعت  رضيا  و يما يأه  رأ لنتائج ل   رضية.
 :الفرضية األوىل نصت على 

( بدددني متوسدددا لرجدددا  طال دددا  اجمو دددة 6961ال يوجدددد  دددر  لال فح دددائياً  ندددد مسدددتوط )
التدري يددة الدد  لرسددت باسددتهدام  ددرائا 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  
لعينتدددني مسدددتتلتني ولا دددت النتدددائج لمدددا يف اجلددددول  (T.Test)اجمدددو تني، ومت تف يدددق ا ت دددار ) ( 

(0.) 

 

 
ين ات سااااطي درئاااا)ة المجماااا عتين التجريبيااااة (: االرتباااا)ر التاااا) ي لداللااااة الهاااار  باااا2ئاااادول )

 الض)بطة في التحصيل الع)م
المجم  
 عة

 المت سا العدد
اال حرا  
 المعي)ري

درئة 
 الحرية

 Tقيمة 
است ى 
 الداللة

الداللة 
 اللهظية

 2918621 1698000 06 التدري ية
 لال 69628 .2920 18

 .290126 92001. 06 الضابفة
( يف حددني 1698000توسددا لرجددا  اجمو ددة التدري يددة بلددت )( أ  م0يتضددج مددل اجلدددول )

اتضددج وجددول  ددر  لال  (t)( وباسددتهدام ا ت ددار 92001.بلددت متوسددا لرجددا  اجمو ددة الضددابفة )
فح ددائياً بددني متوسددفا  لرجددا  طال ددا  اجمددو تني ل دداع طال ددا  اجمو ددة التدري يددة، وهددرا يدددل 

باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا  لدددد  اجمو ددددة الضددددابفة   لدددد  توددددو  اجمو ددددة التدري يددددة الدددد  لرسددددت
)بالفريتددة التتليديددة( يف التإ ددي  العددام يف اال ت ددار ال عددد  ويف ضددوء هددرى النتيدددة ر ضددت الورضددية 
ال دددورية اعوة وقدددد يعدددز  هدددرا الودددر  يف أ  ص دددي  طال دددا  اجمو دددة التدري يدددة فة امدددر اسدددتهدام 

 ددي  طال ددا  اجمو ددة التدري يددة بشددك  أ ضدد  مددل اجمو ددة  ارطددة الودداهيا حيددع ارتوددع معدددل ص
الضددابفة الدد  لرسددت بالفريتددة التتليديددة وهددرى النتيدددة ختتلدد  مددع مددا توصددلت فليدده لراسددة )لليهمددا  

، لراسدددة آل ...1(ي يف حدددني أاددا تتودددق مددع لدددمً مدددل )لراسددة هددداينز  ددر  و و دددا  1.81وآ ددرو  
 .(2668، لراسة  وال فمسا ي  2660رمحه 
 :الفرضية الثانية )مستوى التذكر( نصت على ما يلي 

 ( بدددني متوسدددا لرجدددا  طال دددا  اجمو دددة6961ال يوجدددد  دددر  لال فح دددائياً  ندددد مسدددتوط )
التدري يددة الدد  لرسددت باسددتهدام  ددرائا الودداهيا ومتوسددا لرجددا  طال ددا  الضددابفة الددمه لرسددل 

 ل عد .باستهدام الفريتة التتليدية يف اال ت ار التإ يلل ا
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لعينتددني مسددتتلتني للتعددرل ولا ددت  (T.Test)وال ت ددار الورضددية  تددد مت تف يددق ا ت ددار ) ( 
 (.0النتائج لما يف جدول )

 

 

 
(: االرتباااا)ر التاااا) ي لداللااااة الهاااار  بااااين ات سااااطي درئاااا)ة المجماااا عتين التجريبيااااة 4ئاااادول )

 والض)بطة في است ى التحير
المجم  
 عة

 المت سا العدد
اال حرا  

 يالمعي)ر 
درئة 
 الحرية

 Tقيمة 
است ى 
 الداللة

الداللة 
 اللهظية

 .88008 0926 06 التدري ية
18 19128 69102 

ض  
 1912008 098666 06 الضابفة لال

( أ  متوسددددددددا لرجددددددددا  طال ددددددددا  اجمو ددددددددة التدري يددددددددة بلددددددددت 0تشدددددددد  النتددددددددائج يف اجلدددددددددول )
 (t)( وباسددتهدام ا ت ددار 098666( ومتوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة الضددابفة بلددت )092666)

وجددد أ دده ال يوجددد  ددر  لال فح ددائياً بددني طال ددا  اجمو ددة التدري يددة الدد  لرسددت باسددتهدام  ددرائا 
الواهيا وطال ا  اجمو ة الضابفة الد  لرسدت باسدتهدام الفريتدة التتليديدة  ندد مسدتوط التدرلر يف 

ق ددول الورضددية ال ددورية الثا يددة وهددرى النتيدددة اال ت ددار التإ دديلل ال عددد ، ويف ضددوء هددرى النتيدددة مت 
تددددل  لددد  أ  التددددري  باسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا مل يسدددها فسدددهام ملإدددوي يف فحددددا  ت يددد  يف 
مسددتوط التددرلر فذ مل ختتلدد  متوسددفا  اجمو ددة التدري يددة  ددل اجمو ددة الضددابفة بداللددة فح ددائية 

( وختتلددد  مدددع مدددا توصدددلت فليددده 1..1او وتتودددق هدددرى النتيددددة مدددع مدددا توصدددلت فليددده لراسدددة )العفددد
 (.2660، والشمر  2662)التإي  لراس  
 :الفرضية الثالثة )مستوى الفهم( نصت على ما يلي 

( بدددني متوسدددا لرجدددا  طال دددا  اجمو دددة 6961ال يوجدددد  دددر  لال فح دددائياً  ندددد مسدددتوط )
مو ددة الضددابفة الدد  التدري يددة الدد  لرسددت باسددتهدام  ددرائا الودداهيا، ومتوسددا لرجددا  طال ددا  اج

 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، 
للتعددرل  لدد  لاللددة الوددرو  بددني متوسددفا  لرجددا  طال ددا   (T. Test)ومت تف يددق ا ت ددار ) ( 

 ( يوضج ذل  1واجلدول )اجمو تني، 

 

 

 
(: االرتباااا)ر التاااا) ي لداللااااة الهاااار  بااااين ات سااااطي درئاااا)ة المجماااا عتين التجريبيااااة 5ئاااادول )

 والض)بطة في است ى الههج
المجم  
 عة

 المت سا العدد
اال حرا  
 المعي)ري

درئة 
 الحرية

 Tقيمة 
است ى 
 الداللة

الداللة 
 اللهظية

 1901100 090001 06 التدري ية
ض   69106 19101 18

 1910010 098000 06 الضابفة لال
( 090001( يتضدددج أ  متوسدددا لرجدددا  طال دددا  اجمو دددة التدري يدددة بلدددت )1ومدددل اجلددددول )

وجددد أ دده ال  (t)( وباسددتهدام ا ت ددار 098000ومتوسددا لرجددا  طال ددا  اجمو ددة الضددابفة بلددت )
لرسدددت باسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا  يوجدددد  دددر  لال فح دددائياً بدددني طال دددا  اجمو دددة التدري يدددة الددد 

وطال ا  اجمو ة الضابفة ال  لرسدت باسدتهدام الفريتدة التتليديدة  ندد مسدتوط الوهدا يف اال ت دار 
الورضية ال ورية الثالثة وختتل  هرى النتيدة مع ما توصدلت فليده التإ يلل ال عد ، وبرل  مت ق ول 

 (.2660  لراسة الشمر  ، ولرل2662، ولراسة التإي  1..1لراسا  )العفاو 
 
 
 

 :الفرضية الرابعة )مستوى التطبيق( نصت على ما يلي 
( بددددني متوسددددا لرجددددا  طال ددددا  6961ال يوجددددد  ددددر  ذ  لاللددددة فح ددددائية  نددددد مسددددتوط )

اجمو ددددة التدري يددددة الدددد  لرسددددت باسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا، ومتوسددددا لرجددددا  طال ددددا  اجمو ددددة 
 يتة التتليدية يف اال ت ار التإ يلل ال عد .الضابفة ال  لرست باستهدام الفر 
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فال دددددا  ال وال ت دددددار الورضدددددية مت حسددددداو التوسدددددا ااسدددددا  وااليدددددرال العيدددددار  لددددددرجا 
للتعدرل  لد  لاللدة الودرو  بدني متوسدفا  لرجدا   (T.Test)اجمو تني، ومت تف يق ا ت دار ) ( 

هاااااار  بااااااين ات سااااااطي درئاااااا)ة (: االرتباااااا)ر التاااااا) ي لداللااااااة ال6دول )ئاااااا طال ددددددا  اجمددددددو تني
 المجم عتين التجريبية والض)بطة في است ى التطبيق

المجم  
 عة

 المت سا العدد
اال حرا  
 المعي)ري

درئة 
 الحرية

 Tقيمة 
است ى 
 الداللة

الداللة 
 اللهظية

 69.0116 291000 06 التدري ية
 لال 69608 .2911 18

 2..6988 190000 06 الضابفة
( يف حدني بلدت 291000أ  متوسا لرجدا  اجمو دة التدري يدة بلدت ) (0يتضج مل اجلدول )

(، .2911السدوبة بل دت ) (t)( وباسدتهدام ا ت دار 190000متوسا لرجا  اجمو ة الضدابفة )
متوسدفا  لرجدا  طال دا  اجمدو تني ل داع طال دا   اتضج وجول  رو  ذا  لاللدة فح دائية بدني

تودو  اجمو دة التدري يدة الدد  لرسدت باسدتهدام  درائا الودداهيا اجمو دة التدري يدة، وهدرا يددل  لدد  
 ل  اجمو ة الضابفة )بالفريتة التتليدية(  ندد مسدتوط التف يدق يف اال ت دار ال عدد  ويف ضدوء هدرى 

، لراسددة 1..1النتيدددة ر ضددت الورضددية ال ددورية الرابعددة واتوتددت هددرى النتيدددة مددع )لراسددة العفدداو 
( وهددرا يدددل  لدد  أ  خلددرائا 2660رى النتيدددة مددع )لراسددة الشددمر  ( وا تلوددت هدد2662التإيدد  

متوسفا  اجمو دة التدري يدة  تالواهيا فسهام واضج يف فحدا  ت ي  يف مستوط التف يق فذ ا تلو
  ل اجمو ة الضابفة بداللة فح ائية.

 االستنتاجات:
  العلوم. ارطة الواهيا تزيد مل ص ي  الفال ا  يف وحدني الالني يف مالني 
  ساها التعلا بفريتة  ارطة الواهيا العلا والتعلا يف الرتليز  ل  الوداهيا الرئيسدية  اعلثدر

  موماً  مث التدر  مل  مهلا فة  الواهيا اعلىن  اعق   مومية.

  اتضج مل ال إع اااو بأ  استهدام  ريفة الواهيا يف تدري  العلدوم أ ضد  مدل الفريتدة
 صة يف مستوط التف يق.التتليدية و ا

 :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 وذلدد  بتضددمينها يف أللددة العلمددني لددو   ددرائا الودداهيا تعمدد   لدد  زيددالني 

 التإ ي  العلمل.
  بدددرامج تدري يدددة أمنددداء اخلدمدددة لعلدددا العلدددوم حدددول اسدددتهدم  دددرائا الوددداهيا يف تددددري  تنويدددر

 العلوم.

  تددددري  العلمدددني ق ددد  اخلدمدددة يف لليدددا  الرتبيدددة  لددد  اسدددتهدام طرائدددق التددددري  ااديثدددة يف
الودداهيا يف تدددري  العلددوم يف الراحدد  تدددري  الودداهيا العلميددة ومددل ضددمنها طريتددة  ددرائا 

 هتلوة.التدريسية ال
 املقرتحات:

 استكمااًل هلرا ال إع، يترتت ال احثا  فجراء لراسا  وحبو  تتناول ما يلل 
 .أمر  رائا الواهيا يف تنمية التوك  العلمل 
  متار ددددة اسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا يف التدددددري  باسددددرتاتيديا  أ ددددرط مددددل حيددددع اعمددددر يف

 التإ ي  ومت  ا  أ رط.

 يا يف تدري  العلوم  ل  التإ دي  العلمدل يف السدتويا  العتليدة أمر استهدام  رائا الواه
 العليا )صلي ، ترلي ، تتو ( يف تدري  العلوم.
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 املراجع:
 أوالً: املراجع العربية:

 ( ،أمددر اسددتهدام طريتددة االستت دداء يف التإ ددي  واالحتودداي 2661أ ددي  ممددد العفوددل  )
ال دد  اعول الثددا و . رسددالة  بدالتعلا يف تدددري  النفددق الرياضددل لدددط طال ددا 

 ماجست ، للية الرتبية، جامعة  د .
 ( ، أمددر اسددتهدام الددتعلا التعدداو   لدد  التإ ددي  لدددط 2662بددرلن    ددد الددوو السددويد  )

طل ددددة ال دددد  اعول الثددددا و  يف مددددالني اعحيدددداء واجتاهددددااا يوهددددا يف اجلمهوريددددة 
 زيرني.اليمنية. رسالة ماجست ، للية الرتبية، جامعة اجل

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

 ( ، ا ليددة اسددتهدام  ريفددة الودداهيا لمددن ا متتدددم يف تعلدديا 1..1 ليدد  فبددراهيا  دد   )
 (.11(، اجلد )00مالني العلوم. اجلة الرتبوية، جامعة الكويت، العدل )

   (  تددددري  العلدددوم يف مراحددد  التعلددديا العدددام. ل ، 0..1يوسددد  اخلليلدددل وآ دددرو ، ) ليددد
 لار التلا.

 ( ،تن يمدددا  النددداهج وختفيفهددددا 2661جدددول  أمحدددد سدددعالني، و  دددد اهلل ممددددد فبدددراهيا  )
 وتفويرها.  ما ، لار الشرو .

 ( ، لراسدة لوهدوم الدول لددط طدمو قسدا الكيميداء0..1لاول   د الل  اادا  )  بكليدة
(، العددددل 1الرتبيدددة عامعدددة صدددنعاء. جملدددة لليدددة الرتبيدددة، جامعدددة الن دددورني، اجلدددد )

(10.) 

 ( ، اسددددتهدام  ددددرائا الودددداهيا لددددألاني 1..1لاول   ددددد اللدددد  اادددددا  وصددددوية الددددد ي  )
 للتشهيص. جملة للية الرتبية، جامعة صنعاء، العدل الرابع.

 ( ،  اجتاها  ح1..1را د بل أمحد الكث  ) ديثة يف منداهج  لدوم اايداني وطدر  تدريسدها
 يف لول اخلليج العر . مكت  الرتبية العر  لدول اخلليج.

 ( ، أسدددددالي  ال إدددددع الرتبدددددو .  مدددددا ، لار الورقدددددا  للنشدددددر 1..1  دددددد الدددددرمحل  دددددد  )
 والتوزيع.
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 ( ،تدددددددري  العلددددددوم يف ضددددددوء االجتاهددددددا  الرتبويددددددة 0..1  ددددددد اللفيدددددد  حسددددددني حيدددددددر  )
 .1، لار ااال ، بالعاصرني. تعز

 ( ،أسدددددالي  التيدددددا  والتشدددددهيص يف الرتبيدددددة اخلاصدددددة.  مدددددا ، لار 2660  دددددام النمدددددر  )
 اليازور  العلمية للنشر والتوزيع.

 ( ، أمر استهدام طريتدة  درائا الوداهيا يف تددري  متدرر 2668 وال أ ور ممد فمسا ي   )
و ال ددددد  العلدددددوم  لددددد  التإ دددددي  واالحتوددددداي بالوددددداهيا العلميدددددة لددددددط طدددددم

السال  اعساسل يف مدينة  د . رسالة ماجست ، للية الرتبيدة، جامعدة  دد ، 
 اليمل.

 ( ،  ا ليدة الع د  الدرهين بأسدلوو الدتعلا التعداو  يف 2616 وزية  اجل حسل ال د   )
تنميدددددة مهدددددارا  التوكددددد  االبتكدددددار  لددددددط طال دددددا  الرحلدددددة الثا ويدددددة يف متدددددرر 

 ة الرتبية، جامعة صنعاء، اليمل.الكيمياء. رسالة ماجست ، للي

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

 ( ، تتيدددديا التإ ددددي ، ا ت اراتدددده، و ملياتدددده، وتوجيهدددده للرتبيدددددة 1.80ممددددد زيددددال محدددددا  )
 ثة.الدرسية.  ما ، لار الرتبية اادي

 ( ، التإ ي  الدراسل، لار الرتبية ااديثة،  ما .0..1ممد زيال محدا  ) 

 ( ، أمدددر اسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا  لددد  التإ دددي  العلمدددل 2662ممدددد مسدددل التإيددد  )
واالجتاهدددا  العلميدددة يدددو مدددالني اعحيددداء لددددط طل دددة ال ددد  الثدددامل اعساسدددل. 

 مل.رسالة ماجست ، للية الرتبية، جامعة صنعاء، الي

 ( ، امدددر اسدددتهدام الن مدددا  التتدمدددة و دددرائا الوددداهيا يف 2660مودددرت مفدددين الشدددمر   )
ص ي  طمو ال   الثا  الثدا و  لد عن الوداهيا الويزيائيدة واالحتوداي هبدا . 

 رسالة ماجست ، للية الرتبية، جامعة صنعاء، اليمل.

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

 ( ،أمر اسدتهدام  درائا الوداهيا يف ص دي  طال دا  ال د  1..1 الية ممد العفاو   )
اعول الثددا و  يف مديندددة فو. اجلمهوريددة اليمنيدددة . رسدددالة ماجسددت ، لليدددة تربيدددة 

 ابل اهليثا، جامعة ب دال، العرا .
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 ( ،أمددر اسددتهدام اخلددرائا الواهيميدد2660 ددوال  لددل الضدد ا ل  )  ة يف ص ددي  طل ددة ال دد
الثا و   لمل يف مالني الكيميداء يف مديندة  دد . رسدالة ماجسدت ، لليدة الرتبيدة، 

 جامعة  د ، اليمل.

 ( ، أمدددر اسدددتهدام  دددرائا الوددداهيا  لددد  التإ دددي  وتعددددي  ...1هدددزاع   ددددني ااميدددد  )
الوددداهيا اخلاطئدددة والعمليدددا  واالجتاهدددا  العلميدددة لددددط  يندددة مدددل طل دددة الرحلدددة 
الثا ويددددة يف اجلمهوريددددة اليمنيددددة. رسددددالة للتددددوراى، لليددددة الرتبيددددة، جامعددددة اجلزيددددرني، 

 السولا .

 ( ،أمدددددر اسدددددتهدام طدددددريتتني  مجيتدددددني يف ص دددددي  الفدددددمو 2660حيددددد  م ودددددر العليدددددل  )
واجتاهدددااا يدددو الرياضددديا . رسدددالة للتدددوراى، لليدددة الرتبيدددة )ابدددل اهليدددثا(، جامعدددة 

 ب دال.

 بيةثانيًا: املراجع األجن
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