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 الخالصة

 الثالث المهني.طالب يهدف هذا البحث الى معرفة اثر استراتيجية العصف الذهني في االداء التعبيري لدى 

الصفرية االتية: ليس هناك  فرق ذو داللة احصائية بين متوسط  الفرضية يق هذا الهدف وضع الباحثولتحق

طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون التعبير باستراتيجية العصف الذهني, ومتوسط درجات طالب درجات 

 اعدادية حطين المهنية ا  احث قصديالمجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية, اختار الب

للبنين الصباحية والتي تضم شعبتين للثالث المهني ,اختيرت عشوائيا شعبة )أ( التي تمثل قسم صيانة الحاسوب 

موعة الضابطة, بلغت عينة في حين مثلت شعبة )ب( التي تمثل قسم الكهرباء المج لتمثل المجموعة التجريبية ,

للمجموعة الضابطة, اجرى الباحث  ا  ( طالب04للمجموعة التجريبية , و) ا  طالب (04بواقع ) ا  ( طالب54البحث) 

بالشهور, والتحصيل الدراسي لآلباء واالمهات , ودرجات  ا  في المتغيرات )العمر الزمني محسوب ا  بينهما تكافؤ

, عرضها على مجموعة  ا  تعبيري ا  ( اعد الباحث استبانة ضمت ستة عشر موضوعمادة اللغة العربية للعام السابق

من الخبراء , الختيار ست موضوعات منها , اعتمد الباحث في البحث الحالي على محكات تصحيح جاهزة , 

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ,لتكون اداة طالب وهي محكات تصحيح الهاشمي , لتصحيح  كتابات 

 لقياسهم التعبيري.

 راسة على النتائج االتية:وباستعمال االختبار التائي اسفرت الد

المجموعة طالب استراتيجية العصف الذهني  على المجموعة التجريبية الذين يدرسون التعبير بطالب تفوق 

 ( 4044التعبير بالطريقة التقليدية وبداللة احصائية )الضابطة الذين يدرسون 

علية كبيرة في رفع مستوى االداء وفي ضوء نتيجة البحث استنتج الباحث  ان الستراتيجية العصف الذهني فا

الثالث المهني واوصى الباحث بضرورة اعتماد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها معايير طالب التعبيري ل

 صحيحة عند تصحيح الموضوعات التعبيرية, واقترح الباحث اجراء دراسات مماثلة على مراحل دراسية اخرى.

 

 

 

 



 

 
566 

 

 

The Impact of Brainstorming Strategy 

on the Expressive Performance of the 

Third Grade Students 
 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The aim of this research is to find out the effect of brainstorming strategy on the 

expression performance of the third professional students. 

To achieve this goal, the researcher put the following zero hypothesis: There is no 

statistically significant difference between the average score of students in the 

experimental group who study the expression of brainstorming strategy and the 

average score of control group students who study the same subject in the traditional 

way. (B), which represents the electricity division of the control group, the research 

sample (40) students (20) students for the experimental group, and (2) 20) For the 

control group, the researcher conducted an equivalence in the variables (age of time 

calculated in months, academic achievement of parents and degrees of Arabic 

language for the previous year). The researcher prepared a questionnaire containing 

sixteen expressive subjects, presented to a group of experts, In the current research on 

the corrected rectifiers, which are the correction of Hashimi, to correct the writings of 

the students of the experimental and control groups, to be a tool for their expression. 

Using the t-test, the study yielded the following results: 

The students of the experimental group who study the expression of the brainstorming 

strategy of the control group students who study the expression in the traditional way 

and in statistical terms (0,05) 

In the light of the research results, the researcher concluded that the strategy of 

brainstorming is very effective in raising the level of expressive performance of the 

third professional students. The researcher recommended that the teachers of the 

Arabic language and its teachers should adopt correct standards when correcting the 

expressive subjects. 
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 الفصل االول 

 التعريف بالبحث

 

 بحثمشكلة ال
على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية ممثلة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها, والهادفة الى 

حصيل االرتقاء بالعملية التعليمية التابعة لها ,والهادفة الى االرتقاء بالعملية التعليمية والتعلمية ,ورفع مستوى الت

وباألخص في المدراس المهنية  ولكون الباحث مدرسا طالب اال انه هناك ضعف واضح في االداء التعبيري لل

,متمثلة في استخدام طريقة طالب للغة العربية في التعليم المهني لذلك استخدم استراتيجية تدريس ترتبط بحياة ال

تسهم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها باالرتقاء بأساليب   العصف الذهني في تدريس مادة التعبير اذ يأمل الباحث ان

 او طرائق تدريس حديثة في اللغة العربية عموما واالداء التعبيري بشكل خاص.

اللغة التي تعد وسيلة للتفاهم بين بني البشر ,فلوالها لما كانت حضارة وال مدينة ب هللا  سبحانه وتعالى لإلنسان وه

االساسية لما انتجه العقل االنساني اذ اعتمدتها البشرية اساسا في الحفاظ على تراثها, وال عمران ,فهي الوسيلة 

وبرموز كتابية سجلت فيها حياتها وما حفلت به من ثقافة وعلم وفن ولوال كون اللغة وعاء للحياة النقطع المرء 

 (  05 :4895في حاضره عن ماضيه ,ولم يوصل بمستقبله. )ظافر والحمادي ,

الدارسون هي من اهم وسائل االرتباط الروحي وتكوين اتجاهات وافكار مشتركة بين ابناء المجتمع, فقد  ويعدها

تكون هنالك اختالفات بين الدول في البيئة  والجنس والدين والعادات وغير ذلك من الفوارق االجتماعية 

 (09 :0444مقدادي,واالقتصادية ولكنها تظل متحدة متماسكة اذا كانت لغتها واحدة. )عاشور و

وتدن شديدين في  يعانون من ضعفيرى انهم  بشكل خاص طالب وال   -بنحو عام  -المتابع للعملية التربوية  ان

يرافقهم في مختلف  مراحل التعليم مما ادى الى حالة من االستياء, وعدم الرضا, والتذمر سواء من  مادة التعبير,

وكثافة الصفوف وغياب المنهج  , بعوامل معوقة متعددة من ثنائية اللغةداخل المدرسة أو خارجها ,وألنه يصطدم 

, وقد يصل الى درجة الضعف وذلك لقصور ا  ,واهمال التصحيح ,وقلة الحصص ,ومستوى المدرس ليس عالي

, والتذوقية , والتلخيصية ,والنحوية, والهجائية والخطية وقصور في ثقافته العصرية, وعدم  قدراته التعبيرية

 (04 :0444مكنه من اساليب التدريس الحديثة وتطوراتها. )الهاشمي,ت

غير  ألساليب  واستعمالهمهو اعتماد المدرسين على الطرائق العقيمة  ويعزى اسباب الضعف في مادة التعبير

-04 :0449يؤدي الى ضعف قدرتهم في التعبير. )كبة, نمشوقة وعجزها عن غايتها اذ ان تعليم اللغة ال بنائها ل

09)                            . 

سوى موضوع أو طالب يتناول ال ,فقد يمر عام دراسي والاسباب اخرى وهي قلة كتابة الموضوعات  وهناك 

 (556 :0444موضوعين . )الدليمي ,

ويرى الباحث ان االحساس بمشكلة درس التعبير وتدريسه فيه مشاكل كثيرة يقتضي التفكير بها عن طريق ايجاد 

طريقة تدريس حديثة ومالءمة, لذلك يحاول الباحث من خالل بحثه الحالي " اثر استراتيجية العصف الذهني في 

 االداء التعبيري لدى طالب الصف الثالث المهني" ايجاد حل لهذه المشكلة. 

 ثانيا: اهمية البحث 
غير مخل بوحدة اللغة ,وانما  التقسيم اوهذ ومن اجل تيسير تدريس كل فرع من فروع اللغة قسمت الى فروع ,

ولكل فرع منها طريقة  ا  هدفه هو التيسير والتوضيح  واسباب هذا التقسيم هو ان لكل فرع من فروع اللغة أهداف

 (45-41 :4841تدريس فطريقة تدريس التعبير تختلف  عن طرائق تدريس فروع اللغة االخرى.)ابراهيم, 

فهو غاية وما سواه وسائل لتحقيق هذه الغاية, بل هو من الدروس العربية  تجتمع فروع اللغة العربية التعبير في و

الكثيرة الحيوية لتطبيق مهارات اللغة من قواعد وامالء وخط  ونصوص ادبية فما يصيب هذه المهارات من خلل 

ين , يظهر في التعبير اذ هو مصب تجتمع عنده مصادر الضعف التي تصيب النشاط اللغوي. )مجاور, صالح الد

0444:  009) 

وميولهم لذا فان اختيار طالب لحاجات ال ا  ولتحقيق اهمية التعبير البد من العناية بطريقة التدريس وتيسيرها تبع

كونها مجموعة خطوات متكاملة  للوصول للغاية المنشودة في اقل وقت  ا  مهم ا  الطريقة الفاعلة في التعليم تعد أساس

 (404 :4884لم من المشاركة المستمرة في الدرس . )سعيد ,وأيسر جهد من اجل تمكين المتع

يمية ونتيجة للتطور في مجال طرائق التدريس ظهرت استراتيجيات حديثة لها ادوار فاعلة في تطوير العملية التعل

التي كانت في  بداية  االمر في سوق العمل ثم انتقلت الى ميدان التربية  ومنها استراتيجية العصف الذهني, 

التعليم واصبحت من اكثر االساليب التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين ,والمهتمين بالتفكير االبداعي . و

 (444 :0440)فتحي جروان ,
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يوجد فيها اي نوع من النقد او التقييم ,وهي  ومن ابرز سمات طريقة العصف الذهني انها عملية بسيطة ,اذ ال

وهي عملية عالجية   ا  في مناقشة الجماعة  او في حل المشكلة جماعيشارك عملية مسلية فكل فرد في المجموعة ي

 ال نها طريقة مهمة في التدريب على التفكير االبداعي     

وفي ضوء هذا نجد ان طريقة العصف الذهني من الطرق المناسبة لالستخدام في عملية التدريس في المراحل 

 (41 :0448)اليماني ,ة بشكل عامالدراسية المختلفة ولمختلف المواد الدراسي

لذلك فأن استراتيجية العصف الذهني من اكثر استراتيجيات قوة في تنمية التفكير االبداعي , وتهدف الى كسر 

 (449 :0444التفكير االعتيادي للفرد ,وان العصف الذهني قائم على أنتاج قائمة من االفكار.)ابو جادو ونوفل,

 -ى اهمية البحث في:الى ما تقدم تتجل ا  واستناد

 اهمية اللغة العربية تتجلى بأنها لغة الرسالة السماوية االخيرة )القران الكريم( وهي لغة الخطاب والتعبير. -4

 اللغة وابداعها. أهمية االداء التعبيري بوصفه الهدف الرئيس لدراسة فروع اللغة العربية ففيها يكتمل جمال -0

لتطوير  مدرسين ومدرسات على استخدام استراتيجيات حديثة قد يسهم البحث في مساعدة المختصين من -1

 العملية التربوية.

 في تدريس التعبير اللغوي. ا  اهمية استراتيجية العصف الذهني اذ انها تعد طريقة تدريس حديثة نسبي -5

 : هدف البحثا  ثالث
 . الثالث المهني طالب  يهدف هذا البحث الى معرفة اثر استراتيجية العصف الذهني في االداء التعبيري لدى

 ضية البحث رابعا  : فر
  رية االتية:فولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الص

المجموعة التجريبية الذين طالب ( بين متوسط درجات 4044ذو داللة إحصائية عند مستوى )ال يوجد فرق 

المجموعة الضابطة الذين يدرسون يدرسون مادة التعبير على وفق استراتيجية العصف الذهني ومتوسط درجات 

 التعبير بالطريقة التقليدية في سلسلة من اختبارات االداء التعبيري .

 : حدود البحثخامسا  
 يقتصر حدود البحث الحالي على :

 دارس المهنية في محافظة ديالىمالصف الثالث المهني في احدى الطالب عينة  -4

 1448-0449الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  -0

 عدد من الموضوعات في التعبير التحريري .            -1

 : تحديد المصطلحاتسادسا  
 عرفها كل من:         االستراتيجية: - أ

( بأنها: مجموعة من القواعد تنطوي على وسائل تؤدي الى تحقيق هدف معين لها خطة 0441)الحيلة ,  -4

 ( 44 :0441نحو هدف معين .)الحيلة , 

االساليب العملية التي يتبعها المدرس لتحقيق االهداف وتتضمن كل أفعاله التي  ( بأنها :0445)الظافر, -0

 (40 :0445او استقبال االسئلة والتوجيه. )الظافر, يلتزم بها في تدريسه كطرح االسئلة ,

وم بها المدرس  لجعل يقوالتوجيهات  التعريف االجرائي للباحث : هي مجموعة من القواعد واالجراءات  -1

 .طالبتعلم اكثر سهولة ومتعة ولتحقيق أهداف تعليمية بأقل وقت وجهد من المدرس والعملية ال

  : العصف الذهني - ب
للحصول على اكبر عدد ممكن منها, بغية  الطريقة التي سيتم فيها توليد االفكار من اذهان الطالبات هي -4

توجهات التربوية الحديثة, وخاصة التوصل الى حلول ابداعية ,وحقيقة ان هذه النظرة تتفق بشكل كبير مع ال

 (40 :0444االساليب التي تقوم على المشاركة الفاعلة بين أعضاء المجموعات .)االحمدي,

هو اسلوب يعتمد على نوع من التفكير الجماعي والمناقشة بين مجموعات صغيرة, بهدف اثارة االفكار  -0

مدار البحث حيث تساهم االفكار  لمشكلةتؤدي الى حل ل فكار التي يمكن انوتنوعها وبالتالي توليد قائمة من اال

 ( 49 :0449المتبادلة بين من اجتمعوا في توليد افكار جديدة.)حسين وفخرو,

 التعريف االجرائي للباحث  :  -1

العصف الذهني هو اشغال الفكر واسترجاع المعلومات والخبرات السابقة لدى المتعلمين وتجميعها         

 للوصول الى حلول للمشكالت التعليمية المختلفة.  ا  ريوتنظيمها فك

 عرفه كل من  االداء التعبيري: -ج

 للتعبير عن الموضوعات المختارة في درس التعبيرطالب هو نشاط لغوي كتابي وظيفي ابداعي يقوم به ال  -4

 ( 84 : 0449كبة, واضح الفكرة,سليم اللغة واالداء) ا  من مادة اللغة العربية تعبير
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من افكار ومشاعر حول عينة البحث في التعبير عما في خواطرهم  ألفرادهو االنجاز اللغوي الكتابي  -0

) موضوع التعبير المختار في الدرس بأسلوب سليم خال من االخطاء اللغوية يتسم بجودة الصياغة وقوة التأثير. 

 (44 :4884الجشعمي ,

  التعريف االجرائي للباحث:

ان يسهم في رفع مستوى االداء التعبيري  الطالبعلى لذي استطاع الباحث من خالل تجربته هو ذلك االنجاز ا

عنها بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبارات لمتسلسلة على وفق  ا  بأسلوب سليم وافكار واضحة معبر

 . معيار تصحيح معتمد ألغراض البحث

بفروعها حلة المتوسطة, ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات هي المرحلة التي بعد المر: االعدادية المهنية  -د

بسوق العمل او  بعد اجتياز البكالوريا لاللتحاقطالب )الصناعي والتجاري والزراعي والفنون التطبيقية( تؤهل ال

 ( 0446: 5504والمعاهد , وهي معادلة للدراسة الثانوية)الوقائع العراقية, ع  الدخول في الكليات

 .هي مرحلة ما بعد المتوسطة ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات تسبق الدراسة الجامعيةرائي للباحث: التعريف االج

 

 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة  

 

 جوانب نظرية  :اوال  
 ا  له معناه الوظيفي الخاص بعيد ا  حديث ا  لقد اصبحت عبارة العصف الذهني مصطلحمفهوم العصف الذهني :  -4

معنى المعجمي القريب ,ليدل على معنى اجرائي ومفهم تطبيقي محدد الخطوات واالجراءات وفي هذا يرى عن ال

اثار, او استمطار للعقل ( يقوم على اثره حل المشكلة على انه  اوزبورن, ان اصل كلمة العصف الذهني )حفز, او

شكلة التي تتطلب الحل من جانب اخر العقل البشري)المخ( من جانب والم موقف به طرفان يتحدى احدهما االخر

,وال بد للعقل من االلتفاف حول المشكلة والنظر اليها من اكثر من جانب ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل 

الممكنة . وتتمثل هذه الحيل في االفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة  وهي قائمة من االفكار يمكن ان 

لمشكلة وتؤدي في النهاية الى تكوين حل لها  وبناء على ذلك فقد عرفها بقوله ) ان طريقة تقود الى بلورة ا

من الناس البحث عن حل  او طريقة للتداول بواسطتها تحاول مجموعة العصف الذهني عبارة عن حلقة نقاش,

  (440-444 :0444لمشكلة معينة بتجميع وتقييد كل االفكار التلقائية من االفراد. )اوزبورن, 

 ا  ( فرد40-4العصف الذهني : هو احد اساليب المناقشة الجماعية التي يشجع افراد مجموعة مؤلفة من ) -0

لحل مشكلة ما وبشكل عفوي وتلقائي حرفي  بأشراف رئيس لها على توليد اكبر عدد ممكن من االفكار المتنوعة

ثم غربلتها واختيار المناسب منها ويتم ذلك وفي  مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد من اطالق تلك االفكار ,ومن 

 (499-494 :0441( دقيقة.)زيتون,04-44خالل جلسة او عدة جلسات تستغرق الجلسة)

 قواعد العصف الذهني
الصف مهما بدت شخصية او تافهة حتى يكسر حاجز الخوف طالب استبعاد االفكار التي يشارك بها  ال يجوز -4

 والتردد لدى المشاركين.

على اعطاء اكبر عدد ممكن من االفكار دون االلتفات لنوعيتها والترحيب باألفكار الغريبة  جيع المشاركين تش -0

 او المضحكة وغير المنطقية.

التركيز على الكم المتولد من االفكار الذي ينطلق من االفتراض القائل : انه كلما زادت االفكار المطروحة  -1

 ة فيها.كلما زاد احتمال بروز فكرة اصيل

االفكار المطروحة مللك الجميع وبإمكان اي من المشاركين الجمع والربط بين فكرتين او اكثر او تحسين فكرة -5

 او تعديلها بالحذف او االضافة.

ن استراتيجية العصف الذهني كاستراتيجية تدريس لتطبق والى هذه القواعد طور بعض التربويين والباحث ا  واستناد

البحث عن حلولها وبذلك طالب س موضوعات دراسية معينة تنطوي على مشكالت يتولى الفي الصفوف لتدري

 ( 054 :0448-0449تنمو لديهم القدرة على التعبير االبداعي.) جمال سليمان, 

ان معرفة خصائص عصف الدماغ اساسية للسير بهذه االستراتيجية في االتجاه الذي خصائص العصف الذهني: 

 هو تنمية التفكير االبداعي عند المتعلم واقتراح الحلول  المناسبة للمشكالت.يحقق الهدف منها و

 .وهي قدرة الطالب على انتاج االفكار وحل المشكلة بطريقة غير مألوفة االصالة: -4

على مواجهة االخفاق وان  ا  وتصميم ا  وتتجلى من قدرة المتعلم على العمل لفترة طويلة ويبدي استعداد المثابرة: -0

 تدفعه النتائج غير المرضية الى مضاعفة الجهد.
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االستقالل : وتعني مالحظة الفرد ماال يالحظه االخرون ويحث عما هو غير مألوف فيقلب االفكار ويخمن  -1

 الحل.

االقتراب واالبتعاد : وتعني قيام المتعلم بالقراءة وتدوين المالحظات  وتتقصي الحلول واالطالع على ما  -5

 رون ثم االبتعاد عن الفكرة حتى يراها بكامل ابعادها.أنجزه االخ

في حلول اخرى غير تلك  التأجيل والمباشرة: وتعني عدم اصدار االحكام بسرعة بل يحاول المتعلم التفكير -4

 ألول مرة. له التي تبدو

 .اشراقة الفكر: ويقصد بها ترك المتعلم للفكرة في ذهنه لتختمر بعد محاوالت خائبة لحلها -6

 التحقق من صحة الحل ويتم ذلك بالطرق الموضوعية. -4

 (59 :4899إلى نتيجة جديدة )هوفر,  دمج االفكار المعروضة مع افكار اخرى وصوال   -9

 :الدراسات السابقة  ا  ثاني
طريقتي العصف الذهني واالكتشاف في المهارات ( هدفت الى الكشف عن تأثير 0449دراسة العليمات ) -4

( طالبا 94الثامن االساسي في االردن . وقد تكونت عينة الدراسة )طالب من خالل تدريس مادة العلوم لاالبداعية 

وتم اختيارها بالطريقة القصدية ضمن مجموعتين االولى درست العلوم باستخدام طريقة العصف الذهني والثانية 

 .ست المادة نفسها بطريقة االكتشافدر

الى التعرف الى اثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير ( هدفت 0446دراسة السميري ) -0

االبداعي في تنمية التفكير لدى طالبات الصف الثامن بغزة مقارنة بالطريقة التقليدية, وقد تكونت عينة الدراسة 

ت ( طالبة تم توزيعهن ضمن مجموعتين متكافئتين وقد كشفت الدراسة عن نتائج تؤكد وجود فروق ذا44من )

داللة احصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ابعاد الدراسة ومحاورها كافة, لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية التي درست بطريقة العصف الذهني .

 والمؤشرات حول الدراسات السابقة : بعض الدالئلا  ثالث
 طريقة العصف الذهني.هدفت الدراستين الى التعرف على اثر استخدام  الهدف : -4

 ا  ( طالب94 -44:تباينت الدراستين في حجم العينة اذ تراوحت بين )حجم العينة  -0

 .( اناثا0446في حين اقتصرت دراسة) السميري  ا  ( ذكور0449جنس العينة : تضمنت دراسة )العليمات  -1

 لطبيعة البحث وعدد المتغيرات التابعة. ا  المدة الزمنية اختلفت الدراسات السابقة في مدة اجراء التجربة طبق -5

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته 

 

 : التصميم التجريبي اوال  

 هو مخطط وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة, والتجربة تعني تخطيط الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة 

في  ا  غيير مقصود بحد ذاته يحدثه الباحث عمديحدث, اي ان التجربة ت  المدروسة بطريقة معينة ثم مالحظة ما

ظروف الظاهرة المراد دراستها, ويعد التصميم التجريبي  اولى الخطوات التي ينفذها الباحث فال بد من ان يكون 

 (594 :0444وزنكنة,  تصميم خاص به  , لضمان سالمته , ودقة , نتائجه )عبد الرحمن,  لكل بحث تجريبي

لظروف البحث الحالي  ا  الى اعتماد احد التصاميم التجريبية ذات الضبط الجزئي ووجده مالئمالباحث  ما دفعوهذا 

 (4فجاء التصميم على ما يوضحه الشكل )

 

 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل )

 أداة البحث المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 سلة اختباراتسل االداء التعبيري استراتيجية العصف الذهني التجريبية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة
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 : مجتمع البحث وعينته :ا  ثاني

الصف الثالث المهني في المدارس المهنية التابعة لقسم التعليم المهني التابع طالب تمثل مجتمع هذا البحث ب    

( لتطبيق  )اعدادية حطين المهنية ا  , اختار الباحث قصدي0448 -0449للعام الدراسي  /لمديرية تربية ديالى 

للمجموعتين في مادة اللغة  ا  تجربة البحث بسبب قرب  موقع المدرسة من سكن الباحث ولكون الباحث مدرس

 -العربية فضال عن االسباب االتية:

 المجموعتين من حيث الشريحة االقتصادية واالجتماعية والمعرفية .طالب تقارب  -4

 تشجيع ادارة المدرسة ورغبتها الجادة في التعاون مع الباحث . -0

عدادية شعبتين للثالث المهني, وبطريقة السحب العشوائي , اختير قسم صيانة الحاسوب ليمثل تضم اال -5

جية العصف الذهني ( في تيتراتغير المستقل ,)اسمطلبتها الى الالمجموعة التجريبية التي سيخضع 

التي سوف تدرس على وفق الطريقة حين مثل قسم الكهرباء المجموعة الضابطة  تدريس التعبير في

 ا  ( طالب 01في قسم الحاسوب و) ا  ( طالب00بواقع ) ا  ( طالب 54التقليدية بلغ عدد طالب المجموعتين )

( 54( اصبح عدد افراد العينة النهائية )4الراسبين وعددهم )طالب في قسم الكهرباء وبعد استبعاد ال

  يوضح ذلك. ( 4)والجدول  ا  البط

 

 (1جدول )

 وبعده. مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعادطالب عدد 

طالب العدد  الشعبة المجموعة

 قبل االستبعاد

طالب عدد ال

 الراسبين

طالب عدد ال

 بعد االستبعاد

صيانة  التجريبية

 الحاسوب

00 0 04 

 04 1 01 الكهرباء الضابطة

 54 4 54 جموعالم    

 

هو اعتقاد الباحث بانهم يمتلكون معرفة سابقة في الموضوعات التي ستدرس  الراسبينطالب ان سبب استبعاد ال

الراسبين من النتائج فقط طالب ان الباحث استبعد ال ا  اثناء التجربة, وهذه الخبرة قد تؤثر في دقة نتائج البحث, علم

 م المدرسي.على النظا ا  وابقاهم داخل الصف حفاظ

 

 عتي البحث: تكافؤ مجموا  ثالث
المجموعتين في بعض المتغيرات التي يعتقد انها تؤثر في طالب حرص الباحث قبل بدء التجربة على تكافؤ      

 والمتغيرات هي: نتائج البحث

 

 بالشهور. ا  العمر الزمني محسوب -1

المجموعة طالب حين بلغ متوسط اعمار في  ا  (شهر50600المجموعة التجريبية )طالب بلغ متوسط اعمار 

( لعينتين مستقلتين لمعرفة t.testباالختبار التائي ) ا  ة هذه البيانات احصائيوعند معالج ا  ( شهر50104الضابطة )

(, 4044المجموعتين تبين ان الفرق ليس ذا داللة احصائية عند مستوى )طالب داللة الفرق االحصائي بين اعمار 

في العمر  ا  احصائي( 00404)( اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة  40414التائية المحسوبة ) اذا كانت القيمة 

 ( يوضح ذلك .0الزمني  والجدول )
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 ( 2جدول )

 بالشهور ا  مجموعتي البحث محسوبطالب لنتائج االختبار التائي للعمر الزمني 

 

 المجموعة   

عدد 

افراد 

 العينة

المتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 المعياري

 

 

درجة 

الحر

 ية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

المحسو

 بة

 الجدولية

غير  00404 40414 19 45046 044044 04 التجريبية

 دالة

 44084 046004 04 الضابطة

 

 درجات اللغة العربية للعام الدراسي السابق. -2

( 44004لدرجات افراد المجموعة التجريبية )  بلغ المتوسط الحسابي تغير,المتعلقة بهذا الم بعد تحليل البيانات  

ختبار التائي ( درجة باستعمال اال  64004لدرجات افراد المجموعة الضابطة ) درجة , والمتوسط الحسابي

التائية ( اذ كانت القيمة 4044( ظهر ان الفرق ليس ذا داللة احصائية عند مستوى ) t.test  لعينتين مستقلتين )

 ( وهذا ما يدل على ان 19( وبدرجة حرية )00044( اصغر من القيمة التائية الجدولية )40449المحسوبة )    

 ( يوضح ذلك. 1في هذا المتغير والجدول ) ا  احصائي متكافئونمجموعتي البحث طالب 

 

 (  3جدول )

 2112 -2112ة للعام الدراسي مجموعتي البحث في درجات اللغة العربي لطالبنتائج االختبار التائي 

 

 المجموعة

عد

د 

افر

اد 

الع

 ينة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

المحسو

 بة

الجدول

 ية

4400 04 التجريبية

4 

 غير دالة 00044 40449 19 6086

6400 04 الضابطة

4 

4051 

 

 لآلباء : التحصيل الدراسيمستوى  -3

في تكرارات التحصيل الدراسي  ا  )مربع كاي ( اظهرت النتائج تكافؤ مجموعتي البحث احصائي باستعمال    

( عند مستوى 1095( الجدولية البالغة )  0( أصغر من قيمة )كا 40445محسوبة )  ( ال0, اذ كانت قيمة )كا لآلباء

قرأ ويكتب وابتدائية ومتوسطة في خلية واحدة( والخليتين وقد تم دمج الخاليا )ي ( 4حرية )    ( وبدرجة4044)

 ( يوضح ذلك.5والجدول ) (4فما فوق في خلية واحدة كون التكرار المتوقع اقل من) ومعهد وبكالوريوس إعدادية
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 (4جدول )

 ( المحسوبة والجدولية 2وقيمة )كامجموعتي البحث  طالب ألباءالتحصيل الدراسي مستوى تكرارات 

عدد  لمجموعةا

افراد 

 العينة

درجة  مستوى التحصيل الدراسي

 الحرية

مستوى  2قيمة كا

 الداللة
يقرا 

 ويكتب

اعدادية  متوسطة ابتدائية

او 

 معهد

بكالوريوس 

 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

غير  3024 10114 1 2 9 6 2 1 21 التجريبية

 دالة
 2 11 6 1 1 21 الضابطة

 

ومعهد وبكالوريوس في خلية واحدة  إعداديةفي خلية واحدة والخليتان  وابتدائيةيتين يقرأ ويكتب وقد تم دمج الخل

 ( يوضح ذلك4( والجدول )4كون التكرار المتوقع اقل من )

 

 

 (5جدول )

 ( المحسوبة والجدولية 2وقيمة )كامجموعتي البحث  طالبالتحصيل الدراسي ألمهات مستوى تكرارات 

عدد  المجموعة

اد افر

 العينة

درجة  مستوى التحصيل الدراسي

 الحرية

مستوى  2قيمة كا

يقرا  الداللة

 ويكتب

اعدادية  متوسطة ابتدائية

 او معهد

بكالوريوس 

 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 5099 1024 2 2 4 9 2 3 21 التجريبية

 2 2 9 4 3 21 الضابطة

 

 

 ة التعبير التحريري.درجات االختبار القبلي في ماد -5

مجموعتي البحث  طالبمجموعتي البحث في مادة التعبير التحريري كتب لغرض معرفة مستوى طالب        

  في موضوع تعبيري موحد قبل البدء بالتدريس اذ ان الموضوع كان قول الشاعر:

 للسعادة مغلقا ا  فتعلموا فالعلم مفتاح العال لم     يبق باب

المجموعة  الحسابي لطالب وسط( درجة ,في حين بلغ ال45044) المجموعة التجريبية ي لطالببلغ الوسط الحساب

( درجة واالنحراف المعياري 0044االنحراف المعياري  للمجموعة التجريبية)و( درجة 40004الضابطة )

داللة الفروق  لعينتين مستقلتين لمعرفة ( t.test) عند استعمال االختبار التائي( و0004للمجموعة الضابطة)

( اذا كانت القيمة التائية المحسوبة   4044ليس ذا داللة احصائية عند مستوى )   االحصائية اتضح ان الفرق 

 ( يوضح ذلك.6وجدول )( 4( ملحق )19وبدرجة حرية)  (00404(  و القيمة التائية الجدولية) 40005)

 

 

 (6جدول )

 بحث في االختبار القبليب مجموعتي النتائج االختبار التائي لطال

عدد  المجموعة

افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

المحسو

 بة

الجدول

 ية

 00404 40005 19 0044 4504 04 التجريبية

 

 

 غير دالة

 0004 40004 04 الضابطة
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 وية:درجات اختبار القدرة اللغ -6

اختبار االستعداد العقلي للمرحلة االعدادية والجامعية للدكتورة رمزية طبق الباحث بالتجربة قبل الشروع      

( فقرة وذلك لسبب مهم هو ان التجربة 04الغريب القسم الخاص بفهم الرموز والمعاني اللغوية والمتكون من )

اختبار القدرة اللغوية على طالب لذلك طبق الباحث  0448-0449بدأت في بداية الفصل االول للعام الدراسي 

( درجة في حين 45044المجموعة التجريبية )  طالب مجموعتي البحث وعند تحليل البيانات بلغ متوسط درجات 

( لعينتين t.testدرجة وعند  استعمال االختبار التائي ) (45044المجموعة الضابطة)طالب درجات  بلغ متوسط

(  40544( اذ كانت القيمة التائية المحسوبة )4044,عند مستوى ) مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائية 

( وهذا يدل على ان مجموعتي البحث التجريبية 19( وبدرجة حرية  )00404اصغر من القيمة التائية الجدولية ) 

 . ( يوضح ذلك4وية  وجدول )في درجات القدرة اللغ ا  والضابطة متكافئتان احصائي

 

 (2جدول )

 مجموعتي البحث في القدرة اللغوية طالب نتائج االختبار التائي ل

 

 : مستلزمات البحثا  رابع
    :تحديد المادة العلمية -1

بوضعها تقوم وزارة التربية العراقية  , التعبير ليس مادة علمية يلتزم بها المدرسون, وانما هناك توجيهات عامة

لم تقدم موضوعات مقررة يختارها المدرسون, وألزمتهم اعطاء  للمدرس الذي يدرس مادة اللغة العربية ,ولكنها

 (04 :4884ثمانية موضوعات خالل العام الدراسي الواحد.)وزارة التربية ,

)ملحق ين صصتخوعرضها على مجموعة من الخبراء والم ا  تعبيري ا  ( موضوع 46أعد الباحث استبانة ضمنت ) 

منها لغرض االختبار القبلي , ودرس خمسة  ا  ار الباحث موضوع( موضوعات منها , حيث اخت 6( الختيار ) 1

مجموعتي البحث طالب موضوعات خالل التجربة اثناء التجربة لتكون الموضوعات التعبيرية التي سيكتب فيها 

فوقع االختيار على  عندهم,لقياس االداء التعبيري التي استمرت لمدة الفصل الدراسي االول التجربة في اثناء 

 وضوعات االتية:الم

فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم  ا  قال الرسول دمحم صلى هللا عليه واله وسلم) من رأى منكم منكر -4

 يستطع فبقلبه وذلك اضعف االيمان(.

 (باألعمالقال االمام علي عليه السالم )يقاس الرجال بالعقول وتقاس العقول  -0

 ى هللا عليه واله وسلم هي)اعظم المعجزات(.صلالقول المأثور معجزة دمحم  -1

 قال الشاعر ال تلمني في هواها   انا ال أهوى سواها . -5

 القول المأثور )حب الوطن من االيمان( . -4

                               قال الشاعر اهال بوافدة الشيب واحدة  وان تراءت بشكل غير محدود  -6

 

  ة :صياغة االهداف السلوكي -2

تساعد المعلم على تحديد محتوى المادة  ألنهابرنامج الخطوة االساسية في بنائه  أليتعد صياغة االهداف السلوكية 

المتعلمة والعمل على تنظيمها ,واختيار الطرائق واالساليب التدريسية واالدوات والوسائل واالنشطة المالئمة 

 (454-454 :4896)مقلد, يةوتمثل المعيار االساس في تقويم العملية التعليم

عدد  المجموعة

افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا التبا ين

ف 

 المعياري

 

درج

ة 

الحر

 ية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

المحسو

 بة

الجدول

 ية

 00404 40544 19 0040 45044 04 التجريبية

 

 غير دالة

 4090 45044 04 الضابطة
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وتساعد صياغة االهداف السلوكية المدرس على تحديد ظروف التعلم المالئمة لمختلف المهمات التي ينبغي على 

المعلم اكبر من مجرد وصف العمل التربوي او صياغة االهداف في  مسؤوليةالمتعلم تعلمها ,وهذا يعني ان 

على الفئات السلوكية التي تنتمي اليها.)ابو  اف المصوغةتصنيف االهد ا  عبارات سلوكية فهي تضم ايض

 . (446 :4884حطب,

على االهداف العامة ومحتوى الموضوعات التي ستدرس  ا  (, اعتماد5ملحق ) ا  سلوكي ا  ( هدف44اذ صاغ الباحث )

( وتم التحقق من في التجربة موزعة على المستويات االربعة من تصنيف )بلوم( )التذكر, الفهم, التطبيق, التحليل

صياغتها وعرضها على مجموعة من المختصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها وفي ضوء اراء الخبراء تم 

 تعديل واضافة بعض الفقرات واصبحت االهداف السلوكية جاهزة بشكلها النهائي.

 الدراسية : اعداد الخطط  -3

اءات التدريسية التي يضطلع بها المدرس وطلبته لتحقيق ات مسبقة للمواقف واالجريقصد بالخطة الدراسية تصور

اهداف تعليمية معينة ,وتضم هذه العملية تحديد االهداف واختيار الطرائق التي تساعد على تحقيقها.) 

 (01 :0440جامل,

ة عة التجريبية التي تدرس بطريقو( خطط لكل من المجموعتين للمجم6اعد الباحث الخطط التدريسية بواقع )    

العصف الذهني ومثلها للمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية وقد عرضت هذه الخطط على مجموعة 

من الخبراء والمحكمين وفي ضوء ما أبداه الخبراء اجريت التعديالت الالزمة عليها لجعلها سليمة لضمان نجاح 

  (4التجربة  واصبحت جاهزة للتنفيذ ملحق )

 ث : اداة البح ا  خامس
مجموعتي البحث ,اذ اعد سلسلة اختبارات طالب استخدم الباحث اداة موحدة لقياس االداء التعبيري عند        

على   التي تبناها الباحث ألغراض التطبيق بعدية متسلسلة , اعتمد في تصحيحها على محكمات تصحيح الهاشمي

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وبحسب كل طريقة .

 موضوعات االختبارات المتسلسلة :تصحيح  -

 ات التصحيح :محك -

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة لتكون  طالباعتمد الباحث على محكات تصحيح جاهزة لتصحيح كتابات 

اداة لقياس ادائهم التعبيري, لألهمية ذلك في الوصول الى نتائج دقيقة وللحد من الذاتية التي تتصف بها اختبارات 

 بية السيما التعبير, وتجعل  مجموعة من المصححين قد يختلفون في تقدير الدرجة عند تصحيحهماللغة العر

والمحكات التي اعتمد عليها الباحث في بحثه الحالي هي محكات تصحيح الهاشمي التي  ا  موحد ا  تعبيري ا  موضوع

 ات لألسباب االتية: ,وقد اعتمد الباحث هذه المحك 4885بناها عام 

 . 4885فقد بنيت عام  ا  حكات حديثة نسبيان الم -4

 انها استعملت بكثير من الدراسات السابقة. -0

 المرحلة االعدادية.طالب االداء التعبيري لبنيت لقياس  -1

 تتسم بالصدق والثبات. -4

 ثبات التصحيح -
كتابات البحث الحالي صحح الباحث     من اجل اجراء ثبات التصحيح على وفق محكات التصحيح المعتمد في

( طالب من طالب الثالث المهني من مجتمع البحث نفسه , إذ كتب طالب شعبة من شعب اعدادية ديالى 14)

وأن تراءت بشكٍل غير محدود " وقد استعمل الباحث  -المهنية للبنين في موضوع " أهال  بوافدة الشيب واحدة  

( وكانت المدة بين 4098حث عبر الزمن )بين محاولتين البامعامل ارتباط بيرسون , وبلغ معامل الثبات 

( ايام وهي مدة مناسبة , أما معامل االرتباط في التصحيح على وفق محكات التصحيح فكان 4المحاولتين )

( 4064( ويعد معامل الثبات جيد بين التصحيحين ؛ ألن االختبارات غير مقننة , اذا بلغ معامل ثباتها )4094)

 ((Hedge, 1996 ,p:22فاكثر تعد جيدة. 

 كيفية التصحيح -
بعد االنتهاء من كتابة الموضوع المحدد وجمع الدفاتر يجري التصحيح خارج الصف وفقا  لمحكات التصحيح 

المعتمدة والموضحة فقراتها للطالب قبل الكتابة بالموضوع , ويتولى الباحث التصحيح بنفسه , ويبدأ بقراءة 

اء وفقا  لمحكات التصحيح ويوزع الدرجة عليها , وقد اعتمد الباحث بكتابات الطالب لتحديد الحد االعلى لالخط

على اسلوب التصحيح المرمز في عملية تصحيح كتابات الطالب ؛ النه ينمي النشاط الذهني للطالب والبحث عن 

خير في الصواب بانفسهم , وان الغاية من التصحيح اصالح المعبر وليس التعبير ومن المبادئ المقررة الثابتة )ال 

( , فضال عن نجاح 014:  0444اصالح ال يدرك الطالب اساسه وال في صواب ال يكتبه الطالب بنفسه( )البجة , 
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هذا االسلوب بالتجربة , وقد اتفق الباحث مع طالب مجموعتين البحث التجريبية والضابطة قبل كتابة الموضوع 

 على رموز معينة منها .

 م = خطأ امالئي

 ن= خطأ نحوي

 خطأ في الخطخ= 

 غ= فكرة مغلوطة

 ك= ركاكة في االسلوب

 ق= خطأ في عالمات الترقيم 

 ل= خطأ لغوي

 ع= خطأ عامي 

 ط= خطأ علمي

وبعد اعادة الدفاتر مصححة في درس التعبير التالي يؤكد الباحث للمادة على الطالب ضرورة البحث عن 

, وقبل الشروع في تصحيح الموضوع الجديد يراجع الصواب وكتابته لالفادة منه في كتابة الموضوعات الالحقة 

 الباحث اخطاء الطالب في الموضوع السابق ومحاولتهم تصويبها.

 سا: ضبط  بعض المتغيرات الدخيلة ساد
قام الباحث بضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر على دقة  ا  البحث عشوائي مجموعتيلمع ان اختيار الباحث 

 :النتائج ومن هذه المتغيرات

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة اذ بدأت طالب لمدة التجربة كانت مدة التجربة موحدة ومتساوية  -4

 44/4/0448وانتهت بتاريخ  0/44/0449التجربة بتاريخ 

اجراء التجربة : درس الباحث مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  بنفسه للحد من اثر هذا العامل وعلى  -0

 دريسية لكل مجموعة.وفق الخطط الت

توزيع الدروس : لم تؤثر التجربة على توزيع الدروس الن الباحث اخذ طلبته بهذه التجربة والدروس موزعة  -1

 يتالءمبما 

 مع الخطة المعدة للتجربة بواقع حصتين متعاقبتين في االسبوع. 

 

 الوسائل االحصائية 

 (06 : 4884بياتي , ) ال( لعينتين مستقلتين:t.testاالختبار التائي) -4

 (004 : 4894)الصوفي ,  مربع كاي -0

 (040: 0444)عالم , معامل ارتباط بيرسون-1

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 
ء التعبيري لنتائج البحث وتفسيرها لمعرفة أثر استراتيجية العصف الذهني في االدا ا  يتضمن هذا الفصل عرض

الثالث المهني ومعرفة داللة الفرق االحصائي بين متوسطي مجموعتي البحث , للتثبت من فرضية طالب لدى 

 البحث وعلى النحو االتي:

لتعبير المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة اطالب درجات ل الحسابي وسطبعد تحليل النتائج اتضح ان ال: أوال  

المجموعة الضابطة الذين درسوا طالب درجات الحسابي ل وسط ( وبلغ ال44044  بطريقة العصف الذهني بلغ)

( واالنحراف المعياري 4045االنحراف المعياري للتجريبية) و (,44044لتعبير بالطريقة التقليدية )مادة ا

مجموعتي عند استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين لتعرف داللة الفرق االحصائي بين ( 4084للضابطة)

( لصالح المجموعة 19( بدرجة حرية )4044ان هناك فرقا ذا داللة احصائية عند مستوى ) البحث, ظهر

( وجدول 00044( أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ) 9044التجريبية ,اذا كانت القيمة التائية المحسوبة )  

 ( يوضح ذلك .9)

 

 



 

 
544 

 (2جدول )

 مجموعتي البحث في االداء التعبيري نتائج االختبار التائي بين  

عدد  المجموعة

افراد 

 العينة

 وسطال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

الحر

 ية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

دالة  00044 9044 19 4045 44044 04 التجريبية

لصالح 

 التجريبية
 4084 44044 04 الضابطة

 

( بين 4044عند مستوى )فرق ذو داللة احصائية  ال يوجدض الفرضية الصفرية التي تنص على انه: وبذلك ترف

المجموعة التجريبية الذين يدرسون التعبير باستراتيجية العصف الذهني طالب متوسط درجات االداء التعبيري ل

نفسها بالطريقة التقليدية, وقد  المادةالمجموعة الضابطة الذين يدرسون طالب ل ومتوسط درجات االداء التعبيري

قام الباحث بحساب قيمة الوسط الحسابي  واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق وانحراف الفروق للمجموعة 

          ( يوضح ذلك.8التجريبية لالختبار القبلي والبعدي لمتغير التحصيل والجدول )

            

 (9) جدول

ومتوسط الفروق وانحراف الفروق للمجموعة التجريبية  راف المعيارييبين قيمة الوسط الحسابي واالنح

 لمتغير االداء التعبيري)قبلي_ بعدي( 

الوسط  العدد االختبار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 فروق

انحراف 

 فروق

درجة  القيمة التائية

 الحرية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة

دالة  48 0048 4001 4094 1040 0044 45044 04 القبلي

لصالح 

 البعدي
 4045 44044 البعدي

 

 

بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق وانحراف الفروق  ا  وقد قام الباحث ايض

 ( يوضح ذلك.44بعدي( لمتغير التحصيل  وجدول )–للمجموعة الضابطة )قبلي 

 

 ( 11جدول )

نحراف المعياري ومتوسط الفروق وانحراف الفروق للمجموعة الضابطة )قبلي _ يبين الوسط الحسابي واال

  االداء التعبيريبعدي( لمتغير 

الوسط  العدد االختبار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الفروق

انحراف 

 الفروق

درجة  القيمة التائية 

 الحرية

 الداللة

 المحسوبة الجدولية

غير  48 4044 0048 0055 40954 0004 45004 04 القبلي

 4084 44044 البعدي دالة
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 : تفسير النتائجا  ثاني
النتائج التي تم استعراضها بينت تفوق المجموعة التجريبية التي درست التعبير باستخدام طريقة العصف الذهني 

  -ى الباحث ان سبب ذلك يعود الى:بالطريقة التقليدية وهنا ير المجموعة الضابطة التي درست التعبيرطالب على 

تزود الطالب  ألنهاان استراتيجية العصف الذهني اكثر فاعلية من الطريقة التقليدية في تدريس مادة التعبير  -4

بثروة لغوية وادبية كبيرة وحديثة تعينه على اجادة التعبير اذ ان عملية االبداع في الكتابة يجب ان تأتي على اسس 

 ستراتيجية العصف الذهني .علمية صحيحة كا

مداركهم وبالنتيجة زادت من ادائهم  عينحو التفكير السليم وتوسطالب تيجية العصف الذهني  تحفز الاان استر -0

 التعبيري.

ليحصل على احدث الطرق إليصال المادة  ا  بالدرس لشعورهم باهتمام مدرسهم الذي سعى جادطالب اهتمام ال -1

 . الى اذهان طلبته

 : االستنتاجات ا  ثالث
 في ضوء ما حصل الباحث من نتائج هذا البحث فيمكن استنتاج ما يأتي :

 من االداء التعبيري واالجادة فيه.طالب ان استراتيجية العصف الذهني تمكن ال -4

 وتساعده على النمو.طالب ان استراتيجية العصف الذهني توسع من مدارك ال -0

 ويجعل تصحيحه اكثر موضوعية. بعد المصحح عن الذاتيةاعتماد معيار دقيق للتصحيح ي -1

 : التوصيات ا  رابع
 -في ضوء النتائج التي اسفرت عن البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 اعتماد استراتيجية العصف الذهني عند تدريس التعبير في االعداديات المهنية واالكاديمية. -4

 روس اخرى.عدم اهمال المدرس درس التعبير واستغالله بد -0

 عند تصحيحهم الموضوعات التعبيرية لطلبتهم .  ا  صحيح ا  اعتماد مدرسو اللغة العربية ومدرساتها معيار -1

 : المقترحات ا  خامس
  -بعد االنتهاء من المراحل االخيرة من البحث يقترح الباحث بعض المقترحات منها:

 اخرى. اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مواد دراسية -4

 اجراء دراسة مماثلة على مراحل دراسية اخرى ولكال الجنسين. -0

ستراتيجيات التفكير االخرى في االداء ااجراء دراسة توازن بين استراتيجية العصف الذهني واحدى  -1

 التعبيري.

 اجراء دراسة مماثلة على فروع اللغة العربية االخرى.  -5

 دورات المعلمين والمدرسين التي تقيمها مديرية االعداد والتدريب. عرض استراتيجية العصف الذهني على -4

 

 المصادر
 العربية:المصادر 

 ,دار المعارف , مصر,  . 4م(. الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية, ط4841ابراهيم عبد العليم) -4

 مسيرة للنشر والتوزيع.م(, تعليم الفكر مفاهيم وتطبيق , عمان: دار ال0444ابو جادو, دمحم , ونوفل, دمحم ) -0

م( , وامال مناهج البحث وطرق التحليل االحصائي في العلوم النفسية 4884ابو حطب ,فؤاد, وصادق ) -1

 والتربوية واالجتماعية, مكتبة االنجلو المصرية.

, دار الكتاب  0( , اساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها , ط0444البجة , عبد الفتاح حسن )  -5

 ي العين , االمارات العربية المتحدة .الجامع

, استخدام اسلوب العصف الذهني في تنمية مهارات التفكير االبداعي م(0444)االحمدي, مريم بنت دمحم -4

 –, جامعة تبوك 444واثره على التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط ,مجلة رسالة الخليج , العدد 

 كلية التربية للبنات.

, االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم م(4844)تي , عبد الجبار توفيق, وزكريا أثناسيوسالبيا -6

 النفس , مؤسسة الثقافة العمالية , بغداد.

, طرق التدريس العامة ومهارات تخطيط وتنفيذ عملية التدريس, م(0440)جامل ,عبد الرحمن عبد السالم -4

 عمان. -دار المناهج للنشر

المرحلة طالب , اثر استخدام االفالم التعليمية في االداء التعبيري لدى م( 4884) مثنى علوان الجشعمي ,  -9

 االعدادية , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية , ابن رشد , جامعة بغداد.
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 , اصول التدريس, مطبعة جامعة دمشق, كلية التربية.م( 0449) جمال سليمان -8

)عمان جهينة , مهارة في التفكير 444, دليل مهارات التفكير:  م(0440)ناصرحسين ثائر وفخرو عبد ال -44

 للنشر والتوزيع(.

. طرائق التدريس واستراتيجياته, دار الكتاب الجامعي, العين , االمارات م(0441)الحيلة , دمحم محمود -44

 العربية المتحدة.

دار الشروق للطباعة والنشر, ,ا ,اللغة العربية مناهجها وطرق تدريسه م(0444)الدليمي , طه حسين -40

 عمان.

 .4رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة, عالم الكتب, القاهرة,ط -, تعليم التفكيرم(0441)زيتون, حسن -41

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,  ,4. علم التربية في التعليم العالي, جم(4884)سعيد, ابو طالب دمحم -45

 عة بغداد.مطبعة التعليم العالي, جام

, اثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير في تنمية التفكير م(0446) السميري , عبد ربه هاشم -44

االبداعي لدى طالبات الصف الثامن االساسي بمدينة غزة , رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية , 

 غزة.

دار النضال  , 1ط تخداماته في التحليل االحصائي,( واس0, اختبار)كام(4894)الصوفي, عبد المجيد رشيد -46

 للطباعة والنشر, بيروت.

 , طرق التدريس العامة, منشورات مكتبة الجامعة, االردن.م(0445)الظافر, قحطان احمد  -44

. المهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها م(0444)عاشور , راتب قاسم, ومقدادي, دمحم فخري -49

 لمسيرة للطباعة والنشر, عمان.واستراتيجيتها, دار ا

, االنماط المنهجية وتطبيقاتها في العلوم  م(0444)عبد الرحمن, انور حسين, وزنكنة عدنان حقي -48

 االنسانية, بغداد.

. االساليب االحصائية االستداللية البارا مترية في تحليل البيانات  م(0444)عالم, صالح الدين محمود -04

 ار الفكر العربي للطباعة والنشر , القاهرة.البحوث التربوية والنفسية , د

, االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية, دار الفكر للطباعة والنشر, م(0446)عالم, صالح الدين محمود -04

 عمان.

, تأثير طريقتي العصف الذهني واالكتشاف في تدريس العلوم في تنمية م(0449)العليمات, علي مقبل -00

الثامن االساسي في االردن, مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية , ب طالالتفكير االبداعي لدى 

 ,الشارقة.4,العدد4المجلد

 .4مفاهيم وتطبيقات, عمان, دار الفكر العربي, ط -, تعليم الفكرم(0440)فتحي جروان -01

والنشر, عمان,  دار الطريق  للطباعة, , دراسات في طرائق تدريس التعبير م(0449)كبة, نجاح  هادي  -05

 االردن.

, مشكلة منعة الطالب من النحو العربي دراسة تشخيصية عالجية, مجلة رسالة م(4894)مقلد, دمحم محمود -04

 , وزارة التربية والشباب, سلطنة عمان. 6التربية, العدد

, دار 4, التعبير فلسفته واقعه تدريسه اساليب  تصحيحه, طم(0444)الهاشمي عبد الرحمن عبد علي -06

 لمناهج للنشر عمان.ا

, دليل طرائق التدريس في المدارس الثانوية, ترجمة اديب شيش, دار السالم , م(4899)هوفر كنيث -04

 دمشق.

 . 5504(, ع 0446الوقائع العراقية)  -09

, شركة الفنون للطباعة 4الجمهورية العراقية, منهج الدراسة االعدادية, طم( 4884)وزارة التربية   -08

 والنشر بغداد.

, الجمهورية العراقية , نظام المدارس الثانوية, المديرية العامة للتعليم الثانوي , م(4844)التربية وزارة -14

 مديرية الشؤون الفنية ,العراق.

 , استراتيجيات التدريس, استراتيجية العصف الذهني.(0448)اليماني, دمحم احمد -14

 

                                               المصادر االجنبية:                                         

1- Hedges , W.B. :Teaching and EvaIuation , for the sciences , 1966 . 

2- Osborn,A,applied imaginatton principles and procedyres of creative 

problem,solving, Charles scribneri,(u,s.A,2001)pp,151-152. 
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 (1) ملحق

 االختبار القبلي في مادة التعبير التحريري درجات 
 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
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, االنحراف 45044/وسط الحسابي ال 

 0044/المعياري 

, االنحراف  40004 /الوسط الحسابي  

 0004 /المعياري

 (2) ملحق

 درجات سلسلة االختبارات التي اجراها الباحث اثناء التجربة
 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية ت
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  44044الوسط الحسابي / 

 4045االنحراف المعياري /

 44044الوسط الحسابي /  

 4084االنحراف المعياري/ 

 

 (3) لحقم

 اسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في اجراءات البحث
االهداف  االختصاص اللقب العلمي واسم الخبير ت

 السلوكية

الخطط 

 يسيةالتدر

اختبار 

 الموضوعات

طرائق تدريس اللغة  د عادل عبد الرحمن نصيف4أ 4

 العربية

* * * 

طرائق تدريس اللغة  د فاروق خلف العزاوي4أ 0

 العربية

* * * 

طرائق تدريس اللغة  د رياض حسين علي4أ 1

 العربية

* * * 

طرائق تدريس اللغة  د مثنى علوان الجشعمي4أ 5

 العربية

* * * 

طرائق تدريس اللغة  د هيفاء حميد السامرائي4م4أ 4

 العربية

* * * 

 * * * قياس وتقويم د عبد الحسين الجبوري4م4أ 6

 * * * اللغة والنحو د مازن عبد الرسول سلمان4م4أ 4

طرائق تدريس اللغة  د أيمن عبد العزيز كاظم4م 9

 العربية

* * * 
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 (4ملحق )

 انموذج من االهداف السلوكية

 

 ضوع :االداء التعبيري المو 

 ال تلمني في هواها   انا ال أهوى سواها  قال الشاعر:

 ت

 

غير  صالحة المستويات على ان: ا  االهداف السلوكية جعل الطالب قادر

 صالحة

تحتاج 

الى 

 تعديل

    معرفة يعرف معنى اللغة 4

    تطبيق عن اللغة من القران الكريم يضرب مثاال   0

    فهم دين االسالمي باللغةيعلل اهتمام ال 1

    تطبيق يعطي حديثا نبويا عن اللغة العربية واالهتمام بها 5

    معرفة يعدد مزايا واهمية اللغة العربية 4

    فهم يشرح اهمية اللغة ودورها في بناء شخصية االنسان 6

    فهم يناقش الغاية من اللغة 4

    تطبيق يحدد اهمية اللغة بنقاط 9

    فهم لألمميوضح اهمية اللغة  8

    معرفة يسمي الشاعر الذي قال القصيدة 44

    تحليل يميز بين  اهمية اللغة العربية واللغات االخرى 44

    تحليل يحدد الفرق بين اللغة العربية واللغات االخرى 40

 

 

 

 (5) ملحق

 ذهنيخطة نموذجية لتدريس التعبير باستخدام طريقة العصف ال

 الصف: الثالث المهني.

 :المادة: التعبير

 ال تلمني في هواها   انا ال أهوى سواها /الموضوع: قال الشاعر

وردت اهداف تدريس التعبير في منهج الدراسة االعدادية المقرر من وزارة التربية لسنة  االهداف العامة:أوال  : 

 م على ما يأتي:4884

 ا  منطقي ا  ة االفكار وبناء بعضها على بعض بجمل مترابطا ترابطتنمية قدرة المتعلم على سلسل -4

 تمكينه من استعمال الذخيرة اللغوية في التعبير الواضح السليم. -0

 زيادة قدرة المتعلمين والسيما الموهوبين منهم على تجاوز التعبير المباشر الى التعبير الفني المجازي. -1

 ة واالفكار الطريفة.تنمية قدرتهم على المعاني الجديد -5

 . تمكين المتعلمين من الجهر بالراي امام االخرين وإكسابهم الجرأة وحسن االداء وآداب الحديث -4

 زيادة قدرتهم على النقد والتحليل وأبداء المالحظات الدقيقة وتشجيعهم على المناقشة و المناظرة . -6

 فصيحة وتراكيب سليمة . بألفاظكار تنمية قدرة المتعلم على التعبير عن المعاني واالف -4

تمكين المتعلم من صحة أخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. ) جمهورية العراق ,وزارة التربية  -9

:4884) 

 على أن: ا  : االهداف السلوكية: جعل الطالب قادرا  ثاني

 يعرف معنى اللغة العربية. -

 يعلل حبه للغة العربية. -

 ة.يسمي الشاعر الذي كتب القصيد -

 يميز بين اللغة العربية واللغات االخرى. -

 يلخص الموضوع بأسلوب خاص. -
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 :الوسائل التعليمية: ا  ثالث

 كتاب القران الكريم. -4

 ديوان الشاعر الذي قال القصيدة. -0

 سرد قصة قصيرة عن اهمية اللغة من قبل المدرس. -1

ان درس المطالعة السابق عن  ا  الحالي علميقوم المدرس بربط الموضوع السابق بالموضوع  : المقدمة:ا  رابع

 العربية. اللغة ألهمية ا  اللغة العربية وجاء موضوع التعبير مطابق

 : خطوات تطبيق الدرس باستخدام استراتيجية العصف الذهني:ا  خامس

 بعنوان الموضوع واهميته وكتابته على السبورة.طالب التمهيد: اخبار ال -4

 عن الموضوع المراد تدريسه.طالب عرفية لدى الالتأكد من وجود خلفية م -0

 تقسيم الصف الى مجموعات ويطلب المدرس من كل مجموعة االنتقال الى مكان محدد لها في الصف. -1

 , ويتم توزيعها على النحو التالي.توجيه كل مجموعة الى توزيع االدوار بين اعضائها لضمان مشاركة الجميع -5

 ل عن ادارة الحوار.قائد المجموعة وهو المسؤو -

 المسجل: هو المكلف بتدوين كل االفكار التي تطرح من االعضاء المشاركين. -

 المشاركون : وهم بقية اعضاء المجموعة والمسؤولون عن اقتراح االفكار. -

 قيام كل مجموعة بطرح موضوع اللغة العربية واهميتها. -4

من معلومات حول اللغة  اليه اتوصلو ئدها مااجراء نقاش جماعي: تطرح فيه كل مجموعة عن طريق قا -6

  واهميتها.

 .مع استراتيجية العصف الذهني تتالءميختتم المدرس الدرس بطرح احد الموضوعات الجديدة التي  -4 

يقوم المدرس بتوجيه بعض االسئلة المتعلقة بالموضوع ليتبين له مدى طالب :لمعرفة مدى فهم ال : التقييما  سادس

 للطريقة الجديدة.ب طالاستيعاب ال

في دفاترهم الخاصة في البيت باالستعانة كتابة الموضوع طالب يطلب المدرس من ال : الواجب البيتي:ا  سابع

 بنشاط العصف الذهني.

 


