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يرفع هللا الذين   »ق ال تعالى بعد بسم هللا الرحمان الرحيم  
 «آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

هلل الفضل قبل وبعد، ف الحمد هلل والشكر هلل حمدا يليق بجاللته  
وسلطانه الذي منحنا القدرة على أنجاز هذا العمل المتواضع  

 .ولرسوله الذي غرس في ق لوبنا حب العلم واإليمان  

" مجيدر بالل"كما نتقدم بعظيم شكرنا إلى أستاذنا المشرف  
المتواضع وعلى جميل  على مساعدته لنا في انجاز هذا العمل  

 .صبره ونصائحه الصائبة وحسن تعامله معنا  

كما نتقدم بجزيل شكرنا إلى كل من ساهم معنا في إنجاز  
 .هذا العمل من األصدق اء واألهل من قريب أو بعيد



 

 

 

بسم الخالق الذي أنار الكون بنوره اإللهي وحده  
خاشعا شاكرا لنعمه وفضله  أعبده وله الحمد أسجد  

 تمام هذا العملإعلي عن  

د عائلتي  لى كل فراإأهدي هذا العمل المتواضع  
 هما هللاظخاصة والدي الكريمين حف

وإلى كل من ساندني في مشواري الدراسي وعملي  
 لي النصائحاضع وقدم  و هذا المت

 داءــــــــــــــــــــــــــــإه
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 :متهيد
ينادي العديد من الرتبويني وخمططي املناهج وطرق التدريس واملختصني يف علم النفس ابستخدام طرق 
واسرتاتيجيات تدريسية تناسب وظيفة املتعلم وتعد طريقة العصف الذهين من بني االسرتاتيجيات احلديثة يف 

قضية أو مشكلة يطرحها املعلم على التلميذ التدريس، فهي تقوم على استظهار كل ما يف العقل من أفكار حول 
 .ضف إىل أن العصف الذهين يضع املتعلم يف املوقف يكون فيه إجيابيا وفعاال ابستخدام ذهنه يف حل مسألة معينة

مية على شىت أساليب حتفيز التفكري واإلبداع والتنويع يف أساليب التدريس بطرق مميزة تعتمد العملية التعل
هذا يعتمد على مهارات املعلم وانفتاحه على األساليب الفاعلة واحلديثة يف التدريس وقد وحمسوسة، وجناح 

عيدا عن ومة أبسلوب شيق بتطورت أساليب التدريس لتصبح أكثر متعة وجذاب للطالب وفاعلية يف إيصال املعل
و أسلوب تعليمي حديث قة العصف الذهين وهأساليب التلقني القدمية ومن بني األساليب احلديثة املعتمدة طري

ستخدم هذه اإلسرتاتيجية  املطروح يف اجللسة التدريسية وت كار ملعاجلة املوضوعتوليد أكرب عدد من األفإىل  يهدف
رات ة املختلفة بقصد زايدة القديتكثري من املشكالت العلمية واحليايف حل  أو الفردي  كأسلوب للتفكري اجلماعي

استخدام العقل يف التصدي النشط للمشكلة، فيقوم على حرية  العصف الذهين والعمليات الذهنية، ويعين تعبري
التفكري يف جو إجيايب من التفاعل بني املتعلمني حيث يساهم يف التفاعل بني األستاذ والتالميذ وحىت التالميذ مع 

يثري على التفاعل سرتاتيجية العصف الذهين أتعضهم البعض داخل احلجرة الدراسية وحىت خارجها ابعتبار أن إلب
ل عماد العملية الرتبوية وهو مسة مميزة لكل غرفة صفية وهو كل ما يصدر عن املعلم اعالصفي ويعترب هذا التف

ر ها، دهدف التواصل لتبادل األفكام وأفعال وحركات ومهارات وغري تالميذ داخل حجرة الدراسة من كالوال
، اءة الدرس وجناحه وحيويته من عدمهافشؤشر األكرب على كملل بكافة أمناطه وعناصره ااعواملشاعر، وبعد التف

 .قبال املدرسني حنو التعلماعل زاد إفكلما زاد التف
ين أتيثري نطالقا من هذا تولدت لدينا رغبة أكيدة للبحث يف هذا املوضوع وحقيقة ما إذا كان للعصف الذها

 .يةلعملية التعليمية يف الغرفة الصفسرتاتيجية على اأهم أدوار هذه اإلإىل  على التفاعل الصفي من خالل التطرق
 :وقد وزعت على النحو التايل فصول 3انطلقت دراستنا من خالل خطة البحث واليت تشمل ومن هذا 

 :اجلانب النظري: أوهلم
لدراسة وأمهية الدراسة وحتديد أهداف اإىل  ي خصص لطرح اإلشكالية مت تطرقناوالذ الفصل التمهيدي

 .خريا فرضيات الدراسةت إجرائيا وأاملصطلحا
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سرتاتيجية العصف الذهين من خالل أمهيته، أهدافه ومبادئه، خطواته، فقد تناولنا فيه إ أما الفصل الثاين
 .عوامل وشروط جناحه، النظرايت املفسرة له، إجيابياته، معيقاته

والنظرايت املفسرة له والعوامل ىل مفهومه إيف حني تضمن الفصل الثالث التفاعل الصفي وذلك ابلتطرق 
 .املشؤيثرة فيه

 :اإلشكالية
 ."دور العصف الذهين يف تنمية التفاعل الصفي لدى تالميذ الطور الثانوي" 

يف اجملتمع، فكل شرائح عوامل هنضتها، بل هو عصب احلياة هم لتعليم من أهم ركائز اجملتمعات وأيعد ا
ساسية املعلمون والفئة املستهدفة فيه فيها هو التعليم والذي أركانه األاجملتمع ومسمياته الوظيفية حجر األساس 

ة تطورات العصر الطالب، فنهضة التعليم هنضة للمجتمع، وكل هذا جيعل املنظومة الرتبوية أما حتمية التغيري ملواجه
يم وطرق التدريس ول الذي جيب إعادة النظر فيه هو طبيعة التعلل األجتماعي، ولعل اجملاولتحسني الوضع اال

اختاذ إىل  بح دور املشؤسسات الرتبوية ال يقتصر على توفري املناخ املالئم للرتبية اإلبداعية بل يتعداهاملختلفة فقد أص
ختيار االسرتاتيجيات الرتبوية السليمة اليت تكفل حتقيق النواتج اإلبداعية يف الرتبية والتعليم اإلجراءات الالزمة ال
 .يتعرضون هلذه االسرتاتيجيات الرتبوية املبدعة نية وتطبع سلوك األفراد الذيأمناط سلوكإىل  وحتول االستعدادات

سرتاتيجية العصف اهلدف وأهداف العملية التعليمية إومن بني االسرتاتيجيات اليت تساعد يف حتقيق هذا 
ارة يستطيع املدرس استثين، عن طريقها فكار أو التفاكر أو القدح الذهف األالذهين أو ما يطلق عليها عص

 BRIN براين ستورنني الطالب واستجاابهتم يف العملية التعليمية ومعرفة مستوايت املخزون الذهين وتعرف

STORMING ف تعليمي يستخدم من أجل توليد أكرب قدر من األفكار للمشاركني يف حل مشكلة أبهنا موق
ف خيلو من يدا عن التقييم أو النقد وهو موقواألمان بعمفتوحة خالل فرتة زمنية حمددة يف جو تسوده احلرية 

إصدار األحكام على اآلخرين ويكون تعاونيا، تقيده جمموعة من القواعد لتوليد الطاقات الكامنة وحتفيز اإلبداع 
 .وضع بدائل وحلول جديدة وانفعةإىل  حلل املشكلة وهو ابلتايل تصدي نشط للمشكلة ابستخدام العقل يشؤدي

 APPLIEDوطورها يف كتابه  .7331عام ( A.F.OSBORN)ريقة أسسها أوسربن هذه الط

IMAGINATION  7391الذي ظهر يف طبعته األوىل عام. 
من ( تطويرها وتعديلها)ا وحماكمتها هوهي تقوم على الفصل املصطنع بني إنتاج األفكار من جهة وتقومي

 .جهة أخرى
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 الرفع من ة ملا هلا من دور يفاألدوات يوليها املدرس أمهية كبري من  ومنه فإسرتاتيجية العصف الذهين والعديد
درسي من خالل تنظيم الصف وتفعيله، ومنه فالتفاعل الصفي يعترب عامال عملية التعليمية ورفع املردود املجودة ال

بعيدة  ث النشاط فيه لدى كل من املعلمني واملتعلمني لتشكيل حصة صفيةاما يف تشكيل السلوك التعليمي وبعه
عن الروتني وامللل، وهذا مرتبط بعملية التدريس وهو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم دها املعلم ممثلة يف 

فضل، ودهدف حتقيق جمموعة األنشطة والفعالية اليت يقوم دها املعلم الستثارة دافعية الطلبة حنو التعلم بشكل أ
 .وحتقيقها األهداف املرجو

ل الصفي أبنه عملية املشاركة املتبادلة بني كل من املعلم واملتعلم دهدف إجياد جو يشؤدي اعتفوهلذا يعرف ال
 .إيصال عملية التعلم بسهولة ويسرإىل  احملصلة النهايةيف 

لتعليمي الذي لية املوقف ااعإنه ميثل جوهر االتصال بني املعلم واملتعلمني، حيث أن نوعية التفاعل حتدد بف
 .جتاهات واالسرتاتيجيات ومنها العصف الذهينن االيتضمن العديد م

ل الصفي قمنا بدراسة هذا املوضوع من وجهة نظر اعوملعرفة ما إذا كان للعصف الذهين دور يف تنمية التف
 :أساتذة التعليم الثانوي، ومن هنا نطرح التساؤل الرئيسي التايل

 نوي؟من وجهة نظر أساتذة التعليم الثال الصفي اعالتف دور يف تنميةسرتاتيجية العصف الذهين هل إل -

 .إخل...اي املتعلقة ابجملتمع والطلبةالقضا: القضااي الغامضة مثال: حدد هذه القضااي: أمهية الدراسة
جيب أن يكون لكل حبث علمي أمهية نظرية وأخرى عملية لتوضيح بعض القضااي الغامضة وتكمن أمهية 

ومدى اهتمامها بقضااي اجملتمع املعاجلة فيه أي إجابتها على ملطروحة للدراسة أي دراسة يف ضوء نوع املشكلة ا
 :حتقيقها وتكمن أمهية الدراسة يفإىل  ونوع األهداف اليت تسعىاألسئلة املطروحة 

تها من حيث أهنا تناولت التفاعل الصفي الذي يزيد من املردود والتحصيل تكتسب الدراسة أمهي -
 .الدراسي

 .علمي حول اسرتاتيجيات التدريس احلديثةتكوين مفهوم  -
 .سرتاتيجية العصف الذهينإإىل  لفت انتباه القائمني على العملية ا لتعليمية -

 :أهداف الدراسة
ال شك أن لكل دراسة أو حبث علمي جمموعة من األهداف يسعى الباحث من أجل الوصول إليها 

از الظاهرة أو إزالة الغموض، وحنن من خالل ر جل إبوحتقيقها من خالال تقصي احلقائق ووضع التساؤالت من أ
 :دراستنا هذه نسعى إىل
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 .سرتاتيجية العصف الذهين على تالميذ الطور الثانويإمعرفة مدى جناح تطبيق  -
 .سرتاتيجية العصف الذهيناستيعاب تالميذ الطور الثانوي إل معرفة مدى -
 .الصفي لدى تالميذ الطور الثانوي معرفة مستوى التفاعل -
 .سرتاتيجية نعرف نقاط قوة وضعف التالميذمن خالل هذه اإل -
 .ة يف التدريسمكن من معرفة األساليب الناجحسرتاتيجية العصف الذهين نتمن خالل إ -
 .سرتاتيجية العصف الذهينطريقة تفكري التالميذ من خالل إمعرفة  -

 :عيةالتساؤالت الفر 
 التفاعل الصفي اللفظي أحادي االجتاه؟سرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنمية هل إل -
 يثنائي االجتاه؟ اعل الصفي اللفظيسرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنمية التفهل إل -
 ي اللفظي يثاليثي االجتاه؟اعل الصفسرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنمية التفهل إل -

 :الفرضيات
 جتاه؟للفظي أحادي االة التفاعل الصفي اسرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنميهل إل -
 جتاه؟اللفظي يثنائي اال اعل الصفيسرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنمية التفهل إل -
 ل الصفي اللفظي يثاليثي االجتاه؟اعسرتاتيجية العصف الذهين دور يف تنمية التفهل إل -

 أسابب اختيار املوضوع؟
 :ب الذاتيةاألسبا
 .يات التدريسجإىل اسرتاتيامليول  -
 .دراسة هذا املوضوعالرغبة يف  -
 .إجاابت عن التساؤالت ا ملطروحة يف الدراسةإىل  الرغبة يف الوصول -
 .تناول موضوع جديد دهدف رفع املستوى التعليمي بشكل عام -

 :سباب املوضوعيةألا
 .اتيجية العصف الذهين يف التدريسأمهية إسرت  -
 .صفي لدى املتعلمنيأمهية تنمية التفاعل ال -
 .العصف الذهين بكثرة يف التدريس يف الطور الثانويسرتاتيجية استخدام إ -
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 :ائيةحتديد املصطلحات اإلجر 
قوم على يأسلوب تعليمي  اإبسرتاتيجية العصف الذهين يف هذه الدراسة أهننقصد : العصف الذهين

ملعاجلة موضوع أكرب كم من األفكار إىل  املناقشة اجلماعية وحرية التفكري والتعبري عن األفكار، من أجل التوصل
 .من املوضوعات يف جو خال من النقد والتقييم

ية بني املعلم واملتعلم أو بني الطالب أنفسهم من تبادل اآلراء اعلنسانية تفهو عملية إ: التفاعل الصفي
 .واألفكار واألنشطة دهدف إجياد نوع من التكيف الصفي الذي مبمارسة عملية التعلم أبكثر فاعلية

 :قةالدراسات الساب
أجرى دراسته اليت تعرف أبساليب حل املشكالت عن طريق العصف الذهين، وقد  :8591 دراسة اتيلر

ابطة جمموعتني ضإىل  طالبا قسمت 39ت من وتكون (yale)يل ياحث عينة حبثه من طلبة جامعة اختار الب
 8جمموعة كل واحدة منها من  71إىل  مبحواث لكل جمموعة، كمل قسمت إحدى اجملموعتني 84وجتريبية وبواقع 

اجملموعة " يت اجملموعة ستخدام تقنية العصف الذهين وقد مسطالب يشرتكون يف حل مشكالت مطروحة اب
ت اجملموعة الثانية ابجملموعة شكالت بطريقة فردية عشوائية وقد مسيملأما أفراد اجملموعة اليت تتصل اب" الواقعية

 :إىل االمسية وتوصل الباحث
نتجتها أكثر من متوسط عدد األفكار اليت أعدد األفكار اليت أعطتها اجملموعات الواقعية كانت  إن متوسط

كما ظهر أن املقرتحات اليت   الواقعية ية كانت أكثر تنوعا من اجملموعةاجملموعة االمسية، وأن أفكار اجملموعة االمس
 .الواقعية كانت أكثر يثراء قدمتها اجملموعة

ف الذهين اليت كان اهلدف منها معرفة أيثر العص تهميدو دراسمت أجرى ابرنز و  :8595وميدو  دراسة  ابرنز
مبحواث مل يسبق هلم تعرف  91، تكونت عينة الدراسة من لدى طلبة اجلامعةبتكارية يف حل املشكالت بطريقة إ

عة منهما مشكلة مو بطة وجتريبية، قدم لكل جمجمموعتني متساويتني، ضاإىل  العصف الذهين وقسمت عينة البحث
....." يعمج" تني واحد هو ذكر وكان الغرض من املشكل( املكنسة) والثانية مشكلة ( اجلمالية)األوىل مشكلة 

مالية مدى فائدة االقرتاع من الناحية االقتصادية واجل) والثاين القيمة " وضكحمل" "متوسط" "يوجدال "قليل أو 
يث التفرد وملحوظ من حيث القيمة رة متوسطة من حتكون الفك وقدرت االستجاابت جيدة أما أن( عيةواجلما

أن ينتجوا حلوال  اأن األفراد استطاعو إىل  شارت النتائجملحوظ من حيث التفرد ومتوسط من حيث القيمة وأ أو
بتكاري إحصائية وسامهت التعليمات يف التفكري اإل داللة ضمن األفكار الكلية مت طرحها وذات( ةجيد)جديدة 

 .األفراد على طرح أفكارهمعلى 
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ماغ ومدخل النظم يف اجتاهات طلبة اجلامعة وفق عصف الدقام بدراسة أيثر : 5991دراسة الشمري 
ة اجلامعة، وكان اهلدف منها هو جريت هذه الدراسة على طلبوقد أ" تغيري اجتاهات" ية القدرة خصائص شخص
يف اجتاهات طلبة اجلامعة على وفق خصائص شخصية،   النظم ة أتيثري طريقة عصف الدماغ وحتليلتعرف مدى قدر 

مبحواث من طلبة   51الفرضيات للتحقق من صحتها، وقد تكونت عينة البحث من  الباحث بعض كما وضع
ات البحث وهي العمر واملرحلة فشؤ اجملموعات متغري اكاجلغرافية املرحلة الثانية ومت تكلية الرتبية يف اجلامعة قسم 

 .لفية العلمية ومتغري املدة الزمنية واخلربة ابلتدريساخلو الدراسية واجلنس 
 وتوصلت الدراسةواختبار كوسائل إحصائية ( I.S.D)واختبار  شيفيهوقد استخدم حتليل التباين، واختبار 

ق علق ابلفرو لصاحل االختبار البعدي أما فيما يت وجود فرقا ذاك إحصائيا بني االختبار القبلي واالختبار البعديإىل 
الدماغ عصف لصاحل جمموعة  (شيفيه)فقد أظهرت املقارنة البعدية بطريقة ختبار البعدي بني اجملموعات يف اال

لصاحل جمموعة عصف الدماغ مقارنة مبجموعة حتليل ذات داللة معنوية ،كما وأظهر فرقا على اجملموعتني األخريتني
سلوب لتغري ة اليت استخدم فيها عصف الدماغ كأئج مجيعها لصاحل اجملموعة التجريبيتاالنظم وقد كانت الن

 .اجتاهاهتا

 :تعليق على دراسات اليت تناولت العصف الذهين
 :ح ما يليضمن خالل العرض السابق للدراسات يت

 .الدراسات تناولت متغري العصف الذهين وربطته مبتغري آخر أن معظم هذه -
 .ه يف اجلامعات كدراسةامخدتسسات تناولت موضوع العصف الذهين واأن هذه الدرا -
 .شوائيةب الدراسات السابقة يف أن اختبارها للعينة بطريقة عتتفق أغل -
 .أمجعت أغلب الدراسات استهدفت عينة الطلبة يف اجلامعات  -
 .(7339)ودراسة الشمري ( 7394) أغلب الدراسات أجريت يف بيئات خارجية كدراسة اتيلر  -

 :الدراسات السابقة
حث وذلك من عداد البالباحث، عرب املراحل املختلفة إل بقة دورا هاما يف توجيهتلعب الدراسات السا

 ليها الدراسات السابقة، كما متكن الباحث من ربط حبثهتائج اليت توصلت إدوات والنخالل معرفة املناهج واأل
وابت اليت واجهها الباحثون كمال النقائص وجتنب األخطاء والصعيستفيد منها وإ ابلدراسات السابقة وملعرفة اليت

قبله، كما يستفيد الباحث منها من حيث صياغة الفروض وحتديد املفاهيم واملصطلحات وبناء االستمارة وكثري من 
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ية للبحوث الالحقة وفيما يلي سنتطرق ألهم الدراسات املشادهة اليت تناولت اسات السابقة تكون نقطة بدالدرا
 .مهت يف إجنازهارياته اليت سمتغ موضوع البحث احلايل أو أحد

ب الرتبية بعنوان التفاعل الصفي لدى طال 5991دراسة عبد املنعم والشهراين سنة : األوىل الدراسة
هناك عالقة بني التفاعل اللفظي  هل: راسي وذلك لإلجابة على التساؤل التايلدامليدانية وعالقته ابلتحصيل ال

 .الدراسي؟نية والتحصيل الدى طالب الرتبية  امليد
من الطالب املعلمني ختصص علوم أحياء، فيزايء،   71ن وقد مشلت هذه الدراسة على عينة متكونة م

ج ام املنهستخدامللك سعود وذلك ابجتماعيات من كلية الرتبية جامعة طالب معلمني ختصص ا 71كيمياء، و
اب النسب البياانت من خالل حس  حتليلوز العشري لتحليل التفاعل الصفي مثالوصفي وكذلك استخدام فالندر 

حنراف ب املعلمني وطالدهم واستخدام املتوسطات احلسابية واالاط السلوك اللفظي بني الطالاملئوية لكل منط من أمن
 .جتائمجلة من النإىل  وقد توصلت الدراسة tاملعياري واختبار 

املواد االجتماعية جمموعة من   متوسط درجات الطالب واملعلمنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني -
 .لصاحل جمموعة العلوم وذلك فيما يتعلق أبمناط التفاعل الصفي

وم ومتوسط العلمني من جمموعة لعب املالاعل اللفظي لطتوجد عالقة بني متوسط درجات التف ال -
 .ي لطالدهم يف مادة العلومختبار التحصيلدرجات اال

من جمموعة االجتماعيات لطالدهم  فظي لطالب املعلمنياعل اللالتف ال توجد عالقة بني متوسط درجات -
 .يف االجتماعيات

 :دراسات السابقة التفاعل الصفي
  (2000) دراسة كتاش خمتار سليم 

 ل الصفي اللفظي وهدفه من هذهعلم وأيثره على عملية التفاعلذات لدى املأجنز دراسته حول مفهوم ا
نفسية مفهوم الذات لدى املعلم يشؤيثر على استمرار خصائص املعلم الالدراسة هو التعرف على معرفة ما إذا كان 

ا يف منو خصائص التلميذ أيثر البيئة الصفية ونوعيتهفظي وكذا التعرف على للاعل الصفي اواملعرفية يف عملية التف
شوائية من بطريقة عتلميذا قام ابختيارها  141معلم و  11دراسة حصيل الدراسي وقد اعتمد عينة الالتومنه على 

 .مدارس جزائرية
ل تالميذهم معهم، حيث توضح أن هناك فرق بني اعأن هناك فروق تفاعل املدرس وتفإىل  انتهت الدراسة

نسبة للمعلمني من لأما اببذات اجيابية الذين يتميزون بذات سلبية يف السلوك التفاعلي اللفظي املعلمني املتميزين 
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ذات اجيابية فقد كانوا أكثر حرصا على استثمار املواقف ذو مفهوم  املعلمنيإىل  حيث تفاعل تالميذهم فقد إجناز
 .الصفي اللفظي أكثر من غريهم يمية أيثناء التفاعلعلالت
  (:2002)ايسني غواص دراسة 

يذ السنة تالمالعالقات اإلنسانية بني املعلم والدور االتصال يف تنمية : ايسني دراسة حتت عنوان غواصأجنز 
نسانية  بني االتصال الصفي والعالقة اإليثريفحدد مشكلة حبثه هل هناك عالقة أت من التعليم االبتدائي،السادسة 

موزعني   املنهج الوصفي كما استخدم استبيانوصاغ يثالث فرضيات واستخدم  املعلم وتالميذ السنة السادسة بني
القة متوسطة بني االتصال واجلانب نتائج أن هناك عإىل  صتلميذ وتلميذة وخل 183يذ وعددهم على التالم

أن هناك عالقة متوسطة إىل   الفردي وتوصل كذلكتوسطة بني االتصال واجلانب الذايتاالجتماعي وهناك عالقة م
 .ية داخل مجاعة القسم االتصال الصفي وخلق العالقة اإلنسانبني

 :ت السابقة اليت تناولت التفاعل الصفياتعليق على الدراس
 :لتفاعل الصفي نستعرض النقاط التاليةابمن خالل دراسات السابقة املتعلقة 

خل القسم من خالل استثمار ت كانت حول التفاعل الصفي بني املعلم والتلميذ داأغلب الدراسا .7
 .يذ ما يقدمه املعلم هلمالتالم

استخدمت  ايث أهنيتفق مع دراستنا احلالية ح ، وهذا مااملنهج الوصفي راسات استخدمتأن هذه الد .1
 .املنهج الوصفي

ة حملية جزائرية وهذا أيضا ما يف بيئ( 1119)ايسني غواص و ( 1117) طبقت دراسة كتاش خمتار سليم  .3
 .فق مع الدراسة احلاليةيت

 .الية مع دراسات السابقة يف اختيارها للعينة بطريقة عشوائيةتفقت الدراسة احلا .8
فقت مع دراستنا احلالية يف تاألخرية ا ذههفقد استخدم أداة االستبيان و ( 1119)ايسني  غواص دراسة .9

 .األداة
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املنشودة يف العملية التعليمية  ي العنصر األساسي لتحقيق األهداف الرتبويةإن اسرتاتيجيات التدريس ه
التعلمية، فكلما كانت إسرتاتيجية التدريس مناسبة للموقف التعليمي كلما حتققت األهداف الرتبوية على حنو 
أفضل، ومن بني هذه االسرتاتيجيات إسرتاتيجية العصف الذهين اليت تعد طريقة من الطرق احلديثة اليت تشجع 

لطاقات الكامنة يف جو من احلرية واألمان يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار حيث على التفكري اإلبداعي وتطلق ا
يكون املتعلم يف قيمة التفاعل، وتصلح هذه الطريقة يف القضااي واملوضوعات املفتوحة اليت ليس هلا إجابة واحدة 

 .صحيحة
فردا إبشراف رئيس هلا  12إىل  5وهو أحد أساليب املناقشة اجلماعية اليت تشجع أفراد جمموعة تتكون من 

على توليد أكرب عدد ممكن من األفكار املتنوعة املبتكرة بشكل عفوي، تلقائي حرويف مناخ مفتوح غري نقدي ال 
 .حيد من إطالق هذه األفكار اليت ختص حلوال ملشكلة معينة

 مفهوم العصف الذهين: أوال
استمطار أكرب قدر إىل    دهدفاليت group learning هو إحدى اسرتاتيجيات التعلم اجلماعي 

ممكن من األفكار من جانب الطالب بغض النظر عن الكيف يف البداية، وكذلك دون منطق حيكم استمطار هذه 
األفكار، ودون أي تقومي لألفكار أثناء استمطارها، وما يهمنا هنا هو مشاركة اآلخرين أفكارهم حىت تتولد 

 (.712، ص 7002مساعيل عبد املقصود، دمحم إ) .اليت جيب تسجيلها مباشرةاألفكار و 
إىل  العصف الذهين أو القصف الذهين أو التفاكر هو عملية تفكريية يقوم هبا جمموعة من األفراد ودهدف

قصد إجياد حلول لقضية جديدة يف جو من احلرية التامة، ب تبادل اآلراء وتالقح األفكار لتوليد آراء وأفكار
. مرحلة اإلبداعإىل  أو إحداث تطوير إجيايب ملشروع قائم على أمل الوصول بهمطروحة على بساط البحث 

 (.732-732، ص 7002حممود طافش الشقريات، )
اثرة فكار وضع الذهن يف حالة من اإلالتفاكر أو القدح الذهين أو استمطار األيعين العصف الذهين أو 
كن من األفكار حول مشكلة أو موضوع ما، وهذا ما جتاهات لتوليد أكرب قدر ممواجلاهزية للتفكري يف كل اال

 .يتطلب إزالة مجيع العوائق أما الفكر ليفصح عن كل خلجاته
جل توليد أكرب قدر من األفكار للمشاركني يف حل لذهين هو موقف تعليمي يستخدم من أوالعصف ا

لنقد، وهو موقف خيلو من إصدار م وامان بعيدا عن التقيية زمنية دحددة تسوده احلرية واألمشكلة مفتوحة خالل فرت 
بداع حلل عد لتوليد الطاقات الكامنة وحتفيز اإلقواون تعاونيا، وتقيده جمموعة من الحكام على اآلخرين ويكاأل
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ري فخ). وضع بدائل حلول جديدة وانفعة إىل املشكلة، وهو ابلتايل تصد نشط للمشكلة ابستخدام العقل يؤدي
 (.777، ص 7002رشيد خضر، 

فراد واجملموعات حلل مشكلة معينة، وتكون هذه األفكار يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األ
جتاهات لتوليد أكرب قدر من اثرة واجلاهزية للتفكري يف كل االواآلراء جيدة ومفيدة أي وضع الذهن يف حالة من اإل

 .د جو من احلرية يسمح بظهور كل اآلراء واألفكاراألفكار حول املشكلة أو املوضوع املطروح حبيث يتاح للفر 
" حل املشكلة"تقوم على تصور هنا فإ( حفز أو إاثرة أو  إمطار العقل)أما عن أصل كلمة عصف ذهين 

من  تتطلب احلل من جانب واملشكلة اليت( املخ)شري خر، العقل البعلى أنه موقف به طرفان يتحدى أحدهم اآل
لتفاف حول املشكلة والنظر إليها من أكثر من جانب، ودحاولة تطويقها ن االجانب آخر، وال بد للعقل م

حيي ) . تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفةا بكل احليل املمكنة، أما هذه احليل فتتمثل يف األفكار اليت هواقتحام
 (.12، ص 7002دمحم نبهان، 

واإلبداع الكثرية اليت تتجاوز يف أمريكا أكثر عصف الذهين واحدة من أساليب حتفيز التفكري إسرتاتيجية ال
أمال جنايت عياش وعبد )ساليب األمريكية ن أكثر من مئة أسلوب من ضمنها األمن ثالثني أسلواب، ويف اليااب

 (.712، ص 7002احلكيم حممود الصايف، 
مشكلة معينة،  اعية من األفراد اجملموعات حلليقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبد: العصف الذهين

جتاهات اثرة واجلاهزية للتفكري يف كل االوتكون هذه األفكار واآلراء اجليدة مفيدة أي وضع الذهن يف حالة من اإل
بظهور  لتوليد أكرب قدر من األفكار حول املشكلة أو املوضوع املطروح، حبيث يتاح للفرد جو من احلرية يسمح 

 (.772، ص 7012رب، اهيم شر خليل إب).كل اآلراء واألفكار
سرتاتيجية على تصور حل املشكلة على أنه وتقوم هذه اإل سرتاتيجية مؤمتر األفكارويطلق عليه أحياان إ
جانب آخر لب احلل من طانب واملشكلة اليت تتأحدمها اآلخر، العقل البشري من ج موقف به طرفان يتحدى

، 7002حسني دمحم أبو رايش، ). كثر من جانبليها من أوالبد للعقل من االلتفاف حول حل املشكلة والنظر إ
 (.720ص 

ملناقشة هو أسلوب يعتمد على نوع من التفكري اجلماعي وا(: ريف اإلجرائيالتع)صف الذهين تعريف الع
حسني فخرو، )اثرة األفكار املتبادلة بني من اجتمعوا يف توليد أفكار جديدة بني جمموعات صغرية هبدف إ

 (.22، ص 7007
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جتماعية داخل الغرفة الصفية لتوليد ا معلمة الرتبية االهنا سلسلة من اإلجراءات تستخدمهأب إجرائياوتعرف 
منال . )بداعيةحلول إإىل   األفكار من أذهان التالميذ للحصول على أكرب عدد ممكن من األفكار هبدف التوصل

دام اسرتاتيجي العصف الذهين أثر استخ 72، جلة العلوم الرتبوية والنفسية العدد 7012دمحم رضوان، 
جتماعية لدى طالبات الصف اخلامس ل الدراسي يف مبحث الرتبية االوالتعلم التعاوين يف تنمية التحصي

 (.األساسي يف األردن
نسان حنو توليد أفكار جديدة حول اإلىل أنه طريقة تستخدم لتحفيز دماغ إمفهوم العصف الذهين  يشري

سيلة للحصول على أكرب عدد ممكن من تلك األفكار من األشخاص خالل فرتة موضوع معني، كما أهنا تعد و 
 .فكار وتنوعهاتعدد األإىل   قصرية لنا فيها نوع من التفكري اجلماعي يهدف

لعلمي والعصف الذهين سرتاتيجية تدمج االستقصاء ا، أثر استخدام إ7017أمان عبد احلي دمحم املبحوح، )
دريس، طالبات الصف السادس أساسي بغزة، رسالة ماجستري مناهج وطرق التوعي البيئي لدى يف تنمية ال
 (.سالميةاجلامعة اإل

بداعية حول موضوع معني يستخدم من أجل حفز وتوليد أفكار إيعرف العصف الذهين أبنه أسلوب 
ممكن من األفكار من جمموعة من احلصول على أكرب عدد  يلةوتعرف جلسات العصف الذهين أبهنا وس

شخاص املشاركني خالل فرتة قصرية، وهو طريقة تستخدم يف التعليم خمطط هلا بدقة وعناية ودحددة اخلطوات األ
 .تبادل اآلراء وتالقح األفكار جديدة يف جو من احلريةإىل   دهدف

، فاعلية الطريقة 72، العدد ية رضوان، الجملة الدولية للدراسات الرتبوية والنفسأحالم حسن عبد بهلا)
ستقصائية والعصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف اال

 (.األردن
 حملة اترخيية عن العصف الذهين: اثنيا

صف الذهين هو لع، فاالذهين أما تعدد واختالف تسمياتهوم العصف هيضعنا الرتاث النظري الرتبوي ملف
، لكن املصطلح األكثر تداوال الدماغ والفكر، وتدفق األفكار وأيضا العصف الفكري وإطالق األفكار إمطار

 .وشيوعا يف االستخدام هو أسلوب العصف الذهين
حبثا عن حلول مبدعة عصف العقل ملشكلة ما، وذلك  إىل حيث تشري كما تبني من مظاهر معناه اللغوي

فكار من جمموعة أفراد يف فرتة زمنية قليلة ويسعى أكرب عدد ممكن من األ للحصول على سرتاتيجيةوجديدة، وهو إ
 .يقوم على أساس حرية التفكريقل يف التصدي النشط للمشكلة، وهو أسلوب تعليمي وتدريس أيضا استخدام الع
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رية منذ القدمي ملواجهة املشكالت شماعات البب تعريفه اللغوي أعاله مارسة اجلالعصف الذهين حس
 ALEX أليكس أوزبورن) اجلماعي، ولكن الرتاث الرتبوي العلمي يؤرخ له أبعمال ينفكري الذهابلت

OSBORN ) ب منهجي بتكره كأسلو سسي هذا األسلوب يف الرتبية حيث ايعد من مؤ  1391الرتبوية سنة
كن من فراد على حل املشكالت من خالل إاتحة الفرصة هلم لتوليد أكرب كم ممهادف بغرض تنمية قدرة األ

األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر، فأسلوب العصف الذهين ميكن بواسطته حل املشكالت ومن مت غربلة 
يف  آنذاكناسب هلا وكان دافعه لذلك هو عدم رضاه عن األسلوب التقليدي السائد األفكار واختيار احلل امل

تنمية  إىل دفملشكلة، وهذه الطريقة دهعقده عدد من اخلرباء حلل ادراسة املشكالت وهو أسلوب املؤمتر الذي ي
 .سلوب كرد فعل على عدم رضاه على األسلوب النمطي الذي كان موجوداالتفكري اإلبداعي حيث جاء هذا األ

الذي وضع هذه " سيدين ابرينس" إلبتكاري واليت ترأسها فيما بعدمؤسسة التعليم ا" أوزبورن"وأسس 
أسلوبه يف اجتماعات العمل املعتاد ملوظفي " أوسبورن"االبتكاري، وطبق سس مستعينا أبعضاء مؤسسة التعليم األ

يقية ملوظفيها وزايدة مبيعادها وطور هذه الطريقة يف كتابه، اخليال التطبيقي التسو  شركته الدعائية لتحفيز القدرات
رى، كما أن ودحاكمتها من جهة أخ م وهي تقوم على إنتاج األفكار من جهة وتقوميها1351الذي نشره عام 

 brai"لق عليها استفاد يف وضع طريقته هذه من طريقة هندية استخدمت يف اجملال الّديين فقط ويط" أوسبورن"
barshana" عمر )ذات لتوليد عدد من األفكار وهي تعين أن الشخص يضع عددا من األسئلة خارج ال

 (.22، ص 7002براهيم إ
 :أسباب العصف الذهين

 :هامة لتنمية التفكري اإلبداعي لدى طالب لألسباب التالية عملية العصف الذهين
حيث أن احلكم املؤجل للعصف الذهين ينتج املناخ اإلبداعي  (:حدسية)للعصف الذهين جاذبية بديهية . أ

، 1221، أبو صاحل)ذبية البديهية بدرجة كبرية أو تدخل مما خيلق مناخا حرا للجااألساسي عندما ال يوجد نقد 
 (.32ص 
نتاج الفكرة وال يوجد أي نوع من ألنه ال توجد قواعد خاصة تقيد إ: عملية العصف الذهين عملية بسيطة. ب

 .النقد أو التقييم
ة أوحل املشكلة مجاعيا والفكرة فعلى كل فرد أن يشارك يف مناقشة اجلماع: العصف الذهين عملية مسلية. ج
 (.112، ص 7007جروان، )الغربية وتركيبها كار شرتاك يف الرأي أو املزج بني األفنا هي االه
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، دون أن يقوم ة الكالمفراد املشاركني يف املناقشة تكون له حريكل فرد من األ  :العصف الذهين عملية عالجية. د
 .أي فرد برفض رأيه أو فكرته أو حل للمشكلة

اإلبداع و ارة اخليال واملرونة والتدريب على التفكري فهي طريقة هامة الستث :ةالعصف الذهين عملية تدريبي. ه
 (.132، ص 7002رشراش ، )

 :أمهية العصف الذهين
على إجياد مناخ صفي متعاون وعلى عي و اإلبدا نفتاح الذهين والتفكرييشجع أسلوب العصف الذهين على اال. أ
ف قوة التفكري التلميذ ويعمل على توظي حرتام وجهات نظر اآلخرين كما جيعل نشاط التعليم والتعلم متمركزا حولا

 .والرتكيب والتقومي اجلماعية كالتحليل
على  لتقبل أفكار اجلميع، كما يساعد احيزود الطالب مبجموعة من القواعد لتوليد األفكار ويكون مفتو . ب

ا يف أذهان ألفكار وطرق سريه، ويتيح للمتعلم تتبع تدفق االتقليل من اخلمول الفكري وإجياد أفكار جديدة
 .طالب
د األفكار كحلول ملشكالت معينة ساليب اليت تساعد على توليد أسلوب العصف الذهين من أكثر األيع. ج
صبح هذا األسلوب حيظى ابهتمام املربني لتنمية التفكري وحل املشكالت سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو وأ

 .اجتماعية
 ناخ اإلبداعي األساسي عندما الأن احلكم املؤجل للتفاكر يتيح املكما أن للعصف الذهين أمهية حدسية إذ . د

كبرية فضال عن كونه عملية مسلية إذ تكون ية بدرجة  سل مما خيلق مناخا حر للجاذبية احلديوجد نقد أو تدخ
 .، أو مجاعية حلل املشكلة مجاعيااملشاركة فردية

 .هامة الستثارة اخليال واملرونة والتدريب على التفكري ، فهو طريقةكما أتيت أمهيته من كونه عملية تدريبية. ه
حقل من حقول املعرفة يوجد فيه فكل  يف كل املواد الدراسية من حيث املبدأ سلوبا األذويستخدم ه

، ص 7013عباس انجي عبد األمري وآخرون، )توليد األفكار وطرح البدائل وتطويرها إىل   انب حتتاججو 
22.) 

 : أهداف العصف الذهين
 .فةحل املشكالت بوضع الذهن يف حالة إاثرة وتفكري يف اجتاهات خمتلبداعية األصلية للتوليد األفكار اإل. أ
 .ة التعلملم أكثر اجيابية وفاعلية يف عمليجعل املتع. ب
 .هلا مل التعاوين عن طرق تصديهم املشرتك للمشكلة والبحث عن حلوللمني على الععتشجيع املت. ج
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 .ق انتقال أثر التدريبية املواقف الصعبة اليت قد يتعرضون هلا عن طر تدريب املتعلمني على مواجه. د
 .اإلبداعي الفكري تنمية قدرا الطلبة على اخللق. ه
 .تدريب الطلبة على كيفية حتديد املشكالت ووضع اخلطط ملواجهتها. و
جياد احللول لى االجناز واالعتماد على أنفسهم يف إدردهم عزايدة ثقة املتعلمني أبنفسهم عندما يشعرون بق. ز

 .للمشكالت اليت تواجههم
ماهر شعبان )دراك العقلي للقضااي واملشكالت املطروحة اليت يدور النقا  حوهلا اإلحتقيق أعلى مستوى من . ح

 (.102، ص 7010عبد الباري، 
 :ية للعصف الذهيناملبادئ األساس

 :ساسية اليت يرتكز علها العصف الذهين وهيبعض املبادئ األح أوزبورن وابرنر اقرت 
قد أي فكرة وتقييمها ال جيوز تقييم أي من األفكار املتولدة يف املرحلة األوىل يف اجللسة ألن ن :تقييمإرجاء ال. أ

ل لدى فشل اجلانب اإلبداعي وتنشيطه ليس لدى اجلماعة ب إىل قد يؤدي هنايته إىل مل والوصول بهقبل نضح الع
 .الفرد أيضا

أي التحرر مما قد يعيق التفكري اإلبداعي مما يؤيد انطالق القدرات اإلبداعية يف  :إطالق حرية التفكري. ب
ة قد أن األفكار غري الواقعية أو الغريب إىل فكار يف جو خال من النقد والتقييم، ويستند هذا املبدأالتخيل وتوليد األ

 .اآلخرين تثري أفكارا أفضل عند األشخاص
أي الرتكيز على توليد أكرب قد ممكن من األفكار مهما كانت جوددها فاألفكار غري : الكم يولد الكيف. ج

هلا أتيت بعد عدد من فرتاض أن األفكار املبدعة للمشكالت وطو ة مقبولة ويستند هذا املبدأ على ااملنطقية والغريب
 .قل أصالةاحللول املألوفة واألفكار األ

أخرى منها  اخلروج أبفكار جديدة وتوليد أفكارو  ر اآلخرينأي جواز تطوير أفكا: البناء على أفكار اآلخرين. د
 (.22العابد، دس، ص ). معلومات ومعارف أكثر مما ميلكه أفرادها بشكل مستقل حبجة أن اجلماعة متتلك
 :وهناك مبادئ أخرى وهي

ب على املشاركة قوال وفعال من خالل الرتكيز على تكوين بيئة صفية دميوقراطية مساعدة جلميع الطال -
 .قضية معينة

ذهين مهما يكن نوعها ومستواها هبا خالل املرحلة األوىل من جلسة العصف المجيع األفكار مرحب  -
 .مت متصلة ابملشكلة موضوع االهتمامادما
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أفكار جديدة  ع وجيوز بناءكرا على أصحاهبا بل هي حق مشاع للجمياألفكار  املتداولة ليست ح -
 .عليها

حل األوىل من عملية مرحلة توليد األفكار أو يف املراأتجيل إصدار أي حكم على األفكار املتداولة يف  -
 .العصف الذهين

فخري رشيد . )راسي على شكل دائرة أو حذوة حصانكعلم على دهيئة الصف وترتيب اليعمل امل -
 (.772، ص 7002خضر، 

 :خطوات عملية العصف الذهين
 .يهاعناصرها األولية اليت تنطوي علإىل   توضيح املشكلة وحتليلها: املرحلة األوىل

دا ثالثة منهم على عالقة ابملشكلة موضوع العصف فر ( 12-11)املشاركني مابني  فضل أن يكون عددي
ويكون قادرا وار ويفضل أن خيتار املشاركون رئيسا للجلسة يدير احل عنها، كمالة الذهين، واآلخرون بعيدو الص

يدور  رح، ويفضل تسجيل كل ماللحوار وطرح وإاثرة األفكار وتقدمي املعلومات ويتسم ابملسب على خلق جو منا
 (.122، ص 7010، 1ط) يف اجللسة دون ذكر األمساء 

 بشكل فردي مث فكارهم ومناقشتهالمشكلة من خالل أداء املشرتكني وأوهي مرحلة تصور احللول ل: املرحلة الثانية
عية مشرتكة مع تذكري املشاركني يف بداية أفكار مجا إىل ستفادة من األفكار الفردية للوصولبشكل مجاعي، أي اال

، ص 7002، سوسن. ) ذلك من قبل رئيس اجللسةسة بقواعد العصف الذهين وتقبل األفكار املطروحة و اجلل
721.) 

 :وميكن صياغة جمرايت هذه اجللسة بصورة إجرائية كما يلييتم فيها تقدمي احللول واختيار أفضلها : املرحلة الثالثة
 (.موضوع اجللسة)حتديد ومناقشة املشكلة  .1
 (موضوع املشكلة)إعادة صياغة املشكلة  .2
 .دهيئة جو اإلبداع والعصف الذهين .9
 .بعملية العصف الذهين البدء .4
 .مخدت األفكار لدى املشاركني إاثرة املشاركني كلما .5
 .مرحلة التقومي .6

 (.22، ص 7017ت ، عبيدا)
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 :نظرايت العصف الذهين
 :النظية الرتابطية/ 1

يفرتض  واهر واملسلمات األساسية الجتاهادهم الذييرى أصحاب النظرية الرتابطية من خالل تفسريهم للظ
وان من افرتاضات هذه أن السلوك اإلنساين يف جوهره يتمثل يف إعالانت وارتباطات بني املثريات واالستجاابت 

يت األفكار األصلية أو ال إىل لوفة ولكي تصلالنظرية أن أقرب التداعيات إىل الذهن هي األفكار املعتادة أو املأ
الص ريبة ودحاولة اخلت الغعياادذخريتنا من األفكار التقليدية أوال والت إىل تتسم ابلتفرد واملهارة البد من أن تستند

إذ أن أحد مبادئ عليه يف أسلوب العصف الذهين  رتاض استندفأ أو االن سيطردها على تفكريان وهذا املبدم
 .العصف الذهين الكم أهم من الكيف أي كلما ازداد عدد األفكار ارتفع رصيد األفكار املفيدة

حدوث هذه االرتباطات فمنهم من يرى أن  إىل رتباطيون فيما بينهم يف الظروف اليت تؤديوقد اختلف اال
اللذان يؤكدان أمهية " سكينر"و " ثورندايك"تكوين االرتباطات وتقوميها وعلى رأسهم للظروف دورا هاما يف 

 .الثواب الذي يعقب االستجابة يف تقوية ارتباطها ابملثري
عض اآلخر عن طريق وساطة تستثار مقرتنة زمنيا ببعضها ابلب ومنهم من يرى أن العناصر االرتباطية قد

سلوب يف امليادين اليت تعتمد على استخدام الرموز مثل وجند هذا األ" نيكميد" و" جثري"عناصر أخرى وميثلها 
 .الرايضيات

 (.22-22، ص 7013مري عباس انجي، رجيم يونس كرو، عبد األ)
 :النظرية البنائية/ 2

املساعدة تقدمي  إىل ية البنائيةمن االجتاه املعريف، ودهدف النظر ض" بياجيه"ية تطبيقا ملبادئ ة البنائتعد النظري
للمتعلم لتخزين أساسيات املعرفة يف الذاكرة لتكون ركيزة علمية سليمة لديه حىت يتمكن من استخدامها يف 

جعل املتعلم  إىل مواقف تعليمية أخرى كحل املشكالت اليت تواجهه يف جماالت احلياة كما دهدف هذه الفلسفة
قشة تلك احللول انملعلومات اليت تسهم يف حلها أو مومجع ا لعملية التعليمية من خالل قيامه مبناقشة املشكلةدحور ا

، 7013عبد األمري عباس انجي، رجيم يونس كرو، .) ميةئه مث تطبيق هذه احللول بصورة علاملقرتحة مع زمال
 (.22ص 

 :بادئ التاليةية البنائية على املر وتقوم إسرتاتيجية العصف الذهين يف النظ
تراكيب جديدة تنظم تفسري خربات الفرد يف ضوء  ستمرة وأن التعلم عملية بناءية بنائية نشطة ومالتعلم عمل

 .املعطيات وأن املتعلم يبذل جهدا عقليا الكتشاف املعرفة بنفسها
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م وتعين يف مع الضغوط املعرفية لدى املتعلهدف التعلم يف النظرية البنائية هو إحداث التوافق والتك -
ططات الذهنية اليت ميتلكها املتعلم خيت ال تتوافق مع توقعاته واملوال صر اخلربة اليت ميارسها الفردعنا

 .حالة من االضطراب املعريف فتحدث له 
 .ببناء تعلم ذو معىن ياملعرفة القبلية للتعلم شرط أساس -
 .فضل ظروف التعلمقية يف مناخ تعليمي تتوافر فيه أعلم ملشكلة أو مهمة حقياملتمواجهة  -

 (.22-23، ص 7017أمساء التميم، )
 :النظرية املعرفية/ 3

كف بعض األفكار دون ظهورها على الرغم من   إىل يرى املعرفيون أن ازدحام املعلومات واخلربات يؤدي
كوننا أفرادا واعيني نشطني ومنظمني خلرباتنا، لذا كثريا ما ختضع أفكاران للنقد، وهذا ما مينع ظهورها إن هذه 

 .دون ظهور األفكار لدى أطفالنا وطالبنااملعيقات التنظيمية حتول 
 (.22، ص 7013عبد األمري عباس انجي، رجيم يونس كرو، )

أو يرى كذلك أنه إذا ما مسح للذهن أبن يطلق العنان يف حل املشكلة فإن األفكار ستتدفق بغض النظر 
" العصف الذهين"األسلوب  يب هذاوقد مت جتر " فكر مث قيم وحتقق فيما بعد"عن مدى حتقيقها، واملبدأ هنا هو 

لم أو املعلمة مث عوذلك بتجميع التالميذ من قبل امللى طلبة املدارس االبتدائية يف الوالايت املتحدة األمريكية ع
 (.22، ص 7013اء التميمي، أمس). ل جلسةفكار يف هنارية كمناقشة تلك األ

 :نظرية التحليل النفسي/ 2
 :التحليل النفسي مهاهناك اجتاهان أساسيان يف نظرية 

 .نظرية التحليل النفسي لفرويد -أ
 ".يونغ، أدلر، هورين"تباعه ومنهم وأ" فرويد"واليت ميثلها : ة النفسية اجلديدةيالنظرية التحليل -ب

سلوب العصف الذهين نفسي الفرويدي يف التداعي احلر وأفمن خالل مقارنة بسيطة بني تقنيات التحليل ال
التام يطلب  خاءالنفسي بعد أن يبدأ يف االسرتخاء على أريكة تقليدية إذ تتوفر له الراحة واالسرت  لتحليلجند أتثري ا

دف من ذلك هو تعزيز اجلانب املكبوت وفك خيطر على ابله مهما كان اتفها واهلكل شيء   منه املعاجل أن حيكي
تداعيات احلرة على الرتابطات وال ذه الطريقة تقومه، إن هأسابب صراعه وحل عقد إىل القيود للوصول ابلفرد

هنا تستند دأ نفسه وإن اختلفت يف أهدافها وأصوهلا فإوهكذا نالحظ أن طريقة العصف الذهين تسري على املب
 (.31، ص 7012نعيمة غزال، )مناذج التعلم اجلماعي  أيضا على الرتابطات احلرة وتشكل منوذجا من
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 :لذهينالعوامل اليت تساعد يف جناح جلسة العصف ا
 :اح جلسة العصف الذهين من أبرزهاهناك عدة عوامل ميكنها أن تسهم يف إجن

 .وضوح املشكلة موضوع البحث لدى املشاركني قبل بدء اجللسة. أ
 .شجيعها حىت وإن كانت ليس هلا مغزىة يف أثناء جلسة العصف الذهين وتوفقبول بعض األفكار غري املأل. ب
ر دون جتريح من خذ كل مشارك دوره يف طرح األفكاهبا من اجلميع، حبيث أي وضوح قواعد العمل والتقيد. ج
 .أحد
 .داعبجتاهات املعرفية يف حتفيز اإلقيمة أسلوب العصف الذهين كأحد االنشاط وقناعته بخربة املعلم أو قائد ال. د
 (.22س، ص .شليب، د)دهيئة الطلبة نفسيا وإاثرة محاسهم للعمل اجلماعي . ه

 :إسرتاتيجية العصف الذهينمميزات 
 :سرتاتيجية العصف الذهينمن أبرز مميزات إ

 .تكسب الطالب الثقة أبنفسهم. أ
 .تولد األفكار وتنمي مهارة البحث والتفكري لديهم خاصة التفكري اإلبداعي. ب
 .متنح الطلبة فرصة لتغيري آرائهم وطرح أفكارهم. ج
 .اقشةتعود الطلبة على األسلوب العلمي يف املن. د
 .تنمي روح التعاون وحب العمل اجلماعي لدى الطلبة. ه
 (.22-22، ص ص 7002حسني، ). تنمي مهارة البحث والتفكري لديهم. و

 :عيوب العصف الذهين
نمط مطوال اء واألمور مث يرتبط هبذا الياألش إىل مثل بتبين اإلنسان طريقة واحدة للنظرتوت: العوائق اإلدراكية/ أ

خالل أبعاد حتددها النظرة املفيدة اليت ختفي عنه اخلصائص األخرى من يدرك الشيء إال  فهو الويتخلى عنه، 
 .افرتاض أن هناك حال معينا للمشكالت جيب البحث عنهإىل   هلذا الشيء، كذلك قد يسعى البعض

لى ابتكار وقدراته ععدم ثقة الفرد بنفسه  إىل جع هذاوتتمثل يف اخلوف من الفشل وير : العوائق النفسية/ ب
ة وإقناع اآلخرين هبا، وللتغلب على هذا العائق جيب أن يدعم اإلنسان ثقته بنفسه وقدراته على ديدأفكار ج

 .اإلبداع وأبنه ال يقلل كثريا يف قدراته ومواهبه عن العديد من العلماء الذين أبدعوا واختاروا واكتشفوا
 :مع اآلخرينالرتكيز على ضرورة التوافق / ج
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ام اآلخرين مبظهر يدعو للسخرية ألنه أتى بشيء أبعد ما من يظهر الشخص أاخلوف من أ إىل كيرجع ذل
 .ميكون املألوف ابلنسبة هل

 :القيود املفروضة ذاتيا/ د
نفسه  أنه يعين أن يقوم الشخص من تلقاء  اإلبداعي صعوبة ذلكهذا العائق من أكثر عوائق التفكرييعترب 

 .بفرض قيود مل تفرض عليه يف وقت تعامله مع املشكالتأو دون وعي بوعي 
 :التسليم األعمى لالفرتاضات/ ه

الت املختلفة حتماليل االوهي عملية يقوم هبا العديد من األشخاص بغرض تسهيل حل املشكالت وتق
 .الواجب دراستها

 :فكارالتسرع يف تقييم األ/ و
العبارات اليت عادة ما تفتك ابلفكرة  منالتفكري اإلبداعي و سية يف عملية جتماعية والسياهو من العوائق اال

لقد جربنا هذه الفكرة من قبل : يف مهدها وتصيب صاحبها ابإلحباط ما نسمعه كثريا عند طرح فكرة جديدة مثل
. ، وهذه الفكرة لن يوافق عليها املعلمالفكرة، الفكرة سابقة جدا لوقتهاوهي قدمية جدا ومن يضمن جناح هذه 

 (.22، ص 7012نال البارودي، م)
 .رغوبة أو املرجوة ملوقت طويل لتحقيق األهداف اإىل   قد حتتاج. أ
 .ترتكز هذه الطريقة على اآلراء املقرتحة من اجملموعة. ب
سيطرة بعض املتعلمني خاصة الطالب األذكياء على اجملموعة وابلتايل رمبا تقل مشاركة الطالب الضعاف يف . ج

 .التحصيل
 . رمبا تنعدم مشاركة بعض األفرادري وابلتايلد ال تصلح هذه الطريقة مع اجملموعة عدد أفرادها كبق. د
 .ب احملاضرة أو التلقنيمني الذين اعتادوا التدريس أبسلو املعل إىل شري هنايدها كثري من املعلمني وأقد ال جي. ه
قد تكون األفكار املطروحة كثرية ومتشعبة مما قد جيعل املتعلمني يبتعدون عن اهلدف األساسي وال حتقق . و

 (.110، ص 7012سامية دمحم حممود، ). اجللسة األهداف املرجوة
 خالصة العصف الذهين

بداعي نستنتج مما سبق أن طريقة العصف الذهين أكثر الطرق استخداما لتنمية التفكري اإلبتكاري واإل
حيث أهنا أسلوب تعليمي يقوم على حرية التفكري ويستخدم من أجل توليد أكرب كم من األفكار اجلديدة ملعاجلة 

 .موضوع معني ومبشاركة املعنيني هبذا املوضوع ومن خالل جلسة قصرية
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 :متهيد
ل متعددة من الداخل وصالته يي مصغر فمن املمكن حتليله أبشكامبا أن الصف عبارة عن نظام اجتماع

 إىل  ارج وكيفية ارتداد هذه العالقاتلعالقات اليت يتعهدها هذا النظام مع اخلملشرتكة مع املؤسسة املدرسية وابا
 .ية العالقات الفردية املوجودة فيهالداخل وكذلك بن

التفاعل الصفي من خالل غرفة الصف اليت هي مكان لعمليات خمتلفة متفاعلة ما بني املعلم وطلبته  يبحث
عالقة داخلها بني املعلم الرتبية على دراسة غرفة الصف وال التعلمية وقد ركز علم اجتماع. عليميةلتإلجناح العملية ا

أن املعلم منخرط أيضا يف عمليا التفاعل املختلفة واملتعلمني ومع ذلك فإن مفهوم املدرسة كنظام اجتماعي يتضمن 
 .كل من هم يف املدرسةواليت تشمل املتعلمني وأعضاء هيئة التدريس و ة نظام كلي من العالقات االجتماعي يف

ومبوجبه  إن التفاعل عبارة عن رد فعل املتبادل الشفهي أو غري الشفهي املؤقت أو غري املؤقت وفق معني
م يف املتعلم علل أما يف نظام ثنائي حيث يؤثر املاعثري يف بعضهم البعض، ويتم هذا التفعلني أتيكون سلوك املتفا

وفعل املتعلم يف املعلم، أو يف نظام أكثر اتساعا حيث حيدد املتعلم مكانه ابلنسبة جملموعة أو جملموعات فرعية فكل 
 .فرد يف التفاعل يسعى لتحديد مكان اآلخر

 :تعريف التفاعل الصفي
عال السلوكية اللفظية وغري أن التفاعل الصفي ميثل مجيع األف(( 5881)قال وانصر وال( 5891)يرى نشوايت . أ

م ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل، فهو عبارة عن جمموعة لعئة املتاللفظية اليت جتري داخل غرفة الصف هبدف هتي
تعلم صورة منظمة وهادفة لزايدة دافعية املتعلمني حنو الاء واألنشطة واحلوارات اليت تدور يف غرفة الصف بر من اآل

، ص 7002الزغلول واحملاميد، )مني ويتضمن كذلك عملية إيصال األفكار واملشاعر واالنفعاالت هلؤالء املتعل
27.) 
أن  التفاعل  إىل  (5881)أشار ديوي ومهرب  (dewey et humber ،5881) تعريف ديوي ومهرب . ب

ل أبن التفاعل يف إطار مرجعي تتألف لبناته من الفرد والبيئة وموضوع التفاعل وميكن القو االجتماعي حيدث 
وما فراد إحداثها يف اتصال بعضهم ابلبعض اآلخر االجتماعي هو االستجاابت املختلفة املتولدة اليت يتبادل األ

هو االستجاابت املتبادلة بني  لصفيل ااعن التفتسفر عنه من تعديالت يف سلوكاهتم أما ابلنسبة للبيئة الصفية فإ
تالميذ بعضهم البعض وما تسفر عنه هذه االستجاابت من تغري يف سلوكيات التالميذ ويف اجتاهاهتم لم والعامل

 (.96، ص 6991بد الرحيم وآخرون، ع رايض) .وقيمهم وميوهلم
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مستوى الفهم إىل  ةوصول ابلطلبلمهارة التعليم من قبل املعلم وا تقانيتم إ وهو العملية اليت من خالهلا. ج
 الضبط الصفي واالحرتام املتبادل ببنيإىل  يقاش واحلوار واالستنتاج اليت تؤدواالستيعاب من خالل عملية الن

 (.00، ص 7009ابسم الصرايرة، )الطرفني واالنتباه بشكل دقيق 
اكسفورد أبنه نقل وتوصيل وتبادل ويعرف أيضا أبنه املشاركة يف فكرة أو انفعال أو موقف أو اجتاه عرفة . د

ها الناس لبناء معان ل اجتماعي يستخدملتبادل بني مرسل ومستقبل وهو عملية تفاعاألفكار واملعلومات ويتم ا
، 7002رمزي فتحي هارون، )رموز بادلون الصور الذهنية عن طريق اليت، و ملعاذهنية لل اهلم صور تشكل يف عقو 

 (.247ص 
ر أو من جمموعة ألخرى وهو الت من شخص آلخانفعكار واملشاعر أو االصال األفويعرف أيضا أبنه ات. ه

الصفي وحالة جياد نوع من التكيف الطالب ومعلمهم هبدف تبادل اآلراء ومناقشتها إل نسانية متفاعلة بنيعملية إ
 (.29، ص 7000نوال العشمي، ). تعلم بفعاليةاالنسجام اليت تسمح مبمارسة عملية ال

 :تفاعل الصفيأنواع ال
من وقت ( %07) ر نشاط التدريس ألنه يغطي أحياانمظاه دل اللفظي أحاعيشكل التف: التفاعل اللفظي. أ

م لعقبال على التاإلإىل  يناميكية متحركة مستمرة تدفع ابلتالميذالنشاط الصفي اإلمجايل أو أكثر وهو عملية د
 .وتتيح للمعلم فرصا كثرية للعطاء واإلبداع

لم أم كالم التلميذ وإذا ما عداخل غرفة الصف سواء كان كالم املوقد عرفه الدويك أبنه كالم الذي جيري 
مسي معلما مباشرا أما إذا جلأ رشادات مع أسلوب احملاضرة وإعطاء التعليمات واألوامر واإل م يف تفاعلهلعطغى امل

عن حاجاهتم  اتالميذ الفرص لكي يتحدثون ويسألوا ويعربو  مماأ أفسحأسلوب احلوار واملناقشة أو إىل  ملعامل
 (.602، ص 7000ريري، رافدة احل) املعلم يسمى غري مباشروانفعاالهتم وشجعهم على ذلك فإن 

ل االتصالية املوجودة لدى األشخاص واليت ال تستعمل وهو جمموع الوسائ: ل الصفي غري اللفظياعالتف. ب
داللة على احلركات وهيئات لا غري السمعية وتستعمل لغة التواصل غري اللفظي لانية أو مشتقاهتاللغة اإلنس

هكذا فإن مالحظة عادية ملا جيري داخل الفصل و  بيعية واصطناعية،توجهات اجلسم وعل خصوصيات جسدية ط
جوانب ات واملؤشرات تعرب على تالميذ تشكل كنزا من املعلوماملدرس وال  لفظية بنيغري الدراسي من سلوكيات

: ل غري اللفظي وحصرها يفاعبعض العناصر اليت تتصل ابلتواصل والتف" هاريسون"انفعالية ووجدانية، وقد حدد 
 .جنازاإل إىل  ، وتنتهي(حركات ، مالمح)كل التعابري املنجزة بواسطة اجلسد 
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كور ومتثل الشفرة تتمثل يف الشفرة االصطناعية استعمال اجملال والديعالمات الثقافية كطريقة اللباس و ال
 .السياقية

رور وهي الشفرة الوسيطة وابلتايل فإن التواصل نظام إشارات امل: اآلاثر اليت حتدثها أصوات وألوان مثل
نعيم حبيب )ين والتلميحات اليت تتم دون استخدام األلفاظ اعحممل الرسائل واملإىل  الصفي غري اللفظي يشري

 (.702، ص 7009جعنين، 
 :الصفي خصائص التفاعل

هارات بني تبادل املعلومات واالجتاهات واملل الصفي اعيتم يف عملية التف :ة ديناميكيةاعل الصفي عمليالتف. أ
اعل هنا يضمن هم يف حاالت معينة وكذلك بني التالميذ بعضهم ببعض والتفم وتالميذه وببني التالميذ ومعلماملعل

ايل ثري وابلتالتأإىل  لك وهلذا فهو تفاعل اجتماعي يؤديعكس من ذمستقبل والإىل  األدوار فاملرسل يتحول تبادل
 .ستجابة املطلوبةق االحتقي
مستقبل  إىل  جتاه واحد من مرسلفاعل الصفي ال تسري يف اإن عملية الت: ل الصفي عملية دائريةاعالتف. ب

 .نحوحنو دائري، حيث يشرتك التالميذ مجيعا يف التفاعل على ذلك العلى فقط بل تسري 
ات تعليم مستمرة ابستمرار احلياة فكذلك عمليمبا أن عمليات التعلم وال: ل الصفي عملية مستمرةاعالتف. ج

فإننا يف هذه ، فنحن يف حالة تفاعل دائم داخل الصف وحىت وحنن صامتون، التفاعل قائمة على مدى احلياة
تنا وحنللها ونعاجلها وذلك لتوليد رسالة نا ويتجلى ذلك حني نستدعي معلوماتصال مع أنفساحلالة نكون يف ا

 .اتصالية تفاعلية
أكثر من شعبة ما فأن إىل  قوم بتدريس مادة معينةلو افرتضنا أن معلما ي: ل الصفي عملية ال تعاداعالتف. د

 ختالف الطرف الثاين يفلم وتالميذه لن تكون حالة من التكرار بل ستتغري بسبب اعالتفاعالت املتبادلة بني امل
هنا ستتغري أيضا بسبب لتفاعلية اليت يرسلها التالميذ فإتصالية املية التفاعل وكذلك األمر فيما يتعلق ابلرسائل االع

 (.640، ص 7001بشري دمحم عربيات، )اختالف التالميذ أنفسهم 

 :أمهية التفاعل الصفي -4
م، وبني لععلم وتالميذه وبني التالميذ واملامل يعتمد جناح العملية التعلمية بدرجة كبرية على طبيعة التفاعل بني

ية ويف أحيان أخرى ال بد من إجراء اعل بطريقة طبيعالتف م أيضا ففي بعض األحيان حيدث هذاالتالميذ أنفسه
 .التعديالت لتوفريه
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ب ية الرتبوية من أهم املوضوعات اليت جيالتفاعل الصفي يف العملية التعلمويعترب كثري من الرتبويني موضوع 
 :أن يعيها كل من املوجه الرتبوي واملعلم حيث تتمثل أمهيته فيما يلي

 .يعتمد التفاعل الصفي يف التخطيط للتعليم والتعلم ويف تنفيذ وتقومي ما خطط له -
تقع مهمة  صاحب املوقف التعليمي على عاتقهلم فبعد أن كان ملقنا اعل الصفي أمهية يف عمل املعللتف -

 .التعليم أصبح موجها ومنظما ومرشدا أما التلميذ فقد أصبح مشاركا بعد أن كان متلقيا فقط
يطور التالميذ يف عملية التفاعل الصفي أفكارهم وآراءهم بعناية املعلم الذي حيرص على رفع مستواهم  -

 .وارتقائهم
هم فيستمعون لرأي اآلخر فهم وآرائجيابية حنو اآلخرين ومواقر اجتاهات اطوييساعد التالميذ على ت -

 .وحيرتمونه
ليت ميتلكوهنا من خالل فرصا أما التالميذ للتعبري عن أبنيتهم املعرفية واملفاهيم ا الصفيالتفاعل  يتيح -

 .هم وعرض أفكار حول أي موضوع أو قضية صفيةاإلدالء آبرائ
كز تفكريه حول ذاته والسري حنو الفرص للتدريب على االنتقال والتخلص تدرجييا ن متر فرصا  للتالميذيتيح  -

 .اليت متارس فيها استقاللية يف الرأي ويسهم ذلك يف هناية املطاف يف تطوير شخصيته وتكاملها
ائصهم اجلسمية مكاانهتم وتقبل ذواهتم وخصهوم اجيايب حنو ذواهتم وقدراهم وإيساعد على تطوير مف -

 .نفعالية والذهنيةواالجتماعية واال
 (.110س، ص .عبد العزيز، د) .تغذية الراجعةتوظيف القدرته على  -
 .يربط بني النظرية والتطبيق يف اجملال البحثي واالستقصائي يف غرفة الصف  -
 .يسهم يف تقليل فرص العشوائية ويساعد فرص الرقابة للتدريس -

 :صفيلأهداف التفاعل ا
 :ىليهدف التفاعل الصفي إ

 .لتالميذ ومعلمهمحتقيق أكرب قدر من التعاون بني ا -
 .لاعتعويد التالميذ على حسن اإلصغاء والتف -
 .فرص مناسبة للتعلم جملال للمعلم لكي خيتار الطرف واألساليب واألنشطة اليت هتيئفساح اإ -
 .واملناقشة وخلق جو من احلوار داخل القسمالتفاعل  تدريب التالميذ على -
 .تدريب التالميذ على حل املشكالت -
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 .نفعايل الفعالواالاعد على هتيئة املناخ االجتماعي يس -
، ص 7000محدان ، )ريهم ني الطلبة مما يساعد على منو تفكيساعد على التواصل وتبادل األفكار ب -

60.) 
 .ينمي مهارات الضبط الذايت لدى املتعلمني -
 .االنفعاليةتنمية اجلوانب  إىل  ينمي القيم واملهارات االجتماعية لدى املتعلمني ابإلضافة -
 (.60، ص 70000محادن ، ). تنمية قدرات املتعلمني على التعبري عن أفكارهم وآرائهم -

 :أمناط التفاعل الصفي
التالميذ وال يستقبل  إىل ويف هذا النمط يرسل املعلم ما يود قوله أو نقله: منط االتصال وحيد االجتاه  -6-6

األسلوب التقليدي يف  إىل حيث الفاعلية، ويشري هذا النمط منهم وهذا النمط من االتصال هو أقل األمناط من
لقاء وجيعل من نفسه مصدرا وحيدا للمعرفة دون أن يكون للمتعلم أي دور عن اإلجييب يس والذي در عملية الت

 (.07، ص 7001مي ، يأمحد دمحم خملف الدل)سوى االستقبال والتلقي 
ليه املعلم أبن ترد إ أكثر فعالية من النمط األول ففيه يسمحوهذا النمط : منط االتصال ثنائي االجتاه -6-7

عقوهلم ويشعر يف كثري  إىل التعرف على مدى فهمهم ملا قاله أو ما حاول نقله إىل استجاابت من التالميذ ويسعى
أنه ال عقول تالميذه على النحو املطلوب وأيخذ هذا النمط  إىل  من األحيان أبن ما يقوله رمبا ال يكون قد وصل

ستجاابت املتعلمني هي وسائل تصال وأن ام آخر وأن املعلم فيه هو حمور االيسمح ابالتصال بني متعلم ومتعل
، ص 7000حمسن علي عطية، عبد الرمحان اهلامشي، )داء التدريسي التقليدي املعلم يف األ يم سلوكلتدع
90.) 

جترى اتصال بني أبن املعلم  من سابقيه ففيه يسمحوهذا النمط أكثر تطورا : منط االتصال ثالثي االجتاه -6-2
ن يتم تبادل اخلربات واآلراء بينهم وابلتايل فإن املعلم فيه ال يكون املصدر الوحيد للتعلم كما أن التالميذ ابلصف وأ

ر وسهولة ختصار ابهذا النمط يتيح للجميع فرص التعبري عن النفس والتدريب على كيفية عرض وجهات النظ
 .تالميذ يف جمرى حياهتم اليوميةها مهارات حيتاج إليها الوهي كل

خيتار هذا النمط عن غريه من األمناط السابقة خاصة النمط الثالث : منط االتصال متعدد االجتاهات -6-4
فرص بعضهم ببعض، كما تتوافر فيه أفضل ال ملعلم وبني الطالب أو بني الطالبتصال بني االذي جيري فيه اال

عالء الدين مرسي أمحد  )اآلخرين  إىل يساعد كل متعلم على نقل فكره وخرباتهللتفاعل وتبادل اخلربات مما 
 (.29، ص 7002كفايف، 
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 :مظاهر التفاعل الصفي
اإلدراكي املتبادل ينطوي على مظاهر السلوك املعريف و جتماعي الذي االالتفاعل  يقصد ابلتفاعل الصفي

 .يف الصف وهذان الطرفان مها أهم مكوانت هذا التفاعلبيم املعلم والتالميذ 
تيح للمعلم تقبال على التعلم و اإل إىل فالتفاعل الصفي عملية ديناميكية أي متحركة مستمرة تدفع الطالب

 .فرصا كثرية للعطاء واإلبداع
ملعروفة والعبوا نها ان هلذه اللعبة قوانيتفاعل الصفي بلعبة التدريس والتعلم، ويقول أيسمي أرنولد بالك ال

ودور املعلم االستنباط من التالميذ والرد على استفساراهتم وتلخيص   تالميذلعبة التدريس والتعلم هم املعلم وال
 .ملعر الطالب االستجابة الستثارة املهم ودو كالم

لك العقبات على صعوابت احمليطة للعملية التعليمية، وابلتايل ينعكس أثر تغري أنه قد يواجه املتعلم بعض ال
 (.22، ص 7062ل عبد اهلادي، نبي) لعملية التعليمية بشكل عام املردود املؤمل من ا

 :وظائف التفاعل الصفي
استثارة اهتمام املتعلمني مبا جيري من املوقف من حيث الشكل واملضمون والكشف عن مدى احتياجهم . أ

 .حباطاتدون إعاقات وإى استعدادهم لتعلمه ألهداف املوقف ومضامينه وحتديد مد
شباعه جو ألوان النشاط املدرسي وتوجيه خطأ املتعلمني حنو األهداف املرصودة وإ حتقيق املشاركة الفعالة يف. ب

 .تواصلي سليم من الناحيتني املادية والنفسية
 مواقف أخرى حتفاظ به ونقله وتوظيفه يفاالك املرغوب فيها ومساعدة الطلبة على لو مناط الستعزيز التعلم وأ. ج

نسانية واجتماعية مواقفهم حنو املعلمني والتعلم واملدرسة، وتنمية عالقات إبثقة وحرية حتسني اجتاهات الطلبة و 
 .صر العملية الرتبويةعنااجيابية بني مجيع 

 م واالنضباط وتعديل السلوكفظ النظابية احتياجات املتعلم وإشباعه وحم وتوجيه خطاه حنو تلتقومي التعل. د
 (.797، ص 7007دمحم حممود احليلة، . )جتاه املرغوب فيهالصفي يف اال

 .جتماعية بني مجيع عناصر العملية الرتبوية تنمية عالقات إنسانية وا. ه
 .جتاه املرغوب فيه الصف وتعديل السلوك الصفي يف اال نضباطحفظ نظام اال. و
 .ةنفسيوالشاعة جو تواصلي سليم من الناحيتني املادية إ. ز
 (.22، ص 7001جادو،  صاحل دمحم أبو) والتعلم واملدرسة الميذ ومواقفهم حنو املعلمني حتسني اجتاهات الت. ح
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 :النظرايت املفسرة للتفاعل الصفي
خاص واآلخر عام ومنه اعلية للتعلم علة أنه ذو بعدين أحدمها تنظر البنائية التف: النظرية البنائية التفاعلية -6

ين عندما الفيزيقي من حوهلم أما املعىن فيبفاملتعلمني يبنون معرفتهم عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العامل 
قت للتفاعل والتأمل فإن خلاص وعندما يتوفر للمتعلمني الو يتأمل املتعلمون يف تفاعالهتم وهذا ما ميثل امللمح ا

ن من املتعلمني أ بلمن مسات البنائية التفاعلية أهنا تتطالقدمية خبربهتم اجلديدة و  ذلك يتيح هلم ربط األفكار
وجه والتربير والتدعيم وخلق لى اإلقناع وممارسة االستقصاء املنقدي والقدرة عيكتسبوا القدرة على التفكري ال

ىل لفعل وما هم حباجة إه التالميذ ابال على ما يعرضاملتعلم فيتطلب منه أن يتعرف أو  التفاعل بني القدمي واجلديد أم
 (.22-24، ص 7002حسني زيتون، كمال عبد احلميد زيتون، )معرفته 

رية التحليل النفسي السلوك داخل القسم أو العالقات الوجدانية وهو تفسر نظ: نظرية التحليل النفسي -2
ل مع املدرس  اعفالتلميذ يتفمفهوم يتجلى يف اكتشاف الشخص للسمات املشرتكة بينه وبني الشخص اآلخر، 

بذلك من تعزيز طموح التلميذ ورفع مستواه  بينه وبني املعلم وكلما متكن املعلمكلما  أحس بسمات مشرتكة 
يرصد طبيعة العالقات ألن " ريدا"ملنطلق استطاع اا هاز النفسي لدى اجلماعة ومن هذاجل وبذلك حيدث متاثل بني

أفراد اجلماعة  هالذي يستقطب وجدان" الشخص املركزي"والتالميذ على فكرة اخل القسم بني املدرس الوجدانية د
يت موح  اط أوردها دمحم أدد للشخص املركزي مسات يف عدة أمنحلك يف الشخص املدرس أو التلميذ و سواء متثل ذ

 : كالتايل
، اوهبم معهالتالميذ وجت وينطبق على منط املدرسني ذوي مالمح الصرامة والعمل ويتمتعون ابحرتام: العامل األبوي

 .عجاب التالميذ وتقمص شخصيتهموينطبق على املدرس املثري إل :القائد
م العايل ويستخدم ميوالت التالميذ ورغباهتم يف إشباع باط والنظاوينطبق على املدرس املوهوب ابالنض: املستبد
 .تسريه التالميذ يف ضوء نيوتقل ب الساديةميوالته 

ليه ولكنهم حيافظون على مييلون إ ميذ النطبق على املدرسني ذوي السادية املرنة، فالتالوي :موضوع العدوانية
 .عالقات الصداقة بينه وبينهم

املكبوتة كتهيئة فرص الغش  شباع حاجاهتمطبق على التالميذ الذين يعملون إلاتحة الفرصة لآلخرين إلوين: نظمامل
ففي ضوء هذه املواصفات  شباعا مجاعيا لرغبة اللذةم حيققون إهنحساس ابلذنب بينهم أشخاص مركزيني ألبدون إ

طواي اونيا أو سلاسي فقد يكون تعدر عالقات الوجدانية قي القسم الللشخص املركزي يتحدد خط التفاعل وال
 (.22العريب فرحات، دون سنة، ص ) حسب نظرية التحليل ا لنفسي 
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نفسية أي أن سلوك الفرد مؤشرا على ال" نهو السلوك لواطسو "تعد مقولة احلدث النفسي  :النظرية السلوكية -2
بعض السلوكيني لفهم  يكفي عندال  سلوكية يف تفسريها للتفاعل الصفي، والداخلية مبثابة االجتاه العام للمدرسة ال

تجابة سالة النفسية للفرد حلدوث االبعد اثلث يتعلق ابحل اللذان يركزان على" توملان"و " كهال"ية الظاهرة السلوك
 .تجايبسشراط االاالن وكذلك أ

شراط خيتلف عن األ" واطسون"كما هي عند جتايب الذي يقوم على حتمية االستجابة عند حدوث املثري  
ل عية والتعلم الفعاوميكن أن حتدث دون مثيل وعن طوا ستجابة عنده ليست قسريةأن االاإلجرائي عند سكينز يف 

 .ية واختيارهينتج عن إرادة الفرد الذاتوما 
اخل القسم من سلوكات يف ضوء هذا املفهوم العام للسلوك حاول السلوكيون تفسري مجيع ما جيري د

التالميذ  وعليه فالتفاعل بني( التعزيز تعميم االستجابة االنطفاء) على مبادئ  ءتالميذ بناوتفاعالت بني املعلم وال
القسم  ضوء تنظيم مثريات الوسط التعليمي للحصول على منط اجيايب من تفاعالت داخلمنا يفسر يف واملعلم إ

كالنجاح وما يرتك ذلك من شعور لدى التالميذ فاعتماد املعلم أساليب احلوار وتبادل الرأي وتعزيز السلوك بنتائجه  
س، .العريب فرحاين، د) عة للدرس واملعلم ابلرضا يفسر اجتاهات التالميذ االجيابية حنو الدراسة ومشاركتهم الواس

 (.21ص
 :النظرية الرباغماتية

لقد محلت النظرية الرباغماتية العديد من املبادئ واملفاهيم اليت أثرت يف الرتبية وكان جون ديوي من أهم 
 املدرسة ضرورة الربط بني إىل غري يف العملية التجريبية ودعالفلسفة الرتبوية القائمة على التروادها وممثال لتلك ا

واجملتمع ابعتبار النظم الرتبوية التعليمية مل تعد صاحلة ملستجدات العصر وتعزيز حركة التعبري والتطور االجتماعي 
من خالل خلق املواقف االجتماعية احلية داخل حجرات الدراسة وتبىن ديوي الربامج التعليمية الواقعية حيث قام 

يطار املرجعي للتفاعل الصفي وربط كذلك بني الرتبية حتديد اإل ىلإ بدراسة علمية جتريبية هدف من ورائها
على سرعة املواد بني نفسه وبني بيئته، فاملتعلم  يها أن الرتبية هي أن ننشئ الناشئوالدميقراطية والذي وضح ف

قدمية مهما   ينبغي أن يكون حرا الختيار أفكاره ومعتقداته وقيمه وال ينبغي أن نفرض عليه قيود ممثلة يف تقاليد
 (.22، ص 992مساعيل، علي سعيد إ)ية التعليمية اجلديدة كانت آاثرها على العمل

 :اجلشطالتيةالنظرية 
و فهمها  علم أو التلميذ ال ميكن تفسريها أحسب لوين فإن السلوكات اليت تصدر داخل القسم من امل

ي حصيلة جمموعة العوامل املتداخلة كاملكان والزمان وحالة الطفل هكسلوكات منفصلة أو منعزلة وإمنا 
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يولوجية واملادة الدراسية ومجاعة التالميذ والظروف الفيزيقية فهذه العوامل جمتمعة يف انتظام السيكولوجية والفز 
طريق  والتعلم عنية لإلدراك الكلي هو السمة املركز  فاجملال" ياجملال الكل" اجلشطالتية وظيفي هي ما يطلق عليه
 .م إمنا يدركون املواقف بناء على بنيتها الكلية وتنظيم العالقات داخل القسملعاالستبصار، فالتالميذ وامل

هبا يف فهم العالقات الوجدانية أو التفاعل وبناء على هذه القاعدة حدد لوين جمموعة من املفاهيم يستعان 
 :آيت موحى كالتايل داخل القسم أوردها دمحم

ويعين هبا جمموعة الرغبات وامليوالت اليت تتفاعل داخل مجاعة ما إجيابيا يف حالة التكامل بني رغبات الفرد  :القوة
 .حيث الصراع( امليول والرغبات)واجلماعة حيث التعاون وسلبا يف حالة التعارض بني القوى 

 .ع واخلوفلوجية كحالة التعب واجلو دراك الشخص حلالته السيكو ويعين به إ: املوقع
 .خرينآلدراك الفرد لعالقاته ابويعين به إ: موقع اآلخرين داخل نفس اجملال

 .جة عمل قام بهيتحنو شخص نشخاص ويعين به أتثري الفرد على اآلخرين أو اجنذاب األ :النفوذ
 .ويعين به الصراع والتجاذب بني القوى املتعارضة: تكافؤ العناصر

م داخل القسم مجيع أمناط العالقات والتفاعالت بني التالميذ واملعل وتفسرويف ضوء هذه املفاهيم حتلل 
 (.26، ص 7009دمحم السيد علي ، ) وهي مفاهيم ميكن اختصارها يف سيكولوجية مجاعة القسم

 :نسانيةنظرية العالقات اإل
ميكن أن تساعد  يتط والظروف الصفية وغري الصفية والنسانية والشرو ركز هذه النظرية على العالقات اإلت

عليم والتعلم وهتدف نظرية تشتمل على إدارة الصف والتملية الرتبوية يف هذه اللععلى تعليم املتعلمني وتعلمهم فا
 :ابألمور التالية هتماماال إىل هذه النظرية

 .طيطا وتنفيذا وتقومياما يتعلمه خت لم مسؤوال عن أو مشاركا يف حتديدجعل املتع
 .لتقومي الذايت وقادرا على التوجه الذايت وا  استقالالجعل املتعلم أكثر 

 .قات الثقة والود بينه وبينهمريب املدرس من متعلميه وواقعهم وإنشاء عالتق
ميذه يف املوقف التعليمي لتحقيق ق هذه النظرية توجيه اجلهود اليت يبذهلا املدرس وتالرة الصفية وفادويقصد ابإل

شتمل ف واملدرس اجليد هو الذي يهتم إبدارة صفه من خالل ممارسته للمهمات اليت تاألهداف الرتبوية هلذا املوق
نعيم ). ميقراطي يعتمد على مبادئ العمل التعاوين اجلماعي بينه وبني متعلميهعليها هذه العملية أبسلوب د

 (.26-20، ص 7064بوعموشة، 
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 :أساليب حتسني التفاعل الصفي
اتصال فعال، وال ميكن التفريق بني الغرض من حتسني التدريس والغرض من  ينطوي التدريس الفعال على

 :حتسني التفاعل الصفي إىل ساليب الرامية، التفاعل وفيما يلي بعض األ(تصالاال)حتسني 
شارات ويكون ذلك ابستخدام احلركات واإل( املهارة الكالمية)بدل اجملهود يف حتسني القدرة على التفاعل  -

يت يدرسها وأن يكون كالمه واضح واملناسبة فصوت املعلم يكشف عّما إذا كان متحمسا ملادته الاملعربة 
الصراخ، القدرة على اإلقناع، ويكون ذلك بطريقة منطقية وسهلة الفهم  إىل شكل مسموع دون اللجوءوب

وح وع املطر ثالثة أجزاء واضحة مقدمة عن املوض إىل واستعمال االقرتاحات وجتزئة املوضوع املناقش
سية تكون التكرار والتفكري ابلنقاط الرئي ه ابلتذكري الن القدرة علىعتجومناقشته أي طريقة العرض مث مرا

 .مفيدة وحىت ضرورة
سلبية اليت تعرقل التفاعل البّناء واليت تتمثل ابستخدامه عبارات االبتعاد قدر اإلمكان عن املمارسات ال -

تخدام االستهزاء والسخرية لى الطلبة، اسلته فرض آرائه عو ة الطلبة، وحمايد، وإمهاله ألسئلالتوبيخ والتهد
 .سئلة الصفية وحماولة احتكار املوقف التعليميمن طلبته وأفكارهم، تركيزه على استخدام األ

هتمامات املمكنة داخل مع حتديد احلاجات والقدرات واالالتفاعل  توفري مناخ مادي ونفسي وحتقيق -
 .الصف

ودافعية  اهتمامم وتعليقاهتم ألهنم يصبحون أكثر اهتمام ألسئلتهم وإجابتهدافعية املتعلمني واالابستثارة  -
 .خللق جو التفاعل

 (.707، ص 7002السفاسفة، )تطوير وتطبيق أساليب التعزيز  -

 :عيقات التفاعل الصفيم -2
 :تصال لعوائق منهاقد تعاق عملية اال
 .طراف مصااب بصداع أو أمل املعدة أو أصمااألد يكون أحد كما ق: املعيقات لالتصال

 .راف غري قادر على النطق بوضوحاألط قد يكون أحد :املعيقات الفيزيولوجية
عددة وال يستطيع املستقبل فهم املعاين لتلك كأن يكون أحد األطراف كلمته ذات معاين مت  :ت الصوتيةاملعيقا

 .كلمةال
 .حد األطراف كلمة ذات معاين متعددةكأن خيتار أ:  تاملعيقات اخلاصة ابلدالال

 .حتكارأحد األطراف توحي ابلتهديد أو االكأن تكون الصيغة املستخدمة من : املعيقات البالغية
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 .ن يقوم أحد الطرفيني خبرق القوانني والقواعد املتفق عليها يف عملية االتصالكأ  :املعيقات النفسية
ر املرجعي للطرف اآلخر كاملعايري اطابالعتداء على ما يسمى ابإل طرافكأن يقوم أحد األ  :املعيقات االجتماعية

 (.72، ص 7002السفاسفة، ) . اخللقية والعادات والتقاليد
 :خالصة التفاعل الصفي

من خالل ما تطرقنا إليه عن مفهوم التفاعل الصفي وأمهيته وخصائصه وأمناطه وأهم النظرايت اليت يقوم 
 :عليها

الصفي من العناصر األساسية للعملية التعليمية وهو عملية تواصلية حتدث داخل القسم نستنتج أن التفاعل 
بني املعلم وطالبه من خالل شبكة االتصاالت والتبادل الرمزي وتبادل احلوار تساهم يف حتقيق األهداف املسطرة 

 .وابلتايل النجاح العملية التعلمية والتعليمية
 
 



 

 

 قائمة املراجع



 قائمة املراجع
 

37 
 

 :قائمة املراجع
 .، دار اهلدى، الرايض2أساسيات يف طرق التدريس العامة، ط   ،)1991(حمب الدين  أبو صاحل .1
 .، دار الشروق، عمان1، اإلدارة الصفية ، ط)2002(أمحد دمحم خملف الدليمي  .2
د ط،  ، عنوان التفاعل وعالقات التواصل يف مجاعة القسم الدراسي وطرق قياسها،(س. د)العريب فرحايت  .3

 .ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر
، دار الفكر انشرون 1،طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية، ط(2002)أمال جنايت عياش وآخرون  .4

 .وموزعون، عمان
 .حجرة الدراسة ، علم النفس الرتبوي دينامية التفاعل يف(1992)أنور رايض عبد الرحيم  .5
، عامل كتب احلديث، 1، ط -النظرية والتطبيق-التعلم والتعليم ، اسرتاتيجيات (2009)ابسم الصريرة،  .2

 .األردن–عمان 
 .، إدارة الصفوف وتنظيم بيئة التعلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن(2002)بشري دمحم عربيات  .2
 .، دار الفكر، عمان ،األردن1، اإلبداع مفهومه ومراحل العملية اإلبداعية، ط(2002)جروان فتحي  .8
، عامل الكتب للنشر 1،التعلم والتدريس من منظور البنائية، ط(2003)سن حسني زيتون وآخرون ح .9

 .والتوزيع، مصر
 .،عصف األفكار، دار جمدالي، عمان(2002)حسن دمحم حسنني  .10
 .، دار اإلميان1، الرتبية اإلبداعية رؤية تربوية، ط(2011)حسني طه  .11
 .، دار املسرية للنشر والتوزيع1، ط،التعلم املعريف(2002)حسني دمحم أبو رايش  .12
 .، مفاهيم التدريس يف العصر احلديث، عامل الكتب احلديث، عمان(2012)خالد حسني دمحم عبيدات  .13
 .، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان1ساسيات التدريس، ط، أ(2014)خليل إبراهيم شرب  .14
 .القرارات اإلدارية، دار املناهج، عمان، مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ (2008)رافدة احلريري  .15
، دار النهضة العربية، 1، طرائق النشاط يف التعليم والتقومي الرتبوي، ط(2002)رشراش أنيس عبد اخلالق  .12

 .بريوت، لبنان
 .، دار وائل ، عمان، األردن1، اإلدارة الصفية، ط(2003)رمزي فتحي هارون .12
، دار 1اسرتاتيجيات التدريس، األسس النماذج والتطبيقات، ط، (2015)سامية دمحم حممود عبد هللا  .18

 .الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية املتحدة



 قائمة املراجع
 

38 
 

 -، دار الصفاء، عمان1،تنمية مهارات التفكري اإلبداعي الناقد، ط(2008)سوسن شاكر جميب .19
 .األردن

 .مان، دار املسرية ، ع5، علم النفس الرتبوي، ط(2002)صاحل دمحم علي أبو جادو،  .20
، الطبعة العربية، -مفاهيم اسرتاجيات التطبيقات –، تعليم الرايضيات (2014)عباس انجي عبد األمري  .21

 .دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان
 .، إدارة التعليم والتعلم الصفي، دط، مركز يزيد للنشر،األردن(2005)عبد الرمحان السفاسفة  .22
، 1رات االتصال والتفاعل يف عملييت التعليم والتعلم، ط، مها(2003)عالء الدين مرسي أمحد كفايف  .23

 .دار الفكر العريب للنشر والتوزيع، عمان
 .، فلسفات تربوية معاصرة، عامل املعرفة، الكويت(1995)علي سعيد امساعيل  .24
، سيكولوجية التدريس الصفي، دار املسرية (2002)عماد عبد الرحيم الزغول وشاكر عقلة احملاميد  .25

 . للنشر، عمان
،العصف الذهين وأثره يف تنمية التفكري اإلبتكاري، دار دجلة انشرون (2008)عمر إبراهيم عزيز  .22

 .وموزعون، عمان
 .ر املاجد، عمان، العصف الذهين والتفكري املبدع، دا(س.د)فاطمة العابد  .22
،دار املسرية للنشر والتوزيع 1، طرائق تدريس الدراسات اإلجتماعية، ط(2002)فخري رشيد خضر  .28

 .والطباعة، عمان
، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 1، اسرتاتيجيات الفهم املقروء، ط(2010)ماهر شعبان الباري  .29

 .عمان
 .، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان1الصفي وحتليله، ط، التفاعل (س.د)جمدي عبد العزيز إبراهيم  .30
، الرتبية العملية وتطبيقاهتا يف إعداد معلم املستقبل، دار املناهج ، (2008)حمسن علي عطية وآخرون  .31

 .عمان
، دار املعرفة العلمية، 1، املهارات العامة يف التدريس، ط(2002)دمحم إمساعيل عبد املقصود  .32

 .مصر -اإلسكندرية
 .، عمان1موسوعة املصطلحات الرتبوية، دار املسرية، ط، (2011)دمحم السيد علي  .33
 .، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر1، كفاية التدريس، ط(2008)دمحم زايد محدان  .34



 قائمة املراجع
 

39 
 

 .، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان1، مهارات التدريس الصفي، ط(2002)دمحم حممود احليلة  .35
، 1مقاالت يف تطوير التعليم، ط –، اسرتاتيجيات التدريس والتقومي (2009)حممود طافش الشقريات  .32

 .األردن–دار الفرقان، عمان 
، اكتشاف الوسائل اجلديدة بطريقة الرتكيب العقلي، دار املاجد، (س.د)ممدوح جابر شليب وآخرون  .32

 .عمان
، دار اجملموعة العربية للتدريب 1فكار، ط، العصف الذهين وفن صناعة األ(2015)منال البارودي  .38

 .والنشر، مصر
، دار قنديل للنشر والتوزيع، 1أساسياته وتطبيقاته، ط -، التفاعل الصفي(2013)نبيل عبد اهلادي  .39

 .عمان
، علم اجتماع الرتبية بني النظرية والتطبيق، دط، دار وائل للنشر والتوزيع، (2009)نعيم حبيب جعنيين  .40

 .األردن
 .، دار اليازوري ، عمان1، اإلدارة الصفية واالختبارات، ط(2008)العشي نوال  .41
، العصف الذهين وحل املشكالت، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر (2008)حيي دمحم نبهان  .42

 .والتوزيع، األردن

 :طروحاتاجملالت واأل
اإلمتحان لدى تالميذ الثالثة  ، أثر تقنية العصف الذهين يف خفض مستوى قلق(2012)نعيمة غزال  .43

 .اثنوي ببعض اثنوايت ورقلة، رسالة دكتوراه غري منشورة، ختصص علم النفس الرتبوي، جامعة ورقلة اجلزائر
 (.18)، العصف الذهين وعالقته ابأللغاز الرايضية، جملة دراسات تربوية(21012)أمساء التميمي  .44
اسرتاتيجي العصف الذهين والتعلم التعاوين يف تنمية التحصيل ، أثر استخدام 2018منال دمحم رضوان،  .45

الدراسي يف مبحث الرتبية االجتماعية لدى طالبات الصف اخلامس األساسي  جملة العلوم الرتبوية والنفسية 
 .25العدد 

أحالم حسن عبد هللا رضوان، فاعلية الطريقة االستقصائية والعصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري  .42
 ،25، اجمللة الدولية للدراسات الرتبوية والنفسية، العدد إلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسيا

 .األردن



 قائمة املراجع
 

40 
 

، أساليب اإلدارة ودورها يف تعديل بعض املشكالت السلوكية لدى تالميذ (2014)نعيم بوعموشة  .42
 .املرحلة الثانوية، رسالة ماجيستري ، جيجل، اجلزائر

، أثر استخدام إسرتاتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهين 2012بحوح، أمان عبد احلي دمحم امل .84
 .، غزةيف تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس أساسي بغزة، رسالة ماجستري 

 



 امللخص
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تناولت هذه الدراسة موضوعا تربواي يتمثل يف دور إسرتاتيجية العصف الذهين يف تنمية التفاعل الصفي من 
وجهة نظر أساتذة التعليم الثانوي استندان يف هذه الدراسة على إطار نظري تناول مشكلة البحث وتساؤالته 

متت االستعانة ببعض الدراسات السابقة اليت وأمهيته وأهدافه وفرضيات الدراسة وأخريا املفاهيم اإلجرائية كما 
 .أفادت الدراسة نظراي ومنهجيا

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة وجهة نظر أساتذة التعليم الثانوي حول الدور الذي تلعبه عملية العصف 
 .الفكري يف تنمية التفاعل الصفي


