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املخلص :
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كل من طريقة االستقصاء والعصف الذهني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
العاشر األساس ي اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية في مديرية قصبة اربد
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي ،يشكلن شعبتين دراسيتين في مدرسة فاطمة الزهراء
الثانوية للبنات ،إحداهما ضابطة (  ) 20طالبة ،واألخرى تجريبية(  ) 20طالبة.
وبعد ان قامت الباحثة بجميع اجراءات الدراسة شبه التجريبية ،توصلت الباحثة الى أنه ال يوجد فرق بين استخدام استراتيجية االستقصاء
أو استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لطالبات الصف العاشر األساس ي ،وإن هاتين االستراتيجيتين لهما أثر فعال في تنمية التفكير
اإلبداعي في مقرر التربية اإلسالمية .وعليه فان الباحثة توص ى بضرورة استخدام املعلمين الستراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني في الغرفة الصفية
وذلك ملا لهما من دور فعال في تنمية مهارات التفكير اإلبداع.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية االستقصاء استراتيجية العصف الذهني التفكير اإلبداعي.

املقدمة:
ازداد االهتمام بالتفكير بشكل عام كأحد األهداف الرئيسية اليي تسعى التربية إلى تنميتها لدى املتعلمين ،وظهر اإلبداع بشكل خاص كظاهرة
القت اهتمام الباحثين والدارسين منذ القدم وحيى الوقت الحاضر ،ويعزى هذا االهتمام إلى تغير ظروف الحياة وتنوع مشكالتها ،والحاجة إلى مواجهة
التحديات ومواكبة التقدم والتطور.
وقد بدأت محاوالت فهم اإلبداع عند اإلغريق القدماء قبل أكثر من عشرين قرنا ،إذ قدم سقراط مفهومه لإلبداع الذي ارتبط بالنواحي
الدينية ،حيث اعتبر أن اإلبداع إلهام من وحي اإلله .وفي القرن التاسع عشر تبلورت فكرة اإلبداع ،إذ أنها ال تأتي من الخارج وأنها جزء من عقل الفرد
،وقد بقيت هذه الفكرة سائدة حيى نهاية القرن التاسع عشر ،حيث أشار لومبورزو ( )Lomborsoإلى أن األشخاص الذين يتصفون بقدرات إبداعية
يمتازون بخصائص أو مظاهر جسمية معينة أقرب ما تكون إلى املرض مثل ضعف البنية الجسمية ،والشحوب ،والتأتأة واستخدام اليد اليسرى
( .) William,2000
وفي بداية القرن العشرين ساهم واالس ( )Wallaceمساهمة فعالة في فهم ظاهرة اإلبداع والعملية اإلبداعية وخلص إلى القول إن العملية
اإلبداعية تتألف من أربعة مراحل هي :مرحلة اإلعداد ،ومرحلة االحتضان ،ومرحلة اإلشراق (االستبصار) ومرحلة التحقق (غريبة ،2011 ،عياصرة
.) William,2000 ، 2011
وقد أشارت دراسات عديدة الى اهمية األبداع ،كما أجرى العديد من الباحثين دراسات حول مدى فعالية هاتين االستراتيجيتين في تنمية التفكير
اإلبداعي  ،فقد أجرى ( عنبر )1991،بدراسة في ملعرفة اثر طريقة االستقصاء ،وطريقة املناقشة في تنمية التفكير االستقرائي واالستنتاجي ملادة التاريخ
لطالب الصف الثالث اإلعدادي في األردن ،وقد أجرى الدراسة على عينة تجريبية وضابطة في مدارس وكالة الغوث ،وبعد تحليل البيانات تبين وجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = аبين متوسط أداء طالب الصف الثالث اإلعدادي على اختبار مهارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي معا للذين
تعلموا التاريخ بطريقة االستقصاء ومتوسط أداء طالب الصف نفسه الذين تعلموا بطريقة املناقشة ولصالح مجموعة الدراسة اليي تعلمت بطريقة
االستقصاء.
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وأشار بالنتون ( )Blanton,1999إلى أثر طريقة االستقصاء في التفكير اإلبداعي وإكساب املفاهيم واالتجاهات لطالب مادة التاريخ  ،تكونت
عينة الدراسة من ( )96طالبا على مجموعتين تجريبية وضابطة ،ومن النتائج اليي ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إكساب املفاهيم
واالتجاهات باستخدام طريقة االستقصاء في التدريس.
وأجرى ( اآلغا )2001،دراسة هدفت إلى معرفة مهارات التفكير املسماة باستخدام طريقة االستقصاء على أفراد العينة البالغين ( 100طالبة
وطالبة ) من القرية واملدينة وبعد تحليل البيانات ظهرت النتائج كما يلي:
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للجنس.
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للتفاعل بين البيئة والجنس.
 عدم وجود فروق في مهارة التفكير باستخدام طريقة االستقصاء يعزى للبيئة.
وأجرت ماريا ( )Maria, 2001دراسة في جامعة ماريالند األمريكية هدفت إلى معرفة ما إذا كان استخدام طريقة االستقصاء يشجع اإلبداع
لدى طالبات الصف الرابع والخامس والسادس بعينة دراسة ( 24طالبة) على مجموعتين ضابطة وتجريبية باستخدام االختبار الكلي ملجموعة واالختبار
اللفظي للمجموعة األخرى وظهرت النتائج كما يلي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات طالب املجموعتين للصف الرابع الذين تعلموا بطريقة االستقصاء وطالب
الصف نفسه الذين لم يتعلموا بالطريقة نفسها على االختبار اللفظي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالب الذين درسوا بطريقة االستقصاء عند اختبار جميع طالب الصفوف املتوسطة معا.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطالب الذين تعلموا باالستقصاء ومتوسط عالمات الطالب الذين تعلموا
بالطريقة التقليدية على اختبار األشكال.
 أما بالنسبة للدراسات اليي تناولت استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي على النحو التالي:
دراسة ( أبو دينا  )1996 ،واليي هدفت إلى تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من تالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األساس ي في
جمهورية مصر ،وذلك باستخدام عدة أساليب أهمها :أسلوب العصف الذهني ،واستخدمت الباحثة عينتان :تجريبية تلقت برامج تنمية اإلبداع،
والعينة الثانية ضابطة لم تتلق أي نوع من التدريب ،وتوصلت الباحثة إلى تفوق العينة التجريبية في قدرات التفكير اإلبداعي وهي الطالقة ،واملرونة
واألصالة ،والتفاصيل واليي تقاس باختيار تورانس.
كما قام (درويش) 2002 ،بدراسة أجريت على تالميذ الصف األول الثانوي بهدف تنمية قدراتهم اإلبداعية من خالل برنامج تدريبي يتضمن
مجموعة من األنشطة ،من أهمها العصف الذهني ،وتوصل الباحث إلى أن هناك أثرا فعاال لتلقي التالميذ خبرات التدريب املختلفة على تحسين أدائهم في
اختبارات القدرات اإلبداعية ،كما أن هناك أثرا للتدريب في الفروق اإلبداعية املستهدف تنشيطها.
وأجرى ميلر (  )Miller, 2004دراسة هدفت إلى البحث في فاعلية استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من
التالميذ في املستوى االبتدائي ،اشتمل الجزء األول من جلسة العصف الذهني على استخدام هذا األسلوب في حل املشكالت الجديدة على كل تلميذ أن
يتفاعل معها ،وعليه أن يكتب أو يرسم استجاباته لهذا الحل ،وفي أثناء ذلك يقوم املدرس بدور املوجه ،أو املرشد لهؤالء التالميذ ،وأجريت قياسات
قبلية ،وأخرى بعدية لقدرات التفكير اإلبداعي للتالميذ كما يقيسها اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الكلي .وتوصلت الدراسة إلى وجود اثر دال وفعال
للعصف الذهني في تنمية قدرات اإلبداع (الطالقة ،املرونة ،األصالة ،التفاصيل) والدرجة الكلية للقدرة اإلبداعية.
في حين أجرى ( الجبوري ) 2011،دراسة هدفت الى معرفة أثر العصف الذهني في تحصیل طالب الرابع العام في مادة األدب والنصوص
وتنمية التفكير االبتكاري لديهم .بلغت عینة الدراسة (  ( 51طالبة ،اختيروا عشوائيا ضمن شعبتين ،تجريبية (  ) 25طالبة تدرس بأسلوب العصف و(
 ) 26طالبة ،تدرس بالطريقة التقليدية وعددها حيث اعد الباحث اختبارا تحصیلیا بعدیا،كما طبق مقياس التفكير االبتكاري الذي طبقه في بدایة
التجربة ونهايتها ،وباستعمال الوسائل اإلحصائية توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:
 هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى(  ( 05 ،0بين درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار النهائي ملادة األدب
والنصوص ملصلحة طالب املجموعة التجريبية.
 هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ( 05 ،0بين درجات طالب املجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة على التفكير
االبتكاري ملصلحة طالب املجموعة التجریبیة .
كما أجرى (علي  )2012 ،دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير التباعدي لطالبات الصف
الخامس في مادة التاريخ ،وتحقيقا لهدف البحث اعتمد تصميم املجموعتين التجريبية والضابطة ذات الضبط الجزئي.اختيرت العینة من طالبات
الصف الخامس اإلعدادي األدبي وقد تكونت من (  )61طالبة في ابتدائية الیقظة للبنات ،وتم إجراء التكافؤ بين املجموعتين بمتغيرات العمر الزمني
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ومعدل الطالبة في جمیع الدروس ودرجت مادة التاريخ المتحان نصف الفصل واملستوى التعليمي للوالدين ،واختبار التفكير التباعدي ،ولتحقيق
هدف البحث اقتض ى األمر إجراء اختبار لقیاس التفكير التباعدي ،وبعد انتهاء التجربة اختبرت املجموعتين التجریبیة والضابطة باختبار التفكير
التباعدي وحللت النتائجج ،توصل الباحث إلى النتائج اآلتية :هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى( )0.05 = аبين املجموعتين التجريبية
والضابطة في التفكير التباعدي وكان الفرق لصالح املجموعة التجريبية.
وبالنظر الى الدراسات السابقة اليي اوردها الباحث ،نجد أنها جاءت لتقيس أثر احدى االستراتيجيتين ( االستقصاء ،العصف الذهني ) على
التفكير االبداعي أو بعض أنواع التفكير األخرى ،وقد أظهرت هذه التجارب حقيقة تأثير لالستراتيجيتين موضوع الدراسة على التفكير بشكل عام وعلى
التفكير االبداعي بشكل خاص ،ويرى الباحث أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنه تم وضع االستراتيجيتين موضوع الدراسة في حالة
مقارنة للتأكد من تأثيرهما على التفكير باستخدام أحدهما تجريبية واالخرى ضابطة ،وبالرجوع الى نتائج هذه الدراسة يرى الباحث أنه ال يوجد فرق ذي
داللة احصائية بين االستراتيجيتين في تأثيرهما على التفكير االبداعي ،وهذا ما يؤكد صحة النتائج اليي تم التوصل اليها في الدراسات السابقة.

مشكلة الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اثر كل من استراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر
األساس ي اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية في مديرية لواء قصبة اربد في األردن وذلك من خالل التحقق من الفرضيات التالية:

فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على االختبار
الكلي للتفكير يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار الطالقة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار املرونة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار األصالة
يعزى الستراتيجية االستقصاء لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
الفرضية الثانية :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي و االختبار البعدي ،على االختبار الكلي للتفكير
اإلبداعي يعزى الستراتيجية العصف الذهني لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار الطالقة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار املرونة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين األوساط الحسابية لالختبار القبلي واألوساط الحسابية لالختبار البعدي على اختبار األصالة
يعزى الستراتيجية العصف الذهني ،لدى الطالبات اللواتي يدرسن مقرر التربية اإلسالمية للصف العاشر األساس ي في األردن .
الفرضية الثالثة :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على االختبار
الكلي لإلبداع.
وتنبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار الطالقة
البعدي لإلبداع.
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار املرونة
البعدي لإلبداع.
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 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 = аبين متوسط استراتيجية االستقصاء ومتوسط استراتيجية العصف الذهني على اختبار األصالة
البعدي لإلبداع.

أهمية الدراسة:
تركز غالبية الدراسات اليي أجريت في األردن على املقارنة بين استراتيجيتين في التدريس إحداهما حديثة واألخرى تقليدية ملعرفة أثر هذه
االستراتيجيات في التحصيل واالحتفاظ في التعلم ،مما دفع الباحث إلى اتخاذ منحا جديدا عن املنحى السابق في معرفة أثر فاعلية استراتيجيتين من
استراتيجيات التدريس الحديثة وهما االستقصاء والعصف الذهني في تدريس مادة التربية اإلسالمية لتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف
العاشر األساس ي في األردن ،آمال أن تسهم الدراسة في توضيح مدى فاعلية هاتين االستراتيجيتين في تدريس مقرر التربية اإلسالمية لدى التربويين
واملختصين وتشجعهم على توظيفها في برامجهم التربوية واعتبارها حافزا لدراسات أخرى في مختلف املقررات املدرسية.

حدود الدراسة:
هناك مجموعة من الظروف و العوامل اليي تقلل من إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة ومن هذه العوامل:
 .1استخدام الباحثة في هذه الدراسة مقياس التفكير اإلبداعي صورة األلفاظ (أ) وهو من املقاييس اليي طورت من قبل باحث آخر ،وتحدد
نتائج هذا الباحث بما يتوافر لهذه األداة من درجات وخصائص مقبولة في الصدق والثبات.
 .2اقتصرت الدراسة على طالبات الصف العاشر األساس ي في مدارس مديرية التربية والتعليم ملنطقة قصبة اربد للعام الدراس ي 2018م ،وهذا
يحد من تعميم نتائج الدراسة خارج مجتمعها.

التعريفات اإلجرائية:
اشتملت هذه الدراسة على عدد من املفاهيم واملصطلحات اليي تشعر الباحثة أنها ضرورية وال بد من تعريفها:
 .1التربية اإلسالمية :هي مقرر مادة التربية اإلسالمية لطالبات الصف العاشر األساس ي في األردن لعام 2018م .
 .2الصف العاشر األساس ي :وهو السنة العاشرة من املرحلة األساسية اليي تدرسها الطالبات في األردن ومدتها عشر سنوات.
 .3استراتيجية االستقصاء :لقد تبنت الباحثة تعريف (أبو حلو) الوارد في خلفية الدراسة.
 .4استراتيجي العصف الذهني :لقد تبني الباحثة تعريف ( )Rawilsonالوارد في خلفية الدراسة.
 .5التفكير اإلبداعي :في هذه الدراسة سيتم قياس التفكير اإلبداعي بعالقة الطالبة الكلية والفرعية على أبعاد اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي
صورة األلفاظ (أ) ففي هذا االختبار يعتبر التفكير اإلبداعي هو قدرة الفرد على اإلنتاج ،إنتاجا يتميز بالطالقة واملرونة واألصالة.

اجراءات الدراسة:
لإلجابة على اسئلة الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها ومتغيراتها.
 تحديد مهارات التفكير اإلبداعي ( الطالقة  ،املرونة  ،االصالة ).
 حصر مجتمع الدراسة في جميع املدارس التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد(اإلناث).
 تحديد عينة الدراسة في ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي يشكلون شعبتين دراستين في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات،
وقد تم اختيار املدرسة بطريقة عشوائية من بين مدارس اإلناث التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن .
 قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة األولى بعدما تم التأكد من معامل الصدق و الثبات لها وهي اختبار تورانس صورة االلفاظ(أ) على عينة
الدراسة قبل اخضاع عينة الدراسة للمتغير املستقل .
 قامت الباحثة بتدريس احدى الشعبتين باستخدام استراتيجية االستقصاء  ،واألخرى باستراتيجية العصف الذهني .
 بعد مرور أسبوعين من تطبيق التجربة على الشعبتين قامت الباحثة بتطبيق اختبار تورانس صورة االلفاظ(أ) على عينة الدراسة مرة أخرى .
 قامت الباحثة بتصحيح االختبارين القبلي والبعدي وحساب الفروق بينهما باستخدام التحليالت االحصائية املناسبة للوصول الى النتيجة
وتقديم التوصيات.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع املدارس التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد للبنات وقد بلغ عدد الطالبات فيها (  4280طالبة) موزعين
على (  ) 118شعبة .

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )40طالبة من طالبات الصف العاشر األساس ي يشكلن شعبتين دراستين في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية
للبنات ،وقد تم اختيار املدرسة بطريقة عشوائية من بين مدارس البنات التابعة ملديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن .

أدوات الدراسة:
األولى :استخدمت الباحثة في هذه الدراسة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صور األلفاظ (أ) لقياس درجات التفكير اإلبداعي ألفراد عينة
الدراسة ويتكون اختبار تورانس من سبعة اختبارات فرعية يحتاج كل منها لإلجابة عنه ستة دقائق باإلضافة للزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات،
والقدرات اليي تقيسها هذه االختبارات الطالقة واملرونة واألصالة وتشكل هذه القدرات عناصر التفكير اإلبداعي (املحلق رقم .)3
صدق األداة وثباتها:
يتوفر الختبار تورانس للتفكير اإلبداعي دالالت صدق في البيئة األردنية ،فقد قام (القاعود وجوارنه )1997 ،بإيجاد دالالت صدق االختبار
اإلبداعي اللفظي عن طريق تطبيق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي على عينة مؤلفة من ( )40طالبة ،اختيرت من مدرسة ثانوية بنات اربد ،ودرس صدق
االتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين درجات املفحوصات الفرعية (طالقة ،مرونة ،أصالة) اليي حصلنا عليها في كل اختبار مع الدرجة الكلية
ملقياس اإلبداع وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( )0.91-0.51وكانت لبعد الطالقة بين ( )0.91–0.53ولبعد املرونة بين
(.)0.79 -0.53
أما ثبات االختبار :فقد تم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا كل عنصر من عناصر اإلبداع (طالقة ،مرونة ،أصالة) للمقياس ككل،
وقد تمتع املقياس الكلي بمعامل ثبات مرتفع ( )0.85كما أن معامل الثبات لكل عناصر املقياس كانت مقبولة ،إذ كانت ( )0.78 ،0.77 ،0.79للطالقة
واملرونة واألصالة على الترتيب.
الثانية :قامت الباحثة بإعداد عدد من اللقاءات باستخدام استراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني ليتسنى للباحثة اختبار مدى أثرها
على التفكير االبداعي بعد تطبيقها على العينة التجريبية من الطالبات ( ملحق . ) 1

إجراءات الدراسة:
تضمنت إجراءات الدراسة الخطوات التالية:
 .1اختيار الشعبتين اللتين تعلمتا درس ي (صالة االستخارة ،اللباس والزينة) باستخدام استراتيجي االستقصاء والعصف الذهني اختيار عشوائيا في
املدرسة من مجتمع الدراسة املتمثل في مدارس مديرية تربية لواء قصبة اربد في األردن؟ .
 .2إعداد الخطط التدريسية لكل من استراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني (ملحق رقم  )1و (ملحق رقم  )2وقد قامت الباحثة بتدريس إحدى
الشعبتين باستراتيجية االستقصاء وبتدريب معلمة املبحث اآلخر على استراتيجية العصف الذهني اليي قامت بتدريسها للشعبة األخرى.
 .3تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على عينة الدراسة ( التجريبية والضابطة ) الصف العاشر قبل تعلمها الدروس املعدة (صالة االستخارة،
اللباس والزينة) باالستراتيجيين ورصد النتائج.
 .4تدريس املجموعتين باالستراتيجيين أحدهما باالستقصاء واألخرى بالعصف الذهني في أربع لقاءات صفية لكل مجموعة.
 .5إعادة تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي على املجموعتين بعد تدريسهما الدروس املعدة باستراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني.
 .6تفريغ البيانات اليي حصلت عليها الباحثة من اجراء التجربة واختيار املعالجات االحصائية املناسبة واستخراج النتائج والوصول الى التوصيات .

تصميم الدراسة:
كان املتغير املستقل في هذه الدراسة طريقة التدريس ولها مستويان هما-:
 .1استراتيجية االستقصاء.
 .2استراتيجية العصف الذهني.
أما املتغير التابع فكان أداء الطالبات على اختبار التفكير اإلبداعي الكلي وعلى كل عنصر من عناصر اإلبداع (الطالقة ،املرونة ،األصالة).
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املعالجة اإلحصائية:
قامت الباحث باختبار الفرضيات األولى والثانية الفرعية املنبثقة عنها ،باستخدام اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين الختبار داللة الفروق بين
متوسطي مجموعة الدراسة ،واملقارنة بين متوسطي أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداء الطالب على االختبار البعدي لطالبات الصف
العاشر األساس ي.
أما الفرضية الثالثة والفرضيات املنبثقة عنها ،تم اختيارها بحساب اختبار (ت) للفرق بين وس طين حسابين مستقلين في أداء الطالبات على
االختبار البعدي اللواتي تعلمن باستراتيجية العصف الذهني.
اختلف التربويون في تحديد معنى اإلبداع ،وذلك الختالف االهتمامات العلمية واملدارس الفكرية اليي ينتمون اليها واليي أثرت على تعريفاتهم
ملفهوم اإلبداع ،غير أن الناظر في هذه التعريفات يرى أنها وإن اختلفت في تعريفاتها إال أنها تدور حول القدرة على انتاج ش يء جديد وفريد ،أو هو كما
عرفه (جروان  )2004بأنه نشاط عقلي مركب وهادف ،توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج اصيلة لم تكن معروفة من قبل .وهو
كما كشفت البحوث والدراسات التربوية والنفسية تتكون من قدرات عقلية وهذه القدرات هي:
 .1الطالقة :وهي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة.
 .2املرونة :وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية واألفكار بتغير املوقف والتحرر من القوالب النمطية في التفكير.
 .3األصالة :وهي القدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريقة وعدم تكرار األفكار والحلول التقليدية للمشكالت( .زيتون ،2000 ،إبراهيم،)1999 ،
واإلبداع كغيره من أنواع التفكير يتأثر بالعوامل املحيطة سلبا وايجابا ،واليي ترتبط باملجتمع وثقافته بصفة عامة هي :كتهيئة الفرصة لألفراد
بالتجريب ،واالحتكاك الثقافي والتفاعل مع الثقافات املختلفة ،وتعريض الفرد للعديد من املؤثرات العلمية والثقافية( .الدريني.)2004 ،
وهذا ما أكد عليه كل من (سواقد ،والنبهان) أن املستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي للطلبة يسهم إسهاما إيجابيا في مكونات القدرة على
التفكير االبداعي (طالقة ،مرونة ،أصالة) مجتمعة أو منفصلة ( سواقد والنبهان.) 2003 ،
إضافة إلى تلك العوامل ال بد أن تتوافر بعض الظروف في املناخ املدرس ي حيى يساعد على تنمية اإلبداع فقد بينت الدراسات أن تنمية
اإلبداع تستلزم مدرسا يهتم بتالميذه كأفراد لكل منهم قدراته واهتماماته وميوله ،فاملعلم يراعي الفروق الفردية بين طالبه ويعمل على اكسابهم
املعلومات واملهارات الالزمة  ،كما يسمح لهم بالتجريب مع احتماالت الخطأ والصواب ( السعيد .) 2009
وعند الحديث عن العوامل املساعدة في تنمية اإلبداع ال بد من التطرق إلى بعض طرق واستراتيجيات التدريس اليي لها أكبر األثر في تنمية
التفكير اإلبداعي كاالستقصاء والعصف الذهني واللذين تدور حولهما الدراسة الحالية.
استراتيجية االستقصاء:
تعتبر استراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات القائمة على جهد ونشاط املتعلم  ،واليي تهدف الى اكساب الطالبات املنهج العلمي في التفكير
القائم على الظروف والبحث واالستدالل .
وقد عرف كهيالبوز ( )1992االستقصاء بانه تطوي املهارات املعرفية للبحث ومعالجه املعلومات واكتساب مفاهيم املنطق والسببية اليي
تجعل املتعلم اهال لالستقصاء .
وبذلك فان االستقصاء هو اثاره تفكير الطالبات ملواجهه مواقف جديده من خالل اعاده تنظيم املعرفة املخزونة لديهم باتباع املنهج العلمي
لتوليد االفكار وتحليلها للوصول الي استنتاجات وحلول للمواقف الجديدة (.أبو شريخ .)2008
ويعرف االستقصاء بأنه" :االستراتيجية اليي من خاللها وضع املتعلم في موقف تعليمي يثيره ويشككه في ظاهرة ما ،فيدفعه الستخدام خطوات
حل املشكلة القائمة على األسلوب العلمي للوصول إلى فكرة أو تعميم أو مبدأ يمكنك على أساسه االستقصاء من جديد (أبو حلو.)1988 ،
فوائد استخدام استراتيجية االستقصاء(ابو شريخ  :)2008لالستقصاء فوائد عديده جعلته من الطرائق الفاعلة للتدريس وذلك انها تعمل على:


تعزيز ثقه الطالبات بأنفسهم واعتمادهم على الذات



تنمية القدرة على كتابة التقارير والبحوث



تأصيل مبدأ التعلم مدى الحياة في نفوس الطالبات



تنمية القدرة على التخطيط والتصور املسبق لألحداث




تنمية تفكير الطالبات باالطالع على مصادر املعلومات ومراجع الكتب االصلية
تدريب الطالبات على اتخاذ القرارات واصدار االحكام وتبريرها



تنمية مهارة القراء من حيث الفهم واالستيعاب



توطيد العالقة بين الطالبات واملجتمع املحلي بالزيارات امليدانية
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تمكين الطالبات من استرجاع املعلومات -التعلم السابق -وتوظيفها في مواقف جديدة



اكتساب القدرة على الترجيح بين اآلراء واملفاضلة بينها واختيار االفضل واالصوب



جعل التعلم الكثر استمتاعا بالتخلص من امللل والروتين في التعليم التقليدي
تمحص امليول وتكون اتجاهات فاعلة في دافعيه التعلم



توظيف اكثر من مهارة اثناء التعلم كمهارة املالحظة  ،والوصف  ،والتفسير  .والتجريب  ،واالستنباط ،والقياس



جعل املتعلم محور التعلم بحثه على التوصل الى اإلجابة بنفسه وبتوجيه طفيف من املعلم



تنمية مهارة السيطرة على العمليات العقلية العليا وتوظيفها في اكتساب املعرفة وانتاجها لألخرين



أحالم رضوان

 مراعاة حاجات الطالبات النفسية واالجتماعية والجسدية والعقلية وبما يتوافق من فروقهم الفردية .
ويمر االستقصاء بمراحل على النحو التالي:
 الشعور باملشكلة :يبدأ التفكير العلمي من وجود حافز لدى الطالبات وهو شعورهم بوجود مشكلة ما ،فهذا الشعور يدفع الشخص إلى البحث
عن حل املشكلة.
 تحديد املشكلة :تتداخل هذه الخطوة مع الخطوة السابقة ،فأثناء شعور الطالبات باملشكلة ورغبتهم في الحصول على معلومات عنها ،يقوم
املعلم بتوجيههم ليقوموا بتحديد املشكلة تحديدا يجعلها واضحة أمامهم وتتضمن هذه الخطوة ،تحليل املشكلة من جميع جوانبها املختلفة اليي
هي بمثابة مشكالت فرعية.
 وضع الفرضيات :كحلول مقترحة بحيث تكون واضحة وواقعية يمكن التحقق من صحتها وأن ال تكون كثيرة تشتت أذهان الطالبات وجهدهم.
 جمع البيانات واملعلومات ذات الصلة باملشكلة :ويكون جمع البيانات واملعلومات الالزمة املتعلقة بأحد جوانب املشكلة اليي تم تحديدها ،وتتم
هذه الخطوة تحت إشراف املعلم الذي يوضح للطالب كيفية الحصول على البيانات واملعلومات واختيارها وأماكن وجودها.
 اختبار الفرضيات :يتم في هذه الخطوة:
أوال :التأكد من أن املعلومات والبيانات اليي جمعها الطالبات مرتبطة باملشكلة موضوع الدراسة ،ويتم التخلص من تلك اليي ال عالقة لها
باملشكلة.
وثانيا :يتم اختبار كل فرضية أو حل مقترح عن طريق األدلة اليي توفرت في البيانات واملعلومات اليي جمعت.
حينئذ يوجه املعلم طالبه ويساعدهم في
 الوصول إلى النتائج وتعميمها :وذلك بقبول الفرضية اليي دعمتها األدلة اليي تم التحقق من صحتها،
ٍ
صياغة النتائج النهائية لدراسة املشكلة اليي هي بمثابة ح ل لها على شكل تعميم أو أحكام تصلح لحل بقية املشكالت املشابهة لتلك املشكلة
(القاعود ،1991 ،اآلغا ،2000 ،أبو حلو،1988 ،أبو شريخ .)2008
استراتيجية العصف الذهني:
يعرف العصف الذهني بأنه " :أسلوب يستخدم من أجل حفز وتوليد أفكار إبداعية حول موضوع معين ،وتعرف جلسات العصف الذهني:
بأنها وسيلة الحصول على أكبر عدد ممكن من األفكار من مجموعة من األشخاص املشاركين خالل فترة قصيرة ( ،)Rawilson, 1991وهو طريقة
تستخدم في التعليم مخطط لها بدقة وعناية ومحددة الخطوات ،تهدف الى تبادل اآلراء وتالقح األفكار لتوليد آراء وأفكار جديدة في جو من الحرية
التامة بقصد إيجاد حلول لقضية مطروحة على بساط البحث(.الزعبي ،2003طافش .)2004
وأشار (الزهراني ،)2016 ،والسنيدي ( )Al-Senaidi, 2012عن فاعلية استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التحصيل الدراس ي
ومهارات التفكير املختلفة ومهارات التعلم الذاتي واستثارة دافعية املتعلمين وغيرها من خالل ما توصلت إليه من نتائج إيجابية.
والعصف الذهني من البرامج املستخدمة واملصممة من أجل التدريب على اإلبداع عن طريق حفز الدماغ ،أو إمطار األفكار ،لذا فهو نوع من
التفكير الجماعي يهدف إلى تعدد األفكار وتنويعها وبالتالي يتطلب تضافر التفكير وبخاصة أنه في حاالت معينة يصعب على الطالبة حل املشكلة لوحده،
لكنه أفكار أخرى لدى الطالب اآلخرين (.)Stevens, 1990
الخطوات املتبعة لتطبيق جلسات العصف الذهني:
تمر جلسة العصف الذهني بعدد من املراحل يجب توخي الدقة في أداء كل منها على الوجه املطلوب لضمان نجاحها وتتضمن هذه املراحل ما يلي:
 .1تحديد ومناقشة املشكلة ( املوضوع ) :
قد يكون بعض املشاركين على علم تام بتفاصيل املوضوع في حين يكون لدى البعض اآلخر فكرة بسيطة عنها وفي هذه الحالة املطلوب من
قائد الجلسة هو مجرد إعطاء املشاركين الحد األدنى من املعلومات عن املوضوع ألن إعطاء املزيد من التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة من لوحة
تفكيرهم ويحصره في مجاالت ضيقة محددة .
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 .2إعادة صياغة املوضوع:
يطلب من املشاركين في هذه املرحلة الخروج من نطاق املوضوع على النحو الذي عرف به وأن يحددوا أبعاده وجوانبه املختلفة من جديد فقد
تكون للموضوع جوانب أخرى .
وليس املطلوب اقتراح حلول في هذه املرحلة وإنما إعادة صياغة املوضوع وذلك عن طريق طرح األسئلة املتعلقة باملوضوع ويجب كتابة هذه
األسئلة في مكان واضح للجميع .
 .3تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني:
يحتاج املشاركون في جلسة العصف الذهني إلى تهيئتهم للجو اإلبداعي وتستغرق عملية التهيئة حوالي خمس دقائق يتدرب املشاركون على
اإلجابة عن سؤال أو أكثر يلقيه قائد املشغل .
 .4العصف الذهني:
يقوم قائد املشغل بكتابة السؤال أو األسئلة اليي وقع عليها االختيار عن طريق إعادة صياغة املوضوع الذي تم التوصل إليه في املرحلة الثانية
ويطلب من املشاركين تقديم أفكارهم بحرية على أن يقوم كاتب املالحظات بتدوينها بسرعة على السبورة أو لوحة ورقية في مكان بارز للجميع مع ترقيم
األفكار حسب تسلسل ورودها ،ويمكن للقائد بعد ذلك أن يدعو املشاركين إلى التأمل باألفكار املعروضة وتوليد املزيد منها.
 .5تحديد أغرب فكرة:
عندما يوشك معين األفكار أن ينضب لدى املشاركين يمكن لقائد املشغل أن يدعو املشاركين إلى اختيار أغرب األفكار املطروحة وأكثرها بعدا
عن األفكار الواردة وعن املوضوع ويطلب منهم أن يفكروا كيف يمكن تحويل هذه األفكار إلى فكرة عملية مفيدة وعند انتهاء الجلسة يشكر قائد
املشغل املشاركين على مساهماتهم املفيدة .
 .6جلسة التقييم:
الهدف من هذه الجلسة هو تقييم األفكار وتحديد ما يمكن أخذه منها  ،وفي بعض األحيان تكون األفكار الجيدة بارزة وواضحة للغاية ولكن
في الغالب تكون األفكار الجيدة دفينة يصعب تحديدها (.عياصرة ،2011الراميني وآخرون .)1996
ونظرا ألهمية تعليم التفكير بشكل عام والتفكير اإلبداعي بشكل خاص وما يعود بفائدة عظيمة على الفرد واملجتمع لقي اهتماما كبيرا في
البيئة األردنية حيث صدر عن املؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي الذي عقد في عمان عام  1987عبارات تصريحية تدعو إلى تطوير قدرات التفكير
املختلفة (وزارة التربية والتعليم.)1988 ،
ونتيجة للدراسات واآلراء التربوية اليي تؤكد على فعالية استراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي قامت الباحثة
باتخاذ هاتين االستراتيجيين لبيان أثرها في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مديرية تربية قصبة اربد في األردن.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
أوال :نتائج الفرضية األولى والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول التالي رقم ( )1النتائج اليي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة (املفحوصين) على االختبار القبلي
واالختبار البعدي الستراتيجية االستقصاء على اختبار التفكير اإلبداعي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول ( :)1خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالب على االختبارالقبلي واالختبارالبعدي على اختبارات اإلبداع باستخدام استراتيجية
االستقصاء
االختبارالقبلي
ن = 20

عناصراإلبداع

قيم ت

االختبارالبعدي
ن = 20

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

97.38

45.15

139.47

31.34

3.20

2.845

الطالقة

52.14

38.84

66.71

14.28

1.67

املرونة

20.38

14.66

26.04

6.84

1.59

األصالة

24.85

8.65

46.71

12.01

16.41

يتضح من الجدول رقم ( )1ما يأتي:
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 .1يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على
اختبارات اإلبداع الكلي ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )97.38في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ()139.47
وهذا الفرق دال إحصائيا على مستوى ( )0.01 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )3.20وهي أعلى من قيمة (ت) الحرجة ( .)2.845مما يدل
على أن استخدام استراتيجية االستقصاء في التدريس تؤثر في تنمية التفكير اإلبداعي ،وقد يكون ارتفاع نتائج املتوسط الحسابي لالختبار البعدي
عن متوسط نتائج االختبار القبلي للتفكير اإلبداعي عائدا إلى إعطاء الطالبات بما لديه من معرفة وخبرات ،مما يقوده إلى اقتراح الفرضيات،
وإجراء التجارب العلمية الختبارها ،واكتشاف العالقات اليي تفسر املشكلة ،وهذا ما أكده (أبو حلو )1988 ،أن االستقصاء يعمل على تنمية
التفكير من خالل توظيف العمليات العقلية ا ملتمثلة في تحديد املشكلة ،وجمع األدلة ،وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها وتقويمها ،أو استنتاج مبادئ
وتعميمات على أساسها ،ومن ثم أخذ قرارات في ضوئها وتطبيق ذلك على مواقف حياتية جديدة.
 .2يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب على االختبار ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على اختبارات
الطالقة واملرونة ،حيث بلغ متوسط أدائهم على االختبار القبلي الختبارات الطالقة ( )52.14في حين أن متوسط أدائهم على االختبار البعدي
( )66.71كما بلغ متوسط أدائهم على االختبار القبلي الختبارات املرونة ( )20.38في حين أن متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( )26.04وهذه
الفروق لم تكن دالة إحصائيا على مستوى ( )0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة لعنصر الطالقة( )1.67ولعنصر املرونة ( )1.59وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة ( ،)2.845وقد يعزى سبب عدم ظهور داللة إحصائية إلى أن ارتفاع األصالة كما تظهر في بند ( )3ال بد وأن يصحبه
انخفاض نسبي في الطالقة واملرونة ،فاألصالة تتطلب تقديرا للكيف وهذا يتطلب أحيانا كفا للكم في عدد اإلجابات وفئاتها.
 .3يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي على
اختبارات األصالة ،حيث بلغ متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )24.85في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)46.71وهذا
الفرق دال إحصائيا على مستوى ( )0.01 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )6.41وهي أعلى من قيمة (ت) الحرجة ( ،)2.845مما يدل على أن
استخدام استراتيجية االستقصاء في التدريس تعمل على تنمية عنصر األصالة ،وقد يعزى سبب ظهور داللة إحصائية إلى أن الطالب ركزوا في
عنصر األصالة على نوعية جيدة من اإلجابات مما انعكس أثره على نتيجة هذه الفرصة ،ألن طبيعة االستقصاء هو البحث والتوصل إلى نتائج ذات
قيمة ونافعة وهي من سمات العمل اإلبداعي.
ً
ثانيا :نتائج الفرضية الثانية والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول رقم ( )2النتائج اليي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة (املفحوصين) على االختبار القبلي واالختبار
البعدي الستراتيجية العصف الذهني على اختبار لتفكير اإلبداعي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول( :)2خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالب على االختبارالقبلي واالختبارالبعدي على اختبارات اإلبداع باستخدام استراتيجية العصف
الذهني
االختبار القبلي
ن = 20

عناصر اإلبداع

قيم ت

االختبار البعدي
ن = 20

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

85.23

24.9

139.15

49.3

5.56

2.883

الطالقة

46.26

13.7

67.7

21.2

5.46

املرونة

16.68

5.1

27.54

11.1

4.46

األصالة

23.74

9.1

45.8

18.8

5.17

يتضح من الجدول رقم ( )2ما يأتي:
 .1يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اإلبداع الكلي ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي
( )85.23في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)139.15وهذا الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
 .2يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداءهم على االختبار البعدي
الختبارات الطالقة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )46.26في حين بلغ متوسط أداءهم على االختبار البعدي ( )67.7وهذا
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
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 .3يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أدائهم على االختبار البعدي
الختبارات املرونة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )16.68في حين بلغ متوسط أدائهم على االختبار البعدي ( ،)27.54وهذا
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
 .4يظهر اختبار (ت) أن هناك فرقا ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات على االختبار القبلي ومتوسط أداء الطالب على االختبار البعدي
الختبارات األصالة ،حيث كان متوسط أداء الطالب على االختبار القبلي ( )23.74في حين بلغ متوسط أداءهم على االختبار البعدي ( )45.8وهذا
الفرق دال إحصائيا على مستوى (.)0.001 = а
وجميع هذه النتائج تدل على أن استخدام استراتيجية العصف الذهني في التدريس تعمل على تنمية التفكير اإلبداعي الكلي وعناصره الطالقة
واملرونة واألصالة ،وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسات (أبو دينا 1986 ،درويش.)Edward, 1979; Riston, 1979; Miller, 1979 1983 ،
وقد يعود فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي إلى ما توفره االستراتيجية من إطالق املجال أمام الطالب لتوليد
األفكار ،والترحيب بهذه األفكار سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة ،مما يؤدي إلى جرأة الطالب باإلتيان باألفكار اإلبداعية املخفية وراء حواجز التدريس
التقليدية ،واليي تحدد نمط صارم في إجابات الطالب.
ً
ثالثا :نتائج الفرضية الثالثة والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها ومناقشتها:
يعرض الجدول رقم ( )3النتائج اليي تم التوصل إليها من خالل املقارنة بين درجات املجموعة اليي درست باستخدام استراتيجية االستقصاء

واملجموعة اليي درست باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لطالب الصف العاشر األساس ي.
جدول( :)3خالصة اختبار(ت) ملقارنة متوسطات عالمات الطالبات الذين درسوا باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسطات عالمات الطالبات الذين
درسوا باستخدام استراتيجية العصف الذهني على االختبارالبعدي للتفكيراإلبداعي
االختبار القبلي

االختبار البعدي

ن = 20

ن = 20

عناصر اإلبداع

قيم ت

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املحسوبة

الحرجة

اإلبداع الكلي

139.47

31.34

139.15

49.3

0.98

2.021

الطالقة

66.71

14.28

67.7

21.2

0.88

املرونة

26.04

6.84

27.54

11.1

0.63

األصالة

46.71

12.01

45.8

18.8

0.85

يتضح من الجدول رقم ( )3ما يأتي:
 .1يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على االختبارات الكلية البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء الطالبات
الذين درسوا باالستقصاء على اختبارات التفكير اإلبداعي الكلية البعدية ( )139.47في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف
الذهني على اختبارات التفكير اإلبداعي الكلي البعدي ( )139.15وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت)
املحسوبة ( )0.98وهي أقل من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
 .2يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على
اختبارات الطالقة البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات الطالقة البعدية
( )66.71في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني على اختبارات الطالقة البعدية ( )67.7وهذا الفرق غير دال إحصائيا
على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.88وهي أقل من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
 .3يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط
أداء الطالبات اللواتي تعلمن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبارات املرونة البعدية للتفكير اإلبداعي .حيث كان متوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات املرونة البعدية ( )26.04في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني
على اختبارات املرونة البعدية ( ،)27.54وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( )0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.63وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
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 .4يظهر اختبار (ت) أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية االستقصاء ومتوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باستخدام استراتيجية العصف الذهني على اختبارات األصالة البعدية للتفكير اإلبداعي ،حيث كان متوسط أداء
الطالبات اللواتي درسن باالستقصاء على اختبارات األصالة البعدية ( )46.71في حين بلغ متوسط أداء الطالبات اللواتي درسن بالعصف الذهني
على اختبارات األصالة البعدية ( ،)45.8وهذا الفرق غير دال إحصائيا على مستوى ( .)0.05 = аحيث بلغت قيمة (ت) املحسوبة ( )0.85وهي أقل
من قيمة (ت) الحرجة (.)2.021
وجميع هذه النتائج تشير إلى أنه ال يوجد فرق بين استخدام استراتيجية االستقصاء أو استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي
لطالبات الصف العاشر األساس ي ،وقد تعود هذه النتيجة على املوقف اإليجابي للطالبات ،فهم الذين يفكرون ويستنتجون ويتوصلون إلى الحل
بأنفسهم ،ويربطن معلوماتهن وخبراتهن السابقة باملوقف الذي هن بصدده ،ودور املعلمة في كلتا االستراتيجيتين اإلرشاد والتوجيه ،كما أن كلتا
االستراتيجيتين كانتا فعالتين ،ويستدل على ذلك من التكافؤ في نتائج اختبارات التفكير اإلبداعي.
وعليه فإن استراتيجييي التدريس (االستقصاء العصف الذهني) لهما أثر فعال في تنمية التفكير اإلبداعي في مقرر التربية اإلسالمية ،وربما
يعزى ذلك إلى الوسائل واألساليب اليي ذكرت سابقا ،أو إلى طبيعة املادة الدراسية.

التوصيات:
في ضوء النتائج اليي توصلت إليها هذه الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:
 .1استخدام املعلمين استراتيجييي االستقصاء والعصف الذهني في الغرفة الصفية إلعطاء بعض الحصص ،وذلك ملا لهما من دور فعال في تنمية
األفكار اإلبداعية.
 .2تقديم نشاطات وتدريبات تفسح املجال أمام الطالبات لإلتيان باألفكار اإلبداعية.
 .3تعديل برامج التربية اإلسالمية بحيث تتجه إلى التشجيع على طالقة األفكار ومرونتها وأصالتها.
 .4إجراء دراسة للكشف عن أسباب ضعف العالقة بين طالقة ومرونة التفكير من جهة وأصالتها من جهة أخرى ،كما ظهر في نتائج املجموعة اليي
درست باستخدام استراتيجية االستقصاء ،وذلك لبيان كل منهما في اآلخر.
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Abstract:

This study aims to identify the impact of each of the strategies of the survey and
brainstorming in the development of creative thinking among tenth grade students who are studying the
decision of Islamic education in the Directorate Brigade (qasabat irebed) in Jordan .
The study sample consisted of (40) students from tenth grade are two divisions of two studies in the
School of fatemah al zahra for girls, one officer (20) students, and other experimental (20) students.
After that, the researcher in all measures study quasi-experimental researcher found that there was no
difference between the use of strategy survey or strategy brainstorming in the development of creative
thinking for students tenth grade, although these two strategies have been instrumental in the development of
creative thinking in the decision of Islamic education. Thus, the researcher recommended that teachers use
strategies survey and brainstorming in the classroom, and as they have an active role in the development of
creative ideas.
Keywords: survey strategy; a strategy brainstorming; creative thinking.
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