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 .المعممات قبؿ الخدمة بقسـ رياض األطفاؿ بجامعة حائؿ كعالقتيا بدافع اإلنجاز لدييف
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  : الممخص
الدراسة إلى التعرؼ عمى  فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ كالميارات  تىدف

التدريسية لدل الطالبات المعممات قبؿ الخدمة بجامعة حائؿ كعالقتيا بدافع اإلنجاز لدييف لتحقيؽ 
يؿ معمـ دل -بطاقة مالحظة  –اختبار تحصيمى  : ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة األدكات التالية

كمقياس الدافع لإلنجاز  إعداد  ، باستخداـ طريقة العصؼ الذىنى.كجميعيا مف إعداد الباحثة
( كقد تـ اختيار عينة مقصكدة مف طالبات قسـ رياض األطفاؿ بمرحمة 2012)ىبة اهلل كاخركف 

( 66( طالبة تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كقكاميا )130البكالكريكس كقدرىا )
( طالبة. كتمثمت مشكمة البحث فى تدنى مستكل المفاىيـ 64طالبة كاألخرل ضابطة كقكاميا )

كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات قبؿ الخدمة بقسـ رياض االطفاؿ ككذلؾ الدافع 
ما فاعمية : كلذلؾ استيدؼ البحث الحالى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسى التالى؛ لإلنجاز لدييف

ستخداـ العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ كالميارات التدريسية )الكفايات التدريسية( لدل ا
- : كقد أسفرت النتائج عف اآلتى الطالبات المعممات قبؿ الخدمة كعالقتيا بدافع اإلنجاز لدييف؟ 

( بيف متكسطى درجات طالبات قسـ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
ض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار التحصيؿ لممفاىيـ ريا

 –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –التدريسية عمى المستكيات الستو لبمـك )التذكر 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة - التقكيـ("لصالح المجمكعة التجريبية.

سطى درجات طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ( بيف متك 0.05)
الضابطة عمى بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية ككؿ كعمى الميارات االفرعية لممراحؿ االتيو 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  - التقكيـ( لصالح المجمكعة التجريبية.–التنفيذ –)االعداد 
( بيف متكسطى درجات طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية 0.05مستكل داللة )

الخكؼ مف  -كالمجمكعة الضابطة عمى مقياس الدافع لإلنجاز ككؿ كمستكل الرغبة فى النجاح 
 الفشؿ( لصالح المجمكعة التجريبية.

 .نجازالدافع لإل  ،المفاىيـ كالميارات التدريسية ،العصؼ الذىنى : الكممات المفتاحية
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Abstract: 

The study aims to identify the effectiveness of the use of 
brainstorming in the development of the concepts and teaching 
skills of female students teachers before serving at The University 
of Hail and its relationship to the motivation of their achievement 
to achieve the goal of the study. The researcher used the following 
toolsEducational test - Note card - Teacher's Guide Using the 
brainstorming method, all of which are prepared by the 
researcher and the measure of motivation for achievement 
prepared by (Heba Allah and others 2012). A deliberate sample of 
the kindergarten students in   bachelor  was selected and their 
number (130 students ) They were divided into two groups, one 
experimental  (66 students ) and the other control group (64 
students ). The results show There is a statistical function 
difference at (level 0.05) between the average grades of female 
students of the two groups in the educational test and the note 
card of teaching skills and the measure of motivation for 
achievement as a whole and at the level of desire to success  and 
fear of failure And that's for the benefit of the students of the 
experimental group  

Keywords: Brainstorming, Teaching concepts and skills,  
Motivation for achievement. 
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 :ةمقدم
إف االتجاه السائد في تدريس غالبية المكاد بكميات التربية ىك استعماؿ الطريقة 

كتفتقر إلى إسياـ الطالبة المعممة كتفاعميا  ، االعتيادية التي تركز عمى الجانب النظرم
كىذا ال يسيـ في رفع مستكل الطالبات كتحصيميف  ، في المكاقؼ التعميمية المختمفة

لمدرسيف باستراتيجيات التدريس الحديثة التي ثبت بالتجربة نجاحيا في بسبب عدـ إلماـ ا
فضالن عف أننا  ، ألف الطالبة فييا محكر العممية التعميمية ، تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 ، نعيش في عصر يشيد ثكرات تكنكلكجية كمعمكماتية ىائمة في مجاالت الحياة المختمفة
المعممة أف تتكاكب كتتطكر مع ىذه التغيرات  لذا أصبح لزامان عمى مؤسسات إعداد

كالتطكرات الحديثة في شتى جكانب إعداد المعممة أكاديميان كمينيان كثقافيان داخؿ المؤسسات 
التعميمية أثناء الخدمة كتمكينيا مف ممارسة الخبرات التربكية ممارسة فعميةن كجادةن 

كمجاؿ لمدراسة نظرا لما الحظتو كىادفةن.كىذا كاف الدافع كراء اختيار مكضكع البحث 
الباحثة ككنيا عضك ىيئة تدريس بقسـ رياض االطفاؿ مف تدنى فى مستكل المفاىيـ 

لذا كاف لزاماه ؛ كالميارات التدريسية لدل الطالبة المعممة قبؿ الخدمة بالمستكل السابع
ميارات عمينا األخذ باالستراتيجيات الحديثة فى مجاؿ التدريس كتقديـ المفاىيـ كال

التدريسية بأساليب تجعؿ الطالبة أكثر نشاطان كتفاعالن كمف ىذه االستراتيجيات التى أشارت 
الييا نتائج البحكث كالدراسات فى مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس؛ استراتيجية العصؼ 

 : الذىنى لما تتميز بو مف العديد مف المميزات منيا
لحافز يعد متطمبان مف متطمبات التدريس كىذا ا ، زيادة الحافز الذاتى نحك التعمـ -1

خاصة كأف حدكد المعمكمات المنظمة التى يتمقاىا المتعمـ فى زمف عممية  ، الجيد
التعمـ النظامى ال تكفى لتزكيده باآلفاؽ غير المحدكدة لممعرفة فى المجاالت 

 المختمفة.
 اؿ عقمو.بما يكفره لو مف فرص لتحمؿ مسئكلية إعم ، زيادة ثقة المتعمـ بذاتو -2
بما يكفره لممتعمـ مف دكافع ذاتية لتقصى  ، تطكير ميارات االستقصاء العممى -3

 المعرفة.
 ، تييئة الفرصة لطرح أسئمة لـ يتعكد المتعمـ طرحيا فى المكقؼ التعميمى التقميدل -4

كأسئمة الخياؿ العممى المستند إلى قاعدة  ، كأسئمة العالقات ، مثؿ أسئمة التحميؿ
 بيانات عممية.

 دعـ تقدير المتعمـ لقدراتو العقمية بتكفير فرص نجاح عممية ألنجاز المياـ التعميمية. -5
 إكساب المتعمميف معمكمات كظيفية يمكف أف تحقؽ النفع ليـ كلممجتمع. -6
 تدريب المتعمميف عمى التفكير العممى كالتفكير االبتكارل. -7
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 : مشكمة البحث 
كالميارات التدريسية لدل  تتمثؿ مشكمة البحث فى تدنى مستكل المفاىيـ

كلذلؾ ؛ الطالبات المعممات قبؿ الخدمة بقسـ رياض االطفاؿ ككذلؾ الدافع لإلنجاز لدييف
 : سكؼ يحاكؿ البحث الحالى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسى التالى

ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية الكفايات التدريسية لدل الطالبات 
افع اإلنجاز لدييف؟ كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية المعممات كعالقتيا بد

 : التالية
خصائص  : ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ التدريسية التالية -

 –الكسائؿ التعميمية  –األدارة الصفية  –التييئة  –التخطيط لمتدريس -مينة التدريس
األسئمة الصفية عمى  –طرؽ التدريس  –التقكيـ  –غالؽ الدرس إ –األىداؼ السمككية 

التقكيـ( لدل  –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –المستكيات الستو لبمـك )التذكر 
 الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ مقارنة بالطريقة المعتادة؟

كؿ  ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية الميارات التدريسية  عمى مستكل  -
مرحمة التقكيـ( ككؿ كعمى مستكز الميارات  –مرحمة التنفيذ  –اإلعداد  مف ميارة )مرحمة

 الفرعية لكؿ ميارة لدل الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ مقارنة بالطريقة المعتادة؟
ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية الدافع لإلنجاز عمى مستكل )الرغبة فى  -

مف الفشؿ( لدل الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ مقارنة بالطريقة  الخكؼ -النجاح
 المعتادة؟

  : فركض الدراسة
( بيف متكسطى درجات 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-1

طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار 
 –الفيـ  –التدريسية ككؿ ك عمى المستكيات الستو لبمـك )التذكر التحصيؿ لممفاىيـ 

 التقكيـ(. –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ 
( بيف متكسطى درجات 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-2

طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى بطاقة 
 –لمميارات التدريسية ككؿ كعمى الميارات الرئيسية االتيو )مرحمة االعداد المالحظة 

 التقكيـ(. –التنفيذ 
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( بيف متكسطى درجات 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-3
طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار 

 . الخكؼ مف الفشؿ( -از ككؿ ك عمى مستكل )الرغبة فى النجاحتنمية الدافع لإلنج
 : أىداؼ الدراسة

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ كالميارات التدريسية  -1
)الكفايات التدريسية( لدل الطالبات المعممات بجامعة حائؿ كعالقتيا بدافع اإلنجاز 

 لدييف.
طاقة مالحظة كأدكات تمكف الباحثة مف قياس كؿ مف إعداد اختبار تحصيمي كب -2

 المفاىيـ كالميارات التدريسية لدل الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ.
 التعرؼ عمى العالقة بيف أسمكب التدريس كالدافع لإلنجاز لدل الطالبة المعممة. -3

 : حدكد الدراسة
تنمية المفاىيـ  اقتصرت عمى استخداـ العصؼ الذىني في : الحدكد المكضكعية-1

كالميارات التدريسية )الكفايات التدريسية( لدل الطالبات المعممات بجامعة حائؿ كعالقتيا 
 بدافع اإلنجاز لدييف.

تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طالبات المستكل السابع  : الحدكد المكانية )البعد المكاني(-2
 فرع مكقؽ. –بقسـ رياض األطفاؿ بجامعة حائؿ 

تـ تنفيذ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف  : لزمانية )البعد الزماني(الحدكد ا-3
 ىػ. 1441العاـ الجامعي 
 : أىمية الدراسة

حيث تعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ الميمة فى حياة الطالبات, ألنيا تعمؿ 
يات عمى تحقيؽ حاجاتيف كاستعداداتيف كميكليف, كمنيا يمكف تنمية العادات كالسمكك

المرغكب فييا, فضالن عف تجسيد المبادئ التربكية كالصفات الخمقية كاالجتماعية الحميدة, 
كعمى قدر االىتماـ بيؤالء الطالبات كرعايتيف تتحدد استمرارية استثمار طاقاتيف 
مكانياتيف فى انشطة كأعماؿ مفيدة لممجتمع ,إال أف المقياس الحقيقي لنجاح رسالة  كا 

كفمسفتيا ىك مدل قدرتيا عمى إحداث التغيرات االيجابية فى شخصية  الجامعات العصرية
الطالبة الجامعية لكى تصبح قادرة عمى مسايرة متطمبات الحياة باإلضافة إلى تزكيدىا 

 .بالتخصصات العممية المختمفة لمكاكبة ركب الحضارة كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي
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 : كمف ىنا تتمثؿ أىمية الدراسة في االتي
ناكؿ البحث طالبات ما قبؿ الخدمة بكمية التربية قسـ رياض األطفاؿ إذ ال ت .1

 .يخفى أىمية المرحمة الجامعية ألنيا مرحمة التفتح كتشكيؿ لمسمكؾ
يتماشى ىذا البحث مع االتجاىات التربكية الحديثة التي تسعى لتجريب  .2

 .استراتيجيات تدريسية حديثة
عامة كفؽ استراتيجية العصؼ الذىني تنظيـ مقرر المناىج كطرؽ التدريس ال .3

االمر الذم قد يحقؽ تنمية دافع اإلنجاز لدل طالبات رياض األطفاؿ كالذم قد 
يفيد مطكرم المناىج في تنظيـ محتكيات المناىج الدراسية في المرحمة 

 الجامعية.
تقديـ بعض التكصيات كالبحكث المقترحة التي قد يستفيد منيا طالب الدراسات  .4

 .مراكز البحث العمميالعميا ك 
       : مصطمحات الدراسة

  : العصؼ الذىني
ُيعرؼ عمى أنو أسمكب مف أساليب التفكير االبداعى الذل يمكف لممعمـ الفعاؿ أك 
االدارل الناجح أف يستخدمو فى المقاء مع مجمكعة مف الطمبة أك الميتميف أك 

أك  ، مف القضايا التى تيميـكذلؾ مف أجؿ تكليد أفكار جديدة حكؿ قضية  ، المتخصصيف
ادية أك السياسية. )جكدة سعادة مشكمة مف المشكالت ذات األىمية االجتماعية أك االقتص

 (225 ، 2011 : خركفآك 
كيهعرؼ إجرائيان عمى أنو تكليد أكبر كـ مف األفكار لدل طالبات رياض األطفاؿ 

 قبؿ الخدمة لمكصكؿ إلى حمكؿ لممشكالت العممية المطركحة.
 : لدافع لإلنجازا

 ، كيتبايف مف شخص ألخر ، أنو الدافع لمنجاح كتجاكز الصعكبات ُيعرؼ عمى
 (Sutherland,1996,P5). كيعتمد جزئيان عمى التنشئة االجتماعية ، كمف ثقافة ألخرل
الدافعية لإلنجاز بأنيا استعداد ثابت (Atkinson,1957)  "أتكنسكف"فى حيف ُيعرؼ 

 ، دد مدل سعى الفرد كمثابرتو فى سبيؿ تحقيؽ نجاح أك بمكغ ىدؼنسبيان فى الشخصية يح
كذلؾ فى المكاقؼ التى تتضمف تقييـ األداء فى  ، يترتب عميو درجة معينة مف اإلشباع

 ضكء مستكل معيف لألمتياز.
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عمى أنو الدرجة التى تحصؿ عمييا  : كتعرؼ الباحثة الدافع لإلنجاز إجرائيان 
 ة اإلنجاز.الطالبة عمى مقياس دافعي

 : أدكات البحث
 : استخدمت الباحثة األدكات التالية

 اختبار تحصيمى      إعداد الباحثة -1
 بطاقة مالحظة        إعداد الباحثة -2
 (2012مقياس الدافع لإلنجاز   إعداد )ىبة اهلل كاخركف  -3
 دليؿ معمـ باستخداـ طريقة العصؼ الذىنى.      إعداد الباحثة. -4

 إلطار النظرمالدراسات السابقة كا
 : محكر استراتيجية العصؼ الذىنى : اكألن 

نتيجة التحديات التى تكاجو المؤسسات العممية التعميمية فى العصر الذل نعيش 
برزت لنا طرؽ كأساليب كاستراتيجيات تدريسية تركز عمى إثارة التفكير خاصة فى ، فيو

حيث  ، جية العصؼ الذىنىكمف أبرز تمؾ الطرؽ استراتي ، القضايا كالمشكالت العممية
حيث تهعد مف أىـ  ، حظيت بأىتماـ كثير مف التربكييف كالميتميف بتنمية التفكير

كابتكار المعمكمات لدل  ، التى تساعد عمى تكليد األفكار ، استراتيجيات التعمـ النشط
أىمية القياـ بالعصؼ  (Andrews&Baum,1996)المتعمـ. كأكد اندركيس كبايكـ 

 يتكصؿ المتعمـ إلى أفكار كثيرة حكؿ المشكمة محؿ االىتماـ. الذىنى لكى
الذل بدأ باستخداميا  Osbornكيرجع ابتكار ىذه االستراتيجية إلى ُأسبكرف 

ـ بشكؿ منظـ فى تدريب األفراد كالمجمكعات عمى حؿ المشكالت بطريقة 1938عاـ 
 كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى حمكؿ جديدة ليذه المشكالت. ، ابتكارية

بأنيا إجراء تعميمى يتـ خاللو  (Newcomb, 1986)قد عرفيا نيككمب ك 
أك سؤاال أك مشكمة  ، إعطاء المتعمميف )سكاء فى مجمكعات كبيرة أك صغيرة( مكضكعات

كُيطمب منيـ استدعاء أكبر قدر مف المعمكمات كاألفكار  ، أك قضية ترتبط بالمادة الدراسية
مؾ المعمكمات أك األفكار أك نقدىا أثناء تكليدىا أك أك الحمكؿ أك اإلجابات دكف مناقشة ت

طالؽ حرية التفكير ، كالتركيز عمى الكـ قبؿ الكيؼ ، مع إرجاء التقكيـ ، ابتكارىا  ، كا 
كالبناء عمى أفكار اآلخريف كتطكيرىا. كيتمثؿ اليدؼ منيا فى الحصكؿ عمى أكبر قدر 

كلكف إلزالة القيكد عف  ، دىاليس لتقييميا أك نق ، ممكف مف المعمكمات كاألفكار
 . كىى طريقة فعالة فى تنمية االبتكار كاإلبداع ، المتعمميف أثناء التحدث
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بأنيا " مؤتمر عممى ذات طبيعة خاصة تسكده  (Ai-bwli,2006)كما عرفيا 
جك مف الحرية كاألماف ألنتاج قائمة مف األفكار يستخدميا الطالب كمفتاح لحؿ المشكمة 

 المطركحة.
( بأنيا " مكقؼ تعميمى يستخدـ مف أجؿ تكليد أكبر 2012، رفيا )أميف عمىكيع

عدد مف األفكار لممشاركيف فى حؿ مشكمة مفتكحةخالؿ فترة زمنية محددة فى جك تسكده 
 الحرية كاألماف فى طرح األفكار بعيدان عف المصادرة كالتقييـ أك النقد.

استراتيجية العصؼ الذىنى عمى بعد استعراض التعريفات السابقة ُتعرؼ الباحثة 
أنيا " مكقؼ تعميمى كتدريبى يعتمد عمى استثارة تفكير الطالبات لتكليد أكبر قدر مف 

 كمف ثـ انتقاء أفضؿ ىذه األفكار كتعميميا. ، األفكار كالحمكؿ فى كقت محدد
 ، 2018: ضياءالديف مطاكع، )حسف الخميفة : مبادلء استراتيجية العصؼ الذىنى

79) 
 : قؼ نجاح جمسات العصؼ الذىنى عمى تطبيؽ أربعة مبادلء رئيسية ىىيتك 

اليجكز فى المرحمة األكلى مف جمسات العصؼ الذىنى  : إرجاء التقكيـ كالنقد -1
فقد يفقده ذلؾ ثقتو بنفسو  ، تقكيـ األفكار كتقديـ النقد إلى المتعمـ المتكمـ

 مما يحد مف تفكيره. ، كينتابو الشعكر بالخكؼ كالقمؽ
كيتـ ذلؾ بتكفير جك يسكده اليدكء  : إطالؽ حرية التفكير كالترحيب بكؿ األفكار -2

 مما يساعد عمى التخيؿ كتكليد األفكار مف جميع أفراد المجمكعة. ، كاالسترخاء
، أل الحرص عمى الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف األفكار : الكـ قبؿ الكيؼ -3

غير الكاقعية قد تثير أفكاران أفضؿ  حيث إف األفكار ، ميما كانت جكدتيا كأىميتيا
 لدل اآلخريف.

الكتشاؼ أفكار ، أل اإلفادة مف أفكار اآلخريف : البناء عمى أفكار اآلخريف -4
 جديدة مبنية عمييا.

خبارىـ  كيفضؿ أف يتـ التمييد لجمسة العصؼ الذىنى كتييئة المشاركيف كا 
عصؼ الذىنى ليراىا جميع كما يفضؿ تدكيف كترقيـ أفكار جمسة ال ، مسبقان بمكضكعيا

 المشاركيف.
 (Zarif,2013) : ىداؼ العصؼ الذىنىأ

  : يتتتمثؿ فى اآل
 إنشاء قائمة مف األفكار التى يمكف أف يستخدميا الطالب. -
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 دعـ األفكار الجديدة التى يقترحيا الطالب. -
 تعزيز التفكير االبداعى. -
 األماف.تسمح بتييئة بيئة صفية داعمة لمتعمـ فى جك مف الحرية ك  -

 (79 ، 2018: ضياءالديف مطاكع، )حسف جعفر : خطكات تطبيؽ العصؼ الذىنى
 : تسير استراتيجية العصؼ الذىنى كفؽ الخطكات التالية

كفييا يقـك المعمـ بطرح المشكمة كشرح كؿ جكانبيا حتى يتأكد  : صياغة المشكمة .1
 مف فيـ جميع المتعمميف ليا.

 ، إعادة صياغة المشكمة كبمكرتيا لتزداد كضكحان  كفييا تتـ : إعادة صياغة المشكمة .2
كاستبعاد الحمكؿ التى ال تقكد إلى الحؿ  ، كبالتالى يتـ تقديـ حمكؿ مقبكلة لممشكمة

 النيائى.
كفى ىذه الخطكة يتـ تقديـ األفكار التى يطرحيا  : العصؼ الذىنى لممشكمة .3

لى حؿ المشكمة حال كىذا الكـ يكلد الكيؼ الذل يقكد إ ، المتعممكف فى الجمسة
 أصيال.

كفى ىذه الخطكة تستخدـ معايير معينة فى تقييـ األفكار كالحمكؿ  : تقديـ األفكار .4
الجدة كاألصالة كالحداثة : كتتمثؿ ىذه المعايير فى ، التى قدميا المتعممكف

كغير ذلؾ. كفى ضكء ىذه المعايير  ، كالمنفعة كالمنطؽ كالتكمفة كالعائد كاألداء
 فكار كالحمكؿ الجيدة.تختار األ

 : كبناء عمى الخطكات السابقة يمكف تحديد شكؿ جمسة العصؼ الذىنى كما يمى
كيسجؿ استجابات  ، كيقكد المعمـ الجمسة ، يجمس المتعممكف فى شكؿ دائرل .1

كيتـ طرح القضية أك المشكمة  ، المتعمميف )أك يكمؼ أحدىـ بيذا التسجيؿ(
 المراد إيجاد حؿ ليا.

ثـ يأتى المتعمـ الثانى لينقح فكرة أك  ، مـ األكؿ فى طرح فكرتو أك حمويبدأ المتع .2
أك ليطرح فكرة جديدة أك حال جديدا. تستمر األمكر ىكذا حتى  ، حؿ زميمو األكؿ

 ينتيى كؿ المتعمميف.
يبدأ المتعمـ األكؿ مف جديد فى طرح أفكاره أك حمكلو بعدما سمع أفكار ااألخريف  .3

 كىكذا. ، تعمـ الثانىكآراءىـ. ثـ يأتى الم
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يمكف أف يتكرر ىذا العمؿ عدة مرات حتى يتـ التكصؿ إلى آراء كأفكار كحمكؿ  .4
كىذه اآلراء كتمؾ األفكار كالحمكؿ جاءت نتيجة لتركيز الفكر  ، يقبميا المتعممكف

 كليس لفكر كاحد منيـ. ، الجماعى لكؿ المتعمميف
 ، كؿ مف  )أميف عمىيمخصيا  : يعناصر نجاح استراتيجية العصؼ الذىن

 (2019: )سعيد نكرل ، (2012
 : يمكف إيجاز ىذه العناصر فى االتى

 .كضكح المشكمة أك القضية المطركحة لمتفكير لممعمـ ك الطالب 
  كضكح مبادلء كقكاعد العمؿ كالتقيد بيا مف قبؿ الجميع بحيث يأخذ كؿ مشارؾ

 دكره فى طرح األفكار.
 صؼ الذىنى كأحد استراتيجيات التدريس التى خبرة المعمـ كقناعتو بقيمة الع

 تحفز التفكير.
  تكعية المشاركيف فى جمسة تمييدية كتدريبيـ عمى اتباع قكاعد المشاركة

 كضركرة اإللتزاـ بيا طكاؿ الجمسة.
 .تكفير البيئة التعميمية التى يسكدىا اإلطمئناف كالمرح كالديمقراطية 
 كأال تككف جادة ككئيبية. ، أف يسكد الجمسة جك مف خفة الظؿ كالمتعة 
 .الحرص الشديد عمى استبعاد كجكد مراقبيف لمجمسة 

يحدد كؿ مف  : يأدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ فى استراتيجية العصؼ الذىن
 : (1) يت( كما بالجدكؿ اآل80 ، 2018 : ضياءالديف مطاكع ، )حسف جعفر
 جية العصؼ الذىنى( يكضح دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ فى استراتي1جدكؿ )

 أدكار المتعمـ أدكار المعمـ 
 يثير مشكمة تيـ المتعمميف كترتبط بالمنيج. -
 يشارؾ المتعمميف فى طرح األفكار المبتكرة. -
يشجع المتعمميف عمى طرح أكبر قدر مف  -

 الحمكؿ.
يشارؾ المتعمميف فى تحسيف أفكارىـ لمكصكؿ  -

 إلى الحمكؿ النيائية.

 يقترح حمكؿ لممشكمة. -
 ؾ زمالءه فى التفكير.يشار  -
 يشارؾ بأكبر عدد مف األفكار. -
 يبنى عمى أفكار زمالئو. -
 يطرح حمكالن كأفكاران جديدة. -
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( فى 6 ، 2016:  يمخصيا )خالد العدكانى:  يمعكقات استخداـ العصؼ الذىن
 : االتى
 المعكقات اإلدراكية. -
 العكائؽ النفسية. -
 التركيز عمى ضركرة التكافؽ مع اآلخريف. -
 د المفركضة ذاتيان.القيك  -
 التقيد بأنماط محددة لمتفكير. -
 التسميـ األعمى لألفتراضات. -
 التسرع فى تقييـ األفكار. -
 الخكؼ مف اتياـ اآلخريف ألفكارنا بالسخافة. -

 :  يمزايا استراتيجية العصؼ الذىن
( )عبدالكاحد 80 ، 2018 : الديف مطاكع ضياء ، يمخصيا كؿ مف )حسف جعفر

 : يتفى اآل (264 ، 2009 : ( )عادؿ سالمة368  ،2008 : الكبيسى
 تدريبية تساعد عمى إستثارة الخياؿ كالتدريب عمى التفكير. -
حيث ال يكجد نقد أك تدخؿ مما  ، حدسية ألف الحكـ المؤجؿ ينتج مناخ إبداعى -

 يخمؽ مناخ حر لمجاذبية الحدسية بشكؿ كبير.
 كجد فرض لرأل أك فكرة.عالجية ألف الفرد لو حرية الكالـ كالمشاركة فالي -
جماعية تعاكنية فيمكف المشاركة فييا بحيث تنتج أفكار أك حمكؿ متنكعة  -

 لممشكمة الكاحدة.
تجعؿ نشاط التعميـ متمركز حكؿ المتعمـ مما يشجع عمى إيجاد أفكار جديدة  -

 كتقميؿ الخمكؿ الفكرل كتنمية التفكير االبتكارل.
مناسبة كبالتالى يتعمـ اختيار القرارات  تساعد المتعمـ عمى اختيار أكثر الحمكؿ -

 الصائبة.
تسيـ فى بناء أفكار جديدة مف خالؿ االحتكاؾ بيف األشخاص حيث تككف فكرة  -

 شخص مبنية عمى فكرة شخص آخر.
فقد أجريت  ، كنظران لتعدد المزايا التى تتميز بيا استراتيجية العصؼ الذىنى

عمى متغيرات متنكعة كاثبتت فاعمية  العديد مف الدراسات فى مكاد دراسية مختمفة
استراتيجية العصؼ الذىنى فى تنمية العديد مف المتغيرات كمنيا دراسة آمنو الحايؾ 

( فى مادة 2016كدراسة جماؿ رمضاف ) ، ( فى تحسيف ميارات القراءة االبداعية2016)
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ة ( فى تنمية التفكير االبداعى فى التربي2014البالغة. كدراسة حسف العمرل )
فى تنمية التفكيراالبداعى كالدافعية   (Almutairi2015)االسالمية.كدراسة المطيرل 

فى تنمية ميارة حؿ  Al-Khatib,2012)لطالب المرحمة الثانكية كدراسة الكاتب )
المشكالت االبداعية لمطالبات فى جامعة االميرة عمياء باالردف.كدراسة  كدراسة كؿ مف 

( كالتى اىتمت بحؿ األلغاز الرياضية 2019ؼ اهلل حممى)خم ، (2012أسماء التميمى )
 ، ( فى التعميـ التجارل2015كدراسة حناف عبدالرحمف) ، كتنمية ميارات التفكير الرياضى

كدراسة عكدة أبك  ، ( فى التاريخ2015كدراسة عمى الفريحى كشذل الربيعى)
كفؤاد عيد  ، (2017( فى الجغرافيا كدراسة كؿ مف سعاد عبدالعزيز )2008سنينة)

فى  2012كرنا أحمد أبكمى  ، (2017كرممة الساعدل ) ، (2013الجكالو كآخريف)
كدراسة  ، تدريس العمـك كتنمية الدافع لإلنجاز كالتفكير الناقد كبقاء أثر التعمـ

(Mohamed Elsharkawy2019)  فى تنمية التفكير االبتكارل فى مجاؿ التربية
كدراسة  ، ( فى مبحث التربية االجتماعية2019) البدنية. كدراسة مناؿ رضكاف
(Mustafa Seref,2019)  كىناؾ دراسات . فى إيجاد طرؽ مختمفة لحؿ المشكالت

أثبتت فاعمية العصؼ الذىنى فى حؿ المشكالت فى المجاؿ الصناعى منيا دراسة 
(Libing Wu Ket.al,2019) 

 : الدراسات المتعمقة باستراتيجية العصؼ الذىنى
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر استخداـ  ((Almutairi:  2015ة دراس

استراتيجية العصؼ الذىنى فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى كالدافعية لطالب المرحمة 
 ، ( طالب تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف98الثانكية بدكلة الككيت كتككنت عينة الدراسة مف )

ستراتيجية العصؼ الذىنى كالثانية ضابطة كقكاميا ( درست با47األكلى تجريبية كعددىا )
 ، كاستخدـ الباحث اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعى ، درست بالطريقة التقميدية ، (51)

لصالح المجمكعة  0.0.5كاكضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 . التجريبية كالتى درست بإستراتيجية العصؼ الذىنى

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر أسمكب  (2017ممة جبار الساعدل )دراسة ر 
اقتصرت  ، العصؼ الذىنى فى تحصيؿ المفاىيـ االحيائية لدل طالبات المرحمة المتكسطىة

-2010الدراسة عمى طالبات الصؼ األكؿ متكسطى فى محافظة ميساف لمعاـ الدراسى )
الثانى مف كتاب األحياء لمصؼ األكؿ  ( كعمى المفاىيـ العممية المتعمقة بالفصؿ2011

( 67بمغ عدد طالبات عينة البحث ) ، فى الفصؿ الدراسى األكؿ 2009متكسطى لسنة 
( طالبة كاالخرل ضابطة 35طالبة مكزعة عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كقكاميا )

مف ( طالبة  كتمثمت أدكات البحث فى االختبار المكضكعى مف نكع اختيار 32كقكاميا )



 .....تنمية المفاىيـ كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في
 شيماء نصر رحاب د/

 

 -024- 

كقد تكصمت الباحثة إلى كجكد  ، متعدد لقياس مدل تحصيؿ الطالبات لممفاىيـ االحيائية
( بيف متكسطى المجمكعة التجريبية 0.05فرؽ ذل داللة إحصائية عند مستكل داللة )

التى درست كفؽ أسمكب العصؼ الذىنى كالمجمكعة الضابطة التى درست كفؽ الطريقة 
 ـ االحيائية لصالح المجمكعة التجريبية.االعتيادية فى تحصيؿ المفاىي

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر  (2017دراسة سعاد عبدالعزيز رخا )
استخداـ استراتيجية العصؼ الذىنى عمى الدافعية لإلنجاز كتحصيؿ تالميذ الصؼ األكؿ 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت  ، اإلعدادل كبقاء أثر التعمـ لدييـ فى تدريس العمـك
دليؿ معمـ يكضح الخطكات اإلجرائية الستراتيجية العصؼ الذىنى  : الباحثة أدكات كىى
استبياف دافعية اإلنجازكالذل تككف مف أربعة أبعاد كىى الطمكح ، كاختبار تحصيمى

إدراؾ أىمية  ، كالمشاركة اإليجابية كالتفاعؿ الصفى ، كالمثابرة فى العمؿ ، األكاديمى
التعمـ تـ تطبيؽ االختبار التحصيمى بصكرة مؤجمة بعد شير  الكقت كلقياس بقاء أثر

( تمميذان تـ تقسيميـ لمجمكعتيف إحداىما ضابطة 82تقريبان, كتككنت عينة الدراسة مف )
( كبعد تنفيذ تجريبة الدراسة أشارت النتائج إلى كجكد فرؽ 40( كاألخرل تجريبية )42)

طى درجات المجمكعة التجريبية ( بيف متكس0.01ذات داللة إحصائية عند مستكل 
كالمجمكعة الضابطة فى التطبيؽ البعدل لمقياس الدافعية لإلنجاز كلالختبار التحصيمى 

 الفكرل كالمؤجؿ لصالح المجمكعة التجريبية.
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر استراتيجية  (2019دراسة خمؼ اهلل حممى )

عصؼ الذىنى فى تنمية ميارات التفكير الرياضى قائمة عمى الدمج بيف التفكير المركب كال
( 64كتككنت عينة االدراسة مف ) ، كتقدير قيمة الرياضيات لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

تمميذا كتمميذه مف مدرستى )الكقؼ اإلعدادية كالسالـ اإلعدادية( بإدارة الكقؼ التعميمية 
 ، ميـ إلى مجمكعتيف )ضابطة كتجريبية(كتـ تقسي ، التابعة لمديرية قنا لمتربية كالتعميـ

اختبار ميارات التفكير -: كلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة قاـ الباحث بإعداد األدكات األتية
مقياس تقدير الرياضيات.   كتمخصت أىـ النتائج التى -الرياضى لمصؼ الثالث اإلعدادل.

 : تكصؿ إلييا الباحث فيما يأتى
بيف متكسطى درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية كجكد فركؽ ذل داللة إحصائية  -

فى ميارات التفكير الرياضى ككؿ كالميارات الفرعية التابعة لو لصالح تالميذ المجمكعة 
 التجريبية فى التطبيؽ لبعدل.

كجكد فركؽ ذل داللة إحصائية بيف متكسطى درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية -
ضيات ككؿ كالميارات الفرعية التابعة لو لصالح تالميذ فى مقياس تقدير قيمة الريا

 المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ البعدل.
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ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ  (2019دراسة مناؿ رضكاف )
لدل طالبات  ، استراتيجيتى العصؼ الذىنى كالتعمـ التعاكنى فى تنمية التحصيؿ الدراسى

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة اختباران  ، ردفالصؼ الخامس األساسى فى اال 
فى  ، كاستخدمت المنيج شبو التجريبى ، لقياس التحصيؿ الدراسى فى التربية االجتماعية

( طالبة 25حيث درست المجمكعة األكلى المككنة مف ) ، تصميـ المجمكعة العشكائية
المجمكعة التجريبية الثانية كدرست  ، كفؽ استراتيجية العصؼ الذىنى كالتعمـ التعاكنى

كدرست المجمكعة الضابطة  ، ( طالبة كفؽ استراتيجية التعمـ التعاكنى25المككنة مف )
( طبؽ االختبار عمى Tكقد كجكد فركؽ ) ، ( طالبة بالطريقة االعتيادية25المككنة مف )

عزل إلى كأظيرت نتائج تحميمي بيف المجمكعات ي ، المجمكعات الثالث قبؿ التدريس كبعده
استخداـ استراتيجيتى العصؼ الذىنى ذات داللة إحصائية فى تنمية التحصيؿ الدراسى فى 

مما يشير إلى فاعمية  ، كلصالح المجمكعتيف التجريبيتيف ، مبحث التربية االجتماعية
تكظيؼ استراتيجيتى العصؼ الذىنى كالتعمـ التعاكنى فى تنمية التحصيؿ الدراسى فى 

 . جتماعيةمبحث التربية اال
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية استخداـ  (Elsharkawy:  2019)دراسة 

 ، العصؼ الذىنى فى تطكير قدرات التفكير االبداعى كسرعة تعمـ بعض الميارات الحركية
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعد الباحث اختبار نظرل لقياس الميارات الحركية كاختبار عممى 

( كاختار عينة 2006 : ختبار التفكير االبداعى لػ )سيد خيراهلللقياسيا ايضا كاستخدـ ا
( طالب مف طالب المستكل السابع مف التعميـ االساسى كأسفرت 40مقصكده قكاميا )

نتائج الدراسة عف فاعمية استراتيجية العصؼ الذىنى فى اكتساب الميارات الحركية 
 كالتفكير اإلبداعى فى لعبة كرة السمة.

 ر الدافع لإلنجازمحك :  ثانيان 
كالعكامؿ التى قد تسيـ فى  ، يتناكؿ ىذا المحكر مفيـك الدافع لإلنجاز كأبعاده

كقد  ، كدكر المعمـ فى زيادة دافعية التحصيؿ لدل المتعمميف ، استثارتو لدل المتعمميف
( 18 ، 2016:  تعددت التعريفات التى تناكلت الدافع لإلنجاز فتعرفة )نيمة جاد الحؽ

كبذؿ الجيد فى تحقيؽ النجاح كتجنب الفشؿ  ، استعداد التمميذ لرفع مستكل تعمموبأنو "
فى تعمـ األعماؿ التى ترتبط بالعمؿ المدرسى بأقؿ قدر ممكف مف الجيد كأكثر مستكل مف 

 الجكدة ليصؿ ألعمى الدرجات العممية"
مؿ ( بأنو " رغبة الفرد فى أداء ع4 ، 2010 : كما تعرفو )أمانى عبدالمقصكد

كالقدرة عمى التغمب عمى العقبات كالصعاب كبمكغ األىداؼ بسرعة  ،ما بتفكؽ كاقتدار
 كبدقة كميارة"
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( بأنو " 131 ، 2008 : حياة رمضاف، ككذلؾ تعرفو كؿ مف )ليمى حساـ الديف
مايبذلو الطالب كيرتبط بشكؿ مباشر بتحقيؽ النجاح كتجنب الفشؿ فى تعمـ األعماؿ التى 

 المدرسى"ترتبط بالعمؿ 
( إلى أف الدافع لإلنجاز عبارة عف "رغبة 33 ، 2005 : كما تشير )نجاة تكفيؽ

المتعمـ فى األداء الجيد كالتغمب عمى العقبات كأداء المياـ الصعبة كالمكاظبة كالمثابرة 
كىك ىدؼ ذاتى داخمى ينشط كيكجو سمكؾ المتعمـ كيحقؽ نجاحو  ، كحب االستطالع

 الدراسى"
( بأنو "رغبة التمميذ فى األداء 54 ، 2011: اليادل )داليا عبد فى حيف تعرفة

كالتحمس لبذؿ أقصى جيد لتحقيؽ أفضؿ  ، الجيد مف أجؿ تحقيؽ النجاح المدرسى
 مستكل ألدائو التحصيمى كالشعكر بأىمية الزمف كالتخطيط لممستقبؿ"

حرؾ ( بأنو مجمكعة العكامؿ كالقكل التى ت2014:  كذلؾ يعرفة )محمد شاىيف
قكل المتعمـ الداخمية مف أجؿ بذؿ المزيد مف الجيد فى دراسة المكضكعات العممية بغية 

 تحقيؽ أعمى مستكل مف اإلنجاز"
( إلى أف الدافع لإلنجاز عبارة عف "استعداد 2009: كما اشارة )ليمى معكض

كفقا داخمى ثابت لدل الفرد يكجو سمككو كيزكده بالطاقة مف أجؿ النجاح كتحقيؽ ىدؼ ما 
كذلؾ بقياـ الفرد بمياـ  ، لمعيار معيف مف الجكدة كاإلمتياز مع المحافظة عمى المستكل

 مختمفة معتمدان عمى قدرتو كجيده المبذكؿ"
( الدافع لإلنجاز فى مجاؿ العمؿ 3 ، 2003:  فى حيف ُيعرؼ )ابراىيـ شكقى

عمؿ كاإلنجاز كتحدد عمى أنو"منظكمة متعددة األبعاد تعمؿ عمى إثارة الجيد المرتبط بال
 طبيعتو ككجيتو كشدتو كمدتو بيدؼ اإلنجاز المميز لألىداؼ.

كبعد استعراض التعريفات السابقة تستخمص الباحثة تعريؼ الدافع لإلنجاز بأنو 
 ، عبارة عف القكل المحركة لسمكؾ المتعمـ لبذؿ المزيد مف  الجيد كتحمؿ الصعكبات

 تغمب عمى المشكالت التى تكاجيو. لتحقيؽ أىدافو العممية كالشخصية كال
 : العكامؿ التى تؤثر عمى مستكل الدافع لإلنجاز

( إلى أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ يمكف أف 2012: يشير )محمكد رسألف
 :  تؤثر عمى مستكل الدافع لإلنجاز عند المتعمميف منيا

 طبيعة البيئة التى يعيش فييا المتعمـ. -
 ر بيا المتعمـ.خبرات النجاح كالفشؿ التى يم -
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 درجة جاذبية العمؿ الذل يقكـ بو المتعمـ. -
 . طبيعة دافعية اإلنجاز عند المتعمـ -
 التنظيـ اليرمى لدكافع المتعمـ كحاجاتو. -

 (Winter bottom,1958)كمف العكامؿ ايضان المؤثرة فى دكافع اإلنجاز تشير 
 : يتإلى اآل
 نكعية القيـ السائدة فى المجتمع. -
 ى لألفراد.الدكر االجتماع -
 العمميات التربكية فى النظـ التعميمية لدكلة. -
 التفاعؿ مع أفراد الجماعة. -
 أساليب التنشئة. -

( المتطمبات التالية إلثارة دكافع 142 ، 2009: كيحدد )غراـ اهلل الغامدل
 : المتعمميف لإلنجاز

 .إثارة انتباه الطالب لمكضكع التعمـ كحصر انتباىيـ فيو 
 اسبة لممحافظة عمى ىذا األنتباه.تكفير الظركؼ المن 
 .إعطاء الطالب الحرية لمتعبير عف آرائو كأفكاره 
 .ربط مكضكع التعمـ بمكاضيع الحياة المختمفة 
 .تكفير جك صحى يسكده الحب كالتفاىـ كالحكار بيف الطالب كالمعمـ 
 .ضماف المشاركة اإليجابية الفعالة لمطالب 
 الممتعة كالمثيرة. الحرص عمى النشاطات الذىنية كالبدنية 

 : أبعاد الدافع لإلنجاز
 : ( أبعاد الدافع لإلنجاز فى األبعاد التالية4 ، 2003:  حدد )ابراىيـ شكقى

المثابرة فى كؿ مف بذؿ الجيد كتحمؿ الصعاب كتقدير أىمية الكقت كالطمكح لمستكل 
داء كالميؿ أعمى مف األداء كالتكجو المستمر نحك المستقبؿ كاالىتماـ بالتميز فى األ

 لممنافسة.
الرغبة  : ( أبعاد دافعية اإلنجاز فى32 ، 2013:  كما حددت )جيياف الشافعى

الحرص عمى  ، التخطيط لمنجاح، المثابرة كاإلصرار عمى النجاح ، فى النجاح كالتفكؽ
 الشعكر بالمسئكلية. ، أنياء العمؿ بسرعة
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الدافع لإلنجاز فى  ( أبعاد57 ، 2014:  بينما يحدد )كماؿ عثماف كآخركف
 الكفاءة المدركة. ، المثابرة ، مستكل الطمكح ، تحديد اليدؼ : أربعة أبعاد فقط ىى

( عمى األبعاد 267 ، 2014:  ككذلؾ اقتصر )عبدالناصر الجراح كآخركف
الحكار كالمناقشة  ، الشعكر بالمتعة كالسعادة فى التعمـ ، السعى كالمثابرة لمتعمـ : التالية

 الصفية.
( إلى األبعاد التالية لدافعية 213 ، 2009: كما أشارت )ليمى العكضى  

الثقة بالنفس كتقدير  ، تحمؿ المسئكلية ، المثابرة ، االستقاللية ، الطمكح : اإلنجاز
 النظرة المستقبمية. ، الرغبة فى األداء األفضؿ ، إدراؾ أىمية الكقت ، الذات

 ، المثابرة ، فى بعض األبعاد كالطمكح مما سبؽ نالحظ إتفاؽ كثير مف الباحثيف
كتحمؿ المسئكلية كاختمفت بعض األبعاد االخرل نتيجة اختالؼ المراحؿ العمرية كطبيعة 
المادة الدراسية  التى أجريت عمييا تمؾ األبحاث لذا تستخمص الباحثة األبعاد التالية 

 : ةلمناسبتيا لممرحمة العمرية كطبية المفاىيـ كالميارات التدريسي
المثابرة  -الثقة بالنفس    -المشاركة الصفية         -التخطيط الجيد            

 كالتغمب عمى المشكالت
 الكفاءة فى األداء. -النظرة المستقبمية             -إدراؾ أىمية الكقت           

 : العالقة بيف التعمـ كالدافعية لإلنجاز
لى أف الدافع شرط ضركرل لتعمـ كؿ ( إ165 ، 2006: أشارت )اقباؿ الحداد

طالب ككمما كاف ىذا الدافع قكيان زادت فاعمية الطالب أل مثابرتو عمى التعمـ كاإلىتماـ بو 
كقد أثبتت دراسات عدة أف الدافع لإلنجاز مصدر إلحداث تغيير كبير فى تحصيؿ الطالب 

ار إلى الدافع سبب رسكب فقد يغير الدافع طالبان فاشالن فيجعمو متفكقان كقد يككف اإلفتق
 طالب ذكى بينما يجعؿ طالبان آخر آقؿ منو مقدرة أفضؿ منو نجاحان.

فالطالب  ، ف الدافع لإلنجاز يمثؿ قكة مسيطرة فى حياة الطالب المدرسيةإحيث 
 ، الذيف تظير عندىـ دافعية عالية لإلنجاز كالتحصيؿ كالتعمـ يحصمكف تحصيالن عاليان 

كأف الفشؿ يأتى  ، ب أف النجاح ال يأتى إال مف خالؿ العمؿ الجادحيث يعتبر ىؤالء الطال
 (221 ، 2001: مف عدـ العمؿ )أحمد الزغبى

كأف تأثير  ، كما يرل بعض التربكييف أف إثارة الدافعية ىى مسئكلية المعمميف
أنو مف الممكف    (Cavas: 2011, 33)كأشار   ، المعمـ عمى الطالب ال يمكف تجاىمو
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لطالب ضعيؼ الدافعية لكى تتكافر لديو الدافعية عف طريؽ تقميؿ اآلثار السمبية تحفيز ا
 كتحفيزه بتعرضو لمياـ صعبة كتغيير مفاىيمو عف قدرتو. ، المرتبطة بالفشؿ

 : دكر المعمـ فى زيادة دافعية التحصيؿ عند الطمبة
عظيـ فى  بناءن عمى آراء الكثير مف التربكييف التى تشير إلى أف المعمـ لو دكر

 :  يتنجد أنو يمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ اآل ، زيادة دافعية الطالب نحك التحصيؿ كاإلنجاز
حيث إف تكفير التغذية الراجعة ألسباب فشؿ الطالب كنجاحيـ   :التغذية الراجعة

ففى حالة الطالب الذل يجد صعكبة فى إتقاف مسائؿ  ، يزيد مف تكقعات التحصيؿ لدييـ
يمكف لممعمـ أف يستخدـ النجاحات السابقة التى حققيا الطالب؛ كذلؾ   ،الضرب الطكيمة

لبناء الثقة فى تعمـ الميمات الجديدة؛ كىنا يقكؿ المعمـ لمطالب"أعرؼ أف ىذا النكع مف 
ألنؾ تعرؼ كافة األمكر التى  ، لكف عميؾ أف تتعمـ كيفية العمؿ بيا ، المسائؿ يبدك صعبان 
 كسكؼ تككف النتيجة جيدة" ، يؾ سكل العمؿ بجدلذا ماعم؛ تحتاجيا لممعرفة

يمكف لممعمـ أف يمقى عمى مسامعو تعميقات  ، كعندما ينخرط الطالب فى العمؿ
ككف كاثقان مف  ، لقد انتييت مف الخطكة األكلى ، شبيية بما يمى " أنت تعمؿ بشكؿ جيد

ألرقاـ بسرعة لقد جمعت ا ، أنؾ تعرؼ عمميات الضرب..عميؾ االستمرار بالعمؿ الجاد
كبيره. لقد عرفت أنؾ تستطيع القياـ بذلؾ مف خالؿ ما بذلتو مف جيد جاد. لقد استطعت 

 (Tomlinson,1993)     . لقد أصبت اليدؼ ألنؾ عممت بجد ، القياـ بذلؾ
يستطيع المعمـ زيادة دافعية  : تمكيف الطمبة مف صياغة أىدافيـ كتحقيقيا

 ، مف صياغة أىدافيـ بإتباع العديد مف النشاطات الطمبة لإلنجاز مف خالؿ تمكينيـ
كمناقشتيا  ، كتدريب الطالب عمى تحديد أىدافيـ التعميمية كصكغيا بمغتيـ الخاصة

كمساعدتيـ عمى اختيار األىداؼ التى يقركف بقدرتيـ عمى إنجازىا؛ بما يتناسب  ، معيـ
تراتيجيات المناسبة التى كبالتالى يساعدىـ عمى تحديد االس ، مع استعداداتيـ كجيكدىـ

 (Petri&Govern,2004)يجب إتباعيا أثناء محاكلة تحقيقيا.
إف حاجات الفرد لإلنجاز متكافرة لدل  : استثارة حاجات الطمبة لإلنجاز كالنجاح

كقد ال يبمغ مستكل ىذه الحاجات عند بعض الطمبة ، جميع األفراد كلكف بمستكيات متباينة
مف صياغة أىدافيـ كبذؿ الجيكد الالزمة لتحقيقيا. لذلؾ لسبب أك آلخر حدا يمكنيـ 

كخاصة عندما يظيركف سمككان يدؿ  ، يترتب عمى المعمـ تكجيو انتباه خاص ليؤالء الطالب
 عمى عدـ رغبتيـ فى أداء أعماليـ المدرسية.

 ، لذلؾ فإف تكميؼ ذل الحاجة المنخفضة لإلنجاز كالنجاح بمياـ سيمة نسبيان 
إلى استثارة حاجة الطالب لإلنجاز كزيادة رغبتو فى بذؿ الجيد كالنجاح؛ يمكف أف يؤدل 
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ألف النجاح يمكنو مف الثقة بنفسو كقدراتو. زيدفعو لبذؿ المزيد مف الجيد 
(Tomlinson,1993) 

 : الدراسات السابقة المتعمقة بمحكر الدافع لإلنجاز
ع طرؽ كاستراتيجيات اىتـ العديد مف التربكييف كالباحثيف بالتعرؼ عمى أثر تنك 

التدريس عمى زيادة دافعية اإلنجاز لدل الطمبو فى مجاالت مختمفة كيرجع ذلؾ لمدل 
كمف ىذه  ، أىمية دافعية اإلنجاز فى تكجيو سمكؾ الطالب نحك النجاح أك الفشؿ

( ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر نمكذج دكرة 2012دراسة رمضاف عمى ) : الدراسات
راحؿ فى تدريس العمـك عمى اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية دافعية التعمـ خماسى الم

( ىدفت 2014دراسة ىنادل العيسى ) ، اإلنجاز لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل
الدراسة قياس فاعمية طريقة التدريس بحمقة الحكار السقراطى لتنمية دافعية اإلنجاز كبقاء 

دراسة غازل  ، س بقسـ األحياء بجامعة أـ القرللدل طالبات المستكل الساد ، أثر التعمـ
( ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية استراتيجية جالييف لمتخيؿ العممى 2014المطرفى )

دراسة  ، فى تنمية عمميات العمـ األساسية كدافعية اإلنجاز لطالب الصؼ األكؿ المتكسطى
مقترح فى تدريس العمكـ  ( ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر برنامج2015ياسر جاد اهلل )

قائـ عمى نظرية التعمـ الدماغى عمى التحصيؿ كالتفكير البصرل كدافعية اإلنجاز لتالميذ 
ىدفت  Hajalizadeh,Anary,2016دراسة  ، الصؼ الثانى اإلعدادل المعاقيف سمعيان 

قد الدراسة إلى تقييـ تأثير استخداـ العصؼ الذىنى فى التدريس عمى تنمية التفكير النا
  ياز لتالميذ الصؼ الخامس اإلبتدائكالدافعية لإلنج

 : يتمف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح اآل
ف استراتيجية العصؼ الذىنى تساىـ بدرجة كبيرة فى تنمية ميارات التفكير المختمفة أ-

 كتزيد الثقة بالنفس.
داخؿ الفصؿ الدراسى  تسمح استراتيجية العصؼ الذىنى بالمشاركة االيجابية كالتفاعؿ -

 بدرجة كبيرة.
اىتماـ الباحثيف بتنمية دافعية اإلنجاز لدل الطالب مف خالؿ طرؽ كاستراتيجيات -

كفى حدكد عمـ الباحثة فمـ يتـ  ، ..كغير ذلؾ. متنكعة كالتعمـ المدمج كالنشط كدكرة التعمـ
 معى.تناكؿ متغير دافعية اإلنجاز مع العصؼ الذىنى فى مجاؿ التدريس الجا

تنكع كتعدد طرؽ التدريس كالبعد عف الطرؽ التقميدية تزيد مف دافعية اإلنجاز لدل  -
 الطالب.
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    : إجراءات الدراسة
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية  تىدف

عالقتيا المفاىيـ كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات قبؿ الخدمة بجامعة حائؿ ك 
 بدافع اإلنجاز لدييف.

 : دراسةمنيج ال 
كذلؾ فى  دراسةتـ استخداـ المنيج  الكصفى التحميمي في بعض مراحؿ ال

ككذلؾ فى بناء أدكات البحث, كفى تحميؿ محتكل  ، استقراء البحكث كالدراسات السابقة
تيجية العصؼ المقرر. كما تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لقياس فاعمية استخداـ استرا

 ، الذىني كطريقة تدريس مع إرتباطيا بإحدل السمات النفسية الميمة لمطالبة المعممة
كىى سمة الدافع لإلنجاز لدييف ؛ألف ىذا المنيج مف أكثر مناىج البحث المناسبة لدراسة 

 .(John.j&Et.al: 2006 ,37)كالتحقؽ مف صحة فركضيا ، مشكمة البحث
 : دراسةمجتمع كعينة ال

فرع  –فى طالبات قسـ رياض األطفاؿ بجامعة حائؿ  الدراسةمثؿ مجتمع يت
 : مكقؽ, كاختارت الباحثة ىذا القسـ لغرض تطبيؽ التجربة بصكرة قصدية لألسباب التالية

الباحثة أحد مدرسى القسـ, كقد مكف ذلؾ مف أف تتييأ التسييالت الالزمة إلجراء  -
 .التجربة

 .تكل السابع بقسـ رياض األطفاؿكجكد أكثر مف شعبة دراسية لممس -
كبعد تحميؿ عناصر العينة كأفرادىا, تككنت عينة البحث مف طالبات المستكل 

( البالغ 901-900( طالبة تـ اختيار طالبات أحدل شعبتى )140كعددىف ) السابع
( طالبة بصكره عشكائية, لتمثؿ المجمكعة التجريبية التى تدرس مادة 72عددىف )

لتدريس العامة كفؽ العصؼ الذىني, فى حيف تـ اختيار طالبات شعبتى المناىج كطرؽ ا
( طالبة لتمثؿ المجمكعة الضابطة التى تدرس المادة 68( البالغ عددىف )902-903)

نفسيا بالطريقة التقميدية, بعد ذلؾ تـ استبعاد الطالبات كثيرات الغياب كالراسبات فى 
الدراسية حفاظان عمى النظاـ الجامعى, ك  المجمكعتيف إحصائيان مع بقائيف فى القاعة

( طالبة فى 66( طالبة فى المجمكعتيف بكاقع )130حصر أفراد عينة البحث الحالية فى )
   : كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ ، ( طالبة في المجمكعة الضابطة64المجمكعة التجريبية ك)
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عدد الطالبات  المجمكعة
 الكمى

عدد الطالبات 
 الطالبات بعد االستبعادعدد  الراسبات

 66 6 72 التجريبية
 64 4 68 الضابطة
 130 10 140 المجمكع

 ( يكضح تكزيع أفراد عينة البحث2جدكؿ )
 بناء أدكات كمكاد الدراسة : أكالن 

  :إعداد دليؿ المعمـ
بعد االطالع عمى عدد مف الدراسات كالكتب العربية كاألجنبية التى تناكلت 

تـ بناء دليؿ المعمـ لممجمكعة التجريبية فى صكرتو   ، الذىنياستراتيجية العصؼ 
كقد تضمف  ، المبدئية ثـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف بغرض إبداء الرأل حكلو

خصائص مينة ي ىالدليؿ عدة مكضكعات لمقرر "المناىج كطرؽ التدريس العامة " ك 
األىداؼ  –لكسائؿ التعميمية ا –األدارة الصفية  –التييئة  –التخطيط لمتدريس -التدريس
 األسئمة الصفية. –طرؽ التدريس –التقكيـ  –اغالؽ الدرس  –السمككية 

قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ كفقان لممكضكعات السابقة باستخداـ استراتيجية العصؼ 
 (1ممحؽ رقـ ) : مايمىالذىنى كقد تضمف الدليؿ 

 : مقدمة -
 نبذة عف استراتيجة العصؼ الذىنى. -
تكجييات لممعمـ تكضح لو كيفية تنفيذ خطكات ىذه االستراتيجية فى قاعة  -

 التدريس.
 األدكات كالكسائؿ المستخدمة. -
 تحديد األىداؼ التعميمية الخاصة بمكضكعات المقرر. -
صياغة دركس الكحدة فى ضكء استراتيجية العصؼ الذىنى كقد تـ صياغة  -

 : الدرس عمى النحك التالى
 عميمية اإلجرائية الخاصة بالدرس.تحديد األىداؼ الت - أ
 تحديد األدكات كالكسائؿ التعميمية الالزمة بالدرس. - ب
 تكضيح خطة السير فى الدرس. -ج
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كبعد األنتياء مف اإلعداد تـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مف السادة المحكميف 
 : المتخصصيف فى المناىج كطرؽ التدريس؛ كذلؾ إلبداء الرأل حكؿ االتى

 النتاجات التعميمية لمكضكعات الدليؿ. مدل مناسبة -
 مناسبة أسمكب عرض كصياغة المحتكل فى دليؿ المعمـ لخطكات االستراتيجية. -

 : كفى ضكء آراء المحكميف تـ إجراء التعديالت الالزمة كالتى كاف مف أىميا
 إضافة بعض النتاجات التى تقيس الجكانب الميارية لدل الطالبات.-
 التعميمية التى تتناسب مع مكضكعات المقرر. إضافة بعض الكسائؿ-
 تحديد الخطة الزمنية لدركس المقرر. -

 كبعد إجراء التعديالت المطمكبة اصبح الدليؿ جاىز لإلستخداـ.
 االختبار التحصيمىبناء  : ثانيان 

لما كاف البحث الحالي يتطمب إعداد اختبار تحصيمى لقياس المفاىيـ التدريسية 
لذا أعدت الباحثة  اختبارا معتمدان عمى المحتكل   -عينة البحث –ممولدل الطالبة المع

كقد مر ىذا االختبار في  ، متسمان بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية ، التعميمى لممادة الدراسية
 : مرحمة بناءة بعدة خطكات ىى

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدل اكتساب طالبات رياض  : اليدؼ مف االختبار
لممفاىيـ التدريسية نتيجة دراستيـ لمقرر المناىج كطرؽ التدريس باستخداـ األطفاؿ 

 –الفيـ  –كقد اشتمؿ االختبار عمى المستكيات الستو لبمـك )التذكر  ، العصؼ الذىنى
 التقكيـ(. –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ 

المفاىيـ بعد إطالع الباحثة عمى مجمكعة مف اختبارات قياس  : تحديد نكع االختبار 
كقع  ، العربية كاألجنبية باإلضافة إلى األىداؼ المحددة لإلختبار التحصيمى –التدريسية

اختيار الباحثة عمى االختبارات المكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد  كذلؾ ألنيا تقيس 
بكفاءة  نكاتج التعمـ كتتميز بأنيا مكضكعية فى التصحيح كال تتأثر بالخصائص الذاتية 

 . صححلمم
تـ صياغة أسئمة االختبار عمى نمط االختيار مف متعدد,  : صياغة أسئمة االختبار 

مقدمة )رأس السؤاؿ(  : كيتككف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار مف جزئييف رئيسييف ىما
( سؤاؿ مف نكع االختيار مف متعدد 24قامت الباحثة بإعداد ) ، كالبدائؿ )االختيارات(

 -ل طالبات رياض األطفاؿ ذكل الدافع لإلنجاز )المرتفع لقياس بعد السمكؾ لد
  : كقد كزعت أسئمة االختبار كما بالجدكؿ التالى ، المنخفض(
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االختبار 
 التحصيمى

 المجمكع التقكيـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكر

 24 3 4 5 5 5 2 عدد األسئمة
 ( يكضح تكزيع أسئمة االختبار التحصيمى3جدكؿ )

أل قدرة االختبار عمى قياس  -لكى تتأكد الباحثة مف صدؽ االختبار : االختبار صدؽ
كذلؾ بعرض عبارات  ، اليدؼ الذل أعد لقياسو استخدمت الباحثة طريقة صدؽ المحتكل

االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف, لكى يبدك 
تحكيـ قامت الباحثة باختبار البنكد التى أجمع المحكمكف كبناءن عمى نتيجة ال ، الرأل حكلو

جراء التعديالت التى أجمع المحكمكف عمى إجرائيا  مف استبداؿ بعض  –عمى صحتيا, كا 
البدائؿ بأخرل أك حذؼ المفردات التى أجمع المحكمكف عمى حذفيا, كبذلؾ أصبحت 

حكميف عمى صالحية مفردات ككاف نسبة اتفاؽ السادة الم . ( مفردة24مفردات االختبار )
  .%97االختبار 

تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف طالبات المستكل السابع لرياض  : ثبات االختبار 
كتـ  حساب الثبات باستخداـ معادلة ركلكف  ، ( طالبة66عدد أفرادىا )   األطفاؿ ككاف

(Rulon )     أف ثبات اإلختبار بطريقة التجزئو النصفية لحساب ثبات االختبار.كقد كجد
( فأكثر 0.67إذا يعد معامؿ الثبات جيدان إذا بمغ ) ، كىك معامؿ ثبات عاؿ جدان   0.83=

 (237 : 2004، )مكسى النبياف
 ، تـ تجييز كرقة إجابة منفصمة عف كرقة األسئمة : تحديد طريقة تصحيح االختبار 

كتـ إعداد  ، كؿ سؤاؿ( أماـ اإلجابة الصحيحة ل√حيث تقـك كؿ طالبة بكضع عالمة )
مفتاح إجابة لالختبار مف نكع المفتاح المثقكب تسييالن لعممية التصحيح كسرعتيا, كقامت 

كبذلؾ تصبح الدرجة الكمية لمفردات االختبار مساكية  ، بإعطاء درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ
 .( درجة24لعدد مفرداتو )

سب لإلجابة عف أسئمة تـ حساب الزمف المنا : تحديد الزمف المناسب لالختبار 
االختبار, كذلؾ برصد زمف االختبار لكؿ فرد مف أفراد العينة, كتـ حساب متكسطى مجمكع 

 .( دقيقة30الزمف بالنسبة لعدد أفراد العينة ككجد أنو )
أصبح االختبار في صكرتو النيائية مككف مف مفردات  : الصكرة النيائية لالختبار

 . (2) ( مفردة ممحؽ رقـ24االختبار )
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 :  بطاقة المالحظو لقياس الميارات التدريسية لدل الطالبة المعممة : ثالثان 
ييدؼ المقياس إلى قياس مستكل أداء الطالبات لمميارات  : اليدؼ مف المقياس

 . التدريسية فى مقرر المناىج كطرؽ التدريس
الطالبة اعتمدت البطاقة عمى مالحظة سمكؾ  : الصكرة المبدئية لبطاقة المالحظة

المعممة أثناء أدائيا الميارات التدريسية المختمفة المتمثمة فى ثالثة مراحؿ رئيسية )مرحمة 
كما أتاحت فرصة المالحظة كتقكيـ الطالبة فى  ، مرحمة التقكيـ (-مرحمة التنفيذ -االعداد

  ،كبالتالى تحديد مستكل أداء الطالبة لكؿ ميارة ، كؿ خطكة أدتيا فى كؿ ميارة عممية
   كمف ثـ تبياف فاعمية أسمكب التدريس بالعصؼ الذىنى عمى أداء الطالبات.

كذلؾ بتقسيميا  ، تـ تكصيؼ كؿ ميارة عمى حدة : صياغة عبارات بطاقة المالحظة
ثـ إلى خطكات فرعية لشرح األداء التدريسى المطمكب مف جانب  ، إلى خطكات رئيسية

ضعيؼ(   –جيد  -ثى المستكيات )جيدجدان الطالبة كتصميـ البطاقة بحيث تصبح ذك ثال 
( 1,2,3عمى أف تككف الدرجة المقابمة لكؿ مف ىذه المستكيات عمى الترتيب كما يمى )

عمى أساس إعطاء درجة لكؿ  ، لمعبارات. كتـ تقييـ الدرجة الكمية المناسبة لمميارة الكاحدة
ة ألدائيا كسرعة كىذه الدرجة قدرت عمى أساس الدقة المتطمب ، خطكة مف خطكاتيا

كاالستغالؿ األمثؿ لمكسائؿ التعميمية أل أف الدرجة الكمية لمميارة الرئيسية  ، تنفيذىا
 تساكل مجمكع الدرجات لمميارات الفرعية.

أل مف قدرة البطاقة ) لكى تتأكد الباحثة مف صدؽ البطاقة : صدؽ بطاقة المالحظة
حيث  . حثة بطريقة صدؽ المحتكلعمى قياس اليدؼ الذل أعدت لقياسو استعانت البا

كطمب مف السادة المحكميف  ، قامت بعرض عبارات البطاقة عمى مجمكعة مف المحكميف
كفى ضكء آراء المحكميف قامت الباحثة بتعديؿ صياغة بعض العبارات  ، إبداء الرأل حكليا

 مفردة( 45كحذؼ بعضيا االخر, لتصبح البطاقة بعد ىذه الخطكة مككنة مف )
تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة كذلؾ باستخداـ طريقة معامؿ  : بطاقة المالحظةثبات 

كىذه الدرجة قد تمثؿ معامؿ  0.88ألفا كركنباخ, كقد كجد أف عامؿ ألفا ليذه البطاقة  = 
 .ثبات مرتفع إذا عمـ أف معامؿ ألفا يمثؿ الحد األدنى لمثبات الحقيقي لمبطاقة

الباحثة فى تحديد الزمف الكمى المناسب ألداء ميارة أستندت  : زمف بطاقة المالحظة
إلى قياـ الباحثة بحساب الزمف المستغرؽ لتنفيذ الميارة مف قبؿ افراد العينة كمف ثـ  ، ما

:  35حساب متكسطى مجمكع الزمف بالنسبة لعدد أفراد العينة في فترة زمنية تتراكح بيف 
 . دقيقة 40بطاقة ىك كعمى ذلؾ فإف متكسطى زمف األداء عمى ال ، 45
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بعد حساب الصدؽ كالثبات أصبحت بطاقة  :الصكرة النيائية لبطاقة المالحظة
 ، 12: األكؿ) :( ميارة فرعية عمى ثالثة ميارات رئيسية كالتالي45المالحظة مككنة مف )

ميارات( كبذلؾ أصبحت البطاقة جاىزة لمتطبيؽ. ممحؽ رقـ  4 : الثالث ، 29 : الثاني
(3.)  
  : مقياس الدافع لإلنجاز : عان راب

ـ  كقد 2012في صيغتو المبدئية بكاسطة ىبة اهلل كزمالئيا  المقياسكضع ىذا 
لذا قامت الباحثة بإعادة تقنينو عمى  ، طبؽ ىذا المقياس عمى الطمبة الجامعييف بالسكداف

لبة مف ( طا60عينة مف الطالبات بجامعة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية بمغت حجميا )
( فقرة تـ حساب الصدؽ 27طالبات رياض األطفاؿ كبعد تطبيؽ المقياس المككف مف )

 : كالثبات لممقياس كالتالى
استخدمت الباحثة صدؽ إتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية ألبعادىا الفرعية بمقياس •

 دافعية اإلنجاز بمجتمع الدراسة الحالية مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف
كنجد أف معامؿ ارتباطات جميع  ، درجات كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس الفرعى

( كأف معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ بند 0.05الفقرات دالة إحصائيا عند مستكل )
لذا قررت الباحثة عدـ حذؼ أل فقرة مف فقرات  0.77كالدرجة الكمية لممقياس = 

( كأنو 4( فقرة )ممحؽ رقـ 27ممقياس مككنو مف )المقياس لذا فإف الصكرة النيائية ل
.  يتمتع بصدؽ عاممى كصدؽ اتساؽ داخمى عاؿو

كلحسابو قامت الباحثة باستخداـ معادلتى ألفاكركنباخ  : ثبات مقياس الدافع لإلنجاز•
كأسفرت  ، كسبيرماف براكف عمى بيانات العينة االستطالعية التى طبؽ عمييا المقياس

يع معامؿ الثبات لدرجات جميع األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس أكبر النتيجة عف أف جم
األمر الذل يؤكد مالءمة ىذا المقياس فى  0.77كأف قيمة معامؿ ألفا=  ، (0.74مف )

 ( فقرة.27صكرتو المككنة مف )
يتككف المقياس مف قسميف األكؿ يقيس دافع الرغبة فى :  الصكرة النيائية لممقياس

( كتعطى 1-5-6-7-8-10-11-13-14-16-24-26-27كرقـ عباراتو ) النجاح
( كالثانى يقيس 1ال أكافؽ ) ، (2أكافؽ ) ، (3أكافؽ بشدة ) : درجات عمى أكزأنيا كاآلتى

-18-19-20-21-22-23-25-2-3-4دافع الخكؼ مف الفشؿ كرقـ عباراتو )
ال  ، (2( أكافؽ )1أكافؽ بشدة) : ( كتعطى الدرجات عمى أكزأنيا كاآلتى17-15-12-9

 ( مككناف فى مجمكعيما مقياس الدافع لإلنجاز.3أكافؽ )
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 : نتائج التطبيؽ القبمى ألدكات البحث
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة قبؿ إجراء المعالجة التجريبية تـ حساب 
المتكسطى الحسابى كاألنحراؼ المعيارل كقيمة )ت( لمتكسطىات درجات طالبات 

 . تجريبية كالضابطة فى التطبيؽ القبمى ألدكات الدراسةالمجمكعتيف ال
يكضح المتكسطى الحسابى كاألنحراؼ المعيارل كقيمة )ت( ( 4) يكالجدكؿ التال

لمتكسطىات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ القبمى ألدكات 
 الدراسة

 األنحراؼ المتكسطى العدد مجمكعة المقارنة االختبار
 المعيارل

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(

تحصيؿ 
المفاىيـ 
 التدريسية

 5.3 18.5 66 تجريبية
138 0.166 

 5.2 18.3 64 ضابطة

الميارات 
 التدريسية

 5.22 570.5 66 تجريبية
138 0.38 

 5.21 570.3 64 ضابطة

مقياس الدافع 
 لإلنجاز

 9.8 75.3 66 تجريبية
138 0.32 

 9.01 74.6 64 ضابطة
( عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطى درجات 4كيتضح مف جدكؿ )

طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مما يكضح تكافؤ المجمكعتيف فيما يتعمؽ 
بأدائيـ عمى اختبار المفاىيـ التدريسية كالميارات التدريسية كمقياس الدافع لإلنجاز قبؿ 

 .بدء التدريس
 : يبيةتدريس الكحدات التجر 

يعد العامؿ التدريسي أحد المتغيرات التى تؤثر في نتائج التجربة, لذا درست     
الباحثة نفسيا لممجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية( كذلؾ تجنبان الختالؼ شخصية المدرسة, 
كدرجتيا العممية كخبرتيا, كلتفادل أثر التبايف بيف الدراستيف, كلكى ال يحدث تحيز 

ب أخرل, أك ظيكر تحمس لطالبات مجمكعة أكثر مف األخرل, كأثر لمجمكعة عمى حسا
ذلؾ فى نتائج التجربة, كىكذا أمكف السيطرة عمى تأثير ىذا العامؿ ,كالذل ساعد عمى ذلؾ 
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فصالن دراسيان كامالن كىك  : كأستغرقو مدة التجربة ، ككف الباحثة مدرسة فى القسـ نفسو
 ـ(.2019/2020/ ق1440/1441الفصؿ الدراسى األكؿ )لعاـ

 نتائج التطبيؽ البعدم لمبحث
  : النتائج المتعمقة باختبار تحصيؿ المفاىيـ التدريسية : أكالن 

يسية اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ استيدؼ التطبيؽ البعدل تحصيؿ المفاىيـ التدر 
 : يتاآل

ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ التدريسية عمى 
التقكيـ( لدل  –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –لستو لبمـك )التذكرالمستكيات ا

 الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ مقارنة بالطريقة المعتادة؟
 : كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ اختبر الفرض الصفرل التالى

( بيف متكسطى 0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
بات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى درجات طال

 –الفيـ  –اختبار التحصيؿ لممفاىيـ التدريسية عمى المستكيات الستو لبمـك )التذكر 
 التقكيـ(. –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ 

كلمتحقؽ مف صحة الفرض الصفرل استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف االحادل 
 ANOVA (Keppel,Geoffrey: 1980,76-80) االتجاه
لتحديد الفرؽ بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى االختبار  

التطبيؽ  –الفيـ  –)التذكر  : لممستكيات اآلتية كتبعناالتحصيمى لممفاىيـ التدريسية ككؿ 
 : ( اآلتي5التقكيـ( كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ) –التركيب  –التحميؿ  –
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( يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم االتجاه بيف درجات طالبات 5جدكؿ رقـ )
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمى لممفاىيـ التدريسية ككؿ كتبعنا 

 التقكيـ( –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –)التذكر  : لممستكيات اآلتية
اختبار 
المفاىيـ 
 التدريسية

 متكسطى المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات
 ؼ

 مستكل
بيف  الداللة

 المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
بيف  داخؿ بيف

 المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
 (0.05) 23.42 1.96 36.16 128 2 218.4 92.32 التذكر
 (0.05) 105.1 1.47 155.1 128 2 16.3 310.33 الفيـ
 (0.05) 52.51 1.23 23.6 128 2 53.22 51.36 التطبيؽ
 (0.05) 31.8 1.35 21.03 128 2 71.01 40.01 التحميؿ
 (0.05) 42.9 1.52 31.1 128 2 198.5 83.81 التركيب
 (0.05) 37.5 1.35 27.02 128 2 106.02 76.12 التقكيـ
الدرجة 
 الكمية

1791.1 693.5 2 128 597.05 9.37 63.70 (0.05) 

 :  ( السابؽ أنو5التبايف االحادل االتجاه المبينة بالجدكؿ )كيتضح مف نتائج تحميؿ 
يكجد تأثير داؿ إحصائيا الستراتيجية التدريس فى االختبار التحصيمى لممفاىيـ 

 –التركيب  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –)التذكر  : التدريسية ككؿ ك مستكيات بمـك
ف متكسطى درجات طالبات المجمكعة بمعنى أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا بي ، التقكيـ(

الضابطة كالمجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمى  ترجع إلى استراتيجية العصؼ 
يكجد كيصبح الفرض البديؿ ىك"  ، كبالتالى يتـ رفض الفرض الصفرل األكؿ ، الذىنى

( بيف متكسطى درجات طالبات قسـ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار التحصيؿ 

 –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –لممفاىيـ التدريسية عمى المستكيات الستو لبمـك )التذكر 
 التقكيـ(". –التركيب 

كنظرا لكجكد فرؽ دالة إحصائيان بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعة 
كاف البد مف تحديد مصدر  ، تعزم الستراتيجية التدريس ، التجريبية الضابطة كالمجمكعة

 : ( اآلتى6كما ىك مكضح بالجدكؿ ) ، ىذه الفركؽ كمدل داللتيا
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( داللة الفركؽ بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية 6جدكؿ رقـ )
 كالضابطة( فى متغير االختبار التحصيمى لممفاىيـ التدريسية

 ع ـ ف العينة المتغير

 التذكر
 0.558 4.823 66 المجمكعة التجريبية
 0.992 3.87 64 المجمكعة الضابطة

 الفيـ
 1.6899 4.82 66 المجمكعة التجريبية
 1.6899 3.44 64 المجمكعة الضابطة

 التطبيؽ
 1.7127 4.58 66 المجمكعة التجريبية
 1.7127 3.48 64 المجمكعة الضابطة

 التحميؿ
 2.075 4.79 66 عة التجريبيةالمجمك 

 2.0749 3.56 64 المجمكعة الضابطة

 التركيب
 1.551 5.06 66 المجمكعة التجريبية
 1.5506 3.84 64 المجمكعة الضابطة

 التقكيـ
 4.7474 4.83 66 المجمكعة التجريبية
 4.7475 3.27 64 المجمكعة الضابطة

 الدرجة الكمية
 4.7474 28.95 66 المجمكعة التجريبية
 4.7475 21.46 64 المجمكعة الضابطة

كيمكف تمثيؿ متكسطىات درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( فى 
االختبار التحصيمى لممفاىيـ التدريسية  بيانيا نتيجة لتأثرىـ باالستراتيجية التدريسية. كما 

 (.1ىك مكضح بالمخطط رقـ)
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يكضح التمثيؿ البيانى لمتكسطىات درجات الطالبات فى المجمكعتيف  : (1ط رقـ )مخط
التجريبية  كالضابطة في االختبار التحصيمى لممفاىيـ التدريسية  بيانيا نتيجة لتأثرىـ 

 باالستراتيجية التدريسية
كمف الرسـ البيانى يتضح أنو تكجد فركؽ دالو إحصائيان بيف متكسطىات درجات 

التجريبية كمتكسطىات درجات المجمكعات الضابطة لصالح المجمكعة  المجمكعة
 التجريبية. 

  : المتعمقة ببطاقة مالحظة الميارات التدريسيةالنتائج  : ثانيان 
 : يتى اآلاإلجابة عف السؤاؿ الثان التدريسيةاستيدؼ التطبيؽ البعدل الميارات 

التدريسػية  عمػى مسػتكل  كػؿ  ما فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في تنمية الميارات -
التقكيـ( لدل الطالبة المعممة بقسػـ ريػاض األطفػاؿ مقارنػة  –التنفيذ  –مف ميارة )االعداد 
 بالطريقة المعتادة؟

 : يالسؤاؿ اختبر الفرض الصفرل التالكلإلجابة عف ىذا 
( بػػيف متكسػػطى درجػػات 0.05ال يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )-

ات قسػػـ ريػػاض األطفػػاؿ فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة عمػػى بطاقػػة طالبػػ
 –المالحظػػة لمميػػارات التدريسػػية ككػػؿ كعمػػى الميػػارات الرئيسػػية االتيػػو )مرحمػػة االعػػداد 
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كلمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض الصػفرل اسػتخدمت الباحثػة تحميػؿ التبػايف  التقكيـ(. –التنفيذ 
  ANOVAاالحادل االتجاه 
الفركؽ بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى بطاقة  لتحديد

 –التنفيذ  –)مرحمة االعداد  : المالحظة لمميارات التدريسية ككؿ كعمى المستكيات اآلتية
 : ( اآلتي7التقكيـ( كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )

لبات ( يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم االتجاه بيف درجات طا7جدكؿ رقـ )
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية ككؿ كعمى 

 التقكيـ( –التنفيذ  –)مرحمة االعداد  : المستكيات اآلتية
بطاقة 
مالحظة 
الميارات 
 التدريسية

 متكسطى المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات
 ؼ

 مستكل
بيف  الداللة

 المجمكعات
داخؿ 
 اتالمجمكع

بيف  داخؿ بيف
 المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

ميارة 
 االعداد

51.54 73.61 2 128 18.01 0.995 18.07 (0.05) 

 (0.05) 4.33 2.22 9.624 128 2 153.4 28.934 ميارة التنفيذ
 (0.05) 21.35 0.852 16.89 128 2 58.80 50.67 ميارة التقكيـ
الدرجة  
 الكمية

5167.32 1430.45 2 128 1928.4 18.723 98.37 (0.05) 

( السابؽ 7كيتضح مف نتائج تحميؿ التبايف االحادل االتجاه المبينة بالجدكؿ )
 :  أنو

يكجد تأثير داؿ إحصائيا الستراتيجية التدريس فى بطاقة المالحظة لمميارات 
نو التقكيـ( بمعنى أ –التنفيذ  –)مرحمة االعداد  : التدريسية ككؿ كعمى المستكيات اآلتية

تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 
كيمكف رفض  ، التجريبية في بطاقة المالحظة  ترجع إلى استراتيجية العصؼ الذىنى

كيصبح الفرض البديؿ ىك" يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ، الفرض الصفرل الثانى
ى درجات طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة ( بيف متكسط0.05مستكل داللة )

التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية ككؿ كعمى 
كنظرا لكجكد فرؽ دالة  التقكيـ(. –التنفيذ  –الميارات الرئيسية االتيو )مرحمة االعداد 

تعزم  ، جمكعة التجريبيةإحصائيان بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعة الضابطة كالم
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كما ىك  ، كاف البد مف تحديد مصدر ىذه الفركؽ كمدل داللتيا ، الستراتيجية التدريس
 : ( اآلتى8مكضح بالجدكؿ رقـ )

( داللة الفركؽ بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( 8جدكؿ )
 فى متغير بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية.

 ع ـ ف العينة غيرالمت

 ميارة االعداد
 0.528 4.823 66 المجمكعة التجريبية
 0.982 3.87 64 المجمكعة الضابطة

 ميارة التنفيذ
 1.6593 3.82 66 المجمكعة التجريبية
 1.6897 3.23 64 المجمكعة الضابطة

 ميارة التقكيـ
 1.7121 4.35 66 المجمكعة التجريبية
 1.7127 4.21 64 المجمكعة الضابطة

 الدرجة الكمية
 4.7474 29.75 66 المجمكعة التجريبية
 4.7475 23.26 64 المجمكعة الضابطة

كيمكف تمثيؿ متكسطىات درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( فى 
بيانيا نتيجة لتأثرىـ باالستراتيجية التدريسية. كما   التدريسيةلمميارات  بطاقة المالحظة

 (.2بالمخطط رقـ) ىك مكضح
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يكضح التمثيؿ البيانى لمتكسطىات درجات الطالبات فى المجمكعتيف  : (2مخطط رقـ )
التجريبية  كالضابطة في بطاقة المالحظة لمميارات التدريسية  بيانيا نتيجة لتأثرىـ 

 باالستراتيجية التدريسية.
فركؽ دالو إحصائيان بيف متكسطىات درجات كمف الرسـ البيانى يتضح أنو تكجد 

المجمكعة التجريبية كمتكسطىات درجات المجمكعات الضابطة لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

  : المتعمقة بالدافع لإلنجازالنتائج  : ثالثان 
اإلجابة عف السؤاؿ الثالث  استيدؼ التطبيؽ البعدل قياس الدافع لإلنجاز ك

 : االتى
اـ العصؼ الذىني في تنمية الدافع لإلنجاز عمى مستكل )الرغبة ما فاعمية استخد -

الخكؼ مف الفشؿ( لدل الطالبة المعممة بقسـ رياض األطفاؿ مقارنة  -فى النجاح
 بالطريقة المعتادة؟

 : كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ اختبر الفرض الصفرل التالى
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يف متكسطى درجات ( ب0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-
طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار 

 . الخكؼ مف الفشؿ( -تنمية الدافع لإلنجاز ككؿ ك عمى مستكل )الرغبة فى النجاح
كلمتحقؽ مف صحة الفرض الصفرل استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف االحادل 

 ANOVAاالتجاه 
كؽ بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى مقياس لتحديد الفر 

كما  . الخكؼ مف الفشؿ( -الدافع لإلنجاز ككؿ كعمى كعمى مستكل )الرغبة فى النجاح
 : ( اآلتي9يكضحيا الجدكؿ رقـ )

( يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم االتجاه بيف درجات طالبات 9جدكؿ رقـ )
كالضابطة في مقياس الدافع لإلنجاز ككؿ كعمى مستكل )الرغبة فى  المجمكعتيف التجريبية

 الخكؼ مف الفشؿ( -النجاح

مقياس الدافع 
 لإلنجاز

 متكسطى المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات
 ؼ

 مستكل
 الداللة

 بيف
 المجمكعات 

 داخؿ 
 المجمكعات

 داخؿ بيف
 بيف

 المجمكعات 
 داخؿ

 المجمكعات 
 الرغبة فى 
 النجاح

 ( داؿ0.05) 44.33 2.22 38.132 128 2 2.22 38.133

 الخكؼ مف
 الفشؿ 

 ( داؿ0.05) 19.15 0.952 17.79 128 2 51.80 49.67

 الدرجة 
 الكمية 

 ( داؿ0.05) 65.24 21.574 1347.4 128 2 1561.45 314.32

( السابؽ 9كيتضح مف نتائج تحميؿ التبايف االحادل االتجاه المبينة بالجدكؿ )
 :  أنو

يكجد تأثير داؿ إحصائيا الستراتيجية التدريس في مقياس الدافع لإلنجاز ككؿ 
الخكؼ مف الفشؿ( بمعنى أنو تكجد فركؽ دالة  -كعمى مستكل )الرغبة فى النجاح 

إحصائيا بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في 
الخكؼ مف الفشؿ( يعزل إلى  -ى النجاح مقياس الدافع لإلنجاز ككؿ كمستكل )الرغبة ف

كيصبح الفرض البديؿ  ، كيمكف رفض الفرض الصفرل الثالث ، استراتيجية العصؼ الذىنى
( بيف متكسطى درجات 0.05ىك" يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
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اس طالبات قسـ رياض األطفاؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى مقي
كنظرا لكجكد فرؽ  الخكؼ مف الفشؿ(  -الدافع لإلنجاز ككؿ كمستكل الرغبة فى النجاح 

 ، دالة إحصائيان بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية
كما  ، كاف البد مف تحديد مصدر ىذه الفركؽ كمدل داللتيا ، تعزم الستراتيجية التدريس

 : ( اآلتى10ىك مكضح بالجدكؿ)
( داللة الفركؽ بيف متكسطى درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية 10جدكؿ رقـ )

 كالضابطة( فى متغير مقياس الدافع لإلنجاز.
 ع ـ ف العينة المتغير

 الرغبة فى النجاح
 0.514 4.324 66 المجمكعة التجريبية
 0.952 3.87 64 المجمكعة الضابطة

 الخكؼ مف الفشؿ
 0.614 5.624 66 لتجريبيةالمجمكعة ا

 0.972 4.87 64 المجمكعة الضابطة

 الدرجة الكمية
 4.6474 27.65 66 المجمكعة التجريبية
 4.9185 21.25 64 المجمكعة الضابطة

كيمكف تمثيؿ متكسطىات درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( فى 
ستراتيجية التدريسية. كما ىك مكضح بيانيا نتيجة لتأثره باال مقياس الدافع لإلنجاز

 (.3بالمخطط )
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يكضح التمثيؿ البيانى لمتكسطىات درجات الطالبات فى المجمكعتيف  : (3مخطط  رقـ )

 -كمستكل )الرغبة فى النجاح التجريبية  كالضابطة في مقياس الدافع لإلنجاز ككؿ 
 يسية.بيانيا نتيجة لتأثرىـ باالستراتيجية التدر  الخكؼ مف الفشؿ(

كمف الرسـ البيانى يتضح أنو تكجد فركؽ دالو إحصائيان بيف متكسطىات درجات 
المجمكعة التجريبية كمتكسطىات درجات المجمكعات الضابطة لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
 : تفسير النتائج

بالرجكع  إلى النتائج السابقة يتبيف كجكد فرؽ دالة إحصائيا عند )مستكل 
درجات طالبات المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( فى االختبار ( بيف متكسطى 0.05

التحصيمى لممفاىيـ التدريسية كبطاقة مالحظة الميارات التدريسية كمقياس الدافع لإلنجاز 
كذلؾ لصالح طالبات  ، الخكؼ مف الفشؿ( -ككؿ كعمى كمستكل )الرغبة فى النجاح 

 :يعمى النحك التال سير ىذه النتيجةكيمكف تف ، المجمكعة التجريبية
 : كترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف

استراتيجية العصؼ الذىنى تضع الذىف فى حالة مف اإلثارة كالجاىزية لمتفكير فى كؿ  -
مما ساعد الطالبات عمى التمكف مف إنتاج أكبر قدر مف األفكار حتى يصمكا  ، االتجاىات
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يد مف استمتاعيف كيقمؿ الخمكؿ مما يز  ، إلى حمكؿ لممشكالت المطركحو بأنفسيف
 . كيزيد الدافعية لمتعمـ ، الفكرل ككذلؾ الخكؼ مف الفشؿ

 ، معززة لمتفكير ، استخداـ استراتيجية العصؼ الذىنى يكفر بيئة صفية محفزة لمتعمـ-
 كمف ثـ يزيد مف دافعية اإلنجاز.؛ منتجة لألفكار اإلبداعية مما يزيد مف الثقة بالنفس

الصفية لمعصؼ الذىنى تسمح بتييئة الفرصة لممارسة الميارات التدريسية  كما أف البيئة
مما يسيـ فى تنشيط العمميات العميا  ، المختمفة أثناء أداء األنشطة العممية لمتدريس

طالؽ العناف لمتفكير دكف قيكد  لمتفكير لدل الطالبات مف خالؿ بحثيف عف المعمكمات كا 
 عمـ.أك نقد مما يمثؿ دافعا قكيا لمت

 ، (2016كتتفػػػؽ نتيجػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع مػػػا تكصػػػمت اليػػػو دراسػػػة الحايػػػؾ )
(Almutairi2015) ، (2019خمػػػؼ اهلل حممػػػى) ، (2015كدراسػػػة حنػػػاف عبػػػدالرحمف )

( كدراسػػػة كػػػؿ مػػػف سػػػعاد 2008كدراسػػػة عػػػكدة أبػػػك سػػػنينة) ،(2015كشػػػذل الربيعػػػى)
 ، (2017رممػة السػاعدل )ك  ، (2013) كفؤاد عيد الجكالػو كآخػريف ، (2017عبدالعزيز )

. كدراسػػة (Mohamed Elsharkawy2019)كدراسػػة  ، (2012كرنػػا أحمػػد أبػػكمى )
 Libing Wu) ،(Mustafa Seref,2019)كدراسػػػة  ،(2019منػػػاؿ رضػػػكاف )

Ket.al,2019)( 2012. دراسػػػة رمضػػػاف عمػػػى) ، ( 2014دراسػػػة ىنػػػادل العيسػػػى) ، 
دراسػػػػػػػػة  ، (2015د اهلل )دراسػػػػػػػػة ياسػػػػػػػػر جػػػػػػػػا ،(2014دراسػػػػػػػػة غػػػػػػػػازل المطرفػػػػػػػػى )

Hajalizadeh,Anary,2016 . 
  : تكصيات البحث

 : فى ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج يمكف تقديـ التكصيات التالية
صياغة المقررات فى ضكء استراتيجية العصؼ الذىنى لتسييؿ تحصيميا عمى  .1

 الطالبات بالجامعة كمما أمكف ذلؾ.
 المرحمة الجامعية عمى استراتيجية العصؼ الذىنى.تدريب طالبات رياض األطفاؿ ب .2
تنمية الميارات التدريسية مف خالؿ استخداـ استراتيجية العصؼ الذىنى لدل  .3

 طالبات رياض األطفاؿ.
 بث ثقة الطالبات فى أفكارىف, كتشجيع حب االستطالع العممي كالمنافسة لدييف. .4
مميف كالمعممات مينيان, دمج استراتيجية العصؼ الذىنى ضمف برامج تنمية المع .5

 كتدريبيـ عمى تخطيط كتنفيذ الدركس باستخداميا.
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تنظيـ دكرات تدريبية لممعمميف كالمشرفيف التربكييف لتنميو اتجاىاتيـ نحك استخداـ  .6
 استراتيجية العصؼ الذىنى فى التدريس.

  : البحكث المقترحة
 : اسات التاليةيمكف إجراء الدر  ، فى ضكء إجراءات كنتائج الدراسة الحالية

برنامج مقترح إلعداد معممات رياض األطفاؿ فى ضكء استراتيجية العصؼ  .1
 الذىنى.

دراسة مقارنة بيف تأثير استخداـ كؿ مف تكنكلكجيا الكسائط المتعددة كالعصؼ  .2
الذىنى فى تنمية حب االستطالع العممى كالقدرات االبتكارية لدل طالبات رياض 

 األطفاؿ.
ة لمتعرؼ عمى فاعمية استراتيجية العصؼ الذىنى فى متغيرات إجراء دراسة مماثم .3

 المشاعر اإلبتكارية( -التفكير الناقد ––أخرل مثؿ )الدافعية 
إجراء دراسة مماثمة لمتعرؼ عمى فاعمية بعض استراتيجية العصؼ الذىنى فى  .4

 فركع العمكـ التربكية كالنفسية األخرل فى المرحمة الجامعية.
ة بيف استراتيجية العصؼ الذىنى مع استراتيجيات تدريسية إجراء دراسة مقارن .5

 أخرل لمتعرؼ عمى أفضميا فى تدريس مقررات المناىج كطرؽ التدريس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .....تنمية المفاىيـ كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في
 شيماء نصر رحاب د/

 

 -050- 

 : المراجع
الدافعية لإلنجاز كعالقاتيا بكؿ مف تككيػد الػذات : (2003دالحميد) براىيـ شكقى عبإ -1

المجمػة العربيػة ، مى الكظػائؼ المكتبيػةكبعض المتغيػرات الديمكجرافيػة لػدل عينػة مػف شػاغ
 .1ع ، 23المجمد ، لإلدارة

االمػراض النفسػية كالمشػكالت السػمككية كالدراسػية عنػد  : (2001حمد محمػد الزغبػى)أ-2
 دار زىراف لمنشر كالتكزيع.، السعكدية ، األطفاؿ

ة مجمػػ ، العصػػؼ الػػذىنى كعالقتػػة بااللغػػاز الرياضػػية : (2012سػػماء فػػكزل التميمػػى)أ-3
 www.pdffactory.comمتاح عمى  47-18ص 18ع، دراسات تربكية

مقيػػػاس الػػػدافع لإلنجػػػاز لألطفػػػاؿ كالمػػػراىقيف )دليػػػػؿ : (2010مػػػانى عبدالمقصػػػكد )أ-4
 مكتبة األنجمكا المصرية. ، القاىرة ، المقياس(

ئـ عمػػى اسػػتراتيجيتى العصػػؼ الػػذىنى أثػػر برنػػامج تدريسػػى قػػا : (2016حايػػؾ) ةآمنػػ-5
مجمػػة ، كقػكائـ الكممػات فػى تحسػيف ميػارات القػراءة االبداعيػة لػدل طالبػات الصػؼ العاشػر

 .428-415ص، 1ع، 43المجمد، دراسات العمـك التربكية
 :httpمتػػاح عمػػى  ، اسػػتراتيجية العصػػؼ الػػذىنى: (2012مػػيف أبػػك بكػػر عمػػى )أ-6

kenanaonline.com/users/aladbwltarbia/posts/411510. 
( أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىنى فى تنمية بعض 2016جماؿ أحمد رمضاف )-7

ميارات التفكير فى البالغة لدل طالب السنة الخامسة النػاطقيف بغيػر المغػة العربيػة بكاليػة 
 .197-153ص، (171العدد) ، مجمة القراءة كالمعرفة، ماليزيا، دار االماف، فدح
دار  ، الػػتعمـ النشػػط بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ : (2011ة أحمػػد سػػعادة كآخػػركف )جػػكد-8

 االردف. ، الشركؽ لمنشر كلتكزيع
أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيتى االستقصػاء كالعصػؼ الػذىنى فػى  : (2014حسف العمػرل )-9

تنميػػة التفكيػػر االبػػداعى فػػى التربيػػة االسػػالمية لػػدل طمبػػة الصػػؼ الثػػامف االساسػػى فػػى 
 .211-185الجزء الثانى ص  ، (25مجمة كمية التربية ببنيا العدد )  ،االردف
 ، اسػػتراتيجيات التػدريس الفعػػاؿ : (2018ضػياء الػػديف مطػاكع)، حسػف جعفػر الخميفػػة-10

 المممكة العربية السعكدية. ، مكتبة المتنبى لمنشر كالتكزيع

http://www.pdffactory.com/
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 ، فػػى التػػدريب اسػػتخداـ اسػػتراتيجية العصػػؼ الػػذىنى : (2016خالػػد مطيػػر العػػدكاف )-11
مركػػز الػػركاد الػػدكلى لتنميػػة الميػػارات االكاديميػػة اكسػػفكرد لالدريػػب كالتأىيػػؿ بالتعػػاكف مػػع 

  www.knanhonlan/kadwany.comجمعية االتحاد لمتنمية بمحافظة المحكيت
ية قائمػػة عمػػى الػػدمج بػػيف التفكيػػر فاعميػػة اسػػتراتيج: (2019خمػػؼ اهلل حممػػى فػػاكل)-12

المركب كالعصؼ الذىنى فى تنمية ميارات التفكير الرياضػى كتقػدير قيمػة الرياضػيات لػدل 
 ( الجزء األكؿ.4العدد)، (22مجمد) ، مجمة تربكيات الرياضيات ، تالميذ المرحمة اإلعدادية

سػتذكار كدافعيػػة أثػر برنػامج تػدريبى فػى ميػارات اال: (2011داليػا خيػرل عبػداليادل)-13
مجمة دراسات ، اإلنجاز االكاديمى كماكراء الفيـ القرائى لدل تالميذ الصؼ الثالث االبتدائى

 .71ع ، 2تربكية كنفسية. ج
أثر استخداـ نمكذج دكرة التعمـ خماسػى المراحػؿ فػى  : (2012رمضاف محمد عمى )-14

عيػػة اإلنجػػاز لػػدل تالميػػذ تػػدريس مػػادة العمػػـك عمػػى اكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة كتنميػػة داف
 جامعة بنى سكيؼ. ، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، الصؼ األكؿ اإلعدادل

أثػػر اسػػتخداـ أسػػمكب العصػػؼ الػػذىنى فػػى تحصػػيؿ : (2017رممػػو جبػػار السػػاعدل)-15
 .2( ج22العدد)، مجمة االستاذ، المفاىيـ االحيائية لدل طالبات المرحمة المتكسطىة

أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتى العصػػؼ الػػذىنى : (2012د عبػػدالرحمف ابػػكمى)رنػػا أحمػػ-16
كالمػنظـ المتقػدـ فػى تػدريس العمػكـ لممتفػكقيف مػف الصػؼ السػابع االساسػى فػى التحصػػيؿ 

 جامعة الشرؽ االكسط.، كمية العمكـ التربكية ، ماجستير غير منشكر ، كالتفكير العممى
العصؼ الذىنى فػى تػدريس العمػكـ لتحسػيف استخداـ : (2017العزيز رخا) سعاد عبد-17

مجمػة كميػة  ، دافعية اإلنجاز كالتحصيؿ الدراسى كبقاء أثر التعمـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية
 .2ع، جامعة المنكفية ، التربية
 ، ( نظريات السمكؾ بػيف الػتعمـ كاسػتراتيجيات التعمػيـ النشػطة2019سعيد غنى نكرل)-18

 :httpمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
//www.researchgate.net/publication/332781438astratyiytalsfaldh

hn. 
دار ، سػػػمطنة عمػػػاف، 1ط، طػػػرؽ تػػػدريس العمػػػـك: (2009)ةعػػػادؿ أبػػػك العػػػز سػػػالم-19

 الثقافة.

http://www.knanhonlan/kadwany.com


 .....تنمية المفاىيـ كالميارات التدريسية لدل الطالبات المعممات فاعمية استخداـ العصؼ الذىني في
 شيماء نصر رحاب د/

 

 -052- 

أثػر التػدريس باسػتخداـ برمجيػة تعميميػة فػػى : (2014خػركف )آاناصػر الجػراح ك  عبػد-20
، المجمػػة ساسػػى فػػى االردفتحسػػيف دافعيػػة تعمػػـ الرياضػػيات لػػدل طمبػػة الصػػؼ الثػػانى اال

 .3ع ، 10ج ، ردنية فى العمـك التربكيةاأل 
مكتبػػػة  ، عمػػػاف، 1طػػػرؽ تػػػدريس الرياضػػػيات /ط: (2008الكاحػػػد الكبيسػػػى ) عبػػػد-21

 المجتمع العربى.
فاعميػة اسػتراتيجيتى دكرة الػتعمـ : (2015شػذل قاسػـ الربيعػى)، عمى كينكر الفريجى-22

طالب معاىد إعداد المعمميف فى مادة التػاريخ كزيػادة المعدلة كالعصؼ الذىنى فى تحصيؿ 
 .566-533ص ، 118، ع ، مجمة كمية االداب بجامعة بغداد، العراؽ، ثقتيـ بأنفسيـ

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىنى فػى تنميػة : (2008)ةبك سنينأالجكاد  عكدة عبد-23
، لعمػػكـ التربكيػػة فػػى االردفالتحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد فػػى مػػادة الجغرافيػػا لػػدل طمبػػة كميػػة ا

 .418-447ص ص  5، مجمة جامعة النجاح لالبحاث )العمكـ األنسانية(العدد
فاعميةاسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية جػػػالييف لمتخيػػػؿ  : (2014غػػػازل بػػػف صػػػالح المطرفػػػى)-24

العممػػػى فػػػى تنميػػػة عمميػػػات العمػػػـ االساسػػػية كدافعيػػػة اإلنجػػػاز لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ األكؿ 
 .255-127ص ص، 8 ، العدد، التربية بالزقازيؽ مجمة كمية، المتكسطى

التفكيػػر العقألنػػى كالتفكيػػر غيػػر العقألنػػى كمفيػػكـ الػػذات : (2009غػػراـ اهلل الغامػػدل)-25
كدافعية اإلنجاز لدل عينة مف المراىقيف المتفكقيف دراسيان كالعادييف بمدينتى مكو المكرمػو 

 أـ القرل.جامعة  ، كمية التربية، دكتكراه غير منشكره، كجده
فاعميػػة برنػػامج تػػدريبى مسػػتند الػػى العصػػؼ  : (2013كآخػػركف ) ةد الجكالػػعيػػ فػػؤاد-26

مجمة القدس المفتكحة لالبحػاث  ، الذىنى فى تنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السابع
 .31كالدراسات ,العدد

، ةمجمػػة القػػراءة كالمعرفػػ، مقيػػاس دافعيػػة اإلنجػػاز : (2014خػػركف)آكمػػاؿ عثمػػاف ك -27
 .74-49( ص ص151ع)
فى تنمية بعض ميػارات  فاعمية برنامج تدريبى مقترح: (2009براىيـ معكض )إليمى -28

مجمػػػة  ، بػػػداعى كدافعيػػػة اإلنجػػاز لػػػدل الطػػػالب معممػػػى العمػػـك بكميػػػة التربيػػػةالتػػدريس اإل
 .143ع ، دراسات فى المناىج كطرؽ التدريس
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ات التككينيػػة المتتابعػػة فػػى مبحػػث ( أثػػر االختبػػار 2014دالفتػػاح شػػاىيف) محمػػد عػػب-29
العمـك العامة لمصؼ التاسع االساسى عمى التحصيؿ الدراسى كدافعية اإلنجاز كالممارسػات 

، 18ج ، غػزة، جامعػة االقصػى -سمسػمة العمػكـ األنسػانية، قصىمجمة جامعة األ، التأممية
 .227-197ص ص 1ع 
التطبيػػػؽ" –النظريػػػة –ـ دافعيػػػة اإلنجػػػاز "المفيػػػك : (2012ف )محمػػػكد يكسػػػؼ رسػػػال -30

 مركز الترجمة كالتأليؼ كالنشر. ، جامعة الممؾ فيصؿ ، الرياض
أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتى العصػػؼ الػػذىنى كالػػتعمـ : (2019منػػاؿ محمػػد رضػػكاف )-31

التعاكنى فػى تنميػة التحصػيؿ الدراسػى فػى مبحػث التربيػة االجتماعيػة لػدل طالبػات الصػؼ 
 .3ج، 2ع، مجمة العربية لمعمـك كنشر االبحاثال، الخامس االساسى فى االردف

دار الشػركؽ  ، 1ط، أساسيات القياس فى العمـك السمككية: (2004مكسى النبياف )-32
 لمنشر كالتكزيع بعماف.

البيئػػة االسػػرية كعالقتيػػا بدافعيػػة اإلنجػػاز لػػدل التالميػػذ : (2005نجػػاة عمػػى تكفيػػؽ)-33
 .885-863ص ص ، جامعة اسيكط ، مجمة كمية التربية ، المتفكقيف كالعادييف

تػدريس العمػـك باسػتخداـ الػتعمـ القػائـ عمػى  : (2016الحؽ ) المعطى جاد نيمة عبد-34
مجمػة التربيػة  ، االستبطاف لتنمية التفكيػر كدافعيػة اإلنجػاز لػدل تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة

 . 4ع ، 19ج ، العممية
كمسػتكل  ، ة اإلنجاز بمكضػع الضػبطعالقة دافعي : (2012ىبة اهلل سالـ كآخركف )-35

المجمػػة  ، كالتحصػػيؿ الدراسػػى لػػدل طػػالب مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى بالسػػكداف ، الطمػػكح
 .96-81ص ص 3ج 4ع  ، العربية لتطكير التفكؽ

فاعميػػػة طريقػػػة التػػػدريس بحمقػػػة الحػػػكار  : (2014اهلل العيسػػػى ) ىنػػػادل بنػػػت عبػػػد-36
حصيؿ الدراسى كبقاء أثر التعمـ لدل طالبات جامعة السقراطى فى تنمية الدافع لإلنجاز كالت

 .3ع ، 17ج  ، مجمة التربية العممية، أـ القرل
فاعمية برنامج مقترح فػى تػدريس العمػـك قػائـ عمػى : (2015اهلل ) ياسر سميماف جاد-37

نظريػة الػػتعمـ الػدماغى عمػػى التحصػيؿ المعرفػػى كتنميػة التفكيػػر البصػرل كالدافعيػػة لإلنجػػاز 
كميػػة  ، رسػػالة دكتػػكراه غيرمنشػػكره، ميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادل المعػػاقيف سػػمعيان لػػدل تال
 جامعة اسيكط.–التربي 
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