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 مهارات حل المشكالتأثر التدريب على التفكير الماهر في تطوير 

 لدى طالب مرحلة المراهقة المبكرة

 

 *صالح خليل الحجاحجة، أحمد يحيى الزق
 

 صـلخم
للتفكير الماهر في تطوير مهارات حّل  هدفت هذه الّدراسة التعّرف إلى فاعلية برنامج تدريبّي مستند إلى نموذج شوارتز

( من طالب الّصف الّسابع في مدينة الزرقاء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه 81دى عّينة )ن=المشكالت ل
( طالبا  تعّرضت للبرنامج 40تكّونت من )، و تجريبّيةالمجموعة ، تمثل إحداهما الالتجريبّي، حيث تّم اختيار شعبتين عشوائّيا  

 ( طالبا  لم تتعّرض للبرنامج الّتدريبّي.41تكّونت من )و طة ضابالمجموعة تمثل األخرى الالّتدريبّي، و 
وتّم تطوير مقياس أدائي لحّل المشكالت، يتكون من خمسة أبعاد، تشمل: تحديد وتمّثل المشكلة، وتحديد أسباب المشكلة، 

تم التحقق من صدق المقياس  واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم الحلول وتوّقع الّنتائج، واختيار الحّل المناسب وتطبيقه، كما
 وثباته.

وأظهرت نتائج الّدراسة أّن هناك فروقا  ذات داللة إحصائّية وعملّية بين درجات أفراد المجموعتين في الّدرجة الكلّية على مقياس 
 دريبي.مهارات حل المشكالت والّدرجات الفرعّية لجميع أبعاده، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج الت

من الناحية العملية، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير مهارات حل المشكالت، أما من الناحية 
 النظرية، فإن هذه النتائج تؤكد صدق نموذج شوارتز في التفكير الماهر.

لّصفّية لفاعليته في تنمية مهارات التفكير المركبة ضرورة استخدام نموذج شوارتز لتعليم التفكير في الغرف اوأوصت الدراسة ب
 حل المشكالت.مثل 
 

 مهارات حل المشكالت، مهارات التفكير، التفكير الماهر، نموذج شوارتز، التدريب على التفكير. :لدالةالكلمات ا
 

 المقدمة
 

في عصر التقنيات الحديثة الذي نعيشه لم يعد هناك 
مات، لكن الحاجة غدت ماّسة ضرورة للتركيز على حفظ المعلو 

إلى زيادة قدرة الطلبة على االستفادة من المعلومات، وبالتالي، 
فإن التعليم المدرسي يجب أن ُيوجه إلى تعليم مهارات التفكير، 
، وذلك تلبية للحاجات المجتمعية في عالم سريع التغّير. وعموما  
ين فإن االهتمام بتعليم التفكير ليس بالهدف الجديد للمرب

والمفكرين، حيث نجد االهتمام بتعليم التفكير ظهر في عصر 
الفالسفة اإلغريق، حيث نجده بوضوح في فكر سقراط 

(Socrates)  الذي اّتبع أسلوب الحوار في تعليم التفكير، إاّل أن
حركة تعليم التفكير تطورت وأصبحت علما  قائما  بذاته مع 

 .(Cotton, 1991)انتشار النظريات المعرفية 
وقد نادى المنظرون والتربويون بضرورة تعليم العديد من 

مثل التفكير الناقد،  ،(Woolfolk, 2007) مهارات التفكير
واإلبداعي، والتأملي، واالستداللي، إاّل أن من أبرز أنواع 
 التفكير الذي تمت الدعوة إلى تطويره هو تفكير حل المشكالت.

على تفكير حل  لكن إذا سلمنا بأهمية  تدريب الطلبة
المشكالت، فما هي المشكلة؟ وما هو تفكير حل المشكالت؟ 
المشكلة هي أي موقف تحاول فيه تحقيق غرض معين، 

 ,Woolfolk)ويتطلب إيجاد الوسائل للوصول إلى هذا الغرض

بأنها وجود عائق يمنع الفرد من  وتعرف المشكلة أيضا   .(2007
مارس األفراد ما تحقيق هدف. وللتوصل إلى حل للمشكلة، ي

يسمى بتفكير حل المشكالت، الذي يعد من أبرز أنواع التفكير 
 عالي الرتبة، لكن ما هو تفكير حل المشكلة؟

 (Sternberg & Williams, 2004)م ستيرنبرغ ووليامزقدّ 

تعريفا  عاما  لحل المشكلة حيث يرى أن حل المشكالت هي 
لتي تواجهه أثناء عملية يسعى الفرد عبرها إلى تخطي العوائق ا

. (1، عمان، األردن )مركز التغيير المعرفي للتدريب واالستشارات *
 فس التربوي، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنيةقسم علم الن

، وتاريخ قبوله 11/02/2015. تاريخ استالم البحث (2)
22/03/2015. 
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 ,Harpaz)هارباز أما محاولته الحل أو سعيه لتحقيق الهدف.

حيث يرى أّن حل  فيتطرق إلى متطلبات حل المشكلة، (2007
المشكالت عملية توليدية تؤدي إلى بناء معرفة جديدة، وتحديدا  
توليد القواعد والمعلومات الجديدة، ويتطلب حل المشكلة 

جراءات من استخدام المعرفة من معل ومات ومفاهيم ومبادئ وا 
أو ما يتّم تعّلمه أثناء عملية حل المشكلة. وخالفا   ،الذاكرة

يركزان  Mayer & Wittrock, 1996)ويتروك )و  ماير لذلك، فإن
على نتاجات حل المشكلة، حيث يعرفان حل المشكالت بأنه 
صياغة إجابات جديدة وتخّطي حدود تطبيقات بسيطة لقواعد 

سولسو  مها لتحقيق هدف معين، في حين نجد أنسبق تعلّ 
( يركز في تعريفه على أهم خطوات حل المشكالت 1996)

حيث يرى أّن حل المشكلة هو التفكير الموّجه نحو حل مشكلة 
بعينها، مع القيام بنوعين من النشاط العقلي: التوصل إلى 
استجابات محددة وصياغتها، ثم اختيار االستجابات المالئمة 

 وفي ذات السياق تقريبا نجد أن بينها لحل هذه المشكلة، من
تفكير حل المشكلة،  تعريفا  يتضمن مجمل خطوات شوارتز يقدم

حيث يرى أّن مهارة حل المشكالت تمثل قدرة الفرد على تحديد 
المشكلة وتمّثلها، وتحديد األسباب التي أّدت إلى حدوثها، 

وتقييم هذه الحلول  واستكشاف الحلول الممكنة لهذه المشكلة،
في ضوء النتائج الناجمة عنها، وصوال  إلى الحل األمثل لهذه 
المشكلة مع القدرة على تطبيق هذا الحل عملّيا  )خليل، 

2011.) 
وُيالحظ أن مجمل التعريفات التي قدمت لمفهوم حل 
المشكلة أن هذا النوع من التفكير يتكون من مجموعة من 

هذه المهارات الفرعية لتفكير حل  المهارات الفرعية، فما هي
المشكلة؟ لقد تم تقديم العديد من النماذج لتفكير حل المشكلة، 

أن مهارات حل المشكالت  (Harris, 1998)فيرى هاريس 
( استكشاف المشكلة )تحديد، وتوضيح، وشرح 1تشمل: )

( بناء األهداف 2المشكلة، ووضع المشكلة في السياق(، )
نشاء األهداف العملية(، ))النظر في األهداف ا ( 3لمثالية، وا 

( اختيار الحلول المناسبة 4توليد األفكار والحلول المحتملة، )
جراء التعديالت(، )5لتجريبها، ) ( 6( التنفيذ )تجريب الحل، وا 

 أخيرا ، التقييم والتحقق من أّن الحل كان ناجحا  في التطبيق.
 ,IDEAL (Identify, Define, Exploreوتعّد استراتيجية 

Anticipate, Act, Look, and learn) التي وضعها برانسفورد 
من أشهر االستراتيجيات  (Bransford & Stein, 1984) تاينشو 

العامة لحل المشكالت، وتصف خطوات )مهارات( حل 
المشكالت على النحو التالي: حّدد المشكلة والفرص، وعّرف 

وتوّقع النتائج  األهداف، واستكشف االستراتيجيات الممكنة،
 ونّفذ، وأخيرا ، أعد النظر وتعّلم.  

أّن مهارات حل  (Schwartz, 2001) ويفترض شوارتز
المشكالت هي، تحديد وتمّثل المشكلة، وتحديد أسباب المشكلة، 
واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم الحلول وتوّقع النتائج، 

 واختيار الحل المناسب وتطبيقه.
رد هذه الخطوات في التعامل مع كل لكن هل يستخدم الف

أنواع المشكالت؟ الحقيقة أن علماء النفس يميزون بين نوعين 
من االستراتيجيات؛ العامة والخاصة، حيث يعتقد بعض علماء 
النفس أن االستراتيجيات الفاعلة في حل المشكالت تكون 
خاصة بمجال المشكلة، بمعنى أن لكل مجال أو تخصص 

 به، ويرى آخرون أن االستراتيجيات العامةاستراتيجيات خاصة 
يمكن أن تكون مفيدة في كثير من المجاالت، وهناك أدلة 
تجريبية لوجهتي النظر. ويبدو أّن األفراد ينتقلون بين المدخلين 
العام والخاص اعتمادا  على الموقف ومستوى مهاراتهم، وكلما 

جرائية اكتسبنا معرفة أكثر تتعلق بمجال ما )وبخاصة معرفة إ
يقل استخدامنا  تتعلق بكيفية فعل األشياء في مجال ما(،

لالستراتيجيات العامة، ويصبح حّلنا للمشكالت أكثر آلية، ولكن 
عندما نواجه مشكلة خارج معرفتنا الحالية ربما نعود لالعتماد 

 ,Woolfolk)على االستراتيجيات العامة لحل هذه المشكلة 

2007). 
في حقل ما يطور لديه  وال شّك أن تخصص الفرد

استراتيجيات حل مشكالت خاصة ضمن مجال تخصصه، لكن 
مهارات عامة لحل المشكالت لدى التالميذ؟  كيف يمكن تطوير

 ,Schwartz, Costa)وكوستا وبيير وريغان وكاليك  يؤكد شوارتز

Beyer, Reagan, & Kallick, 2008)  أن هذا يتطلب أوال  تدريب
لمشكلة وتحديدها، وعدم التسرع في التالميذ على تعريف ا

الذي  الوصول إلى الحل، وتوظيف كل من التفكير التقاربي
ثم التفكير التباعدي إليجاد الحلول  يساعد في تحديد المشكلة،

 المتعددة.
فيؤكد أن التدريب على حل المشكالت (Gagne) أما جانييه 

الطلبة يتطلب اختيار مشكلة سيئة التحديد والتنظيم، والعمل مع 
على تحليلها، وتوليد الحلول، ثم الدفاع عن الحل الذي يتم 
الوصول له. أي أنه من الضروري وجود نوع من التنافس 
المعرفي في الصف والسماح بوجهات نظر متعددة، وبتناول 
مجموعة متنوعة من المشكالت وفق ذلك يتم تنمية مهارة حل 

 .(Wager, 2013)المشكالت وكذلك التفكير الناقد لدى الطلبة 
( أن هذا النوع من التدريب 2003) وبيركنز ويؤكد شوارتز

يتطلب مساعدة المتدرب في التعامل مع بعض التحديات؛ 
والتحّدي الرئيس هو تحّدي التفكير اإلبداعي إليجاد األفكار 
الجيدة للحل، فأنت تبدأ بالفراغ وعليك أن تمأله، فالتحّدي هنا 

ولي عليه الفكرة األولى والتي تبدو أّن الفرد غالبا  ما تست
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معقولة، ولكن عند البحث المكثف تظهر أفكار أفضل. تحّد 
آخر هو البدء بمفهوم ضيق جدا  عن المشكلة، فغالبا  ما يضع 

 الناس افتراضات حتمية تمنعهم من التفكير بحلول إبداعية.

ذا كان تدريب األفراد على مهارات حل المشكالت يعد  وا 
، فإن تدريب الطلبة المراهقين على هذه المهارات يعد هدفا  هاما  

هدفا  أكثر أهمية، فمرحلة المراهقة هي مرحلة نمائية يرافقها 
تغّيرات متعّددة في العالقات الشخصية، ويرافق ذلك ظهور 
 مشكالت تتطلب مهارات اجتماعية فّعالة. وقد وجد توركوم

(Turkum, 2011)  حل المشكالت أن إدراك المراهقين لمهارات
ومن هنا، تأتي أهمية  ،يساهم في حمايتهم من العنف المدرسي

تدريب المراهقين على استراتيجيات حل المشكالت، التي يمكن 
 .(Polk, 1995)تعّلمها بشكل فّعال 

نموذجا   (Schwartz, 2001; 2008; 2012) ويقدم شوارتز
للتفكير الماهر يرى فيه أن مهارات اتخاذ القرار وحل 

لمشكالت تتأثر مباشرة بمهارات ثالثة أنواع من التفكير هي؛ ا
التفكير التحليلي، والناقد، واإلبداعي، حيث يتفرع عن هذه 
األنواع من التفكير مهارات فرعية عديدة، أهمها، مهارات 
المقارنة والمقابلة، وتحليل عالقة الجزء بالكل، والتصنيف، 

وثوقية مصادر وتوليد البدائل واالحتماالت، وتحديد م
المعلومات، والتنبؤ، وبالتالي، فحسب نموذج شوارتز، فإن 
تطوير هذه المهارات الفرعية يؤدي إلى تطوير مهارات اتخاذ 
القرار وحل المشكالت. لكن شوارتز يؤكد أيضا  على أهمية 
مراقبة الفرد لتفكيره أثناء عملية التفكير، كما يؤكد على أهمية 

عقل إيجابية، من هنا، فإن نموذج  أن يطور المتعلم عادات
شوارتز يؤكد على ضرورة ممارسة التفكير فوق المعرفي وحث 
المتدربين على تبني عادات عقل إيجابية تتضمن الحرص على 
المثابرة، والمبادرة، والمرونة. أما من حيث استراتيجيات 
التدريب، فيوصي شوارتز باستخدام استراتيجيات تشمل خرائط 

لفظية، والمنظِّمات البيانية، والكتابة المستندة إلى التفكير ال
 التفكير. 

ومن هنا، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تطوير برنامج 
للتفكير الماهر، استنادا  إلى نموذج شوارتز، ودراسة أثر هذا 

لدى عينة من طلبة  تالبرنامج في تطوير مهارات حل المشكال
ف السابع، الذين مرحلة المراهقة المبكرة، وهم طلبة الص

 يظهرون عادة  مستوى  متواضعا  في هذا النوع من المهارات
(Gardner & Steinberg, 2005 .) وقد تّم اختيار العينة وهي

طالب الصف السابع، أي األفراد الذين يقعون في مرحلة 
المراهقة المبكرة، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة 

في مهارات حل المشكالت وذلك إلى ضعف قدرة هؤالء الطلبة 
بسبب التفاوت بين مستوى النمو الذهني واالنفعالي لديهم، 

فضال  عن افتقارهم للمهارات االجتماعية الالزمة إلتقان هذه 
(، مما يتطلب إعداد 2009المهارات الذهنية المعرفية )شريم، 

هذه الفئة من الطلبة وتدريبهم على مهارات الحياة الضرورية 
انخراط واع في الحياة المستقبلية وخاصة في خضم لضمان 

هذا التطور التقني المتسارع وما يتولد عنه من تعقيدات محتملة 
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في في المستقبل. ولذلك 

استقصاء مدى فعالية البرنامج التدريبي من جهة، واستقصاء 
مزيد من مدى صدق نموذج شوارتز، الذي ال زال بحاجة إلى 

 .الدراسات للوقوف على مدى صدقه، من جهة ثانية
 

 الدراسات السابقة
اهتمت الدراسات التي سيتم عرض ملّخصاتها في هذا 
الجزء بتنمية مهارات حل المشكالت، وذلك إما من خالل 
التدريب المباشر على هذه المهارات أو من خالل التدريب على 

مة هذا التدريب في مهارات تفكير أخرى ومالحظة مدى مساه
تنمية مهارات حل المشكالت لدى المتدربين. وفيما يلي عرض 

 للدراسات التي أمكن االّطالع عليها في كال المجالين. 
الدراسات التي بحثت في التدريب المباشر على مهارات حل 

 المشكالت
اختبر مجموعة من الباحثين في عدد من الدراسات 

ية التدريب المباشر على مهارات الفرضية التي تشير إلى إمكان
والمشار ( 1980عام ) (Munger) قام منجرفقد حل المشكلة؛ 

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر  (2000 ،سرحان)إليه في 
التدريب اإلدراكي االجتماعي على مهارات حل المشكالت 

طلبة الصف الخامس من ( 107االجتماعية لدى عينة )ن=
عشوائيا  إلى مجموعتين؛ تجريبية  االبتدائي. وتم توزيع العينة

وضابطة، حيث تلقت المجموعة التجريبية تدريبا  على مهارات 
حل المشكالت االجتماعية والضبط الذاتي للسلوك. وأشارت 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بين المجموعتين 
في االختبار البعدي لمهارات حل المشكالت االجتماعية، 

 مجموعة التجريبية.ولصالح ال
 & ,Alvarez, Cotler)وكوتلر وجاسون  في دراسة أللفاريزو 

Jason, 1984)  هدفت إلى اختبار أثر برنامج تدريبي لحل
المشكالت االجتماعية على عينة من طلبة الصف الرابع 

( تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، تم 24)ن=
مهارات حل المشكالت  تدريب أفراد المجموعة التجريبية على

( ساعة تدريب، 15( أسابيع بواقع )10االجتماعية لمدة )
( وحدات: التعرف إلى المشاعر، وتوليد 4وتكون البرنامج من )

البدائل، والتنبؤ بنتائج البدائل واختيار البديل المناسب، والعالقة 
بين مراحل حل المشكلة وتكاملها. أشارت نتائج الدراسة إلى 
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( بين المجموعتين α≤ 0.01 دالة إحصائيا  عند ) وجود فروق
في االختبار البعدي لمهارات حل المشكالت االجتماعية 

(ACPM ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك في المهارات ،)
الفرعية، وهي على الترتيب: توليد البدائل، والتنبؤ بالنتائج 

 المولدة لكل بديل.
فت إلى تقصي أثر ( دراسة هدGoore, 1992) وأجرت جور

برنامج للتدريب على مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد 
( 6( من األطفال ضمن الفئة العمرية )45على عينة )ن=

سنوات. وقامت الباحثة بتدريبهم على بعض مهارات حل 
المشكالت والتفكير الناقد. وأشارت نتائج الدراسة النوعية إلى 

ة الكلية من: تحديد المشكلة، ( طفال  من عينة الدراس35تمكن )
والمشاركة في طرح حلول ممكنة لها بحيث ال تقل عن ثالثة 
حلول، والتمييز بين الرأي والحقيقة، واستخدام الكلمات الدالة 

 على التفكير.
بدراسة  (O'Hearn & Gatz, 2002) وجاتز وقام أوهارن

هدفت إلى تقييم فاعلية برنامج تدريبي لمهارات الحياة، في 
( الذين 479منطقة ريتشموند  في أميركا لتدريب المراهقين )ن=

ينتمون لألقليات في المجتمع األمريكي على مواجهة 
المشكالت. وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين، تجريبية 
وضابطة، وتم تدريب المراهقين على وسائل تحديد األهداف 

ها، اإليجابية، وتطبيق استراتيجيات الوصول لألهداف وتحقيق
وطرق التكيف مع المعيقات والتنبؤ بها قبل وقوعها. واستخدموا 

( STARمعهم عدة استراتيجيات تدريبية من أبرزها استراتيجية )
لمهارات حل المشكالت والمكونة من أربع مراحل: قف واهدأ 

(Stop( وفكر في البدائل ،)Think وتنبأ بنتائج الخيارات ،)
(Anticipate وأخيرا  استجب و ،)( اختر أفضل خيارRespond .)

وأشارت بعض نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  
( في مهارة حل المشكالت بين α≤ 0.05 عند مستوى )

المجموعتين، ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود عالقة 
 موجبة عالية بين المعرفة السابقة ومهارة حل المشكالت.

 & ,Ruby, Crosby) روودأّما روبي وكروسبي وفاند

Vanderwood, 2011)  فقد قاموا بدراسة هدفت إلى تقييم أثر
برنامج تدريبي لحل المشكالت مستند إلى نموذج يوبا وتيلي، 
يسمى نموذج فريق حل المشكالت، وهو نموذج قائم على 
تدريب الطلبة على العمل الجماعي والتشارك في تحديد 

يجاد الطرق الفعال ة لحلها بتوزيع األدوار بين المشكلة، وا 
أعضاء الفريق بشكل تكاملي. وقام الباحثون بتقييم دراستين 

( مدارس 6(: األولى شملت )Californiaأجريتا في كاليفورنيا )
(، 2003ابتدائية تم اختيارها عشوائيا  من منطقة حضرية عام )

( طالبا  وطالبة في المرحلة األساسية العليا 47والثانية شملت )

(، واستخدمت كلتا الدراستين 2004تم اختيارهم عشوائيا  عام )
مقياس يوبا وتيلي لحل المشكالت، وهو من نمط التقدير 
الذاتي. وخلصت الدراسة إلى أن برامج تدريب مهارات حل 

( لم تكن فعالة في زيادة PSTالمشكالت المستندة إلى نموذج )
 . قدرة الطلبة على حل المشكالت

ل هذه الدراسات أن هناك اختالف في نالحظ من مجم
نتائج الدراسات حول فاعلية التدريب المباشر على مهارات حل 

 ;Alvarez, Cotler, & Jason, 1984)المشكالت؛ فبينما وجد 

Goore, 1992; Munger, 1980; O'Hearn&Gatz, 2002)  أن
هناك فاعلية للتدريب على مهارات حل المشكالت، نجد أن 

(Ruby, Crosby, &Vanderwood, 2011)  يؤكدون على عدم
 فاعلية مثل هذا التدريب.
فاعلية بعض االستراتيجيات في  تالدراسات التي بحث

 تطوير مهارات حل المشكالت
كثيرا ما تنتقد الدراسات التي تهدف إلى التدريب المباشر 
على مهارات حل المشكالت، وتالحظ أثر هذا التدريب في 

وذلك ألن المتغير المستقل في هذا النوع تطور هذه المهارات، 
من الدراسات هو نفسه المتغير التابع، لذلك، فقد أجريت 
مجموعة من الدراسات التي بحثت مدى فاعلية مجموعة من 
االستراتيجيات في تطوير مهارات حل المشكالت؛ وضمن هذا 

دراسة  (Ge & Land, 2003) المسار البحثي، أجرت جي والند 
نمية مهارات حل المشكالت لدى طلبة الجامعة في هدفت إلى ت

المهمات ضعيفة البناء باستخدام استراتيجيتي األسئلة الفورية 
وتفاعالت األقران، وتم تطبيق مقياس حل المشكالت قبل وبعد 
التدريب. أشارت النتائج الكمية أن استراتيجية األسئلة الفورية 

ت حل المشكالت، لها آثار إيجابية دالة إحصائيا  في مهارا
بينما لم تكن لتفاعالت األقران آثارا  إيجابية، بينما أشارت 
النتائج النوعية للدراسة التي تم الحصول عليها من خالل 
تسجيالت الفيديو للمتدربين إلى وجود آثار إيجابية لتفاعالت 

 األقران في تسهيل عملية حل المشكالت.
ّصي أثر ( بدراسة هدفت إلى تق2005وقام حياصات )

توظيف مهارات التفكير الناقد في تدريس العلوم في تنمية 
مهارات حل المشكالت واالتجاهات نحو العلوم على عينة من 

( تم اختيارهم قصديا  من إحدى 48طالب الصف السابع )ن=
مدارس لواء الشونة الجنوبية في األردن يتوزعون على صفين 

( طالبا  24تكون من )دراسيين، تم اختيار أحدهما عشوائيا  وي
( طالبا  24كمجموعة تجريبية، والصف اآلخر يتكون من )

كمجموعة ضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار حل 
( فقرة من نمط التقدير الذاتي 20المشكالت والمكون من )

ومقياس االتجاهات نحو العلوم. وأشارت بعض نتائج الدراسة 
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( بين α≤ 0.05 عند مستوى ) إلى وجود أثر دال إحصائيا  
طالب المجموعتين على اختبار حل المشكالت ومقياس 
 االتجاهات في التطبيق البعدي، ولصالح المجموعة التجريبية.

ي فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في ولتقصّ 
تنمية مهارات حل المشكالت واالتجاهات نحو دراسة علم 

( من 80دراسة على عينة )ن=( 2008النفس، أجرى فّراج )
طالب كلية المعلمين في جامعة الملك سعود يدرسون مساق 

( 40( طالبا  للمجموعة الضابطة و)40علم النفس، وبواقع )
طالبا  للمجموعة التجريبية، وطور الباحث مقياسين، مقياس 
مهارات حل المشكالت، ومقياس االتجاهات نحو علم النفس. 

ى وجود فروق دالة إحصائيا  عند وأشارت بعض النتائج إل
( بين متوسطي درجات المجموعتين α≤ 0.05 مستوى الداللة )

على مقياس مهارات حل المشكالت ككل، وعلى جميع األبعاد 
الفرعية للمقياس ولصالح المجموعة التجريبية، حيث جاءت 
مهارة التقييم بالمرتبة األولى، ثم اإلحساس بالمشكلة وتقييمها، 

 ر الفروض، ثم وضع الفروض، وأخيرا  التنفيذ.ثم اختبا
( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر 2011وأجرت أبو هدرة )

أسلوب تدريسي قائم على التلمذة المعرفية في تدريس العلوم 
( من طلبة الصف الخامس األساسي في 141على عينة )ن=

تنمية القدرة على حل المشكالت. ولتحقيق أهداف الدراسة 
ثة بإعادة تصميم وحدة من كتاب العلوم وفق قامت الباح

استراتيجية التلمذة المعرفية )عملية يصبح باستخدامها المتعلمين 
أكثر مهارة في جمع واستخدام المعرفة بأنفسهم، واكتساب 
المعرفة بمالحظة الخبير عبر النمذجة والتسقيل والتدريب 

التجريبية والتأمل واالكتشاف( وتم تدريسها للطلبة في المجموعة 
( يوما ، واستخدمت الدراسة مقياس مهارات حل 18لمدة )

(. وأشارت بعض نتائج .Choi, et alالمشكالت لكوي وزمالئه )
( بين α≤ 0.05 الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية )

المجموعتين؛ التجريبية والضابطة في مهارات حل المشكالت، 
 ولصالح المجموعة التجريبية.

عن أثر التفكير فوق المعرفي في تنمية مهارات وللكشف 
( بدراسة هدفت إلى 2012حل المشكالت قام عكاشة وضحا )

استقصاء فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات ما فوق 
المعرفة في سياق تعاوني في تطوير سلوك حل المشكلة لدى 

( من طالبات الصف األول الثانوي. وتم تدريب 21عينة )ن= 
ات على برنامج تدريبي لمهارات ما فوق المعرفة، وتم الطالب

إعداد مقياسين هما مقياس مهارات ما فوق المعرفة )التخطيط، 
والوعي بالتخطيط، والتنظيم، والوعي بالتنظيم، والتقويم، والوعي 
بالتقويم، والوعي العام(، ومقياس سلوك حل المشكلة الذي 

ة. وأشارت نتائج ( مواقف تمثل مشكالت حياتي10يتكون من )

( α≤ 0.01 الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى )
بين القياسين القبلي والبعدي لمقياس حل المشكلة ومهارات 
التفكير فوق المعرفي ولصالح القياس البعدي، مما يؤكد أهمية 

 التفكير فوق المعرفي في تطوير مهارات حل المشكالت.
سات أنه يمكن تطوير مهارات نالحظ من مجمل هذه الدرا

حل المشكلة من خالل استراتيجيات تشمل األسئلة الفورية 
، والتفكير الناقد (Ge & Land, 2003)وتفاعالت األقران 

(، والتلمذة 2008(، والتعلم التعاوني )فراج، 2005)حياصات، 
(، والتفكير فوق المعرفي )عكاشة 2011المعرفية )أبو هدرة، 

ر أن هذه الدراسة ستسعى إلى تطوير (، غي2012وضحا، 
من خالل برنامج تدريبي يستند إلى  تمهارات حل المشكال

نموذج شوارتز في التفكير حيث يفترض أن التدريب على 
التفكير التحليلي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي يؤثر في 

 مهارات حل المشكالت.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

مهارات التفكير عامة من أهمية، فضال   نظرا  لما تتمتع به
 ,Cotton)عن إمكانية تعليم هذه المهارات وتطويرها لدى الطلبة 

، وأهمية مهارات حل المشكالت بشكل خاص في الحياة (1991
، وخاصة في مرحلة المراهقة المبكرة (Perkins, 2009)اليومية 

(Mann, Harmoni, & Power, 1989)ال سيما الذكور منهم ، 
(Rojewski & Hall, 1998) وذلك لحاجة هذه الفئة من ،

 & Mincemoyer)الطالب إلى التدريب على هذه المهارات 

Perkins, 2003)  حيث تسهم في تشكيل الهوّية والحّس ،
، مع ضعف قدراتهم (DeBord & Gore, 1996)باالنتماء لديهم 

 على اتخاذ قرارات سليمة وحل المشكالت التي تواجههم على
(، وتدّني مهاراتهم Gardner & Steinberg, 2005الوجه األمثل )

االجتماعية وقدراتهم على ممارسة التفكير المجّرد بشكل كامل، 
وتأّثرهم بالعاطفة على حساب العقل عند مواجهة المواقف 

(. ونظرا  2009الحاسمة، والتسّرع في اتخاذ القرارات )شريم، 
رات العلمية في مجال التعليم من خالل الخب لما وجده الباحثان

من قصور لدى هذه الفئة من الطلبة في مهارات التفكير بشكل 
عام ومهارات حل المشكالت بشكل خاص، فضال  عن الحاجة 
إلجراء المزيد من البحوث والدراسات لتطوير أفضل الطرق 

 ,Lane)التي يمكنها تحسين هذه المهارات لدى المراهقين 

ت هذه الدراسة إلى تطوير مهارات حل ، لذلك، فقد سع(2010
عينة من طلبة مرحلة المراهقة المبكرة،  المشكالت لدى طالب

بتطوير برنامج تدريبي  الصف السابع، وذلك وهم من طلبة
مستند إلى نموذج شوارتز لتعليم التفكير، واستقصاء فاعليته في 
تطوير هذه المهارات لدى أفراد الدراسة. ويمكن التعبير عن 

كلة الدراسة بالسؤالين التاليين التي تسعى الدراسة إلى مش
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 اإلجابة عنهما:
عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

( α≤ 0.05)  بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في الدرجة الكلية على مقياس مهارات حل 

على المجموعة  المشكالت تعود إلى تطبيق البرنامج التدريبي
 التجريبية؟

عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
( α≤ 0.05)  بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية

والضابطة في الدرجات على األبعاد الفرعية لمقياس مهارات 
حل المشكالت )تحديد وتمّثل المشكلة، وتحديد أسباب المشكلة، 

مكنة، وتقييم الحلول وتوقع النتائج، واستكشاف الحلول الم
واختيار الحل المناسب وتطبيقه( تعود إلى تطبيق البرنامج 

 ؟التدريبي على المجموعة التجريبية

 
 أهمية الدراسة

ال شّك أن التدريب على التفكير يعد من أبرز أهداف 
التربية الحديثة، من هنا، فالحاجة ماّسة لتطوير برامج نوعّية 

مهارات التفكير. وتكتسب هذه الدراسة أهمية للتدريب على 
خاصة في الجانبين النظري والتطبيقي، فمن الناحية النظرية، 

 تساهم هذه الدراسة في:
اختبار دّقة نموذج شوارتز لتعليم التفكير، وذلك بالتحّقق  -

من وجود عالقة سببّية بين متغيراته المستقلة )مهارات التفكير 
اعي وفوق المعرفي وعادات العقل( وأحد التحليلي والناقد واإلبد

وبالتالي،  ،مهارات حل المشكالت أبرز متغيراته التابعة؛ وهو
فإن وجود أثر للبرنامج التدريبي يقدم سندا  إمبريقيا  يدعم صحة 

 نموذج شوارتز.

تقديم مزيد من الدعم لفرضية جدوى التدريب على  -
لتفكير الناقد التفكير بشكل عام ومهارات التفكير التحليلي وا

 والتفكير اإلبداعي.

يمكن أن تسهم هذه الدراسة بما تقدمه من أدوات جديدة  -
لقياس مهارات حل المشكالت بإضافة أساليب قياس دقيقة لهذه 

 المهارات، قد يفيد منها العاملون في الحقل النفسي التربوي.

 أما من الناحية التطبيقية، فإن هذه الدراسة تساهم فيما يلي:

يد المختّصين والمعلمين ببرنامج فاعل للتدريب على تزو  -
مهارات التفكير التحليلي والناقد واإلبداعي لتوظيفه في المواقف 

 التربوية المتعددة.

إمبريقيا  لعدد من االستراتيجيات  تقدم هذه الدراسة سندا   -
المنظِّمات  التي يمكن توظيفها في المواقف التدريبية، مثل

 لتفكير، والكتابة المستندة إلى التفكير.البيانية، وخرائط ا
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

نموذج لتعليم التفكير  نموذج شوارتز في التفكير الماهر:
ظهر في أميركا في العقد األخير من القرن العشرين على يد 
روبرت شوارتز، يوصي بتدريب األفراد على مهارات التفكير 

إلبداعي: المقارنة والمقابلة، وتحليل عالقة التحليلي والناقد وا
الجزء بالكل، والتصنيف، وتوليد البدائل واالحتماالت، وتحديد 
موثوقية مصادر المعلومات، والتنّبؤ، تزامنا  مع تدريبهم على 
مهارات التفكير فوق المعرفي، وعادات العقل اإليجابية وفق 

تفكير اللفظية، كوستا وكاليك، باستخدام استراتيجيات خرائط ال
والمنّظمات البيانّية، والكتابة المستندة إلى التفكير، ويفترض أن 
هذا التدريب يطور مهارات المتعلمين في اتخاذ القرار وحل 

 (.2011المشكالت )خليل، 

ويعّرف إجرائيا  بأنه: مجموعة من  البرنامج التدريبي:
التي األنشطة والخبرات واإلجراءات المنّظمة والمخطط لها، 

يستخدمها المدرب مع مجموعة من الطالب )أفراد الدراسة(، 
، حل المشكالتوذلك بقصد إحداث تطوير في قدراتهم على 

وقد صّممت تلك اإلجراءات استنادا  إلى نموذج شوارتز في 
 التفكير الماهر.

وتعرف  مهارات التفكير المضّمنة في البرنامج التدريبي:
ارات التي يتّم تدريب الطالب عليها إجرائيا  بأنها: مجموعة المه

 في البرنامج التدريبي، وتشمل: 

مهارة المقارنة والمقابلة: وتتضمن البحث في أوجه  .1
 الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر.

مهارة تحليل عالقة الجزء والكل: وتتضمن إدراك  .2
الطريقة التي يسهم بها الجزء بأداء وظيفة الكل، ودوره في 

 صلي للكل.التركيب األ
مهارة التصنيف: وتتضمن اختزال معاٍن كثيرة وغنية  .3

 لألشياء، وتنظيم المعلومات، والتعبير عنها.
مهارة تحديد موثوقية مصادر المعلومات: وتتضمن  .4

االعتماد على مصادر متخصّصة وموثوقة للمعلومات، والتحقق 
 منها بطرق متعددة.

ستقبل ببراعة مهارة التنّبؤ: وتتضمن توّقع أمر ما في الم .5
 وبناء االستنتاجات والتوقعات لنتائج الخيارات المرجحة.

مهارة توليد البدائل واالحتماالت: وتتضمن توليد أكبر  .6
كّم ممكن من األفكار والحلول بطرق إبداعية تؤكد االنفتاح 

 العقلي.

عادات العقل: سلوكيات أو عادات عقلية إيجابية  .7
استخدامه ألّي من المهارات يمارسها المفكر الناجح، وذلك عند 

 عقلية كما حّددها كوستا وكاليك. السابقة، وهي ستة عشر عادة
التفكير فوق المعرفي: وهو نوع تفكير متصل بكل  .8

األنواع األخرى، ويشير إلى وعي الفرد بما يتعلق بعملياته 
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المعرفية، والسيطرة عليها قبل، أو خالل، أو بعد عملية 
 التفكير. 
قدرة الفرد على تحديد  وهي المشكالت:مهارات حل  -

المشكلة وتمّثلها، وتحديد األسباب التي أّدت إلى حدوثها، 
واستكشاف الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وتقييم هذه الحلول 
في ضوء النتائج الناجمة عنها، وصوال  إلى الحل األمثل لهذه 
المشكلة مع القدرة على تطبيق هذا الحل عملّيا  )خليل، 

لها الطالب على مقياس (. وتقاس بالدرجة التي يحصّ 2011
مهارات حل المشكالت الذي تم تطويره ألغراض هذه الدراسة، 
ويتضمن األبعاد الفرعية التالية: تحديد وتمّثل المشكلة، وتحديد 
أسباب المشكلة، واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم الحلول 

 تطبيقه.وتوقع النتائج، واختيار الحل المناسب و 
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة
في هذه الدراسة استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث تم  تمّ 
م في المتغير المستقل، المتمثل في التدريب على مهارات التحكّ 

التفكير استنادا إلى نموذج شوارتز لدراسة أثره في المتغير 
ميم التابع وهو مهارات حل المشكالت، وبالتالي، فإن تص

الدراسة تضمن مجموعتين؛ تجريبية وضابطة، مع إجراء 
القياس القبلي والبعدي لألداء على مقياس حل المشكالت لكال 

 المجموعتين.
 أفراد الدراسة

اختيار أفراد الدراسة من مدرسة القرطبي األساسية  تمّ 
للذكور بطريقة قصدية، وذلك إلبداء إدارة المدرسة استعدادها 

احثين. وتم اختيار شعبتين من شعب الصف للتعاون مع الب
السابع في المدرسة وعددها ست شعب بشكل عشوائي، ثم 
جرى اختيار إحدى هاتين الشعبتين بشكل عشوائي لتمّثل 
المجموعة التجريبية والشعبة الثانية كمجموعة ضابطة، وبلغ 

( طالبا ، حيث ضّمت المجموعة 81عدد أفراد المجموعتين )
طالبا ، فيما بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة  (40التجريبية )

 ( طالبا .41)
 أدوات الدراسة

تم في هذه الدراسة استخدام أداتين هما: مقياس مهارات 
حل المشكالت، والبرنامج التدريبي المستند إلى نموذج شوارتز 
 لتعليم التفكير. وفيما يلي عرض إلجراءات بناء هذه األدوات:

تصميم مقياس  حل المشكالت: تم مقياس مهاراتأواًل: 
الع على األدب النظري مهارات حل المشكالت بعد االطّ 

المتعلق بنموذج شوارتز لتعليم التفكير بشكل خاص ومجال 
تعليم التفكير بشكل عام، وبعد االطالع على الدراسات السابقة 
التي طورت مقاييس لمهارات حل المشكالت كدراسات 

اج (، وفرّ 2012ضحا )(، وعكاشة و 2005حياصات )
وزمالئه  وألفاريز (،2003(، والعدل وعبد الوهاب )2008)
(Alvarez, et al., 1984وباركمان ،) وماشتمز (Barkman & 

Machtmes, 2002 ونيزو وأوليفارز ( وزوريال(Zurilla, Nezu, 

& Olivares, 2004( وتم بناء المقياس المكون من  .)15 )
رعية، وهي: تحديد وتمّثل المشكلة، ( مهارات ف5وتقيس ) فقرة،

وتحديد أسباب المشكلة، واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم 
الحلول وتوقع النتائج، واختيار الحل المناسب وتطبيقه، حيث 
ُمثلت كل مهارة فرعية بثالث فقرات.  وهو مقياس أدائي من 

 نمط االختيار من متعدد، وليس من مقاييس التقرير الذاتي.
يتكون المقياس  مقياس مهارات حل المشكالت: تصحيح

( فقرة من نمط االختيار من متعدد، ويلي كل فقرة 15من )
ثالثة بدائل، واحد منها صحيح، وتكون درجة الطالب على 

( مهارات 5( أو )صفر(. ويتكون االختبار من )1الفقرة إما )
( فقرات. لذلك فإن 3فرعية، حيث خصص لكل مهارة فرعية )

( درجات، 3( و)0على كل مهارة فرعية تقع بين ) الدرجة
وبالتالي، فإن درجة الطالب الكلية على المقياس تتراوح بين 

 ( درجة.15)صفر( و)
التوصل إلى  تمّ  صدق مقياس مهارات حل المشكالت:

 دالالت صدق للمقياس في صورته النهائية على النحو التالي:
  صدق المحكمين: -1

صصين في علم النفس عرض المقياس على متخ تمّ 
، والمناهج العامة، التربوي، والقياس والتقويم، والتربية الخاصة

( متخصصا  للتأكد من مدى 13ومناهج اللغة العربية، وعددهم )
مالئمة كل فـقرة فيه، ووضـوح الـفقرات، وانتـمائها إلى البـعد 
الذي تمثله، وسالمة صياغتها اللغوية، والتأكد من مناسبة 

للمرحلة العمرية المستهدفة، كما طـلب من المحكمين  الفقرات
إضافة أو تعديل أو حذف أية فقرة من وجهة نظرهم. وقد 
أوصى بعض المحكمين بإجراء بعض التعديالت على بعض 
الفقرات من حيث الصياغة اللغوية، وتوضيح األفكار، وتغيير 

أو غير المالئمة واستبدالها ببدائل أكثر وضوحا  بعض البدائل 
 أقل تمويها .

  صدق البناء:  -2

للتأكد من القدرة التمييزية لكل فقرة من الفقرات، ولكل مهارة 
بتطبيق االختبار بصورته النهائية على  فرعية قام الباحثان

( طالبا  من خارج عينة الدراسة، وحسب ارتباط كل فقرة 60)
اس، بالمهارة التي تنتمي لها، وبالدرجة الكلية لألفراد على المقي

كما حسب ارتباط كل مهارة من المهارات الخمس بالدرجة 
الكلية لألفراد على مقياس مهارات حل المشكالت، وذلك 

 ( يوضح ذلك.1باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول )
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 (1الجدول )

 معامالت ارتباط الفقرات بالمهارات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس مهارات حل المشكالت
أرقام الفقرات  المهارة الفرعية الفرعية م المهارةرق

 المنتمية للمهارة
معامالت ارتباط 
 الفقرة بالمهارة

معامالت ارتباط الفقرة 
 بالدرجة الكلية

معامالت ارتباط 
 المهارة بالدرجة الكلية

 تحديد وتمّثل المشكلة 1
1 0,82 0,34 

0,32 6 0,85 0,20 
11 0,79 0,25 

 باب المشكلةتحديد أس 2
2 0,77 0,39 

0,45 7 0,88 0,29 
12 0,88 0,45 

 استكشاف الحلول الممكنة 3
3 0,78 0,46 

0,52 8 0,86 0,45 
13 0,87 0,38 

 تقييم الحلول وتوقع النتائج 4
4 0,80 0,41 

0,46 9 0,84 0,36 
14 0,86 0,36 

اختيار الحل المناسب  5
 وتطبيقه

5 0,89 0,50 
0,55 10 0,83 0,45 

15 0,85 0,45 
 

 (2جدول )ال
 معامالت ثبات االتساق الداخلي لمقياس مهارات حل المشكالت

 قيم الثبات المهارة
 0,68 ل المشكلةتمثّ و تحديد 

 0,75 تحديد أسباب المشكلة
 0,67 استكشاف الحلول الممكنة

 0,74 وتوقع النتائج تقييم الحلول
 0,80 وتطبيقهحل المناسب اختيار ال

 0,77 الكلية
 

( أّن معامالت االرتباط للفقرات مع 1ويتضح من الجدول )
التي  -في مقياس مهارات حل المشكالت-المهارة الفرعية 

(، وهي تعّد 0.89( و)0.77تنتمي لها كل فقرة تراوحت بين )
 معامالت ارتباط مرتفعة لغايات هذه الدراسة.

 حل المشكالت: ثبات مقياس مهارات
 عينة على بعد تطبيقه المقياس ثبات من دالالت التحقق تمّ 
االتساق  بطريقة الدراسة أفراد خارج من طالبا  ( 60) من مكونة

 لحساب( ألفا – كرونباخ)  معادلة استخدام تم الداخلي، حيث
( يوضح قيم 2للمقياس، والجدول ) الداخلي االتساق ثبات

لية والمهارات الفرعية لمقياس مهارات معامل الثبات للمهارة الك
 حل المشكالت.

( أّن معامالت ثبات االتساق 2ويتضح من الجدول )
للمهارة ( 0.77) الداخلي لمقياس مهارات حل المشكالت بلغت

الكلية لحل المشكالت، أما بالنسبة للمهارات الفرعية للمقياس 
 قيم ( وهي0.80( و)0.67فقد تراوحت قيم معامل الثبات بين )

 .الدراسة ألغراض مقبولة
 البرنامج التدريبي:ثانيًا: 

بناء البرنامج التدريبي لتنمية مهارات حل المشكالت لدى  تمّ 
طالب الصف السابع باالستناد إلى نموذج شوارتز لتعليم 

ت مراجعة النموذج بعمق وحصر مهارات التفكير، حيث تمّ 
، والتصنيف، التفكير المضمنة فيه وهي: المقارنة والمقابلة

وعالقة الجزء بالكل )وهي من مهارات التفكير التحليلي(. 
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وتوليد البدائل واالحتماالت )وهي من مهارات التفكير 
اإلبداعي(. وتحديد موثوقية مصادر المعلومات والمالحظة 

 فضال  عنالدقيقة، والتنبؤ )وهي من مهارات التفكير الناقد(. 
استخدام  دات العقل. وتمّ مهارات التفكير فوق المعرفي، وعا

االستراتيجيات التدريبية الموصى بها في النموذج، وهي: 
المنظمات البيانية، وخرائط التفكير اللفظية، والكتابة المستندة 

وهي  ،نقل محتوى الجلسات التدريبية إلى التفكير. وبعد ذلك تمّ 
عبارة عن مواقف وخبرات حياتية مألوفة لدى الطلبة وفق 

جرى بناء  ثقافي لهم من خارج المنهاج الدراسي، ثمّ السياق ال
الجلسات التدريبية بالتفصيل متضمنة األهداف، ودور المدرب، 
ودور األفراد، واستراتيجيات التدريب، واستراتيجيات التقويم، 
وتحديد الزمن المناسب لكل نشاط، واألدوات والوسائل، 

البرنامج، ومصادر المعرفة، والتعيين البيتي. وبعد تحكيم 
جراء التعديالت  وتجريبه على عينة من خارج عينة الدراسة، وا 

( 20المناسبة، تم إخراج البرنامج بصورته النهائية متضمنا  )
 ( دقيقة.45جلسة تدريبية مدة كل منها )
 صدق البرنامج التدريبي:

بعد إعداد الصورة األولية للبرنامج التدريبي جرى عرضه 
في العلوم التربوية والنفسية من قسم على لجنة من المختصين 

علم النفس التربوي والقياس والتقويم والتربية الخاصة والمناهج 
ومناهج اللغة العربية، وذلك بهدف إبداء الرأي من حيث مدى 
مالئمة المحتوى التدريبي لمستوى الطالب النمائي، ووضوحه، 

برنامج، ومدى مالئمة االستراتيجيات التدريبية لتحقيق أهداف ال
ومدى دقة صياغة األهداف وتمثيلها لمستويات التفكير 
المحددة، ومدى مناسبة الوقت المخصص لكل نشاط، حيث 
انحصرت مالحظات المحكمين في صعوبة وغموض بعض 
المفاهيم المرتبطة بمجال تعليم التفكير، والمواقف واألمثلة التي 
 تم طرحها، وعدم مناسبة الوقت المخصص لممارسة بعض
النشاطات. وتم األخذ بمالحظات المحكمين من أهل 

عادة صياغة البرنامج التدريبي.   االختصاص وا 
التطبيق األولي للبرنامج التدريبي على عينة خارج عينة 

د األخذ بمالحظات المحكمين من أهل االختصاص الدراسة: بع
عادة صياغة البرنامج التدريبي، تمَّ تطبيق ) ( جلسات 6وا 

ثل مختلف مهارات التفكير المضمنة في البرنامج تدريبية تم
( طالبا ، وجرى 20على عينة خارج عينة الدراسة مكونة من )

تعديل البرنامج بناء على المالحظات التي تمَّ جمعها حول أداء 
الطلبة ومشاركاتهم في الجلسات التدريبية. وتمَّ بعد ذلك إعادة 

قه على أفراد صياغة البرنامج بالشكل النهائي بهدف تطبي
الدراسة، حيث تمَّ إعادة تبسيط بعض المفاهيم واألمثلة، كما تمَّ 
إضافة جلسة تدريبية تسبق تطبيق البرنامج متضمنة بعض 

المفاهيم األساسية في مجال تعليم التفكير، والتعريف بالنموذج 
أبرز مفاهيم البرنامج الذي يستند له البرنامج التدريبي، و 

 التدريبي.
 إجراءات تطبيق الدراسة

ومقياس مهارات  الدراسة )البرنامج التدريبي يبعد إعداد أدات
ا السيكومترية، ثم محل المشكالت( والتحقق من خصائصه

جراء كافة التعديالت متطبيقه ا على عينة خارج عينة الدراسة وا 
عداده بعد ذلك الحصول على  ا النهائية، تمّ ما بصورتهموا 

اللقاء  لتطبيق إجراءات الدراسة، بعدها تمّ الموافقات الرسمية 
بإدارة مدرسة القرطبي األساسية، وتم توضيح أهداف البرنامج 
التدريبي، وعدد الجلسات التدريبية التي تتطلبها الدراسة لتحقيق 

عداد جدول زمني لتدريب  أهدافها، وتمّ  بناء على ذلك التنسيق وا 
ن( بشكل تيدراسي شعبتينالطالب، واختيار مجموعتي الدراسة )

قاء أفراد الدراسة وتوضيح الهدف من تال عشوائي. بعد ذلك تمّ 
تزويدهم بالجدول الزمني للجلسات  البرنامج التدريبي، وتمّ 

بعدها تطبيق إجراءات الدراسة وفق الخطوات  التدريبية. وتمّ 
 التسلسلية التالية:

 التطبيق القبلي لمقياس مهارات حل المشكالت، حيث تمّ  .1
اء التطبيق القبلي للمقياس على المجموعتين التجريبية إجر 

 والضابطة.

تدريب المجموعة  تطبيق البرنامج التدريبي: حيث تمّ  .2
التجريبية على جلسات البرنامج التدريبي لمدة شهر 
ونصف، وذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

2013-2014. 

 ت، حيث تمّ التطبيق البعدي لمقياس مهارات حل المشكال .3
إجراء التطبيق البعدي للمقياس على المجموعتين التجريبية 

 والضابطة.
 ( يوضح تصميم الدراسة.1والشكل )

 
القياس  المجموعة

 القبلي
البرنامج 
 التدريبي

القياس 
 البعدي

 O1 × O1 التجريبية

 O1  O1 الضابطة

 (: تصميم الدراسة1شكل )
 

البرنامج ×( . و)( مقياس مهارات حل المشكالتO1حيث: )
 التدريبي.

 
 نتائج الدراسة

 :ولالنتائج المتعلقة بالسؤال األ: أوالً 
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عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وينص على "
بين متوسط درجات أفراد  )α)≤ 0.05 مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية على مقياس 
طبيق البرنامج التدريبي على ت تعود إلىمهارات حل المشكالت 

 "التجريبية؟المجموعة 
حساب المتوسطات الحسابية  تمّ  ،لإلجابة عن هذا السؤال

واالنحرافات المعيارية للدرجات الكلية البعدية للمجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس مهارات حل 

 ( يبين ذلك:3المشكالت، والجدول )
لمتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( أن ا3يتضح من الجدول )

لطالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس 
( في حين كان متوسط 11.600مهارات حل المشكالت بلغ )
( وهذا يشير إلى زيادة 6.275الطالب في القياس القبلي )

حل المشكالت لدى األداء على مقياس مهارات ظاهرية في 
بعد تطبيق البرنامج التدريبي، في طالب المجموعة التجريبية 

حين بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للقياس البعدي 

( في حين كان متوسط 7.097لطالب المجموعة الضابطة )
( وهذا يشير إلى زيادة 6.317الطالب في القياس القبلي )

حل المشكالت لدى طالب المجموعة مهارات ظاهرية قليلة في 
من الجدول وجود فروق ظاهرية بين الضابطة. كما ويتضح 

متوسطي درجات طالب المجموعتين في القياس البعدي على 
ولصالح المجموعة التجريبية،  ،مقياس مهارات حل المشكالت

اختبار وللتحقق من أن هذه الفروق دالة إحصائيا  تم استخدام 
الجدول ، ويبين (ANCOVAتحليل التباين المشترك األحادي )

 .ائجهذه النت (4)
( أن قيمة "ف" للمجموعة كانت 4يظهر من الجدول )

 ≥α دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )ي قيمة ه، و (78.584)
( وهذا 0.50، فقد بلغت )(، وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا0.05

( 5لها داللة عملية عالية. ويبين الجدول ) يشير إلى أن
لدرجات طالب  المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على 
 مقياس مهارات حل المشكالت.

 
 (3جدول )ال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات الكلية القبلية والبعدية
 التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشكالت للمجموعتين

 القياس البعدي القبلي القياس العدد المجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3,248 11,600 2,207 6,275 40 التجريبية
 2,364 7,097 2,392 6,317 41 الضابطة
 3,615 9,321 2,288 6,296 81 الكلي

 
 (4جدول )ال

 لدرجات الكلية على مقياس مهارات حل المشكالتل(  ANCOVAتحليل التباين المشترك األحادي )
 مربع إيتا الداللة اإلحصائية "ف" قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر

 0,35 0,000 41,989 222,286 1 222,286 القياس القبلي
 0,50 0,000 78,584 416,016 1 416,016 المجموعة
    5,294 78 412,923 الخطأ

     81 8083,000 لكليا
 

 (5جدول )ال
 المعياري لدرجات طالب المجموعتينالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ 

 التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس مهارات حل المشكالت
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 0,346 11,616 التجريبية
 0,395 7,082 الضابطة

 



 2017، 3، العدد 44، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 97 - 

بالنظر إلى المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات طالب 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على 

( يتضح 5مقياس مهارات حل المشكالت الظاهرة في الجدول )
هذا الفرق لصالح طالب المجموعة التجريبية، حيث بلغ 

( في حين بلغ 11.616المتوسط الحسابي المعدل لهم )
( 7.082متوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة )ال

 (.4وهذه الفروق دالة إحصائيا  كما أشار الجدول )
 :ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال: ثانياً 
عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية "على:  ينصو 

بين متوسط درجات أفراد  (α≤ 0.05 )مستوى داللة 
ضابطة في الدرجات على األبعاد المجموعتين التجريبية وال

الفرعية لمقياس مهارات حل المشكالت )تحديد وتمّثل المشكلة، 
وتحديد أسباب المشكلة، واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم 

تعود الحلول وتوقع النتائج، واختيار الحل المناسب وتطبيقه( 
 "التجريبية؟المجموعة تطبيق البرنامج التدريبي على إلى 

حساب المتوسطات الحسابية  ة عن هذا السؤال تمّ لإلجاب
واالنحرافات المعيارية لدرجات المهارات الفرعية القبلية والبعدية 
للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل 

 :هذه النتائج( يبين 6المشكالت، والجدول )
( أن المتوسطات الحسابية للدرجات على 6يتضح من الجدول )

ات الفرعية لطالب المجموعة التجريبية في القياس المهار 
البعدي على مقياس مهارات حل المشكالت قد زادت عنها في 

على  األداءالقياس القبلي، وهذا يشير إلى زيادة ظاهرية في 
جميع مهارات حل المشكالت لدى طالب المجموعة التجريبية 

طات بعد تطبيق البرنامج التدريبي. وكذلك نالحظ أن المتوس
الحسابية للدرجات على المهارات الفرعية لطالب المجموعة 
الضابطة في القياس البعدي على مقياس مهارات حل 
المشكالت قد زادت عنها في القياس القبلي، وهذا يشير إلى 

على جميع مهارات حل المشكالت  األداءزيادة ظاهرية في 
د لدى طالب المجموعة الضابطة. كما يتضح من الجدول وجو 

فروق ظاهرية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين في 
القياس البعدي على مقياس مهارات حل المشكالت لجميع 

ولصالح المجموعة التجريبية، وللتحقق من  ،المهارات الفرعية
تم استخدام تحليل التباين  ،أن هذه الفروق دالة إحصائيا  

ائج نت (7الجدول ) ويبين .(MANCOVAالمشترك المتعدد )
 .هذا التحليل

 
 (6جدول )ال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المهارات الفرعية القبلية والبعدية 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشكالت

 العدد المجموعة المهارة الفرعية
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  راف المعيارياالنح المتوسط الحسابي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 وتمّثل المشكلة تحديد
 0,9323 2,0500 0,9337 1,0000 40 التجريبية
 0,9734 1,0488 0,9206 0,9512 41 الضابطة
 1,0729 1,5432 0,9216 0,9753 81 الكلي

 تحديد أسباب المشكلة
 0,9657 2,1250 0,8638 1,1500 40 التجريبية

 0,8130 1,1951 0,7808 1,1220 41 ضابطةال
 1,0020 1,6543 0,8178 1,1358 81 الكلي

استكشاف الحلول 
 الممكنة

 0,8969 2,3750 0,8533 1,3000 40 التجريبية
 0,8674 1,4390 0,8373 1,2683 41 الضابطة
 0,9950 1,9012 0,8401 1,2840 81 الكلي

تقييم الحلول وتوقع 
 النتائج

 0,7442 2,6000 0,8129 1,4250 40 يةالتجريب
 0,9559 1,7073 1,0276 1,5122 41 الضابطة
 0,9632 2,1481 0,9231 1,4691 81 الكلي

اختيار الحل المناسب 
 وتطبيقه

 0,7493 2,4500 0,7442 1,4000 40 التجريبية
 0,8439 1,7073 0,8688 1,4634 41 الضابطة
 0,8771 2,0741 0,8052 1,4321 81 الكلي
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 (7جدول )ال
 للدرجات على المهارات الفرعية  (Hotelling's Trace) تحليل التباين المشترك المتعدد هوتلينج

 للمجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشكالت
 مربع إيتا مستوى الداللة قيمة "ف" قيمة هوتلينج األثر

 0,55 0,000 17,038 1,217 المجموعة
 

 (8جدول )ال
 ( للدرجاتANCOVAتحليل التباين المشترك األحادي )
 على مقياس مهارات حل المشكالت البعدي على المهارات الفرعية للمجموعتين التجريبية والضابطة

مجموع  مصدر التباين الفرعية المهارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مربع إيتا مستوى الداللة "ف" قيمة المربعات

 وتمّثل المشكلة تحديد

 0,34 0,000 37,041 22,792 1 22,792 االختبار القبلي
 0,30 0,000 31,526 19,399 1 19,399 المجموعة
    0,615 74 45,534 الخطأ
     81 285,000 الكلي

 تحديد أسباب المشكلة

 0,08 0,000 6,824 5,030 1 5,030 االختبار القبلي
 0,24 0,000 23,316 17,188 1 17,188 المجموعة
    0,737 74 54,551 الخطأ
     81 302,000 الكلي

 استكشاف الحلول الممكنة

 0,43 0,000 56,385 24,815 1 24,815 االختبار القبلي
 0,35 0,000 39,992 17,600 1 17,600 المجموعة
    0,440 74 32,567 الخطأ
     81 372,000 الكلي

 ل وتوقع النتائجتقييم الحلو

 0,26 0,000 26,512 12,864 1 12,864 االختبار القبلي
 0,33 0,000 36,544 17,732 1 17,732 المجموعة
    0,485 74 35,906 الخطأ
     81 448,000 الكلي

الحل المناسب  اختيار
 وتطبيقه

 0,27 0,000 27,457 12,248 1 12,248 االختبار القبلي
 0,27 0,000 26,934 12,014 1 12,014 المجموعة
    0,446 74 33,009 الخطأ
     81 410,000 الكلي

 
هوتلينج ختبار قيمة "ف" ال ( أنّ 7يتضح من الجدول )

(Hotelling's Trace( الكلية كانت )وهذه القيمة دالة 17.038 )
(، وبالنظر إلى قيمة α≤ 0.05 إحصائيا  عند مستوى الداللة )

لها داللة عملية عالية.  ( وهي قيمة0.55قد بلغت )، فمربع إيتا
ولمعرفة أي المهارات الفرعية لمقياس مهارات حل المشكالت 

 ≥α ) كانت الفروق فيها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة
استخدام تحليل التباين المشترك األحادي  ( تمّ 0.05

(ANCOVA)، ( يوضح نتائج هذا التحليل.8والجدول ) 
( إلى وجود 8جدول )النتائج التي تم عرضها في تشير ال

جميع المهارات الفرعية على مقياس  فيفروق دالة إحصائيا  
مهارات حل المشكالت بين متوسطات درجات المجموعتين 

وذلك  ،(α≤ 0.05 التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة )
 فإن ،لصالح المجموعة التجريبية، وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا

لها داللة عملية متوسطة. وتم استخراج المتوسطات الحسابية 
المعدلة والخطأ المعياري للدرجات على المهارات الفرعية 
لمقياس مهارات حل المشكالت للمجموعتين التجريبية 

 .(9جدول )الوالضابطة كما هو موضح في 
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 (9جدول )ال

 ت على المهارات الفرعية المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري للدرجا
 لمقياس مهارات حل المشكالت البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة

 ترتيب المهارة لدى المجموعة التجريبية الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة المهارة الفرعية

 0,123 1,059 الضابطة الخامسة 0,124 2,040 التجريبية وتمّثل المشكلة تحديد

 0,134 1,198 الضابطة الرابعة 0,136 2,122 التجريبية تحديد أسباب المشكلة

 0,104 1,440 الضابطة الثالثة 0,105 2,374 التجريبية استكشاف الحلول الممكنة

 0,109 1,685 الضابطة األولى 0,110 2,623 التجريبية تقييم الحلول وتوقع النتائج

 0,104 1,693 الضابطة الثانية 0,106 2,465 التجريبية قهاختيار الحل المناسب وتطبي
 

( أن هناك فروقا  بين متوسطات درجات 9يظهر الجدول )
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة المعدلة على االختبار 

مقياس مهارات حل لالبعدي في جميع المهارات الفرعية 
ستوى الداللة المشكالت، وجميعها فروق دالة إحصائيا  عند م

(α≤ 0.05 كما )كما يظهر و (. 8الجدول ) هو واضح من
ترتيب المهارات الفرعية لدى أفراد المجموعة  ( أنّ 9الجدول )

التجريبية وفق الدرجات على القياس البعدي لحل المشكالت 
كانت وفق التسلسل التالي: تقييم الحلول وتوقع النتائج، ثم 

م استكشاف الحلول الممكنة، اختيار الحل المناسب وتطبيقه، ث
 ثم تحديد أسباب المشكلة، وأخيرا  تحديد وتمّثل المشكلة.

 مناقشة النتائج والتوصيات
 :ولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األ: أوالً 

أظهرت النتائج الخاصة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة 
 ( بين متوسطاتα≤ 0,05إحصائية وعملية عند مستوى داللة )

درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية 
على مقياس مهارات حل المشكالت البعدي لصالح المجموعة 

ويظهر من هذه النتيجة  التجريبية تعزى إلى البرنامج التدريبي.
حل ات وجود أثر دال إحصائيا  للبرنامج التدريبي في تنمية مهار 

المجموعة التجريبية الذين  لدى أفراد بشكل عام المشكالت
تعرضوا للبرنامج التدريبي، وبالعودة إلى النتائج الظاهرة في 

( يتبين كذلك وجود فروق في متوسطات درجات 3جدول )
ولصالح  ،المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي

درجاتهم في القياس البعدي على مقياس مهارات حل 
كال النوعين من المقارنة تؤكد  أنالمشكالت، وهذا يدل على 

حل المشكالت لدى  اتفاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهار 

 أفراد المجموعة التجريبية.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج مجمل الدراسات 
(Alvarez, et, al, 1984; Goore, 1992; Munger, 1980; 

O'Hearn & Gatz, 2002) ر مهارات التي وجدت أنه يمكن تطوي
حل المشكلة. وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

التي لم تجد أثرا  للتدريب  (Ruby, et, al, 2011)روبي وزمالئه 
على هذا النوع من المهارات. وعموما ، فإن دراسة روبي 
وزمالئه أوصت بالبحث عن أساليب جديدة لتطوير هذا النوع 

 من المهارات.
في طبيعة المهارات التي تم التدريب وعند اإلمعان أكثر 

عليها، فقد تّم في هذه الدراسة التدريب على مهارات التفكير 
التحليلي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، ولدى المقارنة بين 
نتيجة هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة، نجد أنه ال يوجد 

ارات مجتمعة دراسات بحثت في فاعلية التدريب على هذه المه
ال سيما لدى المراهقين في المرحلة المبكرة، لكن هناك اتفاق 
بين نتيجة هذه الدراسة ونتائج بعض الدراسات التي وجدت أن 
التدريب على بعض مهارات التفكير يمكن أن يطور مهارات 
حل المشكلة؛ فالتدريب على التفكير الناقد )حياصات، 

 ,Ge & Land)الفورية(، والتدريب على طرح األسئلة 2005

، والتدريب على التفكير فوق المعرفي )عكاشة وضحا، (2003
(، والتدريب على العمل الجماعي والتعلم التعاوني 2012
(، والتدريب على التلمذة المعرفية )أبو هدرة، 2008)فّراج، 
(، جميعها أساليب أثبتت فاعليتها في تطوير مهارات 2011

. ومن هنا، يمكن أن نستنتج أّن حل المشكالت لدى المتدربين
العديد من استراتيجيات التفكير والتعّلم النشط يمكن أن تساهم 
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 في تطوير مهارات حل المشكالت لدى المتدربين.
ويبدو أن البرنامج التدريبي بكل مكوناته ساعد الطلبة في 
الخروج من طقوس التعلم التقليدي الذي بات مصدر ملل لهم، 

ي مناقشة قضايا حياتية مهمة بالنسبة لهم، وشعروا بالمتعة ف
ولم ينتبهوا لها سابقا  ربما بسبب تكوينهم النفسي الذي يعبر عن 
حالة االعتمادية على الوالدين والراشدين كامتداد لمرحلة 
الطفولة، مما ساعدهم على تنمية مهاراتهم االجتماعية 
الضرورية لحل المشكالت، كما عمق ذلك من شعورهم 

قاللية والذي ربما خبروه للمرة األولى في حياتهم المدرسية باالست
مما زاد من شعورهم بالمسؤولية أكثر تجاه تعلمهم، وبالتالي 
زيادة دافعيتهم للتعلم، وقد شكل ذلك كله شعورا  أكبر بالفاعلية 

 الذاتية والقدرة على مواجهة المشكالت وحلها.
ج التدريبي يساهم إذن، فنتائج هذه الدراسة تؤكد أّن البرنام

في تطوير مهارات حل المشكالت لدى الطلبة في مرحلة 
لكن كيف يمكن أن نقرأ هذه النتيجة؟ إن هذه المراهقة المبكرة. 

 النتيجة تتضمن نقطتين رئيسيتين، هما:
أوال : إن نتيجة هذه الدراسة تؤكد أن مهارات حل المشكالت 

بأداء المراهقين هي مهارات مكتسبة، ويمكن تطويرها لالرتقاء 
والطلبة، وبالتالي، تطوير قدراتهم على التكيف والتعامل مع 
المشكالت الجديدة. وهذه النتيجة تساهم في حسم خالف نظري 
حول مدى جدوى التدريب على مهارات التفكير بشكل عام 
ومهارات حل المشكالت بشكل خاص؛ فهذه المهارات رغم 

الذي يمثل قدرة  (Gage & Berliner, 1993)ارتباطها بالذكاء
ثابتة، إال أنه يمكن االرتقاء بمستواها إذا تم استخدام 
االستراتيجيات المناسبة. وبهذا، يمكن صياغة االستنتاج األول 

 الذي يمكن التوصل إليه من هذه النتائج كما يلي:
االستنتاج األول: إن مهارات حل المشكالت هي مهارات 

 ر.مكتسبة قابلة للتدريب والتطوي
ثانيا : إّن هناك عالقة سببية بين التدريب على مهارات 
التفكير التحليلي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي المتضمنة 
في هذا البرنامج ومهارات حل المشكالت. فهذه المهارات 

المقارنة مهارات الفرعية التي تم التدريب عليها، وتشمل 
، والتصنيف، وتوليد والمقابلة، وتحليل عالقة الجزء بالكل

وتحديد موثوقية مصادر المعلومات،  ،البدائل واالحتماالت
يجابيا  في أداء طلبة مرحلة . والتنبؤ تؤثر تأثيرا  مباشرا  وا 

المراهقة المبكرة في مجال حل المشكالت. وبهذا يمكن صياغة 
 االستنتاج الثاني كما يلي:

فكير االستنتاج الثاني: إّن التدريب على مهارات الت
التحليلي، والناقد، واإلبداعي يطور مهارات حل المشكالت 

 بشكل عام.

  :ثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الًا: ثاني
أظهرت النتائج الخاصة بهذا السؤال وجود فروق ذات داللة 

( بين α ≤ 0.05إحصائية وعملية عند مستوى داللة )
والضابطة في  متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية

جميع المهارات الفرعية على مقياس مهارات حل المشكالت 
البعدي لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى البرنامج 

كما أشارت النتائج إلى أن متوسطات درجات أفراد  التدريبي.
المجموعة التجريبية للمهارات الفرعية على مقياس مهارات حل 

ألكثر إلى األقل حسب المشكالت البعدي كانت مرتبة من ا
التسلسل التالي: تقييم الحلول وتوقع النتائج، ثم اختيار الحل 
المناسب وتطبيقه، ثم استكشاف الحلول الممكنة، ثم تحديد 

ويظهر من هذه  أسباب المشكلة، وأخيرا  تحديد وتمّثل المشكلة.
النتائج وجود أثر دال إحصائيا  للبرنامج التدريبي في تنمية 

ارات الفرعية لحل المشكالت لدى أفراد المجموعة جميع المه
( يتبين 6التجريبية، وبالعودة إلى النتائج الظاهرة في الجدول )

وجود فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 
ولصالح درجاتهم في القياس  ،بين القياسين القبلي والبعدي

لى إ يشيرمما ، البعدي على مقياس مهارات حل المشكالت
فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية كافة مهارات حل المشكالت 

 لديهم.
واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة ألفاريز وآخرون 

(Alvarez, et al,. 1984)  حيث طورت مهارات توليد البدائل
 ,Goore)والتنبؤ لدى طلبة الصف الرابع. ونتائج دراسة جور

المشكلة وطرح حلول ممكنة  ، التي طورت مهارات تحديد(1992
وكذلك اتفقت هذه النتائج مع نتائج  لدى أطفال ما قبل المدرسة.

(، التي طورت مهارات حل المشكالت لدى 2008دراسة فراج )
طالب الجامعة، حيث جاءت مهارة التقييم بالمرتبة األولى. 
، ولكنها اختلفت مع الدراسة الحالية في مهارة تحديد المشكلة

بينما كانت  ،بالمرتبة الثانية في الدراسة المذكورةجاءت  حيث
األخيرة في الدراسة الحالية، كما كان هناك بعض االختالفات 
في ترتيب المهارات األخرى. وقد يعزى هذا االختالف إلى 

إّن قدرة طلبة الجامعة في مهارة تحديد  حيثاختالف العينتين، 
جة مرورهم المشكلة أعلى من قدرة طالب الصف السابع نتي

 (.2004)شوارتز وباركس،  ثراء   بخبرات أكثر
إّن تطور جميع مهارات حل المشكالت لدى أفراد المجموعة 
التجريبية ربما كان بسبب الترابط النظري العميق بين مهارات 
التفكير المضمنة في البرنامج التدريبي ومهارات حل 

ارة ضمنت المشكالت، وقد ثبت ترابطها تجريبيا ، إذ إّن كل مه
في البرنامج التدريبي طورت جانبا  أو أكثر من مهارة حل 
المشكالت، فمهارة تقييم الحلول وتوقع النتائج تطورت بشكل 
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أكبر لدى الطالب، وتعّد هذه المهارة جزءا  من مهارات التفكير 
الناقد التي ركز عليها البرنامج التدريبي عبر مهارتي التنبؤ 

لمعلومات، وهذا يعبر ضمنيا  عن وتحديد موثوقية مصادر ا
تطور الجانب النقدي لدى الطالب أكثر من الجانب اإلبداعي، 
وما يؤكد ذلك أن مهارة اختيار الحل المناسب وهي جزء من 

لطالب التفكير النقدي نظرا  الرتباطها بالمعايير المحددة لدى ا
 قد احتلت المرتبة الثانية.

ي تمثل تحديا  لمعظم برامج إّن تنمية مهارات التفكير اإلبداع
(، ال سيما مع عدم تعود 2003تعليم التفكير )شوارتز وبيركنز، 

الطلبة على ممارسة اإلبداع ربما بسبب الطرق التقليدية في 
التعليم والتي ال تشجع اإلبداع، ورغم ذلك تطورت هذه المهارة 
لدى الطلبة وبشكل دال إحصائيا  وعمليا ، ربما بسبب تركيز 

نامج على تطوير مهارة توليد البدائل من جهة، وتنمية البر 
عادات العقل كالمثابرة والتخيل من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة 
اتباع البرنامج التدريبي الستراتيجية طرح األسئلة مع إعطاء 

 ,Cotton)وقت كاف للطلبة للتفكير، ويمثل ذلك حافزا  لإلبداع 

ني أثناء التدريب، وهي واتباع استراتيجية العصف الذه (1991
من أهم استراتيجيات تنمية اإلبداع حيث تنمي مهارة توليد 
البدائل وتساعد في التخلص من حالة الجمود الذهني واالتجاه 

ساهمت كلها في تنمية الجانب  (Woolfolk, 2007)العقلي 
 اإلبداعي في حل المشكالت.

آخر  أما مهارة تحديد وتمّثل المشكلة والتي تشكل تحديا  
لبرامج تعليم التفكير بسبب صعوبة تحليل عالقات الجزء بالكل 

(، فقد تطورت 2003لدى صغار الطلبة )شوارتز وبيركنز، 
لدى الطالب، ربما بسبب التركيز على مهارات التفكير التحليلي 
)المقارنة، وعالقة الجزء بالكل، والتصنيف(، إضافة إلى 

التفكير، والتفكير  التركيز على بعض عادات العقل كمرونة
الجماعي، واالنفتاح، وغيرها. فضال  عن الدور الكبير الذي 
لعبته استراتيجية المحادثات التعليمية التي شكلت حالة من 
تقاسم المعرفة والخبرة والتفكير الجماعي التلخيصي المركز 
البنائي، قد ساهمت كلها في تنمية الجانب التحليلي في حل 

شّكل التفاوت في ترتيب هذه المهارات لدى المشكالت، وقد ال ي
األفراد في المجموعة التجريبية أهمية تذكر بسبب الفاعلية 
اإلحصائية والعملية للبرنامج التدريبي في تنمية كافة مهارات 

 حل المشكالت.
إن البرنامج المطبق بالدراسة الحالية ساهم بتطور التفكير 

ب االنتقال التدريجي العلمي لدى الطالب، وربما كان ذلك بسب
الهادئ من المستوى المحسوس إلى المستوى المجرد وفق 
بياجيه، والذي نظم بطريقة منهجية بحيث يراعي المستوى 
النمائي الذهني لهذه الفئة من المراهقين الذين يواجهون بعض 

(. كما 2009الصعوبات في ممارسة التفكير العلمي )شريم، 
مستندة إلى التفكير الطالب على ساعدت استراتيجية الكتابة ال

تلخيص معرفتهم بمقدمة عريضة، مرورا  باإلجراءات، وانتهاء 
باإليضاح لوجهة نظرهم مع تقديم األدلة الداعمة، وكان لذلك 
أثر واضح في تنمية تنظيمهم الذاتي والذي يشكل الجزء األهم 

 (.Woolfolk, 2007من التفكير العلمي في حل المشكالت )
ة هذه الدراسة تقدم سندا  إمبريقيا  يدعم صحة نموذج إّن نتيج

شوارتز الذي يفترض أّن تطوير مهارات التفكير التحليلي، 
والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي يطور مهارات حل 
المشكالت؛ فنتيجة هذه الدراسة تؤكد وجود عالقة سببية بين 

تفكير والمتغير المتغير المستقل، ممثال  في األنواع الثالثة من ال
التابع الرئيس المتمثل في مهارات حل المشكالت. فيبدو أّن 
التدريب على التفكير التحليلي يساعد المتدرب في تحديد 
المشكلة واستقصاء أسبابها، حيث يؤكد شوارتز وزمالءه 

(Schwartz, et al., 2008)  أّن تحديد المشكلة يتطلب نوعا  من
ن التفكير اإلبداعي يساعد المتدرب التفكير التقاربي، في حين أ

في ابتكار البدائل الجديدة لحل المشكلة، األمر الذي يطور 
ويزيد من فرص النجاح في الحل. أّما التفكير الناقد، فيساعد 
في اختبار مدى مالئمة الحل واكتشاف العيوب، ومن ثم اقتراح 
الحلول لتجاوزها، وهذا يؤدي في النهاية إلى تطوير مهارات 
المتدرب في حل المشكالت. واستنادا إلى ذلك، يمكن أن 
نستنتج أن تطوير هذه األنواع الثالثة من التفكير؛ التحليلي، 
والناقد، واإلبداعي يمكن أن يطّور كل مهارة من المهارات 

االستنتاج الفرعية لتفكير حل المشكالت. وعليه يمكن صياغة 
 الثالث كما يلي:
لتدريب على التفكير التحليلي، الثالث: إّن ااالستنتاج 

والناقد، واإلبداعي يطور المهارات الفرعية لتفكير حل 
المشكالت، وتشمل: تحديد وتمّثل المشكلة، وتحديد أسباب 
المشكلة، واستكشاف الحلول الممكنة، وتقييم الحلول وتوّقع 

 النتائج، واختيار الحل المناسب وتطبيقه.
ية أن يتّم تدريب تالميذ إن نتائج كال السؤالين تظهر أهم

الصف السابع بشكل خاص، وتالميذ مرحلة المراهقة المبكرة 
بشكل عام على مهارات التفكير التحليلي والناقد واإلبداعي، 
وذلك لالرتقاء بهارات حل المشكالت لديهم، ولما لهذا من 

 انعكاس على العديد من جوانب األداء لديهم.
ة تثير أسئلة أخرى؛ فأي أخيرا ، فإّن نتائج هذه الدراس

المراهقين يحتاجون إلى هذا النوع من التدريب أكثر من غيرهم، 
وهنا تحديدا  يمكن القول أّن هناك متغيرات معدِّلة يجب أخذها 
في تصاميم البحوث الجديدة القادمة لهذا النوع من الدراسات، 
ومن هذه المتغيرات، مستوى التحصيل؛ فهل يستفيد من 
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لبة ذوي التحصيل المرتفع، أم المتوسط، أم التدريب الط
المتدني؟ وكذلك نمط الشخصية، فهل يستفيد أكثر من التدريب 
الطالب ذو النمط االنطوائي، أم الطالب ذو النمط االنبساطي؟ 
وكذلك متغير األسلوب المعرفي؛ فهل يستفيد أكثر من التدريب 

بحاجة إلى الطالب المندفع، أم الطالب التأملي؟ وال شّك أننا 
 المزيد من الدراسات لإلجابة عن هذه األسئلة.

 التوصيات:االستنتاجات و 
استنادا إلى نتائج هذه الدراسة يمكن صياغة عدد من 

 االستنتاجات كما يلي:
إّن مهارات حل المشكالت هي مهارات مكتسبة قابلة   .1

 للتدريب والتطوير.
بداعي يطور إن التدريب على التفكير التحليلي، والناقد، واإل .2

 مهارات حل المشكالت بشكل عام.
إن التدريب على التفكير التحليلي، والناقد، واإلبداعي يطور  .3

المهارات الفرعية لتفكير حل المشكالت وتشمل: تحديد 
وتمثل المشكلة، وتحديد أسباب المشكلة، واستكشاف الحلول 
الممكنة، وتقييم الحلول وتوقع النتائج، واختيار الحل 

 ب وتطبيقه.المناس
تقّدم نتائج هذه الدراسة دعما  إمبريقيا  يعزز صدق نموذج  .4

شوارتز في التفكير الذي يشير إلى أن تطّور مهارات 

التفكير الثالث؛ التحليلي، والناقد، واإلبداعي يطّور مهارات 
 حل المشكالت.

أما التوصيات التي يمكن تقديمها استنادا  إلى هذه النتائج، 
 فتشمل:

ستخدام نموذج شوارتز لتعليم التفكير في الغرف ضرورة ا .1
حل مثل الّصفّية لفاعليته في تنمية مهارات التفكير المركبة 

 المشكالت.

برنامج تعليم التفكير المستخدم في هذه الدراسة هو برنامج  .2
فاعل، يمكن توظيفه في المواقف التربوية المختلفة، خاصة 

 مع طلبة مرحلة المراهقة المبكرة.

المزيد من الدراسات والبحوث حول نموذج شوارتز  إجراء .3
في التفكير الماهر باستخدام عينات أخرى من الطلبة، 
وذلك بسبب فقر المكتبة العربية لمثل هذه الدراسات، 
دخال بعض المتغيرات المعدلة، مثل: مستوى التحصيل،  وا 

المعرفي في تصاميم هذه ونمط الشخصية، واألسلوب 
 الدراسات.

مزيد من برامج تنمية مهارات حل المشكالت نظرا  تطوير ال
ألهميتها في الحياة العملية والعلمية للطلبة، وخاصة في 

 المرحلة المبكرة من المراهقة.
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The Effect of Training on Skillful Thinking on  

Developing Problem-Solving Skills among Early Adolesence Students 

 

Saleh K. Al-Hajahjeh, Ahmad Y. Al-Zig* 

 
ABSTRACT 

The current study aimed to investigate the effectiveness of a training program based on Schwartz model of 

skillful thinking on developing Problem-solving skills among a sample (n=81) of seventh – graders in Zarqa. 

The sample was divided into two groups; an experimental group who has been subjected to a training program, 

and a control group who has been subjected to nothing. 

A five-dimensional problem-solving scale was developed, which includes: Identifying and representing the 

problem, identifying the causes of the problem, exploring possible solutions, evaluating the solutions and 

anticipating the results, selecting the appropriate solution and applying it. 

Results of the study revealed that there were significant differences between the means of the experimental and 

the control groups in favor of the experimental group on the total score of problem solving, as well as all of its 

sub dimensions. From the scientific side, these results assure the efficiency of the training program on developing 

problem-solving skills, but from the theory side, the results confirm the validity of Schwartz model. 

The study recommends the importance of using the Schwartz model to teach thinking in the classrooms for its 

effectiveness in developing complex thinking skills such as problem-solving. 
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