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أثر استخدام طريقة )Hayes( حلل 
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لدى عينة من تلميذات الصف السادس 

االبتدائي مبدينة مكة املكرمة
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ملخص: 

تنمية  يف  امل�سكالت  حلل   )Hayes) طريقة ا�ستخدام  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الذكاء االأخالقي والتح�سيل الدرا�سي ملادة العلوم لدى عينة من تلميذات ال�سف ال�ساد�ص 
االبتدائي مبدينة مكة املكرمة يف اململكة العربية ال�سعودية. ا�ستخدمت الباحثة املنهج �سبه 
التجريبي لدرا�سة هذا االأثر، وا�ستملت عينة الدرا�سة الع�سوائية على 84 تلميذة، منهن 28 
العلوم  كتاب  املقررة من  التجريب  در�سن وحدتي  وقد  االأوىل،  التجريبية  املجموعة  مثلن 
نف�سه  املقرر  در�سن  الثانية  التجريبية  املجموعة  بينما  امل�سكالت،  (Hayes( حلل  بطريقة 
بطريقة (Hayes( حلل امل�سكالت مع الطريقة املعتادة لبع�ص املو�سوعات، وكان عددهن 
28 تلميذة اأي�سًا، اأما تلميذات املجموعة ال�سابطة فقد در�سن املو�سوعات نف�سها املقررة 
يف وحدتي التجريب بالطريقة املعتادة فقط، وكان عددهن 28 تلميذة، وبعد االنتهاء من 
التجربة التي ا�ستغرقت �سبعة اأ�سابيع مبعدل ثالث ح�س�ص علوم يف االأ�سبوع، وبعد اإجراء 

التحليل االإح�سائي املنا�سب، تو�سلت الباحثة للنتائج االآتية: 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05. 1 بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
وتلميذات  امل�سكالت  حلل   )Hayes) بطريقة  در�سن  الالتي  االأوىل  التجريبية  املجموعة 
املجموعة ال�سابطة يف اأبعاد االختبار التح�سيلي الثالثة )التذكر، الفهم، التطبيق(، وكذلك 
الدرجة الكلية، باالإ�سافة اإىل وجود منو يف الذكاء االأخالقي ل�سالح املجموعة التجريبية 

االأوىل. 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05. 2 بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
املجموعة التجريبية الثانية الالتي در�سن بطريقة Hayes حلل امل�سكالت م�ساحبة للطريقة 
املعتادة وتلميذات املجموعة ال�سابطة يف اأبعاد االختبار التح�سيلي الثالثة )التذكر، الفهم، 
ل�سالح  االأخالقي  الذكاء  يف  منو  وجود  اإىل  باالإ�سافة  الكلية،  الدرجة  وكذلك   ، التطبيق( 

املجموعة التجريبية الثانية. 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05. 3 بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
ل�سالح  االأخالقي  الذكاء  يف  الثانية  التجريبية  واملجموعة  االأوىل،  التجريبية  املجموعة 

املجموعة التجريبية الثانية. 
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ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05. 4 بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
التح�سيلي  االختبار  اأبعاد  يف  الثانية  التجريبية  واملجموعة  االأوىل  التجريبية  املجموعة 

الثالثة )التذكر، الفهم، التطبيق( وكذلك الدرجة الكلية. 
و بناء على ذلك اأو�ست الباحثة باأهمية ا�ستخدام معلمات العلوم طريقة حل امل�سكالت 
يف تقدمي بع�ص الدرو�ص املقررة؛ ملا لها من اأثر اإيجابي يف منو حت�سيل التلميذات درا�سيًا، 

وكذلك م�ساعدتهن على تفعيل ذكائهن االأخالقي ومنوه.  
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There are no statistically significant differences at (0.05) between the 4. 

average score ranks of the first experimental group and the second 
experimental group in regards to all three aspects of the achievement 
test (memory, comprehension, application) as well as the total overall 
score. 

Based on these results, the researcher highlights the significance of using 
the problem- solving method by female science teachers due to its positive 
effect on the academic growth of achievement as well as helping students to 
activate and use their ethical intelligence. 
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Abstract: 
This study aimed to identify the effect of using the Hayes Problem 

Solving Method in improving ethical intelligence and academic achievement 
of a sample of female six- grade science students in Makkah, Saudi Arabia. 
The researcher used the semi- experimental approach to study this effect. 
The random study sample comprised a total of 84 female students. The first 
experimental group had 28 students who studied the “Experimentation Unit” 
in the science syllabus using the Hayes Problem Solving Method. The second 
experimental group was had 28 students who studied the same science syllabus 
using the Hayes Problem Solving Method as well as the traditional methods 
prescribed for some of the topics. The control group was also had 28 students 
who studied the same science syllabus topics taught to the experimental 
groups using only the traditional methods prescribed for the syllabus. The 
study lasted for seven weeks, three lessons per week. At the end of the study 
and after appropriate statistical analysis of data, the researcher reached the 
following results: 

There are statistically significant differences at (0.05) between the 1. 

average score ranks of the first experimental group who studied 
using the Hayes Problem Solving Method, and the control group in 
all three aspects of the achievement test (memory, comprehension, 
application) . The total score showed growth in ethical intelligence 
in favor of the first experimental group. 

There are statistically significant differences at (0.05) between the 2. 

average score ranks of the second experimental group who studied 
using a combination of the Hayes Problem Solving Method as well 
as the traditional methods prescribed for some of the topics, and the 
control group in all three aspects of the achievement test (memory, 
comprehension, application) . The total score showed growth in 
ethical intelligence in favor of the second experimental group. 

There are statistically significant differences at (0.05) between the 3. 

average score ranks of the first experimental group and the second 
experimental group in regards to ethical intelligence in favor of the 
second experimental group. 
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مقدمة: 
مع بداية االألفية الثالثة اجته االأدب الرتبوي اإىل تنامي تدري�ص العلوم من اأجل رفع 
�سوية التفكري عند الطلب، وتنمية قدراتهم العقلية، واإتاحة فر�سة اأكرب لهم ملمار�سه مهارات 
التفكري، فالكم املعريف الهائل من املعلومات الذي تزخر به حياة املتعلم، اأدى اإىل �رصورة 
النظر اإىل الدور الذي يجب اأن يوؤديه معلم العلوم يف تزويد املتعلم باأكرب قدر من املعرفة، 
وباأقل قدر من التكلفة، حمفزاً بدوره مهارات التفكري العلمي لدى املتعلمني، فار�سًا عليهم 
بعنا�رص  نف�سه  الوقت  يف  ملتزمًا  )الذكاء(،  اخلا�سة  قدراتهم  با�ستخدام  التفكري  �رصورة 

املنهج املقرر من اجلهات املركزية العليا. 
والتعليم املبني على طريقة حل امل�سكالت ي�سعر املتعلم اأنه اأمام موقف م�سكل اأو �سوؤال 
حمري، فيقوم بتحديد امل�سكلة، وجمع البيانات املت�سلة بها، وو�سع الفر�سيات كحلول اأولية 
للموقف املحري الذي ي�سعى الإيجاد حلول منا�سبة له، وينتقل املتعلم اإىل البحث والتجريب 
لقبول الفر�سيات التي و�سعها اأو رف�سها، ومن ثم يتو�سل اإىل اأن�سب الفر�سيات التي تقود 
�سوارتز   در�سها  التي  للم�سكلة  ال�سبيهة  االأخرى  املواقف  على  بتعميمها  فيقوم  احلل،  اإىل 

 .)Schwartz ,2000(

التفكري  تنمية  يف  فاعلية  العلوم  تدري�ص  طرق  اأكرث  من  امل�سكالت  حل  طريقة  وتعد 
وعملياته،  العلم  طرق  ملمار�سة  اأمامه  الفر�سة  تتيح  الأنها  املتعلم،  لدى  والذكاء  العلمي 
وفيها ي�سلك �سلوك العامل ال�سغري يف بحثه وتو�سله اإىل النتائج. كما توؤكد ا�ستمرارية التعلم 
الذاتي واجلماعي واعتماد املتعلم على نف�سه و�سعوره باالإجناز، وتطوير اجتاهاته العلمية، 

ومواهبه االإبداعية زيتون )2001( . 
ويوؤكد �سفوت )2005، 86: 87( اأن املدر�سة هي املوؤ�س�سة املنوطة بتحقيق الرتبية 
ال�سلوكية لتالميذها بحيث تب�رصهم بالقيم وال�سلوكيات املرغوب فيها، وجعلهم يكت�سبونها 
اأرادت املدر�سة حقًا تنمية تالميذها بحيث يواجهون  فاإذا  الفعلية،  عن طريق املمار�سات 
ما يحدث يف العامل اليوم فاالأوىل بها اأن تزودهم بالقيم االأخالقية اأواًل. وقد ذكر �سحاته 
اأن  اأي  االأخالقي،  والتفوق  االأكادميي،  التفوق  بني  عالقة  وجود  عن  درا�سته  يف   )2003(
الطالب املتفوق اأكادمييًا مييل اإىل التفوق خلقيًا اأي�سًا، ودح�ص الفر�ص القائل اأن االأذكياء 

اأكرث نقداً ورف�سًا للمعايري اخللقية. 
وحيث اإن العلوم مبا تت�سمنه من خربات، وما تك�سبه للتالميذ من مفاهيم ومهارات 
فل�سفة  تقوم  حيث  التالميذ،  لدى  والذكاء  التفكري  على  القدرة  لتنمية  خ�سبًا  جمااًل  تعترب 
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تدري�ص العلوم على االهتمام باالأ�سلوب العلمي يف التفكري، وبقدرات التالميذ العقلية التي 
يفرت�ص باأن توؤهلهم ملواجهة م�سكالت البيئة املحيطة بهم، وخا�سة يف املرحلة االبتدائية، 

فهي القاعدة االأ�سا�سية التي ينطلق منها تعليم الفرد )املتعلم( . 
ويقول الزغلول )2003، 231: 232( : ت�سل التلميذة ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي، وهي 
يف �سن الثانية ع�رصة، وفيها ي�سبح تفكريها يف املرحلة التجريدية ح�سب نظرية بياجية، 
ومتتد اإىل نهاية احلياة، ولي�ص التفكري فيها قا�رصاً على جمرد االإدراك احل�سي اأو املمار�سة 
اال�ستداليل،  املنطقي  التفكري  مرحلة  اأو  ال�سكلية،  العملية  مرحلة  اإىل  ت�سل  اإمنا  العملية، 
فالفرد هنا مل يعتمد على  بالفرد،  لت�سبح عملية داخلية خا�سة  التفكري  اإذ تتحول عملية 
العمليات املرتبطة باالأ�سياء واملو�سوعات املادية امللمو�سة، بل ي�ستخدم العمليات املعرفية 

القائمة على الرموز واملعاين واملفاهيم املجردة. 
مراحل  من  جديدة  ملرحلة  التلميذة  ال�ستعداد  العمرية،  املرحلة  هذه  الأهمية  ونظراً 
ال�سفات  ظهور  يتبعه  الذي  البلوغ  �سن  على  واإقبالها  االإعدادية،  املرحلة  وهي  حياتها 
تعدَّ هذه  اأن  الباحثة  راأت  فقد  الف�سيولوجي،  بنموها  النف�سي  واإح�سا�سها  الثانوية  االأنثوية 
(Hayes( حلل امل�سكالت  العلوم لطريقة  ا�ستخدام معلمات  اأثر  اإىل  للتعرف  الدرا�سة، وذلك 
ال�ساد�ص  ال�سف  تلميذات  من  عينة  لدى  الدرا�سي  والتح�سيل  االأخالقي  الذكاء  تنمية  يف 
االبتدائي يف مدينة مكة املكرمة. حتى تكون نتائجها فيما بعد -باإذن اهلل- معواًل بناًء 

جلميع معلمات العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

◄  :Problem Solving حل امل�سكالت
اإيجاد  امل�سطلح )م�سكلة( هي حالة عدم توازن، وزوالها يفر�ص على العقل الب�رصي 
حلرّ لها اإذ يعررّفها اأبو ريا�ص وقطيط )2008، 60( باإنها موقف يجابه الفرد ويتطلب حاًل، 
احلياة  ويف  مبا�رصة،  ب�سورة  معرفته  ميكن  ال  باأنه  احلل  اإىل  يوؤدي  الذي  الطريق  وميتاز 
اليومية تربز امل�سكلة كاأي �سيء من امل�سكالت ال�سخ�سية الب�سيطة مثل اأف�سل ا�سرتاتيجية 
لعبور ال�سارع )تتم ب�سورة عامة، دون تفكري اإ�سايف( اإ�سافة اإىل امل�سكالت االأكرث تعقيداً 
مثل كيف ميكن اأن نركب دراجة جديدة. ال ريب اأن عبور ال�سارع قد ال يكون م�ساألة �سهلة 

يف بع�ص املواقف. 
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لقد �سبق جون ديوي زمالءه يف اإلقاء ال�سوء على هذا الرافد من روافد الرتبية، ففي 
حلل  طريقة  فيه  عر�ص   »How we Think نفكر  »كيف  بعنوان  كتابًا  اأعد   )1910( عام 

امل�سكالت يف خم�س مراحل وهي على النحو الآتي: 
االإدراك بوجود م�سكلة.  1 .

تعيني امل�سكلة.  2 .
توظيف اخلربات ال�سابقة التي تتعلق بحل امل�سكلة.  3 .

فح�ص الفر�سيات واحللول املحتملة .  4 .
تقومي احللول واتخاذ قرار ي�ستند اإىل القرائن.  5 .

طرق  مقررات  تدري�ص  اأثناء  يف  الرتبوي  االأدب  على  الباحثة  اطالع  خالل  ومن 
التدري�ص، وجدت اأن هذا احلقل من املعرفة تطور ب�سكل مت�سارع نتيجة االجتاه احلديث نحو 
االهتمام بفكر املتعلم والنهو�ص بقدراته واجتاهاته نحو العمليات التفكريية املختلفة مثل: 
الرتبويون حل امل�سكالت  التفكري االبتكاري واالإبداعي والتاأملي واال�ستب�سار، وقد تناول 
منطاً  اأقرتح   Hayes هايز  اأن  اإل  اأخرى،  تارة  وكاأ�سلوب  وكطريقة  تارة  كا�سرتاتيجيه 

ت�سل�سلياً يف حل امل�سكالت وهو ما تبنته الباحثة: 
منوذج هايز Hayesأ.  حلل امل�سكالت: 

لقد اقرتح هايز Hayes منطًا ت�سل�سليًا يف حل امل�سكالت، وعرف هذا النموذج با�سم 
منوذج Hayes، وكما ورد يف )Hayes, 1981( ، و اأبو جادو ونوفل )2007، 329(، وقطامي 
)2007، 26( يت�سمن هذا النمط خطوات اأ�سا�سية يجب اتباعها عند تعليم العلوم بطريقة حل 

امل�سكالت وهي: 
 ● :Identifying the Problem حتديد امل�سكلة

وذلك من خالل التعرف اإىل جمال امل�سكلة، اأو الو�سول اإىل موقع امل�سكلة يف البيانات 
املعطاة، وحتديد عنا�رص الهدف اأو الغاية املرغوبة. 

●  :Representing or clarifying the problem متثيل امل�سكلة اأو اإي�ساحها
عنا�رص  عن  والتعبري  الرئي�سة،  العنا�رص  وحتديد  امل�سطلحات،  تعريف  ويت�سمن 

امل�سكلة باللغة اأو بالرموز عن طريق ال�سور واالأ�سكال واالأرقام. 
●  :Choosing a Solution Plan اختيار خطة احلل

املحاولة  منها:  عدة  اختيارات  بني  من  امل�سكلة  حلل  مالئمة  خطة  باختيار  وذلك 
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ثانوية،  اأو  فرعية  م�سكالت  اإىل  امل�سكلة  وتق�سيم  واختبارها،  الفر�سيات  وو�سع  واخلطاأ، 
والعمل على التخلي عن احللول املتخيلة اإىل نقطة البداية، والعمل بقيا�ص امل�سكلة احلالية 

على م�سكالت �سابقة معروفة. 
●  :Clarifying out the solution plan اإي�ساح خطة احلل

من خالل مراقبة عملية احلل، واإزالة العقبات عند ظهورها، وتعديل االأ�ساليب ح�سب 
احلاجة. 

 ● :Concluding ال�ستنتاج
ويت�سح يف اإظهار النتائج و�سياغتها، واإعطاء االأدلة واالأ�سباب. 

●  :Verifying & Evaluation التحقق والتقومي
امل�ستخدمة،  واالأ�ساليب  االأهداف  �سوء  يف  النتائج  من  والتقومي  التحقق  ويت�سمن 

والتحقق من فاعلية االأ�ساليب وخطة احلل بوجه عام. 
فائدتني  امل�سكالت  حل  لطريقة  املعلمني  ال�ستخدام  اأن   )Klein, 1991( كلني  ويذكر 

لدى املتعلم هما: 
و�سول املتعلم اإىل حل للم�سكلة يعني له حتقيق هدف ي�سعى اإليه، فتزيد من ثقته  - 

بنف�سه و�سعوره باالإجناز. 
اأهداف جديدة  جناح املتعلم يف حل امل�سكلة يزيد من ن�ساطه وفاعليته لتحقيق  - 

ي�سعى لتحقيقها يف حياته. 
ب. موقف معلم ومعلمة العلوم عند ا�ستخدام حل امل�سكالت يف التدري�س: 

لقد ذكر كل من تروبردج وبايبي وبويل )Trowbridge, Bybee & Pwell, 2000( اأن 
هناك عنا�رص اأ�سا�سية يجب على معلم ومعلمة العلوم اتباعها عند تدري�سهم املقرر بطريقة 

حل امل�سكالت وهي: 
امل�سكلة: من املف�سل اأن تنتزع امل�سكلة من داخل ال�سف، واإذا مل يكن ذلك ممكنًا  ● 

فاإن البديل العملي يتمثل بتحديد املعلم لها وتو�سيحها لطلبته. 
املعلومات االأ�سا�سية: يجب تقدمي املعلومات ال�رصورية الالزمة لو�سع طلبة ال�سف  ● 
يف م�ستوى فهم م�سرتك، وذلك من خالل املناق�سة ال�سفية، اأو قراءة بع�ص املواد، اأو كتاب 

املنهج، اأو جتربة اأولية يقدم بو�ساطتها فهم عام لطلبة ال�سف. 
املواد: يجب توفري املواد الالزمة م�سبقًا، لتوفري بيئة م�ستجيبة للتعلم، عن طريق  ● 
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اإتاحة الفر�ص الكافية للطلبة ال�ستخدامها، من اأجل الو�سول اإىل حل للم�سكلة املطروحة. 
االأ�سئلة املوجهة: يجب على املعلم طرح جمموعة من االأ�سئلة املعدة م�سبقًا بهدف  ● 

توجيه العمليات العقلية للطلبة. 
لهم  جمااًل  يتيح  عليهم،  املوجهة  االأ�سئلة  وطرح  الطلبة  مناق�سة  بعد  الفر�سيات:  ● 

لتكوين فر�سيات كحلول مقرتحة للم�سكلة املطروحة. 
يف  والتجريبي  العملي  اجلزء  مبثابة  اخلطوة  هذه  تعدُّ  وحتليلها:  البيانات  جمع  ● 
در�ص يهدف الإيجاد احلل، ويجب الرتكيز فيه على املالحظات، وااللتزام بالطريقة املنظمة 

حلل امل�سكلة. 
اال�ستنتاج: ت�سري هذه اخلطوة اإىل نهاية الدر�ص التي يجب اأن تكلل ببع�ص النتائج  ● 

اخلتامية القائمة على التجريب واملناق�سة. 
ويرى زيتون )2001( وعمرية والديب )1997( اأن طريقة حل امل�سكالت امل�ستخدمة 

يف تدري�س العلوم، ت�ستند اإىل عدد من املميزات اأو املربرات الرتبوية، وهي: 
تتفق طريقة حل امل�سكالت مع طبيعة عملية التعلم التي تتطلب وجود هدف ي�سعى  - 

املتعلم اإىل حتقيقه. 
تت�سابه طريقة حل امل�سكالت مع مواقف البحث العلمي، وبالتايل فهي تنمي روح  - 
ومهارات  العلمية،  الطريقة  خطوات  على  وتدربهم  الطلبة،  لدى  العلمي  والبحث  التق�سي 

البحث والتفكري العلمي. 
تت�سمن طريقة حل امل�سكالت يف العلوم اعتماد الطالب على ن�ساطه الذاتي لتقدمي  - 

حلول للم�سكالت املطروحة واكت�سافها. 
جتمع طريقة حل امل�سكالت بني �سقي العلم مبادته وطريقته، فاملعرفة العلمية يف  - 
هذه الطريقة و�سيلة للتفكري العلمي ونتيجة له يف اآن واحد. لذلك، على املعلمني اأن يبذلوا 

جهودهم يف ا�ستخدام تلك الطريقة، وتطبيقها من اأجل م�ساعدة الطلبة. 
 : ◄ Moral Intelligence الذكاء الأخالقي

ال�سبع،  الذكاءات  و�سف  تت�سمن  التي  املتعددة  الذكاءات  نظرية  جاردتر  قدم  لقد 
الذكاء  الذكاء( وهما  اأجل  اأ�ساف ذكاءين ذكرهما يف حما�رصته يف موؤمتر )تعلم من  ثم 
املرتبط باخللق والتكوين والذكاء املرتبط بالبيئة االأع�رص، كفايف )2000، 88( ، وموؤخراً 
ليعلن  االأخالقي،  الذكاء  وهو  اأال  الذكاءات،  اأنواع  اأحدث   )87 ،2005( هواردجاردنر  قدم 
لت�سبح  تنمو  ما  �رصعان  التي  املتعددة  الذكاءات  �سجرة  يف  يافعة  نبتًة  ظهور  عن  بذلك 

نظرية قائمة بذاتها. 
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 Boraba, 2003,( وحتدد مكونات الذكاء االأخالقي يف �سبعة اأبعاد اأ�سا�سية عن بوربا
2( ، وهي التعاطف وال�سمري و�سبط النف�ص واالحرتام والت�سامح والعطف والعدالة. 

كما تو�سح بوربا )Borba, 2003, 27( اأن مكونات الذكاء االأخالقي يف حالة تنميتها 
لدى املراهقني �سيكون بو�سعها اأن توؤثر على كل مظاهر حياتهم، وكذلك نوعية عالقاتهم 
واالأدب  والتجارة  الفن  يف  م�ساهمتهم  يف  بل  ومهاراتهم،  واإنتاجهم  ومهنهم  امل�ستقبلية 
واملجتمع املحلي، بل املجتمع كله، ولعل هذا �سببه اأن االأ�سا�ص الذي نوفره للمراهقني، هو 
الذي يحدد ب�سورة مطلقة �سمعتهم كاأ�سخا�ص، فاإن بناء ذلك االأ�سا�ص �سيكون املهمة االأكرث 
حتديداً، واالأهم لدينا، فالف�سائل اجلوهرية ال�سبع التي تبني الذكاء االأخالقي ميكن تعلمها، 
وميكن اأي�سًا تدري�سها يف البيت اأو املدر�سة ويف جمتمعنا، وهو اأف�سل تاأكيد اأن املراهقني 

�سيحيون حياة اأخالقية نزيهة. 
ويرى �سعيد )1998، 187( اأن ا�ستخدام الذكاء مهم لل�سلوك اخللقي ال�سليم، وهذا يعني 
اأو اأن االأذكياء من النا�ص دائمًا  اأنه كلما كان ال�سخ�ص اأكرث ذكاء، كلما كان اأح�سن خلقًا، 
ي�سلكون �سلوكًا خلقيًا، ولكن بدون الذكاء قد ال ي�ستطيع الفرد اأن يطبق على مواقف معينة 

القواعد اخللقية التي تعلمها، فالذكاء قوة توؤثر ب�سكل وا�سح على النمو اخللقي. 
ويوؤكد اأبو جادو )2004، 468( بوجود مكونات الذكاء االأخالقي لدى جميع النا�ص، 
ولكن بدرجات متفاوتة، ويرجع هذا التفاوت اإىل امل�سدر الذي ي�ستقي منه الفرد القدرات 
باقي  معها  وت�سرتك  القدرات،  هذه  بناء  يف  االأ�سا�سي  املمول  االأ�رصة  وتعد  االأخالقية، 
تاأثري  اإىل  اإ�سافة  العبادة،  ودور  كاملدر�سة  املبا�رصة  وغري  املبا�رصة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
)Borba, 2003, 45( �رصورة تنمية  االأقران وو�سائل االإعالم وغريها، لهذا تو�سح بوربا 

مكونات الذكاء االأخالقي لدى الفرد طفاًل اأو مراهقًا، وذلك لالأ�سباب الآتية: 
لرتبية �سخ�سية جيدة.  ♦ 

ليتعلم الطفل كيف يفكر ويت�رصف بطريقة �سحيحة.  ♦ 

معامل الذكاء االأخالقي ال مينح بل ميكن تعلمه.  ♦ 

احلماية �سد تاأثري �سموم الثقافات الغربية.  ♦ 

تعلم مهارات احلياة االجتماعية.  ♦ 

خلق مواطن �سالح.  ♦ 

مقاومة االإغراءات.  ♦ 

منع العنف والوح�سية.  ♦ 
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النمو اخللقي عملية م�ستمرة.  ♦ 

الوعي بال�سلوك ال�سحيح وال�سليم.  ♦ 

عالقة حل امل�سكالت بالذكاء الأخالقي: 
لقد ذكر غامن )2009، 270( اأن جلفورد وهوبفرن اعتربا الذكاء ب�سكل عام جمموعة 
من القدرات، واأن مهارة حل امل�سكلة هي مهارة ذكائية تعك�ص قدرات املتعلم الذهنية. وقد 
امل�سكالت  بالقدرة على حل  متعلقاً  عاماً  فرعية خا�سة، وعامالً  �ستة عوامل  حدد 

وهي: 
قدرة التفكري ال�رصيع يف جمموعة من خ�سائ�ص ال�سيء املتعلقة بامل�سكلة.  ♦ 

قدرة ت�سنيف االأ�سياء اأو االأفكار وفق معيار حمدد.  ♦ 

قدرة اإيجاد العالقات امل�سرتكة بني اخل�سائ�ص املختلفة بامل�سكلة اأو املوقف.  ♦ 

قدرة التفكري باالإبدال املختلف اأو امل�سكلة.  ♦ 

قدرة و�سع قائمة باخل�سائ�ص املرتبطة بالهدف اأو املوقف.  ♦ 

قدرة ا�ستنباط املتطلبات ال�سابقة للموقف.  ♦ 

قدرة عامة على حل امل�سكالت.  ♦ 

وكما نعلم اأن ا�ستخدام معلمة العلوم لطريقة حل امل�سكالت يف التدري�ص، ت�ستوجب- 
كما ذكر عبد العزيز )2009، 149( – ت�سجيعها على العمل اجلماعي التعاوين بني الطالبات، 
وت�سكيل جمموعات �سغرية )التعلم عن طريق االأنداد( ، وتزويد كل جمموعة مبهمة تعليمية، 
اأو م�سكلة معينة للعمل على حلها ومناق�سة احلل مع املجموعات االأخرى، كذلك ا�ستخدام 
االأفكار  ابتكار  ت�سجع على  اإنها  التدري�ص، حيث  )Roleplay( يف عملية  الدور  لعب  اأ�سلوب 
واحللول، وتزويد الطالبات باالألغاز واالأحاجي وامل�سائل االإ�سافية، وباملواقف االجتماعية 

التي تتطلب حلواًل وت�سجيعهم على اإيجاد حلول لها. 
جميع هذه املواقف تتطلب من التلميذات التعامل مع معلمة املادة، وبع�سهن بع�سًا 
للمهارات  التعلم  اكت�ساب  يف  م�ساعدتهن  على  تعمل  التي  االأخالقي  الذكاء  من  بدرجة 
واملفاهيم واملبادئ املختلفة... �سواء من قبل املعلمة اأو عند جل�سات النقا�ص مع بع�سهن 

بع�سًا. 
وعلى اعتبار اأن طريقة حل امل�سكالت من طرق التدري�ص التي تعمل على حتفيز دماغ 
املتعلم على التفكري م�ستخدمًا يف ذلك خلفيته املعرفية، وما ي�سل اإليه من معلومات خالل 
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حتويل  يف  ذكائه  ا�ستخدام  �رصورة  عليه  يفر�ص  الذي  االأمر  اليومية،  الدرو�ص  ا�ستقباله 
هذه  خطوات  طبيعة  اإىل  وبالنظر  فيها.  اإ�سكال  ال  وا�سحة  مواقف  اإىل  الغام�سة  املواقف 
الطريقة )حل امل�سكالت( ، وما ت�ستوجبه من بناء فكري فردي اأو جماعي بني املتعلمني، 
راأت الباحثة اأهمية اإ�سافة الذكاء االأخالقي كاأحد املتغريات التابعة لطريقة التدري�ص )حل 
امل�سكالت( املتغري امل�ستقل للدرا�سة، الإلقاء ال�سوء على مدى منوه لدى التلميذات من خالل 

درا�سة العلوم بهذه الطريقة. 
◄  :Scholastic Achievement التح�سيل الدرا�سي

على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  الدرا�سي  التح�سيل  يقوم 
التقومي امل�ستمر، واإن انتقال الطالبة من �سفها اإىل ال�سف التايل، يبنى على اإتقانها للحد 
ال�سادرة عن  الالئحة  اإليها يف  وامل�سار  املقررة،  واملهارات  واملعارف  العلوم  االأدنى من 
1426/8/13هـ  بتاريخ  ب،  10043/م  رقم  )1427هـ(  التعليم،  ل�سيا�سة  العليا  اللجنة 

حيث جاء يف املادة اخلام�سة من هذه الالئحة )التقومي يف املرحلة االبتدائية(: 
املهارات  اإتقان  من  الطالب  متكني  غر�سها  اأ�سا�سية  قاعدة  االبتدائية  املرحلة  تعد 

االأ�سا�سية واكت�ساب قدر منا�سب من العلوم واملعارف املقررة: 
معلميه  مالحظات  على  ومعتمداً  م�ستمراً  املرحلة  هذه  يف  الطالب  تقومي  يكون  ♦ 
وينقل  والتحريرية،  ال�سفهية  واالختبارات  التدريبات  يف  واأدائه  الدرو�ص  يف  وم�ساركته 

الطالب اإىل ال�سف التايل بعد اإتقانه مهارات احلد االأدنى املقررة. 
يدون املعلم خال�سة مالحظاته على الطالب بواقع اأربع مرات يف العام الدرا�سي،  ♦ 

ويطلع ويل اأمر الطالب عليها. 
تقوم جلنة التوجيه واالإر�ساد باملدر�سة بدرا�سة و�سع الطالب الذي مل يتمكن من  ♦ 
اإما برتفيعه، اأو اإبقائه عامًا اآخر، اأو حتويله اإىل  حتقيق مهارات احلد االأدنى، وتتخذ قراراً 

الربامج امل�ساندة، ويكون قرار اللجنة نهائيًا. 
ولتنفيذ اإجراءات الدرا�سة اأعدَّت الباحثة اختباراً حت�سيليًا يتالءم مع خطوات طريقة 
التجريب،  وحدتي  درو�ص  لتقدمي  الدرا�سة  يف  م�ستقل  كمتغري  امل�ستخدمة  امل�سكالت  حل 

و�سنتحدث عنه يف اإجراءات الدرا�سة. 
ثانياً- الدراسات السابقة: 

درا�سات تتعلق بحل امل�سكالت:  ◄ 

حل  طريقة  ا�ستخدام  اأثر  معرفة  بهدف  درا�سة   ♦ )Wynne, 2001( واين  اأجرى 
امل�سكالت يف فهم املفاهيم البيولوجية وا�ستيعابها لدى طلبة املرحلة الثانوية. وتكونت 
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عينة الدرا�سة من )19( طالبًا، يعملون �سمن جمموعات، كل جمموعة يرتاوح عددها )3- 
4( طالب، وكان من نتائجها: حت�سن قدرة الطلبة يف ا�ستيعاب املفاهيم البيولوجية املتعلقة 

بعلم الوراثة. 
درا�سة هدفت اإىل معرفة العالقة بني قدرة الطلبة  ♦  )Chang, 200(  واأجرت �سانغ
يف املرحلة الثانوية على حل امل�سكالت، وقدرتهم على ممار�سة مهارات التفكري، وتكونت 
وجود  نتائجها:  من  وكان  �سفية.  �سعب   )4( على  وزعوا  طالبًا   )195( من  الدرا�سة  عينة 
عالقة بني قدرة الطلبة على حل امل�سكالت، وقدرتهم على ممار�سة مهارات التفكري يف مادة 

علوم االأر�ص. 
فعالية  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  جتريبية  درا�سة  ♦  )2002( �سالمة  اأجرى  بينما 
تنمية  العلمية يف  للمفاهيم  املعلومات  قائمة على جتهيز ومعاجلة  تدري�سية  ا�سرتاتيجية 
مهارات التفكري االإبداعي لدى تالميذ املرحلة االإعدادية يف م�رص. وتتكون هذه اال�سرتاتيجية 
من جمموعة من االإجراءات واملهمات املتتابعة التي تعتمد على عملية التنظيم، وا�ستخدام 
الدرا�سة  ُطبقت  امل�سكالت. ولتحقيق ذلك  العمل من خالل حل  واأوراق  التطبيقية،  االأن�سطة 
االإعدادي يف مدر�سة املن�سورة  الثاين  ال�سف  على عينة مكونة من )90( طالبًا من طلبة 
بالطريقة  طلبتها  ُدرِّ�ص  �سابطة  جمموعة  جمموعتني:  اإىل  وق�سموا  للبنني،  االإعدادية 
التقليدية، وجمموعة جتريبية ُدرِّ�ص طلبتها با�ستخدام اال�سرتاتيجية املقرتحة، وقد اأظهرت 
النتائج تفوق طلبة املجموعة التجريبية على طلبة املجموعة ال�سابطة يف كل من مقيا�ص 

التفكري االإبداعي، واختبار التح�سيل العلمي. 
وقد هدفت درا�سة احلذيفي )2003( ♦ اإىل معرفة فاعلية طريقة التعليم املرتكز على 
الدرا�سة  وتكونت عينة  العلوم.  مادة  واالجتاه نحو  الدرا�سي،  التح�سيل  تنمية  امل�سكلة يف 
من )147( طالبة من طالبات ال�سف الثاين املتو�سط. وكان من نتائجها: اأن طريقة التعلم 
لطالبات  العلوم  نحو  واالجتاه  الدرا�سي،  التح�سيل  تنمية  يف  ت�سهم  امل�سكلة  على  املرتكز 

ال�سف الثاين املتو�سط يف مادة العلوم اأكرث من الطريقة التقليدية. 
اأما درا�سة فريا و هانا  )Vera & Hana, 2003( ♦ فقد هدفت اإىل ا�ستخدام طريقة 
االأ�سا�سيني،  والتا�سع  الثامن  ال�سف  طلبة  لدى  التفكري  مهارات  تنمية  يف  امل�سكالت  حل 
واالأول الثانوي، والثاين الثانوي يف مادتي االأحياء والكيمياء. وتكونت عينة الدرا�سة من 
طلبة ثماين �سعب من املرحلة االإعدادية، وطلبة اأربع �سعب من املرحلة الثانوية، وا�ستخدم 
الباحث )148( م�سكلة، بحيث تتكون امل�سكلة الواحدة من اأربعة عنا�رص هي: حتديد امل�سكلة 
وجمع املعلومات، وحتفيز الطلبة الإيجاد حلول للم�سكلة، وتوجيه الطلبة للو�سول اإىل حل 
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للم�سكلة. وكان من نتائجها: اأن ا�ستخدام طريقة حل امل�سكالت �ساعد على تنمية مهارات 
التفكري لدى الطلبة. 

االرتباطية  العالقات  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   ♦ )2004( �سوا�رسة  قام  وقد 
الناقد  والتفكري  العقلية  وال�سعة  االإجناز  دافعية  امل�سكالت ومتغريات  القدرة على حل  بني 
ال�سفني  الدرا�سة من )738( طالبًا وطالبة من طلبة  تاألفت عينة  املعرفية، وقد  وال�رصعة 
نتائج  اأظهرت  وقد  العنقودية،  الع�سوائية  باملعاينة  اختريوا  االأ�سا�سيني،  والعا�رص  التا�سع 
النموذج  التي ت�سمنها  اخلم�سة  املتغريات  ارتباط بري�سون بني  قيم معامالت  اأن  الدرا�سة 

تراوحت بني )0.65( و )0.78( ، وكانت جميعها دالة اإح�سائيًا. 
ال�ساد�ص  اإىل قدرة طالبات ال�سف  )2009( ♦ قامت بالتعرف  العتيبي  ويف درا�سة 
االبتدائي يف التفكري اال�ستداليل والتفكري االبتكاري وحل امل�سكالت وعالقتها بتح�سيلهن 
الدرا�سي يف مادة العلوم، وقد تكونت عينة الدرا�سة من )853( طالبة من طالبات ال�سف 
ال�ساد�ص االبتدائي، وقد ا�ستخدمت املنهج الو�سفي التحليلي للتحقق من فر�سيات الدرا�سة. 
وحل  االبتكاري  والتفكري  اال�ستداليل  للتفكري  العامة  القدرة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
امل�سكالت تقل عن احلد االأدنى لالأداء املقبول وهو )75%( من الدرجة الكلية لكل مقيا�ص، اأو 
على م�ستوى املجاالت الفرعية للمقايي�ص الثالثة. كما وجدت الباحثة عدم وجود عالقات 
ال�ساد�ص  ال�سف  طالبات  رتب  من  كل  بني   )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطية 
االبتدائي على القدرة على التفكري اال�ستداليل واالبتكاري، وحل امل�سكالت يف العلوم، وبني 

رتب م�ستوى حت�سيلهن الدرا�سي يف مادة العلوم. 
درا�سات تتعلق بالذكاء الأخالقي:  ◄ 

لقد اجتهدت الباحثة كثرياً يف حماولة احل�سول على درا�سات تطبيقية يف جمال الذكاء 
ولكن  امل�سطلح،  هذا  فكرة  وذلك حلداثة  القليل،  اإال يف  احلظ  يحالفها  ولكن مل  االأخالقي، 
كانت هناك حماولة لال�ستفادة من بع�ص الدرا�سات النظرية، وبع�ص الدرا�سات التطبيقية 
التي خدمت عامل القيم عند املتعلمني، واأهمية تنميته من خالل بع�ص املتغريات امل�ستقلة 

مثل برامج اإعداد املعلم، اأو طرق التدري�ص وغريها. 
وفيما ياأتي عر�س موجز للدرا�سات التي مت احل�سول عليها:

درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل النمو اخللقي للطفل ال�سعودي  قدم اأبوبية )1990(  ♦
بني  العالقة  وحتديد  املتو�سط،  الثالث  ال�سف  وحتى  االبتدائي  الثالث  من  ال�سفوف  يف 
املرتفعني  بني  الفروق  اإىل  التعرف  وكذلك  واالبتكار،  الذكاء  من  كل  وبني  اخللقي،  النمو 
حتديد  كذلك  االأخالقي،  لنموهم  بالن�سبة  واالبتكارية(  )الذكاء  من  كل  يف  واملنخف�سني 
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الفرق بني مرتفعي ومنخف�سي الذكاء يف االبتكارية، واأخرياً التعرف اإىل مدى التفاعل بني 
متغريات ال�سف الدرا�سي والذكاء والتفكري االبتكاري على النمو اخللقي. وقد تكونت عينة 
الدرا�سة من )296( تلميذاً من ال�سف الثالث االبتدائي وحتى ال�سف الثالث املتو�سط. وقد 

اأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج االآتية: 
االأحكام  على  والذكاء(  االبتكاري  والتفكري  الدرا�سي  )ال�سف  دالة  تاأثري  أ. وجود 

اخللقية. 
ب. وجود تاأثري دال للتفاعل بني التفكري االبتكاري والذكاء على االأحكام اخللقية. 

االبتكاري والذكاء يتفوقون على منخف�سي هذه  التفكري  القدرة على  ت. اأن مرتفعي 
القدرات يف النمو اخللقي. 

	. تفوق املتفوقني عقليًا على اأقرانهم غري املتفوقني عقليًا يف النمو اخللقي. 
النمو  العالقة بني  اإىل تو�سيح  التي هدفت  يف درا�ستها  ♦  )1997( ال�سيد  واأ�سارت 
النمو  اختبار  ا�ستخدام  اإىل  االأ�سا�سي،  التعليم  مرحلة  تالميذ  لدى  اخللقي  واحلكم  املعريف 
املعريف ومقيا�ص احلكم اخللقي، واختبار امل�سفوفات املتتابعة للذكاء. وقد اختارت عينة 
قوامها )200( طفل ومراهق )105 ذكور – 95 اإناث( من تالميذ مرحلة التعليم االأ�سا�سي، 
يف  والذكاء  اخللقي  احلكم  بني  دالة  موجبة  خطية  عالقات  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
كل مرحلة من مراحل بياجية املعرفية، ووجود عالقات خطية موجبة دالة بني عدد من 
دال  اأثر  وجود  كذلك  اخللقي،  احلكم  وم�ستوى  لبياجيه،  املعريف  للنمو  املعرفية  املهمات 
للنمو املعريف وللجن�ص على احلكم اخللقي ل�سالح االإناث، ظهر اأي�سًا اأثر دال للتفاعل بني 
املراحل املعرفية واجلن�ص واحلكم اخللقي، ووجود فرق دال بني ن�سب توزيع الذكور واالإناث 
يف املرحلة االنتقالية بني التن�سيق ل�سالح الذكور، كما وجدت فروقًا ل�سالح االإناث يف كل 

من مرحلة االإكراه واالإجبار والتعاون. 
يف درا�سة لبوربا )Borba, 2001( ♦ اأعدَّت الباحثة درا�سة نظرية عن حماولة حتديد 
املعتقدات اخلاطئة لدى الوالدين، وبالتايل تاأثريها الفاعل على احلد من الذكاء االأخالقي 

عند االأبناء وهي: 
أ. يتطور الذكاء االأخالقي طبيعيًا. 

ب. عدم القدرة على اإحداث التغيري يف �سلوك االأبناء ب�سبب تركيبهم الوراثي ومزاجهم 
الفطري. 
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قاد االآباء بتوقف النمو اخللقي لالأبناء يف �سن معينة، حيث اأثبتت االأبحاث عك�ص  اعتت. 
ذلك، بدليل وجود جزء من املخ الب�رصي ميثل ال�سمري وال�سبط مل يكتمل بعد، وبخا�سة لدى 

الذكور حتى عمر اإحدى وع�رصين �سنة. 
	. االأطفال االأذكياء يظهرون ذكاًء اأخالقيًا. 

	. بدايات النمو اخللقي تبداأ يف عمر املدر�سة، فاخلطاأ ال�سائع الذي ميار�سه االآباء هو 
انتظار عمر دخول املدر�سة لبناء مكونات الذكاء االأخالقي، اإال اأن هناك عادات خلقية البد 
من اإك�سابها لالأطفال قبل ذلك، وتتمثل هذه املكونات يف �سبط النف�ص والتعاطف وغريها، 

لذا البد واأن يبداأ االآباء يف تهذيب هذه املكونات لدى اأطفالهم يف وقت مبكر جداً. 
	. تاأثري االأقران يف النمو اخللقي لالأطفال اأكرث من تاأثري اآبائهم. اإال اأنه ميكن اأن يكون 
االآباء اأكرث تاأثرياً اإذا اأرادوا ذلك، مبعنى ي�سبح �سلوك االأقران اأكرث تاأثرياً اإذا �سمح لهم االآباء 

بذلك. 
وقد اأ�سار بن نوح )2007( ♦ يف درا�سته التي هدفت اإىل حتديد القيم التي ت�ساحب 
التفكري العلمي لدى طالب كليات املعلمني، وحتديد امل�سكالت التي تعوق تنمية القيم العلمية 
لديهم من وجهة نظر الطالب، ومعرفة اأثر متغريات: التخ�س�ص وامل�ستوى الدرا�سي وم�ستوى 
ا�ستخدم  الدرا�سة.  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات  االأم على  تعليم  وم�ستوى  االأب،  تعليم 
 )42( من  موؤلفة  اجلامعة  طالب  لدى  احلاكمة  القيم  عن  للك�سف  جاهزة  ا�ستبانة  الباحث 
عبارة ت�ستمل على )14( قيمة علمية، واأ�ساف اإليها بيانات اأولية على املبحوثني وحموراً 
على  وطبقها  م�سكلة،   )13( وعددها  العلمية  القيم  تنمية  تعوق  التي  امل�سكالت  عن  اآخر 
عينة ع�سوائية طبقية موؤلفة من )563( طالبًا، واأظهرت الدرا�سة توافر بع�ص القيم العلمية 
املوجبة الذاتية، والقيم العلمية املوجبة مع الغري لدى طالب كليات املعلمني، ووجود بع�ص 
امل�سكالت امل�سئولة عن اإعاقة منو القيم العلمية لديهم، ووجود اأثر املتغري التخ�س�ص، وكان 
ل�سالح التخ�س�ص االأدبي، واأثر امل�ستوى الدرا�سي وكان ل�سالح امل�ستوى الدرا�سي اخلام�ص، 

واأظهرت الدرا�سة عدم تاأثري م�ستوى تعليم االأب واالأم على ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة. 
( باإلقاء ال�سوء يف درا�سته على تقدير اأثر تفاعل النوع  بينما قام �سحاته )2008 ♦
)بنني/ بنات( ، واخللفية الثقافية )ريف/ ح�رص( على اأبعاد الذكاء االأخالقي لدى الطالب 
عينة البحث، كذلك التعرف اإىل طبيعة العالقة بني الذكاء االأخالقي )االأبعاد والدرجة الكلية( 
واأبعاد البيئة االجتماعية لالأ�رصة وحجرة الدرا�سة لدى الطالب عينة البحث، كما قدر مدى 
اإ�سهام اأبعاد بيئة حجرة الدرا�سة، والبيئة االجتماعية لالأ�رصة يف التنبوؤ بالذكاء االأخالقي 
لدى الطالب اأفراد عينة البحث، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة كان من اأهمها وجود 
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)االأبعاد  االأخالقي  الذكاء  بني   0.01 م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطية موجبة  عالقة 
واالنتماء،  االندماج،  اأبعاد  يف  املتمثلة  الدرا�سة  حجرة  بيئة  واأبعاد   ، الكلية(  والدرجة 
وتفاعل املعلم، والنظام والتنظيم، وو�سوح النظم والقواعد، و�سبط املعلم للف�سل، والتجديد 

لدى الطالب عينة البحث. 
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة وعالقتها بالدرا�سة احلالية:  ◄ 

والثاين  امل�سكالت،  بحل  يتعلق  اأحدهما  حمورين  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  نِّفت  �سُ لقد 
يتعلق بالذكاء االأخالقي، ومل يت�سنَّ للباحثة العثور على درا�سات جمعت بني حل امل�سكالت 
التي  الدرا�سات  اإىل  الرجوع  مت  لذا  االأخالقي،  الذكاء  على  اأثرها  وبني  للتدري�ص  كطريقة 
تناولت املتغري امل�ستقل )م�سكلة الدرا�سة( ، وهو حل امل�سكالت واأثره على التح�سيل، وهو 
اأما  الباحثني،  بدرا�سات  تتعلق  اأخرى  متغريات  اإىل  اإ�سافة  التابعة،  الدرا�سة  متغريي  اأحد 
الذكاء االأخالقي كمتغري، فهو اجتاه مل يتناوله الباحثون ب�سكل تطبيقي مبا�رص، وب�سورة 
حاولت  ولكن  الوجداين،  اأو  العاطفي  الذكاء  من  اأُ�ستق  حديثًا  م�سطلحًا  باعتباره  وا�سعة 
الباحثة احل�سول على بع�ص الدرا�سات النظرية والتطبيقية التي ترتبط مبو�سوع الدرا�سة 

احلالية. فبالن�سبة للدرا�سات التي تتعلق بحل امل�سكالت. 
اأجرى كل من: وين )Wynne,2001( ، احلذيفي )2003( ♦ ، درا�سات تتعلق اأهدافها 
ارتفاعًا يف  اأن هناك  واأثبتت  الدرا�سي،  التح�سيل  بقيا�ص عالقة طريقة حل امل�سكالت يف 
عينة  باأفراد  مقارنة  التجريبية  املجموعة  يف  الدرا�سة  عينة  الأفراد  التح�سيلية  النتائج 
الدرا�سة يف املجموعة ال�سابطة، وهذا موؤ�رص يعزز لدى املعلمني ا�ستخدام الطريقة يف زيادة 

التح�سيل لدى املتعلمني يف مقررات العلوم. 
و هانا ♦   وفريا   ،  )2002( و�سالمة   ،  )chang ,2002( �سانغ  اأجرى كل من  بينما 
)Vera & Hana, 2003( ، و�سوا�رسة )2004( ، والعتيبي )2009( درا�سات تتعلق بدرا�سة 
اأخرى خالف التح�سيل، وهي  اأثر طريقة حل امل�سكالت يف التدري�ص على متغريات تابعة 
)فريا  وعند  االإبداعي  التفكري  مهارات  )�سالمة(  وعند  العليا،  التفكري  مهارات  )�سانغ(  عند 
وهانا(  مهارات التفكري ب�سكل عام، ولدى )�سوا�رصه( مهارات التفكري الناقد. اأما )العتيبي( 
فاأ�سافت متغريات م�ستقلة اإىل حل امل�سكالت، وهي التفكري اال�ستداليل والتفكري االبتكاري 

وعالقتهم بالتح�سيل الدرا�سي. 
متيزت درا�سة احلذيفي )2003( ♦ باإ�سافة عامل االجتاه نحو مادة العلوم كمتغري 
اأثر طريقة التعليم املتمركز حول امل�سكلة يف تنمية  تابع باالإ�سافة اإىل التح�سيل وتقدير 

هذين املتغريين. 
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العديد من املنظرين  االأخالقي، فقد طرح  الذكاء  املتعلقة مبحور  الدرا�سة  اأما يف  ♦ 
الباحثة من وجهة نظرهم عند  اأفادت  البحتة، وقد  النظرية  الناحية  الدرا�سة من  مو�سوع 

بناء الدرا�سة احلالية مثل درا�سة بوربا )Borba, 2001( وحممود )2005(. 
ال�سوء  اإلقاء  هو  االأخالقي(  )الذكاء  النظرية يف جمال  الدرا�سات  لقد كان جممل  ♦ 

على: 
الفاعل على احلد من  تاأثريها  الوالدين، وبالتايل  لدى  املعتقدات اخلاطئة  أ. حتديد 

 . )Borba, 2001( الذكاء االأخالقي، وهذا ما اأو�سحته درا�سة
ب. التحديات العاملية يف االألفية اجلديدة والرتبية االأخالقية الأبنائنا، وهو ما اأو�سحته 

درا�سة حممود )2005( . 
 ♦ )1990( اأبوبية  درا�سة  اأو�سحت  فقد  املحور،  هذا  يف  التطبيقية  الدرا�سات  اأما 
والذكاء  االبتكاري  التفكري  الباحث تطور  ال�سعودي، وقد وجد  للطفل  اخللقي  النمو  مراحل 
االبتكاري ومعدل ذكائه،  التفكري  املتعلم على  ارتفعت قدرة  االأحكام اخللقية، فكلما  نحو 
كلما اأتقن يف احلكم االأخالقي. وهذا ما توؤيده درا�سة )ال�سيد، 1997(، حيث ذكرت اأن هناك 
والذكاء يف كل مرحلة من مراحل بياجية  دالة بني احلكم اخللقي  عالقات خطية موجبة 
بن نوح )2007( فحدد القيم التي ت�ساحب عمليات التفكري العلمي، ووجد  اأما  املعرفية. 
اأن هناك قيمًا موجبة، واأخرى �سالبة اأ�سندها اإىل طبيعة تخ�س�ص املتعلمني حيث ارتفعت 
�سحاتة  اأما  اأفراد العينة يف التخ�س�سات االأدبية عنها يف التخ�س�سات العلمية.  تقديرات 
)2008( فقد اأظهرت درا�سته نتائج عدة كان من اأهمها اأن لتفاعل املعلم دوراً اإيجابيًا بارزاً 

يف منو الذكاء االأخالقي عند املتعلمني. 

مشكلة الدراسة: 
يف  املعلم  ميار�سها  عملية  العلوم،  مقررات  يف  امل�سكالت  بحل  التدري�ص  طريقة  ُتعدرّ 
تقدمي مادة التعلم، وتفر�ص عليه بتلقائية الطريقة حتقيق اأهداف التعلم عند التالميذ نظراً 
التعلم  وحدة  �سمن  املقدمة  للم�سكلة  حلول  واإيجاد  البحث،  يف  الفاعلة  املتعلم  مل�ساركة 

املقررة. 
املفاهيم  ي�ستدعي  فاإنه  م�سكلة  الفرد  تواجه  عندما  اأنه   )271  ،2009( غامن  ويذكر 
واملبادئ التي ت�ساعد على حلرّها وي�سعها �سمن ترتيب معني يوؤدي اإىل احلل، وهكذا يكون 
ال�سابقة وا�ستطاع تكوين ن�سق جديد من هذه املبادئ يوؤدي  قد ا�ستفاد من تعلم املبادئ 
اإىل حل امل�سكلة، وهذا يت�سمن يف حد ذاته اإبداعًا. وميكن تو�سيح هرم التعلم بطريقة حل 
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امل�سكلة والو�سول اإىل درجة االإبداع الذي افرت�سه جانبيه كما ياأتي: 

مما �سبق جند اأن طريقة حل امل�سكالت من الطرق التي ت�ساعد على حفز فكر املتعلم على 
حت�سيل املعرفة ذاتيًا من خالل خطوات حمددة ي�سعى املعلم اإىل حتقيقها من خالل تقدمي 
مادة التعلم، ونظراً ال�ستقاللية املتعلم يف التح�سيل يف اأثناء تعلمه بهذه الطريقة فقد �سعت 
الباحثة اإىل درا�سة اأثر هذه الطريقة، �سواء كانت ت�ستخدم ب�سكل منفرد اأو م�ساحبة للطريقة 

املعتادة ومقارنتها بالطريقة املعتادة يف نتائج التح�سيل املعريف والذكاء االأخالقي. 
وعلى ذلك ُحددت م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 

ما اأثر ا�ستخدام طريقة Hayes حلل امل�سكالت يف تنمية الذكاء الأخالقي 
ال�ساد�س  ال�سف  لدى عينة من طالبات  العلوم  الدرا�سي ملادة  والتح�سيل 

البتدائي مبدينة مكة املكرمة؟ 
أهمية الدراسة: 

تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من اأنها قد تفيد فيما ياأتي: 
التفكري  مهارات  تنمية  اأهمية  اإىل  املناهج  بتطوير  املتخ�س�سني  اهتمام  توجيه  1 .
العليا لدى الطلبة، من خالل تنظيم املحتوى من مقررات العلوم مبراحل التعليم املختلفة، 

ب�سكل منطقي مت�سل�سل يثري يف املتعلم حب اال�ستطالع، والدافعية للتعلم. 

االإبداع

تعلم القيم

تعلم املهارات املعرفية والنف�سحركية

حل امل�سكلة

تعلم مبادىء وقواعد وقوانني

تعلم حقائق ومفاهيم

رفة
املع

يل 
حتص

لى 
ة ع

در
الق

جتاه 
إ



141

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والعشرون - شباط 2011

تعد. 2 الدرا�سة ا�ستجابة للتوجهات العاملية املتزايدة ب�رصورة االهتمام بفكر املتعلم 
وجعله حموراً للعملية الرتبوية، كذلك الرتكيز على تكامل االأهداف التعليمية خالل تقدمي 
املعلمني للدرو�ص اليومية، وهي )معرفية وحركية ووجدانية( ، وهذا ما تعززه طريقة حل 

امل�سكالت. 
حفز املعلمني ذوي الهمة لتاأكيد توجهاتهم ب�رصورة توظيف طرق التدري�ص التي  3 .
وبخا�سة  املختلفة،  العلمية  املواد  يف  التعلم  هدف  لتحقيق  املتعلم  املعلم  فيها  ي�ساطر 

العلوم. 

حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�سة باحلدود الآتية: 

احلدود الب�رسية:  1 .
اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة ع�سوائية من تلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي.  - 

احلدود املعرفية:  2 .
اقت�رصت هذه الدرا�سة على ا�ستخدام طريقة حل امل�سكالت يف تدري�ص مادة العلوم  - 

موازنة بطريقة حل امل�سكالت امل�ساحبة للطريقة املعتادة. 
اقت�رصت هذه الدرا�سة على قيا�ص حت�سيل العلوم للتلميذات عند م�ستويات )التذكر  - 

والفهم والتطبيق( . 
ال�سف  تلميذات  لدى  االأخالقي  الذكاء  معدل  قيا�ص  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رصت  - 

ال�ساد�ص االبتدائي مبدينة مكة املكرمة. 
احلدود الزمانية:  3 .

هـ.  ُطبقت هذه الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول من عام 1431/1430 -
احلدود املكانية:  4 .

املدار�ص االبتدائية مبدينة مكة املكرمة.  - 

فرضا الدراسة: 
اأ�سفرت عنه من  درا�سات، وما  الدرا�سة من  اأدبيات  يف �سوء ما مت عر�سه يف 

نتائج ميكن �سياغة فر�سي الدرا�سة على النحو الآتي: 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات رتب درجات جمموعات الدرا�سة الثالث  1 .
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البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة(  واملجموعة  والثانية  االأوىل  التجريبيتني  )املجموعتني 
لالختبار التح�سيلي يف م�ستوياته الثالثة والدرجة الكلية. 

توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات رتب درجات جمموعات الدرا�سة الثالث  2 .
البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة(  واملجموعة  والثانية  االأوىل  التجريبيتني  )املجموعتني 

ملقيا�ص الذكاء االأخالقي. 

منهج الدراسة: 

من  عينة  خالل  من  التجريبي  �سبه  الت�سميم  على  احلالية  الدرا�سة  اعتمدت 
التلميذات مق�سمة اإىل املجموعات الآتية: 

حمتوى  يدر�سن  الالتي  التلميذات  جمموعة  وهي  الأوىل:. 1  التجريبية  املجموعة 
)ج�سم االإن�سان، وتكاثر املخلوقات احلية( ، وذلك بطريقة حل امل�سكالت. 

الالتي يدر�سن حمتوى  التلميذات  الثانية:. 2 وهي جمموعة  التجريبية  املجموعة 
والطريقة  امل�سكالت  حل  بطريقة  وذلك   ، احلية(  املخلوقات  وتكاثر  االإن�سان،  )ج�سم 

املعتادة. 
)ج�سم  حمتوى  يدر�سن  الالتي  التلميذات  جمموعة  وهي  ال�سابطة:. 3  املجموعة 

االإن�سان، وتكاثر املخلوقات احلية( ، وذلك بالطريقة املعتادة. 
وقد اأ�ستمل الت�سميم البحثي على املتغريات الآتية: 

املتغريات امل�ستقلة:  ♦ 

التدري�ص بطريقة حل امل�سكالت.  - 

التدري�ص بطريقة حل امل�سكالت والطريقة املعتادة.  - 

التدري�ص بالطريقة املعتادة.  - 

املتغريات التابعة:  ♦ 

التح�سيل الدرا�سي يف العلوم.  - 

الذكاء االأخالقي.  - 
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الشكل )1(
التصميم الشبه تجريبي للدراسة الحالية: 

عينة الدراسة: 
اختريت املدر�سة االبتدائية ال�سابعة ع�رص يف حي الزاهر مبكة املكرمة، نظراً لتعاون 
مديرتها ومعلمات العلوم وتقبلهن لفكرة الدرا�سة، كما اختريت ثالثة ف�سول من املدر�سة 
جامعة  من  بالقرب  املختارة  املدر�سة  وتقع  وتطبيقها،  الدرا�سة  اإجراءات  الإجراء  نف�سها 
التجربة  مراحل  تنفيذ  متابعة  عملية  الباحثة  على  ي�سهل  حتى  الطالبات،  فرع  القرى  اأم 
بالطريقة العلمية ال�سحيحة، لذا ُيعدرّ اختيار العينة هنا بالع�سوائية الب�سيطة، وعدد اأفرادها 

)84 تلميذة( . 
الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة على المجموعات الثال	 

العدداملدر�سةاملجموعة
28االبتدائية ال�سابعة ع�رصجتريبية )1( 
28االبتدائية ال�سابعة ع�رصجتريبية )2( 

28االبتدائية ال�سابعة ع�رص�سابطة
84االبتدائية ال�سابعة ع�رصاملجموع

التدريس بالطريقة املعتادة 

التطبيق القبلي 

التدريس بطريقة حل 
املشكالت والطريقة املعتادة

التدريس بطريقة حل 
املشكالت

التطبيق البعدي  املعاجلات
مجموعات البحث

التجريبية

التجريبية

الضابطة

(1)

(2)

- االختبار التحصيلي- االختبار التحصيلي

- مقياس الذكاء 
األخالقي

- مقياس الذكاء 
األخالقي
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أدوات الدراسة: 
اختبار حت�سيلي يف مادة العلوم على وحدتي التجربة لتلميذات ال�سف ال�ساد�ص  1 .

االبتدائي من اإعداد الباحثة. 
تطبيق مقيا�ص )�سحاته( للذكاء االأخالقي.  2 .

مصطلحات الدراسة: 
◄  :Problem Solving حل امل�سكالت

عررّفها العدل وعبد الوهاب )2003، 10( باأنها: »قدرة الفرد على ا�ستقاق نتائج من 
مقدمات معطاة، وهي نوع من االأداء يتقدم فيه الفرد من احلقائق املعروفة للو�سول اإىل 
احلقائق املجهولة التي يود اكت�سافها، وذلك عن طريق فهم االأ�سباب والعوامل املتداخلة يف 

امل�سكالت التي يقوم بحلها واإدراكها«. 
الفرد،  بها  يقوم  التي  العمليات  »جمموعة  باأنها   )199  ،2008( نبهان  رفها  ويعرّ
م�ستخدمًا املعلومات واملعارف التي �سبق له تعلمها، واملهارات التي اكت�سبها يف التغلب 

على موقف ب�سكل جديد، وغري ماألوف له يف ال�سيطرة عليه، والو�سول اإىل حل له«. 
بوحدتي:  املتعلقة  املفاهيم  تدري�ص  باأنها:  اإجرائيًا  امل�سكالت  حل  الباحثة  وتعرف 
ج�سم االإن�سان، وتكاثر املخلوقات احلية يف كتاب العلوم لتلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي 

للعام الدرا�سي 1431/1430هـ من خالل اتباع خطوات هاي�س )Hayes( الآتية: 
♦  .Definition of Problem حتليل امل�سكلة

 ♦ .Representing or clarifying the problem تو�سيح امل�سكلة
♦  .Choosing a solution Plan اختبار خطة احلل
♦  .Clarifying out the solution plan ر�سم تو�سيح خطة احلل

 ♦ .Concluding اال�ستنتاج
 ،)Hayes, 1981( كما ورد ، )Hayes( وقد تبنت الباحثة يف هذه الدرا�سة منوذج هايز
ت  وقطامي )2007( لتحديد اخلطوات الالزمة حلل امل�سكالت يف تدري�ص العلوم، وقد ح�رصِّ
الدرو�ص املقررة لوحدتي التجريب من كتاب العلوم لتلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي تبعًا 

 .Hayes للمراحل اخلم�ص، اخلا�سة بنموذج هايز
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 : ◄ Moral Intelligence الذكاء الأخالقي
ويعرفه �سحاته )2008، 11- 12( باأنه »مكون فر�سي من تلك االأبعاد واال�ستعدادات 
التي  باملعايري  واالإملام  واخلطاأ  ال�سواب  بني  والتمييز  اخلري،  فعل  على  الفرد  حتث  التي 
اأبعاد وهي: التعاطف  مبقت�ساها يفكر بطريقة �سحيحة واأخالقية، والذي يتكون من �ستة 
وال�سمري واحلكمة اخللقية واالحرتام والت�سامح والعدالة«، وقد تبنت الباحثة هذا التعريف 
اإجرائيًا يف درا�ستها، وعملت على قيا�ص اأبعاد الذكاء االأخالقي باملقيا�ص نف�سه الذي اأعده 
البحث  يف  امل�ستخدمة  ال�ستة  االأخالقي  الذكاء  اأبعاد  تعريف  وميكن   ، )�سحاته(  الباحث 

احلايل، ويوؤكدها )�سحاته، 2008( فيما ياأتي: 
 : ♦ Empathy التعاطف

وم�ساركتهم  لهم  العون  يد  وتقدمي  واهتماماتهم  االآخرين  بحاجات  ال�سعور  هو 
وجدانيًا. 
♦  :Conscience ال�سمري

هو الرقيب الذي يعمل على التميز بني ال�سواب واخلطاأ وحما�سبة الفرد، كما اأنه ي�سعر 
الفرد بالذنب اإذا اأخطاأ نتيجة خرق القواعد والقيم. 

♦  :Moral Wisdom احلكمة اخللقية
للقيم، ومبا يتفق وقواعد وقوانني املجتمع  الواعي وفقًا  الت�رصف  القدرة على  وهي 
وعاداته وتقاليده، بحيث يتمتع �سلوك الفرد بالقبول والر�سا واال�ستح�سان، حيث يكت�سب 

الفرد هذه القدرة نتيجة اخلربات التي يكت�سبها على مر حياته. 
 ♦ :Respect االحرتام

هو ال�سلوك الالئق يف معاملة االآخرين مع االلتزام بالقيم والعادات اخللقية ال�سليمة. 
♦  :Tolerance الت�سامح

هو الت�سالح مع االآخرين والعفو عن االإ�ساءة ال�سادرة منهم وتقبل ت�رصفاتهم. 
♦  :Fairness العدالة

االأطراف  من  طرف  اأي  ل�سالح  حتيز  دون  مو�سوعية  بطريقة  واملعاملة  احلكم  هي 
االآخرين،  معاملة  يف  العدالة  بعدين:  من  تتكون  وهي  مت�ساوون،  النا�ص  كل  اأن  باعتبار 

والعدالة يف احلكم بينهم. 
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د. خديجة جانالدراسي ملادة العلوم لدى عينة من تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة مكة املكرمة

◄  :Scholastic Achievement التح�سيل الدرا�سي
ال�ساد�ص  ال�سف  تلميذات  عليها  حت�سل  التي  الدرجات  مقدار  باأنه  اإجرائيًا  ويعرف 
االبتدائي يف مقيا�ص التح�سيل )من و�سع الباحثة( ، وهو خا�ص بوحدتي جتربة الدرا�سة 

)ج�سم االإن�سان وتكاثر املخلوقات احلية( . 
 : ◄ Traditional Method الطريقة املعتادة

�سل�سلة اإجراءات تقوم بها معلمة العلوم داخل غرفة ال�سف اأو املخترب يف تقدمي املادة 
التعليمية وتت�سم باخل�سائ�ص االآتية: 

تقدم فيها املعلمة مادة التعلم بطريقة االإلقاء واملحا�رصة.  ♦ 

ت�ستخدم فيها املعلمة االأ�سئلة ال�سفوية ب�سكل حمدود.  ♦ 

تقدم فيها املعلمة عرو�سًا عملية من اأجل اإثبات نتائج معرفية.  ♦ 

ت�ستقبل املتعلمات املعرفة العلمية من املعلمة دون اأن يكون لهن دور يف التو�سل  ♦ 
اإليها، واهتمام املعلمة با�ستظهار املادة العلمية من التلميذات بعد ذلك. 

إجراءات الدراسة:

أواًل: وحدة البحث: 

أ. لقد اختريت الوحدتان االأوىل والثانية من كتاب العلوم املقرر على تلميذات ال�سف 
ال�ساد�ص االبتدائي من وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 

2009/2008م، ويت�سمن املوا�سيع االآتية ح�سب اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

موضوعات وحدتي التجريب وعدد الحصص المقررة لدراستها 

احل�س�س املقررة لدرا�ستهااأرقام ف�سول الوحدات وعناوينهام�سمى الوحدةرقم الوحدة

ج�سم االإن�ساناالأوىل
4 ح�س�صالف�سل االأول: الهيكل العظمي

4 ح�س�صالف�سل الثاين: ع�سالتنا حترك اأج�سامنا
4 ح�س�صالف�سل الثالث: جهازنا الع�سبي

تكاثر املخلوقات الثانية 
احلية 

4 ح�س�صالف�سل الرابع: التكاثر واأهميته 
4 ح�س�صالف�سل اخلام�ص: تكاثر الطيور والثدييات 

20 ح�سة جمموع احل�س�س 
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لقد بلغ عدد احل�س�ص التي تقدمها معلمة العلوم لتلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي 
اأ�سابيع،  �سبعة  يعادل  ما  اأي  الواحد؛  االأ�سبوع  يف  ح�س�ص  ثالث  مبعدل  ح�سة(  )ع�رصون 
واحل�سة االأخرية من االأ�سبوع ال�سابع كانت لالختبار البعدي لكٍل من االختبار التح�سيلي، 

ومقيا�ص الذكاء االأخالقي. 
وقد وقع اختيار الباحثة على الوحدتني االأوىل والثانية من الكتاب املقرر لتناولهما 
الدرو�ص  هذه  وتعدرّ  اجلدول،  كما هو مو�سح يف  بالتلميذة  مبا�رصة  ذات �سلة  مو�سوعات 
مبفاهيمها املتخ�س�سة والدقيقة جديدة على التلميذة، فكانت دافعًا الختيار الباحثة لها 
لتحقيق هدف الدرا�سة من خالل قيا�ص مدى تاأثر املتعلمة بطريقة حل امل�سكالت كمتغري 
على  تفر�ص  امل�سكالت  حل  طريقة  باأن  علمًا  االأخالقي،  وذكائها  حت�سيلها  يف  م�ستقل 

املتعلمة العمل ب�سكل م�ستقل، اأو يف فريق عمل حلل امل�سكالت. 
ب. حتليل املحتوى: 

لقد مت ُحلِّل املحتوى اإىل مفاهيم وتعميمات ومهارات تت�سمنها وحدتا الدرا�سة، وذلك 
وبعد  التح�سيلي،  االختبار  الإعداد  وكذلك  امل�سكالت،  حل  بطريقة  الدرو�ص  اإعداد  لغر�ص 

القيام بعملية التحليل مت التاأكد من ثباته و�سدقه كاالآتي: 
 ،) معامل الثبات ملعادلة هول�ستي Holisti = 2م / ن1 + ن2 )احلربي، 2007، 86 ♦

حيث بلغ ن1 = 51، وهي نقاط حتليل الباحثة.
ن2 = 47، وهي نقاط حتليل الباحثة االأخرى

)معلمة العلوم يف االبتدائية ال�سابعة ع�رص وخربتها 15 عامًا يف التدري�ص( . 
كانت نقاط االتفاق = 44

واأ�سبح معامل الثبات =                       = 89.0 وهي ن�سبة عالية تدل على ثبات التحليل. 
�سدق حتليل املحتوى:  ♦ 

جمال  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  من  جمموعة  على  التحليل  عملية  نتائج  ُعر�ست 
دوا بقائمة )املفاهيم  املناهج وطرق تدري�ص العلوم يف عدد من اجلامعات العربية، وقد ُزوِّ
والتعميمات واملهارات( باالإ�سافة اإىل الدرو�ص التي �سبق حت�سريها بطريقة حل امل�سكالت 
ال�سلوكية  اإىل �سياغة االأهداف  الدرا�سة، هذا باالإ�سافة  التحليل لوحدتي  للتاأكد من �سدق 

47 + 51
44 * 2
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د. خديجة جانالدراسي ملادة العلوم لدى عينة من تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة مكة املكرمة

املتعلقة بكل مو�سوع من موا�سيع الوحدتني الإعداد االختبار التح�سيلي، واجلدول االآتي 
يلخ�ص عملية حتليل االأهداف ال�سلوكية للم�ستويات الثالثة التي �سبق ذكرها. 

الجدول )3( 
ملخص لعملية تحليل األهداف السلوكية المعرفية

عنا�رس املحتوى
عدد الأهداف 

املجموع املعرفية
اأفقياً

جوانب التعلم التابعة لها

مهاراتتعميماتمفاهيمتطبيقفهمتذكر

56314684الهيكل العظمي
2327253ع�سالتنا حترك اأج�سامنا 

2316253جهازنا الع�سبي 
1326246التكاثر واأهميته 

4419532تكاثر الطيور والثدييات 
1419942172518املجموع

ثانياً: إعداد أدوات مجع املعلومات: 

أ. اإعداد الختبار التح�سيلي: 

لقد اأُعدرّ االختبار التح�سيلي وفقًا ملو�سوعات الوحدتني باخلطوات االآتية: 
حتديد الهدف من االختبار: قيا�ص حت�سيل التلميذات يف الوحدات مو�سوع جتربة  ♦ 

الدرا�سة
�سياغة مفردات االأداة و�سفتها اختيار من متعدد ♦ 

اأ�ساتذة اجلامعة واملعلمات اخلبريات لتقدير  االأداة من قبل جمموعة من  ُحكمت  ♦ 

معامل ال�سدق والثبات لالأداة يف �سورتها االأولية 
االأداة يف �سوء مالحظات املحكمني وتو�سيتهم بتغيري طريقة �سياغة  مراجعة  ♦ 

وقد  النهائية.  �سورتها  يف  االأداة  لتظهر  االآخر،  بع�سها  واإلغاء  االأ�سئلة،  بع�ص 
قدرت اخل�سائ�ص االإح�سائية )ال�سيكومرتية( بالطرق املتبعة ح�سب حزم التحليل 

االإح�سائي SPSS فكانت تبعًا للجدول االآتي: 
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الجدول )4( 
الخصائص اإلحصائية )السيكومترية( لالختبار التحصيلي 

القيمةاخل�سائ�س الإح�سائية

0.89معامل ثبات االختبار التح�سيلي
0.94معامل ال�سدق الذاتي لالختبار التح�سيلي

حتليل املفردات
0.65معامالت ال�سهولة

0.35معامالت ال�سعوبة

االإجابة  من  انتهت  تلميذة  اأول  ا�ستغرقته  الذي  الزمن  بجمع  االختبار  زمن  ُقدر  كما 
اأ�سئلة االختبار، والزمن الذي ا�ستغرقته اآخر تلميذة مق�سومًا على اثنني فكان اأربعني  على 

دقيقة. 
ب. مقيا�س الذكاء الأخالقي: 

باإعادة  الباحثة  الباحث )�سحاته، 2008( ملحق رقم )1( وقد قامت  اإعداد  وهو من 
تطبيقه على عينة من تلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي يف مدينة مكة املكرمة باململكة 
العربية ال�سعودية لقيا�ص معامل الثبات بوا�سطة الفا- كروبناخ لكل بعد من اأبعاد املقيا�ص، 
وللمقيا�ص ككل، فوجد اأن القيمة الكلية للثبات = 792.0، وبالتايل يكون معامل ال�سدق 
889.0 وهي قيمة عالية ومقبولة اإح�سائيًا، وبذلك يكون املقيا�ص جاهزاً لال�ستخدام على 

تلميذات ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي جمال جتربة الدرا�سة. 
وي�ستمل املقيا�ص على ت�سع وت�سعني مفردة كما هو مو�سح يف امللحق )1( تندرج حتت 
 ، وال�سمري(  والعدالة،  والت�سامح،  )التعاطف، واالحرتام، واحلكمة اخللقية،  اأبعاد هي:  �ستة 

كما قدر زمن االختبار من خالل التجربة اال�ستطالعية بحوايل )40( دقيقة. 

تطبيق أدوات الدراسة قبلياً: 
ُطبقت اأدوات الدرا�سة قبل التجريب على عينة الدرا�سة، وذلك يف بداية الف�سل الدرا�سي 
االأول من العام الدرا�سي 1431/1430هـ، حيث طبق االختبار التح�سيلي ومقيا�ص الذكاء 
االأخالقي، وذلك بهدف التاأكد من تكافوؤ جمموعات الدرا�سة التجريبية وال�سابطة يف كل من 
التح�سيل الدرا�سي يف مادة العلوم والذكاء االأخالقي. وذلك قبل اإجراء املعاجلات التجريبية 
الفروق بني متو�سطات  لتحديد داللة  واإلي�ص(  )كرو�سكال  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  حيث 
رتب درجات جمموعات الدرا�سة يف كل من التح�سيل الدرا�سي والذكاء االأخالقي نحو مادة 
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»كا2« ودالالتها  قيم   )5( اجلدول  يو�سح  »كا2«، حيث  بداللة  ُحدرّدت  والتي  قبليًا،  العلوم 
االإح�سائية. 

الجدول )5( 
قيمة )كا2( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات رتب مجموعات الدراسة 

في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي في العلوم ومقياس الذكاء األخالقي

كا2 ودللتها الإح�سائيةd.f درجة احلريةمتو�سط الرتبناملجموعاتالأداة

االختبار التح�سيلي

2811.42جتريبية )1( 

20.546 2811.89جتريبية )2( 

2813.83ال�سابطة

مقيا�ص الذكاء االأخالقي 

2810.83جتريبية )1( 

22.830 2810.50جتريبية )2( 

2815.61ال�سابطة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »كا2« للتح�سيل الدرا�سي = 0.546، يف حني اأن 
قيمة »كا2« للذكاء االأخالقي = 2.83 وهما قيمتان غري دالتني عند م�ستوى 0.05، حيث 
اإن القيمة اجلدولية لـ »كا2« عند 0.05 = 5.99 مما يوؤكد عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
بني متو�سطات رتب درجات جمموعات الدرا�سة يف التح�سيل والذكاء االأخالقي نحو مادة 
التجريبية  الدرا�سة  اإىل تكافوؤ جمموعات  االطمئنان  القبلي، مما يعني  التطبيق  العلوم يف 

وال�سابطة قبل التجريب. 

تدريب املعلمات القائمات بعملية التدريس للمجموعتني التجريبيتني: 

لقد اأو�سحت الباحثة للمعلمتني اللتني �ستتوليان التدري�ص للمجموعتني التجريبيتني 
كيفية تطبيق حل امل�سكالت يف تدري�ص وحدتي التجربة املقررة من كتاب العلوم لتلميذات 
ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي، وتزويدهما بالدليل االإر�سادي اخلا�ص ب�سري الوحدة وفقًا خلطوات 
Hayes، وكذلك تو�سيح كيفية اجلمع بني طريقة التدري�ص با�ستخدام حل امل�سكالت والطريقة 

يف  وتطبيقها  املطلوبة  التدري�ص  خطوات  منط  اإىل  للتعرف  ا�ستعداداً  اأبديتا  وقد  املعتادة، 
التدري�ص، وقد متت متابعتهما من خالل زيارات الباحثة االإ�رصافية ملدر�سة التجريب. 
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التدريس جملموعيت الدراسة: 

بعد التاأكد من ا�ستيعاب املعلمتني الإجراءات تدري�ص حمتوى التعلم قبل بداية الف�سل 
الدرا�سي االأول عام 1431/1430هـ، وملدة �سبعة اأ�سابيع، مع مراعاة تدري�ص املو�سوعات 

نف�سها يف الفرتة ذاتها بالطريقة املعتادة لتلميذات املجموعة ال�سابطة ُنفذت التجربة. 

تطبيق أدوات الدراسة بعدياً: 

ُطبرّق االختبار التح�سيلي ومقيا�ص الذكاء االأخالقي على جمموعتي الدرا�سة التجريبية 
ححت االأداتان، وُحللت البيانات اإح�سائيًا.  واملجموعة ال�سابطة، و�سُ

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة النتائج وحتليلها: 

االإح�سائية  االأ�ساليب  الباحثة  ا�ستخدمت  العينة وعددها،  يف �سوء حجم جمموعات 
للعلوم  االإح�سائي  التحليل  بحزم  باال�ستعانة  وبعديًا،  قبليًا  البحث  نتائج  لتحليل  االآتية 

:SPSS االجتماعية
معادلة )كرو�سكال والي�س( Kruskal wallis. 1 للمقارنة بني جمموعات الدرا�سة 
الثالث حيث ُتعدرّ هذه املعادلة البديل الالبارامرتي لتحليل التباين االأحادي يف 

االإح�ساء البارامرتي. 
اختبار )مان وتني( Mann– Whaitney. 2 للمقارنة بني اأزواج املجموعات.  

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أوالً: النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي: 

الختبار �سحة فر�ص الدرا�سة االأول، الذي ين�ص على اأنه » توجد فروق دالة اإح�سائيًا 
التجريبيتني االأوىل  الدرا�سة الثالث )املجموعتني  بني متو�سطات رتب درجات جمموعات 
م�ستوياته  يف  التح�سيلي  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة(  واملجموعة  والثانية 
)كرو�سكال  اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  الكلية.  والدرجة  والتطبيق  والفهم  التذكر  الثالثة: 
والي�ص( لتحديد داللة الفروق بني متو�سطات رتب درجات جمموعات الدرا�سة يف م�ستويات 
االختبار التح�سيلي والدرجة الكلية، ويو�سح اجلدول )6( نتائج التطبيق البعدي لالختبار 

التح�سيلي. 
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الجدول )6( 
قيمة )كا2( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات رتب درجات مجموعات الدراسة 

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 

كا2 ودللتها الإح�سائيةd.f درجة احلريةمتو�سط الرتبناملجموعات امل�ستوى 

التذكر 
2812.25جتريبية )1( 

212.261 2817.72جتريبية )2( 
285.44ال�سابطة

الفهم
2813.92جتريبية )1( 

212.869 2817.83جتريبية )2( 
286.22ال�سابطة

التطبيق
2817.92جتريبية )1( 

215.735 2816.17جتريبية )2( 
285.22ال�سابطة

الدرجة الكلية

2815.58جتريبية )1( 
216.718 2817.94جتريبية )2( 

285.00ال�سابطة

 ،15.735  ،12.869  ،12.261( هي  »كا2«  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
16.718( لكل من اأبعاد االختبار التح�سيلي والدرجة الكلية على الرتتيب، وجميعها دالة 
ت�ساوي 9.21 عند  التي  لـ »كا2«  اجلدولية  القيمة  اأكرب من  اإنها  عند م�ستوى 0.01 حيث 
التح�سيلي،  اأبعاد االختبار  الدرا�سة يف  0.01، مما يدل على وجود فروق بني جمموعات 

وكذلك يف الدرجة الكلية لالختبار، مما يوؤكد �سحة فر�ص الدرا�سة االأول. 
وحيث اإنه قد وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بني جمموعات الدرا�سة، فقد قامت الباحثة 
بتحديد اجتاه الفروق بني اأزواج املجموعات با�ستخدام اختبار )مان– وتني( على 

النحو الآتي: 
الفروق بني املجموعة التجريبية االأوىل واملجموعة ال�سابطة.  ♦ 

الفروق بني املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة ال�سابطة.  ♦ 

أوىل واملجموعة التجريبية الثانية.  الفروق بني املجموعة التجريبية اال ♦
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واجلدول الآتي يو�سح نتائج هذه املقارنات:
الجدول )7( 

قيمة )ي( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات أزوا	 المجموعات 
في التطبيق البعدي لمستويات االختبار التحصيلي والدرجة الكلية 

الدللة الإح�سائية يمتو�سط الرتبناملجموعات امل�ستوى 

التذكر 

2812.00جتريبية )1( 
دالة عند 3.000.05

285.33ال�سابطة 
2813.89جتريبية )2( 

دالة عند 1.000.05
285.11ال�سابطة 

286.75جتريبية )1( 
غري دالة 19.5

288.83جتريبية )2( 

الفهم 

2811.00جتريبية )1( 
دالة عند 9.000.05

286.00ال�سابطة 
2813.78جتريبية )2( 

دالة عند 2.000.05
285.22ال�سابطة 

286.42جتريبية )1( 
غري دالة 17.5

289.06جتريبية )2( 

التطبيق 

2812.5جتريبية )1( 
دالة عند 0.05�سفر

285.00ال�سابطة 
2813.78جتريبية )2( 

دالة عند 2.000.05
285.22ال�سابطة 

288.92جتريبية )1( 
غري دالة 2.15

287.39جتريبية )2( 

الدرجة الكلية 

2812.5جتريبية )1( 
دالة عند 0.05�سفر

285.00ال�سابطة 
2814.00جتريبية )2( 

دالة عند 0.05�سفر
285.00ال�سابطة 

286.85جتريبية )1( 
غري دالة 18.5

288.94جتريبية )2( 
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يت�سح من جدول )7( ما ياأتي: 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
تلميذات  امل�سكالت وبني  الالتي در�سن بطريقة حل  االأوىل  التجريبية  املجموعة 
والفهم،  )التذكر،  الثالثة:  التح�سيلي  االختبار  اأبعاد  يف  ال�سابطة  املجموعة 
التجريبية  املجموعة  تلميذات  ل�سالح  وذلك  الكلية،  الدرجة  وكذلك  والتطبيق( 

االأوىل. 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
والطريقة  امل�سكالت  حل  بطريقة  در�سن  الالتي  الثانية  التجريبية  املجموعة 
الثالثة:   التح�سيلي  االختبار  اأبعاد  يف  ال�سابطة  املجموعة  وتلميذات  املعتادة، 
تلميذات  ل�سالح  وذلك  الكلية،  الدرجة  وكذلك   ، والتطبيق(  والفهم،  )التذكر، 

املجموعة التجريبية الثانية. 
ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
واملجموعة  امل�سكالت  حل  بطريقة  در�سن  الالتي  االأوىل  التجريبية  املجموعة 
التجريبية الثانية الالتي در�سن بطريقة حل امل�سكالت مع الطريقة املعتادة يف 
الدرجة  وكذلك  والتطبيق(،  والفهم،  )التذكر،  الثالثة:   التح�سيلي  االختبار  اأبعاد 

الكلية. 
اإن وجود الفروق الدالة ل�سالح املجموعتني التجريبيتني يوؤكد تاأثر حت�سيل التلميذات 
باملتغري امل�ستقل، مما اأدى اإىل ارتفاع درجاتهن التح�سيلية، وهذا ما توؤيده درا�سة كل من 
العتيبي  نتيجة  مع  وتختلف   ،  )2004( و�سوا�رصة   )2003( احلذيفي  و   )Wynne, 2001(

 . )2009(

ثانياً: النتائج اخلاصة بالذكاء األخالقي: 

الختبار �سحة فر�ص الدرا�سة الثاين الذي ين�ص على اأنه: »توجد فروق دالة اإح�سائيًا 
بني متو�سطات رتب درجات جمموعات الدرا�سة الثالثة )املجموعتني التجريبيتني االأوىل 
ا�ستخدمت  االأخالقي.  الذكاء  ملقيا�ص  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة(  واملجموعة  والثانية 
درجات  رتب  متو�سطات  بني  الفروق  داللة  لتحديد  والي�ص(  )كرو�سكال  اختبار  الباحثة 
 )8( اجلدول  ويو�سح  االأخالقي،  الذكاء  ملقيا�ص  البعدي  التطبيق  يف  الدرا�سة  جمموعات 

نتائج التطبيق البعدي ملقيا�ص الذكاء االأخالقي. 
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الجدول )8( 
قيمة )كا2( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات رتب درجات مجموعات الدراسة 

في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء األخالقي 

كا2 ودللتها الإح�سائيةd.f درجة احلريةمتو�سط الرتبناملجموعات 

2811.3جتريبية )1( 
218.674 2820.10جتريبية )2( 

285.68ال�سابطة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »كا2« = 18.674، وهي دالة عند م�ستوى 0.01، 
وحيث اإنها اأكرب من القيمة اجلدولية لـ »كا2« التي ت�ساوي 9.21 عند 0.01، مما يدل على 
وجود فروق بني جمموعات الدرا�سة يف التطبيق البعدي ملقيا�ص الذكاء االأخالقي، مما يوؤكد 

�سحة فر�ص الدرا�سة الثاين. 
وحيث اإنه قد وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بني جمموعات الدرا�سة، فقد حدَّدت الباحثة 
النحو  على  وتني(  )مان–  اختبار  با�ستخدام  املجموعات  اأزواج  بني  الفروق  اجتاه 

الآتي: 
الفروق بني املجموعة التجريبية االأوىل واملجموعة ال�سابطة.  ♦ 

الفروق بني املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة ال�سابطة.  ♦ 

الفروق بني املجموعة التجريبية االأوىل واملجموعة التجريبية الثانية.  ♦ 

واجلدول الآتي يو�سح نتائج هذه املقارنات:
الجدول )9( 

قيمة )ي( وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات أزوا	 المجموعات 
في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء األخالقي

الدللة الإح�سائية يمتو�سط الرتبناملجموعات 
دالة عند 0.05�سفر2811.3جتريبية )1(  285.68ال�سابطة 
دالة عند 0.05�سفر2814.00جتريبية )2(  285.00ال�سابطة 
دالة عند 0.05�سفر283.5جتريبية )1(  2811.00جتريبية )2( 

القيمة اجلدولية لـ »ي« عند )9.6( = 10، عند )9.9( = 17 عند م�ستوى 0.05. 
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يت�سح من جدول )9( ما ياأتي: 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
تلميذات  امل�سكالت وبني  الالتي در�سن بطريقة حل  االأوىل  التجريبية  املجموعة 
املجموعة ال�سابطة الالتي در�سن بالطريقة املعتادة يف مقيا�ص الذكاء االأخالقي 

ل�سالح املجموعة التجريبية االأوىل. 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
الطريقة  مع  امل�سكالت  حل  بطريقة  در�سن  الالتي  الثانية  التجريبية  املجموعة 
املعتادة وبني تلميذات املجموعة ال�سابطة الالتي در�سن بالطريقة املعتادة يف 

مقيا�ص الذكاء االأخالقي ل�سالح املجموعة التجريبية الثانية. 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.05 - بني متو�سطي رتب درجات تلميذات 
واملجموعة  امل�سكالت  حل  بطريقة  در�سن  الالتي  االأوىل  التجريبية  املجموعة 
التجريبية الثانية الالتي در�سن بطريقة حل امل�سكالت مع الطريقة املعتادة يف 

مقيا�ص الذكاء االأخالقي ل�سالح املجموعة التجريبية الثانية. 
املجموعتني  تلميذات  لدى  االأخالقي  الذكاء  منو   )9( اجلدول  نتائج  من  يت�سح 
التجريبية  املجموعة  وتفوق  ال�سابطة،  باملجموعة  مقارنة  والثانية،  االأوىل  التجريبية 
الثانية على االأوىل نظراً للدور الذي متار�سه املعلمة يف الطريقة املعتادة م�ساحبة لطريقة 
واإمنا تقوم بدور  التعلم،  التلميذات ملبداأ  حل امل�سكالت، حيث ال تعتمد كليًا على ممار�سة 
العديد من  اكت�ساب  املتعلمة  لدى  تولد  �سك  بدون  العالقة  وبالتايل هذه  واملر�سد،  املوجه 
ال�سلوكيات املحمودة التي البد من معرفتها من قبل املتعلمة وممار�ستها، وهذا ما اأكدت 

عليه درا�سة حممود )2005( و �سحاته )2008( . 

توصيات الدراسة ومقرتحاتها:

أوالً- التوصيات: 
الباحثة  تتقدم  نتائج،  من  اإليه  تو�سلت  وما  احلالية،  الدرا�سة  حدود  �سمن 

بالتو�سيات الآتية: 
م�ساحبة  امل�سكالت،  حل  طريقة  العلوم  معلمات  ا�ستخدام  عند  اأثر  لوجود  أ. نظراً 
النتيجة  هذه  تعميم  باأهمية  الباحثة  تو�سي  التح�سيل:  يف  املعتادة  للطريقة 
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حل  طريقة  املعتادة  تدري�سهن  طرق  لت�سمني  العلوم  معلمات  لدى  دافعًا  لتكون 
امل�سكالت. 

ب. لقد اأو�سحت النتائج اأن منو الذكاء االأخالقي كان نتيجة ا�ستخدام معلمات العلوم 
اإىل  ت�سري  الباحثة  جعل  مما  املعتادة،  للطريقة  م�ساحبة  امل�سكالت  حل  طريقة 
اأهمية الطريقة املعتادة يف تنمية مهارات التفكري العليا، ومنها الذكاء االأخالقي، 
ولكن على اأال تتخلى معلمة العلوم عن ا�ستخدام طريقة حل امل�سكالت م�ساحبة 

لها، فبمقت�سى الطريقتني كان النهو�ص يف م�ستوى التلميذات. 

ثانياً- املقرتحات: 
أ. اإجراء درا�سة جتمع اأكرث من طريقة تدري�ص، تهتم بتنمية مهارات التفكري العليا، 
املوجه،  واال�ستق�ساء  التعاوين،  والتعلم  الذهني،  والع�سف   ،Hayes كطريقة 
اأو يف  العلوم  الدرا�سي يف مادة  االأخالقي والتح�سيل  الذكاء  اأثرها على  وقيا�ص 

مادة درا�سية اأخرى. 
العلوم  معلمات  توجيه  ت�ستهدف  درا�سي  عام  كل  بداية  يف  تدريبية  دورات  ب. عقد 
الذكاء  تنمية  على  تعتمد  التي   Hayes طريقة  ومنها  التدري�ص،  طرق  ال�ستخدام 

والتفكري لدى املتعلمات. 
اأثر برنامج تدريبي ملعلمات العلوم نحو  ت. اإجراء درا�سة ميدانية تهدف اإىل قيا�ص 
العليا،  التفكري  مهارات  تنمية  على  املعتمدة  التدري�ص  طرق  مهارات  اإك�سابهن 

ومنها طريقة Hayes، وقيا�ص اأثرها على حت�سيل الطالبات. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
( . النمو اخللقي وعالقته بالتفوق درا�سة ميدانية على عينة  اأبوبية، �سامي حممد )1990. 1

من تالميذ الريا�ص. املجلة العلمية، جمهورية م�رص العربية، جامعة املن�سورة. 
( . علم النف�ص التطوري، الطفولة واملراهقة. عمان: دار  اأبو جادو، �سالح حممد )2004. 2

امل�سرية. 
( . تعليم التفكري النظرية والتطبيق.  اأبو جادو، �سالح حممد ونوفل، حممد بكر. )2007. 3

عمان: دار امل�سرية للن�رص والتوزيع. 
( . حل امل�سكالت. عمان: دار وائل.  اأبو ريا�ص، ح�سني وقطيط، غ�سان )2008. 4

( . الذكاء الوجداين. القاهرة: دار قباء.  االأع�رص، �سفاء وكفايف، عالء الدين )2000. 5
( . مقدمة يف تدري�ص التفكري. عمان: اليازوري.  بنهان، يحيى حممد )2008. 6
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