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أثر التدريس باستخدام النموذج البنائي  5E'sفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة
مادة تربية األسرة في اإلسالم في جامعة العلوم اإلسالمية في األردن
د .عمر سالم محمد الخطيب

5

 1قسم المناهج والتدريس ,كلية التربية  ,جامعة الحسين بن طالل ,معان ,األردن

1

الباحث المسؤول  ,البريد اإللكترونيomar58khteeb@yahoo.com :
الملخص

هدفت هذه الدراسة إلي استقصاء أثر استخدام نموذج تروبرج وبايبي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
في مادة تربية األسرة في اإلسالم لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية في مدينة عمان في األردن .
بلغ عدد أفراد عينة الدراسة  662طالبا" من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العالمية في مدينة عمان في

األردن ,الذين درسوا مادة التربية اإلسالمية في الفصل الدراسي األول  ، 0266 – 0260وزعوا إلى أربع شعب
 :شعبتين تجريبية وبلغ عدد أفرادها  30طالباً  ,و شعبتين ضابطة وبلغ عدد أفرادها  23طالباً ,وقد تم اختيار
أفراد ا لدراسة بصورة عشوائية  ،واستخدم في هذه الدراسة اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لقياس مدى امتالك
الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي وهي  :مهارة الطالقة  ,مهارة المرونة  ,مهارة األصالة  ,مهارة اإلفاضة والتوسع
 ,مهارة التفاصيل  ,مهارة الحساسية للمشكالت.

وقد أظهرت نتائج التحليل باستخدام نموذج تروبرج في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي:وجود فروق دالة

إحصائيا عند مستوى الداللة ( )2.20= αفي امتالك الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة
التجريبية .
وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بما يلي :
 -6تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات على استخدام استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير اإلبداعي .
 - 0تشجيع الباحثين على االستمرار في القيام بالبحوث المتعلقة بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  ،في مجال
التربية اإلسالمية
الكلمات المفتاحية :النموذج البنائي  , 5E'sالتفكير اإلبداعي ,التربيه االسالمية.
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ABSTRACT
)This study aims at investigating the impact of teaching by Rodger Bybee Model (5E's
on the development of the creative Thinking skills in the family education in Islamic
course of the world Islamic science & education University students in the City of Amman
, Jordan. The study sample consists of 160 randomly selected students who were enrolled in
the Islamic Education course in the Second Semester 2012/2013 The subjects were grouped
into four sections: two experimental sections consisting of 82 students, and two controlling
sections consisting of 78 students. The creative thinking skills test was used to measure the
students’ creative thinking skills, namely, the fluency skill, flexibility skill, originality skill,
elaboration skill and problem-sensitivity skill.
Results have shown statistically significant variations (α = 0.05) in students’ creative thinking
skills in favor of the experimental groups. The study recommends the following:

Conducting training sessions for teachers on how to develop
strategies and methods of creative thinking.
Encouraging researchers to conduct further studies on creative
thinking skills development, particularly those relevant to Islamic Education.
Creative Thinking, Islamic Education.

-

Keywords: Rodger Bybee Model (5E's),

المقدمة :

يلقــى موضــوع تنميــة اإلبــداع أهميــة كبــرى فــي العمليــة التعليميــة  ,إذ يعــد تعلــيم التفكيــر اإلبــداعي فــي حــل

المشــكالت هــدفاً أساســياً مــن أهــداف المؤسســات التربويــة  ,ويؤكــد هــذه األهميــة خالصــة عــدد مــن البحــوث التــي
كشـفت عــن طبيعــة العوامـل التــي تــؤثر فـي تنميــة وتطــوير التفكيـر اإلبــداعي  ,وضــرورة فهـم وتنميــة قــدرات التفكيــر
اإلبــداعي لــدى الطلبــة  ,ووضــع ب ـرامج تدريبيــة تســاعد علــى تنشــيط التفكيــر اإلبــداعي كاختبــار تــورنس وجيلفــورد ,

وواالش  ,وكورجان وغيرهم  ,إضافة إلى برامج التدريب على مهارات التفكير اإلبداعي لمختلف األعمار وتطوير
األدوات الخاصــة فــي قيــاس هــذه الظــاهرة ( جــروان  )0220 ,؛ ( قطــامي وعشــا)0229 ,؛ ( أبــو جــادو ونوفــل
) 0229؛ (الحوراني)0220 ,

كمــا يحتــل التفكيــر اإلبــداعي ( ) Creative Thinkingمكان ـاً بــار اًز بــين اهتمامــات المعلمــين ,الــذين يؤكــدون

أهميــة اكتســاب الطلبــة لمهــاراته المتنوعــة؛ ألن هــذه المهــارات تســاعد فــي تنميــة القــدرة علــى االستكشــاف ومعالجــة
القضايا في المواقف المختلفة ،ومواجهة متطلبات الحياة وتحدياتها ،وفي صنع القـرار الحكـيم  ،وايجـاد بيئـة صـفية
غنيــة بــالحوار الهــادف والخيــال  ،واألنشــطة والب ـرامج التــي يمارســها الطلبــة داخــل الغرفــة الصــفية أو خارجهــا
) ) Bayer, 1987; Scriven and Paul,2004؛ (غانم.) 0222،
فعملية تنمية اإلبداع تعد متطلباً أساسياً ورئيساً في التربية ,وأسلوباً يستخدم لتعليم جميع الطالب فـي الصـفوف

المدرسية ،ويتطلب تنمية اإلبداع في غرفة الصف ,تشجيع ودعم الطالب في النواحي المعرفيـة والشخصـية بهـدف
إيجاد:



خبرة غنية ومتنوعة في مجاالت مختلفة.

ثروة كبيرة من المعلومات العامة .
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متخصصة .
 معلومات



مهارات التحليل والتركيب.



مهارة فن إدراك الروابط والتداخالت.



تفضيل التكيف على المسايرة.



القدرة على إدراك المشكالت وتعريفها.



قدرة الفرد على تخطيط تعلمه وتقويمه.



االنفتاح على األفكار والخبرات الجديدة.



حب المغامرة.



االستقاللية.



تقوية الذات.



تقويم ذاتي إيجابي وتقدير ذاتي عالي.



قبول جميع النواحي الخاصة بالذات.



تفضيل التعقيد.



تقبل الغموض( .سعادة  )0226 ،؛ ( قطامي )0226 ,؛ ( دناوي .)0223 ,

ويؤكد التربويون أهمية التفكير اإلبداعي  ,شرط أن يكوون هو ا التفكيور متكوامال موع محتووى الم هوا ,
وأن تكون المدرسة المكان ال ي يت ّم فيوه توووير المواهوو ،وهو ا موا يجعول طرا و التددريس تضدطلع بددور جديدد
يتصف بالداللة والنموذجية والمواءمة مع بناء المعرفة اإلنسانية القائمة على اإلبداع (جوروان )2112 ,؛ ( De

.)Bono,1984
ويع د ّرف التفكيددر اإلبددداعي مددن منظددور تربددوي  :بأنووه نشوواط عقلووي مركووو وهووادل يتمي و بالشوومولية
والتعقيوود  ،توجهووه رقبووة قويووة فووي البحددث عددن حلددول ،أو التوصددل إلددى نددواتج أصدديلة لددم تكددن معروفددة سددابقا
(جروان )2112 ،؛ ( قوامي.)2111 ,
ويتضـ ــمن مفهـ ــوم التفكيـ ــر اإلبـ ــداعي مجموعـ ــة مـ ــن العمليـ ــات ،واالسـ ــتراتيجيات ،والتمثـ ــيالت العقليـ ــة ،واقت ـ ـراح
الفرضيات المحتملة التي يستخدمها الطلبة بهدف الوصول إلى توليد األفكار في حل المشكالت ,ودعم الخيال في
التفكير ,وتعلُّم المفاهيم ،واتخاذ الق اررات ,والبحث عن نواتج تعلم إبداعية جديدة ( سعادة .)0223

مهارات التفكير اإلبداعي :
يشتمل التفكير اإلبداعي على مهارات عدة هي:

 -6الطالقـ ــة  :Fluencyوتعنا ااي القا اادرة علا ااى تا ااوليـ ــد عـ ــدد كبيـ ــر مـ ــن البـ ــدائل ,أو المترادفـ ــات ,أو األفكـ ــار ,أو
المشــكالت ,أو االســتعماالت عنــد االســتجابة لمثيــر معــين مــع الســرعة والســهولة فــي توليــدها ,ومــن أبــرز أشــكال
الطالقة:
 الطالقا ااة اللفظيا ااة أو طالقا ااة الكلما ااات مثا اال :اكتا ااب أكبا اار عا اادد ممكا اان ما اان الفواكا ااه التا ااي تبا اادأ بحا اارف (ر). طااالقة المعــاني ،أو الطالقــة الفكريــة مثــل :اكتااب أكباار عاادد ممكاان ماان العناااوين المناساابة لموضااوع القصااة.(صوالحة.)2000 ،
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وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار المتوقعة عادة ,وتوجيـه أو
 -0المرونة :Flexibility
تحويل مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقـف ،أو مقـدرة الشـخص علـى التغيـر ,أو التكيـف حـين يلـزم

ذلك.
 -6األصــالة  :Originalityوهااذه المهااارة أكثاار المهااارات ارتباطااا بااالتفكير اإلبااداعي ،وتعنااي قاادرة الطلبااة علااى
الجدة والتميز في توليد األفكار الجديدة ,وتعد محكاً للحكم على مستوى اإلبداع ،أي إنتاج ما هو غير مألوف
( سعادة .)0226

 -0اإلفاضة والتوسع  : Elaborationوتعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة.
 -0الحساسية للمشكالت  : Sensitivity to the problemsويقصد بها الوعي بوجود مشـكالت أو حاجـات أو
عناصــر ضــعف فــي البيئــة أو الموقــف ويعنــي ذلــك أن بعــض األف ـراد أســرع مــن غيــرهم فــي مالحظــة المشــكالت

والتحقق من وجودهم في الموقف.

 -6التفاصيل  Detailsوهي :عبارة عن مساحة الخبرة ،والوصول إلى تنميـات جديـدة ،ممـا يوجـد لـدى المـتعلم
من خبرات( .دناوي.)0223 ،

مراحل العملية اإلبداعية :
يرررى ( هرمـز  )2111 ,أن العمليااة الإبداعيــة عبـارة عــن م ارحــل متباينـة تتولــد فــي أثنائهـا الفكـرة الجديــدة ،وتمــر

بمراحل أربع هي:

 3ا مرحلااة اإلعااداد والتخطاايط  : Preparationوفااي هااذه المرحلااة تحاادد المشااكلة وتفحااص ماان جميااع جوانبهااا،
وتجمع حولها المعلومات  ,والمهارات  ,والخبرة من الذاكرة ،ومن القراءات ذات العالقة.
 2ا مرحلة االحتضان  :Incubationوفيها يتم التركيز على الفكرة ،أو المشاكلة بحياث تصابح واضاحة فاي ذهان
المبتكر ،وهي مرحلة ترتيب األفكار وتنظيمها.

 1ا مرحلة اإللهام  : Illuminationوتتضمن هذه المرحلة إدراك الفرد العالقة بين األجزاء المختلفة للمشكلة.
 9ا ا مرحلااة التحقااق  :Verificationوهااي المرحلااة األخي ارة ماان م ارحاال تطااوير اإلبااداع ،وفيهااا يتعااين علااى الفاارد
المباادع أ ن يختباار الفكارة المبدعااة ،ويعيااد النظاار فيهااا ،ويعاارض جميااع أفكاااره للتقااويم ،وهااي مرحلااة التجريااب للفك ارة
الجديدة المبدعة.
وقــد نــادى كثيــر مــن التربــويين بضــرورة اســتخدام نمــاذج واســتراتيجيات تــدريس تســاعد علــى تنميــة مهــارات
التفكير اإلبداعي وغيرها لدى الطلبة ( Yager, 1991; Perkins, 1991؛ عليوه.)0226 ،

ويعد النمـوذج

التعليمي ذو الخمس مراحل الذي صممه بايبي (  ،) Bybeeمن أبرز هاذه النمااذج ( ،تروباردج وباايبي وبويال,

 ) 0220وهو من أبرز النماذج التدريسية الحديثة في المنطقة العربية التي يتنبأ لها المختصـون مسـتقبالً واعـداً
ف ــي ح ــل المش ــكالت بط ــرق إبداعي ــة  ,فه ــو يه ــدف إل ــى تنمي ــة التفكي ــر ل ــدى الطلب ــة ،وزي ــادة وع ــي المتعلم ــين
بالمشكالت والتحديات الموجـودة فـي بيئـتهم ،وزيـادة اهتمـامهم ورغبـتهم فـي حلهـا ،وتطـوير دافعيـتهم نحـو التفكيـر
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ـيهم بأهميــة اإلبـداع فـي كـل مجـاالت الحيــاة ،وتشـجيعهم بشـكل مسـتمر علـى التعامــل
بطريقـة إبداعيـة ،وزيـادة وع

النشط مع المشكالت التي تواجههم في مختلـف منـاحي حيـاتهم ،وتمكيـنهم مـن اسـتخدام تقنيـات مختلفـة ومتنوعـة

لحــل المشــكالت ،ووضــع الخطــط وتنفيــذها وتنميــة مهــاراتهم فــي تحســس المشــكالت وصــياغتها بطريقــة مفهومــة،
وتحديــد جوانــب التنــاقض فــي المشــكالت التــي يــتم عرضــها والتعامــل معهــا ,وتنميــة مهــاراتهم فــي توليــد األفكــار
وتقديم البـدائل األصـيلة فـي حـل المشـكالت؛ مـن خـالل تزويـدهم باالسـتراتيجيات المناسـبة التـي تمكـنهم مـن ذلـك

وتتمثل في إشراك الطلبة في عدة مراحل منظمة عند حل المشكالت هي:

المرحل ــة األول ــى  :االنش ااغال  ) Engagement ( :وتها ادف ه ااذه المرحل ااة إل ااى تحفي ااز الطلب ااة لموض ااوع ال اادرس
الجديد ,من أجل إشغالهم في تعلمه من خالل طرح سؤال ,أو مشكلة معينة جديدة عليهم ذات
صلة بواقعهم ,تثير اهتمامهم ,لتكون نقطة البداياة بالنسابة للمرحلاة الالحقاة ,ويكمان دور المعلام
هنا في تحديد المهمة التعليمية للطلبة.

المرحلة الثانية  :االستكشاف  ) Exploration ( :وتنطوي هذه المرحلة على قيام الطلبة بأنشاطة استكشاافية ياتم
من خاللها تحديد المفاهيم والعمليات والمهارات وتنميتها في صورة مجموعـات تعاونيـة لمحاولـة
البحــث عــن إجابــة للس ـؤال المطــروح فــي ختــام مرحلــة االنشــغال ,ودور المعلاام هنااا هااو تسااهيل
التفاعل بين الطلبة والمواقف التعليمية ,وهو موجه ومرشد للطلبة في هذه المرحلة.

المرحلـة الثالثـة  :التفساير  ) Explanation ( :وفاي هاذه المرحلاة تقـدم كـل مجموعـة مـا توصـلت إليـه مـن أفكـار
في مرحلة االستكشاف ,وتوفر فرصاً إلظهار الفهام والمهاارات والعملياات ذات الصالة بموضاوع

الدرس ,وتناقش من قبل الطلبة والمعلم ,ودور المعلم هنا هو توجيه تعال ًّ ًُم الطلبـة مـن خـالل
تغيير المفاهيم الخطأ وتوفير مفردات للمفاهيم ,وتقديم أمثلة عن المهارات ,واقتراح خبارات تعلام

إضافية.

المرحلة الرابعة  :التوسع  ) Elaboration ( :وفيها يوجه المعلم الطلبة إلى إجراء نشاط ,أو أكثر ذي عالقة بما
تاام التوصاال إليااه ماان أفكااار فااي المرحلااة السااابقة ,ويكااون الغاارض ماان هااذا النشاااط توساايع ,أو
تعميااق تعلمهاام لهااذه األفكااار ,ومساااعدتهم علااى نقاال أثاار تعلمهاام إلااى مواقااف جدياادة ,ماان خااالل
قيامهم بحل المشكالت أو أسئلة ذات عالقة بحياتهم العلمية وقد تكون هـذه األنشـطة فـي شـكل
إجراء مالحظات ،أو إجراء تجـارب ،أو إجـراء مقـابالت ،وزيـارات ،أو قـراءة موضـوع مـن مجلـة
أو صحيفة أو كتاب وغير ذلك من أنواع النشاطات التي توسع قدرتهم عن تلك األفكار.
المرحلــة الخامســة  :التقي اايم  ) Evaluation ( :ويت ــم ف ــي أثنــاء كافــة الم ارحـ ـل األربــع الس ــابقة؛ أي أنــه تق ــويم
مصاحب لتعلم الطلبة ،ويعتمـد علـى مالحظـة المعلـم لطلبتـه أثنـاء الـتعلم ,وعلاى ماا يجاري بيناه
وبينهم من مناقشات ومقابالت ،وما يطرحوناه مان أفكاار ،وماا يقوماون باه مان مهاام أو أعماال,

وتشجع هذه المرحلة الطلبة على تقييم فهمهم وقدراتهم وقد أطلق على هـذا النمـوذج( ) 5E's
ألن اسم كل مرحلة من المراحل الخمس التي يتكون منها تبدأ بحرف . E
وه ــذه الم ارح ــل تمث ــل دورة ف ــي الـ ــتعلم حي ــث تبـ ــدأ بمرحل ــة االنشـ ــغال ,ث اام مرحل ااة االستكشا اااف ,فمرحلا ااة
التفسيرات ,ثم مرحلة التوسع ،وأخي ار مرحلاة التقيايم التاي قاد تـتم فـي جميـع الم ارحـل ,ومان خاالل التقيايم قاد يكتشاف
الطلبة معلومات ومشكالت جديدة تؤدي إلى مرحلة االنشغال من جديد ،وبالتالي استم اررية الدورة.
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والشكل (  ) 6يوضح هذه الدورة :
(تروبردج وبايبي وبويل)0220 ,

فــالنموذج التعليمــي (  ) 5E'sيركــز علــى طــرح المشــكالت ,والااوصول إلــى الحلــول ،وتطبيــق ذلــك فــي
مواقف جديدة ،وتوظيف ما يتعلمه الطالب في الحياة اليومية لمواجهة المشكالت الحياتية وحلها .وبهذا قد يكتساب
األفاراد القاادرة علااى مواجهااة المواقااف الجدياادة ،والشااعور بالكفايااة واحتارام الااذات (زيتااون) 6220 ،؛ (عبــد الســالم،

) 0220؛ (سعادة.)0226 ،
ويعد استخدام مثل هذه النماذج الحديثة في تدريس المفاهيم بصـفة عامـة أمـ اًر ضـرورياً لحاجـة هـذه المفـاهيم

لمثل هذه النماذج حيث يـرى العديـد مـن البـاحثين أن الطلبـة يعـانون ضـعفاً ِّبينـاً فـي اكتسـاب المفـاهيم ,إلاى الحاد

بعضــهم أن الطلبــة يـدخلون المــدارس ويخرجـون منهــا دون حــدوث تغييـر بـّـين فـي بنيــتهم المعرفيــة
الاذي ياارى فيـه
ُ
والعلميـة ( ) Lord, 1994؛ ( ) Leonard, 2000؛ ( ساعيد )0223 ,؛ (  ( (Ghrowther,1999عزياز ,
. )0222

فاستخدام نماذج تدريسية تقوم على تعليم التفكير اإلبـداعي قـد يسـهم فـي حـل مثـل هـذه المعضـلة ،فقـد بـات
تعليم التفكير اإلبداعي باستراتيجياته التدريسية المختلفة ,متطلباً أساسياً في تدريس المفاهيم المختلفة ومن بينها
المفاهيم الدينية؛ حيث لم تعد وظيفة تعليم تلـك المفـاهيم تزويـد الطلبـة بك ٍّـم مـن المعـارف  ،وانمـا أصـبح الهـدف

تزويد الطلبة بالخبرات  ،والفرص التي تصل بهم إلـى تفهـم العلـم كبنـاء معرفـي مـنظم  ,وتسااعدهم علاى التفكيار

واإلبداع ,واكتساب مهارات التعلم الذاتي ,والقدرة على التعلم المستمر ,وتوظيف ما اكتسبوه فـي حـل مـا يـواجههم
من مشكالت في حياتهم اليومية ,خاصة مع ما يشهده العالم من ثورة علمية وتقنية وثقافية.
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متميز فـي حيـاة الطلبـة  ،فهـي تشـتمل علـى أحكـام تـنظم عالقـة الطالـب برِّبـه ,مان
فالمفاهيم الدينية لها دور
خالل بيان ما يجب هلل عزًً َّ
وجل من عبادات  ،كما تنظم عالقة الطالب بمن حولـه مـن النـاس  ،فبهـا يعـرف
َّ
الطلبة الحالل من الحرام ,ومن خاللها يمكن للمعلمين الحكم على ما لدى الطلبة من معـارف  ،كمـا يحكـم مـن
خاللهــا أيض ـاً علــى ســلوك الطلبــة وأخالقهــم  ،فهــي تقــوم بـ ٍ
فعــال فــي إعــداد الطلبــة إعــداداً ديني ـاً ســليماً ،
ـدور ّ
العملياة ؛ فهاي تساعى
بتوعيتهم فرادى ,وجماعاات بحقاائق ديانهم وتشاريعاته ؛ لتصابح سالوكاً ممارسااً فاي حيااتهم
ّ

ِّ
المطبقــة لشــرعه  ،القــادرة علــى حــل المشــكالت
ـالمية القريبــة مــن اهلل عــز وجــل ،
إلااى تكااوين الااشخصـ ّـية اإلسـ ّ
االجتماعية بطرق إبداعيـة  ,فالحاجاة إلاى اساتخدام مثال هاذه النمااذج ماساة لوجاود ضـعف كبيـر لـدى
الفردية  ،و
ّ
الطلبــة فــي فهــم المفــاهيم الدينيــة بســبب اســتخدام الطــرق التقليديــة فــي التــدريس ؛ وهــو مــا أكدتــه نتــائج اختبــارات

ضبط نوعية التعليم في المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة ( 0222 -0226م) فقد أشارت إلى وجود :


ضعف لدى الطلبة في فهم مفاهيم التربية اإلسالمية .



ضعف في أداء الطلبة على مقياس مجاالت القـدرات العقليـة العليـا  ,كمهاارة ضارب األمثلاة  ,والتعليال
 ,والتقسيم  ,والتحليل  ,والمقارنة  ,والتمييز .



ضعف في أسلوب عرض الكتب المدرسية لموضوعات الفقه اإلسالمي.



عدم وجود أنشطة عملية تغطي المادة النظرية  ,وتحث على تنمية التفكير لدى الطلبة( .و ازرة التربية

والتعليم 0222 -0226م ) وحيث إن استخدام هذا النموذج في التدريس ؛ يمكن أن يعمل على تنمياة
مهااارات التفكياار اإلبااداعي لاادى الطلبااة ؛ لــذا فــإن هــدف هــذه الد ارســة األساســي هــو التحقــق مــن أثــر
اسـتخدام النمـوذج التعليمــي (  ) 5E'sفـي تنميــة مهـارات التفكيــر اإلبـداعي فــي مـادة تربيــة األسـرة فــي
اإلسالم لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية في عمان .

الدراسة:
مشكلة ّ
ـاء علــى مــا ســبق جــاءت هــذه الد ارســة للتعـ ّـرف علــى أثــر فاعليــة النمــوذج التعليمــي (  ) 5E'sفــي تنميــة
بنـ ً
مهارات التفكير اإلبداعي في مادة تربية األسرة في اإلسالم لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية في عمان .
عناصر مشكلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي :
هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي تنميـة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي فـي حـل المشـكالت لـدى الطلبـة تُعـزى

لطريقة التدريس باستخدام( النموذج التعليمي (  ، ) 5E'sالطريقة االعتيادية)؟

فرضية الدراسة:


ال توج ــد ف ــروق ذات داللــة إحص ــائية عنــد مس ــتوى الداللــة (  ) 2.20 ≤ ف ــي تنميــة مه ــارات التفكي ــر
اإلبــداعي لــدى طلبــة جامعــة العلــوم اإلســالمية  ،تُعــزى لطريقــة التــدريس باســتخدام (النمــوذج التعليمــي (

 ، ) 5E'sالطريقة االعتيادية ).
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التعريفات اإلجرائية:
مــادة تربيــة األســرة فــي اإلســالم :وهــي موضــوعات ( األس ارة وأهميتهااا  ,الاازواج  ,آثااار عقااد الاازواج  ,انحااالل

يتضمنها مساق تربية األسرة في اإلسالم المق ّـرر علـى طلبـة جامعـة العلـوم
الرابطة الزوجية وآثارها  ,العدة ) التي
ّ
اإلسالمية في عمان للعام الدراسي (0260م0266/م) الفصل الدراسي األول.

النموذج التعليمي (  :) 5E'sهو مجموعة من اإلستراتيجيات والعمليات واإلجراءات التي تتض ّمن أهدافاً سلوكية،
وأنشطة تعليمية ،وبنية معرفية ،وتدريبات اتبعهـا الباحـث فـي تـدريس المجموعـة التجريبيـة لمـادة
تربيــة األس ـرة فــي اإلســالم لطلبــة جامعــة العلــوم اإلســالمية وتتمثــل فــي مشــاركة الطلبــة لخمــس

مراحل من مراحل حل المشكالت وهي :

مرحلــة االنشــغال  :وهــي مجموعــة مــن اإلج ـراءات واالستفســارات تتضــمن طــرح أســئلة مفتوحــة أو مشــكلة معينــة
تهدف إلى تحفيز الطلبة إلى موضوع الدرس الجديد وتحديد المشكلة بشكل دقيق وواضح .
مرحلة االستكشاف  :وهي مجموعة من األنشطة االستكشافية التي يقوم بها الطلبة فاي صاورة مجموعاات تعاونياة
لتحديد المفاهيم والعمليات والمهارات والبحث عن إجابة للسؤال المطروح .

مرحلــة التفســير  :وهااي مجموعااة ماان اإلج اراءات واألنشااطة يااتم ماان خاللهااا تقااديم كاال مجموعااة ماان مجموعااات
الطلبة ماا توصالت إلياه مان أفكاار ومقترحاات فاي مرحلاة االستكشااف تهادف إلاى تاوفر فارص
إلظهار الفهم والمهارات والعمليات ذات الصلة بموضوع الدرس .
مرحلة التوسع  :وهي مجموعة من اإلج ارءات والنشاطات والتجارب  ,والمقابالت  ,والزيارات يقوم بهاا الطلباة
تهدف إلى توسيع تعميق تعلم الطلبة  ,والوصول إلى التحقاق مان أجال المعرفاة ورسام النتاائج ,

وتفص اايل المف اااهيم المتعلم ااة وربطه ااا بالس ااابقة وتطويره ااا واس ااتخدامها وتطبيقه ااا ف ااي المواق ااف
التعليمية .
مرحلة التقيـيم  :وهاي مجموعاة مان اإلجاراءات واألنشاطة يقاوم بهاا الطلباة مثال رسام الخارائط المفاهيمياة توضاح
قاادرة الطلبااة علااى ماادى تفهمهاام للموضااوعات  ,واإلبااداع لهااذه المفاااهيم وبنائهااا وتكااوين وبناااء

المفاهيم الواسعة وتطويرها .
الطريقــة االعتياديــة :هــي مجموعــة اإلج ـراءات التــي يــتعلم فيهــا طلبــة المجموعــة الضــابطة مــادة تربيــة األس ـرة فــي

اإلسالم وهي موضوعات ( األسرة وأهميتها  ,الزواج  ,آثار عقاد الازواج  ,انحاالل الرابطاة الزوجياة وآثارهاا  ,العادة
المقررة على طلبة جامعة العلوم اإلسالمية في عمـان للعـام الد ارسـي (0260م0266/م) الفصـل الد ارسـي األول,
) ّ
بمساعدة المعلم وتوجيهاته المباشرة بالطريقة المعتادة ( الشائعة) في إدارة الحصة الصفية .
المتقدماة فاي حال المشاكالت بطارق إبداعياة وياتم قيااس
العقلياة
مهارات التفكيـر اإلبـداعي  :هاي مجماوع القادرات
ّ
ّ

هذه المهارات بالعالمة التي يحصل عليها الطالب على اختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الـذي تـم إعـداده

من قبل الباحـث وهـو اختبـار يتكـون مـن ثالثـين سـؤاالً مـن نـوع اختيـار مـن متعـدد  ,لكال ساؤال درجاتان  ,وعاد ًّ
الطالــب الــذي حصــل علــى عالمــة  %62فــأعلى ناجح ـاً فــي اختبــار مهــارات التفكيــر اإلبــداعي ,والطالااب الااذي
حصل على أقل من  %62راسباً في اختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
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اإلسالمية :هم مجموعة الطلبة الملتحقين بجامعة العلوم اإلسـالمية فـي عمـان للعـام الد ارسـي
طلبة جامعة العلوم
(0260م0266/م) الفصل الدراسي األول.

الدراسة:
أهمية ّ
ّ
الحالية من خالل اآلتي:
أهمية الدراسة
ّ
تظهر ّ
 تلبية اهتمام الباحثين ،والعاملين في مجال التربية اإلسالمية ،ومناهجها ،وطرق تدريسـها ،مـن حيـث اإلفـادةمن اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس في ميدان عملهم .
 -أنها تأتي استجابة لتوصيات المـؤتمر العلمـي الثالـث لرعايـة الموهـوبين والمتفـوقين فـي عمـان عـام ()0226

الذي دعاا إلاى ضارورة تعلايم الطلباة مهـارات التفكيـر اإلبـداعي فـي حـل المشـكالت(,الماؤتمر العلماي الثالاث

لرعاية الموهوبين .)0226 ,
 الكشــف عــن أثــر اســتخدام النمــوذج التعليمــي (  , ) 5E'sفــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــةالمرحلة الجامعية .

 الكشف عن أهمية إجراءات التدريب على مهـارات تنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى المتعلمـين  ,إذ يعاد التفكياراإلبداعي مهارة من مهارات التفكير التي يمكن أن تعمل على تحسين االنتباه والتعليم والتدريب.
 تزويــد المهتمــين فــي مجــال التربيــة والتعلــيم بمعلومــات حــول أهميــة التــدريب فــي تقويــة القــدرات العقليــة لــدىاألفراد بشكل عام وأهمية هذا النموذج في تنمية التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين بشكل خاص .
 تتفق مع االهتمـام التربـوي فـي مجـال تـدريس المفـاهيم الدينيـة الـذي يـدعو إلـى ضـرورة اسـتخدام طـرق تعلـيمجديدة لمواجهة التحديات المعاصرة .

 تســتجيب لتوصــيات المنظمــة العربيــة للتربيــة (  )6222التااي دعاات إلااى ضاارورة إيجاااد وعــي علمــي صــحيحمن خالل االهتمام بالمفاهيم الدينية وطريقة عرضها  ,وتطبيق الطرق الحديثة في تدريسها .
 قــد تســاعد فــي عمليــة تطــوير المنــاهج الد ارســية الجامعيــة مــن حيــث التصــميم وذلــك بتوجيــه تصــميم المنــاهجلضــرورة تطــوير وتكييــف المــادة الد ارســية فــي صــورة مخطــط مفــاهيمي تأخــذ فــي االعتبــار التنظــيم الشــبكي
للمعرفة بما هو متفق مع البنية المعرفية للطلبة .

محددات الدراسة :
الدراسة بما يأتي:
تتحدد نتائج هذه ّ
ّ
 طلبة جامعة العلوم اإلسالمية في عمان  ,المملكة األردنية الهاشمية ،للعام الدراسي ( 0260م 0266 /م ) ,الفصل الدراسي األول.
 اقتصرت الدراسة على مقرر تربية األسرة في اإلسالم وهي موضـوعات ( األسارة وأهميتهاا  ,الازواج  ,آثاارعقااد الاازواج  ,انحااالل الرابطااة الزوجيااة وآثارهااا  ,العاادة ) المقـ ّـررة علــى طلبــة جامعــة العلــوم اإلســالمية فــي
الفصل الدراسي األول  ,للعام الدراسي ( 0260م0266/م).
 قدرة المعلم الذي باشر عملية التدريس على تنفيذ استراتيجيات التدريس المقترحة.93
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الدراسات السابقة :
في ضوء مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات التـي

تناولــت أثــر اســتخدام النم ـوذج التعليمــي  5E'sوبعــض النمــاذج البنائيــة علــى التحصــيل وتنميــة مهــارات التفكيــر
بالد ارســة والبحــث ,وقــد أشــار البــاحثون إلــى أهميــة هــذه النمــاذج وفاعليتهــا فــي التــدريس ,وكــان أغلبهــا فــي مجــال
العلــوم ,ولــم يطلــع الباحــث علــى أي د ارســة حــول اســتخدام (النمــوذج التعليمــي  )5E'sفــي تنميــة مهــارات التفكيــر
اإلبداعي في مواد التربية اإلسالمية ,ومع ذلك فقد تمت االستفادة منها في كيفيـة بنـاء أدوات الد ارسـة  ،واالسـتفادة
منهـا كــذلك فــي مناقشــة نتــائج الد ارسـة  ،واجـراء المقارنــات بــين الد ارســات السـابقة والد ارســة الحاليــة وهــذه الد ارســات

هي:

 وفي دراسة مك كورمـك (  ) McCormick, 2000لتقصـي أثـر دورة الـتعلم الثالثيـة والنمـوذج التعليمـي 5E'sعلى بيئة التعلم الصفية ,والتحصيل ,واالتجاهات نحو العلوم على عينة مكونة من ست شعب لمساق األحياء في
مرحلااة الد ارسااة الجامعيااة األولااى فااي إحاادى الجامعااات الصااغيرة فااي واليااة تكساااس األمريكيااة ،حيااث قسامت عينااة

الد ارسااة إلااى مجمااوعتين  :المجموعااة األولااى تجريبيااة تكوناات ماان ثااالث شعــب درســت وفــق النمــوذج التعليمــي
 ,5E'sوالمجموعة األخرى ضاابطة درسات وفاق الطريقاة االعتيادياة .أشاارت نتاائج الد ارساة إلاى أن البيئاة الصافية
المتمرك ازة حااول المااتعلم عاماال مهاام فااي تحديااد االتجاهااات اإليجابياة نحااو العلااوم وأن التاادريس البنااائي -باسااتخدام
دورة الااتعلم والنمااوذج التعلاايمــي  - 5E'sأكثاار فاعليااة فااي اكتساااب تحصاايل المفاااهيم العلميااة وتكااوين االتجاهااات
االيجابية نحو العلوم.

 كمــا هــدفت د ارســة الكيالنــي (  ) 0226إلااى تقصااي أثاار اسااتخدام النمااوذج التعليمااي  5E'sفــي التحصــيل فــيمســتويات بلــوم (  ) Bloomالاادنيا والعليااا لطالبااات الصااف األول الثااانوي العاالمــي فــي مــادة األحيــاء فــي األردن.
تكونات عيناة الد ارساة مان (  ) 26طالباة مان طالباات إحادى المادارس الحكومياة التابعاة لمديناة إرباد ،ت ّام تقساايمهن
إلااى مجمااوعتين :األولااى تجريبيااة تكوناات ماان (  ) 62طالبااة درساات باسااتخدام النمااوذج التعليمااي  ،5E'sواألخــرى
ضابطة تكونت من (  ) 62طالبة درست باستخدام الطريقة االعتيادية .أظهرت النتاائج وجاود فارق دال إحصاائياً
في التحصيل العام في مادة األحيااء ولصاالح المجموعاة التجريبياة .كماا أظهارت النتاائج وجاود فارق دال إحصاائياً

بااين تحصاايل طالبااات المجمااوعتــين التجريبيــة والضــابطة فــي مــادة األحيــاء عنــد المســتويات المعرفيــة الــدنيا والعليــا
لصالح المجموعة التجريبية.

 وفــي د ارســة أج ارهــا ال ازمــل ( )0226هاادفت إلااى استقصاااء أثاار تاادريس العلااوم باسااتخدام نمااوذج البنااائي للااتعلم 4E'sفــي تنميــة التفكيــر العلمــي و اإلبــداعي واالتجاهــات نحــو العلــوم لــدى طلبــة المرحلــة االبتدائيــة علــى عينــة
مكونــه مــن ( )00طالب ااً تــم اختيــارهم مــن مدرســتين حكــوميتين بالطريقــة العش ـوائية العنقوديــة مــن المــدارس التابعــة
لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بالمملكـة العربيـة السـعودية ،فـي كـل مدرسـة شـعبة تمثـل المجموعـة التجريبيـة

وشــعبة تمثــل المجموعــة الضــابطة ،حيــث درســت المجموعتــان التجريبيتــان باســتخدام نمــوذج البنــائي للــتعلم 4E's
بينما درست المجموعتان الضابطتان بالطريقة التقليدية .توصلت الدراسة إلى عدم وجود فارق دال إحصاائياً (= α

 )2.26باين متوساط الادرجات لاألداء البعادي علاى مقيااس التفكيار العلماي يعازى ألسالوب التادريس المساتخدم ،فاي
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 ( )2.26 =αبين متوسط درجات األداء البعدي على مقياس التفكير اإلبـداعي الكلـي
حين وجد فرق دال إحصائيا
لصــالح النمــوذج البنــائي للــتعلم ،وتوصــلت الد ارســة إلــى عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيا ( )2.26 =αبااين متوسااط

االستجابات لألداة البعدي على مقياس االتجاهات نحو العلوم يعزى ألسلوب التدريس المستخدم.
 وهــدفت د ارســة صــادق (  )0226إلااى تعا ّارف ماادى فعاليااة النمااوذج البنااائي للااتعلم  7E'sفــي التحصــيل وتنميــةبعـض مهــارات عمليـات العلــم فـي مــادة العلـوم لــدى تالميـذ الصــف الثـاني اإلعــدادي بسـلطنة ُعمــان .تكونات عينااة
الد ارس اة ماان (  )26طالب ااً مقساامين إلااى مجمااوعتين :المجموعااة األولااى تجريبيااة تكوناات من ( )63طالب ااً درساات

باسااتخدام النمااوذج البنااائي للااتعلم  7E's؛ والمجموعــة األخــرى ضــابطة تكونــت مــن ( )63طالب ااً درساات باسااتخدام

الطريقة االعتيادية .أظهرت نتائج الد ارساة وجاود فارق دال إحصاائياً فاي التحصايل فاي ماادة العلاوم ولصاالح طلباة

المجموعاة التجريبيااة .كمااا أظهاارت النتااائج وجود فــرق دال إحصــائياً فــي اختبــار عمليــات العلــم ولصــالح المجموعــة

التجريبية.

 أجرى الخطيب ( )0220دراسة بعنوان "أثر نموذج في التعلم البناائي فاي ماادة الثقافاة اإلساالمية فاي التحصايلفاهيميااة متكاملااة واالتجاهااات لاادى طلبااة جامعااة الحسااين باان طااالل "  ,تكونــت عينــة الد ارســة مــن
وتكااوين بنيااة م
ّ
( )602طالباً من طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردن وزعوا إلى شعبتين ,كانت إحدى الشعبتين تجريبية ,
واألخرى ضابطة  ,وتم اختيارهم بصورة قصدية  ,وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية فاي تحصايل
الطلبااة الااذين تعلم اوا مفاااهيم الثقافااة اإلسااالمية بطريقــة نمــوذج الــتعلم البنــائي مقارنــة مــع تحصــيل الطلبــة الــذين
تعلموا مفاهيم الثقافة اإلسالمية بالطريقة االعتيادية لصالح المجموعة التجريبية  ,كما أظهرت النتائج وجاود فاروق

ذات داللااة إحصااائية فااي البنيااة المفاهيميااة للطلبااة الااذين تعلم اوا مفاااهيم الثقافااة اإلسااالمية بطريقااة نمــوذج الــتعلم
البنــائي  ,مقارنااة مااع البنيااة المفاهيميااة للطلبااة الااذين تعلماوا مفاااهيم الثقافااة اإلسااالمية بالطريقااة االعتياديااة لصااالح
المجموعة التجريبية .
 وه ــدفت د ارس ــة الخريس ــات (  ) 0222إل ــى استقص ــاء أث ــر ت ــدريس موض ــوعات مص ــممة وف ــق منح ــى الف ــروعالمتداخلــة ,والنمــوذج التعليمــي  ،5E'sوأشــكال( )Vف ــي اكتس ــاب المف ــاهيم الفيزيائيــة وعملي ــات العل ــم ل ــدى ط ــالب
الصف األول الثانوي العلمي في األردن .وتكونت عينة الدراسة مـن (  ) 026طالبـاً مـن مدرسـتين حكـوميتين فـي

تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات :المجموعة األولى تكونت من (  ) 22طالباً درست وفق منحـى
العاصمة عمانّ ،
الفــروع المتداخلــة باســتخدام النمــوذج التعليمــي  5E'sوالمجموعــة الثانيــة تكونــت مــن (  ) 22طالب ـاً درســت وفــق
منحى الفروع المتداخلة باستخدام أشـكال ( .)Vأمـا المجموعـة الثالثـة فتكونـت مـن (  ) 36طالبـاً درسـت باسـتخدام

النموذج التعليمي  .5E'sفي حين أن المجموعة الرابعة تكونـت مـن (  ) 30طالبـاً درسـت باسـتخدام أشـكال (.)V
أظه ــرت النت ــائج وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي اكتس ــاب المف ــاهيم الفيزيائي ــة تع ــزى إل ــى طريق ــة الت ــدريس

ولصــالح الطلبــة ال ــذين درس ـوا وفــق منحــى الفــروع المتداخلــة كمــا أظه ــرت النت ــائج ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصــائية فــي اكتســاب المفــاهيم الفيزيائيــة تعــزى لطريقــة التــدريس ( النمــوذج التعليمــي  ،5E'sوأشــكال  .) Vكمــا
أشــارت النتــائج أيضــا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اكتســاب عمليــات العلــم تعــزى لطريقــة التــدريس
ولصالح الطلبة الذين درسوا وفق منحى الفروع المتداخلة.
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 أجــرى عليــوة (  )0226د ارســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام نمــوذجي :البنــائي للــتعلم ( ،)4E'sوحــلالمشــكالت اإلبــداعي فــي الــوعي مــا وراء المعرفــي فــي ق ـراءة النصــوص العلميــة والقــدرة علــى حــل المشــكالت فــي
ضــوء أســلوبهم المعرفــي .بلــغ عــدد أف ـراد عينــة الد ارســة( )032طالبــة مــن طالبــات الصــف التاســع األساســي مــن
مدرســة كفرنجــة الثانويــة للبنــات التابعــة لمديريــة التربيــة والتعلــيم فــي محافظــة عجلــون ،مقســمين إلــى ثــالث شــعب:

شعبتين تجريبيتين ،والثالثة ضابطة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيـق اختبـار الـوعي مـا وراء المعرفـي فـي قـراءة

النصـوص العلميــة ،واختبــار القــدرة علـى حــل المشــكالت وهــو مـن إعــداد الباحــث .ومــن أهـم النتــائج التــي توصــلت
حسـن مـن الـوعي مـا وراء المعرفـي فـي قـراءة النصـوص العلميـة،
إليها هذه الد ارسـة هـو :أن نمـوذج الـتعلم البنـائي ّ
والقدرة على حل المشكالت ،مقارنة بالطريقة االعتيادية.
 أجـرى عبيــدات (  )0227د ارســة هــدفت إلـى تقصــي أثــر أنمــوذج الــتعلم البنـائي فــي تــدريس المفــاهيم الهندســيةلطالب الصف الثامن األساسي في تحصيلهم وفي قدرتهم على التفكيـر الناقـد  ,تكونـت عينـة الد ارسـة مـن( )70
طالبـاً مــن طــالب الصــف الثــامن األساســي فــي إحــدى المــدارس الحكوميــة  ,مــوزعين علــى أربــع شــعب  ,درســت
شعبتان منهما وفقاً ألنموذج التعلم البنائي  ,في حين درست الشعبتان األخريان بالطريقة االعتيادية وقد اسـتخدم
في تلك الدراسة أداتين للقياس هما  :اختبار تحصـيلي فـي وحـدتي الهندسـة والمجسـمات  ,واختبـار التفكيـر الناقـد

الرياضي بأبعاده الخمسة ( معرفـة االفت ارضـات  ,وتقـويم المناقشـات  ,والتفسـير  ,واالسـتنباط  ,واالسـتنتاج ) وقـد
اســتخدم تحليــل التبــاين األحــادي المصــاحب (  )ANCOVAلمعالجــة البيانــات وقــد أســفرت عــن وجــود فــروق فــي
تحصيل الطلبة الرياضي دالة إحصائياً بين اإلستراتيجيتين التدريسيتين ولصالح اإلستراتيجية البنائية .
 أجاارى الشااهراني ( )2131د ارسااة هاادفت إلااى معرفااة أثاار اسااتخدام أنمااوذج دورة الااتعلم فااي تاادريس الرياضااياتعلى تنمية التفكير الرياضاي والتحصايل الد ارساي  ,وتام اختياار عيناة مكوناة مان (  )19طالبااً مان طاالب الصاف

الثاااني متوسااط  ,تاام تقساايمهم إلااى مجم اوعتين إحااداهما تجريبيااة درساات باسااتخــدام أنمــوذج دورة الــتعلم واألخــرى
ضــابطة درســت بالطريقــة االعتياديــة  ,والختبااار فااروض الد ارسااة  ,جاارى تحلياال البيانااات باسااتخدام تحلياال التباااين

المصاحب (  , )ANCOVAواستُخدمت أداتين هما  :اختبار التحصـيل  ,واختبـار التفكيـر الرياضـي  ,وقـد دلـت
نتــائج الد ارســة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (  , ) α ≥ 0.05بــين متوســطي
درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة وطــالب المجموعــة الضــابطة فــي االختبــار التحصــيلي عنــد مســتوى التــذكر
ومسـتوى الفهــم واالختبـار ككــل  ,وفــي التطبيـق البعــدي لمقيـاس التفكيــر الرياضــي لصـالح المجموعــة التجريبيــة .

وقــد أوصــت الد ارســة بتــدريب المعلمــين واســتخدام أنمــوذج دورة الــتعلم البنــائي فــي تــدريس الرياضــيات لطــالب

المرحلة المتوسطة  ,وتضـمين مقـررات بـرامج إعـداد معلمـي الرياضـيات بكليـات التربيـة  ,واالتجاهـات الحديثـة
والنظريــات التربويــة الحديث ـة فــي تعلــيم وتعلــم الرياضــيات  ,وتــدريبهم علــى كيفيــة التــدريس باســتخدام أنمــوذج دورة
الــتعلم  ,كمــا اقتــرح الباحــث إجــراء د ارســات لمعرفــة أثــر اســتخدام أنمــوذج دورة الــتعلم علــى ن ـواتج تعل ــم أخــرى

كاالتجاه  ,وتنمية أنماط التفكير األخرى .
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) د ارســة هــدفت إلــى تقصــي أثــر أنمـوذج الــتعلم البنــائي فــي تــدريس المفــاهيم الهندســية
 -أجـرت ســليمان ( 0202

لطالبات الصف الثامن األساسي فـي تحصـيلهن وفـي قـدرتهن علـى حـل المشـكالت الرياضـية  ,إذ تكونـت عينـة

الدراسة من (  )70طالباً من طالب الصف الثامن األساسي في إحدى المدارس الحكوميـة  ,مـوزعين علـى أربـع

شعب  ,بحيث درست شعبتان منهما وفقاً ألنموذج الـتعلم البنـائي فـي حـين درسـت شـعبتان بالطريقـة التقليديـة وقـد

اســتُخدم فــي تلــك الد ارســة أداتــين للقيــاس همــا  :اختبــار تحصــيلي فــي وحــدتي الهندســة والمجســمات  ,واختبــار
التفكي ــر الناق ــد الرياض ــي بأبع ــاده الخمس ــة ( معرف ــة االفت ارض ــات  ,وتق ــويم المناقش ــات  ,والتفس ــير  ,واالس ــتنباط ,

واالستنتاج ) وقد اسـتُخدم تحليـل التبـاين األحـادي المصـاحب (  )ANCOVAلمعالجـة البيانـات وقـد أسـفرت عـن
وجــود فــروق فــي تحصــيل الطلبــة الرياضــي دالــة إحصــائياً بــين اإلســتراتيجيتين التدريســيتين لصــالح اإلســتراتيجية
البنائية  ,وقـد أوصـت الد ارسـة بـالتركيز علـى المنحـى البنـائي فـي التـدريس وتـدريب المعلمـين علـى كيفيـة تطبيقـه ,
وتوفير اإلمكانيات الالزمة للتعامل معه  ,كما أوصت بدراسة فاعلية األنموذج في موضـوعات رياضـية أخـرى ,

ولمســتويات تعليمي ــة أخــرى  ,وش ــمول متغيـ ـرات أخــرى كمه ــارات التفكي ــر الرياضــي  ,والمعتقـ ـدات االبس ــتمولوجية
للطلبة .
 -أجرى الزعبي (  )2133دراسة هدفت إلى تقصي أثر التدريس على وفق أنماوذج الاتعلم البناائي فاي التحصايل

والتفكير الرياضي  ,لدى طلبة معلم صف في جامعة مؤته  ,وتكونت عيناة الد ارساة مان (  )81طالبااً وطالباة ,
وقساامت العينااة إلااى مجمااوعتين إحااداهما تجريبيااة (  )92طالبااً وطالبااة درساات علــى وفــق أنمــوذج الــتعلم البنــائي ,

واألخاارى ضااابطة (  )93طالب ااً وطالبااة درساات بالطريقااة االعتياديااة  ,وقااام الباحااث بإعااداد اختبااار للتحصاايل ,

واختبار للتفكير الرياضي  ,واستخدم الباحث اختبار ( ت) الختبار فاروض الد ارساة  ,وقاد أظهارت نتاائج الد ارساة
وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائيــة بــين متوســطي تحصــيل المجمــوعتين لصــالح األنمــوذج النــائي  ,كمااا كشاافت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تفكير المجموعتين لصالح األنموذج البنائي .
 -اجرى الخطيب (  )2133دراسة بعنوان " أثر استخدام نموذج ستراك وبوسنر على تغيير المفاهيم الدينياة لادى

طلبة جامعة الحسين بن طالل في معان " تكونت عينة الدراسة من ( )81طالباً وزعت عينة الدراسة إلى شعبتين
إحااداها تجريبيااة وبلااغ عاادد الطلبااة فيهااا (  )91طالب ااً  ,وضااابطة وبلااغ عاادد الطلبااة فيهااا ( )91طالب ااً كااذلك ,

وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفوق نماوذج ساتراك وبوسـنر فـي تغييـر المفـاهيم الدينيـة البديلـة علـى
الطريقة اإلعتيادية لدى الطلبة.
 أجرى عبيدات (  )2212دراسة بعنوان بناء برنـامج تعليمـي قـائم علـى النظريـة البنائيـة وقيـاس أثـره فـي تنميـةمه ــارات التفكي ــر العلم ــي ( الرياض ــي )

 ,والتحصـ ـيل ف ــي مـــادة الرياضـــيات  ,واتجاه ــات الطلب ــة نحـــو مـــادة

الرياضــيات  ,وتكونــت عينــة الد ارســة مــن (  )120مــن طلبــة الصــف العاشــر مــن مــدارس كفــر ســوم فــي إربــد
باألردن منهم (  )12طالباً  ,و(  )10طالبة موزعين على أربع شعب صفية  ,واختيرت العينة بالطريقة العشوائية
البسيطة مثلت شـعبتان مـنهم المجموعـة التجريبيـة إحـداها للطـالب  ,واألخـرى للطالبـات درسـتا باسـتخدام برنـامج
قـائم علــى النظريــة البنائيــة  ,امــا الشــعبتان األخريـان فمثلتــا المجموعــة الضــابطة  ,ودرســتا بالطريقــة االعتياديــة .
تكونت أدوات الدراسة من ( اختبار التفكير الرياضي  ,اختبار التحصيل  ,ومقياس االتجاهـات نحـو الرياضـيات )
97

مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث

Al-Hussein Bin Talal Journal of research

المجلد رقم  , 2كانون اول 2102 ,

AHUJ, Volume 2, DECEMBER 2016


ارسـ ــة تـ ــم اسـ ــتخراج المتوسـ ــطات الحسـ ــابية  ,واالنح ارفـ ــات المعياريـ ــة لعالمـ ــات طلبـ ــة
 ,ولإلجابـ ــة عـ ــن أسـ ــئلة الد
المجموعات التجريبية  ,والضابطة على اختبار التفكير الرياضي  ,واختبار التحصيل  ,ومقيـاس االتجاهـات نحـو

الرياضيات  ,ومن ثم استخدام تحليل التباين الثنائي المصـاحب  ,وأظهـرت النتـائج  :تفـوق المجوعـات التجريبيـة
في اختبار التفكير الرياضي  ,وفي التحصـيل  ,وفـي تنميـة االتجاهـات اإليجابيـة نحـو الرياضـيات  ,كمـا أظهـرت
النتـائج عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــين الطلبـة فــي اختبـار التفكيــر الرياضـي  ,واالتجاهــات البعديــة

تعزى للجنس  ,أو إلى التفاعل بين متغير المجموعة ( البرنامج) ومتغير الجنس في التفكير الرياضي .

وأشـارت النتــائج أيضـاً إلــى وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــين الطلبـة فــي اختبـار التحصــيل مـن حيــث الجــنس

لصـالح اإلنــاث  ,ويوجـد هنــاك أثــر للتفاعـل بــين متغيــر المجموعـة ( البرنــامج ) ومتغيــر الجـنس فــي التحصــيل ,
وفي اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات .

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت أثـر اسـتخدام نمـاذج الـتعلّم البنـائي فـي التـدريس يمكـن تسـجيل

المالحظات التالية :

*جاءت معظم الدراسات في مجال الرياضيات والعلوم العامة وفروعها ( األحياء والفيزياء ،والكيمياء ) .في حين
كانت الدراسات في المواد الدينية والمواد األخرى قليلة حيث اطلع الباحث علـى د ارسـتين كانـت إحـداها ( للشاملتي
المفاهيميااة فااي اكتساااب طلبااة المرحلااة
 )0220 ,حااول استقصاااء أثاار التاادريس وفااق نمااوذج دورة الااتعلّم والخارائط
ّ
فقهية  ,والثانية ( للخطيب  )0266 ,حول استقصااء أثار التادريس وفاق نمـوذج سـترك
األساسية العليا للمفاهيم ال ّ
ّ
وبوسنر في التغيير المفاهيمي للمفاهيم الدينية لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردن.

*أثبتت جميع الدراسات التي تناولت أثر استخدام نماذج التعلّم البنائي في التـدريس تفـوق طريقـة المنحـى البنـائي

في التدريس على الطريقة التقليدية في القدرة على :

* زيا ااادة تحصا اايل الطلبا ااة للمفا اااهيم التا ااي تا اام د ارسا ااتها كد ارسـ ــة ( الكيالنا ااي ,) 0226 ،ود ارسـ ــة مـ ــك كورمـ ــك (

.) McCormick, 2000
* تحسن في االتجاهات نحو المفاهيم التي تم دراستها كدراسة مك كورمك ( .) McCormick, 2000
*تحسن في تنمية مهارات التفكير المختلفـة لـدى الطلبـة الـذين تعلمـوا بواسـطة المنحـى البنـائي كد ارسـة كـل مـن (

الزعبــي )2211 ,؛ ود ارســة ( الشــهراني  , )2212 ,ود ارســة ( عبيــدات  , )2229 ,ود ارســة ( عبيــدات, )2212 ,
ودراسة ( عليوة  , )2226 ,ودراسة ( الزامل  )2223 ,؛ ودراسة ( صادق. )2223 ,
*تحسن في اكتساب المفاهيم التي تم دراستها وفق المنحى البنائي كدراسة ( الخريسات )2221 ,
* تحسان فاي عملياة تنمياة مهااارات التفكيار المختلفاة لادى الطلباة كد ارسااة كـل مـن ( الزعبـي )2211 ,؛ ود ارســة (
الشــهراني  , )2212 ,ود ارســة ( عبيــدات  , )2229 ,ود ارســة ( عبيــدات , )2212 ,ود ارســة ( عليــوة , )2226 ,

ودراسة ( الزامل  )2223 ,؛ ودراسة ( صادق. )2223 ,

* تحسن فـي التغييـر المفـاهيمي للطلبـة وحـل المشـكالت كد ارسـة ( سـليمان  ) 2212 ,؛ ود ارسـة ( الخطيـب ,
 ) 2221؛ ود ارس ــة ( الخطي ــب  )2211 ,حي ــث أظه ــرت ه ــذه الد ارس ــات تف ــوق اس ــتخدام النم ــوذج البن ــائي ف ــي
التغيير المفاهيمي للطلبة  ,وحل المشكالت  .وقد جاءت هذه الدراسة لتسهم في التحقق من نتائج التدريس وفق (

النمــوذج التعليمــي (  ) 5E'sفــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي فــي حــل المشــكالت لــدى طلبــة جامعــة العلــوم
اإلسالمية العالمية .
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الطريقة واإلجراءات:
مجتمع الدراسة
تكـ ّـون مجتمــع الد ارســة مــن طــالب جامعــة العلــوم اإلســالمية العالميــة فــي األردن والبــالغ عــددهم (  ) 2222طالبااً
وطالبااة للعااام الجااامعي (  )0266/0260الفصاال الد ارسااي األول وتاام اختيااار مجتمااع الد ارسااة ماان طلبااة جامعــة
العلوم اإلسالمية العالمية وذلك لما الحظه الباحث من وجود فجـوة بـين مـا يتعلمـه الطلبـة وبـين سـلوك الطلبـة ,
وظهور الضعف عند بعض الطلبة في تحصيل المفاهيم الدينية وعدم امتالكهم لمهارات التفكير المختلفة .
أفراد الدراسة:

تكونـت عينــة الد ارســة مـن (  )662طالبااً تا ّام اختياارهم بالطريقااة العشاوائية ،حياث تا ّام ا تيــار أربـع شــعب :شااعبتان
كونــت المجموعــة الضــابطة ودرســت بالطريقــة االعتياديــة وبلــغ عــدد الطلبــة فيهــا ( )23طالب ااً  ,وشااعبتان كونــت
المجموعة التجريبية ودرست باستخدام ( النموذج التعليمي  ) 5E'sوبلغ عدد الطلبة فيها (  ) 22طالباً .

تكافؤ مجموعتي الدارسة:

للتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي الد ارســة قبــل البــدء بالتجربــة ،قــام الباحــث ب ــإجراء اختبــار تحصــيلي قبلــي ،وبعــد

اسـتخراج المتوســطات الحسـابية واالنح ارفــات المعياريـة ألداء طلبــة المجمـوعتين  ،تبـّـين أن المجمـوعتين متكافئتــان،
والجدول اآلتي يوضح النتائج:
الجدول ( ) 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ألداء طلبة المجموعتين على االختبار التحصيلي القبلي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

23

66.66

0.66

التجريبية

30

62.20

0.20

تشير النتائج في الجدول السابق إلى اختالف المتوسطات (ظاهرياً) بين مجموعتي الدراسة ،إذ يالحظ أن متوسـط
عالمــات المجموعــة الضــابطة علــى االختبــار التحصــيلي القبلــي كــان األعلــى ( ،)66.66فااي حااين بلااغ المتوسااط

الحسابي ألداء طالب المجموعة التجريبية ( ،)62.20أما االنحرافات المعيارية فقد كانت متقاربة.
ولتحديد ما إذا كان الفرق بـين المتوسـطين ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة(  ،) 2.20 ≤ فقـد تـم اسـتخدام
اختبار ( )T-testوالجدول اآلتي يوضح نتائج االختبار.

الجدول ( )2

للمقارنة بين المتوسطات الحسابية) ( T-testنتائج اختبار
ألداء طلبة المجموعتين على االختبار التحصيلي القبلي

99

مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث

Al-Hussein Bin Talal Journal of research

المجلد رقم  , 2كانون اول 2102 ,

AHUJ, Volume 2, DECEMBER 2016


س ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط االنحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف
المتو
المجموعة العدد
المعياري
الحسابي
الضابطة

23

66.66

0.66

التجريبية

30

62.20

0.20

قيمة ت درجات الحرية مستوى الداللة
6.06

603

2.033

الف ـ ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـ ـ ــين
المتوسطين
2.06

يظه ــر م ــن الج ــدول الس ــابق أن قيم ــة (ت) المحس ــوبة ق ــد بلغ ــت ( ،)6.06وه ااذه القيم ااة مرتبط ااة باحتم ااال يس اااوي
( ، )2.033ممــا ي ــدل علــى ع ــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوس ــطي أداء طلبــة المجم ــوعتين علــى
االختبار التحصيلي القبلي ،وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل قبل البدء بالتجربة .
أدوات الدراسة :

اشااتملت هــذه الد ارســة علــى أداتــين لتحقيــق أغ ـراض هــذه الد ارســة واإلجابــة علــى أســئلتها

وهما :دليل المعلم  ،واختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

أوال  :إعداد دليل المعلم :

 -أعااد دلياال للمعلاام مبنااي علااى ( النمــوذج التعليمــي (  ) 5E'sبغ ــرض تــدريس موض ــوعات ( األساارة

وأهميتهااا  ,الــزواج  ,آثااار عقااد الاازواج  ,انحااالل الرابطااة الزوجيااة وآثارهااا  ,العاادة ) واشــتمل الــدليل علــى تحضــير
الـ ــدروس ،وتعريـ ــف باالسـ ــتراتيجية التدريسـ ــية ،وفـ ــق ( النمـ ــوذج التعليمـ ــي (  ) 5E'sمـ ــن خـ ــالل توضـ ــيح وشـ ــرح
متطلبات كل مرحلة من مراحل ( النموذج التعليمي  ) 5E'sلتنمية التفكير اإلبداعي .
 أعاادت مااذكرات متكاملــة اشــتملت علــى المــادة التعليميــة للموضــوعات المـراد تدريســها كمــا جــاءت فــيخط ــة م ــادة تربي ــة األسـ ـرة ف ــي اإلس ــالم  ,وأه ااداف ه ااذه الموض ااوعات  ،وتعري ااف ( ب ــالنموذج التعليم ــي ) 5E's
ومراحله في حل المشكلة  ،كما اشتملت المذكرة على دليل التدريس الذي أعد وفق النموذج.

 وزعت هذه المذكرات على عشرة من المحكمين المختصين بأساليب تدريس التربية اإلسالمية  ،وعلـمالــنفس  ,ومعلمااي مااادة التربيااة اإلسااالمية  ,وطلــب مــن ه ـؤالء المحكمــين إبــداء ال ـرأي حــول مــدى مالءمــة الــدليل
وانسجامه مع ( النموذج التعليمي  ) 5E'sوكذلك إبداء الرأي حول:

 مدى انسجام المادة المعروضة في الدليل مع محتوى المقرر الدراسي. مدى تغطية كل محاضرة من المحاضرات األهداف المقررة لتلك المحاضرة . -ماادى إمكانيااة تطبيااق ( النمــوذج التعليمــي  ) 5E'sالمقتــرح ضــمن الــدليل لــدى الطلبــة ,وقااد أخــذت

المالحظات واالقتراحات المقدمة من مجموعة المحكمين  ,وتمت االستفادة منها في إدخال التعاديالت والتحساينات

على الدليل.

ثانيا  :اختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي :
 قام الباحث ببناء اختبار من نوع االختيار من متعدد ,تكون في صورته النهائية من ( )62سؤاالً  ,بهادف قيااسقاادرة الطلبااة عينااة الد ارسااة علااى حاال المشااكالت بطريقااة إبداعيااة بعااد تعلمهاام مااادة التربيااة اإلسااالمية باسااتخدام (

النموذج التعليمي . ) 5E's
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المحتوى الختبار مهارات تنمية التفكير اإلبداعي في صورته األولية والبالغ عدد فق ارتـه
 جرى التحقق من صدق

( )60فقرة ،من خالل عرض فقرات االختبار مع األهداف على محكماين مان ذوي الخبارة والتخصاص فاي مجاال
التربيااة وعلاام الاانفس وأساااليب تاادريس التربيااة اإلسااالمية وقااد بلااغ عاادد المحكمااين ( )60محكمااً وقااد تــم تعــديل عــدد

فقراته ليصبح (  )62فقرة بعد حذف خمس فقرات اتفق عليها المحكمون .

 للتحقق من ثبات االختبار قام الباحث بتطبيق االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية مكونة من( )62طالباً ،من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات  2.33حسب معادلة كودر
 -ريتشارد سون – .)K-R-20( 02

101

102
ويبين الجدول ( )6مهارات التفكير اإلبداعي  ،وأرقام الفقارات التاي تقايس تلاك المهاارات ومجموعاة الفقارات التابعاة
لكل مهارة.
الجدول ()3
مهارات اختبار التفكير اإلبداعي وأرقام الفقرات موزعة على تلك المهارات
المهارة

أرقام الفقرات التي تنتمي

مجموع الفقرات

للمهارة
مهارة الطالقة

2–0

2

مهارة المرونة

02 – 2

2

مهارة األصالة

02 – 02

2

02 – 02

2

مهارة التفاصيل

02 – 02

2

مهارة الحساسية للمشكالت

32-02

2

مهارة اإلفاضة والتوسع

المادة التعليمية :

المادة التعليمية  :وهي نوعان :

 - 6مادة تعليمية خاصة ( النموذج التعليمي . ) 5E's

 - 0مادة تعليمية خاصة بطريقة التعلم االعتيادية.
أوال  :المادة التعليمية الخاصة ( بالنموذج التعليمي  , ) 5E'sتم إعدادها وفق الخطوات التالية:
أ -حللت المفاهيم موضع الدراسة وتم تقسيمها إلى مفاهيم فرعية يدور كل منها حول فكرة معينة.

اشـتقت مـن هــذه المفـاهيم أهـداف عامــة وأخـرى خاصـة ركــزت علـى امـتالك الطلبــة مهـارات التفكيـر اإلبــداعي,
بُ -
والقدرة على حل المشكالت بطريقة إبداعية .

صص لكل مفهوم من هذه المفاهيـم محاضرة خاصـة حيث بلغ مجمـوع المحاضرات(  ) 21محاضرة .
جُ -خ َ
د  -ت اام تحدي ااد اإلط ااار الع ااام للنم ااوذج المس ااتند إل ااى نظري ااة الح اال االبتك ــاري للمش ــكالت المع ــروف ( ب ــالنموذج
التعليمي  ) 5E'sوقد تم اختيار هذا النموذج وذلك لمناسبته للمواد التي تم دراستها .
ه  -الهاادف العااام للتــدريس وفــق هــذا النمــوذج  :تنميااة القاادرة علااى التفكياار اإلبااداعي وفروعااه السااتة  :الطالقااة ,

المرونااة  ,األصااالة  ,اإلفاضااة والتوسااع  ,التفاصاايل  ,الحساسااية للمشااكالت لاادى طلبااة جامعــة العلــوم اإلســالمية
العالمية .
و -أعــدت م ــذكرات للمحاضــرات وفــق( النمــوذج التعليم ــي  ) 5E'sللمف ــاهيم المخت ــارة وبلــغ ع ــددها ( ) 63
مذكرة  ،غطت جميع المفاهيم األساسية والفرعية الواردة في المفاهيم ،موضاع الد ارساة الماراد تدريساها ،كماا شاملت
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بشـكل سـلوكي  ,وقاد تـم إعـداد المـذكرات للـدروس وفـق( النمـوذج التعليمـي ) 5E's
األهداف التعليمية المصاغة

الذي اعتمد في هذه الدراسة .
ز -عرضت الماذكرات التاي ت ّام إعادادها علاى تسـعة محكمـين ممـن يحملـون درجـة الـدكتوراه فـي المنـاهج وطـرق
التــدريس ممــن لهــم كتابــات فــي التفكيــر اإلبــداعي  ،وطلــب مــنهم إبــداء رأيهــم فــي مــدى تمثيــل المــذكرات( للنمــوذج
التعليمي  ) 5E'sفي التدريس ،فأبدوا مالحظات بسيطة حولها وعدلت في ضوء تلـك المالحظـات  ,وباذلك فقاد
تم تحقيق صدق النموذج .

ثانيا  :المادة التعليمية الخاصة بطريقة التعلم االعتيادية ,فقد تم إعدادها وفق الخطـوات

التالية :
أ-
ب-

ج-

حللت المفاهيم المراد تدريسها .

ا ْشــتقت مــن هــذه المفــاهيم أهــداف عامــة وأخــرى خاصــة ركــزت علــى توضــيح المفهــوم،
وشرحه.
خصص لكل مفهـوم مـن هـذه المفـاهيم مجموعـة مـن المحاضـرات بلـغ مجموعهـا () 55

محاضرة.

د -أعدت المذكرات للـدروس وفـق طريـق الـتعلم االعتياديـة التـي تعتمـد علـى اإللقـاء ,حيـث
غطت جميع المفاهيم األساسية والفرعيـة الـواردة فـي المفـاهيم موضـع الد ارسـة  ،كمـا شـملت

األهداف التعليمية المصاغة بشكل سلوكي.
إجراءات التنفيذ واإلستراتيجيات المستخدمة :
إلجراء الدراسة قام الباحث باتخاذ الخطوات اآلتية :

 تحديـد عينــة الد ارســة التجريبيــة والضــابطة  ,وتحديــد المــدرس الــذي سيشــارك فــي تنفيــذ النمــوذج مــن أجــل تقــديمالتدريب المناسب له حول كيفية تدريس هذا النموذج .
تــم عقــد ورشــة تدريبيــة للمــدرس المســئول عــن تنفيــذ النمــوذج قبــل البــدء بتنفيــذ النمــوذج بعش ـرة أيــام ,وقــد أبــدىالمدرس تفهماً وتعاوناً تامين  ,حيث تم توضيح خطـوات تنفيـذ النمـوذج فـي المجموعـة التجريبيـة ,وطريقـة التـدريس
المعتادة في المجموعة الضـابطة  ,وبلغـت مـدة الورشـة الواحـدة ( )42دقيقـة  ,ولضـمان فهـم المـدرس لكيفيـة إجـراء
التــدريس باســتخدام ( النمــوذج التعليمــي  ) 5E'sالمطلــوب فقــد قــام الباحــث بنمذجــة أحــد النصــوص مــن خــارج
المنهاج الدراسي أمام المدرس المعني بتنفيذ النموذج  ,ثم أجاب الباحث عن أسئلة واستفسارات المدرس .
لقاء تدريبياً ,مدة كل لقاء محاضرة دراسية وتضمن كل من هذه اللقاءات اإلجراءات
 تكون النموذج من (ً ) 21التالية:
أ -التعريــف بــالنموذج المســتخدم  ,وتوضــيح المقصــود بــه مــن خــالل عــرض بعــض األمثلــة لمشــكالت تــم حلهــا
باستخدام هذا النموذج .
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بشكل دقيق وواضح .
ب -تقديم الموقف المشكل


ج -قيام الطلبة بأنشطة استكشافية يتم من خاللها تحديد المفاهيم والعمليات
د -تقديم كل مجموعة ما توصلت إليه من أفكار .
ه -صياغة الحل النهائي للموقف المشكل .
و -استخدام المبدأ اإلبداعي في توليد أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة .
ز -عرض الحلول التي توصل إليها الطلبة  ,ومن ثم مناقشتها وتقويمها .
ح -توسيع تعميق تعلم الطلبة للمفهوم ونقل أثر التعلم إلى مواقف جديدة .
ط -تقييم فهم الطلبة وقدراتهم .
 قام المدرس بتقديم كل موضوع في محاضرتين مدة كل منها (  ) 12دقيقة  ,وقد تم إعطاء هذه المحاضراتخالل شهري تشرين أول وتشرين ثاني  2212/حسب الخريطة المعدة لذلك .
 -بعد االنتهاء من إعطاء المحاضرات  ,قدم المدرس اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لهذا الغرض والمكـون مـن

(  )32فقرة من نوع اختيار من متعدد  .وتم تطبيق االختبار خالل محاضرة واحدة .

تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية :
يبية ،تـم اختيـار العينـة فيهـا بصـورة عشـوائية ,وهـي تقـوم علـى تقصـي
هذه الدراسة شبه تجر ّ
( النموذج التعليمي  )5E'sفي تنمية مهارات التفكيـر اإلبـداعي فـي حـل
أثر استخدام
المشكالت .

فالمتغير المستقل له مستويان :

أ -النموذج التعليمي . 5E's

ب -طريقة التعلم االعتيادية.

وقـ ــد ُعـ ـ َّـدت المجموعـ ــة التـ ــي ُد ّرسـ ــت باسـ ــتخدام ( النمـ ــوذج التعليمـ ــي  ) 5E'sمجموعـ ــة
تجريبية ،بينما ُع َّدت المجموعة التي ُد ّرست بالطريقة الثانية مجموعة ضابطة.
أما المتغير التابع فهو أثر استخدام ( النموذج التعليمي  ) 5E'sفي تنمية مهـارات التفكيـر

اإلبداعي .

ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
O1
O1
اختبار بعدي

X

G1 O1
G2 O1
اختبار قبلي

حيث:
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 : G1المجموعة التجريبية.


 : G2المجموعة الضابطة.
 : O1اختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي .
المعالجة اإلحصائية:

لفحــص أثــر كــل مــن اســتخدام ( النمــوذج التعليمــي  ) 5E'sوالطريقــة االعتياديــة فــي التــدريس ،فقــد أجــرى
الباحث اختبا اًر قبلياًّ هو :اختبار تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة  ,وأُعيد تطبيقه مرة أخارى بعاد انتهااء
عمليااة التاادريس ،وتاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة لعالمااات طلبااة المجمااوعتين التجريبيااة

والضابطة.

وللتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلـق بالمؤشـر المـذكور آنفـاً ،فقـد ُحسـبت متوسـطات
الطلبة على ٍ
كل من المتغيرين في كل مجموعة ،ثم استخدم تحليل التباين األحادي المصـاحب ( ) ANCOVA
للمقارنة بين المتوسطات البعدية ،بعد خصم تأثير االمتحان القبلي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة :


نصت فرضية الدراسة على أنه  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 2.20 ≤ 

) فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلب ــة جامعــة العلــوم اإلســالمية  ،تُعــزى لطريقــة الت ــدريس
باستخدام (النموذج التعليمي  ، ) 5E'sالطريقة االعتيادية ).
ولإلجاب ــة عل ــى ه ــذه الفرض ــية فق ــد ُحس ــبت المتوس ــطات الحس ــابية ,واالنح ارف ااات المعياري ااة القبلي ااة والبعدي ااة عل ااى
االختب ااار الخ اااص بقي اااس مه ااارات التفكي اار اإلب ااداعي للمجم ااوعتين التجريبي ااة والض ااابطة وكان اات النت ااائج كم ااا ف ااي
الجدول ()6
الجدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار
مهارات التفكير اإلبداعي القبلي والبعدي
التجريبية (ن =)22
الضابطة(ن=)87

المجموعة
االختبار
مؤشـــــــــــــــــر
الفاعلية

المتوســــــــــط

القبلي
االنحـــــــــــراف

المتوســــــــــط

02.2030

7323837

8837244

الحسابي

المعياري

الحسابي

البعدي
االنحـــــــــــــراف

المتوســــــــــط

7322772

1234241

المعياري

الحسابي

القبلي
االنحـــــــــــراف

المتوســــــــــط

1343414

2234181

المعياري

الحسابي

البعدي
االنحـــــــــــــراف

8327113

المعياري

اختبــــــــــــــــار
تحصـــــــــــــيل

المفـــــــــــاهيم
الدينية
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 ) 6أن المتوساط الحساابي لعالماات طلباة المجموعاة التجريبياة علاى اختباار مهاارات
يالحظ من خالل الجدول (

التفكير اإلبداعي البعدي  ،قد بلغ ( ) 8837244وبانحراف معياري قدره ( ) 7322772؛ في حين بلاغ المتوساط
الحسااابي لعالمااات طلبااة المجموعااة الضااابطة علااى االختبااار نفسااه (  ،) 2234181وبااانحراف معي ااري قاادره (

 ) 8327113بفارق بين المتوسطين الحسابين قدره ( .) 66.0660

ولمعرفة فيما إذا كان هذا الفرق بين المتوسطين الحسـابيين لعالمـات مجمـوعتي الد ارسـة التجريبيـة والضـابطة
ذا داللــة إحصــائية عنــد مســتوى (  )2.20 ≤ تــم إج ـراء تحليــل التبــاين المصــاحب (  ) ANCOVAلعالمااات
طلبااة المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى اختبااار مهااارات التفكياار اإلبااداعي البعــدي بعــد األخــذ بعــين االعتبــار
عالماتهم على االختبار نفسه والذي تم تطبيقه قبل البدء بالمعالجة التجريبية كمتغير مصاحب ،ويظهر الجـدول (

 ) 0نتائج هذا التحليل.
الجدول ( ) 2

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( ) ANCOVAللمقارنة بين المتوسطين الحسابين لعالمات طلبة
المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات التفكير اإلبداعي البعدي

المتغيــر القبلــي

مصدر التباين
(

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

13122

1

13122

4174

43121

المصاحب)

طريقة التدريس

143713138

1

143713138

الخطأ

11213141

147

313423

المجموع الكلي

114143112

141

2143111

43444

يالح ــظ م ــن الج ــدول (  ) 0وج ااود ف اارق ذي دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوى الدالل ااة (  )2.20 ≤ ب ــين
المتوسطين الحسابيين لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات التفكير اإلبـداعي
البعـدي ،إذ بلغـت قيمـة اإلحصـائي ف ( )060.262وهاذه القيماة ذات داللاة إحصاائية عنـد مســتوى ( 2.22
) .بناااء عليااه تاام رفااض الفرضااية الصاافرية التااي تاانص علااى أنااه  :ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد

مسااتوى الداللااة (  ) 2.20 ≤ فــي تنميــة مه ــارات التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة جامعــة العل ــوم اإلســالمية
العالمية  ،تُعزى لطريقة التدريس باستخدام (النموذج التعليمي  , ) 5E'sالطريقة االعتيادية.
ويمكن تفسير ذلك وارجاعه إلى اآلتي :
ـذاتي
إن اسـتخدام (النمـوذج التعليمـي  ) 5E'sفــي تـدريس مـادة تربيــة األسـرة فـي اإلســالم عـزز الـتعلُّم الـ َّ
ّ .1
لــدى الطلبــة ؛ ممــا ســاعد فــي م ارعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين ،وبالتــالي أدى إلــى تحســين نوعيــة
التعليم والتعلم واكتساب الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي.
إن التغذيــة الراجعــة الفوريــة فــي تشــخيص األخطــاء وتصــحيحها ومعالجتهــا بعــد كــل اســتجابة ،شــجعت
ّ .2
الم ــتعلم عل ــى تص ــحيح أخطائ ــه مم ــا ّأدى بالت ــالي إل ــى تحس ــين ال ــتعلم لدي ــه واكتس ــابه لمه ــارات التفكي ــر
اإلبداعي .
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مشوقاً مهمـاً للتفاعـل
 .3استخدام اإلستر


اتيجيات المتنوعة والمستخدمة في هذه الدراسة أضاف عنص اًر مثي اًر ّ
بــين الم ـتعلم والمــادة التعليميــة ممــا أدى إلــى زي ــادة دافعيــة الــتعلم لديــة وبالتــالي تنميــة مه ــارات التفكيــر
اإلبداعي .
 .4تصــميم التــدريس وفــق (النمــوذج التعليمــي  ) 5E'sســاعد علــى أن يــتعلم كــل طالــب حســب ســرعته و
قدرته ورغباته دون تأثير ونقد من اآلخرين ممـا أدى إلـى زيـادة ثقـة الطالـب بنفسـه ,وزيـادة قدرتـه علـى
التعامل مع مستويات عليا من التفكير مثل الطالقة واإلفاضة .
 .1اســتخدام أنمــاط مختلفــة مــن اإلســتراتيجيات التــي وفرهــا (النمــوذج التعليمــي  ) 5E'sوالتــي تناســبت مــع
معمـق وقـدرة علـى التعامـل مـع المواقـف
قدرة وسرعة طلبة المجموعة التجريبية في التعلّم ،أدى إلـى فهـم ّ
الجديدة ،وزيادة عمليات التفكير لديهم.

 .6تطبيق (النموذج التعليمي  ) 5E'sمن خالل تعليمات واضحة ،جعل دور طلبة المجموعة التجريبية
يتجدد ،بحيث يعتمد على ذاته ويؤدي إلى أن يكون الطالب نشطاً ،حيوياً ،فاعالً ،ومنظماً لتعلمه ،يتعلم
بنفسه ،ليصل إلى الهدف ،وقد ساعد هذا األمر على تنمية التفكير لديهم.

 .0استخدام األسئلة المثيرة للتفكير في نهاية كل درس ،عمل على استثارة تفكير طلبة المجموعة التجريبية،
مما حفَّزهم للقيام بالعمليات العقلية اإلبداعية.

 .2تحفيز طلبة المجموعة التجريبية لموضوع الدرس الجديـد ,مان أجال انشاغالهم فاي تعلماه مان خاالل طارح
سؤال ,أو مشكلة معينة  ,زاد من قدرة الطلبة على التفكير اإلبداعي واكتساب مهاراته المختلفة.

 .9ط ــرح المش ــكالت ذات الص ــلة بواق ــع الطلب ــة أث ــار اهتم ــامهم  ,وس اااعد عل ااى مش اااركة طلب ااة المجموع ــة
التجريبيــة فــي الموقــف التعليمــي  ,ممــا أدى إلــى تفاعــل طلبــة المجموعــة التجريبيــة مــع المواقــف واقتـراح

حلول إبداعية للمشكالت المطروحة .

 .12قيــام طلبــة المجموعــة التجريبيــة بأنشــطة استكشــافية تــم مــن خاللهــا تحديــد المفــاهيم والعمليــات والمهــارات
وتنميتها فـي صـورة مجموعـات تعاونيـة لمحاولـة البحـث عـن إجابـة للسـؤال المطـروح ؛ أعطـى دو اًر كبيـ اًر

للطلبة وأكسبهم مهارات التفكير اإلبداعي في حل المشكالت .

 .11تقــديم طلبــة المجموعــة التجريبيــة مــا توصــلت إليــه مــن أفكــار فــي حــل المشــكالت  ,وفاار فرص ااً إلظهااار

الفهم والمهارات والعملياات ذات الصالة بموضاوع الادرس ,ومناقشاة الحلاول مان قبال الطلباة والمعلام ,كمـا

وفر مفردات للمفاهيم واقتراح خبرات تعلم إضافية.
 .12قيــام طلبــة المجموعــة التجريبيــة بــإجراء نشــاط ,أو أكثاار ذي عالقااة بمااا تاام التوصاال إليــه مــن أفكــار أدى
إلى توسيع تعميق تعلُّـم الطلبـة لهـذه األفكـار ,ومسااعدتهم علاى نقال أثار تعلمهام إلاى مواقاف جديادة ,مان
خالل قيامهم بحل المشكالت أو أسئلة ذات عالقة بحياتهم العملية أو العلمية.

 .13لعبت حالة اإلثارة في رفع مستوى مهارات التفكير اإلبداعي  ,الناتجة عن موقف عدم التوازن العقلي (
الصراع ) الذي وضع فيه طلبة المجموعة التجريبية  ,األمر الذي دفعهم إلى إيجاد الحلول لهذا الصراع
والوصول إلى حالة التوازن المنشود  ,وبالتالي التكيف مع الوضع الجديد .
107

مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث

Al-Hussein Bin Talal Journal of research

المجلد رقم  , 2كانون اول 2102 ,

AHUJ, Volume 2, DECEMBER 2016

المجموعة التجريبيـة لـبعض المواقـف التدريبيـة سـاهم فـي نقـل أثـر هـذا الـتعلم واالسـتفادة
 .14إن تعرض أفراد


منــه فــي التعامــل مــع المواقــف علــى االختبــار البعــدي الــذي بــدوره انعكــس فــي ارتفــاع درجــاتهم علــى هــذا
االختبار.
توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي باآلتي:
 -1تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات على استخدام استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير اإلبداعي .
 -2التركيز على األسئلة التي تثيـر التفكيـر اإلبـداعي وحـل المشـكالت لـدى الطلبـة  ,وتضامينها أسائلة مفتوحاة
النهاية تسمح للطالب باستخدام الخيال وتعطيه حرية التعبير.
 -3تشــجيع البــاحثين علــى االســتمرار فــي القيــام بــالبحوث المتعلقــة بتنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي  ،فــي مجــال
التربية اإلسالمية.

المراجع:
 .0أبــو جــادو ،صــالح؛ ونوفــل ،محم ــد " ,)0229( .تعلــيم التفكيــر النظريــة والتطبي ــق" ,ط , 0عمــان  ,دار
المسيرة.
 .0تروبــريج ،ل .و بــايبي ،ر .وبــول ،ج (  " ,)0222تــدريس العل ــوم فــي الم ــدارس الثانويــة :اس ــتراتيجيات
تطوير الثقافة العلمية"  ,ترجمة عبد الحـميد ،محمد جمـال الدين وحسن ،عبـد المـنعم؛ والسـنهوري ،نـادر؛
وتيراب ،حسن حامد .العين :دار الكتاب الجامعي ( .)022 -003

 .3توصيات المنظمة العالمية للتطوير التربوي http // www. Inewsarabia.com// 55
 .2جــروان  ,فتحــي عبــد الــرحمن  ", )0220(.اإلبــداع  ,مفهومــه  ,معــاييره  ,مراحلــه قياســه وتدريبــه "  ,ط0
عمان  ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 .2الحوراني  ,وفاء عبد المنعم  " , )0220 ( .أثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة علـى التفكيـر اإلبـداعي فـي
تحصــيل الرياضــيات لــدى طلبــة الصــف العاشــر األساســي"  ,رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ,الجامعــة

األردنية .
 .6الخريسات ،سمير عبد سالم  " ,)0222( .أثر تدريس موضوعات مصممة وفق منحى الفروع المتداخلة
واســتخدام كــل مــن دورة الــتعلم وأشــكال  Vفــي اكتســاب المفــاهيم الفيزيائيــة وعمليــات العلــم لــدى طــالب

عمان ،األردن.
عمان العربية للدراسات العلياّ ،
المرحلة الثانوية"  .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ّ
 .9الخطيب  ,عمر  " , )0222 ( .أثر التدريس باستخدام نموذج التعلم البنائي في التحصيل وتكـوين بنيـة
مفاهيمية متكاملة وفي اتجاهات بعـض طلبـة جامعـة الحسـين بـن طـالل نحـو مـادة الثقافـة اإلسـالمية " .
رسالة دكتوراه  ,جامعة عمان العربية للدراسات العليا .
 .8دنــاوي  ,مؤيــد أســعد  " , )0228 ( .تطــوير مهــارات التفكيــر االبــداعي "  .ط , 0عمــان  ,عــالم الكتــب
الحديث
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صالح  " ,)0223( .أثر تـدريس العلـوم باسـتخدام نمـوذج تعلـم بنـائي فـي تنميـة التفكيـر و
 .7الزامل ،محمد


االتجاهات نحـو العلـوم لـدى طلبـة المرحلـة االبتدائيـة"  .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،جامعـة اليرمـوك:
اربد ،األردن.

 .02الزعبي  ,علي  " , )0200 ( .أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي في تنمية تحصيل المفاهيم
الرياضية والتفكير الرياضي لدى طلبة معلم صف في جامعة مؤتة "  .المجلة التربوية ,جامعة
الكويت  ,الجزء األول . 006-072 : )77 ( 02 ,
 .00زيتون ،عايش  " ,)0772( .أساليب التدريس الجامعي "  .عمان ,دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .00سعادة ،جودت أحمد " ,)0223( .تدريس مهارات التفكير"  .رام اهلل  ,دار الشروق للنشر والتوزيع .
 .03ســعيد  ,ســعاد جبــر  ",)0228 (.ســيكولوجية التفكيــر والــوعي بالــذات"  .ط , 0جــدا ار للكتــاب العــالمي ,
عمان ,األردن.
 .02سليمان ,دانا محمود  ", ) 0202 ( .اثر استخدام أنموذج التعلم البنائي (  ) CLMفي كل من تحصيل
طالبات الصف الثامن األساسي لمبحث الرياضـيات وقـدرتهن علـى حـل المشـكالت الرياضـية  ,أطروحـة
دكتوراه غير منشورة  ,الجامعة األردنية  ,عمان  ,األردن .
 .02الشـ ــهراني  ,سـ ــعود  " , )0202 ( .اثـ ــر اسـ ــتخدام أنمـ ــوذج دورة الـ ــتعلم علـ ــى تنميـ ــة التفكيـ ــر الرياضـ ــي
والتحصــيل الد ارســي فــي مــادة الرياض ـيات لــدى طــالب الصــف الثــاني بالمرحلــة المتوســطة"  .أطروحــة
دكتوراه غير منشورة  ,جامعة أم القرى  ,مكة المكرمة  ,السعودية .

 .06صادق ،منير موسى  " ,)0223( .فعالية نموذج  Seven E’sفـي تـدريس العلـوم فـي تنميـة التحصـيل
وبعــض مهــارات عمليــات العلــم لــدى تالميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي بســلطنة ُعمــان "  .مجلــة التربيــة

العلمية .جامعة عين شمس .072-022 :)3( 6 ,

 .09صوالحة ،محمد ",)0222(.علم النفس اللعب" .ط , 0عمان  ,دار المسير.

 .08عبد السالم ،مصطفى  " ,)0220( .دور مناهج العلـوم والمعلمين في مساعدة أطفالنا ليصبحوا مفكـرين
فعاليـن في العلوم "  .حولية كلية المعلمين في أبها.00 -00 : )3( 8 ،
 .07عبيــدات  ,عصــام . )0200 ( .بنــاء برنــامج تعليمــي قــائم علــى النظريــة البنائيــة واختبــار أث ـره فــي تنميــة
مه ــارات التفكي ــر العلم ــي والتحص ــيل واالتج ــاه نح ــو م ــادة الرياض ــيات ل ــدى طلب ــة المرحل ــة األساس ــية .
أطروحة دكتوراه غير منشورة  ,جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  ,عمان  ,األردن .

 .02عبي ــدات  ,موف ــق  . )0227 ( .أث ــر اس ــتخدام أنم ــوذج بن ــائي ف ــي ت ــدريس المف ــاهيم الهندس ــية لط ــالب
الصــف الثــامن األساســي علــى تحصــيلهم وقــدرتهم علــى التفكيــر الناقــد  .اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ,
الجامعة األردنية  ,عمان  ,األردن .
 .00عزيز  ,عمر إبراهيم  ", )0229 ( .العصف الذهني وأثره في تنمية التفكير اإلبداعي" ,ط , 0دار دجلة
ناشرون وموزعون  ,عمان .

 .00عليوه ،ارئـد  ,)0226( .أثـر اسـتخدام نمـوذجي :البنـائي للـتعلم وحـل المشـكالت اإلبـداعي فـي الـوعي مـا
وراء المعرفي في قراءة النصوص العلمية والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية العليا
في ضوء أسلوبهم المعرفي ,رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،جامعـة عمـان العربيـة للد ارسـات العليـا ،عمـان،

األردن.

عمان ,دار الثقافة
 .03غانم ،محمود محمد ",) 0222 ( .التفكير عند األطفال"ّ ,
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. عمان, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 0 ط, "" تعليم التفكير لألطفال,)0223
( . نايفة، قطامي.02


 ديبونـو للطباعـة," " التفكيـر الحدسـي للمرحلـة األساسـية, )0229 (.  انتصـار,  وعشـا, يوسـف,  قطامي.02
. عمان, النشر والتوزيع

عدلــة علــى التحصــيل فــي العلــوم لطالبــات الص ـف
ّ الم
ُ  أثــر دورة الــتعلم.) 0220(  فــايزة عايــد، الكيالنــي.06
. األردن، إربد: جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة.األول الثانوي العلمي
" رعايــة الموهــوبين والمتفــوقين, )0223(.  المــؤتمر العلمــي العربــي الثالــث لرعايــة الموهــوبين والمتفــوقين.09
. األردن, عمان, المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين, "أولوية عربية في عصر العولمة

. عمان: دار الثقافة،0 ط. الشخصية المبدعة.)0223( . نصر، هرمز.08
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نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي  :دراسة ميدانية في شركات
أثر تطبيقات

األدوية األردنية.

د .اسعود محمد المحاميد

0,2

و ثامر نواف الزبن

0

0جامعة الشرق األوسط ،كلية إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال00830 ،383 ،عمان ،األردن
2

الباحث المسؤول ,البريد االلكترونيsalmahamid@meu.edu.jo :

الملخص
ّ

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي.
بناء على أحدث الدراسات التي تناولت الموضوع لجمع
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة خاصة ً
البيانات المالئمة من عينة الدراسة .وتألف مجتمع الدراسة من جميع مديري ورؤساء األقسام العاملين في شركات
األدوية األردنية والبالغ عددها  22شركة .وتكونت عينة الدراسة من جميع المديرين ورؤساء األقسام العاملين في
شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان والبالغ عددها  13شركة .ونظ اًر لصغر حجم عينة الدراسة تقرر

إجراء مسح شامل ألفراد عينة الدراسة ،حيث تم توزيع  132استبانة بواقع  12استبانات لكل شركة .وتمثلت عينة
الدراسة النهائية بـ  122استبانة صالحة للتحليل .وتم توزيع االستبانة على المديرين ورؤساء األقسام إذ يعتقد أنهم
األكثر قدرة على اإلجابة عن فقرات االستبانة .وأوضحت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيقات نظم األعمال

اإللكترونية كان بشكل عام مرتفع المستوى (استخدام المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية ،واستخدام
برمجيات نظم األعمال اإللكترونية ،واستخدام شبكات نظم األعمال اإللكترونية ،واستخدام قواعد بيانات نظم
األعمال اإللكترونية ،وكفاية دائرة األعمال اإللكترونية) .كما تمتلك شركات األدوية األردنية درجة مرتفعة
المستوى من الذكاء بشكل عام .إضافة إلى أن هناك أث اًر إيجابياً ذا داللة إحصائية لتطبيقات نظم األعمال

وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها ،تم تقديم
اإللكترونية في الذكاء التنظيمي ببعديه االستشعار واالستجابة.
ً
مجموعة من التوصيات العلمية والعملية أهمها :ضرورة زيادة كفاية العاملين بنظم األعمال اإللكترونية لضمان
قدرة شركات األدوية األردنية على استشعار التغيرات الحاصلة في بيئة العمل واالستجابة لها في الوقت المحدد.
الكلمات المفتاحية :تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية ،الذكاء التنظيمي ،قدرة االستشعار ،قدرة االستجابة،

شركات األدوية األردنية.
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