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 : مخمص البحث

الصؼ ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ فاعمية انموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ طالبات 
تحقيؽ ىدؼ البحث استخدـ المنيج التجريبي في سبيؿ الرابع االعدادي في مادة التاريخ، و 

إذ اختارت  2102-2102معاـ الدراسي كامؿ لدراسي دامت مدة فصؿ اجريت التجربة التي 
الباحثة إعدادية العراقية لمبنات في قضاء الخالص قصديا لتطبيؽ التجربة وحددت عينة 

( طالبة لممجموعة 10( طالبة لممجموعة التجريبية، و)10ة بواقع )( طالب82البحث)
الضابطة، وقد كوفئت المجموعتاف في متغيرات )العمر الزمني محسوبا بالشيور، التحصيؿ 

، درجات اختبار 2102-2102الدراسي لالبويف، درجات نصؼ السنة لمعاـ الدراسي 
بط الجزئي ذا االختبار البعدي ضالباحثة التصميـ التجريبي ذو ال الذكاء( واعتمدت

واستمرت لغاية يوـ  2102/ 6/2وقد بدات التجربة في لمجموعتي البحث، 
وبعد االنتياء مف التجربة حممت النتائج إحصائيا باستعماؿ االختبار التائي 9/5/2102

سف وؽ المجموعة التجريبية الالتي در  ، واظيرت النتائج تف T.testلعينتيف مستقمتيف 
الالتي در سف بالطريقة  ماؿ انموذج التعمـ التوليدي عمى طالبات المجموعة الضابطةباستع

 . في االختبار التحصيمي االعتيادية

 يأتي: واستنتجت الباحثة ما

.إف إنموذج التعمـ التوليدي اثبت فاعميتو وتفوقو عمى الطريقة االعتيادية في زيادة تحصيؿ 0
 التاريخ وتحسينيا. طالبات الصؼ الرابع اإلدبي في مادة

.إف التدريس عمى وفؽ إنموذج التعمـ التوليدي بعث الراحة في نفوس الطالبات  وزاد مف 2
 رغبتيف في التعمـ وعودىف  عمى االستقاللية في التعمـ.

 
 في ضوء النتيجة التي توصمت إلييا الباحثة في ىذه الدراسة ، فأنَّيا توصي بما يأتي : 
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ـ التوليدي في تدريس مادة التاريخ في الصؼ الرابع اإلدبي لما لو مف .اعتماد إنموذج التعم0
فوائد عديدة تنظيـ التفكير ودقة المالحظة وتنظيـ المادة العممية بما يساعد في تعمـ 

 الطالبات وزيادة تحصيميف في مادة التاريخ 
نموذج التعمـ .توجيو أنظار القائميف عمى تأليؼ كتب طرائؽ تدريس التاريخ بفروعيا إلى إ2

 التوليدي وذلؾ بسبب قمة المصادر التي تحدثت عف ىذا الموضوع.
 

 استكمااًل لنتائج البحث الحالي ، تقترح الباحثة أجراء الدراسات اآلتية : 
.بناء برنامج تدريبي لمدرسي التاريخ في التعميـ اإلعدادي عمى تنمية ميارات التفكير 0

 بداعي ( عمى وفؽ إنموذج التعمـ التوليدي .)التأممي، االستداللي، الناقد، اال
.دراسة اثر استعماؿ إنموذج التعمـ التوليدي مع طرائؽ تدريسو، مثؿ )دورة التعمـ ، خرائط 2

 المفاىيـ ، إنموذج التعمـ البنائي(.
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 الفصل االول : التعريؼ بالبحث

يعد التاريخ سجاًل ينطؽ باإلحداث التي يعيشيا االنساف منذ بداية حياتو،  : مشكمة البحث
وبيذا فيو البداية والكممة التي تسجؿ بحس عقمي حيث يبدأ االنساف بيا. فالتاريخ يعني 

(.والحؽ يقاؿ اف الكثيريف يقرأوف التاريخ 02: 2119حياة االنساف عمى االرض)الزيدي،
لكنيـ ال يتعمموف وال يوعظوف، الف االنساف قد يعجب بما يقرأ ليتعمموا منو، وليوعظوا بو، و 

ويجد فيو متعة، ولكنو ال يتعظ بو، الف الموعظة ال دخؿ ليا في التجارب 
عمـ الماضي فحسب، بؿ عمـ يستيدؼ جمع ليس التاريخ ف(. 05: 0981االنسانية)مؤنس،

براز الترابط بينيا)العجرش،  (.02: 2102المعمومات وتسجيميا وتفسيرىا وا 

اال اننا نالحظ اف كثيرًا مف المشكالت التي نعاني منيا في الحاضر ماىي االمحصمة 
ونتيجة إلحداث ومشكالت وصراعات حدثت في الماضي القريب او البعيد، وفي ضوء ذلؾ 
تصبح المعالجة الصحيحة لممشكالت التي نواجييا اليـو احوج ما نكوف ليا في االجابة عف 

ساؤالت، مثؿ كيؼ تك وف الحاضر؟ وما اصوؿ المفاىيـ السائدة في العديد مف الت
 (.9: 2100الحاضر؟)الجبوري والحارثي،

وتأسيسا عمى ذلؾ فاننا نجد إف ىناؾ صعوبات تواجو تدريس مادة التاريخ وتوصؼ ىذه 
الصعوبات بأنيا ليست مشكمة كـ، بؿ ىي مشكمة كيؼ تتمثؿ في اكتساب المتعمميف 

ريخية المختمفة التي تتيح ليـ فرص المشاركة الفاعمة، واالستمرار بعممية المعمومات التا
التعمـ، فتدني مستوى المتعمميف في مادة التاريخ في المراحؿ جميعيا مف أىـ المشكالت التي 

كما أف الشكوى  (2:  2111تشغؿ باؿ التربوييف والميتميف بأصوؿ التدريس. )حمادي,
عمـ وكفايتو وأدائو. إذ انو اليزاؿ يمارس مينتو بصورة تقميدية مازالت مستمرة حوؿ نوعية الم

قواميا التمقيف والحفظ واالستظيار ويغفؿ الدور الحيوي الذي ينبغي أف يمنحو لممتعمـ بصفتو 
محور العممية التعميمية ويبذؿ جيدا لالرتقاء بكفايتو ومعرفتو واآلتياف بالجديد المبدع 

 (25: 2112ميمية.)السنبؿ،والخالؽ المطور لمعممية التع
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فضعؼ التحصيؿ الدراسي لدى المتعمميف مف المشاكؿ الرئيسة، فطرائؽ التدريس المتبعة قد 
تؤدي إلى تحوؿ المتعمـ الى آلة لحفظ الحقائؽ وترديدىا مف دوف تفكير، مما يؤدي إلى 

 (. 1: 2111سمبية المتعمـ في العممية التعميمية وانخفاض تحصيمو) الكناني، 

   

ولما تقدـ ترى الباحثة اف ىناؾ خمال واضحا في المستوى العممي والتعميمي لطمبتنا         
وىذا نابع مف حقيقة مفادىا اف معظـ معممي التاريخ يستعمموف في تدريس ىذه المادة طرائؽ 
وأساليب تقميدية يؤكدوف مف خالليا لممتعمميف وبشكؿ غير مباشر صدؽ تصوراتيـ عنيا 

ذا كاف ىذا يمثؿ جانبا مف الحقيقة،  بوصفيا  ص عبة جافة تبعد عف مدركات المتعمميف، وا 
فأنو ال يمثؿ الحقيقة كاممة، إذ يعزى القصور في جانب كبير منو إلى قصور النظر عف 
إدراؾ وظائؼ ىذه الطرائؽ و استثمار إمكانياتيا في االرتقاء بعقوؿ المتعمميف، لرفع مستوى 

لمتعمميف فمحور االىتماـ في العممية التعميمية بالمدارس ىو المتعمـ التحصيؿ الدراسي لدى ا
لذا ينبغي أف تكوف طرائؽ التدريس متنوعة وتشكؿ بدائؿ متاحة أماـ المعمـ ليستعمؿ 
المناسب منيا وفقا لممحتوى المراد تعميَمُو ولحاجة مادة التاريخ إلى طرائؽ تدريس أكثر 

 فاعمية.

عمى ما تيسر مف البحوث والدراسات التي اجريت في العراؽ ومف خالؿ اطالع الباحثة 
والوطف العربي في مجاؿ طرائؽ تدريس التاريخ والتي اثبتت اف مدراسنا تعتمد المفيـو 

(  2110التقميدي الضيؽ الذي يعتمد عمى الحفظ والتمقيف وىذا ما اكدتو دراسة )الدليمي 
 (2110ودراسة )سيؼ 

ت والمسوغات تبمورت مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عف وفي ضوء تمؾ المبررا      
السؤاؿ األتي: ) مافاعمية استعماؿ إنموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع 

 اإلعدادي في مادة التاريخ؟(
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يشيد العالـ اليـو نقمة حضارية شممت كؿ أوجو الحياة ومجاالتيا إذ تظير  اهمية البحث:
ى مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر جديد وميارات في كؿ يـو عم

جديدة لمتعامؿ معيا بنجاح وىذه التحوالت قد ألقت بظالليا عمى بنية النظاـ التربوي، وعميو 
فأف اعداد اإلنساف القادر عمى التصدي لكؿ ىذه التحوالت والتغيرات يتطمب اعادة النظر في 

وما ومحتوى وأسموبا. وذلؾ عمى أسس جديدة قائمة عمى استراتيجيات النظـ التعميمية مفي
عممية فاعمة تستوعب اإلمكانات المتاحة، ومف ىنا بدأت الدوؿ المختمفة تتسابؽ عمى 

 0986تطوير نظميا التعميمية بصورة شاممة أحيانا وبصورة جزئية أحيانا أخرى )بشارة ،
:7.) 

دي والعشريف قرف المعمومات والسرعة. والميارات ومما الشؾ فيو اف القرف الحا       
واالداءات المتميزة. قرف العقؿ والتفكير المجرد االختزالي مقابؿ الموسوعية والحفظ والتمقيف، 
إذ ينظر إلى مؤسسات التعميـ في الوقت الحاضر عمى إنيا رمز لنيضة األمـ وتقدميا 

مركز لنقؿ المعرفة وتوزيعيا فحسب، بؿ وعنواف يقظتيا ورقييا، فالمدارس والجامعات ليست 
ىي المؤسسات التي تختبر بيا المعرفة وتفحص وتنقى وتطوع قبؿ مرحمة االستيطاف 
والنشر. وىذا اليتـ االبتنشيط البعد البحثي ونشر الدراسات وايصاليا لممستفيديف والسيما 

 (.0: 2100التطبيقي منيا)الزند وعبيدات ،

ة تثير اىتماـ المتعمميف وتدفعيـ لممشاركة مع المعمـ ، وتراعي والطريقة التدريسية الجيد
( واف البحث 69، 2111الفروؽ الفردية وتساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المنيج.)عبد السالـ،

ألنيا ركف ميـ مف أركاف التدريس،  الفاعمةمتواصؿ مف لدف التربوييف لموصوؿ إلى الطريقة 
مب معمما يمقي الدرس ومتعممًا يتمقى الدرس، ومادة فإذا تصورنا إف العممية التعميمية تتط

يعالجيا المعمـ مف خالؿ الدرس مع المتعمميف، فاف ىناؾ ركنا رابعا لو أىميتو، وىو الطريقة 
التي يسمكيا المعمـ في عالج الدرس، ونجاح العممية التعميمية مرتبط بنجاح الطريقة، 
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مبيات المنيج وضعؼ المتعمميف وصعوبة وتستطيع الطريقة السديدة أف تعالج كثيرا مف س
 (.00: 2102الكتاب المدرسي وغير ذلؾ مف مشكالت التعميـ)الجشعمي واحمد،

لذا لـ يعد تركيز المتخصصيف في التدريس منصبا عمى تبني فكرة اف متغيرات طريقة       
موا تدريس محددة بتوافر ظروؼ محددة تعطي نتائج جيدة، ثـ اف ىؤالء العمماء لـ ييت

باستعماؿ استراتيجية واحدة بعينيا او مبدأ تدريس واحد، وانما بات ييـ منظري العممية 
التدريسية. اف يفرقوا بيف اجزاء االستراتيجية المجتمعة في موقؼ تدريسي معيف، اذ يمكف اف 
يؤدي ذلؾ الى نتائج تدريسية مرغوب فييا، ثـ انيـ معنيوف بمختمؼ نماذج التدريس، بيدؼ 

: 2102ة المتعمـ في الوصوؿ الى فيـ شمولي والثارة دافعية نحو التحصيؿ)العجرش،مساعد
07  ) 

فاعتماد االنموذج في التدريس مف االتجاىات الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في التعمـ       
ومف الميـ اختيار النماذج التدريسية واالىتماـ بيا وذلؾ لتمبية حاجات المتعمميف التربوية، 

عف حاجاتيـ الذىنية ويستعمؿ التربويوف مصطمح أنموذج  والذي يشير إلى مجموعة  فضال
يزداد وعميو أجزاء مف اإلستراتيجية ويمثؿ طريقة محددة يتدرج عمى وفقيا المحتوى التعميمي. 

االىتماـ باختيار أساليب التعمـ والتعميـ األكثر فاعمية لتربية الناشئ وتطويره، وبالتالي تبرر 
 0998ة لموصوؿ إلى أحسف طرائؽ التدريس ونماذجو األكثر تقدما) قطامي وقطامي، الحاج

:02.) 

وتماشيا مع ىذا المنحى فقد اختارت الباحثة أنموذجا بنائيا اجتماعيا وىو إنموذج        
التعمـ التوليدي الذي يعد مف النماذج البنائية االجتماعية البارزة، إذ يتضمف عمميات توليدية 

 بيا المعمـ لربط المعمومات الجديدة بالمعرفة والخبرات السابقة.يقـو 

كما يؤكد عمى تشخيص وتصويب الخبرات الخاطئة وتصويبيا لدى المتعمميف أثناء      
دراستيـ وييتـ بتوليد المتعمميف لمعالقات ذات المعنى بيف أجزاء المعمومات التي يتـ 
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ىمية إنموذج التعمـ التوليدي في التدريس (. وتقود أ Fensham&et.alk,1994:32تعمميا)
كأحد نماذج التعميـ البنائي االجتماعي لموصوؿ بالمتعمميف إلى ما بعد المعرفة، ونقؿ الخبرة 
لإلفادة منيا في بناء خبرات مرتبطة بمواقؼ جديدة مف خالؿ نماذج تدريسية عديدة تمكف 

ادريف عمى مواجية المشكالت وحميا المتعمميف عمى استعماؿ مياراتيـ التفكيرية وتجعميـ ق
(. فيو مف النماذج الحديثة التي تؤكد عمي التعمـ 07:  0976وفؽ منيج عممي سميـ) نادر،

ذي المعنى وتركز عمى نشاط المتعمـ أثناء عممية التعمـ، مما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى 
عمـ التوليدي ينشأ عندما الفيـ والربط بيف المعمومات وبقاء أثر التعمـ لفترة طويمة، فالت

يستعمؿ المتعمـ استراتيجيات معرفية وفوؽ معرفية ليصؿ إلى تعمـ ذي معنى ،والتعمـ 
التوليدي يشجع عمى تقميؿ االعتماد عمى المعمـ ويخمؽ مزيد مف اعتماد المتعمـ عمى الذات 

 -ويوفر فرصة لممتعمـ عمى:

 تنظيـ المحتوى الدراسي.-0

 مف المادة التعميمية مع  معارؼ المتعمميف السابقة. دمج المحتوى الجديد  -2

 (.Holmqvist, ,and Other,2007:181-208يولد أفكار قد تنمي التفكير) -2

تمثؿ مرحمة )المراىقة( فقد تحدث خالؿ ىذه المرحمة  النيا االعداديةوقد اختيرت المرحمة 
كونيا  فضال عفالكثير مف المظاىر اإلنمائية التي تمثؿ جوانب شخصية المتعمـ، فيي 

 (.02، 2116مرحمة مراىقة فأَنيا مرحمة إعداد لممرحمة الجامعية) الميداوي، 

 هدؼ البحث وفرضيته:

انموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ طالبات ييدؼ البحث الحالي الى )تعرؼ فاعمية      
 الصؼ الرابع االعدادي في مادة التاريخ(.

 ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية :                 



 

414 
 

 2014العدد الثالث والستون                                                                        مجلة ديالى /

( بيف متوسط درجات تحصيؿ  1,15ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) 
يدرسف مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية عمى وفؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي 

انموذج التعمـ التوليدي وبيف متوسػػػط درجػػػات تحصيػػػؿ طالبػات المجموعػػػة الضابطة المواتي 
 يدرسف المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية .

 

 حدود البحث :

 يقتصر البحث الحالي عمى:     

لرابع اإلعدادي في المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية .عينة مف طالبات الصؼ ا0
 (.2102-2102الحكومية في قضاء الخالص لمعاـ الدراسي )

 (.2102-2102.الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )2

.األبواب الثمانية األخيرة مف كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية المقرر تدريسو لطمبة 2
الطبعة الحادية والثالثوف تأليؼ لجنة  2102-2102اإلعدادي لمعاـ الدراسي الصؼ الرابع 

 ـ.2102مف وزارة التربية 

 تحديد المصطمحات :

 Effectiveness          -الفاعمية عرفها:.1

 )الفتالوي( بأنيا :عرفتيا 

بمعايير "العمؿ بأقصى الجيود لتحقيؽ اليدؼ عف طريؽ بموغ المخرجات المرجوة وتقويميا 
 (09: 2112وأسس البموغ ".  )الفتالوي،
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الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية  -وتعرؼ الباحثة الفاعمية إجرائيا بأنيا :
والضابطة والتي ستحصؿ عمييا الباحثة باستعماؿ االختبار التحصيمي لمادة تاريخ الحضارة 

 عمى طالبات كمتا المجموعتيف. العربية االسالمية الذي ستطبقو في نياية التجربة

 : Generative Learningانموذج التعمـ التوليدي عرفو  .2

Shepardson&Moje: انموذجا لمتعمـ مبني عمى عمميات التوليد النشطة -(( بأنو
والديناميكية التي يقـو بيا المتعمموف والتي تقودىـ إلى إعادة تنظيـ بناء المفاىيـ والوصوؿ 

ف ىذه المفاىيـ. فيؤدي إلى زيادة فيميـ وبالتالي تحقيؽ التعمـ ذي المعنى. إلى العالقات بي
(Shepardson&Moje,1999:79) 

 وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو:

أحد النماذج التعميمية والذي يتكوف مف أربعة أطوار إجرائية متكونة مف الطور التمييدي 
والطور التطبيقي، وستقـو الباحثة بتدريس طالبات   والطور المتعارض والطور التركيزي

المجموعة التجريبية فصوؿ مف كتاب تاريخ الحضارة العربية وفؽ ىذا األنموذج بما يؤدي 
 . الى تحقيؽ اليدؼ المقصود وىو زيادة التحصيؿ لدييف

 tnemhvhihcA.التحصيؿ عرفو 2

 -الرشيدي وآخروف( بأنو :)

جسمي( والتي يمكف قياسيا  -لفرد في مجاؿ معيف )عقمي"النتيجة التي يحصؿ عمييا ا
 (010: 2111بدرجة معينة في اختبار معيف".)الرشيدي وآخروف،

 تعرفو الباحثة إجرائيا:
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وىو مقدار ما تحصؿ عميو طالبات عينة البحث مف درجات في االختبار التحصيمي   
عمييف بعد انياء تدريس  ألبعدي الذي أعدتو الباحثة لتحقيؽ أىداؼ البحث والذي سيطبؽ

 الموضوعات المحددة لمتجربة .

 ymoAsiH.التاريخ عرفو: 1

 -) حسيف و العزاوي( بأنو :

بحث في حوادث الماضي واستقصائيا لكؿ ما يتعمؽ باإلنساف منذ بدء إف يترؾ أثاره عمى 
األرض والصخر بتسجيؿ أو وصؼ أخبار الحوادث التي أدت بالشعوب واألمـ 

 ( 56: 0992يف والعزاوي،واإلنساف)حس

 وتعرفو الباحثة إجرائيا :  

التي يتضمنيا كتاب تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية المقرر الحقائؽ واالحداث ىو مادة 
الذي اعد مف قبؿ لجنة  2102-2102تدريسو لطمبة الصؼ الرابع اإلعدادي لمعاـ الدراسي 

والتي قامت الباحثة بتدريس األبواب  2102في وزارة التربية الطبعة الحادية والثالثوف ،
    الثمانية األخيرة منو لطالبات عينة البحث الحالي.

 نظري ودراسات سابقة  اطارالفصل الثاني : 

التعمـ التوليدي واحدًا مف استراتيجيات النظرية البنائية، والبد لنا اف نعرض شيئا  يعد إنموذج
عف التعمـ ضمف ىذه النظرية، فالبنائية عممية اكتساب المعرفة، فيي مستمرة تتـ عف طريؽ 
المنظومات والتراكيب المعرفية لممتعمـ، اذ اف عممية التعمـ تتضمف اعادة بناء المتعمـ 

الؿ عممية تفاوض اجتماعي مع االخريف وتؤكد المعرفة البنائية دور المعرفة لمعرفتو مف خ
القبمية كإحدى القوائـ التي يرتكز عمييا الفكر البنائي لحدوث تعمـ ذي معنى، فالبد مف 

 (  21: 2119والجيش، اعطاء األولوية لنمو المعنى والفيـ في البنية العقمية)عفانة
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يعتمد عمى الفكرة التي ترى أف المتعمـ يبني معرفتو بنفسو، وفي إذ إف التعمـ البنائي       
ىذا لـ يعد المعمـ في الصؼ البنائي ناقال لممعرفة، بؿ ميسرا لعممية التعمـ، ولذا فأف عمى 
المعمـ  البنائي الميسر لمتعمـ، أف يضع في ذىنو أف بناء المعرفة يختمؼ لدى المتعمميف 

ىتماـ ودرجة المشاركة، كما يرى المعمـ البنائي الماىر بأف باختالؼ المعرفة السابقة، واال
المتعمميف يمكف إف تكوف لدييـ معرفة سابقة غير مكتممة أو ساذجة أو خاطئة، أال أف 

 (21: 2117جميعيا توجو التصورات والمدركات وتسيـ في بداية الفيـ وتكوينو)زيتوف،

 -انموذج التعمـ التوليدي:

المتعمـ الجديدة ومعرفتو القبمية تعد احد المكونات الميمة في التعمـ  اف التفاعؿ بيف معرفة
ذي المعنى، ولذا ييتـ انموذج التعمـ التوليدي بصفة اساسية بتأثير االفكر الموجودة في بنية 
المتعمميف المعرفية والتي يتـ عمى اساسيا اختيار المدخالت المحسوسة واالىتماـ بيا، كما 

تتولد بيف المثيرات التي يتعرض المتعمميف ليا ومظاىر تخرينيا في بنية  ييتـ بالروابط التي
المتعمميف المعرفية وتكويف المعني مف المدخالت المحسوسة والمعمومات التي يتـ 

(. فانموذج التعمـ التوليدي 15: 2100استرجاعيا مف البنية المعرفية لممتعمميف)اسماعيؿ،
اؿ األفكار السابقة لتوليد أفكار جديدة اذ تتضمف ميارات يزيد مف قدرة المتعمميف عمى استعم

التوليد واستعماؿ المعرفة السابقة إلضافة معمومات جديدة فيو عممية بنائية يتـ فييا الربط 
بيف األفكار الجديدة والمعرفة السابقة عف طريؽ بناء متماسؾ مف األفكار بيف المعمومات 

اذ إف بناء المعرفة يعتمد المعالجة التوليدية،  (056: 2118الجديدة والقديمة )محمد ، 
وتتضمف المعالجة التوليدية، الربط بيف المعمومات الجديدة والعمـ المسبؽ لبناء تراكيب 
معرفية أكثر اتقانًا، وىي ضرورية لترجمة  المعمومات الجديدة وحؿ المشكالت، ويتصؼ 

ي الحقيقة فاف المادة يتـ تذكرىا بشكؿ التعمـ التوليدي بعمؽ مستوى المعالجة لممعمومات، وف
                                wittrock , 2010: 40- 45)  أفضؿ في حالة التعمـ التوليدي بداًل مف تقديميا مجردة لممتعمـ

 خواص أنموذج التعمـ التوليدي :
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يشارؾ المتعمموف بشكؿ نشط في عممية التعمـ ويولدوف المعرفة بتشكيؿ االرتباطات        
العقمية بيف المفاىيـ ،فعندما يحمؿ المتعمموف مادة جديدة يدمجوف األفكار الجديدة بالتعمـ 
السابؽ وعندما تتطابؽ ىذه المعمومات يتـ بناء عالقات و تراكيب عقمية جديدة لدييـ، ويوجد 

 -اف مف النشاطات التوليدية :نوع

.النشاطات التي تولد العالقات التنظيمية بيف أجزاء المعمومات، أمثمة ذلؾ أبداع عناويف 0
 األسئمة ، أىداؼ، خالصات، رسـو بيانية وأفكار رئيسة .

.النشاطات التي تولد العالقات المتكاممة بيف ما يسمعو أو يراه أو يقرأه المتعمـ مف 2
دة والتعمـ المسبؽ لممتعمـ، وأمثمة ذلؾ أعادة صياغة تناظرات استدالالت، معمومات جدي

تفسيرات، تطبيقات والفرؽ بيف النشاطيف أف ىذا النشاط يعالج المحتوى التعميمي بشكؿ 
 (. Criff,2000:  3أعمؽ ويؤدي إلى مستوى عاؿ مف الفيـ)

 عناصر إنموذج التعمـ التوليدي :

ألنموذج التعمـ التوليدي عناصر مف الممكف أف تستعمؿ منفردة أو بارتباط بعضيا مع 
  -بعضيا االخر إلنجاز ىدؼ التعمـ وىي :

.االستدعاء : يتضمف استدعاء المعمومات مف الذاكرة الطويمة المدى لممتعمـ، واليدؼ مف 0
االستدعاء تقنيات مثؿ  االستدعاء إف يتعمـ المتعمـ معمومات تستند عمى الحقيقة ويتضمف

 التكرار، التدريب، الممارسة المراجعة وأساليب تقوية الذاكرة.
.التكامؿ : يتضمف قدرة المتعمـ عمى اكتساب معرفة جديدة باستعماؿ العمـ السابؽ والعمؿ 2

عمى التكامؿ فيما بينيما وتحويؿ المعمومات إلى شكؿ يسيؿ تذكره، وطرائؽ التكامؿ تتضمف 
 اغة )صيغة قصصية (، التمخيص وتوليد األسئمة وتوليد المتناظرات.إعادة الصي

.التنظيـ : يتضمف ربط المتعمـ بيف العمـ السابؽ واألفكار الجديدة في طرائؽ ذات مغزى 2
 ويتضمف تقنيات مثؿ تحميؿ األفكار الرئيسة، التصنيؼ التجميع وخرائط المفاىيـ.
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بالمعمومات أو األفكار في عقؿ المتعمـ وييدؼ .اإلسياب : يتضمف اتصاؿ المادة الجديدة 1
اإلسياب إلى إضافة األفكار إلى المعمومات الجديدة وتتضمف طرائؽ اإلسياب توليد الصور 

  (.(Bardina&Sauer,2010 :34العقمية واإلسياب في جمؿ مفيدة
   

 
 أىداؼ استعماؿ إنموذج التعمـ التوليدي :

لمعرفة والفيـ، ليما صفة اجتماعية في المقاـ االوؿ اذ اننا تؤكد البنائية دائما اف ا         
النكوف الفيـ ليذه المعارؼ بصورة فردية، ولكف بصورة اجتماعية عف طريؽ محادثتنا مع 
االخريف عمى سبيؿ المثاؿ: عند تدريس التاريخ البد اف يكوف المتعمموف عمى وعي بأف 

لجماعات الموجودة، لذا فاف استعماؿ إنموذج الحقائؽ التاريخية تختمؼ باختالؼ اىتمامات ا
 التعمـ التوليدي في تدريس التاريخ يحقؽ عددا مف األىداؼ ىي :

.تنمية التفكير فوؽ المعرفي أي توليد األفكار لدى المتعمميف، وخاصة عندما يشعر 0
 المتعمموف أف تفكيرىـ في مفيـو ما أو قضية ما يحتاج إلى مراجعة، وىذا يعطييـ الوعي

 بقدراتيـ الدماغية والمحاولة في أيجاد ماىو صحيح
.تنشيط جانبي الدماغ )األيمف واأليسر( عف طريؽ أيجاد عالقة منطقية حوؿ المفاىيـ 2

لبناء المعرفة في بنية الدماغ عمى أسس حقيقية تعمؿ عمى زيادة قدرة المتعمـ عمى الفيـ 
 (.076: 2112واالستيعاب لممواقؼ التعميمية)زيتوف،

 

 -األطوار التعميمية ألنموذج التعمـ التوليدي :

 " Preimiary.الطور التمييدي "0

ثارة األسئمة، ويستجيب المتعمموف إما  يميد فيو المعمـ لمدرس مف خالؿ المناقشة الحوارية وا 
باإلجابة المفظية أو الكتابة في دفاترىـ اليومية. فالمغة بيف المعمـ والمتعمميف تصبح أداة 

تفكير والتحدث والعمؿ والرؤية وفي ىذه المرحمة تتضح المفاىيـ اليومية لدى نفسية لم
.  المتعمميف مف خالؿ المغة والكتابة والعمؿ، ومحورىا التفكير الفردي لممتعمميف تجاه المفيـو
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 " Focus.الطور التركيزي ) البؤرة ( "2

مية والمعرفة المستيدفة يوزع المعمـ المتعمميف في مجموعات صغيرة فيصؿ بيف المعرفة اليو 
تاحة  ويركز عمؿ المتعمميف عمى المفاىيـ المستيدفة مع تقديـ المصطمحات العممية وا 

.  الفرصة لممفاوضة والحوار بيف المجموعات، فيمر المتعمموف بخبرة المفيـو

 "  Challenge.الطور المتعارض ) التحدي ( "2

عمميف بالدعائـ التعميمية المناسبة مع أعادة يقود المعمـ مناقشة الفصؿ بالكامؿ ومساعدة المت
تقديـ المصطمحات العممية، والتحدي بيف ماكاف يعرفو المتعمـ في الطور التمييدي وما عرفو 

 أثناء التعمـ )المتعارض(.

 "Application.طور التطبيؽ "1

ؼ تستعمؿ المفاىيـ العممية كأدوات وظيفية لحؿ المشكالت والوصوؿ إلى نتائج في مواق
(.  ( 008، 2116عبد السالـ، حياتية جديدة كما تساعد عمى توسيع نطاؽ المفيـو

 وقد راعت الباحثة ىذه االطوار عند تدريسيا طالبات المجموعة التجريبية.

 مميزات إنموذج التعمـ التوليدي :

 يتميز التدريس باستعماؿ انموذج التعمـ التوليدي بعدة مميزات.

 عمى المعنى..يحث عمى التعمـ القائـ 0

.ينمي ميارات المالحظة واالتصاؿ الشفوي والتنقيب عف المعمومات والتنظيـ لدى 2
 المتعمميف. 
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.يتيح الفرصة لممتعمميف ليشاركوا في األعماؿ الجماعية مف خالؿ الطور التركيزي 2
جراء مف المعمـ ألعمى األسئمة المطروحة  وبالتالي ينمي لدييـ روح التعاوف والمشاركة لإلجابة
 األنشطة والتجارب المختمفة ليصموا إلى أفضؿ نتائج.

 .يساعد المتعمـ عمى تطبيؽ المعمومات في حؿ ما يواجيو مف خالؿ الطور التطبيقي. 1

.تحسيف لغة المتعمميف مف خالؿ المناقشة والتحاور التي تتـ بيف المتعمميف مع بعضيـ 5
 (252: 2112ومع المعمـ. ) إبراىيـ،

 دراسات سابقة 

 ( 2119. دراسة احمد )0

اجريت الدراسة في مصر وىدفت إلى تعرؼ اثر استخداـ إنموذج التعمـ التوليدي في تدريس 
الجغرافيا عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى طالب الصؼ األوؿ 

الوؿ الثانوي، قسمت ( طالبة مف طالبات الصؼ ا62الثانوي*. تكونت عينة الدراسة مف )
إلى مجموعتيف متكافئتيف أحداىما تجريبية درست عمى وفؽ أنموذج التعمـ التوليدي واألخرى 
ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، واعد الباحث اختبارا تحصيميا ومقياس تنمية الوعي 

د العينة بالكوارث الطبيعية إذ طبؽ قبميا مقياس تنمية الوعي بالكوارث الطبيعية عمى أفرا
وبعدىا طبؽ بعديا االختبار التحصيمي ومقياس تنمية الوعي بالكوارث الطبيعية واستعمؿ 

ومربع )آيتا( وقد أظيرت النتائج وجود فرؽ بيف  T.Testالباحث الوسائؿ اإلحصائية 
طالبات المجموعة التجريبية، وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ  متوسطي درجات
التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية  وجود فرؽ بيف متوسطي  البعدي لالختبار

درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، في التطبيؽ البعدي لمقياس 
 (2119الوعي بالكوارث الطبيعية لصالح طالبات المجموعة التجريبية. )احمد،

 (2102.دراسة التميمي )2
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ىدفت إلى تعرؼ فاعمية إنموذج التعمـ التوليدي في اكتساب اجريت الدراسة في العراؽ و 
المفاىيـ التاريخية واستبقائيا لدى طالب الصؼ االوؿ المتوسط . تكونت عينة الدراسة مف 

( طالب  قسمت الى مجموعتيف احدىما تجريبية تدرس عمى وفؽ انموذج التعمـ 61)
وفؽ الطريقة االعتيادية عدد  ( طالب والمجموعة ضابطة عمى21التوليدي عدد طالبيا )

طالب واجرى الباحث التكافؤ بيف طالب مجموعتي البحث )التجريبية  (21طالبيا )
والضابطة في المتغيرات) اختبارالذكاء، والعمر الزمني محسوبا باالشير، التحصيؿ السابؽ 

ساب المفاىيـ في مادة التاريخ، التحصيؿ الدراسي لالباء واالميات( واعد الباحث اختبارا الكت
( فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف 12التاريخية تكوف االختبار بصورتو النيائية مف )

متعدد، استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، وقد أظيرت 
ة النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست وفؽ أنموذج التعمـ التوليدي عمى المجموع

الضابطة التي درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية 
 (2102)التميمي، 

 ( 2102دراسة السعدي ).2

اجريت الدراسة في العراؽ وىدفت إلى تعرؼ اثر إنموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ 
( 58ة الدراسة مف )تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي وتفكيرىف اإلبداعي . تكونت عين

تمميذة  قسمت الى مجموعتيف احدىما تجريبية تدرس عمى وفؽ انموذج التعمـ التوليدي عدد 
( 29( تمميذة واالخرى ضابطة عمى وفؽ الطريقة االعتيادية عدد تمميذاتيا )29تمميذاتيا )

في تمميذة واجرت الباحثة التكافؤ بيف تمميذات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة 
، والعمر الزمني محسوبا باالشير،  المتغيرات) الذكاء، المعرفة السابقة في مادة العمـو
، التحصيؿ الدراسي لالباء واالميات( واعدت الباحثة  التحصيؿ السابؽ في مادة العمـو

( فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف 51اختبارا تحصيميا يتضمف صورا ممونة مكوف مف )
لباحثة الوسائؿ اإلحصائية االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، وقد أظيرت متعدد، استعممت ا
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النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست وفؽ أنموذج التعمـ التوليدي عمى المجموعة 
الضابطة التي درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي واختبار التفكير 

دراسة السعدي اف المادة الدراسية لـ تذكر في اإلبداعي ومما يؤخذ عمى 
 (2102العنواف.)السعدي،

 مؤشرات ودالالت عف الدراسات السابقة :

في ضوء عرض الدراسات السابقة تحاوؿ الباحثة الموازنة بيف ىذه الدراسات لتعرؼ مدى 
 -إتقانيا واختالفيا وعالقتيا بالدراسة الحالية، فقد أفادت لمباحثة فيمايأتي:

منيج: اتبعت الدراسات السابقة المنيج التجريبي، تصميـ المجموعتيف المتكافئتيف)ذا ال .0
 الضبط الجزئي( وىذا ما اتبعو البحث الحالي.

اليدؼ: تشابو البحث الحالي مع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ، إذ ىدفت الى  .2
دريس أو بعده( تعرؼ فاعمية انموذج التعمـ التوليدي باختالؼ مواقع تقديمو) قبؿ الت

( 2119( اما دراسة )احمد 2102 في اكتساب المفاىيـ واستبقائيا كدراسة )التميمي

 الحالي مف حيث اليدؼ.( فقد تشابيت مع البحث 2102ودراسة السعدي )
( بأف المتغير 2102المتغير التابع: اختمؼ البحث الحالي مع دراسة )االتميمي  .2

( فقد تشابيت مع 2102يا اما دراسة)السعدي التابع ىو اكتساب المفاىيـ واستبقائ
الدراسة الحالية اال أنيا استعممت متغير اخر ىو تنمية التفكير االبداعي، واتفقت 

 ( في المتغير التابع ىو التحصيؿ.2119الدراسة الحالية مع دراسة )احمد 
المستقؿ المتغير المستقؿ : تشابو البحث الحالي مع الدراسات السابقة في المتغير  .1

 )انموذج التعمـ التوليدي(
حجـ العينة : تباينت الدراسات السابقة في اختيار حجـ العينة، فقد شمؿ حجـ عينة  .5

( 2102( طالبة، في حيف كانت عينة دراسة التميمي62( )2119دراسة )احمد 
 . ( تمميذة58( )2102( طالب، ودراسة )السعدي21)
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( 2119( ذكور، بينما دراسة)احمد2102جنس العينة: تناولت دراسة )التميمي .6
( فقد تشابيت مع الدراسة الحالية مف حيث الجنس وىو 2102ودراسة )السعدي

 اناث.
مكاف االبحث: اجريت الدراسات السابقة في اماكف متعددة، فقد اجريت دراسة  .7

( في محافظة القادسية ودراسة 2102( في مصر ودراسة )التميمي2119)احمد
افظة بغداد اما البحث الحالي فقد اجريت في محافظة ( في مح2102)السعدي
 ديالى.

المادة الدراسية: تناولت الدراسات السابقة مواد مختمفة، إذ تناولت دراسة  .8
( المغة العربية اما دراسة 2102( مادة الجغرافيا ودراسة )السعدي2119)احمد

 ( فقد تشابيت مع البحث الحالي ىو مادة التاريخ.2102)التميمي 
مرحمة الدراسية: اجريت الدراسات السابقة عمى مرحؿ دراسية مختمفة، فقد اجريت ال .9

( 2102( عمى صؼ االوؿ المتوسط اما دراسة )السعدي 2102) التميمي دراسة
فقد تشابيت مع الدراسة (2119)احمد عمى صؼ الخامس االبتدائي اما دراسة

 الحالية ىو االعدادية )الصؼ الرابع(
.اداة البحث: تشابيت الدراسات السابقة مع البحث الحالي بأنيا اعتمدت عمى 01

( ودراسة 2119االختبار التحصيمي كأداة لتحقيؽ ىدفيا إذ اعتمدت دراسة )احمد
(اضافة لالختبار التحصيمي استعممت تنمية التفكير االبداعي اما 2102)السعدي

  فاىيـ واستبقائيا . ( فقد استعممت اكتساب الم2102دراسة )التميمي
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 الفصل الثالث: منهج البحث واجراءاته

: اتبعت الباحثة المنيج التجريبي في بحثيا الحالي واختارت تصميما  أوال : منهج البحث
 لممجموعتيف التجريبية والضابطة الجزئي ذو االختبار البعديالضبط تجريبيا يعرؼ بتصميـ 
 (0كما موضح في الشكؿ)

 االختبار البعدي المتغير المستقؿ المجموعة
 االختبار التحصيمي  البعدي انموذج التعمـ التوليدي التجريبية 
 بال الضابطة

 (0شكؿ )                                   
 التصميـ التجريبي  لمبحث                            

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته

:  شمؿ البحث الحالي طالبات المدراس الثانوية واالعدادية النيارية  مجتمع البحث .0
الحكومية في مركز قضاء الخالص التابع  لممديرية العامة لتربية ديالى، كما موضح 

 (0في جدوؿ )

 (2الجدوؿ )

 أسماء المدارس الثانوية واالعدادية لمبنات في قضاء الخالص ومواقعيا

 الطالباتعدد  اهموقعػ اسم المدرسة ت

 82 صمركز قضاء الخال اعدادية العراقية لمبنات 0

 61 مركز قضاء الخالص إعدادية النبوة لمبنات 2

 51 ناحية ىبيب إعدادية المنتيى لمبنات 2

 11 قرية السندية ثانوية الخمود لمبنات 1
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 61 قرية سعدية الشط ثانوية الحمائـ لمبنات 5

 51 جيزاني الجوؿقرية  ثانوية الوديعة لمبنات 6

 51 قرية زنبور ثانوية القوارير لمبنات 7

 طالبة 292 المجموع

 
 

: اختارت الباحثة قصديا اعدادية الخالص لمبنات لتكوف ممثمة لعينة  عينة البحث.2
شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة التجريبية الالبحث، وقد اختيرت بطريقة السحب العشوائي 

شعبة )ب( لتمثؿ المجموعة الضابطة والبالغ عدد الو (  10والبالغ عدد طالباتيا)
( وقد كافأت الباحثة في المتغيرات)العمر الزمني محسوبا بالشيور، 10طالباتيا)

والتحصيؿ الدراسي لالبويف، ودرجات مادة التاريخ لنصؼ السنة، ودرجات اختبار 
 الذكاء(.

: إف إعداد الخطط التدريسية  واحدًا مف متطمبات نجاح  اعداد الخطط التدريسية. 2
عممية التدريس، لذا أعدت الباحثة خططًا تدريسية لموضوعات التاريخ التي ستدرس 

، وعمى وفؽ )  األىداؼ السموكية المصوغةمحتوى المادة و في التجربة في ضوء 
والطريقة االعتيادية  إنموذج التعمـ التوليدي( بالنسبة لطالبات المجموعة التجريبية، 

( خطة 51أصبح عدد الخطط التدريسية )ذ بالنسبة لطالبات المجموعة الضابطة، إ
( خطة لممجموعة الضابطة، وقد 27( خطة لممجموعة التجريبية و )27وبواقع )

عرضت الباحثة نماذج مف ىذه الخطط عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 
 العمـو التربوية والنفسية.في االجتماعيات وطرائؽ تدريسيا و 

: لمتثبت مف فاعمية انموذج التعمـ التوليدي في التحصيؿ أعدت أعداد االختبار.1
( 11( فقرة، منيا)51الباحثة اختبارا تحصيميا لقياس المتغير التابع مكونا مف )

 ( فقرات مف نوع االسئمة المقالية ذات االجابة المحددة.01اختيار مف متعدد، و)
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: تـ التأكد مف الصدؽ الخارجي لالختبار وذلؾ مف عرضو عمى ختبارصدؽ اال.5
مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في االجتماعيات وطرائؽ تدريسيا والعمـو 
التربوية والنفسية، ولمتحقؽ مف صدؽ المحتوى أعدت الباحثة جدوؿ مواصفات 

السموكية، وعميو  (، لضماف تمثيؿ فقرات لمحتوى المادة الدراسية واالىداؼ2الجدوؿ)
 .يعد االختبار صادقا مف حيث المحتوى

 ( 2الجدول )
 الخارطة االختبارية في ضوء االهمية النسبية لمحتوى االبواب واالهداؼ السموكية

 
مجموع  عدد االهداؼ المحتوى

االهدا
 ؼ 

نسبة 
المحتو 

 ى

عدد  عدد اسئمة كل محتوى
االسئم
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 الكمي

معر 
فة  
28
% 

فهم  
24
% 

تطب
يؽ 
13 
% 

تحميل 
9% 

تركي
 ب

11
 % 

تقوي
16م

 % 

معرفة  
28% 

فهم 
24 % 

تطبيؽ 
13 
% 

تحم
9يل

 % 

تركي
 ب

11
% 

تقوي
م 

16
% 

الباب 
 الخامس 

7 
 

9 1 2 2 1 22 11% 1 1 1 1 1 1 6 

الباب 
 السادس

9 7 7 3 6 8 41 21% 2 1 1 1 1 1 7 
 

 6 1 1 1 1 1 1 %11 21 3 3 2 3 3 6 الباب السابع
 

 6 1 1 1 1 1 1 %11 23 4 1 3 2 6 7 الباب الثامن
 

 6 1 1 1 1 1 1 %11 22 2 3 4 4 3 6 الباب التاسع
 

 7 1 1 1 1 1 2 %19 39 9 4 3 6 9 8 الباب العاشر
 

الباب الحادي 
 عشر

5 8 1 - 1 4 19 9% 1 1 1 1 1 1 6 

الباب الثاني 
 عشر 

9 5 2 1 1 2 21 11% 1 1 1 1 1 1 6 

111 215 33 21 18 26 51 57 المجموع
% 

11 8 8 8 8 8 51 

التي أعدتيا  : صححت الباحثة االختبار في ضوء االجابة االنموذجيةتصحيح االختبار.6
لجميع فقرات االختبار ومعايير التصحيح التي اعدتيا ليذا الغرض، إذ أعطت درجة واحدة 
لإلجابة الصحيحة، وصفر لإلجابة المخطئة، أما الفقرات المتروكة والتي تحمؿ أكثر مف 
 بديؿ فتعامؿ معاممة الفقرات المخطئة بالنسبة لفقرات اختبار االختيار مف متعدد، وقد أعطت
الباحثة درجتيف لإلجابة الصحيحة ودرجة لإلجابة الناقصة و صفر لالجابة المخطئة بالنسبة 
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( و ) 1،27اذ تراوحت القوة التميزية لمفقرات الموضوعية بيف ) لفقرات السؤاؿ المقالي 
( اما فاعمية 1،67( و) 1،20( اما القوة التميزية لمفقرات المقالية تراوحت بيف )1،67

 وحت بيف البدائؿ ترا

 ( وىومعامؿ ثبات جيد جدا.1،81) معامؿ الثبات(  و بمغ 1،21( و ) 1،00) 

تـ تطبيؽ التجربة عمى عينة البحث)المجموعة التجريبية : تطبيؽ التجربة. 7
( خطة تدريسية لمفصؿ 51وبواقع ) 9/5/2102ولغاية  1/2/2102والضابطة(ابتداء مف 

االبواب الثمانية االخيرة مف كتاب تاريخ الحضارة الدراسي الثاني تـ مف خالليا تدريس 
العربية االسالمية المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الرابع االدبي، وقد طبؽ االختبار عمى 

 . 9/5/2102المجموعتيف في يـو 

 الفصل الرابع : نتائج البحث
ة : باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف اتضح وجود فرؽ معنويعرض النتيجة .0

مابيف المجموعة التجريبية التي درست بإنموذج التعمـ التوليدي، والمجموعة الضابطة 
التس درست بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية، إذ بمغت القيمة 

وكما  (99,0( وىي اكبر مف القيمة التائية المحسوبة والتي بمغت)217,2الجدولية )
 ( 2موضح في الجدوؿ )

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتباين والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( لداللة الفروؽ بين مجموعتي ( 3جدول رقم )
 البحث)التجريبية والضابطة ( في االختبار التحصيمي
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دالل
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وى 
مست

 الجدولية   المحسوبة 15,1

 دالة احصائيا  0,99 2,217 81 70,701 8,168 75,095 10 التجريبية
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 50,161 20,15 62,59 10 الضابطة

فرؽ ذو داللة احصائية  وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى انو : اليوجد
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي 1،15عند مستوى داللة)

يدرسف مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية عمى وفؽ إنموذج التعمـ التوليدي، وبيف 
وفؽ  متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى

ية في االختبار التحصيمي ، وىذا مايؤكد فاعمية انموذج التعمـ داالطريقة االعتي
 التوليدي في التحصيؿ.

 
 

 تفسير النتيجة  -ثانيًا  .2
الواضح في زيادة تحصيؿ طالبات دور  .إف انموذج التعمـ التوليدي كاف لو0 

المجموعة التجريبية، فيو يعد تعمما ذا معنى مما زاد مف قدرة الطالبة عمى التحصيؿ 
 اسي.الدر 
.ييتـ إنموذج التعمـ التوليدي بكؿ المحتوى المراد تعممو ، بما يوجد لدى المتعمـ مف 2

تراكيب معرفية فيو يحرص عمى كيفية انتقاء خبرات المحتوى وتنظيميا بحيث تسيؿ 
 تمثيؿ المادة المراد تعمميا لممتعمـ والتي تساعد في عممية التعمـ .

ليدي يراعي الفروؽ الفردية مع وجود التعزيز .التدريس وفؽ إنموذج التعمـ التو 2
 وغياب اإلحباط وجميع ىذه العوامؿ تتماشى مع االتجاىات الحديثة لمتدريس .

 .االستنتاجات:0
 في ضوء النتيجة التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج ما يأتي : 

العتيادية في زيادة .إف إنموذج التعمـ التوليدي اثبت فاعميتو وتفوقو عمى الطريقة ا0
 تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع اإلدبي في مادة التاريخ وتحسينيا.

.إف التدريس عمى وفؽ إنموذج التعمـ التوليدي بعث الراحة في نفوس الطالبات  وزاد 2
 مف رغبتيف في التعمـ وعودىف  عمى االستقاللية في التعمـ.

 التوصيات :.2



 

433 
 

 2014العدد الثالث والستون                                                                        مجلة ديالى /

لباحثة في ىذه الدراسة ، فأنَّيا توصي بما يأتي في ضوء النتيجة التي توصمت إلييا ا
 : 
.اعتماد إنموذج التعمـ التوليدي في تدريس مادة التاريخ في الصؼ الرابع اإلدبي لما 0

لو مف فوائد عديدة تنظيـ التفكير ودقة المالحظة وتنظيـ المادة العممية بما يساعد في 
 تعمـ الطالبات وزيادة تحصيميف في مادة التاريخ 

.توجيو أنظار القائميف عمى تأليؼ كتب طرائؽ تدريس التاريخ بفروعيا إلى إنموذج 2
 التعمـ التوليدي وذلؾ بسبب قمة المصادر التي تحدثت عف ىذا الموضوع.

 المقترحات: .2
 استكمااًل لنتائج البحث الحالي ، تقترح الباحثة أجراء الدراسات اآلتية : 

.بناء برنامج تدريبي لمدرسي التاريخ في التعميـ اإلعدادي عمى تنمية ميارات 0
 التفكير )التأممي، االستداللي، الناقد، االبداعي ( عمى وفؽ إنموذج التعمـ التوليدي .

.دراسة اثر استعماؿ إنموذج التعمـ التوليدي مع طرائؽ تدريسو، مثؿ )دورة التعمـ ، 2
 ج التعمـ البنائي(.خرائط المفاىيـ ، إنموذ

.إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طمبة المرحمة االبتدائية لتدريبيـ عمى 2
 توليد االفكاروالحوار منذ الصغر .
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ABSTRACT 
 

 
The current research aims to identify the effectiveness of a specimen 
learning generative in the collection of students fourth grade prep in 
history, and use the experimental method in order to achieve the aim 

which lasted for an of the research was conducted the experiment, 
2013 as the researcher -entire semester for the academic year 2012

to apply the has chosen the middle of the Iraqi girls in Khalis CITY 
experience and identified research sample (82 students) by (41) a 
student of the experimental group, and (41) a student of the control 
group, has been rewarded groups in the variables (chronological age 

nt of parents, degrees of measured in months, educational attainme
2013, grades IQ test) and -year for the academic year 2012-half

adopted researcher experimental design with a control micro The 
post test for the two sets of research, has started the experiment in 

ay 09.05.2013 and after the 03.06.2013 and lasted until the d
completion of the experiment results were analyzed statistically using 
the test samples t for two independent samples T.test, and the 
results showed superiority of the experimental group who studied the 

rative learning control group students who use of a specimen on gene
studied in the usual way in the achievement test. 
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 The researcher concluded the following: 

1. Generative learning model that has proven its effectiveness and superiority 
grade students in -tion of fourthover the usual way to increase the collec

literary history and material improvement 

2. Teaching according to the model of generative learning sent comfort in the  
hearts of students and increased the desire to learn and Audhen 

independence in learning. 

 
In the light of the result reached by the researcher in this study, the Committee 

recommends the following:  

 
1. Adoption of generative learning model in teaching history in the fourth grade 

acy of literary because of its many benefits organize thinking and accur
observation and organization of scientific material that helps students in 
learning and increased attainment in history  
2. Draw the attention of those who write books on the modalities for the 

el because of the lack teaching of history branches to generative learning mod
of sources, who spoke on the subject. 

 
Complementing the results of current research, the researcher conducting 

studies suggest the following:  

1. The construction of a training program for history teachers in secondary 
the development of thinking skills (contemplative, inferential, education on 
critical, creative) according to the model of generative learning. 
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2. Study the effect of the use of generative model of learning with teaching 

learning -maps, constructivistmethods, such as (the learning cycle, concept 
model) 

 -المصادر:
العصؼ الذهني الجماعي في تدريس ( " 2112.ابراىيـ، توفيؽ محمود غازي )0

" الجمعية المصرية لمتربية العممية،  المهارات الحياتية والبيئية ومهارات طرح االسئمة
 االوؿ.المجمد 

انموذج التعمم التوليدي في اثر استخدام ( 2119.احمد، محمد بخيت السيد )2
تدريس الجغرافيا عمى التحصيل المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة سوىاج .طالب االول الثانوي
 ، مصر القاىرة  التربية العممية وتصميم المنهج( 2100.اسماعيؿ، مجدي رجب )2
، تكوين المعمم العربي والثورة العممية والتكنولوجية( 0986ئيؿ )بشارة ،جبرا.1

 المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت لبناف.
فاعمية انموذج التعمم التوليدي في اكتساب ( 2102.التميمي، وساـ نجـ محمد ،)5

، رسالة ماجستير المفاهيم التاريخية واستبقائها لدى طالب الصؼ االول المتوسط
 ر منشورة، جامعة القادسية ، كمية التربية .غي
( 2100.الجبوري، صبحي ناجي عبد هللا، وجبار خمؼ راىي الحارثي )6

كمية التربية  –، الجامعة المستنصرية استراتيجيات وطرائؽ تدريس المواد االجتماعية
 االساسية، مكتبة كمية التربية االساسية، العراؽ بغداد.

اراء بعض التربويين ( 2102و مياباد عبد الكريـ احمد ) .الجشعمي، مثنى عمواف،7
 ، الطبعة االولى، دار االرقـ، العراؽ بغداد.العرب في التربية والتعميم

، منهج البحث التاريخي( 0992.حسيف، محسف محمد، وعبد الرحمف العزاوي ،)8       
 دار الحكمة لمطباعة والنشر، العراؽ بغداد .
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مشاركة المعمم بأعداد وتخطيط المناهج ( 2111.حمادي، عبد هللا محمد )9
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 االردف اربد.
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 والتوزيع، عماف االردف.
اثر التعميم التوليدي في تحصيل تمميذات ( 2102السعدي، اصيؿ فائؽ حسف ) .06

ماجستير غير منشورة ، جامعة  ، رسالةالصؼ الخامس االبتدائي وتفكيرهن االبداعي
 بغداد ،كمية التربية ابف رشد .

التربية في الوطن العربي عمى مشارؼ ( 2112السنبؿ، عبد العزيز عبد هللا ) .07
 ، المكتب الحديث، االسكندرية مصر.القرن  الحادي والعشرين

صعوبات تدريس التاريخ في المرحمة ( 2110سيؼ، سيؼ بف يوسؼ ) .08
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ن وجهة نظر المعممين والمعمماتالثانوية م

 السمطاف بف قابوس. عماف.
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استراتيجيات وطرائؽ معاصرة في تدريس ( 2102العجرش، حيدر حاتـ فالح ) .20
 ، جامعة بابؿ، دار الرضواف لمنشر ، موسسة دار الصادؽ الثقافية .التأريخ العراؽ
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