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The Relationship between Creativity and Solving 

Mathematical Physical Problems by Eleventh 

Graders in the Governorates of Gaza in Palestine 

 Abstract: 
This study aimed at investigating and finding out the level of capacity for creativity while solving 

mathematical & physics problems by the eleventh grade students in the Gaza Strip, as well as determining the 
relationship between this creativity and solving mathematical & physics problems. This study has used the 
descriptive approach because of the relevance of its objectives, using two tools, namely: solving mathematical 
and physical test, and the test for the capacity for creativity. The results showed that the percentages of eleventh 
grade students in Creativity capacity test was (33%), for the skill of fluency (40%), for the Skill of originality 
(31%), flexibility (28%). As for solving mathematical physical problems, the level reached (57%), which is much 
lower than the hypothetical level (70%), This shows the weakness of the students in solving mathematical 
physical problems, and the correlation coefficients between the grades of students' test grades in physics and 
math solving and Creativity is weak, indicating a lack of correlation function between the capacity for solving 
mathematical physical problems and the creativity capacity of the students. In the light of these results, the 
researchers recommended that physics teachers should have more training on how to develop the skills of 
creativity capacity and how to solve mathematical physical problems among high school students, and colleges of 
education should adopt strategies for effective teaching for teachers of science and mathematics. 
Key words: creativity, the ability to innovate, solving mathematical problems, solving physics problems. 
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العالقة بين القدرة على االبتكار وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لدى 

 طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة في فلسطين

 لخص م
، هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى القدرة على االبتكار، ومستوى حل المسائل الرياضية الفيزيائية عند طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة

لمناسبته لتحقيق  فضاًل عن تحديد العالقة بين القدرة على االبتكار وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لديهم. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
أداتين، هما: اختبار حل المسائل الرياضية الفيزيائية، واختبار القدرة على االبتكار، وقد بينت النتائج أن النسب المئوية  أهدافها، وتمثلت أدواتها في

(، ومهارة %33مهارة األصالة )(، و %04(، حيث كانت لمهارة الطالقة )%33لطلبة الصف الحادي عشر على اختبار القدرة على االبتكار بلغت )
(، وهذا يدل على وجود %54( وهو أقل بكثير من المستوى االفتراضي )%75، كما أن مستوى حل المسائل الرياضية الفيزيائية بلغ )(%82المرونة )

ة الصف في اختبار المسائل  الرياضية ضعف لدى الطلبة في القدرة على حل المسائل الرياضية الفيزيائية، وكانت معامالت االرتباط بين درجات الطلب
لرياضية الفيزيائية ودرجاتهم في اختبار القدرة على االبتكار ضعيفة، مما يدل على عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين القدرة على حل المسائل ا

يب معلمي الفيزياء على كيفية تنمية مهارات القدرة على في ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تدر الفيزيائية والقدرة على االبتكار لدى الطلبة، و 
تمام بمعلمي العلوم االبتكار وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لدى طلبة المرحلة الثانوية، وضرورة تبني كليات التربية إلستراتيجيات تدريسية فعالة لاله

 والرياضيات قبل الخدمة.
 .لى االبتكار، حل المسائل الرياضية، حل المسائل الفيزيائيةاالبتكار، القدرة عالكلمات المفتاحية: 

 مقدمة
يعد تعلم حل المسألة الرياضية الفيزيائية من أرقى صور النشاط 
العقلي، لذا فإن إجراءات الحل التي يقوم بها المتعلمون هي مرآة 
لعمليات التفكير التي يمارسونها، ولقد حظيت العالقة بين القدرات 

لقدرة على حل المسائل الرياضية الفيزيائية بالعديد من العقلية وا
الدراسات التي أثبتت وجود صعوبات تواجه الطلبة عند حل المسائل، 
يرجع سببها إلى عدم توافر بعض القدرات الالزمة لحل المسائل لدى 
الطلبة، ذلك ألن حل المسألة الرياضية الفيزيائية تتطلب من المتعلم 

اسية، األمر الذي يستلزم توافر قدرات متنوعة تحليل عناصرها األس
 .لدى الطلبة من بينها القدرات العقلية

ولما كانت عملية حل المسألة الرياضية الفيزيائية عملية عقلية 
يقوم بها الطالب من أجل جمع المعلومات وحفظها أو تخزينها، وذلك 
من خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى 

( يرى أنه Willson,2003تنتاجات وصنع القرارات؛ فإن ويلسون )اس
من الالزم االهتمام بتنمية مهارات التفكير المرتبطة أصاًل بالعمليات 
العقلية، والتي عن طريقها يتم معرفة الكثير من األمور وفهمها 

 وتقبلها. 
( أن عملية تنمية التفكير وخصوصًا 8443وهنا يرى سعادة )

االبتكار تواجه عوائق عدة، تتمثل في قلة المهارات التي القدرة على 

يمتلكها المعلم في تنفيذ األنشطة اإلبداعية، وضعف الثقة بالنفس، 
واالفتقار إلى المرونة، والتقيد ببعض األفكار والتقاليد الجامدة، غير أن 

( أشار من قبل إلى إمكانية رفع مستوى القدرة Melvin,1999ميلفن )
ار من خالل التعامل المناسب من قبل أولياء األمور في على االبتك

 األسرة.
 الذي المبسط نموذجه ( أن2002 في )جروان،   جيلفور ويرى 

 Model Problem Solving Structure of) المشكالت لحل قدمه
Intellect) األفكار توليد مرحلة في اإلبداعي التفكير ، يستوعب 

 المشكالت حل وأن مفهوم لذاكرة،ا مخزن  في للحل بدائل عن والبحث
 يسهم في كليهما أن مع اإلبداعي، التفكير من وشموالً  اتساعاً  أكثر

 حلول إلى الوصول الممكن غير فمن ناجحة، نهاية إلى الوصول
 تبرز وقد بآخر، أو بشكل إبداعية خطوات أو دون نشاطات للمشكالت
 ممارسة إلى الحاجة من تزيد اإلبداعية العملية خالل مشكالت
 المشكلة. حل نشاطات

 التفكير بين وثيقا ارتباطا ( أن هناك8444وترى األعسر )
جديدة،  أفكار عنه اإلبداعي ينتج فالتفكير المشكالت، وحل اإلبداعي

 فيه فحل المشكالت أيضًا، جديدة استجابات عنه ينتج المشكالت وحل
من  ذلك يحدثه وما الحل، وجدة المشكلة جدة بتفاوت تتفاوت عناصر
 تخص بمحكات يلتزم فهو فقط؛ المشكالت حل ليس واإلبداع تغيير،

يحيى محمد أبو جحجوح أ.د.  
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 فيتضمن المشكالت حل أما المشكالت، حل تتوافر في ال الناتج
 موقف في حاجة إشباع أو مشكلة، مواجهة تساؤل، أو عن اإلجابة
 فرصة. يقدم أو عقبة يتضمن

وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت القدرة على 
االبتكار وحل المشكالت وحل المسائل اللفظية، وبعضها يصب مباشرة 
في موضوع الدراسة الحالية، وبعضها اآلخر يتماس مع موضوعها 

 بشكٍل أو بآخر: 
 أثر إلى (  للتعرفVolk , 8442فلقد هدفت دراسة فولك )

 الطلبة، لدى اإلبداعية المشكالت وحل القيادة تنمية في التعاوني التعلم
 مشكالت مستقبلية، طرح على يعتمد تدريبي برنامج تطبيق اللخ من
واليات  أربع في الثانوية المدارس طلبة من الدراسة عينة اختيار تم وقد

وأشارت إلى أنه يمكن  ( طالبًا وطالبة،335عددهم ) بلغ في أستراليا
 قياس حل المشكالت لدى الطلبة ويمكن تنميتها كذلك.

 عن للكشف (2007) منصوروال وهدفت دراسة المنصور
 مقياس على األداء وبين السائدة التفكير بعض أساليب العالقة بين

 وطبقت األساسي، السادس طلبة الصف من عينة لدى المشكالت حل
 مدينة من مدارس وطالبة طالب (344) من تكونت عينة على الدراسة
 التفكير أساليب بعض عالقة دالة بين وجود إلى وتوصلت دمشق،

 حل مقياس لديهم على األداء ومستوى  التالميذ يستخدمها تيال
 .المشكالت

 Cheng, Liu)وهدفت دراسة شينغ وليو وشانغ
&Chang,2007)   إلى بحث آثار التدريس باستخدام الحل االبتكاري

للمشكالت والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة 
( طالب من الصف 842من ) االبتدائية، وقد تكونت عينة الدراسة

الخامس في مدينة كاوشيونغ بالصين، وكان من أهم النتائج إمكانية 
 تنمية القدرة على الحل االبتكاري للمشكالت. 

استخدام  للتعرف إلى أثر  (2008)وهدفت دراسة القيام
 والقدرة الرياضي التفكير إلى بعض أنماط مستندة تدريسية إستراتيجية

 وقد األردن، في األساسية طلبة المرحلة لدى المشكالت حل على
 الباحث حيث طور وطالبة، طالباً  (143) من الدراسة عينة تكونت

 حل على القدرة واختبار الرياضي التفكير اختبار هما اختبارين
 الدراسة لوحدتي الدراسية الخطط إعداد إلى المشكالت، باإلضافة

 أثر وجود إلى الدراسة توقد توصل اإلستراتيجية المقترحة، باستخدام
 .المشكالت حل على قدرة الطلبة في المستخدمة التدريس إلستراتيجية

 ( للتعرف إلى أثر8442والصمادي ) وهدفت دراسة الصمادي
 تنمية في للمشكالت اإلبداعي الحل نموذج على تدريبي قائم برنامج

 سيةاألسا المرحلة طالبات لدى الرياضيات في فوق المعرفية المهارات
 ( طالبة في محافظة22من ) الدراسة عينة األردن، وتكونت في العليا

إمكانية تنمية المهارات فوق المعرفية في  أظهرت النتائج عجلون، وقد
  الرياضيات باستخدام الحل اإلبداعي للمشكالت.

 تصميم مقترح معرفة أثر ( إلى8442وهدفت دراسة القرشي )
 على اإلبداعي التفكير راتمها ضوء في الدائرة وحدة لمحتوى 

 بالمملكة المتوسط الثالث طلبة لدى الرياضي التحصيل والتفكير
( 72على ) الدراسة وطبقت العادي، مقارنة بالمحتوى  السعودية العربية

  طالبًا، وقد أظهرت النتائج إمكانية تنمية التحصيل والتفكير الرياضي.
 استخدام للتعرف إلى أثر (2010) الشيخ وهدفت دراسة آل

ع والدمج المباشرة بالطريقتين اإلبداعي التفكير مهارات تعليم إستراتيجية
 كلية طالبات لدى المشكالت الرياضية لحل البدائل اقتراح عددعلى 
 طالبة، (83)الدراسة من  عينة وتكونت بجدة، العلمية لألقسام التربية
ي ف والدمج المباشرة للطريقتين أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد

لحل  المقترحة البدائل اإلبداعي، واقتراح عدد لتفكيرمهارات 
  المشكالت.

 وكومر وشارير وايزن  وروحاني هللا وهدفت دراسة حبيب
(Habibollah, Rohani, Aizan, Sharir, & Kummar, 

 وتكونت الدراسي، والتحصيل اإلبداع بين العالقة إلى للتعرف (2010
اإليرانية،  ماليسيان جامعة طلبة من مشاركاً  (153) من الدراسة عينة

وقد أظهرت النتائج ترابط جوانب اإلبداع والتحصيل الدراسي لكل من 
 الذكور واإلناث على السواء. 

إستراتيجية  أثر ( إلى استقصاء8433وهدفت دراسة الزعانين )
حل المسائل الفيزيائية اللفظية وفق نموذج جيلفورد في قدرة طلبة 

عاشر على حلها وتنمية قدراتهم العقلية الفيزيائية في قطاع الصف ال
( طالبًا، وقد أظهرت النتائج 23غزة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 وجود فروق بين المجموعتين، لصالح المجموعة التجريبية.
( أثر طريقة العصف الذهني 8430واستقصت دراسة القرارعة )
اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع في تدريس العلوم في تنمية التفكير 

( طالبًا، وقد أظهرت النتائج أن هناك أثرًا 52األساسي، وبلغت العينة )
لطريقة العصف الذهني في تنمية التفكير اإلبداعي متمثاًل في مهاراته: 

 الطالقة والمرونة واألصالة.
وفي ضوء الدراسات السابقة يمكن القول إن العالقة بين القدرة 

تكار وحل المشكالت الرياضية حازت على اهتمام الباحثين على االب
جميعها طبقت على مراحل سواء العرب منهم أو األجانب، ويتضح أن 

وأفاد الباحثان منها في اختيار منهج الدراسة التعليم المختلفة، 
واألساليب اإلحصائية المناسبة، وفي إعداد اإلطار النظري. وتميزت 

م الدراسات السابقة بكونها تتناول التعرف إلى الدراسة الحالية عن معظ
القدرة على االبتكار وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لدى العالقة بين 

 طلبة الصف الحادي عشر.
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 مشكلة الدراسة:
تؤكد االتجاهات الحديثة على ضرورة االنتقال بالعمليةة التعليميةة 

ل المةةتعلم وقدراتةةه إلةةى اسةةتخدام طرائةةق التةةدريس التةةي تعتمةةد تنشةةيط عقةة
ومهاراته وتنميتها بطريقة تجعله شريكًا في عملية إحداث التعلم )التعليم 
التفاعلي(، ونظرًا لشكاوى معلمي الفيزياء من مستويات طلبتهم في حل 
المشةةكالت الفيزيائيةةة، وميةةل الطلبةةة إلةةى حةةل المسةةائل المباشةةرة التةةي ال 

زاء االتفةاق واالخةةتالفتحتةاج إلةةى تفكيةةر،  الحةةادث فةي مةةدى العالقةةة  وا 
بةةين القةةدرة علةةى االبتكةةار وحةةل المشةةكالت لةةدى المتعلمةةين، ولمةةا كانةةت 
المسةةةألة الرياضةةةية الفيزيائيةةةة واحةةةدة مةةةن أبةةةرز المشةةةكالت لةةةدى طلبةةةة 
المرحلةةة الثانويةةة حسةةب آراء معلمةةي الفيزيةةاء فةةي قطةةاع غةةزة، فقةةد رأى 

 الباحثان ضرورة الكشف عن حقيقة هذه العالقة.  
 التالية: األسئلة عن اإلجابة الدراسة حاولت هنا ومن

ما مستوى القدرة على االبتكار عند طلبة الصف الحادي  .1
 عشر بمحافظات غزة في فلسطين؟

ما مستوى حل المسائل الرياضية الفيزيائية عند طلبة الصف  .2
 الحادي عشر بمحافظات غزة في فلسطين؟

رجات حل ما العالقة بين درجات القدرة على االبتكار ود .3
المسائل الرياضية الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر 

 بمحافظات غزة في فلسطين؟

 أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحاليةة للتعةرف إلةى مسةتوى القةدرة علةى االبتكةار 
عند طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة، ومستوى حل المسائل 

عشةةر بمحافظةةات غةةزة، الرياضةةية الفيزيائيةةة عنةةد طلبةةة الصةةف الحةةادي 
وتحديةةةةد العالقةةةةة بةةةةين القةةةةدرة علةةةةى االبتكةةةةار وحةةةةل المسةةةةائل الرياضةةةةية 

 الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة.

 أهمية الدراسة:
 تظهر أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

طبيعةةة الموضةةوع الةةذي تتناولةةه الةةذي ينصةةب علةةى العالقةةة بةةين  .3
ة الفيزيةاء ذات الطبيعةة المجةردة، االبتكار وحل المسائل فةي مةاد

التي تعد ضرورية جدًا في مجال التربية العلمية وتةدريس العلةوم 
 والرياضيات.

مةةن المتوقةةع أن يسةةتفيد مةةن هةةذه الدراسةةة المسةةؤولون فةةي مركةةز  .8
المناهج الفلسطيني في تطوير أدلة لمعلمةي الفيزيةاء حةول كيفيةة 

 تنمية االبتكار لدى طلبة المرحلة الثانوية.
قد يسةتفيد مةن نتةائج هةذا البحةث وتوصةياته المشةرفون التربويةون  .3

فةةةي عقةةةد دورات تدريبيةةةة لمعلمةةةي الفيزيةةةاء لكيفيةةةة حةةةل المسةةةائل 
 الرياضية في الفيزياء.

مةةن المحتمةةل أن يسةةتفيد مةةن هةةذا البحةةث وأدواتةةه البةةاحثون فةةي  .0
جةراء أبحةاث مشةابهة لةدى  استكمال جوانبه التي لم يتم بحثها، وا 

 لفة.  عينات مخت
 مصطلحات الدراسة:

قةةدرة طلبةةة الصةةف الحةةادي عشةةر علةةى  القدددرة علددى االبتكددار: .1
سةةةرعة الوصةةةول إلةةةى األفكةةةار المتميةةةزة بةةةالغزارة والجةةةدة والتنةةةوع، 
ويعبةةةر عنهةةةا بالدرجةةةة التةةةي يحصةةةل عليهةةةا الطالةةةب فةةةي اختبةةةار 

 االبتكار المعد خصيصًا في هذه الدراسة.
ر علةةةى إعطةةةاء عةةةدد قةةدرة طلبةةةة الصةةةف الحةةةادي عشةةالطالقدددة:  .2

 كبير من األفكار والتساؤالت.
قةةدرة طلبةةة الصةةف الحةةادي عشةةر علةةى إعطةةاء عةةدد  المرونددة: .3

 كبير ومتنوع من األفكار والتحول من فكرة إلى أخرى.
قةدرة طلبةة الصةف الحةادي عشةر علةى التفكيةر بطةرق  األصالة: .4

 جديدة وغريبة أكثر من األفكار والطرق المعتادة.
األسةةةةةئلة الحسةةةةةابية اللفظيةةةةةة  الفيزيائيدددددة: المسدددددائل الرياضدددددية .5

المضمنة فةي كتةاب الفيزيةاء المقةرر علةى طلبةة الصةف الحةادي 
 عشر بفلسطين. 

 الدراسة: حدود 
على المدارس الثانوية الحكومية  الحالية الدراسة اقتصرت .3

 التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة. 
القدرة على  مهارات اسقي على الحالية الدراسة اقتصرت .8

االبتكار )األصالة والطالقة والمرونة(، حيث يستخدم اختبار 
القدرة على االبتكار، وتكون تلك المهارات متضمنة في أجزائه 
األربعة، فمثاًل الطالقة تقاس من خالل اختبار االستعماالت، 
والمرونة من خالل اختبار المترتبات، وكذلك األصالة من 

 . ت والرسوماتخالل التحسينا
اقتصرت أدوات الدراسة على أداتين؛ هما: اختبار حل المسائل  .3

الرياضية الفيزيائية المقالي الذي أعده الباحثان وتم التأكد من 
معامالت االرتباط بين درجات صدق اتساقه الداخلي، فتراوحت 

 0.62كل سؤال والمجموع الكلي لدرجات أسئلة االختبار بين )
(، واختبار القدرة على االبتكار 0.88باته )(، وبلغ ث0.87 –

( حيث 3222الذي تم الحصول عليه من دراسة حجي )
 أجريت في فلسطين.

تم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات الصف الحادي عشر  .0
بمدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للعام الدراسي 

8438/8433. 
 النظري  اإلطار

القدرة على االبتكار بأنها "العملية  فيمكن تعري القدرة على االبتكار:
التي ينتج عنها حلول أو أفكار تخرج عن اإلطار المعرفي للفرد سواء 
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بالنسبة للمعلومات التي يفكر فيها أو للمعلومات السائدة في البيئة، 
. وتعرف (2005وذلك بهدف ظهور الجديد من األفكار" )إبراهيم، 

(. 2007برات السابقة )النجداوي، على استعداد الخ بأنها القدرةكذلك 
( االبتكار على أنه القدرة على إنتاج طرق Spraker) سبراكر وعرف

 (.2001، الحورانيوغير عادية للمسائل الرياضية ) او حلول أصلية
 ما فمنها القدرة على االبتكار، تناولت التي وقد تعددت التعريفات

، وتناولتها دراسات عقلية ةكقدر  تناولها ما ومنها كعملية نفسية، تناولها
أخرى كإنتاج إبداعي ، في حين تناولتها تعريفات أخرىباعتبارها أسلوبًا 
لحل المشكالت، وما يهمنا في الدراسة الحالية هو التعرف إلى عالقة 

 القدرة على االبتكار كقدرة عقلية بحل المسائل الرياضية الفيزيائية.
 2005)إبةةراهيم،وتةةورانس فةةي ) جيلفةةورد مةةن كةةل وقةةد أشةةار

 من مجموعة  تتضمن القدرة على االبتكار أن ( إلى8448و)جروان، 
 هي: القدرات؛

 ممكةن عةدد أكبةر اسةتدعاء علةى الفةرد قةدرة وهةي الطالقدة: -أوالا  
 ،محةددة زمنيةة فتةرة فةي المشةكلة تجةاه المناسةبة مناالسةتجابات

 أو الفةرد بهةا يةأتي أن يمكةن األفكةار التةي تعةداد بهةا ويقصةد
 اسةتدعاء اسةتجابات خاللهةا مةن يةتم التةي السةرعة أو لسةهولةا

 .اإلبداع في الكمي الجانب تتضمن وهذه معينة،
 للطالقة؛ هي: عناصر أربعة  (Guilford)جيلفورد حدد وقد

 الفةرد قةدرة بهةا : ويقصةد(Word Fluency)اللفظيةة  الطالقةة .أ
 ذات والمعةاني األلفةا  مةن ممكةن اكبةر عةدد إنتةاج علةى

 الكلمةات مةن عةدد أكبةر ذلةك: اكتةب ومثةال .عينةةم خصةائص
 )م(. بالحرف وتنتهي بالحرف )م( تبدأ

 بهةةا : ويقصةةد(Ideational Fluency)الفكريةةة   الطالقةةة .ب
 ذاكرته في المخزنة المعلومات الفرد بها  يستدعي التي السهولة
 مةن ممكةن عةدد أكبةر ذلةك: اكتةب إليهةا. ومثةال يحتةاج عنةدما
 ( ساعة.024اليوم ليصبح ) طول لمضاعفة النتائج

 وهي (Fluency Association):الترابطية  أو التداعي طالقة .ج
 فيهةا تتةوفر التةي األلفةا  من ممكن عدد أكبر إنتاج على القدرة
 نزاع قتال، حروب، ذلك: ومثال .حيث المعنى من معينة شروط
 .معارك مسلح،

 وهةي القةدرة (Expressional Fluency):التعبيريةة  الطالقةة .د
 معةين، بموقةف المتصةلة الكلمةات فةي علةى التفكيةر السةريع

 الطالةب ذلةك: إعطةاء ومثةال .سةليم بشةكل األفكةار وصةياغة
 أسةلوب كتابةة علةى التمةرين، وتعويةده أو المسةألة معطيةات
 بسرعة. المنطقي البرهان

يةأتي  التةي األفكار في االختالف أو التنوع بها : ويقصدالمرونة -ثانياا 
 مظاهرها ومن الموقف، بتغير الذهنية الحالة تغير أو الفرد، بها
 واحدة، فئة إلى تنتمي ال التي من االستجابات بعدد الفرد إتيان

 التفكيةر مرونةة علةى االسةتدالل متنوعةة ، ويمكةن فئةات إلى بل
 يعيةد أو اآلخةرين، أفكةار أن يشةرح اسةتطاع إذا الطالةب عنةد

 مسةألة مةا يحةل أو رأيةه، يبةدي أو الخاصةة، بلغتةه صةياغتها
 يمكن التي الطرق  جميع في : فكر ذل أسلوب. مثال من بأكثر
 رباعيةة مجموعةات فةي التاليةة األعةداد بموجبهةا نصةنف أن
8،7،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1.   

بأفكةار  الفةرد يةأتي كةأن باألفكةار، التجديةد بهةا : ويقصةداألصدالة -ثالثاا 
 في الجدة مدى على األصالة وتعتمد زمالئه، أفكار عن تختلف

 التةي اإلبداعيةة األفكةار كميةة إلةى األصةالة تشةير األفكةار، وال
 األفكةار وقيمتهةا تلةك نوعيةة الطالةب، بةل تعتمةد علةى يعطيهةا
 تشةير إلةى ال أنهةا كمةا الطالقةة، عةن يميزهةا مةا وهةذا وجةدتها،
 ولكنهةا شخصةيًا، هةو وأفكةاره تصوراته، تكرار من الطالب نفور
 يميزهةا مةا وهةذا اآلخةرون، فعلةهي ما النفور من تكرار إلى تشير
 إعطةاء ذلك: (. ومثال8444والبواليز، المعايطة المرونة ) عن

 طريقةة، وا عطةاؤهم مةن بةأكثر التمرينةات لحةل الفرصةة الطةالب
 يمكن مختلفة، حلول إلى بها يتوصلون  تجعلهم رياضية مواقف

 .العادية األفكار عن وبعيدة تكون مبتكرة أن
 ومتنوعةة بهةا قةدرة الفةرد علةى إضةافة جديةدة ويقصةداإلفاضدة:  -رابعداا 

 علةى تسةاعد أن شةأنها مةن لوحةة أو لمشةكلة حةل أو لفكةرة
 .وتنفيذها تطويرها

 أو مشكالت بوجود الوعي بها ويقصدللمشكالت:  الحساسية -خامساا 
 ذلةك ويعنةي الموقةف، أو البيئةة في ضعف عناصر أو حاجات

 والتحقق لمشكلةا مالحظة في غيرهم من أسرع األفراد بعض أن
 .الموقف في وجودها من
بأنةه  القةول يمكةن اإلبداعي للتفكير تعريف من تقدم ما خالل من

 والمرونةة الطالقةة مةن قةدر بةأكبر يتميةز والةذي علةى اإلنتةاج، القةدرة
 مثير، لموقف أو لمشكلة الفرد البعيدة؛ كاستجابة والتداعيات واألصالة
 إلةى يةؤدي والةذي أو الواضةحة، ةالمألوفة األشةياء وراء فيمةا والتفكيةر
 .واألفكار الحلول من جديد هو ما كل إضافة

 القدرة على االبتكار: خصائص
 يمكةن للقدرة علةى االبتكةار السابقة التعريفات مراجعة خالل من
 :يلي كما طبيعتها، وهي تحدد التي بعض االستنتاجات إلى التوصل
 واألصالة الفكرية والطالقة بالمرونة القدرة على االبتكار تتصف .3

 .والحساسية للمشكالت
 جديد إنتاج شكل في نفسها القدرة على االبتكار عن تفصح .8

 والقبول بالفائدة للتحقق، ويتصف بالتنويع والقابلية يمتاز
 .االجتماعي

 دوافع على اعتمادها من أكثر الخارجية الدوافع على تعتمد .3
 .داخلية
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 .2000) )تايلور، الموضوعية والذاتية على تعتمد .0

 القدرة على االبتكار: في المؤثرة العوامل
   :منها العوامل من بمجموعة القدرة على االبتكار تتأثر 
 مدرسي مناخ توفير ينبغي حيث مشجعة: تعليمية بيئة توفر .3

 االستعداد نمو على ويساعدهم الطلبة، حاجات يالئم وتربوي 
 حركة،ال في لهم فسح المجال خالل من للقدرة على االبتكار

 تعمل المعرفية التي الخبرات واكتساب الجسمي، النشاط ومزاولة
  ما. بعمل للقيام العقل  تشغيل على

 التي وهي ما تسمى بالحساسية الذاتية: الداخلية الدافعية توفر .8
من  االستفادة في اإلنسان لدى رغبة صورة على تظهر

 .2009)والتعبيرية )الزبيدي، والمعرفية اإلدراكية إمكانياته
 القدرة على االبتكار: معوقات

( معوقةةةات القةةةدرة علةةةى االبتكةةةار فةةةي 8443تصةةةنف الحرملةةةي )
 :مجموعتين هما

 والتفكير بالنفس، الثقة ضعف ومنها الشخصية: العقبات .3
والشعور بالعجز، والتسرع، وعدم  الحساسية، وعدم النمطي،

 احتمال الغموض.
 بالموقف متعلقةال العقبات تلك بها ويقصدالظرفية:  العقبات .8

 التأثير إحداث في مثل: الخوف من المجهول، والتردد ذاته؛
االنطالق، وعدم التوازن بين  في والتردد الغير، في الفعال

   التنافس والتعاون.
 إدراكها يجب التي الحقائق من عدد ( إلى8447ويشير دياب )

 معوقاته، ومنها: من والحد اإلبداع ورعايته لتنمية
 فهي فردي، سلوك مجرد وليست ،اجتماعية هرةظا اإلبداع .3

 .لإلبداع المحتضن المجتمع مع المبدع الفرد فيها عملية يتفاعل
 أو كافية تكون  قد ،لإلبداع طاقة أو استعداداا  يمتلك طالب كل .8

 .ما ظاهرة بدرجة
 .الحياتية والخبرة اليومية الحياة خالل من يتم قد اإلبداع نمو .3
، وتحويله إبداعية الطالب مهارات بإكسا تعني اإلبداع تنمية .0

 .مستمرة اإلبداع إبداعية آلة إلى
 عند اإلبداعي السلوك لتنمية تكاملي منظور وضع يجب .7

 خالل السلوك من أبعاد كل اعتباره في بحيث يضع ،الطلبة
 والمحددة الواضحة ذات األهداف المتكاملة النفسية الرعاية

 .الطالب لشخصية
 اإلبداع: مستويات
 مستويين؛ هما: في اإلبداع يقع

المستوى  على المتميز اإلبداع مستوى  وهوالذروة:  مستوى  .3
 كجائزة الجوائز العالمية الحائزين على لدى ويكون  العالمي،
 إنتاجاً  يقدم أن المبدع للفرد بد ال وفي هذا المستوى  نوبل،

 المحلية البيئة مستوى  على العالم، وليس مستوى  على متميزاً 
 فحسب.

 ويتوجب فرد، كل لدى موجود المستوى  وهذاالعادي:  توى المس .8
 وتشجيعه المستوى  هذا رعاية والتعليم التربية على على القائمين

 .2006)الحارثي، )
 :االبتكار على التدريب

وتعلةيمهم  الطلبةة تةدريب أنةه يمكةن Larry, 2003)يةرى الري )
الوقةت الكةافي القدرة على االبتكار من خالل قيام المعلم بإعطاء طلبتةه 

وكةةةةذلك مةةةةن خةةةةالل البيئةةةةة  والتعزيةةةز المناسةةةةب لألفكةةةةار المطروحةةةةة،
( Harris,2004اإليجابيةةةةة فةةةةي الصةةةةف الدراسةةةةي، وقةةةةد حةةةةدد هةةةةارس )

بعض االتجاهات التي على الطلبة أن يتمثلونها تحةت إشةراف معلمةيهم 
وصةةةةواًل إلةةةةى االبتكةةةةارات، ومنهةةةةا الفضةةةةول، التحةةةةدي، المثةةةةابرة، الخيةةةةال 

 المرن.
 إليه تسعى أساسياً  هدفاً  االبتكار بتعليم االهتمام أصبح دولق
 ثم فالمدرسة األطفال، برياض ومروراً  باألسرة التربوية، بدءاً  المؤسسات
. منها والعسكرية التجارية وال سيما المؤسسات األخرى، وبقية الجامعة،
 القدرة على االبتكار، بتعليم وتعلم االهتمام هذا على االستدالل ويمكن
 الذي شكل والتجريبي، والنظري  التربوي  األدب مراجعة خالل من

 طبيعة عن كشفت التي الحديثة، والبحوث الدراسات من للعديد محوراً 
ونوفل  جادو أبو ( األفراد لدى وتطويرها تنميتها في تؤثر العوامل التي

8445(. 

 القدرة على االبتكار: تنمية في المعلم دور
 المهتمةين المعلمةين بةأن (Cropley, 2001)كروبلةي  يؤكةد
 :يلي ما على يعملوا أن ال بد بالمدرسة مجال اإلبداع في والمساندين

 . أصيلة حلول عن البحث على الطلبة يحثوا أن .3
 . واقتراحاتهم الطلبة بأسئلة الواعي االهتمام .8
 .الطلبة يقدمها التي األفكار على السريع الحكم عدم .3
 .لبةالط لدى الذاتي التقييم تنمية .0

 المشكالت: حل
 إلى باإلضافة السابقة، معلوماتهم الطلبة فيها يستخدم عملية

مجموعة من المهرات المكتسبة ااتغلب على المواقف غير المألوفة 
التي تواجههم، وفي هذة الحالة يعاد تنظيم المعلومات السابقة 
والجديدة، وتوظيفها في وضع خطة تقودهم إلى الحل )القيام، 

2008.) 
 المشكالت حل على القدرة (2008) عرف الشوا وعبدهللاوي
 غير رياضية مهمات في االنخراط على الطلبة بأنها قدرة الرياضية
 حلها ويتم مسبقا، معروفة غير الحل فيها طريقة تكون  بحيث مألوفة،
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 عدة إستراتيجيات واستخدام إستراتيجية أو السابقة المعرفة تنظيم بإعادة
بطريقة  السير أو التخمين، أو نماذج، عمل أو كالرسم، مالئمة؛

 وابتكار المهمة فهم بهدف ذلك غير أبسط، أو مشكلة عكسية، أو حل
 الحل إجراءات صحة من التحقق ثم مناسبة وتنفيذها، حل خطة

 .أمكن إن أخرى  على مواقف وتعميمه فيه والتأمل بمراجعته
 التفكير أساليب التالميذ إكساب إلى الرياضيات تعليم ويهدف

 في مشكالت من يواجههم ما حل على القدرة ينمي لديهم مما السليم،
 تدريس على القائمين باهتمام ولهذا حظيت والمستقبلية، الحالية بيئتهم

 المناهج، المدرسية وواضعي الكتب ومعدي المعلمين من الرياضيات
 أشكااًل مختلفة، يأخذ الرياضية والمشكالت الرياضيات تعليم وأصبح
 من تعتبر التي الرياضية المسائل عدة؛ منها: أنواع إلى تصنف حيث
 يعتمد التي المهمة أدواتها من وواحدة الرياضية أنواع المشكالت أهم

المشكالت،  حل على التالميذ قدرة الرياضيات لتنمية منهج عليها
فضاًل عن منهج الفيزياء الذي يحتوي كمًا هائاًل من المسائل 

 الرياضية. 
 من بها يتصل وما الرياضيات األمور وأولياء المربون  ليويو 
 ما االهتمام هذا دواعي أهم يكون من وقد اهتمامًا عظيمًا، تحصيل
الرياضيات  في التحصيل عامة الناس أن عملية بين اعتقاد من يسود

 حيث تعد المشكالت، وحل التفكير على بالقدرة ترتبط ارتباطًا وثيقاً 
 الرموز يعتمد الذي المجرد، التفكير ضروب من ضرباً  الرياضيات مادة

 حل طرائق على تدريب كذلك وهي المحسوسات، عوضًا عن
 أو حقيقية مشكالت عن عبارة المسائل الرياضية ألن المشكالت
 الحديثة مناهج الرياضيات واضعو يؤكد ولذلك افتراضية،

 الرياضيات هي أن على تدريسها وأساليب طرائق في واالختصاصيون 
دراك الفهم على يرتكز التفكير في أسلوب  واالستدالل، العالقات وا 
الحل  إلى للوصول والمناقشة االكتشاف أسلوب ويعتمد

 . )8433)المنصور،
 أنواع:  ثالثة إلى التعليمية المشكالت (8445وتصنف خطاب )

 واحداً  حالً  إال تقبل ال التي المشكالت المغلقة: وهي المشكالت .3
 .صحيحاً 

 لها والصحيح الوحيد الحل إلى الوصول يمكن التي المشكالت .8
 .من طريقة بأكثر

 أكثر يتضمن المشكالت من النوع المفتوحة: وهذا المشكالت .3
  .حلها إلى للوصول طريقة من حل، وأكثر من

 المشكالت: حل خطوات
 بحيث المشكالت، حل في تسلسلياً  ( نمطاً Hayesاقترح هايز )

 حل أسلوب تعليم عند اتباعها الواجب طواتالخ مجموعة من يتضمن
 (2007 ونوفل،  جادو وأبو 8445كاآلتي: )قطامي،  المشكالت

 المشكلة، أبعاد إلى التعرف خالل من ذلك المشكلة: ويتم تحديد .3
 الهدف عناصر وتحديد المعطاة، البيانات في إيجاد موقعها أو

 .المرجو
يضاحها: ويتم المشكلة تمثيل .8  فتعري خالل من وا 

 تلك عن والتعبير األساسية، العناصر وتحديد المصطلحات،
 الصور واألشكال خالل من بالرموز أو باللغة العناصر
 واألرقام.

 لحل مناسبة خطة باختيار ذلك الحل: ويتم خطة اختيار .3
أو  المحاولة والخطأ، تكون  قد خيارات، عدة بين من المشكلة
 إلى مشكلةال صحتها، أو تقسيم واختبار الفرضيات وضع

 على بناء الحالية أو قياس المشكلة ثانوية، أو مشكالت فرعية
 معروفة. سابقة مشكالت

زالة الحل، عملية مراقبة من خالل الحل: وتتم خطة توضيح .0  وا 
 للظروف تبعاً  في األساليب والتعديل ظهورها، حال العقبات
 .الحاجة وحسب

 وا عطاء وصياغتها النتائج إظهار في يتضح االستنتاج: وهذا .7
 .واألسباب األدلة

 ضوء في النتائج من والتقويم التحقق والتقويم: ويضمن التحقق .2
 فاعلية األساليب من والتحقق المستخدمة، واألساليب األهداف
 الحل. وخطة

 المسائل الرياضية الفيزيائية: القدرة على االبتكار وحل
( أن القدرة على االبتكار 8442يرى الصمادي والصمادي )

 حيث تتطلب المشكلة، حل سياق في وتظهر المشكلة، دفة لحلمرا
 حل أسلوب ويمثل لحلها، اإلبداعي التفكير الجديدة المشكالت مواجهة

 على للتدريب إستراتيجية صورة على ينفذ أن يمكن تفكير المشكلة حالة
 سابقاً  معروفة غير جديدة حلول إلى المشكلة والوصول فحل اإلبداع،
 نواتج إبداعية. تمثل الفرد لدى

 أساليب أحد القدرة على االبتكار ( أن8445ويرى الهريني )
 األسلوب هذا ويعتمد إكسابها للطلبة، إلى التربية تسعى التي التفكير
 يكون  بالمشكالت، حيث الخاصة الحساسية على الطالب قدرة على
 الطلبة لدى هو عما تماماً  يختلف بالمشكلة إحساساً  المبتكر لدى
 من عدد أكبر تقديم على القدرة الطالب لدى تكون  يين، وأنالعاد
 بحيث تكون بعض معين، لموقف نتيجة الستجابته المتنوعة البدائل
 وبالنسبة نفسه، للطالب بالنسبة وجديدة شائعة غير البدائل تلك

 فيه. يعيش الذي للمجتمع
المسائل  بحل مؤخراً  االهتمام ويرى الباحثان أنه قد ازداد

إطار القدرة على  في ية في منهجي الرياضيات والفيزياءالرياض
شاعت  حيث عامة، بصورة التربية إطار وفي االبتكار بصفة خاصة

 على تعتمد التي التدريس طرائق من كواحدة المشكالت حل طريقة
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 الحل بيان باتجاه ودفعه التعلمي، التعليمي في الموقف المتعلم إقحام
 أهمية وتتجلى له، األول والمكتشف المنقب وكأنه يبدو نحو على
 يوضع حيث تنمية التفكير، طرائق أهم كإحدى المشكالت حل طريقة
 جديدة، وينمي عناصر ليكتشف اإلشكالية المواقف شروط في المتعلم
 هو، صنعه من وتوقعات فرضيات ويختبر مألوفة، غير أساليب
 التي اتالصعوب من أكبر قدر تجاوز على قادراً  لذلك يصبح ونتيجة
 ومالءمة. دقة قرارات أكثر اتخاذ وعلى تواجهه،

 المتحدة بالواليات الرياضيات لمعلمي الوطني المجلس أشار وقد
مجرد  ليس المشكالت حل أن إلى NCTM, 2000) األمريكية )

 الرياضيات، لتعلم أساسية وسيلة أيضاً  الرياضيات، ولكنه لتعلم هدف
 برنامج من معزولة وليس قطعة ،الرياضيات من يتجزأ ال جزء هو بل

  الرياضيات.
 في المشكالت حل تعلم خالل وهنا يرى الباحثان أنه من

 وعادات للتفكير، جديدة طرقاً  الطالب الرياضيات والفيزياء سيكتسب
 مما المألوفة غير المواقف في مواجهة وثقة االستطالع، وحب المثابرة

 حجرات التدريس.  خارج حياتهم في يساعدهم

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:  -أوالا 

اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي، نظرًا لمناسبته 
القدرة على االبتكار ألهدافها من حيث االكتفاء بفحص العالقة بين 

كما  وحل المسائل الرياضية الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر
 حثين في ضبط متغيراتها.هي في أرض الواقع دونما تدخل من البا

 عينة الدراسة:  -ثانياا 
لقد تم اختيار عينة الدراسة من مدرسة سكينة بنت الحسين 

( طالبة، وهي عبارة عن شعبتين 58الثانوية )بنات(، وقد تكونت من )
دراسيتين للصف الحادي عشر تم اختيارهما عشوائيًا بطريقة القرعة، 

محافظة الوسطى من بين  وقد اختيرت هذه المدرسة لوقوعها في
محافظات غزة الخمس، ولتقارب المستوى االجتماعي واالقتصادي 
والثقافي ألهالي المنطقة مع المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
في بقية المحافظات، ولتبعية المدرسة لوزارة التربية والتعليم العالي 

ببقية المدارس في واحتوائها على عدد كبير نسبيًا من الصفوف مقارنة 
 المنطقة، مما يتيح حرية االختيار العشوائي من بين الصفوف.

 أدوات الدراسة: -ثالثاا 
تكونت أدوات الدراسة من أداتين، هما: اختبار حل المسائل 

 الرياضية الفيزيائية، واختبار القدرة على االبتكار.  
 اختبار حل المسائل الرياضية الفيزيائية: .أ

 ار:الهدف من االختب .1
هدف هذا االختبار إلى قياس مستوى حل المسائل الرياضية 

 الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر في محافظات غزة.

 صياغة مفردات االختبار: .2
استند الباحثان على وحدة الكهرباء السكونية موضوع الدراسة 
من أجل صياغة مفردات اختبار حل المسائل الرياضية الفيزيائية، 

وو الخبرة واالختصاص بهذه الوحدة الحتوائها على عدد حيث أشار ذ
 كبير من المسائل الرياضية الفيزيائية التي تناسب موضوع الدراسة.

 صدق االختبار: .3
بعد كتابة أسئلة اختبار حل المسائل الرياضية الفيزيائية في 

( وهي مقالية، تم عرض االختبار على 2صورتها المبدئية وعددها )
كمين تكونت من خمسة من أساتذة الجامعات مجموعة من المح

المتخصصين في تدريس الرياضيات والفيزياء، بغرض تحديد مدى 
تعبير االختبار للهدف منه، ومدى مالءمته لطلبة الصف الحادي 
عشر، كما تم عرض االختبار على عدد من مشرفي ومعلمي 

هم حول ومعلمات والفيزياء في المرحلة الثانوية، وذلك الستطالع آرائ
االختبار من حيث دقته العلمية واللغوية، كما تأكد الباحثان من صدق 
اتساقه الداخلي، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجات كل 
سؤال من أسئلة االختبار والمجموع الكلي لدرجات أسئلة االختبار التي 

 (، مما يدلل على صدق االختبار.0.87 – 0.62تراوحت بين )
 ن الالزم لتطبيق االختبار على عينة الدراسة:تحديد الزم .4

ثبت من خالل التجربة االستطالعية التي طبقت على عينة من 
( طالبًا من طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة العكلوك الثانوية 34)

( 07للبنين أن الزمن الالزم إلجراء االختبار في التجربة األساسية هو )
أول عشرة طالب من االختبار دقيقة، حيث تم احتساب زمن انتهاء 

 وزمن انتهاء آخر عشرة ، ثم تم احتساب المعدل الزمني لالختبار.
 ثبات االختبار: .5

للتأكد من ثبات االختبار حَسَب الباحثان معامل ارتباط  
(، ومن ثم تم تعديل 4752بيرسون بين نصفي االختبار الذي بلغ )

معامل ثبات طول االختبار بمعادلة سبيرمان براون، حيث بلغ 
 (، ويعتبر معامل ثبات مرتفعا.4722االختبار )

  تقدير الدرجات وطريقة التصحيح: .6
تم احتساب درجة واحدة لكل مطلوب في السؤال الواحد، لتصبح 

(، يحصل عليها الطالب إذا أجاب عن األسئلة 84الدرجة العظمى )
 جميعها بشكل صحيح.

 اختبار القدرة على االبتكار: .ب
ثان اختبار القدرة على االبتكار الذي صممه خير استخدم الباح

حجي (، وقد تم الحصول عليه من دراسة 3225هللا والكناني )
 يشتمل على أربعة أجزاء؛ هي: (، و 330، ص 3222)

اختبةةةار االسةةةتعماالت: وفيةةةه يطلةةةب مةةةن المفحةةةوص تقةةةديم أكبةةةر  .3
عدد ممكن من االستجابات غيةر العاديةة لمجموعةة مةن األشةياء 
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دة في البيئة المحلية والمصنوعة مةن المعةادن واألخشةاب الموجو 
والحجارة، وهةو يتكةون مةن ثالثةة أسةئلة ويعطةى لكةل سةؤال أربةع 

 دقائق من الزمن وكل استجابة صحيحة تقدر بدرجة واحدة.
اختبةةار المترتبةةات: وفيةةه يطلةةب مةةن المفحةةوص تقةةديم أكبةةر عةةدد  .8

 ممكةةةةةن مةةةةةن النتةةةةةائج المترتبةةةةةة علةةةةةى حةةةةةدوث بعةةةةةض الظةةةةةواهر
الطبيعية، وهةو يتكةون مةن ثالثةة أسةئلة ويعطةى لكةل سةؤال أربةع 

 دقائق من الزمن، وتعطى درجة واحدة لكل نتيجة.
اختبار التحسينات: وفيه يطلب مةن المفحةوص تقةديم أكبةر عةدد  .3

ممكةةن مةةن التحسةةينات التةةي يمكةةن إدخالهةةا علةةى بعةةض األشةةياء 
أربةةع المألوفةةة، وهةةو يتكةةون مةةن ثالثةةة أسةةئلة ويعطةةى لكةةل سةةؤال 
 دقائق من الزمن، وتعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة. 

اختبةةةار رسةةةومات األشةةةكال: وفيةةةه يطلةةةب مةةةن المفحةةةوص تقةةةديم  .0
أكبر عدد ممكن مةن األشةكال أو الرسةومات مسةتخدمًا مجموعةة 
مةةةةن األشةةةةكال الهندسةةةةية كالةةةةدوائر والمثلثةةةةات والمربعةةةةات، وهةةةةو 

ائق مةةةن يتكةةةون مةةةن ثالثةةةة أسةةةئلة ويعطةةةى لكةةةل سةةةؤال أربةةةع دقةةة
 الزمن، وتعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة.

 األساليب اإلحصائية: -رابعاا 
اتبةةع الباحثةةان لتحليةةل نتةةائج هةةذه الدراسةةة األسةةاليب اإلحصةةائية 
مةةةن المتوسةةةطات الحسةةةابية، واالنحرافةةةات المعياريةةةة، والنسةةةب المئويةةةة، 

  ومعامل ارتباط بيرسون. 

 خطوات الدراسة:  -خامساا 
 ن الخطوات التالية:اتبع الباحثا

 االطالع على األدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة. -
تحديد الوحدة التي تم منها صياغة مفردات اختبار حل المسائل  -

الرياضةةةية الفيزيائيةةةة، وهةةةي وحةةةدة الكهربةةةاء السةةةكونية فةةةي كتةةةاب 
الفيزيةةاء للصةةف الحةةادي عشةةر ) وزارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي ، 

8434 .) 
 على اختبار القدرة على االبتكار. الحصول -
بناء اختبار حل المسائل الرياضةية الفيزيائيةة والتأكةد مةن صةدقه  -

 وثباته.
تطبيق أدوات الدراسة علةى العينةة االسةتطالعية، وذلةك لحسةاب  -

، واالطمئنةان علةى حل المسائل الرياضية الفيزيائيةثبات اختبار 
لفلسةطينية فةي الفتةةرة مناسةبة اختبةار القةدرة علةى االبتكةار للبيئةة ا

 الحالية.
اختيةةةار عينةةةة الدراسةةةة وتطبيةةةق اختبةةةاري القةةةدرة علةةةى االبتكةةةةار  -

 .حل المسائل الرياضية الفيزيائية عليهاواختبار 
معالجةةةة البيانةةةات إحصةةةائيًا باسةةةتخدام الةةةرزم اإلحصةةةائية للعلةةةوم  -

 ( بغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة.SPSSاالجتماعية )

 ها ومناقشتها: نتائج الدراسة وتفسير 
 اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة: -أوالا 

مدا مسدتوى القددرة  لإلجابة عن السؤال األول الةذي يةنص علةى:
علددى االبتكددار عنددد طلبددة الصددف الحددادي عشددر بمحافظددات غددزة فددي 

 فلسطين؟
حَسةةةةَب الباحثةةةةان المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة 

هةارة مةن مهةارات القةدرة علةى االبتكةار )الطالقةة، والنسب المئوية لكل م
األصالة، المرونة( وذلك من خالل نتةائج اختبةار القةدرة علةى االبتكةار، 

 (:3كما يتضح من جدول )
 نتائج استجابات طلبة الصف الحادي عشر الختبار القدرة على االبتكار (3جدول )

 لنسبة المئويةا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مهارات االبتكار

 %04 8775 5725 الطالقة

 %33 8750 2738 األصالة

 %82 8772 7774 المرونة

 %33 2772 32724 المجموع

( أن النسب المئوية لطلبة الصف الحادي 3يتضح من الجدول )
(، ولمهةةةةةارة %33عشةةةةر علةةةةةى اختبةةةةةار القةةةةةدرة علةةةةةى االبتكةةةةةار بلغةةةةةت )

لةةةى، تلتهةةةا فةةةي المرتبةةةة ( التةةةي جةةةاءت فةةةي المرتبةةةة األو %04الطالقةةةة )
(، وجةاءت فةي المرتبةة %33الثانية مهارة األصالة بنسبة مئوية بلغت )
(. وهةةذا يةةدل علةةى أن %82الثالثةةة مهةةارة المرونةةة بنسةةبة مئويةةة بلغةةت )

طلبة الصةف الحةادي عشةر لةديهم القةدرة علةى االبتكةار بنسةٍب معقولةة. 
مشةجعة إلةى  يةةتعليم بيئةة تةوفروقد يعزى هةذا إلةى عوامةل عةدة؛ منهةا: 

 منةاخ تةوفير مثةل: حد ما في المدارس الفلسطينية وخصوصًا الثانويةة،
 االسةتعداد نمةو علةى ويسةاعدهم الطلبةة، حاجات يالئم وتربوي  مدرسي

إثةارة  علةى تعمةل المعرفيةة التةي الخبرات للقدرة على االبتكار، واكتساب
 واحتةرام التفكيةر، مةن أنمةاط جديةدة إلةى الطلبةة التفكيةر، ومحاولةة نقةل

عةةنهم،  تصةدر التةةي العلميةةة والخيةةاالت يطرحونهةةا التةي أسةئلتهم
 بعةض لهةم بةأداء الجديةدة، والسةماح أفكةارهم تطةوير ومسةاعدتهم علةى

 أصةيلة، وعةدم حلةول عن البحث دون خوف، وحثهم على االستجابات
  األفكار المطروحة. على السريع الحكم

شينغ إليها دراسة وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت 
( من إمكانية تنمية 8445) Cheng,Liu & Changوليو وشانغ 

( من 8442والصمادي ) القدرة على االبتكار، ومع دراسة الصمادي
إمكانية تنمية المهارات فوق المعرفية في الرياضيات باستخدام الحل 

( من أن مستوى 8434الشيخ ) ومع دراسة آل اإلبداعي للمشكالت.
اإلبداعي لدى الطلبة مناسب، ومع النتيجة التي  لتفكيرا مهارات

وكومر ،  وشارير وايزن  وروحاني هللا أشارت إليها دراسة حبيب
Aizan, Sharir, & Kummar   Habibollah, Rohani,   

 من توافر جوانب اإلبداع لدى الطلبة.  (8434)
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  اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: -ثانياا 
مددا مسددتوى حددل  ابةةة عةةن السةةؤال الثةةاني الةةذي يةةنص علةةى:لإلج

المسددددائل الرياضددددية الفيزيائيددددة عنددددد طلبددددة الصددددف الحددددادي عشددددر 
 بمحافظات غزة في فلسطين؟

حَسةَب الباحثةان المتوسةةط الحسةابي واالنحةةراف المعيةاري والنسةةبة 
المئويةةةةة السةةةةتجابات الطالبةةةةات علةةةةى اختبةةةةار حةةةةل المسةةةةائل الرياضةةةةية 

 (: 8تضح من جدول )الفيزيائية كما ي
نتائج استجابات طلبة الصف الحادي عشر الختبار حل المسائل الرياضية  (8جدول )

 الفيزيائية
 النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

33785 0738 75 % 

( أن مسةةةةتوى حةةةةل المسةةةةائل الرياضةةةةية 8يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول )
افظةات غةزة فةي فلسةطين الفيزيائية عند طلبة الصف الحادي عشر بمح

(، وهةةذا %54( وهةةو أقةةل بكثيةةر مةةن المسةةتوى االفتراضةةي )%75بلةةغ )
يةةةدل علةةةى وجةةةود ضةةةعف لةةةدى الطلبةةةة فةةةي القةةةدرة علةةةى حةةةل المسةةةائل 
الرياضةةةية الفيزيائيةةةة، وقةةةةد يعةةةزى هةةةذا إلةةةةى طبيعةةةة المسةةةائل الرياضةةةةية 
الفيزيائيةةةة المجةةةردة والمركبةةةة، التةةةي تحتةةةاج إلةةةى مهةةةارات عاليةةةة وتفكيةةةر 

سةةةةتداللي، باإلضةةةةافة إلةةةةى جمعهةةةةا بةةةةين الفيزيةةةةاء والرياضةةةةيات واللغةةةةة ا
العربية، أي أنها تعتمد على مستوى الطالب في ثالثة جوانب متكاملةة: 
الفيزياء والرياضيات واللغة العربية، وقد يرجع ضعف الطلبةة فةي القةدرة 
على حل المسائل الرياضية الفيزيائية إلى شعور طلبةة المرحلةة الثانويةة 

صةةعوبة المنهةةاج الفلسةةطيني الحةةديث وحاجتةةه إلةةى وقةةت إضةةافي لةةتعلم ب
مفاهيمه، والتمكن من موضةوعاته ومحتةواه العلمةي، كمةا يعةزو الباحثةان 
ذلةةةك إلةةةى اهتمةةةام بعةةةض معلمةةةي المرحلةةةة الثانويةةةة بحصةةةص الةةةدروس 
الخصوصةية خةارج المدرسةة، األمةر الةةذي ال يتةوفر لكثيةرين مةن الطلبةةة 

 الصعب الذي يعيشه الوطن بشكل عام.    بسبب الوضع االقتصادي
  اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: -ثالثاا 

مددا العالقددة بددين لإلجابةةة عةةن السةةؤال الثالةةث الةةذي يةةنص علةةى: 
درجات القدرة على االبتكار ودرجات حل المسائل الرياضية الفيزيائيدة 

  لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظات غزة في فلسطين؟
حَسَب الباحثان معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالبةات فةي 
اختبار حل المسةائل الرياضةية الفيزيائيةة وكةل مهةارة مةن مهةارات القةدرة 
علةةى االبتكةةار، والمجمةةوع الكلةةي لةةدرجات الطالبةةات فةةي اختبةةار القةةدرة 

 ( يوضح ذلك.3على االبتكار، والجدول )
درجات اختبار المسائل الرياضية الفيزيائية معامالت ارتباط بيرسون بين  (3جدول )

 ودرجات اختبار القدرة على االبتكار
 القدرة على االبتكار المرونة األصالة الطالقة 

 0210 0214 0211 0220 المسائل الرياضية الفيزيائية

( أن معامالت االرتباط بين درجةات طلبةة 3يتضح من الجدول )
ئل الرياضةةةةةية الفيزيائيةةةةةة الصةةةةةف الحةةةةةادي عشةةةةةر علةةةةةى اختبةةةةةار المسةةةةةا

ودرجةةاتهم علةةى اختبةةار القةةدرة علةةى االبتكةةار غيةةر دالةةة، حيةةث إن قيمةةة 
(، ممةةا يةةدل 4783تبلةةغ ) 0.05)معامةةل االرتبةةاط عنةةد مسةةتوى الداللةةة )

على عدم وجود عالقة ارتباطية بين القدرة على حل المسةائل الرياضةية 
 الفيزيائية والقدرة على االبتكار لدى الطلبة.

يعةزى هةذا إلةى أن قةدرة الطلبةة علةى حةل المسةائل الرياضةية  وقد
الفيزيائيةةةة تعتمةةةد علةةةى التفكيةةةر التقةةةاربي مةةةن خةةةالل السةةةعي إلةةةى إيجةةةاد 
حلةةول محةةددة إلجابةةات المسةةائل، وهةةذا مةةا يجةةب أن ينتبةةه إليةةه معلمةةو 
الفيزيةةاء والرياضةةيات فةةي المرحلةةة الثانويةةة، بينمةةا القةةدرة علةةى االبتكةةار 

كيةر التباعةدي مةن خةالل السةعي إلةى التعةدد والتنةوع فةي تعتمد علةى التف
 اإلجابات.      

وتختلةةةف هةةةذه النتيجةةةة مةةةع النتيجةةةة التةةةي توصةةةلت إليهةةةا دراسةةةة 
 أسةاليب بعةض عالقةة دالةة بةين وجةود (2007) والمنصةور المنصةور
 حل مقياس لديهم على األداء ومستوى  التالميذ يستخدمها التي التفكير

وآخةرون  هللا جةة التةي توصةلت إليهةا دراسةة حبيةبومع النتي .المشكالت
(8434،Habibollah & et al. التةي توصةلت إلةى تةرابط جوانةب )

 اإلبداع والتحصيل الدراسي لدى الطلبة.

 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما يلي:

رة ضرورة تةدريب معلمةي الفيزيةاء علةى كيفيةة تنميةة مهةارات القةد .3
علةةةى االبتكةةةةار وحةةةةل المسةةةةائل الرياضةةةةية الفيزيائيةةةةة لةةةةدى طلبةةةةة 

 المرحلة الثانوية.
ضةةةةةرورة تبنةةةةةي كليةةةةةات التربيةةةةةة إلسةةةةةتراتيجيات تدريسةةةةةية فعالةةةةةة  .8

 لالهتمام بمعلمي العلوم والرياضيات قبل الخدمة.
حث المشرفين التربويين على متابعةة أعمةال معلمةي الرياضةيات  .3

تهةتم بتنميةة مهةارات القةدرة علةى والفيزياء، وخصوصةًا تلةك التةي 
 االبتكار والقدرة على حل المسائل الرياضية الفيزيائية.

 المراجع:
)سلسةةةلة التفكيةةةر  التفكيةةةر مةةةن منظةةةور تربةةةوي إبةةةراهيم، مجةةةدي.  .3

 (.8447والتعليم والتعلم(، عالم المكتبات، القاهرة، )
 التفكيةر: النظريةة تعلةيم محمةد.  ونوفةل، صةالح أبوجةادو، .8

 والتوزيةةع، األردن، للنشةةر دار المسةةيرة ،2 ط ،والتطبيةةق
(8445.)   
 مهةارات تعلةيم إسةتراتيجيتي اسةتخدام "أثةر .خلةود الشةيخ، آل .3

 بالقةدرة وعالقتهمةا والدمج المباشرة االبتكاري بالطريقتين التفكير
 وقضايا مشكالت بعض لحل البدائل المقترحة عدد اقتراح على

 طالبةات لةدى جيةا والمجتمةعوالتكنولو  العلةم بةين التفاعةل منةاهج
، العةدد الخليج العربي رسالة مجلة العلمية"، لألقسام التربية كلية
337 ،337-350( ،8434.) 
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 قبةاء ، دار4 ، طالمشةكالت حةل فةي اإلبةداع .صةفاء األعسةر، .0
 (.8444القاهرة، ) والنشر والتوزيع، للطباعة

كةةةر ، دار الفتعلةةةيم التفكيةةةر: مفةةةاهيم وتطبيقةةةاتجةةةروان، فتحةةةي.  .7
 (.8448للنشر والتوزيع، عمان، )

 فةي مقدمةة ، ورقةةواإلبةداع الموهبةة قيةاس إبةراهيم. الحةارثي، .2
 أجل من تربية الموهوبين، رعاية حول للموهبة المؤتمر اإلقليمي
-82الموهبةة،  لرعايةة العزيةز عبةد الملةك المسةتقبل، مؤسسةة

 (.8442، السعودية، )34/2/8442
العلةةةةوم بمهةةةةارات التفكيةةةةر  حجةةةةي، انتصةةةةار. "أثةةةةر إثةةةةراء مةةةةنهج .5

اإلبةةةةداعي علةةةةةى التحصةةةةيل والتفكيةةةةةر اإلبةةةةداعي لطلبةةةةةة الصةةةةةف 
، مكتبةةةةةةة جامعةةةةةةة األقصةةةةةةى بغةةةةةةزة، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتيرالثةةةةةةامن"، 
 (.3222فلسطين، )

معوقةةةات اإلبةةةداع اإلداري فةةةي مةةةدارس التعلةةةيم الحرملةةةي، منةةةى. " .2
، جامعةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورةالثةةةانوي فةةةي السةةةلطنة"، 

 (. 8443ابوس، مسقط، سلطنة عمان، )السلطان ق
الحوراني، وفةاء. "أثةر برنةامج تةدريبي لتنميةة القةدرة علةى التفكيةر  .2

اإلبةةةداعي فةةةي تحصةةةيل الرياضةةةيات لةةةدى طلبةةةة الصةةةف العاشةةةر 
، الجامعةةةة األردنيةةةة، رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورةاألساسةةةي"، 
 (.8443عمان، )

 فةي لمعرفةةا وراء مةا إسةتراتيجية اسةتخدام أحمةد. "أثةر خطةاب، .34
 لدى اإلبداعي التفكير وتنمية التحصيل على تدريس الرياضيات

 ماجسةتير رسةالة األساسةي"، التعلةيم الثانيةة مةن الحلقةة تالميةذ
 .(8445مصر، ) الفيوم، جامعة ،منشورة غير

 المرحلةة طلبةة لةدى اإلبةداع تنميةة "معوقةات سةهيل. ديةاب، .33
 الطفةل تربيةة،ال لكليةة الثةاني مقةدم للمةؤتمر األساسةية"، بحةث

 الجامعةة المسةتقبل، وطموحةات الواقةع تحةديات بةين الفلسةطيني
 .2005) نوفمبر) 24 و 23 يومي المنعقد بغزة، اإلسالمية

 فةي العراقةي الجةامعي الدراسةي المةنهج "دور .صةباح الزبيةدي، .38
 نقدية"، نظرة العصر: تحديات ضوء في التفكير اإلبداعي تنمية

الفتةرة  فةي التربيةة، دمشةق/ كليةة معةلجا التربوي  العلمي المؤتمر
 (.8442)25-10/27/ من

الزعانين، جمال. "أثر إستراتيجية حل المسائل الفيزيائية اللفظيةة  .33
وفةةق نمةةوذج جيلفةةورد فةةي قةةدرة طلبةةة الصةةف العاشةةر علةةى حلهةةا 

المجلةة الدوليةة وتنمية قدراتهم العقلية الفيزيائيةة فةي قطةاع غةزة"، 
ألمةةةةةةةةارات العربيةةةةةةةةةة المتحةةةةةةةةةدة، ، جامعةةةةةةةةةة الألبحةةةةةةةةاث التربويةةةةةةةةةة

 (.8433(، )82العدد)
تةةةدريس مهةةةارات التفكيةةةر: مةةةع مئةةةات األمثلةةةةة سةةةعادة، جةةةودت.  .30

 (.8443، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، )التطبيقية

 للوسةائط إسةتراتيجيتين اسةتخدام "أثةر. هبةة وعبةدهللا، هال الشوا، .37
 ضةيةالريا المشةكالت حةل علةى القةدرة فةي المتعةددة المحوسةبة

 مةدارس فةي األساسةية المرحلةة لةدى طالبةات اإلبةداعي والتفكيةر
 متغيةر، عةالم فةي مةؤتمر التربيةة أبحةاث الدوليةة"، الغةوث وكالة

 .(8442األردن، ) الهاشمية، الجامعة
 قائم تدريبي برنامج "أثر يحيى. والصمادي، محارب الصمادي، .32

 فةي للمشةكالت اإلبةداعي الحةل بةارنس:-نمةوذج أوزبةورن  علةى
 طالبةات لةدى الرياضةيات المعرفيةة فةي فةوق  المهةارات تنميةة

، 5علةوم إنسةانية،  األردن"، مجلةة فةي العليةا األساسةية المرحلةة
(08( ،)8442 .)WWW.ULUM.NL 

القرارعةةةة، أحمةةةد. "أثةةةر اسةةةتخدام العصةةةف الةةةذهني فةةةي تةةةةدريس  .35
بةةداعي لةةدى طلبةةة الصةةف العلةةوم فةةي تنميةةة مهةةارات التفكيةةر اإل

مجلةةة جامعةةة السةةابع األساسةةي فةةي مةةدارس محافظةةة الطفيلةةة"، 
(، 0) 82، المجلةةةةةةةةةد النجةةةةةةةةةاح لألبحةةةةةةةةةاث )العلةةةةةةةةةوم اإلنسةةةةةةةةةانية(

(8430.) 
 فةي الةدائرة وحةدة لمحتةوى  مقتةرح تصةميم "أثةر خالةد. القرشةي، .32

 الدراسةي التحصةيل علةى االبتكةاري  مهةارات التفكيةر ضةوء
 ،الطةائف"  بمدينةة الثالةث المتوسةط لطةالب الرياضةي والتفكيةر
القةرى، السةعودية،  أم جامعةة ،منشةورة غيةر ماجسةتير رسةالة

(8442). 
 المسةيرة دار  ،األطفةال لجميةع التفكيةر تعلةيميوسةف.  قطةامي، .32

 .(8445عمان، ) والتوزيع، للنشر
 إلةى مسةتندة تدريسةية إسةتراتيجية اسةتخدام حمةزة." أثةر القيةام، .84

 لدى المشكالت حل على والقدرة اضيالري أنماط التفكير بعض
 غيةر دكتةوراه رسةالةفةي األردن"،  األساسةية المرحلةة طلبةة

العليةةا، األردن،  للدراسةةات العربيةةة عمةةان جامعةةة ،منشةةورة
(8442). 

 الفكر دار "،والتفوق  الموهبةمحمد. "  والبواليز، خليل المعايطة، .83
 (.8444عمان، ) للنشر والتوزيع ،

 وعالقتهةا التفكيةر علةي. "أسةاليب صور،والمن غسان المنصور، .88
 الصةف تالمةذة مةن عينةة على ميدانية المشكالت"، دراسة بحل

 مجلةة ،الرسةمية دمشةق مةدارس مدينةة فةي األساسةي السةادس
 (.8445، )077-035(، ص 3)  83، دمشق جامعة

 بمهارات وعالقته الرياضيات في التحصيل غسان." المنصور، .83
، 22-32(، ص 3)27 ،دمشةةةق جامعةةةة مجلةةةةالتفكيةةر"، 

(8433  .) 
 ضةوء فةي العلةوم لتعلةيم حديثةة أحمةد. "اتجاهةات النجةداوي، .80
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