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ملخص: 

يهدف البحث اإىل تق�سي درجة �سيوع ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف الت��سع حلل امل�س�ألة 
الفيزي�ئية، وحتديد طبيعة العالقة بني هذه اال�سرتاتيجي�ت وبني جن�ص الط�لب، وم�ستوى 
وتكون  امل�س�ألة.  وطبيعة  القبلية،  الفيزي�ئية  معرفته  وم�ستوى  الع�مة،  الفيزي�ئية  قدرته 
جمتمع البحث من )4544( ط�لبً� وط�لبة ، منهم )2207( طالب، و )2337( ط�لبة، واأم� 

العينة فتكونت من )432( ط�لبً� وط�لبة )216 ط�لبً�، 216 ط�لبة( .
امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  لتحديد  م�س�ألة،   )30( من  مكون  حت�سيلي  اختب�ر  طبق 
الفيزي�ئية، وحتقيق الب�حث من �سدقه عن طريق املحكمني، وح�سب مع�مل ثب�ته، فوجد 
اأنه )0.89( . ولدى حتليل ا�ستج�ب�ت الطلبة ب��ستخدام منوذج حتليل اال�سرتاتيجي�ت، تبني 
وجود �ست ا�سرتاتيجي�ت حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية عند الطلبة، هي: اال�سرتاتيجية التقدمية، 
املح�ولة  وا�سرتاتيجية   ، املقدمة(  اإىل  و�سواًل  النتيجة  من  )البدء  اخللفية  واال�سرتاتيجية 
وال  احلد�سية،  واال�سرتاتيجية  املنظمة،  واخلط�أ  املح�ولة  وا�سرتاتيجية  الع�سوائية،  واخلط�أ 
χ2( ، واأظهر التحليل النت�ئج 

ا�سرتاتيجية. كم�حللت النت�ئج ب��ستخدام اختب�ر ك�ي تربيع )
االآتية: توجد عالق�ت اقرتانية دالة اإح�س�ئيً� بني ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة وكل من: م�ستوى 
املعرفة القبلية للط�لب، وم�ستوى قدرته الفيزي�ئية الع�مة، وطبيعة امل�س�ألة. بينم� ال توجد 

عالقة اقرتانية دالة اإح�س�ئيً� بني اال�سرتاتيجي�ت ال�ست حلل امل�س�ألة وجن�ص الط�لب. 
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Abstract: 
This study aimed to identify problem solving strategies of physics 

problems, used by 9th grade, and the relation of these strategies with problem’s 
nature, student’s gender, their general physics ability level, and prior physics 
knowledge level. A sample of (432) students (216 males, 216 females) was 
chosen randomly from North West Bank area according to their gender, 
general physics ability, and  prior physics knowledge. A (30) problems test 
was administered to identify students' problem solving strategies of physics 
problems. The test was validated by a group of experts, and its the reliability 
coefficient was (0.89) for model (a) (0.93), for model (b) and (0.90) for model 
(c) using KR-20, and (0.89) using test-retest technique.                                                                    

The results of chi square analysis showed that there was a significant 
relationship between the strategy and problem nature, general physics 
ability, and prior physics knowledge. No significant correlation was detected 
between the problem solving strategy and gender. The analysis also showed 
that there is a significant correlation coefficient between the strategy and 
the problem's nature for females, but it was not significant for males. There 
is also a significant correlation between the strategy and general physics 
ability level for females, but it was not significant for males. There is also a 
significant correlation between the strategy and prior physics knowledge for 
females, males, and high general physics ability, but it is not significant for 
low general physics ability. A number of recommendations for the Ministry of 
Education and researchers were proposed.  
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مقدمة: 
التعليم  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  العلوم  تعليم  اأهداف  اأهم  من  اأن  الرتبويون  يرى 
املختلفة، اإك�س�ب الطلبة ا�سرتاتيجي�ت من��سبة ومتنوعة حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية، ويتطلب 
بولي�  املطلوب،  ب�حلل  واخلروج  امل�س�ألة  اأجزاء  بني  املوجودة  العالق�ت  ا�ستب�س�ر  ذلك 

. )Polya, 1957(

ال�س�بقة  التمثيل املعريف للخربة  اإىل ن�س�ط عقلي يع�د فيه بن�ء  وي�سري حل امل�س�ألة 
اأو  واخلط�أ  ب�ملح�ولة  اإم�  احلل،  بدائل  عن  بحثً�  معً�  امل�س�ألة  موقف  ومكون�ت  وتنظيمه، 
حله�،  اإىل  يقود  عالئقي  نظ�م  اكت�س�ف  اأو  مبداأ  �سي�غة  حم�ولة  خالل  من  ب�ال�ستب�س�ر 
وقد يدور الن�س�ط العقلي يف هذه احل�لة حول مع�جلة �سور اأو رموز، وقد يت�سمن �سي�غة 
فر�سي�ت جمردة عو�سً� عن مع�جلة ظ�هرة م�دية، وي�سمى الن�س�ط العقلي امل�ستخدم يف 
ف�إن  لذا،  واخلط�أ،  واملح�ولة  اال�ستب�س�ر  من  كل  يف  يت�سمن  الذي  ب�لتفكري  احل�لة  هذه 
ال�س�بقة  وخربته  الط�لب  عمر  على  تتوقف  امل�س�ألة  حل  يف  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجي�ت 
الذي يظهر عند حل م�س�ئل ذات  الفهم  اإىل  اال�ستب�س�ر يف احلل  ا�ستخدام  وذك�ئه، ويوؤدي 
�سلة  ذات  مب�دىء  نقل  اأثر  فقط  ب�ال�ستب�س�ر  احلل  يعك�ص  ال  لذا،  احل�لية،  ب�مل�س�ألة  �سلة 
ببدائل جديدة للم�س�ألة نف�سه� اأو تطبيقه�، واإمن� ق�بلية النقل نف�سه� هي معي�ر اال�ستب�س�ر 

.)Ausubel, 1968(

له،  مم�ثل  جديد  موقف  اإىل  �س�بقً�  متعلم  ب�سيطً� ملبداأ  نقاًل  اإم�  اال�ستب�س�ر  وي�ستمل 
الهدف  متطلب�ت  لتالئم  احل�لية  اأو  ك�ملة  ال�س�بقة  املعرفية  البنية  وتنظيم  بن�ء  اإع�دة  اأو 
املخطط له، ومتت�ز احللول اال�ستب�س�رية بظهوره� فج�أة اأو ب�سورة متقطعة، ويكون فيه� 
اإن وجدت �سعوبة يف  ال�سمني ملبداأ موؤثر يف حل امل�س�ألة حتى  التذوق  اأو  التقدير  بع�ص 
حل  يف  متبعة  اال�ستب�س�ر  طريقة  اأن  الفر�سي�ت  ا�ستخدام  يوؤكد  وال  لفظيً�.  عنه�  التعبري 
امل�س�ألة، كم� اأن الغي�ب الظ�هر لطريقة املح�ولة واخلط�أ ال يعني اأن حله� مت ب�ال�ستب�س�ر 
)Butler, 1971( . وتعُد املح�ولة واخلط�أ اإحدى ميزات التعلم احلركي، اإذ تن��سب حل بع�ص 
امل�س�ئل املنطوية على مت�ه�ت واألغ�ز، وحتدث بقدر ك�ف عند اإدراك الط�لب اجت�ه انحرافه 
عن احلل املرغوب فيه، ودرجة هذا االنحراف. ويعُد حل امل�س�ألة ب�ال�ستب�س�ر نوعً� من تعلم 
ببنية  ارتب�طً� جوهريً�  املرغوبة  واالأهداف  امل�س�ألة  اأبع�د  يربط  الذي  املعنوي  االكت�س�ف 
ب�ملعلوم�ت  التعمق  من  اأبعد  اإىل  الذه�ب  اال�ستب�س�ر  ويقت�سي  للط�لب،  ال�س�بقة  املعرفة 
واإع�دة  واختب�ره�،  الفر�سي�ت  و�سي�غة  والرتكيب،  التحليل  خالل  من  ونقله�  املعط�ة، 

 . )Ausubel,1968( �الرتجمة وترتيبه
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اإع�دة  امل�س�ألة، من خالل  مهمً� يف حل  دوراً  ال�س�بقة  املعرفية  الط�لب  بنية  وتوؤدي 
بن�ء اخلربات ال�س�بقة واملتطلب�ت اجلديدة وتنظيمه�. وتت�سمن بنية الفرد املعرفية ال�س�بقة 
نقل  ويعك�ص  اأو موجبً�.  �س�لبً�  نقاًل  املعلوم�ت  نقلت  �سواء  امل�س�ألة،  مواد خ�م الزمة حلل 
التعلم م�هية وقوة متغريات البنية املعرفية، ف��ستم�له� على معرفة ا�ستنب�طية: )النظري�ت، 
والقوانني، والتعميم�ت، واملف�هيم، واحلق�ئق…( ي�سهل حل امل�س�ألة، ومهم� بلغت مه�رة 
الط�لب يف التعلم ب�الكت�س�ف، فال ميكنه فهم م�هية امل�س�ألة املقدمة له دون امتالك معرفة 

. )Ausubel, 1968( �س�بقة ذات �سلة به�
اأو  نظري  نوعني:  بني  امل�س�ألة  حل  �سي�غة  يف   )Ausubel, 1968( اأوزوبل  وميز 
اكت�س�يف يهدف اإىل ك�سف اأفك�ر اأ�س��سية، ويتطلب اأمن�طً� جديدة من العالق�ت، و�سواًل اإىل 
قواعد اأو تعليم�ت من��سبة حتُل به� امل�س�ألة. وتطبيقي يركز على ا�ستخدام ق�عدة يف مواقف 
مغ�يرة نوعً� م� للموقف الذي مت اأ�ستخدمت الق�عدة فيه اأوال، ويعنى هذا النوع ب�كت�س�ب 
الطلبة مه�رات وظيفية خ��سة، تفرت�ص الرتكيز على اعتب�رات تربوية واجتم�عية، وتفح�ص 
املعلوم�ت املعط�ة، وت�ستخدم بع�ص اأو جميع املعطي�ت تبع� لرتتيب معني م�ستعينني مب� 

تعلموه من قواعد للو�سول اإىل حل كمي.  
ويواجه معظم الطلبة �سعوبة يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، كم� يجد معلمو ومعلم�ت 
م�س�ئل  القدرة على حل  اك�س�ب طلبتهم  نوع م� يف  نف�سه �سعوبة من  الوقت  الفيزي�ء يف 
واإيج�د عالق�ت  االأ�س��سية،  ال�س�بقني، مل� يتطلبه حله� من حتليل عن��رصه�  النوعني  من 
ال  مم�  املطلوب،  ب�حلل  منه�  واخلروج  �س�بقً�  املتعلمة  والقوانني  املب�دئ  وتذكر  بينه�، 
يجعل اإك�س�به� للطلبة �سعبً� اإال اإذا ك�ن املعلم خبرياً ومتمكنً� من هذا النوع من التدري�ص 

 . )Butler, 1971( مدة طويلة
وعرف كوين )Cooney, 1979( امل�س�ألة ب�أنه� �سوؤال يقدم بطريقة م�، من �س�أنه اإث�رة 
نوع من التحدي يقبله الط�لب. اأم� بوليا )Polya, 1957( فعرف حل امل�س�ألة ب�أنه� البحث 
الواعي عن الو�س�ئل املالئمة لتحقيق هدف وا�سح يف الذهن ي�سعب احل�سول عليه مب��رصة. 
وعرف كينث )Kenneth,1967( امل�س�ألة ك�سوؤال ي�ستدعي اإج�بة اأو حال، ويرافقه اأمر اأخر 
معني،  فرد  عند  �سهلة  م�  م�س�ألة  تكون  فقد  لذا،  اأخر،  اإىل  فرد  من  يختلف  ب�لفرد،  متعلق 
و�سعبة عند فرد اأخر، وم� هو �سهل عند فرد معني اليوم، قد ال يكون عنده كذلك يف الغد. 
الط�لب،  ي�س�دفه  ب�أنه� موقف م�سكل  امل�س�ألة   )Klausmeir, 1969( كالو�سماير  وعرف 
اأنه ال ميلك و�س�ئل ومعلوم�ت ميكنه ا�ستخدامه� ح�اًل دون تفكري  وعليه اال�ستج�بة له،اإال 
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جديد، بغية الو�سول اإىل احلل. وعرف ل�سرت )Lester, 1980( امل�س�ألة ب�أنه� موقف م�سكل 
يطلب فيه من ط�لب م� اأو جمموعة طلبة اأداء مهمة م� �رصيطة عدم امتالكهم خطوات ج�هزة 
متكنهم من حله�. وعرف فليب�س )Philips, 1970( امل�س�ألة ب�أنه� موقف ال يوجد له اإجراء 
ج�هز يتبعه الط�لب للو�سول اإىل حله. ويتوقف كون املوقف امل�سكل م�س�ألة اأم ال على مه�رة 

الفرد وا�ستعداده ومعرفته القبلية يف ذلك املوقف.
ويظهر من تعريف�ت امل�س�ألة اأنه�: موقف م�سكل يقدم لط�لب ال ميلك حاًل ج�هزاً له، 
وال معرفة ومه�رات ك�فية حلله�، ويتطلب حله� اإع�دة بن�ء معرفته القبلية وتنظيمه� لكي 

يتمكن من ا�ستب�س�ر هذا احلل. وهذا تعريف ج�مع اإىل حد م� ميثل النوع االكت�س�يف. 
وحدد بوليا )Polya, 1957( يف كت�به “البحث عن احلل“ مراحل اأربع مير به� حل 
امل�س�ألة، وابتك�ر خطة احلل، وتنفيذ فكرة احلل، ومراجعة احلل. وحدد  امل�س�ألة، هي: فهم 
ديوي )Dewey, 1933( خم�ص خطوات حلل امل�س�ألة، هي: ال�سعور به�، والتفكري فيه�، وو�سع 

الفرو�ص، واختب�ر �سحة الفرو�ص، والو�سول اإىل احلل ب�ختب�ر الفر�ص املالئم. 
وراآى ل�سرت )Lester, 1980( اأن قدرة الطالب على حل امل�ساألة يوؤثر فيها عوامل 

عدة، منها: 
بنيوية:. 1 عوامل تت�سل ببنية امل�س�ألة، و�سي�قه�، وطوله�، ودرجة �سعوبة  عوامل 
األف�ظه� ومفرداته� اللغوية، وموقع املتطلب فيه� وو�سوحه،وعدد متطلب�ته�، وعدد خطوات 

حل كل متطلب،...الخ. 
عوامل تت�سل ب�لط�لب نف�سه مثل: ذك�ئه، وقدرته القرائية، وم�ستوى  عوامل فردية: . 2
ودوافعه،  واجت�ه�ته،  حت�سيله،  وم�ستوى  وتخ�س�سه،  وعمره،  وجن�سه،  القبلية،  معرفته 

وم�ستواه املعريف،... الخ.
عند  الط�لب  ي�ستخدمه�  التي  اال�سرتاتيجي�ت  وهي  امل�ساألة:. 3  حل  ا�سرتاتيجيات 
اإىل  �س�بقة  وحق�ئق  معلوم�ت  وا�ستدع�ء  واخلط�أ،  املح�ولة  من  تتنوع  وقد  امل�س�ألة،  حله 

ا�سرتاتيجي�ت حتليلية منظمة.
وبعد مراجعة االأدب الرتبوي املتعلق ب��سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية من خالل 
امل�سح على رزمة )ERIC( ، ومركز اإيداع الر�س�ئل اجل�معية يف اجل�معة االأردنية ال�س�درة 
على م�ستوى الع�مل العربي، وجمالت ودوري�ت عربية، تبني قلة الدرا�س�ت والبحوث املحلية 

والعربية وندرته� على امل�ستوى الع�ملي.
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الدراسات السابقة: 

تق�سى بارريتت ومار�س )Barrett and Mars, 1993( خطوات حل امل�س�ألة الفيزي�ئية 
وا�سرتاتيجي�ته�. واأظهر البحث اأن تقوية مه�رات حل امل�س�ألة ميكن اأن يتم بو�س�طة: قراءة 
امل�س�ألة واإع�دة قراءته� ثالث مرات على االأقل، وو�سع ق�ئمة احلق�ئق الواردة فيه� واإع�دة 
الالزم  ال�سكل  للحل والزائدة والن�ق�سة فيه�، ور�سم  الالزمة  �سي�غته� وحتديد املعلوم�ت 
وخمطط احلل اأو ال�سكل امل�س�عد فيه، وحتديد م� يعرفه الط�لب وم� يحت�جه، والتنبوؤ وتقدير 
واختي�ر  ال�س�بقة،  الط�لب  وحق�ئق  مبف�هيم  امل�س�ألة  ربط  وكيفية  معقول،  مدى  يف  احلل 
اال�سرتاتيجية املن��سبة للحل التي تربط بني معلوم�ت امل�س�ألة ربطً� �سليمً�، وتطبيق اإجراءات 
حله� على خري وجه، وفح�ص احلل بداللة امل�س�ألة مم� يولد اإح�س��س� ب�إمك�نية تو�سيح اأو 

تو�سيع اأو تطبيق�ت اأخرى. 
ى مارك )Mark, 1998( ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية. واأظهرت نت�ئج  وتق�سَ
البحث وجود عوامل ت�س�عد الط�لب على اأن يكون م�هراً يف حل امل�س�ألة، وهي: اأن يعرف 
الط�لب املب�دئ الفيزي�ئية ذات ال�سلة ب�ملو�سوع امل�ستهدف ويفهمه�، وامتالكه ا�سرتاتيجية 
تطبيق هذه املب�دئ يف مواقف جديدة ت�س�عده يف حل م�سكالت حي�تية، وتطوير مه�راته 

حلل امل�س�ألة وامتالكه ا�سرتاتيجية تنظيم هذه امله�رات.  
االأ�س��سي  التعليم  مرحلتي  طلبة  ا�سرتاتيجي�ت   )Maker, 2001( ماكري  ى  وتق�سَ
يف  ط�لبً�   )230( من  البحث  عينة  وتكونت  الفيزي�ئية.  امل�س�ئل  حلل  والعلي�  املتو�سطة 
االأكرث  مرتبة من  ا�سرتاتيجي�ت  اأربع  ا�ستخدام  البحث  واأظهر  االأمريكية.  املتحدة  الوالي�ت 
واملح�ولُة  الع�سوائية،  اخلط�أ  واملح�ولُة  الالا�سرتاتيجية،  هي:  �سيوعً�،  االأقل  اإىل  �سيوعً� 
واخلط�أ املنتظمة، والتحليلية التقدمية. واأظهر عدم وجود فروق بني اجلن�سني يف ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجي�ت حل م�س�ئل العلوم.
ى تاكوني�س ورفاقه )Taconis et al., 2003( ا�سرتاتيجي�ت حل م�س�ئل العلوم  وتق�سَ
ت�سف  مق�الت  من  مق�لة   )22( حتليل  خالل  من  والث�نوي  االأ�س��سي  التعليم  مرحلتي  يف 
)40( جتربة لبحوث جتريبية ن�رصت يف الفرتة الواقعة بني )1985- 1995( . واأظهر البحث 
تنوعً� وا�سعً� يف ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة ك�ملح�ولة واخلط�أ الع�سوائية، واملح�ولة واخلط�أ 

املنتظمة، والالا�سرتاتيجية والتحليلية اخللفية.
واأجرى اأندر�سون ورفاقة )Anderson et al., 2004( بحثً� موقفيً� و�سف برن�جمً� 
لتح�سني مه�رات حل م�س�ئل العلوم. وت�ألف جمتمع البحث من طلبة االأول والث�لث وال�س�د�ص 
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االأ�س��سي يف والية الينوي. وحددت ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة من خالل مالحظ�ت املعلمني 
وت�سجيالت فيديو للب�حثني. واأظهر حتليل البي�ن�ت اأنه: ال توجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني 
ا�سرتاتيجي�ت  مت�بعة  على  الذاتية  للقدرة  الطلبة  وافتق�ر  لل�سف،  تعزى  اال�سرتاتيجي�ت 
خمتلفة حلل م�س�ئل العلوم وتطبيقه�، وا�ستخدام مه�رات ب�سيطة حلل م�س�ئل علمية مركبة، 
و�سيوع اإ�سرتاتيجيتني حلل امل�س�ألة املوؤلفة من اأربع خطوات هم� ا�سرتاتيجية اخرتاع احلل، 
وا�سرتاتيجية اندم�ج الط�لب يف املت�بعة الذاتية للحل، ويزيد فهم الطلبة ال�سرتاتيجي�ت حل 

امل�س�ألة ومراجعة احلل بتقدم ال�سف.

أسئلة البحث: 
حاول هذا البحث االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 

م� ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، وم� درجة �سيوع  1 .
كل منه�؟ 

هل تختلف ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف  2 .
جن�سهم؟ 

قدرتهم  م�ستوى  ب�ختالف  امل�س�ألة  حل  يف  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  تختلف  هل  3 .
الفيزي�ئية الع�مة؟ 

هل تختلف ا�سرتاتيجي�ت ذكور ال�سف الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف  - 

قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة؟ 
هل تختلف ا�سرتاتيجي�ت اإن�ث ال�سف الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف  - 

قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة؟ 
معرفتهم  م�ستوى  ب�ختالف  امل�س�ألة  حل  يف  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  تختلف  هل  4 .

الفيزي�ئية القبلية؟ 
ب�ختالف  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حل  يف  الت��سع  ذكور  ا�سرتاتيجي�ت  تختلف  هل  - 

م�ستوى معرفتهم الفيزي�ئية القبلية؟ 
هل تختلف ا�سرتاتيجي�ت اإن�ث الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف م�ستوى  - 

معرفتهم الفيزي�ئية القبلية؟ 
هل تختلف ا�سرتاتيجي�ت الطلبة يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف طبيعته�؟  5 .
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ب�ختالف  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حل  يف  الت��سع  ذكور  ا�سرتاتيجي�ت  تختلف  هل  6 .
طبيعته�؟ 

ب�ختالف  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حل  يف  الت��سع  اإن�ث  ا�سرتاتيجي�ت  تختلف  هل  7 .
طبيعته�؟ 

فرضيات البحث: 

الداللة               م�ستوى  عند  االآتية  ال�سفرية  الفر�سيات  اختبار  البحث  هذا  حاول 
 :)a =0.01(

الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حلل  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  بني  اإح�س�ئي�  دالة  فروق  يوجد  ال  1 .
تعزى جلن�سهم.

ال يوجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة تعزى وم�ستوى  2 .
قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة.

ال يوجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني ا�سرتاتيجي�ت الذكور حلل امل�س�ألة تعزى م�ستوى  - 
قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة.

تعزى  امل�س�ألة  حلل  الط�لب�ت  ا�سرتاتيجي�ت  بني  اإح�س�ئي�  دالة  فروق  يوجد  ال  - 
مل�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة.

ال يوجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة تعزى مل�ستوى  3 .
معرفتهم الفيزي�ئية القبلية.

ال يوجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني ا�سرتاتيجي�ت الذكور حلل امل�س�ألة تعزى مل�ستوى  - 
معرفتهم الفيزي�ئية القبلية.

تعزى  امل�س�ألة  حلل  الط�لب�ت  ا�سرتاتيجي�ت  بني  اإح�س�ئي�  دالة  فروق  يوجد  ال  - 
مل�ستوى معرفتهم الفيزي�ئية القبلية.

الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حلل  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  بني  اإح�س�ئي�  دالة  فروق  يوجد  ال  4 .
تعزى لطبيعته�.

الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حلل  الذكور  ا�سرتاتيجي�ت  بني  اإح�س�ئي�  دالة  فروق  يوجد  ال  - 
تعزى لطبيعته�.

ال يوجد فروق دالة اإح�س�ئي� بني ا�سرتاتيجي�ت الط�لب�ت حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية  - 
تعزى لطبيعته�.
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أهمية البحث: 
الع�مل  القرن امل��سي يف كثري من دول  ت�سعيني�ت  االهتم�م منذ مطلع عقد  تن�مى 
بتق�سي ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة ع�مة، وامل�س�ألة الفيزي�ئية خ��سة، حتى �س�ر 
رئي�سً�  وهدفً�  الع�مل،  يف  الرتبوية  ال�سي��س�ت  ملعظم  اأ�س��سية  غ�ية  وتنميته�  تق�سيه� 
                         ،  )Taconis et al., 2003( و   ،  )Maker, 2001( لتحقيقه  التدري�سية  املن�هج  ت�سعى 

. )Anderson et al., 2004( و
وتكمن اأهمية هذا البحث يف اأنه� تتن�ول مو�سوعً� جديداً م� زالت البحوث فيه ن�درة 
اأُجريت يف الوالي�ت املتحدة االأمريكية على  حتى االآن. ومعظم الدرا�س�ت يف هذا املج�ل، 
طلبة يف مرحلة م� قبل املدر�سة، واملرحلة االأ�س��سية الدني�، وعلى نوع خ��ص من امل�س�ئل 
هي اللفظية، اأم� الدرا�س�ت التي اأجريت على طلبة املرحلة الث�نوية وم� بعده�، فتك�د تكون 
ن�درة. واأظهر م�سح ر�س�ئل امل�ج�ستري والدكتوراة املودعة يف مركز اإيداع الر�س�ئل اجل�معية 
يف اجل�معة االأردنية، ومكتب�ت ج�معة الريموك وج�مع�ت ال�سفة الغربية، اأن هذا البحث يعد 

االأول من نوعه حمليً� وعربيً�، وهو ن�در على امل�ستوى الع�ملي يف حدود اطالع الب�حث. 
وتزيد اأهمية هذا البحث اإ�س�فة اإىل االهتم�م الوا�سع مبو�سوعه، لكونه مل يقت�رص على 
تق�سي ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية فح�سب، واإمن� جمع اأي�سً� عدداً من املتغريات 
املتعلقة ب�لط�لب كجن�سه، وم�ستوى قدرته الفيزي�ئية الع�مة، وم�ستوى معرفته الفيزي�ئية 
على  اقت�س�ره�  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  معظم  على  غلب  بينم�  كطبيعته�.  وب�مل�س�ألة  القبلية، 
متغري واحد، يتعلق ب�لط�لب اأو امل�س�ألة؛ لذا، ف�إن نت�ئج هذا البحث تعطي �سورة اأو�سع عن 
ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة، من حيث املتغريات املوؤثرة فيه�، وطبيعة العالقة بني ا�ستخدام 

هذه اال�سرتاتيجي�ت وبني املتغريات.
يفيد يف: )1(  العملية  الن�حية  والنظرية. فمن  العملية  الن�حيتني  اأهمية من  وللبحث 
الك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، مم� يعطي �سورة عن مدى تقدم الطلبة 
يف حتقيق اأهداف الرتبية العلمية، وتكون معرفة تلك اال�سرتاتيجي�ت ذات ف�ئدة كبرية يف 
اال�سرتاتيجي�ت وعالقته�  اإىل هذه  واجل�معية  املدر�سية  العلوم  من�هج  نظر خرباء  توجيه 
مبتغريات البحث؛ وهذا يوؤدي ب�لق�ئمني على ت�أليف من�هج العلوم اإىل ت�سمني الن�سو�ص 
العلمية يف الكت�ب املدر�سي اأنواعً� خمتلفة من امل�س�ئل الفيزي�ئية التي ت�س�عد على تنمية 
القدرة على حله�؛ )2( تطوير طرق التدري�ص امل�ستخدمة يف املدار�ص؛ لتذليل بع�ص العقب�ت 
التي تعرت�ص تعلم الطلبة اأ�سلوب حل امل�س�ألة ع�مة، والفيزي�ئية خ��سة. )3( اإعداد املعلمني، 
للرتكيز  تفكريهم  وتوجيه  الفيزي�ئية،  امل�س�ألة  الطلبة يف حل  ب��سرتاتيجي�ت  تب�رصهم  اإذ 

عليه�. 
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أهداف البحث: 
هدف البحث اإىل تق�سي ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف الت��سع يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، 
ودرجة �سيوعه� عندهم، وطبيعة العالقة بني ا�ستخدام الطلبة هذه اال�سرتاتيجي�ت وبني كل 
القبلية، وطبيعة  الع�مة، وم�ستوى معرفته  الفيزي�ئية  قدرته  الط�لب، وم�ستوى  من: جن�ص 

امل�س�ألة.
حدود البحث: 

ا�ستخدم البحث اختب�ر حت�سيل، لتحديد ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية، 
وعالق�ته� ب�سم�ت تتعلق بهم. لذا، تتحَدد نتائج البحث فيما ياأتي: 

يف  الت��سع  ال�سف  طلبة  من  وط�لبًة  ط�لبً�   ) 1 .432( من  عينة  على  البحث  اأجري 
حم�فظ�ت �سم�ل فل�سطني، لذا، تقت�رص نت�ئجه على طلبة هذا ال�سف الذي اختريت العينة 
منه يف الف�سل الث�ين من الع�م )2005/ 2006( ، وقد ال ت�سح على االأطف�ل وطلبة التعليم 
الث�نوي وكلي�ت املجتمع، واجل�مع�ت. ولتعميم نت�ئج البحث، توجد ح�جة الإجراء بحوث 

ودرا�س�ت على �سفوف اأخرى.
التي�ر  واأث�ر  ال�س�كنة،  الكهرب�ء  البحث م�س�ئل فيزي�ئية تعلقت مبف�هيم:  ا�ستخدم  2 .
الكهرب�ئي احلراري واملغن�طي�سي والكيمي�ئي. لذا، تتحَدد نت�ئج البحث مبدى كف�ية االأدوات 

البحثية امل�ستخدمة فيه، لك�سف التب�ين يف ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ئل الفيزي�ئية.
تصميم البحث واملعاجلة اإلحصائية: 

ا�سرتاتيجي�ت طلبة  له ج�نب�ن، هم�: و�سف  ا�ستك�س�يف  احل�يل بحث و�سفي  البحث 
اال�سرتاتيجي�ت تختلف  اإذا ك�نت هذه  م�  الفيزي�ئية، وحتديد  امل�س�ألة  الت��سع حلل  ال�سف 
الفيزي�ئية  الع�مة، وم�ستوى معرفته  الفيزي�ئية  ب�ختالف: جن�ص الط�لب، وم�ستوى قدرته 

القبلية، وطبيعة امل�س�ألة.
ا�ستخدمت عينة ع�سوائية طبقية تكونت من )216( ط�لبً�، و )216( ط�لبًة، موزعني 
على متغريات البحث امل�ستقلة، وهي: اجلن�ص، وله م�ستوي�ن )ذكور، اإن�ث( ، وم�ستوى القدرة 
املعرفة  وم�ستوى   ، منخف�ص(  متو�سط،  )مرتفع،  م�ستوي�ت  ثالثة  وله  الع�مة،  الفيزي�ئية 
القبلية، وله ثالثة م�ستوي�ت )مرتفع،متو�سط، منخف�ص(، وطبيعة امل�س�ألة، وله  الفيزي�ئية 
ثالث م�ستوي�ت )لفظية مطولة، لفظية خمت�رصة، ولفظية خمت�رصة معززة ب�لر�سم(. وا�ستخدم 
يف هذا البحث اختب�ر حت�سيل. ومن ثم ُحلِّلت ا�ستج�ب�ت الطلبة للك�سف عن ا�سرتاتيجي�تهم 

يف حل امل�س�ئل وحتديد اأنواعه� وفق منوذج و�سفي ت�سنيفي.
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اأفراد عينة البحث من  ا�ستج�ب�ت  ولالإج�بة عن اجل�نب االأول مت م� ي�أتي: يف �سوء 
اأ�سئلة اختب�ر الك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، وحتليل هذه اال�ستج�ب�ت، 
العينة. ومت  اأفراد  من  فرد  ا�ستج�ب�ت كل  ت�سمنته�  التي  للعن��رص  الن�سبي  التكرار  ُح�سبت 
اأي فرد  اعتم�د اال�ستج�ب�ت التي ح�سلت على تكرار ن�سبي ي�س�وي )50%( ف�أكرب من قبل 
ا�سرتاتيجية  كل  عليه�  تقوم  التي  هي  ب�أنه�  العن��رص  هذه  اعتربت  اإذ  االأفراد،  هوؤالء  من 
وطبيعة  العن��رص  هذه  جمموعة  ومن  الفيزي�ئية،  امل�س�ألة  حلل  الط�لب  ا�سرتاتيجي�ت  من 
العالق�ت بينه�، تعرَّف الب�حث اإىل طبيعة اال�سرتاتيجي�ت التي ي�ستخدمه� كل فرد من اأفراد 

العينة، عند كل متغري من متغريات البحث. 
عند  اال�سرتاتيجي�ت  طبيعة  بني  و�سفيً�  ُقورن  للبحث  الث�ين  اجل�نب  عن  ولالإج�بة 
متغريات البحث ب�لتعرف والت�أكيد على توافر عن��رص كل ا�سرتاتيجية، وا�ستخدم االإح�س�ئي 
عن�رص  لكل  الن�سبية  التكرارات  بني  للمق�رنة  الب�حث  عنه�  ي�س�أل  ذلك،  اأمكن  كلم�   )χ2(

ت�سمنته ا�ستج�ب�ت فئ�ت البحث املختلفة.
ونظرا الأن الت�سنيف يف جداول االقرتان ت�سف �سف�ت االأفراد ، وت�سمى درجة العالقة 

 : )Shbigl, 2002; 327- 328( وحت�سب من املع�دلة االآتية ، r بني املتغريين
 r =    χ2/ [ N (k- 1) ]

اأم� مع�مل االقرتان C يتم فُيح�سب من املع�دلة االآتية: 
  C =    [ χ2/ (χ2 + N) ]

حيث: N عدد اأفراد الكلي يف جدول االقرتان ، k عدد م�ستوي�ت املتغري امل�ستقل
χ2 قيمة ك�ي تربيع لبي�ن�ت جدول االقرتان.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج البحث: 

ال�سف  طلبة  ا�سرتاتيجي�ت  حتديد  يف  اال�ستك�س�يف  الو�سفي  املنهج  البحث  ا�ستخدم 
ي عالقة هذه اال�سرتاتيجي�ت  الت��سع حلل امل�س�ئل الفيزي�ئية يف املدار�ص احلكومية، وتق�سّ

مبتغريات البحث امل�ستقلة. 

جمتمع البحث: 

تكون جمتمع البحث من )4544( ط�لبً� وط�لبة من ال�سف الت��سع يف )32( مدر�سة 
 )18( يف  ط�لبة   )2337( و  للذكور،  مدر�سة   )19( يف  ذكور   )2207( فيه�،  البحث  طبق 



23

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

مدر�سة، ت�بعة ملديري�ت تربية وتعليم حم�فظ�ت �سم�ل ال�سفة املحتلة ممثلة مبح�فظ�ت 
ن�بل�ص وجنني وطولكرم، وقلقيلية، و�سلفيت، يف الف�سل الث�ين للع�م )2009/ 20010( . 

عينة البحث: 

ا�ستملت عينة البحث على )432( ط�لبً� وط�لبة من ال�سف الت��سع ميثلون )%10.5( 
من املجتمع، منهم )216( ط�لب�، )216( ط�لبة، وهي عينة ع�سوائية طبقية اختريت من 

)64( �سعبة �سفية يف )32( مدر�سة ، )16( مدر�سة ذكور، و )16( مدر�سة اإن�ث.

أدوات البحث: 

تطلب حتقيق اأهداف البحث واالإجابة عن اأ�سئلته تطبيق االأدوات االآتية: 
اختبار م�ستوى املعرفة القبلية:  ♦ 

اأعد االختب�ر لت�سنيف طلبة العينة يف املو�سوع�ت التي تعد معرفة قبلية ذات �سلة 
وثيقة مبو�سوع الكهرب�ء ال�س�كنة واأث�ر التي�ر الكهرب�ئي احلراري واملغن�طي�سي والكيمي�ئي 
يف كتب العلوم املقررة لل�سفوف ال�س�بقة لل�سف الت��سع االأ�س��سي، اإىل فئة من م�ستوى معرفة 
قبلية مرتفع وهم الطلبة الذين ح�سلوا على عالمة )70%( ف�أكرث على هذا االختب�ر، وهم 
ميثلون عالم�ت اأعلى )27%( من الطلبة، وفئة ذات م�ستوى منخف�ص من الذين ح�سلوا على 
عالمة دون )50%( عليه، وهم ميثلون عالم�ت اأدنى )27%( من الطلبة ، وفئة ذات م�ستوى 
متو�سط من الذين ح�سلوا على عالمة بني )50- 70( ، وهم ميثلون عالم�ت الفئة الو�سطى 
املحكمني  من  جلنة  قبل  من  االختب�ر  حمتوى  �سدق  من  التحقق  ومت  الطلبة.  من   )%46(
املتخ�س�سني يف الفيزي�ء واأ�س�ليب العلوم، وُح�سب مع�مل ثب�ت االت�س�ق الداخلي لالختب�ر 

ب��ستخدام مع�دلة كودر- رت�ست�رد�سون )20( ، اإذ بلغت قيمته )0.85( . 
اختبار الك�سف عن ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة الفيزيائية اللفظية:  ♦ 

يف  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حلل  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  عن  للك�سف  املعد  االختب�ر  وهو 
مو�سوعي الكهرب�ء ال�س�كنة، واأث�ر التي�ر الكهرب�ئي من كت�ب العلوم املقرر لل�سف الت��سع 
االأ�س��سي، وتكون االختب�ر من ثالثة من�ذج من امل�س�ئل املتعلقة بهذين املو�سوعني، يتكون 

كل منوذج من )10( م�س�ئل. وقد مر اإعداد االختبار باخلطوات االآتية: 
( م�س�ألة يف الوحدتني  و�سع الب�حث جمموعة من امل�س�ئل الفيزي�ئية وعدده� )30 -
املخت�رتني. وزعت امل�س�ئل الثالثون على ثالثة من�ذج ح�سب �سي�غته�، كم� هو مبنيَّ يف 

اجلدول )1( .
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الجدول )1(
بنية مسائل االختبار حسب صياغتها.

املوا�سفات

النموذج
رقم امل�ساألة

النموذج )اأ( 
لفظية مطولة

النموذج )ب( 
لفظية خمت�رضة

النموذج )ج( 
 لفظية خمت�رضة معززة بالر�سم

القوة الكهرب�ئيةالقوة الكهرب�ئيةالقوة الكهرب�ئية1
القوة الكهرب�ئيةالقوة الكهرب�ئيةالقوة الكهرب�ئية2
املج�ل الكهرب�ئياملج�ل الكهرب�ئياملج�ل الكهرب�ئي3
املج�ل الكهرب�ئياملج�ل الكهرب�ئياملج�ل الكهرب�ئي4
االأثر احلراري االأثر احلراري االأثر احلراري 5
االأثر احلراري االأثر احلراري االأثر احلراري 6
االأثر الكيمي�ئي االأثر الكيمي�ئي االأثر الكيمي�ئي 7
االأثر الكيمي�ئي االأثر الكيمي�ئي االأثر الكيمي�ئي 8
االأثر املغن�طي�سياالأثر املغن�طي�سياالأثر املغن�طي�سي9

االأثر املغن�طي�سياالأثر املغن�طي�سياالأثر املغن�طي�سي10
اأ�س�تذة ج�معيون يف  عر�ص االختب�ر على جلنة من ت�سعة حمكمني، ثالثة منهم  - 
اأ�س�ليب تدري�ص العلوم، وثالثة اأ�س�تذة يف الفيزي�ء، وم�رصف فيزي�ء، ومعلم ومعلمة فيزي�ء 

علَّم� املنه�ج.
اإعط�ء  مع  �سوؤال  كل  يف  الراأي  اإبداء  املحكمني  من  حمكم  كل  من  الب�حث  طلب  - 
اقرتاح�ت وتو�سي�ت حول تطوير م�س�ئل االختب�ر، وقد اأعطوا الوقت الك�يف لذلك. واأجريت 
التعديالت الالزمة بن�ء على اأراء املحكمني، اإذ عدلت �سي�غة م�س�ألتني من كل منوذج من 
بعد  األف�  كرونب�خ  مع�دلة  ب��ستخدام  االختب�ر  ثب�ت  من  الب�حث  وت�أكد  االختب�ر.  من�ذج 
)ب(  والنموذج   ،  )0.89( )ا(  النموذج  ثب�ت  مع�مل  وبلغ  البحث،  عينة  طلبة  على  تطبيقه 

)0.93( ، والنموذج )ج( )0.90( . 
منوذج حتليل ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة الفيزيائية:  ♦ 

اأعد النموذج بحيث اعتربت كل ا�سرتاتيجية عند اأي من اأفراد عينة البحث اإذا ح�سلت 
على تكرار ن�سبي ال يقل عن )50%( من امل�س�ئل املقدمة له. ويعود االأخذ بهذا املعي�ر )%50( 
الأ�سب�ب عدة، منه�: اأن التكرار الن�سبي )50%( ميثل و�سيط كل ا�سرتاتيجية لكل فرد من اأفراد 
عينة البحث. واأُخذ يف البداية مبع�يري عدة ك�نت تكراراته� الن�سبية اأعلى من )50%( ، ويف 
كل ح�لة وجد اأن اأعداد الطلبة من متغريات البحث املختلفة الذين انطبق عليهم هذا املعي�ر 
املراحل  يف  به�  اأخذ  التي  املع�يري  ومن  املتغريات؛  لبع�ص  معدومة  اأو  جدا،ً  قليلة  ك�نت 
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االأولية من مع�جلة بي�ن�ت البحث، التكرار الن�سبي )80%( ، ثم اأنزل اإىل )70%( ، ومن ثم 
اإىل )60%( ، واأخرياً ا�ستقر راأي جلنة املحكمني والب�حث على )50%( ، اإذ وجد اأعداداً ال ب�أ�ص 
به� من اأفراد العينة على كل ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة ميكن اأن تفي بهذا 
اإنه ي�سعب  اإذ  اأمر غري وارد،  اأقل من )50%( كمعي�ر هو  ن�سبي  االأخذ بتكرار  واأن  املعي�ر، 
اعتب�ر اأية ا�سرتاتيجية حت�سل على تكرار ن�سبي اأقل من ن�سف عدد امل�س�ئل اأنه� ا�سرتاتيجية 

�س�ئعة عند الفرد.
تزويدهم  خالل  من  املحكمني  من  جلنة  طرف  من  االختب�ر  �سدق  من  الت�أكد  ومت 
من  نوع  لكل  االإجرائي  والتعريف  الب�حث  قبل  من  االختب�ر  م�س�ئل  حل  ب��سرتاتيجي�ت 
قبل  من  املقرتحة  احلل  ا�سرتاتيجي�ت  ت�سنيف  يف  الراأي  الإبداء  ال�ست،  اال�سرتاتيجي�ت 

الب�حث. 
وحتقق الب�حث من ثب�ت منوذج التحليل بطريقتني: الثب�ت عرب االأ�سخ��ص من خالل 
عر�سه على جلنة املحكمني، الذين زودوا التعريف�ت االإجرائية ال�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة، 
وطلب منهم اإبداء مالحظ�تهم حول منوذج التحليل، واأخذت مالحظ�تهم حوله�، فتبني االتف�ق 
بن�سبة )0.85( بينهم حول حمتوى منوذج حتليل ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة. والثب�ت عرب 
الزمن: من خالل مق�رنة مالحظ�ت اأحد املحكمني املو�سوعة حول تط�بق ا�سرتاتيجي�ت حل 
م�س�ئل االختب�ر املقرتحة من الب�حث والتعريف�ت االإجرائية ال�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة بعد 
اإعداده� مب��رصة، وبعد انق�س�ء �سهرين عر�ست عليه مرة اأخرى، وطلب منه و�سع مالحظ�ته 
حوله�، ُفوجد مع�مل تط�بق ن�سبته )0.90( بني ق�ئمتي مالحظ�ته حول منوذج التحليل، 

وهذه ن�سبة متثل مع�مل ثب�ت مقبول الأغرا�ص هذا البحث.  

إجراءات البحث: 
الت��سع يف حل امل�س�ئل  اإىل الك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف  هدف هذا البحث 
القبلية،  الط�لب، وم�ستوى معرفته  العالقة بينه� وبني كل من: جن�ص  ي  الفيزي�ئية، وتق�سّ

وم�ستوى حت�سيله يف الفيزي�ء، وطبيعة امل�س�ألة. ولتحقيق ذلك متت االإجراءات االآتية: 
الواقعة بني  الفرتة  ، يف   ) للع�م )2009/ 2010 ♦ الث�ين  الف�سل  البحث يف  اأجري 
مطلع �سهر �سب�ط وحتى منت�سف ني�س�ن )2010( ، ب��ستثن�ء فرتة امتح�ن ن�سف الف�سل 
الث�ين، وت�أتي هذه الفرتة بعد الوقت املحدد يف اخلطط املدر�سية لتدري�ص مو�سوع�ت البحث. 
ولذا، اتفق مع معلمي ومعلم�ت العلوم يف املدار�ص املتع�ونة على هذا املوعد، على اأن يطبق 
اختب�ر املعرفة القبلية قبل بدء تدري�ص املو�سوع�ت املخت�رة، وترتيب الالزم بعد انته�ء 

تدري�سه� لتطبيق اختب�ر الك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية اللفظية.
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حددت املب�دئ واملف�هيم الفيزي�ئية من خالل اإجراء مراجعة �س�ملة للكتب املدر�سية  ♦ 
املقررة يف العلوم واأدلة املعلمني، وعقدت لق�ءات ومن�ق�س�ت مع معلمي العلوم ومعلم�ته� 
للمو�سوع�ت  ال�س�بقة  واملتطلب�ت  التعليمية  اخلربات  لتحديد  املن�هج،  هذه  دّر�سوا  الذين 
واأعد  املو�سوع�ت.  هذه  درا�سة  قبل  تعلمه�  قد  الط�لب  يكون  اأن  يفرت�ص  التي  املخت�رة، 
اختب�ر املعرفة القبلية يف �سوء هذه املن�ق�س�ت، وتكون من )22( �سوؤاال، اختزلت اإىل )14( 
�سوؤاال بن�ء على مالحظ�ت املحكمني حول تكرار بع�ص االأ�سئلة من حيث الفكرة واإن اختلف 
املحتوى، وعدم تن��سب بع�ص االأ�سئلة مع املرحلة العمرية لطلبة ال�سف الت��سع اإذ تتطلب 
طلبة من �سفوف اأعلى من ال�سف الت��سع، والتغذية الراجعة من طلبة العينة اال�ستطالعية اإذ 
ت�س�ءل عدد غري قليل عن بع�ص االأ�سئلة من ك�سف عن غمو�ص يف حمتواه�. و�سنف الطلبة 

اإىل ثالثة م�ستوي�ت: مرتفع، ومتو�سط، ومنخف�ص. 
كت�ب  يف  له�  �س�ملة  مراجعة  اإجراء  خالل  من  املخت�رة  امل�دة  حمتوى  ُحلِّل  ♦ 
العلوم املقرر لل�سف الت��سع االأ�س��سي، وو�سع جدول موا�سف�ت، واأعد- ا�ستن�دا اإىل جدول 

املو�سف�ت- اختب�ر الك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية اللفظية. 
لعالم�تهم  وا�ستن�دا  الع�مة،  الفيزي�ئية  قدرتهم  مل�ستوى  تبعً�  الطلبة  �سنف  ♦ 
املدر�سية يف الفيزي�ء يف الف�سل االأول للع�م )2009/ 2010( . وطبقت اأدوات البحث على 
عينة البحث النه�ئية يف الفرتة بني )1/ 4/ 2010- 30/ 4/ 2010( ، بعد تطبيقه� على 
عينة ا�ستطالعية مم�ثلة للعينة النه�ئية، ومن خ�رجه� يف الفرتة )15/ 3/ 2010- 20/ 

3/ 2010( حل�س�ب مع�مل ثب�ت االختب�ر.

تعريف مصطلحات البحث: 

ا�ستمل هذا البحث على امل�سطلحات االآتية: 
من  بدءاً  امل�س�ألة  الط�لب  يحل  )االأمامية(: ◄  التقدمية  التحليلية  اال�سرتاتيجية 

املعطي�ت عرب جملة من العملي�ت واالإجراءات و�سواًل اإىل النت�ئج.
من  بدءاً  امل�س�ألة  الط�لب  يحل  )العك�سية(:  ◄ اخللفية  التحليلية  اال�سرتاتيجية 

النت�ئج عرب جمموعة من العملي�ت واالإجراءات و�سواًل اإىل املعطي�ت.
الط�لب امل�س�ألة بعد عدم قدرته على حله� وي�أ�سه  احلد�سية: ◄ يحل  اال�سرتاتيجية 
الربق  كومي�ص  احلل  طريقة  ذهنه  يف  تقدح  ثم  ومن  اأخرى،  م�س�ئل  اإىل  وان�رصافه  منه�، 
و�سوحً� و�رصعة، في�س�رع اإىل حله�، وقد ُطلب من الطلبة االإ�س�رة اإىل امل�س�ئل التي مرَّوا يف 

اأثن�ء حله� مبثل هذه الظروف بج�نب كل م�س�ألة حلت بهذه اال�سرتاتيجية.
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الأ�س�ص  ا�ستن�داً  امل�س�ألة  الط�لب  يحل  املنظمة: ◄  واخلطاأ  املحاولة  ا�سرتاتيجية 
علمية �سحيحة متبعً� اإجراءات تو�سله اإىل اخلط�أ، يبداأ بعده� ب�إجراءات جديدة يتجنب فيه� 

اأخط�ء املح�ولة االأوىل، وهكذا حتى ي�سل للحل ال�سحيح. 
ا�سرتاتيجية املحاولة واخلطاأ الع�سوائية: ◄ يحل الط�لب م�س�ألة ب�تب�ع اإجراءات 
معينة تو�سله اإىل خط�أ، يبداأ بعده� ب�إجراءات جديدة دون جتنب اأخط�ء املح�ولة االأوىل، 

وقد ي�سل اأو ال ي�سل بعد حم�والت عدة اإىل احلل ال�سحيح. 
من  ا�سرتاتيجية  الأي  تخ�سع  ال  ب�إجراءات  امل�س�ألة  الط�لب  يحل  الالا�سرتاتيجية:  ◄

اال�سرتاتيجي�ت ال�س�بقة. 
امل�س�لة  م� حلل  ا�سرتاتيجية  �سيوع  درجة  تق��ص  ما: ◄  ا�سرتاتيجية  �سيوع  درجة 

ب�لن�سبة املئوية لالأفراد الذين ا�ستخدموا هذه اال�سرتاتيجية يف حل امل�س�لة. 

نتائج البحث: 

اأوال- النتائج املتعلقة با�سرتاتيجيات حل امل�ساألة الفيزيائية:  ● 

ُحلِّلت ا�ستج�ب�ت الطلبة، ب��ستخدام منوذج حتليل ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية. 
اال�سرتاتيجي�ت  من  ا�سرتاتيجية  كل  ا�ستخدموا  الذين  العينة  اأفراد  عدد   )2( اجلدول  ويبني 

ال�ست، ودرجة �سيوعه�.
الجدول )2( 

عدد أفراد العينة الذين استخدموا كل استراتيجية من االستراتيجيات الست، ودرجة شيوعها.

درجة �سيوعها )%( عدد الطلبة الذين ا�ستخدموا اال�سرتاتيجيةا�سرتاتيجية حل امل�ساألة
16438التحليلية املتقدمة

12729.4املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
10323.9الالا�سرتاتيجية

276.3املح�ولة واخلط�أ املنظمة
61.3التحليلية العك�سية

51.1احلد�سية
100%432املجموع

اأكرث  املتقدمة  التحليلية  اال�سرتاتيجية  تكرار  اأن  اإىل   )2( اجلدول  اأرق�م  ت�سري 
اال�سرتاتيجي�ت ا�ستخدامً� من قبل الطلبة يف حل امل�س�ئل الفيزي�ئية اللفظية اإذ بلغت )%38(، 
تليه� يف اال�ستخدام ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية بدرجة �سيوع )29.4%( ، ثم 
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املح�ولة  ا�سرتاتيجية  تليه�  ثم   ،  )%23.9( �سيوعه�  درجة  بلغت  اإذ  الالا�سرتاتيجية  تليه� 
واخلط�أ املنظمة بدرجة �سيوع )6.3%( ، ثم تليه� اال�سرتاتيجية التحليلية العك�سية بدرجة 

�سيوع )1.3%( ، واأقله� يف درجة ال�سيوع اال�سرتاتيجية احلد�سية بن�سبة )%1.1( .
ثانيا- النتائج املتعلقة باختالف ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة الفيزيائية لدى  ● 

الطلبة باختالف جن�سهم: 
 تن�ول ال�سوؤال الث�ين يف البحث اختالف ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية 
الن�سب   )3( اجلدول  ويبني  للجن�ص.  تبعً�  جمموعتني  يف  الطلبة  ووزع  جن�سهم،  ب�ختالف 

املئوية لتوزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� جلن�سهم.
الجدول )3( 

النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لجنسهم.

                جن�س الطالب 
املجموعاأنثى ذكر ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%48.8

80
%37

%51.2
84

%38.9

%100
164

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%53.5

68
%31.5

%46.5
59

%27.3

%100
127

الالا�سرتاتيجية
%50.5

52
%24.1

%49.5
51

%23.6

%100
103

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%44.4

12
%5.6

%55.6
15

%6.9

%100
27

التحليلية العك�سية
%33

2
%0.9

%67
4

%1.9

%100
6

احلد�سية
%40

2
%0.9

%60
3

%1.4

%100
5

432 216            100% 216            100%املجموع

 النسبة المئوية في الزاوية اليمنى العليا تشير إلى النسبة المئوية للتكرار بالنسبة إلى مجموع الطلبة 
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الذين استخدموا االستراتيجية التي إلى يمين المربع ، وهي مقربة إلى أقرب واحد صحيح. والنسبة المئوية في 
الزاوية اليسرى السفلى تشير إلى النسبة المئوية للتكرار بالنسبة إلى مجموع الطلبة الذين حلوا طبيعة المسألة 

إلى أعلى المربع، وهي مقربة إلى أقرب واحد صحيح.

ت�سري اأرق�م اجلدول )3( اإىل اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند الذكور 
اأقل عند االإن�ث  )48.8%( منه� عند االإن�ث )51.2%( .وتكرار املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية 
)46.5%( منه� عند الذكور )53.5%( . وتكرار الالا�سرتاتيجية اأقل عند االإن�ث )49.5%( منه� 
)44.4%( منه�  الذكور  اأقل عند  املنظمة  املح�ولة واخلط�أ  وتكرار   .  )%50.5( الذكور  عند 
عند االإن�ث )55.6%( . وتكرار التحليلية العك�سية اأقل عند الذكور )33%( منه� عند االإن�ث 

)67%(. وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية اأقل عند الذكور )40%( منه� عند االإن�ث )%60( .
الختب�ر الفرق بني ا�سرتاتيجي�ت الذكور واالإن�ث يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية اللفظية، 
احلرجة  من  اأ�سغر   )1.45( املح�سوبة   )χ2( قيمة  اأن  وجد  وقد   ،  )χ2( اختب�ر  ا�ستخدم 
اال�سرتاتيجي�ت ال  الطلبة على  توزيع  ف�إن  ، وعليه،   )α=0.01( و  )df =5( )15.09( عند 
يختلف ب�ختالف جن�سهم، ويدل ذلك على اأنه ال توجد عالقة اقرتانية بني ا�سرتاتيجي�ت حل 

امل�س�ألة وجن�ص الط�لب. 
الطلبة  لدى  امل�ساألة  حل  ا�سرتاتيجيات  باختالف  املتعلقة  النتائج  ثالثا-  ● 

باختالف م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة: 
 تن�ول ال�سوؤال الث�لث اختالف ا�سرتاتيجي�ت طلبة ال�سف الت��سع حلل امل�س�ألة، والذي 
يعزى مل�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة. ويبني اجلدول )4( الن�سب املئوية لتوزيع الطلبة 

على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبعً� مل�ستوى القدرة الفيزي�ئية الع�مة. 
الجدول )4(

 النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة.

   م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%44
30

%21

%36
25

%17

%20
14

%10

%100
69

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%15
17

%12

%35
39

%27

%51
59

%41

%100
115
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   م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

الالا�سرتاتيجية
%18
19

%13

%35
37

%26

%47
49

 %34

%100
105

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%51
35

%24

%30
21

%15

%19
13
%9

%100
69

التحليلية اخللفية
%54
31

%22

%30
17

%12

%14
9

%6

%100
57

احلد�سية
%71
12
%8

%29
5

%3

%0
0

%0

%100
17

144     املجموع
%100

     144
%100

     144
%100432

وت�سري اأرق�م اجلدول )4( اإىل اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند طلبة 
م�ستوى القدرة الفيزي�ئية املنخف�ص )20%( منه عند طلبة م�ستوى القدرة املرتفع )%44( . 
وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية اأكرب عند طلبة امل�ستوى املنخف�ص )%51( 
امل�ستوى  طلبة  عند  اأكرب  اال�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%15( املرتفع  امل�ستوى  طلبة  عند  منه 
ا�سرتاتيجية املح�ولة  . وتكرار  املنخف�ص )47%( منه عند طلبة امل�ستوى املرتفع )%18( 
واخلط�أ املنظمة اأقل عند طلبة امل�ستوى املنخف�ص )19%( منه عند طلبة امل�ستوى املرتفع 
)51%( . وتكرار اال�سرتاتيجية التحليلية العك�سية اأقل عند طلبة امل�ستوى املنخف�ص )%14( 
منه عند امل�ستوى املرتفع )54%( . وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية اأقل عند طلبة امل�ستوى 

املنخف�ص )0%( منه عند املرتفع )%71( .
الفيزي�ئية  قدرتهم  وم�ستوى  امل�س�ألة  حلل  الطلبة  ا�سرتاتيجي�ت  بني  الفرق  الختب�ر 
الع�مة، ا�ستخدم اختب�ر )χ2( ، ومب� اأن قيمة )χ2( املح�سوبة )78.54( اأكرب من احلرجة 
)22.21( عند )df =10( و )α = 0.01( ، فهذا يدل على اأن توزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت 
حل امل�س�ألة اختلف ب�ختالف م�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة ، ويدل كذلك على اأنه توجد 
عالقة اقرتانية بني ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة وقدرتهم الفيزي�ئية الع�مة. ولتحديد طبيعة 
الفيزي�ئية  وقدرته  امل�س�ألة  حلل  الط�لب  من  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجية  نوع  بني  العالقة 
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الع�مة واجت�هه�، ُح�سب مع�مل االقرتان الذي وجدت قيمته )0.392( ، ومع�مل االرتب�ط 
والعالقة  موجبة،  االرتب�ط  مع�مل  قيمة  اإن  وحيث   ،  )0.3015( قيمته  اأن  فُوجد  بينهم� 
العالقة بني املتغريين  ، ف�ن  اأقل من )0.5(  واأن قيمته   ، بني املتغريين موجبة )طردية( 

�سعيفة. 
ويبني اجلدول )5( الن�سب املئوية لتوزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� 

للقدرة الفيزي�ئية الع�مة. 
الجدول )5( 

 النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة.

م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع  ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%45
14

%19

%39
12

%17

%16
5

%7

%100
31

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%13

8
%11

%35
21

%29

%52
31

%43

%100
60

الالا�سرتاتيجية
%19
10

%14

%35
19

%26

%46
25

 %35

%100
54

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%53
19

%27

%28
10

%14

%19
7

%10

%100
36

التحليلية اخللفية
%55
15

%21

%30
8

%11

%15
4

%5

%100
27

احلد�سية
%76

6
%8

%24
2

%3

%0
%0
%0

%100
8

216 72        100% 72        100% 72        100%املجموع

اأقل عند الذكور  اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة  اأرق�م اجلدول )5(  وت�سري 
 .  )%45( املرتفع  امل�ستوى  ذوي  الذكور  عند  منه   )%16( املنخف�ص  القدرة  م�ستوى  من 
املنخف�ص  امل�ستوى  من  الذكور  عند  اأكرب  الع�سوائية  واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار 
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)52%( ، منه عند الذكور ذوي امل�ستوى املرتفع )13%( . وتكرار الالإا�سرتاتيجية اأكرب عند 
. وتكرار  الذكور ذوي امل�ستوى املنخف�ص )46%( منه عند ذوي امل�ستوى املرتفع )%19( 
ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة اأقل عند الذكور ذوي امل�ستوى املنخف�ص )19%( منه� 
عند الذكور ذوي امل�ستوى املرتفع )53%( . وتكرار اال�سرتاتيجية التحليلية العك�سية اأقل عند 
 . الذكور ذوي امل�ستوى املرتفع )%55(  الذكور ذوي امل�ستوى املنخف�ص )15%( منه عند 
وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية اأقل عند الذكور ذوي امل�ستوى املنخف�ص )0%( منه عند ذوي 

امل�ستوى املرتفع )%76( .
التي  امل�س�ألة  الذكور حلل  ا�سرتاتيجي�ت  الفرق بني  )χ2( الختب�ر  اختب�ر  وا�ستخدم 
تعزى مل�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة، ومب� اأن قيمة )χ2( املح�سوبة )42.125( اأكرب 
من احلرجة )22.21( عند )df =10( و )α = 0.01( ، ف�إن توزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت 
حل امل�س�ألة اختلف ب�ختالف م�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية. وذلك يدل على اأنه توجد عالقة 
اقرتانية بني ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة وقدرتهم الفيزي�ئية الع�مة. ولتحديد طبيعة العالقة 
الع�مة  الفيزي�ئية  وقدرته  امل�س�ألة  حلل  الط�لب  من  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجية  نوع  بني 
واجت�هه�، ُح�سب مع�مل االقرتان الذي وجدت قيمته )0.404( ، وُح�سب مع�مل االرتب�ط 
والعالقة  موجبة،  االرتب�ط  مع�مل  قيمة  اإن  وحيث   ،  )0.312( قيمته  اأن  فوجد  بينهم� 
العالقة بني املتغريين  ، ف�إن  اأقل من )0.5(  واأن قيمته   ، بني املتغريين موجبة )طردية( 

�سعيفة. 
ويبني اجلدول )6( الن�سب املئوية لتوزيع االإن�ث على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� 

للقدرة الفيزي�ئية الع�مة. 
الجدول )6( 

النسب المئوية لتوزيع اإلناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى القدرة الفيزيائية العامة.

م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%42
16

%22

%34
13

%18

%24
9

%13

%100
38

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%16

9
%13

%33
18

%25

%51
28

%40

%100
55
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م�ستوى القدرة الفيزيائية العامة 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

الالا�سرتاتيجية
%18

9
13

%35
18

%25

%47
24

 %33

%100
51

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%49
16

%22

%33
11

%15

%18
6

%8

%100
33

التحليلية اخللفية
%55
17

%24

%29
9

%12

%16
5

%7

%100
31

احلد�سية
%57

5
%6

%43
3

%4

%0
%0
%0

%100
8

72216       100%72       100%72       100%املجموع

اأقل عند االإن�ث  اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة  اأرق�م اجلدول )6(  وت�سري 
امل�ستوى املرتفع  اإن�ث ذوات  الفيزي�ئية املنخف�ص )24%( منه عند  القدرة  ذوات م�ستوى 
امل�ستوى  االإن�ث ذوات  اأكرب عند  الع�سوائية  املح�ولة واخلط�أ  ا�سرتاتيجية  . وتكرار   )%42(
املنخف�ص )51%( منه عند االإن�ث ذوات امل�ستوى املرتفع )16%( . وتكرار الالإا�سرتاتيجية 
اأكرب عند االإن�ث ذوات امل�ستوى املنخف�ص )47%( منه عند االإن�ث ذوات امل�ستوى املرتفع 
امل�ستوى  ذوات  االإن�ث  عند  اأقل  املنظمة  واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%18(
اال�سرتاتيجية  . وتكرار  املرتفع )%49(  امل�ستوى  االإن�ث ذوات  املنخف�ص )18%( منه عند 
التحليلية العك�سية اأقل عند االإن�ث ذوات امل�ستوى املنخف�ص )16%( منه عند االإن�ث ذوات 
امل�ستوى  ذوات  االإن�ث  عند  اأقل  احلد�سية  اال�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%55( املرتفع  امل�ستوى 

املنخف�ص )0%( منه� عند االإن�ث ذوات امل�ستوى املرتفع )%57( .
الختب�ر الفرق بني ا�سرتاتيجي�ت االإن�ث حلل امل�س�ألة، والذي يعزى مل�ستوى قدرتهن 
الفيزي�ئية الع�مة، ا�ستخدم اختب�ر )χ2( ، ومب� اأن قيمة )χ2( املح�سوبة )36.63( اأكرب 
، ف�إن توزيعهن على اال�سرتاتيجي�ت   )α = 0.01( و )df=10( من احلرجة )22.21( عند 
نوع  بني  العالقة  طبيعة  ولتحديد  الع�مة.  الفيزي�ئية  قدرتهن  م�ستوى  ب�ختالف  اختلف 
الع�مة واجت�هه�،  الفيزي�ئية  امل�س�ألة وقدرته�  الط�لبة حلل  امل�ستخدمة من  اال�سرتاتيجية 
اأن  الذي وجد  ، ومع�مل االرتب�ط بينهم�  ُح�سب مع�مل االقرتان فُوجدت قيمته )0.381( 
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قيمته )0.291( ، وحيث اإن قيمة مع�مل االرتب�ط موجبة، والعالقة بني املتغريين موجبة 
)طردية( ، واأن قيمته اأقل من )0.5( ، ف�ن العالقة بني املتغريين �سعيفة. 

الطلبة  لدى  امل�ساألة  ا�سرتاتيجيات حل  باختالف  املتعلقة  النتائج  رابعا-  ● 

باختالف م�ستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية: 
تن�ول ال�سوؤال الرابع اختالف ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة الفيزي�ئية ب�ختالف 
م�ستوى معرفتهم الفيزي�ئية القبلية.ويبني اجلدول )7( الن�سب املئوية لتوزيع الطلبة على 

ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� مل�ستوى معرفتهم الفيزي�ئية القبلية 
الجدول )7(

النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية.

م�ستوى املعرفة الفيزيائية القبلية 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%47
30

%21

%36
23

%16

%17
11
%8

%100
64

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%20
24

%17

%31
36

%25

%49
58

%40

%100
118

الالا�سرتاتيجية
%20
22

%15

%31
34

%24

%49
53

 %37

%100
109

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%48
34

%23

%38
27

%19

%14
10
%7

%100
71

التحليلية اخللفية
%46
23

%16

%36
18

%12

%18
9

%6

%100
50

احلد�سية
%55
11
%8

%30
6

%4

%15
3

%2

%100
20

144432     100%144     100%144     100%املجموع

ت�سري اأرق�م اجلدول )7( اإىل اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند الطلبة 
ذوي م�ستوى املعرفة الفيزي�ئية القبلية املنخف�ص )17%( منه عند الطلبة ذوي امل�ستوى 
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املرتفع )47%(. وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية اأكرب عند الطلبة ذوي م�ستوى 
املعرفة القبلية املنخف�ص )49%( منه عند الطلبة ذوي امل�ستوى املرتفع )20%( . وتكرار 
الال ا�سرتاتيجية اأكرب عند الطلبة ذوي م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )49%( منه عند 
اأقل  ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة  . وتكرار  الطلبة ذوي امل�ستوى املرتفع )%20( 
عند الطلبة ذوي م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )14%( منه عند الطلبة ذوي امل�ستوى 
م�ستوى  ذوي  الطلبة  عند  اأقل  العك�سية  التحليلية  اال�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%48( املرتفع 
املعرفة القبلية املنخف�ص )18%( منه عند الطلبة ذوي امل�ستوى املرتفع )46%( . وتكرار 
اال�سرتاتيجية احلد�سية اأقل عند الطلبة ذوي م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )15%( منه 

عند ذوي امل�ستوى املرتفع )%55( .
والختب�ر الفرق بني ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة الذي يعزى مل�ستوى معرفتهم 
الفيزي�ئية القبلية، ا�ستخدم اختب�ر )χ2( ، فوجد اأن قيمة )χ2( املح�سوبة )94.04( اأكرب 
من قيمته� احلرجة )22.21( عند )df=10( و )α = 0.01( ، مم� يدل على اأن توزيع الطلبة 
ولتحديد  القبلية.  الفيزي�ئية  معرفتهم  ب�ختالف  يختلف  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على 
ومعرفته  امل�س�ألة  حلل  الط�لب  من  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجية  نوع  بني  العالقة  طبيعة 
الفيزي�ئية القبلية واجت�هه�، ُح�سب مع�مل االقرتان الذي وجد اأن قيمته )0.423( ، وُح�سب 
االرتب�ط  مع�مل  قيمة  اإن  وحيث   ،  )0.3299( قيمته  اأن  ووجد  بينهم�  االرتب�ط  مع�مل 
موجبة، والعالقة بني املتغريين موجبة )طردية( ، واأن قيمته اأقل من )0.5( ف�إن العالقة 

بني املتغريين �سعيفة. ويبني اجلدول )8( الن�سب املئوية 
لتوزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبعً� ملعرفتهم الفيزي�ئية القبلية. 

الجدول )8( 
النسب المئوية لتوزيع الذكور على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية.

م�ستوى املعرفة الفيزيائية القبلية
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع  ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%46.7

14
%19

%36.7
11

%15

%16.6
5

%7

%100
30

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%21
13

%18

%31
19

%27

%48
30

%42

%100
62
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م�ستوى املعرفة الفيزيائية القبلية
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع  ا�سرتاتيجية احلل

الالا�سرتاتيجية
%19
10

%14

%33
18

%25

%48
26

 %36

%100
54

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%46
16

%22

%37
13

%18

%17
6

%8

%100
35

التحليلية اخللفية
%50
13

%18

%35
9

%12

%15
4

%6

%100
26

احلد�سية
%67

6
%9

%22
2

%3

%11
1

%1

%100
9

72216      100%72      100%72      100%املجموع

ت�سري اأرق�م اجلدول )8( اإىل اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند الذكور 
ذوي م�ستوى املعرفة الفيزي�ئية القبلية املنخف�ص )16.6%( منه عند الذكور ذوي امل�ستوى 
الذكور  عند  اأكرب  الع�سوائية  واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%46.7( املرتفع 
وتكرار   .  )%21( املرتفع  ذوي  الذكور  عند  منه   )%48( املنخف�ص  املعرفة  م�ستوى  ذوي 
الذكور  الذكور ذوي م�ستوى املعرفة املنخف�ص )48%( منه عند  اأكرب عند  الالإا�سرتاتيجية 
ذوي امل�ستوى املرتفع )19%( . وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة اأقل عند ذكور 
م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )17%( منه عند ذكور امل�ستوى املرتفع )46%( . وتكرار 
منه   )%15( املنخف�ص  املعرفة  م�ستوى  ذكور  عند  اأقل  العك�سية  التحليلية  اال�سرتاتيجية 
اأقل عند ذكور م�ستوى املعرفة  . وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية  عند ذكور املرتفع )%50( 

املنخف�ص )11%( منه عند ذكور املرتفع )%67( .
الذي يعزى مل�ستوى معرفتهم  الذكور حلل امل�س�ألة  ا�سرتاتيجي�ت  الفرق بني  الختب�ر 
الفيزي�ئية القبلية، ا�ستخدم اختب�ر )χ2( ، فوجد اأن قيمة )χ2( املح�سوبة )32.38( ، اأكرب 
من احلرجة )22.21( عند )df=10( و )α = 0.01( ، ف�أن توزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت 
حل امل�س�ألة يختلف ب�ختالف معرفتهم الفيزي�ئية القبلية، اأي اأنه توجد عالقة اقرتانية بني 
العالقة  ولتحديد طبيعة  القبلية.  الفيزي�ئية  وم�ستوى معرفتهم  امل�س�ألة  ا�سرتاتيجي�ت حل 
القبلية  الفيزي�ئية  ومعرفته  امل�س�ألة  حلل  الط�لب  من  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجية  نوع  بني 
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واجت�هه�، ُح�سب مع�مل االقرتان الذي وجد اأن قيمته )0.361( ، وح�سب مع�مل االرتب�ط 
بينهم� فوجد اأن قيمته )0.274( ، وحيث اإن قيمة مع�مل االرتب�ط موجبة، ف�لعالقة بني 
املتغريين  العالقة بني  ف�إن   ،  )0.5( اأقل من  قيمته  اأن  ، ومب�  )طردية(  املتغريين موجبة 

�سعيفة. 
يبني اجلدول )9( الن�سب املئوية لتوزيع االإن�ث على ا�سرتاتيجي�ت احلل تبع� مل�ستوى 

معرفتهم الفيزي�ئية القبلية. 
الجدول )9( 

النسب المئوية لتوزيع اإلناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لمستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية.

م�ستوى املعرفة الفيزيائية القبلية 
املجموعمنخف�س متو�سط مرتفع ا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%47
16

%22

%35
12

%17

%18
6

%8

%100
34

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%17
11

%15

%26
17

%24

%42
28

%39

%100
66

الالا�سرتاتيجية
%22
12

%17

%29
16

%22

%49
27

 %38

%100
55

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%50
18

%25

%39
14

%19

%11
4

%5

%100
36

التحليلية اخللفية
%41
10

%14

%38
9

%12

%21
5

%7

%100
24

احلد�سية
%46

5
%7

%36
4

%6

%18
2

%3

%100
11

72216      100%72      100%72      100%املجموع

ت�سري اأرق�م اجلدول )9( اإىل اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند االإن�ث 
ذوات م�ستوى املعرفة الفيزي�ئية القبلية املنخف�ص )18%( منه عند ذوات امل�ستوى املرتفع 
م�ستوى  ذوات  االإن�ث  عند  اأكرب  الع�سوائية  واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%47(
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املعرفة املنخف�ص )42%( منه عند ذوات امل�ستوى املرتفع )17%( . وتكرار االإ�سرتاتيجية 
اأكرب عند اإن�ث م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )49%( منه عند ذوات امل�ستوى املرتفع 
)22%( . وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة اأقل عند االإن�ث ذوات م�ستوى املعرفة 
اال�سرتاتيجية  . وتكرار  امل�ستوى املرتفع )%50(  القبلية املنخف�ص )11%( منه عند ذوات 
التحليلية العك�سية اأقل عند اإن�ث م�ستوى املعرفة القبلية املنخف�ص )21%( منه عند ذوات 
م�ستوى  ذوات  االإن�ث  عند  اأقل  احلد�سية  اال�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%41( املرتفع  امل�ستوى 

املعرفة القبلية املنخف�ص )18%( منه عند ذوات امل�ستوى املرتفع )%46( .
الختب�ر الفرق بني ا�سرتاتيجي�ت االإن�ث حلل امل�س�ألة الذي يعزى مل�ستوى معرفتهن 
الفيزي�ئية القبلية، ا�ستخدم اختب�ر )χ2( ، فوجد قيمة )χ2( املح�سوبة )21.01( ، اأم� القيمة 
احلرجة )22.21( عند ع�رصة درج�ت حرية و )α = 0.01( . ومب� اأن القيمة املح�سوبة اأ�سغر 
من القيمة احلرجة، ف�إن توزيع االإن�ث على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة ال يختلف ب�ختالف 
امل�س�ألة  ا�سرتاتيجي�ت حل  اقرتانية بني  اأنه توجد عالقة  اأي  القبلية،  الفيزي�ئية  معرفتهن 
القبلية. ولتحديد طبيعة العالقة بني نوع اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة  الفيزي�ئية  ومعرفتهن 
من الط�لبة حلل امل�س�ألة ومعرفته الفيزي�ئية القبلية واجت�هه�، ُح�سب مع�مل االقرتان الذي 
وجد اأن قيمته )0.298( ، وُح�سب مع�مل االرتب�ط بينهم� فُوجد اأن قيمته )0.221( ، وحيث 
اإن قيمة مع�مل االرتب�ط موجبة، ف�لعالقة بني املتغريين موجبة )طردية( ، ومب� قيمته اأقل 

من )0.5( ف�ن العالقة بني املتغريين �سعيفة. 
الفيزيائية  ا�سرتاتيجيات حل امل�ساألة  النتائج املتعلقة باختالف  خام�سا-  ● 

لدى الطلبة باختالف طبيعة امل�ساألة: 
تن�ول ال�سوؤال اخل�م�ص يف البحث اختالف ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية عند 
من  متك�فئة  جمموع�ت  ثالث  اإىل  الطلبة  ووزع  طبيعته�،  ب�ختالف  الت��سع  ال�سف  طلبة 
حيث: اجلن�ص وم�ستوي�ت القدرة الفيزي�ئية الع�مة وم�ستوي�ت املعرفة الفيزي�ئية القبلية، 
ولفظية  مطولة،  لفظية  الثالثة:  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  اأنواع  اأحد  جمموعة  لكل  وخ�س�ص 
خمت�رصة، وخمت�رصة املعززة ب�لر�سم. وب��ستخدام منوذج حتليل ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة، 
املئوية  الن�سب   )10( اجلدول  ويبني  العينة.  يف  فرد  لكل  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجية  ُحدِّدت 

لتوزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة الفيزي�ئية تبع� لطبيعته�. 
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الجدول )10( 
النسب المئوية لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها.

طبيعة امل�ساألة
املجموعاملخت�رضة املعززة بالر�سماملخت�رضةاللفظية املطولةا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%26
20

%14

%38
30

%21

%36
28

%19

%100
78

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%42
44

%31

%36
38

%26

%22
23

%16

%100
105

الالا�سرتاتيجية
%33
41

%28

%34
42

%29

%33
41

 %29

%100
124

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%34
21

%15

%22
14

%10

%44
27

%19

%100
62

التحليلية اخللفية
%21
10
%7

%33
16

%11

%46
22

%15

%100
48

احلد�سية
%53

8
%5

%27
4

%3

%20
3

%2

%100
15

144432        100%144        100%144        100%املجموع

اأقل عند الطلبة  اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة  اأرق�م اجلدول )10(  ت�سري 
معززة  خمت�رصة  م�س�ئل  حلوا  من  عند  منه   )%26( املطولة  اللفظية  امل�س�ئل  حلوا  الذين 
ب�لر�سم )36%( ولفظية خمت�رصة )38%( . وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية 
اأقل عند الطلبة الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )22%( منه عند من حلوا م�س�ئل 
لفظية مطولة )42%( وم�س�ئل خمت�رصة )36%( . وتكرار االإ�سرتاتيجية اأكرث عند الطلبة الذين 
حلوا م�س�ئل خمت�رصة )34%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية مطولة )33%( وم�س�ئل لفظية 
خمت�رصة معززة ب�لر�سم )31%( . و تكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة اأكرث عند 
الطلبة الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )44%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية 
مطولة )34%( و م�س�ئل خمت�رصة )22%( . وتكرار اال�سرتاتيجية التحليلية العك�سية اأكرث عند 
الطلبة الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )46%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية 
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مطولة )21%( وم�س�ئل لفظية خمت�رصة )33%( . وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية اأقل عند من 
حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )20%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية مطولة )%53( 

وم�س�ئل لفظية خمت�رصة )%27( .
تبعً�  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  الطلبة  لتوزيع  االإح�س�ئية  الداللة  والختب�ر 
واحلرجة  املح�سوبة   )χ2( قيم   )11( اجلدول  ويبني   .  )χ2( اختب�ر  اأُ�ستخدم  لطبيعته�، 

لتوزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� لطبيعته�. 
الجدول )11( 

χ( المحسوبة والحرجة لتوزيع الطلبة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها.
2

قيم )

χ2( املح�سوبةعدد درجات احلريةوجه املقارنة لطبيعة امل�ساألة χ2( احلرجةقيمة ) قيمة )

1026.9318.21مطول/ خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

513.9010.7مطول وخمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

56.5710.7مطول/ خمت�رص

513.8910.7مطول/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

515.4410.7خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

.(α = 0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

يبني اجلدول )11( قيم )χ2( املح�سوبة من اجلدول )10( . وتبني من هذه القيم اأن 
توزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة يختلف ب�ختالف طبيعته�: من لفظية مطولة 
وم�س�ئل  مطولة  لفظية  م�س�ئل  ومن  ب�لر�سم،  معززة  خمت�رصة  اإىل  خمت�رصة  لفظية  اإىل 
معزز  خمت�رصة  اإىل  مطولة  لفظية  ومن  معً�،  ب�لر�سم  معززة  وخمت�رصة  معً�،  خمت�رصة 
ب�لر�سم، ومن لفظية خمت�رصة اإىل خمت�رصة معززة ب�لر�سم، الأن قيم )χ2( املح�سوبة اأكرب 
من القيم احلرجة املن�ظرة. بينم� ال يختلف توزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة 
ب�ختالف طبيعة امل�س�ألة من لفظية مطولة اإىل خمت�رصة الأن قيمة )χ2( املح�سوبة اأ�سغر 
من قيمته� احلرجة. ويبني اجلدول )12( الن�سب املئوية لتوزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت 

حل امل�س�ألة تبع� لطبيعته�. 
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الجدول )12( 
النسب المئوية لتوزيع الذكور كل مجموعة على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعة المسألة.

طبيعة امل�ساألة
املجموعاملخت�رضة املعززة بالر�سماملخت�رضةاللفظية املطولةا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%31
11

%15

%43
15

%21

%26
9

%12.5

%100
35

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%42
23

%32

%34
19

%26

%24
13

%18

%100
55

الالا�سرتاتيجية
%29
19

%26

%32
21

%29

%39
25

 %35

%100
65

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%31
10

%14

%22
7

%10

%47
15

%21

%100
32

التحليلية اخللفية
%23

5
%7

%36
8

%11

%41
9

%12.5

%100
22

احلد�سية
%57

4
%6

%29
2

%3

%14
1

%1

%100
7

72203       100%72       100%72       100%املجموع

اأرق�م اجلدول )12( اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأقل عند الذكور  ت�سري 
الذين حلوا امل�س�ألة املخت�رصة املعززة ب�لر�سم )26%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية مطولة 
)31%( وم�س�ئل لفظية خمت�رصة )43%( . وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية 
اأقل عند الذكور الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )24%( منه عند من حلوا م�س�ئل 
الذكور  عند  اأقل  الالإا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%34( وم�س�ئل خمت�رصة   )%42( لفظية مطولة 
الذين حلوا م�س�ئل مطولة )29%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية خمت�رصة )32%( ، وم�س�ئل 
لفظية خمت�رصة معززة ب�لر�سم )39%( . وتكرار ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة اأقل 
الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )22%( منه عند من حلوا م�س�ئل  الذكور  عند 
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لفظية مطولة )31%( ، وم�س�ئل خمت�رصة )47%( . وتكرار اال�سرتاتيجية التحليلية العك�سية 
اأقل عند الذكور الذين حلوا م�س�ئل مطولة )23%( منه عند من حلوا م�س�ئل لفظية خمت�رصة 
. وتكرار اال�سرتاتيجية احلد�سية  ، وم�س�ئل لفظية خمت�رصة معززة ب�لر�سم )%41(   )%36(
اأقل عند الذكور الذين حلوا م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )14%( منه عند من حلوا م�س�ئل 

لفظية خمت�رصة )29%( وم�س�ئل لفظية مطولة )%57( .
تبعً�  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  الذكور  لتوزيع  االإح�س�ئية  الداللة  والختب�ر 
لطبيعته�، فقد اأُ�ستخدم اختب�ر )χ2( . ويبني اجلدول )13( قيم )χ2( املح�سوبة واحلرجة 

لتوزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبع� لطبيعته�. 
الجدول )13( 

χ( المحسوبة والحرجة ودرجات الحرية لتوزيع الذكور 
2

قيم )
على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها.

χ2( املح�سوبةعدد درجات احلريةوجه املقارنة لطبيعة امل�ساألة χ2( احلرجةقيمة ) قيمة )

1011.4718.21مطول/ خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

58.3610.7مطول وخمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

52.9810.7مطول/ خمت�رص

57.7410.7مطول/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

56.2710.7خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

.(α = 0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ويبني اجلدول )13( قيم )χ2( املح�سوبة من اجلدول )12( . وتبني من هذه القيم اأن 
توزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة يختلف ب�ختالف طبيعته�: من لفظية مطولة 
اإىل  اإىل خمت�رصة معززة ب�لر�سم، ومن لفظية مطولة وخمت�رصة معً�  اإىل لفظية خمت�رصة 
خمت�رصة معززة ب�لر�سم، ومن لفظية مطولة اإىل خمت�رصة، ومن لفظية مطولة اإىل خمت�رصة 
معززة ب�لر�سم، ومن لفظية خمت�رصة اإىل خمت�رصة معززة ب�لر�سم، الأن قيم )χ2( املح�سوبة 

اأ�سغر من القيم احلرجة املن�ظرة.
امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  االإن�ث  لتوزيع  املئوية  الن�سب   )14( اجلدول  ويبني 

الفيزي�ئية تبع� لطبيعته�. 
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الجدول )14(
النسب المئوية لتوزيع اإلناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها.

طبيعة امل�ساألة
املجموعاملخت�رضة املعززة بالر�سماملخت�رضةاللفظية املطولةا�سرتاتيجية احلل

التحليلية املتقدمة
%21

9
%12

%35
15

%21

%44
19

%26

%100
43

املح�ولة واخلط�أ الع�سوائية
%42
21

%29

%38
19

%26

%20
10

%14

%100
50

الالا�سرتاتيجية
%37
22

%31

%36
21

%29

%27
16

 %22

%100
59

املح�ولة واخلط�أ املنظمة
%37
11

%15

%23
7

%10

%40
12

%17

%100
30

التحليلية اخللفية
%19

5
%7

%31
8

%11

%50
13

%18

%100
26

احلد�سية
%50

4
%6

%25
2

%3

%25
2

%3

%100
8

72216       100%72       100%72       100%املجموع

ت�سري اأرق�م اجلدول )14( اأن تكرار اال�سرتاتيجية التحليلية املتقدمة اأكرب عند االإن�ث 
لفظية  م�س�ئل  حللن  من  عند  منه   )%44( ب�لر�سم  معززة  خمت�رصة  م�س�ئل  حللن  اللواتي 
واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%35( خمت�رصة  لفظية  وم�س�ئل   )%21( مطولة 
الع�سوائية اأقل عند اللواتي حللن م�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )20%( منه عند من حللن 
عند  اأقل  االإ�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%38( وم�س�ئل خمت�رصة   ،  )%42( لفظية مطولة  م�س�ئل 
لفظية  م�س�ئل  حللن  من  عند  منه   )%27( ب�لر�سم  معززة  خمت�رصة  م�س�ئل  حللن  اللواتي 
واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  وتكرار   .  )%36( خمت�رصة  لفظية  وم�س�ئل   ،  )%37( مطولة 
اللواتي حللن م�س�ئل خمت�رصة )23%( منه عند من حللن م�س�ئل لفظية  اأقل عند  املنظمة 
مطولة )37%( ، وم�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )40%( . وتكرار اال�سرتاتيجية التحليلية 
م�س�ئل  حللن  من  عند  منه   )%19( مطولة  لفظية  م�س�ئل  حللن  اللواتي  عند  اأقل  العك�سية 
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. وتكرار اال�سرتاتيجية  لفظية خمت�رصة )31%(، وم�س�ئل خمت�رصة معززة ب�لر�سم )%50( 
وم�س�ئل   )%25( ب�لر�سم  معززة  خمت�رصة  م�س�ئل  حللن  اللواتي  االإن�ث  عند  اأقل  احلد�سية 

لفظية خمت�رصة )25%( منه عند من حللن م�س�ئل لفظية مطولة )%50( .
تبعً�  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  االإن�ث  لتوزيع  االإح�س�ئية  الداللة  والختب�ر 
لطبيعته�، فقد ا�ستخدم اختب�ر )χ2( . ويبني اجلدول )15( قيم )χ2( املح�سوبة واحلرجة 

لتوزيع االإن�ث على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة تبعً� لطبيعته�. 
الجدول )15(

χ( المحسوبة والحرجة لتوزيع اإلناث على استراتيجيات حل المسألة تبعا لطبيعتها.
2

قيم )

χ2( املح�سوبةعدد درجات احلريةوجه املقارنة لطبيعة امل�ساألة χ2( احلرجةقيمة ) قيمة )

1019.9718.21مطول/ خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم
511.4010.7مطول وخمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

52.9910.7مطول/ خمت�رص
512.6910.7مطول/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

512.6910.7خمت�رص/ خمت�رص معزز ب�لر�سم

(α = 0.01) دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

القيم  هذه  من  وتبني   .  )14( اجلدول  من  املح�سوبة   )χ2( قيم   )15( اجلدول  يبني 
طبيعته�:  ب�ختالف  يختلف  الفيزي�ئية  امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  االإن�ث  توزيع  اأن 
مطولة  لفظية  ومن  ب�لر�سم،  معززة  خمت�رصة  اإىل  خمت�رصة  لفظية  اإىل  مطولة  لفظية  من 
وخمت�رصة مع� اإىل خمت�رصة معززة ب�لر�سم مع�، ومن لفظية مطولة اإىل خمت�رصة معززة 
ب�لر�سم، ومن لفظية خمت�رصة اإىل خمت�رصة معزز ب�لر�سم، الأن قيم )χ2( املح�سوبة اأكرب 
من القيم احلرجة املن�ظرة له�. بينم� توزيع االإن�ث على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة ال يختلف 
اأ�سغر من  ب�ختالف طبيعته� من لفظية مطولة اإىل خمت�رصة، الأن قيمة )χ2( املح�سوبة 

قيمته� احلرجة.

مناقشة النتائج: 

امل�ساألة  التا�سع يف حل  ال�سف  ا�سرتاتيجيات طلبة  ما  االأول:  ● ال�سوؤال 
الفيزيائية، وما درجة �سيوع كل منها؟ 
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واخلط�أ  املح�ولة  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدموا  الطلبة  من   )%28.7( اأن  النت�ئج  بينت 
الع�سوائية، وا�ستخدم )38.3%( من الطلبة االإ�سرتاتيجية، وهذا يعني اأن )67%( من الطلبة 
الطلبة  من   )%24.1( ا�ستخدم  بينم�  امل�س�ألة.  حل  يف  �سطحية  ا�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدموا 
ا�ستخدم  حني  يف  اال�ستداليل.  التف�عل  ا�سرتاتيجية  اأو  التقدمية،  التحليلية  اال�سرتاتيجية 
)6.3%( من الطلبة ا�سرتاتيجية املح�ولة واخلط�أ املنظمة، و )1.4%( من الطلبة ا�ستخدموا 
اال�سرتاتيجية العك�سية، وا�ستخدم )1.2%( من الطلبة اال�سرتاتيجية احلد�سية، وهذا يعني اأن 
حوايل )8.9%( من الطلبة ا�ستخدموا ا�سرتاتيجي�ت التف�عل فوق املعريف يف حل امل�س�ئل: 

.)Polya, 1957( )التحليلية العك�سية، واملح�ولة واخلط�أ املنظمة، و احلد�سية(
التقدمية،  )التحليلية  امل�س�ئل:  حل  يف  ال�سطحية  اال�سرتاتيجي�ت  �سيوع  يعزى  وقد 
منه�:  عديدة،  الأ�سب�ب  و   ،  )Polya, 1957( واالإ�سرتاتيجية(  الع�سوائية،  واخلط�أ  واملح�ولة 

تدين حت�سيلهم للفيزي�ء. 
فقد بلغ متو�سط عالم�تهم يف الفيزي�ء يف الف�سل االأول من الع�م الدرا�سي )2009/ 
 -%50.2( بني  مدار�سهم  يف  الطلبة  عالم�ت  متو�سط  تراوح  بينم�   ،  )%58.07(  )2010
واالأ�س�ليب   .  )%67.8( البحث  جمتمع  مدار�ص  جلميع  ع�م  ح�س�بي  ومبتو�سط   ،  )%70.7
التعليمية ملعلمي العلوم ومعلم�ته� على ال�سواء ومه�راتهم التدري�سية الق�ئمة على احلفظ 
التي  االأ�س��سية  املرحلة  املدر�سية يف  العلوم  التقوميية، ومن�هج  واأ�س�ليبهم  اال�ستظه�ري، 
تركز على املعرفة والتذكر والتطبيق املب��رص واملعرفة ال�رصيحة بن�سبة )77%( وال ت�سجع 
على التفكري االإبداعي، مم� انعك�ص اأثره �سلبي� على تعلم الطلبة للم�دة العلمية، وب�لت�يل على 

ا�سرتاتيجي�تهم يف حل امل�س�ألة.
املوهوبني  الطلبة  اأن  اإىل  اأ�س�رت  التي  والبحوث  الدرا�س�ت  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
وذوي التح�سيل العلمي املرتفع قد ا�ستوعبوا امل�س�ئل بدرجة اأكرب من غريهم. وبنيَّ البحث 
امل�س�ئل  الرئي�سة يف  االأفك�ر  ال�سطحية مل يحددوا  اال�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدموا  اأن معظم من 
التي حلوه�، ومل يعطوا اأمثلة على م� حلوا، ومل يربطوا بني االأفك�ر، الأن انخف��ص م�ستوى 
حت�سيلهم جعلهم غري ق�درين على مم�ر�سة احلل ب�سورة من��سبة. واأظهر بحٌث على طلبة 
االأ�س��سي ع�نوا من تدن يف م�ستوى  التعليم  اأن طلبة مرحلة  فل�سطني  مدار�ص خمتلفة يف 
كتب  قراءة  اأثن�ء  يف  واإحب�ط  ع�م،  بوجه  التعليمي  م�ستواهم  و�سعف  العلمي،  التح�سيل 
وقد  اأيديهم،  بني  التي  امل�س�ئل  ا�ستيع�ب  على  ق�درين  غري  جعلهم  مم�  املدر�سية،  العلوم 
انعك�ص اأثر ذلك �سلبيً� على ا�سرتاتيجي�تهم يف حل امل�س�ألة. وهذا يف�رص ا�ستخدام هوؤالء الطلبة 
ا�سرتاتيجي�ت �سطحية. وظهرت يف اأوراقهم ت�س�وؤالت تدل على �سوء ا�ستيع�ب امل�س�ئل، مثلم� 
ورد على ل�س�ن بع�ص الطلبة ال�سطحيني ويف اأوراقهم عب�رة »�سو يعني كذا وكذا« يف معظم 

امل�س�ئل. 
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)8.9%( من  املعريف �سئيلة جدا  فوق  التف�عل  ا�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدام  ن�سبة  وك�نت 
الطلبة، وقد ح�سل معظم هوؤالء على عالم�ت ك�ملة اأو �سبه ك�ملة يف اختب�ر املعرفة القبلية، 
وك�نوا ممن يقراأون الكتب واملجالت العلمية. وتعك�ص هذه الن�سبة م�ستوى تعليم العلوم يف 
مدار�ص عينة البحث، والتي هي عينة ع�سوائية من جمتمعه، مم� يدل على اأن الطلبة االأقوي�ء 

يحلون امل�س�ئل اأف�سل من الطلبة �سع�ف التعلم. 
هل تختلف ا�سرتاتيجيات طلبة ال�سف التا�سع يف حل  ال�سوؤال الث�ين:  ●

امل�ساألة الفيزيائية باختالف جن�سهم؟ 
من  ا�سرتاتيجية  كل  يف  متف�وتة  واالإن�ث  الذكور  اأعداد  ن�سب  اأن  النت�ئج  اأظهرت 
�سيوع  درج�ت  ذوات  ال�ست  اال�سرتاتيجي�ت  اأن  اإىل  ي�سري  مم�  امل�س�ألة،  حل  ا�سرتاتيجي�ت 
اأن )38.3%( من الطلبة ذوي م�ستوى القدرة الفيزي�ئية  خمتلفة بني اجلن�سني. بينم� ظهر 
املن�هج  تركيز  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  ال�سطحية،  اال�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدموا  املرتفع  الع�مة 
والكتب املدر�سية، واأ�س�ليب تدري�ص العلوم يف املدار�ص، واالختب�رات، على حفظ املعلوم�ت 
وا�ستظه�ره�. واأن ن�سبة من ا�ستخدموا اال�سرتاتيجية التحليلية التقدمية )24.1%( من ذوي 
م�ستوى القدرة الفيزي�ئية الع�مة املرتفع، وك�دت ت�س�وي تقريبً� ن�سبة من ا�ستخدموا هذه 

اال�سرتاتيجية من ذوي م�ستوى القدرة الع�مة املنخف�ص )%23.3( . 
قيمته�  من  اأ�سغر   )χ2( االإح�س�ئي  قيمة  اأن  وجد  تربيع  ك�ي  حتليل  وب��ستخدام 
احلرجة، وهذا يعني رف�ص الفر�سية ال�سفرية، مبعنى اأنه ال يوجد فرق دال اإح�س�ئيً� بني 
ا�سرتاتيجي�ت الطلبة حلل امل�س�ألة وجن�سهم. وميكن القول اإن متغري اجلن�ص لي�ص له اأثر يف 
ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة لدى الطلبة الأن: الطلبة جميعهم تعلموا من من�هج وكتب علوم 
مدر�سية واحدة، وتلقوا خربات تعليمية متق�ربة يف مدار�سهم،واأن الرتبية يف املجتمع�ت 
احلديثة ال متّيز بني الذكور واالإن�ث، واأن الفر�ص املت�حة لكال اجلن�سني مت�س�وية خ��سة يف 

املرحلة التي تن�وله� هذا البحث.
واتفقت نت�ئج هذا البحث مع درا�سة م�كري )Maker, 2001( التي اأظهرت عدم وجود 
الب�حث  يجد  مل  بينم�  العلوم،  م�س�ئل  حل  ا�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدام  يف  اجلن�سني  بني  فروق 

بحوثً� تختلف مع هذه النتيجة. 
امل�ساألة  حل  يف  الطلبة  ا�سرتاتيجيات  تختلف  هل  الث�لث:  ● ال�سوؤال 

باختالف م�ستوى قدرتهم الفيزيائية العامة؟ 
امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  على  الطلبة  توزيع  اأن  تربيع  ك�ي  اختب�ر  نت�ئج  وبينت 
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اختلف ب�ختالف م�ستوى قدرتهم الفيزي�ئية الع�مة. وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن ذوي القدرة 
عن  يختلف  ب�سكل  امل�س�ألة  حلل  ا�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدموا  قد  املنخف�ص  الع�مة  الفيزي�ئية 
اال�سرتاتيجي�ت التي ي�ستخدمونه� فعال يف درا�ستهم الع�دية، اإذ تبني من النت�ئج اأن م� ن�سبته 
ا�سرتاتيجي�ت  ا�ستخدموا  قد  املنخف�ص  الع�مة  الفيزي�ئية  القدرة  م�ستوى  )33%( من ذوي 
طلبة  خ�سوع  عدم  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  منهم،  متوقع  هو  م�  غري  على  اال�ستداليل  التف�عل 
عينة البحث الختب�ر موحد ومقنن ك�الختب�رات الوزارية، واإمن� خ�سوع الطلبة الختب�رات 
توافر خ�س�ئ�ص  ومدى  اإعداده�  دقة  قي  وتتف�وت  تختلف  اختب�رات  واإمن�  متك�فئة،  غري 
االختب�ر اجليد من �سدق وثب�ت ومو�سوعية، وكذلك تتف�وت يف مع�مالت �سعوبة ومتييز 
فقراته�، الختالف كف�ي�ت املعلمني املعدِّين له� يف بن�ء االختب�رات التح�سيلية. ومل يجد 

الب�حث بحوثً� ودرا�س�ت �س�بقة يف حدود اطالعه تتفق، اأو تختلف مع هذه النت�ئج.
امل�ساألة  حل  يف  الطلبة  ا�سرتاتيجيات  تختلف  هل  الرابع:  ● ال�سوؤال 

باختالف م�ستوى معرفتهم الفيزيائية القبلية؟ 
بينت نت�ئج اختب�ر ك�ي تربيع اأن توزيع الطلبة على ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة اختلف 
ا�سرتاتيجي�ت حل  على  الطلبة  توزيع  واأن  القبلية.  الفيزي�ئية  معرفتهم  م�ستوى  ب�ختالف 
القبلية. واأن توزيع الذكور على ا�سرتاتيجي�ت  امل�س�ألة اختلف ب�ختالف م�ستوى معرفتهم 
االإن�ث  توزيع  اختلف  بينم�  القبلية،  معرفتهم  م�ستوى  ب�ختالف  يختلف  مل  امل�س�ألة  حل 
اإنه وجدت عالقة  اأي  القبلية.  ب�ختالف م�ستوى معرفتهم  امل�س�ألة  ا�سرتاتيجي�ت حل  على 
اقرتانية بني ا�سرتاتيجي�ت االإن�ث حلل امل�س�ألة وم�ستوى معرفتهن القبلية، ومل توجد مثل 
هذه العالقة عند الذكور. وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الط�لب ذا م�ستوى املعرفة القبلية 
املرتفع، تكون لديه مف�هيم متم��سكة نوعً� م�، ويكون الط�لب واعيً� على العالق�ت بينه�. 
ف�أنه ي�سهل عليه ربط املعلوم�ت  ت�ستمل هذه املف�هيم  التي  امل�س�ألة  الط�لب  وعندم� يقراأ 
اجلديدة ب�لقدمية، مم� ي�سجعه على اإعط�ء االأمثلة على املف�هيم التي يقروؤه�، وعلى طرح 
االأ�سئلة عنه�، وهذه اأمن�ط �سلوك يف حل امل�س�ألة لوحظت عند كل الطلبة الذين ا�ستخدموا 

ا�سرتاتيجي�ت التف�عل اال�ستداليل وفوق املعريف بدرج�ت متف�وتة.
واأ�س�رت نت�ئج الداللة االإح�س�ئية الختب�ر ك�ي تربيع اإىل وجود عالقة اقرتانية بني 
الع�مة  الفيزي�ئية  القدرة  م�ستوى  طلبة  القبلية  املعرفة  م�ستوى  وبني  احلل،  ا�سرتاتيجية 
ودلت  املنخف�ص.  الفيزي�ئية  القدرة  م�ستوى  طلبة  عند  العالقة  هذه  توجد  ومل  املرتفع، 
النت�ئج على اأن طلبة م�ستوى املعرفة الفيزي�ئية القبلية املرتفع وم�ستوى القدرة الفيزي�ئية 
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الع�مة املرتفع ك�نوا اأكرث ميال ال�ستخدام ا�سرتاتيجي�ت التف�عل اال�ستداليل وفوق املعريف 
من طلبة م�ستوى املعرفة القبلية املرتفع، وم�ستوى القدرة الفيزي�ئية الع�مة املنخف�ص. ومل 

يجد الب�حث بحوثً� ودرا�س�ت �س�بقة يف حدود اطالعه تتفق، اأو تختلف مع هذه النت�ئج.
امل�ساألة  حل  يف  الطلبة  ا�سرتاتيجيات  تختلف  هل  اخل�م�ص:  ● ال�سوؤال 

الفيزيائية باختالف طبيعتها؟ 
لفظية خمت�رصة  اإىل  لفظية مطولة  م�س�ألة  االنتق�ل من  اأن  اإىل  البحث  نت�ئج  اأ�س�رت 
اإىل لفظية خمت�رصة معززة ب�لر�سم غريت من ا�سرتاتيجي�ت الطلبة يف حل امل�س�ألة. ويعزى 
ا�ستخدام الطلبة ال�سرتاتيجي�ت تختلف ب�ختالف طبيعة امل�س�ألة اإىل اأن كتب العلوم املدر�سية 
حتتوي على م�س�ئل تتطلب يف حله� بع�ص هذه اال�سرتاتيجي�ت، واأن معلمي ومعلم�ت العلوم 
يدربوا طلبتهم يف حل امل�س�ئل ال�سفية على ا�ستخدام اال�سرتاتيجي�ت ال�سطحية مع التعر�ص 
ن�دراً لال�سرتاتيجي�ت فوق املعرفية، مم� انعك�ص اأثر ذلك يف نوع اال�سرتاتيجي�ت امل�ستخدمة 

لدى الطلبة يف حل امل�س�ألة الفيزي�ئية، التي يغلب عليه� اال�سرتاتيجي�ت ال�سطحية.
واأ�س�رت النت�ئج اإىل اأن امل�س�ألة اللفظية املطولة قد جعلت الطلبة مييلون اإىل توظيف 
االأ�سئلة وا�ستخدام اال�سرتاتيجية  الربط والتلخي�ص واإعط�ء  ال�سلوك اال�ستداليل مثل:  اأمن�ط 
ا�سرتاتيجي�ت احلل فوق  اإىل  الطلبة مييلون  اأن  امل�س�ألة. وقد وجد  التقدمية حلل  التحليلية 
اإن  اأي  ب�لر�سم،  املعززة  واملخت�رصة  املخت�رصة  الطبيعة  اإىل  امل�س�ألة  م�لت  اإذا  املعريف 

ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة عند الطلبة تختلف ب�ختالف طبيعة امل�س�ألة. 
امل�س�ألة  حل  ا�سرتاتيجي�ت  بني  العالقة  الختب�ر  تربيع  ك�ي  اختب�ر  وب��ستخدام 
وطبيعة امل�س�ألة عند كل من الذكور واالإن�ث، تبنيَّ وجود عالقة اقرتانية يف ح�لة االإن�ث، 
ومل توجد مثل هذه العالقة عند الذكور. ودل ذلك على اأن الذكور- بعك�ص االإن�ث- مل يغريوا 
اأ�س�ليب املعلمني  اأن  من ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة بتغري طبيعة امل�س�ألة، ويعزى ذلك اإىل 
التعليمية ركزت على احلفظ واال�ستظه�ر، مم� جعل الطلبة الذكور يركزون على هذا اجل�نب 
به�  تعلم  التي  نف�سه�  التعليمية  ب�الأ�س�ليب  تعلمن  قد  كن  واإن  االإن�ث-  امل�س�ألة.اأم�  يف 
الذكور- ف�إن اهتم�مهن ب�جلوانب اجلم�لية يف احلي�ة قد جعل لديهن ق�بلية االنتب�ه اإىل 
الر�سوم�ت واالأ�سك�ل يف امل�س�ئل العززة ب�لر�سم، وب�لت�يل اأثر على ا�سرتاتيجي�تهن يف حل 
اأو  تتفق  اطالعه  حدود  يف  �س�بقة  ودرا�س�ت  بحوثً�  الب�حث  يجد  ومل  الفيزي�ئية.  امل�س�ألة 

تختلف مع هذه النت�ئج.
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التوصيات: 

الفل�سطينيني  الطلبة  الب�حث ب�إجراء درا�س�ت على  البحث، يو�سي  اإىل نت�ئج  ا�ستن�دا 
يف �سفوف اأخرى يف مرحلتي التعليم االأ�س��سي والث�نوي والتعليم اجل�معي ، ومو�سوع�ت 
ي اأثر عوامل اأخرى ميكن اأن توؤثر يف ا�سرتاتيجي�ت  فيزي�ئية اأخرى، وفروع علمية اأخرى. وتق�سّ
والنمط  ال�سبط،  ومركز  ال�سفوف،  وحجم  االقت�س�دي،  االجتم�عي  امل�ستوى  امل�س�ألة:  حل 
ومطوريه�  املن�هج  وا�سعي  الب�حث  ويو�سي  الوالدين،...الخ.  تعليم  وم�ستوى   ، املعريف 
ب�رصورة اإع�دة النظر يف املن�هج الدرا�سية، وبرامج تدريب املعلمني واإعدادهم خ��سة، اإذ 
اأ�س��سيً� يف املقررات الرتبوية  ت�سبح ا�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة واأ�س�ليب تطويره� مكونً� 
التي يدر�سه� املعلمون واملعلم�ت قبل اخلدمة وبعده�، ويف برامج التدريب التي ُتنفذ يف 
اأثن�ء اخلدمة بهدف زي�دة الوزن االأكرب ال�سرتاتيجي�ت حل امل�س�ألة ع�مة واال�سرتاتيجي�ت 
فوق املعرفية خ��سة، وت�سجيع الطلبة على تنويع ا�سرتاتيجي�تهم يف حل امل�س�ألة. وتطوير 
االختب�رات املدر�سية كي تتج�وز قي��ص احلفظ اال�ستظه�ري، وت�سمل اال�ستقالل يف التفكري 
ب�إدخ�ل  االهتم�م  يجب  لذا،  تواجههم.  التي  للم�سكالت  اأ�سيلة  حلول  وتقدمي  واملب�درة، 
اخلربات التي ت�سهم يف زي�دة الفر�ص التي تك�سف عن ا�سرتاتيجي�ت الطلبة يف حل امل�س�ألة 

وتنميته� وتطويره�، يف كل املراحل الدرا�سية.
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