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ف اعلية استخدام استراتيجية التعلم التوليدى لتعديل المف اهيم  
البيئية الخاطئة وتنمية مهارات حل المشكالت البيئية لتالميذ  

 المدارس االبتدائية فى منهج اللغة العربية
               [12] 

 (3)رباب محمود على سالمه -(1)حنان السيد زيدان -(2)كريا خالدز عبد المرضي 
 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 6 عين شمس جامعة، التربية كلية( 0
 محافظة بنى سويف ،دارة الفشن التعليميةإ( 3

 
 مستخلصال

التعلم التوليدى فى تعديل المفاهيم  إستراتيجيةالدراسة إلى قياس فاعلية استخدام  تهدف
مهارات حل المشكالت البيئية فى منهج اللغة البيئية الخاطئة لتالميذ المدارس االبتدائية وتنمية 

 .العربية
( 21)م التطبيق على عينة مكونه من قي الدراسة المنهج التجريبي وت ونوقد اتبع الباحث

ستين تلميًذا من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرستين بإدارة الفشن التعليمية محافظة بني 
: بإعداد أدوات الدراسة وهي ون، قام الباحث"ة تجريبية وضابط"موعتين سويف مقسمة إلى مج

ضر يتضمن المحتوى الدراسي ، دليل المحااختبار تحصيل المفاهيم، مقياس حل المشكالت
 .تم اختيار العينة بطريقة عشوائية، و وتم اختيار المدرستين بشكل قصدي ،المقرر

( اس حل المشكالتمقي –ار التحصيلي االختب)بالتطبيق القبلي لألدوات  ونقام الباحث
 بالتدريس باالستراتيجية المقترحة ، وتمت المعالجةى المجموعتين التجريبية والضابطةعل

، ولدراسة داللة الفروق بين المتوسطات تم ية ثم التطبيق البعدي للمجموعتينللمجموعة التجريب
 . spssلعينتين مستقلتين والمعالجة اإلحصائية ببرنامج " ت " استخدام اختبار 

تالميذ الوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات : وكانت نتائج الدراسة كالتالي
في المجموعة التجريبية  1010عند مستوى داللة  قبل تطبيق االستراتيجية وبعدها التحصيل في

قبل تطبيق ذ تالميوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال. البعديلصالح القياس 
،وقد  1010لصالح القياس البعدي في حل المشكالت عند مستوى داللة ة وبعده االستراتيجي

وجود فروق دالة  .والذي يعبر عن تأثير ضخم 1020كان حجم التأثير المعبر عنه بمربع إيتا 
في بعد تطبيق االستراتيجية ذ تالميبين متوسطي درجات ال 1010إحصائيًا عند مستوى داللة 

وقد كان حجم التأثير المعبر عنه بمربع إيتا  مجموعة التجريبية،التحصيل لصالح المستوى 
وجود فروق  .مما يدل على تحقق الفرض الثالث للدراسة ، والذي يعبر عن تأثير ضخم 1026
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بعد  ذ في حل المشكالتتالميبين متوسطي درجات ال 1010دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وقد كان حجم التأثير المعبر عنه بمربع إيتا  ، تجريبيةلصالح المجموعة التطبيق االستراتيجية 

 .ل على تحقق الفرض الرابع للدراسةوالذي يعبر عن تأثير ضخم ، مما يد 10.6
على  للمعلمين تدريبيةعقد دورات : ائج السابقة أوصت الباحثة باألتيفي ضوء النت

. بعض موضوعات اللغة العربيةتوظيف التعلم التوليدي في تدريس  .استراتيجية التعلم التوليدي
. توظيف التعلم التوليدي في التدريس للمراحل الدراسية المختلفة والمواد الدراسية المختلفة

 .استخدام التعلم التوليدي كاستراتيجية للتغيير المفاهيمي وتنمية مهارات حل المشكالت
 

 المقدمة
م آليات المنظومة البيئية يتحتم أن تكون العملية التعليمية داعًما للتالميذ في فه

وعناصرها ووظيفتها وتوازناتها، وتسعى العملية التربوية بمفهومها الحديث لمسايرة التطور 
المسمى باالنفجار المعرفي مما يتطلب تعديل المناهج الحالية وأساليب عرض وتدريس هذه 

عليمية ، مما يدعو إلى المناهج والتركيز على المتعلم بوصفه عضًوا فاعاًل ومحوًرا للعملية الت
عادة النظر في الطرق التقليدية والتوجه إلى نظريات التعليم والتعلم  تغيير طرائق التدريس ، وا 
الحديثة المهتمة بالمتعلم كمحور العملية التعليمية والعمل على حل المشكالت التي تعترض 

: 6101 وزان ريان،س) المتعلم مما يستدعي التطوير المستمر في سبل تحصيل تلك المعارف
6.) 

من أبرز هذه النظريات نظرية فيجوتسكي في البنائية االجتماعية والتي تركز على 
مستمرة  المفاهيم فعملية االتصال والفهم الجانب المعرفي للمتعلم وتتخذ من اللغة وسيلة إلنماء

غة تساعد فاللومتطورة وهي التي تساعد المتعلم على تنمية مفاهيمه في فترة مبكرة وبالتالي 
، وللمفاهيم دور بالغ في فهم وتبسيط الواقع الذي نعيش فيه وتيسير على إنماء هذه المفاهيم

لمفاهيم وتوظيفها في حل عملية التواصل معه ومنها المفاهيم البيئية مما دعى الكتساب هذه ا
 .(03: 6112الدواهيدي، ) .المشكالت

المتعلم البد من الرجوع إلى المفاهيم التي ويرى فيجوتسكي أننا عند بناء المفهوم لدى 
كي تعلمها من خالل السياق االجتماعي في األسرة والمجتمع المحيط والتي أطلق عليها فيجوتس

 ."التلقائية"المفاهيم اليومية 
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ة المعرفة ونمو وقد أكد فيجوتسكي على أهمية المجتمع واللغة والثقافة والتفكير في تنمي
حين أن التعلم الموجه الذي ينادي به يتطلب فهًما لما يستطيع أن يعلمه ، و الجوانب المعرفية

، والفرق بين هذين المستويين من الوظيفي هو منطقة النمو القريبة يتواله بالرعاية معلم مستنير
 .(Z . P . S  ( . )Jones et  al ‚1998 : 968 ) المركزية 

علم التوليدي بوصفها تطبيًقا لنظرية ومن خالل هذه الدراسة تم اختيار استراتيجية الت
هيم البيئية والتصورات الخاطئة فيجوتسكي في البنائية االجتماعية ودورها في تعديل المفا

فجوهر نموذج التعلم التوليدى استخدام العقل لبناء تفسيرات خاصة للتلميذ من المعلومات 
لذلك " ية بين المتعلمين والمعلمالمخزنة لديه وتكوين استدالالت من خالل التفاعالت االجتماع

بط عند استخدام نموذج التعلم التوليدى البد من توفيرالمواقف التعليمية التى تتيح للتالميذ ر 
تاحة المجال لطرح االسئلة، وتبادلالتعلم السابق بالتعلم الالحق االراء فيما بينهم ونقد  ، وا 

يجاد طرق متنوعة وجسور متعددة االفكار   .(023: 0061، معبدالسال)، وا 
 

 الدراسة  مشكلة
 :نبع اإلحساس بالمشكلة من خالل

لما كان الفهم الصحيح للبيئة يسهم بإيجابية فى الحفاظ عليها وحل المشكالت البيئية 
حل المشكالت ومن هنا فإن الحاجة ملحة نحو تعديل المفاهيم البيئية الخاطئة للمساعدة فى 

 .البيئية بصورة فعالة
تائج الدراسات السابقة والتى أظهرت قصوًرا فى تناول البعد البيئى فى جميع واستناًدا لن
 .ية وبخاصة المرحلة االبتدائيةالمراحل الدراس

ومن خالل عمل الباحثون بالتربية والتعليم وتحليلها لمنهج اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية 
اك قصوًرا فى معالجة المفاهيم وما يحويه من موضوعات تمثل البعد البيئى فقد تبين أن هن

 .والمشكالت البيئية بمنهج اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية
كما قام الباحثون بعمل دراسة استطالعية من خالل مقابلة بعض معلمى اللغة العربية 

كطريقة ( استراتيجية التعلم التوليدى)معلم وسؤالهم عن مدى استخدام ( 31)بالمرحلة وعددهم 
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معلم بنسبة ( 61)التدريس تساهم فى اكساب التالميذ المفاهيم المرغوبة واتضح أن  من طرق
% 01معلمين بنسبة ( 3)ال يعرفون هذه االستراتيجية وال الطريقة التى تدرس بها بينما % 01

اتضح معرفتهم بها ولم تتح لهم الفرصة الستخدامها، وقد تم تعريف المعلمين باإلستراتيجية 
ها ومراحلها وخطوات التنفيذ بعد اإلنتهاء من إجراء عينة الدراسة لما وجدوه من وكيفية تطبيق

 .في إحداث التغير المفاهيمي نتائج متقدمة على التالميذ
 

 تساؤالت الدراسة
ما فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التوليدى فى تعديل المفاهيم البيئية " :السؤال الرئيس

البيئية فى منهج اللغة االبتدائية وتنمية مهارات حل المشكالت الخاطئة لتالميذ المدارس 
 "العربية؟

 ؟ة العربية للصف الثالث االبتدائىما المفاهيم البيئية الخاطئة االكثر شيوعا بمنهج اللغ .0
 ما المفاهيم البيئية الخاطئة المراد تعديلها لتالميذ المرحلة االبتدائية؟  .6
الخاطئة مقارنة بالتعلم تعلم التوليدى فى تعديل المفاهيم ما فاعلية استخدام استراتيجية ال .3

 ؟ التقليدى
 ؟ية  مهارات حل المشكالت البيئيةما فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنم .0

 
 فروض الدراسة

قبل تطبيق  التجريبية توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة -0
 .س التحصيل في اتجاه القياس البعدياالستراتيجية وبعدها على مقيا

تالميذ المجموعة التجريبية قبل تطبيق درجات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  -6
 .في اتجاه القياس البعديفي حل المشكالت االستراتيجية وبعدها 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  -3
المجموعة التجريبية على  اتجاهالمجموعة الضابطة بعد تطبيق االستراتيجية في تالميذ 

 .مقياس التحصيل
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  -0
المجموعة التجريبية على  اتجاهتالميذ المجموعة الضابطة بعد تطبيق االستراتيجية في 

 .مشكالتمقياس حل ال
 

 أهداف الدراسة
 :الدراسة لتحقيق األهداف التالية تهدف

تحديد التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم البيئية الموجودة لدى تالميذ الصف الثالث  .0
 .االبتدائي

ت الخاطئة التعرف علي فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تعديل التصورا .6
 .لبعض المفاهيم البيئية

علي فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المشكالت  التعرف .3
 . البيئية

 
 أهمية الدراسة

 :تفيد الدراسة الحالية فيما يلى يتوقع أن
تقديم استراتيجية عالجية قد تسهم في عالج وتعديل التصورات الخاطئة لدى التالميذ عن  .0

 . ة العربية للصف الثالث االبتدائيلغالمفاهيم البيئية المتوفرة في مادة ال
فى تضمين المناهج للمفاهيم البيئية : تفيد القائمين على تخطيط وتطوير العملية التعليمية .6

 .الصحيحة
في تقديم األنشطة البيئية التى تساعد على تنمية مهارات حل : يمكن أن تفيد المدرسة .3

 .المشكالت البيئية
لمين للتزود بمعرفة واستخدام االستراتيجيات الحديثة التي يمكن أن تفيد نتائج الدراسة المع .0

 .فاهيم البيئيةتمكن من عالج التصورات الخاطئة لبعض الم
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يمكن أن تفيد الدراسة التالميذ في اكتساب المفاهيم البيئية الصحيحة ومهارات حل  ..
 .المشكالت من خالل تطبيق االستراتيجية المقترحة

 

 حدود الدراسة
" م  6102/ .610تطبيق االستراتيجية المقترحة على العام الدراسى  :يةالحدود الزمن

 ".الفصل الدراسي األول
بتدائية بإدارة الفشن يقتصر تطبيق الدراسة على مدارس المرحلة اال :الحدود الجغرافية

 .(مدرستين حكوميتين) .محافظة بنى سويف ،التعليمية
 .ائيتالميذ الصف الثالث االبتد :الحدود البشرية

 .(عشرة مفاهيم بيئية)ثالثة موضوعات للغة العربية 
 

 منهجية وأدوات الدراسة
 اً التدريس وفق"المنهج المستخدم المنهج شبه التجريبي وتم إخضاع المتغير المستقل وهو 

، تعديل المفاهيم البيئية الخاطئة"وقياس أثره في المتغيرات التابعة " الستراتيجية التعلم التوليدي
 ".ة مهارات حل المشكالت البيئيةنميوت

استخدم الباحثون في هذه الدراسة التصميم التجريبي الذي  :التصميم التجريبي للدراسة
 .(التجريبية، الضابطة)تكافئتين يعتمد على تصميم مجموعتين م

 استراتيجية التعلم التوليدي  -:المجموعة التجريبية
 قياس بعدي      معالجة                       قياس قبلي

 التقليدية الطريقة -:المجموعة الضابطة 

 قياس بعديقياس قبلي             معالجة              
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 أدوات الدراسة
  مفردة اختبارية في شكل اختبار ( 01)مكون من اختبار تحصيل المفاهيم البيئية ال

، والدرجة الكلية لالختبار اكل مفردة مفهوًما بيئًيا واحدً  تقيس" اختيار من متعدد"موضوعي 
 .ى المجموعتين التجريبية والضابطةمن أربعين درجة لكل مفردة درجة واحدة عل

   مقياس حل المشكالت البيئية مكون في مفردة اختبارية في شكل مواقف مقسمة على ثالثة
عشرين درجة لكل  ، والدرجة الكلية للمقياس منحاور كل محور يقيس مهارة معينة م

 .درجة واحدة موقف
 ( شجرة القطن –الطفل والسحابة  –حي األشجار )ثالثة موضوعات : دليل المحاضر

 .تشمل عشرة مفاهيم بيئية
  

 مف اهيم الدراسة
نموذج تطوير : Generative Learning Strategy (التعلم التوليدى)استرتيجية 

مات والخبرات السابقة للتالميذ احترافى من خالله يتم بناء المعرفة الجديدة اعتماًدا على المعلو 
 Carverly) .والمعلمين التالميذ وبين البعض مھفي سياق ثقافي اجتماعي بين التالميذ بعض

et al.‚ 1997: 56) 
هي صورة عقلية ترتبط بالحقائق  Environmental concepts:المفاهيم البيئية

اإلدراكية نتيجة وجود خصائص  والعمليات والظواهر البيئية وتتكون لدى الفرد داخل تنظيماته
 .(02: 6112 عزمى الدواهيدى،). مميزة لهذه الصورة
بالبيئة فى أقل هى القيام بعمل معين يرتبط :  Environmental skills :المهارات البيئية
، مع تحقيق ، وبأكمل ما يمكن من االداء، وبأيسر ما يمكن من الجهدما يمكن من الوقت

اب المتعلمين ، وبالتالى فهى مهارات عقلية تقوم على إكسخطاءأو األ األمان وتالفى األضرار
 .(.0: 6110 صالح الدين سالم،) .مهارات حل المشكالت
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 راسات السابقةالد
 :الدراسة السابقة العربية

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية التدريس وفقا لنظرية : (1002) عزمي الدواهيدي دراسة
المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة ، لعينة من  ضعكتساب بافيجوتسكي في 

ب جامعي إختياري في طالبات شعبة عشوائية من شعب مساق الدراسات البيئية المقرر كمتطل
، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى جامعة األقصى

  .ابطة ودرجات المجموعة التجريبيةبين متوسط درجات المجموعة الض ( 1ˌ.1) 
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي : (1002) دراسة سحر قابيل

لتدريس العلوم في تنمية االتجاهات التعاونية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، لعينة تتكون 
ائج الدراسة إلى وجود فرق ذي تلميذة من تلميذات الصف األول اإلعدادي، وتوصلت نت 11من

 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة( 1‚10)داللة إحصائية عند مستوى 
 .المجموعة التجريبية لصالح تالميذ

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم التوليدي في عالج : (1002)دراسة خالد ضهير 
، لعينة تتكون ية لدى طالب الصف الثامن األساسيضالتصورات البديلة لبعض المفاهيم الريا

مجموعة من طالب الصف الثامن األساسي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق ال اً طالب 16من 
 .نتائج التطبيق البعدي لمقياس التصورات البديلة التجريبية على الضابطة فى

 :الدراسة السابقة األجنبية
فت الدراسة إلى معرفة أثر أنموذج التعلم التوليدي هد: (Shiland, 2007)دراسة شيالند 

في تغيير التصورات البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم لدى طالب المرحلة الثانوية، وتوصلت 
نتائج الدراسة إلى فاعلية أنموذج التعلم التوليدي في تغيير التصورات البديلة حول مفاهيم 

  .ة  في مقابل الطريقة التقليديةميكانيكا الكم لدى طالب المرحلة الثانوي
هدفت الدراسة إلى : (Brussow & Wilkinson ˌ 2006)  دراسة بروسو وولكنسون

معرفة أثر استخدام التعلم التوليدي واستراتيجيات التقييم والتحقيق في مفهوم رسم الخرائط  من 
نتائج الدراسة ، وتوصلت فريقيامن طالب جامعة جنوب أ 21أجل التعلم ، لعينة تتكون من 
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 وتعزيز زيادة اإلنجاز إلى أن استخدام مفهوم رسم الخرائط والتعلم التوليدي والتقييم تؤدي إلى
 .مبدأ التعلم

 :النظرية المفسرة للدراسة
يرى فيجوتسكي أن القدرات العقلية ناتجة عن أصل تكويني وأن للظواهر  :نظرية فيجوتسكي

لمعرفي كما يؤكد على دور الفرد كمتعلم نشط حيث أن الثقافية واالجتماعية أثر في النمو ا
فالنمو المعرفي . الطفل نشط ويستفيد من البيئة ولكن يجب أن نضع له المناهج المناسبة لذلك

لية والبناء الشخصي للمعرفة وفًقا للبنائية الثقافية االجتماعية ال يعتمد على العمليات العق
ا على الثقافة والظروف االجتماعية، أي يعتمد على الجانبين الشخصي ، بل يعتمد أيضً فحسب

واالجتماعي للمتعلم فمن خالل التفاعالت االجتماعية يبين المتعلم المعرفة القائمة على الفهم 
 (.6101 :سوزان ريان) .المشترك بواسطة التواصل اللغوي واستخدام الكتابة

 :تمثل فياسيتان لنظرية فيجوتسكي تهناك سمتان أس
يسهم التفاعل االجتماعي بشكل أساسي في تطوير : التفاعل االجتماعي :السمة األولى

ماعي والحًقا اإلدراك، وُيظهر مدى تطور الطفل ثقافًيا مرتين، في البداية على المستوى االجت
 .ذلك داخل الطفل، حيث يظهر أواًل بين الناس وبعد على المستوى الفردي

مد التطور اإلدراكي على منطقة النمو القريبة المركزية فمستوى التطور يتقدم يعت: السمة الثانية
، ودرجة التطور يلزمه تفاعل اجتماعي كاملف. عندما يندمج الطفل في السلوك االجتماعي

اوز ما ، بحيث تتجة، أو تعاون أقران أكثر خبر تي تُنَجز تزداد بتوجيه شخص بالغالمهارة ال
، كما ُيساعد في تنقية التفكير أو األداء لجعله أكثر فعالية فالوعي ردييمكن أن ُينَجز بشكل ف

 .ي الدماغ بل في الممارسة اليوميةال يوجد ف
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 إجراءات الدراسة
  تحليل المحتوى الدراسي: أواًل. 
 مفردة اختبارية في شكل ( 01)تصميم اختبار تحصيل المفاهيم البيئية المكون من : ثانًيا

، والدرجة الكلية كل مفردة مفهوًما بيئًيا واحًدا تقيس" تيار من متعدداخ"اختبار موضوعي 
 .ى المجموعتين التجريبية والضابطةلالختبار من أربعين درجة لكل مفردة درجة واحدة عل

 تصميم مقياس حل المشكالت البيئية مكون في مفردة اختبارية في شكل مواقف : ثالثًا
 ، والدرجة الكلية للمقياس منس مهارة معينة محاور كل محور يقيمقسمة على ثالثة 

 .عشرين درجة لكل موقف درجة واحدة
 شجرة –الطفل والسحابة  –حي األشجار )ثالثة موضوعات : دليل المحاضر: رابًعا 

 .تشمل عشرة مفاهيم بيئية( القطن
 ة على عينة ، ومقياس حل المشكالت البيئيحصيل المفاهيمالتطبيق القبلي الختبار ت

ستين تلميًذا من تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدرستين بإدارة ( 21)اسة مكونه من الدر 
في شهر  "تجريبية وضابطة" الفشن التعليمية محافظة بني سويف مقسمة إلى مجموعتين 

و بن العاص االبتدائية عمر  –النهضة االبتدائية للضابطة ) م بمدرستي  .610أكتوبر 
 .(للتجريبية

 في )ة المقترحة للتجريبية لمدة شهر ، التدريس باالستراتيجيليدي للضابطةالتدريس التق
 (.الفصل الدراسي االول ولمدة شهر 6102- .610نوفمبر للعام الدرسي 

 جموعتين التطبيق البعدي الختبار تحصيل المفاهيم، ومقياس حل المشكالت على الم
 .م .610عينة الدراسة في نهاية نوفمبر ( الضابطة والتجريبية)

 ت الوقوف على الفروق بين متوسطات الدرجات في التطبيق القبلي والبعدي لألدوا
 .للمجموعتين التجريبية والضابطة

 يانات، ومعالجة النتائج إحصائياً تحليل الب. 
 ووضع التوصيات والمقتمناقشة النتائج وتفسيرها ،. 
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 نتائج الدراسة
ق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات توجد فرو  ينص هذا الفرض على أنه :ولالفرض األ 

التحصيل في  المقترحة وبعدها على اختبار قبل تطبيق االستراتيجية التجريبية المجموعةتالميذ 
 .اتجاه القياس البعدي

للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات تالميذ " ت " نتائج اختبار :(2)جدول
 لي والبعدي في التحصيلالمجموعة التجريبية في القياسين القب

المتوسط  العدد القياس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
 مربع إيتا

- 60.6 2021 31 القبلي
0.011 60011 1011 100 

 001. 60001 31 البعدي
 ا لصالح التطبيق البعدي ويتضح من نتائج القياسين القبلي والبعدي وجود فروق دالة إحصائيً 

 : ه النتيجة إلىذوترجع ه
الطور التركيزي،  ،التمهيدي الطور) ستراتيجية التعلم التوليديال األربعةأن المراحل البنائية  .0

 .دعمت اكتساب المفاهيم البيئية الصحيحة (طور التحدى، طور التطبيق
والقدرة على تعديل  ذميساعدت اللغة وتبسيط المفهوم البيئي الصحيح على تجاوب التال .6

 .مفاهيم اليومية إلى مفاهيم علميةال
قامت مرحلة توسيع المفهوم بالتعريف واكتساب أكبر قدر من المعلومات عن المفهوم  .3

 .اعد على إحداث التغيير المفاهيميالمراد تعديله مما س
 ذالميإضافة التقويم لمراحل التدريس باالستراتيجية ساعد على التأكد من اكتساب الت .0

 .للمفهوم البيئي المستهدف
درجات  ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي :الفرض الثاني

اتجاه القياس  فيفي حل المشكالت المجموعة التجريبية قبل تطبيق االستراتيجية وبعده تالميذ 
 .البعدي
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 تالميذلحسابية لدرجات نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق في المتوسطات ا: (1)جدول
 ن القبلي والبعدي في حل المشكالتفي القياسيالمجموعة التجريبية 

المتوسط  العدد القياس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
 مربع إيتا

- .006 0013 31 القبلي
1060 

60011 1011 1020 
 0006 013. 31 البعدي
في  تالميذتوضح نتائج الفرض الثاني وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الو 

حل المشكالت بين التطبيق القبلي والبعدي مما يوضح دور االستراتيجية في تنمية مهارات حل 
في حل  تالميذالمشكالت البيئية ويرجع وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات ال

 :حو التاليالمشكالت على الن
يجاد ا ذاستخدام المناقشة أثناء تدريس االستراتيجية ساعد التالمي .0 لحلول على إبداء الرأي وا 

 .المختلفة للمشكالت البيئية
على عرض أفكارهم  ذإلبداء رأيه دون تحفظ دعم قدرة التالمي ذإتاحة الفرصة لكل تلمي .6

 .بحرية
لومات عن المفهوم البيئي وجمع بالبحث في المكتبة واإلنترنت عن مع ذقيام التالمي .3

 .لومات لطريقة حل المشكلة البيئيةمع
 .ذتصميم بعض األنشطة على الدروس ساعدت في تنمية المهارات لدى التالمي .0

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات  ينص هذا الفرض على أنه :الفرض الثالث
جموعة الضابطة بعد تطبيق المتالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تالميذ 

 .المجموعة التجريبية على مقياس التحصيل اتجاهاالستراتيجية في 
 في القياس البعدي في التحصيل تالميذالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات ال: (3)جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 001. 60001 31 تجريبية
 3003 010.3 31 ضابطة
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في  تالميذللكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات ال" ت " اختبار: (4)جدول
 القياس البعدي للتحصيل

 المجموعة
 اختبار تجانس التباين

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

حجم 
التأثير 
مستوى  ف مربع إيتا

 الداللة
 ضابطة 1026 1011 011.. 0013 101.6 3003 تجريبية

بين متوسطي  1010وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
م البيئية الخاطئة درجات التالميذ في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية في تعديل المفاهي

على عينتي المجموعتين مما يدل على دور كبير الستراتيجية " ت"ذلك باستخدام اختبار و 
 :الخاطئة ويمكن تفسير ذلك كما يليلم التوليدي في تعديل المفاهيم البيئية التع
 .مع مراحل استراتيجية التعلم التوليدي وتفاعلهم معها بطريقة جيدة التالميذتجاوب  .0
 التالميذتطبيق االستراتيجية في مجموعات تعاونية دعَّم عمليتي التعليم والتعلم بين  .6

 .وبعضهم البعض
 .منخفضي التحصيل ذلتعلم البنائي على معالجة التالميساعدت طريقة ا .3
والفرصة إلبداء الرأي ساعد على تعديل المفاهيم اليومية عندهم  ذاعطاء األدوار للتالمي .0

 .م البيئية الصحيحةواكتساب المفاهي
وتعديل توضح تلك النتيجة األثر اإليجابي للتدريس باستراتيجية التعلم التوليدي في عالج  ..

 .م البيئية الخاطئةالمفاهي
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات  ينص هذا الفرض على أنه :الفرض الرابع

بعد تطبيق  المجموعة الضابطة تالميذدرجات  المجموعة التجريبية ومتوسط تالميذ
 .حل المشكالت على مقياس التجريبيةالمجموعة في اتجاه  االستراتيجية
في القياس البعدي في حل  تالميذاالنحرافات المعيارية لدرجات الالمتوسطات و  :(5)جدول رقم

 المشكالت
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0006 013. 31 تجريبية
 0000 1001 31 ضابطة
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نتائج اختبار ت للكشف عن الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات التالميذ في  :(2)جدول
 لحل المشكالتالقياس البعدي 

 المجموعة
 اختبار تجانس التباين

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

حجم التأثير 
مستوى  ف مربع إيتا

 الداللة
 ضابطة 10.6 1011 330.1 2010 1011 60061 تجريبية
 :ق الفرض وارتفاع حجم التأثير إلىويرجع تحق

منظمة تختلف  في خطواتها طريقة تعليم جديدة تالميذ مع االستراتيجية بإعتبار تجاوب ال .0
 .عن التعلم التقليدي

عادة استخدامها  .6 تطبيق بعض األنشطة لتدوير المخلفات الورقية والبالستيكية والزجاجية وا 
 .داخل البيئة الصفية

 .للتعرف على فوائد زراعة األشجار بتشجير حديقة المدرسة كنشاط بيئي تالميذقيام ال .3
 .ة نظافة المدرسة والبيئة المحيطةفي حملة لتوعية زمالئهم بأهمي ذالتالميمشاركة  .0
 .حات إرشادية للحد من تلوث البيئةبعمل ملصقات ولو  تالميذقيام ال ..

وتشترك الدراسة الحالية في نتائجها مع العديد من الدراسات السابقة والتي توصلت إلى 
تين التجريبية والضابطة لصالح وجود فروق ذات دالله احصائية بين متوسط درجات المجموع

، (6100 :امال مصباح)دراسة و ، (6110 :سحر قابيل)المجموعة التجريبية كما في دراسة 
 .shiland:2007))دراسة شيالند 

 

 توصيات الدراسة
 .على استراتيجية التعلم التوليدي عقد دورات تعليمية للمعلمين -0
 .لغة العربيةتدريس بعض موضوعات التوظيف التعلم التوليدي في  -6
 .لمواد الدراسية المختلفةتوظيف التعلم التوليدي في التدريس للمراحل الدراسية المختلفة وا -3
 .اهيمي وتنمية مهارات حل المشكالتاستخدام التعلم التوليدي كاستراتيجية للتغيير المف -0
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 مقترحات الدراسة

عربية لصفوف دراسية إجراء دراسات أخرى على المفاهيم البيئية المتضمنة في اللغة ال -0
 .أخرى

 .استراتيجيات تدريس أخرىدراسة فاعلية التدريس بالتعلم التوليدي في مقابل  -6
 .فيجوتسكي في مراحل دراسية مختلفةدراسات على نظرية  -3
 .ماعية ودورها في التعليم والتعلمدراسات قائمة على مدى فاعلية البنائية االجت -0
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ABSTRACT 

This current study drives at measuring the effectiveness of using 

generative learning strategy in modifying wrong environmental 

concepts perceived by primary school pupils, developing as well their 

skill of solving environmental problems in Arabic language curriculum. 

The researcher uses the experimental method in her study to be 

administered upon  a sample consistent of (60) grade-three primary 

stage students in two schools in Al-Feshn Educational Directorate, Beni 

Swaif governorate; divided into two groups (the experimental & 

control). The researcher uses several instruments including the 

Achievement Test of Concepts, Scale of Solving Problems, Lecturer 

Guide containing curriculum. The two schools are selected purposely, 

while the sample is selected randomly. The researcher has used the pre-

application of tools (The achievement test – scale of solving problems) 

on both groups (control-experimental) and the experimental group has 

been treated then a post-application is administered on both groups. For 
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examining significance of differences between averages, a T.Test is 

used for two independent samples accompanied by a statistical 

treatment of SPSS program.  

Study results come as follows: There are significant statistical 

differences between average scores of students in achievement at 

significance level (0.01), in favor of the post-measurement, and for 

calculating the impact size, the researcher counts on Eita-square. There 

are significant statistical differences between average scores of students 

in solving problems at significance level (0.01), in favor of the post-

measurement, and the impact size on Eita-square has been (0.64) 

expressing a critical impact. There are significant statistical differences 

at significance level (0.01) between average scores of students in 

achievement, in favor of the experimental group, and the impact size on 

Eita-square has been (0.62) expressing a critical impact and proving 

validity and approval of the third hypothesis. There are significant 

statistical differences at significance level (0.01) between average 

scores of students in solving problems, in favor of the experimental 

group, and the impact size on Eita-square has been (0.52) expressing a 

critical impact and proving validity and approval of the fourth 

hypothesis. 

For the previously mentioned and in light of these results, the 

researcher recommends the following: Holding training courses for teachers 

using strategy of generative learning. She also recommends using various 

divergent teaching methods for teaching environmental concepts. She 

also recommends employing the generative learning to be used in 

teaching various grades, educational stages, and various academic 

subjects. Researcher is also recommending the use of the generative 

learning as a strategy for changing concepts and developing skills of 

solving problems. 


