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مستخمص الد ارسة
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي اثر إستراتيجية العصف الذىني في التحصيل الدراسي وتنمية الميارات

التدريسية لطالب الفصل الدراسي السادس بكمية التربية تخصص لغة عربية دراسات إسالمية المسجمين في العام
األكاديمي 2014/2013م استخدم الباحث منيج البحث الوصف التحميمي باإلضافة إلي منيج البحث التجريبي،

تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبا وطالبة تم اختيارىم عن طريق العينة العشوائية وتقسيميم إلي مجموعتين

تجريبية (طريقة العصف الذىني ) ومجموعة ضابط (طريقة المحاضرة) تم استخدام عدد من األدوات واألساليب
اإلحصائية أىميا اختبار تحصيل في مادة طرق التدريس العامة  ،وبطاقة مالحظة لمميارات التدريسية  ،نوقشت

نتائج الدراسة في ضوء فرضين وتوصمت الدراسة إلي نتائج أىميا:وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

المجموعة التجريبية (العصف الذىني) والمجموعة الضابطة (المحاضرة ) في التحصيل الدراسي لصالح

المجموعة التجريبية .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية (العصف الذىني) والمجموعة
الضابطة (المحاضرة) في تنمية الميارات التدريسية لصالح المجموعة التجريبية.

وفي ضوء نتائج البحث تقدمت الدراسة بعدد من التوصيات تتعمق باستخدام إستراتيجية العصف الذىني في

التدريس باإلضافة إلي مقترحات لبحوث مستقبمية تتناول إستراتيجية العصف الذىني.

Abstract
This Study aims at identifying influence of using brainstorming strategy on the
achievement and developing teaching skills of faculty of education in Gadarif
university compared with traditional lecture the, the research sample was chosen
from Gadarif faculty of education, these were specialized in Arabic languageIslamic studies who were in sixth semester of the academic year 2013-2014 , the
researcher adopted both descriptive study and experimental methods, these were two
methods are most appropriate for this study, A number of (40) male and female
students were randomly chosen they were divided into two group, experimental
group and control group.
The tools used in the study were; achievement test, observation checklist, The result
of these analysis were used to discuss the hypotheses of the study, the main finding of
the results were; there is significant statistical difference between the experimental
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group and control group in a achievement in teaching method study in favor of
experimental group, and there is significant statistical difference between
experimental group and control group in the development of teaching skills favour of
the experimental group.
The researcher provided a number of recommendation and suggestion as plane for
future researches in using brainstorming strategy
الكممات المفتاحية( :العصف الذهنى ؛التحصيل الدراسى؛المهارات التدريسية)

مقدمة:

يمتاز العصر الحالي بالعديد من التغيرات والتطورات المتمثمة في التقدم العممي والتكنولوجي واالنفجار

السكاني  ،والتي ألقت بظالليا عمي جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية ،مما
فرض عمي المؤسسات تحديات كبيرة لمواجية تمك التطورات والتفاعل والتكيف معيا ،ولم تكن التربية بمعزل عن

ذلك فقد عاشت فاعمة ومنفعمة مع تمك التطورات لتقديم تعمم أفضل وتحقيق األىداف التربوية والتعميمية

المنشودة ،وتعتبر طرق التدريس ومياراتو من أىم المواد التي تدرس في كميات التربية ومعاىد إعداد المعممين،

والتي ال يقتصر أىداف تدريسيا عمي الجانب المعرفي فقط  ،بل يتجاوز ذلك إلي تنمية الميارات العقمية
واالجتماعية باإلضافة إلي ميارات التدريس المختمفة ( ميارات تنفيذ التدريس ،ميارات تخطيط التدريس

،وميارات تقويم التدريس) ذلك الن المينة التي يمارسيا المتعمم في مستقبمو كمدرس تعتمد عمي اإلمكانيات
والميارات والقدرات والخبرات التي يكتسبيا المتعمم،

لذلك تنادي التربية الحديثة باالعتماد عمي طرق التدريس الفعالة والتي ال يقتصر دورىا في تحسين مستوي

التحصيل المعرفي لدي الطمبة المعممين في فترة أعدادىم بل يتعدي ذلك ألي أن تصبح تمك الطرق جزءا من

برنامج اإلعداد من اجل تحفيز المتعممين المشاركة بقدراتيم الذاتية كاممة في حل مشكالت التدريس  ،ومع تعدد
واختالف طرق التدريس من طرق تقميدية قديمة وطرق تفاعمية وطرق كشفية وطرق تكاممية إال أن المتأمل في

العممية التعميمية في كل مراحل التعميم العام والتعميم الجامعي يجد أنيا تعتمد فقط عمي طرق التدريس التقميدية

اإللقائية التي تعتمد عمي الحفظ من جانب المتعمم ونقل المعمومات من العمم إلي المتعمم  ،ونتيجة لذلك ينادى
معظم التربويين في مختمف أنحاء العالم ضرورة البحث عن طرق تدريس تفاعمية من اجل تحقيق تعمم فعال

يؤدي إلي تنمية ميارات وقدرات الطالب  ،ومن بين تمك الطرق التفاعمية إستراتيجية العصف الذىني

 " ، Brainstormingوالتي عدىا التربويون احدي الطرائق لمساعدة األفراد وتدريبيم عمي حل المشكالت
إبداعيا ضمن المجموعة  ،ووجد أن التفكير الجماعي ارقي من التفكير الفردي إذ تستطيع الجماعة أن تكشف

إنتاجيا فتنتج بطريقة العصف الذىني في ساعات ما ينتجو الفرد أشير متعددة

()33

كما أن ىذه الطريقة في

التدريس قائمة عمي التعامل بين المعمم والمتعمم أو بين متعمم ومتعمم آخر ،إذ يفيد ذلك في تطوير طرائق التفكير

أو يخفف من األساليب اإللقائية التي تعطي باتجاه واحد من المعمم إلي المتعمم
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لمكشف عن اثر ىذه اإلستراتيجية في التحصيل الدراسي في مادة طرق التدريس العامة وتنمية الميارات
التدريسية لطالب كمية التربية بجامعة القضارف.

مشكمة الدراسة:

عمي الرغم من المحاوالت الجادة التي تبذليا كميات التربية في تدريب وتأىيل الطمبة المعممين عمي طرق

التدريس ومياراتو ،إال أن الباحث ومن خالل عممو في التعميم العالي واطالعو المباشر عمي طرق التدريس

المتبعة في التدريس الجامعي الذي يعتمد عمي طريقة المحاضرة اإللقائية من جانب المعمم والحفظ والتمقين من
جانب الطالب  ،مما أدي إلي تدني واضح في تحصيل الطالب المعرفي وتدني بشكل اكبر في األداء الفعمي

لتنفيذ التدريس أثناء فترة التطبيق الميداني لمتربية العممية أو في تدريسيم اليومي بعد االلتحاق رسميا بالمينة
كمعممين ،واستنادا لما سبق فقد انصب اىتمام الباحث في تحديد مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس

التالي:

ما اثر طريقة العصف الذىني في التحصيل الدراسي في تدريس مادة طرق التدريس وتنمية الميارات التدريسية

لدي طالب الفصل الدراسي السادس بكمية التربية جامعة القضارف؟
أهمية الدراسة :تتمثل أىمية الدراسة في ما يمي:

 أىمية الموضوع الذي تتصدي لدراستو ،وتسميط الضوء عمي طريقة العصف الذىني واالستفادة منيا في
التدريس.
 يمكن أن تفيد الدراسة الحالية في االستفادة من ىذه الطريقة وخاصة في التعميم الجامعي واثراء جوانب
التعمم.
 تسيم الدراسة في تشجيع أعضاء ىيئة التدريس الجامعي عمي استخدام طرق وأساليب تدريس حديثة
تفاعمية.
 خمو المكتبات من مثل ىذه الدراسة حيث أنيا األولي تتناول ىذا الموضوع عمي المستوي المحمي –
حسب عمم الباحث.
 ربما تشكل ىذه الدراسة البداية لدراسات أخري تتناول طريقة العصف الذىني في التدريس في مواد أخري
وفي مراحل التعميم العام (األساس والثانوي)
 ولمدراسة بالتالي أىمية تتمثل في األىداف التي تسعي إلي تحقيقيا ،وىذا ما ستتناولو الفقرة التالية.
أهداف الدراسة :تسعي الدراسة إلي تحقيق األىداف التالية:
 الكشف عن اثر استخدام طريقة العصف الذىني قي تدريس مادة طرق التدريس العامة مقارنة بطريقة
المحاضرة التقميدية.
 التعرف عمي اثر ىذه الطريقة في تنمية الميارات التدريسية لمطمبة المعممين.
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 الوصل إلي طرق تدريسية حديثة تناسب التعميم الجامعي وتنمي التفكير العممي لمطمبة.
 مساعدة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمي استخدام أساليب وطرق تدريس أخري باالضاقة إلي طريقة
المحاضرة.

فروض الدراسة:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية التي تدرس بطريقة العصف الذىني
ومتوسط المجموعة الضابطة التي تدرس بطريقة المحاضرة في التحصيل الدراسي في مادة طرق التدريس
العامة.
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الفرق لممجموعة التجريبية التي تدرس بطريقة العصف
الذىني ومتوسط الفرق لممجموعة الضابطة التي تدرس بطريقة المحاضرة التقميدية في تنمية ميارات
التدريس.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمي األتي:
 المجال البشري  :طالب كمية التربية بجامعة القضارف. المجال الزماني :المسجمين في الفصل الدراسي السادس .2016 /2015 المجال المكاني :القاعات الدراسية كمية التربية جامعة القضارف ومدارس التطبيق الميداني لمتربية العمميةببمدية القضارف.
مصطمحات الدراسة:

ألغراض الدراسة تم ضبط المصطمحات التالية:

العصف الذهني:

يعرفو اوزبورن  Ozbornبأنيا عبارة عن مؤتمر ابتكاري ييدف إلي إنتاج قائمة من األفكار يمكن أن تقود إلي
بمورة المشكمة وتؤدي بالنياية إلي تكوين حل لممشكمة

()31

ويقصد بإستراتيجية العصف الذىني في ىذه الدراسة :طريقة التدريس التي اتبعيا الباحث في تدريس المجموعة

التجريبية والتي تتكون من خطوات تؤدي إلي تنمية التفكير واستثارة وتحفيز العقل لتوليد اكبر قدر من األفكار
من خالل تنظيم جمسات منظمة وفق مبادئ الحكم المؤجل لألفكار ،واطالق حرية التفكير وانتاج اكبر عدد
ممكن من األفكار بناء عمي أفكار اآلخرين ودمجيا بعيدا عن النقد ،وستقاس باالختبار المعد ليذه الغاية.
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طريقة المحاضرة:

يقصد بطريقة المحاضرة في ىذه الدراسة :طريقة التدريس التقميدية العادية المتبعة عادة في التدريس الجامعي
والتي تعتمد عمي اإللقاء المباشر لممعمومات والمفاىيم العممية من جانب المعمم والحفظ والتمقين من جانب

المتعمم.

التحصيل الدراسي:

يعرفو الباحث إجرائيا  :بأنو نتاج الطمبة في اختبار التحصيل الذي قام الباحث بإعداده لقياس مستوي التحصيل
في مادة طرق التدريس العامة لمفصل الدراسي السادس بكمية التربية.

مهارات التدريس:

يقصد بميارات التدريس في ىذه الدراسة :الحد االدني من الميارات التدريسية المرتبطة بتنفيذ التدريس  ،التي

يكتسبيا طالب الفصل الدراسي السادس بعد دراستيم لمقرر طرق التدريس العامة ويتم قياسيا ومالحظتيا الثناء

أداء الطمبة لمتربية العممية في مدارس التطبيق.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم العصف الذهني:

لم تدخل إستراتيجية العصف الذىني كأسموب في التعميم في المؤسسات التعميمية إال حديثا ،حيث كانت

تستخدم في بداية األمر في مجال التجارة والصناعة والسياسة،وفي العديد من المؤسسات والدوائر الخدمية،بيدف
الوصول إلي حمول لممشكالت التي تعترض مسيرة العمل عن طريق المشاركة الفاعمة،وتوظيف ميارة النقد الجيد
لمعاممين فييا،وتجميع أفكارىم وتصوراتيم أفضل فكرة دون الحاجة إلي النقد أو تخطئة بقية األفكار

()2

 ،ويؤكد

أن أسموب العصف الذىني كان ظيوره بداية األمر في سوق العمل ثم انتقل ألي ميدان التربية والتعميم،وأصبح
من الثر األساليب التي حظيت باىتمام الدارسين والباحثين الميتمين بالتفكير اإلبداعي

()3

.

ويشير مفيوم العصف الذىني إلي انو طريقة تستخدم لتحفيز دماغ اإلنسان نحو توليد أفكار جديدة حول

موضوع معين،كما أنيا تعد وسيمة لمحصول عمي اكبر عدد ممكن من تمك األفكار من األشخاص خالل فترة

قصيرة ،لذلك فيي نوع من التفكير الجماعي ييدف المي تعدد األفكار وتنوعيا وبذلك يتطمب األمر تضافر

التفكير وعمي الخصوص في بعض الحاالت التي يصعب عندىا عمي الطالب حل المشكمة لوحده
السياق يري ستاين

()32

()4

وفي ىذا

أن مجموعة من الطمبة تمتمك معمومات ومعارف أكثر مما يممكو أفرادىا عمي حدة،

حتى لو امتمك احدىم معمومات ومعارف واسعة فانو يمكن لمعمومات شخص أخر أن تسيم بداللتيا ضمن

المجموعة حتى لو كانت متواضعة وفردية .وبعد العصف الذىني طريقة لمتوصل إلي حمول لمشكالت قائمة
تعرض عمي الطمبة  ،وان األمور المسممة بيا التي تستند عمييا ىذه الطريقة ىي أفكار أي طالب من شانيا أن

تحفز أفكار طمبة آخرين

،

وتشير اتجاىات مفيوم العصف الذىني ألي أن الكم يولد النوع،وىذا ينطمق من مبدأ
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(ىيجل) الفمسفي القائل :أن التراكم الكمي يؤدي إلي تغيير نوعي ،وفي ىذا الشأن تشير نتائج الدراسات إلي أن

التركيز عمي الكم يؤدي إلي ثروة في الكم والكيف معا

()5

ويعتبر (اليكس آزبورن) األب الشرعي لطريقة العصف الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي حيث جاءت ىذه

الطريقة كرد فعل لعدم رضاه عن األسموب التقميدي السائد آنذاك ،وليذا األسموب عدة مرادفات منيا :القصف
الذىني ،والعصف الذىني ،والمفاكرة ،وامطار الدماغ ،وتوليد األفكار،وتدفق األفكار ،تنشيط التفكير،إطالق
()6

األفكار تجاذب األفكار  ،وفي ىذا يري أن أصل كممة العصف الذىني( حفز أو أثارة أو استمطار لمعقل)
يقوم عمي تصور حل لممشكمة ،عمي انو موقف بو طرفان يتحدي احدىما األخر  :العقل البشري (المخ) من
جانب والمشكمة التي تتطمب الحل من جانب آخر ،وال بد لمعقل من االلتفاف حول المشكمة والنظر إلييا من

أكثر من جانب ،ومحاولة تطويقيا واقتحاميا بكل الحيل الممكنة وتتمثل ىذه الحيل في األفكار التي تتولد بنشاط

وسرعة تشبو العاصفة وبنا عمي ذلك فقد عرفيا بقولو :أن طريقة العصف الذىني عبارة عن حمقة نقاش أو
طريقة لمتداول ،بواسطتيا تحاول مجموعة من الناس البحث عن حل لمشكمة معينة بتجميع وتقييد كل األفكار

التمقائية من األفراد(.)7

ونظ ار ألىمية إستراتيجية العصف الذىني فقد تعددت تعريفاتو حيث يعرفو (عفانة والجيش)

()8

بأنو :تشغيل

لمدماغ لمقيام بأسرع ما يمكن وبفاعمية وبكفاءة إلنتاج وابتكار أفكار ،وأنماط التفكير لعالج المواقف،في موضوع
أو موقف معين .ويعرفو البكري

()9

بأنو أسموب تعممي يمكن استخدامو مع الطالب حيث يقوم بإطالق العنان

في التفكير بحرية تامة في مسالة أو مشكمة ما بحثا عن اكبر عدد ممكن من الحمول ،فتتدفق األفكار من
الطالب بغ ازرة ودون كبح ،الن بقاء الفكرة في الذىن يمنع غيرىا من األفكار من الظيور،ثم البحث من بين

مجموعة من األفكار التي تم توليدىا عن أفضل فكرة دون الحاجة إلي النقد أو تخطئة بقية األفكار ،ويقوم ىذا

األسموب عمي أساس التفكير بحرية من اجل تقييم األفكار فيما بعد .ويعرفو بالكوفا

()33

بأنو تكنيك قدمو

(ازوبورن) في الثالثينيات وتستخدم ىذه الطريقة مع المجموعات كي يتم تدعيم الحل اإلبداعي لممشكمة ،وذلك
من خالل توليد األفكار الجديدة وقبول الكثير من الحمول المقترحة.

أهداف التدريس بإستراتيجية العصف الذهني:

أشار كل من ( الكساب،

) ()13

و (فداء)

()11

إلي أن أىداف إستراتيجية العصف الذىني في التدريس تتمثل في

اآلتي:

 -1تفعيل دور المتعمم في المواقف التعميمية.
 -2تحفز المتعممين عمي توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين من خالل البحث عن إجابات صحيحة
أو حمول ممكنة لمقضايا التي تعرض عمييم.
 -3أن يعتاد الطالب عمي احترام آراء اآلخرين وتقديرىا.
 -4استفادة الطالب من آ ارء اآلخرين من خالل تطويرىا والبناء عمييا.
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-5ترسيخ المعمومات وتعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات.

مبادئ استراتيجية العصف الذهني:
ذكر كل من (فداء أكرم)

()12

و(خضر)

()13

و(مريم األحمدي) ()14إلي انو البد لمعصف الذىني كي

يحقق أىدافو االلتزام بالمبادئ التالية:
 تأجيل الحكم عل قيمة األفكار ،مما يجعل األفكار أكثر تدفقا وسيولة الن الحكم السريع عمي األفكار
يحدد عممية تدفقيا وسيولتيا ،فإحساس الفرد بان أفكاره ستكون موضعا لمنقد والرقابة يكون عامال كافيا
إلصدار أية أفكار أخري.
 كم األفكار يولد النوعية،قاعدة الكم يولد الكيف والتي تري أن األفكار مرتبة في شكل ىرمي وان أكثر
األفكار احتماال لمظيور ىي األفكار العادية والشائعة والمألوفة وبالتالي التوصل إلي أفكار غير عادية .
 البناء عمي أفكار اآلخرين.
مزايا العصف الذهني في التدريس:
إن طريقة العصف الذىني ميمة لتنمية قدرات الطالب المعرفية والميارية والوجدانية لألسباب اآلتية:

()15

 لمعصف الذىني جاذبية بدييية (حدسية) إذ أن الحكم المؤجل لمعصف الذىني ينتج المناخ اإلبداعي
األساسي عندما ال يوجد نقد أو تدخل مما يخمق مناخا ح ار لمجاذبية البدييية بدرجة كبيرة.
 لمعصف الذىني عممية بسيطة :ألنو ال توجد قواعد خاصة تقيد أنتاج الفكرة ،وال يوجد أي نوع من النقد
أو التقويم.
 العصف الذىني عممية مسمية :فعمي كل فرد أن يشارك في مناقشة الجماعة أو حل المشكمة
جماعيا،والفكرة ىنا ىي االشتراك في الرأي أو المزج بين أفكار الغريبة وتركيبيا.
 العصف الذىني عممية عالجية :كل فرد من األفراد المشاركين تكون لو حرية الكالم دون أي قيود.
 العصف الذىني عممية تدريبية:فيي طريقة ميمة الستثارة الخيال والمرونة والتدريب عمي التفكير
اإلبداعي.
آلية تنفيذ إستراتيجية العصف الذهني في التدريس:
حدد كل من ( عوض ذياب)

()16

()17

و(مريم األحمدي)

و( الكسمب)،

العصف الذىني في التدريس ينبغي أن تسير وفق الخطوات التالية:
 -1تييئة الجو العام لمحصة لمدخول في الموضوع الجديد.
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 -2تحديد وطرح المشكمة ( موضوع الجمسة)وذلك باستخدام أساليب مختمفة منيا أسموب المناقشة أو
األسئمة.
 -3إعادة صياغة المشكمة ،ويتم ذلك عن طريق طرح األسئمة العامة المتعمقة بالموضوع لإللمام بأكبر
قدر ممكن من تمك المعمومات.
 -4تييئة جو اإلبداع والعصف الذىني ويكون ذلك بشرح آلية العمل ،وتذكير الطمبة بقواعد طريقة
العصف الذىني األساسية ،ومن أىميا طمأنة الطمبة بعرض أفكارىم بغض النظر عن خطئيا أو
صوابيا واعطاء فرص لمجميع لممشاركة الحرة من دون المجؤ إلي النقد أيا كان.
 -5البدء بعممية العصف الذىني ،حيث تتم جمسة العصف الذىني بتعيين رئيس ومقرر لمجمسة لتدوين
األفكار ،ثم النقاش واالتفاق عمي فكرة محددة ىي الصيغة النيائية لحل المشكمة المطروحة مقرونة
باألدلة والقواعد الداعمة ليا.
 -6جمسة التقويم ،وفييا يقوم المعمم بمناقشة الطمبة جميعا في األفكار والقواعد التي تم التوصل إلييا
من اجل تصنيفيا وتقويميا والخروج بقواعد قابمة لمتطبيق ومتناسقة مع موضوع المشكمة .

الدراسات السابقة:
نظ ار ألىمية إستراتيجية العصف الذىني في التدريس فقد اىتمت العديد من الدراسات والبحوث السابقة
التعرف عمي أثره في العممية التدريسية ،فقد اجري ( نصار)2010،

()19

دراسة ىدفت إلي بناء برنامج تعميمي

باستخدام أسموب العصف الذىني وتأثيره في اكتساب الميارات التدريسية لمطالب المعمم بشعبة التدريس بكمية
التربية الرياضية جامعة طنطا ،استخدم الباحث المنيج التجريبي و تم اختيار العينة الفعمية إلجراء التجربة
األساسية بالطريقة القصدية من طمبة الفرقة الثالثة شعبة التدريس ،تكونت العينة من ( )50طالبا تم تقسيميم إلي
مجموعتين بواقع ( )25طالبا ،وفي ضوء أىداف وفروض البحث توصل الباحث إلي نتائج أىميا :أن نسبة
التحسن في مستوي أداء الميارات التدريسية والنواحي المعرفية لميارات التدريس لممجموعة التجريبية التي استخدم
معيا أسموب العصف الذىني كانت أفضل من أداء المجموعة الضابطة التي استخدم معيا األسموب التقميدي.
اجري الزيات وعدوان()2009

()23

دراسة ىدفت إلي استقصاء طريقة العصف الذىني في تنمية ميارة اتخاذ

القرار لدي طمبة الصف التاسع في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن ،واستخدم الباحث منيج البحث
التجريبي وتكونت عيينة الدراسة من ( )158طالبا وطالبو تم اختيارىم عشوائيا قسموا إلي مجموعتين تجريبية
وضابطة  ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية ميارة اتخاذ القرار تعزي
لمجنس،وعدم وجود فروق تعزي لمتفاعل بين الطريقة والجنس.
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بدراسة ىدفن إلي الكشف عن اثر استخدام طريقة العصف الذىني في

تنمية التحصيل والتفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدي طمبة كمية العموم التربوية االونروا ،تم استخدام المنيج
التجريبي وتكونت عينة الدراسة من ( )53طالبا وطالبة تم تقسيميم إلي مجموعتين تجريبية تتعمم بطريقة العصف
الذىني وضابطة تتعمم بطريقة المحاضرة تم تطبيق اختبار تحصيمي باإلضافة إلي استخدام اختبار التفكير الناقد
لكاليفورنيا،أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة العصف
الذىني وعدم وجود فروق لميارتي االستدالل واالستنتاج.
واجري الجالد( )22()2007دراسة ىدفت إلي معرفة اثر استخدام العصف الذىني في تحصيل طالب الفصل
الخامس وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييم ،تكونت العينة من ()28طالبا تم توزيعيم إلي مجموعتين
تجريبية ( )14طالبا تعمموا باستخدام العصف الذىني وضابطة ( 149طالبا تعمموا بالطريقة العادية وتم استخدام
اختبار لمتحصيل الدراسي والثاني لمتفكير اإلبداعي ،أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل
والتفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.
وىدفت دراسة كويمك () Ciolek,200

()34

إلي استقصاء اثر طريقة العصف الذىني من خالل البريد

االلكتروني في االنترنت تم استخدام المنيج التجريبي تكونت عينة الدراسة من ( )1720فردا تم توزيع سؤالين
عمي مجموعتين بريديتين متخصصتين في العموم االجتماعية وتم استالم الردود من أفراد العينة ولوحظ ان
المساىمين في ممارسة العصف الذىني كان بسيطا ولكن التفاعل كان جيدا بين أفراد المجموعة المشاركة في

التطبيق,

بينما اجري ترويا وآخرون ( )35( ) Troia et. Al,1999دراسة ىدفت إلي التعرف إلي اثر استخدام العصف
الذىني حيث استخدم الباحث المنيج التجريبي وتكونت العينة من ( )20تمميذا بالصف الرابع والخامس االبتدائي
من ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة أتالنتا بالواليات المتحدة األمريكية لبناء وترتب األفكار في بناء القصة

وكتابة المقاالت من خالل ممارسة أسموب العصف الذىني وقد أظيرت النتائج تحسنا في عينة الدراسة في كتابة

القصة والمقاالت.

إجراءات الدراسة التجريبية:

منهج الدراسة :استخدم الباحث مناىج البحث التالية:



منيج البحث الوصفي (والذي ييتم بدراسة الظاىرة المدروسة ووصفيا كميا وتفسرىا وتحميميا)



منيج البحث التجريبي :وقد استخدمو الباحث الختبار الفروض والتحقق منيا .وذلك لمناسبتو لمثل ىذه

الدراسة.
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مجتمع الدراسة :تم اختار مجتمع البحث بالطريقة القصدية والمتمثمة في طالب الفصل الدراسي السادس بكمية
التربية جامعة القضارف لمعام الدراسي 2015/2014م والبالغ عددىم  136طالبا وطالبة.
عينة الدراسة:تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبا وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائي وتقسيميم إلي

مجموعتين ،مجموعة تجريبية عددىا ( )20طالبا وطالبة درست المقرر عن طريق العصف الذىني ،ومجموعة
ضابطة عددىا( )20طالبا وطالبة درست المقرر بطريقة المحاضرة العادية.

أدوات البحث:

أوال :االختبار ألتحصيمي:
قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي في مادة طرق التدريس العامة  ،وقد اشتمل االختبار عمي ست أسئمة
موضوعية تقيس مستويات المجال المعرفي لبنيامين بموم وىي ( الحفظ ،الفيم ،التطبيق،التحميل ،التركيب

والتقويم) وقد روعي في االختبار شروط األسئمة الموضوعية المختمفة وان يقيس كل سؤال أكثر من ( )10مفردة
وقد اشتمل االختبار في صورت النيائية عمي ( )80فقرتين أعطيت درج واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر

لإلجابة الخاطئة وذلك لجميع الفقرات لألسئمة ماعدا سؤال (أكمل اإلجابة) حيث تم إعطاء درجتين لفقرات ىذا
السؤال ،وقد بمغت الدرجة الكمية لالختبار ( )100درجة

صدق االختبار:

تم التحقق من صدق المحتوي لالختبار بعرضو عمي مجموعة من الخبراء األساتذة في قسم العموم التربوية ،وقد
تقدم المحكمون ببعض المالحظات المتعمقة بالصياغة والترتيب لألسئمة وقد تم وضع ىذه المالحظات في

االعتبار وبذلك تم التحقق من الصدق الظاىري أو صدق المحتوي لالختبار.
ثبات االختبار:

تم االعتماد عمي طريقة التجزئة النصفية في استخراج الثبات  ،طبق االختبار عمي عينة استطالعية مكونة من
( )20طالبا وطالبة من خارج عينة البحث،وبعد تصحيح اإلجابات تم جمع الدرجات وحساب معمل االرتباط بين
العالمتين والذي بمغ ( )0.92تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان –براون لتالفي تقميص عدد المحاوالت إلي
النصف وبذلك بمغ معامل الثبات ( )0.96وىو ثبات عمي درجة عالية.

بطاقة المالحظة:

قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لقياس األداء في الميارات التدريسية ،وقد اعتمد في ذلك عمي األدب التربوي
والدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية الميارات التدريسية،كما تحصل الباحث عمي عدد من النماذج لبطاقات

مالحظة األداء التدريسي وبناء عمي ذلك تم تحديد الميارات التدريسية في شكل اداءات إجرائية بحيث يمكن

مالحظتيا وقياسيا ،تكونت البطاقة في صورتيا المبدئية من سبعة ميارات تدريسية ىي  :ميارات تييئة الطالب

لمدرس الجديد،ميارة شرح الدرس،ميارة األسئمة الصفية،ميارة استخدام السبورة التعميمية ميارة التعزيز،ميارة
االستحواذ عمي انتباه التالميذ وميارة ممخص الدرس ،وقد بمغ العدد الكمي لمفقرات ( )62أداء موزعة عمي

الميارات السبع.
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صدق البطاقة:
تم التحقق من الصدق الظاىري لبطاقة المالحظة عبر الخطوات التالية:
تم عرض البطاقة عمي عدد من الخبراء في العموم التربوية عددىم ( )5وقد طمب منيم إبداء آرائيم في مدي
ارتبط االداءات بالميارة التي تندرج تحتيا ،دقة الصياغة لمفقرات ،إمكانية مالحظ االدعاء وقياسو باإلضافة إلي
أي مالحظات آخري يرونيا مناسبة ،وقد تقدم المحكمين ببعض المالحظات تتعمق بالصياغة وترتيب االداءات
وأوصوا بحذف البعض لعدم مالءمتيا،وقد بمغت نسب االتفاق  %85وقد تم األخذ بيذه المالحظات
ثبات البطاقة:
تم تطبيق المالحظة عمي عينة استطالعية خارج عينة الدراسة عددىم ( )20طالبا وطالبة تمت مالحظتيم أثناء
التطبيق الفعمي لمتربية العممية لعدد ( )3مالحظين ،وقد تم حساب معامل االتفاق بين المالحظين الثالث فكانت
نسبة االتفاق  %79مما يدل عمي نسبة ثبات عالية.
البطاقة في صورتها النهائية:
بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة تكونت في صورتيا النيائية من ( )50أداء وسبعة ميارة تدريسية
بتدرج من خمس خيارات كالتالي( :ممتاز4،درجات ،جيد 3،درجات ،متوسط2 ،درجة ،ضعيف درجة واحدة ،لم
يتم صفر درجة )،وأصبحت جاىزة حيث تم تطبيقيا عمي أفراد العينة أثناء التربية العممية.
التصميم التجريبي:
تضمن البرنامج التعميمي كل المقرر في مادة طرق التدريس العامة لطالب الفصل الدراسي السادس ( طرق
التدريس المختمفة وميارات تنفيذ الدرس) وقد تم تنفيذ البرنامج كاألتي:

المجموعة التجريبية درست المقرر عن طريق أسموب العصف الذىني  ،حيث تم تقسيميم إلي مجموعتين عدد
كل منيا ( )10طالبا وطالبة .وقد روعي خطوات إستراتيجية العصف الذىني ،وتطبيق االختبار التحصيل،
وبطاقة المالحظة أثناء الزيارات الميدانية في التربية العممية.

المجموعة الضابطة درست المقرر عن طريق المحاضرة العادية المتبعة في التدريس الجامعي ،وتم تطبيق
االختبار ألتحصيمي وبطاقة المالحظة أثناء الزيارات الميدانية في التربية العممية.

عرض ومناقشة النتائج:

الختبار الفروض إحصائيا اعتمد الباحث عمي اختبار (ت) حيث تقارن قيمة (ت) المحسوبة من الصيغ

الرياضية مع قيمتيا الجدولية المرصودة في الجداول الرياضية فإذا كانت قيمتيا المحسوبة اكبر من أو تساوي
قيمتيا الجدولية فيي دالة إحصائيا وبالتالي يرفض الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل ،أما إذا كانت قيمة
(ت) المحسوبة اقل من قيمتيا الجدولية فيي ليست دالة إحصائيا وبالتالي يقبل الفرض الصفري ويرفض

الفرض البديل.
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لمناقشة الفرض االول والذي نصو )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية التي تدرس
بطريقة العصف الذىني ومتوسط المجموعة الضابطة التي تدرس بطريقة المحاضرة العادية في التحصيل

الدراسي لمادة طرق التدريس ) وبمالحظة الجدول التالي:

جدول رقم ( )1يوضح المقارنة بين مجموعة العصف الذهني (التجريبية) ومجموعة المحاضرة (الضابطة)
المستويات المعرفية

المجموعة

المعرفة

التجريبية

20

الضابطة

20

36.4

التجريبية

20

195.7

11.77

الضابطة

20

89.3

224.8

8.6

9.67

الضابطة

20

118.1

9.77

الضابطة

20

140.2

10.46

الضابطة

20

31.7

4.96

38

التجريبية

20

191.3

10.41

38

الضابطة

20

103.3

9.06

الفيم
التطبيق
التحميل
التركيب

التقويم

التجريبية
التجريبية
التجريبية

حجم

الوسط

العينة

الحسابي

المعياري

67.6

2.86
5.33

20
20
20

245.6
65.7

االنحراف درجة

13.16
3.11

قيمة

القيمة

الحرية

(ت)

االحتمالية

38

0.000 23.1

38
38

0.000 21.6
0.000 34.7

االستنتاج

توجد فروق دالة
إحصائيا

توجد فروق دالة
إحصائيا

توجد فروق دالة
إحصائيا

38

28

0.000

توجد فروق دالة
إحصائيا

38

26

0.000

توجد فروق دالة
إحصائيا

0.000 24.7

توجد فروق دالة
إحصائيا

يشير الجدول رقم ( )1إلي أن قيمة (ت) المحسوبة اكبر من قيمتيا الجد ولية وىذا يدل عمي وجود فروق ذات

داللة إحصائية في مستويات التحصيل الدراسي في مادة طرق التدريس العمة بين المجموعتين التجريبية

والضابطة  ،وبمراجعة األوساط الحسابية تشير النتائج إلي أن الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي درست
بطريقة العصف الذىني الن وسطيا الحسابي بالنسب لجميع مستويات المجال المعرفي

(المعرفة،الفيم،التطبيق،التحميل،التركيب التحميل،والتقويم ،وبيذه النتيجة تقبل فرضية البحث ،ويعزو الباحث ىذه

النتيجة إلي فاعمية طريقة العصف الذىن في ترسيخ الفيم وزيادة الوعي واإلدراك لممادة الدراسية ،نتيجة المناقشة
الجماعية لممفاىيم من خالل العصف الذىني في جو يسوده تدفق األفكار وااللفة والتعاون بين الطالب من

جية وبين األستاذ والطالب من جية أخري.وىذا ما أشار إليو (القال)

()23

بقولو :إن ىذه الطريقة تفيد في

التطور الحضاري لطرائق تفكيرنا وحياتنا وتخفف من الطرائق واألساليب التي تعطي باتجاه واحد من (المعمم إلي

المتعمم) كما أن طريقة العصف الذىني تدرب عمي استخدام أساليب تفاعمية تعمل باتجاىين من طالب إلي
طالب أو من طالب إلي مدرس أو العكس).
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جدول رقم( )2يوضح الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابط قي التحصيل الدراسي الكمي في مادة طرق

التدريس.

المستويات
المعرفية

كل

المستويات

المعرفية

المجموعة حجم
التجريبية

الوسط

العينة الحسابي

االنحراف درجة

المعياري الحرية (ت)

20

22.63 1062.5

الضابطة 20

38.59

586.2

قيمة

38

القيمة
االحتمالية

0.000 47.6

االستنتاج
توجد فروق
دالة إحصائيا

بالرجوع إلي الجدول رقم ( )2نالحظ أن قيمة (ت) المحسوبة اكبر من قيمتيا الجد ولية في التحصيل الدراسي
الكمي لالختبار التحصيل في مادة طرق التدريس وذلك لصالح المجموعة التجريبية (العصف الذىني) الن

وسطيا الحسابي ىو األكبر  ،وىذه النتيجة تؤيد نتيجة الجدول رقم (.)1

عرض ومناقشة الفرض الثاني الذي ينص( :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الفرق لممجموعة

التجريبية التي تدرس بطريقة العصف الذىني ومتوسط المجموعة الضابطة التي تدرس بطريقة المحاضرة في
تنمية ميارات التدريس).

جدول رقم( )3يبين الفرق بين المجموعتين التجريبية(العصف الذهني) والضابطة (المحاضرة) في تنمية

المها ارت التدريسية.
الميارات التدريسية

المجموعة

حجم

العينة

الحسابي

تييئة التالميذ لمدرس

التجريبية

20

69.5

2.33

الجديد

الضابطة

20

36.35

5.33

شرح الدرس

التجريبية

20

164.45

6.82

38

الضابطة

20

89.25

234.30

8.6

6.31

38

الضابطة

20

118.10

9.77

استخدام السبورة

التجريبية

20

251.60

9.39

التعميمية

الضابطة

20

140.15

10.46

الضابطة

20

31.70

4.96

االستحواذ عمي انتباه

التجريبية

20

194.60

5.84

التالميذ

الضابطة

20

103.30

12.06

الضابطة

20

76.30

9.45

األسئمة الصفية

التعزيز

الممخص السبوري

التجريبية

التجريبية

التجريبية

20

20

20

الوسط

63.40

114.45

االنحراف
المعياري

درجة

2.80

1.91

13

قيمة

القيمة

الحرية

(ت)

االحتمالية

38

25,1

0.000

االستنتاج
توجد فروق دالة
احسائيا

38

30.6
44.7

0.000
0.000

توجد فروق دالة
إحصائيا

توجد فروق دالة
إحصائيا

38
38

35.5
24.9

0.000
0.000

توجد فروق دالة
إحصائيا

توجد فروق دالة
إحصائيا

38
38

30.5
21.9

0.000
0.000

توجد فروق دالة
إحصائيا

توجد فروق دالة
إحصائيا
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جدول رقم ( )4يوضح الفرق بين المجموعتين (العصف الذهني) والمجموعة الضابطة (المحاضرة) في مقياس تنمية المهارات
التدريسية الكمي
المهارات

التدريسية
كل المهارات

التدريسية

المجموعة

حجم

التجريبية

23

1391.9

الضابطة

23

586.2

العينة

الوسط

االنحراف

درجة

الحرية

(ت)

14.54

38

3.333 54.9

المعياري

قيمة

القيمة

االحتمالية

االستنتاج
توجد فروق دالة
إحصائيا

تشير نتائج الجدول رقم ( )3وجدول رقم ( )4إلي أن قيمة (ت) لعينتين مستقمتين المحسوبة اكبر من قيمتيا الجد
ولية مما يدل عمي وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في المقياس الكمي لمميارات
التدريسية وذلك الن وسطيا الحسابي ىو األكبر،ويتضح تفوق المجموعة التجريبية التي درست بطريق العصف

الذىني عمي المجموعة الضابطة ويعزي ذلك إلي فاعمية طريقة العصف الذىني في التدريس إذ أنيا تؤدي إلي

تدفق األفكار وتطمق الطاقات الكامنة في جو من الحرية واآلمان ،وىذا يتفق مع ما قالو (زيتون)

()24

بان طريقة

العصف الذىني تؤدي إلي توليد اكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة المبتكرة بشكل عفوي حر وفي مناخ
مفتوح غير نقدي ال يحد من إطالق األفكار التي تخص حموال لمشكمة معينة مختارة سمفا ومن ثم غربمة ىذه

األفكار واختيار المناسب منيا،كما تتفق نتائج ىذا الفرض مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (نصار)

()25

ودراسة(الزيات وعدوان)،

()26

و (سنسنة)

()27

و(كوليك)2000،

()28

ودراسة (ترويا وآخرون)1999،

()29

التي اظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح مجموعة العصف الذىني في التحصيل المعرفي وتنمية
الميارات المختمفة من تدريسية وابداعية.

أهم النتائج:

بعد عرض الجداول ومناقشتيا توصمت الدراسة إلي النتائج التالية:
 -1الطالب الذين درسوا المقرر عن طريق إستراتيجية العصف الذىني كانوا أكثر ايجابية وفاعمية من
أولئك الذين درسوا عن طريق المحاضرة العادية
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية (العصف الذىني) والمجموعة الضابطة في
التحصيل الدراسي في مادة طرق التدريس وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية (العصف الذىني) والمجموعة الضابطة
(المحاضرة) في تنمية الميارات التدريسية وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
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التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

 -1ضرورة تدريب أساتذة الجامعات والمعممين في مراحل التعميم العام عمي استخدام إستراتيجية العصف
الذىني في التدريس واكتساب الميارات المختمفة.
 -2إجراء دراسات ميدانية حول ىذا الموضوع تستيدف المعممين لمتعرف إلي مدي إلماميم بكيفية استخدام
إستراتيجية العصف الذىني .
 -3إعادة تطبيق ىذه التجربة عمي مواد أخري في الجامعة وفي كميات مختمفة لموقوف عمي اثر ىذه
الطريقة في التدريس.
 -4إجراء دراسات مماثمة لمتعرف عل اثر إستراتيجية العصف الذىني في مراحل التعميم العام (األساس
والثانوي)
 -5ضرورة تطبيق إستراتيجية العصف الذىني في التدريس في كميات الدراسات العميا مما يؤدي إلي المزيد
من تدفق األفكار المتنوعة لمطالب.
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