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انًهخض :
يعتبر العصؼ الذىني في الكقت الراىف مف أىـ االستراتيجيات التعميمية التي تعتمد
عمييا تكنكلكجيا التعميـ في تنمية التفكير غير التقميدم لجميع المتعمميف أك المتدربيف ،كما
أحسف استغالليا كتكظيفيا في العممية التعميمية
أنيا لدييا العديد مف األنماط التي إذا ُ
كالدكرات التدريبية ستحقؽ فكائد متعددة لجميع المشتركيف في جمساتيا كالذم سيعكد بالنفع
عمى الطالب كالخريجيف كسكؽ العمؿ ،كبالرغـ مف كثرة الدراسات في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
التي اىتمت بالع صؼ الذىني إال أف القميؿ منيا اتجو نحك دراسة أنماط العصؼ الذىني
كتحديد أم منيا لو تأثير إيجابي عمى المستفيديف.
كسعى البحث الحالي إلى اختبار بعض أنماط العصؼ الذىني في بيئة تدريب
تعاكني افتراضية لتنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر؛ كمدل اتجاه أخصائي التصميـ
التعميمي نحك أنماط العصؼ الذىني ،كاشتممت عينة البحث عمى عدد( )13أخصائي تصميـ
تعميمي مف مراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات المصرية ،كتـ تقسيـ عينة البحث
إلى ثالثة مجمكعات تجريبية لثالثة أنماط مف العصؼ الذىني (التقميدم /العكسي /المتدرج)،
كتـ تصميـ م قياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لقياس مدل تمكف عينة البحث مف
تمؾ الميارات ،كذلؾ تـ تصميـ مقياس اتجاه لقياس مدل اتجاه عينة البحث نحك أنماط
العصؼ الذىني المستخدـ في بيئة التدريب التعاكني االفتراضية.
جيدا لبيئة التدريب
تصميما
كاتبع البحث مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف
تعميميا ن
ن
ن
التعاكني االفتراضية المقدمة بأنماط العصؼ الذىني ،كأظيرت النتائج أثر أنماط العصؼ
الذىني عمى متغيرات البحث بشكؿ عاـ؛ كنمط العصؼ الذىني العكسي عمى متغيرات البحث
إحصائيا بيف المجمكعات الثالثة التجريبية في
بكجو خاص ،حيث كاف ىناؾ فركؽ دالة
ن
القياس القبمي/البعدم لمقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر؛ كالذم يؤكد عمى أف
أخصائي التصميـ التعميمي قد زادت مياراتيـ في إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،إال أف
نتائج البحث الحالي أكدت أف المجمكعة التجريبية (ب) التي تدربت بنمط العصؼ الذىني
العكسي كانت درجات يا أعمى في جميع متغيرات البحث عف المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)،
(ج) ،كتمؾ النتائج تؤكد مدل تأثير نمط العصؼ الذىني العكسي في تنمية الميارات بشكؿ
عاـ كميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر بشكؿ خاص ،بينما جاءت نتائج المجمكعات الثالثة
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التجريبية بمقياس االتجاه نحك نمط ال عصؼ الذىني متسقة مع نتائج مقياس ميارات إنتاج
المحتكل الرقمي المتطكر ،حيث كاف ىناؾ اتجاه كبير نحك نمط العصؼ الذىني العكسي عف
باقي األنماط ،مما يدؿ عمى مدل تأثير نمط العصؼ الذىني العكسي عمى أخصائي التصميـ
التعميمي ،كأكصى البحث بأىمية أنماط العصؼ الذىني كخاصة نمط العصؼ الذىني العكسي
لما لو مف تأثير قكم في تنمية الميارات كتكليد األفكار المتطكرة كنقؿ الخبرات بيف المشاركيف
في الجمسات مع ضركرة إجراء مزيد مف البحكث الخاصة بيا.
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Abstract:
Nowadays, Brainstorming is considered one of the most
important educational strategies on which educational technology
depends for the development of developed thinking for all learners
or trainees, It also has many techniques that if properly are utilized
and employed in the educational process and training courses, that
will bring multiple benefits to all participants in its sessions, This
will benefit students, graduates and the labor market. In spite of the
many studies in the field of educational technology that focused on
brainstorming, few of them went to study the techniques of
brainstorming and determine which of them has a positive impact on
the beneficiaries.
The present research sought to test some technique of the
brainstorming in a virtual collaborative training environment to
develop skills for the production of developed digital content; and
the extent to which the instructional design specialist direct himself
towards the brainstorming techniques. The research sample
included (97) educational designers from the e-course production
centers of in Egyptian universities. The research sample has been
divided into three experimental groups for three of the techniques
brainstorming technique (conventional / reverse / step ladder), a
developed digital content production skills scale was designed to
measure the ability of the research sample of those skills, as well as a
trend scale to measure the direction of the research sample towards
the brainstorming technique used in a virtual collaborative training
environment.
The research followed a set of procedures that ensure a good
instructional design for a virtual collaborative training environment
presented by brainstorming techniques, and the results showed the
impact of brainstorming techniques on the search variables in
general; and the reverse brainstorming technique on the research
variables in particular, There were statistically significant
differences between the three experimental groups in the pre / post
measurement of developed digital content production scale Which
confirms that instructional design specialists have increased their
skills in producing developed digital content, However, the results of
the current research confirmed that the experimental group (B),
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which was trained in the reverse brainstorming technique, had
higher scores in all search variables than the other two experimental
groups (a) and (c), These results confirm the impact of the reverse
brainstorming technique on the development of skills in general and
the skills of producing developed digital content in particular, While
the results of the three experimental groups on the trend scale
towards the brainstorming technique are consistent with those of
the skills scale of the designed digital content production, There was
a significant preference (direction) towards the reverse
brainstorming technique more than the rest of the techniques, which
shows how the reverse brainstorming technique affects the
instructional design specialists, The research recommended the
importance of brainstorming techniques, especially the reverse
brainstorming technique because of its strong impact on the
development of skills, the generation of developed ideas and the
transfer of experiences among participants in the sessions with the
need for further research.
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يمذيـخ:
يشيد العصر الحالي ثكرة معمكماتية كتكنكلكجية في جميع المجاالت الحياتية
كالتعميمية ،حتى أصبحت مؤسسات التعميـ العالي في حاجة ممحة لتغيير أساليب تقديـ
المحتكل العممي مف الصكرة التقميدية الكرقية إلى الصكرة الرقمية ،مما استدعى كزارة التعميـ
العالي كالبحث العممي بجميكرية مصر العربية عاـ  1002ممثمة في المجمس األعمى
لمجامعات بنشر ثقافة التعميـ اإللكتركني بالجامعات المصرية عف طريؽ تطكير كتقكيـ
المحتكل العممي كفؽ أحدث المعايير التربكية كالفنية كتطبيقو عمى طالب الجامعات.
إال أف تطكير المقررات مف صكرتيا التقميدية إلى الصكرة الرقمية تحتاج إلى تدريب
مستمر كدكرم لجميع القائميف عمى عممية اإلنتاج بمختمؼ الجامعات المصرية حتى
تتماشى تمؾ المقررات مع المعايير الدكلية؛ كمع اختالؼ الثقافات كالخمفية التعميمية لفرؽ
العمؿ ،فعممية التدريب تحتاج إلى تطكير دائـ ألساليب تقديـ المحتكل التدريبي
كاستراتيجياتو؛ باإلضافة إلى تغيير بيئة التدريب نفسيا مف بيئة تقميدية تعتمد عمى التدريب
كجيا لكجو إلى بيئة تدريب افتراضية " "Digital training environmentيستطيع
ن
المدرب كالمتدربيف التفاعؿ فيما بينيـ مف خالليا؛ مع اشتراؾ جميع فرؽ العمؿ المطمكب
تنمية مياراتيـ ميما كانت التحديات التي تكاجييـ مف بعد المسافة أك زمف التدريب كخالفو.
كالجامعات المصرية أصبحت في حاجة ممحة لتدريب فرؽ العمؿ في ظؿ التطكر
المستمر في جميع المجاالت عامة كالتعميـ اإللكتركني خاصة؛ فمف ال يطكر نفسو في ظؿ
طكفاف المعمكمات ،كالتغيرات المتالحقة ،كسرعة معدالت نمك المعرفة ،كالذم نتج عف ثكرة
الم عمكمات التي نعيشيا اآلف سكؼ يأتي عميو الزمف ،كيتكقؼ عف ممارسة المجاؿ كالنشاط
الخاص بو.
كمف أىـ استراتيجيات التدريب االفتراضي في الكقت الراىف ىك العصؼ الذىني
بأنماطو كتقنياتو المختمفة؛ كالذم يساىـ في خمؽ جك مف المناقشات المثمرة بيف المشاركيف
في جمساتو ،مع تكليد العديد مف األفكار المتطكرة التي تؤدم في نياية جمسات العصؼ
الذىني إلى فكرة مفيدة متطكرة يمكف تطبيقيا كاالستفادة منيا في تحقيؽ األىداؼ
المنشكدة ).(Dirk Haun, 1030, 33-33
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لذا جاءت فكرة ىذا البحث الذم يحاكؿ تكظيؼ بعض أنماط العصؼ الذىني في بيئة
تدريب تعاكني افتراضية؛ لالستفادة منيا في تنمية ميارات أخصائي التصميـ التعميمي
بفرؽ عمؿ إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات المصرية ،كالتي تحتاج إلى استراتيجيات
حديثة في عممية التدريب االفتراضي؛ لمحصكؿ عمى أفكار متطكرة في إنتاج المحتكل
الرقمي ،كىي المشكمة التي ظيرت في اآلكنة األخيرة مف تكرار كتقميد أفكار إنتاج المحتكل
الرقمي بأخطائيا كعيكبيا كعدـ تأثيرىا عمى المستفيديف؛ بسبب ضعؼ التعاكف كتبادؿ
الخبرات فيما بيف أخصائي التصميـ التعميمي ،بالرغـ مف الدكرات التدريبية المتعددة التي
يحصؿ عمييا جميع فرؽ العمؿ لتنمية تمؾ الميارات.
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اإلحسبس ثًشكهخ انجحث:
مف خالؿ خبرة الباحث في مجاؿ التعميـ اإللكتركني كادارة المركز القكمي لمتعمـ
اإللكتركني بالمجمس األعمى لمجامعات كاإلشراؼ عمى عدد ( )11مركز إنتاج مقررات
إلكتركنية بالجامعات المصرية ،كالذم يستدعي تدريب فرؽ العمؿ بالجامعات المصرية عمى
أحدث أساليب إنتاج المقررات اإللكتركنية ،الحظ الباحث أنو بالرغـ مف عقد العديد مف
كجيا لكجو لفرؽ أخصائي التصميـ التعميمي بالجامعات المصرية عمى
الدكرات التدريبية
ن
كيفية إنتاج المقررات اإللكتركنية في ضكء المعايير التربكية كالفنية الدكلية ،إال أف مخرجات
تمؾ الدكرات التدريبية مف مقررات إلكتركنية منتجة بمراكز اإلنتاج بالجامعات ليست عمى
المستكل المطمكب ،حيث أف معظـ األفكار تتكرر حتى بأخطائيا التربكية كالفنية ،مع عدـ
كجكد أفكار متطكرة تجذب الطالب لتمؾ المقررات اإللكتركنية.
أصبح الباحث في حاجة ممحو لمتأكد مف كجكد مشكمة حقيقية تستحؽ البحث
كالدراسة ،فحدد أىـ النقاط الرئيسية لممشكمة؛ لدراستيا كمحاكلة إيجاد حؿ متكامؿ مقترح لحؿ
المشكمة ،كتمؾ النقاط ىي البيئة االفتراضية كاستراتيجية التدريب ألخصائي التصميـ التعميمي
بالجامعات المصرية ،لذا قاـ الباحث بإجراء مقابالت غير المقننة لبعض أخصائي التصميـ
التعميمي الذيف حصمكا عمى دكرات تدريبية بالمركز القكمي لمتعمـ اإللكتركني ،كجاءت األسئمة
كالتالي:
كجيا لكجو حققت لؾ أىداؼ كرشة التدريب؟
 ىؿ بيئة التدريب ن
 ىؿ أسمكب كاستراتيجية التدريب عمى إنتاج المقررات اإللكتركنية ساىمت في تنمية
مياراتؾ في إنتاج محتكل رقمي متطكر؟
بتحميؿ نتائج المقابمة غير المقننة كجد الباحث أف معظـ أخصائي التصميـ التعميمي
كجيا لكجو كاالستراتيجيات المستخدمة فييا غير مناسبة
أكدكا عمى أف بيئة التدريب التقميدية ن
لنكع التدريب ،حيث أف التدريب يككف ليكـ أك اثنيف عمى األكثر؛ كيككف تدريب مكجو سمبي
مف مدرب إلى متدرب ،كال يكجد أم نكع مف التدريب العممي أك تخصيص كقت لممناقشات بيف
فرؽ العمؿ لتبادؿ الخبرات ،فالمتدرب سمبي ليس لو أم دكر غير االستماع إلى بعض
المعايير المستحدثة في عممية إنتاج المقررات اإللكتركنية مع الحصكؿ عمى عدد محدكد مف
األمثمة؛ التي ال تمثؿ كـ المحتكل العممي لمختمؼ القطاعات العممية ،كالتي تحتاج إلى
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مناقشات كتبادؿ خبرات سكاء بيف المتدربيف كبعضيـ البعض أك المتدربيف مع المدربيف ذك
الخبرة في المجاؿ ،كما كجد الباحث أف معظـ أخصائي التصميـ التعميمي لدييـ اإللماـ الكامؿ
بالمعايير التربكية كالفنية إال أنيـ يفتقدكا الخبرة لتكظيؼ تمؾ المعايير التكظيؼ السميـ؛ كالذم
يؤدم في النياية إلى إنتاج محتكل رقمي ضعيؼ الجكدة؛ كيؤدم بطبيعة الحاؿ إلى عزكؼ
طالب الجامعات نحك استخداـ المحتكل الرقمي ليكتفكا بالكتاب الكرقي في عممية التعمـ.
مما سبؽ مف المقابالت غير المقننة استخمص الباحث أف بيئة التدريب التقميدية
غير مناسبة لتدريب أخصائي التصميـ التعميمي الذيف يحتاجكا إلى استراتيجيات تدريب
مختمفة تسمح ليـ بالمناقشات المثمرة كتبادؿ الخبرات بيف أخصائي التصميـ التعميمي
كالخبراء في المجاؿ في أم كقت كأم مكاف.
كبدراسة الباحث لممشكالت السابقة بدأ يفكر في حمكؿ متعددة لحؿ مشكمة عدـ
تحقيؽ الدكرات التدريبية األىداؼ المنشكدة منيا؛ كضعؼ جكدة إنتاج المحتكل الرقمي
المنت ج بمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات المصرية ،كالذم يستمزـ إيجاد حمكؿ
متطكرة لتنمية ميارات أخصائي التصميـ التعميمي في تطكير محتكل رقمي يرفع مف كفاءة
العممية التعميمية ،كيساىـ في رفع مستكل الطالب الجامعي ليستطيع المنافسة بعد التخرج في
سكؽ العمؿ المتغير في ظؿ الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية كالتي تستمزـ تخريج طالب عمى
مستكل عالي مف الكفاءة يستطيع حؿ جميع المشكالت التي تكاجيو بأفكار متنكعة كمتطكرة.
مف ىنا بدأ الباحث في دراسة البحكث كالدراسات السابقة التي تناكلت أنماط العصؼ
الذىني كتنمية الميارات ،كمنيا التالي:


دراسة محمد الشرقاكم ( )1032كالتي ىدفت إلى دراسة فعالية استخداـ استراتيجية

العصؼ الذىني القائـ عمى التعمـ التعاكني عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كسرعة تعمـ
بعض الميارات الحركية لمتربية البدنية ،كاشتممت عينة الدراسة عمى عدد ( )30طالب مف
طالب الصؼ السابع ،كاستخدـ الباحث اختبار التفكير اإلبداعي لسيد خير اهلل كاختبارات
الميارات الحركية ،كأكدت نتائج الدراسة عمى أف العصؼ الذىني ىك احدل أىـ االستراتيجيات
في تحفيز التفكير كتكليد أفكار مبتكرة لحؿ الكثير مف المشكالت العممية كالحياتية المختمفة.


دراسة أماني عبده؛ كجماؿ عبيد ( )1032كالتي ىدفت إلى تحديد أساليب العصؼ

الذىني كأثرىا في مكاجية معكقات التفكير اإلبداعي ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
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التحميمي لمالئمتو لطبيعة البحث ،كركزت الدراسة عمى استخداـ جمسات العصؼ الذىني في
تنمية ميارات التفكرم اإلبداعي الثالثة :الطالقة ،المركنة ،األصالة ،كجاءت نتائج كتكصيات
البحث أف العصؼ الذىني لو دكر فعاؿ كمباشر في تنمية التفكير اإلبداعي ،كما تعد طريقة
العصؼ الذىني في التعميـ كالتدريب مف الطرؽ الحديثة التي تشجع التفكير اإلبداعي كتطمؽ
الطاقات الكامنة عند المتدربيف في جك مف الحرية كاألماف يسمح بظيكر كؿ اآلراء كاألفكار
حيث يككف المتدرب في قمة التفاعؿ مع المكقؼ.


دراسة "سميرة ،كأخركف" ( )Samira Bourgeois, et al., 1033كالتي ىدفت

إلى دراسة أثر استخداـ طالب اليندسة اإلبداع كتطكير األدكات في تصميـ المنتج المفاىيمي:
ماذا كمتى ككيؼ ،كتـ تنفيذ عدد ( )30جمسات عصؼ ذىني مكزعة عمى عدد( )2أسابيع،
أفكار فريدة مبتكرة
نا
كجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أف العصؼ الذىني العكسي تسبب في إنتاج
مف نكعيا ،باإلضافة إلى اتجاه الطالب اإليجابي نحك استراتيجية العصؼ الذىني العكسي
بالرغـ مف حداثتيا في العممية التعميمية.


دراسة "ىيكيكنج مكف ،سكنج ىاف" ( Heekyung Moon, Sung H. Han,

 )1030كالتي ىدفت إلى كضع تصكر مقترح لمنيجية تكليد األفكار اإلبداعية مف منظكر
تجربة المستخدـ ،قاـ الباحث بتجميع عدد ( )30مف تقنيات تكليد األفكار كتصنيفيا ،كتـ
تقييـ التقنيات مف خالؿ أربعة خبراء في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،كجاءت النتائج لتؤكد أف
التصكر المقترح لمنيجية تكليد األفكار كانت ليا الفعالية كالكفاءة كالرضا كالحداثة كاألىمية
أكثر مف استراتيجية العصؼ الذىني في تكليد األفكار.


دراسة ريحاب عبد الغني ( )1033كالتي ىدفت إلى فاعمية مكقع كيب قائـ عمى

العصؼ الذىني اإللكتركني لميارات استخداـ المستحدثات في تنمية التفكير االبتكارم
ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ ،كاستيدؼ البحث عالج القصكر لدل أخصائي تكنكلكجيا التعميـ
في ميارات استخداـ المستحدثات مف خالؿ استراتيجية العصؼ الذىني ،كاستخدمت في أدكات
الد ارسة اختبار معرفي كبطاقة مالحظة كاختبار ميارات التفكير االبتكارم ،كأكدت نتائج
الدراسة فاعمية العصؼ الذىني في تنمية التفكير االبتكارم لدل أخصائي تكنكلكجيا التعميـ.


دراسة بميغ مجيد؛ كمريـ عمي ( )1033كالتي ىدفت إلى فعالية استخداـ استراتيجية

العصؼ الذىني في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدل طالب كمية اآلداب في جامعة مصراتو،
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طالبا كطالبة مف طمبة قسـ التربية في كمية اآلداب
كاشتممت عينة الدراسة عمى ()30
ن
بجامعة مصراتو ،كاستخدمت في أدكات الدراسة مقياس الذكاء لكاتؿ ،كأكدت نتائج الدراسة
تأثير استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لمطالب.


دراسة زيف الياشمي ( )1033كالتي ىدفت إلى دراسة أثر استخداـ العصؼ الذىني

عمى تنمية التفكير االبتكارم لطالبات الصؼ الثالث المتكسط في مادة االقتصاد المنزلي
بمدارس مكة المكرمة ،كاشتممت عينة الدراسة عمى ( )33طالبة مف طالبات الصؼ الثالث
المتكسط ،كأكدت الدراسة عمى أف العصؼ الذىني لو تأثير كبير في تنمية التفكير االبتكارم
عند الطالبات ،كما أكصت الباحثة بضركرة استخداـ نمط العصؼ الذىني لتنمية قدرات التفكير
االبتكارم منذ المراحؿ المبكرة مف التعميـ.


دراسة عبد اهلل الصالحي ( )1033كالتي ىدفت إلى استخداـ العصؼ الذىني في

تدريس مقرر ميارات التفكير كأثره في تنمية ميارات التفكير االبتكارم لدل طمبة جامعة
طالبا مف طمبة المستكل األكؿ لمسنة
القصيـ ،كاشتممت عينة الدراسة عمى عدد ()133
ن
التحضيرية بجامعة القصيـ ،كأكدت نتائج الدراسة عمى أثر العصؼ الذىني في تنمية التفكير
االبتكارم لمطالب.


دراسة فدكل يكسؼ ( ) 1031كالتي ىدفت إلى دراسة أثر التدريب المستند إلى العصؼ

الذىني كقبعات التفكير الست في التفكير اإلبداعي لدل طمبة الجامعة ،كاشتممت عينة الدراسة
عمى ( )32طالبة مف الفرقة األكلى قسـ عمـ النفس جامعة القدس ،كاستخدمت في أدكات
الدراسة مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي ،كأكدت نتائج الدراسة تأثير العصؼ الذىني في
الدكرات التدريبية عمى تنمية التفكير اإلبداعي لمطالبات.
مما سبؽ مف دراسات كبحكث سابقة أكدت عمى مدل تأثير أنماط العصؼ الذىني
في تنمية التفكير غير التقميدم كاالبتكارم كاإلبداعي ،تأكد الباحث مف أىمية أنماط العصؼ
الذىني المتعددة كالتي يمكف تكظيفيا في بيئة تدريب افتراضية لنقؿ الخبرات كالمعارؼ بيف
المستفيديف مع ضماف ثباتيا في الذاكرة طكيمة المدل ،األمر الذم يدعك إلى البحث الجاد في
كيفية االستفادة مف أنماط العصؼ الذىني في العممية التعميمية كاستبداؿ الطرؽ التقميدية.
كما عرض الباحث المشكمة عمى مجمكعة مف الخبراء في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
كالمناىج كطرؽ التدريس؛ كذلؾ مف خالؿ بعض المقابالت غير المقننة لدراسة المشكالت
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كالحمكؿ المقترحة التي يمكف أف تساعد في حؿ المشكمة ،كاستخمص الباحث مف تمؾ
تأثير في تدريب أخصائي التصميـ
نا
المقابالت أف مف أنسب الحمكؿ التي يمكف أف تُحدث
التعميمي ىي تطكير بيئة تدريب تعاكني افتراضية تعتمد عمى نمط مف أنماط العصؼ الذىني
المختمفة؛ لتبادؿ الخبرات كالممارسات كاالستفادة مف المعارؼ الضمنية لدل أخصائي التصميـ
التعميمي كدمجيا بمعارؼ كخبرات جديدة ،كلمتغمب عمى الزمف حيث يمكف أف يستمر التدريب
لعدة أياـ كأسابيع حتى تحقؽ الدكرة التدريبية اليدؼ منيا.
مما سبؽ مف مشكالت حقيقية تكاجو أخصائي التصميـ التعميمي في تصميـ محتكل
رقمي متطكر ،كبعد الرجكع لألدبيات كالبحكث لبياف أفضؿ الحمكؿ التكنكلكجية التي يمكف أف
تساىـ في حؿ المشكمة؛ قاـ الباحث باختيار ثالثة مف أنماط العصؼ الذىني كاستخداميـ في
تجربة البحث لتحديد فاعمية كؿ منيا في تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لدل
أخصائي التصميـ التعميمي.

رحذّذ يشكهخ انجحث:
يتضح مما سبؽ أف بيئات التدريب التعاكني االفتراضية القائمة عمى أنماط بعينيا
لمعصؼ الذىني لـ تجر فييا أبحاث كافية ،عمى الرغـ مف أف العصؼ الذىني ظير منذ زمف
بعيد كأثبت كفاءتو في تبادؿ الخبرات كتكليد األفكار المتطكرة أثناء عقد جمسات العصؼ
الذىني ،إال أف تقنيات كأنماط ال عصؼ الذىني الكثيرة لـ يتـ البحث فييا لتحديد كفاءة كؿ
منيا في تنمية الميارات بمختمؼ المجاالت ،كمف ىنا يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في
"الحاجة إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ أنماط العصؼ الذىني ببيئة تدريب تعاكني افتراضية في
تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لدل أخصائي التصميـ التعميمي كاالتجاه نحك تمؾ
األنماط".

أسئهخ انجحث:
أمكف صياغة أسئمة البحث في التالي:
 .3ما التصميـ التعميمي إلنتاج بيئة تدريب تعاكني افتراضية بأنماط العصؼ الذىني لتنمية
ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لدل أخصائي التصميـ التعميمي؟
 .1ما أثر تكظيؼ أنماط العصؼ الذىني ببيئة تدريب تعاكني افتراضية في تنمية ميارات
إنتاج محتكل رقمي متطكر لدل أخصائي التصميـ التعميمي؟
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 .3ما أثر اختالؼ أنماط العصؼ الذىني ببيئة تدريب تعاكني افتراضية عمى اتجاه أخصائي
التصميـ التعميمي نحكىا؟

أىذاف انجحث:
يسعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .3تحديد التصميـ التعميمي لبيئة تدريب تعاكني افتراضية لكؿ نمط مف أنماط العصؼ
الذىني.
 .1تحديد النمط األنسب مف أنماط العصؼ الذىني لبيئة التدريب التعاكني االفتراضية
في تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر.
 .3تحديد النمط األنسب مف أنماط العصؼ الذىني في بيئة التدريب التعاكني االفتراضية
تأثير في أخصائي التصميـ التعميمي.
األكثر نا

أىًْخ انجحث:

ترجع أىمية البحث الحالي إلى اإلسياـ فيما يمي:
 .3تبني المؤسسات التعميمية كالمتخصصة كمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية
استراتيجيات مستحدثة في تدريب فرؽ العمؿ بالجامعات المصرية.
 .1تكجيو اىتماـ المسئكليف عف مراكز التدريب بالجامعات نحك أفضؿ أنماط العصؼ
الذىني ببيئات التدريب التعاكني االفتراضية التي تساىـ في تنمية الميارات.
 .3استخداـ أنظمة كبيئات تدريب افتراضية جديدة في مراكز التدريب كعدـ االعتماد فقط
عمى النظـ التقميدية.
 .3التأكيد عمى أثر أنماط العصؼ الذىني في تنمية بعض الميارات بمختمؼ المجاالت.

حذًد انجحث:
اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:
 .3أخصائي التصميـ التعميمي بمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات المصرية،
كذلؾ ألف الباحث مدير لممركز القكمي لمتعمـ اإللكتركني بالمجمس األعمى لمجامعات
كمشرؼ عاـ عمى مراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية.
 .1ثالثة أنماط لمعصؼ الذىني كىي كالتالي:
أ.

العصؼ الذىني التقميدم.
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ب .العصؼ الذىني العكسي.
ج .العصؼ الذىني المتدرج.
 .3تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر (عناصر تعمـ رقمية ،كفيديكىات تعميمية
رقمية).
 .3نظاـ إدارة تعمـ  MOODLEبأدكاتيا المختمفة التي تناسب جميع أنماط العصؼ
الذىني.

فزًع انجحث:
في ضكء اإلطار النظرم ،كبنانء عمى نتائج الدراسات السابقة عمى حد عمـ الباحث

كالتي أكد معظميا عمى تأثير العصؼ الذىني في تنمية الميارات بشكؿ عاـ بدكف تحديد
أفضؿ أنماط العصؼ الذىني ،فقاـ الباحث بتحديد كصياغة فركض البحث الحالي كالتالي:
إحصائيا عند مستكل داللة ≤ ( )0003بيف متكسطات الرتب لدرجات
 .3يكجد فرؽ داؿ
ن
التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في مقياس
ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لصالح التطبيؽ البعدم.
إحصائيا عند مستكل داللة ≤ ( )0003بيف متكسطات الرتب
 .1ال يكجد فرؽ داؿ
ن
لدرجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في
مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني.

إخزاءاد انجحث:

أكنال :الجانب النظرم كيشمؿ مجمكعة مف اإلجراءات:

 مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة بمحاكر البحث إلعداد اإلطار النظرم لمبحث.
 مراجعة معايير إنتاج بيئات التدريب التعاكني االفتراضية.

ثانيا :الجانب اإلجرائي كيشمؿ مجمكعة مف اإلجراءات:
ن

 إعداد أدكات البحث (مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر – مقياس اتجاه نحك
نمط العصؼ الذىني).
 تصميـ كانشاء نظاـ إدارة تعمـ .MOODLE
 تكفير أنشطة كتكميفات ببيئة التدريب التعاكني االفتراضية.
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ثالثنا :إجراءات تجربة البحث كالتي اشتممت عمى التالي:

 اختيار عينة البحث كتقسيميا إلى مجمكعات التجريب.
 االستعداد كالتييئة إلجراء تجربة البحث.
 التطبيؽ القبمي ألدكات القياس.
 تطبيؽ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية باختالؼ أنماط العصؼ الذىني عمى أفراد
عينة البحث.
 التطبيؽ البعدم ألدكات القياس.
إحصائيا.
 جمع البيانات كمعالجتيا
ن
 النتائج كالتكصيات كالمقترحات.

يظطهحبد انجحث:

 .3العصؼ الذىني:
عرفو "جيفكرم ركلنسكف" ( )J. Geoffrey Rawlinson, 1033, 31-03عمى

أنو " كسيمة لمحصكؿ عمى أكبر عدد مف األفكار مف المجمكعة المشتركة في جمسة العصؼ
الذىني في أقؿ كقت ممكف" ،بينما عرفتو مناؿ الباركدم ( )33 ،1033عمى أنو "مف الطرؽ
الحديثة التي تشجع عمى التفكير اإلبداعي كتطمؽ الطاقات الكامنة عند المتعمميف في جك مف
الحرية كاألماف كذلؾ خالؿ جمسة قصيرة ،تسمح ىذه الطريقة بظيكر كؿ اآلراء كاألفكار حيث
يككف المتعمـ في قمة التفاعؿ مع المكقؼ ،كتصمح في القضايا كالمكضكعات المفتكحة".
ائيا عمى أنو أسمكب تدريبي يشجع عدد محدكد مف األفراد
بينما يعرفو الباحث إجر ن
لتباد ؿ الخبرات في مشكمة مشتركة كمناقشتيا القتراح كتكليد مجمكعة مف الحمكؿ المتطكرة
لتقييميا كتصنيفيا كاختبار مدل صالحيتيا لتحديد الحؿ األكثر قابمية لمتنفيذ.

 .1العصؼ الذىني العكسي:

عرفو "جارم ديفز" ( )Gary A. Davis, 1031, p.300عمى أنو "التفكير في
جعؿ الكضع أسكأ مما ىك عميو ،كعف طريؽ العصؼ الذىني تمرر كرقة عمى مجمكعة صغيرة
فشيئا" ،كما
شيئا
ن
مف األفراد ،بحيث يضيؼ كؿ كاحد منيـ فكرة إلى قائمة األفكار المتزايدة ن
عرفو رعد رزكقي ،كاستبرؽ لطيؼ ( )21 ،1030عمى أنو "أحد أنكاع التفكير التي تدفع
المتعمـ ألف يقمب الكضع لألسكأ أك يبدأ مف النياية كينتيي إلى البداية كيعطي رؤية جديدة"
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ائيا عمى أنو أسمكب تدريبي يشجع عدد محدكد مف األفراد
بينما يعرفو الباحث إجر ن
لتبادؿ الخبرات في مشكمة مشتركة كمناقشتيا ،كاقتراح كتكليد مجمكعة ضخمة مف األفكار
سكءا لعكسيا في نياية الجمسة؛ لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ غير التقميدية
التي تزيد المشكمة ن
لتقييميا كتصنيفيا كاختبار مدل صالحيتيا لتحديد الحؿ األكثر قابمية لمتنفيذ.

 .3العصؼ الذىني المتدرج:

عرفو "بريت ىاندلي ،ديفيد مارشاؿ ،كريج ككف" ( Brett A. Handley, david
 )M. Marshall, Craig Coon, 1031, 33عمى أنو" نمط مف أنماط العصؼ الذىني
ُيمكف مف مشاركة الجميع في المجمكعة المشاركة في الجمسة ،كما إنو مفيد بشكؿ خاص
مزيجا مف االنطكائييف -األشخاص الصامتيف -كالمنفتحيف ،كيضمف
لممجمكعات التي تضـ
ن
ىذا النمط مف سماع أفكار جميع المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني" ،كما عرفو "شاؾ

كيميامز" ( )Chuck Williams, 1031, 320عمى أنو "طريقة صنع القرار التي يتـ فييا
إضافة أعضاء المجمكعة إلى جمسة العصؼ الذىني كاحد تمك األخر ،كيستمع أعضاء
المجمكعة الحاليكف إلى أفكار كتكصيات كؿ عضك جديد؛ ثـ تشارؾ المجمكعة األفكار
كاالقتراحات التي كانت قد درستيا بالفعؿ ،كتناقش األفكار الجديدة كالقديمة ،كتتخذ قر نارا".
ائيا عمى أنو أسمكب تدريبي يشجع عدد محدكد مف األفراد
بينما يعرفو الباحث إجر ن

لتبادؿ الخبرات في مشكمة مشتركة ،كيتـ فييا إضافة األفراد إلى جمسة العصؼ الذىني كاحد

تمك األخر ،كيعرض كؿ فرد أفكاره بحرية كبدكف قيكد ليستمع ليا باقي أفراد المجمكعة الحالية
في الجمسة؛ ثـ تشارؾ جميع أفراد المجمكعة األفكار كاالقتراحات التي ُعرضت بالفعؿ
لمناقشتيا لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ غير التقميدية لتقييميا كتصنيفيا كاختبار مدل
صالحيتيا لتحديد الحؿ األكثر قابمية لمتنفيذ.

 .4بيئة تدريب افتراضية:

يعرفيا "باركر كمارتف" ( )Parker & Martin, 1030, 330عمى أنيا "بيئات
افتراضية تتيح التكاصؿ بشكؿ متزامف كغير المتزامف مف خالؿ أدكات أكثر فاعمية؛ تتناسب
مع طبيعة الجيؿ الثاني لمتعمـ اإللكتركني تمكف المدرب مف نشر المحتكل التدريبي ككضع
األنشطة كالمياـ التدريبية كاالتصاؿ بالمتدربيف باستخداـ النصكص المكتكبة كالصكت
كالصكر كالفيديك كالمحادثات المباشرة كالسبكرة اإللكتركنية التفاعمية كمشاركة التطبيقات
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كالممفات كنقؿ الممفات ،كتحقيؽ المشاركة الفعالة مف جانب المتدربيف في ساحات النقاش
كالحكار" ،بينما عرفيا "عنترة بف مرزكؽ ،كآخركف" ( )310 ،1032عمى أنيا "بيئة تفاعمية
متنقم ة مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية المبنية عمى استخداـ شبكة اإلنترنت كالحاسكب
متعدد الكسائط كاألجيزة المتنقمة لعرض البرمجيات كالحقائب كالدكرات التدريبية الرقمية،
لتصميـ كتطبيؽ كتقكيـ البرامج التدريبية المتزامنة كغير المتزامنة ،بإتباع أنظمة التدرب
الذاتي كالتفاعمي كالمزيج لتحقيؽ األىداؼ التدريبية كاتقاف الميارات بناء عمى سرعة
المتدربيف في التعمـ كمستكياتيـ الفكرية كظركؼ عمميـ كحياتيـ كمكاقعيـ الجغرافية".
كيتفؽ الباحث مع "باركر كمارتف" ( )Parker & Martin, 1030, 330في
تعريؼ بيئة التدريب االفتراضية حيث تشمؿ أدكات التكاصؿ كتكفير األنشطة كالمياـ التدريبية
كنقؿ الممفات داخؿ البيئة كالمشاركة الفعالة في ساحات النقاش كالحكار.

 .5إنتاج محتكل رقمي متطكر:

يعرؼ الباحث إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر عمى أنو تطكير المحتكل العممي مف
الصكرة الكرقية التقميدية إلى عناصر تعمـ يتصفحيا المتعمـ أك المتدرب عبر اإلنترنت كتعتمد
عمى أفكار حديثة غير تقميدية تراعي معايير الجكدة التربكية كالفنية.

اإلطبر اننظزُ نهجحث:

أنماط العصؼ الذىني ببيئة تدريب تعاكني افتراضية

أكنال :العصؼ الذىني

يتعرض معظـ أفراد المجتمع في مكاقؼ مختمفة مف الحياة لمعصؼ الذىني؛ الذم ىك

عبارة عف كسيمة منظمة إليجاد حمكؿ متطكرة بطريقة عممية؛ ككفقنا لخطكات منيجية لمعديد

مف المشكالت ،فيي طريقة لتكليد األفكار المتطكرة في إطار المجمكعة لالستفادة مف تكليد

عدد محدكد مف األشخاص لعدد كبير مف األفكار ،فيؤدم في النياية إلى حمكؿ متطكرة غير
تقميدية لحؿ المشكالت.
كالعصؼ الذىني التقميدم ىك أسمكب تعميمي كتدريبي يبدأ في العادة بتحديد المشكمة
المطركحة ليتـ اقتراح مجمكعة مف الحمكؿ ليتـ تقييميا كتصنيفيا الختبار مدل صالحيتيا،
كفي النياية تحديد الحؿ المناسب كالقابؿ لمتنفيذ ،كأكدت نتائج دراسة ىيثـ عمي ( )1030أف
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تأثير في تكليد األفكار المتطكرة كتبادؿ الخبرات مف ِقبؿ
نا
العصؼ الذىني مف أكثر الطرؽ
األفراد المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني ،فتبقى أذىاف المشاركيف في الجمسات في حالة
استثارة دائمة كتفكير في مختمؼ االتجاىات دكف حدكد أك قيكد أك حتى نقد.

أنماط العصؼ الذىني

معقدا ،كلكف مع تكفر مجمكعة مختمفة مف أنماط
العصؼ الذىني التقميدم ليس
ن
اما التعرؼ عمى تمؾ األنماط كالتقنيات لضماف نجاح
كتقنيات العصؼ الذىني ،أصبح لز ن
جمسات العصؼ الذىني كتحقيقيا لألىداؼ المنشكدة ،كاستخمص الباحث مف "كارلكس
كيميامز" ()Carlos A. Williams, 1033, 32-33؛ "عزة مصطفى" (-12 ،1030
 )31أىـ أنماط العصؼ الذىني كىي كالتالي:

 .3الخرائط الذىنية :يعد تخطيط العقؿ أداة مرئية لتعزيز عممية العصؼ الذىني ،فالفرد
يرسـ صكرة لمعالقات بيف األفكار كفيما بينيا ،فيبدأ بكتابة اليدؼ أك المشكمة ،ثـ يبدأ
المشاركيف التفكير في تمؾ المشكمة ذات الصمة كتكليد أكبر عدد مف األفكار ،مع
إضافة جميع األفكار إلى الخريطة الذىنية لجمسة العصؼ الذىني حتى يتمكف جميع
بصريا ،ليبدأ تحميؿ تمؾ األفكار كاختيار األنسب منيا لحؿ
المشاركيف مف رؤيتيا
ن
المشكمة.

 .1العصؼ الذىني العكسي :العصؼ الذىني التقميدم يطمب مف المشاركيف حؿ

المشكالت ،بينما العصؼ الذىني العكسي عبارة عف أسمكب لمتفكير كالتدريب ُيستخدـ

فبدال
لتطكير األفكار ،كذلؾ مف خالؿ جعؿ األمكر أكثر
سكءا ،كاختالؽ المشكالت ،ن
ن
مف البحث عف أسباب المشكمة يتـ البحث في كيفية صنع المشكمة كالتسبب فييا،

فيتحكؿ األمر مف الحؿ إلى اإلحداث ،ألجؿ اكتشاؼ المشكالت ككضع الحمكؿ.

 .3مؿء الفجكة :تبدأ بتحديد المشكمة كاليدؼ المطمكب تحقيقو ،ثـ يبدأ المشاركيف في
مؿء الفجكة بمجمكعة كاسعة مف اإلجابات مف العاـ إلى الخاص ،يتـ جمعيا ثـ
تنظيميا كتحميميا كاختيار األنسب لحؿ المشكمة لتحقيؽ اليدؼ المطمكب.

 .4تحميؿ  SWOT Analysis :SWOTكفييا يحدد نقاط القكة كالضعؼ كالفرص
كالتيديدات لممشكمة المطركحة ،كىذا النمط يساعد في تحفيز التحميؿ التعاكني ،ما
- 333 -

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

نادر ما تناقش في جمسات
ىي نقاط القكة الحقيقية؛ كما ىي نقاط الضعؼ التي نا
العصؼ الذىني ،فتأتي األفكار الجديدة المتطكرة مف ىذه التقنية المجربة كالحقيقية.

 .3الدماغ الشبكية عبر اإلنترنت :يعتمد ىذا النمط عمى تبادؿ األفكار عبر شبكة
اإلنترنت ،كيتطمب ىذا إنشاء بيئة افتراضية تمكف األفراد بمشاركة أفكارىـ فييا عمى
انفراد كبشكؿ غير المتزامف ،كلكف بعد ذلؾ يبدأ التعاكف بشكؿ متزامف بيف مجمكعة
المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني كتبادؿ المناقشات حكؿ األفكار المطركحة
تأثير في حؿ المشكمة.
لتحميميا كتحديد الفكرة األكثر نا
 .0الكتابة الذىنية :يقكـ فييا كؿ مشارؾ بكتابة أفكار مجيكلة عمى بطاقات فيرسة ،ثـ
مشاركة تمؾ األفكار بشكؿ عشكائي مع المشاركيف اآلخريف الذيف يضيفكف األفكار أك
ينتقدكنيا ،كبعدىا يقكـ المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني بتحميؿ األفكار
فكرا.
المطركحة كتحديد الفكرة المفيدة القابمة لمتنفيذ كالتطبيؽ ن
 .3العصؼ الذىني التعاكني :يقكـ فييا كؿ مشارؾ بكتابة سؤاؿ عمى قطعة كبيرة مف
الكرؽ ،ثـ يتـ نشرىا في مكاف عاـ ،كيطمب مف أعضاء الفريؽ أف يكتبكا أك ينشركا
أفكارىـ عندما يككنكا قادريف ،عمى مدار أسبكع ،ثـ تبدأ عممية تجميع األفكار
كتحميميا لتحديد الحؿ المناسب لممشكمة.

 .2عاصفة األدكار :يطمب مف المشاركيف أف يتخيمكا كيتقمصكا أدكار شخص ترتبط
تجربتو ب يدؼ عصؼ ذىني (عميؿ ،إدارة عميا ،مزكد خدمة) ،حيث يتظاىر
المشارككف بأخذ كجية نظر الطرؼ اآلخر ،لماذا قد يككنكف غير راضيف؟ ما الذم
يتطمبو األمر لكي يشعركا بتحسف في تجربتيـ أك نتائجيـ؟ ،حتى يتـ التكصؿ إلى
أفكار متطكرة كفريؽ كاحد ،ثـ تحديد الفكرة األكثر قابمية لمتطبيؽ.

 .2العصؼ الذىني المتدرج :يبدأ بتحديد المشكمة مع جميع المشاركيف في جمسة
العصؼ الذىني ،ثـ يرسؿ الجميع خارج الجمسة لمتفكير في المشكمة بشكؿ فردم،
باستثناء فرديف مف األفراد المشاركة في الجمسة يسمح ليما باالستمرار في الجمسة
لمتكصؿ إلى أفكار كذلؾ لفترة قصيرة مف الكقت ،ثـ السماح لفرد جديد أخر مف
المنتظريف خارج الجمسة بالدخكؿ كمشاركة أفكاره مع المتكاجديف بالجمسة؛ كذلؾ
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لبضع دقائؽ ثـ يطمب مف فرد آخر أف يدخؿ لممشاركة في الجمسة ،حتى يكتمؿ عمى
المدل الطكيؿ كجكد جميع المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني ،كستتاح لكؿ شخص
فرص ة لمشاركة أفكاره مع زمالئو لمكصكؿ لمفكرة المفيدة األكثر قابمية لمتطبيؽ كحؿ
المشكمة مكضكع الجمسة.

 .30جكلة ركبف لمعصؼ الذىني " :جكلة ركبف" ىي لعبة يحصؿ فييا الجميع عمى
فرصة لممشاركة في حالة العصؼ الذىني ،كيعني ذلؾ أف الفرد ( )3يشارؾ فكرتو؛
كعمى الفرد ( )1االنتظار حتى ينتيي األكؿ مف عرض فكرتو كاممة ،حتى يشارؾ
الجميع قبؿ مناقشة كانتقاد األفكار ،كىذه الطريقة تشجع األفراد الخجكليف (أك غير
الميتميف) عمى التحدث.

 .33عاصفة التفكير السريع :ىذا النمط البسيط يمكف أف يككف مثمر بشكؿ مفاجئ،
حيف يطمب مف األفراد في جمسة العص ؼ الذىني تدكيف أكبر عدد ممكف مف األفكار

في فترة زمنية محددة ،لتبدأ عممية مشاركة األفكار بصكت و
عاؿ أك تجميع الردكد،
كىذا النمط قد يكفر بعض الكحي كاألفكار المتطكرة.

أسجبة اخزْبر انجبحث ألنًبط انعظف انذىنِ:
حدد الباحث مما سبؽ مف أنماط عديدة لمعصؼ الذىني ثالثة أنماط مف أىـ أنماط
العصؼ الذىني في تكليد أفكار متطكرة كىـ نمط العصؼ الذىني (التقميدم ،العكسي،
المتدرج) ،ليصبحكا مكضكع البحث الحالي كالذم سيتـ تكظيفيـ في بيئة تدريب تعاكني
طكيال في الدكرات التدريبية التي قدميا المركز القكمي لمتعمـ
افتراضية ،حيث فكر الباحث
ن
اإللكتركني ألخصائي التصميـ التعميمي فكجد التالي:

 بالرغـ مف عرض جميع المعايير المطمكبة سكاء التربكية أك الفنية في الدكرات
دائما يجد أخطاء متنكعة لـ يتطرؽ ليا التدريب،
التدريبية ،إال أف الباحث كاف ن
حيث أنو يصعب في أم دكرة تدريبية عرض جميع األخطاء التي يجب أف يتالفاىا
المتدربيف ،لذا نمط العصؼ الذىني العكسي قد يككف مناسب ليذا النكع مف التدريب
لممصمميف التعميمييف لحصر معظـ األخطاء التي يجب عمييـ تجنبيا قبؿ إنتاج
المحتكل الرقمي.
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 معظـ الدكرات التدريبية تحتكم عمى أفراد مييمنيف عمى الدكرة مف التحدث بمباقة
كعرض أفكار منظمة؛ كأفراد خجكلة منطكية ال تشارؾ في الجمسة إال القميؿ بالرغـ
مف احتماؿ أف يككف لدييـ أفكار كخبرات يمكف أف تفيد جمسة العصؼ الذىني ،لذا
كاف اختيار الباحث لمنمط الثاني كىك العصؼ الذىني المتدرج الحتمالية حؿ مشكمة
عدـ مشاركة بعض أفراد جمسة العصؼ الذىني لمخجؿ أك االنطكاء أك الخكؼ مف
عرض األفكار.
لذا قاـ الباحث بتحديد الثالث أنماط مف العصؼ الذىني لتكظيفيـ في بيئة التدريب
التعاكني االفتراضية ،كمنيـ التقميدم كالمتعارؼ عميو في الكسط التربكم ،كمعو اثنيف مف أىـ
أنماط العصؼ الذىني الذم يجب التعمؽ في مفيكميـ كمميزاتيـ كخطكات إجراء جمساتيـ
كىـ كالتالي:

 oنمط العصؼ الذىني العكسي Reverse Brainstorming Technique
العصؼ الذىني العكسي ىك أسمكب معتمد مف مسئكلي إدارة األزمات ،ألنو يساعدىـ
في خمؽ المشكالت التي مف الكارد حدكثيا ،ليعرفكا كيؼ سيتصرفكف عمى أثرىا ،كما ىي
قد ارتيـ كامكانياتيـ لحميا إذا ما حدثت تمؾ المشكمة فيما بعد بالفعؿ ،فيك أسمكب لمكقاية مف
المشكالت مف خالؿ اصطناع المشكمة كحميا مع تخزيف قدر كبير مف الق اررات التي يمكف
اتخاذىا كقت حدكث المشكمة إذا ما حدثت في الكاقع" .باتى درابيك"

(Patti Drapeau,

) ،1033, 33كىك ما يحاكؿ الباحث تكظيفو في تنمية ميارات أخصائي التصميـ التعميمي
أثناء إنتاج المقررات اإللكتركنية كتالفي األخطاء التي مف الكارد حدكثيا أثناء عممية اإلنتاج.

يًْزاد نًظ انعظف انذىنِ انعكسِ :
استخمص الباحث مف "جارم ديفز" ()Gary A. Davis, 1031, p.303؛ ك"تكنى
برككتكر" ()Tony Proctor, 1030, 133-132؛ ك"ميشيؿ بيترز" ( Michael P.
 )Peters,1030, 33-33أىـ مميزات العصؼ الذىني العكسي كىي كالتالي:
أ .التأكد مف مدل كجكد حمكؿ لمشكالت مصطنعة.
ب .تكليد أفكار متطكرة إليجاد حمكؿ مستحدثة.
ج .تنمية ميارات االبتكار كاتخاذ القرار لدل المتدربيف كالمتعمميف.
د .التنبؤ بالمفاجئات التي قد تط أر أثناء حدكث المشكمة.
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ق .يساعد األفراد في امتالؾ كـ ضخـ مف الق اررات المخزنة ،كالتي تككف تحت الطمب إذا
ما حدثت مشكمة مف المشكالت.
لذا فالعصؼ الذىني العكسي ىاـ في دكرات التدريب التي تيدؼ إلى تالفي أخطاء مف
الكارد حدكثيا ،كيعتبر العصؼ الذىني العكسي أكثر إفادة مف العصؼ الذىني التقميدم،
فالقدرة عمى اصطناع المشكمة لحميا؛ أفضؿ مف القدرة عمى حؿ مشكمة مكجكدة بالفعؿ.

خطٌاد نًظ انعظف انذىنِ انعكسِ :
استخمص الباحث مف "ميشيؿ ىيكس" )(Michael J. Hicks, 1033, 22-303؛
ك"كيمياـ دكجاف" (), 1003, 333William Duggan؛ ك" آرثر فاف" (Arthur B. Van
) Gundy, 1003, 133-133أىـ خطكات العصؼ الذىني العكسي كىي كالتالي:

 .3تحديد المشكمة :تحدد المشكمة مع كصفيا بدقة لكؿ مشارؾ في جمسة العصؼ
الذىني العكسي.

 .1عكس المشكمة :يبدأ قائد جمسة العصؼ الذىني بعكس المشكمة ،فال يتـ السؤاؿ
عف كيفية حؿ المشكمة ،بؿ يتـ السؤاؿ عف األسباب التي يمكف أف تزيد المشكمة
سكءا أك كيفية تحقيؽ التأثير العكسي.
ن
 .3جمع األفكار :مرحمة جمع األفكار كالتي يتـ فييا تكليد األفكار التي تزيد المشكمة
سكءا كقابمة لالستخداـ ،كفي ىذه المرحمة ال يطرح أم اقتراحات بؿ تتدفؽ األفكار
ن
بحرية كبدكف حدكد أك نقد.

 .3عكس األفكار :يتـ في ىذه المرحمة مناقشة جميع األفكار المجمعة كعكسيا
لتحكيميا إلى حمكؿ حقيقية لممشكمة الفعمية.

 .3تقييـ الحمكؿ :تأتي في النياية مرحمة تقييـ جميع الحمكؿ كتقييـ جدكل تمؾ
األفكار ،كتقرر المجمكعة ما ىي الفكرة األكثر قابمية لحؿ المشكمة.
مستقبال مف خالؿ
فاليدؼ مف العصؼ الذىني العكسي ىك منع حدكث المشكالت
ن

اصطناعيا في الكقت الراىف كالعمؿ عمى حميا ،فإذا لـ نتمكف مف تدريب أفراد المجتمع في
جميع المجاالت عمى ما قد يط أر في المستقبؿ كيككنكا دائما مستعديف لمكاجيتو ،فيمكف أف
يؤدم ذلؾ إلى خسائر فادحة ،كىذا ما يسعى العصؼ الذىني العكسي لمكاجيتو كالتغمب
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عميو ،فيك يساعد عمى التقميؿ مف أخطار المستقبؿ ،فالتفكير المستقبمي أحد أىـ مقكمات
شخصية القرف الكاحد كالعشريف.

 oنمط العصؼ الذىني المتدرج Step Ladder Brainstorming Technique
يتميز نمط العصؼ الذىني المتدرج بالجمع بيف عناصر نكؿ مف اتخاذ الق اررات الفردية

كالجماعية في أداة كاحدة ،فتعكد الفكرة كراء نمط العصؼ الذىني المتدرج ىي حقيقة أنو
سيككف ىناؾ حتما مجمكعة متنكعة مف المشاركيف داخؿ جمسة العصؼ الذىني مييمنة عمى
تماما ،فمف أجؿ سماع رأم جميع المشاركيف في
الجمسة ،بينما يكجد مجمكعة أخرل سمبية ن
جمسة العصؼ الذىني عمى قدـ المساكاة ،فيجب التأكد مف أف الجميع لدييـ فرصة لتقديـ
أفكارىـ بدكف خكؼ أك نقد سمبي.)Ned Kock, 1003, 333( .

خطٌاد نًظ انعظف انذىنِ انًزذرخخ :
استخمص الباحث مف "شاؾ كيميامز" ()Chuck Williams, 1031, 320؛
ك"ستيفيف ركجيمبرج" ()Steven G. Rogelberg, 1003, 122-123؛ ( EDITORIAL
), 1033, 3-31BOARD؛ "ميشيؿ كيست" (Michael A. West, 1031, 110-
 )130أىـ خطكات العصؼ الذىني المتدرج كىي كالتالي:

 .3شرح المشكمة :تبدأ الخطكة األكلى مف خطكات نمط العصؼ الذىني المتدرج
بشرح المشكمة التي يجب حميا لجميع األفراد المشاركيف في الجمسة ،مع تكضيح
أنو سيككف لدل كؿ فرد الفرصة في التفكير بمفرده في المشكمة كحمكليا كتكليد
األفكار بحرية كدكف قيكد ،كتعتبر ىذه الخطكة ىامة لمغاية فتكفير مساحة لمجميع
ميما.
في التفكير بمفردىـ نا
أمر ن
 .1بناء السمـ أك التدرج :بعد مركر فترة زمنية عمى شرح المشكمة ،يبدأ قائد جمسة
العصؼ الذىني بمطالبة عضكيف مف األفراد المشاركيف بالجمسة التجمع مف أجؿ
مناقشة المشكمة ،حيث يككف لدييـ فرصة لمتفكير في المشكمة بمفردىـ ،لذلؾ
معا سيككنكف مستعديف بمناقشة بعض األفكار الخاصة بيـ.
عندما يجتمعكف ن
 .3مكاصمة العممية :بمجرد عقد االجتماع بيف أكؿ شخصيف في جمسة العصؼ
الذىني ،يتـ استدعاء شخص ثالث لالنضماـ إلى جمسة العصؼ الذىني ،كتقديـ
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أفكاره بحرية قبؿ مناقشة األفكار المطركحة بالجمسة ،كبيذه الطريقة لف يككف لدل
الشخص الثالث أفكار متأثرة بآراء اآلخريف المشاركيف في الجمسة.

 .3أكمؿ السمـ أك التدرج :يتـ في الخطكة الرابعة االستمرار بتكرار استدعاء أعضاء
المشاركيف في الجمسة كاحد تمك اآلخر حتى تتـ إضافة جميع أعضاء الفريؽ إلى
جمسة العصؼ الذىني المتدرج ،مع منح كؿ شخص جديد يأتي إلى الجمسة كقتنا
كافيا لتقديـ أفكاره الخاصة دكف سماع أم أفكار أخرل تمت مناقشتيا مسبقنا،
ن
و
كبمجرد انتياء الشخص الجديد مف تقديـ أفكاره ،يمكف حينئذ عرض كمناقشة
األفكار األخرل التي تـ مناقشتيا.

 .3اتخاذ قرار :تعتبر الخطكة األخيرة في خطكات نمط العصؼ الذىني المتدرج ىي
اتخاذ القرار ،كلكف بعد استدعاء جميع األفراد المشاركيف في الجمسة ،كسماع
كمناقشة جميع األفكار كاآلراء ،حتى كلك أصبح القرار كاضح بعد مناقشة بعض
األفراد المشاركيف ،فيجب االنتظار حتى النياية مع كجكد جميع األفكار كاآلراء
التخاذ قرار جماعي يصب في مصمحة جميع المشاركيف.
نمط العصؼ الذىني المتدرج ىك في الكاقع أحد استراتيجيات العصؼ الذىني األكثر
كجماعيا ،فيذا النمط مفيد لممجمكعات
فرديا
جانبا مشترنكا
نضجا ،ألنيا تضـ
ن
ن
ن
ن
شخصا ،فبمجرد أف تصبح المجمكعة أكبر مف ذلؾ
متكسطة الحجـ مف  3إلى 31
ن
فإنيا ستستغرؽ كقتنا أطكؿ في المناقشات كقد يصبح ىذا النمط غير عممي.

يزطهجبد يب لجم دًرح حْبح انعظف انذىنِ :

قبؿ تطبيؽ دكرة حياة العصؼ الذىني يجب تحديد بعض المتطمبات باإلضافة إلى
تجييز بيئة االستضافة االفتراضية ،كاستخمص الباحث مف "يكف كيف" ( Yun Wen,
)1032, 33-30؛ رعد ميدم رزكقي ،كاستبرؽ مجيد عمى لطيؼ ()22-21 ،1030؛
"بريت ىاندلي ،ديفيد مارشاؿ ،كريج ككف" ( Brett A. Handley, David M.
)Marshall, Craig Coon, 1031, 33-32؛ "شاؾ كيميامز" ( Chuck Williams,
)1031, 320؛ ك"ستيفيف ركجيمبرج" ()Steven G. Rogelberg, 1003, 122-123
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أىـ المتطمبات كىي كالتالي:

أكنال :تحديد الفريؽ المشارؾ

يختمؼ عدد الفرؽ المشاركة في جمسات العصؼ الذىني كفؽ المشكمة مكضكع

الجمسة ،إال أف المتخصصيف في العصؼ الذىني اتفقكا عمى معيار استرشادم لعدد
المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني كىك أال يقؿ عدد المشاركيف عف ( )3أفراد كال يزيد
عف ( ) 31فرد مف األفراد ذكم العالقة بمحكر حديث جمسة العصؼ الذىني؛ حتى تحقؽ
جمسة العصؼ الذىني األىداؼ المنشكدة ،كتشمؿ جمسة العصؼ الذىني التالي:
 عدد ( )3فرد يتحمؿ مسئكلية قيادة جمسات العصؼ الذىني ،كيتميز ىذا القائد
بالخبرة كعدـ التحيز( .في العادة يككف أحد الخبراء المتطكعيف في الجمسة)
 عدد ( ) 3فرد يتحمؿ مسئكلية تسجيؿ جميع األفكار أثناء عرضيا بجمسة
العصؼ الذىني( .يككف أحد المشاركيف في الجمسة)
 عدد ( ) 3أفراد بحد أدنى مف الخبراء في المشكمة مكضكع جمسة العصؼ
تطكعا لضماف االستفادة الفعالة مف مشاركتيـ.
الذىني ،عمى أف يشارؾ الخبراء
ن
 يستكمؿ العدد بأعضاء فريؽ العمؿ المطمكب تدريبو كتنمية مياراتو أك المشاركة
جميعا في جمسة العصؼ الذىني ()31
في حؿ المشكمة بحد أقصى لممشاركيف
ن
فرد.

ثانيا :زمف الجمسات
ن

يحدد زمف الجمسات حسب متطمبات كؿ جمسة كأىدافيا ،إال أف المتخصصيف حددكا

معيار استرشادم لزمف جمسات العصؼ الذىني ىك ما بيف  33دقيقة إلى  33دقيقة ،كيفضؿ
تقسيـ الجمسات إلى مراحؿ زمنية تبدأ بخمس دقائؽ لتحديد كشرح المشكمة ،بينما يستغرؽ
عرض األفكار بحرية ( )10دقيقة ،كما تستغرؽ مناقشة كتحميؿ األفكار المطركحة ()30
تطكر لحؿ المشكمة كتستغرؽ ( )30دقائؽ
نا
دقائؽ ،لتنتيي الجمسة بمناقشة الفكرة األكثر
أيضا.
ن
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اضيا
ثالثنا :تحديد بيئة استضافة جمسات العصؼ الذىني افتر ن

جمسات العصؼ الذىني عبر اإلنترنت تحتاج إلى تكفير بيئة افتراضية تُمكف
المشاركيف مف ال تفاعؿ بيف بعضيـ البعض مع تنفيذ األنشطة كالتكميفات المطمكبة منيـ؛
كذلؾ مف خالؿ أدكات جاىزة كغرؼ الحكار كالمنتديات كبرامج المؤتمرات المرئية لمشاركة
األفكار كالخبرات ،مع ضركرة تكفير القائميف عمى جمسات العصؼ الذىني الدعـ الكامؿ طكاؿ
فترة تطبيؽ تمؾ الجمسات ،كما تحتاج تمؾ االستضافة إلى حجز  Domain nameكخكادـ
لتفعيؿ استخداـ البيئة االفتراضية.

دًرح حْبح انعظف انذىنِ :
تمر دكرة حياة العصؼ الذىني بعدد مف الخطكات التي يجب المركر فييا كاحدة تمك
األخرل لضماف نجاح جمسة العصؼ الذىني ،كاستخمص الباحث مف "شاكنسي كيمسكف"
(), 1033, 1-33Chauncey Wilson؛ "يكف كيف" ()Yun Wen, 1032, 33-22؛
"جارم ديفز" ()Gary A. Davis, 1031, PP. 300-330؛ رعد رزكقي ،كاستبرؽ
لطيؼ ()22-21 ،1030؛ "بريت ىاندلي ،ديفيد مارشاؿ ،كريج ككف" ( Brett A.
)Handley, David M. Marshall, Craig Coon, 1031, 33-32؛ "شاؾ كيميامز"
()Chuck Williams, 1031, 320؛ "ستيفيف ركجيمبرج" ( Steven G. Rogelberg,
)1003, 122-123؛ لمياء محمد خيرم ()302-303 ،1032؛ يكسؼ كماش ،كعبد
الكاظـ حساف ()332-303 ،1032؛ عبد العظيـ صبرم ()30-33 ،1030؛ سيا أبك
الحاج ،كحسف المصالحة ()23-23 ،1030؛ مناؿ الباركدم ( ،)32-32 ،1033دكرة
حياة العصؼ الذىني لكؿ نمط مف أنماط العصؼ الذىني الثالثة التي يجب مراعاتيا عند
تجييز جمسات لمعصؼ الذىني ،كىي كالتالي:

أكنال :دكرة حياة العصؼ الذىني التقميدم
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شكؿ ( )3دكرة حياة العصؼ الذىني التقميدم "مف إعداد الباحث"
يتضح مف شكؿ ( )3أف دكرة حياة العصؼ الذىني التقميدم تتككف مف عدد ( )2مراحؿ كىي
كالتالي:

 .3التعريؼ بالمشكمة:
تبدأ دكرة حياة العصؼ الذىني التقميدم بتخصيص كقت محدد لمتعريؼ بالمشكمة
كالبحث فييا قبؿ حضكر جمسة العصؼ الذىني التقميدم لالستفادة مف مخرجات الجمسة ،مع
تكضيح المطمكب مناقشتو لتجنب إضاعة كقت جمسة العصؼ الذىني.

 .1تحديد المشكمة:

يبدأ في ىذه المرحمة قائد جمسة العصؼ الذىني بعرض الحد األدنى مف المعمكمات
عف المشكمة ،حتى ال يحصر تفكير أم فرد مف األفراد المشاركيف في حيز ضيؽ مف
المجاالت ،لذا جمسات العصؼ الذىني تحتاج لقائد ذك الخبرة في شرح المشكمة لتكليد أفكار
متطكرة.

 .3إعادة صياغة المشكمة:
في ىذه المرحمة يقكـ قائد جمسة العصؼ الذىني بتكجيو المشاركيف بتحديد األبعاد
كالجكانب المختمفة لممشكمة كالتي يمكف أف تؤثر في حميا ،كال تحتاج ىذه المرحمة إلى اقتراح
حمكؿ كانما إعادة صياغة لممشكمة فقط؛ عف طريؽ عدد مف األسئمة المتعمقة بالمشكمة
كتسجيميا في مكاف يمكف لجميع المشاركيف االطالع عمييا.
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 .3التييئة:
يقكـ قائد جمسة العصؼ الذىني بتييئة الجك المناسب لتبادؿ الخبرات كاألفكار بيف
جميع المشاركيف في الجمسة ،مف خالؿ طرح سؤاؿ ينمي التفكير غير التقميدم عند اإلجابة
عميو؛ ليككف مثاؿ كاضح لألفكار المطمكب عرضيا لممرحمة التالية أثناء المناقشات.

 .3تكليد األفكار:

يقكـ قائد جمسة العصؼ الذىني بالنمط التقميدم بعرض األسئمة التي تـ تحديدىا في
الخطكة الثالثة  -إعادة صياغة المشكمة -كيطمب مف جميع المشاركيف تقديـ األفكار كالحمكؿ
بحرية بدكف حدكد أك قيكد ،كالمشاركة في مناقشات جمسة العصؼ الذىني غير إجبارية عمى
األفراد المشاركيف ،فتترؾ حرية المشاركة لألفراد نفسيـ بدكف أم ضغكط ،لتتكقؼ مشاركة أفراد
جمسة العصؼ الذىني عمى خبرة قائد الجمسة الذم يستطيع البعض منيـ جذب جميع األفراد
لممشاركة ،كالبعض اآلخر الذم يكتفي بمناقشة األفراد المييمنيف عمى الجمسة فقط.

 .0التخزيف:

يقكـ الفرد المسئكؿ بتسجيؿ جمسات العصؼ الذىني بتسجيؿ جميع األفكار الجديدة
كالمعارؼ كالخبرات المتبادلة ،في مكاف كاضح ُيمكف جميع أفراد الجمسة مف االطالع عمييا،
مع ترقيـ تمؾ األفكار حسب تسمسؿ كركدىا ،كيمكف لقائد الجمسة بعد عرض جميع األفكار
بدعكة جميع المشاركيف لمتأمؿ مرة أخرل في األفكار المعركضة إلمكانية تكليد المزيد منيا.

 .3التقييـ:

يقكـ أعضاء الجمسة باختيار أفضؿ األفكار المطركحة كأكثرىا عمقنا ،مع تصنيفيا إلى

أفكار مفيدة كقابمة لمتطبيؽ مباشرة؛ كأفكار مفيدة إال أنيا غير قابمة لمتطبيؽ مباشرة.

 .8التطبيؽ:

يناقش قائد جمسة العصؼ الذىني التقميدم جميع أعضاء الجمسة في األفكار المفيدة
كالقابمة لمتطبيؽ مباشرة ،لتحديد أفضؿ األفكار العممية لتطبيقيا ،مع إمكانية نشرىا لالستفادة
القصكل منيا.

 .2اإلغالؽ:

إنياء جمسات العصؼ الذىني التقميدم بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا.
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ثانيا :دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي
ن

شكؿ ( )1دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي "مف إعداد الباحث"
يتضح مف شكؿ ( )1أف دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي تتككف مف عدد ( )30مراحؿ
كىي كالتالي:

 .3التعريؼ بالمشكمة:
تبدأ دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي بتخصيص فترة زمنية قبؿ تنفيذ جمستيا
األكلى لمتعريؼ بالمشكمة ككصفيا بشيء مف الدقة لكؿ المشاركيف ،مع تكضيح كيفية سير
جمسة العصؼ الذىني العكسي كدكر كؿ فرد فييا.

 .1تحديد المشكمة:

في بداية جمسة العصؼ الذىني العكسي يقكـ قائد الجمسة بعرض الحد األدنى مف
المعمكمات عف المشكمة ،مع تكجيو المشاركيف إلى التفكير فييا بشكؿ عكسي أم التفكير في
سكءا.
كيفية زيادة المشكمة ن

 .3عكس المشكمة:

في ىذه المرحمة يقكـ قائد جمسة العصؼ الذىني بتكجيو المشاركيف في الجمسة
سكءا ،كال تحتاج ىذه المرحمة
بإعادة صياغة المشكمة مف أبعاد مختمفة بأسئمة تزيد المشكمة ن
إلى اقتراح أفكار لحؿ المشكمة كانما التفكير في جميع المشكالت التي يمكف أف تحدث ما لـ
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تحؿ تمؾ المشكمة؛ مع التعبير عف تمؾ األفكار بأسئمة متعددة لتسجيميا في مكاف يمكف
لجميع المشاركيف االطالع عمييا.

.3

التييئة:

يقكـ قائد الجمسة بتييئة الجك لجميع األفراد ،مف خالؿ طرح سؤاؿ ينمي التفكير غير
التقميدم عند اإلجابة عميو؛ ليككف مثاؿ كاضح لكيفية عرض األفكار في المراحؿ التالية مف
دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي كمناقشتيا.

 .3تكليد األفكار:

سكءا،
في ىذه المرحمة يبدأ المشاركيف في الجمسة تكليد األفكار التي تزيد المشكمة
ن

كفي ىذه المرحمة ال يطرح أم اقتراحات بؿ تتدفؽ األفكار بحرية كبدكف حدكد أك نقد.

 .0التخزيف:

يقكـ الفرد المسئكؿ بتسجيؿ جمسة العصؼ الذىني بتسجيؿ جميع األفكار الجديدة
سكءا ،في مكاف يستطيع جميع أفراد جمسة العصؼ الذىني العكسي
التي تزيد المشكمة
ن
االطالع عمييا ،مع تنظيـ تمؾ األفكار حسب تسمسؿ كركدىا ،كيدعك قائد الجمسة جميع
سكءا لتكليد المزيد
المشاركيف لمتأمؿ مرة أخرل في األفكار المعركضة التي تزيد المشكمة
ن
منيا.

 .7عكس األفكار:

سكءا؛
يتـ في ىذه المرحمة مناقشة جميع األفكار المجمعة التي تزيد المشكمة
ن

كعكسيا لتحكيميا إلى حمكؿ شاممة حقيقية لممشكمة الفعمية.

 .2تقييـ األفكار:

في ىذه المرحمة يبدأ قائد جم سة العصؼ الذىني العكسي بمشاركة جميع أفراد الجمسة
بتقييـ جميع األفكار كالحمكؿ كتقييـ مدل جدكاىا كفعاليتيا ،كتقرر المجمكعة في النياية
الفكرة األكثر قابمية لحؿ المشكمة.

 .9التطبيؽ:

تبدأ أفراد جمسة العصؼ الذىني العكسي في تطبيؽ الفكرة األكثر قابمية لحؿ المشكمة،
مع إمكانية نشرىا لالستفادة القصكة منيا.
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 .30اإلغالؽ:
إنياء جمسات العصؼ الذىني العكسي بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لتمؾ الجمسات.

ثالثنا :دكرة حياة العصؼ الذىني المتدرج

شكؿ ( )3دكرة حياة العصؼ الذىني المتدرج "مف إعداد الباحث"
يتضح مف شكؿ ( )3أف دكرة حياة العصؼ الذىني المتدرج تتككف مف عدد ()30
مراحؿ كىي كالتالي:

 .3التعريؼ بالمشكمة:
تبدأ دكرة حياة العصؼ الذىني المتدرج بتخصيص فترة زمنية لشرح المشكمة التي
يجب حميا لجميع األفراد المشاركيف في الجمسة قبؿ حضكر جمسة العصؼ الذىني المتدرج،
مع تكضيح أنو سيككف لدل كؿ فرد الفرصة في التفكير بمفرده في المشكمة كحمكليا ،مع
تكضيح كيفية سير جمسة العصؼ الذىني المتدرج كدكر كؿ فرد فييا.

 .1تحديد المشكمة:

يبدأ في ىذه المرحمة قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج بعرض الحد األدنى مف
المعمكمات الخاصة بمشكمة الجمسة ،ليساعد جميع أفراد الجمسة بفتح األفؽ لمجاالت عدة
كعدـ حصر أك تضييؽ التفكير لألفراد المشاركيف ،لذا فجمسات العصؼ الذىني المتدرج في
حاجة ماسة لقائد ذك خبرة في شرح المشكمة لتكليد أكبر عدد مف األفكار المتطكرة.
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 .3التييئة:
يقكـ قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج بتييئة جك ينمي التفكير غير التقميدم بيف
جميع المشاركيف في الجمسة ،مف خالؿ طرح سؤاؿ ينمي التفكير غير التقميدم عند اإلجابة
عميو؛ ليككف مثاؿ كاضح لألفكار المطمكب عرضيا لممرحمة التالية أثناء المناقشات.

 .3بناء السمـ المتدرج:

في نمط العصؼ الذىني المتدرج تسمى ىذه المرحمة بناء السمـ المتدرج ،كالتي يبدأ
فييا قائد الجمسة بمطالبة عضكيف مف األفراد المشاركة في الجمسة بالتجمع مف أجؿ مناقشة
المشكمة ،ليحصمكا عمى فرصة لمتفكير بمفردىـ بأسئمة يمكف أف تساعد في حؿ المشكمة،
كيمكف في حالة الجمسات االفتراضية أف ُيحدد األفراد المشاركيف كاستبعاد باقي أفراد جمسة
العصؼ الذىني لحيف استدعائيـ.

 .3مكاصمة عممية التدرج:

يستدعي قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج شخص ثالث لالنضماـ إلى الجمسة
بمجرد عقد االجتماع بيف أكؿ شخصيف في جمسة العصؼ الذىني المتدرج؛ كفي حالة
الجمسات االفتراضية يتـ السماح لو بالمشاركة مف خالؿ اختيار قائد الجمسة االفتراضية الفرد
المطمكب مشاركتو كالمكجكد في قائمة انتظار المشاركيف ،ليقدـ أفكاره بحرية قبؿ مناقشة
األفكار المطركحة بالجمسة ،كبيذه الطريقة لف يككف لدل الشخص الثالث أفكار متأثرة بآراء
اآلخريف المشاركيف في الجمسة.

 .0استكماؿ السمـ المتدرج:

يتـ في ىذه المرحمة االستمرار بتكرار استدعاء باقي األعضاء المشاركيف في الجمسة
كاحد تمك اآلخر ،حتى يتـ استدعاء جميع األعضاء المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني
كافيا لتقديـ أفكاره الخاصة دكف
المتدرج ،مع منح كؿ شخص جديد يأتي إلى الجمسة كقتنا ن
سماع أم أفكار أخرل تمت مناقشتيا مسبقنا ،كبمجرد انتياء الشخص الجديد مف تقديـ
و
حينئذ عرض كمناقشة األفكار األخرل التي تـ مناقشتيا.
أفكاره ،يمكف
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 .3التخزيف:
يقكـ مسئكؿ التسجيؿ بجمسات العصؼ الذىني المتدرج بتسجيؿ جميع األفكار
المطركحة مف جميع األفراد نكؿ عمى حده ،مع عرض جميع األفكار التي طرحت بعد استدعاء
جميع األعضاء المشاركيف لجمسة العصؼ الذىني المتدرج ،مع ترقيـ تمؾ األفكار حسب
تسمسؿ كركدىا ،كما يمكف لقائد الجمسة بعد عرض جميع األفكار تخصيص فترة زمنية لجميع
أفراد الجمسة لمتأمؿ مرة أخرل في األفكار المعركضة كتكليد المزيد منيا.

 .2اتخاذ قرار:

تأتي مرحمة اتخاذ القرار في جمسة العصؼ الذىني المتدرج بعد استدعاء جميع
األفراد المشاركيف في الجمسة ،كسماع كمناقشة جميع األفكار كاآلراء ،حتى كلك أصبح القرار
كاضح بعد مناقشة بعض األفراد المشاركيف ،فيجب االنتظار حتى النياية مع كجكد جميع
األفكار كاآلراء التخاذ قرار جماعي يصب في مصمحة جميع المشاركيف كاختيار أكثر األفكار
فائدة كقابمة لمتطبيؽ مباشرة.

 .2التطبيؽ:

تبدأ أفراد جمسة العصؼ الذىني المتدرج في تطبيؽ الفكرة التي تـ اتخاذ قرار بأنيا
الفكرة األكثر فائدة ،مع إمكانية نشرىا لالستفادة القصكة منيا.

 .33اإلغالؽ:

إنياء جمسات العصؼ الذىني المتدرج بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ليا.
كيتضح مف دكرات حياة أنماط العصؼ الذىني أنيا مف أىـ التقنيات التي تساعد في
تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف المشاركيف بجمساتيا ،كايجاد حمكؿ متطكرة بأنماط كطرؽ
مختمفة مع التشجيع الدائـ عمى االستمرارية في البحث عف أفكار متطكرة مع منح المشاركيف
الثقة بأنفسيـ كبأفكارىـ ،كما تصقؿ شخصيات المشاركيف بتقبؿ الرأم األخر كامكانية البناء
عميو ،كلكف جميع أنماط العصؼ الذىني تحتاج إلى بيئات استضافة نكؿ حسب طبيعة
كجيا لكجو كمنيا جمسات افتراضية قائمة عمى
الجمسات فمنيا جمسات تحتاج إلى مناقشات ن
شبكة اإلنترنت ،كالبحث الحالي يناقش النكع الثاني مف الجمسات كىي الجمسات التي تعتمد
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عمى اإلنترنت ،لذا يجب التطرؽ حكؿ مكضكع بيئات االستضافة االفتراضية ككيفية تكظيؼ
أنماط العصؼ الذىني بيا مف خالؿ األدكات المتاحة في بيئة االستضافة االفتراضية.

بيئة التدريب التعاكني االفتراضية:

نظرا
بيئة التدريب االفتراضية أصبحت أساس ال يمكف لممؤسسات التعميمية تجاىمو ،ن
ألىميتيا في عصر المعمكماتية كالتكنكلكجيا التي تتطمب تكظيؼ جميع األدكات الرقمية في
تمؾ البيئات كاستخداميا في عمميات التعميـ كالتدريب عف بعد ،كبيئة التدريب االفتراضية يتـ
فييا نقؿ ال محتكل التدريبي مف خالؿ تفاعؿ المدرب مع المتدرب عبر أدكات التكاصؿ الرقمي
المتزامنة كغير المتزامنة القائمة عمى شبكة اإلنترنت ،في أقؿ كقت كجيد كبأعمى مستكل
جكدة مف دكف التقيد بحدكد المكاف أك الزماف ،كىذا ما أكده كؿ مف حناف سميماف (،1033
)32-33؛ كالغريب زاىر ( )030 ،1002في تعريفيا لمفيكـ التدريب االفتراضي.

أىًْخ ثْئخ انزذرّت االفززاضْخ:
أكد كؿ مف عنترة بف مرزكؽ ،كآخركف ()310-313 ،1032؛ مدحت أبك النصر
( )333-13 ،1033إلى أف أىمية بيئة التدريب االفتراضية ترجع إلى تحقيؽ مبدأ المساكاة
بيف المتدربيف حيث يتـ التدريب بذات الطريقة دكف تمييز بيف متدرب كآخر مع مراعاة
الفركؽ الفردية بينيـ ،كما يمكف حصكؿ المتدربيف عمى المحتكل التدريبي عف طريؽ جميع
األجيزة النقالة المتكفرة لدل المتدربيف في أم مكاف كزماف؛ مما يقمؿ مف تكاليؼ الحصكؿ
عمى الدكرات التدريبية حيث ال تتطمب تكفير قاعات كأجيزة كعمالة كغير ذلؾ مف مكارد
المحاضريف أك الشعكر
بشرية كبنية تحتية ،باإلضافة إلى أىـ عنصر كىك تجنب الفشؿ أماـ ُ
بالخجؿ كالضغط النفسي في بعض األكقات لدل بعض المتدربيف ،كىذا ما تتجنبو بيئة
التدريب االفتراضية.

أدًاد انزفبعم ًاالرظبل فِ ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ :
تكفر بيئة التدريب التعاكني االفتراضية فرصة التفاعؿ الحي كتقديـ اآلراء بجانب
عرض المحتكل العممي؛ كحدد شريؼ األتربي ( )303-21 ،1032أىـ أدكات االتصاؿ في
بيئة التدريب التعاكني االفتراضية كىي كالتالي:
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 .3أدكات اتصاؿ بيف أطراؼ عممية التعمـ:
 أدكات اتصاؿ متزامنة :مثؿ المحادثة أك الحكار بيف فرديف ،المؤتمرات بأنكاعيا
المختمفة كالتي تيدؼ إلى تكفير التفاعؿ المتزامف بيف المدرب كالمتدرب أك بيف
المتدربيف كبعضيـ البعض ،كمنيا المؤتمرات الصكتية المدمجة بالصكر
كالرسكـ؛ مجمكعات النقاش؛ مؤتمرات الفيديك.
 أدكات اتصاؿ غير المتزامنة :كالبريد اإللكتركني؛ نقؿ الممفات ،كصفحات الكيب
الساكنة كالتفاعمية.

 .1أدكات اتصاؿ مع بيئة التدريب االفتراضية:
المحتكل التدريبي الرقمي يعتبر أداة لمتفاعؿ كيشمؿ أىداؼ المحتكل ،كالمحتكل
التدريبي بأشكاؿ تقديمو المختمفة ،كاألنشطة كالتكميفات ،مصادر البحث الرقمية كالمكتبات
كمحركات البحث الجاىزة التي يمكف أف يستكمؿ المتدرب منيا المعارؼ المرتبطة بمحتكل
التدريب ،كاالختبارات كأدكات التقكيـ بأنكاعيا.

طزق انزذرّت فِ ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ:
حددت "مناؿ الباركدم" ( )312-20 ،1033أىـ طرؽ التدريب في بيئة التدريب
التعاكني االفتراضية كىي كالتالي:
المتزامف :يتـ التدريب المتزامف مف خالؿ إلقاء المدرب محاضراتو عمى
 التدريب ُ

المتدربيف بصكرة مباشرة عبر شبكة اإلنترنت ،كذلؾ مف خالؿ غرؼ الحكار كتطبيقات

مؤتمرات الفيديك.
المتزامف :يتـ التدريب غير المتزامف مف خالؿ إلقاء المدرب محاضراتو
 التدريب غير ُ

عمى المتدربيف بصكرة غير مباشرة عبر شبكة اإلنترنت ،كذلؾ مف خالؿ المنتديات
كمراجعة المحتكل الرقمي في أم كقت كعناصر التعمـ المتاحة لممتدربيف ،كال يتطمب ذلؾ
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المحاضر في صكرة متزامنة مع المتدربيف ،بؿ يدرس كؿ متدرب المحتكل التدريبي
كجكد ُ
دكف تفاعؿ أك تزامف مع المدرب أك المتدربيف بينيـ البعض.

 التدريب المدمج :كيجمع ىذا النكع مف التدريب بيف التدريب االفتراضي كالتقميدم،
كيتكقؼ نسبة تقديـ كؿ نكع عمى أىداؼ التدريب فمكؿ ىدؼ خصائص تحدد نكع التدريب
المناسب لو مف تدريب افتراضي أـ تدريب تقميدم.

اسززارْدْبد انزذرّت االفززاضْخ:
تتعدد استراتيجيات التدريب االفتراضية كتختمؼ مف بيئة ألخرل كفؽ األىداؼ المنشكدة
مف البيئة االفتراضية ،كيتعرض الباحث في ىذا البحث الستراتيجية التدريب التعاكني
االفتراضية التي يتعمـ فييا المتدربيف مف خالؿ العمؿ في مجمكعات صغيرة يتعاكف أفرادىا في
إنجاز كحؿ المشكالت ،باإلضافة إلى مساعدتيا في تنمية التفكير غير التقميدم كاالستداللي
كالعالقات اإليجابية؛ كتقبؿ الفرد لكجيات نظر اآلخريف.
كيؤكد المتخصصيف في المجاؿ أنو إذا تكفر التشجيع المتكاصؿ ألفراد العمؿ التعاكني
فإف النجاح في حؿ المشكالت سيككف بالضركرة حميؼ تمؾ المجمكعة ،كتمثؿ استراتيجية
التعمـ التعاكني أحد استراتيجيات التعمـ كالتعميـ الفعالة المعاصرة ،حيث يعتبر المتدرب محكر
عممية التدريب كيعمؿ ضمف مجمكعة صغيرة العدد مشتركة األىداؼ ،يتفاعؿ فييا المتدرب
تفاعؿ إيجابي كمتبادؿ ،كالمتدرب فييا مسئكؿ عف تعممو كتعمـ أقرانو مف خالؿ أساليب
الحكار كالمناقشة كالعرض؛ كيقتصر دكر المدرب عمى التكجيو كاإلرشاد كالمراقبة
كالتعزيز, Stavros N., Fatos Xhafa, 1031, 333-Thanasis Daradoumis(.
)333
كيتميز التعمـ التعاكني بتذكر المتدربيف لمميارات مدة أطكؿ ،مع زيادة التكافؽ النفسي
كالعالقة اإليجابية بيف المتدرب كأقرانو ،مع تحمؿ مسئكلية التعمـ منذ المحظة التي يتـ فييا
االشتراؾ في المجمكعة.
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عناصر التعمـ التعاكني
حدد محمكد الربيعي ،كمازف كزار ،كشيماء عبد الزىره ( )23-23 ،1032أىـ عناصر
التعمـ التعاكني كىي كالتالي:
 االعتماد اإليجابي التبادؿ :إيماف كؿ متدرب بحاجتو إلى بقية أفراد المجمكعة كال يتحقؽ
النجاح إال بنجاح اآلخركف ،كأف النجاح أك الفشؿ يعتمد عمى الجيد المبذكؿ مف كؿ فرد في
المجمكعة.
 التفاعؿ المباشر المشجع  :يجب عمى المدرب أف يتأكد مف تفاعؿ جميع أعضاء
المجمكعة كالحفاظ عمى عالقات العمؿ الفعالة بينيـ كاستمرارىا ،فكؿ متدرب ممزـ بتقديـ
الدعـ كالتشجيع ألقرانو اآلخريف في المجمكعة ذاتيا كذلؾ مف خالؿ تبادليـ لممعمكمات
كالمعارؼ كالخبرات.
 المسئكلية الفردية :عمى كؿ متدرب االلتزاـ بدكره المحدد كانجاز الميمة المككمة إليو،
كما يجب عميو التفاعؿ مع بقية أفراد المجمكعة بإيجابية.
 الميارات االجتماعية كالشخصية :يجب أف يتكفر في المتدربيف مجمكعة مف الميارات
حتى يتسنى العمؿ مع بعضيـ البعض بإيجابية كميارات القيادة كاتخاذ القرار ،كبناء الثقة.
 معالجة أعماؿ المجمكعة :يجب عمى المدرب أف يتابع أداء المتدربيف كتعديؿ األداء
كتقكيمو لتحسيف عممية التدريب.

انًحزٌٍ انزلًِ انًزطٌر :
بعد التعرض ألنماط العصؼ الذىني كبيئات التدريب االفتراضية كاستراتيجيات التعمـ
كالذم أكدت عمى أف العصؼ الذىني القائـ عمى التعاكف بيف أفراد المجمكعة يعتبر طريقة
تعميمية مثالية لتشجع المتدربيف عمى التفكير بفاعمية مف خالؿ الحكار كالمناقشة ضمف
مجمكعات ،كمف خالؿ تبادؿ المعارؼ كالخبرات بيف األفراد تكلد األفكار المتطكرة التي ال
يستطيع الفرد بمفرده أف يصؿ إلييا بدكف التفاعؿ مع اآلخريف ،كىذا ما يبحث عنو الباحث
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أثناء تدريب أخصائي التصميـ التعميمي؛ كىك إيجاد أفكار متطكرة لتقديـ المحتكل الرقمي
لممتعمميف ،كعدـ االعتماد عمى فكر كأسمكب كاحد بسبب االعتماد عمى الذات فقط في التفكير
كعدـ رؤية الجديد في مجاؿ تقديـ المحتكل الرقمي.
كالتفكير غير التقميدم يعتبر أحد أىـ عناصر النجاح في حؿ أم مشكالت ،كالفرد الذم
دائما مف كؿ ما ىك تقميدم ،كيككف في رحمة
يكتسب ميارة التفكير غير التقميدم يتخمّص ن

بحث دائـ عف أساليب كأفك ار حديثة تناسب المشكمة التي يمر بيا ،كيرل ما ىك غير كاضح

كمبيف أماـ اآلخريف ،كالفرد ذك التفكير المتطكر عندما يطمع عمى معارؼ كأفكار جديدة ال
ّ
ينقميا كما ىي بؿ يعمؿ عمى تطكيرىا كتكظيفيا في مكاقؼ جديدة أخرلSimon ( .

)Bennett, 1030, 0-03
كعمى المدرب الناجح أف يدع األفكار لدل المتدربيف تنمك بدكف الحكـ عمييا بالفشؿ
بمجرد ظيكرىا ،كاألفكار المتطكرة تحتاج إلى القراءة الدائمة كتبادؿ المعمكمات كالمعارؼ
كالخبرات كالتمرس عمى التفكير كالتحميؿ ،كاالستفادة مف أفكار اآلخريف كاحتراـ خبراتيـ
كآرائيـ ،فاألفكار المتطكرة تعنى التخمي عف المألكؼ كتكظيؼ األفكار في مكاقؼ مختمفة.
()Robert Nelson, 1031, 3-3
كفي ضكء التغيرات السريعة الناجمة عف التقدـ العممي كالتكنكلكجي كمف ثـ االنفجار
المعمكماتي كالمعرفي ،أصبح مف الضركرم مكاكبة العممية التربكية ليذه التغيرات كالتي أدت
إلى ظيكر مفيكـ التعمـ اإللكتركني كتطكير المقررات مف صكرتيا التقميدية إلى الرقمية ،كما
يميز مقرر رقمي عف آخر ىك ابتعاده عف النمط التقميدم لمكتاب الكرقي ،كايجاد طرؽ
متطكرة في تطكير كتقديـ المحتكل الرقمي لمطالب.
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خطٌاد رمذّى يحزٌٍ رلًِ يزطٌر :
حدد محمد مدحت ()20-30 ،1030؛ كمصطفى كافي ( )02-03 ،1002بعض
الخطكات اليامة التي يجب مراعاتيا أثناء تقديـ المحتكل الرقمي المتطكر كىي كالتالي:
 العناكيف  :تعتبر أىـ جزء في المحتكل الرقمي الذم تقدمو ،فيي التي تجذب الطالب أك
بعيدا عف المحتكل حتى كلك كاف محتكل رائع ،فالعناكيف الغير معبرة
تدفعيـ لميركب ن
عما تتحدث عنو أك مكررة ،تفقد قيمة المحتكل الذم قدمتو ،كيضيع كؿ الجيد بسبب
اختيار عنكاف سيء ،لذلؾ يجب الحرص عمى اختيار عنكاف مميز ،يظير اليدؼ مف
المحتكل بأسمكب جذاب.
 تطبيؽ األفكار التي أثبتت فعاليتيا :يجب عمى مقدـ المحتكل الرقمي البحث أكنال عف
نجاحا ممحكظنا ،كبعدىا يتـ تصميـ المحتكل
المحتكل الذم انتشر بشكؿ كاسع كالقى
ن
الرقمي مع عدـ نسخ المعمكمات بؿ دراستيا كتقديميا بأسمكب متعمؽ مختمؼ كمناسب

لمفئة المستيدفة ،مع تطكير ىذا المحتكل في صكر رقمية مختمفة يعتبر مف أىميا في
مجاؿ التعميـ كالتدريب الفيديكىات كاالنفكجراؼ كدمجيـ في كثير مف األحياف ،كالذم
يجب تقديميـ بشكؿ متطكر غير تقميدم.
بدءا مف
 التخطيط الجيد :يجب التخطيط الجيد في كؿ مراحؿ تصميـ المحتكل الرقمي ،ن
جيدا لسيكلة
نا
المحتكل المقدـ
مركر بطريقة العرض كالتنسيؽ ،فمف الميـ تنظيـ المحتكل ن
كصكؿ الطالب إليو.

 إظيار اليكية :ضركرة خمؽ أسمكب خاص لممؤلؼ ،فيجب العمؿ عمى خمؽ ىكية
مختمفة عف كؿ ما ىك سائد ،فالتشبو باآلخريف ال يعد نجاح؛ ألف النجاح ىك خمؽ كياف
مختمؼ عف المعتاد ،كالمختمؼ فقط ىك مف يمفت النظر.
أ.

تقديـ المحتكل :بعد التخطيط الجيد كخمؽ ىكية مميزة تأتي أىـ خطكة كىي كيؼ ستقدـ
المحتكل لممستيدفيف فيؿ مف خالؿ فيديك أك نصكص أك انفكجراؼ أك ممفات صكتية
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أك دمج أكثر مف عنصر تعمـ ،لذا عمى مصمـ المحتكل الرقمي أف يحدد كؿ الطرؽ
التي يمكف مف خالليا تقديـ المحتكل الرقمي ،ثـ اختيار أكثر الطرؽ م أف يمر
بالتالي :دمج أكثر مف عنصر تعمـ.ا فقط ر كأسمكب كاحد بسبب االعتماذ الذاتي نو
المصتأثير في المستيدفيف مف خالؿ تحميؿ رغباتيـ ،كما أنو
نا
الباحث أثناء تدريب
يمكف أف يستخدـ أكثر مف كسيمة لتقديـ المحتكل الرقمي.

اإلخزاءاد انًنيدْخ نهجحث:

أكنال :منيج البحث:

كؿ مف:
استخدـ البحث الحالي ن
تأثير في بيئة
أ .المنيج الكصفي التحميمي :بغرض التكصؿ إلى نمط العصؼ الذىني األكثر نا
التدريب التعاكني االفتراضية مع تحديد أىـ ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،مف
خالؿ تحميؿ الدراسات كالبحكث كخبرات المتخصصيف في مكضكع البحث ،كالذم تـ في
ضكئيا تصميـ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية بأنماط العصؼ الذىني المختمفة ،كما
استخدـ ىذا المنيج في تصميـ أدكات البحث (مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي
متطكر /مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني).
ب .المنيج شبو التجريبي :بغرض دراسة أثر تكظيؼ أنماط العصؼ الذىني في بيئة تدريب
تعاكني افتراضية عمى تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر كاالتجاه نحكىا.

ثانيا :متغيرات البحث:
ن

 .3المتغيرات المستقمة كىي كالتالي :تتمثؿ في نمط العصؼ الذىني في بيئة التدريب
التعاكني االفتراضية ،كتـ تقديـ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية بثالثة أنماط مف أنماط
العصؼ الذىني (التقميدم /العكسي /المتدرج).
 .1المتغيرات التابعة كىي كالتالي:


ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر.



االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني.
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ثالثنا :التصميـ التجريبي:

يستخدـ البحث الحالي التصميـ التجريبي ذا الثالثة مجمكعات تجريبية ،كيكضح

جدكؿ ( )3التصميـ التجريبي لمبحث.

جدكؿ ()3

التصميـ التجريبي لمبحث
المجمكعة
التجريبية (أ)

القياس القبمي O3
 مقياس

ميارات

تقديـ المحتكل

الرقمي المتطكر
التجريبية (ب)
التجريبية (ج)

O33

 مقياس اتجاه نحك
نمط

المتغير المستقؿ X

العصؼ

الذىني O31

X3

(العصؼ الذىني التقميدم)
X1

(العصؼ الذىني العكسي)
X3

(العصؼ الذىني المتدرج)

القياس البعدم O1
 مقياس
تقديـ

ميارات

المحتكل

الرقمي المتطكر
O13

 مقياس اتجاه نحك
نمط

العصؼ

الذىني O11

يتضح مف جدكؿ ( )3أف  O31 ،O33يمثالف القياس القبمي لكؿ مف مقياس ميارات
المحتكل الرقمي المتطكر ،كمقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني عمى التكالي ،كما
يمثالف  O11 ،O13القياس البعدم لكؿ مف مقياس ميارات المحتكل الرقمي المتطكر،
كمقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني عمى التكالي ،بينما يمثؿ  X3المجمكعة التجريبية
األكلى (أ) التي طبؽ معيا المعالجة التجريبية (العصؼ الذىني التقميدم) ،كيمثؿ X1
المجمكعة التجريبية الثانية (ب) التي طبؽ معيا المعالجة التجريبية (العصؼ الذىني
أيضأ  X3المجمكعة التجريبية الثالثة (ج) التي طبؽ معيا المعالجة
العكسي) ،كيمثؿ
ن

التجريبية (العصؼ الذىني المتدرج).

- 330 -

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

راث ًعب :عْنخ انجحث:
تـ اختيار عينة مقصكدة مف أخصائي التصميـ التعميمي بمراكز إنتاج المقررات
اإللكتركنية بالجامعات الحككمية المصرية؛ كعددىـ  13مصمـ تعميمي ،كتـ اختيار ىذه
العينة لألسباب التالية:
 أخصائي التصميـ التعميمي بمراكز إ نتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات يسيؿ التعامؿ
معيـ مف حيث الخبرة كاالنضباط كتنفيذ التكجييات.
 يميؿ أخصائي التصميـ التعميمي بمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات إلى رغبة
التدريب عما ىك حديث في مجاؿ التعمـ اإللكتركني كانتاج المحتكل الرقمي.
 أخصائي ال تصميـ التعميمي بمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات عمى دراية
باستخداـ الحاسب اآللي كتصفح اإلنترنت.
 المشكالت التي تكاجييـ أثناء تصميـ محتكل رقمي لمختمؼ القطاعات العممية أدل إلى
جذب أخصائي التصميـ التعميمي لبيئة التدريب التعاكني االفتراضية أثناء عممية التدريب.
تـ تقسيـ أخصائي التصميـ التعميمي إلى ثالثة مجمكعات تجريبية شممت كؿ مجمكعة
عمى عدد ( ) 3مف أخصائي التصميـ التعميمي ،بحيث تخضع كؿ مجمكعة لمعالجة تجريبية
تختمؼ عف األخرل كما في جدكؿ (.)3

سب :انزظًْى انزعهًِْ نهًعبندبد انزدزّجْخ:
خبي ً

جيدا لبيئة
تصميما
قاـ الباحث بإتباع مجمكعة مف اإلجراءات التي تضمف
تعميميا ن
ن
ن
التدريب التعاكني االفتراضية بنمط العصؼ الذىني (المعالجات التجريبية :العصؼ الذىني

التقميدم ،العصؼ الذىني العكسي ،العصؼ الذىني المتدرج) ،كذلؾ بعد مراجعة معظـ نماذج
التصميـ التعميمي كاسترشاد أثناء التصميـ التعميمي لمبحث كمف أىميا نمكذج التصميـ
مفصال لتمؾ اإلجراءات :شكؿ
عرضا
التعميمي لمحمد دسكقي؛ عبد المطيؼ الجزار ،كفيما يمي
ن
ن

()3؛ ( )3؛ ()0
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إعادة صٌاغة
المشكلة
التهٌئة
تولٌد األفكار
التخزٌن
التقٌٌم
التطبٌق
اإلغالق





• تحدٌد أبعاد وجوانب المشكلة المختلفة من جدٌد عن طرٌق طرح
األسئلة المتعلقة بالمشكلة.
• تهٌئة الجو المناسب لألفكار غٌر التقلٌدٌة فً الجلسة ،من خالل
طرح سإال أو أكثر ٌقوم المشاركٌن فً الجلسة باإلجابة علٌه،
وتمتاز تلك األسئلة بتنمٌة الفكر المتطور غٌر التقلٌدي.
• تقدٌم األفكار والحلول بحرٌة وبدون قٌود وتؤمل جمٌع المشاركٌن
بالجلسة فٌها لتولٌد المزٌد منها.
• تسجٌل جمٌع األفكار الجدٌدة والمعارف والخبرات المتبادلة.
• تصنٌف األفكار لنوعٌن أولهما أفكار مفٌدة وقابلة للتطبٌق
مباشرة ،وثانٌهما أفكار مفٌدة إال أنها غٌر قابلة للتطبٌق مباشرة.
• تطبٌق مخرجات الجلسات مع امكانٌة نشرها لالستفادة منها فً
مواقف جدٌدة.
• إنهاء جلسات العصف الذهنً االفتراضٌة بعد تحقٌق األهداف
المنشودة.

رطجْك أدًاد انمْبس انجعذّخ.
رمٌّى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انزمهْذُ.
االسزخذاو انًْذانِ نجْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انزمهْذُ.
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انزطٌّز
فِ ضٌء االحزْبخبد

تحدٌد المشكلة

رحكْى انخجزاء نهًحزٌٍ انزذرّجِ

التعريف
بالمشكلة

• تعرٌف المشكلة والموضوعات والكلمات الدالة التً ٌمكن االطالع
علٌها والبحث فٌها قبل حضور جلسة العصف الذهنً لالستفادة
القصوى من مخرجات تلك الجلسة.
• شرح المشكلة بعرض الحد األدنى من المعلومات عنها بؤسلوب
ٌساعد المشاركٌن فً تقلٌص الخٌارات واالحتماالت وتولٌد أفكار
جدٌدة بال حدود أو قٌود.

انحذ األدنَ نهًشبركْن (ً )6انحذ األلظَ ()79

 ضجظ خٌدح انًنزح اننيبئِ ين خالل رحكْى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ين انخجزاء.
 خهسخ رًيْذّخ يع رحذّذ يسئٌل رسدْم اندهسبدً ،انخجْز انذُ سْزحًم يسئٌنْخ لْبدح اندهسبد.
 رطجْك أدًاد انمْبس انمجهْخ.
 رطجْك ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ عهَ انًزذرثْن انًشبركْن فِ خهسبد انعظف انذىنِ
انزمهْذُ ًفك انًزاحم األرْخ:

اإلنزبج فِ ضٌء انًعبّْز انززثٌّخ
ًانفنْخ








رحذّذ أدًاد رأنْف عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ؛ ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
إنزبج ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ.
رظًْى انزسٌو نهٌاخيبد انزئْسْخ نهجْئخ االفززاضْخ ًاالنفٌخزافْك نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج أسبنْت انزمْْى ًانزمٌّى.

يذح خهسخ انعظف انذىنِ ين  77دلْمخ إنَ  67دلْمخ

انزغذّخ انزاخعخ  +رمٌّى يسزًز

يزحهخ اإلنزبج

يزحهخ انزظًْى

مرحلة
التقويم

يزحهخ انزطجْك ًدًرح حْبح نًظ انعظف انذىنِ إلدارح انًعزفخ










طْبغخ األىذاف اإلخزائْخ ًانًحزٌٍ انزذرّجِ انخبص ثكم ىذف إخزائِ.
رحذّذ اسززارْدْخ انزذرّت االفززاضِ.
كزبثخ انسْنبرٌّ انزعهًِْ نًحزٌّبد انجْئخ االفززاضْخ.
رظًْى انفٌخزافْك انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى يٌضٌعبد اننمبش ًرنظًْيب ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
رظًْى انزكهْفبد انفزدّخ ًانزعبًنْخ انًززاينخ ًغْز انًززاينخ نزمٌّى انًزذرثْن.
رحذّذ فزّك إنزبج انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى أدًاد انزمْْى ًانزمٌّى انزلًِ.

دورة حٌاة العصف الذهنً التقلٌدي

يزحهخ انزحهْم







رحذّذ االحزْبخبد انزذرّجْخ.
اخزْبر انًشبركْن فِ خهسبد انعظف انذىنِ انزمهْذُ ًانًزطٌعْن ين انخجزاء ثحذ ألظَ عذد ( )5خجزاء.
رحذّذ لذرح انًشبركْن فِ اندهسبد ين انزعبيم يع انحبست آنِ ًشجكخ اإلنززنذ.
رحذّذ األىذاف انعبيخ نهًحزٌٍ انزذرّجِ انًطهٌة ينبلشزو داخم اندهسبد.
رحذّذ ثْئخ رذرّت رعبًنِ افززاضْخ السزضبفخ خهسبد انعظف انذىنِ انزمهْذُ.

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......
شكؿ ( )3التصميـ التعميمي لبيئة تدريب تعاكني افتراضية بنمط العصؼ الذىني التقميدم "مف إعداد الباحث"

اإلنزبج فِ ضٌء انًعبّْز
انززثٌّخ ًانفنْخ

يذح خهسخ انعظف انذىنِ ين  77دلْمخ إنَ  67دلْمخ

عكس
المشكلة

•
•

التهٌئة
تولٌد
األفكار

•

التخزٌن

•

عكس
األفكار
تقٌٌم
األفكار

•
•
•
•

رطجْك أدًاد انمْبس انجعذّخ.
رمٌّى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انعكسِ.
االسزخذاو انًْذانِ نجْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انعكسِ.
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يذح خهسخ انعظف انذىنِ ين  77دلْمخ
إنَ  67دلْمخ

تحدٌد
المشكلة

•

اإلغالق





•

تعرٌف المشكلة والموضوعات والكلمات الدالة التً
ٌمكن االطالع علٌها والبحث فٌها قبل حضور جلسة
العصف الذهنً لالستفادة القصوى من مخرجات تلك
الجلسة.
شرح المشكلة بؤسلوب ٌساعد المشاركٌن فً تقلٌص
الخٌارات واالحتماالت والتفكٌر فٌها بشكل عكسً لزٌادة
المشكلة سوءًا.
تحدٌد أبعاد وجوانب المشكلة المختلفة من جدٌد عن
طرٌق طرح أسئلة تزٌد المشكلة سوءًا.
تهٌئة الجو المناسب لمناقشة األفكار غٌر التقلٌدٌة فً
الجلسة ،من خالل طرح سإال أو أكثر ٌقوم المشاركٌن
فً الجلسة باإلجابة علٌه ،وتمتاز تلك األسئلة بتنمٌة
الفكر المتطور.
تقدٌم األفكار التً تزٌد المشكلة سوءًا بدون قٌود مع
تحدٌد فترة زمنٌة لتؤمل جمٌع المشاركٌن بالجلسة فٌها
لتولٌد المزٌد منها.
تسجٌل جمٌع األفكار التً تزٌد المشكلة سوءًا فً مكان
ٌستطٌع الجمٌع االطالع علٌها.
مناقشة جمٌع األفكار المجمعة التً تزٌد المشكلة سوءًا
وعكسها لتحوٌلها إلى حلول شاملة.
تقٌٌم جمٌع األفكار لتحدٌد مدى جدواها للوصول إلى
الفكرة األكثر قابلٌة لحل المشكلة .
تطبٌق مخرجات جلسات العصف الذهنً العكسً فً
مواقف جدٌدة مع امكانٌة نشرها ومشاركة جمٌع
مخرجات الجلسات من أفكار جدٌدة .
إنهاء جلسات العصف الذهنً العكسً بعد تحقٌق
األهداف المنشودة.

انحذ األدنَ نهًشبركْن (ً )6انحذ األلظَ ()79

التعرٌف
بالمشكلة

التطبٌق

يزحهخ انزمٌّى

انزغذّخ انزاخعخ  +رمٌّى يسزًز

يزحهخ انزطجْك ًدًرح حْبح نًظ انعظف انذىنِ إلدارح انًعزفخ

 ضجظ خٌدح انًنزح اننيبئِ ين خالل رحكْى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ين انخجزاء.
 خهسخ رًيْذّخ يع رحذّذ يسئٌل رسدْم اندهسبدً ،انخجْز انذُ سْزحًم يسئٌنْخ لْبدح
اندهسبد.
 رطجْك أدًاد انمْبس انمجهْخ.
 رطجْك ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ عهَ انًزذرثْن انًشبركْن فِ خهسبد انعظف
انذىنِ انعكسِ ًفك انًزاحم األرْخ:

دورة حٌاة العصف
الذهنً العكسً

يزحهخ اإلنتاج

يزحهخ انزظًْى

انزطٌّز
فِ ضٌء االحزْبخبد







رحذّذ أدًاد رأنْف عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ؛ ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
إنزبج ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ.
رظًْى انزسٌو نهٌاخيبد انزئْسْخ نهجْئخ االفززاضْخ ًاالنفٌخزافْك نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج أسبنْت انزمْْى ًانزمٌّى.





رحكْى انخجزاء نهًحزٌٍ انزذرّجِ










طْبغخ األىذاف اإلخزائْخ ًانًحزٌٍ انزذرّجِ انخبص ثكم ىذف إخزائِ.
رحذّذ اسززارْدْخ انزذرّت االفززاضْخ.
كزبثخ انسْنبرٌّ انزعهًِْ نًحزٌّبد انجْئخ االفززاضْخ.
رظًْى انفٌخزافْك انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى يٌضٌعبد اننمبش ًرنظًْيب ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
رظًْى انزكهْفبد انفزدّخ ًانزعبًنْخ انًززاينخ ًغْز انًززاينخ نزمٌّى انًزذرثْن.
رحذّذ فزّك إنزبج انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى أدًاد انزمْْى ًانزمٌّى انزلًِ.

يزحهخ انزحهْم




رحذّذ االحزْبخبد انزذرّجْخ.
اخزْبر انًشبركْن فِ خهسبد انعظف انذىنِ انعكسِ ًانًزطٌعْن ين انخجزاء ثحذ ألظَ
عذد ( )5خجزاء.
رحذّذ لذرح انًشبركْن فِ اندهسبد ين انزعبيم يع انحبست آنِ ًشجكخ اإلنززنذ.
رحذّذ األىذاف انعبيخ نهًحزٌٍ انزذرّجِ انًطهٌة ينبلشزو داخم اندهسبد.
رحذّذ ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ السزضبفخ خهسبد انعظف انذىنِ انعكسِ.

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

 ضجظ خٌدح انًنزح اننيبئِ ين خالل رحكْى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ين انخجزاء.
 خهسخ رًيْذّخ يع رحذّذ يسئٌل رسدْم اندهسبدً ،انخجْز انذُ سْزحًم يسئٌنْخ لْبدح اندهسبد.
 رطجْك أدًاد انمْبس انمجهْخ.
 رطجْك ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ عهَ انًزذرثْن انًشبركْن فِ خهسبد انعظف انذىنِ انًزذرج ًفك
انًزاحم األرْخ:
• تعرٌف المشكلة المطلوب االطالع علٌها والبحث فٌها قبل حضور جلسة
التعرٌف
بالمشكلة

تحدٌد المشكلة
التهٌئة

يزحهخ
انزمٌّى

•

بناء السلم
المتدرج

•

مواصلة عملٌة
التدرج

•

استكمال السلم
المتدرج

•

التخزٌن

•

اتخاذ القرار

•

التطبٌق
اإلغالق





•

•
•

العصف الذهنً لالستفادة القصوى من مخرجات تلك الجلسة.
شرح المشكلة بؤسلوب ٌساعد المشاركٌن فً تقلٌص الخٌارات واالحتماالت
وتولٌد أفكار متطورة بال حدود أو قٌود.
تهٌئة الجو المناسب لمناقشة األفكار فً الجلسة ،من خالل طرح سإال ٌنمً
التفكٌر غٌر التقلٌدي عند اإلجابة علٌه ،لٌكون مثال واضح لألفكار المتطورة
المطلوب عرضها.
مطالبة عضوٌن بالمناقشة بشكل متزامن فً المشكلة مع خروج جمٌع أفراد
الجلسة من المشاركة فً تلك المناقشة للحصول على فرصة للتفكٌر بشكل
فردي فً المشكلة واٌجاد أسئلة ٌمكن أن تساعد فً حل المشكلة.
استدعاء فرد ثالث للمشاركة بشكل متزامن فً المشكلة مع الفردٌن السابق
اجتماعهم حول المشكلة ،حتى ال تتؤثر أفكاره بآراء اآلخرٌن.
استدعاء باقً األفراد واحد تلو اآلخر مع منح وقت كافً لكل فرد لتقدٌم
أفكاره دون سماع أي أفكار آخرى تم مناقشتها ،ومع عرض أفكار الفرد
األخٌر ٌمكن مناقشة جمٌع األفكار.
تسجٌل جمٌع األفكار المتطورة كًل على حده مع ترقٌم األفكار حسب تسلسل
ورودها.
بعد تقٌٌم جمٌع األفكار ٌمكن اتخاذ قرار جماعً حول الفكرة األكثر تطورً ا لحل
المشكلة.
تطبٌق مخرجات جلسات العصف الذهنً المتدرج فً حل المشكلة وتطبٌقها
فً مواقف جدٌدة مع امكانٌة نشرها ومشاركة جمٌع مخرجات الجلسات من
أفكار متطورة.
إنهاء جلسات العصف الذهنً المتدرج بعد تحقٌق األهداف المنشودة.

رطجْك أدًاد انمْبس انجعذّخ.
رمٌّى ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انًزذرج.
االسزخذاو انًْذانِ نجْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ ثنًظ انعظف انذىنِ انًزذرج.
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انحذ األدنَ نهًشبركْن (ً )6انحذ األلظَ ()79

هزحلت التطبيق ودورة حياة ًوط العصف الذهٌي إلدارة الوعزفت

انزطٌّز
فِ ضٌء االحزْبخبد







رحذّذ أدًاد رأنْف عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج عنبطز انزعهى نهًحزٌٍ انزذرّجِ؛ ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
إنزبج ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ.
رظًْى انزسٌو نهٌاخيبد انزئْسْخ نهجْئخ االفززاضْخ ًاالنفٌخزافْك نهًحزٌٍ انزذرّجِ.
إنزبج أسبنْت انزمْْى ًانزمٌّى.

رحكْى انخجزاء نهًحزٌٍ انزذرّجِ

يزحهخ انزظًْى










طْبغخ األىذاف اإلخزائْخ ًانًحزٌٍ انزذرّجِ انخبص ثكم ىذف إخزائِ.
رحذّذ اسززارْدْخ انزذرّت االفززاضْخ.
كزبثخ انسْنبرٌّ انزعهًِْ نًحزٌّبد انجْئخ االفززاضْخ.
رظًْى انفٌخزافْك انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى يٌضٌعبد اننمبش ًرنظًْيب ًاألنشطخ انزفبعهْخ.
رظًْى انزكهْفبد انفزدّخ ًانزعبًنْخ انًززاينخ ًغْز انًززاينخ نزمٌّى انًزذرثْن.
رحذّذ فزّك إنزبج انًحزٌٍ انزذرّجِ.
رظًْى أدًاد انزمْْى ًانزمٌّى انزلًِ.

رحذّذ االحزْبخبد انزذرّجْخ.
اخزْبر انًشبركْن فِ خهسبد انعظف انذىنِ انًزذرج ًانًزطٌعْن ين انخجزاء ثحذ ألظَ عذد ( )5خجزاء.
رحذّذ لذرح انًشبركْن فِ اندهسبد ين انزعبيم يع انحبست آنِ ًشجكخ اإلنززنذ.
رحذّذ األىذاف انعبيخ نهًحزٌٍ انزذرّجِ انًطهٌة ينبلشزو داخم اندهسبد.
رحذّذ ثْئخ انزذرّت انزعبًنِ االفززاضْخ السزضبفخ خهسبد انعظف انذىنِ انًزذرج.

دورة حٌاة العصف الذهنً المتدرج

التغذيت الزاجعت  +تقوين هستوز








يزحهخ اإلنزبج

مرحلة التحليل

شكؿ ( )3التصميـ التعميمي لبيئة تدريب تعاكني افتراضية بنمط العصؼ الذىني العكسي "مف إعداد الباحث"

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

شكؿ ( )0التصميـ التعميمي لبيئة تدريب تعاكني افتراضية بنمط العصؼ الذىني المتدرج "مف إعداد الباحث"
يتضح مف شكؿ ( )0( ،)3( ،)3أف ىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات التي يجب اتباعيا
أثناء تصميـ بيئة تدريب تعاكني افتراضية بأنماط العصؼ الذىني المختمفة ،كاشتركت أنماط
العصؼ الذىني في بعض اإلجراءات كاختمفت في البعض األخر ،كىي كالتالي:

أ .مرحمة التحميؿ:

قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات في مرحمة التحميؿ كىي كالتالي:

أكنال :تحديد االحتياجات التدريبية :تـ تحديد االحتياجات التدريبية لعينة البحث مف خالؿ
تطبيؽ استبياف عمييـ كبمراجعة بعض الخبراء في المجاؿ لتحديد االحتياجات الفعمية؛

حتى ال ييدر كقت عينة البحث في ميارات ليسكا بحاجة إلييا.

ثانيا :اختيار المشاركيف :قاـ الباحث بتكحيد عدد المشاركيف بيف الثالث أنماط لمعصؼ
ن
الذىني لتكحيد جميع العكامؿ الخارجية كعدـ تأثر عينة البحث بأم عكامؿ بخالؼ
أنماط العصؼ الذىني ،ليصبح المشاركيف في أنماط العصؼ الذىني الثالث ىك عدد
( )30أفراد في كؿ مجمكعة تجريبية كمكزعة كالتالي:
o

عينة البحث كعددىـ (.)3

o

خبراء في المجاؿ كعددىـ (.)3

تـ اختيار الخبراء في الثالثة أنماط كالتالي:
.3

عدد ( )1خبير في تكنكلكجيا التعميـ.

.1

عدد ( )3خبير في المناىج كطرؽ التدريس.

ثالثنا :تحديد القدرة عمى التعامؿ مع الحاسب اآللي كشبكة اإلنترنت :تأكد الباحث مف
قدرة عينة البحث عمى التعامؿ مع الحاسب اآللي كشبكة اإلنترنت ،حيث أف عينة البحث

تعمؿ في مجاؿ التعميـ اإللكتركني الذم يعتمد عمى الحاسب اآللي ،لذا فالعينة عمى
دراية كاممة مف التعامؿ مع الحاسب اآللي كمتصفحات شبكة اإلنترنت ،كما قاـ الباحث
بالتأكد مف تكفر حاسب آلي متصؿ بشبكة اإلنترنت لكؿ فرد مف أفراد عينة البحث؛ حيث
أستطاع جميع أفراد عينة البحث مف المشاركة في جمسات العصؼ الذىني كفؽ الجدكؿ
الزمني المتفؽ عميو.
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ابعا :تحديد األىداؼ العامة :قاـ الباحث بالتعاكف مع خبراء في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ
رن
بتحديد األىداؼ العامة لممحتكل التدريبي الخاص بطرؽ تقديـ المحتكل كخاصة
الفيديكىات الرقمية التي تعتمد عمييا المقررات اإللكتركنية المطبقة في الجامعات
المصرية ،كذلؾ بنانء عمى االحتياجات التدريبية التي تـ تحديدىا كخصائص عينة
البحث المكجو ليـ التدريب؛ كتـ تحميؿ المحتكل التدريبي الذم اعتمد عمى معايير
تربكية كفنية مع تحديد أشكاؿ األنشطة التدريبية كالتكميفات التي ستنفذىا عينة البحث
أثناء التدريب.

خامسا :تحديد بيئة االستضافة االفتراضية :حدد الباحث نظاـ إدارة التعمـ MOODLE
ن
كبيئة تدريب افتراضية يمكف مف خالليا استضافة أنماط العصؼ الذىني الثالثة
(العصؼ الذىني التقميدم ،العصؼ الذىني العكسي ،العصؼ الذىني المتدرج) ،لما لو
مف مميزات متعددة مف أىميا أنو نظاـ مفتكح يمكف التحكـ فيو كتعديؿ الكاجيات
كاضافة بعض الشاشات كغير ذلؾ ،كما أنو يحتكم عمى أدكات مناقشة عف بعد ،كذلؾ
برنامج اجتماعات مرئية عمى النظاـ ساعد في تنفيذ جمسات العصؼ الذىني عف بعد،
باإلضافة إلى عرض مجمكعة ضخمة مف التقارير الصادرة مف النظاـ كالتي تـ دراستيا
كتحميميا كالتكصؿ إلى نتائج تساىـ في تقكيـ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية ،كتـ
تنفيذ تجربة البحث عمى خكادـ المركز القكمي لمتعمـ اإللكتركني.

ب .مرحمة التصميـ:

في ىذه المرحمة تـ تحديد األىداؼ اإلجرائية كالمحتكل التدريبي لكؿ ىدؼ إجرائي؛
كاالستراتيجية التعميمية التي سيبنى عمييا المحتكل التدريبي كىي استراتيجية التعمـ التعاكني،
كك تابة السيناريك التعميمي لمحتكيات بيئة التدريب التعاكني االفتراضية ألنماط العصؼ الذىني
الثالثة ،كذلؾ تـ تصميـ انفكجرافيؾ لممحتكل التدريبي ،مع تصميـ مكضكعات النقاش
كتنظيميا كاألنشطة التفاعمية المصاحبة بما يتناسب مع كؿ نمط مف أنماط العصؼ الذىني،
صممت الت كميفات التعاكنية المتزامنة كغير المتزامنة لتقكيـ المتدربيف ،كاستقر الباحث
كما ُ
عمى إنتاج المحتكل التدريبي الرقمي بنفسو لخبرتو العممية في مجاؿ التعمـ اإللكتركني،
باإلضافة إلى تصميـ أدكات التقييـ كالتقكيـ الرقمي عمى نظاـ إدارة التعمـ .MOODLE
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ج .مرحمة اإلنتاج:
قاـ الباحث بإنتاج عناصر التعمـ الخاصة بالمحتكل التدريبي الرقمي (معايير إنتاج
الفيديكىات الرقمية التربكية كالفنية) مف خالؿ أداة التأليؼ الجاىزة

Articulate

 storyline 3كفي ضكء معايير المركز القكمي لمتعمـ اإللكتركني ،كما اشتممت عناصر
التعمـ عمى بعض األنشطة بجانب التكميفات التي تـ تكفيرىا عمى نظاـ إدارة التعمـ
 MOODLEالذم تـ إنشاءه إلجراء تجربة البحث ،كما قاـ الباحث بتصميـ الرسكمات
الخاصة بكاجيات بيئة التدريب االفتراضية ،مع إنتاج االنفكجرافيؾ المطمكب في السيناريك
التعميمي كالخاص بالمحتكل التدريبي.
كما قاـ الب احث بتنفيذ كتطكير أدكات القياس القبمية كالبعدية عمى نظاـ إدارة التعمـ
 ،MOODLEكاشتمؿ عمى كؿ مف مقياس ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،مقياس
االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني.
تبعا لمتصميـ التجريبي لمتغيرات
تـ تنظيـ التجربة عمى ثالث معالجات تجريبية ،كذلؾ ن
ال بحث ،المعالجة التجريبية األكلى استخدـ فييا نمط العصؼ الذىني التقميدم ،المعالجة
التجريبية الثانية استخدـ فييا نمط العصؼ الذىني العكسي ،المعالجة التجريبية الثالثة
استخدـ فييا نمط العصؼ الذىني المتدرج ،كتكضح اإلجراءات التالية ما تـ أثناء تطبيؽ
تجربة البحث:
 اشتركت المعالجات الثالثة التجريبية في بيئة التدريب التعاكني االفتراضية كعناصر تعمـ

المحتكل التدريبي الرقمي الخاصة بمعايير إنتاج المقررات الرقمية التربكية كالفنية.

 شكؿ ( )3كاجية بيئة التدريب التعاكني االفتراضية
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يتضح مف شكؿ ( ) 3كاجية بيئة التدريب التعاكني االفتراضية التي أُنشأت مف أجؿ
التدريب االفتراضي عمى ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،كما تـ دمج نظاـ Open
 Meetingsبرنامج المؤتمرات المرئية ألنماط العصؼ الذىني الثالثة (التقميدم /العكسي/
المتدرج).

شكؿ ( )2كاجية عناصر التعمـ الخاصة بالمعايير التربكية كالفنية
يتضح مف شكؿ ( )2كاجية عنصر التعمـ لممعايير التربكية كالفنية الخاصة بإنتاج
المقررات اإللكتركنية ،كالتي تساعد عينة البحث مف التحقؽ كالتأكد أف العناصر التعممية التي
تهنتج متكافقة مع المعايير التربكية كالفنية الدكلية كالمتعارؼ عمييا بيف مراكز إنتاج المقررات
جميعا.
اإللكتركنية
ن

شكؿ ( )2شاشة التكميفات المطمكبة مف المتدربيف
يتضح مف شكؿ ( )2شاشة التكميفات المطمكبة مف المتدربيف كالتي يقكـ خبراء المجاؿ
بتقييميا كتقكيـ المتدربيف بنانء عمى إجابات المتدربيف كالمنتج المطمكب.

- 332 -

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

شكؿ()30
جمسة مرئية ببرنامج Open Meeting
يتضح مف شكؿ ( )30شاشة بدء جمسة االجتماعات المرئية  Open Meetingكالتي
تحتاج إلى  Flash playerلتشغيؿ الجمسات عمى الجياز النقاؿ أك الحاسب اآللي ،كما
يكضح شكؿ ( )30جمسة العصؼ الذىني كالذم يظير فييا الباحث كالخبراء كعدد ( )1فرد
مف عينة المجمكعة التجريبية الثالثة كينتظر باقي أفراد الجمسة اإلذف بالدخكؿ فرد تمك األخر،
كيظير أعمى يسار الشاشة قائمة لتبادؿ الممفات بيف المشاركيف ،باإلضافة إلى سبكرة بيضاء
يستطيع أم شخص التفاعؿ معيا كالكتابة كالمسح ،كيالحظ عمى الصكرة التي تـ التقاطيا
مف جياز الحاسب اآللي أنيا ليست بالجكدة المطمكبة ،العتماد المقطة عمى برنامج
االجتماعات المرئية الذم لـ يعطي الجكدة المطمكبة أثناء تسجيؿ المقطة ببرنامج تسجيؿ
جدا كبالجكدة المطمكبة أثناء
شاشة الحاسب اآللي ،كلكف في الحقيقة الصكر كاضحة ن
الجمسات كتطبيؽ التجربة.

د .مرحمة تطبيؽ دكرة حياة أنماط العصؼ الذىني:

 oضبط جكدة بيئة التدريب التعاكني االفتراضية :قاـ الباحث في ىذه المرحمة بضبط
جكدة المنتج النيائي لبيئة التدريب التعاكني االفتراضية بأنماط العصؼ الذىني
الثالثة مف خالؿ تحكيميا مف قبؿ الخبراء المتخصصيف في تكنكلكجيا التعميـ
كالمناىج كطرؽ التدريس.
- 332 -

توظيف أنماط العصف الذهني ببيئة تدريب تعاوني افتراضية لتنمية مهارات إنتاج المحتوى الرقمي المتطور ......

 oجمسة تمييدية :تعتبر الجمسة التمييدية ىي أساس تطبيؽ أم تجربة لما تمتاز بو
مف تكضيح أدكار كؿ فرد مف أفراد التجربة ،لذا بدأ الباحث في تطبيؽ تجربتو عمى
العينة األصؿ بمجمكعاتيا الثالثة التجريبية يكـ السبت المكافؽ 1032/3/10
بجمسة تمييدية إلعداد أفراد العينة كتعريفيـ ببيئة التدريب التعاكني االفتراضية
كأىدافيا ،ككجو الباحث في ىذه الجمسة أذىاف أفراد العينة إلى مدل أىمية التدريب
كالمحتكل التدريبي المقدـ في حياتيـ المينية بمراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية
فكريا بعد اجتيازىـ ليذا التدريب،
بالجامعات ،كالمميزات التي يمكف أف تعكد عمييـ ن
كما أكضح الباحث لعينة البحث كيفية استخداـ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية
بأدكاتي ا المختمفة كالتي لـ يجد مشكمة فييا مع عينة البحث لما ليـ مف خبرة في
التعامؿ عمى نظاـ إدارة التعمـ بالجامعات المصرية الحككمية ،مع إنشاء ثالثة
مجمكعات تجريبية لكؿ منيا بيئة تدريب تعاكني افتراضية خاصة ،كتسميـ كؿ فرد
مف أفراد المجمكعات الثالثة التجريبية اسـ مستخدـ ككممة مركر حتى يتثنى لمباحث
متابعة كؿ فرد أثناء تطبيؽ البحث ،كما قاـ الباحث بتحديد دكر الخبير كمسجؿ
الجمسات في المجمكعات الثالثة التجريبية.
اختتمت الجمسة التمييدية بشرح جميع تعميمات تطبيؽ أدكات القياس القبمية /البعدية لمبحث
لجميع أفراد عينة البحث في المجمكعات الثالثة التجريبية.

 oتطبيؽ أدكات البحث القبمية :قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات البحث القبمية عمى عينة
الدراسة لممجمكعات الثالثة التجريبية كذلؾ مف خالؿ نظاـ إدارة التعمـ MOODLE
مع رصد نتائج أدكات القياس القبمية لكؿ مجمكعة.

 oتطبيؽ بيئة التدريب التعاكني االفتراضية:

ً
أًال :رطجْك دًرح حْبح انعظف انذىنِ انزمهْذُ:

 .3التعريؼ بالمشكمة :بعد تطبيؽ أدكات القياس القبمية قاـ الباحث بعقد جمسة أكلية
لممجمكعة التجريبية (أ) عرؼ فييا قائد جمسات العصؼ الذىني التقميدم بتعريؼ عينة
المجمكعة التجريبية (أ) المكضكعات كالكممات الدالة التي سيتـ مناقشتيا في أكلى
جمسات العصؼ الذىني التقميدم ،حتى تتمكف عينة المجمكعة التجريبية (أ) مف االطالع
عمييا كالبحث فييا قبؿ بدء تنفيذ الجمسة األكلى بأياـ لالستفادة القصكل مف مخرجات
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الجمسة ،كاستعانت عينة المجمكعة التجريبية (أ) بعناصر التعمـ الرقمية التي كفرتيا بيئة
التدريب التعاكني االفتراضية.

 .2تحديد المشكمة :في بداية كؿ جمسة قاـ الخبير أك القائد بشرح مشكمة إنتاج المحتكل
الرقمي بأسمكب ساعد عينة المجمكعة التجريبية (أ) في تقميص األفكار كالخيارات التي
يمكف التفكير فييا لعدـ إىدار كقت جمسات العصؼ الذىني التقميدم ،حتى تحقؽ
الجمسات األىداؼ المنشكدة بتكليد أفكار متطكرة خاصة بإنتاج المحتكل الرقمي ،فجميع
أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) شاركت في جمسات العصؼ الذىني التقميدم بعرض
أفكارىا كالتعبير عف أراءىا التي ىي نتاج فكر كثقافة ككعي بحرية كاممة كبدكف حدكد أك
قيكد.

 .3صياغة المشكمة :قائد جمسات العصؼ الذىني التقميدم قاـ بإعادة صياغة المشكمة
بطرؽ متعددة؛ لتحديد أسباب تدني أفكار إنتاج المحتكل الرقمي؛ كذلؾ عف طريؽ طرح
عدد مف األسئمة المتعمقة بالمشكمة.

 .4التييئة :قاـ قائد جمسات العصؼ الذىني التقميدم بطرح مجمكعة مف األسئمة أجاب
عمييا أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) ،كتميزت األسئمة بتنمية التفكير غير التقميدم؛
كالذم أثمر في نياية الجمسات عف عرض أفكار كأساليب متطكرة في إنتاج المحتكل
الرقمي.

 .3تكليد األفكار :قامت أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) بتقديـ أفكارىا مف كجية نظر كؿ
فرد بحرية كبدكف قيكد ،مع تخصيص فترة زمنية خاصة بتأمؿ أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (أ) في األفكار التي تـ عرضيا كتـ تكليد مزيد مف األفكار المتطكرة.

 .0التخزيف  :قاـ مسئكؿ التسجيؿ كىك أحد أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) بتسجيؿ
جميع األفكار كالمعارؼ كالخبرات التي تـ تبادليا في جمسات العصؼ الذىني التقميدم،
حتى يتمكف أم فرد مف الرجكع إلييا عند الحاجة.

 .3التقييـ :قاـ قائد جمسات العصؼ الذىني التقميدم بمساعدة جميع أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (أ) بتصنيؼ األفكار إلى أفكار مفيدة كقابمة لمتطبيؽ كمرتبطة بشكؿ فعمي
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بالمشكمة مكضكع الجمسة ،كأفكار مفيدة إال أنيا غير قابمة لمتطبيؽ بسبب احتياجيا
لمجمكعة عكامؿ أخرل قد تككف بشرية أك مادية أك تكنكلكجية.

 .2النشر :استقر جميع أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) عمى األفكار األكثر قابمية
لمتطبيؽ لحؿ المشكالت التي تعرضكا ليا خالؿ جمسات العصؼ الذىني التقميدية ،كتـ
نشر جميع األفكار المتطكرة عمى جميع مراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات
المصرية لالستفادة القصكل منيا.

 .2التطبيؽ :قامت جميع أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ) بتطبيؽ األفكار المتطكرة
كتقيميا مف قبؿ باقي أفراد عينة المجمكعة التجريبية (أ).

 .30اإلغالؽ :قاـ الباحث بإنياء جمسات العصؼ الذىني التقميدم في األسبكع الثالث مف
بداية تطبيؽ التجربة بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كىي الفترة الزمنية لتطبيؽ تجربة
أسبكعيا طكاؿ فترة
البحث ،حيث كانت تقاـ عدد ( )1جمسة عصؼ ذىني تقميدم
ن
التجربة ،كتحدد الفترة الزمنية لعدد جمسات العصؼ الذىني كفؽ األىداؼ المطمكب
تحقيقيا.

ثبنًْب :رطجْك دًرح حْبح نًظ انعظف انذىنِ انعكسِ:

 .3التعريؼ بالمشكمة :بدأ الباحث دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي بتخصيص فترة زمنية
قبؿ تنفيذ الجمسة لمتعريؼ بالمشكمة ككصفيا بشيء مف الدقة لجميع أفراد عينة
المجمكعة التجريبية (ب) ،مع تكضيح كيفية سير جمسة العصؼ الذىني العكسي كدكر
كؿ فرد فييا ككيفية عرض األفكار.
 .1تحديد المشكمة :قاـ قائد جمسة العصؼ الذىني العكسي بعرض الحد األدنى مف
المعمكمات عف مشكمة إنتاج المحتكل الرقمي ،مع تكجيو جميع أفراد عينة المجمكعة
سكءا.
التجريبية (ب) إلى التفكير فييا بشكؿ عكسي أم التفكير في كيفية زيادة المشكمة ن

 .3عكس المشكمة :قاـ قائد جمسة العصؼ الذىني العكسي بتكجيو أفراد عينة المجمكعة
سكءا ،كتـ تجنب أم
التجريبية (ب) بإعادة صياغة المشكمة بأسئمة تزيد المشكمة
ن
اقتراحات أك أفكار لحؿ المشكمة كانما ركزت ىذه المرحمة في التفكير عف الذم يمكف أف
سكءا.
يزيد المشكمة ن
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 .3التييئة :ساعد قائد الجمسة بتييئة جك مناسب ألفراد عينة المجمكعة التجريبية (ب)،
مف خالؿ طرح سؤاؿ ساعد بتكجيو أذىاف عينة المجمكعة التجريبية (ب) نحك أفكار
متطكرة غير التقميدية لإلجابة عميو؛ ككاف مثاؿ كاضح لممطمكب عرضو في المراحؿ التالية
مف دكرة حياة العصؼ الذىني العكسي.
 .3تكليد األفكار :بدأت جميع أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ب) بتكليد أفكار تزيد مف
سكءا ،كتـ ترؾ الحرية ألفراد عينة المجمكعة التجريبية (ب)
مشكمة إنتاج المحتكل الرقمي ن
بتدفؽ األفكار بدكف حدكد أك نقد.
 .0التخزيف :قاـ م سئكؿ تسجيؿ جمسة العصؼ الذىني العكسي بتسجيؿ جميع األفكار التي
سكءا ،كتخصيص مكاف معركؼ يستطيع جميع أفراد جمسة
عرضت كتزيد المشكمة
ن
العصؼ الذىني العكسي االطالع عمييا ،ككجو قائد الجمسة جميع أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (ب) لمتأمؿ مرة أخرل في تمؾ األفكار المعركضة كتـ تكليد المزيد منيا.
 .3عكس األفكار :قاـ قائد جمسة العصؼ الذىني العكسي بمناقشة جميع األفكار المجمعة
سكءا؛ كتـ عكسيا كتحكيميا إلى حمكؿ شاممة حقيقية لممشكمة الفعمية.
التي تزيد المشكمة ن
 .2تقييـ األفكار :قاـ قائد جمسة العصؼ الذىني العكسي بمشاركة أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (ب) بتقييـ جميع األفكار كالحمكؿ كمدل جدكاىا كفعاليتيا ،كاختيار الفكرة األكثر
قابمية لحؿ مشكمة ضعؼ جكدة إنتاج المحتكل الرقمي في كؿ جمسة مف جمسات العصؼ
الذىني العكسي.
 .2التطبيؽ :طبؽ أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ب) األفكار المتطكرة التي ظيرت في
نياية كؿ جمسة عصؼ ذىني عكسي ،مع نشرىا لجميع مراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية
بالجامعات المصرية لالستفادة القصكة منيا.
 .30اإلغالؽ :قاـ الباحث مع قائد جمسة العصؼ الذىني العكسي بإنياء الجمسات في األسبكع
الثالث مف بداية تطبيؽ التجربة بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كىي الفترة الزمنية لتطبيؽ
أسبكعيا طكاؿ فترة
تجربة البحث ،حيث كانت تقاـ عدد ( )1جمسة عصؼ ذىني عكسي
ن
التجربة.
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ثبنثًب :رطجْك دًرح حْبح انعظف انذىنِ انًزذرج:

 .3التعريؼ بالمشكمة :بدأت دكرة حياة العصؼ الذىني المتدرج بتخصيص فترة زمنية لشرح
مشكمة ضعؼ جكدة إنتاج المحتكل الرقمي التي يجب حميا لجميع أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (ج) قبؿ حضكر جمسة العصؼ الذىني المتدرج ،كما تـ تكضيح فرص كؿ فرد
في التفكير بمفرده في المشكمة كحمكليا ،مع تكضيح كيفية سير جمسة العصؼ الذىني
المتدرج كدكر كؿ فرد فييا.

 .2تحديد المشكمة :بدأ قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج بعرض الحد األدنى مف
المعمكمات الخاصة بمشكمة الجمسة ،لمساعدة أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج) بفتح
األفؽ لمجاالت عدة كعدـ حصر أك تضييؽ التفكير ألفراد عينة المجمكعة التجريبية.

 .3التييئة :قاـ قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج بتييئة الجك المتطكر لجميع أفراد عينة
المجمكعة التجريبية (ج) ،كذلؾ بطرح سؤاؿ ساعد في تنمية التفكير غير التقميدم عند
اإلجابة عميو؛ ليككف مثاؿ كاضح لألفكار المتطكرة المطمكب عرضيا لممرحمة التالية
أثناء المناقشات.

 .3بناء السمـ المتدرج :بدأ قائد الجمسة بمطالبة عضكيف مف أفراد عينة المجمكعة
التجريبية (ج) بالتجمع مف أجؿ مناقشة مشكمة ضعؼ جكدة إنتاج المحتكل الرقمي،
كحصؿ كؿ فرد منيـ عمى فرصة لمتفكير بمفرده في المشكمة بأسئمة يمكف أف تساعد في
حؿ المشكمة ،كتـ استبعاد باقي أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج) لحيف استدعائيـ.

 .3مكاصمة عممية التدرج :استدعى قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج فرد ثالث لالنضماـ
إلى الجمسة االفتراضية بمجرد انتياء مناقشات اجتماع أكؿ فرديف في جمسة العصؼ
الذىني المتدرج؛ كتـ السماح لو بالمشاركة مف خالؿ اختيار قائد الجمسة االفتراضية
الفرد المطمكب مشاركتو كالمكجكد في قائمة انتظار أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج)،
ليقدـ أفكاره بحرية قبؿ مناقشة األفكار المطركحة بالجمسة ،كبيذه الطريقة لـ يتأثر الفرد
الثالث بآراء اآلخريف المشاركيف في الجمسة.

 .0استكماؿ السمـ المتدرج :تـ تكرار استدعاء باقي أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج)
كاحد تمك اآلخر لمجمسة االفتراضية ،حتى تـ استدعاء جميع أفراد عينة المجمكعة
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جديدا لمجمسة
التجريبية (ج) في جمسة العصؼ الذىني المتدرج ،مع منح كؿ فرد انضـ
ن
كافيا لتقديـ أفكاره الخاصة دكف سماع أم أفكار أخرل تمت مناقشتيا
االفتراضية كقتنا ن

مسبقنا ،كبمجرد انتياء الشخص الجديد مف تقديـ أفكاره ،تـ عرض كمناقشة األفكار
األخرل التي نكقشت قبؿ استدعائو لمجمسة.

 .3التخزيف :قاـ مسئكؿ التسجيؿ بجمسات العصؼ الذىني المتدرج بتسجيؿ جميع األفكار
التي طرحت مف جميع األفراد نكؿ عمى حده ،مع عرض جميع األفكار التي طرحت بعد
استدعاء جميع أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج) لجمسة العصؼ الذىني المتدرج،

كما خصص قائد الجمسة االفتراضية فترة زمنية لجميع أفراد الجمسة لمتأمؿ مرة أخرل في
األفكار غير التقميدية المعركضة كتـ تكليد المزيد منيا.

 .2اتخاذ قرار :بعد استدعاء جميع أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج) لجمسة العصؼ
تطكر
نا
الذىني المتدرج ،كسماع كمناقشة جميع األفكار كاآلراء ،تـ اختيار أكثر األفكار
كفائدة كقابمة لمتطبيؽ مباشرة.

 .2التطبيؽ :بدأ أفراد عينة المجمكعة التجريبية (ج) بتطبيؽ األفكار المتطكرة التي تـ اتخاذ
قرار بشأنيا ،مع نشرىا لجميع مراكز إنتاج المقررات اإللكتركنية بالجامعات المصرية
لالستفادة القصكة منيا.

 .30اإلغالؽ :قاـ الباحث مع قائد جمسة العصؼ الذىني المتدرج بإنياء الجمسات في األسبكع
الثالث مف بداية تطبيؽ التجربة بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كىي الفترة الزمنية
أسبكعيا
لتطبيؽ تجربة البحث ،حيث كانت تقاـ عدد ( )1جمسة عصؼ ذىني متدرج
ن

طكاؿ فترة التجربة.

ق .مرحمة التقكيـ:

قاـ الباحث بعد تطبيؽ تجربة البحث عمى الثالثة مجمكعات التجريبية (أ)( ،ب)،
إحصائيا ،مع التعديؿ المباشر لبيئة التدريب
(ج) بتطبيؽ أدكات القياس البعدية كمعالجتيا
ن
التعاكني االفتراضية في صكرتيا النيائية كفؽ المالحظات التي ظيرت أثناء عممية التطبيؽ
كنتائج تحميؿ البيانات الخاصة بأدكات الدراسة؛ حتى تـ الكصكؿ لمشكؿ األمثؿ لنمط العصؼ
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الذىني إلمكانية االستخداـ الميداني لبيئة التدريب التعاكني االفتراضية بنمط العصؼ الذىني
نكؿ حسب االحتياجات.

عينة مف المحتكل الرقمي المتطكر المنتج أثناء تطبيؽ تجربة البحث:
شكؿ ( )33عينة مف مخرجات تطبيؽ تجربة البحث بأدكات التأليؼ Articulate storyline 3

شكؿ ( )31عينة مف مخرجات تطبيؽ تجربة البحث بالفيديكىات الرقمية
يكضح شكؿ ( ) 33عينة مف مخرجات تطبيؽ تجربة البحث عبارة عف عناصر تعمـ تـ
إنتاجيا بأداة التأليؼ  ،Articulate storyline 3أما شكؿ ( )31فيي عينة مف مخرجات
تجربة البحث عبارة عف فيديكىات رقمية تـ إنتاجيا لتناسب نظـ إدارة التعمـ أك منصات
 ، MOOCsكالحظ الباحث مدل تعاكف أعضاء ىيئة التدريس عندما قامت عينة البحث
بعرض األفكار المتطكرة في تطكير المحتكل الرقمي الخاص بكؿ عضك ىيئة التدريس ،كىذا
أدل إلخراج محتكل رقمي متطكر بالجكدة المطمكبة.
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مالحظات الباحث خالؿ تطبيؽ تجربة البحث عمى المجمكعات الثالثة التجريبية:
 أكنال :مالحظات عامة عمى المجمكعات التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج):

الحظ الباحث عمى أفراد عينة البحث لممجمكعات الثالثة التجريبية منذ بداية الجمسة

التمييدية العامة؛ قمة االستفسارات عف أىمية التدريب االفتراضي ليـ ،كيرجع الباحث ذلؾ
لتخصصيـ كمعرفتيـ أىمية االستفادة التي سيحصمكف عمييا بعد االنتياء مف التدريب
خاصة في تقديـ المحتكل الرقمي كانتاجو الذم يستمزـ التفكير بشكؿ مختمؼ عف التقميدم،
كلك ف الذم تـ مالحظتو خكؼ معظـ أفراد العينة مف مشاركة الحديث لكجكد مجمكعة خبراء
في المجاؿ لـ يتعرفكا حينيا عمى رد فعميـ في حالة تقديـ مقترحات أك أفكار ليست عمى
المستكل المطمكب ،لذا قاـ الباحث بتييئة الجك لعينة البحث نحك تقديـ األفكار بدكف خكؼ
كأف جميع المشاركي ف مف الخبراء متطكعيف لتقديـ الخبرات ليـ دكف نقد جارح بؿ تكجيو
كتحكيؿ األفكار البسيطة إلى أفكار متطكرة.
كما الحظ الباحث ضعؼ عاـ لجميع أفراد المجمكعات الثالثة التجريبية في األفكار
الخاصة بإنتاج محتكل رقمي ،حيث أجمعت معظـ عينة البحث عمى أنيـ يقمدكا بعضيـ
البع ض مف خالؿ مراجعة المقررات اإللكتركنية المنشكرة كالتي حصمت عمى مكافقة نشر؛
لتقميد األفكار كالحصكؿ عمى مكافقة نشر سريعة لمقرراتيـ ،كىذا يعني عدـ التفكير في
كثير إلعادة
تطكير أفكار تقديـ المحتكل الرقمي ،كالذم استمزـ مف الباحث كالخبراء التدخؿ نا
تكجيو الفكر لجم يع أفراد عينة البحث نحك ضركرة مشاىدة المقررات اإللكتركنية المختمفة
كالخركج منيا بأفكار متطكرة تتماشى مع المقررات المطمكب تطكيرىا مف الصكرة التقميدية إلى
الصكرة الرقمية.
كما كجد الباحث في بداية تطبيؽ التجربة لممجمكعات الثالثة التجريبية عدـ قدرة
البعض في تنفيذ التكميفات التعاكنية كتنفيذىا بشكؿ فردم ،مما استدعى تدخؿ الباحث لتكجيو
أفراد عينة البحث نحك تكضيح دكر كؿ فرد في التكميفات التعاكنية حتى بدأت استجابة أفراد
المجمكعات ال ثالثة التجريبية لتنفيذ التكميفات التعاكنية بشكؿ أكثر فعالية حتى نياية تطبيؽ
تجربة البحث كاغالؽ جمسات العصؼ الذىني.
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ثانيا :بالنسبة لممجمكعة التجريبية (أ) نمط العصؼ الذىني التقميدم:

ن

الحظ الباحث عند اختيار فرد مف أفراد العينة التجريبية (أ) لتسجيؿ جمسات العصؼ

الذىني التقميدم؛ عدـ رغبة جميع أفراد العينة في تسجيؿ الجمسات الحتمالية أخذ حيز مف
بدال مف تطكير األفكار كالتركيز فيما يعرضو األقراف مف أفكار
تفكيرىـ في تسجيؿ األفكار ن

متطكرة ،حتى تدخؿ الباحث لشرح دكر مسجؿ الجمسات كمدل أىميتو لنجاح التدريب حتى

تطكع أكثر مف فرد مف أفراد العينة كتـ اختيار أحد المتقدميف.
كما الحظ الباحث اىتماـ أفراد العينة التجريبية (أ) لحضكر جميع جمسات العصؼ
الذىني التقميدم بدكف تقديـ أم أعذار ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى شعكر معظـ أفراد العينة
التجريبية (أ) بالمشكمة كرغبتيـ الحقيقية في إيجاد حمكؿ متطكرة تساعدىـ في تطكير
مياراتيـ الخاصة بإنتاج محتكل رقمي متطكر غير تقميدم يميز جامعتيـ عف باقي
الجامعات.
أيضا أف تثبيت مكاعيد جمسات العصؼ الذىني التقميدم أدل إلى انتظاـ
كالحظ الباحث ن
أفراد المجمكعة التجريبية (أ) كاعطائيـ الفرصة لمتفكير في حمكؿ متطكرة كاختيار األكثر تأثي ار
في حؿ المشكالت قبؿ مكعد الجمسة المتفؽ عمييا مسبقنا.

كما جاءت معظـ استفسارات المجمكعة التجريبية (أ) حكؿ أداة المؤتمرات المرئية التي

قاـ الباحث بتكفيرىا ببيئة التدريب التعاكني االفتراضية ،كالتي تـ استغالليا في عرض جمسات
العصؼ الذىني عف ُب عد كالتي ساىمت في تبادؿ الخبرات بيف الخبراء كأفراد عينة المجمكعة
التجريبية (أ).

 ثالثنا :بالنسبة لممجمكعة التجريبية (ب) نمط العصؼ الذىني العكسي:

لـ تختمؼ المجمكعة التجريبية (ب) عف مالحظات المجمكعة التجريبية (أ) في عزكؼ

اقتناعا
جميعا مف طمب المشاركة في تسجيؿ جمسات العصؼ الذىني العكسي؛
أفراد العينة
ن
ن
منيـ بأنيا ستؤثر في تنمية مياراتيـ الخاصة بإنتاج محتكل رقمي متطكر ،حتى قاـ الباحث
بشرح أىمية دكر مسجؿ جمسات العصؼ الذىني العكسي لممجمكعة ككؿ بشكؿ عاـ كمسجؿ
الجمسات بشكؿ خاص؛ حتى تطكع أكثر مف فرد مف أفراد المجمكعة التجريبية (ب) لدكر
مسجؿ الجمسات.
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تعجب
كما الحظ الباحث عند شرح أسمكب التفكير في جمسات العصؼ الذىني العكسي؛ ُ

معظـ أفراد المجمكعة التجريبية (ب) حيث كاف تكقعيـ التفكير في حمكؿ لممشكمة كليس
سكءا ،حتى تدخؿ الباحث كأقنع أفراد المجمكعة التجريبية (ب) بأنو
التفكير في زيادة المشكمة ن
تـ عقد العديد مف الدكرات التدريبية الخاصة بإنتاج المحتكل الرقمي كلـ تحقؽ الغرض منيا؛
بالرغـ مف عرض العديد مف األفكار الحديثة كالمتطكرة في تقديـ المحتكل الرقمي بيا؛ إال أف
اختالؼ القطاعات العممية كعدـ إلماـ أخصائي التصميـ التعميمي بجميع المشكالت التي
يمكف أف تؤثر في جذب الطالب لممحتكل الرقمي؛ أدل إلى إنتاج معظـ المحتكل الرقمي
بالمقررات اإللكتركنية دكف الجكدة المطمكبة ،أما ىذا النمط مف أنماط العصؼ الذىني سيجعؿ
سكءا؛
كؿ فرد مف أفراد المجمكعة التجريبية (ب) يعرض جميع األفكار التي تزيد المشكمة
ن

كبناء عميو سيتجنبيا أخصائي التصميـ التعميمي أثناء إنتاج أم محتكل رقمي ميما كاف
ن
القطاع العممي أك حداثة التخصص أك صعكبة المحتكل العممي ،ألف أخصائي التصميـ

التعميمي في ىذه الحالة سيككف ُممـ بجميع المشكالت التي قد تحدث إذا قاـ بإنتاج المحتكل
الرقمي بأم مشكمة مف المشكالت التي تعرض ليا أثناء جمسات العصؼ الذىني العكسي؛
كالتي تتسبب في تقديـ محتكل رقمي دكف المستكل المطمكب ،كعندىا اقتنع أفراد المجمكعة
التجريبية (ب) بفكرة التدريب الجديدة كالتي اعتمدت عمى نمط العصؼ الذىني العكسي.
كالحظ الباحث أيضا أثناء تكجيو أفراد المجمكعة التجريبية (ب) لتكليد األفكار التي تزيد
تدريجيا بعد
سكءا قمة األفكار العكسية في الجمسة األكلى كالثانية؛ كالتي زادت
المشكمة
ن
ن
الجمسة الثانية ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف نمط العصؼ الذىني العكسي لـ يعتادكا عميو مف
قبؿ سكاء في العممية التعميمية أك أم دكرات تدريبية.
كما الحظ الباحث تأكيد معظـ أفراد المجمكعة التجريبية (ب) بأف نمط العصؼ الذىني
كثير في اإللماـ الكامؿ لممشكالت كاألخطاء الفنية كالتربكية التي يجب أف
العكسي ساعدىـ نا
يتجنبكىا أثناء إنتاج المحتكل الرقمي ،فبالرغـ مف إلماميـ بالمعايير التربكية كالفنية إال أف
عدـ إلماميـ بجميع المشكالت الفنية في إنتاج المحتكل الرقمي ،كانت تساىـ بشكؿ أساسي
في تقديـ محتكل رقمي أقؿ مف المستكل المطمكب بالرغـ مف تكافر المعايير التربكية كالفنية
فيو.
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كالحظ الباحث أثناء تطبيؽ التجربة اىتماـ جميع أفراد المجمكعة التجريبية (ب)
بحضك ر جميع جمسات العصؼ الذىني العكسي ،كيرجع الباحث ذلؾ لعدة أسباب أكليا نمط
التدريب الجديد كثانييا تثبيت مكاعيد الجمسات كثالثيا اىتماـ أفراد المجمكعة التجريبية (ب)
بمكضكع التدريب.
أيضا أف جميع استفسارات معظـ أفراد المجمكعة التجريبية (ب)
كما الحظ الباحث ن
جاءت ف ي جمسة العصؼ الذىني األكلى ،ككانت خاصة بكيفية استخداـ أداة االجتماعات
المرئية مف حيث إبداء الرأم أك تبادؿ الممفات بيف أفراد العينة بعضيـ البعض كبيف أفراد
العينة كالخبراء كىذا ما حدث مع المجمكعة التجريبية (أ).

ابعا :بالنسبة لممجمكعة التجريبية (ج) نمط العصؼ الذىني المتدرج:
 رن

لـ تختمؼ المجمكعة التجريبية (ج) عف مالحظات المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)( ،ب)

جميعا مف طمب المشاركة في تسجيؿ جمسات العصؼ الذىني
بشأف عزكؼ أفراد العينة
ن
المتدرج؛ القتناعيـ بتأثير ىذا الدكر في مشاركتيـ الفعالة مع باقي المجمكعة كتأثر مياراتيـ
بسبب الكقت المخصص لتسجيؿ الجمسات ،حتى قاـ الباحث بشرح أىمية ىذا الدكر كما تـ
شرحو لممجمكعتيف (أ)( ،ب) حتى تقدـ أكثر مف فرد لطمب المشاركة في ىذا الدكر.
كما الحظ الباحث أثناء شرح كيفية تنفيذ جمسة العصؼ الذىني المتدرج كالتي تتطمب
احدا تمك األخر ،ظيكر العديد مف
دخكؿ أفراد المجمكعة التجريبية (ج) لممشاركة بأفكارىـ ك ن
االستفسارات حكؿ أسباب عدـ دخكؿ أفراد المجمكعة في و
كقت كاحد ،كعندىا قاـ الباحث
بشرح فكرة نمط العصؼ الذىني المتدرج كالتي تبدأ بتجمع فرديف كمناقشة أفكارىـ ثـ يطمب
مف فرد ثالث الدخكؿ لمجمسة كعرض أفكاره قبؿ عرض األفكار التي تـ مناقشتيا؛ ليتجنب
تأثره بآراء األخريف كتستمر ىذه العممية حتى يدخؿ في جمسة العصؼ الذىني المتدرج
االفتراضية أخر فرد مف أفراد المجمكعة التجريبية ،كعندىا اقتنع أفراد المجمكعة التجريبية
مزيدا مف األفكار الخاصة بإنتاج المحتكل الرقمي بخالؼ
(ج) بأف ىذا النمط سيعطييـ
ن
تجمعيـ في و
كقت كاحد كالذل يمكف أف يؤثر في كـ األفكار المطركحة في ىذا النكع مف
الجمسات.
كالحظ الباحث أيضا أف نمط العصؼ الذىني المتدرج يحتاج لقائد ذك خبرة في تكجيو
كبير كانتظار
المناقشات بيف أفراد الجمسة ،حتى ال تأخذ جمسات العصؼ الذىني المتدرج كقتنا نا
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أفراد الجمسة لدخكليا كىذا ما حدث بالفعؿ في الجمسة األكلى لمعصؼ الذىني المتدرج ،كالتي
تطمبت تدخؿ الباحث لتكجيو قائد الجمسة بإىدار زمف الجمسة في مناقشات مكررة كمناقشات
لف تؤدل إلى تكليد أفكار متطكرة مما قد يؤثر عمى الزمف المخصص في نياية العصؼ
الذىني المتدرج كالخاصة بمناقشة جميع األفكار التي تـ طرحيا داخؿ الجمسة.
كما الحظ الباحث أف طكؿ فترة انتظار أفراد المجمكعة التجريبية (ج) أدل في كثير
مف األحياف إلى تأخر دخكؿ بعض أفراد المجمكعة لمجمسة عند سماح قائد الجمسة بدخكليـ،
كيرجع الباحث ىذه المشكمة إلى أنو ليس ىناؾ كقت مخصص كمعركؼ لممناقشات داخؿ
احدا تمك األخر ،مما أدل إلى
جمسات العصؼ الذىني المتدرج أك تحديد ترتيب دخكؿ األفراد ك ن
قياـ بعض األفراد أثناء عممية انتظار الدخكؿ إلى تمؾ الجمسات؛ القياـ بمياـ أخرل ال عالقة
ليا بمكضكع الجمسة ،مما أثر في انتظاـ سير بعض الجمسات كالزمف المحدد ليا.
أيضا أنو بالرغـ مف نجاح ىذا النمط في تكليد أفكار كثيرة ،إال أنو
كما الحظ الباحث ن
ييدر بعض الكقت في مناقشة بعض األفكار التي قد تـ مناقشتيا بالفعؿ مف ِقبؿ أفراد قد
سبقكا في الدخكؿ لجمسة العصؼ الذىني المتدرج.
كلـ تختمؼ ا ستفسارات المجمكعة التجريبية (ج) عف المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)،
(ب) بخصكص كيفية استخداـ أداة االجتماعات المرئية مف حيث إبداء الرأم أك تبادؿ الممفات
بيف أفراد المجمكعة التجريبية بعضيـ البعض كبيف أفراد العينة كالخبراء ،كيرجع الباحث ذلؾ
إلى عدـ إلماـ العينة بيذه األداة التي تـ تكفيرىا عمى نظاـ إدارة التعمـ  MOODLEكالتي
تعتبر مف أدكات التكاصؿ الحديثة بالنسبة ليـ.

أدًاد انجحث:
تـ إعداد أدكات البحث كىي كالتالي:

أ .مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر (مف إعداد الباحث):
في ضكء أىمية إنتاج محتكل رقمي متطكر لعينة البحث كمدل تأثيرىا في تطكير
أفكار إنتاج المحتكل الرقمي المقدـ لطالب الجامعات ،قاـ الباحث بإعداد مقياس إنتاج
محتكل رقمي متطكر ،كما يمي:

اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلى قياس إنتاج محتكل رقمي متطكر لدل أفراد

المجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) كمدل تمكنيـ منيا.
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صياغة مفردات المقياس :قاـ الباحث بصياغة مفردات مقياس إنتاج محتكل رقمي
متطكر في ضكء اإلطار النظرم لمبحث كالمحتكل التدريبي ،كتكصؿ الباحث إلى عدد ()30
مفردة تعكس المستيدؼ مف المقياس ،كبعد عمؿ االختبارات الالزمة لضبطيا ،تـ حذؼ عدد
( )2مفردات ليصبح عدد مفردات مقياس الميارات ( )12مفردة ،كقاـ الباحث بإجراء اختبارات
القياس التي أكدت عمى صدؽ كثبات المقياس.

حساب ثبات المقياس :لحساب معامؿ الثبات ،قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات

المقياس باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف باستخداـ معادلة  ،Kuder-Richardsonكعف
طريؽ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ  SPSSتـ التكصؿ إلى معامؿ ثبات المقياس ()0022
مما يشير إلى أف مقياس إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر عمى درجة مقبكلة مف الثبات مما
يدؿ عمى صالحيتو لمتطبيؽ.

حساب صدؽ المقياس :تـ عرض مقياس إنتاج محتكل رقمي متطكر عمى عدد ()2

خبراء في مجاالت تكنكلكجيا التعميـ كالمناىج كطرؽ التدريس ،كالقياس كالتقكيـ؛ كالذيف أكدكا
صالحية المقياس لمتطبيؽ بعد حذؼ عدد ( )2مفردات كتعديؿ صياغة عدد ( )0مفردات،
كتجاكزت النسبة المئكية التفاؽ الخبراء  %21كىي تعتبر نسبة عالية يمكف االعتماد عمييا،
كما قاـ الباحث بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات المقياس ،كالذم أكد أف معامؿ الصدؽ
الذاتي ( )00213كىي نسبة مرضية تدؿ عمى ارتفاع معامؿ صدؽ المقياس.

ب .مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني (مف إعداد الباحث):

في ضكء أىمية أنماط العصؼ الذىني (التقميدم ،العكسي ،المتدرج) كتأثير كؿ نمط
في اتجاه عينة البحث لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) ،قاـ الباحث بإعداد
مقياس اتجاه نحك نمط العصؼ الذىني ،كما يمي:

اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلى قياس اتجاه أفراد العينة التجريبية نحك نمط

تأثير في اتجاه عينة البحث
العصؼ الذىني كذلؾ لبياف مدل تأثرىـ بو ،كأم األنماط األكثر نا
نحكه.
صياغة مفردات المقياس :قاـ الباحث بصياغة مفردات مقياس االتجاه نحك نمط

العصؼ الذىني ،كتكصؿ الباحث إلى عدد ( )13مفردة تعكس المستيدؼ مف المقياس ،كقاـ
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الباحث بعمؿ االختبا رات الالزمة لضبطيا ،كبالفعؿ تـ حذؼ عدد ( )3مفردات كتعديؿ عدد
( )0مفردات ،ليصبح مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني النيائي مككف مف عدد ()10
مفردة ،كبعد إجراء اختبارات القياس تأكد الباحث مف صدؽ كثبات المقياس.

حساب ثبات المقياس :لحساب معامؿ الثبات ،قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات

المقياس باستخداـ طريقة تحميؿ التبايف باستخداـ معادلة  ،Kuder-Richardsonكعف
طريؽ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ  SPSSتـ التكصؿ إلى معامؿ ثبات المقياس ()0023
مما يشير إلى أف مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني عمى درجة مقبكلة مف الثبات مما
يدؿ عمى صالحيتو لمتطبيؽ.

حساب صدؽ المقياس :تـ عرض مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني عمى عدد

( )3خبراء في مجاالت المناىج كطرؽ التدريس ،كالقياس كالتقكيـ؛ كالذيف أكدكا صالحية
المقياس لمتطبيؽ بعد حذؼ عدد ( )3مفردات كتعديؿ عدد ( )0مفردات ،كتجاكزت النسبة
المئكية التفاؽ الخبراء  % 23كىي تعتبر نسبة عالية يمكف االعتماد عمييا ،كما قاـ الباحث
بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات المقياس ،كالذم أكد أف معامؿ الصدؽ الذاتي ()00231
كىي نسبة مرضية تدؿ عمى ارتفاع معامؿ صدؽ المقياس.

عزع نزبئح انجحث ًينبلشزيب ًرفسْزىب:
بدأ الباحث بإجراء تحميؿ تجانس ألفراد المجمكعات الثالثة التجريبية ،كذلؾ مف خالؿ
إجراء تحميؿ تبايف لمقياس القبمي لمقياس الميارات كمقياس االتجاه ،كجدكؿ ( )1يكضح
نتيجة تحميؿ :ANOVA
جدكؿ ()1
المعالجة اإلحصائية باستخداـ تحميؿ ANOVA
القياس القبمي

قيمة (ؼ)

مستكل الداللة

مقياس الميارات

00223

غير دالة عند مستكل ≤ 9097

مقياس االتجاه

00011

غير دالة عند مستكل ≤ 9097

إحصائيا عند مستكل داللة ≤ ،9097
يتضح مف جدكؿ ( )1عدـ كجكد فركؽ دالة
ن

مما يدؿ عمى تجانس أفراد المجمكعات الثالثة التجريبية قبؿ بدء التجريب.
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اختبار صحة فركض البحث:
أكنال :اإلجابة عف التساؤؿ الثاني كاختبار مدل صحة الفرض األكؿ لمبحث:

إحصائيا عند مستكل داللة ≤ ( )0003بيف
كالذم ينص عمى " يكجد فرؽ داؿ
ن
متكسطات الرتب لدرجات التطبيقات البعدية لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في

مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لصالح التطبيؽ البعدم"؛ كليتحقؽ الباحث مف
صحة ىذا الفرض استمزـ األمر؛ حساب المتكسط الحسابي (ـ) كاالنحراؼ المعيارم (ع) في
مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج)
القائمة عمى نمط العصؼ الذىني التقميدم؛ كالعصؼ الذىني العكسي؛ كالعصؼ الذىني
المتدرج لكؿ مجمكعة عمى حده ،كتطبيؽ اختبار ( ،)Mann-Whitneyككانت النتائج
كالتالي:
جدكؿ ()3
اختبار ( )Mann-Whitneyالفرؽ في قياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر لكؿ
مجمكعة عمى حده
المجمكعة التدريبية
"نمط إدارة المعرفة"

التطبيؽ

متكسط

مجمكع الرتب

الرتب

المجمكعة التجريبية (أ)

قبمي

3.00

12.00

"العصؼ الذىني التقميدم"

بعدل

33.00

33.00

المجمكعة التجريبية (ب)

قبمي

3.00

12.00

"العصؼ الذىني العكسي"

بعدل

33.00

33.00

المجمكعة التجريبية (ج)

قبمي

3.00

12.00

"العصؼ الذىني المتدرج"

بعدل

33.00

33.00
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قيمة
)(Z

مستكل الداللة

3.333

دالة عند مستكل ≤ 0.003

3.333

دالة عند مستكل ≤ 0.003

3.332

دالة عند مستكل ≤ 0.003
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انًزٌسظ انحسبثِ فِ يمْبس ييبراد إنزبج
يحزٌٍ رلًِ يزطٌر ن ًدًٌعبد انزدزثخ طجمب
ننًظ انعظف انذىنِ
30.00
20.00

25.57

22.43

6.29

4.86

19.43

4.71

10.00
0.00

بعدي

قبلً

العصف الذهنً المتدرج

بعدي

قبلً

العصف الذهنً العكسً

بعدي

قبلً

العصف الذهنً التقلٌدي

شكؿ ( )33المتكسط الحسابي في مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر
لممجمكعات الثالثة التجريبية

مف جدكؿ ( ) 3يتضح أنو يكجد تحسف كاضح في الفرؽ بيف درجات القياسات القبمية
كالبعدية لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) ،حيث أف مستكل الداللة لممجمكعات
الثالثة التجريبية كاف ≤ ( )0.003لصالح التطبيؽ البعدم ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة
إحصائيا بيف متكسطا ت المجمكعات الثالثة التجريبية في درجات مقياس ميارات إنتاج
ن
تبعا لنمط العصؼ الذىني (تقميدم ،عكسي ،متدرج).
محتكل رقمي متطكر ن
كما يتضح مف شكؿ ( )33أف متكسط درجات مقياس ميارات إنتاج المحتكل الرقمي

المتطكر القبمي لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني التقميدم كاف ( ،)3.33في حيف
كاف متكسط درجات مقياس ميارات إنتاج المحتكل لرقمي المتطكر القبمي لممجمكعة التي
أيضا مف شكؿ ( )33أف
درست بنمط العصؼ الذىني العكسي كاف ( ،)0.12كما يتضح ن
متكسط درجات مقياس ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر القبمي لممجمكعة التي درست
بنمط العصؼ الذىني المتدرج كاف ( ،)3.20في حيف كاف متكسط درجات مقياس ميارات
إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر البعدم لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني التقميدم
كاف ( ،) 32.33في حيف كاف متكسط درجات مقياس ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر
البعدم لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني العكسي كاف ( ،)13.33في حيف كاف
متكسط درجات مقياس ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر البعدم لممجمكعة التي درست
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بنمط العصؼ الذىني المتدرج كاف ( ،)11.33كىذا يدؿ عمى حدكث كسب في درجات مقياس
ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر لدل أفراد المجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)،
(ج) لصالح التطبيؽ البعدم ،كبيذه النتيجة تـ التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ ،كبالتالي
قبكلو لثبكت صحتو.
مما سبؽ يتضح أنو يكجد تحسف كاضح في الفرؽ بيف درجات القياسيف القبمي كالبعدم
لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) ،كىذا ما أكدتو الدراسات السابقة مف تأثير
العصؼ الذىني في تنمية الميارات ،حيث أنيا مف األنماط التي تعطي المشاركيف في
جمساتيا الشعكر بالثقة بالنفس كالحيكية عند تكليد األفكار باإلضافة إلى تبادؿ الخبرات
كالمعمكمات ،كىذا ما أكده كؿ مف دراسة محمد الشرقاكم ()1032؛ دراسة أماني عبده؛
كجماؿ عبيد ()1032؛ دراسة ريحاب عبد الغني ()1033؛ دراسة بميغ مجيد ،كمريـ عمي
()1033؛ دراسة زيف الياشمي ()1033؛ دراسة عبداهلل الصالحي ()1033؛ دراسة فدكل
يكسؼ ( ،) 1031في أف العصؼ الذىني أصبح عنصر ىاـ في الدكرات التدريبية لما لو مف
تأثير في تبادؿ الخبرات كتكليد أفكار متطكرة غير تقميدية لحؿ الكثير مف المشكالت العممية
كالحياتية المختمفة؛ كذلؾ اطالؽ الطاقات الكامنة عند المتدربيف في جك مف الحرية كاألماف؛
حيث يككف المتدرب في قمة التفاعؿ مع المكقؼ.
كما اختمفت نتائج البحث الحالي مع دراسة "ىيكيكنج مكف ،سكنج ىاف" ( Heekyung
 )Moon, Sung H. Han, 1030التي أكدت عمى أف تصكر "ىيكيكنج مكف ،سكنج ىاف"
المقترح لمنيجية تكليد األفكار كانت ليا الفعالية كالكفاءة كالرضا كالحداثة كاألىمية أكثر مف
استراتيجية العصؼ الذىني في تكليد األفكار ،كبيذه النتيجة أىمؿ الباحثيف أنماط العصؼ
الذ ىني كمقارنتيـ فقط بنمط العصؼ الذىني في صكرتو التقميدية ،كالتي أثبت البحث الحالي
تأثيرا،
أف نمط العصؼ الذىني التقميدم بالرغـ مف تأثيره في تنمية الميارات إال أنو أقؿ نمط ن
تأثير في تكليد األفكار كتنمية الميارات يميو
حيث جاء نمط العصؼ الذىني العكسي األكثر نا

نم ط العصؼ الذىني المتدرج ليأتي نمط العصؼ الذىني في صكرتو التقميدية أقؿ األنماط
اما عمى "ىيكيكنج مكف ،سكنج ىاف"
نا
تأثير في تنمية التفكير كتنمية الميارات ،لذا كاف لز ن
تأثير كليس العصؼ الذىني
مقارنة التصكر المقترح لدراستيـ مع أكثر أنماط العصؼ الذىني نا

التقميدم.
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كما اتفؽ البحث الحالي مع دراسة "سميرة ،كأخركف" ( Samira Bourgeois,
 )Stéphanie Buisine, Claire Vandendriessche & et al., 1033في أف
أفكار فريدة متطكرة مف نكعيا ،باإلضافة إلى اتجاه
نا
العصؼ الذىني العكسي تسبب في إنتاج
الطالب اإليجابي نحك نمط العصؼ الذىني العكسي بالرغـ مف حداثتو في العممية التعميمية.

ثانيا :اإلجابة عف التساؤؿ الثالث كاختبار مدل صحة الفرض الثاني لمبحث:
ن

إحصائيا عند مستكل داللة ≤ ( )0003بيف
كالذم ينص عمى " ال يكجد فرؽ داؿ
ن
متكسطات الرتب لدرجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)،

(ج) في مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني"؛ كليتحقؽ الباحث مف صحة ىذا الفرض،
تـ قياس الفرؽ بيف متكسط ا لرتب لدرجات التطبيقيف القبمي كالبعدم في مقياس االتجاه نحك
نمط العصؼ الذىني لكؿ مجمكعة عمى حده ،كجدكؿ ( )3يكضح المعالجة اإلحصائية لكؿ
مجمكعة ،كاعتمد الباحث عمى اإلحصاء الالبارامترل الستخداـ اختبار Mann Whitney
لصغر أفراد عينة البحث كالذم ال يتجاكز عددىا ( )3أفراد لكؿ مجمكعة تجريبية.
جدكؿ ()3
نتائج اختبار ( )Zلمعينات المرتبطة لداللة الفركؽ

بيف المتكسطات القبمية كالبعدية في مقياس االتجاه لممجمكعات الثالثة التجريبية (ف = )3
متكسط

مجمكع

12000

المجمكعة

التطبيؽ

العدد

(أ) العصؼ الذىني

قبمي

3

3000

بعدم

3

33000

33000

قبمي

3

3000

12000

بعدم

3

33000

33000

قبمي

3

3000

12000

بعدم

3

33000

33000

التقميدم

(ب) العصؼ

الذىني العكسي

(ج) العصؼ
الذىني المتدرج

الرتب

الرتب
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قيمة
()Z

30333

30330

30332

مستكل الداللة

دالة عند مستكل 00003

دالة عند مستكل 00003

دالة عند مستكل 00003
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انًزٌسظ انحسبثِ فِ يمْبس االردبه
نحٌ نًظ انعظف انذىنِ

25.00
20.00

19.29

15.00

15.00

13.57

10.00

7.71

6.29

5.00

3.57
0.00

بعدي

قبلً

العصف الذهنً المتدرج

بعدي

قبلً

العصف الذهنً العكسً

بعدي

قبلً

العصف الذهنً التقلٌدي

شكؿ ( )33المتكسط الحسابي في مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني
لممجمكعات الثالثة التجريبية

مف جدكؿ ( ) 3يتضح أنو يكجد تحسف كاضح في درجات القياس البعدم لممجمكعات
التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) ،كيعتبر التحسف منطقي مقارنة بنتائج الفرض األكؿ التي أكدت
عمى تنمية ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر مف نمط العصؼ الذىني نأيا كاف نمط العصؼ
الذىني (تقميدم /عكسي /متدرج) لممجمكعات التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) ،حيث أف المتدربيف
تأثر اتجاىيـ نحك أنماط العصؼ الذىني بسبب نتائج مقياس الميارات التي زادت بأشكاؿ
متفاكتة لكؿ نمط ،كما أف طبيعة النمط التكنكلكجي المستخدـ – العصؼ الذىني – لممتدربيف
أثناء عممية التدريب؛ ساىمت ىي األخرل في الفعالية كالكفاءة كالرضا لكؿ ما يناقش في
جمسات العصؼ الذىني مف مشكالت كمكضكعات كأفكار كالذم أدل بالتبعية إلى تككيف اتجاه
إيجابي نحك تمؾ األنماط ،لذلؾ يؤكد الباحث أف اختيار نمط تكنكلكجي ناجح لممتدربيف مع
غرس دكافع قكية نحك التدريب كالتعمـ؛ سيؤثر بالتأكيد في تنمية الميارات كتعديؿ االتجاه
نحك النمط التكنكلكجي ،فأفراد العينة التجريبية بجانب الدكافع نحك تنمية مياراتيـ في إنتاج
محتكل رقمي متطكر كاف ىناؾ حافز آخر قكم كىك أف النمط التكنكلكجي المستخدـ في
المجمكعة التجريبية (ب)( ،ج) مف األنماط الحديثة التي جذبت المتدربيف نحك التعمـ.
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كما يتضح مف شكؿ ( )33أف متكسط درجات مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني
القبمي لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني التقميدم كاف ( ،)3.33في حيف كاف
متكسط درجات مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني القبمي لممجمكعة التي درست بنمط
أيضا مف شكؿ ( )33أف متكسط درجات
العصؼ الذىني العكسي كاف ( ،)3.33كما يتضح ن
االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني القبمي لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني المتدرج
كاف ( ،) 0.12في حيف كاف متكسط درجات االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني البعدم
لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني التقميدم كاف ( ،)33.33في حيف كاف متكسط
درجات مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني البعدم لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ
الذىني العكسي كاف ( ،)32.12في حيف كاف متكسط درجات مقياس االتجاه نحك نمط
العصؼ الذىني البعدم لممجمكعة التي درست بنمط العصؼ الذىني المتدرج كاف (،)33.00
كىذا يدؿ عمى حدكث كسب في درجات مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني البعدم لدل
أفراد المجمكعات الثالثة التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) لصالح التطبيؽ البعدم ،كبالتالي تـ رفض
إحصائيا عند مستكل داللة ≤
الفرض الثاني كقبكؿ الفرض البديؿ التالي "يكجد فرؽ داؿ
ن
( ) 00003بيف متكسطات الرتب لدرجات التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعات الثالثة
التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني لصالح التطبيؽ
البعدم".
قاـ الباحث بالمعالجة اإلحصائية ( )ANOVAجدكؿ ( )3لقياس ما إذا كاف ىناؾ
تبايف بيف المجمكعات التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في درجات مقياس االتجاه.
جدكؿ ()3
المعالجة اإلحصائية مف خالؿ تحميؿ ()ANOVA
البنػػد
بيف المجمكعات
داخؿ

المجمكعات
الكمي

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ؼ)

313.230

1

03.203

32.333

32

1.333

301.231

10
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12.303

مستكل الداللة
دالة عند
مستكل

000003
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مف جدكؿ ( )3يتضح أف قيمة (ؼ) دالة عند مستكل ( )000003مما يدؿ عمى كجكد
تبايف ممحكظ بيف المجمكعات التجريبية (أ)( ،ب)( ،ج) في درجات مقياس االتجاه ،كلتحديد
التبايف بيف المجمكعات قاـ الباحث باستخداـ اختبار  Scheffeجدكؿ ( ،)0كجاءت نتائجو
كالتالي:
جدكؿ ()0
نتائج اختبار  Scheffeلتحديد التبايف بيف المجمكعات
النمط ()I
العصؼ الذىني
التقميدم

العصؼ الذىني العكسي

النمط ()J

متكسط الفرؽ ()I-J

العصؼ الذىني العكسي

3.333

العصؼ الذىني المتدرج

3.312

العصؼ الذىني المتدرج

3.123

مستكل الداللة
دالة عند مستكل
000003

غير دالة عند

مستكل 0003
دالة عند مستكل
000003

مف جدكؿ ( )0يظير بكضكح التبايف بيف المجمكعات كىي كالتالي:
.3

يكجد فرؽ داؿ عند مستكل ( )000003بيف المجمكعة (أ) العصؼ الذىني التقميدم

كالمجمكعة (ب) العصؼ الذىني العكسي لصالح المجمكعة (ب) :كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف
نمط العصؼ الذىني العكسي مف األنماط الحديثة في عمميات التعمـ كالتدريب ،ككاف ليا أثر
فعاؿ مع عينة الدراسة التي تفاعمت مع ىذا النمط بشكؿ كبير مف خالؿ تكليد أفكار عكسية
دائما بعد عممية التدريب؛ كالتي أثرت في نياية
متعددة غطت جميع المشكالت التي تظير ن
التجربة إلى تكليد أفكار متطكرة شاممة ساىمت في إنتاج محتكل رقمي متطكر بالجكدة
كثير ما
المطمكبة ككفؽ المعايير التربكية كالفنية ،بعكس نمط العصؼ الذىني التقميدم الذم نا
تعرضت لو عينة الدراسة؛ مف تكليد أفكار كثيرة إال إنيا غير شاممة لجميع المشكالت التي قد
تكاجو المتدربيف.
.1

ال يكجد فرؽ داؿ عند مستكل ( ) 0003بيف المجمكعة (أ) العصؼ الذىني التقميدم

كالمجمكعة (ج) العصؼ الذىني المتدرج :حيث أظيرت نتائج مقياس االتجاه بيف المجمكعتيف
التجريبيتيف (أ)( ،ج) اختالؼ بيف نتائج الفرض األكؿ كالثاني ،كبالرغـ مف تأثير نمط العصؼ
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الذىني المتدرج عمى المجمكعة التجريبية (ج) أكثر مف تأثير نمط العصؼ الذىني التقميدم
عمى المجمكعة التجريبية (أ) في مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر؛ إال أف نتائج
مقياس االتجاه جاءت مختمفة عف مقياس الميارات؛ كالتي أكدت عمى تقارب تأثير نمطي
العصؼ الذىني (التقميدم ،كالمتدرج) عمى اتجاه العينة التجريبية (أ)( ،ج) ،كالذم أرجعو
الباحث إلى تأثير جمسات العصؼ الذىني سكاء التقميدم أك المتدرج في شخصية المتدربيف
كشعكرىـ بالثقة بالنفس أثناء تكليد األفكار ،فبالرغـ مف اختالؼ نمطي العصؼ الذىني
التقميدم كالمتدرج في دكرة حياتيـ ،إال أنيـ يشترككا في إعطاء الفرصة لكؿ فرد بالحرية في
الحديث كعرض األفكار بدكف قيكد ،كمف ىذا المنطمؽ أرجع الباحث إلى أف عدـ كجكد فرؽ
داؿ عند مستكل ( )0003بيف المجمكعة (أ) العصؼ الذىني التقميدم كالمجمكعة (ج)
العصؼ الذىني المتدرج ىي نتيجة منطقية كطبيعية.
.3

يكجد فرؽ داؿ عند مستكل ( )000003بيف المجمكعة (ب) العصؼ الذىني

العكسي كالمجمكعة (ج) العصؼ الذىني المتدرج لصالح المجمكعة (ب) :كتتسؽ ىذه النتيجة
مع نتيجة الفرض األكؿ حيث أف المجمكعة التجريبية (ب) جاءت نتائج مقياس الميارات بيا
أكبر مف نتائج مقياس الميارات في المجمكعة التجريبية (ج) ،كما أف نمط العصؼ الذىني
العكسي كاف بالنسبة لممتدربيف نمط تدريبي جديد جذب انتباىيـ ،كجعميـ متحمسيف طكاؿ
مشاركتيـ في إجراء التجربة ،باإلضافة إلى مناسبة نمط العصؼ الذىني العكسي لطبيعة
التدريب كاف لو عظيـ التأثير في نتائج التجربة كاتجاه عينة الدراسة نحك ىذا النمط ،حيث
جعؿ جميع المشاركيف يدرككا معظـ المشكالت التي قد تحدث إذا تـ اإلنتاج بشكؿ مخالؼ
لممعايير ،كل يس ذلؾ فقط بؿ مف خالؿ األفكار العكسية استطاعت عينة المجمكعة التجريبية
(ب) مف التفكير في كؿ صغيره ككبيرة أثناء إنتاج المحتكل الرقمي ،فميست المعايير كحدىا
تستطيع أف تُخرج محتكل رقمي جيد أك حتى متطكر ،كلكف عقؿ كفكر أخصائي التصميـ
التعميمي الذم يجب أف يعرؼ ماذ ا بعد عممية اإلنتاج ،كأف يضع نفسو مكاف المستفيد ليعرؼ
كيؼ يشاىد المستفيد المحتكل الرقمي الُمنتج كمقدار االستفادة منو ،لذا كاف مف الطبيعي أف

تأثير عمى عينة
نا
تككف نتيجة مقياس االتجاه نحك نمط العصؼ الذىني العكسي أكثر
المجمكعة التجريبية (ب) مف نمط العصؼ الذىني المتدرج عمى اتجاه عينة المجمكعة
التجريبية (ج).
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ينبلشخ اننزبئح ًرفسْزىب:
مما سبؽ عرضو مف نتائج البحث يتضح أثر نمط العصؼ الذىني العكسي ببيئة
التدريب التعاكني االفتراضية عمى متغيرات البحث بشكؿ عاـ؛ مع التأكيد عمى اختالؼ تأثير
كؿ نمط مف أنماط العصؼ الذىني عمى متغيرات البحث بشكؿ خاص ،حيث كاف ىناؾ فركؽ
إحصائيا بيف المجمكعات الثالثة التجريبية في القياس القبمي/البعدم في مقياس ميارات
دالة
ن
إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر؛ مما يدؿ عمى أف المتدربيف يمكف تنمية مياراتيـ بأنماط
كجيا لكجو مع
العصؼ الذىني مف أم مكاف أك زماف دكف الحاجة إلى حضكر التدريب
ن
المدرب أك المعمـ.
مف ىنا جاءت أىمية البحث الحالي في إيجاد نمط تكنكلكجي مف أنماط العصؼ الذىني
يككف لو تأثير فعاؿ ببيئات التدريب التعاكني االفتراضية في تنمية الميارات بشكؿ عاـ كتنمية
ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر بشكؿ خاص ،فبيئات التدريب االفتراضية بالرغـ مف
تأثيرىا القكم في تنمية الميارات المختمفة إال أف المتدربيف في احتياج دائـ ألنماط تكنكلكجية
حديثة تثير انتباىيـ كتجذبيـ نحك التدريب دكف ممؿ مع االحتفاظ بكؿ المعارؼ كالمفاىيـ
كخطكات التدريب في الذاكرة طكيمة المدل ،باإلضافة إلى تنمية الميارات بالجكدة المطمكبة،
كىذا ما أكدتو نتائج المجمكعة التجريبية (ب) التي تأثرت بشدة بنمط العصؼ الذىني العكسي
الذم ينمي ميارات التفكير المتطكر غير التقميدم لدل المتدربيف كالمتعمميف كاتخاذ القرار في
الكقت المناسب مع التنبؤ بالمفاجئات التي قد تط أر أثناء حدكث المشكمة ،كما أنيا جعمت مف
المتدربيف مفكريف في جميع االحتماالت مف خالؿ عكس أفكارىـ ثـ إعادة تمؾ األفكار العكسية
ألفكار متطكرة تعالج جميع المشكالت التي اصطنعيا المتدربيف بنفسيـ ،كىك ما ُيصعب

التدريب عميو في جميع أنماط التدريب االفتراضي ،فميما قدـ المدرب لممتدربيف أفكار متميزة
كالحرص مف مشكالت قد تظير في عممية اإلنتاج ،إال أنو مف المستحيؿ اإللماـ الكامؿ
بجميع المشكالت كالمكاقؼ التي قد تكاجو المتدرب أثناء إنتاج محتكل رقمي ،فكؿ محتكل لو
طبيعة خاصة يصعب معيا تكحيد المعايير ،لذا الحؿ ىك أف يتـ تدريب أخصائي التصميـ
التعميمي عمى الكجو األكمؿ ،ليككنكا مفكريف كليس مطكريف لممحتكل بدكف فكر مميز يتغمب
فيو أخصائي التصميـ التعميمي عمى جميع المشكالت التي قد تكاجو المتعمميف في استقباؿ

أيضا في تنمية ميارات
المعرفة ،كما أف المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)( ،ج) كاف ليـ تأثير ن
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إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،ففي المجمكعة التجريبية (أ) التي تدربت بنمط العصؼ
الذىني التقميدم كبالرغـ مف نتائجيا التي أثرت في تنمية ميارات إنتاج المحتكل الرقمي
المتطكر إال إنيا لـ تصؿ كفاءتيا إلى كفاءة المجمكعة التجريبية (ب) ،كما ىك الحاؿ في
المجمكعة التجريبية (ج) التي حصؿ فييا كؿ فرد بكقت كاؼ لعرض أفكاره بحرية كمناقشة
جميع األفكار في نياية كؿ جمسة عصؼ ذىني متدرج ،إال أف الباحث يرجع تفكؽ المجمكعة
التجريبية (ب) عف المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)( ،ج) إلى أف المجمكعة التجريبية (ب)
تميزت بدكرة حياة ألمت جمي ع المعايير التربكية كالفنية المطمكب تكفيرىا أثناء إنتاج المحتكل
الرقمي مثميا مثؿ المجمكعتيف التجريبيتيف (أ)( ،ج) إال أنيا تميزت بميزة إضافية بخالؼ
المعايير التربكية كالفنية كىي معرفة جميع المشكالت التي قد تنتُج مف إنتاج محتكل رقمي
مراعي لجميع المعايير التربكية كالفنية إال أنو غير مناسب لمفئة المستفادة كبو مشكالت
يصعب شرحيا كاإللماـ بيا أثناء عممية التدريب ،فالمتدرب في المجمكعة التجريبية (ب)
يستطيع إنتاج محتكل رقمي متطكر يراعي جميع المعايير التربكية كالفنية كفي ذىنو جميع
المشكالت التي يجب عميو تجنبيا أثناء عممية اإلنتاج ،فالقدرة عمى اصطناع المشكمة لحميا؛
أفضؿ مف القدرة عمى حؿ مشكمة مكجكدة بالفعؿ.
فجميع الدراسات أكدت أف نمط العصؼ الذىني بشكؿ عاـ يساعد في تنمية الميارات
كمنيا دراسة محمد الشرقاكم ()1032؛ دراسة أماني عبده؛ كجماؿ عبيد ()1032؛ دراسة
ريحاب عبد الغني ()1033؛ دراسة بميغ مجيد ،كمريـ عمي ()1033؛ دراسة زيف الياشمي
()1033؛ دراسة عبداهلل الصالحي ()1033؛ دراسة فدكل يكسؼ ( ،)1031كتتفؽ نتائج
الدراسات السابقة مع نتائج البحث الحالي التي أكدت أف جميع أنماط العصؼ الذىني تحفز
المتدربيف عمى التفكير كتكليد أفكار متطكرة لحؿ الكثير مف المشكالت كلكف يتفاكت تأثير كؿ
نمط عف اآلخر في تنمية تمؾ الميارات ،كىذا ما اختمؼ فيو البحث الحالي مع دراسة
"ىيكيكنج مكف ،سكنج ىاف" ( )Heekyung Moon, Sung Han, 1030التي قارنت
تصكرىا المقترح بنمط كاحد مف أنماط العصؼ الذىني كىك النمط التقميدم كالذم يعتبر أقؿ
تأثير في تنمية الميارات ،حيث أكد البحث الحالي أف نمط العصؼ
نا
أنماط العصؼ الذىني
تأثير في تكليد أفكار متطكرة كتنمية الميارات عف نمط العصؼ الذىني
الذىني العكسي أكثر نا

المتدرج كنمط العصؼ الذىني التقميدم ،كتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة "سميرة ،كأخركف"
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( & Samira Bourgeois, Stéphanie Buisine, Claire Vandendriessche
.)et al., 1033
أيضا نتائج البحث الحالي لتساعد القائميف باتخاذ القرار في مراكز التدريب
كجاءت ن
كالمؤسسات التعميمية في اختيار النمط المناسب مف أنماط العصؼ الذىني كفؽ االحتياجات
التدريبية ،فيؤكد الباحث أف كؿ نمط مف أنماط العصؼ الذىني لو تأثير إيجابي عمى
المتدربيف كلكف إذا أحسف اختيار ذلؾ النمط مع االحتياجات الحقيقية المناسبة لممحتكل
التدريبي كالمتدربيف.
كما كجد الباحث مف خالؿ المتابعة طكاؿ فترة تطبيؽ البحث ،أف جميع أفراد المجمكعات
الثالثة التجريبية كانكا عمى درجة كبيرة مف الحماس كاإليجابية كالتفاعؿ أثناء تطبيؽ التجربػػة
كخاصة المجمكعة التجريبية (ب) لحداثة استخداـ النمط في العممية التعميمية ،كما أظيركا
جميعا رغبة صادقة في خكض التجربة كمحاكلػة االستفادة منيا كتكظيؼ الخبرات كاألفكار
ن
التي نكقش ت فييا في حياتيـ العممية ،كقد الحظ الباحث أف نمط العصؼ الذىني العكسي كاف
بناء عمى التطبيؽ
لو عظيـ التأثير في إثارة ذىف المشاركيف في الجمسات ،كما يؤكد الباحث ن
الفعمي الذم قاـ بو بأنماط العصؼ الذىني المختمفة ،أنو يجب اتباع التصميـ التعميمي
المقترح في ىذا الب حث لكؿ نمط مع دكرة حياتو الخاصة ،مع مراعاة الحد األدنى كاألقصى
لعدد المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني كمدة كؿ جمسة؛ مع ضماف تفاعؿ جميع
المشاركيف في الجمسات ،كما يؤكد الباحث أنو يجب أف يسبؽ تطبيؽ أم نمط مف أنماط
كجيا لكجو أك عف بعد يعرض فيو أىداؼ الجمسات
العصؼ الذىني لقاء تمييدم سكاء
ن
كالمحتكل التدريبي ككيفية استخداـ البيئة االفتراضية؛ باإلضافة إلى ضركرة إثارة اىتماـ
المتدربيف نحك التعمـ مف خالؿ بيئة التدريب االفتراضية.

انفٌائذ اننظزّخ ًانزطجْمْخ نهجحث:
في ضكء نتائج البحث الحالي قاـ الباحث بصياغة مجمكعة مف الفكائد النظرية
كالتطبيقية التي تدعـ أىمية البحث كاالستفادة منو كتكظيفو في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ عامة
كالتدريب االفتراضي خاصة؛ حيث أظيرت النتائج أف أنماط العصؼ الذىني (التقميدم/
جميعا تأثير إيجابي في تنمية الميارات ،كىذا ما أظيرتو نتائج
العكسي /المتدرج) ليا
ن
المعالجة اإلحصائية لمبيانات كاختبار صحة الفركض حيث أشارت إلى كجكد فرؽ داؿ
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إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعات الثالثة التجريبية في المقياس القبمي/البعدم
ن
أيضا النتائج أف نمط العصؼ الذىني
لميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر ،كما أظيرت ن
أثير عف باقي أنماط العصؼ الذىني (التقميدم /المتدرج) في تنمية
العكسي كاف األكثر ت نا
ميارات إنتاج المحتكل الرقمي المتطكر.
نظريا يعرض فيو نمطيف مف أىـ أنماط العصؼ الذىني
إطار
كما قدـ البحث الحالي نا
ن
باإلضافة إلى نمط العصؼ الذىني في صكرتو التقميدية كتكظيفيـ في بيئة تدريب تعاكني
افتراضية كتقديـ دكرة حياة كؿ نمط مع شرح تفصيمي لكؿ مرحمة؛ كيعتبر نمط العصؼ الذىني
نسبيا في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ ،لذا
العكسي كالعصؼ الذىني المتدرج مف األنماط الحديثة
ن
يمكف لمباحثيف االستناد إلييا كاالستفادة منيا في استكماؿ بحكثيـ كخاصة نماذج التصميـ
التعمي مي الذم قدميا الباحث لكؿ مف نمط العصؼ الذىني (التقميدم /العكسي /المتدرج) ،كما
يمكف االستفادة مف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي في دعـ األساس النظرم لمبحكث
أبعادا جديدة لـ تتطرؽ
في تكنكلكجيا التعميـ بما قدمو مف نتائج ،كما يضيؼ البحث الحالي
ن

إلييا البح كث كخاصة المتعمقة بالمقارنة بيف أنماط العصؼ الذىني كلكؿ منيا خصائصو
المختمفة ،فبالرغـ مف أف معظـ التحميالت الخاصة بالعصؼ الذىني اتجيت حكؿ فائدة كؿ
نمط منيا عمى حدل ،كالتي بالطبع سيككف لكؿ منيا تأثير سكاء عمى تنمية الميارات أك
تأثير في تنمية
نا
االتجاه ،إال أنو لـ تتطرؽ البحكث لممقارنة بينيـ كتحديد النمط األكثر
الميارات ،كىذا ما قدمو البحث الحالي لمتخذم القرار في مراكز التدريب عند تحديد النمط
المناسب مف أنماط العصؼ الذىني سكاء (التقميدم /العكسي /المتدرج) لبيئة التدريب
نظريا
التعاكني االفتراضية ،كما قدـ البحث الحالي متغيرات بحثية جديدة يمكف االستفادة منيا
ن

في األبحاث عامة كتكنكلكجيا التعميـ خاصة؛ كىي بعض أنماط العصؼ الذىني كخاصة
العصؼ الذىني العكسي كالمتدرج التي تساعد المتدربيف في التفاعؿ أثناء التدريب كتبادؿ

نسبيا كيمكف تبنييا كمتغيرات تابعة في بحكث تكنكلكجيا التعميـ.
الخبرات كىي متغيرات جديدة
ن
نظريا فقط لبحكث تكنكلكجيا
إطار
تطبيقيا كلـ يكتفي بتقديـ نا
إطار
كما قدـ البحث الحالي نا
ن
ن

التعميـ ،حيث قدـ البحث بيئة تدريب تعاكني افتراضية بأنماط متعددة مف أنماط العصؼ

الذىني كالتي يمكف االستفادة منيا في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ ،كما قدـ البحث مجمكعة مف
األدكات البحثية مثؿ مقياس ميارات إنتاج محتكل رقمي متطكر كمقياس اتجاه نحك نمط
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العصؼ الذىني ،كذلؾ تقديـ مجمكعة مف المعايير كالمككنات التي يمكف االستفادة منيا في
إنشاء جمسات العصؼ الذىني (التقميدم كالعكسي كالمتدرج) ببيئة التدريب التعاكني
االفتراضية لضماف الحصكؿ عمى الجكدة المطمكبة كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،باإلضافة إلى
االستفادة مف بيئة التدريب التعاكني االفتراضية التي يمكف إجراء جمسات العصؼ الذىني
بأنماطو المتعددة عمييا في مختمؼ المجاالت.

رٌطْبد انجحث ًيمززحبرو:
في ضكء النتائج ال تي تكصؿ إلييا البحث الحالي يكصي الباحث بأىمية أنماط العصؼ
الذىني كخاصة نمط العصؼ الذىني العكسي في تنمية ميارات إنتاج البرمجيات كالفيديكىات
الرقمية التعميمية؛ كالتي تعتبر مف مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ ،مع االىتماـ بإنتاج بيئات
تدريب افتراضية قائمة عمى أنماط العصؼ الذىني؛ ككفؽ العناصر كالمككنات التي حددىا
البحث الحالي كالتي اعتمدت عمى نظريات كاستراتيجيات عممية كاستراتيجية العصؼ الذىني،
باإلضافة إلى ضركرة االستفادة مف بيئة التدريب التعاكني االفتراضية في تقديـ المحتكل
التدريبي لممتدربيف في مختمؼ المجاالت ،كما يكصي الباحث بإجراء مزيد مف البحكث حكؿ
أنماط العصؼ الذىني ككيفية االستفادة منيا كدمجيا باإلمكانيات الغير محدكدة لتكنكلكجيا
التعميـ؛ باإلضافة إلى ضركرة البحث في استخداـ أنماط العصؼ الذىني في تنمية التفكير
الناقد كاالبتكارم كتكليد األفكار اإلبداعية كمدل تأثيرىا في اكتساب المتدربيف لتمؾ الميارات
كتطبيقيا في مختمؼ المجاالت.
كما يكصي الباحث بضركرة تبني استراتيجية العصؼ الذىني العكسي كاستراتيجية
لمتدريب االفتراضي كخاصة في مراكز التدريب بالجامعات المصرية ،مع ضركرة إدراج
استراتيجيات كنظريات التعمـ ضمف مقررات تكنكلكجيا التعميـ كبخاصة في مقررات التصميـ
التعميمي كانتاج المحتكل الرقمي ،كذلؾ إجراء مجمكعة مف البحكث العممية التي تختبر تأثير
التفكير العكسي في جمسات العصؼ الذىني العكسي كعالقتيا بنكاتج التعمـ المختمفة بيا ،مع
ضركرة االىتماـ بالبحكث الخاصة بزيادة تحسيف التعمـ لذكم االحتياجات الخاصة ،كفيـ
أفضؿ استراتيجيات االحتفاظ بالمعمكمات لدل المتدربيف.
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