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  ملخص
رف ه ة التع ى دفت الدراس رإل تخدام  أث تراتيجيةااس ة   س ي تحصيل طلب ذهني ف العصف ال

اتهم نحوه ة واتجاه ة الوطني ي مساق التربي ة ف ات األردني ي الجامع ة ف ات التربي ق  ، اآلي ولتحقي
رة،  ) ٥٠(من   تأهداف الدراسة تم تصميم اختبارًا تحصيليًا تكون تبانة تكونت من     وفق تصميم اس

ة   ) ٢٦٦(زعة على ثالثة مجاالت، تم تطبيقهما على عينة تكونت من   فقرة مو) ٣٢( ًا وطالب طالب
رة     وائية المتيس ة العش ارهم بالطريق م اختي ي    ت ام الدراس ي الع ى   ،)٢٠١٣-٢٠١٢(ف موا إل  قس

ة  عتيادطالبًا وطالبة درست بالطريقة اال) ١٣٠( عدد أفراهامجموعتين األولى ضابطة  ية، والثاني
ا  دعدد أفرا تجريبية  ة درست با   ) ١٣٦(ه ًا وطالب تراتيجية ستخدام ا طالب ذهني   س د   ،العصف ال وق
ائج   أظهرت  ىالنت ة إحصائية الستخدام     أن  إل ر ذو دالل اك أث تراتيجيةاهن ي    س ذهني ف العصف ال

يل  ةتحص ر ،الطلب تخدام     وظه ائية الس ة إحص ر ذو دالل تراتيجيةاأث ى    س ذهني عل ف ال العص
ات روق ذات دال وجود، وهماتجاه ة إحصائية ف يل ر الاتجاهات  ف ة تعزى لمتغي وعطلب ب  ن الطال

ية  و نة الدراس ر الس ذآور، ولمتغي الح ال ة ولص الح طلب نةلص ر   الس ة، ولمتغي ة والرابع الثالث
ة إحصائية     لصالح التخصصات العلمية،  ووخصص الت روق ذات دالل اتجاهات   في عدم وجود ف
رات  ال زى لمتغي ة تع وعطلب ب  ن نة الدراس الطال ودية والتخصص، ووالس ة   وج ة ارتباطي عالق
ين تحصيل   إ ة اليجابية قوية ذات داللة إحصائية ب ارف   ضرورة  ، وأوصت الدراسة ب  طلب اء مع بن

الطلبة باستخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس مساق التربية الوطنية من خالل األنشطة  
  .المختلفة وتوظيفها

ة ات المفتاحي تراتيجيةا: الكلم ف ا س ة،  العص ة الوطني اق التربي ذهني، مس يلل ، التحص
 .االتجاهات
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Abstract 
This Study aims at identifying the influence of using brainstorming 

strategy on the achievement of education specialized students in national 
education course at the Jordanian universities and their attitudes towards 
it.  In order to achieve the goals of the study, achievement tests, which 
are consisted of (50) paragraphs, have been used. In addition to a 
questionnaire consists of (32) paragraphs distributed on three areas and 
applied on a sample of (266) female and male students who are selected 
by the accidental sampling method for a one academic semester. They 
are divided into two groups: The first is a control group consists of (130) 
female and male students taught traditionally during the academic year 
(2012-2013). Whereas, the second group is experimental that consists of 
(136) female and male students and is taught using the brainstorming 
strategy. Results showed that there is a statistically significant effect of 
using brainstorming strategy on student achievement and it shows a 
similar statistic significant to their attitudes towards it. However, the 
study shows that there are differences that are statistically significant 
attributed to gender variable and it is in the favor for males. It also shows 
a difference attributed to the academic year variable and it is in the favor 
for the third and fourth year students, in addition to the difference at the 
major study variable which is in the favor for the scientific specialties. 
While there is no statistically significant found among students’ attitudes 
that could be attributed to the variables of students’ gender, academic 
year and the major study. As the study also clarifies that there is a 
statistically significant strong positive association between students’ 
achievement and attitude. The study recommends developing students’ 
cognition by using brainstorming strategy in teaching the national 
education course through applying several activities. 

Key Words: Brainstorming Strategy, National education course, 
Achievement, Attitudes. 
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  وخلفيتها النظرية مقدمة الدراسة
المعرفي الهائل  لالنفجارفي خضم الكم الهائل من المشكالت التي بدأت تفرض نفسها نتيجة 

في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية وغيرها من المجاالت، أصبح 
ة؛  داع ضرورة حتمي ر واالب ك التفكي ة التطوراوذل ى نحو ت ومواجلمواآب اة عل ة مواقف الحي ه

ة  مكن من اتخاذ القرارات والتغلب على حل المشكالت التي أصبحت أحد مالمح توال إيجابي األلفي
درات           الثالثة ى تطوير ق تعلم هو العمل عل رئيس لل ى أن الهدف ال ربين عل ، وأجمع العديد من الم

م وحل المشكالت بصورة فعّ         ى الفه درة عل زون بالق ذين يتمي ة تتفق مع روح العصر    الطلبة ال  ال
(Benoit, 2004)، ستراتيجيات تعليم وتعلم تمدنا بآفاق تعليمية واسعة في تعليمنا الن بحاجة فنح

بهم يالعقلية المختلفة وتدروتنمية مهاراتهم  ،ومتنوعة ومتقدمة تساعد طالبنا على إثراء معلوماتهم
داع وإ ى اإلب اج العل ةنت ود امعرف دون وج أتى ب ك ال يت ه  ، وذل ذي يعطي طالب م المختص ال لمعل

ك من خ     ساهمة في وضع التعميمات وصياغتها فرصة الم ا وذل دهم بالمصادر   فتجربته الل تزوي
  . (Beyer, 2003) ثارة اهتماماتهمالمناسبة وإ

ة الت أتي أهمي ر اإلوت يخ الفك ي ترس ة ف ة المتمثل ؤولية، ربي ل المس ئة وتحم دى الناش ابي ل يج
ادر  ار واآل  ات الذاتي وتشجيع المب تثمار األفك ة،  ة واس ة فراء القيم ة  التربي ة  أهداف قيّ ذات  الوطني م

واجههم       ي ت اتهم، وتجسد المشكالت الت ة      وآبيرة في حي ا، ومواجه يهم روح التحدي لحله تنمي ف
ة نحو الموضوعات         والتحديات،  ر الطلب ارة تفكي ى إث دريس تعمل عل آان البد من تبني طرائق ت

  ).٢٠٠٦عودات، (كل الوطنية التي تهم الوطن آ

ار    د أفك ى تولي اعد عل ي تس تراتيجيات الت ر االس ن أآث ذهني م تراتيجية العصف ال د اس وتع
ي      وتوفير جديدة  تراتيجيات الت ر االس تراتيجية من أآث حلول لمشكالت معينة، وأصبحت تلك االس
ة   التي يالمساقات ي بداعي وحل المشكالت فاهتمام المربين لتنمية التفكير اإلتحظى ب درسها الطلب

ات ي الجامع يما الدراسات ف ن  ، الس ه م ل ب ا تحف ة خاصة لم ة الوطني ة، والتربي ة عام االجتماعي
دريب الطالب عليه       اقتصاديةو سياسيةمشكالت  ا، وأصبح ت ة وغيره م   واجتماعية وبيئي ا من أه

ة   ة الوطني داف التربي رحان،  ( أه و س رى، )٢٠٠٠أب روان وي ذهني  ) ٢٠٠٢( ج أن العصف ال
ن التصدي النشط للمشكلة باستخدام العقل، ويقوم على توليد قائمة من األفكار التي يمكن أن يتضم

ث   كلة، حي ل المش ى ح ؤدي إل تراتيجيةت ذهني  توظف اس دريس العصف ال ي ت اق ف ة مس التربي
ر            الوطنية على إ ى مشكالت قصيرة تتحدى تفكي يمها إل ق تقس عداد الوحدات الدراسية عن طري

زة   ، وتتطلب لبةالط رة وجي مع إعطاء فرصة لكل طالب       الوصول إلى األفكار المتعددة خالل فت
  .للتعبير عن رأيه، واالستماع إلى آراء اآلخرين

داعي       ) أليكس أسبورن(يعد  ر اإلب ة التفكي ذهني في تنمي من مؤسسين استراتيجية العصف ال
ائد       دي الس لوب التقلي ن األس اه ع دم رض ل لع رد فع ة آ ذه الطريق اءت ه ث ج ذا   حي ذاك، وله آن

دماغ،    ار ال اآرة، وإمط ذهني، والمف ذهني، والعصف ال ا القصف ال ات منه دة مرادف لوب ع األس
دلوني،   ( وتوليد األفكار، وتدفق األفكار ي سنة   ). ٢٠٠٢سويدان والع أسس أسبورن   ) ١٩٤٥(فف

ده  ن بع تها م ولى رئاس داعي وت يم اإلب ة التعل ارينس(مؤسس تعينًا) ب ذه األسس مس ذي وضع ه  ال
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ة     ق مؤسس الطريق اري، وطب ه في اجتماعات    ) أوسبورن ( بأعضاء مؤسسة التعليم االبتك طريقت
العمل المعتادة لموظفي شرآته الدعائية لتحفيز القدرات التسويقية لموظفيها وزيادة مبيعاتها وذلك 

ام   ) ١٩٣٨(عام  وهي  ) ١٩٥٧(وطور هذه االستراتيجية في آتابه الخيال التطبيقي الذي نشره ع
ة أخرى      ا من جه د  )٢٠٠٦الجالد،  (تقوم على إنتاج األفكار من جهة، وتقويمها ومحاآمته ، ويع

ة للمشكالت       داع والمعالجة اإلبداعي ز اإلب العصف الذهني من أآثر األساليب المستخدمة في تحفي
  .في حقول التربية والتجارة والصناعة والسياسة

يم،     حيث ظهر أسلوب العصف الذهني في سوق العمل إال ة والتعل دان التربي أنه انتقل إلى مي
داعي         التفكير االب ين ب احثين والدارسين المهتم ام الب وأصبح من أآثر األساليب التي حظيت باهتم

  .)٢٠٠٢جروان، (

ة    ) ٢٠٠٨( ويعّرفه عفانة والجيش ا يمكن وبفاعلي بأنه تشغيل للدماغ للقيام بوظائف أسرع م
د          وبكفاءة إلنتاج وابتكار األفكار، و تعلم تولي ذا يتطلب من الم ف، وه ر لعالج المواق اط التفكي أنم

تعلم           دارك الم ى م د عل ذا يعتم ين وه ف مع وع أو موق ي موض ار ف ن األفك ن م در ممك ر ق أآب
  .االبداعية

ري  ه البك وم       ) ٢٠٠٧( ويعّرف ث يق الب حي ع الط تخدامه م ن اس ي يمك لوب تعليم ه أس بأن
ة في        ة تام ر بحري ان في التفكي ر عدد ممكن من          بإطالق العن ًا عن أآب ا، بحث ألة أو مشكلة م مس

ع           ذهن يمن رة في ال اء الفك بح، ألن بق زارة ودون آ الحلول الممكنة فتتدفق األفكار من الطالب بغ
غيرها من األفكار من الظهور، ثم البحث من بين مجموعة من األفكار التي تم توليدها عن أفضل 

ة    فكرة دون الحاجة إلى النقد أو تخطئة بقي ر بحري ة األفكار ويقوم هذا األسلوب على أساس التفكي
  .من أجل تقييم األفكار فيما بعد

ا    ه بالآوف ه     Balackova, 2007  )(ويعّرف ه تكنيك قدم ورن (بأن ات،   ) أوزوب في الثالثين
ك من خالل            داعي للمشكلة، وذل دعيم الحل اإلب تم ت وتستخدم هذه الطريقة مع المجموعات آي ي

  .الجديدة وقبول الكثير من الحلول المقترحةتوليد األفكار 
  

  أهداف استراتيجية العصف الذهني
ابرة        ئلة س دماغ من خالل طرح أس تتعدد أهداف هذه االستراتيجية فهي تعمل على تنشيط ال
ار    اج أفك ة، وإنت رات التعليمي تجابة للمثي ه لالس دماغ آل ل ال ة فيعم ة أم تباعدي ت تقاربي واء آان س

ف،  ة الموق دة،    لمواجه ار معق ب أفك م وتلخيص وترآي ى فه ين عل اعدة المتعلم ى مس ل عل ويعم
ر           ر غي ز التفكي حة، وتعزي ر الواض ات غي ة والعالق يل الجزئي ة والتفاص ار الهام اء األفك وانتق
تراتيجية       ذه االس تعلم به النمطي، وبالتالي يهدف إلى تفعيل الدماغ آله بجانبيه األيسر واأليمن وال

كال  ل المش ى ح ل عل النفس    يعم ة ب د الثق ر، ويزي ريع التفكي ز وتس ة وتحفي ة إبداعي رق ذآي ت بط
ية       ارات الحس ة للمه ات العقلي تالك المعالج رين وام رام آراء اآلخ الي احت ذات، وبالت رام ال واحت

  ).٢٠٠٨عفانة والجيش، (والمجردة 
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  ى نجاح استراتيجية العصف الذهنيالعوامل التي تساعد عل
يجب أن يسودها جو من الحرآة والخفة والفكاهة فيجد الطلبة فيها  أثناء تطبيق االستراتيجية

كيل       الل تش ن خ ديهم م ة ل ة روح الديمقراطي ا وتنمي م دون قمعه ل آلرائه ة، وتقب ن المتع وع م ن
ا يساهم في        ذي يسود الحصة مم المجموعات، وتوزيع المهام على الطالب والجو الديمقراطي ال

اتهم   ادة اتجاه تواهم، وزي ين مس ن     تحس ات م دد المجموع ون ع ب أن يك ا، ويج ) ١٢-٦( نحوه
  ).٢٠٠٨عفانة والجيش، ( شخص، وقبول األفكار غير المألوفة في أثناء الجلسة وتشجيعها

  
  ء تنفيذ استراتيجية العصف الذهنيالقواعد التي يجب مراعتها أثنا

ل الح           د وتأجي ذهني تجنب النق د استخدام العصف ال م أن يراعي عن ى المعل م ألن  يجب عل ك
م    داء آرائه ائهم الفرصة إلب ة وإعط راد المجموع ز أف ار، ويحف وتر ويحبس األفك د يسبب الت النق
يس   ار ول م األفك ام بك م االهتم ى المعل ة يجب عل ذه الحال ي ه ة، وف ار المطروح ل األفك ول آ وقب
نوعها، ويجب أن تكون المشكلة موضع النقاش محددة وليست عامة حتى يتمكن حصرها من قبل 

راد المجموعة     األ فراد، وتوجيه أفكارهم بدقة والقيام بتسجيل جميع األفكار ومن ثم تكليف أحد أف
ا    من تسجيل أفكارهم، والعمل على تقييم جميع األفكار بعد انتهاء الجلسة، وبعد االنتهاء من آل م

دور المناقشة بحيث            ام المجموعات األخرى وت م إنجازه أم ا ت سبق تقوم آل مجموعة بعرض م
وم        حيحة، ويق ات الص ار أو اإلجاب ى األفك ى تصل إل ار حت ك األفك نيف تل رز وتص تهدف ف تس
ار باألسلوب السابق نفسه          ات ويمكن مناقشة أحد األفك ار أو اإلجاب  المتعلمون بتسجيل تلك األفك

  ).٢٠٠٨أبو سنينة، (
  

  مزايا استراتيجية العصف الذهني
اء الح ى إلغ ه يعمل عل ذهني بأن ز العصف ال ة يتمي درة الخالق ي وجه الق ي تقف ف واجز الت

وتفتح األبواب لجهد الفرد المبدع وتعمل على إعطاء مجموعات من البدائل المناسبة لحل مشكلة    
ة              ى حل المشكلة وتساهم في تنمي ذواتهم، وّتسرع الوصول إل ين ب ما وتساهم في إشعار المتعلم

ات،   قدرات التفكير اإلبداعي، وتجعل الفرد أآثر مثابرة واس ة االخفاق تعدادًا وتصميمًا على مواجه
بهج           دريب، واقتصادي وم ل مستخدميه في الت ل من قب دريب طوي وسهل التطبيق ال يحتاج إلى ت
د      ة دون تخوف من نق وينمي عادة التفكير المفيدة والثقة بالنفس من خالل طرح الفرد آراءه بحري

  .(Son, 2001) اآلخرين
  

  مبادىء العصف الذهني
ر  ار خض دأين       ) ٢٠٠٦( أش زام بمب ه االلت ق أهداف ي يحق ذهني آ د للعصف ال ه الب ى أن إل

  :أساسيين
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  تأجيل الحكم على قيمة األفكار: لاألو
دفقها           ة ت ار يحدد عملي ى األفك م السريع عل دفقًا وسيولة ألن الحك وهذا يجعل األفكار أآثر ت

لى األفكار المنبثقة من أعضاء  وسيولتها، وفي هذا األسلوب يتم التأآيد على أهمية تأجيل الحكم ع
اره ستكون      أن أفك رد ب جلسة العصف الذهني وذلك في صالح تلقائية األفكار وبنائها، فإحساس الف

  .موضعًا للنقد والرقابة منذ ظهورها يكون عامًال آافيًا إلصدار أية أفكار أخرى

  آم األفكار يولد النوعية: الثاني
رى أن  ي ت ف والت د الكي م يول دة الك ار   قاع ر األفك ي وأن أآث كل هرم ي ش ة ف ار مرتب األفك

ار           ى أفك الي التوصل إل ة، وبالت ائعة والمألوف ة والش ار العادي احتماًال للظهور والصدور هي األفك
  .غير عادية واألصيلة وبالتالي تزداد آمية األفكار

  مراحل جلسة العصف الذهني
  : آالتاليبمجموعة من الخطوات اإلجرائية وهي ) ٢٠٠٩( حددها شعلة

  ).موضوع الجلسة(تحديد ومناقشة المشكلة  -

 ).موضوع الجلسة(إعادة صياغة المشكلة  -

 .تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني -

 .البدء بعملية العصف الذهني -

 .إثارة المشارآين إذا ما نضبت لديهم األفكار -

  .مرحلة التقويم -
  

  علم في استراتيجية العصف الذهنيدور الم
  :على دور المعلم في هذه االستراتيجية) ٢٠٠٨( شيؤآد عفانة والجي

  .يصيغ أسئلة سابرة تتعلق بموضوع تعليمي أو موقف معين .١

 .منظم للبيئة ويدير المناقشات ويدون اإلجابات .٢

 .معدل لتحرآات المتعلمين الصفية ولنتاجات الدماغ .٣

 .يحاآم األفكار ويقيس مستوى عمقها واحاطتها بالموضوع .٤

 .ول المتعلقة بالموضوع أو المشكلةيعمم النتائج والحل .٥

 .يستعين باألفكار المتوالدة من أدمغة المتعلمين آمنطق إلمطار الدماغ في موضوع الدماغ .٦
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يشير األدب التربوي وعلم النفس إلى وجود تباين وغموض في مفهوم االتجاه حيث انقسم 
درجة األولى أي يتكون من التربويون إلى فئتين مختلفتين، فمنهم من يرى أن االتجاه معرفي بال

في حين ترى الفئة الثانية أنه متعدد األبعاد   (Unidimensional)بعد واحد
(Multidimensional)  ألنه يتكون من ثالثة أبعاد هي البعد المعرفي، والبعد االنفعالي والبعد

ن اتخاذ موقف السلوآي، فيرى أنصار الفئة األولى أن االتجاه معرفي بالدرجة األولى وال فائدة م
بدون استخدام العقل، أي أن وجود المعرفة يعتبر آافيا في ذلك، و من أنصار ) انفعالي(عاطفي 

المعرفي (أما أنصار فكرة أن االتجاه متعدد األبعاد ). Bern, 1970( Bern)(هذا الرأي بيرين 
قابل للتقويم، وهذا  ، فهم يرون أن البعد المعرفي يشتق من فكرة أن االتجاه)واالنفعالي والسلوآي

يعني أنه إذا آان لدى الفرد اتجاه معين فإن ذلك يعني استناد االتجاه على معرفة مسبقة عن 
الشيء أو الموضوع المعين، وموقف انفعالي حوله يعبر عن رغبة الفرد أو عدم رغبته في هذا 

ومواقفه منه حسب  األمر، في حين يمثل البعد السلوآي آيفية استجابة الفرد للموضوع المطروح
ما يعبر عنه لفظيًا، أو حرآيًا، وتؤآد العديد من الدراسات أن االتجاه ليس مكونًا بسيطًا، بل هو 

التي ترى أن لالتجاه " جرينوارد"مرآب يحتوي على عدة عناصر، ومن هذه الدراسات، دراسة 
الحميدي، (االستجابة  ثالثة مكونات هي االنفعال، أو الوجدان والمعارف، أو المعتقدات، وميول

   :لالتجاهات تيةالتعريفات اآل منورد العديد ، وقد )٢٧٠، ص ١٩٩٣

إن االتجاه آثيرًا ما يعرف بأنه ميل لالستجابة بشكل : (Anastasi)تعريف إنستازي 
أن : (Thurstone) وتعريف ثيرسون. إيجابي أو سلبي تجاه مجموعة خاصة من المثيرات

الستجابات الفرد تعميمًا يدفع بسلوآه بعيدًا أو قريبًا من مدرك معين،  االتجاه النفسي هو تعميم
االتجاه هو الحالة العقلية االنفعالية  (Boring & Langfield)وتعريف بورنج و النجفيلد 

تعريف . واإلدراآية والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد
االتجاه هو تنظيم مستمر للعمليات االنفعالية واإلدراآية : (Krech, etal)آرتشن وآخرين 

  تعريف جيلفورد. والمعرفية حول بعض النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد
(Guilford, J.) : إن االتجاه هو استعداد خاص وعام في األفراد ولكنه مكتسب بدرجات متفاوتة

. اقف بطرق يمكن أن يقال عنها أنها في صالحها أو ضدهاويدفعهم إلى االستجابة ألشياء ومو
االتجاه عبارة حالة استعداد عقلي عصبي عن طريق : (.Allport,G)تعريف جوردون ألبورت 

على استجابات الفرد لجميع الموضوعات والمواقف  أو موجهًاتؤثر تأثيرًا ديناميًا الخبرة و
النفعالي ألنها تؤدي بالفرد إلى اتخاذ موقف بالقبول المرتبطة بها، فاالتجاهات تمثل قمة الجانب ا

أو الرفض إزاء موضوع معين، وهي محصلة أثر المعرفة على المشاعر والرغبات والميول 
ذن هي مواقف تتسم بالقبول والرفض نحو إوآافة مكونات الجانب االنفعالي، فاالتجاهات 

ن ثالثة فئات من خصائص بي" M. B SMITH"ولقد ميز  ،موضوع معين أو قضية معينة
، ومن حسب )Direction(االتجاهات التي يمكن قياسها، وهي الجوانب من حسب وجهتها 

، والجانب المعرفي الذي يتضمن معلومات الفرد ومعتقداته عن موضوع (Censity)شدتها 
والجانب النزوعي الذي يتصل بطرق العمل التي يرغب الشخص في اتباعها نحو . االتجاه

   ).٩٨، ص ١٩٧٨عبد الحميد والخضري، (االتجاه  موضوع
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وتبرز أهمية االتجاهات في استخدامها وطرائق التدريس تعبر االتجاهات عن مواقف 
التجاهات تترجم إلى المتعلمين نحو استخدام استراتيجية التعليم في العملية التعليمية، ولما آانت ا

ك الفرد مؤشرًا على بلوغ أهداف التعلم فإن ، ولما آان سلو)اللفظي وغير اللفظي(سلوك الفرد 
قياس االتجاهات يسهم في الوقوف على درجة التعلم، وقدرة المتعلم على بلوغ هذه األهداف من 
جهة أخرى، االتجاهات تكتسب أهميتها في أنها تجعل الفرد يتخذ قراراته بناءًا على ما تراآمت 

التعبير عن ن، وحول ما يرغبون وما ال يرغبولديه من خبرة، وتسهم في االستفادة من آرائهم 
حاجاتهم بدقة، وتساعد في الكشف عن خصائص وسمات الطالب النفسية واالجتماعية وهي 
ممثلة لما لديهم من مشاعر وانفعاالت ومواقف اجتماعية إزاء العديد من القضايا االجتماعية 

ت من خالل استجاباتهم على مقاييس والثقافية واالقتصادية، ويمكن استقراء العديد من المشكال
االتجاهات التي تحدد درجة القبول والرفض في آافة األبعاد والموضوعات التي تتناول هذه 

  .المشكالت، وتسهم في التعرف على قدرة المتعلم على التكيُّف مع بيئته الطبيعية واالجتماعية
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
أل     ه ل وي وج  الحظ الباحث من خالل مراجعت ي تناولت      دب الترب درة في الدراسات الت ود ن

ة    هني ذاستراتيجية العصف الآاستراتيجيات التدريس  ة الوطني اقات التربي خاصة إذا علمنا أن مس
ي،    دالجدي اً جاءت  ة في ضوء االقتصاد المعرف ادرين        وفق م ق ى نحو يجعله ة عل الحتياجات الطلب

يم،  و(م مهارات التفكير بطريقة فاعلة على استخدا رغم من    ، و)٢٠٠٧زارة التربية والتعل ى ال عل
تعلم آو ى دور الم ة عل ي التربي ة ف د االتجاهات الحديث ة، إال أتأآي ة التعليمي ه محور العملي ه ال ن ن

ى            يزال سلبيًا د من العمل عل ذا الب ي، ل ى االستماع والتلق ة ويقتصر دوره عل في العملية التعليمي
ا        تهيئة الفرص أمام الطلبة الآتساب  اعي والتفاعل فيم ر والعمل الجم ق التفكي الخبرات عن طري

ل البشري          ابينهم، والبد من اعتماد  ذي يشهده العق ة لتواآب التطور السريع ال تراتيجيات حديث س
ب عنصرًا ل الطال ة، و لتجع ذه العملي ي ه اعًال ف ه  ف ه وخبرت ن خالل عمل د شخص الباحث م لق
إذ  ،درس بها مساق التربية الوطنيةيعلى الكيفية التي واطالعه المباشر  ،المتواضعة في التدريس

ادوا  الطلبة أن  ين    اعت ة االستماع والتلق ى طريق ا  عل ب  مم ارف والمعلومات     هميكس درًا من المع  ،ق
ة      ا أن استخدام الطرائق التقليدي ولكن ليس بالمستوى المطلوب في إيجاد الحلول اإلبداعية لها، آم

ا  في التدريس مثل المحاضرة أدت إ ة لترآيزه ى الجوانب    لى قلة ارتباط الطلبة ببيئتهم التعليمي عل
ة   ،لذا بات من الضروري استخدام استراتجيات حديثة في تنمية التفكيرالمعرفية فقط،  وهذه التنمي

ا   ق وأس ذ بطرائ ة تنف رامج تعليمي اهج وب ي ظل من ية ف دات دراس داثها داخل وح ن إح ليب ال يمك
ارات    لمدرس وعاءً نها تجعل من اتقليدية، إذ أ ل المعلومات والمه ذآر     لنق ، وتطلب من الطالب ت

ر،       يما التفكي ة والس درات العقلي ة الق ام بتنمي ك المعلومات واسترجاعها دون االهتم واسترجاع تل
ذهني     تراتيجية العصف ال لذلك ظهرت مشكلة الدراسة في محاولة معرفة مدى فاعلية استخدام اس

ة ات التربي ة آلي ي تحصيل طلب اتهم  ف ة واتجاه ة الوطني ي مساق التربي ة ف ات األردني ي الجامع ف
  :نحوه، وبالتحديد فإن هذه الدراسة جاءت لإلجابة عن األسئلة اآلتية
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ما فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة آليات التربية في الجامعات  .١
 األردنية في مساق التربية الوطنية؟ 

ة في        هل هناك أثر الستخد .٢ ات التربي ة آلي ى اتجاهات طلب ذهني عل ام استراتيجية العصف ال
 الجامعات األردنية نحو مساق التربية الوطنية؟ 

ائية      .٣ ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل اك ف ل هن ي) ٠٫٠٥=  ∝(ه  ف
ا        ة في الجامع ات التربي ة آلي ت فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلب

رات     زى لمتغي ة تع ة الوطني اق التربي ي مس ة ف وعاألردني ية   ن نة الدراس ب والس الطال
 والتخصص؟   

ائية     .٤ ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل اك ف ل هن ين ) ٠٫٠٥=  ∝(ه ب
زى      ة تع ة الوطني اق التربي و مس ة نح ات األردني ي الجامع ة ف ات التربي ة آلي ات طلب اتجاه

 الب والسنة الدراسية والتخصص؟  لمتغيرات جنس الط

ة ا    .٥ اك عالق ل هن ائية       ه ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل =  ∝(رتباطي
ة        ) ٠٫٠٥ ة الوطني ة في مساق التربي بين تحصيل طلبة آليات التربية في الجامعات األردني

 .؟اواتجاهاتهم نحوه
  

  أهمية الدراسة
ة    ن أهمي ة م ة الحالي ة الدراس رز أهمي فاء   تب ى إض ل عل ي تعم ه فه ذي تتناول الموضوع ال

ي  ب التطبيق دريس(الجان ة الت ًا)طريق ة   ، وفق ة الوطني اق التربي ي مس ذهني ف ة العصف ال لطريق
داً     تباعوا ،والذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى التحصيل ر بعي  األسلوب العلمي في التفكي

ه دور فعّ  و ولما من  من أهميةة التربية الوطني لما لمبحث ،عن الطرائق االعتيادية درة   ل ال في الق
ريف  ة، وتع ارات الحياتي ة المه ى تنمي تراتيجية  همعل ذهني ومبادئه بإس ى ، االعصف ال هل عل ليس

ة   ك  مصممي المناهج االستفادة من نتائج الدراسة الحالي ادئ بتوظيف  وذل ذهني في     مب العصف ال
ة     اق التربي ة، ومس ة عام ات االجتماعي اقات الدراس ة،  مس ة خاص تراتيجية  الوطني تخدام اس واس

ة،      ذه المرحل ذهني في ه ك  العصف ال تقبل المجتمع        وذل ة في تشكيل مس ة التعليمي ة المرحل ألهمي
  .هم مدرسون مستقبًالآلية التربية  لبةورفده بطاقات مبدعة آون ط

  
  أهداف الدراسة

  هدفت الدراسة إلى

ة     استقصاء مدى فاعلية استخدام استراتيجية العصف ال - ات التربي ة آلي ذهني في تحصيل طلب
رات      ي ضوء متغي وه ف اتهم نح ة واتجاه ة الوطني اق التربي ي مس ة ف ات األردني ي الجامع ف

  .والسنة الدراسية والتخصصالطريقة والجنس 
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استراتيجية العصف الذهني؛ بهدف إثراء استخدام تمكين المعلمين من معرفة آيفية التدريس  -
  .ئق جديدةمساق التربية الوطنية بطرا

  
  الدراسة ودحد

  تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء ما يلي

   .طلبة آليات التربية في الجامعات األردنيةاقتصرت هذه الدراسة على  :المحدد البشري -

اني - دد المك ذه  :المح ة اقتصرت ه ى طلب ة عل ات التربالدراس ةآلي ة ي ات األردني ي الجامع  ف
  .)نرواامعة الزيتونة األهلية، آلية العلوم التربوية األالجامعة األردنية، جامعة اليرموك، ج(

اني - دد الزم ي األ : المح ل الدراس الل الفص ة خ ت الدراس ي ولتم ام الدراس -٢٠١٢( للع
٢٠١٣.(  

  .اقتصرت هذه الدراسة على مساق التربية الوطنية والذي يدرس في الجامعات األردنية
  

  مصطلحات الدراسة
  :جاءت على النحو اآلتيطلحات األساسية التي تضمنت الدراسة مجموعة من المص

خطوات تؤدي  تتكون من بأنها طريقة تدريس ف إجرائيًاوتعّر: جية العصف الذهنياستراتي
ار من خالل تنظيم جلسات           در من األفك ر ق د أآب إلى تنمية التفكير واستثارة وتحفيز العقل، لتولي

ر عدد ممكن من        طالق ح إمنظمة وفق مبادىء الحكم المؤجل لألفكار، و اج أآب ر وانت ة التفكي ري
وستقاس باالختبار المعد لهذه ، عن النقد ودمجها وتطويرها بعيدًاعلى أفكار اآلخرين  بناًءاألفكار 
  .الغاية

ة      :الجامعات األردنية ى أسس أآاديمي ها وعل مؤسسات تعليمية تستطيع بحرية أن تحدد لنفس
ل        من يمكن له أن يتعلم فيها، ومن سُيعلم، و ا، وتمث ل فيه ه أن ُيقب م ومن يمكن ل آيف يجب أن يعّل

ذي    مجتمع علمي يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ال
  .يحيط بها

أهيلهم   : آليات التربية ين وت هي الكليات التابعة للجامعات األردنية والتي تتولى إعداد المعلم
و  ًا ليكون ًا ومهني ة    علمي وزارة التربي ة ل دارس التابع ي الم يم ف ة التعل ة مهن ى ممارس ادرين عل ا ق

  .والتعليم

رر  : مساق التربية الوطنية درس في     مساق مق ة،    في الخطط الدراسية ي للجامعات األردني
وهي مادة تعليمية تحتوي على محتوى تعليمي يتم إعداده وفق خطط آليات التربية في الجامعات  

ين    األردنية بما يكسب  ة المتعلم اريخ األردن الحضاري       الطلب ة ت اء ومعرف والء واالنتم اهيم ال مف
  .والتاريخي
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس مستوى تحصيلهم         : التحصيل ام الباحث لقي ذي ق ار التحصيل ال هو نتاج الطلبة في اختب
  .لهذه الغاية في مساق التربية الوطنية الذي أعده الباحث

الي  االستعداد والتهيؤ العمن هي حالة : االتجاهات ة     قلي واالنفع دى طلب ة ل السلوآي المنتظم
ي حصل        في الجامعات األردنية آليات التربية ة الت ة الكلي ذه الدراسة بالعالم ، وقد تم قياسه في ه

  .لهذه الدراسة عليها الطالب على مقياس االتجاهات الذي أعده الباحث
  

  الدراسات السابقة
دريس    ذهني في ت ة    نظرا ألهمية استراتيجية العصف ال ة الوطني في الجامعات    مساق التربي

ى  التعرف  دراسة هدفت   ) ٢٠١٠(نصار أجرى األردنية ولما لهذه االستراتيجية من أهمية فقد  إل
ارات التدريسية           أثيره في اآتساب المه ذهني وت بناء برنامج تعليمي باستخدام أسلوب العصف ال

ة الرياضية  ة التربي دريس بكلي عبة الت م بش ب المعل نهج جا -للطال تخدم الباحث الم ا، اس ة طنط مع
ة األساسية          التجريبي نظرًا ة إلجراء التجرب ة الفعلي ار العين م اختي ا ت لمالءمته لطبيعة البحث، آم

ة من    تمن طلبة الفرقة الثالثة شعبة التدريس، حيث تكون   قصديةبالطريقة ال م   ًاطالب ) ٥٠(العين ت
ة  وعتين   اختيارهم وتقسيمهم بالطريقة العشوائية المنتظم ى مجم ع    ،إل ك بواق لكل   ًاطالب ) ٢٥(وذل

ى مجموعة، وفي ضوء أهداف وفروض ونتائج الدراسة توصل الباحث     نسبة التحسن في    أن  إل
ي  للمستوى أداء المهارات التدريسية والنواحي المعرفية لمهارات التدريس  مجموعة التجريبية الت

ارات     أفضل من نسبة     تاستخدم معها أسلوب العصف الذهني آان  التحسن في مستوى أداء المه
ا األسلوب    التدريسية والنواحي المعرفية لمهارات التدريس للمجموعة الضابطة التي استخدم معه

  .التقليدي

ة العصف   ) ٢٠٠٩(وأجرى الزيات وعدوان  دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام طريق
ة   الذهني في تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع  ة الوطني األساسي في مبحث التربي

ة عشوائية   استخدم الباحث المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة و ،والمدنية في األردن من عين
ى  تملت عل ًا) ١٥٨(اش ت أدوات   طالب ة وضابطة، وتكون وعتين تجريبي ى مجم موا إل ة قس وطالب

ة   الدراسة من أداتين األولى مقياس يقيس مهارة اتخاذ القرار، وا دروس بطريق لثانية خطط تنفيذ ال
اذ   العصف الذهني، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارة اتخ
ة إحصائية    القرار تعزى لطريقة العصف الذهني، آما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالل

ز   روق تع ود ف دم وج نس، وع زى للج رار تع اذ الق ارة اتخ ة مه ي تنمي ة ف ين الطريق ى للتفاعل ب
  .والجنس

نينة  و س ة أب دفت دراس ي ) ٢٠٠٨(وه ذهني ف ة العصف ال تخدام طريق ر اس الكشف عن أث
تنمية التحصيل والتفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدى طلبة آلية العلوم التربوية األونروا، استخدم 

ة الدراسة من      ًا و ) ٥٣(الباحث المنهج التجريبي وتكونت عين ة طالب م   طالب ار ات  ،عشوائياً  همختي
ددهم    غ ع ة وبل داهما تجريبي وعتين إح ار مجم م اختي ث ت ة، ) ٢٥(حي ًا وطالب ة طالب تعلم بطريق ت

تتعلم بالطريقة العادية حيث  طالبًا وطالبة، ) ٢٨(واألخرى ضابطة وبلغ عددهم  ،العصف الذهني
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رة    ،دداستخدم الباحث اختبارتحصيلي من إعداده من نوع االختيار من متع ين فق اشتمل على أربع
ا    د لكاليفورني ائج     ،)٢٠٠٠(آما استخدم اختبار التفكير الناق ا أظهرت النت ار التحصيلي   لالآم ختب

دي ي والبع تقراء     ،القبل ل واالس ارة التحلي ي لمه دي والكل ا البع د لكاليفورني ر الناق ار التفكي واختب
ة العصف      لصالح المجموعة    ًاوجود فروق دالة إحصائيو ،والتقييم ي درست بطريق ة الت التجريبي

  .الذهني وعدم وجود فروق لمهارتي االستدالل واالستنتاج

ابهات في   إلى التعرف ) ٢٠٠٧(وهدفت دراسة حسن  فعالية استخدام العصف الذهني والمش
درة        وتدريس الدراسات االجتماعية،  ة التحصيل والق ى تنمي ك عل ر ذل على تدريس الدراسات واث

ة الدراسة من          االستداللية ف ي، وتكونت عين نهج التجريب ر، واستخدم الباحث الم ) ١٢٣(ي التفكي
ار   ،قسمت بالتساوي إلى مجموعة ضابطة ومجموعتين تجريبيتين طالبًا واستخدمت الدراسة اختب

ر      ي التفكي تداللية ف درة االس ار الق يلي واختب ين      و ،تحص روق ب د ف ه ال توج ائج أن رت النت أظه
ار التحصيلي متوسطات درجات تالمي ي لالختب ق القبل ي التطبي ة ف ود وذ مجموعات الدراس وج

دي    ق البع ي التطبي ة الضابطة ف ريبيتين والمجموع وعتين التج ذ المجم ين درجات تالمي روق ب ف
ق   ( عند مستويات  لالختبار التحصيلي  م، التطبي ذآر، الفه درة      ) الت ار الق ي الختب ق القبل في التطبي

  .لح التطبيق البعدياالستداللية في التفكير لصا

ة دراسة هدفت   ) ٢٠٠٧( وأجرى الجالد  ذهني في تحصيل        لمعرف ر استخدام العصف ال أث
ديهم    داعي ل ر االب ة الدراسة من      ،طالب الصف الخامس وتنمية مهارات التفكي ) ٢٨(تكونت عين

ًا امس طالب ن طالب الصف الخ ة م وعتين تجريبي ى مجم وزيعهم إل م ت تخدا) ١٤( ت وا باس  متعلم
اس      ،تعلموا بالطريقة االعتيادية) ١٤( صف الذهني وضابطةالع ارين األول لقي م استخدام اختب وت

ر  ارات التفكي اس مه اني لقي داعيتحصيل الطالب، والث روق ذات  .اإلب ائج وجود ف أظهرت النت
داعي          ر االب ارات التفكي ة مه داللة بين مجموعتي الدراسة في درجة تحصيل الطالب؛ وفي تنمي

ة ا  ى درج الح       عل الة ولص ة، واألص ة، والمرون ثالث الطالق ارات ال ى المه ة وعل ار الكلي الختب
  .المجموعة التجريبية

ك   ة آويل دفت دراس لوب العصف     (Ciolek, 2000)وه تخدام أس ر اس اء أث ى استقص إل
نهج             ذه الدراسة هو الم ع في ه نهج المتب ت، والم ي في االنترن د االلكترون الذهني من خالل البري

ي ن   ،التجريب ة م ة الدراس ت عين ردًا) ١٧٢٠(تكون وعتين    ،ف ى مجم ؤالين عل ع س م توزي د ت وق
وحظ        ة الدراسة ول راد عين ردود من أف بريديتين متخصصتين في العلوم االجتماعية وتم استالم ال

يطاً      ان بس ذهني آ ة العصف ال ي ممارس اهمين ف داً    أن المس ان جي ل آ ن التفاع راد   ولك ين أف ب
  .لتطبيقالمجموعة المشارآة في ا

ا وآخرون     ى  دراسة هدفت التعرف     (Troia et. al, 1999)وأجرى تروي ر استخدام   إل أث
ة الدراسة من    و حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي ،العصف الذهني ذاً ) ٢٠( تكونت عين  تلمي

ات المتحدة     ا بالوالي بالصف الرابع والخامس االبتدائي من ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة اتالنت
اء القصة ا ي بن ار ف ب األفك اء وترتي ة لبن لوب   ،ألمريكي ة أس ن خالل ممارس االت م ة المق وآتاب

  .في عينة الدراسة في آتابة القصة والمقاالت العصف الذهني، وقد أظهرت النتائج تحسنًا
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دو  دفت دراسة آوالن ى التعرف  (Collando, 1997)وه ذهني أإل ر أسلوب العصف ال ث
ة  ر اإلراالووالتلميحات المعياري ى التفكي ائي عل اط الثن تخدم الباحث تب ات، واس ع الكلم داعي م ب

ة الدراسة من     ار      ًاطالب ) ١٠٠(المنهج التجريبي وتكونت عين ة وتكونت األدوات من اختب وطالب
اظ     داعي صورة األلف ارات        ) أ(تورانس في التفكير االب ة مه ة في تنمي اليب الثالث ر األس اس أث لقي

ة حيث      أسلوب انت النتائج لصالح فك ،اإلبداعيالتفكير  ذهني في المجموعات التجريبي العصف ال
  .تباط الثنائيربينت زيادة مهارة الطالقة واألصالة والمرونة على أسلوبي التلميحات واال

  
  التعقيب على الدراسات السابقة

ات  ن المالحظ دد م ث لع ل الباح ابقة توص ات الس ى الدراس الع عل الل االط ن خ م
غالبية الدراسات السابقة العربية واألجنبية على أهمية موضوع الدراسة  اتفاقواالستنتاجات منها 

ا    استراتيجية العصف الذهني وخاصة  اتهم نحوه  ،)٢٠١٠( آدراسة نصار   في التحصيل واتجاه
  .)٢٠٠٩(ودراسة الزيات وعدوان 

تخدام  ين أن اس ابقة تب ة الدراسات الس ل من خالل مراجع ذهني تعم تراتيجية العصف ال اس
داعي      ر االب ة في التفكي دو   آدراسة على زيادة مهارة الطالقة واألصالة والمرونة عند الطلب آوالن

(Collando, 1997)٢٠٠٨(سنينة  ، ودراسة أبو(.   

ى    تراتيجي ااستخد رآزت بعض الدراسات عل دريس     م اس ذهني في ت الدراسات  ة العصف ال
ن    ة حس ة آدراس ة عام ي  و ،)٢٠٠٧(االجتماعي تخدامها ف ة   اس ة آدراس ة الوطني دريس التربي ت

ة          وانطالقًا ،)٢٠٠٩(الزيات والعدوان  اره من الطرق الحديث ة موضوع الدراسة باعتب من أهمي
ة     التعلم،في التعليم والتي يعتمد عليها الطالب والمعلم في عملية التعليم و إذ تختلف الدراسة الحالي

دف  ا ته ي أنه ال ف ذا المج ي ه ت ف ي أجري ى عن الدراسات الت ة  إل تخدام معرف ة اس دى فاعلي م
ة في مساق              ة في الجامعات األردني ات التربي ة آلي ذهني في تحصيل طلب استراتيجية العصف ال

  .التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوه
  

  الطريقة واإلجراءات

  راسة وإجراءاتهامنهجية الد
ته،  في  واإلجراءات التي استخدمها الباحث  للطريقة وصفًا ما يلييف اً  دراس  بمجتمع  وتعريف

ا،  الدراسة  ا،  المستخدمة  واألدوات وأفراده ة  فيه ا،  وآيفي ا،   بنائه د  وإجراءات تطبيقه  من  والتأآ
ا،  صدقها  ى  إضافة  وثباته ة  وصف  إل ي  اإلحصائية  الطريق ل   استخدمت  الت ات، ال في تحلي  بيان

  .وعرض التوصيات النتائج واستخالص
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  الدراسة مجتمع
ون ات    تك ة آلي ع طلب ن جمي ة م ع الدراس ةمجتم ة ال  التربي ات األردني ي الجامع ة ف حكومي

ددهم  الغ ع ة والب ة) ١٤٣٦٥(والخاص ًا وطالب ام   ،طالب ي األول للع ل الدراس ي الفص ك ف وذل
  ). ٢٠١٣-٢٠١٢(الدراسي 

  
 الدراسة أفراد

ام الباح  ة تكونت من   ق ار عين ة   ) ٢٦٦(ث باختي ات الحكومي ة الجامع ة من طلب ًا وطالب طالب
ى ضابطة تكونت من        ًا  ) ١٣٠(والخاصة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة، األول طالب

ة     ) ثالثة شعب(وطالبة المجموعة األولى  ة تجريبي ة، والمجموعة الثاني درست بالطريقة االعتيادي
  .درست باستراتيجية العصف الذهني) ثالثة شعب(طالبًا وطالبة  )١٣٦(تكونت من 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة: )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المجموعة
 %٤٨٫٨٧  ١٣٠  المجموعة الضابطة
  %٥١٫١٣  ١٣٦  المجموعة التجريبية

 %١٠٠٫٠٠  ٢٦٦  المجموع
  

  الدراسة تصميم
ذه الدراسة، حيث تكونت الدراسة من           ال باستخدام قام الباحث  ي في ه تصميم شبه التجريب

  :األولى مجموعة ضابطة، والثانية تجريبية، وفق التصميم التالي: مجموعتين

  المجموعة  االختبار القبلي  طريقة التدريس االختبار البعدي
O2 Xt1 O1 RG1 

O4 ; O5 Xt2 O3 RG2 

  :حيث تمثل

RG1 :أفراد المجموعة الضابطة.  

RG2 :أفراد المجموعة التجريبية.  

1O :نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة.  

O2 :نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة.  

O3 :نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية.  
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O4 :نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.  

O5 :التجريبية نتائج تطبيق استبانة االتجاهات للمجموعة.  

Xt1 :التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية.  

Xt2 :التدريس باستخدام استراتيجية العصف الذهني.  

 
  :استخدم الباحث في هذه الدراسة األدوات التالية: الدراسة أدوات

  االختبار التحصيلي: أوًال
ة الوطنية، وقد في مساق التربي داف الدراسة، قام الباحث بتصميم اختبار تحصيليلتحقيق أه

ى مستويات األهداف            دد، توزعت عل ار من متع وع اختي رة، من ن تكون االختبار من خمسين فق
ع   ق،     (المعرفية حسب تصنيف بلوم لألهداف المعرفية األرب تيعاب، والتطبي م واالس ذآر، والفه الت

  .بالتساوي) وما بعد التطبيق

  صدق االختبار
ار بصورته األو  ام الباحث بعرض االختب رة  ق ين ذوي الخب ن المحكم ة م ى مجموع ة عل لي

ي  دريس المتخصصين ف ة الت ن أعضاء هيئ اهج وأواالختصاص م دريس الدراسات من اليب ت س
ويم      اس والتق وي والقي نفس الترب م ال ى جودة         ،االجتماعية وعل م عل ين الحك د طلب من المحكم وق

ل  عدد من   فقرات هذا االختبار في ضوء  محتوى  ايير، مث رة وصياغتها    درجة مال : المع ة الفق ئم
رى  ات أخ ة وأي مالحظ ديالت المقترح ا والتع ين،  . وانتمائه ى آراء المحكم اد عل د وباالعتم ُأعي

ديل   النظر في فقرات االختبار، حيث تم إعادة صياغة بعض الفقرات، وتعديل بعضها اآلخر، وتع
  .بعض التعديالت المطلوب تعديلها

  ثبات االختبار
ات االخ  ن ثب د م م التأآ داخلي  ت انس ال ات التج تخدام ثب ك باس ار وذل رة   ،تب ل الفق ًا لتحلي وفق

ات    ي الجامع ة ف ات التربي ة آلي ن طلب تطالعية م ة اس ى عين ار عل ق االختب ك بتطبي إحصائيًا وذل
ة من      رة    ) ٣٥(األردنية الحكومية والخاصة، ومن نفس مجتمع الدراسة مكون ة، ولم ًا وطالب طالب

ات ا   تخراج درج م اس ن ث دة وم ودر    واح ل آ تخدام معام ات باس ل الثب تخراج معام ة واس  –لطلب
ذه ) %٨٧(، وقد بلغت قيمته )(Kudr-Richardson- 20) ٢٠(ريتشاردسون  ر  النسبة ت  وه عتب

  .ألغراض تطبيق االختبار على عينة الدراسة مقبولة

  مقياس االتجاهات :ثانيًا
م تصميم     بعد الرجوع الى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الشأن ب ذا الخصوص، ت ه

  .استخدام طريقة العصف الذهنيفقرة لقياس اتجاهات الطلبة نحو ) ٣٥(استبانة تكونت من 
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  صدق مقياس االتجاهات
ين من ذوي       مقياس االتجاهاتللتحقق من صدق  ة من المحكم ى لجن قام الباحث بعرضه عل

دريس الدراسات    اليب ت اهج وأس ي من رة والمتخصصين ف ةاالختصاص والخب م  ،االجتماعي وعل
وي نفس الترب ة      ،ال ة، وجامع ة األردني ي الجامع دريس ف ة الت اء هيئ ن أعض ويم م اس والتق والقي

حيث تم اآلخذ   ،الهاشمية، وجامعة البتراء األهلية الخاصة والجامعةوجامعة أم القرى، اليرموك، 
  .بمالحظاتهم واقتراحاتهم

  ثبات مقياس االتجاهات
تبان  ات االس ن ثب ق م ريقتين  للتحق ا، بط ات له امالت الثب اب مع ام الباحث بحس ى : ة ق األول

ات  ) ٣٥(طريقة التطبيق وإعادة التطبيق للمقياس على عينة مكونة من  طالبًا وطالبة من طلبة آلي
داره    )آعينة استطالعية ( التربية في الجامعات األردنية من غير عينة الدراسة ي مق ارق زمن ، وبف

ول والثاني، وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، أسبوعين بين التطبيقين األ
  .للمقياس آكل%) ٨٩(حيث بلغت قيمة معامل الثبات 

  تصحيح االستبانة
الي          ى النحو الت اعي عل اس ليكرت الرب اآلة مقي ى ش دريج عل : تم استخدام مقياس رباعي الت

، وتم إعطاء )رجة غير موافق بشدةدرجة موافق بشدة، ودرجة موافق ، ودرجة غير موافق، ود(
ة   ة التالي ديرات الرقمي ب ) ١، ٢، ٣، ٤(التق ى الترتي د عل البلتحدي ات الط تخدام  اتجاه و اس نح

ذهني  تراتيجية العصف ال طات      . اس ع المتوس الي لتوزي ائي الت دريج اإلحص تخدام الت م اس د ت وق
  : )١٩٩٢عودة وملكاوي، ( الحسابية

  .بشدة موافقدرجة غير ) ١٫٧٥ -١٫٠٠( .١

  .موافقدرجة غير ) ٢٫٥٠ -١٫٧٦( .٢

  .موافقدرجة ) ٣٫٢٥ -٢٫٥١( .٣

  .موافق بشدةدرجة ) ٤٫٠٠ -٣٫٢٦( .٤

 إجراءات الدراسة
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تطبيق مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تلخيصها 

  : بما يلي

د الهدف من الدراسة .١ ذه الدراسة التعرف : تحدي دفت ه ىحيث ه دى  إل تخدام م ة اس فاعلي
ي    ة ف ات األردني ي الجامع ة ف ات التربي ة آلي ي تحصيل طلب ذهني ف تراتيجية العصف ال اس

 .مساق التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوه



 ٢١٤٥ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكسابلي ع

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعتي الدراسة .٢ د مجم ي  : تحدي ة ف ات التربي ة آلي ن طلب ة شعب م ار ثالث ام الباحث باختي ق
  : وعتين ألغراض الدراسة، وهمارهما مجماالجامعات األردنية الحكومية والخاصة، باعتب

ى  - ة األول تخدام        : المجموع ا باس دريس طلبته م ت ي ت ابطة والت ة الض ي المجموع وه
 .خرينها من خالل الباحث نفسه وباحثين آالطريقة االعتيادية، تم تدريس

ة  - ة الثاني تخدام      : المجموع ا باس دريس طالبه م ت ي ت ة والت ة التجريبي ي المجموع وه
هني، وتم تدريسها من خالل عضوي هيئة تدريس من أعضاء   استراتيجية العصف الذ

  .الهيئات التدريسية المتخصصين في نفس المجال من الجامعات الحكومية والخاصة

افؤ  .٣ ن تك ق م ة للتحق ة الدراس ى عين ات عل اس االتجاه يلي ومقي ار التحص ق االختب تطبي
 . مجموعتي الدراسة

يم    تم تطبيق إجراءات الدراسة، حيث تم تدريس الم .٤ ة التعل جموعة الضابطة باستخدام الطريق
  .االعتيادية، والمجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية العصف الذهني

 .تم تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات على عينة الدراسة .٥

 .تم ادخال البيانات الى ذاآرة الحاسوب، وإجراء التحليالت االحصائية المناسبة .٦
 

 ةمتغيرات الدراس
  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

  المتغير المستقل: أوًال
  : وهي استراتجية العصف الذهني، ولها مستويان

دي .١ يم التقلي ة( التعل تخدام    ): االعتيادي ة باس ة الوطني اق التربي دريس مس ام الباحث بت ث ق حي
  .طريقة التدريس التقليدية

ذهني  .٢ تراتيجية العصف ال تخدام اس دريس باس ة الت اق  : طريق دريس مس ام الباحث بت ث ق حي
  .التربية الوطنية باستخدام استراتيجية العصف الذهني

  المتغيرات التابعة  :ثانيًا
م             - ذي ت ة، وال ة الوطني ة في مساق التربي ة في الجامعات األردني ات التربي ة آلي تحصيل طلب

  . قياسه من خالل درجاتهم على االختبار التحصيلي الذي تم إعداده لهذه الغاية

ة             - ة الوطني ة نحو تدريسهم مساق التربي ة في الجامعات األردني ات التربي ة آلي اتجاهات طلب
م            ذي ت اس االتجاهات ال ى مقي ديراتهم عل م قياسه من خالل تق لطلبة آليات التربية، والذي ت

  . إعداده لهذه الغاية
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  المعالجات اإلحصائية
  :اآلتيةاستخدم الباحث األساليب والمعالجات اإلحصائية 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .١

 .للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة) ت(اختبار  .٢

 .اختبار تحليل التباين المصاحب المتعدد .٣

 .لحساب ثبات االختبار التحصيلي) K,R-20(-)٢٠( -ريتشاردسون-اختبار آودر .٤

  .معامل ارتباط بيرسون لحساب لتحديد العالقة بين درجات التحصيل .٥
  
  ومناقشتها ئج الدراسةنتا

هدفت الدراسة الحالية الكشف عن مدى فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في 
تحصيل طلبة آليات التربية في الجامعات األردنية في مساق التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوه، 

  .وقد وتم عرضها وفقًا ألسئلة الدراسة

راتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة آليات ما فاعلية استخدام است": السؤال األول
لإلجابة عن هـذا السؤال، تم حساب  "التربية في الجامعات األردنية في مساق التربية الوطنية؟
للفروق بين درجات أفراد عينة ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 

لتربية الوطنية حسب المجموعة، حيث آانت الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي في مساق ا
  .)٢(جدول الآما في 

للفروق بين درجات ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )٢(جدول 
  أفراد عينة الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي في مساق التربية الوطنية حسب المجموعة

المتوسط   العدد المجموعة
  *الحسابي

نحراف اال
  المعياري

درجات 
الداللة   قيمة ت  الحرية

  االحصائية
*٠٫٠٠٠  ٢٨٫٥٩  ٢٦٤  ٦٫٣٤  ٣١٫٢٦  ١٣٠  الضابطة

  ٤٫٦٦  ٤٣٫٨١  ١٣٦  التجريبية  *

  .)٥٠(الدرجة العظمى * 

  .)٠٫٠٥=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 

لضابطة ومتوسط أن الفروق بين متوسط درجات المجموعة ا) ٢(يتضح من الجدول 
درجات المجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي البعدي آانت ذات داللة إحصائية عند 

 وويعز. ، وذلك لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية)٠٫٠٥=  ∝(مستوى الداللة 
وذلك الستخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس موضوعات مساق  الباحث هذه النتيجة



 ٢١٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكسابلي ع

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالغ من مما له  ،والذي يدرسه آل طلبة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،الوطنية التربية
إثارة حماسة ة من دورًا في ولما لهذه االستراتيجي ،اهتمام الطلبة في قاعة الدرس إثارةفي األثر 

استخدام طريقة  عوضًا عن الطلبة نحو دراسة موضوعات مساق التربية الوطنية،ودافعية 
خطواتها في تسلسل  ًاشيق ًاعرضمن ولما لهذه االستراتيجية  ،رة المتبعة عند الطلبةالمحاض

أبو  ، واتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة المساقواستمطار أفكار الطلبة وتشويقهم نحو 
باتفاقهما بوجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التي درست  )٢٠٠٨(سنينة 

حيث لوحظ من  .(Ciolek, 2000)آويلك  واختلفت مع نتائج دراسة ،لعصف الذهنيبطريقة ا
  .نتائج دراسته لوحظ أن المساهمين في ممارسة العصف الذهني آان بسيطًا

ة          ": السؤال الثاني ى اتجاهات طلب ذهني عل تراتيجية العصف ال ر الستخدام اس اك أث هل هن
  "ق التربية الوطنية؟آليات التربية في الجامعات األردنية نحو مسا

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
أفراد عينة الدراسة، على مقياس االتجاهات حسب المجموعة، حيث آانت آما هي مبينة في 

  ).٣(الجدول 

د عينة الدراسة حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفرا: )٣(جدول 
  .المجموعة على مقياس االتجاهات البعدي

  المتوسط العدد المجموعة  المجاالت
 *الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
مستوى   قيمة ت  الحرية

  الداللة
المجال 

  االآاديمي
 ٠٫٥٨ ٤٫١٩ ١٣٦  التجريبية *٠٫٠٠١ ١٢٫٥٨٤  ٢٦٤ ٠٫٦٢ ٣٫١٢ ١٣٠  الضابطة

المجال 
  النفسي

 ٠٫٧٢ ٣٫٩٩ ١٣٦  التجريبية *٠٫٠٠١ ١٦٫٢٣٠  ٢٦٤ ٠٫٦٦ ٣٫٠٧ ١٣٠  طةالضاب
المجال 

  االجتماعي
 ٠٫٥٩ ٤٫٠٥ ١٣٦  التجريبية *٠٫٠٠١ ١٨٫٠٢٤  ٢٦٤ ٠٫٦١ ٣٫٢٨ ١٣٠  الضابطة

المقياس 
  الكلي

 ٠٫٥١ ٤٫٠٥ ١٣٦  التجريبية *٠٫٠٠١ ٢١٫٠٦٦  ٢٦٤ ٠٫٤٦ ٣٫١٦ ١٣٠  الضابطة

  .)٠٫٠٥=  ∝(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية * 

دول   ين الج ائية     ) ٣(يب ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف   وج
اس  ) ٠٫٠٥≤  ∝( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على مجاالت مقي

ر المجموعة    ديرات المجموع   واالتجاهات في التطبيق البعدي تعزى لمتغي ة لصالح تق  .ة التجريبي
ز ذه النتيجة وويع ى الباحث ه ي عرض  أن إل ي التسلسل ف تخدمة ف دة والمس تراتيجية الجدي االس

ه          آبير األثرالمحاضرة آان له  ذي اتبعت اش ال ى المشارآة في الحوار والنق ة عل في تشجيع الطلب
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ة  حيث ظهر دورها في تشجيهم  ،هذه االستراتيجية في قاعة الدرس ى المناقشة  الطلب م   ،عل ودفعه
و   ة نح ئلةبحماس دريس      األس ة الت و هيئ ل عض ن قب ة م ذه     الموجه ا له رة، ولم الل المحاض خ

ة لحضور المحاضرة    إثارةفي  راالستراتيجية من دو يجابي  والتفاعل اإل  ،وحماسة ودافعية الطلب
ائج      ذا السؤال مع نت مع المحاضر نحو طرح العديد من مواضيع التربية الوطنية، واتفقت نتائج ه

راد المجموعة      نتائجها  أظهرتوالتي  (Ciolek, 2000)دراسة آويلك  ين أف دًا ب ان جي التفاعل آ
ائج   حيث ) ٢٠٠٩(الزيات وعدوان  ، واختلفت مع نتائج دراسةالمشارآة في التطبيق أظهرت النت

رار تعزى للجنس، وعدم وجود         اذ الق ارة اتخ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مه
  .زى للتفاعل بين الطريقة والجنسفروق تع

ث  ؤال الثال ائية      ": الس ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل اك ف ل هن   ه
فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة آليات التربية في  في) ٠٫٠٥=  ∝(

رات جنس الطال ة تعزى لمتغي ة الوطني ي مساق التربي ة ف ات األردني ية الجامع نة الدراس ب والس
  "والتخصص؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
أفراد المجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي، حسب متغيرات الدراسة، حيث آانت آما 

  ).٤(هي مبينة في الجدول 

معيارية لدرجات أفراد المجموعة التجريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال: )٤(جدول 
  .على االختبار التحصيلي حسب متغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستويات  المتغيرات

 ٤٫٢٧ ٣٩٫٦١ ٤٢  طالب  الجنس
 ٣٫٦٨  ٤٥٫٦٩ ٩٤  طالبة

 ٥٫١٠ ٤٢٫٣٣ ٨٦  ثانية فأقل  السنة الدراسية 
 ٤٫٢١ ٤٦٫٣٧ ٥٠  ثالثة فأآثر

 ٤٫٥٨ ٤٠٫٢٧ ٤٥  علمي  التخصص
 ٤٫٧٣ ٤٥٫٥٧ ٩١  انساني

أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ) ٤(يبين الجدول 
على االختبار التحصيلي، ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار 

  ).٥(وضح في الجدول تحليل التباين الثالثي، آما هو م
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية : )٥(جدول 
  .ار التحصيلي حسب متغيرات الدراسةعلى االختب

مجموع   المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية
 *٠٫٠٣٩ ١٨٫٦٢٨٢٫٤٤٣ ١ ١٨٫٦٢٨  الجنس

 *٠٫٠٢٤ ٢٤٫٣٥١٣٫١٩٣ ١ ٢٤٫٣٥١  السنة الدراسية
 *٠٫٠٣١ ٢١٫٠٥٩٢٫٧٦١ ١ ٢١٫٠٥٩  التخصص

   ٧٫٦٢٦ ١٣٢ ١٠٠٦٫٦٣٢  الخطأ
    ١٣٥ ٥٩٢٤٫٠٠٨  الكلي

  .)٠٫٠٥=∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

راد ا        ) ٥(يبين الجدول   ين متوسط درجات أف ة إحصائية ب روق ذات دالل لمجموعة  وجود ف
رات الجنس      اث لصالح  والتجريبية على االختبار التحصيلي، تعزى لمتغي ، والسنة الدراسية   اإلن

انية لصالح طلبة الكليات ولصالح السنة الثالثة والرابعة، والتخصص و ذه    وويعز  .اإلنس الباحث ه
ة ر        النتيج ي المحاض اعًال ف ر تف م األآث انوا ه ة آ ة والرابع نة الثالث ة الس ى أن طلب رًا إل ات، نظ

دريس وخاصة      ي الت ة ف تراتيجيات المتبع وع االس اقات وبتن ن المس دد م راتهم لع تهم وخب لدراس
تراتيجية        ذهني في المحاضرة آاس تراتيجية العصف ال طريقة المحاضرة، واإللقاء والستخدام اس

ا أدى   ،امحديثة تبين أنها قد سهلت عليهم الكثير من األمور التي آانت تصعب في نقاشه     ى  مم إل
ك  فتح باب الحوار والنقاش حول األفكار الرئيسية  وى المحاضرة في       وذل من خالل عرض محت

ة ة الوطني اق التربي ا  ،مس ل أنه اءت وال نغف ًا ج ات أيض الح الكلي انيةلص ك  اإلنس رب وذل لق
ا     ،تخصصاتهم من المساق  ي يمتلكونه ارف الت تالآهم للمع د من       ،وام وساعدتهم في تفسير العدي

دة والمستخدمة          األسئلةوالمفاهيم  تراتيجية الجدي وافقهم مع االس ع ومدى ت التي آانت توجه للجمي
ة ة البحثي ي الدراس ة  ف ائج دراس ع نت ؤال م ذا الس ائج ه ود ، )٢٠٠٧(حسن ، واتفقت نت ت وج بين

دي    ق البع ي التطبي ة الضابطة ف ريبيتين والمجموع وعتين التج ذ المجم ين درجات تالمي روق ب ف
د مستويات   لالختبار التحصيل  ق   (ي عن م، التطبي ذآر، الفه درة      ) الت ار الق ي الختب ق القبل في التطبي

ك           ة آويل ائج دراس ع نت ت م دي، واختلف ق البع الح التطبي ر لص ي التفكي تداللية ف   االس
 (Ciolek, 2000)           ان يطًا ولكن التفاعل آ ان بس ذهني آ أن المساهمين في ممارسة العصف ال

  .رآة في التطبيقجيدًا بين أفراد المجموعة المشا

  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية " :السؤال الرابع
بين اتجاهات طلبة آليات التربية في الجامعات األردنية نحو مساق التربية ) ٠٫٠٥=  ∝(

  "الوطنية تعزى لمتغيرات جنس الطالب والسنة الدراسية والتخصص؟
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات لإلجابة عن هذا السؤال تم 
أفراد المجموعة التجريبية على مجاالت مقياس االتجاهات والمقياس آكل، حسب متغيرات 

  :الدراسة، على النحو التالي

  نوعحسب متغير ال  .١

تجريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المجموعة ال: )٦(جدول 
  .نوععلى مجاالت مقياس االتجاهات والمقياس آكل حسب متغير ال

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجال

 ٠٫٦٦ ٤٫١٧ ٤٢  طالب  المجال االآاديمي
 ٠٫٥٢ ٤٫٢٠ ٩٤  طالبة

 ٠٫٦٩ ٣٫٩٥ ٤٢  طالب  المجال النفسي
 ٠٫٥٧ ٤٫٠٢ ٩٤  طالبة

 ٠٫٦٣ ٤٫٠٠ ٤٢  طالب  المجال االجتماعي
 ٠٫٧١ ٤٫٠٨ ٩٤  طالبة

 ٠٫٤٣ ٤٫٠٣ ٤٢  طالب  المقياس الكلي
 ٠٫٤١ ٤٫٠٩ ٩٤  طالبة

  حسب متغير السنة الدراسية  .٢

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المجموعة التجريبية : )٧(جدول 
  دراسيةعلى مجاالت مقياس االتجاهات والمقياس آكل حسب متغير السنة ال

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  السنة الدراسية  المجال

 ٠٫٦٠ ٤٫١٢ ٨٦  ثانية فأقل  المجال االآاديمي
 ٠٫٦٩ ٤٫٢٥ ٥٠  ثالثة فأآثر

 ٠٫٥٢ ٣٫٩٤ ٨٦  ثانية فأقل  المجال النفسي
 ٠٫٧٢ ٤٫٠٩ ٥٠  ثالثة فأآثر

 ٠٫٦١ ٤٫٠١ ٨٦  ثانية فأقل  المجال االجتماعي
 ٠٫٥٩ ٤٫١٠ ٥٠  آثرثالثة فأ

 ٠٫٤٢ ٤٫٠٢ ٨٦  ثانية فأقل  المقياس الكلي
 ٠٫٣٨ ٤٫١٤ ٥٠  ثالثة فأآثر
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسب متغير التخصص  .٣
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد المجموعة التجريبية : )٨(جدول 

  .على مجاالت مقياس االتجاهات والمقياس آكل حسب متغير التخصص

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخصصال المجال

 ٠٫٥٨ ٤٥٤٫١٣ علمي  المجال االآاديمي
 ٠٫٦٦ ٩١٤٫٢٢ انساني

 ٠٫٤٢ ٤٥٣٫٩٤ علمي  المجال النفسي
 ٠٫٥٧ ٩١٤٫٠٣ انساني

 ٠٫٥٦ ٤٥٣٫٩٢ علمي  المجال االجتماعي
 ٠٫٤٤ ٩١٤٫١٠ انساني

 ٠٫٤٠ ٤٥٤٫٠٠ علمي  المقياس الكلي
 ٠٫٣٧ ٩١٤٫١٣ يانسان

أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات تقديرات أفراد المجموعة ) ٨،  ٧،  ٦(تبين الجداول 
التجريبية على مجاالت المقياس في التطبيق البعدي، ولتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك 

  ).٩(الفروق، تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد، آما هو موضح في الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد للفروق بين تقديرات أفراد المجموعة التجريبية : )٩(جدول 

والسنة الدراسية  نوععلى مجاالت مقياس االتجاهات في التطبيق البعدي حسب متغيرات ال
  .والتخصص
مصدر
مجموع  المجاالت التباين

المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
داللة القيمة ف المربعات

 اإلحصائية

  الجنس
 ١٫٦٢٤٠٫٠٨٩ ١٫٣٢٤١١٫٣٢٤ المجال االآاديمي
 ١٫٥٢٥٠٫٠٩٤ ٠٫٩٥٨١٠٩٥٨ المجال النفسي

 ٠٫٩٤٥٠٫٢٦٨ ٠٫٦٨٢١٠٫٦٨٢ المجال االجتماعي

السنة 
الدراسية

 ٠٫٤٤٠٠٫٦٢٤ ٠٫٣٥٩١٠٫٣٥٩ المجال االآاديمي
  ٠٫٢٨١ ٠٫٨٢٤ ٠٫٥١٨١٠٫٥١٨ المجال النفسي

 ٠٫٨٢٩٠٫٢٨٣ ٠٫٥٩٨١٠٫٥٩٨ المجال االجتماعي

التخصص
 ٠٫٥٧٥٠٫٥٣٩ ٠٫٤٦٩١٠٫٤٦٩ المجال االآاديمي
 ٠٫٨٨٨٠٫٢٦٠ ٠٫٥٥٨١٠٫٥٥٨ المجال النفسي

 ٠٫٦٣٩٠٫٤٥٤ ٠٫٤٦١١٠٫٤٦١ المجال االجتماعي

 الخطأ
 ٠٫٨١٥ ١٠٧٫٥٨١٣٢ المجال االآاديمي

 ٠٫٦٢٨ ٨٢٫٨٩٦١٣٢ المجال النفسي 
 ٠٫٧٢١ ٩٥٫١٧٢١٣٢ المجال االجتماعي
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دول  ين الج ة اإلحصائية   ) ٩(يب توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج   ع
بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد المجموعة التجريبية على جميع مجاالت  ) ٠٫٠٥≤  ∝(

رات الجنس وا  زى لمتغي دي تع ق البع ي التطبي ات ف اس االتجاه ية والتخصصمقي نة الدراس . لس
ة              ع الطلب بة لجمي ت مناس تراتيجية آان ذه االس تخدام ه ى أن اس ة إل ذه النتيج ث ه زو الباح ويع
ية،   نوات الدراس انية، والس ة واإلنس ن مختلف التخصصات العلمي عبة وم ي نفس الش الدارسين ف

ى(وجنس الطلب  ر، أنث تراتيجية)ذآ ذه االس ي ه ة ف ين أن اإلجراءات المتبع بة  ، وتب آانت مناس
ى المحاضر في توضيح          ك عل وسهلة االستخدام والتطبيق العملي خالل المحاضرة، وانعكس ذل
ة       ل الغرف ة داخ ن الطمأنين و م وفير ج ك بت اعد ذل ار، وس د األفك تراتيجية وتولي ن االس د م المزي

ائج   ذا   الصفية، وآسر الجمود في المحاضرة وتقريب األفكار بين الطلبة والمحاضر، واتفقت نت ه
ين مجموعتي        ) ٢٠٠٧( السؤال مع نتائج دراسة الجالد ة ب روق ذات دالل والتي أظهرت وجود ف

داعي ولصالح المجموعة             ر اإلب ارات التفكي ة مه الدراسة في درجة تحصيل الطالب؛ وفي تنمي
  .التجريبية

امس  ؤال الخ ة      " :الس توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل ة ارتباطي اك عالق ل هن ه
اق    ) ٠٫٠٥=  ∝(ائية اإلحص ي مس ة ف ات األردني ي الجامع ة ف ات التربي ة آلي ين تحصيل طلب ب

  "؟االتربية الوطنية واتجاهاتهم نحوه

عن هذا السؤال، تم حساب معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة بين درجات  لإلجابة
اتجاهاتهم نحوه، تحصيل طلبة آليات التربية في الجامعات األردنية في مساق التربية الوطنية و

  ).١٠(حيث آانت آما هي موضحة في الجدول 

معامل ارتباط بيرسون بين درجات تحصيل أفراد المجموعة التجريبية في مساق : )١٠(جدول 
  .التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوه

 التحصيل
  مستوى الداللة االحصائية  معامل االرتباط  مجاالت مقياس االتجاهات

 *٠٫٠٣٢ ٠٫٢١٨  المجال االآاديمي
 *٠٫٠٠٠ ٠٫٣٣١  المجال النفسي

 *٠٫٠٤٧ ٠٫١٦٥  المجال االجتماعي
 *٠٫٠٤٤ ٠٫٢٢٩  المقياس آكل

  .)٠٫٠٥=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

ة     ) ١٠(يبين الجدول  د مستوى دالل أن هناك عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية عن
ة     بين درجات تحصيل) ٠٫٠٥=  ∝( طلبة آليات التربية في الجامعات األردنية في مساق التربي

اتهم نحوه ة واتجاه ز .االوطني ة وويع ذه النتيج ين التحصيل  الباحث ه ة ب ة ارتباطي ود عالق لوج
ة، ونتيجة سهولة دراسة موضوعات المساق من           ة الوطني واالتجاهات نحو دراسة مساق التربي
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهم للمساق      تراتيجية وح ك االس يهم دراسة المساق     خالل تل ار   الكامل  واالستعداد سهل عل الختب
واحي الضعف           ر في معالجة ن تراتيجية من دورًا آبي ذه االس ا له التحصيل المعد لهذه الغاية، ولم
اء من إجراء     عند الطلبة، حيث ظهر التقارب في اإلجابات الصحيحة عند الطلبة وذلك بعد االنته

ذه     التجربة وانعكس ذلك على تحصيلهم العل د له ار المع مي في المساق، وتحقيق النجاح في االختب
ة، واتفقت    ائج دراسة   الغاي ائج لصالح أسلوب العصف      )Collando  )1997مع نت ، فكانت النت

  .التجريبية ةالذهني في المجموع
  

  التوصيات
  :التوصيات اآلتيةبالباحث  وصيبعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، ي

اقا  - ي مس جيع مدرس رورة تش تخدا ض ى اس ة عل ة الوطني ة ت التربي تراتيجيات بنائي م اس
  .الجامعي العصف الذهني في التدريس آاستراتيجية

دريب لدورات ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  عقدضرورة  - ى استخدام    همت عل
  .استراتيجية العصف الذهني في تدريس مساق التربية الوطنيةآاستراتيجيات بنائية 

ادة الن - ات وموضوعاتظر إع اء معارف بمحتوي ة وبن ة الوطني وظف يبحيث  همساق التربي
 .في تنفيذ وشرح موضوعاته هنيذاستراتيجية العصف ال

ة      - إشراك الطلبة وتشجيعهم على استخدام طريقة العصف الذهني من خالل األنشطة المختلف
 .وتوظيفها

مساقات مختلف اللذهني في العصف ا حول استخدام استراتيجيةإجراء المزيد من الدراسات  -
  .األخرىدراسية ال

  
  العربية واألجنبيةالمراجع 

. دراسات في أساليب تدريس الدراسات االجتماعية والوطنية. )٢٠٠٠( .عطية، أبو سرحان -
  . األردن. عمان. دار الخليج للنشر والتوزيع

تحصيل أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية ال". )٢٠٠٨( .عودة، أبو سنينة -
. "والتفكير الناقد في مادة الجغرافية لدى طلبة آلية العلوم التربوية األونروا في األردن

  . ٥٤ -٣٤. )٥( ٢٢. )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ري - ووي ، البك يدي الن ي     . )٢٠٠٧( .رش نهج المدرس الل الم ن خ ر م ة التفكي ة  . تنمي مكتب
  . السعودية. الرياض. الرشيد

رحمن، روانج - د ال ات. )٢٠٠٢( .فتحي عب اهيم وتطبيق ر مف يم التفكي ر. ٢ط . تعل . دار الفك
  . األردن. عمان
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الد - ي ، الج د زآ ة        ". )٢٠٠٧( .ماج ادة التربي دريس م ي ت ي ف تخدام العصف الهن ر اس أث
دى طالب الصف الخامس في        االسالمية على  داعي ل تحصيل وتنمية مهارات التفكير االب
ارات  انية       . "دولة اإلم ة واالنس ة واالجتماعي وم التربوي رى للعل ة أم الق ة جامع . )٢(١٩. مجل

٨٨-٦٢ .  

الد - ي، الج د زآ ا. )٢٠٠٦( .ماج يم وتعليمه م الق ق  : تعل ي لطرائ ري وتطبيق ور نظ تص
  . األردن. عمان. دار المسيرة. واستراتيجيات تدريس القيم

دريس    فعالية استخدام العصف الذه". )٢٠٠٧( .هبة أحمد مكي، حسن - ابهات في ت ني والمش
ة التحصيل     ى تنمي ك عل ر ذل ات وأث دريس الدراس ى ت ك عل ر ذل ة وأث ات االجتماعي الدراس

  . مصر. جامعة أسيوط. رسالة ماجستير غير منشورة. "والقدرة االستداللية في التفكير

يد  ، خضر - ة    . )٢٠٠٦( .فخري رش دريس الدراسات االجتماعي ق ت دار المسيرة  . ١ط. طرائ
  . األردن. عمان. التوزيعللنشر و

رحمن ، الحميدي - ار        . )١٩٩٣(. عبد ال يم الكب ة وتعل . بحوث ودراسات في مجال محو األمي
  . جامعة الملك سعود. آلية التربية. الجزء الثاني

أثر استخدام طريقة العصف الذهني ". )٢٠٠٩( .زيد سليمان، عدوانو .ماهر مفلح، الزيات -
ة        في تنمية مهارة اتخاذ القرار لد ة الوطني ى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث التربي

انية (مجلة الجامعة االسالمية . "والمدنية في األردن -٨٨. )٢( ١٧. )سلسلة الدراسات االنس
١٠٢ .  

ويدان - ارق، س دلوني .ط رم، والع د أآ ادئ. )٢٠٠٢( .محم داع مب داع . ٢ط. اإلب رآة اإلب ش
  .الكويت. الخليجي لالستثمار والتدريب

نفس          ". )٢٠٠٩( .جميل محمد، شعلة - م ال ادة عل دريس م ذهني في ت ر استخدام العصف ال أث
نفس ذات         م ال ارات عل ى اختب ين األداء عل تطالع وتحس ب االس ن ح ل م ى آ وي عل الترب

  . السعودية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى. "مستويات عقلية عليا

انبين التدريس و". )٢٠٠٨( .يوسف، والجيش .عزو اسماعيل، عفانة - . التعلم بالدماغ ذي الج
  . فلسطين. غزة. "مكتبة آفاق

. "دراسات نفسية في الشخصية العربية". )١٩٧٨( .سليمان ،الخضريو .جابر، عبد الحميد -
  . القاهرة. عالم الكتب

دان  ، عودات  - ذهني والقبعات الست     ". )٢٠٠٦( .ميسر حم ق العصف ال ر استخدام طرائ أث
يل    ي التحص ة ف ث     المحاضرة المفعل ي مبح ر ف ة الصف العاش دى طلب أملي ل ر الت والتفكي



 ٢١٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكسابلي ع

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي األردن   ة ف ة الوطني ورة   . "التربي ر منش وراه غي ة دآت وك . أطروح ة اليرم د. جامع . إرب
  . األردن

ودة - د، ع اويو .احم ي، ملك وم     . )١٩٩٢(. فتح ة والعل ي التربي ي ف ث العلم يات البح أساس
  . األردن. اربد. مكتبة الكتاني. ٢ط. اإلنسانية

د   ،نصار - امج تعليمي باستخدام أسلوب العصف       ". )٢٠١٠( .مصطفى مسعد محم اء برن بن
م    ب المعل ية للطال ارات التدريس اب المه ي اآتس أثيره ف ذهني وت ر  . "ال تير غي الة ماجس رس

  . مصر. جامعة طنطا. آلية التربية الرياضية. منشورة

يم  - يم منتصف ا    ". )٢٠٠٧( .وزارة التربية والتعل وطني لتقي ر ال ع   التقري يم للجمي د للتعل . "لعق
حة     ال ص ي مج ة ف ارات الحياتي ة المه ونين لتنمي ل المك مية دلي ة الهاش ة األردني المملك

 عن. المراهقين والشباب
http://elevebassatines. Site. voila. fr/pdf/instruction. Doc.  

- Balackova, Halka. (2007). “Brainstorming:a creative problem solving 
method”. Masaryk Istitute of Advances, Studies, Czech Technical 
University. 

- Benoit, Bob. (2004). Problem Based Learning, Retrieved February 6, 
2005, from: http://score.rims.k12.ca.us/problearn.htmi. 

- Beyer, Barry. (2003). Teaching Thinking Skills: A Handbook for 
Secondary School Teachers, Boston: AIIyn and Bacon. 

- Bern, D.J. Beliefs. (1970). Attitudes and Human Affairs (Belmot 
Calif: Books Co).  

- Ciolek, T. M. (2000). The internet in 2000: Opportunities and 
Disadvantages to Scholarly Work (Results of an online brainstorming 
session). Research School of Pacific and Asian Studies, Australian 
National University,Camberra ACT0200, Australia. 

- Carl Sandburg College. (2008). Problem Solving Skills, Internet, 
http://www. sandburg .edu/trio/workshops/problem solving. Pdf. 

- Collando, G. (1997): and Associations on Creative Thinking 
with"Effects of Brainstorming Criteria used Words, DAI 
A52/12,4201, University of San Francisco. 



 "......استخدام استراتيجية العصف الذهني في أثر "ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٥٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

- Troia, G.a. "Graham, S .H. & Karen, R. S. (1999). Teaching students 
with leadning disabilities to mindfully plan when writing Exceptional 
Children, 65 (2), 235-252. ISSN: 0014-4029. 

- Son, J. B. (2001). “Call and Vocabulary Learning: areview”. Journal 
of The English Linguistic Science Association Grad Science Activity: 
A Vygotskian Perspective. Science Education. 83(5). 55-75. 


