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 الشكر والتقدير

 
قاـ عامة كخاصة كؿ مف مكـ التربكية في جامعة القدس لعشكر جميع الهيئة التدريسية في كمية اأ

غساف سرحاف عمى ما بذله مف جهد كبير  أدكات  ذا الدراسة كأتكجه بالشكر إلى المشرؼ د.بتحكيـ 
 في إشرافه عمى إتمامها كأرشدني إلى أصكؿ البحث التربكم.

 
اشكر ما بمناقشة الرسالة كما ك كما أتقدـ  بجزيؿ الشكر إلى السادة ع كم لجنة المناقشة عمى تف مه

  ذا الرسالة ك طباعتها سكاء بالتحكيـ أك تطبيؽ االختبارات. إعدادكؿ مف ساعدني في 
 

 كفاء نادر مصطفى شناعة                                                        
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 :الممخص

 
في فكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر  دفت  ذا الدراسة قياس مستكل كؿ مف حؿ المشكالت كالت

سمكب )األمنهج الكصفي استخدمت الباحثة الك . كقياس العالقة بينهمامحافظة أريحا كاألغكار 
 269) المدارس الحككميةعمى عينة عنقكدية عشكائية مف طمبة حيث أجريت الدراسة  (،رتباطياال

 مستكل المشكالتلقياس اختباريف األكؿ ت كأعد  % مف مجتمع الدراسة. 42( كتمثؿ كطالبة طالبان 
  .التأكد مف صدقهما كثباتهماكالثاني لقياس مستكل التفكير الجانبي كتـ  الفيزيائية

 
جاء الفيزيائية بشكؿ عاـ  طمبة في مستكيات حؿ المشكالتال عفا لدل الدراسة كجكد  نتائجبينت ك 

تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل  ال. ك مكجهةالغير  كخاصة المشكالت%..  28.2ية ئك بنسبة م
. مع كجكد هةما عدا مجاؿ المشكمة المكج عزل لمتغير التكجه األكاديميتحؿ المشكالت الفيزيائية 

 .هةمكجالمجاؿ المشكمة غير فركؽ دالة إحصائيا لصالح االناث كخاصة 
 

%.  25.3ية ئك سبة مجاء بنطمبة اللدل  كأظهرت النتائج كجكد  عفا في مستكيات التفكير الجانبي
 مجاؿ تكليد األفكارف مجاؿ تككيف اإلدراؾ يميه مجاؿ تكليد المفا يـ ككاف ترتيب المجاالت بالتكالي:

متغير التكجه عزل لتال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير الجانبي . ك د البدائؿمجاؿ تكليك 
تكليد المفا يـ حيث كانت الفركؽ  ستكلتعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لم ، مع كجكد فركؽاألكاديمي

حؿ نتائج الطمبة في اختبار  درجاتبيف عالقة طردية كأظهرت النتائج كجكد ، لصالح اإلناث
التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس درجاتهـ في اختبار المشكالت الفيزيائية ك 

 الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.
 

دكرات كعقد  الطمبة عمى ربط المادة التعميمية بكاقعسطينية تركيز المنا ج الفم ركرة ب أكصت الباحثةك 
 تنمية التفكير الجانبي لدل الطمبة.حؿ المشكالت ك مكثفة لممعمميف كالمعممات حكؿ 



 د


The level of solving physics problems among 10
th

 graders and it's 

relationship to their lateral thinking 

 

Prepared by: Wafa Nader Mustafa Shana  

Supervised by: Dr. Ghassan A. A. Sirhan 
  

Abstract: 
The purpose of this study was to measure the level of problem solving and lateral thinking 

among the tenth grade students in Jericho and Al-Aghwar  and measure their relationship. 

The researcher used the descriptive method (the association method), where the study was 

conducted on a random cluster sample of students of public schools (269 male and female 

students), representing 42% of the study population. I prepared two tests to measure the 

level of physical problems and the second to measure the level of lateral thinking. 

 

The results of the study showed that there was a weakness among students in the levels of 

solving the physical problems in general came at a percentage of( 28.2% .. especially the 

untreated problems. There are no statistically significant differences in the level of physical 

problem solving attributed to the academic orientation variable except for the problem 

oriented domain. With the presence of statistically significant differences in favor of 

females, especially the area of the problem is not directed. 

 

The results showed that there was a weakness in the levels of lateral thinking in the 

students came by 25.3%. The order of the fields in succession: the field of formation of 

perception followed by the field of conceptual generation, the field of generation of ideas 

and the field of generating alternatives. There are no statistically significant differences in 

the level of lateral thinking due to the academic orientation variable, with differences due 

to the gender variable, as well as the level of conceptual generation where the differences 

were in favor of females. 

 

The results showed a positive correlation between the scores of the students' results in the 

physical problem solving test and their scores on the lateral thinking test in the tenth grade 

students in the public schools in Jericho governorate and Al-Aghwar.. 

 

The researcher recommended that the Palestinian curriculum should focus on linking the 

educational material to the reality of students and holding intensive courses for teachers on 

problem solving and developing lateral thinking among students. 
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 األول لفصلا

  خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة:1.1 
 

عيش فيه بالتغير كالتعقيد كالتطكر الهائؿ لممعمكمات كعمكـ الف اء يتميز العصر الحالي الذم ن
كالحاسكب كاألقمار الصناعية فهك عصر االنفجار المعرفي فما يشهدا العالـ مف تغيرات جذرية في 

كأصبح مف ال  تحديات أف امامه العديد مفكافة مفاصؿ الحياة جعمت اإلنساف في كقتنا الحا ر 
حتى أف بعض العمماء ذ بكا إلى غير عمى مكاجهة تمؾ التحديات، فكير الفاعؿ يمتمؾ القدرة عمى الت

إف المشكمة التي تعاني منها المجتمعات اإلنسانية  ي حاجتها إلى تنمية القدرات العقمية المتعددة في 
 حؿ المشكالت الفيزيائية كمهارات التفكير الجانبي. مختمؼ شرائح المجتمع كمنها

فمسطيف فيما يتعمؽ بتنمية مهارات حؿ المشكالت نجد أف  كتحديدا فيتدريس العمكـ ر إلى كاقع كبالنظ
اال تماـ بتنمية الخبرات العممية كالكاقعية، كذلؾ بسبب  ا افة لغيابك   ئيال  اال تماـ بتمؾ المهارات

ت عدة أمكر منها : تركيز الكتاب المدرسي لمعمكـ مف حيث طبيعة المحتكل العممي كمحتكل الخبرا
 ، ف ال عمى أف الكتاب المدرسي الكاستظهار ا المعارؼحفظ التعميمية كتنظيمها يتـ أساسا عمى 

لطرؽ التدريس التقميدية التفكير ، ككذلؾ اتباع المعمميف المكاقؼ كالمشكالت التي تحث عمى  يت مف 
مئة بالمعمكمات، كالتي تعتمد عمى الحفظ كالتمقيف، كأي ا طبيعة المقررات الدراسية ال خمة كالممت

 كزيادة عدد الطالب في الفصكؿ، كؿ  ذا األسباب كغير ا تحكؿ دكف تحقيؽ األ داؼ المرجكة.
كتبرز أ مية مهارة حؿ المشكالت كمكانة تعممها عمى حياة الطالب " باعتبار ا في قمة  ـر التعمـ 

رد يقـك بسمككه في  كء حيث إنها بمثابة اجتهاد يصب في نمكذج معالجة المعمكمات عمى اعتبار الف
عمميات التفكير الخاصة  المعمكمات التي يتمقا ا، حيث إف استراتيجيات التفكير تمكف الطمبة مف  بط

كتعمـ ألكاف السمكؾ المتصؿ  ـيبهـ، كيبقى في ذ نهـ ما تـ تجريبه بالنسبة لممشكمة، كبالتالي يككف تعم
 (229 :، 2001مكاقؼ جديدة " )ممحـ، بحؿ المشكالت أمرا سهؿ الحدكث فيتـ انتقاله إلى 
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ته اليكمية الكثير مف كقد أصبح حؿ المشكالت مطمبا أساسيا لمتعمـ، حيث يكاجه الفرد في حيا
لتي تتطمب أساليب متعممة لمكاجهتها، فعندما يقكـ الفرد بحؿ مشكمة ما فإنه يشرع في االمشكالت 

 (2013رم،في)ال  مشكالت"مترابطة تسا ـ في حؿ ال تطبيؽ مبادئ عممية كمفا يـ
عد مف أ ـ المتطمبات األساسي ة التي تالقدرة عمى التعامؿ مع المشكالت المركنة ك  تجدر االشارة إلى اف

ت مف النجاح الحتمي في كافة المياديف الحياتية، سكاء المهنية أك حتى األكاديمية، كذلؾ مف منطمؽ 
ذا لـ ي كف لدل الشخص كالجماعة كالمنظمات القدرة عمى أف  الحياة مميئة بالعقبات كالمتاعب، كا 

التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية المختمفة، فإف  ذلؾ سيؤثر سمبان عمى كافة األصعدة الحياتية. إف   ذا 
المهارة في التدريس تحديدان تعتبر استراتيجي ة أساسية لتحفيز التحميؿ، كالتفكير، كالربط، كطرح 

داـ منا ج البحث العممي إلثبات صحتها مف عدمه، حيث يتـ استثارة الفر يات، كالتنبؤ بها، كاستخ
العقكؿ حكؿ كجكد مشكمة معي نة ال بد  مف إيجاد حؿ مناسب لها، ثـ يطمب منهـ ك ع خطة لمحؿ، 
عممان أف   ذا األسمكب ينم ي لدل الطمبة مهارة التعامؿ مع الصعكبات بشكؿ ذاتي، كيقم ؿ مف اتكالهـ 

 .(2010)الصعيرم،ج لدينا جيؿ قادر عمى التفكير كالتصحيح كالتقكيـعمى غير ـ، كينت
 
بعد التفكير الجانبي احد أنماط التفكير الذم يعني البحث لحؿ المشاكؿ بأساليب غير تقميدية كبشكؿ ك 

( الذم ينسب Vertical Thinking، كقد ميزا ديبكنك عف التفكير العمكدم )(2005كا ح )ديبكنك، 
طؽ أك ما يألفه اإلنساف كيعتاد عميه، كديبكنك التفكير الجانبي نمط خاص مف معالجة أساسا إلى المن

، كمف (2005المعمكمات كالبد أف يأخذ طريقه إلى جانب الطرؽ األخرل في جمع المعمكمات )ذيبكنك، 
األمثمة المك حة لمتفكير الجانبي انؾ لك أخذت مجمكعة مف مكعبات األطفاؿ كك عت كاحدا فكؽ 

ر، سيمثؿ  ذا بال بط التفكير التتابعي التسمسمي )الرأسي المنطقي(، كعندما تبعثر المكعبات األخ
فهذا  ك كيؤدم إلى تككيف شكؿ جديد كمفيد  بطريقة عشكائية فأنؾ قد تربط بع ها ببع ها األخر

 (.2006 التفكير الجانبي)عرفة،
الت بطرؽ غير تقميدية، حيث يهدؼ كالتفكير الجانبي نمكذج جديد مف التفكير يبحث في حؿ المشك

عادة بنائها مف جديد كالتفكير الجانبي يعمؿ  في األساس إلى تغير القكالب الفكرية الثابتة في عقكلنا كا 
عادة بناء كؿ ما تـ تعممه مف المعمكمات الفكرية  عمى تفكيض األفكار القديمة التي تجاكز ا الزمف كا 

، ك ك ال يهتـ بحؿ (2011رد معرفته المستقبمية )ديبكنك ،ية حتى تقكد أفكار الغكفي حاله دينام
نما بتكليد الطرائؽ الجديدة لرؤية األشياء كاألفكار الجديدة )عرفه،  ، كالتفكير (2006المشكالت فقط كا 

الجانبي  ك رؤية جديدة لإلبداع بدكف تقيد لطرح األفكار، سكاء مف حيث المهارات اإلبداعية أك 
عممة لتحقيؽ المهارات، فهك نمط إبداعي مكحد كمتكامؿ يساعد األفراد عمى إنتاج االستراتيجيات المست

( إف التفكير الجانبي  ك Sloane(، كيرل ) DeBono, 17:  2007طرؽ جديدة مف التفكير )
 98الخركج عف المألكؼ في التفكير كالبحث عف طرؽ أخرل غير اعتيادية لمكصكؿ إلى الحؿ )
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;2006 ,Sloaneالتفكير الجانبي بفكائد كبيرة في تكسيع رقعة الخياؿ كالتفكير باالحتماالت  (، كيتميز
في تنمية  ساسياأالكثيرة، لذلؾ فهك ينمي العقؿ باتجاا التفكير المكسع، كيعد  ذا النكع مف التفكير 

 مهارات الذكاء بشكؿ كبير، كبهذا يعد عممية معرفية محككمة بالمعمكمات المتكفرة لدل الفرد كالتي
 كتسبها نتيجة الممارسة كالخبرةأ
 

 مشكمة الدراسة:2.1 
 

تعتبر مهارات حؿ المشكالت كتنمية انماط التفكير المختمفة مف ا ـ أ داؼ تدريس العمـك في المراحؿ 
خالؿ  مالحظاتهاسنكات كمف  7خبرة الباحثة كمعممة لمادة الفيزياء مدة خالؿ مف الدراسية المختمفة ك 
 ناؾ  عفا كبيرا في تحصيؿ الطمبة الفعمي لمميكانيكا  أفزياء لمصؼ العاشر تدريسها لمادة الفي

كما أنهـ ال يستطيعكف يعكف تطبيؽ الفيزياء في حياتهـ، كالمكائع، حيث الحظت اف الطمبة ال يستط
 أكفهـ المفا يـ الفيزيائية، كال يحمكف المشكالت التي تكاجههـ في حياتهـ سكاء كانت مشكالت عممية 

كأنهـ  أك أخرل أدبيةلفيزياء كما يدرسكف مادة انهـ يدرسكف ا أممعنكية مف خالؿ الفيزياء، حتى 
المادة التعميمية ال تراعي حاجاتهـ  أف إلىـ معانيه، ك ذا يعكد أك شعريا دكف فهيحفظكف نصا نثريا 

ية، كال يربطكنها قدراتهـ كيعتبركنها كأنها عابر سبيؿ في حياتهـ الدراس ي رغباتهـ، كال تنميكال تمب
بالكاقع. كلهذا جاءت  ذا الدراسة لتحديد العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة 

 الصؼ العاشر كعالقته بتفكير ـ الجانبي.
 الكبيسيك  ؛2010 ،الجكرانيك  ؛2012 ،كعمكاف ذيبك ؛ 2009، المكسكم) الدراسات التربكيةكقد أكدت 

 ناؾ تدني في مستكل التفكير الجانبي. أف  عمى (2014 ،دريبك  ؛2014 ،صالحك  ؛2010 ،كاألميف
ك ذا برأم الباحثة يعتبر مؤشرا خطيرا عمى عدـ اال تماـ باالبداع كالتفكير خارج الصندكؽ، أم 

العربي، كيعتبر مؤشرا عمى حجـ التطكر  اإلبداعسمبية عمى حجـ  بآثارالتفكير الجانبي الذم سيعكد 
العالـ يتجه نحك خمؽ أفكار جديدة خارجة عف المألكؼ، مما يتطمب نه ة  العربي، حيث أف كؿ

 طالما نسعى لتحقيقها.  كأدبيةعربية لتحقيؽ انجازات عممية 
 

في الهند أف مستكل  أجريتالتي  ((Lawrence and Xavier, 2013دراسة لكرانس كزافير  كأشارت
لة الهند بالثقافة كالعمـ كتنمية التفكير الجانبي التفكير الجانبي كاف جيدا، ك ذا يعكس مدل ا تماـ دك 

كالتي اطمعت عميها الباحثة  أجريتكتعميمه في مدارسها، عمى عكس اغمب الدراسات العربية التي 
العربي. بما في ذلؾ دراسة  ابك  اإلبداعكالتي أظهرت تدني مستكل التفكير الجانبي مما يقمؿ نسبة 

حـ كالتي تغا ت عف نسبة التفكير الجانبي فيه. كلقمة الدراسات ( التي اجريت في بيت ل2016عمي )
 دراستها.  إلجراءالفمسطينية التي تهدؼ لمعرفة مستكل التفكير الجانبي كاف حافزا لمباحثة 
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كعالقته بالتفكير  التالي : ما مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كالتي سعت إلجابة عف السؤاؿ الرئيس
  ؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة اريحا كاالغكار؟لدل طمبة الص الجانبي

 
 الدراسة: أىداف3.1 

 
 ىذه الدراسة إلى : ىدفت
في المدارس الحككمية في  حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر لتك مس معرفة -1

 محافظة أريحا كاألغكار.
حؿ المشكالت  لتك مسفي تحديد تأثير متغيرات الدراسة )الجنس والتوجو األكاديمي(  -2

 في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار. الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر
في المدارس الحككمية في محافظة  لدل طمبة الصؼ العاشر التفكير الجانبي لتك مس معرفة -3

 أريحا كاألغكار.
لدل  التفكير الجانبي لتك مستحديد تأثير متغيرات الدراسة )الجنس والتوجو األكاديمي( في  -4

 في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار. طمبة الصؼ العاشر
تحديد العالقة بيف حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية  -5

 في محافظة أيحا كاألغكار كتفكير ـ الجانبي .
 

 الدراسة: أسئمة4.1 
 

 :اآلتية األسئمةعف االجابة  ذا الدراسة  حاكلت
في المدارس الحككمية في  حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر لتك مس ما .1

 محافظة اريحا كاالغكار؟
 الصؼ طمبة لدل الفيزيائية المشكالت حؿ مستكل في احصائيا دالة فركؽ تكجد  ؿ  .2

 كالتكجه الجنس راتلمتغي تعزل كاألغكار أريحا محافظة في الحككمية المدارس في العاشر
  األكاديمي؟

في المدارس الحككمية في محافظة  تفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشرال مستكلما  .3
 اريحا كاالغكار؟
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لدل طمبة الصؼ العاشر في  التفكير الجانبي مستكل تكجد فركؽ دالة احصائيا في ؿ   .4
 ؟التكجه األكاديميك  لجنسا تعزل لمتغيرات ألغكارالمدارس الحككمية في محافظة أريحا كا

  
بيف مستكل حؿ المشكالت  (α≤ 0.05) ؿ تكجد عالقة دالة احصائيا عند مستكل الداللة  .5

 س الحككمية فيالمدار  فيطمبة الصؼ العاشر  لتفكير الجانبي لدالمستكل الفيزيائية ك 
 ؟محافظة اريحا كاالغكار

 
 رضيات الدراسة:ف5.1 

 
 :اآلتية( قامت الباحثة بصياغة الفر يات 5ك 4ك 2لإلجابة عف أسئمة الدراسة )

 
حؿ  مستكيات بيف (α≤ 0.05) داللةالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .1

في المدارس الحككمية في محافظة أريحا  المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر
 .متغير الجنسل تعزل  كاالغكار

حؿ  مستكيات بيف (α≤ 0.05)داللة الد مستكل ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .2
في المدارس الحككمية في محافظة أريحا  لدل طمبة الصؼ العاشرئية المشكالت الفيزيا

 .األكاديميتكجه متغير الل تعزل  كاألغكار
لتفكير ا  مستكيات بيف (α≤ 0.05) داللةالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .3

تعزل  كاألغكارفي المدارس الحككمية في محافظة أريحا  لصؼ العاشرلدل طمبة االجانبي 
 .متغير الجنسل

التفكير   مستكيات بيف (α≤ 0.05)داللة الال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  .4
 زل تع كاألغكارفي المدارس الحككمية في محافظة أريحا لدل طمبة الصؼ العاشر الجانبي 

 .مياألكاديلتكجه متغير ال
حؿ  لبيف مستك   (α≤ 0.05)داللة الذات داللة إحصائية عند مستكل  ال تكجد عالقة .5

في المدارس الحككمية  لدل طمبة الصؼ العاشر الجانبي تفكيرمستكل الك المشكالت الفيزيائية 
 .في محافظة أريحا كاالغكار
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 الدراسة: أىمية6.1 
 

 الدراسة في ما يأتي : أ ميةستتمثؿ 

لمباحثيف عف العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت  إ افة قد تشكؿ ذا الدراسة : يةاألىمية النظر 
 –كجكد دراسات تبحث عف  ذا العالقة لعدـ  تفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشرالالفيزيائية ك 

كخاصة لطمبة الصؼ العاشر.حيث أف األدب التربكم غطى الكثير مف محاكر -بحدكد عمـ الباحثة
 بي كحؿ المشكالت الفيزيائية . التفكير الجان

الدراسة في قياس العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت  إجراءاتمعرفة  تمثمت في : األىمية التطبيقية
المدارس مف ناحية  معمميكتفيد  أخرللدل طمبة صفكؼ  أخرلكالتفكير الجانبي في تخصصات 

طمبتهـ ك تزكد ـ بمشكالت فيزيائية  تطبيؽ أدكات الدراسة لقياس كؿ مف مستكل التفكير الجانبي لدل
لتدريسها ك اال تماـ بحمها اثناء التدريس في الحصة الصفية لفتح طرؽ تفكير جديدة مف خالؿ حمها 

  لدل طمبتهـ.

مثؿ عمؿ ابحاث حكؿ استراتيجيات  أخرلمك كعات  لمباحثيف نحك آفاؽ قد تفتح:  األىمية البحثية
 .لتفكير الجانبي ك مهارات حؿ المشكالت الفيزيائية لدل الطمبة كاثر ا في تنمية اتدريسية مختمفة 

 
 محددات الدراسة: 7.1

 
 تمت  ذا الدراسة في نطاؽ الحدكد اآلتية:

 كتاب الفيزياء ي تـ استنبطها مفحؿ المشكالت الفيزيائية التالتفكير الجانبي ك  :الحد المك كعي
 .)الميكانيكا كالمكائع( األكؿلفصؿ ا -مصؼ العاشرل

 .2019_ 2018الفصؿ الثاني لعاـ : الحد الزماني
 مدارس الحككمية الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار.ال: الحد المكاني

 .كاألغكار أريحامدارس الحككمية في محافظة الالحد البشرم: طمبة الصؼ العاشر في 
 
 
 



7 


 مصطمحات الدراسة:8.1 
 

 :حل المشكالت
ا ستعينبها الفرد م عمؿالعمميات التي ي"ها ( بأن  199: 2008) عرفها نبهاف التعريؼ االصطالحي:

 معتاد المعمكمات التي سبؽ تعممها كالمهارات التي اكتسبها في التغمب عمى مكقؼ بشكؿ جديد كغيرب
 ."حؿ إلىه في السيطرة عميه كالكصكؿ بمع
 

 : التعريف اإلجرائي
ؿ المشكالت الفيزيائية حل لمهارات تكظيؼ مجمكعة مف ا يعبر عف قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى

في اختبار مستكل حؿ هـ نتائجة في كحدتي المكائع كالميكانيكا في منهاج الفيزياء التي تمثمت في الكارد
 .الباحثة أعدتهالمشكالت الفيزيائية الذم 

 
 :التفكير الجانبي 

 دكف قيكد االنطالؽبالبحث ك  يمتازتفكير "( انه 108 :2013عرفه الكبيسي ) :التعريؼ االصطالحي
 ."تك يح مكقؼ معيفل آكمشكمة لحؿ  إليجادبدال مف السير في اتجاا كاحد كثيرة في اتجا ات كزكايا 

 .البشر كؿ لدل المألكؼ المنطؽ ليس كلكنه منطقي، تفكير
 

  :التعريف اإلجرائي
مع النظر  ت مختمفة خارج الصندكؽ دكف حدكد ك قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى التفكير في اتجا ا

 التفكير الجانبي لمكقؼ ما مف زكايا متعددة، كيعبر عنه باستجابات افراد عينة الدراسة عمى مقياس 
 .الباحثة أعدتهالذم 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 النظري: اإلطار1.2 

 
 المقدمة 1.1.2 

 
الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر كعالقته   دفت  ذا الدراسة التعرؼ إلى مستكل حؿ المشكالت

بالتفكير الجانبي لديهـ. لذلؾ تتناكؿ في االطار النظرم حؿ المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي 
 كالدراسات السابقة كالتعقيب عميها.

 
 :حل المشكالت الفيزيائية2.1.2 

 
 لديه كليس قبؿ مف لها يتعرض لـ ةمحير  أسئمة أك مع مة مكاقفان  اليكمية حياته في الفرد يصادؼ
 فإنه لفكرة تحديان  أك اند اشان  أك حيرة له سببت ما فإذا .كالمحظة التك في لها لحؿ لمتكصؿ إمكانية
 مكقؼ"   ي المشكمة فإف أخرل كبعبارة " المشكمة" لفظ األسئمة أك المكاقؼ تمؾ مف أم عمى يطمؽ
 أك المكقؼ  ذا بحاجة كيشعركف ،األفراد مف جمكعةم أك الفرد يكاجه مد ش أك محير سؤاؿ أك مربؾ
 ال مما .المعرفية بنيتهـ في مخزنة حالية خبرات أك إمكانات لديهـ يكجد ال حيف في لمحؿ السؤاؿ ذاؾ

 ال حالية مهارات أك معمكمات مف لديهـ ما أف بمعنى"، ركتينية أك فكرية بصكرة لمحؿ لمكصكؿ يمكنهـ
 الحؿ الى لمكصكؿ مهارم أك معرفي جهد بذؿ عميهـ إف بؿ كبسرعة كلةبسه لمحؿ الكصكؿ مف تمكنهـ
ممشكالت الفيزيائية  ي صعاب كمشاكؿ ، كأما بالنسبة ل الحؿ  ذا عمى لمعثكر الفرد يجا دحيث 

عميه استخداـ خبراته  أف أم .تككف  مف ما تعممه في مادة الفيزياء هالكن ،كمكاقؼ تعترض الطالب
مشاكؿ التي يكاجها الطالب في حياته ال أكبدائؿ لهذا المكاقؼ  إيجاد أكفقط في حؿ  كمهاراته الفيزيائية

 مادة الفيزياء في المدرسة. دراستهيتخيمها  مف مسألة فيزيائية تمر عميه  مف فترة  أك
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 :(2004 اليادي، عبد) المشكالت حل تعمم طرق 3.1.2
 كيقترح كرؽ، عمى مكتكب مشكؿ مكقؼ  مف الطمبة يك ع حيث: المبرمج المنحنى طريقة- 1

 له الحمكؿ الطمبة
 كيكك الراجعة، التغذية كفؽ الحمكؿ لهذا التعديؿ كيتـ المقترحة، الحمكؿ حكؿ الراجعة التغذية كتقدـ
 .المعقد إلى البسيط كمف الصعب، إلى السهؿ مف الحمكؿ  ذا في التدرج  ناؾ

 منه كيطمب الحقيقية، بالمكاقؼ شبيه ؿمشك مكقؼ في الطالب يك ع حيث: التصنعية الطريقة- 2
 الحصكؿ مف الطالب تمكف الحقيقية المكاقؼ فمحاكاة حمها، كطرؽ المشكمة، عناصر عمى التعرؼ
 .الكاقعية إلى كأقرب طبيعية بصكرة راجعة تغذية عمى
 المشكالت، لحؿ كالمهارات كالمعارؼ األساسية المبادئ إتقاف إلى تهدؼ حيث: التدريب طريقة- 3

 عمى المعمـ حصكؿ كتشترط الحقيقية، المشكمة تحاكي عممية مشكالت إبداع حقيقية بيئة كتكفر
 المهارة  ذا لتطبيؽ الالـز التدريب

 الخاصة كالقكاعد المبادئ تطبيؽ عمى الطريقة  ذا تعتمد: كاالستكشافية االستقصائية الطريقة- 4
 .حمكؿ إلى لمتكصؿ كاالستكشاؼ باالستقصاء

 
 (Serway, 2004)المشكالت الفيزيائية  نيفتص  4.1.2
 :إلىسب توجييا المشكالت الفيزيائية حتصنف 
تقيد تفكير الفرد كال  أحيانامشكالت فيزيائية مقيدة بطرؽ تقميدية لحمها ك :مشكالت فيزيائية مكجهةأكال: 

 تجعمه مبدعا.
ستخدـ كؿ الطرؽ كالكسائؿ مشكالت فيزيائية مفتكحة الحمكؿ كت:مشكالت فيزيائية غير مكجهةثانيا: 

 .بداعاإللحمها كتحرر التفكير كتشجع عمى 
الحمكؿ كالبدائؿ  إيجادمشكالت فيزيائية شبه مكجهة: مشكالت فيزيائية تككف متكسطة التقيد في ثالثا: 

 محدد بحدكد ال يتخطا ا احد. هكاسع لكن  ك ،تفكير فيهمعاـ ل إطارتحدد  أنها أم
 

 حل المشكالت  إستراتيجيةتي تستند إلييا التربوية ال األسس 5.1.2
 :(2004)حسف، تستند استراتيجية حؿ المشكالت إلى األسس التربكية اآلتية 

مكانية اقتراح حمكؿ إبداعية مكجكدة لدل كؿ الطمبة، ك ذا افتراض أساس عند المعمـ  اإلبداع-1  كا 
 ت كا تمامات الطمبة.في اقتراح الحمكؿ يظهر كفؽ ا تمامات الطمبة كتف يال اإلبداع-2
تعمـ تكافؽ ا تماماتهـ يسهـ في تنمية أساليب الطمبة في البحث عف  أشكاؿعـ الطمبة في تقديـ د-3

 .حمكؿ إبداعية
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 :التفكير6.1.2 
يعد التفكير عممية معرفية كعنصرا أساسية في البناء المعرفي الذم يمتمكه اإلنساف ، كيتميز بطابعه 

كمي الذم يجعمه يتبادؿ التأثير مع عناصر البناء المؤلؼ منها ، إم يؤثر االجتماعي، كبعممه المنظ
كيتأثر ببقية العمميات المعرفية األخرل كاإلدراؾ ، التصكر ، التعمـ ، الذاكرة ، كيمكف القكؿ إف التفكير 
 يشمؿ عمى ثالثة أفكار أك جكانب رئيسة ، إذ يشير الجانب األكؿ : إلى أف التفكير عممية معرفية
كلكف يستدؿ عميه مف السمكؾ الظا ر إذ يحدث داخميا في عقؿ اإلنساف كيجب إف يستدؿ عميه بطريقة 
غير مباشرة ، أما الجانب الثاني : فيشير إلى إف التفكير عممية معرفية تشتمؿ عمى مجمكعة عمميات 

إلى السمكؾ الذم تتحدث في عقؿ اإلنساف ، فيما يشير الجانب الثالث : إلى إف التفكير مكجه كيؤدم 
 (.14:  2007يحؿ المشكمة أك  ك مكجه نحك الحؿ)الغريرم ، 

 ،عمى الخبرةمعتمدا الذكاء مف خاللها نشاطه  الفرد ه العممية التي يستخدـ فيهن  أالتفكير  يعرؼ ديبكنك
 انه يمارس ذكائه مع خبرته في الكاقع الذم يعيشه. أم

اقد كالتفكير االبداعي كالتفكير التخيمي كالتفكير الجانبي  ناؾ عدة انكاع لمتفكير منها التفكير الن
 (.2007) الغريرم ، كالتفكير المتقارب كالتقكير المتباعد كغير ا

التفكير الجانبي: مفيوم7.1.2 

يعكد  ذا المصطمح إلى العالـ الشهير "إدكارد دم بكنك الذم   Lateral Thinkingالتفكير الجانبي 
، ك ذا التسمية ( 2007)أبك جادك كنكفؿ،حسبـ 1967ؿ لقاء تميفيزيكني عاـ استخدمه ألكؿ مرة خال

 ي األكثر استخداما مف بيف تسميات أخرل : كمصطمح التفكير الجكانبي أك اإلحاطي" الذم يرجعه 
قامكس أككسفكرد أي ا إلى دم بكنك" ككذلؾ مصطمح "التفكير المتجدد" الذم أكردا أي ا "دم بكنك" 

هير "قكة التفكير الجانبي ككذلؾ مصطمح "التفكير خارج الصندكؽ الذم يستخدـ ليفيد في كتابه الش
الخركج عف نمطية التفكير كمصطمح "اإلبداع الجاد" الذم استخدمه دم بكنك" أي ا بمعنى مرادؼ 

 .لمصطمح التفكير الجانبي
لحؿ المشكالت  ارد ديبكنكالتفكير الحديثة التي ارتبطت بالعالـ ادك  أنكاعيعد التفكير الجانبي احد 

الرأسي الذم يعتمد عمى  أكبطرؽ غير تقميدية ال تعتمد عمى المنطؽ بعيدا عف التفكير العمكدم 
 .مكقؼ معيف أكالمنطقي في حؿ مشكمة  األسمكب

 
في اتجا ات كزكايا  دكف قيكد بالبحث كاالنطالؽ يمتازتفكير "( انه 108 :2013عرفه الكبيسي )ك 

 منطقي، تفكير ."تك يح مكقؼ معيفل آكمشكمة لحؿ  إليجادلسير في اتجاا كاحد بدال مف اكثيرة 
 .البشر كؿ لدل المألكؼ المنطؽ ليس كلكنه
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 باإلنجميزية كيقابمه ،المصطمح  ذا ابتدع الذم" ديبكنك إدكارد" العالمي بالمفكر الجانبي التفكير يرتبطك 
lateral thinking. العمكدم التفكير اسماا التفكير مف آخر نكع عف ليميزا كذلؾ سماا كقد vertical 

thinking، تطكيرا في اعتمد كقد .عميه كيعتاد اإلنساف يألفه ما أك المنطؽ إلى أساسا يستند كالذم 
 التكصؿ تـ بما أم ،العممية الناحية مف الدماغ بها يعمؿ التي اآللية فهـ عمى التفكير مف النكع لهذا
 .باألعصا عمـ طريؽ عف إليه
 

لتفكير الجانبي  ك عممية التفكير اإلبداعي المتعمد كالمنهجي التي تتعمد النظر كحسب ديبكنك فاف ا
يمك ف ك في التحديات مف زكايا مختمفة تمامنا. مف خالؿ تقديـ أساليب تفكير غير تقميدية معينة ، 

ى ما يمكف أف يككف يركز عمك التفكير الجانبي المفكريف مف إيجاد حمكؿ جديدة تبقى غير مكتشفة. 
التعرؼ عمى األفكار السائدة التي تستقطب  ي  أكثر مما  ك ممكف كيتركز حكؿ أربعة تكجيهات:

خاء السيطرة الصارمة عمى االستر ، ك بحث عف طرؽ مختمفة لمنظر إلى األشياءلا، ك إدراؾ المشكمة
تنفيذ  ذا يساعد عمى  كمما( 308:2014)دريب، .ـ الفرصة لتشجيع األفكار األخرلااغتن، ك التفكير

بهدؼ استنباط أفكار ال يمكف التنبؤ بها،  تعمؿ معاية سبع تقنيات أك أدكات عقم ناؾ التكجيهات 
 :كالتي قد تتحكؿ إلى حمكؿ جديدة كمفيدة لممشكمة التي يتـ معالجتها

 البدائؿ: استخدـ المفا يـ لتكليد أفكار جديدة. -1
 كدؾ اإلبداعية.غير تركيزؾ لتحسيف جه شحذ أكاالتركيز:  -2
 تحرر مف حدكد طرؽ التشغيؿ المقبكلة.التحدم:  -3
 اإلدخاؿ العشكائي: استخدـ مدخالت غير متصمة لفتح خطكط تفكير جديدة. -4
 االستفزاز: انتقؿ مف البياف االستفزازم إلى األفكار المفيدة. -5
 الحصاد: حدد أف ؿ األفكار المبكرة كشكمها في طرؽ قابمة لالستخداـ. -6
 فكار: طكر األفكار كشكمها ليناسب المنظمة أك المكقؼ.معالجة األ -7

 
، في األساس كنك  ي عالقتها بالفكا ةباـ في طريقة التفكير الجانبي لديالجكانب المثيرة لال تمكمف 

البهجة في  -فإف االنتقاؿ إلى األفكار المرتبطة بشكؿ جانبي  ك بال بط ما يجعؿ المزحة م حكة 
 غير متكقع بيف العناصر التي تبدك غير ذات صمة.العالقات المكتشفة بشكؿ 

 
 لرؤية جديدة كطرؽ آفاؽ، فتح ىعم يعمؿ بؿ عاجزا المشكالت أماـ يقؼ ال الذم الجانبي، التفكيرإف 

 بمنظكر لممشكمة حمكال يكتشؼ أف يحاكؿ متعددة، اتجا ات في كيتحرؾ بمركنة، يعمؿ فهك األشياء،
نما محددة، مسارات في تسير التي ديديةالح السكؾ بق باف التقيد دكف رحب  حمكال نصنع أف عمينا كا 

 (473:2012)ذيب، .المجتمع أك اآلخر تجاكز دكف نقابمه لما منطقية كتداخالت
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 ((Sloane 2006 واإلبداع الجانبي التفكير 7.1.2
 

 خالؿ مف جديدة رأفكا تكليد عمى القدرة  ك اإلبداعك . باإلبداع كثيقنا ارتباطنا الجانبي التفكيريرتبط 
عادة كتغيير ا المكجكدة األفكار بيف الجمع  الجانبي التفكير مف كؿك . المناسب السياؽ في تطبيقها كا 

 .عميه كاف ما عمى الحصكؿ محاكلة عمى اإلبداع يعتمدك . األساس نفس لديهـ كاإلبداع
 االتجاا؛ تغيير إلى يافيؤد الجانبي كالتفكير اإلبداعك . المكقؼ في لمنظر األصمية الطريقة مف تركت

 .جديد اتجاا تكفير  ك التغيير مف الغرض
 
 انطالؽ كنقطة األفكار استخداـ يمكف بحيث" ال" حاجز عمى التغمب - رئيسة مبادئ ثالثة لإلبداعك 

 مرة البحث في الرغبة كتطكير ،تفعمه بما لها صمة ال التي التأثيرات عمى كاالنفتاح، أخرل ألفكار
 التغيير تسهيؿ في اإلبداعي التفكير يساعد أف يمكفك . طمؽنمال صحيحة تبدك التي رفي االفكا أخرل
 األفكار  يكمة إعادة عمى الجانبي التفكير يشجعك . بذلؾ لمقياـ سابقة فكرة رفض إلى الحاجة دكف

 (2009ا )الكبيسي،.رف ها مف بدالن  القديمة
 

ينا لػ "التفكير اإلبداعي". كثيرا ما تستخدـ عبارة التفكير الجانبي مفهكـ مألكؼ لدرجة أنه مرادؼ فعمأف 
"التفكير الجانبي" بالتبادؿ مع "اإلبداع". نحف نعتبر أنه مف المسمـ به أف يفكر المبدعكف بشكؿ مختمؼ 

  ذا ما يجعمهـ مبدعيف.ك عف اآلخريف. 
 

كبالتالي يمكف اإلبداع مهارة ، كليس مجرد مسألة مك بة فردية ) أف (1972)دم بكنك، كيرل ديبكنك
اإلبداع أكثر مف مجرد ككنه مختمفنا. الفكرة اإلبداعية ال كأف تعممها(. لكنها ليست مجرد مسألة إلهاـ، 

عمى طرؽ غير اإلبداعية بال ركرة تختمؼ فقط )مف أجؿ أف تككف مختمفنا(. يجب أف تحتكم األفكار 
 .ا جديدةأك ت يؼ قيممألكفة 

 
انبي  ك طريقة ممنهجة كخارجة عف المألكؼ، لمكصكؿ الى االبداع، كحسب رأم الباحثة فالتفكير الج

كاف  ذا االبداع ال يتحقؽ اال بتخطي كؿ حدكد التفكير التقميدم، كبخرؽ كؿ ما  ك مألكؼ كبزيادة 
مساحة حرية الرأم، كالتعبير في مجتمعاتنا العربية حيث أف ال ابداع يتحقؽ دكف مساحة كافية مف 

ككسر كؿ القيكد التي تتحكـ في  تكقؼ انتاج كصقؿ الكثير مف االفكار التي مف  الحرية في التفكير
الممكف أف تخمؽ جكا ابداعيا يتناسب مع المجتمع العربي كخاصة الفمسطيني ، ككما أف ا ـ كسر 
لمقيكد  ك تغيير المنا ج الفمسطينية لتصبح مرنة اكثر كتتعامؿ مع عقؿ الطالب ال قممه كاكراقه أم أف 
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اطب عقمه كتنمي ذكاءا العممي كتعممه طرقا جديدة في التفكير الجانبي كي يصبح طالبا منتجا تخ
 مبدعا ال متمؽ فقط لمعمكمات ينسا ا بمجرد انتهائه مف االختبارات الفصمية.

 
 (2006:196محمود في كتابو ) أوردهحسب ما  :مبادئ التفكير الجانبي 8.1.2

اباته المتكالية عف التفكير الجانبي أف له أربعة مبادئ أساسية عير كت De Botoلقد أك ح دم بكنك 
 ال ينفصؿ أحد ا عف الثالثة األخريف ، ك ذا المبادئ  ي :

التي تستقطب كتحجب باقي األفكار ، فمف خالؿ  ذا المبدأ يتـ منع  مبدأ عزل الفكرة المتسمطة 
يدة بؿ يمنعها أي ا بتخفيؼ عممية سيطرة التفكير العمكدم عمى المكقؼ ألنه ال ينتج أفكارا جد

 (. De Bond,  1972-82التحميؿ المنطقي التي تحدثها الدماغ كتصر عميها في بداية كؿ مكقؼ ) 
: حيث تبقى المشكمة بدكف حؿ إلى أف  مبدأ البحث عن طرق جديدة عند النظر ألبعاد المشكمة 

.  ك األجدل  ذا الحالة ألف إبقاء النظر تجرب طرؽ غير عادية لمنظر إليها ، فيككف التفكير الجانبي
 (.  De Bon0, 1970: 74إلى المشكمة مف نفس الزاكية  ك جزء مف المشكمة كليس مف الحؿ ) 

األفكار المطركحة لمحؿ ،  دي، ك ك إدخاؿ العشكائية كالمفاجئة مف أجؿ تجد مبدأ استخدام الصدفة 
يعتمد األساس عمى مبدأ التمرير لالنتقاؿ مف خطكة  ك ك ما ال يستخدـ أبدا في التفكير العمكدم الذم

 إلى أخرل 
تختمؼ عف الرؤية األحادية ، ك ك أف يتـ التحرر مف القيكد التي  مبدأ البحث عن بدائل إدراكية 

تفر ها الرؤية األحادية عمى المكقؼ، ككذلؾ التحرر مف التهديد كالكبت كاال تماـ باالحتماالت 
 .المختمفة 

لؾ يمكف القكؿ بأف إعماؿ  ذا المبادئ األربعة معا  ك الميزة التي ينفرد بها التفكير خالؿ ذ كمف
عماؿ الباقي ال ي مف إنتاح الحؿ  الجانبي عند التعامؿ مع مهمة التفكير، كأف إغفاؿ أم مبدأ منها كا 

 الناجح لمهمة التفكير.
 

 ميارات التفكير الجانبي: 9.1.2
 

ف بالتدريب كالتعمـ ، فهي مهارة ال تختمؼ عف غير ا مف مهارات الشؾ أف المهارة التفكير تتحس
اإلنساف األخرل ، كعف طريقها يؤثر الذكاء | خبرات اإلنساف ، كبالتالي فإف ممارسة المتعمـ مهارات 
التفكير الجانبي تعمؿ عمى جعمه يفكر خارج حدكد التفكير التقميدم ، كتجعمه يكاجه المشكالت بأفكار 

كأكثر ، بؿ كتجعمه يطكر األفكار المطركحة لمحصكؿ عمى نتائج فكرية ) دم بكنك ،  كبدائؿ أف ؿ
 كيمكف تحديد خمس مهارات أساسية لمتفكير الجانبي  ي : ( .  2005:  ۲۱
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مهارة تكليد إدراكات جديدة :  ي مهارة عف طريقها يستطيع البعض أف يدرؾ األشياء مف خالؿ  -1
كذلؾ بغرض الحكـ عميها كاتخاذ قرار ما بشأنها ، كيككف إدراكه لممشكمة التفكير الهادؼ فيها بكعي ، 

 (.  2007عمى نحك مغاير لما أدركه األخركف فيثير ذلؾ تعجبهـ ) أبك رياش ، 
يشعر باالرتياح عند  مهارة تكليد مفا يـ جديدة :  ي مهارة عف طريقها يستطيع البعض أف -2

م ة أك مجردة ، كذلؾ عمى عكس األخريف الذيف ال يشعركف تعاممهـ مع المفا يـ حتى لك كانت غا
جديدة  ـيمفا  دي، كبالتالي يسهؿ عميهـ تكل (2013باالرتياح إال مع المفا يـ المحسكسة ) الكبيسي ، 

رأم لها  دؼ يتعمؽ بما يحاكؿ الفرد أف  ةعند التفكير في مشكمة ما بحيث تككف  ذا المفا يـ غر ي
صؼ األثر الناتج عف حؿ المشكمة ، كقيمة : أم تكتسب قيمتها مف مقدار يحققه ، كآلية : أم ت
 .( 2007نكفؿ ، ك  جادك أبك) نجاحها في حؿ المشكمة

مهارة تكليد أفكار جديدة :  ي مهارة عف طريقها يستطيع البعض أف يطبؽ المفا يـ الجديدة التي  -3
التالي فإف  ؤالء ال يعتمدكف عمى الرفض تكصؿ لها حكؿ المشكمة ، كذلؾ بك عها قيد الممارسة ، كب

تطبيؽ تمؾ المفا يـ ، بؿ كيرف كف القيكد التي  دعن عقكلهـيالسريع لألفكار الجديدة التي تتكلد 
يفر ها العقؿ كالمنطؽ عند التعامؿ مع المشكمة ، كبالتالي فإف تفكير ـ يميؿ إلى التفاؤؿ أكثر مف 

يحرصكف عمى أال تخرج أفكار ـ عف الحدكد المتعارؼ عميها غير ـ مف ذكم التفكير المتشائـ الذيف 
 ذا المهارة ال يسعكف إلى تقكيـ األفكار المطركحة بقدر ما  حابعند التعامؿ مع أم مشكمة ، فأص

 (  2007نكقؿ ، ك ك جاديسعكف أكال إلى بناء أفكار جديدة ) أبك 
مختمفة عف  طرفا البعض أف يكلد مهارة تكليد بدائؿ جديدة :  ي مهارة عف طريقها يستطيع -4

بؿ كيسعى أصحابها إلى السير بالحمكؿ  األخريف إلعادة تنظيـ المعمكمات المتاحة عند حؿ المشكمة ،
مسارات جديدا بدال مف السير با مسار كاحد داخؿ نفس الفكرة ، كما أف أصحاب  ذا المهارة ال  ےف

مثمما يفعؿ األخركف بؿ إنهـ يبحثكف عف تعدد  يبحثكف عف أف ؿ البدائؿ المتاحة أك الممكنة لمحؿ
البدائؿ كليس عف منطقيتها عمى اعتبار أف أحد  ذا البدائؿ الجديدة التي تـ تكليد ا ستككف نقطة 

 (2012االنطالؽ نحك الحؿ الجديد ) ذيب ،
 مف :  ي مهارة عف طريقها يستطيع البعض أف ينتج شيئا جديدا بدال مهارة تكليد إبداعات جديدة -5

مجرد تحميؿ شيء قديـ ، فنجد ـ عمى عكس األخريف لديهـ سرعة تكليد إبداعات جديدة كأصيمة كليس 
مجرد إبداعات مألكفة ، كبالرغـ مف ذلؾ فقد ال يتصؼ أصحاب  ذا المهارة بمستكل عالي مف الذكاء 

هارات الخمسة كسكؼ يتـ االعتماد عمى تمؾ الم( 2019بؿ قد يككف مستكا ـ عادم الذكاء )دريب ، 
في صياغة مفردات األبعاد الفرعية المنبثقة عف البعد الرئيسي الثاني مف مقياس التفكير الجانبي الذم 

 .عدادا  مف إجراءات البحث الحالي سيتـ إ
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 التفكير الجانبي :توظيف ا 10.1.2
 

 (De Bono 4,  1970:  57:) حسبالتفكير الجانبي مهاراته في اآلتي   يستخدـ
، حيث يؤدم التفكير الجانبي إلى عدـ الحذر مف التطرؽ إلى أفكار جديدة ،  اج أفكار جديدةإنت 

كرغـ أف ذلؾ ليس باألمر الهيف إال أنه يمكف لمبعض المجكء إليه عندما يككف التفكير العمكدم غير 
 عميها . مجد الحؿ ، كمف ثـ يجد  ؤالء أنفسهـ أماـ خيار جديد ك ك إنتاج أفكار أخرل غير متعارؼ

يممككنه كما يريدكنه ،  ، حيث يؤدم التفكير الجانبي إلى شعكر البعض بالفرؽ بيف ما حل المشكالت 
كبالتالي ينظركف إلى تمؾ المشكمة بأحد المناظير التالية  ؿ  ي تحتاج فقط إلى معمكمات كتقنيات 

عادة  يكمتها أكثر لحمها ؟ أـ  ؿ  ي تتطمب إعادة ترتيب المعمكمات المتكفرة مسبقا ك  أـ  ؿ  ي ۹ا 
تحتاج إلى عدـ التقيد بالترتيب الحالي لعناصر ا كبالتالي الخركج عف  ذا الترتيب كالتطرؽ إلى 
األف ؿ ، كبالطبع لف ينجح التفكير العمكدم إال حؿ النكع األكؿ فقط ، بينما ينجح التفكير الجانبي 

 .النكع الثاني كالثالث أي ا  حؿ
ف  يإعادة التقييم الدور  ؛ حيث يؤدم التفكير الجانبي إلى إعادة النظر لألشياء بصفة دكرية حتى كا 

ثانية كانت تبدك غير قابمة لمشؾ ، كبالتالي يتـ تحدم جميع االفترا ات المسبقة كيتـ تقييمها مرة 
 .كا ا ذكدكريا لمتأكد مف ج

عدـ تقبؿ السمكؾ القطرم : حيث يؤدم التفكير الجانبي إلى  التعامل مع االختيار اإلداكي األول 
تـ التعامؿ مع المعمكمات نفسها كتقسيمها إلى ي الطبيعي الناتج عف اإلدراؾ األكؿ ألبعاد المشكمة، بؿ

مجمكعات يمكف التعامؿ معها في المراحؿ التالية، كليس مجرد االكتفاء باالختيار األكؿ الذم يكفرا 
 .السمكؾ الفطرم لعامة الناس 

عمى عدـ االنصياع  : حيث يؤدم التفكير الجانبي إلى التحفيز كالتحريض الحد من االستقطاب 
لمتقسيمات التي يفر ها العقؿ كاالستقطاب نحك أحد ا مثمما يفعؿ أصحاب التفكير العمكدم ، بؿ 

 يعمؿ عمى أال يختار الفرد مسارا معينا مما يفر ه العقؿ كيسعى إلى فتح مسارات أخرل جديدة .
 

 : التفكير الجانبيمكونات 10.1.2  
 

تكجد أربعة عناصر أساسية تعتبر بمثابة مككنات لمتفكير الجانبي كعممية عقمية ، كتشمؿ ما يمي : 
16-15  :1992 ,Slouan: ) 
: ك ك عممية يككف لدل الفرد بمقت ا ا مجمكعة كبيرة مف الحمكؿ لمكاجهة المشكمة  اختيار الفروض 

ت الحؿ عمى الحمكؿ الممكنة فقط ، كبذلؾ يككف قد اختار ، كمف خاللها يستطيع إغالؽ احتماال
 الفركض الصحيحة فقط.
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ك ي عممية يقكـ الفرد مف خاللها بطرح األسئمة الكاجب طرحها فعال عند  : طرح األسئمة الصحيحة 
مكاجهته المشكمة ما ، كذلؾ بأف يطرح أسئمة كاسعة الم مكف جدا حتى يحدد مف خاللها اإلطار 

شكمة ثـ يستخدـ أسئمة محددة أكثر فأكثر حتى يمكنه مف خاللها فحص الفركض الصحيح لمم
 كالكصكؿ لمحؿ. 

ك ي عممية يعتمد عميها البعض عند مكاجهة أم مشكمة عكيصة ، كذلؾ ألف الطرؽ  : اإلبداع
إليه التقميدية غير نافعة ، فمف خالؿ  ذا العممية يأخذ الفرد المشكمة في اتجاا جديد تماما لـ يتطرؽ 

 أحد مف قبؿ ، كبدال مف الكقكؼ أماـ المشكمة يتـ التفكير فيها مف الجكانب االستنباط حؿ جديد لها .
ك ي عممية ال يقؼ مف خاللها التفكير الجانبي عند مجرد تجميع األفكار الغريبة  :التفكير المنطقي

لمنطؽ في تمؾ األفكار مف الناتجة عف الحيرة في التعامؿ مع المشكمة ، بؿ يتخطى ذلؾ إلى إعماؿ ا
 خالؿ تحميمها الستنتاج الحؿ اإلبداعي المعقكؿ

  
 :التفكير الجانبي أىمية11.1.2 

 
 كطرائؽ بدائؿ في بحثعممية   ك الجانبي التفكيريعتبر  (De bono, 2006: 17)كحسب ديبكنك 

 الحكار، أسمكب ريقةالط بهذا لمتفكير الكسائؿ أشهر كمف القرار اتخاذ قبؿ كثيرة كأراء كاقتراحات
عادة كالتصكر، كالتخيؿ،  مشكمة لحؿ خطكات كفؽ أحيانان  كيسير متعددة، زكايا مف كالتفكير لكصؼ،ا كا 
 نظرتؾ تغيير بمجرد المشكمة تحؿ أف أحيانا يحصؿ فقد ،بتسمسمها الحرفي التمسؾ بها يقصد كال معينة
 تككف ال كلماذا :بسرعة فترد الشيء ا ذ أخذت الذم أنت بأنؾ الناس أحد يتهمؾ كأف ،األمكر إلى
 بأنؾ تخبرا أك أنت؟ تبادر لـ كلماذا فترد ،به تتصؿ ال بأنؾ إحدا ـ يعاتبؾ عندما أك أخذته؟ الذم أنت

 .الجانبي التفكير بأساليب تسمى األساليب  ذا فمثؿ .ك كذا ،مكجكدة تكف لـ كلكنه فعال اتصمت
 

 بديهي حؿ أكؿ عمى التركيز عمى تمقائيا يبادركف ناسال معظـ أف في األساليب  ذا أ مية تكمف
 لكنها أف ؿ حمكال  ناؾ تككف ربما بينما الحؿ،  ذا في كبيرا ككقتا جهدا كيبذلكف الذ ف، إلى يتبادر
 عف المشاكؿ حؿ عند التفكير صرؼ المفيد مف فإنه لذلؾ،. كبديهية كا حة غير أك مباشرة غير

 . متكقعة كغير جديدة أفكار ىإل المتكقعة، البديهية األفكار
 

 جيدة أفكار اكتشاؼ إلى تقكد قد لكنها مفيدة، الجانبي التفكير عف الناتجة األكلية األفكار تككف ال كقد
 : يةتاآل المشكمة ذلؾ عمى كمثاال المؤخ ر اإلدراؾ عند منطقية تبدك ك

 بالتفكير الممكنة؟ الحمكؿ ي  ما. ذلؾ يريد ال لكنه الجبؿ، إلى يأتي أف زيد مف نحتاج: المشكمة
 : التالية األفكار تكليد يمكف الجانبي،
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  زيد إلى الجبؿ يأتي أف •
  زيد يحبه شيء إلى الجبؿ نحكؿ أف •
  الجبؿ إلى يأتي لكي يريد ماذا زيدا نسأؿ أف •
 .بالتصكير اجتماعا بينهما نجرم أف •
  كالجبؿ زيد بيف كسيطا نستخدـ أف •
 .الجبؿ عمى المنتجع  ذا كيككف جميؿ، منتجع في إجازة يم ي أف يقبؿ فكا إف نسأله •
 .رأيه يغير حتى ننتظر •
 
 في التفكير تقييد كعدـ المسبقة، االفترا ات مف التحقؽ الجانبي التفكير ممارسة عند المهـ مفك 

 كربطه التهتساؤ  في كمبدعا كمرنا الذ ف منفتح يككف أف المشارؾ عمى. لممنطؽ التقميدية الحدكد
 . لألفكار

 
 (326:2007)ابكرياشف :يمي فيما الجانبي التفكير أ مية تمخيص يمكف بكنك دم العالـ حسب

 لـ جديدة أفكارا يكلد مما الصدفة عمى ك المنطؽ قيكد مف تحرر عمى يعتمد ألنه:جديدة أفكار تكليد-1
 .قبؿ مف فرد يعرفها

 القيكد كؿ مف متحررة كبأفكار إبداعية بطريقة مشكالت حؿ :المشكالت حؿ-2
 افترا ات كلكؿ شؾ أم فكؽ تعتبر التي أشياء لكؿ أخرل مرة النظر إعادة:الدكرم التقييـ إعادة-3

 .جديدة بدائؿ إليجاد
 المكاقؼ تصكر في البراءة عمى يعتمد ألنه:الفطرم السمكؾ أك األكؿ اإلدراكي االختيار مع التعامؿ-4
 .المشكالت أك
 مف معيف لنمط استقطاب أك معينة بقكاعد يمتـز ال انه حيث: كاالستقطاب الحاـز التقسيـ مف الحد-5

 .المنطؽ أك تفكير
 .الريا يات في الغاز لحؿ يستخدـ حيث: لمتسمية الجانبي التفكير-6
 راتقرا يتخذ لذلؾ متحررة ك جديدة أفكار ينتج الذم تفكير يعتبر ألنه:القرار التخاذ الجانبي التفكير-7

 .معينة مشاكؿ لحؿ
 :مصادر التفكير الجانبي12.1.2  

 
  نالؾ ثمة مصادر متعددة لمتفكير الجانبي  ي :

يتكفر إذا لـ يكف لدل الفرد أم معرفة مسبقة بما  ك  :  ذا المصدر Innocenceالبراءة )السذاجة(  
سالفة حكؿ المكقؼ  متبع عند حؿ مشكمة مثؿ تمؾ التي تكاجهه، أم أنه برئ مف تككيف أم مفا يـ
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، فمف الممكف مثؿ  ذا (  2007الحالي بؿ كجد نفسه أماـ مكاقؼ جديد كميا )أبك جادكك نكفؿ ، 
الحالة أف تككف البراءة مصدر لمتفكير الجانبي حيث ال يعرؼ الفرد ما ينبغي عممه ككيؼ ينبغي ذلؾ 

 (2006 إنتاج إبداعات جديدة )دم بكنك، ، فيؤدم ذلؾ إلى
حيث يمكف لمخبرة أف تمكف  )البراءة( ير الجانبي  ك عكس المصدر األكؿ ذا المصدر لمتفك:  الخبرة

الفرد مف األشياء التي يعممها عند حؿ المشكمة ، فيعرؼ ما قد ينجح منها مسبقا كما قد يفشؿ قبؿ 
مى فإف الحؿ المبدع الذم يحصؿ عميه الفرد مف  ذا المصدر  ك قائـ ع البدء في الحؿ ، كبالتالي

 .(2006ترميـ النجاحات السابقة ) دم بكنك 
لدل الفرد حافز إلعادة النظر إلى بدائؿ أكثر  :  ذا المصدر لمتفكير الجانبي يجعؿالدافعية العقمية 

لمحؿ بينما ير ي افراد آخركف بما  ك مكجكد فقط مف بدائؿ ، فيتنبه الفرد بف ؿ  ذا المصدر إلى 
، أم أنه بف ؿ الدافعية العقمية يتمكف الفرد مف ( 2007جادكك نكفؿ،  أشياء لـ ينتبه إليها أحد ) أبك

إيجاد بدائؿ جديدة كمتعددة بينما ير ي الكثيركف بالكاقع المكجكد فقط مف  ذا البدائؿ ) دم بكنك ، 
، كمف  ذا يمكف القكؿ أف التفكير الجانبي يركز عمى كاقع األمر كليس عمى األمر الكاقع ) ( 2006
  ۔(2009، عرفة

كمف المعركؼ أف مصطمح أسمكب يعبر عف مفهكـ شخصي مميز لكحدة مترابطة كمتعددة    األسموب
، كبالتالي فهك يحدد الطريقة التي يسمكها الفرد عند التفكير في اكيات تعكس الهكية الذاتية لفرد مالمحت

الجانبي بصكرة خاصة ) مك كع ما ، ك ذا األساليب متعددة إال أف كؿ منها قد بمثؿ مصدرا لمتفكير 
 (2007، أبك جادك ك نكفؿ

كعكامؿ الكبت كاإلحباط كالتحرر مف  يكفر لمفرد الفرصة لمتخمص مف القيكد  ذا المصدر التحرر
الخكؼ كالتهديد ، كبالتالي يستطيع الفرد الخركج عف النمط التقميدم لمتفكير إلى نمط التفكير الجانبي 

 ( 2013الكبيسي ، )
المصدر ال يتكفر طالما أف التفكير بأخذ مسارا كاحدا إلى أف يحدث خطا ما يؤدم إلى  ذا  :الخطا 

اكتشاؼ جديد ، فمثال اكتشؼ باستير المناعة نتيجة خطأ أحد مساعديه الذم قدـ جرعة قميمة جدا مف 
 بكتيريا الككليرا البعض الدجاج فحما ـ بذلؾ  د الجرعة الكاممة التي أعطيت لهـ الحقا

 .( 82:  2006نك ، ) دم بك 
  ذا المصدر أي ا ال يتكفر طالما أف التفكير بأخذ مسارا :الصدفة

كاحدا إلى أف يحدث أمر ا بالصدفة يؤدم إلى اكتشاؼ جديد ، فمثال اكتشؼ فيممنج أكؿ م اد حيكم 
 (.  2012البكتيريا مما أدل إلى ظهكر البنسيميف ) ذيب ،  طبؽ بسبب 4نتيجة حدكث عفف 

 يتكفر عندما يأتي شخص ما بفكرة ال تتكافؽ  ذا المصدر :الجنون 
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مع التيار السائد ، كبالتالي تكاجه معار ة شديدة مف قبؿ المدافعيف عف األفكار كالنماذج القديمة ، ثـ 
الحؿ عمى  4ال تمبث تمؾ الفكرة الجديدة أف تتالشى ، كلكنها بعض األحياف تثبت كفاءتها فتنجح 

 (33: 2014،  بيدر )رة مجنكنة في بادئ األمرا الرغـ مف اعتبار ا فك
 
 

 :الدراسات السابقة 2.2
 

 الدراسات المتعمقة بحل المشكالت الفيزيائية: 1.2.2
 دفت  ذا الدراسة إلى تقصي مهارات حؿ المشكالت لدل طالب السنة  (2016دراسة ميرية )

سب الجنس، كاستخدمت الباحثة الثانية ثانكم تخصص العمكـ كتحديد االختالؼ في  ذا المهارات بح
عينة الدراسة بطريقة المعاينة  رنسب لعؿ  ذا الدراسات، كتـ اختياالمنهج الكصفي باعتبارا األ

لثانكم، كاستخدمت الباحثة ة الثاني احم( طالبا كطالبة مف مر 300العشكائية، ككاف حجـ العينة )
ميذ السنة الثانية تخصص العمـك لمهارات حؿ المشكالت، كأظهرت نتائج الدراسة أف تال سمقيا

يمارسكف مهارات حؿ المشكالت بدرجات متفاكتة مف مهارة إلى أخرل، كما تكصمت نتائج الدراسة إلى 
أف  ناؾ تكظيؼ المهارات عمى المشكالت مف الطمبة الثاني الثانكم، حيث أظهرت طريقة التعمـ 

مهارات عمى المشكالت عمى الطريقة العادية في المقارنة بالكفاءات( تفكقا مف حيث فاعميتها في تنمية 
التدريس، كذلؾ أكنت المنتج عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في 

 مقياس مهارات حؿ المشكالت.
 
لدل  كالتمهارة حؿ المش یإلى التعرؼ عمى مستكل التكيؼ كمستك  ( 2015عبسي ) دراسة دفت ك  

لمتفكقيف، كما  دفت التعرؼ عمى العالقة بيف التكيؼ كمهارة حؿ المشكالت لديهـ الطمبة المك كبيف كا
. كلتحقيؽ  دؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الكصفي االستطالعي المسحي إذ يتـ جمع البيانات 

( طالبا مف 99الدراسة مف ) ةمف خالؿ اطالع الطمبة عمى أدكات الدراسة كاإلجابة عنها، كتككنت عين
لمك كبيف كالمتفكقيف الممتحقيف بالمركز الريادم في عيف الباشا كاستخدمت الباحثة مقياس التكيؼ ا

النفسي كمقياس مهارة حؿ المشكالت كاستخداـ تحميؿ التبايف األحادية كأظهرت نتائج الدراسة إلى 
رات حؿ المشكمة التكيؼ لدل المك كبيف كالمتفكقكف كاف منخف ا كمهارة تكليد البدائؿ كانت أعمى مها

لدل الطمبة المك كبيف كالمتفكقيف كأقمها مهارة تقكيـ الطكؿ المقترحة، كما أشارت النتائج كجكد أثر ذك 
داللة إحصائية لمتغير عمى المشكالت كاف له أثر في التكيؼ النفسي عمى المستكل الشخصي 

 .كاألسرم لمطمبة المك كبيف كالمتفكقيف
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إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج مقترح في التعمـ االلكتركني قائـ  (2014دراسة عبد القادر ) دفت  و 
عمى حؿ المشكالت لتنمية مهارات التفكير االبتكارم كمهارات حؿ المشكالت لدل طالبات كمية التربية 

كتـ اختيار عينة الدراسة لتجريبي بجامعة نجراف، كلتحقيؽ  دؼ الدراسة استخدـ الباحث المنهج شبه ا
( طالبة مف 125بات المستكل الخامس بكمية التربية لمبنات بجامعة نجراف، كبمغت العينة )مف طال

طالبات في كؿ مجمكعة . كتككنت ادكات الدراسة  5ثالث تـ تقسيمهـ إلى مجمكعات اختيارية مف 
مف كؿ مف: اختار مهارات التفكير اإلبداعي كمقياس حؿ المشكالت. كأظهرت النتائج كجكد فركؽ 

داللة إحصائية في المتكسطات الحسابية لصالح التطبيؽ البعدم، مما أكد مدل فاعمية النمكذج ذات 
 .المقترح في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي كمهارات حؿ المشكالت لدل الطالبات عينة الدراسة

ممية إلى معرفة أثر تكظيؼ برنامج الككيت في تنمية المفا يـ الع (2012دراسة أبو قورة )  دفتك 
كمهارات حؿ المشكمة بالعمكـ لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي، كلتحقيؽ  دؼ الدراسة استخدمت 

عينة مف مدرسة بنات القدس الثانكية )د( لمبنات التابعة  يارالمنهج التجريبي، حيث تـ اخت الباحثة
ف طالبات الصؼ لمحككمة ، كتـ اختيار العينة بصكرة عشكائية، كالتي تككنت مف صقيف دراسييف م

( طالبة كمجمكعة  ابطة، كقامت الباحثة بإعداد 48( طالبة مجمكعة تجريبية، ك )46العاشرة منها )
أدكات الدراسة كالتي تككنت مف أداة تحميؿ محتكل باإل افة الختيار المقا يـ العممية كاختيار مهارات 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف حؿ المشكالت. كمف أ ـ النتائج التي تكصمت إليها الدراسة: كجك 
متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في القياس البعدم الختبار 

ي كحدة قكانيف الحركة، كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف ف المفا يـ العممية المت منة
ار مهارات قياس البعدم الختبمتكسطات درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية كال ابطة في ال

 .عمى المشكمة في العمكـ
 دفت إلى معرفة أثر التعمـ بالمشاريع القائـ عمى الكيب عمى تنمية مهارة  (2010) دراسة الصيعريو  

حؿ المشكالت كالتحصيؿ في مادة الحاسب اآللي. كلتحقيؽ  دؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنهج شبه 
( 21كتككنت عينة الدراسة مف ) ،تغير المستقؿ عمى المتغيريف التابعيفالتجريبي لمعرفة فاعمية الم

طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم النظاـ المقررات بجدة كالتي عمى المجمكعة التجريبية. 
كاستخدمت الباحثة اختبارا قبمها كبعديا لمهارات حؿ المشكالت ككذلؾ أختبار تحصيميا قبمها كبعد ا. 

لصالح التطبيؽ البعدم لنفس المجمكعة التعمـ  يةالدراسة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائ كتشير نتائج
بالمشاريع حيث تمت مهارة حؿ المشكالت لدل الطالبات به ككذلؾ زيادة التحصيؿ في مادة الحاسب 

شكالت اآللي، كمف خالؿ نتائج مربع إيتا ك ذا يدؿ عمى تأثير التعمـ بالمشاريع في تنمية مهارة حؿ الم
  م،كزيادة التحصيؿ في مادة الحاسب اآللي لمصؼ الثاني الثانك 
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 متعمقة بالتفكير الجانبي:الالدراسات 2.2.2 
 
 طالب كدرجات الجانبي التفكير في Finks نمكذج تأثير معرفة الى  دفت ((2018دراسة حسن  

باحث منهج  ذا الدراسة  ك ، كقد اختار الالصباحية الدراسة/  الحاسكب عمـك قسـ في األكلى السنة
ك  البعد اختبار مع( كالمنتظـ التجريبي التحكـ) مجمكعتيف مع البحث طريقة الباحث اعتمد، التجريبي

 كتـ طالبا، كاجريت الدراسة في جامعة بغداد ، 50اجريت الدراسة عمى عينة عشكائية تتككف مف 
 مجمكعة: مجمكعتيف إلى العينة تقسيـ كتـ ،عشكائينا اختيار ـ تـ طالبنا 50 مف البحث عينة اختيار
 المنتظمة أك المعتادة لمطريقة كفقنا درست مراقبة مجمكعةك ( .Finks لنمكذج كفقنا دراستها تمت تجريبية

 كمستكل ،الريا يات في السابقة الدرجات) المتغيرات إجراء في المجمكعتيف بيف التكافؤ إجراء تـ
 طالب تفكؽ إلى النتائج أشارت. ،لمتجربة البيانات لجمع(. الزمني ركالعم ،الجانبي كالتفكير ،الذكاء

 كفقنا درسكا الذيف ال ابطة المجمكعة طالب عمى Fink لنمكذج كفقنا درسكا الذيف التجريبية المجمكعة
 .المعتادة لمطريقة
ر اكتشاؼ أم عادات عقمية يمكف أف تككف عكامؿ تنبؤية لمتفكي الى (2016محمد )  دراسة  دفت

( طالبة 575تـ إجراء  ذا الدراسة عمى عينة رئيسية مؤلفة مف )  ك كصفي ك دراسةمنهج ال ،الجانبي
حتى الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  ،مف القسـ العممي مف المستكل الثاني بكمية التربية جامعة المنكفية

المتفؽ عميها مع  عتمدت  ذا الدراسة عمى أداتيف: األكلى لعادات العقؿ، كا2015/2016ي الدراس
، كقد تـ استخداـ ككاآلخر لمتفكير الجانبي المتفؽ عميه مع نظرية دم بكن Costa & Kallick نمكذج

( طالبة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 134األدكات قبؿ العينة تتألؼ مف )
امؿ تنبؤية لمتفكير النتائج تشير إلى أف  ناؾ ثماني عادات ذ نية يمكف أف تككف عك  ،2013/2014

لهذا  مئكية لممسا مة مجتمعة مستخرجةككذلؾ كانت النسبة ال ،الجانبي كاستخرجت معادلتاف تنبؤية
 ،العادات العقمية الثمانية في التفكير الجانبي

 لدل المشكالت حؿ كمهارات الجانبي التفكير مستكل عمى  التعرؼ الى (2014دراسة دريب )  دفت
كاستخدـ  .كاألـ لألب الدراسي كالمؤ ؿ الجنس ممتغير   كء في كالعادييف يفالمتميز  مدارس طمبة

 التفكير لقياس األكؿ، مقياسيف الغرض لهذا كاستخدـالباحث المنهج الكصفي )أسمكب ارتباطي(. 
، كطالبة طالبا( 240) مف الدراسة عينة تككنت كقد، المشكالت حؿ مهارات لقياس كاآلخر ,الجانبي
في محافظة  كالعادييف المتميزيف مدارس عمى مكزعيف اإلناث مف طالبة( 126)ك لباطا( 114) منهـ

 العادييف كلمطمبة العينة أفراد لجميع الجانبي التفكير مستكل أف النتائج كأظهرت. النجؼ في العراؽ
 حؿ مهارات مستكل أما.(متكسط) بمستكل المتميزيف الطمبة لدل كاف بينما ،(المتكسط دكف) كاف
 عالقة  ناؾ أف أظهرت كما(. متكسط) كاف( كالعادييف المتميزيف) الكمية العينة ألفراد كالتالمش

 حؿ كمقياس الجانبي التفكير مقياس عمى العينة أفراد استجابات بيف احصائية داللة ذات ارتباطية
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 مجاالتهك  المشكالت حؿ مقياس عمى العينة أفراد استجابات بيف ككذلؾ. األربعة بمجاالته المشكالت
 ، .البحث لنتائج كفقا كالمقترحات التكصيات مف عددا الحالي البحث ت مف كقد.األربعة

 ،بغداد جامعة طمبة لدل الجانبي التفكير درجة عمى التعرؼ الى ت دف ((2014صالح ودراسة 
 المنهجمنهج الدراسة  ك ، ك  العممي كتخصصهـ الطمبة لجنس تبعان  المتغير  ذا في الفركؽ كداللة

 مف طالبة( 201) ك طالبان ( 241) بكاقع ،كطالبة طالبا  ( 442) الدراسة مف عينة تككنتو،كصفيال
 ببناء الباحث كقاـ ،العشكائية الطبقية بالطريقة اختيار ـ تـ كالذيف ،في العراؽ بغداد جامعة كميات طمبة

 كبعد ،اتك لألد القياسية الخصائص مف الباحث كتحقؽ ،بكنك دم لتعريؼ كفقان  الجانبي لمتفكير اختبار
 التائي االختبار :اآلتية اإلحصائية الكسائؿ باستعماؿ إحصائيان  البيانات كتحميؿ البحث أدات تطبيؽ
 تدني :اآلتية النتائج إلى الباحث تكصؿ ،بيرسكف ارتباط كمعامؿ ،الثنائي التبايف كتحميؿ ،كاحدة لعينة
 التفكير درجة في الجنس لمتغير تأثير كجكد عدـك  .بغداد جامعة طمبة لدل الجانبي التفكير درجة

 في كالعممية اإلنسانية األقساـ متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدك .الطمبة لدل الجانبي
 الجنس) لمتفاعؿ تأثير كجكد عف النتائج تكشؼ لـ بينما. العممية األقساـ طمبة كلصالح الجانبي التفكير

X الباحث قدـ النتائج لهذا كاستنادان  .بغداد جامعة طمبة لدل الجانبي التفكير درجة في( التخصص 
 .كالمقترحات التكصيات مف مجمكعة

 لدل الجانبي التفكير الجيجسكفي استراتيجية أثر معرفة إلى  دفت (2010) واألمين الكبيسي دراسةك
 بالصؼ طالبة( 48) مف مككنة عينة عمى الدراسة  ذا أجريت منهج الدراسة  ك تجريبي، ،العينة أفراد

( 20) مف مككف الجانبي لمتفكير اختبار عمى الباحثاف بالعراؽ كاعتمد الثانكية بالمرحمة عممي الخامس
 أحد ما مجمكعتيف إلى بالتساكم تقسيمها بعد العينة عمى تطبيقه كتـ بكنك دم ألفكار كفقا أعداا مفردة

 إلى النتائج كأشارت الجيجسك، باستراتيجية ستدر  تجريبية كاألخرل العادية بالطريقة درست  ابطة
 كتكصمت ،التجريبية المجمكعة لصالح المجمكعتيف بيف الجانبي التفكير في إحصائيا دالة فركؽ كجكد
  ،الجانبي التفكير في عاـ بشكؿ العينة أفراد  عؼ إلى أي ا

 بينهـ كالفركؽ العينة رادأف لدل الجانبي التفكير مستكل معرفة إلى  دفت (2010) يوعم مزيد دراسةو 
 مف مككنة عينة عمى أجريتمنهج الدراسة  ك المنهج الكصفي ك  ،كالتخصص الجنس لمتغير كفقا فيه
 إلى مقسميف الذككر مف( 200) بينهـ مف بالعراؽ اإلعدادم الخامس الصؼ مف كطالبة طالبا( 400)
 العممي مف( 100) إلى ميفمقس اإلناث مف( 200) ككذلؾ األدبي مف( 100)ك العممي مف( 100)
 تـ مفردة( 34) مف مككف الجانبي لمتفكير اختبار عمى الباحثتاف كاعتمدت ،األدبي مف( 100)ك

 التفكير مف"  جيد"  مستكل لديهـ العينة أفراد أف إلى الدراسة كتكصمت بكنك، دم ألفكار كفقا إعدادا
لى الجانبي  إلى راجعة الجانبي التفكير في اإلعدادية المرحمة لدل طمبة إحصائيا دالة فركؽ كجكد كا 
 إلى راجعة الجانبي التفكير في أي ا بينهـ إحصائيا دالة فركؽ ككجكد اإلناث الصالح الجنس متغير
  .العممي لصالح التخصص متغير
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 بيف العالقة معرفة إلى ((Kumari & Aggarwal, 2009كوماري واغاروال   راسةد  دفت
منهج الدراسة كصفي اسمكب ارتباطي،  العينة، أفراد لدل كالتحصيؿ الذكاء مف ككال الجانبي التفكير
كاعد  ،هنديةال جامعةالب المعممات الطالبات مف( 200) مف مككنة عينة عمى الدراسة تمؾ أجريت

 دالة عالقة تكجد ال أنه إلى الدراسة كتكصمت بكنك، دم ألفكار كفقا الجانبي لمتفكير اختيارالباحثاف 
 بيف 0.05 مستكل عند إحصائيا دالة عالقة تكجد أنه إلى كأي ا كالذكاء الجانبي التفكير بيف إحصائيا
 .كالتحصيؿ الجانبي التفكير

 كعالقته الجانبي التفكير في العينة أفراد مستكل معرفة إلى  دفتالتي  (2002) الموسوي دراسةك 
ك المنهج  الكصفي )اسمكب ارتباطي(،  منهج الدراسة   ،الذاتي كالتنظيـ المعرفي االنغالؽ مف بكؿ
 اختيار عمى الدراسة كاعتمدت ،بالعراؽ جامعية كطالبة طالبا( 411) مف مككنة عينة عمى أجريتك 

 إنخفاض  النتائج ظهرتكأ بكنك، دم ألفكار كفقا الباحثة أعدته مفردة( 21) مف مككف الجانبي لمتفكير
 كالحاجة الجانبي التفكير بيف إحصائيا دالة عالقة كجكد دـعك  العينة أفراد عند الجانبي التفكير مستكل

 لدل الذاتي التنظيـ كأبعاد الجانبي التفكير بيف منخف ة ارتباطية عالقة ككجكد المعرفي االنغالؽ إلى
 .العينة أفراد

 الجانبي التفكير عمى الذ ني العصؼ استراتيجية أثر معرفة إلى  دفت (2002) الكبيسي دراسةو 
، تمميذا( 29) مف مككف منها كؿ كتجريبية  ابطة مجمكعتيف إلى تقسيمها تـ التي العينة ادأفر  لدل

 الثاني بالصؼ تمميذة( 52) مف مككنة عينة عمى كمنهج الدراسة  ك المنهج التجريبي كاجريت
نتائج اشارت ك  ديبكنك، ألفكار كفقا أعدا الجانبي لمتفكير اختبار عمى الباحث كاعتمد ،بالعراؽ المتكسط
لى الجانبي التفكير في عمكما العينة أفراد  عؼ إلى الدراسة  العصؼ استراتيجية استخداـ أف كا 
 .التجريبية المجمكعة أفراد لدل الجانبي التفكير تنمية الذ ني

 
 السابقة  دراسات التعقيب عمى  3.2.2

في تدريس العمـك  ةشكممهارات حؿ الم  دفت جميع الدراسات التي تناكلت حؿ المشكالت في تنمية
 دفت  ذا الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ  (2012دراسة أبو قورة )بشكؿ عاـ كخاصة الفيزياء مثؿ 

لدل طالبات الصؼ العاشر برنامج الككيت في تنمية المفا يـ العممية كمهارات حؿ المشكمة بالعمـك 
التعمـ بالمشاريع القائـ عمى  دفت  ذا الدراسة إلى معرفة أثر  (2010) دراسة الصيعريو  األساسي

دراسة عبد القادر و  ، الكيب عمى تنمية مهارة حؿ المشكالت كالتحصيؿ في مادة الحاسب اآللي
 دفت  ذا الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج مقترح في التعمـ االلكتركني قائـ عمى حؿ  (2014)

لمشكالت لدل طالبات كمية التربية بجامعة المشكالت لتنمية مهارات التفكير االبتكارم كمهارات حؿ ا
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جامعية ك في المرحمة المتكسطة ك  اإلعداديةككنت عينة الدراسات السابقة مف طمبة المرحمة كتنجراف، 
الدراسات السابقة في  أدكاتتباينت ك  .ك قصديةأتككف عشكائية ك ف ال عف تطبيقها عمى الجنسيف 

 الفيزيائية. مشكممةار حؿ الفقد كانت بشكؿ اختب أل دافها تبعا أدكاتها

 
نهاارتباطي  سمكبباألاتخذت المنهج الكصفي  أنهاالدراسات السابقة ختمؼ  ذا الدراسة عف تك  قاست  كا 

تميزت الدراسة في ك العالقة بيف التفكير الجانبي كحؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر 
عينة عشكائية تمثؿ كؿ مجتمع  أنهافي ك ر الجنس متغيك  األكاديميالتكجه  كمتغيراتها المستقمة ك 
 .أريحاالمدارس الحككمية في 

 
 باستخداـ الجانبي التفكير قياس في جميعها اتفقت أنهاكما اف الدراسات التي تناكلت التفكير الجانبي 

 طالب لدل الجانبي التفكير مستكل عمى جميعها اتفقت كأنها .بكنك دم أفكار عمى قائمة اختبارات
حيث اشارت أف ( 2010) كعمي مزيد كدراسة( 2014) دريب دراسة عدا الجامعة قبؿ ما أك لجامعةا

 تأثير كجكد عدـ عمى جميعا اتفقت أنهاك  .،مستكل التفكير الجانبي جاء بدرجة متكسطة فما دكف 
 لصالح فركقا أظهرت التي فقط( 2010) كعمي مزيد دراسة عدا الجانبي التفكير عمى الجنس لتغير
 التفكير عمى التخصص لمتغير تأثير كجكد عدـ عمى اتفؽ معظمها أف .،اإلعدادية المرحمة إناث

 كجكد عمى اتفقتا حيث( 2010) كعمي مزيد كدراسة( 2014) كمسعكد صالح دراسة عدا الجانبي
 .األدبي عف العممي لصالح الجانبي التفكير في إحصائيا دالة فركؽ

في مستكيات التفكير  مف حيث المجاؿ ككنها بحثتاسات السابقة عف الدر  كتختمؼ  ذا  الدراسة 
 .ياالرتباط باالسمكب حسب المنهج الكصفي الجانبي 
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 لفصل الثالثا

 الطريقة واإلجراءات
 

 المقدمة:
الباحثة في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ  اتبعتها لإلجراءات التييتناكؿ  ذا الفصؿ كصفان مفصالن 

عداد أد لدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة،منهج ا الدراسة، كالتأكد مف كات كتحديد عينة الدراسة، كا 
صدقها كثباتها، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، 

 كفيما يمي كصؼ لهذا اإلجراءات.
 

 منيج الدراسة 1.3
 

كالتي تحاكؿ الباحثة مف خالله  (، الرتباطيا األسمكب) قامت الباحثة باستخداـ المنهج الكصفي
مككنات كاآلراء التي تطرح الكصؼ الظا رة مك كع الدراسة، كتحميؿ بياناتها، كبياف العالقة بيف 

أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ  حكلها، كالعمميات التي تت منها كاآلثار التي تحدثها، ك ك
خ اعها لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.مشكمة لكصؼ ظا رة أك  ، كتصنيفها كتحميمها كا 

 
 مجتمع الدراسة 2.3

 
تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا 

كيبمغ عدد المدارس تسعة مدارس حككمية في محافظة اريحا  (641كالبالغ عدد ـ )، كاألغكار
 شعب 10كزعت الشعب بيف الذككر كاالناث حيث كانت عدد شعب الذككر كاالغكار كت

 شعبة . 13كعدد شعب االناث 
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 عينة الدراسة 3.3
 

 (، يك ح تكزيع أفراد عينة الدراسة:1.3الجدكؿ )ك  طالبا كطالبة (269اشتممت عينة الدراسة عمى )
رت العينة  حيث انه تـ الحصكؿ % مف مجتمع الدراسة كاختي41.6.تمثؿ عشكائيةعنقكدية ك ي عينة 

عمى احصائية تك ح تكزيع عدد شعب ك عدد المدارس التي فيها طمبة صؼ العشر في محافظة 
ي العينة ثـ  تـ اناث لمراعاة نسبة متغير الجنس فاريحا كاالغكار  كثـ تـ تقسيـ الشعب الى ذككر ك 

الصؼ العاشر في محافظة اريحا طالب كطالبة مف طمبة  269 عشكائية  متاختيار عشكائيا شعبا 
كاالغكار ، كاختيرت العينة العنقكدية النها اف ؿ لمباحثة في تطبيؽ ادكات الدراسة حيث انها تطبؽ 

تكزيع أفراد عينة عمى كامؿ الشعبة المكجكدة في المدرسة بغض النظر عف عدد الطالب فيها ككاف  
% لإلناث. كيبيف متغير التكجه 62.5سبة % لمذككر، كن37.5الدراسة حسب متغير الجنس أف نسبة 

 .ممهني% ل28.6% لمعمـك اإلنسانية، كنسبة 45.4% لمعممي، كنسبة26األكاديمي أف نسبة 
 

 .الدراسة(: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدكؿ )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 37.5 101 ذكر الجنس

 62.5 168 أنثى
 26.0 70 عممي األكاديميالتوجو 

 45.4 122 عمـك إنسانية
 28.6 77 مهني

 
 

 أدوات الدراسة :  4.3
 (Serway,2004)بالرجكع الى  بأعداد اختبار لقياس مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية قامت الباحثة 

ف ثـ حيث تـ تحميؿ محتكل مادة الفصؿ االكؿ مف كتاب الفيزياء ك تحديد المككنات المعرفية له ك م
اعداد مشكالت فيزيائية تتعمؽ بكحدتي الميكانيكا كالمكائع  استغرؽ ذلؾ كقت طكيال تقريبا ثالثة اشهر 
كمف ثـ محاكلة تصنيؼ  ذا المشكالت الى مكجهة كشبه مكجهة كغير مكجهة ك ك تصنيؼ اعدته 

 .( سؤاال16كقد بمغ عدد اسئمة االختبار )اي ا الباحثة 
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 الفيزيائية : صدق اختبار حل المشكالت
زيائية عمى عدد مف المحكميف المختصيف في العمـك ك يقامت الباحثة بعرض اختبار حؿ المشكالت الف

مالئمته لطمبة الصؼ تحديد مدل االختبار ك االختبار عمميا كلغكيا  كـ لتدقيؽفي اساليب تدريس العم
الباحثة عمى االختبار حسب ك تـ اجراء تعديؿ مف قبؿ العاشر كا افة ام تعديالت يركنها مناسبة

 تحكيـ المختصيف .
  ثبات اختبار حل المشكالت الفيزيائية :

( طالب 30استطالعية قكامها ) تطبيقها عمى عينةالتحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ بقامت الباحثة 
معامؿ حساب مف طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية كمف خارج عينة الدراسة كتـ  كطالبة

حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لمستكل حؿ المشكالت مدرجة الكمية لبات ثال
 عالية ثباتدرجة ب االختبار تمتع إلىك ذا النتيجة تشير  (0.922الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر )

بتصحيح اختبار  دقيقة كفيما يتعمؽ 60كما تـ حساب زمف االختبار كالذم بمغ  في بأغراض الدراسةت
 . حؿ المشكالت اعتمدت الباحثة عمى مفتاح التصحيح المك ح في الجدكؿ التالي

 ( مفتاح تصحيح اختبار حؿ المشكالت  الفيزيائية:2.3)جدول 
 0 0.5 1 الدرجة
اذا كانت االجابة  االجابة

تتطابؽ مع المفا يـ آك 
 الحقائؽ التي في سؤاؿ

اذا كانت االجابة 
ا يـ آك مع المف تتقارب

الحقائؽ التي تكجد في 
 السؤاؿ

االجابة ال تتعمؽ مع 
مفا يـ  آك الحقائؽ 
التي يسأؿ عنها في  

 السؤاؿ
 
 
 تطبيق اختبار حل المشكالت الفيزيائية : 

بعد قياس صدؽ كثبات االختبار كتحديد الزمف المناسب لالختبار تـ اجراء االختبار عمى العينة 
ئيا مف مجتمع الدراسة بعد الحصكؿ عمى تسهيؿ مهمة مف قبؿ مديرية العنقكدية التي اختيرت عشكا

التربية كالتعميـ في محافظة اريحا كاالغكار ثـ تـ تطبيؽ االختبار تدريجيا عمى كؿ شعب مدارس العينة 
كبعد ذلؾ تـ تصحيح اكراؽ االختبار كفؽ مفتاح التصحيح كتحميؿ النتائج   مف مستكيات حؿ 

 ة كمتغيرات الدراسة )الجنس كالتكجه االكاديمي(المشكالت الفيزيائي
 التفكير الجانبي:اختبار 

اعدت الباحثة االختبار مف خالؿ االطالع عمى الدراسات التي تناكلت مهارات التفكير الجانبيكمنها 
انها قرأت ك بحثت ك  2009كدراسة المكسكم  2010كدراسة الكبيسي  2018دراسة حسف   دراسات

ير الجانبي كحددت اسئمة حسب  ذا المهارات بشرط اف تككف مناسبة لخصائص عف مهارات التفك
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عمى مختصيف باساليب التدريس مف حيث  كتـ عر ه سؤاال 12قد بمغ أسئمة طمبة الصؼ العاشر ك 
لغة االختبار كمالئمته لطمبة الصؼ العاشر كا افة ام تعديالت يركنها مناسبة كتـ اجراء كؿ 

 المحكميف الختبار التفكير الجانبي. التعديالت التي ا افها
 

 اختبار التفكير الجانبي ثبات
 
طالب  30استطالعية قكامها  تطبيقها عمى عينةمف خالؿ  ختبارت الباحثة التحقؽ مف ثبات األقام

كمف خارج عينة في محافظة أريحا كاالغكار  مف طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية  كطالبة 
 ثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجةحسب معادلة المدرجة الكمية لبات ثمعامؿ ال حسابالدراسة كتـ 

تمتع  ذا  إلىك ذا النتيجة تشير  ( ،0.915)الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر  تفكيراللمستكل الكمية 
دقيقة  48كتـ حساب زمف االختبار الذم بمغ  يفي بأغراض الدراسةعالية ثبات درجة ب االختبار 

 . دت الباحثة مفتاح تصحيح االختبار كما  ك كارد في الجدكؿ التاليكا تم
 

 ( مفتاح  تصحيح اختبار التفكير لجانبي 3.3)جدول 
 0 0.5 1 الدرجة
االجابة تحتكم عمى  االجابة

 افكار غير مألكفة
االجابة ال تتعمؽ  االجابة فيها فكرة مألكفة

 بالسؤاؿ
 

 :التفكير الجانبيتطبيق اختبار 
قياس صدؽ كثبات االختبار ك تحديد الزمف المناسب لالختبار تـ اجراء االختبار عمى العينة بعد 

العنقكدية التي اختيرت عشكائيا مف مجتمع الدراسة بعد الحصكؿ عمى تسهيؿ مهمة مف قبؿ مديرية 
اس العينة التربية كالتعميـ في محافظة اريحا كاالغكار ثـ تـ تطبيؽ االختبار تدريجيا عمى كؿ شعب مدر 

كبعد ذلؾ تـ تصحيح اكراؽ االختبار كفؽ مفتاح التصحيح  تحميؿ النتائج   مف مستكيات التفكير 
 الجانبي كمتغيرات الدراسة )الجنس كالتكجه االكاديمي (

 
 الدراسة إجراءات5.3 

 بما يمي: قامت الباحثة 
 اريحا كاالغكار.مف مديرية التربية كالتعمـ في محافظة  مهمة.الالحصكؿ عمى تسهيؿ -1
 .المجتمعك تحديد حجـ العينة  -2
 اعداد االطار النظرم لمدراسة مف خالؿ البحث عف كتب كدراسات سابقة تتعمؽ بمك كع الدراسة  -3
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 لتفكير الجانبي,ك إعداد اختباريف لمستكل حؿ المشكالت الفيزيائية  -4
 .عنقكديةعشكائية اختيار مدارس فيها  طمبة صؼ العاشر بكاسطة عينة  -5
 قياس صدؽ كثبات ألدكات الدراسة. -6
االختبارات اكراؽ عمى أفراد عينة الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع دكات الدراسة بتطبيؽ ا -7

 مف أفراد العينة بعد إجابتهـ عميها بطريقة صحيحة،
 ألدكات الدراسة. الـزال اإلحصائيجراء التحميؿ ا-8
 اعداد نتائج الدراسة كفقا الستجابات الصؼ الدكات الدراسة -9

 تحميؿ نتائج الدراسة  كاعداد  تكصيات الباحثة  كفقا لنتائج التي حصمت عميها مف ادكات الدراسة -10
 

 المعالجة اإلحصائية 6.3
ت اإلحصائية جاإلى جهاز الحاسكب اآللي إلجراء المعالتطبيؽ ادكات الدراسة تـ ادخاؿ البيانات  بعد

( SPSSالرـز اإلحصائية ) برنامج كذلؾ باستخداـ ،الدراسةكفقا ألسئمة النتائج المناسبة، كتحميؿ 
(Statistical Package For Social Sciences  كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات

تبار تحميؿ التبايف (، كاخt- testكاختبار )ت( ) ،باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAاألحادم )

(Cronbach Alpha،) 
نسبة النتائج المئكية لمستكل التفكير الجانبي ك مستكل حؿ المشكالت  ( لتحديد تقدير4.3)جدول 

 الفيزيائية :
 %22لى % إ71 %70% إلى 50 %42% حتى 0 النسبة المئوية

 جيد متوسط ضعيف التقدير
 

 متغيرات الدراسة: 7.3
 متغيرات ك ي كاالتي: 4 ذا الدراسة تتككف مف 

متغيرات التابعة: مستكل  حؿ المشكالت الفيزيائية لطمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في 
دارس الحككمية في محافظة اريحا كاالغكار كمتغير مستكل التفكير الجانبي لطمبة العاشر فمي الم

 محافظة اريحا كاالغكار.
 متغيرات مستقمة: متغير الجنس كمتغير التكجه االكاديمي.
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 المقدمة 1.4

 

 كت مف  ذا الفصؿ عر ا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إليها الباحثة عف مك كع الدراسة ك 
"كبياف أثر كؿ  بة الصف العاشر وعالقتو بتفكيرىم الجانبيمستوى حل المشكالت الفيزيائية لدى طم"

 مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عميها. 
 

 نتائج أسئمة الدراسة: 2.4
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1.2.4
 

صف العاشر في المدارس الحكومية في محافظة ما مستوى حل المشكالت الفيزيائية لدى طمبة ال
 ؟أريحا واألغوار

 
أفراد  لإلجابة عف  ذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات

مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ  التي تعبر عف الدراسة داةعينة الدراسة عمى ا
 ( يك ح ذلؾ  (1.4كالجدكؿ التالي .ككمية في محافظة أريحا كاألغكارالعاشر في المدارس الح

   
 

حؿ  اختبار اسئمة عفأفراد العينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي ات(: المتكسط1.4)جدكؿ
 المشكالت الفيزيائية لدل  طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار

 يةئو النسبة الم االنحراف المعياري لمتوسط الحسابيا المجاالت
 %33.4 1.414 1.67 مشكمة مكجهة

 %30.8 1.510 1.54 مشكمة شبه مكجهة
 %20.2 1.404 1.01 مشكمة غير مكجهة

 %28.2 3.99 4.24 الدرجة الكمية
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ت أفراد الذم يعبر عف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابا (1.4) جدكؿاليالحظ مف 
عينة الدراسة عمى مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية 

(، 3.99( كانحراؼ معيارم )4.24) في محافظة أريحا كاألغكار أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية
ية في محافظة أم أف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككم

 أعمى. كحصؿ مجاؿ المشكمة المكجهة عمى بدرجة  عيفة %28.2ية ئك أريحا كاألغكار جاء بنسبة م
 (، يميه مجاؿ المشكمة شبه المكجهة، كمف ثـ المشكمة غير المكجهة.1.67)كقدرا متكسط حسابي 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.2.4
وى حل المشكالت الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر في مستفي دالة احصائيا توجد فروق ىل 

 ؟التوجو األكاديميو  الجنس لمتغيرات تعزى ألغوارالمدارس الحكومية في محافظة أريحا وا
 

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة
( في α 0.05 ≤) نتائج الفرضية األولى: "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

محافظة أريحا مستوى حل المشكالت الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في 
 .عزى لمتغير الجنس"تواألغوار 

تـ فحص الفر ية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في  الدراسة في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل

 محافظة أريحا كاألغكار حسب لمتغير الجنس.
 

حؿ المشكالت عنة اسئمة اختبار  أفراد العينةجابات (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال2.4جدكؿ )
 سب متغير الجنسالفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار ح

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 المحسوبة
 0.067 1.842 1.246 1.47 101 ذكر مشكمة مكجهة

 1.496 1.79 168 أنثى
 0.138 1.489 1.340 1.37 101 ذكر مشكمة شبه مكجهة

 1.598 1.65 168 أنثى
 *0.023 2.286 1.128 0.78 101 ذكر مشكمة غير مكجهة

 1.532 1.15 168 أنثى
 *0.047 1.996 3.381 3.65 101 ذكر الدرجة الكمية

 4.287 4.60 168 أنثى

 0.05) الداللة مستكل عنددالة إحصائيا≥ α 
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(، أم أنه تكجد فركؽ في 0.047) المحسكبة أف قيمة مستكل الداللة (2.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )
ستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل  طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا م

مكجهة حيث كانت الفركؽ لصالح الكاألغكار تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لمجاؿ المشكمة غير 
 اإلناث، كبذلؾ تـ رفض الفر ية األكلى. 

 
 نتائج الفرضية الثانية: 

 
( في مستوى حل المشكالت α 0.05 ≤) إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللو  "ال

عزى لمتغير تكومية في محافظة أريحا واألغوار الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الح
 التوجو األكاديمي "

 
تـ فحص الفر ية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل 

ؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار ح
 يعزل لمتغير التكجه األكاديمي. 

 
حؿ  عف اسئمة اختبارأفراد العينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط (:3.4)جدكؿ 

المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل  المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في
 لمتغير التكجه األكاديمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التوجو األكاديمي المجال
 1.569 1.94 70 عممي مشكمة مكجهة

 1.216 1.71 122 عمـك إنسانية
 1.511 1.35 77 مهني

 1.672 1.76 70 عممي مشكمة شبه مكجهة
 1.378 1.58 122 عمـك إنسانية

 1.538 1.29 77 مهني
 1.541 1.27 70 عممي مشكمة غير مكجهة

 1.394 0.99 122 عمـك إنسانية
 1.264 0.82 77 مهني

 4.390 5.00 70 عممي الدرجة الكمية
 3.595 4.30 122 عمـك إنسانية

 4.115 3.47 77 مهني
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ا رية في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل  طمبة الصؼ ( كجكد فركؽ ظ3.4)ؿ يالحظ مف الجدك 
العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه األكاديمي، كلمعرفة 

( كما يظهر في الجدكؿ رقـ one way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
(4.4:) 
 

حؿ المشكالت  جابات افرا العينة عمى اسئمة اختبارتبار تحميؿ التبايف األحادم ال: نتائج اخ(4.4) جدكؿ
الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه 

 األكاديمي
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 محسوبةال

مستوى 
 الداللة

 المحسوبة
 3.385 6.645 2 13.291 بيف المجمكعات مشكمة مكجهة

 
0.035* 

 1.963 266 522.263 داخؿ المجمكعات 
 268 535.554 المجمكع 

 1.875 4.246 2 8.492 بيف المجمكعات مشكمة شبه مكجهة
 

0.155 
 2.264 266 602.266 داخؿ المجمكعات 

 268 610.758 المجمكع 
 1.956 3.826 2 7.651 بيف المجمكعات مشكمة غير مكجهة

 
0.143 

 1.956 266 520.289 داخؿ المجمكعات 
 268 527.941 المجمكع 

 2.760 43.374 2 86.748 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.065 
 15.716 266 4180.546 داخؿ المجمكعات 

 268 4267.294 المجمكع 
 

( ك ي أكبر مف مستكل 0.065) المحسكبةأف قيمة مستكل الداللة  (4.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )
أنه ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل   ( أمα≤0.05)الداللة 

لتكجه طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير ا
ما عدا مجاؿ المشكمة المكجهة. كبذلؾ تـ قبكؿ  مستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية ل األكاديمي. ككذلؾ
تـ فحص نتائج اختبار أما بالنسبة لمجاؿ المشكمة المكجهة كالتي تبيف كجكد فركؽ الفر ية الثانية. 

(LSDلبياف اتجاا الفركؽ ك ي كما ) يأتي: 
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD)(: نتائج اختبار 5.4جدكؿ )
 عينة الدراسة حسب متغير التكجه األكاديمي

 مهني عمـك انسانية عممي التكجه االكاديمي
 0.592 -0.230  عممي

 0.362  0.230 عمـك انسانية
  0.362- 0.592- مهني

 
 لح التكجه العممي.لصا المهني لفركؽ بيف التكجه العممي ك ككانت ا

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  3.2.4
ما مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في محافظة أريحا 

 واألغوار؟ 
 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد  بأيجادلإلجابة عف  ذا السؤاؿ قامت الباحثة 
مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في  سة عمى االختبارات التي تعبر عفعينة الدرا

 . المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار
 

 عف اسئمة اختبارأفراد العينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط(: 6.4جدكؿ )
 ارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار لتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدا

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 %36 0.860 1.08 تكوين اإلدراك
 %33 0.930 0.99 توليد المفاىيم
 %22.3 0.922 0.67 توليد األفكار
 %9.3 0.669 0.28 توليد البدائل
 %25.3 2.68 3.03 الدرجة الكمية

 
الذم يعبر عف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد عينة  (6.4حظ مف جدكؿ )يال

الدراسة عمى مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة 
كل ( أم أف مست2.68( كانحراؼ معيارم )3.03أريحا كاألغكار أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

افظة أريحا كاألغكار جاء التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في مح
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عمى أعمى متكسط حسابي  اإلدراؾ. كحصؿ مجاؿ تككيف بدرجة  عيفة  %25.3ية مئك بنسبة 
 (، يميه مجاؿ تكليد المفا يـ، كمف ثـ مجاؿ تكليد األفكار، يميه مجاؿ تكليد البدائؿ.1.08)
 

 : الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.2.4
مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة الصف العاشر في المدارس  فيدالة احصائيا توجد فروق ىل 

 التوجو األكاديمي؟و  متغيرات الجنستعزى ل فظة أريحا واألغوارالحكومية في محا
 

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة
( في α 0.05 ≤) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة: "الثالثةنتائج الفرضية 

مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية في محافظة أريحا واألغوار 
 عزى لمتغير الجنس"ت
 

 بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الثالثةتـ فحص الفر ية 
الدراسة في مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا 

 كاألغكار حسب لمتغير المؤ ؿ العممي. 
 

التفكير  اختبار اسئمة عفأفراد العينة  اتجابار "ت" لمعينات المستقمة ال(: نتائج اختب7.4جدكؿ )
ارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار حسب متغير الجانبي لدل  طمبة الصؼ العاشر في المد

 الجنس
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"
 المحسوبة

 0.289 1.063 0.818 1.01 101 ذكر تككيف اإلدراؾ
 0.884 1.13 168 أنثى

 *0.011 2.547 0.771 0.81 101 ذكر تكليد المفا يـ
 1.002 1.09 168 أنثى

 0.071 1.811 0.795 0.53 101 ذكر تكليد األفكار
 0.985 0.74 168 أنثى

 0.407 0.83 0.568 0.24 101 ذكر تكليد البدائؿ
 0.724 0.30 168 أنثى

 *0.047 1.987 2.432 2.62 101 ذكر الدرجة الكمية
 2.795 3.27 168 أنثى
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(، أم أنه تكجد فركؽ في 0.047) المحسكبة أف قيمة مستكل الداللة (7.4) جدكؿاليتبيف مف خالؿ 
غكار مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاأل

مجاؿ تكليد المفا يـ حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث. كبذلؾ تـ تحديدا لتعزل لمتغير الجنس، ك 
 . ثالثةلرفض الفر ية ا

 
( في α 0.05 ≤) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة : "الالرابعةنتائج الفرضية 

كومية في محافظة أريحا واألغوار مستوى التفكير الجانبي لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الح
 "عزى لمتغير التوجو األكاديميت
 

الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل  تـ حساب المتكسطات لرابعةتـ فحص الفر ية ا
عزل تككمية في محافظة أريحا كاألغكار التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الح

 لمتغير التكجه األكاديمي.
 

 اسئمة عف أفراد عينة الدراسة جاباتة كاالنحرافات المعيارية الالمتكسطات الحسابي (:8.4)جدكؿ 
التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار  اختبار

 يعزل لمتغير التكجه األكاديمي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التوجو األكاديمي المجال

 0.873 1.19 70 عممي تككيف اإلدراؾ
 0.818 0.99 122 عمـك إنسانية

 0.908 1.13 77 مهني
 1.046 1.09 70 عممي تكليد المفا يـ

 0.867 1.01 122 عمـك إنسانية
 0.914 0.86 77 مهني

 0.904 0.77 70 عممي تكليد األفكار
 0.894 0.62 122 عمـك إنسانية

 0.986 0.64 77 مهني
 0.523 0.24 70 عممي تكليد البدائؿ

 0.733 0.29 122 عمـك إنسانية
 0.689 0.30 77 مهني

 2.667 3.30 70 عممي الدرجة الكمية
 2.646 2.93 122 عمـك إنسانية

 2.757 2.92 77 مهني
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( كجكد فركؽ ظا رية في مستكل التفكير الجانبي لدل  طمبة الصؼ العاشر 8.4يالحظ مف الجدكؿ )
رفة داللة في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه األكاديمي، كلمع

  .9.4( كما يظهر في الجدكؿ one way ANOVAالفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 
التفكير الجانبي  عف اسئمة اختبارأفراد العينة  جاباتتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الن (:9.4)

ل لمتغير التكجه لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعز 
 األكاديمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 المحسوبة

 1.302 0.961 2 1.922 بيف المجمكعات تككيف اإلدراؾ
 

0.274 
 0.738 266 196.279 داخؿ المجمكعات 

 268 198.201 المجمكع 
 1.177 1.017 2 2.034 بيف المجمكعات المفا يـ تكليد

 
0.310 

 0.864 266 229.906 داخؿ المجمكعات 
 268 231.941 المجمكع 

 0.628 0.536 2 1.072 بيف المجمكعات تكليد األفكار
 

0.534 
 0.853 266 226.817 داخؿ المجمكعات 

 268 227.888 المجمكع 
 0.143 0.064 2 0.129 مجمكعاتبيف ال تكليد البدائؿ

 
0.867 

 0.451 266 119.960 داخؿ المجمكعات 
 268 120.089 المجمكع 

 0.494 3.555 2 7.110 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.611 
 7.202 266 1915.708 داخؿ المجمكعات 

 268 1922.818 المجمكع 
 

( ك ي أكبر مف مستكل الداللة 0.611) المحسكبة كل الداللةأف قيمة مست( 9.4يتبيف مف الجدكؿ )
(α≤0.05 أم أنه ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر )

في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه األكاديمي. ككذلؾ لممجاالت، 
 .الرابعةكبذلؾ تـ قبكؿ الفر ية 
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:  5.2.4
بين مستوى حل المشكالت  (α≤ 0.05)ل توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى الداللة ى

في المدارس الحكومية في محافظة طمبة الصف العاشر  ىتفكير الجانبي لدمستوى الالفيزيائية و 
 ؟اريحا واالغوار

 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  مفر ية التالية:لتحكيمه لإلجابة عف  ذا السؤاؿ تـ 

لدى طمبة  الجانبي تفكيرمستوى الحل المشكالت الفيزيائية و  ىبين مستو   (α≤ 0.05)داللة ال
 .في المدارس الحكومية في محافظة أريحا واالغوار الصف العاشر

 
بيف مستكل حؿ المشكالت  اإلحصائيةلة تـ فحص الفر ية بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف كالدال

الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا 
 . كاألغكار

 
لمعالقة بيف مستكل حؿ المشكالت  اإلحصائية(: معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة 10.4جدكؿ )

العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ 
 كاألغكار

مستوى  معامل بيرسون المتغيرات
 الداللة

 0.001 0.566 التفكير الجانبي حل المشكالت الفيزيائية
 

(، كمستكل الداللة 0.566أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ) (10.4)يتبيف مف الجدكؿ 
بيف ( α≤0.05) قة طردية ذات دالله إحصائية عند مستكل الداللة(، أم أنه يكجد عال0.001)

مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في 
محافظة أريحا كاألغكار. أم أنه كمما زاد مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر 

في محافظة أريحا كاألغكار زاد ذلؾ مف التفكير الجانبي لديهـ، كالعكس  في المدارس الحككمية
 صحيح.

 
 
 
 



39 


 ممخص النتائج:6.2.4 
 
الغير  الفيزيائية بشكؿ عاـ كخاصة المشكمة  ناؾ  عفا لدل طمبة في مستكيات حؿ المشكالت -1

ية لدل طمبة لمستكيات حؿ المشكالت الفيزيائ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية حيث بمغمكجهة 
(، أم أف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل  3.99( كانحراؼ معيارم )4.24الصؼ العاشرة )

%. 28.2طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار جاء بنسبة مئكية 
 (، يميه مجاؿ المشكمة شبه1.67كحصؿ مجاؿ المشكمة المكجهة عمى أعمى متكسط حسابي )

 المكجهة، كمف ثـ المشكمة غير المكجهة.
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في  - 2

لمستكيات حؿ المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه األكاديمي. ككذلؾ 
 لمكجهة, ما عدا مجاؿ المشكمة ا المشكالت الفيزيائية

أنه تكجد فركؽ في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس -3
الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لمجاؿ المشكمة الغير مكجهة حيث 

 كانت الفركؽ لصالح اإلناث.
تكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم المكاف  حيث ناؾ  عفا في مستكيات التفكير الجانبي  -3

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس 
( كانحراؼ معيارم 3.03الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

العاشر في المدارس الحككمية في محافظة ( أم أف مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ 2.68)
%. كحصؿ مجاؿ تككيف اإلدراؾ عمى أعمى متكسط حسابي 25.3أريحا كاألغكار جاء بنسبة مئكية 

 (، يميه مجاؿ تكليد المفا يـ، كمف ثـ مجاؿ تكليد األفكار، يميه مجاؿ تكليد البدائؿ.1.08)
انبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير الج -4

 .متغير التكجه األكاديميالحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل ل
تكجد فركؽ في مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في  -5

كانت الفركؽ تكليد المفا يـ حيث  ستكلمحافظة أريحا كاألغكار تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لم
 .لصالح اإلناث

مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي بيف يكجد عالقة طردية ذات دالله إحصائية  -6
  لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.
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 الفصل الخامس
 تحميل النتائج والتوصيات

 
 تحميل النتائج: 1.5

ما مستوى حل المشكالت الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر في المدارس الحكومية  ل:السؤال األو
 ؟في محافظة أريحا واألغوار

 
لمستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشرة  المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية بمغ
لدل  طمبة الصؼ (، أم أف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية 3.99( كانحراؼ معيارم )4.24)

%. كحصؿ مجاؿ 28.2العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار جاء بنسبة مئكية 
(، يميه مجاؿ المشكمة شبه المكجهة، كمف ثـ 1.67المشكمة المكجهة عمى أعمى متكسط حسابي )

 المشكمة غير المكجهة.
 

ذلؾ يعكد إلى نكعية االختبارات التي كاف  ناؾ  عفا في حؿ مشكالت الفيزيائية غير المكجهة ك 
 يعتمد ا المعمـ في تقكيـ طمبته في مادة الفيزياء التي تفتقد إلى اختالؼ نكعيتها كتككف مباشرة تفتقد

كألف مك كع الميكانيكا كالمكائع يحتاج الى كسائؿ تعميمية كتجارب  إلى الحنكة كالذكاء في اختيار ا
راتيجيات تدريس كتقكيـ نكعي حتى يصقؿ شخصيات الطمبة يحتاج الى استعممية اكثر لفهمه ك 

 .كيجعمهـ اكثر تطبيقا لمفيزياء في حياتهـ
 

 مف ال تتطابؽ مع نتائج أم دراسة النها ال تكجد دراسة تناقش مستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية  لكف
:  ي الطمبة عند الفيزيائية المسألة لحؿ استراتيجيات ست كجكد تبيف (:2012) عبده دراسة خالؿ

ستراتيجية ،(المقدمة إلى كصكال النتيجة مف البدء) الخمفية كاإلستراتيجية التقدمية، اإلستراتيجية  كا 
ستراتيجية العشكائية، كالخطأ المحاكلة  كال الحدسية، اإلستراتيجية المنظمة، كالخطأ المحاكلة كا 

: مف ككؿ المسألة حؿ استراتيجيات بيف إحصائيا دالة اقترانية عالمات كجكد تبيف كما إستراتيجية،
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 عالقات تكجد ال بينما. المسألة كطبيعة العامة الفيزيائية قدرته كمستكل لمطالب، القبمية المعرفة مستكل
 .الطالب كجنس المسألة لحؿ الست االستراتيجيات بيف إحصائية دالة اقترانية

 
 السؤال الثاني: 

ل المشكالت الفيزيائية لدى طمبة الصف العاشر في مستوى حتوجد فروق دالة احصائيا في ىل 
 ؟التوجو األكاديميو  الجنس تعزى لمتغيرات ألغوارالمدارس الحكومية في محافظة أريحا وا

 
 بالنسبة لمفر ية االكلى :

حؿ  مستكيات بيف (α≤ 0.05) داللةالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
في المدارس الحككمية في محافظة أريحا  الصؼ العاشرالمشكالت الفيزيائية لدل طمبة 

 .متغير الجنسل تعزل  كاالغكار
 

فركؽ في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل  طمبة الصؼ العاشر في  اظهرت النتائج كجكد
المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لمجاؿ المشكمة غير 

 كانت الفركؽ لصالح اإلناث.مكجهة حيث ال
 

كلعدـ  حؿ المشكالت الفيزيائية يعكد إلى دافعية اإلناث لمتعمـ  كتعزك الباحثة قدرة الطالبات عمى
ا تماـ الكزارة بمدارس الذككر مثؿ ا تمامهـ بتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لمدراس االناث ككما أف 

يؽ الجانب العممي مف المادة التعميمية اكثر مف  ناؾ ا تماـ اكبر مف قبؿ معممات االناث في تطب
 الذككر كيستخدمف استراتيجيات تدريس اكثر مف الذككر لكف  ي استراتيجيات قميمة .

 
(ا التي تكصمت إلى عدـ كجكد 2012مقارنة مع الدراسات السابقة:  ي عكس نتائج دراسة عبدا )

 ة تعزل لمتغير الجنس.فركؽ ذات دالة احصائية لمستكل حؿ المشكالت الفيزيائي
 بالنسبة لمفر ية الثانية :

حؿ  مستكيات بيف (α≤ 0.05)داللة الال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
في المدارس الحككمية في محافظة أريحا  لدل طمبة الصؼ العاشرئية المشكالت الفيزيا

 .األكاديميتكجه متغير الل تعزل  كاألغكار
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية انه   ر الفر يةاظهرت نتائج اختبا
لدل  طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه 
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األكاديمي. ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ المشكمة المكجهة كانت الفركؽ بيف التكجه العممي كغير 
 لح التكجه العممي.ذلؾ لصا

 
 العمـك تكجه طمبة مف أعمى قدرات يمتمككف العممي التكجه طمبة أف باعتبار النتيجة  ذا تفسير كيمكف

 منهـ أكثر الناقد كالتفكير اإلبداعي، التفكير مهارات يستخدمكف النهـ المشكالت، حؿ في  االنسانية
 أكثر بدرجة كالفيزياء الريا يات مثؿ مكادب  كقدرات ا تماـ لديهـ العممي، لتكجها طمبة فإف كذلؾ
 الريا ية كالمسائؿ المشكالت حؿ خطكات لديهـ يعزز ك ذا االنسانية، العمكـ تكجه طمبة مف اتساعا
 .طريقة مف بأكثر

 
ترل الباحثة أف  ناؾ  عفا عاما في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية ك ذا يعكد الى عدـ استخداـ 

تماـ المعمميف كالمعممات بتطبيؽ مادة الفيزياء في الكاقع كالى عدـ تقديـ دعـ كسائؿ تعميمية كعدـ ا 
مف  كزارة التربية كالتعميـ فيما يخص المختبرات العممية يكفي النجاز التجارب العممية كاقعية عف 
 الميكانيكا ك المكائع ككما أف  ناؾ خمال في تقدير الطمبة لتكجههـ االكاديمي بسبب اعتماد ـ عمى
تحصيمهـ كعالمات نهاية الفصؿ الدراسي التي تككف اصال غير مك كعية كال تشير الى فهمهـ لمادة 
الفيزياء ككما أف  ناؾ عدـ ا تماـ مف قبؿ المعمميف كالمعممات في استخداـ اسمكب تدريس يعتمد عمى 

 حؿ المشكالت الكاقعية التي تحتاج الى فيزياء الميكانيكا كالمكائع .
 

في المدارس الحكومية في  تفكير الجانبي لدى طمبة الصف العاشرال مستوىما  ثالث:السؤال ال
 محافظة أريحا واألغوار؟

 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مستكل التفكير كاف  

كار أف المتكسط الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغ
( أم أف مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة 2.68( كانحراؼ معيارم )3.03) الحسابي لمدرجة الكمية

%. كحصؿ 25.3الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار جاء بنسبة مئكية 
ا يـ، كمف ثـ مجاؿ (، يميه مجاؿ تكليد المف1.08مجاؿ تككيف اإلدراؾ عمى أعمى متكسط حسابي )

 تكليد األفكار، يميه مجاؿ تكليد البدائؿ.
 

 ناؾ  عفا في مهارة تكليد البدائؿ لدل الطمبة كيعكد ذلؾ إلى عدـ تدريس مساؽ يعمـ ترل الباحثة أف 
بسبب عدـ استخداـ استراتيجيات تدريس تنمي التفكير الجانبي  التفكير عامة كالتفكير الجانبي خاصة
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قمة الكسائؿ التعميمية التي تنمي مهارات التفكير الجانبي لدل الطمبة كلعدـ قدرة في التدريس كل
 .المعمميف كالمعممات عمى تنمية التفكير الجانبي لدل الطمبة 

 
 كمنها العالـ بمداف مف كثير في المدارس أف بي الجانبي التفكير في طمبة قدرة انخفاض الباحثة تعزم

ذا ، الهدؼ لهذا محددة كبرامج أنشطة عبر عالـ بكجه يرالتفك بتنمية تهتـ ال فمسطيف  تكفرت كا 
 التفكير تنمية عمى تركز فانها التفكير بتنمية تهتـ  منية أك مباشرة اتنطة أك تعميمية ممارسات
 مف استنتاجه يمكف الذم ما رؤية ثـ األشياء إلى النظر في محددة بطريقة البدء يحدد الذم المنطقي

 إلى يتحرؾ التفكير مف النمط  ذا كفؽ المتعمـ الف العمكدم التفكير بكنك دم عميه ؽأطم ما ك ذا تمؾ
 كمهـ  ركرم التفكير مف النكع ك ذا منطقيا تبرر أف يجب خطكة كؿ أف بحيث تابعيه بخطكات األماـ
 مع الفرد يتعامؿ عندما  ركرية تككف التفكير مف أنكاع  ناؾ ذلؾ جانب إلى كلكف ، تنميته كيجب

 مرادفا( بكنك دم) ابتدعه الذم الجانبي التفكير كاف كلما تقميدية كغير جديدة بدائؿ تتطمب شكالتم
نما ، اإلنساف عند تمقائيا يمي ال فاته الجاد لإليداع  تفي كالتي اإلبداع تنمية قكاعد خالؿ مف ينمك كا 

، تكفؿ)  جديدة يـكمفا  أفكار عمى لمحصكؿ كمتعمدة مقصكدة كاستراتيجيات أدكات استخداـ بها
 المجتمع في السائدة الثقافة إلى  الجانبي التفكير في االنخفاض  ذا الباحثة تعزم كما ،(2009

 بطريقة األمكر رؤية إلى تنفعهـ كال كالتفكير السمكؾ في المسايرة عمى الطمبة تشجع التي لفمسطينيا
 التفكير تتطمب مشکالت أماـ الطالب ت ع الدراسية المنا ج مككنات معظـ كأف ، تقميدية غير

 تفكيرا بتتطم يكمية الفرد يكاجهها كعممية اجتماعية عديدة مشكالت تكجد بينما التابعي المنطقي
 يمكف ال كالسكف كالجهؿ الفقر:  مثؿ مشكالت فمثال ، تقميدية غير مختمفة معرفية معالجة أك ،إبداعيا

نما ، اكغير  الق اء مشكالت مثؿ ريا ية بمعادالت صياغتها  كتكليد ، مختمفة معالجات تتطمب كا 
 كدراسة( 2009) المكسكم دراسة مع الحالية النتيجة  ذا كتتفؽ المتاحة المعمكمات مف جديدة أفكار

 (.2010) الجكرتي كدراسة(| 2009) الكبيسي
دراسة الجكراني  (2012دراسة ذيب كعمكاف )( ك 2009دراسة المكسكم )مع اتفقت  ذا النتيجة 

( في أف مستكل 2014دراسة دريب )ك  ((2014صالح ( ك 2014دراسة الكبيسي كاألميف )(  ك 2010)
 Lawrence andدراسة ( ك 2010دراسة مزيد ك عمى ) كتحتمؼ معالتفكير الجانبي كاف متدني 

Xavier,2013))  في مستكل التفكير الجانبي الذم كاف متدنيا (2018را ي :) 
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  السؤال الرابع:
لدى طمبة الصف العاشر في المدارس  التفكير الجانبيمستوى دالة احصائيا في  توجد فروقىل 

 ؟التوجو األكاديميو  الجنس تعزى لمتغيرات ألغوارالحكومية في محافظة أريحا وا
 
 بيف (α≤ 0.05) داللةالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  لنسبة لمفرضية الثالثة:با

في المدارس الحككمية في محافظة أريحا  لدل طمبة الصؼ العاشري لتفكير الجانبا  مستكيات
 .متغير الجنسلتعزل  كاألغكار

 
فركؽ في مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في  كجكداظهرت نتائج اختبار الفر ية  

مفا يـ المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لمجاؿ تكليد ال
 حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث. كبذلؾ تـ رفض الفر ية األكلى.

 
رأم الباحثة: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسط الحسابي لمتفكير الجانبي تعزل إلى متغير 
الجنس لصالح اإلناث ك ذا بسبب دافعية كا تماـ اإلناث أكثر في التفكير الجانبي كقد يككف بسبب 

كلعدـ ا تماـ الكزارة بتقديـ دعـ لممدارس االناث مثؿ  لإلناث نظرا لعادات المجتمع كؿ شيءعدـ تكفر 
مدارس الذككر أم عدـ العدؿ بيف المدارس مف ناحية الدعـ المادم ك المعنكم الف نتائج االناث دائما 

 .اعمى في التحصيؿ كخكفا مف ا ماؿ الطمبة ك تكسير ـ لكسائؿ التعميمية أك غير ا
 كالطالبات الطالب بيف الجانبي التفكير في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ عف التنائج شؼكتك
 التفكير مهارات إف تؤكد كالتي لمبحث النظرم اإلطار متعار ة مع النتيجة  ذا الباحث كيرل ،

 ، بالفرد المحيطة كاالجتماعية كالثقافية البيئية المتغيرات  كء في تتحدد إنما ك تمقائية تنمك ال الجانبي
 مراحؿ إثناء الفرد يتمقا ا التي كالتدريبية التعميمية كالبرامج االجتماعية التنشئة أساليب عمى كتتكقؼ
 لمطالب بالنسبة كاحدة كاالجتماعية كالنفسية المعرفية مككناتها بكؿ البيئية الظركؼ كانت كلما ، حياته

 أف ةالباحث رلت كعميه ، مراحمه بكؿ الفتيات ميـتع عمى اجتماعية محددات  ناؾ كاف  ، كالطالبات
 . سمية أك إيجابية سكاء لمجنسيف بالنسبة متكافئةغير  البينية المتغيرات تأثير

صالح و  ((2016ابو عمي مقارنة مع الدراسات السابقة: تختمؼ في تفاعؿ متغير الجنس مع 
2014))  
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 .متغير الجنس لصالح االناث في تأثير(  2010دراسة مزيد وعمي )مع دراسة  وتتفق
 

 :الرابعةبالنسبة لمفرضية ا
لتفكير ا  مستكيات بيف (α≤ 0.05) داللةالال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

تعزل  في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار لدل طمبة الصؼ العاشرالجانبي 
 .التكجه االكاديميمتغير ل

 
فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير الجانبي لدل  طمبة  ر الفر ية كجكداطهرت نتائج اختبا

لتكجه األكاديمي. الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير ا
 .ككذلؾ لممجاالت

م الى ترل الباحثة أف الطمبة ال يستطيعكف تحديد تكجههـ االكاديمي حسب ميكلهـ كقدراتهـ مما يؤد
 خمؿ في اختيار ـ لمتكجه االكاديمي أم أف النتائج التكجه االكاديمي اصبحت غير متمايزة .

تأثير متغير التكجه االكاديمي في  مستكل  حيث يكجد 2010دراسة مزيد وعمي )مع دراسة  تختمؼك 
 .التفكير الجانبي  تعزل لصالح التكجه العممي 

 
مستوى و  الفيزيائية المشكالت حل مستوى بين حصائياا دالة عالقة توجد ىل: الخامس السؤال
 واألغوار؟ أريحا محافظة في العاشر الصف طمبة لدى الجانبي التفكير

 
 تم تحويل السؤال إلى الفرضية التالية :

حل المشكالت  ىبين مستو   (α≤ 0.05)داللة الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في المدارس الحكومية في محافظة  لدى طمبة الصف العاشر الجانبي رتفكيمستوى الالفيزيائية و 

 .أريحا واالغوار
 

 α ≤) أنه يكجد عالقة طردية ذات دالله إحصائية عند مستكل الداللة اظهرت نتيجة اختبار الفر ية 
مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس بيف ( 0.05

الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار. أم أنه كمما زاد مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة 
الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار زاد ذلؾ مف التفكير الجانبي لديهـ، 

 كالعكس صحيح.
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ية لدل طمبة الصؼ العاشر  ناؾ عالقة طردية بيف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائ افالباحثة: ترل
ك ذا يعكد إلى أف حؿ حيث اف  ذا النتيجة ال تتعارض مع االطار النظرم  كتفكير ـ الجانبي 

 جاد طرقا جديدة لحؿ المشكالت الفيزيائية  المشكالت الفيزيائية يحتاج إلى التفكير خارج الصندكؽ
حيث اف كالتفكير الناقد كالمنطقي  ي  التفكير الجانبك ذا يمكف تحقيقه باستخداـ استراتيجيات تنمي 

ككما اف التفكير   ناؾ تشابه بيف خطكات حؿ المشكالت الفيزيائية كبيف مهارات التفكير الجانبي
 .الجانبي يسهؿ حؿ ام مشكمة فيزيائية بطريقة غير تقميدية  مهما كانت صعكبتها 

 
 التوصيات:2.5 

 
 بما يأتي: أكصت الباحثة 

بطمبة المدارس االساسية حتى  تتعمؽر حكؿ التفكير الجانبي  خاصة في فمسطيف دراسات اكث اثراء-1
 تحدد مستكيات التفكير الجانبي لديهـ 

استراتيجيات تنمي التفكير الجانبي لدل طمبة فمسطيف تتطبؽ مف خالؿ دراسات أك ابحاث  تطبيؽ-2
 .الحصص العادية  إعطاءأك خالؿ 

لكاقع ك خاصة الفيزياء لدل طمبة المرحمة الثانكية في فمسطيف ا دراسات تتعمؽ العمكـ في تطبيؽ-3
مف خالؿ دراسات تبحث عف مستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية لديهـ ك مف خالؿ تطبيؽ 
استراتيجيات تنمي مستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية لديهـ مما يجعمهـ اكثر كعيا كدافعية لتطبيؽ 

 دة بالتحصيؿ الفعمي كالدائـ لديهـ في مادة الفيزياء.الفيزياء في حياتهـ مما يعكد بزيا
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 :المالحق
 

 ((1ممحق رقم
 قائمة المحكمين

 
 جية العمل التخصص اسم المحكم

 جامعة القدس ريسدكتكراا أساليب تد زيدافعفيؼ أ.د 
 جامعة القدس دكتكراا أساليب تدريس إبرا يـ عرمافد. 
 جامعة القدس دكتكراا أساليب تدريس إيناس ناصرد.
 جامعة القدس دكتكراا أساليب تدريس محسف عدسد.
 جامعة القدس دكتكراا أساليب تدريس رنا السرخيد. 
 فتكحةجامعة القدس الم دكتكراا في الفيزياء  شاـ  ندمد. 
 كزارة التربية كالتعميـ ماجستير أساليب تدريس عمـك مناؿ أبكالريش أ.
 كزارة التربية كالتعميـ ماجستير أساليب تدريس عمـك ريناؿ الزغبي أ.
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 (2)ممحق رقم 
االختباران بعد التحكيم الذي أجاب عمييم عينة الدراسة حيث أن القسم األول يتعمق 

 القسم الثاني يتعمق بالتفكير الجانبي و فيزيائية بحل المشكالت ال
 القسـ األكؿ:

 عممي / عمـك إنسانية/غير ذلؾ :التكجه األكاديمي
 ذكر/ أنثى :الجنس

 .عميؾ اإلجابة عف جميع األسئمة كذلؾ ألغراض البحث العممي :مالحظة 
 لبيته؟: أ(  احمد لديه بيت ال تصمه مياا كيؼ يمكنؾ مساعدته في إيصاؿ المياا ١س
 
 

ب(: كيؼ يمكنؾ حساب ارتفاع برج  )مثؿ برج فمسطيف براـ اهلل( بحساب زمف سقكط حجر مف 
 ؟سطحه

 
 
 استنادا إلى دراستؾ  غط المكائع ؟اقترح حمكال عمى المسؤكليف لمتخمص مف مشكمة السيكؿ:أ( 2س
 
 

 ب(:حسب دراستؾ لمميكانيكا كيؼ يمكنؾ ترميـ بناء تسبب زلزاؿ بميالنه؟
 
 
 كلماذا؟ ؟:استنادا الى دراستؾ المكائع أيهما أف ؿ الغكص في البحر إما النهرج(
 

طكابؽ كقالت انه إذا تـ بناء  5د(: قامت بمدية أريحا بمنع بناء طابقيف جدد في عمارة مككنة مف 
 ذيف الطابقيف سيؤدم إلى انهيار العمارة بأكممها لعدـ تحمؿ أساساتها  غط جديد عميها كيؼ يمكنؾ 

قناع أصحاب العمارة بطريقة عممية بسيطة بأ رار بناء طكابؽ جديدة كماذا تقترح عميهـ حمكال جديدة إ
 ؟لتفادم انهيار عمارتهـ كتقكية أساساتها
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أ(الحظ احمد أف فرامؿ سيارته ال تعمؿ جيدا كبها فقاعات  كاء كيؼ يمكنؾ مساعدة احمد  3س
 يكي إلصالح فرامؿ سيارته دكف ذ ابه إلى ميكان

 
 

صاعد إلى بيته  كب( اشترل احمد سمكة مف صديقه عمي داخؿ مصعد العمارة التي يسكف فيها ك 
نيكتف  ؿ تعتقد أف احمد استغؿ صديقه في  5في الطابؽ الخامس كالعشريف  ككاف كزف السمكة 

ك يح خمسة دنانير إما انه دفع مبمغا اكبر مما تستحؽ السمكة مع ت كشرائه السمكة بسعر قميؿ ك 
 ؟السبب

 
ج(: كيؼ تعالج مشكمة كزف الحقيبة المدرسية الزائد حيث تراعي  ركرة حمؿ الطالب كتب كؿ مكادا 

 ؟الدراسية كأف تراعي صحة الطالب
 
 كيؼ تعالج مشكمة حكادث السير في فمسطيف؟:د(
 
ألرض رفض العمماء إطالقه إلى الف اء لعدـ تمكنه مف الدكراف حكؿ ا يأ(:  ناؾ قمر صناع  4س

 كيؼ يمكف إصالح  ذا القمر؟
 
 

استنادا لدراستؾ لقاعدة ارخميدس  كيؼ يمكنؾ مساعدة صديقؾ كليد اذا كاف خاتمه الجديد  :ب(
 ؟ال أـمصنكع مف  ف ة 

 
ج(::استنادا إلى قانكف نيكتف الثالث إذا اصطدمت شاحنتاف احد ما حمراء كأخرل زرقاء أيهما اكبر 

 قكة في التصادـ؟
 
 
 كيؼ يمكف لرجؿ أف يجعؿ منطادا يرتفع أكثر استنادا إلى دراستؾ  غط المائع؟أ(:   5س
 

 ب( اقترح حمكال لمعالجة مشكمة انزالؽ السيارات عف الشارع في فصؿ الشتاء؟
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ج( سامي يعاني مف مشكمة انسداد أذنه كيشعر بالغثياف  أثناء سفرا مف أريحا إلى نابمس كيؼ يمكنؾ 
  ؟مساعدته بطريقة عممية

 
------------------------------------------------------- 

 القسـ الثاني:
 أ(لديؾ عشركف برتقالة ككيساف كيؼ تجعؿ بكؿ كيس عشريف برتقالة؟ 1س
 

 ب(كيؼ تذبح مئة خركؼ في خمس أياـ عمى أف تذبح في كؿ يكـ عددا فرديا مف الخرفاف؟
 

ؽ.ـ   مف زمف مكلد السيد  800ككتب عميها  أ(احد األصدقاء أعطاؾ قطعة معدنية قديمة 2س 
 ؟المسيح كيؼ تعرؼ أنها مزكرة

 
ب( احد األشخاص ركب سيارته مف الكراج كمرت أماـ سيارته قطة كرآ ا رغـ انه لـ يكف  ناؾ أم 

 ؟عمكد إنارة م يء كلـ ي يء مصباح سيارته بعد كيؼ
 
ـ يتبمؿ مع انه لـ يكف معه أم معطؼ رغـ مف ذلؾ لك أ(سار ياسيف بال مظمة في مكسـ األمطار  3س
 ؟قبعة تحميه مف األمطار كيؼ حصؿ ذلؾك أ
 
شخص صمى صالة الظهر متكجها جهة الشرؽ كصمى صالة  العصر متكجها إلى الغرب ثـ  (ب

 ؟لـ يسافر ككمها صالة صحيحة كيؼ ذلؾ  ك ك  بالجنك صمى صالة المغرب متكجها جهة 
 

 ؟لـ يكميا مع بقائه في زاكية المركبة التي تحممهالشيء الذم يتنقؿ حكؿ العا كج(ما  
 

أ( يهـز فالح تامر في لعبة التنس كلكنه يخسر أماـ عادؿ كعادة ما يفكز كامؿ عمى عادؿ  4س 
 ؟ا عؼ العب كأحيانا عمى فالح لكنه ال يفكز عمى تامر فمف  ك 
 

 ؟أف أمه ماتتال يتكمـ يقكؿ ألعمى  الذم كيؼ ىخصاف احد ما ال يتكمـ كاآلخر اعمب(ش
 

 م( لتصبح نكعا مف الفاكهة؟ك حركؼ مف )خ ت ا ب ؼ ح ق  5أ( مسح  5س 
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ب(اخبر حراس تاجر الذم يقكـ بحراسة متجرا كقاؿ له إنني رأيت في منامي انؾ سافرت كسقطت 
الطائرة أرجكؾ اجؿ سفرؾ كفعال لـ يسافر التاجر كسقطت الطائرة  كشكر الحارس لكنه لـ يعطه 

 ذا؟مكافئة لما
 

ذا بدأنا العد مف خمفؾ ك  19ج(مجمكعة مف الطمبة أنت منهـ إذا بدأنا العد مف أمامؾ فأف ترتيبؾ  ا 
 ؟فكـ عدد الطمبة 12يككف ترتيبؾ 

 
 انتيت األسئمة
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 (3) ممحق
 

 االختباران قبل التحكيم
 القدسجامعة 

 عمادة  الدراسات العميا
  برنامج أساليب التدريس 

 
/ة........ح رة المحكـ /ة  ...المحتـر

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته 
تقـك الباحثة بإعداد الدراسة بعنكاف )مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كعالقته بتفكير ـ الجانبي لدل طمبة الصؼ 

 العاشر( كذلؾ الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص أساليب تدريس العمـك العامة.
 لتف ؿ بتحكيـ اختبارم حؿ المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي مف حيث:مف ح رتكـ ا كالمرجك
 مدل مناسبتهما لطالب الصؼ العاشر.- أ
 مدل انتمائهما لمحكر ما.- ب
 صحة الصياغة المغكية.- ت
 إ افة ما تركنه مناسبا. حذؼ أك تعديؿ أك- ث
 

 الباحثة                    كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير                                       
 كفاء شناعة
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الجنس: ذكر / أنثى                          التكجه األكاديمي: عممي / عمـك إنسانيةمالحظة: عميؾ اإلجابة 
 عمى جميع األسئمة كذلؾ ألغراض البحث العممي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أ(  إذا كاف  ناؾ عاصفة كأردت التجديؼ بالقارب ما  ي الطريقة األف ؿ لتصؿ أسرع؟: ١س
 
 ب(: ؿ يمكنؾ الكتابة عمى سطح أممس ليس فيه احتكاؾ مع القمـ ك ح إجابتؾ؟ 
 

 ج(: كيؼ يمكنؾ حساب ارتفاع برج  )مثؿ برج فمسطيف براـ اهلل( بحساب زمف سقكط حجر مف سطحه؟
 
 
 لمتخمص مف مشكمة السيكؿ؟استنادا الى دراستؾ  غط المكائع  المسئكليف أ(:اقترح حمكال عمى  2س
 

 ؽ؟ب(::حسب دراستؾ لممائع كيؼ يمكنؾ تقميؿ حكادث السير الناتجة عف االنزالؽ عمى الطر 
 

ج(:طمب منؾ كالدؾ أف تساعدا في بناء مدخنة لمبيت كلكنه لـ يحدد بعد قياسات ارتفاع كعرض كطكؿ 
المدخنة عمما انه في فصؿ الشتاء تهب رياح قكية فهؿ تبنيها منخف ة أك عالية االرتفاع ككيؼ تقترح عمى 

 كالدؾ  ذا القياسات بطريقة عممية مبسطة لتقنعه بها؟
 

طابقا كقالت انه إذا تـ بناء  ذيف  11ريحا بمنع بناء طابقيف جدد في عمارة مككنة مفد(: قامت بمدية أ
الطابقيف سيؤدم إلى انهيار العمارة بأكممها لعدـ تحمؿ أساساتها  غط جديد عميها كيؼ يمكنؾ إقناع 

ة لتفادم انهيار أصحاب العمارة بطريقة عممية بسيطة بأ رار بناء طكابؽ جديدة كماذا تقترح عميهـ حمكال جديد
 عمارتهـ كتقكية أساساتها؟

 
 
أ( الحظ احمد أف فرامؿ سيارته ال تعمؿ جيدا كبها فقاعات  كاء كيؼ يمكنؾ مساعدة احمد إلصالح  3س

 فرامؿ سيارته دكف ذ ابه إلى ميكانيكي كدفع الماؿ له؟
 
 

ـك كيؼ يمكنؾ مساعدة  ذا ب(:تعاني عائمة مف أف الماء ال تصؿ إلى بيتهـ إال بتدفؽ قميؿ أك شبه معد
 العائمة عمما أف بيتهـ يقع في قمة جبؿ؟
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ج(:استنادا إلى دراستؾ قاعدة ارخميدس أرادت سممى شراء سمساؿ مف ف ة لتهديه لصديقتها منى كلكنها ال 
األلمنيـك أم ممكف أف يبيعها بائع المجك رات سمساؿ ف ة لكنه  تعرؼ كيؼ تميز الف ة مف الحديد أك

 ليس نقي كيؼ يمكنؾ مساعدة سممى في شراء سمساؿ الف ة؟ مغشكش 
 
 
صاعد إلى بيته في  أ(احمد اشترل سمكة مف صديقه عمي داخؿ مصعد عمارة التي يسكف فيها ك ك 4س

نيكتف  ؿ تعتقد أف احمد استغؿ صديقه في شرائه السمكة  5الطابؽ الخامس كالعشريف  ككاف كزف السمكة 
 ر إما انه دفع مبمغا اكبر مما تستحؽ السمكة مع تك يح السبب؟خمسة دينا بسعر قميؿ ك ك

 
 

ب(: كيؼ تعالج مشكمة كزف الحقيبة المدرسية الزائد حيث تراعي  ركرة حمؿ الطالب كتب كؿ مكادا الدراسية 
 كأف تراعي صحة الطالب؟

 
 

 ج(:كيؼ تعالج مشكمة حكادث السير في فمسطيف؟
 
 

عند تجربتها لـ تغسؿ المالبس جيدا اقترح عميه حمكال لتنظيؼ المالبس د(:أراد سامي أف يصمـ غسالة لكف 
 بشكؿ أف ؿ؟

 
 
أ(:  ناؾ قمر صناعي رفض العمماء إطالقه إلى الف اء لعدـ تمكنه مف الدكراف حكؿ األرض كيؼ   5س

 يمكف إصالح  ذا القمر؟
 
 

 ب(:كيؼ يمكنؾ التخمص مف مشكمة قمة المياا في فصؿ الصيؼ؟
 
 

 كلماذا السير في طريؽ مميء بالمطبات؟ يحتاج منؾ طاقة أكثر الصعكد عمى جبؿ أك ج(: أيهما
 
 

 بناءا عمى ساحة كبيرة مرصكفة استنادا إلى  د(::مدرسة أرادت بناء سكر أيها أف ؿ بناءا  بجانب الحديقة أك
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 دراستؾ ال غط؟
 
 
 ا حمراء كأخرل زرقاء أيهما اكبر قكة أ(::استنادا إلى قانكف نيكتف الثالث اذا اصطدمت شاحنتاف احد م  6س

 في التصادـ؟
 
 

ب(: لماذا يف ؿ الالعبيف ذكم القامة الطكيمة عمى اآلخريف في لعب كرة السمة عمما أف كرة السمة لعبة في 
 فعؿ كرد فعؿ؟

 
 

 ج(:  كيؼ يمكف لرجؿ أف يجعؿ منطادا يرتفع أكثر استنادا إلى دراستؾ  غط المائع؟
 انتيت األسئمة



64 


 

 ختبار ميارات التفكير الجانبي ا
 عالمات لكؿ فرع        الصؼ  العاشر     الزمف: حصة صفية 4حيث  100العالمة الكمية: 

 التكجه االكاديمي: عممي / عمـك إنسانية    الجنس: ذكر/ انثى              التحصيؿ       
 ممي.مالحظة: عميؾ اإلجابة عمى جميع األسئمة كذلؾ ألغراض البحث الع

---------------------------------------------------------- 
 أ( لديؾ عشركف برتقالة ككيساف كيؼ تجعؿ بكؿ كيس عشريف برتقالة؟ 1س
 
 

 ب(كيؼ تذبح مئة خركؼ في خمس أياـ عمى أف تذبح في كؿ يـك عددا فرديا مف الخرفاف؟
 
 

اح نفطي  كشمعة كحطب كلديؾ عكد ثقاب  كاحد ج(إذا كنت لكحدؾ في بيت مهجكر ليال ككاف لديؾ مصب
 ماذا تشعؿ أكال؟

 
 

ؽ.ـ  مف زمف مكلد السيد المسيح كيؼ  800أ(احد األصدقاء أعطاؾ قطعة معدنية قديمة ككتب عميها  2س 
 تعرؼ أنها مزكرة؟

 
 

لـ ب( سعيد يحمؿ قمعا زجاجيا ينكسر مف أم صدمة مع ذلؾ استطاع أف يرميه مسافة متر فكؽ األرض ك 
 ينكسر كيؼ حدث ذلؾ ؟

 
 

ج( احد األشخاص ركب سيارته مف الكراج كمرت أماـ سيارته قطة كرأ ا رغـ انه لـ يكف  ناؾ أم عمكد إنارة 
 م يء كلـ ي يء مصباح سيارته بعد كيؼ؟

 
 

د(كجدت جرة كتب عميها )في  ذا الجرة سائؿ يذيب جميع المكاد( فكيؼ تعرؼ ككف  ذا الجممة صحيحة أـ 
 ال؟
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 سار ياسيف  بال مظمة في مكسـ األمطار كرغـ مف ذلؾ لـ يتبمؿ مع انه لـ يكف معه أم معطؼ أك أ( 3س

 قبعة تحميه مف األمطار كيؼ حصؿ ذلؾ؟
 
 

ب( شخص صمى صالة الظهر متكجها جهة الشرؽ كصمى صالة  العصر متكجها إلى الغرب ثـ صمى 
 مها صالة صحيحة كيؼ ذلؾ  ؟لـ يسافر كك صالة المغرب متكجها جهة الجنكب ك ك

 
 

 الشيء الذم يتنقؿ حكؿ العالـ يكميا مع بقائه في زاكية المركبة التي تحممه؟ ج(ما  ك
 
 

اتجاا كاحد لكنه لـ يحاكؿ  ذك د(رأل  ابط الشرطة أف سائؽ الشاحنة يسير بالطريؽ المعاكس مف الشارع ك ك
 أف يمنعه لماذا؟

 
 

لتنس كلكنه يخسر أماـ عادؿ كعادة ما يفكز كامؿ عمى عادؿ كأحيانا عمى أ( يهـز فالح تامر في لعبة ا 4س 
 ا عؼ العب؟ فالح لكنه ال يفكز عمى تامر فمف  ك

 
 

أطفاؿ في حيف لـ يمسسها كال تكجد في المسألة شيء مف الحراـ  4يتزكج رجؿ مف امرأة كيرزؽ منها  ب(
 كيؼ حدث ذلؾ؟

 
 
 كيؼ ال يتكمـ يقكؿ ألعمى أف أمه ماتت؟ شخصاف احد ما ال يتكمـ كاآلخر اعمي ج(
 
 

 حركؼ مف )خ ت ا ب ؼ ح ق كم( لتصبح نكعا مف الفاكهة؟ 5أ( مسح  5س 
 
 

ب(اخبر حراس تاجر الذم يقـك بحراسة متجرا كقاؿ له إنني رأيت في منامي انؾ سافرت كسقطت الطائرة 
 ارس لكنه لـ يعطه مكافئة لماذا؟أرجكؾ اجؿ سفرؾ كفعال لـ يسافر التاجر كسقطت الطائرة  كشكر الح
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ذا بدأنا العد مف خمفؾ يككف  19ج(مجمكعة مف الطمبة أنت منهـ إذا بدأنا العد مف أمامؾ فأف ترتيبؾ  كا 
 فكـ عدد الطمبة؟ 12ترتيبؾ 

 
طابقا عمى قارعة الطريؽ كيبقى عمى قيد  20د( كيؼ يمكف لطفؿ بشرم عادم أف يسقط مف بناء مككف مف 

 الحياة؟
 

أ( إذا ك عت قطعة معدنية نقدية في قاركرة فارغة ثـ أغمؽ القاركرة بغطاء مف الفميف كيؼ يمكنؾ  6س 
 كسر القاركرة؟ إخراج القطعة المعدنية دكف فتح الغطاء أك

 
ب( رجؿ يشترم األرز بدكالر كاحد لكؿ كيمكغراـ مف مزرعة معينة كيبعها بنص دكالر في منطقة فقيرة مع 

 كيؼ حدث ذلؾ؟ ذلؾ أصبح مميكنيرا
 انتهت األسئمة
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 (4)ممحؽ رقـ 
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 (5)ممحؽ رقـ 

 
 
 
 
 
 



69 


 

 فيرس المالحق:
 

 رقم الصفحة رقم الممحق
 59 (1)ممحؽ رقـ 

 60 (2)ممحؽ رقـ 

 64 (3)ممحؽ رقـ 

 71 (4)ممحؽ رقـ 

 72 (5)ممحؽ رقـ 
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 فيرس الجداول
 رقم الصفحة الموضوع رقم الجدول

 30 الدراسةتكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   1.3ؿ جدك 

 مفتاح تصحيح اختبار حؿ المشكالت  الفيزيائية:  2.3جدكؿ
 

31 

 :التفكير الجانبيمفتاح تصحيح اختبار  3.3جدكؿ 
 

32 

نسبة النتائج المئكية لمستكل التفكير الجانبي ك  لتحديد تقدير 4.3جدكؿ 
 ائية :مستكل حؿ المشكالت الفيزي

 

33 

أفراد العينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط 1.4جدكؿ 
حؿ المشكالت الفيزيائية لدل  طمبة الصؼ  عف اسئمة اختبار

 العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار
 

35 

عنة اسئمة  ةأفراد العينجابات نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة ال 2.4جدكؿ 
حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس اختبار 

 الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار حسب متغير الجنس

36 

أفراد العينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط  3.4جدكؿ
المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ حؿ  عف اسئمة اختبار

شر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل العا
 لمتغير التكجه األكاديمي

37 

جابات افرا العينة عمى اسئمة نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ال 4.4جدكؿ 
حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس  اختبار

 لمتغير التكجه األكاديميالحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل 
 

37 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSDنتائج اختبار ) 5.4جدكؿ 
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير التكجه األكاديمي

38 
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أفراد عينة  الجابات ةالمعياري اتكاالنحراف ةالحسابي اتالمتكسط 6.4جدكؿ 
ي لدل  طمبة الصؼ العاشر في الدراسة لمستكل التفكير الجانب

 المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار

39 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستكل  7.4جدكؿ 
التفكير الجانبي لدل  طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية 

 في محافظة أريحا كاألغكار حسب متغير الجنس

40 

أفراد عينة  جاباتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال 8.4جدكؿ 
لمستكل التفكير الجانبي لدل  طمبة الصؼ العاشر في  الدراسة

المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه 
 األكاديمي

41 

عف اسئمة نة أفراد العي جاباتتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الن 9.4جدكؿ 
التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس  اختبار

الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار يعزل لمتغير التكجه 
 األكاديمي

42 

لمعالقة بيف مستكل حؿ  اإلحصائيةمعامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة  10.4جدكؿ 
لعاشر في المشكالت الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ ا

 المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار

43 
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