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 الملّخص

تعّد إسرتاتیجیة العصف الذهين إحدی إسرتاتیجیات التدريس املتقّدمة اليت تعّزز العالقة التفاعلیة اإلجيابیة بني 
اإلبداعي وحتسني مستواه قد و ري الناكس بنفسه وتساعده علی تنمیة التفالدارس واملعّلم، وتزيد من ثقة الدار 

إجيابیًا علی تأثريًا فهل تؤثر إسرتاتیجیة العصف الذهين بوصفها إحدی إسرتاتیجیات التعّلم النشط  .التحصیلي
تعّلمها معظم دارسیها اجلامعات اإليرانیة اليت ياللغة العربیة يف حتسني تعّلم مادة األدب العريب املعاصر لدی طالب 

وفق اإلسرتاتیجیات التقلیدية املألوفة اليت ال تؤيده طرائق التدريس احلديثة؟! انطالقًا من هذه املسألة هتدف 
الدراسة احلالیة إلی معرفة فاعلیة استخدام إسرتاتیجیة العصف الذهين يف حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر 

ّون جمتمع الدراسة من طالب كت بناًء علی املنهج شبه التجرييب.ة البكالوريوس مي العربیة مبرحلعلّ لدی مت
 العام الدراسيمن أصفهان البكالوريوس الدارسني يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة املصطفی العاملیة يف مدينة 

ساويتني )جتريبیة تقسیمهم علی جمموعتني مت تّ طالبًا  26ه.ش. واقتصرت عینة الدراسة علی 1398-1399
وضابطة( بطريقة أخذ العینة املالئمة. تعّلمت اجملموعة التجريبیة مادة الشعر العريب املعاصر على ضوء إسرتاتیجیة 
العصف الذهين أثناء فصل دراسي كامل، ويف الوقت نفسه تعّلمت اجملموعة الضابطة تلك املادة وفقًا للطريقة 

داللة إحصائیة بني معّدل  ايرانیة. خلصت نتائج الدراسة إلی أّن مثة فرقًا ذاملعتادة لتدريسها يف اجلامعات اإل
هلذه  ن القول بأنّ كدرجات الطالب لصاحل اجملموعة التجريبیة اليت خضعت إلسرتاتیجیة العصف الذهين، ومي

ستخدام إسرتاتیجیة يف حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر. تقرتح هذه الدراسة ا االً اإلسرتاتیجیة دورًا فعّ 
 العصف الذهين يف عملیة تدريس مادة األدب العريب املعاصر يف اجلامعات اإليرانیة. 

 
  .املعاصر العريب الشعر ،الذهين العصف املتقّدمة، التدريس إسرتاتیجیات :الرئيسة الكلمات
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 مقدمةال
والعشرين أمرًا ضروريًا وحیوياً األساسیة وامتالك مهارات القرن احلادي  ن من املوادّ كّ لقد بات التم

لنجاح الطالب يف احلیاة ويف سوق العمل. تشمل املواد األساسیة إجادة القراءة وسائر املهارات يف 
اللغة األّم، ومعرفة اللغات اإلضافیة، واألدب، والفنون، والرياضیات، واالقتصاد، والعلوم، واجلغرافیا، 

ا مهارات القرن احلادي والعشرين فتتضّمن مهارات التعّلم أمّ  والتاريخ، والرتبیة املدنیة املواطنة.
واالبتكار مبكّوناهتا اإلبداع واالبتكار، والتفكري الناقد وحل املشكالت، والتواصل والتعاون. وأصبح 

ا املتأّمل يف أمّ  (.3م: 2012التعامل مع املعلومات واإلعالم والتكنولوجي ضرورة حیوية )فائور، 
التعلیمیة فیجد أّن معظم تركیزها يصّب علی عرض املادة الدراسیة وتدريسها بصورة املراكز  واقع

وظیفیة داخل السیاقات املختلفة ومن خالل ابتكار املواقف اليت تساعد علی تبادل احلديث بني 
 تعلیم. املدّرس والدارس وتغیري أدوار املعّلم التقلیدية إلی العامل املساعد واملوّجه واملشرف يف عملیة ال

سرتاتیجیات التدريسیة الراهنة يف الصفوف السیاق، كشف بعض الدراسات أّن اإلففي هذا 
التعلیمیة باجلامعات اإليرانیة ترتكز غالبیتها على دور املعلم يف احلجرة الصفیة دون االهتمام 

 الطالب باملتعلمني وأدوارهم التعلیمیة، فال تعتمد هذه اإلسرتاتیجیات على التفاعل النشط بني
داخل الفصل بشكل تؤّدي إىل التفكري الناقد وتبادل اآلراء والوصول إىل نتائج هنائیة ترتبط 

، فاإلسرتاتیجیات املوظّفة يف تعلیم مواد (32ق: 1437، وزمالؤهإمساعیلي )مبهارات التحلیل واالستیعاب 
 ،إسرتاتیجیات التعلیم احلديثة اللغة العربیة مبا فیها مادة األدب العريب املعاصر تبعد كل البعد عن

 دها املبادئ احلديثة يف التعلیم. وتتمّثل يف احملاضرة اإللقائیة اليت ال تؤيّ 
هذا ويكون لألدب طاقة كبرية للمسامهة يف تزويد الدارسني مبعرفة قوانني االستخدام اللغوي 

رف فیه معامل الوضع ل؛ ألّن األدب يعرض اللغة يف سیاق تعفّعاواستخدام تلك القوانني بشكل 
ضح معه تأثري العالقات بني أجزاء الكالم كما أّن األدب أداة مثالیة لتحسني الوعي اللغوي ويتّ 

ومن جهة أخرى  (.912-191م: 1987عن مكاي،  نقالً  161ش: 1391 وزمالؤها،ي )گنجباالستخدام اللغوي 
لقاء، وتزويدهم باملفردات لألدب أهداف لغوية وفنیة وثقافیة كتعويد الطالب على إجادة اإل

والرتاكیب اللغوية، وإتاحة فرص تذوق اجلمال اللغوي واإلحساس باحلیاة هلم وتدّرهبم على النقد 
والتحلیل والربط بني أجزاء النّص، وتزّودهم باملعلومات واملواقف وأمناط السلوك واحلكم واملواعظ، 

)احلالق، ءة واالّطالع والبحث والتنقیب فیهم وزرع حّب االّطالع على املأثور األديّب وحّب القرا
 (. 339-338م: 2014
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ك رغبتهم فیه انطالقاً من هذا يعّد ضرورياً تدريس فنون األدب بشكل يثري اهتمام الطلبة وحيرّ 
ة نظرًا ألّن ستخدام إسرتاتیجیات التدريس احلديثة واملالئمة هلذه املادّ اوذلك من خالل 

 ف من مادة دراسیة إلی أخری ومن مقّرر إلی مقّرر. إسرتاتیجیات التدريس ختتل
إّن إسرتاتیجیة العصف الذهين تعّد إحدی إسرتاتیجیات التدريس املتقّدمة اليت جتعل عملیة 

إلی أهّنا  علی التفكري العلمي السلیم إضافةً  التعلیم حقیقیة وواقعیة وتفضي إلی تنمیة مقدرة الطلبة
التعلیم من خالل النشاطات اليت يقوم هبا الطلبة مبشاركة  تعّزز مستوی مسؤولیتهم يف حمور

ينهمك »مستمرّة ومتواصلة. تعترب هذه اإلسرتاتیجیة جزءًا من إسرتاتیجیات التعّلم النشط الذي 
مونه أو عمل جترييب، وبصورة أعمق ق ما يتعلّ مون يف قراءة أو كتابة أو مناقشة تتعلّ فیها املتعلّ 

ن يستخدموا مهاّم تفكري علیا كالتحلیل والرتكیب والتقومي فیما يتعّلق مبا مني أيتطّلب من املتعلّ 
 (. 37)هنداوي، التا: « مونهيتعلّ 

ففي ضوء هذا، جاءت هذه الدراسة املتواضعة لتحاول قدر جهدها يف توظیف إسرتاتیجیة 
جلامعات اإليرانیة ختتلف عّما كانت علیه يف تعلیم األدب العريب املعاصر يف أقسام اللغة العربیة با

وذلك لتطوير إسرتاتیجیة التدريس التقلیدية يف تعلیم األدب العريب املعاصر وذلك عرب طرح هذه 
مي املشكلة الرئیسة وهي: ما مدى تأثري إسرتاتیجیة العصف الذهين يف الكفاءة األدبیة لدى متعلّ 

املتمثّلة يف احملاضرة والرتمجة؟. انطالقاً  العربیة يف اجلامعات اإليرانیة مقارنة باإلسرتاتیجیات التقلیدية
فاعلیة استخدام إسرتاتیجیة العصف الذهين يف  من هذه املسألة هتدف الدراسة احلالیة إلی معرفة

حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر لدی طالب قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة املصطفي 
 اإلجابة عن السؤال التايل: وذلك من خالل أصفهانالعاملیة يف مدينة 

مدی تؤثّر إسراتیجیة العصف الذهين يف حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر  أيّ  إلی -
 لدی طالب اجملموعة التجريبیة مقارنة باإلسرتاتیجیة التقلیدية اليت خيضعها طالب اجملموعة الضابطة؟ 

يف حتسني تعّلم مادة الشعر كبريًا ثريًا  وفرضیة الدراسة هي: أّن إلسرتاتیجیة العصف الذهين تأ
فاءة األدبیة لدی طالب اجملموعة التجريبیة مقارنة باإلسرتاتیجیة كالعريب املعاصر ورفع مستوی ال

 التقلیدية اليت خيضعها طالب اجملموعة الضابطة. 
 الدراسات السابقة
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جمال الرتبیة والتعلیم،  حظیت دراسة إسرتاتیجیة العصف الذهين باهتمام كثري لدى الدارسني يف
ولكن حسب معلومات الباحَثنين تبنّي أّن الدراسات املتعّلقة بالعصف الذهين وبالتحديد يف جمال 
تنمیة الكفاءات اللغوية ال تكاد تذكر بل جاء معظمها يف جمال الرياضیات والعلوم والتفكري 

حول استخدام العصف الذهين  اإلبداعي والناقد. ففي التايل تعرض بعض الدراسات اليت تتمحور
 يف تعلیم اللغات وتدريس األدب العريب لغري الناطقني بالعربیة.

مة  م( اليت تناولت موضوع استخدام بعض اإلسرتاتیجیات املتقدّ 1996)Teichert دراسة  -
هذه اإلسرتاتیجیات  كالرسوم التوضیحیة والعصف الذهين واألسئلة يف فصول احملادثة وكشفت أنّ 

افة إىل استخدام امللفات الصوتیة والفیديو تعّزز مهارات التحدث واالستماع الناقد لدى باإلض
 مي اللغة األملانیة يف مستوى املتوسط.متعلّ 

م( اليت عاجلت أثر استخدام طريقة العصف الذهين 2013دراسة حممد عوض بين ذياب ) -
طلبة الصف احلادي عشر يف إمارة  يف تدريس قواعد اللغة العربیة؛ لتحسني املستوی الدراسي لدی

الشارقة يف املهارات النحوية والصرفیة. أشارت نتائج الدراسة إلی وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
 ة النحو والصرف، لصاحل اجملموعة التجريبیة.يف اختبار التحصیل يف مادّ 

ناولت أثر م( اليت ت2013دراسة شكري عزّالدين حمسن ومكي فرحان كرمي اإلبراهیمي ) -
ف اخلامس اإلعدادي "الفرع األديب يف مادة إسرتاتیجیة العصف الذهين يف حتصیل طالب الصّ 

البالغة والتطبیق". وأثبتت أّن إسرتاتیجیة العصف الذهين تؤّدي إلی ارتقاء مستوی التعلیم لدی 
 طالب الصف اخلامس اإلعدادي عندما تستخدم يف تدريس مادة البالغة.

م( اليت كشفت أثر إسرتاتیجیة العصف الذهين على مهارة 2014وهبروزنیا ) يدراسة قبانچ -
أّن االستیعاب وقدرة التفكري النقدي لدى متعلمي اللغة االجنلیزية كلغة أجنبیة، وحصلت على 

استخدام إسرتاتیجیة العصف الذهين يف صفوف تعلیم اللغة اإلجنلیزية هلا تأثري إجيايب كبري على 
 تفكري النقدي ومهارة االستیعاب لدى متعلمي اللغة اإلجنلیزية. تنمیة قدرة ال

م( اليت كشفت فّعالیة طريقة العصف 2016دراسة نور علیمة السعیدة وعرفان غزايل ) -
الذهين يف تعلیم مهارة الكالم بطريقة شبه التجربیة وحصلت على أّن طالقة الطالب يف مهارة 

 یة العصف الذهين يف صفوف احملادثة. الكالم حتسّنت بعد استخدام إسرتاتیج
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م( اليت هدفت إىل الكشف عن العالقة بني 2019دراسة صونیا دراج واآلخرين ) -
إسرتاتیجیة العصف الذهين وتنمیة مهارة التعبري الكتايب لدى تالمیذ السنة الثالثة باستخدام املنهج 

هين سینّمي مهارة التعبري الكتايب استخدام إسرتاتیجیة العصف الذأّن التجرييب وأظهرت نتائجها 
 لدى التالمیذ.

الیة تدريس األدب العريب ش( اليت هدفت إىل تقومي مدى فعّ 1391أطروحة جالئي ) -
املعاصر يف ضوء املدخل التواصلي يف الكفاءة التواصلیة ملتعّلمي العربیة اإليرانیني عرب املنهج شبه 

وق ذات داللة إحصائیة بني املتوّسطات احلسابیة التجرييب. وأظهرت الدراسة على أنه توجد فر 
لعالمات جمموعات الطلبة يف مهاراهتم القرائیة، والكتابیة، والكالمیة تُعزى لطريقة التعلیم. وكانت 

 الفروق لصاحل طلبة اجملموعة التجريبیة اليت درست باستخدام املدخل التواصلي. 
اسات مل تقم بتطبیق فاعلیة إسرتاتیجیة العصف الذهين علی ما سبق، يظهر جلیّاً أّن هذه الدر  وبناءً 

يف الكفاءة األدبیة لدى متعلمي العربیة يف اجلامعات اإليرانیة وهذا ما جيعل دراستنا ختتلف عن السابقة، 
فلذلك نسعی معاجلة مدی فاعلیة إسرتاتیجیة العصف الذهين يف تنمیة عملیة التعّلم يف سیاق تعلیمي 

 يف ماّدة الشعر العريب املعاصر.  أصفهان طالب جامعة املصطفی العاملیة مبدينة إليران وذلك لدی 
 

 مراجعة األدب النظري
 إستراتيجية العصف الذهني

يف الدراسات املتنوعة منها: التفتق الذهين أو القدح الذهين أو  1ختتلف تسمیات العصف الذهين
ق األفكار األفكار، واملفاكرة، وتدفّ  غصن األفكار، وعصف الدماغ، وأمطار الدماغ، واستمطار

لة، ولكن يعترب مصطلح وتولید األفكار، والتولید الفكري اجلماعي، وإرجاء التقومي، واحملاكمة املؤجّ 
. أما عن أصل كلمة (291م: 2015داخل، زاير و )العصف الذهين أكثر استعمااًل يف البحوث الرتبوية 

 (.56م: 2012)محادنه وعبیدات، لعقل" عصف ذهين فهو "حفز أو إثارة أو إمطار ل
م( حتديداً 1938ظهرت إسرتاتیجیة العصف الذهين يف الثالثینیات من القرن املنصرم يف عام )

، إذ رأى )م1953(عام  2وهي مصطلح اقرتحه الدكتور ألیكس أوزبورن(، 291م: 2015)زاير وداخل، 

                                                                                                                                        
1 . Brainstorming 

2 . Osborn 
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ولون هبا قدر جهودهم حلّل مشكلة بعینها يف بأنّه وسیلة تثري تفكري الدارس أو الدارسني الذين حيا
مؤمتر ابتكاري ذو طبیعة »احللقات واحلّصات اجلماعیة. فیقول إّن إسرتاتیجیة العصف الذهين 

خاّصة من أجل إنتاج قائمة من األفكار تقود حلّل مشكلة ما، ويعتمد علی أفكار مجاعیة متحّررة 
؛ 7م: 2005)السمريي، « رج وال يكّبلها التصّلب أو اجلمودمن القیود متفّتحة علی الواقع ال يكّفها احل

 (. 238م: 1993نقالً عن أوزبورن، 
يستخدم ألسالیب حمّددة يثري التفكري االبتكاري يف تطوير أفكار »والعصف الذهين مصطلح 

 لیة اجملموعة الصغرية اليت تتّم فیها حماولة مدروسةلذي يتضّمن فّعالیة فردية أو فّعاجديدة وا
ويعتقد مصطفی بأهّنا أسلوب تعلیمي يقوم علی أساس تقدمي  (.Good, 1973: 70)« للتفكري

مني بالتفكري اجلماعي إلنتاج وتولید أكرب عدد املادة التعلیمیة يف صورة مشكالت تسمح للمتعلّ 
احملدد  ممكن من األفكار أو احللول اليت ترّد بأذهاهنم مع إرجاء النقد أو التقییم إلی ما بعد الوقت

وهي خطّة تدريبیة تعتمد على استثارة أفكار املتعلمني (. 6م: 1997)مصطفی، لتناول املشكلة 
والتفاعل معهم انطالقًا من خلفیتهم العلمیة، حیث يعمل كّل متعّلم كعامل حمّفز ألفكار 

موضوع ما املتعلمني اآلخرين ومنّشط هلم يف أثناء إعداد املتعّلمني لقراءة أو مناقشة أو كتابة 
 (.113م: 2010شاهني، وذلك يف وجود موّجه ملسار التفكري وهو املعّلم )

تقوم هذه اإلسرتاتیجیة علی عصف العقل اإلنساين باملشكلة اليت تتحّدى معلوماته فینشط »
ن معروفة عنده من قبل، وعلی هذا األساس كيف تفّحصها والبحث عن حلول إبداعیة هلا مل ت

ثري من كالت ألنّه يأيت بالكينّمي يف الفرد القدرة علی احللول اإلبداعیة للمشفإّن العصف الذهين 
ة قصرية وتقوم ني يف مدّ كثري من اآلراء من جمموعة املشار كاحللول غري العادية من خالل طرح ال

ة يف التصّدي للحّل، كمني للمشار إسرتاتیجیة العصف الذهين علی مبدأ إثارة الدافعیة لدی املتعلّ 
ري كلة، فهي تستخدم أسلوبًا للتفكون حلواًل للمشكن أن تكار اليت ميكیزهم علی تولید األفوحتف

فاية القدرات كالت العلمیة أو احلیاتیة املختلفة، وزيادة  كاملش الفردي أو اجلماعي يف حلّ 
 (. 93)هنداوي، ال.تا: « والعملیات اإلبداعیة

 وتتمّیز هذه اإلسرتاتیجیة مبیزات هاّمة مثل: 
 املثابرة واألصالة واالستقالیة لدى الطالب. كري اإلبداعي  كتنمیة خصائص التف -
 مني يف الدرس. ري اإلبداعي، وإثارة البهجة واحلیوية والنشاط لدی املتعلّ كالتشجیع علی التف -
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منح الطلبة الفرصة للتعبري عن آرائهم وتعويدهم على آداب اجملالسة واألسلوب العلمي يف  -
 . املناقشة
تنمیة روح التعاون وحّب العمل اجلماعي لدی الطلبة ومتكینهم من فهم املوضوع من مجیع  -
 زواياه.
 ( 97: املصدر نفسه)یة التعلیمیة لمكون املتعّلم فیها حمور الع  -

وهتدف إسرتاتیجیة العصف الذهين إىل رفع مستوی استقاللیة الطالب وتعمیق إحساسه 
ار كته يف العملیة التعلیمیة وذلك من خالل نقد أفكج عن عدم مشار باألمان وإزالة اخلجل النات

وأشار ريتشاردز إىل أّن العصف  (.698م: 2003)محدان، لة كأقرانه وتقییمها للوصول إلی حّل املش
الذهين يؤثّر على حتقیق هدف التفاعل بني الطالب يف تطوير مهاراهتم املعرفیة لغرض إنتاج 

ب املدرّبني على تقنیات العصف الذهين كانوا أكثر جناحًا يف إنتاج األفكار، وكشف أّن الطال
ومزيداً (. Richards, 1990نقال عن Ghabanchi & Behrooznia, 2014: 514 )األفكار وتصنیفها 

 ن اإلشارة إلیها فیما يلي: كترنو هذه اإلسرتاتیجیة إلی حتقیق أهداف أخری مت على هذا،
 ة يف جتربة عملیة. كلب من خالل املشار توفري بیئة واقعیة للطا - 
 ري العلمي واإلبداعي وتدريبه هبا.كتشجیع الطالب علی التف  -
 تأصیل القیم االجتماعیة األصیلة لدی الدارس والوالء واالنتماء والتقدير للعلم والعلماء.   -
 ّمیة مقبولة من الثقافة العلمیة.كإعطاء الطالب   -
التصرّفات احلسنة والسلوك املالئمة يف البیئة التعلیمیة السلیمة  تعلیم الدارس مدی أمهیة -
 (. 218م: 2002)غازي، 

 
 مبادئ إستراتيجية العصف الذهني

 المبدأ األول:»تلتزم إسرتاتیجیة العصف الذهين مببدأين أساسیني للتوّصل إلی الغايات املرجّوة، 
حة يف أثناء املرحلة األولی من عملیة ار املطرو كم علی األفكح ويتمحور حول تأجیل إصدار أيّ 

البدائل واالحتماالت، فإذا بدأت مراجعة نفسك  لّ كالعصف الذهين، حیث جيب فتح الذهن ل
م كاحلّن ، ألكار هترب منكار اآلخرين، فسوف جتد األفكارك أو أفكأو اآلخرين، أو تقییم أف

اراً  كأفأّن ّمیة تولد النوعیة، مبعنی كالأّن  ز علیكّ فري المبدأ الثاني: ار. وكق األفق تدفّ والتقییم يعوّ 
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ار قّیمة أو غري عادية يف مرحلة كمة للوصول إلی أفون مقدّ كن أن تكثرية من النوع املعتاد، وميك
 (.49م: 2006؛ نقالً عن خضر، 672-673م: 2014)القرارعة، « الحقة من عملیة العصف الذهين

والمبدأ سم بأربعة مبادئ جیة العصف الذهين تتّ وتشري سوسن أمحد املعلمي إلی أّن إسرتاتی
ّم قبل كهو ال والمبدأ الثالثري كهو إطالق حرية التف والمبدأ الثانيهو إرجاء التقییم،  األول

انت أو غري مقبولة كار املتوّلدة من قبل الطالب مقبولة  كّمیة األفكیز علی  كیف أي الرت كال
ل صحیح منطقي يف كعرضها بش ملطروحة وتطويرها ثّ ار اكهو البناء علی األفوالمبدأ األخير 

 (.4)املعلمي، ال.تا: ار املقرتحة اجلديدة كإطار األف

 
 تدريس إستراتيجية العصف الذهني 

 ما يلي: كتتّم عملیة تدريس إسرتاتیجیة العصف الذهين عرب ثالث مراحل  
يف إطار العناصر األولیة ث لة ويقوم بتوضیحها وجيعلها كاملرحلة األولی: ميّهد املدّرس املش

؛ نقاًل عن حممد، 56م: 2010)حممد، يقوم بتبويب هذه العناصر وذلك لتسهیل عرضها علی الدارسني 

( فرداً، ثالثة منهم على عالقة 12-10ويفّضل أن يكون عدد املشاركني ما بني ) (.4م: 2003
ما يفّضل أن خيتار املشاركون باملشكلة موضوع العصف الذهين، واآلخرون بعیدو الّصلة عنها. ك

مناسب للحوار وطرح إثارة األفكار وتقدمي  رئیساً للجلسة يدير احلوار ويكون قادراً على خلق جوّ 
)محادنه وعبیدات، املعلومات ويّتسم باملرح، ويفّضل تسجیل كّل ما يدور يف اجللسة دون ذكر األمساء 

 (.57م: 2012

هذه املرحلة قدر جهده يف توفري بیئة صاحلة لإلبداع وطرح  املرحلة الثانیة: حياول املدّرس يف
ني االلتزام بعّدة كار ببدء عملیة العصف الذهين، ويف هذه املرحلة يتوّجب علی املشار كاألف

انت أو إجيابیة، كار املطروحة سلبیة  كالتوصیات منها االبتعاد عن النقد والتقومي لآلراء واألف
، حممد)رة مطروحة وتقبّلها كار، والرتحیب بأّي فك قدر من األفربكني علی خلق أكتشجیع املشار 

ومن األفضل أن يذّكر رئیس اجللسة املشاركني يف بداية (. 23م: 2007؛ نقاًل عن عبدالرزاق، 56 :م2010
 (.58م: 2012محادنه وعبیدات، )اجللسة بقواعد العصف الذهين وتقّبل األفكار املطروحة 

ار قابلة كني املطروحة يف هذه املرحلة، وتصنیفها إلی أفكار املشار كتقومي أفاملرحلة الثالثة: يتّم 
 (.17م: 2001؛ نقالً عن الطیطي، 56 :م2010حممد، )ار غري قابلة للتطبیق كللتطبیق، وأف

 ففي جممل القول يكمن صیاغة جمريات هذه اإلسرتاتیجیة بصورة إجرائیة كما يلي: 
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إعادة صیاغة املشكلة )موضوع اجللسة(،  -2وع اجللسة(، حتديد ومناقشة املشكلة )موض -1
إثارة املشاركني   -5البدء بعملیة العصف الذهين،  -4هتیئة جّو اإلبداع والعصف الذهين،  -3

 مرحلة التقومي.-6لدى املشاركني، كّلما مخدتن األفكار 
 

 منهج الدراسة
 الذي يعّد مالئمًا لدراسات للحصول على أهداف الدراسة، ّت توظیف املنهج شبه التجرييب

ما مها علیه يف الواقع كيرّکز علی دراسة أثر متغري علی متغري آخر  »العلوم اإلنسانیة، حیث إنّه 
وهبذا املنهج يقدر الباحث علی معرفة فاعلیة املتغرّي  (.11)أبو هاشم، التا: « م يف املتغرياتكّ دون التح

اتیجیة التدريس التقلیدية( علی املتغرّي التابع )حتسني املستقّل )إسرتاتیجیة العصف الذهين وإسرت 
 تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر(.

 
 مجتمع الدراسة وعّينتها

الوريوس يف فرع اللغة العربیة كاقتصر جمتمع الدراسة علی طالب الفصل الثالث الدراسي ملرحلة الب
ت عیّنة الدراسة بطريقة أخذ العیّنة املالئمة وآداهبا يف جامعات املصطفی العاملیة يف إيران. وقد اختري 

يف الفصل الدراسي  طالبًا دارساً  26واليت يبلغ عددها أصفهان يف جامعة املصطفی العاملیة مبدينة 
هـ.ش. 1398-1399الثالث، وقد ّت التطبیق خالل الفصل الدراسي األّول من العام اجلامعي 

موعتني التجريبیة والضابطة حیث تعّلمت اجملموعة التجريبیة وعیّنات الدراسة قد ّت تقسیمها إلی اجمل
طالباً واجملموعة الضابطة  13الشعر العريب املعاصر وفق إسرتاتیجیة العصف الذهين واليت يبلغ عددها 

 :كطالباً. واجلدول التايل يوّضح ذل 13وفق إسرتاتیجیة التدريس التقلیدية حیث يبلغ عددها 
 ة: عينة الدراس1الجدول 

 عدد الطالب الدراسيالفصل  المجموعة
 13 الفصل الدراسي الثالث لفرع اللغة العربیة وآداهبا التجريبیة
 13 الفصل الدراسي الثالث لفرع اللغة العربیة وآداهبا الضابطة

 26 اجملموع
 أداة الدراسة



 1399 ءشتا، 57 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

10 

اسة وإثبات فرضیاهتا، تّ ملعرفة فاعلیة إسرتاتیجیيت العصف الذهين والتقلیدية واإلجابة عن أسئلة الدر 
إجراء االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعتني التجريبیة والضابطة. فاعتمد الباحث على إجراء االختبار 
القبلي يف اجملموعتني قبل إجراء البحث ملعرفة قدرة الطالب يف حتصیل مادة الشعر العريب املعاصر؛ كما 

إسرتاتیجیة العصف  على ضوءدريس الشعر العريب املعاصر قام بتطبیق االختبار البعدي بعد عملیة ت
الذهين يف اجملموعة التجريبیة، وإسرتاتیجیة التدريس التقلیدية يف اجملموعة الضابطة. جتدر اإلشارة بأّن 
االختبار تكّون من أسئلة مقالیة وأسئلة اخلیار من متعدد، كما ّت طرحه يف اثين عشر سؤااًل يشمل 

یة، الرومانسیة، كالسیكاذج من قصائد أبرز الشعراء العرب املعاصرين يف املدارس الترمجة وحتلیل من
معرفة املفردات، الرتمجة، معرفة القواعد، معرفة البالغة »والواقعیة؛ حیث ّت توزيعه علی املعايري التالیة: 

  «.واجلمالیات، معرفة أهّم األسالیب اليت متتاز هبا قصائد الشعراء خالل النموذج
 

 صدق األداة وثباتها
م علی دّقة أسئلته، لقد عرضناه يف صورته األولیة علی كومن أجل التأّکد من صدق االختبار واحل

، أصفهانجمموعة من احملّکمني األخصائیني يف جمال تدريس الشعر العريب املعاصر يف جامعات 
ار، وبالتايل قد أجرينا وّجه احملّکمون إلینا بعض املالحظات والتعديالت علی أسئلة االختب

 التعديالت الالزمة للحصول علی صدق االختبار ومالءمته. 
رونباخ ألفا" كمعادلة " ّت استخداموللتأّکد من ثبات "أسئلة اخلیار من متعدد" 

(Cronbach’s alpha فدّلت النتائج أّن هذه األسئلة لالختبار قد حصلت على قیمة )
تعترب مقبولة يف البحث العلمي. وألجل التأّكد من ثبات  /. اليت81"كرونباخ ألفا" تساوي 

"األسئلة املقالیة" لالختبار قمنا بتوزيع أوراق االختبار على مدّرسني اثنني حیث قام كّل منهما 
، فتبنّي من خالل استخدام املعامل املعروف بـ"جمموعة بتوقیع األوراق على حنو مستقلّ 

ا حصلتن على قیمة مستوى لكافّة الدرجات احلاصلة أهنّ  " Interrater Reliabilityمقوّمني/
 /. وهي مقبولة ألغراض البحث العلمي. 82التناسق تعادل 

 
 

 طريقة اإلجراء
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ّت تدريس الشعر العريب املعاصر للمجموعتني الضابطة والتجريبیة خالل الفصل الدراسي األّول 
ة دراسیة. وجتدر اإلشارة بأّن ه.ش وذلك يف سبع عشرة حصّ 1398-1399من العام الدراسي 

ی هناية تاب "جماين الّشعر العريب احلديث ومدارسه" لصادق خورشا حتّ كاملدرس قام بتدريس  
مناذج من قصائد شعراء املدرسة الواقعیة. ويف اجملموعة الضابطة ّت تدريس املادة وفق إسرتاتیجیة 

ان املدّرس حمورًا أساسًا متحور حوله كالتدريس التقلیدية واليت متثّلت يف احملاضرة اإللقائیة حیث  
الذي يرتجم األبیات ويشرح  الفصل الدراسي والطالب يستمعون له وميتثلون ألوامره، فاملدّرس هو

املفردات، والقواعد، والنقاط البالغیة مبنفرده دون أن يساهم الطالب مسامهة بّناءة يف عملیة 
 التعلیم، أّما اخلطوات املتبعة يف اجملموعة التجريبیة فهي: 

اً عرض األستاذ املقّدمَة وحتديد القصیدة وکتابتها علی السبورة وإعطاء الطالب عرضاً موجز  -
 من معلومات القصیدة. )قصیدة إرادة احلیاة أليب القاسم الشايب أمنوذجاً( 

اخلروج من نطاق املوضوع املطروح وحتديد اجلوانب املختلفة اجلديدة بعد تأّکد املدّرس بوجود  -
 خلفیة لدی الطالب عن املوضوع وذلك من خالل طرح عدد من األسئلة اليت ترتبط باملوضوع.

 ل واضح مثري االهتمام علی النحو التايل:كلة املتعّلقة باملوضوع بشتابة األسئك  -
 یف تقّدم الرتمجة الصحیحة لألبیات التالیة؟ك  -1
 ی میزات مدرسة أبولو الشعرية يف أبیات قصیدة "إرادة احلیاة"؟  یف تتجلّ ك  -2
 البالغیة والنحوية يف أبیات القصیدة؟  وانبما أهّم اجل -3
صف الذهين ويتّم ذلك من خالل تقدمي شرح موجز عن قواعد العصف الع هتیئة اجلوّ  -

ون كي تكالذهين وکتابتها علی اللوحة الورقیة الزاهیة بألوان متنّوعة وتعلیقها علی حائط الصّف  
 دائماً نصب أعني الطالب. 

طالب، إحدامها األخری  7تقسیم الطالب إلی اجملموعتني حیث تضّم إحدی اجملموعتني  -
 ب، ث تعیني أدوار اجملموعتني علی النحو التايل:طال 6

ني إلی إبداء كمن اجملموعتني والذي يوّجه األنشطة ويديرها وحيّفز املشار  لّ كممّثل خبري ل -1
 اآلراء واالقرتاحات.

ار كار املقرتحة علی ورقة ّث يقوم بتنظیم هذه األفكتب األفكمقّرر اجللسة الذي ي -2
 ودها. وترتیبها حسب تسلسل ور 
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ار املقرتحة قابلة كّلفون بتقدمي اآلراء وتولید مزيد من األفكبقیة أعضاء اجملموعة والذين ي -3
 انت أو غري قابلة. كللتطبیق  
ل واضح وضرورة كّل من املمثّلني أعضاء اجملموعة بقواعد العصف الذهين بشكري  كتذ  -

 ا إلی اآلراء القابلة للتطبیق. االلتزام هبا وتشجیعهم علی حتديد اآلراء الغامضة وحتويله
 تابتها علی سبورة الصّف من جانب املمّثل.كلتا اجملموعتني و كار املطروحة يف  كعرض األف -
ارهم املقرتحة واملناقشة فیها واختیار أفضلها وتطبیقها كتقییم املدّرس آراء الطالب وأف -

 وعرضها علی الطالب. 
 

 عرض البيانات وتحليلها
ة فاعلیة إسرتاتیجیة العصف الذهين يف حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر لقد مّتت دراس

مقارنة مع إسرتاتیجیة التدريس التقلیدية عرب استخدام عدد من األسالیب اإلحصائیة يف برنامج 
Spss ففي البداية ّت عرض نتائج متغرّيات الدراسة من خالل اإلحصاء الوصفي، وبعد ذلك ،

ملفرتضات اإلحصائیة الالزمة الختبار حتلیل التغاير البارامرتي منها اختبار شابريو اعتمدنا بعض ا
واختبار لیفني لدراسة جتانس  الدراسةويلك لدراسة التوزيع الطبیعي املعیاري لدرجات عینات 

رياً التباين. إضافة إلی ذلك قد ّت ضبط فاعلیة االختبار القبلي مستعیناً باختبار حتلیل التغاير، وأخ
 علی االختبار السابق. قد قمنا بدراسة فرضیة الدراسة وحتلیلها بناءً 

 
 الوصفية اإلحصاءات
( يشريان إلی إحصاءات وصفیة تتعّلق بدرجات اختباري القبلي والبعدي يف 3( و)2اجلدوالن )

 اجملموعتني الضابطة والتجريبیة: 
 القبلي في المجموعتين راالختباالمتوّسط واالنحراف المعياري لدرجات : 2دول الج

 العدد المجموعة المتغير
 االختبار  القبلي

 االنحراف المعياري المتوّسط

 حتصیل الشعر العريب املعاصر
 026/2 692/11 13 التجريبیة
 972/1 846/11 13 الضابطة

ة لتحصیل مادّ  متوّسط الدرجات يف االختبار القبليأّن  يّتضح (2)فمن خالل نتائج اجلدول 
 املعیاري قد بلغ االحنرافو  ،يف اجملموعة التجريبیة 692/11الشعر العريب املعاصر قد قّدر بـ 
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ط الدرجات للمجموعة الضابطة يف االختبار متوسّ قد بلغ  يف حنييف اجملموعة بعینها،  026/2
 .972/1واالحنراف املعیاري  846/11 القبلي

و أّن متوّسط الدرجات للمجموعة التجريبیة ( ه3وما نتوّصل إلیه من خالل دراسة اجلدول )
، كما وصل متوّسط الدرجات 587/0واالحنراف املعیاري  192/19يف االختبار البعدي قد بلغ 

 . 356/1واالحنراف املعیاري  903/16للمجموعة الضابطة إىل 
 : المتوّسط واالنحراف المعياري لدرجات االختبار البعدي في المجموعتين3الجدول 

 العدد المجموعة رغيّ المت
 االختبار البعدي

 المتوّسط
االنحراف 
 المعياري

 املعاصرالعريب  الشعرحتصیل 
 587/0 192/19 13 التجريبیة
 356/1 903/16 13 الضابطة

 
 ام اختبار تحليل التغايردالمفترضات اإلحصائية الستخ

ختبار حتلیل التغاير البارامرتي والذي يعّد اختبار شابريو ويلك مفرتضًا إحصائیا الزمًا الستخدام ا
ون فیه الفرضیة املنعدمة هي انتماء العینة املدروسة إلی مجهرة موّزعة طبیعیًا حسب املتغري كت

مفرتض كب دراسته  املدروس، إّن هذا النوع من االختبار يوائم للعینات الصغرية والذي تتوجّ 
فقد ّت توظیف هذا  (.Shapiro & Wilk, 1965: 591-611) إحصائي الختبار حتلیل التغاير

، واجلدول الدراسةنات االختبار يف دراستنا احلالیة لفحص التوزيع الطبیعي املعیاري لدرجات عیّ 
 ما يلي:كيوضح هذ األمر  التايل 

 
 نتائج اختبار شابيرو ويلك لدراسة فرضية التوزيع الطبيعي المعياري للدرجات :(4جدول )ال

 المجموعة المتغير
 كويل-بيروشا

 الداللة قيمة درجة الحرية اإلحصاء

 حتصیل الشعر العريب املعاصر
 713/0 13 957/0 التجريبیة
 504/0 13 944/0 الضابطة
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، أنّه تثبت التوزيع الطبیعي املعیاري لدرجات اجملموعتني الضابطة (4)ما نالحظ يف اجلدول ك
ه يف اجملموعتني التجريبیة والضابطة حیث بلغ ؤ افكتالقبلي نظراً لإلحصاء و  ختباروالتجريبیة يف اال

 /. يف اجملموعة الضابطة. 944يف اجملموعة التجريبیة و 957/0اإلحصاء 
دراستنا إحصائیًا آخر الختبار حتلیل التغاير والذي ّت توظیفه يف  يعّد اختبار لیفني مفرتضاً 

 05/0رب من كاللة أايل أّن مستوی الدّ ضح من خالل اجلدول التيتّ  .لدراسة جتانس التباين احلالیة
مينع توظیف اختبار  ّکد جتانس التباين وتساويه، فمن هذا املنطلق الؤ  التابع، والذي ييف املتغريّ 

  : بدرجة مقبولة من الثبات ظىتسبة منه حتكإضافة إلی أّن النتائج امل الدراسةحتلیل التغاير لنتائج 

 

البعدي للمجموعتين التجريبية  الختباراسة تجانس التباين في انتائج اختبار ليفين لدر  :5الجدول 
 والضابطة

درجة الحرية  F المتغير المرحلة
1 

 درجة الحرية
2 

 مستوی الداللة

 االختبار
 البعدي

 414/0 24 1 352/0 حتصیل الشعر العريب املعاصر

اتیجیة العصف الذهين على " أّن إلسرت  ق بقبول أو رفض الفرضیة الرئیسة اليت تنصّ وفیما يتعلّ 
فاءة األدبیة لدی طالب كة الشعر العريب املعاصر ورفع مستوی اليف حتسني تعّلم مادّ  كبرياً تأثريًا  

اجملموعة التجريبیة مقارنة باإلسرتاتیجیة التقلیدية اليت خيضعها طالب اجملموعة الضابطة. "، فقد تّ 
بغیة التوّصل إلی وجود فاعلیة  (ANCOVA)استخدام اإلحصاء االستداليل لتحلیل التغاير 

  ، وذلك على النحو التايل: فاءة األدبیة لدى متعلمي العربیةيف الكإسرتاتیجیة العصف الذهين 
 

 الكفاءة األدبيةفاعلية إستراتيجية العصف الذهني في للكشف عن   نتائج تحليل التغاير: 6الجدول

رات متغيّ 
 الدراسة

مجموع  
 عاتمربّ 

درجة 
 يةالحرّ 

متوّسط 
 F المربّعات

مستوی 
 الداللة

مربّع إيتاء  
)حجم 
 التأثير(

ة القوّ 
 اإلحصائية

 210/0 059/0 242/0 440/1 544/1 1 544/1 القبلي ختباراال
االختبار 

البعدي )تطبیق 
 اإلسرتاتیجیة(

409/33 1 409/33 151/31 001/0 575/0 000/1 
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 - - - - 072/1 23 667/24 أاخلط
القبلي علی  االختباربعد حذف أثر ( يّتضح أّن 6انات املرصودة يف اجلدول رقم )فمن خالل البی

الضابطة و التجريبیة  ةذات داللة إحصائیة بني معّدل درجات طالب اجملموع  التابع نالحظ فروقاً املتغرّي 
 ( عند مستوی الداللةF=151/31( اليت قد بلغت )Fنظراً لنتائج اختبار ) رهم يف الصفّ و إثر حض

(001/0=P من هذا املنطلق يتّم إثبات الفرضیة الرئیسة وهي فاعلیة إسرتاتیجیة العصف الذهين .) يف
يف هذا  575/0؛ حیث بلغ مربع اإليتاء البعدي ختباريف االالكفاءة األدبیة لدى متعّلمي العربیة 

   االختبار، والذي يشري إلی أّن حجم التأثري هلذه اإلسرتاتیجیة الفت للنظر. 

 

 االستنتاج والمناقشة
قد عاجلنا يف هذه الدراسة فاعلیة إسرتاتیجیة العصف الذهين يف الكفاءة األدبیة لدى متعّلمي 
ة العربیة يف اجلامعات اإليرانیة. فلذلك ّت تطبیق هذه اإلسرتاتیجیة علی جمموعة جتريبیة درست مادّ 

ويف الوقت نفسه ّت تطبیق صفهان أالشعر العريب املعاصر يف جامعة املصطفی العاملیة مبدينة 
إسرتاتیجیة التدريس التقلیدية املألوفة علی جمموعة ضابطة يف تلك اجلامعة بعینها. وما توّصلت 

ة الشعر إلیه الدراسة هو أّن مثة فروق ذات داللة إحصائیة بني متوّسط درجات الطالب يف مادّ 
لتجريبیة اليت خضعت إلسرتاتیجیة العصف العريب املعاصر يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة ا

الذهين، والذي يؤّکد فاعلیة هذه اإلسرتاتیجیة يف حتسني تعّلم مادة الشعر العريب املعاصر لدی 
ة الطالب وتفّوقها علی إسرتاتیجیة التدريس االعتیادية، حیث إّن استخدامها يف تدريس هذه املادّ 

ار كواإلبداعي من خالل تشجیعهم علی إجياد أفري الناقد كقد ساعد الطالب علی تنمیة التف
جديدة وتعزيز ثقتهم بالنفس من خالل طرح احللول واآلراء حبريّة دون الشعور باخلجل والقلق من 

انت علیه إذ تتمحور حوهلم األنشطة، كا  ثر إجيابیة عمّ كنقد أقراهنم، وتطوير أدوارهم وجعلها أ
نهم واملدّرس؛ مما قد حّقق نتائج باهرة يف رفع مستوی الطالب وتعزيز العالقة التفاعلیة اإلجيابّیة بی

 ة الشعر العريب املعاصر وتطوير أدائهم. التحصیلي يف تعّلم مادّ 
وجتدر اإلشارة بأّن البیانات النوعیة اليت مجعها املدّرس يف هناية الفصل الدراسي تشري إلی 

فاءهتم يف كمستواهم التحصیلي وتنمیة   سرتاتیجیة وآثارها اإلجيابّیة علییة هذه اإلمدی أمهّ 
ري وتنمیة وعیهم كحتلیل األشعار وترمجتها من جهة، وعلی مشاعرهم وتقلیص اخلمول الف
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ل العالقة يف حیاهتم والتدريب علی حّلها من خالل املناقشة واالستشارة من جهة كبالنسبة للمشا 
 أخری. 

ع الطالب سرتاتیجیة مناقشة مجاعیة تشجّ ويُعزى هذا إىل طبیعة إسرتاتیجیة العصف الذهين كإ
عة واإلبداعیة، وتساعدهم على التوّصل إىل التآزر من على إنتاج أكرب عدد من األفكار املتنوّ 

یة وتنظیم م مع األقران واكتساب املعرفة والتمّكن من االخنراط يف املناقشات الصفّ خالل التعلّ 
م اليت تسّهل التفكري ني ومبتكرين يف عملیة التعلّ األفكار كما ميّكن الطالَب من أن يكونوا مبدع

للعصف الذهين أّن هبروزي على دراسة قبانچي و  كما أّكد بعض الدراسات مثلالناقد لديهم.  
يف حتسني القدرة على استیعاب القراءة لدى الطالب إىل جانب قدرهتم على التفكري  مهماً  دوراً 

 .(18Ghabanchi & Behrooznia, 2014: 5)النقدي 
نتائج هذه الدراسة تتوافق مع بعض الدراسات اليت عاجلت أّن أخريًا جتدر األشارة أيضًا إلی 

تأثري إسرتاتیجیة العصف الذهين على حتسني مستوى تعّلم الطالب يف املواّد الدراسیة األخرى إىل 
 رميكي فرحان  كري عزالدين حمسن ومكجانب تنمیة مستوى تفكريهم العلیا، مثل دراسة ش

م( يف أثر إسرتاتیجیة العصف الذهين يف تدريس مادة البالغة والتطبیق، 2013اإلبراهیمي )
م( يف فاعلیة استخدام طريقة العصف الذهين يف تدريس 2013ودراسة حممد عوض بين ذياب )

 قواعد اللغة العربیة.
 

 التوصيات
 بعد عرض النتائج ومناقشتها تقرتح الدراسة التوصیات التالیة:

ورة إعادة النظر يف مجیع عناصر املنهج الدراسي لفرع اللغة العربیة وآداهبا باجلامعات ضر  -
ي لدى الطالب مهارات التفكري العلیا  اإليرانیة على ضوء تطبیق إسرتاتیجیات متقّدمة تنمّ 

 م التعاوين.كإسرتاتیجیة العصف الذهين والتعلّ 
ا باجلامعات اإليرانیة على توظیف ضرورة اكرتاث مدرسي أقسام اللغة العربیة وآداهب -

إسرتاتیجیة العصف الذهين يف عملیة تدريس املواّد الدراسیة األخرى كاحملادثة واالستماع والكتابة 
 والقراءة.
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تشجیع الطالب الدارسني يف أقسام اللغة العربیة وآداهبا على استخدام إسرتاتیجیة العصف  -
فمن األفضل أن  یة.یة والالصفّ ألنشطة املختلفة الصفّ الذهين يف الصفوف التعلیمیة عرب توظیف ا

جيعل املدرسون الطالب يف جمموعات صغرية، لكي يبدع كّل منهم اآلراء واحداً تلو اآلخر وينتهز  
 كّل طالب الفرصة للتعبري عن أفكاره. 

االهتمام بعقد دورات وورشات تدريبیة لتشجیع املدّرسني على استخدام إسرتاتیجیات  -
 مة كإسرتاتیجیة العصف الذهين يف تدريس املواّد الدراسیة لفرع اللغة العربیة وآداهبا.متقدّ 

إجراء املزيد من الّدراسات على عّینات ومستويات أخرى، ملناقشة إسرتاتیجیة العصف  -
 الذهين وعالقتها باملتغرّيات األخرى كالتفكري الناقد واإلبداعي.
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 المصادر والمراجع
 الف( الكتب

 ، ال مك.ية واستخداماتها في البحوث النفسية والتربويةالتصاميم الكمّ (، أبو هاشم، السید )ال. تا -
املؤسســة احلديثــة  :طرابلــس ،االمرجــع في تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وعلومهـ(، م2014) ســاميلي ق، عاحلــاّل  -

 .للكتــاب
 "احملاضرة السادسة"، ال مك.  راتيجية العصف الذهنيإست(، املعلمي، سوسن أمحد )ال. تا -
مفاهيم التدريس في العصر الحديث، (، م2012) عبیدات محادنه، حممد ساري،  خالد حسني حممد -

 عامل الكتب احلديث. :الطبعة األوىل، األردن طرائق...أساليب...استراتيجيات،
الطبعة األوىل، عمان: الدار  ديثة في تعليم اللغة العربية،اتجاهات ح(، م2015داخل)سعد تركي  زاير، سعد علي، و -

 املنهجیة للنشر والتوزيع.
جامعة  ،مم وأنماط التعلّ مة، واستراتيجيات التعلّ إستراتيجيات التدريس المتقدّ (، م2010شاهني، عبداحلمید حسن ) -

 اإلسكندرية:كلیة الرتبیة بدمنهور.
 ، ال مك. التعّلم النشطإستراتيجيات (، م2012فائور، بامسا ) -
 جامعة دمنهور: كلیة الرتبیة قسم املناهج وطرق التدريس. إستراتيجيات التدريس،هنداوي، صفوت توفیق )ال. تا(:  -

 ب( المقاالت
مدی استخدام مهارات التفكري » (،1437)رمحتیان روح اهلل ، و پرويينخلیل ، و زاده يمتقعیسی و سجاد  ي،امساعیل -

العلوم  يدراسات فة مجلّ  ،«اإليرانیة ةاللیسانس باجلامعات احلكومی ةمرحل يف ةالعربی ةس النصوص األدبیتدري الناقد يف
 .34-19صص  ،(1) 23 العدد ،جامعة تربیت مدرس ،ةنسانياإل
أثر استخدام العصف الذهين يف تدريس العلوم يف تنمیة مهارات التفكري اإلبداعي لدی »(، م2014القرارعة، أمحد ) -
ة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم مجلّ ، «جنوب األردن –لبة الصف السابع األساسي يف مدارس حمافظة الطفیلة ط

 . 706-668، صص 4، العدد 28اجمللد  اإلنسانية(،
أثر استخدام طريقة العصف الذهين يف تنمیة التحصیل الدراسي يف مادة قواعد »(،م2013بين ذياب، حممود عوض ) -

 ة رؤی إستراتيجية،مجلّ ، «یة "دراسة مسحیة علی طلبة الصف احلادي عشر يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات"اللغة العرب
 .99-72، صص 10العدد ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتیجیة

كري اإلبداعي استخدام أسلوب العصف الذهين يف تدريس البالغة وأثره يف تنمیة التف»(، م2003محدان، سید السابح ) -
دار الضیافة، جامعة عني مشس، يونیو،  المؤتمر العلمي الخامس عشر،، «والكتابة اإلبداعیة لدی طالب املرحلة الثانوية

 . 68-23، صص 2اجملّلد 
، «العصف الذهين اجلماعي يف تدريس املهارات احلیاتیة والبیئیة لتنمیة مهارات طرح األسئلة»(، م2002غازي، إبراهیم ) -
جامعة  لیة الرتبیة بدمنهور،اجلمعیة املصرية للرتبیة العلمیة، ك لمؤتمر العلمي السادس، التربية العلمية وثقافة المجتمع،ا

 اإلسكندرية. 
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ي العربیة من تدريس القصة القصرية ملتعملّ »(، هـ.ش1391ابن رسول)سید حممد رضا و ، جالئيمرمي و  گس، نر گنجی  -
، العدد 4السنة  جامعة اإلمام اخلمیين )ره( الدولیة، فصلية اللسان المبين،، «دخل االتصايلالناطقني بغريها يف ضوء امل

 .181-160، صص 10
ة أثر إسرتاتیجیة العصف الذهين يف تدريس مادّ »(، م2013اإلبراهیمي)مكي فرحان كرمي  حمسن، شكري عزالدين، و -

 . 208-182، صص 29العدد  لكوفة،جامعة ا ،ة مركز دراسات الكوفةمجلّ ، «البالغة والتطبیق
أثر استخدام إسرتاتیجیة العصف الذهين يف تنمیة عملیات العلم لدی طالبات الصف »(، م2010حممد، بشری مخیس ) -

-48، صص 1، العدد10جامعة املوصل، اجمللد ة أبحاث كلية التربية األساسية، مجلّ ، «ة اإلحیاءاخلامس العلمي يف مادّ 
83 . 
أثر استخدام أسلوب العصف الذهين يف تدريس األحیاء علی تنمیة بعض املفاهیم »(، م1997ن )مصطفی، حمس -

العدد  ،سوهاججامعة ، كلية التربيةالتربوية ل ةمجلّ ال ،«البیولوجیة والتفكري العلمي لدی بعض تالمیذ الصف األول الثانوي
 .256-230، صص 1، اجلزء 12

 واألطاريحج( الرسائل 
أثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير في تنمية التفكير (، م2005د ربّه هاشم عبد ربّه )السمريي، عب -

رسالة املاجستري، اجلامعة اإلسالمیة: كلیة الرتبیة قسم املناهج وطرق اإلبداعي لدی طالبات الثامن األساسي بمدينة غزة، 
 التدريس.

تواصلي في تدريس األدب العربي المعاصر لطالب العربية دراسة المدخل ال(، هـ.ش1391جالئی، مرمي ) -
 : كلیة اللغات األجنبیة.أصفهان، أطروحة الدكتوراه، جامعة اإليرانيين

ستراتيجية العصف الذهني وعالقتها بتنمية مهارة التعبير الكتابي لدى إ، (م2019) تامهيو  و زقعار صونیا ،دراج -
كلیة العلوم االنسانیة   :جامعة حممد بوضیاف باملسیلة مكملة لنیل شهادة اللیسانس، رة، مذكّ تالميذ السنة الثالثة متوسط

 واالجتماعیة.
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 ۀدانشجویان رشتبرد توانش ادبی اثربخشی راهبرد بارش مغزی در پیش

 مقطع کارشناسیزبان و ادبیات عربی در 
 نوع مقاله: پژوهشی

 2، سجاد اسماعيلی1امين نظری تريزی*
 رتی زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندکته آموخ. دانش 1

  esmaili@HUM.ikiu.ac.ir . استاديار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بني املللی امام مخینی )ره(2

 چکيده
االنه بین تدریس است که عالوه بر تقویت ارتباط فعّ ۀرش مغزی یکی از راهبردهای پیشرفتبا

باال ر سطحهای تفکّماد به نفس در فراگیر، تقویت مهارتس، منجر به افزایش اعتفراگیر و مدرّ

جستار بر  این ،شود. از این رواقانه و همچنین بهبود سطح یادگیری او میادانه و خلّر نقّمثل تفکّ

تجربی، به بررسی تأثیر راهبرد بارش مغزی به عنوان یکی از راهبردهای آن است تا با روش نیمه

بپردازد. به منظور تحقیق  های ایرانیدانشگاهآموزان د توانش ادبی عربیبرال، بر پیشیادگیری فعّ

 در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی ۀترم سوم رشت نفر از دانشجویان 26این هدف، تعداد 

به  .ش.هـ. 1399-1398ل سال تحصیلی سال اوّدر نیم المللی المصطفی واحد اصفهاندانشگاه بین

گیری در دسترس، به دو گروه د که این دانشجویان به روش نمونهشانتخاب آماری  ۀعنوان نمون

تدریس درس شعر معاصر عربی در  .دانشجو( تقسیم شدند 13و آزمایش )دانشجو(  13کنترل )

تی و در گروه آزمایش بر اساس به کارگیری راهبرد بارش مغزی انجام گروه کنترل به صورت سنّ

برد توانش تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد بارش مغزی بر پیش سپس به منظور سنجش میزان ؛دش

شد. آزمون گرفتهپایانی تحت عنوان پسادبی دانشجویان در درس شعر معاصر عربی، یک آزمون 

آزمون دو گروه، به نفع گروه آزمایش وجود ها نشان داد؛ تفاوت معناداری بین نمرات پسیافته

برد غزی در تدریس درس شعر معاصر عربی تأثیر مثبتی بر پیشکارگیری راهبرد بارش مدارد و به

 توانش ادبی دانشجویان در این درس دارد. 

 

 .زی، شعر معاصر عربیتدریس، بارش مغ ۀراهبردهای پیشرفت :هاکلید واژه
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Abstract 

Brainstorming is one of the advanced teaching strategies, which helps to 

develop the active relationship between the learners and the teachers, 

strengthens self-confidence in the learners, enhances high thinking skills 

such as critical and creative thinking, and improves their learning level. In 

this study, the quasi-experimental approach has been used to determine the 

effect of brainstorming learning (BSL) strategy as one of the active learning 

strategies on improving the learning of Arabic language and literature 

learners (ALLL) in the contemporary Arabic literature course. As part of this 

study, we selected 26 undergraduate ALLLs from Isfahan Branch Al-

Mustafa International University, in the first semester of 1398-1399 AH as 

the participants. There were two equal-sized groups of 13 learners: a control 

group and an experimental one. The control group were taught the 

contemporary Arabic literature course using traditional approaches whereas 

the experimental group studied this course based on brainstorming strategy. 

The post-test results indicated that brainstorming strategies have a significant 

positive effect on improving learning of ALLLs in the contemporary Arabic 

literature course.  

 

Keywords: Advanced teaching strategies, Brainstorming, Contemporary 

Arabic poetry. 
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