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 :الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة معرفة اثر استخداـ استراتيجية العصؼ              

الذىني "في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي االحيائي لمادة 
الفرضية الصفرية الرياضيات . ولتحقؽ مف ىدؼ الدراسة تمت صياغة 

( بيف 0,0,االتية : ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسّف باستراتيجية 
العصؼ الذىني ودرجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسّف 

 بالطريقة السائدة في االختبار التحصيمي .
التجربة عمى طالبات الصؼ الخامس العممي االحيائي في نفذت      

-9,02اعدادية حمص لمبنات في مدينة الموصؿ لمعاـ الدراسي )
( طالبة قسموا الى مجموعتيف 86(ـ , تكونت عينة البحث مف ),9,9

( طالبة درسوا وفؽ استراتيجية 33متساويتيف احدىما تجريبية تكونت مف )
( طالبة درسوا وفؽ 30تكونت مف ) العصؼ الذىني واالخرى ضابطة

الطريقة االعتيادية , كوفئت المجموعتاف في )العمر , المعدؿ العاـ 
وتحصيؿ مادة الرياضيات لمصؼ الرابع العممي , حاصؿ الذكاء( ,ولمتحقؽ 
مف فرضية البحث أعّدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا في مادة الرياضيات 

وع الفقرات الموضوعية ,وتحققت مف ( فقرات اختبارية مف ن,0تكوف مف )
صدقُو وثباتُو ومعامؿ الصعوبة والتمييز لفقراتو , فضاّل عف فعالية البدائؿ 
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Abstract: 

      This study aims at knowing the impact of the use of 

brainstorm strategy on the score of 5th year-scientific 

section students in Mathematics. To get that, the zero 

hypothesis has been used as such: there is no difference 

of a statistical relevance at (0,05) between the average of 

some targeted students’ scores who studied by the 

brainstorm strategy and students of the organized group 

who studied by the common method as far as the score 

test is concerned.                         

       This experiment was applied on a group of 5th year-

scientific section students at Hims High School in Mosul 

in 2019-2020. The study target included 68 students 

divided into two groups: one is experimental (33) 

students who studied by the brainstorm strategy, and 

another organized one (35) students who studied by the 

normal method. Both groups were in equivalence with 

(age, general average, Mathematics score of 4th year-

scientific section class, and intelligence score). To check 

the study hypothesis, the researcher made a statistical 

test in Mathematics which has 10 objective items, and 

checked the consistency and difficulty coefficient in 

addition to the activity of the error alternative of the test 

questions. 
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 مشكمة البحث : 
تعّد مادة الرياضيات مف أىـ المواد الدراسية التي تُقّدـ لجميع المتعمميف في مختمؼ       

المراحؿ الدراسية, إاّل أّف العديد مف الطمبة يجدوف صعوبة كبيرة في دراستيا والتعامؿ معيا 
 إلى درجة أّف صعوبات ومشاكؿ تعّمميا تعتبر االكثر شيوعا واىتماما مف ِقبؿ القائميف عمى

( سنة التمست أّف مف 08العممية التربوية , ومف خالؿ خبرة الباحثة في الميداف التربوي لمدة )
أسباب ضعؼ الطمبة في مادة الرياضيات ىو أّف معظـ الطرائؽ المتّبعة في تدريسيا ال 
تستثير دافعّيتيـ وحماسيـ بؿ عمى العكس مف ذلؾ تثير فييـ الرتابة والممؿ, كما اّف ىناؾ 

ا ترجع إلى الطمبة أنفسيـ مف خالؿ عدـ تمّكنيـ مف التعامؿ بصورة جّيدة مع األعداد اسباب
 والعمميات عمييا, واستخداـ الطرائؽ الروتينية والتقميدية في حّؿ التماريف والمسائؿ.

مف جانب آخر ومف دافع تطوير الطرائؽ السائدة في تدريس الرياضيات لتواكب تطّورات     
طمبة الى جعؿ الرياضيات مادة مشّوقة وقابمة لمفيـ واالستيعاب والتي بدورىػػا العصر وتدفع بال

 ستنّمي ميارات رياضية عديػػدة لدى الطمبة .
وجدت أف قد يكوف . "وبعد اطالع الباحثة عمى مجموعة مف االدبيات واالستراتيجيات

مف بيف االساليب المساندة لممدرس ىي استراتيجية العصؼ الذىني التي تعتبر مف اىـ 
تساعد  ألنيااستراتيجيات ماوراء المعرفة التي يمكف اف يستخدميا المدرس في البيئة الصفية 

الطمبة في حؿ المشكالت, وتنمية تفكيرىـ والسيطرة عميو, ومراقبتو بصورة مستمرة مف اجؿ 
وكؿ ذلؾ بيدؼ جعؿ الطمبة  ,تعديمو, وتحسينو مف حيف الخر ,مف اجؿ الوصوؿ الى اىدافيـ

معرفة صحيح , فضاًل عف  بأسموبمستقميف ,مما يساعدىـ عمى التعمـ الذاتي, وكيفية التفكير 
فعاليتيا في تحسيف المستويات التحصيمة لدى الطمبة بالمرحمة الثانوية ومعرفة تقييميـ  مدى

ليذه الطريقة التدريسية وذلؾ بالمقارنة مع طريقة التدريس التقميدية المتبعة حاليًا في معظـ 
 " .المدارس الثانوية

 : اآلتيبالسؤاؿ مشكمة البحث وبيذا تحدد 
ة العصؼ الذىني في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس ما أثر استخداـ استراتيجي   

 العممي االحيائي لمادة الرياضيات ؟
   :اىمية البحث   
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يعتبر العصر الذي نعيشو ىو عصر الثورة التكنولوجية وعصر التغير المتسارع والحياة   
 وظروفيا تتغير باستمرار وال تبقى راكدة ال يمسيا التجديد فالتغير سمة اساسية مف سمات
الكوف كمو ,عصر االنفتاح االعالمي الثقافي الحضاري العالمي ,والثورة التكنولوجية التي ىي 
مف اىـ خواص القرف الذي نعيشو ىي ثورة تعتمد عمى المعرفة العممية المتقدمة ,واالستخداـ 

( ,لذا يجب مراعاة 00: 9,02االمثؿ لممعمومات المتدفقة بمعدالت سريعة)الكبيسي وحسوف, 
يرات السريعة التي تمعب دورًا ميمًا في ىذا التحوؿ ,واالخذ بطرائؽ التدريس الحديثة التي التغ

يمكف اف تكوف عاماًل حاسمًا في تحسيف اىداؼ تدريس العمـو والسيما اذا ما اعتبرت الطالب 
( التي  08-00: 2,,9ىو العنصر الميـ في التعميـ ومحور العممية التعميمية ) المحيسف , 

مف االىتماـ بإعداد أالفراد القادريف عمى مالحقة تمؾ التطورات واالستفادة والتكيؼ مع تزيد 
التطورات المستقبمية غير المتوقعة بكافة فئاتيـ الى اقصى الحدود بما يكفؿ االستفادة منيـ في 

 ( . 02: 9,00المجتمع وتنميتو ) المنير, 
التعميمية المختمفة التي ليا صمة كبيرة في تنمية تعد الرياضيات في جميع المراحؿ "         

التفكير مف المواد الدراسية الميمة , لذا تطمب مف التربوييف وذوي االختصاص االىتماـ الدائـ 
في إيجاد الطرائؽ التدريسية الجديدة والمتنوعة التي تساعد عمى تنمية قابمية الطالب عمى 

 ( . ,0:  9,09اإلبداع والتقدـ )التميمي , 
وىذا ما اكدتو المبادئ والمعايير التي اصدرىا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في 

( في اف الرؤية الحديثة لمقرف 1989 ,1991 , 1995 , 2000)NCTM الواليات المتحدة 
الحادي والعشريف لمرياضيات المدرسية وتعميميا تؤكد عمى مساعدة الطمبة عمى رؤية 

وع مثير ومفيد مف خالؿ تشجيعيـ فعميًا وباستمرار لعمؿ الرياضيات عمى انيا موض
الرياضيات ,لذا فاف التقنيات الحديثة تمعب دور ميـ في تنامي مجتمعات اليـو وتجعؿ الحاجة 
اكبر لمتسمح بالقوة الرياضية وتضفي اىمية اكبر عمى تعمـ الرياضيات مف قبؿ الجميع" 

 (. 6–7: 2,,9)السواعي,
الرياضيات اصبحت كبيرة لكونيا أداة لتنظيـ األفكار, وفيـ البيئة لذا فأف أىمية     

المحيطة وىي ليست مجموعة مف الحقائؽ والمعمومات فقط ولكنيا بالدرجة األولى طريقة 
لمتفكير, ومف أجؿ ذلؾ فإف االىتماـ بتدريس الرياضيات ال يقتصر عمى توصيؿ الحقائؽ 
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نما مساعدة المتعمميف عمى تعمـ طرؽ ال حصوؿ عمييا وكيفية تطبيقيا مع مفاىيـ أخرى )أبو وا 
 ( .320: 0226عميرة, 

ومف اجؿ ىذا اصبح التربويوف يولوف االىتماـ بطرائؽ التدريس واالستراتيجيات المتبعة 
في المدارس ,واالخذ بتطوير المناىج الدراسية بأحدث االتجاىات في تدريسيا واالستعانة 

الذي يتبعو المدرس في تفيذ دروسو  باألسموبنفيذىا ,والعناية بوسائؿ التقدـ التكنولوجي في ت
وتحقيؽ اىداؼ الدرس مف خالؿ الطريقة او االستراتيجية التي يستخدميا مع طمبتو لتقويـ 

 ( . 97: 2,,9مستويات تحصيميـ وتطوير اساليب تفكيرىـ )الصيفي ,
احة التربوية  يتضح مف ذلؾ اف مف اىـ المخرجات التربوية التي ظيرت عمى الس

 ءما ورااستراتيجيات جديدة تمعب دورًا ىامًا وحساسًا في التعميـ والتعمـ ,وىي استراتيجيات 
بنية المعرفة  إلثارةالمعرفة التي تساعد الطمبة عمى مراقبة تعمميـ وتفكيرىـ ,وربط االفكار 
لمختمفة ,وبالتالي لدييـ وزيادة قدرتيـ عمى استخداـ المعمومات وتوظيفيا في مواقؼ التعمـ ا

تحقؽ لمطمبة تعمـ افضؿ مف خالؿ زيادة القدرة عمى التفكير بطريقة افضؿ )الكبيسي وحسوف 
,9,02 :86-72 .) 

لذا يجب تدريب الطمبة بالمرحمة الثانوية ,عمى استعماؿ استراتيجيات ماوراء المعرفة 
تمكنيـ مف استيعاب النيا ميارات عقمية معقدة تعد مف اىـ مكونات السموؾ الذكي التي 

ومعالجة المعمومات وينمو ذلؾ مع تقدـ العمر والخبرة , ويقوـ بميمة السيطرة عمى جميع 
نشاطات التفكير الموجية لحؿ المشكمة باستخداـ القدرات المعرفية لمطمبة بفاعمية في مواجية 

 ( . ,33: 8,,9متطمبات التفكير     ) دارار ,
الضوء عمى استراتيجية العصؼ الذىني التي تعتبر  وبذلؾ جاء البحث الحالي ليسمط

 احدى استراتيجيات ماوراء المعرفة التدريسية الفاعمة  .
اذ تتمثؿ ىذه االستراتيجية في اف يقوـ المدرس باستظيار كؿ ما في العقؿ مف أفكار 
حوؿ قضية معينة او مشكمة يقتضي طرفيف احدىما يتحدى االخر وىذاف الطرفاف ىما 

المطروحة ,وذىف المتعمـ ,فالمشكمة تمثؿ تحديًا لمعقؿ والعقؿ يستثار لالحاطة  المشكمة
 ( 060: 2,,9بالمشكمة والتوصؿ الى مفتاح الحؿ )عطيو, 

كما وتبرز اىمية استراتيجية العصؼ الذىني مف خالؿ اثارة المعمـ لموضوع ىاـ 
 إلجراءيستحؽ المناقشة وتوالد االفكار وتنمية التفكير لدى الطمبة, ثـ اتاحة الفرصة ليـ 
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يتـ ذلؾ االمف خالؿ ضبط  مناقشات جماعية داخؿ البيئة الصفية لمموضوع المطروح , وال
اصوؿ الحوار والمناقشة بحيث يستطيع كؿ متعمـ طرح ارائو واحتراـ البيئة الصفية مف حيث 

بيا وتشجيع المتعمميف عمى  االستيانة( . وعدـ  038:  2,,9ىذه اآلراء)عفانة والخزندار, 
اثارة االفكار دوف خجؿ او خوؼ مما يولد لدييـ الجرأة عمى تكويف االفكار وتخطيطيا فضاًل 

 ( .  060: 9,00مسائؿ )عبيد , عف تنوع في حموؿ المشكالت وال
وتزداد أىمية المرحمة الثانوية بمقدار ما يمكف اإلفادة منيا في تطوير ميارات التفكير 
لدى الطمبة واعدادىـ لمتعمـ الجامعي, وبذلؾ تأتي مرحمة الخامس العممي متوافقة ومنسجمة 

اعي فييا الفروؽ مع ىذا التطور, إذ تقع في سمـ تعميمي يتدرج ضمف مرحمة نرى انو ير 
الفردية بشكؿ واضح أكثر مف مراحؿ العمميات األخرى .وذلؾ لما يتمتع بو طمبة ىذه المرحمة 
مف مستويات نضج عقمي متمايز قادر عمى بناء مفاىيـ منطقية يمكف العودة مف حيث بدأ 

: 8,,9التفكير, تساعد في اتخاذ القرار عندما يكونوف في مواجية مواقؼ متناقضة )عزيز, 
99-97. ) 
" وبيذا تجد الباحثة مف االىمية البحث عف االستراتيجيات التدريسية التي تحسف التحصيؿ    

لمطمبة في ىذه المرحمة العمرية والدراسية الميمة ,ووجدت مف المالئـ اختيار إستراتيجية 
 العصؼ الذىني" .   

 في الجوانب ااَلتية : أىمية البحثومما تقدـ تكمف 
ابة لالتجاىات الحديثة في تطوير الطرائؽ التدريسية لمادة الرياضيات باستخداـ يأتي استج .0

 استراتيجية العصؼ الذىني لما ليا مف أىمية في تنمية المجتمعات التعميمية .
ساعد البحث في إثراء مكتبة مديرية تربية نينوى في إعطاء الفرصة لمدرسي ومدرسات  .9

الدراسة واإلفادة مف استراتيجية العصؼ الذىني في الرياضيات لإلطالع عمى نتائج ىذه 
 رفع مستوى التحصيؿ الدراسي .

إفادة الباحثيف وطمبة الدراسات العميا مف أدوات البحث ,ومف النتائج التي سيتـ التوصؿ  .3
 إلييا ومف التوصيات والمقترحات الخاصة بالبحث.

تراتيجية العصؼ الذىني في "ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى اثر استخداـ اس ىدف البحث  :
 تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي االحيائي لمادة الرياضيات .

 ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: 
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( بيف متوسطي درجات 0,0,)ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة )   
ستراتيجية العصؼ الذىني ودرجات طالبات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف با

 المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة السائدة في االختبار التحصيمي(" .
 "أقتصر البحث الحالي عمى :حدود البحث  : 

طالبات الصؼ الخامس العممي االحيائي في المدارس االعدادية والثانوية, الدراسة  .0
 ( ـ .,9,9 – 9,02عاـ الدراسي )النيارية في مركز مدينة الموصؿ لم

الفصؿ االوؿ )الموغاريتمات( والمقسـ الى) الدالة الموغاريتمية ,خواص الدالة الموغاريتمية  .9
,الموغاريتمات العشرية ,الموغاريتمات الطبيعية ( مف كتاب الرياضيات المقررلمصؼ 

 9,06الخامس العممي الفرع االحيائي/الطبعة العاشرة ) لجنة متخصصة في وزارة التربية, 
:2– 07 .") 

 ديد المصطمحات  :تح
 كؿ مف :   عرفيا اواًل : االستراتيجية  :

 ( 0288اشتيوة وآخرون)  : مجموعة مف اإلجراءات يخططيا ويضعيا المدرس بأنيا
مسبقا وبدقة, وبشكؿ منتظـ ومتسمسؿ لتحقيؽ النتاجات التعميمية المعدة سابقًا )اشتيوة 

 (.072: 9,00وآخروف, 
  ( 0282االسدي والمسعودي   ): خطة تتضمف االىداؼ والطرائؽ واالساليب بأنيا "

والتقنيات واالجراءات التي يقوـ بيا المدرس مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ تعميمية محددة "        
 .(  93:  9,00) االسدي والمسعودي, 

 عرفيا  كؿ مف :ثانيًا  : استراتيجية العصف الذىني : 
  ( بأنيا :  0222عفانة والخزندار )سػتراتيجيات المناقػشة الجماعية التي تشجع " احػد ا

عمى توليد اكبر عدد ممكف مف األفكار المتنوعة والمبتكرة بشكؿ عفػوي تمقائي حر, في 
)عفانة  "ضوء مفتوح غير نقدي ,ال يحد مف إطالؽ األفكار واختيار المالئـ منيا

 (. 027-2,,028:9والخزندار, 
  (بأنيا :  0222البكر )يمكف استخدامو مع المتعمميف بإطالؽ عناف  " أسموب تعميمي

, فتتدفؽ الممكنةبحثا عف أكبر عدد مػف الحمػوؿ  التفكير بحرية تامة في مسألة أو مشكمة ما,
األفكار بغزارة وبسرعة ودوف كبح, ألف بقاء الفكرة فػي الػذىف يمنػع غيرىا مف األفكار مف 
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ويقوـ ىػذا األسػموب عمى أساس التفكير الظيور, ثـ يتـ البحث مف بيف مجموع األفكار, 
 (.,09: 7,,9) البكر," بحرية مف أجؿ تقييـ األفكار فيما بعد

   : تخطط لو مدرسة الرياضيات )الباحثة( أسموب تعميمي  "وتعرفيا الباحثة اجرائيًا بأنيا
لبات تحديد ومناقشة واستمطار أفكار طا لتنفيذ دروسيا في ضوء االمكانات المتوفرة مف خالؿ

الصؼ الخامس العممي االحيائي )المجموعة التجريبية( في جمسات جماعيػة وصياغتيا مف 
جديد لمحػصوؿ عمى عدد كبير مف األفكار وتشجيعيـ عمػى إثارتيػا وتقبميػا وتقييميا دوف 

 . نقػدىـ لموصػوؿ لحػؿ مشكمة معينة " 
 عرفو  :رابعًا  : التحصيل: 

  ( 0221"الخالدي   ) ": احد عوامؿ التكويف العقمي ,وانو محؾ اساسي يمكف في بأنو
 ( .62:  6,,9ضوئو تحديد المستوى االكاديمي لمطالب " ) الخالدي , 

  ( بأنو : 0221ربيع  )تـ تدريسو لمطمبة مف موضوعات تتعمؽ  " االداة لمحكـ عمى ما
 (  ,07:  6,,9, ) ربيعينتظر او يتوقع تدريسيا ليـ " . بمادة دراسية معينة بذاتيا وليس

محصمة ما اكتسبتو طالبة الصؼ الخامس العممي االحيائي "وتعرفو الباحثة اجرائيًا بأنو : 
مف معرفة وميارات وحقائؽ ومفاىيـ ومبادئ عممية في مادة الرياضيات مقاسة بالدرجة في 

 االختبار التحصيمي النيائي الذي اعدتو الباحثة ليذا الغرض . 
: أطمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات ذات الصمة باستراتيجيات ماوراء دراسات سابقة 

 المعرفة وتحديدَا استراتيجية العصؼ الذىني المتبناة في ىذا البحث وىي" : 
 ( 0228دراسة دياب ) -8

ىدفت التعرؼ إلى مدى فاعمية برنامج مقترح في تنمية  اجريت الدراسة في غزة ,             
فكيػر الرياضػي بمستوياتو وانتقاؿ أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ السادس تتضمف مػستويات الت

استراتيجية العصؼ الذىني ,وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي وذلؾ في تجربة الدراسة 
المتمثمة في الكػشؼ عػف أثػر البرنامج المقترح في الرياضيات عمى تنمية التفكير الرياضي 

( تمميذًا وتمميذة بالصؼ السادس االبتدائي بمدرسػة 29ر عينة مكونو مف )واختا بمػستوياتو ,
الرافػديف األساسية الدنيا "ب" تـ اختيارىـ بطريقة قصدية . حيث جمعوا مف أربع فصوؿ دراسية 

عمى درجاتيـ التي حصموا عمييػا فػي  . وىػـ يمثموف التالميذ مرتفعي التحصيؿ الدراسي بناءً 
عمى مجموعتيف األولى تجريبية في الرياضيات . وتـ تقسيميا عشوائيًا اختبػار تحصيمي 
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درست بإستخداـ استراتيجية العصؼ مف مدرسة الرافديف "ب" ( تمميذًا وتمميذة ,3تكونت مف )
ُدرست  " مػف مدرسػة الرافديف " أ ( تمميذًا وتمميذة,3الذىني واألخرى ضابطة تكونت مف )

  . االعتياديةبالطريقة 
ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة استخدـ الباحث األدوات البحثية التالية : اختبار التفكير       

 اختبار التفكير اإلبداعي  , اختبار التفكير االستداللي , الرياضي بمستوياتو , بأبعاده الثالثة
قاؿ ,اختبار تفكير حؿ المشكالت واتخاذ القرار ,اختبار المشكالت الحياتية لمكشؼ عف أثر انت

 تعمـ البرنامج .
توصمت الدراسة المناسبة ,  وبعد تطبيؽ الدراسة وتحميؿ نتائجيا بالوسائؿ االحصائي      
  الى:
تفوؽ استراتيجية العصؼ الذىني عمي الطريقة التقميدية في اختبار المشكالت الرياضية  

 ( . 0,,9دياب ,  الحياتية لصالح أداء تالميػذ المجموعػة التجريبية في مادة الرياضيات )
 ( 0221دراسة عطيفي ) -0

استخداـ استراتيجية العصؼ وىدفت الى التعرؼ عمى اثر اجريت الدراسة في مصر ,   
الذىني في تدريس اليندسة لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي عمى تحصيؿ وتنمية التفكير 

( تمميذًا مف تالميذ ,7االبتكاري, استخدمت الباحثة المنيج التجريبي واختير عينة مكونة مف )
الى ورة عشوائيًا الصؼ الرابع االبتدائي في مدرسة الجامعة االبتدائية, وتـ تقسيميا بص

( طالبًا درست باستخداـ استراتيجية العصؼ 30مجموعتيف األولى تجريبية وتكونت مف )
. ولتحقيؽ اىداؼ ( طالبًا ُدرست بالطريقة اإلعتيادية30الذىني واألخرى ضابطة تكونت مف )

 الدراسة قامت الباحثة بالتالي :
 رابع االبتدائي .اختبار تحصيمي لموضوعات اليندسة المختارة بالصؼ ال .0
 اختبار التفكير االبتكاري .  .9

 وباستخداـ االساليب االحصائية توصمت نتائج الدراسة الى :
وجود فرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي  -0
 لصالح المجموعة التجريبيػة . و

ي اختبار التفكير االبتكاري ولصالح وجود فرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ف -0
 ( . 6,,9المجموعة التجريبيػة ) عطيفي , 
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 (0222دراسة األغا ) -3
استخداـ العصؼ الذىني في وىدفت الى التعرؼ عمى اثر اجريت الدراسة في غزة ,   

تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصؼ الحادي عشر 
( طالبًا مف ,8تخدـ الباحث المنيج التجريبي واختير عينة مكونة مف )لمفرع العممي, اس

الى مجموعتيف األولى المدارس الحكومية بمحافظة خانيونس, وتـ تقسيميا بصورة عشوائيًا 
( طالبًا درست باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني واألخرى ,3تجريبية وتكونت مف )
. ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ لطريقة اإلعتيادية( طالبًا ُدرست با,3ضابطة تكونت مف )

 الباحث بالتالي :
 اختبار السيطرة الدماغية وذلؾ لتصنيؼ الطالب مف حيث الجانب المسيطر مف الدماغ . -0
اختبار مف تصميـ الباحث يتعمؽ ببعض ميارات التفكير الرياضي وىو اختبار يحتوي  -9

( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت ) االستقراء , االستقصاء , االستنتاج , 92عمى )
 المنحى العالقي , حؿ المسألة , التعبي بالرموز ( 

 وباستخداـ االساليب االحصائية توصمت نتائج الدراسة الى :
 روؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيػة, التػي تؤكد وجود ف

عمى ايجابية استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني عمى تنمية التفكير الرياضي في جانػب 
الدماغ لدى طمبة الحادي عشر لمفرع العممي, وأوصت الدراسة باستخداـ استراتيجية 

ياضيات ,واالىتماـ بتنمية القدرات العقمية لممتعمميف العػصؼ الذىني في تدريس الر 
 (                                                 2,,9.)االغا , 

  (0282دراسة عثمان ) -2
طريقة والية الخرطوـ , وىدفت الى التعرؼ عمى مدى فاعمية  أجريت الدراسة في  

العصؼ الذىني في تدريس مقرر الرياضيات لطالب الصؼ الثاني الثانوي , استخدمت 
(  طالبة مف طالب الصؼ الثاني ,2الباحثة المنيج التجريبي واختار عينة مكونة مف )

عمى مجموعتيف األولى الثانوي بمدرسة الشييد أبي بكر الطيب بنات , وتـ تقسيميا عشوائيًا 
( طالبة درست بإستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني واألخرى ضابطة ,9) تجريبية تكونت مف

ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة قامت الباحثة  ( طالبة ُدرست بالطريقة اإلعتيادية .,9تكونت مف )
 بالتالي :
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  االختبارات القبمية والبعدية كمقياس لمتحصيؿ وقد قامت الباحثة بإعداد االختباريف القبمي
  .وضوعات الثالثوالبعدي في الم

  البند األوؿ: مصمـ لقياس التذكر والبند الثاني  :ثالثة بنود لقياس موضوع التجربة ىي
  .مصمـ لقياس الفيـ والبند الثالث مصمـ لقياس التطبيؽ

توصمت الدراسة المناسبة ,  وبعد تطبيؽ الدراسة وتحميؿ نتائجيا بالوسائؿ االحصائي  
عمي الطريقة التقميدية في تحسيف تحصيؿ الطالب و الى تفوؽ طريقة العصؼ الذىني 

                             . (9,08)عثماف ,  . الطالبات في مادة الرياضيات
حممت الباحثة الدراسات السابقة وجدت  بعد أف  "مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :

 أف:
اخذ استراتيجية العصؼ الذىني كأحد أىداؼ الدراسات السابقة متباينة, فمنيا ماركز عمى  -

استراتيجيات ماوراء المعرفة, واخرى بينت فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني وبياف اثرىا في 
متغيرات تابعة ,وتاتي الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى اثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني 

 . في التحصيؿ"
ى أخرى وبحسب منيجية الدراسة والغرض "يالحظ أف حجـ العينة يختمؼ مف دراسة إل -

(  ,7 – ,2منيا وظروفيا والمجتمع المأخوذة منو فتراوح عدد العينات في الدراسات بيف ) 
بسبب طبيعة منيجيتيا الوصفية .وسيعتمد ىذا البحث طمبة المرحمة اإلعدادية متمثميف 

اختيارىا بنسب  ( طالبة تـ86بطالبات الصؼ الخامس العممي االحيائي وبعينة بمغت )
 مقاربة لمتوسط ما ذىبت اليو الدراسات السابقة . 

اعتمدت الدراسات التي تناولت االختبار التحصيمي بأداة مف اعداد باحثييا . وسيعتمد  -
البحث الحالي إعداد اختبار تحصيمي يتناسب مع المرحمة الدراسية ومحتوى المادة لعينة 

 البحث .
وراء المعرفة  السابقة في فاعمية التدريس عمى وفؽ استراتيجيات مااتفقت نتائج الدراسات  -

بصفة عامة واستراتيجية العصؼ الذىني بصفة خاصة وأثرىا في التحصيؿ وستستفيد الباحثة 
 مف ىذه النتائج في مقارنة وتفسير نتائجيا مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة" .  

 إجراءات البحث :
اف اختيار التصميـ التجريبي ذات أىمية كبيرة باعتباره مخطط  جريبي:أواًل : التصميم الت

وبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة بمعني التخطيط لمظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة التي 
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ذا الضبط  سيتـ دراستيا وتحديد نتائج البحث , وألجؿ ذلؾ اعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي
تيف متكافئتيف مجموعة تجريبية تدرس وفؽ استراتيجية العصؼ الجزئي المكوف مف مجموع

الذىني ومجموعة ضابطة تدرس وفؽ الطريقة السائدة , وعّد التحصيؿ متغيرًا تابعًا لمبحث. 
 ( يوضح ذلؾ .0والجدوؿ )

 ( التصميم التجريبي8جدول )

 المتغير المستقل المجموعة ت
 المتغير التابع

 )االختبار البعدي(

 العصؼ الذىني  التجريبية  0
 التحصيؿ في مادة الرياضيات

 الطريقة السائدة الضابطة 9

تكوف مجتمع البحث مف طالبات الصؼ الخامس العممي  "ثانيًا: تحديد مجتمع البحث:
االحيائي مف المدارس االعدادية والثانوية النيارية لمبنات في مركز محافظة نينوى لمعاـ 

عدادية إ( 97( طالبة والموزعات في)2036(ـ والبالغ عددىّف ),9,9-9,02الدراسي )
 .( ثانوية لمبنات"02و)

اختيار إعدادية حمص لمبنات في حي البمديات قصديًا لتطبيؽ تـ  ثالثًا: اختيار عينة البحث:
 التجربة فييا وذلؾ لالسباب التالية : 

  . كوف الباحثة احدى مدرسات ىذه المدرسة 
 . إبداء إدارة المدرسة استعدادىا لمتعاوف مع الباحثة في إجراء التجربة 
 . وجود شعبتاف لمصؼ الخامس العممي االحيائي في المدرسة 
( طالبة والتي 33ا اختيرت عشوائيا الشعبة ) ب ( لتمثؿ المجموعة التجريبية المكونة مف )"اذ 

ستدرس وفؽ استراتيجية العصؼ الذىني والشعبة ) أ ( لتمثؿ المجموعة الضابطة المكونة مف 
( طالبة والتي ستدرس وفؽ الطريقة السائدة , وستقـو الباحثة بتدريس المجموعتيف بنفسيا 30)

اـ المادة الدراسية المحددة , وقد استبعدت الباحثة الطالبات الراسبات إحصائيا مف باستخد
 ( يوضح ذلؾ". 9مجموعتي البحث بسبب عامؿ الخبرة السابقة لدييـ , والجدوؿ )

 ( عدد أفراد عينة البحث0جدول )
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 طريقة التدريس الشعبة المجموعة

عدد 
الطالبات 

قبل 
 االستبعاد

عدد 
الطالبات  
 الراسبات

عدد 
الطالبات  

بعد 
 االستبعاد

 ب التجريبية 
استراتيجية العصؼ 

 الذىني
30 9 33 

 30 3 36 الطريقة السائدة أ الضابطة

 86 0 73 المجموع الكمي لمطالبات

مف متطمبات إجراءات البحث تكويف مجموعات رابعًا : "تكافؤ مجموعتي البحث: 
ليا عالقة بالبحث ,اذا حرصت الباحثة في التجربة عمى متكافئة فيما يتعمؽ بالمتغيرات التي 

تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة إحصائيًا في بعض المتغيرات التي يعتقد أنيا قد 
تؤثر في نتائج البحث , وقد حصمت الباحثة عمى المعمومات عف طريؽ سجؿ درجات 

حيث تـ استخراج المتوسط مف متغيرات التكافؤ  لكؿ متغيرو ،المدرسة والبطاقة المدرسية
الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية  والضابطة ولممقارنة بيف 

 ( يوضح ذلؾ" .3المتوسطيف تـ تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف , والجدوؿ )
 ( نتائج االختبار التائي لمتغيرات  التكافؤ3جدول )

 غير التكافؤمت

 المجموعة
قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية 

 32الضابطة العدد      33التجريبية العدد     
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0292, 000320 ,,06608 60928 0670078 العمر .8

00226 
 0070, 0309,2 700023 0309,6 780,20 المعدل العام .0
تحصيل  .3

 0276, 0300,8 7,0892 000996 790973 الرياضيات
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 0860, 20693 670202 20360 670009 حاصل  الذكاء .2

اعاله يتبيف أف قيمة ت المحسوبة اقؿ مف قيمة ت "ومف مالحظة القيمة الجدولية 
يوجد فرؽ داؿ وىذا يعني أنو ال  (,88( ودرجة حرية )0,0,الجدولية عند مستوى داللة )

إحصائيًا بيف متوسط المجموعة التجريبية عند كؿ متغير مف متغيرات التكافؤ, وبذلؾ عدت 
 المجموعتاف متكافئتيف في تمؾ المتغيرات" .

لغرض تحقيؽ ىدؼ البحث وفرضيتو تطمب تييئة عدد مف سادسًا: مستمزمات البحث :  .3
 المستمزمات وىي: 

تـ تحديد الفصؿ األوؿ ) الموغاريتمات ( مف كتاب الرياضيات   تحميل المادة العممية : -أ
المقّرر تدريسو لمصؼ الخامس العممي االحيائي والمقسـ الى ) الدالة الموغاريتمية ,خواص 
الدالة الموغاريتمية ,الموغاريتمات العشرية ,الموغاريتمات الطبيعية( والتي تـ تدريسيا خالؿ 

 (.,9,9 – 9,02ـ الدراسي )الفصؿ الدراسي األوؿ مف العا
تحميؿ المفردات المقّرر تدريسيا في المحتوى المحدد  بعد صياغة األغراض السموكية : -ب

تّمت صياغة األغراض السموكية الواجب تحقيقيا في خطط التدريس اليومية, وقد بمغ عددىا 
تـ عرضيا ( غرضا سموكيا باالعتماد عمى تصنيؼ بموـ ) تذكر, فيـ , تطبيؽ( , وقد 37)

عمى مجموعة مف المحكميف لمتأّكد مف صياغتيا ومدى شموليتيا لممادة الدراسية المقّرر 
 تدريسيا ومستوياتيا المعرفية المحددة ليا .

وبعد تحديد المادة التدريسية وصياغة االغراض السموكية  "اعداد الخطط التدريسية : -ج
التجريبية وفؽ استراتيجية العصؼ بوضع خطط يومية تدريسية لممجموعة  الباحثة قامت

( خطة تدريسية لكؿ 08بمغ عددىا)الذىني , والمجموعة الضابطة وفؽ الطريقة االعتيادية , 
, وقد عرضت أنموذجًا مف كؿ خطة تدريسية لكؿ مف مجموعتي  مف االستراتيجية والطريقة

باقي الخطط البحث عمى عدد مف المحكميف لبياف رأييـ في صالحية الخطط ,وتـ إعداد 
 التدريسية بحسب المالحظات التي أبداىا المحكميف" .

نظرًا لعدـ وجود اختبار تحصيمي جاىز, اقتضت الحاجة  سابعًا: إعداد االختبار التحصيمي:
 إعدادِه مرورًا بالمراحؿ التالية :
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تّمت صياغة أسئمة االختبار وفؽ جدوؿ المواصفات واالغراض  "إعداد اسئمة االختبار: -ا
السموكية ونوع االسئمة حيث روعي في ذلؾ زمف االجابة عف اسئمة االختبار ,وخصائص 
المجتمع الذي سيطّبؽ عميو االختبار , إذ صيغت األسئمة متالئمة مع مستوى طالبات الصؼ 

وتـ اعداد فقرات االختبار التحصيمي مف نوع االختبارات  الخامس العممي االحيائي ,
, وبعد عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف والتدريسييف  متعدد( الموضوعية )االختيار مف
( فقرات كمية لالختبار, وحددت عدد الفقرات لكؿ جزء ,0تـ اعتماد )مف ذوي االختصاص ,

 ( يوضح ذلؾ" .  2مف المادة التعميمية , والجدوؿ )
 ( جدول المواصفات لالختبار التحصيمي2جدول )

 
 االىداف                

 الفصول

 عدد
 نسبة األىداف

التذكر 
1 

الفيم 
03 

التطبيق 
 المجموع  2

 %822 %82 %20 %00 النسبة الحصص  
 3 , 9 0 %38 0 الدالة الموغاريتمية

خواص الدالة 
 9 , 0 0 % 90 2 الموغاريتمية  

الموغاريتمات العشرية 
 0 0 3 0 %22 7 والطبيعية 

  ,0 0 8 3 %,,0 08 المجوع

تـ استخراج الصدؽ الظاىري لالختبار التحصيمي مف خالؿ عرضو  االختبار: صدق -0
عمى  الخبراء والمحّكميف والمختصيف في مجاؿ القياس والتقويـ وطرائؽ التدريس 

%( فأكثر لقبوؿ صالحية كؿ سؤاؿ مف أسئمة  ,6واختصاصيي الرياضيات ,إذ اعتمد نسبة )
بة القبوؿ بعد تعديؿ بعضيا مف حيث الصياغة االختبار, وقد حصمت جميع األسئمة عمى نس

 والمحتوى الرياضي وبيذا تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار.
طبؽ االختبار عمى العينة االستطالعية المكونة مف  التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار:-3
( طالبة في إعدادية االندلس لمبنات , وبعد تصحيح إجابات الطالبات , رتبت الباحثة ,,0)
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درجاتيّف تنازليًا بحسب الدرجات الكمية , وتـ تقسيميـ مناصفة عمى مجموعتيف عميا ودنيا , 
( طالبة في المجموعة الدنيا , ثـ أستخرجت 97( طالبة في المجموعة العميا و )97بواقع )

وىي مقبولة النيا ( , ,8., -98.,منيا القوة التمييزية لمفقرات , وتراوحت قيمتيا بيف )
"كما وتـ حساب مستوى  ( .,,0: 0227) امطانيوس, فأكثر (090,تجاوزات نسبة   )

( , وعمى ىذا 079, -092,اذ تراوحت بيف ) ،المقالية والموضوعية صعوبة كؿ مف الفقرات
تـ حساب فعالية البدائؿ الخاطئة االساس كاف مستوى صعوبة فقرات االختبار مناسبًا. كما 

لفقرات االختبار فكانت نتائج تطبيؽ معادلة فعالية البدائؿ لجميع الفقرات سالبة وىذا يعني أف 
 األقوياء".  البدائؿ الخاطئة موىت عمى الطالبات الضعفاء أكثر مما موىت عمى الطالبات

يشير مفيوـ الثبات إلى االتساؽ والدقة في القياس, ولمتحّقؽ مف ثبات  ثبات االختبار: -2
( طالبة في اعدادية االندلس لمبنات في يوـ االحد ,3االختبار طّبقت الباحثة االختبار عمى )

 -(ـ ,وبعد تصحيح االختبار استخدمت الباحثة معادلة كودر9,02-,0-97الموافؽ )
( وىي نسبة ُتعدَّ جيدة ومقبولة , وبذلؾ 072,( , اذ بمغ معامؿ الثبات ) 20) -تشاردسوفري

 أصبح االختبار جاىزا لمتطبيؽ .
بما أّف االختبار ىو اختبار موضوعي مف نوع االختيار مف    :"الية تصحيح االختبار-2

( لإلجابة 0متعّدد, فقد ُوضع مفتاحًا لتصحيح أسئمة االختبار, "وحّدد بموجبو درجة )
( لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو المؤّشرة بأكثر مف بديؿ, وبذلؾ تراوحت ,الصحيحة و)

 ( درجة .,0 - ,درجة االختبار مف )
خطوات واجراءات سير الدرس الخاصة بكؿ  استخدمتوقد  إجراءات تنفيذ التجربة: ثامنًا:

 مف المجموعتيف التجريبية والضابطة وعمى وفؽ الخطط المعدة وعمى النحو االتي :"
 المجموعة التجريبية : - أ

العصؼ الذىني والتقت مع طالبات  الستراتيجية" درست طالبات المجموعة التجريبية وفقًا 
 ة قبؿ تدريسيـ بيدؼ" .المجموع

 معرفة طالبات عينة البحث, وشرح خطوات استراتيجية العصؼ الذىني ليّف . .8
( مجموعة 8-2توزيع طالبات عينة البحث الى مجموعات غير متجانسة يكوف ما بيف ) .0

,وعميو اصبح البحث الحالي مكوف مف خمس مجموعات تجمس الطالبات فييّف عمى 
 شكؿ دائرة مستديرة .
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شرح االدوار التي تمثميا الطالبات في داخؿ المجموعة, اذ يجب اف يكوف ىنالؾ قائدة في  .3
كؿ مجموعة يتوفر فييا الخبرة والنشاط في االبقاء عمى حماس المشاركات في اجواء مف 

 االطمئناف واالسترخاء واالنطالؽ والسيطرة عمى الجمسة وتوجيييا توجييا سميمًا . 
 مسة تمييدية وتدريبيـ عمى اتباع قواعد المشاركة وااللتزاـ بيا  . توعية المشاركات في ج .2
نقؿ التركيز في عممية التدريس مف مستوى التمقيف إلى التركيز عمى تنمية مػستويات " .2

  . التفكير العميا"
ثارة الطالبات تعرض الباحثة الفكرة األساسية لمموضوع الذي ستناقش .2  و ولتحقيؽ انتباه وا 

بيف ت تعرض بعض المعمومات المرتبطة بالموضوع و  عمى ىيئة سؤاؿ صياغة المشكمة
ليـ القواعد التي عمييـ التقيد بيا أثناء جمسة العصؼ الذىني وقبوؿ جميع االفكار 

 الجديدة وخاصة الغريبة .
  يجب اف يتمتع الدرس بجو مف المتعة وخفة الظؿ . .2

 ية العصؼ الذىني :وفيما يمي تحديد الخطوات المتبعة باستخداـ استراتيج
 تحديد ومناقشة المشكمة : -8

الطالبات   وتوزيع والنشاط واالسموب الخاص بالعصؼ الذىنيبعد تحديد أىداؼ الدرس       
وكذلؾ صياغة األسئمة الالزمة الستثارة تفكيرىّف, تبدء الباحثة بطرح عمييّف مشكمة مف داخؿ 

, وتحدد المشكمة بدقة , وتكوف الطالبات  )الدالة الموغاريتمية(الموضوع المراد شرحو وىو 
مجموعات عمى شكؿ دائرة مستديرة وعادة يكوف الموضوع عبارة عف مشكمة معينة , ويجب 
عمى رئيسة الجمسة )الباحثة( أف تعطػي المشاركيف )الطالبات( الحد األدنى مف المعمومات 

ف إعطاء المزيد مف عف الموضوع , حتى يمموا بػبعض تفاصػيؿ الموضوع وليس كميا , أل
التفاصيؿ عف الموضوع يعني الحػد وبػصورة كبيرة مف تفكير الطالبات , وىو أمر غير 

 مطموب .
 أعادة صياغة المشكمة عمى شكل اسئمة : -9

وتكميفيّف   تذكر الباحثة الطالبات بالمشكمة مف خالؿ قراءة السؤاؿ الذي يحدد المشكمة     
, وتكشؼ عف أبعاده وجوانبػو المختمفة , دوف اعطاء حموؿ   بالمشكمةبطرح أسئمتيّف المتعمقة 

 ليذه المرحمة . وتقـو  بكتابة ىذه األسئمة في مكػاف واضػح لمجميع .
 تييئة جو االبداع والعصف الذىني : -3
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تقوـ الباحثة بتييئة الجو اإلبداعي لمجمسة وتستغرؽ عممية التييئة حوالي خمس دقائؽ      
 عمى اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر تمقيو قائدة المجموعة .فييا طالبات تتدرب ال

 العصف الذىني : -2
تقـو الباحثة بطرح أحد األسئمة التي تـ تحديدىا , وتطمػب مػف الطالبات عرض  

أفكارىـ بحرية تامة ميما كانت غير مقبولة , وتقوـ الباحثة أو أحدى الطالبات بكتابتيا عمى 
ورقية , مع ترقيـ األفكار حسب تسمسؿ ورودىا , وعندما تستكمؿ تعمػؽ فػي السبورة أو لوحة 

ثـ تطمب منيّف إلى االستغراؽ في التفكير مف خالؿ تأمؿ األفكار المقترحة ,  . مكاف بارز
وما تستدعيو مف تعديؿ أو إعادة في الصياغة , واالستفادة منيا في البناء عمييا أو توليد 

 أفكار جديدة .
 الفكار : تقييم ا -2

المقصود ىنا ىو تقييـ األفكار , وكتابة التعميمات والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا كحؿ 
لممشكمة وتحديد ما يمكف أخذه منيا واالستفادة منو عمميػًا , حيث تطمب الباحثة مف الطالبات 

أفكار  , أفكار مفيدة  وقابمة لمتطبيؽ مباشرة : تصنيؼ األفكار المقترحة عمى النحو اآلتي
أفكار  مفيدة  إال أنيا غير قابمة لمتطبيؽ مباشرة , وتحتاج إلى مزيد مف البحث والدراسة,

  . ليست مقبولة , ألنيا غير عممية , وغير قابمة لمتطبيؽ
 المجموعة الضابطة: -ب 

تـ تدريس طالبات ىذه المجموعة وفقًا لمطريقة االعتيادية , اذ تبدأ المدرسة )الباحثة(         
بمقدمة قصيرة لربط الدرس الحالي بالدرس السابؽ وتقديـ الموضوع الجديد وىو )الدالة 

 الموغاريتمية( وحّؿ األمثمة والمسائؿ وفقا لمطريقة االعتيادية ومف خالؿ الخطوات اآلتية :
 قـو المدرسة )الباحثة( بكتابة المسألة الرياضية عمى السبورة .ت -0
 تقوـ المدرسة )الباحثة( بمناقشة الطالبات في الحّؿ مف خالؿ طرح أسئمة حوليا. -9
 تقوـ المدرسة )الباحثة( بحّؿ المسألة عمى السبورة . -3
 تقوـ الطالبات بتدويف الحؿ عمى الدفاتر الخاصة. -2
عطاء الواجب البيتّي بت تقوـ المدرسة )الباحثة(  -0 وجيو األسئمة التقويمية إلى الطالبات وا 

 ليف.
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 تاسعًا: التطبيق النيائي ألداتي البحث :
بعد االنتياء مف تدريس محتوى الفصؿ االوؿ )الموغاريتميات( مف كتاب الرياضيات لمصؼ 

التحصيمي عمى الخامس العممي االحيائي والذي استمر شيرا دراسيا كامال تـ تطبيؽ االختبار 
( ـ, حيث قامت الباحثة 9,02-00-8المجموعة التجريبية والضابطة في األربعاء الموافؽ )

 بتوضيح تعميمات اإلجابة عف االختبار والتي تـ ذكرىا مسبقًا.
  عاشرًا: الوسائل اإلحصائية :

 استعانة الباحثة بالوسائؿ اإلحصائية اآلتية في إجراءات البحث وتحميؿ نتائجو. 
 .SPSSواًل : الوسائل االحصائية التي تم معالجتيا ببرنامج ا
"والذي استخدـ لتحقيؽ التكافؤ بيف  لعينتين مستقمتين": (t-test)"االختبار التائي  

 (.997: 2,,9مجموعتي البحث واختبار الفرضيات" )البمداوي, 
اداتي البحث والمبرمجة "ثانيًا: قوانين االجراءات السايكومترية التي تم استخداميا في اعداد 

 (" . (Microsoft Excelباستخدام برنامج
)التؿ  "لحساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي" (": 20ريتشاردسون)-"معادلة كورد -8

 .(020:  7,,9وآخروف ,
 إليجاد مستوى صعوبة فقرات االختبار التحصيمي"مستوى الصعوبة لمفقرات:  -0
تخداميا لمتحقؽ مف معامؿ القوة التمييزية لفقرات االختبار تـ اسالقوة التمييزية لمفقرات: -3

 ( .000-022: ,9,0) كوافحة,  التحصيمي"
تـ استخداميا لمتحقؽ مف فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االسئمة "فعالية البدائل: -2

 (" .920:  9,,9الموضوعية لالختبار التحصيمي )عودة, 
 :: فيما يمي عرضًا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية عرض النتائج ومناقشتيا

( 22,2اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ) "وتنص عمى أنو : )
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسّن باستراتيجية العصف 

يقة السائدة في االختبار الذىني ودرجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسّن بالطر 
 التحصيمي(. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2021اذار 

 

)0,82 ) 
 

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري 
(  t-testلدرجات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي , ثـ طبؽ االختبار التائي ) 

 ( يوضح ذلؾ" .0لعينتيف مستقمتيف , والجدوؿ )
بار التائي لمتوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار ( نتائج االخت2جدول )    

 التحصيمي

الوسط  العدد  المجموعة    
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 الجدولية

 008902 709797 33 التجريبية    
30309 88 00226 

 0066,2 006070 30 الضابطة    
( وعند 30309( أعاله نجد أف القيمة )التائية( المحسوبة بمغت )0)وبمالحظة جدوؿ 

(. 88( ودرجة حرية )0,0,( عند مستوى داللة )00226مقارنتيا بالقيمة جدولية البالغة )
 وىذه النتيجة تدؿ عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي لمادة الرياضيات

ضابطة ولصالح المجموعة التجريبية, وبذلؾ ترفض بيف طالبات المجموعة التجريبية وال
 الفرضية 

(, 0,,9دياب )الصفرية وجاءت ىذه النتيجة مماثمة لمنتائج التي توصمت إلييا كؿ مف دراسة 
التي اظيرت تفوقًا ( 9,08دراسة عثماف )، (2,,9دراسة األغا ) ( ,6,,9دراسة عطيفي )

يادية )السائدة( في التدريس, وترجح الباحثة الستراتيجية العصؼ الذىني عمى الطريقة االعت
سبب تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى  طالبات المجموعة الضابطة في اختبار 
التحصيؿ الى استراتيجية العصؼ الذىني التي مكنت الطالبات مف فيـ واستيعاب 

وحؿ لممسائؿ  ومبادئالموضوعات الرياضية و التعامؿ مع المتغيرات الرياضية مف تعاريؼ 
نقؿ بيسر انعكس عمى تحصيميّف," فضاَل عف اف استراتيجية العصؼ الذىني جعمت المدرسة ت

التركيز في عممية التدريس مف مستوى التمقيف إلى التركيز عمى تنمية مػستويات التفكير العميا, 
تفكيرىّف وتدريب الطالبات عمى ميارة إنتاج أكبر عدد مف األفكار غير المسبوقة واستثارة 

إيجاد أكبر عدد ممكف مف البدائؿ و الحموؿ , مما يتيح ليّف  وتحدى قدراتيّف العقمية كافة
المحتممة لممشكمة  ويػضمف مػشاركة جميػع الطالبػات في عممية التفكير وتدريبيّف عمى 
 الصراحة و الوضوح مف خالؿ ذكرىـ جميػع األفكػار التػي يعتقدوف أف ليا صمة بالمشكمة
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زيادة وعى الطالبات بوجود مشاكؿ في الحياة و التدريب عمى حميا ومنحيّف الحرية لتالي وبا
 زيادة التحصيؿ المعرفي لدييّف".  المطمقة في التفكير, كاف سببًا في

 
 االستنتاجات : 

استراتيجية العصؼ الذىني ليا اثر ميـ وىذا مايدعو الى أىمية توظيفيا في تدرس  -0
 الثانوية . الرياضيات في المرحمة

تشجع الطمبة وتزيد مف نشاطيـ  استراتيجية العصؼ الذىنيإف التدريس باستخداـ  -9
عمى طرح التساؤالت, والمشاركة اإليجابية في التعمـ, فيي مؤشر لحصوليـ عمى 

 تعزيز داخمي يدفعيـ لتعمـ المزيد .
تـ عميو استراتيجية العصؼ الذىني تجعؿ الطالب محور عممية التعمـ والتعميـ ,وتح -3

االنتباه والمتابعة واستنتاج االسباب ,والتفكير اليجاد اجابة صحيحة وواضحة ودقيقة 
 لما يعرض عميو مف مشكالت .

تعمؿ استراتيجية العصؼ الذىني عمى زيادة تفاعؿ الطمبة اثناء درس الرياضيات مع  -2
العالقات  المادة ومع المدرس ,فضاَل عف تحميؿ المادة الى عناصرىا المتعددة وادراؾ

 المتداخمة بينيا .
 التوصيات : 
  في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي : 
قياـ قسـ اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية نينوى بدورات تدريبية عمى استخداـ  .8

 .النماذج واالستراتيجيات الحديثة في التدريس ومنيا استراتيجية العصؼ الذىني
طرائؽ التدريس االعتيادية لممدرسيف والمدرسات والتوجو نحو الطرائؽ الحديثة "تطوير  .0

 التي تعطي دورًا اكبر لمطمبة في الدرس .
العصؼ الذىني مف قبؿ المدرسيف والمدرسات وتطبيقيا في دروس  باستراتيجيةاألخذ  .3

 الرياضيات لما ليا مف دور فعاؿ في التدريس .
نحو الموضوعات الرياضية المطروحة مف خالؿ التنوع في  تفكير الطمبة بإثارةاالىتماـ  .2

 طرائؽ عرض الدرس وتنوع االسئمة الصفية . 
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بزيادة تضميف النماذج واالستراتيجيات اىتماـ القائميف عمى تحديث المناىج الجامعية  .2
ضمف مفردات مادة المناىج وطرائؽ التدريسية الحديثة ومنيا استراتيجية العصؼ الذىني 

 وتدريب الطمبة عمييا" .  ألقساـ كمية التربية التدريس
 المقترحات : 

 جراء الدراسات البحثية اآلتية :إليذا البحث تقترح الباحثة  استكماال 

أثر استراتيجية العصؼ الذىني في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة  .8
 الرياضيات وتنمية تفكيرىّف االبداعي .

لحّؿ المسائؿ الرياضية في تنمية الحّس العددي والتواصؿ فاعمية العصؼ الذىني  .0
 الرياضي  في مراحؿ دراسية أخرى.

مقارنة استراتيجيتي العصؼ الذىني والتساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس  .3
 العممي االحيائي لمادة الرياضيات" .

 المصادر العربية واالجنبية
 م الرياضيات بين النظرية والتطبيق ،تعمي(.  0226ابو عميرة , محبات )  -0

 كمية البنات , جامعة عيف شمس ,القاىرة , مكتبة الدار العربية لمكتاب .          
استراتيجيات وطرائق ( . 9,00األسدي , سعيد جاسـ والمسعودي, محمد حميد ) -9

 , عماف , دار صفاء لمنشر والتوزيع .تدريس حديثة في الجغرافية 
( . اثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في 2,,9اروف سميماف )"األغا , مراد ى -3

 لدماغ لدى طالب الصؼ الحادي عشربعض ميارات التفكير الرياضي في جانبي ا  تنمية  
 كمية التربية , غزة , الجامعة االسالمية . رسالة ماجستير منشورة ،  
,  اإلسالمية وأساليب تدريسيامناىج التربية ( . 9,00اشتيوة, فوزي فايز وآخروف ) -2

 عماف , دار صفاء لمنشر والتوزيع .
دمشؽ ,  القياس والتقويم في التربية الحديثة ،( . 0227امطانيوس , ميخائيؿ ) -0

 جامعة" .  منشورات 
أساليب البحث العممي والتحميل (. 2,,9البمداوي, عبد الحميد عبد المجيد ) -8

 التوزيع ., عماف , دار الشروؽ لمنشر و االحصائي
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عماف, دار الفكر لمنشر تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ، ( .7,,9البكر , رشيد ) -7
 والتوزيع

مناىج البحث العممي تصميم البحث والتحميل ( . 7,,9التؿ, سعيد وآخروف) -6
 عماف , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة .  اإلحصائي،

 ,  وصف الذىني وعالقتو بااللغاز الرياضيةال( . 9,09"التميمي , اسماء فوزي حسف ) -6
       ( . 06( , العدد )0دراسات تربوية , وزارة التربية , المجمد )   
, سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقمي ( .  6,,9الخالدي , اديب محمد )  -,0

 عماف, دار وائؿ لمنشر والتوزيع" . 
, المؤتمر االقميمي التعميم وتنمية التفكير. ( 8,,9درار, انصاؼ محمد احمد ) -09

لمموىبة حوؿ رعاية الموىبة , مؤسسة عبد الممؾ بف عبد العزيز لرعاية الموىوبيف ,المممكة 
 . http://www.gifted.org.sa/4gifted 8,,6/9/,3-98العربية السعودية , 

( . فاعمية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير 0,,9عبدالقادر ) دياب , بساـ -09
    الرياضي وانتقاؿ أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ السادس باستخداـ إستراتيجية العصؼ     

  عيف شمس , فمسطيف, –, كمية التربية رسالة ماجستير منشورةالذىني بمحافظة غزة ,     
     .األقصى  جامعة    
, عماف , مكتبة المجتمع العربي  عمم النفس التربوي( . 6,,9ربيع , ىادي مشعاف ) -03

 لمنشر والتوزيع .
 , دبي . تعميم الرياضيات لمقرن الحادي والعشرين(  2,,9"السواعي , عثماف نايؼ )  -02

 , دار  القمـ لمنشر والتوزيع.
 , عماف , ت التعميم الحديث. المعمم واستراتيجيا( 2,,9الصيفي , عاطؼ صالح ) -00

 دار اسامة لمنشر .
 استراتيجيات التعميم والتعمم في سياق ثقافة الجودة )أطر ( .  9,00عبيد , وليـ )  -00

 , عماف , دار المسيرة لمنشر والتوزيع  . مفاىيمية ونماذج تطبيقية (        
العصؼ الذىني في ( . فاعمية طريقة 9,08عثماف , زينب محمد ابراىيـ محمد ) -08

كمية رسالة ماجستير منشورة ، تدريس  مقرر الرياضيات لطالب الصؼ الثاني الثانوي , 
 التربية , والية الخرطـو , جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا" . 

http://www.gifted.org.sa/4gifted
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 العصف الذىني وأثره في تنمية التفكير اإلبتكاري،(. 8,,9عزيز, عمر ابراىيـ ) -07 .0
 عماف , المعتز لمنشر والتوزيع .

, عماف , الجودة الشاممة والجديدة في التدريس ( .2,,9عطية , محسف عمي ) -07
 صفاء لمنشر والتوزيع . دار  
ستخداـ استراتيجية العصؼ ( . اثر ا6,,9عطيفي , زينب محمود محمد كامؿ ) -06

 عمى التحصيؿ وتنمية التفكير  في تدريس اليندسة لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي الذىني
 , كمية التربية , مصر , جامعة اسيوط . رسالة ماجستير منشورة االبتكاري ,

التدريس الصفي ( .  2,,9"عفانة , عزو اسماعيؿ والخزندار , نائمة نجيب )  -02
 , غزة , دار افاؽ لمنشر والتوزيع  .بالذكاءات المتعددة 

التدريس الصفي ( .  2,,9دار, نائمة نجيب ) عفانة , عزو اسماعيؿ والخزن -,9
 , عماف , دار المسيرة لمنشر والتوزيع .بالذكاءات  المتعددة 

, دار , عماف . القياس والتقويم في العممية التدريسية (  9,,9عودة , احمد )  -90
 لمنشر والتوزيع" .  االمؿ
الخامس العممي الفرع  الرياضيات لمصف( .9,06لجنة متخصصة في وزارة التربية ) -99

 , العراؽ, المديرية العامة لممناىج قسـ التحضير الطباعي .االحيائي 
تدريس الرياضيات وفق  ( .9,02الكبيسي , عبد الواحد حميد وحسوف, افاقة حجيؿ ) -93

,عماف ,مكتبة المجتمع العربي  استراتيجيات النظرية البنائية المعرفية وما فوق المعرفية
 وزيع .لمنشر والت

. القياس والتقويم وأساليب القياس والتشخيص في ( ,9,0الكوافحة , تيسير مفمح ) -92
 , جدة , دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع . التربية الخاصة

 .المعموماتية والتعميم القواعد واألسس النظرية( 2,,9المحيسف , ابراىيـ بف عبداهلل ) -92
 ر والتوزيع .,الرياض , دار الزماف لمنش

. برامج رعاية الموىوبين والمتفوقين في رياض ( 9,00المنير , رانداعبد العميـ ) -90
 , القاىرة , دار الفكر العربي . االطفال
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