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  ملخص الدراسة
  

ثر استخدام نموذج التعلم التوليدي أهـدفت هذه الدراســـة إلى التعــرف على 
األحياء لدى طالب  مادة العصف الذهني في تنمية المفاهيم واالتجاه نحواستراتيجية و

  :وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتيغزة ،  بمدينة الصف الحادي عشر
  

العصف الذهني في تنمية المفاهيم واالتجاه نحو استراتيجية وما اثر استخدام نموذج التعلم التوليدي 
  ؟ األحياء لدى طالب الصف الحادي عشرمادة 

  
  : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  
  واجب تنميتها لدى طالب الصف الحادي عشر ؟ما المفاهيم العلمية ال .1
كيف يمكن استخدام نموذج التعلم التوليدي و العصف الذهني في تنمية المفاهيم واالتجاه  .2

  نحو األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر ؟
هل يختلف متوسط درجات طالب الصف الحادي عشر باختبار المفاهيم العلمية باألحياء  .3

  ، العصف الذهني استراتيجيةو، التعلم التوليدي نموذج (س التدري طريقةباختالف 
  ؟) العاديةو 

هل يختلف متوسط استجابات طالب الصف الحادي عشر على مقياس االتجاه نحو األحياء  .4
و ، واستراتيجية العصف الذهني، يدي نموذج التعلم التول(التدريس طريقة باختالف 

 ؟.)العادية 

  
  

أداة تحليل (ام الباحث ببناء أدوات الدراسة، والتي تمثلت في ولإلجابة عن هذه األسئلة ق
اختبار للمفاهيم ( ، وشرصف الحادي عللمن كتاب األحياء لدى طالب  الرابعةالوحدة  )محتوى
والذي  االحياء  مادة نحو)مقياس لالتجاهات ( بنداً اختبارياً، و)  44( والذي تكون من  )العلمية

أبعاد، ثم تم عرض األدوات على مجموعة من المحكمين  اربعةسمة إلى فقرة مق)  32( تكون من 
  .للتأكد من سالمتها وصالحيتها للتطبيق

  
  



 ز 
 

لنموذج التعلم ا وفقالرابعة ولغرض هذه الدراسة قام الباحث ببناء دروس الوحدة 
من شُعب الصف ثالث شعب ، واختار الباحث العصف الذهني والستراتيجيةالتوليدي 

طالباً، إحداهما تمثل )  90( وعددهم " أ "  عبد الفتاح حمود الثانويةر بمدرسة الحادي عش
المجموعة  تتعلم بطريقة التعلم التوليدي و طالباً،) 30( المجموعة التجريبية وعددها 

واألخرى ضابطة ،العصف الذهني طالباً، تتعلم بطريقة ) 30( وعددها  الثانية  التجريبية
(  ات، وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعالطريقة العاديةتتعلم ب طالباً)  30( وعددها 

  .االحياء من حيث العمر الزمني والتحصيل العام والتحصيل في مادة) التجريبية والضابطة 
  

                                                          - :التالية  مناهجاللطبيعة الدراسة  استخدم الباحث وفقاً
  

 االحياء من كتاب  الرابعة حيث قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة  :المنهج الوصفي التحليلي -1
  .؛ وذلك الستخراج قائمة بالمفاهيم العلمية الواردة فيهاالحادي عشرللصف 

ات بعدية على المجموعحيث قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة القبلية وال: المنهج التجريبي -2
حيث تم تدريس الوحدة الرابعة  ألفراد عينة المجموعة ، )والضابطة  تينالتجريبي(  الثالثة

التعلم التوليدي بأسلوب  تينالتجريبي تينالضابطة بالطريقة العادية، في حين درستها المجموع
  .والعصف الذهني 

  :لنتائجوبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على الدرجات أظهرت ا
  

في مستوى تحصيل المفاهيم العلمية لدى ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند   - 1
) التوليدية -التقليدية(طالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف إستراتيجية التدريس 

  .ولصالح التوليدية 
في مستوى تحصيل المفاهيم العلمية لدى ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند   - 2

العصف  -التقليدية(طالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف إستراتيجية التدريس 
  .ولصالح العصف الذهني ) الذهني

في مستوى تحصيل المفاهيم العلمية ) α=0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند   - 3
العصف  -التوليدية(لدى طالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف إستراتيجية التدريس 

  ).الذهني



 ح 
 

في مستوى االتجاه نحو األحياء ككل ) α=0.05(أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند   - 4
) التوليدية  - ليدية التق(التدريس استراتيجيةلدى طالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف 

  . ولصالح التوليدية 
بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعات االخرى في مستوى االتجاه نحو  - 5

نحو تعلم مادة األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر ترجع ولكن توجد فروق .األحياء ككل 
  .الختالف استراتيجية التدريس

  
   - :الباحث وفي ضوء النتائج السابقة أوصى 

  
من خالل البعد عن األساليب  الثانويةتحسين ممارسات التدريس في المرحلة  بضرورة -1

التقليدية التي تركز على اكتساب المعارف والمفاهيم لذاتها؛ مما يفقد هذه المعارف 
الحديثة التدريس  طرقوالمفاهيم أهميتها وقيمتها بالنسبة للطالب، وضرورة استخدام 

في تدريس بعض وحدات ،  )العصف الذهنيو استراتيجية  –م ا لتوليدي نموذج التعل(
في المراحل الدراسية المختلفة ألهميتها في تحقيق نتائج تعليمية هامة، حيث  االحياء و

 . االحياء مادة تُسهم بفاعلية في تحسين تحصيل الطالب للمفاهيم، وتنمي اتجاهاتهم نحو

تحت إشراف  االحياءمل لمشرفي ومعلمي ضرورة تنظيم دورات تدريبية وورش ع -2
 العصف الذهني - التوليديالتعلم  (طريقةمدربين مؤهلين، وتدريبهم على إعداد واستخدام 

 (. 
 

التعلم  نموذج أثر لتتبعكما اقترح الباحث في ضوء النتائج ضرورة إجراء دراسات   
و  المفاهيمعلى تنمية  حياءاالمادة العصف الذهني عبر الويب في تدريس واستراتيجية  ،التوليدي

و التصورات البديلة للمفاهيم العلمية، كما اتخاذ القرار ،  ومهارات االتجاهات نحو مادة االحياء 
في  العصف الذهني -اقترح إجراء المزيد من الدراسات لدراسة أثر استخدام التعلم التوليدي

  .المراحل التعليمية المختلفة بين الطلبة 

  
  
  



 ط 
 

  المحتويات
 

  ج  اإلهداء
  د  شكر وتقدير

  و  ملخص الدراسة باللغة العربية
  ط  المحتويات

  م  قائمة الجداول
  س  األشكالالنماذج وقائمة 

  ع  قائمة المالحق
  الفصل األول

  خلفيــة الدراســة

  2  مقدمـة الدراسة 
  7  مشكـلة الدراسة 
  7  فروض الدراسة 

  8  أهـداف الدراسة 
  8  أهميــة الدراسة 

  8  دود الدراسـة حـ
  9  مصطلحات الدراسة 

  الفصل الثاني
  اإلطـــار النظــري

  : المحور األول 
  نموذج التعلم التوليدي

  

  11  تعريف نموذج التعلم التوليدي
  12  اهداف استراتيجية التعلم التوليدي

  13  المالمح األساسية لنموذج التعلم التوليدي 
  14  التوليدي التعلم نموذجأطوار 
  15  التعلم التوليدينموذج  مراحل

  17  النشاطات التوليدية
  18  دور المعلم في نموذج التعلم التوليدي

  18  خطوات استراتيجية التعلم التوليدي
  20  تصميم نموذجا لتحضير درس بطريقة التعلم التوليدي

  
  
  
 



 ي 
 

  :المحور الثاني  
  استراتيجية العصف  الذهني

  23  هني العصف الذ استراتيجيةمقدمة عن 
  24  العصف الذهني تعريف

  26  اهداف استراتيجية العصف الذهني
  26  الذهني عوامل تساعد في نجاح استيراتيجية العصف

  27  محددات طريقة العصف الذهني

  28  العصف الذهني تنفيذ استراتيجية القواعد التي يجب مراعاتها اثناء
  29  مبادئ العصف الذهني

  29  يجلسة العصف الذهن مراحل
  30  الخطوات االجرائية لطريقة العصف الذهني

  30  دور المعلم في جلسة العصف الذهني
  31  إجراءات توفيقية العصف الذهني

  34  مزايا العصف الذهني

  34  عملية العصف الذهني تنمي التفكير االبداعي

  36  تصميم نموذجا لتحضير درس بطريقة العصف الذهني  بشكل عام
و استراتيجية ، ه الفرق بين األطوار المستخدمة في نموذج التعلم التوليدي نموذج يظهر في
  العصف الذهني

39 

  المحور الثالث 
  المفاهيم

  42  مقدمة عامة عن المفاهيم 
  43  تعريف المفهوم
  45  اهمية المفاهيم

  46  المظاهر األساسية للمفهوم
  46  تدريس المفاهيم أفضل من تدريس الحقائق والمعلومات

  47  الفرق بين الحقائق والمفاهيم
  48  صفات المفاهيم

  49  استخدامات المفهوم
  50  خصائص المفاهيم العلمية

  51  وظائف المفاهيم
  52  القواعد التي يجب مراعاتها عند تدريس المفهوم

  52  قواعد التعامل مع المفاهيم
  53  مراحل تعلم المفاهيم 
  54  طرق تقويم المفاهيم



 ك 
 

  رابعالمحور ال
  نحـو مادة األحياء

  56  مفهوم االتجاه
  57  اهمية االتجاهات

  58  مصادر االتجاهات
  58  خصائص االتجاهات

  58  مكونات االتجاه
  58  مواقف متداخلة تتضمن تكوين االتجاه

  59  العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاه
  59  محاور االتجاه نحو العلوم

  61  ت المقياسمواصفات  كتابة او صياغة عبارا
  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  63  دراسات تتعلق بنموذج التعلم التوليدي: المحور األول 

  68  الدراسات التي تناولت التعلم التوليدي التعقيب على المحور االول
  70  دراسات تتعلق بالعصف الذهني: المحور الثاني 

  76  العصف الذهني ولتالدراسات التي تنا التعقيب على المحور الثاني
  79  تعقيب عام على الدراسات السابقة

  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  82  منهج الدراسة
  83  التصميم التجريبي للدراسة

  84  عينة الدراسة
  85  أدوات الدراسة

  85  أداة تحليل المحتوى: أوالً
  89  اختبار المفاهيم العلمية:ثانيا 
  100  االحياء الطالب نحو مادة مقياس اتجاهات: ثالثا 

  106  تكافؤ المجموعات الثالثة
  108  إعداد دليل المعلم

  109  الدراسةإجراءات 
  110  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  112 النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها 



 ل 
 

  112 الثاني وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال 
  112 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها 

  121  وتفسيرها الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  127  التوصيــات 
  127  المقترحــات 

  المصادر و المراجع
  130  المراجع العربية المصادر و / أوالً
  144  المراجع األجنبية/ ثانياً

  150  المالحق 
  312  الدراسة باللغة اإلنجليزية  ملخص

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 م 
 

  قائمة الجداول
  

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  84  توزيع عينة الدراسة على المجموعات الثالثة  4، 1
  88  "الالفقاريات " عدد المفاهيم ونسب االتفاق بين التحليلين األول والثاني للوحدة الرابعة   4،  2
  91  صفات اختبار المفاهيــم العلميةجـدول موا  4،  3
  95  معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  4،  4
  97  معامل ارتباط أبعاد اختبار تنمية المفاهيم مع الدرجة الكلية لالختبار  4، 5

  98  معامل ارتباط فقرات اختبار المفاهيم مع الدرجة الكلية لالختبار  4,6
  99  زئة النصفية الختبار تنمية المفاهيمثبات التج  4، 7

أبعاد مقياس االتجاهات نحو مادة األحياء، وعدد فقرات كل بعد وأرقام فقراته قبل   4، 8
  102  .والوزن النسبي لكل بعد من األبعاد األربعة 

  102  توزيع الدرجات التي تعطى لالستجابات على فقرات المقياس  4، 9
  103  ين كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط ب  4، 10
  104  األحياء مع الدرجة الكلية لالستبانة مادة االتجاه نحو استبانةمعامل ارتباط فقرات   4، 11
  105  لكل مجال من مجاالت مقياس االتجاه وكذلك مقياس االتجاه ككل  معامالت ألفا كرونباخ  4، 12

13 ،4  
لتباين األحادي للتأكد من تكافؤ المجموعات الثالثة في مستوى متوسطات نتائج تحليل ا

  106  درجات المفاهيم

نتائج تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ المجموعات الثالثة في مستوى االتجاه   4، 14
  107  األحياءمادة نحو 

  يس الثالثةنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر استراتيجيات التدر  5,15
  113  في مستوى تحصيل المفاهيم العلمية

16 ،5  
بالنسبة لكل مقياس من مقاييس الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير 

  114  حجم التأثير

وحجم تأثير التدريس بنموذج التعلم التوليدي و  d"  " و " η 2"  و قيمة"   F"قيمة   5، 17
  115  لتنمية المفاهيم لدى طالب الصف الحادي عشر استراتيجية العصف الذهني

نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في تحصيل المفاهيم بين   5، 18
  116  المجموعات الثالثة

  نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في تذكر المفاهيم  5، 19
  116  بين المجموعات الثالثة

اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في مستوى فهم المفاهيم بين نتائج   5، 20
  117  المجموعات الثالثة

  117نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في تطبيق المفاهيم بين   5، 21



 ن 
 

  المجموعات الثالثة

فاهيم بين نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في تحليل الم  5، 22
  118  المجموعات الثالثة

التدريس في مستوى االتجاه  استراتيجيةنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن أثر   5، 23
  نحو مادة األحياء

122  

24 ،5  
وحجم تأثير التدريس بنموذج التعلم التوليدي و "  d" و "  η 2" وقيمة "  f" قيمة 

التجاهات نحو مادة االحياء لدى طالب الصف استراتيجية العصف الذهني على تنمية ا
  .الحادي عشر

123  

نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في مستوى االتجاه نحو مادة   5، 25
  124  األحياء  ككل

نتائج اختبار شيفيه البعدي للكشف عن اتجاه الفروق في مستوى االتجاه نحو تعلم مادة   5، 26
  125  األحياء
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   شكالالنماذج واأل قائمة
  

نموذج 
 رقم

  الصفحة عنوان الشكل  رقم الشكل

  21  نموذجا لتحضير درس بطريقة التعلم التوليدي    2، 1
  36  نموذجا لتحضير درس بطريقة العصف الذهني    2،  2
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