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فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس التاريخ على التحصيل 
  التفكير ا*بداعي لدى طالب المرحلة ا*عدادية مهارات تنمية وا�كاديمي 

  دادـإع
  )*( عبد العزيز  د/أروى السعيد الجندي

                      ة:                                                     ـــــــــــــــــــــمقدم

ی���! الع�� ال الي �أنه ع�� عال��ة ال�ف��� وعال��ة العل� وال�ع�فة، األم� ال	� یلقي على  
فعال یه3ف الى   ال���1ة ��0س*اتها ال�-�لفة م*,+ل�ة ج*��ة في تل(�ة حاجات ال�%��ع إلى تعل�

ت78,ة م�عل��9 ی�*�+ن ���ونة ال�ف��� واإلن�قال م9 حالة ال*ل(�ة وال�لقي الى ال78ا6 وال �+5ة،  
م�ا ی3ع+ إلى تB+5� شامل ل%��ع ع8اص� م8<+مة ال�عل�� وت 3ی=ها وال�+جه ن + ت��8ة الق3رات 

�اس��ات�%�ات ون�اذج و1�امج  العقل�ة لل��عل��9 وGك*ابه� مهارات م�8+عة، مع ض�ورة ت!و35 ال�عل�  
ال�3رQ5 ال 3ی=ة ال�ي ت%عل ال��عل� نB7ًا وم�فاعًال وت�8ى لN3ه الق3رة على اإلب3اع ح�L أنه ال*(�ل  

  إلى إدارة ال�*�ق(ل وت+ج�هه. 
ال�ف��� اإلب3اعي ته�,ة ب�,ة تعل���ة ت*ه� في إع3اد م�عل��9 قادر95 على  مهارات  وB�5لT ت��8ة  
تق+م على وضع الBالب في م+اقف ج3ی3ة وم=��ة، وم+اجه�ه� ��W7الت غ��   ال�ف��� واإلب3اع،

تقل�N3ة ت� �3 تف���ه�، وت�BلT أف�ارًا م(3عة، [�ا ت3فعه� الس��8اج ن�ائج ف�35ة، �اإلضافة إلى  
ت��8ة ق3راته� على ال�ف*�� وال8ق3 وال� ل�ل وال�قارنة وال�ق+�5 ال � ل�+ل�3 الع3ی3 م9 األف�ار ال�ي  

الق�ها. ( ال3ر85ي،ت�*    )   ٦١،  �١٩٩١ ���ون�ها وأصال�ها ̀و
ك�ا أن فه� األح3اث ال�ار5-�ة، وتف*��ها وت ل�لها وGدراك العالقات ف��ا ب�8ها، وفه� ج	ورها في  
ال�اضي وتأث��ها على ال اض�، Nع3 م9 األه3اف األساس�ة ال�ي T%N االه��ام بها وال��9W م8ها  

ف���8ة م=ل ه	ه ال�هارات N*اع3 على ال�3رT5 على ال8ق3 وال� ل�ل   ل�3 معل�ي ودارسي ال�ار5خ،
  fال قائ� ال��عل��9  عق+ل  وح7+  ال�لق�9  ع9  �ع�3ة  ال�هارات  ه	ه  و[ل  واالس��8اج،  وال�عل�ل 

  ) Risiger,1999,127وال�عل+مات. (
�%+ت*Wى) وقj 3ه� ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3، وه+ م9 أب�ز ال�8اذج ال(8ائ�ة ، ال�ي تعQW رؤ5ة (ف

إلى أه��ة ال(8ائ�ة ال=قاف�ة االج��اع�ة في ع�ل�ة ال�عل�، فق3 أص(ح االه��ام ل�Q [� ال�عل+مات 
  ال�ي �WN*(ها ال��عل�+ن، بل [�ف�ة اك�*اب وت+�jف ه	ه ال�عل+مات في ح�اته�.

 
 مدرس المناهج وطرق تدريس التاريخ ، بكلية التربية ، جامعة بنها    )*(
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الع3ی3  ال�ف��� اإلب3اعي ، ح�N L*اع3 على إن�اج  مهارات  و5*ه� ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ة         
م9 ال ل+ل ووجهات ال8<� ح+ل القmاNا وال�W7الت االج��اع�ة ، فه+ ت%*�3 لع�ل���9 أساس���9  
ال�ع�Bات  في ض+ء  ال�8(0  على  الق3رة  في  األولى  الع�ل�ة  وت��=ل   ، وال�+ل�3  االس��7اف  ه�ا 
ال-(�ات  اس�-3ام   9�mت� ال=ان�ة  الع�ل�ة  أما  ص �ها،  واخ�(ار  الف�وض  ووضع    وال�عل+مات 
ق(ل.   م9  م3روسة  ت�9  ل�  مأل+فة  غ��  حل+ل  أو  وGجا�ات  معل+مات  ل�+ل�3  ال*ا�قة  وال�ع�فة 

  )   ٤، ٢٠١٨(زای3،"غادة"،
وال�ار5خ [�ادة دراس�ة ال N*�ه3ف ح7+ عق+ل ال��عل��9 �ال�عل+مات وال قائf، بل N*�ه3ف      

ال�ف ��هارات  وت!و35ه�  واع�ًا،  فه�ًا  ال�ار5-�ة  األح3اث  وفه�  ت*اع3 على  إدراك  ال�ي  العل�ا   ���
 Tأسال�� 	ال�ار5خ، واألخ Q5ت3ر Tإعادة ال8<� في أسال� T%N rل	ج3ی3ة، ول fال�7ف ع9 حقائ
م�B+رة تعQW `(�عة ه	ه ال�ادة ال3راس�ة، وت قf أه3افها والس��ا األه3اف ال�ي ت�ت(s �الع�ل�ات 

  العقل�ة العل�ا وأه�ها مهارات ال�ف��� اإلب3اعي.   
ي ی� قf ذلr ی8(غي على معل� ال�ار5خ أن BN+ر م9 أدائه ال�3رQ5 و5*�-3م م9 ال�8اذج  ول�    

واالس��ات�%�ات ال�3ر5*�ة ما ی=�� اه��ام ال��عل��9 و5 ف! ف�ه� ال�غ(ة في ال�ف��� و5ه�ئ له� ف�ص 
ال� ل� واك�*اب مهارات  ال�ار5-�ة،  األح3اث  وتف*��  ل3راسة   s7ابي ن%Nإ ب3ور  والق�ام  ل الع�ل 

وال�8<�� وال�قارنة وال�8(0 إلى غ�� ذلr م9 مهارات ال�ف��� اإلب3اعي، �ق3ر ما ت*�ح �ه `(�عة  
  ه	ه ال�ادة.

ول	لr ات%ه ال( L ال الي إلى تf�)B ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3، ل���8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي      
ع�فة ال*ا�قة لN3ه وGك*ا�ه الق3رة  في مادة ال�ار5خ، ح�N Lق+م ال��عل� ب�s1 ال�عل+مات ال%3ی3ة �ال�

على ال� ل�ل وال�s1 ب�9 األس(اب وال�8ائج لألح3اث ال�ار5-�ة، وال�ي ت*اع3 على إص3ار األحWام،  
�f5 ال�الح<ة وال� ل�ل وال�f�)B، وله	ه ال�هارات أه���ها في ت��1ة   وال�8(0 ��عل+مات ج3ی3ة ع9̀ 

  ال��عل��9 ت��1ة عقل�ة سل��ة.
    خلفية البحث:

لق3 شه3ت ال*8+ات األخ��ة م اوالت ع3ی3ة ل�B+5� مادة ال�ار5خ وت3ر5*ه وما 9W�N أن   
ت ققه م9 أه3اف ت�1+5ة مه�ة على ج��ع ال��احل ال�عل���ة ال�-�لفة، فل� Nع3 االه��ام �ال�عل+مات 

��عل�  ه+ الغاNة ال+ح�3ة، بل ات%ه االه��ام �W7ل مل +x ل�ه�,ة م+اقف تعل���ة تعل��ة ت*�ح لل
���ارسة األنB7ة ال��8+عة لل( L وال3راسة وج�ع ال�عل+مات وال قائf م9 م�ادرها األصل�ة، 
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ب�8ها م9 عالقات وت ل�لها وتف*��ها ونق3ها، م�ا N*اع3 على   ال�عل+مات وGدراك ما  وفه� ه	ه 
الس�3الل  ان�هاج األسل+ب العل�ي في ال�ف��� وال����! ب�9 ال قائf ووجهات ال8<�، والق3رة على ا

ال�عاص�ة وغ��   لل�+صل إلى االف��اضات وحل+ل لل�W7الت  واس�ق�اء األح3اث وال�8(0 ب�8ائ%ها 
ذلr م9 مهارات ال�ف��� الالزمة، وم9 ث� إث�اء ال�عارف وال�عل+مات ال�ار5-�ة وشع+ر ال��عل��9  

  )Kissock,1991,36-37(                 �أه���ها وق���ها. 
ال�ف��� اإلب3اعي، مهارات  و5*ه� ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ة مهارات ال�ف��� العل�ا وم8ها    

ح�L أنه N*اع3 ال��عل� في ال�+صل إلى معل+مات وأف�ار ج3ی3ة، ت7%عه على ال�!35 م9 ال�ف���  
وGب3اء ال�أi وع�ض األف�ار م9 خالل تعل��ه [�ف ی+ل3 ال�عل+مات، وال�أك�3 على أن ال+ص+ل 

ى ال�عل+مات أك=� أه��ة م9 تعل� ال�عل+مات نف*ها، وأن ال7ع+ر ���عة ما ی�8%ه العقل أم� إل
  Nف+ق إن%از ما حف<ه ه	ا العقل م9 معل+مات أن�%ها أناس آخ�ون. 

وت�جع أه��ة ال�8+ذج ال�+ل�i3 في تعل� وتعل�� ال�ار5خ إلى ال+ص+ل �ال��عل� إلى ما وراء    
في ال�ع�فة ال�ار5-�ة وال�ع�f في فه�ها وتف*��ها م9 خالل ال( L   ال�ع�فة وال���=لة في ال�أمل

واالس�ق�اء، فه+ یه3ف إلى تs�78 جان(ي ال3ماغ م9 خالل إN%اد عالقات مB8ق�ة وم�7ع(ة ل(8اء  
ال�ع�فة في ب�8ة العقل على أسQ حق�ق�ة ت!35 م9 ق3رة ال��عل� على الفه� واالس��عاب لألح3اث  

  �عل���ة وت+ل�3 أف�ار ج3ی3ة ح+ل األس(اب وال�8ائج ال���ت(ة عل�ها.ال�ار5-�ة وال�+اقف ال
ف%+ه� ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 ه+ اس�-3ام العقل ل(8اء تف*��ات وت ل�الت خاصة �ال��عل�    

م9 ال�عل+مات ال*ا�قة لN3ه، وت�+95 اس��8اجات م9 خالل ال�فاعالت ال�عل���ة واالج��اع�ة ب�8ه  
8(غي ع38 اس�-3ام ال�عل� ال�+ل�i3 ت+ف�� ال�+اقف ال�عل���ة ال�ي ت��ح لل��عل��9  و9�1 ال�عل� ، ل	لr ی

رs1 ال�عل� ال*ابf �ال�عل� الالحf وGتاحة ال�%ال لB�ح األس,لة وت(ادل األراء ف��ا ب�8ه� وت ل�ل  
 ) و1ال�الي ی� قf الفه� الع��f ذو ال�ع8ى لل�ه�ة   ٦٨،    ٢٠١٧ونق3 األف�ار (إب�اه��، "فا`�ة"،

ال�ي Nق+م بها ال��عل� ، وما ت�8�mه م9 معل+مات ج3ی3ة (أi اس��8اج أس(اب ج3ی3ة غ�� معل8ة  
  لألح3اث ال�ار5-�ة ی��تT عل�ها ن�ائج ج3ی3ة غ�� مع�وفة). 

و��5+ن ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 م9 أر1عة ع8اص� ت��=ل في (االس�3عاء ، ال��امل ، ال�8<��       
ف�دة أو م%��عة إلن%از ه3ف ال�عل� ، و�5*� ال�عل� ال�+ل�i3 �ع�f ، واالسهاب) ق3 ت*�-3م م8 

م*�+� ال�عال%ة لل�عل+مات ، م�ا N*اع3 على ت	[� ال�ادة ال��عل�ة �W7ل أفmل م9 ق(ل ال��عل�  
ال�+ل�i3 أن ال��عل� 7Nارك �W7ل نs7 في    ب3ًال م9 تق�N3ها م%�دة ، ح�L أن م9 خ+اص ال�عل�
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�ع�فة م9 خالل االرت(ا`ات العقل�ة ب�9 ال�عل+مات ، فع38ما N لل الBالT ال�عل�، و5+ل3 الع�ل�ة  
مادة ج3ی3ة ی3مج األف�ار ال%3ی3ة �ال�عل+مات وال�عارف ال*ا�قة ، وع38ما ت�Bابf ه	ه ال�عل+مات  

  ) Griff,2000,85ی�� ب8اء عالقات وت�اك�T عقل�ة ج3ی3ة لN3ه . (
ل� ال�+ل�i3 م9 خالل م�احل ت��امل ف�ها ال�[ائ!  وت�� ع�ل�ة ال�3رQ5 �اس�-3ام ن�+ذج ال�ع  

األر1عة األساس�ة ل���8ة مB8قة ال�8+ ال��[!i لل��عل� ال�ي ح3دها (ف�%+ت*Wى) أك(� رواد ال(8ائ�ة  
 (f�)Bم�حلة ال� ، i3 ة ، م�حلة ال��[�! "ال(0رة" ، م�حلة ال�N3االج��اع�ة وهى (ال��حلة ال��ه�

ال +ار � �L ت�(ح أداة نف*�ة لل�ف��� و1ها ی�عل� الBالب في    وفي ه	ه ال��احل ت*�-3م لغة
للBالب  الف�صة  وGتاحة   ، ال�*�ه3فة  ال�عل+مات  على  ف�ها  ی�[!  تفاعل�ة  تعاون�ة  م%�+عات 
.(إب�اه��،   ال �اتي  ال+اقع  في  تعل�+ه  ما  ت+�jف  ث�   ، واسهاماته�  ��الح<اته�  لل�*اه�ة 

  )   ٦٩  – ٦٨،  ٢٠١٧"فا`�ة"،
  *N rل	أه��ة ال�فاعل االج��اعي ب�9 ال��عل� وال�عل� و9�1  ول i3ه3ف ن�+ذج ال�عل� ال�+ل��

ال��عل��9 و1عmه� ال(ع~، فال�عل� ال Nف�ض أف�اره على ال��عل��9، ول�9 ال�عل� ال*ل�� ی78أ م9  
  خالل ال�7ار[ة في الع�ل واإلN%اب�ة م9 ال%��ع وت+ل�3 األف�ار ال*ل��ة. 

وه8ا ی�BلT م9 ال�عل� م*اع3ة الBالب في ت+ل�3 ال�عل+مات وم*اع3ته� على ال�s1 ب�9    
األف�ار ال%3ی3ة �ال-(�ات ال*ا�قة ل3یه� ح�L ی�8قل ال�عل�� م9 ت%ه�! ال�عل+مات الى ت*ه�ل ب8اء  

  ن*�ج ال�ع�فة ، و1ه	ه ال8<�ة ی�� ال��[�! على ال��عل� في الع�ل�ة ال�عل���ة.
(ال*�3 ،    وق3 أشارت      دراسة  ال�+ل�i3 م8ها  ال�عل�  فاعل�ة ن�+ذج  إلى  ال3راسات  ن�ائج �ع~ 

) ، ودراسة (إب�اه��،  ٢٠١٧) ، دراسة (صالح، "أNة"، ٢٠١٤) ، ودراسة (ح��3، "سل�ي"، ٢٠٠٩
(ع+دة،٢٠١٧"فا`�ة"،   ودراسة   ،(٢٠١٧  ، "ف� �ة"  (ج(�ان،  ودراسة  ودراسة ٢٠١٧)،   ،  (

)، وق3  ٢٠١٨) ، ودراسة (الi��7،  ٢٠١٨راسة (م �+د،"رحاب" ،  ) ، ود ٢٠١٨(زای3،"غادة"،  
أوص� ه	ه ال3راسات �أه��ة ال�عل� ال�+ل�i3 وض�ورة ت+�jفه في ت3رQ5 ال�+اد ال3راس�ة ال�-�لفة 

مهارات �W7ل عام وم8ها ال�ار5خ على وجه ال-�+ص لق3رته على ز5ادة الفاعل�ة ال� ��ل�ة وت��8ة  
  ��عل��9 وم�ا س(f ی�mح ما یلى:ال�ف��� اإلب3اعي ل�3 ال

ال�ف��� اإلب3اعي Nع3 م9 األول+5ات ال�ي N*عى إل�ها ال�%��ع، وه3ف أساسي مهارات  أن ت��8ة  
 ی8(غي ت ق�قه م9 خالل الع�ل�ة ال�عل���ة. 
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أه��ة ال�8+ع في اس��ات�%�ات وأسال�T ال�3رQ5 واس�-3ام ما ه+ ح3یL م8ها وال�ي ت�BلT إN%اب�ة  
 عل� خالل ال�+قف ال�عل��ي. وتفاعل ال��

أه��ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 [أح3 أسال�T ال�3رQ5 ال(8ائ�ة االج��اع�ة ال�8اس(ة ل�ه�,ة  
ب�,ة تعل���ة تعل��ة أك=� فاعل�ة وت7+5قًا ق3 ی0د� إلى ز5ادة الفه� وال� ��ل األكاد�Nي وت��8ة  

 ال�ف��� اإلب3اعي.مهارات 
� ال+اعي لل�عل+مات ال��ت(Bة �القmاNا واألح3اث ال�ار5-�ة وGع�ال الف��  أه��ة ال��[�! على الفه

 ح+لها واس��8اج ال�8ائج ال���ت(ة عل�ها. 
ال�ف��� اإلب3اعي وال8اق3 م9 خالل ال� ل�ل وال�8<��  مهارات  أه��ة ال�s1 ب�9 ت3رQ5 ال�ار5خ وت��8ة  

(�ع   ة ال�ار5خ وأه3اف ت3ر5*�ة. وال�قارنة وال�s1 وال�8(0 إلى غ�� ذلr، وال�ي ت�فf ̀و
  البحث:  مشكلة

  ت 3دت مW7لة ال( L في ال�+صل إلى اإلجا�ة ع9 ال�*اؤل ال�ئ�*ي ال�الي:   
i3ي "ما فاعل�ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل��Nال�ار5خ على ال� ��ل األكاد Q5ت��8ة و   في ت3ر  

  اإلع3ادi؟"ال�ف��� اإلب3اعي ل�3 `الب ال�ف ال=اني مهارات 
  و�ف�ع م�ه ال�اؤالت اآلت�ة:

أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 وح3ة دراس�ة م9 م8هج ال�ار5خ على  ما   .١
  ال� ��ل األكاد�Nي لBالب ال�ف ال=اني اإلع3ادi؟

ما أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 وح3ة دراس�ة م9 م8هج ال�ار5خ على   .٢
  ل�ف��� اإلب3اعي لBالب ال�ف ال=اني اإلع3ادi؟امهارات ت��8ة 

ال�ف��� اإلب3اعي ل�3 `الب ال�ف مهارات  ال�ار5خ و   ما العالقة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي في  -٣
    ال=اني اإلع3ادi؟
  أهمية البحث: 

  ت�جع أه��ة ه	ا ال( L الى أنه:
أه��ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�N i3*ه� في ت+ج�ه القائ��9 على تعل� وتعل�� ال�ار5خ الى  ق3    -١

  في ت3رQ5 م+ض+عات ال�ار5خ.
ال�عل� ال�+ل�i3 في   قN 3ف�3 معل�ي ودارسي ال�ار5خ في ال�ع�ف على [�ف�ة ت+�jف ن�+ذج  -٢

  ت3رQ5 ال�ار5خ وت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي ل�3 ال��عل��9.
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� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ، األم� ال	� قN  3ق3م ن�+ذجًا إج�ائ�ًا ل��ف�ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل   -٣
  Nف�3 م*�ق(ًال في تB+5� ت3ر5*ه، وت3رT5 معل��ه.

أك=�   ال��عل�  ت8اد� �m�ورة جعل  وال�ي  ال�ار5خ،   Q5ت3ر ال 3ی=ة في م%ال  االت%اهات  م*ای�ة 
  ال�ف��� اإلب3اعي.مهارات إN%اب�ة في ال�+قف ال�عل��ي، وت��8ة مهارات ال�ف��� وخاصة 

  داف البحث: أه

  یه3ف ه	ا ال( L إلى:
ال�ف��� اإلب3اعي  مهارات  دراسة أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ على ت��8ة  

.iل�3 ع�8ة م9 `الب ال�ف ال=اني اإلع3اد  
ب�ان أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ على ال� ��ل األكاد�Nي ل�3 ع�8ة  

.L )ال  
ال�ف��� اإلب3اعي  مهارات  ب�ان م�3 العالقة االرت(ا`�ة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي في ال�ار5خ و  -٣

 .L )ل�3 ع�8ة ال  
  ب�ان م�3 م8اس(ة وأه��ة ه	ا ال�8+ذج في ت3رQ5 م+ض+عات ال�ار5خ.  -٤

  حدود البحث:

  ی�� تف*�� ن�ائج ه	ا ال( L في ض+ء ال 3ود ال�ال�ة:
اإلسالم�ة زم9 األم+9�5 والع(اس��9 ون�اذج م9 ال3ول ال�*�قلة) ال�ق�رة ض�9  وح3ة (ال-الفة    -١

  م8هج ال3راسات االج��اع�ة لل�ف ال=اني اإلع3ادi (الف�ل ال3راسي ال=اني). 
م%�+عة م9 `الب ال�ف ال=اني اإلع3ادi ��3رسة اإلمام م �3 م�+لي ال7ع�اوi ال�ا�عة    -٢

  ل�+�1ة. إلدارة ب8ها ال�عل���ة �� اف<ة الق
  ال�B(�f)   – الفه�  –ال� ��ل األكاد�Nي لل قائf وال�فاه�� ال�ار5-�ة في م*�+5ات (ال�	[�  -٣
  األصالة) في م%ال ال�ار5خ.   –ال��ونة  –في مهارات (الBالقة  ال�ف��� اإلب3اعي -٤

  : البحثأدوات 

  قام� ال(اح=ة �إع3اد األدوات ال�ال�ة: 
  ال�-�ارة. اخ�(ار ت ��لي في م �+� ال+ح3ة  -١
اخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي في ال+ح3ة ال�ق�رة ی�9�m م%�+عة م9 األس,لة في   الBالقة    -٢

  .وال��ونة واألصالة
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دل�ل ال�عل� في ال+ح3ة ال�-�ارة م�8�mًا اإلج�اءات ال�8ف�	Nة واألنB7ة الالزمة ل�3رQ5 ال+ح3ة    -٣
i3اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�� .  

  : البحثمنهج 

    i3ال�+ل� ال�عل�  ب�%�T5 ن�+ذج  ال(اح=ة  قام�  إذ  ال�%�5(�ة،  لل( +ث   L )ال ی��8ى ه	ا 
مهارات لق�اس م�3 فاعل��ه ومقارنة ن�ائ%ه ب�8ائج األسل+ب ال�ع�اد على ال� ��ل األكاد�Nي و 
واألخ�� ضا�Bة،   ت%�5(�ة  إح3اه�ا  ال���اف,��9  ال�%�+ع��9  �B�5قة  اإلب3اعي،  والق�اس  ال�ف��� 

  ال( L. الق(لي وال(عi3 ل��غ��ات 
  مجموعة البحث:

ت� اخ��ار ع�8ة ال( L م9 `الب ال�ف ال=اني اإلع3ادi ��3رسة اإلمام م �3 م�+لي   
القل�+�1ة   �� اف<ة  ال�عل���ة  ب8ها  إلدارة  ال�ا�عة   iع7+ائ�ة    –ال7ع�او الى    –�B�5قة  ق*�� 

  م%�+ع��9 [�ا یلى: 
  ح3 الف�+ل وق3 درس� ال+ح3ة �اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3.ض�� أم���عة ت�����ة:  -أ

�ة: -ب�  ض�� الف�ل األخ�، وق3 درس� نفQ ال+ح3ة �الB�5قة العادNة. م���عة ضا
    فروض البحث:

  ال( L ال الي اخ�(ار ص ة الف�وض ال�ال�ة: حاول 
ال�%�5(�ة    -١ ال�%�+عة  `الب  درجات  م�+سBي  ب�9  إح�ائ�ًا  دالة  ف�وق  وال�%�+عة ت+ج3 

  الmا�Bة في ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي.
وال�%�+عة   -٢ ال�%�5(�ة  ال�%�+عة  `الب  درجات  م�+سBي  ب�9  إح�ائ�ًا  دالة  ف�وق  ت+ج3 

  ال�ف��� اإلب3اعي.  مهارات الmا�Bة في ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار 
ال�%�+عة ال�%�5(�ة في اخ�(ار  ال ت+ج3 عالقة ارت(ا`�ة دالة اح�ائ�ًا ب�9 درجات `الب    -٣

 ال�ف��� اإلب3اعي. مهارات في اخ�(ار  ال� ��ل األكاد�Nي ودرجاته�
  البحث : مصطلحات

  Generative Learning Modelال�عل�� ال�+ل�i3: ن�+ذج   -١
) �أنه ن�+ذج تعل��ي ، یه3ف إلي م*اع3ة الBالب علي   ١٠،    ٢٠١٨"غاده" ،    تع�فه (زای3 ،   

ت+ل�3 ال�عل+مات وال�عارف م9 خالل رs1 ال�عل+مات ال*ا�قة �الالحقة ، وGقامة معل+مات وعالقات  
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ج3ی3ة م��ا�Bة في ض+ء أف�ار ال(8ائ�ة االج��اع�ة القائ�ة على ال +ار وال�8اق7ة ، ب�9 ال�عل�  
  عmه� ال(ع~.والBالب �

ن�+ذج تعل��ي یه3ف الى تعل� الBالب م9 خالل رs1 ال-(�ات وال�عارف  �أنه "    وتع�فه ال�اح�ة   
ال*ا�قة ل3یه� ��عل+ماته� الالحقة ، وت�+95 عالقات ج3ی3ة م��ا�Bة ومB8ق�ة � �L ی(8ى ال��عل�  

9 وجهات ن<� ح+ل معل+ماته ومعارفه ال�ار5-�ة م9 خالل ت+ل�3 معل+مات وأف�ار ج3ی3ة وت�+5
الق�ها الف��5ة "  القmاNا واألح3اث ال�ار5-�ة ت�*� ���ون�ها وأصال�ها   ̀و

  الف'�� اإلب$اعي :  -٢
Nق�3 �ال�ف��� اإلب3اعي في ه	ا ال( L �أنه " ن7ا6 عقلي م+جه Nق+م �ه الBالT به3ف إن�اج    

ی3ة ح+ل م+ض+ع أو ق�mة ال�-�لفة وال��8+عة وال%3   ال�عل+مات أك(� ع3د م�9W م9 األف�ار أو  
ال�ار5خ ، وه	ه األف�ار تعQW ق3رات ومهارات  ال�3ر5*ي في مادة  ال�+قف  أث8اء   rتار5-�ة وذل

  الBالقة وال��ونة واألصالة ".
  الBالقة: وتع8ى ق3رة ال��عل� على اس�3عاء أك(� ع3د م�9W م9 األف�ار أو اإلجا�ات. -أ

ع األف�ار وال ل+ل، و1ق3ر ز5ادة [� األف�ار ت!داد درجة ال��عل� على ت8+5  ق3رةال��ونة: وتع8ى    -ب 
  ال��ونة.

ال��عل� على إن�اج أف�ار وGجا�ات ج3ی3ة ، وف�35ة م9 ن+عها ، أi ع3م    ق3رةاألصالة: وتع8ى    -ج
  ت��ار وش�+ع الف��ة. 
  خطوات البحث:

  ما یلي:  ال( L ت�8�m خB+ات 
  .... وش�ل4: ومهاراته والف'�� اإلب$اعيأوًال: دراسة ن,��ة ح�ل العل( ال�ل�$) 

عالق�ه ب�عل� وتعل��    – م�احله    –أس*ه    –ع8اص�ه    –أه���ه وأه3افه    –ال�عل� ال�+ل�i3: تع�5فه    -١
  دور ال�عل� في jل اس�-3ام ه	ا ال�8+ذج. –ال�ار5خ  

  ال�ار5خ.   عالق�ه ب�عل�- مهاراته   –مW+ناته وع8اص�ه  –: أه���ه وأه3افه  اإلب3اعيال�ف���  -٢
  ثان�ًا: دراسة ت�����ة... وت4��7 : 

إعادة ص�اغة وح3ة " ال-الفة االسالم�ة زم9 األم+9�5 والع(اس��9 ون�اذج م9 ال3ول ال�*�قلة"    - ١
ال3راسات االج��اع�ة لل�ف ال=اني اإلع3ادi (الف�ل ال3راسي ال=اني)  في     م8هجوال�ق�رة ض�9  
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ل�i3، وع�ضها على م%�+عة م9 ال� 9��W لل�أك3 م9  ض+ء م�احل وخB+ات ن�+ذج ال�عل� ال�+ 
  صالح��ها.

٢-    9��W ي في ال+ح3ة ال�-�ارة، وع�ضه على م%�+عة م9 ال��Nإع3اد اخ�(ار ال� ��ل األكاد
  وض(Bه إح�ائ�ًا. 

م9    -٣ م%�+عة  على  وع�ضه  ال�ق�رة،  ال+ح3ة  في  اإلب3اعي  ال�ف���  مهارات  اخ�(ار  إع3اد 
  .ال� 9��W وض(Bه اح�ائ�اً 

  ال( L م9 `الب ال�ف ال=اني اإلع3ادi ق*�� إلى:  ع�8ةاخ��ار  -٤
  ت%�5(�ة.    م%�+عة -أ

  ضا�Bة. م%�+عة -ب 
تf�)B االخ�(ار ال� ��لي واخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي على م%�+ع�ي ال( L ق(ل ب3ء    -٥

.T5�%ال�  
ال�  - ٦ ن�+ذج  �اس�-3ام  ال�%�5(�ة  لل�%�+عة  ال�-�ارة  ال+ح3ة   Q5ب��8ا ت3رس ت3ر  ،i3ال�+ل� عل� 

  ال�%�+عة الmا�Bة نفQ ال+ح3ة �الB�5قة العادNة.
٧-  L )ي واخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي على م%�+ع�ي ال�Nاخ�(ار ال� ��ل األكاد f�)Bت

  .ال�%�T5 �ع3 ان�هاء 
  إح�ائ�ًا وت ل�لها وتف*��ها .  ال�8ائجمعال%ة  -٨
  وال�ق��حات .  ال�+ص�ات تق�N3 �ع~   -٩

  ا*طار النظري للبحث :  

ال�ف��� اإلب3اعي وال� ��ل األكاد�Nي ل�3  مهارات  ل�ا [ان ال( L ال الي یه3ف إلى ت��8ة     
`الب ال�ف ال=اني اإلع3ادi في مادة ال�ار5خ م9 خالل اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 فإنه  

  م9 ال�ه� إلقاء الm+ء على م�غ��ات ال( L ن<�5ًا [�ا یلي:
  ال�+ل�i3. ال�عل�ن�+ذج   -١
  .ومهاراته اإلب3اعيال�ف���  -٢
  األكاد�Nي.  ال� ��ل -٣
ال�ف��� اإلب3اعي في مادة ومهارات  ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ة ال� ��ل األكاد�Nي    ن�+ذجدور    - ٤

  ال�ار5خ. 
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  أوالً: نموذج التعلم التوليدي:

االج��اع�ة ال�ي ت0[3 على أه��ة ال�%��ع  Nع3 ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 أح3 ن<�5ات ال(8ائ�ة      
، ذلr ال�عل� ال	� N*عى الى ت��8ة ال�ف��� وفه� ال�عل+مات م9 وال�عل�واللغة  في ت��8ة ال�ع�فة  

خالل تفاعل الBالب أنف*ه� �اع�(ار أن ال�ع�فة ع�ل�ة اج��اع�ة ت+جه تف��� الBالب وت*اع3ه�  
�ار وال�عل+مات ال�+ج+دة في ب�8ة الBالب، وال�وا�s على ت�+95 ال�ع8ى، وت�أث� �W7ل [(�� �األف

  ال�ي ت�+ل3 ب�9 ال�=��ات ال�ي ی�ع�ض لها الBالب ل��+95 األف�ار وال�عارف ال%3ی3ة . 
  مفهوم نموذج التعلم التوليدي: -١

  لق3 تع3دت ال�ع�5فات ال�ي ت�علf �ال�عل� ال�+ل�i3، وم8ها: 
"�أنه ن�+ذج تعل� یه3ف إلى رs1 ال-(�ات ال*ا�قة    )٢٣٩،  N٢٠٠٨ع�فه ال(ع~ (عفانة، ال%��،   

عالقة ب�8ه�ا ، � �L ی(8ى ال��عل� مع�ف�ه م9 خالل ع�ل�ات    وت�+95لل��عل� �-(�اته الالحقة،  
ت+الN3ه N*�-3مها  في   تع3یل ال��+رات ال(3یلة واألح3اث ال-ا`,ة في ض+ء ال�ع�فة العل��ة 

  ال� � ة". 
(األ    آخ�  تع��5  في  الل+ل+،"ف� �ة"،ب��8ا  ال�عل� م9 ٣٧٥،  ٢٠٠٩غا،"إح*ان"،  �ه  "Nق�3   (

وت+ل�3   وال�فاوض  ال +ار  ال�عل�  في م%�+عات صغ��ة،    ال�ع8ىخالل  ال�عل�، وم9 خالل  مع 
  فال�عل� N*�-3م اللغة وال��ا�ة وال�م+ز ل�+ض�ح ال<+اه� واألح3اث". 

   ) r٢٠١٢و5ع�فه هان   Hanke,ال�عارف عf5�` 9 ب8اء عالقات ب�9    ) �أنه ع�ل�ة ت+ل�3 
ال�عل� وال�ع�فة وال-(�ات، و9W�5 ت *�8ها م9 خالل ت7%�ع    مادةمفاه�� ال�+اد ال�عل���ة ومفاه�� 

 .ال��عل��9 على ب8اء ه	ه العالقات 
�أنه ن�+ذج تعل��ي یه3ف إلى تعل� الBالب م9 خالل رs1 ال-(�ات    وتع�فه ال�اح�ة إج�ائ�اً     

ه� ��عل+ماته� الالحقة، وت�+95 عالقات ج3ی3ة م��ا�Bة ومB8ق�ة، � �L ی(8ى  وال�عارف ال*ا�قة ل3ی
ال��عل� معارفه ومعل+ماته ال�ار5-�ة م9 خالل ت+ل�3 معل+مات وأف�ار ج3ی3ة وت�+95 وجهات ن<� 

الق�ها الف��5ة"   وأصال�هاح+ل القmاNا واألح3اث ال�ار5-�ة ت�*� ���ون�ها    ̀و
	ه ال�ع�5فات وغ��ها وال�ع�5فات ال-اصة �ال8<�5ة ال(8ائ�ة ی�mح  وم9 خالل اال`الع على ه    

  أنها ت�7ا�ه في [ل م�ا Nأتي:
 الع�ل�ة ال�عل���ة.  م +رأن ال��عل� 
 �أف�اره وخ(�اته ال*ا�قة في فه� وتف*�� وت ل�ل خ(�اته ومعل+ماته ال%3ی3ة.  N*�ع�9أن ال��عل�  
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Nع��3 ال�عل� على ال +ار وال�8اق7ة وال�فاوض، مع إعBاء ف�صة [اف�ة لل��عل� لل�ع(�� ع9 رأNه  
  ال�عاوني  ال%�اعي� �5ة [املة م9 خالل الع�ل 

  أهمية استخدام نموذج التعلم التوليدي: -٢

�ائج الع3ی3 م9 ال3راسات الى أه��ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 أث8اء ال�3رQ5  لق3 أك3ت ن   
)،ودراسة (زای3،"غادة"،  ٥٨٤،    ٢٠١٧)، ودراسة (ع+دة،٧٦،  ٢٠١٧م8ها دراسة (إب�اه��، "فا`�ة"،  

 Tobias, 2010, 51) ، دراسة (  ٢٤١،    ٢٠١٨) ، ودراسة (م �+د، "رحاب"،  ١٢،  ٢٠١٨
  ه	ا ال�8+ذج N قf ال�=�� م9 األه3اف م8ها:  ) وأن اس�-3ام54 –

ت!و35 الBالب ��+اقف تعل���ة ت�8Wه� م9 ت�+95 خ(�ات ج3ی3ة وت+ج�ه أس,لة ألنف*ه� ولآلخ�95  
ح+ل ه	ه ال-(�ات، وت�+95 أف�ار ومعل+مات ت�ت(s �أح3اث أو قmاNا تار5-�ة م+ض+ع ال3راسة 

. L )وال 
خالل إN%اد عالقات مB8ق�ة وم�7ع(ة ل(8اء ال�ع�فة  في    تs�78 جان(ي ال3ماغ األ9�N واألN*� م9

لل�عل+مات   الفه� واالس��عاب  الBالب على  العقل على أسQ حق�ق�ة واقع�ة ت!35 م9 ق3رة  ب�8ة 
 ال�ار5-�ة وت+ل�3 أف�ار ومعل+مات ج3ی3ة .

حالة   ت��8ة ال�ف��� ف+ق ال�ع�في وه+ ن�اج ت+ال3 األف�ار ل�3 الBالب، وم9 ث� جعل العقل في - 
 م9 ال78ا6 والفاعل�ة، وGعBاء اآلخ�95 الف�صة ل� �3 أف�اره� م9 خالل ال� ل�ل وال8ق3 وال��اجعة.

إح3اث تغ�� مفاه��ي في ب�8ة ال��عل� ل���8ة ق3رته على ال�عامل مع ال�+اقف ال �ات�ة ��+رة   - 
 أفmل، وز5ادة وض+ح األف�ار ال�ع�ف�ة.

ال �اة م9 خالل ت3رT5 وتعل�� ال��عل� [�ف ی+ل3 ال�عل+مات  ی0د� الى اس���ار5ة ال�عل� م�3   - 
 و5*�ف�3 م9 خ(�اته ال*ا�قة. 

 N*ه� في تعل� [�ف�ة ان�اج ال�عل+مة على اع�(ار ان ان�اجها أه� م9 تعل�ها. 
 ت��8ة ال�*�+5ات العقل�ة م=ل الق3رة على ال�الح<ة واالس�ق�اء واالس�8(ا6 واالس��8اج.  - 
اال -  ف�صة  الBالب  ت �له�  إعBاء  N*اع3 على  م�ا  ال�عل��ي  ال�+قف  في  أنف*ه�  ع��اد على 

 م*,+ل�ة ال�عل� ت � ت+ج�ه وGرشاد ال�عل�. 
االه��ام �الع�ل�ات العقل�ة ال�ع�ف�ة م�ا N%عل ال�عل� م7+قًا وو�jف�ًا مع ال��[�! على ز5ادة ان�(اه   - 

 الBالب وت+ل�3 األف�ار وال�عل+مات. 
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لل�  Tل `ال] أمام  الف�صة  تف���ه  إتاحة   T*دوره ح ی0د�   L� � ال�عل��ي  ال�+قف  في  7ار[ة 
 وق3رته على ال�فاعل مع أف�اد ال�%�+عة.

م�ا س(f ی�mح أن ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�N i3*ه� في ت��8ة فه� ال��عل� لل�عل+مات ال�ار5-�ة        
ل+مات ، ، م9 خالل تعل��ه [�ف ی+ل3 ه	ه ال�عل+مات ، و05[3 على [�ف�ة ال+ص+ل الى ه	ه ال�ع

وأن ت+ل�3 ال�عل+مات أك=� أه��ة م9 تعل� ال�عل+مات نف*ها ، و05[3 على أن ال7ع+ر ���عة ما  
ی�8%ه العقل أم� Nف+ق إن%از ما حف<ه ه	ا العقل م9 معل+مات أن�%ها ُأناس آخ�ون، [�ا یه3ف 

ة م�ت(Bة ��+اقف إلى ال+ص+ل �ال��عل� إلى ما �ع3 ال�ع�فة ونقل ال-(�ة لالس�فادة م8ها في ب8اء خ(� 
ج3ی3ة �اس�-3ام األسال�T وال�8اذج ال�ي ت*اع3 ال��عل� على ت��8ة مهارات ال�ف��� العل�ا، ل�ى 

  �N(ح أك=� ق3رة على م+اجهة مW7الته ال �ات�ة ال�+م�ة وال�*�ق(ل�ة. 
  عناصر ومكونات نموذج التعلم التوليدي: -٣

أساس�ة، م9 ال��9W أن ت*�ع�ل م8ف�دة أو  ��7Nل ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 على أر1عة ع8اص�     
م=ل   ال3راسات  ال(ع~، [�ا ح3دتها �ع~  ب(عmها   s)ت�ت وأنها  ال�عل�،  م%��عة إلن%از ه3ف 

  ) وت��=ل في: ٧٧  –  ٧٦،    ٢٠١٧)، ودراسة (إب�اه��، "فا`�ة"،١٣،  ٢٠١٨دراسة (زای3، "غادة"،  
BالT ال(ع�3ة ال��3 م9 خالل اس�-3ام  االس�3عاء: وW5+ن �اس��جاع ال�عل+مات وتs�78 ذاك�ة ال  -أ

  أسال�T ال���ار، وال�3رT5، ال��ارسة، وال��اجعة.
ال��امل: وف�ه Nق+م الBالT ب�s1 ال�ع�فة ال%3ی3ة مع ال�ع�فة ال*ا�قة لN3ه ل��امل ال�عل+مات    -ب 

به3ف ت +5لها إلى شWل N%عل ت	[�ها أك=� سه+لة �اس�-3ام م%�+عة م9 األسال�T م=ل إعادة  
ل��اغة (خالصة ما ت� تعل�ه في ص�غة ق���ة)، وال�ل-�� (Nع�3 ش�ح ال� �+� ب3قة)، ت+ل�3 ا

  األس,لة وت+ل�3 األف�ار.
ال�8<��: و9�m�5 رs1 ال�ع�فة ال�*(قة �األف�ار ال%3ی3ة �B�ق ذات مع8ى، وذلr م9 خالل    -ج

  ئs ال�فاه��.تق�8ات م=ل ت ل�ل األف�ار ال�ئ�*ة، وال�ل-��، وال���8ف، ال�%��ع وخ�ا
اإلسهاب: و9�m�5 ارت(ا6 ال�ادة ال%3ی3ة �ال�عل+مات ال�+ج+دة في عقل ال��عل� وه3ف ال�+سع   -د 

العقل�ة   ال�+ر  ت+ل�3  اإلسهاب  `�ق   9�mوت� ال%3ی3ة،  ال�عل+مات  إلى  أف�ار  إضافة  ه+  ه8ا 
  (ال�-�ل).
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  أسس بناء نموذج التعلم التوليدي:  -٤

  ٢٠١٧) ،(إب�اه�� ،"فا`�ة"،  ١٤  –   ١٣،    ٢٠١٨ای3 ، "غادة"،  أشارت �ع~ ال3راسات م=ل (ز    
ال ��3،٧٧، ،ال%��،  ١٠٢،  ٢٠٠٣)،(ز�5+ن،ع(3  ال�عل� ٢٥١،    ٢٠٠٨)،(عفانة  ن�+ذج  أن   (

  ال�+ل���7N i3ل على أسQ أو ع�ل�ات ت+ضح [�ف�ة ت+�jفه أث8اء ال�3رQ5 وت��=ل في:
  تصورات المعرفة والخبرة القبلية:  -أ

� ال��عل� ال�*(قة الع�8� األساسي لل�عل� ال�+ل�i3، فهي ��=ا�ة قاع3ة ال�ع�فة ل(8اء  ت�=ل مفاه�   
العالقات ب�9 ال�فاه�� وال�عل+مات ال�ي ت� تعل�ها وال�ي س��� تعل�ها الحقًا، ح�L أن مع�فة ال��عل� 

ًا أساس�ًا ل(8اء ال�ع8ى، فال�فاعل ب�9 مع�فة ال��عل� ال%3ی3ة ومع�ف �ه الق(ل�ة Nع3  الق(ل�ة تع3 ش̀�
  أح3 ال�W+نات ال�ه�ة في ع�ل�ة ال�عل� ذا ال�ع8ى. 

األس,لة   `�ح  م9 خالل   rوذل لل��عل��9،  الق(لي  ال�عل�  N 3د  أن  ال�عل�  على   T%N فانه   rل	ل
ال��ه�N3ة، ث� اس�ق(ال اإلجا�ات، مع ت+ض�ح أن ع�ل�ة الفه� هي ع�ل�ة ت+ل�N3ة ت-�لف ع9 الق�اءة  

ات، وأن ت3رQ5 ال�ار5خ ل� Nع3 ی�[! على وجهات ن<� ال�0رخ�9 أو على  ال*ل(�ة وت	[� ال�عل+م
تغ�Bة م+ض+ع مع�9 في ال�ار5خ بل ی�9�m أmNًا فه� وجهات ن<� ال��عل��9 ل�فاه�� وأح3اث 

  ال�ار5خ. 
  الدافعية : -ب

ی�9�m ال�عل� ال�+ل�i3 ن+عًا م��!ًا م9 ال� ف�! وال3افع�ة ن + ال�عل� ، ل	لT%N r على ال�عل�     
أن Nق+م ب� ف�! الBالب لل�عل� م9 خالل ال�8+ع  في األنB7ة ال�ف�ة ال�ي تع!ز م9 ثق�ه� �أنف*ه�، 

نB7ة ال�ف�ة،  ك�ا T%N عل�ه أن ی�جع ال8%اح وال�ق3م في تعل�ه� الى م%ه+داته�  في ت8ف�	 األ 
  م�ا N*اع3ه� على ال�!35 م9 ال8%اح ال3ائ�  في فه� ال�ع8ى، و5!35 م9 دافع�ه� ن + ال�عل�.

  االنتباه: -ج

وه8ا ی8(غي على ال�عل� أن ی+جه ان�(اه الBالب الى ال��[�! على ب8اء وش�ح وتف*�� ال�ع8ى     
ي عل�ه أن ی+جه ان�(اهه� الى  ال	� ت� ال�+صل إل�ه م9 خالل `�ح األس,لة ال��8+عة، [�ا ی8(غ

أه� األح3اث وال قائf ال�ار5-�ة [+س�لة ل�+ل�3 ب�8ة ال�ع�فة م�ا ل3یه� م9 خ(�ات، و[	لr ال��[�!  
  على وصف وت ل�ل األح3اث واألس(اب وال�8ائج ال��ت(Bة بها �ال-(�ات ال*ا�قة ل3یه�.

  التوليد:  -د

وتع3 ه	ه ال-B+ة مه�ة في ال�عل� ال�+ل�i3، ول	ا ی8(غي على ال�عل� أن ی��ك الف�صة لل��عل��9      
أن ی+ل3وا ال�ع8ى �أنف*ه� م9 خالل م�ارسة األنB7ة ال%�اع�ة ث� ی+جهه� إلى ن+ع�9 م9 العالقات 
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ي ت� تعل�ها وما  كأسل+ب لفه� ال�ادة العل��ة وه�ا: العالقات ب�9 ه	ه ال�فاه�� أو ال�عل+مات ال�
ل3یه� م9 خ(�ات أو معل+مات سا�قة، ث� ال�s1 ب�8ه�ا �اس�-3ام ال�س+م وال�+ر أو ال-�ائs العقل�ة  

.i3ل�*ه�ل ع�ل�ة ال�عل� ال�+ل� rال ال�+ض� �ة وذلWأو األش  
  ما وراء المعرفة : -ه

   Bوت لفه�  العقل�ة  ع�ل�اته�  الس�-3ام  ال��عل��9  N*اع3  أن  ال�عل�  على  واس�-3ام  وه8ا   f�)
ال�عل+مات وال�عارف ال�ي ت� تعل�ها، وذلr ح�ى WN+ن+ا أك=� ق3رة على م+اجهة ال�+اقف وال�W7الت  

  ال �ات�ة ال�ي ت+اجهه�. 
  مراحل تطبيق نموذج التعلم التوليدي: -٥

3ی3 ت�� ع�ل�ة ال�3رQ5 وفقًا ل�8+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 م9 خالل ال��احل ال�ال�ة وال�ي ت8اول�ها الع   
م=ل:(على،   وال3راسات  ال��ا�ات  )،(إب�اه��،  ١٥٥،    ٢٠٠٨)،(أدر5ان،  ٢٧٩،    ٢٠٠٨م9 

  ) وت��=ل في: ١٥ –   ١٤،   ٢٠١٨)، (زای3، "غادة" ، ٧٨،  ٢٠١٧"فا`�ة"،
  مرحلة التمهيد : -أ

وف�ها �Nه3 ال�عل� ل�+ض+ع ال�عل� م9 خالل ال�8اق7ة ال +ار5ة وGثارة األس,لة و�5لقى اس�%ا�ات    
Bلل�ف��� وال� 3ث ال أداة نف*�ة  ال�عل� والBالب �N(ح  الب إما لف<�ة أو [�اب�ة، فال +ار ب�9 

وال�ؤ5ة، وفي   ه	ه ال��حلة N*��7ف ال�عل� أف�ار الBالب وخ(�اته� ال�+ج+دة في أب��8ه� ال�ع�ف�ة  
%N rل	قة، ل�الب ال*اBعلى  ت�ه�3ًا ل�ا س��� تعل�ه، وه8ا ی�� ت 3ی3 الق�+ر في معل+مات ال T

  ال�عل� أن ی�ق(ل أف�ار وآراء ال��عل��9 ح+ل ال�عل+مات ال%3ی3ة ال��اد تعل�ها.
  التركيز: مرحلة -ب

وفي ه	ه ال��حلة Nق+م ال�عل� ب�ق*�� الBالب إلى م%�+عات صغ��ة م�عاونة، و5ق3م له� أنB7ة     
لى ال�عل+مات م�8+عة ت�9�m أح3اثًا م�عارضة غ�� م�+قعة ت=�� فm+ل الBالب مع ال��[�! ع

وال قائf ال�*�ه3فة، وGتاحة الف�صة لل�فاوضة وال +ار ب�9 ال�%�+عات ، ث� BN�ح أس,لة ت ف!ه�  
ال�عل� ه8ا م+جه وم�ش3 وداع� إلثارة   ال�عل� ، ف3ور  ��+ض+ع   s)ة ت�تB7هام وأن�� الق�ام  ن + 

ت ق�f فه� م�7�ك ال�ف��� ل�3 الBالب ، ذلr لل+ص+ل إلى ال�ع8ى ال ق�قي م9 وراء ال�عل� ، و 
  لل�عل+مات ال��اد تعل�ها. 

  مرحلة التحدى :  -ج

في ه	ه ال��حلة Nق+م ال�عل� �إثارة ال�8اق7ة على `الب الف�ل �ال�امل ، مع إتاحة الف�صة      
للBالب لل�*اه�ة ��الح<اته� وفه�ه� ، ورؤ5ة أنB7ة ج��ع الBالب �الف�ل، وGثارة ال� i3 ب�9  
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ال��حلة ال��ه�N3ة وما ع�فه أث8اء ال�عل�، و في ه	ه ال��حلة N*�ح ال�عل�    ما [ان Nع�فه ال��عل� في
للBالب ب�غ��� وجهات ن<�ه� �ع3 م8اق7ة ح+ار5ة ج�اع�ة ل%��ع `الب الف�ل، وال*�اع إلى 

  ما ت+صل� إل�ه [ل م%�+عة م9 أف�ار ومعل+مات ج3ی3ة .
  مرحلة التطبيق : -د

�ع�ض     ال�عل�  Nق+م  ال��حلة  ه	ه  تf�)B    وفي   TلBت� ال�ى  ال�W7الت  أو  ال�+اقف  �ع~ 
  iائه� ال+ق� ال�افي   لل�أمل وال�ف��� أBعGال�عل+مات أو ال�فاه�� ال%3ی3ة ال�ى ت+صل+ا إل�ها، و
ال�عارف وال�عل+مات ال%3ی3ة [أدوات و�jف�ة ل ل ال�W7الت والقmاNا وال+ص+ل إلى   اس�-3ام 

  ن�ائج وتB(�قات في م+اقف ح�ات�ة ج3ی3ة.
  مرحلة التقويم :  -ه

     f9 [ل م�عل� م9 ت ق�Wوتع3 أح3 أه� ع8اص� الع�ل�ة ال�عل���ة، فهي ت�7ف ع9 درجة ت�
أه3اف ال�عل�، ومع�فة م*�+� الفه� ال	� وصل إل�ه، [�ا ت+جه الBالب ن + م�3 ال�ق3م ال	� ت�  

ر ج3ی3ة [إعBائه�  إح�ازه، وفي ه	ه ال��حلة Nق+م ال�عل� ب�ق+�5 ما ت+صل إل�ه الBالب م9 أف�ا
  س0ال اخ�(ارi ل�*اع3ه� في ال �W على ع�ل�ة ت+ل�3 األف�ار.

ون<�ًا ألن ال�عل� ال�+ل�i3 ی�9�m أر1ع م�احل فقs [�ا أشارت [ل ال��ا�ات واأل� اث إال أن     
الع�ل�ة ال�عل���ة م9 أجل أن ت���ل الب3 م9 إضافة خB+ة ال�ق+�5، ل	لr ت� إضافة م�حلة ال�ق+�5  

لة تB+5�5ة خام*ة لل�عل� ال�+ل�i3 ألنها تع3 أح3 أه� ع8اص� الع�ل�ة ال�عل���ة، فهى ت�7ف  ك��ح
ع9 درجة تق3م [ل `الT وم�3 ت�8Wه م9 ت ق�f األه3اف ومع�فة م*�+� فه� ال�عل+مات ال�ي 

  ت� تعل�ها، ومع�فة ج+انT الق+ة وج+انT الmعف في ال�+قف ال�عل��ي.
ال�عل� ال�+ل�i3 ج*3 ن<�5ة (ف�%+ت*Wى) ح�L أن م�حلة ال��ه�3   وم�ا س(f ی�mح أن ن�+ذج     

ر[!ت على أه��ة ال�ع�فة ال*ا�قة ل�3 ال��عل� وم�3 فه�ه لألح3اث ال%ار5ة في ال�%��ع ل��+ن  
ال�3خل ال�ئ�*ي ل�عل� ال�ع�فة ال%3ی3ة، وذلr م9 خالل ال�+اصل وال� اور ال�ي تع�(� أداة نف*�ة 

ال م�حلة  وفي  ت�  لل�ف���،   rل	و1 األق�ان،  ب�9  وال�فاوض  ال�فاعل�ة  ال�7ار[ة  Nع��3 على   !�]��
الف�صة  إتاحة  ت�  ال�عاون في ج+ اج��اعي [�ا  ال%3ی3ة م9 خالل  ال�ع�فة  أه��ة ب8اء  ت%*�3 
  f�)Bال� تأتى م�حلة  ث�   ، ال%3ی3ة  ال�ع�فة  ب8اء  في  ال��عل��9 ومالح<اته�  ألف�ار وم*اه�ات 

على ال�عامل مع القmاNا وال�W7الت االج��اع�ة ال�ي ی�ع�ض لها، ث� تأتى  إلك*اب ال��عل� الق3رة  
  أخ��ًا م�حلة ال�ق+�5 ل� 3ی3 ن+احي الق+ة ون+احي الmعف ل�3 الBالب ح+ل ع�ل�ة ال�عل�. 
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  المالمح ا�ساسية لنموذج التعليم التوليدي: -٦

م9 ال�المح األساس�ة ع38    �ال8<� إلى ال��احل ال*ا�قة لل�عل� ال�+ل�i3 ی�mح وج+د ع3د      
  - ٧٨،  ٢٠١٧اس�-3ام ال�عل� ال�+ل�i3 ال�ي أشارت إل�ها �ع~ ال3راسات م8ها:(إب�اه��، "فا`�ة"،  

  ) وهي [ال�الي:٧٩
إن ال�عل+مات واألف�ار ال�ار5-�ة ال�+ج+دة في ب�8ة ال��عل��9 ت0ث� على اس�فادته� م9 إثارة    -١

الفعال   االخ��ار  في  سا�قة  معل+مات  م9  ل3یه�  ما  �اس�-3ام  ال��عل��9  Nق+م   rل	ول ح+اسه�، 
  لل�3خالت ال� *+سة.  

 3د ب	اته، ل	لr فإن إن ال�3خل ال� *+س ال	N i-�اره ال��عل� و5ه�� �ه ل�Q له مع8ى م  -٢
ال��عل� � اجة ألن ی3رك �أن ال�ع8ى شيء Nق+م ب��+85ه ه+، وأنه ل�Q ش�,ا Nق+م ال�عل� ب+ضعه  

  في ذه8ه. 
ب��8ه    –  ٣ ال�+ج+دة في  ال*ا�قة  ال� *+سة وال�ع�فة  ال�3خالت  ب�9   s�ع�ل روا�ال��عل�  Nق+م 

  ال�ع�ف�ة.
مع    - ٤ ت+ل�3ها  ت�  ال�ي   s�ال�وا ال��عل�  ال�ع8ى  N*�-3م  ب��+95  Nق+م  ل�ي  ال� *+س  ال�3خل 

  ال�*�ه3ف.
Nق+م ال��عل� �اخ��ار ال�ع8ى ال	i ت+صل إل�ه م9 خالل مقارن�ه �ال�عاني ال�+ج+دة في ب��8ه   -٥

  ال�ع�ف�ة أو �ال�عاني ال�ي ت� ال�+صل إل�ها [��8%ة لل�3خالت ال *�ة االخ��. 
ع�ف�ة وذلr ع38ما WN+ن ال�ع8ى ال	i ی�� ت�+85ه  قN 3ق+م ال��عل� ب�-!95 ال�عاني في ب��8ه ال�  -٦

ذا مع8ى في ض+ء تق+�5ه مع ال�عاني ال*ا�قة ال�+ج+دة لN3ه، و1ال�الي فإنه ی�� إدخاله في ب��8ه  
  s�ع�ل على تغ��ها، و [ل�ا زاد ع3د ال�واN ال�ع�ف�ة و ی0ث� في ال�عاني ال�+ج+دة بها، [�ا أنه

ج+دة ل�3 ال��عل� زادت اح��ال�ة ت	[� تلr الف��ة أو ال�عل+مة ال�ي ی�� ت+ل�3ها مع ال�عاني ال�+ 
  ك+نها ذات مع8ى �ال8*(ة له.

و75ارك ال��عل�+ن �W7ل نs7 في ع�ل�ة ال�عل� ال�+ل�i3 دون ال�ع�فة ب��W7ل االرت(ا`ات       
ما لN3ه   العقل�ة ب�9 ال�عل+مات، فع38ما N لل ال��عل� مادة ج3ی3ة أو أف�ار ج3ی3ة ی3مج ب�8ها و9�1
  م9 تعل� سابf، وع38ما ت�Bابf ه	ه ال�عل+مات ی�� ب8اء عالقات وت�اك�T ج3ی3ة لN3ه.
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 f)ی�(�9 أن ال8<�5ة االج��اع�ة ت0[3 على ض�ورة ال�فاعل االج��اعي وال�+اصل م9 خالل ما س
9،  ب�9 ال��عل� وال�عل�، و9�1 ال��عل��9 �عmه� ال(ع~، فال�عل� ال Nف�ض أف�اره على ال��عل��

  ول�9 ال�عل� ال%�3 ی78أ م9 خالل ال�7ار[ة في الع�ل وت+ل�3 األف�ار ال*ل��ة. 
  دور المعلم في التدريس باستخدام نموذج التعلم التوليدي: -٧

  وعلى ال�عل� أن Nق+م �ال�هام ال�ال�ة في jل اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 وال�ي ت��=ل في:      
ته�,ة الBالب نف*�ًا وتع�5فه� �أسQ ال�عل� ال�+ل�i3، و�1ان أه���ه وأه3افه في الع�ل�ة ال�عل���ة  

  وخB+ات ت8ف�	ه. 
 تق*�� الBالب في م%�+عات صغ��ة م�عاونة وغ�� م��اف,ة. 

5ع ال�هام على الBالب داخل ال�%�+عة ال+اح3ة، مع ت+ض�ح أه��ة الع�ل في إ`ار ال�عل� ت+ز 
 ال�عاوني. 

ت+ج�ه الBالب إلى أه��ة ال�7ار[ة وال�فاعل االج��اعي، وال�عاون مع اآلخ�95 داخل م%�+عات 
 الع�ل ال�-�لفة.

*ا�قة ل�3 ال��عل��9  ص�اغة الع3ی3 م9 ال�*اؤالت ال�ي 9W�N م9 خاللها ال�7ف ع9 ال�ع�فة ال
 س+اء ص � ة أم خا`,ة. 

ال +ار   أه� ق+اع3  ال�3رQ5، مع ت+ض�ح  ال�8+ذج في  أث8اء اس�-3ام  ال��غ+1ة  ال*ل+[�ات  ت3ع�� 
 وال8قاش ال(8اء داخل ال�%�+عات م=ل اح��ام وتق3ی� اآلراء األخ�� ال�-�لفة. 

ات ال8قاش وال +ار ل���8ة روح  ال�أك�3 على م7ار[ة ج��ع الBالب في الع�ل ال%�اعي، وفي ع�ل�
 ال�عاون، وت3ر5(ه� على مهارات ال�فاوض لل+ص+ل إلى ال ق�قة.

ووض+ح  ال�عل+مات  فه�  م9  ال��عل��9   9Wت� ف��5ة  ت+ال3ات  إلح3اث  م�8+عة  �أنB7ة  N*�ع�9 
 األف�ار.

 أن WN+ن دوره م�*� وم8<� وم�ش3 لع�ل�ة ال�عل�� وال�عل� �W7ل عام. 
�ة م�8+عة لل�ع�ف على درجة ت�9W [ل `الT م9 ت ق�f األه3اف ومع�فة N*�-3م م�ادر تق+�5

 م*�+i الفه� ال	i وصل إل�ه.
م*اع3ة الBالب على ال�s1 ب�9 األف�ار ال%3ی3ة �عmها ال(ع~ �العل� ال�*(f ل3یه�، فال�عل� ه8ا  

ت*ه�ل ب8اء ی+جه الBالT إلN%اد تلr االرت(ا`ات، فال�عل�� ی�8قل ه8ا م9 ت%ه�! ال�عل+مات إلى  
 ن*�ج ال�ع�فة.



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ١٨٨  

ی�mح م�ا س(f أن دور ال�عل� م�*� لل�عل�، وال��عل� ی�s1 ب�9 خ(�اته ال*ا�قة وال%3ی3ة، م�ا    
N*اع3ه على ت��8ة ال�عارف وال�هارات ذات ال�لة أو ت*اع3ه على ت+ل�3 أف�ار ت�8ى مهاراته،  

  TالBه، وال�الBل���8ة ال�فاه�� وال�عل+مات ل sB-N ی�س� في عقله و85ق� ما تعل�ه على  فال�عل�
  أساس ص �ح م9 خالل ح(ة لل�عل�. 

  التعلم التوليدي وتعلم وتعليم التاريخ:      -٨

Nع��3 ال�ار5خ في دراس�ه ال ق�ق�ة على الفه� وال+عى ال�ار5-ي �الف��ة ال!م�8ة ال�ي ی�� دراس�ها      
قاتها ال!م�8ة وال�Wان�ة، [�ا تع��3 م9 خالل رs1 األس(اب �ال�8ائج ورs1 األح3اث في إ`ار عال

دراس�ه أmNًا على مع�فه ال�+ار5خ واألس�اء واألرقام واألماك9 وال(�انات ال���ة ال�ي ت�د في أث8اء  
س�د ال قائf ال�ار5-�ة، ف�9 ال�ه� في تعل�� وتعل� ال�ار5خ اس�-3ام ال(�انات ال���ة (ال�ق��ة)  في 

ر5-�ة وتB+راتها ون�ائ%ها، فmًال ع9 ال� ل�الت ال���ة في  ت+ض�ح وتف*�� ومقارنة األح3اث ال�ا
  ت3ع�� ال�ف*��ات مع ال3الئل وال7+اه3 ال�ار5-�ة. 

ومعل� ال�ار5خ في ض+ء ما س(f مBالT أن یه�ئ ب�,ة تعل� ب8ائ�ة م8اس(ة، ح�L أن دوره ال      
وت�+95 ال�ع�فة   Nق��� على نقل ال�ع�فة ال�ار5-�ة فقs، بل ه+ م+جه وم�ش3 في ع�ل�ات ب8اء

لل��عل�، ل�ق+م ال��عل� ب3ورة في ب8اء وت�+95 ال�ع8ي م9 ال�عل+مات ال%3ی3ة واألح3اث ال�ار5-�ة  
ن��%ة ال�فاعل ب�9 ال�ع�فة ال%3ی3ة ومع�ف�ه ال*ا�قة، [�ا Nق+م ال�عل� أmNًا ب�+ج�ه وت7%�ع ال��عل�  

  ل�+[لة إل�ه ح�ى N 3ث ال�عل� ذو ال�ع8ي. على الق�ام �األنB7ة ال��ع3دة وت8ف�	 ال�هام ال�عل���ة ا
و1ال8<� لل�عل� ال�+ل�i3 وم�احله ن%3 أنه یه�ئ ه	ه ال(�,ة م�ا N*هل علي ال��عل� فه� ال�ادة     

ال�ار5-�ة واس��عابها ��+رة ص � ة، ففي ال��حلة ال��ه�N3ة ی�� ال��[�! على ال�عارف ال*ا�قة  
�عل� الالحf، وتع3 اللغة وال�+اصل ال +ارi م9 أه� األدوات لل��عل� ل��+ن قاع3ة وم3خًال رئ�*ًا لل

وال+سائل ال�*�-3مة لل�ع�ف على ذلr، وفي ال��حلة ال��[�!5ة وم�حلة ال� i3 ی�� ال��[�! علي  
ال(�,ة االج��اع�ة وال +ار وال�فاوض وال8قاش ب�9 ال��عل��9 و ب�9 ال�عل� وال��عل�، ووج+د ال�عل� 

  s�78اع3 على ت*N قة ال��[!5ة، وم9 ث� ال+ص+ل إلى م*�+� أعلى م9 األداء ال��+قع  ه8اB8ال�
في   ال�ار5-�ة  ال�ع�فة   f�)Bت ال��عل�  ف�*��Bع  وال�ق+�5،   f�)Bال� إل�ه في م�حلة  ما �Nل  وه+ 

تعل���ه ج3ی3ه   له>ا  م+اقف  ال�عل(  دل�ل  ال�ا�قة ع�$ اع$اد  األ?�ار  أو  ال��احل  ات�اع  ت(  وق$ 
.BCال�  
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       fإلى الفه� الع�� iة لل��+رات، و05دB78ع��3 على ال�عال%ة العقل�ة الN ا أن ب8اء ال�ع�فة�]
  s1�ة الN39 ال�عال%ة ال�+ل��mة، وت�N3ی�8ج م9 ال�عال%ة ال�+ل� i	ا ال�ار5-�ة الNاmلألح3اث والق

� إتقانًا وع�قًا، وهي  ب�9 ال�عل+مات ال�ار5-�ة ال%3ی3ة وال�ع�فة ال�*(قة ل(8اء ت�اك�T مع�ف�ة أك=
 i+�*م  fع��  i3ال�+ل� ال�عل�  و��5ف  �ال+اقع،  ورB1ها  ال%3ی3ة  ال�عل+مات  ل��ج�ة  ض�ور5ة 
ال�عال%ة لل�عل+مات، وفي ال ق�قة فإن ال�ادة ال�ار5-�ة ی�� إدراكها وت	[�ها �W7ل أفmل في حالة  

  ال�قل�i3.    ال�عل� ال�+ل�i3 م9 ق(ل ال��عل� ب3ًال م9 تق�N3ها م%�دة �األسل+ب 
وج3ی� �ال	[� أن اس�-3ام ال�عل� ال�+ل�i3 في تعل� وتعل�� ال�ار5خ ی+ف� ب�,ة ال�عل� ال(8ائي،      

وال�ي ت*ه� في ال� +ل م9 ال��[�! على ال�عل� إلى ال��[�! على ب�,ات ال�عل� ال�ي WN+ن ف�ها  
رف وال�عل+مات ال�ي في ذاك�ته، ال��عل� فاعًال نB7ًا في رs1 ال�عل+مات ال�ار5-�ة ال%3ی3ة �ال�عا

وت3ع�� ال�عل� ال�عاوني االج��اعي ال ال�عل� ال�8اف*ي م�ا N%عل ال��عل� ی(	ل جه3ًا عقل�ًا لل+ص+ل 
�ال+اقع، وم اولة االس�فادة م8ها في   ال�ع�فة واك�7اف حقائf تار5-�ة ج3ی3ة ورB1ها  إلى ت+ل�3 

  م+اجهة م+اقف أو مW7الت ح�ات�ة. 
  لتي اشارت إلى أهميه استخدام التعلم التوليدي:الدراسات ا -٩

دراسة                 ال�عل���ة وم8ها:  ال�+اقف  في   i3ال�+ل� ال�عل�  �اس�-3ام  ال3راسات  م9  ال�=��  اه��� 
  )٢٠١٢   ،Heess    في فه� واس��جاع i3وال�ي أشارت ن�ائ%ها إلى أه��ه ن�+ذج ال�عل� ال�+ل� (

) وال�ي  ٢٠١٤حل ال�W7الت ل�3 ال��عل��9، ودراسة (الف�ا،"راو5ة"، ال�عل+مات، واالدراك ال(��i و 
ال(ات   أك3ت علي فاعل�ة ت+�jف ال�عل� ال�+ل�i3 في ب8اء ال�فاه�� ال%غ�اف�ة وز5اده ال� ��ل ل�3̀ 

) وال�ي أشارت ن�ائ%ها  ٢٠١٧ال�ف ال-امQ األساسي �� اف<ات غ!ه، ودراسة(ج(�ان،"ف� �ة"،
الب  إلى فاعل�ة اس�-3ام ن�+ذ  ج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ه مهارات ال ل اإلب3اعي لل�W7الت ل�3̀ 

ال=ان+i، ودراسة(ع+دة،    Lال=ال ال�عل� ٢٠١٧ال�ف  ) وال�ي أشارت إلى فاعل�ه ت+�jف ن�+ذج 
ل�3   االج��اعي  وال�+اصل  الق�ار  ات-اذ  [ًال م9  ت��8ة مهارات  االج��اع في  ال�+ل�i3 في عل� 

) وال�ي أشارت ن�ائ%ها  إلي i٢٠١٧ أدبي، ودراسة( إب�اه��،"فا`�ه"،  `الب ال�ف ال=اني ال=ان+ 
وت��8ه   ال�ار5-�ة  لل�فاه��  ال(3یلة  ال��+رات  عالج  في   i3ال�+ل� ال�عل�  ن�+ذج  اس�-3ام  فاعل�ة 

) وال�ي أشارت إلي فاعل�ة ن�+ذج ال�عل�  ٢٠١٨االت%اه ن + ماده ال�ار5خ، ودراسة(زای3 ،"غادة"،  
�ة مهارات ال�ف��� االس�3اللي وت *�9 م*�+� ال� ��ل في مادة ال�ار5خ ل�3  ال�+ل�i3 في ت�8

.i+الب ال�ف األول ال=ان`  
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ولق3 أوص� ه	ه ال3راسات �m�ورة  ت+�jف ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ال�3ر Q5�W7ل عام     
ل  وفي ت3رQ5 ال�ار5خ ��فة خاصه لق3رته على ت��8ة مهارات ال�ف��� وت *�9 م*�+� ال� �� 

  وفه� ال�عل+مات ل�3 ال��عل��9. 
  ثانيZ: التفكير ا*بداعي: 

ل� Nع3 دور ال�0س*ات ال�عل���ة قاص�ًا على نقل ال�عل+مات وال�عارف، وا`الع ال��عل��9 على     
ال�(���ات ال 3ی=ة في ال�%االت ال�-�لفة، وGن�ا أص(ح م9 الm�ورة ��Wان ت3رT5 وتعل�� ال��عل�  

اإلب3اعي، � �N L*عى �اس���ار ل� 3یL وتB+5� ما Nع�فه، فالعقل اإلن*اني    على اإلب3اع وال�ف��� 
ال	i خلقه هللا س( انه وتعالى له إمWانات غ�� م 3ودة، ل	ا تق�mي م�Bل(ات ه	ا الع�� أن 
ت%عل اإلب3اع س�ة م9 س�ات ال�8هج ال�3رسي وه3فًا م9 اه3افه ت*عى جاه3ة ل� ق�قه، ل�ي تع3 

  في تB+5� ال�%��ع وتق3مه.ج�ًال م(3عًا N*ه� 
  مفهوم التفكير ا*بداعي:  -١

)  ٢٦١،  ٢٠٠٣وق3 ت8+ع� تع�5فات ال�ف��� اإلب3اعي ب�9 العل�اء وال(اح=�9، و5ع�فه (سعادة،      
�أنه ع�ل�ة ذه�8ة ی�فاعل ف�ها ال��عل� مع ال-(�ات الع3ی3ة ال�ي ی+اجهها به3ف اس��عاب مW+نات 

ه� ج3ی3 أو إن�اج ج3یN 3 قf حًال أص�ًال ل�W7لة ما أو اك�7اف  ال�+قف م9 أجل ال+ص+ل إلى ف
)  ٩١،   ٢٠١٣ش�,ًا ج3ی3ًا ذi ق��ة �ال8*(ة له أو لل�%��ع ال	N iع�� ف�ه، و5ع�فه ( م�Bفي،  

في  وال*ه+لة  وال*�عة  األف�ار  م9   ��)] ع3د  ت+ل�3  إلى  ف�ها  ال��عل�  N*عى  عقل�ة  ع�ل�ة  �أنه 
ف�ار � �L ت�+ن م9 ن+ع األف�ار غ�� ال�قل�N3ة، مع ال فاx على  ت+ل�3ها، وال�8+5ع في ه	ه األ

  ال%3ة وال�ف�د وال���! ألف�ار [ل م�عل� مع ق3رته على إضافة تفاص�ل ج3ی3ة وم�8+عة ل�ل ف��ه.      
"�أنه ن7ا6 عقلي    9W�N تع��5 ال�ف��� اإلب3اعي في ه	ا ال( L و1اس�ع�اض ال�ع�5فات ال*ا�قة     

Bه ال�ق+م N 9 م9 األف�ار أو ال�عل+مات ال�-�لفة وال��8+عة  م+جهWبه3ف إن�اج أك(� ع3د م� Tال
وال%3ی3ة ح+ل م+ض+ع أو ق�mة تار5-�ه وذلr أث8اء ال�+قف ال�3ر5*ي ل�اده ال�ار5خ، وه	ه األف�ار  

  تعQW ق3رات ومهارات الBالقة وال��ونة واألصالة".
  التفكير ا*بداعي:  مهارات  أهمية  -٢

م=ل(ع(3الع!5!،    وال3راسات  األدب�ات  �ع~    )، ٢٠٠٧(م�Bفي،    )،٢٠٠٧وت�7� 
 )Holt,2018، ()  ٢٠١٨(راغT،"ن%+i"،  )،  Aman,2014) ،(Birgili,2015()،٢٠٠٧(ع!5!،
 قf ال�=�� م9 األه3اف ال��1+5ة ال�ه�ة �ال8*(ة لل��عل� ح�L ت ال�ف��� اإلب3اعي  مهارات  إلي أن  

  ی0دi إلي: أنه
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االس�فادة �أق�ى درجه م�8Wه م9 خ(�اته ال*ا�قة في م+اجهة ال�+اقف ال%3ی3ة و[�ف�ة ال�عامل  
 معها .

 االه��ام ب3قائf األم+ر ال�ي ق3 ت(3و عادNة ومأل+فة لi3 اآلخ�95. 
ق+ة ال�الح<ة ل�ا ی3ور ح+له م9 أح3اث �W7ل عام، وال�ف��� في [ل شيء ق(ل اإلق3ام على   

 فعله.
 دون إjهار [لل أو ملل. -أح�اناً –إلص�ار وال�=اب�ة وال�ق�ي وال�غام�ة ا
ال7غف ل�ع�فة [ل ج3ی3 في م%ال ت-��ه، و1	ل ال+ق� وال%ه3 ل� ق�f أك(� اس�فادة م�8Wه   

 م8ه. 
 تق(ل أف�ار وأع�ال اآلخ�95، به3ف االس�فادة ال7املة م�ا ع38ه وم�ا ال ع38ه. 

 ال!ائ3ة لألم+ر وال�+اقف والقmاNا ال�ي ت0ث� في ح�اة ال8اس وتأرقه�. ال *اس�ة العل��ة واالج��اع�ة  
العل��ة    ال�8ائج  ال�ي ت+صل إلى  قله االه��ام �األم+ر الW7ل�ة، وال��[�! أك=� على اإلج�اءات 

 ال�ف�3ة.
  i[�ات..... الخ، لإلس�اع ب�3و95 أ	معه أدوات عل�ه و1 =ه م9 أقالم وم T B�N غال(ًا ما

 عل+مة ج3ی3ة Nق�أها أو N*�عها أو 7Nاه3ها أو ت-B� ب(اله ق(ل أن ی8*اها. ف��ة أو م
ت+ج3 عالقة وث�قة ب�9 ال�ف��� اإلب3اعي وتB+5� الق3رة االخ��اع�ة لi3 ال��عل� إذ أن اإلب3اع ی+ل3 

 االخ��اع. 
ل��عل�  أن م�ارسة ال�ف��� اإلب3اعي ی+ل3 ص ة عقل�ه ع38 ال��عل�، ألن ال�ف��� اإلب3اعي ی��ح ل 

 ف�صة ال�ع(�� ع9 أف�اره � �5ة و31ون نق3، [�ا 7Nع�ه �أنه ه+ ال	i ی+ل3 ال�ع�فة و�85%ها.  
م�ا س(f أن االه��ام �ال�ف��� اإلب3اعي وت���8ه ل�3 ال��عل��9 م9 خالل  وت*�-ل� ال(اح=ة     

�*�+5ات في ال3ول  م8اهج ال�عل�� ف��ًا و س�اسة وت-B�Bًا وت8ف�	ًا وتق���ًا وتB+5�ًا على ج��ع ال
ال�ف���   Nع3   Lح� ال�اه9،  الع��  م�Bل(ات  تف�ضها  س+اء ض�ورة  ح3  على  وال8ام�ة  ال��ق3مة 

 اإلب3اعي ه3فًا أساس�ًا م9 األه3اف ال��1+5ة ال��ج+ ت ق�قها.
    مكونات ومهارات التفكير ا*بداعي: -٣

وال�هارات(ج�وان    الق3رات  م9  ع3د  ت+اف�  اإلب3اعي  ال�ف���   TلB٢٢،  ٢٠٠٢،  ی� -
٢٣،()Turkmen et al.,2015,74-75)  ،(Birgili,2015,72-73    ،( ،"ح+اس،"والء)

  ) وأه�ها: ١٧- ١٦،  ٢٠١٨)، (ل(اب8ة،  ٣٩١- ٣٩٠،  ٢٠١٨
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"    -أ األف�ار    "   Fluencyال�القة  م9   9Wم� ع3د  أك(�  اس�3عاء  على  ال��عل�  ق3رة  وتع8ى 
واالس�%ا�ات ال�8اس(ة ت%اه مW7لة ما أو م+قف م=�� في ف��ة زم�8ة م 3دة، وه	ه ال�هارة هي  
ع�ل�ة ت	[� واس�3عاء ال�عل+مات ال��+اف�ة في ال(8اء ال�ع�في لل��عل� م9 خ(�ات أو مفاه�� أو  

 .fحقائ  
وتع8ى ق3رة الBالT على ت8+5ع واخ�الف األف�ار ال�ي Nأتي بها    "  Flexibilityال��ونة "    -ب 

في   سه+لة، وت�9�m ال%انT ال8+عي م9 اإلب3اع، أi [ل�ا ازداد ع3د األف�ار وال ل+ل ال�B�وحة 
  ت!داد درجة ال��ونة.

وتع8ى ق3رة الBالT على إن�اج أف�ار وحل+ل ج3ی3ة وف�35ة مOriginality"   9األصالة "    -ج
ن+عها، أi قل�لة ال���ار �ال�فه+م اإلح�ائي داخل ال�%�+عة ال�ي ی��8ى إل�ها الBالT، و[ل�ا قل�  
درجة ش�+ع الف��ة زادت درجة أصال�ها، والف�د ذو األصالة في ال�ف��� ه+ ال	� ی(�ع3 ع9 ال�أل+ف  

  أو ال7ائع و1ال�الي ی3رك العالقات و5ع��ها.
  : ومهاراته لتفكير ا*بداعيا تدريس التاريخ وعالقته بتنمية -٤

Nع3 ت��8ة ال�ف��� اإلب3اعي م9 األه3اف األساس�ة وال�ل ة ال�ي ت*عى ال���1ة �Wل م0س*اتها     
إلى ت ق�قها، وذلr م9 خالل االه��ام �ال�8اهج ال3راس�ة ال�ي ت*اع3 على ت��8ة ه	ا ال8+ع م9  

ال��8+ع ال�W7الت  حل  على  القادرة  ال7-��ة  وت�+95  الع�� ال�ف���  م�غ��ات  مع  وال���ف  ة 
  ال�اه9. 

ال�ف��� اإلب3اعي  مهارات  وتأتى م8اهج ال�ار5خ م9 ب�9 ال�8اهج ال3راس�ة ال�ي ت*ه� في ت��8ة     
ال�ار5خ ال Nقف ع38 م%�د  والق3رة على فه� األح3اث والقmاNا وحل ال�W7الت، ذلr ألن عل� 

ل��ا�s ب�9 ه	ه األح3اث وت+ض�ح عالقة  ت*%�ل وس�د األح3اث، وGن�ا N اول عf5�` 9 إب�از ا
وال mارات  وال�%��عات  األم�  ح�اة  على  ال	� `�أ  ال�B+ر  تف*��  إلى  إضافة  ب�8ها،  ال*((�ة 

  ال�-�لفة، وأن ی(�9 [�ف ح3ث ه	ا ال�B+ر ول�اذا ح3ث؟. 
وال�ف     وال� ل�ل  ال�قارنة  م=ل  ال��1+5ة  ال�هارات  م9  الع3ی3  ت�8ى  ال�ار5خ  دراسة  أن  *��  [�ا 

واالس�8(ا6، وأنه BN+ر م9 خالل ذلr خ�ال الBالب خاصة وأنه ی�عامل مع ال�اضي وأنB7ة  
على وج+ب أن ی�ع�f دارس ال�ار5خ     (Nichol, 1984, 10 )اإلن*ان ف�ه، وه8ا ی0[3 ال(ع~ 

في فه� ش-��ة اآلخ�، و[�ف Nف��، و[�ف 7Nع� ذلr اآلخ�، وال-�ال ه8ا م9 أه� الع�ل�ات 
ال�ف��� اإلب3اعي، وال�ار5خ �اع�(اره مادة ت�عامل مع قmاNا وم+اقف وأح3اث وأنB7ة  ال�ي ی�Bل(ها
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  fه ال�عارف علي أنها حقائ	ها لآلخ�95، ل�9 علي اآلخ�95 أن ال ی�ق(ل+ا [ل ه�N3م�8+عة ی�� تق
م0[3ة بل T%N ال( L وال�ق�ي لل�أك3 م9 ص ة ه	ه ال�عل+مات، و5ع3 ال�ف��� اإلب3اعي �اع�(اره  

  ق3رة على ت+ل�3 األف�ار أداة أساس�ة ل	لr.ال
ومهارات       Tأسإل� إلى   38�*N األول  ال�قام  في   L � م8هج  ال�ار5خ  فإن   f)ما س إلى  إضافة 

�Nارسها الBالب �أنف*ه� ل��ل+ا إلى ال ق�قة �أ�عادها ودوافعها ال ق�ق�ة، واس�-3ام ه	ه ال�هارات  
  9W�N i	ج3ی3ة، األم� ال fه� في ت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي،  في ال�7ف ع9 حقائ*N أن

وحل+ل  ج3ی3ة  ومع�Bات  أف�ار  ع9   L )ال في  نف*ه  على  اع��ادًا  أك=�   TالBال و�5(ح 
  ). ١٧،  ٢٠٠٠ال�W7الت.(ال*�3،

وله	ا فق3 أج��5 �ع~ ال3راسات ال�ي اه��� ب���8ة ال�ف��� اإلب3اعي  في   م%ال ال3راسات    
وال�  ، عام  �W7ل  دراسة(ج(�ان،  االج��اع�ة   : ال3راسات  م9 ه	ه   ، ال-�+ص  ار5خ على وجه 

"والء"،    ٢٠١٧"ف� �ة"،   (ح+اس،  دراسة  زای3،"غادة"،٢٠١٨)،  دراسة(  دراسة ٢٠١٨)،   ،(
) وق3 أوض � ن�ائج ه	ه ال3راسات أه��ة ت��8ة  ٢٠١٨)، دراسة(ل(اب8ة،  ٢٠١٨(راغT،"ن%+�"،  

+صفه أح3 األه3اف األساس�ة ال�ي ی8(غي إك*ابها  ال�ف��� اإلب3اعي  في  م8اهج ال�ار5خ بمهارات  
للBالب في ال��احل ال3راس�ة ال�-�لفة، [�ا أك3ت أن ال3راسات االج��اع�ة وأه�ها ال�ار5خ Nع3 

  م%اًال خ�(ًا ل���8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي.  
  : التفكير ا*بداعيمهارات دور معلم التاريخ لتنمية  -٥

ال�ف��� اإلب3اعي ل�3 ال��عل��9W�N 9 تل-�� �ع~ ال8قا6 ال�ي ی8(غي م�اعاتها  مهارات ول���8ة 
  وم8ها: 

 أن Nق�8ع ال�عل� �أه��ة اإلب3اع، واع�(اره م9 أب�ز وأه� أه3اف تعل� وتعل�� ال�ار5خ. 
أن ی�[! االه��ام �ع�ض القmاNا ال%3ل�ة في ال�ار5خ على الBالب لل +ار وال�8اق7ة ال �ة مع  

 �عل� الف�صة لB�ح أف�اره دون ق�+د.م8ح [ل م 
ال�ف��� �W7ل غ��   ال��عل��9 على االس���ار في  ال�3رQ5 وت ف�!   Tأسال� ال�8+ع في اس�-3ام 

 مأل+ف، وت7%�عه� على حT اإلس�Bالع وم�ا�عة األح3اث ال%ار5ة وال�عاص�ة. 
ال�ف�+حة وال�ي ت ��ل أك=� م9 إجا�  ال8هاNات  ة الس�=ارة عق+ل  اس�-3ام ن�s م9 األس,لة ذات 

.Tال��عل��9 ن + ال�!35 م9 ال��ف�� ال � وال��7ع 
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ال�عل8ة   غ��  ال�8ائج   rل	و[ ال�ار5-�ة،  لألح3اث  ال ق�ق�ة  األس(اب  ع9   L )لل ال��عل��9  إثارة 
 لألح3اث. 

إثارة ال��عل��9 لل�ف��� ف��ا وراء ال 3ث وال�8(0 �ال�8ائج ال��+قعة في ض+ء ال�ع�Bات وال-(�ات  
 ة ل3یه�. ال*ا�ق

وال�ف*��   وال� ل�ل  ال8ق3  مهارات  علي  وت3ر5(ه�  ال�ار5-�ة  األح3اث   s1ر ال��عل��9 علي  ت7%�ع 
 وGص3ار األحWام.

تع!5! ال�غ(ة وال3افع�ة لi3 ال��عل��9 على ال�ف��� اإلب3اعي وتق�N3 أفmل ما ل3یه� م9 أف�ار  
 وGب3اعات.

  التحصيل والتفكير ا*بداعي:   -٦

ة علي ع3د م9 ال3راسات ال�ي ت8اول� العالقة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي وال�ف���  ا`لع� ال(اح=   
ال(اح=ة إلي أن ه8اك �ع~   اإلب3اعي، وهل ت+ج3 عالقه ارت(ا`�ه ب�8ه�ا أم ال ، وق3 ت+صل� 
ال3راسات ال�ي أشارت ن�ائ%ها إلي وج+د عالقة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي وال�ف��� اإلب3اعي، م9  

)، دراسة( ع�اره، "م�5ان"،   ٢٠٠٦)، دراسة(ال8+ن+ ،"ص(اح"،  ٢٠٠٥دراسة (ال7�35ة،ه	ه ال3راسات  
  . )Fatmawati et al.,2019، دراسة () ٢٠١٩دراسة  ( ح��3ة، ، ) ٢٠١١

ب��8ا ت+صل� دراسات أخ�i إلي ع3م وج+د عالقة ارت(ا`�ة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي وال�ف���     
)، دراسة (ال��( ��9،"م�8�ة"،    ٢٠١١)، دراسة( ال 3ابي ،    ٢٠٠٠اإلب3اعي م=ل دراسة (ال*�3،  

  ). ٢٠١٩)، ودراسة(ع(3 ال�ح��،"ن%3ة"،ال3ردی�i،"دال�ا"،    ٢٠١٠)، دراسة (ال�للي،"سهاد"،    ٢٠١٤
     i3ي وال�ف��� اإلب3اعي ل�Nال الي الس��7اف العالقة ب�9 ال� ��ل األكاد L )ا ات%ه ال	ول

  .L )الب ع�8ة ال`  
  : البحثإجراءات   

  أوالً: إعداد أدوات البحث: 

  إع3اد اخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي : 
  اله$ف مH االخ�ار:     -أ

إلي     االخ�(ار  وال�%�+عة   ه3ف  ال�%�5(�ة  ال�%�+عة  م9  ل�ل  األكاد�Nي  ال� ��ل  ق�اس 
  الmا�Bة في وح3ة " ال-الفة اإلسالم�ة زم9 األم+9�5 والع(اس��9 ون�اذج م9 ال3ول ال�*�قلة ".  

  ال�Kرة األول�ة لالخ�ار:  -ب



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ١٩٥  

ءت  ت� إع3اد أس,لة االخ�(ار في ص+رته األول�ة، ث� ع�ضه على م%�+عة م9 ال� 9��W وجا  
  آراؤه� [�ل یلي:

تع3یل    - م�اعاة  مع  ال�*�ه3ف�9،  للBالب  �ال8*(ة  لالخ�(ار  واللغ+5ة  اللف<�ة  ال��اغة  م8اس(ة 
  ل(ع~ األلفاx وGعادة ص�اغة �ع~ األس,لة.

  مالئ�ة أس,لة االخ�(ار أله3اف ال+ح3ة.  -
  م8اس(ة االخ�(ار م9 ال8اح�ة العل��ة.  -

  وق3 ت� إج�اء [افة ال�ع3یالت ال�ي أشار إل�ها ال*ادة ال� �W+ن. 
�الع�ة لالخ�ار:  -ج  ال��Lة االس

  ) االخ�(ار علي ع�8ة مW+نة م9   f�)Bال=اني    ٣٠ت� ت ال�ف  أح3 ف�+ل  ت�=ل  `ال(ًا) وهي 
  اإلع3ادi، �ع3 اس�(عاد الBالب ع�8ة ال( L، وذلr به3ف:

  تC$ی$ زمH االخ�ار:  -
) م9 الBالب في  ٪T٧٥ ال!م9 الالزم ل�f�)B االخ�(ار عf5�` 9 ال!م9 ال	i اس�غ�قه (ُح*   

) دق�قة، ٦٥اإلجا�ة ع9 ج��ع أس,لة االخ�(ار، ووج3 أن ال!م9 ال�8اسT ل�f�)B االخ�(ار ه+ ( 
  م8ها خ�Q دقائf لق�اءة ال�عل��ات وش�ح اله3ف م9 االخ�(ار و[�ف�ة اإلجا�ة. 

  ص$ق االخ�ار: -
مi3 ص3ق االخ�(ار ت� اس�-3ام `�5قة ص3ق ال��m+ن �ع3 م+افقة ال*ادة ال� 9��W    ول�ع�فة

على صالح�ة االخ�(ار على م%�+عة ال( L، وذلr �ع3 إج�اء ال�ع3یالت الالزمة ل(ع~ مف�دات  
  االخ�(ار.  

  ث�ات االخ�ار: -
ل(ًا) م9 `الب `ا ٣٠لل�أك3 م9 ث(ات االخ�(ار ت� تB(�قه على ع�8ة م9 الBالب مW+نة م9 (   

  iال=اني اإلع3اد ال( L    –ال�ف  ثان�ة �ع3   –غ�� ع�8ة  ث� أع�3 تf�)B االخ�(ار عل�ه� م�ة 
أس(+ع�9 م9 ال�f�)B األول، وت� ح*اب معامل االرت(ا6 لل3رجات ال-ام �الB�5قة العامة، و[ان 

) iاو*N �7� إلي درجة ث(ات عال�ة.  ٠٬٨٢معامل ال=(اتN ا ما	وه (  
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  ال�ه�لة والKع�Lة: معامل  -
ت� ح*اب معامالت ال*ه+لة وال�ع+1ة ل�ل مف�دة م9 مف�دات االخ�(ار، ح�L ت�اوح� ه	ه    

  ) وهي ق�� م8اس(ة ل�عامالت ال*ه+لة وال�ع+1ة لالخ�(ار. ٠٬٧٦، ٠٬٢٦ال�عامالت ما ب�9 (
-  :P���  معامل ال

) م9 أف�اد الع�8ة ال�ي  ٪٢٧(  ت� ت 3ی3 معامل ال����! لالخ�(ار [Wل ، وذلr عf5�` 9 مقارنة    
) ٠٬٧٢) م9 اف�اد الع�8ة ال�ي ت�=ل أقل ال3رجات، وت(�9 أنه N*اوi (٪ ٢٧ت�=ل أعلي ال3رجات ، (

  وهي ق��ة م8اس(ة ل����! االخ�(ار. 
  وصف االخ�ار:  –ء  -

) س0اًال م9 ن+ع االخ��ار م9 م�ع3د، وه	ه األس,لة تق�Q ال�*�+5ات ٥٠ت�+ن االخ�(ار م9 (   
ال�B(�f) ت9�m [ل م9 م*�+i    –الفه�    –وهي (ال�	[�    (Bloom)ولي م9 م*�+5ات بل+م  األ

) أس,لة، [ل س0ال ی�(عه ١٠) س0اًال ، ب��8ا ت9�m م*�+i ال�f�)B ع3د (٤٠ال�	[� والفه� ع3د (
أر1ع إجا�ات [لها خا`,ة ع3ا إجا�ة واح3ة ص � ة لل*0ال ، وال�Bل+ب م9 الBالT ت 3ی3 ه	ه 

  أمامها في ال�Wان ال�8اس( ) .Tضع عالمة اإلجا�ة وو 
  ?��قة ت�CKح االخ�ار:  –ه  -

ت� ت 3ی3 درجة واح3ة ل�ل س0ال م9 أس,لة االخ�(ار، و1	لr ت�+ن ال3رجة ال8هائ�ة لالخ�(ار     
  ) *() درجة وق3 ت� إع3اد مف�اح ت� �ح لالخ�(ار. ٥٠(
  : عداد اختبار التفكير ا*بداعي في الوحدة المختارةإ -٢

(ح+اس،    ال3راسات  م9  ع3د  على  اال`الع  (زای3،"غادة"،٢٠١٨�ع3   ،(٢٠١٨  ،(
) ال�ي اه��� �إع3اد اخ�(ارات ال�ف��� اإلب3اعي، ت� إع3اد اخ�(ار مهارات ٢٠١٧(ج(�ان،"ف� �ة"، 

  ال�ف��� اإلب3اعي في ال+ح3ة ال�-�ارة [�ا یلي: 
  ه$ف االخ�ار:  -ا

 .iالب ال�ف ال=اني اإلع3اد` i3ه3ف االخ�(ار إلى ق�اس مهارات ال�ف��� اإلب3اعي ل  
 

  ) اختبار في التحصيل األكاديمي للوحدة المختارة في صورته النهائية١ملحق ( )* (
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  لالخ�ار:ال�Kرة األول�ة  -ب
  – ت� إع3اد أس,لة االخ�(ار في ال+ح3ة ال�-�ارة به3ف ق�اس مهارات ال�ف��� اإلب3اعي (الBالقة  

واألصالة) وق3 ت� ع�ض ه	ه األس,لة على م%�+عة م9 ال� 9��W في م%ال ال�ار5خ    –وال��ونة  
�ق ت3ر5*ه وفي م%ال عل� ال8فQ، ح�L أشاروا ب(ع~ ال�الح<ات [�ا یلي:    ̀و

  أس,لة االخ�(ار لق�اس مهارات ال�ف��� اإلب3اعي لi3 م%�+عة ال( L. م8اس(ة -
  األس,لة واض ة وسل��ة م9 ال8اح�ة ال�ار5-�ة واللغ+5ة.  -
  تع3یل �ع~ األس,لة وخاصة ال�ق3مات الB+5لة. -
  ح	ف �ع~ األس,لة ال�ي ق3 ت�+ن صع(ة أو ت �اج إلي وق� `+5ل. -
-   .Tاألسل+ب ال��(ع في ال�� �ح م8اس  

  وق3 ت� األخ	 به	ه ال�ع3یالت وت� تع3یلها.
  وصف االخ�ار:   -ج

) ن7ا6، [ل ن7اN 6ق�Q مهارات ال�ف��� اإلب3اعي ال=الث (الBالقة ١٢ت�+ن االخ�(ار م9 ع3د (    
  وال��ونة واألصالة) وع38 وضع ه	ه األس,لة ت� م�اعاة ما یلي: 

  �W7ل غ�� ن�Bي، وأن م �+اها ل� �N� �ه ال��عل� تق�5(ا م9 ق(ل.أن ت�+ن م�اغة   -
أن ت�9�m إجا�ات واض ة وم 3دة، و9W�5 ال+ص+ل إل�ها أو ال�ع(�� ع8ها �أك=� م9 اسل+ب    -

  أو حل.
  أن ت�+ن م�8+عة وم�اغة �W7ل واضح N*�ح للBالT �فه� ال�Bل+ب م8ها.  -
  أن ت�+ن شاملة ل�+ض+عات ال+ح3ة ال�-�ارة. -
�الع�ة لالخ�ار: -ء  ال��Lة االس

)  ٣٠وق3 ت� تf�)B االخ�(ار على م%�+عة م9 `الب ال�ف ال=اني االع3ادi مW+نة م9 (    
  `ال(ًا، ل�*+ا ض�9 ع�8ة ال( L األصل�ة، و[ان اله3ف م9 ذلr ت 3ی3 ما یلي: 

  زمH ت���T االخ�ار:  -
) م9 الBالب،  ٪٧٥ل	i اس�غ�قه (ُح*T ال!م9 الالزم ل�f�)B االخ�(ار عf5�` 9 ال!م9 ا   

) دقائf ل7�ح [�ف�ة اإلجا�ة  ١٠) دق�قة م8ها ح+الي (١٠٠ووج3 أن زم9 تf�)B االخ�(ار ه+ (
  ع9 أنB7ة االخ�(ار. 
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  ص$ق االخ�ار:   -
ت� ع�ض االخ�(ار على م%�+عة م9 ال� 9��W، وق3 أشاروا إلي صالح��ه لل�f�)B علي ع�8ة     

  ت ل(ع~ أس,لة االخ�(ار.ال( L �ع3 إج�اء �ع~ ال�ع3یال
  ث�ات االخ�ار : -

)  ٥٥٢، ١٩٧٩ب�اون " (ال*�3،  – ت� ح*اب معامل ث(ات االخ�(ار �اس�-3ام معادلة "س�(�مان     
لل�%!ئة ال�8ف�ة ل�ل ج!ء م9 أج!اء االخ�(ار، ولالخ�(ار [Wل ، و[ان معامل ال=(ات علي ال8 +  

) و�75� ه	ا إلي أن االخ�(ار ی���ع  ٠٬٧٠صالة ()، األ ٠٬٧٣)، ال��ونة (٠٬٧١ال�الي : الBالقة (
  ب3رجة معق+لة م9 ال=(ات ، و81اء علي ذلr أص(ح االخ�(ار صال ًا لل�f�)B م9 ص+رته ال8هائ�ة.

)*(     
  تعل��ات االخ�ار:   -ه

ت� [�ا�ة تعل��ات االخ�(ار وGرفاقها مع االخ�(ار أث8اء ال�f�)B، وت� ش�حها للBالب ق(ل ال(3ء     
  في اإلجا�ة، وت�8�m ما یلي:

- .TالBال�ال(�انات ال-اصة   
  ت 3ی3 ه3ف وزم9 االخ�(ار. -
- .fالقل� TالB7ع� الN ب3ًال م9 (اخ�(ار) ح�ى ال (ةB7أن) اس�-3ام لف�  
  أوراق خاصة لإلجا�ة وال�أك�3 على الBالب �m�ورة اس�-3امها.ت� االس�عانة � -
  ع�ض ال�عل��ات ��+رة سهلة وواض ة ح�ى �BN,9 الBالب ق(ل ال(3ء في االجا�ة. -
  ?��قة ت�CKح االخ�ار: -و

    i3ون<�ًا ألن اله3ف م9 االخ�(ار ه+ ق�اس مهارات ال�ف��� اإلب3اعي في ال+ح3ة ال�-�ارة ل
ل( L)، األم� ال	i تBلT وضع أس,لة ت���! �ال�ع3د وال�8+ع في األف�ار وال ل+ل الBالب (ع�8ة ا

�5قة ت� �ح   ، وق3 أدi ذلr إلي ع3م إمWان�ة وضع مف�اح خاص ب�� �ح االخ�(ار، ول	ا [ان�̀ 
 

)*(
 ) f ال�ف��� اإلب3اعي في ال+ح3ة ال�-�ارة) اخ�(ار مهارات ٢مل    
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ت�� وفقًا    –�ع3 ح	ف اإلجا�ات واألف�ار ال-ا`,ة أو ال�W�رة    –كل مهارة م9 مهارات االخ�(ار  
  ل�ا یلي:  

: وتقاس �ع3د اإلجا�ات أو األف�ار ال�ي Nق3مها الBالT ، ف�ل إجا�ة أو ف��ة  مهارة ال�القة  -
  مع�8ة تعBي الBالT درجة واح3ة.

: ت� ق�اسها م9 مهارة الBالقة، وذلr ألنها ت�ت( s��i3 ت8+ع األف�ار واإلجا�ات  مهارة ال��ونة  -
  TالBي الBغ�� ات%اه تف���ه، و5عN أنه iأ ،TالBال i3ة أو ف��ة ج3ی3ة ل�درجه واح3ة ل�ل إجا

  غ�� م�7ابهة. 
: وت� ق�اسها م(اش�ة م9 اخ�(ارات الBالقة، وذلr �ع3 ت 3ی3 أوزان األصالة ل���ار  مهارة األصالة  -

،TBأب+ ح) "Qوق3 اس�-3م "ت+ران ،TالBال i3ة ل�مق�اسًا ی�3رج  ٢٩١،  ١٩٩٦ح3وث االس�%ا (
  :ألصالة وفf ال%3ول ال�اليم9 صف� إلي خ�Q درجات ل� 3ی3 درجة ا

  ) ١ج$ول (
 "Vی$ درجة األصالة وفقا" ل�ق�اس "ت�ران$Cت  

  
  ال3رجة  ن*(ة ت��ار االس�%ا�ة 

  i٥أك=� م9 أو ت*او ٪  
  ٪ ٤.٩٩إلي   ٪٤م9  
  ٪ ٣.٩٩إلي   ٪٣م9  
  ٪ ٢.٩٩إلي   ٪٢م9  
  ٪ ١.٩٩إلي   ٪١م9  

  ٪ ١أقل م9 

  صف�           
            ١  
            ٢     
            ٣   
            ٤  
            ٥    . Xال�  وق$ ت( اسZ$ام ه>ا ال�ق�اس في ال�BC الCالي لC$ی$ درجة األصالة ل$) ال
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  ٢٠٠  

  إعداد دليل المعلم في الوحدة المختارة: -٣

قام� ال(اح=ة �إع3اد دل�ل لل�عل� ل�*اع3ته في ت3رQ5 م+ض+عات ال+ح3ة ال�-�ارة م*�-3مًا     
  ن�+ذج ال�عل�� ال�+ل�i3، وق3 روعي ع38 إع3اد ه	ا ال3ل�ل أن ی�9�m ما یلي: 

  ت��7ل علي مع8ي ال�عل� ال�+ل�i3 وأه���ه واج�اءات اس�-3امه في ال�3رQ5.  : مق$مة -ا
  .لل+ح3ةاأله$اف العامة  -ب 
  و9�m�5: وصف ال�ح$ة  -ج
  ال3روس ال��8�mة ال+ح3ة.                          -
  أه3اف [ل درس. - 
  ع8اص� ومW+نات ال3رس الف�ع�ة.  -
  ال+سائل واألنB7ة ال��اح(ة.  -
- .i3ال3رس وفقًا ل�8+ذج ال�عل� ال�+ل� 	إج�اءات ت8ف�  
ع�ض ال3رس وتق�N3ه م�8�mًا �ع~ القmاNا واألح3اث ال�ار5-�ة في شWل اس,لة وم8اق7ات    -

ح+ار5ة إلثارة ال�ف��� وحL الBالب على ت+ل�3 أف�ار ج3ی3ة لل+ص+ل إلى إجا�ات أو حل+ل م-�لفة  
  وم�8+عة. 

  تق+�5 خ�امي ل�ل درس. -
3 ت� ع�ض دل�ل ال�عل� ��ا ی�8�mه م9 دروس ال+ح3ة على م%�+عة م9 ال� 9��W في  وق   

في   ال3ل�ل  �7أنها ح�ى أص(ح  وال�الح<ات  ال�+ج�هات  له� �ع~  [ان  وق3  ال�-��،  م%ال 
  ) *( ص+رته ال8هائ�ة.

  
  
  
  
  
  

 

)*(
 ) f ال+ح3ة ال�-�ارة ٣مل Q5دل�ل ال�عل� في ت3ر ( 
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  ٢٠١  

  تجربة البحث ونتائجها: -

  أوالً : إجراءات البحث التجريبية: 

١- BCة ال�Lت�� Hاله$ف م:  
ه3ف� ت%�1ة ال( L إلي ت3رQ5 وح3ة " ال-الفة اإلسالم�ة زم9 األم+9�5 والع(اس��9 ون�اذج م9  
األكاد�Nي   ال� ��ل  علي  أث�ها  ومع�فة   ،  i3ال�+ل� ال�عل�  ن�+ذج  �اس�-3ام   " ال�*�قلة  ال3ول 

الب ال�ف ال=اني اإلع3ادi ، وذلr م9 خالل ال�قارنة مهارات  و  ال�ف��� اإلب3اعي لi3 ع�8ة م9̀ 
الب ال�%�+عة الmا�Bة في ال�f�)B ال(عi3 ألدوات   ب�9 ن�ائج `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة ̀و

  ال( L ال�ي أع3ت له	ا الغ�ض وال���=لة في: 
-  .f�)B[� والفه� وال�	اخ�(ار ت ��لي في م*�+5ات ال�  
  األصالة ).  –ال��ونة  –اخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي في مهارات (الBالقة  -
  ا*عداد لتجربة البحث: -٢

  اخ�ار ع��ة ال�BC: -أ
    "i3رسة "اإلمام م �3 م�+لي ال7ع�او�� iت� اخ��ار ف�ل�9 م9 ف�+ل ال�ف ال=اني اإلع3اد

  ، ق*�ا إلي:  ٢/٣،  ١/ ٢�B�5قة ع7+ائ�ة، ح�L وقع االخ��ار علي ف�لي 
  .  ٢/١م%�+عة ت%�5(�ة: ت�=ل� في ف�ل  -
  .  ٢/٣م%�+عة ضا�Bة : ت�=ل� في ف�ل  -

) `ال(ًا ل�ل م%�+عة،  ٣٠م+زعة علي ال�%�+ع��9 ب+اقع (  ) `ال(اً ٦٠وق3 بلغ م%�+ع الع�8ة (    
ال%3ول،   وم*,+لي  ال�3رسة  إدارة  مع   f�*8ال�� لل�%�+ع��9  ال3راسي  ال%3ول  وت8<��  إعادة  وت� 
ل�ل   اس(+ع�ًا  ح���9  ب+اقع  األولي  ال=الث  ال ��  ب�9  م9  ال�ار5خ  ح��  ت�+ن   L� �

  م%�+عة. 
  مغ��ات ت��Lة ال�BC وأسال�X ض��ها: -ب
  اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال+ح3ة. ال�غ�� ال��قل:  -
  : وت�7ل ال��غ��ات ال�ا�عة -

 f�)B[� ، الفه� ، ال�	ي في م*�+5ات : ال��Nال� ��ل األكاد *  
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  ٢٠٢  

  * ال�ف��� اإلب3اعي في مهارات : الBالقة وال��ونة واألصالة 
�ه لل�BC وت\�ل :  -�  ال�غ��ات ال7ا

: ت� ت=(�� ه	ا ال��غ�� �اس�(عاد الBالب ال�اس(�9 م9 الع�8ة ال�-�ارة و1ال�الي    �ي الع�� الPم *  
  أص( � أع�ار `الب الع�8ة م�قار1ة إلى ح3 [(�� . 

: ت� اخ��ار ع�8ة ال( L م9 ب�,ة جغ�اف�ة واح3ة م�%ان*ة إلى  ال���) االج�اعي واالقKاد)*  
  عة ال( L إلي ح3 [(�� في ه	ا ال%انT. ح3 [(��(م3ی8ة ب8ها) م�ا �7N� إلي ت�اف0 م%�+ 

  *X���لل الPم��ة  (الف�ة  ح+الى   L )ال ت%�1ة  ت8ف�	  اس�غ�ق  في ٦:  ب3أت   Lح� أساب�ع،   (
  م. ٣/٢٠٢٠/ ١٣م وام�3ت إلي ٢٠٢٠/ ٨/٢

  *Vر�$�ال إحi3القائ(  قام�  ال�3رسة،  إدارة  مع  �االتفاق  االج��اع�ة    :  ال3راسات  معل�ات 
  �ال�3رQ5 ل�ال ال�%�+ع��9 ال�%�5(�ة والmا�Bة. 

  تنفيذ تجربة البحث:   -٣

���T الق�ليأ)  : ت� تf�)B االخ�(ار ال� ��لي واخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي علي م%�+ع�ي ال
ف ال(3ء  ق(ل  ال�%�+ع��9  ت�اف0  م9  لل�أك3   rوذل والmا�Bة،  ال�%�5(�ة   L )ال+ح3ة ال  Q5ت3ر ي 

) ٤٦٧،  ١٩٧٩ال�-�ارة، وت� ال�� �ح وح*اب ال��+سBات وت(ای8ها واس�-3ام اخ�(ار (ت) (ال*�3،
لع�9��8 غ�� م�ت(9��B مع ت*او5ها في الع3د، ح�L أشارت ال�8ائج الى أن الف�ق ب�9 م�+سBي  

5(ًا في ال��غ��ات  درجات ال�%�+ع��9 غ�� دال إح�ائ�ًا، وه	ا ما �7N� إلي ت�اف0 ال�%�+ع��9 تق� 
 .L )ا ال	عة له�ال�ا  

  ب) ت$ر�V ال�ح$ة لل����عة ال�����ة: 
ت� ت3رQ5 ال+ح3ة ال�-�ارة لBالب ال�%�+عة ال�%�5(�ة �اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 ، وق3     

قام� ال�عل�ة �ات(اع اإلج�اءات وال-B+ات ال�8ف�	Nة ال-اصة �ال�8+ذج وفقًا لل-Bة ال�+ض+عة وفي  
ض+ء ال�+ج�هات واإلرشادات ال�ي س(ق� ع�ل�ة ال�8ف�	، ح�L أج�ت ال(اح=ة ع3ة لقاءات معها 

  ل�+ض�ح [�ف�ة ال�8ف�	 داخل الف�ل. 
�ة : �  ج) ت$ر�V ال�ح$ة لل����عة ال7ا



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٠٣  

سار ال�3رQ5 لل�%�+عة الmا�Bة وفقًا للB�5قة ال��(عة م9 ق(ل ال�عل�ة مع `البها دون ت3خل أو 
  تع3یل. 
�  ��T ال�ع$) : د) ال

�ع3 االن�هاء م9 ت3رQ5 ال+ح3ة لل�%�+ع��9 ال�%�5(�ة والmا�Bة ، ت� تf�)B االخ�(ار ال� ��لي  
  واخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي علي `الب ال�%�+ع��9. 

  ثانيZ: عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها:

  ) اخ�ار صCة الف�ض األول: ١
  ی�8 الف�ض األول م9 ف�وض ال( L على أنه:     

" ت+ج3 ف�وض دالة اح�ائ�ًا ب�9 م�+سBي درجات ال�%�+عة ال�%�5(�ة وال�%�+عة الmا�Bة في  
  ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي ". 

ل3رجات       iال�ع�ار واإلن �اف  ال *ابي   sال��+س ح*اب  ت�  الف�ض  ه	ا  ص ة  والخ�(ار 
9 ال�%�5(�ة والmا�Bة في ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي [Wل وم*�+5اته  ال�%�+ع�� 

  ال=الثة ، ث� اس�-3ام اخ�(ار (ت) 
) ل�ع�فة ات%اه الف�وق ودالل�ها اإلح�ائ�ة ، وm�5ح ذلr م9 خالل   ٤٥٤،    ١٩٧٩( ال*�3، 

  ) ال�الي: ٢ج3ول (
�ة في  )داللة الف�وق ب�H م�س�ي درجات ?الب ال�٢ج$ول (����ع�H ال�����ة وال7ا

  اخ�ار ال�KCل األكاد�aي 
مستوي  
اختبار 

التحصيل 
  األكاديمي 

  ع   م   ن   المجموعة 
درجة 
  الحرية 

قيمة (ت) 
  المحسوبة 

مستوى  
  الداللة

  التذكر
  ٤٫١٥  ٥٨  ١٫٨٤  ١٢٫٠٣  ٣٠  التجريبية 

٠٬٠٥  
  ١٫٥٦  ١٠٫٢  ٣٠  الضابطة   

  الفهم
  ٢٫٥٨  ٥٨  ١٫٩٨  ٧٫٩  ٣٠  التجريبية 

٠٬٠٥  
  ١٫٨٠  ٦٫٦  ٣٠  الضابطة 

  التطبيق 
  ٢٫٣٥  ٥٨  ١٫٥٣  ٦٫٩٠  ٣٠  التجريبية 

٠٬٠٥  
  ١٬٢٩  ٦٫٠٣  ٣٠  الضابطة 

  االختبار ككل 
  ٩٫٨٣  ٥٨  ٣٫٥٣  ٣٠٫٣٦  ٣٠  التجريبية 

٠٫٠٥  
  ٣٫٤٢  ٢١٫٥٣  ٣٠  الضابطة   



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٠٤  

  مH خالل اسع�اض ال�$ول ال�ابT ی7ح ما یلي:    
-  )  i+�*م اح�ائ�ًا ع38  دال  ف�قًا  ال�%�+عة ٠.٠٥أن ه8اك  درجات `الب  م�+سBي  ب�9   (

الب ال�%�+عة الmا�Bة في ال�*�+i األول م9 اخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي وال-اص   ال�%�5(�ة ̀و
  ��*�+i ال�	[� ل�الح `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  

-  )  i+�*م اح�ائ�ًا ع38  دال  ف�قًا  ال�%�+عة ٠.٠٥أن ه8اك  درجات `الب  م�+سBي  ب�9   (
الب ال�%�+عة الmا�Bة في ال�*�+i ال=اني م9 اخ�(ار ال� ��ل األكاد�Nي وال-اص  ال�%�5(�ة ̀و

  ��*�+i الفه� ل�الح `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  
-  )  i+�*م اح�ائ�ًا ع38  دال  ف�قًا  ب�9  ٠.٠٥أن ه8اك  ال�%�+عة )  درجات `الب  م�+سBي 

األكاد�Nي   ال� ��ل  اخ�(ار  م9   Lال=ال  i+�*ال� في  الmا�Bة  ال�%�+عة  الب  ̀و ال�%�5(�ة 
  وال-اص ��*�+i ال�f�)B ل�الح `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  

-  )  i+�*م اح�ائ�ًا ع38  دال  ف�قًا  ال�%�+عة ٠.٠٥أن ه8اك  درجات `الب  م�+سBي  ب�9   (
ال� الب  ̀و `الب  ال�%�5(�ة  ل�الح  [Wل  األكاد�Nي  ال� ��ل  اخ�(ار  في  الmا�Bة  %�+عة 
  ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  

وم�ا س(f ی�mح أن م%�+عة الBالب ال�ي درس� ال+ح3ة ال�-�ارة �اس�-3ام ن�+ذج ال�عل�    
  f�)B5قة ال*ائ3ة في ال��Bال�ال+ح3ة  Qة ال�ي درس� نفB�اmق3 تف+ق� علي ال�%�+عة ال i3ال�+ل�

(ال�	[�  ال(عi3 ال األكاد�Nي في [ل م9 م*�+5ات  ال� ��ل  ال�B(�f) وفي    –الفه�    –خ�(ار 
  ال�%�+ع ال�لي لالخ�(ار.  

 " BCف�وض ال� Hد) إلى ق��ل الف�ض األول مdاألم� ال>) ی "  
  و9W�5 تف*�� ذلr �أن: 

ز5ادة ق3رة الBالب اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 وتf�)B إج�اءاته في ت3رQ5 ال+ح3ة أدi إلي    -
على ال�ع�ف وفه� ال�عل+مات ال�ار5-�ة وال�s1 ف��ا ب�8ه�ا وGدراك العالقات ب�9 مW+نات ال�ادة 

  ال�ار5-�ة.
اس�-3ام ال�عل� ال�+ل�i3 [أح3 اس��ات�%�ات ال�3رQ5 ال(8ائ�ة االج��اع�ة ی+ف� ب�,ة تعل���ة أك=�    -

+اعي لل�عل+مات ال�ار5-�ة وGع�ال الف�� ح+لها م�ا فاعل�ة وت7+5قًا األم� ال	i ی0دi إلى الفه� ال
  أث� علي تعل� ه	ه ال�+ض+عات وز5ادة ال� ��ل األكاد�Nي لل�ادة ال3راس�ة ال��عل�ة. 
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  ٢٠٥  

و�5فf ه	ا مع ما ت+صل� إل�ه ن�ائج �ع~ ال3راسات ال*ا�قة في ه	ا ال�%ال م=ل دراسة (زای3،    
ودراسة(اب�اه��،"فا`�ة"،  ٢٠١٨"غادة"، ودراسة(ال*�3،    ٢٠١٧)،  دراسة ٢٠٠٩)،   ،(
) وال�ي أشارت ن�ائ%ها إلى فاعل�ة ال�عل� ال(8ائي في ز5ادة ٢٠١٤)، دراسة (الف�ا،٢٠١٤(ح��3،

  ال� ��ل األكاد�Nي لi3 ال��عل��9. 
  اخ�ار صCة الف�ض ال�اني:   -٢

  ی�f الف�ص ال�اني علي أنه: 
" ت+ج3 ف�وق دالة اح�ائ�ًا ب�9 م�+سBي درجات `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة وال�%�+عة الmا�Bة  

  في ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي"  
ل3رجات       iال�ع�ار واالن �اف  ال *ابي   sال��+س ح*اب  ت�  الف�ض  ه	ا  ص ة  والخ�(ار 

(عi3 الخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي [Wل، وفي ال�%�+ع��9 ال�%�5(�ة والmا�Bة في ال�f�)B ال 
كل مهارة على ح3ة، ث� اس�-3ام اخ�(ار (ت) ل�ع�فة ات%اه الف�وق ودالل�ها اإلح�ائ�ة، و5+ضح  

  ) ه	ه ال�8ائج.  ٣ج3ول (
�ة في  ٣ج$ول (�)داللة الف�وق ب�H م�س�ي درجات ?الب ال����ع�H ال�����ة وال7ا

  ب$اعي اخ�ار مهارات الف'�� اإل
مهارات  
التفكير 
  اإلبداعي 

  المجموعة 
عدد 

الطالب  
  (ن) 

المتوسط  
الحسابي  
  (م) 

االنحراف  
المعياري  
  (ع) 

قيمة 
  (ت)

مستوي  
  الدالله

  الطالقة
  ٢٫٦٨  ١٥٫٣١  ٣٠  التجريبية 

٣٫٨١  
دالة عند 
مستوي  
  ٣٫٢٤  ١٢٫٤٨  ٣٠  الضابطة   ٠٫٠١

  المرونة 
  ٢٫٣٧  ١٤٫٣٢  ٣٠  التجريبية 

٣٫٤٩  
دالة عند 
مستوي  
  ٣٫٠٦  ١١٫٩١  ٣٠  الضابطة   ٠٫٠١

  األصالة
  ٣٫١٥  ٥٫١١  ٣٠  التجريبية 

٢٫٤٩  
دالة عند 
مستوي  
  ٣٫٧١  ٣٫١٤  ٣٠  الضابطة   ٠٫٠٥

  االختبار ككل 
  ٦٫٩١  ٣٤٫٧٤  ٣٠  التجريبية 

٤٫٠٨  
دالة عند 
مستوي  
  ٧٫٢١  ٢٧٫٥  ٣٠  الضابطة   ٠٫٠١
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  ٢٠٦  

  ومH خالل اسع�اض ال�$ول ال�ابT ی7ح ما یلي:  
-   ) i+�*ي درجات `الب ال�%�+عة  ٠.٠١أن ه8اك ف�وق دالة اح�ائ�ًا ع38 مBب�9 م�+س (

ال�%�+عة  `الب  ل�الح  الBالقة  مهارة   i+�*م في  الmا�Bة  ال�%�+عة  الب  ̀و ال�%�5(�ة 
  ال�%�5(�ة.  

ب�9 م�+سBي درجات `الب ال�%�+عة  )  ٠.٠١أن ه8اك ف�وق دالة اح�ائ�ًا ع38 م*�+� (  -
ال�%�+عة  `الب  ل�الح  ال��ونة  مهارة   i+�*م في  الmا�Bة  ال�%�+عة  الب  ̀و ال�%�5(�ة 

  ال�%�5(�ة.  
-  )  i+�*م ع38  اح�ائ�ة  داللة  ذات  ف�وق  ه8اك  `الب ٠.٠٥أن  درجات  م�+سBي  ب�9   (

األصالة   مهارة   i+�*م في  الmا�Bة  ال�%�+عة  الب  ̀و ال�%�5(�ة  `الب ال�%�+عة  ل�الح 
  ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  

-  ) i+�*ي درجات `الب ٠.٠١أن ه8اك ف�وق ذات داللة اح�ائ�ة ع38 مBب�9 م�+س (
اإلب3اعي   ال�ف���  اخ�(ار مهارات  في  الmا�Bة  ال�%�+عة  الب  ال�%�5(�ة ̀و ال�%�+عة 

  كWل ل�الح `الب ال�%�+عة ال�%�5(�ة.  
ال�     ال�-�ارة �اس�-3ام ن�+ذج  ال�ي درس� ال+ح3ة  عل� م�ا س(f ی�mح أن ال�%�+عة 

ال�+ل�i3 ق3 تف+ق� علي ال�%�+عة الmا�Bة ال�ي درس� نفQ ال+ح3ة �الB�5قة ال*ائ3ة 
  في ال�f�)B ال(عi3 الخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي. 
  .BCف�وض ال� Hاني م�ع�ي ق��ل الف�ص الa وه>ا  

�أن iتف��� ذل Hkاع$ علي:   و���a ار�خ  اسZ$ام ن��ذج العل( ال�ل�$) في ت$ر�V ال
�اس�-3ام        �ال�قارنة  ال�ار5-�ة  لل�+ض+عات  دراس�ه�  للBالب في  تعل���ة أفmل  ب�,ة  ت+ف�� 

 i3ابي الس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�%Nأن ال�أث�� اإل Lا ما أك3ته ال�8ائج ح�	ة، وهN35قة ال�قل��Bال
�8ة م�ا أدi  في ت3رQ5 ال+ح3ة ال�-�ارة ساه� في ت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي لi3 `الب الع

إلى ت��8ة ق3راته� الف��5ة ل��(ح م�8%ة وخالقة في إN%اد معل+مات وأف�ار لل�W7الت وال�*اؤالت 
ال�ي ی�ع�ض+ن إل�ها، [�ا ساع3ه� على فه� ال قائf ال�ار5-�ة ال أن Nع�ف+نها فقs م9 خالل 

f5�` 9 ال�8اق7ة األسل+ب ال�قل�i3 في ال�3رQ5، و[	لr ساه� في ب8اء ال�ع8ي ال�ع�في ال%3ی3 ع
وال +ار وال�فاوض وال�فاعل االج��اعي ب�9 الBالب م9 خالل ت+ف�� ال�+اقف واألنB7ة العقل�ة،  
واس�-3ام األف�ار ال�+ج+دة في ال(�8ة ال�ع�ف�ة للBالب وال�ي ت*اع3ه� علي ت�+95 خ(�ات ج3ی3ة، 
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) ، دراسة (    ٢٠١٧ة"،  دراسة (ج(�ان،"ف� �:  وه	ا ما أشارات إل�ه �ع~ ال3راسات ال*ا�قة م=ل
  )  ٢٠١٨) ، دراسة ( زای3، "غادة"، ٢٠١٨) ، دراسة  ( م �+د، "رحاب"، ٢٠١٧صالح ،"أNة" ،  

  Lق3 ساه� في ت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي ح� ، i3ح أن ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�mی� f)وم�ا س
  أنه:
9 خ(�ات ومعارف سا�قة م9  م8ح الBالب الف�صة ل�s1 وت ل�ل ال�عل+مات ال%3ی3ة ��ا ل3یه� م   -

  خالل ت(ادل األف�ار واآلراء ف��ا ب�8ه� م9 ناح�ة، و8�1ه� و9�1 ال�عل� م9 ناح�ة أخ��. 
جعل تعل� ال�+ض+عات ال�ار5-�ة م7+قًا وو�jف�ًا، وز5ادة االه��ام �الع�ل�ات العقل�ة ال�ع�ف�ة   -

  وت+ل�3 ال�عل+مات.  
*ه� في ال�+قف ال�عل��ي، م�ا جعله� ی� �ل+ن  ساه� في ت7%�ع الBالب لالع��اد على أنف  -

  م*,+ل�ة ال�عل� ت � ت+ج�ه وGرشاد ال�عل�. 
  ساه� في ت+�jف خ(�ات الBالب ال*ا�قة أث8اء تعل�ه� واك�*ابه� ال�عل+مات ال�ار5-�ة ال%3ی3ة.    -
-   i	ا ال�8(0 ال	9 أن ت�+ن عل�ه األح3اث ال�ار5-�ة هW�N ا��ساه� في ت��8ة الق3رة على ال�8(0 

  Nع��3 على الBالقة وال��ونة واألصالة. 
م ال�عل� ال�+ل�N i3*اع3 على ت(ادل ال�ع�فة وال�فاعل  الع�ل الBالبي في م%�+عات خالل اس�-3ا  -

  اإلN%ابي اث8اء ال�عل�. 
ساه� في إ`الق ق3رات الBالب ال�ام8ة، وال8<� إلى األح3اث والقmاNا ال�ار5-�ة ن<�ة فاح�ة    -

  وم�ع�قة.  
٣-  :Bال�ة الف�ض الCار ص�  اخ

  ی�8 الف�ض ال=الL م9 ف�وض ال( L علي أنه:  
عالق ت+ج3  ال  اخ�(ار "  في  ال�%�5(�ة  ال�%�+عة  `الب  درجات  ب�9  اح�ائ�ًا  دالة  ارت(ا`�ة  ة 

  ال� ��ل األكاد�Nي ودرجاته� في اخ�(ار ال�ف��� اإلب3اعي " 
ب�وان "   –والخ�(ار ص ة ه	ا الف�ض ت� ح*اب معامل االرت(ا6 �اس�-3ام معادلة " س�(�مان  

األكاد�Nي ودرجات اخ�(ار ال�ف��� اإلب3اعي  لل�%!ئة ال�8ف�ة ، وذلr ب�9 درجات اخ�(ار ال� ��ل  
  . لi3 ال�%�+عة ال�%�5(�ة، و5+ضح ج3ول ال�الي ه	ه ال�8ائج
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  ) ٤ج$ول (
معامل االرت�اm ب�H درجات اخ�ار ال�KCل األكاد�aي ودرجات اخ�ار مهارات  

  الف'�� اإلب$اعي ل$) ال����عة ال�����ة 
  الداللة مستوي   معامل االرتباط   المجموعة 

  ٠٫٠١٢-  التجريبية 
غير دال احصائياً عند 

  ٠٫٠٥مستوي 

معامل االرت(ا6 ب�9 درجات اخ�(ار ال� ��ل   مH خالل اسع�اض ال�$ول ال�ابT ی7ح أن   
) iاو*N ي ودرجات اخ�(ار مهارات ال�ف��� اإلب3اعي�Nوه+ معامل غ�� دال  ٠.٠١٢-األكاد (

 ) i+�*٠.٠٥اح�ائ�ًا ع38 م .L )م9 ف�وص ال Lع8ي ق(+ل الف�ض ال=الN ا	وه (  
�أن: iتف��� ذل Hkو��  

  – الفه�    –ل�*�+5ات ال�ع�ف�ة ال3ن�ا (ال�	[�  `(�عة االخ�(ار ال� ��لي وال	i ی�[! علي ا   -
  ال�B(�f) ب��8ا ی�BلT ال�ف��� اإلب3اعي م*�+5ات مع�ف�ة عل�ا ت�-Bي ه	ه ال�*�+5ات.

اخ��ار    - تف���ه م 3دًا في  WN+ن  أن   TالBال ی�BلT م9  األكاد�Nي  ال� ��ل  اخ�(ار  أن  [�ا 
لل�عل+مات ومi3 فه�ه ل�لr ال�عل+مات،  اإلجا�ة ال� � ة فقs مع��3ًا علي م�3 ت	[�ه واس�3عائه  

وم9 ث� ی�*� تف���ه �ال�قار�1ة، وذلr عQW ال�ف��� اإلب3اعي ال	i ی�BلT أف�ارًا وحل+ًال م�ع3دة  
  وم�8+عة وغ�� مأل+فة، و[	لr ق3رات ومهارات تف+ق ق3رات ومهارات ال�عامل مع اإلجا�ات ال�(اش�ة.  

)، دراسة(ال��( ��9، ٢٠١١)، دراسة ( ال 3ابي،  ٢٠٠٠و�5فf ه	ا مع ن�ائج دراسة (ال*�3،     
)، دراسة  ٢٠١٧)، دراسة (ال�*اب،٢٠١٠)، دراسة( ال�للي ،"سهاد"،  ٢٠١٤"م�7�ة"، وأخ�95،  

) وال�ي أوض � ن�ائ%ها ع3م وج+د عالقة ارت(ا`�ة ب�9 ال� ��ل األكاد�Nي  ٢٠١٩(ع(3 ال�ح��، 
  وال�ف��� اإلب3اعي. 

   :تثالثZ: التوصيات والمقترحا
  :التوصيات  

  ت�ة:  آلفي ض�ء ما ت�صل إل�ه ال�BC مH نائج، Hk�a تق$a( ال�ص�ات ا
االه��ام �اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ، �اع�(اره م9 ال�8اذج واالس��ات�%�ات    -

ل�ف���  ال�عل���ة ال�ه�ة ال�ي ت*ه� في ت��8ة وت *�9 ال� ��ل األكاد�Nي و[	لr ت��8ة مهارات ا
  اإلب3اعي.  
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االه��ام �� اوالت ت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي لi3 ال��عل��9 م9 خالل ت3رQ5 ال�ار5خ    -
  �اع�(اره أح3 األه3اف ال�B+حة وال�ل ة ل�+اك(ة ه	ا الع��. 

ض�ورة إعادة ال8<� في ت8<�� م �+i م8اهج ال�ار5خ ��ا N*�ح �إمWان�ة تf�)B ن�+ذج ال�عل�   -
 i3ال�+ل� .Q5في ال�3ر  

-   i3ف ن�+ذج ال�عل� ال�+ل��j+ال�عل��9 (أث8اء ال-3مة) على [�ف�ة اس�-3ام وت T5االه��ام ب�3ر
  في ال�+اقف ال�عل���ة. 

-   i3ل�ة ال���1ة (ت-�� تار5خ) على اس�-3ام ن�+ذج ال�عل�� ال�+ل�W� 9الب ال�عل��Bال T5ت3ر
 .Q5في ال�3ر  

  � +ث مق��حة:  
  تق��ح ال(اح=ة إج�اء ال3راسات ال�ال�ة:   
أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال3راسات االج��اع�ة في ال�عل�� العام (اب�3ائي    -
–  .(iإع3اد  
  أث� اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ �ال��حلة ال=ان+5ة.  -
�ة األخ��  إج�اء دراسة مقارنة ب�9 اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 و1ع~ االس��ات�%�ات ال�3ر5*  -

  وأث� [ل م8ه�ا علي ز5ادة ال� ��ل األكاد�Nي وت��8ة مهارات ال�ف��� اإلب3اعي لi3 ال��عل��9.  
ال���1ة علي اس�-3ام    - �Wل�ة  ال�عل��9  الBالب   T5ل�3ر إع3اد ب�نامج مق��ح  إج�اء دراسة ع9 

  ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال�ار5خ. 
ل�عل�ي ال�ار5خ وت3ر5(ه� علي اس�-3ام ال�عل� ال�+ل�i3   إج�اء دراسة ح+ل إع3اد ب�نامج ت3ر5(ي  -

 .Q5في ال�3ر 
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  المــــــراجـــــــــع
  أوالً: المراجع العربية:

) أح�3  الف�اح  ع(3  فا`�ة  تع3یل ٢٠١٧إب�اه��،  في   i3ال�+ل� ال�عل�  ن�+ذج  اس�-3ام  فاعل�ة   :(
االت%اه ن + ال�ادة لi3 `الب ال�ف  ال��+رات ال(3یلة ح+ل �ع~ ال�فاه�� ال�ار5-�ة وت��8ة  

)، [ل�ة ال���1ة، جامعة ع�9  ٨٩األول ال=ان+i، م%لة ال%�ع�ة ال��1+5ة لل3راسات االج��اع�ة، ع ( 
.Qش� 

 ، القاه�ة. ٥): الق3رات العقل�ة، األن%ل+ ال���5ة، ١٩٩٦6أب+ حTB، ف0اد (
): م3خل إلى ال���1ة ال�ع�ف�ة "ن<�5ات وتB(�قات"، ت�ج�ة أس�اء ال*�س ٢٠٠٨أدر5ان، أش�ان ( 

 وأماني ع(3 ال�ق�+د، األن%ل+ ال���5ة، القاه�ة. 
 ، غ!ة.٢): ت3رQ5 العل+م في ال�عل�� العام، م�W(ة أفاق، ٢٠٠٩6األغا، إح*ان، الل+ل+، ف� �ة (
): اإلب3اع وال�عل��  ١٩٩١ب3اع وت���8ه"، في م�اد، ه(ه( ): "اإل ١٩٩١ال3ر85ي، ح*�9 ع(3 الع!5! (

 العام، ال��[! الق+مي لل( +ث ال��1+5ة وال���8ة، القاه�ة. 
): عل� نفQ اإلح�ائي وق�اس العقل ال(i�7، دار الف�� الع�1ي، 6  ١٩٧٩ال*�3، ف0اد ال(هي (

 ، القاه�ة.٣
ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال%غ�اف�ا على    ): فاعل�ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل�٢٠٠٩ال*�3، م �3 �-�� (

ال=ان+i، رسالة  األول  ال�ف  لi3 `الب  الB(�ع�ة  �ال�+ارث  ال+عي  وت��8ة  ال�ع�في  ال� ��ل 
 ماج*��� غ�� م78+رة، [ل�ة ال���1ة، جامعة س+هاج. 

) ف�حان  ال3راسي  ٢٠٠٥ال7�35ة، خال3  ال� ��ل  �Wل م9  اإلب3اعي وعالق�ها  ال�ف���  ق3رات   :(
الع��1ة  ال��ل�ة  في  ال%38ل  دومة  م اف<ة  في  ال=ان+5ة  ال��حلة  `ل(ة   i3ل وال8+ع  وال�-�� 

 ال*ع+دNة، رسالة ماج*��� غ�� م78+رة، جامعة `�(ة.
): فاعل�ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ة �ع~ الع�ل�ات ٢٠١٨الi��7، ع�3 ب9 جای!(

حلة االب�3ائ�ة م8-فmي ال� ��ل، ال�%لة ال��1+5ة، ع ال�5اض�ة ودافع�ة اإلن%از لi3 تالم�	 ال�� 
 )، [ل�ة ال���1ة، جامعة حائل. ٥٢(

) ال�ح�9  ع(3  سامي  راو5ة  ب8اء  ٢٠١٤الف�ا،  في   i3ال�+ل� ال�عل�  اس��ات�%�ة  ت+�jف  فاعل�ة   :(
ال�فاه�� ال%غ�اف�ة وأث�ها على ال� ��ل لi3 `ال(ات ال�ف ال-امQ األساسي �� اف<ات غ!ة، 

 ماج*��� غ�� م78+رة، [ل�ة ال���1ة، جامعة األزه�. رسالة 
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): فاعل�ة اس�-3ام اس��ات�%�ة دورة ال�عل� في ت��8ة مهارات ٢٠١٧ال�*اب، علي ع(3 ال���5 م �3 (
�8ة لi3 `الب ال�ف   ال�ف��� اإلب3اعي وال� ��ل ال3راسي في مق�ر ال3راسات االج��اع�ة وال̀+

الق8ف	ة ال=ان+i في م اف<ة   Lال=ال) ال�%ل3   ،Qال8ف ال��1+5ة وعل�  العل+م  )، ٢)، ع ( ٢٥، م%لة 
 . ٢٩١- ٢٧٢ال%�ع�ة اإلسالم�ة �غ!ة. ص ص 

): ال�ف��� اإلب3اعي وعالق�ه �ال� ��ل  ٢٠١٤ال��( ��9، م�8�ة، ناص�، م �+د، ال�الح، م�8�ة (
ع، م%لة  ال3راسي لi3 `ال(ات ق*� ال���1ة ال-اصة في [ل�ة ال3راسات ال�B(�ق�ة وخ3مة ال�%��

 )، جامعة ال�لr سع+د. ٣ال���1ة ال-اصة، ع (
): ال	[اء االنفعالي وعالق�ه �ال� ��ل ال3راسي لi3 ع�8ة م9 ال��ف+ق�9  ٢٠١٠ال�للي، سهاد (

م3ی8ة   في  والعادی�9  ال��ف+ق�9  العاش� م9 م3ارس  ال�ف  م�3ان�ة علي `ل(ة  "دراسة  والعادی�9 
 )، دمf7.٣)، ع (٢٦دمf7، م%لة جامعة دمf7، م%ل3 (

): الق3رات اإلب3اع�ة لi3 ال�الم�	 ال��9��8 ال��ف+ق�9 دراس�ًا  ٢٠٠٦ال8+ن+، ص(اح م �3 م �3 (
وأق�انه� العادی�9 في ال�ف ال*ادس م9 م�حلة ال�عل�� األساسي �أمانة العاص�ة، رسالة ماج*���  

 غ�� م78+رة، [ل�ة ال���1ة، جامعة ص8عاء.
فاعل�ة اس�-3ام ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت3رQ5 ال%غ�اف�ا ):  ٢٠١٧ج(�ان، ف� �ة أب+ ع%�لة (

ال��1+5ة   ال%�ع�ة  ال=ان+5ة، م%لة  ال��حلة  لi3 `الب  لل�W7الت  اإلب3اعي  ال ل  ل���8ة مهارات 
 )، [ل�ة ال���1ة، جامعة ع�9 ش�Q.   ٩٤لل3راسات االج��اع�ة، ع (

 ع�ان.  ): اإلب3اع، دار الف�� للB(اعة وال78�،٢٠٠٢ج�وان، ف� ي (
)  rال�ل داوود ع(3  لi3 ٢٠١١ال 3ابي،  ال�ف��� اإلب3اعي  ب���8ة مهارات  ال� ��ل وعالق�ه   :(

ع�8ة م9 الBل(ة ال�+ه+9�1 في ال%�ه+ر5ة ال���8ة، ال�0ت�� العل�ي الع�1ي ال=ام9 ل�عاNة ال�+ه+9�1  
م9   وال��ف+ق�9،  لل�+ه+9�1  الع�1ي   Qال�%ل ا  ١٦- ١٥وال��ف+ق�9،  جامعة  لعل+م أك�+1�، 

 وال��8+ل+ج�ا، ال��9. 
): فاعل�ة أن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت ��ل `ال(ات ال�ف ال�ا�ع  ٢٠١٤ح��3، سل�ي م �3 ( 

 )، الع�اق.٦٣اإلع3ادi في مادة ال�ار5خ، م%لة دNالي، ع ( 
): ال�ف��� اإلب3اعي وعالق�ه �األداء ال�هارi وال� ��ل ال3راسي، رسالة ٢٠١٩ح��3ة، ی+سف ( 

غ�� م78+رة، معه3 عل+م وتق�8ات ال78ا`ات ال(3ن�ة وال�5اض�ة، جامعة قاصi3 م�1اح    ماج*���
 ورقلة، ال%!ائ�.
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): فاعل�ة اس�-3ام اس��ات�%�ة ال�-�ل في ت3رQ5 ال�ار5خ ل���8ة  ٢٠١٨ح+اس، والء م �3 علي (
ال���1ة،    �ع~ مهارات ال�ف��� اإلب3اعي لi3 تالم�	 ال��حلة اإلع3ادNة، م%لة ال( L العل�ي في

 )، [ل�ة ال(8ات لألداب والعل+م وال���1ة، جامعة ع�9 ش�Q.١٣)، ج (١٩ع (
): فاعل�ة �ع~ اس��ات�%�ات ال�ف��� اإلب3اعي في ت��8ة مهارات حل ٢٠١٨راغT، ن%+� إب�اه�� (

ال�W7الت لi3 تالم�	 ال��حلة اإلع3ادNة في مادة ال3راسات االج��اع�ة، م%لة ال( L العل�ي في  
 )، [ل�ة ال(8ات لآلداب والعل+م وال���1ة، جامعة ع�9 ش�Q. ٦)، ج ( �1١٩ة، ع ( ال�� 

): فاعل�ة ن�+ذج ال�عل� ال�+ل�i3 في ت��8ة مهارات ال�ف���  ٢٠١٨زای3، غادة ع(3 الف�اح على (
االس�3اللي وال� ��ل في مادة ال�ار5خ لi3 `الب ال�ف األول ال=ان+i، م%لة ال%�ع�ة ال��1+5ة  

 )، [ل�ة ال���1ة، جامعة ع�9 ش�Q. ٩٧الج��اع�ة، ع (لل3راسات ا
): ال�عل� وال�3رQ5 م9 م8<+ر ال8<�5ة  ٢٠٠٣ز�5+ن، ح*9 ح*�9، ز�5+ن، [�ال ع(3 ال ��3 (

 ال(8ائ�ة، عال� ال��T، القاه�ة.
) أح�3  ج+دت  ال7�ق،  ٢٠٠٣سعادة،  دار  األم=لة،  م9  م,ات  مع  ال�ف���  مهارات   Q5ت3ر  :(

 .9�B*فل 
أح   (ال*�3،  جاب�  ال�ار5خ على  3�٢٠٠٠   Q5ت3ر في   i3ال�(اع ال�ف���  أس,لة  اس�-3ام  أث�   :(

ال���5ة  ال%�ع�ة  ال=ان+i، م%لة  األول  ال�ف��� اإلب3اعي لi3 `الب ال�ف  ال� ��ل وت��8ة 
�ق ال�3رQ5، ع (  )، [ل�ة ال���1ة، جامعة ع�9 ش�Q. ٦٧لل�8اهج ̀و
ل�عل� ال�+ل�i3 في الفل*فة ل���8ة مهارات  ): اس�-3ام ن�+ذج ا٢٠١٧صالح، أNة صاب� م �3 ( 

ال�ف��� ال�أملي لi3 `الب ال��حلة اإلع3ادNة، رسالة ماج*��� غ�� م78+رة، [ل�ة ال���1ة، جامعة  
 .Qع�9 ش� 

): ال�ف��� اإلب3اعي وعالق�ه �ال� ��ل  ٢٠١٩ع(3 ال�ح��، ن%3ة م �3، ال3ردی�i، دال�ا ال�ادق (
+م، م%ل3 (ال3راسي لل�الم�	 ال�+ه+9�1 �� )، جامعة ٣)، ع ( 3٢٠ارس ال�+ه(ة وال���! ب+الNة ال-̀�
 ال*+دان للعل+م وال��8+ل+ج�ا.

): ال�3رQ5 وال�عل� �ال3ماغ ذi ال%ان(�9، م�W(ة  ٢٠٠٨عفانة، ع!و إس�اع�ل، ال%��، ی+سف (
 افاق، غ!ة. 

 ) ال*�3  م �3  والل٢٠٠٨علي،  وال�5اض�ات  العل+م  في  وتB(�قات  ن�اذج   Q5ال�3ر الع��1ة ):  غة 
 وال3راسات االج��اع�ة، دار الف�� الع�1ي، القاه�ة. 
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): م*�+i ال�ف��� اإلب3اعي لi3 `ل(ة ال��حلة ال=ان+5ة وعالق�ه  ٢٠١١ع�ار، م�5ان ر5اض أح�3 ( 
�ال� ��ل ال3راسي، رسالة ماج*��� غ�� م78+رة، [ل�ة العل+م ال��1+5ة وال8ف*�ة، جامعة ع�ان  

 الع��1ة، األردن.
 ): تعل�� ال�ف��� ومهاراته، دار ال=قافة لل78� وال�+ز5ع، ع�ان. ٢٠٠٧ع!5!، سع�3 (ع(3 ال

) i3%ات%اهات ح3ی=ة في تعل�� ال�ف��� "اس��ات�%�ات م*�ق(ل�ة لأللف�ة ال%3ی3ة"، ٢٠٠٧ع!5!، م :(
 ، دار الف�� الع�1ي، القاه�ة. 6٢

ل�i3 ال(8ائي في ت3رQ5 عل�  ): فاعل�ة اس�-3ام ال�8+ذج ال�+ ٢٠١٧ع+دة، عادل مل�%ي ال*�3 (
االج��اع ل���8ة مهارتي ات-اذ الق�ار وال�+اصل االج��اعي لi3 `الب ال��حلة ال=ان+5ة، م%لة  

 )، جامعة `B8ا. ٢)، ع (٦٦كل�ة ال���1ة، م%ل3(
): تB+5� وح3ة م9 [�اب ال%غ�اف�ا في ض+ء ب�نامج سWام(� وق�اس  ٢٠١٨ل(اب8ة، �*ام م�Bفي ( 

ل-�ال اإلب3اعي وال�ف��� ال(��i لi3 الBل(ة، رسالة د[�+راة غ�� م78+رة، [ل�ة  أث�ها في ت��8ة ا
 ال���1ة، جامعة ال��م+ك، األردن.

ال��ا�ة  ٢٠١٨م �+د، رحاب `لع� ( ل���8ة مهارات   i3ال�+ل� ال�عل�  قائ�ة علي  اس��ات�%�ة   :(
الب ال��حلة ال=ان+5ة ال�+ه+9�1، م%  ̀i3ع�ل�اتها ل�٣٣لة [ل�ة ال���1ة، م%ل3 (اإلب3اع�ة وال+عي  ،(

 )،جامعة ال�8+ف�ة. ٢ع(
 ): ت��8ة مهارات ال�ف���، دار ال(3اNة، القاه�ة. ٢٠١٣م�Bفي، م�Bفي ن�� (

ال��اهقة، م8هج تB(�قي شامل    ): تعل�� ال�ف��� اإلب3اعي م9 الBف+لة إلي٢٠٠٧م�Bفي، فه�� (
  ل���8ة ال�ف��� في م�احل ال�عل�� العام، عال� ال��T، القاه�ة. 
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