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ملخص البحث
يهدف البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي في العصف الذهني لطلبةة أقسةام التربيةة اإلسةالمية فةي
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات .
وبعد االطالع على األدبيات والمصادر العلمية المختلفة وبعض الحقائب التدريبية التي ساعدت في
بناء البرنامج التدريبي تمكنت الباحثة من تحديد المادة العلمية وبفضل من هللا سبحانه وتعالى استتااعت
أن تقدم برنامجا تدريبيا وفق أسلوب العصف الذهني وقد التقت الباحثة مع عينة البحت لرترع عترع
البرنامج التدريبي عليهم وتابيقه .
ولرتترع تقتتويم البر نتتامج التتتدريبي اتتتتارت الباحثتتة عينتتة متتن التدريستتيين والبتتال عتتددهم ) 41
مدرسا ومدرسة تخصص تربية إسالمية لررع التقويم .
ثم قامت الباحثة ببناء أداتي البح أال وهي -:
 -4االستبيان المرلق والمكون من  ) 41فقرة ثم استخرجت الباحثة صتد االستتبيان وثباتته وبعتد
تابي قه على عينة البح أعادت الباحثة تابيق االستبيان نفسه بعد مرور  ) 41يوما وظهرت
النتائج اآلتية -:
أ – إن غالبية فقرات البرنامج قد تحققت حسب وجهة نظر عينة البح ولكن بنسب مختلفة .
ب -إن البرنامج التدريبي قد نال استحسان المتدربين وقبولهم .
 -4صالحية بااقة المالحظتة والمتكونتمة متن  ) 41فقترة وللتل لمالحظمممتمة أداء  ) 5مدرستين
ومدرسات وظهر معامل ارتباط التصحيح عال إل بل .)0,71
وفي ضوء النتائج التي حصلت عليها الباحثة أوصت بعدة توصيات نذكر منها -:
 -4تدريب المدرسين والمدرسات المستمر من قبل وزارة التربية انسجاما مع االتجاه المعاصتر فتي
تدريب المالكات التعليمية والذي ينادي بمبدأ التربية المستمرة .
 -4بناء برامج تدريبية في طرائق تدريس حديثة وفق أسلوب العصف الذهني في مواد دراسية أترى
.
 - 3بذل الجهود وتظافرها بين مديرية تربية االنبار ومركز طرائق التدريس في جامعة االنبار لررع
تكثيف الدورات التدريبية التي يحتاجها المدرسين بصورة عامة ومدرسي معاهد إعداد المعلمين
والمعلمات بصورة تاصة .
 -1اإلفادة من هذا البرنامج عند بناء مناهج إعداد المعلمين والمعلمات .

واستكماال للبح سجلت الباحثة مقترحات متعددة من بينها -:
 -4إجراء دراسة أثر برنامج تدريبي في العصتف التذهني لتدريستي أقستام التربيتة اإلستالمية
في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات .
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 إعتماد البرنامج التدريبي الحالي إلفادة الجهات المختصة لات العالقتة فتي وزارة التربيتة-4
. والسيما معهد التدريب والتاوير
 إجراء دراسة لتدريب المدرسين على أساليب العصتف التذهني فتي تتدريس متواد دراستية-3
. أترى
ملخص البحث باللغة االنكليزية
Abstract
The present research aims at constructing a training programme in the
rainstorming for the students of the Islamic education departements at the
teacher training institutes for boys and girls .
After carrying out a survey of literature and the different scientific
sources,the researcher was able to limit the scientific material and present
a training programme according to brainstorming technique .
To evaluat the training programme,the researcher chose a sample of
Teachers.They are(14)male and female teachers who are specialists in
Islamic
education.
Then the researcher instructed tow instruments of the research.They
are
the
following:1 –The closed questionnaire consists of (24) items.First, the researcher
pointed out validity and reliability of the questionnaire. After its
application on the sample of the research,the researcher applied the same
questionnaire again after (14) days.The following results are concluded.
A - Majority of the items of the programme are realised according to the
viewpoint of the sample of the research,but in different ratios.
B - The training programme gets approval of the trainees and their
satisfaction.
2 - The rightness of the observation card consists of (17) items to note
performance of (5) male and female teachers. The correction correlation
coefficient
is
high
since
it
is(0.97).
According to the results the researcher got,she recommends the
following:
1 - The continuous training of male and female teachers by the Ministry
of Education in training the teaching staff Which calls for the principle
of continuous is needed.
2- Constructing training programmes in new methods of teaching
according to the brainstorming technique is necessary.
3- Exerting efforts and cooperation between
The
General
Directorate of Education in Anbar and The Cenre of the Teaching
Methods in The University of Anbar to concentrate the training courses
which the teachers in general and teachers of the teacher training intitutes
in particular need.
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4- Making use of this programme when constructing curriculums of the
teacher training institutes for males and females.
The writer of this thesis also gives suggestions among them are the
following:
1 – Carrying out a study about influence of a training programme in
brainstorming for the teachers of the Islamic education departments at
the teacher training institutes for boys and girls..
2 - Adopting the present training programme to utilize those who are
concerned with
education in the Ministry of Education,
specially,Institute
of
the
Training
and
Developing.
3 – Carrying out a study to the teachers in techniques of brainstorming in
teaching other school subjects.
الفصل األول:التعريف بالبحث
أوال -مشكلة البحث
من الواضح لكل من يزاول مهنة التدريس انه يواجه تحتديا كبيترا لته يتمثتل بكيفيتة المحافظتة
على إنتباه طلبته طول مدة الدرس ,بحيت ال يتسترب إلتيهم الملتل والخمتول والضتجر فتي التدرس
,فكتتم متتن طالتتب أحتتب التتدرس أو كرهتته بتت ثير المعلتتم 4إيجابيتتا أو ستتلبيا,فالمعلم المتتتمكن والمثيتتر
للتفكيتتر يستتتخدم وستتائل متنوعتتة ممتتا يتتىدي بتتال تتل إلتتى إقبتتال طلبتتته للتتتعلم ويتتزداد متتيلهم نحتتو
الدراسة الكبيسي .)7, 4002
إال أن الواقع ال يشير إلى للل فما زال التدريس أستير الارائتق التقليديتة ومتا زال المعلتم هتو
الملقتتن والتلميتتذ هتتو المستتتمع تصوصتتا فتتي دروس التربيتتة اإلستتالمية والتتذي يتحمتتل مدرستتها
المسىولية مرتين كونه مدرس مادة تخصصية نها ت ن بقيتة المتواد واألتترى مستىولية تبليرته
صةلىى ى
سةلى َ )
ه َعلَ هية و َو َ
بعض ما ورد في كتتاب هللا وستنته لتحقيتق مقولتة مربتي اإلنستانية األول َ
حي قال {:بلغوا عني ولةو ييةة البختاري  )3404,وهتذا متا تىيتده بعتض الدراستات إل أ تارت
إليه:
 إن هنتتات تتتدني ا واضتتحا فتتي تحصتتيل طتتالب العلتتوم الشتترعية بستتبب الارائتتق التقليديتتة المتبعتتةودعتتت إلتتى استتتحداي أستتاليب تعليميتتة وإجتتراء دراستتات تجريبيتتة فتتي المتتواد الشتترعية والستتيما
الحدي الشريف حجي .)4,4001
 \ إن طرائق التدريس المتبعة في تدريس التربية اإلسالمية تعتمتد التلقتين وإعاتاء أفكتار جتاهزةوعدم تعويد الالبة استعمال عقولهم التتي وهتبهم هللا ستبحانه وتعتالى ) إياهتا  ,وان النمايتة فتي
األساليب التدريسية تعيق إظهار القتدرات اإلبداعيتة عنتد الالبتة وتمنتع متن إعتداد أفتراد يمتتازون
بالفكر قادرين على اإلنتاج المتنوع والجديد والستبب فتي للتل هتو الضتعف فتي التتدريس  ,فيجتب
استتتتثارة ألهتتتان الالبتتتة وتعلتتتيمهم طرائتتتق التفكيتتتر الستتتليم مثتتتل أستتتلوب العصتتتف التتتذهني
الجبوري.) 1-3, 4002,

 -1أينما وردت كلمة معلم يقصد به معلم المرحلة االبتدائية أو مدرس المرحلة الثانوية
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وعليه كانت الحاجة ماسة الستحداي أساليب تدريستية تناستب تتدريس متادة الحتدي الشتريف
سعيا الستمرارية التاور والمعالجة واالرتقاء بمستوى تحصيل الاالب في اإلعداديات والمعاهتد
اإلسالمية جاسم .)1,4002
ومن تالل تدريس الباحثة بحكم تخصصها فتي التربيتة وعلتم التنفس والتقائهتا متع مدرستات
وطالبات معهد إعداد المعلمات تخصتص التربيتة اإلستالمية وجتدت إن التتدريس نماتي ال يتعتدى
أسلوب المحاضرة بل حتى المناقشة التي تستخدم في التدريس أحيانا عبارة عن سىال وجواب لما
ورد في الكتاب والتي تلت من أسئلة مفتوحة تثير التفكير  ,ومن تالل استبيان مفتوح وجهه إلتى
مجموعة من مدرسي ومدرسات التربية اإلسالمية في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات (( ما هي
طرائق التدريس التي تتبعونها في تدريس التربية أإلسالمية إلثارة التفكير؟ ومةا هةي معلوماتة
عن أسلوب العصف الذهني؟)) كانت حصيلة اإلجابات هتي طريقتة المحاضترة وأحيانتا ل المناقشتة
التي هي عبارة عن سىال وجواب لما ورد في مادة التربيتة اإلستالمية,وليس لتديهم أي فكترة عتن
أسلوب العصف الذهني ,بل وتعجب البعض منهم كيف يكون هنات أسئلة تثير التفكير في دروس
التربية اإلسالمية وهي عبارة عن دروس وأحكام رعية وأحادي للنبتي صتلى هللا عليته وستلم)
؟وهذا ما يتنافى مع ما أمرت به الشريعة اإلسالمية فقد ميز هللا عز وجل اإلنسان بميزة العقل عن
بقية المخلوقات وجعل عقله وتفكيره مدار التكليف وتحمل أعباء المسىولية وحثه علتى النظتر فتي
ملكوته بالتفكير وأعمال العقل والتدبر  .واآليات القرآنية التي تحتوي دعتوة استتعمال العقتل كثيترة
ومنها قوله تعالى :الى وذينَ يَ هذكرونَ ى
ت
ةق ال ى
سة َم َوا و
هَ قويَاما ً َوقعوداً َو َعلَى جنوبو وه ه َويَتَفَ ىكرونَ فوي َخ هل و
اب النىةارِ) آل عمتران )474:وقولته تعتالى:
ةاطالً سة هب َحانَ َ فَقونَةا عَة َذ َ
ض َربىنَا َما َخلَ هقتَ َه َذا بَ و
َو هاألَ هر و
سة ى
ض َج وميعةا ً َم هنة إونى فوةةي َْلوة َ ََيَةةات لىقَة هةوم يَتَفَ ىكةةرون)(
ةخ َر لَكة ىمةةا فوةةي ال ى
َو َ
سة َم َوا و
ت َو َمةةا فوةةي هاألَ هر و
الجاثيةَ . )43:
وترى الباحثة إنه من الضروري أن نجد أساليب تدريبيتة تعنتى ب ستاليب تدريستية متن ت نها
إثارة التفكير مثل أسلوب العصف الذهني ,ومع إ ارة العديد من الدراسات أثر هذا األسلوب علتى
زيادة التحصيل إال أن المعلمين بحاجة إلى برامج تدريبية على هذا األسلوب وترى الباحثة أنته لتم
يحظ موضوع البرامج التدريبية بدوره في تنمية هذا النوع من األستاليب بت ي دراستة علميتة علتى
مستوى البيئة العراقية على حد علم الباحثة) وهذا يشتكل مشتكلة تتىثر بابيعتة الحتال فتي مستتوى
التحصيل الدراسي لدى الالبتة واستتثمار قتدراتهم العقليتة إلتى حتدها األقصتى األمتر التذي يتالتب
دراسة هذا الموضوع دراسة علمية موضوعية  ,وهذا ما أريد في البح القيام بهذه الدراسة وهي
إعداد برنامج تدريبي في العصف الذهني لالبة قسم التربية اإلسالمية فتي معاهتد إعتداد المعلمتين
والمعلمات .
ثانيا -أهمية البحث :
ال يشتتل أحتتد فتتي أهميتتة التربيتتة وضتترورتها لننستتان  .فهتتي رستتالة األنبيتتاء والمرستتلين
وموضوع الصالحين والمفكرين على مدار التاريخ  .وبدأت التربيتة متع نتزول آدم عليته الستالم)
إلى األرع وتكليفه بمهمة الخالفة( بريغش  .)401116كما في قول تعالى(:ق هلنَةا ا ههبوطةوا وم هن َهةا
ذوالىة وذينَ َكفَةروا
ى فَ َمنه تَبو َع هةد َ
َج وميعا ً فَإ و ىما يَأهتويَنىك ه ومنَي هد ً
َاي فَةال َخ هةوفَ َعلَة هي وه ه َوال هة ه يَ هحزَ نةونَ َ
ص َحاب النىا ور ه ه فوي َها َخالودونَ ) (سورة البقرة .)83-83:
َو َك ىذبوا بوآيَاتونَا أولَئو َ أَ ه
فالتربيتة أداة ال غنتى عنهتا فتي صتنع المستتقبل التتذي ترجتوه أي أمتة فهتي التتي تعمتل علتتى
تفتيح خصية الفترد وتحريتر عقلته وإعتداده لمستتقبله وتعمتل علتى استتقرار المجتمتع والمحافظتة
على الشخصية القومية من تالل الت كيد على األساسيات من األفكار والمعارف والقيم والمعتقدات
والمعايير في المراحل التعليمية األولى ثم تعمل بعد للل علتى تقتديم أفكتار وقتيم وتبترات مختلفتة
تتناسب مع التخصص حتى تتتمكن متن إعتداد األفتراد مهنيتا للتخصصتات المختلفتة التتي يحتاجهتا
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المجتمع فمن تالل للتل تعمتل التربيتة علتى المحافظتة علتى النظتام االجتمتاعي وتتوازن المجتمتع
توفيق .)405,4002,
والتربية عملية مستمرة ال تحدد بحقبة زمنية معينة بتل تشتمل حيتاة األفتراد بكاملهتا متن المهتد
إلى اللحد وتعمل على تنمية تبتراتهم وتعتديلها وصتقل متواهبهم وإثتارة دافعيتتهم وتفجيتر طاقتاتهم
اإلبداعية والعقلية وإثراء أفكارهم كما تستهدف إعدادا امال متكامال ومتوازيا في جميع الجوانتب
ا لروحية والعقلية والجسدية واالجتماعية لكي ال يارى جانب على آتر ليكونتوا أعضتاء إيجتابيين
ونافعين ألنفسهم ومجتمعهم وسعداء في حياتهم الحيلة .)47,4777
والتربية هي التتي تعتد األفتراد لصتنع المجتمعتات المتماستكة واألمتم القويتة وهتي التتي تهيت
الناس لصنع الحضارة وإنشاء ما تقتضيه في تى المجاالت المادية والمعنوية وهتي التتي تضتمن
ارتقاء هذه المجتمعات وتقدمها وترسيخ الحضارات وامتدادها ألنهتا تضتمن ستبل الصتالح وستبل
التقدم وسبل التوقي من األتاار والمهلكتات  .فالتربيتة تمتنح المجتمعتات قتوة وطاقتة دافعتة للتقتدم
والحضارة ألنها إن كانت تربية صالحة ترتبط بمشكالت الفترد والجماعتة وتتىدي دورا مهمتا فتي
إعداد األجيال لبناء المجتمع المتماسل الذي ينالق بكل طاقاته للبناء .بريرش . ) 44,4001
وعليه فان التربية هي ضبط للتعليم وتوجيهه نحو أهداف جيدة التحديد يمكن تحقيقها في حيتاة
جماعتتة المتعلمتتين علتتى أيتتدي هيئتتة مدربتتة معتتدة إعتتدادا علميتتا للتعلتتيم واألداء والتنظتتيم المعلمتتي
بوساطة منهج محكم التخايط وبمواد ووسائل مناسبة وأصول وفنون وأساليب وطرائق صتحيحة
في بيئة وابنية وتسهيالت معدة تاصة لذلل  .غالب . ) 7,4710
والتعليم لراع التربية في تنفيذ ما تسعى إليه فهو يعكس أهدافها ويتترجم منالقاتهتا بمتا يمتلكته
من مىسسات تربوية ترذي المتعلم بالتفكير السليم ليصبح قادرا على التفاعل مع البيئة التي يعتيش
فيها ويحيط نفسه بجانب من العلوم والمعارف  .فهو المرتكز األساس للتربية في تحقيق أهدافها إل
ليست الراية في أن يتعلم الاالب فحسب وانما القصد األستاس هتو كيتف يكتون الاالتب بعتد التتعلم
خصا له تصائص تراير تصائصه التي كان عليها قبل التعلم الجسماني .)4,47,1
وإلا كتتان الفتترد يريتتد أن يحقتتق لاتتته بصتتفة مستتتمرة فتتال بتتد متتن أن يخضتتع لتربيتتة مستتتمرة
وبالتالي لتعليم مستمر الذي يتزايد نتيجة الكتسابه تبرات متالحقة وبهذه االستمرارية يحيى الفرد
حياة متاورة ومتجددة ويكون التعليم مستمرا من اجل تحقيق أماني الفرد وتنمية قدراته ومهاراته
وتمكينه من مواجهة ماالب العالم المتريتر ومتن هتذا المنالتق اليمكتن للتعلتيم أن يبقتى مقولبتا فتي
قوالب محددة الن اإلنسان ماالب بتفهم العالم من حوله والتعايش مع الجماعة المحياة ومواجهتة
المشكالت التي تعترضه وتحقيق التوافق بين قدراتته وبتين عملته وهتو ماالتب بتالتعليم والتتدريب
وتحسين قدراته المهنيتة وإمكاناتته العقليتة متن اجتل رفتع مستتوى األداء واالرتقتاء بالعالقتات بينته
وبين مجتمعه ناصر . ) 474,4004
ولم تعد التربية وليدة الصدفة يترت أمر القيام بها واإل راف عليها إلى أناس لم يعدوا إعدادا
تربويتتا جيتتدا بتتل أصتتبح البح ت عتتن رجتتال االتتصتتات لتستتليمهم مهمتتة توجيتته التربيتتة والتعلتتيم
القاعدة التي يسير عليها المسىولون عن التربية وبذا بدأت التربية تسير بخاتى حثيثتة نحتو التقتدم
والتاور وهي عملية توجيه أو تشكيل للحياة بصتيرة أفضتل وهتي عمليتة توافتق للمحتيط وبالتتالي
فهتتي عمليتتة اكتشتتاف مواهتتب األفتتراد وقتتابليتهم برتترع تنقيتهتتا أو اإلفتتادة منهتتا لصتتالح الفتترد
والمجتمع ثم إنهتا عمليتة صتنع المتواطن الصتالح إلن فهتي عمليتة تنميتة لكتل متا فتي المجتمتع متن
مصادر وطاقات بشرية وطبيعية جاسم . ) 4,3,4002
والمعلم أحد الركائز األساسية للمنظومة التعليميتة فهتو التذي يقتوم بالعتبء األكبتر فتي تحقيتق
أهدافها وهو المسىول المبا ر عن نجاح أو فشل أي مخاط تات بالعملية التعليمية ومن ثتم فتان
نجاح أي نظام تعليمي أ و فشله يعتمد إلى حد كبير على وجتود المعلتم المىهتل تت هيال جيتدا ليتتولى
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مسىولية تحقيق النمو المتكامل للمتعلمين ومن ثم ينبري على مىسسات إعتداد المعلتم أن تريتر متن
سياستها وبرامجها بما ينعكس إيجابيا على برامج اإلعداد التربوي وللل إلتاحة الفرصتة للاتالب
المعلمين أن يتز ودوا بما يمكنهم من القيام ب دوارهم كما ينبرتي أن يكتون أي القيتام بت دوارهم التتي
تفرضها عليهم تحديات العولمة الجميل  ,) 10,4004وهو أهم أبعاد العملية التربويمممة الثالي
وهتتي المعلتتم  ,الاريقتتة  ,الوستتيلة ) وعليتته يتوقتتف نجتتاح المدرستتة فتتي تحقيتتق أهتتداف العمليتتة
التربوية فهو يىدي اكثر من دور فيها الجبان . )40,,4771
المعلم كان وال يزال رسول الحضارة والحامل الحقيقتي وبتدون منتازع لرايتهتا والشتعوب
التي أدركت هذه الحقيقة أعاته قيمته التي يستحقها ووضعته في المكانة التي تضعه فيهتا الرستالة
التتتي يحترمهتتا فاهتمتتت ب عتتداده وتدريبتته واهتمامهتتا ب ت ن يكتتون لهتتا مكانتتة مرموقتتة بتتين الشتتعوب
وقدرت أهمية دوره في التربية بنفس درجة تقديرها ألهدافها التي تسعى إلى بلوغها وارتفعتت بته
مهنيا ليكون أهال للقيام بهتا وستمت بته أدبيتا ليكتون القتدوة التتي تحتب تلتل الشتعوب أن يقتتدي بهتا
أبناؤها إلن المعلم أحد األركان األساسية للعملية التربوية وكل إصتالح ال يتنتاول المعلتم يشتل فتي
صتلىى
نجاحه الجبان  , ) 40,,4771ويكفي فخرال للمعلم أن يقول مربي اإلنسانية األول محمد َ
ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم )عن نفسه ََ { :إونى َما ب وع هثت م َعلَ ًما } الدارمي. 354/
ولعل من السمات ا لبتارزة التتي منحهتا هللا ستبحانه وتعتالى لننستان قدرتته علتى التفكيتر هتذه
القدرة الفكرية التي تنمو مع تقدمه في العمر وتنوع تبراته التعليمية التتي يمتر بهتا وتكمتن براعتة
المتتدرس فتتي تنميتتة قتتدرات الاتتالب علتتى التفكيتتر بعتتدة وستتائل أهمهتتا العصتتف التتذهني الميتتاحي
 . ) 417,400,,والعصف الذهني أسلوب قتديم ,حتدي فهتو أستلوب حتدي تتم وضتع قواعتد لته
أطلقت عليها مسميات مختلفة منها إماار الدماغ  ,العصف الذهني  ,القدح الذهني  ,توليد األفكار
...الخ من المسميات األترى .
إن للعصف الذهني فوائد إلا استخدم كاريقة للتدريس فهو يفتح األبواب للجهد الفردي
المبدع ويلري جميع الحواجز التي تقف في وجه القدرة الخالقة ليعاي مجموعة من البدائل
المناسبة لحل المشكلة ويهتم بإ عار المتعلمين بذواتهم وقيمة أفكارهم ويسهم في الديمقراطية
التعليمية ويولد الحماسة كنظام ويسرع في الوصول إلى حل الحصري . ) 421,4000,
ك ما تعد طريقة العصف الذهني في التعليم والتدريب من الار الحديثة التي تشجع التفكير
اإلبداعي وتالق الااقات الكامنة عند المتعلمين والمتدربين في جو من الحرية واألمان يسمح
بظهور كل اآلراء واألفكار إل يكون المتدرب في قمة التفاعل مع الموقف وتصلح هذه الاريقة
أيضا ف ي القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لها إجابة واحدة صحيحة زيتون
. ) 3,4004,
ولكي يكون المعلم مىهال ت هيال علميا صحيحا يجب أن يكون مالعا على كل ما يستجد في
مجال طرائق التدريس الحديثة والمشاركة بالدورات التي تعقد بخصوت هذا المجال وعليه فان
تدريب المعلمين أحد العوامل المهمة في زيادة فاعلية النظام التعليمي وتبرز أهمية التدريب
كمصدر أساس من مصادر التنمية البشرية وعامل رئيس لزيادة معدالت اإلنتاج من حي الكم
والكيف ومن هنا جاءت أهمية التدريب كضرورة ملحة لجميع الفئات في أي مجتمع من
المجتمعات وتاصة لمهنة التعليم إل اصبح التدريب اكثر ضرورة وا د إلحاحا فالمعلم ماالب
بمواجهة التريرات العلمية وما يصاحبها من تابيقات وتريرات اقتصادية وثقافية أصبح في حاجة
ماسة إلى مواصلة إعداد وتدريب مدى حياته المهنية حتى ال يصاب بالتخلف العلمي وتاصة إن
عملية اإلعداد تعد عمليمممة متصلة ومستمممرة ومتكاملة في آن واحد .
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ويعتد التتتدريب قبتتل الخدمتتة بدايتتة االناتتال فتتي حتتين التتتدريب تتتالل الخدمتتة هتتو الضتتمان الوحيتتد
الستمرار هذا االناال حسن . )40,47,5,
وقد ازدا دت أهمية تدريب المعلمين في أثناء الخدمة في الوقت الحاضر ألنه يىدي إلتى زيتادة
الكفاية اإلنتاجية ورفع مستوى األداء  .واصبح التدريب عمليتة هامتة فتي مجتمعنتا المعاصتر ألنته
يزود المعلم بالخبرات والمهارات واالتجاهات الالزمة في تدريسه ويىيد بعض المربين ضترورة
تدريب جمي ع متن لتديهم عالقتة بالعمليتة التربويتة متن متىهلين وغيتر متىهلين وللتل الن التتدريب
يىدي إلى تحسين أداء المرتباين بالعملية التربوية جميعهم الخايب . )7,4772,
وتأتي أهمية البحث الحالي من خالل -:
 -4السىال اآلتي  :هل هنالل طرائق تدريس يستخدمها المعلمون غير المحاضترة والمناقشتة فتي
تدريس مادة التربية اإلسالمية تستاعد علتى إثتارة التفكيتر مثتل العصتف التذهني ) ومتدى فاعليتة
هذه الارائق في إيصال المادة الدراسية .
 -4بنتتاء برنتتامج تتتدريبي فتتي العصتتف التتذهني لالبتتة قستتم التربيتتة اإلستتالمية فتتي معاهتتد إعتتداد
المعلمين والمعلمات ليساعد في إثارة تفكير الالبة عند تدريس مادة التربية اإلسالمية .
ولكتن ب ستلوب
 -3وت تى أهمية البح الحالي بارح مادة أكثتر غتزارة وعلتى نفتس األحاديت
يثير التفكير وينمي المناقشة والحوار من تالل أسلوب العصف الذهني .
 -1إبتتراز أهميتتة التتتدريب فتتي العمليتتة التعليميتتة ومتتدى اكتستتاب المعلمتتين المتتتدربين كفتتاءات أو
مهارات تساعدهم على تحسين نوعية التعليم والذي بدوره ينتقل أثره على تحصيل الاالب ورفتع
مستوى تعلمهم أبو رمان. ) 4,,4001 ,
ى
ى
ى
سل َ ) يستعمله مع الصحابة فتي تثبيتت
صلى ه َعلَ هي و َو َ
 -5إبراز أسلوب مهم كان الرسول محمد َ
أركان اإلسالم وترسيخ العقيدة وإيضاح نصوت القرآن الكريم أال وهو أسلوب العصف الذهني
).
ثالثا:هدف البح

يهدف البحث الحالي إلى -:
بناء برنامج تدريبي في العصف الذهني لالبة قسم التربية اإلسالمية في معاهد إعداد المعلمين
والمعلمات.
رابعا:حدود البح
يتحدد البح الحالي بم-:
 -4مدرسي معاهد إعداد المعلمتين والمعلمتات ومدرستاتها قستم التربيتة اإلستالمية) ومتن تاللهتم
لتدريب طلبتهم معلمي المستقبل ),للعام الدراسي. 4007– 400,
تامسا :تحديد المصالحات
أوال -البرنامج  :عرف كل من:
 ( -4فخةةرو  : ) 1118مجموعتتة متتن الجلستتات موزعتتة ضتتمن دروس معنونتتة وتختلتتف هتتذه
الجلسات في محتوياتها وطر التفاعتل بتين األفتراد وتاللهتا  .وتعتالج كتل جلستة تنميتة مهتارة أو
اكثر من مهارات التفكير لدى المتدربين ضمن استراتيجيات مخاط لها ويتتم اتتيارهتا بمتا يتتالئم
مع أهداف البرنامج فخرو.)21,4003 ,
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( -4الجنةةابي :)11180انتته مجموعتتة الخبتترات التدريستتية المنظمتتة والمخااتتة التتتي تتضتتمن
األهتتتتتتتداف والمحتتتتتتتتوى وطرائتتتتتتتق التتتتتتتتدريس وأستتتتتتتاليبه والوستتتتتتتائل التعليميتتتتتتتة والتقتتتتتتتويم
 .الجنابي. )44,4003,
ومن تالل ما تقدَم تضع الباحثة التعريف النظري اآلتي :
التعريف النظري  :مجموعة من األنشاة المنظمة الهادفة إلى تاوير قدرات المتدربين أثناء
الخدمة لرفع مكانتهم العلمية وتمكنهم من أتباع أفضل السبل لرفع كفاءتهم اإلنتاجية وحل
مشكالتهم وتحسين أدائهم في عملهم.
التعريف اإلجرائي للبرنامج :مجموعة من األنشتاة والمعتارف والخبترات التتي يتتم التخاتيط لهتا
وتنفيتتذها وفتتق أستتلوب العصتتف التتذهني لمدرستتي ومدرستتات التربيتتة اإلستتالمية فتتي معاهتتد إعتتداد
المعلمين والمعلمات وتوظيف هذه المعارف والخبرات في تدريس طلبتهم.

ثانيا -التدريب  :عرفه كل من-:
 ( .4أبو زيد  : ) 1118نقل الشخص إلى مستوى أو معيار مرغتوب متن الكفايتة ستواء بتالتعليم
أو بالممارسة وتهدف إلى زيادة معلومات المتدرب وتاوير قدراته ومهاراته وتعديل سلوكه أيضا
أبو زيد . ) 454,4003
 ( .4نعيمةةةة ويخةةةرون  : ) 11140نشتتتاط مخاتتتط يهتتتدف إلتتتى تزويتتتد األفتتتراد بمجموعتتتة متتتن
المعلومتتات والمهتتارات التتتي تتتىدي إلتتى زيتتادة معتتدالت أداء األفتتراد فتتي عملهتتم نعيمتتة واتتترون
.) 3,4002,
التعريف النظري للتدريب  :تلل العمليات النمائية التي يتلقاها المعلم أثناء الخدمة لضمان مواكبتة
التاتتوير التتذي ياتترأ علتتى المتتنهج ومتتا يستتتجد متتن طرائتتق التتتدريس نتيجتتة التاتتور االجتمتتاعي
والثقافي والتقني المستمر .
التعريف اإلجرائي للتدريب :هو نشتاط تتم التخاتيط لته مستبقا لتزويتد المتتدربين اثنتاء الخدمتة متن
مدرسي ومدرسات التربية اإلسالمية فتي معاهتد إعتداد المعلمتين والمعلمتات  ,بخبترات ومعتارف
جديدة حول موضوع العصف الذهني لتوظيفه في تدريس طلبتهم.
ثالثا:العصف الذهني :عرفه كل من-:
 ( .4حسنين  : )1112استجابات وردود أفعتال لفظيتة متن كلمتة واحتدة أو عتدة كلمتات أو غيتر
لفظيتتة كالرستتم أو الكتابتتة أو الحركتتة متتن تتخص واحتتد أو اكثتتر متتن تتخص لمثيتترات مقدمتتة متتن
مصدر مثير لتحقيق هدف أو اكثر لحل المشكلة حسنين.)102:4005,
 ( .4عزيز :)1112أسلوب من أساليب إثارة التفكير اإلبتكاري وتنميته يحاول أن يارح اكبر
عدد ممكن من األفكار الجديدة سواء أكانت أفكار تافهتة أو غيتر م لوفتة لمشتكالت تاترح وتحتتاج
لحلتتول ابتكاريتتة جديتتدة ضتتمن مجموعتتة متتن األفتتراد وتقتتويم حلتتولهم والحكتتم عليهتتا وفتتق األفكتتار
الجديدة غير الم لوفة وغير الماروحة سابقا عزيز.)3,:4001,
التعريف النظري للعصف الذهني  :هو أسلوب تعليمي وتدريبي يستخدم من أجل توليد العديتد متن
األفكتتار لمعالجتتة موضتتوع متتن الموضتتوعات المفتوحتتة متتن فتتترة زمنيتتة قصتتيرة فتتي جتتو تستتوده
الحرية واألمان في طرح األفكار وتعويد الالبة على النقاش البناء .
التعريف اإلجرائي للعصف الذهني  :طريقة تدريبيتة حديثتة لتنميتة مهتارات العصتف التذهني لتدى
مدرسي ومدرسات معاهتد إعتداد المعلمتين والمعلمتات اتتصتات التربيتة اإلستالمية لتوظيفته فتي
تدريس طلبتهم واتتيار مادة علوم حدي لعمل أنمولج تدريبي عليها .
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مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية
العدد األول 1122
رابعا:معاهد إعداد المعلمين والمعلمات  -:مؤسسات تربوية تعمةل علةى إعةداد معلمةين ومعلمةات
متسلحين بالعل والمعرفة مساهمين في إقامة جيل الحاضر والمستقبل علةى وفةق أسةس علميةة
وتربوية ويكون قبول الطلبة في بعد إكمال المرحلة المتوسطة وفق ضوابط محددة سلفا وتكون
مةدة الدراسةة فية خمةةس سةنوات خصصةت السةنوات الةةثالر األول للدراسةة العامةة أمةا السةةنتان
األخيرتان فان الطلبة يتوزعون فيها حسب االختصاصات الموجودة (وزارة التربية)2023330
الفصل الرابع
منهج البحث وإجراءات :ـ
تعرع الباحثة فتي هتذا الفصتل أهتم اإلجتراءات التتي اتبعتهتا متن اجتل تحقيتق أهتداف بحثهتا
وللتتل بتتذكر متتنهج البح ت المتبتتع ومجتمعتته وتصتتميم البرنتتامج التتتدريبي وبنتتاء أداة البح ت واهتتم
الوسائل اإلحصائية التي اتبعتها .

أوال – منهج البحث -:
منهج البح أو المنهجية  :هو طريق إجرائي مركب ومتكامل يعتمده الباح للوصتول إلتى
حقيقة جديدة ينشدها للترلب على مشكلة تستهويه أو غامضة عليه  .فهي الاريق الذي يوصل متن
المشتتكلة إلتتى النتتتائج والحلتتول التتتي يريتتدها  .ويتكتتون متتن مجمتتوع العوامتتل والعمليتتات واألدوات
واإلجراءات التي يستخدمها عادة فتي جمتع وتحليتل وتفستير البيانتات المالوبتة لرترع الحصتول
على اإلجابات الناجمة بحل المشكلة حمدان . )20 - 54,47,7
ولما كان البح الحالي يهدف إلى بناء برنامج تدريبي في العصف الذهني لالبة معاهد إعداد
المعلمين والمعلمات قسم التربية اإلستالمية فتان اتتيتار المتنهج المناستب لتحقيتق للتل هتو المتنهج
الوصفي .
إل إن البحتتتوي الوصتتتفية تهتتتدف إلتتتى وصتتتف ظتتتواهر أو أحتتتداي أو أ تتتياء معينتتتة وجمتتتع
المعلومات والحقائق والمالحظات عنها  .وتقرير الحاجة مثلما توجد عليممممه في الواقع فضال عن
تقريتتر متتا ينبرتتي أن تكتتون عليتته األ تتياء والظتتواهر فتتي ضتتوء قتتيم ومعتتايير معينتتة  .واقتتتراح
الخاوات واألساليب التي يمكن أن تتبع للوصول إلى الصورة التي ينبري أن تكون عليها الظاهرة
 .جابر . ) 1,4772
ثانيا –مجتمع البحث وعينت  -:يعرف المجتمع ب نته جميتع مفتردات الظتاهرة تحتت الدراستة أو
البح وقد يتكون هذا المجتمع من جملة أفراد أو عدة جماعات أو وحدات اجتماعية ويتوقف للتل
العواودة . )2,4004
بالابع على المشكلة موضوع الدراسة )
و يتمثتتل مجتمتتع البحت الحتتالي بمدرستتي ومدرستتات معاهتتد إعتتداد المعلمتتين والمعلمتتات فتتي
محافظة االنبار للعام الدراسي  4007 – 400,تخصص تربية إستالمية والبتال عتددهم ) 4,
مدرستتا ومدرستتة حستتب إحصتتائية مديريتتة تربيتتة األنبتتار والتتتي تتتم الحصتتول عليهتتا متتن تتعبة
اإلحصاء في هذه المديرية وحسب الجدول المبين في أدناه ومن تاللهم يتم تدريب طلبتهم .
عينةةة البحةةث  :تعتترف العينتتة ب نهتتا جتتزء متتن المجتمتتع والتتتي يجتتري اتتيارهتتا وفتتق قواعتتد
وطر علمية تمثل المجتمع تمثتيال صتحيحا المرربتي  ) 437,4004يختارهتا الباحت إلجتراء
دراسته عليها وفق قواعتد تاصتة لكتي تمثتل المجتمتع تمثتيال صتحيحا  .ويتتم هتذا االتتيتار بستبب
صتتعوبة إجرائتته علتتى جميتتع أفتتراد المجتمتتع بستتبب صتتعوبات عمليتتمة أو اقتصتتادية  .إل يتالتتب
اإلجراء كثيرا من الوقت والجهد والمال داود . ) 21,4770
ولمتا كتان هتدف البحت هتتو بنتاء برنتامج تتدريبي فتي العصتتف التذهني لالبتة معاهتد إعتتداد
المعلمين والمعلمات تخصص تربية إستالمية لتذا فتان عينتة البحت الحتالي قتد تملت كتل مجتمتع
البحت وهتتم مدرستي ومدرستتات معاهتد إعتتداد المعلمتين والمعلمتتات تخصتص تربيتتة إستالمية فتتي
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العدد األول 1122
محافظة االنبار لررع تدريبهم على البرنامج ومن ثم يقومون بتوظيف متا تتم التتدريب عليته فتي
تدريس طلبتهم ولكن لكون المناطق متباعدة لذا فإن الذين حضروا فعال هم  )41مدرسا ومدرسة
وبذلل اعتبروا هم عينة البح والتي كلت نسبة  %50من مجتمع البح .
ثالثا -اختيار تصمي للبرنامج التدريبي -:
إن البرنامج التدريبي الذي يعتمد إطارا أو أنمولجا نظريا للتدريب يكون اكثر كفاءة وفاعليتة
الخايب. ) 31,47,0 ,
من البرنامج الذي يفتقر لمثل هذا اإلطار أو األنمولج
وقد اعتمدت الباحثة أنمولج كنت  )Kent-1993في تصميم البرنامج التدريبي والمكون من
ثالي مراحل والتي سوف يتم لكرها بالتفصيل مع لكر أهم اإلجراءات التي قامت بها الباحثة .
نمولج مىسسات تاوير الوسائل والتدريس ( NSMI-IDI
THE NATIONAL SPECIAL MEDIA INSTRUCTION
)DEVELOPMENT (KENT,1993
والمتكون من ثالي مراحل وهي -:
المرحلة األولى :
تعرف بمرحلة التعرف ويقصد بها دراسة الوضع الحالي للفئة المستهدفة وتشمل حجم
االحتياجات وتحديد األولويات وتتكون من ثالي تاوات رئيسة هي-:
 – 2تحديد المشكلة والحاجات التدريبية – ويقصد بتحديد المشكلة الررع أو الدافع الذي دعا
إلى تصميم وبناء البرنامج التدريبي أو التعليمي .
 – 4التحليل والتعترف إلتى الفئتة المستتهدفة متن البرنتامج وإمكانتاتهم العلميتة والثقافيتة والخبترات
السابقة التي لديها أي معرفة بخصائص المتدربين .
 – 3تحديد وتعيين منفذي البرنامج من إداريين وفنيين ومدرستين ومعرفتة متىهالتهم وتبتراتهم .
كما يتم في المرحلة الالزمة لتنفيذ البرنامج وكذلل زمن البرنامج .
المرحلة الثانية -:
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة إعداد وتصميم البرنامج وتقسم إلى ثالي تاتوات رئيستة هتي
:
 – 4تحديد األهداف الخاصة وتصاغ صياغة سلوكية واضحة للتمكن من قياسها .
 – 4تحديتتد أستتاليب التتتدريب وهتتي كثيتترة ومتنوعتتة منهتتا المناقشتتة والمحاضتترة ولعتتب األدوار
والمحاكاة وغيرها .
 – 3التابيق التجريبي قبل اإلعالن عنه وتنفيذه .
المرحلة الثالثة -:
وهتتي مرحلتتة تقتتويم البرنتتامج وإعتتادة تصتتميمه إلا دعتتت الحاجتتة إلتتى للتتل ويقستتم إلتتى ثتتالي
تاوات وهي - :
 – 4إعداد أدوات االتتبار للحكم على كفاءة البرنامج ويتم للل أما عن طريق نتائج المتتدربين أو
أداء المدرسين و المشرفين .
 – 4تابيتتق التقتتويم والحصتتول علتتى المعلومتتات التتتي تتتدل علتتى كفتتاءة البرنتتامج وتحديتتد متتواطن
الضعف والقصور إن وجدت .
 – 3إعادة بناء البرنامج متع تتوقي األتاتاء التتي اكتشتفت عنتد تابيتق أدوات االتتبتار الستابقة
. ) Kent ,1993
رابعا – خطوات إعداد مواد البرنامج التدريبي
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المرحلة األولى  -:وتتضمن ثالر مراحل
تحديةةةد المشةةةكلة والحاجةةةات التدريبيةةةة  -:إن التتتتدريب يهتتتدف إلتتتى تزويتتتد المتتتتدربين
أ-
بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة والمتجتددة عتن طبيعتة أعمتالهم الموكلتة لهتم وتحستين
وتاوير مه اراتهم وقدراتهم ومحاولة تريير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي وبالتالي رفع مستوى
نعيمة وآترون.)4,4002 ,
األداء والكفاءة اإلنتاجية
ويىكد معظم المهتمين بشىون التدريب وبرامجه إن بناء برامج تدريبيتة فاعلتة ال يتتم إال فتي
ضوء تقدير علمي لالحتياجات الفعليتة للمشتاركين فتي البرنتامج وتعترف االحتياجتات التدريبيتة
إنها مجموعة مهارات أو معلومات أو اتجاهات يراد إكسابها أو تنميتها أو تعديلها بسبب توستعات
أو نواح تاويرية معينة أو ضعف في األداء أو حل مشكالت محتددة إلتى غيتر للتل متن الظتروف
التي تقتضي إعدادا مالئما لمواجهتها ياغي . ) 41,47,3,
لذلل فان أهمية تحديد الحاجات التدريبية يمكن أن تتمثل بما ي تي :
 -4إن االحتياجات التدريبية يمكتن أن تكتون األستاس التذي يتتم بموجبته تخاتيط بترامج التتدريب
وتنفيذها .
 -4إن تحديد االحتياجات التدريبية يقلل من الجهد والوقت والمال عند تنفيذ البرامج التدريبية .
 -3يمكن أن تساعد على اتتيار محتوى التدريب وأساليبه وأنشاته المتنوعة ومستتلزمات تنفيتذه
.
 -1يمكن اعتماد االحتياجات التدريبية مى را لتحقيق أهداف التدريب من ناحيتة ولقيتاس فاعليتته
من ناحية أترى
 -5إن تقتتتدير االحتياجتتتات التدريبيتتتة وإ تتتباعها يزيتتتمد متتتن فاعليتتتة أداء الفتتترد لعملتتته صتتتخى
. ) 44,4774,
ولتحديد المشكلة والحاجات التدريبية للفئة المستهدفة مدرسوا مادة التربيتة اإلستالمية )قامتت
الباحثة بتوزيع استبيان على مدرسي ومدرسات مادة التربية اإلسالمية في معاهتد إعتداد المعلمتين
والمعلمات والمبين في الملحق رقم  ) 4والذي بينت نتائجه -:
 -4عتدم امتتتالت اغلتتب مدرستتي ومدرستتات معاهتد إعتتداد المعلمتتين والمعلمتتات تخصتتص التربيتتة
اإلستتتالمية أي معلومتتتات عتتتن العصتتتف التتتذهني كاريقتتتة حديثتتتة للتتتتدريس وان اغلتتتب الاتتتر
المستخدمة لديهم هي المحاضرة والمناقشة وحتى المناقشة هي عبتارة عتن ستىال ينتظتر المتدرس
إجابته.
 -4كمتتا إن المشتتكلة تكمتتن فتتي أن اغلتتب مدرستتي ومدرستتات معاهتتد إعتتداد المعلمتتين والمعلمتتات
يفتقرون إلى الدورات التدريبية والتي تعتمد طر التدريس الحديثة وبضمنهم مدرسوا ومدرستات
مادة التربية اإلسالمية .
ب -خصائص الفئة المستهدفة  -:إن تصائص المتدربين تعد متن المصتادر األساستية ال تتقا
االحتياجات التدريبية أبو رمان. ) 437,4001 ,
وقد تم التعرف على تصائص المتدربين الفئة المستهدفة) قبل البدء بالبرنامج التدريبي إل تتم
توزيتتع استتتبيان علتتى  ) 41مدرستتا ومدرستتة هتتم عينتتة الدراستتة ويتضتتمن معلومتتات خصتتية
وأكاديمية مثل االسم ,المىهل الع لمي ,سنوات الخدمتة والتدورات التدريبيتة التتي ا تترت فيهتا كتل
متتنهم ,ونتتوع هتتذه التتدورات هتتل هتتي تخصصتتية أم عامتتة  ,وهتتل قتتدموا بحتتوي أو دراستتات فتتي
تخصصتتهم  .وقتتد بينتتت نتتتائج االستتتبيان أنهتتم جميعتتا لتتم يشتتتركوا فتتي أي برنتتامج يشتتبه البرنتتامج
الحالي لهذه الدراسة  .وكذلل بينت النتتائج إن هنالتل مدرستين ومدرستات لتديهم تدمتة طويلتة فتي
التدريس وتنقصهم طرائق التدريس الحديثة .
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ج -تعيين منفذي البرنامج وتحديد الجدول الزمنةي للبرنةامج  -:تتالتب طبيعتة البرنتامج أن ينفتذه
تدريسيوا التربية اإلسالمية تالل فترة إسبوع تقريبا لتوظيفه تالل تدريسه لعام دراسي كامل .
المرحلة الثانية  -:وتض ثالر مراحل وهي -:
أ -تحديد األهداف التعليمية  -:يقصد بالهدف التعليمي أن الناتج األخير الذي يسعى إلى
مساعدة المتعلمين على بلوغ بأقصى ما تسمح ب قدراته بأقل وقت وجهد ممكن ( الخليلي0
. ) 2802334
كمتا أن معرفتتة األهتتداف وتحديتدها عمليتتة مهمتتة جتدا إلعتتداد أي برنتتامج ولقتد تتتم تحديتتد األهتتداف
العامة للبرنامج التدريبي في ضوء تحديد الموضوعات الرئيسة الذي يهدف إلى تدريب المدرسين
والمدرستتات علتتى طتتر التتتدريس الحديثتتة وهتتي طريقتتة العصمتتمف التتذهني واكتستتاب المتتتدربين
المهارات اآلتية -:
 -4أن يعرف مفهوم العصف الذهني .
 -4أن يعرف المبادئ األساسية للعصف الذهني .
 -3يعرف تصائص العصف الذهني .
 -1يعرف أهم مميزات العصف الذهني .
 -5يعرف مهارات إدارة جلسة العصف الذهني .
 -2أن يتمكن من إعداد تاة تدريسية باستخدام العصف الذهني .
 -1أن يقدم درسا تدريبيا وفق تاة ينفذها في جلسة العصف الذهني أمام مجموعته .
 -,أن يتعرف أساليب العصف الذهني الناجحة والفاعلة في الدرس .
ب  -تحديةةد أسةةاليب التةةدريب للمحتةةوى التعليمةةي  -:لقتتد تتتم تحديتتد أستتلوب تتتدريب العصتتف
الذهني الجماعي وللل الن طبيعة المشاركين فتي البرنتامج تحتتم للتل وكتون طبيعتة التتدريب فتي
قارنا تتالئم معه .
ج-التنفيةةذ التجريبةةي للبرنةةامج التةةدريبي  -:إن مرحلتتة تنفيتتذ البرنتتامج التتتدريبي هتتي مرحلتتة
إتراج البرنامج إلى حيز الوجود ويتالب للل الكثير من العوامل لعل أهمها تحديتد زمتان ومكتان
انعقاد البرنامج ومدة البرنامج التدريبي أما من حي المعد ومصمم البرنتامج التتدريبي والمشترف
على تنفيذه فقد كانت الباحثة هي القائمة علتى عمليتة بنتاء وتصتميم البرنتامج التتدريبي فضتال عتن
األستال المشرف على البح والتذي كتان يتتابع جميتع المراحتل ويعاتي التوضتيحات والتعتديالت
المهمة كلما تالب األمر للل أما فيما يتعلق بزمن التتدريب ومدتته فقتد تتم تحديتد التتدريب بخمستة
أيام ابتداءا من الساعة العا رة وحتى الستاعة الثانيتة عشتر وقتد حتددت متدة التتدريب بخمستة أيتام
وللل الن أهداف البرنامج ال يمكتن تحقيقهتا بتزمن اقتل متن للتل وكتذلل ال نستتايع أن ن تتذ وقتتا
أكثتتر متتن تمستتة أيتتام الن العينتتة التتتي تتتم تتتدريبها هتتم مدرستتوا ومدرستتات معاهتتد إعتتداد المعلمتتين
والمعلمات وال نريد أن نكون سببا في إربات العمليتة التعليميتة فتي تلتل المعاهتد نتيجتة النقاتاعهم
عن الدوام  .إل تم استدعاء عينة البح من تالل كتاب رسمي موجته متن المديريتة العامتة لتربيتة
االنبار/قسم اإلعداد والتدريب والمبين في الملحق رقم . ) 3
وقد حضرت عينة البح صباح يوم الثالثاء الموافق  4007-1-44في تمام الساعة العا رة
صباحا في قاعة معهد إعداد المعلمين في الرمادي وقد تتم عترع البرنتامج التتدريبي علتى العينتة
وهتتم مدرستتتو ومدرستتتات معاهتتتد إعتتتداد المعلمتتين والمعلمتتتات تخصتتتص تربيتتتة إستتتالمية فكانتتتت
الحوارات والمناقشات بين المتدربين وبين الباحثة واألستال المشرف على البحت  .وبعتد االنتهتاء
من عرع البرنامج والتذي استتمر أربعتة أيتام قامتت الباحثتة بعتدها بعترع درس نمتولجي وفتق
أسلوب العصف الذهني أمام المتدربين مادة علوم حدي ,انمولجا ) ولررع الت كد من وضوح
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البرنامج وإمكانية تابيقه من قبل الم تدربين فقد تم اتتيمار متاوعمتمين متنهم وكتان عتددهم ) 5
متدربين منهم  ) 1مدرسين ومدرسة واحدة لتابيق البرنامج على أحتد متواد التربيتة اإلستالمية
وفق ما تم دراسته في البرنامج التدريبي أمام المجموعة المتدربة .
المرحلة الثالثة -:
وهي مرحلة تقويم البرنتامج واعتادة تصتميمه إلا دعتت الحاجتة إلتى للتل وتعتد عمليتة تقتويم
البرنامج التدريبي آتر العمليات الفرعية التي تتكون منها والتي تهدف إلى الكشف عن نقاط القتوة
والضعف وكيف يمكن العمتل علتى تعزيتز نقتاط القتوة وأستباب النجتاح وتعتديل أو ترييتر العوامتل
التي تىدي إلى الضعف أو الفشل ويقسم إلى ثالي تاوات -:
 -4إعداد أدوات التقوي  -:من اجل معرفة كفاية البرنامج التدريبي ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه
المرستتومة فقتتد تتتم إعتتداد بااقتتة مالحظتتة متتن اجتتل تقتتويم أداء المدرستتين التتذاتي ) تتتالل التتدورة
التدريبية ,كما تم إعداد استبيان مرلق للمدرسين والمدرسات لتقويم البرنامج .
 -1تطبيق التقوي  -:لقد تم تابيق أداة التقويم وهي:
 -4بااقتتة المالحظتتة  :والمالحظتتة وستتيلة ممكتتن استتتخدامها بستتهولة فتتي األحتتوال االعتياديتتة فتتي
الحياة المدرسية وهي وسيلة أساسية في عملية التوجيته وتستتخدم القتوائم ستابقة اإلعتداد لمالحظتة
السلوت اإلجرائي للمدرس في أثناء عمليات التدريس  .ورصده ومن ثم العمل على تبويبه وتحليله
وتفسيره للوصول إلى قرارات مناسبة لتصنيفه وتاويره حمدان . ) 404,47,7,
وفي هذا األسلوب يستايع المالحظ أن يحدد أطر السلوت المتوقع من المعلم قبل القيام بعمليتة
المالحظة وللل من منالق تصوره لألداء المتوقع من المدرس  .وفي ضتوء تحليتل الستلوت التذي
يقوم به المدرس داتل الصف  .كما يتالب هذا األسلوب أن يكون السلوت المتوقع من المدرس قد
صي في عبارات عملية إجرائية يمكن قياسها باريقة مناسبة هزاع. ) 1,,4777 ,
المالحظتتة وستتيلة فعالتتة فتتي جمتتع بيانتتات وافيتتة عتتن ستتلوت األفتتراد الفعلتتي فتتي العديتتد متتن
المواقف دون عناء كبير  .كما أن المالحظة تكون الوسيلة العملية في بعض المواقف التي يرفض
فيهتتا المبحتتوثين اإلجابتتة علتتى االستتتبيانات أو أن تابتتق علتتيهم االتتبتتارات والمقتتاييس  .ويمكتتن
استتتتخدامها فتتتي العديتتتد متتتن البحتتتوي سمتتتمواء أكانتتتت بحوثتتتما استكشتتتافية أو وصتتتفية أو تجريبيتتتة
والمالحظة تسمح بتسجيل السلوت وقت حدوثته بمتا يمتد الباحت ببيانتات وأفكتار جديتدة لات قيمتة
علمية عالية الن المالحظة بجانب كونها مفيتدة فتي دراستة متدى أوستع للظتاهرة فإنهتا أيضتا تنتتج
معلومممات معمقة لم تكن في الحسبان الر يدي. ) 404,4000 ,
وقد مرت عملية إعداد بااقة المالحظة بالخاوات اآلتية :
 -4إعداد الصيرة األولية للبااقة  :لقد أعدت الباحثة الصيرة األولية في ضوء مراجعتة الدراستات
واألدبيات المتعلقة باألداء التدريسي ومجاالته واالطالع على االستبيانات المذكورة فيها وأستاليب
تصميمها مثل دراسة أبو رمان )4001,ودراسة الجنابي .) 4003,
لقتتد تتتم تصتتميم البااقتتة علتتى وفتتق ارتباطهتتا بمتتا تتتم تدريستته فتتي البرنتتامج التتتدريبي وتكونتتت
-4
بصتتورتها األوليتتة مكونتتة متتن  ) 45فقتترة مقابتتل مقيتتاس تماستتي للبتتدائل عاليتتة جدا,عاليتتة ,
متوساة  ,ضعيفة  ,ضعيفة جدا ) وأعايت لها األوزان كاآلتي -:
يمارسها بدرجة
التقديرات

عالية جدا

عالية

متوساة

ضعيفة

ضعيفة جدا
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الدرجات

5

1

3

4

4

وإلغراع المعالجة اإلحصائية تكون الدرجة العليا لبااقة المالحظة  ),5والدرجة الدنيا )41
.
صدق بطاقة المالحظة :
يمثتتل الصتتد المعيتتار األول لحستتن بنتتاء أداة التقتتويم ويقصتتد بتته أن يكتتون بمقتتدور األداة أن
تقيس ما بنيت من اجل قياسه الشبلي . )452,4000
ومن اجل التحقق من صد األداة قامت الباحثة بعرع هذه األداة على مجموعة من الخبراء
تخصتتص علتتوم تربويتتة ونفستتية إلبتتداء التترأي فيهتتا ملحتتق رقتتم  )1وهتتذا متتا يستتمى بالصتتد
الظاهري .وفي ضوء أراء الخبراء حذفت بعتض الفقترات لصتعوبة قياستها وعتدل بعضتها وكتان
استبعاد بعضها أي تم أتذ الفقرات التتي حظيتت بالموافقتة بنستبة  %,0فت كثر متن الخبتراء وعنتد
اتتبار الفرو بين موافقة الخبراء من عدمه باتتبار كا) 1كانت القيم المحسوبة محصتورة بتين
 ) 44,45 – 2,45وهي أكبر من القيمة الجدولية البالرة  3,,1عند درجتة حريتة  ) 4أي إن
الفقرة لات داللة إحصائية ولصالح موافقة الخبراء على كل فقرة ثم طبعت في صتورتها النهائيتة
في ملحق رقم . )5
ثبات بطاقة المالحظة :
يعد الثبات من متالبات و روط أداة البح التتي تعاتي اتستاقا فتي النتتائج عنتد تابيقته لعتدة
مرات العجيلي. )415,4770,
ويقصد كذلل بالثبات الحصول على النتتائج نفستها –تقريبتا -التتي حققهتا المقيتاس إل متا أعيتد
تابيقه بعد فترة زمنية على العينة نفسها وباستخدام التعليمات نفسها ) Berigman,1974,55 .
لكي تحصل الباحثة على أداة تعينها في الحصتول علتى معلومتات دقيقتة تستاعدها فتي تحقيتق
أهداف البح البد أن تكون تلل األداة قادرة على إعااء إجابات ثابتة نستبيا وإليجتاد ثبتات بااقتة
المالحظة فقد اتبعت الباحثة طريقة مولي ) ) Meolleyإل يقتوم بعمليتة المالحظتة اثنتان أو أكثتر
كل واحد مستقل عن اآلتر للمالحظة للمدرس نفسه ) أثناء قيامه بعملية التتدريس باستتخدام أداة
المالحظة نفسها وبفترة زمنية متساوية أي أن يبدأ المالحظان وينتهيتان متن عمليتة المالحظتة فتي
التوقيت نفسه اللقاني وآتر .)4,,47,3,
وبناءا على للل تمتت مالحظتة أداء  ) 5متن مدرستي ومدرستات التربيتة اإلستالمية وللتل
بالمشتتاركة بتتين الباحثتتة واألستتتال المشتترف علتتى البحتت وقتتد حصتتل المتتتدربون الخمستتة علتتى
الدرجات المبينة في الملحق رقم . )2
والستخراج الثبات التصحيح عولجت النتائج التي حصلت عليها الباحثة جراء المالحظتتين
الباحثة ,األستال المشرف ) وللل باستعمال معامل ارتباط بيرسون ظهتر أن معامتل االرتبتاط بتين
الباحثة والمالحظ اآلتر  )0 ,71وهذا يمثل معامل ثبات التصحيح.
ولزيادة حرت الباحثة ولتتم عملية تقويم البرنامج رأت من الضرورة إعتداد استتبيان للتعترف
على آراء المتدربين في طبيعة البرنامج وإمكانية تابيقه على ارع الواقع وقد تم توزيع استمارة
االستبيان المرلق على المدرسين لررع تحديد مواطن الضعف والقصور إن وجدت .

ثانيا  -اإلستبانة
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ولزيادة حرت الباحثة ولتتم عملية تقويم البرنامج رأت من الضرورة إعداد استبيان للتعرف
على آراء المتدربين في طبيعة البرنامج وإمكانية تابيقه على أرع الواقع .
واإلستبانة عبارة عن استمارة تحوي مجموعة من الفقرات وتحتاج اإلجابة عنها ويقتوم بإعتدادها
الباحت واالستتتعانة بتتالخبراء الاعتتاني ,) 417,4004,ويعتترف أيضتتا ب نتته أداة لجمتتع البيانتتات
المتعلقة بموضوع بح محتدد عتن طريتق استتمارة تجتري تعبئتهتا متن قبتل المستتجيب غرايبتة
 ) 1,4003,إل إن االستبيان من األدوات التي يكثر استخدامها فتي البحتوي الوصتفية وفتي اآلتتي
وصفا للخاوات التي تجعلها جاهزة وصالحة لقياس متريرات البح -:
بعد االطالع على أدبيات الموضوع ودراسات مماثلة منها الحديثي  ) 4001تكونتت فقترات
-4
اإلستتتبانة بصتتورتها األوليتتة مكونتتة متتن  ) 30فقتترة لقيتتاس متتدى قناعتتة المتتتدربين فتتي أهميتتة
التدريب على العصف الذهني وإمكانية تابيقه وتابيق تااه الدراسية .
 -4صدق األداة :
يقصتتد بصتتد اإلستتتبانة هتتو أن تقتتيس اإلستتتبانة م فعتتال م القتتدرة أو الستتمة أو االتجتتاه أو
االستعداد الذي وضع المقياس لقياسه أبو حتويج  ) 434,4004,ويعتد الصتد متن الخصتائص
محمتد .) 377,4001,وهنالتل عتدة
الالزمة لبناء االتتبارات والمقاييس النفسية والتربويتة
أنواع للصد ومنها :
 الصدق المنطقي  :وهو من أنواع الصد الفردي في تصميم المقياس ,إل يقوم مصتمم المقيتاسبتحديد السمة أو الظاهرة المراد قياسها تحديتدا مناقيتا ثتم تحليتل موضتوع المقيتاس تحلتيال تامال
يتتىدي إلتتى تبتتاين أقستتامها وترتيبهتتا حستتب أهميتهتتما أبتتو حتتويج  ) 435,4004,وكتتون الباحثتتة
حددت في بحثها معنى العصف الذهني وقواعده وأسلوب التخايط له وتنفيذ تااه  ,وبعد تحليل
الموضوع ثم وضع فقرات لقياسه وبذلل تكون الباحثة قد حققت تنفيذ الصد المناقي .
 الصدق الظاهري :يقوم هذا النوع من الصد على فكرة مدى مناسبة اإلستبانة لمتا يقتيس ولمتنيابق عليهم  ,أو هو  :عينة محددة وكافية متن محتتوى محتدد متن حقتل أو مجتمتع معتين  ,أو هتو
الحارثي ) 442,4774,وغالبا ما يقرر للل
وجه أو مى ر من مى رات صد المحتوى
بعرع اإلستبانة على مجموعتة متن المحكمتين متن لوي االتتصتات والخبترة للقيتام بتحكيمهتا .
وللل بعد أن يالع هىالء المحكمين على عنوان الدراسة ,وتساؤالتها ,وأهدافها,فيبدي المحكمتون
آرائهم ومالحظت اتهم حتول االستتفتاء وفقراتته متن حيت متدى مالئمتة الفقترات لموضتوع الدراستة
وصدقها في الكشف عن المعلومات المرغوبة للدراسة ,وكذلل من حيت تترابط كتل فقترة بمحتور
الدراسة  ,ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها  ,واقتراح طر تحستينها باإل تارة بالحتذف أو
البقاء أو تعديل العبارات والنظر فتي تتدرج المقيتاس ومتدى مالءمتته وغيتر للتل ممتا يتراه مناستبا
وبناءا على آراء المحكمين ومالحظاتهم يجتري تعتديل صتياغتها وفتق متا يرونته يتوصتل الباحت
إلى الصد في اإلستبانة ويكون صالحا للتابيق بعد اتذ كله النهائي أبتو حتويج43,,4004,
) لتتتذا عرضتتتت الباحثتتتة اإلستتتتبانة علتتتى عتتتدد متتتن المحكمتتتين فتتتي مجتتتال التربيتتتة وعلتتتم التتتنفس
وتخصصاتهم المختلفة ملحق رقم  )1لررع بيان رأيهم في مدى صالحية اإلستبانة حي كانتت
مقترحات المحكمين هو استبعاد بعض من الفقرات وإضافة البعض اآلتر وإعتادة صتياغة بعتض
من الفقرات .
 ثبتتتت الباحثتتة نستتبة اتفتتا  ) %,0فت كثر كمعيتتار لقبتتول الفقتترة متتن عدمتته واتتبتترت الفتترولموافقة الخبراء على الفقرة متن عتدمها باتتبتار كتا)1وقتد وجتدت كتل القتيم المحستوبة أعلتى متن
الجدولية ولصالح الموافقة لذا استبعدت  ) 2فقرات لتصبح في صورتها النهائية مكونة من 41
) فقرة كما في الملحق رقم . )1
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 -8الثبات  :يقصد بثبات األداة مدى تلوها من األتاتاء غيتر المنظمتة التتي تشتوب المقيتاس أي
مدى قياس االتتبار للمقدار الحقيقي للستمة التتي يهتدف قياستها  ,فتدرجات القيتاس تكتون ثابتتة إلا
كان المقياس يقيس سمة معينة قياسا متسقا في الظروف المتباينة التي قد تىدي إلى إتفتا القيتاس
 ,فالثبات يعني االتسا أو الدقة في القياس عالم . ) 434,4004,
ويقصد بثبات اإلستبانة إن عالمة الفرد ال تترير جوهريا بتكرار إجراء االتتبار ويعبر عنها
إحصائيا ب نها معامل ارتباط بين عالمات األفراد وبين طتر إجتراء االتتبتار المختلفتة الظتاهر
 ) 41,4004,وهو ضمان الحصول على نفس النتائج تقريبا إلا أعيتد تابيتق اإلستتبانة أكثتر متن
مرة على نفس المجموعة من األفراد تحتت ظتروف متماثلتة  ,أو متدى االتستا فتي اإلجابتة علتى
االستتتبانة متتن قبتتل المستتتجيب إلا االستتتبانة نفستتها طبقتتت عتتدة متترات فتتي نفتتس الظتتروف عتتودة
 ) 4,5,4773,وقد طبقتت الباحثتة اإلستتبانة علتى عينتة البحت البالرتة  ) 41مدرستا ومدرستة
وكانت جميع الفقترات واضتحة ولتم تثتار أي أستئلة حتول إيضتاح الفقترات وبعتد مضتي أستبوعين
أعادت الباحثة تابيق اإلستبانة وإيجاد معامل االرتباط بتين التابيقتين إل بلت  ) 0,,4ويعتد هتذا
المعامل معامل ثبات استقرار العينة .
 -3طريقة تصحيح إجابات العينة في اإلستبانة :
بعد أن حددت الباحثة مستوى أو حدة كل فقممرة وفق نظتام تتوفر الفقترة بدرجممتمة عاليتة
جتدا  ,عاليتة  ,متوستتاة  ,ضتعيفة  ,ضتتعيفة جتدا ) قتتد تتم استتتخراج مجمتوع كتتل استتمارة متتن
استمارات اإلستبانة ومن ثم استخراج الوستط المترجح والنستبة المئويتة لتلتل الفقترات لرترع
معرفتتة هتتل إن فقتترات اإلستتتبانة متحققتتة أم غيتتر متحققتتة وللتتل اعتمتتادا علتتى الوستتط المتترجح
والنسبة المئوية لتلل الفقرات .
 -8التعةةديل والتطةةوير  -:بعتتد أن تتتم عتترع البرنتتامج التتتدريبي علتتى الخبراء ملحتتق رقتتم )1
قامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت على البرنامج التدريبي وحستب آراء الخبتراء ووجهتات
نظرهم .
عةةرض النتةةائج وتفسةةيرها :يتضتتمن هتتذا الفصتتل عرضتتا لنتتتائج البح ت التتتي تتتم التوصتتل إليهتتا
وتفسيرها وعلى النحو اآلتي -:
عرض البرنامج
أوال – الهدف العام للبرنامج  -:إكستاب مدرستي التربيتة اإلستالمية ومدرستاتها فتي معاهتد إعتداد
المعلمين والمعلمات المهتارات والقتدرات الالزمتة لتوظيتف أستلوب العصتف التذهني فتي تتدريس
طلبتهم .
ثانيا – األهداف السلوكية للبرنامج  -:يتوقع من المتدرب في نهاية البرنتامج التتدريبي أن يكتون
قادرا على تحقيق األهداف السلوكيممة المبينة في الجمدول رقم .)3
جدول رقم  3يبين األهداف السلوكية للبرنامج التدريبي
المستوى
األهداف
ت
معرفة
يبين مفهوم العصف الذهني
4
معرفة
يعرف المبادئ الرئيسة لجلسة العصف الذهني
4
معرفة
يعرف تصائص العصف الذهني
3
معرفة
يعرف أهم مميزات العصف الذهني
1
معرفة
يعرف مهارات إدارة جلسة في العصف الذهني
5
تابيق
يتمكن من إعداد تاة تدريسية باستعمال العصف الذهني
2
تابيق
يتمكن من إدارة جلسة في العصف الذهني
1
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معرفة
أن يتعرف على أساليب العصف الذهني الناجحة والفاعلة في الدرس
,
ثالثا – الفئةة المسةتهدفة مةن البرنةامج  -:مدرستو ومدرستات معاهتد إعتداد المعلمتين والمعلمتات
تخصص تربية إسالمية .
رابعا-مدة البرنامج  -:تمسة أيام بمعدل ساعتين كل يوم تقريبا .
خامسا – إرشادات عامة للمدرب -:
 -4اإلعداد الجيد واالطالع على البرنامج قبل البدء به .
-4
-3
-1
-5
-2
-1
-,
-7

الت كد من توفر األدوات والمواد الالزمة لتنفيذ البرنامج أورا  ,أقالم  ,سبورة  ,طبا ير )
إضافة إلى اإلنارة والتهوية .
الت كد من المكان المناسب والمالئم لتنفيذ البرنامج .
توزيع المتدربين إلى مجموعات متساوية على نحو عشوائي .
تحدد المجموعة رئيسا لها الدارة الحوار والمناقشة في األنشاة التدريبية .
تحدد المجموعة مقررا لها لكتابة اإلجابة الموحدة لألنشاة أثناء التدريب .
يفضل على المدرب متابعة المجموعات أثنتاء النشتاط لأل تراف وتقتديم المستاعدة إلا اقتضتى
َ
األمر .
مراعاة الوقت المحدد لألنشاة التدريبية .
ح المشاركين على المشاركة بتشجيع العمل التعاوني فيما بينهم .

إر ادات عامة للمتدرب
 -4االستعداد الجيد واالطالع على البرنامج التدريبي .
-4
-3
-1
-5
-2

المشاركة الفعالة في األنشاة التدريبية .
المشاركة في عرع إجابات المجموعة لألنشاة التدريبية .
المناقشة الفردية – الجماعية ) مع المدرب في أثناء عرع المادة العلمية .
التعاون مع أفراد المجموعة وتحقيق مبدأ العمل التعاوني .
اإلفادة من المواد االثرائية لألنشاة التدريبية المختلفة إلا لزم األمر للل .

المحتوى التفصيلي للبرنامج
 -4مقدمة .
 -4تعريف العصف الذهني .
 -3تصائص العصف الذهني .
 -1مهارات إدارة حلقة العصف الذهني .
 -5تاوات جلسة العصف الذهني .
 -2مميزات العصف الذهني .
 -1العصف الذهني في الدرس .
 -,أساليب العصف الذهني .
 -7درس نمولجي في العصف الذهني .
 -40عوائق العصف الذهني .
الوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ البرنامج
سبورة  ,طبا ير  ,جهاز عرع البيانات ) Data Show
اليوم األول  -:الوقت المخصص للتدريب (ساعتان)
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الجلسة األولى :المادة التعليمية  -مفهوم العصف الذهني (زمن الجلسة  81دقيقة )
هدف التدريب  -2 -:أن يبين المتدرب مفهوم العصف الذهني .
 -1أن يوظف المتدرب مفهوم العصف الذهني في
أسئلة من تخصص
ابتكتتر هتتذا األستتلوب التتيكس اوزبتتورن عتتام  473,بقصتتد تنميتتة قتتدرة األفتتراد علتتى حتتل
المشكالت بشكل إبداعي من تتالل إتاحتة الفرصتة لهتم معتا لتوليتد اكبتر عمتمدد ممكتن متن األفكتار
بشكل تلقتائي وستريع وحتر والتتي يمكتن بواستاتها حتل المشتكلة الواحتدة ومتن ثتم غربلتة األفكتار
واتتيار الحل المناسب لها  .كما يعد أسلوب العصتف التذهني فتي التعلتيم والتتدريب متن األستاليب
الحديثة التي تشجع التفكير اإلبداعي وتالق الااقات الكامنة عند المتعلمين والمتدربين في جو من
الحرية واألمان يسمح بظممهور كل اآلراء واألفكار إل يكون المتدرب في قمة التفاعل مع الموقتف
وفي األصل فان جذور هذا األسلوب إسالمية وهذا ما دلت عليته اآليتات القرآنيتة ومتا وجتدناه فتي
صلىى ى
سلى َ ) يستعمله مع أصحابه وهنالتل العديتد متن
ه َعلَ هي و َو َ
السنة النبوية فكان الرسول محمد َ
األمثلة في السنة النبوية ومنها أستلوبه فتي قصتته متع معتال بتن جبتل فقتد روي عتن معتال بتن جبتل
صةلىى ى
سةلى َ ) إلتى التيمن  ,قتال لتي  :كيتف
ه َعلَ هية و َو َ
رضي هللا عنه قال  :لما بعثني رسول هللا َ
تقضي إن عرع عليل قضاء ؟ قلت  :أقضي بكتاب هللا  ,قال  :فإن لم تجد في كتتاب هللا ؟ قلتت :
أقضي بسنة رسول هللا  ,قال  :فإن لم تجد في سنة رستول هللا ؟ قلتت أجتهتد برأيتي وال آلتو أي :
أقصر ) قال  :فضرب رسول هللا صدري بيده  ,وقال  :الحمد هلل الذي وفق رسول هللا لما يرضتي
رسول هللا )) أبو داود ,ج,3د.ت)303,

تعريف العصف الذهني -:
( القدرة على توليد اكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة والمتكررة بشكل عفوي تلقائي
حر وفي مناخ حر غير نقدي ال يحد من إطالق هذه األفكار التي تخص حلوال لمشكلة معينة
مختارة سلفا ومن ث غربلة هذه األفكار واختيار المناسب منها ) ( زيتون ويخر . ) 1011120
أو انه عملية توليد العديد من األفكار أو الحلول لمشتكلة معينتة  ,إل يالتب التدريستي متن الالبتة
أن يقتتدموا أو يقترحتتوا اكبتتر قتتدر ممكتتن متتن األفكتتار التتتي تستتاعد فتتي حتتل هتتذه المشتتكلة )  .أبتتو
سرحان ) 444,4000,
أو يمكن تعريفه انه محاولة جمع األفكار حول موضوع معين ضمن أقصى طاقتات ممكنتة
وي تي من تالل إثارة الدافعية للمتتعلم وتحفيتزه علتى استتخراج األفكتار الخاصتة بالموضتوع ).
عا ور وآتر ) 471,4001,

استراحة لمدة  ) 5دقائق
الجلسةةة الثانيةةة :المةةادة العلميةةة – المبةةادا الرئيسةةة لجلسةةة العصةةف الةةذهني واه ة خصةةائص
العصف الذهني
زمن الجلسة (  81دقيقة )
هدف التدريب :
-2أن يبين المتدرب أه المبادا األساسية لجلسة العصف الذهني
 -1أن يعرف المتدرب خصائص العصف الذهني
يعتمد نجاح جلسة العصف الذهني على تابيق أربعة مبادئ أساسية هي -:
أوال – إرجاء التقويم – ال يجوز تقويم أي من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من الجلسة الن
نقد أو تقييم أي فكرة للفرد المشارت سوف تفقده المتابعة ويصترف انتباهته عتن محاولتة الوصتول
إلى فكرة افضل الن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير اإلبداعي .
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ثانيا – إطال حرية التفكير  -:أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي وللل للوصول إلتى حالتة
من االسترتاء وعدم التحفظ بما يزيد اناال القتدرات اإلبداعيتة علتى التخيتل وتوليتد األفكتار فتي
جو ال يسوده الحرج من النقد والتقييم ويستتند هتذا المبتدأ إلتى أن األتاتاء غيتر الواقعيتة والرريبتة
والاريفة قد تثير أفكار افضل عند األ خات اآلترين .
ثالثا – الكم قبل الكيف  -:أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليتد اكبتر قتدر متن األفكتار
مهما كانت جودتها  ,فاألفكار المتارفة وغير المناقية أو الرريبة مقبولة ويستتند هتذا المبتدأ علتى
االفتتتراع بتتان األفكتتار والحلتتول المبدعتتة للمشتتكالت ت ت تى بعتتد عتتدد متتن الحلتتول غيتتر الم لوفتتة
واألفكار األقل أصالة .
رابعا – البناء علتى أفكتار اآلتترين  -:أي جتواز تاتوير أفكتار اآلتترين والختروج ب فكتار جديتدة
فاألفكار المقترحة ليست حكرا على أصحابها فهي حق مشاع ألي مشارت يمكن تحويرهتا وتوليتد
أفكار منها  .زيتون وآتر ) 1,4004,
وللعصف الذهني مجموعة من الخصائص تجعل وسيلة فاعلة النتاج األفكار من أهمها ما يأتي
-:
 -4االستثارة المتبادلة  -:إن االستماع إلى أفكار اآلترين يستتثير التفكيتر ويلفتت االنتبتاه إلتى
جوانب مرفول عنها ولم تخار على البال من قبل وهذه االستثارة تنتج من االستتماع إلتى
أفكتار اآلتتترين والنظتتر إليهتا متتن الزوايتتا التتي ينظتتر إليهتتا أصتحابها  ,وعتتدم التقليتتل متتن
قيمتها والنظر إليها على إنها لات فائدة مهما بدت غريبة  .وحتى لو أستاء فهمهتا الاترف
اآلتر المستمع فإنها ال تخلو من فائدة االستثارة ولفت االنتباه لجوانب ربما لم تخار على
بال صاحب الفكرة األصلي .
 -4منتع النقتد والحكتم علتى األفكتار  -:فتي حلقتتة استتماار األفكتار يمنتع النقتد منعتا باتتتا  .وال
يسمح بإصدار أحكام على األفكار الماروحتة مهمتا كانتت غريبتة أو حتتى غيتر معقولتة .
فهذا قد يحد من االسترسال في طترح األفكتار  .وربمتا فكترة يارحهتا تخص وقتد تكتون
ليست لات قيمة لكنها تفتح بابا للتفكير عند خص آتر  .فمثال يارح أحد المشاركين في
حلقة استماار األفكار الفكرة التالية لحل مشكلة التقاء قاارين  .فقد تكتون إحتدى األفكتار
أن توضع على ظهر القاار سكة حديد بحي إلا التقى القاتاران أمكتن أحتدها متن الستير
على ظهر اآلتر  .هذه الفكرة تبدو لكثير منا تيالية لكنها مع للل لفتت االنتبتاه إلتى فكترة
استرالل ظهر القاار أو استترالل ستكة الحديتد متن قاتارين فتي وقتت واحتد فهتي وان لتم
تكن عملية ومقبولة على األقل في وقتنا الحاضر فقد كانت فيها جوانب مفيدة .فهذه قاعتدة
مهمة في استماار األفكار فنقد األفكار وإتضاعها للتقويم يحد من رغبتة المشتاركين فتي
طرح المزيد منها ويشرلهم في تمحيص أفكارهم قبتل إتراجهتا ممتا يوقتف عمليتة اإلبتداع
فهذه المرحلة يفضل أن تخصص بالكلية إلتراج األفكار وإبداعها دون النظر في تقويمها
.
 -3الكلمات تعني أ ياء مختلفة الناس مختلفين فربمتا كلمتة أو فكترة يترى فيهتا تخص متا ال
يراه اآلترون فتكون مبدأ فكرة جديدة لم يفكر فيها صاحب الكالم األول .
 -1الكمية تولد النوعية – إن هذه تسير وفق قاعدة الكم تولد الكيتف إل نعنتي أن اكثتر األفكتار
احتماال للظهتور هتي األفكتار العاديتة والشتائعة والم لوفتة وبالتتالي فللتوصتل إلتى األفكتار
غير العادية واألصيلة يفضل أن تزداد كمية األفكار العبد الكريم . ) 3,,4004,
استراحة لمدة ( )2دقائق
الجلسة الثالثة :المادة العلمية –مهارات العصف الذهني (زمن الجلسة 11دقيقة)
هدف التدريب – أن يبين المتدرب مهارات إدارة حلقة العصف الذهني .
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عزيزي المتدرب  :بالرغ من أن حلقة استمطار األفكار ( العصف الذهني ) ينبغي أن تكون
ودية إال أن هناك قواعد رسمية وشكلية ال بد أن تراعى بدقة حتى تخرج الحلقة بالنتائج
المرجوة وهي التقيد بموضوع البحث ْكر أي فكرة مهما بدت بسيطة 0عدم النقد أو التعليق
على األفكار المطروحة  0ال توجد ملكية لألفكار فالفكرة المطروحة تصبح مل الجميع واألفكار
الغريبة مرحب بها .
مهارات إدارة حلقة العصف الذهني
 -2حدد عدد المشاركين .
 -1حدد المكان .
 -8يحدد موضوع البحث بدقة ووضوح وْكره ب عند االستطراد .
 -6استعد لتسجيل كل األفكار على سبورة ليراها الجميع .
 -2اخبر المشاركين بقواعد حلقة استمطار األفكار وهي -:
أ -التقيد بموضوع الجلسة .
بْ -كر أي فكرة مهما بدت بسيطة .
جـ-عدم النقد أو التعليق على األفكار المطروحة .
د-ال توجد ملكية لألفكار فالفكرة المطروحة تصبح مل الجميع واألفكار الغريبة مرحب
بها .
 -4بعد استكمال حلقة االستمطار تبدأ مرحلة النقد واالختيار .
( العبد الكري ) 61011110
استراحة لمدة  ) 5دقائق
الجلسة الرابعة :نشاط تدريبي زمن النشاط  45دقيقة)
عزيزي المتدرب من خالل ما سبق عرض علي من مادة علمية في العصف الذهني وللتأكد
من مدى اكتساب لهذا الجزء من التدريب يرجى القيام بالنشاطات التالية :
-2أن تبين مفهوم العصف الذهني .
 -1أن توظف أحد تعاريف العصف الذهني في مجال تخصص ( التربية اإلسالمية ) .
 -8أن تذكر المبادا الرئيسة لجلسة العصف الذهني .
 -6أن تذكر خصائص العصف الذهني أو أن تذكر رأي بهذه الخصائص .
اليوم الثاني – الوقت المخصص للتدريب ( ساعتان )
الجلسة األولى:المادة التعليمية – خطوات جلسة العصف الذهني (زمن الجلسة  81دقيقة)
أهداف التدريب :
 -2أن يتعرف المتدرب على أه خطوات جلسة العصف الذهني.
 -1أن يتمكن من تقيي األفكار التي ترد في الجلسة
 -8أن يستطيع تحديد أه ما يمكن أخذه من تل األفكار .

خطوات جلسة العصف الذهني
تمر جلسة العصتف التذهن ي بعتدد متن المراحتل ويفضتل تتوتي الدقتة فتي أداء كتل منهتا علتى
الوجه المالوب لضمان نجاحها  .ولكن قبل البدء بجلسة العصف يفضل تقستيم المجموعتة فتي
حال وجود عدد كبير) إلى مجممموعات ويعين أمين سر منسق ) لكل مجموعة وتبتدأ الجلستة بتم
-:
 -4تحديد المشكلة ( الموضوع ) ومناقشتها .
قد يكتون بعتض المشتاركين علتى علتم تتام بتفاصتيل الموضتوع فتي حتين يكتون لتدى التبعض
اآلتر فكرة بسياة عنها وفي هذه الحالة المالوب من قائتد الجلستة هتو مجترد إعاتاء المشتاركين
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الحد األدنى من المعلومات عن الموضوع الن إعااء المزيد من التفاصيل قد يحتد بصتورة كبيترة
من لوحة تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة  .ومن األمثلة على تحديد ومناقشة المشكلة
أي الموضوع نستايع أن نذكر المثال اآلتي  .زيتون وآتر .) ,,4004,
صةلىى ى
سةلى َ ) مشتكلة وهتي كيفيتة دعتوة المستلمين
ه َعلَ هية و َو َ
ظهرت في زمن الرسول محمد َ
إلى الصالة وتاصة بعد اتساع عدد المسلمين واتساع أطراف المدينة وهنا حددت المشكلة فاجتمع
ص ةلىى ى
س ةلى َ ) متتع أصتتحابه يناقشتتون ويارحتتون ويفترضتتون الحلتتول
ه َعلَ هي ة و َو َ
الرستتول محمتتد َ
للمشكلة حتى وصلوا إلى مجموعة مقترحات وهي -:
األول – رفع راية في مكان مرتفع ليراها المسلمون إلا حان وقت الصالة .
الثاني – إ عال نار في مكان مرتفع .
الثال – دعوة المسلمين باستعمال بو أو د األجراس .
الرابتتع – التتدعوة باستتتعمال النتتداء يقتتوم بتته أحتتد المستتلمين علتتى أن يتضتتمن تتعارا تاصتتا
بالمسلمين  .إن الحلول األربعة أو المقترحات التي اقترحها المسلمون لتم تنتل جميعهتا موافقتة
صلىى ى
سلى ) والصحابة وإنما رفتض الحتل األول وهتو رفتع
ه َعلَ هي و َو َ
الرسول الكريم محمد َ
الراية في مكان مرتفع الن رفعها ال توقظ النتائم وال تنبته الرافتل  .أمتا المقتترح الثتاني والتذي
يتمثل بإ عال نار في مكان مرتفع رفض أيضا لألسباب نفسها في أعاله والن هذا كان تعار
المجوس وأرادوا أن يكون عارا يميزهم عن غيرهم  .أما االقتراح الثال وهو استخدام بو
أو د األجتتراس رفتتض أيضتتا الن اليهتتود تستتتخدم البتتو واألجتتراس تقليتتد للنصتتارى  .أمتتا
االقتراح الرابع وهو استخدام النداء يقوم به أحد المستلمين فقتد نتال هتذا االقتتراح قبتول بشتكل
مبدئي بعد مناقشته ألصالته الفكرية وتحقيقه للررع المالوب في الدعوة مع المحافظة علتى
الشعار اإلسالمي المميز له  .وقد طرح أحد الصحابة بصيرة النداء واتبتر انته فتي حالتة بتين
صلىى ى
سةلى ) فقتال إنهتا
النوم واليقظة سمع كلمات النداء ولكرها لرسول هللا
ه َعلَ هي و َو َ
َ
لرؤيا حق إن اء هللا فقم مع بالل فالق عليه ما رأيت فليىلن به فإنه أندى صوتا متنكم فقمتت
مع بالل فجعلت القيه عليه ويىلن به ) أبو داود . )144,
صةلىى ى
ه
وتت تي مرحلتتة تجريتتب الحتتل المقتتترح الصتتحيح فيخبتتر الرستتول المعلتتم
َ
سلى ) بقراره  .وعندما ألن بالل وستمعه المستلمون هرعتوا وفتيهم عمتر واستحستنوا
َعلَ هي و َو َ
صلىى ى
سلى )  .الكبيسي .) 23,4007,
ه َعلَ هي و َو َ
الفكرة واقرها الرسول محمد َ
 -4إعةةادة صةةياغة الموضةةوع  :يالتتب متتن المشتتاركين فتتي هتتذه المرحلتتة الختتروج متتن ناتتا
الموضوع عل ى النحتو التذي عترف بته وان يحتددوا أبعتاده وجوانبته المختلفتة متن جديتد فقتد تكتون
للموضتتوع جوانتتب أتتترى ولتتيس المالتتوب اقتتتراح حلتتول فتتي هتتذه المرحلتتة وإنمتتا إعتتادة صتتياغة
الموضوع وللل عن طريق طرح األسئلة المتعلقة بالموضوع ويفضل كتابة هذه األسئلة في مكان
واضح للجميع .
زيتون وآتر ) 2,4004,
 -3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني  :يحتاج المشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم
للجو اإلبداعي وتسترر عملية التهيئة حوالي تمس دقائق يتتدرب المشتاركون علتى اإلجابتة عتن
سىال أو اكثر يلقيه قائد الجلسة .
-6العصةةف الةةذهني  :يقتتوم قائتتد الجلستتة بكتابتتة الستتىال أو األستتئلة التتتي وقتتع عليهتتا االتتيتتار عتتن
طريق إعادة صياغة الموضوع الذي تم التوصل إليه فتي المرحلتة الثانيتة ويالتب متن المشتاركين
تقتتديم أفكتتارهم بحريتتة علتتى أن يقتتوم كاتتتب المالحظتتات بتتتدوينها بستترعة علتتى الستتبورة أو لوحتتة
ورقية في مكان بارز للجميع مع ترقيم األفكتار حستب تسلستل ورودهتا ويمكتن للقائتد بعتد للتل أن
يدعوا المشاركين إلى الت مل في األفكار الماروحة وتوليد المزيد منها .
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 -5تحديد اغرب فكرة  :عندما يو ل معين األفكار أن ينضب لدى المشاركين يمكن لقائتد الجلستة
أن يدعو المشاركين إلى اتتيار اغرب األفكار الماروحة وأكثرها بعدا عتن األفكتار التواردة عتن
الموضوع ويالب منهم أن يفكروا كيف يمكن تحويل هذه األفكتار إلتى فكترة عمليتة ومفيتدة وعنتد
انتهاء الجلسة يشكر قائد الجلسة المشاركين على مساهماتهم المفيدة .
 -2جلسة التقويم  :إن الهدف من هذه الجلسة هو تقويم األفكار وتحديد ما يمكن أتذه منها وفي
بعض األحيان تكون األفكار الجيدة بارزة وواضحة للراية ولكن الرالب تكون األفكار الجيدة دفينة
يصعب تحديدها لذلل يخشى عادة أن تهمل وسط العشرات من األفكار األقل أهمية وعملية التقويم
تحتاج نوعا من التفكير اإلبداعي الذي يبدأ بعشرات األفكار ويلخصها حتى تصل إلى القلة الجيدة
ويمكن تصنيف األفكار إلى :
 -4أفكار مفيدة وقابلة للتابيق مبا رة .
 -4أفكار مفيدة إال إنها غير قابلة للتابيق مبا رة أو تحتاج إلى مزيتد متن البحت أو موافقتة
جهات مختصة.
 -3أفكار طريفة وغير عملية .
 -1أفكار مستثناة  .مفهوم العصف الذهني  .زيتون وآتر ) 7,4004,
ويتم تقويم األفكار بإحدى الاريقتين اآلتيتين :
أوال – التقويم عن طريق الفريق المصرر  :وهو يتكون من الترئيس وثالثتة متن أفتراد المجموعتة
يتم اتتيارهم من قبل المجموعة أو من قبل الرئيس ويتم التقويم في ضوء النقاط اآلتية :
أ – إجراء فحص أو مراجعة سريعة لقوائم األفكار الحلول ) للت كد من وجود أو عدم وجتود أي
من األفكار اإلبداعية .
ب – تقويم األفكار على أساس المعايير التالية  :الجدة واألصالة والمنفعة ومناقية الحتل والتكلفتة
ومدى القبول والجدول الزمني للتنفيذ .
ج – استبعاد األفكار التي ال تساير المعايير السابقة .
ء – تصنيف األفكار المتبقية في رزم مصررة تشمل كل منها عدد األفكتار المرتباتة حتتى يستهل
التعامل معها .
هم – تجمع افضل األفكار في كتل رزمتة متن الترزم الستابقة ويابتق عليهتا نفتس المعتايير الستابقة
مرة ثانية حتى يتم الوصول إلى افضل األفكار .
ثانيا – التقويم عن طريق جميع أفراد المجموعة .
استراحة لمدة  ) 5دقائق
الجلسة الثانيةة  :المةادة التعليميةة -أهة مميةزات العصةف الةذهني وعوائقة ( زمةن الجلسةة 81
دقيقة)
هدف التدريب – أن يعرف المتدرب أه مميزات العصف الذهني الناجح واه عوائق .
مميزات العصف الذهني :
-4
-4
-3
-1

يوجد العديد من المزايا التي تخص استعمال العصف الذهني أهمها -:
السهولة فهي ال تحتاج إلى إعداد كبير وال تحتاج إلى تدريب طويل إلجادتها .
االستمتاع فهي ممتعة للاتالب وللمعلتم أيضتا بتل قتد تكتون قريبتة متن فتترة االستتراحة إلا متا
قورنت بريرها من أساليب التدريس .
المرونة إل يمكن استعمالها في كثير من المواقف التعليمية .
يمكن بعد إجادتها استعمالها في مواقف الحياة العادية .
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 -5تنمي الثقة بتالنفس متن تتالل طترح الفترد آرائته بحريتة دون تختوف متن نقتد اآلتترين لهتا .
العبد الكريم ) 32,4004,
عوائق العصف الذهني
هنالل عدة أمور يمكن أن تعيق عملية استماار األفكار وتدفقها مما يىثر على فاعلية حلقة
العصف ومنها -:
 نقد األفكار . الخوف من سخرية اآلترين . كبر حجم المجموعة . وجود تشويش أو إزعاج من تارج الحلقة . عدم توفر المواد الالزمة لتوثيق األفكار . الوقت غير كاف  .حسنين ) 45,4005,استراحة  ) 5دقائق
الجلسةةة الثالثةةة المةةادة التعليميةةة  -العصةةف الةةذهني فةةي الةةدرت وفائدت ة ( زمةةن الجلسةةة 81
دقيقة )
أهداف التدريب –
أن يتعرف المتدرب على كيفية تقدي جلسة العصف الذهني .
-2
أن يتعرف على فائدة العصف الذهني في الدرس وما هو دوره في إدارة
-4
جلسات العصف الذهني .

فائدة العصف الذهني في الدرت
يحتاج المعلم استعمال العصف الذهني في مواقف كثيرة وسيجد المعلم أن هذا األسلوب مفيتد
لتوليد األفكار والحلول للمشكالت وسيالحظ أيضا أن الاالب غالبا سيحبون هتذا األستلوب إل أنته
يارد الملل عنهم ويدفعهم إلى ما فيه من التحدي واستثارة الذهن للمشاركة بنشاط .فمثال لو ست لنا
الاالب عن ت ابتيض وفتي داتلته صتفار  .اإلجابتة العاديتة ستتكون بيضتة ) ولكتن لتو أضتفنا
عبارة وبإمكانه الايران بسرعة  30كم  /ساعة  .في حينها سيتولد عصف للوصول إلى اإلجابة
الصحيحة .
وفي المرات األولى من تابيق العصتف التذهني يحتتاج المعلتم إلتى توضتيح قواعتد هتذا األستلوب
للاالب واإلجابة على أي استفستار يارحونته رغتم أن التابيقتات األوليتة قتد ال تكتون جتادة لكتن
يفضتتل التنبيتته دائمتتا علتتى الاتتالب علتتى ضتترورة التقيتتد بتلتتل القواعتتد وإن أي إتتتالل بهتتا سيفستتد
النشاط ويجعلته غيتر مثمتر بعتد ممارستة هتذا النشتاط متن المتوقتع أن تصتبح هتذه القواعتد مستلمة
عندهم لكن قد يحتاجون إلى التفكير بها من وقت آلتر فيفضل أن يارح المعلتم األستئلة متا يتبتين
من إجابته انهم أمام مشكلة ويبين لهم أن افضل طريقة لحل هذه المشكلة هي طرح اكبتر قتدر متن
الحلول حتى نختار منها األفضل بعد للل يقول للاتالب لكتي نحصتل علتى للتل نحتن بحاجتة إلتى
العصف الذهني .
عند للل يبدأ في تهيئة الاالب للحلقة وللل بارح المشكلة وتحديتدها بدقتة وتوضتيح متا هتو
مالوب بالضبط ثم يذ ّكر الاالّب بقواعد العصف الذهني  .بعد للل نقسم الاالّب إلى مجموعتات
ويضع لكل مجموعة رئيسا بحي يتولى قيادة المجموعة والمحافظة على تابيق القواعد فيها .
يت كد المعلم في أثناء التابيق متن مراعتاة الاتالب للقواعتد  .وبعتد انتهتاء الحلقتة يلفتت انتبتاه
الاالب إلى العدد الكبير من األفكار التي طرحت ويبين لهم أن كثرة األفكار مكنتهم من االتتيتار
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والتاوير ويبين لهم دور العصف الذهني في هذه الوفرة فتي األفكتار وان هتذا لتم يكتن ليحتدي لتو
كان كل واحد يفكر لوحده .
فتتي التتدرس يوصتتى أن يقتتوم المتتدرس بتتإدارة عتتدة حلقتتات بنفستته حتتتى يتعتتود الاتتالب علتتى
طريقتتة إدارة الحلقتتة ثتتم بعتتد للتتل يوكتتل إدارة الحلقتتة إلتتى أحتتد الاتتالب طتتالب معهتتد إعتتداد
المعلمين ) ويقوم المدرس باإل راف على الحلقات .
ومن المفيتد تاصتة متع الاتالب أن يىكتد المتدرس علتى انفصتال األفكتار عتن أصتحابها بعتد
كتابتها وال يسمح للاتالب بتربط الفكترة بصتاحبها بعتد للتل بت ن يقتال متثال فكترة فتالن جيتدة أو
تيالية ) إل أن للل ال يىثر على صاحب الفكرة عند نقدها بعد للل .
إلن من مهام رئيس حلقة العصف الذهني -:
 -4التذكير بقواعد العصف الذهني .
 -4طرح الموضوع بوضوح .
 -3إدارة الحدي في الحلقة والت كد من تابيق القواعد .
 -1منع النقد .
 -5العصف التذهني كت ي نشتاط جمتاعي متن المحتمتل أن يستيار علتى حتدي ومشتاركة فترد أو
أفتراد متن المجموعتة فعلتى الترئيس الت كتد متن إعاتاء الفرصتة للجميتع بالمشتاركة بمتا لتتديهم
وربما أحيانا يحجم األفراد جميعا عن طرح األفكار والمشاركة فهنا على المدرب أو المعلتم
) أن يتتتدتل لتشتتجيع المشتتاركين بإعتتادة طتترح الفكتترة وطتترح بعتتض األفكتتار الخياليتتة لفتتتح
الاريق لبقية األفكار  .العبد الكريم)15,4004,
استراحة لمدة (  ) 2دقائق
الجلسة الرابعة المادة التعليمية – تدريب ( زمن النشاط  12دقيقة )
أعزائي المتدربين من تالل ما سبق عرضه عليل من مادة علمية حول العصف الذهني
وللت كد من مدى اكتسابل لهذا الجزء من التدريب يرجى منل القيام بالنشاط األتي -:
 -4هل الخاوات الواجب اتباعها عند تابيق جلسة وفق أسلوب العصف الذهني مفيدة وهل لديل
مالحظات حول تلل الخاوات من حي التابيق والمعالجات.
 -4هل أساليب التقويم المذكورة هي كافية وهل تستايع أن تذكر طريقة غير الارائتق المتذكورة
.
 -3بعد اطالعل على مميزات العصف الذهني هل تستايع أن تذكر ميزة لم نذكرها.
 -1لقد تم لكر عدد من العوائق هل بإمكانل إضافة عوائق أترى .
اليوم الثالث -:الوقت المخصص للتدريب ( ساعتان )
الجلسة األولى
المادة التعليمية – أساليب العصف الذهني (زمن الجلسة  81دقيقة )
هدف التدريب -أن يتعرف المتدرب على أساليب العصف الذهني الناجحة والفاعلة في الدرت .
أساليب العصف الذهني -:
باإلضتتافة إلتتى األستتلوب المعتتتاد وهتتو األستتلوب المبا تتر ياتترح عتتدد متتن البتتاحثين أستتاليب
متعددة للعصف الذهني نعرع منها أسلوبين نرى انهما فاعالن في الفصل الدراسي .
اسلوب إكمال القصة
في هذا األسلوب يقوم المعلم بارح قصة وعندما يصل إلى موقف مشو علتى تكل مشتكلة
تتالتتب حتتال يتوقتتف ويالتتب متتن الاتتالب أن يتخيلتتوا تتمتتة لهتتذه القصتتة ويارحتتوا كتتل الخيتتارات
الممكنة .فمثال لو لكر المثال التالي  :توفي خص وترت البنائته الثالثتة  ) 41رأستا متن الرتنم
بناء برنامج تدريبي في العصف الذهني لطلبة أقسام التربية اإلسالمية في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات
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وأوصى ب ن ي تذ الكبير نصف الكمية واألوسط ثل الكمية واألتيتر تستع الكميتة علتى أن ال يتتم
تجزئة الرأس الواحد  .كيف تساعد الورثة على قسمة ورثهم .
اسلوب رمي الكرة
في هذا األسلوب يعاى للاالب في حلقة العصف كرة صريرة ويالب من كل واحد منهم أن
يقذفها إلى زميل له ب سرع وقت لكن عليه لكتي يتتخلص متن الكترة أن ياترح فكترة فتي موضتوع
العصف الذهني ومن تت تر لديه الكترة لنصتف دقيقتة يعتد تاسترا والهتدف متن هتذا األستلوب هتو
من المرح علتى المجموعتة وثانيتا صترف تركيتز الاتالب عتن نقتد الفكترة بحيت
أوال إدتال
يارح أي فكرة ت تى إلى لهنه دون التفكير في صالحيتها كما انه يشرل اآلترين عن النقتد .وهتذا
االسلوب من األفضل تابيقه في قاعة إن توفرت القاعتة الن تابيقته فتي الصتف ستيكون بته نتوع
من اإلربات  .العبد الكريم ) 54,4004,
أسةةلوب البحةةث عةةن الحةةل  :متتن تتتالل اطتتالع الباحثتتة علتتى األستتاليب وجتتدت أن أستتلوب حتتل
المشكالت من األساليب الناجحتة فتي الصتف وللتل متن تتالل طترح مشتكلة معينتة علتى الاتالب
ونحاول وضع حلول لها فمثال نارح عليهم مشكلة المتسولين والعاطلين عتن العمتل فكيتف يمكتن
أن نحل هذه المشكلة فنضع عدة حلول ونختار أفضلها .
استراحة لمدة (  ) 2دقائق
الجلسة الثانية -:
المادة التعليمية -درت نموْجي في العصف الذهني لمدرسي ومدرسات التربية اإلسالمية
اختصاص علوم حديث (زمن الجلسة  62دقيقة)
هدف التدريب-أن يتمكن المتدرب من إعداد خطة تدريسية وفق اسلوب العصف الذهني
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسل ى َم) قال  :والذي
عن أبي هريرة رضي هللا عنه ) أن رسول هللا محمد َ
نفسي بيده الن يأخذ أحدك حبل يحتطب على ظهره خير ل من أن يأتي رجال فيسأل أعطاه أو
منع )) أترجه مالل والبخاري والنسائي .

األهداف السلوكية
يتوقع الاالب بعد نهاية الدرس أن :
 -4يحفظ حديثا نبويا ريفا يدل على أهمية العمل وترت السىال .
 -4يعرف الاالب أن العمل أساس الكسب .
 -3يستنتج من حدي العمل الدروس والعبر .
 -1يذكر آية كريمة تح على العمل .
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم) من السىال .
 -5يبين سبب منع الرسول َ
صلىى ى
هللاُ َعلَيْه َو َسلى َم) يعاي نفس معنى حدي العمل.
 -2يذكر حدي للرسول َ
 -1يحدد مكانة العمل وكسب الرز لعائلته .
 -,يذكر أقوال للصحابة في أهمية العمل .
 -7يعرف أن العمل عبادة .
المدرس تحديد المشكلة ) يارح المدرس المشكلة :
قد ال يسترنا منظتر تخص صتحيح الحتال ويمتد يتده ويالتب متن النتاس وياتر

األبواب وقسم منا يتعجب من الموقف ويقول له لمالا ال تعمل وتكسب من عمل يديل ؟
ال يسرنا قبل فترة من الزمن عدم وجود فترت عمتل لكثيتر متن الشتباب واللتذين

انحرفوا في سلوكهم وقاموا بالسلب والنهب ؟
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المدرت  :لنتناقش معكم أعزائي الالبة كيف حل اإلسالم هذه المشكلة ؟ وما نظرته حول العمل ؟
ومن يذكر لنا حديثا في هذا المجال ؟
ى
ى
ى
َ
صلى هللاُ َعليْه َو َسل َم) قال :
طالب  :عن أبي هريرة رضي هللا عنه ) أن رسول هللا محمد َ
والذي نفسي بيده الن يأخذ أحدك حبل يحتطب على ظهره خير ل من أن يأتي رجال فيسأل
أعطاه أو منع )) .
ى
ى
ى
َ
سةل َ ) منتتع متتن أن يست ل الشتتخص
صةلى ه َعل هية و َو َ
المةةدرت  :أحستتنت  ,لمتتالا رستتولنا الكتتريم َ
الناس ؟
ى
ى
ى
َ
سل َ ) أن العمل هو أساس الكسب.
صلى ه َعل هي و َو َ
طالب  :ليبين الرسول الكريم َ
المدرت  :جيد هذا صحيح  ,من يذكر سبب آتر ؟
طالب  :ينظر الناس للمتسول نظرة استهانة .
المدرت  :أحسنت  ,إن في للل تعريض للنفس للهوان والمذلة فال يحل للمسلم أن يلج للسىال إال
لحاجة تقهره على السىال  .فإن س ل وعنده ما يرنيه كانت مس لته تمو ا في وجهه يتوم القيامتة ,
صلىى ى
سلى َ ) عن عبدهللا بن عمتر رضتي هللا عنته ) قتال  :قتال النبتي
ه َعلَ هي و َو َ
ففي حدي للنبي َ
صةلىى ى
سةلى َ ) (مةا يةزال الرجةل يسةةأل النةات حتةى يةأتي يةةوم القيامةة لةيس فةةي
ه َعلَ هية و َو َ
محمتد َ
وجه مزعة لح ) رواه البخاري ومسلم  .نريد المزيد من االسباب والعبر يا اباال .
طالب  :األرع مليئة بالخيرات واإلنسان ماالب بالبح عنها .
المدرت  :يا سالم هذا رائع  ,من يذكر لي آية تىيد كالم زميلكم ؟
طالب  :قوله تعالى  (:ه َةو الىة وذي َج َعة َل لَكة هاألَ هر َ
ض َْلةوالً فَا همشةوا فوةي َمنَا وكبو َهةا َوكلةوا ومةن َر هزقوة و
َوإولَ هي و النُّشور ) المل {22
َ
ش قَلوةيالً ىمةا تَشهةكرونَ )
ض َو َج َع هلنَةا لَكة ه فوي َهةا َم َعةايو َ
طالب يخر  :قوله تعالىَ :
(ولَقَ هد َم ىكنىاك ه فوي األ هر و
(األعراف)21:
المدرت  :أحسنت  ,أن الشخص الذي يكسب من تالل العمل الشريف منزلته سامية ومكانته عند
صلىى ى
سلى َ ) لمنزلة الجهاد في سبيل هللا مساوية إل مر على
ه َعلَ هي و َو َ
هللا عالية قد جعلها الرسول َ
(صلىى ى
سلى َ ) رجل فرأى أصحاب رسول هللا من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول هللا
ه َعلَ هي و َو َ
النبي َ
صةلىى ى
سةلى َ ) إن كتان تترج يستعى علتى ولتده
ه َعلَ هية و َو َ
لو كان هذا في سبيل هللا فقال رسول هللا َ
صرارا فهو في سبيل هللا وان كان ترج يسعى على أبوين يخين كبيرين فهو في سبيل هللا  ,وان
كان ترج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل هللا  ,وان كان ترج يسعى رياءا ومفاترة فهو في
سبيل الشياان ) ولحكمة بالرة جعل كسب الحالل الايب اصعب وا ق من كسب الحترام الخبيت
ليبتلي المىمن ثانية في مدى حرصه على الحالل الايب بل في مدى حرصته علتى رضتوان هللا ,
صةلىى ى
سةلى َ ) متن بتات كتاال متعبتا ) فتي طلتب الحتالل بتات مرفتورا لته )
ه َعلَ هية و َو َ
قال النبي َ
ويقول أيضا من طلب الدنيا حالال وتعففا عن المس لة وسعيا على عياله وتعافا علتى جتاره لقتي
هللا ووجهه كالقمر ليلة البدر ) .
المدرت  :الرز من هللا مقدر لنا فهل هذا يعني أن نجلس في بيوتنا وي تينا الرز ؟
طالةب :ال فاإلستتالم يريمتمد األتتتذ باألستباب إل قتتال عمتمر بتتن الخاتاب رضتتي هللا عنته ) ال يقعتتد
أحدكم عن طلب الرز ويقول  :اللهم ارزقني وقد علم أن السماء ال تمار لهبا وال فضتة وان هللا
صةالة فَانت وَشةروا
ت ال ى
ضي َ و
تعالى يرز الناس بعضهم من بعض وتال عمر قول هللا عز وجل (فَإ و َْا ق و
هو َو هاْكروا ى
ض ول ى
هَ َكثويراً لى َعلىك ه ت هفلوحون ))َ الجمعة )21:
ض َوا هبتَغوا ومن فَ ه
فوي هاألَ هر و
صةلىى ى
سةلى َ ) قتال
ه َعلَ هية و َو َ
المدرت  :أحسنت  ,التوكل على هللا مع األتذ باألسباب فالرستول َ
اعقلها وتوكل ) في تذ بالسبب ويتوكل على هللا فمتثال لتو قتال إنستان أنتا لتن أتتزوج ولكنتي متوكتل
على هللا في أن يرزقني ولدا  .ويقول صاحب ارع لن ازرع وأنا متوكتل علتى هللا أن يخترج لتي
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زرعا  ,نوح عليه السالم صنع السفينة ب مر من هللا رغم القدرة التي يملكها البتاري عتز وجتل فتي
أن ينجتيهم بريتتر ستتفينة وان يحملهتتم علتتى ظهتتر المتتاء بتدون ستتفينة ولكتتن ربنتتا يعلتتم عبتتاده األتتتذ
باألسباب .
المدرت  :كيف نحل مس لة التسول وعدم العمل ؟
طالب  :تهيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل وهذا واجب الدولة نحو أبنائها .
المدرت  :صحيح وما احرانا اليوم أن نتبع نحن هذه الاريقة النبوية الر تيدة فقبتل أن نبتدأ ونعيتد
في محاربة التسول بالكالم واإلر اد نبدأ أوال بحل المشاكل وتهيئة العمل لكل عاطل ودور الزكاة
هنا ال يخفى فمن أموالها يمكن إعااء القادر العاطل ما يمكنه من العمل فتي حرفتته متن أدوات أو
رأس مال كما بينا للل في مصارف الزكاة ومنها يمكن أن يدرب على عمل مهني يحترفه ويعيش
منتته ومنهتتا يمكتتن إقامتتة مشتتروعات جماعيتتة مصتتانع أو متتتاجر متتزارع ونحوهتتا ليشتتترل فيهتتا
العاطلون وتكون ملكا لهم كلها أو بعضها .
طالب  :يا أستال وإلا كان الشخص فعال محتاج وال يستايع العمل ؟
المدرت  :سىال جيد والعجز يكون لسببين :
أ -لضعف جسماني يحول بينه وبين الكسب لصرر السن وعدم العائل كما في اليتتامى أو لتنقص
في بعض الحواس أو األعضاء أو مرع معجز تلتل األستباب البدنيتة التتي يبتلتى المترء فيهتا وال
يمكن الترلب عليها فهذا يعاى من الزكاة ما يرنيه
جبرا لضعفه ورحمة لعجزه حتى ال يكون المجتمع عونا للزمن عليه على إن عصرنا الحتدي قتد
استتتتااع أن ييستتتر بواستتتاة العلتتتم لتتتبعض لوي العاهتتتات كتتتالمكفوفين وغيتتترهم متتتن الحتتترف
والصناعات ما يليق بهم ويناستب حتالتهم ويكفتيهم هتوان الستىال ويضتمن لهتم العتيش الكتريم وال
ب س باإلنفا على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة .
ب -والسبب اآلتر للعجز هو انسداد أبواب العمل الحالل القتادرين عليته رغتم طلتبهم لته وستعيهم
الحثي إليه ورغم محاولة ولي األمتر إتاحتة الكستب لهتىالء فهتىالء وال تل فتي حكتم العتاجزين
عجزا جسمانيا مقعدا وان كانوا يتمتعون بالقوة  ,الن القوة الجسدية وحدها ال تاعم وال ترني متن
صةلىى ى
ه
جوع ما لم يكن معها اكتساب  .وقد روي عن قصة الرجلين اللذين جاءا يست الن النبتي َ
سلى َ ) من الصدقة فرفع فيهما البصر وتفضه فوجتدهما جلتدين قتويين فقتال لهمتا إن تئتما
َعلَ هي و َو َ
أعايتكما وال حظ فيها لرني وال لقتوي مكتستب فتالقوي المكتستب هتو التذي ال حتق لته فتي الزكتاة
وفي هذا البيان يتضح لنا ضالل الكثيرين ممن ظنوا أن الزكاة صدقة تعاتى لكتل سائمتمل وتتوزع
على كل مستجدي وظن بعضهم إنها تعين على كثرة السائلين والمتسولين بل تبين لنا أن الزكاة لو
فهمت كما رعها اإلسالم وجمعت من حي أمر اإلسالم ووزعت حي فرع اإلسالم أن توزع
لكانت انجح وسيلة في قاع دابر التسول والمتسولين .
استراحة لمدة (  ) 21دقائق
الجلسة الثالثة – تمرين حول العصف الذهني
المادة التعليميةْ-كر عدد من المشكالت التي يمكن عمل عصف ْهني عليها
زمن الجلسة (  ) 81دقيقة
هدف التمرين – أن يذكر المتدرب عدد من المشكالت في مجال تخصص يمكن أن نستخدم فيها
اسلوب العصف الذهني ويطبقها أمام المتدربين على شكل درت نموْجي .
إجراءات تنفيذ النشاط :
يقوم المتدربون بتسجيل الموضوع والمادة والصف ورقم الصفحة في الكتاب باستعمال الجدول
اآلتي :
موضوعات للعصف الذهني في مادة ....................
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الموضوع

الصف

الصفحة

المالحظات

تقوم المجموعة بعرع الموضوعات التي اتتارتها ثم اتتيار موضوع من الموضوعات التي
في الجدول وتابيق حلقة العصف الذهني عليه .
وتقوم المجموعة بتحديد رئيس ومنسق لها وتقوم المجموعة بعرع ما توصلت إليه .
اليوم الرابع – الوقت المخصص للجلسة ( ساعتان )
لقد قدم المتدربون بعض الجلسات في مجال تخصصهم وفق اسلوب العصف الذهني وتقديم درس
نمولجي أمام بقية المجموعة المتدربة وقد كان اليوم الرابع والخامس مخصص لررع إكمال هذا
النشاط .

ثانيا ً– عرض النتائج -:
بعتتد االنتهتتاء متتن تابيتتق البرنتتامج التتتدريبي علتتى عينتتة البح ت وهتتم تدريستتو معاهتتد إعتتداد
المعلمين والمعلمات  /قسم التربية اإلسالمية في محافظة االنبار ولررع تقويم البرنامج التدريبي
فقد تم إعداد بااقة مالحظة واالستبيان المرلق لررع التقويم وكانت اإلجراءات اآلتية :
 -4عنتد توزيتتع استتتمارة االستتتبيان المرلتق علتتى عينتتة البحت والمتكونتة متتن  ) 41فقتترة طلبتتت
) أمام الحقل الذي يرونه مناسبا وتم تحقيقه
الباحثة من كل مدرس أو مدرسة أن يضع عالمة
تالل الدورة التدريبية .
 -4صنفت الباحثتة مستتوى أو حتدة ) كتل فقترة وفتق نظتام التقتدير وهتو تتوفر الفقترة بدرجمتمة
عالية جدا  ,عالية  ,متوساة  ,ضعيفة  ,ضعيفة جدا ) ومن ثم استخراج الوسط المترجح والتوزن
المئوي لتلل الفقرات وقد ظهرت النتائج وفق الجدول رقم  ) 4والمرتبة ترتيبا تنازليا .
 -3لقتتد اعتمتتدت الباحثتتة الوستتط النظتتري  ) 3ووزنتته المئتتوي  ) %20معيتتارا لقيتتاس الفقتترة
المتحققة وغير المتحققة  .فإلا زاد وستاها عتن  ) 3كانتت الفقترة متحققتة متن وجهتة نظتر عينتة
البح وإلا كان الوسط المرجح  ) 3ف قل تعد الفقرة غير متحققة .
 -1أما الوزن المئوي فتم التوصل إليه من قسمة المتوسط النظري على أعلتى درجتة فتي المقيتاس
وهي  ) 5فيكون اآلتي :
 %20 = 400×) 5÷3وبذلل يكون الوزن المئوي للوسمط المذكور .%20
 -5اعتمدت الباحثتة الوستط المترجح  ,التوزن المئتوي لوصتف الفقترات المتحققتة وغيتر المتحققتة
وكما مبينة نتائجها في الجدول أدناه والمرتبة ترتيبا تنازليا.
 -2أما فيما يخص بااقة المالحظة فبعد تابيتق قتانون معامتل ارتبتاط بيرستون فقتد حصتلت علتى
نستتبة ارتبتتاط 0,71ممتتا يتتدل علتتى صتتد البااقتتة وثباتهتتا والملحتتق رقتتم  )2يبتتين نتتتائج بااقتتات
المالحظة.
جدول رق  1يبين مقدار الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات االستبيان
الوسط الوزن
الفقرات
ت الرتبة التسلسل
المرجح المئوي
ضمن
الفقرة
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ياابق ما ورد في القرآن الكريم عن أهمية التفكير 1,,4
يجعل كل مشكلة تواجته الاتالب فتي الصتف فرصتة 1,,
سعيدة لحلقة استماار أفكار ممتعة
1,14
يع ُود الاالب على التفكير
1,14
يشجع اإلبداع وتوليد األفكار عند الاالب
اإلمتتتاع فهتتي ممتعتتة للاتتالب وللمعلتتم أيضتتا بتتل قتتد 1,23
تكون قريبة متن فتترة االستتراحة إلا قورنتت بريرهتا
من طر التدريس
يشتتتجع الاتتتالب علتتتى تحستتتس واستكشتتتاف البيئتتتة 6,4
والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم تجاهها
يتصف بالمرونة حي يمكن استخدامه في كثيتر متن 1,51
المواقف التعليمية تخصص إسالمية
يكثر من طرح األسئلة المفتوحة مثل كيف نحتل هتذه 1,5
المشكلة ؟هل يمكن ألحد أن يجيب علتى هتذا الستىال
باريقة أترى؟
1,15
يوضح ما المقصود بالعصف الذهني
يمكتتن المتتتدرب متتن التعتترف علتتى أستتاليب العصتتف 1,15
الذهني الناجحة والفاعلة في الصف
يشجع الاالب على اال ترال بمجاالت متعددة
6,62
ويقدم لهم أنشاة متنوعة وجديدة
يجنتتب المتتدرس الرتابتتة والنمايتتة فتتي الصتتف وفتتي 1,15
التعامل مع الاالب
يمكتتتن المتتتتدرب أن يعتتترف أهتتتم مميتتتزات العصتتتف 1,1
الذهني .
1,1
يمكن المتدرب من أن يدير جلسة في العصف
الذهني
يمكن المتدرب من معرفة تصائص العصف الذهني 1,32
يعاي فكرة إن كل خص يمكن أن يكون مبدعا إلى 1,41
حد ما وان اإلبداع ليس مقصورا على العباقرة
من أسهل الار أنجحها لدفع الاالب للتفكير بشكل 1,45
غير متوقع
يحترم األسئلة واألفكار غير العادية
6,23
يمكتتن المتتتدرب متتن معرفتتة المبتتادئ الرئيستتة لجلستتة 1,07
العصف الذهني
يمكتتن للاالتتب بعتتد إجادتهتتا استتتخدامها فتتي مواقتتف 6,13
الحياة العادية
1
متقبال لألفكار الجديدة والرريبة
يساعد الفرد على الخروج من دائرة األفكار النمايتة 3,7
المحدودة والتي غالبا ما يلتقي عندها جميع الناس
3,14
سهولة إعداد تاة في العصف الذهني

%72,32
%72
%71,51
%71,51
%74,1
%31
%70,7
%70
%,7,07
%,7,07
%33,13
%,7,07
%,,
%,,
%,1,4
%,5,1
%,5
%38,4
%,4,,
%32,3
%,0
%1,
%11,5
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43 41

-3

-4
-4
-3

41

سهولة تنفيذ الخاة المقدمة في العصف الذهني

3,51

%10,7

ومن مالحظة الجدول أعاله نتوصل إلى النتيجة اآلتية -:
 -4إن غالبية فقرات البرنامج قد تحققت من وجهة نظر عينة البح ولكن بنسب مختلفة .
 -4إن البرنتتامج التتتدريبي قتتد نتتال موافقتتة المتتتدربين وللتتل متتن تتتالل متتا بينتتته النتتتائج التتتي تتتم
الحصول عليها وسوف يتم مناقشة الفقرات الستة األولى والستة األتيرة .
 -3ومن الواضح أيضا في الجدول أعاله إن الفقرة رقم  5ياابق ما ورد فتي القترآن الكتريم عتن
أهمية التفكير) قد حصلت على أعلى نسبة في االستبيان وللل بوسط مرجح مقتداره  1,,4ونستبة
مئوية عالية بمقدار  %72,32ويعني أن قناعة المتدربين من أن أستلوب العصتف التذهني ياتابق
ما يدعو إليه القرآن الكريم من أهمية التفكير واستعمال العقل في كافة المجاالت .
إن الفقرة رقم  4,يجعل كل مشكلة تواجه الاالب في الصف فرصة سعيدة لحلقة استماار أفكتار
ممتعتتة ) قتتد جتتاءت بالمرتبتتة الثانيتتة وللتتل بحصتتولها علتتى وستتط متترجح مقتتداره  1,,ونستتبة مئويتتة
مقدارها  %72أي إنها فقرة متحققة في البرنتامج التتدريبي وإن أستلوب العصتف التذهني يجعتل كتل
مشكلة تواجه الاالب في الصف هي فرصة جيدة وسعيدة لحلقة استماار أفكار قد تكون ممتعة لهتم
.
 -5إن الفقرة رقم 3يع ُود الاالب على التفكير) قد تم تحقيقها فتي البرنتامج التتدريبي بوستط مترجح
مقتتداره  1,14ونستتبة مئويتتة مقتتدارها  %71,51وعليتته فإنتته أستتلوب يمكتتن أن يعتتود الاالتتب علتتى
التفكير .
 -2إن الفقرة رقم  ( 44يشجع اإلبداع وتوليد األفكار عند الاالب ) قد تم تحقيقها في البرنامج بتنفس
النسبة التي حصلت عليها الفقرة رقم  ) 3وهي وسط مرجح مقتداره  1,14ونستبة مئويتة مقتدارها
 %71,51وعليه فان هذا األسلوب يشجع اإلبداع ويساعد على توليد األفكار.
فيما يخص الفقرات الستة األتيرة فنجد إنها قد تم تحقيقهتا فتي البرنتامج التتدريبي ولكتن بنستب قليلتة
مقارنة بالفقرات الستة األولى فنجد :
إن الفقرة رقم  1يمكن المتدرب من معرفة المبادئ الرئيسة لجلسة العصف الذهني) والفقترة رقتم
 ( 44يمكن للاالب بعد إجادتها استخدامها في مواقف الحياة العادية ) قد حصلتا على وستط مترجح
واحمد مقداره  1,07ونسبة مئوية متساوية . %,4,,
فيما يخص الفقرة رقم  1متقبال لألفكار الجديدة والرريبة) فقد حصلت علتى وستط مترجح مقتداره
 1ونسبة مئوية بمقدار . %,0
فيما يخص الفقرة رقم  ( 40يساعد الفرد على الخروج متن دائترة األفكتار النمايتة المحتدودة والتتي
غالبا ما يلتقي عندها جميع الناس ) فقد حصلت على وسط مرجح مقتداره  3,7ونستبة مئويتة %1,
ونجد إن الفقرة ( 43سهولة إعتداد تاتة فتي العصتف التذهني ) والفقترة  ( 41ستهولة تنفيتذ الخاتة
المقدمة في العصف الذهني ) قد حصلت على أقل النسب في االستبيان وللل بحصتول الفقترة رقتم
 ) 43على وسط مرجح مقداره  3,14ونسبة مئوية مقدارها  11,5والفقرة رقتم  ) 41قتد حصتلت
علتتى وستتط متترجح مقتتداره  3,51ونستتبة مئويتتة بمقتتدار  10,7ممتتا يتتدل علتتى أن إعتتداد تاتتة فتتي
العصف الذهني ليس باألمر السهل وإن تنفيذ هذه الخاة ليس سهال ويحتاج إلى التدريب على للل .

ثانيا -االستنتاجات
في ضوء نتائج البح الحالي يمكن استنتاج اآلتي :
 -4افتقار اغلب المدرسين والمدرسات إلى الدورات التدريبية في طرائق التدريس الحديثة وتاصة
أن أغلبهم يمتلكون سنوات طويلة في الخدمة والعمل التربوي .
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 -4إن البرامج التدريبية التي تستند إلى أطر ونمالج تدريبية وتقوم على تلبية حاجات تدريبية ملحة
لدى المدرسين تكون اكثر فاعلية من تلل البرامج التي تفتقر لتلل األطر والحاجات التدريبية .
 -3فاعلية استخدام أنمولج كنت ) في بناء البرامج التدريبية .
 -1إن استعم ال أسلوب العصتف التذهني فتي تتدريس متواد التربيتة اإلستالمية يثيتر التفكيتر ويجعتل
الدرس غير نماي أو روتيني .
 -5إن تدريب المدرسين واالرتقاء ب دائهم تالل تدريس مواد التربية اإلسالمية يىدي إلى االرتقتاء
بمخرجات هذه المىسسة التعليمية التربوية .
 -2إن أستلوب العصتتف التتذهني أستتلوب مهتتم لتته جتتذوره اإلستتالمية التتتي لكتترت فتتي القتترآن الكتتريم
وسنة نبينا محمتد صتلى هللا عليته وستلم ) قبتل أن يضتع لته اوزبتورن التستميات المختلفتة والمبتادئ
واألسس .
 -1إن غالبية المدرسين لهم رغبة في التاور واالطالع على البترامج التدريبيتة وطرائتق التتدريس
الحديثة إلا توافر من يحرت دوافعهم .
 -,لدى المدرسين طاقات جيدة يمكن استراللها وتوظيفها لتاوير العملية التعليمية .

ثالثا -التوصيات
في ضوء نتائج البح الحالي توصي الباحثة بما ي تي :
 -4تدريب المدرسين والمدرسات المستتمر متن قبتل وزارة التربيتة والتعلتيم انستجاما متع االتجتاه
المعاصر في تدريب المالكات التعليمية .والذي ينادي بمبدأ التربية المستمرة .
 -4االهتمتتام ببتترامج إعتتداد المدرستتين والمدرستتات متتن حي ت تحديتتد االحتياجتتات التدريبيتتة لهتتم
وتصميم وبناء تلل البرامج على أسس ومعايير عالمية تستند إلى نمالج تدريبية وتعليمية ناجحة .
 -3تتتدريب المدرستتين بصتتورة عامتتة ومدرستتي التربيتتة اإلستتالمية بصتتورة تاصتتة علتتى كيفيتتة
استخدام العصف الذهني كاريقة تدريس حديثة من تالل الدورات إلكسابهم مهارة التدريس بهذه
الاريقة .
 -1بذل الجهود وتظافرها بين مديرية تربية االنبار ومركتز طرائتق التتدريس فتي جامعتة االنبتار
لررع تكثيف الدورات التدريبية التي يحتاجها المدرستون بصتورة عامتة ومدرستي معاهتد إعتداد
المعلمين والمعلمات بصورة تاصة .
 -5إن متتا تواجهتته األمتتة اإلستتالمية متتن تحتتديات يجتتب التصتتدي لهتتا ب ستتاليب مميتتزة فتتي التفكيتتر
والعمل والتدريب .
 -2حت أعضتتاء الهيئتتات التدريستتية فتتي التعلتتيم بوجتته عتتام باتبتتاع أستتلوب العصتتف التتذهني فتتي
تدريس موادهم التعليمية .
 -1اإلفادة من هذا البرنامج عند بناء مناهج إعداد المعلمين والمعلمات .
 -,تنظيم دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات التربيتة اإلستالمية حتول طرائتق التتدريس الحديثتة
وتاصة أسلوب العصف الذهني بما فيه من إثارة للتفكير فضال عن أساليب أترى حديثة .
 -7اعتمتتاد البرنتتامج التتتدريبي الحتتالي إلفتتادة الجهتتات المختصتتة لات العالقتتة فتتي وزارة التربيتتة
والسيما معهد التدريب والتاوير .
رابعا – المقترحات
استكماال للبح الحالي وتاويره تقترح الباحثة ما ي تي :
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 -2إجراء دراسة أثر برنامج تدريبي في العصف الذهني لتدريسي أقسام التربية اإلسالمية في
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات .
 -4إجتتراء دراستتة لتتتدريب المدرستتين علتتى أستتاليب العصتتف التتذهني فتتي تتتدريس متتواد دراستتية
أترى .
 -3بنتتاء بتترامج تدريبيتتة فتتي طرائتتق تتتدريس حديثتتة وفتتق أستتاليب أتتترى غيتتر العصتتف التتذهني
وتدريب المالكات التعليمية عليها .

المصادر
المصادر العربية :
القرآن الكريم
 -4إبراهيم ,ناصر  )4004أسس التربية  ,دار عمان للنشر والتوزيع ,عمان.
 -4أبو حويج,مروان وآترون )4004القيات والتقوي في التربية وعل النفس ,ط 4الدار العلميتة الدوليتة
للثقافة  ,ع ّمان,األردن .
 -3أبو رمان 0عصري()1116بناء برنامج لتدريب المعلمين على استراتيجيات تةدريس مكونةات المعرفةة
الرياضةةةية وأثةةةره فةةةي أدائهةةة وتحصةةةيل طلبةةةته ,جامعتتتة برداد,كليتتتة التربيتتتة,ابن الهيتتتثم  ,أطروحتتتة
دكتوراه).
 -1أبو سرحان,عاية عودة  )4000دراسات فةي أسةاليب التربيةة االجتماعيةة والوطنيةة ,ط,4دار الخلتيج
للنشر,ع ّمان .
 -5البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا  )47,1الجامع الصغير المختصر,ط,3تحقيق مصتافى ديتب
البرا )2 ,أجزاء,دار ابن كثير.
 -2بدر,حلمي السيد  )4771برنامج مقترح في الدراسات اإلسالمية لطالب اللغة لكليات التربية في ضةوء
القضايا المعاصرة والسلوك المهني للمعل ,كلية التربية,جامعة المنوفية أطروحة دكتوراه) .
-1

البياتي,عبد الجبَار,واثناسيوس,زكريا زكي  )4711اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم

التتتنفس ,مابعتتتة مىسستتتة الثقافتتتة العالميتتتة ,برتتتداد .الترمتتتذي,تحقيق محمتتتد احمتتتد تتتاكر وآتتتترون )5 ,
أجزاء,بيروت,دار إحياء التراي العربي,
 -,توفيق ,بشائر مولود  )4002أثر العصف الذهني في تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط لمادة التةأري
,دراسة في جامعة برداد,مركز البحوي التربوية والنفسية .
 -7جابر,جابر عبد الحميد  )4772مناهج البحث في التربية وعل النفس0دار النهضة العربية ,القاهرة .
 -40جاسم,محمد  )4001تفريد التعلي المستمر,دار الثقافة للنشر والتوزيع,ع ّمان,األردن .
-44

جاسم,محمد صفاء  )4002أثر أسلوب قصص السنة النبوية في تحصيل طةالب االعةداديات اإلسةالمية
في مادة الحديث الشريف,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د,رسالة ماجستير .

 -44جمهوريتتتة العتتترا ,وزارة التربيتتتة  )47,,المرشةةةد المهنةةةي للمةةةدارت والمعاهةةةد المركزيةةةة المهنيةةةة فةةةي
العراق,برداد .
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 -43الجبان,ريتتاع عتتارف  )4771إعتتداد وتتتدريب المعلتتم وفتتق متتدتل التتنظم,مجلةةة التربيةةة,العتتدد )440الستتنة
السادسة والعشرون,قار .
-41

الجبوري,جنان مزهر  )4002أثر أسةلوب العصةف الةذهني فةي تحصةيل مةادة أصةول الةدين اإلسةالمي

لدى طلبة كلية التربية في العراق واستبقائه لها,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د أطروحة دكتوراه) .
-45

الجميل,عبد السميع  )4004دور المعلم ك حد عناصر المنظومة التعليمية في ضوء تقرير اللجنة الدولية

للتربية في القرن الحادي والعشرون رؤيا مستقبلية)الهيئة المصرية العامة للكتاب,مجلة عل النفس,العدد . )57
-42

الجنابي,ساهرة عبد هللا ضاحي  )4003تقوي تدريس التربية اإلسالمية فةي المرحلةة اإلعداديةة وبنةاء

برنامج لتطويره,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د أطروحة دكتوراه).
-41

الجوعاني,حستتين ستتالم عبتتد الجبتتار ثلتتج  )4004اثةةر اسةةتخدام طريقتةةي التعلةةي التعةةاوني والفةةردي فةةي

التحصةةيل والتفكيةةر الناقةةد لطلبةةة كليةةة المعلمةةين فةةي مةةادة الجغرافيةةا,جامعتتة الموصتتل,كلية التربية ,أطروحتتة
دكتوراه) .
-4,

األحمد,ردينة عثمان وحذام عثمان  )4004طرائق التدريس مةنهج أسةلوب وسةيلة,دار المنتاهج للنشتر

والتوزيع,ع ّمان .
-47

ألحتتتتتتتارثي ,زايتتتتتتتد  )4774بنةةةةةةةاء االسةةةةةةةتفتاءات وقيةةةةةةةات االتجاهةةةةةةةات,ط,4دار الصتتتتتتتفا للنشتتتتتتتر

والتوزيع,ع ّمان,األردن.
-40

حجي,علي تضتير جاستم  )4001بنةاء مةنهج فةي الحةديث النبةوي الشةريف للصةف الرابةع العةام وفقةا

لطريقة الوحدات,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د أطروحة دكتوراه) .
 -4,حسن,علي عبد ربة  )47,5تدريب المعلمين أثناء الخدمة,دار الثقافة للاباعة والنشر القاهرة .
 -47حسنين,حستتتتتتين محمتتتتتتد  )4005أسةةةةةةاليب العصةةةةةةف الةةةةةةذهني دليةةةةةةل تيسةةةةةةيري للمةةةةةةدراء والمةةةةةةدربين
والميسرين,ط,1ع ّمان دار مجدالوي .
 -30ألحصري,علي منير وآترون  )4000طرق التدريس العامة,مكتبة الفالح,الكويت .
 -34ألحديثي,إحسان عمر محمد سعيد )4001بناء برنامج لمادة طرائق تدريس فروع التربيةة اإلسةالمية لطلبةة
أقسةةام طرائةةق تةةدريس القةةرين الكةةري والتربيةةة اإلسةةالمية فةةي ضةةوء حاجةةات المدرسةةين لهةةا,جامعتتة برداد,كليتتة
التربية,ابن ر د أطروحة دكتوراه) .
 -34الحيلة,محمتتتد محمتتتود  )4777التصةةةمي التعليمةةةي نظريةةةة وممارسةةةة,ط,4دار المستتتيرة للنشتتتر والتوزيتتتع
والاباعة,ع ّمان,األردن .
 -33تاطر,محمود ر يدي,أرسالن,مصافى  )4000تعلةي اللغةة العربيةة والتربيةة الدينيةة  ,دار الثقافتة للنشتر
والتوزيع  ,القاهرة .
 -31الخزرجى,ماجد عبد اإلله  )4777تقوي أداء مدرسي التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسةطة فةي ضةوء
الكفايات التدريسية الالزمة وبناء برنامج لتنميت ,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د أطروحة دكتوراه) .
 -35تضر,فخري ر يد  )4002طرائق تدريس الدراسات االجتماعية,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,ع ّمان .
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 -3,الخليلي,تليتتتل يوستتتف وآتتتترون  )4772تةةةدريس العلةةةوم فةةةي مراحةةةل التعلةةةي العةةةام,ط,4دار القلتتتم للنشتتتر
والتوزيع,اإلمارات العربية,دبي .
 -37دافيدوف,لينتتدال  )47,3مةةدخل عل ة الةةنفس,ترجمتتة ستتيد الاتتوب وآتتترون,دار ماكجروهيتتل للنشتتر,مكتبة
التحرير .
 -10الدليمي,سناء احمد محمد  )4001اثر طريقة العصف الذهني في التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي لةدى
طالب الصف الرابع العام في مادة األحياء,جامعة الموصل,كلية التربية رسالة ماجستير) .
 -14داود,عزيز حنا  )4770مناهج البحث التربوي,وزارة التعلتيم العتالي والبحت العلمتي,دار الحكمتة للاباعتة
والنشر ,جامعة برداد.
 -14دويدي,علي بن محمد  )4003اثر استخدام العصف الذهني من خالل االنترنت في تنمية التفكير لدى طالب
مقرر طرق تدريس اللغة العربية في كلية التربية في المدينة المنورة,جامعة الملل عبد العزيز,المدينة المنورة .
 -13الر يدي,بشير صالح  )4000مناهج البحث التربوي,رؤيا تابيقية مبساة,ط,4دار الكتاب الحدي .
 -11رو كا,الكسندر  )47,7اإلبداع العام والخاص,عالم المعرفة,الكويت,العدد . 411
 -15زياد,مسعد محمد  )400,العصف الذهني وحل المشكالت ,مركز الحرية النفسية لالستشارات .
 -12زيتون ,حسن,صوانة,علي محمد وآتر  )4004مهارات التدريس ,ط,4عالم الكتب .
 -11السامرائي,ها تتم جاستتم  )4771عصتتف التتدماغ وأثتتره فتتي تحصتتيل الالبتتة,مجلةةة كليةةة المعلمةةين,العتتدد
,4الجامعة المستنصرية,كلية المعلمين .
 -50الشتتبلي,إبراهيم مهتتدي  )4000المنةةاهج 0بنائها0تنفيةةذها0تقويمها0تطويرها باسةةتخدام النمةةاْج,ط,4األمتتل
للنشر والتوزيع,األردن.
 -54ألشريفي ,افي حسين  )4004بناء برنامج تدريبي إلدارات معاهةد إعةداد المعلمةين والمعلمةات فةي العةراق
في ضوء كفاياته اإلدارية,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د ,رسالة دكتوراه) .
 -54ألشمري,جاسم فياع حستن  )4775أثةر عصةف الةدمام ومةدخل الةنظ علةى اتجاهةات طلبةة الجامعةة علةى
وفق خصائص شخصية القدوة,برداد,الجامعة المستنصرية,كلية التربية ,أطروحة دكتوراه) .
 -53صخى,حسن حااب  )4774التدريب والعملية التدريسية,مكتبة فنون للاباعة ,برداد.
 -51الاعاني,حسن احمد  )4004التدريب0مفهوم وفعاليات وبناء البرامج التدريسية والتقويمية,دار الشترو
,ع ّمان .
 -55الظاهر,زكريا محمد  )4004مبادا القيات والتقوي في التربية,ط,4الدار العلمية الدولية,األردن.
 -52عا ور ,راتب قاسم,عبد الرحيم,عوع أبو الهيجاء  )4001المنهج بين النظرية والتطبيق,ع َمان,األردن.
 -51العبد الكريم,را د بتن حستين  )4004إسةتراتيجية العصةف الةذهني,استتماار األفكار,حقيبتة تدريبيتة لتنميتة
مهارات العصف الذهني لدى المعلمين,ط,4المملكة العربية السعودية.
 -5,عبيتتد ,ماجتتدة الستتيد وآتتترون  )4004أساسةةيات تصةةمي التةةدريس,ط,4دار صتتفاء للنشتتر والتوزيع,ع ّمتتان
,األردن .
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 -57العتيبي,وضحة بنت حباب بن عبد هللا  )4004فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تنمية قدرات التفكيةر
أالبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط لكليات البنات,كلية التربية,قسم
التربية وعلم النفس الرياضيات) .
 -24عزيز,عمر إبراهيم  )4001العصف الذهني وأثره في تنمية التفكير أالبتكاري,ط. 4
 -24عالّم,صتتالح التتدين محمتتود  )4004القيةةات والتقةةوي التربةةوي والنفسي0أساسةةيات تطبيقاتةة وتطلعاتةةة
وتوجهات المعاصرة,ط,4دار الفكر العربي,القاهرة,مصر .
 -23العلي,صتتالح حميتتد  )4001التربيةةة اإلسةةالمية 0ماهيتهةةا مبةةادا تعلمهةةا0طرق تدريسةةها -دراسةةة تحليليةةة
تأصلية مقارنة ,دار الكلم الايب,دمشق,سوريا.
 -21علي,عبد اللايف عبد القادر  )477,بناء برنامج في ضوء األسلوب التكاملي لتدريس المواد الشرعية في
المرحلة اإلعدادية األزهرية,جامعة الزقازيق,كلية التربية أطروحة دكتوراه) .
 -22العواودة,أمتل ستالم  )4004خطةوات البحةةث العلمةي أدلةة تدريبيةة عةةدد()11الجامعتة األردنيتة,مكتب تدمتتة
المجتمع,األردن .
 -21عودة,احمتتتتد ستتتتلمان  )4773أساسةةةةيات البحةةةةث العلمةةةةي فةةةةي التربيةةةةة والعلةةةةوم اإلنسةةةةانية,ط,4مكتبتتتتة
الكناني,األردن .
 -2,غالب,حنا  )4710مواد وطرائق التعلي في التربية المتجددة,ط,4دار الكتب اللبناني,بيروت,
 -27غرابيتتتة,فوزي وآتتتترون  )4003أسةةةاليب البحةةةث العلمةةةي فةةةي العلةةةوم االجتماعيةةةة اإلنسةةةانية,ط,3دار
الوائل,ع ّمان ,األردن .
 -14فخرو,عبتتد الناصتتر  )4003فاعليتتة برنتتامج مقتتترح فتتي تنميتتة بعتتض مهتتارات التفكيتتر العليتتا لتتدى عينتتة متتن
الالبة المتفوقين عقليا وغير المتفوقين,مجلة البحور التربوية,العدد ,)41جامعة قار .
 -13الفريجات,تضر كتاظم  )4002مفهةوم وأهميةة النشةاط التةدريبي ويفاقة الف اعالةة,رؤيتة مستتقبلية ,المتىتمر
العربي األول للتدريب وتنمية الموارد البشرية الجامعة الها مية,كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .
 -11الكبيسي,زينة مجيد لياب  )4005أثر أسلوبي الندوة والعصةف الةذهني فةي تحصةيل طالبةات الصةف الرابةع
العام في مادة التربية اإلسالمية واستبقائ ,جامعة برداد,كلية التربية ,ابن ر د .
 -15الكبيسي,عبد الواحد  )4002أساليب الترويح 0الرياضيات المسلية,ط,4دار المثنى للاباعة والنشر .
 -12مممممممممم  )4007أساليب التعلي ومهارات في ضوء القرين الكري والسنة النبوية الشريفة ,ط,4دار جريتر
للنشر والتوزيع,ع َمان,األردن.
 -11الكرش,محمتتد احمتتد  )477,دراستتة تحليليتتة لتتبعض العوامتتل التربويتتة المىديتتة إلتتى تتتدني التحصتتيل العلمتتي
للاتتتالب فتتتي متتتادة الرياضتتتيات بالمرحلتتتة الثانويتتتة بدولتتتة قاتتتر كمتتتا يراهتتتا المعلمتتتون والاتتتالب,مجلةةةة مركةةةز
البحور,العدد  )41جامعة قار .
 -1,كمب,جيرولتتتتد كمتتتتب  )47,1تصةةةةمي البةةةةرامج التعليميةةةةة,ترجمتتتتة احمتتتتد تيتتتتري كتتتتاظم,دار النهضتتتتة
العربية,القاهرة.
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 -17كولن  )477,استقصاء أثر استخدام أسلوب العصف الذهني في اكتساب مهةارات التعبيةر الشةفهي لطةالب
المرحلة الثانوية .
 -,0الكيومي,محمد بن طالب بتن مستلم  )4004أثةر اسةتخدام إسةتراتيجية العصةف الةذهني فةي تةدريس التةأري
على تنمية التفكير أالبتكاري لدى طالب الصف األول الثانوي,جامعة السلاان قابوس,كلية التربية,سلانة عمان.
 -,4أللقاني,احمد حسين  )47,3قائمة المالحظة لتقوي طالب التربية,جامعة عين مس,القاهرة.
 -,4محمد,محمد جاسم  )4001عل النفس التربوي وتطبيقات ,ط,4دار الثقافة,ع ّمان,األردن.
 -,3المبتتيض وجرادات,عقلتته محمد,أستتامة محمتتد )4004التةةدريب اإلداري الموج ة بةةاألداء ,المنظمتتة العربيتتة
للتنمية اإلدارية,سلسلة حدي ودراسات,القاهرة.
 -,1مرعي,ومحمتتتد محمتتتود الحيلتتتة  )4004المنةةةاهج التربويةةةة الحديثةةةة 0مفاهيمهةةةا وعناصةةةرها وأساسةةةها
وعملياتها,ط,4دار الميسرة للاباعة والنشر ,ع ّمان ,األردن.
 -,5ماالقة,سوزان تلف مصافى  )477,أثر العصف الذهني في تنمية التفكيةر اإلبةداعي لةدى الصةف الثةامن
والتاسع األساسي,جامعة اليرموت ,رسالة ماجستير),األردن .
 -,2المايري,حسن عمر علي  )4003بناء منهج للتقنيات التربوية فةي التربيةة اإلسةالمية لكليةات التربيةة فةي
الجمهورية اليمنية في ضوء األصالة والمعاصرة ,جامعة برداد,كلية التربية,ابن ر د ,أطروحة دكتوراه) .
 -,1المرربي,كامل محمد  )4004أسةاليب البحةث العلمةي فةي العلةوم اإلنسةانية واالجتماعيةة,ط,4التدار العلميتة
ودار الثقافة,ع ّمان,األردن.
 -,,المياحي,إيمان إسماعيل عايز  )400,بناء برنةامج لتةدريس مةادة منةاهج اللغةة العربيةة وطرائةق تدريسةها
لطلبة كليات التربية في ضوء صعوبات تدريس المادة ودراستها,كلية التربية,ابن ر د ,أطروحة دكتوراه) .
 -,7ناصر,إبراهيم  )4004أسس التربية دار ع ّمان للنشر والتوزيع,األردن .
 -70نعيمتة وآتتترون  )4002التةدريب كةةأداة التأهيةل وتثمةةين الكفةاءات البشةةرية,متع دراستتة حالتة التتتدريب فتتي
المىسسات .الجامعة الها مية,ع ّمان األردن .
 -74ه ّزاع,أنيسة محمود ,الكفايةات التعليميةة الالزمةة لمعلة اللغةة العربيةة فةي المرحلةة الثانويةة فةي الجمهوريةة
اليمنية,جامعة صنعاء,كلية التربية. 4777,
 -74ياغي,محمتتتتتتتتد عبتتتتتتتتد الفتّتتتتتتتتاح  ) 47,3االحتياجتتتتتتتتات التدريبيتتتتتتتتة مفهومهتتتتتتتتا,طر تحديتتتتتتتتدها,مجلةةةةةةةةة
اإلداري,العدد ,)41مسقط .
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