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تطوير قابلية املتعلم يف رسم األشكال الزخرفية
وفق طريقة العصف الذهني
م.م .حاتم رشيد كاظم
جامعة الكوفة  /كلية الرتبية
قسم الرتبية الفنية

ملخص البحث :

طرائق التدريس ميدان من االبتكار والتجديد ال ميكن تنبؤ اتجاهات مساراته إال بسرب غامر التجربة
والتعرف ميدانياً عىل ما تسفر عنه النتائج .
من هذا املنطلق وسعياً لكرس طابع الجمود يف اسلوب التدريس باملحارضة ,والبحث عن اساليب
تعليمية خارج اطار املألوف لعلها تسفر عن طرائق يف التعليم تختزل الوقت او الجهد او تعزز رسوخ
املعلومة لدى املتعلم  ,وانسجاماً مع توجهات املؤسسات الرتبوية والتعليمية الساعية اىل مواكبة روح العرص
الدائم التجدد والتبدل والحركة  ,اثري لدى الباحث استعالم حول ما ميكن ان يرتتب من استخدام اسلوب
العصف الذهني يف تدريس الزخرفة االسالمية وبالتايل ما ترتك من اثر يف تفهم وذاكرة وابداع لدى املتعلمني؛
من هنا ومتاشياً مع مناهج البحث العلمي قام الباحث بتقسيم بحثه اىل أربعة فصول تضمن االول مشكلته
محدداً اياها بـ(تطوير قابلية املتعلم يف رسم األشكال الزخرفية وفق طريقة العصف الذهني)  ,خاض
الباحث غامر هذه التجربة التي تخفي يف بادئها كغريها من التجارب الجادة ما سيسفر عنها من نتائج ,
وسعى عىل مدار فصل درايس بأكمله لتحقيق هدف البحث وهي معرفة مدى صالحية اسلوب العصف
الذهني يف تطوير قابلية رسم االشكال الزخرفية لدى املتعلمني ،اما حدود البحث فكانت املوضوعية :
اشكال هندسية متثل اساس خفي يف تصميم الزخرفة االسالمية ومكانية  :متعلمني قسم الرتبية الفنية /
املرحلة الثانية  /كلية الرتبية  /جامعة الكوفة ؛ بحدود زمانية  :العام الدرايس . -2011 2010
تضمن الفصل الثاين االطار النظري وتناول الباحث فيه مرجعيات الزخرفة االسالمية  ,ثم العصف
الذهني وميزاته وخصائصه ثم كيفية تنفيذ جلسة العصف الذهني وخطوات تطبيقها وما ينبغي ان يكون
عليه املرشف او ما يسمى قائد جلسة العصف الذهني .
العصف الذهني طريقة يف طرح مادة الدرس بشكل تساؤل يثري دافعية املتعلمني لطرح مقرتحات لحله
بأسلوب اشبه بالتداعي الحر لدى مدرسة التحليل النفيس بإطالق حرية ابداء الرأي بالدور لدى املتعلمني
ومنع املقاطعة او االعرتاض او املناقشة عند اسرتسال املتعلم بآرائه ومنع رفضها من قبل مجموعة املتعلمني
حتى وإن كانت املقرتحات خيالية او بعيدة عن امكانية التنفيذ  ,حتى يستفرغ املتعلمني كل مقرتحاتهم
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لحل املشكلة مع مزامنة تدوينها ليأيت بعد ذلك دور عزل ما ميكن ان يؤخذ به عام ال ميكن االخذ به ثم
تطوير الصالح من الحلول وصوالً لألصلح ليكون هو الحل االمثل الذي يجمع عليه املتعلمون ومعلمهم
عىل انه الناجع بني الحلول لحل املشكلة  ,كل ذلك بتدبري وتخطيط وتوجيه من املعلم للسري بالحلقة
الدراسية نحو تحقيق اهدافها والتي تتطلب منه دراية كاملة بضوابط تنفيذ طريقة العصف الذهني يف
التدريس  ,ويف التجربة متثل مبدرس مادة الزخرفة االسالمية وهو الباحث.
بعد االطار النظري ادرج الباحث استعراض اربع دراسات سابقة تناولت دراسات مقاربه ملوضوع
البحث الحايل ولكنها انصبت حول ميادين نظرية ال عملية وانها كانت يف اوساط ليست مختلطة أي اما
متعلمني او متعلامت .
يف الفصل الثالث من البحث الحايل حدد الباحث وفق إحصائيات رياضية مجتمع البحث بـ()57
متعلم ومتعلمة بقي منهم ( )56مثلوا عينة البحث وكانوا عىل مجموعتني :
تجريبية تتكون من ( )21متعلمة و( )7متعلمني ليصبح املجموع ( )28تم تدريسهم بطريقة العصف
الذهني ؛ يقابلهم مجموعة ضابطة مكونة ( )22متعلمة و( )6متعلمني ليصبح مجموعهم ( )28د َرسوا
باسلوب املحارضة االعتيادية هذا وقد تم مكافئتهم (املجموعتني) عمراً وجنساً وتحصيالً .
اعتمد الباحث منهج البحث التجريبي متاشياً ومقتضيات البحث  ,مستخدماً وسائل احصائية
متثلت باملتوسط الحسايب واالنحراف املعياري ودرجة الحرية واالختبار التايئ .
يف الفصل الرابع ادرج الباحث نتائجه من التجربة وكان من أهمها امكانية تطبيق اسلوب العصف
الذهني يف تدريس مادة الزخرفة اإلسالمية كام ميكن البقاء عىل األسلوب التقليدي دون وجود معامل
اختالف بني الطريقتني ,وميكن اعتامد العصف الذهني يف تدريس املواد العملية  ,فالدراسات السابقة
انصبت عىل دراسة مواد نظرية فقط  ,واعتامد العصف الذهني لكرس رتابة املحارضة االعتيادية وجعل
ثقل التعلم يف مادة الزخرفة اإلسالمية يقع عىل كاهل املجموعة املتعلمة ويكون املعلم منسق للعملية
ال عصبها  ,السيام وان الباحث الحظ وجود اقبال لدى املتعلمني يف املجموعة التجريبية اكرب من متعلمني
املجموعة الضابطة اي انهم تفاعلوا اكرث مع التجديد مبا ينمي الحافزية لديهم وإن مل يطرأ تغري يف
املخرجات .
استنتج الباحث من تجربته ان العربة بالحداثة  ,فالطريقتني التني جرت بهام التجربة دون فارق يف
املخرجات يف حدود مادة البحث العملية تشري لعدم وجود فرق بني طريقة التدريس باالسلوب الذي يعد
قدمياً(املحارضة) واالسلوب الذي ينسب اىل اساليب التدريس الحديثة (العصف الذهني ) يف مادة البحث
العملية  ,وان الزخرفة االسالمية قدمية النشئة لها قدرة التطور والتحديث مع روح العرص دون طرؤ فارق
عىل محتوى املادة فقد متاىش املحتوى مع اسلوب التدريس الجديد والقديم دون تلكؤ .

يقرتح الباحث دراسة اثر اسلوب العصف الذهني يف تعلم الخط الكويف املربع .

مجلة علمية محكمة  -العددان التاسع والعارش  -حزيران 2015م  /شوال  1436هـ

305

للدرا�سات والبحوث

نابو

10/9 العدد

Abstract :
Methods of teaching are a field of invention and innovation. Its
directions cannot be predicted unless we carry out experiments and
field work in probing its results.
Hence, and endeavouring to change the routine way in teaching
and to search for novel educational ways leading probably to methods reducing time or effort, or enhancing the learner’s datum-stability, and agreeing with the attitudes of the educational institutions
attempting to harmonize with the zeitgeist which is permanently
renewable, changeable, and moveable, the researcher attempts
to investigate the use of the method of Brainstorming in teaching Islamic ornamentation, a method which influences the learners’ understanding, memory and innovation. Thus, and in line with
the research methodology, the researcher divides his research into
four chapters. The first chapter discusses the problem of developing
the learner’s ability to draw the decorative shapes according to the
method of brainstorming.
The researcher does this experiment which its results, as those of
other earnest experiments, are hidden at the beginning. He endeavours during a complete semester to achieve the aim of the
research which is knowing the range of validity of the method of
brainstorming in developing the ability of learners to draw decorative shapes. The objective limits of the research are engineering
shapes representing a hidden basis in designing Islamic ornamentation. Its spatial limits are second stage learners/Department of
Art Education/Faculty of Education/University of Kufa. The temporal
limit is the academic year (2010-2011).
The second chapter handles the theoretical side. In it, the researcher deals with the literature of Islamic ornamentation, brainstorming
and its features and characteristics, and how to execute brainstorm هـ1436  شوال/ م2015  حزيران-  العددان التاسع والعارش- مجلة علمية محكمة
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ing session, its application steps and brainstorming supervisor’s or
leader’s supposed state.Brainstorming is a method of presenting
a subject in a form of a question stimulating learners’ incentive to
present suggestions to solve it in a way similar to free association
in the school of psychoanalysis via liberating learners to show their
opinions one by one, preventing interruption, objection or discussion when the learner goes on elaborating on his opinions, and
hindering the group of learners from rejecting them even if they
are unreal and non-executable. This is to enable learners to empty
their suggestions to solve the problem synchronizing with recording
them. Later, the role of isolation comes to sift the suitable ones from
the unsuitable ones. Then, good solutions are developed to choose
the fittest to be the optimal solution agreed upon by the learners
and their teacher. All this is arranged and planned by the teacher so
as to fulfill the aims of the subject which demand a complete knowledge of the standards of executing the method of brainstorming in
teaching. In the experiment, the teacher of Islamic ornamentation
is the researcher.
After considering the theoretical side, the researcher inspects four
previous studies dealing with similar subjects. But these studies
concentrate on theoretical fields in non-mixed educational environments, i.e., non-coeducation environments.In chapter three, the researcher, via mathematical statistics, specifies the research society.
They are (57) male and female learners. Fifty six of them represent
the research sample which consists of two groups. The experimental group is composed of (21) female learners and (7) male ones.
Their total number is (28). They are taught by the method of brainstorming. The control group includes (22) female learners and (6)
male ones. Their total is (28). The ordinary lecture method is used
in teaching them. The two groups are matched in age, sex, learning, and materials needed in the practical accomplishment of ornaments.
In conformity with research requirements, the researcher depends
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on the experimental methodology using statistical means such as
arithmetic mean, standard deviation, degree of freedom, and T-test.
In chapter four, the researcher registers his experiment results. The
most important result is the possibility to apply the method of brainstorming in teaching the subject of Islamic ornamentation. Also, it is
possible to follow the traditional way in teaching without any variation coefficient between the two methods. We can also rely on brainstorming in teaching practical subjects whereas previous studies
focus on studying theoretical subjects only, use brainstorming just
to break the monotony of the ordinary lecture, make the group of
learners do most of the learning of the subject of Islamic ornamentation and restrict the role of the teacher to coordinating the process
of learning rather than being a sinew of it. In this connection, the
researcher notices that the learners in the experimental group are
more stimulated than those in the control group, that is, they are
more interacted by renovation growing their motives in spite of the
constancy of the outputs.
The researcher concludes that there is no crucial factor in novelty.
The outputs of the two methods are not different as concerns the
subject under research. The experiment indicates that there is no
difference between the traditional teaching method (lecturing) and
the modern method of brainstorming. It is inferred that Islamic ornamentation is old in its emergence and has the ability to develop and
renew in accordance with the spirit of the times and without any difference in its content where it conforms to the new teaching method
as well as the old one with no lagging.The researcher suggests the
study of the effect of brainstorming method in teaching square Kufi
calligraphy.

 هـ1436  شوال/ م2015  حزيران-  العددان التاسع والعارش- مجلة علمية محكمة

308

نابو

للدرا�سات والبحوث

العدد 10/9

الفصل االول
االطار املنهجي
اوال -مشكلة البحث :
يتم تدريس الزخرفة االسالمية كامدة اختصاص يف قسم الرتبية الفنية  ،ولهذه املادة اهميتها الخاصة
فهي تتناول فن انساين موغل يف القدم نشاء متأثراً مبقومات الفكر االسالمي والتقاليد الخاصة املتعلقة
باملجتمعات االسالمية والتي يقع البحث الحايل بني اكنافها  ,اال ان تدريس هذه املادة وحسب اطالع
الباحث مل تتعدى ضوابط تدريس اغلب مواد الفنون االخرى وهي طريقة املحارضة التي تجعل من املتعلم
طرف استقبال عقيم مقابل طرف ارسال وامالء ميثله املعلم .
ولكون الباحث مدرس مادة الخط العريب والزخرفة االسالمية للعينة مادة البحث  ،وجد ان استقبال
املتعلمني واتقانهم لرسم اساسيات الزخرفة االسالمية مبستوى ال يتناسب والجهد والسقف الزمني املستغرق
لذلك الهدف  ,وطاملا ان التدريس يعد نشاطا متواصال يهدف اىل اثارة التعلم وتسهيل مهمة تحققه  ،وذلك
من خالل مجموعة سلوكيات وافعال وقرارات املدرس وتوظيفها بكيفية مقصودة يف داخل املوقف الرتبوي
– التعليمي وبالتايل هو عملية تفاعلية من العالقات والبيئة واالستجابة  ) 1(.وجد الباحث نفسه منقادا
ملا يفرضه العرص من تسارع وتنوع وسعي لتحقيق املآرب بعيدا عن طرائق التدريس التقليدية التي تقوم
عىل التلقني من التدرييس واالستامع والحفظ من املتعلم  ,باحثاً عن بدائل بطرائق تدريس جديدة تتصف
باملرونة والرسعة وتنشيط فكر الطالب ومستمدة من واقع البحوث املعارصة  ,وقد وقع اختيار الباحث
إلجراء الدراسة الحالية عىل اسلوب العصف الذهني والتحقق من نتائجها لعلها تسهم يف معالجة املشكلة
والتحقق من مدى فاعليتها يف تدريس املادة موضوع البحث ال سيام ان طرق تدريس العلوم توصف بانها
ناجحة اذا ركزت عىل العمليات العقلية للمتعلمني اكرث من الحقائق العلمية  ،واذا اعطت للمتعلم دورا
فاعال فالهدف من تدريس العلوم ليس تجميع املعارف بل توجيه املتعلم للتفكري السليم الكتساب املعرفة
فان قاعدة التدريس الناجحة يف العلم هي ( الحظ  ،فكر  ،جرب  ،اسأل  ،استنتج ) بدال من قلد ما ترى
)2 (.وعىل ذلك صيغت مشكلة البحث بـ (تطوير قابلية املتعلم يف رسم االشكال الزخرفية وفق طريقة
العصف الذهني).
ثانيا -اهمية البحث والحاجة اليه :
 -1ميثل البحث محاولة لخلق تك ّيف وتفاعل بني املتعلم ومحيطه الجامعي تحقيقا لألهداف السلوكية
املستهدفة من وراء الدرس .
 -2طرائق التدريس الحديثة تجعل من املتعلم مياال لالعتامد عىل نفسه يف املثابرة والتفكري وبالتايل ينعكس
ذلك عىل تفاعله مع املجتمع الخارجي .
 -3اسلوب العصف الذهني يقوم بحل املشكالت من جهة وتنمية التفكري االبتكاري من جهة اخرى .
 -4قد يسفر البحث عن نتائج تسهل وتحسن من عملية تدريس الزخرفة االسالمية .
 -5ميثل البحث محاولة لتحقيق عالقة بني الفن االسالمي بعيد النشأة وطرائق التدريس الحديثة النشأة
وبالتايل هو اعادة فتح آفاق جديدة يف الفكر والفن االسالمي وفق نظرة حداثية .
ثالثا -هدف البحث والحاجة اليه :
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 -1يهدف البحث الحايل اىل معرفة مدى صالحية اسلوب العصف الذهني يف تطوير قابلية رسم االشكال
الزخرفية لدى املتعلمني .
رابعا -فرضية البحث  :ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى (  )0.05بني متوسطات درجات متعلمي
املجموعة الضابطة والتجريبية.
خامسا -حدود البحث :
 -1املوضوعية  :اشكال هندسية متثل القوالب االساس يف تصميم الزخرفة االسالمية لكون الزخارف
الهندسية والنباتية يخضع جميعها اىل نظام خلفي هنديس يعتمد عىل دراية يف الرياضيات واالشكال
الهندسية ليأخذ كل عنرص مكانه يف التصميم الزخريف وفقها فتلتئم االشكال الزخرفية بينها وتأتلف وفقها
(.) 3
 -2املكانية  :متعلمني قسم الرتبية الفنية  /املرحلة الثانية  /كلية الرتبية  /جامعة الكوفة .
 -3الزمانية  :العام الدرايس * 2011- 2010
سادسا -تحديد املصطلحات :
 -1التطوير  :تط َّو َر :تحول من طور اىل طور .
طَ َّو َر ُه  :حوله من طور اىل طور .
الطَور  :التغري التدريجي يف سلوك الكائنات الحية وتركيب املجتمع او العالقات او النظم او القيم السائدة
فيه )5-5(.
اسم التطوير مشتق من فعل ط َّو َر .وتطور اليشء اي انتقل من طور اىل طور ,كل واحد عىل حدة ,
والطور هو الحال وجمعه اطوار.
للتطور يف الفلسفة الحديثة عدة معان منها التبدل التدريجي البطيء بتأثري ظروف خارجية  ,او هو
تبدل موجه اىل غاية ثابتة عىل مراحل متعاقبة ميكن تحديدها مسبقاً )5-6(.
التطور يعني الكشف عام هو كامن  ,اي اظهاره  ,وتحول للكائن او املجتمع بغض النظر عام اذا كان
هذا التحول مالمئاً او غري مالمئاً  )5-7( .وهو اليعني التقدم نحو االفضل بل هو تغري نحو السلب او االيجاب
 ,ولكنه يحمل معنى النمو يف احد وجوهه ) 4(.
ميكن ان ميثل التطوير عملية تغري مخطط يف السلوك سعياً لتحقيق اهداف محددة مسبقاً , )5 (.
وهو ضد التكور  involutionاو العودة والرجوع اىل االصول وبالتايل االنحطاط والتأخر  ,بل يقابل التقدم
والتغري)6 (.
 -2القابلية :تقبل اليشء يقبله قبوالً اي قبلته النفس  )8-8(.قابلية  :االستعداد للقبول )8-9(.
القابل  :هو املهيء للقبول  ,والقابلية هي حالة القابل  ,وهي التهيؤ لقبول التأثري من الخارج  ,ويرادفها
االنفعال .
()8-10
 -3املتعلم :عل ََّم تعليامً الصنعة وغريها جعله يعلمها .
تعلم  :مطاوع عل ََّم يقال (علَّمته فتعلم) )8-11( .
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الفاعل ُمعلم ,واملفعول ُمعلَّم  ,تعلم االمر  :ايقنه وعرفه )8-12(.
املتعلم  :من مل تطل مزاولته ومالبسته للعلم  ,وهو وصف ملن كان عىل اول دخوله فيه  ,ويوصف بالعلم
بعد املزاولة وطول املالبسة وكأنه غريزة  )8-13( .واملتعلم من حصل يف نفسه اثر بتكرير وتكثري التعليم .
والتعليم :شكل من اشكال العمل الثقايف وله داللة بني جمهور املتعلمني واملعلمني والعلامء)8-14(.
 -4شكل  :هيئة اليشء وصورته  ,ويقال مسائل شكلية  :يُهتم فيها بالشكل دون الجوهر )7 (.
اشكال  :جمع شكل  :صورة  ,ظاهر اليشء وخطوط تكوينه ) 8( .
التعريف االجرايئ للشكل  :خطوط رئيسية يعتمدها املزخرف لتكوين ظاهر الزخارف االسالمية .
 -5طريقة  :جمعها طرائق وطرق  :وسيلة  ,مسلك  ,منهج  ,او ما يتبع لبلوغ هدف وما يؤدي اىل غاية (.
 )9ويتفق الباحث مع هذا التعريف .
 -6العصف الذهني  :احدى اساليب املناقشة الجامعية التي تشجع مبقتضاها افراد مجموعة مكونة من 5
 12فرد بإرشاف معلم لتوليد اكرب عدد ممكن من االفكار املتنوعة املبتكرة بشكل عفوي وفق مناخ ال نقدييك ال يحد من اطالق افكار تعد حلوال ملشكلة محددة سلفا ) 10( .
او اسلوب من اساليب اثارة التفكري وتنميته لتشجيع املتعلمني لتوليد افكار وحلول ملشكلة ما خالل
جلسة قصرية دون اعرتاض ثم تقوميها يف نهاية الجلسة ( .)11
او هو وضع الدماغ يف حالة ذهنية شديدة الرتكيز بهدف توليد اكرب عدد ممكن من االفكار حول موضوع
معني ) 12(.
التعريف االجرايئ للعصف الذهني  :اسلوب تدريس حديث اتبعه الباحث مع مجموعة تجريبية من
املتعلمني منتقاة وفق ضوابط علمية ومن ثم اجراء مفاضلة بني قدرة استبقاء واستذكار املعلومة لهذه
املجموعة مع مفرزات مجموعة ضابطة تم تعليمها بالطريقة االعتيادية للدرس ( طريقة املحارضة ) .

الفصل الثاين  -االطار النظري

اوالً  :مرجعيات الزخرفة االسالمية
الزخرفة االسالمية فن له حضوره املميز بني ما سواه من الفنون املختلفة  ,وهو ليس بالرضورة ان
يكون مستقالً بذاته ففي اغلب االحيان نجده مزيناً لفن آخر كأن يكون خطاً او خزفاً او نسيجاً كالسجاد
واملالبس او عامرة اسالمية .
ومن هنا وصف الفن االسالمي عىل انه فن زخريف ملا تقدم من جهة ولكون الفنان املسلم اعتمد التجريد
والتسطيح ومل يراع املنظور املعتمد عىل االبعاد كصفة مشرتكة جمعت بني الزخرفة وغريها من الفنون
االسالمية االخرى  , )13 (.متأثراً بالقرآن الكريم والفكر االسالمي الذي شمل جميع اوجه الحياة الدينية
والدنيوية )14 ( .
مفردات الزخرفة االسالمية متثل تراكم من االرث الحضاري للدولة االسالمية التي تشكلت بضم عدد
من االقاليم التي فتحها املسلمون يف بادئ نرش الدين االسالمي  ,ثم احاطت ثقافاتها وفنونها املتعددة بأطر
من قيم الدين االسالمي تتناسب مع الذائقة االسالمية محررة بعد التطوير والتجديد واالضافة واالبتكار لغة
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زخرفية متميزة متثل دعامة رئيسية للفن االسالمي )15 ( .
البعد الجاميل ودقة التصميم وتناسق االلوان وفخامتها واحدة من ميزات الفنون االسالمية ومن ضمنها
الزخرفة االسالمية التي جعلت لها من يتذوقا ويقتنيها من ذوي املعتقدات الدينية االخرى  ,السيام وانها
مل ترشك رموزاً دينية واضحة املعامل تجعل حرجاً يف اقتنائها من قبلهم  , )16 ( .فالزخرفة االسلمية فن
تجريدي ومن الصعب استيعاب شفرات الفنون التجريدية عموماً لذلك البد من اعتبارها موضوعا جديداً ال
يشري اىل أي موضوع معني بل يشري اىل نفسه فحسب  ,فهي بعيدة عن تقليد الطبيعة وانصبت همة فنانيها
عىل الربط املطلق بني وحداتها ) 17( .
استنبط الفنان املسلم من تأمله للطبيعة واستغراقه يف اعجازات ملكوت الخالق عز وجل قوانيناً هندسية
ترجمها اىل اعامل تصميمية تجريدية تعد سمة مالزمة لألعامل الزخرفية كمساحات هندسية خاضعة
لتقسيامت رياضية احتكمت الخطوط املستقيمة واللينة مبوجبها اىل منطق ريايض هنديس محكم ) 18( .
لينتج حقالً فنياً يعد من اخصب الفنون ذات املنحى الروحي والجوهر النبيل تشكل بثالث انواع زخرفية
رئيسة هي الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية والزخرفة الكتابية ) 19(.
ظهرت الزخرفة الهندسية وكأن لها حظوة او هيمنة عىل ما سواها من اصناف الزخارف االخرى  ,فالزخارف
الهندسية املستخدمة مبفردها تعطي تكوينات جافة محددة فضاءات  ,لذلك اضيفت كنسيج اىل االشكال
الزخرفية النباتية .
( , ) 20أو تحوي عنرصاً زخرفياً آدمياً اوحيوانياً (االيقنة) اوكتابياً  ,فالزخرفة الهندسية تتكون من خطوط
بأنواعها املستقيمة واملائلة واملجدولة واملتموجة وتكوينات هندسية كاملربع واملستطيل واملعني واملثلث
والدائرة واالشكال السداسية والثامنية واملتعددة االضالع واالطباق النجمية )21 ( .
الزخرفة االسالمية بجميع اصنافها تقنية تزيينية قدرها الفنانون املسلمون واعتربوها نوعاً من االحرتام
والوالء  ,كمساحات من تجريدات وخطوط هندسية ذات ايقاع وروح تنم عن عبقرية التزيني االسالمي التي
زينت االبنية واالثاث والقراطيس وغريها حتى غدت توحي عىل انها اكرث من شكل فلرمبا تحتوي عىل فكرة
 )22 (.مؤكداً فنانها عىل مبدأ كراهية الفراغ  ,فالعنارص النباتية املجردة تتواىل يف إيقاع متنوع وكأنها تتكاثر
برسعة النظر إليها وكذلك العنارص الهندسية التي تتشابك وتتظافر يف متواليات النهائية )23 (.
ثانياً  :العصف الذهني Brainstorming
تقدمة :
يعد اوزبورن( )Osbornأول من اكتشف أسلوب العصف الذهني عام  1938يف شؤون النرش والدعاية
واإلعالم  ،اقتبس هذا األسلوب من معلمو الديانة الهندوسية املستخدم لديهم منذ أربعامئة سنة وكانوا
يسمونها(براي – بارشانا) وتعني كلمة ٍ(براي) الجانب الذي يقع خارج نطاق التفكري  ،أما (بارشانا) فتعني
السؤال  ,ورغم ذلك فقد مثل العصف الذهني منهجا جديدا الستثارة اإلبداع يقوم اساساً عىل الفصل بني
إنتاج األفكار من جهة وتقوميها من جهة أخرى .
أطلق عىل العصف الذهني تعابري متعددة منها  ،استمطار األفكار  ،قدح الذهن  ،عصف األفكار  ،األسئلة
املفتوحة  ،توارد األفكار  ،ويقوم عىل تصور حل املشكلة عىل انه تحد من العقل البرشي ملشكلة يتطلب
حلها االلتفاف حولها للنظر فيها من أكرث من جانب ومحاولة تطويقها واقتحامها باألفكار التي تتولد بنشاط
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ورسعة تشبه العاصفة  ) 24(.فهو وضع الدماغ يف حالة ذهنية شديدة الرتكيز بهدف توليد اكرب عدد ممكن
من االفكار حول موضوع معني ) 25(.
هذا األسلوب يف التدريب يطلق الطاقات الكامنة عند املتدربني يف جو من الحرية واألمان ،ويصلح يف حل
املوضوعات ذات الحلول املتعددة  ,استخدم يف ظهوره االول يف املصانع ملناقشة مشكالت العمل ،وظهرت
نتائجه إيجابية عىل اإلنتاج يف انخفاض ساعات العمل  ,لقي هذا األسلوب ترحيباً لبداهته وبساطته وفائدته
وتشويقه ألنه عمل ميكّن الفرد من مامرسة حريته يف التعبري  ،األمر الذي يسهم يف سالمة صحته النفسية
يف جو من التفكري الجامعي الذي وجد انه أرقى من التفكري الفردي  ,فالجامعة تستطيع أن تكثف إنتاجها
لتنتج بطريقة عصف الدماغ يف ساعات ما ينتجه الفرد يف عدة أشهر ( , ) 26ذلك ان الجامعة تعد محفزاً
وموسعاً لإلبداع بتفاعل وتبادل االفكار بني قدرات متباينة وصحة ذهنية مختلفة ) 27( .
تقوم فكرة العصف الذهني عىل توليد افكار بحرية تامة كمرحلة اوىل متثل مرحلة انتاج حر لألفكار
بعيد عن مراقبة العقل يك يتدفق كل ما يجول يف الذهن من حلول مقرتحة تصل حرية التعبري فيها إلطالق
االفكار علناً وإن كانت غري مكتملة النضج او غري مقبولة ممثلة مرحلة مستقلة تأيت بعدها مرحلة التقويم
بإعداد الئحة لرتتيب االفكار وفق مستوياتها فيام بينها وهذا هو ما مييز العصف عن غريه من الدراسات
البحثية التي تقوم عىل التحليل والدراسة يف سياق تولد وعرض االفكار وترتيبها )28 (.
خصائص وميزات العصف الذهني:
إرجاء تقييم األفكار املتولدة يف املرحلة األوىل يف الجلسة الن نقد أو تقييم أي فكرة قبل نضج العمل
والوصول به إىل نهايته قد يؤدي إىل فشل الجانب اإلبداعي وتنشيطه لدى الفرد او الجامعة  ،لذلك يؤدي
اسلوب العصف الذهني اىل التحرر من القيود التي يفرضها الفكر ،أو التي تفرضها األساليب والطرائق
التقليدية التي تؤدي اىل إعاقة االبتكار .
الكم يولد الكيف  ،لذلك من الواجب االهتامم بالكم سعياً النتقاء من الحلول ارضاها ,ويستند هذا املبدأ
إىل أن األفكار غري الواقعية أو الغريبة قد تثري أفكارا أفضل عند األشخاص
 .1قد يولد التداخل الفكري يف املجموعة افكاراً جديدة  ,أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار
جديدة وتحويرها وتوليد أفكار أخرى منها  ،بحجة أن الجامعة متتلك معلومات ومعارف أكرث مام ميلكه
أفرادها بشكل مستقل ) 29(.
 .2لكل شخص ولكل فكرة قيمة متساوية رغم أن لكل شخص وجهة نظر ومنظور مميز للحالة والحل ،
واملطلوب معرفة وجهات نظر املشاركني يف الجلسة بتقديم األفكار وتحفيز اآلخرين للمشاركة ،فكل فكرة
مقدّ مة تعود إىل املجموعة وليس للشخص الذي أطلقها مام يوجد بيئة سليمة وصحية إلسهام الجميع إذا
ما شعروا بالثقة .
 .3إيجاد جو صفي دميقراطي حر يساعد املتعلمني جميعهم عىل املشاركة الف ّعالة قوالً وعمالً واستامعاً من
خالل الرتكيز عىل قضية معينة آخذين بالحسبان الفروق الفردية بني املتعلمني سعياً إلزالة الخوف والخجل
املشاركني )30 (.
من نفوس
 .4كيفية تنفيذ جلسة العصف الذهني:
يتم تنفيذ الجلسة بثالثة مراحل -:
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املرحلة األوىل :يقدم رئيس الجلسة املعلومات الكافية عن املوضوع وعدم الدخول يف التفاصيل ويطرح
األسئلة التي تبني للمتعلمني بأنهم امام مشكلة وان أفضل طريقة لحلها هي طرح اكرب قدر ممكن من
الحلول ،ويفضل يف هذه الطريقة تعيني (مقرر الجلسة) ليدون كل ما يعرض يف الجلسة من أفكار.
املرحلة الثانية :يتم فيها وضع تصور للحلول من خالل إدالء الطلبة بأكرب عدد ممكن من األفكار بشكل فردي
بعيداً عن أي نقد  ,بل الحث عىل تقبل أية فكرة وتطويرها .
املرحلة الثالثة :يتم يف هذه املرحلة تقديم الحلول وتقوميها واختيار األفضل منها واستبعاد األفكار املكررة
والخاطئة.
وهناك أسلوب آخر لجلسة العصف الذهني وهو إن مينح الحارضون فرتة زمنية لتدوين أفكارهم
(مقرتحاتهم) ثم يتم تجميعها وعرضها ثم يتم منحهم فرتة أخرى لتدوين أفكار أخرى ثم يتم تجميعها
وعرضها .ويتم تجميع األفكار من الحارضين دورياً مبعنى انه يطلب منهم اقرتاحاتهم برتتيب جلوسهم ثم
يتم املرور عليهم مرة أخرى وهكذا .ويف حالة عدم وجود اقرتاح جديد لدى الشخص يتم االنتقال إىل الذي
يليه وهذا األسلوب قد يشجع الجميع عىل االشرتاك) 31(.
خطوات تطبيق العصف الذهني
 -1تحديد املوضوع باستنباط املعلم موضوعه من مادة الدرس الذي يقوم بتدريسه .
 -2صياغة املشكلة عىل شكل سؤال .
 -3تهيئة جو االبداع واستمطار االفكار بحث املتعلمني عىل االدالء بكل مايرد بخلدهم مهام كانت درجة
ارتباط الفكرة باملوضوع او امكانية تنفيذها سعياً للبحث عن االجابة الصحيحة وعدم تباطؤ استدرار
افكارهم وفسح املجال للتداعي الحر بأخذ حيزه الكايف يف الجلسة .
 -4بدء عملية الرتكيز بطرح املعلم السؤال الذي عده كام يف الفقرة ( )2عىل املتعلمني وااليعاز لهم ببدء
توليد االفكار ويحدد لهم سقف زمني يرتاوح بني (  ) 10-3دقائق لألدالء مبا يرد بذهنهم .
 -5استعراض االفكار عىل الدور بني مجاميع املتعلمني مع تجنب انتقاد املعلم ألي منها باستثناء ما يرد بقصد
االساءة عمداً .
 -6تنقيح االفكار بالطلب من املتعلمني اختيار افضل االفكار املطروحة .
 -7تطوير احدى اكرث االفكار متيزاً والسعي لتحويلها اىل فكرة قابلة للتطبيق .
 -8يعلق املعلم عىل االفكار بتعزيز االكرث متيزاً لتنمية مرونة واصالة االفكار املطروحة وبيان اهمية التفكري
يف مجاالت مختلفة  ,ويشيد مبن طرح اكرث عدداً من االفكار لتشجيع طالقة توليد االفكار وبيان االفكار التي
قد تحمل اخطاء علمية مع عدم ذكر اسم من اشار لها .
مواصفات قائد جلسة العصف الذهني :
 .1أن يكون قادراً عىل توفري الجو املناسب وتهيئته.
 .2أن يكون قادراً عىل إثارة األفكار وإغنائها.
 .3أن يكون له القدرة عىل املحاكاة واالبتكار.
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 .4أن يكون ملامً مبوضوع الجلسة.
 .5أن ميتلك ثروة من املعلومات.
 .6أن يكون قادراً عىل اإلسهام يف تقديم األفكار عندما يتباطأ التدفق الفكري.
 .7عدم إصدار أحكام حول األفكار يف أثناء الجلسة أو التقليل من أهمية أي فكرة مطروحة.
ويـتم تــسجيل ما يعرض يف الجلسة دون تسجيل أسامء املتكلــمني الذيــن يــقدمون األفــكار فــي
أثـــناء الجلسة.
من اجل نجاح جلسة العصف الذهني البد لقائد املجموعة ادارة الجلسة بتعريف املشكلة وحلها
واملحافظة عىل نظام الجلسة ضمن الفصل ،وأن يكون شجاعاً ومتحمساً  ،مبتعداً عن االنتقادات الالذعة
بني املشاركني وتثبيت مدة الجلسة،وتشجيع املشاركني وإضافة روح الدعابة للجلسة بطرح اآلراء املمكنة
والعملية وغري العملية يف جو ودي والرتحيب بجميع األفكار ومناقشتها  ،ويجب أن ال تنتقد وال تقيم
األفكار خالل جلسة العصف الذهني ويعد النقد كعنرص خطر للمجموعة لطرح فكرة ما  ,وتشجيع
املشاركني لطرح وبلورة األفكار وان يأتوا بأفكار جديدة)32 (.
مؤرشات االطار النظري
 -1وإن تعددت انواع الزخارف االسالمية إال انها تحتكم جميعها اىل اساس هنديس تنبني عىل اساسه
اغلب االعامل الزخرفية املختلفة ظاهرا املؤتلفة جوهراً وبناءاً.
 -2للحصول عىل نتائج هي االقرب اىل الدقة يجب اعتامد املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية .
 -3عىل الباحث احداث تكافؤ بني املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية من الناحية العمرية او التحصيل
الدرايس .
 -4عىل االستاذ والطلبة توخي الدقة يف تنفيذ ضوابط جلسة العصف الذهني وصوالً اىل نتائج مرضية من
الجانب العلمي .
الدراسات السابقة
حاول الباحث تقيص املعلومات وايجاد دراسات سابقة لها صلة بالدراسة الحالية فعرث عىل اربع دراسات
وكام ييل وفق التسلسل الزمني :
-1دراسة بشائر مولود توفيق  :ب.ت.
 -2دراسة قيس صباح نارص حسني . 2004 :
 -3دراسة جنان مزهر لفتة الجبوري . 2005 :
 -4دراسة عبد الواحد محمود محمد الكنعاين . 2009 :
 -1بشائر مولود توفيق  :اثر العصف الذهني يف تحصيل طلبة الصف الثاين متوسط مبادة التأريخ  ,مجلة
البحوث الرتبوية والنفسية  ,العدد 9و , 10جامعة بغداد  ,بغداد  :ب .ت .
هدفت الدراسة اىل تعرف اثر العصف الذهني يف تحصيل طلبة الثاين متوسط من البنني يف مدارس
بغداد الرصافة للعام الدرايس ( ) 2004-2003م يف مادة التأريخ واضعة فرضية بعدم وجود فروق ذات
داللة احصائية يف تحصيل الطلبة بني مجموعتي البحث التجريبية والضابطة .
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متثلت عينة البحث بواقع (  ) 62طالب منهم ( )30طالب للمجموعة التجريبية و( )32طالب للمجموعة
الضابطة  .كانت نتائج التجربة هي تفنيد فرضية عدم وجود الفوارق بني املجاميع لصالح املجموعة التجريبية
التي ضهر طلبتها اكرث حامساً وتشوقاًوانتباهاً للامدة واشرتكوا جميعاً بالعمل باسلوب الفريق .
 -2قيس صباح نارص حسني الجبوري :أثر العصف الذهني يف تحصيل طالب الصف الرابع العام يف مادة
األدب والنصوص وتنمية التفكري االبتكاري لديهم  ,أطروحة دكتوراه غري منشورة  ,جامعة بغداد  ,كلية
الرتبية «ابن رشد . 2004 ,
هدفت الدراسة اىل تعرف اثر العصف الذهني يف التحصيل وتنمية التفكري االبتكاري لطلبة الرابع
العام من بغداد الكاظمية للعام الدرايس ( ) 2003-2002م يف مادة األدب والنصوص وتحديداً من الصحيفة
( )17اىل الصحيفة ( )110من الكتاب املنهجي واضعاً فرضية عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى ()0.05بني متوسط درجات املجموعتني الضابطة والتجريبية يف التحصيل او التفكري االبتكاري .
عينة البحث كانت ( )51طالباً من الذكور فقط بواقع ( )25يف املجموعة التجريبية و( )26يف
املجموعة الضابطة .وكانت النتائج لصالح املجموعة التجريبية التي درست باسلوب العصف الذهني وذلك
برفع مستوى تحصيلهم العلمي وتنامى لديهم الفضول لحل املشاكل العلمية بواقع روح الفريق وتنامي
االصغاء والحرص لديهم.
 -3جنان مزهر لفتة الجبوري :أثر أسلوب العصف الذهني يف تحصيل مادة أصول الدين اإلسالمي لدى طلبة
كليات الرتبية يف العراق واستبقائهم لها  ,اطروحة دكتوراه غري منشورة  ,جامعة بغداد  ,كلية الرتبية (إبن
رشد)  ,بغداد . 2005 ,
هدف البحث اىل تعرف اثر اسلوب العصف الذهني عىل تحصيل طلبة كلية الرتبية يف جامعة
القادسية املرحلة الثالثة للعام الدرايس (  )2003-2002م يف سبع موضوعات من مادة اصول الدين االسالمي
من الكتاب املنهجي وملدة فصل درايس كامل واضعة فرضية عدم وجود فروق احصائية بني مجموعتي
البحث التجريبية والضابطة يف متوسط درجات تحصيلهم واستبقائهم للمعلومات .
عينة البحث متثلت بـ ( ) 41طالب وطالبة بواقع ( )17اناث و ( )24ذكور مقسمني اىل ( )8اناث
معهم ( )12ذكور ومبجموع ( )20ليمثلوا املجموعة التجريبية يقابلهم ( )9اناث ومعهم ( )12ذكور مبجموع
( )21ميثلون املجموعة الضابطة وكان ذلك كله بعد مكافئة املجاميع عمرياً وفكرياً .
اسفرت التجربة بنتائج ايجابية لصالح املجموعة التجريبية التي درست بأسلوب العصف الذهني .
 -4عبد الواحد محمود محمد الكنعاين  :فاعلية العصف الذهني واالمنوذج التعليمي لالندا يف التحصيل
ومستويات التفكري الهنديس لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مادة الرياضيات  ,اطروحة دكتوراه غري منشورة
 ,جامعة بغداد كلية الرتبية .2009 ,
هدف البحث معرفة فاعلية اسلوب العصف الذهني واالمنوذج التعليمي لالندا يف التحصيل والتفكري
الهنديس لطلبة مرحلة الثاين متوسط من محافظة البرصة يف مادة الرياضيات فقط من الكتاب املنهجي
للعام الدرايس (  )2008-2007واضعا فرضية عدم وجود فرق احصايئ دال عند مستوى داللة ( )0,05بني
متوسطات درجات متعلمني املجموعات الثالث يف التجربة بفقرات االختبارالتحصييل الخاص بقياس مستوى
الذكاء .
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عينة البحث متثلت بـ( )89طالب من الذكور فقط بواقع ( )29للمجموعة الضابطة و ( )31لتجريبية
اوىل درست بطريقة العصف الذهني و ( )29لتجريبية ثانية درست بطريقة االمنوذج التعليمي لالندا بعد
ان كافأ الباحث بني املجاميع يف مستوياتهم العلمية واالجتامعية .
كانت نتائج البحث بأن اسلوب العصف الذهني واالمنوذج التعليمي لالندا لها فاعلية يف زيادة
تحصيل طلبة مرحلة الثاين متوسط وزيادة تفكريهم الهنديس .
مناقشة الدراسات السابقة
من خالل استطالع الدراسات املامثلة لتجربة البحث تبني ما ييل :
 -1ان الدراسة االوىل (بشائر) والثانية (قيس) والرابعة (عبدالواحد) طبقت عىل طلبة مدارس باستثناء
الدراسة الثالثة (جنان) طبقت يف جامعة القادسية وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية لكون العينة طلبة
جامعيني .
 -2الدراسة االوىل (بشائر) والرابعة (عبدالواحد) مل يحددوا مادة بعينها من املنهج بينام الدراسة الثانية
(قيس) حدد من ص17اىل ص 110والدراسة الثالثة (جنان) حددت سبع موضوعات منه واالخريان يتفقان
والدراسة الحالية لتحديد الباحث عدد من النامذج الهندسية التي ميكن ان متثل اساس لرسم مختلف
النامذج الزخرفية .
 -3الدراسة االوىل (بشائر) والثانية (قيس) والرابعة (عبدالواحد) طبقت عىل طلبة مدارس ذكور باستثناء
الدراسة الثالثة (جنان) طبقت يف جو جامعي مختلط وهو ما مياثل عينة البحث الحايل .
 -4طبقت الدراسة االوىل (بشائر) عىل ( )62طالب بواقع( )30تجريبي و( )32ضابط والثانية (قيس) ضمت
( )51طالب قسموا اىل ( )25يف املجموعة التجريبية و( )26يف الضابطة بينام طبقت الدراسة الثالثة (جنان)
عىل ( )41طالب وطالبة ( )20تجريبي و( )21ضابط اما الرابعة (عبدالواحد) فضمت ( )89طبقت عىل
شكل ثالث مجاميع ( )31كمجموعة تجريبية للعصف الذهني و( )29لألمنوذج التعليمي لالندا و()29
للمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية اما الدراسة الحالية فستطبق عىل ( )56طالب وطالبة
بواقع ( )28طالباً يف التجريبية ,و( )28طالباً يف املجموعة الضابطة .
نتائج الدراسات السابقة
اتفقت الدراسات السابقة بتطبيقها عىل مدار فصل درايس كامل عىل مدار فصل درايس كامل  ،أي ليست
تجربة محددة يف عدد من املحارضات وبالتايل لعل ذلك يسهم يف الحصول عىل نتائج فيها يشء من الدقة
وهو ما سيقوم به الباحث يف تجربته الحالية  ,واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة الثالثة دراسة جنان
كونها طبقت عىل طلبة جامعيني وسيتابع الباحث اجراءاتها لعلها تساهم يف تيسري مهمة البحث .
يف تجربة بشائر وقيس وجنان تحديد لبعض مفردات املنهج التي طبقت التجربة فيها وهو ما سيقوم به
الباحث بتحديد امليدان العميل يف الزخرفة االسالمية من املقرر إلجراء التجربة .
كانت نتائج التجارب جميعها لصالح املجموعة التجريبية أي نجاح اسلوب العصف الذهني كاسلوب بديل
ناجح يف التدريس .
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الفصل الثالث
اجراءات البحث

اوالً -مجتمع البحث :
متثل مجتمع البحث الحايل بـ (  ) 57متعلامً فيه (  ) 43من االناث و (  ) 14من الذكور مثلوا مبجموعهم
شعبتني  ( :أ ) املجموعة التجريبية وعدد متعلميها الكيل ( )29فيها (  ) 21من االناث ومن الذكور ( ) 8
وشعبة (ب) املجموعة الضابطة ضمت (  ) 28متعلم بواقع (  ) 22اناث و(  ) 6ذكور .
ثانياً-عينة البحث :
قام الباحث بإجراءات من شأنها ضبط املتغريات لذلك تم استبعاد متعلم من شعبة ( أ ) لكونه
ميتهن الخط والزخرفة قبل دخوله الكلية أي له خربة سابقة يف ميدان الدرس ليصبح مجموعهم االجاميل (
 ) 28يقابلهم ( )28يف الشعبة ( ب ) والجدول التايل يوضح ذلك :

ولضبط املتغريات الدخيلة بني متعلمني املجموعتني تم مكافئتهم بالعمر والجنس والتولد وقد حصل الباحث
عىل البيانات بتقديم طلب رسمي اىل عامدة الكلية بتأريخ  , 2011/6/27ثم كوفئوا بدرجة االمتحان العميل
للفصل الدرايس االول من ذات السنة فنتج عن ذلك استبعاد عدد من املتعلمني لعدم موامئتهم مع اقرانهم
وكانت محصلة عينة البحث مقترصة عىل (  ) 20متعلم لديهم درجة عالية من التوافق يبينها الجدول التايل :
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ثالثاً -منهج البحث :
اعتمد الباحث املنهج التجريبي لتامشيه مع متطلبات البحث الحايل ولتحقيق ذلك اعتمد تصميم
املجموعتني التجريبية والضابطة  ،والجدول اآليت يوضح ذلك :

يقصد باملجموعة التجريبية  :املجموعة التي ستدرس الزخرفة االسالمية باسلوب العصف الذهني ،
وباملجموعة الضابطة  :املجموعة التي ستدرس ذات املادة بالطريقة االعتيادية (املحارضة) .
رابعاً  -تطبيق التجربة :
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قام الباحث بتطبيق التجربة وفق الضوابط التامة التي تطرق لها يف االطار النظري حول الية تنفيذ
جلسة العصف الذهني ولتقليل الفوارق اكرث بني مجاميع االختبار وائم الباحث بني مجموعتي االختبار
بالتقنيات التعليمية لذلك تم تسليم كل متعلم حقيبة خشبية فيها باليتة والوان اكرلكوسالية كرويك وفرش
وجميع انواع الورق من تريس وورق مايئ وكانسون وورق بياين وحاملة فرش وعلبة هندسية جيدة فيها
طرمة خطاط .
تم تدريس املجموعتني من قبل الباحث ومبادة موحدة وعدد حصص موحد  ،وتم اخضاع درجات االمتحانات
( العملية ) الشهرية ودرجات االمتحان النهايئ تبعاً لحدود البحث لوسائل احصائية .
حدد الباحث اهداف سلوكية تساهم يف تنمية قدرة املتعلم عىل تنفيذ زخارف اسالمية تعد اساس
الربنامج التعليمي ومعيار تقويم التجربة أي هي ميدان عميل تتم قراءته من نتائج االمتحان العميل
للمتعلمني .
خامساً  -الوسائل والعملية االحصائية مفصلة :
الوسائل االحصائية إلظهار النتائج متثلت مبا ييل :
 -1املتوسط الحسايب .
 -2االنحراف املعياري .
 -3درجة الحرية .
 -4االختبار التايئ .
اما تفاصيل العملية الحسابية واالحصائية فكانت كاآليت :
 .1فرضية االختبار H0=M1 – M2=0
 .2إحصائه االختبار H=M1 – M2=0
املعلومات تشري اىل ان املجتمعني يتوزعان طبيعياً وتباينهام غري معلومني وغري متساويني وان حجم العينة
صغري .
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قيمة اإلحصائة النظرية من القيم الحرجة لتوزيع  tيف جدول رقم ( *)2لدرجة الحرية  20ومستوى معنوي
( )0.05تساوي =1.725t
القرار** :
مبا ان إحصاءه االختبار املحسوبة () 0.049اصغر من املجدولة ( ) 1.725فإن ذلك يعني وقوعها يف منطقة
القبول لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية ونستنتج بان الطريقة الجديدة ليست افضل من الطريقة التقليدية
مبستوى اختالف (. ) 0.001

الفصل الرابع
اوالً  /النتائج
ظهر من خالل اجراء تجربة البحث ما ييل :
 -1امكانية تطبيق اسلوب العصف الذهني يف تدريس مادة الزخرفة االسالمية كام ميكن البقاء عىل االسلوب
التقليدي دون وجود معامل اختالف بني الطريقتني .
 -2ميكن اعتامد العصف الذهني يف تدريس املواد العملية  ,فالدراسات السابقة انصبت عىل دراسة مواد
نظرية فقط .
 -3امكانية تطبيق العصف الذهني يف االجواء الدراسية املختلطة  ,فالدراسات السابقة كانت اما حول الذكور
او االناث.
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 -4ميكن الخروج عن رتابة املحارضة االعتيادية وجعل ثقل التعلم يف مادة الزخرفة االسالمية يقع عىل كاهل
املجموعة املتعلمة ويكون املعلم منسق للعملية ال عصبها .
 -5الحظ الباحث وجود اقبال لدى املتعلمني يف املجموعة التجريبية اكرب من متعلمني املجموعة الضابطة اي
انهم تفاعلوا اكرث مع التجديد مبا يزيد الحافزية لديهم وإن مل يطرأ تغري يف املخرجات .
ثانياً  /االستنتاجات
من خالل النتائج السابقة يستنتج الباحث ما ييل :
 -1صالحية التدريس بالطريقتني التني جرت بهام التجربة دون فارق يف املخرجات يف حدود مادة البحث
العملية .
 -2ال فرق بني طريقة التدريس باالسلوب الذي يعد قدمياً ( املحارضة ) واالسلوب الذي ينسب اىل وسائل
التدريس الحديثة او املتطورة (العصف الذهني ) يف مادة البحث العملية .
 -3ان الزخرفة االسالمية قدمية النشئة لها قدرة التطور والتحديث مع روح العرص دون طروء فارق عىل
محتوى املادة فقد متاىش املحتوى مع اسلوب التدريس الجديد .
امكانية توظيف الطريقة الحديثة لكرس الحواجز بني املتعلمني كالعقائدية التي يشكو منها البلد اآلن
بتوطيد االوارص ألنها تفرض تقبل راي اآلخر وعدم الفرقة .
ثالثاً  /التوصيات
 -1اعتامد اسلوب العصف الذهني بوصفه اسلوباً موازياً السلوب املحارضة يف مادة الزخرفة االسالمية
ومحاولة تجربته يف مواد دراسية اخرى .
 -2إقامة دورات ملدريس الجامعات لتعريفهم باسلوبالعصف الذهني  ،فضالً عن طرائق  ،وأساليب أخرى
أثبتت فاعليتها يف التدريس  ،وتعريفهم باملستجدات يف طرائق التدريس .
 -4تأكيد رؤساء االقسام عىل أهمية استعامل اسلوب العصف الذهني .
رابعاً  //املقرتحــات
 -1دراسة تتناول أثر استعامل اسلوب العصف الذهني يف مواد فنية أخرى .
 -2دراسة ملعرفة أثر اساليب تعليمية اخرى يف تعليم مادة الزخرفة االسالمية .
 -3دراسة وصفية ؛ ملعرفة االهتامم  ،وامليل يف املواقف التعليمية باستعامل جلسات العصف الذهني .
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