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أثز استخدام طزيقة العصف الذهني يف تنوية ههارات
اللغة العزبية لدي طالب السنة التحضريية واجتاهاتهن
حنىها
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية

المؤسسات التعميمية الممقى عمى كاىميا تنمية تفكير اإلنساف مف

العصؼ الذىني في تنمية ميارات المغة العربية لدى طالب السنة

خالؿ المقررات الدراسية المختمفة ،وطرائؽ التدريس الحديثة

التحضيرية بجامعة الممؾ عبد العزيز واتجاىاتيـ نحوىا .ولتحقيؽ

القادرتاف عمى تنمية أنواع التفكير المتنوعة ،وتزويد المتعمميف

أىداؼ الدراسة ،تكونت العينة مف ( )131طالباً ،تـ تقسيميـ إلى

بالميارات الالزمة ،وتدريبيـ عمى اإلبداع واإلنتاج  ]1وأف ىناؾ

مجموعتيف :تجريبية درست بطريقة العصؼ الذىني ،وضابطة درست

حاجة تعميمية معاصرة إلى تنمية التفكير لدى الطمبة ،وزيادة

بالطريقة التقميدية ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي،

الثقة بالنفس ،ومعالجة الصعاب باالبتكار .[2

ومقياس اتجاىات ،وبعد التحقؽ مف صدقيما وثباتيما ،تـ تطبيقيما

مف ىنا ترى غالبية االتجاىات التربوية المعاصرة أف

عمى عينة الدراسة قبؿ البدء بعممية التدريس ،وبعد االنتياء منيا.

تحسيف مستوى التحصيؿ لدى الطمبة ينطمؽ مف البحث عف

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

طرائؽ تدريس حديثة تسيـ في فيميـ لما يتعممونو  ،]3فكمما

متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار
التحصيؿ البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،ولصالح استراتيجية

كاف التدريس قائماً عمى الفيـ ،والخبرات العممية المحسوسة،

العصؼ الذىني عمى مقياس اتجاىات الطمبة نحو تعمـ مادة المغة

كاف أكثر وضوحاً ويس اًر ،واكتساب الميارات أمر محتمالً .[3

العربية .وأوصت الدراسة بالدعوة إلى استخداـ استراتيجية العصؼ

َّ
إف المتابع لواقع الطمبة في المدارس والجامعات يمحظ ما يقعوف

الذىني في تدريس فروع المغة العربية ،لفاعميتيا ،وقمة كمفتيا ،وأثرىا

فيو مف أخطاء نحوية ولغوية وامالئية في كتاباتيـ ،وعمى

اإليجابي في التحصيؿ.

ألسنتيـ ،حتى أضحوا عاجزيف عف التعبير بسالسة ويسر

الكممات المفتاحية :العصؼ الذىني ،التحصيؿ الدراسي ،االتجاىات

 ،]3,4وقد بذؿ المختصوف جيوداً كبيرةً في سبيؿ تيسير فروع

نحو تعمـ المغة العربية ،الطريقة التقميدية.

المغة العربية ،ورغـ ذلؾ ال زالت الشكوى مف صعوبتيا قائمة؛
ألف أساليب تدريسيا عقيمة ،مما يستوجب البحث عف

 .1المقدمة
ال شؾ بأف المجتمع البشري المعاصر وما يشيده مف

استراتيجيات تدريس جديدة تساعد في عالج ىذه الظاىرة ،]5,6

اإلنجازات العممية والتكنولوجية أصبح يعيش في عالـ سريع

وىذا ما أكده البحث الذي قدمو كؿ مف فندي وعمي ]7

التغير تحيط بو تحديات كبرى محمية وعالمية ،مف أبرزىا:

ومعروؼ  ]8بأف مف أسباب ضعؼ الطمبة في ميارات المغة

االنفجار الثقافي والمعرفي ،والتطور التكنولوجي ،واالنفتاح عمى

العربية يعود إلى طريقة عرضيا في قوالب جامدة ال تثير

العالـ نتيجة سرعة االتصاالت والمواصالت ،مما يتطمب إعداد

االنتباه ،وعدـ وجود مدرس مؤىؿ يعمؿ عمى إثارة اىتماميـ،

الفرد لتقبؿ ىذه المتغيرات مف خالؿ تنمية عقميات مفكرة قادرة

ويقودىـ نحو اإلنتاج اإلبداعي عبر برامج موجية ،واستراتيجيات

عمى حؿ المشكالت.

تدريس فعالة.
م ػف ىن ػا نبػ ػع الشع ػور بمشكمػ ػة البحػ ػث بسبػ ػب شيػ ػوع ظاىرة

وليػ ػذا ف ػإف تنميػ ػة العقػ ػوؿ البشػرية مسؤولية تقع عمى عاتؽ
151

5

7

2016

ضعؼ الطمبة في اكتساب ميارات المغة العربية ،والتوجو إلى

أما مف حيث األىمية التطبيقية فإنيا تقدـ اختبا اًر تحصيمياً،

تجريب استراتيجية العصؼ الذىني التي يمكف أف تسيـ في

ومقياس االتجاه نحو مادة المغة العربية ،ونموذجاً الستخداـ

التغمب عمى ىذه الظاىرة ،وتنمي لدييـ اتجاىات إيجابية نحو

طريقة العصؼ الذىني في تدريس المقرر خالفاً لمطريقة

المغة العربية.

التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقيف .ويمكف أف تفسح الدراسة
المجاؿ لباحثيف آخريف لدراسة أثر استراتيجية العصؼ الذىني

 .2مشكمة الدراسة

في متغيرات تابعة أخرى ،أو في مراحؿ دراسية أخرى.

نظ اًر ألىمية المغة العربية في حياة الطالب الجامعي،
وضعفو في اكتساب مياراتيا ،حيث لمس الباحث ىذه الظاىرة

ج .أهداف الدراسة

مف خالؿ معايشتو لمواقع التعميمي الجامعي ،اقتضى األمر

 -الوقوؼ عمى أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني مقارنة

البحث عف استراتيجيات تدريس جديدة تساعد الطمبة عمى

بالطرؽ التقميدية ومدى فاعميتيا في تحصيؿ طمبة السنة

اكتساب ميارات المغة ،وترفع مف مستويات تحصيميـ ،وتنمي

التحضيرية لميارات المغة العربية المتعمقة بمقرر الميارات

لدييـ اتجاىات إيجابية نحو المغة ،وبما أف استراتيجيات العصؼ

المغوية ) (ARAB 101كمتطمب جامعي.

الذىني أكدت فاعميتيا في عممية التدريس ،جاءت ىذه الدراسة

 -الوقوؼ عمى أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في

لتوظيفيا ولبياف مدى فاعميتيا في اكتساب ميارات المغة العربية.

التدريس ،ومدى فاعميتيا في تنمية اتجاىات إيجابية نحو مادة

أ .أسئمة الدراسة

المغة العربية وتعمميا.
د .مصطمحات الدراسة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة يحاوؿ الباحث اإلجابة عف
السؤاليف التالييف:

 -العصؼ الذىني :ىو استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في

 -1ما أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني كطريقة تدريس

تدريس طمبة الجامعة لمقرر (الميارات المغوية  )101عمى شكؿ

في رفع مستوى تحصيؿ الطمبة لمميارات المغوية مقارنة بالطريقة

مشكالت تتحدى تفكيرىـ ،مف أجؿ توليد أكبر قدر مف األفكار،

التقميدية في التدريس؟

وأخذ ما ىو مفيد في حؿ المشكمة المعروضة.

 -2ما أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني كطريقة تدريس

 -االتجاه :عبارة عف مجموعة مف السموكيات ذات العالقة

في تنمية اتجاىات موجبة لدى الطمبة نحو تعمـ المغة العربية في

باستجابة طالب السنة التحضيرية نحو الميارات المغوية بالقبوؿ

المرحمة الجامعية؟

أو الرفض ،ويقاس االتجاه نحو المادة بالدرجة التي يحصؿ

ب .أهمية الدراسة

عمييا الطالب عمى المقياس المعد ليذا الغرض.

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية ألنيا تتناوؿ مجاالً

 -التحصيؿ :ىو مقدار ما يحصؿ عميو الطالب مف معمومات

بحثياً يتمثؿ في دراسة جدوى استخداـ استراتيجية العصؼ

أو مفاىيـ أو ميارات لغوية مف الوحدة الثالثة مف مقرر

الذىني في تعمـ الطمبة تعمماً ذا معنى ،وىو مجاؿ لـ يمؽ

(الميارات المغوية  )101معب اًر عنيا بدرجات في االختبار

االىتماـ الكافي مف قبؿ الباحثيف في حدود عمـ الباحث.

التحصيمي المعد ليذا الغرض.

وتعد استجابة لما ينادي بو التربويوف مف ضرورة استخداـ

 -الطريقة التقميدية :ىي طريقة تدريس تعتمد عمى أسموب

استراتيجيات تدريس حديثة لرفع كفاءة العممية التعميمية ،وكذلؾ

المحاضرة ،والدور األكبر يقع عمى كاىؿ المدرس ،إذ يقوـ

شعور الباحث بأف القصور في تحقيؽ أىداؼ مقرر (الميارات

بتقديـ المفيوـ وشرحو لمطمبة ومناقشتو معيـ.

المغوية  )101ربما يعود إلى طريقة التدريس المستخدمة.
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لقد بيف أوزبورف ] [10إف كؿ المجاالت التي تحتاج إلى

إجباري لجميع طمبة جامعة الممؾ عبد العزيزػ.
 -السنة التحضيرية :نظاـ معتمد في الجامعة يدرس فيو الطالب

إثارة التفكير تيدؼ إلى إنتاج قائمة األفكار التي سيتـ تقويميا

مقررات محددة وحسب معدلو فييا يتـ اختيار تخصصو فيما

الحقاً ،وقاـ بعده باحثوف بصياغة استراتيجية العصؼ الذىني

بعد.

مثؿ ) (Barnesالذي وضعيا في نظرية لكي يتـ المحافظة

ه .حدود الدراسة

عمييا ،وامكانية تطويرىا .[12
بعد ذلؾ أصبحت طريقة جماعية مشيورة في تنمية

تتحدد الدراسة بػػالتالي:
 -تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب السنة التحضيرية

التفكير ،وتوليد األفكار في أقؿ وقت ممكف ،إليجاد بدائؿ لحؿ

الذيف يدرسوف مقرر الميارات المغوية ) (ARAB 101في

المشكالت ،وجعمت الكثير مف الشركات تدعو المبدعيف إلى

الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 2016-2015ـ.

اجتماعاتيـ مف أجؿ جمسات العصؼ الذىني ،واستخدمت

 -اقتصرت عمى عينة مف طالب السنة التحضيرية الذكور في

كإحدى طرؽ اإلدارة في العمؿ المؤسساتي لتطوير المنتجات

جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة.

الجديدة في المصانع ،وتحسيف الخدمات العامة في الشركات

 -تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية ،وقسمت إلى المجموعة

والمؤسسات ،وفي الحمالت اإلعالنية والدعائية واستراتيجيات

التجريبية التي تدرس بطريقة العصؼ الذىني ،والمجموعة

التسويؽ .[13
مف ىنا استخدـ العصؼ الذىني كأسموب لمتفكير الجماعي

الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية.
 -اقتصرت عمى مفاىيـ إمالئية ونحوية وبالغية مف الوحدة

أو الفردي في حؿ كثير مف المشكالت العممية والحياتية

الثالثة في مقرر الميارات المغوية )(ARAB 101

المختمفة؛ ألف العقؿ يتعرؼ عمى المشكمة ،وااللتفاؼ حوليا،

 -اقتصرت أدوات البحث عمى االختبار التحصيمي ،ومقياس

ومحاولة تطويقيا ،واقتحاميا بكؿ الحيؿ الممكنة ،باستخداـ

االتجاه.

األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبو العاصفة  ،]14ثـ

 -اقتصرت عمى التعرؼ عمى تحصيؿ الطالب واتجاىاتيـ نحو

يتفحصيا ويدقؽ في جزئياتيا حتى يتمكف مف الوصوؿ إلى الحؿ

المغة العربية فقط.

اإلبداعي المناسب .[1
لكف مصطمح العصؼ الذىني شاع استخدامو عمى غيره

 .3اإلطار النظري

مف التسميات المرادفة ،مثؿ( :استمطار الدماغ)( ،العصؼ

مفيوـ العصؼ الذىني )(Brain Storming
أوؿ مف أسس ىذه الطريقة العالـ أليكس اوزبورف ] [9عاـ

الفكري)( ،القدح الذىني)( ،استدرار األفكار) لقربو مف المعنى؛

1938ـ لتنمية الفكر اإلبداعي وحؿ المشكالت المعقدة التي

ألف العقؿ يعصؼ بالمشكمة ويفحصيا ويمحصيا حتى يصؿ

كانت تواجيو حينما كاف يعمؿ في إدارة دور النشر ومؤسسات

إلى الحموؿ اإلبداعية المناسبة ليا .[11

الدعاية واإلعالف ،وقاـ باستضافة جمسات تفكير جماعي حيث

مف أشير تعريفات العصؼ الذىني ،ما عرفو أليكس

وجد تحسناً في الجودة والكمية لألفكار التي ينتجيا الموظفوف،

أوزبورف] [9,10بأنو مؤتمر جماعي حوؿ موقؼ تعميمي إلنتاج

وبعد تنظيـ وترتيب اكتشافو قاـ بنشر كتابو (التخيؿ التطبيقي)

أكبر مجموعة مف األفكار االبتكارية دوف نقدىا مباشرة لحؿ

عاـ 1953ـ قنف فيو حؿ المشاكؿ اإلبداعية مف خالؿ طريقة

مشكمة محددة.
وعرفو كارؿ ] [15بأنو استراتيجية تعتمد عمى تنمية

العصؼ الذىني التي اشتيرت فيما بعد ،وقاـ بوضع قواعد فعالة

التفكير التباعدي إلنتاج العديد مف األفكار المتنوعة.

الستضافة جمسات العصؼ الذىني .[9,11
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تتوافر فيو أفضؿ ظروؼ التعمـ .[19

حرية التفكير ،يستخدـ مف أجؿ توليد أكبر قدر ممكف مف

يذىب المعرفيوف إلى القوؿ بأنو إذا ما سمح لمذىف بأف

األفكار لمعالجة موضوع مف الموضوعات المفتوحة مف

يطمؽ العناف في حؿ مشكمة معينة فإف األفكار ستتدفؽ دونما

الميتميف بالموضوع خالؿ جمسة قصيرة.

كابح بغض النظر عف مدى تحقيقيا ،وذلؾ وفؽ مبدأ" :فكر ثـ

ويعرفو الباحث :بأنو اجتماع مجموعة مف األفراد لحؿ مشكمة

قيـ ،وتحقؽ فيما بعد" .[20

محددة يسعوف لحميا ،ويطرح كؿ مشارؾ أفكاره بحرية ودوف

ويقوؿ منظرو النظرية الترابطيةَّ :
إف السموؾ اإلنساني في

قيود ،وعمى الجميع تقبميا حتى انتياء الجمسة ،بعدىا يتـ مناقشة

جوىره يتمثؿ في عالقات وارتباطات بيف المثيرات واالستجابات،

كؿ فكرة عمى حدة ،واعتماد حؿ معيف مف األفكار المطروحة.

واف أقرب التداعيات الى الذىف ىي األفكار المألوفة ،وال بد مف

األسس النفسية والفمسفية لمعصؼ الذىني.

التخمص مف سيطرتيا عمى تفكيرنا ،لكي نصؿ إلى األفكار
المتفردة والمفيدة ،وىذا المبدأ استند عميو أسموب العصؼ الذىني

العصؼ الذىني ىو وضع الدماغ في حالة ذىنية شديدة
التركيز بيدؼ توليد أكبر قدر ممكف مف األفكار حوؿ موضوع

القائـ عمى إنتاج أكبر قدر مف األفكار المفيدة .[12,21

محدد ،بحيث يتـ تحويؿ المشكالت إلى أفكار إبداعية ،وىناؾ

استخداـ العصؼ الذىني في المجاؿ التربوي.

قصص المبدعيف الذيف اشتغموا بالتفكير في حؿ مشكالت

تأتي أىمية إدخاؿ العصؼ الذىني كاستراتيجية تدريس في

واجيتيـ عندما تولدت لدييـ حموؿ إبداعية غيرت مسار مجاالت

عممية التعمـ والتعميـ لما ليا مف دور في تنمية التفكير اإلبداعي

كثيرة كالعالـ (ألبرت اينشتايف) الذي اىتـ بالضوء ووضع

لدى الطمبة ،واكسابيـ ميارات التفكير العميا مف حيث تحميؿ

َّ
ياء...،إف ىذا الصراع
النظرية النسبية التي غيرت مسار الفيز

المفاىيـ المغوية ،واعادة تركيبيا في أسئمة تعمؿ عمى تنمية

الذي يسيطر عمى عقؿ العالِـ ىو الذي يبني صورة ذىنية وينتج

القدرات التفكيرية والتأممية لدييـ في فروع المغة العربية المتنوعة

الحموؿ لممشكمة المسماة بالتفكير اإلبداعي نتيجة الصراع الذىني

.[22

مع المشكمة التي يبقييا متوقدة في الذىف في كؿ الحاالت التي

والعصؼ الذىني لو أثر في تحفيز عقوؿ الطمبة وتثير

يكوف فييا العالِـ نائماً أو ماشياً أو جالساً أو يأكؿ الطعاـ .[17

دافعيتيـ عمى توليد أكبر عدد مف األفكار اإلبداعية حوؿ

تقوـ استراتيجية العصؼ الذىني عمى الفمسفة البنائية والمبادئ

موضوع محدد مف خالؿ البحث عف الحموؿ الممكنة لمقضايا

التالية:

التي تعرض عمييـ ،واختيار أفضؿ فكرة تـ التوصؿ إلييا دوف

 -1التعمـ عممية بنائية نشطة مستمرة وغرضية التوجيو ،واف

نقد بقية األفكار أو ذميا  ،]2,23واطالؽ أفكار األفراد بحرية

التعمـ عممية بناء تراكيب جديدة تنظـ تفسير خبرات الفرد في

دوف تقييـ ،وتنمية التفكير اإلبداعي ،وحؿ المشكالت ،]1

ضوء المعطيات ،وأف المتعمـ يبذؿ جيداً عقمياً الكتشاؼ المعرفة

ويعمؿ العقؿ متضاف اًر مع غيره مف العقوؿ بأسموب منيجي يتسـ

بنفسو.

بالموضوعية  ،]24كما أف الحكـ المؤجؿ ينتج المناخ اإلبداعي

 -2المعرفة القبمية لمتعمـ شرط أساسي لبناء تعمـ ذي معنى.

ويخمؽ مناخاً لمجاذبية البدييية بدرجة كبيرة ،بحيث ينتج أفكا اًر

 -3ىدؼ التعمـ ىو إحداث التوافؽ والتكيؼ مع الضغوط

متنوعة لممشكمة الواحدة  ،]16ويولد الحماسة لمتعمـ ،والوعي

المعرفية لدى المتعمـ ،والتي ال تتوافؽ مع توقعاتو وخبراتو تسبب

بأىمية الوقت ،ويساعد المدرس عمى إدارة الصؼ ،]25,26

لو حالة مف االضطراب المعرفي .[18

وتفعيؿ دور الطالب في المواقؼ التعميمية ،واعتياده عمى احتراـ

 -4مواجي ػة المتعمػ ػـ بمشكمػ ػة أو ميمػ ػة حقيقي ػة فػي مناخ تعميمي

آراء اآلخريف وتقديرىا .[27,28
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يتضح مما سبؽ مدى أىمية ىذه االستراتيجية في عممية

العصؼ الذىني بطرح المشكمة عمى المشاركيف وشرح أبعادىا،

التعمـ والتعميـ لمساعدة الطمبة عمى تنمية مياراتيـ العقمية

وجمع الحقائؽ حوليا بغرض تقديميا ليـ ،واعطائيـ الحد األدنى

المختمفة ،وتدريبيـ عمى اإلبداع  ،]12مع ضرورة وجود مدرس

مف المعمومات الخاصة بالموضوع لشحذ تفكيرىـ لتوليد األفكار

قادر عمى استخداميا في عممية التدريس ،وتوجيو الطمبة

وتقديـ الحموؿ.

إلطالؽ العناف لمتفكير بحرية تامة لمشكمة محددة باحثاً عف

 -2مرحمة بمورة المشكمة :يقوـ المسؤوؿ بتحديد دقيؽ لممشكمة

أكبر قدر مف الحموؿ الممكنة ،وعف أفضؿ الحموؿ ليا .[1

وذلؾ بإعادة صياغتيا عبر مجموعة تساؤالت واضحة لدى

مبادئ العصؼ الذىني.

المشاركيف ،ثـ تجمع األفكار ويحذؼ منيا األفكار المكررة.

تعتمد طريقة العصؼ الذىني عمى مجموعة مف المبادئ

 -3إعادة صياغة الموضوع :يطمب مف المشاركيف تحديد أبعاد

والقواعد وفؽ دراسات الجالد  ،]28وىنانو  ،]29واوزبورف

الموضوع مف جديد عف طريؽ طرح األسئمة المتعمقة بالموضوع،

 ،]9وىي:

ويجب تدويف األسئمة في مكاف واضح لمجميع.

أوالً -تأجيؿ الحكـ عمى قيمة األفكار المتولدة :يجب تجنب نقد

 -4تييئة جو اإلبداع :يجب تييئة الجو اإلبداعي لممشاركيف

أو تقييـ أفكار المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني ،وذلؾ

يتدربوف فيو عمى اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر يمقيو مسؤوؿ

لصالح تمقائية األفكار وبنائيا؛ ألف إحساس المتعمـ بأف أفكاره

الجمسة.

ستكوف موضعاً لمنقد والرقابة تفقده المتابعة وطرح أفكار أخرى.

 -5العصؼ الذىني :تبدأ بإثارة أفكار المشاركيف لطرح الحموؿ

ثانياً -إطالؽ حرية التفكير :يجب التحرر مف أي أمر يعيؽ

لممشكمة المعروضة عمييـ ،مع مراعاة عقد جمسة تنشيطية،

التفكير اإلبداعي ،واعطاء المتعمـ قد اًر أكبر مف الحرية في توليد

واستقباؿ األفكار المطروحة حتى لو كانت غير واقعية ،وتدويف

األفكار لحؿ المشكمة المعروضة ميما تكف نوعية ىذه األفكار

جميع األفكار المقترحة في مكاف واضح لمجميع مع ترقيميا

أو مستواىا.

حسب تسمسؿ ورودىا ،والتحكـ في كمية األفكار حسب الوقت

ثالثاً -الكـ قبؿ الكيؼ :يجب التركيز عمى توليد قائمة عريضة

المخصص ليذه العممية.

مف األفكار المطروحة ميما كانت مستوياتيا ،فكمما زاد عددىا

 -6تحديد أغرب فكرة :عند انتياء المشاركيف مف توليد األفكار

المقترح كمما زاد احتماؿ بموغ أكبر قدر مف األفكار األصمية

يمكف لمسؤوؿ الجمسة أف يدعوىـ إلى تحديد أغرب األفكار

المعينة عمى حؿ المشكمة.

وأكثرىا بعداً عف األفكار المطروحة حوؿ المشكمة ،ويطمب منيـ

رابعاً -تعميؽ أفكار اآلخريف وتطويرىا :يجب إثارة حماس

تحويؿ ىذه األفكار إلى فكرة عممية مفيدة.

المشاركيف في حتى يضيفوا ألفكار اآلخريف ويطوروىا لمخروج

 -7جمسة التقييـ :يتـ فييا تقييـ األفكار المطروحة حوؿ

بأفكار جديدة ،فاألفكار المقترحة حؽ مشاع ألي مشارؾ

المشكمة مف قبؿ المشاركيف ،وانتقاء القميؿ منيا لوضعيا موضع

لتحويرىا وتوليد أفكار أخرى منيا.

التنفيذ.

خطوات جمسة العصؼ الذىني.

 .4الدراسات السابقة

ىناؾ خطوات يجب التقيد بيا عند تنفيذ جمسات العصؼ

حظيت طريقة العصؼ الذىني باىتماـ التربوييف باعتبارىا

الذىني وفؽ دراسة السويداف والعدلوني  ،]11ونبياف ،]27

استراتيجية تدريس حديثة وظفت لزيادة مستوى تحصيؿ الطمبة

وىنانو  ،]29والتميمي  ،]1وىي:

في المواد الدراسية المختمفة في حقؿ التربية والتعميـ ،والتعميـ

 -1مرحم ػة ط ػرح المشكم ػة وشرحي ػا :يق ػوـ المس ػؤوؿ عػف جمسات

الجامعي ،واستطاع الباحث الحصوؿ عمى عدد مف الدراسات
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وأجرت التميمي  ]1دراسة ىدفت إلى تجريب استراتيجية
العصؼ الذىني وعالقتو باأللغاز الرياضية لدى طالبات معيد

بحسب تسمسميا الزمني:
أجرى الناقة وسعيد  ]30دراسة ىدفت إلى معرفة أثر

إعداد المعممات في الصؼ الخامس فرع الرياضيات والعموـ في

استخداـ أسموب العصؼ الذىني في تدريس البالغة لتنمية

مادة الرياضيات ،وأسفرت النتائج عف تفوؽ أداء طالبات

التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لطمبة المرحمة الثانوية،

المجموعة التجريبية الالتي ُدَّرسف وفؽ استراتيجية العصؼ

وأظيرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

الذىني عمى أداء طالبات المجموعة الضابطة الالتي ُدَّرسف وفؽ

درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات طمبة المجموعة

الطريقة االعتيادية.

الضابطة الختبار التفكير اإلبداعي ،واختبار الكتابة اإلبداعية

وقاـ بني ذياب  ]33بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر

لصالح المجموعة التجريبية كمؤشر إلى فاعمية أسموب العصؼ

استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ الدراسي في

الذىني في تنمية الميارات المستيدفة بالدراسة.

مادة قواعد المغة العربية عمى طمبة الصؼ الحادي عشر في
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات ،وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ

وأجرى الكنعاني  ]19دراسة لمعرفة فاعمية العصؼ

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

الذىني واألنموذج التعميمي لإلبداع في التحصيؿ ومستويات

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

التفكير اليندسي لدى المرحمة المتوسطة بكمية التربية بجامعة
بغداد ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة

وفقاً لمدراسات والبحوث السابقة والتي أجريت في الفترة مف

إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في أبعاد الدراسة
ومحاورىا كافة ،لصالح أفراد المجموعة التجريبية التي درست

أف جميع الدراسات تناولت
(2013 -2003ـ) اتضح َ

استراتيجية العصؼ الذىني كمتغير مستقؿ ،لكنيا تباينت في

بطريقة العصؼ الذىني.

تناوؿ المراحؿ الدراسية في التعميـ العاـ ،والتعميـ الجامعي،

وأجرى الغامدي  ]31دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية

وتباينت في حجـ عيناتيا ،وفي أدوات الدراسة ،لكنيا استخدمت

استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية الميارات النحوية

جميعيا الوسائؿ اإلحصائية المناسبة لمدراسة .ومف أىـ النتائج

والصرفية لدى طمبة قسـ المغة العربية في كمية المعمميف

التي توصمت إلييا بياف مدى الدور اإليجابي الستراتيجية

بالباحة ،وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

العصؼ الذىني عمى مستوى التحصيؿ ،وامكانية استخداميا في

في مستوى التحصيؿ البعدي بيف طالب المجموعتيف التجريبية

تدريس مختمؼ المواد الدراسية ولجميع المراحؿ التعميمية.

والضابطة في الميارات النحوية والصرفية ،لصالح أفراد

 .5الطريقة واإلجراءات

المجموعة التجريبية الذيف درسوا المادة بطريقة العصؼ الذىني.

أ .منهج الدراسة

وقاـ أبو سنينة  ]32بدراسة ىدفت الى الكشؼ عف أثر

استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وىو محاولة لضبط كؿ

استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ والتفكير

المتغيرات التي تؤثر عمى ظاىرة ما أو واقع ما عدا المتغير

الناقد في مادة الجغرافيا لدى طمبة العموـ التربوية ،وقد أسفرت

التجريبي ،وذلؾ لقياس أثره عمى الظاىرة أو الواقع والذي يمكف

نتائج االختبارات عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

مف خاللو معرفة ما إذا كاف لممتغير المستقؿ الذي يمثؿ طريقة

تنمية التفكير الناقد لميارات التحميؿ واالستقراء والتقييـ لصالح

التدريس التقميدية ،والعصؼ الذىني (أي أثر عمى المتغير التابع

المجموعة التجريبية في مؤشر إلى نجاح طريقة العصؼ الذىني

الذي يمثؿ) تحصيؿ التالميذ واحتفاظيـ بو.

في التدريس في ىذا المجاؿ.
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الدراسة ،وفي ضوء مالحظاتيـ ومقترحاتيـ ،تـ تعديؿ وحذؼ

ب .مجتمع الدراسة

بعض الفقرات واألسئمة.

تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طالب السنة التحضيرية
الذيف يدرسوف مقرر (المغة العربية  )101في جامعة الممؾ عبد

ثبات االختبار
لحساب ثبات االختبار طبؽ الباحث االختبار وأعاد تطبيقو

العزيز بجدة في الفصؿ األوؿ لمعاـ الجامعي 2016/2015ـ،
والبالغ عددىـ ( )1709طالباً إلجراء التجربة.

عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة ،وبمغت قيمة

ج .عينة الدراسة

معامؿ الثبات ( ،)0,79وىي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة.
ثاني ًا -مقياس االتجاىات نحو تعمـ المغة العربية.

اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية وبمغ حجـ العينة
( )131طالباً موزعيف عمى مجموعتيف :تجريبية وعددىا ()66

تـ تصميـ مقياس االتجاىات نحو تعمـ ميارات المغة

وتدرس باستراتيجية العصؼ الذىني ،وضابطة وعددىا
طالباًَّ ،

العربية باالستفادة مف الدراسات السابقة في بناء المقياس ،وقد

وتدرس بالطريقة التقميدية ،وقاـ الباحث بتدريس
( )65طالباًَّ ،

تكوف مف ( )30فقرة بصورتو األولية ،مف )17( :عبارة موجبة،

المجموعتيف بنفسو ،كونو أحد مدرسي المادة في الجامعة

و( )13عبارة سالبة.

د .متغيرات الدراسة

صدق المقياس
تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بعرضو – في صورتو األولية

 المتغيرات المستقمة :وتتمثؿ في طريقة التدريس وليامستوياف :العصؼ الذىني ،والطريقة التقميدية.

 -عمى مجموعة مف المختصيف مف أساتذة المغة العربية،

 -المتغير التابع :اكتساب المفاىيـ المغوية ،ويقاس بدرجة

والقياس والتقويـ ،وفي ضوء مالحظاتيـ واقتراحاتيـ تـ تعديؿ

تحصيؿ الطالب في اختبار التحصيؿ المستخدـ في الدراسة،

بعض الفقرات ،واعادة صياغة بعضيا ،وبذلؾ أصبح عدد فقرات

واتجاىات الطمبة نحو تعمـ المغة العربية.

المقياس ( )25فقرة ،منيا ( )15موجبة ،و( )10سالبة .وجاءت

ه .أدوات الدراسة

اإلجابة عنيا وفؽ مقياس ليكرت ) (Likertالثالثي (موافؽ ،ال

استخدمت الدراسة األدوات اآلتية:

أدري ،غير موافؽ) ،أعطيت لكؿ منيا درجة معينة وفؽ
التسمسؿ اآلتي )3،2،1( :لمفقرة الموجبة ،والعكس مف ذلؾ لمفقرة

أوالً -االختبار التحصيمي.

السالبة.

إف اليدؼ مف االختبار التحصيمي ىو كشؼ مستوى

ثبات المقياس

تحصيؿ الطمبة في المجموعتيف( :التجريبية والضابطة) قبؿ
البدء بتطبيؽ التجربة ،واختبار بعدي بعد االنتياء مف تطبيؽ

لحساب ثبات المقياس طبؽ عمى عينة استطالعية مف

التجربة ،بيدؼ الوقوؼ عمى النتائج بموضوعية ودقة إلصدار

خارج عينة الدراسة ثـ أعيد تطبيقو عمى نفس العينة ،وتـ حساب

األحكاـ .وبعد تحديد المفاىيـ الرئيسة والفرعية المتعمقة بالنحو

معامؿ (ألفا كرونباخ) ،فبمغ معامؿ الثبات ( )0,80وىي قيمة

والبالغة واإلمالء لموحدة الثالثة ،تـ تصميـ االختبار مف ()30

مناسبة ألغراض الدراسة.

سؤاالً مف نوع اختيار مف متعدد.

 .6النتائج
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية العصؼ الذىني

صدق االختبار
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بعرضو عمى مجموعة مف

في اكتساب طمبة السنة التحضيرية لمميارات المغوية واتجاىاتيـ

المحكميف مف أساتذة المغة العربية ،وخبراء في القياس والتقويـ،

نحوىا ،ولمعرفة فاعمية ىذه الطريقة تـ تطبيؽ االختبار

وطمػ ػب منيػ ػـ النظػ ػر فػ ػي صالحيت ػ ػو ،ومناسبت ػ ػو لتحقيػ ػؽ أى ػداؼ

التػحصيمػ ػي قب ػؿ ب ػدء التج ػرب ػة ،واع ػادة تطبيقو بعد االنتياء منيا،
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وبعد جمع البيانات وتحميميا تـ عرض النتائج وفؽ أسئمة

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس القبمي والقياس البعدي

الدراسة ،وعمى النحو اآلتي:

لممجموعتيف الضابطة التجريبية ،كما تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف

 -1أوالً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ونصو" :ما أثر

المصاحب) (ANCOVAلمكشؼ عف الفروؽ بيف المجموعتيف

استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني كطريقة تدريس في رفع

عمى القياس البعدي لمراعاة الفروؽ القبمية بيف المجموعتيف.

مستوى تحصيؿ الطمبة لمميارات المغوية مقارنة بالطريقة التقميدية

وفيما يمي نتائج الدراسة عمى السؤاؿ األوؿ:

في التدريس؟" لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات

 -1ميارات اإلمالء.

جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة عمى مهارات اإلمالء لممجموعتين في القياسين القبمي والبعدي
المجموعة

العدد

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

66

القبمي

1,36

0،48

البعدي

3،62

0،74

التجريبية

65

القبمي

1،24

0،45

البعدي

4،55

0،53

) ،(ANCOVAجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ .ولمكشؼ عف الداللة

يظير مف الجدوؿ ( )1أف متوسط المجموعة التجريبية
أكبر منو لدى المجموعة الضابطة ،ولمتعرؼ عمى الداللة

اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب

اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب

) (ANCOVAوالجدوؿ التالي يبيف ذلؾ.

جدول 2

نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمكشف عن الفروق بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) عمى اختبار مهارات اإلمالء
في القياس البعدي
مصدر التباين

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

F

المجموعة

351،34

1

351،34

570،81

0،000

القياس القبمي

0،555

1

0،555

1،298

0،254

الخطأ

350،71

168

0،426

المجموع المصحح

110،115

170

وىذا يدلؿ عمى وجود أثر الستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني

يظير الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
اختبار اإلمالء لدى الطمبة تبع ًا لمتغير المجموعة عند مستوى

في تنمية ميارة اإلمالء لدى طمبة الجامعة.

الداللة ) ،(α ≤ 0.05حيث بمغت قيمة ) (f) (81.570وبداللة

 -2ميارات النحو

إحصائية ( ،)0.00وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية،
جدول .3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة عمى مهارات النحو لممجموعتين في القياسين القبمي والبعدي
المجموعة

العدد

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

66

القبمي

8،1

0،77

البعدي

3،24

0،48

التجريبية

65

القبمي

1،04

0،81

البعدي

58،3

0،75
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) ،(ANCOVAوجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ .ولمكشؼ عف الداللة

يظير الجدوؿ ( )3أف متوسط المجموعة التجريبية أكبر
منو لدى المجموعة الضابطة ،ولمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية
ليذه

الفروؽ

تـ

تطبيؽ

تحميؿ

التبايف

اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب
) (ANCOVAوالجدوؿ ( )4يبيف ذلؾ.

المصاحب

جدول 4
نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمكشف عن الفروق بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) عمى اختبار مهارات النحو
في القياس البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة اإلحصائية

المجموعة

5،170

1

5،170

12،711

0،000

القياس القبمي

0،169

1

0،169

0،420

0،515

الخطأ

68،756

168

0،404

المجموع المصحح

74،163

171

وىذا يدلؿ عمى وجود أثر الستخداـ تدريس العصؼ الذىني في

يظير الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
اختبار النحو لدى الطمبة تبعاً لمتغير المجموعة عند مستوى

تنمية ميارة النحو لدى طمبة الجامعة.

الداللة ) ،(α ≤ 0.05إذ بمغت قيمة ) (f) (12.711وبداللة

 -3ميارات البالغة

إحصائية ( ،)0.00وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية،
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة عمى مهارات البالغة لممجموعتين في القياسين القبمي والبعدي
المجموعة

العدد

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

66

القبمي

5،61

1،80

البعدي

12،91

1،07

التجريبية

65

القبمي

60،5

69،1

البعدي

13،27

0،90

) ،(ANCOVAجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ .ولمكشؼ عف الداللة

يظير الجدوؿ ( )5أف متوسط المجموعة التجريبية أكبر
منو لدى المجموعة الضابطة ،ولمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية
ليذه

الفروؽ

تـ

تطبيؽ

تحميؿ

التبايف

اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب
) (ANCOVAوالجدوؿ ( )6يبيف ذلؾ.

المصاحب

جدول 6

نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمكشف عن الفروق بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) عمى اختبار مهارات البالغة
في القياس البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة اإلحصائية

المجموعة

5،570

1

5،570

5،592

0،018

القياس القبمي

0،975

1

0،975

0،979

0،321

الخطأ

168،334

168

0،994

المجموع المصحح

174,900

170

يظير الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

إحصائية ( ،)0.00وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية،

اختبار البالغة لدى الطمبة تبعاً لمتغير المجموعة عند مستوى

وىذا يدلؿ عمى وجود أثر الستخداـ تدريس العصؼ الذىني في

الداللة ) ،(α ≤ 0.05حيث بمغت قيمة ) (f) (5.592وبداللة

تنمية ميارة البالغة لدى طمبة الجامعة.
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 -1االختبار ككؿ
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة عمى (مهارات النحو والبالغة واإلمالء) لممجموعتين في القياسين القبمي والبعدي
المجموعة

العدد

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الضابطة

66

القبمي

8،10

1،91

البعدي

19،81

39،1

التجريبية

65

القبمي

7،91

1،94

البعدي

21،45

1،40

) ،(ANCOVAجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ .ولمكشؼ عف الداللة

يظير الجدوؿ ( )7أف متوسط المجموعة التجريبية أكبر
منو لدى المجموعة الضابطة ،ولمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية
ليذه

الفروؽ

تـ

تطبيؽ

تحميؿ

التبايف

اإلحصائية ليذه الفروؽ تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف المصاحب
) (ANCOVAوالجدوؿ ( )8يبيف ذلؾ.

المصاحب

جدول 8

نتائج اختبار تحميل التباين المصاحب ) (ANCOVAلمكشف عن الفروق بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) عمى اختبار مهارات (مهارات
النحو والبالغة واإلمالء) في القياس البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة اإلحصائية

المجموعة

115،910

1

115،910

300،58

0،000

القياس القبمي

0،330

1

0،330

0،166

0،681

الخطأ

335،441

167

1،981

المجموع المصحح

451،360

170

استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية الميارة المغوية لدى طمبة

يظير الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
اختبار ميارات المغة العربية ككؿ لدى الطمبة تبعاً لمتغير

الجامعة.

المجموعة عند مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05حيث بمغت قيمة

 -2ثانياً :نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني ونصو" :ما أثر

) (f) (58.300وبداللة إحصائية ( ،)0.00وكانت الفروؽ

استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني كطريقة تدريس في تنمية

لصالح المجموعة التجريبية ،وىذا يدلؿ عمى وجود أثر الستخداـ

اتجاىات موجبة لدى الطمبة نحو تعمـ المغة العربية في المرحمة
الجامعية؟

جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات الطمبة في القياسين القبمي والبعدي
االختبار

عينة الدراسة

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

قبمي

66

18,40

2,22

2,07

دالة

بعدي

65

16,30

4,31

تعمـ مقرر (الميارات المغوية) لدى طمبة الجامعة.

يتضح مف الجدوؿ ( )9وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي

 .7مناقشة النتائج

والبعدي لمقياس االتجاه نحو مادة المغة العربية حيث كانت قيمة

مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ :ما أثر استخداـ استراتيجية

(ت) المحسوبة ( ،)2,07وجاءت لصالح المجموعة التجريبية

العصؼ الذىني كطريقة تدريس في رفع مستوى تحصيؿ الطمبة

التي درست وفؽ استراتيجية العصؼ الذىني ،مما يدلؿ عمى

لمميارات المغوية مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس؟

وجػ ػود أثػ ػر ليػ ػذه االستراتيجيػ ػة ف ػي تكويػ ػف اتجاى ػات إيجابية نحو

أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ طمبة المجموعة التجريبي ػة الذيف
160

درسوا وفؽ استراتيجية العصؼ الذىني عمى المجموعة الضابطة

استراتيجية العصؼ الذىني عمى أقرانيـ الذيف درسوا وفؽ

الذيف درسوا بالطريقة التقميدية ،ويعزو الباحث ذلؾ لألسباب

الطريقة التقميدية بالنسبة لمتغير التحصيؿ.

التالية:

مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني :ما أثر استخداـ العصؼ الذىني
كاستراتيجية تدريسية في تنمية اتجاىات موجبة لدى الطمبة نحو

تقبؿ الطمبة في ىذه المرحمة لكؿ ما ىو جديد ومتنوع

دراسة وتعمـ المغة العربية في المرحمة الجامعية؟

وحديث ،فيـ تقبموا طريقة العصؼ الذىني بوصفيا استراتيجية
تدريس جديدة ،العتقادىـ أف ىذا الجديد يرافقو متعة في التعمـ،

أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ إلى وجود فروؽ ذات

مما أدى إلى نتاج أفضؿ ،وتتفؽ نظرتيـ مع دعوات التربوييف

داللة إحصائية بيف مجموعتي الدراسة في مقياس اتجاىات

بضرورة التطوير التربوي عبر استخداـ طرائؽ التدريس الحديثة.

الطمبة نحو تعمـ ميارات المغة العربية لصالح المجموعة
التجريبية التي ُدرسَّت باستراتيجية العصؼ الذىني.

كما أف عممية التدريس بالعصؼ الذىني قائمة عمى طريقة
السؤاؿ ،وىي طريقة محببة لدى الطمبة خاصة إذا كاف السؤاؿ

يمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف استراتيجية العصؼ الذىني تعد

مبنياً عمى إجاباتيـ ،وبالتعاوف فيما بينيـ مف خالؿ طرح أفكار

طريقة حديثة بالنسبة لطمبة المجموعة التجريبية أسيمت في

مختمفة ،وما يرافقو مف التشجيع والتعزيز لموصوؿ إلى اإلجابات

تكويف اتجاىات إيجابية لدييـ بعدما رفعت مف مستوى تحصيميـ

الصحيحة ،مع تييئة األجواء التربوية البعيدة كؿ البعد عف

الدراسي ،وأكسبتيـ الميارات المغوية عبر تفاعميـ اإليجابي مع

الخوؼ واالرتباؾ ،أو فقداف الثقة بالنفس ،وىذا ما وفرتو ليـ ىذه

ىذه الطريقة التي استثارت تفكيرىـ ،وجعمتيـ يشعروف بالمتعة

االستراتيجية الجديدة ،أضؼ إلى ذلؾ َّ
أف السؤاؿ المطروح يكوف

عند إنتاجيـ ألفكار جديدة لحؿ المشكالت المطروحة أماميـ

موجياً لجميع الطمبة بال استثناء وليس لطالب محدد ،مما

بحرية كاممة دوف قيود فرضت عمييـ ،وليذا أصبحت عممية

جعمتيـ في حالة مف اليقظة واالنتباه والتركيز ،وىي طريقة تركز

التعمـ لدييـ مبيجة وحيوية ال يسودىا الممؿ.

عمى الجانب الكمي مف اإلجابات مما مكنت الطمبة مف معرفة

كما أف توافؽ مبادئ استراتيجية العصؼ الذىني مع حاجة

درجة الصواب أو الخطأ لموقوؼ عمى مقدار الغموض في

الطمبة إلى الحوار والمناقشة ،والى طرح أفكارىـ دونما نقد أو

إجابتيـ األولية ،وىي بذلؾ شكمت لديو تغذية راجعة فورية

تجريح أو قيدَّ ،
كوف لدييـ اتجاىات ايجابية نحو تعمـ ميارات

ودائمة تالزـ تقدميـ في عممية التعمـ.

المغة العربية وفؽ ىذه االستراتيجية الجديدة.

كما أف توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني في عممية

وتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد بعيد مع دراسة أبو شريخ ]23

التدريس أدى إلى إثارة دافعية الطمبة وجذب انتباىيـ نحو عممية

والتميمي  ،]1وبني ذياب  ]33التي أشارت عمى مدى فاعمية

التعمـ بصورة وظيفية؛ ألف ممارستيـ ليذه الطريقة الجماعية

استراتيجية العصؼ الذىني في زيادة نشاط الطمبة داخؿ غرفة

دفعتيـ الى االنتباه ،واثارة عنصر التشويؽ لدييـ ،وفسحت ليـ

الصؼ ،وجعميـ مفكريف إيجابيف ،وباحثيف عف الدقة والوضوح

المجاؿ لمقياـ بعمميات عقمية عميا ساعدتيـ في عممية التعمـ؛

في إجاباتيـ األولية ،مما انعكس إيجابياً عمى تحصيميـ،

وأسيمت في رفع مستوى تحصيمييـ العممي ،ورسخت الميارات

وشعورىـ بالرضا نحوىا ،وأسيـ في تنمية اتجاىات إيجابية نحو

المغوية لدييـ ،وىذا ما لـ تحققو الطريقة التقميدية.

تعمـ ميارات المغة العربية.
ثالثاً :االستنتاجات

وقد جاءت نتائج الدراسة متفقة مع نتائج دراسات سابقة
كدراسة الغامدي  ،]31والكنعاني  ،]19والتميمي  ،]1وبني

 -1إف استراتيجية العصؼ الذىني حققت نتائج أفضؿ لدى

ذياب  ]33التي أشارت إلى تفوؽ الطمبة الذيف درسوا وفؽ

طالب السنة التحضيرية في تعمـ مفاىيـ المغة العربي ػة ف ػي ض ػوء
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] [4الموسى ،نياد ( .)2008المغة العربية وأبناؤىا ،عماف :دار

نتائج االختبار التحصيمي البعدي.

المسيرة.

 -2إف استراتيجية العصؼ الذىني أسيمت بتكويف اتجاىات
إيجابية نحو تعمـ مفاىيـ المغة العربية.

] [5بني ياسيف ،موفؽ ( .)2002أثر استخداـ طريقة خرائط

 .8التوصيات

المفاىيـ في التحصيؿ وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طمبة

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

الصؼ العاشر األساسي في مبحث الجغرافيا في األردف.

 .1ىناؾ حاجة إلى أساليب تدريس حديثة لتدريس فروع المغة

(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة اليرموؾ ،إربد،

العربية في المرحمة الجامعية مف بينيا استراتيجية العصؼ

األردف.

الذىني.

] [6طاىر ،عموي عبد اهلل ( .)2010تدريس المغة العربية وفقا

 .2توظيؼ طريقة العصؼ الذىني في تدريس فروع المغة

ألحدث الطرائؽ التربوية ،عماف :دار المسيرة.

العربية ،لفاعميتيا ،وقمة كمفتيا ،وأثرىا اإليجابي في تحصيؿ
الطمبة.

] [7فندي ،أسماء كاظـ ،وعمي ،إيماف حسف ( .)2012أثر

 .3تزويد أعضاء ىيئة تدريس في أقساـ المغة العربية بدليؿ

استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب المفاىيـ البالغية لدى

إرشادي يوضح كيفية توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني في

طالبات المرحمة اإلعدادية .مجمة الفتح ،العدد ( ،)50ص

تدريس ميا ارت المغة العربية المختمفة.

ص46-1

 .4المقارنة بيف استراتيجية العصؼ الذىني واالستراتيجيات

] [8معروؼ ،نايؼ (.)1985خصائص المغة العربية وطرائؽ

األخرى لمعرفة أثرىا في اكتساب المفاىيـ المغوية ،وفي متغيرات

تدريسيا ،بيروت :دار النفائس.

تابعة أخرى.
 .5إعادة تطبيؽ ىذه التجربة عمى جامعات أخرى لموقوؼ عمى

] [11السويداف ،طارؽ ،والعدلوني ،محمد أكرـ (.)2002

الجدوى العممية الستخداـ طريقة العصؼ الذىني في تدريس

مبادئ اإلبداع ،ط ،2الكويت :شركة اإلبداع الخميجي

ميارات المغة العربية.

لالستثمار والتدريب.

المراجع

] [12عمر ،إبراىيـ عزيز ( .)2006العصؼ الذىني وأثره في

أ .المراجع العربية

تنمية التفكير االبتكاري ،عماف :دار دجمة لمنشر.

] [1التميمي ،أسماء فوزي حسف ( .)2012العصؼ الذىني
وعالقتو باأللغاز الرياضية .مجمة دراسات تربوية ،العدد

] [13الحيزاف ،عبد اإللو ( .)2002لمحات عامة في التفكير

.18

اإلبداعي ،الرياض :مجمة البياف.

] [2البكر ،رشيد ( .)2002تنمية التفكير خالؿ المنيج

] [14ىويدي ،زيد ( .)2004اإلبداع .العيف ،اإلمارات العربية

المدرسي .الرياض :مكتبة الرشد لمنشر.

المتحدة :دار الكتاب الجامعي.

] [3نبوي ،عبد العزيز ( .)2001في أساسيات المغة العربية،

] [16الكبيسي ،عبد الواحد ( .)2008طرؽ تدريس الرياضيات،

القاىرة :مؤسسة المختار.

عماف :مكتبة المجتمع العربي.
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] [17أمبو ،عبد اهلل بف خماس ،وسعدي ،سميماف البموشي

] [26المصري ،محمد حسف .أىمية التدريس لتنمية التفكير

( .)2009طرائؽ تدريس العموـ ،مفاىيـ وتطبيقات عممية.

اإلبداعي ،جدة ،إدارة التطوير التربوي ،موقع المفكرة

عماف :دار المسيرة.

الدعوية.

] [27نبياف ،يحيى محمد ( .)2008العصؼ الذىني وحؿ

] [18الراميني ،فواز ،وكراسنة ،جياد ( .)2007استراتيجية

المشكالت .عماف :دار اليازوري العممية.

العصؼ الذىني حاضنة التعميـ اإلبداعي وحؿ المشكالت،
العيف ،اإلمارات العربية المتحدة :دار الكتاب الجامعي.

] [28العبد الكريـ ،راشد (1423ىػ) .استراتيجية العصؼ الذىني
(حقيبة تدريبية لتنمية ميارات العصؼ الذىني لدى

] [19الكنعاني ،عبد الواحد محمود ( .)2009فاعمية العصؼ

المعمميف) ،موقع المفكرة الدعوية.

الذىني واألنموذج التعميمي لإلبداع في التحصيؿ
ومستويات التفكير اليندسي لدى المرحمة المتوسطة.

] [28الجالد ،ماجد (1428ىػ) .أثر العصؼ الذىني في تدريس

(أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كمية التربية.

مادة التربية اإلسالمية عمى تحصيؿ وتنمية ميارات التفكير

] [20قطامي ،يوسؼ محمود ( .)1995التفكير اإلبداعي.

اإلبداعي لدى طالب الصؼ الخامس في دوالت اإلمارات.
مجمة أـ القرى ،مجمد  ،19العدد.2

عماف :جامعة القدس المفتوحة.

] [29ىنانو ،عبد اهلل محمد ( .)2008ميارات العصؼ الذىني

] [21درويش ،زيف العابديف ( .)1983تنمية اإلبداع ،القاىرة:

ودورىا في تنمية التفكير اإلبداعي عند الطالب.

(د .ف).
] [22حسنيف ،حسيف محمد ( .)2002أساليب العصؼ الذىني،

] [30الناقة ،محمود ،والسعيد ،سعيد محمد ( .)2003استخداـ
أسموب طريقة العصؼ الذىني في تدريس البالغة وأثره في

عماف :دار مجدالوي.

تنمية التفكير اإلبداعي والكتابة اإلبداعية لدى المرحمة

] [23أبو شريخ ،شاىر ذيب ( .)2014فاعمية استخداـ

الثانوية ،المؤتمر العممي الخامس ،مج  ،2دار الضيافة،

استراتيجيات العصؼ الذىني والخرائط الذىنية ونموذج

عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

التعمـ التوليدي في التحصيؿ الدراسي وتنمية ميارات

] [31الغامدي ،أحمد عمي ( .)2007فاعمية استخداـ طريقة

التفكير فوؽ المعرفي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي

][25

في األردف واتجاىاتيـ نحو تعمـ العقيدة اإلسالمية .مجمة

العصؼ الذىني في تنمية الميارات النحوية لدى طالب

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية

قسـ المغة العربية بكمية المعمميف بالباحة( .رسالة ماجستير

والنفسية ،المجمد الثاني ،العدد  ،8ص ص286-251

غير منشورة) ،جامعة أـ القرى ،كمية التربية بمكة المكرمة.

سميماف ،عمي السيد ( .)1999عقوؿ المستقبؿ،

] [32أبو سنينة ،عودة ( .)2008أثر استخداـ طريقة العصؼ

استراتيجيات لتعميـ الموىوبيف وتعميـ اإلبداع ،الرياض:

الذىني في تنمية التحصيؿ والتفكير الناقد في مادة

مكتبة الصفحات الذىبية.

الجغرافيا لدى طمبة كمية العموـ التربوية األونروا في
األردف .نابمس :مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،مج ،22
العدد الخامس.
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EFFECT OF USING BRAINSTORMING FOR
DEVELOPMENT OF ARABIC LANGUAGE
SKILLS FOR PREPARATORY STUDENTS AND
THEIR ATTITUDES TOWARDS
MUHAMMAD ALI HASAN ALSWEERKY
Department of Sociology
Faculty of Arts and Humanities
King Abdul Aziz University
ABSTRACT_ This study aims to investigate the impact of the use of brainstorming strategy in the
development of the Arabic language skills of the preparatory year students at King Abdulaziz University
and attitudes towards it. To achieve the objectives of the study, the sample consisted of 131 students, were
divided into two groups: experimental studied way of brainstorming, the officer studied the traditional
way, the study consisted tools achievement test, and measure trends, and after checking the Sedkhma and
Thbathma, was applied to the sample before begin the process of teaching, after the completion of them.
The results indicated the presence of significant differences between mean scores of experimental and
control groups on the achievement test posttest for the experimental group, and in favor of brainstorming
on the students' attitudes toward learning strategy scale Arabic language. The study recommended by
calling for the use of brainstorming strategy in the teaching of Arabic language branches, to be effective,
low cost, and its positive impact on attainment.
KEYWORDS: brainstorming, academic achievement, attitudes towards learning the Arabic language,
the traditional way.
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