
 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

3 

 أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحل اإلبداعي لممشكالت، في تنمية ميارة اتخاذ القرار
 لدى طمبة الصف العاشر األساسي، في مبحث التربية اإلسالمية، في األردن.

 لخالديخميل محمد اأ.م.د جمال 
 كمية اآلداب قسم العموم التربوية /األردن جامعة الزيتونة األردنية/ المممكة األردنية الياشمية

 الفصل األول:
 خمفية الدراسة وأىميتيا 

ال تتأتى إال ، مشكبلت معقدة تحتاج إلى حمكؿ إبداعية، يترافؽ مع التطكر اليائؿ الذم يجتاح شتى مناحي الحياة 
في تنمية قدرة الطمبة عمى ، مما يبرز أىمية البرامج التدريبية، رد لمكاجية مثؿ ىذه التحديات بفاعميةمف خبلؿ إعداد الف

 كاتخاذ قرارات صائبة بشأنيا.، مكاجية تحديات كمشكبلت عصرىـ
، نيج تعميمي عممي متفرد في التعامؿ مع متغيرات الحياة كضغكطيا، كتعد استراتيجية حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية 

تتضمف استخداـ معظـ ، فيي عممية تفكير مركبة ، )KaleWhitehouse,2012,181( كتفعيؿ عمميات التفكير اإلبداعية
لمخركج ، بيدؼ التكصؿ إلى أفضؿ الحمكؿ، كفؽ خطكات منطقية متعاقبة كمنيجية محددة، ميارات التفكير اإلبداعي كالناقد
مف خبلؿ تكليد كتعديؿ كتطكير منتجات تتصؼ بالجدة ، اتجاه ىدؼ مطمكب أك مرغكبمف المأزؽ أك كضع مقمؽ ب

، 2001، كفخرك، 265، 2002، جركاف( كاتخاذ القرارات السميمة، كتتيح المزيد مف الفرص لمكاجية التحديات، كالمنفعة
  ).30، 2000، كاألعسر، 10

، إذ أنيا تقـك عمى إثارة دافعية المتعمميف، في التفكير كتتبع استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا األسمكب العممي 
شعارىـ بالقمؽ إزاء كجكد مشكمة ال يستطيعكف حميا بسيكلة بعيدا عف اإللقائية كاستخداـ الطريقة التقميدية في حؿ ، كا 

ة قكية بمكضكع كذات صم، كمتصمة بحياتيـ كخبراتيـ السابقة، شريطة أف تككف المشكمة مناسبة لمستكل الطمبة، المشكمة
 .;.Venville,2010,135;DawsonGoldman,2011,239(( الدرس
لما تكفره مف حمكؿ ، كتظير فعالية ىذه االستراتيجية في تنمية قدرة الطمبة عمى التكيؼ المبدع مع متغيرات الحياة 

كتنمي لدييـ الميارات المعرفية ، م تزيد فيو مف تفاعؿ الطمبة الصفيفي الكقت الذ، تمتاز بالجدة كاألصالة كالكاقعية
مما يجعؿ ىذه االستراتيجية مرتكزا لغالبية الميارات التفكيرية ، التي تعد بدكرىا أساسا في اتخاذ القرارات، كاالجتماعية

 ).;.;Andres;Pablo,2011,472007,327Thadani,Stevens( كالحياتية األخرل
الذم يركز ، كحؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية؛ مف خبلؿ تكفر العنصر اإلبداعي، كيبرز الفرؽ بيف حؿ المشكبلت 

بؿ رؤية التحديات كالعقبات ، كليس مجرد حؿ لممشكمة بأسمكب مضمكف كمجرب سابقا، ةعمى نتاجات جديدة غير تقميدي
، تستدعي دمج نماذج عديدة مف التفكير اإلبداعي كالناقد كالعصؼ الذىني، تدخؿ الطمبة في حيرة فكرية، كفرص لمنمك

 ضمف دائرة معرفية مفتكحة.
 Creative( لتكليد الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، قا جيدةمف أشير النماذج التي قدمت طر ، )Osborn( نمكذج كيعد 

Problem Solving( )CPS( ،مف خبلؿ تقييـ ، إذ يعمؿ ىذا النمكذج عمى تنظيـ إجراءات حؿ المشكبلت المعقدة
كيمكف تطبيؽ ىذا النمكذج بشكؿ فردم أك ضمف ، ككضع خطة عمؿ، كتكليد األفكار، كتكضيح المشكمة، الكضع

 .فإنو يساعد عمى إنتاج أفضؿ األفكار مف قبؿ األفراد، يستخدـ في مجمكعات كالتعمـ التعاكني..كعندما ، مجمكعات
 ,2009,57)Ross;MoesChant;( 

تعمؿ كمرتكزات في إثارة ، تعتمد عمى مجمكعة أسس أك عناصر، كمف ثـٌ فإف استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت 
 كيمكف تمخيص ىذه األسس ضمف المراحؿ اآلتية:، مف أجؿ التكصؿ إلى حمكؿ إبداعية، العصؼ الذىني لدل الطمبة
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كتبكيبيا مف أجؿ عرضيا لممناقشة في جمسة ، صرىا األساسيةكتحميميا إلى عنا، يتـ فييا تكضيح المشكمة المرحمة األولى:
 العصؼ الذىني المتضمف تفكيرا إبداعيا.

حيث ، كمسؤكلية تطبيؽ ىذه المرحمة تقع عمى عاتؽ المعمـ أك رئيس الجمسة، كتقـك عمى حرية التفكير المرحمة الثانية:
ألنو كمما زاد عدد األفكار ، عدد ممكف مف األفكاركتشجيع المشاركيف عمى إعطاء أكبر ، يقـك بتكضيح كيفية العمؿ
مع الترحيب ، زاد احتماؿ بمكغ قدر أكبر مف األفكار المعينة عمى الحؿ المبدع لممشكمة، المقترحة مف قبؿ الطمبة

 استبعاد أم نكع مف الحكـ أك النقد أك التقكيـ ألفكار اآلخريف.ك ، باألفكار الغريبة
كأف يقدمكا ، مف خبلؿ إثارة حماس المشاركيف ألف يضيفكا ألفكار اآلخريف، ار اآلخريف كتطكيرىاتعميؽ أفك المرحمة الثالثة:

أك يستخدـ ، كيستطيع أم عضك أف يدمج بيف فكرتيف، لمطركحة ممؾ لمجميعاألفكار اف، ما يمثؿ تحسينا أك تطكيرا
مما يتطمب أف يككف المشارككف عمى دراية ، ياثـ تقكيـ األفكار كاختبارىا عمم، أفكار اآلخريف لمخركج بأفكار جديدة

 كما يتعمؽ بيا مف ميارات كمعارؼ.، مقبكلة بمكضكع المشكمة
 في خمس خطكات رئيسة:، كيمكف تقديـ نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت بطريقة عممية إجرائية 
، )Sensitivity Towards Problems( كذلؾ مف خبلؿ الحساسية لممشكبلت (،Mess-Findingإيجاد المأزق: )-

مف أجؿ استكشاؼ خصائص ، كتشجيع التفكير، كالمبلحظة الدقيقة لؤلشياء، كتتضمف ىذه الخطكة الكعي لمظركؼ
 كترتيب المآزؽ بحسب درجة إلحاحيا.، كتحديد المشكبلت، المكقؼ

كتنظيـ المعمكمات  مف خبلؿ جمع، كتيدؼ ىذه الخطكة زيادة الكعي بالمأزؽ (،Data-Findingإيجاد المعمومات: )-
مف أجؿ ، حكؿ المأزؽ الذم تـ تحديده في الخطكة السابقة، كالمعارؼ كالحقائؽ كالمشاعر كاألفكار كاآلراء كالتساؤالت

إلثارة الرغبة في ، كصياغة المشكمة بطريقة تقكد إلى التفكير في العديد مف األفكار الجديدة، تحميؿ المكقؼ كتكضيحو
 حميا.

، كتتضمف ىذه الخطكة البحث عف أكبر عدد ممكف مف األفكار لمسؤاؿ أك المشكمة ،Idea-Finding)) إيجاد األفكار-
فكمما ازداد عدد األفكار التي يمكف ، كاليدؼ في ىذه المرحمة ىك التكصؿ إلى أكبر عدد مف األفكار كالبدائؿ

ال يتحقؽ إال باستبعاد النقد ألم فكرة  غير أف ذلؾ، ازدادت احتمالية أف يمثؿ بعضيا حمكال كاعدة لممشكمة، إنتاجيا
كال بد مف اإلشارة ىنا إلى أىمية العصؼ الذىني ، كتأجيؿ إصدار األحكاـ، إلى حيف االنتياء مف طرح األفكار

 في تكليد أكبر عدد ممكف مف األفكار كالحمكؿ الممكنة المتحررة مف القيكد؛ كغير المألكفة.، كالتفكير اإلبداعي كالناقد
كمف ثـ ، كذلؾ مف خبلؿ تحديد العديد مف المعايير الممكنة لتقكيـ األفكار (،Solution-Findingالحل: ) إيجاد-

كتستخدـ ، كيستفاد مف ىذه الخطكة في تقديـ أفضؿ االحتماالت الممكنة الختيار الحؿ، تحميميا بطريقة منظمة
كمحكات يعتمد عمييا في الحكـ عمى األفكار ، ر الناقدكميارات التفكي، ميارات التفكير العميا السيما التركيب كالتقكيـ

كاختيار الفكرة ذات ، كالنظر إلى األفكار بكاقعية، مما يعني إنتاج مقاييس لتقييـ األفكار، التي تـ تكليدىا سابقا
 كعدـ التردد في اتخاذ القرار.، ككجكد بيانات كمعمكمات تدعـ اختيار الفكرة، الفرصة األكبر لمنجاح

كيتـ في ىذه الخطكة التركيز عمى العناصر التي تؤثر في تطكير  (،Acceptance-Findingد القبول: )إيجا-
التي يمكف أف تساعد أك تعكؽ الجيكد ، كيؤخذ بالحسباف العديد مف الجكانب، االستخداـ الناجح لمحمكؿ المقترحة

تاحة فرصة التنبؤ بما ، ى أفعاؿ تنفذفيدؼ ىذه الخطكة يتمثؿ في ترجمة األفكار إل، المبذكلة في قبكؿ الحؿ كا 
، كتشجيع الطالب إلدراؾ التفصيبلت التي قد تصاحب تنفيذ الخطة،  التنبؤ كالتنظيـ)( عند تطبيؽ المشكمة، سيحدث

 كتنمية كعيو بإمكانية كجكد الصعاب كالعقبات المحتممة.
 كىذا ما تسعى التربية ،  خاذ القرارخطة عمؿ فعالة في ات، ينتج عف الخطكات المتدرجة كالمنظمة السابقةك  

كجعميـ أكثر مسؤكلية كدافعية في مكاجية مكاقفيـ ، الناشئة لدل اإليجابي الفكر ترسيخ مف خبلؿ محاكلتيا، إليو اإلسبلمية
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 نحك الطمبة تفكير إثارة عمى تعمؿ تدريس طرائؽ األمر الذم يبرز أىمية تبني لحميا؛ التحدم ركح كتنمية، الحياتية
 كمحاكلة حميا بطرؽ إبداعية.، اإلسبلمية كالقضايا مكضكعاتال

إذ أف عممية حؿ المشكمة في حقيقتو ليس سكل ، كيرتبط مفيـك اتخاذ القرار بمفيـك حؿ المشكبلت ارتباطا كثيقا 
المشكمة  حيث تشير ىذه الميارة ضمنا إلى كجكد مجمكعة مف البدائؿ المحتممة لحؿ، مكقؼ يتطمب قرارا لحؿ ىذه المشكمة

 مما يدفع الفرد إلى عممية تفكير مركبة كاعية.، قيد البحث
كاالنتباه كاإلدراؾ ، تنطكم عمى مجمكعة مف الفعاليات العقمية، ىي عممية معرفية فكرية، كلذا فإف ميارة اتخاذ القرار 
 خاذ حسـ بشأف مكقؼ مشكؿالت، بعد التعريؼ بالبديؿ المطمكب بتأف كركية، مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المحدد، كالمبادأة

صدار حكـ ، كاختيار البديؿ األنسب، كاقتراح البدائؿ كالحمكؿ الممكنة، مما يستمـز تحديد المشكمة، )44، 2001، الطائي( كا 
  )Carter,;Krasch(2009,477.عمى فعالية القرار الذم تـ اتخاذه

كذلؾ بعد ، حكـ معيف عما يجب أف يفعمو الفرد في مكقؼ ما إلى إصدار كمف ثـ فإف عممية اتخاذ القرار تيدؼ 
كفقا لتكقعات ، أك ىي لحظة اختيار بديؿ معيف بعد تقييـ بدائؿ مختمفة، المختمفة التي يمكف إتباعيا الفحص الدقيؽ لمبدائؿ

كبيذا يعد القرار بمثابة الكسيط بيف ، ;.Liu,2012,7;Wang;Chai;TanWilczynski,2012,298(( معينة لمتخذ القرار
 الدكافع. كاألىداؼ أك، كالبدائؿ، االختبار؛ كىي كيتضمف أم قرار ثبلث عناصر رئيسة، التفكير كالفعؿ

تتـ الختيار ، ية متشابكة كمتشعبة التفكيرعمم القرار كعمى ضكء ذلؾ فإنو يمكف القكؿ أف عممية اتخاذ أك صنع 
، بعد األخذ باالعتبار المؤثرات كالعكامؿ االجتماعية كالبيئية كالفنية..، البديؿ األفضؿ لحؿ مشكمة تكاجو سير العمؿ

ككؿ ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى النجاح ، كقد تككف مسببة ليا، المستندة عمى قرارات سابقة كالمؤثرة في قرارات الحقة
 لمنشكد في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.ا

كيعد مبحث التربية اإلسبلمية مف أىـ المباحث الدراسية؛ لككنو المصدر الرئيس الذم يتمقى الطالب مف خبللو  
كىذا بدكره يفرض عمى القائميف عمى ىذه التربية تقديـ كتنظيـ ، التي ترتبط ارتباطا كثيقا بحياتو، أحكاـ دينو كتشريعاتو

كاالنتقاؿ مف التدريس التقميدم إلى تدريب الطالب ، بما يتفؽ مع ىذا التكجو، بما فيو مف معارؼ كميارات كخبرات ،محتكاىا
، فاإلنساف ممـز باالجتياد مف الناحية الشرعية، يكتسب مف خبللو ميارة حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات، تدريبا فاعبل

فعدـ اتخاذ القرار ىك أسكأ ، بعض األخطاء كلك ترتب عمى ذلؾ، المكاجية تحديات عصره كاتخاذ قرارات سميمة فيي
كيعمؿ عمى تطبيقيا مع ، يدرؾ أىمية استراتيجيات التدريس الحديثة،  كىذا ال شؾ يحتاج إلى معمـ كاع، األخطاء كميا

 طمبتو.
 عمى إضافات أكتعديبلت إدخاؿ  يراعى في تصميمياالتي ، اإلثرائيةكمف ىنا تأتي أىمية إعداد البرامج التعميمية  
مف خبلؿ استراتيجيات ، كمياراتيـ البحثية، كتعميؽ حصيمتيـ المعرفية، بيدؼ تمبية ميكؿ الطمبة كحاجاتيـ، المقررة المناىج

عند ، قدرتيـ في اتخاذ قرارات حكيمةكزيادة ، كتفكير الطمبة األمر الذم يسيـ في تنمية استقبللية، التدريس المستخدمة
 (Clarc;Zimmerman,2002,163) .بلت الحياةمكاجية مشك

 :الدراسة وأسئمتيا مشكمة
عدـ كجكد دراسات تناكلت تقصي أثر حؿ  الباحث الحظ، ذات الصمة كالدراسات التربكم األدب مراجعة خبلؿ مف 

 المعرفي؛ قتصاداال ضكء في طكرت اإلسبلمية الجديدة التربية مناىج أف خاصةب، المشكبلت إبداعيا في ميارة اتخاذ القرار
مف أجؿ ، فاعمة التفكير في حياتيـ اليكمية بطريقة ميارات استخداـ عمى قادريف يجعميـ نحك عمى الطمبة كفقا الحتياجات

 كاتخاذ القرارات.، تنمية قدرتيـ في حؿ المشكبلت
ىذه الدراسة لتحاكؿ  جاءت،    كسعيا نحك االرتقاء في تدريس مادة التربية اإلسبلمية، كانسجاما مع ىذا التكجو 

لدل طمبة ، في تنمية ميارة اتخاذ القرار، برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلتالتعرؼ إلى أثر استخداـ 
 في األردف. ، في مبحث التربية اإلسبلمية، الصؼ العاشر األساسي
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 اآلتية: األسئمة عف اإلجابة الدراسة ىذه حاكلت ىنا كمف
 لدل، ميارة اتخاذ القرار تنمية في، )α=0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ األول: السؤال

، حؿ المشكبلت إبداعيا( التدريس طريقة ألثر اإلسبلمية تعزل التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ طمبة
 االعتيادية التقميدية) ؟كطريقة التدريس 

 لدل، ميارة اتخاذ القرار تنمية ) فيα =0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ الثاني: السؤال
 ؟ إناث)، ذككر( الجنس ألثر تعزل اإلسبلمية التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ طمبة

 طمبة لدل، ذميارة اتخا تنمية في )α =0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ الثالث: السؤال
 .كالجنس)، الطريقة( التفاعؿ ألثر اإلسبلمية تعزل التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ

 :الدراسة أىمية
 :خبلؿ مف الدراسة أىمية تأتي

بحسب  –مف فركع التربية اإلسبلمية فرع كذلؾ لعدـ كجكد دراسات في أمّْ ، إثراء األدب النظرم التربكم اإلسبلمي-1
كبالتالي ستضيؼ ىذه الدراسة بعدا معرفيا ، كاتخاذ القرار معا، تناكلت مكضكع حؿ المشكبلت إبداعيا -ثاطبلع الباح

 كتطبيقيا في ىذا المجاؿ.
كميارة اتخاذ ، بعامة تنمية الميارات الحياتية في فعاؿ دكر مف لو لما اإلسبلمية؛ التربية مبحث تبرز الدراسة أىمية-2

 القرار بصفة خاصة.
 الطمبة عمى إبداع حمكؿ لممشكبلت التي يمكف أف تطرأ.تدريب -3
في ميداف البرامج التعميمية التعممية المستندة إلى طريقة حؿ المشكبلت ، إمكانية فتح المجاؿ لدراسات كبحكث أخرل-4

 إبداعيا.
التي تكفر ، ليب التدريسيةكتعزيز دكرىا مف أجؿ إدخاؿ األسا، تمبية لمحاجة إلى مراجعة أساليب تدريس التربية اإلسبلمية-5

 لمطمبة فرصة التعمـ بطرؽ جديدة تجعميـ أكثر إيجابية.
 :الدراسة أىداف

 في العاشر األساسي الصؼ طمبة لدل، ميارة اتخاذ القرار تنمية في، الحؿ اإلبداعي لممشكبلت استخداـ أثر استقصاء1-
 .فاعؿكالت كالجنس الطريقة متغيرات ضكء في، اإلسبلمية التربية مبحث

 بطرائؽ التربية اإلسبلمية مبحث إثراء بيدؼ حؿ المشكبلت إبداعيا؛ بطريقة التدريس كيفية معرفة مف المعمميف تمكيف2-
 .تدريسية جديدة

 :الدراسة محددات
 لمعاـ الدراسي، عماف الثالثة في األردف تربية مديرية مدارس في األساسي العاشر الصؼ طمبة عمى الدراسة اقتصرت1-

 )ـ.2012 /2011(
كىما: ككحدة الفقو ، العاشر األساسي لمصؼ اإلسبلمية التربية كتاب مف تيفكحد تدريس عمى الدراسة اقتصرت2-

 بكاقع ستة دركس لكؿ كحدة.، ككحدة النظـ كاألخبلؽ اإلسبلمية، اإلسبلمي كأصكلو
، الدراسة ألغراض إعدادىا تـ التي ةالدراسي الخطط خبلؿ مف، طريقة حؿ المشكبلت إبداعيا باستخداـ التدريس تحدد3-

 .تنمية ميارة اتخاذ القرار في القدرة كاختبار
 :اإلجرائية التعريفات

كذلؾ باتباع ، لمخركج مف المشكمة، تيدؼ التكصؿ إلى أفضؿ الحمكؿ، كىي عممية تفكير مركبةحؿ المشكبلت إبداعيا: -
يجاد األفكار، كتقصي الحقائؽ كالمعمكمات، المأزؽ)( تتمثؿ في تحديد المشكمة، خطكات منطقية إبداعية متعاقبة ، كا 

يجاد القبكؿ.، كاختيار الحؿ  كا 
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، مستخدما الخبرات التي اكتسبيا، بتدريب مف المعمـ، كيمكف تعريفيا إجرائيا بأنيا: مجمكعة العمميات التي يقـك بيا الطالب 
كيػتألؼ ىذا النمكذج مف ، ممشكبلت المطركحةكالكصكؿ إلى حمكؿ غير تقميدية ل، لمسيطرة عمى مكقؼ غير مألكؼ

يجاد المعمكمات، كىي: إيجاد المأزؽ، خمس مراحؿ أك خطكات منظمة متتالية يجاد األفكار، كا  يجاد الحؿ، كا  يجاد ، كا  كا 
 القبكؿ.

 التي يسيةالتدر  كالممارسات اإلجراءاتالتي تتمثؿ في مجمكعة مف ، كىي طريقة التدريس التقميدية :االعتيادية الطريقة-
 المباشر مف المعمـ. اإللقاء كالتمقيف كالشرح عمى تعتمد ما كغالبا، تدريسيـ في عادة المعممكف يستخدميا

مف أجؿ ، كاالنتباه كاإلدراؾ كالمبادأة، تنطكم عمى مجمكعة مف الفعاليات العقمية، اتخاذ القرار: كىي عممية معرفية عقمية-
، 2001، الطائي( التخاذ حسـ بشأف مكقؼ مشكؿ، البديؿ المطمكب بتأف كركيةبعد التعريؼ ب، تحقيؽ اليدؼ المحدد

 يحصؿ التي بالعبلمة كتقاس، كتعرؼ إجرائيا بقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار األمثؿ بيف البدائؿ عمى أداة الدراسة، )44
 .الدراسة ألغراض إعدادىا تـ الذم األداة عمى، الطالب عمييا

ىك البرنامج البيداغكجي اإلجرائي" الذم يتضمف قائمة النشاطات كالميارات كالكفاءات كالمكاقؼ التي البرنامج التعميمي: -
كيمكف تعريفو إجرائيا بأنو مجمكعة مف الخبرات ، سيعبر عنيا الطمبة في شكؿ سمككات في نياية العممية التعميمية

كاتخاذ ، ؽ الخطكات المرتبة لحؿ المشكبلت إبداعياكف، كاألنشطة التي سيمر بيا الطمبة في مادة التربية اإلسبلمية
 القرارات األفضؿ بشأنيا.

 
 الفصل الثاني:

 السابقة الدراسات 
كتمؾ ، كالسيما التي تناكلت الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، حاكؿ الباحث تقصي الدراسات التي تناكلت حؿ المشكبلت 

 كتـ ترتيب ىذه الدراسات زمنيا؛ مف األقدـ إلى األحدث.، القراركميارة اتخاذ ، التي ربطت بيف استراتيجية حؿ المشكبلت
أثر استخداـ أسمكب حؿ المشكمة في التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ في تدريس كحدة  ) دراسة بعنكاف2003( أجرل خكالدة-

تحصيؿ حيث ىدفت الدراسة تقصي أثر أسمكب حؿ المشكمة في ال، في مادة التربية اإلسبلمية، الفقو اإلسبلمي
قسمكا ، ) طالبا كطالبة150( كتككنت العينة مف، في مادة التربية اإلسبلمية لمصؼ التاسع األساسي، كاالحتفاظ بالتعمـ

أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ، كباستخداـ اختبارات التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ، كضابطة، إلى مجمكعتيف؛ تجريبية
كما أظيرت نتائج ، طمبة المجمكعتيف عمى االختبار التحصيمي لصالح التجريبيةبيف متكسط أداء ، ذات داللة إحصائية

 الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة لصالح التجريبية عمى اختبار االحتفاظ بالتعمـ.
) التي كانت بعنكاف المشكبلت اإلبداعية كالتعاكنية كأثرىا في التعميـ ;Lavonen2004Meisalo,;Autio( ىدفت دراسةك -

في تطكير ، كالطريقة التعاكنية، تقصي اتجاىات المعمميف نحك استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، التكنكلكجي
عمى حؿ المشكبلت إبداعيا كبطريقة المشركع ، فنمندا في مدارس) معمما كمعممة 118( كذلؾ بتدريب، تكنكلكجيا التعميـ

 ،  لقياس اتجاىات المتدربيف نحك البرنامج، ) فقرة17( كباستخداـ استبياف مككف مف، القائمة عمى التعمـ التعاكني
مكانية تطبيقو مع طمبة المدارس باست أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك ، خداـ تكنكلكجيا التعميـكا 

كذلؾ ، كصنع القرار كالتفكير الخبلؽ ، لفاعميتو في تكليد البدائؿ كتقييـ األفكار كنمك الشخصية، البرنامج المستخدـ
 بحسب كجية نظر المعمميف.

ي قائـ عمى استراتيجية تعمـ الميمات القائمة عمى حؿ أثر برنامج تعميم) بعنكاف 2005( كجاءت دراسة حمادنو-
كذلؾ بيدؼ ، في مادة التربية اإلسبلمية كاتجاىاتيـ نحكىا، في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية العميا، المشكبلت

ي ف، القائمة عمى حؿ المشكبلت في تحصيؿ الطمبة، استقصاء أثر برنامج قائـ عمى استخداـ استراتيجية تعمـ الميمات
في ، مف طمبة الصؼ العاشر، ) طالبا كطالبة179( كشممت عينة الدراسة، مادة التربية اإلسبلمية كاتجاىاتيـ نحكىا
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كباستخداـ االختبارات التحصيمية ، تـ تكزيعيـ في ثماني شعب عمى مجمكعتيف؛ تجريبية كضابطة ، مديرية بني كنانة
مع ، في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية، ركؽ دالة إحصائياأظيرت نتائج الدراسة كجكد ف، كاستبياف االتجاىات

كما أظيرت النتائج كجكد اتجاىات إيجابية عالية ، أك لمتفاعؿ بيف الجنس كالمجمكعة، عدـ كجكد فرؽ تعزل إلى الجنس
 س.كعدـ كجكد فركؽ في االتجاىات تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجن، نحك استراتيجية التدريس المستخدمة

) فعالية التعمـ القائـ عمى المشكبلت إلعداد المعمميف في تدريس العمـك 2005( ككاف عنكاف دراسة سالـ كاليحيى-
لتدريس العمـك ، كىدفت الدراسة الكشؼ عف فعالية التعمـ القائـ عمى المشكبلت بالنسبة إلعداد المعمميف، الشرعية
حيث تـ اختيار عينة مف طبلب ، ىات الطمبة نحك البرنامج المستخدـكاتجا، في تحصيؿ الطالب المعمـكأثره ، الشرعية

كتـ تقسيـ العينة ، التابعة لجامعة الممؾ سعكد في الرياض؛ تخصص العمـك الشرعية، المستكل السابع في كمية التربية
أشارت النتائج إلى ، كاستبياف لقياس االتجاىات، كباستخداـ االختبارات التحصيمية، إلى مجمكعتيف؛ ضابطة كتجريبية

كما أظيرت النتائج كجكد ، لصالح أفراد المجمكعة التجريبية، كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية عمى االختبار التحصيمي
 فركؽ عمى القياس البعدم لبلتجاىات لصالح التجريبية كذلؾ.

في تنمية ، المشكبلت اإلبداعي) فكانت بعنكاف فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى طريقة حؿ 2005( أما دراسة العمرم-
حيث ىدفت دراستو استقصاء أثر برنامج ، لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في مادة الفقو، مستكيات التفكير العميا

لدل ، مستند إلى طريقة حؿ المشكبلت اإلبداعي في مستكيات التفكير العميا في كحدة الفقو اإلسبلمي، تعميمي تعممي
،  ) طالبا مف طمبة الصؼ العاشر األساسي60( كتككف أفراد الدراسة مف، ساسية العميا في األردفطمبة المرحمة األ

كباستخداـ اختبار ، بحيث تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف متساكيتيف؛ تجريبية كضابطة، التابعيف لمديرية إربد األكلى
إحصائيا لصالح طريقة التدريس القائمة عمى أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة ، ) فقرة45( تحصيمي مككف مف

 في تنمية ميارات التفكير العميا لدل طمبة المجمكعة التجريبية.، حؿ المشكبلت إبداعيا
كأثره في تنمية أسمكب التفكير ،   ) بعنكاف فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت2005( ككانت دراسة كاعر-

في ، كذلؾ لمكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، ربيةلدل طبلب كمية الت، اإلبداعي
مف طمبة كمية التربية ، ) طالبا كطالبة57( إذ تككنت عينة الدراسة مف ، تنمية ميارة التفكير اإلبداعي كأسمكب التفكير

، كاإلنجميزية، ات المغة العربيةفي تخصص، في مستكل السنة الرابعة، بالكادم الجديد التابعة لجامعة أسيكط
 كتجريبية، ) طالبا كطالبة30( كبتقسيـ العينة إلى مجمكعتيف؛ ضابطة، كالتاريخ، كالطبيعة، كالكيمياء، كالرياضيات

أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا ألثر البرنامج ، كاستخداـ اختبارات التفكير اإلبداعي، ) طالبا كطالبة27(
 أك التخصص العممي.، كلـ تظير فركؽ دالة لمتغير الجنس، لصالح أفراد المجمكعة التجريبية ،التدريبي

كذلؾ مف ، ) بعنكاف حؿ المشكبلت إبداعيا مف خبلؿ العمؿ الفريقي في التعميـ العاـBahr;et al,2006( كجاءت دراسة-
حيث تككنت عينة ، ؽ الجماعية المدرسية)الفر ( الكشؼ عف فعالية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في التعمـ الجماعي أجؿ

، تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف؛ تجريبية درست باستخداـ الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، ) فرقة مدرسية24( الدراسة مف
 ، كباستخداـ أدكات قياس نكاتج العمؿ الفريقي في نياية العاـ الدراسي، كضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية

أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية جميع ، يف متتالييفكلعاميف دراسي
كذلؾ ، كاتخاذ القرارات، كالتفكير اإلبداعي، كالشعكر بالمسؤكلية، مقاييس نكاتج العمؿ الفريقي؛ كاالتصاؿ بيف األعضاء

 لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.
) فكانت بعنكاف أثر الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تدريس العمـك لطمبة المرحمة Cheng;Liu;Chang,2007( كأما دراسة-

، في مادة العمـك، في التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ، كذلؾ الستقصاء أثر طريقة الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، االبتدائية
، ي في مدارس مدينة كاكشيكنغ الصينيةمف طمبة الصؼ الخامس االبتدائ،  طالبا كطالبة 206(( كتككنت العينة مف

، كاختبارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت، كباستخداـ اختبارات التحصيؿ، تجريبية كضابطة، كبتقسيـ العينة إلى مجمكعتيف



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

9 

كما ، كذلؾ لصالح طمبة المجمكعة التجريبية، في تنمية التحصيؿ، أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية
في زيادة القدرة عمى االحتفاظ ، ائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى اختبارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلتأشارت النت

 بالتعمـ لدل طمبة المجمكعة التجريبية كذلؾ.
 التحصيؿ كاكتساب في، الجارية األحداث تكظؼ تدريس طرائؽ ثبلث ) دراسة بعنكاف أثر استخداـ2007( كأجرت القكيدر-

 طرائؽ أثر ثبلث تقصي حيث ىدفت، كالمدنية الكطنية التربية مبحث في الثامف الصؼ طمبة لدل، القرار اتخاذ ميارات
 طمبة تحصيؿ في، كالمحاكاة)، كالتعمـ التعاكني، االستقصائية( كىي:، الجارية األحداث تقـك عمى تكظيؼ، تدريس
كشممت عينة ، كالمدنية الكطنية التربية مبحث في، اتخاذ القرار لميارات كامتبلكيـ، األردف في الثامف األساسي الصؼ
 مف مككف القرار لميارات اتخاذ كاختبار، تحصيمي اختبار مف الدراسة أدكات كتككنت، كطالبة ) طالبا200( الدراسة

 التدريس طريقة إلى تعزل، القرار اتخاذ امتبلؾ ميارات في إحصائيا دالة فركؽ كجكد عف النتائج ككشفت، ) فقرة40(
 كلصالح، لمجنس تعزل فركؽ النتائج كجكد أظيرت كما، االستقصائية مقارنة بالتعمـ التعاكني كالمحاكاة الطريقة كلصالح
 .كالجنس الطريقة بيف لمتفاعؿ تعزل فركؽ ككجكد، اإلناث

كالقدرة عمى ، ي) بدراسة تحت عنكاف أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداع2009( كقاـ بابيو-
بحيث ىدفت دراستو تقصي أثر استخداـ ، لدل طالبات الجامعات األردنية، في مبحث الثقافة اإلسبلمية، حؿ المشكبلت

كالقدرة عمى حؿ المشكبلت في مبحث الثقافة اإلسبلمية في ، استراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي
ممف يدرسكف مقرر الثقافة ، مف طالبات كمية األميرة عالية في األردف، ) طالبة90( كتككنت عينة الدراسة مف، األردف

كفؽ ، تـ تكزيعيف عشكائيا إلى ثبلث مجمكعات؛ األكلى تجريبية درست باستخداـ طريقة حؿ المشكبلت، اإلسبلمية
ثالثة ضابطة درست بالطريقة كال،  كالتجريبية الثانية درست باستخداـ حؿ المشكبلت كفؽ النمط التعاكني، النمط الفردم
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذم داللة ، كباستخداـ اختبار قياس قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت، االعتيادية
أما نتائج اختبار مقياس التفكير ، عمى اختبار القدرة لحؿ المشكبلت كذلؾ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف، إحصائية
دالة بيف متكسطات أداء مجمكعات الدراسة في القدرة عمى التفكير اإلبداعي تعزل  فمـ تظير فركؽ ، اإلبداعي

 كما لـ تكجد فكؽ دالة بيف أداء طمبة النمط الفردم كالتعاكني.، الستراتيجية حؿ المشكبلت
 لدل القرار خاذات ميارة تنمية في الذىني العصؼ طريقة استخداـ ) فكانت بعنكاف أثر2009( دراسة الزيادات كالعدكاف أما-

 طريقة استخداـ أثر استقصاء كذلؾ بيدؼ، األردف في كالمدنية الكطنية التربية مبحث في األساسي الصؼ التاسع طمبة
، كالمدنية الكطنية التربية مبحث في، األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل اتخاذ القرار ميارة تنمية في، الذىني العصؼ

كباستخداـ مقياس ميارة اتخاذ ، مجمكعتيف؛ تجريبية كضابطة إلى قسمكا، كطالبة طالبا )158( الدراسة كشممت عينة
 تنمية دالة إحصائيا في فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت، ) فقرة مف نكع اختيار مف متعدد18( القرار الذم تككف مف

 داللة ذات فركؽ كجكد عدـ جأظيرت النتائ كما، الذىني العصؼ طريقة كلصالح لمطريقة؛ تعزل، القرار اتخاذ ميارة
 كالجنس.  الطريقة بيف لمتفاعؿ تعزل فركؽ كعدـ كجكد، لمجنس تعزل القرار اتخاذ ميارة تنمية في إحصائية

كحؿ المشكبلت ، كالتفكير اإلبداعي،   ) التي كانت بعنكاف أسمكب حؿ المشكبلتHoutz;Selby,2009( كىدفت دراسة-
مف خبلؿ تقديـ ، في إدراؾ التفاصيؿ كصنع القرار، كبلت إبداعيا كالتفكير اإلبداعيتقصي أثر طريقة حؿ المش، إبداعيا

كتغمؽ دائرة النقص ، بحيث تشكؿ معنى جديدا، مجمكعة مف الصكر كالرسكمات التي تحتاج إلى إضافة تفاصيؿ ليا
كخريجي الماجستير في مف طمبة ، ) مشاركا كمشاركة42( كتككنت عينة الدراسة مف، بحسب نظرية الجشتالت ، فييا

أشارت ، كباستخداـ اختبار تكرانس لئلبداع الشكمي، ) األمريكيةFordham( في جامعة، إدارة األعماؿ كعمـ النفس
دراؾ التفصيبلت، نتائج الدراسة إلى فاعمية الحؿ اإلبداعي لممشكبلت؛ القائـ عمى الطبلقة في ، كمقاكمة النقص، كا 

 كتككيف الثقة بالنفس.،  كالسيطرة العاطفية، صنع القرار
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مما ، العبلقة بيف اإلبداع كحؿ المشاكؿ األخبلقية، ) بعنكاف اإلبداع كاألخبلؽMumford;et al,2010( كجاءت دراسة-
في المجاالت ، في صنع القرار األخبلقي، جعؿ ىدؼ الدراسة يدكر حكؿ تقصي أثر طريقة حؿ المشكبلت إبداعيا

دارة البيانات ال، التعميمية مف طمبة متطكعيف في ، ) طالبا كطالبة258( لدل عينة مككنة مف، كالتجارية، مينيةكا 
كمف خبلؿ ، في تخصص العمـك البيكلكجية كالطبية كاالجتماعية، جامعات جنكب غرب الكاليات المتحدة األمريكية

كتسجيؿ قراراتيـ ، مشكمة) 12-8( تحكم ما بيف، ثـ تقديـ فقرة لكؿ طالب، تدريب الطمبة عمى حؿ المشكبلت إبداعيا
حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة إيجابية بيف حؿ ، مف خبلؿ استبياف أعد ليذا الغرض، كردكد أفعاليـ األخبلقية

 كبيف القدرة عمى اتخاذ القرارات األخبلقية.، المشكبلت إبداعيا
في تنمية ، ند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت) بدراسة تحت عنكاف أثر برنامج تدريبي مست2011( كقامت أبك عكاد؛ عشا-

كذلؾ بيدؼ استقصاء أثر برنامج تدريبي ، لدل عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف، التفكير التشعيبي
مف ، ) طالبة60( حيث تككنت عينة الدراسة مف، مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية التفكير التشعيبي

إحداىما ، مكزعيف في مجمكعتيف، السابع في مدارس ككالة الغكث التابعة لجنكب العاصمة عماف طالبات الصؼ
كشفت نتائج الدراسة عف كجكد أثر ذم داللة ، كباستخداـ اختبار كليامز لمتفكير التشعيبي، تجريبية كاألخرل ضابطة

، ؿ ميارات التفكير التشعيبي الخمس؛ الطبلقةفي ك، إحصائية لمبرنامج التدريبي المستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت
 كعمى االختبار ككؿ.، كالعناكيف، كالتفاصيؿ، كاألصالة، كالمركنة

قائـ عمى ، بدراسة بعنكاف أثر تطكير نمكذج تعميمي إلكتركني (Liamthaisong;Sangkom;Kayapard,2011( كقاـ-
حيث ىدفت ، لدل طمبة المرحمة الجامعية، حؿ المشكبلتفي تنمية التفكير اإلبداعي ك ، طريقة حؿ المشكبلت إبداعيا

) خبيرا 15( كتككنت عينة الدراسة مف، الدراسة التعرؼ إلى فعالية حؿ المشكبلت إبداعيا مف خبلؿ التدريس اإللكتركني
 ) طالبا كطالبة في جامعة30( باإلضافة إلى، ) خبراء في تكنكلكجيا التعميـ5، ك(في استراتيجيات التعميـ

)Mahasrakhamاعتمادا عمى التعميـ اإللكتركني ، تـ تدريسيـ مف خبلؿ برنامج لحؿ المشكبلت إبداعيا، ) التايمندية
كاختبار التحصيؿ الدراسي ، كاختبار حؿ المشكبلت، كباستخداـ اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي، القائـ عمى اإلنترنت

أظيرت مجمكع النتائج فعالية استراتيجية حؿ المشكبلت ، ى حد سكاءكاستبياف االتجاىات لمخبراء كالطمبة عم، لمطمبة
، كالتحصيؿ الدراسي، في تنمية ميارات التفكير اإلبداعية كحؿ المشكبلت، إبداعيا مف خبلؿ التدريس اإللكتركني

بلت إبداعيا نحك استخداـ استراتيجية حؿ المشك، باإلضافة إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل مجمكعات الدراسة الثبلث
 باالعتماد عمى الكسائؿ اإللكتركنية المتعددة.

) بعنكاف تقييـ مستكل الطالب المعرفي باستخداـ  (Soobard;Rannikmae,2011كفي ذات المدار جاءت كانت دراسة-
، اتيجية حؿ المشكبلت كصنع القرارحيث ىدفت الدراسة تطكير برنامج قائـ عمى استر ، سيناريكىات تخصصات متعددة

تـ تقسيميـ إلى ، ) طالبا في مدارس اسبانيا الحككمية62( كتككنت العينة مف، في التحصيؿ العممي كاالتجاىات
سيناريكىات  كاختبار تحصيمي يقـك عمى تقديـ، كباستخداـ استبياف لقياس االتجاىات، ضابطة كتجريبية مجمكعتيف؛

أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية ، الجغرافيا كاألحياء كالكيمياء كالفيزياءمتعددة كمعقدة في مادة 
باإلضافة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تنمية اتجاىات ، في االختبار التحصيمي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية

في مجاالت البرنامج الثبلثة؛ ، مشكبلت كاتخاذ القرارإيجابية نحك استراتيجية محك األمية العممية القائمة عمى حؿ ال
 كالعالمية.، كالمجتمعية، الشخصية
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
بحسب ما أسفرت عنو ، ألثرىا اإليجابي في كؿ المتغيرات التابعة، يمحظ اىتماـ الباحثيف باستخداـ طريقة حؿ المشكبلت-1

 ).2009، كبابيو، 2005، كحمادنو، 2005، كسالـ كاليحيى، 2003، خكالدة( كدراسة، نتائج الدراسات ذات الصمة
كما يظير ، كتقصي أثرىا في متغيرات مختمفة، ىناؾ تكجو في السنكات األخيرة نحك استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا2-

2005 ، ككاعر، 2005، ؛كالعمرم;Lavonen2004Meisalo,;Autio( كدراسة، في مجمكعة مف الدراسات
Bahr;etal,2006ك ،Cheng;Liu;Chang,2007كأظيرت ىذه الدراسات في مجمؿ ، )2011، ؛ كأبك عكاد؛ كعشا

، كاالحتفاظ بالتعمـ، نتائجيا فعالية إيجابية الستراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا في كؿ مف تنمية ميارات التفكير
  كالتحصيؿ الدراسي.

يتـ ، بأساليب تدريسية جديدة، فؽ الدراسة الحالية مع الدراسات ذات الصمة في ضركرة إثراء المناىج الدراسيةتتكبالتالي -3
الطمبة لتنمية  األمر الذم قد يساعد، مما يعطي لمتعمـ معنى كحقيقة فاعمة، مف خبلليا ربط الطمبة بالكاقع المعاصر

 كىذا ما ترمي إليو الدراسة الحالية.، جييـقدراتيـ في اتخاذ قرارات مناسبة لممشكبلت التي تكا
في حدكد -الحظ عدـ كجكد دراسات سابقة ، كمف خبلؿ مطالعة الباحث لؤلدب التربكم المتعمؽ بمادة التربية اإلسبلمية4-

د كتكا، في فركع التربية اإلسبلمية، كتقصي أثرىا في ميارة اتخاذ القرار، تناكلت حؿ المشكبلت إبداعيا، -عمـ الباحث
ىي الدراسة الكحيدة التي ىدفت تنمية قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت إبداعيا في مادة ، )2005( تككف دراسة العمرم
األمر  ، فتناكلت حؿ المشكبلت بالطريقة االعتيادية، أما باقي الدراسات في فركع التربية اإلسبلمية، التربية اإلسبلمية

 تميزىا عف الدراسات ذات الصمة. كيظير، الذم يبرر كجكد الدراسة الحالية
 

 الفصل الثالث:
جراءاتيا منيجية الدراسة   وا 

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

 كفؽ التصميـ اآلتي: كيسير المنيج  ،  بةفي تنمية ميارة اتخاذ القرار لدل الطم، حؿ المشكبلت إبداعيا
 O1   X   O2       مجمكعة التجريبيةال  
O1      O2        المجمكعة الضابطة 

) ىي المعالجة X، ك() تمثؿ قياس ميارة اتخاذ القرار البعدمO2، ك() تمثؿ قياس ميارة اتخاذ القرار القبميO1( حيث إف 
 إبداعيا. التجريبية؛ القائمة عمى حؿ المشكبلت

 :الدراسة متغيرات
، الحؿ اإلبداعي لممشكبلت باستخداـ درست التي مستكياف؛ األكؿ: المجمكعة كليا كتشمؿ الطريقة، المستقمة المتغيرات-

 االعتيادية. الطريقة باستخداـ درست التي المجمكعة كالثاني:
 .اإلناث كالثاني، الذككر األكؿ:مستكياف كلو الجنس-
 ع: ميارة اتخاذ القرار.التاب المتغير- 

 الوسائل اإلحصائية:
؛ المجمكعتيف طمبة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات استخراج الدراسة تـ عف أسئمة لئلجابة 
بيدؼ تحييد الفركؽ عمى ، )Two-Way ANCOVA( ثـ تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي المشترؾ، كالضابطة التجريبية
بعد عزؿ أثر األداء ، عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدم، ثـ استخراج المتكسطات الحسابية المعدلة، القبمي االختبار

 الكاردة تباعا.، )4، ()3، ()2( كما يظير في الجداكؿ،  عمى االختبار القبمي
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 :الدراسة عينة
مديرية تربية عماف  مدارس في ساسياأل العاشرالصؼ  طمبة مف، كطالبة طالبا) 179( مف الدراسة عينة تككنت 
 (8( البسيطة العشكائية كبالطريقة المدارس تمؾ مف اختيرت ثـ كمف، العشكائية بالطريقة المدارس اختيار تـ بحيث، الثالثة
، طالبا) 42( أفرادىا كعدد تجريبية مجمكعتيف؛ إلى تقسيميـ تـ، طالبا) 83( أفرادىا كعدد لمذككر شعب )4( بكاقع، شعب

،  مجمكعتيف إلى تقسيميف تـ، طالبة) 96( أفرادىا إناث كعدد ) شعب4(ك، طالبا) 41( أفرادىا كعدد ضابطة مجمكعةك 
  )1( الجدكؿ في مكضح ىك كما، طالبة) 49( أفرادىا كعدد ضابطة كمجمكعة، طالبة) 47( أفرادىا كعدد تجريبية
 )1( جدكؿ
 كالجنس المجمكعة حسبب الدراسة عينة أفراد تكزيع

 المجمكع الجنس المجمكعة
 إناث ذككر 

 89 47 42 التجريبية
 90 49 41 الضابطة
 179 96 83 المجمكع

 :الدراسة أدوات
 :كخطكاتيا الدراسة ألدكات كصؼ يمي كفيما
 البرنامج التدريبي: -أكال

 الدركس تنفيذ خطط بإعداد الباحث حيث قاـ، استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا قاـ البرنامج التدريبي المقترح عمى 
، لمتفكير مثيرة كمكاقؼ كتدريبات كأنشطة كخبرات دراسية خطط مف خبلؿ إعداد، حؿ المشكبلت إبداعيا طريقة باستخداـ

حؿ المشكبلت  طريقة باستخداـ المشكبلت في التفكير عمى الطمبة لتدريب االجتماعية الحياتية؛ المشكبلت مع التعامؿ في
الخمفية النظرية  في جاء لما كفقا، كالخبرات التدريسية الخطط إعداد كتـ، مية القدرة عمى اتخاذ القرارتن بيدؼ إبداعيا؛

، كحدة الفقو اإلسبلمي كأصكلوحيث تككنت كؿ خطة دراسية يكمية لدركس ، اإلجرائي التابع ليا كالتعريؼ، لمدراسة الحالية
 :كاآلتي، مة متتاليةمف خمس خطكات منظ، ككحدة النظـ كاألخبلؽ اإلسبلمية

خراج المشكمة مف طكر الضبابية، ميارة تنمية اإلحساس أك الشعكر بالمشكمةإيجاد المأزؽ: كىدفت ىذه ال-1 إلى طكر ، كا 
 الكضكح.

مف ، جمع البيانات كالمعمكمات كالحقائؽ كاآلراء كاالنطباعات كالمشاعرإيجاد المعمكمات: كتيدؼ ىذه الميارة إلى -2
مما يتيح فرصا أكبر لتككيف العديد مف البدائؿ   ، مفة حكؿ المشكمة أك المكقؼ مكضع االىتماـالمصادر المخت

 التي تيدؼ إلى زيادة الكعي بالمأزؽ.، كاالحتماالت المتنكعة الجيدة
، ئعةإنتاج كتكليد األفكار كاآلراء كاألسباب المتعددة كالمتنكعة كالجديدة كغير الشا إيجاد األفكار: كذلؾ مف خبلؿ-3

كيبرز ، كيعمؿ عمى حميا بطرؽ غير مألكفة، المسارات كالطرؽ التي مف خبلليا يحدد المشكمةليستطيع الطالب تحديد 
كيعتمد ىذا التدريب عمى أساس ، ىذا التدريب قدرة الطالب في إيجاد التفاصيؿ في فكرة أك كممة معبرة كمكحية كدقيقة

دراؾ التفاصيؿ. لمخركج بأفكار كبدائؿ ، المناقشة الجماعية  تمتاز بالجدة كاألصالة كالطبلقة كالمركنة كا 
كمف ذلؾ طريقة ديبكنك ، إيجاد الحؿ: كذلؾ باالعتماد عمى أنكاع متعددة مف التفكير كالعصؼ الذىني لمعالجة األفكار-4

مف الضركرم إبراز حيث أنو ، بدال مف الحكـ عمى الفكرة أك المكقؼ بشكؿ مباشر، لمعالجة األفكار، )PMI( اإلبداعية
كفي استخداـ ىذا األسمكب يتـ عرض الفكرة كفؽ ثبلثة ، الجكانب اإليجابية كالسمبية كالمثيرة لبلىتماـ لمفكرة أك المكقؼ

 كىي:، معايير أك جكانب
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 .Plus (Pالجانب اإليجابي: )-
 .Minus (Mالجانب السمبي: )-
 .Interested (Iالجانب المثير أو المشوق: )-
، النتقاء أفضميا كأصكبيا األفكار مف كبير عدد بيف االنتقاؿك ، كتدعيميا كتقييميا البدائؿ تحميؿالذم يساعد في األمر  

 كأكثرىا نفعا كأعبلىا قيمة.، بيدؼ التكصؿ إلى أفضؿ الحمكؿ
، كنجاحيا في الكاقعكدراسة إمكانية تطبيقيا ، كتفيد ىذه المرحمة في تقبؿ الحمكؿ التي تـ التكصؿ إلييا  إيجاد القبكؿ:-5

مما يعني ، المرغكب المستقبؿ إلى الحالي المكقؼ مف لبلنتقاؿ، كاإلجراءات األفعاؿ عمى تركز المرحمة ىذه أف أم
 المقاكمة.مصادر الرفض ك  كتجنب، مف أفراد المجمكعة كالمساندة كسب أكبر قدر مف التأييد

، المحكميف المختصيف بأساليب التدريسمف  )10( عمى-بؽالبرنامج التدريبي السا– عرض خطكات تنفيذ الدركس كتـ 
 كآرائيـ حكليا. مبلحظاتيـ مف االستفادة كتمت ، كمشرفي التربية اإلسبلمية كمدرسييا، كعمـ النفس التربكم

التعميمية بحسب  المكاقؼ تنفيذ كيفية عمى، التجريبية المجمكعة درسكا الذيف كالمعممات المعمميف تدريب تـ كمف ثـ 
) دركس في كحدة الفقو اإلسبلمي 6( كذلؾ مف خبلؿ، صفية ةحص (12( الدركس تنفيذ كاستغرؽ، االستراتيجية المستيدفة

ألفراد العينة ، باإلضافة إلى حصص االختبارات القبمية كالبعدية، ) دركس في كحدة النظـ كاألخبلؽ اإلسبلمية6، ك(كأصكلو
 عمى ميارة اتخاذ القرار.

 :القرار اتخاذ ارةمي اختبار-ثانيا
 الدراسة بمكضكع العبلقة ذات السابقة كالدراسات التربكم األدب إلى بالرجكع الباحث قياـ خبلؿ مف االختبار بناء تـ 
، القكيدرك ، 2009، كالزيادات؛ كالعدكاف Mumford;et al,2010( دراسة مف خاص بشكؿ الباحث كاستفاد، الحالية
 أربع عبارة كؿ كتبل، معينة مشكمة منيا كاحدة كؿ تضمنت عبارات الباحث بصياغة كقاـ، بناء االختبار في، )2007
 تمثؿ التي المشكمة يختار أف الطالب كعمى، بشأنيا قرار اتخاذ ينبغي التي القضية)( المشكمة الخيارات تمؾ تمثؿ خيارات
 بيف مف صحيحة فقط كاحدة مةمشك ىناؾ عمما بأف، المطركح المكضكع حكؿ بشأنيا قرار التخاذ األنسب؛ المكقؼ
، فقرات أربع منيا كاحدة كؿ تتبع، عبارة مف نكع اختيار مف متعدد (21( النيائية بصكرتيا العبارات عدد كبمغ، الخيارات
 .فقرة (84( الكمي االختبار فقرات عدد يككف كبذلؾ
 :االختبار صدق

 في التدريس ىيئة أعضاء مف، )10( ددىـكع المختصيف مف مجمكعة عمى بعرضو االختبار صدؽ مف التأكد تـ 
 مناسبة كمدل االختبار فقرات مبلئمة مدل حكؿ الرأم إلبداء التربية اإلسبلمية كمعممييا؛ كمشرفي األردنية الجامعات
 كتـ، فقرة أية لقبكؿ المحكميف فم، %) فأكثر80( الباحث إجماع اعتمد كلقد، كتمثيميا البدائؿ كصحة المغكية الصياغة

 مبلحظاتيـ. ضكء في التعديبلت بعض ءإجرا
 :االختبار ثبات

 الصؼ طمبة مف، كطالبة طالبا (44( مف مككنة استطبلعية عينة عمى تطبيقو خبلؿ مف االختبار ثبات حساب تـ 
 معادلة كفؽ الداخمي االتساؽ بطريقة الثبات مف التحقؽ كتـ، عينتيا خارج كمف الدراسة مجتمع مف، األساسي العاشر
 ألغراض مناسبة القيمة الباحث أف كيرل، (0.87( االختبار فقرات بيف الداخمي االتساؽ معامؿ قيمة كبمغت، ألفا باخكركن

 الدراسة.
 الدراسة نتائجالفصل الرابع: 

؛ المجمكعتيف طمبة لدرجات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات استخراج تـ الدراسة؛ أسئمة عف لئلجابة 
 اتخاذ القرار اختبار عمى، االعتيادية بالطريقة درست التي كالضابطة، حؿ المشكبلت إبداعيا بطريقة درست التي التجريبية
 ).2( الجدكؿ في كما النتائج ككانت، كالبعدم القبمي
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 )2( جدكؿ
 عمى ميارة اتخاذ القرار، لدرجات الطمبة في المجمكعتيف، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 اختبار اتخاذ القرار البعدم اختبار اتخاذ القرار القبمي الجنس الطريقة)( مجمكعةال
المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي*

االنحراؼ 
 المعيارم

 4.01 12.11 3.27 7.41 ذككر  الضابطة
 3.59 11.97 2.41 6.91 إناث 

 3.97 12.01 2.91 7.15 المجمكع
 3.04 13.76 2.69 7.23 ذككر  التجريبية

 2.61 13.97 2.41 6.71 إناث 
 2.79 13.81 2.56 6.96 المجمكع

 3.81 12.98 2.9 7.12 ذككر  العينة الكمية
 3.19 13.10 2.11 6.94 إناث 

 3.59 13.00 2.49 7.09 المجمكع
 )21( الدرجة مف*

عمى اختبار ميارة اتخاذ  ،  متكسطات درجات الطمبة بيف، أف ىناؾ فركؽ ظاىرية، )2( كيتضح مف الجدكؿ رقـ 
حيث بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية عمى ، في المجمكعتيف؛ التجريبية كالضابطة، القرار القبمي

عمى ، أما المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة، )2.79( كبانحراؼ معيارم، )13.81( االختبار البعدم
 ).1.8( مما يشير إلى فرؽ ظاىرم بيف المجمكعتيف مقداره، )3.97( كبانحراؼ معيارم، )12.01( فبمغ، ار البعدماالختب

بانحراؼ ، )12.98( بمغ،  لدرجات الطمبة الذككر عمى االختبار البعدم، كما أشارت النتائج أف المتكسط الحسابي 
مما يشير إلى ، )3.19( كبانحراؼ معيارم، )13.10( ناث فبمغأما المتكسط الحسابي لدرجات اإل، )3.81( معيارم مقداره

 ).0.12( فرؽ ظاىرم لصالح الطمبة اإلناث مقدراه
تـ ، كمعرفة فيما إذا كانت الفركؽ في المتكسطات الحسابية ذات داللة، كبيدؼ تحييد الفركؽ عمى االختبار القبمي 

 ).3( كما في الجدكؿ، )Two-Way ANCOVA( استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي المشترؾ
 )3( الجدكؿ

 عمى ميارة اتخاذ القرار البعدم، نتائج تحميؿ التبايف المشترؾ لدرجات الطمبة في المجمكعتيف
 مصدر 
 التبايف

 درجات  مجمكع المربعات
 الحرية

ؼ  قيمة متكسط المربعات
 المحسكبة

 مستكل 
 الداللة

 0.000 112.312 655.126 1 655.126 االختبار القبمي)( المشترؾ
 0.250 1.431 9.119 1 9.119 الجنس
 *0.000 25.017 161.591 1 161.591 المجمكعة)( الطريقة
 0.491 0.377 2.513 1 2.513 الجنس Xالطريقة 
   6.717 174 985.771 الخطأ
    178 1769.781 الكمي

 )α=0.05( *دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
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ميارة  تنمية في، )α=0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد سؤاؿ األكؿ: ىؿالنتائج المتعمقة بال-أ
حؿ المشكبلت ( الطريقة ألثر اإلسبلمية تعزل التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ طمبة لدل، اتخاذ القرار

 كالتدريس بالطريقة االعتيادية) ؟، بالطريقة اإلبداعية
بيف متكسطات درجات الطمبة في المجمكعتيف؛ ، كجكد فركؽ دالة إحصائيا، )3( جدكؿ رقـ أظيرت النتائج في 

كىذه القيمة دالة ، )25.017( ؼ) المحسكبة( حيث بمغت قيمة، عمى ميارة اتخاذ القرار البعدم، التجريبية كالضابطة
الطمبة في المجمكعتيف الضابطة  كلتحديد قيمة الفركؽ في متكسطات درجات، )α=0.05( إحصائيا عند مستكل الداللة

عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدم؛ ثـ استخراج المتكسطات الحسابية المعدلة؛ كذلؾ لعزؿ أثر أداء ، كالتجريبية
 ).4( ككانت النتائج كما في الجدكؿ، عمى أدائيما في االختبار البعدم، المجمكعتيف في االختبار القبمي

 )4( جدكؿ
 بعد عزؿ أثر األداء عمى االختبار القبمي، عمى اختبار ميارة اتخاذ القرار البعدم، سابية المعدلةالمتكسطات الح

 الخطأ المعيارم المتكسط المعدؿ المجمكعة
 0.27 12.73 الضابطة
 0.26 14.01 التجريبية

عمى ميارة اتخاذ القرار ، طةلعبلمات الطمبة في المجمكعتيف؛ التجريبية كالضاب، أشارت المتكسطات الحسابية المعدلة  
أف الفركؽ كانت لصالح المجمكعة ، )4( كما ىك مكضح في جدكؿ، بعد عزؿ أثر األداء عمى االختبار القبمي، البعدم

 كىك أعمى مف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة كالبالغ، )14.01( إذ حصمت عمى متكسط حسابي معدؿ، التجريبية
كاف لو أثره اإليجابي في تنمية قدرة ، برنامج التدريبي القائـ عمى طريقة حؿ المشكبلت إبداعياكبالتالي فإف ال، )12.73(

 لدل طمبة الصؼ العاشر في مبحث التربية اإلسبلمية.، الطمبة في اتخاذ القرار
ميارة  تنمية ) فيα=0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني-ب

 إناث)؟، ذككر( الجنس ألثر تعزل اإلسبلمية التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ طمبة لدل، اتخاذ القرار
اختبار  عمى الطمبة درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى، )3( كما في جدكؿ النتائج تشير 
إحصائيا عند  غير داللة القيمة كىذه، )1.431( المحسكبة ؼ)( قيمة بمغت ثحي، لمجنس تعزل البعدم القرار اتخاذ ميارة

 ).α=0.05( مستكل الداللة
ميارة  تنمية في )α=0.05( إحصائية عند مستكل الداللة داللة ذات فركؽ تكجد النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ىؿ-ج

 كالجنس)؟، الطريقة( التفاعؿ ألثر سبلمية تعزلاإل التربية مبحث في، العاشر األساسي الصؼ طمبة لدل، اتخاذ
عمى ، الطمبة درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ ) إلى3( كما في جدكؿ النتائج أشارت 
 كىي، )0.377( ؼ) المحسكبة( قيمة بمغت حيث،  كالجنس الطريقة بيف لمتفاعؿ تعزل البعدم القرار اتخاذ ميارة اختبار

 ).α =0.05( إحصائيا عند مستكل الداللة ةغير دالل
 مناقشة النتائج والتوصياتالفصل الخامس: 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
 لدل القرار اتخاذ ميارة تنمية في، )α=0.05( داللة إحصائية عند مستكل الداللة ذات فركؽ كجكد النتائج أظيرت 
تعزل ألثر البرنامج التدريبي القائـ عمى حؿ المشكبلت ، إلسبلميةفي مبحث التربية ا، الصؼ العاشر األساسي طمبة

لككف استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا تمنح الطمبة فرصة جيدة ، كيعيد الباحث السبب في ظيكر ىذه النتيجة، إبداعيا
طبلؽ العناف إلنتاج حمكؿ ابتكارية ،كالعصؼ الذىني، لمتفكير كؿ القضية أك المكضكع كتكليد أكبر قدر مف األفكار ح، كا 

طبلقيا، المطركح ، مما يثير دافعية الطمبة في بذؿ المزيد مف الجيد، في جك مف الحرية كاآلماف كاإلبداع، كتحرير األفكار كا 
كبذلؾ جمعت ىذه االستراتيجية في ، كمف ثـ اتخاذ قرار عقبلني كمنطقي حكليا، كالتبصر بيا، إلدراؾ المشكبلت المطركحة
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كتنمية القدرة عمى ، لككنيا نشاط ذاتي تؤدم إلى إتاحة المزيد مف فرص النمك المعرفي ، سمكب العمـ كمضمكنوإطار كاحد أ
، إليو نتائج الدراسات المشابية ذات الصمةكىذا ما أشارت ، كاتخاذ القرارات الصائبة بشأنيا، مكاجية المشكبلت الحياة

، )Bahr;et al,2006;Houtz;Selby,2009;Mufmford;et al,2010;Soobard;Rannikmae,2011( كدراسة
  حيث أظيرت نتائج الدراسات المذككرة أثرا إيجابيا لطريقة الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية ميارة اتخاذ القرار.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
 لدل القرار اتخاذ ميارة تنمية في،  )α=0.05( داللة إحصائية عند مستكل الداللة ذات فركؽ عدـ كجكد أظيرت النتائج 

 كيرل الباحث سبب ىذه النتيجة بأف طبيعة، تعزل لمجنس، في مبحث التربية اإلسبلمية، الصؼ العاشر األساسي طمبة
الجنسيف بالقدر  اىتماـ عمى تحكز أنيا أم، الجنسيف مف الطمبة لدل التحدم عامؿ المطركحة تثير كالمشكبلت القضايا
الزيادات ؛ ك 2011، سمكر( نتيجة دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ، الجارية األحداث كاقع عامة كمف ياقضا ككنيا نفسو؛

 ).2005، ؛ ككاعر2005، ؛ كحمادنو2009، كالعدكاف
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

 القرار اتخاذ ةميار  تنمية في، )α=0.05( داللة إحصائية عند مستكل الداللة ذات فركؽ عدـ كجكد أظيرت النتائج 
، تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس المتبعة كالجنس، في مبحث التربية اإلسبلمية، الصؼ العاشر األساسي طمبة لدل

في ، يناسب كبل مف الذككر كاإلناث عمى حد سكاء، بمعنى أف استخداـ البرنامج التدريبي القائـ عمى حؿ المشكبلت إبداعيا
، ؛ كحمادنو2009، الزيادات كالعدكاف؛ ك 2011، سمكر( كىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة، تنمية ميارة اتخاذ القرار

 التي أشارت إلى كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.، )2007، القكيدر( كاختمفت مع دراسة، )2005
 

 االستنتاجات:
 رز لمباحث االستنتاجات اآلتية:يب، كما أسفرت عنو مف نتائج، مف خبلؿ األدب النظرم لمدراسة الحالية

، كالركحية، العقمية الفكرية،  أىمية التربية اإلسبلمية في بناء الشخصية اإلنسانية المتكازنة المتكاممة في جكانبيا-ُ
 كالجسدية.

 ضمف إطار كبرنامج تدريبي ، في تناكؿ القضايا اإلسبلمية بشكؿ كاقعي، فعالية استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيا-ِ
 مما يثير دافعية الطمبة لمتعمـ.، يتصؼ بالتشكيؽ كسيكلة التطبيؽ، تعممي جديد

ككنيا تجعؿ مف المتعمـ ، في الغرؼ الصفية، -ال سيما المعرفية منيا-إمكانية اعتماد استراتيجيات التدريس الحديثة-ّ
 ميـ أكثر إيجابية كفاعمية.كتمنح المتعمميف فرص التعمـ بطرؽ جديدة تجع، محكر العممية التعميمية التعممية

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

 يكصي الباحث بما يأتي:، في ضكء نتائج الدراسة
عمى استخداـ طريقة حؿ  ، التربية اإلسبلميةبيدؼ تدريب معممي ، عقد دكرات مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ األردنية-1

 بيدؼ تنمية قدرة الطمبة في اتخاذ القرار.، كتشجيعيـ عمى تكظيفيا في الحصص الصفية، المشكبلت إبداعيا
بميارات اتخاذ القرار؛ لما يحكيو ىذه المبحث مف قضايا تتعمؽ بحياة الطمبة؛ الدينية ، تضميف مبحث التربية اإلسبلمية-2

 اعية كالسياسية.. كغيرىا.كاالجتم
، ضركرة إعادة بناء كحدة الفقو كالنظـ اإلسبلمية مف خبلؿ تضمينيا مشكبلت كاقعية مرتبطة بمكضكعات الدركس-3

 كالسعي لتكفير فرص حقيقية لتدريب الطمبة عمى حؿ ىذه المشكبلت إبداعيا.
 بلمية.استخداـ طريقة حؿ المشكبلت إبداعيا في تدريس فركع التربية اإلس-4
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 المقترحات:
 كفي ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يقترح الباحث ما يأتي:

كالخرائط ، كالتعمـ التبادلي ، إجراء دراسات أخرل؛ لمعرفة أثر استخداـ طرؽ تدريسية معرفية في ميارة اتخاذ القرار-1
 كمتغيرات أخرل كذلؾ.، المفاىيمية

 بيف طريقتي حؿ المشكبلت كحؿ المشكبلت إبداعيا.إجراء دراسات أخرل يتـ فييا المقارنة -2
إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ أثر استخداـ طريقة حؿ المشكبلت إبداعيا في تدريس فركع التربية اإلسبلمية األخرل؛ -3

 كالفقو. ، كالعقيدة، كالسيرة النبكية، كالتفسير
 المراجع كالمصادر العربية:

في تنمية التفكير ، ). أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت2011( انتصار، كعشا فلاير، أبك عكاد1-
، جامعة البحريف، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، لدل عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف، التشعيبي
 .69-96ص، )1( العدد، )12( المجمد

 مصر: دار قباء لمطباعة كالنشر.، القاىرة، شكبلت). اإلبداع في حؿ الم2000( صفاء، األعسر-2
، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت، ). أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت في تنمية التفكير اإلبداعي2009( برىاف، بابيو-3

 ردف.األ، عماف، جامعة عماف العربية، رسالة دكتكراه، لدل طالبات الجامعات األردنية، في مبحث الثقافة اإلسبلمية
، عماف، تدريبو، قياسو، مراحمو،   خصائصو، نظرياتو، مككناتو، معاييره، مفيكمو، ). اإلبداع2002( فتحي، جركاف-4

 األردف: دار الفكر لمطباعة كالنشر.
في ، ). أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية تعمـ الميمات القائمة عمى حؿ المشكبلت2005( شياب، حمادنو-5

جامعة عماف ، رسالة دكتكراه، كاتجاىاتيـ نحكىا، في مادة التربية اإلسبلمية، ة المرحمة األساسية العمياتحصيؿ طمب
 األردف.، عماف، العربية

). أثر استخداـ أسمكب حؿ المشكمة في التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ في تدريس كحدة الفقو 2003( ناصر، خكالدة-6
 .52-37ص: ، )11( العدد، )30( المجمد،  مجمة دراسات العمـك التربكية، ةفي مادة التربية اإلسبلمي، اإلسبلمي

 طمبة لدل القرار اتخاذ ميارة تنمية في الذىني العصؼ طريقة استخداـ ثر). أ2009( زيد، ماىر كالعدكاف، الزيادات-7
 العدد، )17( المجمد، بلميةاإلس الجامعة مجمة، األردف في كالمدنية الكطنية التربية مبحث في األساسي الصؼ التاسع

 490.-465ص ، )2(
). فعالية التعمـ القائـ عمى المشكبلت إلعداد المعمميف في تدريس العمـك 2005( عبد ا، محمد كاليحيى، سالـ-8

ؾ كمية التربية: جامعة المم، المقاء السنكم الثالث عشر، جستف)( الجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية، الشرعية
 /htpp:/ / www.Ksu.edu.sa/ sites/ colleges/ Arabic collegesالرياض. المكقع اإللكتركني:، سعكد

college- of education/ 18/ 10/ 142/.Education 511-doc./ 15n.             
التعميـ  ). أثر استخداـ طريقة حؿ المشكبلت في تنمية ميارات التدريب العممي لدل طمبة2011( سكسف، سمكر9-

، عماف، جامعة عماف العربية، رسالة ماجستير، كاتجاىاتيـ نحك التدريب العممي، التمريضي في كميات المجتمع
 األردف.

رسالة ، ). السمات الشخصية كعبلقتيا باتخاذ القرار لطمبة كمية القانكف في جامعة بغداد2001( إيماف، الطائي10-
 عة بغداد.جام، ابف رشد)( كمية التربية، ماجستير

في تنمية مستكيات ، ). فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى طريقة حؿ المشكبلت اإلبداعي2005( حسف، العمرم-11
 األردف.، عماف، جامعة عماف العربية، رسالة دكتكراه، لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في مادة الفقو، التفكير العميا

 األردف: دار الفكر.، عماف، برنامج تدريب األطفاؿ، شكبلت بطرؽ إبداعية). حؿ الم2001( عبد الناصر، فخرك12-
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 ميارات التحصيؿ كاكتساب في، الجارية األحداث تكظؼ تدريس طرائؽ ثبلث استخداـ ). أثر2007( شريفة، القكيدر13-
، إربد، اليرمكؾ معةجا، ماجستير رسالة، كالمدنية الكطنية التربية مبحث في الثامف الصؼ طمبة لدل، القرار اتخاذ
 .األردف

، كأثره في تنمية أسمكب التفكير اإلبداعي، . فعالية برنامج تدريبي لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت2005(( نجكل، كاعر14-
 جميكرية مصر العربية.،  جامعة أسيكط، رسالة ماجستير، لدل طبلب كمية التربية
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