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 أهمية استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة لدى طالب اللغة العربية لغير الناطقين بها 1 

The Importance of Using Brainstorming Method in Developing the Speaking 

Skills of Students of Arabic for non-Arabic Speakers 

Dr. Öğr. Üyesi. Mariam TEKELİ   

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul/Türkiye, 
 

 ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة لدى طالب اللغة  

العربية لغير الناطقين بها، حيث تعتبر العصف الذهني من أهم استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التعليم وكذلك من أهم أساليب  

تباه الطالب وإشراكه في عملية التعلم من خالل المناقشة والممارسة والتطبيق، انطلقت الدراسة من  التعلم النشط المختلفة للفت ان 

خالل هذا السؤال: ما هو دور طريقة العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة لدى طالب اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ 

( طالب وطالبة من  20في حيث طبقت الدراسة على عينة من )ولتحقيق أغراض البحث تم االعتماد على خطوات المنهج الوص

الوقفية.                              الفاتح  محمد  السلطان  بجامعة  التربية   كلية  العربية  اللغة  معلمي  قسم  في  واحد  دراسي  فصل                                                                                                                                     خالل 

وبعد التطبيق توصلت الدراسة إلى أهمية طريقة العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة وساهمت هذه الطريقة مساهمة فعالة  

 المدروسة.  في استثارة الطالب وتحفيزهم للمحادثة و إبداء الرأي وتقديم حلول موضوعية وعملية للمشكلة والظاهرة

 . اللغة العربية لغير الناطقين بها، مهارة المحادثة، العصف الذهني، التفكير اإلبداعي  الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

This study aimed to shed light on the importance of using the method of brainstorming in 

developing the conversation skills of students of the Arabic language to non-native speakers, as 

brainstorming is considered one of the most important strategies of multiple intelligences in 

education as well as one of the most important different active learning methods to draw the 

student's attention and involve him in the learning process. During discussion, practice and 

application, The study started with this question: What is the role of the brainstorming method in 

developing the conversation skills of students of the Arabic language to non-native speakers? To 

achieve the objectives of the research, the descriptive curriculum steps were relied upon. The study 

was applied to a sample of (20) male and female students during one semester. 

Key words: Arabic for non-native Speakers, Speaking Skill, Brainstorming, Creative Thinking. 

 مقدمة . 1

ن أدوات المعرفة، وهي وسيلة   ِّ التعبير واالتصال والتفاهم بين افراد المجتمع، ويتم استخدام اللغة عن طريق  اللغة هي مجموعة من الرموز واإلشارات تُكو 

تي يهدف المتعلم  الكالم والمحادثة في إطارها الطبيعي. وتُعتبر مهارة المحادثة المهارة الثانية من بين المهارات االربع فهي من المهارات األساسية ال

ة الناتجة من تعليم اللغة؛ كذلك هي أكثر المهارات استخداما للتواصل والتعبير عما في نفوسهم وأفكارهم من  إلتقانها في تعليم اللغات الثانية، وهي الثمر

كيبها في الموضع  مشاعر وأحاسيس، والهدف من تعليم المحادثة هو قدرة المتعل ِّم على التحدُّث باللغة الهدف وتنمية ثروته اللغوية وتوظيف مفرداتها وترا

لديه اإلحساس بالثقة، وكذلك تدريبهم على االتصال الفع ال في مواقف الحياة المختلفة وتشجيعهم يعني القدرة على استعمال المهارات    الصحيح مما يشبع

نقل األفكار والمعاني في صحة وطالقة  في  الطر 2اللفظية واللغوية والصوتية  اختيار  الضروري  لذا من  التعليمية  العملية  الطالب هومحور  إن   بما  ق  . 

وحاجاتهم وقدراتهم، ويجب أن تكون هذه الطرق واألساليب مواكبة للتطورات التكنولوجية في   والوسائل التعليمية بما يتناسب مع ميولهم  واستعداداتهم

النفسية لدى الطلبة  . ويمكن استخدام هذه الطرق واإلستراتيجيات في تدريس المحادثة للتخلُّص من بعض المشكالت  3وسائل االتصال واالنفجار المعرفي 

جامعات عن  مثل الخوف، والخجل، والقلق. إن الظروف الحالية وما تعيشه العالم من وجود جائحة كورونا واستمرارية التعليم والتدريس في المدارس وال 

بعد التعليم عن  في  الطرق واالستراتيجيات وتطبيقها  أنسب  المعلم عن  إلى بحث  أد ت  األلكترونية  الشبكة  في    بعد عبر  للتفاعل  المتعل م  لتشويق وجذب 

 الحديث، طريقة العصف الذهني..   في الشجاعة والثقة كسب من المتعلم دروسه، ومن بين هذه الطرق التي  تمكن

طريقة                            طريقة العصف الذهني والتدريس:                                                                                                 . 2

   خالل المناقشة والممارسة وإشراكه في عملية التعلم من  النشط المختلفة للفت انتباه الطالب التي تعد من أساليب التعلم العصف الذهني
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ولقد                                                 حيث أن  هذا يتناقض مع أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على استماع الطالب للمعلم وفهم ما يقدمه لهم.  والتطبيق،

 وأصبح والتعليم،  التربية ميدان إلى ثم انتقل العمل،  سوق في األمر بداية ظهوره كان الذهني العصف أسلوب إن" :حين قال  (2002) جروان فتحي أكد

 ميدان في وقوة فعالية التدريس إستراتيجيات أبرز من اليوم فهو بالتفكير اإلبداعي." المهتمين والدارسين الباحثين باهتمام حظيت التي األساليب أكثر

 .                                                            4والتعليم  التعلم

   Osbornفالعصف الذهني عبارة عن انتاج مجموعة من األفكار حول موضوع معين لحل مشكلة معينة، واول من ابتكر هذه االستراتيجية أُسبورن   

شكالت بهدف الوصول إلى حلول جديدة لهذه المشكالت. وقد بي ن نيوكمب م في تدريب األفراد والمجموعات على حل الم1938الذي بدأ باستخدامها عام 

(Newcomb, 1986  أيضا استخدام العصف الذهني للحصول على أكبر قدر من المعلومات واألفكار إلزالة القيود عن المتعلمين أثناء التحدث وذلك )

ية ويطلب منهم استدعاء أكبر عدد من المعلومات واألفكار أو الحلول دون مناقشتها بإعطاء المتعلمين موضوعات، أو سؤال أو مشكلة ترتبط بالمادة الدراس

لديه ذخيرة كافية من أو نقدها أثناء توليدها أو ابتكارها مع التقويم. كذلك هي طريقة مميزة لدفع الطالب للتفكير والتحدث في درس المحادثة إذ إن  الطالب  

وتحضير جو مناسب حتى ينتج في شكل جمل وأفكار وليس من الضروري مناسبة األفكار لحل المشكلة فقد تكون   المفردات واالفكار ولكنه يحتاج لدافع

حول هذا  و                                  أفكار مناسبة وغير مناسبة وغير معقولة.                                                                                        

 الموضوع أقيمت دراسات كثيرة أجنبية وعربية منها:

( "فاعلية استخدام أسلوب القدح الذهني في تنمية بعض مهارات الطالقة اللغوية وعالج األخطاء اإلمالئية لدى تلميذات 2005جمال مصطفى العيسوي )  - 

 الحلقة الثانية بدولة اإلمارات." 

 بالباحة"  المعلمين بكلية العربية اللغة طالب قسم لدى النحوية المهارات تنمية في الذهني طريقة العصف استخدام "فاعلية (2007علي الغامدي ) أحمد - 

 الشارقة إمارة في العربية اللغة مادة قواعد في الدراسي التحصيل تنمية في الذهني طريقة العصف استخدام ( "أثر2013ذياب ) عوض بني محمود  - 

 اإلمارات."  دولة

( "أسلوب العصف الذهني من خالل البيئة اإلفتراضية إثراء المفردات العربية لدى الناطقين 2014نونج لكسنا كاما و محمد آزرول آزلن عبد الحميد )  - 

 بغيرها." 

 -  ( الصويركي  علي  "أثر2016محمد  اللغة تنمية في الذهني العصف طريقة  استخدام (  واتجاهاتهم   التحضيرية  لسنة ا طالب  لدى العربية مهارات 

 نحوىها." 

( "فاعلية استخدام العصف الذهني في تنمية المفاهيم والمهارات التدريسية لدى الطالبات المعلمات قبل الخدمة بقسم رياض 2020شيماء نصر رحاب)  - 

 األطفال بجامعة حائل وعالقتها بدافع اإلنجاز لديهن."

 إجراءات الدراسة:  .3

 فرضيات الدراسة:    .1.3

 تساهم استراتيجية العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة لدى طالب اللغة العربية لغير الناطقين بها.

 أهمية الدراسة: . 2.3

استخدام الطرق واالستراتيجيات التدريسية الحديثة لجعل دور الطالب نشطا عوضا عن الممارسات   موضوع أهميتها ألن ها تتناول الدراسة هذه تكتسب

يقهم في الدرس،  التقليدية في التدريس، كذلك كيفية تطبيق طريقة العصف الذهني واالستفادة منها في تعليم اللغة العربية ومهاراتها لتحفيز الطالب وتشو

 وتوليد عدد كبير من األفكار والحلول.    ورفع مستوى تفكير الطالب إلنتاج

 أهداف الدراسة: . 3.3

رق التقليدية، الوقوف على دور وأهمية استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية مهارة المحادثة لدى طالب اللغة العربية لغير الناطقين بها مقارنة بالط -

 في الصف االول قسم معلمي اللغة العربية.

 .عليهم تعرض التي للقضايا ممكنة حلول أو صحيحة، إجابات عن البحث خالل معين، من موضوع حول اإلبداعية األفكار توليد على المتعلمين تحفيز -

 الطريقة واألدوات:  .4.3

 الحدود المكانية: طبقت الدراسة في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، كلية التربية، قسم معلم اللغة العربية. 

 دقيقة بواقع حصتين لنفس الطالب.  120الحدود الزمنية: تطبيق طريقة العصف الذهني في 

 عينة الدراسة وطريقة اختيارها:       . 5.3

 وطالبة في الصف األول قسم معلم اللغة العربية بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية كلية التربية.   طالب  20تكونت عينة الدراسة من 

 أدوات الدراسة :  .6.3

ذكية أو  بما أن الطالب يتلقون تعليمهم عن بعد من خالل التعليم السحابي عبر اإلنترنت فكل طالب يشترك في الدرس عن طريق الحاسوب أو اللوحة ال

 الهاتف الذكي.

 منهج الدراسة:   . 7.3

 اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.  

 
 األردن. والتوزيع، عمان، للنشر  العلمية اليازوري والتعلم، دار التعليم في يثة الحد (، األساليب 2008يحي محمد، ) نبهان، - 4
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 مصطلحات الدراسة:   . 8.3

هو قدرة الطالب على توليد عدد كبير من األفكار بسرعة وسهولة، والتنوع في طرح األفكار واألحسن أن تكون هذه األفكار غير  العصف الذهني:    - 

  . 5جديدة ومتنوعة لألفكار  تتصف بالجدية، والتمي ز مع إضافةمتوقعة بشرط ان 

هو العملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األفكار والرؤى الجديدة، أو التي تؤدي إلى الدمج بين األفكار أو األشياء التي يعتقد    التفكير اإلبداعي:  - 

 .6سابقا أنها غير مترابطة 

تفاعل مع المستمعين، وهذه العملية نظام  هي العملية التي تتم من خاللها إنتاج األصوات تصحبها تعبيرات الوجه التي تسهم في عملية المهارة المحادثة:    - 

 .7متكامل يتم تعلمه صوتي ا وداللي ا ونحوي ا بقصد نقل األفكار والم شاعر من المتحد ث إلى اآلخرين

 مهارة المحادثة: . 4

  منطقية منظمة تجد القبول واالستحسان عند واآلراء واالتجاهات إلى اآلخرين بطريقة    قدرة الفرد على نقل وتوصيل المعلومات والخبراتالمحادثة هي  

 .8المستمعين مع سالمة اللغة وحسن التعبير 

اآلراء   وتبادل وأحاسيس، ومشاعر خواطر من  النفس في عما التعبير فيها يتم عدة أفراد أو فردين  بين تحدث تلقائية حرة مناقشة عن عبارة المحادثة أو

   .9 وحيوية منظمة بطريقة واألفكار والمعلومات والخبرات

االجهزة التقنية زاد االهتمام بمهارة المحادثة في السنوات األخيرة نتيجة لزيادة االتصال الشفهي بين الناس والتطورات في وسائل االتصاالت واإلعالم و

 التي أد ت بدورها النتقال الثقافات بين الدول. 

ة وهي تعتبر من إحدى مهارات اإلنتاج اللغوي، فالطالب اليستطيع التقدم في تعلم اللغة ما لم يتعلَّم هذه فالمحادثة من المهارات األساسية في تعل م أي لغ

هذه اللغة في المجتمع،  المهارة، وتدريس هذه المهارة يحتاج من المعل م جهداً كبيراً الجتهاد الطالب والتحدث باللغة المتعلَّمة، وبالتالي التحدث مع أبناء  

ل جوانبه، ومن تعطي ثقة للطالب في تعليمه اللغة العربية لغير الناطقين بها، فالطالب الذي يتحدث باللغة العربية يحسُّ بأنَّه أتقن هذه اللغة من كفالمحادثة  

ونة لديه وفي شكل  خالل أخطائه في التحدث يعرف نقصه وخلله في أي مهارة أو أي جانب من اللغة، فالطالب يعب ر عن نفسه بالكلمات والمفردات المخز 

 جمل وتراكيب صحيحة يصحبها اإليماءات واإلشارات والحركات الجسدية لتوصيل رسالته بطالقة ووضوح.

 :10العربية  بغير للناطقين  المحادثة تعليم أهداف..51

 نطق المتعل م ألصوات اللغة العربية.  -

 تمييز المتعل م لألصوات المتجاورة والمتشابهة عند النطق.  -

 تمييز المتعل م بين الحركات القصيرة والطويلة عند النطق.  -

 تأدية المتعل م ألنواع النبر والتنغيم مقبولة من أبناء العربية. -

 تعبير المتعل م عن أفكاره بصيغ نحوية مناسبة.  -

 استخدام المتعل م للتعبيرات المناسبة في المكان المناسب. -

 واإلشارات والحركات غير اللفظية في الموضع المناسب. استخدام المتعل م لإليماءات  -

 ترتيب المتعل م ألفكاره ترتيباً منطقياً. -

 إدارة المتعل م لنقاش في موضوع معين واستخالص النتائج. -

 إلقاء المتعل م خطبة قصيرة بكل عناصرها.  -

 شروط ممارسة وتطوير المحادثة:  .2.5

ض الطالب للمواقف الطبيعية ليتحد ث بطالقة وسهولة بشرط أن يكون لديه علم وخبرة بالمواضيع وال  مفردات التي ممارسة الكالم والمحادثة يحتاج لتعرُّ

ز تفكيره على التمييز بين األصوات عند نطقها، وعلى معرفة التراكيب وأنَّ االخت  الف في نطقها وموضعها  يتحد ث عنها، ولمواصلة المحادثة يجب أن يرك ِّ

ان، ويجب على يؤدي إلى اختالف في المعنى بما أن  المحادثة نشاط عقلي يحتاج من المتعل ِّم انتباها جيدا لما يصدر عنه حتى اليقع في خطأ أو عثرة لس

خطاء في الكالم ستزول عنه بكثرة التدريب المعل ِّم عدم مقاطعة الطالب لمحاولة تصحيح أخطائه أثناء الحديث لئال  يشعرالطالب باإلحباط والحرج فاأل 

عند ممارسته الحديث    والتمرين، وأن ال يتوقَّع المعل ِّم من الطالب أكثر من إمكانياتهم فنادراًما يستطيع المتعل ِّم للغة العربية أن يصل إلى مستوى العرب

ألسرة والبيئة ، الرغبة واالستعداد في تعلُّم اللغة العربية والتحدُّث بها لدى الطالب أمٌر ضروري لتحفيزه ودفعه لألمام في خدمة العربية، أيضاً ا 11والكالم

 المحيطة لديهما تاثير كبير في نجاح الطالب.      

  المحادثة:  مهارة تعليم أساليب .3.5

به بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة إلثراء معلوماتهم وذخيرتهم المعل ِّم الفع ال هو المعلم الذي يس تخدم استراتيجيات تعليم وتعلُّم حديثة ومتطورة ليُمدَّ طال 

به لمعالجة المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية   .12اللغوية وتنمية مهاراتهم اإلبداعية، واالهتمام بأفكار طال 

 
هة نظر الطالب، مجلة اللغة  (، أثر طريقة العصف الذهني في تدريس التعبير الكتابي لدى الطالب الناطقين بغير العربية ومدى درجة أهمية كل مهارة من مهاراته من وج 2018نقد هللا، أحمد، سيد، محمد، ) - 5

 لسودان.(، الخرطوم، ا249  -203، صفحات)22العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، العدد
 م.    2002،  1الحيزان، عبداإلله ، لمحات عامة في التفكير اإلبداعي، الرياض، مجلة البيان، ط -  6
 (، طرق تدريس اللغة العربية، عمان دار المسيرة.2007مدكور، علي، ) -  7
 . 153ن، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص  المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، طرابلس، لبنا (،2010) الحالق، علي سامي، - 8
 الملك ، مركز1ط  والتطبيق، النظرية وعناصرها للناطقين      بغيرها العربية اللغة مهارات تدريس في التدريبي الدليل والتطبيق، النظرية المحادثة مهارة (، تدريس2017هالل، ) هديبان بن خالد الحربي، - 9

 السعودية، الرياض. المملكة العربية الدولي، العزيز عبد بن عبدهللا
 .القرى أم جامعة المكرمة، المكة ،العربية تعليم لبرامج التعليمية المواد  اعداد في عمل  دليل(، 1985) أحمد، رشدي ،طعيمة - 10
 ، مصر.ايسيسكو ،  والثقافة العلوم  و للتربية اإلسالمية المنظمة منشورات، أساليبهو مناهجه :بها الناطقين لغير العربية تعليم(، 1989)  ،أحمد رشدي ،طعيمة - 11
 دار الفكر للطباعة والنشر. ،عمان ،تعليم التفكير للمرحلة األساسية ،(2002قطامي، نايفة ) - 12
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المهمة واألكثر استخداماً في ممارسة المحادثة في إطارها الطبيعي حيث يطبق الطالب ما  أسلوب األسئلة واالجوبة والحوار و المناقشة من األساليب 

ه إلى الطالب من المعل ِّم   أو من الطال ب  تعلَّموه في الدروس من مفردات وتراكيب ويكتسبون أيضا مفردات وتراكيب جديدة. فمن خالل األسئلة التي يوجَّ

 جابة عليه وبالتالي التحدُّث وهذا هو الهدف من اللغة وهو التواصل والتعبير. اآلخرين يضطر لإل 

 وبخاصة الطالب إليها يحتاج  التي واألصوات والتعبيرات واأللفاظ الجمل  من بألوان الطالب يمد الذي الحوار أيضاً يتضمن أسئلة وأجوبة وهو األساس

ب  لل ويتيح الذهن،ر  يثي  كونهمهارة المحادثة، أيضاً هو وسيلة فع الة ومؤث ِّرة للتواصل الناجح من خالل الموقف التدريسي   على التدريب عند  فرصةطال 

، ألن الحوار يضم التراكيب النحوية والمفردات في مواقف وسياقات مختلفة، والوصول للجواب من الطالب يجب أن  13اءة بنَّ  بطريقة عقولهم استخدام

بة، وتعلُّم  ون األسئلة حسب مستوى الطالب من حيث السهولة والصعوبة وخالية من األخطاء اللغوية والعلمي ة إن أمكن بعد إعطاء الوقت المناسب لإلجاتك

 .14الطالب ال ينتهي من خالل األسئلة واألجوبة والحوار وإن ما يستمر باستخدامه في مواقف الحياة المماثلة 

بيري ة  ناك عالقة قوي ة بين المحادثة والفكر ألن  المحادثة كما قلنا سابقاً هي تعبير اإلنسان عن حاجاته ومشاعره وأفكاره، وهذه العالقة تعنفهم مما سبق أن ه ه

 .   15وتأثيري ة

 مفهوم العصف الذهني:  .6

 من حالة في الذهن وضع أي زمنية محددة، فترة خالل مفتوحة معينة مشكلة لحل والمجموعات األفراد من إبداعية وآراء أفكار وإنتاج توليد به يقصد 

 يسمح الحرية من جو للفرد يتاح بحيث المطروح، الموضوع المشكلة أو حول األفكار من قدر أكبر لتوليد االتجاهات كل في للتفكير والجاهزية اإلثارة

 .16 والنقد والتقييم المصادرة عن بعيدا واألفكار اآلراء كل بظهور

تكار أو العصف الذهني وسيلة ذهنية للحصول على أكبر عدد من األفكار من مجموعة معينة خالل زمن معين، بغية حل مشكلة بطريقة إبداعية، او اب 

 . 17فكرة جديدة لم توجد من قبل، أو تطوير فكرة موجودة 

 أهداف العصف الذهني: . 1.6

 إيجابياً وفع االً في المواقف التعليمية. أن يكون دور الُمتعل ِّم  - 

ع الطالب لتوليد االفكار المتميزة حول موضوع معي ن. -   أن يتشج ِّ

ب على احترام آراء وأفكار اآلخرين.  -  د الطال   أن يتعو 

ب على تطوير أفكار اآلخرين من خالل  -  د الطال  أن يتعو 
 االستفادة منها. 18

 مميزات وخصائص العصف الذهني: . 2.6

 تتميز العصف الذهني بالمرونة حيث يمكن تطبيقها في كثير من المجاالت والمواقف.   - 

 قدرة المتعلم على إنتاج أفكار إبداعية ومبتكرة ومختلفة.  - 

 سهولة تطبيقها وال يحتاج لوقت طويل إلجادتها من قبل المتعلم.  - 

 خالل جائحة كورونا. طريقة مسلية وممتعة للطالب والمتعلمين خاصة في التعليم عن بعد - 

 يلفت انتباه المتعلم من خالل النظر ألفكار أصدقائه ويجعله يبدع ويبتكر. - 

ع لطرح أفكار جديدة.  -   عدم نقد األفكار المطروحة ومنع إخضائها للتقويم أثناء الجلسة يجعل المتعلم يتشج 

 من أهم خصائص العصف الذهني الكمية تولد الكيفية أو النوعية.   - 

 : الذهني للعصف األساسية القواعد. 3.6

 قبل البدء يجب تحديد وقت مناسب لجلسة العصف الذهني. - 

 التعامل معه بشكل واضح والبقاء في صلب الموضوع.  طالبالبدء بالمناقشة بالموضوع ويجب على ال - 

 الطالب ويواصلوا في تقديم أفكارهم.استبعاد النقد أو أي نوع من الحكم أو التقويم خالل جلسة العصف الذهني لكي يتشجع  - 

قت أطول  الترحيب بكل األفكار وذلك لطرح المزيد من األفكار فكل ما كانت األفكار أكثر توصلنا لنتائج أحسن من ناحية تحد ث الطالب في الدرس لو   - 

 ومن ناحية أخرى إعطاء المزيد من الحلول للمشكلة. 

 تعويد الطالب على بناء أفكارهم وتطويرها من خالل أفكار اآلخرين.   - 

 تسجيل كل  األفكار.   - 

 : الذهني  خطوات جلسة العصف .4.6

 
  .القاهرة، وهبة مكتبة، تعليمه وأساليب استراتيجياته و فنياته الحوار(، 2003) إبراهيم، منى ي،اللبود  - 13
 .BARO’AH VOL. 3-ALتدريسها،  وكيفية أهميتها الكالم  (، مهارة2012لوبس، علي موسى، ) - 14

15 - Jankır, A. (2021). “Uygulama ve Teori Arasında Konuşma Becerisi, (Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tecrübesi)”, The Journal 
of Mesopotamian Studies, Vol. 6(1), s145-155. 

 ( 100  -47، صفحات)18(، العصف الذهني وعالقته باأللغاز الرياضية، مجلة دراسات تربوية، العدد 2012التميمي، أسماء، ) -  16
 https://ketabpedia.com(، مهارات العصف الذهني ودورها في تنمية التفكير اإلبداعي عند الطالب،  2008هنانو، عبدهللا محمد، ) -  17
 األردن. والتوزيع، عمان، للنشر  العلمية اليازوري والتعلم، دار التعليم في الحديثة (، األساليب2008يحي محمد، ) نبهان،  - 18

mailto:journalofsocial.com


 
Refereed & Index & Open Access Journal journalofsocial.com 2022 

 

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 2022  8 (49) FEBRUARY 
 

306 

 :وهي العصف الذهني جلسات في المشكلة حل أثناء في إتباعها يجب مراحل عدة هناك

 .المشكلة صياغة -  

 .المشكلة بلورة  -  

 .للمشكلة حلول  عن تعبر التي األفكار توليد -  

 .إليها التوصل تم التي األفكار تقييم  - 

 :العصف الذهني  جلسة. 5.6

، وإعالم  في البداية قبل كل شيء يقوم المعلم بتوضيح مفهوم العصف الذهني وكيفية إجراء الجلسة للطالب، وتحديد وقت معين لطرح األفكار واالسئلة

فيمكن تقسيم   الطالب بهذا الوقت، وكذلك اختيار طالب يقوم بتسجيل األفكار على السبورة أو على شاشة الكومبيوتر، فإذا كان عدد طالب الصف مرتفعا

لم   الطالب لمجموعات من خمسة إلى خمسة عشرطالبا ويرأسهم طالب من نفس المجموعة إلدارة المجموعة، بما أن  طالبي يتكون من خمسة عشر طالبا

مهم لمجموعات واعتبرتهم مجموعة واحدة. تمر  جلسة العصف الذهني بعدة مراحل وهي:     أقس ِّ

 : أو الفكرة وطرحها وشرحها تحديد المشكلة )الموضوع(  .1.5.6

بها اإليجابية قامت الباحثة بالتحدث مع الطالب في درس المحادثة عن الشبكة االلكترونية وفوائدها وأضرارها وأن  هذا الجيل هو جيل اإلنترنت مع جوان  

، وأن  استخدام هذه والسلبية، فشارك الطالب في الدرس عن طريق المناقشة في فوائد وأضرار الشبكة األلكترونية باستخدام الحاسوب أو الهاتف الذكي

ب ولكن اإلفراط  األجهزة في التعليم وقراءة الكتب ومشاهدة األفالم بكل أنواعها وكذلك األلعاب األلكترونية حيث أن  أكثر الشباب يستخدمون هذه األلعا

ألمراض   ضهم  تعر  وكذلك  الشباب  هؤالء  إدمان  إلى  يؤدي  األلكترونية  الشبكة  وكذلك  األجهزة  هذه  استخدام  وكابوسافي  الخوف   يسبب يوميا نفسية 

 عميقة.  نفسية آثارا تترك كما وأخالقه، المجتمع قيم تمس أبعادا أخذت فقد للعائالت،

 .19وقرأ الطالب هذا الحوار وطبقوه في الصف من خالل لعب األدوار 

 

 بلورة المشكلة وإعادة صياغتها:  .2.5.6

 سؤاال واضحا للطالب وتتم عليه الجلسة من خالل طرح األسئلة التالية:قامت الباحثة بإعادة صياغة المشكلة لتكون 

 ما هي أسباب مشكلة إدمان الشباب المراهقين للهواتف الذكية؟  - 

  ؟ الظاهرة تفاقم من للحد الضرورية التوعية أساليب أهم هي ما - 

 ؟   الظاهرة هذه على والقضاء للسيطرة المناسبة  والحلول السبل أهم هي ما - 

 

 
 العربية للتواصل، منشورات آكدم.  خليفة، خالد،  -  19
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 تهيئة جو اإلبداع والعصف الذهني:  .3.5.6 

 :بقواعدها وهي الطلبة وتذكير العمل بطريقة العصف الذهني بشرح كيفية الباحثة قامت

 نوعيتها. أو صوابها أو خطئها عن النظر بغض األفكار عرض - 

 وال االعتراض عليها. اآلخرين أفكار عدم نقد - 

 الكالم.  في تطول استطعت وال ما االختصار حاول - 

 تطويرها. أو من خالل استنتاجها اآلخرين أفكار من استفد - 

 ونفذها. للتعليمات استمع - 

 أفكارك. لتدوين المسؤول عن الكتابة لصديقك فرصة أعط - 

 تعيين طالب لتدوين األفكار في جلسة العصف الذهني:  . 4.5.6

من  حيث يقوم الطالب )الكاتب( بكتابة األفكار المتسلسلة حسب ورودها من الطالب في صفحة الرسائل في برنامج زووم ألن الدروس تجرى عن بعد  

 خالل برنامج زووم الخاص بالجامعة بسبب جائحة كورونا.  

ال بأول حسب تسلسل ورودها، وفي نفس اللحظة  وهنا ت   العصف الذهني:.  5.5.6 بدأ عملية العصف وذلك بطرح الطالب االفكار مع تسجيل هذه األفكار أو 

ر المعلم الطالب بالتفكير في األفكار المعروضة واستنتاج و طرح أفكار أكثر، والربط بين هذه األفكار لتطويرها والوصول ألفكار   جديدة. و يجب أن يُذك ِّ

 دقيقة لطرح األسئلة.    30رح األفكار كل وقت الدرس ممكن تحديد ال يأخذ ط

الدرس، وثم كتابة االفكار في جدول حسب األهمية ويستبعد االفكار المتكررة،  في  الطالب  كافة قبل من حيث يتم مناقشة الحلول  تقييم األفكار: .  6.5.6

قابلة للتطبيق وأفكار غير قابلة للتطبيق وأفكار مهملة. ومن الضروري أن يؤكد المعلم في  ويمكن وضع جدول آخر بعد هذا لتقسيم األفكار إلى أفكار  

أو خيالية"،    الجلسة على انفصال األفكار عن أصحابها بعد كتابتها وال يسمح للطالب بربط الفكرة بصاحبها بعد ذلك، بأن يقال ، مثال "فكرة فالن جيدة

 نقدها فيما بعد.  حتى ال يؤثر ذلك على صاحب الفكرة عند

 عدد الحصص             مدة الحصة   المحاور األساسية للحصة 

الشباب   إدمان  وراء  والدوافع  األسباب 

 المراهقين للهواتف الذكية 

 حصة واحدة                  دقيقة 45  

 الحلول والمقترحات لظاهرة  

 إدمان الهواتف الذكية  

 حصة واحدة             دقيقة 45  

 النتائج ومناقشتها: .7

 عرض نتائج العصف الذهني حسب ورودها من الطالب عن ظاهرة إدمان الشباب للهواتف الذكية:  .1.7

 .مشاكل فى الكتابة الشباب يواجه  /اإلمساك بالقلمع الشاب ال يستطي ة/   صابع ويصيبها بالهشاشر على األ يؤث  اللمس - 

يؤثر على النظر بسبب الضوء األزرق المنبعث   / فى استيعاب المعلومات الدراسية الشباب الشاشات اإللكترونية بكثرة يؤدى إلى تراجع تركيزاستخدام  - 

 . أصبحت تؤثر على عضالت اليد /من هذه الشاشات 

 .المزاج المكتئب  /ضعف النوم    /اإلجهاد  /القلق   - 

 انتشار السلوك اإلجرامي.   /التفكير في االنتحار  /الوحدة   / اإلحباط  /لشعور باليأس ا - 

 . وفي العالقات سواء كانت الصداقة أو العالقات العاطفية   /أقل انخراطا في األنشطة المنزلية  /بالحياة عأقل استمتا   /هميةبعدم األر وشعال  /التنمر - 

 . العمل من أجل الحصول على راتبأو    /الخروج بدون األهل  أو  /مثل قيادة السيارات    /اراالنخراط بحماس في نشاطات الكب   عدم   /ارتفاع نَِّسب السمنة   - 

ل المسؤوليات  -  ل االنزواء في حجرته  /أكثر بطئا في سيرهم ناحية تحمُّ  . يُفض ِّ

 االنحناء الدائم لمشاهدة الشاشة.    /مشاكل في الرقبة وآالم العمود الفقري - 

 . بسبب الضغط الزائد على العصب الوسيط عند قاعدة الرسغ  /الرسغي بمتالزمة النفق اإلصابة  - 

 عرض نتائج جلسة العصف الذهني حسب ورودها من الطالب حول الحلول المقترحة لظاهرة اإلدمان:  .2.7

بجانبه عند النوم/  ضبط الوقت لتفقد البريد اإللكتروني/  وضع الهاتف في مكان بعيد عنه/  االحتفاظ بالهاتف داخل الحقيبة/  جعل    عدم وضع الهاتف

الت  عزف على اآلمظهر الهاتف ممالً/  ممارسة الرياضة/  المشي/   كرة القدم/  كرة السلة/  الخروج مع األصدقاء/  ممارسة االنشطة الثقافية/  تعل م ال

الذكي  الهاتف  لااستبد   /عن السرير الهاتف إبعاد   /بعض التطبيقات التخلص من   /هاتف  قضاء بعض الوقت بدون    /اإلشعارات   إيقاف تشغيلالموسيقية/   

تحميل تطبيقات تساعد في الحد    من  يمكن     /ف التشغيل التلقائي  المتتالي للفيديوهات في اليوتيوب أو االنستغرام أو مواقع التواصل اقي أ     /بالهاتف القديم

السفر/  التجاول في األسواق/  في الحدائق/  في المنتزهات/    ممارسة هوايات مثل الرسم/  الرسم على      /ه لكثرة االستخدامي تنب اللهاتف وامن استخدام  

 المنزل/  في السينما. األخشاب/   صناعة الحلويات/  طبخ الطعام/  الذهاب لألماكن الترفيهية/  مشاهدة األفالم في 

 النتائج: . مناقشة  3.7

 

 على ظاهرة إدمان الشباب المراهقين للهواتف الذكية:  والقضاء للسيطرة المناسبة والحلول السبل أهم هي بسؤال رئيسي وهو ما إنطلقت الدراسة
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سهولة  من خالل استخدام طريقة العصف الذهني في درس المحادثة الحظت الباحثة  بأن الطالب يتحد ثون ويوجهون أسئلتهم وافكارهم لحل المشكالت ب  

انبي وطالقة دون خجل أو تردد حيث إن تفاعل الطالب مع الدرس في طرح أية فكرة ولو كانت خاطئة أو غير مناسبة، وأن العصف الذهني تخاطب ج

فتقوم طريقة  المخ األيمن واأليسر فمن خالل الجانب األيسر تهدف طريقة العصف الذهني لتحسين مهارات التحدث لدى الطالب أما بالنسبة للجانب األيمن  

بقا وإنتجوا أفكاراً جديدة  العصف الذهني بتشجيع الطالب على التفكير والتخيل واالبتكار. كذلك لوحظ بأن الطالب قاموا باستخدام األفكار التي طرحت مس

 بناء عليها وهذه أضافت تنوعا ومتعة ألنشطة الفصل.  

 خطة على يَ نِّ بُ  الذهني العصف بطريقة  التدريس أن كما .والطلبة المعلم بين التفاعلية العالقة تترجم و  وفعاال، حيويا طابعا الطريقة هذه أعطتكما   

 رأي من أكثر الطلبة  وسمع التعلم، في  الفاعلة ركة  المشا بعد بأنفسهم النتيجة إلى  يصلوا  حتى مهاراتهم استخدام من  الطلبة مكنت  محددة وإجراءات

 وفاعلية الفكري، الخمول  من التقليل إلى باإلضافة لديهم، التفكير زيادة إلى وأدى التعلم الطلبة على سهل  وهذا المطروحة،  المشكلة  أو  الفكرة حول 

 جو في الذهني العصف خالل من للمفاهيم الجماعية  المناقشة نتيجة الدراسية، للمادة  راكدواإل الوعي وزيادة الفهم ترسيخ في الذهني العصف  طريقة

 إلى بالطال دفع الذهني العصف استراتيجية أن كماى.  أخر  جهة من والطالب المعلم  وبين جهة من الطالب بين والتعاون لفةواأل األفكار تدفق يسوده

 والتحليل الواعي، والتفكير والمناقشة، والحوار باإلصغاء، للطالب تسمح ملُّ عَ ـَ ت  بيئة خالل من كبيرة بفاعلية والمشاريع والتمارين األنشطة في المشاركة

 . المنشودة األهداف تحقيق إلى ودفعهم بأنفسهم، أنفسهم تعليم مسؤولية تحمل  على شجعهمو  معلمال أشراف تحت العميق والتأمل

انتاج    التطور والتغي ر وتزداد الحاجة إلى معلومات يوما بعد يوم جعل من الضروري زيادة  العالم في يومنا الحاضر سريع  المعرفة  وفي الخاتمة إن 

للحصول عليها تتم من خالل  على بعض المعدات من أجل تلبية احتياجاتنا وأفضل طريقة    والتطور التكنولوجي والتنافس مع الدول المتقدمة للحصول

 عة للمشكالت. تربية األفراد المتعلمين الذين يمكنهم التعبير عن أنفسهم بسهولة ودقة، ويمكنهم من فهم ما يحدث من حولهم، وتقديم حلول منطقية وسري 

 التوصيات: .8

الذهني إلدخال الطالب في مناقشة جماعية والتي تؤدي إلى اإلبداع تشجيع المعلمين على استخدام االستراتيجيات على أساس التعلم النشط مثلل العصف    - 

 في التحدث وإنشاء الجمل الجديدة.

 المقارنة بين استراتيجية العصف الذهني واالستراتيجيات األخرى لمعرفة تأثير كل استراتيجية على الطالب الكتساب المفاهيم اللغوية.  - 

ت التي تعتمد على مشاركة الطالب عبر الحوار والمناقشة مثل: ) العصف الذهني، التعليم التعاوني، الحوار،  استخدام أساليب التدريس واالستراتيجيا  - 

 المناقشة، لعب األدوار، حل المشكالت(. 

 .معلم اللغة العربية في الجامعة على استراتيجية العصف الذهني واستخدامها في التدريس في المستقبل ب ال تدريب ط - 

 المراجع: 

، أثر استخدام استراتيجيتي العصف الذهني والمنظم المتقدم في تدريس العلوم للمتفوقين من الصف السابع 2008أبومي، رنا، أحمد عبدالرحمن،    -1

 .كير العلمي، بحث تكميلي لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردناألساسي في التحصيل والتف

 (، العصف الذهني وفن صناعة األفكار، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.  2015البارودي، منال، ) -2

 (. 100  - 47، صفحة )18مجلة دراسات تربوية، العددلغاز الرياضية،  (، العصف الذهني وعالقته باأل2012التميمي، أسماء، ) -3

(، تدريس مهارة المحادثة النظرية والتطبيق، الدليل التدريبي في تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرها 2017الحربي، خالد بن هديبان هالل، ) -4

 العزيز الدولي، المملكة العربية السعودية، الرياض.، مركز الملك عبدهللا بن عبد 1للناطقين بغيرها النظرية والتطبيق، ط

 .   153(، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص 2010الحالق، علي سامي، )  -5

  .م2002، 1الحيزان، عبداإلله ، لمحات عامة في التفكير اإلبداعي، الرياض، مجلة البيان، ط -6

لدى طالبات الصف    لتدريس التعبير في تنمية التفكير اإلبداعي  أثر استخدام طريقة العصف الذهني(، "2006ربه، ) عبد هاشم، ربه،  ميري، عبدالس -7

  ، سالعربية قسم المناهج وطرق التدري  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة"، الثامن األساسي بمدينة غزة

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.كلية التربية

م طالب السنة التحضيرية واتجاهاته  ىبية لدراللغة الع هاراتمية ميقة العصف الذهني في تن راستخدام طر أث  (، "2016، )يلع ،محمد ، الصويركي -8

 (. 165- 150، صفحة )7، العدد 5"، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد هاونح

"، مجلة الباحث  طرق التدريس الحديثة من منظور نظرية الذكاءات المتعددة )العصف الذهني نموذجا( (،  " 2020قبلي، تغليت، صالح الدين، )إناس،   -9

 (.  126 - 117،صفحة )2، العدد12في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 

دراسة    التحصيل الدراسي في مادة قواعد اللغة العربية  تنمية  أثر استخدام طريقة العصف الذهني في( "2013بني ذياب، محمود، عوض، ) -10

- 72)  فحةالشرطية، الشارقة، ص  مولأكاديمية الع"، مجلة رؤى استراتيجية،  مسحية على طلبة الصف الحادي عشر في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات

99 .) 

 "، يم اللغة العربية للناطقين بغيرهامهارة “التحد ث” وأثرها في تعل(، "2017، ) أمبو ،مصطفى بن حمد، سعيدي -11

 .محاضر بكلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 https://alwatan.com/details/182187#:~ 
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