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أثر استخدام اسرتاتيجيت عظم السمكت يف تنميت مهارة حل 
الطائف يف مقرر الثقافت املشكالث لدى طالباث جامعت 

 اإلسالميت
ىدفت الدراسة  الحالية التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية  الممخص_

عظـ السمكة في تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طالبات جامعة 
 في مقرر الثقافة اإلسالمية كحاكلت اإلجابة عف السؤاؿ االتي: الطائؼ

ما أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمكة في تنمية ميارة حؿ  -
 ؟المشكالت لدل طالبات جامعة الطائؼ في مقرر الثقافة اإلسالمية

كلمتكصؿ إلى إجابة ىذه السؤاؿ تـ اختيار مجمكعتيف مف طالبات      
ىػ في جامعة 1434-1433اإلسالمية لمفصؿ الثاني لمعاـ مقرر الثقافة 

الطائؼ إحداىما ضابطة، كالثانية تجريبية كالتي مثمت عينة الدراسة. 
ة الطالب في كقاـ الباحث بتطكير أداة الدراسة كىي اختبار لقياس ميار 

داة كثباتيا، كبعد تنفيذ ، كتـ التأكد مف صدؽ األحؿ المشكالت األسرية
 تـ التكصؿ إلى النتائج راء المعالجات اإلحصائية المناسبة،كا ج التجربة

اآلتية: كجكد فركؽ ذات داللة احصائية كلصالح المجمكعة التجريبية 
مقارنة بالمجمكعة الضابطة في القدرة عمى حؿ المشكالت، تعزل 
الستخداـ استراتيجية عظـ السمكة. كعميو يكصي الباحثاف بضركرة 

سالمية مجمكعة مف المشكالت األسرية يتصدل تضميف مقرر الثقافة اإل
، ككذلؾ ضركرة تدريب مدرسي االستراتيجيةالطالب لحميا باستخداـ ىذه 

ىذا المقرر عمى استخداـ استراتيجية عظـ السمكة في تدريس بعض 
مكضكعاتو؛ األمر الذم يرتقي بتدريسو ىذا المقرر كبما يسيـ في رفع 

 .التفي حؿ المشك ميارات الطالبمستكل 

 .ميارة حؿ المشكالت ،استراتيجية عظـ السمكة :الكممات المفتاحية

 المقدمة .1
مف أبرز مياـ  متكامال يعد إعداد الجيؿ لمحياة إعدادان       

التربية، خاصة في ظؿ تزايد تعقيدات الحياة في زمف متسارع 

التغيير متجدد األحداث، كبكؿ ما ينشأ عف ىذا التغيير مف 
 دعكلمشكالت تكجب إعداد الناشئة لمكاجيتيا. كمف ىنا ارتفعت 

التربكييف في العقكد األخيرة إلى ضركرة التركيز عمى تحقيؽ تعميـ 
كظيفي يرتبط بكؿ ما يحتاجو المتعمـ في حياتو العممية مف 

 .[1]ت الحياة المتزايدة ميارات، لمكاجية متطمبات كمشكال
كتناغمان مع ىذا االتجاه ظيرت دعكات عدة؛ تدعك لتبني فكرة      

التعمـ المتمركز عمى المشكالت ككاحد مف أبرز مناحي التعمـ 
الحديث في ظؿ جعؿ المتعمـ كحاجاتو محكرا رئيسا في العممية 
التعميمية التعممية، بيدؼ تنمية قدرتو عمى التفكير كعمى حؿ 

بكؿ ما فيو، كلعؿ ىذا ما حمؿ المشكمة مف أجؿ إعداده لممستقبؿ 
جانييو عمى كضع حؿ المشكالت في رأس اليـر التنظيمي لمتعمـ 

.[2] 
كامتالؾ الطمبة لمثؿ ىذه الميارات لف يتأتى مف خالؿ النمك      

الطبيعي كحده، كال مف تراكـ المعرفة أك التركيز عمييا فقط، بؿ ال 
عمى استخداميا بد مف تكفير فرص تعميـ حقيقية لتدريب الطمبة 

، كمف [3]ػاتيـ يلتصبح سمككا مالزما ليـ في ح كتكظيفيا عمميان 
ىنا تكاثفت جيكد التربكييف لمبحث في تطكير استراتيجيات تدريسية 
مف شأنيا أف تنمي ىذه الميارات؛ كعمى رأسيا ميارة حؿ 
المشكالت في شتى المباحث عمكما، كفي مبحث التربية اإلسالمية 

 . كعمكميا خصكصا
فطمبة الجامعة عمى مفترؽ طرؽ بيف الحياة الجامعية كمرحمة      

كاف ال ف الخكض في خضـ الحياة بما فييا مف مشكالت كتحديات؛
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بد مف إعدادىـ اإلعداد المناسب لمتطمبات ىذه المرحمة، كذلؾ مف 
كفؽ منيج  يكاجيكنياخالؿ تدريبيـ عمى حؿ المشكالت التي قد 

لشرعية، فيـ أيضا الفئة األقرب لمدخكؿ عممي منضبط بالقكاعد ا
في عالـ الحياة األسرية بما فييا مف خير، كما يتبعيا مف مشكالت 
أسرية قد تطرأ، كالتي تحتاج إلى عالج ناجع تستقيـ بو الحياة 
األسرية، كأف امتالكيـ ليذه الميارات سيسيـ في الحد مف تفكؾ 

شأنيا أف تّككف  األسر، كبما يضمف الكصكؿ إلى أسر مترابطة مف
لبنات قكية في صرح مجتمٍع إسالمي متراٍص اجتماعيان، خاٍؿ مف 

 أسباب التقكيض بإذف اهلل عز كجؿ. 
كلما كانت مقررات التربية اإلسالمية كالثقافة اإلسالمية مرتعا      

خصبا كبيئة مناسبة لتنمية ىذه الميارات في ظؿ ارتباطيا الكثيؽ 
الدراسة لتحاكؿ الكقكؼ عمى أثر بحياة المتعمـ، جاءت ىذه 

استخداـ استراتيجية عظـ السمكة في تنمية ميارة حؿ المشكالت 
 لدل الطالبات في مقرر الثقافة اإلسالمية.

 مشكمة الدراسة. 2
إف بناء األسر المستقرة يعد سببا رئيسا الستقرار أم مجتمع،      

الزكجيف، كال يغيب أف صناعة النجاح في أم أسرة إنما يعكد الى 
لذا كاف ال بد مف إعداد قيادة ىذه األسرة إعدادان مناسبان في ظؿ 
أعباء الحياة كتباعات الحياة الزكجية كما يترتب عمييا مف 

، كالذم لى االنفصاؿمشكالت، قد تؤكؿ في كثير مف الحاالت إ
يككف ضحيتو األكالد في كثير مف األحياف. كلما كاف اكساب طمبة 

ت الالزمة لخكض معترؾ الحياة كفؽ منظكمة الجامعات الميارا
دينية قيمية مطمب عظيـ لدل المختصيف في تدريس الثقافة 
اإلسالمية كعمكميا، كمف أبرز ىذه الميارات قدرة الطمبة عمى حؿ 

 المشكالت خاصة تمؾ المرتبطة بحياتيـ االجتماعية.
كفي ظؿ ما سبؽ، كما يكازيو مف دعاكل ساعية إلى تقديـ      
ميـ  يحقؽ ىذه المطالب، كمف بيف ذلؾ تطكير البحث عف تع

استراتيجيات تدريسية تحقؽ ىذه المطالب، كانسجاما مع ما أكصت 

بو بعض الدراسات مف ضركرة تقديـ المزيد مف الدراسات التي 
تبحث في تنمية قدرة الطمبة عمى حؿ المشكمة كدراسة فيرا كىانا 

كدراسة العراقي كبابيو  [6]كدراسة خشاف  [5]كدراسة حمكدة  [4]
، جاءت ىذه الدراسة استكماال لما سبؽ لتتناكؿ أثر استخداـ [7]

استراتيجية عظـ السمكة في تدريس مقرر الثقافة اإلسالمية في 
 .تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل الطالبات

كيمكف تحديد مشكمة ىذه الدراسة بمعرفة أثر استخداـ      
ي تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل استراتيجية عظـ السمكة ف

 طالبات جامعة الطائؼ في مقرر الثقافة اإلسالمية.
 دراسةأهمية الأ. 

تبحث ىذه الدراسة في أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمكة      
في تنمية قدرة الطالبات عمى حؿ المشكالت في مقرر الثقافة 

 اآلتي:اإلسالمية، كمف المؤمؿ أف تفيد ىذه الدراسة في 
 الجانب النظري

حيث مف المؤمؿ إثراء األدب النظرم المتصؿ بمكضكع  -
الدراسة، خاصة ما يرتبط باستخداـ استراتيجية عظـ السمكة كأثرىا 

ىذه الدراسة الكحيدة التي  فتكاد تككف في تدريس التربية اإلسالمية،
 بحثت في أثر استخداـ عظـ السمكة في تدريس التربية اإلسالمية

ككذا مف المؤمؿ أف تككف ىذه الدراسة  ي حدكد عمـ الباحث،ف -
قد طرقت مكضكعا غاية في األىمية كىك البحث في طرائؽ تنمية 

 .لطمبة ميارات حؿ المشكالت المتصمة بنظاـ األسرة لدل
إف ىدؼ ىذه الدراسة مرتبط بفئة تعد مف أكثر فئات المجتمع  -

أىمية كىـ طمبة الجامعات، ككنيـ يمثمكف الفئة المثقفة فيو، فكاف 
ال بد مف منح حاجاتيـ كمتطمباتيـ اىتمامان مف خالؿ تقديـ 
الدراسات التي تعنى بذلؾ، فإعدادىـ لممرحمة التي تمي الدراسة 

 أمران بالغ األىمية. الجامعية كمشكالتيا يعد 
كما أف نتائج ىػذه الدراسة تشكؿ إضافة حمقة جديدة إلى سمسمة  -

 التعميمية األخرل ممف نتائج الدراسات التي قدمت في المباحث
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 استراتيجية عظـ السمكة في جكانب مختمفة.  درست أثر 
 الجانب العممي التطبيق 

 فمف المؤمؿ أف يفيد القائمكف عمى مناىج التربية اإلسالمية مػف -
 كاضعي مناىج كمشرفيف كمعمميف مف نتائج ىذه الدراسة في

 مكقعو في لكؿ يمكف كتنفيذ كتطكير ىذه المباحث، إذتخطيط 
 الدراسة كتطبيقاتيا في ميدانو. ىذه بنتائج االستعانة

في أف الطمبة سيكاجيكف  كما تظير القيمة العممية ليذه الدراسة -
اإلعداد كالتسمح ليا،  اتيـ مشكالت متنكعة ال بد ليـ مففي حي

كلعؿ مف أبرزىا المشكالت األسرية، كالتي تحتاج إلى عالج ناجع 
تستقيـ بو الحياة األسرية، كلما كاف طالب الجامعة ىـ الفئة 
األقرب لتككيف األسر كاف ال بد مف تدريبيـ عمى حؿ المشكالت 

تي قد يكاجيكنيا في ىذه المرحمة كفؽ منيج عممي منضبط ال
بالقكاعد الشرعية، ليمتمككا تمؾ الميارات الالزمة في مكاجية ما قد 

 يطرأ ليـ في حياتيـ مف مشكالت.
كفي الجانب البحثي يرجى أف تفتح ىذه الدراسة آفاقا جديدة      

يجية كتتبع أماـ الباحثيف لمبحث فيما يتصؿ باستخداـ ىذه االسترات
 أثرىا في مجاالت أخرل متصمة في التدريس.

 أهداف الدراسةب. 
ىدفت ىذه الدراسة الى تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل الطمبة     

خاصة مع تعقيدات الحياة كتبعاتيا، كذلؾ مف خالؿ معرفة اثر 
كىي مف استراتيجيات التعمـ  استراتيجية عظـ السمكةاستخداـ 

عمى تنمية  ؛النشط التي تجعؿ الطالب محكرا في الحجرة التعميمية
 ميارة حؿ المشكالت في مقرر الثقافة اإلسالمية.

 كيمكف تحديد أىداؼ ىذا البحث في:
رة حؿ المشكالت لدل البحث في طرائؽ مف شأنيا تنمية ميا. 1

ة مف أىمية كبيرة في حياة ، كال يخفى ما ليذه الميار طالب الجامعة
 الطمبة.

تطكير تدريس مقرر مف أىـ المقررات التي يتمقاىا جميع . 2
 طالب الجامعة كىك مقرر الثقافة اإلسالمية.

 الكقكؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمكة في تنمية. 3
 ميارة حؿ المشكالت لدل الطالب.

 الدراسة ج. أسئمة
 يتحدد السؤاؿ الرئيس ليذه الدراسة باآلتي: 

سمكة في تنمية ميارة حؿ ما أثر استخداـ استراتيجية عظـ ال
لدل طالبات جامعة الطائؼ في مقرر الثقافة  المشكالت
 اإلسالمية.

 فرض الدراسةد. 
( α  =0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )     

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بيف متكسطي درجات طالبات 
التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المشكالت تعزل الستخداـ 

 استراتيجية عظـ السمكة.
 التعريفات اإلجرائيةه. 
 : عظم السمكة استراتيجية -

كعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا مجمكعة إجراءات تشمؿ تقديـ 
بحيث يقـك  مجمكعة مف المشكالت المتصمة بمكضكع الدراسة،
 :اآلتية الطالب بالسعي إليجاد حؿ ليا مف خالؿ الخطكات

 قبؿ مف السمكة راس مخطط في ككضعيا المشكمة تحديد -
 .المعمـ

 العظـ عمى كتدكينيا الرئيسية أسبابيا في بالبحث الطالب يقـك -
 .السمكة ىيكؿ في الرئيس

 كؿ تحت تندرج التي الفرعية األسباب عف بالبحث الطالب يقـك -
 .الصغيرة العظاـ عمى كتدكف رئيسة عظمة

 خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي األسباب الطالب يختبر -
 اك منطقي غير أك مستبعدا كاف ما لحذؼ جيدا تمحيصا تمحيصيا
 .ضعيؼ

 .حكليا المعمكمات كجمع لممشكمة، الحقيقية األسباب تحديد -
 .باألسبابمباشرا  اختيار الحمكؿ المناسبة كالمرتبطة ارتباطا -
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 : مهارة حل المشكالت -
كرد مفيـك الميارة في االصطالح التربكم بعدة معاني مختمفة إال 

 : [8]أنيا تكاد تككف جميعيا متقاربة 
حيث عرفت الميارة: "بالسيكلة كالدقة في إجراء عمؿ مف األعماؿ، 

 كىي تنمك نتيجة لعممية التعمـ.
عمى أداء عمؿ معيف بإتقاف مع كعرفت الميارة بأنيا القدرة 

 ".االقتصاد في الجيد كالكقت كتحقيؽ األماف
 عف يؤديو أف الفرد تعمـ الذم الشيء ذلؾ أنيا" ذلؾ مف كقريب
  ".عقمية أك بدنية بصكرة يؤدل كقد كدقة، كيسر بسيكلة فيـ

 نحك الكجو المتقف األداء مف نمط" أنيا عمى عرفيا مف كمنيـ     
 كميارة معقدة أك بسيطة معينة ميمة أك اإلعماؿ مف عمؿ انجاز
 ].9" ]كالسرعة الدقة بعاممي كتقاس بالتعمـ تنمك إتقاف

 ذىنية عممية بأنيا: المشكالت حؿ ميارة تعريؼ يمكف كعميو -
 عدة بيف مف لممشكمة األمثؿ الحؿ باختيار الطالب فييا يقـك دقيقة
 ككقت دقةب المنظمة العممية الخطكات مف سمسمة إتباعو بعد بدائؿ،

 عمييا حصؿ التي بالعالمة الدراسة ىذه في اجرائيا كتقاس مناسب،
 .الباحث أعده الذم المشكالت حؿ ميارة اختبار في
 بأنو المالكي؛ تعريؼ الباحثاف كاعتمد: اإلسالمية الثقافة مبحث -

 عامة صكرة لتقديـ ييدؼ الطائؼ جامعة لطمبة إجبارم مقرر
 .[10] كأنظمتو اإلسالـ أصكؿ عف شاممة

 النظري والدراسات السابقة طاراال3.
يشتمؿ ىذا الفصؿ عرضان ألبرز المفاىيـ المتصمة بمكضكع      
ابتداءن مف مفيـك المشكمة، كمفيـك ميارة حؿ المشكالت،  :الدراسة

ثـ عرض دكر المناىج التعميمية في إكساب الطمبة ميارة حؿ 
المشكالت مف خالؿ المباحث المختمفة بشكؿ عاـ، كفي مبحث 
التربية اإلسالمية بشكؿ خاص، كمف ثـ عرض الدراسات المتصمة 

عظـ السمكة بما  بيا، كعرض األدب النظرم الخاص باستراتيجية
جراءاتيا، كشركط  يشمؿ مفيكميا كاستراتيجية تدريسية، كا 

استخداميا، الى عرض لبعض الدراسات المتصمة بيا، كختاما 
 مكقع ىذه الدراسة بيف الدراسات السابقة.

 مفيـك المشكمة: 
 عند الحديث عف مفيـك حؿ المشكالت ال بد التعرض إلى     

، حيث   مفيـك المشكمة أكال لتككيف صكرة مكتممة عف ىذا المفيـك
 أكرد التربكيكف تعريفات عدة ليا كمنيا:

يعّرؼ جركاف المشكمة عمى أنيا "حالة أك مكقؼ ينطكم عمى      
خمؿ أك أزمة بحاجة إلى معالجة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مطمكب أك 

 .[11]مرغكب" 
عنزم "بأنيا مكقؼ يتحدل بينما عرفيا كؿ مف الحصرم كال     

. كعرؼ الخكالدة  المشكمة بأنيا  [12]اإلنساف يتطمب منو التفكير
"مسألة أك مكقؼ صعب ممتبس يتحدل بنية الطالب الثقافية 

"بحالة ال يستطيع الفرد  . كعرفيا رياف: [13]كخبراتو المتراكمة"
  [14].التخمص منيا مباشرة، كليس لديو استجابة جاىزة يقـك بيا" 

كمما سبؽ عرضو مف تعريفات يمكف أف تعّرؼ المشكمة بأنيا      
مسألة تتحدل بنية الطالب بحيث ال يجد ليا إجابة مباشرة، كىذا 

 الكبير بيف حؿ المشكمة كالتفكير.يشير إلى االرتباط 
أما حؿ المشكمة فعرفيا زيتكف كحسف مف خالؿ النظر الييا  -

يحتكم عمى سمسمة مف تصكر عقمي " أنيا كاستراتيجية عمى
التكصؿ إلى حؿ  الخطكات المنظمة التي يسير عمييا الفرد بغية

 .[15]" لممشكمة
كبناء عمى تعريؼ المشكمة يمكف تعريؼ حؿ المشكمة بأنيا       

إجابة سؤاؿ أك تجاكز أزمة مف خالؿ التفكير في أسباب المشكمة 
مما يحدث كالظركؼ المحيطة بيا، كاإلفادة مف الخبرات السابقة 

 نكع مف االتزاف المعرفي لمفرد.
 ميارة حؿ المشكالت: -

كرد مفيـك الميارة في االصطالح التربكم بعدة معاٍف مختمفة إال 
 : [8]أنيا تكاد تككف في االغمب تحمؿ ذات الفكرة 
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حيث عرفت الميارة: "بالسيكلة كالدقة في إجراء عمؿ مف     
األعماؿ، كىي تنمك نتيجة لعممية التعمـ. كعرفت الميارة بأنيا 
القدرة عمى أداء عمؿ معيف بإتقاف مع االقتصاد في الجيد كالكقت 

 كتحقيؽ األماف".
 كقريب مف ذلؾ "أنيا ذلؾ الشيء الذم تعمـ الفرد أف يؤديو     

 بسيكلة كيسر كدقة، كقد يؤدل بصكرة بدنية أك عقمية."  عف فيـ 
كمنيـ مف عرفيا عمى أنيا "نمط مف األداء المتقف الكجو نحك      

إنجاز عمؿ مف اإلعماؿ، أك ميمة معينة بسيطة أك معقدة كميارة 
  [9].إتقاف تنمك بالتعمـ كتقاس بعاممي الدقة كالسرعة"

 ،أنيا قد تككف ذىنيةك  تقاربيايالحظ  لمتعريفات السابقة، قارئكال
 كما قد تككف عممية، كحؿ المشكالت تعد ميارةن ذىنية.

أما ميارة حؿ المشكالت فيمكف أف نعرفيا: بأنيا عممية ذىنية 
دقيقة يقـك فييا الطالب باختيار الحؿ االمثؿ لممشكمة مف بيف عدة 

كقت دقٍة ك ببدائؿ، بعد إتباعو سمسمة مف الخطكات العممية المنظمة 
مناسب، كتقاس اجرائيان في ىذه الدراسة بالعالمة التي حصؿ عمييا 

 في اختبار ميارة حؿ المشكالت الذم أعده الباحث.
كتعد ميارة حؿ المشكالت مف أىـ الميارات التي ال بد      

اتسـ بكثرة التعقيدات  بيا، خاصة في زمفلمطالب أف يتسمح 
إف إعداد األفراد لمكاجية كالمشكالت في شتى مناحي الحياة، لذا ف

المشكالت القادمة يشكؿ تحديا كبيرا لممناىج التعميمية، كيقع تحقيؽ 
ىذا اليدؼ عمى كاىؿ القائميف عمى التربية، كمف ىنا نجد أف 

قد Jone Dewe) ) جكف ديكم بعض عمماء التربية كعمى راسيـ
حتى  -منذ منتصؼ القرف الماضي -تكسع في تعريؼ لممنياج 

كصفو بأنو أنماط في التفكير تتمركز حكؿ حؿ المشكالت 
المرتبطة بحياة الطالب االجتماعية، كىاجـ الفصؿ بيف التفكير 
كالعمؿ، كدعا لطرح المنياج مف خالؿ مشكالت كحميا في 

ألف تعميـ التفكير يعد مف أىـ ، كذلؾ [16]خطكات منظمة 
 النظـ التربكية إلى تحقيقيا في الكقت الحاضراألىداؼ التي تسعى 

 لمساعدة الطمبة عمى حؿ المشكالت.

كانسجاما مع ما سبؽ جاءت العديد مف الدراسات في      
المباحث المختمفة بيدؼ قياس قدرة الطمبة عمى حؿ المشكالت، 
مف خالؿ معرفة أثر بعض االستراتيجيات التدريسية اك البرامج 

 :-عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر -التدريبية، كمنيا 
 كالتي ىدفت إلى التعرؼ إلى كيفية تنمية [5]دراسة حمكدة      

القدرة عمى حؿ المشكالت لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم  
باستخداـ استراتيجية معرفية قائمة عمى تجييز كمعالجة المعمكمات 

كتكصمت لكجكد فركؽ ذات داللة  مف خالؿ حؿ المشكالت،
إحصائية بيف متكسطي درجات القياسيف القبمي كالبعدم. لطالب 
المجمكعة التجريبية في اختبار ميارة حؿ المشكالت لصالح 

 تقصي إلى ىدفت التي  [6]خشاف القياس البعدم. ككذلؾ دراسة
 خالؿ مف الرياضية المعرفة إلى بناء مستندة تعميمية مادة تقديـ أثر
 عمى حؿ العممي الثانكم األكؿ بةطم قدرة تنمية في المشكالت حؿ

 النتائج أبرز ككانت .الرياضيات، في التحصيؿ كعمى المشكالت
 طمبة عمى التجريبية المجمكعة طمبة تفكؽ الدراسة أظيرتيا التي

أما دراسة  .المشكالت حؿ القدرة عمى في الضابطة المجمكعة
 في المشكمة حؿ أسمكب استخداـ أثر بياف إلى فيدفت [17]براكف 
 فاعمية عمى الدراسة نتائج كدلت كتعمميا، المينية التربية تعميـ

 مشكالت مف بمكاقؼ الصفي التعميـ ربط في المشكمة حؿ أسمكب
المسؤكلية مف  تحمؿ الطمبة تعميـ في الطمبة الكاقعية كدكرىا حياتية

 الؿ تطكر قدرتيـ عمى حؿ المشكمة.خ
 اكتساب ميارة حؿ المشكالت مف خالؿ مناىج التربية اإلسالمية: 

يعتقد البعض أف تنمية ميارات التفكير كميارة حؿ المشكمة      
لدل الطالب قد يرتبط بالمقررات العممية دكف اإلنسانية! كىذا ال 
شؾ جاكز الصكاب، إذ أف تضميف المباحث اإلنسانية المختمفة 

كاجبا خاصة مع عظيـ ترابط ىذه المباحث ىذه الميارات بات امرأ 
 بحياة الطمبة، كال شؾ أف مبحث التربية اإلسالمية مف أبرز ىذه

 المباحث التي تتصؼ بيذه الصفة. 
 يعد مبحث التربية اإلسالمية كاحدان مف أىـ المباحث التي     
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يتمقاىا الطالب، فيك المصدر الرئيس الذم يستقي منو الطالب 
كميا،  ظيـ شؤكف حياتوني ترتبط ارتباطا كثيقان بتأحكاـ دينو الت

كالتي ما كجدت إال التطبيؽ العممي في حياة األفراد كالمجتمعات 
لتسكقيا إلى كؿ ما ىك نافع. كلذ قاـ المخمصكف ليذه التربية بتقديـ 
كؿ جيد لتطكير مناىجيا كاستراتيجيات تدريسيا، لما لتطكير ىذا 

الطالب كفكره، ك بما يكفؿ تحقيؽ  المبحث مف اثٍر في بناء عقؿ
أىدافيا السامية التي ترنك إلى إصالح الفرد في دينو كدنياه؛ 

. [18]كتربيتو تربية شاممة لجكانبو الكجدانية كالعقمية كالشخصية 
كعمى رأس ىذه األىداؼ تحقيؽ العبكدية هلل عز كجؿ، إضافة إلى 

ناء شخصية متزنة ما يضمف إعداد الطالب لمحياة إعدادان سميمان، كب
  [19].سكية قادرة عمى التفكير كحؿ المشكالت

كحتى تسيـ التربية اإلسالمية في تنمية ميارات التفكير كحؿ      
المشكالت لدل الطمبة، كاف ال بد مف إحداث تغيير حقيقي في 
دكر الطالب مف متمٍؽ سمبي لممعرفة إلى باحث قادر عمى 

يفرض عمى القائميف عمى ىذه معالجتيا كتكظيفيا، كىذا بدكره 
التربية تقديـ كتنظيـ محتكاىا بما فيو مف معارؼ كميارات 
كاستراتيجيات تدريس بما يتفؽ مع ىذا التكجو، بؿ كاالنتقاؿ مف 
التدريس التقميدم إلى تدريب الطالب تدريبان فاعالن يكتسب مف 
ف خاللو ميارات التفكير كحؿ المشكالت بأنكاعيا المختمفة، كىذا ل

 كاٍع يستطيع أف يثير التفكير لدل معمػػػـ يتحقؽ إال مف خالؿ
 . [20]ألفكارىـ كمناقشتيـ فييا االستماع كيدرؾ أىمية الطمبة،
لسنة اليادم صمى اهلل عميو كسمـ يجد أف الدعكة  قارئكال     

ميارات حؿ المشكمة يعد كاحدان مف القضايا التربكية التي  الكتساب
نبي صمى اهلل عميو عض المشاىد في سنة الارتبطت شكاىدىا بب

عدة أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  كسمـ، فقد جاء في أحاديث
كاف يثير أحيانا بعض التساؤالت أماـ أصحابو رضي اهلل عنيـ 
كيدعكىـ لمتفكير بيا، بؿ كيعرض عمييـ بعض المشكالت كيحثيـ 

ذلؾ  إال كما كؿ  -رغـ أنو مكحى إليو  -ميا عمى المشاركة في ح

التعامؿ مع المشكالت ليتعمـ الصحابة رضي اهلل عنيـ منيجا في 
أمثمة ذلؾ استشارتو ليـ في مشكمة خيانة الييكد كحميا، كمف 

لممسمميف كنقض عيدىـ في حرب األحزاب، ككذلؾ ما كاجيو 
كمة الصد عف البيت العتيؽ، المسممكف في صمح الحديبية كمش

الزكجية كحادثة اإلفؾ  ما جاء في بعض المشكالت ككذلؾ
 كغيرىا...

كلعؿ الحاجة تظير جميان لتقديـ التربية اإلسالمية بما ينمي      
ميارة حؿ المشكالت لدل الطمبة في تدريس كحدات الفقو، خاصة 
مع ظيكر الكثير مف المستجدات الفقيية كالتي البد مف البحث في 

لمستجدات مف إيجاد أحكاـ ليا. فإف مناقشة الطمبة في بعض ىذه ا
شأنو أف ينمي التفكير في حؿ ليذه المشكالت، خاصة في دركس 

 -كما في بعض كحدات مقررات الثقافة اإلسالمية –بنظاـ األسرة 
كبياف ما فييا مف حقكؽ ككاجبات، كما يترتب عمى عدـ االلتزاـ 
بيا مف ظيكر مشكالت تكجب إعداد الطمبة لمكاجيتيا بشكؿ 

 قرار األسرم المنشكد.مناسب حتى يتحقؽ االست
، كعمكميا السعي نحك تطكير تدريس التربية اإلسالمية إف      

مف خالؿ تطكير استراتيجيات تدريسيا بما يكاكب االتجاىات التي 
، سيسيـ في دفع عجمتيا إلى تنمية القدرة عمى حؿ المشكمةتدعك 

 الى األماـ قدما لتتحكؿ مف مقرر معرفي ينتيي أثره بخركج الطمبة
مف قاعات االمتحاف؛ إلى منيج كظيفي عممي متصؿ بحياتيـ 
كمشكالتيـ الحياتية، يعمؿ عمى بناء عقمية عممية قادرة عمى 
مكاجية المشكالت كالتفكير في حميا تفكيرا منطقيا عمميا ضمف 

 األطر الشرعية.
بما  اإلسالمية التربية تقديـ كثمة تحكالت حقيقية بدأت لتكجيو     

كبما يحقؽ تحسنا حقيقيا في المخرجات  تعمـ الكظيفي،ينسجـ مع ال
كيظير ذلؾ مف خالؿ اعتناء الباحثيف في تقديـ ىذه  التعميمية،

التربية باستخداـ استراتيجيات تدريسية فاعمة مف شأنيا أف تنمي 
 كلعؿ استراتيجية حؿ ر كتنمي القدرة عمى حؿ المشكمة،التفكي
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 . بيذا المنحى ت ارتباطان المشكالت تعد مف أكثر االستراتيجيا
األنشطة المتضمنة في المحتكل كاحدا يعد التجديد في طرح      

اإليجابية التي ليا أثرىا البيف في منيج التربية  مف التغييرات
مشكالت  بعض مكضكعاتيا اإلسالمية، فمف خالؿ تضميف

 تعميمية يفسح فييا المجاؿ أماـ الطالب في البحث عف حمكؿ ليا،
مف  الطمبة طاقات كيثير الصؼ، في كالنشاط الحيكية ثيبع مما

 مف ذلؾ يرافؽ كما المشكمة، كاألفكار حكؿ اآلراء إبداء خالؿ
 آراء اآلخريف، كنقد ىذه األفكار إلى االستماع عمى التدريب
 بدكرىا تسيـ المشكالت، كالتي ليذه حمكؿ إلى ذلؾ بعد لمتكصؿ

 .[21]حياتيـ  مشكالت لمكاجية الطمبة إعداد في
جاءت دراسات عدة تناكلت حؿ  كألىمية ىذا االتجاه     

المشكالت كخطكاتيا بشكؿ عممي، مف خالؿ تقديميا كمتغير 
مستقؿ، بحيث تناكلتيا كاستراتيجية تدريس في مبحث التربية 
اإلسالمية، كأثبت الكثير منيا جدكل استخداـ استراتيجية ىذه 

كتنمية التفكير  كاكتساب المفاىيـجية في التحصيؿ االستراتي
 :، كمف ىذه الدراساتبأنكاعو
كالتي ىدفت الى معرفة فاعمية  [22]دراسة العبادم      

كفيف استراتيجية قائمة عمى التعمـ النشط في تحصيؿ الطمبة المكف
كاختار منيا استراتيجية حؿ  في مبحث التربية اإلسالمية،

حصائيا في د فركؽ دالة االمشكالت. كتكصمت الدراسة الى كجك 
مقارنة مع االختبار القبمي تعزل الستخداـ  درجات االختبار البعدم

 استراتيجية حؿ المشكالت.
 استخداـ أثر تقصي إلى التي ىدفت [19]ككذلؾ دراسة دعنا      

 الصؼ تحصيؿ طمبة في المشكالت حؿ عمى قائمة استراتيجية
 كأظيرت.اإلسالمية، التربية مادة نحك كاتجاىاتيـ الثانكم ؿاألك 
 التجريبية المجمكعة طمبة تفكؽ بالتحصيؿ المتعمقة الدراسة نتائج
 الضابطة.   طمبة المجمكعة عمى
 مغايرة في ىدفيا حيث ىدفت [21]كجاءت دراسة العمرم      
 حؿ إلى طريقة مستند تعممي تعميمي برنامج أثر استقصاء إلى

 المرحمة طمبة لدل العميا التفكير مستكيات في اإلبداعي المشكالت 
الدراسة إلى  اإلسالمي، كتكصمت الفقو في مادة العميا األساسية

التفكير العميا  مستكيات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
 طبؽ التي التجريبية، المجمكعة لصالح )التحميؿ التركيب التقكيـ(

 المشكالت حؿ طريقة إلى المستند التعميمي عمييا البرنامج
 اإلبداعي.

 قائـ برنامج أثر استقصاء إلى فيدفت [23]أما دراسة حمادنة      
 حؿ عمى القائمة الميمات تعمـ استخداـ استراتيجية عمى 

 في مادة العميا األساسية المرحمة طمبة تحصيؿ في المشكالت
 كجكد الدراسة كأظيرت نتائج .نحكىا كاتجاىاتيـ اإلسالمية التربية
 الضابطة المجمكعة بيف في التحصيؿ إحصائية داللة ذات فركؽ

 عمييا طبؽ التي التجريبية المجمكعة التجريبية لصالح كالمجمكعة
 عمى القائمة تعمـ الميمات استراتيجية استخداـ عمى القائـ البرنامج

 المشكالت. حؿ
بيدؼ الكشؼ عف   [24]ككذلؾ جاءت دراسة سالـ كاليحيى     

لقائـ عمى المشكالت بالنسبة إلعداد المعمميف فعالية التعمـ ا
لتدريس العمـك الشرعية كأثره عمى تحصيؿ الطالب المعمـ، كمدل 
قبكلو لنظاـ اإلعداد القائـ عمى المشكالت، كاتجاىو نحك تدريس 
العمـك الشرعية في ضكء تجريب ىذا النظاـ، حيث اختار عينة مف 

امعة الممؾ سعكد في طالب المستكل السابع في كمية التربية، ج
)في السعكدية(، تخصص العمـك الشرعية ممف يدرسكف  الرياض

مقرر طرائؽ تدريس العمـك الشرعية، كقد أظيرت نتائج البحث أف 
التعمـ القائـ عمى المشكالت قدرة كبيرة في تنمية  الستراتيجية
 التحصيؿ.

 معرفة ىدفت في ذات االتجاه إذ  [25]كجاءت دراسة الخكالدة     
 في بالتعمـ كاالحتفاظ في التحصيؿ المشكالت حؿ أسمكب أثر

التاسع  لمصؼ اإلسالمية التربية مادة في الفقو كحدة تدريس
 داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت األساسي، حيث

كمتكسط  التجريبية المجمكعة طمبة درجات متكسط بيف إحصائية
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ككذلؾ  التحصيمي، الختبارا عمى الضابطة المجمكعة طمبة درجات
 المجمكعة التجريبية.  طمبة باالحتفاظ بالمادة لصالح

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
إف ما سبؽ ذكره مف دراسات مرتبطة بمحكر ميارة حؿ      

المشكمة؛ إنما أكردىا الباحث لصمتيا بتدريب الطمبة عمى ميارة 
حؿ المشكمة مف خالؿ ما تضمنتو استراتيجية حؿ المشكالت في 

ف  تفضىإجراءاتيا مف خطكات عممية  الى حؿ المشكمة، كلكنيا كا 
نما تـ تناكليا  كانت كذلؾ لـ تكف ىذه الميارة مقصكدة بذ اتيا، كا 

كمتغير مستقؿ لمعرفة أثرىا في عدة متغيرات تابعة كالتحصيؿ أك 
 غيره.
أما الدراسات التي تناكلت ميارة حؿ المشكمة كمتغير تابع، أك      

بمعنى أكضح كيدؼ تسعى الدراسة لتحقيقو فتكاد تككف قميمة جدان، 
كفي حدكد  -ففي مبحث التربية اإلسالمية لـ يجد الباحثاف 

إال دراسات محدكدة جدان، كمنيا دراسة سابقة قدميا  -عمميما
، كالتي جاءت بيدؼ الكقكؼ عمى [7]الباحث الرئيس مع آخر 

قافة فعالية استخداـ إستراتيجية حؿ المشكالت في تدريس مبحث الث
 اإلسالمية في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت لدل طالبات جامعة
البمقاء التطبيقية في األردف، كتكصمت النتائج الى كجكد فركؽ ذات 
داللة احصائية لصالح المجمكعة التجريبية في تنمية القدرة عمى 

 حؿ المشكالت تعزل الستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت.
كاستكماالن لحمقات البحث في تطكير تدريس  كاتصاالن بما سبؽ     

طمبة الجامعات، جاءت مقرر الثقافة اإلسالمية ككظيفية تعميميا ل
بيدؼ الكقكؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية عظـ  ىذه الدراسة

السمكة في تنمية ميارة الطالب عمى حؿ المشكالت في مقرر 
 يرىا.الثقافة اإلسالمية كىذا مما يميز ىذه الدراسة عف غ

  استراتيجية عظـ السمكة
 لياباني )كارك تكلدت فكرة ىذه االستراتيجية عندما قاـ العالـ ا     

حيث  ،-كىك مف الركاد اليابانييف في مجاؿ الجكدة  - (إيشيكاكا
رائد ىذه االستراتيجية األكؿ حينما نادل بتككيف عدد  يعد ايشيكاكا

عامميف كتككف  8 -4مف العامميف طكعان يتراكح عددىـ مف 
ميمتيـ التعرؼ عمى المشاكؿ التي يكاجيكنيا، كطرح أفضؿ 

 [26]. الطرؽ لحميا
كيشار إلى ىذا المخطط بعدة أسماء منيا؛ مخطط إيشيكاكا      

Ishikawa Diagramالسبب كاألثر، أك السبب  ، أك تحميؿ
 Fish Bone Strategiesعظـ السمكة  استراتيجيةأك  كالنتيجة،

كتحميؿ السبب األساس. حيث أصدر ىذا العالـ الياباني كتابان 
أسماه "المرشد إلى السيطرة عمى الجكدة". كالذم اقترح  فيو 
مخططا لتحميؿ عظمة السمكة، بحيث تمثؿ العظاـ أك األشكاؾ 

لحقيقة لمشكمة ما، فتستخدـ لتتبع شكاكل العمالء عف األسباب ا
الجكدة كتحديد مصدر الخطأ أك القصكر مف خالؿ معرفة األسباب 

  [27]. الحقيقية لممشكمة
السمكة ىك أف الشكؿ النيائي كسبب تسميتو بمخطط عظـ      
السمكة  فرأس ،المحـ المخطط يشبو عظاـ السمكة بعد إزالة ليذا

كؿ عظمة فرعية مف العمكد الفقرم تمثؿ يمثؿ المشكمة األساسية ك 
العناصر الرئيسة ليذه المشكمة، كتعد استراتيجية عظـ السمكة أداة 
رائعة لتحميؿ المشكالت بمشاركة المسئكليف عف ىذه المشكمة أك 
المسئكليف عف العناصر الرئيسة التي قد تككف سببان في ىذه 

كانت ىذه المشكمة شخصية، أك عمى مستكل  سكاءن  ،المشكمة
مشكالت المجتمع أك المؤسسات، كسكاءن أكانت صغيرة أـ كبيرة، 
فيذا المخطط يساعد عمى تحميؿ  المشكمة كالكصكؿ الى أسبابيا 
الرئيسة، كمف ثـ يصؿ إلى األسباب الفرعية المندرجة تحت 

المشكمة  األسباب الرئيسة، كالتي تكّكف السبب الرئيس المؤثر في
 .الكبيرة، بيدؼ الكصكؿ الى إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا
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   1 نموذج رسم
 نموذج رسم استراتيجية عظم السمكة

 
يساعد في تبسيط  عظـ السمكة استراتيجيةإف استخداـ      

الكصكؿ الى معرفة حمكؿ المشكالت المعقدة مف خالؿ معرفة 
أسبابيا الحقيقية، كتتككف فكرة ىذه االستراتيجية مف خطكط كرمكز 
مصممة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة األسباب الرئيسة لممشكمة 
قيد الدراسة، كيمكف مالحظة أف المشكمة تكضع عمى الجانب 

أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب الرئيسة عمى األيسر مف الرسـ ك 
الجانب األيمف، كالتي ليا فركع تمثؿ أسباب ثانكية تندرج تحت 

سباب فرعية ىذه األسباب الرئيسة، كقد يككف لمسبب الفرعي بأ
المتصمة بالمشكمة مف خالؿ فركعيا  أخرل، كتحديد األسباب

 يح القتراح الحؿ أك الكصكؿ إليو.سيككف الطريؽ الصح
 السمكة: عظـ يـك استراتيجيةمف

يرتبط مفيـك استراتيجية عظـ السمكة بإجراءاتيا ارتباطان      
مباشران، كالتي يمكف تمثيميا مف خالؿ شكؿ عظـ سمكة، كقد 

 ستراتيجية:كردت عدة تعريفات لتكضيح مفيـك ىذه اال
 عدة تتضمف تدريسية "استراتيجية حيث عرفيا جابر بأنيا     

 كالمعمـ، الطمبة بيف التفاعؿ عمى تركز إجرائية متتابعة، خطكات
 مع كاتساقيا كتكامميا، الجديدة الكتساب المعرفة العممية، كالمادة
جديدة"  كنتائج إلى نيايات لمكصكؿ الطمبة لدل القائمة المعرفة
[28]. 

الحديثة  التعمـ استراتيجيات "إحدل كعرفيا الدبسي بأنيا     
 كبيرة بجدية كالنشاط العمؿ إلى تكفِّر الميؿ التمميذ حكؿ المتمركز
 ." [29]المحتكل الدراسي فييا يعالج التي الكيفية فيـ نتيجة
تشمؿ تقديـ  مجمكعة إجراءات" بأنيا كيعرفيا الباحث اجرائيان      

مشكمة متصمة بمكضكع الدراسة، بحيث يقـك الطالب بإجراء تفكيٍر 
 كىذه الخطكات: إليجاد حؿ ليا،تباع خطكات محددة عممٍي ا

تحديد المشكمة ككضعيا في مخطط رأس السمكة مف قبؿ  -
 المعمـ.

يقـك الطالب  بالبحث في أسبابيا الرئيسة كتدكينيا عمى العظـ  -
 الرئيس في ىيكؿ السمكة.

بالبحث عف األسباب الفرعية التي تندرج تحت كؿ  يقـك الطالب -
 لصغيرة.عظمة رئيسة كتدكف عمى العظاـ ا

التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ  يختبر الطالب األسباب -
 تمحيصيا لحذؼ ما كاف مستبعدان أك غير منطقي اك ضعيؼ.

 تحديد األسباب الحقيقية لممشكمة، كجمع المعمكمات عنيا. -
 اختيار الحمكؿ المناسبة كالمرتبطة ارتباطان مباشران باألسباب. -

 ة خالؿ اآلتي:كيمكف تكضيح اإلجراءات السابق
الطمبة عمى الكصكؿ  لمساعدة ىذه االستراتيجية لما صممت     

 تأخذ فيي لحدكثيا، محتممة أسبابان  تكضح بحيث المشكمة، الى حؿّ 
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 األسباب، كتحميؿ العمؿ تخطيط عند المحتممة الخيارات بالحسباف
 كيضع رباعية، مجمكعات إلى الصؼ تقسيـ فييا كيتـ أك النتائج،

 مف كيمتد السبكرة، عمى السمكة في رأس الرئيسة المشكمة المعمـ
 الصغير، منو العظـ يتشعب الذم الفقرم، العمكد السمكة رأس
 تمميذ كؿّ  يذكر أف المجمكعات في التالميذ إلى المعمـ يطمب
 ىذه كيدكف المشكمة، لحدكث المحتممة األسباب مف أك أكثر سببيف

 إلييـ يطمب المشكمة، ألسباب تقديـ التالميذ أثناء كفي األسباب،
 نودكّ  مقنعان  كاف السبب فإذا الصؼ، تالميذ إلى الحديث تكجيو
ال الفرعية، العظاـ عمى المعمـ  .مقنعان  ليصبح يبرره أف حاكؿ كا 
 تمميذ كؿّ  إلى المعمـ يطمب المشكمة، أسباب ذكر مف االنتياء كبعد
 االنتياء كبعد لنفسو، بيا كيحتفظ لممشكمة، ثالثة أسباب يتبنى أف
 بمناقشة البدء إلى المجمكعات المعمـ يطمب الميمة، ىذه مف

 ثالثة أسباب عمى كاالتفاؽ المجمكعة، أفراد اختارىا التي األسباب
 كتضع .المشكمة في مباشران  تأثيران  تؤثر نظرىـ في جكىرية

 تعرض ثـ األسباب ىذه عف لمدفاع المناسبة الحجج المجمكعة
 كيتـ المجمكعات، قبؿ مف الصؼ تالميذ أماـالثالثة  األسباب
 ىذه كباستخداـ .لممشكمة أىميتيا بحسب األسباب ترتيب

كالتأثيرات،  األسباب كيحممكف تفكيرىـ، التالميذ ينظـ االستراتيجية
 إلى كاالستماع كالمتنكع، المتشعب التفكير باستخداـ ليـ يسمح كىنا
   .اآلخريف كاحتراميا أفكار

 السمكة عظـ استراتيجية في تطبيؽ المعمـ تحديد دكركعميو يمكف 
 : [29]التدريس باالتي في
تحديد السؤاؿ كالذم يشكؿ المشكمة قيد الدراسة، كقد يطمب  -1

 الييـ اقتراح المشكمة.
 كمف السمكة، رأس في العنكاف تركيز قراءة نحك الطمبة تكجيو -2

 عف أعرؼ ماذا :اآلتي كؿ طالب نفسو السؤاؿ يسأؿ ثـَ
 مف قدر تكليد أكبر عمى مساعدتيـ ضركرة مع كضكع؟الم

 الفرعية. األسئمة

 المالئـ الكقت بحساب كذلؾ األسئمة، عدد زيادة متابعة  -3
 التي األسئمة عدد زاد فكمما طالقة الطمبة، تنمية لمقدار
 االستراتيجية أعطت - الكقت تقدـ مع - متعمـ كؿّ  يضعيا
 الخاص الكقت في مراعاة االختصار مع أكثر، فاعمية

 بالسؤاؿ.
 تثبت حتى في استجاباتيـ، الطمبة مع األسئمة تكرار ضركرة -4

 المعمكمة لدييـ مع التحفيز كالتعزيز.
 عمى بالمشكمة المتعمقة ضركرة تمخيص األفكار أك األسباب -5

 السبكرة.
ضكابط تكظيؼ استراتيجية عظـ السمكة في حؿ المشكالت في 

 الثقافة اإلسالمية: 
استراتيجية عظـ السمكة في حؿ المشكالت ليس بابا إف استخداـ 

مفتكحا عمى مصراعيو أماـ أستاذ الثقافة اإلسالمية، بؿ ال بد مف 
 تى تؤتي أكميا، كمف ىذه الضكابط:ضكابط عند استخداميا ح

أف يتـ اختيار المشكمة بعناية بحيث تتصؿ المشكمة المطركحة  -1
لتنبيو أف ىناؾ بمكضكع كىدؼ الدرس حقيقة، كلذا ينبغي ا

مكضكعات في التربية اإلسالمية ال يصمح استخداـ استراتيجية حؿ 
المشكالت فييا مثؿ حفظ النصكص الشرعية، بؿ يمكف اعتبار 

 دركس الفقو ىي األكثر مناسبة الستخداـ ىذه االستراتيجية. 
أف يككف األستاذ نفسو قادران عمى استخداـ استراتيجية عظـ  -2

 بخطكاتيا.السمكة مممان 
ضركرة تأكد األستاذ مف تكافر مصادر البيانات كالمعمكمات  -3

 ك غيرهحكؿ المشكالت المقترحة، سكاء مف مكتبة أك إنترنت أ
[29]. 
مراعاة تنظيـ الكقت لتكفير فرص التدريب الحقيقية كالمناسبة  -4

  .[30] لحؿ المشكمة كبما يشمؿ جميع الطالب
 أما ما ينبغي مراعاتو عند اختيار المشكالت: 

المختارة بمكاقؼ حياتية مرتبطة ببيئة  أف تتعمؽ المشكالت -1

http://www.geocities.com/dr_mosad/index%20%2083.htm
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 [31]. ية اجتماعية ألجؿ إثارة انتباىيـالطالب، كذات أىم
فة الحؿ، بؿ تككف مف النكع أف ال تككف المشكمة المختارة مألك  -2

 [7]. اىـ، كتبعث عمى التفكيرالذم يثير الطمبة كيتحد
أف يطمؽ عمييا مشكمة حقيقة، أم بمعنى أنيا عقدة تحتاج  -3

 [32].إلى حؿ كمحط خالؼ حتى يطمؽ عمييا لفظة مشكمة 
س مناسبة لصكغ كعناكيف درك أف يتـ اختيار مكاضيع  -4

لتدريسيا كفؽ  يع مناسبة، فميس كؿ المكاضالمشكمة التعميمية
 [7].  ىذه االستراتيجية

التأكد مف تكافر الخبرات كالميارات كالمعمكمات السابقة  -5
لممشكمة حتى يتـ البناء عمييا، مف أجؿ تمكيف الطمبة مف 

 التعامؿ مع المكقؼ المشكؿ بشكؿ سميـ.
كمع ذلؾ ينبغي التركيز عمى أف المقصكد مف تقديـ  -6

ىك إكساب  الفقو اإلسالمي المشكالت مف خالؿ محتكل
الطالب ميارة حؿ المشكالت، كليست المشكالت بذاتيا، ذلؾ 
؛ !ألنو ال يمكف حصر المشكالت بجميع أنكاعيا في محتكل

فاليدؼ ىك تدريب الطمبة عمى ممارسة حؿ المشكالت مف 
خالؿ اقتراح  أنجح كأنجع الحمكؿ كأسمميا كفؽ منيج عممي 

 [12].ت مستقباَل شرعي فيما يكاجيو مف مشكال
 إيجابيات استخداـ استراتيجية عظـ السمكة: 

لخص إيشيكاكا إيجابيات استخداـ استراتيجية عظـ السمكة فيما  -
 : [27]يمي
يتيح فرصان  التعميمية إف استخداـ ىذه االستراتيجية في العممية  -

جيدة لمتعمـ مف خالؿ تفاعؿ المجمكعة الذم يساعد عمى استفادة 
 كؿ فرد مف خبرات بقية المشاركيف.

ة كالحقيقية االسباب الدقيقأنيا تساعد عمى التركيز عمى  -
 كبالتالي استبعاد الطركحات المشتتة.

أنيا تككف دافعان لممتعمـ لمقياـ بخطكات الحقة تتمثؿ في جمع  -
 .تفصيمية عف األسباب التي كصؿ الييامعمكمات 

 إمكانية إستخداميا في تحميؿ أم مشكمة كفي أم مجاؿ. -

 أنيا تمثؿ عممية تدريب حقيقية عمى التفكير في حؿ -
 المشكالت كبطريقة عممية.

إف اتباع الطالب مراحؿ كخطكات عممية في حؿ المشكمة يعد      
منيج في التفكير  في غاية األىمية، لما لذلؾ مف أثر في تشكيؿ

يستطيع مف خاللو مكاجية المشكالت القادمة، كالتي تمثؿ التحدم 
 الحقيقي ليذه اليدؼ فإف أساسية الحقيقي لمتربية، كبصفة

 ففي لممشكمة، نيائي جكاب أك حؿ إلى الكصكؿ ليس االستراتيجية
ما  كأف صحيح، كاحد جكاب ىناؾ ال يككف قد األحياف مف كثير

 حيث حؿ المشكمة مف خالؿ مراحميا، الطمبة يتعمـ المقصكد أف
 محتممة، حمكالن  كيضعكف إضافية بيانات كيجمعكف المشكمة يفسركف
 .[19]الحمكؿ ليا  أفضؿ إليجاد البدائؿ كيقيمكف

كمع ذلؾ فقد كجو بعض المتخصصيف النقد لمخطط ايشيكاكا   
ضعفو لعدـ قكة السبب أك  طمبة غير قادريف عمى التمييز بيفبأف ال

عمميـ بالظركؼ التي أكجدت تمؾ األسباب، أك الظركؼ الحقيقية 
 [33].تمؾ التي أدت لكجكدىا  المحيطة بيا أك

 سات السابقة ار دال
رغـ العديد مف اإليجابيات التي ذكرىا بعض المتخصصيف 
الستراتيجية عظـ السمكة إال أف الدراسات التي تناكلتيا لـ تكف 

 كمف ىذه الدراسات:  -في حدكد عمـ الباحث - بالكافية أك الكثيرة
 أثر تعرؼ إلى الدراسة كالتي ىدفت [29]الدبسي دراسة      

 في المفاىيـ العممية تنمية في السمؾ عظـ استراتيجية استخداـ
 مجتمع كتككف .األساسي الرابع الصؼ لمتعممي العمـك مادة

منطقة  في جميعيـ األساسي الرابع الصؼ متعممي مف الدراسة
 (150) مف كالمككف دمشؽ، ريؼ تربية لمديرية التابعة الغزالنية
 كتمميذة ( تمميذان 60) القصدية بالطريقة منيـ كتمميذة، اختير تمميذان 

 النتائج إلى الدراسة كتجريبية، كتكصمت ضابطة عينة بكصفيـ
 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد: اآلتية

 التجريبية المجمكعة درجات متعممي متكسطي ( بيف(0.05
 كجكد لالختبار، ككذلؾ البعدم التطبيؽ في الضابطة كالمجمكعة
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 بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ
 الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة درجات متعممي متكسطي

 .المؤجؿ لالختبار البعدم التطبيؽ في 
 استخداـ أثر كالتي ىدفت معرفة [34] ناصيؼ دراسة      

 لدل المعرفة كراء ما ميارات تنمية في عظـ السمؾ استراتيجية
 التاريخ. حيث تككنت عينة مادة الثانكم في األكؿ الصؼ طالب
الثانكم تـ  األكؿ الصؼ كطالبات طالب مف الدراسة عينة الدراسة

 مكعةالمج أفراد عدد اختيارىـ مف مدارس القاىرة الثانكية، كبمغ
 (60) المجمكعة الضابطة أفراد كعدد طالبان، (60) التجريبية

 داللة ذات فركؽ اآلتية: كجكد النتائج إلى الدراسة كتكصمت .طالبان 
 عند مستكيات التحصيؿ في التجريبية المجمكعة لصالح إحصائية

 مرتبطة إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ ككذلؾ جميعيا، بمـك
 المجمكعة كطالبات درجات طالب متكسطات بالجنس بيف
 التاريخ بمستكياتو مادة في البعدم التحصيؿ اختبار في التجريبية،
 .المختمفة
نقال مف (walsh & sattes ,2000) دراسة كالش كساتس      

 عظـ استراتيجية استخداـ كالتي ىدفت معرفة أثر [29]الدبسي 
، مادة في في التحصيؿ السمؾ  التدريس بطريقة مقارنة العمـك
 التاسع الصؼ مف طالبان  (76) مف الدراسة كتككنت عينة .التقميدية

 العينة أفراد كزع حيث فرجينيا، بكالية عشر الحادم كحتى الصؼ
 باستخداـ التدريب تمقتا مجمكعتاف منيا أربع مجمكعات، عمى

 التدريب تمقتا ضابطتاف السمؾ، كمجمكعتاف عظـ استراتيجية
 إلى الدراسة كتكصمت نتائج .المتبعة ريسالتد طريقة باستخداـ

 التي التجريبية المجمكعة إحصائية لصالح داللة ذات فركؽ كجكد
 تحسف مف عمى الرغـ السمكة، عظـ استراتيجية باستخداـ درست
 .عاـ بكجو الضابطة العينة أفراد أداء
 السابقة: الدراسات الحالية مف الدراسة مكقع
إف ىذه الدراسة تعد إضافة عممية إلى سمسمة الدراسات التي      

في المباحث  أثرىاتناكلت استراتيجية عظـ السمكة لمكقكؼ عمى 
كدراسة   [34]ناصيؼكدراسة  [29]الدبسي  المختمفة، مثؿ دراسة

كاختمفت معيف في (walsh & sattes ,2000) كالش كساتس 
ىذه  أثر استخداـ ا بحيث تفردت بتناكؿىدؼ الدراسة كمحكرى

االستراتيجية في تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل الطمبة، في الكقت 
الذم تناكلت فيو الدراسات السابقة أثرىا عمى تنمية المفاىيـ 

المعرفة، كالتحصيؿ. ككذلؾ  كراء ما العممية، كتنمية ميارات
تختمؼ معيا باختيار مجتمع الدراسة كعينتيا، كىف طالبات مقرر 

 ة اإلسالمية في جامعة الطائؼ.الثقاف
قد تككف ىذه  الدراسة األكلى  - حدكد عمـ الباحث -كفي       

في مبحث الثقافة اإلسالمية أك التربية اإلسالمية التي تناكلت 
 استراتيجية عظـ السمكة في التدريس بيدؼ الكقكؼ عمى أثرىا.

أما عمى صعيد الدراسات التي تناكلت ميارة حؿ المشكالت،      
فإف ما سبؽ مف دراسات في ذات التخصص تناكلتيا مف خالؿ 

مف  باإلفادةاستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت كمتغيٍر مستقٍؿ 
، كدراسة [19]، كدراسة دعنا [22]كدراسة العبادم اتيا، خطك 

،  [24]سالـ كاليحيى ة، كدراس[23]، كدراسة حمادنة [21]العمرم 
، فنجد أف أىداؼ الدراسات السابقة تمحكرت  [25]كدراسة الخكالدة

حكؿ التحصيؿ في أكثرىا، كاتجيت بعض الدراسات لمكقكؼ عمى 
 تنمية ميارات التفكير العميا.

فمذلؾ تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة التي  بحثت في       
كالت كمتغير تابع؛ أك بعبارة المش تنمية ميارات الطالب في حؿ

أكضح كيدؼ تسعى الدراسة لتحقيقو، ففي مبحث التربية اإلسالمية 
إال دراسة كاحدة سابقة  - كفي حدكد عمميما -لـ يجد الباحثاف 

؛ كالتي جاءت بيدؼ الكقكؼ [7]قدميا الباحث الرئيس مع آخر 
فعالية استخداـ إستراتيجية حؿ المشكالت في تدريس مبحث عمى 

الثقافة اإلسالمية في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت لدل طالبات 
 البمقاء التطبيقية في األردف. جامعة

http://sefac.mans.edu.eg/arabic/magazine/no_18/01.pdf
http://sefac.mans.edu.eg/arabic/magazine/no_18/01.pdf
http://sefac.mans.edu.eg/arabic/magazine/no_18/01.pdf
http://sefac.mans.edu.eg/arabic/magazine/no_18/01.pdf
http://sefac.mans.edu.eg/arabic/magazine/no_18/01.pdf
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مف المؤمؿ أف تضيؼ نتائج ىذه الدراسة إلى  كعميو فإف     
األبحاث المقدمة في التخصص شيئان جديدان يزيد في دفع عجمتيا 
إلى التحسيف كالتطكير. كتعد حمقة جديدة تضاؼ استكماال لحمقات 
البحث في تطكير تدريس مقرر الثقافة اإلسالمية، مف خالؿ 

يرتبط  التمركز عمى كظيفية تعميميا لطمبة الجامعات كبما
 .باحتياجاتيـ

 الطريقة واإلجراءات. 4
  منهج الدراسة .أ
الباحثاف المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو  استخدـ     

لقياس أثر المتغير المستقؿ كىك  التجريبي في ىذه الدراسة، كذلؾ
التابع كىك  في ىذه الدراسة استراتيجية عظـ السمكة عمى المتغير

 .المشكالت تنمية القدرة عمى حؿفي ىذه الدراسة 
  مجتمع الدراسة .ب

 في جامعة الطائؼ، كالذيف  ىـ طمبة مقرر الثقافة اإلسالمية     

 لمعاـ  يدرسكف مقرر الثقافة اإلسالمية في الفصؿ الدراسي الثاني
 .ىػ1433/1434الجامعي 

  عينة الدراسة .ج
طالبات مقرر عينة ىذه الدراسة مف مجمكعتيف مف  تككنت     

-1433لمعاـ الجامعي  الثقافة اإلسالمية  لمفصؿ الدراسي الثاني
ىػ في جامعة الطائؼ، بحيث تـ تدريس المجمكعة األكلى 1434

( 35استراتيجية عظـ السمكة كعددىف ) الدركس المختارة باستخداـ
كبمغ . االعتيادية طالبة، كتـ تدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة

البة إال أنو تـ استبعاد احدل اإلجابات العشكائية ( ط35عددىف )
كما تـ اختيار  ( طالبة،34أصبح العدد النيائي ) بحيث

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالطريقة العشكائية البسيطة، 
(. كبما أف المجمكعتيف تدرساف عند 1كيكضػح ذلؾ الجدكؿ رقـ )

بتكزيع الطالبات عشكائيا عمى  نفس األستاذ فقد قاـ الباحث
 المجمكعتيف لضماف تكافؤىا.

 1جدول 
 توزيع الطالبات عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية

 اإلناث المجمــوعة
 35 التجريبية 
 34 الضابطػػة

 الدراسة د. أداة
  المشكالت حؿ عمى القدرة قياس اختبار
 القدرة لقياس إعداده مف خاص اختبار باعتماد الباحثاف قاـ     
 النظرم األدب عمى االطالع بعد كذلؾ المشكالت، حؿ عمى

 في الرأم أىؿ كاستشارة الصمة، ذات السابقة كالدراسات
 عمى الطمبة قدرة لقياس خاصة أداة بتطكير قاـ حيث. التخصص

 مف االختبار كتككف األسرم، بالنظاـ المتصمة المشكالت حؿ
 مف اختيار نكع مف أسرية، مشكالت جميعيا تعد فقرة( 25)

 كُيترؾ ليا، كحمكؿ خيارات أربعة المشكمة ذكر يتبع بحيث متعدد،
 األمثؿ الحؿ اختيار أجؿ مف الحمكؿ ىذه الختبار لمطالبة المجاؿ

 .بينيا مف

 :اآلتية األمكر المطركحة المشكالت في الباحثاف راعى كقد
 في منتشرة حياتية بأمثمة كمرتبطة لمكاقع مالمسة تككف أف -1

 .المجتمع
 إجابة تككف أف -أغمبيا في -المطركحة المشكالت تتجاكز أف -2

 مراعاة تمت بؿ حراـ، أك بكاجب مرتبط شرعي بحكـ محدد لسؤاؿ
 .اإلباحة ضمف الحؿ اختيار في مساحة الطالب إعطاء

 .سامية أسرية قيما طياتيا في تحمؿ أف -3
 :يمي ما األداة تضمنتيا التي المشكالت أمثمة كمف *
 أف أبيو مف فطمب بيا فأعجب كديف خمؽ ذات بفتاة شاب سمع -

 مستكاىـ تناسب ال فقيرة أسرة مف ألنيا األب فرفض لو، يخطبيا
 :أف لو المقترح فالحؿ االجتماعي،
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 .رضػاىـ أك أىمػو عمـ دكف يخطبيا -أ
 .إلقناعو يحبيـ أناسػا ألبيػو يكسػط -ب
 .غيرىا مف الزكاج سيرفض بأنو ييدد -ج
 .غيرىا عف يبحث ك أبيػو رأم يحتـر -د
 ترجع أف اشترط كلكف آخر ليا تقدـ أطفاؿ، ليا مطمقة امرأة -

 فالحؿ لممخدرات، مدمف األب أف عمميا مع ألبييـ، األطفاؿ
 :ليا المقترح

 . أبيػيـ إلى األطفاؿ كترجػع كبشرطو بو تقبؿ  -أ
 .أطفاليا تربية عمى كتقػـك منو الزكاج ترفض -ب
ال معيا بإبقائيػـ الخاطب إقناع تحاكؿ -ج  .ترفض كا 
 .أطفاليا عمى حفاظا األكؿ لزكجيا الرجكع تحاكؿ -د
 :االختبار صدؽ -

 مجمكعة عمى بعرضو الباحث قاـ االختبار صدؽ مف لمتحقؽ     
 الصدؽ درجات أعمى يحقؽ بما تخصصاتيـ تنكعت المحكميف مف
 مف فئات أربع مف لتحكيمو الباحث تكجو فقد االختبار ليذا

 ليدؼ الفقرات مناسبة حكؿ الرأم إبداء منيـ كطمب المحكميف
 األمثؿ الحؿ اختيار عمى بقدرتيـ الباحث حدده كالذم االختبار
 كمناسبتيا البدائؿ كمالءمة المغكية، الصياغة كسالمة لممشكمة،
 :كاآلتي الفئات كىذه لممشكمة،

 الشرعية العمـك في متخصصكف جامعات أساتذة: األكلى الفئة
 .شرعية مخالفة أم لتجاكز
 كاإلرشاد النفس عمـ في متخصصكف جامعات أساتذة: الثانية الفئة

 .التدريس كطرائؽ
 في اإلسالمية الثقافة مقرر يدرسكف جامعات أساتذة: الثالثة الفئة
 .جامعات عدة

 .الخبرة أصحاب مف شرعيكف كمحامكف قضاة: الرابعة الفئة
 :باالتي المحكميف مالحظات كتمخصت

 إلى النظر تمفت أف شأنيا مف التي المشكالت بعض تجاكز -
 .الشرعية المخالفات بعض

 القضاء مجاؿ في المتخصصيف مف مقترحة مشكالت إضافة -
 .كاقعية أكثر لتككف الشرعي

 حؿ عمى الطمبة قدرة يميز بما كالبدائؿ الخيارات بعض تعديؿ -
 .المشكالت

 مف حال يقدـ أف لممتعمـ المجاؿ فييا يترؾ خاصة فقرة إضافة -
 .المقدمة البدائؿ ضمف مطركح غير عنده
 :االختبار ثبات
 بتطبيؽ الباحثاف قاـ االختبار ثبات مف التحقؽ أجؿ مف     

( 30) مف مككنة استطالعية عينة عمى األكلية بصكرتو االختبار
 كيكدر معادلة باستخداـ االختبار ثبات معامؿ حساب كتـ طالبة،

( 0.83) الثبات قيمة بمغت حيث ،(K-R,20)20 – ريتشاردسكف
 .الدراسة ألغراض مقبكلة القيمة ىذه كاعتبرت
 مف لمتأكد كالتمييز الصعكبة معامالت حساب تـ كما     

 معامالت مف كؿ تراكحت حيث الفقرات مف فقرة كؿ صالحية
 كاعتبرت( 0.75)ك( 0.33) بيف ما التمييز كمعامالت الصعكبة

 كتمت ،(2) رقـ الجدكؿ في يظير كما العتمادىا مقبكلة قيمة
 كافيا كقتا الطمبة بإعطاء االختبار لتطبيؽ الزمف عامؿ مراعاة
 ساعة االختبار مدة بمغت إذ الحمكؿ بيف األنسب الحؿ في لمتفكير
 .االختبار لتطبيؽ كافية كىي كنصؼ
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 2 جدول
 المشكالت حل عمى القدرة الختبار والتمييز الصعوبة معامالت

 معامل رقم الفقرة
 الصعوبة 

 معامل
 معامل  رقم الفقرة التمييز

 الصعوبة
 معامل
 التمييز

1 0.40 0.40 14 0.43 0.47 
2 0.37 0.33 15 0.57 0.47 
3 0.43 0.47 16 0.60 0.75 
4 0.57 0.47 17 0.60 0.75 
5 0.60 0.75 18 0.37 0.33 
6 0.40 0.40 19 0.53 0.53 
7 0.57 0.47 20 0.40 0.40 
8 0.57 0.47 21 0.37 0.33 
9 0.60 0.75 22 0.60 0.75 
10 0.57 0.47 23 0.60 0.75 
11 0.60 0.75 24 0.33 0.50 
12 0.53 0.53 25 0.57 0.47 
13 0.57 0.47    

 .كتتحدد بالدركس المتصمة بنظاـ األسرة :الثقافة اإلسالمية الثالث
 :تصحيح االختبارمسكغات اختيار المادة التعميمية مف الدركس  -

تـ احتساب كؿ إجابة صحيحة قياس ميارة  الطمبة في حؿ      
 .المشكالت االسرية

لكؿ فقرة بدرجة كاحدة كذلؾ ضمف اعتماد مقرر  مكضكعات  -ج
إجابة نمكذجية، كفي حالة اقتراح الطالبة إجابة إبداعية جديدة 
صحيحة تحتسب أيضا درجة الفقرة كاممة، ليككف مجمكع الدرجات 

 .( فقرة25( درجة ؿ )25الكمية لالختبار )
 :محددات الدراسة  -

 :ددات اآلتيةيمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة في ضكء المح
عينة الدراسة: كتتحدد بمجمكعتيف مف طالبات مقرر الثقافة   -أ

 .ق1433/1434 اإلسالمية الفصؿ الثاني لمعاـ الجامعي
المتصمة بنظاـ كتحددت أداة الدراسة في اختبار  :أداة الدراسة -ب

 :األسرة
تعد كحدة نظاـ األسرة مف أكثر الكحدات العممية كالمرتبطة      
، إذ ثقافة اإلسالمية لطمبة الجامعاتفي مقرر ال -الطالب بحياة 

إنيا تالمس حاجات الطمبة مف خالؿ تأىيميـ لممرحمة الحياتية 
القادمة مرحمة تككيف األسرة، كما يتبع ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات بيف 
الزكجيف ينشأ عف عدـ االلتزاـ بيا الكثير مف المشكالت كالخالفات 

 .الزكجية
 :حصائيةالمعالجة اإل -

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كلإلجابة عف أسئمتيا تـ تقديـ كصؼ      
إحصائي لمنتائج يتضمف تكزيع عالمات اختبار ميارة حؿ 
المشكالت في جداكؿ تكرارية ذات فئات تبيف تكزيع العالمات 

 T test لالختبار كلمجمكعتي الدراسة، كمف ثـ تـ استخداـ  اختبار
 .عة مف المجمكعاتلمعالجة النتائج لكؿ مجمك 
 النتائج ومناقشتها. 5

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيس ليذه الدراسة
 = α)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل     

بيف متكسطي درجات متعممي المجمكعة التجريبية  (0.05
كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المشكالت تعزل 

 .استراتيجية عظـ السمكة الستخداـ
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عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية  لإلجابة     
كاالنحرافات المعيارية الستجابة عينة الدراسة، كلمعرفة فيما إذا 
كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية بيف المجمكعتيف ذات 

 نات المستقمةداللٍة إحصائيٍة ُأستخدـ اختبار )ت( لمعي

(independent sample t-test)،  كالجدكؿ اآلتي يكضح
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة استجابة كنتائج 

لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية  لدراسةاختبار )ت( لعينة ا
                             كالمجمكعة الضابطة عمى القياس البعدم لالختبار.              

 3جدول 
 ختبارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لدرجات استجابة أفراد عينة الدراسة التجريبية والضابطة عمى القياس البعدي لال

 مستوى الداللة قيم )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المجموعة
 0.00 21.55 67 2.91 7.51 34 المجمكعة الضابطة
 2.29 19.03 35 المجمكعة التجريبية

( أنو تكجد فركؽ ظاىرة بيف 3يتبيف مف النتائج في الجدكؿ )     
المتكسطيف الحسابييف عمى درجتي استجابة كؿ المجمكعتيف 

يتبيف كجكد فركؽ  عمى االختبار البعدم، كما التجريبية كالضابطة
ذات داللة احصائية تعزل الستخداـ استراتيجية عظـ السمكة 
كلصالح المجمكعة التجريبية بالمقارنة بالمجمكعة الضابطة حيث 

 = α) داللة ( كىي دالة عند مستكل21.55بمغت قيمة ت )
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية األكلى كالتي تنص  (0.05

 = α) داللة إحصائية عند مستكل عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات
بيف متكسطي درجات متعممي المجمكعة التجريبية  (0.05

كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المشكالت تعزل 
 .الستخداـ استراتيجية عظـ السمكة

كعميو فإف المجمكعة التجريبية كالتي درست المشكالت        
السمكة تمتعت بميارة أعمى في  األسرية باستخداـ استراتيجية عظـ

حؿ المشكالت، عف تمؾ الضابطة التي تعممت بالطريقة 
 .االعتيادية

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى االرتباط المنطقي بيف خطكات      
استراتيجية عظـ السمكة كاستراتيجية تدريس، كبيف حؿ المشكالت 
كميارة تتقنيا الطالبات، مف خالؿ اتباعيف ىذه الخطكات، كالتي 
مف شأنيا أف تعمؿ عمى إكساب الطالبة عدة ميارات مرتبطة 

ميارة تحديد المشكمة بدقة، كتحديد ارتباطان مباشران بحؿ المشكمة ك
أسبابيا الرئيسة كاألسباب الفرعية، كمحاكمة ىذه األسباب، إذ أف 

المنطؽ أف ترتبط ارتباطا كثيقا في الحؿ المناسب، كيعد اتباع مثؿ 
ىذا التسمسؿ مف الخطكات في حؿ أم مشكمة سيكصؿ الطمبة إلى 

ميا لممشكمة خرل لـ تمر عند حأ التاإشكحمكؿ أكثر منطقية مف 
 .بيذه الخطكات

كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة لما الستخداـ استراتيجية عظـ      
السمكة في التدريس مف أثر في إثارة دافعية الطالبة لمتعمـ، حيث 
تكلد لدييا الرغبة في التفكير مف أجؿ التكصؿ إلى الحؿ السميـ، 

كالغمكض.  لمكصكؿ إلى ما يسمى باالتزاف المعرفي كتحدم الفشؿ
كىذه االيجابيات ال شؾ ستسيـ في تميز المجمكعة التي تعممت 

 .باستخداـ ىذه االستراتيجية
كتأتي نتائج ىذه الدراسة إلضافة إيجابية جديدة الستخداـ ىذه      

االستراتيجية مكافقة بذلؾ تمؾ الدراسات التي اثبتت فاعمية استخداـ 
 [29فة كدراسة دراسة ]استراتيجية عظـ السمكة في مجاالت مختم

 walsh & sattes)كساتس [ كدراسة كالش34] كدراسة ناصيؼ

كالتي أثبتت في تنمية المفاىيـ العممية، كتنمية ميارات ما  (2000,
 .كراء المعرفة، كالتحصيؿ

 التوصيات. 6
جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة       بعد تنفيذ التجربة كا 

 :استخالص النتائج اآلتيةلمتكصؿ إلى النتائج، يمكف 
ت نتائج ىذه الدراسة أف الستخداـ استراتيجية عظـ أثبت      

 السمكة في تدريس النظاـ األسرم الكارد في مقرر الثقافة اإلسالمية
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أثرا فاعال في تنمية ميارة  الطالبات عمى حؿ المشكالت  
 .األسرية
كظير ذلؾ مف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل      

الستخداـ استخداـ استراتيجية عظـ السمكة كلصالح المجمكعة 
التجريبية  بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة في تنمية ميارة القدرة 

  .عمى حؿ المشكالت
 :التكصيات كالمقترحات

 :بناء عمى ما سبؽ يكصي الباحثاف باآلتي
 الثقافة اإلسالمية في كحدات نظاـ االسرة ضركرة تضميف مقرر -
مكعة مشكالت شرعية يتصدل الطالب لحميا باستخداـ مج 

 .خطكات استراتيجية عظـ السمكة
ضركرة تدريب مدرسي ىذا المقرر عمى استخداـ استراتيجية  -

عظـ السمكة لتكظيفيا في تدريس بعض مكضكعات المقرر؛ األمر 
الذم يرتقي بتدريسو كبما يسيـ في رفع مستكل ميارات الطالب 

 .في حؿ المشكالت
 :أما المقترحات

يقترح الباحثاف تقديـ المزيد مف الدراسات بيدؼ الكقكؼ عمى  -
أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمكة كفاعميتيا في جكانب أخرل 

 .مثؿ اكتساب المفاىيـ الشرعية
كما يقترح الباحثاف إجراء دراسة مماثمة عمى الطالب، كأخرل  -

 .الثانكيةفي مراحؿ تعميمية مختمفة كالمرحمة 
 المراجع

 أ. المراجع العربية
التطكير التربكم العالمي  كزارة التربية كالتعميـ، فريؽ [1]

: ترجمة دليؿ الميارات األساسية لتدريب المعمميف. (1995)
 عمر الشيخ، عماف: األردف.

أساسيات  (.1984) عبد الرحمف تكؽ، محي الديف كعدس، [2]
 جكف كايمي. انجمترا: دار. عمـ النفس التربكم

أساليب تعميـ ميارات التفكير (. 2007)احمد  الزعبي، [3]
 13(:9)1 مجمة كمية المعمميف بالقنفذة. ،اإلبداعي لمطالب

-28. 

تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل (. 2006) حمكدة، بياء[5] 
طالب الصؼ األكؿ الثانكم باستخداـ استراتيجية معرفية 

غير  رسالة ماجستير، المعمكماتقائمة عمى تجييز كمعالجة 
 .، جامعة القاىرة: مصرمنشكرة

From  http:/www.scienceeducator.jeeran.com 

 /newmethodology/archive /2006/3/27064.html - 

112k. 

 بناء إلى مستندة تعميمية مادة تقديـ أثر (.2005) خالد خشاف، [6]
ميارة  تنمية في المشكالت حؿ خالؿ مف الرياضية المعرفة

 طمبة لدل في الرياضيات التحصيؿ حؿ المشكالت كعمى
 منشكرة، غير دكتكراه أطركحة .العممي ثانكم األكؿ الصؼ

 األردف. عماف، العميا: لمدراسات العربية جامعة عماف

فاعمية استخداـ  .(2010) سعيد كبابيو، برىاف العراقي، [7]
حؿ المشكالت في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت  استراتيجية

مجمة . في مبحث الثقافة اإلسالمية لدل طمبة الجامعات
سبتمبر  18، جامعة المنصكرة، العدد بحكث التربية النكعية

 (.    44-3) ص ص

. معجـ عمـ النفس كالتربية (.2003) ماتاإلدارة العامة لممعج [8]
 لمطابع االميرية.القاىرة :الييئة العامة لشؤكف ا

. عماف: دار عمـ النفس التربكم(. 1994عمي، صالح محمد ) [9]
 الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

دراسة تحميمة لمحتكل مقرر الثقافة (. 1433المالكي، ريـ ) [10]
األخالقية  جامعة الطائؼ في ضكء القيـ اإلسالمية في

رسالة ماجستير ، الالزمة لمكاجية تحديات العكلمة الثقافية



312014
 

160 
 

 ، جامعة الطائؼ: الطائؼ.غير منشكرة

عماف: دار الفكر  .اإلبداع(. 2002) جركاف، فتحي. [11]
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.    

طرؽ التدريس (. 2005) الحصرم، عمي كالعنيزم، يكسؼ. [12]
 : مكتبة الفالح.  ، الككيتالعامة

دريس التربية طرؽ ت. (2003) ، ناصر كعيد، يحيى.خكالدة [13]
 ، الككيت: مكتبة الفالح. اإلسالمية كتطبيقاتيا العممية

تصميـ التدريس منظكمة تربكية (. 2007رياف، محمد. ) [14]
 ، الككيت: مكتبة الفالح.كنماذج تطبيقية

رؤية  -استراتيجيات التدريس (.2003) حسف. زيتكف، [15]
 القاىرة: عالـ الكتب. معاصرة لطرؽ التعميـ.

براىيـ [16] المنيج  (.1997عبد اهلل. ) ،سعادة، جكدت كا 
، عماف: دار حنيف الدراسي في القرف كالحادم كالعشريف

 لمنشر كالتكزيع.

 أصكؿ التربية اإلسالمية.(. 2002) أبك الكم، أميف. [18]
 الدماـ: مكتبة ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.

 إستراتيجية استخداـ أثر(."2007) دعنا، كفاية عبد الحميد. [19]
 األكؿ الصؼ تحصيؿ طمبة في المشكالت حؿ عمى قائمة

  أطركحة. اإلسالمية التربية مادة نحك الثانكم كاتجاىاتيـ
 األردنية: عماف ،األردف. الجامعة ،منشكرة غير دكتكراه

 إلى مستند تعميمي برنامج فاعمية (.2005حسف. ) العمرم،[21] 
 العميا التفكير مستكياتفي  المشكالت اإلبداعي حؿ طريقة

 . أطركحةالفقو مادة في العميا األساسية المرحمة لدل طمبة
 العميا. لمدراسات العربية عماف جامعة منشكرة، غير دكتكراه
 األردف. عماف،

التعمـ  استراتيجيةأثر استخداـ (. 1433العبادم، تركي ) [22]
النشط عمى تحصيؿ الفقو لمطمبة المكفكفيف في الطائؼ، 

 ، جامعة الطائؼ: الطائؼ.    سالة ماجستير غير منشكرةر 

 عمى قائـ تعميمي برنامج اثر (.2005شياب. ) حمادنة، [23]
 في المشكالت حؿ الميمات القائمة عمى تعمـ "اتيجياستر 

التربية  مادة في العميا األساسية المرحمة طمبة تحصيؿ
 ،منشكرة غير دكتكراه أطركحة .نحكىا كاتجاىاتيـ اإلسالمية
 .األردف عماف، العميا: العربية لمدراسات عماف جامعة

فعالية التعمـ القائـ (. 2005عبد اهلل ) ،محمد كاليحيى سالـ، [24]
جامعة عمى المشكالت إلعداد المعمميف في تدريس العمـك 

              الممؾ سعكد، الرياض المممكة العربية السعكدية

from:http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Ar

abicColleges/CollegeOfEducation/DocLib15./

doc 511KB - C_ Education  .- 11/10/1421 

 المشكمة حؿ أسمكب استخداـ أثر (.2003) ناصر. خكالدة، [25]
 في الفقو كحدة تدريس في بالتعمـ كاالحتفاظ التحصيؿ في
 30 ،العمـك التربكية مجمة دراسات اإلسالمية، التربية مادة
(11:) 37-52. 

الذكاءات المتعددة (. 2003) جابر، عبد الحميد جابر [28]
 . القاىرة: دار الفكر العربي.كالفيـ تنمية كتعميؽ

 عظـ استراتيجية استخداـ أثر(. 2012الدبسي، احمد. ) [29]
 دراسة العمـك مادة في المفاىيـ العممية تنمية في السمؾ
 ريؼ في محافظة األساسي الرابع الصؼ تالمذة عمى تجريبية
 .258-239( ص ص2) 28 .دمشؽ جامعة مجمة. دمشؽ

أثر استخداـ استراتيجية عظـ (. 2000) .ناصيؼ، محمد [34]
السمؾ في التحصيؿ كتعمـ المفاىيـ لدل طالب الصؼ األكؿ 

دراسة منشكرة في مجمة  ،الثانكم مف خالؿ مادة التاريخ

file:///D:/joeducation/المجلد%20الثالث/العدد%20الأول/منسق/from%20http:/%20www.ksu.edu.sa/sites%20/Colleges/%20Arabic%20Colleges/%20College%20Of%20Education/DocLib15/.doc
file:///D:/joeducation/المجلد%20الثالث/العدد%20الأول/منسق/from%20http:/%20www.ksu.edu.sa/sites%20/Colleges/%20Arabic%20Colleges/%20College%20Of%20Education/DocLib15/.doc
file:///D:/joeducation/المجلد%20الثالث/العدد%20الأول/منسق/from%20http:/%20www.ksu.edu.sa/sites%20/Colleges/%20Arabic%20Colleges/%20College%20Of%20Education/DocLib15/.doc
file:///D:/joeducation/المجلد%20الثالث/العدد%20الأول/منسق/from%20http:/%20www.ksu.edu.sa/sites%20/Colleges/%20Arabic%20Colleges/%20College%20Of%20Education/DocLib15/.doc


 

161 
 

 .المركز القكمي لمبحكث كالتربية كالتنمية، القاىرة المعمـ،

 ب. المراجع االجنبية
[17] Brown, B. (1998). Using Problem Solving 

Approaches in Vocational Education. 

Office of Education Research and 

Superverment, Washington: 20. 

[4] Vera, C. and Hana, C. (2003). Developing of 

Logical Thinking in Science Education 

Reform. Journal of Teacher Education. 2 

(4),12-20. 

[20] Torp. L .T. and Sage, S. M. (1998). Problems 

As possibilities: problem – Based learning for 

k – 12 Education. Association for supervision 

and Curriculum  Development, Alexandria 

virgina, U.S.A.    

[26] Ishikawa, Kaoru, (1968) Guide to Quality Control 

(Japanese): Gemba No QC Shuho by JUSE   Press, 

Ltd., Tokyo. 

[27] Ishikawa, Kaoru,(1976), Guide to Quality 

Control, Asian Productivity Organization, 

UNIPUB, ISBN 92-833-1036-5. 

[30]http://www.geocities.com/dr_mosad/index13.h

tm-.  

[31] Norman, R. and Yang ,k. (2002). Open- 

Ended Problem Solving in School Chemistry: 

Preliminary Investigation. International 

journal of Science Education. 24(12), 1313- 

1332.             

[32] Howard BJ. (2002). Problem-solving 

strategy. In Jellinek M, Patel BP, Froehle MC, 

eds., Bright Futures in Practice: Mental  

Health—Volume II. Tool Kit. Arlington, VA: 

National Center For Education in Maternal and 

Child Health. From: http:// www.brightfutures 

.org/mentalhealth/pdf/families/mc/strategy.pdf. 

[33] Gregory, Frank Hutson (1992) Cause, Effect, 

Efficiency & Soft Systems Models, Warwick 

Business School Research Paper No. 42 (ISSN 

0265-5976), later published in Journal of the 

Operational Research Society, vol. 44 (4), pp 

333-344. 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9283310365
%5b30%5dhttp:/www.geocities.com/dr_mosad/index83.htm-
%5b30%5dhttp:/www.geocities.com/dr_mosad/index83.htm-
http://en.wikisource.org/wiki/Cause,_Effect,_Efficiency_%26_Soft_Systems_Models
http://en.wikisource.org/wiki/Cause,_Effect,_Efficiency_%26_Soft_Systems_Models


312014
 

162 
 

 

THE  EFFECT OF USING A FISH BONE STRATEGY IN 
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TAIF  UNIVERSITY FEMALE STUDENTS IN THE 
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Abstract_ The present study aimed at identifying the effect of using the fish bone strategy on the development of 

problem-solving skills of female students in the Islamic culture course at the University of Taif. The study attempted 

to answer the following question: 

- What is the effect of using the fish bone strategy on developing problem-solving skills of female students in the 

Islamic culture course at the University of Taif? 

     In order to answer this question, two groups of students (control and experimental), who represented the sample 

of the study from the Islamic culture course at the University of Taif of the second semester of the school year 1433-

1434 AH, were chosen. 

     The researcher, then, developed the tool of the study - a test to measure the students’ skills in solving family 

problems. The tool was then validated for consistency to ensure the stability of the analysis. The study was then 

conducted and proper statistical treatments were made. The results revealed that there were significant statistical 

differences between the two groups of the study (the control and the experimental) in favor of the experimental group 

in their ability to solve problems. These differences were attributed to the use of fish bone strategy by the 

experimental group. In the light of these results, the researchers recommend that the Islamic Studies course should 

include a group of family problems that students should try to solve using this strategy, as well as the need to train 

the Islamic Studies teachers on using the fish bone strategy in teaching some of the themes of the course. This will 

lead to the improvement of teaching the course thereby contributing to increase the students’ level in problem-

solving skills. 

Keywords: a Fish bone strategy, problem solving skills. 

 


