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ملخص
 هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات)الع�سف الذهني، واخلرائط 
مهارات  وتنمية  االأ�سا�سي،  التا�سع  ال�سف  طالب  حت�سيل  يف  التوليدي(  والتعلم  الذهنية، 
وتكونت  االإ�سالمية،  العقيدة  مفاهيم  تعلم  نحو  الطالب  واجتاهات  املعريف،  فوق  التفكري 
الغفاري  اأبي ذر  الدرا�سة من )99(طالباً، وزعوا على ثالث �سعب �سفية يف مدر�سة  عينة 
اختبار  من  الدرا�سة  اأدوات  وتكونت   ،2014  /2013 الدرا�سي  للعام  جر�س  حمافظة  يف 
واأظهرت  اجتاهات،  ومقيا�س  املعريف،  فوق  التفكري  مهارات  لقيا�س  واختبار  حت�سيلي، 
البعدي،  التح�سيل  اختبار  على  الدرا�سة  جمموعات  بني  اإح�سائية  فروق  وجود  النتائج 
اخلرائط  )ا�سرتاتيجية  ول�سالح   ،)3،57( مبتو�سط  الذهني(،  الع�سف  )ا�سرتاتيجية  ل�سالح 
الذهنية( يف اختبار حت�سيل االحتفاظ مبتو�سط )3،74(، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
التوليدي(،  التعلم  )ا�سرتاتيجية  ول�سالح  املعريف،  فوق  التفكري  مهارات  مقيا�س  على 
مبتو�سط)3،82(، ول�سالح )ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني(على مقيا�س اجتاهات الطلبة نحو 
تعلم وحدة العقيدة االإ�سالمية مبتو�سط )3،52(، واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة تدري�س مفاهيم 

العقيدة االإ�سالمية يف �سوء مبادئ ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني. 
التح�سيل  التوليدي،  التعلم  الذهنية،  الذهني،اخلرائط  الع�سف  املفتاحية:  الكلمات 

الدرا�سي،التفكري فوق املعريف، االجتاهات نحو تعلم العقيدة االإ�سالمية
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Abstract:
This study aimed to identify the impact of the use of strategies 

(brainstorming, mind maps, learning generative) in educational attainment 
of students in ninth grade, the development of their thinking skills and 
attitudes toward learning the concepts of the Islamic faith. The study sample 
consisted of 99 students, which has been distributed on three classes in 
Abu Dhar al-Ghafari School in Jerash, academic year 2013/2014. The tool 
used consisted of achievement test, a test to measure thinking skills, and 
a test to measure attitudes. The results showed the existence of statistical 
differences between the study groups on achievement test for the benefit of 
brainstorming strategy, with an average (31.57) and in favor of mental maps 
strategy in achievement test with an average (25.74). There is the presence 
of statistically significant differences on a scale on cognitive thinking skills 
in favor of generative learning strategy, with an average (13.82) and in favor 
of brainstorming strategy to measure students' attitudes toward learning the 
unity about Islamic faith, with an average (16.52). The study recommended 
the need to teach the concepts of the Islamic faith in the light of the principles 
of brainstorming strategy.

Keywords: brainstorming, mind maps, generative learning, academic 
achievement, cognitive thinking, attitudes towards learning the concepts of 
the Islamic faith



فاعلية ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات الع�صف الذهني واخلرائط الذهنية ومنوذج التعلم التوليدي 
يف التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكري فوق املعريف لدى طلب ال�صف التا�صع 

د. �صاهر ذيب اأبو �رشيخ الأ�صا�صي يف الأردن واجتاهاتهم نحو تعلم العقيدة الإ�صلمية

254

خلفية الدراسة:
 تعد العقيدة االإ�سالمية ذات اأهمية كبرية يف حياة االإن�سان امل�سلم، فاالإ�سالم عقيدة 
�سليمة وعمٌل �سالح، اإذ ال ينفع عمٌل بال اعتقاٍد، فالعقيدة اأهم علوم االإ�سالم على االإطالق، 
وتعلمها ما ال ي�سح االإميان اإال به؛ لذا فهي فر�ُس عنٍي على امل�سلم، فاحلاجة اإىل العقيدة 
ال�سليمة حاجٌة ُمِلحة وتعلمها وتعليمها �رشورة واجبة، مما يلزم البدء بتعلمها قبل اأ�سول 
َبٍد  ُه �َسِمَع اأََبا َمعنْ ِفيٍّ اأَنَّ ينْ ِن �سَ ِ بنْ ِد اهللَّ ِن َعبنْ ِد بنْ مَّ ِن حُمَ َيى بنْ العلوم االإ�سالمية وفروعها، فَعننْ َيحنْ
َم ُمَعاَذ  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى اهللَّ ِبيُّ �صَ ا َبَعَث النَّ ا�ٍس َيُقوُل )مَلَّ َن َعبَّ ُت ابنْ ا�ٍس َيُقوُل �َسِمعنْ ِن َعبَّ ىَل ابنْ َمونْ
َما  َل  وَّ اأَ َفْلَيُكْن  اْلِكَتاِب  اأَْهِل  ِمْن  َقْوٍم  َعَلى  َتْقَدُم  َك  اإِنَّ َلُه  َقاَل  اْلَيَمِن  اأَْهِل  َنْحِو  اإِىَل  َجَبٍل  ْبَن 
َ َقْد َفَر�َس َعَلْيِهْم َخْم�َس  َ َتَعاىَل َفاإَِذا َعَرُفوا َذِلَك َفاأَْخرِبُْهْم اأَنَّ اهللَّ ُدوا اهللَّ َتْدُعوُهْم اإِىَل اأَْن ُيَوحيِّ
اأَْمَواِلِهْم  َزَكاًة يِف  َعَلْيِهْم  اْفرَتَ�َس   َ اأَنَّ اهللَّ ْخرِبُْهْم  َفاأَ ْوا  لَّ َفاإَِذا �صَ َوَلْيَلِتِهْم  َيْوِمِهْم  َلَواٍت يِف  �صَ
ا�ِس(  ِهْم َفرُتَدُّ َعَلى َفِقرِيِهْم َفاإَِذا اأََقرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ َكَراِئَم اأَْمَواِل النَّ ُتوؤَْخُذ ِمْن َغِنييِّ

البخاري، 2010، 529/2؛ م�سلم،51/2009،1(. 
التي خلق  الفطرة  و�سالمة  العقيدة  العلم ال�ستنارة  الكرمي على طلب  القراآن  وقد حث 
َك اَلرِّذي َخَلَق} )العلق:1(،  النا�س عليها، فكان اأول ما نزل فيه قوله تعاىل: {اْقَراأْ ِبا�ْصِم َرِبرّ
واأ�ساليب  بطرائق  ذلك  الكرمي  القراآن  عالج  وقد  الدين،  اأ�سا�س  هي  االإ�سالمية  فالعقيدة 
املوؤمنني  باآياته،  امل�سدقني  امل�سلمني،  �سلوك  يف  بتاأثريها  اأهدافه،  جل  حققت  متعددة، 
باإعجازه. فبداأ بت�سحيح املعتقد، وتنقية العقيدة من ال�رشك والكفر وردها اإىل اأ�سولها؛ اإىل 
ْلِق  ا�َس َعَلْيَها ل َتْبِديَل خِلَ ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ ِقْم َوْجَهَك ِللديِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهللَّ الفطرة ال�سوية {َفاأَ

ا�ِس َل َيْعَلُموَن} ) الروم:30(.  ُم َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ النَّ ِ َذِلَك الديِّيُن اْلَقييِّ اهللَّ

وجعل �سلى اهلل عليه و�سلم االإميان هو الدافع الذاتي للموؤمن واملوجه ل�سلوكه بقوله: {امْلُوؤِْمُن 
وَء، َواَلرِّذي  َمْن َهَجَر ال�ُصرّ َمْن اأَِمَنُه الَنرّا�ُس، َوامْلُ�ْصِلُم َمْن �َصِلَم امْلُ�ْصِلُموَن ِمْن ِل�َصاِنِه َوَيِدِه، َوامْلَُهاِجرُ 
َنرَّة ل َياأَْمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه} )بن حنبل،154/2005،3(، بذلك  َنْف�ِصي ِبَيِدِه ل َيْدُخُل َعْبٌد اجْلَ
اإدراك املعلم واملتعلم اأهمية تعليم العقيدة تعلمها يثري دافعية طالب العلم لتعلمها،  فاإن 

ويزداد حما�س املعلم لتعليمها فَين�َسط لتدري�سها واملتعلم لدرا�ستها.
ليَّات التعلم والتعليم تعليم العقيدة االإ�سالمية؛ ا�ستمرارية دعوة  ل اأوَّ ومما يدل على اأن اأوَّ
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأهل مكة مدة ثالث ع�رشة �سنة يدعوهم اإىل عقيدة التوحيد ابتداء 
بت�سحيح العقائد الفا�سدة يف نفو�سهم، وت�سحيح انحرافاتهم اجلاهلية عن الفطرة ال�سوية، 
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واإزالة ما ران على قلوبهم من �سالالت و�سوائب تر�سبت يف نفو�س معتنقيها، وكان القراآن 
باملوؤ�س�سات  حدا  مما  �سامعيه،  نفو�س  يف  العقدي  البناء  لت�سويب  واآياته،  ب�سوره  يتنزل 
التعليمية اإقتداء اأن جتعل للعقيدة االإ�سالمية ال�سدارة يف مناهجها التعليمية، وقد ا�ستهلت 
املباحث الدرا�سية يف الكتب املدر�سية يف املراحل االأ�سا�سية والثانوية مو�سوعات العقيدة 
االإ�سالمية يف وحداتها الدرا�سية االأوىل، الأهمية مو�سوعاتها كمدخل رئي�س لبناء منظومة 

الرتبية االإ�سالمية يف نفو�س الن�سء.  
ويعد تعلم املفاهيم العقدية االأ�سا�س يف فهم املعرفة االإن�سانية االإ�سالمية وتطورها، 
فبالقدر الذي ميكن اأن تقوم به ا�سرتاتيجية التعلم والتعليم يف حت�سني تعلم الطالب، فاإن 
ذلك ي�سهم يف اإيجاد قوة دافعة لديهم من اأجل اكت�ساف املزيد من املفاهيم ذاتها. ولهذا، 
العقلي  النمو  ومتطلبات  متطلباته  مبادئ  وفق  ي�سري  املفهوم  تعلم  اأن  من  التاأكد  ينبغي 
املتعلمني  لدى  االجتاهات  تكوين  يف  ت�سهم  واإدراكها  املفاهيم  معرفة  اأن  كما  للمتعلم، 
التي ت�سكل حمركات لل�سلوك وموجهة له، وكدوافع ذاتية وحوافز خارجية توجه املتعلم 

)Cakir,etal.,2002 ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم )حبيب،2008 ؛
االلكرتونية  والتقنيات  االت�سال  و�سائل  وتطور  املعريف  االنفجار  لتداعيات  ونظرا 
معرفية،  ومفاهيم  اأفكار  من  �ساحبها  وما  االإ�سالمية،  العربية  الثقافة  على  احلديثة 
�سابق،  عهد  بها  لهم  لي�س  املدار�س،  طلبة  من  النا�سئة  عقول  غزت  عقائدية  واأيدلوجيات 
قد  مما  واقتدار،  بعلم  عليها  بالرد  اجلهل  اأو  بحكمة،  معها  والتعامل  معاجلتها  بكيفية 
ت�سعف عندهم العقيدة، اأو تتخلخل ثوابت االإميان لديهم، لذا جاءت هذه الدرا�سة لتوظف 
للوقوف على مدى  التفكري،  اإثارة  باإجراءاتها على  ا�سرتاتيجيات حديثة ومتطورة، تعتمد 
فاعليتها يف بناء عقيدة �سوية لدى طلبة هذه املرحلة احلرجة من منوهم الفكري والوجداين، 
وت�ساعدهم على ت�سويب املفاهيم العقدية اخلاطئة، وتي�رش لهم اكت�ساب املفاهيم العقدية 

ال�سليمة التي متكنهم من التفاعل باإيجابية مع ما يدور من حولهم.
اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية:

ظهر م�سطلح اخلريطة الذهنية، كاأحد نتاجات املدر�سة املعرفية، وهو ترجمة حرفية 
اأواخر ال�ستينيات من القرن الع�رشين  "Mind Map" التي ظهرت يف  للم�سطلح االإجنليزي 
اأداة  باأنها  الذهنية  اخلارطة  وتعرف   ،(Tony Buzan) بوزان"  "توين  الربيطاين  يد  على 
تعليمية تعتمد على الذاكرة الب�رشية، حيث تعرب عن الفكرة املعرفية باملخططات والفروع 
املت�سعبة اإ�سافة اإىل الكلمات واالألوان التعبريية وال�سور والر�سومات التو�سيحية، بحيث 
تتفرع الفكرة املعرفية االأ�سا�سية اإىل العديد من االأفكار التي ترتبط بالفكرة الرئي�سة، من 
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خالل روابط جتعل للمفاهيم املعرفية دالالت ذات معنى لدى املتعلمني، لتي�سري التعلم وفق 
قواعد واأنظمة منطقية)�سالح،2006(. 

وتختلف اخلرائط الذهنية يف خط �سري اجتاهاتها، كاأن تتجه من االأ�سفل اإىل االأعلى، 
اأو من االأعلى اإىل اأ�سفل، اأو من اليمني اإىل الي�سار، اأو من الي�سار اإىل اليمني، وتتخذ اخلرائط 
الذهنية اأ�سكاال متعددة ومتنوعة ح�سب الفكرة التي تعاجلها، وح�سب امل�ستويات املعرفية 
اإبداعية تو�سح االأفكار املفاهيمية للمو�سوع  للطلبة، وقدرة املعلم على ابتكار ر�سومات 

املراد تعلمه مع مراعاتها ل�سوابط الرتتيب والنظام واالن�سجام )�سعادة،2003(.
ومبا اإن مو�سوعات العقيدة االإ�سالمية ذات االأجزاء الدقيقة، املت�سعبة واملتداخلة يف 
مو�سوعاتها، واملت�سابكة الفروع يف اإطارها الكلي ال�سامل املتكامل يف املقا�سد واملعارف، 
اإال اأنها تتمثل يف ارتباطاتها بر�سومات وخطوط منتظمة توحي بدالالت تعبريية لت�سكل 
راأ�سية  بارتباطات  االإ�سالمية  العقيدة  مو�سوعات  بني  تربط  ذهنية  خرائط  جمملها  يف 
واأفقية متجان�سة بني التعلم ال�سابق والالحق، كما تعد ا�سرتاتيجية جامعة كطريقة وو�سيلة 
ا  َخطًّ َو�َسلََّم  ِه  َعَلينْ  ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َخطَّ  َقاَل:  ُه  َعننْ  ُ اهللَّ َي  َر�سِ  ِ اهللَّ ِد  َعبنْ فعننْ  تعلمية،  تعليمية 
َو�َسِط ِمننْ  َغارًا اإِىَل َهَذا الَِّذي يِف النْ ُه َوَخطَّ ُخَططًا �سِ َو�َسِط َخاِرجًا ِمننْ ا يِف النْ عًا َوَخطَّ َخطًّ ُمَربَّ
يٌط ِبِه اأَونْ َقدنْ اأََحاَط ِبِه َوَهَذا الَِّذي ُهَو  �َساُن َوَهَذا اأََجُلُه حُمِ إِننْ َو�َسِط َوَقاَل َهَذا االنْ َجاِنِبِه الَِّذي يِف النْ
َطاأَُه َهَذا َنَه�َسُه  ننْ اأَخنْ ُه َهَذا َنَه�َسُه َهَذا َواإِ َطاأَ خنْ ننْ اأَ َرا�ُس َفاإِ أَعنْ َغاُر االنْ َطُط ال�سِّ ُ َخاِرٌج اأََمُلُه َوَهِذِه اخلنْ

َهَذا( البخاري، 2010، 242/1، حديث رقم 6054(.

اسرتاتيجية العصف الذهن: 
يف  الذهني  الع�سف  مفهوم  بتطوير   )1953( عام   (Osborn) اأوزب��ورن  األيك�س  قام 
االأفكار  اإنتاج  قدراتهم على  لتحفيز  الدعائية  املعتادة ملوظفي �رشكته  العمل  اجتماعات 
التعليم  موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  اإىل   )1954 �سنة)  يف  دفعه  مما  مبيعاتها،  وزي��ادة  الت�سويقية 
 (Appliedاالإبداعي، ثم قام عام)1957( بتطوير اأفكاره ون�رشها يف كتابه)التخيل التطبيقي
اإبداعية يف مواقف  حيث و�سع فيه قواعد و�سوابط حل امل�سكالت بطرق   Imagination)

حياتية حقيقية )اجلالد،2007(.
وقد عرف األيك�س اأوزبورن الع�سف الذهني باأنه: "موؤمتر جماعي الإنتاج جمموعة من 
االأفكار االبتكارية املتحررة ت�ساعد على حل م�سكلة حمددة" (osborn , 1963, p86)، ثم 
عرفها اأوزبورن باأنها: "اجتماع للمتعلمني يف موؤمتر حول موقف تعليمي لتوليد اأكرب كمية 

(Osborn , 2001, 151)."من االأفكار من املوؤمترين دومنا نقدها مبا�رشة حلل م�سكلة
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اخلطوات  جمموعة  باأنها   (Brain storming) الذهني  الع�سف  ا�سرتاتيجية  وتعرف 
املخططة واملنظمة ملواقف تعليمية ت�ستثري قدراً كبرياً من االأفكار املحفوظة لدى املتعلمني 
بقبولها دومنا نقدها واالأخذ باأف�سلها بعد حتليلها وتف�سريها )ابو�سنينة،2008(، وتعرف 
باأنها "اأ�سلوب يعتمد على تبادل االأفكار ومناق�ستها بني جمموعات �سغرية، بهدف توليد 
اأفكار جديدة ت�سهم يف حل امل�سكلة )ح�سني وفخرو، 2002، �س 78(. وتعرف باأنها "اأ�سلوب 
تعليمي يرتكز على التفكري بحثًا عن اأكرب عدد ممكن من احللول املمكنة، ثم اختيار اأف�سل 
وتعرف   .)2007،120 ذمها")البكري،  اأو  االأفكار  بقية  نقد  دون  اإليها  التو�سل  مت  فكرة 
باأنها" االإدالء باأكرب عدد ممكن من االأفكار، ومن ثم غربلتها واختيار احلل االأمثل منها:" 
)�سقري، 2005،90(. وهي" ا�سرتاتيجية تعتمد على تنمية التفكري التباعدي الإنتاج العديد 
اإىل حلول  االأفكار للو�سول  االأفكار املتنوعة"(Carl , 2008,2). وهي" تكنيك لغربلة  من 
منطقية من اأفكار". (Halka , 2007,37) وتعرف باأنها: "معاجلة املواقف عقليا بت�سغيل 
بفاعلية")عفانه  امل�سكلة  حلل  الالزمة  التفكري  واأمن��اط  االأفكار  وابتكار  الإنتاج  الدماغ 

واجلي�س،2008،237(. 
الذهني،  الق�سف  الذهني،  التفتق  منها:  مرتادفة،  مب�سميات  الذهني  الع�سف  ويعرف 
اإطالق االأفكار، الع�سف الفكري، التحريك احلر لالأفكار، جتاذب االأفكار، املفاكرة، واإمطار 
الدماغ، القدح الذهني، وتوليد االأفكار،وتدفق االأفكار، واأ�سهرها م�سطلح الع�سف الذهني؛ 
االأفكار  اإىل كمية كبرية من  للو�سول  العقل يع�سف بامل�سكلة ويفح�سها وميح�سها،  الأن 

للو�سول اإىل حلول اإبداعية)�سويدان والعدلوين، 2002(.
اال "اأكرث  من  الذهني  الع�سف  ا�سرتاتيجية  وتعد 

اإن  اإذ  ونوفل،2007، 178(،  )"اأبو جادو  املتنوعة  االأفكار  اإنتاج  املتعددة، ويف  باأنواعه 
اإىل  والو�سول  االإن�ساين،  العقل  التفكري يف  تنمية  اإىل  تدعو  املعا�رشة  التعليمية  "احلاجة 
املزيد من الثقة بالنف�س لدى املتعلمني يف القدرة على توليد االأفكار واإ�سعارهم بذواتهم 

.(Son,2001,757)"وبقيمة اأفكارهم، والقدرة على معاجلة ال�سعاب باالبتكار
)اآف��ايف  منظمة  خطوات  يف  الذهني  الع�سف  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإج���راءات  وت�سري 
عودات  Son,2001؛2005؛  الدو�رشي،  2003؛  الزعبي،  2003؛  غباين،  2003؛  واآخرون، 
امل�سكلة  على  الوقوف  اأوال:  كاالآتي:  وال��ع��دوان،2009(  خ�رش،2006؛الزيات  ؛   2006
باختيار مفاهيم معينة وعر�سها للمناق�سة والتحليل. ثانيا: اإعادة �سياغة املفاهيم على 
من  كمية  اكرب  لتناول  اجلماعية  واملناق�سة  احلوار  ثالثا:  اإجابة.  اإىل  حتتاج  اأ�سئلة  هيئة 
االأفكار حول املفهوم املراد تعلمه، ثم اختيار املنا�سب منها. رابعا: تقريب وجهات النظر 
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بني االأفكار املتعار�سة. خام�سا: تقييم االأفكار وتقوميها، واختيار اأف�سل احللول املنا�سبة 
ملعاجلة املفهوم الذي ميثل م�سكلة الدرا�سة.

ومما يرتتب على املوؤمترين يف جل�سة الع�سف الذهني التو�سيع واالإ�سافة يف االأفكار 
يف  واحرتامها  االآخرين  باأفكار  واالهتمام  واأفكارهم،  م�ساعرهم  عن  بالتعبري  وتطويرها 
واختيار  احللول  حماكمة  اإىل  للو�سول  )�سليم،2011(،  الذهني  الع�سف  جل�سات  اأثناء 

املنا�سب منها )خ�رش، 2006(.
وتاأتي اأهمية ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني يف تدري�س العقيدة االإ�سالمية يف اأنها تعمل 
واإعادة  العقدية،  املفاهيم  العليا من حيث حتليل  التفكري  املتعلمني مهارات  اإك�ساب  على 
تركيبها يف اأ�سئلة تعمل على تنمية القدرات التفكريية والتاأملية لدى املتعلمني يف اأركان 
الغيبيات  يف  املنظم  التفكري  على  دافعيته  وتثري  العقل  وحتفيز  ومو�سوعاتها،  العقيدة 
للعقل  التفكري  حرية  اإتاحة  مع  النا�سجة،  االأفكار  من  قدر  اأكرب  الإنتاج  ؛  وامل�ساهدات 

باملناق�سة املنظمة، واحلوار الهادف مع االآخر �سمن �سوابط العقيدة االإ�سالمية.

اسرتاتيجيات التعلم التوليدي: 
وقد  والتعليم،  التعلم  يف  خا�سة  فاعلية  ذات  التوليدي  التعلم  ا�سرتاتيجية  تعد 
خالل  من  ملحوظاً،  تطوراً  املتتالية  واالأع���وام  الثالثة)2000م(  االألفية  منذ  تطورت 
 ،) ؛ احمد، 2004؛ �سالح، 2009   2000،Shepardson 2003 ؛، Schaveien(درا���س��ة
"قدرة املتعلم على توليد اإجابات مل�سكلة غري  وتعرف ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي باأنها 
ماألوفة لديهم"(Chin&Brown,2000,119)، وعرفها( اجلندي واحمد، 2004،696(باأنها 
املتعلم  قدرة  باأنها  وتعرف  جديدة"،  اأفكار  لتوليد  ال�سابقة  االأفكار  توظيف  على  "القدرة 

على توليد احللول واالإجابات للم�سكلة التي تواجهه )مر�سي، و�سحاتة، 2007(.
 وتوؤكد ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي اأن املتعلمني لديهم املعرفة امل�سبقة املخزنة يف 
املرتاكمة  باملعرفة  احتفاظهم  اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  املراكز  اإىل  ياأتوا  اأن  قبل  عقولهم، 
الذاتية،  واجتاهاتهم  املعرفية  بنيتهم  يف  توؤثر  التي  اخلاطئة  واملعتقدات  بالت�سورات 
وبذلك  امل�ستقبل،  نحو  واجتاهاتهم  تعلمهم  عملية  حتدد  والت�سورات  املعرفة  هذه  واأن 
"تراكم نتاج التفاعل بني ما يكت�سبه املتعلمون من معارف  يعتمد التعلم التوليدي على: 
احلا�رشة"  وخرباتهم  ال�سابقة  خرباتهم  �سوء  يف  مفاهيمهم  وتبني  اأفكارهم  ت�سكل 

.(Sell,etal,2006 , 396)
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بها  مر  التي  ال�سابقة  اخلربات  ربط  على  التوليدي  التعلم  ا�سرتاتيجية  تعمل  وبذلك 
املتعلم بخرباته الالحقة املكت�سبة بالتعلم، مع �رشورة وجود روابط معرفية بينهما ذات 
معنى ت�ساعد املتعلم على تعديل الت�سورات اخلاطئة، وال�سلوكيات ال�ساذة مبعرفة جديدة 
من  تتم  املعرفية  الروابط  هذه  واأن  واجلي�س،2008(،  مقبولة)عفانة  واجتاهات  بديلة، 
خالل احلوار الهادف والتفاو�س احلر امل�سوؤول واملنظم، والتي توؤدي اإىل اإنتاج تعلم ذي 
اعتبار  املعريف،  البناء  اأ�سا�سيات  من  اإن  اإذ  واللولو،2009،375(،  االغا   ( وتوليده  معنى 
معرفة التعلم القبلي خطوة مهمة لبناء املعرفة اجلديدة، واأن الروابط املتما�سكة يف البناء 
والتعلم  للمتعلم  ال�سابقة  املعرفية  البنية  يف  املختزنة  املثريات  بني  تتولد  التي  املعريف 
اجلديد الالحق، توؤثر اإيجاباً يف تكوين ا�ستجابات تي�رش تعلم املعرفة الراهنة املكت�سبة، اإذ 
ي�سبح التعلم اجلديد ذا دالالت معرفية، ومعاين ماألوفة لدى املتعلم، وجتعل تعلمه قابل 

للتطبيق )ا�سماعيل،2011(.
لتوليد  وحتفزه  العقل  تثري  مواقف  اإيجاد  على  التوليدي  التعليم  ا�سرتاتيجية  وتعمل 
واالجتاهات  املعرفية  املفاهيم  من  منظومة  لبناء  املتدفقة  االأفكار  من  العديد  واإنتاج 
االيجابية للتعلم) الدواهيدي،2007(، كما وتعمل ا�سرتاتيجية التعليم التوليدي على تنمية 

مبادئ التفكري فوق املعريف لدى املتعلمني( عفانة واجلي�س، 2008،. 240(
وت�سري اإجراءات ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي يف التدري�س من خالل اأربعة مراحل، اأكدت 
(Shepardson,2000)؛النجداوي  الدرا�سات العلمية ت�سل�سل خطواتها، منها:  العديد من 
واآخرون،2005،46؛احمد،2004؛shaverien,2003:145؛م�سطفى،2005،17،134؛ 
توظيفها  ميكن  والتي   ،2008 واجلي�س،)  عفانة  ؛   2011 اإ�سماعيل،  2007؛  الدواهيدي، 
يف درو�س العقيدة االإ�سالمية وهي: اأوال: مرحلة التمهيد(Preliminary)، حيث يبداأ املعلم 
املفهوم  لتعلم  املتعلمني  عقول  بتهيئة  التعليمي  للموقف  والهادف  املنا�سب  بالتمهيد 
العقدي املراد تعلمه؛ ك�رشد ق�سة من ق�س�س القراآن الكرمي اأو الق�س�س النبوي ذات عالقة 
(Focus)حيث يقوم املعلم  باملفهوم العقدي املراد تعلمه. ثانيا:مرحلة الرتكيز (البوؤرة( 
بتنظيم الطلبة يف جمموعات �سغرية غري متجان�سة، ثم يقوم بتجزئة املو�سوع مثل: االإميان 
بالر�سل اإىل جزئيات مرتابطة يف اإطارها الكلي �سمن وحدة مو�سوعية ذات مواقف تعليمية، 
مثل: �سفاتهم، وظائفهم،اأ�سمائهم، معجزاتهم، واأقوامهم، وتوزيعها على جمموعات الطلبة 
لتبادل االآراء حولها باحلوار واملناق�سة. ثالثا: مرحلة التحدي (Challenge)وهي مرحلة 
حمو االأفكار اخلاطئة وا�ستبدالها باأفكار جديدة يعتقد اأنها �سحيحة، من خالل اإتاحة فر�س 
التعلم للمتعلمني ملرورهم باخلربة اجلديدة بعد اطالعهم على االأفكار املتعددة، كالتمييز 
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بني وظيفة النبي والر�سول. رابعا: مرحلة التطبيق(Application)، وت�سمى هذه املرحلة ب� 
ما وراء املعرفة، حيث يبداأ املتعلمون بحل امل�سكالت واملواقف احلياتية التي ت�سادفهم 
العمليات  ال�سابقة، با�ستخدام  اكت�سب من مواقف تعلمية هادفة يف املراحل  يف �سوء ما 
واالإب��داع،  والتقومي  واال�ستقراء  واال�ستنتاج  والرتكيب  التحليل  حيث  من  العليا  العقلية 
اأكرث قدرة على فهم املفاهيم التي مت تعلمها وا�ستيعابها وتوظيفها يف املواقف  ليكونوا 
احلياتية، كالوقوف على مدى حاجة الب�رشية اليوم اإىل ر�سل، اأو مباذا امتاز اأويل العزم من 

الر�سل عن غريهم من الر�سل عليهم ال�سالم.

الدراسات السابقة:
ملحوظاً؛  اهتماما  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  مبو�سوع  الرتبوية  الدرا�سات  اهتمت   
الأهميتها يف العملية التعليمية، وقد اأجريت يف ذلك درا�سات عدة، فقام الباحث با�ستق�ساء 
الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة احلالية وعر�سها يف جماالت ثالثة، هي: 

اأولً- الدرا�صات ذات ال�صلة با�صرتاتيجية الع�صف الذهني:
درا�صة الدو�رشي ) 2005 ( التي هدفت اإىل معرفة اأثر طريقتي اال�ستق�ساء والع�سف  -

الذهني يف تنمية التفكري الناقد يف الدرا�سات االجتماعية يف دولة قطر لطلبة املرحلة 
جمموعتني،منهم  على  موزعني  طالباً   )60( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الثانوية، 
)30( طالباً در�سوا بالطريقة اال�ستق�سائية واالأخرى تكونت من) 30 ( طالباً در�ست 
بطريقة الع�سف الذهني، وا�ستخدمت الدرا�سة اختبارا لقيا�س مهارات التفكري الناقد 
لكل  اإح�سائية  اأثر ذي داللة  الدرا�سة عن وجود  نتائج  الدرا�سة، وك�سفت  لدى عينتي 
من طريقة اال�ستق�ساء والع�سف الذهني يف تنمية جميع مهارات التفكري الناقد التي 

اختريت يف هذه الدرا�سة.
درا�صة عودات ) 2006 ( التي هدفت اإىل الك�سف عن اأثر ا�ستخدام طرائق الع�سف الذهني  -

والقبعات ال�ست واملحا�رشة املفعلة يف التح�سيل والتفكري التاأملي لدى طلبة ال�سف 
العا�رش يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية يف االأردن، وقد اختريت )6( مدار�س من 
املدار�س امل�ستملة على ال�سف العا�رش االأ�سا�سي يف مديرية الرتبية والتعليم للواء بني 
كنانة بالطريقة الع�سوائية، حيث اأخذ منها عينة الدرا�سة املكونة من )167 ( طالباً 
وطالبة، وتكونت اأداة الدرا�سة من اختبارين اأحدهما حت�سيلي واالآخر للتفكري التاأملي، 
البعدي  التح�سيلي  االختبار  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق  الدرا�سة وجود  واأظهرت 
تعزى للطريقة، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعة التي در�ست بطريقة 
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القبعات  ل�سالح  املفعلة  املحا�رشة  بطريقة  در�ست  التي  واملجموعة  ال�ست  القبعات 
التح�سيلي،  االختبار  يف  للجن�س  تعزى  اإح�سائية  دالة  فروق  وجود  وعدم  ال�ست، 
ووجود فروق ذات داللة تعزى للتفاعل بني اجلن�س والطريقة ل�سالح االإناث يف طريقة 

الع�سف الذهني.
درا�صة ح�صن ) 2007( التي هدفت اإىل التعرف على فعالية ا�ستخدام الع�سف الذهني  -

التح�سيل  تنمية  على  ذلك  واأث��ر  االجتماعية  الدرا�سات  تدري�س  يف  وامل�سابهات 
طلبة  من  123(طالباً  من)  الدرا�سة  عينة  تكونت  و  التفكري،  يف  اال�ستداللية  والقدرة 
جتريبيتني،  وجمموعتني  �سابطة  جمموعة  اإىل  بالت�ساوي  موزعة  اأ�سيوط  مدر�سة 
التفكري،  يف  اال�ستداللية  القدرة  اختبار  واآخر  حت�سيلي،  اختبار  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ال توجد فروق بني 
القبلي  التطبيق  الدرا�سة ال�سابطة والتجريبيتني ( يف  متو�سطات درجات جمموعات 
لالختبار التح�سيلي، كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق بني درجات طلبة املجموعتني 
التجريبيتني واملجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�سيلي والختبار 

القدرة اال�ستداللية يف التفكري ل�سالح التطبيق البعدي.
درا�صة الزيات، وعدوان )2009( التي هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر ا�ستخدام طريقة الع�سف  -

االأ�سا�سي يف مبحث  التا�سع  ال�سف  القرار لدى طلبة  اتخاذ  الذهني يف تنمية مهارة 
الرتبية الوطنية واملدنية يف االأردن، وتكونت عينة الدرا�سة من )158(طالباً وطالبة 
الباحث  ا�ستخدم  وّزعوا على جمموعتني:( جتريبية، و�سابطة)بطريقة ع�سوائية، وقد 
مهارة  مقيا�س:لقيا�س  االأوىل  اأداتني  من  الدرا�سة  اأدوات  وتكونت  التجريبي،  املنهج 
اتخاذ القرار، وتكون من )18( فقرة ت�سمنت كل واحدة منها م�سكلة البد من اتخاذ 
نتائج  الذهني.وك�سفت  الع�سف  بطريقة  الدرو�س  تنفيذ  خطط  والثانية:  حولها،  قرار 
القرار ل�سالح  اإح�سائية يف تنمية مهارة اتخاذ  الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية  ذات داللة  فروق  النتائج عدم وجود  اأظهرت  الذهني، كما  الع�سف  طريقة 
للتفاعل بني  للجن�س، وعدم وجود فروق تعزى  القرار تعزى  اتخاذ  يف تنمية مهارة 

الطريقة واجلن�س.
با�ستخدام  - تعليمي  برنامج  بناء  على  التعرف  اإىل  التي هدفت   )2010( ن�صار  درا�صة 

اأ�سلوب الع�سف الذهني وتاأثريه يف اكت�ساب املهارات التدري�سية للطالب املعلم بالفرقة 
الثالثة ب�سعبة التدري�س بكلية الرتبية الريا�سية جامعة طنطا، وتكونت عينة الدرا�سة 
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جمموعتني:  على  بالت�ساوي  الع�سوائية  بالطريقة  وق�سموا  اختريوا  طاالًب،   )50( من 
التقليدي(  )االأ�سلوب  �سابطة  واالأخرى  الذهني(  الع�سف  )اأ�سلوب  جتريبية  اإحداهما 
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل حت�سن م�ستوى اأداء 

املهارات التدري�سية والنواحي املعرفية مقارنة مع نتائج املجموعة ال�سابطة.

ثانياً- الدرا�صات ذات ال�صلة با�صرتاتيجية اخلرائط الذهنية:
- درا�سة الدردور)2001( التي هدفت اإىل الوقوف على اأثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية 
يف تنمية التفكري الناقد لدى طلبة ال�سف ال�ساد�س االأ�سا�سي، واأثر جن�س الطلبة  يف تنمية 
مدار�سهم  اختريت  وطالبة  طالباً   )128( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الناقد،  تفكريهم 
للعام  الرمثا  لواء  يف  االأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طلبة  من  العنقودية  الع�سوائية  بالطريقة 
الدرا�سي 2001/2000م، وقد  وزعوا على جمموعة جتريبية در�ست وحدة املحافظة على 
البيئة يف الكتاب املقرر واأخرى �سابطة در�ست الوحدة ذاتها بالطريقة التقليدية، وتكونت 
التحقق من �سدقه  فقرة، مت   )85( تكون من  الناقد،  التفكري  اختبار يف  من  الدرا�سة  اأداة 
وثباته، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى لطريقة التدري�س 
ول�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية، وعدم وجود 
الطريقة واجلن�س، وعدم  للتفاعل بني  اأو  الطلبة،  اإح�سائية تعزى جلن�س  فروق ذات داللة 
تنمية  يف  ت�سهم  املفاهيمية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  عند  اجلن�سني  بني  فرق  وجود 

التفكري الناقد.
- درا�سة ال�ساعدي)2008( التي هدفت اإىل الك�سف عن اأثر التدري�س با�ستخدام كل من 
ا�سرتاتيجية الذكاءات املتعددة واخلرائط املفاهيمية واال�سرتاتيجية االعتيادية يف حت�سيل 
ح�سب  املنورة  املدينة  منطقة  مبدار�س  العلوم  مادة  يف  االأ�سا�سي  اخلام�س  ال�سف  طالب 
متغري النوع االجتماعي، وتكونت عينة الدرا�سة من )120( طالبة وطالباً، وللك�سف عن اأثر 
التدري�س باال�سرتاتيجيات الثالث ا�ستخدم اختبار حت�سيلي يف مادة العلوم العامة كاأداة 
للدرا�سة حتقق الباحث من �سدقه وثباته، وقد �سمل ثالثة م�ستويات معرفية من م�ستويات 
هرم بلوم الدنيا ) التذكر والفهم والتطبيق(. واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية تعزى ل�سالح ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الذكاءات املتعددة، ثم ا�ستخدام ا�سرتاتيجية 
اخلرائط املفاهيمية، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف حت�سيل 

الطلبة تعزى الختالف النوع االجتماعي.
اخلرائط  ا�ستخدام  فاعلية  اإىل  التعرف  هدفت  التي  م�سطفى)2009(.  درا�سة   -
يف  قباطية  تربية  يف  االأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  لطلبة  لالإبداع  وتطويرها  املفاهيمية 
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ال�سف  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون   ،2009/2008 الدرا�سي  للعام  فل�سطني 
العينة)253( اأفراد  عدد  وبلغ  قباطية،  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  االأ�سا�سي  ال�سابع 
طالباً وطالبة، وزعوا على �سعبتني: االأوىل جتريبية والثانية �سابطة، وا�ستخدمت الدرا�سة 
اإح�سائية عند  الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة  اأظهرت نتائج  التجريبي، وقد  املنهج 
م�ستوى داللة )α =0.05 ( يف ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية وتطويرها لطلبة ال�سف ال�سابع 
واأظهرت  ال�سابطة،  املجموعة  عند  واالحتفاظ  والبعدية  القبلية  االختبارات  االأ�سا�سي بني 
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني االختبارات القبلية والبعدية، واالحتفاظ عند 
فاعلية  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما  املجموعة. 
ا�ستخدام اخلرائط يف تطوير االإبداع يف االختبار البعدي ل� )القدرة املكانية، والقدرة العددية، 
والقدرة الت�سويرية( والدرجة الكلية ل�سالح املجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية بني االختبار القبلي بني املجموعتني ال�سابطة والتجريبية، وعدم وجود فروق 
دالة اإح�سائيا بني االحتفاظ عند املجموعة التجريبية وال�سابطة، واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة 

عقد دورات للم�رشفني واملعلمني على ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التدري�س.
ا�سرتاتيجية  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  التي   )2010( والفالحات  مقابلة  درا�سة   -
العربية،  اللغة  االأ�سا�سي يف مادة قواعد  الثامن  ال�سف  املفاهيم يف حت�سيل طلبة  خرائط 
وقام الباحثان باإعداد املادة التعليمية با�ستخدام اخلرائط املفاهيمية، واختبار حت�سيلي 
من نوع االختيار من متعدد بلغت عدد فقراته)40( فقرة مت التحقق من �سدقهما وثباتهما، 
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف الثامن االأ�سا�سي يف لواء البرتاء، وبلغت عينة 
�سابطة،  واأخرى  جتريبية  اأحدهما  جمموعتني  على  وزعوا  وطالبة،  طالبا  الدرا�سة)123( 
واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α =0.05 ( ل�سالح 
املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم، وعدم وجود فروق 

ذات داللة اإح�سائية تعزى للنوع االجتماعي، وللتفاعل بني النوع االجتماعي والطريقة. 

ثالثاً- الدرا�صات ذات ال�صلة با�صرتاتيجية التعلم التوليدي:
- درا�سة حممد )2003( التي هدفت اإىل الك�سف عن مدى فعالية النموذج التوليدي 
واكت�ساب  املخيفة،  الطبيعية  الظواهر  حول  البديلة  الت�سورات  لتعديل  العلوم  تدري�س  يف 
االإع��دادي،  االأول  ال�سف  طالبات  لدى  العلوم  نحو  واالجت��اه  القبلي  اال�ستق�ساء  مهارات 
مبدر�ستي  املتو�سط  االأول  ال�سف  طالبات  من  طالبة   )70( على  الدرا�سة  عينة  وا�ستملت 
املنيا االإعدادية بنني، و�سوزان مبارك االإعدادية بنات، وتكونت اأدوات الدرا�سة من اختبار 
حت�سيل، واختبار الت�سورات البديلة، واختبار مهارات اال�ستق�ساء القبلي ومقيا�س االجتاه 
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نحو العلوم، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي للو�سول اإىل نتائج الدرا�سة التي اأظهرت 
فاعلية النموذج التوليدي يف تدري�س العلوم وتكوين اجتاهات اإيجابية نحو درا�سة العلوم، 
اإ�سافة اإىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة اإح�سائياً بني مهارات اال�ستق�ساء العلمي 

وتعديل الت�سورات البديلة حول الظواهر الطبيعية املختلفة. 
التعلم  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  التي   )2009( �سهري  درا�سة   -
التوليدي يف عالج الت�سورات البديلة لبع�س املفاهيم الريا�سية لدى طالب ال�سف الثامن 
الثامن  ال�سف  طالب  من  طالباً   )72( الدرا�سة  عينة  و�سملت  غزة،  مدر�سة  يف  االأ�سا�سي 
اإ�سرتاجتية  با�ستخدام  در�ست  جتريبية  جمموعة  جمموعتني:  على  بتوزيعهم  االأ�سا�سي، 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  ال�سابطة  واملجموعة  التوليدي  التعليم 
املنهج التجريبي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق بني متو�سط درجات الطالب يف 
املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف اختبار ت�سخي�س الت�سورات البديلة لبع�س املفاهيم 

الريا�سية لدى طالب ال�سف الثامن االأ�سا�سي ل�سالح املجموعة التجريبية.
التعلم  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  التي   )2009( �سالح  درا�سة   -
التوليدي يف تنمية بع�س عمليات العلم والتح�سيل يف مادة الفيزياء يف وحدتينْ )احلرارة 
وتكونت  ال�سعودية،  العربية  باململكة  الثانوي  االأول  ال�سف  طالب  لدى  االأج�سام)  ومتدد 
 )44( التجريبية  املجموعة  �سملت  الدرا�سة من)90( طالباً، وزعوا على جمموعتني،  عينة 
طالباً، و�سملت املجموعة ال�سابطة ) 46( طالباً، وتكونت اأداة الدرا�سة من اختبارين، االأول 
اختبار عمليات العلم، واالأخر اختبار التح�سيل، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التجريبي، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف االختبار البعدي بني املجموعتني ل�سالح املجموعة 

التجريبية التي در�ست با�ستخدام التعلم التوليدي.
التعلم  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  ا�ستق�ساء  هدفت  التي   )2009( اأحمد  ال�سيد  درا�سة   -
التوليدي يف تدري�س اجلغرافيا على التح�سيل املعريف وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية 
عينة  وتكونت  للبنات،  الثانوية  �سوهاج  مدر�سة  يف  الثانوي  االأول  ال�سف  طالبات  لدى 
من  الدرا�سة  اأداتا  وتكونت  الثانوي،  االأول  ال�سف  طالبات  من  طالبة   )62( من  الدرا�سة 
الدرا�سة  وا�ستخدمت  الطبيعية،  بالكوارث  الوعي  ومقيا�س  املعريف،  التح�سيل  يف  اختبار 
املنهج التجريبي، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات 
عينة املجموعة التجريبية، ودرجات عينة املجموعة ال�سابطة على االختبار التح�سيلي، 

ومقيا�س الوعي بالكوارث الطبيعية ول�سالح طالبات املجموعة التجريبية.
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موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ومتيزها عن غريها:
 تتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف اأهمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الع�سف 
الذهني واخلرائط الذهنية والتعلم التوليدي يف التدري�س، فقد اأكدت الدرا�سات ال�سابقة اأهمية 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني يف تدري�س الرتبية الريا�سية كدرا�سة )ن�سار2010(، 
الوطنية واملدنية والدرا�سات االجتماعية كدرا�سة )الزيات، وعدوان،  ويف تدري�س الرتبية 
اأهمية  بع�سها على  واأكدت  )الدو�رشي،  2005(.  ؛  ؛عودات، 2006  2009؛ ح�سن 2007 
مقابلة  كدرا�سة  العربية  اللغة  قواعد  تدري�س  يف  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام 
العلوم  تدري�س  ويف  م�سطفى)2009(  كدرا�سة  االإبداع  تطوير  ويف   ،)2010( والفالحات 
اإ�سافة  ال��دردور)2001(.  كدرا�سة  الناقد  التفكري  تنمية  ويف  ال�ساعدي)2008(  كدرا�سة 
تدري�س  يف  التوليدي  التعلم  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأهمية  اأكدت  التي  الدرا�سات  بع�س  اإىل 
املفاهيم الريا�سية كدرا�سة �سهري)2009( ويف تدري�س الفيزياء كدرا�سة �سالح )2009( 
حممد  كدرا�سة  العلوم  تدري�س  ويف   )2009( اأحمد  ال�سيد  كدرا�سة  اجلغرافيا  تدري�س  ويف 
اإجراءات تنفيذ  اإىل  )2003(، وت�ستفيد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف التعرف 
على  والوقوف  النظري،  اأدبها  وعلى  الدرا�سة،  مبو�سوع  اخلا�سة  التدري�س  ا�سرتاتيجيات 
اأياً  اأن  اإال  اأو تختلف عنها،  الدرا�سة احلالية  منهجيتها ونتائجها التي قد تتفق مع نتائج 
من الدرا�سات ال�سابقة مل تبحث يف الرتبية االإ�سالمية، وبخا�سة وحدة العقيدة االإ�سالمية، 
ا�ستخدام  فاعلية  عن  تك�سف  اأنها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  تتميز  بذلك 
الدرا�سي  التح�سيل  التوليدي يف  الذهنية والتعلم  الذهني واخلرائط  الع�سف  اإ�سرتاتيجيات 
وتنمية مهارات التفكري فوق املعريف لدى طلبة املرحلة الثانوية يف االأردن واجتاهاتهم 

نحو تعلم العقيدة االإ�سالمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظرا الأهمية مو�سوعات العقيدة االإ�سالمية يف حياة الن�سء امل�سلم فاإن حاجتهم اإىل 
ا�سرتاتيجيات فاعلة تي�رش عليهم فهم مو�سوعاتها، ومبا اأن ا�سرتاتيجيات الع�سف الذهني 
الدرا�سية  املباحث  تدري�س  يف  فاعليتها  اأك��دت  قد  التوليدي  والتعلم  الذهنية  واخلرائط 
اأي  يجد  مل  الباحث  علم  حدود  ويف  اأنه  ومبا  الطلبة،  تعلم  يف  حت�سنَا  واأظهرت  املختلفة، 
الذهني  الع�سف  با�سرتاتيجيات  االإ�سالمية  العقيدة  مو�سوعات  تدري�س  تعالج  درا�سة 

واخلرائط الذهنية والتعلم التوليدي، لذا جاءت هذه الدرا�سة لالإجابة عن االأ�سئلة االآتية:
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥0.05 ( يف التح�سيل البعدي . 1

تبعًا  االإ�سالمية،  العقيدة  بوحدة  املتعلقة  العقدية  للمفاهيم  التا�سع  ال�سف  لطلبة 
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ال�سرتاتيجية التدري�س )الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي(؟
≥0.05 ( يف احتفاظ . 2  α( الداللة اإح�سائية عند م�ستوى  هل توجد فروق ذات داللة 

تبعًا  االإ�سالمية"،  "العقيدة  بوحدة  املتعلقة  العقدية  للمفاهيم  التا�سع  ال�سف  طالب 
ال�سرتاتيجية التدري�س )الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي( ؟

تنمية . 3 يف   )  0.05≤  α( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
الذهني،اخلرائط  )الع�سف  التدري�س  الإ�سرتاجتية  تبعًا  املعريف،  فوق  التفكري  مهارات 

الذهنية،التعلم التوليدي(؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة )α ≥0.05 ( بني اجتاهات . 4

طالب ال�سف التا�سع نحو تعلم العقيدة االإ�سالمية، تبعًا الإ�سرتاجتية التدري�س )الع�سف 
الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي(؟

أهدف الدراسة:
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل:

 تعرف اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س )الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم . 1
التوليدي( يف حت�سيل طالب ال�سف التا�سع االأ�سا�سي.

 تعرف اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س ) الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم . 2
التوليدي( يف تنمية مهارات التفكري فوق املعريف.

يف . 3 التوليدي  والتعلم  الذهنية،  واخلرائط  الذهني،  الع�سف  ا�سرتاتيجيات  اأثر  تعرف 
اجتاهات الطالب  نحو تعلم مفاهيم العقيدة االإ�سالمية.

 اال�ستفادة من التطبيقات الرتبوية الإ�سرتاتيجيات الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، . 4
والتعلم التوليدي 

 يف جميع جماالت الرتبية االإ�سالمية. 5. 

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�صة بـ:

ملديرية  - التابعة  للبنني  الغفاري  ذر  اأبو  مدر�سة  يف  االأ�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالب 
الرتبية والتعليم ملحافظة جر�س يف االأردن للعام الدرا�سي 2013/ 2014.

العام  - يف  تدري�سه  واملقرر  االإ�سالمية،  الرتبية  كتاب  يف  االإ�سالمية  العقيدة  وحدة 
الدرا�سي 2013/ 2014.
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مصطلحات الدراسة:
الدرا�سة،  الدرا�سة بتعريفاتها االإجرائية اخلا�سة مبو�سوع  تتحدد معاين م�سطلحات 

حيث جاءت كاالآتي:
اأو  معارف  اأو  معلومات  من  الطالب  عليه  يح�سل  ما  مقدار  الدرا�صي:  التح�صيل 
مهارات مت�سمنة يف وحدة العقيدة االإ�سالمية، ويقا�س بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب 

يف االختبارين البعدي واالحتفاظ املعدين لذلك. 
للفقرات  املحايدة  اأو  الرف�س  اأو  بالقبول  الدرا�سة  عينة  طلبة  ا�ستجابة  الجتاه: 
املذكورة يف مقيا�س االجتاه املعد من قبل الباحث نحو درا�سة وحدة العقيدة االإ�سالمية 

باإحدى ا�سرتاتيجيات التدري�س مو�سوع الدرا�سة.
االأ�سا�سية  املرحلة  �سفوف  من  االأخري  قبل  ما  ال�سف  الأ�صا�صي:  التا�صع  ال�صف 
االإلزامية املمتدة من ال�سف االأول، وحتى ال�سف العا�رش يف وزارة الرتبية والتعليم يف االأردن.
الدين  اإطار  الإ�صلمية: جمموعة اخلربات واالأن�سطة املعرفية يف  الرتبية  مبحث 
االإ�سالمية  الرتبية  كتاب  يف  املت�سمنة  االإ�سالمية  العقيدة  مبو�سوع  املت�سلة  االإ�سالمي 

املقرر تدري�سه لل�سف التا�سع االأ�سا�سي.
مهارات التفكري فوق املعريف: الكفايات الالزمة لعمليات التحكم الُعليا التي وظيفتها 
التي  التعليمي، وتقا�س بالدرجة  اأثناء املوقف  الطالب  التخطيط واملراقبة والتقومي الأداء 

يح�سل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك.
العقيدة الإ�صلمية: هي الت�سور االإ�سالمي الكلي اليقيني عن اهلل تعاىل اخلالق، وعن 
االإن�سان والكون واحلياة، وعما قبل احلياة الدنيا وما بعدها، وعن العالقة بني احلياتني 

الدنيا واالآخرة،وما ينظم العالقة بني اخلالق واملخلوقات،وبني املخلوقات جميعها.

متغريات الدراسة:
• املتغري امل�صتقل: ا�سرتاتيجيات التدري�س، ولها ثالثة م�ستويات: الع�سف الذهني، 	

واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي
• املعريف، 	 فوق  التفكري  ومهارات  الدرا�سي،  التح�سيل  وهي:  التابعة،  املتغريات 

واجتاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة االإ�سالمية.

تصميم الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �سبه التجريبي الذي يقوم على ثالث جمموعات جتريبية، 
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يدر�س فيها الطالب وحدة "العقيدة االإ�سالمية" يف ثالث �سعب �سفية، يدر�سها معلم واحد، 
ويف مدر�سة واحدة با�ستخدام اإحدى ا�سرتاتيجيات الع�سف الذهني، اأو اخلرائط الذهنية، اأو 
التعلم التوليدي، وقد دّرب املعلم على اإجراءات التدري�س باال�سرتاتيجيات الثالث، اإ�سافة 

اإىل اإ�رشاف الباحث املبا�رش على �سري التجربة.

املادة التعليمية: 
لل�سف  االإ�سالمية  الرتبية  كتاب  من  االإ�سالمية  العقيدة  وحدة  �سياغة  الباحث  اأعاد 
والتعلم  الذهنية،  واخلرائط  الذهني،  الع�سف  ا�سرتاتيجيات  مبادئ  وفق  االأ�سا�سي  التا�سع 
ح�سة   )16( بواقع  در�ست  درو���س،  ثمانية  على  التعليمية  امل��ادة  وزعت  وقد  التوليدي، 
امل�سوغة  الدرا�سة  املادة  حمتوى  �سدق  من  التحقق  ومت  اأ�سابيع،  ثمانية  ومبدة  �سفية 
وفق ا�سرتاتيجيات الع�سف الذهني، اأو اخلرائط الذهنية، اأو التعلم التوليدي، بعر�سها على 
اخلرباء واملتخ�س�سني) اأع�ساء جلنة التحكيم(، الإبداء الراأي حول مدى منا�سبتها مل�ستوى 
ُعدلت املادة  الدرا�سة، وقد  االأ�سا�سي، ومتثيلها ال�سرتاتيجيات عينة  التا�سع  ال�سف  طالب 

الدرا�سية يف �سوء ملحوظاتهم وتوجيهاتهم.

أدوات الدراسة:
ا�صتخدمت الدرا�صة الأدوات الآتية:

اأولً- اختبار التح�صيل الدرا�صي:
اأعد الباحث اختباراً حت�سيلياً مكوناً من )57( فقرة من نوع اختيار من متعدد، موزعة 
من  التحقق  ومت  والفرعية،  الرئي�سة  ومو�سوعاتها  االإ�سالمية  العقيدة  وحدة  درو�س  على 
االإ�سالمية،  العقيدة  الدكتوراه يف  درجة  على جمموعة من حملة  بعر�سه  االختبار  �سدق 
يف  والتقومي  والقيا�س  الرتبوي،  النف�س  وعلم  االإ�سالمية،  الرتبية  تدري�س  وطرق  ومناهج 
اجلامعات االأردنية، والبالغ عددهم )12( خمت�س�ساً، مرفقا ن�سخة من الوحدة التعليمية. 
اأربع فقرات، وعدلت الفقرات  ويف �سوء مالحظات ال�سادة املحكمني ومقرتحاهم، ُحذفت 
)23،19،7،38، 41،49(، وحل�ساب ثبات املقيا�س طبقه الباحث واأعاد تطبيقه على عينة 
حل�ساب  الثبات  معامل  وبلغ   ،)0.91( ن�سبته  بلغت  الدرا�سة  عينة  خارج  من  ا�ستطالعية 
الأغرا�س  قيمة منا�سبة  الفا )0.89(، وهي  با�ستخدام كرونباخ  لفقراته  الداخلي  االت�ساق 
الدرا�سة، وح�سبت معامالت ال�سعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وا�ستبعدت ثالث فقرات من 
االختبار قل معامل متييزها عن )0.25(، وزاد معامل �سعوبتها عن)0.75( وبذلك اأ�سبح 

االختبار يف �سورته النهائية يتكون من ) 50 ( فقرة.
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ثانياً- اختبار التفكري فوق املعريف: 
اأعد الباحث اختباراً لقيا�س مهارات التفكري فوق املعريف لدى طالب ال�سف التا�سع 
2002؛  )ج��روان  كدرا�سة  العالقة،  ذات  الدرا�سات  مراجعة  على  وباالعتماد  االأ�سا�سي، 
خطاب، 2007(، وبعد االأخذ باآراء املحكمني املخت�سني يف علم النف�س الرتبوي، والقيا�س 
والتقومي، واالإر�ساد الرتبوي والبالغ عددهم)8( خمت�سني، متكن الباحث من اعتماد ثمانية 
هذه  معظم  والتقومي(وتعتمد  والتحكم،  واملراقبة  مهارات:)التخطيط،  لقيا�س  وذلك  اأن�سطة، 
االأن�سطة على معارف ومعلومات وبيانات متثل مواقف تعليمية حمددة، يتبعها جمموعة 
وللتحقق  عنها،  باالإجابة  معها  يتفاعلوا  اأن  الدرا�سة  عينة  الطالب  من  يطلب  االأ�سئلة  من 
من ثبات االختبار ا�ستخدم االختبار واإعادة االختبار (Test- Re-Test) اإذ طبق على عينة 
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من )40( طالباً، واأعيد تطبيقه على العينة نف�سها 
فوق  التفكري  ملهارات  التطبيقني  نتائج  بني  االرتباط  معامالت  وح�سبت  اأ�سبوعني،  بعد 
التخطيط  االآتي:  النحو  للمهارات على  االرتباط  قيم معامالت  ن�سب  املعريف، حيث جاءت 

)0.89(، املراقبة والتحكم )0.90(، )التقومي 0.86(، وهي قيم منا�سبة الأغرا�س الدرا�سة.
ثالثاً- مقيا�س الجتاهات نحو تعلم مفاهيم العقيدة الإ�صلمية:

االإ�سالمية، والذي تكون  العقيدة  الباحث مقيا�س االجتاهات نحو تعلم مفاهيم  اأعد 
من ) 35( فقرة ب�سورته االأولية، ومت التحقق من �سدق االختبار بعر�سه على جمموعة من 
املخت�سني يف العقيدة االإ�سالمية، ومناهج وطرق تدري�س الرتبية االإ�سالمية، وعلم النف�س 
االأردنية، والبالغ عددهم)12( خمت�ساً، ويف  الرتبوي، والقيا�س والتقومي يف اجلامعات 
�سوء مالحظات ال�سادة املحكمني واقرتاحاتهم، حذفت خم�س فقرات، وعدلت الفقرات)5، 
عنها  االإجابة  وجاءت  فقرة،  املقيا�س)30(  فقرات  عدد  اأ�سبح  وبذلك   ،)14،28،31،34
معار�س  معار�س،  حمايد،  موافق،  ب�سدة،  )موافق  االآتي:  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س  وفق 
ب�سدة(اأعطيت لكل منهم درجة معينة وفق الت�سل�سل االآتي: )1،2،3،4،5( للفقرة املوجبة 
والعك�س من ذلك للفقرة ال�سالبة، وحل�ساب ثبات املقيا�س طبق واأعيد تطبيقه على عينة 
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة، وبلغ معامل الثبات ) 0.90(، وبا�ستخدام كرونباخ 
منا�سبة  قيم  وهي   ،)0.88  ( الثبات  معامل  بلغ  لفقراته،  الداخلي  االت�ساق  حل�ساب 

الدرا�سة. الأغرا�س 
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جمتمع الدراسة وعيِّنتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طالب ال�سف التا�سع جميعهم باملدار�س االأ�سا�سية يف مدار�س 
حمافظة جر�س يف اململكة االأردنية الها�سمية، وقد اختريت عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية 
الدرا�سي  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  للبنني  االأ�سا�سية  الغفاري  ذر  اأبو  مدر�سة  من 
2013-2014م، وتكونت عينة الدرا�سة من ثالث �سعب �سفية، اإحداهما متثل املجموعة 
وال�سعبة  طالباً،   )32( وعددها  الذهني،  الع�سف  با�سرتاتيجية  وتدر�س  االأوىل  التجريبية 
الثانية متثل املجموعة التجريبية الثانية وتدر�س با�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية، وعددها 
)34( طالباً، وال�سعبة الثالثة متثل املجموعة التجريبية الثالثة وتدر�س با�سرتاتيجية التعلم 
التوليدي، وعددهم )33( طالبا، وقد وزعت املجموعات التجريبية على ال�سعب ال�سفية عينة 

الدرا�سة بطريقة ع�سوائية بعد �سبط التح�سيل القبلي جلميع املجموعات.

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدمت املعاجلات االإح�سائية االآتية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة:

املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية لعالمات طالب ال�سف التا�سع االأ�سا�سي على . 1
اختبار التح�سيل الدرا�سي واختبار مهارات التفكري فوق املعريف، ومقيا�س االجتاهات.

 حتليل التباين االأحادي امل�ساحب ل�سبط اأثر االختبار القبلي يف نتائج االختبار البعدي.. 2

تكافؤ جمموعات الدراسة:
اأولً- تكافوؤ جمموعات الدرا�سة على اختبار التح�سيل )القبلي(: ملعرفة فيما اإذا كانت 
هناك فروق ذات داللة اإح�سائية، عند م�ستوى داللة )α≥0.05( بني املتو�سطات احل�سابية 
لعالمات الطالب يف جمموعات الدرا�سة على اختبار التح�سيل )القبلي(، جاءت نتائج ح�ساب 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات الدرا�سة كما يف اجلدول )1(:
اجلدول )1( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية 
لعلمات طلب عينة الدرا�صة على اختبار التح�صيل القبلي

عدد اأفراد املجموعة
املجموعة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

323.841.63ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
343.791.72ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.751.58ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

العلمة الق�صوى على الختبار )50(
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املعريف  الفوق  التفكري  مهارات  اختبار  على  الدرا�سة  جمموعات  تكافوؤ  ثانيا- 
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية،  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  اإذا  فيما  ملعرفة  )القبلي(: 
)α≥0.05( بني املتو�سطات احل�سابية لعالمات الطالب يف جمموعات الدرا�سة على اختبار 
مهارات الفوق املعريف )القبلي(، مّت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 

ملجموعات الدرا�سة،كما يف اجلدول )2(: 
اجلدول )2(

 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على اختبار 
التفكري فوق املعريف القبلي

عدد اأفراد املجموعة
املجموعة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

323.241.84ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
343.361.92ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.131.78ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

العلمة الق�صوى على الختبار ) 50(
مفاهيم  تعلم  نحو  الطلبة  اجتاهات  مقيا�س  على  الدرا�سة  جمموعات  تكافوؤ  ثالثاً- 
العقيدة االإ�سالمية )القبلي(: ملعرفة فيما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�سائية، عند 
الطالب يف جمموعات  لدرجات  احل�سابية  املتو�سطات  ( بني   0.05≤α  ( الداللة  م�ستوى 
الدرا�سة على مقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تعلم مفاهيم العقيدة االإ�سالمية )القبلي( الذي 
طبق قبل البدء بالتجربة، ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات 

الدرا�سة كما يف اجلدول )3( االآتي:
اجلدول )3( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على مقيا�س 
اجتاهات الطلبة نحو تعلم العقيدة الإ�صلمية )القبلي(

عدد اأفراد املجموعة
املجموعة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

323.622.25ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
 343.512.61ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.832.49ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

العلمة الق�صوى على الختبار) 150(
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
داللة  ذات  فروق  توجد  هل  ون�صه:  الأول  ال�صوؤال  عن  الإجابة  نتائج  اأول- 
للمفاهيم  التا�سع  ال�سف  لطلبة  البعدي  التح�سيل  يف   )0.05≤α( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
العقدية يف وحدة العقيدة االإ�سالمية، تبعًا ال�سرتاتيجية التدري�س )الع�سف الذهني، واخلرائط 
احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  التوليدي(؟  والتعلم  الذهنية، 
واالنحرافات املعيارية الأداء جمموعات الدرا�سة بعد تطبيق االختبار التح�سيلي البعدي بعد 

االنتهاء مبا�رشة من درا�سة الطالب لوحدة العقيدة االإ�سالمية، كما يف اجلدول )4(.

اجلدول ) 4( 

الفروق بني متو�صطات اأداء اأفراد املجموعات التجريبية يف الختبار التح�صيلي البعدي

املجموعة
املتو�صطات العدد التجريبية

النحرافات املعيارية احل�صابية 

323.691.01ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
343.571.57ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.371.93ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

يظهر من اجلدول ) 4( وجود فروق بني متو�سطات اأداء اأفراد املجموعات التجريبية 
املجموع�ة  اأفراد  الأداء  احل�س���ابي  املتو�سط  جاء  حيث  البعدي،  التح�سيلي  االختبار  يف 
م�ع�ياري  وبانح�راف   ،)3،69( الذهني(  الع�سف  )ا�سرتاتيجية  االأوىل  الت�جريب�ية 
بلغ)1،01(، وجاء املتو�سط احل�سابي الأداء اأفراد املجموعة الت�جريب�ية الثانية )ا�سرتاتيجية 
اخلرائط الذهنية( )3،57(، وبانحراف معياري بلغ )1،57(، بينما املتو�سط احل�سابي الأداء 
املجموعة الثالثة ) التعلم التوليدي(بلغ )3،37(، وبانحراف معياري بلغ )1،93(، وللتاأكد 
من �سبط اأثر املتغريات االأخرى التي قد توؤثر يف اإجراءات الدرا�سة ونتائج االختبار البعدي، 
ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي امل�ساحب ب�سبط اأثر االختبار القبلي يف نتائج االختبار 

البعدي، واجلدول ) 5 ( االآتي يو�سح ذلك.
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اجلدول )5(

نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب لدرجات الطلب يف الختبار التح�صيلي 
البعدي ب�صبط اأثر الختبار القبلي.

م�صتوى 
الدللة

)ف( 
املح�صوبة

و�صط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�صدر التباين

0.04 13.143
345.251 3 5271734 ا�سرتاتيجية 

التدري�س
29.245 96 6315.726 اخلطاأ

99 207317.431 الكلي
.)0.05≤α( دالة عند م�صتوى

عند  اإح�سائيا  دالة  )0.04(وه��ي  بلغت  )ف(  داللة  قيمة  اأن   )5  ( اجلدول  من  يتبني 
اإح�سائية بني جمموعات  )α≥0.05(، مما يعني وجود فروق ذات داللة  الداللة  م�ستوى 
الدرا�سة يف حت�سيلهم يف االختبار البعدي، ومبقارنة اجلدول) 5(مع اجلدول) 4( يالحظ 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني جمموعات الدرا�سة يف التح�سيل الدرا�سي يف االختبار 

البعدي، ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست ب� )ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني(.
تبادل  على  مبادئها  يف  تعتمد  الذهني  الع�سف  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
عن  بحثاً  العقدية،  املفاهيم  حتليل  اأثناء  يف  الطلبة،  جمموعات  بني  ومناق�ستها  االأفكار 
االأمثل  احلل  واختيار  منطقية،  حلول  اإىل  للو�سول  املمكنة  احللول  من  ممكن  عدد  اأكرب 
التعليمي للمفهوم  العقلية والنقلية، مما ي�سهم يف تعلم املوقف  املدعم بال�سواهد واالأدلة 
العقدي باقتناع ال �سك معه وال ريبة فيه، مما حقق لهم نتائج اأعلى يف التح�سيل الدرا�سي 
مقارنة بنتائج الطلبة الذين در�سوا با�سرتاتيجيات التدري�س االأخرى، وتتفق هذه النتيجة 
اأداء املهارات التدري�سية والنواحي  مع درا�سة ن�سار )2010(التي اأظهرت حت�سن م�ستوى 
با�ستخدام  تعليمي  برنامج  وفق  الريا�سية  الرتبية  بكلية  در�سوا  الذين  للطلبة  املعرفية 
اأ�سلوب الع�سف الذهني، ومع درا�سة الزيات، وعدوان )2009( يف دورها الفاعل يف تنمية 
ومع  الوطنية،  الرتبية  االأ�سا�سي يف مبحث  التا�سع  ال�سف  طلبة  لدى  القرار  اتخاذ  مهارة 
درا�سة )ح�سن،2007 (يف اأثرها يف تنمية التح�سيل والقدرة اال�ستداللية يف التفكري ملبحث 
لدى  التح�سيل  تنمية  اأثرها يف  )2006( يف  عودات،  درا�سة  ومع  االجتماعية،  الدرا�سات 

طلبة ال�سف العا�رش يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية يف االأردن.
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ثانيا- نتائج الإجابة عن ال�صوؤال الثاين ون�صه: هل توجد فروق ذات داللة 
للمفاهيم  التا�سع  ال�سف  طالب  احتفاظ  يف   )0.05≤α(الداللة م�ستوى  عند  اإح�سائية 
التدري�س)الع�سف  ال�سرتاتيجية  تبعًا   ،" االإ�سالمية  العقيدة   " بوحدة  املتعلقة  العقدية 
اختبار  تطبيق  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  التوليدي(؟  الذهنية،التعلم  الذهني،اخلرائط 
احتفاظ طالب ال�سف التا�سع للمفاهيم العقدية املتعلقة بوحدة " العقيدة االإ�سالمية "بعد 
مرور اأربعة اأ�سابيع على اإجراء االختبار التح�سيلي البعدي، وح�سبت املتو�سطات احل�سابية 

واالنحرافات املعيارية الأداء جمموعات الدرا�سة، كما يف اجلدول ) 6( االآتي.
اجلدول )6( 

الفروق بني متو�صطات اأداء اأفراد املجموعات التجريبية على اختبار احتفاظ طلب 
ال�صف التا�صع للمفاهيم العقدية

النحرافات املعيارية املتو�صطات احل�صابية العدد املجموعة التجريبية

313.262.41ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني

333.742.37ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية

333.512.53ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي
.)0.05≤α( دالة عند م�صتوى

يتبني من اجلدول )6 ( حدوث فاقد لفردين من اأفراد املجموعتني التجريبيتني)الع�سف 
اإجازة  يف  واالآخ��ر  اأخ��رى،  مدر�سة  اإىل  اأحدهما  انتقال  ب�سبب  الذهنية(  اخلرائط  الذهني، 
مر�سية، وبالرجوع اإىل املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية، يتبني اأن املتو�سط 
احل�سابي الأداء املجموعة التجريبية)ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني( بلغ )3.26(، وبانحراف 
)ا�سرتاتيجية  التجريبية  املجموعة  الأداء  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ  بلغ)2.41(،  معياري 
اخلرائط الذهنية( )3.74(، وبانحراف معياري بلغ )2.37(، بينما بلغ املتو�سط احل�سابي 
وبانحراف   ،)3.51( التوليدي(  التعلم  الثالثة)ا�سرتاتيجية  التجريبية  املجموعة  الأداء 

معياري بلغ)2.53(.
اختبار  ونتائج  الدرا�سة  اإج��راءات  يف  توؤثر  قد  التي  االأخ��رى  املتغريات  اأثر  ول�سبط 
االحتفاظ، ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي امل�ساحب ب�سبط اأثر االختبار القبلي يف نتائج 

اختبار االحتفاظ، كما يف اجلدول )7(.
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اجلدول )7( 

حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ب�صبط اأثر الختبار القبلي يف نتائج اختبار الحتفاظ

م�صتوى 
الدللة

)ف( 
املح�صوبة

و�صط 
املربعات

درجات 
احلرية جمموع املربعات م�صدر التباين

0.03 5.736 428.179 3 375.352 اإ�سرتاتيجيات 
التدري�س

40.472 96 4352.242 اخلطاأ
99 347213.651 الكلي

.)0.05≤α( دالة عند م�صتوى
اإح�سائياً عند م�ستوى  اأن قيمة داللة )ف( بلغت )0.03( وهي دالة  يظهر اجلدول )7( 
الدرا�سة  جمموعات  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يعني  مما   ،)0.05≤α( الداللة
يف حت�سيل الطلبة يف اختبار االحتفاظ ومبقارنة اجلدول )7( مع اجلدول ) 6( نالحظ وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية بني جمموعات الدرا�سة يف حت�سيلهم يف اختبار االحتفاظ، ل�سالح 

املجموعة التجريبية التي در�ست وحدة العقيدة االإ�سالمية با�سرتاتيجية )اخلرائط الذهنية(.
 وقد يعزى ذلك اإىل اأن ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية تعد منظومة جامعة كطريقة تدري�س 
االبتكارية  والر�سومات  التو�سيحية  ال�سور  با�ستخدامها  واحد،  اآن  يف  تعليمية  وو�سيلة 
االإبداعية وباأ�سكالها املنتظمة يف التكامل الراأ�سي واالأفقي بني املفاهيم العقدية املرتابطة 
يف الدالالت واملعاين، مما يجعلها عامالً م�ساعداً على االحتفاظ باملفاهيم العقدية ملدة 
درا�سة  ما مع  نوعاً  النتيجة  وتتفق هذه  الدرا�سة.  ا�سرتاجتيات مو�سوع  تفوق غريها من 
طلبة  حت�سيل  يف  املفاهيم  خرائط  ا�سرتاتيجية  فاعلية  يف  والفالحات)2010(  مقابلة 
ال�سف الثامن االأ�سا�سي يف مادة قواعد اللغة العربية، وتختلف مع درا�سة م�سطفى)2009( 
اإح�سائياً بني االحتفاظ عند املجموعة التجريبية التي تعلمت  يف عدم وجود فروق دالة 
تربية  يف  االأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  طلبة  لدى  وال�سابطة  املفاهيمية  اخلرائط  با�ستخدام 

قباطية بفل�سطني.

ثالثا- نتائج الإجابة عن ال�صوؤال الثالث ون�صه: هل توجد فروق ذات داللة 
تبعًا  املعريف،  فوق  التفكري  مهارات  تنمية  يف   )0.05≤α( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 

الإ�سرتاجتية التدري�س ) الع�سف الذهني،اخلرائط الذهنية،التعلم التوليدي(؟ 
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املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
لدرجات عالمات طالب عينة الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري االإبداعي الذي طّبق بعد 

االنتهاء من تطبيق التجربة، كما يف اجلدول)8(:

اجلدول )8(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات طلب عينة الدرا�صة على مقيا�س 

تنمية مهارات التفكري فوق املعريف البعدي

عدد اأفراد املجموعة التجريبية
املجموعة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

323.461.42ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
343.231.37ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.821.88ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي
العلمة الق�صوى على الختبار) 50(

يالحظ من اجلدول ) 8( اأن املتو�سط احل�سابي لعالمات الطالب الذين در�سوا با�ستخدام 
البعدي  املعريف  فوق  التفكري  مهارات  تنمية  مقيا�س  على  التوليدي  التعلم  ا�سرتاتيجية 
بالن�سبة  احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  وهو  معياري)1،88(  وبانحراف   ،)3،82( بلغ  قد 
الذهني،  الع�سف  اإ�سرتاتيجيات  با�ستخدام  در�سوا  الذين  الطالب  عالمات  ملتو�سطات 
واخلرائط الذهنية، وقد يعزى ذلك اإىل اأن ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي حتر�س مببادئها على 
اإثارة التفكري بتحفيز العقل لتوليد معرفة جديدة يف �سوء املعرفة الرتاكمية لدى املتعلم، 
للتفكر والتدبر  العقول  الذي وجه  اأوامر اهلل تعاىل اخلالق،  اأمر من  العمل بالعقل  اأن  ومبا 
يف كتابه امل�سطور، وكتابه املنظور، لذا تنوع اخلطاب القراآين يف اال�ستدالل العقلي على 
اإثبات امل�سائل االإميانية، بربط االأ�سباب مب�سبباتها، بق�سد اال�ستدالل على م�سبب االأ�سباب 
واخلالق الفعلي لالأكوان، واإعمال العقل ال�ستخراج املجهوالت الت�سورية، برتتيب االأحداث 
املعلومة للو�سول ب�سواهدها املرئية اإىل حقيقة الغيبيات فوق املعرفية، لكي يتحرر من 
َكْيَف  َفْوَقُهْم  َماِء  ال�صَّ اإِىَل  َيْنُظرُوا  تعاىل: {اأََفَلْم  قال  للحياة ومكوناتها،  ال�سطحية  النظرة 

اَها َوَما َلَها ِمْن ُفرُوٍج} )ق: 6(. نَّ َبَنْيَناَها َوَزيَّ
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التعلم  ا�سرتاتيجية  فاعلية  يف  �سهري)2009(  درا�سة  مع  ما  حد  اإىل  النتيجة  هذه  وتتفق 
التوليدي يف ت�سخي�س الت�سورات البديلة لبع�س املفاهيم الريا�سية لدى طالب ال�سف الثامن 
طالبات  لدى  الطبيعية  بالكوارث  الوعي  تنمية  يف  اأحمد)2009(  ال�سيد  درا�سة  ومع  االأ�سا�سي، 
ال�سف االأول الثانوي، ومع درا�سة حممد )2003( يف فعالية النموذج التوليدي يف تدري�س العلوم 

لتعديل الت�سورات البديلة حول الظواهر الطبيعية املخيفة لدى طالبات ال�سف االأول االإعدادي.
فوق  التفكري  مهارات  على  املعياري  واالنحراف  احل�سابية  املتو�سطات  توزعت  وقد 

املعريف لكل من اال�سرتاتيجيات التجريبية كما يف اجلدول )9( وال�سكل)1( االآتيني:

اجلدول )9(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية على مهارات فوق املعريف لكل من 

ال�صرتاتيجيات الثلث

املتو�صط املجموعة التجريبيةاملهارة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التخطيط
3.311.32ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
3.291.45ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
3.161.62ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

املراقبة 
والتحكم

3.640.94ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
3.951.73ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
3.741.58ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

التقييم/ 
التقومي

3.941.02ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
3.470.95اخلرائط الذهنية

3.581.46ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

املتو�صط العام

3.961.42ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
3.231.37ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
3.820.88ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي
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ال�صكل)1(

رابعا- نتائج االإجابة عن ال�سوؤال الرابع ون�سه: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
االإ�سالمية،  العقيدة  الطلبة نحو تعلم وحدة  )α≥0.05( بني اجتاهات  عند م�ستوى داللة 

تبعًا الإ�سرتاجتية التدري�س ) الع�سف الذهني، واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي(؟
املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة   
العقيدة  مفاهيم  تعلم  نحو  الطلبة  اجتاهات  مقيا�س  على  الدرا�سة  عينة  طالب  لعالمات 
الذهني،  )الع�سف  با�سرتاتيجيات:  العقيدة  وحدة  تدري�س  من  االنتهاء  بعد  االإ�سالمية، 

واخلرائط الذهنية، والتعلم التوليدي(، واجلدول)10( يو�سح ذلك

اجلدول )10 ( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات عينة الدرا�صة على مقيا�س 

اجتاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الإ�صلمية

املتو�صط عدد اأفراد العينةا�صرتاتيجيات التدري�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

323.520.80ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني
343.471.63ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية
333.431.42ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي

العلمة الق�صوى على املقيا�س) 150(
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الذين  الطالب  لعالمات  احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  اأن   )10( اجل��دول  من  يتبني 
در�سوا با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات: ( الع�سف الذهني،و اخلرائط الذهنية، وا�سرتاتيجية التعلم 
التوليدي) على مقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة االإ�سالمية، جاء ل�سالح 
الطالب الذين در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني،حيث بلغ )3،52(، وبانحراف 
الدرا�سة  اإج��راءات  يف  توؤثر  قد  التي  االأخرى  املتغريات  اأثر  ول�سبط  بلغ)0،80(،  معياري 
ونتائج مقيا�س االجتاهات، ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي امل�ساحب ب�سبط اأثر االختبار 

القبلي يف نتائج مقيا�س االجتاهات، كما يف اجلدول )11(.
اجلدول ) 11 (

حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ب�صبط اأثر الختبار القبلي يف مقيا�س اجتاهات 
الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة الإ�صلمية

م�صتوى 
الدللة

)ف( 
املح�صوبة

و�صط 
املربعات

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�صدر التباين

0.03 4.971 316.347 3 243.471 اإ�سرتاتيجيات التدري�س
39.214 96 3542.151 اخلطاأ

99 426325.413 الكلي
.)0.05≤α( دالة عند م�صتوى

يظهر اجلدول )11( اأن قيمة داللة )ف( بلغت )0.03( وهي دالة اإح�سائياً عند م�ستوى 
الداللة )α≥0.05(، مما يعني وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني جمموعات الدرا�سة، 
ومبقارنة اجلدول )11( مع اجلدول ) 10 ( نالحظ وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني 
جمموعات الدرا�سة يف مقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تعلم وحدة العقيدة اال�سالمية، ل�سالح 
املجموعة التجريبية التي در�ست وحدة العقيدة االإ�سالمية با�سرتاتيجية )الع�سف الذهني(. 
الطلبة يف هذه  الذهني مع حاجة  الع�سف  ا�سرتاتيجية  اإىل توافق مبادئ  وقد يعزى ذلك 
مو�سوعات  حول  االأفكار  من  كمية  اأكرب  بطرح  واملناق�سة  احلوار  اإىل  الدرا�سية  املرحلة 
اأفكارهم  نظرهم وطرح  تقدمي وجهات  االآمنة يف  احلرية  اإعطائهم  مع  االإ�سالمية  العقيدة 
دومنا نقد اأو جتريح، للخروج مبواقف واجتاهات وا�سحة ومقبولة منطقياً، مما كّون لدى 
الطلبة اجتاهات ايجابية نحو تعلم مفاهيم العقيدة با�سرتاتيجية الع�سف الذهني، وتتفق 
هذه النتيجة اإىل حد بعيد مع درا�سة ن�سار ) 2010( التي هدفت التعرف اإىل بناء برنامج 



فاعلية ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات الع�صف الذهني واخلرائط الذهنية ومنوذج التعلم التوليدي 
يف التح�صيل الدرا�صي وتنمية مهارات التفكري فوق املعريف لدى طلب ال�صف التا�صع 

د. �صاهر ذيب اأبو �رشيخ الأ�صا�صي يف الأردن واجتاهاتهم نحو تعلم العقيدة الإ�صلمية

280

تعليمي با�ستخدام اأ�سلوب الع�سف الذهني وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل حت�سن م�ستوى اأداء 
املهارات التدري�سية والنواحي املعرفية لدى الطلبة.

االستنتاجات:
حققت  قد  الذهني  الع�سف  ا�سرتاتيجية  اإن  الدرا�سة  نتائج  �سوء  يف  الباحث  ي�ستنتج 
نتائج اأف�سل لدى طالب ال�سف التا�سع يف تعلم مفاهيم العقيدة االإ�سالمية يف �سوء نتائج 
تعلم  نحو  اإيجابية  اجتاهات  بتكوين  م�ساهمتها  اإىل  اإ�سافة  البعدي،  االختبارالتح�سيلي 
مفاهيم العقيدة االإ�سالمية، وبدرجة اأعلى مقارنة مع ا�سرتاتيجيات مو�سوع الدرا�سة، واأن 
التعلم با�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية �ساعد الطالب على االحتفاظ مبفاهيم وحدة العقيدة 
االإ�سالمية يف �سوء نتائج اختبار االحتفاظ، وان ا�سرتاتيجية التعلم التوليدي عملت على 

تنمية واإك�ساب مهارات التفكري فوق املعريف لدى طالب ال�سف التا�سع.

 التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث باالآتي:

االأ�سا�سي . 1 التا�سع  لل�سف  االإ�سالمية  الرتبية  مببحث  االإ�سالمية  العقيدة  وحدة  بناء 
وتدري�س مفاهيمها يف �سوء مبادئ ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني.

ت�سمني وحدة العقيدة االإ�سالمية لطلبة املرحلة االأ�سا�سية العليا عامة، وال�سف التا�سع . 2
وفق  املعريف  فوق  التفكري  مهارات  لتنمية  تدريبية  واأن�سطة  تعليمية  مواقف  حتديداً 

مبادئ ا�سرتاتيجية الع�سف الذهني. 
3 . ) ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  بكيفية  االإ�سالمية  الرتبية  ملعلمي  تدريبية  برامج  اإع��داد 

الع�سف الذهني،واخلرائط الذهنية، وا�سرتاتيجية التعلم التوليدي) يف تدري�س مفاهيم 
وحدة العقيدة االإ�سالمية.

اإجراء املزيد من الدرا�سات للوقوف على اأثر اإ�سرتاتيجيات: )الع�سف الذهني، واخلرائط . 4
مبحث  وحدات  الطلبة يف خمتلف  تعلم  على  التوليدي(  التعلم  وا�سرتاتيجية  الذهنية، 

الرتبية االإ�سالمية وملراحلها التدري�سية.
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املصادر واملراجع:
اأولً- املراجع العربية:

- القراآن الكرمي
امل�سرية . 1 دار  وتطبيق.  مفاهيم  التفكري  تعليم   .2007 حممد.  ونوفل،  حممد  اأبوجادو، 

للن�رش والتوزيع. عمان.
اأبو �سنينة. 2008. اأثر ا�ستخدام طريقة الع�سف الذهني يف تنمية التح�سيل والتفكري . 2

جامعة  جملة  االأون��روا.  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى  اجلغرافيا  مادة  يف  الناقد 
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