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 لدى الطالب من وجهة نظر في تنمية بعض المهارات المعرفية نموذج التعلم التوليدي درجة اسهام 
 بمحافظة القنفذة معلمي ومشرفي العلوم
 إعداد

 د. زلمد الزبيدي
 

 الملخص
درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  بلددف ادلمنددورات ادلل  يدد  لددد   الكشددع عدد هددد ا الدرا دد  إ   

بتاقد   م  مليمي ومش ض الليدتذالدرا   عيمل  واكتنا ض زلو ظ  القملفذة,  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ
واتلددديا .مقيدددوس اقدددده  لدددممل ال وقدددأ لاددد د اقيددد   هددددا  الدرا ددد ومت ا دددومداذ , ( مشددد  ٌن6( مليًمدددو و)241)

ككددج جددو ت ض املميدد  بلددف ادلمنددورات ادلل  يدد   درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي  ن الدرا دد  إ  عدددة نوددوأب مدد   ب زهددو 
( وهددي قيمدد   قددج مدد  0.040(, بددوضل ا  مليددوري )1.64كيددي )بدرجدد  )متا دد (, قيددأ جددو  ادلوت ددم اللددوذ ليم مددت  ال

واقد لحيح شلو هلين جتونس    اد رلوم  ال حأ, كمو  ظمن ت الملووأب  ن زلتر ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  جو ت ض الرتايب 
 الرتايدب الاولدأ ( وض1.77بملدو  ادلفدوهيد مبوت دم قسدويب ) الرتايب الادوم زلدتر (, هييمنو ض0.13األول مبوت م قسويب )

وض  (1.42مبوت دم قسدويب ) األ كدور( وض الرتايب ال اب  واألخًن زلتر  اتليد  1.40زلتر اختوذ الق ار مبوت م قسويب )
ضت  مو اتليا إلي  الدرا   م  نووأب قدذ ال وقأ عدًدا م  الوتليوت  ب زهو: ضد ورة اتظيدع الدوليد الوتليددي ض اليدد 

ادلليمددٌن ض جونددب الددوليد الوتليدددي, ام ددوفودة مدد  ادلدد يف ات والدددورات ض جونددب الددوليد الوتليدددي   واليدديد الليددتذ, اطددته  
كمو  ولا الدرا   بإعداد  درا   ايييي  حملوت  مملوهب الليتذ و مد  اأثًنهو عيى املمي  ادلمنورات, اعداد درا وت شلوثي  

 .ليدرا   احلولي  اسومند  عيملوت وممنورات سلويف 
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Abstract 
The degree of  contribution the Generated Learning Model in teaching Science 

from the point of view of science teachers and supervisor In Qunfudah 

Governorate 
 

The present study aimed at identifying the degree of contribution of generated 

learning in the development of some cognitive skills among the intermediate students 

from the point of view of science teachers and supervisors in Qunfudah Governorate. 

The sample of the study consisted of teachers and supervisors of science. The 

questionnaire was used as a instrument for collecting data. and the study came up the 

following results, the degree of contribution of generated learning in the development of 

some cognitive skills as a whole came at (agree), the average (2.86), with a standard 

deviation (0.063), which means homogeneity of the population of the study. The results 

showed that the center of knowledge and conceptual experience came in the first order 

with an average of 3.25. The second order was in building concepts with the average  

(2.99). In the third order, the decision-making axis has an average of (2.63). In the 

fourth and final order, ideas generated with an average of 2.61  In the light of the 

results, the researcher made a number of recommendations as follow, the need to 

employ generated learning in learning and teaching science, the development of 

teachers in the side of generated learning, taking advantage of conferences and courses 

in the aspect of generated learning. The study also recommended the conducting an 

analytical study of the content of science curricula and its impact on skills development, 

conducting similar studies of the current study aimed at different samples and skills.  
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 المقدمة :
ومملمنددو  ولييمدد ,الوشددومي  اقددتذ عيددى عدددة عملولدد  وهددي مددو الدد   بلملولدد  اللمييدد   مسددوم ة,عمييدد  الوليدديد عمييدد   
 ولطولدددب مددد   هدددد زلدددوور اللمييددد  الولييميددد  وعيددد  الدددربامب وادلشدددوره  الرتبتهددد   دددد  إ  الددددهج  ددديت  الطولدددب  الطولدددب,

واسٌن اصييل الدرا ي وقدد ادتل الوليديد شلدو هلد   بولصدترة القدديد  الوقييدهد  الدر مايدا دور الطولدب بدودلويقي  قدم إ  
 .الر املظ  إ  الطولب بأنل مشور  ض اللميي  الولييمي الصترة ادلطترة احلدها  

وإ دو  لد حا اشدًن , مل الد عميي  الدوليد اشدًن إ  اكوسدوب الطولدب رلمتعد  مد  ادللدور  وادلمندورات  حسدبو  
الذااي  إ  عميي  الدهج واايًن شومج وعمي  لسيت  ادلوليمٌن ليص حتا  كا  قدرة عيى ا وامور كج الطوقوت واإلمكونوت 

(. لذلك مبد م  قددوث ادتل   و دي وا د   203: 1002و إ   قصى الدرجوت و احلدود )الطيطي ,ا إبداعيً ا وامورً 
 منددذا الملظددد ة , مبقدددار قفظددل مدد  مليتمددوت ومددو كو ددلالملطددويف ض نظدد ة الرتبيدد  إ  الطولددب,  يددد هلددد قكممنددو عيددى افتقدددل 

د ايقيملدددو هلومدددد عيدددى احلفدددد وام دددوظمنور دون  ن هدددرت  ا دددول للقدددتل  ألددد ح الوليدددي,  هددددرت قددددرات الطولدددب وإمكونيوادددل
  ).257:  1002, الوالميذ  ن افك  وا د  وهكتن لدهمنو القدرة ض ادلتاقع وادلشكالت ادلمويف  ) مهوذ و خييج

إ  ا  خول  م  قيأ املوول ادلل    الليمي ,  مني  ود   ن مملوهب الليتذ ذلو ل ( 127: 1002 محد )  وهشًن
مد  خدالل ال حدأ  األ كدورجونب بملي  ادلل    بوتظيع هذا ادلل    ض قيدوة الطولدب بدإج ا  الو دورب واكوشدو  ادلفدوهيد و 

كمددو  ن الرتبيدد  الليميدد  اسددوعد عيددى  منددد الظددتاه  الط يليدد  و , وام وقصددو  ليظددتاه  الددر اتاجددل الطولددب ض قيواددل اليتميدد 
و ادور قتلل مملوهب األقيو  ادلمويف  ا   و يً كمو الد ادلفوهيد زلترً ,  ادلفوهيد لد  الطالبواملظيد ادلل    بط يف راقي  املمي 

 .يكتن الفمند اللمي  لط يل  الليدادلوطترة بوطتر ادلل    ل
إم  ن ادرهس األقيو  قد هل ز ع  هذا اذلد  مو مل هك  هملو  جمند مملظد ليول   عيى   كدور ومفدوهيد     

 .اصتهب  خطوأمندو هوموذ بوطته هو واط يقمنو ض قيو د اليتمي  والقدرة عيى قج مشكال د وام, الطالب ادلس ق 
 األ كددوروهلددد  ددتذج الددوليد الوتليدددي الددذي هومددم  رلمتعدد  مدد  اللمييددوت الوتليدهدد  الددر هقددتذ  ددو ادلددوليد لدد بم 

لىن, م   هدد و بد ز الملمدوذج احلدهاد  ض الوددرهس السوبق  ادلتجتدة ض بمليول ادلل  ي  لوتليد عالقوت ذات م وأل كوراجلدهدة ب
وهدد دي إ  نقددج خددربة ادلددوليد له ددودة مملمنددو ض متاقددع جدهدددة واسددومدذ ا ددرتااي يوت عدهدددة اسددوعد ادلددوليد عيددى شلور دد  

 (.101ذ, ص 1023ممنورات الوفكًن ادلوتا  ة لدهل واتظيفمنو ض قج مشكالال اليتمي . )اخلييف  ومطوو , 
يد الوتليددددي ه كدددز عيدددى اللمييدددوت الوفكًنهددد  الملوجتددد  عددد  عمدددج الددددمو   ثملدددو  اليدددد ادلفدددوهيد وقدددج  ملمدددتذج الدددول

ادلشكالت ض ادلتاقع اليتمي ,  ولوليد الوتليدي هملشأ عملدمو هسدومدذ ادلدوليد ا درتااي يوت مل  يد  و دتيف مل  يد  ليصدج إ  
وهدي مد  الملظ هدوت , هدوت ليدوليد ذي ملدىن كملظ هد   وزبدجاليد ذي ملىن, ولذا  إن  تذج الوليد الوتليددي هلومدد عيدى نظ  

ال ملوأي  الر ذلو عالق  م وش ة بلمج الدمو  وجلج عمييوت الوفكًن ادل ا ط  بودلتقع الولييمي ذات ملىن, وذلك م  خدالل 
ل عمييدوت اتليدهد   ن ه ين ادلوليد مل  ول م  خدالو  ,ربم اخلربات السوبق  ليموليد خبرباال الالقق  واكته  عالقوت بيملمنمو

ذ, 1007هسدومدممنو ض الدددهج الوصدترات ال دهيدد  وادلفدوهيد اخلووءدد  ض ضدت  ادلل  دد  الليميد  الصددحيح . )عفوند  واجلددي , 
 .(127ص
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 مشكلة الدراسة:
وكددذلك احملوددت , اقددد   يدديد وااددًنات جذرهدد  ضالولييميدد  احلدهادد  مدد   ثدد  ض عمييددوت الددوليد والول يملمددوذجدلددو ل 
م  هملدو ن د  اإلقسدوس مبشدكي  الدةرا د   , لوتاكب ااًنات ذلك احملوت اواًن الر مل ا رتااي يوت الودرهس القددي   يط ة 

 م  خالل مو هيي:
كملمددتذج بولملمددوذج وادلددداخج والوتجمنددوت احلدهادد  ض الودددرهس  دعددتة بلددف ادلشددوره  اللودليدد  إ  ضدد ورة امهومددوذ  

درجدد  الولدد   عيددى مشددكي  الدةرا دد  ض:  اايدديف قدددو  الودددرهس,يب والطدد يف الوقييدهدد  ض  ة األ ددول دديطو  الوتليدددي,الددوليد 
ض  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  بلددف ادلمنددورات ادلل  يدد  لددد  الطددالب مدد  وجمندد  نظدد  مليمددي ومشدد ض الليددتذ

 .زلو ظ  القملفذة
 تساؤالت الدراسة :

 ال أيس الوويل:   وسوؤلالول ًن ع  مشكي  الدرا   بول ديك  
درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  بلددف ادلمنددورات ادلل  يدد  لددد  الطددالب مدد  وجمندد  نظدد  مليمددي مددو 
 ؟مبحو ظ  القملفذةومش ض الليتذ 

 وهوف   ع  هذا الوسوؤل األ ءي  الوولي  :
لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي  ممنورة ادلل    واخلربة ادلفوهيمي درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  مو  .2

 ؟ مبحو ظ  القملفذة ومش ض الليتذ
لدد  الطدالب مد  وجمند  نظد  مليمدي ومشد ض ممنورة بملو  ادلفدوهيد درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  مو  .1

 ؟ فذةمبحو ظ  القمل الليتذ
لدد  الطدالب مد  وجمند  نظد  مليمدي ومشد ض ممندورة اختدوذ القد ار درج  ا منوذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  مو  .0

 ؟ مبحو ظ  القملفذة الليتذ
لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمدي ومشد ض  األ كورممنورة اتليد درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  مو  .2

 ؟ مبحو ظ  القملفذةالليتذ 
 أىداف الدراسة :

لدد  الطدالب مد  وجمند  ممنورة ادلل    واخلدربة ادلفوهيميد  درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي   الكشع ع  .2
 .نظ  مليمي ومش ض الليتذ

لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ممنورة بملو  ادلفوهيد درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي   الكشع ع  .1
 .الليتذومش ض 

لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ممنورة اختوذ الق ار درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  الكشع ع    .0
 .ومش ض الليتذ

لددد  الطددالب مدد  وجمندد  نظدد   األ كددورممنددورة اتليددد درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد   الكشددع عدد  .2
 .مليمي ومش ض الليتذ
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 أىمية الدراسة :
 اوماج  مهي  الدرا   احلولي  ض الملقوط الوولي  :

 .اط يقلو  وليب  وخصوأصل, و هدا ل, الوتليدي,الوليد مفوهيد عيى خيفي  نظ ه  ادور قتل اموال   .2

 .والذي املفذا واقتذ عييل وزارة الولييد خول ,ومملوهب الليتذ  عوم ,ا و وب  دلش و  اطته  ادلملوهب الدرا ي   .1
 اقد  ادلودة الولييمي  بشكج  كا   وعيي . ديك  م  خاللل الييمي, تذج را   اقدذ هذا الدقد  .0

 مصطلحات الدراسة :
الددوليد مدد  خددالل عيددى  نددل ( الددوليد الوتليدددي  05321007هلدد   كددج مدد  املددو و اليتلددت )  الددوليد الوتليدددي :

والكووبدد  وال مددتز  لدداًنة,  ددودلليد هسدومدذ اليادد والوفددوود واتليددد ادللددىن مد  ادلليددد ومدد  خددالل الدوليد ض رلمتعددوت  احلدتار
 لوتضيح الظتاه .

 الددر اللالقدوت  نددتا  واليدد الفمنددد لوددرهس  دتذج"  ددد أنل(  2215ع ددد السدالذ ) هل  دل دتذج الدوليد الوتليدددي : 
 ل ملو  اللقج وا ومداذ الفمند, حيدث لكي اجلدهدة األ كورو  اخلربة واذك  ادلمزون  ادلل    بٌن ه ملتهو  ن الطالب عيى جيب

 .242ص ".وادلليد ادلوليمٌن بٌن امجوموعي  الوفوعالت خالل م  ذلد خول  افسًنات
: مملظتمدد  عيميدد  ذات خطددتات وم اقددج موسيسددي  للمييددوت  الددوليد الوتليدددي اج اأيًددو عيددى  نددلال وقددأ  وهلدد  

 األ كدورالوليد والولييد قوأم  عيى مو ديويدك الطولدب مد  خدربات الييميد  واصدترات عيميد  اسدوعد ض عمييدوت الد بم بدٌن 
 .وادللور  ليتلتل إ  ادلل    بفمند وادرا 

 حدود الدراسة:
 اقوص ت الدرا   عيى احلدود الوولي :

بلددف درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  مل  دد  احلدددود ادلتضددتعي :  ددت  اقوصدد  هددذا الدرا دد  عيددى  .2
 .لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذادلمنورات ادلل  ي  

 241وعددهد احلدود ال ش ه :  ت  اقوص  هذا الدرا   عيى مش ض ومليمي الليتذ الط يلي  ض زلو ظ  القملفذة  .1
 .مش  ٌن 6مليًمو و 

 احلدود ادلكوني : اقوص  هذا الدرا   عيى زلو ظ  القملفذة الولييمي  بودلميك  الل بي  السلتده . .0

 هد.2207-2206الاوم احلدود الزموني : الفصج الدرا ي  .2

 االطار النظري والدراسات السابقة :
كملمددتذج ليواددًن ادلفددوهيمي هقمددي بوايددًن ( osboron & Wittrock ُقددرتح  ددتذج الددوليد الوتليدددي مدد  ق ددج )

ادلفددوهيد ال دهيدد  لددد  الطددالب قددتل ظددوه ة مددو, وإكسددو د  منًمددو عيميًددو  ددييًمو لويددك الظددوه ة, وكونددا نقطدد  انطدداليف هددذا 
ومل  ودل الملمتذج هي ادلل    الق يي  ليموليد الر اُلدد شد وًو   و دًيو ل ملدو  ادللدىن قيدأ  ن الوفوعدج بدٌن مل  د  ادلدوليد الق ييد  

اجلدهدة اُلد  قد ادلكتنوت األ و ي  ض الوليد ذا ادللىن,  قد اكتن ادلل  د  الق ييد  ليمدوليد جسد  قدوجز ديملد  مد ور ادلل  د  
اجلدهدة ليموليد, ولذلك همنود  تذج الوليد الوتليدي بصف    و ي  بوأثًن األ كور ادلتجتدة ض بملي  الطالب ادلل  ي , والدر 
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اخويددور ادلدددخالت احملست دد  وامهومددوذ  ددو, كمددو همنددود بددول وابم الددر اوتلددد بددٌن ادلاددًنات الددر هولدد د ذلددو هددود عيددى   و ددمنو 
الدر هدود ا درتجوعمنو مد   األ كدورالطالب ومظوه  ختزهملمنو ض بملي  الطالب ادلل  ي  واكته  ادللىن م  ادلدخالت احملست د  و 

 .(241صذ, 1005)المل دي وآخ ون,  .ال ملي  ادلل  ي  ليطالب

وهلد  تذج الوليد الوتليدي م  الملموذج الر الكس رؤه   ي تاسكي ض ادرهس الليتذ, وهت  تذج م ين عيى   د  ن    
الق يي , والر رمبو اوملو ب واوتا   م  ادلفدوهيد الليميد , لدذا جيدب عيدى  األ كورادلوليد هأيت إ  الفصج ادلدر ي  يكج م  

الق ييدد  ل ملددو  ادللددىن اجلدهددد  األ كددوراجلدهدددة و  األ كددورادلليددد  ن هلطددي الف لدد  ليموليمددٌن لوتليددد اللالقددوت ذات ادللددىن بددٌن 
, وه هدج يد, ومدو هومدمملل مد  مليتمدوت جدهددةوبولوويل هوحق  الفمند اللمي  ذو ادللدىن ليممنمد  الدر هقدتذ  دو ادلدول بمل وح,

 & Atsuwe)كمددو  كدددت عيددى ذلددك درا دد    ,(0ذ, ص1024.)ل ىن الل مددي, ادلددوليد اكوددييًددو وا بتهًددو ض ادلسددوق ج

Anyebe, 2016) الر هد ا إ  الول   عيى  ث  ا رتااي ي  الدوليد الوتليددي عيدى األدا  األكدودديي لطدالب ادلددارس :
لفيزهو  ض  اتك ت م  ومه  بيملت بملي ًنهو, ومت اشكيج رلمتعوٌن مو ونسوٌن م  كج ادلددارس الدر تيومندو الليملد , الاونته  ض ا

قيدأ مت ادددرهس ا متعد  الو  ه يدد  بو دومداذ ا ددرتااي ي  الدوليد الوتليدددي ومت اددرهس ا متعدد  المدوبط  بط هقدد  احملوضدد ة, 
وليد الوتليدي ض الزهز األدا  األكودديي ليطالب ض الفيزهو , كمو  ظمن ت وجدتد واتليا الدرا   إ   لولي  ا رتااي ي  ال

   يف ضءيج ض األدا  األكودديي بٌن الذكتر واإلنوث وذلك لصوحل اإلنوث

 التعريف بنموذج التعلم التوليدي:
ض الولييد  ( بأنل " الملمتذج الذي هلكس األ كور ال أيسي  لملظ ه   ي تاسكيFensham, 2014, p32) ع  ل

مدد  قيددأ اتجيددل الوالميددذ إ  الددوليد مدد  خددالل احلددتار والوفددوود واتليددد ادللددىن مدد  الددوليد مدد  خددالل ادلشددورك  ض الوفوعددج 
 الفلول وم  خالل اللمج ض رلمتعوت ودي  بأرب  م اقج وهي الوممنيد والرتكيز والوحدي والوط ي ".

 هد   ي تاسدكي هلكدس نظ دتذج بملدوأي الييمدي اليمدي,  الدوليد الوتليددي  ندل:  د   عد   دتذج مدووهومح مد  خدالل      
هتجل نظ  مليمي الليتذ إ  ادرهس مودة الليتذ م  خالل احلتار والوفوود والوفوعج امجوموعي م  لياقو   امجوموعي , و 

قد  ذات ملدىن بدٌن خدربات ادلوليمدٌن هقتذ الملمتذج عيى اتليد عالرلمتعوت لاًنة )الوليد الولووم(, كمو خالل اللمج ض 
 السوبق  واخلربات ادل اد اكوسو و.

 المالمح األساسية لنموذج التعلم التوليدي:
( إ  مالمددح  ددتذج الددوليد الوتليدددي, ومملمنددو: ) ددًنة Wittrock, 1190, 2010  )و  شددورت كووبددوت وهددرت 

 (12ذ, ص1021اجلمنين, 

 .ا وفود د م  قتا مند األ كور ادلتجتدة ض بيمل  الطالب ا ث  ض .2

 األ كور ادلتجتدة ض بملي  الطالب ادلل  ي  ا ث  عيى ادلدخالت احملست   م  قيأ امهوموذ  و  و جتوهيمنو. .1

ادلدخج احملستس الدذي خيودورا ادلدوليد وهمندود بدل لديس لدل ملدىن زلددد بذاادل, لدذلك  دإن ادلوليمدٌن اوجد  ألن هكتندتا  .0
 بوكتهملل, و نل ليس شيًءو هقتذ ادلليد بتضلل ض  ذهوهند.عيى عيد بأن ادللىن شي  هقتمتن 
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 هقتذ ادلوليد بلمج روابم بٌن ادلدخالت احملست   وادلل    ادلتجتدة ض بمليول ادلل  ي . .2

 هسومدذ ادلوليد ال وابم الر مت اتليدهو وادلدخج احملستس لكي هكتن ادللىن. .3

خددالل مقورنوددل بودللددوم ادلتجددتدة لدهددل مسدد ًقو ض بمليوددل ادلل  يدد   و هقددتذ ادلددوليد بوخو ددور ادللددىن الددذي اتلددج إليددل مدد   .4
 .بومزه  ادللوم ض بمليول ادلل  ي  كمو هقتذ  األخ  ,و كملوي   ليمدخالت احلسي  بودللوم الر مت الوتلج إليمن

 أىداف استخدام نموذج التعلم التوليدي:
حيقد  عددًدا مد  األهددا   وردهدو كداًل مد : )عفوند  واجلدي , إن ا ومداذ  تذج الوليد الوتليدي ض ادرهس الليتذ 

 (22ذ, ص1020(؛ )ع يد, 130ص, ذ1007

  . ملو  ادلل    ض بملي  الدمو لاملشيم جونيب الدمو  م  خالل إجيود عالقوت مملطقي  قتل الوصترات ال دهي   .2

عملدمو هدر  ادلوليمتن  ن افكًنهد ض  املمي  الوفكًن  تيف ادلل ض وهت م  نووج اتالد األ كور عملد ادلوليمٌن, خول  .1
 .ادلتقع ادلشكج حيووج إ  إعودة نظ 

 .عيى الولومج م  ادلتاقع احليواي , ووضتح األ كور لدهل ة ادلوليدهزهد م  قدر إقداث ااًن مفوهيمي  .0

 .ازوهد الطالب مبتاقع الييمي  يفكملمند م  اكته  خربات جدهدة .2

 أسس نموذج التعلم التوليدي:
الدددر ه اكدددز عييمندددو  دددتذج الدددوليد الوتليدددي ض الوددددرهس بصدددف  عومددد  واددددرهس الليدددتذ بصدددف  خولددد   مدد  األ دددس

 (101ذ, ص1023لوحقي  الوليد القوأد عيى ادللىن مو هيي: )اخلييف  ومطوو , 

وهددذا مددو  ه ددين ادلددوليد ادللددىن مدد  خددالل اكددته  عالقددوت بددٌن ادلفددوهيد اجلدهدددة وادلفددوهيد السددوبق  ض بمليوددل ادلل  يدد . -
ذ(: والددددر هددددد ا إ  الولدددد   عيددددى  ثدددد  ا ددددومداذ  ددددتذج الددددوليد الوتليدددددي 1021 كدددددت عييددددل درا دددد   ملتنددددل )

واتلدديا الدرا دد  إ   الطددالب,وا ددرتااي ي  اللصددع الددذهين ض املميدد  ادلفددوهيد وامجتددوا ضلددت مددودة األقيددو  لددد  
ا ج  مخوال  ا درتااي ير الوددرهس  الطالبلد  وجتد   ويف دال  إقصوأيوً ض مسوت  اصيج ادلفوهيد الليمي  

 .لصوحل الوتليده 

 .الر اليممنو األ كورهسومدذ ادلوليد عمييوت الوفكًن لفمند واكته  عالقوت بٌن  -

 همل اي  ن هلرب ادلوليد قدود ادلل    إ  قدود مو بلد ادلل   ,  ي ا وم اره  الوليد. -

مدد  خددالل ربددم ادلفددوهيد السددوبق  ض بمليدد  وهددود ذلددك ملددىن  وليد ذوتذج الددوليد الوتليدددي هددت الدد دد وعيددى ذلددك  ددإن
ادلوليد ادلل  ي  بودلفوهيد اجلدهدة ادلسومند  , واصتهب ادلفدوهيد اخلطدأ لدد  ادلدوليد, وهدذا م هدود إم مد  خدالل  يسدي  مد  

, اختوذ الق اركلمييوت ف   واظمن  هذا الملشوووت ض لتر و شكول مولددة وهي ممنورات الوفكًن ادلموي اللقيي ,الملشوووت 
 .ولًنهو م  ممنورات الوفكًن األخ   الر هتظفمنو ادلوليد ض قج ادلشكالت الر اتاجمنل األ كورواتليد 
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 عناصر نموذج التعلم التوليدي:
هوكتن  تذج الوليد الوتليدي م   ربل  عملول , ديك   ن ُهسومدذ كج عملص  عيى قدة  و اسومدذ بشكج مرتابم 

 (20ذ, ص1004إ  هد  الوليد: )الدواهيدي, ليتلتل 

  م  الذاك ة وتهي  ادلد  ليموليد األ كورام ودعو : وهومم   حب 
 :و يل هكومج ادلوليد ادلل    اجلدهدة بولليد ادلس   الوكومج. 

 :ادلتجتدة ض عقج ادلوليد وأل كورهومم  ااصول ادلودة اجلدهدة ب اإل منوب 

 لنموذج التعلم التوليدي:العمليات العقلية المعرفية 
( لملمتذج الوليد الوتليدي م ملًيو عيى الملمتذج اللصيب لتظوأع اللقدج واألادوث Wittrockكون اصتر وهرتو  )

 ادلل  ي  عيى عميي  ادلل   , وبملوً  عيى ذلك  إن  تذج الوليد هشمج مخس عمييوت عقيي  مل  ي  هي:

ض ورة اايًن إدرا  الطالب واصترا د ألدوارهد  (Wittrock)هرتو  ه   و  ادلفوهيد وادللور  السوبق  واإلدرا :
إ  الطولدب الدذي هُتلدد الفمندد, وذلدك عد  و هد  ربدم ادلفدوهيد خبدربا د  األ كدورض عميي  الوليد مد  الطولدب الدذي هودذك  

اتليد الفمند, وه كد بيك  و ونيج السوبق  ادلتجتدة ض بمليومند ادلل  ي , كمو همل اي  ن هقدر ادلليمتن جتورب وال د ض عميي  
(Baker & Oneil, 2010, p68 مهيدد  هددذا اللمييدد  بقتذلمددو " ن  ددتذج وهددرت  هدد ث  جددذرهًو ض اإلدرا "  ددولملمتذج  )

الوتليددي هُ كدز عيدى اللمييددوت اإلدراكيد  بوعو ورهدو اللصددب الدذي هسدومدمل ادلوليمدتن م ددويلوب ادلفدوهيد. ) دًنة اجلمنددين, 
 (10ذ, ص1021

ليدوليد مد  خدالل اددتجيمنمند  ثملدو  إجد ا  األنشددط  بوحفيدز دا ليد  ادلوليمددٌن  همل ادي عيدى ادلليددد  ن هقدتذ :الدافعيـة
الصددفي  ادلمويفدد  شلددو هدد دي إ  الزهددز الاقدد  ض  هنددد  ددت  همل حددتن ض  منددد ادلفددوهيد وخددربات الددوليد مدد  خددالل اكوسددو د 

 (102ذ, ص1007. )لوحل, احليوة اليتمي هتاجمنتن م  ظتاه  ليفمند اللمي  دلو هوليمتنل ومو 

هلورب امنو وا مدخج ل ملو  الفمند, وبولوويل همل اي  ن همل ل الطالب بشكج م وش  إ  ادلفمندتذ ادلسدومند  قدر هد بم  :االنتباه
هسدومدممنو وهملدو  ثالثد    دوليب رأيسد  ض اتجيدل انو دوا الطدالب,  د عييمند وسلزون خربا د السدوبق , الطالب بٌن مو هُل

 (12ذ, ص1021ادلليد دلسوعدة والبل عيى امنو وا, وهذا األ وليب الاالث  هي: ) ًنة اجلمنين, 

 ا ومداذ احلدهأ م  الذات والوصترات اإلجيوبي . -

 و ح األ ءي . -

 وض   هدا  زلددة ليدرا  . -

اإلجيوبيددد  م ا طددد  بوخويددددور ( إ   ن ق هدددد  الطولدددب ض ا دددومداذ الومدددديالت Wittrok, 1992وهشدددًن وهدددرتو  )
الكيمددوت والصددتر اإلجيوبيدد  ادلملو دد  , الددر اسددوعدا عيددى إصلددوز ادلمنددوذ ادلدر ددي , وازهددد مدد  قدراددل عيددى امنو ددوا, وبولوددويل  ي 

 .نقص ض امنو وا ديك  ملوجلول بتا ط  الودرهب ادلل ض ادلملو ب
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 :  األفكارتوليد 

ذج  كادد  دقدد  ولددح  دلددو هوليمتنددل مدد    كددور و ددوهمل اددي عيددى ادلليددد  ن هسددوعد الطددالب عيددى  ن هقتمددتا بوتليددد 
بدٌن خدربا د السدوبق   وعالقو دو  األ كدوراخلووء  ادلتجتدة مس ًقو وهقتمتا بوتليد   كورهد بلف مفوهيد بدًم م  مليتموت و 

يد اجلدهدة بلممنو ال لف وذلك م  خالل مو هل د عييمند م   نشط  واجلدهدة قتل ايك ادلفوهيد, وعالقوت بٌن ادلفوه
 (101ذ, ص1007)لوحل,  .واط يقوت, وم  خالل ا ومداذ ال  تذ والصتر واألشكول الوتضيحي 

 (13ذ, ص1021وهتجد نتعون م  الملشوووت الوتليده  مهو: ) ًنة اجلمنين, 

 , ميمصوت(.  كور, هدا , ر تذ بيوني ,)عملووه ,    كوراألالملشوووت الر اتلد اللالقوت الوملظيمي  بٌن  جزا   -

الملشددوووت الددر اتلددد اللالقددوت ادلوكوميدد  بددٌن مددو هسددملل  و هقدد  ا  و هدد اا,  و هوددذك ا ادلددوليد )األمايدد , الوفسددًنات,  -
 إعودة الصيول , الوط يقوت, ام ودممت, الوش يمنوت(.

الطالب عيى املشيم عمييو د اللقيي  لفمند واط ي  وا ومداذ ادلفوهيد الر  مسوعدةعيى ادلليد  :ما وراء المعرفة
 (12ذ, ص1021اليمتهو, قر هكتنتا  كا  قدرة عيى قج ادلشكالت الر اتاجمنمند مقًقو. ) وح ب   يمون, 

داذ  دتذج الدوليد همل اي عيى ادلليد الرتكيز عيى هذا اللمييوت اللقيي  ادلل  ي   ثملو  اإلعدداد ليوددرهس بو دوم لذلك
الوتليدي, و ثملو  اط ي  م اقج و وتار  تذج الوليد الوتليدي ض الودرهس, وذلك م  خالل الكشع ع  ادلفوهيد وادللور  

 .وزهودة الفمند األ كورالسوبق  لد  ادلوليمٌن, واايًن إدرا  واصترات الطالب م  الوذك  واحلفد إ  اتليد 

 نموذج التعلم التوليدي: مراحل 

 Cosgroveيف  عميي  الودرهس ض ضت   تذج الوليد الوتليدي بأربل  م اقج  قرتقمنو كت   و  و و و ربن )

& Osborne, 1985 وذلددك لوحدهددد  دور كددج مدد  ادلليددد وادلددوليد ض الدددرس واسددمنيج الودددرهس و دد   ددتذج الددوليد )
 وعيي   كرب ليمليد وادلوليد وحملوت  الوليد, وهذا األوتار الوتليدي, وهذا ادل اقج ليسا خطي  ولكملمنو اُلود دورهًو شلو هملوب 

 (101ذ, ص1007لوحل, )(؛ 243ذ, ص1005)ادل اقج( اوماج  يمو هيي:  وردهو )المل دي وآخ ون, 

 Preliminary Phaseطور التمهيد: 

السددوبق  ليطددالب ض هددذا ادل قيدد  ديمنددد ادلليددد ليدددرس, لكددي هددومك  مدد  الولدد   عيددى األ كددور الق ييدد  وادلل  دد  
  ه  األنشط  ألثورة  متل الطالب.ادلتجتدة ض بمليومند ادلل  ي , وذلك م  خالل احلتار وادلملوقش  وو ح األ ءي ,  و م  و

  Focus Phaseطور التركيز: 

 عقييد  ا وقصدوأي  بأنشدط  ليقيدوذ وهدتجمنمند مولووند , لداًنة رلمتعدوت إ  الطدالب ادلليدد هقسد وض هذا الطتر
 وام وملووج الول ًن م  ادلالقظ  وهرت  ذلد   ل  األنشط ,  ذا القيوذ ضلت وافزهد ااًنهد   ءي  عييمند هط ح مث عميي ,  و

 عيددى الطددالب دلسدوعدة الت دديم بدددور هقدتذ  ن ادلليددد عيددى كمدو مليتمددوت, مدد  إليدل اتلدديتا دلددو اخلدوص بأ دديت د والوفسدًن
 .ادللىن اتليد
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 Challenge Phase: التحدي طور

 رلمتعدد  لكددج الف لدد  إاوقدد  مدد  عوعيدد  افووضددي  مملوقشدد  بولكومددج الفصددج مملوقشدد  ادلليددد هقددتد الطددتر هددذا وض
 لدلتبوت مد  واجمنمندد ومو الرتكيز وتر ض اتليدهو مت والر   كور ومليتموت ومفوهيد جدهدة, م  إليل اتليا مو لل د
 .ا متعوت بٌن والوحوور الوفوود خالل ولدهجال  و وصحيحال إمكوني  م  إليل الوتلج مت مو إث وت  د 

 Application Phaseطور التطبيق: 

وض هددذا الطددتر هقددتذ ادلليددد بإاوقدد  الف لدد  ليطددالب لوط يدد  مددو اليمددتا ض متاقددع جدهدددة, وذلددك مدد  خددالل 
وادلفددوهيد الددر اتلدديتا إليمنددو مدد  إعطددوأمند التقددا الكددوض ليوأمددج  األ كددورإمدددادهد بدد لف ادلتاقددع  و ادلشددكالت ليط قددتا 

وت ي  نطويف ادلفمنتذ لوالوفكًن  يمو اتليتا إليل, عيى  ن اكتن هذا ادلتاقع وادلشكالت الر هول د ذلو الطالب جدهدة, 
 والفمند اللمي  ذلو.

 دور المعلم في نموذج التعلم التوليدي:
 يمدو قيدأ هد   ال وقدأ  ن دور ادلليدد ر ادلليد ض  تذج الوليد الوتليدي ديك  م  خالل مو     ا ول اد دو 

 هيي:
واخلددربات  األ كددورشددع وهك, والولددوونعيددى احلددتار وادلملوقشدد  ذلددد  ومشدد ل و, الطددالب اليدددوم شددًدا ل يءدد  مملظًمددو 

إليل م  مفوهيد  والوفسًن دلو اتليتا الول ًن وام وملووجو هويح   ل  ليمالقظ   وبًقو ض بملي  الطالب ادلل  ي , كمو  ادلتجتدة
هقدذ األ ءي  ادلتجمن  والويميحوت الر اسوعد الطالب عيى الوفكًن والوفوعج الياتي وامجوموعي لوتليد ادللىن و وملور , 

عيى الوحييج الذايت  ر اتاجل الطالب واش يلمند ج الصلتبوت اليذلهيد اليتمي  وادلفوهيد ادلسومند  , م  اوال بم بٌن ادلفو
وعد  األقددداث قددتل متضددت  الدددرس لدددعد   كددورهد السددوبق  قددتل ادلتضددت  وإعددودة لدديولومنو ض ضددت   قددداث وخددربات 

 جدهدة.

 دور الطالب في نموذج التعلم التوليدي:
ذ, 1020هواًن دور الطولب و    تذج الوليد الوتليدي م  دور ادلويقي السييب إ   دوار  خ   مملمنو: )الشدي،, 

 (106ص
  ن هكتن م دًعو اجوموعًيو موفوعاًل م  لًنا م  الطالب, وكذلك م  ادلليد.  -

بملدددو  اللالقدددوت بدددٌن األ كدددور ادلتجدددتدة ض بمليودددل ادلل  يددد , وبدددٌن األ كدددور بوألنشدددط  الدددر هطي مندددو مملدددل ادلليدددد, و القيدددوذ   -
  قد.اجلدهدة ادلتجتدة ض الدرس اجلدهد, وكذلك بٌن  جزا  الدرس التا

وهذا مو  شورت إليل  تاقع الوليد, وه ث  هذا الفمند ض اكوسوب ادلل    اجلدهدة.هسوحم  الطولب  منمل السوب  دل  - 
 ض الوتليددددي الدددوليد  دددتذج ا دددومداذ  ثددد  عيدددى الولددد   إ  الدرا ددد  الدددر هدددد ا (ذ1024) عمددد  درا ددد  و كدادددل
 امبوددداأي, السددودس الصددع لوالميددذ ادلل  دد  ورا  مددو ممنددورات واملميدد  الليميدد  ادلفددوهيد اكوسددوب عيددى الليددتذ ادددرهس
 االميذ ودرجوت الو  ه ي  ا متع  االميذ درجوت موت طي بٌن إقصوأي  دمل  ذو   ويف وجتد إ  اتلياوالر 

 االميدددذ لصدددوحل ادلل  ددد  ورا  مدددو ممندددورات مخو دددور الليميددد  ادلفدددوهيد مخو دددور ال لددددي الوط يددد  ض المدددوبط  ا متعددد 
 الو  ه ي . ا متع 
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 الدراسات السابقة :
ذ(: هد ا الدرا   إ  ا وقصو   لولي  الودرهس و ًقو ليملظ ه  ال ملوأي  امجوموعيد  1021درا    تزه  الاومدي )  

 وت )الملمتذج الوتليدي( ض املمي  بلف عمييوت الليد وممنورات الوفكًن  تيف ادلل ض والوحصيج ض مودة األقيو  لد  وول
( وول د  مد  وول دوت 200  ادلملمنب الو د هيب واكتندا عيملد  الدرا د  مد  )اا ومدما ال وقو ادل قي  الاونته  مبملطق  ال وق , 

الصع الاوم ثونتي الليمي, ويفايا  دوات الدرا   ض اخو ور ممنورات الليد ومقيوس ممنورات الوفكًن  تيف ادلل ض واخو ور 
د   ويف دال  إقصوأًيو بٌن موت طوت درجوت ا متع  الموبط  والو  ه يد  ض الوط يد  اصييي, واتليا الدرا   إ  وجت 

 .دلقيوس ممنورات الوفكًن  تيف ادلل ض وذلك لصوحل ا متع  الو  ه ي وامخو ور الوحصييي و ال لدي مخو ور ممنورات الليد 

ذ(: هددد ا الدرا دد  إ  الكشددع عيددى  وعييدد  ا ددومداذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي لودددرهس 1020) درا دد  اللملددزي
ا ددومدذ ال وقددأ ادلددملمنب شدد ل  والليددتذ ض املميدد  الوفكددًن امبوكددوري والقدديد الليميدد  لددد  االميددذ الصددع الاولددأ ادلوت ددم, 

ادلوت دددم مبدهملددد  ع عددد , ويفايدددا  دوات ( ايميدددذا مددد  االميدددذ الصدددع الاولدددأ 34الو ددد هيب, واكتندددا عيملددد  الدرا ددد   مددد  )
الدرا دد  ض الملشددوط الاددوم مدد  اخو ددور اددترانس ليوفكددًن امبوكددوري ادلصددتر الملسددم  )   ( ومقيددوس القدديد الليميدد , واتلدديا 

( بددٌن موت ددطي درجددوت ا متعدد  الو  ه يدد  وا متعدد  0.03الدرا دد  إ  وجددتد  دد ويف ذات دملدد  إقصددوأي  عملددد مسددوت  )
 .لصوحل ا متع  الو  ه ي ض مقيوس القيد الليمي  و امخو ور ال لدي ض قدرات الوفكًن امبوكوري  الموبط  ض

ذ(: هددد ا إ  الولدد   عيددى  ثدد  ا ددومداذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض ادددرهس الليددتذ عيددى 1024درا دد  عمدد  )
ا دومدذ ال وقدأ الوصدميد  وسدودس امبودداأي, اكوسوب ادلفوهيد الليمي  واملمي  ممنورات مدو ورا  ادلل  د  لوالميدذ الصدع ال

( ايميًذا, ويفايا  دوات الدرا   ض اخو ور ادلفوهيد الليمي  ومقيوس مو ورا  72ش ل الو  هيب, واكتنا عيمل  الدرا   م  )
وت ادلل  دد , واتلدديا الدرا دد  إ  وجددتد  دد ويف ذو دملدد  إقصددوأي  بددٌن موت ددطي درجددوت االميددذ ا متعدد  الو  ه يدد  ودرجدد

 لصدددوحل ا متعددد  ممندددورات مدددو ورا  ادلل  ددد واخو دددور  االميدددذ ا متعددد  المدددوبط  ض الوط يددد  ال لددددي مخو دددور ادلفدددوهيد الليميددد 
 .الو  ه ي 

(: هدد ا الدرا د  إ  الولد   عيدى  ثد  ا درتااي ي  الدوليد الوتليددي Atsuwe & Anyebe, 2016درا د  )
 الوصدميدال وقادون  وا دومدذنتهد  ض الفيزهدو  ض  اتك دت مد  ومهد  بيملدت بملي ًنهدو, عيى األدا  األكودديي لطدالب ادلددارس الاو
( مددارس مد  عيد  ادلددارس ض مملطقد   واتك دت الولييميد , 4( وول ًدو مد  )612ش ل الو  هيب, واكتندا عيملد  الدرا د  مد  )

واتليا الدرا   إ   لولي  ا رتااي ي  الوليد ويفايا  داة الدرا   ض اخو ور  دا  الطالب ض الفيزهو  م  إعداد ال وقاٌن, 
 .الوتليدي ض الزهز األدا  األكودديي ليطالب ض الفيزهو 

( والددر هددد ا إ  الكشددع عدد   ثدد  ا ددومداذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض ادددرهس الليددتذ 1026درا دد  اخلددًني )
الو دد هيب ادلوت ددم. وا ددومدما الدرا دد  ادلددملمنب  عيددى املميدد  ادلفددوهيد الليميدد  والوفكددًن الملوقددد لددد  وددالب الصددع الاولددأ

( وولً و م  والب الصع الاولأ ادلوت م مبك  ادلك م , و يفايا  دايت الدرا   ض اخو ور 64واكتنا عيمل  الدرا   م  )
ليوفكددًن الملوقددد و ظمند ت نوددوأب الدرا دد  وجددد  دد يف دال إقصددوأًيو عملددد مسددوت   واخو ددور واوسددتن وجييسدد , ادلفدوهيد الليميدد 
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(α≤0.05 بدددٌن موت دددطي درجدددوت ودددالب ا متعددد  الو  ه يددد  ودرجدددوت ودددالب ا متعددد  المدددوبط  ض الوط يددد  ال لددددي )
  لصوحل ا متع  الو  ه ي ., مخو ور الوفكًن الملوقدو  مخو ور ادلفوهيد الليمي 

 : وإجراءاتها منهجية الدراسة
الوددويل: ادهددد مددملمنب الدرا دد , ولددع رلومدد  الدرا دد  وعيملوددل, األداة  و دد مملمن يدد  الدرا دد  وإج ا ا ددو مت املددوول 

 .ادلسومدم  جلم  ال يونوت, اإلج ا ات ادلو ل  ليوحق  م  لدقمنو وث و و

 .لوحقي   هدا  ال حأ, ادلملمنب التلفي ادلسحي ا ومدذ ال وقأ:مملمنب الدرا   

( 241:هشددمج رلومدد  الدرا دد  احلوليدد  عيدد  مشدد ض ومليمددي الليددتذ الط يليدد , وال ددول  عددددهد ) رلومدد  الدرا دد 
  ( مش ض عيتذ.6مليًمو و )

واشدومج عيدى عيد  مليمدي ومشد ض الليدتذ بدإدارة الوليديد مبحو ظد  القملفدذة وذلدك نظد ًا حملدودهد   :عيمل  الدرا د  
 (2)رقدد  اجلددول ه ٌن, و الر اممملمنو ادلقيوس اللملول  , وادهد و يلومنو م  خالل عيمل  الدرا وقد مت ولع عددهد ,  

 مو ادلش  ٌن  كونتا ديايتن   7320الوك ارات والملس   ادلءته  قيأ كونا نس   ادلليمٌن و اتزهلوً أل  اد الليمل  اسب التظيف  
 .225نس  

 ( توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة0جدول )

 النسبة % التكرارات الوظيفة

 73.0 241 مليد

 2.5 6 مش  

 %200 250 ا مت 

 

 
لاددد د اقيددد   مددد  اصدددميملمقيدددوس اقدددده  لهجوبددد  عددد  اسدددوؤمت الدرا ددد , اعومدددد ال وقدددأ عيدددى  :أداة الدراســـة

بلددد اموددال  عيددى الدرا دددوت   هدددا منو,ال يوندددوت ادلطيتبدد  لهجوبدد  عيددى اسددوؤم و واقيددد   هدددا  الدرا دد  كددأداة جلمدد  
-األربل  )ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  مبحوورا اصميد مقيوس الوقده السوبق  ادلوليق  مبتضت  ال حأ, وقد اعومد ال وقأ ض 

( ودرا ددد  1026درا ددد  اخلدددًني ) مملمندددو( عيدددى عددددد مددد  الدرا دددوت السدددوبق   األ كدددور اتليدددد-اختدددوذ القددد ار- ادلفدددوهيد بملدددو 
 (.1024عم )

0

100

 معلم

 مشرف

95.3 

4.7 
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 الملمنوأي  عيى األجزا  الوولي : مقيوس الوقده  ض لترال لقد اقوت  وصف أداة الدراسة:

 : وحيوتي عيى بيونوت  ولي  ع  عيمل  الدرا   م  قيأ ام د, التظيف , ادل هج الليمي, عدد  ملتات اخلربة.الجزء األول

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  بلف ادلمنورات ادلل  يد  بشومج عيى  داة الدرا   والر اولي  وه :الجزء الثاني
 وهي كولوويل: )يفاج ادلمنورات قيد الدرا  ( ( زلوور 2كتن م  )واو  الطالب,لد  

 ( ع ورة.22وهوكتن م  ) ادلل    واخلربة ادلفوهيمي احملتر األول:  .2
 ( ع ورات.7وهوكتن م  ) احملتر الاوم: بملو  ادلفوهيد .1
 ( ع ورات.20احملتر الاولأ: اختوذ الق ار وهوكتن م  ) .0
 ( ع ورة.21وهوكتن م  ) األ كوراتليد احملتر ال اب :  .2

 األو  واسدمى الصدديف الظددوه ي ,عيددى ود هقوٌن األداةاعومدد ال وقددأ ليوحقد  مد  لدديف  :األداةصـدق وببـات 
الاونيدددد  و  ا ددددول,, الددددر الومددددد عيددددى عدددد د األداة عيددددى رلمتعددد  مدددد  ادلومصصددددٌن اخلددددربا  ض (Facevalidity) ليمقيدددوس

واقدتذ عيدى قسدوب ملومدج امرا دوط بدٌن كدج وقددة مد  وقددات األداة  (Internal Consistency)اماسدويف الدداخيي 
 و هق  م  الط هقوٌن: و ال وقأ ليوحق  م  لديف األداة و قو لكجمنو يمو هيي اخلطتات الر اا ل .واألداة ككج

الدرا دددد  عيددددى عدددددد مدددد  اخلددددربا   اة د وًم: الصددددديف الظددددوه ي: وهددددت الصددددديف ادللومددددد عيددددى احملكمددددٌن, قيددددأ مت عدددد د 
 ( زلكمو ويب مملمند درا   امدوات وإبدا  آراأمند  يمنو م  قيأ: 25وادلومصصٌن بي  )

 مد  ارا وط كج  ق ة م   ق ا و بول لد  و احملتر الذي املومي إليل.  -

 مد  وضتح كج  ق ة و الم  ليولومنو الياته . -

مال مومنددو لوحقيدد  اذلددد  الددذي وضددلا مدد   جيددل, واقددرتاح ودد يف اسدديملمنو وذلددك بوحلددذ   و اإلضددو    و إعددودة  -
 .الصيول 

األداة, و وعدت عيدى إخ اجمندو بصدترة جيددة. وبدذلك اكدتن وقد قدمتا مالقظوت قيم    ودت الدرا  , و ث ت 
 قد قققا مو هسمى بولصديف الظوه ي  و ادلملطقي.اة امد

 بانيا: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

مت قسدددوب لدددديف اماسدددويف الدددداخيي اسدددوب ملومدددج ارا دددوط بًن دددتن بدددٌن درجدددوت كدددج ع دددورة والدرجددد  الكييددد  
 :الوويل( 1)اتضح نووأ منو اجلدول  كمو  ليمحتر الذي املومي إليل
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 بيرسون بين درجات كل عباره والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليو ارتباط معامالت( 2جدول رقم )
 األفكارتوليد  اتخاذ القرار بناء المفاىيم المعرفة والخبرة المفاىيمية

 االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
2 0.427** 2 0.307** 2 0.520** 2 0.366** 
1 0.520** 1 0.312** 1 0.413** 1 0.360** 
0 0.436** 0 0.205** 0 0.525** 0 0.426** 
2 0.324** 2 0.352** 2 0.604** 2 0.303** 
3 0.414** 3 0.432** 3 0.605** 3 0.230** 
4 0.475** 4 0.361** 4 0.564** 4 0.611** 
5 0.245** 5 0.422** 5 0.306** 5 0.407** 
6 0.253** 6 0.551** 6 0.534** 6 0.525** 
7 0.551** 7 0.330** 7 0.520** 7 0.604** 
20 0.512**   20 0.413** 20 0.605** 
22 0.455**     22 0.564** 
      21 0.306** 

 0.02دال إقصوأيو عملد مسوت  دمل   **

شلو هدل عيى درج   (α≤ 0.02) (  ن عي  ملومالت امرا وط كونا دال  عملد مسوت 1)هالقد م  اجلدول 
كمو قوذ ال وقأ بو وم اج ملومالت امرا وط بٌن درجد  كدج زلدتر والدرجد  الكييد  , ليمقيوسعولي  م  اماسويف الداخيي 

 وكونا الملووأب كولوويل: ليمقيوس
 للمقياسوالدرجة الكلية  محوراالرتباط بين درجة كل  ت( معامال3جدول )

 معامل االرتباط المحور
 **0.406 ادلل    واخلربة ادلفوهيمي 

 **0.072 بملو  ادلفوهيد
 **0.243 اختوذ الق ار

 **0.265 األ كوراتليد 

 0.02وجتد دمل  عملد مسوت   **

وا اوقدا   (α≤ 0.02)الت امرا دوط كوندا دالد  عملدد مسدوت  ( السوب   ن عي  ملدوم0هومح م  اجلدول )
 .ليمقيوس(, شلو هلين وجتد درج  عولي  م  الصديف ال ملوأي 0.406 –0.072بٌن )

 ببات أداة الدراسة:
. وهتضددح اجلدددول (Cronbach Alpha)ا ددومدذ ال وقددأ ملودلدد   لفددو ك ون ددوخ  ادلقيددوسليوحقدد  مدد  ث ددوت 

 الوويل ملومالت الا وت الملوجت  بو ومداذ هذا ادللودل .
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 المقياس( معامالت ببات أداة الدراسة طبقاً ألبعاد محاور 4رقم )جدول 

 معامل الفاكرونباخ عدد العبارات المحور

 0.661 22 ادلل    واخلربة ادلفوهيمي 
 0.657 7 بملو  ادلفوهيد
 0.603 20 اختوذ الق ار

 0.615 21 األ كوراتليد 
 0.704 21 ككج  ادلقيوس

جددددو ت بقدددديد عوليدددد  قيددددأ ا اوقددددا بددددٌن  ادلقيددددوس( إن قدددديد ملددددومالت الا ددددوت حملددددوور 2هومددددح مدددد  اجلدددددول )
وض ضدت  مدو اقددذ مد  قيو دوت  ديكتمرته  لد داة , (0.704) ليمقيدوس( وبي  ملومج الا وت الكيدي 0.615-0.661)

 .عقب إج ا  الو  ب  ام وطالعي , هومح  ن األداة اوميز بدرج  عولي  م  الصديف والا وت

 جة واألساليب اإلحصائية المستخدمة:المعال

-Person Product)بوإلضدو   إ  مدو  د   ا دومدامل لوقملدٌن  داة الدرا د  مادج ملومدج امرا دوط لدد "بًن دتن" 

moment correlation) "وملومددج " لفددو ك ون ددوخ ,(Cronbach Alpha) :إنددل مت ا ددومداذ اإلقصددو  التلددفي  ,
وكدددذلك الددددرجوت  ادلقيدددوسادلوت ددم احلسدددويب وامضلددد ا  ادلليدددوري وذلددك حلسدددوب موت دددطوت ع ددورات  وذلددك مددد  خدددالل:

 بملو  عيى ا و وبوت    اد عيمل  الدرا  . ليمقيوسالكيي  والدرجوت الف عي  

 : تفسيرىا، ومناقشتها : نتائج الدِّراسة

إلقصدددوأي , ومددد  مث افسدددًن ايدددك الملودددوأب ع ضدددوً ليملودددوأب الدددر مت الوتلدددج إليمندددو مددد  خدددالل ادللوجلددد  ا  ددديود املدددوول
 ومملوقشومنو ض ضت  كج م  الدرا وت وال حتث السوبق , واإلوور الملظ ي, وديك  ع د ذلك بولوفصيج كمو هيي:

درجة اسهام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض المهارات المعرفية لدى الطـالب مـن وجهـة ما األول:  التساؤل
 ؟ في محافظة القنفذة نظر معلمي ومشرفي العلوم

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  لمت قسوب ادلوت طوت احلسوبي  وامضل ا وت  الوسوؤللهجوب  عيى هذا       
 ض  ربل  زلوور قددتوالر  بلف ادلمنورات ادلل  ي  لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ ض زلو ظ  القملفذة

 ( الوويل:3(, وه ٌن ذلك اجلدول ) األ كور اتليد, اختوذ الق ار, بملو  ادلفوهيد, ادلل    واخلربة ادلفوهيمي )" "ممنورات مل  ي 
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درجة اسهام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض المهارات المعرفية لدى ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول )
 ومشرفي العلومالطالب من وجهة نظر معلمي 

رقم 
 المحور

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

 النسبة المئوية
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المحور

 الموافقةدرجة 

 متا   جدا 2 0.204 538 0.13 ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  2

 متا   1 0.223 448 1.77 بملو  ادلفوهيد 1

 متا   0 0.223 328 1.41 اختوذ الق ار 0

 متا   2 0.220 328 1.42 األ كوراتليد  2

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  
بلف ادلمنورات ادلل  ي  لد  الطالب م  وجمن  

 نظ  مليمي ومش ض الليتذ
 متا    0.040 418 1.64

الطالب مد  درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  بلف ادلمنورات ادلل  ي  لد  (  ن 3هو ٌن م  اجلدول )
ككددج جددو ت بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد (, قيددأ جددو  ادلوت ددم اللددوذ ليم مددت  الكيددي  وجمندد  نظدد  مليمددي ومشدد ض الليددتذ

 .( وهي قيم   قج م  واقد لحيح شلو هلين جتونس    اد رلوم  ال حأ0.040(, بوضل ا  مليوري )1.64)

يمنو (, هي0.13ض الرتايب األول مبوت م قسويب ) كمو هو ٌن م  اجلدول السوب  ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  جو ت
( وض 1.40مبوت ددم قسددويب ) اختددوذ القدد ار( وض الرتايددب الاولددأ 1.77بملددو  ادلفددوهيد مبوت ددم قسددويب )ض الرتايددب الاددوم 

 (. 1.42مبوت م قسويب ) اتليد األ كورالرتايب ال اب  واألخًن 

ادلددوليد  لمدو ديويكددالرتايددب األول, بدرجد  ا ددو وب  )متا دد ( إ   وه جد  ال وقددأ قصدتل ادلل  دد  واخلددربة ادلفوهيميد 
ض الرتايب  األ كوراتليد وجو  زلتر م  ادلمور وت الولييمي   ق جمت اكوسو و م   م  خيفي  عيمي   وبق  وخربات الييمي 
 كتهندومتعد  مد  ممندورات الدوليد والوفكدًن  رل امدوال  اودوج إ  األ كدوراتليدد عمييد  األخًن, وبدرج  ا و وب  )متا د ( ألن 
واوف  هذا الملوي   م  نووأب درا   م رتااي يوت الييمي  قدها ,  , كمو  هنو اووجعميي  الورب قدها  عيى ب امب امعداد

 ذ(1021 ملتن  )ض قٌن ختويع هذا الملوي   م  نووأب درا    (1025اخلًني )

ليورهدد  لل ددورات كددج ال وقددأ اسددوب ادلوت ددطوت احلسدوبي  وامضل ا ددوت ادلقدوذ , ولهجوبد  عيددى اسددوؤمت الدرا دد 
 .زلتر عيى قدا

لدد  الطددالب مد  وجمندد   ممندورة ادلل  د  واخلددربة ادلفوهيميد درجدد  ا دمنوذ  دتذج الددوليد الوتليددي ض املميدد   مدوالوسدوؤل األول :
 ؟نظ  مليمي ومش ض الليتذ

ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  لد   درج دلل    ( ع ورة 22قوذ ال وقأ بومصيص )
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 :(4جدول ) وكونا الملووأب كولوويل, الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ

التوليدي  درجة اسهام نموذج التعلم( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول 6جدول )
مرتبة تنازليا حسب المتوسطات  في تنمية مهارة المعرفة والخبرة المفاىيمية لدى الطالب من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم

 الحسابية

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 الترتيب الموافقةدرجة  المعياري

 2 متا   جدا 0.200 738 0.63 لد  الطالبمند الملمتذج ض املمي  ممنورات الوفكًن هس 20

3 
هزود الملمتذج الطولب مبليتموت وا ي  ع   بلود ادلشكي  

 وو يف قيمنو
 1 متا   جدا 0.272 678 0.45

 0 متا   جدا 0.302 638 0.32 السوبق  األ كورهسوعد الملمتذج ض احملو ظ  عيى  1

2 
حيق  الملمتذج الوتليدي ملور  ذات عالق  بولوكته  

 الفك ي
 2 متا   جدا 0.312 608 0.27

 3 متا   جدا 0.277 628 0.22 ديك  الملمتذج الطولب م  ال بم بٌن اخلربات 0
 4 متا   جدا 0.221 538 0.14 هش   الملمتذج عيى إا و    وط الييمي  لحي   ييم  5

6 
هسوعد الملمتذج عيى اسٌن السيت  م  خالل ادواال 

 و  ولي ل
 5 متا   0.071 508 0.27

هتجل الملمتذج ليممور وت السيتكي  الصحيح  ضلت  2
 شكي ادل

 6 متا   0.054 518 0.25

 7 متا   0.016 478 0.05 هزود الملمتذج الطولب بودلمنورات الالزم  ليملمت الفك ي 4
 20 متا   0.133 468 0.00 هلوجل الملمتذج ادلشكالت الر اظمن   ثملو  عميي  الولييد 22
 22 زلوهد 0.220 038 1.03 الملمتذج م  مسوت  التعي الفك ي عملد الطالبه     7

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة ادلل    
واخلربة ادلفوهيمي  لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض 

 ككج الليتذ
 متا   جدا 0.204 538 0.13

درجد  ا دمنوذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  ممندورة ( ادلتضح  عالا هومح إعدوم  ن 4م  خالل اجلدول رقد )

جو  بدرج  )متا   جددا( قيدأ بيد  ادلوت دم ادلل    واخلربة ادلفوهيمي  لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ 

إ   0.13س ليكددد ت ال بدددوعي )( وهدددت موت دددم هقددد  ضدددم  الفءددد  ال ابلددد  مددد   ءدددوت مقيدددو2مددد   0.13احلسدددويب الكيدددي )

 ( وهي الفء  الر اشًن إ  درج  ا و وب  )متا   جدا( عيى ع ورات احملتر.2.00

قيدددأ ا اوقدددا  ادلقيدددوسكمدددو هومدددح مددد  الملودددوأب  ن هملدددو  افووادددو ض متا قددد    ددد اد عيملددد  الدرا ددد  عيدددى ع دددورات 

و بددٌن الفءوددٌن الاونيدد  وال ابلدد  مدد   ءددوت ( وهددي موت ددطوت اقدد  مدد2مدد   0.63إ   1.03موت ددطوت الل ددورات مددو بددٌن )

  .مقيوس ليك ت ال بوعي
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 كمو هتضح اجلدول مو هيي:

مند الملمدتذج ض املميدد  ممنددورات الوفكددًن لدد  الطددالب( بودل ا دد  األو  مد  قيددأ متا قدد    دد اد ل ددورة )هسددجدو ت ال

جدو ت الل دورة )هدزود , كمدو 8(73( وبملسد   مءتهد  بيادا )0.63) ال حأ بدرج  ا دو وب  )متا د  جددا( مبوت دم قسدويب

الملمتذج الطولب مبليتموت وا ي  ع   بلود ادلشكي  وو يف قيمنو( بودل ا   الاوني  م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  

لملمدددتذج ض جدددو ت الل دددورة )هسدددوعد ا, و 8(67( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا )0.45) ا دددو وب  )متا ددد  جددددا( مبوت دددم قسدددويب

السوبق  واخلربات( بودل ا   الاولا  م  قيأ متا ق     اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  )متا د  جددا(  األ كوراحملو ظ  عيى 

جدددو ت الل ددورة )حيقددد  الملمددتذج الوتليددددي ملددور  ذات عالقددد  , و 8(63( وبملسدد   مءتهددد  بياددا )0.32) مبوت ددم قسدددويب

مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد  جدددا( مبوت ددم قسددويب بددولوكته  الفكدد ي( بودل ا دد  ال ابلدد  

جو ت الل ورة )ديك  الملمتذج الطولب م  ال بم بٌن اخلربات( بودل ا   اخلومس  م  , 8(60ملس   مءته  بياا )( وب0.27)

, 8(62ملسد   مءتهد  بيادا )( وب0.22) قيدأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  )متا د  جددا( مبوت دم قسدويب

جو ت الل ورة )هش   الملمتذج عيى إا و    وط الييمي  لدحي   دييم ( بودل ا د  السود د  مد  قيدأ متا قد    د اد ال حدأ و 

جدددو ت الل دددورة )هسدددوعد , 8(53( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا )0.14) عييمندددو بدرجددد  ا دددو وب  )متا ددد  جددددا( مبوت دددم قسدددويب

الل ادوااددل و  ددولي ل( بودل ا دد  السددوبل  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  الملمددتذج عيددى اسددٌن السدديت  مدد  خدد

جو ت الل ورة )هتجل الملمتذج ليممور وت بيملمو , 8(50( وبملس   مءته  بياا )0.27) ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويب

يمندو بدرجد  ا دو وب  )متا د ( مبوت دم السيتكي  الصحيح  ضلت مشكي  مو( بودل ا   الاوممل  م  قيأ متا ق    د اد ال حدأ عي

جددو ت الل ددورة )هددزود الملمددتذج الطولددب بودلمنددورات الالزمدد  ليملمددت ض قددٌن , 8(51( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )0.25) قسددويب

( وبملسد   0.05) الفك ي( بودل ا   الوو ل  م  قيأ متا ق     اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  )متا د ( مبوت دم قسدويب

جو ت الل ورة )هلوجل الملمتذج ادلشكالت الر اظمن   ثملو  عميي  الولييد( بودل ا   اللوشد ة مد  قيدأ , و 8(47مءته  بياا )

جدو ت , كمدو 8(46( وبملسد   مءتهد  بيادا )0.00) متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرجد  ا دو وب  )متا د ( مبوت دم قسدويب

دل ا   احلوده  عش ة م  قيأ متا ق     اد ال حدأ عييمندو الل ورة )ه    الملمتذج م  مسوت  التعي الفك ي عملد الطالب( بو

قصتل زلتر ادلل  د  واخلدربة  وديك  افسًن, 8(03ياا )( وبملس   مءته  ب1.03بدرج  ا و وب  )زلوهد( مبوت م قسويب )

  ن الملمددتذج هددت   و دديي إ  ودرجدد  متا دد  جددد  مدد  درجددوت ام ددو وب    0.13ادلفوهيميدد  عيددى موت ددم قسددويب بدرجدد  

كمدو  ن  ,ودت  ة لدد  الطدالبادلسوبق  الربات بوخلل    كذلك ارا وط ادل ,الييمي  شليزة اسمنج الولييد والززا واملمي ادلمنورات

مث دهددد مدد  األمايدد  و دد  جزهءددوت مرتابطدد  مدد  خددالل عدد د الل األ كددور ددتذج الددوليد الوتليدددي هددت   ليطولددب   لدد  او دد  
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 متعددوت وزلوولددد   حصددمنو إلدرا  اللالقددوت  يمدددو بيملمنددو وادهدددد  وجددل الشددد ل مالقظومنددو بشددكج عدددوعي  ثملددو  اللمدددج ض ا

ذ( ض درا ددول " إن إجدد ا ات 1007و  شددور إليددل لددوحل )وهددذا مدد ,   كددور جدهدددةالوتلددج إ   و هدد دي إ شلدد ,وامخددوال 

كمددو هدد   ,الودددرهس ادللومدددة عيددى الددوليد مدد  خددالل رلمتعددوت هسددوهد ض املميدد  اللدهددد مدد  اللمييددوت الوفكًنهدد  اللقييدد  

 كدوراأل ذ(  ن ادلملوقشوت الر ادور بدٌن ا متعدوت وبدٌن ادلليدد ومدو اومدمملل مد  شد ح لكيفيد  التلدتل إ  1004خييف  )

ودرا دد   ,ذ(1007كدرا دد  لددوحل )  الدرا ددوت:اسدوعد ض املميدد  ممنددورة الوفكددًن. واددأيت هدذا الملوي دد  موتا قدد  مدد  عدددد مد  

سلويفددد  مددد  ملمدددي ممندددورات وام وكشدددو  الدددذي هالوقصدددي هوددديح بوألنشدددط   القيدددوذذ( الدددر  ث ودددا  ن 1004) دددتدة وال ليدددي 

 .لد  الطالب ممنورات الوفكًن

لدى الطالب من وجهة نظـر  بناء المفاىيمدرجة اسهام نموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارة : ما التساؤل الثاني 

 ؟معلمي ومشرفي العلوم 

درجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  ممنددورة بملددو  ادلفددوهيد لددد  دلل  دد  ( ع ددورات 7قددوذ ال وقددأ بومصدديص )

 :(5جدول ) الملووأب كولوويلوكونا , الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة ( ادلوت طوت احلسوبي  وامضل ا وت ادلليوره  والرتايب م و وبوت ا  اد الليمل  قتل 5جدول )
 م ا   املوزليو قسب ادلوت طوت احلسوبي بملو  ادلفوهيد لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ 

 الل ورة ذ
ادلوت م 
 احلسويب

الملس   
 ادلءته 

امضل ا  
 ادلليوري

 الرتايب ادلتا ق درج  

4 
هسوعد الملمتذج الطولب عيى إجيود اللالق  ادلملطقي  بٌن 

 بلف الظتاه  الر ايم بل
 2 متا   جدا 0.322 708 0.57

 1 متا   0.072 478 0.06 حيوتي الملمتذج عيى مليتموت وبيونوت ايفا امنو وا 2
 0 متا   0.022 478 0.06 هتجل الملمتذج الطولب لالبولود ع  ادلفوهيد ادلايتو  0

2 
حيق  الملمتذج ليطولب قول  م  الوتا   الفك ي م  مو 

 2 متا   0.220 478 0.05 هسوق يل م  مليتموت م  زليطل اخلورجي

7 
ربم الليتذ م  بلممنو ال لف  عمييوتهش   الملمتذج 

 3 متا   0.105 458 0.01 والتلتل إ  ققوأ 

3 
ديك  الملمتذج الطولب م  إمكوني  افسًن الظتاه  احمليط  

 4 متا   0.073 428 1.70 بل افسًنا مملطقيو

 5 متا   0.236 428 1.71 هملمي الملمتذج لد  الطولب امكوني  ال بم بٌن اللالقوت 6
 6 متا   0.331 428 1.62 الطولب مبليتموت اسوعدا ض  مند ادلفوهيد هزود الملمتذج 5

1 
حيوتي الملمتذج عيى مليتموت وبيونوت اولي  بلمييوت 

 اجلونب اللقيي
 7 زلوهد 0.036 068 1.23

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة بملو  
 ككجادلفوهيد لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ  

 متا   0.223 448 1.77
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درجد  ا دمنوذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  ممندورة ( ادلتضح  عالا هومح إعدوم  ن 5م  خالل اجلدول رقد )
جو  بدرج  )متا  ( قيأ بي  ادلوت م احلسويب الكيدي , م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذبملو  ادلفوهيد لد  الطالب 

( وهي الفء  الر 0.12إ   1.30( وهت موت م هق  ضم  الفء  الاولا  م   ءوت مقيوس ليك ت ال بوعي )2م   1.77)
هملو  افوواو ض متا ق     اد عيملد  الدرا د  كمو هومح م  الملووأب  ن , و وب  )متا  ( عيى ع ورات احملتراشًن إ  درج  ا 

( وهي موت طوت اق  مو بٌن 2م   0.57إ   1.23قيأ ا اوقا موت طوت الل ورات مو بٌن ), ادلقيوسعيى ع ورات 
 الفءوٌن الاوني  وال ابل  م   ءوت مقيوس ليك ت ال بوعي واشًن إ  اخليورات )زلوهد, متا  , متا   جدا( عيى الوتايل.

 وضح الجدول ما يلي:كما ي

جددو ت الل ددورة )هسددوعد الملمددتذج الطولددب عيددى إجيددود اللالقدد  ادلملطقيدد  بددٌن بلددف الظددتاه  الددر ادديم بددل( بودل ا دد  
( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا 0.57) األو  مددد  قيدددأ متا قددد    ددد اد ال حدددأ بدرجددد  ا دددو وب  )متا ددد  جددددا( مبوت دددم قسدددويب

عيى مليتموت وبيونوت ايفا امنو وا( بودل ا   الاوني  م  قيدأ متا قد    د اد جو ت الل ورة )حيوتي الملمتذج , كمو 8(70)
جددو ت الل ددورة )هتجددل , و 8(47( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )0.06) ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب

متا ق     اد ال حدأ عييمندو بدرجد   الملمتذج الطولب لالبولود ع  ادلفوهيد ادلايتو  ض رلول الولييد( بودل ا   الاولا  م  قيأ
جدو ت الل دورة )حيقد  الملمدتذج ليطولدب قولد  , و 8(47( وبملسد   مءتهد  بيادا )0.06) ا دو وب  )متا د ( مبوت دم قسدويب

م  الوتا   الفك ي م  مو هسوق يل م  مليتموت م  زليطل اخلدورجي( بودل ا د  ال ابلد  مد  قيدأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو 
جددو ت الل ددورة )هشدد   الملمددتذج , بيملمددو 8(47( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )0.05) )متا دد ( مبوت ددم قسددويب بدرجدد  ا ددو وب 

للميي  ربم الليتذ م  بلمدمنو الد لف والتلدتل إ  ققدوأ ( بودل ا د  اخلومسد  مد  قيدأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو بدرجد  
جددو ت الل ددورة )ديكدد  الملمددتذج الطولددب مدد  , و 8(45  بياددا )( وبملسدد   مءتهدد0.01ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب )

إمكوني  افسدًن الظدتاه  احمليطد  بدل افسدًنا مملطقيدو( بودل ا د  السود د  مد  قيدأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  
جددو ت الل ددورة )هملمددي الملمددتذج لددد  الطولددب , ض قددٌن 8(42( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )1.70) )متا دد ( مبوت ددم قسددويب

  بم بٌن اللالقوت( بودل ا   السوبل  م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويبامكوني  ال
جو ت الل ورة )هزود الملمتذج الطولب مبليتموت اسوعدا ض  مند ادلفوهيد( بودل ا   , و 8(42( وبملس   مءته  بياا )1.71)

( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا 1.62) ا دددو وب  )متا ددد ( مبوت دددم قسدددويب الاومملددد  مددد  قيدددأ متا قددد    ددد اد ال حدددأ عييمندددو بدرجددد 
جددو ت الل ددورة )حيوددتي الملمددتذج عيددى مليتمددوت وبيونددوت اوليدد  بلمييددوت اجلونددب اللقيددي( بودل ا دد  الوو ددل  مدد  , و 8(42)

 8(.06( وبملس   مءته  بياا )1.23قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )زلوهد( مبوت م قسويب )
ودرجددد  متا ددد  مددد  درجدددوت   1.77ادلفدددوهيد عيدددى موت دددم قسدددويب بدرجددد  بملدددو  زلدددتر قصدددتل وديكددد  افسدددًن   

ليمشددورك  ض ادلملوقشدد  ا ددومداذ م اقددج  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض الودددرهس  اددوح الف لدد   مددوذ الطددالب ام ددو وب  إ   ن 
ييددد  احلدددتار داخدددج ا متعدددوت كمدددو  ن عم  ,لددددهمند ادلووقددد  األ كدددور  ومددد  مث زلوولددد  ا دددوم اج نودددوأب مملطقيددد  مددد والوفدددوود
ح  وذلدك مد  خدالل زلدوولومند  وم الوأكدد مد  لدديف يولتم لملووأب لدح األ كورنظ ة وا ل  ض كيفي  ا ومل وط  اكس مند

 وي  المل ام ومل وط هت عميي  ا وم اجب , ألن  ن لديف ادلقدموت هف د لديف الملووأ والوأكيد عيىادلقدموت ادللطوة ذلد 
مدددو ه كددددا عيدددتان   . وهدددذاادلقدمددد  ودرا دددومنو ولدددتم لملودددوأب لدددوأ  األ كدددورعيدددى إدرا   شلدددو  دددوعدهد, مددد  الكدددج إ  اجلدددز 
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كودليلددب  منددت   ومملوقشددومنو,الملظدد  ادلمويفدد   وتام ددومو  لتجمنددل هومددم   ددت الوفكددًن ا ألندد  ض  ن ليحددتار  مهيدد ذ(1007)
 ق .مبليتموت لود صل ب  يل   كورنو لملم جالذي 

مت الوتلج إليمنو , مث  م  خالل الرتكيز عيى القتاعد الر الوفكًنكمو  ن م قي  الوط ي   وعدت ض املمي  ممنورة   
دد مد  وادأيت هدذا الملوي د  موتا قد  مد  عد ذلدومقورنومنو مبدو هدت مطد وح مد  متاقدع وخدربات جدهددة مد  ادهدد  مايد  جدهددة 

كدرا     اختوذ الق ارقدها  ض الودرهس اسوعد عيى املمي  ممنورات  وو يف داذ ا رتااي يوتالدرا وت الر  كدت  ن ا وم
قيدوذ بسديتكيوت الوقصدي وامكوشدو  ذ( الدر  ث ودا  ن قيدوذ الطدالب بوألنشدط  ادلمويفد   ادوح ذلدد ال1004 تدة وال ليدي )

 .لدهمند ممنورات سلويف   م  ممنورات الوفكًن  الذه
لدى الطالب من وجهة نظـر  اتخاذ القرارالتعلم التوليدي في تنمية مهارة ما درجة اسهام نموذج  التساؤل الثالث :

 معلمي ومشرفي العلوم ؟
درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة اختوذ الق ار لد   دلل   ( ع ورات 20قوذ ال وقأ بومصيص )

 :(6جدول ) وكونا الملووأب كولوويل, الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ

درجة اسهام نموذج التعلم التوليدي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول 8جدول )
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةفي تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى الطالب من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الموافقة

 2 متا   0.003 468 0.02 حيق  الملمتذج بيء  عمج ث ه  داعم  لالبوكور وامبدا  0

ه دي الملمتذج م  خالل   و يوال إ  التلتل ا   7
 1 متا   0.123 468 0.00 نوي   عيمي  زلقق 

ممنورات امبوكور والوميي  هسمند الملمتذج ض املمي   1
 0 متا   0.105 458 0.01 الليمي

 2 متا   0.153 458 0.00 هت   الملمتذج مملمن ي  موكومي  مبوكور وامبدا  2

هلطي الملمتذج الطولب ليقيوذ بإلدار احلكد عيى نت   20
 3 متا   0.170 448 1.75 األ كور

ه حأ الملمتذج ض مصودر مولددة ليحصتل عيى  3
 4 متا   0.151 438 1.74 واث ا  ادلتضت  بوأل كور اجلدهدة األ كور

 5 متا   0.212 438 1.73 هسمند الملمتذج ض  يء  الطولب دل قي  امبوكور الليمي 6
 6 زلوهد 0.276 048 1.06 األ كورهملمي الملمتذج لد  ادلوليد القدرة عيى اصمليع  5
 7 زلوهد 0.210 008 2.67 الوميي  الليميهت   الملمتذج رلوم ملززا دلفوهيد  2

حيأ الملمتذج عيى الوملت  ض و اأ  وا رتااي يوت  4
 20 لًن متا   0.373 78 2.16 الودرهس احلدها 

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة اختوذ 
 متا   0.223 328 1.41 ككجالق ار لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ  

درجد  ا دمنوذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  ممندورة ( ادلتضح  عالا هومح إعدوم  ن 6م  خالل اجلدول رقد )
جدو  بدرجد  )متا د ( قيدأ بيد  ادلوت دم احلسدويب الكيدي اختوذ الق ار لد  الطالب م  وجمند  نظد  مليمدي ومشد ض الليدتذ 

( وهي الفء  الر 0.12إ   1.30( وهت موت م هق  ضم  الفء  الاولا  م   ءوت مقيوس ليك ت ال بوعي )2م   1.41)
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لدرا د  كمو هومح م  الملودوأب  ن هملدو  افووادو ض متا قد    د اد عيملد  ا,و وب  )متا  ( عيى ع ورات احملتراشًن إ  درج  ا 
( وهدي موت دطوت اقد  مدو بدٌن 2م   0.02إ   2.16قيأ ا اوقا موت طوت الل ورات مو بٌن )ادلقيوس عيى ع ورات 

 الفءوٌن األو  والاولا  م   ءوت مقيوس ليك ت ال بوعي واشًن إ  اخليورات )لًن متا  , زلوهد, متا  ( عيى الوتايل.
 كمو هتضح اجلدول مو هيي:

  الملمددتذج بيءدد  عمددج ث هدد  داعمدد  لالبوكددور وامبدددا ( بودل ا دد  األو  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد جددو ت الل ددورة )حيقدد
جدو ت الل دورة )هد دي الملمدتذج , و 8(46( وبملس   مءته  بيادا )0.02) ال حأ بدرج  ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويب

قيدددأ متا قددد    ددد اد ال حدددأ عييمندددو بدرجددد   مددد  خدددالل   و ددديوال إ  التلدددتل ا  نوي ددد  عيميددد  زلققددد ( بودل ا ددد  الاونيددد  مددد 
جدو ت الل دورة )هسدمند الملمدتذج ض املميد  , بيملمدو 8(46( وبملسد   مءتهد  بيادا )0.00) ا و وب  )متا  ( مبوت م قسدويب

ممنورات امبوكور والوميي  الليمي( بودل ا د  الاولاد  مد  قيدأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  )متا د ( مبوت دم 
جو ت الل ورة )هت   الملمتذج مملمن يد  موكوميد  مبوكدور وامبددا ( بودل ا د  , و 8(45( وبملس   مءته  بياا )0.01) قسويب

( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا 0.00) ال ابلددد  مددد  قيدددأ متا قددد    ددد اد ال حدددأ عييمندددو بدرجددد  ا دددو وب  )متا ددد ( مبوت دددم قسدددويب
( بودل ا دد  اخلومسدد  مدد  األ كددوربإلدددار احلكددد عيددى نددت   جددو ت الل ددورة )هلطددي الملمددتذج الطولددب ليقيددوذ, ض قدٌن 8(45)

جو ت , و 8(44( وبملس   مءته  بياا )1.75) قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويب
د د  مد  واث ا  ادلتضدت  بوأل كدور اجلدهددة( بودل ا د  السو األ كورالل ورة )ه حأ الملمتذج ض مصودر مولددة ليحصتل عيى 

, وقددد 8(43( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )1.74) قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب
جددو ت الل ددورة )هسددمند الملمددتذج ض  يءدد  الطولددب دل قيدد  امبوكددور الليمددي( بودل ا دد  السددوبل  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ 

جو ت الل ورة )هملمي الملمتذج , كمو 8(43( وبملس   مءته  بياا )1.73 )عييمنو بدرج  ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويب
( بودل ا دد  الاومملدد  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )زلوهددد( األ كددورلددد  ادلددوليد القدددرة عيددى اصددمليع 

زا دلفوهيد الوميي  الليمي( جو ت الل ورة )هت   الملمتذج رلوم ملز , و 8(04( وبملس   مءته  بياا )1.06) مبوت م قسويب
( وبملس   مءته  بياا 2.67) بودل ا   الوو ل  م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )زلوهد( مبوت م قسويب

جو ت الل ورة )حيأ الملمتذج عيى الوملت  ض و اأد  وا درتااي يوت الوددرهس احلدهاد ( بودل ا د  اللوشد ة مد  قيدأ , و 8(00)
 8(.7( وبملس   مءته  بياا )2.16ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )لًن متا  ( مبوت م قسويب ) متا ق     اد

ودرجدددد  متا دددد  مدددد  درجددددوت  1.41عيددددى موت ددددم قسددددويب بدرجدددد   اختددددوذ القدددد ار قصددددتل زلددددتروديكدددد  افسددددًن 
ولييمي ومبدو هوملو دب مد  الوليد الوتليدي هسوعد الطالب عيى اييج التاق  الذي حييم بل و   احملوت  الام و وب  إ   ن 

الدددوليد الوتليددددي امكونيددد  وددد ح ام دددءي  الكوشدددف  ليمل  ددد    دددتذجالدددوليد بتا دددط  هوددديح , كمدددو قددددرات الطدددالب وامكونيدددو د
السوبق  والر  وعدت الطالب عيى اختوذ الق ار بشأن مو مت التلتل إليل م  مليتموت خووء  لوصحيحمنو وال ملدو  عييمندو, 

وهددذا و هًمدو الددوليد الوتليددي هقددتذ عيدى ا ددواورة الوفكدًن مدد  خدالل امنشددط  الولييميد  ادلقدمدد  والدر قددوذ الطدالب بوملفيددذهو 
د الوتليددددي عيدددى عمييددد  , وهقدددتذ الدددولياد  إ  املميددد  القددددرة عيدددى ادلالقظددد  وام دددوملووج وبولودددويل القددددرة عيدددى اختدددوذ القددد ار

م  ادلووق  والر ختويع  األ كورد الوتليدي , كمو هت   الولييمنو مبو هوس  م  مومذ الق ارادلفوضي  بٌن ال داأج واخويور   م
وادلمنورات وهذا مو هوتا د  مد  عمييد  اختدوذ القد ار الدر الومدد  األ كوروقا إ  آخ   يكوسب الطولب كج هتذ رلمتع  م  

واوف  هذا الملوي    الطولب رلمتع  م  ادلمنورات اكسب ادلووق  وادلواًنة بشكج دوري والر  األ كوربشكج   و ي عيى 
ذ(, )خولدددد 1000) مدددوه  لدددربي, ونوهدددد ندددتيب , ودرا ددد   Emmitt & Gorse, 2003,67))مددد  نودددوأب درا ددد 

 ذ(.1004ذ( ,)  قالذ ال وز الشوهٌن ,1002ال وز,
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لدى الطالب مـن وجهـة نظـر  األفكاردرجة اسهام نموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارة توليد التساؤل الرابع :ما 
 ؟معلمي ومشرفي العلوم 

 األ كددوردرجدد  ا ددمنوذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي ض املميدد  ممنددورة اتليددد دلل  دد  ( ع ددورة 21قددوذ ال وقددأ بومصدديص )
 :( 7جدول ) وكونا الملووأب كولوويل, لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ

درجة اسهام نموذج التعلم التوليدي واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول ( المتوسطات الحسابية 9جدول )
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةلدى الطالب من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم  األفكارفي تنمية مهارة توليد 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 الترتيب الموافقةدرجة  المعياري

2 
هت   الملمتذج  دوات عيمي  المج عيى اييج ال يونوت 

 وانووج مليتموت جدهدة
 2 متا   0.003 468 0.02

 1 متا   0.232 468 0.02 هلتد الملمتذج الطي   عيى الول ًن ع    كورهد وآراأمند 7

الودي ديييتن هفوح الملمتذج ا ول ليطي   مخويدور األندشط   20
 0 متا   0.200 468 0.02 إليمنو

عيى املتعمنو وم هسوقصي إم عد   األ كورهق ج الملمتذج  4
 2 متا   0.004 458 0.01 الصي  بودلتضت 

هسومدذ الملمتذج   وليب اقت  ا كدز عيدى قيدوس  دندى  22
 3 متا   0.125 448 1.77 القدرات اللقيي 

متاقع الييم  ااًن الوفكًن هم  الملمتذج الطولب  موذ  3
 4 متا   0.050 438 1.73 لدهل

هت   الملمتذج بيء  مدر ي  مشتق  ومش ل  ليطي   لوملمي   21
 5 متا   0.260 438 1.73 ممنورة الوتليد الفك ي لدهمند

هسمند الملمتذج ض اتليد وانووج ا كور جدهدة وذات لي   2
 6 متا   0.223 428 1.71 عيمي 

 7 زلوهد 0.202 048 1.07 الملمتذج م د  املت  األ كور وادلفوهيدحيق   1

هويح الف ل  ليطولب ليقيدوذ بأندشط  املمدي قدراال  6
 20 زلوهد 0.077 028 1.00 اإلبداعي 

هلمج الملمتذج عيى انووج   كور جدهدة ادعد الفك ة  0
 22 زلوهد 0.135 028 1.02 السوبق 

مصودر موملتع  إلنووج   كور هتجل الملمتذج الطالب إ   5
 21 لًن متا   0.262 58 2.10 جدهدة

درج  ا منوذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورة اتليد 
 لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ األ كور

 ككج
 متا   0.220 328 1.42

درجد  ا دمنوذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  ممندورة ( ادلتضح  عالا هومح إعدوم  ن 7م  خالل اجلدول رقد )

جو  بدرج  )متا  ( قيأ بي  ادلوت م احلسويب الكيي  لد  الطالب م  وجمن  نظ  مليمي ومش ض الليتذ األ كوراتليد 

( وهي الفء  الر 0.12إ   1.30( وهت موت م هق  ضم  الفء  الاولا  م   ءوت مقيوس ليك ت ال بوعي )2م   1.42)

كمو هومح م  الملووأب  ن هملو  افوواو ض متا ق     اد عيملد  الدرا د  , و وب  )متا  ( عيى ع ورات احملتراشًن إ  درج  ا 



 الزبيدي علي  د. محمد   درجة اسهام نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض المهارات المعرفية
 

 82          م2109ىـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

( وهدي موت دطوت اقد  مدو بدٌن 2م   0.02إ   2.10قيأ ا اوقا موت طوت الل ورات مو بٌن ) ادلقيوسعيى ع ورات 

 ال بوعي واشًن إ  اخليورات )لًن متا  , زلوهد, متا  ( عيى الوتايل. الفءوٌن األو  والاولا  م   ءوت مقيوس ليك ت

 كمو هتضح اجلدول مو هيي:

جو ت الل ورة )هدت   الملمدتذج  دوات عيميد  المدج عيدى اييدج ال يوندوت وانودوج مليتمدوت جدهددة( بودل ا د  األو  

جدو ت , و 8(46( وبملسد   مءتهد  بيادا )0.02) م  قيأ متا ق     اد ال حأ بدرج  ا و وب  )متا د ( مبوت دم قسدويب

هلتد الملمتذج الطي   عيى الول ًن ع    كورهد وآراأمند( بودل ا   الاوني  م  قيأ متا قد    د اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ل ورة )ال

جددو ت الل ددورة )هفددوح الملمددتذج ا ددول , ض قددٌن 8(46( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )0.02) ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب

ي د  مخويددور األنددشط  الوددي ديييدتن إليمنددو( بودل ا د  الاولاد  مد  قيدأ متا قد    دد اد ال حدأ عييمندو بدرجد  ا دو وب  )متا دد ( ليط

عيى املتعمنو وم هسوقصدي  األ كورجو ت الل ورة )هق ج الملمتذج , و 8(46( وبملس   مءته  بياا )0.02) مبوت م قسويب

   مد  قيددأ متا قد    د اد ال حددأ عييمندو بدرجد  ا ددو وب  )متا د ( مبوت دم قسددويبإم عدد  الصدي  بودلتضدت ( بودل ا دد  ال ابلد

جدددو ت الل دددورة )هسدددومدذ الملمدددتذج   دددوليب اقدددت  ا كددددز عيددددى قيددددوس  دنددددى , كمدددو 8(45( وبملسددد   مءتهددد  بيادددا )0.01)

( 1.77) ( مبوت دم قسدويبالقدرات اللقيي ( بودل ا   اخلومس  م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )متا  

جدددو ت الل دددورة )همددد  الملمدددتذج الطولدددب  مدددوذ متاقدددع الييمددد  اادددًن الوفكدددًن لدهدددل( بودل ا ددد  , و 8(44وبملسددد   مءتهددد  بيادددا )

( وبملسدد   مءتهدد  بياددا 1.73) السود دد  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب

الملمددتذج بيءدد  مدر ددي  مشددتق  ومشدد ل  ليطي دد  لوملميدد  ممنددورة الوتليددد الفكدد ي لدددهمند(  جددو ت الل ددورة )هددت  , كمددو 8(43)

( وبملسدد   مءتهدد  1.73) بودل ا دد  السددوبل  مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )متا دد ( مبوت ددم قسددويب

عيمي ( بودل ا   الاوممل  م  قيأ  جو ت الل ورة )هسمند الملمتذج ض اتليد وانووج ا كور جدهدة وذات لي , و 8(43بياا )

جو ت الل ورة , و 8(42( وبملس   مءته  بياا )1.71) متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )متا  ( مبوت م قسويب

)حيق  الملمتذج م د  املت  األ كور وادلفوهيد( بودل ا   الوو ل  م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرجد  ا دو وب  )زلوهدد( 

جو ت الل ورة )هويح الف ل  ليطولب ليقيدوذ بأندشط  املمدي قدراال , و 8(04( وبملس   مءته  بياا )1.07)  م قسويبمبوت 

( وبملسد   1.00) اإلبداعي ( بودل ا   اللوش ة م  قيأ متا ق     اد ال حأ عييمنو بدرج  ا دو وب  )زلوهدد( مبوت دم قسدويب

ى انودوج   كدور جدهددة اددعد الفكد ة السدوبق ( بودل ا د  احلودهد  عشد ة جو ت )هلمج الملمدتذج عيد, وقد 8(02مءته  بياا )

, 8(02( وبملسدد   مءتهدد  بياددا )1.02) مدد  قيددأ متا قدد    دد اد ال حددأ عييمنددو بدرجدد  ا ددو وب  )زلوهددد( مبوت ددم قسددويب

مد  قيدأ متا قد  جو ت الل ورة )هتجدل الملمدتذج الطدالب إ  مصدودر موملتعد  إلنودوج   كدور جدهددة( بودل ا د  الاونيد  عشد ة و 

 8(.5( وبملس   مءته  بياا )2.10   اد ال حأ عييمنو بدرج  ا و وب  )لًن متا  ( مبوت م قسويب )
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ودرجددد  متا ددد  مددد  درجدددوت   1.42عيدددى موت دددم قسدددويب بدرجددد   األ كدددور زلدددتر اتليدددد قصدددتل وديكددد  افسدددًن

 ددتذج  كادد  دقدد  ولددح  دلددو   كددور و د الوتليدددي هسددوعد الطددالب عيددى  ن هقتمددتا بوتليددد ادلليددد ض الددولي ام ددو وب  إ   ن

 ددوذجمند اخلووءدد  ادلتجددتدة مسدد ًقو وهقتمددتا بوتليددد عالقددوت بددٌن خددربا د السددوبق    كددورهد و هوليمتنددل مدد  مفددوهيد بدددًم مدد  

ذلك م  خالل مو هل د عييمند م   نشط  وعالقوت بٌن ادلفوهيد اجلدهدة بلممنو ال لف و , واجلدهدة قتل ايك ادلفوهيد

د الوتليدددي كمددو  ن الددولي,  ولكدد  بملسددب موفووادد واط يقددوت, ومدد  خددالل ا ددومداذ ال  ددتذ والصددتر واألشددكول الوتضدديحي  

وهذا مو  كد  هدرب الطالب عيى كيفي  زهودة قدرا د عيى الوحكد ض عمييو د الوتليده  قر هص حتا مسوقيٌن ض ذلك 

اتلدد اللالقدوت الوملظيميد  المج عيدى قيأ  (13ذ, ص1021) ًنة اجلمنين, وذك ال  ,(101ذ, ص1007 عييل )لوحل,

اتلد اللالقوت ادلوكومي  بٌن و هًمو  )عملووه ,  هدا , ر تذ بيوني , جداول,   كور رأيس , ميمصوت( األ كوربٌن  جزا  

, ًنات, إعودة الصيول , الوط يقوت, ام ودممت, الوش يمنوتمو هسملل  و هق  ا  و ه اا,  و هوذك ا ادلوليد )األماي , الوفس

  .ذ(1021واافقا نووأب هذا الدرا   م  درا    تزه  الاومدي )

 عيددىهقددتذ  ددتذج الددوليد  ن إ  د الوتليدددي تذج الددولي ددوهلددزو ال وقددأ نوددوأب الدرا دد  احلوليدد  ض دملومنددو عيددى 

 ضت  امهوموذ ض ذلو احليتل وإجيود دللوجلومنو وامخو ور لي حأ قوبي  ااي    ءي و  واقلي  ققيقي  الطالب مبشكالت متاجمن 

 عيى وحيصيتن اليممند, هوحميتن مس ولي  الطالب جتلج واقصي اأ و نشط  عوعي ,  نشط  , كمو هت   يمنو وامنشاول

وو د    دتذج الدوليد الوتليدديكمدو  ن , لددهمند الوليدممنورات  املمي  وبولوويل ,ادلمويف  األ كور مصودر م  بأنفسمند األ كور

بشدكج  هسدمند  الددروس وايمديص واألنشدط  بأنفسدمند, الو دورب إلجد ا  ليطدالب الف لد  إاوقد  ض دور لدل احملوت  الولييمي

امقويوجدوت الف دهد  و  دوط الدوليد لدد   هيديبم وند  الدوليد الوتليددي , اضدو   إ   ن الطدالبض املميد  ممندورة   ك ًن وم وش

ادلوليمددٌن بدددوخوال  مسددوتهو د, ومملو ددد   األنشدددط  دلسددوت   دددت ادلوليمددٌن وقوجدددو د وميدددتذلد واهومومددو د, وا كيزهدددو عيدددى 

ادرهب الطالب عيى ا ومالص الملووأب م  رلمتع  احلقوأ  ادلقدم  ذلد عرب اتليد روابم بٌن هذا احلقوأ , وهت مو  وهد 

 ملدور مند ل ملدو  الطدالب  ا, وهسدوعد ادعيد قددرة الطدالب عيدى إدرا  لدح  الملوي د   و خطءمندو ض ضدت  احلقدوأ  ادللطدوض

قيدأ هدود اتظيدع مصدودر الدوليد ادلووقد  ض يفكدٌن  ال ملوأيد , الملظ ه  قددال كمو اللقيي  وقدرا د م ولدادا د الذااي  و قو

كوسد   ض بمليدومند ادلل  يد , والد بم بيملمندو وبدٌن ادلفدوهيد ادلتجدتدة  دوبًقو لددهمند, كمدو الطالب عيى افسًن ادلفوهيد اجلدهدة ادل

وال بم بيملمنو وبٌن  ادلل    بملو  ض اخلربة هكوس تن وبولوويل, هوواتليد األ كورقوأد عيى ال حأ ع    ن  تذج الوليد الوتليدي

اتظيدع خدربات الطدالب بصدترة مملو د  , شلدو  دوعد عيدى إدرا  اخلربة اجلدهدة ادلكوس   واتليد ال وابم بيملمنمو وهلمدج عيدى 

 .و مند كاًن م  ادلفوهيد الليمي  ادلقدم  ذلد
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 :والمقترحات التوصيات

 أواًل : التوصيات :

 .ض ورة امهوموذ بملمتذج الوليد الوتليدي بوعو ورا مدخاًل هوًمو ض الييد واليد مودة الليتذ .2
 ادرهس الليتذ لقدرال عيى املمي  ادلفوهيد الليمي  والوفكًن الملوقد لد  الطالب.اتظيع  تذج الوليد الوتليدي ض  .1

 .ادلموصٌن ق ج م  ادلتضتع  خالل ادلملوهب م  اللوذ, الولييد م اقج عي  ض الطالب لد  ادلل  ي  منوراتادل املمي  .0

قدددد  األنشدددط  الولييميددد  احلدهاددد  ض ضدددت  خصدددوأص ادلوليمدددٌن, مددد  ا  اتظيدددع ام دددرتااي يوت والملمدددوذج الودرهسدددي .2
 ادلمويف . اذلود   إ  املمي  ممنورات الوفكًن

 بانًيا : المقترحات :

 .ض مودة الليتذ سلويف  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  ممنورات افكًن  درج  ا منوذإج ا  درا   ليول   عيى  .2
 الل بيد  ومددن ادلميكد  مبملدوو   خد   درا ي  رلوملوت م  سلوورة  كرب, عشتاأي  عيملوت اومم  شلوثي , درا   إج ا  .1

 الملووأب. الميد إمكوني  عيى ليتقت  السلتده 

 .ليممنورات ادلل  ي  اممملمنو مد  عيى ليتقت  ادلمويف  الولييمي  بودل اقج الليتذ دلق رات اقتديي  درا وت إج ا  .0
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 المراجع :
األهدد  واللقدتل ض املميد  امجتدوا ضلدت اللمدج اليددو  واختدوذ القد ار ( : "  لوليد   دتذج 1004 قالذ ال وز قس  الش بيىن )

اللدددد األول ,ص ص  واصديج الكيميدو  لددد  ودالب الصدع األول الاددونت ", رليد  الرتبيد  الليميدد  ,ا يدد الوو د ,
270-120. 

مدودة الليدتذ واملميد  الوفكدًن ( :  لولي  الودرهس و قو لملمتذج الوليد الوتليدي ض اصديج 1002 ميم  عفيفي امحد ), امحد
جوملدد  عددٌن , كييدد  ال ملددوت,  ر ددول  دكوددتراة لددًن مملشددترة, امبوكدوري ودا ليدد  امصلددوز لددد  االميددذ ادل قيدد  امعدادهدد 

 تس.

(.  ثددد  اتظيدددع ا دددرتااي ي  عظدددد السدددمك ض املميددد  ادلفدددوهيد الليميددد  وممندددورات 1020األلدددو, ضددديو  الدددده    هدددد لدددوحل. )
عيدتذ الصدح  وال يءد  لدد  ودالب الصدع اللوشد  األ و دي. ر دول  موجسدوًن لدًن مملشدترة. كييد   الوفكًن الملوقدد ض

 الرتبي , اجلومل  اإل المي  بازة.

 .,مط ل  ا ويف ,لزة 1( : ادرهس الليتذ ض الولييد اللوذ ,ط1007 وحي  ),  ملو, اقسون و اليتلت

تليدددي ض ادددرهس الليددتذ عيددى املميدد  بلددف ممنددورات الليددد لددد  (.  وعييدد  الملمددتذج الو1021اجلمندين,  ددًنة لددوحل ثددتهين. )
 وول وت ادل قي  ادلوت ط . ر ول  موجسوًن لًن مملشترة. كيي  الرتبي , جومل  وي  .

ألبلدددود الدددوليد ض اددددرهس مدددودة الكيميدددو  عيدددى  ازانت ( : "  لوليددد  ا دددومداذ  دددتذج مدددور 1002خولدددد لدددالح عيدددى ال دددوز )
ادلد يف  الليمدى , وامجتدوا ضلدت ادلدودة لدد  ودالب الصدع األول الادونت  اللدوذ بدول ح ه  " الوحصيج والوفكدًن ادل كدب

األ ددكملدره ,ا الفددرتة مدد   -اخلددومس لي مليدد  ادلصدد ه  ليرتبيدد  الليميدد : الرتبيدد  الليميدد  ليمتاوملدد  ,ادلمللقددد ض  بددت قددًن
 .225-220 لسطس,ا يد الاوىن, ص ص 2 -هتليت 17

(  ث  ا ومداذ  تذج الوليد ال ملوأي ض ادرهس اكملتلتجيو الكمن بو  عيى الوحصيج وبقو   ث  1004).خييف  , قس  زلمد
الددوليد واملميدد  الوفكددًن ام ددودميل لددد  وددالب الصددع الاددوم الاددونتي الصددملوعي , ادلدد يف  الليمددي األول )الوليدديد و 

  116-107الوملمي  ض ا وملوت اجلدهدة ( , جومل  ا يتط: مص . 

 , الدموذ: مكو   ادلومليب.2(. ا رتااي يوت الودرهس الفلول. ط1023يف , قس  جلف  ومطوو , ضيو  الده  زلمد. )اخلي

(  ث  ا دومداذ  دتذج الدوليد الوتليددي ض اددرهس الليدتذ عيدى املميد  ادلفدوهيد الليميد  والوفكدًن 1026).اخلًني, زلمد عيي
 وجسوًن لًن مملشترة, جومل  اذ الق   , مك  ادلك م .الملوقد لد  والب الصع الاولأ ادلوت م, ر ول  م

(.  لولي  الودرهس و ًقو لملظ ه   ي تاسكي ض اكوسوب بلف ادلفوهيد ال يءي  لد  1004الدواهيدي, عزمي عطي   محد. )
 وول وت جومل  األقصى بازة. ر ول  موجسوًن لًن مملشترة. كيي  الرتبي , اجلومل  اإل المي  بازة.

(.  ث  ا ومداذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  اختوذ الق ار والوحصيج ض مودة الكيميدو  لدد  1021لوحل. ) وح زلمد 
 وول وت الصع األول الاونتي مبك  ادلك م . ر ول  موجسوًن لًن مملشترة. كيي  الرتبي , جومل   ذ الق  .

(.  وعييد   دتذج الدوليد الوتليددي ض املميد  ممندورات  مندد الملصدتص األدبيد  لدد  ودالب 1020الشي،, بسديتم إ وعيدج. )
(, 22(   )1السددلتده , ذ ) –ادل قيد  الاونتهدد  بودلميكد  الل بيدد  السددلتده . درا دوت ع بيدد  ض الرتبيدد  وعيدد الددملفس 

 .104-272ص ص 
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 ومداذ  تذج الوليد الوتليدي ض املمي  بلف عمييوت الليد والوحصديج ض (.  ث  ا1007لوحل, مدقا زلمد قس . )
مودة الفيزهو  لد  والب الصع األول الاونتي بودلميك  الل بي  السلتده . ادل يف  الليمي احلدودي واللشد ون اطدته  

 .150-122(, ص ص 2مص , ذ ) –ادلملوهب الدرا ي  بٌن األلول  وادللول ة 

, إربد, األردن : دار األمج ليملش   ل ملي  ادلل  ي  مكوسوب ادلفوهيد : اليممنو والييممنو.(1002عقيج.)الطيطي, زلمد محد 
 والوتزه .

 , القوه ة: دار الفك  الل يب.2(. ادرهس الليتذ وموطي وت اللص . ط2215ع د السالذ, مصطفى ع د السالذ. )

ليد الوتليدددي ض اددرهس قسدوب امنشددو ات عيدى الوحصدديج (.  وعييد  ا دومداذ  ددتذج الدو1020ع يدد, زلمدد ع ددد ا . )
 –واملميدد  الوفكددًن اإلبددداعي وبقددو   ثدد  الددوليد لددد  وددالب الوليدديد الاددونتي الصددملوعي. ا يدد  الليميدد  لكييدد  الرتبيدد  

 .35-2(, ص ص 2(,   )17جومل    يتط, ذ )

املميدد   منددد ادلفددوهيد الليميدد  وممنددورات مددو ورا   (.  وعييدد   ددتذج الددوليد الوتليدددي ض1024الل مددي, ل ددىن قسددٌن راشددد. )
(, ص ص 7(   )3ادلل  دد  لددد  وول ددوت كييدد  الرتبيدد  جوملدد  ادليددك خولددد. ا يدد  الدوليدد  الرتبتهدد  ادلومصصدد , ذ )

2-24. 

 , ال هود: مكو   الفالح.2(. الوفكًن وادلملمنول ادلدر ي. ط 1020).عفون  , عزو, ع يد , وليد

, عمون: دار الاقو   2(. الودرهس والوليد بولدمو  ذي اجلون ٌن. ط1007واجلي , هت ع إب اهيد. )عفون , عزو إ وعيج 
 ليملش  والوتزه . 

ر دول  موجسدوًن لدًن مملشدترة , كييد   لدتل الدده  , .( الوفكًن واملميودل ض ضدت  القد آن الكد  1007).عيتان ,خولد خييج
 جومل  المل وح التوملي : القدس.

(.  ث  ا ومداذ  تذج الوليد الوتليدي ض ادرهس الليتذ عيى اكوسوب ادلفوهيد الليمي  1024م عيي. )عم , عيي التردا
(, 4(   )27واملمي  ممنورات مو ورا  ادلل    لوالميدذ الصدع السدودس امبودداأي. ا يد  ادلصد ه  ليرتبيد  الليميد , ذ )

 .104-252ص ص 

مداذ  تذج الوليد الوتليدي لودرهس الليتذ ض املميد  الوفكدًن امبوكدوري (.  وعيي  ا و1020اللملزي, م ور  لده   لد. )
 والقيد الليمي  لد  االميذ الصع الاولأ موت م. ر ول  دكوتراا لًن مملشترة. كيي  الرتبي , جومل   ذ الق  .

بلددددف عمييددددوت الليددددد (.  لوليدددد  الودددددرهس و ًقددددو ليملظ هدددد  ال ملوأيدددد  امجوموعيدددد  ض املميدددد  1021الاومدددددي,  تزهدددد  مخدددديس. )
وممندددورات الوفكدددًن  دددتيف ادللددد ض والوحصددديج ض مدددودة األقيدددو  لدددد  وول دددوت ادل قيددد  الاونتهددد  مبملطقددد  ال وقددد . ر دددول  

 .07-0(, ص ص 12مص ,   ) –دكوتراا مملشترة, رلي  اتث الرتبي  الملتعي  

ع الددذهين ض املميدد  ادلفددوهيد وامجتددوا ضلددت ذ(.  ثدد  ا ددومداذ  ددتذج الددوليد الوتليدددي واللصدد1021 ملتندد , زاهدد   دد  زلمددد. )
األقيددو  لددد  وددالب الصددع احلددودي عشدد  مبحو ظددوت لددزة. ر ددول  موجسددوًن لددًن مملشددترة. كييدد  الرتبيدد , اجلوملدد  

 اإل المي  بازة.

  لوليدددد  ا دددرتااي ي  مقرتقدددد  ض املميددد  الوفكددددًن.ذ(1004 دددتدا , إبددد اهيد زلمددددد زلمدددد ال ليددددي, إبددد اهيد ع ددددداللزهز زلمدددد. )
ام ودميل والوحصيج ض مودة الليتذ وامجتوا  ضلت اللمج الولووم لد  االميذ الصع السدودس امبودداأي  مبملطقد  
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, اللددددد  7القصددديد بودلميكددد  الل بيددد  السدددلتده . رليددد  الرتبيددد  الليميددد , كييددد  الرتبيددد    جوملددد  عدددٌن تدددس , رليدددد 
2.222-265. 

 وعييددد  ا دددومداذ الملمدددتذج الوتليددددي لوددددرهس الليدددتذ ض املميددد  امجتوهدددوت (. 1007قوبيدددج,  دددح  ملدددتد ع دددد ال ا ددد . )
 الولووني  لد  االميذ ادل قي  اإلعداده . ر ول  موجسوًن لًن مملشترة. كيي  الرتبي , جومل  الزقوزه .

 .ال شدال هود مكو   , ( : ادلت تع  الل بي  دلصطيحوت الرتبي  واكملتلتجيو الولييد1001موه  إ وعيج لرب  )

(. اجتوهدوت قدهاد  لوليديد الليدتذ ض ضدت  ادللدوهًن اللودليد  واملميد  1005المل دي,  محد وع د اذلودي, مىن وراشد, عيي. )
 , القوه ة: دار الفك  الل يب.2الوفكًن والملظ ه  ال ملوأي . ط

ليد الولددووم عيددى الوحصدديج ( :" وعييد  ا ددرتااي ي  مقرتقدد  ض الددو1002خييددج, رضددتان خييددج ), ع ددد الدد ازيف  ددتهيد مهدوذ,
, ا يددد ال ابدد , جوملدد  ادلمليددو, رليدد  كييدد  الرتبيدد , وممنددورات اماصددول وامجتوهددوت ضلددت الليددتذ لددد  الوالميددذ الصددد "
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