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 : المقدمة الدراسة 
ن مناهج التعليم السائدة اآلن وفي كثير من إجراءاتها وممارساتها ترسخ إ

ين ومن أساليبها اإللقاء والتلق في التدريس، ةقديمالما تعتمد عليه الطرق التقليدية 

وحشو األدمغة بالمعلومات الجاهزة، وتعطيل دور الطالب في الحوار والمناقشة 

ي األساليب التعليمية تعيق تلك وان النمطية ف، واثبات جدارتهم في التحصيل

وال تؤدي إلى إعداد أفراد  للمادة الدراسية، واالستيعابالفهم كالطالب قدرات 

فمن هنا على التربية ، هم العلميةمواجهة مشكالتيمتازون بالفكر قادرين على 

المعاصرة إعادة النظر في الممارسات التعليمية التي نستخدمها في مناهجنا 

وأساليبنا التعليمية وتكوين عادات ايجابية تعزز توظيف طرق التدريس التفاعلية 

واحترام أراء ، مثل طريقة العصف الذهني والتي تسهم في توسيع مدارك المتعلمين

وتقديرها والقدرة على توليد األفكار والحلول المبتكرة ونقدها والتميز اآلخرين 

فنحن اليوم بحاجة أكثر من قبل إلى استراتيجيات تعليم وتعلم تمدنا بأفاق  بينها،

تعليمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة تساعد طالبنا على أثراء معلوماتهم وتنمية 

وذلك من خالل ، الجديد والمختلفمهارتهم العقلية المختلفة وتدربهم على إنتاج 

طريقة العصف الذهني من ف. ، تزويدهم بالمصادر المناسبة وإثارة اهتماماتهم

 الطرائق المهمة والتي يجب أن تستخدم في التدريس للمراحل الدراسية المختلفة.

(2007ونوفل ) أشار أبوجاود، حيث
(1)

العصف الذهني من  استراتيجيةإلى أن  

وهي تهدف إلى كسر التفكير  يات قوه في تنمية التفكير اإلبداعي،أكثر االستراتيج

 االعتيادي للفرد وإنتاج قائمه من األفكار المتنوعة.

  مشكلة الدراسة:
عل ى   يعتم د نج د أن ه م ازال     ليبي ا ف ي   نامدارس  بعند النظر إلى واقع التدريس         

المعرف ة أص بحت ت در      وتقديمها جاهزة للم تعلم، وأن ، تلقين المعلومات والحقائق

عل ى نح و ري ر وظيف ي، ويعتم د تدريس ها عل ى األس اليب القديم ة الت ي تعتم د عل ى             

أن يكون الهدف الرئيس ي م ن   لحديثة في التعليم على المعلم، ولقد أكدت االتجاهات ا

بح ث  في البيئة التي نعيش فيها، وكيف يالتعلم هو كيف يفكر ويدرك ما يدور حولنا 

، حي  ث أش  ارت العدي  د م  ن الدراس  ات إل  ى أن     س  ه، وتعل  يم ذات  ه  ع  ن المعلوم  ة بنف 

القصور في التحصيل المعرفي وريره من جوانب التعلم ال يعزي إل ى أم ور تتعل ق    

بل قد يرجع إلى ع دم تهيئ ة البيئ ة     ، بالطالب وانخفاض مستوى قدراتهم التحصيلية



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

علي ة تعل م  الط الب ، وم ن     المواتية للتعلم، ألن األساليب التعليمية تقليدية تحد من فا

ثم فإن البحث الحالي يقوم عل ى أس تراتيجة العص ف ال ذهني ف ي ت دريس  م ادة عل م         

النفس الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى فاعلية تعلم الط الب ورف ع مس توى    

وقددد تد ددد اسحبددا  لمددذة المشددكلة لدددى ال احثددة مدد   ددال      تحص  يلهم المعرف  ي.  

 مصادر عديدة هي:

اإلطالع على نتائج وتوصيات البحوث والدراسات السابقة ومن بينها  أواًل: 

 (2007دراس  ة )ولي  د الج  ابري  
(2)

(2005، ودراس  ة )هب  ة عب  د ا   
 (3)

، ودراس  ة  

(2002)أحم  د ج  ابر الس  يد   
 (4)

، وق  د أك  دت ه  ذه الدراس  ات والبح  وث أن طريق  ة      

ؤدي إل ى ت دني مس توى    ت دريس ، وه ذا ي    الاإللقاء والتلقين هي الطريقة الس ائدة ف ي   

 .الطالبلدى الدراسي التحصيل 

ثانيًا: نتائج الزيارات الميدانية التي قامت الباحثة بها لع دد م ن معلم ي م ادة      

داخ ل حج رات الدراس ة، حي ث تب ين أن األس اليب المتبع ة ف ي الت دريس           علم ال نفس 

م  ن ك  ل رالب  ًا م  ا ترك  ز عل  ى نش  ال المعل  م الملق  ن، وأن م  ا يرك  ز عل  ى اس  تخدامه    

الوظائف العقلية رالبًا ما تكون وظيفة التذكر فقط، وأن موضع التق دير مك ن جان ب    

هو حسن استظهارهم للدر ، وهذا يؤدي إلى ت دني مس توى   الطالب المعلمين نحو 

ما اثدر  )في وم  هنا يمك  تحديد مشكلة الدراسة  .الطالبلدى  الدراسيالتحصيل 

تدريس مادة علم النفس لتنمية التحصديل   استخدام إستراتيجية العصف الذهني في

  (الدراسي لدي طالب المرحلة الثانوية ؟ 

 فروض ال حث:
في حدود الس ؤال الرئيس ي للمش كلة ف إن البح ث الح الي يس عى للتحق ق م ن           

 صحة الفروض التالية:

(ب ين متوس ط درج ات ك ل     0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

لبع  دي الختب  ار التحص  يل  اوالض  ابطة ف  ي التطبي  ق   م  ن المجموع  ة التجريبي  ة 

 لصالح المجموعة التجريبية فى علم النفس الدراسي

( ب  ين متوس  ط درج  ات 0.05توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية عن  د مس  توى )  -2

المجموع  ة التجريبي  ة ف  ي ك  ل م  ن التطبي  ق القبل  ي والبع  دي الختب  ار التحص  يل   

 ق البعديالدراسي فى مادة علم النفس لصالح التطبي

  أهداف الدراسة:
إستراتيجية العصف الذهني استخدام  ع  تمدف الدراسة الحالية إلى الكشف  

وأثرها في تدريس مادة علم النفس لتنمية التحصيل الدراسي لدي طالب 

  . المرحلة الثانوية

 -تتحدد أهمية الدراسة بالنقال التالية: -أهمية الدراسة: 



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

 على تنفيذ المناهج الدراسية بمختلف المراحل الدراسية فيد المعلمين القائمينقد ت .1

تنمية التحصيل لفي التعرف على كيفية توظيف العصف الذهني في التدريس 

 الدراسي لدى الطالب. 

شؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم بالطرق  اإلسهام في تزويد القائمين على .2

ستراتيجية العصف الذهني وهي ا، بالطالبتهتم الحديثة في التدريس والتي 

وحث المعلمين علي  االفكار في جو من حرية التفكير. التي تعتمد علي توليد

 استخدامها اثناء التدريس .

االيجابي في ًا دورالعصف الذهني لما لهل من استراتيجية تسليط الضوء علي - .3

  .التدريس

 مصطلحات الدراسة: 
جراءات والممارسات التي يتبعها "مجموعة اإلعلى أنها تعرف  اسستراتيجية :

المعلم داخل الفصل الدراسي للوصول لمخرجات في ضوء األهداف التي يتم 

وضعها، وتتضمن مجموعة من األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب 

التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف" 
(5)

. 

ال كما عرفها )صالح الدين(: بأنها " أسلوب المعلم في معالجة النش

التعليمي مع طالبه ليحقق أكبر قدر من الفائدة"
(6)

 :وتعرف االستراتيجية إجرائيًا .

بأنها خطة عمل عامة توضع لتحقق األهداف، ولتمنع تحقيق مخرجات رير 

 مرروب فيها.

(2011قطيط ) وقد أشار العصف الذهني : 
(7)

بأن إستراتيجية العصف الذهني  

وأراء إبداعية لحل مشكلة معينة . وهي طريقة  توليد وإنتاج أفكارإستراتيجية هي 

من طرق التدريس الجماعية المستخدمة في تنمية التفكير اإلبداعي وتهدف إلى 

زمنية محددة لحل مشكلة خالل فترة  االبتكاريةتوليد أكبر قدر ممكن من األفكار 

أسلوب لحل المشكالت بطريقة ، لدنماإجرائيًا عرف العصف الذهني يو، معينة

بداعية تعمل على تحفيز وتوليد األفكار وجمعها بتفكير تشعبي وهو يتضمن إ

 العديد من اإلجراءات التي تضمن الحصول على أكبر كمية من األفكار والحلول.

على المعرفة أو الفهم أو المهارة في  الطالببأنه قدرة  التحصيل الدراسي: -1

مادة دراسية أو تدريبات معينة أو مجموعة من المواد
(8)

. 

ويمكن تعريفه إجرائيًا بأنه مجم وع ال درجات الت ي يحص ل عليه ا الط الب       

في االختبار التحصيل الدراس ي للوح دة الدراس ية ف ي ه ذا البح ث لم ادة عل م ال نفس          

 يمرحلة التعليم الثانوي .

 

 

 



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

 اسطار النظري

 العصف الذهني: استراتيجية

  العصف الذهني: استراتيجيةلمحة تاريخية ع  
استخداما في  االستراتيجياتالعصف الذهني من أكثر  تراتيجيةاستعد 

ق ائوخصوصا التفكير اإلبداعي باعتباره أحد طر، مجال تنمية مهارات التفكير

على حل  التدريس الحديثة التي تتوفر فيها روح األلفة بين المعلم والمتعلم وتساعد

تسوده الحرية  في جو، المشكالت التي تقابله والوصول إلى حل موضوعي لها

وقد استخدم القران الكريم العصف  واحترام أفكارا آلخرين للمشكالت المطروحة.

َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلَوُهْم ِإن َكاُنوا : ﴿قال تعالى ي في التعليم والتعلم،الذهن

(63)االنبياء: َينِطُقوَن﴾
 (9)

للتفكير. الكريمة استثارة  اآليةحيث يظهر في  ،

واستخدم رسول ا  صلى ا  عليه وسلم أسلوب العصف الذهني في تعليم 

يسقط  حيث قال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم أن من الشجر شجرة ال، المسلمين

قال ، حدثوني ماهي؟ قال فوقع النا  في شجر البوادي، وانها مثل المسلم، ورقها

 ؟ ثم قالو : حدثنا ماهي يا رسول ا، تحيتفوقع في نفسي انها النخلة فاس، عبدا 

(قال أنها النخلة.)البخاري
(10)

ويظهر في الحديث أن الرسول استثار تفكير  

 الصحابة في تشبيهه للمسلم بالنخلة في استقامتها وقوتها . 

وقدم أفضل ، حياتهم نوؤوش باألفرادأهتم  سبق نالحظ أن االسالم ومن خالل ما    

وذلك لمساعدة االفراد ، النشط سواء في القران أو في السنة النبوية األساليب للتعلم

وتوظيف معارف المهارات ، على التعلم بشكل عملي ونشط وحثهم على التفكير

 ويوكد، مكرمين ومميزين الكي يعيشو، واالتجاهات التي يكتسبونها في حياتهم

(2007خطاب )
 (11)

من الترجمات العديد  Brain stormingأن للعصف الذهني  

وإمطار ، المفاكرة كر، ووالتفا، والقدح الذهني، األخرى منها القصف الذهني

وتدفق األفكار، وتوليد ألفكار، وعصف الدماغ، وتهيج األفكار وعصف ، الدماغ

التفكير، وإعمال التفكير، وإثارة التفكير، التحريك الحر لألفكار، وإطالق األفكار، 

 وتجاذب األفكار.

(2011قطيط ) وكما يوكد
(12)

 استراتيجيةبأن الفضل في إرساء قواعد  

، 1938عام  Osbornأليكس أوزبورن  بصيغة علمية يرجع إلى العصف الذهني

 العصف الذهني.  الستراتيجيةحيث ُيعد األب الشرعي 

(2010)وآخرون وة وأشار عط
(13)

م  1938أليكس أوزبورن عام  بأن 

ة األفراد على حل المشكالت بشكل إبداعي من ابتكر هذا األسلوب بقصد تنمية قدر

بشكل تلقائي  –خالل إتاحة الفرصة لهم مًعا لتوليد أكبر عدد ممكن من األفكار 

والتي يمكن بواسطتها حل المشكلة الواحدة، ومن ثم رربلة األفكار  –وسريع وحر 

ليدي واختيار الحل المناسب لها، وكان دافعه لذلك هو عدم رضاه عن األسلوب التق

السائد آنذاك في دراسة المشكالت وهو أسلوب المؤتمر الذي يعده عدد من الخبراء 



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

لحل المشكلة، إذ يدلي كل منهم برأيه في تعاقب أو تناوب مع إتاحة الفرصة لهم 

للمناقشة في نهاية الجلسة، و لما كشف هذا األسلوب التقليدي عن قصور ه في 

 شكالت. لجاء إلى العصف الذهنيالتوصل لحلول ابتكاريه لكثير من الم

(Brain Storming الذي استخدام العقل للوصول إلى أفضل األفكار والحلول )

حول مشكلة أو موضوع معين ومن ثم تحديد الفكرة أو األفكار التي تمثل أفضل 

إجابة للمشكلة أو القضية المطروحة وفيما بعد تم توظيف هذا األسلوب في تنمية 

لطالب المدار ، وللعاملين في مجاالت متعددة ومنها الصناعة،  اإلبداعيالتفكير 

كأحد أساليب  به والقانون والدعاية واإلعالم والتجارة والتعليم، وأخيًرا تم األخذ

 ة بما فيها برامج إعداد المدر  .التدريب شائعة االستخدام في البرامج التدريبي

(1992ويشير عبادة ) 
 (14)

مدى  وزبورن في دراسةأ إلى استمرار العالم 

كفاءة العصف الذهني في حل المشكالت المختلفة والتوصل إلى حلول جديدة 

من وضع القواعد والمبادي 1953للمشكالت المطروحة للمناقشة إلى أن تمكن عام 

ثم و، المنظمة لكيفية أجراء جلسات العصف الذهني في كتابة " الخيال التطبيقي "

لترويج لطريقته و أثرها في تنمية التفكير ( على اOsbornزبورن )عكف أ

المستعصية بطريقة جديدة مبتكرة من خالل مؤسسة  أالبتكاري لحل المشكالت

   التعليم اإلبداعي.

(1992فقد أشار حنوره )
(15)

م أسس اوزبورن 1954في سنة  بأنه 

(Osborn) العصف إستراتيجية  عليم اإلبداعي حيث بداء يستخدم هذهمؤسسة الت

ني بشكل منظم في تدريب اإلفراد والمجموعات على التفكير اإلبداعي وفي الذه

 Problem  ) Solvingم انشأ أول معهد لحل المشكالت اإلبداعية1955سنة 

Creative)  في مدينة بافلوف(Buffal)  حيث استقرت أيضا مؤسسة التعليم

 اإلبداعي . 

ا لذلك لم يكن لم يكن عالما نفسيا متخصص (Osborn)وبما أن أزبورن 

 ,1967االسس النظرية لطريقة العصف الذهني فجاء بارنز ) مهتما بصيارة

Parensلى بلورة أسسها النظرية ( ومن بعده من العلماء المتخصصين فعملوا ع

 (م1992) وذلك ما أكده عبادة وتطويرها،
(16)

أن اوزبرون  فيما أورده 

(Osborn) عاملين بشئون اإلعالن والدعايةلكنه كان احد ال، لم يكن عالما نفسيا ،

لهذا هو لم يهتم بصيارة األسس النظرية التي أقام عليها طريقته وهو األمر الذي 

(1998)وذكرت مطالقه ، أخر من الباحثين السيكولوجيين تكفل به بعد ذلك عدد
 

(17)
إجراء مزيد من التعديالت والتطوير على ( Parens, 1967)أن بارنز قام   

صف الذهني بمساعدة أعضاء مؤسسة التعليم اإلبداعي وذلك في محاولة طريقة الع

وصيارتها صيارة تساعد على ، لوضع األسس النظرية لطريقة العصف الذهني

 1963وانتظام منطقها السيكولوجي من خالل مقالة الذي نشره عام ، وضوح بنائها

لطريقة موضحا تناول فيها تلك ا (هل نفهم حقيقة العصف الذهني)م تحت عنوان 

ولقد تابع  لعصف الذهني وعوامل نجاح الطريقة،حجم المجموعة المناسبة لطريقة ا
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دراستهم وأبحاثهم  المهتمون بالعصف الذهني من علماء وباحثين ودارسين في

مستندين عند تنفيذها إلى المبادئ  اإلستراتيجيةوالنظرية حول هذه  الميدانية

قة والتي أسسها أوزبورن وطورها من بعده بارنز والقواعد التي تقوم عليها الطري

وزمالءه في مؤسسة التعليم اإلبداعي حيث لم تقتصر طريقة العصف الذهني على 

مجال الدعاية واإلعالن ولكنها استخدمت في حل المشكالت بطريقة أبداعية في 

المتمثل في ، مجاالت مختلفة كمجال اإلنتاج والمجال الصناعي والمجال التربوي

فرع التدريس باعتبارها طريقة من طرق التدريس التي أثبتت فاعليتها في المجال 

اإلبداعي و لبحث أثرها في تنمية التفكير اإلبداعي من خالل العصف الذهني الذي 

يعتبر أنة أحد أساليب المناقشة الجماعية التي تساعد أفراد المجموعة على توليد 

لمبتكرة والمتنوعة بطريقة عفوية وجو حر أكبر عدد ممكن من األفكار والحلول ا

ال مكان للنقد فيه الذي يحد من ظهور هذه األفكار التي تمثل حال للمشكلة 

 المطروحة. 

ولقد زاد االهتمام في العقد األخير من القرن العشرين بالبحث عن طرائق 

ة للتدريس تكون أكثر أثارة للتفكير وذلك لما شهده هذا العقد من تغيرات تربوي

فرضتها ظروف الحياة العلمية ، وتعليمية مهمة ونقلة نوعية في أساليب التدريس

إستراتيجية -الحديثة  االستراتيجياتفكان من أبرز هذه ،  والعملية للمتعلمين

العصف الذهني التي حضت باهتمام الباحثين والدارسين والمهتمين بتنمية التفكير 

 وفاعلية .، وةفدخلت ميدان التعليم بق، وحل المشكالت

 -مفموم طريقة العصف الذهني:

ظور أورد أبن من -في اللغة:-أ 
(18)

من أعصف الفر  أي مر  أن العصف الذهني  

مرآ سريعا . قال أبن منظور: أعصاف اإلبل استدارتها حول البئر حرصا على 

.أما الذهني فهي مشتقة من الذهن حيث أ  الماء وهي تطحن التراب حوله وتثيره

وفي النوادر ذهنت كذا وكذا أ ، بن منظور إلى أن الذهن يعني الفهم أو العقلشار ا

وذهنت عن كذا فهمت عنه ويرى الجوهر أن الذهن مثل الذهن وهو الفطنة ، فهمته

 والحفظ.

يعود أصل تسمية مصطلح العصف الذهني إلى أن هناك تحد  في االصطالح:-ب

من جميع الجهات محاوال حلها  بين المشكلة والذهن الذي يعمل على تطويقها

مستخدما أكبر عدد ممكن من الحلول واألفكار السريعة والتي تشكل ما يشبه 

 العاصفة حول المشكلة. 

وعرفة درويش
(19)

بأنه طريقة منظمة الستدرار واستمطار األفكار حول  

مشكلة محددة. فهي عملية يستثار فيها أذهان مجموعة من النا  لتوليد أكبر قدر 

ن من األفكار لحل مشكلة محددة. والقاعدة األساسية في العصف الذهني هي أن ممك

تفصل عملية توليد األفكار عن تقويمها ونقدها، ألن نقد األفكار يعيق إبداعها. إما 

(1999)عند جروان 
 (20)

استخدام الدماغ أو العقل في التصدي  العصف الذهني 
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أساسًا إلى توليد قائمة من األفكار وتهدف جلسة العصف الذهني ، النشط للمشكلة

 . تؤدي إلى حل للمشكلة مدار البحث التي يمكن أن

(2000وأشار )هريدي 
 (21)

إلى انه خطة تدريبية، تعتمد على استثارة  

أفكار المتعلمين والتفاعل معهم انطالقًا من خلفيتهم ؛ العلمية، حيث يعمل كل متعلم 

ومنشط لهم في أثناء إعداد المتعلمين ، نكعامل محفز ألفكار المتعلمين اآلخري

أو مناقشة أو كتابة موضوع ما، وذلك في وجود موّجه لمسار التفكير، وهو ، لقراءة

(2011)وعدوي، عبد المختار، وإما) المعلم
(22)

فتعد تقنية العصف الذهني  

ومن ، "الجماعي" وسيلة فعالة لتوليد األفكار حول قضية معينة أو موضوع معين

ديد الفكرة واألفكار التي تمثل أفضل حل أو إجابة للمشكلة أو القضية ثم تح

 المطروحة . 

وبناء على ذلك ومن خالل التعريفات السابقة التي تناولت مفهوم العصف 

، الذهني بمسمياته المختلفة سواء استمطار الدماغ أو القصف الذهني أو حفز الدماغ

العصف الذهني عبارة عن حلقة نقاش أو ة إستراتيجيان  بقولها حثةفقد عرفتها البا

مقننة ومنظمة ، طريقة من طرق التدريس الجماعية المستخدمة في تنمية التفكير

وبواسطتها تحاول مجموعة من الطالب البحث عن ،  وفقا لقواعد متعارف عليها

 حل لمشكلة معينة بتجميع وتسجيل كل االفكار التلقائية من االفراد. 

أن طريقة العصف الذهني تقوم  هني:وم عليما طريقة العصف الذالم ادئ التي تق

 ALEXعلى مبدأين هامين كما حددهما مصمم هذه الطريقة اليكس أزبورن)

Osborn.وهما ) 

يعد هذا المبدأ من العوامل الرئيسية في أنجاح طريقة  :تدجيل الحكم على األفكار-أ 

دون اصطدامها بعوائق النقد العصف الذهني في توليد األفكار بحرية وتلقائية 

أشار  وقد، والتقييم المبكر التي تعمل على القضاء ووأد الفكرة الجديدة في مهدها

(1999)الحمادي 
 (23)

ألي أن ازبورن وبار نز أكدا على أهمية تأجيل الحكم على  

األفكار المنبثقة من أعضاء جلسة العصف الذهني وذلك في صالح تلقائية األفكار 

فإحسا  الفرد بان أفكاره ستكون موضعا للنقد منذ ظهورها يكون عامال  ،وبنائها

كما يساعد على وضوح خصائص الفكرة ، كافا للكف عن إصدار أفكار أخرى

المطروحة من خالل الحوار الحر رير الناقد الذي يبني على الفكرة أو على جزء 

ق الكمية والنوعية منها أو الذي يهملها أن لم تكن لها قيمة مما ينتج عنه تحقي

المطلوبة وبتالي يمكن أنتاج األفكار أو الحلول من األفكار التي تبدو لصاحبها أنها 

عديمة الفائدة وال قيمة لها . ولكنها في الواقع قد تكون جديرة باالهتمام ألشخاص 

 لمعلمياالمطروحة. وذكر  آخرين بنو عليها أفكارهم في الوصول لحل المشكلة

(2014)
(24)

 يجوز تقييم أي من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من الجلسة ال، 

ألن نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف يفقده المتابعة ويصرف 
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انتباهه عن محاولة الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر 

 يعيقان التفكير.

(2014و )د سي وجاء في -الكم يولد الكيف:-ب
 (25)

، بأن كم األفكار يولد النوعية 

قاعدة الكم يولد الكيف والتي ترى أن األفكار مرتبة في شكل هرمي وان أكثر 

األفكار احتماال للظهور هي األفكار العادية والشائعة والمألوفة وبالتالي التوصل 

 الى أفكار رير عادية. 

(1999ويؤكد جروان )
 (26)

ية تولد النوعية بمعنى أن الكم فيشير الى أن  

كثيرة من النوع المعتاد يمكن أن تكون مقنعة للوصول الى أفكار قيمة أو  ًاأفكار

وفي مبدأ الكم يولد الكيف ، لة الحقة من عملية العصف الذهنيرير عادية في مرح

من أن الكم سيولد الكيف  ن حول كم االفكار المطروحة ايمانًاينصب اهتمام الباحثي

 م طريقة العصف الذهني.باستخدا

 -القواعد التي تقوم عليما طريقة العصف الذهني:

(1992)ويذكر عبادة  -ضرورة تجنب النقد لألفكار المتولدة:-ا
 (27)

 أن أوزبورن  

وبارنز المهتمين بطريقة العصف الذهني يؤكدان على تجنب أي صورة من صور 

درويش )وأشار لعصف الذهني. النقد أو التقويم للفكرة المقترحة في بداية جلسة ا

3003)
 (28)

لطريقة العصف الذهني الى ضرورة تجنب النقد بشتى  عند تناوله 

لية ذلك من خالل الوسائل ومحمال رئيس الجلسة مسؤ يةظصوره اللفظية ورير اللف

أن من صور النقد  المناسبة كجر  في يده أو أي اشارة يتم االتفاق عليها مذكرا

ه الذي تم أو نقده لنفسه أو الطالب الستبعاد اقتراح لآلخريند نقد الفر المرفوضة

وانه البد من أخذ جميع االحتياطات االزمة التي تضمن عدم  وتدوينه اعتماده

  حدوث التقويم او الحكم المبكر على االفكار المقترحة.

وتعني هذه -اطالق حرية التفكير والترحيب لكل االفكارممما يك  نوعما:-ب

مت مرتبطة االترحيب بكل االفكار مهما يكن نوعها أو مستواها مادالقاعدة 

والهدف هنا هو إعطاء قدر أكبر من الحرية للطالب أو الطالبة  بالمشكلة المطروحة

في التفكير في إعطاء حلول للمشكلة المعروضة مهما تكن نوعية هذه الحلول أو 

(2003حيث يرى درويش ) مستواها.
 (29)

ترسخ فكرة أنه كلما  أن هذه القاعدة  

كانت الفكرة واسعة ورير واضحة المعالم ورير مصقولة كانت افضل ألنه من 

(1992)ا من جديد. بينما عبادة السهل أن نصقل ونحدد فكرة وجدة على ان نوجده
 

(30)
يعتقد ان أن الهدف من هذه القاعدة مساعدة الفرد أو الجماعة في جلسات   

وبتالي أعلى كفاءة في  سترخاء وأقل تحفظا،اثر العصف الذهني بحيث يكون أك

يف القدرات المختلفة على التخيل واالبتكار في ظل ظروف التحرر الكامل من ظتو

كل ما لديهم من االفكار  اأ ن يخرجو لألفرادم مما يتيح يضغول النقد والتقي

 والمقترحات. 
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(2000ويشير هويدي )لى زيادة  مية األفكار المطروحة: التد د ع-ج
(31)

بأنه  

على توليد اكبر قدر من األفكار مهما كانت  الذهني العصف يجب التركيز في جلسة

ترحة زاد احتمال وينطوي هذا المبدأ على انه كلما زاد عدد األفكار المق جودتها،

كما أن األفكار والحلول المبدعة للمشكالت  بلوغ قدر اكبر من األفكار األصيلة،

  .تأتى بعد عدد من الحلول رير المألوفة واألفكار األقل أصالة

 (2015)كما يرى زياد
(32)

أن هذه القاعدة تعني التأكد على توليد أكبر عدد 

 /عدد األفكار المقترحة من قبل التالميذ  ممكن من األفكار المقترحة ألنه كلما زاد

الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من األفكار األصلية أو المعينة على الحل 

  .المبدع للمشكلة

أفكار االخرين في  استثمارويقصد بها  -:اال ري  وتطويرها على أفكار ال ناء-د

ة المطروحة في جلسة بناء االفكار وتطويرها وصوال الى الحلول المناسبة للمشكل

االخرين اضافات تعمل على تحسينها  ألفكار االعصف الذهني لكي يضيفو

وتطويرها بشكل يؤهلها أن تكون الحلول المناسبة لما طرح من مشكالت أثناء 

كيد على الربط والتطوير لألفكار بطرق مختلفة أالقاعدة الت هويتم في هذ .الجلسة

 (2015)زياد ه د نووق .للوصول الى االفكار الجديدة
(33)

إلى أن المقصود بهذه  

القاعدة إثارة حما  المشاركين في جلسات العصف الذهني من الطالب أو من 

وتعد  .وأن يقدموا ما يمثل تحسينًا أو تطويرًا، ريرهم ألن يضيفوا ألفكار اآلخرين

االفكار المقترحة في جلسة العصف الذهني ملك للجميع وليست خاصة لفرد من 

فراد المجموعة ألن الحل الذي يتم التوصل اليه يسجل باسم المجموعة الشتراكها ا

في التوصل الية لذا تكون المساحة متاحة للجميع دون حرج أو خجل في االقتبا  

 ف واالضافة على االفكار المقترحة، والحذ

الى أن طريقة العصف الذهني تقوم على  مما سبق تستخلص الباحثة

استراتيجية العصف الذهني و هما ضرورة ومهمين ترتكز عليهم  مبدئين أساسيين

ربعة قواعد أالى لخصه كما ، جيل الحكم على االفكار وان الكم يؤدي الى الكيفتأ

مستمدة من تلك المبادي ولها دور مهم في نجاح عملية العصف الذهني اذا ما 

دعوة الى حرية روعي عند تنفيذها وهي االبتعاد عن النقد بصورة المختلفة وال

على ضرورة متابعة  والتأكيدالتفكير والتشجيع على انتاج أكبر كم من االفكار 

وانها ، على تربطها والتأكيدأفكار االخرين واستثمارها وتطويرها مع الحرص 

طريقة تعمل على مساعدة الطالب في أنتاج االفكار والحلول واالستجابات بشكل 

المبادي  على التأكيدتم  يولد الكيف متى ما بحيث ان الكم كمي وكيفي متنوع،

ها وعدم خرقها بأي شكل من االشكال اثناء عقد جلسات والقواعد التي تقوم علي

  .العصف الذهني

تعددت مراحل طريقة العصف  أثناء التدريس : مراحل طريقة العصف الذهني

منهم و تمين بطريقة العصف الذهنيالباحثين والمه الذهني بحسب من تناولها

http://www.sef.ps/forums/multka249009/
http://www.sef.ps/forums/multka249009/
http://www.sef.ps/forums/multka249009/
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 2004السويدان 
(34)

 2000وهريدي،  
(35)

الى ان طريقة العصف  االذين أشارو  

  :الذهني تتكون من خمسة مراحل هي

وشرحها أثناء التدريس وفيها يتم طرح المشكلة  :مرحلة صياغة المشكلة -1

مع توضيح المشكلة المطروحة عن طريق  في جلسة العصف الذهني،للطالب 

  .عينة على ذلك من افالم وصور وريرهمااستخدام الوسائل الم

بعدة أثناء التدريس فيها تتم اعادة صيارة المشكلة  :مرحلة للورة المشكلة -2

لطرح  للطالبوبذلك تعطي الفرصة  ؟.. كيف يمكن أن)اساليب مختلفة تبدأ بسؤل

وعندم يتم طرح اكثر من  أكبر عدد ممكن من الحلول والمقترحات حول المشكلة،

 .تم اختيار واحدة منها او اكثر ألجراء العصف الذهني حولهاعبارة ي

 :مرحلة العصف الذهني لواحدة أو  ثر م  ع ارات المشكلة التي تم للورتما -3
حيث يتم أثناء التدريس المرحلة الجزء الرئيسي لجلسة العصف الذهني  هتعتبر هذ

  الكم يولد الكيف مبدأإلنتاج واقتراح االفكار لمن خاللها اثارة تفكير المشاركين 

  :جو حر مطلق ين غي ات اع الخطوات التالية ةولكي يتم الحث على أثار

على االحسا  بما يحيط بهم للطالب عقد جلسة تنشيطية قصيرة هدفها تدريب  –أ

  .من مشكالت وقضايا

  .عرض المبادي والقضايا التي تقوم عليها طريقة العصف الذهني –ب

بالضحك للطالب لمضحكة الجامحة بالترحيب مع فتح المجال مقابلة االفكار ا –ج

  .دون سخرية أو تهكم

لمشاهدتها والبناء من الطالب تدوين وعرض جميع االفكار والحلول المقترحة –د

  .عليها

 إنبعد  أخرىفي الجلسة فرصة الستدرار االفكار والحلول مرة الطالب اعطاء –ـه

 .اكثر لالستيعاب الصامتتنبض من خالل دعوتهم الى دقيقة أو 

وفيها يتم تقيم االفكار المطروحة من خالل االساليب : مرحلة تقيم االفكار -4

  :التالية

م بواسطة الفريق المصغر المكون من رئيس الجلسة وثالثة أعضاء يقومون يالتقيأ( 

  :بعملية التقييم باتباع الخطوات التالية

  .الحلول المقترحةئم االفكار وامراجعة فاحصة وسريعة لقو-

 .االصالة ومدى قبول منطقية الحل، وضع معاير النتقاء االفكار كالجدة-

  .استبعاد أي فكرة ألوحل اليتفق مع المعاير المتفق عليها-

تصنيف االفكار او الحلول التي تم الحصول عليها باستخدام الخطوات السابقة في -

 مجموعات صغيرة 
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، أثناء سير الدر في جلسة العصف الذهني ب الطالالتقيم بواسطة جميع  -ب

الحلول المقترحة ليختار  أو األفكاروذلك عن طريق تزويدهم بقائمة مطبوعة من 

ثم تجمع القوائم وتختار الحلول  كل مشارك مجموعة منها يرى انها تمثل أفضلها،

  .المتفق عليها من قبل الجميع أو معظم المشاركين أو االفكار

االسلوبين السابقين من خالل المزاوجة بين اجود االفكار او الحلول الجمع بين  -ج

  .المختارة من الطريقتين

عطاء تصور إفي هذه المرحلة يتم  :أو الحلو  المختارة لألفكار مرحلة التنفيذ -5

 . عن كيفية تطبيق االفكار أو الحلول التي تم التوصل اليها

ف الذهني فان الباحثة تميل ومن خالل الطرح السابق لمراحل جلسة العص

أن  الباحثةالى المراحل االربعة ترى  (طريقة العصف الذهني)في مراحل طريقتها 

ويمكن  هذه المراحل مناسبة للتقسيم النظري لمراحل طريقة العصف الذهني

 متابعتها لكونها مراحل متسلسله 

من عن كل  جاء في كل-العناصر التي يعتمد عليما نجاح طريقة العصف الذهني :

(1970Myers and ,Torranceمن تورانس وماير  )
(36)

ورولنسون   

(1981 ,Rawhinso)
 (37)

(Pinkston, 1981)وبينكستون  
 (38)

أن من   

                            العناصر األساسية التي يعتمد عليها نجاح طريقة العصف الذهني :

من خالل اعطائهم فكرة موسعة الطالب لتمهيد لجلسة العصف الذهني وتهيئة ا .1

             عن موضوع الجلسة وكسر حاجز الخوف والخجل لدى بعضهم .

أن يسود جلسة العصف الذهني المرح وخفة الظل واالبتعاد عن االستهزاء  .2

                           باصحاب االفكار الغريبة والطريفة .

مالحظة الموازنة بين االفرال  تشجيع سيل االفكار رير المالوفة وقبولها مع .3

                والتفريط في قبول االفكار البعيدة كليا عن المشكلة الفعلية .

التي تقوم عليها طريقة العصف الذهني  كتابة المبادئ والقواعد الرئيسية .4

            وتعليقها في الفصل وتوجيه الطالب إلى ضرورة التقيد بها وعدم خرقها .

راحل المتسلسلة لجلسة العصف الذهني لضمان سيل األفكار إتباع الم .5

والحصول على الكم المطلوب للوصول إلى الكيف المأمول والحلول المناسبة 

 للمشكلة أو المشكالت المطروحة . 

إيمان المعلم بجدوى طريقة العصف الذهني في التوصل إلى الحلول المناسبة  .6

 للمشكلة وجديتها وقناعته بقيمتها . 

يفصل المعلم بين استنبال وإبراز األفكار وبين تقيمها . ومن هنا ينبغي علية  أن .7

أن يشجع المشاركة وان يكون على استعداد لإلسهام في أحياء الجلسة بأفكاره 
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الشخصية كما ينبغي علية أن يشجع الكمية دون النوعية،وان يرجئ إصدار 

 أحكامه إلى نهاية الجلسة . 

ة بعيدة عن اآلراء والدفاعات الشخصية عن بعض أن تكون الجلسة موضوعي .8

تدوين وترقيم األفكار المنبثقة عن و المتعلقة بالمشكلة موضوع الجلسة، األفكار

الجلسة بحيث يراها جميع المشاركين عن طريق استخدام السبورة أو لوحات 

 . ى جدران الفصل بحيث يراها الجميعورقية جانبية مثبتة عل

وذلك بتوفير الحرية في  ستبعاد وجود مراقبين للجلسة،الحرص الشديد على ا .9

 التعبير والمشاركة .

الحرص على استمرار جلسة العصف الذهني وعملية توليد األفكار حتى يجف  .10

حصة وان التقيد بوقت الخدام جميع وسائل اثارة األفكار،مع سيل األفكار باست

ليد االفكار والحصة مكانه جعل الحصة االولى لتولم يسعف المعلم الوقت فبإ

 الثانية للحكم والتقييم .

فيها بحيث الطالب الحرص على الحجم االمثل لجلسة العصف الذهني وطبيعة  .11

 الواحدة عن خمسة افراد . اليزيد عدد المشاركين في المجموعة

(2008أشار هنانو)
 (39)

 

  –: عوائق التفكير التي تقود إلى أس اب شخصية واجتماعية أهمما الي جملة م 

تتمثل بتبني اإلنسان لطريقة واحدة بالتفكير والنظر إلى األشياء  -عوائق إدرا ية :-

لذا ، وهذا يرجع إلى طبيعة البيئة التي يعيشها الطالب في البيت والمدرسة والمجتمع

من واجب المعلم أن يسعى باالرتقاء بمستوى التفكير عن طريق العصف الذهني 

 وريره .

وهذا شعور يترافق مع األطفال  تمثل في الخوف من الفشل.وت -عوائق نفبية:-

، رائهم أمام عائلتهمآفال يستطيعون إبداء ، الذين يعيشون حالة من الكبت المنزلي

 .ا يولد لديهم هذا الشعورمم

 عوائق تتعلق بشعور اإلنسان بضرورة التوافق مع اآلخرين.–

 عوائق تتعلق بالتسليم األعمى لالفتراضات.–

 تتعلق بالخوف من اتهامات اآلخرين ألفكارنا بالسخافة . عوائق–

 عوائق تتعلق في التسرع في الحكم على األفكار الجديدة والغريبة . –

(م2008زيتون )كما أشار كل من 
 (40)

الضعف الموجه  إلى بعض نقال 

 إلى أسلوب العصف الذهني بالنقد ومنها .

التوجه السريع نحو  -تصلح للعمل الجماعي أكثر من صالحيتها للعمل الفردي -

الخوف من سخرية  - نقد األفكار -وضع الحلول رالبا ما يؤثر على جودة هذه 
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عدم  -وجود تشويش أو إزعاج من خارج الحلقة -كبر حجم المجموعة  - اآلخرين

 ي .الوقت رير كاف -توفر المواد األزمة لتوثيق األفكار 

 - (كأن يقول شخص عن فكره فور طرحها لماذ ال تكون كذا)النقد رير المباشر  -

وقد ذكر  االستشارة في طرح الفكرة )كأن يقول صاحب الفكرة ما رأيكم في كذا(.

(1999جروان )
 (41)

أن من نقال ضعف طريقة العصف الذهني التسرع في   

يد من االفكار الجديدة فيقول الوصول الى الحل للمشكلة وعدم اتاحة الفرصة لمز

يعتبر روردن أن نقطة الضعف في طريقة العصف الذهني التوجه السريع نحو 

 هذهحتى انه تم طرح االفكار منذ اللحظات االولة للجلسة، وأن مثل  وضع الحلول،

يمكن ان تحد من فاعلية االفراد للبحث  (Gordon)الحالة كما يرى ذلك روردن 

ولتغلب على هذا الضعف رأى روردن  وتميزا، اصالة عن حلول أكثر

(Gordonم،1995)
 (42)

أن يكون رئيس الجلسة )المعلم( هو وحده الذي يكون   

 على علم بالمشكلة التي تطرح للمناقشة في البداية . 

(1999)أما جروان 
 (43)

فيقترح استخدام عملية التتابع لتفعيل جلسة   

ينفرد بعض المشاركين دون ريرهم العصف الذهني بمشاركة الجميع لكي ال

باعطاء االفكار، ويتم ذلك بالمشاركة بشكل متتابع حتى ينتهي الوقت المحدد 

دقيقة أو عندما يريد المعلم أنهاء محاوالت  20: 15للنشال والذي أقترحه مابين 

 توليد االفكار.

 ف التدريس لطريقة العصف الذهني:أهدا

2011د المختار ولقد أشار كل من )عب
(44)

2000وهريدي ، 
(45)

الى أهداف   

  :التدريس بطريقة العصف الذهني كما يلي

  . تفعيل دور الطالب في المواقف التعليمية 

 من خالل ، تحفيز الطالب على توليد االفكار االبداعية حول موضوع معين

 ايا التي تعرض عليهم . ضأو حلول ممكنة للق، البحث عن إجابات صحيحه

 ب على احترام وتقدير آراء االخرين .أن يعتاد الطال 

 من خالل تطويرها والبناء ، االخرين أن يعتاد الطالب من االستفادة من أفكار

 عليها.

Diane” Mar)ويرى ديان وماري 
 ،

2006)
 (46)

ستخدام ا أن توظيف 

 أرتكز على عدة مسلمات يجب االخذ بها :، العصف الذهني في التدريس

في الموقف  لدى التلميذ عند مشاركته الحتميةتعزيز الجوانب االيجابية  .1

 التعليمي العاصف لذهن .

تحقيق النمو الذاتي للتلميذ وبناء شخصيته من خالل التدخل بين أنشطة  .2

 وأنشطة التعلم الذاتي في الموقف التعليمي . ، العصف الذهني

، يينمتلقين سلب ايسمح لهم بأن يكونو الأقق التلميذ عائد كبير يجب حأنه لكي ي .3

 يجابيين بأعمال العقل للعصف بالمشكلة التي تواجههم والعمل على حلها . إبل 
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حرك لعمل العقل دور التلميذ في مواقف العصف الذهني هو دور وسيط م .4

 لتوليد االفكار 

ستبصار قدراتهم وميولهم اكساب التالميذ الثقة في أنفسهم ومساعدتهم على ا .5

 البعيدة عن النقد والتقويم . وسبل االرتقاء بها الى جو الحرية 

  :أثناء التدريسدور المعلم في جلبة العصف الذهني 
(Sally ،2008)ذكر سالي 

 (47)
 بأن دور المعلم يكون مقتصر على ما يلي :  

 في بداية الجلسة يوضح االهداف ويصف الموضوع أو المشكلة .  -1

 عاتها في الجلسة . امر توضيح القواعد التي ينبغي -2

اش وأبداء رأيهم في ضاء المجموعة لالشتراك في موضوع النقتحفيز أع -3

 . موضوع النفاش

 حتى ولو كانت خاطئة .  واآلراءتسجيل جميع االفكار  -4

 بطرح اسئلة تستثير أفكارهم .  األفكاريساعد االفراد على توليد  -5

 .  ًاجيد مستمعًا نأن يكوواالفكار التي أدلو بها ،و اآلراءيعرف الطالب بكم  -6

 واالفكار التي أدلو بها.  اآلراءلب من التالميذ تفسير اليط -7

 فيجمع االفكار المتماثلة معا واستبعاد االفكار الضعيفة . ، يقوم بمعالجة االفكار -8

  -جراءات التدريس لاستراتيجية العصف الذهني:إ

(2008زيتون )ولقد أشار كل من 
 (48)

(م2014والمعلمي )،  
 (49)

بأن   

يجب توخي الدقة في أداء  تمر بعدد من االجراءات التطبيقيةجلسة العصف الذهني 

 ما يلي :  اإلجراءاتكل منها على الوجه المطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه 

ويتم عن طريق تحديد ومناقشة المشكلة  التمميد للمشكلة: -االجراء االو  :

 عطاءإ)الموضوع محل الدراسة(من خالل كتابة العنوان على السبورة و 

من  المشاركين الحد األدنى من المعلومات عن هذا الموضوع ألن إعطاء المزيد

التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة من لوحة تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة 

 محددة. 

في هذه المرحلة الطالب يطلب من  إعادة صياغة الموضوع : االجراء الثاني:

ه وأن يحددوا أبعاده وجوانبه الخروج من نطاق الموضوع على النحو الذي عرف ب

وليس ، المختلفة من جديد لتأكد من وجود خلفية معرفية لدى الطالب عن المشكلة

المطلوب اقتراح حلول في هذه المرحلة وأنما إعادة صيارة الموضوع وذلك عن 

طريق طرح األسئلة المتعلقة بالموضوع ويجب كتابة هذه األسئلة في مكان واضح 

 للجميع. 

في جلسة الطالب يحتاج  تميئة جو االلداع والعصف الذهني :-الثالث : االجراء

المشار له  -العصف الذهني الى تهيئتهم لجو االبداع وشرح أسلوب العصف الذهني



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

على القواعد  التأكيدمع  –كان رير مألوف لدى الطالب  بأسلوب مبسط : اذا–سلفآ 

حة كبيرة وتعلق في الصف األربع األساسية له آنفة الذكر بحيث تكتب على لو

   ويمكن أن يكون منطوق هذه القواعد هو:

 ريركم والتسخروا من أية فكرة مهما كانت .  نقد أفكار تجنبوا -1

عن أفكاركم بحرية وعفوية ودون تردد مهما يكن نوعها أو مستواها  اأفصحو -2

 أو واقعيتها ما دامت متصلة بالمشكلة موضوع الحوار . 

 مية من االفكار . أكبر ك اطرح-3

 قدموا إضافات على أفكار اآلخرين بدون نقد لها . -4

المعلمي ولقد أشار ) : تقبيم طالب الصف الى مجموعات -االجراء الرالع :

م(2014
 (50)

 بأن هناك أكثر من الية يمكن بها تنفيذ جلسة العصف الذهني منها :  

واحد بحيث اليزيد عددهم تناول الموضوع كامآل من جميع المشاركين في وقت -1

 على العشرين . 

ومطالبة ، إذا زاد عدد المشاركين على العشرين فيمكن تقسيمهم الى مجموعات -2

ف ذثم تجمع األفكار من المجموعات وتح، كل مجموعة بتناول الموضوع بكامله

 .االفكار المكررة

كل تقسيم الموضوع الى أجزاء وتقسيم المشاركين إلى مجموعات وتكلف -3

مجموعة بتناول جزء من الموضوع ثم تجمع أفكار المجموعات لتشكل أجزاء 

 الموضوع بكامله .

لكي   ل مجموعة لتوزيع األدوار لي  أعضائما : هتوجي -االجراء الخامس:

 يضمن مشاركة الجميع في الحوار حول المشكلة ويتم التوزيع على النحو التالي : 

وإتاحة الفرصة  إدارة الحوار، ل عنووهو المسؤ :قائد المجموعة-1

وتشجيع بقية أعضاء المجموعة على طرح ، للجميع للمشاركة دون تحيز

تذكير  األفراد، هؤالءأفكارهم واالستماع واالنصات الجيد لما يقوله 

متى كان ذلك  الطالب بقواعد العصف الذهني األربع سالفة الذكر

 ضروريا .

ن كافة األفكار التي تطرح من :وهو المكلف بتدوي المبجل )الموثق(-2

األعضاء المشاركين في أثناء الحوار وقراءتها اذا طلب منه قائد 

 المجموعة ذلك . 

وهم بقية أعضاء المجموعة وهم المسؤولون أكثر من  المشار ون :-3

 ريرهم عن اقتراح األفكار والحلول المتنوعة للمشكلة . 
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 العصف الذهني للمشكلةل-منفردة–قيام  ل مجموعة-الباد : االجراء

 وفق الخطوات التالية: 
 قيام قائد المجموعة بتذكير الطالب بالمشكلة محل الدراسة . -1

بعبارة  أيطلب منهم تحديد أو بلورة المشكلة أو أعادة صيارتها في شكل سؤل يبد-2

 كيف يمكن أن ؟ 

أول يطرح المشاركون صيارتهم للمشكلة وفي أثناء ذلك يقوم المسجل أول ب-3

 بتسجيل هذه الصيارات في قائمة معينة . 

أحد األفكار من بين -من خالل التصويت الحر  –يختار أعضاء المجموعة -4

وتستخدم عندما يوشك معين  (األفكار المسجلة في الجدول ولتكن )أررب فكرة

 األفكار أن ينضب لدى المشاركين . 

دد ممكن من الحلول للمشكلة يطلب قائد المجموعة من المشاركين اقتراح أكبر ع-5

بحسب الصيارة المختارة مع تذكيرهم بالقواعد األربع للعصف الذهني أنفة 

 الذكر . 

يكتب المسجل هذه األفكار بحسب تسلسل طرحها من قبل المشاركين وقائد -6

 المجموعة وذلك في قائمة معينة . 

يم ما طرح يققيام كل مجموعة على حده بت :االجراء البالع : جلبة التقييم

وفي بعض االحيان تكون األفكار ، اعضاؤها من أفكار وتحديد ما يمكن أخذه منها

الجيدة بارزة ووضحة للغاية ولكن في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة يصعب 

تحديدها ونخشى عادتا أن تهمل وسط العشرات من األفكار األقل أهمية وعملية 

الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها  االنكماشيكير التقييم تحتاج الى نوعا من التف

 حتى تصل حتى تصل الى القلة الجيدة وفق الخطوات التالية : 

 قراءة المسجل لهذه األفكار ومراجعتها بتأن. -1

الجدة أو )قيام أعضاء المجموعة بتقييم األفكار على أسا  المعايير التالية -2

القبول االجتماعي ، سرعة تنفيذ الحل، لفةالتك، منطقية الحل، المنفعة، األصالة

 للحل ؛أي قبول الحل من قبل أفراد المجتمع . 

 استبعاد األفكار التي التساير المعايير السابقة .-3

قيام أفراد المجموعة بترتيب الحلول المختارة وفق أفضليتها؛ األفضل فاألقل -4

 وهكذا ..وتسجيل ذلك من قبل المسجل في قائمة خاصة . 

تطرح فيه كل مجموعة عن  أجراء نقاش صفي جماعي : -الجراء الثام  :ا

طريق قائدها ما توصلت اليه من أفضل الحلول للمشكلة محل البحث من قبل 

 المجموعة ويتم مناقشة هذه الحلول من قبل كافة الطالب في الصف . 

( 20:15ن)م والتي تستغرق عادة يختم المعلم الدر  أو الجلسة -االجراء التاسع : 

بطرح أحدى المشكالت الجديدة كنشال ( دقيقة للوحدة الواحدة 30دقيقة )بمتوسط 

منزلي ويوجه الطالب للبحث عن أفضل الحلول لها وترتيب هذه الحلول وفق 
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والجدير بذكر أن دور المعلم في أرلب  ر تقييم الحلول المشار اليها سلفًامعايي

مدى فهم مثاًل عمل المجموعات فيالحظ األحيان هو دور المتفقد أو المراقب ل

ومدى تطبيق ، الطالب للمطلوب منهم القيام به، وكيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض

ومقدار مشاركة كل عضو في ، مدى االنضبال الصفي، قواعد العصف الذهني

وال يجب علية التدخل في عمل المجموعات إال عند الضرورة ، الحوار والنقاش

وحل ما قد ينشأ من خالفات ، موعات للعمل في هدوء دون ضجيجمثل: إلزام المج

 بين أعضاء المجموعة.

 إجراءات ال حث التجري ية:
الم   نهج الوص   في التحليل   ي: ف   ي الجان   ب النظ   ري )اإلط   ار     ث :حدددمدددنمل ال  -1

، وس وف يس تخدم   المنهج التجريبي التربوي: ف ي الدراس ة الميداني ة   النظري(.و 

وعتين التجريبية والضابطة، للتحقق م ن م دى اث ر    التصميم التجريبي ذو المجم

العصف الذهني في تنمية التحصيل الدراسي ل دى ط الب المجموع ة التجريبي ة     

  مقارنة بالمجموعة الضابطة

تم اختيار عين ة عش وائية م ن ط الب المرحل ة الثانوي ة بمدرس تي        عينة ال حث : -2

( طالب ا  60م وع العين ة )  وق د بل م مج   .بمدينة الزاوية ليبيا ، ( سيدي عبدالواحد)

( طالب ا وطالب ة لك ل مجموع ة،     30وطالبة، موزعين على المجموعتين بواق ع ) 

وت  م أع  ادة تنظ  يم الج  دول الدراس  ي للمجم  وعتين باالتف  اق م  ع إدارة المدرس  ة،   

بحي  ث تك  ون حص  ص م  ن بداي  ة الي  وم الدراس  ي بواق  ع حص  تين أس  بوعيًا لك  ل    

 مجموعة.

منهج مع   د وف   ق أس   لوب العص   ف   تش   مل:و: أدوات التجريدددب أدوات ال حدددث: -3

والمتمثل ة ف ي    م ن الم نهج المق رر لم ادة عل م ال نفس لس نة الثاني ة ث انوي          الذهني

)عل   م ال   نفس واهميت   ة ف   ي دراس   ة الس   لوك     وح   دة الدراس   ية التالي   ة بعن   وان  

 . إعداد الباحثة.االنساني(

 وقددد مددر   اختب  ار ف  ي التحص  يل المعرف  ي م  ن إع  داد الباحث  ة      أدوات القيددا :

 اال ت ار لالخطوات التالية 

قيا  مستوى تحصيل المعرفي لتالمي ذ الص ف الث امن     والمدف م  اال ت ار: - أ

 بمرحلة التعليمي األساسي في مادة التاريخ.

( سؤااًل موزعين على 32تضمن االختبار من ) تحديد ألعاد اال ت ار: -ب

 ، التقويم(المستويات الستة )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب

ولمعرف  ة م  دى ص  دق االختب  ار ت  م تطبي  ق طريق  ة ص  دق     صدق اال ت ار: - ج

المضمون بعد موافقة السادة المحكمين على ص الحية االختب ار للتطبي ق عل ى     

مجموع   ة للبح   ث، وذل   ك بع   د إج   راء التع   ديالت المناس   بة ل   بعض مف   ردات  

 االختبار.
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ل ى عين ة مك ون م ن     للتأكد من ثبات االختبار ت م تطبيق ه ع   ث ات اال ت ار: - د

( تلميذًا من الصف الثاني بمرحلة التعليم الثانوي رير عين ة الدراس ة، ث م    30)

أعيد تطبيق االختبار عليهم مرة ثاني ة بع د أس بوعين م ن التطبي ق األول، وت م       

حساب معامل االرتبال للدرجات الخام بالطريقة العامة، وك ان معام ل الثب ات    

وب ذلك اص بح   ج ة ثب ات عالي ة لالختب ار،     ( وه ذا يش ير إل ى در   0.85يساوي )

 تطبيق ذلك االختبار على عينة البحث الحالي.بمما يسمح االختبار صالحا ،

من المنهج المقرر علي  تدريس الوحدة الدراسيةهو المدف م  تجرلة ال حث:  -4

طالب السنة الثانية ثانوي والمتمثلة في )علم النفس واهميتة في دراسة السلوك 

باستخدام أسلوب العصف الذهني، ومعرفة أثرها على تنمية ،  االنساني(

من مرحلة التعليم  الثانيالصف  طالبلدى عينة من  الدراسيالتحصيل 

، وذلك من خالل المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الثانوي

 الضابطة في التطبيق البعدي ألدوات البحث التي أعدت لهذا الغرض.

المتغير  العصف الذهني. استراتيجية : المتغير المبتقل حث:متغيرات ال  -5

 : التحصيل المعرفي.التالع

 وتشمل:وأساليب ض طما المتغيرات الضالطة         

الراس  بين م  ن العين  ة   الط  البالعم  ر الزمن  ي: ت  م تثبي  ت ه  ذا المتغي  ر باس  تبعاد    

 المختارة، وبالتالي أصبح أعمار التالميذ متقارب إلى حد كبير.

المستوى االجتماعي واالقتصادي: تم اختيار عينة البحث من بين بيئة جغرافية  

 ، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين إلى حد كبير.الزاويةواحدة مدينة 

الم  دة الزمني  ة لتجري  ب البح  ث: اس  تغرق تنفي  ذ تجرب  ة البح  ث ح  والي س  تة أس  ابيع    

 دراسية، بواقع حصتين أسبوعيًا.

مع إدارة المدرسة، قام أحد معلمي الت اريخ بالت دريس    القائم بالتدريس: بالتنسيق 

 .المجموعة التجريبية قامت الباحثة تدريس لها  ؟أماالمجموعة الضابطة

 تنفيذ تجرلة ال حث: -6

 التط يق الق لي ألداة ال حث. -1

عل  ى مجموع  ة البح  ث التجريبي  ة     الدراس  يت  م تطبي  ق اختب  ار التحص  يل     

جموعتين قبل البدء ف ي ت دريس الوح دة المخت ارة،     والضابطة، للتأكيد على تكافؤ الم

وتم تصحيح وحساب المتوسطات الحسابية وتباينها واس تخدام اختب ار )ت( لعينت ين    

ري  ر م  رتبطتين م  ع تس  اويهما ف  ي الع  دد، وف  د أض  حت النت  ائج، ب  أن الف  رق ب  ين          

متوسطي درج ات المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ري ر دال إحص ائيًا، وه ذا م ا         

 إلى تكافؤ المجموعتين تقريبًا في المتغيرات التابعة للبحث الحالي. يشير
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 تدريس الوحدة المختارة للمجموعة التجري ية: -2

الص ف   لط الب درست المجموع ة التجريبي ة موض وعات الوح دة المق ررة       

بعن وان)علم ال نفس واهميت ة ف ي      العصف الذهني استراتيجيةباستخدام  الثاني ثانوي

بالت  دريس بإتب  اع اإلج  راءات وفق  ًا   الباحث  ة، وق  د قام  ت ك االنس  اني( دراس  ة الس  لو

 .للخطة الموضوعة 

 تدريس الوحدة المختارة المجموعة الضالطة: -3

موض  وعات الوح  دة الدراس  ية المق  ررة  نف  س درس  ت المجموع  ة الض  ابطة  

م ة  وفق ًا للطريق ة العادي ة المتبع ة م ن قب ل المعلم ة القائ       ث انوي   لطالب الصف الثاني

 بالتدريس دون تدخل أو تعديل.

 التط يق ال عدي ألداة ال حث: -4

تطبيق ًا بع ديًا ي وم     عل م ال نفس  ف ي م ادة    الدراسيتم تطبيق اختبار التحصيل  

عل  ى المجم  وعتين التجريبي  ة والض  ابطة، ك  ل مجموع  ة   2016ين  اير  20الخم  يس 

راس يتين،  دقيق ة، بواق ع حص تين د    80على حدة، وكان ال زمن المخص ص للتطبي ق    

وت  م رص  دت ال  درجات ف  ي كش  وف خاص  ة بع  د التص  حيح تمهي  دًا إلج  راء عملي  ة      

 المعالجة اإلحصائية.

 نتائل ال حث: 

توجد فروق ذات داللة " نتائل التحقق م  الفرض األو  الذى ينص على :

(بين متوسط درجات كل من المجموعة التجريبية 0.05إحصائية عند مستوى )

لصالح  علم النفس في لبعدي الختبار التحصيل الدراسياوالضابطة في التطبيق 

للتحقق م  هذا الفرض استخدمت ال احثة ا ت ار " ت "  ." المجموعة التجريبية 

ة م  نتائل م   ال  للعينات المبتقلة و يمك  عرض ما توصلت إليه ال احث

 : الجدو  التالي

عيارية و قيمة " ت " ( يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات الم 1جدو  ) 

ألفراد المجموعتي   مادة علم النفس اال ت ار التحصيلي فيو داللتما على 

 التجري ية والضالطة في التط يق ال عدي

 ت ع م ن المجموعة ال عد
مبتوى 

 الداللة

مرلع 

 (1إيتا)

حجم 

 التدثير

 تذ ر

 

دالة  5.49 0.97 7.53 30 ضالطة

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.85

 0.81 8.80 30 ي يةتجر

                                      
فإنها  0.01( أنه إذا كانت قيمة مربع إيتا تساوي  248) في صالح أحمد مراد : Kiess  1989قد رأى كيس -1

فإنها  0.15فإنها تكون متوسطة ، و إذا كانت تساوي  0.06تكون ضعيفة في المتغير التابع ، و إذا كانت تساوي 

 تكون مرتفعة .
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 فمم

 

دالة  10.14 0.76 6.80 30 ضالطة

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.84

 0.66 8.67 30 تجري ية

دالة  7.60 0.90 6.50 30 ضالطة تط يق

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.90

 1.00 8.37 30 تجري ية

دالة  15.11 1.13 5.80 30 ضالطة تحليل

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.77

 1.39 10.73 30 تجري ية

 تر يب

دالة  18.18 1.51 5.27 30 ضالطة

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.77

 1.14 11.53 30 تجري ية

 تقويم

دالة  15.59 1.17 9.13 30 ضالطة

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.77

 2.08 15.93 30 تجري ية

الدرجة 

 الكلية

دالة  21.69 4.37 41.03 30 ضالطة

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.97

 3.83 64.03 30 تجري ية

أن  ه توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين    (1)يتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق          

 الت ذكر المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج فى متوس ط  

و ه ى دال ة إحص ائيًا      5.49" ت " = لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيم ة  

، كم  ا يتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق أن  ه توج  د ف  روق ذات دالل  ة   0.05عن  د مس  توى 

إحصائية بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبي ة بع د تطبي ق البرن امج ف ى      

و هى  10.14لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة " ت " =  الفهممتوسط 

، و يتض ح م ن الج دول الس ابق أن ه توج د ف روق         0.05عند مس توى   دالة إحصائيًا 

ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين المجموع  ة الض  ابطة و المجموع  ة التجريبي  ة بع  د تطبي  ق  

لصالح المجموعة التجريبي ة حي ث كان ت قيم ة " ت "      التطبيقالبرنامج فى متوسط 

ل السابق أنه ، و يتضح من الجدو 0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هي 7.60= 

التجريبي ة   توجد فروق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجموع ة الض ابطة و المجموع ة      

لص الح المجموع ة التجريبي ة حي ث كان ت       التحلي ل متوس ط   بعد تطبيق البرن امج ف ي  

و يتض  ح م  ن   ، 0.05دال  ة إحص  ائيًا  عن  د مس  توى   و ه  ي 15.11قيم  ة " ت " = 

ة إحص  ائية ب  ين المجموع  ة الض  ابطة و الج  دول الس  ابق أن  ه توج  د ف  روق ذات دالل   

لص الح المجموع ة    التركي ب متوس ط   التجريبية بع د تطبي ق البرن امج ف ي     المجموعة

دال  ة إحص  ائيًا  عن  د مس  توى   و ه  ي 18.18التجريبي  ة حي  ث كان  ت قيم  ة " ت " =  

، و يتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق أن  ه توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية ب  ين       0.05

 التق ويم متوس ط   التجريبية بعد تطبيق البرنامج في المجموعة المجموعة الضابطة و

دالة إحصائيًا   و هي 15.59لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة " ت " = 
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و أيضًا يتضح من الجدول السابق أنه توج د ف روق ذات دالل ة     ، 0.05عند مستوى 

بي ق البرن امج ف ى    إحصائية بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبي ة بع د تط  

متوس  ط الدرج  ة الكلي  ة لص  الح المجموع  ة التجريبي  ة حي  ث كان  ت قيم  ة " ت " =       

 . 0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هي 21.69

توجد فروق ذات داللة  " الذى ينص على : نتائل التحقق م  الفرض الثاني -2

ي كل من ( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ف0.05إحصائية عند مستوى )

التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي فى مادة علم النفس لصالح 

للتحقق م  هذا الفرض استخدمت ال احثة ا ت ار " ت "  التطبيق البعدي " 

ة م  نتائل م   ال  للعينات المرت طة و يمك  عرض ما توصلت إليه ال احث

 : الجدو  التالي

لمتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة " ت " ( يوضح األعداد و ا 2جدو  ) 

فى القياسيي  الق لي  مادة علم النفس اال ت ار التحصيلي فيو داللتما فى  على 

 وال عدى

 ت ع م ن القيا  ال عد
مبتوى 

 الداللة

مرلع 

 إيتا

حجم 

 التدثير

 تذ ر

 

دالة  14.96 0.86 6.57 30 يق ل

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.89

 0.81 8.80 30 لعدى

 فمم

 

دالة  16.52 0.59 6.00 30 ق لي

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.82

 0.66 8.67 30 لعدى

دالة  11.03 1.31 5.27 30 ق لي تط يق

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.85

 1.00 8.37 30 لعدى

دالة  17.44 1.13 4.40 30 ق لي تحليل

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.76

 1.39 10.73 30 لعدى

 تر يب

دالة  38.89 0.76 2.80 30 ق لي

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.76

 1.14 11.53 30 لعدى

 تقويم

دالة  21.44 0.92 7.30 30  ليق

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.76

 2.08 15.93 30 لعدى

الدرجة 

 الكلية

دالة  38.41 2.43 32.33 30 ق لي

إحصائيًا 

 0.05عند 

   ير 0.98

 3.83 64.03 30 لعدى
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القيا   (1)يتضح من الجدول السابق       

حيث  لصالح القيا  البعدي التذكرمتوسط  ي و البعدي للمجموعة التجريبية فيالقبل

كم ا يتض ح   ،  0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هي 14.96كانت قيمة " ت " = 

لة إحصائية بين القي ا  القبل ي والبع دي    من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات دال

حي ث كان ت قيم ة " ت     الح القيا  البعديلص الفهممتوسط  للمجموعة التجريبية في

، و يتضح من الجدول السابق  0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هي 16.52" = 

ية ب   ين القي   ا  القبل   ي و البع   دي للمجموع   ة ص   ائأن   ه توج   د ف   روق ذات دالل   ة إح

حي  ث كان  ت قيم  ة " ت " =  لص  الح القي  ا  البع  دي التطبي  قمتوس  ط  التجريبي  ة ف  ي

، و يتضح من الج دول الس ابق أن ه     0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى  و هي 11.03

ي و البع دي للمجموع ة التجريبي ة    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القي ا  القبل   

 وه ي  17.44حيث كانت قيم ة " ت " =   لصالح القيا  البعدي التحليلمتوسط  في

و يتضح م ن الج دول الس ابق أن ه توج د ف روق         ، 0.05دالة إحصائيًا  عند مستوى 

متوس ط   ي و البع دي للمجموع ة التجريبي ة ف ي    ذات داللة إحصائية ب ين القي ا  القبل    

دال  ة  و ه  ي 38.89" = حي  ث كان  ت قيم  ة " ت    لص  الح القي  ا  البع  دي   التركي  ب

، و يتض ح م ن الج دول الس ابق أن ه توج د ف روق ذات         0.05إحصائيًا  عند مستوى 

 التق ويم متوس ط   ي و البعدي للمجموعة التجريبية فيداللة إحصائية بين القيا  القبل

دالة إحص ائيًا  عن د    و هي 21.44حيث كانت قيمة " ت " =  لصالح القيا  البعدي

ًا يتض  ح م  ن الج  دول الس  ابق أن  ه توج  د ف  روق ذات دالل  ة    و أيض   ، 0.05مس  توى 

الكلية متوسط الدرجة  ي و البعدي للمجموعة التجريبية فيإحصائية بين القيا  القبل

دالة إحص ائيًا  عن د    و هي 38.41حيث كانت قيمة " ت " =  لصالح القيا  البعدي

  0.05مستوى 

 التوصيات:
 ئج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتا 

العص  ف ال  ذهني ف  ي الت  دريس لجمي  ع المراح  ل  اس  تراتيجيةاالهتم  ام باس  تخدام  .1

وألنه ا  ، الدراس ي  لما لها من اهمية ف ي الرف ع م ن مس توي التحص يل     ، الدراسية

حول المشكالت الت ي تعت رض    األفكارلتوليد  الطالب أدهانتعتمد علي عصف 

 . العلمية والعمليةحياتهم 

، االبتع  اد ع  ن الطريق  ة التقليدي  ة الت  ي ت  نص عل  ى الحف  ظ والتلق  ين ف  ي الت  دريس .2

 اس تراتيجية ، مث ل  األفك ار واالعتماد علي االستراتيجيات التي تعمل علي تولي د  

 العصف الذهني.

العص  ف ال  ذهني ف  ي الت  دريس باعتب  اره م  ن       اس  تراتيجية االهتم  ام باس  تخدام   .3

 .الطالبلدى  الدراسي سهم في زيادة التحصيلاألساليب التعليمية الهامة التي ت

  



استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

 الموامش :
م(. تعل  يم التفكي  ر النظري  ة والتطبي  ق  200 7نوف  ل، محم  د بك  ر )، ص  الح محم  د عل  ي، أب  و ج  ادو .1

 عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع . الطبعة األولى .

اقد والتحصيل الدراسي لطالب (،أثراستخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير الن2007وليد الجابري،) .2

 الصف األول ثانوي في مقرر الرياضيات،كلية التربية ،جامعة 

.120(، مرجع سابق، ص2001هبة عبد ا ، ) .3
 

 

(، أث  ر اس  تخدام م  دخل الطرائ  ق التاريخي  ة ف  ي ت  دريس الت  اريخ عل  ى  2002أحم  د ج  ابر الس  يد، ) .4

ذ الصف الثاني اإلعدادي، مجلة كلي ة  التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير التاريخي لدى تالمي

 ، العدد األول، يناير.18التربية، جامعة سوهاج، م

 .122(، التقويم النفسي، ص1993فؤاد أبو خطبة ) .5

، اس  تراتيجيات الت  دريس المتقدم  ة اس  تراتيجيات (2011)، عب دا لحمي  د حس  ن عب  دا لحمي  د ش  اهين  .6

 . 123ص، ربية بدمنهور:كلية الت جامعة اإلسكندرية، والتعلم وأنمال التعلم

 12ص ، ،نفس المرجع السابق(2011)، عبدا لحميد حسن عبدا لحميد شاهين .7

(:دار الثقاف  ة والنش  ر 2. )ص(.)د : ل ب  داعياا. ح  ل المش  كالت  (م2011) رس  ان يوس  ف، قط  يط .8

 .  2والتوزيع عمان . ص 

 . 61 اآلية، سورة االنبياء .9

دار الس  الم .  (. ص  حيح البخ  اري .الري  اض: م1997أبوعب  دا  محم  د ب  ن أس  ماعيل )   البخ  اري، .10

 .61ص

م( . ط  رق تنمي  ة التفكيراالب  داعي ل  دى تالمي  ذ الحلق  ة   2007احم  د عل  ي إب  راهيم عل  ي ) ، خط  اب .11

الثانية من التعليم االساسي في الرياضيات . المكتبة االكتروني ه . أطف ال الخل يج ذوي االحتياج ات     

 . 2ص، الخاصة

. أو  www.gulfkids.com (.26.11.2015ريخ االط الع ) م .تا2015 – 10- 10أخر تعديل  .12

3040.htm-www.gulfkids.com/ar/book34 

 .3.ص  (م2011) رسان يوسف، قطيط .13

فلس طين. دلي ل طرائ ق     (م 2010)فهمي . أب وجزر، ح ازم   ، عبوش زيادة .، زاهر. قباجه، عطوه .14

 .  (16ص: ) د : ل(.)التدريس . 

والتطبي ق. قس م عل م ال نفس كلي ة       النظري ة  .الحل ول االبتكاري ة للمش كالت.   (م 1992)أحمد ، عباده .15

   .53ص (: لد)التربية جامعة البحرين :دار النشر والتوزيع دار الحكمة . 

. اإلب داع م ن منض ور تك املي . الق اهرة . مكتب ة االنجل و        (م 1997)مصري عب د الحمي د   ، حنوره .16

 . 343(، 2المصرية .)ل:

 .36مرجع سابق ص (م 1992)أحمد ، عباده .17

. أثر أسلوب العص ف ال ذهني ف ي تنمي ة التفكي ر اإلب داعي ل دي         (م 1998)سوزان خلف ، مطالقه .18

 اسع األساسي في علم ال نفس . جامع ة اليرم وك . كلي ة التربي ة والفن ون.      طالب الصف الثامن والت

   . 15قسم اإلرشاد وعلم النفس التربوي، ص

لس ان   . (ه2141- م1979) ابن منظور، اإلمام العالمة أب ي الفض ل جم ال ال دين محم د ب ن مك رم        .19

 . (65ص) .والمعارف الكتب دار :األولىالطبعة . المجلد الخامس. القاهرة . العرب

، فهم  ه وتطبيق  ه. الق  اهرة :دار المع  ارف  ، (.تنمي  ة االب  داع 41م:1983) زي  ن العاب  دين.  دروي  ش، .20

 .4ص

اإلم  ارات العربي  ة  (مف  اهيم وا تطبيق  ات تعل  يم التفكي  ر(، م 1999)فتح  ي عب  دا ل  رحمن  ، انج  رو .21

  . 41. ص(2ل: )المتحدة دار النشر: دار العين دار الكتاب الجامعي

http://www.gulfkids.com/
file:///D:/مجلد%20جديد%20(4)/user/Desktop/www.gulfkids.com/ar/book34-3040.htm
file:///D:/مجلد%20جديد%20(4)/user/Desktop/www.gulfkids.com/ar/book34-3040.htm


استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

كلي ة  ، العص ف ال ذهني .جامع ة جن وب ال وادي      اس تراتيجية م( . 2000)مص طفى محم د   ، هريدي .22

 .22.11قسم الدراسات العليا .تاريخ االطالع.، ص ص ، التربية أسوان

 النمط ي االب داعي.   -م( . التفكير2011فريد )، عدوي، أنجي، صالح، محمد عبد المختار، خضر .23

جامع ة الق اهرة .الطبع ة     ث كلية الهندسة.والبحو تطوير الدراسات العليا النشر مركز القاهرة :دار

 .53ص، االولى

م( .تقني   ة للت   دريب واإللق   اء الم   ؤثر .ف   ن اس   تخدام  1999 -ه1420الحم   ادي )، عل   ي، الحم   ادي .24

:دار النش   ر دار اب   ن ح   زم للطباع   ة والنش   ر     (1األس   اليب والوس   ائل التدريبي   ة الحديث   ة . )ل:  

  59- 29بيروت لبنان . ص ص، والتوزيع

م( . المحاض  رة السادس  ة إس  تراتيجية العص  ف ال  ذهني .ت  اريخ    2014أحم  د )، سوس  ن ،ألمعلم  ي .25

 .4ص، www.slideshare.het/silverandalus/ss-42472614(. 1.10.2015االطالع)

العصف الذهني في التحصيل الدراسي  استراتيجيةأثر استخدام )يحي محمد بن حسب ، سيدو-36 .26

م( . مجل  ة جامع  ة القض  اريف للعل  وم واآلداب. الع  دد   2014م: 2013وتنمي  ة المه  ارة التدريبي  ة ) 

،  : yahyia.5060@gmail.comEmail(. 10.10.2015م(. تاريخ االطالع)2015) الثالث.

 .7ص

 .23-22ص ص ، مرجع سابق، (م 1999)ا لرحمن فتحي عبد، جروان .27

 .43ص، مرجع سابق، (م 1992)أحمد ، عباده .28

 . 21ص، مرجع سابقم(، 1983زين العابدين .) درويش، .29

م( العص  ف ال  ذهني وح  ل المش  كالت . جامع  ة أم الق  رى .اللغ  ة 2015مس  عد محم  د زي  اد )، زي  اد- .30

هني وح   ل المش   كالت .ت   اريخ  محاض   رات ف   ي التربي   ة . العص   ف ال   ذ    العربي   ة لغ   ة الق   ران . 

  http://www.drmosad.com  /index83.htm(.14.9.2015االطالع)

 .22ص، م(، مرجع سابق1983زين العابدين .) درويش، .31

 .22ص، مرجع سابق، م(2000مصطفى محمد )، هريدي .32

 .3ص، م(، مرجع سابق2015مسعد محمد زياد )، زياد- .33

 .4-3ص ص ، بقم(، المرجع سا2015مسعد محمد زياد )، زياد- .34

 .83ص، مرجع سابق(، م 1999)فتحي عبدا لرحمن ، جروان .35

. مب ادي اإلب داع. الكوي ت     (م2004 –ه 1420محم د أك رم )  ، الع د ل وني  ، طارق محمد، السويدان .36

 . 4(.ص 2.شركة االبداع الخليجي لألستثماروالتدريب. )ل: 

 .22ص، مرجع سابق، م(2000مصطفى محمد )، هريدي .37

38. -Myer cnuise,Diane Hembacher (2006)the Effects of asecond Grade 

social studies curriculum infused with positive Agingconcepts on 

chidren,s Attitudes to wards,p105-117. 

39. -Balackova,Halka.(2007);Brainstorming:acreative problem solving 

method”Masaryk Istitute of Advances,studies,Czech technhcal 

University. 

م( . مهارات العصف ال ذهني ودوره ا ف ي تنمي ة التفكي ر اإلب داعي       2008)، عبدا   محمد، هنانو .40

 (.1.10.2015) عن                               د الط                               الب .ت                               اري االط                               الع  

files/dcscw012.pdf-es/default/files/contenthttp://mu.edu.sa/sit   

م(.تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة .الق اهرة: ع الم   2008حسن حسن)، زيتون .41

 .  3الكتب.ل

 .189ص، مرجع سابق(، م 1999)فتحي عبدا لرحمن ، جروان .42

http://www.slideshare.het/silverandalus/ss-42472614
mailto:yahyia.5060@gmail.com
http://mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/dcscw012.pdf
http://mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/dcscw012.pdf


استراتيجية العصف الذهني وأثرها  ياي تاس ما ةا لم الاف الانما لتنتياة الت صاي  

 حتيسم البشير ةصطمى الرقيق                            الس اسي لسى طالب الترحلة الث نومة

43. -Gordon,R.(1995) Instructiona I design and creativity:Aresponse to 

critlcized”EducationaItechno{ogy. 

 .118، مرجع سابق(، م 1999)فتحي عبدا لرحمن ، جروان .44

 .32ص، مرجع سابق، م(2014أحمد )، سوسن، ألمعلمي .45

)اس تراتيجيات اكتش اف    (10.10.2015انش راح إب راهيم )  ، لمش رفي ا، هال ة إب راهيم  ، الجر وان ي  .46

اللكترونية . أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاص ة.  وتنمية اإلبداع لدى طفل الروضة. المكتبة ا

.  (12.11. 2015)ت       اريخ االط       الع   موق       ع ومنت       دى دراس       ات وبح       وث المع       وقين،   

www.gulfkids.com 
 .33، ص(م 2010)فهمي . أبوجزر، حازم ، عبوش زيادة .، زاهر. قباجه، عطوه .47

 .12ص، مرجع سابق م(،2008)، محمد عبدا  ، هنانو- .48

 .33ص، مرجع سابق م(،2008حسن حسن)، زيتون .49

 .55ص، مرجع سابق، م(2014أحمد )، سوسن، ألمعلمي .50

 .65-55ص ص ، مرجع سابق، م(2014أحمد )، سوسن، ألمعلمي .51

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/

