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  ملخص
ر   هدفت هذه الدراسة استقصاء أثر طريقة العصف الذهني في تدريس العلوم في تنمية التفكي

د اخت        ابع األساسي في األردن، وق ة الصف الس دى لطلب ة    ي اإلبداعي ل ة الدراسة بالطريق رت عين
ة       ) ٧٦(القصدية وبلغ عدد إفرادها  دارس محافظة الطفيل ابع األساسي من م طالبًا في الصف الس

ذهني  : جنوب األردن، وقد تم تقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية درست بطريقة العصف ال
ة،           بعد و ة التقليدي ذهني، وضابطة درست بالطريق ة العصف ال ضع الخطط الدراسية وفق طريق

دة       وى نفسه، واستغرقت الدراسة م م استخدام     ) ٧(وقد درست آال الشعبتين المحت د ت ابيع، وق أس
س   ور ان اس ت اظ     Torranceمقي ورة األلف داعي ص ر اإلب ة   ) أ(للتفكي ة للبيئي ورته المعدل بص

رى الت ة، وج ة   األردني ذه الدراس ي ه اس ف ذا المقي ات ه ن صدق وثب د م ائج   .أآ رت نت د أظه وق
ة     ُاالدراسة إن هنالك أثر ام، وفي تنمي لطريقة العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي بشكل ع

ة ارات الطالق ة ،مه ائج    ،والمرون ي ضوء نت ي، وف ابع األساس ة الصف الس دى طلب واألصالة ل
دمت بعض التوصيات،   ة ق ة العصف   الدراس تخدام طريق ى اس وم عل ي العل جيع معلم ا تش ومنه

  .الذهني في تدريس العلوم، وإجراء دراسات حول أثر هذه الطريقة في نتاجات تعليمية أخرى
  
Abstract 

This study aimed at investigating the effect of brain storming method 
in science teaching in developing creative thinking of seventh grade 
students of Tafila schools – south of Jordan. The sample of the study (76) 
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students selected purposely from the seventh grade of Tafila basic 
schools, distributed at two groups, The researcher used Torrance test for 
creative thinking – verbal test (A) its modified Version for Jordanian 
environment, this test was tested for validity and reliabity, the results of 
the study showed significant differences (α=0.05) of brain storming in 
developing creative thinking of students of seventh grade. Finally, the 
researcher recommended the use of brain storming Strategies in teaching 
science, and further researches on the effect of brain storming Strategies 
on the learning outcomes.  

 
  خلفية الدراسة
 األسمى  الهدف فإن ولذا األخرى؛ والموارد القوى لكل األساسي المحرك البشريةتعد القوة 

ة وحل المشكالت        روات البيئ تثمار ث ى اس للمؤسسات المعنية إعداد األفراد المبدعين القادرين عل
ر       وم، وتعتب د ي ا بع اظم يوم ي تتع ة  الخدمات  الت ة الم التربوي ة  قدم م  من  للطلب ات  أه ي   األولوي الت

 المجتمعات بناء في الرآائز الهامة باعتبارهم إحدى الكاملة؛ والرعاية األهمية بالغ الدول أعطتها
ة،  طاقاتهم اإلبداعية استثمار على والعمل بهم االهتمام ينبغي لذا ونموها؛ ديم  والعقلي رامج  وتق  الب
ة  دراته  مع  والمنسجمة  المناسبة  التربوي ة  مق ة    العقلي ة؛ إلعدادهم لمواجه  التطورات  واإلبداعي

  .الحياة مجاالت مختلف في المتسارعة

د  دارس  تبنت   وق ة  الم يم    التربوي ة تعل ر  المختلف رامج     التفكي ة آب ه بمسارات مختلف  وتنميت
ى      المنهاج في الدمج مستقلة، أومن خالل يم عل ة والتعل الدراسي، وفي األردن أآدت وزارة التربي

رورة  رورة      ض ة ض اهج التربوي ة للمن وط العريض ي الخط داعي، إذ ورد ف ر اإلب جيع التفكي تش
داعي     ر اإلب ه التفكي يم،   (تشجيع التفكير بكافة أشكاله وأنماطه ومستوياته ومن ة والتعل وزارة التربي

٢٠٠٣ .(  

ا  ىتـسع التـي التربويـة األهداف أحد هو اإلبداع تنمية أن من وانطالقًا  نيةالمجتمعـات اإلنس
ى  ه،  إل ة  وأن تحقيق يم  مرحل ة  هي  األساسي  التعل ة  المرحل ـداع واآتشاف   لدراسـة  المالءم  اإلب

دعين،  داع  نإو المب م  إذا اإلب ذه  في  يشجع  ل ة،  ه إن  المرحل د  تشجيعه  ف ـك  بع ـون ضعيف   ذل  يك
ة  التعليم تطوير موضوع لهذا يرى الباحث أن  الجدوى، داع  وتنمي دى  اإلب ة  ل ـار  أصبح  الطلب  مث

ر  اهت ـام الكثي ويين  من  م احثين،  الترب ى  ملحة  الحاجة  وإن والب ة  إل داع  تنمي ة  وإآساب  اإلب  الطلب
 .اإلبداعي مهـارات التفكير

ه        د عرف ة، وق كلة علمي ل لمش اد ح ه إيج ى أن داعي عل ر اإلب ى التفكي ار إل ورانس يش  ت
(Torrance, 2000)  ـواطن الصعوبة   اإلحسـاس بأنـه عمليـة وعي  والمشكالت  لم بجوانب   وال

ـجام  وعدم  االختالل  ـنقص  أو االنس ـي  ال ـات، والعناصر   ف ه جروان     المعلوم ودة، ويعرف المفق
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بأنه نشاط عقلي مرآب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى ) ٢٠١٠(
  .  نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا

درات العق       داع هو تنظيم عدد من الق اختالف      ويرى جيلفورد أن اإلب ا ب ا بينه ة تختلف فيم لي
ي    درات ه ذه الق داع، وه ال اإلب كالت،     -:مج ية للمش الة، والحساس ة، واألص ة، والمرون الطالق

  .والتفاصيل، وهذه آلها تسمى مهارات  التفكير اإلبداعي

  :خمسة أنواع من اإلبداع هي) Cropley, 2001( ولقد حدد آروبلي

، ويتضمن نشاطات عفوية وحرة في بعض Expressive Creativityاإلبداع التعبيري  .١
  . أشكال النشاط مثل األداء الموسيقي

  .، ويشير إلى التميز بكفاءة في عمل منتج ماTechnical Creativityاإلبداع الفني  .٢

، ويتمثل بإيجاد مجموعة فريدة من العالقات أو Inventive Creativityاإلبداع الخالق  .٣
  .للمصباح الكهربائي Edison" إديسون"األشياء أو المواد، مثل اختراع 

، ويتضمن تثبيت المعرفة والمبادئ Emergent Creativityاإلبداع الطارئ أو المفاجئ  .٤
  . واالفتراضات التابعة لنوع من المعرفة

، ويعتمد على القدرة على التعمق في فهم Innovative Creativityاإلبداع المتجدد  .٥
  . نأساسيات ومبادئ وضعت من قبل آخري

 
  مهارات التفكير اإلبداعي 

داعي،      ) ٢٠٠٧الترتوري والقضاة، (يشير األدب التربوي  ر اإلب ارات التفكي م مه ى أن أه إل
  :والتي يمكن قياسها هي

  )Fluency(الطالقة  :أوًال
ين،       ر مع دائل لمثي ة، والب وهي القدرة على إنتاج آم آبير من األفكار، والتصورات اإلبداعي

  : في التوليد، وتتنوع الطالقة إلىوالسرعة والسهولة 

ة في        :  الطالقة اللفظية  .أ  ًا لشروط معين ر وفق وهي القدرة على إنتاج آلمات أو وحدات للتعبي
  . بنائها أو ترآيبها

 . وهي القدرة على إنتاج صور ذات خصائص محددة في المعنى:  طالقة التداعي  .ب 

 . لفكرية في أحد المواقفإيراد عدد آبير من األفكار، والصور ا:  طالقة األفكار  .ج 

ر  .د  ة التعبي ات أو صور   :  طالق ي آلم هولة صياغتها ف ار وس ن األفك ر ع ى التعبي درة عل الق
  . للتعبير عن هذه األفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها ومالئمة لها
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  )Flexibility(المرونة  :ثانيًا
ة    وتشير إلى قدرة الفرد على التكيف مع المتغيرات والمواقف المس ال من زاوي تجدة، واالنتق

  :ويشار إلى نوعين من المرونة هما. جامدة إلى زوايا متحررة تقتضيها عملية المواجهة

ة   : المرونة التلقائية  .أ  ى فئ وهي القدرة على إعطاء عدد متنوع من االستجابات التي ال تنتمي إل
  . محددة

ة   .ب  ة التكيفي لوآه ليتوصل إل    : المرون ديل س ى تع رد عل درة الف ي ق ا، أو  وه كلة م ل لمش ى ح
دة        ة ظروف جدي ة لمواجه رد للذهني ر الف مواجهة ألي موقف، وتتصل المرونة التكيفية بتغيي

  .تفرضها المشكالت المتغيرة

  )Originality(األصالة  :ثالثًا
اج            ا، أو اإلنت ي يعمل ألجله ة الت رة تكون مناسبة للهدف والوظيف وتعني تقديم نتاجات مبتك

ائعة،      غير المألوف الذي لم ار الش يسبق إليه أحد، وتسمى الفكرة أصيلة إذا آانت ال تخضع لألفك
ى             ا ترآز عل داعي ألنه اج اإلب ة لإلنت ارات الالزم م المه د األصالة  من أه وتتصف بالتميز، وتع

  .  إنتاج الجديد غير المكرر، وتهتم بالجدة والطرافة

   (Sensitivity to Problems)  الحساسية للمشكالت :رابعًا

وهي القدرة على إدراك مواطن الضعف أو النقص في الموقف المثير، وهذا يعود إلى نظرة 
  . الفرد للمشكلة بطريقة غير مألوفة

  إدراك التفاصيل: خامسًا
وتتضمن هذه القدرة اإلبداعية تقديم تفصيالت جديدة متنوعة ومتعددة ألشياء محدودة، 

  . وتوسيع فكرة ملخصة أو تفصيل موضوع غامض

) Sternberg,2002؛ ٢٠٠١توق وعدس وقطامي، (آما يراها وتمر عملية اإلبداع 
  : بمراحل متعددة هي

  )Preparation(مرحلة التحضير   .١

ا، والتي    وتتضمن هذه المرحلة آل ما يتعلمه الفرد في حياته والخبرات التي اآتسبها وتعلمه
  .تفيده في عملية التفكير اإلبداعي

  )Incubation(حتضان مرحلة الكمون واال  .٢

ردد،   وهي أصعب مراحل التفكير اإلبداعي إذ يشعر الفرد بالقلق أو الخوف الالشعوري والت
ويحاول تحويل أنظاره عن المشكلة الرئيسية إلى أشياء أخرى بعد أن مر بمرحلة  التحضير،على 

آلخر ومن موقف   ، ويتباين هذا السلوك من فرد إلى الحل النهائي مع مرور الزمن أمل أن يهتدي
  . آلخر
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  )Illumination(مرحلة اإللهام   .٣
أزق،    ن الم رة الحل والخروج م ى فك ؤدي إل ي ت ا الومضة الت ي تحدث به ة الت وهي الحال

ا            وتلعب ة، ويظهر الحل هن ذه الحال ة المحيطة في تحريك ه ة والبيئي الظروف المكانية والزماني
ذه   وآأنه جاء بشكل فجائي ومن بعيد، ويكون مصحوبًا بحاالت عاطفية من النشوة واالرتياح، وه

ل      الل المراح ر خ ا المبتك ام به ي ق ود الت ل الجه دة آ اءت ولي ا ج ة ليست منفصلة، وإنم المرحل
ادئ الهندسة     السابقة، فقد يأتي اإللهام خالل النوم إذ ذآر ديكارت العالم الرياضي المشهور أن مب

ال     ولي  "م التحليلية جاءته على شكل أحالم، وذآر الع ه  ) Fredriek Kekule" (فردريك آيك بأن
م؛ إذ             اء الحل زين أثن دروجين في مرآب البن ون والهي ى حل مشكلة ترتيب ذرات الكرب توصل إل
ة              ة باسم حلق رة المعروف ى الفك م إل ذا الحل اده ه ة، فق ى شكل حلق رقص عل ذرات ت ذه ال رأى أن ه

  .الكيمياء العضوية البنزين، والتي تعتبر إحدى الموضوعات الهامة في ميدان

  )Verification(مرحلة التحقيق   .٤
المنتج اإلبداعي  وهي مرحلة الحصول على النتائج األصلية المفيدة والمرضية، وحيازة

  .على الرضا االجتماعي

المناسبة ) المناخ اإلبداعي(إن مراحل اإلبداع هذه تتطلب توافر الظروف المكانية والزمانية 
ين     لتحفيز المتعلم نحو ا د ب إلبداع في آل مرحلة، حيث إن اإلبداع ما هو إال محصلة للتفاعل الجي

ر  دى اإلنسان وهي التفكي ة ل ى الوظائف العقلي ا(أعل ة العلي ات العقلي ر الخصائص )العملي ، وأآث
ة   ة فعالي ة والوجداني مات االنفعالي مات الشخصية(والس داعي  ) س ر اإلب م للتفكي اخ المالئ ع المن م

داع الظروف البيئي( ة         )ة الميسرة لإلب ين الخصائص العقلي آلف ب دع هو حصيلة ت ، فالشخص المب
واالستعدادات االنفعالية والبيئة المناسبة، وللبيئة أهمية آبيرة في تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي؛ 
ة  وبالتالي تؤثر على الصحة العقلية والقدرات اإلبداعية للطلبة، ويتعلم الطلبة بدرجة أآبر وبفاعل ي

ي               ة الت درات العقلي تعلم الق د الم وفر عن د تت داع، فق ة اإلب ئ شروط تنمي ي تهي ات الت أعلى في البيئ
داعي الخالق        اج اإلب ة الصالحة لإلنت ا الترب وفر فيه ، إذ تشير  تؤهله لإلبداع، إال أن البيئة قد ال تت

 وعدم المادة،ـي طريقة المعلم في عرض فإلى أن معوقات اإلبداع تترآز ) ٢٠٠٥( دراسة دياب
ة  أنشطة توفر ة  تعليمي ة  في  تسهم  تّعلمي ا يكون أسلوب      تنمي ادة م داع، إذ ع وى  عرض  اإلب  محت

  .الطلبة نفوس في الملل ويبعث شائق غير المنهاج

ة،       ه للمواقف التعليمي ادة وخصائصه ، وإدارت ولما آانت طريقة تدريس المعلم وعرضه للم
ئلة، وأسلو   ه من        وتفاعله اللفظي، وتوجيه األس ة، ووضوح أهداف ى تساؤالت الطلب ة عل ب اإلجاب

 أهم العوامل المؤثرة في النتاجات التعليمية ومنها مهارت التفكير اإلبداعي لدى الطلبة؛ فإنه يجب
ات  من  لديهم ما المناسـبة الستثمار التـدريس طرق استخدام ة،  طاق ك  آامن دريس  طرق  أن ذل  الت

أبو (التفكيـر الطلبة  إلـى األفـراد تثيـر تعليميـة مواقـف على تعتمد التي تلك هي نجاحها ثبت التي
 ).٢٠٠٧زينة وعبابنة، 
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دان  وشهد التدريس، طرق لقد تعددت وي  المي ر  الترب ات  التجارب  من  الكثي لطرق   والتطبيق
ك  ؛متنوعة  تدريسية ة  وذل ا  لمعرف ز  م ه  تتمي ة  آلّ  ب دريس      من  طريق ق الت خصائص، ومن طرائ
ة   في  جربت  والتي  يمكن أن تحقق األهداف التربويةو الباحثين، باهتمام حِظيت التي الحديثة تنمي
روع  شتى وفي اإلبداع آلف    ف ة الت م، طريق ين  العل ة   ب تات، وطريق ئلة  األش زة، والحل   األس  المرآ

داعي  ة   اإلب ار  للمشكلة، وطريق ة   األفك ة، وطريق ة   البديل ئلة  االآتشاف، وطريق المتشعبة،   األس
ة   ريقةاأللغاز، وط وطريقة اب، وطريق د    العصف  األلع ي تعتم ذهني الت ى  ال وع من   عل ر  ن  التفكي
ا  األفكار إثارة بهدف صغيرة، مجموعات بين والمناقشة الجماعي د   ؛وتنوعه الي تولي ة  وبالت  قائم

ار  من  ي  األفك ؤدي  أن يمكن  الت ى  ت دار  للمشكلة  حل  إل د   م و  أشار  البحث، وق ل  جادو  أب   ونوف
ى ) ٢٠٠٧( تراتيجية  أن إل ذهني  العصف  اس ر   ال تراتيجيات  من أآث وة  االس ة  في  ق ر  تنمي  التفكي

ار  من قائمة وإنتاج االعتيادي للفرد التفكير آسر إلى تهدف وهي اإلبداعي،  وإن المتنوعة،  األفك
ة  والمعالجة  االبتكار على تحّفز التي أآثـر الطرق من الذهني العصف ا  للمشكالت،  االبتكاري  آم

ا  ى  تعمل  أّنه ـارة مه   عل ر  اراتإث دى  التفكي ة  ل رى   بشتى  الطلب ا، وي أن  )٢٠٠٢( البكر  أنواعه
ذهني  العصف  ة  ال نح  طريق ة  تم ة   الطلب ة المطلق ر  في  الحري ا  ؛التفكي تج  مم ه  ين ود  آسر  عن  الجم
ذي  الفكري  اني  ال ه  يع ة في   من دارس  الطلب د ابتكر   ، الم ورن  «وق يكس أزي مؤسس شرآة   » أل

ا     ذهني ع رة العصف ال دور في         ١٩٣٨م إعالنات في نيويورك فك ان ي ا آ دم رضاه عم نتيجة لع
ر       ود تفكي ة ناتجة عن جم اجتماعات العمل التقليدية، وما يحدث داخل المؤتمرات من نظرة أحادي
ة، والسبب  ديل أو المخالف ل التع ذي ال يقب وذج الصارم ال د، والنم ليم بالحل الواح ى التس وم عل يق

رة   الواحد الكامن في المشكلة أو الظاهرة التي يحك م فيها شخص واحد وال يشارآه فيه أحد، والفك
ل،         ة عن العق ور والحكم ر يحجب الن نمط من التفكي ذا ال اقش، وه ي التضاهى وال تن ة الت القطعي

  . ويعمل على وأد قدرات الطالقة والمرونة واألصالة ويؤسس الرؤية الضيقة الحادة للقضايا

 :ذهني في أنهإلى أهمية العصف ال) ٢٠٠٣(والسعيد  ويشير الناقة

  . الطلبة  لدى المشكالت وحل اإلبداعي التفكير لتنمية ضروري .١

 تطوير أجل من واإلجراءات الطرائق على فهم الطلبة، ويساعدهم لدى التعبير عملية يسهل .٢
 .المهارات

    .متعددة مجاالت في إبداعي بشكل المشكالت حل على األفراد قدرة ينمي .٣
 

 الذهني العصف مبادئ
زام    أنه إلى) ٢٠٠٦(أشار خضر  د من االلت دأين  لكي يحقق العصف الذهني أهدافه ال ب  بمب

  :أساسيين هما

دأ  ل    :األول المب م  أي إصدار  ويتمحور حول تأجي ى  حك ار  عل اء  في  المطروحة  األفك  أثن
إذا  واالحتماالت، البدائل لكل الذهن فتح يجب حيث الذهني، العصف من عملية األولى المرحلة  ف
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ار  تجد  فسوف اآلخرين، أفكار أو أفكارك تقييم أو اآلخرين، سك أونف مراجعة بدأت  تهرب  األفك
 . األفكار تدفق يعوق الحكم والتقييم ألن منك،

 المعتاد، النوع من آثيرة أفكارًا أن بمعنى النوعية، تولد الكمية على أن فيرآز :الثاني المبدأ
 العصف عملية من الحقة مرحلة في يةعاد غير أو قيمة أفكار إلى للوصول تكون مقدمة أن يمكن
  . الذهني

  :الذهني في إطار العصف تطبيق إلى أن مراحل) ,Ceilek 2003(ويشير األدب التربوي 

 المشكلة،  )الموضوع  (عن  بعض التفاصيل   الطلبة يعرف أن وهنا ينبغي : المشكلة تحديد  -
 .بالمعلومات الالزمة المعلم الطلبة أن يزود  أو ويتم ذلك بالتحضير المسبق للموضوع،

ادة  - ة          : المشكلة  صياغة  إع ئلة المتعلق ق طرح األس ة الموضوع عن طري حيث يطرح الطلب
  .بالموضوع، وآتابة هذه األسئلة

  .أفكارهم بطرح فيها يقوم الطلبة  وسريعة قصيرة المرحلة وهذه :تهيئة جو اإلبداع -

ا : الذهني العصف - م  يطلب  وهن ار     المعل ة طرح األفك ديم  ويشجعهم  ،من الطلب ر  لتق عدد   اآب
   .المعلم قبل من فكرة وتكتب آل سريعًا األفكار تدفق يكون أن وينبغي منها، ممكن

 وأآثرها المطروحة األفكار أغرب يطلب المعلم من الطلبة اختياروفيها  :فكرة أغرب تحديد -
روا آيف   أن منهم ويطلب وعن الموضوع، الواردة األفكار عن بعدًا ل  يمكن  يفك ذه  تحوي  ه

 . مفيدة عملية فكرة إلى األفكار

ا،  أخذه  يمكن ما وتحديد األفكار تقييم وتهدف هذه المرحلة   :التقييم جلسة - اج   منه  وهي تحت
  .الجيد منها القليل بالعدد وينتهي األفكار، بعشرات يبدأ الذي التلخيص مهارة إلى

ا  رى  )٢٠٠١( الغبيسي  أم ة  أن في ذهني  العصف  طريق دأ  ال وح  لسؤا  بطرح  تب ة  مفت  النهاي
م  األفكار، من ممكن قدر اآبر لتوليد الفرصة إلتاحة تم  ث رة أو  في  المطروح  السؤال  وضع  ي  دائ
ات  أسهم  منه وتخرج مربع ار،  أو باإلجاب وم  األفك ة  المجموعة  وتق  أن يسجل  أو التسجيل،  بعملي
ار   عدم  شريطة  المطروح، بالسؤال المتعلقة اإلجابات ويتلقى السبورة على المعلم ويم األفك  أو تق

 أمام إنجازه تم ما بعرض مجموعة آل  تقوم الخطوة هذه انتهاء استمطارها، وبعد أثناء اإلجابات
 إلى تصل حتى األفكار تلك وتصنيف فرز تستهدف بحيث المناقشة األخرى، وتدور المجموعات

ك  بتسجيل  ويقوم الطلبة اإلجابات الصحيحة، أو األفكار ار  تل ا  أو األفك  مناقشة  ويمكن  ت،اإلجاب
  . نفسه السابق األفكار باألسلوب أحد

 الطرائق  من  الذهني العصف أن طريقةولدى مراجعة الدراسات ذات العالقة يمكن القول، 
دريس  في  المستخدمة  واد الدراسية    المراحل الدراسية   في  الت ة، والم د تكون     المختلف ة، وق بعام

 والتقويم بعامة، ومهارات التحليل تنمية التفكير فهاأهدا المواد العلمية أآثر مالئمة، خاصة أن من
ية، حيث    وتحليل المشكالت والطالقة والمرونة واألصالة، آما أنها مناسبة لطلبة المرحلة األساس
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 القدرة تتكون لديهم إذ -سنة  ١٤أعمارهم أآبر من  -المجرد التفكير مرحلة بداية في إن معظمهم 
  .المـشكالت وحل الفروض وفرض ،واالستنتاج، واالستدالل العلمي واإلبداعي، التفكير على

را اوًال  -ولما آان هدف التربية  تعلم،         - وأخي ر مرغوب في سلوك الم يتضمن إحداث تغيي
ره،       –النفسية والمادية  -وفكره، وان عدم وجود البيئة المناسبة  ا لنشاط الطالب وتفكي ر معيق يعتب
ور المؤسسات الت ى أم ائمين عل إن الق ي ف ة الت وفير أفضل الظروف البيئي ى ت دعوون إل ة م ربوي

رات والتطورات        وي، ومن التغي تساعد على التفكير، واالستفادة من المستجدات في األدب الترب
ذهني  العصف  طريقة استخدام أثر عن للكشف هذه الدراسة تجاء ولهذا، العلمية والتقنية،  في  ال

  .ةالتفكير اإلبداعي بمهاراته المختلف تنمية
 

  وتساؤالتهامشكلة الدراسة 
د  ه  تع ة  عملي ر  تنمي داعي  التفكي ة  األهداف  من  اإلب ا المؤسسات       المهم ي ترآز عليه الت

ة األساسية في األردن            وم للمرحل اهج العل ه الخطوط العريضة لمن ا أشارت إلي التربوية، وهذا م
درة  بالعلم جيل يؤمن الماسة مجتمعنا لحاجة نظرا؛ )١٩٩٣وزارة التربية والتعليم، ( ع بالق  ، ويتمت

ى  ر  عل داعي، وحل   التفكي ا  اإلب ا  م ي        من  يواجهن ات الت د من المعوق اك العدي مشكالت، اإل أن هن
ه األبحاث والدراسات  ا أشار إلي ا م ذا الهدف ومنه ق ه اب،(تحول دون تحقي و (و) ٢٠٠٥ دي أب

ه        ) ٢٠٠٧زينة وعبابنة،  ادة، وإدارت م في عرض الم ة المعل ة بطريق ة،   والمتعلق للمواقف التعليمي
 وعدم  وتفاعله اللفظي، وتوجيه األسئلة، وأسلوب اإلجابة على تساؤالت الطلبة، ووضوح أهدافه

ة  أنشطة توفر ة  تعليمي ة  في  تسهم  تّعلمي ا يكون     تنمي ادة م داع، إذ ع وى  عرض  أسلوب  اإلب  محت
ل  ويبعث  شائق غير المنهاج ة، وهي عوامل  في النتاجات ال      نفوس  في  المل ا   الطلب ة ومنه تعليمي

  .قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة

ه  خالل  من  الباحث  آما الحظ  ام والجامعي    مجال  في  عمل دريس الع ـة ملحة   أن الت  الحاج
دى  العقلية المواهب وإبراز العقل، النفتاح المناسب الجو لتهيئة ا  ل ـدريبهم  طلبتن ر   وت ـى التفكي  عل

ة عناصرها    أن الممارسـات الصفيةالدراسية، و المراحل في المختلفة بأنماطه  قاعات  داخل بكاف
ا    تنميـة أمام حائًال تقف ال زالت الدراسة ادة م اإلبـداع والتفكير، وخاصة طرائق التدريس التي ع
ارف،  آم على لمعلمين الحفظ واالستظهار، إذ يهتم العديد من  على ترآز رة  المع المعلومات   وآث
ى  ام  حساب  عل ة  االهتم تعلم  في  األخرى  الجوانب  بتنمي ى  الم ذه  رأس وعل ـب  ه ـام   الجوان االهتم

ة  داع،  بتنمي ـا  اإلب ـت  وم ـدريس محصورة   طـرق  زال ى  الت ر  حد  إل ين  في  آبي ارف  تلق  المع
داع؛  التفكير لتنمية آاف غير وهذا ويحفـظ ويسترجع، ويدون يستمع والمتعلم والمعلومات،  واإلب

ة وبقوا   ك        بل انه يجعل التدريس يسير بصورة نمطي ى ذل دروس، ويشير إل ابهة لمعظم ال لب متش
رية حول أداء    وارد البش ة الم وطني لتنمي ز ال دها المرآ ي أع ة الت ي الدراس ات، فف د الدراس العدي
اك ضعفًا في          ا أن هن ين من نتائجه ة تب طلبة األردن في العلوم والرياضيات في الدراسات الدولي

ارات    ار    مستويات االستنتاج، وإعطاء التفسيرات  ومه ة، وأصالة األفك وطني   (المرون المرآز ال
رية،  وارد البش ة الم يم )٢٠٠٧لتنمي ة التعل وطني لضبط نوعي ار ال ائج االختب ذلك أشارت نت ، وآ

ة في مستويات           دني تحصيل الطلب ى ت يم إل ة والتعل ه وزارة التربي للمرحلة األساسية الذي قامت ب
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يم،   (التفكير واإلبداع في بعض المباحث، ومنها العلوم  ة والتعل ا اتضح   )٢٠٠٧وزارة التربي ، آم
ة           يم الطلب دولي لتقي امج ال ام  ) PISA(ذلك من خالل مشارآة األردن في دراسة البرن  ٢٠٠٦ع

من أصل   ) ٤٥(حيث أشارت نتائجه إلى أن أداء طلبة األردن في مجال العلوم جاء في الترتيب    
ل من المس         ) ٥٧( ان المستوى أق ة شارآت في الدراسة، وآ دولي دول ؛ PISA, 2006)( توى ال

ة  ل  ولقل درة  ب ي  الدراسات  ن ة العصف    الت ذهني  تناولت طريق ة  في  واالآتشاف  ال ر  تنمي  التفكي
داعي  دى  اإلب ة         ل ة التعليمي ي تواجه العملي ذه المشكلة الت ة، وإزاء ه د اتجهت     –الطلب ة، فق التعلمي

د  تفيدين من    الجهود نحو تحسين البيئة التعليمية بجميع عناصرها للوصول لأله اف المنشودة، مس
  .النظريات التربوية والخبرات المطبقة في مواقف مختلفة

  :عليه، فقد حددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية و

ة       : السؤال األول ة مرحل دى طلب داعي ل ر اإلب ة التفكي ما أثر طريقة العصف الذهني في تنمي
  األساسية؟ 

ة    ما أثر طريق: السؤال الثاني دى طلب ة ل ة العصف الذهني  في تنمية مهارة الطالقة اإلبداعي
  الصف السابع األساسي؟ 

ة   : السؤال الثالث دى طلب ما أثر طريقة العصف الذهني  في تنمية مهارة المرونة اإلبداعية ل
  الصف السابع األساسي؟ 

ة  ما أثر طريقة العصف الذهني في  تنمية مهارة األصالة اإلبد: السؤال الرابع اعية لدى طلب
  الصف السابع األساسي؟ 

 
  فرضيات الدراسة

فرية         يات الص ص الفرض ة فح ت الدراس ابقة، حاول ة الس ئلة الدراس ن أس ة ع ولإلجاب
  : التالية

ى ية األول ة    :الفرض توى دالل د مس ائيًا عن رق دال إحص د ف ين ) α=0.05(ال يوج ب
د     ق البع ي التطبي ي، ف ابع األساس ف الس ة الص ات طلب ط درج ر متوس ار التفكي ي الختب

  .اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس

ة ية الثاني ة    :الفرض توى دالل د مس ائيًا عن رق دال إحص د ف ين ) α=0.05(ال يوج ب
دي            ق البع ي التطبي ة ف ارة الطالق ي مه ي ف ابع األساس ف الس ة الص ات طلب ط درج متوس

  .الختبار التفكير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس

ة ية الثالث ة    ال :الفرض توى دالل د مس ائيًا عن رق دال إحص د ف ين ) α=0.05(يوج ب
دي           ق البع ي التطبي ة ف ارة المرون ي مه ي ف ابع األساس ف الس ة الص ات طلب ط درج متوس

  .الختبار التفكير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس
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ة   ية الرابع ة      :الفرض توى دالل د مس ائيًا عن رق دال إحص د ف ين ) α=0.05(ال يوج ب
ات طل  ط درج دي        متوس ق البع ي التطبي الة ف ارة األص ي مه ي ف ابع األساس ف الس ة الص ب

  .الختبار التفكير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس
 

  أهمية الدراسة
  تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي 

  .أنها تسعى إلى اقتراح طريقة تدريس  مناسبة لتنمية اإلبداع لدى الطلبة .١

  . قة أثرًا في مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبةتحاول الكشف عما إذا آانت لهذه الطري .٢

يمكن أن تشكل نتائج هذه الدراسة أهمية ألصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم لتصميم  .٣
وفر   ب ت ليمًا يتطل ذًا س اهج تنفي ذ المن اهج، إذ إن تنفي بة، ولمطوري المن ة مناس ات تعليمي بيئ

  . ن التربويين والمعلمين والطلبةأنشطة وأسئلة مالئمة،  آما تفيد المشرفي

د         .٤ ر العلمي يفي ارات التفكي ذهني ومه يمكن ان تقدم إطارا نظريا في موضوعات العصف ال
  . المعنيين بذلك

ر      .٥ ي درست أث آما أنه من خالل استعراض األدب التربوي السابق لوحظ ندرة الدراسات الت
  .الدراسةهذه الطريقة في  التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في مجتمع 

 
  أهداف الدراسة

  تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي

  .قياس فعالية طريقة العصف الذهني في تنمية مهارات التفكير االبداعي .١

  . قياس مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي .٢

ر   .٣ ارات التفكي ة مه ي تنمي اعد ف ن أن تس وم يمك ادة العل دروس م ية ل ط دراس ع خط وض
   .ياإلبداع

  
  مصطلحات الدراسة

ذهني  العصف  ه صن     :ال ه أحد  ) Son, 2001(يعرف اليب  أن ة  المناقشة  أس ذي   الجماعي ال
 ومفتوح، مناخ حر والمبتكرة، في المتنوعة األفكار من ممكن عدد أآبر توليد على األفراد يشجع

ا بأن        المناسب  واختيار األفكار هذه فرز ثم  ذه الدراسة بعرف إجرائي ا، وفي ه ارة منه  عن  ه عب
ة      مخطط  تعليمية مواقف ام الطلب م أم ا يعرضها المعل ر  الستمطار  له در  أآب ار   من  ممكن  ق األفك
ة،  تدريسها  المراد المادة بأبعاد تغيير، وتحاول اإلحاطة أو نقد دون تلقائي حر عفوي شكل  للطلب
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ب، وترتيب    م ترآي ار،  ث دها  األفك ار  ونق ر  أصلحها  واختي ة  واألآث م  في  مالئم ادة  سير وتف فه  الم
  . التعليمية

 محور المعلم فيها ويكون التعليمية بالمادة تهتم التي التعليمية اإلجراءات : التقليدية الطريقة
 هذه وتعتمد محاورًا ومناقشًا، منه أآثر متلقيًا فيها ويكون الطالب دور من وتقلل التعليمية، العملية
ى ع وترآز  والطباشير،  والسبورة  الكتاب على الطريقة اء  ل رر الدراسي بحسب    إنه  الخطة  المق
 . المقررة

ورد ) ٢٠١٠(أورد جروان  : التفكير اإلبداعي داعي    Guilford)( تعريف جيلف ر اإلب للتفكي
  .بأنه سمات استعدادية تضم الطالقة والمرونة واألصالة التفصيالت

ل       ي حص ة الت ب بالدرج دى الطال ا ل داعي إجرائي ر اإلب ارات التفكي اس مه م قي د ت  وق
ورانس      ار ت ي اختب الة ف ارة األص ة ومه ارة المرون ة ومه ارة الطالق ن مه ل م ي آ ا ف عليه

)Torrance (       ارات تة اختب ن س ون م ذي تك ة، ال ورته اللفظي داعي بص ر اإلب للتفكي
ي ة، وه ق     -:فرعي اني ويتعل ار الث ئلة، واالختب ه األس ق بتوجي ذي يتعل ار األول ال االختب

ار الثا باب، واالختب ين األس ق بتخم ع يتعل ار الراب ائج، واالختب ين النت ق بتخم ث يتعل ل
ادس          ار الس ة، واالختب تخدامات البديل ق باالس امس يتعل ار الخ تج، واالختب ين الُمن بتحس

  .يتعلق بتخمين المترتبات الناتجة عن موقف افتراضي تخيلي مستحيل الحدوث

ر عدد ممكن من       :الطالقة ار المناسبة في    ويقصد بها القدرة على إنتاج واستدعاء أآب األفك
م   )٢٠٠١(قطامي تورانس للتفكير اإلبداعي "وحدة زمنية ثابتة أو موقف مثير في اختبار  د ت ، وق

ة           رات الخاص ى الفق ه عل الل إجابت ن خ ب م ا الطال ل عليه ي حص ة الت ًا بالدرج ها إجرائي قياس
  . بالطالقة

ة ر الم     :المرون ة بتغي ة الذهني ر الحال ى تغيي ب عل درة الطال ي ق ى  وه ه عل ف، أي قدرت وق
ار     ي اختب ة ف التنوع والالنمطي م ب تجابات تتس اج اس ة وإنت ار النمطي ن األفك رر م ورانس "التح ت

، وقد تم قياسها إجرائيًا بالدرجة التي حصل عليها الطالب من  )٢٠٠١ قطامي،( للتفكير اإلبداعي
  .خالل اجابتة على الفقرات الخاصة بالمرونة

المعنى اإلحصائي        وهي قدرة الطالب  :األصالة رار ب ة التك دة، أي قليل ار جدي د أفك على تولي
ار          ر في اختب الموقف المثي رتبط ب ذ اآلخرين ت د التالمي ورانس  "في ضوء األفكار التي تبرز عن ت

، وقد تم قياسها إجرائيًا بالدرجة التي حصل عليها الطالب من )٢٠١٠ جروان،( للتفكير اإلبداعي
  .  خاصة باألصالةخالل اجابتة على الفقرات ال

 
  الدراسةحدود 

  :اآلتية وددحتحدد الدراسة بال

  . اقتصارها على طلبة الصف السابع األساسي في مدارس محافظة الطفيلة جنوب األردن -
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  .٢٠١١/٢٠١٢األول من العام الدراسي تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي تم  -

  . المرونة واألصالةالطالقة و -:اقتصار قياس التفكير اإلبداعي على مهارات  -
  

  الدراسات السابقة
تم استعراض األدب التربوي والدراسات التي أجريت في هذا المجال ، ومن الدراسات التي 

داعي ى التفكيراالب ذهني عل ة العصف ال ر طريق ة آشفت عن أث واد العلمي دريس الم  من خالل ت
د دني وارنول ة س دفت استقصاء ) (Sidney &Arnold, 2004دراس ي ه دريس الت ة الت فاعلي

ادة            ة األساسية في م ة المرحل داعي لطلب ر اإلب دة، والتفكي ار الجي اج األفك بالعصف الذهني في إنت
ة،           ة إبداعي ة في حل المشكالت بطريق ذه الطريق ة ه ى فاعلي  العلوم، وقد أشارت نتائج الدراسة إل

د        ) ٢٠٠٥(ودرس الدليمي  ر اإلب ذهني في التفكي ة العصف ال ر استخدام طريق اعي والتحصيل  اث
ع االعدادي       ة الصف الراب دى طلب ة عشرة   (الدراسي ل اء، وتكونت     ) السنة الحادي ادة األحي في م

ن   ة م ًا) ٥٤(العين ي          طالب ام الدراس ل للع ة الموص ي محافظ ة ف دارس اإلعدادي دى الم ي إح ف
كل  ل طالبًا) ٢٧(، وقد تم توزيع العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وبواقع )٢٠٠٤-٢٠٠٣(

ادة      ي لم يل المعرف ار التحص داعي، واختب ر اإلب اس التفكي ملت أدوات البحث مقي ة، وش مجموع
ائج  ذهني، وتوصلت نت ة العصف ال امج تعليمي بخطوات طريق ا طور الباحث برن اء، آم األحي
ة الصف            دى طلب داعي ل ر اإلب ذهني في تحسين التفكي ة العصف ال الدراسة الى وجود اثر لطريق

  .  األحياء، آما آان لها أثر ايجابي في تحصيل الطلبة في مادة األحياء الرابع في مادة
 لدى االبتكاري التفكير تنمية في الذهني العصف طريقة أثر )٢٠٠٦(آما درس العنزي 

 مستويات عند عرعر في السعودية، بمدينة العلوم في مقرر المتوسط الثاني الصف تالميذ
 شبه المنهج الباحث للقدرات، واستخدم الكلي والمجموع يلوالتفاص واألصالة والمرونة الطالقة
والبعدي،  القبلي االختبارين ذات المتكافئة غير الضابطة المجموعة تصميم على القائم التجريبي

تورانس، وأظهرت نتائج الدراسة  طالبًا، وطبق عليهم اختبار) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من 
 والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وحود

 والمرونة الطالقة(مستويات  عند االبتكاري التفكير قدرات في البعدي في االختبار الضابطة
  . التجريبية المجموعة لصالح للقدرات الكلي والمجموع )والتفاصيل واألصالة

ذه      ) ٢٠٠٨(وهدفت دراسة العليمات  ي العصف ال أثير طريقت ني واالآتشاف  الكشف عن ت
امن األساسي، واستمرت المعالجة       في تدريس العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي لطلبة الصف الث

اظ  ) ٢٠( داعي صورة األلف ر اإلب ورانس للتفكي ار ت تخدم اختب رت )أ(حصة صفية، واس ، وأظه
داعي،آما     ر اإلب ة التفكي ي تنمي ذهني ف ة العصف ال حًا لطريق رًا واض اك أث ائج أن هن دفت  النت ه

داع في     ) ٢٠٠٩(دراسة عبد الكريم  ى اإلب اوني عل قياس أثر العصف الذهني بأسلوب التعليم التع
ة     ائج فعالي حل بعض المشكالت البيئية لدى طالب العلوم بالفرقة األولى في قطر، وأوضحت النت

 . العصف الذهني في إنتاج الحلول اإلبداعية لدى الطلبة في حل المشكالت اإلبداعية
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ان     وقا داهي وآلبت ر ثالث طرق      Madahi&Khalatban, 2010)(رنت دراسة م ين أث ب
تدريس هي العصف الذهني والترآيب واالستقراء في تدريس العلوم في التفكير اإلبداعي للصف  

ة الدراسة  ران، وشملت عين ي إي ائج الدراسة ) ٨٢٢(السادس األساسي ف د أظهرت نت ردًا، وق ف
  .الذهني في التفكير اإلبداعي للطلبةاألثر الفعال لطريقة العصف 

واد اخرى       دريس م داعي من خالل ت  وفي مجال أثر طريقة العصف الذهني في التفكير االب
ذهني في          ) ٢٠٠٢(األحمدي  جاءت دراسة   ة أسلوب العصف ال ى استقصاء فعالي ي هدفت إل الت

ث المتوسط، وقد تكونت تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثال
م إعداد أدوات      ) ٤٠(عينة البحث من  وك، وت ة تب طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط بمدين

ابي،    -:البحث وهي اختبار التفكير اإلبداعي، واختبار التعبير الكتابي، وقائمة مهارات التعبير الكت
ى    ائج ال ارت النت ارات أش ق االختب امج وتطبي ق البرن د تطبي ة وبع دى عين ر ل حدوث تحسن آبي

  .البحث في القياس البعدي في  مهارات التفكير اإلبداعي، وفي  التعبير الكتابي
ذهني  العصف  إستراتيجية أثر إلى التعرف )٢٠٠٢(وهدفت دراسة الكيومي  ى  ال ة  عل  تنمي

ة، : التفكير اإلبداعي وهي قدرات ة،  الطالق درة  واألصالة،  والمرون ة  والق ة  االبتكاري  ، حيث الكلي
ى  واقتصرت  عمان، سلطنة جنوب الباطنة منطقة في الدراسة طبقت ة   عل ا من  ) ١١٢(عين  طالب
ى  بالتساوي  ، قسموا )ذآور ( الثانوي األول الصف طلبة وعتين  إل ة  المجم م   والضابطة  التجريبي ت

ار  الدراسة  في  واستخدم الحديث أوروبا تاريخ من آتاب تدريسهم وحدتين ورانس  اختب ر  ت  للتفكي
 تم أن بعد بعدي، آاختبار )ب(والصورة  آاختبار قبلي، )أ(الصورة  الكلمات باستخدام بتكارياال

اس  ه  صدقه  قي ى  وثبات ة  عل وق        عين ى تف ائج الدراسة إل د أشارت نت  المجموعة  استطالعية، وق
ة  التي الضابطة المجموعة على الذهني بالعصف درست التي التجريبية ة  درست بالطريق  التقليدي

 أدائها في التجريبية وتفوقت المجموعة الكلية، االبتكارية والقدرة واألصالة والمرونة قةالطال في
  .الكلية االبتكارية واألصالة والقدرة والمرونة الطالقة في القبلي بأدائها مقارنة البعدي

ا هدفت دراسة     ة  آم ة  ) ٢٠٠٣( والسعيد  الناق ى معرف ر  ال ذهني  العصف  أسلوب  أث  في  ال
دى  اإلبداعية والكتابة اإلبداعي تنمية التفكير في وأثره البالغة تدريس ة  طالب  ل ة،   المرحل الثانوي

انوي  الثالث  الصف  طالبًا من ) ١٢٠(وتكونت عينة الدراسة من  ي، ومن   الث  الدراسة  أدوات أدب
ار : المستخدمة  ر  اختب داعي  التفكي اس  اإلب درات  لقي ر  ق اده   التفكي داعي بأبع ة  اإلب  :وهي  األربع
اس   الكتابة واختبار والتفاصيل، واألصالة المرونةو الطالقة ة لقي ارات  بعض  اإلبداعي ة  مه  الكتاب

ة،  ى وجود      اإلبداعي د توصلت الدراسة ال روق  وق ة  ذات ف ين  إحصائية  دالل  طالب  متوسطي  ب
ق  في  الضابطة  طالب المجموعة   ودرجات التجريبية المجموعة ار  البعدي  التطبي ر  الختب  التفكي
 درجات  متوسطي  بين إحصائية داللة ذات فروق جموعة التجريبية، ووجودالم لصالح اإلبداعي
ق  في  الضابطة  المجموعة  ودرجات طالب التجريبية المجموعة طالب ة   التطبي دي، والكتاب  البع

  .التجريبية المجموعة لصالح اإلبداعية
ى  التعرف ) ٢٠٠٦(السميري   دراسة  هدفت و ر  عل ة  استخدام  أث ذهني  العصف  طريق  ال
داعي  التفكير تنمية اإلبداعي في التعبير لتدريس دى  اإلب ات  ل امن  الصف  طالب زة  األساسي  الث  بغ
يتين، درست   شعبتين  طالبة من ) ٧٠( الدراسة عينة تكونت التقليدية، وقد بالطريقة مقارنة  دراس
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ة  فدرست  الضابطة أما الذهني، العصف التجريبية بطريقة المجموعة ر   موضوعات  بالطريق تعبي
م،  :هي  د     العل ة، وق ة، واألخالق، والبيئ ى   والبطال ة إحصائية     توصلت إل ر ذي دالل  في  وحود أث

  .التجريبية المجموعة لصالح التفكير اإلبداعي
ة، أجر        ادة دراسية معين اط بم ذهني دون االرتب  ىوفي مجال تدريب الطلبة على العصف ال

م       ) Antwerp, 2002(انتورب  ر استخدام المعل ى اث ل    دراسة هدفت التعرف عل ألسلوب التخي
داعي  ر اإلب ات التفكي ن متطلب ب أساسي م الي آمتطل ل الخي ن  . والتمثي ة م ة الدراس ت عين وتكون

ام    ) ٨٨( ا، وق وب إفريقي ي جن اون ف ب ت ة آي دارس ضواحي مدين ي م ون ف ة يدرس ا وطالب طالب
دريس المجموعة الضابطة            م ت ة، حيث ت وعتين ضابطة وتجريبي ى مجم ة إل الباحث بتقسيم الطلب

ل          در لوب التخي ا بأس ة دروس ة التجريبي درس المجموع ا ت ة، بينم ة الفني ي التربي ة ف ا تقليدي وس
وبعد ذلك أخضعت المجموعتين الختبار أعده الباحث خصيصا   . ومحاآاة الواقع لمدة ستة أسابيع

ة  . يقوم على تخيل الرسومات والتعبير عنها لفظيا وآتابيا وأظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات دالل
ورين      إح ة، و استقصى نيكوالس وآ  ,Nicolas&Corine( صائية لصالح المجموعة التجريبي

د أظهرت    أثر العصف الذهني من خالل التعليم االلكتروني على اإلنتاجية واإلبداع، )  2004 وق
  .النتائج أثر هذه الطريقة على إنتاجية وآم األفكار

ة    يالحظ من خالل استعراض الدراسات ذات العالقة فعال ذهني في تنمي ية طريقة العصف ال
ية،          واد الدراسية وفي مختلف المراحل الدراس التفكير اإلبداعي بمختلف مهاراته في مختلف الم
ية، والمناقشة،       وقد تم االستفادة من هذه الدراسات في األدب التربوي، وفي عمل الخطط الدراس

العصف الذهني في تنمية مهارات طريقة وقد جاءت هذه الدراسة لتضيف معرفة جديدة حول أثر 
ة             م تجر في مجتمع الدراسة أي ه ل ة واألصالة، وخاصة أن ة والمرون التفكير والمتمثلة في الطالق

  .تناولت المتغيرات المستقلة والتابعة -حسب علم الباحث –دراسة 
 

  الطريقة واإلجراءات
ه الباحث      تضمنت الطريقة واإلجراءات وصفًا ألفراد الدراسة، وأدوات الدراسة،  ام ب ا ق وم

  .من إجراءات

  مجتمع الدراسة وعينتها :أوًال
ة     ة الطفيل دارس محافظ ي م ابع األساسي ف ة الصف الس ن طلب ة م ع الدراس ون مجتم  –تك

ي      ام الدراس ي األول للع ل الدراس الل الفص وب األردن خ ددهم   ٢٠١١/٢٠١٢جن الغ ع والب
ة   )٢٥٦٢( تملت عين د اش ة، وق ا وطالب ةطالب ابع  ) ٧٦(ى عل الدراس ة الصف الس ن طلب ًا م طالب

م    د ت األساسي من مدرستين اختيرتا بطريقة قصديه لتوفر اإلمكانيات البشرية واإلدارية فيهما، وق
ة   اختيار شعبتين من آل مدرسة بالطريقة العشوائية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة تجريبي

عبة     ل ش يتين ضمت آ عبتين دراس ن ش ت م ًا) ٣٨(تكون ن   طالب ت م ابطة تكون ة ض ، ومجموع
يبين توزيع أفراد العينة على ) ١(طالبًا، والجدول ) ٣٨( شعبتين دراسيتين أيضًا ضمت آل شعبة

  .مجموعتي الدراسة
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  .توزيع أفراد العينة من الطلبة على مجموعتي الدراسة: )١(جدول 

 طريقة التدريس  عدد الطلبة المجموعة
 العصف الذهني  ٣٨ )التجريبية(
  التقليدية ٣٨ )الضابطة(

  أدوات الدراسة: ثانيا

  تكونت أدوات الدراسة مما يلي

 اختبار التفكير اإلبداعي   .أ
ورانس    ار ت ث اختب تخدم الباح ة ، اس يات الدراس ار فرض ة باختب ات المتعلق ع البيان لجم

)Torrance ( ة داعي بصورته اللفظي ر اإلب روان،(للتفكي ن)٢٠١٠ ج ار م ذا االختب ون ه  ، وتك
  :موزعة على النحو اآلتي ستة اختبارات فرعية، وهي

   .معين حادث عن واالستفسارات األسئلة توجيه :األول االختبار -

ة  األسباب الفرد يخمن أن وهو األسباب، تخمين : الثاني االختبار - ي  المحتمل ى  أدت الت ذا   إل ه
 .الحادث

ين  :الثالث  االختبار - ائج،  تخم ذآر  أن وهو  النت ا  المفحوص  ي ة  ئجالنت ة  المترتب ذا  والمتوقع  له
 .الحادث

 .شئ معين وتحسين لتطوير االقتراحات الفرد يقدم أن وهو اإلنتاج، تحسين: الرابع االختبار -

وغير  البديلة االستخدامات الفرد يذآر أن وهو الشائعة، غير االستعماالت :الخامس االختبار -
 شيء حول شائعة غير أسئلة للفرد ميقد أن وهو الشائع، غير األسئلة ومعين،  لشيء المألوفة
  .معين

ر   مفترض موقف عن متعددة توقعات الفرد يقدم أن وهو أن، افترض: السادس االختبار - وغي
  ). ١(حقيقي، الملحق 

 
  صدق المحتوى الختبار التفكير اإلبداعي 

إلى أن هذا االختبار، بصورتيه اللفظية والشكلية، يتمتع ) Torrance(يشير تورانس 
  .بدرجة آافية من الصدق، وقد اقتنع الباحث بصدق المحتوى الذي أشار إليه تور انس محتواه

  ثبات اختبار التفكير اإلبداعي
ات،  ه بالثب ع اختبارات ورانس تمت ا ت ي اجراه ة الت ت الدراسات المختلف نطي  بين ام الش د ق وق

ار واع        ) ١٩٨٢( ة االختب ار بطريق ة من االختب ات النسخة المعرب يم    بالتأآد من ثب ه، وآانت ق ادت
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ة             ى عين ه عل داعي بتطبيق ر اإلب ار التفكي ات اختب د من ثب ام  الباحث بالتأآ االختبار مقبولة، وقد ق
داخلي،  ) α(طالبًا من مجتمع الدراسة، واستخدم معادلة آرونباخ ألفا ) ٢٥(تكونت من   لالتساق ال

ة      ارة الطالق ات لمه ل الثب ان معام ة  )٠٫٨٠(وآ ارة المرون الة  )٠٫٨٢(، ولمه ارة األص ، ولمه
ق أهداف      )٠٫٨١(، آما بلغ معامل الثبات ألسئلة االختبار آكل )٠٫٧٩( يم مناسبة لتحقي ، وهي ق

  .هذه الدراسة

  تصحيح اختبار التفكير اإلبداعي 
  تصحيح آل مهارة لوحدها آما يليتم 

تجابات تحدد عالمة مهارة الطالقة لدى آل طالب حسب عدد األلفاظ أو االس: مهارة الطالقة -
التي تصدر منه في آل سؤال من أسئلة االختبار الستة، حيث تم تخصيص درجة واحدة لكل 

  .فكرة أو استجابة مناسبة

تحدد عالمة مهارة المرونة لدى آل طالب بعدد االستجابات المتنوعة التي : مهارة المرونة -
حدة لكل فئة تصدر منه في آل سؤال من أسئلة االختبار الستة، حيث تم تخصيص درجة وا

 .من االستجابات التي تحمل نفس المضمون

وهي أآثر المهارات صعوبة ولقد اقترح تورانس، بان يُخصص درجة : مهارة األصالة -
بين طلبة المجموعة الواحدة، واستبعاد ) %٥(واحدة لكل استجابة ال تزيد نسبة تكرارها عن 

رجات المتعلقة بمهارة األصالة أي استجابة تزيد نسبة تكرارها عن هذا الحد، وبجمع الد
التي حصل عليها الطالب في آل سؤال، تم الحصول على الدرجة الكلية التي تعبر عن 

اما الدرجة الكلية في اختبار التفكير اإلبداعي، فحسبت بجمع . مهارة األصالة اإلبداعية لديه
 رة األصالةالدرجات التي حصل عليها في آل من مهارة الطالقة ومهارة المرونة ومها

  ). ٢٠٠٨صوافطة، (

  الخطط الدراسية  .ب
ي     ة وه ية للموضوعات التعليمي ط الدراس داد الخط ث بإع ام الباح ب  : ق دة ترآي ذرة، وح ال

ع           م توزي د ت ذرة، وق ائص ال ذرة، وخص ات ال ب، ومكون ر والمرآ ين العنص رق ب ادة، والف الم
يمي حسب خطوات ومراحل    الموضوعات على المواقف التعليمية، وقد تم تخطيط آل موقف تعل

ذه الخطط     طريقة العصف الذهني، والواردة في الجزء النظري من الدراسة، وللتأآد من صدق ه
اء وتم عرض هذه الخطط على ستة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص،   ى مالحظات    ًابن عل

  ).٢(ل وتصحيح هذه الخطط، الملحق المحكمين تم تعدي

  اجراءات الدراسة : ثانيًا
التطبيق القبلي ألداة الدراسة قبل البدء بالمعالجة على جميع أفراد العينة، وتفريغ درجاتهم تم  .١

  . في جداول خاصة



 ٦٨٣ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرارعةحمد أ

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

، وبعد االنتهاء ٢٠١١/٢٠١٢تنفيذ الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  .٢
  . أسابيع ٧من اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تجربة الدراسة التي استمرت لمدة 

بيق البعدي ألداة الدراسة؛ بعد مرور فترة التجربة قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير التط .٣
اإلبداعي، مع استبعاد أي طالب لم يلتحق بكل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي، إذ 
يتطلب تحليل التباين المصاحب ألداء الطلبة على األداة الواحدة وجود درجة قبلية وأخرى 

 .بعدية

د ا ات     وبع ابية، واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ة، ت ة الدراس ذ تجرب ن تنفي اء م النته
  .المعيارية لدرجات أفراد الدراسة، واستخدام تحليل التباين المصاحب

 
 نتائج الدراسة 

 تعلقة بالفرضية الصفرية األولىالنتائج الم: أوًال
  مستوى داللة  ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند - :نصت الفرضية الصفرية األولى

)α = 0.05 ( بين متوسط درجات طلبة الصف السابع األساسي، في التطبيق البعدي الختبار
  .التفكير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس

والختبار صحة هذه الفرضية، استخدمت درجات أفراد العينة في آل من التطبيق القبلي 
جاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي، وتم إي

يبين ) ٢(لدرجات آل مجموعة من مجموعتي الدراسة في آل من التطبيقين، والجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة المجموعتين في آل من التطبيق 

  .القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في المت: )٢(جدول 
  .والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي التطبيق القبلي

 العددالمجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٥٫٢٦ ٨٩٫١٢ ٨٫٧٠ ٨٥٫٣٥ ٣٨ التجريبية
 ٦٫٢٤ ٨٧٫١٥ ٦٫١٢ ٨٣٫١٠ ٣٨ الضابطة

ن الجدول  ر م ة ) ٢(يظه وعتي الدراس راد مجم درجات أف ابية ل اختالف المتوسطات الحس
ذا              ة ه ار دالل ة، ومن أجل اختب ة المجموعة التجريبي داعي ولصالح طلب ر اإلب ار التفكي على اختب

اين المصاحب     ل التب ين      ANCOVA)(الفرق، تم استخدام تحلي ى النحو المب ائج عل ، وآانت النت
  ).٣(في الجدول 



 " ......ثر استخدام العصف الذهني في تدريس العلوم في أ"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 لدرجات  أفراد مجموعتي الدراسة) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب : )٣(جدول 
  .في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي

  مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  )ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 لةالدال

 *٠٫٠٠١  ٤٣٨٫٩٥ ٤٦٣٥٫٣٢ ١ ٤٦٣٥٫٣٢ التباين المشترك
 * ٠٫٠٠٥ ٥٫٦٥ ٤٥٫٢١ ١ ٤٥٫٢١ طريقة التدريس

   ٨٫٦٠ ٧٣ ٥٥٨٫٢١ الخطأ
    ٧٦ ٥٢٣٨٫٧٤ المجموع المعدل

  .)α=0.05(دال احصائيا عند مستوى * 

ة     )  ٣(يظهر من الجدول  د مستوى دالل رق ؛ )α = 0.05(وجود داللة إحصائية عن ين   للف ب
الح        داعي ولص ر اإلب ار التفكي دي الختب ق البع ي التطبي وعتين ف ة المجم ات طلب طي درج متوس
ي  رفض الفرضية       ا يعن ذهني؛ مم المجموعة التجريبية، التي درست باستخدام طريقة العصف ال

  .الصفرية األولى

 لقة بالفرضية الصفرية الثانيةالنتائج المتع: ثانيا
ة   : "ة على ما يليتنص الفرضية الصفرية الثاني ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى دالل

)α = 0.05 (         ق ة في التطبي ارة الطالق ابع األساسي في مه بين متوسط درجات طلبة الصف الس
  ".ير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريسالبعدي الختبار التفك

ة في آل من التط         راد العين ي   والختبار صحة هذه الفرضية، استخدمت درجات أف ق القبل بي
اري          اد المتوسط الحسابي واالنحراف المعي م إيج داعي، وت ر اإلب والتطبيق البعدي الختبار التفكي

دول        ة، والج ارة الطالق ي مه ة ف وعتي الدراس ن مجم ة م ل مجموع ة آ درجات طلب ين ) ٤(ل يب
ة          ارة الطالق وعتين في مه ة آل من المجم درجات طلب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل

  .ي آل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعيف

ارة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة: )٤(جدول  في مه
  .الطالقة الختبار التفكير اإلبداعي

 العدد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٣٫٢١ ٦٨٫٢١ ٤٫٣٢ ٦٢٫٢١ ٣٨ التجريبية
 ٥٫٢١ ٦٤٫٢١ ٥٫٢١ ٦١٫٣٢ ٣٨ الضابطة

اختالف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة ) ٤(يظهر من الجدول 



 ٦٨٥ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرارعةحمد أ

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بار داللة هذا على اختبار مهارة الطالقة، ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، ومن أجل اخت
، وآانت النتائج على النحو المبين ANCOVA)(الفرق، تم استخدام تحليل التباين المصاحب 

  ).٥(في الجدول 

المجموعتين في  لدرجات طلبة) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب  :)٥(جدول 
  .مهارة الطالقة

  مجموع مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  )ف(مة قي
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 * ٠٫٠٠١٢ ٥٠٣٫١٣ ٢٤١٥٫١٥ ١ ٢٤١٥٫١٥ التباين المشترك
 *  ٠٫٠٠٥ ٤٫٣٠ ٢٠٫١٥ ١ ٢٠٫١٥ طريقة التدريس

   ٤٫٨٠ ٧٣ ٣١٢٫١٧ الخطأ
    ٧٦  المجموع المعدل

  .)α=0.05(دال احصائيا عند مستوى * 

د مستوى دال     ) ٥(يظهر من الجدول  ة إحصائية عن ة  وجود دالل رق  ؛ )α = 0.05(ل ين  للف ب
ة   متوسطي درجات طلبة المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لمهارة الطالق
ي رفض          ا يعن ذهني؛ مم ة العصف ال ولصالح المجموعة التجريبية، التي درست باستخدام طريق

  .الفرضية الصفرية الثانية

  ية الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفر :رابعًا
ة    "نصت الفرضية الصفرية الثالثة على ما يلي  د مستوى دالل ال يوجد فرق دال إحصائيًا عن

)α = 0.05 (      ق ة في التطبي ارة المرون بين متوسط درجات طلبة  الصف السابع األساسي في مه
  ".البعدي الختبار التفكير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريس

تخدمت ذه الفرضية، اس ي   لفحص صحة ه ق القبل ن التطبي ل م ي آ ة ف راد العين درجات أف
اري          اد المتوسط الحسابي واالنحراف المعي م إيج داعي، وت ر اإلب والتطبيق البعدي الختبار التفكي

دول    ة، والج ارة المرون ي مه ة ف وعتي الدراس ن مجم ة م ل مجموع درجات طالب آ ين ) ٦(ل يب
ة آل   ة       المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طلب ارة المرون وعتين في مه من المجم

   .اإلبداعية في آل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي



 " ......ثر استخدام العصف الذهني في تدريس العلوم في أ"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ارة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي: )٦(جدول  الدراسة في مه
  .المرونة

 العدد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 ٤٫٥٦ ٤٨٫١٤ ٥٫١٢ ٤٥٫٢١ ٣٨ التجريبية
 ٥٫١٧ ٤٦٫٢٣ ٦٫١٢ ٤٤٫٢٣ ٣٨ الضابطة

اختالف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة ) ٦(يظهر من الجدول 
طلبة المجموعة التجريبية، ومن أجل  على اختبار التفكير اإلبداعي لمهارة المرونة، ولصالح

، وآانت النتائج ANCOVA)(اختبار داللة هذا الفرق، تم استخدام تحليل التباين المصاحب 
  ).٧(على النحو المبين في الجدول 

المجموعتين في مهارة  لدرجات) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب : )٧(جدول 
  .المرونة

  مجموع مصدر التباين
 تالمربعا

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 *   ٠٫٠٠٢ ١٥٤٫٥٠ ٦٨٠٫٦٢ ١ ٦٨٠٫٦٢ التباين المشترك
 *  ٠٫٠٠١   ٥٫٠١ ٢٢٫٣١ ١ ٢٢٫٣١ طريقة التدريس

   ٤٫٤٠ ٧٣ ٣٢١٫١٥ الخطأ
    ٧٥ ١٠٢٤٫٠٨ المجموع المعدل

  .)α=0.05(دال احصائيا عند مستوى * 

ة     ) ٧(جدول يظهر من ال د مستوى دالل رق ؛ )α = 0.05(وجود داللة إحصائية  عن ين   للف ب
متوسطي درجات طلبة المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لمهارة المرونة 
ي رفض          ا يعن ذهني، مم ة العصف ال ولصالح المجموعة التجريبية، التي درست باستخدام طريق

ارة    الفرضية الصفرية الثالثة ة مه ؛ مما يشير إلى أن طريقة العصف الذهني  أآثر فاعلية في تنمي
  ..المرونة اإلبداعية لدى طلبة الصف السابع األساسي

  علقة بالفرضية الصفرية الرابعةالنتائج المت: خامسًا
ي  ا يل ى م ة عل توى "نصت الفرضية الصفرية الرابع د مس رق دال إحصائيًا عن د ف ال يوج

ة  ي   ) α = 0.05(دالل ارة األصالة ف ي مه ية، ف ة األساس ات طالب  المرحل ين متوسط درج ب
  ".ير اإلبداعي يعزى لطريقة التدريسالتطبيق البعدي الختبار التفك

ي    ق القبل ن التطبي ل م ي آ ة ف راد العين تخدمت درجات أف ذه الفرضية، اس لفحص صحة ه



 ٦٨٧ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرارعةحمد أ

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اد المتوسط ا      م إيج داعي، وت ر اإلب اري    والتطبيق البعدي الختبار التفكي لحسابي واالنحراف المعي
م            ارة األصالة، والجدول رق ) ١٠(لدرجات طالب آل مجموعة من مجموعتي الدراسة في مه

ارة      ي مه وعتين ف ن المجم ل م ة آ درجات طلب اري ل راف المعي ابي واالنح ط الحس ين المتوس يب
  .بداعياألصالة اإلبداعية في آل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعتي الدراسة في مهارة : )٨(جدول 
  .في آل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي األصالة

 لعددا المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

 ٤٫٣٢ ٦٠٫٣٢ ٤٫١٢ ٥٧٫٢١ ٣٨ التجريبية
 ٤٫٢١ ٥٨٫٢١ ٥٫٢٤ ٥٦٫٢١ ٣٨ الضابطة

اختالف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد ) ٢(يظهر من الجدول ) ٨(يظهر من الجدول 
مجموعتي الدراسة على اختبار التفكير اإلبداعي لمهارة االصالة، ولصالح طلبة المجموعة 

تجريبية، ومن أجل اختبار داللة هذا الفرق، تم استخدام تحليل التباين المصاحب ال
)(ANCOVA وآانت النتائج على النحو المبين في الجدول ،)٩.( 

طللبة المجموعتين في  لدرجات) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المصاحب : )٩(جدول 
  .مهارة األصالة

  مجموع مصدر التباين
 المربعات

  درجات
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

  )ف(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 *  ٠٫٠٠١ ١٣٧٠٫٠١ ١٤٢٥٫١٢ ١ ١٤٢٥٫١٢ التباين المشترك
 *  ٠٫٠٠٨ ٥٫٤٣ ٥٦٫١٢ ١ ٥٦٫١٢ طريقة التدريس

   ١٠٫٣٣ ٧٣ ٧٥٤٫٢١ الخطأ
    ٧٥ ٢٢٣٥٫٤٥ المجموع المعدل

  .)α=0.05(دال احصائيا عند مستوى * 

ة     و) ٩(يظهر من الجدول  د مستوى دالل رق ؛ )α = 0.05(جود داللة إحصائية  عن ين   للف ب
متوسطي درجات طلبة المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لمهارة األصالة 
ي رفض          ا يعن ذهني، مم ة العصف ال ولصالح المجموعة التجريبية، التي درست باستخدام طريق

  .الفرضية الصفرية الرابعة
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  لنتائج مناقشة ا
رق دال إحصائيًا        أظهرت نتائج التحليل المتعلقة باختبار صحة فرضيات  الدراسة وجود ف
ه    داعي ومهارات بين متوسطي درجات مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلب

رق لصالح الم    ذا الف ان ه ثالث، وآ ا   ال وفرت له ي ت ة الت ي   جموعة التجريبي ة ف ة صفية متمثل ببيئ
ة          ر فاعلي ة أآث ذه البيئ دريس في ه ذلك يكون الت التدريس بطريقة فعالة متمرآزة حول المتعلم؛ وب
ة   في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن هذه البيئة التعليمي

ى   التعلمية تحفز الطلبة على التفكير، وذلك بما تضمنته من مثيرات تتحدى تفكيرهم و تشجعهم عل
راتهم    ر عن خب ى صياغة الفرضيات، والتعبي اعدتهم عل ي س ار الت د األفك ئلة، وتولي طرح األس
الذاتية سعيًا وراء البحث عن الحلول المناسبة للتساؤالت المطروحة، وبما هيأته هذه الطريقة من  

انوا محورًا للعملي           ر، فك ارات التفكي ا مه ة مارسوا خالله ة وأنشطة عملي ة  فرص حقيقي ة التعليمي
ر     (التعلمية، وسلكوا سلوك العلماء بإتباعهم المنهجية العلمية  ة البحث العلمي في التفكي إذ ) منهجي

  .يبحثون عن المعرفة العلمية الآتشافها بأنفسهم

ى      ود عل ة دون قي ر بحري والمشارآة، إذ إن أسلوب    التفاعل  آما ساعد إتاحة الفرصة للتفكي
ة، إذ   العصف الذهني يساهم بشكل فاع دى الطلب ل في تنمية مهارات الطالقة والمرونة واألصالة ل

دوره            ذا ب ة بالمشكلة المطروحة، وه ار المتعلق ة من األفك ة ممكن ر آمي يتطلب الحصول على أآب
ي      )(Cropley, 2001أتاح لهم فرصًا آافية إلمكانية توليد أفكار جديدة ومتنوعة، ويشير آروبل

ثهم عن      أن طريقة العصف الذهني تسإلى  ة من خالل بح هم في تنشيط القدرات العقلية لدى الطلب
ذا       ى ه د عل ا بأنفسهم، ويؤآ ر أن طرح     )٢٠٠٣(المشرفي  المعلومات والتوصل إليه دما اعتب عن

ة الطالب بنفسه،            د من ثق ي تزي ئلة ومشكالت من الطرائق الت المواضيع الدراسية في صورة أس
ى    ) (Caeeve, 2004ا اعتبر آييف وتساعد في اآتسابه لمهارات التفكير، آم ة عل اهج القائم المن

بإشارته إلى عدد من ) ٢٠٠١(التساؤالت توفر فرصًا مختلفة للتفكير، آما أآد هذه النتيجة زيتون 
المبررات التربوية الستخدام هذه الطريقة في التدريس، فاعتبر أن إثارة المعلم للتساؤالت آمدخل 

ًا     كل دافع ة يش ف التعليمي كلة        للمواق ل للمش اد ح ل إيج ن أج تمر م ر المس ًا للتفكي افزًا داخلي وح
المطروحة، وأن هذه الطريقة تتشابه مع مواقف البحث العلمي، فهي تنمي روح التقصي والبحث  

  .العلمي لدى الطلبة

ة           ئلة المفتوحة دفعت الطلب ى األس ة عل دريس الفعال ومن جهة أخرى، فإن اشتمال طرق الت
ة       وتجارب  من معارف لديهم ما مستغلينللبحث وتحدت تفكيرهم  م فرصًا آافي ابقة وأتاحت له س

ة       دى طلب داعي ل ر اإلب ارات التفكي ة مه ي تنمي اهم ف ا س داعاتهم؛ مم اراتهم وإب ن ابتك ر ع للتعبي
ة   م أن     ) ٢٠٠٥(المجموعة التجريبية بدرجة أآبر؛ وهذا ما يشير إليه الخطايب ه يمكن للمعل ى أن إل

ر ا ارات التفكي ة الفرص  ينمي مه ة، وتهيئ ئلة المفتوح ى األس الترآيز عل ه، آ دى طلبت داعي ل إلب
ة،    اطات العلمي ذ النش دوي، وتنفي ري الي ل ألمخب ن خالل العم م م ات العل ة عملي ذ لممارس للتالمي

  .واإلآثار من جلسات العصف الذهني حول القضايا العلمية والتقنية والبيئة

د أن ه    ابقة، ُوج ات الس ة للدراس د مراجع ع    وبع ه جمي ا توصلت إلي ع م ق م ة تتف ذه النتيج
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ر             ارات التفكي ة مه ذهني في تنمي ة العصف ال وم بطريق دريس العل ة ت ي بينت فاعلي الدراسات الت
  . اإلبداعي لدى الطلبة والنتاجات التعليمية األخرى

 
  توصيات الدراسة

ة ال   ي تنمي ذهني ف ة العصف ال ة طريق ن فاعلي ة م ه الدراس ا توصلت إلي ى م اء عل ر بن تفكي
  :اإلبداعي،  فان الدراسة توصي بما يلي 

  .تشجيع المعلمين على إتباع طريقة العصف الذهني  التي تعطي دورًا ايجابيًا للمتعلم .١

  .أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتدريب المعلمين على التدريس بطريقة العصف الذهني .٢

  .ارات التفكير اإلبداعيتضمين المناهج األنشطة اإلثرائية والمثيرة التي تحفز مه .٣

  .     إجراء دراسات حول أثر هذه الطريقة في نتاجات تعليمية أخرى .٤
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  اختبار تورانس
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  توجيه األسئلة

  النشاط األول

و ,يمكنك أن تفكر بها حول الصورة الواردة في الصفحة األولى على هذه الصفحة أآتب آل األسئلة التي 
و ال تسأل أسئلة يمكن أن يجاب عليها بمجرد , أسأل آل األسئلة التي تحتاج إلى أن تسئلها لكي تعرف ما هو الحادث 

  .النظر إلى الصورة

  .يمكنك أن تنظر إلى الصورة آلما أردت 
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  تخمين األسباب

  النشاط الثاني

و يمكنك أن تفكر   , فيما يلي أآتب ما تستطع أن تفكر فيه من أسباب ممكنة للحادث الوارد في الصورة السابقة
  .فيما يكون قد وقع قبل الحادث مباشرٍة أو بوقت طويل و أدى إلى ذلك الحادث

  . د التخمينأآتب ما تستطع و ال تخف من مجر
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١٤.   



 ٦٩٥ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرارعةحمد أ

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  تخمين النتائج

  النشاط الثالث
و يمكنك أن تفكر فيما , أآتب آل ما تستطع أن تفكر فيه مما يمكن أن يحدث نتيجة للحادث الوارد في الصورة 

  .يمكن أن يقع  بعد الحادث مباشرٍة أو بوقت طويل

  .و ال تخف من مجرد التخمين ، تطع من التخميناتأآتب ما تس
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  طرح األسئلة

حول الصورة التي شاهدتها في الصفحة    ) تفكر بها( أآتب في هذه الصفحة آل األسئلة التي تخطر على بالك 
ورًا             أطرح جميع األشئلة التي تحتا, السابقة  ا ف ئلة يمكن إجابته ة أس ا يحدث في الصورة؟ ال تسأل أي د مم ا لتتأآ جه

  .و بإمكانك إعادة النظر في الصورة و قتما تشاء, بمجرد النظر إلى الصورة 
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  توقع األسباب

 ، األسباب الممكنة التي قد تكون حصلت قبل أن يحصل الحدث في الصورةأآتب قائمة بكل , في الفراغ التالي 
  . أواألشياء التي آانت قد حصلت قبل ذلك بزمن بعيد و أدت إلى حدوث ما في الصورة 

  .  ال تخف من القيام بالتوقع, أآتب آل ما تخمنه من توقعات
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  النتائجتوقع 

الي     راغ الت ا يحدث في الصورة                , في الف د تحصل نتيجة لم ة ق ياء محتمل ه من أش ا تتوقع ة بكل م أآتب قائم
ذي يحدث في الصورة            . الموجودة في الصفحة د ال د تحصل مباشرة بع ياء ق ة أش د    , بإمكانك آتاب ي ق ياء الت و األش

  .ال تخف من القيام بالتوقع , ات التي تستطع تخمينها أآتب آل التوقع. تحدث بعد مرور وقت طويل 
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  )٢(الملحق 
  تصميم المواقف التعليمية وفق طريقة العصف الذهني

  الذرة  -:الدرس األول
   النتاجات التعليمية  :أوال

  -:ون قادرًا على يتوقع من الطالب أن يك
 .يعرف العنصر، والمرآب - ١
 .يميز بين العنصر والمرآب - ٢

  .المادة، أشكال المادة  - :المفاهيم القبلية  :ثانيًا
  - :)الموضوع(تحديد المشكلة   :ثالثًا

درست سابقًا موضوعات  المادة وتعريفها ، وحاالتها ، وأشكالها فهي قد تكون عنصرا أو مرآب ، فمم يتكون 
  وما الفرق بين العنصر والمرآب؟ وبماذا تختلف العناصر عند بعضها؟ العنصر ؟

  :إعادة صياغة المشكلة  :رابعًا
  - :سوف يتم بحث القضايا التالية

  .معنى العنصر و المرآب - ١
 .المقارنة بين ذرات العنصر الواحد من حيث الشكل والحجم واللون  - ٢
 .المقارنة بين مكونات المرآب - ٣

  :تاليةوذلك من خالل األسئلة ال
  ما المقصود بالعنصر ، المرآب؟ - ١
 قارن بين ذرات العنصر الواحد  من حيث الشكل والحجم واللون؟ - ٢
 قارن بين العنصر والمرآب؟ - ٣

  - :وعند اإلجابة على هذه األسئلة  سيتم التقيد بالقواعد اآلتية
  .ال توجه نقدا ألي فكرة يطرحها زميلك - ١
 .م مجموعتك حول آل سؤال يطرحاذآر اآبر عدد ممكن من األفكار ترد لديك أما - ٢
األفكار المطروحة ملك للجميع بإمكان أي عضو من المشارآين الجمع بين فكرتين أو أآثر وتحسين فكرة  - ٣

 .بالحذف واإلضافة
  تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني : خامسًا

العصف الذهني سيتم  يقوم المعلم هنا بشرح طريقة العمل وتعريفها للطالب وبيان المبادئ األساسية في جلسة
  :اعتماد ما يأتي

  .تشجيع الطالب على قول ما يريده بغض النظر عن خطئه أو صوابه أو غرابته - ١
 .عدم انتقاد أفكار اآلخرين أو االعتراض عليها - ٢
 .عدم اإلسهاب في الكالم واالختصار قدر اإلمكان - ٣
 .االستفادة من أفكار اآلخرين أو تطويرها - ٤
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   جلسة العصف الذهني :سادسًا
يقوم المعلم بتدوين األسئلة التي تم التوصل إليها في مرحلة إعادة صياغة الموضوع على أن يقدموا الطالب 

وسيتم تقسيم الصف إلى مجموعات أربع يتولى آل منها البحث في . أفكارهم وتدوينها بشكل متسلسل آما وردت
  إحدى القضايا السابقة 

  تحديد أغرب فكرة  :سابعًا
  وبإشراف المعلم أآثر األفكار غرابًة يحدد الطلبة

  جلسة التقييم  :ثامنًا
  - :تكتب جميع األفكار الواردة من الطلبة على السبورة ويتم ترتيبها الى ما يلي 

  أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق   - ١
  أفكار مفيدة و غير قابلة للتطبيق قابلة للتطبيق  - ٢
  أفكار طريفة   - ٣
  أفكارمستثناة   - ٤

  ترآيب المادة: انيالدرس الث
  - :النتاجات التعليمية  :أوال

  -:يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على 
  .يعبر عن العناصر بالرموز - ١
 .يعبر عن المرآبات بالصيغ - ٢
 .يعدد مكونات الذرة - ٣
 .يوضح خصائص آل مكون - ٤

  .العنصر، المرآب، المادة - :المفاهيم القبلية  :ثانيًا
  )الموضوع(تحديد المشكلة  :ثالثًا

  مر معك سابقًا المقصود بالعنصر  وما غيرة عن المرآب، ولكن آيف يمكن التعبير عن العناصر والمرآبات؟
  : إعادة صياغة المشكلة  :رابعًا

  :سوف يتم بحث القضايا التالية
  .التعبير عن العناصر والمرآبات - ١
 .التعرف على مكونات الذرة - ٢
 .التعرف على خصائص آل مكون - ٣

  :عن  األسئلة التالية وذلك من خالل اإلجابة
  آيف نعبر عن العناصر والمرآبات؟ - ١
 ما مكونات الذرة؟ - ٢
 :ما خصائص آل من  - ٣

  االلكترونيات؟ - 
 البروتونات؟ - 
 النيوترونات؟ - 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  - :وعند اإلجابة على هذه األسئلة  سيتم التقيد بالقواعد اآلتية
  .ال توجه نقدا ألي فكرة يطرحها زميلك - ٤
 .لديك أمام مجموعتك حول آل سؤال يطرحاذآر اآبر عدد ممكن من األفكار ترد  - ٥
األفكار المطروحة ملك للجميع بإمكان أي عضو من المشارآين الجمع بين فكرتين أو أآثر وتحسين فكرة  - ٦

 .بالحذف واإلضافة
  تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني : خامسًا

في جلسة العصف الذهني سيتم  يقوم المعلم هنا بشرح طريقة العمل وتعريفها للطالب وبيان المبادئ األساسية
  :اعتماد ما يأتي

  .تشجيع الطالب على قول ما يريده بغض النظر عن خطئه أو صوابه أو غرابته - ٥
 .عدم انتقاد أفكار اآلخرين أو االعتراض عليها - ٦
 .عدم اإلسهاب في الكالم واالختصار قدر اإلمكان - ٧
 .االستفادة من أفكار اآلخرين أو تطويرها - ٨

   ف الذهنيجلسة العص: سادسًا
يقوم المعلم بتدوين األسئلة التي تم التوصل إليها في مرحلة إعادة صياغة الموضوع على أن يقدموا الطالب 

وسيتم تقسيم الصف إلى مجموعات أربع يتولى آل منها البحث في . أفكارهم وتدوينها بشكل متسلسل آما وردت
  إحدى القضايا السابقة 

  تحديد أغرب فكرة  :سابعًا
  د الطلبة وبإشراف المعلم أآثر األفكار غرابًةيحد

  جلسة التقييم  :ثامنًا
  - :تكتب جميع األفكار الواردة من الطلبة على السبورة ويتم ترتيبها الى ما يلي 

  أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق   - ١
  أفكار مفيدة و غير قابلة للتطبيق قابلة للتطبيق  - ٢
  أفكار طريفة   - ٣
  أفكارمستثناة  - ٤

  خصائص الذرة - :درس الثالث ال
  :النتاجات التعليمية  :أوًال

  :يتوقع من الطالب  أن تكون قادرا على
  توضيح المقصود العدد الذري والعدد الكتلي - 
 .توزيع الكترونات العناصر في المدارات  - 

  الذرة ، مكونات الذرة   - :المفاهيم القبلية   :ثانيًا
  ):ضوعالمو(تحديد المشكلة   :ثالثًا

عرفت إن الذرة تتكون من ثالثة جسيمات، وهي االلكترونات والبروتونات والنيترونات، فبماذا تختلف ذرات 
  . عنصر ما عن ذرات غيره من العناصر



 ٧٠٥ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرارعةحمد أ

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ):الموضوع(إعادة صياغة المشكلة   :رابعا
  :سنبحث معا ثالثة قضايا ولكل مجموعه ستبحث في قضية واحدة

 .خصائص الذرة    -  أ
  لذريالعدد ا  - ب
  العدد الكتلي    - ج

  :وسنقوم ببحوث هذه القضايا من خالله األسئلة اآلتية
  مم تتألف ذرات العناصر؟  - ١
  هل تتشابه ذرات العناصر في عدد البروتونات وااللكترونات ؟  - ٢
  هل تتأثر آتلة الذرة بتغير عدد االلكترونات فيها ؟  - ٣

  .واعد األربع اآلتيةوعند اإلجابة على هذه األسئلة سيتم التقييد بالق
  .ال توجه نقدًا ألي فكرة يطرحها زميلك - ١
  .اذآر اآبر عد ممكن من األفكار ترد لديك  إمام مجموعتك حول آل سؤال يطرح - ٢
األفكار المطروحة ملك للجميع بإمكان أي عضو من المشارآين الجمع بين فكرتين أو أآثر وتحسن فكرة  - ٣

 .بالحذف واإلضافة
  :صف الذهنيتهيئة جو اإلبداع والع - ٤

يقوم المعلم هنا بشرح طريقة العمل وتعريفها للطالب وبيان المبادئ األساسية في جلسة العصف الذهني سيتم 
  :اعتماد ما يأتي

  .تشجيع الطالب على قول ما يريده بغض النظر عن خطئه أو صوابه أو غرابته  - 
 .عدم انتقاد أفكار اآلخرين أو االعتراض عليها - 
 .الم واالختصار قدر اإلمكانعدم اإلسهاب في الك - 
  .االستفادة من أفكار اآلخرين أو تطويرها - 
  :جلسة العصف الذهني  - ٥

يقوم المعلم بتدوين األسئلة التي تم التوصل إليها في مرحلة إعادة صياغة الموضوع على أن يقدموا الطالب 
  .أفكارهم وتدوينها بشكل متسلسل آما وردت

  : المجموعة األولى - 
  ؟"آيف توصل العلماء إلى مكونات الذرة"السؤال الرئيس 

  .يستمع المعلم إلى أفراد المجموعة ويسجل األفكار المطروحة على السبورة
  :المجموعة الثانية - 

  ؟"ما معنى الذرة؟ وما هي مكوناتها" السؤال الرئيس 
  .يستمع المعلم إلى أفراد المجموعة ويسجل األفكار المطروحة على السبورة

  :المجموعة الثالثة - 
  ؟"ارسم نموذج الذرة العام وحدد مكوناتها عليها" السؤال الرئيس 

  .يستمع المعلم إلى أفراد المجموعة ويسجل األفكار المطروحة على السبورة
  :المجموعة الرابعة - 



 " ......ثر استخدام العصف الذهني في تدريس العلوم في أ"ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ؟"ما هي وحدة قياس الكتلة الذرية وما أهميتها" السؤال الرئيس 
  .لمطروحة على السبورةيستمع المعلم إلى أفراد المجموعة ويسجل األفكار ا

  :تحديد اغرب فكرة - ٦
يقوم المعلم بتحفيز الطالب إذ ما الحظ إن معين األفكار ينضب إلى الطالب آأن يطلب منهم اغرب فكرة وان 

  .ينظروا إلى األفكار لالستنتاج منها األفكار الهامة والغريبة وتطويرها لتصبح فكرة علمية مفيدة
  :جلسة التقييم - ٧

  :ألفكار على لوحة من اجل تقسيمها لتقليص عشرات األفكار إلى أفكار قلة وتصنيفها ما يليآتابة جميع هذه ا
تتكون من الذرة من ثالثة أنواع أساسية من الجسيمات هي االلكترونيات (أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق - 

  )والنيترونات والبروتونات
 )وحدة الكتل الذرية وحدة قياس آتل الذرات  هي( أفكار مفيدة وغير قابلة للتطبيق - 
 )آتل البروتون ال تساوي وحدة آتل ذرة واحدة( أفكار طريفة وغير علمية  - 
 ).ال يمكن مقارنة آتل الذرات بعضها ببعض(أفكار مستثناة  - 

  
  )٢(ملحق 

  "العصف الذهني" تصميم درس مكونات الذرة وفق طريقة 
  :سنقوم بتطبيق طريقة جديدة ويتوقع منك أن تكون قادرا على 

  .توضيح المقصود بالذرة - 
 .تبين مكونات الذرة - 
 .رسم نموذج عام لمكونات الذرة - 
 .إيجاد وحدة قياس آتلة الذرة - 
 .تقوم بالتعلم حسب ما يطلب منك وفق تعليمات محددة يطلبها منك المعلم - 
  ):الموضوع(تحديد المشكلة  - ١

عضها، وعرفت أن الذرة تتكون درست سابقا أن المرآبات الكيميائية تتكون من ذرات العناصر متحدة مع ب
من ثالثة جسيمات، وهي االلكترونيات والبروتونات والنيترونات،وقد أثبتت التجارب والبحوث التي أجراها العلماء 

  .أن البروتونات والنيترونات تتجمع في جزء صغير جدا من الذرة يسمى النواة
ة، وما هي الذرة ومكوناتها، ومعرفة وحدة قياس سنتناول معا اآلن عن دور العلماء في التوصل لمكونات الماد

  .آتلة الذرة وأهميتها
  ):الموضوع(إعادة صياغة المشكلة  - ٢

  :سنبحث معا ثالثة قضايا ولكل مجموعه ستبحث في قضية واحدة
  .مفهوم الذرة ومكوناتها   -  أ
 .رسم نموذج عام لمكونات الذرة  -  ب
 .إيجاد وحدة قياس الذرة  -  ت

  


