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أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحل اإلبداعي لممشكالت ،في تنمية مهارة اتخاذ القرار
لدى طمبة الصف العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية ،في األردن.
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المممكة األردنية الهاشمية /األردن جامعة الزيتونة األردنية /كمية اآلداب قسم العموم التربوية
الفصل األول:
خمفية الدراسة وأهميتها

يترافؽ مع التطور اليائؿ الذي يجتاح شتى مناحي الحياة ،مشكالت معقدة تحتاج إلى حموؿ إبداعية ،ال تتأتى إال

مف خالؿ إعداد الفرد لمواجية مثؿ ىذه التحديات بفاعمية ،مما يبرز أىمية البرامج التدريبية ،في تنمية قدرة الطمبة عمى

مواجية تحديات ومشكالت عصرىـ ،واتخاذ ق اررات صائبة بشأنيا.

وتعد استراتيجية حؿ المشكالت بطرؽ إبداعية ،نيج تعميمي عممي متفرد في التعامؿ مع متغيرات الحياة وضغوطيا،
وتفعيؿ عمميات التفكير اإلبداعية ( ،)Whitehouse,2012,181Kaleفيي عممية تفكير مركبة ،تتضمف استخداـ معظـ
ميارات التفكير اإلبداعي والناقد ،وفؽ خطوات منطقية متعاقبة ومنيجية محددة ،بيدؼ التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ ،لمخروج
مف المأزؽ أو وضع مقمؽ باتجاه ىدؼ مطموب أو مرغوب ،مف خالؿ توليد وتعديؿ وتطوير منتجات تتصؼ بالجدة

والمنفعة ،وتتيح المزيد مف الفرص لمواجية التحديات ،واتخاذ الق اررات السميمة (جرواف ،265 ،2002 ،وفخرو،2001 ،
 ،10واألعسر.)30 ،2000 ،
وتتبع استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا األسموب العممي في التفكير ،إذ أنيا تقوـ عمى إثارة دافعية المتعمميف،
واشعارىـ بالقمؽ إزاء وجود مشكمة ال يستطيعوف حميا بسيولة ،بعيدا عف اإللقائية واستخداـ الطريقة التقميدية في حؿ

المشكمة ،شريطة أف تكوف المشكمة مناسبة لمستوى الطمبة ،ومتصمة بحياتيـ وخبراتيـ السابقة ،وذات صمة قوية بموضوع
الدرس ().Goldman,2011,239.;Dawson;Venville,2010,135
وتظير فعالية ىذه االستراتيجية في تنمية قدرة الطمبة عمى التكيؼ المبدع مع متغيرات الحياة ،لما توفره مف حموؿ

تمتاز بالجدة واألصالة والواقعية ،في الوقت الذي تزيد فيو مف تفاعؿ الطمبة الصفي ،وتنمي لدييـ الميارات المعرفية
واالجتماعية ،التي تعد بدورىا أساسا في اتخاذ الق اررات ،مما يجعؿ ىذه االستراتيجية مرتك از لغالبية الميارات التفكيرية

والحياتية األخرى (.).;Stevens;Thadani,2007,3272011,47Andres;Pablo,

ويبرز الفرؽ بيف حؿ المشكالت ،وحؿ المشكالت بطرؽ إبداعية؛ مف خالؿ توفر العنصر اإلبداعي ،الذي يركز
عمى نتاجات جديدة غير تقميدية ،وليس مجرد حؿ لممشكمة بأسموب مضموف ومجرب سابقا ،بؿ رؤية التحديات والعقبات
كفرص لمنمو ،تدخؿ الطمبة في حيرة فكرية ،تستدعي دمج نماذج عديدة مف التفكير اإلبداعي والناقد والعصؼ الذىني،
ضمف دائرة معرفية مفتوحة.

ويعد نموذج ( ،)Osbornمف أشير النماذج التي قدمت طرقا جيدة ،لتوليد الحؿ اإلبداعي لممشكالت ( Creative
 ،)CPS( )Problem Solvingإذ يعمؿ ىذا النموذج عمى تنظيـ إجراءات حؿ المشكالت المعقدة ،مف خالؿ تقييـ
الوضع ،وتوضيح المشكمة ،وتوليد األفكار ،ووضع خطة عمؿ ،ويمكف تطبيؽ ىذا النموذج بشكؿ فردي أو ضمف

مجموعات ،وعندما يستخدـ في مجموعات كالتعمـ التعاوني ،..فإنو يساعد عمى إنتاج أفضؿ األفكار مف قبؿ األفراد .
)(Chant;Moes;Ross,2009,57
ثـ فإف استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،تعتمد عمى مجموعة أسس أو عناصر ،تعمؿ كمرتكزات في إثارة
ومف ّ
العصؼ الذىني لدى الطمبة ،مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ إبداعية ،ويمكف تمخيص ىذه األسس ضمف المراحؿ اآلتية:
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المرحمة األولى :يتـ فييا توضيح المشكمة ،وتحميميا إلى عناصرىا األساسية ،وتبويبيا مف أجؿ عرضيا لممناقشة في جمسة
العصؼ الذىني المتضمف تفكي ار إبداعيا.

المرحمة الثانية :وتقوـ عمى حرية التفكير ،ومسؤولية تطبيؽ ىذه المرحمة تقع عمى عاتؽ المعمـ أو رئيس الجمسة ،حيث
يقوـ بتوضيح كيفية العمؿ ،وتشجيع المشاركيف عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف األفكار ،ألنو كمما زاد عدد األفكار

المقترحة مف قبؿ الطمبة ،زاد احتماؿ بموغ قدر أكبر مف األفكار المعينة عمى الحؿ المبدع لممشكمة ،مع الترحيب

باألفكار الغريبة ،واستبعاد أي نوع مف الحكـ أو النقد أو التقويـ ألفكار اآلخريف.

المرحمة الثالثة :تعميؽ أفكار اآلخريف وتطويرىا ،مف خالؿ إثارة حماس المشاركيف ألف يضيفوا ألفكار اآلخريف ،وأف يقدموا
ما يمثؿ تحسينا أو تطوي ار ،فاألفكار المطروحة ممؾ لمجميع ،ويستطيع أي عضو أف يدمج بيف فكرتيف ،أو يستخدـ
أفكار اآلخريف لمخروج بأفكار جديدة ،ثـ تقويـ األفكار واختبارىا عمميا ،مما يتطمب أف يكوف المشاركوف عمى دراية
مقبولة بموضوع المشكمة ،وما يتعمؽ بيا مف ميارات ومعارؼ.
ويمكف تقديـ نموذج الحؿ اإلبداعي لممشكالت بطريقة عممية إجرائية ،في خمس خطوات رئيسة:
-إيجاد المأزق ،)Mess-Finding( :وذلؾ مف خالؿ الحساسية لممشكالت (،)Sensitivity Towards Problems

وتتضمف ىذه الخطوة الوعي لمظروؼ ،والمالحظة الدقيقة لألشياء ،وتشجيع التفكير ،مف أجؿ استكشاؼ خصائص

الموقؼ ،وتحديد المشكالت ،وترتيب المآزؽ بحسب درجة إلحاحيا.
إيجاد المعمومات ،)Data-Finding( :وتيدؼ ىذه الخطوة زيادة الوعي بالمأزؽ ،مف خالؿ جمع وتنظيـ المعموماتوالمعارؼ والحقائؽ والمشاعر واألفكار واآلراء والتساؤالت ،حوؿ المأزؽ الذي تـ تحديده في الخطوة السابقة ،مف أجؿ

تحميؿ الموقؼ وتوضيحو ،وصياغة المشكمة بطريقة تقود إلى التفكير في العديد مف األفكار الجديدة ،إلثارة الرغبة في
حميا.
-إيجاد األفكار ( ،(Idea-Findingوتتضمف ىذه الخطوة البحث عف أكبر عدد ممكف مف األفكار لمسؤاؿ أو المشكمة،

واليدؼ في ىذه المرحمة ىو التوصؿ إلى أكبر عدد مف األفكار والبدائؿ ،فكمما ازداد عدد األفكار التي يمكف

إنتاجيا ،ازدادت احتمالية أف يمثؿ بعضيا حموال واعدة لممشكمة ،غير أف ذلؾ ال يتحقؽ إال باستبعاد النقد ألي فكرة
إلى حيف االنتياء مف طرح األفكار ،وتأجيؿ إصدار األحكاـ ،وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أىمية العصؼ الذىني

والتفكير اإلبداعي والناقد ،في توليد أكبر عدد ممكف مف األفكار والحموؿ الممكنة المتحررة مف القيود؛ وغير المألوفة.

إيجاد الحل ،)Solution-Finding( :وذلؾ مف خالؿ تحديد العديد مف المعايير الممكنة لتقويـ األفكار ،ومف ثـتحميميا بطريقة منظمة ،ويستفاد مف ىذه الخطوة في تقديـ أفضؿ االحتماالت الممكنة الختيار الحؿ ،وتستخدـ
ميارات التفكير العميا السيما التركيب والتقويـ ،وميارات التفكير الناقد ،كمحكات يعتمد عمييا في الحكـ عمى األفكار
التي تـ توليدىا سابقا ،مما يعني إنتاج مقاييس لتقييـ األفكار ،والنظر إلى األفكار بواقعية ،واختيار الفكرة ذات
الفرصة األكبر لمنجاح ،ووجود بيانات ومعمومات تدعـ اختيار الفكرة ،وعدـ التردد في اتخاذ القرار.
إيجاد القبول ،)Acceptance-Finding( :ويتـ في ىذه الخطوة التركيز عمى العناصر التي تؤثر في تطويراالستخداـ الناجح لمحموؿ المقترحة ،ويؤخذ بالحسباف العديد مف الجوانب ،التي يمكف أف تساعد أو تعوؽ الجيود

المبذولة في قبوؿ الحؿ ،فيدؼ ىذه الخطوة يتمثؿ في ترجمة األفكار إلى أفعاؿ تنفذ ،واتاحة فرصة التنبؤ بما

سيحدث ،عند تطبيؽ المشكمة (التنبؤ والتنظيـ) ،وتشجيع الطالب إلدراؾ التفصيالت التي قد تصاحب تنفيذ الخطة،
وتنمية وعيو بإمكانية وجود الصعاب والعقبات المحتممة.
وينتج عف الخطوات المتدرجة والمنظمة السابقة ،خطة عمؿ فعالة في اتخاذ القرار،

وىذا ما تسعى التربية

اإلسالمية إليو ،مف خالؿ محاولتيا ترسيخ الفكر اإليجابي لدى الناشئة ،وجعميـ أكثر مسؤولية ودافعية في مواجية مواقفيـ
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الحياتية ،وتنمية روح التحدي لحميا؛ األمر الذي يبرز أىمية تبني طرائؽ تدريس تعمؿ عمى إثارة تفكير الطمبة نحو

الموضوعات والقضايا اإلسالمية ،ومحاولة حميا بطرؽ إبداعية.

ويرتبط مفيوـ اتخاذ القرار بمفيوـ حؿ المشكالت ارتباطا وثيقا ،إذ أف عممية حؿ المشكمة في حقيقتو ليس سوى
موقؼ يتطمب ق ار ار لحؿ ىذه المشكمة ،حيث تشير ىذه الميارة ضمنا إلى وجود مجموعة مف البدائؿ المحتممة لحؿ المشكمة
قيد البحث ،مما يدفع الفرد إلى عممية تفكير مركبة واعية.

ولذا فإف ميارة اتخاذ القرار ،ىي عممية معرفية فكرية ،تنطوي عمى مجموعة مف الفعاليات العقمية ،كاالنتباه واإلدراؾ

والمبادأة ،مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المحدد ،بعد التعريؼ بالبديؿ المطموب بتأف وروية ،التخاذ حسـ بشأف موقؼ مشكؿ
(الطائي ،)44 ،2001 ،مما يستمزـ تحديد المشكمة ،واقتراح البدائؿ والحموؿ الممكنة ،واختيار البديؿ األنسب ،واصدار حكـ
عمى فعالية القرار الذي تـ اتخاذه(Krasch;Carter,2009,477).

ومف ثـ فإف عممية اتخاذ القرار تيدؼ إلى إصدار حكـ معيف عما يجب أف يفعمو الفرد في موقؼ ما ،وذلؾ بعد

الفحص الدقيؽ لمبدائؿ المختمفة التي يمكف إتباعيا ،أو ىي لحظة اختيار بديؿ معيف بعد تقييـ بدائؿ مختمفة ،وفقا لتوقعات
معينة لمتخذ القرار () ،Wilczynski,2012,298.;Tan;Chai;Wang;Liu,2012,7وبيذا يعد القرار بمثابة الوسيط بيف
التفكير والفعؿ ،ويتضمف أي قرار ثالث عناصر رئيسة وىي؛ االختبار ،والبدائؿ ،واألىداؼ أو الدوافع.
وعمى ضوء ذلؾ فإنو يمكف القوؿ أف عممية اتخاذ أو صنع القرار عممية متشابكة ومتشعبة التفكير ،تتـ الختيار

البديؿ األفضؿ لحؿ مشكمة تواجو سير العمؿ ،بعد األخذ باالعتبار المؤثرات والعوامؿ االجتماعية والبيئية والفنية،..
المستندة عمى ق اررات سابقة والمؤثرة في ق اررات الحقة ،وقد تكوف مسببة ليا ،وكؿ ذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى النجاح
المنشود في تحقيؽ األىداؼ المرسومة.
ويعد مبحث التربية اإلسالمية مف أىـ المباحث الدراسية؛ لكونو المصدر الرئيس الذي يتمقى الطالب مف خاللو

أحكاـ دينو وتشريعاتو ،التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياتو ،وىذا بدوره يفرض عمى القائميف عمى ىذه التربية تقديـ وتنظيـ
محتواىا ،بما فيو مف معارؼ وميارات وخبرات ،بما يتفؽ مع ىذا التوجو ،واالنتقاؿ مف التدريس التقميدي إلى تدريب الطالب
تدريبا فاعال ،يكتسب مف خاللو ميارة حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات ،فاإلنساف ممزـ باالجتياد مف الناحية الشرعية،
لمواجية تحديات عصره واتخاذ ق اررات سميمة فييا ،ولو ترتب عمى ذلؾ بعض األخطاء ،فعدـ اتخاذ القرار ىو أسوأ
األخطاء كميا ،وىذا ال شؾ يحتاج إلى معمـ واع ،يدرؾ أىمية استراتيجيات التدريس الحديثة ،ويعمؿ عمى تطبيقيا مع

طمبتو.

ومف ىنا تأتي أىمية إعداد البرامج التعميمية اإلثرائية ،التي يراعى في تصميميا إدخاؿ تعديالت أو إضافات عمى
المناىج المقررة ،بيدؼ تمبية ميوؿ الطمبة وحاجاتيـ ،وتعميؽ حصيمتيـ المعرفية ،ومياراتيـ البحثية ،مف خالؿ استراتيجيات
التدريس المستخدمة ،األمر الذي يسيـ في تنمية استقاللية وتفكير الطمبة ،وزيادة قدرتيـ في اتخاذ ق اررات حكيمة ،عند

مواجية مشكالت الحياة(Clarc;Zimmerman,2002,163).
مشكمة الدراسة وأسئمتها:

مف خالؿ مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات الصمة ،الحظ الباحث عدـ وجود دراسات تناولت تقصي أثر حؿ

المشكالت إبداعيا في ميارة اتخاذ القرار ،بخاصة أف مناىج التربية اإلسالمية الجديدة طورت في ضوء االقتصاد المعرفي؛
وفقا الحتياجات الطمبة عمى نحو يجعميـ قادريف عمى استخداـ ميارات التفكير في حياتيـ اليومية بطريقة فاعمة ،مف أجؿ
تنمية قدرتيـ في حؿ المشكالت ،واتخاذ الق اررات.
وانسجاما مع ىذا التوجو ،وسعيا نحو االرتقاء في تدريس مادة التربية اإلسالمية،

جاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ

التعرؼ إلى أثر استخداـ برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في تنمية ميارة اتخاذ القرار ،لدى طمبة
الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية ،في األردف.
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ومف ىنا حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
السؤال األول :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αفي تنمية ميارة اتخاذ القرار ،لدى
طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر طريقة التدريس (حؿ المشكالت إبداعيا،
وطريقة التدريس االعتيادية التقميدية) ؟

السؤال الثاني :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05= αفي تنمية ميارة اتخاذ القرار ،لدى
طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر الجنس (ذكور ،إناث) ؟

السؤال الثالث :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05= αفي تنمية ميارة اتخاذ ،لدى طمبة
الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر التفاعؿ (الطريقة ،والجنس).

أهمية الدراسة:

تأتي أىمية الدراسة مف خالؿ:
أي فرع مف فروع التربية اإلسالمية – بحسب
-1إثراء األدب النظري التربوي اإلسالمي ،وذلؾ لعدـ وجود دراسات في ِّ
اطالع الباحث -تناولت موضوع حؿ المشكالت إبداعيا ،واتخاذ القرار معا ،وبالتالي ستضيؼ ىذه الدراسة بعدا معرفيا
وتطبيقيا في ىذا المجاؿ.
-2تبرز الدراسة أىمية مبحث التربية اإلسالمية؛ لما لو مف دور فعاؿ في تنمية الميارات الحياتية بعامة ،وميارة اتخاذ
القرار بصفة خاصة.

-3تدريب الطمبة عمى إبداع حموؿ لممشكالت التي يمكف أف تطرأ.
-4إمكانية فتح المجاؿ لدراسات وبحوث أخرى ،في ميداف البرامج التعميمية التعممية المستندة إلى طريقة حؿ المشكالت
إبداعيا.

-5تمبية لمحاجة إلى مراجعة أساليب تدريس التربية اإلسالمية ،وتعزيز دورىا مف أجؿ إدخاؿ األساليب التدريسية ،التي توفر
لمطمبة فرصة التعمـ بطرؽ جديدة تجعميـ أكثر إيجابية.
أهداف الدراسة:

-1استقصاء أثر استخداـ الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في تنمية ميارة اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في
مبحث التربية اإلسالمية ،في ضوء متغيرات الطريقة والجنس والتفاعؿ.
-2تمكيف المعمميف مف معرفة كيفية التدريس بطريقة حؿ المشكالت إبداعيا؛ بيدؼ إثراء مبحث التربية اإلسالمية بطرائؽ
تدريسية جديدة.
محددات الدراسة:

-1اقتصرت الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس مديرية تربية عماف الثالثة في األردف ،لمعاـ الدراسي
()2011/ 2012ـ.

-2اقتصرت الدراسة عمى تدريس وحدتيف مف كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ العاشر األساسي ،وىما :ووحدة الفقو
اإلسالمي وأصولو ،ووحدة النظـ واألخالؽ اإلسالمية ،بواقع ستة دروس لكؿ وحدة.
-3تحدد التدريس باستخداـ طريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،مف خالؿ الخطط الدراسية التي تـ إعدادىا ألغراض الدراسة،
واختبار القدرة في تنمية ميارة اتخاذ القرار.

التعريفات اإلجرائية:

حؿ المشكالت إبداعيا :وىي عممية تفكير مركبة ،تيدؼ التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ ،لمخروج مف المشكمة ،وذلؾ باتباعخطوات منطقية إبداعية متعاقبة ،تتمثؿ في تحديد المشكمة (المأزؽ) ،وتقصي الحقائؽ والمعمومات ،وايجاد األفكار،
واختيار الحؿ ،وايجاد القبوؿ.
5

العدد01/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

كانون ثاني0103/م

ويمكف تعريفيا إجرائيا بأنيا :مجموعة العمميات التي يقوـ بيا الطالب ،بتدريب مف المعمـ ،مستخدما الخبرات التي اكتسبيا،

لمسيطرة عمى موقؼ غير مألوؼ ،والوصوؿ إلى حموؿ غير تقميدية لممشكالت المطروحة ،ويػتألؼ ىذا النموذج مف

خمس مراحؿ أو خطوات منظمة متتالية ،وىي :إيجاد المأزؽ ،وايجاد المعمومات ،وايجاد األفكار ،وايجاد الحؿ ،وايجاد
القبوؿ.
الطريقة االعتيادية :وىي طريقة التدريس التقميدية ،التي تتمثؿ في مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التدريسية التييستخدميا المعمموف عادة في تدريسيـ ،وغالبا ما تعتمد عمى اإللقاء والتمقيف والشرح المباشر مف المعمـ.

اتخاذ القرار :وىي عممية معرفية عقمية ،تنطوي عمى مجموعة مف الفعاليات العقمية ،كاالنتباه واإلدراؾ والمبادأة ،مف أجؿتحقيؽ اليدؼ المحدد ،بعد التعريؼ بالبديؿ المطموب بتأف وروية ،التخاذ حسـ بشأف موقؼ مشكؿ (الطائي،2001 ،
 ،)44وتعرؼ إجرائيا بقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار األمثؿ بيف البدائؿ عمى أداة الدراسة ،وتقاس بالعالمة التي يحصؿ
عمييا الطالب ،عمى األداة الذي تـ إعدادىا ألغراض الدراسة.

البرنامج التعميمي :ىو البرنامج البيداغوجي اإلجرائي" الذي يتضمف قائمة النشاطات والميارات والكفاءات والمواقؼ التيسيعبر عنيا الطمبة في شكؿ سموكات في نياية العممية التعميمية ،ويمكف تعريفو إجرائيا بأنو مجموعة مف الخبرات
واألنشطة التي سيمر بيا الطمبة في مادة التربية اإلسالمية ،وفؽ الخطوات المرتبة لحؿ المشكالت إبداعيا ،واتخاذ
الق اررات األفضؿ بشأنيا.
الفصل الثاني:

الدراسات السابقة

حاوؿ الباحث تقصي الدراسات التي تناولت حؿ المشكالت ،والسيما التي تناولت الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،وتمؾ

التي ربطت بيف استراتيجية حؿ المشكالت ،وميارة اتخاذ القرار ،وتـ ترتيب ىذه الدراسات زمنيا؛ مف األقدـ إلى األحدث.

أجرى خوالدة ( )2003دراسة بعنواف أثر استخداـ أسموب حؿ المشكمة في التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ في تدريس وحدةالفقو اإلسالمي ،في مادة التربية اإلسالمية ،حيث ىدفت الدراسة تقصي أثر أسموب حؿ المشكمة في التحصيؿ
واالحتفاظ بالتعمـ ،في مادة التربية اإلسالمية لمصؼ التاسع األساسي ،وتكونت العينة مف ( )150طالبا وطالبة ،قسموا
إلى مجموعتيف؛ تجريبية ،وضابطة ،وباستخداـ اختبارات التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ ،أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية ،بيف متوسط أداء طمبة المجموعتيف عمى االختبار التحصيمي لصالح التجريبية ،كما أظيرت نتائج
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة لصالح التجريبية عمى اختبار االحتفاظ بالتعمـ.

وىدفت دراسة ( );Autio;Meisalo,2004Lavonenالتي كانت بعنواف المشكالت اإلبداعية والتعاونية وأثرىا في التعميـالتكنولوجي ،تقصي اتجاىات المعمميف نحو استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،والطريقة التعاونية ،في تطوير

تكنولوجيا التعميـ ،وذلؾ بتدريب ( )118معمما ومعممة في مدارس فنمندا ،عمى حؿ المشكالت إبداعيا وبطريقة المشروع
القائمة عمى التعمـ التعاوني ،وباستخداـ استبياف مكوف مف ( )17فقرة ،لقياس اتجاىات المتدربيف نحو البرنامج،
وامكانية تطبيقو مع طمبة المدارس باستخداـ تكنولوجيا التعميـ ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاىات إيجابية نحو
البرنامج المستخدـ ،لفاعميتو في توليد البدائؿ وتقييـ األفكار ونمو الشخصية ،وصنع القرار والتفكير الخالؽ ،وذلؾ

بحسب وجية نظر المعمميف.

وجاءت دراسة حمادنو ( )2005بعنواف أثر برنامج تعميم ي قائـ عمى استراتيجية تعمـ الميمات القائمة عمى حؿالمشكالت ،في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية العميا ،في مادة التربية اإلسالمية واتجاىاتيـ نحوىا ،وذلؾ بيدؼ
استقصاء أثر برنامج قائـ عمى استخداـ استراتيجية تعمـ الميمات ،القائمة عمى حؿ المشكالت في تحصيؿ الطمبة ،في
مادة التربية اإلسالمية واتجاىاتيـ نحوىا ،وشممت عينة الدراسة ( )179طالبا وطالبة ،مف طمبة الصؼ العاشر ،في
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مديرية بني كنانة ،تـ توزيعيـ في ثماني شعب عمى مجموعتيف؛ تجريبية وضابطة ،وباستخداـ االختبارات التحصيمية
واستبياف االتجاىات ،أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا ،في التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية ،مع
عدـ وجود فرؽ تعزى إلى الجنس ،أو لمتفاعؿ بيف الجنس والمجموعة ،كما أظيرت النتائج وجود اتجاىات إيجابية عالية
نحو استراتيجية التدريس المستخدمة ،وعدـ وجود فروؽ في االتجاىات تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.
وكاف عنواف دراسة سالـ واليحيى ( )2005فعالية التعمـ القائـ عمى المشكالت إلعداد المعمميف في تدريس العموـالشرعية ،وىدفت الدراسة الكشؼ عف فعالية التعمـ القائـ عمى المشكالت بالنسبة إلعداد المعمميف ،لتدريس العموـ
الشرعية ،وأثره في تحصيؿ الطالب المعمـ ،واتجاىات الطمبة نحو البرنامج المستخدـ ،حيث تـ اختيار عينة مف طالب
المستوى السابع في كمية التربية ،التابعة لجامعة الممؾ سعود في الرياض؛ تخصص العموـ الشرعية ،وتـ تقسيـ العينة
إلى مجموعتيف؛ ضابطة وتجريبية ،وباستخداـ االختبارات التحصيمية ،واستبياف لقياس االتجاىات ،أشارت النتائج إلى

وجود فروؽ ذي داللة إحصائية عمى االختبار التحصيمي ،لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج وجود
فروؽ عمى القياس البعدي لالتجاىات لصالح التجريبية كذلؾ.

أما دراسة العمري ( )2005فكانت بعنواف فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى طريقة حؿ المشكالت اإلبداعي ،في تنميةمستويات التفكير العميا ،لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مادة الفقو ،حيث ىدفت دراستو استقصاء أثر برنامج
تعميمي تعممي ،مستند إلى طريقة حؿ المشكالت اإلبداعي في مستويات التفكير العميا في وحدة الفقو اإلسالمي ،لدى

طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف ،وتكوف أفراد الدراسة مف ( )60طالبا مف طمبة الصؼ العاشر األساسي،
التابعيف لمديرية إربد األولى ،بحيث تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف متساويتيف؛ تجريبية وضابطة ،وباستخداـ اختبار

تحصيمي مكوف مف ( )45فقرة ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح طريقة التدريس القائمة عمى
حؿ المشكالت إبداعيا ،في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طمبة المجموعة التجريبية.

-وكانت دراسة واعر ( )2005بعنواف فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكالت،

وأثره في تنمية أسموب التفكير

اإلبداعي ،لدى طالب كمية التربية ،وذلؾ لمكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في
تنمية ميارة التفكير اإلبداعي وأسموب التفكير ،إذ تكونت عينة الدراسة مف ( )57طالبا وطالبة ،مف طمبة كمية التربية
بالوادي الجديد التابعة لجامعة أسيوط ،في مستوى السنة الرابعة ،في تخصصات المغة العربية ،واإلنجميزية،
والرياضيات ،والكيمياء ،والطبيعة ،والتاريخ ،وبتقسيـ العينة إلى مجموعتيف؛ ضابطة ( )30طالبا وطالبة ،وتجريبية
( )27طالبا وطالبة ،واستخداـ اختبارات التفكير اإلبداعي ،أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا ألثر البرنامج
التدريبي ،لصالح أفراد المجموعة التجريبية ،ولـ تظير فروؽ دالة لمتغير الجنس ،أو التخصص العممي.
وجاءت دراسة ( ) Bahr;et al,2006بعنواف حؿ المشكالت إبداعيا مف خالؿ العمؿ الفريقي في التعميـ العاـ ،وذلؾ مفأجؿ الكشؼ عف فعالية الحؿ اإلبداعي لممشكالت في التعمـ الجماعي (الفرؽ الجماعية المدرسية) ،حيث تكونت عينة
الدراسة مف ( )24فرقة مدرسية ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف؛ تجريبية درست باستخداـ الحؿ اإلبداعي لممشكالت،
وضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية ،وباستخداـ أدوات قياس نواتج العمؿ الفريقي في نياية العاـ الدراسي،
ولعاميف دراسييف متتالييف ،أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تنمية جميع
مقاييس نواتج العمؿ الفريقي؛ كاالتصاؿ بيف األعضاء ،والشعور بالمسؤولية ،والتفكير اإلبداعي ،واتخاذ الق اررات ،وذلؾ

لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

وأما دراسة ( )Cheng;Liu;Chang,2007فكانت بعنواف أثر الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تدريس العموـ لطمبة المرحمةاالبتدائية ،وذلؾ الستقصاء أثر طريقة الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ ،في مادة العموـ،
وتكونت العينة مف (( 206طالبا وطالبة ،مف طمبة الصؼ الخامس االبتدائي في مدارس مدينة كاوشيونغ الصينية،
وبتقسيـ العينة إلى مجموعتيف ،تجريبية وضابطة ،وباستخداـ اختبارات التحصيؿ ،واختبارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت،
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أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذي داللة إحصائية ،في تنمية التحصيؿ ،وذلؾ لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،كما

أشارت النت ائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا عمى اختبارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في زيادة القدرة عمى االحتفاظ
بالتعمـ لدى طمبة المجموعة التجريبية كذلؾ.
وأجرت القويدر ( )2007دراسة بعنواف أثر استخداـ ثالث طرائؽ تدريس توظؼ األحداث الجارية ،في التحصيؿ واكتسابميارات اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ الثامف في مبحث التربية الوطنية والمدنية ،حيث ىدفت تقصي أثر ثالث طرائؽ
تدريس ،تقوـ عمى توظيؼ األحداث الجارية ،وىي( :االستقصائية ،والتعمـ التعاوني ،والمحاكاة) ،في تحصيؿ طمبة

الصؼ الثامف األساسي في األردف ،وامتالكيـ لميارات اتخاذ القرار ،في مبحث التربية الوطنية والمدنية ،وشممت عينة
الدراسة ( )200طالبا وطالبة ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي ،واختبار لميارات اتخاذ القرار مكوف مف
( )40فقرة ،وكشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيا في امتالؾ ميارات اتخاذ القرار ،تعزى إلى طريقة التدريس

ولصالح الطريقة االستقصائية مقارنة بالتعمـ التعاوني والمحاكاة ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ تعزى لمجنس ،ولصالح
اإلناث ،ووجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.
وقاـ بابيو ( ) 2009بدراسة تحت عنواف أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي ،والقدرة عمىحؿ المشكالت ،في مبحث الثقافة اإلسالمية ،لدى طالبات الجامعات األردنية ،بحيث ىدفت دراستو تقصي أثر استخداـ
استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي ،والقدرة عمى حؿ المشكالت في مبحث الثقافة اإلسالمية في

األردف ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )90طالبة ،مف طالبات كمية األميرة عالية في األردف ،ممف يدرسوف مقرر الثقافة
اإلسالمية ،تـ توزيعيف عشوائيا إلى ثالث مجموعات؛ األولى تجريبية درست باستخداـ طريقة حؿ المشكالت ،وفؽ
النمط الفردي ،والتجريبية الثانية درست باستخداـ حؿ المشكالت وفؽ النمط التعاوني ،والثالثة ضابطة درست بالطريقة
االعتيادية ،وباستخداـ اختبار قياس قدرة الطمبة عمى حؿ المشكالت ،أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذي داللة

إحصائية ،عمى اختبار القدرة لحؿ المشكالت وذلؾ لصالح المجموعتيف التجريبيتيف ،أما نتائج اختبار مقياس التفكير
اإلبداعي،

فمـ تظير فروؽ دالة بيف متوسطات أداء مجموعات الدراسة في القدرة عمى التفكير اإلبداعي تعزى

الستراتيجية حؿ المشكالت ،كما لـ توجد فوؽ دالة بيف أداء طمبة النمط الفردي والتعاوني.
أما دراسة الزيادات والعدواف ( )2009فكانت بعنواف أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدىطمبة الصؼ التاسع األساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردف ،وذلؾ بيدؼ استقصاء أثر استخداـ طريقة

العصؼ الذىني ،في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي ،في مبحث التربية الوطنية والمدنية،

وشممت عينة الدراسة ( )158طالبا وطالبة ،قسموا إلى مجموعتيف؛ تجريبية وضابطة ،وباستخداـ مقياس ميارة اتخاذ
القرار الذي تكوف مف ( )18فقرة مف نوع اختيار مف متعدد ،أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية
ميارة اتخاذ القرار ،تعزى لمطريقة؛ ولصالح طريقة العصؼ الذىني ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في تنمية ميارة اتخاذ القرار تعزى لمجنس ،وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.

-وىدفت دراسة ( )Houtz;Selby,2009التي كانت بعنواف أسموب حؿ المشكالت،

والتفكير اإلبداعي ،وحؿ المشكالت

إبداعيا ،تقصي أثر طريقة حؿ المشكالت إبداعيا والتفكير اإلبداعي ،في إدراؾ التفاصيؿ وصنع القرار ،مف خالؿ تقديـ
مجموعة مف الصور والرسومات التي تحتاج إلى إضافة تفاصيؿ ليا ،بحيث تشكؿ معنى جديدا ،وتغمؽ دائرة النقص

فييا ،بحسب نظرية الجشتالت ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )42مشاركا ومشاركة ،مف طمبة وخريجي الماجستير في
إدارة األعماؿ وعمـ النفس ،في جامعة ( )Fordhamاألمريكية ،وباستخداـ اختبار تورانس لإلبداع الشكمي ،أشارت
نتائج الدراسة إلى فاعمية الحؿ اإلبداعي لممشكالت؛ القائـ عمى الطالقة ،وادراؾ التفصيالت ،ومقاومة النقص ،في
صنع القرار ،والسيطرة العاطفية ،وتكويف الثقة بالنفس.
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وجاءت دراسة ( )Mumford;et al,2010بعنواف اإلبداع واألخالؽ ،العالقة بيف اإلبداع وحؿ المشاكؿ األخالقية ،مماجعؿ ىدؼ الدراسة يدور حوؿ تقصي أثر طريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،في صنع القرار األخالقي ،في المجاالت

التعميمية ،وادارة البيانات المينية ،والتجارية ،لدى عينة مكونة مف ( )258طالبا وطالبة ،مف طمبة متطوعيف في
جامعات جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكية ،في تخصص العموـ البيولوجية والطبية واالجتماعية ،ومف خالؿ
تدريب الطمبة عمى حؿ المشكالت إبداعيا ،ثـ تقديـ فقرة لكؿ طالب ،تحوي ما بيف ( )12-8مشكمة ،وتسجيؿ ق ارراتيـ

وردود أفعاليـ األخالقية ،مف خالؿ استبياف أعد ليذا الغرض ،حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بيف حؿ
المشكالت إبداعيا ،وبيف القدرة عمى اتخاذ الق اررات األخالقية.
وقامت أبو عواد؛ عشا ( )2011بدراسة تحت عنواف أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في تنميةالتفكير التشعيبي ،لدى عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف ،وذلؾ بيدؼ استقصاء أثر برنامج تدريبي
مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تنمية التفكير التشعيبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )60طالبة ،مف

طالبات الصؼ السابع في مدارس وكالة الغوث التابعة لجنوب العاصمة عماف ،موزعيف في مجموعتيف ،إحداىما
تجريبية واألخرى ضابطة ،وباستخداـ اختبار وليامز لمتفكير التشعيبي ،كشفت نتائج الدراسة عف وجود أثر ذي داللة
إحصائية لمبرنامج التدريبي المستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في كؿ ميارات التفكير التشعيبي الخمس؛ الطالقة،
والمرونة ،واألصالة ،والتفاصيؿ ،والعناويف ،وعمى االختبار ككؿ.

وقاـ () Liamthaisong;Sangkom;Kayapard,2011بدراسة بعنواف أثر تطوير نموذج تعميمي إلكتروني ،قائـ عمىطريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،في تنمية التفكير اإلبداعي وحؿ المشكالت ،لدى طمبة المرحمة الجامعية ،حيث ىدفت
الدراسة التعرؼ إلى فعالية حؿ المشكالت إبداعيا مف خالؿ التدريس اإللكتروني ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )15خبي ار
في استراتيجيات التعميـ ،و( )5خبراء في تكنولوجيا التعميـ ،باإلضافة إلى ( )30طالبا وطالبة في جامعة

( )Mahasrakhamالتايمندية ،تـ تدريسيـ مف خالؿ برنامج لحؿ المشكالت إبداعيا ،اعتمادا عمى التعميـ اإللكتروني
القائـ عمى اإلنترنت ،وباستخداـ اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي ،واختبار حؿ المشكالت ،واختبار التحصيؿ الدراسي
لمطمبة ،واستبياف االتجاىات لمخبراء والطمبة عمى حد سواء ،أظيرت مجموع النتائج فعالية استراتيجية حؿ المشكالت
إبداعيا مف خالؿ التدريس اإللكتروني ،في تنمية ميارات التفكير اإلبداعية وحؿ المشكالت ،والتحصيؿ الدراسي،
باإلضافة إلى وجود اتجاىات إيجابية لدى مجموعات الدراسة الثالث ،نحو استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا

باالعتماد عمى الوسائؿ اإللكترونية المتعددة.

وفي ذات المدار جاءت كانت دراسة );Rannikmae,2011) Soobardبعنواف تقييـ مستوى الطالب المعرفي باستخداـسيناريوىات تخصصات متعددة ،حيث ىدفت الدراسة تطوير برنامج قائـ عمى استراتيجية حؿ المشكالت وصنع القرار،
في التحصيؿ العممي واالتجاىات ،وتكونت العينة مف ( )62طالبا في مدارس اسبانيا الحكومية ،تـ تقسيميـ إلى

مجموعتيف؛ ضابطة وتجريبية ،وباستخداـ استبياف لقياس االتجاىات ،واختبار تحصيمي يقوـ عمى تقديـ سيناريوىات
متعددة ومعقدة في مادة الجغرافيا واألحياء والكيمياء والفيزياء ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذي داللة إحصائية
لصالح أفراد المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي ،باإلضافة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في تنمية اتجاىات
إيجابية نحو استراتيجية محو األمية العممية القائمة عمى حؿ المشكالت واتخاذ القرار ،في مجاالت البرنامج الثالثة؛

الشخصية ،والمجتمعية ،والعالمية.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة:

-1يمحظ اىتماـ الباحثيف باستخداـ طريقة حؿ المشكالت ،ألثرىا اإليجابي في كؿ المتغيرات التابعة ،بحسب ما أسفرت عنو
نتائج الدراسات ذات الصمة ،كدراسة (خوالدة ،2003 ،وسالـ واليحيى ،2005 ،وحمادنو ،2005 ،وبابيو.)2009 ،

-2ىناؾ توجو في السنوات األخيرة نحو استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا ،وتقصي أثرىا في متغيرات مختمفة ،كما يظير
في مجموعة مف الدراسات ،كدراسة (;Autio;Meisalo,2004Lavonen؛والعمري ،2005 ،وواعر،

2005

 ،Bahr;etal,2006وCheng;Liu;Chang,2007؛ وأبو عواد؛ وعشا ،)2011 ،وأظيرت ىذه الدراسات في مجمؿ
نتائجيا فعالية إيجابية الستراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا في كؿ مف تنمية ميارات التفكير ،واالحتفاظ بالتعمـ،

والتحصيؿ الدراسي.

-3وبالتالي تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات ذات الصمة في ضرورة إثراء المناىج الدراسية ،بأساليب تدريسية جديدة ،يتـ
مف خالليا ربط الطمبة بالواقع المعاصر ،مما يعطي لمتعمـ معنى وحقيقة فاعمة ،األمر الذي قد يساعد الطمبة لتنمية
قدراتيـ في اتخاذ ق اررات مناسبة لممشكالت التي تواجييـ ،وىذا ما ترمي إليو الدراسة الحالية.
-4ومف خالؿ مطالعة الباحث لألدب التربوي المتعمؽ بمادة التربية اإلسالمية ،الحظ عدـ وجود دراسات سابقة -في حدود

عمـ الباحث ،-تناولت حؿ المشكالت إبداعيا ،وتقصي أثرىا في ميارة اتخاذ القرار ،في فروع التربية اإلسالمية ،وتكاد

تكوف دراسة العمري ( ،)2005ىي الدراسة الوحيدة التي ىدفت تنمية قدرة الطمبة عمى حؿ المشكالت إبداعيا في مادة
التربية اإلسالمية ،أما باقي الدراسات في فروع التربية اإلسالمية ،فتناولت حؿ المشكالت بالطريقة االعتيادية ،األمر
الذي يبرر وجود الدراسة الحالية ،ويظير تميزىا عف الدراسات ذات الصمة.
الفصل الثالث:

منهجية الدراسة واجراءاتها

المنهجية:

استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي؛ لتناسبو مع طبيعة الدراسة الحالية؛ وذلؾ لمعرفة أثر البرنامج القائـ عمى استراتيجية

حؿ المشكالت إبداعيا ،في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى الطمبة ،ويسير المنيج وفؽ التصميـ اآلتي:
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

O1 X O2
O2

O1

حيث إف ( )O1تمثؿ قياس ميارة اتخاذ القرار القبمي ،و( )O2تمثؿ قياس ميارة اتخاذ القرار البعدي ،و( )Xىي المعالجة
التجريبية؛ القائمة عمى حؿ المشكالت إبداعيا.
متغيرات الدراسة:

-المتغيرات المستقمة ،وتشمؿ الطريقة وليا مستوياف؛ األوؿ :المجموعة التي درست باستخداـ الحؿ اإلبداعي لممشكالت،

والثاني :المجموعة التي درست باستخداـ الطريقة االعتيادية.
الجنس ولو مستوياف:األوؿ الذكور ،والثاني اإلناث.المتغير التابع :ميارة اتخاذ القرار.الوسائل اإلحصائية:

لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طمبة المجموعتيف؛

التجريبية والضابطة ،ثـ تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي المشترؾ ( ،)Two-Way ANCOVAبيدؼ تحييد الفروؽ عمى
االختبار القبمي ،ثـ استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ،عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدي ،بعد عزؿ أثر األداء
عمى االختبار القبمي ،كما يظير في الجداوؿ ( ،)4( ،)3( ،)2الواردة تباعا.
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عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف ( )179طالبا وطالبة ،مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس مديرية تربية عماف

الثالثة ،بحيث تـ اختيار المدارس بالطريقة العشوائية ،ومف ثـ اختيرت مف تمؾ المدارس وبالطريقة العشوائية البسيطة ()8

شعب ،بواقع ( )4شعب لمذكور وعدد أفرادىا ( )83طالبا ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف؛ تجريبية وعدد أفرادىا ( )42طالبا،
ومجموعة ضابطة وعدد أفرادىا ( )41طالبا ،و( )4شعب إناث وعدد أفرادىا ( )96طالبة ،تـ تقسيميف إلى مجموعتيف،
تجريبية وعدد أفرادىا ( )47طالبة ،ومجموعة ضابطة وعدد أفرادىا ( )49طالبة ،كما ىو موضح في الجدوؿ ()1
جدوؿ ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس
المجموعة

المجموع

الجنس
ذكور

إناث

التجريبية

42

47

89

الضابطة

41

49

90

المجموع

83

96

179

أدوات الدراسة:

وفيما يمي وصؼ ألدوات الدراسة وخطواتيا:
أوال -البرنامج التدريبي:
قاـ البرنامج التدريبي المقترح عمى استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا ،حيث قاـ الباحث بإعداد خطط تنفيذ الدروس
باستخداـ طريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،مف خالؿ إعداد خطط دراسية وخبرات وأنشطة وتدريبات ومواقؼ مثيرة لمتفكير،

في التعامؿ مع المشكالت االجتماعية الحياتية؛ لتدريب الطمبة عمى التفكير في المشكالت باستخداـ طريقة حؿ المشكالت
إبداعيا؛ بيدؼ تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار ،وتـ إعداد الخطط والخبرات التدريسية ،وفقا لما جاء في الخمفية النظرية
لمدراسة الحالية ،والتعريؼ اإلجرائي التابع ليا ،حيث تكونت كؿ خطة دراسية يومية لدروس وحدة الفقو اإلسالمي وأصولو،
ووحدة النظـ واألخالؽ اإلسالمية ،مف خمس خطوات منظمة متتالية ،كاآلتي:

-1إيجاد المأزؽ :وىدفت ىذه الميارة تنمية اإلحساس أو الشعور بالمشكمة ،واخراج المشكمة مف طور الضبابية ،إلى طور
الوضوح.
-2إيجاد المعمومات :وتيدؼ ىذه الميارة إلى جمع البيانات والمعمومات والحقائؽ واآلراء واالنطباعات والمشاعر ،مف
المصادر المختمفة حوؿ المشكمة أو الموقؼ موضع االىتماـ،

مما يتيح فرصا أكبر لتكويف العديد مف البدائؿ

واالحتماالت المتنوعة الجيدة ،التي تيدؼ إلى زيادة الوعي بالمأزؽ.

-3إيجاد األفكار :وذلؾ مف خالؿ إنتاج وتوليد األفكار واآلراء واألسباب المتعددة والمتنوعة والجديدة وغير الشائعة،
ليستطيع الطالب تحديد المسارات والطرؽ التي مف خالليا يحدد المشكمة ،ويعمؿ عمى حميا بطرؽ غير مألوفة ،ويبرز
ىذا التدريب قدرة الطالب في إيجاد التفاصيؿ في فكرة أو كممة معبرة وموحية ودقيقة ،ويعتمد ىذا التدريب عمى أساس
المناقشة الجماعية ،لمخروج بأفكار وبدائؿ تمتاز بالجدة واألصالة والطالقة والمرونة وادراؾ التفاصيؿ.

-4إيجاد الحؿ :وذلؾ باالعتماد عمى أنواع متعددة مف التفكير والعصؼ الذىني لمعالجة األفكار ،ومف ذلؾ طريقة ديبونو
اإلبداعية ( ،)PMIلمعالجة األفكار ،بدال مف الحكـ عمى الفكرة أو الموقؼ بشكؿ مباشر ،حيث أنو مف الضروري إبراز
الجوانب اإليجابية والسمبية والمثيرة لالىتماـ لمفكرة أو الموقؼ ،وفي استخداـ ىذا األسموب يتـ عرض الفكرة وفؽ ثالثة
معايير أو جوانب ،وىي:
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-الجانب اإليجابي.P) Plus( :

-الجانب السمبي.M) Minus( :

-الجانب المثير أو المشوق.I) Interested( :

األمر الذي يساعد في تحميؿ البدائؿ وتقييميا وتدعيميا ،واالنتقاؿ بيف عدد كبير مف األفكار النتقاء أفضميا وأصوبيا،

بيدؼ التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ ،وأكثرىا نفعا وأعالىا قيمة.
-5إيجاد القبوؿ :وتفيد ىذه المرحمة في تقبؿ الحموؿ التي تـ التوصؿ إلييا ،ودراسة إمكانية تطبيقيا ونجاحيا في الواقع،
أي أف ىذه المرحمة تركز عمى األفعاؿ واإلجراءات ،لالنتقاؿ مف الموقؼ الحالي إلى المستقبؿ المرغوب ،مما يعني
كسب أكبر قدر مف التأييد والمساندة مف أفراد المجموعة ،وتجنب مصادر الرفض والمقاومة.

وتـ عرض خطوات تنفيذ الدروس –البرنامج التدريبي السابؽ-عمى ( )10مف المحكميف المختصيف بأساليب التدريس،
وعمـ النفس التربوي ،ومشرفي التربية اإلسالمية ومدرسييا ،وتمت االستفادة مف مالحظاتيـ وآرائيـ حوليا.
ومف ثـ تـ تدريب المعمميف والمعممات الذيف درسوا المجموعة التجريبية ،عمى كيفية تنفيذ المواقؼ التعميمية بحسب
االستراتيجية المستيدفة ،واستغرؽ تنفيذ الدروس ( )12حصة صفية ،وذلؾ مف خالؿ ( )6دروس في وحدة الفقو اإلسالمي

وأصولو ،و( )6دروس في وحدة النظـ واألخالؽ اإلسالمية ،باإلضافة إلى حصص االختبارات القبمية والبعدية ،ألفراد العينة
عمى ميارة اتخاذ القرار.
ثانيا-اختبار مهارة اتخاذ القرار:

تـ بناء االختبار مف خالؿ قياـ الباحث بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

الحالية ،واستفاد الباحث بشكؿ خاص مف دراسة ( Mumford;et al,2010والزيادات؛ والعدواف ،2009 ،والقويدر،
 ،)2007في بناء االختبار ،وقاـ الباحث بصياغة عبارات تضمنت كؿ واحدة منيا مشكمة معينة ،وتال كؿ عبارة أربع

خيارات تمثؿ تمؾ الخيارات المشكمة (القضية) التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنيا ،وعمى الطالب أف يختار المشكمة التي تمثؿ
الموقؼ األنسب؛ التخاذ قرار بشأنيا حوؿ الموضوع المطروح ،عمما بأف ىناؾ مشكمة واحدة فقط صحيحة مف بيف
الخيارات ،وبمغ عدد العبارات بصورتيا النيائية ( )21عبارة مف نوع اختيار مف متعدد ،تتبع كؿ واحدة منيا أربع فقرات،
وبذلؾ يكوف عدد فقرات االختبار الكمي () 84فقرة.

صدق االختبار:

تـ التأكد مف صدؽ االختبار بعرضو عمى مجموعة مف المختصيف وعددىـ ( ،)10مف أعضاء ىيئة التدريس في

الجامعات األردنية ومشرفي التربية اإلسالمية ومعممييا؛ إلبداء الرأي حوؿ مدى مالئمة فقرات االختبار ومدى مناسبة

الصياغة المغوية وصحة البدائؿ وتمثيميا ،ولقد اعتمد الباحث إجماع ( )%80فأكثر ،مف المحكميف لقبوؿ أية فقرة ،وتـ
إج ارء بعض التعديالت في ضوء مالحظاتيـ.
ثبات االختبار:

تـ حساب ثبات االختبار مف خالؿ تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )44طالبا وطالبة ،مف طمبة الصؼ

العاشر األساسي ،مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينتيا ،وتـ التحقؽ مف الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وفؽ معادلة
كرونباخ ألفا ،وبمغت قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار () ،0.87ويرى الباحث أف القيمة مناسبة ألغراض
الدراسة.

الفصل الرابع :نتائج الدراسة

لإلجابة عف أسئمة الدراسة؛ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طمبة المجموعتيف؛

التجريبية التي درست بطريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،والضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ،عمى اختبار اتخاذ القرار
القبمي والبعدي ،وكانت النتائج كما في الجدوؿ (.)2
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جدوؿ ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لدرجات الطمبة في المجموعتيف ،عمى ميارة اتخاذ القرار
المجموعة (الطريقة)

الجنس

الضابطة

التجريبية

العينة الكمية

اختبار اتخاذ القرار القبمي

اختبار اتخاذ القرار البعدي

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي*

المعياري

الحسابي*

المعياري

ذكور

7.41

3.27

12.11

4.01

إناث

6.91

2.41

11.97

3.59

المجموع

7.15

2.91

12.01

3.97

ذكور

7.23

2.69

13.76

3.04

إناث

6.71

2.41

13.97

2.61

المجموع

6.96

2.56

13.81

2.79

ذكور

7.12

2.9

12.98

3.81

إناث

6.94

2.11

13.10

3.19

المجموع

7.09

2.49

13.00

3.59

*الدرجة مف ()21
ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( ،)2أف ىناؾ فروؽ ظاىرية ،بيف متوسطات درجات الطمبة،

عمى اختبار ميارة اتخاذ

القرار القبمي ،في المجموعتيف؛ التجريبية والضابطة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية عمى
االختبار البعدي ( ،)13.81وبانحراؼ معياري ( ،)2.79أما المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة ،عمى

االختبار البعدي ،فبمغ ( ،)12.01وبانحراؼ معياري ( ،)3.97مما يشير إلى فرؽ ظاىري بيف المجموعتيف مقداره (.)1.8

كما أشارت النتائج أف المتوسط الحسابي ،لدرجات الطمبة الذكور عمى االختبار البعدي ،بمغ ( ،)12.98بانحراؼ
معياري مقداره ( ،)3.81أما المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث فبمغ ( ،)13.10وبانحراؼ معياري ( ،)3.19مما يشير إلى
فرؽ ظاىري لصالح الطمبة اإلناث مقدراه (.)0.12
وبيدؼ تحييد الفروؽ عمى االختبار القبمي ،ومعرفة فيما إذا كانت الفروؽ في المتوسطات الحسابية ذات داللة ،تـ

استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي المشترؾ ( ،)Two-Way ANCOVAكما في الجدوؿ (.)3
الجدوؿ ()3

نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ لدرجات الطمبة في المجموعتيف ،عمى ميارة اتخاذ القرار البعدي
مصدر

مجموع المربعات

التبايف

درجات

متوسط المربعات

الحرية

قيمة

ؼ مستوى

المحسوبة

الداللة

المشترؾ (االختبار القبمي)

655.126

1

655.126

112.312

0.000

الجنس

9.119

1

9.119

1.431

0.250

الطريقة (المجموعة)

161.591

1

161.591

25.017

*0.000

الطريقة  Xالجنس

2.513

1

2.513

0.377

0.491

الخطأ

985.771

174

6.717

الكمي

1769.781

178

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α
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أ-النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αفي تنمية ميارة
اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر الطريقة (حؿ المشكالت

بالطريقة اإلبداعية ،والتدريس بالطريقة االعتيادية) ؟
أظيرت النتائج في جدوؿ رقـ ( ،)3وجود فروؽ دالة إحصائيا ،بيف متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف؛
التجريبية والضابطة ،عمى ميارة اتخاذ القرار البعدي ،حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( ،)25.017وىذه القيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αولتحديد قيمة الفروؽ في متوسطات درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة

والتجريبية ،عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدي؛ ثـ استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة؛ وذلؾ لعزؿ أثر أداء
المجموعتيف في االختبار القبمي ،عمى أدائيما في االختبار البعدي ،وكانت النتائج كما في الجدوؿ (.)4
جدوؿ ()4

المتوسطات الحسابية المعدلة ،عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدي ،بعد عزؿ أثر األداء عمى االختبار القبمي
المجموعة

المتوسط المعدؿ

الخطأ المعياري

الضابطة

12.73

0.27

التجريبية

14.01

0.26

أشارت المتوسطات الحسابية المعدلة ،لعالمات الطمبة في المجموعتيف؛ التجريبية والضابطة ،عمى ميارة اتخاذ القرار
البعدي ،بعد عزؿ أثر األداء عمى االختبار القبمي ،كما ىو موضح في جدوؿ ( ،)4أف الفروؽ كانت لصالح المجموعة
التجريبية ،إذ حصمت عمى متوسط حسابي معدؿ ( ،)14.01وىو أعمى مف المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة والبالغ
( ،)12.73وبالتالي فإف البرنامج التدريبي القائـ عمى طريقة حؿ المشكالت إبداعيا ،كاف لو أثره اإليجابي في تنمية قدرة
الطمبة في اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ العاشر في مبحث التربية اإلسالمية.

ب-النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي تنمية ميارة
اتخاذ القرار ،لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر الجنس (ذكور ،إناث)؟
تشير النتائج كما في جدوؿ ( ،)3إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطمبة عمى اختبار
ميارة اتخاذ القرار البعدي تعزى لمجنس ،حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( ،)1.431وىذه القيمة غير داللة إحصائيا عند
مستوى الداللة (.)0.05=α

ج-النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي تنمية ميارة
اتخاذ ،لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية تعزى ألثر التفاعؿ (الطريقة ،والجنس)؟
أشارت النتائج كما في جدوؿ ( )3إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطمبة ،عمى

اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدي تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس ،حيث بمغت قيمة (ؼ) المحسوبة ( ،)0.377وىي
غير داللة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05= α
الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات
النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αفي تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى

طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية ،تعزى ألثر البرنامج التدريبي القائـ عمى حؿ المشكالت
إبداعيا ،ويعيد الباحث السبب في ظيور ىذه النتيجة ،لكوف استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا تمنح الطمبة فرصة جيدة
لمتفكير ،والعصؼ الذىني ،واطالؽ العناف إلنتاج حموؿ ابتكارية ،وتوليد أكبر قدر مف األفكار حوؿ القضية أو الموضوع
المطروح ،وتحرير األفكار واطالقيا ،في جو مف الحرية واآلماف واإلبداع ،مما يثير دافعية الطمبة في بذؿ المزيد مف الجيد،

إلدراؾ المشكالت المطروحة ،والتبصر بيا ،ومف ثـ اتخاذ قرار عقالني ومنطقي حوليا ،وبذلؾ جمعت ىذه االستراتيجية في
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إطار واحد أسموب العمـ ومضمونو ،لكونيا نشاط ذاتي تؤدي إلى إتاحة المزيد مف فرص النمو المعرفي ،وتنمية القدرة عمى

مواجية المشكالت الحياة ،واتخاذ الق اررات الصائبة بشأنيا ،وىذا ما أشارت إليو نتائج الدراسات المشابية ذات الصمة،
كدراسة (،)Bahr;et al,2006;Houtz;Selby,2009;Mufmford;et al,2010;Soobard;Rannikmae,2011
حيث أظيرت نتائج الدراسات المذكورة أث ار إيجابيا لطريقة الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تنمية ميارة اتخاذ القرار.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αفي تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى

طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية ،تعزى لمجنس ،ويرى الباحث سبب ىذه النتيجة بأف طبيعة

القضايا والمشكالت المطروحة تثير عامؿ التحدي لدى الطمبة مف الجنسيف ،أي أنيا تحوز عمى اىتماـ الجنسيف بالقدر

نفسو؛ كونيا قضايا عامة ومف واقع األحداث الجارية ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (سمور2011 ،؛ والزيادات
والعدواف2009 ،؛ وحمادنو2005 ،؛ وواعر.)2005 ،
النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05=αفي تنمية ميارة اتخاذ القرار

لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ،في مبحث التربية اإلسالمية ،تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس المتبعة والجنس،
بمعنى أف استخداـ البرنامج التدريبي القائـ عمى حؿ المشكالت إبداعيا ،يناسب كال مف الذكور واإلناث عمى حد سواء ،في

تنمية ميارة اتخاذ القرار ،وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة (سمور2011 ،؛ والزيادات والعدواف2009 ،؛ وحمادنو،
 ،)2005واختمفت مع دراسة (القويدر ،)2007 ،التي أشارت إلى وجود فروؽ تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.
االستنتاجات:

مف خالؿ األدب النظري لمدراسة الحالية ،وما أسفرت عنو مف نتائج ،يبرز لمباحث االستنتاجات اآلتية:

-1أىمية التربية اإلسالمية في بناء الشخصية اإلنسانية المتوازنة المتكاممة في جوانبيا،
والجسدية.

العقمية الفكرية ،والروحية،

-2فعالية استراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا ،في تناوؿ القضايا اإلسالمية بشكؿ واقعي ،ضمف إطار وبرنامج تدريبي
تعممي جديد ،يتصؼ بالتشويؽ وسيولة التطبيؽ ،مما يثير دافعية الطمبة لمتعمـ.
-3إمكانية اعتماد استراتيجيات التدريس الحديثة-ال سيما المعرفية منيا ،-في الغرؼ الصفية ،كونيا تجعؿ مف المتعمـ
محور العممية التعميمية التعممية ،وتمنح المتعمميف فرص التعمـ بطرؽ جديدة تجعميـ أكثر إيجابية وفاعمية.

-4بينت الدراسة األثر اإليجابي الستراتيجية حؿ المشكالت إبداعيا ،في تنمية قدرة الطمبة التخاذ القرار السميمة.
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بما يأتي:

-1عقد دورات مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ األردنية ،بيدؼ تدريب معممي التربية اإلسالمية ،عمى استخداـ طريقة حؿ
المشكالت إبداعيا ،وتشجيعيـ عمى توظيفيا في الحصص الصفية ،بيدؼ تنمية قدرة الطمبة في اتخاذ القرار.
-2تضميف مبحث التربية اإلسالمية ،بميارات اتخاذ القرار؛ لما يحويو ىذه المبحث مف قضايا تتعمؽ بحياة الطمبة؛ الدينية
واالجتماعية والسياسية ..وغيرىا.

-3ضرورة إعادة بناء وحدة الفقو والنظـ اإلسالمية مف خالؿ تضمينيا مشكالت واقعية مرتبطة بموضوعات الدروس،
والسعي لتوفير فرص حقيقية لتدريب الطمبة عمى حؿ ىذه المشكالت إبداعيا.
-4استخداـ طريقة حؿ المشكالت إبداعيا في تدريس فروع التربية اإلسالمية.
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المقترحات:

وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يقترح الباحث ما يأتي:

-1إجراء دراسات أخرى؛ لمعرفة أثر استخداـ طرؽ تدريسية معرفية في ميارة اتخاذ القرار ،كالتعمـ التبادلي ،والخرائط
المفاىيمية ،ومتغيرات أخرى كذلؾ.

-2إجراء دراسات أخرى يتـ فييا المقارنة بيف طريقتي حؿ المشكالت وحؿ المشكالت إبداعيا.
 -3إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت إبداعيا في تدريس فروع التربية اإلسالمية األخرى؛
كالتفسير ،والسيرة النبوية ،والعقيدة ،والفقو.

المراجع والمصادر العربية:

-1أبو عواد ،فلاير وعشا ،انتصار ( .)2011أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،في تنمية التفكير
التشعيبي ،لدى عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،جامعة البحريف،
المجمد ( ،)12العدد ( ،)1ص.96-69
-2األعسر ،صفاء ( .)2000اإلبداع في حؿ المشكالت ،القاىرة ،مصر :دار قباء لمطباعة والنشر.

-3بابيو ،برىاف ( .)2009أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي ،والقدرة عمى حؿ المشكالت،
في مبحث الثقافة اإلسالمية ،لدى طالبات الجامعات األردنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية ،عماف ،األردف.
-4جرواف ،فتحي ( .)2002اإلبداع ،مفيومو ،معاييره ،مكوناتو ،نظرياتو ،خصائصو،

مراحمو ،قياسو ،تدريبو ،عماف،

األردف :دار الفكر لمطباعة والنشر.

-5حمادنو ،شياب ( .)2005أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية تعمـ الميمات القائمة عمى حؿ المشكالت ،في
تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية العميا ،في مادة التربية اإلسالمية ،واتجاىاتيـ نحوىا ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف
العربية ،عماف ،األردف.
-6خوالدة ،ناصر ( .)2003أثر استخداـ أسموب حؿ المشكمة في التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ في تدريس وحدة الفقو
اإلسالمي ،في مادة التربية اإلسالمية ،مجمة دراسات العموـ التربوية ،المجمد ( ،)30العدد ( ،)11ص.52-37 :

-7الزيادات ،ماىر والعدواف ،زيد ( .)2009أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة
الصؼ التاسع األساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردف ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد ( ،)17العدد
( ،)2ص .490-465
-8سالـ ،محمد واليحيى ،عبد اهلل ( .)2005فعالية التعمـ القائـ عمى المشكالت إلعداد المعمميف في تدريس العموـ
الشرعية ،الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية (جستف) ،المقاء السنوي الثالث عشر ،كمية التربية :جامعة الممؾ

سعود ،الرياض .الموقع اإللكترونيhtpp:/ / www.Ksu.edu.sa/ sites/ colleges/ Arabic colleges/ :
college- of education/ 18/ 10/ 142/.Education 511-doc./ 15n.
-9سمور ،سوسف ( .) 2011أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت في تنمية ميارات التدريب العممي لدى طمبة التعميـ
التمريضي في كميات المجتمع ،واتجاىاتيـ نحو التدريب العممي ،رسالة ماجستير ،جامعة عماف العربية ،عماف،

األردف.
-10الطائي ،إيماف ( .)2001السمات الشخصية وعالقتيا باتخاذ القرار لطمبة كمية القانوف في جامعة بغداد ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية (ابف رشد) ،جامعة بغداد.
-11العمري ،حسف ( .)2005فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى طريقة حؿ المشكالت اإلبداعي ،في تنمية مستويات
التفكير العميا ،لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مادة الفقو ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية ،عماف ،األردف.

-12فخرو ،عبد الناصر ( .)2001حؿ المشكالت بطرؽ إبداعية ،برنامج تدريب األطفاؿ ،عماف ،األردف :دار الفكر.
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 في التحصيؿ واكتساب ميارات، أثر استخداـ ثالث طرائؽ تدريس توظؼ األحداث الجارية.)2007(  شريفة،القويدر-13

، إربد، جامعة اليرموؾ، رسالة ماجستير، لدى طمبة الصؼ الثامف في مبحث التربية الوطنية والمدنية،اتخاذ القرار

.األردف
، وأثره في تنمية أسموب التفكير اإلبداعي، فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكالت.2005((  نجوى،واعر-14
. جميورية مصر العربية، جامعة أسيوط، رسالة ماجستير،لدى طالب كمية التربية
:المراجع والمصادر األجنبية

15-Andres,Caceres;Pablo,Leonor (2011). Effect of a learning based methodology model on
critical thinking, creative thinking and problem-solving ability in students with academic
talent ،Spanish Journal of Pedagogy,vol.248,no.2, p.39-55.
16-Bahr,Michael; et al (2006).Creative problem solving for general education intervention
teams: A two-year evaluation study.Remedial and Special Education,vol.27,no.1,p.2741.

17-Chant,Richard;Moes,Rachelle;Ross,Melissa (2009).Curriculum construction and teacher
empowerment: Supporting invitational education with a creative problem solving model,
Journal,vol.15,no.2, p.55-67.

18-Cheng,Y;Liu,K;Chang,C (2007).The effect of creative problem solving instruction on
elementary

schools

science

lessons.

Chinese

Journal

of

Science

Education,vol.15,no.5,p.565–591.
19-Clarc,G;Zimmerman,F (2002).Tending spatial spark: Accelerated and enriched curricula
for highly talented art student,Roeper Review,vol.24,no.3,p.161-169.

20-Dawson,Vaille;Venville,Grady

(2010).Teaching strategies for

developing

students’

Argumentation skills about socioscientific issues in high school genetics, Research in
Science Education, vol.40,no.2, p.133-148.
21-Goldman,Susan (2011).Choosing and using multiple information sources: Some new
findings and emergent issues, Learning & Instruction,vol.21,no.2, p.238-242.

22-Houtz,John;Selby,Dwin (2009).Problem solving style, creative thinking, and problem
solving confidence, Educational Research Quarterly,vol.33,no.1,p.18-30.
23-Kale,Ugur;Whitehouse,Pamela (2012).Structuring video cases to support future teachers

problem solving, Journal of Research on Technology in Education,vol.44,no.3, p.177204.

24-Krasch,Delilah;Carter,Deborah (2009).Monitoring classroom behavior in early childhood:
using

group

observation

data

to make decisions,

Journal,vol.36,no.6, p.475-482.
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25-Lavonen,Jari;Autio,Ossi;Meisalo,Veijo (2004).Creative and collaborative problem solving

in technology education:A case study in primary school teacher education,Journal of
Technology Studies,vol.30,no.2, p.107-115.

26-Liamthaisong,K;Sangkom,P;Kayapard,S (2011).Developing a web-based instruction
blended learning model using the creative problem-solving process for developing
creative thinking and problem-solving thinking of undergraduate students, European
Journal of Social Science,vol.24,no.2,p.245-252.
27-Mumford Michael and et al (2010).Creativity and ethics: The relationship of creative and
ethical problem-solving, Creativity Research Journal,vol.22,no.1,p.74-89.

28-Soobard,Regina;Rannikmae,Miia (2011).Assessing student's level of scientific literacy
using interdisciplinary scenarios, Science Education International,vol.22,no.2, p.133144.
29-Stevens,Ronald;Thadani,Vandana (2007).Quantifying student's scientific problem solving
efficiency

and

effectiveness,

Learning,vol.5,no.4,p.325-337.

Technology,

Instruction,

Cognition

&

30-Tan,Wenzhe;Chai,Yueting;Wang,Wei;Liu,Yi (2012).General modeling and simulation for
enterprise operational decision-making problem: A policy-combination perspective,
Simulation,vol.21,no.1, p.1-20.

31-Wilczynski,Susan (2012).Risk and strategic decision-making in developing evidencebased practice guidelines, Education & Treatment of Children,vol.35,no. 2, p.291-311.

09

