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 املفاهيم فهم تنمية يف التىليدي التعلم منىذج فاعلية
 كلية طالبات لدي املعرفة وراء ما ومهارات العلمية

 خالد امللك جامعة الرتبية
ىدف البحث الحالي إلى تقصي فاعمية نموذج التعمم  _الممخص

التوليدي في تنمية فيم المفاىيم العممية وبعض ميارات ما وراء 
المعرفة لدى الطالبات المعممات، تخصص رياض أطفال بكمية التربية 

جامعة الممك خالد، وقد تم اختيار مجموعتين من الطالبات )عدد  -
اىا المجموعة التجريبية واألخرى طالبة( حيث مثمت إحد 01كل منيا 

المجموعة الضابطة، كما تم إعداد أدوات البحث )اختيار فيم المفاىيم 
العممية ومقياس ميارات ما وراء المعرفة( وبعد إجراء تجربة البحث 
وتطبيق األدوات وتجميع البيانات توصل البحث إلى فاعمية نموذج 

ة وبعض ميارات ما وراء التعمم التوليدي في تنمية المفاىيم العممي
 .المعرفة لدى الطالبات المعممات تخصص رياض األطفال

7 نموذج التعمم التوليدي، المفاىيم العممية، ميارات الكممات المفتاحية
  .ما وراء المعرفة

 المقدمة. 1
يتميز العصر الحالي بازدياد المعرفة زيادة ىائمة حتى      

أصبح يسمى بعصر االنفجار المعرفي، فازدادت المعارف 
 .وأصبحت متراكمة والمعمومات 

لذلك فقد أجمع عمماء التربية عمى أن تعمم أساسيات      
المعرفة ىي أحد الحمول التي قد تكون فعالة لمغاية في مواجية 

د برز ىذا االتجاه في السنوات األخيرة تحديات العصر، ولق
بصورة واضحة في مجال تدريس العموم والتربية العممية، حيث 
اعتبرت المفاىيم العممية كأحد مكونات أساسيات المعرفة، محورًا 
أساسيًا تدور حولو مناىج العموم لممراحل الدراسية المختمفة، 

 البنائي لمعمموذلك ألن المفاىيم تحتل مكانة متميزة في الييكل 
[0.[ 

ولكي يكون تعمم العموم لو أثر فعال في جعل المتعممين      
 مسايرين ليذا التطور المعرفي فقد أصبح ىناك توجو جديد نحو 

 .أن يصبح التدريس من أجل الفيم أحد مناحي طرق التدريس
 Bermer & et al., [3]) وتشير الدراسات التي قام بيا كل من

Perkins, [2]) ى مجموعة من المبادئ التي يجب عم
 :االسترشاد بيا عند التدريس من أجل الفيم، وىي

 Authentic Tasks أن تكون ميام التعمم ميامًا أصيمة -
مرتبطة بالحياة الواقعية لممتعمم، ومساعدتو عمى فيم القضايا 
والمشكالت التي تواجيو خارج حدود غرفة الصف وعمى ىذه 

لمحتوى التعمم بدرجة تسيم في فيم الميام أن تكون مناسبو 
األفكار العامة وكذلك العمل عمى تعزيز مشاركة المتعمم في بناء 

 .معرفتو
يحاول المعمم تأسيس بيئة اجتماعية بناءًة داخل الصف،  -

والتي يمكن وصفيا بمجتمع التعمم، القائم عمى الحوار الذي 
 .يدعم الفيم

 .ة في بناء المعنىتوفير فرص المناقشة البنائية الفاعم -
ولكي يكون التعمم تعممًا فعااًل، يجب التركيز عمى أبعاد أربعة 

 :ىي
التعمم لممعرفة7 وخاصة المعرفة القابمة لمتطبيق في الحياة . 1

اليومية، والمعرفة المستمرة، بمعني أن يصبح المتعممون أصدقاء 
 .، وأصدقاء لممعرفةFriends of Science" العمم

عمل7 وىذا يعني أننا ندرس لممتعممين، بحيث التعمم لم. 2
يضعون ما تعمموه موضع الممارسة، والعمل لبناء فكر واعي لما 

 .يريدون القيام بو مستقبالً 
      التعمم لمتعايش مع اآلخرين7 وذلك بمحاولة فيم . 3

       وقيميم، والتفاعل معيم في سياق ،اآلخرين، واحترام ثقافتيم
 والعداء، وتجنب  ن التحيز والعصبيةالمساواة، والتعاون، والبعد ع
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 .الصراعات
التعمم لمكينونة7 ويقصد بو التعمم الذي يحقق لممتعممين تنمية . 4

  [4,5].مواىبيم، وشخصياتيم، واستقالليتيم
 G.L.M "Generativeويعد نموذج التعمم التوليدي     

Learning Model"  من النماذج التي تعكس رؤية
في تدريس العموم، وىو نموذج مبني  Vygotsky"" ""فيجوتسكي

عمى فرض أن المتعمم يأتي إلى الفصل المدرسي بييكل من 
المعمومات القبمية، والتي ربما تتناسب أي تتوافق مع المفاىيم 
العممية، لذا يجب عمى المعمم أن يعطي الفرصة لممتعممين لتوليد 

ت الجديدة، العالقات، واالرتباطات ذات المعنى بين المعموما
والمعمومات المخزنة بالفعل في الذاكرة طويمة المدى لبناء المعني 
الجديد بنجاح، حيث أن جوىر نموذج التعمم التوليدي ىو أن 
العقل ليس مستيمكًا سمبيًا لممعمومات، ولكنو يبني بنشاط 
تفسيراتو الصحيحة لممعمومات، ويتوصل إلى االستنتاجات من 

بالتالي يتحقق الفيم العميق ذو المعنى خالل ىذه التفسيرات، و 
لمميمة التي يقوم بيا المتعمم، وما تتضمنو من معمومات 

  [6,7].جديدة
ويتضمن نموذج التعمم التوليدي خمس مراحل أو أطوار  

تعميمية، وىي )التمييدي، التركيزي، التحدي، التطبيق، التقويم( 
نموذج التوليدي" ومن أىم العمميات العقمية الذي يرتكز عمييا "ال

 :في تنمية تدريس المفاىيم العممية، ما يمي
 Knowledge Creation: تخميق المعمومات -
يشمل تخميق المعمومات، توليد المفاىيم القبمية، والخبرات  

اليومية لدى الطالبات، وذلك من خالل استخدام استراتيجيات ما 
 (KWL)  وراء المعرفة

 Motivation: الدافعية -
خالل إجراء وتصميم عدد من األنشطة، لتحفيز من       

دافعية التالميذ لمبحث، واستقصاء أسباب حدوث الظواىر 
الطبيعية، وتفسير المفاىيم، حيث يقسم التالميذ إلى مجموعات 

 (.2- 0متعاونة أثناء ممارسة األنشطة، ويتراوح عددىم من )
 Attention: االنتباه -

أن أي قصور في  Vygotsky" "يقترح "فيجوتسكي      
االنتباه أو التحكم في الذات، يكون قاباًل لمعالج بواسطة التدريب 
المعرفي المناسب، فيمكن لممعمم أن يوجو بعض األسئمة التي 
تثير انتباه التالميذ نحو معنى المفاىيم العممية التي تم التوصل 
 إلييا، من خالل مالحظاتيم واستنتاجاتيم عن األنشطة التي

 .أجروىا
 Generation: التوليد -
يقوم المتعمم بتوليد المعنى من خالل التوصل إليو من       

مفاىيم بواسطة عمميات التفكير، حيث يوجو المعمم تالميذه إلى 
تكوين نوعين من العالقات لفيم المفاىيم ىما7 عالقات بين 

راتيم المفاىيم التي تم تعمميا، وعالقات بين المفاىيم الجديدة وخب
السابقة حوليا، وذلك باستخدام خرائط المفاىيم أو الرسوم 
واألشكال التوضيحية أو العروض العممية أو التشبييات العممية 

 .أو األسئمة التوليدية، وذلك لتسييل توليد ىذه العالقات
 Metacognition: ما وراء المعرفة -
جع يتأمل المتعمم من خالل ميارات ما وراء المعرفة، ويرا 

عمميات تفكيره، ويقوم بمقارنة المفاىيم التي تعمميا مع المفاىيم 
السابقة لدية. كما يحمل صعوبات تعممو لمفيوم ما، وكيف يمكنو 
تالفييا في المواقف المشابية، وبالتالي فإن المتعمم يصل لفيم 

  [8,9,10,11,12,13].أعمق لممادة
لفيم وتنمية  ويعد استخدام ميارات ما وراء المعرفة أمر ىام

المفيوم العممي، ألن المتعممين يجب أن ينظموا خبراتيم 
المعرفية، واستراتيجياتيم، ووسائميم لبناء المعني في أي موضوع 

 ].01] عممي
وعمى ذلك فان نموذج التعمم التوليدي ينقل المتعمم إلى       

مرحمة ما وراء المعرفة المتمثمة في التأمل في المعرفة، والتعمق 
في فيميا، وتفسيرىا من خالل البحث، وبذلك فقد ُيسيم النموذج 
في تنمية متعمم واعي مفكر لديو القدرة عمى حل ما يواجيو من 

ليد المعمومات وتحويميا إلى مشكالت بداًل من إلى ثقافة تو 
المعرفة المتمثمة في اكتشاف وتكوين العالقات بين المعمومات 

 ].02] فقط
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 مشكمة الدراسة. 2
بعد االطالع عمى توصيات العديد من البحوث والدراسات       

السابقة التي أجريت في مجال تنمية فيم المفاىيم العممية 
 :ما يميوميارات ما وراء المعرفة ومن ىذه التوصيات 

السعي نحو تطوير نوعية تدريس مفاىيم العموم التي توفر . 1
لمتالميذ المعرفة والميارات الجديرة بالفيم والتي تتيح لمتالميذ 

 .فرصًا لتعميق الفيم وتوظيفو، وتجنب سوء الفيم
ضرورة االىتمام بتنمية ميارات ما وراء المعرفة، وتنوعيا بما . 2

 .مية المنشودةيضمن تحقيق األىداف التعمي
وانطالقًا مما سبق ييدف البحث الحالي إلى تقصي فاعمية      

نموذج التعمم التوليدي في تنمية فيم المفاىيم العممية، وبعض 
ميارات ما وراء المعرفة، لدى الطالبة المعممة تخصص رياض 

  .االطفال بكمية التربية بجامعة الممك خالد
 أسئمة الدراسةأ. 

إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس يسعى البحث الحالي       
التالي7 ما فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية فيم المفاىيم 
العممية، وبعض ميارات ما وراء المعرفة، لدى الطالبة المعممة 

جامعة الممك خالد؟ ويتفرع عن ىذا السؤال  –بكمية التربية 
 :األسئمة الفرعية التالية

لتوليدي في تنمية فيم المفاىيم ما فاعمية نموذج التعمم ا. 1
  العممية لدى الطالبة المعممة بكمية التربية جامعة الممك خالد؟

ما فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية بعض ميارات ما . 2
وراء المعرفة لدى الطالبة المعممة بكمية التربية جامعة الممك 

  خالد؟
 فروض البحثب. 

بين متوسطي درجات طالبات  ال يوجد فرق دال إحصائياً . 1
المجموعتين التجريبية، والضابطة في التطبيق البعدي خاليًا من 
أثر التطبيق القبمي، في اختبار فيم المفاىيم العممية في الدرجة 
الكمية لمظاىر الفيم وفي كل مستوى من مستوياتو الفرعية 

 (.)الشرح، التفسير، التطبيق، فيم الذات
 ات ات طالبـــي درجـــن متوسطـــًا بيــــحصائيرق دال إـــد فــال يوج .2

المجموعتين التجريبية، والضابطة في التطبيق البعدي خاليًا من 
أثر التطبيق القبمي في مقياس ميارات ما وراء المعرفة في 
الدرجة الكمية لميارات ما وراء المعرفة وفي كل مستوي من 

 (.مستوياتو الفرعية )التخطيط، المراقبة، التقييم
 البحثأهداف ج. 

ىدف ىذا البحث إلى تقصى فاعمية نموذج التعمم التوليدي في 
 :تنمية كل من

فيم المفاىيم العممية، المتضمنة في مقرر)تنمية المفاىيم . 1
العممية( لطفل الروضة لدى طالبات قسم رياض األطفال 
والممتحقات بيذا المقرر خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 

 .ه0102-0101الجامعي 
ميارات ما وراء المعرفة، لدى طالبات قسم رياض االطفال . 6

والممتحقات بيذا المقرر خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 
 .ه0102-0101الجامعي 

 أهمية البحثد. 
 :ترجع أىمية البحث الحالي إلى ما يمي

تناول تفكير ما وراء المعرفة، الذي ينسجم مع متطمبات  •
دي والعشرين، تمك الميارات التي تجعل ميارات القرن الحا

الطالبة المعممة قادرة عمى التعامل مع المواقف الجديدة بنجاح، 
 .وتجعميم مفكرين ومتعممين مدي الحياة

مساعدة الطالبة المعممة عمى التعمم بشكل ذي معني، حيث  •
يؤكد نموذج التعمم التوليدي عمى ضرورة أن يدرك المتعممين 

 .ر المفاىيم والعالقة بينيابوضوح طبيعة ودو 
توجيو نظر المعممين بصفة عامة ومعممي العموم بصفة  •

 -خاصة إلى استخدام االستراتيجيات والنماذج التدريسية الجديدة 
في الموضوعات التي تسيم في رفع  -نموذج التعمم التوليدي

 .أداء الطالب المعرفي والمياري والوجداني
من خالل تنظيم المحتوى بشكل رفع كفاءة المعمم مينيًا  •

مناسب يساعده في اختيار الوسيمة التعميمية وأدوات التقويم 
المناسبة لمموقف التعميمي، مما يساعده في تحقيق األىداف 

 .التربوية المنشودة
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توجيو نظر المعممين في تدريس العموم إلى ضرورة التعامل  •
ما يتعممو، مع المتعمم ككائن مفكر ومساعدتو عمى التفكير في

 .وليس حفظ ما يتعممو
مساعدة المعمم في بناء إحدى أدوات القياس )اختبار فيم  •

المفاىيم العممية، مقياس ميارات ما وراء المعرفة( في محتوى 
الوحدات التعميمية المقررة عمى أطفال الروضة، والتي تمكنو من 

دراسية االسترشاد بيا في إعداد أدوات قياس مماثمة في وحدات 
 .أخرى
 مصطمحات البحثه. 

 G. L. M Generative Learning Model نموذج التعمم التوليدي
، والذي ينص Schaverien [8] تتبني الباحثة تعريف      

" عمى7 "نمودج بنائي تعميمي تعممي يعكس نظرية "فيجوتسكي
لمثقافة االجتماعية، يوجو النظر إلى تعمم مادة العموم من خالل 
الحوار، والتفاوض والتفاعل االجتماعي مع شخص ذا خبرة 

القرين(، من خالل العمل في المجموعات الصغيرة،  -)المعمم
وييدف النموذج إلى توليد العالقات بين المعمومات الجديدة، وما 

اكرة طويمة المدي، ومن ثم لدى المتعمم من معمومات في الذ
توليد المعني المبني عمى الفيم لممفاىيم الجديدة. ويتكون 
النموذج من خمسة أطوار، وىي7 )الطور التمييدي، الطور 

 (.التركيزي، طور التحدي، طور التطبيق، التقويم
 Understanding: الفيم

يعرف الفيم بأنو "قدرة المتعمم عمى تقديم معنى المادة       
الخبرة التعميمية، وتظير في تفسير بعض أجزاء المادة والتوسع و 

فييا، ووضوح األفكار، وتطبيقيا في مواقف جديدة، وتصوير 
  [16].المشكمة وحميا بطرق مختمفة"

ويتضمن الفيم العممي عدة مظاىر، فيما يمي التعريف       
 :اإلجرائي لكل منيا

أوصاف قدرة المتعمم عمى تقديم  Explanation: الشرح. 1
متقنة لمظواىر واألحداث واألفكار الموجودة بمقرر تنمية المفاىيم 

 .العممية لطفل الروضة
 ف ذي ـى الوصـــم عمـــدرة المتعمــق Interpretation: رـــالتفسي. 2

جراء االستدالالت،  المعنى لما يتعممو من موضوعات، وا 
واستخالص االستنتاجات في مقرر تنمية المفاىيم العممية لطفل 

  .الروضة
قدرة المتعمم عمى استخدام   Application:التطبيق. 3

التجريدات من المفاىيم والقوانين والحقائق والنظريات التي سبق 
أن تعمميا من خالل وحدات العموم ألطفال الروضة، وذلك في 

 .مواقف جديدة وسياقات مختمفة
قدرة المتعمم ووعيو الذاتي   Self-Knowledge:فيم الذات. 4

تحديد ما يفيمو وما ال يفيمو من موضوعات وأفكار من عمى 
 .خالل دراسة مقرر تنمية المفاىيم العممية لطفل الروضة

 Scientific Concepts: المفاىيم العممية
ىي الوحدات البنائية لمعموم، وىى مكونات لغتيا، وعن طريق " 

بين األفراد سواء "Communication"  المفاىيم يتم التواصل
المجتمعات العممية أو خارجيا. والمفيوم العممي ىو عممية داخل 

تجريد، لعدد من الخصائص، والسمات المشتركة بين مجموعة 
من األشياء أو المالحظات ذوات العالقة ببعضيا البعض، ويتم 
التعبير عن المفيوم كناتج عن العممية العقمية السابقة، من خالل 

الخصائص والسمات  اسم المفيوم )رمز أو مصطمح يعبر عن
المشتركة بين مجموعة من المالحظات أو المعمومات المنظمة(، 
والداللة المفظية لممفيوم )تعبر عن المعنى الدال عن المفيوم، 

 ].04] وقد يكون ىذا المعنى وصفيًا أو تقريريًا(
وُيستدل عمى فيم المفاىيم العممية إجرائيًا بأنو" ميارة       

شرح الظواىر العممية، وتفسيرىا، وتطبيق ما  الطالبة المعممة في
اكتسبو من معارف في مواقف جديدة، ويعبر عنيا إحصائيا 
بالدرجة التي يحصل عمييا المتعمم في اختبار فيم المفاىيم 

 .العممية في العموم
  Metacognitive Skills: ميارات ما وراء المعرفة

القدرات التي بأنيا "مجموعة من  (Nolan, [18]) يعرفيا
يستخدميا الطالب، ليساعدوا أنفسيم عمى التعمم، وتذكر 
المعمومات. وتتضمن الميارات الخمس التالية7 وضع اليدف، 

 ."التخطيط، المراقبة، التنظيم، التقويم
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 ويستدل عمى ميارات ما وراء المعرفة إجرائيًا بأنو "مجموعة      
ى متابعة تعمميم، أو من القدرات التي تساعد الطالبة المعممة عم

مياميم بنجاح، من خالل عمميات التخطيط، والمراقبة الذاتية، 
والتقييم، ويعبر عنيا إحصائيًا بالدرجة التي تحصل عمييا 

 .الطالبة في مقياس ميارات ما وراء المعرفة في العموم
 :حدود البحث

 :اقتصر البحث الحالي عمى     
طالبة من الطالبات ( 31اختيار عينة عشوائية مكونة من ). 0 

المسجالت لمقرر )تنمية المفاىيم العممية( لطفل الروضة في 
جامعة الممك خالد،  –قسم رياض االطفال بكمية التربية لمبنات 

 :وتم تقسيمين إلى مجموعتين
( طالبة، تم التدريس لين 01مجموعة تجريبية مكونة من ) -

 .باستخدام نموذج التعمم التوليدي
( طالبة، تم التدريس لين 01مكونة من ) مجموعة ضابطة -

 .باستخدام الطريقة المعتادة
استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس مقرر )تنمية . 2

المفاىيم العممية( لطفل الروضة، الفصل الدراسي الثاني، لمعام 
 .ه0102-0101الجامعي 

مظاىر فيم المفيوم7 )الشرح، التفسير، التطبيق، فيم . 3
 (.الذات

 (.ميارات ما وراء المعرفة7 )التخطيط، المراقبة، التقييم. 4
 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

 أواًل7 نموذج التعمم التوليدي
:Generative Learning Model 

من النماذج التي تعكس رؤية  يعد نموذج التعمم التوليدي 
في تدريس العموم، وىو نموذج مبني  Vygotsky"" ""فيجوتسكي

عمى فرض أن المتعمم يأتي إلى الفصل المدرسي بييكل من 
المعمومات القبمية، والتي ربما تتناسب أي تتوافق مع المفاىيم 
العممية، لذا يجب عمى المعمم أن يعطي الفرصة لممتعممين لتوليد 

ة، العالقات، واالرتباطات ذوات المعنى بين المعمومات الجديد
والمعمومات المخزنة بالفعل في الذاكرة طويمة المدي لبناء المعنى 

الجديد بنجاح، حيث أن جوىر نموذج التعمم التوليدي ىو أن 
العقل يبني بنشاط تفسيراتو المعمومات، ويتوصل إلى 
االستنتاجات، وبالتالي يتحقق الفيم العميق ذو المعنى لمميمة 

نو من معمومات جديدة. التي يقوم بيا المتعمم، وما تتضم
ويتضمن نموذج التعمم التوليدي أربع مراحل أو أطوار تعميمية، 

  [6,7]:وىي كالتالي
 Phase Preliminary: الطور التمييدي. 0
وفيو يتعرف المعمم عمى األفكار الموجودة لدي التالميذ،       

من خالل تدريب التالميذ عمى خريطة المفاىيم القبمية، 
والتي ُتشير الى المعاني التالية ماذا  (KWL) واستراتيجية

، وىي خطوة استطالعية ?What I Know (K) أعرف؟
تيدف إلى تنشيط المعرفة السابقة لممتعمم حول موضوع التعمم، 

، What I Want to Know? (W) ماذا أريد أن أعرف؟
يحدد المتعمم ماذا يريد أو يرغب في معرفتو عن موضوع التعمم، 

، وىي خطوة تقييمية لبيان ?What I Learn (L) ت؟ماذا تعمم
 .مدي اإلفادة من موضوع التعمم

ليتعرف المعمم عمى معموماتيم السابقة، والتفكير في       
تفكيرىم والتعبير عن ذلك بصوت مسموع من خالل المناقشة 
الحوارية لعرض استجابات المتعممين ومن خالل ىذه المناقشة 

المعمومات التي لدي المتعممين قصور فييا يتعرف المعمم عمى 
 .ومتطمبة لتعمم المفاىيم الجديدة

 Phase Focus: الطور التركيزي "البؤرة. 6
وفيو يوجو المعمم التالميذ لمعمل في مجموعات صغيرة،       

ويقدم ليم أنشطة ويجب عمى المعمم ابتكار أنشطة تتضمن 
تالميذ، فقيام المتعمم أحداثًا متعارضة غير متوقعة تثير فضول ال

بمثل ىذه النشاطات مع مجموعات صغيرة من التالميذ يكون 
فعااًل لمغاية، حيث يساعد التالميذ عمى أن يربطوا بين المعرفة 
اليومية الموجودة لدييم، والمعرفة المستيدفة في الدرس الحالي. 
ويقوم المعمم بدور الوسيط الذي يتخمل تفكير التالميذ في 

ت المختمفة إثناء القيام بالنشاط التركيزي، وذلك من المجموعا
خالل التفاعل المغوي مع التالميذ وتقديم األداء المساعد بكافة 
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أشكاليا من قبل المعمم لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجييم، 
وكذلك لحفظ انتباه التالميذ مركزًا نحو المفيوم العممي 

 .المستيدف
 Phase Challenge: الطور المتعارض "التحدي. 0
وفي ىذا الطور يقوم المعمم بمناقشة الصف بالكامل مع       

إتاحة الفرصة لمتالميذ لإلسيام بمالحظاتيم، وفيميم ورؤية 
أنشطة الصف بالكامل، أي أن ىذه المناقشة تركز عمى التحقق 

إلثباتيا،  يمن األفكار الجديدة التي تم توليدىا في الطور التركيز 
 Phase Application: طور التطبيقأو نفييا. 

وفيو تستخدم المفاىيم العممية كأدوات وظيفية لحل      
المشكالت، والوصول إلى نتائج، وتطبيقات في مواقف حياتية 
جديدة، بيدف توسيع نطاق المفيوم من أجل الفيم العميق ذي 

 .المعنى
 Evaluation Phase: طور التقويم. 4
تعني بمتابعة ما يتم من إجراءات خالل األربع مراحل أو      

أطوار سالفة الذكر )التمييدي، التركيزي، التحدي، التطبيق( 
والتحقق من سيرىا في المسار الصحيح وتصحيح ىذا المسار 

 .متى تطمب ذلك
ويتضح مما سبق أن األسس التي يعتمد عمييا النموذج      

نائية، من حيث التعمم "القائم عمى التوليدي تقوم عمى الفمسفة الب
، وذلك من خالل قيام "Meaningful Learning" "المعنى

المتعمم ببعض العمميات العقمية الوظيفية لربط المعمومات 
 .الجديدة بالمعمومات السابقة

وقد اىتمت بعض الدراسات بتطبيق نموذج التعمم التوليدي     
يتو في تنمية بعض في تدريس العموم، ومعرفة أثره أو فعال

 جوانب المتعمم المعرفية، والميارية، والوجدانية، ومنيا دراسة
(Lee & et. al., [10])  التي أثبتت فعالية استخدام استراتيجية

التعمم التوليدي في تنمية الفيم والتنظيم الذاتي في موضوعات 
 .العموم المعقدة لدى طالب جامعة نورث إيسترن

[ ىدفت إلى التعرف عمى أثر 06] رإيمان نوا دراسة     
استخدام النموذج التوليدي في تعديل التصورات البديمة عن 

المفاىيم العممية المرتبطة بالمادة والمغناطيسية لدى تالميذ 
المرحمة االبتدائية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن لنموذج التعمم 

عممية التوليدي أثره في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم ال
 .المرتبطة بالمادة والمغناطيسية

[ ىدفت إلى التعرف عمى أثر 61] دراسة ىدى محمود،     
استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس العموم عمى اكتساب 
المفاىيم العممية وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لتالميذ الصف 
ام السادس االبتدائي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن استخد

نموذج التعمم التوليدي أدى إلى اكتساب المفاىيم العممية 
الصوت والضوء"، وتنمية ميارات ما وراء ”المتضمنة بوحدة 

 .المعرفة
[ ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية 60] دراسة شيماء اليواري     

نموذج التعمم التوليدي في فيم المفاىيم العممية وتنمية بعض 
والتواصل االجتماعي في العموم لدى  ميارات ما وراء المعرفة،

تالميذ المرحمة اإلعدادية وتوصمت الدراسة إلى فاعمية نموذج 
التعمم التوليدي في فيم المفاىيم العممية، وتنمية بعض ميارات 
ما وراء المعرفة في العموم، وميارات التواصل االجتماعي لدى 

الة بين تالميذ المرحمة اإلعدادية؛ مما أدى إلى وجود فروق د
 .المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

تعقيب الباحثة عمى الدراسات السابقة المتعمقة بنموذج التعمم  -
 :التوليدي

أثبتت الدراسات السابقة المرتبطة بنموذج التعمم التوليدي  •
 .فاعميتو في تنمية التحصيل الدراسي

ذج التعمم التوليدي بمرحمة لم تختص الدراسات المرتبطة بنمو  •
معينة، بل تنوعت ما بين المرحمة المختمفة في التعميم العام 
والمرحمة الجامعية مما يدل عمى امكانية تطبيق نموذج التعمم 

 .التوليدي وتنميتو في كل المراحل التعميمية
أدى استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس العموم إلى  -

 .من التفكير تنمية أنماط مختمفة
قمة الدراسات الميتمة بالتعرف عمى فعالية نموذج التعمم  -

التوليدي في تنمية الفيم وميارات ما وراء المعرفة وميارات 
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التواصل االجتماعي، وذلك يدعم أىمية ما تقوم بو الباحثة في 
 .الدراسة الحالية

 Metacognitive skills: ثانيًا7 ميارات ما وراء المعرفة
[ أن ميارات ما وراء المعرفة تمكن الفرد من 66] بيجاتيرى  

تحمل مسئولية التعمم والتحكم فيو، من خالل مراقبة تمك العممية، 
والوعي بخطواتيا المختمفة، وتحديد مدي تقدميا نحو اليدف 

 .المنشود
      وقد ظير لمباحثة بعد االطالع عمى عدد من       

 المعرفةا وراء بحاث حول تحديد ميارات مالدراسات واأل
يتضح أن ميارات ما وراء المعرفة تتمثل   [18,24,25,26,27]

دراك  في7 التخطيط، والمراقبة الذاتية، والتقييم الذاتي، والتنظيم، وا 
دارة  التكوينات المعرفية، والتحكم في العمميات المعرفية، وا 

 .الذات، والتنبؤ، والوعي
اساسية  وحيث أن ىذه الميارات تدور حول ثالثة نقاط     

 .أساسية، ىي7 التخطيط، والمراقبة الذاتية، والتقييم الذاتي
وترى الباحثة أن ميارات ما وراء المعرفة ىي التي تمكن     

المتعمم من تقييم جوانب شخصيتو، وتحديد الجوانب التي تنقصو 
وتتطمبيا عممية التعمم، إلى جانب وضع خطط عمل من خالل 

جيات المناسبة لتحقيق األىداف االختيار المتعمد لالستراتي
المرجوة، ومراقبة مدي التقدم نحو إحراز تمك األىداف وتحديد 
أخطاء العمل، والعمل عمى معالجتيا بتعديل االستراتيجيات 

 .المختارة، أو التخمي عنيا واختيار استراتيجية بديمة
وألىمية ميارات ما وراء المعرفة في تحسين عمميات التعمم       
ميم لدى التالميذ وتأىيميم ليكونوا متعممين ناجحين ذوي والتع

كفاءة ذاتية في التعمم وحل المشكالت أجريت العديد من 
 ، ومنيا دراسةالمعرفةالدراسات التي تناولت ميارات ما وراء 

[28] Kipnis & et. al.,  والتي استيدفت تقصي أثر استخدام
تنمية ميارات ما الطريقة االستقصائية في معمل الكيمياء عمى 

وراء المعرفة، وأظيرت نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة 
التجريبية التي استخدمت الطريقة االستقصائية عمى مثيمتيا 

 .المجموعة الضابطة

التي استيدفت تقصي أثر استخدام  [66] ودراسة صديق     
أسموب دورة التعمم الخماسية في تدريس العموم عمى تحصيل 

الحمقة الثانية من التعميم األساسي وتنمية ميارات ما وراء تالميذ 
المعرفة لدييم، وقد أسفرت الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية 

 .في اختبار ميارات ما وراء المعرفة في العموم
[ دراسة لتقصي فاعمية نموذج دورة 01] الحربي ىكما أجر      

تنمية بعض ميارات التعمم فوق المعرفية في تدريس العموم عمى 
ما وراء المعرفة لدى طالب الصف الثالث المتوسط بالمدينة 
المنورة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذو داللة 

 .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج البحثأ. 
استخدم البحث الحالي المنيج الوصفي والمنيج شبو     

وذلك بتقصي فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية التجريبي. 
فيم المفاىيم العممية، وبعض ميارات ما وراء المعرفة، لدى عينة 

 .الدراسة
 مجتمع البحث وعينتهب. 
تكون مجتمع البحث من جميع الطالبات في جامعة الممك      

خالد، وقد تم اختيار عينة البحث من طالبات قسم رياض 
بمقرر تنمية المفاىيم العممية لطفل الروضة األطفال المسجالت 

 :جامعة الممك خالد، وتقسيميا لمجموعتين –بكمية التربية 
 مجموعة تجريبية تدرس وفقًا لنموذج التعمم التوليدي -
 .مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة -

 أدوات البحثج. 
 :قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية      

 .قًا لنموذج التعمم التوليديإعداد دليل المعمم وف -
 .اختبار فيم المفاىيم العممية -
 .مقياس ميارات ما وراء المعرفة -

ولمتأكد من صدق األدوات تم عرض أداوت ومواد البحث       
عمى المحكمين، إلجراء التعديالت الالزمة وتطبيقيا استطالعيًا 

 .لحساب الثبات والصدق والزمن
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  إجراءات البحث
بعد االطالع عمى األدبيات   :اإلعداد لمتجربة المرحمة األولى7

التي اىتمت بنموذج التعمم التوليدي وميارات ما وراء المعرفة، 
 :تم ما يمي

 :اإلجراء األول7 اختيار مفاىيم المقرر وتحميل المحتوى
تم اختيار مقرر )تنميو المفاىيم العممية( لطفل الروضة  -0

تيتم بتنمية الحواس، حيث يتضمن ىذا المقرر أنشطة تعميميو 
ومفيوم وحدة الحيوان، مفيوم وحدة الطيور، ومفيوم وحدة 

وحدة الحرارة وحدة الماء  –االسماك ومفيوم وحدة النبات 
وحدة المطر(، وىذه المفاىيم  –وتحويميا وحدة فصول السنة 

وغيرىا المتضمنة في المقرر يجب عمى الطالبات المعممات فيم 
تى يستطعن تقديميا لألطفال بطريقو خصائصيا وتصنيفاتيا، ح

 .عمميو مبسطة من خالل األنشطة التعميمية
كما أن ىذه المفاىيم قد سبق لمطالبة المعممة دراستيا في  -6

مراحل تعميمية سابقة، وبذلك يتوفر شرط المعرفة المسبقة، حيث 
أن نموذج التعمم التوليدي يعتمد بشكل أساسي عمى المعرفة 

 .الطور التمييدي المسبقة في خطوة
المقرر أيضًا عمى مجموعة من المفاىيم العممية  ييحتو  -0

المجردة التي ينبغي عمى الطالبات المعممات، فيميا فيمًا عمميًا 
صحيحًا ليتمكن من تدريسيا باستخدام األساليب واألدوات 
التكنولوجية المناسبة حيث أنيا تمثل البنية األساسية لمعموم، ألن 

عرضون لدراستيا بشكل تفصيمي في مراحميم التعميمية االطفال يت
 .الالحقة

يتضمن المحتوى عددًا من الموضوعات التي تثير تساؤالت  -1
عديدة لدى الطالبات في كيفية تدريسيا مما يعمل عمى زيادة 
قدرة التالميذ عمى إنجاز أىم خطوة في النموذج وىي الطور 

 .التمييدي
يقة غير مترابطة، أو عشوائية محتوى المقرر معروض بطر  -2 

مما الطالبات لالستعانة بالكتب الخارجية ليسيل فيم المحتوى 
 .الدراسي واالستزادة من المعمومات حول مفاىيم الوحدة

 ات المقرر باستخدام نموذج التعمم ــف موضوعـــة توظيـــسيول -3 

 –التوليدي في تنمية ميارات ما وراء المعرفة ومنيا التخطيط 
 .التقييم -المراقبة

يتضمن المقرر موضوعات ليا تطبيقات عديدة في الحياة  -4
العممية تتناسب طبيعتيا مع النموذج التوليدي، ومن ثم يسيل 

 .تدريسيا من خالل نظرية فيجوتسكي
 :اإلجراء الثاني

إعداد الدروس وفقًا لنموذج التعمم التوليدي )دليل المعمم(  -
العممية وداللتيا المفظية  حيث قامت الباحثة بتحديد المفاىيم

عداد دليل المعممة لالسترشاد بو في  المتضمنة في المحتوى، وا 
 :تدريس المفاىيم وفقًا لنموذج التعمم التوليدي وتضمن الدليل

 الجزء االول
 .مقدمة الدليل -
 .أىمية الدليل لمعمم العموم -
 .فمسفة الدليل -
 .خطوات نموذج التعمم التوليدي -
 .امة لممعمم عند التدريس بنموذج التعمم التوليديتوجييات ع -
 .أىداف تعمم الوحدة -
 ."التوزيع الزمني لمحتوي وحدة "المادة وتركيبيا -

الجزء الثاني7 دروس الوحدة، وقد بمغ عددىا ثمانية محاضرات، 
 .وقد تكون كل منيا من الخطوات التالية

 .عنوان الدرس -
 .أىداف الدرس -
 .المواد -
 :ءات التدريس، وىي كالتاليإجرا -
 Phase Preliminary: الطور التمييدي. 0

وفيو يتعرف المعمم عمى األفكار الموجودة لدى الطالبات،      
من خالل تدريب التالميذ عمى خريطة المفاىيم القبمية، 

ليتعرف المعمم عمى معموماتيم السابقة،   (KWL) واستراتيجية
والتفكير في تفكيرىم والتعبير عن ذلك بصوت مسموع من خالل 

ىذه  المناقشة الحوارية لعرض استجابات الطالبات ومن خالل
 ي بيا قصور لدى ــات التـــى المعمومـــم عمـــرف المعمــــة يتعـــالمناقش
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  .المتعممين
  Phase Focus:الطور التركيزي "البؤرة. 6
وفيو يوجو المعمم التالميذ لمعمل في مجموعات صغيرة،       

ويقدم ليم أنشطة ويجب عمى المعمم ابتكار أنشطة تتضمن 
  .أحداثًا متعارضة غير متوقعة تثير فضول التالميذ

 Phase Challenge: الطور المتعارض "التحدي. 0
وفي ىذا الطور يقوم المعمم بمناقشة الصف بالكامل مع       

إتاحة الفرصة لمتالميذ لإلسيام بمالحظاتيم، وفيميم ورؤية 
 .أنشطة الصف بالكامل

 Phase Application: طور التطبيق. 5
وفيو تستخدم المفاىيم العممية كأدوات وظيفية لحل      

المشكالت، والوصول إلى نتائج، وتطبيقات في مواقف حياتية 
يم العميق ذي جديدة، بيدف توسيع نطاق المفيوم من أجل الف

 .المعني
 Evaluation Phase: طور التقويم. 6

تعني بمتابعة ما يتم من إجراءات خالل األربع مراحل أو       
أطوار سالفة الذكر )التمييدي، التركيزي، التحدي، التطبيق( 
والتحقق من سيرىا في المسار الصحيح وتصحيح ىذا المسار 

 .متى تطمب ذلك
 :لمتعمماإلجراء الرابع7 دليل ا

حيث قامت الباحثة بإعادة صياغة محتوى وحدة "األنشطة       
لممفاىيم العممية"، في صورة دروس يمحق كل درس دليل لممتعمم 
يحتوى عمى أسئمة. وتمثل إجابو كل سؤال جزء من أجزاء 
التعرف عمى خطوات النشاط، أو التعرف عمى أحد أجزاء 

عمى أسئمة تنمي الفيم  النموذج، كما احتوى دليل المتعمم أيضاً 
العممي، ميارات ما وراء المعرفة. وقد تم ضبط الدليل بعد 
عرضو عمى مجموعة من المحكمين بغرض التحقق من سالمة 
األىداف ومالئمة الخطة في الدرس لنموذج التعمم التوليدي 
وكذلك الحكم عمى مناسبة االنشطة المستخدمة وأساليب التقويم، 

 .الحًا لمتدريس من خاللووذلك أصبح الدليل ص
 .إعداد أدوات البحث -

تصميم األنشطة التعميمية المناسبة والتي تساعد عمى تنمية  -
 .جوانب التعمم التي ييدف إلييا البحث الحالي

 :االجراء الخامس7 إعداد وضبط أدوات البحث، وتشمل
 .أواًل7 اختبار فيم المفاىيم العممية في وحدة االنشطة

 .س ميارات ما وراء المعرفةثانيًا7 مقيا
وجميعيا من إعداد الباحثة، وتم عرضيا عمى مجموعة من 
المحكمين لمتأكد من صدقيا وثباتيا لتصبح في صورتيا النيائية 

  قابمة لمتطبيق
 :التصميم التجريبي لمبحث  -

 :اتبع البحث الحالي التصميم التجريبي التالي
Pretest – Posttest Control Group Design 

 :المرحمة الثانية7 إجراءات تنفيذ التجربة
 :التطبيق القبمي ألدوات البحث. 1

قامت الباحثة في األسبوع االول من بداية الفصل الدراسي       
ه بتطبيق أدوات البحث عمى الطالبات 0103-0102الثاني 

سم رياض المسجالت في مادة تنمية المفاىيم العممية في ق
االطفال لمبحث قبميًا، وىي اختبار فيم المفاىيم العممية، ومقياس 

 .ميارات ما وراء المعرفة، وقد استغرق تطبيق األدوات أسبوعاً 
 :التدريس لممجموعتين التجريبية والضابطة. 2
قامت الباحثة بتدريس وحدة )األنشطة في المفاىيم العممية(      

ية لطفل الروضة لممجموعة التجريبية لمقرر تنمية المفاىيم العمم
باستخدام نموذج التعمم التوليدي من خالل برنامج البوربوينت 
والبالك بورد التعميمي وبرمجيات اخرى مثل الفالش وبرامج 
الوسائط المتعددة المتنوعة، وتم التدريس بطريقة المحاضرة 
لممجموعة الضابطة وحسب ما ىو معمول بو أثناء تدريس ىذا 

 .قرر في الفصول االعتياديةالم
وبعد االنتياء من تدريس الوحدة لممجموعتين التجريبية      

والضابطة، قامت الباحثة في نياية الوحدة، بتطبيق نفس 
االختبارات التي سبق تطبيقيا قبميًا عمى الطالبات عينة البحث، 

 :وقد شممت
 .اختبار فيم المفاىيم العممية في العموم

 .ء المعرفة في العموممقياس ميارات ما ورا
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 :المرحمة الثالثة7 تحديد أساليب المعالجة اإلحصائية
استخدمت الباحثة مجموعة من األساليب اإلحصائية       

وبعد االنتياء من  .SPSS لمعالجة البيانات باستخدام برنامج
 .تحميل البيانات تم مناقشتيا وتفسيرىا لإلجابة عن أسئمة البحث

 نتائج. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األولأواًل7 
لإلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى7 ما فاعمية      

نموذج التعمم التوليدي في تنمية تدريس المفاىيم العممية لدى 
الطالبة المعممة بكمية التربية جامعة الممك خالد؟ تم اختبار 

صحة الفرض األول، الذى نص عمى أنو7 " ال يوجد فرق دال 
بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية، إحصائيًا 

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار فيم المفاىيم العممية عند 
 . (0.05)  مستوى داللة

ولمتحقق من صحة الفرض الصفري األول قامت الباحثة      
بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد 

في التطبيقين القبمي والبعدي  المجموعتين التجريبية والضابطة،
 :( ىذه النتائج0الختبار فيم المفاىيم العممية، ويوضح جدول )

 1جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار فهم المفاهيم العممية

 حجم التأثير dقيمة  2µقيمة  ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة الفهم مظاهر
 الدرجة الكمية

(04) 
 7.47 0.16 66.0 01 التجريبية

 
 كبير 2.031 0.51

 1.21 60.0 01 الضابطة
 (1.12 دالة عند مستوى )> (*)
ذو داللة احصائية بين  ( وجود فرق0يتضح من جدول ). 1

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح 
طالبات المجموعة التجريبية في اختبار فيم المفاىيم العممية، 

المقابمة ليا يتضح أن  d"" ، وقيمة وبمالحظة قيمة كل من
حجم تأثير التدريس بنموذج التعمم التوليدي كان كبيرًا جدًا في 

 d"" (، وذلك ألن قيمة00.3الدرجة الكمية لفيم المفاىيم العممية )
 (.1.5أكبر من )

ولتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات درجات تالميذ  .2
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 
فيم المفاىيم العممية، قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" 

، والذي أظير أن االرتفاع في متوسط لمعينتين المستقمتين
الدرجات يعود الى المجموعة التجريبية والتي درست وحدة 

 .االنشطة وفقًا لخطوات نموذج التعمم التوليدي
 :وقد ُأرجعت ىذه النتائج إلى ما يمي

عمل طالبات المجموعة التجريبية في مجموعات تعاونية أدى  -
لمعاني المشتركة إلى زيادة فرص التفاوض االجتماعي في ا

لممفاىيم المجردة، مما جعل ىذه المفاىيم أكثر تمايزًا ووضوحًا 

في البنية المعرفية لطالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة 
 .الضابطة

التفاعل النشط لطالبات المجموعة التجريبية مع المحتوى ومع  -
بعضيم البعض ومع المعمم، أدى إلى استثارة دافعتييم لفيم 

لمفاىيم العممية المجردة بشكل جيد، عالوة عمى حدوث تعمم ذي ا
 .معنى وبقاء األثر لدييم، أكثر من طالبات المجموعة الضابطة

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي توصمت إلييا بعض  -
 [10,11,20,32,33,4,35] :الدراسات مثل

 :اء المعرفةثانيًا7 النتائج المتعمقة بتطبيق مقياس ميارات ما ور 
لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى7 ما فاعمية       

نموذج التعمم التوليدي في تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة 
  لدى الطالبة المعممة بكمية التربية جامعة الممك خالد؟

الختبار صحة الفرض الصفري الثاني، الذى نص عمى        
ي درجات أداء أنو7 "ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس ميارات ما 
  (0.05). وراء المعرفة البعدي عند مستوى داللة

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب         
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين 
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 .( ىذه النتائج6وراء المعرفة، ويوضح جدول )قياس ميارات ما التجريبية والضابطة، في التطبيق البعدي لم
 2 جدول

 مهارات ما وراء المعرفة المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس
 حجم التأثير d قيمة 2µقيمة  ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة مهارات ما وراء المعرفة

 الدرجة الكمية
(22) 

 14.55 0.6 12.0 01 التجريبية
 

 كبير 3.8 0.85
 1.0 01.0 01 الضابطة

 بين احصائية داللة ذو فرق وجود( 6) جدول من يتضح     
 لصالح والضابطة التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي
 المعرفة، وراء ما ميارات مقياس في التجريبية المجموعة طالبات

 أن يتضح ليا المقابمة d" وقيمة ،"2" من كل قيمة وبمالحظة
 في جداً  كبيراً  كان التوليدي التعمم بنموذج التدريس تأثير حجم

 من أكبر d" قيمة ألن وذلك العممية، المفاىيم لفيم الكمية الدرجة
(1.52.( 

 طالبات درجات متوسطات بين الفروق اتجاه ولتحديد      
 لمقياس البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين

" ت" اختبار باستخدام الباحثة قامت المعرفة، وراء ما ميارات
 متوسط في االرتفاع ان اظير والذي المستقمتين، لمعينتين
 وحدة درست والتي التجريبية المجموعة الى يعود الدرجات
 .التوليدي التعمم نموذج لخطوات وفقاً  االنشطة
 :يمى ما إلى النتائج ىذه ُأرجعت وقد      

 وحدة محتوي صياغة في التوليدي التعمم نموذج استخدام -
 المتعمم ودليل المعمم دليل خالل من ليا وفقاً  والتدريس األنشطة

 في وتحكماً  ذاتياً  وتنظيماً  وعياً  أكثر تكون أن لمطالبة سمح
 والتقييم والمراقبة التخطيط ميارات عميو تشتمل ما أن كما تعممو
 تجعميا لنفسيا، الطالبة أىداف تحقيق الى أدت مكونات من

 تحديدىا أن كما. وىادفة صحيحة بطريق التعمم في تسير
 الحالي، بالعمل والمرتبطة بيا مرت التي السابقة لممعمومات

 المعمومات تحديد عمى تعينيا كما العمل، ىذا إنجاز من ليسي
 معوقات عمى لمتغمب طرق في وتفكيرىا يحتاجيا، والتي الناقصة
 والدقة بالسرعة إنجازه من يمكنو بو، المكمف العمل ىذا إنجاز

 بأسموبيا الجديدة المعمومات عن الطالبة تعبير كذلك. المطموبة
 محتوى في الفكر إعمال أن كما وضوحاً  أكثر يجعميا الخاص،

 عمى والسيطرة يتعممو، ما بمغزي والشعور الدراسية، المواد
دارة بيا يقوم التي التعمم محاوالت  التعمم، وتعديل المعمومات وا 
 المعارف وجمع والنظريات والمبادئ المفاىيم بتحديد والقيام

 المعارف، وتنظيم بناء عمى والقدرة وتقييميا، ومتابعتيا وتنظيميا
 عممية في والتحكم الفيم، عمى قائم معنى ذا التعمم يجعل مما

 والمبادئ، المفاىيم وراء الكامن المعني واستنتاج التعمم،
 لممشكالت، المناسبة الحمول إيجاد في المعنى ىذا واستخدام
 التعمم، في وقصدية شعورية بطريقة والوقت الجيد وتوظيف
 عمى التمميذ يعين ذلك كل أسبابيا، وتحديد األخطاء واكتشاف

 .المتعممة المادة تذكر
 كل دراسات نتائج إليو توصمت ما مع النتائج ىذه وتتفق      

 لدى المعرفة وراء ما ميارات تنمية إمكانية من [10,20] من
 نموذج خالل من وممارستيا عمييا بالتدريب وذلك المتعممين

 في إدماجيا عند خاصة عمييا القائمة واألنشطة التوليدي التعمم
 لمتابعة لممتعممين الفرص يتيح مما الدراسية، المواد محتوى
 يعتادون بحيث المرات من عدداً  وينفذونيا يضعونيا التي الخطة
 المواد إلى التدريب أثر بانتقال يسمح مما الطريقة، بيذه التفكير

 .الحياتية والمواقف التعميمية
 التوصيات. 6

 نتائج من إليو توصل ما ضوء في الحالي البحث أوصى      
 :يمي بما
 التوليدي التعمم نموذج استخدام عمى العموم معممي تدريب. 1
 العممية المفاىيم فيم في فعالية من حققو لما التدريس عممية في

 .المعرفة وراء ما ميارات وتنمية
 التالميذ يمتمكيا التي البديمة التصورات عن الكشف ضرورة. 2

  المفاىيم تدريس قبل تعميمية مرحمة أية في العممية المفاىيم عن
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 .التدريس عممية أثناء تصحيحيا المعمم يتمكن حتى الجديدة
 نموذج لمراحل وفقا الدراسية الكتب محتوي تنظيم إعادة. 3

 تسمح التي األنشطة من العديد وتضمينيا التوليدي التعمم
 ليم وتوفر بأنفسيم المعرفة إلى والتوصل المعني ببناء لمتالميذ
 التواصل وميارات المعرفة، وراء ما ميارات عمى التدريب فرص

 .االجتماعي
 التجارب إلجراء الالزمة واألجيزة المواد بتوفير االىتمام. 4

 انتباه إثارة في كبير دور من ليا لما والعينات والمجسمات
 باإليجاب يعود مما التعمم، موضوع نحو دافعيتو واستثارة المتعمم
 .عامة التعميمية العممية مردود عمى

 المفاىيم تدريس مقررات في التوليدي التعمم نموذج دمج. 5
 .التربية بكميات العممية

 .العموم تدريس في الكمبيوتر استخدام في التوسع. 6
 :البحث مقترحات

 :يمي ما الحالي البحث اقترح
 الذكاءات تنمية في التوليدي التعمم نموذج فاعمية تقصي. 1

 .اخرى مواد خالل من التعمم أنماط وتعديل المتعددة
 في التوليدي التعمم نموذج عمى قائمة برمجية فاعمية تقصي .2

 مراحل في العممية المفاىيم وفيم المعرفة وراء ما ميارات تنمية
 .أخرى دراسية ومواد دراسية
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THE EFFECTIVENESS OF THE 

GENERATIVE LEARNING MODEL IN 

DEVELOPING THE SCIENTIFIC CONCEPTS 

AND SOME METACOGNITIVE SKILLS FOR 

STUDENT TEACHERS IN COLLEGE OF 

EDUCATION, KING KHALID UNIVERSITY 

LUBNA HUSAIN RASHID ALAJAMY 

King Khalid University 

ABSTRACT_ The current research aims to investigate the effectiveness of the Generative 

Learning Model, in developing the scientific concepts and some metacognitive skills for student 

teachers, specializing in nursery school - College of Education for Women, King Khalid 

University. Two groups (30 students each) were chosen for the research experiment. One 

represented the experimental group and the other represented the control group. Students were 

registered in the course entitled: "Development of Scientific Concepts", offered by Department of 

Nursery School, College of Education for Women. Research instruments where prepared, (Test of 

Scientific Concepts Comprehension - Scale of Metacognitive Skills). Following research 

experimentation, instrument application, and data collection, this research arrived at the 

effectiveness of the Generative Learning Model in developing scientific concepts and some 

metacognitive skills, for student teachers whose major is nursery school 

KEYWORDS: Generative Learning Model, scientific concepts, metacognitive skills. 

 

 

 

 

 

 


