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:البحثملخص
التفكیرتنمیة في الذهنيالعصفطریقةاستخدامأثر على التعرف إلى البحث هدفی

 فقد البحثمجتمعأماالجغرافیة.مادة في الموصلجامعةاألساسیةالتربیةكلیةطلبة لدى الناقد

 للعام سیةاألساالتربیةكلیة في االجتماعیاتقسمالثالثالصفوطالبات طالب منتكون

 إلى عشوائیةبطریقةموزعینوطالبةطالبا )٢٤( البحثعینةوشملت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسي

الذهنيالعصفبطریقةتدریسهمتموطالبة طالب )١١( عددها بلغتجریبیة األولى مجموعتین

 فؤتكاتم وقد االعتیادیةبالطریقةتدریسهمتموطالبةطالبا )١٣( فضمتالضابطةالمجموعةأما

الباحثاناستعان فقد الناقدالتفكیرولقیاسالقبليواالختیاروالجنس والذكاء بالعمرالمجموعتین

التربیة في الخبراءمنمجموعة على عرضهاتم وقد ).١٩٩٤( السامرائي أعدها التيباألداة

شارریت كوردر معادلةباستخدامالثباتوحسب . لألداة الظاهري الصدقإلیجادالنفس وعلم

 يذ فرق وجودالنتائج وأظهرت اإلحصائیةالمعالجاتأجریت وقد ٠.٨٦ بلغحیث )٢٠( دسون

طریقة وفق تدریسهاتمالتيالتجریبیةالمجموعةولصالحالمجموعتینبینإحصائیة داللة

طریقةباستخداماالهتمامبضرورةالباحثانأوصىالبحثنتائجضوء وفي الذهنيالعصف

منالمزیدوأجراءوالتربیةاألساسیةالتربیةكلیتي  في الجغرافیةمادةتدریس في الذهنيالعصف

.الحاليالبحثیتناولها لم متغیراتتتناولالدراسات
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The research aims at investigation influence of Brain storm

technique on developing critical thinking for students of basic Education

in geography .

The population consisted of the students of third year/department

of social sciences in college of Basic Education ,Mosul University in the

academic year 2004-2005 The sample consisted of (24)students divided

randomly in two groups the experimental consist is (11) students taught

using Brain storm. The consisted of (13) students taught by traditional

method. Equivalence was achieved between the groups in age , telligence

sex, md pre-test. In order to measure critical thinking , the researcher used

the in strumat prepared . by Al samarai (1994) the tool presented to group

of experts in Education, psychology to find the face Validity of the in

strument reliability was measured by used kuder –Richardson(20) the

valre was (0.86) Statistical processes were made and result showed

statistically significant differences between the two groups with using

Brain storm technigue . Given the results above , the researcher

recommended to use Brain storm in teaching geography in both

Education and Basic Education Colleges both and to take into

Consideration other factors that were not dealt with in this research.

البحث:ھمیةأ
 في تسهمالتياألساسیة األدوات منالشاملةالتربویةالسیاسةنطاق في الجامعةتعد

تخططالتيالمتخصصةالبشریة القوى إعداد إلى السبیل فهي ،آمالهوتحقیقالمجتمعتطویر

إبراز ىعل القادرة وهي الباحثین،تعدالتي وهي تنفیذه على وتشهدللمجتمعالماديالنمولتحقیق

العبقریةنحوبهاوتدفعأبعادهاالثقافةتعطيالتيالمبدعةالخالقةالفكریةوالمواهب الطاقات

الجامعيالتعلیم أن الجامعيالتعلیمأدبیاتأثبتت ولقد . )١٨ص ، ١٩٩٧ ،(كمالوالتمیز

بنموعنىت أن یجبعملیه هو وٕانماالطلبة إلى والمعلوماتللمعارفالتدریسينقلمجردلیس

  ).٥٤،ص٢٠٠٥،(عیواصووجدانیاومهاریاعقلیانموا الطالب
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أساساعتمدیالعقلیةالمقدرةصناعةوعصرالمعلوماتعصرإنسانتشكیل أن ویبدو

 لذلك المنفذ أن إال ،التعلممصادرتنوعو  ،البیئةو  ،المقرراتوهي :  المتغیراتمن عدد على

 في الرغبةتنميالتي فهي یتبناهاالتيالتدریسطرائق هو الطالب لسلوكالمعلم،والمشكل هو

فمنوعلیه )٢٠٠٣ (المصريالتدریسلطرائقتكونالتطویر في فاألولویةوتوفقهاالتعلم

یتم ولن منفتحةبعقلیةمجتمعبناء في یسهموا لكي الناقدالتفكیر على الطلبهتعویدالضروري

طریقةإیجادیجب لذلك) ٥ص ، ٢٠٠٤ ،مناوي(ال لدیهمالمستوى عن بالكشف إال ذلك

الطلبة. لدى الناقدتفكیرتنمیة على تعملتدریسیة

النوعيالتطورحداثاب العالي التعلیمرسالةتحقیق في الجامعيالتدریسأهمیةوتزداد

بالمظاهرربطهاعندالتدریسیةالطرائقأهمیةتزدادكماالثقافي،والتقدمالمعرفةمجاالت في

  )٨٤ص ، ١٩٩٩ ،ویونس(صرایرة.المعاصرةوالمستجداتالحدیثة

 األهداف جمیعتحققتدریسیةطریقةإیجادالصعبمنانه األولى للوهلة یبدو وقد

لبعضالفعلیةالممارسة أن إال هبتدریسالمعلمیقوم الذي المعرفيالمحتوىخاللمنالسابقة

 في جدواهاأثبتتالعملسوقمنالتربیةحقل إلى وافدوال الناقدالتفكیرمهاراتتنمیةأسالیب

   )٢٠٠٣ ،(المصري األهداف. تلكتحقیق

اإلبداعيالتفكیر على تؤكدالتيواألسالیبالطرائقابرزمنالذهنيالعصفوطریقة

تولید إلى وتؤديواالبداع والتفكیرالتدریس في طریقة وهي وفعالنشطموقف في الطلبةوتجعل

 الذهن وضعویكونمعینةمشكالتحل على تعملكما) ٣ص ، ١٩٩٤ ،(السامرائي٠ األفكار

بحیثالمشكلةحول األفكار من قدر اكبرلتولیداالتجاهاتكل في للتفكیراإلثارةمنحالة في

تقنیةإنهاكما.)٢٠٠٣،(محمد واألفكار. اآلراء كلبظهوریسمحالحریةمنجو للفرد یتاح

بواسطة افكار كلباستعراضمحدودةلمشكلهحلوالً توجد أن األفراد من ةجماعبهاحاولت

   )١١،ص١٩٩٤(السامرائي،الجماعة فكاراأل

یتحدى طرفان بهموقفانه على المشكلةحلتصور على الذهنيالعصفطریقةوتقوم

لعقلل والبدآخرجانبمنالحلتتطلبالتيجانب،والمشكلةمنالبشريالعقلاآلخرأحدهما

بكلواقتراحهاتطویقهاومحاولةجانبمناكثرمنإلیهاوالنظرالمشكلةحولااللتفافمن

.(سلیمانالعاصفةتشبهوسرعةبنشاطتتولدالتي األفكار في تتمثلالحیل وهذه الممكنةالحیل

الدینامیكیة على تعتمدالتيالطرائقمنالذهنيالعصفطریقةوتعدكما،)٦١ص ، ١٩٩٩،

 الفكرة حیثمنغیره عن یتمایزاألسلوب وهذا النهائیةالنتیجةالنظربغض للطالب لعقلیةا

   )٩٨ص ،١٩٩٩،.(مجاهدبهجاء الذي والمنطق

أنها في االجتماعیة العلوم تدریس في الذهنيالعصفطریقةاستخدامأهمیةوتأتي

منالخوف دون األفكار حوطر  الرأي وتكوینللطلبة الفكري الخمولمناإلقاللعلى  تساعد
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التفكیرتنميأنها عن فضالجدیدة أفكار إیجاد على الطلبةمن عدد اكبرتشجعكما الفكرة فشل

،(التحلیلالعلیاالعقلیة القدرات استخدامالطریقة هذه في ویتم الطالب لدى والناقداالبتكاري

(اإلشراف الطالب حولتمركزاثراك والتعلمالتعلیمنشاطفیهاوتجعل)التقویمو  ،التركیبو 

:یأتيبماإجمالهیمكنالحاليالبحثإجراءأهمیة فان تقدمماضوء وفي )٢٠٠١التربوي،

(حلتصور على تقومحدیثةتدریسیةطریقةباعتبارهاالذهنيالعصفطریقةاستخدام.١

  األفكار. وتولدالمشكلة)

الجغرافیةمادة في الناقدالتفكیرتنمیة في يالذهنالعصفطریقةالسابقةالدراساتتتناول لم.٢

الباحثین. علم حد على

.وأسالیبهاالتدریسطرائقتطویر في الجغرافیةأقسام إفادة.٣

:البحث مشكلة
الجغرافیةالموادتدریس في تستخدمحدیثةتدریسیةطرائقإیجاد في البحثمشكلةتكمن

هلاآلتيالسؤال في البحثمشكلةصیاغةیمكنعلیهالطلبة لدى الناقدالتفكیرتنمیةاجلمن

االجتماعیاتقسمطلبة لدى الناقدالتفكیرتنمیة في یساهمالذهنيالعصفطریقةاستخدام أن

االقلیمیة.؟ العراق جغرافیةمادة في

:البحثھدف
تنمیة في الذهنيالعصفطریقةاستخداماثر على التعرف إلى الحاليالبحثیهدف

.األساسیةالتربیةكلیة في االجتماعیاتقسمطلبة لدى الناقدتفكیرال

االتیة:الفرضیاتصیاغةتمتالبحث هدف تحقیقاجلومن

الــذینالطلبــةدرجــاتمتوســطبــینإحصــائیة داللــة ذات فــروق توجــد ((ال : الرئیســیةالفرضــیة-

االعتیادیــةبالطریقــة ونیدرســالــذینالطلبــةدرجــاتومتوســطالــذهنيالعصــفبطریقــةیدرســون

الناقد))التفكیر في

الطلبــةدرجــاتمتوســطبــینإحصــائیة داللــة ذات فــروق توجــد ال(( : األولــى الفرعیــةلفرضــیةا -

بالطریقــةیدرســونالــذینالطلبــةدرجــاتمتوســطوبــینالــذهنيالعصــفبطریقــةیدرســونالــذین

))االستنتاجمجال في االعتیادیة

الطلبــةدرجــاتمتوســطبــینإحصــائیة داللــة ذات فـروق توجــد ((ال : لثانیــةا الفرعیــةالفرضــیة-

بالطریقــةیدرســونالــذینالطلبــةدرجــاتمتوســطوبــینالــذهنيالعصــفبطریقــةیدرســونالــذین

توجـد ((ال : الثالثـةالفرعیـةالفرضـیة-))والمسـلماتاالفتراضـاتمعرفـةمجال في االعتیادیة
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الـذهنيالعصـفبطریقـةیدرسـونالـذینالطلبـةدرجـاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق

االستنتاج))مجال في االعتیادیةبالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبین

الطلبــةدرجــاتمتوســطبــینإحصــائیة داللــة ذات فـروق توجــد ((ال : الرابعــةالفرعیــةالفرضــیة-

بالطریقــةیدرســونالــذینالطلبــةدرجــات طمتوســوبــینالــذهنيالعصــفبطریقــةیدرســونالــذین

ــةالفرضــیة-))التفســیرمجــال فــي االعتیادیــة  داللــة ذات فــروق توجــد ((ال:الخامســةالفرعی

متوســطوبــینالــذهنيالعصــفبطریقــةیدرســونالــذینالطلبــةدرجــاتمتوســطبــینإحصــائیة

جج))الحتقویممجال في االعتیادیةبالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجات

البحث:حدود
  : على الحاليالبحثیقتصر

   . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ الدراسي للعام األساسیةالتربیةاالجتماعیات/كلیةقسم في الثالثالصف .١

المقررة.اإلقلیمیة العراق جغرافیةمادةمنوالخامسوالرابعالثالثالفصل .٢

المصطلحات:تحدید
:الذهنيالعصف. ١

التفكیـــــرإلثـــــارةمعینـــــةألســـــالیبتكتیكـــــيغیـــــرمصـــــطلحبأنـــــه )١٩٧٣،Goodكـــــود( عرفـــــه -

الصـــغیرةالمجموعـــةفعالیـــات آو فردیـــةفعالیـــاتمتضـــمناجدیـــدة أفكـــار تطـــویر فـــي االبتكـــاري

تتضــمن عــادة والتــيتلقائیــةمناقشــات فــي المجموعــةوتشــاركه،معینــةلمشــكلةالحلــولوٕایجــاد

.(Good,1973,p70)راجعیه)تغذیة

مــنویســتخدمالتفكیـرحریــة علـى یقــوموتــدریبيتعلیمـيأســلوب)،(بأنـه٢٠٠٣( الحربــي فـهوعر  -

المهتمــینمــنالمفتوحــةالموضــوعاتمــنموضــوعلمعالجــة األفكــار مــن كــم اكبــرتولیــداجــل

  )١،ص٢٠٠٣(الحربي،قصیرةجلسةخاللبالموضوعینیوالمعن

لحــلوالمجموعــات األفــراد مــنإبداعیــة ءوأرا أفكــار وانتــاج(تولیــدبأنــه )٢٠٠٣،(محمــد هوعرفــ -

اآلثــارةمــنحالــة فــي الــذهن وضــع أي ومفیــدةجیــدة واآلراء األفكــار هــذه وتكــونمعینــةمشــكله

واًألفكار)،(محمـد اآلراء كـلبظهـور األفكـار مـن قدر اكبرلتولیداالتجاهاتكل في والجاهزیة

٢٠٠٣(  

قســمطلبــةتفكیــرإثــارة علــى تقــومتدریســیةطریقــةفانــهالــذهنيللعصــفاإلجرائــيالتعریــفأمــا-

 علــى االقلیمیــة العــراق جغرافیــةمــادة فــي المتضــمنةالمواضــیع عــرض خــاللمــناالجتماعیــات

  . لها الحلولمنمجموعة إلى التوصل لغرض مشكالتشكل
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الناقد:التفكیر. ٢

الصــحیح إطــاره فــي الحــدث وفهــم الحجــجوتقــویمواالســتدالل (الفهــم بأنــه )١٩٩٥( الســید عرفــه -

  )٧٢ص ، ١٩٩٥ ،(السید)بهیرتبط ال ممابتخلیصهیسمحمما

ویعتمــدواســتدالالحكمــایحمــل الــذي المعقــولالمتأمــل(التفكیــربأنــه )١٩٩٥( الكیالنــي وعرفــه -

للمعلومــاتواختیــارالمشــكلةتحدیــد علــى بنــاءسـلوكاوتنــتجوتقــدرتــزنمعلوماتیــة قاعــدة علـى

  ).٣٦٣،ص١٩٩٥،(الكیالني)واحكاماستنتاجاتفحصها على نىتبلفرضیاتوتشكیل

التســاؤل علـى القــائمالمـنظمالمنطقــيالتفكیـر علـى الطالــب (قـدرة بأنــه )٢٠٠١( إبـراهیم وعرفـه -

)منهاالمستنبطة واآلراء واألفكار واألحداثوتقویمفحصبهدفواالستدالل

  ).٢٨٠،ص٢٠٠١،إبراهیم(

الصـحیحةاالجابـة علـى االجتماعیـاتقسـمطلبـة قـدرة بأنـهالناقـد:كیـرللتفاإلجرائـيوالتعریف-

االفتراضـــاتمعرفـــة،االســـتنتاج(الخمســـةمجاالتـــه فـــي الناقـــدالتفكیـــراختبـــاریتضـــمنهاالتـــي

 فـي علیهـایحصـلونالتـيبالدرجـةعنهامعبرا)الحججوتقویموالتفسیرواالستنباطآوالمسلمات

.االختبار ذلك

لنظريااالطار
الذھني:العصف.أوال

 وفـي ١٩٣٨ عـام التفكیـرتنمیـة في الذهنيالعصفطریقةاستخدممنأولأوزبورنیعد

أنشـأ ١٩٥٥ عام وفي ١٩٥٤ عام إبداعيبشكلالمشكالتلحلمیعمجا في األشخاصتدریب

األمریكیــــــــــةبــــــــــافلوامدینــــــــــة فــــــــــي إبداعیــــــــــةبطریقــــــــــةالمشــــــــــكالتلحــــــــــلمعهــــــــــدأولأوزبــــــــــورن

العقلیــةالدینامیكیــة علــى تعتمــدالتــياألســالیبمــنالــذهنيوالعصــف)،١٨،ص٢٠٠٥ي،(الــدلیم

 أن إذ )،٩٨،ص١٩٩٩(مجاهـد،النهائیـةالنتیجـة فـي ذلـك علـى یترتـبعمـاالنظـربغض للطالب

.اإلبداعیةقدراته إطالق على یساعدالطلبةمنمجموعةضمن الطالب تفكیر

(Stein,1975,p137)

الذهني:العصفجلسات في األساسیةالمبادى

 أو نقد الن الجلسةمن األولى المرحلة في المتولدة األفكار مناً أیتقییمیجوز ال التقییم:.أرجاء١

المتابعة.یفقدهسوفالمشارك للفرد بالنسبة فكرة ةأیتقییم

اإلبداعي.التفكیریعیق قد مماالتحررالتفكیر:أيحریة .إطالق٢

مهمـا األفكـار مـن قـدر أكبـرتولیـد علـى الذهنيالعصفجلسة في التركیزالكیف:أيقبل .الكم٣

جودتها.كانت
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ـــــــــى .البنـــــــــاء ٤ بأفكـــــــــاروالخـــــــــروجاآلخـــــــــرین أفكـــــــــار تطـــــــــویرجـــــــــوازاآلخـــــــــرین:أي أفكـــــــــار عل

  ).٢٠٠٣جدیدة.(الحربي،

  )١الشكل (

یوضح هذه المبادى العصف الذهني

  )٤٠،ص٢٠٠٤ ،(الجبوري

الذهني:العصفطریقةاستخدامعندمراعاتهاالواجب القواعد

الدراسیةالمادةمنومعلومات األهداف منمجموعة على تحتويمصغرةتدریسوحدةتحدید.١

مناسبة.تعلیمیةأنشطةمع

الحلول.نهایة إلى بالنقدویحتفظكانتمهما فكرة أو رأي أي إلى نقد أي توجیه عدم.٢

مهمــانظــرهموجهــة عــرض فــي الحریــة همؤ وٕاعطــا الطــالب أفكــار علــى قیــود ةأیــوضــع عــدم.٣

مخالفة.كانت

األخر. الرأي احترام.٤

العصف الذهني

العقل (المخ)

تفاف من حول االل

األفكار والحلول

…يبدأ ب

…ثم 

…ثم 
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 األفكــار عــدد كثــروكلمــا رأي تكــوین علــى لتشــجیعه الطالــب یطرحهــا فكــرة أو رأي اي تعزیــز.٥

أفضل. ذلك كان

معینة. ألفكار المؤیدینبینالنظروجهاتتقریب.٦

والمقترحات. األفكار طرح في اإلبتكاریة تالقدرا ذوي الطلبةمعرفة.٧

.اختلفتمهماآرائهمإلحتراممعهموالتعاملالطلبة أراء إلى المعلماستماع.٨

،انترنت).٢٠٠١،التربوي(اإلشراف

:الذھنيالعصفجلساتلتطبیقالمتبعةالخطوات
الحـدالمشـاركین اءإعط الجلسةقائدمنالمطلوب:)(الموضوع:ومناقشتهاالمشكلةتحدید .١

كبیــرةبصــورةیحــد قــد التفاصــیلمــنالمزیــد إعطــاء الن الموضــوع عــن المعلومــاتمــناألدنــى

االعتباربنظراآلخذویجب )٢٠٠٣ ،(الحربيمحدودةضیقةمجاالت في تفكیرهملوحةمن

قتـــراحا علـــى الطلبـــة ألراء ةمفیـــد ؟ أیـــن ؟ لمـــاذااســـتفهام،ماذا؟بـــأدواتتبـــداالتـــياألســـئلة أن

  )٢٠٠٣ ،.(المصري األفكار

خـاللمـنویطرحهـاالمشـكلةصـیاغةالجلسـةقائدیعید:)(الموضوعالمشكلة:صیاغة إعادة .٢

  )٢ص ، ٢٠٠٤،.(الجبوريأسئلة

المشــاركینوتــذكیرالعمــلطریقــةالجلســةقائــدیشــرحالــذهني:والعصــفاإلبــداعجــوتهیئــة .٣ 

جلســة فــي المشــاركونیحتــاجحیــثدقــائق )٥( مــدة ةالتهیئــعملیــةوتســتغرقالعصــفبقواعــد

 عـن اإلجابـة علـى المشـاركونفیهـایتـدربل اإلبـداعيللجـوأذهانهمتهیئة إلى الذهنيالعصف

.المجموعةقائدیلقیهاكثر آو سؤال

االختیارعلیها وقع التياألسئلة أو السؤالبكتابةالجلسةقائدیقومالذهني:العصفممارسة .٤

مــنویطلــبالثانیــةالمرحلــة فــي لیــها التوصــلتــم الــذي الموضــوعصــیاغة إعــادة یــقطر  عــن

السـبورة علـى بسـرعةتـدوینهابالمالحظـاتكاتـبیقوم أن على بحریة أفكارهم تقدیمالمشاركین

ویمكــن ورودهــا تسلســلحســب األفكــار تــرقیممــعللطلبــةبــارزمكــان فــي ورقیــةلوحــةعلــى  او

منها.المزیدوتولیدالمعرفةباالفكارالتأمل إلى ذلك بعد نالمشاركییدعو ان للقائد

لقائـــدیمكـــنالمشـــاركین لـــدى بضـــین أن األفكـــار معـــینیوشـــكعنـــدما: فكـــرة اغـــرب تحدیـــد .٥

 األفكـار عـن بعداوأكثرهاالمطروحة األفكار اغرب اختیار إلى المشاركینیدعو أن المجموعة

عملیة فكرة إلى األفكار هذه تحویلیمكنكیف كروایف أن منهمویطلبالموضوع وعن الواردة

المفیدة.مساهمتهم على المشاركینالجلسةقائدیشكرالجلسةانتهاءوعندمفیدة

منها،وفيآخذهیمكنماوتحدید األفكار تقییم هو الجلسة هذه من الهدف التقییم:جلسة .٦

الجیدة األفكار تكون الغالب في ولكن للغایةوواضحةبارزهالجیدة األفكار تكونقلیلة أحیان

وعملیةأهمیةاألقل األفكار منالعشراتوسطتهمل أن عادة ونخشىتحدیدهایصعبدقیقة
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حتىویلخصها األفكار منبعشراتیبدأ الذي االنكماشيالتفكیرمننوعاتحتاجالتقییم

  ).٢٠٠٣ ،الحربي(.الجیدة القلة إلى صلی

الذھني:العصفنجاحإ في المساعدةالعوامل
والمتعة.التشوقجویثیرالجلسةیسود أن .١

الذهني.للعصفالرئیسةبالقواعدالتمسك .٢

.إبداعیةحلول الى التوصل في األسلوب هذا بجدوىالجلسة عن المسؤولإیمان .٣

تقیمها.وبین األفكار استنباطبینالجلسة عن المسؤولیفصل أن .٤

  )٢٠٠١،التربوي(األشرافالجمیعیراهابحیث فكاراأل وترقیمتدوین .٥

 )٢٠( و آدنـــيكحـــدشخصـــا )١٢-٦( مـــابینالجلســـة فـــي المشـــاركین عـــدد یتـــراوح أن یفضـــل .٦

 كــال الن األفكــار تــدفقیعــوقفأنــهأشــخاص )٦( عــن العــدد قــل إذا النــهأقصــىكحــدشخصــا

ســوففانــهشخصــا )٢٠( نعــ العــدد زاد وٕاذاتأدبــااكثــریكــون أو اآلخــرینتظــرســوفمــنهم

  . أفكارهم عن یفصحوا لن حیاءاألكثراألشخاص الن وذلك األفكار تولد دون یحول

  )٤٩ص ، ٢٠٠١ ،وزیدان(وهیب

الذھني:العصفطریقةمزایا
الخالق.الجماعيالجهدأمامالمجالتفتح أن الطریقة لهذه یمكن .١

.بسرعة الطالب معظمیتقدملخیالا على السیطرةفبواسطةللتعلمالحماسةتولد .٢

.الطلبة لدى القیادةمهاراتتنمي .٣

.الطلبة لدى االتصالمهاراتتنمي .٤

  )٢٠٠٣ ،.(المصريالصف إدارة على المعلمتساعد .٥

:الذھنيالعصفجلساتطریقةتطبیقمعوقات
.الفشلمنالخوف .١

.اآلخرینمعالتوافقبضرورةاإلنسانشعور .٢

.لالفتراضاتاألعمىالتسلیم .٣

  الفكرة. بسخافةاآلخریناتهاممنالخوف .٤

  )٢٧ص ، ٢٠٠٥ ،الدلیمي(.الجدیدة األفكار على الحكم في التسرع .٥

 لـدى قناعـةهنـاكتكـونعنـدماتـزول أن تلبث ال أنها إال الذكر انفةالمعوقاتمنبالرغم

حـدوث إلـى یؤديمماالطلبةتفكیروٕاثارةتحفیز في ورغبتهالذهنيالعصفطریقةبتطبیقالقائم

لدیهم. الفكري النمو
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مجموعةإلیجادالدماغتحفیز على تعملالذهنيالعصفطریقة أن سبقممانستخلص

بــینالتعــاون روح إشــاعة علــى تســاعدإنهــا إلــى أضــافهمعینــةمشــكلةلحــل واألفكــار الحلــولمــن

.المشكالتلحلوتوضیحها األفكار منممكن قدر اكبرمناالستفادةیمكنكماالطلبة

:الناقدالتفكیر.ثانیا
وماھیتھ:اصولھ

اســتخدمعنــدمادیــوي)(جــونأعمــالمــعالــذهنيالعصــر فــي الناقــدالتفكیــرحركــةبــدأت

الجامعــاتفالســفةبــدأالعشــرین القــرن مــنالثمانینــات،وفــيواالستقصــاءالمــنعكسالتفكیــر فكــرة

بــدأثــمومــن،والتربیــةالمــدارسإصــالح فــي للمســاهمةشــیئاتعمــل أن یجــبفلســفةال أن بالشــعور

ـــنفسعلمـــاء ـــونال ـــاء فـــي والتربویـــونالمعرفی ـــةالفلســـفیةالنظـــروجهـــاتبن ـــالتفكیرالمتعلق ـــدب الناق

وتسعى )٢٠٠٣ ،الزعبي(واإلنسانیةالعقلیة القدرات الستغاللوتربویةمعرفیة أطر في ووضعها

لكــلاألساســیةالكفایــاتمــنیعــد إذ الطلبــة لــدى الناقــدالتفكیــرتنمیــة إلــى جتماعیــةاال الدراســات

ثالثةیتضمنالتفكیر أن وكالسرواطسونویفترض(Kurfiss,1988,P2)المجتمع في مواطن

  : هي جوانب

.موثوقیتها على الحكمقبلوالنتائج اآلراء تدعموشواهد أدلة إلى الحاجة.١

 األدلــة مــنالمختلفــةاألنــواع ووزن قــیمتحدیــد فــي تســهمالتــيالمنطقــيالبحــثأســالیبتحدیــد.٢

.مقبولةنتائج إلى التوصل في یسهموأیها

  )٢٠٠٣ ،.(الزعبيالسابقةوالمهاراتاالتجاهاتكلاستخداممهارات.٣

أنواع أرقى وهو بلوم)(المعرفي االدراك على ضیفی هرم قمة في الناقدالتفكیرویأتي

التيالخطواتتحدیدویمكنمحددةمعاییر وفق حكمإصدارعملیة على القدرة وهو التفكیر

:االتيالنحو على الناقدالتفكیرمهاراتلدیهتحقق لكي المتعلمبهایسیر أن یمكن

.بالموضوعالمتصلةوالوقائعالدراساتمنسلسلةجمع.١

.بالموضوعالمتصلةالمختلفة اآلراء استعراض.٢

.الصحیحوغیرمنهاالصحیحلتحدیدلمختلفةا اآلراء مناقشة.٣

.المتعارضة اآلراء في والضعف القوة نواحيتمییز.٤

.والذاتیةالتمییز عن بعیدةموضوعیةبطریقة اآلراء تقیم.٥

.علیهالموافقةتتم الذي الرأي صحة على الحجةوتقدیمالبرهنة.٦

  ).٢٠٠٣ والحجة.(السمراني،البرهانأستدعىما إذا المعلوماتمنفریدال إلى الرجوع.٧

التفسـیر،و  ،المناقشـاتب(تقـؤیمالناقدللتفكیراإلجرائیةالعملیةوحدد(أنیس)الصفاتكما

  ).٧٠٧ص ، ١٩٩٠ ،قطامي(واالستنباط)التقویمو  ،االفتراضاتمعرفةو 
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 علـى للحكـممطلوبـةمختلفـةمهـارات إلـى یعـودهومفهـومالناقـدالتفكیر أن (سمیث)ویرى

.ودقتهافیها الواردة معلوماتال صحة

مشــتركةقواســم فــي تلتقــيأنهــا إال الناقــدللتفكیــروالتعریفــات اآلراء تعــددمــن الــرغم وعلــى

:منها

النتائج إلى القفز عن االبتعاد.

عالیةبفاعلیةالعقلاستخدام.

المعلوماتومصادرالمتوفرة األدلة تقییم.

٢٠٠٣ ،(الزعبي راتالقرا صنع على للتدریب الفرص توفیر.(   

   : وهي العواملمن عدد مراعاةذلك  یتطلبالناقدالتفكیرتنمیةیمكن ولكي

.الناسیتناقلهاالتيالشائعة لآلراء االنقیاد وعدم العلميالنقد.١

  . لها والتعصبالخاصةالنظروجهةمناألمور إلى النظر عن البعد.٢

.المتطرفةالنظروجهاتاخذ عن البعد.٣

.النتائج إلى القفز عدم.٤

  .)٣٧،ص١٩٧٦(وجیه،العاطفیةللمعانياالنقیاد وعدم الموضوعیةبالمعانيالتمسك.٥

:الناقدللتفكیرالالزمة القدرات أهم ومن

واألحداثالوقائعمالحظة في الدقة.

للمواضیعموضوعي میتقی.

سلیمةمنطقیةبطریقةالنتائجاستخالص على القدرة.

٢٠٠٣ ،الشخصیة(الزعبيالعوامل عن والبعد الفرد لدى ضوعیةالمو توافر.(  

:الناقدالتفكیرمھارات
.المشكالتتحدید على القدرة .١

.االختالفوأوجهالشبهأوجهتمییز .٢

.بالموضوعالمتعلقةالمعلوماتتحدید .٣

.للمشكلةأعمق فهم في تسهمالتياألسئلةصیاغة .٤

.واالستنتاجاتالمالحظاتنوعیة على للحكممعیاریمتقد على القدرة .٥

  . العام السیاقومعمعامرتبطةالموجودةالعباراتكانت إذا تحدید على القدرة .٦

.والدلیلالبرهان في بصراحةتظهر لم التي واألفكار البدیهیةالقضایاتحدید على القدرة .٧

.المتكررةالصیغتمییز .٨

.المصادرموثوقیةدیدتح على القدرة .٩
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.معینلوضعالمختلفةاالتجاهات.تمییز١٠

.الموضوعمعالجة في وكفایتهاالبیانات قدرة .تحدید١١

  ).٢٠٠٣ ،(السمراني.المحتملة أو الممكنةبالنتائج.التنبؤ١٢

الناقد:التفكیرمكونات
.ومعلوماتمعارفمن الفرد یعرفهماوهي المعرفیة: القاعدة .١

بالتناقض.اإلحساستستشیرالتيالمثیرات وهي الخارجیة:األحداث .٢

(وجهـةالمعرفیـة القاعـدة مـن الفـرد اسـتمدهاالتـيالشخصـیةالصـیغة وهـي الشخصیة:النظریة .٣

شخصیة).نظر

بقیـــةعلیـــهتترتـــب دافعـــا عـــامالیمثـــلبـــذلكالشـــعورفمجـــرد:التباعـــد أو بالتنـــاقضالشـــعور .٤

الناقد. رالتفكیخطوات

التنـاقضحـل إلـى الفـرد یسـعىحیـثكافـة  الناقـدللتفكیرالمكونةالجوانب مضتالتناقض:حل .٥

  )٢٠٠٣ ،الناقد(الزعبيالتفكیربنیة في األساس هي فهذه،  وهكذا متعددةخطواتمنیشملبما

الناقد:المفكرخصائص
.الجیدة األفكار على منفتح .١

.صحیحةغیرونتیجةصحیحةنتیجةبین الفرق یعرف .٢

.المشكلةمعالتعامل في المنظمةالطریقة على یعتمد .٣

.األهمیةمن القدر بنفسالموقفجوانبجمیعیأخذ .٤

.معقولغیرشئ أي عن یتساءل .٥

  . األدلة توفرعندویغیرهاً موقفیتخذ .٦

.األحكامإصدار فيیتأنى .٧

.المنطقي عن العاطفي التفكیرفصلیحاول .٨

.والحقیقة الرأي بینیفرق .٩

.ماشئحولجدیدةمعلومات إلى یحتاجمتى.یعرف١٠

.موثوقةعلمیةمصادر.یستخدم١١

.االستطالع.لدیةحب١٢

.والبدائل واألدلة األسباب في .یبحث١٣

  )٦٤- ٦٣ص ، ١٩٩٩ ،.(جروانالذاتیةالعوامل عن والبعدالموضوعیةب.یتصف١٤



…الناقدالتفكیرتنمیة في الذهنيالعصفطریقةاستخداماثر

٧٥

الناقد:للمفكرنموذجابوصفةالمعلمتصفا
  . أفكارهم ویتقبلللطلبةیستمع .١

.الحصة وقت الیحتكر .٢

.الطلبةتفكیرمستویات في واالختالفالتنوعیحترم .٣

.ذاتیةأحكامایصدر ال .٤

.إجابةمنأكثرتحتملمفتوحةأسئلةیطرح .٥

   . )٢٠٠٣(السمراني،فكیرالت على الحاثةواألسئلةالعباراتیستخدم .٦

   سابقة: دراسات
الذھني:العصفتناولتدراساتأوال:

:)١٩٩٤(السامرائيدراسة.١
الطلبــةتحصــیل فــي الــذهنيالعصــفطریقــةفاعلیــةمــدىمعرفــة إلــى الدراســة هــذه هــدفت

تربــويإرشــاداالولالصــفمــنوطالبــة)طالبــا٣١البحــث(عینــةالعام،بلغــتالــنفس علــم مــادة فــي

 أن بعـدالبحـثمجتمـعیمثلـونوطالبـةطالبـا )٣٥مجمـوع(مـنالمستنصـریةالجامعـةالتربیةبكلیة

ودرسـتوضـابطةتجریبیـةمجمـوعتین علـى البحـثعینـةقسـمتالراسـبین،الطلبةالباحثاستبعد

المجموعـــةودرســـتالـــذهنيالعصـــفبطریقـــةوطالبـــةطالبـــا )١٤( وعـــددها التجریبیـــةالمجموعـــة

اختبـــاروباســـتخدام(التقلیدیـــة)االعتیادیـــةبالطریقـــةوطالبـــةطالبـــا )١٧( عـــددها الغالبـــالضـــابطة

التجریبیةالمجموعةتفوقالنتائج وأظهرت إحصائیةوسیلةبوصفةمترابطتینلعینتین(ولكوكسن)

الطریقــةباســتخدامدرســتالتــيالضــابطةالمجموعــة علــى الــذهنيالعصــفبطریقــةدرســتالتــي

  )ب ، أ ، ١٩٩٤ ،سامرائي(ال االعتیادیة

:)٢٠٠٤(الجبوريدراسة.٢
الرابــعالصــف طــالب تحصــیل فــي الــذهنيالعصــفاثــرمعرفــةالدراســات هــذه اســتهدفت

 )٥١( مــنالبحــثعینــةتكونــت،لــدیهماالبتكــاريالتفكیــروتنمیــةوالنصــوص األدب لمــادة العــام

 عــددو  الــذهنيالعصــفبأســلوبســتدر  تجریبیــة األولــى مجمــوعتینضــمنعشــوائیااختیــرواطالبــا

وفئ بــین كــ ،طالبــا )٢٦( وعــددها التقلیدیــةبالطریقــةدرســتضــابطةوالثانیــةطالبــا )٢٥( أفرادهــا

النهائیـةالعربیـة اللغة درجات و لألبوینالدراسيوالتحصیلالزمنيالعمر في المجموعتین طالب

 داللـــة ذات فـــروق هنــاكتكـــن ولــم ربـــةالتجإجــراءقبـــلاالبتكــاريالتفكیـــر،ودرجــاتالســـابق للعــام

مــادة فــي المجمــوعتین طــالب تحصــیلقیــاسوتــمالمتغیــرات هــذه فــي المجمــوعتینبــینإحصــائیة

 أعـــده الـــذي البعـــديالتحصـــیلياالختیـــارخــاللمـــنكـــامالعامـــادرســـتالتـــيوالنصــوص األدب
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 داللــة ذات اً فروقــ هنــاك أن إلــى الباحــثتوصــلاإلحصــائیةالوســائلوباســتعمال،بنفســهالباحــث

العصـــفبطریقــةدرســتالتــيالتجریبیــة ةالمجموعـــولصــالحالمجمــوعتیندرجــاتبــینإحصــائیة

.)أ،ب، ٢٠٠٤ ،.(الجبوريالذهني

:)٢٠٠٥(الدلیميدراسة.٣
اإلبداعيالتفكیر في الذهنيالعصفطریقةأثر عن الكشفالدراسة هذه استهدفت

منالبحثعینةتكونت،األحیاءمادة في العام الرابعالصف طالب لدى الدراسيوالتحصیل

مجموعةلكلطالبا )٢٧( وبواقع)وضابطةتجریبیة(مجموعتینبینعشوائیا وزعوا طالبا )٥٤(

ودرجة، للطالب الزمني(العمراآلتیة:بالمتغیراتالمجموعتین طالب بینالتكافؤواجري

 العام الدراسيالتحصیلمعدل،المتوسطالثالثالصف في األحیاءمادة في الدراسيالتحصیل

، الذكاء وحاصل،اإلبداعيللتفكیرالقبلياالختیارونتائج،المتوسطالثالثالصف في

)الوالدینتعلیمومستوى

اعتمد إذ اإلبداعيالتفكیراختبار األولى : أداتاناستخدمتالبحث هدفي ولتحقیق

االختبار،والثانیةوثباته هصدقباستخراجالباحثواكتفى )١٩٧٤( تورانس أعده الذي االختبار

والصعوبةیزیةیالتم والقوة هوثبات هصدقواستخراجاالختبارینباعدادالباحث قام حیثالتحصیلي

العصفبطریقةدرستالتيالمجموعةتفوقالنتائج أظهرت البعدياالختبارإجراءوبعدلفقراته

.التقلیدیةبالطریقةدرستالتيبطةالضاالمجموعة على الذهني

)أ،ب، ٢٠٠٥ ،الدلیمي(

الناقد:التفكیرتناولتدراسات.ثانیا
:)١٩٩٩(العنبكيدراسة.١

 في الجاریةاألحداثمعاالستقصاءطریقةاستخدامأثرمعرفة إلى الدراسة هذه هدفت 

منالبحثعینةتكونت،التاریخمادة في المتوسطالثانيالصفطلبة لدى الناقدالتفكیرتنمیة

بطریقةدرستطالبة )٣١( األولى المجموعةضمنتمجامیعثالث إلى قسمتطالبة )٨٩(

أماالجاریةاألحداثبطریقةدرستطالبة )٣١( الثانیةالمجموعةالموجه،وضمتاالستقصاء

التقلیدیةالطریقةبدرستالضابطةالمجموعةواعتبرتطالبة )٢٧|( ضمتفقد  الثالثةالمجموعة

ومعاملالتمیزیة والقوة االختبارصدقواستخرجتالناقدللتفكیراختبارببناءالباحثةقامت

الثانيواالختبارالتباینتحلیلاالختبار،واستخدمت إعادة بطریقةالثباتاستخرجتثمالصعوبة

االستقصاءبطریقةدرستتيال والثانیة األولى التجریبیةالمجموعةطالباتتفوقالنتائج وأظهرت

،أ،ب).١٩٩٩ الضابطة.(العنبكي،المجموعة على الناقدالتفكیر في الجاریةواألحداثالموجه
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:)٢٠٠١(الجوعاتيدراسة.٢
الناقدالتفكیر في الفردي والتعلمالتعاونيالتعلمطریقتيأثرمعرفةالدراسةاستهدفت

(التربیةالمعلمینكلیةمناألولالصفطلبة لدى العامةالجغرافیةمادة في والتحصیل

فرعیةفرضیاتوسترئیسیتینفرضیتینالبحثوتضمن،التقلیدیةبالطریقةمقارنةاالساسیة)

بصورةاختیارهمثمدراسیةشعبثالث في موزعینوطالبةطالبا )٦٥( البحثعینةوشملت

واألخرىتجریبیةمنهااثنین اتمجموعثالث إلى عشوائیةبطریقةالعینةوقسمتعشوائیة

والمجموعةالتعاونيالتعلمطریقةباستخدام األولى التجریبیةالمجموعةتعلمت إذ ضابطة

تدریسها في استخدم فقد الضابطةالمجموعةأما الفردي التعلمطریقةباستخدامالثانیةالتجریبیة

قبلمن أعده جاهزااً اختبار ث الباحاستخدمالناقدالتفكیرولقیاس،التقلیدیةالطریقة

الباحثان أعد التحصیلمتغیرولقیاس،وثباتهصدقه دالالت منالتأكدبعد،)١٩٩٤(السامرائي

معادلةباستخدامثباتهوحسب فقرة )٥٠( منمكونمتعددمناالختیارنوعمنتحصیلیااختبارا

 فروق وجودالنتائج أظهرت حادياال التباینوباستخدام ٠.٨٧ بلغ إذ )٢٠( دسونریتشار كورد

 على القدرة في الضابطةالمجموعة على التجریبیتینالمجموعتینلصالحإحصائیة داللةذات 

.)،أ،ب٢٠٠١ (الجوعاتي،الناقدالتفكیر

:)٢٠٠٥(عیواصدراسة.٣
التفكیرتنمیة في تاباهیلداأنموذجاستخدامأثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

موزعینوطالبةطالبا )٥٤( منالبحثعینةتكونت،التربیةبكلیةالتاریخقسمطلبة لدى قدالنا

تدریسهمتموطالبةطالبا )٢٧( عددها بلغتجریبیة األولى مجموعتین إلى عشوائیةبطریقة

تدریسهمتموطالبةطالبا )٢٧( فضمتالضابطةالمجموعةأماتاباهیلداأنموذجبأسلوب

 فقد الناقدالتفكیرولقیاسوالجنس، والذكاء بالعمرالمجموعتینتكافؤتم وقد االعتیادیةبالطریقة

منمجموعتین على عرضهاتم وقد )١٩٩٤( السامرائي أعدها التيباالداة الباحثةاستعانت

 إعادة بطریقةالثباتوحسب لإلداة الظاهري الصدقإلیجادالنفس وعلم التربیة في الخبراء

 ذات فروق وجودالنتائج وأظهرت اإلحصائیةالمعالجاتأجریت وقد ٠.٨٧ بلغحیثاالختبار

التجریبیةالمجموعة أظهرت كماالتجریبیةالمجموعةولصالحالمجموعتینبینإحصائیة داللة

.الناقدالتفكیرمجاالت في تفوقا

 ركزت الدراساتبعض أن لنایتضحالسابقةالدراسات عرض منتقدمماخاللومن

 على الدراساتمناألخرالبعض ركز حین في التحصیل في الذهنيالعصفاستخدامأثر على

 في الدراسات هذهمن الباحثان افاد وقد الناقدالتفكیر في التدریسطرائق ىأحداستخدامأثر
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 ةمعالج إلى إضافةالعینةحجموتحدیدألتدریسیةالخططوٕاعدادللبحثالتجریبيالتصمیماختیار

.المناسبةاإلحصائیةالوسائلاستخدامخاللمنالبحثبیانات

وإجراءاتھ:البحثمنھجیة
واألخـرىضـابطةإحـداهماالمتكـافئتینالمجمـوعتین ذا التجریبـيالتصـمیمالباحثاناختار

تــــدریس فــــي الــــذهنيالعصــــفطریقــــةاســــتخدمتوفرضــــیاتهالبحــــث هــــدف تحقیــــق فــــي تجریبیــــة

.الضابطةالمجموعةتدریس في االعتیادیةالطریقةواستخدمتالتجریبیةالمجموعة

وعینتھ:البحث مجمع. اوال
بجامعةاألساسیةالتربیةبكلیةاالجتماعیاتقسمطلبةمنالبحثمجتمعیتكون

 العراق جغرافیةمادة في التجربةلتطبیقالجغرافیةقسممنالثالثةالمرحلةتحدیدتم وقد الموصل

ضابطةواألخرىتجریبیةإحداهمالتكونعشوائیةبطریةشعبتینالباحثاناختار قدو  اإلقلیمیة

السابقةخبراتهمتؤثر ال كي للمجموعتینالماضي العام في الراسبینالطلبةاستبعادتم أن وبعد

اً )طالب١١( وطلبةاً طالب )٢٤( بالبحثالمشمولینللطلبة الكلي العدد أصبحاالختبارنتائج في

الضابطة.المجموعة في وطالبةاً )طالب١٣و( التجریبیةالمجموعة في بةوطال

  )١الجدول(

البحثمجموعتي على الطلبةتوزیع

الطلبةعددالشعبالتدریسأسلوبالمجموعة

١١أالذهنيالعصفطریقةالتجریبیة

١٣باالعتیادیةالطریقةالضابطة
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:المجموعتینتكافؤ.ثانیا
االختبار، الذكاء ،،العمر:االجنساألتیةالمتغیرات في المجموعتینبتكافؤالباحثان قام

للمجموعتین.القبلي

لمتغیرالتكافؤبإجراءالباحثان قام فقد الجنسین كال منتضمالعینة أن بما:الجنسمتغیر.١

ینبإحصائیة داللة ذات فروق توجد ال بأنةالنتائج أظهرت وقد كاي مربعباستخدامالجنس

الجدولیةالقیمة عن تقل وهي ٠.٠٠١ المحسوبة كاي قیمةبلغت إذ المجموعتین اثنوأ ذكور

  ).٢( والجدول )١( حریةوبدرجة ٠.٠٥ داللة مستوىعند

  )٢( الجدول

الجنسلمتغیرتبعا كاي مربعقیمةنتائج

الجنس
المجموعة

التجریبیة

المجموعة

الضابطة

كايمربعقیمة

المحسوبة

كايعمربقیمة

الجدولیة

مستوى

الداللة

٦٧ذكور
٠.٠٠١٣.٨٤٠.٠٥

٥٦إناث

أعماربیانات على الحصول متالعمر في المجموعتینتكافؤمنالتأكد:ألجلالعمر.متغیر٢

المحسوبةالتائیةالقیمة أن وأظهرت t-testالتائياالختبارباستخدامعولجتثمالعینة أفراد

 ٠.٠٥ داللة مستوىعند ٢.٠٧٤ البالغةالجدولیةالتائیةالقیمةمنلأق وهي ١.٢٠٦ تساوي

العمرمتغیر في المجموعتینبینإحصائیادال فرق وجود عدم یعني وهذا )٢٢( حریةودرجة

   ).٣( الجدول

  )٣( الجدول

العمرلمتغیرالمجموعتینبین للفرق التائياالختبارنتائج

الحسابيالمتوسطالعددالمجموعة
االنحراف

المعیاري

التائیةالقیمة
الداللة مستوى

الجدولیةالمحسوبة

١١٢٦٥.٠٠٠٣٧.٧٩٩٤٧التجریبیة
١.٢٠٦٢.٠٧٤٠.٠٥

١٣٢٧٨.٦٩٢٣١٤.٧١٠٤٥الضابطة

 أن وأظهرت للمجموعتینقبلياختباربإجراءالباحثان قامالقبلي:االختیارمتغیر .٣

الجدولیةالتائیةالقیمةمنأقل وهي )٠.٠٩٠( تساويالمحسوبةالتائیةالقیمة

یعني وهذا )٢٢( حریةوبدرجة )٠.٠٥داللة( مستوىعند )٢.٠٧٤( والبالغة

 في كماالقبلياالختیار في المجموعتینبیناحصائیادال فرق وجود عدم

   ).٤( الجدول
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  )٤( الجدول

القبليتیاراالخمتغیر في المجموعتینبینالتائياالختیارنتائج

المتوسط الحسابيالعددالمجموعة
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

١١٣٩,٧٢٧٣٩,٥٧١٧٤التجریبیة
٠,٩٠٢.٠٧٤٠.٠٥

١٣٣٩.٣٨٤٦٩,٠٦٠٣٤الضابطة

 أعده الذي المتتابعة فاتالمصفو اختبار على الذكاء متغیر في الباحثانأعتمدالذكاء: .متغیر٤

لكل أعطي العینة في طالب كل ذكاء درجةولقیاسالعراقیةللبیئةوالمتقن رافن) سي(جي

معاینةتمالطلبةإجاباتتصحیحتم أن وبعدلإلجابة ورقة معاالختیارمننسخة طالب

 وهي ٠.٢٢٧ بةالتائیةالمحسو القیمة أن النتائج وأظهرت التائياالختبارباستخدامالبیانات

 )٢٢( حریةوبدرجة )٠.٠٥( داللة مستوىعند ٢.٠٧٤٠ الجدولیةالنهائیةالقیمةمنأقل

  ).٥( الجدول في كماالمجموعتینبین الذكاء متغیر في فروق وجود عدم إلى ذلك ویشیر

  )٥( الجدول

  الذكاء لمتغیرتبعاالمجموعتینبین للفرق التائياالختیارنتائج

المتوسط الحسابيدالعدالمجموعة
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

١١٩٨.٢٧٢٧٠.٤٦٧١٠التجریبیة
٠.٢٢٧٢.٠٧٤٠.٠٥

١٣٩٨.٢٣٠٨٠.٤٣٨٥٣الضابطة

التدریسیة:الخطط
هنيالذ العصفبطریقةالخاصةالتدریسیةالخططمنمجموعةبإعدادالباحثان قام 

المقررالمنهجمنوالخامسوالرابعالثالثالفصولشملتاالعتیادیةبالطریقةخاصةوخطط

.)اإلقلیمیة العراق (جغرافیة

:البحثأداة
 )١٩٩٤( السامرائيمحمدقصي أعدها التيالناقدالتفكیر أداة على الباحثانأعتمد

 هي: مجاالتتتضمنوالتي غدادبجامعةالتربیةكلیة في التاریخقسمطلبة على وطبقها

تم .وقد الحجج)(تقویم(التفسیر)(االستنباط))والمسلماتاالفتراضات(معرفة(االستنتاج)

 الظاهري الصدقإیجاد لغرض النفس وعلم التربیة في الخبراءمنمجموعة على األداة عرض



…الناقدالتفكیرتنمیة في الذهنيالعصفطریقةاستخداماثر

٨١

استخدماالختبارباتثولحساب)*(الخبراءلمالحظات وفقا الفقرات من عدد حذفوتم لألداة

   عالي. ثباتمعامل هوو  ٠.٨٦ الثباتمعاملوبلغ ٢٠ ریتشاردسون كورد الباحثان

:التجربةتطبیق
مدةواستمرتالمادةمدرسةكونهاالمجموعتینبتدریس(الباحثة)الباحثیناحد قام

  .٢/١/٢٠٠٥ ولغایة ٢٤/١٠/٢٠٠٤ منللفترةأسابیع )١٠( التجربةتطبیق

األداة:تصحیح
صحیحةإجابةلكلواحدةدرجةبإعطاءالباحثینقبلمنالطلبةدرجاتتقدیرثم

منأكثراختیار على تحتويالتيواإلجاباتالمتروكة الفقرات ومعاملةالخاطئةلإلجابةوصفرا

خاطئةاجابةانها على بدیل

اإلحصائیة:الوسائل
األتیة:اإلحصائیةالوسائلالباحثاناستخدم

مستقلتین.لعینتینالتائي ارباالخت.١

.20كودر_ریتشاردسونمعادلة.٢

  كاي. مربعمعادلة.٣

أسماء الخبراء الذین عرضت علیهم األداة :-)*(

..أ.م.د. جاجان جمعة / علم نفس النمو / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة١

.أ.م.د. أنور نافع / طرائق تدریس / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة .٢

.م.د. أحالم أدیب داؤد / طرائق تدریس / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة .٣

..ا.م.د قصي حازم/طرائق تدریس / جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة٤
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ومناقشتھا:النتائجعرض
یأتي:وكماوفرضیاتهالبحث هدف ضوء في ومناقشتهاالبحثنتائج عرض سیتم

الذینالطلبةدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق التوجد((الرئیسة:الفرضیة .١

بالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبینالذهنيالعصفبطریقةدرسونی

تبین وقد التائي ارباالختالباحثاناستخدمالفرضیةمنللتحققالناقد)).التفكیر في االعتیادیة

التائیةالقیمةمن أعلى وهي ٧.٠٧٨ المحسوبةالتائیةالقیمةبلغتحیث دالة فروق وجود

الفرضیةترفضوبذلك ٢١ حریةوبدرجة٠.٠٥ داللة مستوىعند ٢.٠٨٠ الغةالبالجدولیة

   ذلك )یوضح٦والجدول(الصفریة

  )٦( الجدول

درجاتومتوسطالتجریبیةالمجموعة درجاتمتوسطبینالتائي ارباالختاستخدامنتائج

الضابطةالمجموعة

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىالتائیةالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٠٥٨,٤٠٠٠٥,٣٩٩٥٩التجریبیة
٧.٠٧٨٢.٠٨٠٠.٠٥

١٣٣٩,٢٣٠٨٧,١١٩٨٥الضابطة

 في الذهنيالعصفطریقةاستخدامفعالیة إلى یعودالنتیجة لهذه المحتملوالسبب

وتولیدالتفكیر على الطلبةتحفیز في أثرمنالطریقة لهذه لماالطلبة لدى الناقدالتفكیرتنمیة

 )٢٠٠٤( والجبوري )١٩٩٤( السامرائيمنكلدراساتنتائجمعالنتیجة هذه وتتفق األفكار

من عدد في االعتیادیةالطریقة على الذهنيالعصفطریقةتفوقأثبتتالتي )٢٠٠٥( والدلیمي

)والجوعاتي١٩٩٩( عنبكيال منكلدراساتمعالنتیجة هذه موافقة عن فضالالمتغیرات

التفكیرتنمیة في والنماذجالطرائقمن عدد فاعلیةأثبتتالتي )٢٠٠٥( وعیواص )٢٠٠١(

.الناقد

الطلبةدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق (التوجد:األولى الفرعیةالفرضیة-

بالطریقةدرسونیالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبینالذهنيالعصفبطریقةیدرسونالذین

 أعاله الفرضیةصحةمنالتحققبعدو ) الناقدالتفكیر في االستنتاجمجال في االعتیادیة

الجدولیةالقیمةمن أعلى وهي ٦.٧٢٥ هي التائیةالقیمة انوجد التائياالختبارباستخدام

الصفریةالفرضیةترفضوبذلك )٢١( حریةوبدرجة ٠.٠٥ مستوىعند ٢.٠٨٠ البالغة

  ذلك. یوضح )٧( جدولوال

الطلبة لدى االستنتاجتنمیةمجال في الذهنيالعصفطریقةفاعلیةتؤكدالنتیجة وهذه

.الناقدالتفكیر في مهمة ةقدر  هبوصف
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   )٧( الجدول

االستنتاجمجال في المجموعتینبین للفرق التائياالختباراستخدامنتائج

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىالتائیةالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٠١٢.٠٠٠٠٥.٠٠٠٠التجریبیة
٦.٧٢٥٢.٠٨٠٠.٠٥

١٣٥.٩٢٣١٢.٢٥٣٢٠الضابطة

الطلبةدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق (التوجد:الثانیةالفرعیةالفرضیة-

بالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجاتمتوسطینوبالذهنيالعصفبطریقةیدرسونالذین

)الناقدالتفكیر في والمسلماتاالفتراضاتمعرفةمجال في االعتیادیة

دال فرق وجودتبینالتائياالختبارباستخدام أعاله الفرضیةصحةمنالتحققبعد

البالغةولیةالجدالقیمةمن أعلى وهي )٢.٤١٢( المحسوبةالتائیةالقیمةبلغتاذ  إحصائیا

والجدولالصفریةالفرضیةترفضوبذلك )٢١( حریةوبدرجة ٠.٠٥ داللة مستوى)عند٢.٠٨٠(

   ذلك. یوضح )٨(

  )٨( الجدول

االفتراضاتمعرفةمجال في المجموعتینبین للفرق التائياالختباراستخدامنتائج

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىائیةالتالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٠٥.٨٠٠٠١.٠٣٢٨٠التجریبیة
٢.٤١٢٢.٠٨٠٠.٠٥

١٣٤.١٥٣٨١.٩٥١٣٣الضابطة

االفتراضاتتقدیر على الطلبةمقدرةتعزیز في الذهنيالعصف دور على أخرتأكیدوهنا

الناقد.التفكیرمهارة في والمسلمات

الذینالطلبةدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق التوجد:الثةالثالفرعیةالفرضیة-

بالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبینالذهنيالعصفبطریقةیدرسون

)الناقدالتفكیر في االستنباطمجال في االعتیادیة

دال فرقد عدم وجو تبینالتائياالختبارباستخدام أعاله الفرضیةصحةمنالتحققبعد

البالغةالجدولیةالقیمةمنأقل وهي )١.٧٣٤( المحسوبةالتائیةالقیمةبلغتاذ  إحصائیا

والجدولالصفریةالفرضیةتقبلوبذلك )٢١( حریةوبدرجة ٠.٠٥ داللة مستوىعند )٢.٠٨٠(

  ذلك. یوضح )٩(
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   )٩( الجدول

ستنباطاال مجال في المجموعتینبین للفرق التائياالختبارنتائج

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىالتائیةالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٠١٨.٢٠٠٠٤.٨٤٨٨٣التجریبیة
١.٧٣٤٢.٠٨٠٠.٠٥

١٣١٤.٢٣٠٨٥.٨٤٧٤٢الضابطة

سواءتظهر أن یمكنعامة قدره االستنباط قدرة أنإلى  النتیجة هذه في السببویعود

سماتمنمهمةسمةالحقائقاستنباط أنو  خاصةالمحاضرةبطریقة أو الذهنيالعصفبطریقة

.الجغرافیةتدریس

الطلبةدرجاتمتوسطبینإحصائیة داللة ذات فروق (التوجد:الرابعةالفرعیةالفرضیة-

بالطریقةدرسونیالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبینالذهنيالعصفبطریقةیدرسونالذین

الناقد)التفكیر في النتائجتفسیرمجال في االعتیادیة

دال فرق وجودتبینالتائياالختبارباستخدام أعاله الفرضیةصعوبةمنالتحققبعد

البالغةالجدولیةالقیمةمن أعلى وهي )٣.١٣٧( المحسوبةالتائیةالقیمةبلغتحیثإحصائیا

والجدولالصفریةالفرضیةترفضوبذلك )٢١( حریةودرجة )٠.٠٥( داللة مستوىعند ٢.٠٨٠

   ذلك. یوضح )١٠( رقم

   )١٠( الجدول

النتائجتفسیرمجال في المجموعتینبین للفرق التائياالختبارنتائج

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىالتائیةالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٣١١.٣٠٠٠١.٦٣٦٣٩التجریبیة
٣.١٣٧٢.٠٨٠٠.٠٥

١٠٧.٧٦٩٢٣.٢٤٤٣٢الضابطة

التدریس في االعتیادیةالطریقة عن تغیبربماالنتائج إنإلى  ذلك في السببویعود

الذهنيالعصفطریقة في تعززت ولهذا

الطلبةدرجاتوسطمتبینإحصائیة داللة ذات فروق التوجد(:الخامسةالفرعیةالفرضیة-

بالطریقةیدرسونالذینالطلبةدرجاتمتوسطوبینالذهنيالعصفبطریقةیدرسونالذین

الناقد).التفكیر في الحججتقویممجال في االعتیادیة



…الناقدالتفكیرتنمیة في الذهنيالعصفطریقةاستخداماثر

٨٥

دال فرق وجودتبینالتائياالختبارباستخدام أعاله الفرضیةصحةمنالتحققبعد

البالغةالجدولیةالقیمةمن أعلى وهي )٤.٤٧٢( لمحسوبةا التائیةالقیمةبلغتحیثإحصائیا

الصفریةالفرضیةترفضوبذلك )٢١( حریةوبدرجة )٠.٠٥( ةلدال مستوىعند )٢.٠٨٠(

  . ذلك یوضح )١١( والجدول

الذهنيالعصفطریقةاستخدمتالتيالتجریبیةالمجموعةلنایتضحماتقدمضوء في

منافضلالذهنيالعصفطریقةاستخدام ان الباحثانیرى اذ الناقدالتفكیرتنمیة في

العصفبطریقةالتدریسفعالیة الى ذلك الباحثانویعزواالعتیادیةبالطریقةالمقدمةالمعلومات

قبلمنالمتعددة االفكار طرح خاللمنالطلبة لدى التفكیرتنمیة في دورمن  لها لماالذهني

 في ایجابیةنتائج على الحصول الى اضافةالتنافس حرو  الطلبة لدى تنميانهاكما الطالب

.التعلیم

  )١١( الجدول

الحججتقویممجال في المجموعتینبین للفرق التائياالختیارنتائج

العددالمجموعة
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

مستوىالتائیةالقیمة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٣١١.١٠٠٠١.٨٥٢٩٣التجریبیة
٤.٤٧٢٢.٠٨٠٠.٠٥

١٠٦.٣٨٤٦٢.٩٠٢٢٥الضابطة
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:االستنتاجات.أوال
لتدریسالذهنيالعصفطریقةاستخدام أن إلى البحثنتائجضوء في الباحثانتوصل

مجال في والمتمثلالناقدالتفكیرتنمیة في االعتیادیةالطریقةمنفاعلیةأكثرالجغرافیةمادة

كلیة/الثالثالصفطلبة لدى الحججوتقویمالتفسیرو  والمسلمات،االفتراضاتو  ،االستنتاج

.متماثآل كان الطریقتینتاثیر فان االستنباطلمجالبالنسبةأما،األساسیةالتربیة

:التوصیات.ثانیا
یةاألساسالتربیةكلیة في الجغرافیةالموادتدریس في الذهنيالعصفطریقةاستخدامضرورة.١

.

خاصة.والجغرافیةعامةاالجتماعیاتتدریسطرائقمادة في الطریقة هذه إدخال.٢

طریقةاستخدام على القسمتدریسيبتدریبالجامعيوالتدریبمركزالتدریبقیامضرورة.٣

  الهدف. لهذا تعدتدریبیة دورات خاللمنالذهنيالعصف

المدارس. في (التطبیق)العملیةتربیةال قوة في الطریقة هذه استخدام على القسمطلبةتدریب.٤

المقترحات:
یأتي:ماالباحثانیقترحالحاليللبحثاستكماال

األساسیة.التربیةالتاریخ/كلیةقسم في الحاليللبحثمماثلةدراسةإجراء.١

كالتحصیلأخرىمتغیراتمعالذهنيالعصفطریقةاستخدامتتناولمماثلةدراسةإجراء.٢

مهارات.وال واالتجاهات
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:جنبیةواألالعربیةالمصادر
mohamed،إنترنتالذهنيالعصف) ٢٠٠٣،إنترنت(األحمديمحمد،الحربي.١

alharbi@hotmail.com

المعرفة دار ،١ط ،المعرفي"لنفس علم في دراسةالناقد"التفكیر )١٩٩٥( عزیزةالسید.٢

،القاهرة.شمسینع الجامعیة،

الملتحقینالحكومیةالثانویةالمدارسمدیري لدى الناقد"التفكیر) ١٩٩٥( ،أنمارالكیالني.٣

اإلنسانیة العلوم دراساتمجلةاألردنیة"،الجامعة في التربویة اإلدارة ماجستیرببرنامج

  ).٦( العدد ، ٢٢المجلد

الموادشعبةالمعارف،وزارةسعودیةال العربیةمملكةال،)انترنت٢٠٠١( التربوياالشراف.٤

االجتماعیةالموادتدریس في الذهنيالعصفاسلوباستخداماالجتماعیة

 اآلداب كلیة في التاریخطلبة لدى الناقدالتفكیرمستوى )٢٠٠٠خلیل(،فاضلابراهیم.٥

-٢٧٤ص ،٣٨ العدد األردن،العربیةالجامعاتاتحادمجلةالموصل،جامعة في والتربیة

ماجستیررسالةاألحیاءمادة في العام الرابعالصف طالب لدى الدراسي.التحصیل٣٣٢

الموصلاالساسیة/جامعةالتربیةكلیةمنشورة

 طالب تحصیل في الذهنيالعصفأثر) ٢٠٠٤( حسینناصرصباحقیس،الجبوري.٦

مجلس إلى ،لدیهماالبتكاريالتفكیروتنمیةوالنصوص األدب مادة في العام الرابعالصف

نیلمتطلباتمنجزء،والتربویةالنفسیة العلوم قسم،بغدادجامعة،رشدأبنالتربیةكلیة

التدریسها.وطرائقالعربیة اللغة مناهجدكتوراهشهادة

الناقدالتفكیر،)انترنت٢٠٠٣ریاض(،الزعبي.٧

www.moe.gov.jo/school/haza/tfkiphath.htm-238k

www.almualem.net)٢٠٠٣مهارات التفكیر والتفكیر الناقد (السمراني ، عفاف ،.٨

httpإنترنت)٢٠٠٣( حسینمحمد،المصري.٩ : // hassohaz. Jeeran.com

مجلة،والتطبیقالتلقيبینالجامعيالتعلم طرق )١٩٩٩( یونسواحمدیاسین،الصرایره.١٠

.١٠٢- ٨٣ص ، ١ع- ١٥ م.واالجتماعیةاإلنسانیة العلوم سلسلة،الیرموكأبحاث

كلیة،مجلة ٢ع الطلبةعقل في واثرهالدماغعصف )١٩٩٤( جاسمهاشمالسامرائي،.١١

.المستنصریة،الجامعةالمعلمین

الناقدالتفكیر،إنترنت،ریاض،الزعبي.١٢

www.more.gov.jo/school/hamza/tfkiphath.htm-238k

) األسالیب التدریسیة لدى مدرسي ومدرسات اللغة ٢٠٠٤لمناوي،محمد طه عبد المعین(.١٣

هم في مركز محافظة نینوى.تالعربیة في المرحلة اإلعدادیة وعالقتها بالتفكیر الناقد لدى طلب
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استخدامتماعیةاالجالموادالتربوي،شعبةالمعارف،اإلشرافالسعودیة،وزارةالعربیةالمملكة.١٤

ه،إنترنت١٤٢٠م٢٠٠١،االجتماعیةالموادتدریس في الذهنيالعصفأسلوب

www.khayma.Com/ajt/asf.htm

) تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات ، العین ، اإلمارات ١٩٩٩جرداب ، فتحي عبد الرحمن (.١٥

دار الكتاب الجامعي .العربیة المتحدة ، 

الریاض،مكتبةاإلبداعوتنمیةالموهوبینلتعلیم)إستراتیجیات١٩٩٩السید(سلیمان،علي.١٦

الذهبیة.الصفحات

 )٢٠٠٥( األساسیةالتربیةكلیةأبحاثمجلة،الموصلجامعة،أدیبأحالم،عیواص.١٧

  ).٢( دد،ع ٢ مجلد

للنشراألهلیةعمان،تعلیمه وطرق تطوره–األطفالتفكیر) ١٩٩٠( یوسف،قطامي.١٨

والتوزیع.

،األردنیةالجامعیةالثقافیةالمجلة، العالي للتعلیممستقبلیة رؤى) ١٩٩٧( مروان،كمال.١٩

  .٢٥- ١٨ص ، ٤٧ عدد

.www.khayma.com/ajt/asfالذهنيإسماعیل،إنترنت،العصفمحمد،حنفي.٢٠

المحاسن.لبنان،مطبعةوالتفكیر،الذهنيلتطور )١٩٩٩(معروفمحمد،مجاهد.٢١

مكتبةالقاهرة،،،التعلیمدبلومشهادةنیلمتطلباتمنجزء) ١٩٧٦( محمودإبراهیم،وجیه.٢٢

.المصریةاالنجلو

أنواعها،االبداعيالتفكیرتنمیةبرامج) ٢٠٠١(زیدانفتاحوندىیاسینمحمد،وهیب.٢٣

.الموصلجامعة،التربیةكلیة،أسالیبها–اتیجیاتهاستر 

24. Stein, M.I. 1975, “stimulating creativily” ,vol.II ,Group procedures ,
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25. Good , Carter .v.(ed), 1973; Dectionary of Education (3.ed) , New

york : McGrow-Hill book company.
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