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 أثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة 
 في قسم علوم القرآن /كلية التربية /الجامعة المستنصرية

 اإلسالمي  الفقهمادة في 
  باسمة هالل عبود الربيعيم . د 

 والتربية اإلسالمية قسم علوم القرآن الكريم كلية التربية -الجامعة المستنصرية
 ملخـــــص

هـدفت الدارسة إلى التعرف اثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة 
، اعتمدت الباحثة خلفية اإلسالمي في قسم علوم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية في مادة الفقه

جراءاته.نظرية ودراسات سابقة لإل  فادة منها في متطلبات البحث وا 
البحث من  تكونت عينةو اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي للتوصل إلى نتائج البحث،  

هم ر ااختيتم لمجموعة الضابطة، ل( و 43لمجموعة التجريبية )ل( 43( طالبًا وطالبة بواقع )86)
 .عشوائياً 

ثباته و التأكد من صدق الختبار وبعد  ن سؤالً يتحصيليًا من ثالث اً الباحثة اختبار  أعدت
، والنحراف المعياري، المتوسط الحسابي:)حصائية مثلإستعمال طرق اب ة البياناتمعالج تمت
إلى وجود فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى  ئها توصلت الباحثةوفي ضو ، تحليل التباين الثنائيو 

وصت الباحثة باستعمال العصف الذهني، وأي درست لصالح المجموعة التجريبية الت (0,،,دللة)
 . في ختام بحثها بعدد من التوصيات

Abstract  
The aim of this project is to recognition the impact  of the brainstorming 

upon the procurement of the students of the third stage in the subject of Islamic 

jurisprudence in the Quran Sciences Department and Islamic education.  

Experimental method has been applied in this project that consists of (68) 

students with randomly  selection (male and female), divided into two equal 

groups, the first group is the experimental group, while the other one represents  

the controlled group. 

Results were processed by using  different descriptive and statistical 

analyses to answer the question of the project . As a result , preference was for the 

experimental  group with about (0.05) percent .  

Finally, several recommendations have been set by the researcher.  
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 الفصل األول
 وتحديد المصطلحات،وحدوده ،وفرضيته ،وهدفه ،وأهميته ،مشكلة البحث 

 مشكلة البحث:
تتجسد مشكلة البحث الحالي في ضعف مناهج مواد التربية اإلسالمية في عرض المادة 

ومتطلبات التطور العلمي كونها تعتمد طرائق التدريس وأساليب تقليدية  تقتصر العلمية بما يتالءم 
على التلقين والحفظ والتسميع مما يؤدي إلى ضعف اعتماد التفكير العلمي المنضبط للمتعلمين 

دون المستوى المطلوب في ما زالت مناهج التربية اإلسالمية لتحقيق األهداف التربوية المنشودة؛ ف
من  أساليبهامحتوياتها، وطرائقها، و  ولسيما مادة الفقه اإلسالمي لفتقار، اد العلميةو عرضها الم

ثارة التفكير التشويق ، مما أدى والتلقين المباشر الحفظ المجردعلى  لتركيزها ؛المشاركةضعف ، و وا 
معالجة ومما يزيد المشكلة تعقيدًا غياب الرؤية واألهداف في  ،إلى ضعف في تحصيل الطلبة

 (. 8,4، 8866المشكالت بين واضعي المناهج، والعاملين في الميدان التربوي)الهاشمي:
من األسباب المؤدية إلى ضعف التحصيل  –غالبًا  –وقد ُعدَّ سوء اختيار طريقة التدريس

الدراسي، لدى طلبة مادة التربية اإلسالمية، فالطرائق التقليدية تؤدي إلى تحويل الطالب، إلى آلة 
مما يؤدي إلى سلبية دور المتعلم، في العملية  ؛ئق، والمعلومات، دون تعمق وتفكيرحفظ الحقا

 .(0 -,,,0-التعليمية، التعلمّية)الكناني
تُقدم في ولسيما مادة الفقه اإلسالمي في الجامعات العراقية  التعلمية –واد التعليميةفالم

تقليدية تهتم بالمادة العلمية دون التركيز على مراعاة المستويات الفكرية أغلب األحيان بطرائق 
بداعهم المعرفي فتكون الطرائق  المتعلمين  بيئة يراعل تجافة ومملة للطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي وا 

ة وما تقتضيه من تنوع أساليب التدريس تنوعمداركهم وقدراتهم العقلية المب تهتم لو وحاجاتهم 
الذي جعل أغلب المتعلمين يحصلون على  يءطريقتها في التعلم، الش الئملمخاطبة كل فئة بما ي

وجعلهم يكونون  نتائج متدنية في اختبارات التحصيل، األمر الذي ولد لّدى بعضهم النفور والملل
التي السائدة الطرائق التقليدية ، ف(Gardner-1983- 77اتجاهات سلبية نحو الجامعة بشكل عام )

 وأساليب حديثةلُبّد أن تستبدل بطرائق  ةتقوم على التلقين من التدريسي والستماع والحفظ من الطلب
ة)الحصري والعنزي، ربويعملية التنشطًا وفاعاًل في الليكون  متعلمر اليفكتتتصف بالمرونة وتنشيط 

 (00، ص8,,0
ممارستها التدريس أن النمطية في األساليب التدريسية تعيق إظهار  طريقوترى الباحثة من 

نتاج عداد أفراد يمتازون بالفكر قادرين على اإلإاإلبداعية عند الطلبة وتمنع من الفكرية القدرات 
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على الجامعات  ؛ ول تقتصر هذه المشكلةالشاملة لمجتمعاتناالمتنوع والجديد، الذي تحتاجه التنمية 
بداع وتطوير إذ أوضحت العديد من الندوات والمؤتمرات منها )ندوة اإلالعراقية فهذه المشكلة عامة 

المنعقد  8881يونيو  –المؤتمر العلمي السابع للتفكير)، و(في مصر 8880مايو  –كليات التربية
البرامج واألساليب التي  المتعلم مية التفكير لدى الطلبة، ونادت باستعمالدعوة إلى تن (في سنغافورة

 (                           8، ص8888تأدية دوره بصورة فاعلة ومؤثرة )محمد، لتؤهله 
 اآلتي:مكن صياغة مشكلة الحالي بالسؤال ي وعليه

كلية في سم علوم القرآن ي قففي تحصيل طلبة المرحلة الثالثة  ما أثر أسلوب العصف الذهني
 مادة الفقه اإلسالميفي  الجامعة المستنصريةفي التربية 

 : أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث الحالي بأهمية التربية اإلسالمية، وأهمية موادها التربية المتنوعة 

الفقه  ولسيما مادة الفقه اإلسالمي، وأهمية طرائق التدريس مواد التربية اإلسالمية وتدريس مادة
أهمية مادة الفقه اإلسالمي إذ تشكل أساس الشخصية اإلسالمية، وقاعدتها و  اإلسالمي بشكل خاص

، وأهمية أسلوب العصف الذهني بوصفه من أساليب التدريس في الحركة والسلوك والحياة اليومية
عية، وأهمية ، فضاًل عن أهمية المرحلة الجامفي تحصيل مادة الفقه اإلسالمي ئدتهمدى فاو  الحديثة

 التحصيل الدراسي للمتعلمين.
ربط الماضي بالحاضر ت تتجلى أهمية التربية اإلسالمية بصالحيتها لكل زمان ومكان إذ

من أجل استشراف المستقبل، وتعريف الفرد بحقوقه وواجباته فال يطغى الفرد بفرديته على المجتمع 
استمراريتها على التزام المبادئ والقيم بين ول يطغى المجتمع عليه، وتحقيق ذلك يكون عن طريق 

األجيال المتعاقبة، ودورها األصيل في التنشئة الجتماعية لألفراد، وتشكيل شخصياتهم )مرسي، 
بداع، متفاعلين مع مجتمعهم، ( وجعلهم واثقين من قدرتهم على اإلنجاز واإل,4، ص8811

، 8880التعامل مع مستجداته)التميمي، متحملين مسؤوليات النفتاح على عصرهم، ممتلكين سبل 
ُتِعدُّ طلبًة  فالتربية اإلسالميةن الطلبة من العادات والتقاليد المرغوب عنها، يتحصّ ؛ فضاًل (84ص
 .(,83، ص8864ي شخصيات قوية وصبورة قادرة على مواجهة أقسى الظروف )جرادات، و ذ

تكّون نظرة متكاملة شكل خاص بتتجلى أهمية مواد التربية اإلسالمية بشكل عام والفقه بو 
عن الكون واإلنسان والحياة من خالل تزويد اإلنسان بالمعلومات والمعارف والمهارات، التي تؤدي 

ومن اتجاهات التكامل لدى ، (1، ص8880تجاهات متكاملة لدى اإلنسان)موسى، تكوين اإلى 
اإلسالمي، فدراسة الفقه اإلسالمي  الطلبة تدريسهم فروع التربية اإلسالمية ومنها تدريس مادة الفقه
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والحديث النبوي الشريف، وتعزز أهمية فهمهما ودراستهما، ،تعمق ارتباط الطلبة بالقرآن الكريم 
)صلى رسول اهلل قولوتتبين أهمية الفقه حكام الشرعية منهما، عمال العقل لستنباط واستنتاج األا  و 

( فالفقه في 860ح:، 8868)البخاري، ُيفِقّهُه في الدِّين( )من ُيرِد اهلُل به خيرا  :اهلل عليه وآله وسلم(
حكام أ، فالعلم بفي حياته ركان تشكيل ثقافة المسلم التي ل يستغني عنهاأساس من أالدين ركن 

ل من خالل إقامة حياته بصورة صحيحة إيمكن للمسلم  العبادات والمعامالت ضرورة لزمة ل
 .(480، ص 3,,0جالد، )الهدراك مقاصدا  تعلمها وفهمها و 

تعنى بغرس العقيدة الصحيحة والعصف الذهني في التدريس كونها  وتتجلى أهمية التفكير
، فإنها مطالبٌة بإعطاء القدر الكافي من الحقائق والفهم الصحيح لإلسالم وأحكامه في نفوس الناشئة

ُتَدرََّس هذه الحقائق بطرائق تستثير ينبغي أن ف المتنوعة، في مراحل التعليمواألحكام الفقهية العقائدية 
عملية عقلية تجري بوعي داخل اإلنسان،  ، فالتفكير(318، ص8884تفكير الطلبة)التل وآخرون، 

لى في اإلنسان، قال اتحكم نشاطه العصبي والسلوكي من خالل وسائل المعرفة التي خلقها اهلل تع
( فالفكر والتفكر، 16:)النحل اآليةدَة لعلكم تشكرون(())َوَجَعَل َلُكُم السَّمَع واأَلبصاَر واألفئِ لىاتع

والعقل والعلم، طرائق موصلة لمعرفة الخالق سبحانه وتعالى، إن أحسن المسلم استعمالها)عبداهلل، 
كونها تتعامل  ؛ةناإلسالمية شاملة متكاملة ومتواز  ن التربيةأوبناًء على ، (883، ص8883، 8ج

ليها في ُكلِّ زماٍن ومكان)عطا، مع العقيدة الصحيحة التي ينطل  .(1، ص8866ق منها وا 
، وتستثمر والنتباهلتفكير ا إثارة التدريس الحديثة لمراعاتهاوأساليب  وتتجلى أهمية طرائق

استعداد كل فرد للتفكير عندما يواجه موقفًا يصعب عليه في ضوء خبراته التي يمكن أن تغني 
 عمالً وم بنشاط ذهني لكي يصل إلى ما يناسبه من الحل، مستأساليب معالجات الفرد لما يواجه، فيق

يحدد  التدريس أسلوب؛ ف(80، ص,,,0ختيار الحل)أبو سرحان، خطوات متتابعة مترابطة ل
الواجب إتباعها، والوسائل الواجب اعتمادها واألنشطة التي يقوم بها)السكري، التفكير أساليب 
إلثارة  متعلمينمتبادل بين التدريسي والالتفاعل للتحقيق األهداف المنشودة با(808، ص,886

كسابتفكير المتعلم و  الخبرات والمعلومات، وبناء القيم والتجاهات اإليجابية المخطط لها في مدة  ها 
التفاعل الذهني، الذي يتمّثل في تنّوع األفكار  استثمارو ، (080، ص8,,0زمنية محددة)الخوالدة، 

، وكلّما زادت أفكارهم المتنوعة في المواقف الصفية متعلموني يقّدمها الوتعدد المقترحات والحلول الت
 (048، ص8,,0ومقترحاتهم َدّل ذلك على حسن أداء التدريسي)الخوالدة، 

من المستحسن أن تكون مترابطة بأهمية التفكير ف أن أهمية الطرائق واألساليب ترى الباحثة
أن  البدمع المادة العلمية والمرحلة العمرية للطلبة، ف ةالئمّية مرحلة دراسية، متألطرائق التدريس 

التدريسي الجامعي الطرائق واألساليب والستراتيجيات الحديثة، التي تهتم وتركز على تعليم  ستعملي
 ا ما يطلق عليه بفلسفة ما وراء المعرفة، أو ما وراء اإلدراكمههأ وتنميته، ومن المتعلمينالتفكير 
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كيفية التعلم بأنفسهم، وذلك كّله يشمل التدريس التفاعلي،  متعلمينال وتعني محاولة تعليم
، 8888والستراتيجيات الكشفية والبحثية، وحل المشكالت، وما سواها من طرائق التدريس)محمد، 

 ومن أبرزها العصف الذهني.(80ص
 علمينمتنشاطًا جماعيًا متمّيزًا فهو ُيزود ال ألنه أسلوب العصف الذهنيتتجلى أهمية و 

 تشجيع التفكير وزيادة األفكاربأثر التدريسي  فيه  ويبرزبمجموعة من قواعد توليد األفكار، 
، فهو من أكثر األساليب المستعملة في تحفيز اإلبداع والمعالجة اإلبداعية لحل المشكلة، وتوجيهها

ؤدي إلى وضع بدائل إذ ِإّنه تصدٍّ للمشكلة باستعمال العقل من خالل توليد قائمة األفكار، التي ت
 ، ويمكن استعمال هذا األسلوب بفاعلية برغم(800، ص,,,0حلول جديدة ونافعة)أبو سرحان، 

اختالف وتباين أساليب التدريس وطرائقه التي يستعملها أساتذة الجامعات في إيصال المادة العلمية 
، وتتأكد (86، ص8,,0يتون، وميولهم ومعلوماتهم)ز  متعلمينتباين اتجاهات الل اً ، تبعمتعلمينإلى ال

أهمية هذا األسلوب في مادة الفقه اإلسالمي بجالء كون هذه المادة تستند إلى استنباط األحكام من 
 أدلتها الشرعية المعتبرة.

ويعّد التعليم الجامعي ركيزة أساسية تقوم عليها المجتمعات في الحاضر والمستقبل، فهو 
الفكري والتقدم إلى مراحل اإلنتاج  والتعلم احل الدراسةمن مر  متعلمحلقة الوصل التي تنقل ال

لى جانب وظائف الجامعات المتعددة التي من أهمها نقل التراث العلمي إلى الطلبة فإّنه ، والمادي وا 
يقع على عاتقها عبء اكتشاف المعرفة الجديدة وتمحيصها، والتأثير في الثقافة، وجعل الطلبة أكثر 

 لماختارت الباحثة طلبة الجامعة، عينًة لبحثها، فضاًل ، وا(88، ص8880قابلية للمعرفة)كريم، 
طلبة قسم علوم القرآن بحاجة ماسة إلى إتقان  وحاجة يتمتعون بالنضج والقدرة على التفكير السليم، 

فروع التربية اإلسالمية المنهجية في مراحلهم الدراسية، ألجل أن ُتَحقِّق الهدف الذي وضعت ألجله، 
 –ساليب تدريسية فاعلة عسى أن تساهم في ترسيخ الفقه اإلسالمي أتجريب البحث ل جاء هذالذلك 

 قوًل وسلوكًا. 
 : هدف البحث

عرف أثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة تيهدف البحث الحالي 
 اإلسالمي الفقه مادة  في في قسم علوم القرآن في كّلية التربية/ الجامعة المستنصرية

بين متوسط درجات ( 0,0,عند مستوى دللة )ل يوجد فرق ذو دللة إحصائية  البحث:  ةفرضي
الذين يدرسون بأسلوب العصف الذهني، ومتوسط درجات تحصيل  المجموعة التجريبية تحصيل 

    الذين يدرسون باألسلوب التقليدي في مادة الفقه اإلسالمي.                                                                       الضابطة  مجموعةال
 تحدد البحث الحالي بـ: يحدود البحث: 
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حية طلبة المرحلة الثالثة في قسم علوم القرآن في كّلية التربية/ الجامعة المستنصرية، الدراسة الصبا -8
 م. 0,84-0,80للعام الدراسي 

للعام الدراسي  في الفصل الدراسي األولالفقه اإلسالمي المقرر للمرحلة الثالثة  مادةموضوعات  -0
(0,80 – 0,84.) 

 م. 0,84-0,80 فصل دراسي :مدة التجربة -4

 أسلوب العصف الذهني واألسلوب التقليدي في تحصيل مادة الفقه. -3

جرائيًا وفقًا حددت  :تحديد المصطلحات الباحثة المصطلحات الرئيسة في عنوان البحث لغة واصطالحًا وا 
  :لما يأتي

 األول: األسلوب:
لبه إياه، وأراد باألسلوب الطريق الذي تأخذ فيه واألسلوب بالضم تواس سَلبهُ َسْلباً يلب: س األسلوب لغة : -1

 (811، ص8808الفن. )ابن منظور، 
 األسلوب اصطالحا : -2

م( بأنه: )مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالتدريس، والمفضلة 8866عرفه سليمان ) -أ
 (803: ص8866لديه()سليمان، 

لبة، والمنهج الناتجة من تفاعل التدريسي، والطم( بأنه: )الحصيلة 8888عرفه محمد، ومجيد ) -ب
 (08: 8888معًا()محمد، ومجيد، 

مجموعة اإلجراءات، والتدابير التي استعملتها الباحثة السلوكي بالنمط هو  :اإلجرائي األسلوب تعريف -3
 .والتوصل إلى النتائج ةمنشودلتحقيق األهداف ال (عينة البحث)لطلبة لفي أثناء تدريسها 

 :العصف الذهنيثانيا : 
  -:لغة   الذهني العصف -1
 ل الورق الذي ييبس فيتفتت وماوالَعْصفة والَعصيَفُة والُعصافة: ما كان على ساق الزرع من الَعصُف -أ

ْيَحاُن((وفي التنزيل:  ،يؤكل ، 8808بن منظور، ا)(80)الرحمن، اآلية ))َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
 (. 800ص

إجعل ذهنك في  :الذِّهُن: الفهم والعقل، والذهن أيضًا حفظ القلب، وجمعها أذهان. تقول -لغًة: الذهن-ب
الذِّهُن مثل الذَّهن، وهو الفطنة والحفظ، وفالٌن ُيذاهن الناس أي يفاطنهم، كذا وكذا، وقال الجوهري. 

 (813، ص8808بن منظور، ا)وذاهنني فذاهنته أي كنت أجود منه ذهنًا، والذِّهن أيضًا: القوة.
 ا: في الصطالح تعريفات منه للعصف الذهني -صطالحا :اتعريف العصف الذهني  -2

تقنية تحاول بها جماعة من األفراد أن توجد حلوًل لمشكلة محددة، " بأنها:عّرفها أبو عاّلم  -أ
 ( 60، ص8868)أبو عاّلم، "نتاج األفكار البديهية كلها تعاونياً إستعراض أو اب
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األفكار أو الحلول لمشكلة معينة، إذ يطلب التدريسي من  عملية توليد"وعرفه أبو سرحان بأنه:  -ب
رحوا أكبر عدد ممكن من األفكار التي تساعد في حل هذه المشكلة()أبو الطلبة أن يقدموا أو يقت

 .(808: ,,,0سرحان، 
هو األسلوب الذي استعملته الباحثة مع المجموعة التجريبية بعرض مشكلة  التعريف اإلجرائي:

  والبحث فيهل للتوصل إلى حلول من دون إصدار أحكام، أو الحكم عليها في ضوء معايير محددة.
 :التحصيل -ثالثا  

من َحَصَل، َيْحُصُل، والحاصل ما بقي وثبت وذهب ما سواه، يكون، وقد َحُصَل : التحصيل لغة-1
والسم الحصيلة وحصلت الشيء والَتْحِصيُل تمييز ماَيْحُصُل، الشيء َيْحُصُل ُحُصوًل، 

 .(153ص-8808بن منظور،ا)تحصياًل،وحاصل الشيء ومحصوله بقيته
 للتحصيل في الصطالح تعريفات عدة منها::اصطالحا  التحصيل -1

مدى استيعاب الطلبة لما تلقوه من خبرات معينة خالل مقررات دراسية، ويقاس : "ّعرفه اللقاني بأّنه-أ
، 8888)اللقاني، "ختبارات التحصيلية المعّدة لهذا الغرضبالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في ال

                              (                     01ص

من نتاجات التعلم نتيجة مرورهم بخبرة تدريسية  بةمدى ما حّققه الطل:"( بأّنه8,,0وّعرفه زيتون ) -ب
 (318، ص8,,0)زيتون، "معينة

طلبة مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( من معلومات  حصل عليهما : تعريف اإلجرائي-3
 ومعارف ومهارات مقاسة بالدرجات، في الختبار التحصيلي الذي أعّدته الباحثة لهذا الغرض. 

 ستحدد الباحثة الفقه دللة على مادة الفقه اإلسالمي::الفقه اإلسالمي -رابعا  
مع الفهم  يءالفقيه العالم الفطن، والفقه: العلم بالشدراكه، و إحسن أمر، فقه األ: الفقه لغةتعريف  -1

 (438، ص60ذا تعاطى العلم )الزمخشري،إله والفطنة فيه، وتفقه:
حكام الشرعية العملية مجموعة األيتركز مفهوم الفقه اصطالحاً بأنه:":الفقه اصطالحا  تعريف -2

 (00، ص 0941)خالف "دلتهاأالمستفادة من 

فادة من أدلتها التفصيلية المتعلقة عة األحكام الشرعية العملية المهو مجمو :إجرائيا  الفقه تعريف -3
بالمفردات الدراسية التي تضمنتها موضوعات الفقه اإلسالمي للصف الثالث في أقسام القرآن الكريم 

 (0,84-0,80والتربية اإلسالمية في كليات التربية في الجامعات العراقية للعام الدراسي)
في قسم األولية المراحل الدراسية  السنة الدراسية الثالثة ضمن سلَّم هي لة الثالثة:المرح-خامسا  

 ةتدرس فيها مواد التربية اإلسالميوالتي ، في الجامعة المستنصرية علوم القرآن في كلية التربية
 ومنها مادة الفقه اإلسالمي.



 أثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

191 

 الفصل الثاني 
 دراسات سابقةخلفية نظرية و    

تتمثـــل الخلفيـــة المرجعيـــة ألي بحـــث بأساســـين هما)اإلطـــار النظـــري، والدراســـات الســـابقة،( 
وُيمثـــل اإلطـــار النظـــري أليـــة دراســـة جانبـــًا أساســـيًا للبحـــث العلمـــي وهـــذا ل يعنـــي أن للموضـــوعات 
التربوية كلها لهـا نظريـات مفسـرة لهـا، فالموضـوعات التـي ل تنتظمهـا نظريـات محـددة؛ تكـون الخلفيـة 

نظريــــــة للبحــــــث ممثلــــــة فــــــي جوانــــــب الموضــــــوع ومجالتــــــه حســــــبما تضــــــمها، التقــــــارير، والوثــــــائق ال
واإلحصـــاءات التـــي يفيـــد منهـــا الباحـــث فـــي كتابـــة الخلفيـــة النظريـــة لتـــرتبط ارتباطـــًا مباشـــرًا بموضـــوع 

جراءاته)الرشـــيدي (، وبمـــا أن أســـلوب العصـــف هـــو أســـاس ,00-088: ,,,0-البحـــث ومجالتـــه وا 
ســتحدد الباحثــة خلفيــة نظريــة لمفهــوم هــذا األســلوب وخصائصــه ومميزاتــه ومجــالت البحــث الحــالي ف

جراءاته وفقًا لما يأتي:  استعمالته وعناصر نجاح هذا األسلوب وا 
  مفهوم العصف الذهني:أوًل: 

بداعيـة، وقـد ظهـر هــذا حديثـة المشـهورة بتوليـد األفكــار اإلالالعصـف الـذهني مـن األســاليب 
سـاليب ميـدان التربيـة والتعلـيم، وأصـبح مـن األ اسـتعماله فـيانتقـل و وتطور في سوق العمـل،  سلوباأل

بــداعي وحــل المشــكالت فــي والمهتمــين بتنميــة التفكيــر اإل متعلمــينالتــي حظيــت باهتمــام البــاحثين وال
ة إلثـار هـذا األسـلوب ُيسـتعمل ، و (888، ص8888)جروان، والمواقـف التعليميـة معظم المواد الدراسـية

تحفيـــز  عمـــل علـــىتقويمهـــا لحقـــًا، ويو نتـــاج األفكـــار إلـــى إبـــداع عنـــد األفـــراد والجماعـــات، ويهـــدف اإل
لـــى إعاقـــة إالتحـــرر مـــن القيـــود التـــي يفرضـــها األســـاليب التقليديـــة التـــي تـــؤدي و بداعيـــة، القـــدرات اإل

لــول للمشــكالت البتكــار، وتســتعمل إلنتــاج األفكــار المتتاليــة أو المتناوبــة، ولــيس مــن أجــل إيجــاد الح
 (  Osborn,1963,  p:162الجديدة التي تسهم في معرفة ظاهرٍة ما.)

وهــــي بــــالمعنى نفســــه والجوهر:)العصــــف الــــذهني، ِِ  وتعــــددت تســــميات العصــــف الــــذهني
عصــف الــدمام، أمطــار الــدمام، اســتمطار األفكــار، المفــاكرة، تــدفق األفكــار، توليــد األفكــار، التوليــد 

إّل أن مصــطلح ؛ (880، ص,,,0قــويم، المحاكمــة المؤجلــة()الطيطي، الفكـري الجمــاعي، إرجــاء الت
العصف الذهني ُيعّد أكثر استعماًل وشيوعًا وهـو أقربهـا للمعنـى، فالعقـل يعصـف بالمشـكلة ويفحصـها 

 بداعية المناسبة لها.لى الحلول اإلإوُيَمِحصها لغرض التوصل 
 خصائص من أبرزها:ألسلوب العصف الذهني  :خصائص العصف الذهنيثانياً:  

 يؤدي أسلوب العصف الذهني الى التحرر من القيود التي تعيق اإلبداع والبتكار.            .8
إن الكم يولد الكيف، إذ من الواجب الهتمام بـالكم بـالحجم نفسـه الـذي يهـتم بـه الكيـف وهـذا مـا ذهـب  .0

 (43، ص8818إليه أوزبورن)عاقل، 

رديــًا وجماعيـًا بــالرغم مــن أن إعـداده باألصــل للعمــل الجمــاعي، ُيعـد أســلوب العصــف الـذهني أســلوبًا ف .4
كما أنه يتجه إلى نشاط الجماعات الصغيرة؛ فيتجه هذا األسـلوب بمسـارين مـن التنظـيم يمكـن تطبيقـه 

 (  863،860، ص8868على الفرد أو على الجماعة)روشكا، 
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فكــرة شــخص مــا تســتند إلــى فكــرة النتــاج الفكــري البتكــاري يتولــد عــن طريــق الحتكــاك بــين األفــراد، ف .3
شـخص آخـر، وهـذه الفرضـية ل تنطبـق علـى األشـخاص كّلهـم ول فـي األحـوال كلهـا، حيـث ِإنَّ هنـاك 

 (43، ص8818من يعارض هذه الفكرة)عاقل، 

 ألسلوب العصف الذهني مميزات أوردها الحمادي وفقًا لما يأتي: العصف الذهني: مميزاتثالثًا: 
 (88،ص8888)الحمادي،

 يساعد على إيجاد مناخ صفي حيوي متعاون، ويفتح األبواب للجهد الفردي المبدع.  .8
 يبني الثقة ويشجع الصراحة والنفتاح الذهني والستعداد للتخيل واإلبداع.  .0
يظهــر وجهــات نظــر عديــدة ومتنوعــة قائمــة علــى ردود فعــل عاطفيــة وعقليــة تجــاه مشــكلة معينــة، ممــا  .4

 ل كل مشكلة. يكثر من البدائل المناسبة لح
 يلغي الحواجز التي تقف أمام القدرة الخاّلقة، مما يساعد الطلبة على التفكير البداعي.  .3
 يقدم وسيلة للتركيز على مدى اإلحساس بالمشكلة، مما يسرع في الوصول الى الحل.  .0
 يسهم في ديمقراطية العملية التعليمية وتوّلد الحماسة للطلبة واشعارهم بقيمة أفكارهم.  .8
 سهم من اإلقالل من الخمول الفكري للطلبة. ي .1

  :وقواعده استعماالت العصف الذهنيرابعا : 
العصــف  فــي جلســة مــالضــمان الحصــول علــى ســيل مــن األفكــار األصــيلة لحــل مشــكلة 

وتتركــز هــذه األمــور ، لعصــف الــذهنياس عــددًا مــن األمــور جعلهــا قواعــد ألســلوب أقتــرح بــارن الــذهني
 (886، ص,,,0: )الطيطي، ذكرها الطيطي وفقًا لما يأتي رئيسة قواعد بأربع

 ضرورة تجنب النقد:  القاعدة األولى:
يــرفض اســتبعاد الحكــم المســبق أو النقــد أو التقــويم المســتعمل فــي  مبــدأً القاعــدة تمثــل  ذههــ

 أثناء جلسات لعصف الذهني، ومسؤولية تطبيق هذه القاعدة تقع على عاتق رئيس الجلسـة الـذي ُيَنبِّـه
بــدوره أيَّ طالــب ُيصــِدُر حكمــًا أو تعقيبــًا علــى أفكــار غيــره، كــذلك تنبيــه الطالــب الــذي يصــدر الفكــرة 

بـــداء حكــمٍ  حولهـــا بعــد أن عّبـــر عنهـــا، أو إعلــى أن يتخلـــى عــن تقويمهـــا بعــد إصـــدارها، أو محاولــة 
تــي يــتم تســجيلها محاولتـه العتــذار عنهــا، أو مطالبتـه بحــذفها مــن بـين األفكــار أو الحلــول المقترحـة ال

 في اثناء الجلسة. 
   التأكيد على زيادة كمية األفكار المطروحة:القاعدة الثانية: 

ُيقصــد بــذلك أنــه كلمــا زاد عــدد األفكــار المقترحــة مــن أعضــاء الجماعــة، كلمــا زاد احتمــال 
قدر أكبر من األفكار األصيلة أو المعينة علـى الحـل المبتكـر للمشـكلة، وفـي هـذا الصـدد ُيشـير كثيـر 

 من الباحثين الى أن الطالقة هي مصرف البتكار. 

   حيب باألفكار مهما كان نوعها:أطالق حرية التفكير والتر القاعدة الثالثة: 
ُيقصــد بهــذا المبــدأ التحــرر ممــا يعيــق التفكيــر البتكــاري والترحيــب باألفكــار كلهــا، وذلــك  

ــة مــن الســترخاء، فكلمــا كــان المجــال أكبــر  قــدر مــن الحريــة للطالــب فــي  إلعطــاءللوصــول الــى حال
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، يتحصـن -لحلول أو مسـتواهامهما تكن نوعية هذه ا -التفكير في اعطاء حلول للمشكلة المعروضة 
الطلبة بكفايات عليا في توظيف قدراتهم على التخيل وتوليـد األفكـار فـي ظـل ظـروف التحـرر الكامـل 

 من ضغوط النقد والتقويم. 

 البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها:القاعدة الرابعة: 
ُيراد بهذا المبدأ أن األفكار المطروحة ملٌك للجميع، وهذا يعني أّن األفكار المقترحـة ليسـت 

ثـارة الحمـاس كـي يزيـدوا علـى إحكرًا على صاحبها، وبذلك فأن رئيس الجلسة يشـجع المشـاركين علـى 
رك حــق اقتباســها أفكــار اآلخــرين، وأن يقــدِّموا مــا يمثّــل تحســينًا أو تطــويرًا أو بلــورًة لهــا، إذ أليِّ مشــا

 ضافة.وتحويرها وتعديلها بالحذف واإل
أختلف التربويون في تقسيمهم لمراحل تنفيذ جلسة العصف الذهني،  :إجراءات العصف الذهنيخامسا : 

، 8868وفقًا لما يأتي:)روشكا،  فمنهم من فيرى روشكا أن عملية توليد األفكار تمر بثالث مراحل
 ( 863-864ص

م فيها توضيح المشكلة وتحليلها إلى عناصرها األولية التي تنطوي عليها، ثم : يتالمرحلة األولى
 تبويب هذه العناصر وعرضها على المشاركين. 

 ومراعاة قواعد العصف الذهني. ،: مرحلة توضيح كيفية العمل والسلوك المرحلة الثانية
 : مرحلة تقويم األفكار واختيارها وحسابها عمليًا. المرحلة الثالثة

تتركز اآلراء في ان إجراءات العصف الذهني يكون بتشخيص المشكلة وتحديدها، وتحضير و 
 معالجة األفكار وبلورتها، وتضمين األفكار،و  النتفاع من األفكار،و أو أعداد المجموعة، 

استخالص اإلعمامات ، وتعتمد الباحثة في ما ذهب إليه الحصري والعنزي من أن خطوات و 
 - 880، ص8,,0يأتي:)الحصري والعنزي،  لما وفقاً  العصف الذهني تسيرالتدريس بأسلوب 

888) 
 صياغة الفكرة األساسية للمشكلة.  .8
 صياغة المشكلة الرئيسة.  .0
 صياغة أهداف الجلسة.  .4
 تحديد المعايير والقواعد األساسية.  .3
 جمع األفكار وتسجيلها.  .0
 تصنيف األفكار في فئات.  .8
 اشتقاق التعميمات.  .1
 حلول مقترحة. الوصول الى .6

لنجاح جلسة العصف الذهني عناصر مهمة : التطبيقات العملية في جلسة العصف الذهنيسادسا : 
 (804، ص8,,0حددها أبو سرحان وفقا لما يأتي:)أبو سرحان، 
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وضوح المشكلة مدار البحث لدى المشاركين، قبل بدء جلسة العصـف الـذهني، فالُبـدَّ أن يكونـوا علـى  .8
ضــوع المشــكلة، ومــا يتصــل بهــا مــن معلومــات ومعــارف، وهــذا التوضــيح مــن صــلب درايــة معقولــة بمو 
 وظيفة المدرس.

وضــوح مبــادئ العمــل وقواعــده فــي جلســة العصــف الــذهني، والتقيــد بهــا مــن المشــاركين جميعــًا، وقــد  .0
يكـــون مـــن الضـــروري توعيـــة المشـــاركين فـــي جلســـة تمهيديـــة وتـــدريبهم علـــى اتبـــاع قواعـــد المشـــاركة، 

 لتزام بها طوال الجلسة. وضرورة ال

خبــــرة قائــــد النشــــاط أو التدريســــي وجديتــــه وقناعتــــه بقيمــــة أســــلوب العصــــف الــــذهني، بوصــــفه أحــــد  .4
التجاهــات المعرفيــة فــي حفــز البــداع، وضــرورة ذلــك لنجــاح الجلســة، وذلــك ألنــه مطالــب بتحضــير 

هميـة دوره فـي أ ز لألفكـار المتصـلة بهـا، فضـاًل عـنصياغة واضحة ومحـددة للمشـكلة، وعـرض مـوج
 اإلبقاء على حماسة المشاركين في جو من الطمئنان والنطالق.  

ويــرى الســويدي أن عناصــر وعوامــل نجــاح جلســة العصــف الــذهني تتركــز فيمــا يأتي:)الســويدان، 
 (0، ص0,,0

زالـة  .8 خبارهم مسبقًا بموضوعها، فضاًل على كسر الحـواجز وا  التمهيد للجلسة وتهيئة المشاركين فيها، وا 
 لتوتر فيما بينهم. ا

 ، وأّل تكون جادة وكئيبة. التفاعل والحيوية متعةسود الجلسة َجوٌّ من خفة الظل و أن ي .0
ن كانت غير ذي مغزى بال نقد أو تقويم.  .4  قبول األفكار غير المألوفة وتشجيعها وا 
يجب إتباع المراحل المتنوعة إلعادة الصياغة ويـتم ذلـك بطـرح األسـئلة اآلتيـة )كيـف يمكـن أن تطـور  .3

الفكرة وتولد بإتبـاع السـؤال(: )كـم عـدد الطـرق التـي يمكـن مـن طريقهـا أن تطـور الفكـرة(  ألن السـؤال 
ا فيــه الســؤال األول يحــّث المشــاركين علــى إعــادة الصــياغة وبلــورة المشــكلة، وفــي الوقــت الــذي يطالبنــ

 الثاني بإيجاد الحلول، عندما يتوقف سيل األفكار المتعلقة بعبارة أعيدت صياغتها. 
مـــن المهـــم جـــدًا تـــيقن المســـؤول عـــن الجلســـة بجـــدوى هـــذا األســـلوب فـــي التوصـــل الـــى حلـــول مبتكـــرة  .0

 للمشكالت أو في المجالت المتنوعة.
برازهـا وبـين تقويمهـا، وأن يكـون علـى اسـتعداد أن يفصل المسؤول عن الجلسة بين استنباط األفكـار  .8 وا 

للمســـاهمة فـــي إحيـــاء الجلســـة بأفكـــاره الشخصـــية، وأن يشـــجع الكميـــة مـــن دون النوعيـــة، وأن يؤجـــل 
أحكامه، ويقبل بعض األفكار التي قـد تنطـوي علـى انتقـادات موجهـة شخصـيًا، وكثيـرًا مـا تحـدث هـذه 

ؤول في مكان عمله الذي تقام فيها جلسـة العصـف الظاهرة عندما يكون المسؤول عن الجلسة هو مس
 الذهني.

أن تكـــون الجلســـة موضـــوعية، بعيـــدة عـــن اآلراء والـــدفاعات الشخصـــية عـــن بعـــض األفكـــار المتعلقـــة  .1
 بالمشكلة موضوع الجلسة. 
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تدوين األفكار المنبثقة من الجلسة وترقيمها بحيث يراها المشاركون جميعًا، ويمكن اسـتعمال اللوحـات  .6
بكتابتهــا، وفــي هــذه الحالــة  كتابــة بنفســه، أو يكّلــف متعلمــاً لــك، ويمكــن للمســؤول أن يتــولى اللعمــل ذ

 يفسر األفكار المقدمة. يتفرم للسيطرة على المجموعة و  يمكن لرئيس الجلسة أن
( شخصــًا لضــمان فاعليــة توليــد األفكــار، 80-8يفضـل أن يكــون عــدد األفــراد فــي المجموعــات مــابين) .8

 لخجل من فصح أفكارهم وطرحها.وتجاوز الحياء وا

الحرص الشـديد علـى اسـتبعاد وجـود مـراقبين للجلسـة، ينبغـي أن يشـارك الحضـور جميعـًا فـي الحـوار،  .,8
ألن وجود مراقب جالس في مكـان بعيـد فـي أثنـاء الجلسـة، يكـون حـاجزًا مـن دون القـدرة علـى اإلبـداع 

 والبتكار. 
% للحصــــول علــــى أفكــــار ,,8يســــت مضــــمونةعلــــى مســــؤول الجلســــة اإلدراك أّن عمليــــة العصــــف ل .88

ن استعمال العصـف الـذهني لـيس مجـرد وسـيلة للتشـجيع علـى طـرح أفكـار جديـدة، ِإنمـا هـو  جديدة، وا 
 أسلوب إلفهام الطلبة المادة وحل تعقيدات الدروس.

ينبغي أن تستمر الجلسة وعملية توليد األفكار حتى يجف سيل األفكار، وهنا ينبغي للمسؤول أن  .12
 األساليب المتاحة جميعها إلثارة تدفق األفكار.  يستعمل

 الدراسات سابقة:
 Collando1991أوال : دراسة كوالندو 

رمت الدراسة إلى معرفة أثر أسلوب العصف الذهني والتلميحات المعيارية والرتباط الثنائي 
في التفكير اإلبداعي مع الكلمات، وصيغت المشكلة في نوع من نماذج التعليمات التطبيقية، 

قسموا على ،و ( من الذكور 38( من اإلناث و)08( طالب، ),,8وتكونت عينة الدراسة من )
ريبية وضابطة، وتم استعمال تصميم الختبار القبلي والبعدي، وتصميم المجموعة مجموعتين تج

الضابطة، وقد قاس الختبار القبلي، الطالقة الفكرية، والمرونة واألصالة على مقياس اإلبداع 
لتورانس)صورة األلفاظ(، وأسفرت النتائج بأن تعليمات العصف الذهني، والتلميحات المعيارية، أكثر 

ة بزيادة الطالقة واألصالة، وليس المرونة، كما وأن التلميحات المعيارية ليست بفاعلة العصف فاعلي
الذهني في زيادة الطالقة الفكرية والمرونة، وأسلوب الرتباط الثنائي لم يكن بفاعلية أسلوب العصف 

 (Collando , 1997 , p: 143الذهني والتلميحات المعيارية، في تأثيره في األصالة)
 1991ثانيا : دراسة الكبيسي والهيتي 

رمت الدراسة إلى تعرف عالقة عدد من المتغيرات بتوليد األفكار)العصف الذهني( وعدة 
متغيرات هي:)التخصص، وتحصيل الوالدين ومهنتهما ودخل األسرة(؛ فّطبق الباحثان اختبار توليد 

ختيروا بصورة عشوائية من أربع ( طالبًا وطالبًة أُ ,40( ووّزعه على )8866األفكار )للكبيسي 
كليات متنوعة )علوم، طب، لغات، فنون( من جامعة بغداد، وبعد جمع المعلومات والبيانات 
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وتحليلها إحصائيًا، أسفرت نتائج الدراسة بعدم وجود فرق ذو دللة إحصائية في توليد األفكار بين 
تحصيل الوالدين في توليد األفكار غير المألوفة الطلبة في األقسام اإلنسانية والعلمية، ول يوجد أثرًا ل

عند الطلبة، في حين يوجد أثر واضح لتحصيل األم على توليد األفكار للطلبة، وأن أبناء العسكريين 
لهم القدرة في توليد األفكار بشكل أكثر مقارنة بأبناء الموظفين المدنيين والمتقاعدين ول يوجد أثر 

 (.81-88، ص8888د األفكار)الكبيسي والهيتي، يذكر للدخل الشهري في تولي

 2002دراسة الجبوري  ثالثا : 

رمت الدراسة إلى تعرف أثر العصف الذهني في تحصيل طالب الصف الرابع العام في 
( طالبًا، اختيروا 08مادة األدب والنصوص وتنمية التفكير البتكاري لديهم، وكانت عينة الدراسة )

( طالبًا، 00تجريبية تدَّرس بأسلوب العصف الذهني متكونة من )عشوائيًا ضمن مجموعتين 
( طالبًا، وكافأ الباحث بين مجموعتي البحث في عدد 08وضابطة تدَّرس بالطريقة التقليدية وعددها )

من المتغيرات المهمة، وأعّد الباحث اختبارًا تحصيليًا بعديًا فطبقه، كما طّبق مقياس التفكير 
ستعمال الوسائل اإلحصائية وتوصل الباحث إلى أن هناك فرق ذو دللة إحصائية وبا البتكاري،

( بين درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار النهائي لمادة 0,0,عند مستوى )
األدب والنصوص واختبار القدرة على التفكير البتكاري لمصلحة طالب المجموعة التجريبية الذين 

 ت(.-، ص ب3,,0لوب العصف الذهني)الجبوري، درسوا بأس

عدد من المجالت المهمة؛ في وقد أفادت الباحثة في دراستها الحالية من الدراسات السابقة 
تبعتها التي اوتمثلت هذه المجالت في تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه والمنهجية واإلجراءات 

 لنتائج وعرضها.الوسائل اإلحصائية وأسلوب تحليل ا عن فضالً 
 الفصل الثالث

جراءاته   منهجية البحث وا 
هدف من تحقيق لل ةالباحث اعتمدتهاجراءات التي منهجية واإليتضمن هذا الفصل عرضًا ل

 :قا لما يأتي، وفوفرضيته البحث
اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي للتحقق من مدى فاعلية أسلوب العصف الذهني  :منهجية البحث

تجريبي يقوم أساسًا لفي تحصيل طلبة المرحلة الثالثة في قسم علوم القرآن في مادة الفقه، فالمنهج ا
على التجربة العلمية التي تكشف عن العالقات السببية بين المتغيرات المؤثرة في الظاهرة محل 

 (.80-,,,0-ث)الرشيديالبح
 :البحث إجراءات
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 التصميم التجريبي: تحديد  -أوال :
و أها تحقيق فرضيات البحث طريقن عيقصد بالتصميم التجريبي وضع خطة تجريبية يتم 

رفضها وقياس مدى التغير الذي يطرأ على احد العوامل نتيجة لتغير حدة  ومدى مؤثر ما، مع 
إجراء يوفر للباحث  ، وهو)31: 1,,0خرى. )عبد الرحمن وزنكنة،و العوامل األأتثبيت المتغيرات 

اختيار التصميم ، و (8,0: 8868خرون، آسباًل كفيلة للوصول إلى النتائج المبتغاة. )الزوبعي و 
التجريبي يقع على عاتق الباحث الذي بدوره يستطيع أن يقلل من قصور التصميم وذلك بضبط 

العامل التجريبي ، وأن يكون دقيقا في تسجيل المتغيرات واآلثار التي العوامل والمؤثرات األخرى عدا 
ما تجريبيا ذا ضبط جزئي. تصمي ةغير التجريبي لذلك اعتمدت الباحثتحدث نتيجة استخدام المت

  (8)لظروف البحث الحالي وعلى ما هو موضح  في الشكل رقم ومالئم
 (1جدول )

 التصميم التجريبي
 األداة المتغير التابع المستقلالمتغير  المجموعة

 أسلوب العصف الذهني التجريبية
 الختبار التحصيلي التحصيل

 األسلوب التقليدي الضابطة

 
 ته:عينتحديد مجتمع البحث و  -ثانيا:

والتربية اإلسالمية في  الكريمالقرآن  علومبأقسام  ةالحاليفي الدراسة البحث مجتمع  تحددي
 والتربيةابن رشد، -التربية ا)كليتوهذه الكليات هي:في بغداد  العراقيةكليات التربية في الجامعات 

للجامعة المستنصرية ،  التابعتينالتربية والتربية األساسية  اللبنات التابعتين لجامعة بغداد، وكليت
التابعتين  ساسيةالتربية والتربية األ اوكليت األنبار،عة التربية والتربية للبنات التابعتين لجام اوكليت

؛ واختارت الباحثة قسم (، وكليتا التربية والتربية للبنات التابعتان للجامعة العراقيةلجامعة الموصل
 علوم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية في كلية التربية في الجامعة المستنصرية.

دراسة يختارها الباحث إلجراء دراسته على وفق قواعد العينة البحث مجموعة من مجتمع و 
فعينة البحث الحالي  (64-60:  8868وشريف،  عالم،أبو )عخاصة وتكون ممثلة لذلك المجتم

عينة ممثلة للمجتمع لتان تعدان ال، (0,84-0,80للعام الدراسي) ة الثالثةسنمن شعبتين لل تتكون
صف بغداد واستقطبت طلبة من مناطق العاصمة كون الجامعة تكون في موقع جغرافي في منت

جميعا وحتى من خارج العاصمة وساعد على ذلك القبول المركزي المعتمد في الجامعات العراقية 
 بشكل واضح، مجتمعفكانت العينة ممثلة لل
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 1بالطريقة البسيطة وبالتعيين العشوائيلمجموعتي عينة البحث اختيارها الباحثة  تتمأو  
)ب( المجموعة التجريبية  التي ستدرس أسلوب العصف الذهني وبلغ عدد طلبتها  مثلت الشعبةف
التقليدي)المحاضرة (  سلوبو طالبة، والشعبة )أ( المجموعة الضابطة التي ستدرس باأل ا( طالب40)

في  استبعاد الطلبة الراسبين إحصائياً  ت الباحثةتموأ ،و طالبة اطالب )40وبلغ عدد طلبتها )
تحليل البيانات فقط، كي ل تؤثر خبراتهم السابقة في نتائج البحث، اإلحصائيات و عند  تينمجموعال

 (.يوضح ذلك.0الجدول)
 (2جدول )

 عداد طلبة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعدهإ

 بعد االستبعاد العدد عدد الطلبة الراسبين قبل االستبعادالعدد  الشعبة المجموعة

 44 0 40 ب التجريبية

 43 8 40 ا الضابطة

 81 4 ,1 المجمــــوع

  -تكافؤ مجموعتي البحث: -ثالثا :
فراد مجموعتي البحث في بعض أجراء التكافؤ بين إت الباحثة قبل تنفيذ التجربة بأتم 

 ،0,80 -0,88درجات ، و اختبار الذكاء للطلبة)المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة وهي:
 (وفقا لما يأتي:مستوى تحصيل  الوالدينو 
  اختبار الذكاء للطلبة:-1

( للمصفوفات المتتابعة على طلبة مجموعتي  Ravenاختبار رافن)  ةالباحث اعتمدت
هو ، فضال عن انه مقنن على البيئة العراقية، و -عينة البحث  –البحث بسبب مالءمته للطلبة 

بلغ ؛ ف(,81: 4,,0غير لفظي، اختباره يقيس القدرة على المالحظة الواعية. )كوافحة،  اختبار
( درجة، وبلغ متوسط درجات الطلبة في 880030متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية )

( لعينتين مستقلتين  t-test( درجة وعند استعمال الختبار التائي )  8,0183المجموعة الضابطة )
( أتضح أن الفرق ليس بذي دللة إحصائية 0ة دللة الفروق اإلحصائية، كما في الجدول )لمعرف

صغر من القيمة التائية أ( ,060,(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0,0,عند مستوى )
(  وهذا يدل على إن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 80(، وبدرجة حرية )0الجدولية)

  (4يا في اختبار الذكاء وعلى ما موضح في جدول )متكافئتان إحصائ

                                                 

أسلوب  -ب( في علبة ووضعت قصاصات ورقية مكتوب عليها )الطريقة التقليدية -)أ قامت الباحثة بوضع حرفي 1
ورقة تمثل اسم الشعبة ومن العلبة الثانية ورقة لتمثل  ولىخرى واختارت من العلبة األ العصف الذهني( في علبة أ

  الطريقة التي سوف تدرس عليها .                
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  2012-2011للعام الدراسي  الطلبة درجاتمعدل  -2
جراء التكافؤ بين الدراسي بإ تحصيلفي العينة البحث مجموعتي من تكافؤ  باحثةال ثبتتت

بلغ متوسط درجات المجموعة (؛ ف0,80-0,88)للعام نمجموعتيالفراد أدرجات معدل 
الختبار التائي لعينتين مستقلتين  المع( وباست10،006(، والمجموعة الضابطة)18،808التجريبية)

ن أي أ(80( بدرجة حرية )0,،,حصائية عند مستوى )إدللة  تكن ذاين الفروق لم أتبين 
 ( يوضح ذلك.4المجموعتين متكافئتان في درجات في مادة والجدول)
 ( 3جدول )

ي، والقيمة التائية المحسوبة والجدولية الختبار الذكاء، المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار 
 لطلبة مجموعتي البحث )التجريبية، والضابطة(2012-2011والمعدل العام للعام الدراسي 

مستوى الداللة عند  درجة الحرية القيمة التائية االنحراف المعياري الوسط الحسابي حجم العينة المجموعة المتغير
 المجدولة المحسوبة (0،05)

 غير دالة إحصائيا   5, 2،231 0،850 3,،3 11،525 33 التجريبية اختبار الذكاء
 3،591 107192 32 الضابطة

 13،333 12،558 32 الضابطة غير دالة إحصائيا   5, 2،231 ,0،22 93,،13 11،151 33 التجريبية المعدل العام

الباحثة من تكافؤ مجموعتي عينة البحث بتحصيل الوالدين وفقًا لما تثبتت : تحصيل الوالدين-3
  يأتي:

استعملت الباحثة مربع كاي لمعاملة البيانات الخاصة بهذا المتغير  المستوى الدراسي لآلباء:-أ
حصائية بين إظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي دللة أوقد ، للمجموعتين التجريبية والضابطة

قل من قيمة كاي الجدولية البالغة) أ( وهي 8،08ذ بلغت قيمة كاي المحسوبة )إالمجموعتين، 
 ( يوضح ذلك.3(، والجدول )3(، ودرجة حرية )0,،,( عند مستوى دللة ) 3038

لمعاملــة البيانــات الخاصــة بهــذا المتغيــر  اســتعملت الباحثــة مربــع كــاي مهــات:التحصــيل الدراســي لأ-ب
حصـــائية بـــين إظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــرق ذي دللـــة أوقـــد ، للمجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة

قـــل مـــن قيمـــة كـــاي الجدوليـــة البالغـــة أ( وهـــي 8،48ذ بلغـــت قيمـــة كـــاي المحســـوبة )إالمجمـــوعتين، 
، مــع اإلشــارة إلــى ( يوضــح ذلــك3)( والجــدول 3( ودرجــة حريــة )0,،,( عنــد مســتوى دللــة )3،38)

قـل أدمج الخليتان يقرأ ويكتب وابتدائية في خلية واحدة لكون التكرار المتوقـع فـي خليـة )يقـرأ ويكتـب( )
 (3صبحت درجة الحرية)أ(وبذلك 0من )
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 ( 3جدول )
 لمجموعتي البحث لآلباء واألمهات بعد دمج الخاليا ( لمتغيري التحصيل الدراسي 0قيم )كا

 إجراءات الضبط  رابعا :
نتائج البحث، لذا و ؤثر في المتغير التابع وهو)التحصيل( ت العوامل التيالباحثة  ضبطت 

 وقبل البدء بالتجربة قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:
قد يترك عدد من اإلفراد ( فالتاركين خالل التجربة)الندثار التجريبيالباحثة  تحدد

يؤثر على نتائج التجربة )الزوبعي، ذلك ينقطع عن بعض مراحلها، و مجموعته خالل التجربة أو 
ة و النتقال من الكليأو النقطاع، ألى الترك إالبحث الحالي لم يتعرض ( و 88: 8868وآخرون، 

 بنسب متساوية تقريباً  نمجموعتاالفردية التي تعرضت لها خالل مدة التجربة، عدا حالت غياب 
يحتمل  المقصود بها ما بة ومنع الحوادث المصاحبةظروف التجر الباحثة  تضبطو 

ثر ثناء التجربة، وتكون ذا ت اثر في المتغير التابع )التحصيل(بجانب األأمن حوادث في  هحدوث
( ولم تتعرض التجربة في البحث 88: 8868الناجم عن المتغير التجريبي)الزوبعي، وآخرون، 

، كما و نتائجهاأأو حادثة أثرت في مسيرة التجربة  ثر إذ لم يصاحب التجربة ظرفاً ألى إالحالي 
ثر هذا العامل على السالمة الداخلية للتصميم التجريبي أمن أجل تحييد  أدوات القياس تضبطو 

لتحصيلي الذي أعدته الباحثة، كما قامت الباحثة بنفسها بتقدير درجات ااعتمدت الباحثة الختبار 
صحيح الموضوعة لكل أداة. وهذه اإلجراءات تحد من تأثير أدوات طلبة المجموعتين وفقًا لمعايير الت

 القياس في المتغيرين التابعين للبحث.
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التحصيل الدراسي 
 لآلباء

 , 8 9 , 2 33 التجريبية
 غير دالة إحصائيا   2،29 ,1،2 2

 2 , 11 1 , 32 الضابطة

التحصيل الدراسي 
 لأمهات

 1 5 5 1 , 33 التجريبية

 غير دالة إحصائيا   2،29 ,1،3 2
 8 1 , 2 5 32 الضابطة
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قد يحدث خالل الدراسة أن تؤثر العوامل ف ة بالنضجخاصالعمليات الالباحثة  تضبطو 
البيولوجية والنفسية على بعض أفراد العينة فتؤدي إلى حدوث تغيرات جسمية أو اجتماعية أو 

خضاع الطلبة للتجربة في إو معرفية، وقد تؤثر هذه التغيرات في أداء أفراد العينة لذا تم أعاليه انف
ن النضج إذا حدث أل المدة الزمنية نفسها، حد من تأثير هذا العامل في المتغيرين التابعين للبحث.

 تسيطر ف ادفر الفروق في اختيار األ، وراعت الباحثة سوف يحدث بصورة متساوية في المجموعتين
 مجموعتي البحث في. أفرادبين  ؤثر هذا العامل بالختيار العشوائي للعينة والتكافأعلى 

ثر هذا العامل في سير أالحد من ب جراءات التجريبيةثر اإلوتابعت الباحثة ضبط أ
حددت المادة الدراسية نفسها لمجموعتي البحث وتمثلت في الموضوعات الستة وقد حددت ؛ فالتجربة
 -0,80)ثالثة للعام الدراسيسالمي للمرحلة الاإل هوفق مفردات المنهج وتسلسلها من مادة الفق على

0,84.) 
 (0,80/,8/8)المدة الزمنية لتطبيق التجربة لمجموعتي البحث، إذ بدأت فيوحددت 
بنفسها بتدريس مجموعتي   ًا، ودرست الباحثةسبوعأ( 80استغرقت ) فقد، (0/0/0,84)وانتهت
ثناء ألم يتم انقطاع أي من الطلبة بشكل نهائي أو تركهم أو انتقالهم  إذ إلهدار التجريبيا، البحث

( فقرة، وعملت الباحثة على ,4عتمدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا مكونًا من )، وامدة تطبيق التجربة
سة تقدير درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على وفق معايير موضوعية متجان

ة إذ الحصص التدريسي توزع، و ولكل أداة، للحد من تأثير أدوات القياس في المتغير التابع للبحث
سالمي هو )ساعتان أسبوعيا( وبالتفاق مع رئاسة قسم اإل هعدد الحصص المقررة لمادة الفقأن 

علوم القران تم تنظيم جدول الدروس بشكل يضمن تكافؤ الوقت المخصص للمحاضرة الواحدة 
 ( يوضح ذلك.1لمجموعتين بصورة متبادلة. الجدول )ل

 (5جدول )
 توزيع الحصص

 المجموعة
 الحصة

 الوقت المحاضرة اليوم

 8،80-,6،4 ولىاأل ربعاءاأل التجريبية

 80،,8-,8،4 الثانية ربعاءاأل الضابطة

الطلبة في ذ تم إبقاء إتعني اختيار قاعة التدريس، التي الظروف الفيزيقية و أما فيما يخص 
وان  ،الصفوف المخصص لهم لتدريس المجموعتين التجريبية  والضابطة، لإلبقاء على نظام الكلية
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وف الفيزيقية إلى قاعات الكلية في حالة واحدة من حيث التأثيث واإلنارة لذا تم استبعاد اثر الظر 
 التجربة منالحد المطلوب 

ل استعمالها الوسائل التعليمية ذاتها الوسائل التعليمية، من خالوسيطرت الباحثة أثر  
فضال  لمجموعتي البحث، ومن هذه الوسائل الكتاب المقرر، واستعمال الطباشير الملون والعتيادي،

 عن تشابه السبورتين من حيث الحجم واللون.
 :تحديد المادة العلمية خامسا :

ن أثناء مدة التجربة، بعد أقبل بدء التجربة، حددت الباحثة المادة العلمية التي ستدرسها في 
والطالع على مفردات المنهج ومالحظاتهم  القران، ستاذة المادة في قسم علومأاستشارت عدد من 

وقد حددت المادة العلمية ستة  س خالل مدة التجربة،َّن تدرأعن عدد الموضوعات التي يمكن 
سالمي للمرحلة اإل هالفقموضوعات مادة  سالمياإل هموضوعات على وفق مفردات منهج مادة الفق

 (الشركاتو  ،الحوالةو  ،القرضو  ،الرباو  ،القتصادو  ،البيوعهي:) الثالثة المحددة للتجربة
 :هداف السلوكيةصياغة األ سادسا :

هداف السلوكية األ تغاثناء مدة التجربة، صأالمادة العلمية في  أن حددت الباحثة بعد
هداف في ضوء محتوى الستة المعنية، واشتقت األالمراد تحقيقها لكل موضوع من الموضوعات 

 نتيجة الطالب سلوك في إحداثه المطلوب التغير تصف صيغة وأ عبارة وأ جملة"، والهدف المادة

 ( 08: 0,,0زيتون،  وتقويمه. ) وقياسه مالحظته ويمكن التعليمية، للخبرة

( 8,3ثالثة تم صوم )سالمي للمرحلة الاإل هوفي ضوء األهداف العامة لتدريس مادة الفق
( في المجال المعرفي وهي Bloomصنفت حسب المستويات الستة لتصنيف بلوم  ) سلوكياً  هدفاً 

وتم عرضها على مجموعة من الخبراء  ،)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، والتركيب، والتقويم(
هم في وضوحها ودقة المختصين في مجال المناهج وطرائق التدريس والقياس والتقويم  لبيان أرائ

صياغتها و مدى شمولها لمحتوى المادة العلمية وتحديد المستوى الذي تقيسه كل فقرة اذ اتفق عليها 
جميع الخبراء مع إضافة تعديالت على الصياغة لبعض اإلغراض السلوكية وتعديل المستوى الذي 

ظات لم تستوجب الحذف تقيسه وقد تم األخذ بجميع مالحظات الخبراء األفاضل علما إن المالح
( هدفا سلوكيا موزعة حسب المحتوى التعليمي 8,3بحت بصيغتها النهائية مكونة من )فأص

 ومستويات بلوم في المجال المعرفي.
  عداد الخطط التدريسية اليوميةإسابعا : 

جراءات والعمليات التي يضعها المدرس بنفسه، نها "مجموعة اإلبأتعرف الخطط التدريسية 
ووسائل تعليمية، ووسائل مالئمة لخطة تدريس  هدافاً أليتبعها في تدريس درس ما، وهي تضم عادة 
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ل إن تسير بنجاح أيمكن  ولما كانت العملية التدريسية ل، (8,0: 8888قصيرة المدى")اللقاني،
ثناء مدة التجربة في أريسية للموضوعات المقرر في الباحثة الخطط التدأعدت بالتخطيط المسبق، 

أسلوب العصف الذهني، في تدريس هذه ب دريسالت معتمدة ضوء المادة الدراسية والمتغير المستقل،
التقليدي لطلبة المجموعة الضابطة، وقد عرضت  باألسلوبالمادة لطلبة المجموعة التجريبية، و 

على مجموعة من الخبراء المتخصصين في المناهج وطرائق  نموذجين من تلك الخطط،أ
 ثم نموذجين،وعلى غرار األ جريت التعديالت اليسيرة،أرائهم ومالحظاتهم آالتدريس،وفي ضوء 

 خطط تدريسية لكل مجموعة. ريسية التي بلغ عددها ستعدت بقية الخطط التدأ
 :أداة البحث -ثامنا :

ختبار ال دعيو أداًة للتوصل إلى نتائج الدراسة الحالية  لتحصيلياالختبار  اعتمدت الباحثة 
لجمع المعلومات المطلوبة لعملية التقويم التربوي وبشكل خاص  المهمة من األدوات يالتحصيل

لذا  ؛(8860:68م من إعداد المدرس)الغريب، أالتقويم الصفي سواء كانت هذه الختبارات مقننة 
لقياس ، سالميالدراسي"لطلبة المرحلة الثالثة لمادة الفقه اإلالباحثة لقياس "التحصيل  اعتمدته

لذا ، الفقهطلبة كل من مجموعتي البحث يغطي الموضوعات الستة من مادة  هالتحصيل الذي يكتسب
ثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة مجموعتي ألقياس  ثة اختبارًا تحصيلياً عدت الباحأ

 تية:البحث، على وفق الخطوات اآل
 صياغة فقرات االختبار -1

لغرض صياغة فقرات الختبار، ارتأت الباحثة أن تختارها بالعتماد على أساس المرحلة 
الدراسية وطبيعة المحتوى للمادة العلمية من جهة، والى المستويات المعرفية التي يحققها الختبار 

ن هذا النوع من الموضوعية، أل أسئلة من الختبارات ةلذا تم تحديد الختبار بثالث ،من جهة أخرى
الختبارات من أفضل أنواع الختبارات على اإلطالق، ألنها تمتاز بالمرونة في قياس مستويات 

، ويمكن التحكم بمستوى الصعوبة عن طريق Bloomمتنوعة من األهداف حسب تصنيف بلوم 
التخمين، واإلجابة عنها  السيطرة على مدى التجانس بين البدائل، وبزيادة عدد البدائل تقل نسبة

يكون بشكل بدائل ومموهات ألنها تخرج عن ذاتية المصحح ول تتأثر به عند وضع الدرجة، وتمتاز 
بالصدق والثبات والشمولية للمادة الدراسية، كذلك اإلجابة عنها محددة وقصيرة ول تحتاج إلى وقت 

 (80: 0,,0طويل فهي سريعة اإلجابة. )الدليمي، والمهداوي، 
هداف ن حددت الباحثة عدد الفقرات المطلوبة لكل موضوع من خالل تحديد األأوبعد 

ذ إ ( فقرة،,4ساسها فقرات الختبار، فكان الختبار منوعا ويتكون من )أالسلوكية وصاغت على 
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والسؤال  كمال الفراغات،إو الخطأ، والسؤال الثاني من نوع أول من نوع الصواب كان السؤال األ
 تعدد.مالثالث من نوع الختيار من 

  صدق االختبار: -0
ويقصد به فحص مضمون الختبار فحصًا دقيقًا منظمًا لتحديد إذا كان يشتمل على عينة 

وللتأكد من صدق ، (843: 8861ممثلة لميدان السلوك الذي يقيسه )أبو حطب،وآخرون، 
لمتخصصين في مجال القياس والتقويم  وطرائق على عدد من الخبراء وا ةت الباحثالختبار، عرض

سالمية، وفي ضوء هذه اآلراء والمالحظات تم تعديل بعض البدائل تدريس القران الكريم والتربية اإل
عادة صياغتها، وبذلك يصبح الختبار بصورته النهائية جاهزًا.   وتغييرها وا 

 التطبيق االستطالعي لأداة: -3
تاجه الطلبة لإلجابة عن الختبار وللتأكد من وضوح فقرات لغرض تحديد الزمن الذي يح

( ,,8على عينة استطالعية من غير عينة البحث مكونة من ) ته الباحثةالختبار وتعليماته، طبق
ن تثبت من أبعد  ساسية،ة في قسم علوم القران في كلية التربية األلثطالب وطالبة من المرحلة الثا

حددة للتجربة، وتم إبالم الطلبة بموعد الختبار قبل أسبوع من الوقت نهاء تدريس الموضوعات المإ
شراف على سير عملية الختبار ليسهل على الباحثة اإلالمادة  الباحثة تدريسوا داعوقد س المحدد له،

 هتحديد الزمن الذي يستغرق ،الباحثة التطبيق الستطالعي لألداة تعرفتو  لطلبة العينة الستطالعية،
، فضاًل عن مستوى الصعوبة، وقوة التمييز لفقرات الختبار وفاعلية البدائل ، وتعرفالختبار

 تي:أومن خالل التطبيق الستطالعي ظهر ما يبطريقة التجزئة النصفية؛  حساب معامل الثبات
 زمن االختبار.-2

وقت الذي ن متوسط الأفي ضوء تطبيق الختبار على العينة الستطالعية، اتضح للباحثة 
 دقيقة(. ,3جابة عن الختبار كان )استغرقه الطلبة لإل

 :لتحصيلياتحليل فقرات االختبار  -3
الهدف من تحليل فقرات الختبار هو تحسين الختبار من  خالل الكشف عن الفقرات 

: 8880بو زينة،أحذفها أو استبعاد غير الصالحة منها.) أو ة، والعمل على إعادة صياغتهاالضعيف
جابة الصحيحة عطاء)درجتين( لإلإجابات العينة الستطالعية بإبعد تصحيح ف( 30

كثر من أوالفقرات التي وضعت لها  ومعاملة الفقرات المتروكة، ير الصحيحة،، غجابةو)صفر(لإل
جابات غير الصحيحة، معاملة اإلو شارات على بدائلها واضحة، شارة، والفقرات التي لم تكن اإلإ

 منها، بوصفها %(01وطأ)أعلى و أخذت أجابات الطلبة رتبت درجاتهم تنازليًا، ثم إوبعد تصحيح 
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فضل نسبة للمقارنة بين مجموعتين متباينتين من المجموعة الكلية لدراسة خصائص فقرات أ
 ا( طالب03نيا )وقد بلغ عدد الطلبة في المجموعتين العليا والد، (88: ,888الختبار)العجيلي،

على  وطالبة، ثم حسبت الباحثة معامالت الصعوبة ومعامالت القوة التمييزية لكل فقرة من الختبار،
 تي:النحو اآل

 أ( معامل الصعوبة للفقرات
يقصد بمعامل الصعوبة  نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عن الفقرة إلى عدد الطلبة الكلي 

ى معامل صعوبة الفقرات أهمية خاصة في وظيفتين أساسيتين األول ( لحساب068: 8860)عودة، 
جابة صحيحة والذين ُيجيبون إجابة خاطئة، وطريقة توزيع وانتشار إالتعرف على نسبة الذين ُيجبون 

رات عديدة، والوظيفة كل من الخطأ والصواب بالنسبة إلى المجتمع أو العينة التي تمثله تبعًا لمتغي
 (8,8:  8880ختبار.)األمام واخرون،مال درجة الصعوبة إليجاد صدق اإلعستاالثانية هي 

لذا تعد الفقرات مقبولة في ضوء  -(088,-48،,إْذ تراوح مدى صعوبة الفقرات الموضوعية بين )
معيار الصعوبة المحدد في ضمن أدبيات القياس والتقويم ولسيما في الختبارات التحصيلية وهو ما 

  (Bloom,1977:88)(. ,6،,-,0،,بين )

 الفقرات تمييز معامل ( ب
يقصد بالقوة التمييزية قدرتها على التمييز بين الطلبة الذين يحصلون على درجات عالية   

وبين الطلبة الذين يحصلون على درجات منخفضة في السمة المقاسة بفقرات الختبار. )الظاهر 
 Stanlyاشار اذفي تحديد معامل التمييز الجيد ( وقد اختلف ستانلي وأيبل 808: 8888وآخرون، 

( فأكثر.   ,0،,ختبارية تعد جيدة وصالحة اذا حصلت على قوة تمييز قدرها ) لى أن الفقرات الإ
(Stanly, 1970 P: 405( اما أيبل فقد حدد نسبة  ),فأكثر لتكون قوة تمييز الفقرة جيدة ,04 )
(Eble, 1972: p.406وقد تراوحت معامالت  )  التمييز لالختبار التحصيلي لالختبار الموضوعي

 .(,06,-041,بين )
 الخاطئة البدائل فاعلية  -ج

الحكم على صالحية بديل ما يتم بمقارنة أعداد المجيبين عليه من  أفراد المجموعتين  
العليا والدنيا، وان يجذب إليه عدد من المجيبين من كل مجموعة، وان يكون عدد أفراد الفئة الدنيا 

 وبعد حساب، (848: 8888اللذين اختاروه أعلى من عدد أفراد الفئة العليا. )الظاهر وآخرون،  
فعالية البدائل الخاطئة وجدت الباحثة  أن معامالت فعالية جميع البدائل الخاطئة سالبة أي إن هذه 
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ات طلبة المجموعة العليا. البدائل جذبت إليها إجابات أكثر من طلبة المجموعة الدنيا مقارنة بإجاب
 على ذلك تقرر اإلبقاء على جميع بدائل الفقرات. وبناء

 :حساب معامل الثبات -2
يمكن وصف الختبار بالثبات إذا كنا نثق انه سيعطيننا نتائج متجانسة عند تطبيقه مرة 

بعد تطبيق الختبار على ، (,4: 0,,0أخرى على العينة نفسها وظروف التطبيق ذاتها )علي،
( طالب وطالبة اعتمدت الباحثة على التجزئة النصفية ,,8العينة الستطالعية الثانية المكونة من )

(، وصحح 014,حساب الثبات لالختبار فاستخرجت معامل ارتباط بيرسون ووجد انه يساوي ) في
( وهذا يدل على ان الختبار يحظى بدرجة عالية 063,بمعادلة سبيرمان براون ووجد انه يساوي )

( فما فوق 081,من الثبات، إذا تعد الختبارات جيدة حينما يبلغ معامل ثباتها )
 .(,3،03,,0)النبهان،
 :تطبيق التجربة -تاسعا  :

 0,80/,8/8(  م في يوم 0,84ـ0,80ول للعام الدراسي ). طبقت التجربة في بداية الفصل األ8
 .المحدد سبوعيبحسب جدول األ 0/0/0,84وانتهت يوم 

التقليدي التي هي عبارة عن محاضرة تتخللها  باألسلوبالمجموعة الضابطة على الباحثة  ت. درس0
أسلوب العصف بالمجموعة التجريبية  تدرسو  ،جوبة واستعمال السبورة في التوضيحاألسئلة واأل

 الذهني.
لتحصيلي على مجموعتي اعات الدراسية تم تطبيق الختبار . بعد النتهاء من تدريس جميع الموضو 3

ة قبل ، وطلب من الطلبة قراءة التعليمات بدق0,84/ 06/8البحث )التجريبية والضابطة(،في يوم 
ثم تم تصحيح إجابات الطلبة على الختبار وفقًا لإلجابات  ،اإلجابة عن فقرات الختبار

 استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية:: الوسائل اإلحصائية -عاشرا :النموذجية.
 االختبار التائي لعينتين مستقلتين: -0

عدد من المتغيرات  استعمل للتحقق من تكافؤ إفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في
)تحصيل درجات الطلبة في مادة علوم الحديث، درجات اختبار الذكاء، وفي حساب دللت الفروق 

 بار التحصيلي البعدي( تبينهما في الخ
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2 , SS .تباين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على التوالي = 
   12 , nn   ، عـــدد طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة الضـــابطة علـــى التـــوالي. )ملحـــم =

0,,8 :884) 
 امل ارتباط بيرسون    مع -2

 واستعملت في حساب ثبات الداة.
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 = عدد الطلبة  n-إذ ان:
 xy : 8886= درجات الطلبة على الفقرات في المرة الولى والثانية على التوالي.)عودة ،  ,

804) 
 الصعوبة للفقرة:معامل  -3

( في 8،,استعملت معادلة حساب معامل صعوبة الفقرات الموضوعية التي تعطي اجاباتها )
 الختبار التحصيلي 

                                                  
n

nn
p Lu

2


 

 الذين اجابوا اجابة خاطئة في المجموعة العليا  عدد الطلبة = nu إذ ان:
nL عدد الطلبة الذين اجابوا اجابة خاطئة في المجموعة الدنيا = 
n ، (888،  3,,0= عدد الطلبة في احدى المجموعتين        )النبهان 

  معادلة التمييز للفقرات -1
( في 8،,استعملت في حساب القوة التمييزية للفقرات الموضوعية التي تعطي اجاباتها )  

 الختبار التحصيلي 
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 = عدد الطلبة الذين اجابوا اجابة صحيحة في المجموعة العلي Pu إذ ان:
     PL = عدد الطلبة الذين اجابوا اجابة صحيحة في المجموعة الدنيا 
 N (888: 3,,0)النبهان ،  = عدد الطلبة في المجموعتين   

 معادلة فعالية البدائل: -5

استعملت لحساب فعالية البدائل للفقرات الموضوعية من نوع الختيار من متعدد في الختبار 
 التحصيلي 



 أثر أسلوب العصف الذهني في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 

404 

                                  
N

PP
D Lu

A

2
1


 

 = عدد الطلبة الذين اجابوا اجابة خاطئة في المجموعة العليا Pu :نأإذ 
     PL = عدد الطلبة الذين اجابوا اجابة خاطئة في المجموعة الدنيا 
 N  ، (800 – 804،  8886= عدد الطلبة في المجموعة العليا والدنيا )عودة 
 (:  2اختبار مربع كاي )كا-,
لم.   استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى التحصيل الدراسي لألب وا 

 = 0كا
 0ق(-)ل

 ق

 اذ تمثل:
 )ل( التكرار المالحظ 

 (   883: 8,,0)ق( التكرار المتوقع                              )ملحم 
 براون: –معادلة سبيرمان  -1

 استعمل في تصحيح معامل الثبات بعد استخراجه بمعامل ارتباط بيرسون.       
 ر 0                  
 ر ث ث  = ـــــــ

 + ر 8                
 اذ تمثل:

 ر ث ث: الثبات الكلي لالختبار.
 (   8868:18ر: معامل الثبات لنصفي الختبار. )إبراهيم، وآخرون، 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

ج ائبعد أن انتهت الباحثة من تجربة البحث على وفق اإلجراءات السابقة ، َتعرض هنا النت
  -على النحو اآلتي:وفرضيته التي توصلت إليهما وتفسيرهما في ضوء هدف البحث 

 عرض النتائج أوال  : 
 تعرض الباحثة في هذا الجانب النتيجة التي توصلت إليها، على وفق فرضية البحث 

، التي نّصت على أّنه )ل يوجد فرق ذو دللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل الطلبة الصفرية
حصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة سلوب العصف الذهني ومتوسط درجات تأالذين يدرسون ب

( 9ختبار التحصيلي المبينة في جدول )ذ اتضح من نتائج ال، إ اإلسالمي( الفقهالتقليدية في مادة 
( ، ومتوسط درجات تحصيل 43،010أّن متوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية بلغ )

( لعينتين T-Testختبار التائي )ال ( ، وباستعمال08،083الطلبة في المجموعة الضابطة بلغ )
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دللة إحصائية عند مستوى دللة  ومتوسطين ، تبين أّن هناك فرقًا ذمستقلتين للموازنة بين هذين ال
( بين متوسطي تحصيل طلبة المجموعتين ، لمصلحة المجموعة 65( ودرجة حرية )0,0,)

( وهي 3،801مة التائية المحسوبة )سلوب العصف الذهني، إذ كانت القيأالتجريبية الذين يدرسون ب
  وتقبل الفرضية البديلة. (، وبذلك ُترفض الفرضية0،048أكبر من القيمة الجدولية )

 (9جدول )
المتوسط الحسابي والتباين والنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 

 في الختبار التحصيلي البعدي نلمجموعتيل

 درجة الحرية النحراف المعياري التباين وسط الحسابيال ن المجموعة
 القيمة التائية

 الدللة
 الجدولية المحسوبة

 40,13 80338 430010 44 التجريبية
80 30801 00048 ,0 ،, 

 80818 460830 080083 43 الضابطة

  تفسير النتائج ثانيا  : 
 هالفقسلوب العصف الذهني في تدريس مادة أأن استعمال إلى ت الدراسة الحالية توصل

لى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل، وتعزو إاإلسالمي أدى 
  -الباحثة نتيجة ذلك إلى األسباب اآلتية:

 سلوب العصف الذهني كونه يتميز بمميزات مثالية أهمها: أفاعلية  -8

ثره اإليجابي في كونه هدف الطالب في إثبات شخصيته وتعزيز أدور على  تعليمي يركزسلوب أّنه إ - أ
 . ليزيد نسبة تحصيله الدراسيالعملية التعليمية 

لى إسلوب، وتبادل األفكار وتشجيع النقاش المنظم، قد يؤدي إّن جو الديمقراطية الذي َيُعمُُّه هذا األ -ب
 زيادة ثقة الطالب بنفسه، مما يشجعه أكثر على طرح األفكار.

، قد يكون سببًا مهمًا في ارتياح الطالب المطروحةإصدار الحكم على األفكار  تأجيلإن غياب النقد و -ج
 في أثناء طرحه لألفكار ، وقد يضعف عامل الخجل عند الطلبة . 

سلوب العصف الذهني أاإلسالمي التي درَّستها الباحثة تصلح للتدريس به قد تكون موضوعات مادة الفق -0
 . والموضوعات الدراسية األخرى يرها من الموضوعاتأكثر من غ
  في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة الى الستنتاجات اآلتية :: االستنتاجات

ة سنسالمي لطلبة السلوب العصف الذهني أفضل من الطريقة التقليدية في تدريس مادة الفقه اإلأ -8
 الجامعة المستنصرية. –الثالثة في قسم علوم القران بكلية التربية
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مكاناتهم اللغوية المكنونة،  -0 قلة عدد الطلبة، يفسح المجال أكثر إلظهار قدرات الطلبة التعبيرية وا 
 ، الذي يمنح الطالب الجرأة بذكر األفكار الواردة في ذهنه. الواقعلى إوالخروج بها 

سلوب العصف الذهني يعد من األساليب أن أه معظم األدبيات التربوية في تأكيدها صحة ما تذهب إلي -4
 .الفعالة في التدريس

إن أسلوب العصف الذهني وتوليد األفكار يعد خطوة مهمة في إظهار قدرات الطلبة المتنوعة ولسيما  -3
 في مجالت التفكير، 

ربة هي من الموضوعات التي يصلح تدريسها ن الموضوعات التي درستها الباحثة خالل مدة التجإ -0
 سلوب العصف الذهني أكثر من الطريقة التقليدية. أ

 : التوصيات
  -في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها والستنتاجات توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية:

سالمي لطلبة المرحلة الثالثة سلوبًا فعاًل في تدريس مادة الفقه اإلأسلوب العصف الذهني أاعتماد  -0
 في كليات التربية. 

سلوب العصف الذهني ضمن مقررات دورات مراكز طرائق التدريس في الجامعات أضرورة إدخال  -3
 ألجل توضيحه بشيء من التفصيل لتدريسيي الجامعات. 

لتشجيع بوسائل ا والهتمام بهم وتشجيعهم أمام الطلبة اآلخرين ضرورة مالحظة الطلبة المبدعين، -2
 .المتنوعة

إدخال المالكات التدريسية بدورات تعليمية للتدريس باألسلوب العصف الذهني في التدريس واإلدارة  -1
 والتربية بما يخدم الخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي في العراق.

  -استكماًل للبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:المقترحات : 
 .الحالية في مواد تعليمية أخرى وعلى مراحل تعليمية أخرى إجراء دراسة مماثلة للدراسة -0

نحو مادة الفقه  وتنمية الثقة بالنفس إجراء دراسة لمعرفة أثر العصف الذهني في تكوين التجاهات -3
 اإلسالمي. 

 .سلوب العصف الذهني بأساليب وطرائق تدريسية أخرى مثل التعّلم بالتمكنأإجراء دراسة لمقارنة  -2
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 االختبار التحصيلي لمادة الفقه اإلسالمي للمرحلة الثالثة
رشاداته:   -تعليمات االختبار وا 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته -أخي الطالب أختي الطالبة:

أرجو التفضل باإلجابة عن فقرات الختبار بكل صدق وموضوعيه بعد اإلطالع على تعليمات 
 الختبار اآلتية.

 -( فقرة موزعة على ثالثة أسئلة وعلى وفق ما يأتي :,4يتكون الختبار من )
( فقرات نوع الصواب او الخطأ بوضع عالمة )صح( أمام العبارة ,8السؤال األول: يتكون من )

(  أمام العبارة غير الصحيحة وفي المكان المخصص، مجموع الدرجات السؤال xالصحية وعالمة )
 درجتان( درجة لكل فقرة ,8)

( فقرات من نوع إكمال الفرام بوضح الكلمة أو العبارة المالئمة في ,8يتكون من ) -السؤال الثاني:
 ( درجة، لكل فقرة درجتان.,8الفرام المخصص مجموع درجات السؤال )

( درجات فقرات نوع اختبار من متعدد، باختيار الحرف الصحيح ,8يتكون من ) -السؤال الثالث: 
( درجة لكل فقرة ,8الذي يمثل الجواب الصحيح ووضعه داخل دائرة، مجموعة درجات السؤال )

 درجتان. 
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 االسم ..........................المرحلة والشعبة ........................
 الكلية ..........................تاريخ االختبار .........................

********************************************** 
ضع عالمة )  صح ( امام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( امام العبارة غير  -السؤال االول :

 الصحيحة في المكان المخصص .) درجتان لكل فقرة ( 
 يشترط في الحوالة أن يكون كل من الحقين مجهول .-8
 الربا هو فضل مال بعوض في معاوضات بمال. -0
 القتصاد اإلسالمي اقتصاد فريد من نوعه ومستقل بذاته . -4
 ن البلوم والعقل.وط البيع للعاقديمن شر -3
 الصفات التي يجب توفرها عند مزاولة النشاط القتصادي الضمان والجودة.-0
 ل يجوز اشتراط األجل في القرض.-8
 األصل في التعامل في القتصاد اإلسالمي اإلباحة.-1
 من شروط األصيل في الكفالة أن يكون غير ضامن للمكفول به .-6
 يعد البيع معدوما حين البيع . -8

 ل يستند القتصاد اإلسالمي على أسس عقائدية. -,8
 يناسبها من كلمات أو عبارات:)درجتان لكل فقرة(السؤال الثاني: امأ  الفراغات بما 

 يشترط في صيغة الكفالة .......... و  ............. -8
 من أدلة مشروعية بيع السلم ......... و ........... -0
 من أنواع الربا في اإلسالم هي ............ و ............ -4

القتصادية األخرى  الشروط التي يجيزها القتصاد اإلسالمي لالقتباس من النظم -3
 هي....................و..................

 يشترط في بيع السلف ............ و............ -0

 المحيل هو ................. -8

 يهدف القتصاد اإلسالمي إلى ........ و ............ -1

 حكم بيع المكره هو .......... -6

 ............القرض الذي تترتب عليه  منفعة هو  -8

 من خصائص القتصاد اإلسالمي المهمة:........... و........ ..... -,8
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السؤال الثالث: اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة في كل 
 مما يأتي )درجتان لكل فقرة(

 مصادر االقتصاد اإلسالمي هي : -1
 القران الكريم والسنة  النبوية -وية والجتهاد  تالسنة النب -القران الكريم والجتهاد ب - أ

 أركان البيع تعتمد على:  -2
 العاقدان والصيغة والمعقود عليه  -ت العاقدان والمعقود عليه  -ب العاقدان وصيغة العقد -أ

 من شروط القرض:  -3

 يتم بدون صيغة-قابال للثبوت في الذمة      ت-عدم اهلية التعاقد    ب-أ     
 من األثار االقتصادية للربا:  -2

 تشجيع الستثمار-الكساد والبطالة        ت -زيادة القوة الشرائية             ب-أ    

 من حاالت انتهاء الحوالة : -5

 كل هذه األمور                                                                      -إبراء المحال للمحال عليه ت -فسخ الحوالة   ب -أ    

 من شروط الكفالة شروط: -,

 تتعلق بالكفيل والصيغة والمكفول-تتعلق بالصيغة والكفيل ت-تتعلق بالكفيل والمكفول ب-أ   
 وعية البيع من: تستمد ادلة مشر  -1

 القران الكريم والسنة واإلجماع-السنة النبوية       ت-القران الكريم          ب-أ    

 البيع:  آدابمن  -8

 كتابة الدين -كثرة اليمين        ت -المغالة في الربح       ب -أ  

 الكفالة تنتهي: -9

 مالوهب الدائن ال-أداء المال       ت -اإلبراء               ب -أ
 االقتصاد اإلسالمي يجيز االقتباس من النظم االقتصادية األخرى بشرط: -10
 وجود مصلحة خاصة -وجود كساد   ت -أن يكون مشروعًا   ب-أ

 


