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الشكر والتقدير
أشكر جميع الهيئة التدريسية في كمية العمكـ التربكية في جامعة القدس عامة كخاصة كؿ مف قاـ
بتحكيـ أدكات ذا الدراسة كأتكجه بالشكر إلى المشرؼ د .غساف سرحاف عمى ما بذله مف جهد كبير

في إشرافه عمى إتمامها كأرشدني إلى أصكؿ البحث التربكم.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى السادة ع كم لجنة المناقشة عمى تف مهما بمناقشة الرسالة كما كاشكر

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

كفاء نادر مصطفى شناعة
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الممخص:
دفت ذا الدراسة قياس مستكل كؿ مف حؿ المشكالت كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في

محافظة أريحا كاألغكار كقياس العالقة بينهما .كاستخدمت الباحثة المنهج الكصفي (األسمكب
االرتباطي) ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة عنقكدية عشكائية مف طمبة المدارس الحككمية (269
طالبان كطالبة) كتمثؿ  %42مف مجتمع الدراسة .كأعدت اختباريف األكؿ لقياس مستكل المشكالت

الفيزيائية كالثاني لقياس مستكل التفكير الجانبي كتـ التأكد مف صدقهما كثباتهما.
كبينت نتائج الدراسة كجكد

عفا لدل الطمبة في مستكيات حؿ المشكالت الفيزيائية بشكؿ عاـ جاء

بنسبة مئكية  ..%28.2كخاصة المشكالت غير المكجهة .كال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل
حؿ المشكالت الفيزيائية تعزل لمتغير التكجه األكاديمي ما عدا مجاؿ المشكمة المكجهة .مع كجكد

فركؽ دالة إحصائيا لصالح االناث كخاصة مجاؿ المشكمة غير المكجهة.
كأظهرت النتائج كجكد

عفا في مستكيات التفكير الجانبي لدل الطمبة جاء بنسبة مئكية .%25.3

ككاف ترتيب المجاالت بالتكالي :مجاؿ تككيف اإلدراؾ يميه مجاؿ تكليد المفا يـ فمجاؿ تكليد األفكار

كمجاؿ تكليد البدائؿ .كال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التفكير الجانبي تعزل لمتغير التكجه

األكاديمي ،مع كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس ،ككذلؾ لمستكل تكليد المفا يـ حيث كانت الفركؽ
لصالح اإلناث ،كأظهرت النتائج كجكد عالقة طردية بيف درجات نتائج الطمبة في اختبار حؿ

المشكالت الفيزيائية كدرجاتهـ في اختبار التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس

الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.
كأكصت الباحثة ب ركرة تركيز المنا ج الفمسطينية عمى ربط المادة التعميمية بكاقع الطمبة كعقد دكرات
مكثفة لممعمميف كالمعممات حكؿ حؿ المشكالت كتنمية التفكير الجانبي لدل الطمبة.
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The level of solving physics problems among 10th 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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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة:
يتميز العصر الحالي الذم نعيش فيه بالتغير كالتعقيد كالتطكر الهائؿ لممعمكمات كعمكـ الف اء

كالحاسكب كاألقمار الصناعية فهك عصر االنفجار المعرفي فما يشهدا العالـ مف تغيرات جذرية في

كافة مفاصؿ الحياة جعمت اإلنساف في كقتنا الحا ر أف امامه العديد مف تحديات كأصبح مف ال

يمتمؾ القدرة عمى التفكير الفاعؿ غير عمى مكاجهة تمؾ التحديات ،حتى أف بعض العمماء ذ بكا إلى

إف المشكمة التي تعاني منها المجتمعات اإلنسانية ي حاجتها إلى تنمية القدرات العقمية المتعددة في

مختمؼ شرائح المجتمع كمنها حؿ المشكالت الفيزيائية كمهارات التفكير الجانبي.

كبالنظر إلى كاقع تدريس العمكـ كتحديدا في فمسطيف فيما يتعمؽ بتنمية مهارات حؿ المشكالت نجد أف
اال تماـ بتمؾ المهارات

ئيال كا افة لغياب اال تماـ بتنمية الخبرات العممية كالكاقعية ،كذلؾ بسبب

عدة أمكر منها  :تركيز الكتاب المدرسي لمعمكـ مف حيث طبيعة المحتكل العممي كمحتكل الخب ارت

التعميمية كتنظيمها يتـ أساسا عمى حفظ المعارؼ كاستظهار ا ،ف ال عمى أف الكتاب المدرسي ال

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

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 رـ التعمـ

حيث إنها بمثابة اجتهاد يصب في نمكذج معالجة المعمكمات عمى اعتبار الفرد يقكـ بسمككه في

المعمكمات التي يتمقا ا ،حيث إف استراتيجيات التفكير تمكف الطمبة مف

كء

بط عمميات التفكير الخاصة

بهـ ،كيبقى في ذ نهـ ما تـ تجريبه بالنسبة لممشكمة ،كبالتالي يككف تعميـ كتعمـ ألكاف السمكؾ المتصؿ

بحؿ المشكالت أم ار سهؿ الحدكث فيتـ انتقاله إلى مكاقؼ جديدة " (ممحـ)229 : ،2001 ،
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كقد أصبح حؿ المشكالت مطمبا أساسيا لمتعمـ ،حيث يكاجه الفرد في حياته اليكمية الكثير مف

المشكالت التي تتطمب أساليب متعممة لمكاجهتها ،فعندما يقكـ الفرد بحؿ مشكمة ما فإنه يشرع في
تطبيؽ مبادئ عممية كمفا يـ مترابطة تسا ـ في حؿ المشكالت" (ال فيرم)2013،

تجدر االشارة إلى اف المركنة كالقدرة عمى التعامؿ مع المشكالت تعد مف أ ـ المتطمبات األساسية التي
ت مف النجاح الحتمي في كافة المياديف الحياتية ،سكاء المهنية أك حتى األكاديمية ،كذلؾ مف منطمؽ

أف الحياة مميئة بالعقبات كالمتاعب ،كاذا لـ يكف لدل الشخص كالجماعة كالمنظمات القدرة عمى

التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية المختمفة ،فإف ذلؾ سيؤثر سمبان عمى كافة األصعدة الحياتية .إف ذا
المهارة في التدريس تحديدان تعتبر استراتيجية أساسية لتحفيز التحميؿ ،كالتفكير ،كالربط ،كطرح
الفر يات ،كالتنبؤ بها ،كاستخداـ منا ج البحث العممي إلثبات صحتها مف عدمه ،حيث يتـ استثارة

العقكؿ حكؿ كجكد مشكمة معينة ال بد مف إيجاد حؿ مناسب لها ،ثـ يطمب منهـ ك ع خطة لمحؿ،
عممان أف ذا األسمكب ينمي لدل الطمبة مهارة التعامؿ مع الصعكبات بشكؿ ذاتي ،كيقمؿ مف اتكالهـ

عمى غير ـ ،كينتج لدينا جيؿ قادر عمى التفكير كالتصحيح كالتقكيـ(الصعيرم.)2010،

كبعد التفكير الجانبي احد أنماط التفكير الذم يعني البحث لحؿ المشاكؿ بأساليب غير تقميدية كبشكؿ
كا ح (ديبكنك ،)2005 ،كقد ميزا ديبكنك عف التفكير العمكدم ( )Vertical Thinkingالذم ينسب

أساسا إلى المنطؽ أك ما يألفه اإلنساف كيعتاد عميه ،كديبكنك التفكير الجانبي نمط خاص مف معالجة
المعمكمات كالبد أف يأخذ طريقه إلى جانب الطرؽ األخرل في جمع المعمكمات (ذيبكنك ،)2005 ،كمف
األمثمة المك حة لمتفكير الجانبي انؾ لك أخذت مجمكعة مف مكعبات األطفاؿ كك عت كاحدا فكؽ

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

التفكير الجانبي(عرفة.)2006 ،

كالتفكير الجانبي نمكذج جديد مف التفكير يبحث في حؿ المشكالت بطرؽ غير تقميدية ،حيث يهدؼ

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

في حاله دينامكية حتى تقكد أفكار الغرد معرفته المستقبمية (ديبكنك  ،)2011،ك ك ال يهتـ بحؿ
المشكالت فقط كانما بتكليد الطرائؽ الجديدة لرؤية األشياء كاألفكار الجديدة (عرفه ،)2006 ،كالتفكير
الجانبي ك رؤية جديدة لإلبداع بدكف تقيد لطرح األفكار ،سكاء مف حيث المهارات اإلبداعية أك

االستراتيجيات المستعممة لتحقيؽ المهارات ،فهك نمط إبداعي مكحد كمتكامؿ يساعد األفراد عمى إنتاج
طرؽ جديدة مف التفكير ( ،)DeBono, 17 : 2007كيرل (  )Sloaneإف التفكير الجانبي ك

الخركج عف المألكؼ في التفكير كالبحث عف طرؽ أخرل غير اعتيادية لمكصكؿ إلى الحؿ (98
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; ،)Sloane, 2006كيتميز التفكير الجانبي بفكائد كبيرة في تكسيع رقعة الخياؿ كالتفكير باالحتماالت

الكثيرة ،لذلؾ فهك ينمي العقؿ باتجاا التفكير المكسع ،كيعد ذا النكع مف التفكير أساسيا في تنمية
مهارات الذكاء بشكؿ كبير ،كبهذا يعد عممية معرفية محككمة بالمعمكمات المتكفرة لدل الفرد كالتي

أكتسبها نتيجة الممارسة كالخبرة
 2.1مشكمة الدراسة:

تعتبر مهارات حؿ المشكالت كتنمية انماط التفكير المختمفة مف ا ـ أ داؼ تدريس العمكـ في المراحؿ

الدراسية المختمفة كمف خالؿ خبرة الباحثة كمعممة لمادة الفيزياء مدة  7سنكات كمف مالحظاتها خالؿ
عفا كبي ار في تحصيؿ الطمبة الفعمي لمميكانيكا

تدريسها لمادة الفيزياء لمصؼ العاشر أف ناؾ

كالمكائع ،حيث الحظت اف الطمبة ال يستطيعكف تطبيؽ الفيزياء في حياتهـ ،كما أنهـ ال يستطيعكف

فهـ المفا يـ الفيزيائية ،كال يحمكف المشكالت التي تكاجههـ في حياتهـ سكاء كانت مشكالت عممية أك

حتى معنكية مف خالؿ الفيزياء ،أم انهـ يدرسكف الفيزياء كما يدرسكف مادة أدبية أخرل أك كأنهـ
يحفظكف نصا نثريا أك شعريا دكف فهـ معانيه ،ك ذا يعكد إلى أف المادة التعميمية ال تراعي حاجاتهـ

كال تمبي رغباتهـ ،كال تنمي قدراتهـ كيعتبركنها كأنها عابر سبيؿ في حياتهـ الدراسية ،كال يربطكنها
بالكاقع .كلهذا جاءت ذا الدراسة لتحديد العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة

الصؼ العاشر كعالقته بتفكير ـ الجانبي.

كقد أكدت الدراسات التربكية (المكسكم2009 ،؛ كذيب كعمكاف2012 ،؛ كالجكراني2010 ،؛ كالكبيسي
كاألميف2010 ،؛ كصالح2014 ،؛ كدريب )2014 ،عمى أف ناؾ تدني في مستكل التفكير الجانبي.
ك ذا برأم الباحثة يعتبر مؤش ار خطي ار عمى عدـ اال تماـ باالبداع كالتفكير خارج الصندكؽ ،أم

التفكير الجانبي الذم سيعكد بآثار سمبية عمى حجـ اإلبداع العربي ،كيعتبر مؤش ار عمى حجـ التطكر

العربي ،حيث أف كؿ العالـ يتجه نحك خمؽ أفكار جديدة خارجة عف المألكؼ ،مما يتطمب نه ة
عربية لتحقيؽ انجازات عممية كأدبية طالما نسعى لتحقيقها.
كأشارت دراسة لكرانس كزافير ) )Lawrence and Xavier, 2013التي أجريت في الهند أف مستكل
التفكير الجانبي كاف جيدا ،ك ذا يعكس مدل ا تماـ دكلة الهند بالثقافة كالعمـ كتنمية التفكير الجانبي
كتعميمه في مدارسها ،عمى عكس اغمب الدراسات العربية التي أجريت كالتي اطمعت عميها الباحثة
كالتي أظهرت تدني مستكل التفكير الجانبي مما يقمؿ نسبة اإلبداع العربي .بما في ذلؾ دراسة ابك

عمي ( )2016التي اجريت في بيت لحـ كالتي تغا ت عف نسبة التفكير الجانبي فيه .كلقمة الدراسات
الفمسطينية التي تهدؼ لمعرفة مستكل التفكير الجانبي كاف حاف از لمباحثة إلجراء دراستها.
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كالتي سعت إلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي  :ما مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية كعالقته بالتفكير

الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة اريحا كاالغكار؟
 3.1أىداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى :

 -1معرفة مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في
محافظة أريحا كاألغكار.

 -2تحديد تأثير متغيرات الدراسة (الجنس والتوجو األكاديمي) في مستكل حؿ المشكالت
الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.

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

 -4تحديد تأثير متغيرات الدراسة (الجنس والتوجو األكاديمي) في مستكل التفكير الجانبي لدل
طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.

 -5تحديد العالقة بيف حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية
في محافظة أيحا كاألغكار كتفكير ـ الجانبي .
 4.1أسئمة الدراسة:
حاكلت ذا الدراسة االجابة عف األسئمة اآلتية:

 .1ما مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في
.2

محافظة اريحا كاالغكار؟

ؿ تكجد فركؽ دالة احصائيا في مستكل حؿ المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ

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

 .3ما مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة
اريحا كاالغكار؟
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 .4ؿ تكجد فركؽ دالة احصائيا في مستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في
المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل لمتغيرات الجنس كالتكجه األكاديمي؟

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

الفيزيائية كمستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في
محافظة اريحا كاالغكار؟

 5.1فرضيات الدراسة:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة ( 2ك 4ك )5قامت الباحثة بصياغة الفر يات اآلتية:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤ 0.05بيف مستكيات حؿ
المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا

كاالغكار تعزل لمتغير الجنس.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤ 0.05بيف مستكيات حؿ
المشكالت الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا
كاألغكار تعزل لمتغير التكجه األكاديمي.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤ 0.05بيف مستكيات التفكير
الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل

لمتغير الجنس.

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤ 0.05بيف مستكيات التفكير
الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار تعزل

لمتغير التكجه األكاديمي.

 .5ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤ 0.05بيف مستكل حؿ
المشكالت الفيزيائية كمستكل التفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية

في محافظة أريحا كاالغكار.
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 6.1أىمية الدراسة:
ستتمثؿ أ مية الدراسة في ما يأتي :
األىمية النظرية :ذا الدراسة قد تشكؿ إ افة لمباحثيف عف العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت
الفيزيائية كالتفكير الجانبي لدل طمبة الصؼ العاشر لعدـ كجكد دراسات تبحث عف ذا العالقة –
بحدكد عمـ الباحثة-كخاصة لطمبة الصؼ العاشر.حيث أف األدب التربكم غطى الكثير مف محاكر
التفكير الجانبي كحؿ المشكالت الفيزيائية .
األىمية التطبيقية  :تمثمت في معرفة إجراءات الدراسة في قياس العالقة بيف مستكل حؿ المشكالت
كالتفكير الجانبي في تخصصات أخرل لدل طمبة صفكؼ أخرل كتفيد معممي المدارس مف ناحية
تطبيؽ أدكات الدراسة لقياس كؿ مف مستكل التفكير الجانبي لدل طمبتهـ ك تزكد ـ بمشكالت فيزيائية
لتدريسها ك اال تماـ بحمها اثناء التدريس في الحصة الصفية لفتح طرؽ تفكير جديدة مف خالؿ حمها
لدل طمبتهـ.
األىمية البحثية  :قد تفتح آفاؽ لمباحثيف نحك مك كعات أخرل مثؿ عمؿ ابحاث حكؿ استراتيجيات
تدريسية مختمفة كاثر ا في تنمية التفكير الجانبي ك مهارات حؿ المشكالت الفيزيائية لدل الطمبة .

 7.1محددات الدراسة:
تمت ذا الدراسة في نطاؽ الحدكد اآلتية:

الحد المك كعي :التفكير الجانبي كحؿ المشكالت الفيزيائية التي تـ استنبطها مف كتاب الفيزياء
لمصؼ العاشر -الفصؿ األكؿ (الميكانيكا كالمكائع).
الحد الزماني :الفصؿ الثاني لعاـ .2019_ 2018

الحد المكاني :المدارس الحككمية الثانكية في محافظة أريحا كاألغكار.
الحد البشرم :طمبة الصؼ العاشر في المدارس الحككمية في محافظة أريحا كاألغكار.
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 8.1مصطمحات الدراسة:
حل المشكالت:
التعريؼ االصطالحي :عرفها نبهاف ( )199 :2008بأنها "العمميات التي يعمؿ بها الفرد مستعينا
ب المعمكمات التي سبؽ تعممها كالمهارات التي اكتسبها في التغمب عمى مكقؼ بشكؿ جديد كغير معتاد
عمبه في السيطرة عميه كالكصكؿ إلى حؿ".

التعريف اإلجرائي:
يعبر عف قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى تكظيؼ مجمكعة مف المهارات لحؿ المشكالت الفيزيائية

الكاردة في كحدتي المكائع كالميكانيكا في منهاج الفيزياء التي تمثمت في نتائجهـ في اختبار مستكل حؿ
المشكالت الفيزيائية الذم أعدته الباحثة.
 التفكير الجانبي:
التعريؼ االصطالحي :عرفه الكبيسي ( )108 :2013انه "تفكير يمتاز بالبحث كاالنطالؽ دكف قيكد
في اتجا ات كزكايا كثيرة بدال مف السير في اتجاا كاحد إليجاد حؿ لمشكمة آك لتك يح مكقؼ معيف".

تفكير منطقي ،كلكنه ليس المنطؽ المألكؼ لدل كؿ البشر.
التعريف اإلجرائي:

ك قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى التفكير في اتجا ات مختمفة خارج الصندكؽ دكف حدكد مع النظر

لمكقؼ ما مف زكايا متعددة ،كيعبر عنه باستجابات افراد عينة الدراسة عمى مقياس التفكير الجانبي
الذم أعدته الباحثة.
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