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 الملخص

 الفقهي فةالمففاهي   تحصفي   ففي البنفايي   الت وليفد   مفوذ  الن أثف الكشف  عفن  الد راسةهدفت 

فففي  التاسفف  علففط طلبففة الصفف   الد راسففةطبقففت  الذ اتي ففةوفعففاليته   األساسففي   التاسفف لطلبففة الصفف  

 تو يبي فة( طالباً وزعفوا ففي مومفوعتين إحفداهما 07وبلغ عدده  ) للبنين الث انوي ةالفاروق مدرسة 

علفط  الد راسفة( طالبفاً  اتفتملت 43خف   افابطة بلفغ عفدد أف ادهفا )( طالباً واأل43وبلغ عددها )

إلفط  الد راسفة، وقفد تولفلت الذ اتي ة، ومقياس الفعالية الفقهي ةالمفاهي   تحصي   اختبار  :أداتين هما

 النتايج التالية:

التاسفف  لطلبففة الصفف   الفقهي ففةالمفففاهي  تحصففي  فففي  البنففايي   الت وليففد   للنمففوذ   أثفف وجففود 

 بالمقارنة م  الط يقة االعتيادية ساسي  األ

بالمقارنة  األساسي  التاس  لطلبة الص   الذ اتي ةفي الفعالية  البنايي   الت وليد   للنموذ   أث وجود 

 م  الط يقة االعتيادية 

، وتفدري  اإلسفالمي ةففي تفدريا الت بيفة  البنفايي   الت وليد   بتبني النموذ   الد راسةوقد أولت 

 علط خطوات التدريا في اويه  اإلسالمي ةبية معلمي الت 

، تففدريا المفففاهي ، تففدريا الذ اتي ففة، الفعاليففة البنففايي   الت وليففد   : النمففوذ  الكلماااا المفتاةيااة

   اإلسالمي ةالت بية 
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Effect  Of  Generative Learning Model  in  Jurisprudence Concepts’ 

Achievement Of The Basic Night Grade Students And Their Self 

Efficiency  

Dr. Ahmad mohy aldeen Alkilani 

  Abstract  

 

This study aimed to reveal the effect of generative learning model in 

jurisprudence concepts’ achievement of the basic night grade students 

and their self efficiency in Al-Farouq Secondary School for Boys in   

Education Directorate of Wadi Sir in Amman Governorate . The sample 

of the study consisted of 70 students who were distributed to two groups; 

experimental group consisted of 34 students and the control group 

consisted of 36 students. The study relied on two instruments which were 

test of jurisprudence concepts and  self efficiency scale. The study came 

up with the following results :  

-  There was an effect of the generative learning model in the night 

grade students’ acquisition of the jurisprudence concepts compared 

with the traditional method. 

-  There was an effect of the generative learning model in the night 

grade students’ self efficiency compared with the traditional 

method. 

The study recommended the adoption  of the generative learning 

method in teaching Islamic Education subject and training the teachers 

of Islamic education on the teaching steps in light of this model.  

  

 Keywords; generative learning model, self efficiency , teaching 

concepts , teaching Islamic education  
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:الدّراسةمقدمة   

اهتمامفاً كبيف اً، وتطفوراً مرفتم اً لمواجهفة تحفديات القف    اإلسفالمي ةيشهد تفدريا الت بيفة 

الحاد  والعش ين، ولع  من أب ز التحديات هو كيفية إعداد أجيفا  قفادرع علفط مواجهفة مثف  هفذا 

 التطور الر ي  والمرتم   

التفي تتمففمنها  الفقهي ففةومفة المففاهي  ولمواجهفة هفذا التحففديات يوف  تاويفد المتعلمففين بمن 

 الفقهي فةمفن من ومفة متكاملفة مفن المففاهي   الفقهي فة، إذ تتشك  المع فة مواوعات الفقه اإلسالمي  

 (  1722التي يو  االهتمام بها وت سيخها في أذها  المتعلمين )الوالد، 

صفي  المتعلمفين بفالحال  ة، وتبة لفهف  األحكفام الشف عي  ركيفاع أساسفي   الفقهي فةالمففاهي   وتعد  

والح ام، وتن ي  العالقات بينه  وبين خفالقه ، وعالقفاته  فيمفا بيفنه ، كمفا أنهفا ترفعط إلفط تلفوين 

والمطبقففة لشفف عه، القففادرع علففط حفف   _عففا وجفف _المتانففة المنمنففة بففا   اإلسففالمي ةالشخصففية 

 ة ة واالجتماعي  المشكالت الف دي  

 اهي  باعتبارهففا لبنففة أساسففية لعنالفف  الن ففام المع فففي  وينكففد الت بويففو  أهميففة تعلفف  المففف

 ( 2811المتمثلة في الحقايق والمبادئ والتعميمات واالتواهات والقي  )سعادع واليوس  

ويلخففب ب ونفف  أهميففة الت كيففا علففط تففدريا المفففاهي ، إذ يوعفف  المففادع الدراسففية أكثفف  

ت ع أطفو ، ويفند  إلفط تمفييق الفوفوع سهولة في منحها وتعلمها، وتراعد علط الحفظ والتذك  لف

 ( 2813ما بين التعل  الرابق والتعل  الرابق والتعل  الالحق للمتعل  )جااع وجاس  ، 

" فتعل  المفهوم تتاب  التفاع  بين الوهد المبذو  لتهيئة المواق  التعليمية للف د وما يمارسه 

تنتمفي إليهفا المثيف ات، ويتطلف  من نشاط في التصني  معتمفداً علفط الخصفايب المشفت كة التفي 

تعل  المفاهي  يشتم  علط عمليتفين همفا قفدرع المفتعل   تعل  المفهوم إتقا  التعل  الرابق، وبالتالي إ   

علط التمييا بين المثي ات أو الصفات الم تبطة بالمفهوم، وقفدرع المفتعل  علفط التعمفي  أ  توميف  

 ( 182، 1727قاعدع"  )عاتور والحوامدع،  هذا المثي ات أو الصفات الم تبطة تحت لن  أو

المع ففة العلميفة، وإدراك العالقفات ففي فهف   األسفاس  تعلف  المففاهي  يعفد   بما ال تف  فيفه أ   

والفف وابب بففين األتففياص والولففو  إلففط االسففتنتاجات والتعميمففات، أافف  إلففط ذلفف  أهميففة تعلفف  

للمفتعل ، إذ تشفي  األدبيفات ففي  الذ اتي فةليفة المفاهي  واكترابها علط الذات وتقدي ها والشفعور بالفعا

)ال فاه ،  إيوابي فةوألبحت أكثف   الذ اتي ةزادت الفعالية  ،ما زاد تحصي  المفاهي ه كل  هذا الصدد أن  

1773 ) 

" موموعة متماياع من المعتقدات أو اإلدراكات المت ابطة أو :ها بأن   الذ اتي ةوتع ف الفعالية 

ة لعمليات التفكي  والحاالت االنفعالي   من الوظاي  المتعلقة بالمبب الذاتي   المتداخلة لتنتج موموعة

 ( 487، 2888ة" )الايات، والفريولوجي  

بالتعامفف  مفف  المواقفف   بمقففدار قففدرع الففف د علففط إنوففاز المطلففو  الذ اتي ففةوتهففت  الفعاليففة 

ماتفط مف  قدرتفه وفعاليتفه، ، فهي التي تنث  في اختيار الف د لألنشطة والمواق  التفي تتالمرتقبلية

ينث  علط خططه  المرتقبلية فاألف اد الذين يتمتعو  بفعالية ذاتية  الذ اتي ةوإدراك األف اد لفعاليته  
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م تفعة ي سمو  خططاً ناجحة واألفف اد الفذين يتمتعفو  بفعاليفة ذاتيفة منخفمفة ي سفمو  خططفاً 

 ( 1773فاتلة )أبو معال، 

ودرجفة عموميتهفا وثباتهفا  الذ اتي فةمرفتو  الفعاليفة  أ   علفط   (Banadura,1997)وينكفد 

 ينث  في سلوكيات الف د عامة، وفي القدرع علط ح  المشكالت مهما كانت بريطة أو معقدع  

 وهي: الذ اتي ةإلط أبعاد ثالثة لتوقعات الفعالية  (Banandura, 1986) كما أتار باندورا

إلط مواق  متشابهة وانطباعات اآلخ ين،  العمومية: وتعني انتقا  التوقعات الفاعلة  2

 للف د إلط اآلخ ين  الذ اتي ةالفعالية  أث بمعنط انتقا  

مرتو  اإلبداع والمهارع وبذ  في  الذ اتي ة: إذ يتحدد مقدار الفعالية الذ اتي ةمقدار الفعالية   1

ح تها هذا المرتويات هي منت ات يمكن مال إ   الوهد واإلنتاجية والتن ي  الذاتي، أ  

  الذ اتي ةلمقدار الفعالية 

 متها للموق  صاوص خب ات الف د الرابقة مد  مالالقوع أو الشدع: وتتحدد في   4

ه البفد مفن م اعفاع تلف  األبعفاد ففي المواقف  التعليميفة، إذ يقف  ذلف  عفاتق وي   الباحف  أن ف

الالحقة لتحقيق بعد القفوع   بخب اتهي بب ما بين الخب ات الرابقة للمتعلمين  أ   من  المعل ، إذ البد 

يشو  المتعلمين علط بذ  الوهفد واإلنتاجيفة  والتن في  الفذاتي ولفوالً إلفط  أو الشدع، كما يو  أ   

الفعاليفة  أثف ويهيف  بيئفة تعليميفة ترفاه  ففي انتقفا   ،الذ اتي ةاإلبداع ليتحقق بذل  بعد مقدار الفعالية 

يتحقففق األداص  ةعففد العموميففة، وبتحقيففق األبعففاد الثالثففللففف د إلففط اآلخفف ين ليتحقففق بففذل  ب الذ اتي ففة

 المنشود 

هنفاك موموعفة مفن  ، إال أ   الذ اتي فةم  أهمية دور المعل  في تحقيق أعلط درجة من الفعالية 

منها ما يتعلق بالتأثي ات الشخصفية وهفي التفي تتعلفق  الذ اتي ةالعوام  التي تنث  في درجة الفعالية 

مثف  القلفق  الذ اتي ةلمكتربة وعمليات ما وراص المع فة، واألهداف، والمنث ات بالف د مث  مع فته ا

ف مفا يتعلفق بالتفأثي ات الرفلوكية مثف  مالح فة الفذات، والحكف  علفط ف ،ا العامف  الثفانيوالدافعية، أم 

فهفو مفا يتعلفق بالتفأثي ات البيئيفة مفن خفال  المصفادر  ،ا العامف  الثالف الذات، ورد فع  الذات، أم  

ايلية وجماعة ال فاق، والمدرسة بك  فعالياتها، وإج اصاتها من أنشطة وتوظي  مصادر الفتعل  الع

المختلفففففففففففففففة، أو ط ايففففففففففففففق  التففففففففففففففدريا وأسففففففففففففففاليبها  )عبففففففففففففففد القففففففففففففففادر وأبففففففففففففففو 

   Zimmerman&riggo 1985)؛1770هات ،

 

ة حديثففة متطففورع لففذل  يوفف  علففط المعلمففين إتبففاع اسففت اتيويات تففدريا ونمففاذ  تدريرففي  

، ومففن تلفف  النمففاذ  قففد يكففو  النمففوذ  الذ اتي ففةالمتعلمففين المفففاهي  العلميففة وتنمففي فعففاليته  تكرفف  

التفي لهفا تطبيقفات مهمفة  (فايووتركيـ)ة االجتماعيفة لفالبنايي  المشتق من الن  ية  البنايي   الت وليد   

لمفففاهي  قففد ترففه  فففي تحقيففق تففدريا أكثفف  فاعليففة وتايفف  لففعوبات تعلفف  ا ،فففي العمليففة التعليميففة

 ( 1778واكترابها )المعيوف، 

تف طاً  مع فة المفتعل  القبليفة تعفد   علط فك ع أساسية هي أ    البنايي   الت وليد   ويقوم النموذ  
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أحفد المكونفات  التفاع  بين مع فة المتعل  الوديدع ومع فته الرابقة تعفد   إ   أساسياً لبناص المعنط، إذ 

فقد تكو  هذا المع ففة بمثابفة الحفاجا الفذ  يمنف  مف ور هفذا المهمة في عملية التعل  ذ  المعنط، 

بالبنط المع فية لد  المتعلمين التي يت  علط  الت وليد   المع فة إلط عق  المتعل ، لذل  يهت  النموذ  

أساسها اختيار المدخالت المحروسة واالهتمام بها، كمفا يهفت  بفال وابب التفي تتولفد بفين المثيف ات 

لمتعلمو ، وم اه  تخاينها في بناه  المع فية، وتكوين المعنط بين المفدخالت التي يتع ض لها ا

المحروسففة والمعلومففات التففي يففت  اسففت جاعها مففن البنيففة المع فيففة للمتعلمففين ويففت  كففذل  بتقففوي  

 ( 1723المعاني التي يت  لتول  إليها  )الم سي،

 في أربعة أطوار هي: فيم  ،البنايي   الت وليد   أما خطوات التدريا وفق النموذ  

    في هذا الطور يبدأ المعل  بالتمهيد مفن خفال  المناقشفة التفي تعتمفد علفط الطور التمهيد :

ف ا باإلجابفة اللف يفة أو الكتابفة ففي ك اسفاته  الحوار، وط ح األسئلة، ويرفتوي  الطلبفة إم 

 الصفية وفي هذا الم حلة تتكش  المفاهي  اليومية التي لد  المتعلمين 

 وفيففه يففوزع المعلفف  المتعلمففين للعمفف  فففي موموعففات لفف ي ع، فيعمفف  الت كيففا    الطففور :

الفف بب بففين المع فففة اليوميففة والمع فففة المرففتهدفة وي كففا عمفف  المتعلمففين علففط المفففاهي  

المرفففتهدفة مففف  تقفففدي  المصفففطلحات العلميفففة وإتاحفففة الف لفففة للنقفففا  والحفففوار بفففين 

 الموموعات 

 قشففة جماعيففة لوميفف  الموموعففات مفف  إتاحففة الف لففة طففور التحففد : يقففوم المعلفف  بمنا

للمتعلمين لألداص بمالح اته  وفهمه ، ويتيح هذا الطور التحد  بين ما كا  يع فه المتعل  

 في الطور التمهيد  وما ع فه أثناص التعل  

  طور التطبيق: وفي هذا الطور ترتخدم المفاهي  كأدوات وظيفية لح  المشفكالت، وإيوفاد

يقففات فففي مواقفف  حياتيففة جديففدع ترففاعد علففط توسففي  نطففاق المفهففوم )اففهي ، نتففايج وتطب

1778 ) 

فففي  اإلسففالمي ةت بعففا األدبيففات الت بويففة إلففط قصففور كتفف  الت بيففة ر: أتففاالدّراسااةمشااكلة 

 ( 1773) طالفحةوهذا ما أكدته دراسة  المفاهي  المتممنة فيها 

  الطلبففة لمفففاهي  الت بيففة الدراسففات الرففابقة إلففط اففع  اكترففابعففا   نتففايجوأتففارت 

(  كمفففا أتفففار التق يففف  1771(، ودراسفففة الط اونفففة )1771مثففف  دراسفففة ال افففوا  ) اإلسفففالمي ة

( لوجففود اففع  كبيفف  لففد  الطلبففة فففي فهفف  المفففاهي  1727اإلحصففايي لففوزارع الت بيففة والتعلففي  )

 وذل  برب  استخدام ط ق اعتيادية في التدريا  ؛الدينية

فف فقففد أتففارت الدراسففات إلففط وجففود عالقففة ارتباطيففة بففين  الذ اتي ففةفعاليففة ا فيمففا يتعلففق بالأم 

 ,Shay & Huang)مثفف  دراسفة تفا  وهففانج  الذ اتي فةالتحصفي  واكترفا  المفففاهي  والفعاليفة 

1999)  

مثفف  دراسففة سففعيد  الذ اتي ففةبففين ط يقففة التففدريا والفعاليففة  إيوابي ففةوكففذل  وجففود عالقففة 

فف(1770(  ودراسففة نففان  )1773) مففن النمففاذ  الحديثففة فففي  البنففايي   الت وليففد   ا كففا  النمففوذ  ، ولم 

، مفن هنفا الذ اتي فةللطلبفة وتنميفة فعفاليته   الفقهي فةالمففاهي   تحصفي  ففي  أث فقد يكو  له  ،التدريا
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لفد  طلبفة  الفقهي فةالمففاهي   تحصفي  ففي  البنفايي   الت وليد   النموذ   أث للكش  من  الد راسةجاصت 

  الذ اتي ةوفعاليته   اس  التالص  

 عن األسئلة التالية:  الدّراسة: أجابت الدّراسةأسئلة 

 األساسففي   التاسفف  طلبففة الصفف   تحصففي  فففي  البنففايي   الت وليففد   النمففوذ   أثفف الرففنا  األو : مففا 

 ؟الفقهي ةللمفاهي  

لتاسفف  د  طلبففة الصفف  الفف الذ اتي ففةفففي الفعاليففة  البنففايي   الت وليففد   النمففوذ   أثفف الرففنا  الثففاني: مففا 

 ؟ األساسي  

: الدّراسةفرضيتا   

  ت  لوغ الف ايتين اآلتيتين: الد راسةلإلجابة عن سنالي 

المففاهي   تحصفي  ففي (α≤0.05) عدم وجود ف وق دالفة إحصفايياً عنفد مرفتو  الداللفة    2

 الت وليففد   تعففا  لط يقففة التففدريا )النمففوذ   األساسففي  التاسفف  لففد  طلبففة الصفف   الفقهي ففة

  االعتيادية(  ،البنايي  

لفد   الذ اتي فةففي الفعاليفة (α≤0.05) عدم وجود ف وق دالة إحصايياً عند مرتو  الداللفة    1

، البنفففايي   الت وليففد   تعففا  لط يقففة التففدريا )النمففوذ   األساسففي   التاسفف   طلبففة الصفف 

 االعتيادية( 

 : الدّراسةأهمية   

هفذا النمفوذ  مفن أحفد   ، إذ يعفد  البنفايي   وليد   الت  من أهمية النموذ   الد راسةتكمن أهمية 

تفيد يرفها قفد أيماً من أن   الد راسةة، وتأتي أهمية ة االجتماعي  البنايي  ة النماذ  التدريرية وفقاً للن  ي  

 :منها

مففن خففال  إطالعهفف  علففط خطففوات التففدريا وفففق النمففوذ   اإلسففالمي ةمعلمففو الت بيففة   2

 مواق  تعليمية مختلفة  وتطبيقها في البنايي   الت وليد   

لتصفمي  مواقف   اإلسفالمي ةلعقد دورات تدريبية لمعلمي الت بية  اإلسالمي ةمش فو الت بية   1

 تعليمية في اوص خطوات النموذ  

 الت وليفد   منلفو الكتف  المدرسفية، بفف ض إعفادع تن في  المحتفو  التعليمفي وفقفاً للنمفوذ    4

  البنايي  

، من أجف  إجف اص مايفد مفن الدراسفات اإلسالمي ةلت بية الباحثو  والمختصو  في ميدا  ا  3

 في مت ي ات تابعة أخ    البنايي  النموذ  التوزي   أث والبحو  لمع فة 
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 تعريف المصطلحاا: 

ً  الد راسةيع ف الباح  المصطلحات الواردع في   ذل  علط النحو اآلتي:  ،ن  ياً وإج اييا

 : البنائيّ  التّوليديّ النموذج  -

 مففن اإلجففف اصات التدريرففية التففي تشفففتم  علففط أربفف  خطفففوات هففي التمهيفففد    "موموعففة

والتحففد  والتطبيففق، مففن خففال  الحففوار والتفففاوض مففا بففين المعلفف  وطلبتففه أو مففا بففين  والت كيففا   

  (Shepardson 1999,624)الطلبة فيما بينه  باستخدام الل ة والكتابة وال موز "  

لمرفاعدع  اإلسفالمي ةالتي يقوم بها معل  الت بية  لتدريرية ا ا إج ايياً: موموعة اإلج اصاتأم  

الطلبة علط تحديد المفاهي  والمبادئ الم اد تعلمها وبناص المهمة التعليمية كنشاط تعاوني في اوص 

 طبيق( والت   ، التحد ،، الت كيا   الخطوات األربعة )التمهيد   

 :الفقهيّةاكتساب المفاهيم 

" قففدرع الطالفف  علففط التمييففا بففين أمثلففة  :هالمفهففوم بأن فف (Davis,1978,13)ديفففا  يعفف ف 

المفهفوم مفن ال أمثلتفه وتحديفد الخصفايب والشف وط الكافيفة ليكفو  أ  مثفا  هفو مثفا  علفط ذلفف  

 المفهوم" 

الفواردع ففي  الفقهي فةاً: قدرع الطال  علط تع ي  وتمييفا وتطبيفق المففاهي  ويع ف إج ايي  

، وتقاس باستوابات الطلبة علط واستخدامها في مواق  جديدع ساسي  األ التاس  وحدع الفقه للص  

 الباح  بإعدادا  قامختبار الذ  اال

 :الذّاتيّةالفعالية 

معتقفدات الفف د عفن إمكاناتفه لفألداص ففي  :"هابأن  (Banadura.1994,41) باندورا  ع فها 

ها بذل  تحدد كي  حياته   إن   في أث مرتويات لألداص متوقعة، وتنث  علط األفعا  التي بدورها لها 

 " ؟يشع  الناس، وكي  يفك و  أو كي  يحفاو  أنفره ، وكي  يتص فو 

حو  قدراته  علفط تن في  أو  األساسي   التاس   ها معتقدات طلبة الص وتع ف إج ايياً: بأن  

علففط  ، وتقففاس مفن خففال  اسفتواباته إيوابي فةتنفيفذ األعمفا  أو اإلجفف اصات الالزمفة لتحقيففق نتفايج 

  الذ اتي ةفق ات مقياس الفاعلية 

 على الحدود اآلتية: الدّراسة اقتصراومحدداتها:  الدّراسةةدود 

   للعفففففام  للبنفففففين الث انوي فففففةالففففففاروق  ففففففي مدرسفففففة األساسفففففي  التاسففففف  طلبفففففة الصففففف

 1724/1723الدراسي

   األساسي  التاس  للص   اإلسالمي ةمن كتا  الت بية  وحدع الفقه إسالمي  

 والتطبيق( ، التحد ، الت كيا   )التمهيد    :األربعة البنايي   الت وليد   لنموذ  خطوات ا ، 

  الذ اتي ففةومقيففاس الفعاليففة  الفقهي ففةالمفففاهي   تحصففي   تففين فففي اختبففاروالمتمثل الد راسففةأداتففا 

 ا ما ومواوعية المرتويبين عليهما وثباتهمودالالت لدقه
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 راساا السابقة: الدّ 

 وقد ارتفأ  الباحف  أ    ،الد راسةالدراسات الرابقة ذات العالقة بمواوع يتناو  هذا الواص 

   البنايي   الت وليد   الدراسات التي تتناو  النموذ   :يت  تقريمها في محورين، المحور األو 

  الذ اتي ةالمحور الثاني: الدراسات التي تناولت الفعالية 

 . البنائيّ  تّوليديّ الالمحور األول: الدراساا التي تناولت النموذج 

تففي بياجيففه ي( دراسففة هففدفت مع فففة فعاليففة التففدريا وفقففاً لن  1777أجفف   عبففد الكفف ي  )

( فففي تحصففي  بعففا المفففاهي  الفياياييففة، و الت وليففد   )دورع الففتعل ( وفيووترففكي )نمففوذ  الففتعل  

دار ومصف  القدرع علط التفكي  االستداللي لد  طالبفات الصف  األو  الثفانو  ففي مفدارس الرفلح

ختباراً تحصيلياً أو اختبفاراً لقيفاس التفكيف  االسفتداللي، وقفد تولفلت ا الد راسةالوديدع، استخدمت 

( قد تففوق علفط كف  مفن التفدريا وفقفاً الت وليد   إلط أ  التدريا وفق ن  ية فيووتركي )النموذ  

قففدرع علففط التفكيفف  وذلفف  بالنرففبة لتحصففي  بعففا المفففاهي  وال ،لن  يففة بياجيففه والط يقففة الرففايدع

 االستداللي 

و  الت وليفد   دراسة هدفت مع فة فعالية استخدام است اتيوية التعل   (Lee,2008أج   لي )

التولد و التحصي  الدراسي في العلوم، الت ذية ال اجعة الفوق مع فية علط التن ي  الذاتي و عملية 

ً  114مففن  الد راسففةتمثلففت عينففة  ، وقففد اسففتخدم الواليففات المتحففدعال  جامعففة تففما  مففن طفف طالبففا

 الد راسفةوتولفلت  األفكفار،الباح  اداتين هما االختبار التحصيلي و اختبار لقياس تن في  وتوليفد 

 و التحصي  الدراسي  األفكارفي التن ي  الذاتي و عملية توليد  تو يبي ةتفوق الموموعة ال إلط

ففي  الت وليفد   ة الفتعل  يوي  اسفتخدام اسفت ات أثف ( الكشف  عفن 1778هدفت دراسة اهي  )

ففي نفاع،  األساسفي  عال  التصورات البديلة لبعا المفاهي  ال يااية لد  طال  الص  الثفامن 

( طالبفاً، واعتمفدت ففي جمف  01علط عينة من طال  الصف  الثفامن بلفغ عفدده  ) الد راسةطبقت 

ظهفف ت النتففايج فاعليففة البيانففات علففط اختبففار التصففورات البديلففة لففبعا المفففاهي  ال يااففية وقففد أ

ففي عفال  التصفورات البديلفة لفبعا المففاهي  ال ياافية لفد  طفال   الت وليفد   است اتيوية الفتعل  

  األساسي  الص  الثامن 

 الت وليفد   استخدام نموذ  التعل   أث ( دراسة هدفت الكش  عن 1778) أحمدأج   الريد 

عي بففالكوار  الطبيعيففة لففد  طالبففات فففي تففدريا الو  افيففا علففط التحصففي  المع فففي وتنميففة الففو

تحصفيلياً ومقياسفاً للفوعي  سفوها ، وقفد أعفدت الباحثفة اختبفاراً الص  األو  الثانو  في محاف ة 

وجففود ففف وق بففين متوسففطي درجففات طالبففات  الد راسففةبففالكوار  الطبيعيففة، وقففد أظهفف ت نتففايج 

لطبيعيفة وكانفت الفف وق الموموعتين في اختبفار التحصفي  المع ففي ومقيفاس الفوعي بفالكوار  ا

  الت وليد   لصالح نموذ  التعل  

 الت وليفد   بإج اص دراسة ب  ض الكش  عن فاعلية استخدام النموذ   (1778)قامت قابي 

علفط  الد راسفةلتدريا العلوم في تنمية االتواهات التعاونية لد  تالميذ الم حلة اإلعدادية، طبقفت 

66



 2102(2( العدد )4لعليا اجمللد )علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات ا جملة، جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث                    

 

س اإلعداديفة بمحاف فة الشف قية، اعتمفدت الباحثفة علفط ( طالبفاً مفن مدرسفة األعف ا48عينة مفن )

فففي تنميففة االتواهففات  الت وليففد   مقيففاس االتواهففات التعاونيففة وأظهفف ت النتففايج فاعليففة النمففوذ  

 التعاونية لد  تالميذ الم حلة اإلعدادية 

( دراسفة هفدفت Lee,Lim and Grabowski,2009أجف   لفي و لفي  و ج ابوسفكي)

والت ذيفة ال اجعفة ففي فهف  المتعلمفين و  الت وليفد   التعليميفة السفت اتيوية الفتعل  ثفار إلط اآلالتع ف 

التن ي  الذاتي في مواوعات العلوم المعقدع امن بيئفة تعلف  قايمفة علفط الحاسفو ، تمثلفت عينفة 

ً  43من  الد راسة وقفد  ،مفن جامعفة نفور  ايرفت   طبفق علفيه  اختبفار لمفد  تن في  االفكفار طالبفا

 والتن ي  الذاتي لد  الطلبة في زيادع الفه   الت وليد   ج عن فعالية التعل  كشفت النتاي

ة فيووترفكي ففي تفدريا ( مع ففة فعاليفة اسفتخدام اسفت اتيوي1727هدفت دراسة ريفا  )

( 04مفن ) الد راسفةالتعل  لد  طالبفات الصف  الرفادس ب فاع، تكفوين عينفة  أث بقاص ال ياايات و

الباحثة بإعداد اختباراً تحصيلياً وأتفارت النتفايج إلفط عفدم وجفود  طالبة تما  قطاع ناع، وقامت

تعففا  لط يقففة  الد راسففةففف وق دالففة إحصففايياً بففين متوسففطات درجففات الطالبففات فففي مومففوعتي 

 التعل   أث التدريا سواص في التحصي  أم في بقاص 

كشف  عفن ( التي هفدفت ال1721ا أحد  دراسة اطل  عليها الباح  فهي دراسة فنونة )أم  

في تنمية المففاهي  واالتوفاا نحفو األحيفاص لفد  طفال   والعص  الذهني   الت وليد   نموذ  التعل   أث 

( طالبفاً وطالبفة مفن الصف  87مفن ) الد راسفةالص  الحاد  عش  بمحاف ات ناع، تكونت عينفة 

  فففي للنمففوذ أثفف علففط اختبففار المفففاهي  العلميففة، وعففدم وجففود  الد راسففةالحففاد  عشفف ، واعتمففدت 

 اتواهات الطلبة 

 .الذّاتيّةالمحور الثاني: الدراساا التي تناولت الفعالية 

ب نامج تدريبي في التعل  المن   ذاتياً مرفتنداً إلفط  أث ( دراسة هدفت 1770أج   نان  )

ة لففد  عينففة مففن طففال  األكاديمي فف الذ اتي ففةفففي تحرففين الفعاليففة  االجتمففاعي   ن  يففة الففتعل  المع فففي  

علفيه  وأظهف ت النتفايج  الذ اتي فة( طالبفاً ثف  تطبيفق مقيفاس الفعاليفة 14راب  بلفغ عفدده  )الص  ال

 الذ اتي فةللب نامج التفدريبي المرفتند إلفط ن  يفة الفتعل  المع ففي االجتمفاعي ففي الفاعليفة  أث وجود 

 للطلبة 

 ية ب نامج تدريبي مرتند إلط ن  أث ج ت دراسة هدفت استقصاص أ( فقد 1778)ا حنا أم  

، ودافعيفة اإلنوفاز لفد  طلبفة الصف  الخفاما ففي األرد ، الذ اتي فةالذكاص المتعدد في تنمية الفعالية 

والمتمثلتفين ففي  الد راسة( طالباً وطالبة وقامت الباحثة بإعداد أداتي 37من ) الد راسةتكونت عينة 

التففدريبي المرفتند إلففط للب نفامج  أثفف اختبفار فعاليفة الففذات واختبفار الدافعيففة، وقفد تولففلت لوجفود 

 ودافعية االنواز بالمقارنة م  الط يقة االعتيادية  الذ اتي ةن  ية الذكاص المتعدد في الفعالية 

فف ب نففامج تعليمففي قففاي  علففط  أثفف ( فقففد أجفف   دراسففة هففدفت استقصففاص 1724ا قطففاو  )أم 

ففي مبحف  الت بيفة  وتحرفين التحصفي  الدراسفي الذ اتي فةمشاري  الفتعل  الخفدمي ففي تنميفة الكففاصع 

مفن  الد راسفةففي األرد ، تكونفت عينفة  األساسفي  االجتماعية والوطنية لد  طلبفة الصف  العاتف  

قفام  الد راسفة( طالباً في مدارس تما  عما  التابعة لوكالة ال و  الدولية  ولتحقيفق أهفداف 212)
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 لي واالختبار التحصي الذ اتي ةالباح  بإعداد أداتين هما: مقياس الكفاصع 

للب نفامج التعليمفي القفاي  علفط مشفاري  الفتعل  الخفدمي ففي  أث وقد أظه ت النتايج وجود 

بالمقارنفة مف  الط يقفة  األساسفي  وتحرين التحصي  لد  طلبة الص  العاتف   الذ اتي ةتنمية الكفاصع 

 االعتيادية 

فف راسففة نمفف  فقففد عثفف  الباحفف  علففط دراسففتين فقففب وهمففا د اإلسففالمي ةا فففي ميففدا  الت بيففة أم 

ا أث قاي  علط التعل  النشب واختبار  اإلسالمي ة( التي هدفت بناص ب نامج تعليمي في الت بية 1723)

 الد راسفةفي األرد   تكونت عينة  األساسي  لد  طلبة الص  العات   الذ اتي ةفي التحصي  والكفاصع 

 الذ اتي ففةقياسففاً للكفففاصع ( طالبففاً فففي مففدارس مدي يففة لففواص نففاعور، وقففام الباحفف  ببنففاص م227مففن )

للب نامج التعليمي القاي  علط التعل  النشب في تنمية  أث واختباراً تحصيلياً، وأظه ت النتايج وجود 

بالمقارنففة مفف  الط يقففة  األساسففي  وتحرففين التحصففي  لففد  طلبففة الصفف  العاتفف   الذ اتي ففةالكفففاصع 

 االعتيادية 

اسفت اتيوية التطفور اإلدراكفي  أثف   عفن ( التفي اسفتهدفت الكشف1723ودراسة أبو ريفدع )

وتنمية مهارات العمليات االستنباطية لفد  طلبفة  اإلسالمي ةركي في اكترا  مفاهي  الت بية تلفيوو

مفن طلبفة الصف  التاسف   الد راسفة  تكونت عينفة الذ اتي ةة العليا في اوص فعاليته  األساسي  الم حلة 

 ة للبنين األساسي  الد بن الوليد ( طالباً في مدرسة خ43وعدده  ) األساسي  

علط ثالثة أدوات هي اختبار المففاهي  واختبفار العمليفات االسفتنباطية  الد راسةوقد اعتمدت 

، وقد أظه ت النتايج وجود ف ق دا  إحصايياً في اكترفا  مففاهي  الت بيفة الذ اتي ةومقياس الفاعلية 

دريا ولصالح اسفت اتيوية التطفور اإلدراكفي، والعمليات االستنباطية يعا  لط يقة الت اإلسالمي ة

والعمليففات االسففتنباطية يعففا   اإلسففالمي ةووجفود ففف ق دا  إحصففايياً فففي اكترففا  مفففاهي  الت بيففة 

 الم تفعة  الذ اتي ةولصالح الطلبة ذو  الفاعلية  الذ اتي ةللفاعلية 

 التعقيب على الدراساا السابقة: 

 الت وليفد   يتبين للباح  بعد ع ض الدراسات الرابقة، قلة الدراسات التي تناولت النمفوذ  

تناولفت هفذا النمفوذ  بشفك   اإلسفالمي ةبشك  عام، وعدم وجود دراسات في ميدا  الت بيفة  البنايي  

هفذا   أثأتارت إلط  البنايي   الت وليد   ع اه من دراسات تناولت النموذ   ك  ما ت    خاص، إال أ   

 النموذ  في تحرين التحصي  واكترا  المفاهي  وتنمية االتواهات 

مفن أهمهفا  فقد أورد الباح  عدداً مفن الدراسفات ولعف    الذ اتي ةا فيما يتعلق بمت ي  الفعالية أم  

الحاليفة ففي  الد راسفةهفا تختلف  عفن ( إال أن  1723الحاليفة دراسفة نمف  ) الد راسفةوأكث ها ق باً من 

قاي  علط التعل  النشفب ولفيا  اإلسالمي ةلمرتق ، إذ قامت ببناص ب نامج تعليمي في الت بية المت ي  ا

اسففت اتيوية  أثفف ( الكشفف  عففن 1723، وكففذل  دراسففة أبففو ريففدع )البنففايي   الت وليففد   علففط النمففوذ  

حاليففة ال الد راسففة إذ تعففد   الذ اتي ففةالتطففور اإلدراكففي لفيووترففكي، وتختلفف  عنهففا أيمففاً فففي الفعاليففة 

مت يف اً  الذ اتي فةالفعاليفة  عفد ت( 1723) (أبو ريدع)دراسة  مت ي اً تابعاً، في حين أ    الذ اتي ةالفعالية 

الحاليفة اسفتفادت  الد راسفة إال أ    الذ اتي فةاً ت  تصني  الطلبة في الموموعتين وفقاً لفعفاليته  تصنيفي  

 ( 1723ريدع )الذ  قام بإعدادا أبو  الذ اتي ةمن مقياس الفعالية 
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 :الطريقة واإلجراءاا

 يشتم  هذا الواص علط المحاور اآلتية: 

لمومففوعتين باختبففار بعففد ، تمثفف   المففنهج تففبه التو يبففي   الد راسففة: اعتمففدت الدّراسااةماانه   -

 ( وتمث  الموموعة المابطة )الط يقة االعتيادية(البنايي   الت وليد   )النموذ   تو يبي ةالموموعة ال

 :لدّراسةاأفراد  -

للبنفين  الث انوي فةالففاروق  ففي مدرسفة األساسفي  التاسف  من طلبة الصف   الد راسةتأل  أف اد 

 األساسفي   التاسف  اً لتفواف  تفعبتين للصف  اختيارهفا قصفدي   تف   التابعة لمدي يفة ت بيفة واد  الرفي  

لتطبيففق ، فمففالً عففن تعففاو  إدارع المدرسففة مفف  الباحفف  ن ين الشففعبتيهففاتولوجففود معلفف  يففدرس 

مفما  التكفافن بينهمفا وقفد بلفغ عفدد لبفالتعيين العشفوايي  الد راسفةالتو بة، وت  اختيار مومفوعتي 

 ( طالباً موزعين كما في الودو  07) الد راسةأف اد 

 (2الودو  )

 العدد الموموعة

 43 تو يبي ةالموموعة ال

 43 الموموعة المابطة

 03 الموموع

 

 علط األداتين اآلتيتين: الد راسة، فقد اعتمدت الد راسةف لتحقيق أهدا :الدّراسةداتا أ

  الفقهيّةالمفاهيم  تحصيل  أوالً: اختبار

 قام الباح  بالخطوات اآلتية: الفقهي ةالمفاهي   تحصي   لبناص اختبار

تحليففف  محتفففو  وحفففدع الفقفففه اإلسفففالمي ففففي افففوص المففففاهي  والمصفففطلحات والحقفففايق   2

 ت والنصوص الش عية والمهارات والتعميمات والقي  واالتواها

اسففتخالص النتاجفففات التعليميففة العامفففة لوحففدع الفقفففه اإلسففالمي واسفففتخالص النشفففاطات   1

 لتعليمية الخالة بالوحدع ا

ختبففار فففي اففوص مرففتويات النتاجففات التعليميففة، واسففتخ ا  بنففاص جففدو  موالفففات اال  4

 األهمية النربية لك  درس من دروس وحدع الفقه اإلسالمي 

( سناالً من نوع االختيار من 18فق ات االختبار في لورته األولية إذ تكو  من )وا    3

 متعدد 

 

 صدق االختبار: 
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 اإلسفالمي ةللتحقق من لدق االختبار، ت  ع اه علط موموعة من المختصين في الت بيفة 

نا  بيا  مد  ارتباط الر منه  من معلميها، وطل   ومن أساتذع جامعات ومش في ت بية إسالمية 

بفففالمحتو  والنتاجفففات التعليميفففة، والصفففيانة الل ويفففة وفاعليفففة البفففداي ، وففففي افففوص مالح فففات 

إجف اص تعفديالت علفط بعفا الفقف ات فيمفا يتعلفق بالصفيانة الل ويفة، وتعفدي  بفداي   المحكمين ت   

أسفئلة لعفدم ارتباطهفا بفالمحتو ، وبفذل  ألفبح خمرفة بعا األسئلة بحي  تكو  فاعلة، وحفذفت 

 ( فق ع 13ار بصورته النهايية مكو  من )االختب

مفن  الد راسفة: للتحقق مفن ثبفات االختبفار، طبفق علفط عينفة مفن خفار  عينفة ثباا االختبار

وأعيفد تطبيقفه علفيه  بعفد   ،ة للبنفيناألساسفي  واد  الري   في مدرسة األساسي  طلبة الص  الثامن 

  (0.92)أسبوعين، وت  استخ ا  معام  ارتباط بي سو  الذ  بلغ  

 والتمييز:معامالا الصعوبة 

إذ  الفقهي فةالمففاهي  تحصفي  ا لفقف ات اختبفار التمييفاستخ   الباحف  معفامالت الصفعوبة و

   (0.32-0.56) بين التميياوت اوحت معامالت  0.4 -0.46)) بين ت اوحت معامالت الصعوبة

 

 :الذّاتيّةمقياس الفعالية  -ثانيا

(، إذ تكفو  1723الفذ  قفام بإعفدادا )أبفو ريفدع،  الذ اتي فةليفة اعتمد الباح  علط مقيفاس الفعا

للطلبة، وقفد تفدر  المقيفاس بتفدر  خماسفي ) مواففق  الذ اتي ة( فق ع تقيا الفعالية 47المقياس من )

 بشدع، موافق، محايد، ني  موافق، ني  موافق وبشدع( 

بع افه علفط     التحقق من لدق المقياس عن ط يق الصدق ال اه  : وت   صدق المقياس

موموعة من المختصين في القياس والتقوي  والمناهج والتفدريا واإلدارع الت بويفة، وطلف  إلفيه  

بيا  انتماص الفق ع لمواوع المقياس، والصفيانة الل ويفة، وقفد أبفد  المحكمفو  بعفا التعفديالت 

 نة الل وية عليه إج اص جمي  التعديالت في الصيا في الصيانة الل وية لبعا فق ات المقياس وت   

التحقق من ثبات المقياس عن ط يفق االترفاق الفداخلي باسفتخدام معادلفة  : ت   ثباا المقياس

  (0.86)ك وبناخ ألفا، فبلغ معام  االتراق الداخلي 

 

 :الدّراسةإجراءاا تنفيذ 

 قام الباةث باإلجراءاا اآلتية: الدّراسةلتحقيق أهداف  

 الث انوي ففةالفففاروق فففي مدرسففة  األساسففي   التاسفف   لصفف مففن طلبففة ا الد راسففةاختيففار أففف اد   2

 ، الموموعة المابطة بالتعيين العشوايي تو يبي ةوتحديد الموموعة الللبنين 

الفذ  قفام بإعفدادا  الذ اتي فة، واعتمفاد مقيفاس الفعاليفة الفقهي فةالمففاهي   تحصفي   بناص اختبار  1

 ( 1723)أبو ريدع، 
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والموموعفة المفابطة وففق  البنفايي   الت وليفد   النمفوذ  وففق  تو يبي فةتدريا الموموعة ال  4

وذلف  ففي الفصف  الثفاني مفن العفام  ،الط يقة االعتياديفة كمفا هفي معتمفدع ففي دليف  المعلف 

( حصفب دراسفية لكف  موموعفة  1، وقد بلغ عدد الحصفب )   1724/1723الدراسي 

  الد راسةمن موموعتي 

بعففدياً علففط  الد راسففةتفف  تطبيففق أداتففي  ،الد راسففةبعففد االنتهففاص مففن تففدريا مومففوعتي   3

  الد راسةموموعتي 

 استخ ا  النتايج وتحليلها ومعالوتها إحصايياً   4

 :الدّراسةمتغيراا 

 على متغير مستقل واةد ومتغيرين تابعين. الدّراسةاشتملت  

 المت ي  المرتق : ط يقة التدريا ولها مرتويا  هما:

  البنايي   الت وليد   النموذ   -أ

 الط يقة االعتيادية  - 

 المت ي ين التابعين: 

  الفقهي ةالمفاهي   تحصي    2

  الذ اتي ةالفعالية   1

واختبفففار ف افففيتها، ثففف  اسفففتخ ا   الد راسفففة: لإلجابفففة عفففن أسفففئلة المعالجاااة اإلةصاااائية

 (ANCOVA)المتوسطات الحرابية واالنح افات المعيارية، واستخدام تحلي  التباين المصاح  

، الد راسفةومناقشفتها وفقفاً ألسفئلة  الد راسفة: سفيت  عف ض نتفايج مناقشاتهاعار  النتاائ  و

 وذل  علط النحو اآلتي:

 النتائ  المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:

التاسفف  لففد  طلبففة الصفف   الفقهي ففةالمفففاهي   تحصففي  فففي  البنففايي   الت وليففد   النمففوذ   أثفف مففا 

 ؟األساسي  

واالنح اففات المعياريفة السفتوابات   المتوسفطات الحرفابية تف  اسفتخ ا لإلجابة عفن هفذا الرفنا 

، والوفدو  الفقهي فةالمففاهي   تحصفي علفط اختبفار  األساسفي  من طلبة الص  الثفامن  الد راسةأف اد 

 ( يواح ذل  1)

 (1الودو  )

 تحصففي   علففط اختبففار الد راسففةالمتوسففطات الحرففابية واالنح افففات المعياريففة السففتوابات أففف اد 

 بعدياً  الفقهي ةي  المفاه
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 االنح اف المعيار  المتوسب الحرابي الموموعة

 4.24 21.75 تو يبي ةالموموعة ال

 3.51 17.21 الموموعة المابطة

بففين متوسففطي درجففات طلبففة المومففوعتين  ( وجففود ففف ق ظففاه    1ويتمففح فففي الوففدو  )

ن ي، ولمع فة ما إذا كا  الفف ق بفالبعد   الفقهي ةالمفاهي   تحصي  والمابطة في اختبار  تو يبي ةال

تفف   (α≤0.05)متوسففطي درجففات طلبففة المومففوعتين ذو داللففة إحصففايية عنففد مرففتو  الداللففة 

( يوافح 4والوفدو  )  (one way ANCOVA)اسفتخدام تحليف  التبفاين األحفاد  المشفت ك  

 ذل  

 (4الودو  )

والمابطة علط  تو يبي ةعتين النتايج تحلي  التباين األحاد  المشت ك لدرجات الطلبة في المومو

 البعد : الفقهي ةالمفاهي   اختبار تحصي  

مجماااااااااااااااااااااااو   مصدر التباين

 المربعاا

درجااااااااااااااااا 

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعاا

طريقاااااااااااااااااااااة 

 التدريس

481.36 1 481036 36.99 0.000* 

   13.01 68 885.17 الخطأ

    69 1366.53 الكلي

 ً  *دالة  إحصاييا

إحصفففايياً بفففين متوسفففطي درجفففات الطلبفففة ففففي  ( وجفففود فففف ق دا 4  مفففن الوفففدو  )ي هففف

  (36.99)، حيف  بل فت قيمفة )ف(الفقهي فةوالمابطة علط اختبار المفاهي   تو يبي ةالموموعتين ال

 أثف وتفد  هفذا النتيوفة علفط أنفه يوجفد  (α≤0.05)وهي قيمة دالة إحصفايية عنفد مرفتو  الداللفة 

بالمقارنة  األساسي   التاس   لد  طلبة الص  الفقهي ةالمفاهي  تحصي  في  بنايي  ال الت وليد   للنموذ  

  (17.51)م  الط يقة االعتيادية، إذا بلغ المتوسب الحرابي المعد  للموموعة المابطة 

لفد  طفال  الصف   الفقهي فةالمففاهي   تحصي  في البنايي   الت وليد   وقد يعا  تفوق النموذ  

مفن النمفاذ  التفي تعنفط بتفدريا  يعفد   البنفايي   الت وليفد   النمفوذ   لفط اعتبفار أ   ، عاألساسي  التاس  

المفاهي ، إذ كونه يهفت  ألفالً بفالبنط المع فيفة مفن حيف  اختيفار المفدخالت المحروسفة واالهتمفام 

اهتمامه بإيواد ال وابب بين المع فة الرابقة للمتعل  ومع فته الوديدع وكيفية حدو  التفاعف  وبها، 

 ها ب

تدع  المفاهي  وت سيخها في أذهفا   البنايي   الت وليد   خطوات التدريا وفق النموذ   كما أ   

في الطور الت كيا  الذ  يهت  بف بب المع ففة  وذل  المتعلمين عن ط يق الحوار وط ح األسئلة 

فه وما ع فه ا في طور التحد  ففيه يقار  المتعل  بين ما كا  يع أم  والرابقة بالمع فة المرتهدفة، 

 أثناص التعل  

التففي سففاعدت علففط تفففوق  البنففايي   الت وليففد   أهفف  خطففوات النمففوذ   وباعتقففاد الباحفف  أ   
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تكمفن ففي علفط الط يقفة االعتياديفة  البنفايي   الت وليفد   التفي درسفت بفالنموذ   تو يبي فةالموموعة ال

ففيرففتخدم المففتعل  المفففاهي  كففأدوات وظيفا الطففور التطبيففق ففففي هففذ طففور  ا يففة لحفف  المشففكالت مم 

 ساعدت علط توسي  نطاق المفهوم 

ففي  الت وليفد   ( ففي تففوق النمفوذ  1777اتفقت هذا النتيوفة مف  نتفايج دراسفة عبفد الكف ي  )

تفارت ( التفي أ Lee:2008وم  نتايج دراسة لفي ) تحصي  بعا المفاهي  والتفكي  االستداللي، 

دراسفة افهي   دراسفي و التن في  الفذاتي ، ومف  نتفايجففي التحصفي  ال الت وليد   تفوق النموذ   إلط

في عال  التصورات البديلة لبعا المفاهي  ال يااية، ومف   الت وليد   ( في تفوق النموذ  1778)

ففي التحصفي  المع ففي، ومقيفاس الفوعي  الت وليفد   ( في تفوق النموذ  1778نتايج دراسة أحمد )

فففي تنميففة  الت وليففد   ( فففي تفففوق النمففوذ  1778) بففالكوار  الطبيعيففة ومفف  نتففايج دراسففة قابيفف 

 Lee,Lim andنتففففايج دراسففففة لففففي ولففففي  وج ابوسففففكي)ومفففف   االتواهففففات التعاونيففففة،

Grabowski,2009)  فففي زيففادع الفهفف  و  الت وليففد   تفففوق اسففت اتيوية الففتعل   إلففطالتففي تولففلت

المففاهي  ففي  الت وليفد   مفوذ  ( ففي تففوق الن1721وم  نتايج دراسة فنونة ) التن ي  الذاتي للطلبة،

 .العلمية

 أثفف ( التففي أتففارت لعففدم وجففود 1727واختلفففت هففذا النتيوففة مفف  نتففايج دراسففة ريففا  )

 التعل   أث ست اتيوية فيووتركي في تحصي  ال ياايات وبقاص ال

 ني ومناقشتها: االنتائ  المتعلقة بالسؤال الث

 ؟األساسي   التاس   لد  طلبة الص  الذ اتي ةة في الفعالي البنايي   الت وليد   النموذ   أث ما 

اسفففتخ ا  المتوسفففطات الحرفففابية واالنح اففففات المعياريفففة  لإلجابفففة عفففن هفففذا الرفففنا  تففف   

، والوفدو  الذ اتي فةعلط مقياس الفعاليفة  األساسي  التاس   من طلبة الص  الد راسةالستوابات أف اد 

   ( يواح ذل 3)

 ( 3الودو  )

 الذ اتي ةالفعالية علط مقياس  الد راسةواالنح افات المعيارية الستوابات أف اد  المتوسطات الحرابية

 ً   دوريا

 نح اف المعيار اال المتوسب الحرابي الموموعة

 0.78 3.68 (الت وليد   )النموذ   تو يبي ةالموموعة ال

 0.88 3.23 الموموعة المابطة )االعتيادية(

بففين متوسففطي درجففات طلبففة المومففوعتين ( وجففود ففف ق ظففاه   3يتمففح مففن الوففدو  )

داللة إحصايية  ذاالبعد ، ولمع فة ما إذا كا  الف ق  الذ اتي ةالمابطة في مقياس الفعالية  تو يبي ةال

 one way)تفف  اسففتخدام تحليفف  التبففاين األحففاد  المشففت ك   (α≤0.05)عنففد مرففتو  الداللففة 

ANCOVA) (  يواح ذل   4والودو ) 

 (4الودو  )

والمابطة علط  تو يبي ةتحلي  التباين األحاد  المشت ك لدرجات الطلبة في الموموعتين النتايج 
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 البعد   الذ اتي ةمقياس الفعالية 

مجمااااااااااااااااااااااو   مصدر التباين

 المربعاا

درجااااااااااااااااا 

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعاا

طريقاااااااااااااااااااااة 

 التدريس

7.74 1 7.74 14.60 0.000* 

   0.53 68 36.28 الخطأ

    69 44.02 الكلي

( وجفففود فففف ق دا  إحصفففايياً بفففين متوسفففطي درجفففات الطلبفففة ففففي 4ي هففف  مفففن الوفففدو  )

   (14.60)، حيف  بل فت قيمفة )ف(الذ اتي فةوالمابطة علط مقياس الفعاليفة  تو يبي ةالموموعتين ال

للنموذ    أثه يوجد تد  هذا النتيوة علط أن   (α≤0.05)هي قيمة دالة إحصايياً عند مرتو  الداللة 

بالمقارنففة مفف  الط يقففة  األساسففي  التاسفف  لففد  طلبففة الصفف   الذ اتي ففةفففي الفعاليففة  البنففايي   الت وليففد   

، في حفين بلفغ المتوسفب (3.70) تو يبي ةاالعتيادية، إذ بلغ المتوسب الحرابي المعد  للموموعة ال

  (3.20)الحرابي المعد  للموموعة المابطة 

 التاسفف  لففد  طلبففة الصفف   الذ اتي ففةفففي الفعاليففة  البنففايي   ت وليففد   الوقففد يعففا  تفففوق النمففوذ  

سفاهمت ففي رفف  مرفتو  مفهفوم الفذات لفد  الطلبفة  الت وليفد   خطفوات النمفوذ   إلط أ    األساسي  

، وذل  بإدراك معارفه  وبناه  المع فية والتع ف إليها بشك  وااح وخالة في الطور التمهيد   

، فمفال نط بالوان  االجتماعي وخلق حالة من التعاو  بفين المتعلمفينكما أ  الطور الت كيا  يع

، وتوظيف  المففاهي  المتعلمفة ففي مواقف  لفد  الطلبفةالف لفة للتأمف   أتاح  طور التحد   أ   عن 

التاسف   لفد  طلبفة الصف   الذ اتي فةجديدع ففي طفور التطبيفق، لكف  هفذا االعتبفارات كانفت الفعاليفة 

 لد  طلبة الموموعة المابطة   الذ اتي ةم  من الفعالية أف تو يبي ةللموموعة ال

بين مفهوم الذات والفعالية  إيوابي ةعالوع علط ذل  فقد أتارت األدبيات الت بوية إلط عالقة 

، ففففاألف اد ذو  الذ اتي فففةمفففا ارتفعفففت درجفففة الفعاليفففة والتحصفففي ، فكلمفففا زاد التحصفففي  كل   الذ اتي فففة

ميلو  إلط تكوين مشاع  سلبية اتواا أنفره  ففي حفين يميف  األفف اد التحصي  المنخفا نالباً ما ي

 ( 1773)ال اه ،  إيوابي ةذو  التحصي  الم تف  إلط تكوين مفاهي  ومشاع  

للب نامج التدريبي  أث ( التي أظه ت 1770اتفقت نتيوة هذا الرنا  م  نتايج دراسة نان  )

( 1778، وم  نتايج دراسة حنفا )الذ اتي ةفي الفاعلية المرتند إلط ن  ية التعل  المع في االجتماعي 

ومف   الذ اتي فةللب نفامج التفدريبي المرفتند إلفط ن  يفة الفذكاص المتعفدد ففي الفاعليفة  أث التي أظه ت 

ب نففامج تعليمففي قففاي  علففط مشففاري  الففتعل   أثفف ( التففي كشفففت عففن 1724نتففايج دراسففة قطففاو  )

للب نفامج  أثف ( التي توللت إلفط هنفاك 1723ايج دراسة نم  )، وم  نتالذ اتي ةالخدمي في الكفاصع 

( التفي 1723) (أبفو ريفدع)، ومف  نتفايج دراسفة الذ اتي ةالتعليمي القاي  علط التعل  النشب في الكفاصع 

  الذ اتي ةبين است اتيوية التطور اإلدراكي لفيووتركي والفاعلية  ةأظه ت أ  هناك عالقة ارتباطي

 التوصياا: 

 الباةث يوصي بما يأتي: ، فإنّ الدّراسةاً إلى نتائ  استناد

  اإلسالمي ةفي تدريا الت بية  البنايي   الت وليد   ا ورع تبني النموذ   -
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 الت وليفد   علط الخطوات اإلج ايية للتدريا في اوص النمفوذ   اإلسالمي ةتدري  معلمي الت بية  -

  البنايي  

   البنايي   الت وليد   موذ  نفي اوص خطوات ال ةاإلسالمي  إعادع تن ي  محتو  الت بية  -

فففي ففف وع الت بيففة  البنففايي   الت وليففد   توجيففه أن ففار البففاحثين إلجفف اص دراسففات عففن النمففوذ   -

 المختلفة    اإلسالمي ة

 المراجع باللغة العربية

 (  1723أبو ريدع، نافذ سليما ) لفيجوتسكي في اكتساب استراتيجية التطور اإلدراكيّ  أثر 

وتنميااة مهاااراا العملياااا االسااتنباطية لاادى طلبااة المرةلااة  اإلسااالميّةمفاااهيم التربيااة 

نيفف  منشففورع، الوامعففة  ا، أط وحففة دكتففوراالذّاتيّااةة العليااا فااي ضااوء فاااعليتهم األساساايّ 

 األردنية، عما  

 (  1773أبو معفال، طالف  ) المهااراا االجتماعياة وفعالياة الاذاا وعالقتهاا باالتجاا  نحاو

رسفالة ماجرفتي  نيف  منشفورع،  ة التماري  لطلباة كليااا التماري  فاي قطاا   از ،مهن

 جامعة األزه ، ناع، فلرطين 

 ( دراسففة لتحديففد المفففاهي  العلميففة ومففد  مناسففبتها 2813جففااع، عبففدا وجاسفف ، لففالح  )

  242-80، 22(، 4، )المجلة التربويةلم اح  التعلي  العام لدولة الكويت، 

  األسااس النيريااة واألساااليب  اإلسااالميّةتاادريس التربيااة  ( 1722زكففي )الوففالد، ماجففد

 عما : دار المري ع للنش  والتوزي  العملية، 

 (  1778حنا، سلو  ماز ) برنام  تدريبي مستند إلى نيرية الذكاء المتعدد في تنمية  أثر

ماجرففتي   ، رسفالةاألساسايّ ودافعياة اإلنجاال لادى طلبااة الصاف الخاامس  الذّاتيّاةالفاعلياة 

 ني  منشورع  جامعة البلقاص التطبيقية، عما ، األرد  

 ( 1771ال اوا ، فداص  ) ة العلياا للمفااهيم العقدياة األساسايّ مدى اكتساب طالب المرةلاة

تي  نيف  منشفورع، جامعفة الي مفوك، رسفالة الماجرف، اإلسالميّةالمتضمنة في كتب التربية 

 ربد، األرد  إ

 (  1727ريفففا ، سفففوزا  خليففف)   فعالياااة اساااتخدام اساااتراتيجية فيجوتساااكي فاااي تااادريس

، رسففالة ماجرففتي  نيفف  الااتعلم لاادى طالباااا الصااف السااادس بغااز  أثاارالرياضااياا وبقاااء 

 ، ناع اإلسالمي ةمنشورع، الوامعة 

 ( البنيففة العامليففة للكفففاصع 2888الايففات، فتحففي  )المااؤتمر  األكاديميففة ومحففدداتها، الذ اتي ففة

تشف ين  21-27، جامعة عين تما: القاه ع، مفن كز االرشاد النفسيالدولي السادس المر

 441 -382الثثاني، 

 (  2811سففعادع، جففودت واليوسفف ، جمففا )  تاادريس مفاااهيم اللغااة العربيااة والرياضااياا
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 ، بي وت: دار الوب  والعلوم والتربية اإلجتماعية

 (  1773سعيد، سعاد جب) مساتند إلاى نيرياة  اإلساالميّةبرناام  تعليماي فاي التربياة  أثار

ة العلياا األساسايّ الذكاء اإلنفعالي في تنمية مفهوم الذاا ودافعية التعلم لدى طلبة المرةلة 

 ني  منشورع، جامعة عما  الع بية، عما ، األرد   ا، أط وحة دكتورافي األردن

 فااي تاادريس  التّوليااديّ اسااتخدام نمااوذج الااتعلم  أثاار(  1778، محمففد نويفف  )الرففيد أحمففد

افيا على التحصايل المعرفاي وتنمياة الاوعي باالكوارب الطبيعياة لادى طاالب الصاف الجغر

 ، رسالة ماجرتي  ني  منشورع، جامعة سوها ، مص  األول الثانوي

 (  1778اهي ، خالد سلما  )فاي عاالج التصاوراا  التّولياديّ استخدام نماوذج الاتعلم  أثر

، رسفالة ماجرففتي  األساساايّ من البديلاة لابع  المفاااهيم الرياضاية لاادى طاالب الصااف الثاا

 ، ناع، فلرطين اإلسالمي ةني  منشورع، الوامعة 

 (  1771الط اونة، هد )  درجة تمثل طلبة الصف العاشر لمفاهيم التربية االجتماعية في

، رسففالة ماجرففتي  نيفف  منشففورع، الوامعففة األردنيففة، عمففا ، مديريااة تربيااة عمااان األولااى

 األرد  

 ( 1773طالفحة، ب كات ) ة المتوسطة في األردن األساسيّ للمرةلة  اإلسالميّةكتب التربية

 اإلساالميّةا الطلبة نحو التربية ا  في اتجاهأثرفي ضوء منيوماا من المفاهيم واختبار 

 ، األرد  ونحو اآلخر

 ( 1773ال اه ، قحطا  أحمفد  )عمفا : دار وايف  مفهاوم الاذاا باين النيرياة والتطبياق ،

 للنش  

   لغاة العربياة باين أسااليب تادريس ال ( 1727قاس  والحوامدع، محمفد ففناد )عاتور، رات

 ، عما : دار المري ع للنش  والتوزي  النيرية والتطبيق

 ( البنففاص العففاملي للففذكاص فففي اففوص تصففني  1770عبففد القففادر، فتحففي وأبففو هاتفف ، الرففيد  )

سفي لفد  طفال  جاردن  وعالقته بك  مفن فعاليفة الفذات وحف  المشفكالت والتحصفي  الدرا

  131 -202(، 44جامعة الاقايق، ع ) مجلة كلية التربية،الوامعة، 

 (  فعالية التدريا وفقاً لن  يتي بياجة وفيووترفكي ففي تحصفي  1777عبد الك ي ، سح  )

بعا المفاهي  الفيايايية والقدرع علط التفكي  االستداللي الشكلي لد  طالبات الصف  الفو  

المااؤتمر العلمااي الرابااع يالتربيااة العمليااة ية للت بيففة العمليففة، الثففانو ، الومعيففة المصفف 

  144-174أنرطا،  42المولد األو ،  للجميعي

 (  1770نفان ، نالفف  ) برنااام  تاادريبي فااي التعلايم الماانيم ذاتياااً مسااتندا  إلااى نيريااة  أثفف

طلبااة األكاديميااة لاادى عينااة ماان  الذّاتيّااةالااتعلم المعرفااي االجتماااعي فااي تحسااين الفاعليااة 

 ني  منشورع، الوامعة األردنية، عما ، األرد   ا، أط وحة دكتوراالصف السابع
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 ( 1721فنونة، زاه  نم) .والعصف الذهني في تنمية  التّوليديّ استخدام نموذج التعلم  أثر

رسفالة المفاهيم واالتجا  نحو األةياء لادى طاالب الصاف الحاادي عشار بمحافيااا  از ، 

 ، ناع، فلرطين،اإلسالمي ةوامعة ماجرتي  ني  منشورع، ال

 ( 1778قابيف ، سففح   معفوض  ) لتاادريس العلاوم فااي  التّولياديّ فاعليااة اساتخدام النمااوذج

نيف  منشفورع، ، رسالة ماجرفتي  تنمية االتجاهاا التعاونية لدى تالميذ المرةلة اإلعدادية

  جامعة الاقازيق، مص 

 ( 1723الم سي، وجيه  )في التدريس التّوليديّ موذج ناستخدام ال   

(28\1\1723 )www.qulfup.com 

 (  1778المعيففوف، رافففد بحفف  ) التففدريا وفففق ن  يففة فيووترففكي فففي اكترففا  طلبففة  أثفف

مجلااة القادسااية فااي اآلداب الم حلففة المتوسففطة للمفففاهي  ال يااففية وتفكيفف ه  اإلبففداعي، 

  141-140(، 1) 1 والعلوم التربوية،

 ( 1723نم ، محمد أحمفد  )قاائم علاى الاتعلم  اإلساالميّةناام  تعليماي فاي التربياة اء برناب

فاي  األساسايّ لدى طلبة الصاف العاشار  الذّاتيّة  في التحصيل والكفاء  أثرالنشط واختبار 

 ،، عما ، األرد العالمي ة اإلسالمي ة، أط وحة دكتوراع ني  منشورع، جامعة العلوم األردن

 (  1727وزارع الت بيفة والتعلففي  )عمففا ،  ـاا3000-3002إلةصااائي لوعااوام مان التقريار ا

 األرد  
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