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استراتيجيات حل المشكالت لدى طمبة المرحمة االعدادية
في قضاء خانقين
م.م.نظيرة ابراىيم حسن غائب
المديرية العامة لتربية ديالى
المستخمص
ىدؼ البحث الى معرفة مستوى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة االعدادية
وداللة الفروؽ في حؿ المشكالت وفقا لمتغيري الجنس (ذكور،اناث) ،والفرع الدراسي
(عممي،ادبي) حيث كاف عدد افراد عينة البحث (  )300طالب وطالبة مناصفة تـ
اختيارىـ بطريقة عشوائية مف طمبة بعض المدارس االعدادية والثانوية .
استخدـ مقياس حؿ المشكالت المعتمد مف قبؿ ( ابوحماد  ) 2007 ،لتحقيؽ
اىداؼ البحث  ،واعتمد الصدؽ الظاىري لغرض التأكد مف صدؽ المقياس وذلؾ
بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء في التربية وعمـ النفس  .واليجاد ثبات المقياس تـ
تطبيقو عمى عينة عشوائية مف الطمبة ،وبعد مرور اسبوعيف اعيد تطبيقو وحساب
معامؿ االرتباط بيف االختباريف فكاف مقداره (.)0.88
ومف النتائج التي تـ التوصؿ الييا امتالؾ عينة البحث لمستوى عاؿ مف قدرة
حؿ المشكالت ،وكذلؾ اظيرت النتائج انو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في
مستوى حؿ المشكالت وفقا لمتغير الجنس (ذكور،اناث)  ،بينما لوحظ وجود فروؽ
ذات داللة احصائية في مستوى حؿ المشكالت تبعا لمفرع الدراسي (عممي ،ادبي) ،
ولصالح الفرع العممي .
وفي ضوء ىذه النتائج تـ الوصؿ الى بعض االستنتاجات والتوصيات التي
ذكرت في نياية البحث .
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الفصل االول
التعريف بالبحث
مشكمة البحث وأىميتو

تتميزالحياة االنسانية بالعديد مف المشكالت والمواقؼ والحموؿ والبد لألنساف

وىو يعيش حياتو وىدفو توفير عيشة كريمة لنفسو وألبناء جنسو مف مواصمة مسيرتو
بنجاح ومواجية ىذه المشكالت والمواقؼ وبالتعاوف مع االخريف وا يجاد الحموؿ ليا
وتذليؿ صعوباتيا وبجيود تتميز باألرادة والقوة وااليجاب حتى ييسر سبؿ العيش في
الحياة ،مف ىذا المنطمؽ البد مف اعطاء طريقة حؿ المشكالت المكانة البارزة بيف
اساليب التربية والتعميـ واالرشاد والعالج ولكثير مف االوضاع التي يمر بيا الفرد
خالؿ عمميات نموه وتطوره وتعممو .
اف اساليب التعامؿ مع المشكالت وايجاد حموؿ ليا تعد مف المستمزمات الرئيسة
لالنساف  ،وما يتطمبو التغير السريع في الحياة مف التكيؼ والنمو السوي الذي ال
يعتريو اليأس واالحباط ،والشعور بالعجز اماـ المواقؼ الصعبة (عطية :
 )212،2008حيث اف االفراد يدركوف مايواجيونو بصور مختمفة ومرتبطة بالطريقة
التي يدركونيا ويتحدد بذلؾ ما لدى الفرد مف معارؼ وابنية معرفية واستراتيجيات
معرفية واتجاىات في خزف المعرفة واستيعابيا ( سعيد . ) 335 ،2008 :
ىناؾ عالقة وثيقة بيف التفكير وحؿ المشكالت ذلؾ الف حؿ المشكالت يتحقؽ
حص ار بواسطة التفكير بانماطو المختمفة وال يمكف تحققو عف اي طريؽ اخر واف
التفكير وطرائقو واساليبو ونتائجو تتكوف عمى افضؿ وجو في سياؽ حؿ المشكالت
اي عندما يصطدـ المتعمـ باعتباره حالّ لممشاكؿ او المسائؿ او المياـ التعميمية التي
تتناسب مع مستوى نموه العقمي ويمكنو مف التوجو في معطياتيا وصياغتيا ومعرفة
حدودىا والحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المتصمة بيا وايجاد حموؿ ليا (عمواف :
،)51 ،2009اذ عد جيمفورد الذكاء مجموعة مف القدرات واف ميارة حؿ المشكمة ىي
ميارة ذكائية تعكس قدرات المتعمـ الذىنية وقد حدد ستة عوامؿ فرعية خاصة وىي (
قدرة التفكير السريع  ،قدرة تصنيؼ االشياء او االفكار  ،قدرة ايجاد العالقات
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المشتركة  ،قدرة التفكير باالبداؿ  ،قدرة وضع قائمة بالخصائص  ،قدرة استنباط
المتطمبات ) وعامال عاما متعمؽ بقدرة حؿ المشكمة  ،ويرى جمفورد اف نموذجو لحؿ
المشكالت يستوعب التفكير االبداعي حيث اف مفيوـ حؿ المشكالت اكثر اتساعا
وشموال مف التفكير االبداعي اال اف كؿ منيما يسيـ في الوصوؿ الى نياية ناجحة
عف طريؽ حؿ المشكمة ويخمص جمفورد الى االستنتاج باف حؿ المشكالت يشتمؿ
عمى جميع انواع عمميات البناء العقمي بينما يقتصر التفكير االبداعي عمى بعضيا
واف كال مف حؿ المشكالت والتفكير االبداعي قد يتضمف اياً مف المحتويات

المعموماتية لمبناء العقمي ( جرواف  . ) 116 – 115 ،1999 :وتبرز اىمية ىذا
االسموب مف خالؿ تنميتو اساليب التفكير السميمة لدى المتعمميف مما يساعدىـ عمى

حؿ المشكالت ومواجية مختمؼ المواقؼ التي تتطمب مف المتعمـ اف يضع حموال او
بدائؿ مناسبة يتـ تقييميا في ما بعد واختيار أفضميا ليكوف حال إيجابياً لممشكمة سواء
كاف ذلؾ في حياتو الدراسية او في حياتو العامة ،وبالتالي نضمف قدرتو في نقؿ

خبراتو التي اكتسبيا مف ىذا التعمـ عندما يعمـ حمولو لبعض المشكالت عمى مواقؼ
او مشكالت مشابية قد تواجيو.
اف طمبة المرحمة االعدادية بحاجة الى زيادة قدراتيـ عمى حؿ مشكالتيـ
التي يواجيونيا في حياتيـ اليومية وخاصة وىـ في ىذه المرحمة بدأت قدراتيـ
بالتمايز ويسير نضجيـ العقمي الى االكتماؿ عندىا البد ليـ مف استيعاب واستثمار
االستراتيجيات ليتسنى ليـ توظيؼ عممياتيـ العقمية في مواجية المواقؼ المختمفة .
ونظ ار لما يتضمنو ىذا الموضوع مف اىمية كبيرة في تنمية الميارات المعرفية
والتفكير وتعميمو لدى طمبتنا ومف ثـ معرفة جوانب الخمؿ لدييـ في مثؿ ىذه
الميارات مما يميد السبيؿ اماميـ لمتقدـ العممي كانت ىذه الدراسة لبياف مدى كفاءة
طمبة المرحمة االعدادية المتمثمة بنموذج الدراسة في حؿ المشكالت ووضع السبؿ
المناسبة لرفع ىذه القدرة في حاؿ ضعفيا وصقميا في حاؿ وجودىا .
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اىداف البحث:
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى ما يأتي - :
- 1مستوى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة االعدادية .
- 2داللة الفروؽ في مستوى حؿ المشكالت وفقا لمتغير الجنس .

- 3داللة الفروؽ في مستوى حؿ المشكالت وفقا لمتغير الفرع الدراسي ( عممي ،
ادبي ) .
حدود البحث:
يشمؿ البحث الحالي طمبة المرحمة االعدادية ( الصؼ الرابع العممي والصؼ
الخامس العممي ) في مدارس قضاء خانقيف المركز /محافظة ديالى لمعاـ الدراسي (
.)2011 -2010
تحديد المصطمحات
* حؿ المشكالت

 -1يعرؼ جاجف )' )1965 Gagneحؿ المشكالت  :بأنو تغير سموكي ينتج وفؽ
مبادئ حديثة عامة ومقبولة ( . ) Kleinmuntz : 1966 ,P.364
 -2صورة مف التعمـ الذي يكوف عمى المرء فيو اف يتغمب عمى بعض العقبات
اوالعواقب لكي يصؿ الى ىدؼ مرغوب فيو ويستخدـ االفراد عادة لموصوؿ الى ىذه
الغاية تخطيطات او تدابير مختمفة وتكوف احيانا بسيطة كالمحاولة والخطأ & trial
 (errorاالشوؿ . ) 216، 1982:
 -3ويعرؼ ابوشريخ (  )2008مفيوـ حؿ المشكالت :بانو مجموع االجراءات
التفصيمية التي يضعيا المعمـ او المتعمـ بتصور مستقبمي يعتقد انو حال ناجحا مف
بيف حميف او اكثر مف الحموؿ المتاحة في بيئة التعمـ والتعميـ عمى وفؽ خطوات
عممية ومنطقية (ابو شريخ . )169 ،2008 :
 -4يعد حؿ المشكمة عممية يستخدـ فييا الفرد معموماتو السابقة ومياراتو المكتسبة
لتمبية موقؼ غير عادي يواجيو ( ربيع والدليمي . )125 ،2009 :
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التعريؼ االجرائي  :ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ اجابتو عمى فقرات مقياس

حؿ المشكالت المستخدـ في ىذا البحث
الفصل الثاني
ادبيات ودراسات سابقة
تطور طريقة حل المشكالت
شيدت فترة االربعينات والخمسينات رواجاً لمبحث في عدة مجاالت متنوعة

لمنمو العقمي  ،التربية  ،تاريخ الفكر  ،المنطؽ  ،نظرية المعرفة ويمكف اف نطمؽ

عمى بياجيو لقب الباحث واخصائي المعرفة فيو يختمؼ عف غيره مف المتخصصيف
في المعرفة الذيف يستخدموف الجدؿ المنطقي لتدعيـ رؤاىـ فيو ينبذ الطريقة النظرية
ويتبنى مبادىء وفروض عممية قابمة لالختبار فيو مثالً يقوـ بتحميؿ السؤاؿ الخاص
بكيفية اكتساب البشر لممفاىيـ ثـ يتتبع نمو ىذه المفاىيـ وكاف مف ابرز انجازات

بياجيو االساسية الفرع الخاص بو في نظرية المعرفة وىو اتحاد الفمسفة مع الطرؽ
العممية والمنطؽ والحقائؽ

(ميممر.)38 ،2005:

وقد صنؼ بياجيو مراحؿ النمو المعرفي الى اربع مراحؿ وىي المرحمة
الحسحركية مف( الميالد وحتى عاميف ) ومرحمة ما قبؿ العمميات ( مف عاميف حتى
 ) 7ومرحمة العممية الحسية المادية (مف

 7حتى  )11وأخي اًر المرحمة العممية

الشكمية ( مف  11حتى  15سنة ) (توؽ وعدس.)105 ،1984:

وعميو فاف حؿ المشكمة مف وجية نظر بياجيو ناتج متوقع ومنطقي لتعمـ
المفاىيـ والمبادئ وتعمـ عمميات متتابعة ومتتالية تعتمد عمى المخزوف الالزـ مف
المعارؼ والميارات التي تعد متطمبات مسبقة في تعمـ ماىو اكثر تعقيدا وصعوبة (
غانـ . )204 ، 2004 :
وقاـ بياجيو وانيمدر )  ) Piaget & Inhelderبدراسة التغير الناتج عف
التحوؿ مف العمميات المادية الى العمميات االساسية ( العممية ) اثناء فترة العمميات
المادية تعمؿ العمميات العقمية في مجاؿ االشياء واالحداث فاالطفاؿ يصنفوف
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ويرتبوف ويقمبوف االشياء واالحداث  .اما في العمميات العممية فيقوـ المراىقوف
باالنتقاؿ مف العمميات المادية  ،يمكنيـ اف يأخذوا نتائج ىذه العمميات ويستنبطوف
الفروض والمبادىء الخاصة بالعالقات المنطقية لػيذه العمميات .ويشبو الفكر
العممي العممي مانسميو غالبػا( الطريقة العممية) حيث يكوف االطفاؿ الفروض
المتعمقة بحدث حاضر او محتمؿ ويختبروف ىذه الفروض واذا كاف متاحا او
ضروريا يقوموف بأستنتاج كؿ النتائج الممكنة او كؿ االرتباطات الممكنة في البداية
وكاف بياجيو يقوـ بتقديـ احدى المشكالت الطبيعية او الكيميائية ويالحظ طريقة
المراىؽ نحو الحؿ ،وما ييمنا ىو عممية حؿ المشكمة اكثر مف مضموف االجابة
الصحيحة نفسيا ( ميممر.)62 ،2005 :
اما جانييو فيعد النمو المعرفي محصمة عامة لخبرات التعمـ ونمط التعمـ
التراكمي  ،ويركز عمى اف االطفاؿ ينموف معرفيا النيـ يتعمموف منظومات مف
القوانيف التي تزداد تعقدا باستمرار والتي اليمكف ليا اف تظير اال اذا تعمـ الفرد
المتطمبات المسبقة مف منظومات القوانيف االسيؿ (توؽ وعدس )117 ،1984 :وىي
النظرية التي تبنتيا الباحثة في بحثيا.
وفي المدة نفسيا بدأ العامموف في حقؿ عمـ النفس المعرفي باجراء مقارنات بيف
العقؿ األنساني والحاسوب متاثريف بنظرتيـ لمعقؿ بيذا االختراع الفذ المستجد .
فكالىما جياز ذو قدرة محدودة لتخزيف المعمومات وتحميميا واسترجاعيا وكؿ جيؿ
مف الحواسيب يبدو اكثر قدرة عمى تصنيع المعارؼ مف الجيؿ السابؽ بفعؿ
التحسينات التي تدخؿ عميو ،تماما مثمما اف العقؿ ينمو مع تقدـ العمر .بعد ىذا
بدأت االبحاث تتوالى مركزة عمى معالجة النمو المعرفي كعممية تصنيع لممعمومات ،
وتناولت باالىتماـ ثالث ميارات في تصنيع المعمومات اعتقادا مف الباحثيف بأف ىذه
الميارات تؤثر عمى الطابع الفكري لالطفاؿ ،وىي :
أ -القدرة عمى جمع معمومات تتصؿ بالميمة المطروحة (أالنتباه)
ب -القدرة عمى االحتفاظ بالمدخالت المعرفية (الذاكرة)
ج -االستراتيجيات التي يستخدميا االطفاؿ في حؿ المشكالت .
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وحاوؿ منظروا النمو المعرفي في السنوات االخيرة تفسير كيفية استخداـ
االطفاؿ لممعمومات لتوليد الفرضيات وحؿ المشكالت  ،وبالرغـ مف اف البحث في
مسالة حؿ المشكالت اليزاؿ مستم ار بالتطور والتقدـ اال انو استطاع اف يكشؼ عف
اف انماط االستدالؿ التي يقوـ بيا االطفاؿ عند محاولتيـ حؿ مشكمة يعتمد بوضوح
عمى المعمومات التي صنعوىا ( ابو ىالؿ واخروف:

 .)189 ،180 ، 1993حيث

تعرؼ القدرة عمى حؿ المشكمة عمى انيا نمط مف انماط التفكير االستداللي ينطوي
عمى عمميات معقدة مف التحويؿ والمعالجة والتنظيـ والتحميؿ والتركيب والتقويـ
لممعمومات الماثمة في الموقؼ المشكؿ في تفاعميا مع الخبرات والمعارؼ والتكوينات
المعرفية السابقة التي تشكؿ محتوى الذاكرة بيدؼ انتاج الحؿ وتقويمو ( الزيات :
. )21 ،1984
حل المشكالت والتعمم

اف كؿ انواع التعمـ يمكف النظر الييا عمى انيا مف نوع حؿ المشكالت

فاالشتراط والمحاولة والخطأ والترابط جميعيا اشكاؿ مف حؿ المشكالت،انيا يمكف اف
تكوف حركية أو فكرية أو كالىما ،اف تطوير االستبصاريتضمف اكتشاؼ المبادئ
الالزمة وفيميا واستخداميا في حؿ المشكالت واف التعمـ المعرفي ىو ايضػًا ذا صمة
بالجوانب الفكرية لحؿ المشكالت (توؽ وعدس ) 279 ،1984 :
ففي محاولتنا اصالح الة او جياز النفيـ اجزائو او تركيباتو نستخدـ ىذا النمط
فالولع الصالح راديو معطؿ او ساعة ما ىو في الحقيقة اال اسموب لممحاولة والخطأ
وقد تحؿ المشكمة احيانا بوساطة االستبصار  insightاو يكوف الحؿ تصنيفيا او
ترتيبيا  ،حيث يتضمف تكوينات مفترضة وكذلؾ اختبار لالفتراضات (االشوؿ :
. ) 216 ، 1982
المشكمة حالة يشعر فييا المتعمموف بانيـ اماـ موقؼ ػ قد يكوف مجرد سؤاؿ ػ
يجيموف االجابة عنو او غير واثقيف مف االجابة الصحيحة عميو ،ويشعروف بالرغبة
في الوقوؼ عمى االجابة الصحيحة

( رياف :

 ،) 234 ، 1971وعمييـ اف

يعيدوا تنظيـ ماتعمموه سابقا ويطبقوه عمى الموقؼ الجديد الذي يواجيونو ،فحؿ
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المشكالت يتطمب القدرة عمى التحميؿ والتركيب لعناصر الموقؼ الذي يواجيو الفرد
( ربيع والدليمي . )125 ،2009 :
اف لمستويات الدافعية وخاصة المتوسطة تأثي ار ممموسا في حؿ المشكالت مف
النوع الفكري كما ىو الحاؿ بالنسبة ألكثر انواع التعمـ ومع اف نتائج معظـ الدراسات
قد جاءت متطابقة مع ىذا التعميـ اال اف البيانات الخاصة بذلؾ قميمة ،فقد وجدت
معامالت ارتباط منخفضة جدا بيف العالقات عمى مقياس تايمر لمقمؽ (مقياس
لمستوى الدافعية)،والقدرة عمى حؿ المشكالت وىذا يجب اف يكوف متوقعا اذا كانت
المستويات العميا وكذلؾ الدنيا مف القمؽ مرتبطتيف مع االداء الضعيؼ  .ومف نتائج
الدراسات االخرى نستطيع القوؿ باف االداء عمى االعماؿ البسيطة يكوف سيال عند
مستويات الدافعية العميا،وانيا تسبب تعطيال لحؿ المشكالت عندما تكوف االعماؿ
صعبة (توؽ وعدس.) 279 ، 1984:
وقد اىتـ عمماء النمو كثي ار بحؿ المشكالت الجماعي بيف الوالد والطفؿ او بيف
االقراف وبعضيـ ومف امثمة الحالة االولى دراسة (

 ) 1990 Freudالمتضمنة

الطفاؿ بعمر  3 : 0سنوات يقوموف بمساعدة الدمية عمى نقؿ االثاث الى المنزؿ
الجديد ػ وىذا النشاط تصنيفي حيث يتضمف اثاث المنزؿ حجرة المعيشة  ،والمطبخ ،
وغير ذلؾ طمب المختبر مف االطفاؿ وضع االشياء بالحجرات التي تخصيـ .
يستطيع الطفؿ اف يضع الكرسي والمنضدة الصغيرة والمصباح في حجرة واحدة ػ
مثال ػ ويسمييا غرفة المعيشة وىكذا بالنسبة لبقية الحجرات  .ويقيس ىذا االجراء
معدؿ اداء االطفاؿ وحدىـ دوف مساعدة بعد ذلؾ تفاعؿ نصؼ االطفاؿ مع امياتيـ
في االنشطة اليسيرة والصعبة ،تضـ الحالة الثانية امثمة تشتمؿ عمى حجرات اكثر
واشياء اكثر عددا  ،طمب المختبر مف االميات وعمميف طريقة المساعدة بدوف
ايضاح  ،قضى نصؼ االطفاؿ الثاني وقتيـ في اداء االنشطة بمفردىـ دوف المجوء
الى االميات وفي النياية اخبرىـ المختبر بالحؿ الصحيح  ،وفي االختبارات الالحقة
ادى االطفاؿ النشاط نفسو وحدىـ لممرة الثانية  ،لوحظ اف االطفاؿ الذيف ادوا النشاط
بمساعدة امياتيـ كاف مستوى ادائيـ افضؿ في االختبارات البعدية في مقارنة بالذيف
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ادوا بمفردىـ رغـ اف المختبر اعطاىـ الحؿ الصحيح  .قامت االميات بالمساعدة
وفقا لمبدأ فيجوتسكي لنطاؽ النمو التقاربي ( الذي عرفو فيجوتسكي بانو المسافة بيف
مستوى نمو الطفؿ الفعمي الذي يحدده اسموب حؿ المشكالت واعمى مستوى محتمؿ
لمنمو الذي يحدده الراشدوف او مجموعة مف االفراد االكثر قدرة )  .وتحديدا فقد
اعطوا مزيدا مف المعمومات لالطفاؿ في سف الثالثة ( مثاؿ  :الموقد يدخؿ الى
المطبخ ) عف االطفاؿ في سف الخامسة ،كانت مساعدات االميات لالطفاؿ الكبار
تتسـ بالعمومية كالتخطيط ومراعاة اليدؼ ( ىيا نكوف حجرة النوـ وبعدىا المطبخ )
( ميممر . ) 369 ، 2005 :
لقد قسمت الييأة القومية االمريكية لتقدـ العموـ (

 )AAASنشاط حؿ

المشكالت الى عمميات اساسية وعمميات تكاممية فالعمميات االساسية تشمؿ :
المالحظة ،والقياس ،والتنبؤ ،والتصنيؼ ،واالستنتاج ،وتجميع وتسجيؿ البيانات .اما
العمميات التكاممية فتشمؿ  :تفسير البيانات ،التحكـ في المتغيرات ،التعريؼ
االجرائي ،فرض الفروض ،التجريب .وىذه العمميات في مجموعيا تكوف ىرما ،اي
اف االستخداـ الفعاؿ لمعمميات التكاممية يتطمب استخداـ العمميات االساسية .ويمثؿ
تصنيؼ عمميات العمؿ لعمميات اساسية وعمميات تكاممية الفرؽ بيف التفكير
منخفض المستوى وعالي المستوى (ابراىيـ. )546 ،2004:
حل المشكالت والتدريس
اف جوىر التفكير الجماعي التعاوني ىو وجود مشكمة ييتـ بيا المتعمموف ،
ويتوقؼ اىتماميـ ىذا عمى ارتباطيا بالواقع ومدى مساىمتيـ في اتخاذ الق اررات
باالشتراؾ مع المدرس بالنسبة الختيار وتخطيط اساليب الدراسة وليس مف الواقع في
شىء اف ننتظرمف جماعة مف المتعمميف اف يشتركوا في دراسة مشكمة الييميـ مف
امرىا وليس ليـ رأي في اختيارىا .فقد يصاغ المقرر الدراسي كمو في صورة
مشكالت مما يعني ضرورة اتباع طريقة المشكالت في تدريسو وقد يكوف المقررفي
صورة موضوعات ويتناوؿ المدرس بعضيا بالتدريس بطريقة المشكالت ،او يتولد

677

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

اىتماـ الطالب بمشكمة ما نتيجة رحمة او برنامج اذاعي او مقالة صحيفة او ما
يعرضو المدرس مف معمومات عف موضوع ىاـ ،عمى انو ينبغي اف يقوـ الطالب
والمدرس باالختيار النيائي لموضوع المشكمة  ،واف يقوـ ذلمؾ االختيار عمى اساس
المعايير االتية :
ػ اف تكوف المشكمة ىامة .
ػ اف تكوف متصمة بالواقع
ػ يجب اف تيـ كؿ طالب كما تيـ المجتمع المحمي .
ػ اف تعيف االساليب الجمعية في الفصؿ عمى حميا .
ػ اف تكوف مناسبة لمطالب مف حيث مستوى نضجيـ .
ػ اف تكوف مناسبة في ضوء المصادر المتاحة والوقت المخصص .
ػ اف تكوف مرتبطة بالبرنامج الدراسي .
وينبغي عند اختيار المشكمة لمدراسة اف يعطى الطالب الحرية في مناقشة
اسباب قبوؿ المشكمة لمدراسة او رفضيا واف يشجع كؿ طالب عمى االشتراؾ في ذلؾ
ولممدرس اف يعرض وجية نظره ولكف ليس لو اف يفرضيا عمى الجماعة ويكفي
الختيار المشكمة لمدراسة اف توافؽ االغمبية العظمى مف الطالب عمييا عمى انو مف
المرغوب فيو في اكثر االحواؿ الحصوؿ عمى موافقة الفصؿ الجماعية (رياف
.)215،1971:
مميزات طريقة حل المشكالت
- 1اف التدريس بطريقة حؿ المشكالت ينمي اتجاه التفكير العممي ومياراتو .
- 2اف مواجية الطالب لممشكالت وعمميـ عمى حميا فيو تدريب ليـ عمى اسموب
مواجية مشكالت الحياة الواقعية .
- 3اف اشتراؾ الطالب كجماعات او لجاف في العمؿ مف اجؿ البحث والدراسة
لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة ينمي لدييـ روح العمؿ الجماعي ويساعد عمى
اقامة عالقات اجتماعية بينيـ .
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- 4اف الدراسة مف اجؿ حؿ المشكمة يتضمف وجود حافز يدفع لمدراسة مما يثير
االىتماـ ويدعو لبذؿ الجيد لتحقيؽ اليدؼ ( رياف . ) 234 ، 1971 :
- 5تحقيؽ مبدأ التعمـ الذاتي أساسا لمخبرة المباشرة .
- 6تدريب الطالب عمى بعض الميارات مثؿ ميارة القراءة وميارة جمع المعمومات
(خضر . ) 234 ، 2006 :
حل المشكالت واالرشاد
اف احدى اىداؼ العممية االرشادية ىي مساعدة المسترشد عمى حؿ مشكالتو
والمرشد قد يأخذ دور المعمـ الذي يعمـ المسترشد اسموب حؿ المشكالت وكيفية
التحكـ في سموكاتو  ،وتالفي االخطاء مستقبال  ،ويعممو التفاعالت الخاطئة
المسؤولة عف حدوث ىذه المشكالت  ،وطرؽ الوقاية منيا  ،وطرؽ العالج اف
حصمت واسموب حؿ المشكالت كاجراء واسموب عالجي يتطمب اجراء مايأتي :
أ -تحديد المشكمة واالسباب التي ادت الى حدوثيا .
ب -تحمؿ المشكمة بالدراسة المستفيضة العميقة وبجميع ابعادىا ويساعد المرشد
المسترشد عمى ازالة اعراضيا او التخمص منيا نيائيا .
ج -استعراض المحاوالت السابقة لحؿ ىذه المشكمة وتحديد اسباب فشؿ التقدـ فييا
او اسباب نجاحيا.
د -يطمب المرشد مف المسترشد اعطاء حموؿ واقتراحات وبدائؿ مناسبة كحموؿ ليذه
المشكمة.
ىػ -وضع الخطط المناسبة لتنفيذ تمؾ الحموؿ .
و -يقوـ المرشد فقط بعممية المساعدة  ،ويفيـ المسترشد بانو اليحؽ لو اف يضع
شروطا مسبقة في طريؽ العممية االرشادية (عبد اليادي والعزة.)103 ، 2004 :
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خطوات حل المشكمة
- 1الوعي بوجود مشكمة  :يعد الوعي بالمشكمة الخطوة االساسية االولى النطالؽ
اسموب حؿ المشكالت  .ويعي الفرد بالمشكمة عندما يرى اف وضعو في احدى
المجاالت ىو وضع غير مناسب يخفض انتاجيتو ويعطيو احساسا بعدـ االرتياح ،
ولكف في كثير مف الحاالت اليشعر المسترشد بوجود مشكمة وفي مثؿ ىذه الحالة
فأف المرشد او المعمـ او االب او االـ او االصدقاء يشعروف بالمشكمة وبعد الوعي
بالمشكمة يأتي السؤاؿ والحموؿ المتاحة لمتعامؿ مع المشكمة .
- 2تحديد المشكمة وتعريفيا وجمع البيانات والمعمومات فمثال اذا كاف الطالب يواجو
مشكمة في الدراسة فأننا ولمساعدتو نحتاج الى معمومات مثؿ  :الموضوعات التي
تظير فييا المشكمة وشدة المشكمة وتاريخ المشكمة وجوانب القوة والضعؼ وعادات
الطالب الدراسية واصدقاء الطالب .....الخ.
- 3وضع البدائؿ والحموؿ الممكنة  :بعد جمع المعمومات يبدأ صاحب المشكمة
بالتفكير باالحتماالت المختمفة التي تصمح حموال لممشكمة وتفيد مشاركة عدة اشخاص
في التفكير في بدائؿ ال يفكر فييا صاحب المشكمة .
- 4تقييـ البدائؿ وموازنتيا  :يبدأ صاحب المشكمة او المرشد او المعمـ بالموازنة بيف
ىذه الحموؿ عمى اساس النواتج االيجابية القريبة والبعيدة والنواتج السمبية القريبة
والبعيدة والميؿ الشخصي لمفرد وفرص النجاح المقدرة لمحؿ .
- 5اتخاذ قرار حوؿ الحؿ وكيفية تنفيذه  :بعد موازنة البدائؿ يتخذ صاحب المشكمة
ق ار ار حوؿ الحؿ او مجموعة الحموؿ المناسبة وبعد ذلؾ يتـ وضع خطة لتنفيذ الحؿ
ومف الذي سيقوـ بيا ومتى سيقوـ بفعؿ ذلؾ .
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- 6اتخاذ االجراءات التنفيذية  :في ىذه المرحمة يحتاج صاحب المشكمة الى دافعية
وتشجيع مف اجؿ تنفيذ الحموؿ ويقوـ المرشد بمساعدتو مف خالؿ التفكير بالنواتج
االيجابية لمسموؾ المطموب والنواتج السمبية لمسموؾ الحالي .
- 7تقييـ فاعمية الحؿ  :يقوـ صاحب المشكمة طيمة مراحؿ حؿ المشكالت بتقييـ
ماينجزه مثؿ تقييـ مدى كفاية المعمومات وكفاية البدائؿ وشمولية عممية موازنة
البدائؿ ومناسبة خطة التنفيذ واجراءات التنفيذ الواقعي واذا لـ يتحقؽ اليدؼ تستمر
العممية بمراجعة الخطوات مف جديد

( ابو حماد . ) 60-57 ،2006 :

دراسات سابقة
دراسة بابوسيك 1967 Papousek
صمـ بابوسيؾ جياز يوجب عمى الرضيع اف يتعمـ تحريؾ رأسو الى اليميف او
الى اليسار كي يحصؿ عمى المبف ويشير رنيف الجرس اف المبف سيأتيو مف عمى
اليسار ،ويومئ الطنيف اف المبف سيأتيو مف اليميف وعندما يتعمـ الرضيع اف يدير
رأسو صحيحا الى الجرس  ،عكس ىذا االشتراط  .وقد انتجت المعكوسية reversal
في التجربة مشكمة لمرضيع يجب عميو حميا .
وتوصؿ بابوسيؾ الى اف حؿ المشكمة بيف االطفاؿ الصغار عادة ما تكوف في
صورة اولية غير متطورة وكذلؾ اف جميع االطفاؿ لـ يستخدموا خططا او
تدابيرنظامية ترتيبية حيث اف البعض قد استخدـ العشوائية وكذلؾ المحاولة والخطأ
العشوائية في حؿ المشكمة))Papousek:1967, p70,82
دراسة زيجمر 1967

ىدفت الدراسة لقياس االستراتيجيات التي استخدميا الباحث في حؿ

المشكالت وأجريت الدراسة عمى عينة تتراوح اعمار افرادىا بيف 3ػ ػ 20سنة ومف بيف
الميارات الكثيرة التي استخدمت في دراسة سموؾ حؿ المشكالت مجموعة مف
مشكالت توازف الميزاف وقد استخدـ لذلؾ ميزانا بذراعيف مثبت عمى كؿ ذراع اربعة
عتالت عمى مسافات متساوية لحمؿ االثقاؿ  .وكاف كمما وضع ثقال عمى احدى
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العتالت يساؿ الطفؿ اف يتنبأ بما سيحدث عند تحرير حركة الميزاف  ،ىؿ سيبقى
الميزاف في حالة توازف اـ سينخفض الذراع االيسر اـ يرتفع

وتوصؿ

الباحث الى اف االطفاؿ الذيف يواجيوف مشكمة مف نوع ما سيقوموف مبدئيا بجمع
معمومات حوليا ثـ يضعوف ستراتيجية او قاعدة تساعدىـ عمى حؿ او مواجية ما
شاىدوه ويفترض بالقاعدة التي يكونونيا او يستخدمونيا في حؿ المشكمة المطروحة
اف تعتمد عمى نمط المعمومات التي تـ ترميزىا وعمى ىذا ووفقا لما يراه زيجمرالبد مف
اف نشخص القواعد التي يستخدميا االطفاؿ لحؿ المشكالت اوال ومف ثـ تقرير كيؼ
يمكف اف تتغيرىذه القواعد مع الزمف (ابو ىالؿ واخروف.)190 -189 ،1993 :
دراسة جارلس وورث 1996 Charles Worth
ىدفت الدراسة لمعرفة ما انواع المشاكؿ التي يتعرض ليا االطفاؿ في حياتيـ
اليومية وكيؼ يقوموف بحميا  .حيث قاـ الباحث بتعريض االطفاؿ ( نموذج الدراسة
) الى ثالثة انواع مف المشاكؿ وىي ( المادية  ،االجتماعية  ،المعموماتية ) ودرس
مدى استجابتيـ ليا بثالثة بدائؿ وىي ( انيائيا  ،تجاىميا  ،ضربيا ) .
بينت النتائج اف حدوث العوائؽ االجتماعية بمعدؿ اعمى مف العوائؽ البدنية او
المعموماتية وتوصمت الى انو مف الخطا عدـ تقييـ حؿ المشكالت االجتماعية بناء
عمى اختبار مقاييس الذكاء وقدمت الدراسة ايضا معمومات عف خصائص الحياة
اليومية التي تفرض مشكالت مختمفة واسموب تعامؿ االطفاؿ معيا وردود افعاليـ
نحوىا بتغير النمو ( ميممر . ) 298 ، 2005 :
دراسة مميحة 2003
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى عالقة الذاكرة ( قصيرة

– طويمة ) المدى

بالقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة الصؼ العاشر  ،تكونت عينة الدراسة مف (
 ) 92طالبا وطالبة واستخدـ الباحث ثالثة اختبارات ىي اختبار الذاكرة قصيرة المدى
واختبار الذاكرة طويمة المدى واختبار القدرة عمى حؿ المشكالت الذي يتكوف مف
ثماف مشكالت متدرجة الصعوبة مف مقرر الرياضيات لمصؼ العاشر وىو مف اعداد
الباحث واستخدـ الباحث االساليب االحصائية ( صدؽ االتساؽ الداخمي ومعادلة
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كرونباخ والتجزئة النصفية واختبار  Tومعامؿ ارتباط بيرسوف ) وتوصؿ الى انو
التوجد فروؽ دالة احصائيا عند مستوى داللة (

 ) 0.05بيف متوسطي درجات

الطالب والطالبات في اختبار القدرة عمى حؿ المشكالت ووجود عالقة بيف درجات
الطالب والطالبات في اختبار القدرة عمى حؿ المشكالت ودرجاتيـ في اختبار الذاكرة
طويمة المدى ( مميحة . )2003 :
دراسة العدل وعبد الوىاب 2003
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت
وميارات ماوراء المعرفة
بحسب التفوؽ العقمي والمقارنة بيف البنيف والبنات في القدرة عمى حؿ المشكالت
بمغت عينة الدراسة
(  ) 303طالب وطالبة  ،استخدـ الباحث في دراستو اختبار الذكاء العالي مف
اعداد السيد محمد خيري واختبار القدرة عمى التفكير االبتكاري مف اعداد عبد السالـ
عبد الغفار  1970واختبار التحصيؿ الدراسي ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت
ومقياس ميارات ما وراء المعرفة مف اعداد الباحثيف  .توصؿ الباحثاف الى وجود
عالقة منطقية القدرة عمى حؿ المشكالت وميارات ما وراء المعرفة حيث اف كؿ
منيما يتبع التنظيـ العقمي المعرفي في الشخصية وكذلؾ وجود فروؽ دالة في حالة
العالقة بيف القدرة عمى حؿ المشكالت مف ناحية ومقاييس الوعي والمراجعة والتقويـ
لصالح العادييف ووجود تاثير لمستوى التفوؽ العقمي عمى درجات الطالب في جميع
المقاييس ( العدؿ وعبد الوىاب .)2003 :
دراسة عموان 2009
ىدفت الى التعرؼ عمى العالقة بيف تجييز المعمومات والقدرة عمى حؿ
المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية وحاولت الدراسة التعرؼ عمى امكانية وجود
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات تجييز المعمومات والقدرة عمى حؿ
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المشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية اعتمادا عمى متغيرات الجنس  ،المستوى
الدراسي  ،المستوى التحصيمي  ،مكاف السكف  ،المستوى االقتصادي  ،الوضع
االجتماعي  .تكونت عينة الدراسة مف (  ) 270طالب وطالبة وباستخداـ االساليب
االحصائية المتبعة في الدراسات التربوية توصؿ الباحث الى عدـ وجود فروؽ
جوىرية في مجاالت مقياس تجييز المعمومات تبعا لمتغير المستوى الدراسي  ،مكاف
السكف  ،المستوى االقتصادي  ،الوضع االجتماعي بينما ظيرت فروؽ ذات داللة
احصائية في مقياس القدرة عمى حؿ المشكالت تبعا لمتغير المستوى الدراسي ،
المستوى التحصيمي المجاؿ الوجداني ولصالح الذكور  ،والمجاؿ االجتماعي ولصالح
االناث ( عمواف .) 2009 :
الفصل الثالث

اجراءات البحث

اوال  :مجتمع البحث
يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية (الصؼ الرابع والخامس
العممي واالدبي ) لعدد مف المدارس االعدادية والثانوية في قضاء خانقيف المركز
لمعاـ الدراسي ( )2011 - 2010والجدوؿ ادناه يبيف ذلؾ :
جدوؿ()1
مجتمع البحث بحسب الجنس والفرع الدراسي
الذكور
ت

اسـ المدرسة

اناث

عممي
210

ادبي
151

 -2ثانوية ىندريف لمبنيف

23

26

49

 -3ثانوية صالح الديف

57

49

106

 -1اعدادية خانقيف لمبنيف

عممي

ادبي

المجموع
361

لمبنيف
 -4ثانوية الزيتونة لمبنات

102

68

170

 -5ثانوية اـ كمثوـ لمبنات

77

52

129
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 -6ثانوية التاميـ لمبنات
المجموع

80
290

259 226

58

138

178

953

ثانيا  :عينة البحث

العينة ىي النموذج الكافي والممثؿ لخصائص المجتمع الذي سحبت منو

(الكبيسي والجنابي :

 . ) 68 ، 1987اف عينة البحث تتمثؿ بطمبة المرحمة

االعدادية مف الصؼ الرابع والخامس االعدادي ( العممي واالدبي ) مف طالب
وطالبات قضاء خانقيف  /مديرية تربية ديالى،تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية  .وبمغ
عدد افراد عينة البحث (  )300طالب وطالبة مناصفة وبنسبة (

 ) %31.4مف

مجتمع البحث والجدوؿ ادناه يوضح ذلؾ :
جدوؿ()2
عينة البحث بحسب الجنس والفرع الدراسي
الذكور
ت

اسـ المدرسة

اناث

عممي
45

ادبي عممي
42

 -2ثانوية ىندريف لمبنيف

10

12

22

 -3ثانوية صالح الديف

20

21

41

 -1اعدادية خانقيف لمبنيف

ادبي

المجموع
87

لمبنيف
 -4ثانوية الزيتونة لمبنات

33

29

62

 -5ثانوية اـ كمثوـ لمبنات

21

23

44

 -6ثانوية التاميـ لمبنات

21

23

44

75

75

300

المجموع

75

75

ثالثا  :اداة البحث
ىناؾ جانب ميـ مف الفرد ذو عالقة قوية بمدى قدرتو عمى حؿ المشكالت اال
وىو الجانب الشخصي لذلؾ الفرد وضمف ىذا الباب يمكف اعتبار مقياس حؿ
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المشكالت الذي تـ تبنيو مف قبؿ الباحثة والمعتمد مف قبؿ ( ابو حماد :

، 2007

 ) 540مف المقاييس الميمة التي تستخدـ في المجاالت التربوية والشخصية لقياس
قابمية االفراد في حؿ المشكالت .
يتكوف المقياس مف (  ) 40فقرة باربعة بدائؿ ( تنطبؽ بدرجة كبيرة ،تنطبؽ
بدرجة متوسطة  ،تنطبؽ بدرجة بسيطة  ،التنطبؽ ابدا ) وضعت اماـ الفقرات .
وتـ استخداـ ىذا المقياس لمبحث الحالي لالسباب االتية :
1ػ الستخدامو مفردات لغوية واضحة ومفيومة لعينة الدراسة .
2ػ فقراتو تغطي معظـ جوانب موضوع حؿ المشكالت .
3ػ عمومية تطبيقو فيو مصمـ لمتطبيؽ عمى كافة إفراد المجتمع ومف ضمنيا عينة
الدراسة الحالية
4ػ يتوافؽ مع اىداؼ البحث ومفيومو النظري .
صدق االداة

يعد الصدؽ مف الخصائص االساسية في المقياس التربوي و النفسي ،و

المقياس الذي ثبت صدقو ىو المقياس الصالح لقياس السمة التي وضع مف اجميا
المقياس (عدس  )145،1980ولغرض التأكد مف صدؽ المقياس اعتمدت الباحثة
الصدؽ الظاىري ،وذلؾ بعرض المقياس عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف
البداء مالحضاتيـ عمى فقرات المقياس ومدى صالحيتيا ممحؽ (

 . )1وحصمت

فقرات المقياس في صورتو االولية عمى نسبة قبوؿ  %90مع اجراء تعديالت بسيطة
لبعض الفقرات و الممحؽ( )2يوضح الصورة النيائية لممقياس .
ثبات االداة
الثبات يعني اف المقياس اذا ما كررتطبيقو اكثر مف مرة عمى العينة نفسيا في
الظروؼ نفسيا فانو يعطي النتائج نفسيا وىو مف صفات المقياس الجيد(ابو عالـ
 . )152 ،1989:ولمعرفة ثبات مقياس البحث الحالي تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة
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عشوائية مف الطمبة بمغت (  )50طالب وطالبة مف طمبة المدارس الثانوية ،وبعد
مرور اسبوعيف تـ اعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة ذاتيا ثـ حساب معامؿ ارتباط
بيرسوف لنتائج االختباريف فبمغ مقداره ( )0.88وىو معامؿ ارتباط جيد .
طريقة تصحيح اجابات مقياس حل المشكالت
تضمف المقياس الذي تـ اعتماده لمبحث الحالي طريقة التصحيح وتقسيـ
الدرجات وكاالتي :
ػ كانت بدائؿ المقياس اربعة بدائؿ وكما ذكر سابقا .
ػ تكوف االوزاف في حالة الفقرات ذات االتجاه االيجابي  :تنطبؽ بدرجة كبيرة ( ، ) 4
تنطبؽ بدرجة متوسطة (  ، ) 3تنطبؽ بدرجة بسيطة (  ، ) 2التنطبؽ ابدا ( . ) 1
ػ اما في حالة الفقرات ذات االتجاه السمبي يتـ عكس االوزاف .
ػ الفقرات السمبية لممقياس ىي :
( ، 31 ، 30 ، 27 ، 26 ، 24 ، 21 ، 18 ، 16 ، 14 ،13 ، 10 ، 9 ، 8 ، 5
. ) 40 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 32
ػ تتراوح الدرجة الكمية لممقياس بيف (  40ػ . ) 160
تطبيق االداة
طبؽ المقياس عمى عينة البحث االساسية البالغ عددىا (

 ) 300طالب وطالبة

مف طمبة المرحمة االعدادية ( الصؼ الرابع والخامس االعدادي بفرعيو العممي
واالدبي )  ،حيث تـ تشجيع الطمبة عمى االجابة الصريحة وبأف البحث خاص
الغراض البحث العممي وليس لو عالقة بتحصيميـ وكذلؾ تـ توضيح طريقة االجابة
ومف دوف ترؾ اي فقرة مف الفقرات بدوف اجابة .
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رابعا  :الوسائل االحصائية  :تم استخدام الوسائل االحصائية االتية في معالجة
بيانات البحث :
 1ػ الوسط الحسابي :
مجػ س و
َس = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ف

 2ػ معامؿ ارتباط بيرسوف Pearson Correlation Coefficient

( احمد ) 183 ،1988 :
 -3التبايف :
ف مجػ س2ؾ ػ ( مجػ س ؾ )

2

ع = 2ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ف

2

-4

االختبار التائي  T-testلعينة واحدة
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حيث :
َس  :الوسط الحسابي المحسوب مف بيانات العينة .
 :القيمة التي يفترضيا الباحث ممثمة لموسط الحسابي لممجتمع .
أ
ع  :االنحراؼ المعياري المحسوب مف بيانات العينة .
ف  :حجـ العينة .
(البياتي واثناسيوس)254 ،1977:
 5ػ االختبار التائي  T-testلعينتيف مستقمتيف :

M1  M 2
(n1  1) S12  (n2  1) S 22  1 1 
  
n1  n2  2
 n1 n2 
)65

P

1981,

t

(Fergson:

الفصؿ الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا
يشتمؿ الفصؿ عمى نتائج الدراسة الحالية تبعا لالىداؼ التي تـ تحديدىا وكذلؾ
يشمؿ تفسي ار لمنتائج واىـ االستنتاجات والتوصيات .
 -1اليدف االول  :التعرؼ عمى مستوى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة
االعدادية .
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ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ حساب متوسط درجات جميع افراد العينة وعددىـ ( )300
طالب وطالبة وقد بمغ (

 )106.52وبانحراؼ معياري قدره (  ، )8.17وباستخداـ

االختبار التائي  T-testلعينة واحدة لبياف الفرؽ بيف المتوسط الحسابي الفراد العينة
والمتوسط الفرضي البالغ (  )100وجد اف القيمة التائية المحسوبة كانت ( )13.82
وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية (

 )1.96عند مستوى داللة (  )0.05وبدرجة

حرية ( ، )299اي اف الفرؽ ذا داللة احصائية والجدوؿ (  )3يوضح ىذه النتائج .
جدوؿ ( ) 3
نتائج االختبار التائي لداللة الفرؽ بيف المتوسطيف الحسابي والفرضي لدى
عينة البحث في مستوى حؿ المشكالت
عينة

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

القيمة التائية

البحث الحسابي

المعياري

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

8.17

100

13.82

1.96

106.52 300

مستوى

وبما اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية الجدولية فاف النتيجة

تشير الى اف عينة البحث تتمتع بمستوى ٍ
عاؿ في حؿ المشكالت  ،وىذه النتيجة
تتطابؽ مع ماورد في تفسير العالمات عمى المقياس الذي تبنيناه في ىذا البحث

والذي اشار الى اف متوسط العالمات لجميع افراد العينة اذا كانت (  80فما فوؽ )
يدؿ ذلؾ عمى الكفاءة في حؿ المشكالت ( ابو حماد . ) 545 ، 2007 :
ويمكف تفسير ذلؾ الى اف الطمبة يمتمكوف قدرات عقمية تؤىميـ لمواجية
المشكالت وتحميميا وامكانية ايجاد بدائؿ او حموؿ لمتغمب عمييا ويعزى ذلؾ الى
اساليب التربية التي تغرس في نفوسيـ تحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى الذات ،
فضال عف التقنية الحديثة وبجميع اصنافيا والتي اصبحت متداولة لدى اغمبية الناس
.
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 -2اليدف الثاني  :التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى حؿ المشكالت وفقاً
لمتغير الجنس .

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري الستجابات
كؿ مف االناث والذكورعمى مقياس حؿ المشكالت  ،اذ بمغ المتوسط الحسابي
الستجابات االناث (  ) 111.9بأنحراؼ معياري قدره (

 ، ) 9.52اما المتوسط

الحسابي الستجابات الذكور فقد بمغ (  )113.2وبأنحراؼ معياري قدره ( ، )10.21
وبعد ايجاد القيمة التائية  T-testلعينتيف مستقمتيف تبيف اف القيمة التائية المحسوبة
بمغت (  ) 1.14وكانت اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة (  ) 1.96عند مستوى
داللة (  ) 0.05والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ .
جدوؿ ( )4
داللة الفروؽ بيف متوسطي استجابات االناث والذكور عمى فقرات مقياس حؿ
المشكالت
الجنس العدد

المتوسط

االنحراؼ

القيمة التائية

اناث

150

الحسابي
113.2

المعياري
10.21

المحسوبة

ذكور

150

111.9

9.52

1.14

الجدولية
1.96

مستوى الداللة
0.05
غير دالة

ووفقا لمنتيجة اعاله ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االناث والذكور في
مستوى حؿ المشكالت وذلؾ بعد موازنة القيـ التائية المحسوبة والجدولية  .ويعزى
ذلؾ الى اف عينة الدراسة ينتموف لبيئة واحدة تتبنى النظـ االجتماعية نفسيا وتتبع
عادات وتقاليد متشابية تقريبا وغالبا مايتعرضوف لمضغوطات نفسيا مما يجعؿ نمط
تفكيرىـ يتاثر ببعضيـ البعض .
 -3اليدف الثالث  :التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستوى حؿ المشكالت وفقاً
لمتغير الفرع الدراسي

( عممي  ،ادبي ) .
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لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري
الستجابات عينة البحث لكال الفرعيف العممي واالدبي بغض النظرعف الجنس عمى
مقياس حؿ المشكالت  ،اذ بمغ المتوسط الحسابي الستجابات الفرع العممي (
 ) 112.94بأنحراؼ معياري قدره (  ، )9.83اما المتوسط الحسابي الستجابات
الفرع االدبي فقد بمغ (  )110.6وبأنحراؼ معياري قدره (  ، )8.2وبعد ايجاد القيمة
التائية  T-testلعينتيف مستقمتيف تبيف اف القيمة التائية المحسوبة بمغت (

)2.24

وكانت اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة
( ) 1.96عند مستوى داللة (  ) 0.05والجدوؿ( )5يوضح ذلؾ .
جدوؿ()5
داللة الفروؽ بيف متوسطي استجابات الفرعيف العممي واالدبي عمى فقرات مقياس
حؿ المشكالت
المتوسط

االنحراؼ

القيمة التائية

العدد

الفرع

الحسابي

عممي

150

112.94

المعياري
9.83

المحسوبة
2.24

ادبي

150

110.6

8.2

الدراسي

الجدولية
1.96

مستوى الداللة
0.05
دالة

ووفقا لمنتيجة اعاله توجد فروؽ ذات داللة احصائية ،وذلؾ بعد موازنة القيـ
التائية المحسوبة والجدولية .بيف افراد العينة تبعا لمفرع الدراسي (عممي  ،ادبي )
الذي التحقوا بو في مستوى حؿ المشكالت ولصالح الفرع الدراسي العممي ويعزى ذلؾ
الى اف التخصص لو تاثير عمى تطوير القابميات الميارية لدى االفراد وذلؾ بحكـ
ممارسة طمبة الفرع العممي حؿ المسائؿ الرياضية وتحميؿ الظواىر العممية بصورة
اكبر ووضع االشتقاؽ الرياضي لممعادالت المفسرة لتمؾ الظواىر وبياف العوامؿ
المؤثرة فييا وربطيا بشكؿ منطقي الجؿ استيعابيا.
االستنتاجات:

مف النتائج التي تـ الوصوؿ الييا استنتجنا ما يأتي :
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- 1اف مستوى حؿ المشكالت العالي الذي تمتمكو العينة تدؿ عمى امكانية قدراتيـ
العقمية ويمكف تكميفيـ بواجبات واعماؿ في مختمؼ المجاالت .
- 2اف اساليب التربية المتبعة وطرائؽ التدريس وا لمناىج جميعيا تصب في تحقيؽ
ىدؼ مشترؾ اال وىو اكساب المتعمميف قدرة حؿ المشكالت .
- 3اف تعميـ الطالب وتدريبيـ عمى حؿ المشكالت مف قبؿ المسؤوليف عمى عمميات
التربية والتعميـ ال تختص بفئة دوف فئة اخرى فيي عممية تراكمية تقع مسؤليتيا عمى
عاتؽ الجميع .
التوصيات:
بناء عمى نتائج الدراسة نوصي بما يأتي :
ً
- 1تكميؼ الطالب بمياـ وواجبات اضافية كانشطة الصفية وليس االقتصار عمى
الكتاب المنيجي .
- 2استخداـ اسموب حؿ المشكالت في التدريس بعده احد اساليب التدريس وذلؾ
بأعطاء بعض المفردات عمى شكؿ مشكالت او اسئمة بحاجة الى حموؿ.
- 3تطوير الجانب المياري العممي ( المختبري ) وذلؾ بادخاؿ تجارب اكثر تقدما
تساير التطور التكنولوجي في المجاالت العممية .
- 4وضع الطمبة في مواقؼ او اسئمة ال يمكف االجابة عنيا مف خالؿ استدعاء
بسيط لممعمومات  ،وذلؾ مف اجؿ تقويـ ميارات التفكير العميا لدييـ .
Abstract
The aim of this study is to know the problems solving level at
preparatory stage pupils, and the significant difference in
problem solving according to two variables which they are
gender (male, female), and study branch (literary, scientific).The
research sample individual number was (300) students selected
by a randomly way from some preparatory and secondary
schools.
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Problem solving scale that dependent by (Abo Hammad,
2007) was used to achieve the study's aims, and in order to be
insurance of the scale validity surface validity dependent by
showing it to a group of education and psychology expert. For
finding the reliability of the scale it was applied on a random
sample of pupils, and after two weeks it applied again then the
computed between the two tests and it relation coefficient was
was(0.88)
The results showed that the research's sample posses a high
level of the ability of solving problems , also it showed that
there is no statistically significant difference in solving problems
according to gender variable (male, female), but there is
statistically significant difference in solving problems according
to study branch (literary, scientific) and in favor of scientific.
According to these results the researcher put some conclusions
an a recommendations written at the end of the study.

دار المسيرة،1ط،2 ج،

المصادر

 موسوعة التدريس: )2004 (مجدي عزيز، ابراىيـ- 1

. االردف- عماف، لمنشروالتوزيع والطباعة
، )  دليل المرشد التربوي ( دليل ميداني: ) 2006 (  ناصر الديف، ابو حماد- 2
.عماف – االردف، عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع،1ط
جدا ار، 1ط،  تطبيق ميداني: اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية: )2007 (- ػ3

.  االردف- أربد، عماف وعالـ الكتب الحديث،لمكتاب العالمي

 المعتز، 1 ط،  استراتيجيات التدريس: ) 2008

(  شاىر ذيب، ابو شريخ- 4

.  عماف – االردف، لمنشر والتوزيع

،ط،

 مدخل الى مناىج البحث التربوي: )1989 ( رجاء محمود، ابوعالـ- 5
.  الكويت،مكتبة فالح
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- 6ابو ىالؿ ،احمد وآخروف (  : )1993المرجع في مبادئ التربية ،اشراؼ سعيد
التؿ ،ط ،1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف – االردف .
- 7احمد ،شكري سيد (  : )1988تطبيقات اسس ومبادئ االحصاء في المجال
النفسي والتربوي ،الجزء االوؿ ،جامعة قطر .

- 8االشوؿ ،عادؿ عز الديف ( : )1982عمم النفس النمو

،ط، 1مكتبة االنجمو

المصرية ،القاىرة .
- 9البياتي ،عبد الجبار توفيؽ واثناسيوس ،زكريا زكي (  : )1977االحصاء الوصفي
واالستداللي في التربية وعمم النفس ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة البصرة .
- 10الزيات  ،فتحي مصطفى (  : )1984نمذجة العالقات السببية بين السن

 ،مجمة التربية

والذاكرة والمستوى التعميمي ومستوى االداء في حل المشكالت
بالمنصورة  ،العدد ، 6/الجزء.4/
- 11الكبيسي  ،وىيب مجيد والجنابي  ،يونس صالح (
ومجاالت استخداميا في البحوث التربوية والنفسية

 : ) 1987العينات

 ،دراسات االجياؿ  ،العدد

الثاني .
- 12توؽ ،محيي الديف وعدس ،عبد الرحمف (

 : )1984أساسيات عمم النفس

التربوي ،جوف وايمي واوالده ،االردف .
- 13جرواف  ،فتحي عبد الرحمف (  : ) 1999تعميم التفكير – مفاىيم وتطبيقات ،
ط ، 1دار الكتاب الجامعي  ،عماف – االردف .
- 14خضر  ،فخري رشيد (  : ) 2006طرائق تدريس الدراسات االجتماعية  ،ط1
 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،عماف ػ االردف .
- 15ربيع،ىادي مشعاف والدليمي،طارؽ عبد (  :)2009معمم القرن
والعشرين اسس اعداده وتأىيمو

الحادي

 ،ط،1مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع،

عماف-االردف .

- 16رياف  ،فكري حسف (  : ) 1971التدريس اىدافو  ،اسسو  ،اساليبو  ،تقويم
نتائجو وتطبيقاتو  ،ط  ، 2عالـ الكتب  ،القاىرة .
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- 17عبد اليادي ،جودت عزت والعزة ،سعيد حسني (  : )2004التوجيو واالرشاد
النفسي ،ط، 1مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف -االردف .
- 18عدس،عبدالرحمف(  :)1980مبادئ االحصاء في التربية وعمم النفس

،ط، 2

عماف -االردف .

- 19عطية ،محسف عمي (  :)2008االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال

،

ط ،1دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف-االردف.
- 20غانـ ،محمود محمد ( : )2004التفكير عند االطفال  ،عماف  ،االردف .
- 21ميممر ،باتريشيا ىػ : )2005 ( .نظريات النمو ،ترجمة محمود عوض اهلل سالـ

وآخروف ،ط، 1دار الفكر ،عماف -االردف .
Fergson, Geroge .A. (1981): Statistical Analysis - 22
Psychology and Education, (5th ed.),Mc-Graw Hill book
company.
Kleinmuntz, B. (1966) : Problem solving, John Wiley &- 23
Sons, Inc. New York, USA .
Papousek, H., (1967): experimental studies of - 24
appetitional behavior in human newborns and infants,
In, H.W. Stevenson, and others eds: early behavior
comparative
and
developmental
approaches,NewYork,Wiley

ممحؽ ()1
اسماء السادة الخبراء الذيف استعانت بيـ الباحثة في دراستيا
ت اسماء السادة الخبراء

التخصص

مكاف العمؿ

 .1أ.د.سالـ نوري صادؽ

ارشاد نفسي

جامعة ديالى  /كمية التربية

 .2أ.ـ.د.خالد جماؿ حمدي

عمـ نفس

جامعة ديالى  /كمية التربية

 .3أ.ـ.د.ىيثـ احمد عمي الزبيدي

عمـ النفس

جامعة ديالى  /كمية التربية
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 .4أ.ـ.د.لطيفة ماجد محمود

عمـ النفس

جامعة ديالى  /كمية التربية

 .5أ.ـ.د.سممى مجيد حميد

عمـ النفس

جامعة ديالى  /كمية التربية

 .6أ.ـ.د.ندوى محمد محمد شريؼ

فمسفة التربية

جامعة السميمانية  /كمية

 .7ـ.د.مظير عبدالكريـ سميـ

عمـ النفس

جامعة ديالى  /كمية التربية

 .8ـ.حيدر مزىر يعقوب

عمـ النفس

جامعة ديالى  /كمية التربية

االداب

ممحؽ( )2
مقياس حؿ المشكالت كما عرض عمى السادة الخبراء
االستاذ الفاضؿ المحترـ

:

تحية طيبة -:
تقوـ الباحثة بدراسة (مستوى حؿ المشكالت لدى طمبة المرحمة االعدادية ) ،
وقد تبنت الباحثة مقياس حؿ المشكالت المعتمد مف قبؿ (ابو حماد
.)2007:واعتمدت الباحثة التعريؼ المتبنى مف قبؿ المقياس والذي ينص عمى اف
حؿ المشكالت ىو الطريقة التي يستخدميا الناس عادة في التعامؿ مع مشكالت
الحياة اليومية .عممػًا اف بدائؿ االجابة عمى المقياس تتدرج الى (تنطبؽ بدرجة كبيرة
،تنطبؽ بدرجة متوسطة ،تنطبؽ بدرجة بسيطة ،ال تنطبؽ ابدا) ،يرجى التأكد مف
صدؽ ىذه الفقرات ووضوحيا ومدى صالحيتيا أو عدـ صالحيتيا في قياس حؿ
المشكالت ،والحكـ عمى مدى مناسبة البدائؿ المذكورة أعاله و كذلؾ ابداء ارائكـ
القيمة بشأف التعديالت المقترحة أو أية مالحظات اخرى ترونيا ضرورية لطفػًا.

مع جزيؿ الشكر والتقدير

م.م.
نظيرة ابراهيم حسن
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صالحة غير

ت العبارات

التعديالت

صالحة المقترحة

والمالحظات
 .1انظر الى المشكالت كشيء طبيعي في حياة االنساف .
 .2اعمؿ عمى جمع المعمومات حوؿ المشكمة التي تواجيني .
 .3افكر بالجوانب االيجابية والسمبية لكافة الحموؿ المقترحة .
 .4افكر بكافة البدائؿ التي قد تصمح لحؿ المشكالت .
 .5اركز انتباىي عمى النتائج الفورية لمحؿ وليس عمى النتائج
البعيدة .
 .6اعتقد باف لدي القدرة عمى التعامؿ مع مشكالت الحياة
اليومية.
 .7احاوؿ تحديدالمشكمة بشكؿ واضح .
 .8اجد مف الصعب التفكير في حموؿ متعددة لممشكمة.
 .9احصر تفكيري بالجوانب االيجابية لمحؿ الذي اميؿ اليو.
 .10اختار الحؿ االسيؿ بغض النظر عما يتوقؼ عمى ذلؾ .
 .11استخدـ اسموبا منظما في مواجية المشكالت .
 .12عندما احس بوجود مشكمة فاف اوؿ شيء افعمو ىو التعرؼ
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عمى ماىية المشكمة بالضبط .
 .13اجد تفكيري منحص ار في حؿ واحد لممشكمة .
 .14احصر تفكيري بالجوانب السيئة لمحؿ الذي ال اميؿ اليو .
 .15احرص عمى تقييـ الحموؿ بعد تجربتيا في الواقع .
 .16اجد صعوبة في تنظيـ افكاري عندما تواجيني مشكمة .
 .17احرص عمى استخداـ عبارات محددة في وصؼ المشكمة .
 .18اجد نفسي منفعال حياؿ المشكمة الى درجة تعيؽ قدرتي
عمى التفكير.
 .19احاوؿ التنبؤ بما سوؼ تكوف عميو النتائج قبؿ اف اتبنى
حال معينا .
 .20اعيد النظر في الحموؿ بعد تطبيقيا بناء عمى مدى نجاحيا
.
 .21عندما تواجيني مشكمة فانني اتصرؼ دونما تفكير .
 .22اتفحص العناصر المختمفة لمموقؼ المشكؿ .
 .23اسأؿ االخريف عف راييـ لكي اتعرؼ عمى االحتماالت
المختمفة لمحؿ .
 .24اختار الحؿ الذي يرضي االخريف بغض النظر عف فاعميتو
.
 .25عندما يكوف حمي لممشكمة غير ناجح فانني احاوؿ معرفة
سبب ذلؾ.
 .26احرص عمى تاجيؿ التفكير في أي مشكمة تواجيني .
 .27عندما تواجيني مشكمة ال اعرؼ بالضبط كيؼ احددىا .
 .28لدي القدرة عمى التفكير بحموؿ جديدة الية مشكمة .
 .29افكر بما يمكف اف يترتب عمى الحؿ في المدى القريب
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والبعيد .
 .30اصر عمى تنفيذ الحؿ الذي توصمت اليو حتى عندما يظير
لي فشمو في حؿ المشكمة .
 .31اتجنب التحدث في الموضوع الذي تواجيني فيو مشكمة .
 .32ال اعرؼ كيؼ اصؼ المشكمة التي اواجييا .
 .33عندما تواجيني مشكمة افكر بكافة الحموؿ الممكنة قبؿ اف
اتبنى واحدة منيا .
 .34اضع خطة تنفيذ الحموؿ المناسبة .
 .35ينتابني شعور بالغضب والعصبية عندما اجد اف الحؿ الذي
توصمت اليو كاف فاشال .
 .36ينتابني شعور بالياس اذا واجيتني اية مشكمة .
 .37عندما تواجيني مشكمة ال اعرؼ مف ايف ابدا بحميا.
 .38عندما تواجيني مشكمة فانني استخدـ في حميا اوؿ فكرة
تخطر عمى بالي .
 .39عندما تواجيني مشكمة فانني اختار الحؿ االكثر احتماال
لمنجاح .
 .40عندما تواجيني مشكمة فانني ال اشغؿ نفسي بتقييـ الحموؿ
التي اتوصؿ الييا .
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ممحؽ ()3
مقياس حؿ المشكالت بصورتو النيائية
الفرع الدراسي  :عممي (
الجنس  :ذكر (

)  ،ادبي (

)  ،انثى (

)

).

عزيزي الطالب  ......عزيزتي الطالبة
تحية طيبة -:
ييدؼ ىذا المقياس الى التعرؼ عمى مدى قدرتؾ في حؿ المشكالت التي
تواجيؾ في المواقؼ الحياتية المتنوعة ،وىو يحتوي عمى عدد مف المواقؼ السموكية
التي يقابميا عدد مف البدائؿ كأجابات محتممة ليذه المواقؼ .
يرجى قراءة كؿ عبارة بدقة واختيار بديؿ واحد مف البدائؿ الموضوعة أماـ كؿ
عبارة،وذلؾ بوضع اشارة (√) أماـ البديؿ الذي يتوافؽ مع سموكؾ في الموقؼ.
نرجو منؾ االجابة بصراحة ،الف صراحتؾ ستخدـ الغرض العممي ليذا
البحث ،ولف يطمع عمى اجابتؾ سوى الباحثة .
مالحظة :
 التوجد اجابة صحيحة واخرى خاطئة
 الداعي لذكر اسمؾ
مع شكري لتعاونؾ
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الباحثت
نظيرة ابراهيم حسن

البدائل

ت

الفقرات

-1

انظر الى المشكالت كشيء طبيعي في

تنطبؽ

تنطبؽ

تنطبؽ

ال

بدرجة

بدرجة

بدرجة

تنطبؽ

كبيرة

متوسطة

بسيطة

ابدا

حياة االنساف .
-2

اعمؿ عمى جمع المعمومات حوؿ
المشكمة التي تواجيني .

-3

افكر بالجوانب االيجابية والسمبية لكافة
الحموؿ المقترحة .

-4

افكر بكافة البدائؿ التي قد تصمح لحؿ
المشكالت .

-5

اركز انتباىي عمى النتائج الفورية لمحؿ
وليس عمى النتائج البعيدة .

-6

لدي القدرة عمى التعامؿ مع مشكالت
الحياة اليومية.
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-7

احاوؿ تحديدالمشكمة بشكؿ واضح .

-8

اجد مف الصعب التفكير في حموؿ

مجل ددالل /

متعددة لممشكمة.
-9

احصر تفكيري بالجوانب االيجابية
لمحؿ الذي اميؿ اليو.

 -10اختار الحؿ االسيؿ بغض النظر عما
يترتب عمى ذلؾ .
 -11استخدـ اسموبا منظما في مواجية
المشكالت .
 -12عندما احس بوجود مشكمة فاف اوؿ
شيء افعمو ىو التعرؼ عمى ماىية
المشكمة بالضبط .
 -13اجد تفكيري منحص ار في حؿ واحد
لممشكمة .
 -14احصر تفكيري بالجوانب السيئة لمحؿ
الذي ال اميؿ اليو .
 -15احرص عمى تقييـ الحموؿ بعد تجربتيا
في الواقع .
 -16اجد صعوبة في تنظيـ افكاري عندما
تواجيني مشكمة .
 -17احرص عمى استخداـ عبارات محددة
في وصؼ المشكمة .
 -18اجد نفسي منفعال حياؿ المشكمة الى
درجة تعيؽ قدرتي عمى التفكير.
 -19احاوؿ التنبؤ بما سوؼ تكوف عميو
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النتائج قبؿ اف اتبنى حال معينا .
 -20اعيد النظر في الحموؿ بعد تطبيقيا
بناء عمى مدى نجاحيا .
 -21عندما تواجيني مشكمة فانني اتصرؼ
دونما تفكير .
 -22اتفحص العناصر المختمفة لمموقؼ
المشكؿ .
 -23اسأؿ االخريف عف راييـ لكي اتعرؼ
عمى االحتماالت المختمفة لمحؿ .
 -24اختار الحؿ الذي يرضي االخريف
بغض النظر عف فاعميتو .
 -25عندما يكوف حمي لممشكمة غير ناجح
فانني احاوؿ معرفة سبب ذلؾ.
 .26احرص عمى تاجيؿ التفكير في أي
مشكمة تواجيني .
عمي
 .27عندما تواجيني مشكمة يصعب َّ
تحديدىا بدقة.

 .28لدي القدرة عمى التفكير بحموؿ جديدة
الية مشكمة.
 .29افكر بما يمكف اف يترتب عمى الحؿ
في المدى القريب والبعيد .
 .30اصر عمى تنفيذ الحؿ الذي توصمت
اليو حتى عندما يظير لي فشمو في
حؿ المشكمة .
 .31اتجنب التحدث في الموضوع الذي
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تواجيني فيو مشكمة .
 .32اجد صعوبة في وصؼ المشكمة التي
اواجييا .
 .33عندما تواجيني مشكمة افكر بكافة
الحموؿ الممكنة قبؿ اف اتبنى واحدة
منيا .
 .34اضع خطة تنفيذ الحموؿ المناسبة .
 .35ينتابني شعور بالغضب والعصبية
عندما اجد اف الحؿ الذي توصمت اليو
غير ناجح.
 .36ينتابني شعور بالياس اذا واجيتني اية
مشكمة .
 .37عندما تواجيني مشكمة اجد صعوبة في
تحديد نقطة بداية الحؿ.
 .38عندما تواجيني مشكمة فانني استخدـ
في حميا اوؿ فكرة تخطر عمى بالي .
 .39عندما تواجيني مشكمة فانني اختار
الحؿ االكثر احتماال لمنجاح .
 .40عندما تواجيني مشكمة فانني ال اشغؿ
نفسي بتقييـ الحموؿ التي اتوصؿ الييا

705

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

706

