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 جامعة بنها –كلية الرتبية 

اتتتد  تتت ةت   TRIZاستتتفم اظ ية تتتتل   تتتت   ال  عتتتلاستتتفت ال اا ةاستتتل ااالاعتتتل ااف تتت     تتت  
شتتت ل  اتتت ا شتتتلل ااشتتت ل اا  معتتتل    عتتتل  اااتتتإل ااعتتت ا د ا ماستتتف ا عتعل  ااكعمعتتتلل   تتت    معتتتل 

شلابًل وشلابل من شلل ااف قل ااثلاثتل عت ل لااكعمعتلل  41ااف بعل و ضم ل متمو ل اا ةاسل اا تلئعل 
واافع تتتتللا واا  تتتوظ اابعواولعتتتل وااتعواولعتتتل ة مةستتتل متمو تتتل متتتن مونتتتو ل  ااكعمعتتتلل وا تتتل ا ة تتتتل 

وقلئمتتتل تتتتلظ اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  اتتتد ااكعمعتتتللا و مث تتتل اموا  اا ةاستتتل امفبتتتلة م TRIZ  تتتت  
قب عتتتل وب تتت  ل   تتت  متمو تتتل  م تتتل ع  ااا تتتا   تتت  اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  و تتتا   بعتتت  ا مفبتتتلة

 :اا ةاسلا واونال يفلئج اا ةاسل
ااف بعت  اا ب تد ومفوستر مةلتل   مةلل ن عع 0.01 ≥    مسفوا  مال إحصلئعلا ق  ولوم -1

 ااع ا د اااإل مفبلة  ا مش ل  ااع ا د ا اإل وااف  عل اا ئعسل لةا مت ااف بع  ااب  ي ا
 اصلاح ااف بع  ااب  ي.  ا وكذاك اا ةلل ااك علا مش ل  اد ااكعمعلل
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 حتتإل اامشتت  ل اتتد gayne إذ  ضتتج لليععتت ا ااف  تتعا  افتتإل حتتإل اامشتت  ل موق تتل  تتلة ا اتتد
حعتتح حتت م لليععتت   مليعتتل ايمتتل  ا ل فبتتلةأ ا  تت  اتتوة ااتتف  ا واقث اتتل    عتت اقمتتل ااتتف  ا اات متت   

وتمثتتإل حتتإل اامشتت  ل ااتت مر ااثتتلمنا حعتتح  ستتف  ظ حتتإل اامشتت ل   م عتتل  م  اعتتل مام عتتل ا ا تتف  ا
كمل  ف  ل إ تلم  لقل  ا معل ععن اامفتلاعا واا وا ت  ا ع ةلل اقب  من األيمل  ااسب ل األم ا 

 م تتتتن اافواتتتتإل إاتتتت  استتتتف ا عتعل  ملئمتتتتل ااتتتتإل اامشتتتت ل  و  تتتت  إل اتتتتذأ واستتتتفم امتلا  اعتتتتح 
ا ( 453، 452 : 1999، )جااااا   ا ستتتتتف ا عتعل  حفتتتتت   م تتتتتن حتتتتتإل اامشتتتتت  ل حتتتتتل م نتتتتتعل 

 (185 :2007، راشد، و عبد اله دى، )النجدى
قمتتل    تتل حتتإل اامشتت  ل موةًا متمتتًل اتتد م تتلاج اا  تتوظ و  ةتستتتل اتتد م ةتتا ااتت ول. ااتتإل 

. األاتتت ا  اا ئعستتتل اتتتد  تتت ةت  اا  تتتوظ واتتتو ااشتتتدل ااتتتذا  تتتت أ اا تتتلل اتتتت بلاامشتتت  ل احتتت  
(Lorenzo, 2005: 33) . قمتتل  دكت  اام تل ع  اا ومعتل اف  تعا ااكعمعتلل   ت  نت وة  ا افمتتلظ

 (.110- 105 :2003) وزارة الت بية والتعليم،  متلل ااكعمعلل.  اإل اامش ل  اد
، )الاادد دا ا تتلل متتتلةا  حتتإل اامشتت  ل. و فضتتمن ااتت ا   تت ةت  ااكعمعتتلل إقستتلل ا

افتتد متتتلل ااكعمعتتلل   فبتت  اا تت ة    تت  حتتإل اامشتت ل  اتت اًل ةئعستتًل اتتد م تت ةا  . ( 54 :1997
ااكعمعتتتلل. و مثتتتإل   معتتتل قتتت ة  اا لاتتتل   تتت  حتتتإل اامشتتت  ل واحتتت   متتتن اا  لاتتت  اا ئعستتتل افتتت ةت  

 .(Case, 2004: 3). ااكعمعلل ا  لل
األقلم معل اا علسعل اك عل  ااف بعل ق تل  اا  توظ ا سلستعل لعت امج و دك  اام ل ع  اا ومعل 

إ تت ام م  تتا اا  تتوظ ااكعمعتتلل واافع تتتلل واا  تتوظ اابعواولعتتلة   تت  نتت وة  ا افمتتلظ عف معتتل ااعتتت ا  
، اإلعتم دو  ) الهيئة القودية لضم ن جودة التعليم. واا  ة      حإل اامش ل  واا ضل ل اا  معتل

2013 :2-10  ) 
اتتت ذا كتتتلم    تتتعا اا  تتتوظ  تتتت   ا تتت ام شتتتلل  م تتت تا ااففكعتتت  متتتن اا لحعتتتل اامفلاعمعتتتل 

conceptually thinking وحإل اامش ل  ااف  ع  ل  لانلال إا  اامشت ل  ااتت   اnovel 

problem ام ا و واستتتفم اظ استتتف ا عتعل  حتتتإل اامشتتت  ل ذا  اام  تتت ا واا متتتإل   فتتتلل  متتتج ااث تتتلا
ات م اتلاف كع   عت  ام   توم   ت  مستل    . ات  مواات ل مةاستل ااكعمعتلل serious  ويوا للم ن 

ومستل   تا   ت  استفم اظ استف ا عتعل  حتإل ا اا لل   ت  اتتا مافتوا ااكعمعتلل عت   متن  تذك أ
  ( Boujaude & baraket , 2003 , 30 ). مش ل  ااكعمعلل
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ل  حتتإل اامشتت  ل  استتن اا تت ة  و ففتت  اا   تت  متتن اا ةاستتل    تت  ام    تتعا استتفم اظ استتف ا عتع
ام استتف ا عتعل  حتتإل اامشتت  ل و  .(Engemann, 2000, 1)   تت  حتتإل اامشتت ل  اتت  اا ستتعلق.

 & Boujaude) ااف   سفم متل اا لل  د     و      يتلح اا لل ا  حإل مشت ل  ااكعمعتلل

baraket , 2003 : 30 ) ا(Taasobshirazi & Glynn, 2009: 1082 ) . 
وآم وم ام اا لل  افللوا  سفم اظ اسف ا عتعل  حإل اامش  ل أليتتل  Dilisiوتونح 

عتتإل  . (Dilisi et al, 2006, 42).  تدما إاتت   تتتلم   اصتتع تا ل إيتتتل اا ة اتت  ا مفبتتلةا 
متتتتتن ااضتتتتتإل م بتتتتتل  ل مدعتتتتت ا  ة اا تتتتتتلح األقتتتتتلم مع  اتتتتت   استتتتتف ا عتعل  حتتتتتإل اامشتتتتت  ل   فبتتتتت 

ا ك استف ا عتعل  حتإل اامشت  ل ا صت التتل إ   فت  واتذاك  . (Nandagopal, 2008).ااكعمعلل
دنى عبد ، )أحمد النجدى .عإل  تل  ضمع تل ا  ع امج اا  وظ لاافع تلل وااكعمعلل و  وظ اااعل  ة

 (  187، 2007، ، على راشداله دى
 ا  يتتتتتو  متتتتتلح متتتتتن يشتتتتتل  حتتتتتإل و ولتتتت   لقتتتتتل عتتتتتعن ااعتتتتت ا  وحتتتتتإل اامشتتتتت ل . الاعتتتت

وتمثإل ااع ا  ش ت تل ا تت   ورعت  مفوق تل افا  ت  ا ا و  ظ ااف  ع  لا وااذا  فسا  لات  اامش ل 
وتةت  اااإل ااعت ا د  .واذاك ظت  مفتوظ م كل واو اااإل ااع ا د ا مش ل  .وحإل اامش  ل

 & Wankat) ا مشتت ل    تت    تت  ا متتتلظ مففوحتتل اا تل تتل ورعتت  م فتتلم   ستتمح  لألاتتلال.

Oreovized , 1993: 79)  ،(755، 179: 2005، )ستي نب ج. 
   ت  نت وة    معتل اااتإل ااعت ا د ا مشت ل  اتد (Wood, 2006: 96) وتدكت  ووم

 شتتتج   تت  ا ااكعمعتتلل وذاتتك متتن متتلل إ  تتلل اا تتلل مشتت ل    معتتل ح ع عتتل مففوحتتل اا تل تتل
ااع ا  ورلابل مل  فمع  اامش ل  مففوحتل اا تل تل  تلم اتع  اتتل إلل تل اتاعال واكتن اتتل إلل تل 

 و ل من اا  ق اامم  ل ا تلمال.إل وةبمل   وم اتل متمو ل مف ااض
وقتتتت  اافمتتتتل   تتتتب اامتتتتد م ا   لااتتتتإل ااعتتتت ا د ا مشتتتت ل  اتتتتد إشتتتتلة   معتتتتل ااستتتت وك 
ااعتت ا د  صتتفل  لمتتل و  بعتت  ذاتتك اتتد مشتت ل  اااعتتل  ااعومعتتلا ومتتن اتتذأ اامتتد م ا  اامتتد م  

. واامتتد م  ااتتذا يةمفتت  للم تتل 1996 تتلظ ااتتذا يةمفتت  للم تتل اةت ويتتل حتتول ااف  تتعا ااعتت ا د ا
حتتتتول اااتتتتإل ااعتتتت ا د ا مشتتتت ل  مف تتتت م اافمصصتتتتل  متتتتن التتتتإل  2003ا تتتتلظ  Baylor تتتتل  و 

وكذاك اامد م  ااذا يةمف  للم تل وت ت  حتول ، (Morgan , 2003 :14 )اام  معن وشلعتا 
"  2009لمس ا تتلظ واامتتد م  ااتت وا  ااستت وا ااستت. 2007ااف  تتعا اا تتلا  ا تتلظ    لاتتل ااعتت ا  اتتد
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وكتذاك متد م  ااعت ا  ات  ا Slovenia اام     ا  ست واع عل    عا ااع ا  من الإل  لاا مسف اظ"
 Finland ااف  عا اا لا " ااف  ا  لاف وت ا ش ق ل     ا ف  ا اام     ا  ا    ا

ومتتن اامدسستتل  اافتتد  تتتفا  صتتفل ملاتتل  لااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل  امدسستتل ااف بعتتل 
 Creativeا عل اد ااو  ل  اامفا    ا م ت  مفمصص عف  عا اااإل ااعت ا د ا مشت ل  ااع 

Problem Solving Institute  ات  للم تل و  تل يعوتتوةك اتد  تلا و افستتإل يشت  ااكتلة اااتإل
 ااعتت ا د ا مشتت ل  و شتتتعج اا ةاستتل  حتتول اابتت امج ااف بوتتتل واافتت ةتل اف  تتعا ااف بعتتل ااع ا عتتل

 Texas Creative) و  تتتل  كستتتلس ا وكتتتذاك  ولتتت  م ةمتتتل اتتتد( 113: 1999، )جااا وان

Problem Solving Organization ) اااتتإل ااعتت ا د    تت ظ ستت وتل مستتل  ل  اتتد واافتتد
 ( 5:  2009، )عز الدين. ا مش ل      مسفوا ااو  ل
دجاا ا العلااور له وعاا   اهتمااب ل ل ااب اإل ااداع  للمياا  ت  اا  و داان الدراساا ت التاا 

اافتتد استتفت ال    تتت  اااتتإل ااعتت ا د :  ( (cardellini, 2006 كاا رديلينىمةاستتل ختلهااة: الم
 ,Wood )مةاستل وومو  ااكعمعلل  لام ح ل ااتلم عتل متن متلل متمو تل  اا متإل. ا مش ل  اد

 ااكعمعتتتلل متتتن متتتلل اا متتتإل اتتتد اافتتتد استتتفت ال   معتتتل اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  اتتتد (2006
اافتد  ( Wang ; chang and Li , 2008)ات  و  ةاستل وايتج وعتليجمو  متمو تل  واام لقشتل.

   تتعا اا  تتوظ متتن متتلل م عتتلس  صتت ع   استتفت ال  استتعن   عتتعا اااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل  اتتد
تتلةا  اافتد استفم مل ا عتل مي عويتو ا  ب تل  ااستل اف معتل م (2009، )عز الدينمةاسل و  آا .

لل اام ح تتتتتل ااتلم عتتتتل. واونتتتتتال مةاستتتتتل ااكعمعتتتتتلل اتتتت ا شتتتتت اااتتتتإل ااعتتتتت ا د ا مشتتتت ل  اتتتتتد
األمال ااعتت ا د افستتتعإل اااتتإل  قعتت  استتتمل م  اتتل اامتتتلل اتتد (Jarvis , 2009)جاا ر يز

  ااع ا د امش ل  اافع تلل ن عفل ااب لل.
ااكعمعتتتلل اتتت ا  ممتتل ستتتب   فضتتتح ايتتت  متتن اامم تتتن   معتتتل اااتتتإل ااعتت ا د ا مشتتت ل  اتتتد

ب اابتتت امج او ا ستتتف ا عتعل  ااف ةتستتتعل ومتتتن نتتتمن شتتتلل اام ح تتتل ااتلم عتتتل متتتن متتتلل   تتت
اااتتتتتإل ااعتتتتت ا د  ية تتتتتتل اافمتتتتتل  متتتتتتلل اااتتتتتإل ااعتتتتت ا   ا مشتتتتت ل  اا ة تتتتتتل  اا لامعتتتتتل اافتتتتتد

  TRIZا مش ل  "  ت " 
 Teoriya Resheniya Izobreatelskikh "ممفصت  ةوست  ل  TRIZو مثتإل 

Zadatch ااكلة اامت  س واا تلاا اا وست  اا ية تل اااإل ااع ا د ا مش ل ا وا  من ع ل  
Altshuller Genrich  وباتح  تن ا حعح مةس "اافش  "  شت ا  اال   متن عت الا  ا مفت ا

 (169، 2012، ليب نكو   ولج ،) متلل ع الا  ا مف ا  اول  اافشلعتل  وا عفكلةا  اد
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 K اام لاج متن م ح تل     ن وة  ممج ية تل   ت  اد Schweizerوتدك   شوت ة 

حعتتح   فبتت  م تتعتتل ا لاتتل .   تت  نتت وة    بوتتتل TRIZاتت مج ية تتتل   تتت  ا ااتلم تتلو  ا12 –
 ,Schweizer)  و  ت ظ اوائت  الئ تل ا متفمتج.ا وافاسعن  م عل  ااففكع  ااملال  لاف م ايفلج

2002:1) 
م تتعتتل افتتتا " اامشتت ل  متتن  TRIZو  فبتت  ية تتتل اااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل    تتت  

حعح    ظ ية تتل  . (Mann , 2008 : 1)حإل اامش ل   تسل   اسفم امتل ادو  ل وا ل ممف ف
من ملاتتل  م تن ا فت م حتإل اامشت ل   شت إل مت ةا و   تت  ا متلذ اا ت اة  م تتعل TRIZ"  ت " 

و ستتمح اراتت ام اعصتتباوا اقثتت  إعتت ا ل وام ا او ااعتت ا  حعتتح  تتد     تت  ااشتتب ل  اا صتتبعل ا متت 
  (Schweizer , 2002 : 2 ).   ل ممف فل  ة وا ا مش  ل من  وا

وت فب  اسفم اظ ية تل   ت  اقث  من كويتل ش ت ل حإل ا مشت ل  افضتمعن   تت   تدما 
حعتح  شتت تا م ت ة   تت    ت  ا وتت إل من اا لل ممف  عنا إا   غع     عل لذانة اا لال

 اإل اذأ اامش ل   وت  ظ ش قًل قوتل  سمحا وت  ض مش ل   فا ا  فكع ااا ااففكع  األاعإل
 (Rivin & Fey , 1997: 2,3 )وتسمح عف   ا ح ول ل   وا ت   

 وم تتتتل ةا  تتتل   تتتت  األوةوبعتتتل TRIZوقتتت    عتتتل لتتتوم مدسستتتل  ملاتتتل ع ة تتتتل   تتتت  
European TRIZ Association [ ETRIA] للم تل  50 ونتح ام ا تلك حتواا   واافتد

 theوةا  تتل   تتت  اا لامعتتل ا مف و تتلمستتفوتل   اتتد TRIZ  تتب اعتت لل    تتعا   لامعتتل   تت ض

international TRIZ Association [MATRIZ].  ( Wits , Vaneker & 

souchkov ,2010)  
مثتتإل اامتتد م   TRIZ  تت   اا   تت  متتن اامتتد م ا  اا لامعتتل اامتفمتتل ع ة تتتل   تتت  قمتتل 

مثإل متد م   .المحف  ا 2001 لم ممف فل م ذ  لظ  وااذا      س وتل اد اا لام  مسف بإل   ت 
world conference : TRIZ future 2007  اام   ت  اتد اامليعتل وااتذا  دكت    ت  إم ليعتل

ا TRIZ .(Belski , 2011: 450)   تتوت  ااففكعتت  وحتتإل اامشتت  ل متتن متتلل ية تتتل   تتت 
ااتذا  دكت  نت وة   اام     اد إ  لاعتل world conference : TRIZ future 2010مد م  و 

ا ومتتد م  . (Wits , Vaneker & souchkov,2010 )ااف  تتعا  داتت TRIZ ضتتمعن 
TRIZ future 2012  قت ظ م تتعتل    عمعتل اام     اتد ااب  غتلل وااتذاTRIZ    ا اتإل ااعت ا

ا (Sire , Haeffelé & Dubois , 2012)ا TRIZاقت    ت  نت وة   ت ةت  و  ا مشت ل 
(Nakagawa , 2012)  
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وم تتتل : مةاستتل  اام ح تتل ااتلم عتتل اتتد TRIZتتتل   تتت  وا تتلك مةاستتل  اافمتتل  لستتفم اظ ية  
 اتد TRIZاافتد استفت ال   بعت  ية تتل   تت   (Vincent and mann , 2000) متلمو  ا ست ل

اافتتد قتت مل مفتتتوظ  تت ةت  حتتإل  (Belski , 2009 )و مةاستتل ع عستت   . متتتلل اا  تتوظ اابعواولعتتل
حعتح  تا   ت  ا م ت ة . مشت ل  ل  تت  ةاامش  ل كم  ة م فصإل مسف  ا إات  ية تتل اااتإل ااعت ا د ا 

 Fan ; Chunliang and)  ويتتتلمو  عوي  جو  الم ومةاسل اموا  ااففكع    ت  كم  ة امفعلةا.

Zhongmin , 2011)  اافتد قت مل ية تتل   تت  افت ةتل اامواتوبعن إعت ا عل اتد ااتلم تل  ااما عتلا
ا وب تتلل TRIZشتت ل  إعتت ا عل ممتتل ستتل  اا   تت  حتتإل اامشتت ل  اام  تت  ا و لستتع  يمتتوذج حتتإل اام

ااف ت   إات   ( 2012، )الخيا  ااتلم تل ااما عتل. وات ال مةاستل  يةلظ اف ةتل اامواوبعن إع ا عل اتد
اتتد   معتتل متتتلةا  ااففكعتت  متتل وةال اام  اتتل اتت ا TRIZ ا تت  ع يتتلمج  تت ةتبد مستتف   إاتت  ية تتتل   تتت 

 شلل ااف قل اا ا  ل  تلم ل ااب  لل ااف بع عل.
م احإل ااف  تعا  اد TRIZاا ةاسل  اافد اافمل  لسفم اظ ية تل   ت       من وا لك اا

 استفت ال ااف ت     ت  ا لاعتل ع يتلمج  تت ةتبد اافتتد (2008)عباد الها دى ،وم تتل: مةاستل  اا تلظ
  معل متتلةا  ااعت ا  اا  متدا  اد (TRIZ)ااإل مش ل  اا  وظ  لسفم اظ   ب مبلمئ "  ت " 

 TRIZاستتفت ال ااف تت     تت  ا لاعتتل استتف ا عتعل  ية تتتل   تتت   اافتتد (2008، )عبااد ومةاستتل 
حتتعن    معتتل متتتلةا  ااففكعتت   تتلا  اا  بتتل وا  تتتلأ ياتتو استتفم امتل. اتتد  تت ةت  اا  تتوظ اتتد اتتد

نتتتول ية تتتتل   تتتت   ااف تتت   إاتتت  ال  عتتتل ع يتتتلمج م فتتت ح اتتتد(  2010، ) خماااي اتتت ال مةاستتتل 
TRIZ مةاستتل و  م تت ة األحعتتلل. األقتتلم مد ااعتت ا د اتتد   معتتل ااففكعتت  ااعتت ا د واافاصتتعإل اتتد
  معتتل ااففكعتت   اتتد TRIZال  عتتل ية تتتل   تتت   استتفت ال ااف تت   إاتت  اافتتد(  2011، )ساا لم ن

 م  ة اا  وظ اام وة.  اد واافاصعإل اا ةاسد اا  مد
اافتتت ةت  واتتت  ية تتتتل اااتتتإل  إاتتت  م  اتتتل ا تتت  اافتتتد اتتت ال(  2011)الت كاااى، مةاستتتل و 

 ااففكع  ا عفكلةي واا  ة      حإل اامشت ل  واافاصتعإل اتد اد (TRIZ) ل  ا عفكلةي ا مش
ة اافتتد اتت ال  ا  تت  ال  عتتل   تتب استتف ا عتعل  اااتتإل 2012، ال اا زدىم تت ة األحعتتلل. مةاستتل ل

ا عفكلةا ا مش ل  "  ت " ا     ا اا  وظ       معل متتلةا  ااففكعت  ا عفكتلةا ات ا ااف معتذا  
 اامواوبل .
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  ض الس  ق يتضح :دن الع
  " اافملظ   ب اا ةاسل  عفضمعن ية تل اااإل ااع ا د ا مش ل  "  تTRIZ اام ح ل  اد

 ،(Belski, 2009 ) ا(Vincent & mann , 2000 )ااتلم عتتتتل 
 (Fan ; Chunliang & Zhongmin , 2011) ( 2012، )الخي  ا . 

  د ا مشتت ل  "  تتت " اافمتتلظ اا   تت  متتن اا ةاستتل   لستتفم اظ ية تتتل اااتتإل ااعتت ا TRIZ اتتد 
-Zlotin & Zusman, 1999, 6)ع امج اا  توظ  ف و ت  ااممف فتل مثتإل ااكعمعتلل واافع تتلل 

، (2008، (، )عبااد 2008) عبااد الهاا دى ،ا (Vincent & mann , 2000 )ا (7
 . (2011، ( ،) الت كى 2011، )س لم ن (، 2010، )خمي 

عتت بل ا قتت ة  شتتلل ااشتت ل اا  معتتل ل عتت بل اافع تتتلل قصتتوة   ل اا ةاستتل اتتد فمثتتإل مشتت
 وعتتتت بل اا  تتتتوظ اابعواولعتتتتل وااتعواولعتتتتل ة   تتتت    تتتت  ا ح تتتتول إع ا عتتتتل ا مشتتتت ل  اتتتتدا ااكعمعتتتتلل
إل تل     متمو ل من شلل ااف قتل  واذا مل اعلة  إاع  اا ةاسل ا سف ل عل اافد. ااكعمعلل

اا  توظ اابعواولعتل وااتعواولعتل ة و  ل ااف بعل عب تل  مصتص لاافع تتللا ااكعمعتللاااثليعل وااثلاثل    ع
ااكعمعتتلل  فكتتوم  شلاتتل متتن متتلل   بعتت  امفبتتلة مشتت ل   ف  تتل ح تتو  إع ا عتتل اتتد 38قوامتتتل 

متتتن  تتتلت مشتتت ل  واونتتتال يفتتتلئج ا مفبتتتلة  تتت ظ قتتت ة  اا تتتلل   تتت    تتت  ا ح تتتول ا مشتتت  ل 
ستف ل ل شلابتل واحت   ا تر   ت  ا حتإل واحت  ا مشت  ل ااثلاثتل ةرتا ولتوم األوا  وااثليعل اد حعن ا

 . اقث  من حإل اتذأ اامش  ل
 وا فص ا اتذأ اامش  ل  الول اا ةاسل ااالاعل االل ل     اافسلؤل اا ئعس  اافلا :

 نظ ية ت يز  د  أث  استخدارTRIZ theory    ده رت ال ب اإل داع  للمي  ت  تنمية
 دى ط ب اليعب العلمية ل لي ت الت بية؟الكيمي ء ل   

 هد ب الدراسة ال  لية إلى د  يلى: 
  قتتتتلئا   تتتت  ية تتتتتل   تتتتت   إ تتتت ام يمتتتتوذج إل ائتتتتTRIZ theory  اف معتتتتل اااتتتتإل ااعتتتت ا د

ا ااكعمعتتتللا ااكعمعتتتلل اتتت ا شتتتلل ااشتتت ل اا  معتتتل    عتتتل  ااف بعتتتل لاافع تتتتلل ا مشتتت ل  اتتتد
  ةتل اا لل و  ااف ةتل     ية تل   ت  ممل ق   فع  ادا اا  وظ اابعواولعل وااتعواولعل ةو 

 .     اااإل ااع ا د ا مش ل  واي  لس ذاك     امائتا اامت   واألقلم م 
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 ااف تت     تت   ااكعمعتتللا ممتتل قتت   فعتت  اتتد   تت  ا امفبتتلة متتتلظ اااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل  اتتد
شتتلل ااشتت ل اا  معتتل    عتتل  ااف بعتتل  متتتلةا  اااتتإل ااعتت ا   ا مشتت ل  اتت امتت ا  تتواا  

 . اا  وظ اابعواولعل وااتعواولعل ة واا مإل       معفتلو  لاافع تللا ااكعمعللا

 ااكعمعتتتلل.  دامفبتتتلة متتتتلظ اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  لمشتتت ل   ف  تتتل ح تتتو  اع ا عتتتلة اتتت -1
 .ةبلحثللمن إ  ام اا

 قلئمل م ل ع  ااا ا     اااإل ااع ا د كمل   اال اامبع  -2

 :اقتص ت الدراسة ال  لية على
  ا ااكعمعتتتللا ااف قتتتل ااثلاثتتتل  مصتتتص لاافع تتتتلل –شتتتلل ااشتتت ل اا  معتتتل    عتتتل ااف بعتتتل عب تتتتل

 اا  وظ اابعواولعل وااتعواولعل ة و 

  ًتت  مستتفوا  ل   ولتت  اتت ق مال إحصتتلئع   (α ≤ 0.01) عتتعن مفوستت د مةلتتل  اا تتلل اتتد
ااف بع عن اا ب د وااب  ي  مفبلة متلظ اااإل ااع ا د ا مش ل  اد ااكعمعللا اد اامتلةا  

 .اا ئعسل اافد  فضم تل وكذاك اا ةلل ااك عل المفبلة

 TRIZة احلل اإلبداعي للمشكالت نظرياألول : احملــــور 
  TRIZماهية نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت 

 Teoriya Resheniya" ا  بتتلة  اا وستتتعلامفصتتتلة  لا غتتل  (TRIZ)   تتت   مثتتإل

Izobretatelskikh Zadatch"  و   تتد  لا غتتل اايت ع تتتلthe theory of inventive 

problem solving و لسستتتل ية تتتتل   تتتت    تتت   تتت  اي ية تتتتل اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل . 
 (Barak & Mesika,2007:20). 1946و ملئتتتت  اتتتتد  تتتتلظ  Altshullerاافشتتتت   

(Flubright, 2011: 41) (Chun-Feng & Zhi-min,2014:317)    حعتح قتلظ اافشت
Altshuller  . ع ةاسل اال   من ع الا  ا مف ا(San, Jin, and Li , 2009: 3) 
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  ت   ليتل م تتعل م فةمل ذا   ولت  إيستليد  ستف    Savranskyوت    سلا ايس د 
 (Savransky, 2000:21).  ت   إا  حإل اامش ل     ت ل إع ا علا إا  قل    م  اعل

متتن األموا  ااف تتت   واا قع تتل واا وتتتل   ليتتتل متمو تتل   تتت  (Gadd, 2011:3) و  تت  
 اام  اتتل متتن الئتإل ق تت  إات  ولاافتد  ولتت  اامت  ستعن إاتت  اتتتا وحتإل مشتت ل تا متن متتلل ااواتت

 اا  معل واات  سعل ااملنعل. 

 المفاهيم األساسية لنظرية تريز :
 : د  يل  TRIZتتضمن المه هيم األس سية لنظ ية ت يز 

 Contradiction: التناقضات

 ذا  اا  بتتل اتتد حتتإل اامشتت  ل ااع ا عتتل ا ااتتل   تت  ر تت    عتت شلً  ااف تتلقب  مثتتإل حتتإل
 ب تتتللو    ةتتتعا ا تتتلم  ملاتتتل اع ا عتتتل واستتتلاعل يمتتتلذج   بعتتت  ف لقضتتتل اا تف  تتتل حتتتإلو  .ااصتتت ل

 .ا لاتتتتتتتتتل اكتتتتتتتتت    تمعتتتتتتتتتج عتتتتتتتتتت   ل  تتتتتتتتت   م تتتتتتتتتلة  اقفستتتتتتتتتلل او/ و اامفلحتتتتتتتتتل ااف عتتتتتتتتتل اام  اتتتتتتتتتل
(Orloff, 2012: 23) 

 وقد أش ر التيل  إلى ث ث أنواع دن التن قض ت هى: 
ول   تت  يفعتتتل م ع تتلا و فمثتتإل اتتد اا عتتلظ عتتب ب االتت الا  ا اصتت -التن قضاا ت اإلداريااة: -1

  (134:  2007، )أ وج دوواكن اع  من اام  و  كعفعل  ا ع  اذأ اا فلئج. 
وتةت  ااف تلقب ااف  تد   ت مل  تدمي مالواتل حتإل إحت ا اامشت ل  اتد التن قض ت التقنية:  -2

  (134: 2007)أ و ج دو،  اا ةلظ او   ب ال ائ  إا  إ تلم مش ل  ام ا.
 مثتتتإل ااف لقضتتتل  ااملم تتتل األستتتتبلل :physical contradictionالتن قضااا ت الم د اااة  -3

وتةتتتت  اتتتذا ااف تتتلقب   تتت  ولتتتوم مف  بتتتل  مف لقضتتتل او ا ااكلم تتتل وةال ااف لقضتتتل  ااف  عتتتل
  (135: 2007، )أ و ج دو. مفضلةبل اد اح    لا  اا ةلظ ااف  د

  Contradiction Matrixمصفوفة التناقضات 

عتت  مبتتلمئ ااعتت ا  اامم  تتل ا ا فمتتلما   تت   استتعن  ستتفم ظ مصتتفوال اامف لقضتتل  اتتد  وا
 قاتتتإل إاتتتد قلئمتتتل اامبتتتلمئ ااع ا عتتتل اا لتتتو   م تتتنا و فتتتل ج اابتتتلةمف ا . وبمتتتت م امفعتتتلة اابتتت  إل

 (San, Jin, and Li , 2009: 21). مافمإل
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 : Resources : ادرـــــــــالمص

ا استتفم ام  اتو اي عتتدل اتد اا ةتلظ وااتذي    تفTRIZاتد مصت  ال    تت  اامصت ة 
إا  إم ليعل   اا صوا. و ف  تل   تت  ااست د ااشت    واامستفم  ارعتعلل اتد اا ةتلظ إات  استفم اظ 
ام ليعل تل اا صوي اام   ل. واقفشل  مثإل اتذأ اامصتلمةا  تا اقفشتل  اافت ح اافتد متن ملاتتل 

إات    م ن  اسعن  صمعا اا ةلظ. و ف  ل   ت  ن وة  ااباتح  تن اامصتلمة ااست بعل  لانتلال
  (Mann, 2001: 125). اامصلمة اا تلععل اد اا ةلظ

 : the principle of ideality مبدأ المثالية

. اا فعتتل اا تلئعتل لاا تل ج اا تتلئد األمثتإل متنمب ا اامثلاعل او م علس امت ا قت ل اا ةتلظ 
(Rantanen and Domb, 2008:15) .(Fulbright, 2011: 42)  

  Ideal Final Result (IFR):  الحل النهائي األمثل

 شتج اعلرل اااإل اا تلئد األمثإل ااففكعت  ا مف اقتد متن متلل  بصتع  اافت م  تلا وائ  
اافد  م ن موالتفتل. وت فب  اااإل اا تلئد األمثإل من اقتوا اامفتلاعا اافتد  فضتم تل اا ة تتلا إذ 

ا  اافتد  م تن اتد ااضتإل اامستلة  وتت  ت  م ف متل  لاستع ا ام ون   يصل  عن متن   توظ  لااتإل
 ( 81: 2012)أ و ج دو، ام  دمي إا  اذا اااإل. 

 : level of inventionمستويات اإلبداع )االختراع( 

عفا عتتإل  تت م كبعتت  متتن عتت الا  ا مف ا تتل   بتتعن ايتت  اتتع  كتتإل ا مف ا تتل  مفستتلوتل اتتد 
:  2007) أ ااو جاا دو ،قعمفتتتل ااع ا عتتل. واتتذاك اقفتت ح اافشتت   ممتت  مستتفوتل  ا عتت ا  واتت  : 

  (Fulbright, 2011: 43) (78-76:  2012) أ و ج دو ، (95-96
وتمثإل ح ول وانال وظلا    فضمن ش ق . Apparent solution ال لوا الظ ه ية -1

 . well- known methodsم  وال لع ًا 

وتشتتمإل اتتذا اامستتفوا ح تتو  ل  تت    .Minor improvementالت سااين ت الن نويااة  -2
 .ع  م لاا اا ةلظ اا لئا  ش إل لوا ي ا مش ل ا واك تل    غ

ا و تدمي اتذأ ااا تول إات  امف ا تل . Major improvement الت ساين ت ال ييساية -3
 فضتتمن مةلتتل مف  متتل متتن اافاستتع ل    فبتت  لوا تتتل وذا  اامعتتل كبعتت     تت  اا ةتتلظ او 

  ا ععلل اامولوم .
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وتفضمن  . new paradigm / new concepts  الجديدة اامفلاعاالنموذج الجديد / -4
. وحتتتإل اامشتتت  ل متتتن متتتلل استتتفب ال ااف  عتتتل  غععتتت ا  لذةتتتتل  مثتتتإل   تتتوت ًا ل  تتت ًا ا  ةتتتلظ

  .األا عل عف  عل ل    

 ستمح عت اج ااف  عتل لاافك واولعتلة  ل  ت  وتمثإل اقفشل  ظتلا   . discoveryاالكتي ف  -5
  ل     ك عل.    عل اامولوم  إا  مسفوا ا   . من ملل اقفشل    مد يلمة او امف ا 

 ة : ـــــــادئ اإلبداعيـــــــالمب
 San, Jin, and Li)مب ا اع ا عل.  40 اسف لما إا   ا عإل ع الا  ا مف ا   ا اسف بل 

  تت  اتد اامتتل   رعت  ااف  عتل.    بع تل     اام  ااباوت ااا  ثل اف ت  اد  و  (22 :2009 ,
 . ف بوتلومن نم تل اامتل   اا

 (March, Waters and March, 2004: 1-17) ،(Hipple, 2005: 1-14) ،
 (160 - 110:  2013، )أا عزيز، (133 - 99: 2007)أ و ج دو، 

 احلل اإلبداعي للمشكالت:  الثانـي:اسرتاتيجيات احملور 
 شتتتع  اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  إاتتت  قتتت ة  اافتتت م   تتت  حتتتإل اامشتتت  ل  لستتتفم اظ ااففكعتتت  

ا وت كتت  normal thinkingاتذي  فتتتلو  مستفوا ااففكعتت  اا تلمي ا deep thinkingاا معت  
  تتت  ااففكعتتت  اتتتد إ تتتتلم اعتتت لل ممف فتتتل متتتن اامعتتتلةا  اافتتتد  د تتت  ل  تتت   وممف فتتتل  تتتن اام فتتتلم 

 Phaksunchai, Kaemkate and)لاامتتتتتلاو ة قبتتتتتإل   بعتتتتت  حتتتتتإل اامشتتتتت  ل. 

Wongwanich , 2014:4825)  
إل متتتن ااففكعتتت  اافبل تتت ي وااففكعتتت  ااف تتتلةبد و   فمتتت  اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل    تتت  كتتت

 ,Mclntoshوتسفم ظ كتإل م تمتل اتد كتإل م تو  متن م توا  اااتإل ااعت ا د ا مشت ل   شتع  

and Meacham ( Mclntosh, and Meacham, 1992,12) (Proctor, 2005, 52) 
 مل  كتوم رعت  قإل من ااففكع  ااف لةبد وااففكع  اافبل  ي   ملم  ش إل اقث  إيفللعل    إلى أن

 اتتتذ ن استتتفم اظ  تتتفا إاتتت  ايتتت    ذاتتتكا متتتجا ة1975ل  شتتتع  لع فتتتوةم ممف  تتتل لممف لتتتلة. واكتتتن
 اامتت مإل اافبل تت ي استتفم اظ ام  كتتوم مفشتتل  ل شلامتتل  م تتن وتم تتن   اتتل اتتد  لاضتت وة  اا م تتعن

  ااففكعتتت  اافبل تتت ي وااففكعتتت قتتتإل متتن ام يستتتف فج وبلافتتتلاد قتت  ياتتتو اااتتإل ااف تتتلةبد. اا  تتتت    تت 
 .ااع ا عل األاكلة اقفسلل اد  سلاا ااف لةبد

                                           

  ا  ونعح مبلمئ   ت  اد مةاسل سل  ل ا بلحثل م لل س ع   ةل
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  المي  ت إلى نوعين هم : (Wood, 2006:98)و  صنف وود 

  :واتتتتتتد مشتتتتتت ل  ةو ع عتتتتتتل او مواة معتتتتتتل واعتتتتتتتل  م تتتتتتن المياااااا  ت دللقااااااة النه  ااااااة
 تتتتت ةتل اا تتتتتلل متتتتتن متتتتتلل  متتتتتلةتن حعتتتتتح  تتتتتفا متتتتتن ملاتتتتتتل  بتتتتت  إل متمو تتتتتل واحتتتتت   

 من األةقلظ  لم ا. 

 وات  اافتد  ف تذة م تتل اام لاتتل اامواة معتل واافتد  ف  تل دهتوحاة النه  اة:  المي  ت
اتتتد   تتتك اامشتتت ل  اافتتتد  تتت  و إاتتت  ح تتتول  فمعتتت  و  قتتت ةا متتتن ااففكعتتت  ااتتتتليبد اا تتتتل.

 . idiogyncraticوااستلمل  اامفمع    لاغ ا ل  ingenuity لا ب  تل وااع ا  

 صنيف المي  ت إلى نوعين هم  : إلى ت (Pannells, 2010: 6-7) ويذهب ل نيلز

  ) المي  ت جيادة الت دياد )التع ياwell- defined problems :   اتد اامشت ل
اافد  كفل او  د ب    تل    ت ل  سمح ا  تلئا  لااتإل ام  معت  /  ات م اامشت  ل  ستتوالا 

 تم ن حإل اامشت ل  لعت   اافا  ت و  اامش  ل. حإل ورلابل  سمح عفا   /  معع  إل الا 
  . a algorithmاو اامواة معل   a heuristic ستوال  لسفم اظ ااف  عبل  

  ) المي  ت ضعيهة الت ديد )التع ياill- defined problems اتد اامشت ل  : و
تتت ظ    تفتتتل وانتتتال ا مشتتت  لا و   د متتتح إاتتت   اافتتتد  دكفتتتل او  د بتتت    تتتتل    ت تتتل قتتت      د

 اسف ا عتعل حإل اامش  ل. 
ام اامشتتت ل  مففوحتتتل اا تل تتتل واامشتتت ل  نتتت بفل ااب تتتلل وااضتتت عفل ممتتتل ستتتب   فضتتتح 

اافا  تتت  واامشتتت ل  رعتتت  اامب متتتتل واامشتتت ل  ااع ا عتتتل واامشتتت ل  رعتتت  اا و ع عتتتل لمع تتتتل 
  وتدما ح تل إا  اافواإل إا  إع ا عل ا مش ل .  فشل   اد كويتل  فمع   لا ب  تل وااع ا 

ام اا تتلل ا  تتلل   تت  متا ا اتتإل  (Cardellini, 2006: 134)وتونتتح كتتلةم  ع د 
ااعتتتت ا د ا مشتتتت ل  اتتتتد ااكعمعتتتتلل اتتتتا   فمتتتت وا   تتتت  مواة معتتتتل  ملاواتتتتل واكتتتت تا قتتتتلموا ع ستتتتا 

  تتت  ذاتتتك قتتتلموا عفا ع تتتتل اونتتتج ا افمثعتتتإل اامشتتت ل ا -  تتت  ااضتتت وة  - Digramsمم  تتتل  
ااا تتتول.  لانتتتلال ااتتتد  واتتتد اا تل تتتل قتتتلموا  تتتلافا   ا فلقتتت  متتتن م  واعتتتل. م تتتل ا  ت تتتل ح تتتتل

استتتفم امتا متتت ائر اامفتتتلاعا ا مستتتل    اتتتد  ا عتتتإل اامتمتتتل. كمتتتل  ستتتفغ ق حتتتإل اامشتتت ل  اافتتتد 
 ف  تتل ح تتو  إع ا عتتل اام تتت  متتن ااوقتتل و   م تتن استتفم اظ اتتعغل ماتت م  واتتذاك   تت  حتتإل   تتك 
 اامشتتتتتتت ل  اتتتتتتتد متتتتتتتتلل ااكعمعتتتتتتتلل قتتتتتتتلظ اا تتتتتتتلل  لستتتتتتتفم اظ   تتتتتتتب ا ستتتتتتتف ا عتعل  ااف  عبعتتتتتتتل

 heuristic strategies .ل تإلو  إا  مشت ل   ليوتتلا اامتمل  ت ئل اامش  لا    ع     عإل مثإل 
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 اا ستتتوظ او اافم ع عتتتل األعتتت لل ااصتتتوة او إاتتت    لمفتتتتل متتتلل متتتن وانتتتال لم ئعتتتلة اامشتتت  ل
 حتتتإل اتتتد األواتتت  قمتتتل إيتتت  اتتتد اام ح تتتل.  ا تتتوةال اا متتتإل حفتتت  او مشتتتلعتلا مشتتت  ل حتتتإل اابعليعتتتلا
 او و  لمفتتتل ااصتت ل ذا  اام  ومتتل  واستتفم اج اامشتت  لا اا تتلئا   تت  اااتتإل اتتتا ول اتتل اامشتت  ل

 a holistic or gestaltااتشت لال  او ااشتمواعل م ح تل اد اذأ. "ملاو  ع إل م تل إا  ل ل

stage اامش  ل.    لا  ععن وتفا اافواع ا(Cardellini, 2006: 134) 
اافتتتتتتتتتد  فب تتتتتتتتتل شتتتتتتتتتلل ااتلم تتتتتتتتتل ومتتتتتتتتن استتتتتتتتتف ا عتعل  اااتتتتتتتتإل ااعتتتتتتتتت ا د ا مشتتتتتتتت ل  

 unfamiliarورعتتتتتتتتتتتت  ااملاواتتتتتتتتتتتتل  Novelاموالتتتتتتتتتتتتتل مشتتتتتتتتتتتت ل  ااكعمعتتتتتتتتتتتتلل ااتتتتتتتتتتتتت   

(Caruthers, 2012:125-127) 
  إع دة ق اءة /إع دة صاي ةة الميا لةRe-reading / restating of the problem .

/ قت ال  م من مال و    تل اام ت   فضح ام ا لك اامش  ل  اإل اا لل   وظ حعح إي     مل
  .اامتمل اد  ح  وقل اد سعمل اامش  لا و  اعلرل إ لم 

 للبادء  د ا ن علاى العناور د  ولاةtrying to find a place to start. ضتد  واعتتل  
 اا لل اام ت  من ااوقل اد ااففكع  حول كعفعل ع ل اامش  ل. 

  الب ث عن المعلود تlooking up information. اد ااباح  ن فا اا لل  ت واعتل
  .اام  ومل 

  الت قاااااق المااااازدوج دااااان دعقولياااااة )دن قياااااة( ال ااااابdouble-checking the 

reasonableness of work  

  اتخ ذ ق ارات لت ديد الخ وة الت لية    حب المهمة والمعلود ت الم لوبة 

ام اا تلل ا  تلل  Jarvis ومن ملل ع و وكتو   ااففكعت   صتو   تلاد اونتح لتلاع 
 (Jarvis, 2009, 105) - ل  اافع تلل  معإل إا  :ح تا مش

  ع لل  مثعإل    د اقث  مفلاعمعل ا مش  ل 

  اامفلاعا اافع تلئعل األقث  ملئمل اف بع تل من الإل إ تلم اااإل. و  امفعلة اافئل 

  اامتلل. م  ال قل        اافد    ك  ااف وض وامفبلة  واع  ش ت   ن  تلأ اااإل ااففكع  

 اام ك تل.  اافك   و    إل عإلة ونعح ل فصelaborate on and modify a central idea 

 وا لاتل  لم تل رعت    ت ق  واامتوام اامفتلاعا عتعن ااتمتج ش تت   تن إمل إع ا عل اسفتل ل ايفلج 
 ا لال اك تل علئ ل رع     ت ل ااموام اسفم اظ ملل من واح  مفتوظ   بع  ش ت   ن او

متمو تتل متتن استتف ا عتعل  اااتتإل  Fogler and Leblancوتونتتح اتتول   واعبليتتك 
 ( 27 -26 :2012 ليب نك،،  وجل )ااع ا د ا مش ل  ومن نمن   ك ا سف ا عتعل  : 



  TRIZ أ / دعاء سعيد،عود حممد، أ.د  فاطمة حممدأ.د/ أبو الس
 

 34 

  :فضتتمن ا ستتف ا عتعل ا ةعتتلم ل ااتتإل اامشتت ل  االساات اتيجية االرشاا د ة ل ااب المياا  ت 
ذا  اا  تتل   McMasterع تتلح ممت  م توا  و  لتج لتتذوةال إات  استف ا عتعل "م ملستف " 

 اامم  و فمثإل اام وا  اامم  ا سف ا عتعل ااةعلم ل ااإل اامش  ل اعمل   د. 

 -: Problem Definitionتع ي  أو ت ديد المي لة  -1

 -: Generating Solutionتوليد ال لوا ل ب المي لة  -2

  -: Deciding the corse of actionت ديد دس ر العمب  -3

 -: Implementing the solutionتنهيذ ال ب  -4

 -: Evaluationتقويم ال ب  -5

 ( 243، 28: 2012ليب نك، ، ) وجل  
  " است اتيجية النق   الخم  ا " د كم ستMcMaster  

متتن ممتت   McMaster فكتتوم استتف ا عتعل استتف ا عتعل اا  تتل  ااممتت  ل " ملقملستتف " 
 ( 311: 2012ليب نك، ، ) وجل  ة 2م احإل واد كمل  ت ول ل 

 McMaster( مراحل اسرتاتيجية النقاط اخلمس ل " ماكماسرت"  2جدول ) 
 السلوكيات املرتبطة املرحلة

 عرف

 . حدد اهلدف غري املعلن أو اجملهول واهلدف املعلن

واحملددات أو القيود( اليت ، اعزل النظام وحدد اجملهول واملعلوم )املدخالت، والقوانني، والفرضيات، واملعايري
 .ذكرت يف املشكلة

 . أدرج قائمة القيود واملعايري املستنتجة

 حدد املعايري املعلنة.

 استكشف

 . حدد العالقات وثيقة الصلة بني املدخالت واملخرجات

 تذكر املشكالت أو اخلربات والتجارب املاضية والنظريات ذات الصلة.

 .  وعمم، افرتض، وتصور، ومثل

 ود احلقيقية.اكتشف ما هي املشكلة احلقيقية واملعوقات والقي

 . امجع املعلومات أو املوارد أو البيانات الناقصة

 أو حل جزء من املشكلة. ، حل اوال بعض املشكالت ذات الصلة، إذا مل تتمكن من حل املشكلة املقرتحة

 خطط

 حدد نوع املشكلة واخرت بني االساليب االرشادية.

 ولد طرقًا بديلة لتحقيق اهلدف. 

 الستخدامها. خطط خريطة إجراء احلل 

 مجع املصادر أو املعلومات املطلوبة.

 نفذ
 اتبع اإلجراء الذي طور يف مرحلة التخطيط، واستخدام املوارد املتاحة. 

 . قيم وقارن البدائل

  اختار أفضل البدائل

 حتقق من أن احلل خال من اخلطأ. تأمل

 حتقق من معقولية النتائج.
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اليت ميكـن توييفهـا خـالل موضـوعات الكيميـاء لطـالب        TRIZعداد قائمة مببادئ تريز : إأواًل
 الفرقة الثالثة شعب الكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجية:

 تتتتتتا إ تتتتتت ام قلئمتتتتتتل  مبتتتتتتلمئ   تتتتتتت  اافتتتتتتد  م تتتتتتن  وظعفتتتتتتتل نتتتتتتمن مونتتتتتتو ل  ااكعمعتتتتتتلل 
 ولعتتتتتل. تتتتتتللا واا  تتتتتوظ اابعواواافعا اافتتتتت  ستتتتتعفا   تتتتت  متل ا تتتتتلل ااف قتتتتتل ااثلاثتتتتتل عتتتتت ل ااكعمعتتتتتلل

 :من ملل ا ل الا  اال عل
  ا  ت  قلئمتل  لا  متلل اافتد  تتا  ا عتإل ستع اا ااذا عتل وذاتك متتن متلل اا لتو  إات  س ستت ل 

اعت  اا  ملل اد اافلةت  واافد  فضمن ااسع  ااذا عل  شت     متلل وس ست ل حعتل   بتلق   
ا وس ستتتتت ل اا ة تتتتتتل  اا  معتتتتتل اا  تتتتتا واافتتتتتد  فضتتتتتمن ااستتتتتع  ااذا عتتتتتل    تتتتتد  شتتتتت   تتتتتلا

وم فشتتفوال واافتتد  فضتتمن ااستتع  ااذا عتتل استتب ل   متتلل وكفتتلل ستتفل متتن   متتلل اا بع تتل 
و ضمن ااسع  ااذا عل اسفل   ملل. وبذاك  ا اافواتإل إات  ااستع  ااذا عتل استفل و شت تن 

  لاا اا: 

 لل اد متلل ااكعمعللا اذا عل ا   معفا عإل ااسع  ااذا عل ا ثل عن  لاا  ا ا قففلل  لاسع  ا
وااف تك واا تلنتعل  واافتتد  م تن متن  ا ع تتتل  ا  ت  مبتتلمئ  اواافع تتللا اا  توظ اابعواولعتتل

  ت  اامسفم مل اد امف ا ل تا واقفشلال تا اا  معل. وبذاك  ضم ل قلئمل اا  ملل ااذ ن 
 سعفا  ا عإل سع  تا ااذا عل سب ل  ش   لامًل كلأل د: 

 ( 3جدول )
 اء العلماء الذين مت حتليل سريهمقائمة بأمس

 العامل م العامل م العامل م
 الكسندر جرهام بيل 13 ارمشيدس 7 اسحق نيوتن 1
 كبلر 14 البريوني 8 توماس أديسون 2
 مندليف 15 ميخائيل فاراداي 9 روجر بيكون 3
 داروين 16 أورستد 10 اسكانيو سوبريرو 4
 ندلم 17 لويس باستور 11 برثولد شوارتز 5
  18 ماركوني 12 ألفريد نوبل 6



  TRIZ أ / دعاء سعيد،عود حممد، أ.د  فاطمة حممدأ.د/ أبو الس
 

 36 

  ضتتتتتم ل ااستتتتتع  ااذا عتتتتتل ااملاتتتتتل  ستتتتتب ل  شتتتتت   لامتتتتتل واافتتتتتد  تتتتتا  ا ع تتتتتتل متمو تتتتتل متتتتتن 
واافتتد  TRIZاامونتو ل  وا قفشتتلال  اا  معتل م تتتل و تتا اافواتإل إاتت  قلئمتتل  مبتلمئ   تتت  

 :ة1لمب ا 21 م ن  وظعفتل ملل مونو ل  ااكعمعلل  ضم ل 

 :TRIZلطالب يف موضوعات الكيمياء وفقًا لنظرية تريز ثانيا: إعداد كتاب ا
متتن  TRIZ تتا إ تت ام كفتتلل اا لاتتل اتتد   تتب مونتتو ل  ااكعمعتتلل وا تتل ا ة تتتل   تتت  

 ملل اال الا  اال عل: 
 والعلااااور، الكيمياااا ء)  العلميااااة اليااااعب ل اااا ب ت ديااااد دوضااااوع ت الكيمياااا ء المن ساااابة -1

 الت بية:   ليةل الن لنة ل له قة( والهيزي ء، البيولوجية
اا لتتتو  الئاتتتل اا لععتتتل ا ف تتت     تتت  اام تتت ةا  اافتتتد   ةستتتتل شتتتلل ااشتتت ل اا  معتتتل  -1

 . اا  وظ اابعواولعل ملل األةبج س وا  و ا    اام  ةا  اامشف كلو  ااكعمعلل واافع تلل

  ا    اامونو ل  اامشف كل ععن شلل ااش ل اد   ك اام  ةا . -2

اا  معتتتل اافتتتتد وةم متتتتن  ا عتتتإل ااستتتتع  ااذا عتتتتل ا   متتتتلل   ا  تتت  اامونتتتتو ل  وا قفشتتتتلال  -3
 اافد  ا  ا   ال:  TRIZاسفم اظ اقث  امبلمئ   ت  

و ا  ت  ا ا  ام قلئمل  لامونو ل  ااممفلة  من متلل اا لتو  إات  ااستع  ااذا عتل ا   متلل -4
اامونتتتتو ل  اامشتتتتف كل وااتلمتتتتل ا تتتتلل ااشتتتت ل اا  معتتتتل ل ااكعمعتتتتلل واافع تتتتتلل واا  تتتتوظ 

 و ضم ل قلئمل اامونو ل   سج مونو ل . بعواولعلةاا

  تتت  ا يفتتتتلل متتتن إ تتت ام قلئمتتتل مونتتتو ل  ااكعمعتتتلل  تتتا  تتت ض اتتتذأ اامونتتتو ل  وا تتتل 
 ة2ل TRIZا ة تل   ت  

 وقد اشتمب كت ب ال  لب على:

 ة: ــــــــــــالمقدم

 . واعتل  ا     ا اك   مبس ل  ن مبلمئ ية تل   ت  اامسفم مل
  : TRIZالكيمياء وفق نظرية تريز  عرض موضوعات

 TRIZ  تتتلول كفتتتلل اا لاتتتل  تتت ض مونتتتو ل  ااكعمعتتتلل اام  متتتل وا تتتل ا ة تتتتل   تتتت  
 ةو   ا    ض مةوس كفلل اا لال مل   د :و 

                                           

 ة قلئمل  مبلمئ   ت  2م ا  لة 1ل
 ة كفلل اا لال اب ب مونو ل  ااكعمعلل وا ل ا ة تل   ت 4م ا  لة 2ل
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  ولوم متمو ل من األيش ل ااف   سل   اا لال     اتا مبلمئ   ت  وااكعفعل اافد قتلظ
 . ول إا    ب ا قفشلال  اا  معلاا  ملل من ملاتل عفوظع  اامبلمئ ا وا

  ولوم متمو ل من األيش ل ااف   سل   اا لال      وظع  مبلمئ   ت . 

  ولوم متمو ل من األيش ل ااف   س   إا    معل اااإل ا ع ا د ا مش ل . 

 ة :ــــل التعليميــــالوسائ

متتتتن ومتمو تتتتل ا  تتتتا   وتتتتت  كفتتتتلل اا لاتتتتل  متمو تتتتل متتتتن عتتتت ائح اا تتتت وض ااف   معتتتتل
 ااصوة.

 م :ــــة التقويــــأسئل

 ضتتمن كفتتلل اا لاتتل متمو تتل متتن استتئ ل ااف تتوتا   تت  كتتإل مونتتو  متتن اامونتتو ل  
 . ااف   ستا ا    معل اااإل ا ع ا د ا مش ل  اام  ب ل ع ةاسل ااكعمعللو  ااسل  ل

و تتتا  تتت ض كفتتتلل اا لاتتتل   تتت  ااستتتلم  ااما متتتعن واتتتا متمو تتتل متتتن استتتل ذ  اام تتتلاج 
اقتتت  ااستتتلم  ااما متتتوم و  1واستتتل ذ  ااكعمعتتتلل    عتتتل اا  تتتوظ ا ت  اا  تتتوظ    عتتتل ااف بعتتتلوشتتت ق  تتت ة 

اتتتتتلحعل كفتتتتتلل اا لاتتتتتل الستتتتتفم اظ واقفتتتتت ح   ضتتتتتتا  تتتتتتلم   تتتتت م استتتتتئ ل ااف تتتتتوتا اتتتتتد   تتتتتب 
 . وبذاك اابح ا  اوة   اا تلئعلا اامونو ل  و مل ااف   ل  اد نول ذاك

 : TRIZات الكيمياء وفقًا لنظرية تريز : إعداد دليل املعلم لتدريس موضوعثالثا
 :عى  ى إعداد هذا الدليب د  يلىوقد رو 

 ا    اا ا  كإل مونو   صوة  إل ائعل  . 

  ا    ااوسلئإل ااف  عمعل اامسفم مل اف فعذ كإل مونو  . 

 ا    ش ت ل ااسع  ا  اا ةس  . 

 :تضمن دليب المعلمو 
 ة:ـــدمــــالمق -1

اا م  متتتتتتل متتتتتتول    تتتتتتن ية تتتتتتتل   تتتتتتت  واامفتتتتتتلاعا و ضتتتتتتم ل ااتتتتتتت   متتتتتتن ماعتتتتتتإل اام  تتتتتت
  .اافد  فضم تل

                                           

 ( ق يمة الس دة الم  مين. 1دل ق )( 1)
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 :توجيهات عامة للمعلم -2

اعفمإل اا اعإل     متمو ل من ا ةعلما  واافولعتل  ااف    بغ      اام  ا م ا ل تل 
ا عت   م   ععئتل    عمعتل  ستل   اا تلل   ت    معتل اااتإل ا عت ا د ا مشت ل  مففوحتل اا تل تل

 . ك اد مونو ل  ااكعمعللوكعفعل  وظع  ذا

 الخطة الزمنية المقترحة : -3

 14اام ف حتتل افتت ةت  مونتتو ل  ااكعمعتتلل واافتت  ع غتتل  واعتتفم ل ععتتلم   تت م اات ستتل 
 .مقع ل 120 فغ ق اات سل ااواح  ل سل و س

 خطة السير في الموضوعات المقدمة : -4

 و ضم ل  ونعح ا م حإل اافد  فا من ملاتل   ض كإل مونو .

 : ــــاتوعــــوضــــــالم -5

 تتتتا  تتتت ض اامونتتتتو ل    تتتت   ا  تتتت  األاتتتت ا  اام لتتتتو  اكتتتتإل م تتتتتل وااوستتتتلئإل ااف  عمعتتتتل 
اامسل         ا ع    ا   ض م ل ااسع  ا  اا ةس واام توا  ا ل ائعتل اافت   فب تتل اام  تا 

ض وكعفعتتتل ا يف تتتلل متتتن م تتتو    تتتو األمتتت ا واتتت  يتل تتتل ااتتت ةس  تتت   TRIZوا تتتل ا ة تتتتل   تتتت  
 امتمو ل من اسئ ل ااف وتا اكإل مونو  وااف   ستا ا    وتا اااإل ا ع ا د ا مش ل 

واقت  ااستلم  ااما متعن اتلحعل ماعتإل  ة1لو ا   ض ماعإل اام  ا     ااسلم  ااما متعن 
 .ة2لوبذاك اابح اا اعإل ا  اوة   اا تلئعل ا اام  ا السفم اظ

 لمشكالت :  : إعداد أدوات تقويم احلل االبداعي لرابعا
 . ل االبداعي للمشكالت في الكيمياءاختبار مهام الح -1

 ا اسفم اظ امفبلة متلظ اااإل ااعت ا د ا مشت ل  اتد ااكعمعتلل واام ت  متن قبتإل اابلحثتل 
 م لل س ع  وب ف  ال الا  ااص ق وااثبل . 

 قائمة معايير الحكم على الحل االبداعي للمشكالت  -2

 : ايير الحكم على الحل اإلبداعي للمشكالتقائمة معتحديد الهدف من 

 تتتا إ تتت ام قلئمتتتل متتتن م تتتل ع  ااا تتتا   تتت  اااتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل   ستتتفم امتل كتتتلما  
 ا فا عإل ااكعفد. 
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 :قائمة معايير الحكم على الحل اإلبداعي للمشكالت وصف 

  ضتتم ل قلئمتتل م تتل ع  ااا تتا   تت  اااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل  اتتد اتتوة تل األواعتتل متتن
م عتلة. حعتتح  ضتتم ل كتإل متتتلة  ةئعستتعل ومتتلة  ا  عتتل ا اتتإل ااعت ا د ا مشتت ل  متمو تتل  20

 . من اام ل ع  اافد  م ن من ملاتل اافا   من   بع  اامتلة   تليبعتل ااف لةبد واافبل  ي
 صدق قائمة معايير الحكم على الحل اإلبداعي للمشكالت:

و تتا إلتت ال ا  تتل متتن ااستتلم  ااما متتعنوا فلقتت  متتن اتت ق األما   تتا   نتتتل   تت  متمو 
  تتتب ااف تتت  ل    عتتتتل واتتتد حتتتذ  م عتتتلة متتتن قلئمتتتل اام تتتل ع  وبتتتذاك ااتتتبال اا لئمتتتل اتتت  

 . اوة تل اا تلئعل

 : اختيار جمموعة الدراسة وإجراءات تنفيذ التجربة: خامسا
 اا  تتتوظ و   تتتا   بعتتت  اا ةاستتتل   تتت  شتتتلل ااف قتتتل ااثلاثتتتل ااشتتت ل اا  معتتتل لااكعمعتتتلل واافع تتتتلل

شلاتتتل وشلابتتتل وتمث تتتوم اا تتت م ااك تتتد ا شتتت ل  55اابعواولعتتتل ة    عتتتل ااف بعتتتل عب تتتتل و تتت ماا 
وب تت  استتفب لم اا تتلل اامفغعبتتعن  تتن م ةتتا اات ستتل  وااف بعتت  ااب تت ي ااتتبال . ااتتثلت

شلاتتتل وشلابتتتل متتتن شتتتلل ااف قتتتل ااثلاثتتتل ااشتتت ل اا  معتتتل  41متمو تتتل اا ةاستتتل  بتتتلة   تتتن 
  اا  وظ اابعواولعل ةو  تلللااكعمعلل واافع  

  قمل  ا امفعلة اافصمعا اافت تبد اا لئا   د متمو ل  ت تبعل واح   حعح  ا  ضمعن   ب
مبلمئ   ت  و ا  ضمعن   ب اقفشلال  اا  ملل وكعفعتل  وظعت  مبتلمئ   تت  ا واتول إات  

ول اتتذأ ا قفشتتلال  وب تتتب مونتتو ل  ااكعمعتتلل و تتتا   بعتت  مبتتلمئ   تتتت  عتتتل اف معتتل ااا تتت
 . ا ع ا عل ا مش ل  اد ااكعمعلل كمل مونح  لاش إل

  ا   بع  امفبتلة متتلظ اااتإل ااعت ا د ا مشت ل  اتد ااكعمعتللا وذاتك عتت    ا  ت  مستفوي 
 . اا لل قبإل ااف ةت 

   تا  ت ةت  مونتتو ل  ااكعمعتلل وا تتًل ا ة تتل   تت TRIZ  وشب تتًل امتل اتتو واةم عت اعإل اام  تتاا
متلةا   لل اف  تف اا لل  لا ة تل واات   من اا ةاسل واو   معوق   ا  مإل ل سل  متع  

 اااإل ااع ا د ا مش ل  اد ااكعمعلل.

  و تا  و تتج كفتلل اا لاتتل   تد متمو تل اا ةاستتل اتد ع ا تل ااف بعت  متتل  ت ا عت ائح اا تت وض
ااف   معتتتل ااملاتتتل   تتتإل مةس   فتتتلل اا لاتتتل حعتتتح  تتتا  و ت تتتتل اتتتد يتل تتتل كتتتإل ل ستتتل متتتن 

  بع . ل سل  ااف
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مقع تتل حعتتح عتت ا ااف بعتت   تتوظ  120ل ستتل متت   اات ستتل ااواحتت    ة19واستتفغ ق ااف بعتت  ل
عواقج ل سفعن اد األسبو   لسفث لل األسبو  ااذي  ا اع   2015/ 5/ 12حف   2015/ 3/ 17

 . إل ال ااف بع  اا ب د وااف بع  ااب  ا حعح  ا إل ال  لت ل سل  اد كإل م تمل

 عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بفرض الدراسة :   -1

   ت  مستفوا  مال إحصتلئعلولت  ات ق   مفبلة اال ااف ض وااذي  ت ص   ت  ايت  "   
(α ≤ 0.01)  اتد ااف بعت  اا ب تد وااب ت ي اتد اامتتلةا  اا ئعستل   تللااعتعن مفوست   مةلتل

ااكعمعتتلل وكتتذاك اا ةلتتل ااك عتتل المفبتتلة. اافتتد  فضتتم تل امفبتتلة اااتتإل ا عتت ا د ا مشتت ل  اتتد 
 واات ول اافلاد  ونح اا فلئج: 

 ( داللة الفروق بني متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي يف املهارات الرئيسة للحل 4جدول )
 االبداعي للمشكالت واملتضمنة يف اختبار مهام احلل االبداعي للمشكالت يف الكيمياء

املهارات 
 الرئيسة

 املتوسط يقالتطب
اإلحنراف 
 املعيارى

 العدد
 قيمة
 ) ت(

مستوى 
 الداللة

α 
Sig 

درجة 
 احلرية

حجم 
 األثر

فهم 
 التحديات

 1.45 40.37 القبلي

41 

32.77 0.01 0.000 

40 

0.96 
 3.59 59.63 البعدي

توليد 
 األفكار

 0.25 40.35 القبلي
33.43 0.01 0.000 0.97 

 3.72 59.65 البعدي
التحضري 
 للتنفيذ

 0.59 40.81 القبلي
21.70 0.01 0.000 0.92 

 5.63 59.19 البعدي
الدرجة 
 الكلية

 0.97 0.000 0.01 38.51 0.61 40.27 القبلي

 :يتضح دن الجدوا الس  ق د  يل 

لتتل  ااف بعتت  اا ب تتد مة  مفوستتر عتتعن 0.01 ≥ ولتت  اتت ق ذو م اتتل إحصتتلئعل   تت  مستتفوا   -1
اصتتلاح  اااتتإل ا عتت ا د ا مشتت ل  اتتد ااكعمعتتللةلتتل  ااف بعتت  ااب تت ي  مفبتتلة ومفوستتر م

اااإل ا ع ا د ااف بع  ااب  ي. ممل   ل     يمو و اسن وانح اد اا ةلل ااك عل  مفبلة 
 . ةTRIZيفعتل اام لاتل اافت تبعل اامسفم مل لية تل   ت   ا مش ل  اد ااكعمعلل
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تتتا اافتتل ع   شتتع  إاتت  ولتتوم مةلتتل  تتل ع  م  ف تتل ا م لاتتتل  شتتع  قعمتتل م بتتج إ فتتل إاتت  ام ح  -2
اااتتتإل ااعتتت ا د ة   تتت  اا ةلتتتل ااك عتتتل  مفبتتتلة  TRIZلية تتتتل   تتتت   اافت تبعتتتل اامستتتفم مل

% متتن اافبتتل ن ااك تتد ا مفغعتت  اافتتل ج   لتتج إاتت  اامفغعتت  97كمتتل ام  ا مشتت ل  اتتد ااكعمعتتلل
اااتتإل  ل اافت تبعتتل اامستتفم مل اتتد   معتتلممتتل  شتتع  إاتت  ولتتوم  تتل ع  كبعتت  ا م لاتتت اامستتف إل

 . ااع ا د ا مش ل 

ااف بعتت  اا ب تتد ومفوستتر  مةلتتل ن عتتع 0.01 ≥ ولتت  اتت ق ذو م اتتل إحصتتلئعل   تت  مستتفوا   -3
 واعتت   ااتتتا اافاتت  ل ل ا مشتت ل  ااعتت ا د ا اتتإل اا ئعستتل متتتلةا  مةلتتل  ااف بعتت  ااب تت ي ا

اصتلاح ااف بعت   ا مشت ل  اتد ااكعمعتلل عت ا داا اااتإلاافاضتع  ا ف فعتذة  مفبتلة ا األاكلة
 واعتتت  ا لاتتتتا اافاتتت  ل  ااف  عتتتل متتتتلةا ااممتتتل  تتت ل   تتت  يمتتتو و استتتن وانتتتح اتتتد  اااب تتت ي
يفعتتتتتل اام لاتتتتتل اافت تبعتتتتل  اااتتتتإل ااعتتتت ا د ا مشتتتت ل اافاضتتتتع  ا ف فعتتتتذة مفبلة ا األاكتتتتلة

 . ةTRIZاامسفم مل لية تل   ت  

إاتتت  ولتتتوم مةلتتتل  تتتل ع  م  ف تتتل ا م لاتتتتل اافت تبعتتتل  ةفتتتل ع حتتتتا اال  شتتتع  قعمتتتل م بتتتج إ فتتتل  -4
لاتتتتا  اا ئعستتتل ا اتتتإل ااعتتت ا د ا مشتتت ل  ة   تتت  متتتتلةا TRIZلية تتتتل   تتتت   اامستتتفم مل

% متتن اافبتتل ن 97إاتت   %92حعتتح ايتت  يستتبل  اافاضتتع  ا ف فعتتذة ا واعتت  األاكتتلة ااافاتت  ل 
 شتع  إاتت  ولتوم  تتل ع  كبعت  ا م لاتتتل ممتتل  ااك تد ا مفغعتت  اافتل ج   لتتج إات  اامفغعتت  اامستف إل

 .اافاضع  ا ف فعذةا  واع  األاكلة امتلةا  لاتا اافا  ل  اافت تبعل اامسفم مل اد   معل

 اله ض الصه ي.هذا وبذلك يتم ر ض 
مةاستتتل ووم ا و (Cardellini , 2006)  كااا ردينلىو ففتتت  اتتتذأ اا فتتتلئج متتتج مةاستتتل 

(wood, 2006) اافتتد اونتال إم ليعتتل   معتتل اااتتإل ااعتت ا د  (2009، الاادين عااز)  مةاستتلا
ا مش ل  اد ااكعمعلل من ملل اسفم اظ   تب اابت امج واستف ا عتعل  اافت ةت  مثتإل اا متإل اتد 

 ا عل مي عويو.و  اام لقشلو  متمو ل 
 ويم ن تهسي  تلك النت يج ك لت ل :

   ف لستتتتتتتل استتتتتتتفم اظ ية تتتتتتتتل   تتتتتتتت TRIZ متتتتتتتج اام ح تتتتتتتل ااتلم عتتتتتتتل واتتتتتتتذا  ففتتتتتتت  متتتتتتتج 
(Vincent& mann , 2000 ) ،(Fan, Chunliang & Zhongmin , 

حعح اونح ام ية تل   ت   ف لسل مج اام ح ل ااتلم عل و  مإل   ت   استعن  (2011
 . لوم  ااف  عا  لاتلم ل 
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  فبتت  ااكعمعتتلل متتتل  مصتتبل  م تتن متتن ملاتت    معتتل اااتتإل ااعتت ا د ا مشتت ل  اا  معتتل  
 ,Wood)واتتذا  ففتت  متتج كتتإل متتن . ل  اا لمتتلوكتتذاك   معتتل اااتتإل ا عتت ا د ا مشتت 

2006) ،( Cardellini , 2006) حعتتح اونتتال   تتك  (2009، ) عااز الاادينا
 اا ةاسل  ذاك 

  تت  ا مبتتلمئ   تتت   شتت إل اتت تح وةب تتتل  لقفشتتلال  اا  متتلل و ونتتعح ااكعفعتتل اافتتد متتن  
ف تلل ذاتك وااف كعت    ت  " كعت   فكت  اا  متلل" ستل     ت  اي ملاتل  ا  وظعت  اامبتلمئ

 ألمال اا لل 

  متل األات ا  اام  ب تل عف تك :   ااف  عل اد كإل متمل م  مل مثإلاسفم اظ   ب اافسلؤ
   ا  تت  اامشتت  ل واا متتإل ا حتت م اابعليتتل  ااتلمتتل اافتتد   متتإل   تتاامتمتتلا حتت م األواوتتتل 

صتلمة ا حت م ااما     من ااصتعلرل  ا مشت  لا حت م اامشت  ل ااا ع عتلا ح م ا    ح تل
؟ ستتل    اا تتتلل   تت  ا افتتت اظ  متتتتلةا  مستتل    واامصتتتلمة  اام ع تتلا حتتت م اام تتتل ع اا

اااإل ااعت ا د ا مشت ل  افتد كتإل متمتل م  متل متلةس اا لاتل متتلةا  اااتإل ااعت ا د 
م تتن متتن مملةستتل متتتلة   شتت عإل ا مشتت ل  حعتتح عفا  تت  اا لاتتل األاتت ا  واألواوتتتل   

ا وبفا  ت أ  ت م مل متلةس متتلة  اقفشتل  اابعليتل تلا وبفا    اا لال اابعليل  ااااف ح
متتن ااصتتعلرل  و ا  تت  اامشتت  ل ااا ع عتتل قتت  متتلةس متتتلة  اتتتا اافاتت  ل . وكتتذاك  م تتن 

 من مملةسل  واع  األاكلة واافاضع  ا ف فعذ.

  ستتل    ية تتتل   تتت  واامتتتلظ اام  متتل ا  تتلل   تت  استتفم اظ كتتإل متتن ااففكعتت  اافبل تت ا
 . ل سلاا اد   معل اااإل ااع ا د ا مش ل وااففكع  ااف لةبد مم

   ستتتل     تتت  ا اامشتتت ل  مففوحتتتل اا تل تتتل اا تتتلل ا واتتتول إاتتت  ااا تتتول ااع ا عتتتل ا مشتتت ل
مففوحتتتل اا تل تتتل واافتتتد    فضتتتمن إلل تتتل اتتتاعال واحتتت  ا واافتتتد  ستتتل     تتت  اافواتتتإل ا اتتتإل 

 , Cardellini)، (Wang et al , 2005)ااعت ا د ا مشت ل  واتذا  ففت  متج كتإل متن 

 ، Jarvis , 2009)، (Huang et al , 2006)، (Wood, 2006)ا (2006
 .اافد اق       ن وة  اسفم اظ اامش ل  (2009، ) عز الدين

   ام اسفم اظ ية تل   تTRIZ   من ق ة  اا لل         ا ااا ول ااع ا عل ا مش ل     
حعتح اونتح  (Belski, 2009)متل اونتا   واذا  فف  متج .سوال ك  ة   لمل او اد ااكعمعلل

      كإل من ااففكع  وحإل اامش  ل.  TRIZام  وظع  ية تل   ت  
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  ستتل     تت  ا مبتتلمئ   تتت   شتت إل اتت تح إاتت  ي تتإل   تتك اامبتتلمئ إاتت  اا تتلل واستتفم امتل اتتد
موالتل اامش ل  واذاك ظت  اد  ا عإل استفتل ل  اا تلل استفم امتا اف تك اامبتلمئ افم  ت  

 (Fan , Chunliang and Zhongmin , 2011)واتذا  ففت  متج . واتإل ا ا تولمتن ااف
  ت  ا ية تتل   تت  كم ت ة ستل   اا تلل اتد ااتفم ن متن األموا  اافتد   ت    حعح اونتح ام

 .  ق ة  اا لل     اسفم اظ ية تل   ت  اد ح وا  ا مش ل 

   ق ة  اا لل     ااف كع      مفلاعا   ت  و    متل اد كإل مونو  سل          ت
حعتح  (Bowyer, 2008) وتففت  ذاتك متج كتإل متن.   ت  ا ااا تول ااع ا عتل ا مشت ل 

اونتتتتح ام استتتتفم اظ مفتتتتلاعا   تتتتت    متتتتإل   تتتت   تتتتتلم  اا تتتت ة    تتتت  موالتتتتتل اامشتتتت ل  
حعح اونتاوا ام  (Fan , Chunliang and Zhongmin , 2011)مج و  ااص بل

 اا لل ااع ا عل.     ا ية تل   ت  سل         معل ق ة 

 ي : ــــــل الكيفــــــالتحلي
 : التحليل الكيفي لمهارة فهم التحديات:أوال

 وجد أن اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت يف الكيمياء.ن بتحليل أوراق إجابة الطالب ع

 الدرجات
 مهارة تشكيل الفرص قبل املعاجلة 
 (3مهمة ) (2مهمة ) (1)مهمة  
 األولويات األهداف األولويات األهداف وياتاألول األهداف 

الدرجات 
 املرتفعة

 كفاءة احملرك اميان
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 دعاء
مل تتمكن من 

 حتديدها
مل تتمكن من 

 حتديدها

 هذه حدوث منع
 اليت الصلبة املادة

 املاء تدفق تعيق

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 ايه
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 الدرجات
 املنخفضة

 رنا
مل تتمكن من 

 حتديدها

 مل تتمكن من
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 تتمكن من مل
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها
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 الدرجات

 املعاجلة قبلمهارة تشكيل الفرص  

 (7مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) 

 األولويات األهداف األولويات األهداف األولويات األهداف 

الدرجات 
 املرتفعة

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

من مل تتمكن 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

الدرجات 
 املنخفضة

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 ديدهاحت

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

 الدرجات
 مهارة تشكيل الفرص بعد املعاجلة 
 (3مهمة ) (2مهمة ) (1)همة م 
 األولويات األهداف األولويات األهداف األولويات األهداف 

الدرجات 
 املرتفعة

 أمساء

من اهدافها جتـاه املهمـة:   
حســــاب كميــــة ونســــبة 
ــة إ    ــان املتحولــ األوكتــ
ــون    ــيد الكربـ ــاني أكسـ ثـ
،معرفة اجلالون، معرفـة  
احرتاق األوكتان، حسـاب  
ــد   ــة، حتدي ــاءة العملي كف

اجلزيئات الداخلـة،   عدد
 معرفة األوزان الذرية

ــاءة   ــاب كف حس
ــة،  العمليــــــــ
حســاب كميـــة  
ــبة  ونســــــــــــ
ــان  األوكتـــــــــ
ــة إ   املتحولـــ
ــيد  ــاني أكسـ ثـ

 الكربون

ــر    ــر أم يس هــل ، معرفــة املــاء عس
ــاء أم    ــوع امل ــادة تكونــب بســبب ن امل
ــاء    ــاوة املـ ــدى نقـ ــا مـ ــف، مـ املنظـ
املستخدم، هل املاء املسـتخدم بـه   

فتسبب تتحد مع الصابون ، شوائب
تكوين اجليلي، كيفية منع تكـوين  

ــلبة  ــادة الصــ ــوع  ، املــ ــة نــ معرفــ
املنظفات الـيت تسـبب تكـون املـادة     
الصلبة، معرفة عوامل تكون املـادة  

 الصلبة.

معرفـــــة أســـــباب 
 تكون اجليلي

معرفة )حسـاب(  
احملتوى احلراري 
للتحلــل الســكري 

، 

ــة  معرفـــــــــ
ــاب  حســـــــــ
ــوى  احملتـــــــ
ــراري  احلــــــ
للتحلــــــــــل 
 الســـــــــكري
معرفة ايهما 

ــرب يف أ كــــــــ
 الطاقة

 سارة

ــة   ــبة وكتلــ ــاب نســ حســ
ــة إ    ــان املتحولــ األوكتــ
ثــاني أكســيد الكربـــون،   
عــــــــــدد اجلزئيــــــــــات 

كتلة كل مركب ، املتفاعلة
على حده، معادلة احرتاق 

 األوكتان ،

حســاب نســبة  
ــان  األوكتـــــــــ
ــة إ   املتحولـــ
ــيد  ــاني أكسـ ثـ

 الكربون

معرفة نوع املاء ، ما مدى نقاوة املاء
ــل   ــذي  عـ ــا الـ ــر(، مـ )عسر،يسـ
املركبات تتفاعل مع بعضها، ما هو 
نوع املنظف الذي يكون اجليلي، ما 

كيفيـة  ، تركيب املادة اجليالتينية
، الــتخلم مــن املــادة اجليالتينيــة 
 كيف تتكون املادة اجليالتينية

ــع   ــن من ــف ميك كي
ــادة  ــون املـــــ تكـــــ
ــة  ،  اجليالتينيـــ
أســــــباب تكــــــون 

 اجليلي 

اب احملتــوى حســ
معرفة ، احلراري

املبدأ الذي ميكـن  
ــه، وزن  توييفــــ

 املعادالت

ــاب  حســـــــــ
ــوى  احملتـــــــ

 احلراري

حســــاب كميــــة ونســــبة  مساء
ــة إ    ــان املتحولــ األوكتــ

ــاءة   ــاب كف حس
 العملية

معرفة نوع ، معرفة تركيب اجليلي
ــب  املنظــف املســتخدم  ــاذا تكون ، مل

منـــــــع تكـــــــوين 
ــة  ــي، معرفـ اجليلـ

حســاب احملتــوى  
 احلراري

معرفة ايهما 
أعلــــــــى يف 
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 الدرجات
 مهارة تشكيل الفرص بعد املعاجلة 
 (3مهمة ) (2مهمة ) (1)همة م 
 األولويات األهداف األولويات األهداف األولويات األهداف 

CO2 ، معرفـــة معـــادالت
احرتاق األوكتـان، معرفـة   

 ما هى وحدة اجلالون

مادة اجليلـي، كيفيـة منـع تكـوين     
 اجليلي

ــوى  تركيب اجليلي احملتـــــــ
 احلراري

الدرجات 
 املنخفضة

 خلود

معرفـــة معادلـــة احـــرتاق 
ــان التــام، معــادة    األوكت
احـــــرتاق المـــــري تـــــام   

ــان ــدة ، لألوكتــــــ وحــــــ
ــالون، األوزا ن اجلـــــــــــــ

ــات   الذريــة، عــدد اجلزئي
ــل،   ــة يف التفاعــ الداخلــ

 كتلة كل مركب

كتلة األوكتـان  
الـــيت احرقـــب 
ــام،   ــرق تــ حــ
كتلة األوكتـان  
الــيت احرتقــب 
 حرق غري تام

ــات    ــواع املنظفــــ ــي أنــــ ــا هــــ مــــ
املستخدمة ، ما هـو نـوع الصـابون    
الــذي يكــون اجليلــي ، مــا ســبب     
تكون اجليلي ، ممـا ترتكـب املـادة    

كـــــن اجليالتينيـــــة ، كيـــــف مي
التخلم من املـادة اجليالتينيـة ،   
ــع    ــات م كيــف تتفاعــل هــذه املركب

 بعضها 

ســبب تكــون املــادة  
ــة ،  اجليالتينيــــ
ــف أمنـــــــع   كيـــــ
تكونهـــــا ، نـــــوع 
ــذي   ــابون الــ الصــ

 يسبب تكونها 

معرفــة احملتـــوى  
ــراري  احلـــــــــــــ
ــوز،  للجلوكــــــــــ
معرفــة احملتـــوى  
احلـراري حلمـض   

 الالكتيك

مقارنة قـيم  
ــوى  احملتـــــــ

 احلراري

 نرمني

ــاب كفــ  ــة، حس اءة العملي
معرفـــة نســـبة األوكتـــان 
املتحولــة، معرفــة كتلـــة   
ــون،  أول أكســـــيد الكربـــ
تكــوين معــادالت موزونــة  

 الحرتاق األوكتان

ــة كفــاءة   معرف
 العملية

ــة،    ــادة اجليالتيني ــون امل ــبب تك س
كيفيــة التملــب علــى تكــوين املــادة  
اجليالتينية، الرتكيب الكيميـائي  
للصابون، معرفة أنـواع الصـابون،   

 هل املاء يسر أم عسر معرفة

كيفية التملب على 
ــادة  ــوين املــــ تكــــ

 اجليالتينية

ــوى   ــة احملتـ قيمـ
احلراري للتحلـل  

 السكري

ــى   ايهمــا أعل
 قيمة

 إسراء

معرفـــــة عـــــدد مـــــوالت 
ــة   ــان، معادلـــــ األوكتـــــ
االحــرتاق، حتديــد كميــة 

CO2 ،املتكونة 

كمية االوكتان 
احملرتقـــــة إ  

CO2 

إزالة املادة الصلبة املتكونة، كيـف  
تكون املادة الصلبة، ما هو تركيب ت

 املادة الصلبة، مدى نقاء املاء

كيفيــة منــع تكــون 
ــباب   ــي، اسـ اجليلـ

 تكون اجليلي

ــدة  ــة اكســ كيفيــ
ــوز،  اجللوكــــــــــ
حســاب احملتــوى  
احلراري للتحلـل  

 السكري

ــاب  حســـــــــ
ــوى  احملتـــــــ
ــراري  احلــــــ
للتحلــــــــــل 

 السكري

 
 مهارة تشكيل الفرص بعد املعاجلة  

 (7مهمة ) (5مهمة ) (4)مهمة   الدرجات
 األولويات األهداف األولويات األهداف األولويات األهداف 

الدرجات 
 املرتفعة

 أمساء

معرفة حجم كل 
معرفة حجم ، كحول

جزئ واحد من 
امليثانول، حساب 
 كثافة امليثانول،

احلجم املولي 
 للميثانول

، S∆حتديد قيمة 
∆G ،E

° 
تعيني قيمة 

∆S ،∆G 

معرفة عدد جرامات 
تضمنة امل c6H6من 
اخلليط، معرفة  يف

عدد املوالت الداخلة 
 من كل مركب

معرفة عدد جرامات من 
c6H6 املتضمنة يف 

 اخلليط،

 سارة

حساب احلجم املولي، 
حجم ، كتلة امليثانول

امليثانول، حجوم كل 
املركبات، كتلة كل 

 املركبات

حساب كتلة 
وحجم 
 امليثانول

حتديد الكميات 
الفيزيائية اليت 

ها،  ب تعيين
 القوانني املستخدمة

 G∆تعيني 

كم جرام من 
c6H6 ، حتديد عدد
 C, H, Oموالت 

حتديد عدد اجلرامات من 
c6H6 
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 مهارة تشكيل الفرص بعد املعاجلة  

 (7مهمة ) (5مهمة ) (4)مهمة   الدرجات
 األولويات األهداف األولويات األهداف األولويات األهداف 

 مساء

احلجم املولي لكل 
كحول، املثال يف 

التباين، حجم جزئ 
امليثانول، تعيني كتلة 

 كل كحول

حساب كتلة 
وحجم 
 امليثانول

، G ،∆S∆ا اد 
E

° ،K ،TK ،TF 

، G∆ تعيني
∆S ،TK 

ا اد كم جرام من 
c6H6 ، إ اد كتلة
C ، وكتلةH ،

حساب  Oوكتلة 
 عدد املوالت

 c6H6ا اد كم جرام من 

الدرجات 
 املنخفضة

 خلود
حساب احلجم املولي 
لكل كحول، كثافة 

 امليثانول
 كثافة امليثانول

حتديد الكميات 
الفيزيائية اليت 
 ب تعيينها، 

 القوانني املستخدمة

 G∆قيمة 

جرام من ا اد كم 
c6H6 ، إ اد كتلة
C ، وكتلةH ،

حساب  Oوكتلة 
 عدد املوالت

 c6H6تعيني عدد جرامات 

 نرمني

حساب احلجم املولي 
لكل كحول، حساب 
الفرق بني الكحوالت 

 يف احلجم

 احلجم املولي

معرفة اكرب عدد 
ممكن من كميات 

الديناميكا 
احلرارية معرفة 
التمري يف احملتوى 
احلراري، معرفة 

ع التفاعل طارد نو
 أم ماص

حساب 
 االنثاليب

كم جرام من 
c6H6 ، إ اد كتلة
C ، وكتلةH ،

حساب  Oوكتلة 
ععد موالت 
الكربون، 

اهليدروجني، 
 االكسجني

 c6H6تعيني عدد جرامات 

معرفة احلجم املولي  إسراء
 لكل كحول

حجم املول لكل 
 كحول

حتديد الكميات 
 الفيزيائية

تعيني قيمة 
∆G 

لكل وزن اجلزئ 
عدد جرامات ، مكون

c6H6 

 c6H6عدد جرامات 

 

 مهارة اكتشاف البيانات قبل املعاجلة  
 (7مهمة ) (6مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة )  الدرجات

الدرجات 
 املرتفعة

 اميان
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

كثافة 
 الكحوالت

مل حتدد 
 اناتالبي

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

 دعاء
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

 H∆قيمة 
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

 
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 اناتالبي

مل حتدد 
 البيانات

الدرجات 
 املنخفضة

 
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

 
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

 
مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات

مل حتدد 
 البيانات
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 الدرجات
 مهارة اكتشاف البيانات بعد املعاجلة 
 (7)مهمة  (6مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

الـــــــدرجات 
 املرتفعة

 أمساء

ــة،   ــل اجلزئيــــ الكتــــ
معــــــادالت احــــــرتاق  
األوكتــان التــام وغــري  
التام، غاز أول أكسـيد  
ــاءة    ــل كف ــون يقل الكرب
 1احملــــرك، مت حــــرق 

جــالون مــن األوكتــان،  
كثافــــــة البيانــــــات، 

 ,COنـواتج احلــرق  

H2O,CO  قيمتهــــا
11.53 gm 

ــق    ــي يعي ــون اجليل تك
تــدفق املـــاء، يتكـــون  

ــد خ  ــي عنـ ــط اجليلـ لـ
ــن    ــة مــ ــواع معينــ أنــ
املنظفات مـع بعضـها،   
ليســــب كــــل أنــــواع   
ــبب يف   ــات تتس املنظف

 تكون اجليلي،

ــة،   ــادالت املتزنـ املعـ
ــوى   ــيم احملتـــــ قـــــ

 احلراري

كثافـــــــــــة 
ــوالت ، الكحـ

الصـــــــــــي  
الكيميائيـــة 

 لكل كحول

معرفـــــــــــة 
ــة  قيمــــــــــ
ــوى  احملتــــــ
ــراري،  احلـــ
معرفـــــــــــة 
ــات  الكميـــــ
 الفيزيائية

ــه    ــزيم كتلتـ ــاتالز انـ الكـ
وى ، حتتـ 33000اجلزيئية 

املنظفــات علــى مــواد مثــل 
ــوديوم    ــورات الص ــوق الب ف
لتبيض البقع، فوق أكسيد 
اهليدروجني ميكنـه إزالـة   

 البقع

 44.37اخللــيط يــزن 
 ,O, Hجم، نسبة 

C 

 سارة

الكتلــــــة اجلزيئيــــــة 
ــرتاق   ــان، االحـ لألوكتـ

ــتج   ــام ينـ ، CO2التـ
االحـــرتاق غـــري التـــام 

 COغـاز  ، COينتج 
ــاءة    ــن كفـــ ــل مـــ يقلـــ
احملــــــرك، الكتلــــــة  

 11.53gmنواتج ال

أنــــواع  ، نــــوع املــــاء 
املنظفــــــات، أنــــــواع 
الشوائب، سبب تكـون  

 املاء

اكســـــدة اجللوكـــــوز 
ــاني اكســيد   ــتج ث تن
الكربون ومـاء، يـتم   
حتويـــــــل جــــــــزئ  
اجللوكــــــــــــــوز إ  
جــــــزيئني  ــــــض 
ــك قيمـــــة   اللكتيـــ
ــرراري  ــوى احلـ احملتـ
ــوز   ــرتاق اجللوكـ الحـ

 وللتحلل السكري

ــل   ــة كـ كثافـ
، كحـــــــــول 

الصـــــــــيمة 
الكيميائيـــة 

 للكل كحو

القــــــــوانني 
ــتخدمة  املسـ
ــة  قيمــــــــــ

∆H ،
 G∆قيمـــة 

ــة  درجــــــــــ
 احلرارة

 الكـاتالز  مـن  الواحـد  اجلزئ
 جـزئ  x 10 6 5 تقريبـا  يدمر
 اهليـدروجني  أكسـيد  فوق من
العامـل   الواحدة الدقيقة يف

احلفـــاز يزيـــد مـــن ســـرعة 
يــزداد التفاعــل  ، التفاعــل

%  2، بزيادة درجـة احلـرارة  
ــيد   ــوق أكســـ ــرر كفـــ يتحـــ

ــدروجني ــي ، اهلي ــوق أكس د ف
اهليــدروجني عامــل م كســد 

 33000كتلة الكاتالز ،، قوي
، 

C7H6O + 

C6H6+ 

CH4O 

=44.37 gm ،
نســــــبة الكربــــــون 
ونســبة اهليـــدوجني  
 ونسبة االكسجني ،

 مساء

ينــتج االحــرتاق التــام 
لألوكتان ثاني أكسـيد  
ــون ومـــــــاء،   الكربـــــ
واالحــرتاق غــري التــام  
أول أكســــيد الكربــــون 
ومــاء، االحــرتاق غــري   

مـن كفـاءة    التام يقلـل 
ــادالت  ــرك، معـــ احملـــ

 االحرتاق املتزنة

اجليلـــي مـــادة تعـــوق 
املـــاء، تنـــتج املــــادة   
ــط   ــد خلـ ــلبة عنـ الصـ
املنظفات مـع بعضـها،   
ال حتــدث املشــكلة مــع 
 باقي أنواع املنظفات

نـــــــواتج تأكســـــــد 
اجللوكــوز، يف حالــة 

يـــــتم  O2غيـــــاب 
حتويل جزئ جلوكـوز  
إ  جــــــــــــــــزيئني 

 H∆قيم ، الكتيك

ــل   ــة كـ كثافـ
، كحـــــــــول 
مة الصـــــــــي

 الكيميائية

 ,H∆قيمة 

∆G, TC, 

TK, K 

ــاتالز   ــات الك ــدد جزيئ ، ع
ــات  ــدد جزيئـ ــزئ، عـ  اجلـ

 يـدمر  الكـاتالز  من الواحد
 مـن  جـزئ  x 10 6 5 تقريبا
ــوق ــدروجني أكســيد ف  اهلي
%  2الواحدة،  الدقيقة يف

ــيد    ــوق أكســ ــرر كفــ يتحــ
ــدروجني ــاتالز اهليــ ، الكــ

ــن    ــد مـ ــاز يزيـ ــل حفـ عامـ
 سرعة التفاعل

نســــــبة الكربــــــون 
اهليـــدوجني ونســبة  

ــجني  ــبة االكس ، ونس

ــون  ،  ــة الكربـــ كتلـــ
واالكســــــــــــــــجني 

 واهليدروجني

الـــــــدرجات 
 املنخفضة

 خلود
رمز االوكتان، معادلـة  
ــام،   ــرتاق التــــ االحــــ
معادلــة االحــرتاق غــري 

نـــوع الصـــابون، نـــوع 
ــاء )عســر، يســر(،   امل

 وجود الشوائب

ــاب   ــة غي  O2يف حال
يــتم حتويـــل جـــزئ  
جلوكــوز إ  جــزيئني 

كثافــــة مــــا 
ــد  بعـــــــــــــ

 امليثانول
 القوانني

ــاتالز   ــة الكــ ، 33000كتلــ
ــع   ــد يف البقــــــــ يوجــــــــ

، %1البيولوجيــة بنســبة  

ــيط س عصعع  اخللـ
جم، نسبة  11.53= 

 الكربــــــون نســــــبة
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التام، غاز أول أكسـيد  
ــن   الكربــــون يقلــــل مــ
كفاءة احملـرك، كثافـة   

ــان ــواتج ، األوكتــــ نــــ
ــرق   ,COاحلــــ

H2O,CO  قيمتهــــا
11.53 gm 

ــة  ــك، معادلــ الكتيــ
ــوز  ــرتاق اجللوكـ ، احـ

ــة التحلـــــل   معادلـــ
 السكري،

ــد  ــزئ الواحـــ ــن  اجلـــ مـــ
 x 5الكاتالز يدمر تقريبا 

جزئ مـن فـوق أكسـيد     6 10
ــة   ــدروجني يف الدقيق اهلي

ــدة ــرر  2، الواحـــ % يتحـــ
 كفوق أكسيد اهليدروجني

 اهليـــدوجني ونســبة 
 ، االكسجني ونسبة

 نرمني

رمــز األوكتــان، نــواتج 
االحــرتاق التــام وغــري  

ليــة الكتلـة الو ، التـام 
ألول أكســيد الكربــون، 
وثــــــــاني أكســــــــيد  

 الكربون، واملاء

نــوع املنظفـــات الـــيت  
تسبب تكون اجليلـي،  

 املاء عسر أم يسر

معادلــــــة احــــــرتاق 
ــة  ــوز، معادلـ اجللوكـ
التحلــــل الســــكري، 

 H∆قيم 

 

ــة  درجــــــــــ
احلـــــــــرارة 
ــالكلفن،  بــــ
ــل  التفاعـــــ
ــل  تفاعــــــــ
ــادل  تعـــــــــ
ــض   ـــــــــ
وقلـــــــــوي، 
ــتمري يف  الــــ
ــوى  احملتــــــ

 احلراري

، %1 نسبة وجود الكـاتالز 
ــزئ ــد اجلـــ ــن الواحـــ  مـــ
 x 5 تقريبا يدمر الكاتالز

 أكسـيد  فـوق  مـن  جزئ 6 10
ــدروجني ــة يف اهلي  الدقيق

ــدة ــف ، الواحــ وزن املنظــ
 H2O2% 2حيتوى 

ــيط   44.37وزن اخللـ
النسـب املئويـة   ، جم
 O,H,Cل 

 إسراء

معادلـــــــة احـــــــرتاق  
االوكتان احرتاق تـام،  
معادلـــــــة احـــــــرتاق  
الوكتــان احــرتاق غــري   

 ,COتـــام، كتلـــة 

H2O,CO  قيمتهــــا
11.53 gm ،  كثافـة

ــان   2.650االوكتــــــــــ
 كجم/جالون

ــب اجليلـــــي،   تركيـــ
ــه،    ــع تكون ــة من كيفي
أنــواع املنظفــات الــيت 

 تكون اجليلي

 املعادالت
ــل   ــة كـ كثافـ

 كحول
 H∆قيمة 

العامــل احلفــاز يزيــد مــن  
يـــزداد ، ســرعة التفاعــل  

ــة   ــادة درجـ ــل بزيـ التفاعـ
ــاتالز   ،احلــرارة ــة الك كتل
33000 ، 

C7H6O + 

C6H6+ 

CH4O 

=44.37 gm 
التحليـــل العنصـــري 

 O,H,Cلكل من 

 

 الدرجات
 مهارة حتديد املشكلة قبل املعاجلة

 (7مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

ــدرجات  الــــــ
 املرتفعة

 إميان
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

 املادة تكون يف السبب معرفة
 .واملنظفات املاء وضع عند الصلبة

تســـــــتطع مل 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  

 دعاء
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

 مل تستطع حتديد املشكلة
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  

 

مل تســـــــتطع 
 ديد املشكلة  حت

 مل تستطع حتديد املشكلة
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  

ــدرجات  الــــــ
  املنخفضة

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

 مل تستطع حتديد املشكلة
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  

 

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

 مل تستطع حتديد املشكلة
مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  

 

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

 مل تستطع حتديد املشكلة
مل تســـــــتطع 
 ة  حتديد املشكل

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـــــتطع 
 حتديد املشكلة  

مل تســـتطع حتديـــد 
 املشكلة  
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 الدرجات
 مهارة حتديد املشكلة بعد املعاجلة

 (7مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

الــــــــــدرجات  
 املرتفعة

ــاب    أمساء ــكلة يف حسـ ــددت املشـ حـ
كميــــة ونســـــبة االوكتـــــان  

ــان ــيد املتحولـــة إ  ثـ ي أكسـ
 الكربون،  

ــون   كيفيـــة منـــع تكـ
اجليلي، معرفة نـوع  
ــيت  ــات الــــ املنظفــــ
ــون   ــببب يف تكــ تســ

 اجليلي

مــــا هــــي قيمــــة 
احملتــوى احلــراري 

 للتحلل السكري

ــم   ــاب حجـــــ حســـــ
ــانول ــة ، امليثــ كثافــ
 امليثانول

مـــــا هـــــي كميـــــات 
الـــــــــــــــــديناميكا 

تعــــيني ، احلراريــــة
∆G, TC, TK, ،

∆S 

ــة   ــة كتلـــ معرفـــ
C6H6 

ــرك  سارة ــاءة احملـــ ــبة ن، كفـــ ســـ
ــه    ــدث لـ ــذي حـ ــان الـ االوكتـ

 احرتاق تام  

التعرف علـى كيفيـة   
 تكون اجليلي

كيفية الوصول من 
املعادلـــة الثانيـــة 
ــة  إ  معادلــــــــــ

 التحلل السكري

كيفية حساب حجـم  
امليثانول دون معرفة 

 كثافته

مـــــا هـــــي كميـــــات 
الـــــــــــــــــديناميكا 

 احلرارية

ــة   ــة كتلـــ معرفـــ
C6H6 

حتديــــد كميــــة األوكتــــان    مساء
ــا   ــة ث ــة إل ــيد املتحول ني أكس

 الكربون

ــون   كيفيـــة منـــع تكـ
 اجليلي

احملتــوى احلــراري 
 للتحلل السكري

ــم   ــاب حجـــــ حســـــ
 امليثانول

، G, ،T∆ا ـــــاد 
∆S 

ــة   ــة كتلـــ معرفـــ
C6H6  ــم رغــــ

ــولني  ــود جمهـ وجـ
 معه

الــــــــــدرجات  
 املنخفضة

االحــــرتاق التــــام   حــــدوث  خلود
مــع االحــرتاق غــري  الوكتــان ل

 التام

ــادة   ــون مـــــــ تكـــــــ
جيالتينيــة وكيفيــة 

 منع تكونها

ــ ــرق يف حس اب الف
 احملتوى احلراري

كيفية حساب كثافـة  
 امليثانول

وجـــود أكثـــر مـــن  حتديد الكميات  
 جمهول

كيفيــة التملــب علــى  حساب كفاءة العملية نرمني
ــادة  تكــــــــوين املــــــ

 اجليالتينية

ــاب ا ــوى حسـ حملتـ
ــل   احلــراري للتحل

 السكري

ما هي الكميات اليت  
 ميكن حسابها

عــدم معرفــة وزن 
C6H6 

ــذي  تعــيني إسراء  نســبة الوكتــان ال
حدث له احـرتاق تـام والـذي    

 حدث له احرتاق غري تام

كيفيــة إزالــة املــادة   
اجليالتينيــــــــــــــة 

 وكيفية جتنبها

ــاب ا ــوى حسـ حملتـ
ــل   احلــراري للتحل

 السكري

ــيني  حجم جزئ امليثانول ، ,G∆تعــــــــــ
∆H ،TK 

وجـــود أكثـــر مـــن 
 جمهول

 :دم  سبق يتضح
 عن   تتتت  ا  تتتت  ااتتتت ةلل  اام  ف تتتتل  تتتت يد متتتتتلة  اتتتتتا اافاتتتت  ل  اتتتت ا اا تتتتلل ااالاتتتت 

 وااالا عن     اقإل اا ةلل  اام مفضل.قبإل اام لاتل.

 ولوم م ر اد   ب اامفلاعا كلات   واامش  ل واألواوتل قبإل اام لاتل 

   ولوم  اسن كبع  اد متلة  اتا اافا  ل  ا ا اا لل ااالات عن   ت  ا  ت  اات ةلل
 مفضل.    إل ال اام لاتلاام  ف ل وااالا عن     اقإل اا ةلل  اام 
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 ثانيا: التحليل الكيفي ملهارة توليد األفكار:  

 الدرجات
 قبل املعاجلة توليد األفكارمهارة 

 (8مهمة ) (7مهمة ) (6مهمة ) (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

الدرجات 
 املرتفعة

 إميان
مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 للمهمةحل 

مل تقدم 
 حل للمهمة

درجة احلرارة 
 الكلفينية

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

 

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم حل 
 للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

 

قدم مل ت
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم حل 
 للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

الدرجات 
 املنخفضة

 

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم حل 
 للمهمة

 مل تقدم
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

 

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم حل 
 للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

 

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

دم مل تق
 حل للمهمة

مل تقدم حل 
 للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

مل تقدم 
 حل للمهمة

 

 الدرجات
 املعاجلة بعد توليد األفكارمهارة  

 (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

ــدرجات  الـــــــــ
 املرتفعة

 أمساء

 أن وجــد الطالبــة إجابــة وبتحليــل األوكتــان كتلــة حتديــد اســتطاعب
 البعــد مبـدأ  اسـتخدام  خــالل مـن  للحـل  التوصــل مـن  متكنـب  الطالبـة 

 مت ذلـك  وبعـد  الكثافـة  بداللـة  األوكتـان  كتلـة  حسـاب  مت حيث األخر
ــل ــة حتوي ــان كتل ــدد إ  األوكت ــوالت ع ــها م ــة قامــب ولتحويل  الطالب

 بكتابـــة االســـتعانة ومت والكتلـــة املـــول بـــني العالقـــات باســـتخدام
 التــام غــري واالحــرتاق التــام اقلالحــرت املتزنــة الكيميائيــة املعــادالت

 املعادلتان نواتج بدمج قامب حيث الدمج مبدأ استخدام مت ذلك وبعد
 وجـود  مشـكلة  مـن  وللتخلم.  حلها ميكن رياضية معادلة وتكوين معا

 مبـدأ  باسـتخدام  الطالبـة  قامـب  الكربـون  أكسيد أول وهو أخر جمهول
 أكسـيد  أول عـن  بـالتعويض  قامـب  حيـث  املضادة التمهيدية االجراءات
 ثـاني  موالت عدد كان إذا مبعنى الكربون أكسيد ثاني بداللة الكربون
. X – 23.25 الكربـون  أكسـيد  أول إذن X=  املتكونـة  الكربـون  أكسيد

 X وهـو  واحـد  جمهول على حتتوى رياضية ملعادلة توصلب النهاية ويف
 .  الكربون أكسيد وأول واملاء الكربون أكسيد ثاني مجع خالل من

ــ دمب قـــــــــ
ــاء  امســـــــــ
األفكــــــــــار 
الألتيـــــــة: 
ــوع  ــيري نـ تمـ
املنظـــــــــف 
املســـتخدم، 
اســــــتخدام 
منظــــــــــف 
واحــــــــــد،  
ــاء   ــة امل تنقي
مــــــــــــــــن  

 الشوائب،

توصلب للحـل مـن   
خـــــالل حتديـــــد 
ــوى  ــة احملتــ قيمــ
ــل   احلــراري للتحل
السكري من خـالل  
ــة   ــرب املعادلــ ضــ

ثــم  X 2الثانيــة 
ــدأ   ــتخدام مبـ اسـ
ــدأ   ــدمج ومبـــ الـــ
ــل  الفصـــــــــــــــــ
واالســـــــــتخالص 

 للتوصل للقيمة

 

 سارة

ــا للحــل التوصــل مــن الطالبــة متكنــب  الطريقــة عــن اختلفــب ولكنه
 نسـبة  حسـاب  يف ايضـا  األخـر  البعـد  مبـدأ  استخدمب بأنها السابقتان
 وكـذلك  الكتلـة  بقـاء  قـانون  خـالل  مـن  التفاعل يف الداخلة االكسجني

 رياضـية  عالقة بتكوين قامب حسابها وبعد املتكونة املاء نسبة حساب

ــدم  عـــــــــــ
اســــــتخدام 
منظــــــــــف 
كاتيوني مع 

مت حســــــــــــــاب 
احملتــوى احلــراري 
ــكري   ــل الس للتحل
ــالل   ــن خــــــ مــــــ

ــة   ــب الطالبــــ قامــــ
ــل   ــة كـ ــاب كتلـ حبسـ
كحـــول علـــى حـــده   
ــا مت حســــاب   ومنهــ
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 الدرجات
 املعاجلة بعد توليد األفكارمهارة  

 (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

 وثــاني الكربــون أكســيد أول يف املوجــودة نياالكســج مــوالت عــدد بــني
 الكربون أكسيد

منظــــــــــف 
، انيــــــــوني

التأكـــد مـــن 
أن املاء يسـر  
وليس عسـر  
ألن املــــــــاء 
ــر  العســـــــــ
يتفاعــل مــع 

 املنظف

ــدأ   ــتخدام مبـ اسـ
القلــب أو العكـــس  
حيـــــث مت قلـــــب 

انيـــة املعادلـــة الث
ــى   للحصــــول علــ
ــل   ــة التحلـ معادلـ

 السكري.

ــل   ــولي لك احلجــم امل
كحـــــول باســـــتثناء 

 امليثانول

 مساء

 أن وجــد الطالبــة إجابــة وبتحليــل األوكتــان كتلــة حتديــد اســتطاعب
 البعــد مبـدأ  اسـتخدام  خــالل مـن  للحـل  التوصــل مـن  متكنـب  الطالبـة 

 مت ذلـك  وبعـد  الكثافـة  بداللـة  األوكتـان  كتلـة  حسـاب  مت حيث خراأل
ــل ــة حتوي ــان كتل ــدد إ  األوكت ــوالت ع ــها م ــة قامــب ولتحويل  الطالب

 بكتابـــة االســـتعانة ومت والكتلـــة املـــول بـــني العالقـــات باســـتخدام
 التــام غــري واالحــرتاق التــام لالحــرتاق املتزنــة الكيميائيــة املعــادالت

 املعادلتان نواتج بدمج قامب حيث الدمج دأمب استخدام مت ذلك وبعد
 وجـود  مشـكلة  مـن  وللتخلم.  حلها ميكن رياضية معادلة وتكوين معا

 مبـدأ  باسـتخدام  الطالبـة  قامـب  الكربـون  أكسيد أول وهو أخر جمهول
 أكسـيد  أول عـن  بـالتعويض  قامـب  حيـث  املضادة التمهيدية االجراءات
 ثـاني  موالت عدد كان إذا مبعنى الكربون أكسيد ثاني بداللة الكربون
. X – 23.25 الكربـون  أكسـيد  أول إذن X=  املتكونـة  الكربـون  أكسيد

 X وهـو  واحـد  جمهول على حتتوى رياضية ملعادلة توصلب النهاية ويف
 .  الكربون أكسيد وأول واملاء الكربون أكسيد ثاني مجع خالل من

عــدم خلــط  
منظــــــــــف 
كاتيوني مع 
منظــــــــــف 
انيــوني ملنــع 
ــادة  تكــون امل
اجليالتينـــي

التأكــــــد ، ة
مــــــــــــن أن 
ــزف ال  املنظــ
يتفاعــل مــع 
ــادة  مــــــــــــ

 الزجاج

حتديـــــد قيمـــــة 
احملتــوى احلــراري 
ــكري   ــل الس للتحل
ــرب    ــالل ض ــن خ م
املعادلـــة الثانيـــة 

X 2   ثــــــــــــــــم
ــدأ   ــتخدام مبـ اسـ
ــدأ   ــدمج ومبـــ الـــ
ــل  الفصـــــــــــــــــ
واالســـــــــتخالص 

 للتوصل للقيمة

ــة   ــب الطالبــــ قامــــ
ــة   ــاب كتلـــــ حبســـــ
امليثـانول وبعــد ذلــك  
قامـب حبســاب كتلــه  

ــ ــن كــــل كحــ ول ولكــ
ــة   ــة ةتلفــ بطريقــ
حيـــث يف كـــل مـــرة    
ــة   ــب كتلــــــ مجعــــــ
جمموعــــة ميثيــــل، 
ــب    ــك قامـ ــد ذلـ وبعـ
ــم   ــاب احلجـــ حبســـ

 املولي لكل كحول

ــدرجات  الـــــــــ
 املنخفضة

 خلود

 عـــن اختلفـــب ولكنهـــا للحـــل التوصـــل مـــن خلـــود الطالبـــة متكنـــب
 يف ايضــا األخــر البعــد مبــدأ اســتخدمب بأنهــا الســابقتان الطريقتــان

 بقـاء  قـانون  خـالل  مـن  التفاعـل  يف داخلـة ال االكسـجني  نسـبة  حسـاب 
 بتكـوين  قامـب  حسابها وبعد املتكونة املاء نسبة حساب وكذلك الكتلة
 أكســيد أول يف املوجــودة االكســجني مــوالت عــدد بــني رياضــية عالقــة
 الكربون أكسيد وثاني الكربون

ــدمب  قـــــــــ
الطالبة حال 
ــو  وهـــــــــــــ
اســــــتخدام 
ــالي  ــاء خـ مـ
مــــــــــــــــن  
، الشـــــوائب

واســــتخدام 
منظــــــــــف 

 واحد

خدمب اســـــــــــــت
ــدأ   ــة مبــ الطالبــ
ــدأ   ــم مب ــدمج ث ال
ــل  الفصـــــــــــــــــ

 واالستخالص.

متكنب الطالبـة مـن   
التوصـــــل لقيمــــــة  
ــل   ــولي لك احلجــم امل
كحــــول وذلــــك مــــن 
خالل اسـتمالل مبـدأ   

 البعد األخر

 نرمني

مل تتوصل الطالبة نرمني لكتلة االوكتـان املتحولـة إ  ثـاني أكسـيد     
خر وحسـاب كثافـة   الكربون ولكنها متكنب من استخدام مبدأ البعد األ

ومتكنــب مــن اســتخدام مبــدأ الــدمج حيــث فكــرت يف دمــج  . االوكتــان

ــاء   ــة امل تنقي
من الشـوائب  
قبــــل ملــــ  

متكن الطالبة من 
حتديـــــد قيمـــــة 
احملتــوى احلــراري 

متكنب الطالبـة مـن   
ــة   ــاب كتلــــــ حســــــ
امليثـــــانول ولكنهـــــا 
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 الدرجات
 املعاجلة بعد توليد األفكارمهارة  

 (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (1مهمة ) 

املعادلتان معا ولكنها اخفقـب يف الوصـول للحـل وذلـك ألنهـا اعتمـدت       
على اجلمع اجلـربي للمعـادالت وافـرتاض أن نسـبة االوكتـان املتحولـة       
ــة إ  أول     ــون تكــاف  نســبة األوكتــان املتحول إ  ثــاني أكســيد الكرب

 د الكربونأكسي

ــزان ، اخلـــــ
وضــــع نــــوع 
واحــــد مــــن 
املنظفــــــات  
وعدم خلـط  

 املنظفات

ــكري   ــل الس للتحل
وبالتالي املقارنـة  

 بني القيمتني

ــد   ــب يف حتديـ اخفقـ
 احلجم املولي

 راءإس

 حيـث  األخـر  البعـد  مبـدأ  اسـتخدام  خالل من للحل التوصل من متكنب
 كتلـة  حتويـل  مت ذلـك  وبعـد  الكثافـة  بداللة األوكتان كتلة حساب مت

 موالت والتعويض يف املعادالت مرة اخري عدد إ  األوكتان

عــدم خلــط  
ــن   ــر مــ أكثــ

 منظف

ــب   ــن الطالــ متكــ
بتحديــــد قيمــــة 
احملتــوى احلــراري 
ــكرى   ــل الس للتحل
ــال  ــن خــــــ ل مــــــ

ــدأ   ــتخدام مبـ اسـ
 القلب أو العكس

ــة   ــب الطالبــــ قامــــ
بتحديـــــــد كتلـــــــة 
ــم   ــانول واحلجـ امليثـ
املولي لكل الكحوالت 
ــني   ــا مل تعـــ ولكنهـــ
قيمة احلجم املـولي  

 للميثانول

 

 الدرجات
 املعاجلة بعد توليد األفكارمهارة  

 (8مهمة ) (7مهمة ) (6مهمة ) (5مهمة ) 

الــــــدرجات 
 املرتفعة

قامــــب حبســــاب  أمساء
عديد من القـيم  ال

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK ،

∆S ،TC ،E
° ،

K 

متكنـــب مــــن حســــاب  
ــن    ــة مـ ــيم املطلوبـ القـ
خالل العالقة بني املـول  
والكتلــة والعالقــة بــني 
املول والكتل اجلزيئيـة  
والعالقـــة بـــني املـــول   

   وعدد اجلزيئات

من خالل تكـوين   C6H6تكمنب من تعيني قيمة 
إ   ثالث معادالت حيـث مت حتويـل الكتـل املعطـاة    

موالت وبعـد ذلـك مت حسـاب معادلـة لعـدد مـوالت       
االكسجني ومعادلة بعدد موالت االكسجني ومعادلة 
ــوالت     ــدد مـ ــة بعـ ــون ومعادلـ ــوالت الكربـ ــدد مـ بعـ
اهليــدروجني وبــءجراء بعــض العمليــات مت حســاب  

 القيمة املطلوبة 

مت حتضري املركبـات  
ــن خــالل   ــة م املطلوب
ــض  ــراء بعــــــ إجــــــ

 التحويالت  

ســــاب قامــــب حب سارة
العديد من القـيم  

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK ،

∆S ،TC، 

تكنمـــب مـــن حســـاب   
ــن   ــة ولك ــيم املطلوب الق
ــة   ــتخدام العالق مت اس
ــة اجلزئيئــة   بــني الكتل
وعـــــــدد اجلزئيـــــــات 

 مباشرة  

قامب الطالبة حبساب كتلـة املـول لكـل مركـب مـن      
ــمن    ــة تتضـ ــا يف معادلـ ــالتعويض بهـ ــات وبـ املركبـ

ل ثـــم اســـتخدمب مبـــدأ الفصـــ مكونـــات اخللـــيط
 واألستخالص  

قامــــــب الطلبــــــة   
 2بتحضـري كحــول  

pentanol 
ــض  ــتخدام بعــ باســ
األ ــاض يف وجــود 

 ،  املاء

قامــــب حبســــاب  مساء
العديد من القـيم  

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK ،

∆S ،TC ،E
° ،

K 

متكنـــب مــــن حســــاب  
ــن    ــة مـ ــيم املطلوبـ القـ
خالل العالقة بني املـول  
والكتلــة والعالقــة بــني 
املول والكتل اجلزيئيـة  

قـــة بـــني املـــول   والعال
   وعدد اجلزيئات

من خالل تكـوين   C6H6تكمنب من تعيني قيمة 
ثالث معادالت حيـث مت حتويـل الكتـل املعطـاة إ      
موالت وبعـد ذلـك مت حسـاب معادلـة لعـدد مـوالت       
االكسجني ومعادلة بعدد موالت االكسجني ومعادلة 
ــوالت     ــدد مـ ــة بعـ ــون ومعادلـ ــوالت الكربـ ــدد مـ بعـ

ض العمليــات مت حســاب اهليــدروجني وبــءجراء بعــ
 القيمة املطلوبة 

متكنب الطالبة مـن  
 حتضري الكحوالت  
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الــــــدرجات 
 املنخفضة

قامــــب حبســــاب  خلود
العديد من القـيم  

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK ،
∆S ،TC ،E

° ،
K 

تكنمـــب مـــن حســـاب   
ــن   ــة ولك ــيم املطلوب الق
ــة   ــتخدام العالق مت اس
ــة اجلزئيئــة   بــني الكتل
وعـــــــدد اجلزئيـــــــات 

 مباشرة

متكنب الطالبة مـن   C6H6بة من حتديد قيمة متكنب الطال
حتضــــــــري احــــــــد 
ــا   ــوالت ولكنهـ الكحـ
اخفقـــب يف حتضـــري 

 األخر

قامــــب حبســــاب  نرمني
العديد من القـيم  

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK، ،
TC، ،K 

تكنمـــب مـــن حســـاب   
ــن   ــة ولك ــيم املطلوب الق
ــة   ــتخدام العالق مت اس
ــة اجلزئيئــة   بــني الكتل
وعـــــــدد اجلزئيـــــــات 

 مباشرة  

متكنب الطالبة مـن   ة للوصول إ  القيمة النهائيةمل تتمن الطالب
 حتضري الكحوالت

قامــــب حبســــاب  إسراء
العديد من القـيم  

ــا  ، ,G∆منهـــــــ
∆H ،TK ،
TC ،E

° ، 

تكنمب من حساب القيم 
املطلوبــــــة ولكــــــن مت   
ــني    ــة ب ــتخدام العالق اس
الكتلــة اجلزئيئــة وعــدد 

 اجلزئيات مباشرة  

مـن   قامب الطالبة حبساب كتلـة املـول لكـل مركـب    
ــمن    ــة تتضـ ــا يف معادلـ ــالتعويض بهـ ــات وبـ املركبـ

ثـــم اســـتخدمب مبـــدأ الفصـــل  مكونـــات اخللـــيط
 واألستخالص

متكنب الطالبة مـن  
 حتضري الكحوالت

 :دم  سبق يتضح
   ا ا اا لل ااالا عن     ا    اا ةلل  اام  ف ل وااالا عن     اقتإل   واع   يد متلة

 اا ةلل  اام مفضل.قبإل اام لاتل.

 اتت ا اا تتلل ااالاتت عن   تت  ا  تت  ااتت ةلل    واعتت  األاكتتلةستتن كبعتت  اتتد متتتلة  ولتتوم  ا
 اام  ف ل وااالا عن     اقإل اا ةلل  اام مفضل.    إل ال اام لاتل

  التحليل الكيفي ملهارة التحضري للتنفيذ : :ثالثا

 
 قبل املعاجلة التحضري للتنفيذمهارة  

 مهارة قبول احلل مهارة تطوير احلل 
 (5مهمة ) (4مهمة ) (3مهمة ) (2مهمة ) (8مهمة ) (2مهمة )  رجاتالد

الدرجات 
 املرتفعة

 
مل بيتمكنوا من 

 تقديم

مل تتمكن 
 من حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 
 قدمب معيار واحد

مل تتمكن 
 من حتديدها

مل تتمكن من 
 هاحتديد

 3قامب يتحديد 
 عوامل مساعدة

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن 
 من حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

الدرجات 
 املنخفضة

 
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن 
 من حتديدها

تمكن من مل ت
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 
مل تتمكن من 

 حتديدها

مل تتمكن 
 من حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

 

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن 
 من حتديدها

مل تتمكن من 
 ديدهاحت

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها

مل تتمكن من 
 حتديدها
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 املعاجلة بعد التحضري للتنفيذمهارة   

 مهارة تطوير احلل مهارة قبول احلل  
 (8مهمة ) (2مهمة ) مهمة )( (2مهمة )  الدرجات

الدرجات 
 املرتفعة

 أمساء

 يف التنظيف عملية يف املعيقة املصادر
 مادة تكون وهي لتنظيفا قوة مهمة

 مع ايوني منظف وجود، جيالتينية
 املاء من نوع استخدام، كاتوني منظف
 وجود، الرغوة تكوين يوقف العسر
 الرتكيب معرفة عدم، املاء يف شوائب

 يتم اليت للمنظفات الكيميائي
 املادة مع املنظف تفاعل، دجمها

 . الزجاج مثل املستخدمة

 

االقل تاثري على ، يفاملعايري :االسرع يف التنظ
 اجللد، االرخم، االقل خطورة، االكثر نتيجة

الوقب املستخدم 
 الجراء التفاعل

 سارة

، التنظيف أثناء اجليلي تكون سارة
، التنظيف يف العسر املاء استخدام

 مع كاتيونية منظفات استخدام
 انيونية

 

 املادة على للمنظف الكيميائي الرتكيب تأثري
 على احلرارة درجة تأثري، تنظيفها املراد

 الكالسيوم أمالح مع تفاعله، املنظف
 . واحلديد واملاغنسيوم

توافر املواد املستخدمة 
 يف التفاعل

 مساء

، انيوني مع كاتيوني منظف وضع
 من أكثر استخدام، عسر ماء استخدام

 الرتكيب معرفة عدم. املنظفات من نوع
 يتم اليت للمنظفات الكيميائي

 .خلطها

 

 على تأثريه، الرغوة كمية، املنظف قوة منها
 قوة، للمنظف الكيميائي الرتكيب، اجللد
 على تأثريه، املادية التكلفة، املنظف تطهري
 الكيميائي الرتكيب تأثري، التنفسي اجلهاز

 تأثري، تنظيفها املراد املادة على للمنظف
 أمالح مع تفاعله، املنظف على احلرارة درجة

 . واحلديد ومواملاغنسي الكالسيوم

بساطة ميكانيزم 
 التفاعل

الدرجات 
 املنخفضة

 خلود
 نوع، املنظفات من نوع من أكثر وجود

  املاء

تأثريه على اجللد، قوته، وفرته، ، الرغوة
 استهالكه،

 االقل يف الوقب

 نرمني
 تقديم من نرمني تتمكن مل ولكن

  .صحيحة معيقة مصادر
 كوناتاالقل يف امل قوة املنظف، كمية الرغوة

 إسراء

 حتدث منظف من أكثر خلط عند
، اجليالتينية املادة وتتكون املشكلة

 البرتولية البقع مثل صعبة بقع وجود
 .البيولوجية والبقع

 
 اضراره على اجللد، التكلفة

وفقا لقاعدة 
 ماركونيكوف

 :دم  سبق يتضح
 ام  ف تتتتل  تتتت يد متتتتتلة  اتتتتتا اافاتتتت  ل  اتتتت ا اا تتتتلل ااالاتتتت عن   تتتت  ا  تتتت  ااتتتت ةلل  ا

 وااالا عن     اقإل اا ةلل  اام مفضل.قبإل اام لاتل.

   ولوم  اسن كبع  اد متلة  اتا اافا  ل  ا ا اا لل ااالات عن   ت  ا  ت  اات ةلل
 اام  ف ل وااالا عن     اقإل اا ةلل  اام مفضل.    إل ال اام لاتل
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كعفد  سفتل ل  اا لل     متلظ اااإل ااعت ا د ا مشت ل  اتد  فضح من اافا عإل اا
ااكعمعلل ام اا لل ا  لل     متا ااا ول ا ب توا اا   ت  متن ا ستف ا عتعل  واتا  فب توا استف ا عتعل 

 م ع ل ومن اسف ا عتعل  اااإل ااع ا د ا مش ل  اد ااكعمعلل اافد اسفم متل اا لل: 
 وا ضتح ذاتك اتد استفتل ل  اا تلل حعتح ااتفا لميا لةت ديد الت ادي الاذي تتضامن  ا :

قإل من اا لل ااالات عن   ت  ا  ت  اات ةلل  اام  ف تل وااالات عن   ت  اقتإل اات ةلل  
واتتذا  ففتت  متتج . اام مفضتتل متتن  ا  تت  ااتت ا  واواوتتتل  كتتإل متمتتل افا  تت  ي  تتل اة كتتل اا

(Jarvis,2009) استتتتفم امتل  ااتتتذي اونتتتتح ام متتتن استتتتف ا عتعل  اااتتتإل ا عتتتت ا د اافتتتد
 elaborate onاا لل ا  لل ح تا مشت ل  اافع تتلل.  ونتعح و  ت  إل اافكت   اام ك تتل 

and modify a central idea . 
 ا ضتح متن استفتل ل  اا تلل ااالات عن   ت  ا  ت  اات ةلل   إع دة صي ةة المي لة :

متتتن  اام  ف تتتل وااالاتتت عن   تتت  اقتتتإل ااتتت ةلل  اام مفضتتتل   تتت  قعتتتلمتا  صتتتعلرل اا   تتت 
اامشتتت ل  اافتتتد  فضتتتم تل كتتتإل متمتتتل وب تتت  ذاتتتك   ومتتتوا عفا  تتت  اامشتتت  ل ااا ع عتتتل واكتتتن 
امف فتتوا ااالاتت عن   تت  ا  تت  ااتت ةلل   تتن اا تتلل ااالاتت عن   تت  اقتتإل ااتت ةلل  اتتد 

ااتتذي  (Caruthers, 2012)وتففتت  ذاتتك متتج .  تت م ااصتتعلرل  اام  متتل متتن كتتإل متت تا
ا مشتت ل  اافتتد  ستتفم متل شتتلل ااتلم تتل  اونتتح ام متتن استتف ا عتعل  اااتتإل ااعتت ا د

 . ااإل مش ل  ااكعمعلل اات   ورع  ااملاوال إ لم  ق ال  /إ لم  اعلرل اامش  ل

 اتتد   تتب ا حعتتلم قتتلظ اا تتلل ااالاتت عن   تت   تجزيااة المهمااة إلااى دياا  ت   عيااة :
 عفت ئتتتتتتل اامتمتتتتتتل اام  تتتتتتول ح تتتتتتتل. واتتتتتتذا  ففتتتتتت  متتتتتتج متتتتتتلذك أ ا  تتتتتتد ااتتتتتت ةلل  اام  ف تتتتتتل
(Cardellini, 2006) )   حعتح اونتح ام متن استف ا عتعل  اااتإل ااعت ا د ا مشت ل

 ااإل مش ل  ااكعمعلل 

 متتتتتتن ا ستتتتتتف ا عتعل  اافتتتتتتد استتتتتتفم متل اا تتتتتتلل ااالاتتتتتت عن   تتتتتت  رساااااام المخ  اااااا ت :
ا  تتتتتت  ااتتتتتت ةلل  اام  ف تتتتتتل ةستتتتتتا اامم  تتتتتتل  حعتتتتتتح اتتتتتتتل اا تتتتتتلل إاتتتتتت  ةستتتتتتا   تتتتتتب 

 احتتتتت  اا تتتتتلل قتتتتتلظ ع ستتتتتا مم تتتتتر اامم  تتتتتل  افتتتتتتا اامتمتتتتتل و ا  تتتتت  اامشتتتتت  ل امتتتتتثل
اماتتتت ك حتتتتت ق األوكفتتتتلم و ضتتتتتمن اامم تتتتتر ةستتتتا ا وكفتتتتتلم ومففتتتتت   م تتتت  لتتتتت ئعن   تتتتت  

و  تتتت  ااتتتتت ل ا احتتتت امل ستتتتتا ا حفتتتت اق اافتتتتلظ واتتتتد يتل فتتتت  يتتتتوا ج  م عتتتتل ا حفتتتت اق اافتتتتلظ



  TRIZ أ / دعاء سعيد،عود حممد، أ.د  فاطمة حممدأ.د/ أبو الس
 

 56 

األمتتتتت  ستتتتتتا  ونتتتتتح ا حفتتتتت اق رعتتتتت  اافتتتتتلظ واتتتتتد يتل فتتتتت  يتتتتتوا ج ا حفتتتتت اق رعتتتتت  اافتتتتتلظ. 
مم تتتتتر امتمتتتتتل اافا عتتتتتإل اا  صتتتتت ي وااتتتتتب ب ةستتتتتا مم  تتتتتل  وةستتتتتا   تتتتتب اا تتتتتلل 

امتمتتتتل قتتتتو  ااف ةعتتتت  اتتتتد حتتتتعن اتتتتا  فضتتتتح متتتتن  ا عتتتتإل استتتتفتل ل  اا تتتتلل ااالاتتتت عن 
  تتتتت  اقتتتتتإل ااتتتتت ةلل  اام مفضتتتتتل متتتتتن استتتتتفم امتا ةستتتتتا اامم  تتتتتل . واتتتتتذا  ففتتتتت  متتتتتج 

(Cardellini, 2006) )  ااتتتتذي اونتتتتح ام متتتتن ا ستتتتف ا عتعل  اافتتتتد  ستتتتفم متل
  .   متا ا اإل ااع ا د ا مش ل  اد ااكعمعللاا لل ا  لل  

 قتلظ اا تلل ااالات عن   ت   ت ديد المعلود ت والبي نا ت اله داة ذات الصالة ل لمهماة :
ا    اا ةلل  وااالات عن   ت  اقتإل اات ةلل  عفا  ت  اابعليتل  ذا  ااصت ل  لامتمتل واتذا 

إل ااعتتت ا د ااتتتذي اونتتتح ام متتتن استتتف ا عتعل  اااتتت (Caruthers, 2012) ففتتت  متتتج 
ا مشتت ل  اافتتد  ستتفم متل شتتلل ااتلم تتل ااتتإل مشتت ل  ااكعمعتتلل ااتتت   ورعتت  ااملاواتتل 

 ااباح  ن اام  ومل .

  :)ا ضتتتتح متتتتن  ا عتتتتإل األاكتتتتلة اام  متتتتل اسااااتخدار ع قاااا ت التن سااااب )النسااااب الموليااااة
متتتتتتتن اا تتتتتتتلل ااالاتتتتتتت عن   تتتتتتت  ا  تتتتتتت  ااتتتتتتت ةلل  اام  ف تتتتتتتل وااالاتتتتتتت عن   تتتتتتت  اقتتتتتتتإل 

ع قااااا ت التن ساااااب )النساااااب المولياااااة(  ااااادال دااااان  استتتتتفم امتا ااتتتتت ةلل  اام مفضتتتتتل
واكتتتتتتتن  مف تتتتتتت  اتتتتتتتد مةلتتتتتتتل    عتتتتتتت ال امتتتتتتتثل استتتتتتتفم ظ اا تتتتتتتلل التعاااااااويض لااااااا لقوانين 

ااالاتتتتتت عن   تتتتتت  ا  تتتتتت  ااتتتتتت ةلل  اام  ف تتتتتتل وب تتتتتتب ااالاتتتتتت عن   تتتتتت  اقتتتتتتإل ااتتتتتت ةلل  
واامتتتتتتول و تتتتتت م ا اام مفضتتتتتتل اا ستتتتتتل اامواعتتتتتتل اافتتتتتتد  تتتتتت بر كف تتتتتتل اامتتتتتتول   تتتتتت م اامتتتتتتو  

اتتتتتتتد حتتتتتتتعن استتتتتتتفم ظ   تتتتتتتب اا تتتتتتتلل ااالاتتتتتتت عن   تتتتتتت  ا  تتتتتتت  ااتتتتتتت ةلل  ا ل اات تئتتتتتتت
ب تتتتب ا و اام  ف تتتتل يستتتتل مواعتتتتل اقثتتتت     عتتتت ا واتتتتد عتتتتعن كف تتتتل اامتتتتول و تتتت م اات تئتتتتل 

اا ستتتتل ااتتتتل  تتتت بر عتتتتعن كف تتتتل ااكتتتتل ل  و تتتت م اات تئتتتتل  اافتتتتد  فتتتت م  متتتتن اتتتتوق اقستتتتع  
اافتتد  (Tòth and sebestyèn , 2009 )واتتذا  ففتت  متتج مةاستتل . ااتعتت ةولعن

استتتتتف ا عتعل ااف لستتتتتل اتتتتتد حتتتتتإل ا و استتتتتف ا عتعل اامتتتتتول اونتتتتتال ام اا تتتتتلل  ستتتتتفم موا
ام يتتتتتتتتتتتلح اا تتتتتتتتتتلل ااتتتتتتتتتتذ ن و  Stoichimetryمشتتتتتتتتتت ل  كعمعتتتتتتتتتتلل ا اتتتتتتتتتتلم اا  لاتتتتتتتتتت 

%ة اتتتتتت  حتتتتتتإل مشتتتتتت ل  كعمعتتتتتتلل إ اتتتتتتلم اا  لاتتتتتت  70آا ا ستتتتتتف ا عتعفعن ل استتتتتتفم موا
Stoichimetry م موا اا %ة ااتتتتتتتتذ ن اتتتتتتتتا  ستتتتتتتتف20اتتتتتتتت  حتتتتتتتتعن ام يتتتتتتتتتلح اا تتتتتتتتلل ل

 .اسف ا عتعل اقإل   ثع 
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  :متتن استتف ا عتعل  اااتتإل ا عتت ا د ا مشتت ل  اافتتد اسااتخدار  ناا ء الع قاا ت والمعاا دالت
الستتف ل  اا تتلل ااالاتت عن   تت  ا  تت  . استتفم متل اا تتلل ع تتلل اا لقتتل  واام تتلم  

 كتوتن  لقتل   م تن  اا ةلل  اام مفضل وااالا عن     اقتإل اات ةلل  اام مفضتل متن
ةرتا  C6H6من ملاتتل اافواتإل ااتإل اامتمتل امتثل  م تن اا تلل متن   عتعن قعمتل كف تل 

 كتوتن  تلت م تلم   ممف فتل  تن   ضتتل و  ولوم  تلت قتعا متتواتل اتد يفت  اامم تو 
امتمل اافا عإل اا  ص ا واسفم امتل  لاف وتب اد واح   ع  ال األم  إا  ام  فا  ا    

 اا عمل اام  وبل. 

 اونتتتتال الل تتتتل  اا تتتتلل ااالاتتتت عن   تتتت  ا  تتتت  ااتتتت ةلل   أ الااااددج:اسااااتخدار دبااااد
اام  ف تتتتتتل وااالاتتتتتت عن   تتتتتت  اقتتتتتتإل ااتتتتتت ةلل  اام مفضتتتتتتل   تتتتتت  استتتتتتفم اظ مبتتتتتت ا ااتتتتتت مج 
ا واتتتتول إاتتتت  اااتتتتإل حعتتتتح استتتتفم ظ اا تتتتلل مبتتتت ا ااتتتت مج اتتتتد حتتتتإل اا   تتتت  متتتتن اامتتتتتلظ 

ومتمتتتتتتتتتتل اافا عتتتتتتتتتتإل ا م تتتتتتتتتتتل متمتتتتتتتتتتل احفتتتتتتتتتت اق األوكفتتتتتتتتتتلما ومتمتتتتتتتتتتل احفتتتتتتتتتت اق اات وكتتتتتتتتتتو 
  صتتتتتتت ي. واتتتتتتتذا  ففتتتتتتت  متتتتتتتج  ا عتتتتتتتإل ستتتتتتتع  اا  متتتتتتتلل ااتتتتتتتذي اونتتتتتتتح ام اا  متتتتتتتلل اتتتتتتتد اا

 .ش ت تا ا واول إا  اقفشلال تا وامف  ل تا اسفم موا مب ا اا مج

   اونتتال الل تتل  اا تتلل ااالاتت عن   تت  ا  تت   :اسااتخدار دباادأ الهصااب/ االسااتخ
مبت ا اافصتإل/ اا ةلل  اام  ف ل وااالا عن   ت  اقتإل اات ةلل  اام مفضتل   ت  استفم اظ 

ا ستتفملح ا واتتول إاتت  اااتتإل حعتتح استتفم ظ اا تتلل مبتت ا اافصتتإل /ا ستتفملح اتتد 
متمتتل اافا عتتإل اا  صتت يا ومتمتتتل و  حتتإل اا   تت  متتن اامتتتتلظ م تتتل متمتتل احفتت اق األوكفتتتلم

احفتتت اق اات وكتتتو . واتتتذا  ففتتت  متتتج  ا عتتتإل ستتتع  اا  متتتلل اافتتتد اونتتتال ام اا  متتتلل اتتتد 
  ا وامف  ل تا اسفم موا مب ا اافصإل/ ا سفملحش ت تا ا واول إا  اقفشلال ت

  اونتتال الل تتل  اا تتلل ااالاتت عن   تت  ا  تت  ااتت ةلل  اسااتخدار دباادأ البعااد األخاا :
اام  ف ل وااالا عن   ت  اقتإل اات ةلل  اام مفضتل   ت  استفم اظ مبت ا ااب ت  األمت  م تتل 

فم ظ مب ا ااب   األم  ا ضتل اتد حستل قستتعن ل يستبل األمتمل احف اق األوكفلم حعح اسد
اا ام ل اد ااففل إل من ملل قليوم   لل ااكف ل وكذاك حسلل يستبل اامتلل اامفكويتل وب ت  

قستتعن اامولتوم  اتد اول حسلعتل قلظ اا لل عفكوتن  لقل ةتلنعل ععن   م متو   األ
اقسع  ااك بوم و ليد اقسع  ااك بوم ع   من ااف لمإل مج األوكفلم. واذا  فف  متج  ا عتإل 
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 وامف ا تتل تاستتع  اا  متتلل ااتتذي اونتتح ام اا  متتلل اتتد شتت ت تا ا واتتول إاتت  اقفشتتلال تا 
  اسفم موا مب ا ااب   األم 

  اونتتتال الل تتتل  اا تتتلل ااالاتتت عن   تتت  ا  تتت  اساااتخدار دبااادأ القلاااب أو الع ااا :
ااتت ةلل  اام  ف تتل وااالاتت عن   تت  اقتتإل ااتت ةلل  اام مفضتتل   تت  استتفم اظ مبتت ا اا  تتل 

متمل احف اق اات وكو  اسفم ظ اا لل مب ا اا  ل او اا    حعح  ا ق ل  /اا    مثإل
 ا اصول     قعمل اامافوا ااا اةي ا فا إل ااس  ي.  اام لمافعناام لمال  ا ممج 

 اونال الل ل  اا تلل ااالات عن   ت   :دبدأ االج اءات التمهيد ة المض دةظ استخدا
اقتتإل ااتت ةلل  اام مفضتتل   تت  استتفم اظ  ب تتب ااالاتت عن   تت و  ا  تت  ااتت ةلل  اام  ف تتل

مبت ا ا لت الا  اافمتع  تل اامضتلم  افتد متمتل  اضتع  اابعفتليول استفم ظ   تب اا تلل 
 . ا نلال وا ل ا ل    ملةكويع و  مب ا ا ل الا  اافمتع  ل اامضلم  ام ج ح وت  م عل

 ةلل  اام  ف تل : اونال الل ل  اا لل ااالا عن     ا  ت  اات وقبول  الت قق دن ال ب
وااالا عن     اقتإل اات ةلل  اام مفضتل   ت  استفم اظ استف ا عتعل اافا ت  متن اااتإل وقبوات  
حعتتتح  م تتتن اا تتتلل متتتن ونتتتج م تتتل ع  ا ا تتتا   تتت  اااتتتإل و  بعتتت    تتتك ااما تتتل  و ا  تتت  

ااتذي اونتح  (Caruthers, 2012)اامصلمة اامسل    واامصلمة اام ع ل. واذا  ففت  متج 
ل  اااإل ااع ا د ا مش ل  اافد  سفم متل شلل ااتلم تل ااتإل مشت ل  ام من اسف ا عتع

 ااكعمعلل اات   ورع  ااملاوال اافا   اام موج من م  واعل اااإل.

ممل سب   فضح   معل اسف ا عتعل  اااإل ااع ا د ا مش ل  اام  مل من اا لل ا  لل 
 عتعل  مواة معل ااإل اامتلظ عإل قتلموا قعلمتا  اإل متلظ ااكعمعلل وام اا لل اا  سفم موا اسف ا

 لستتتفم اظ استتتف ا عتعل     عبعتتتل ا واتتتول إاتتت  اااتتتإل  لانتتتلال إاتتت  ايف تتتلل شتتت ق واستتتف ا عتعل  
 اا  ملل ا  تا حعح ا ضح من امال اا لل  وظعفتا ا      من مبلمئ   ت .



2018  (5ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 59 
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  بع تتل   م عتتل اتتد   معتتل ااففكعتت  ااعتت ا د  لستتفم اظ ة. 2007ح مامتت  لاتتلاا اعتتو لتتلمو -1

   ملم: ماة ااش وق ا  ش  واافو تج. ية تل اااإل ا عفكلةي ا مش ل .

اف معتتتتتل ااففكعتتتتت  ااعتتتتت ا د : اا ةتتتتت    TRIZع يتتتتتلمج ة. 2012اتتتتتلاح مامتتتتت  لا اعتتتتتو لتتتتتلمو -2
 ا ب ل ااثليعل.اف  عا ااففكع . ا .  ملم لاألةممة : م ك  م بويوااشلم ل

 ا عفكتلةا  اااتإل استف ا عتعل    تب ال  عتل. ة2012ةتا ع ل س عملم عن احم  ل ا ااال م  -3
 ااف معتتتذا  اتتت ا ا عفكتتتلةا  ااففكعتتت  متتتتلةا    معتتتل   تتت  اا  تتتوظ    تتتا اتتتد"   تتتت " ا مشتتت ل 
 ةستتلال مللستتفع  رعتت  م شتتوة ا ك عتتل ااف بعتتلا للم تتل شعبتتلا.  لام ح تتل ا عف ائعتتل اامواوبتتل 

 اامم كل اا  بعل ااس وم ل.
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 608 - 585ا ة3ل26ا ار الت لاا  وظ اايسليعل ة

 . اا لا   : ماة اام لة . ل    ةت  اا  وظاسلسع. ة1997اب ي لا اا م ماش -5

استف ا عتعل  و  استلاعلو  شت ق . ة2007  ت  لا ةاعت ا و م ت ا  بت  ااتتلما ا واحمت ا اا ت ا -6
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اام تتتتل ع  اا ومعتتتتل األقلم معتتتتل . ة2013ااتعئتتتتل اا ومعتتتتل اضتتتتملم لتتتتوم  ااف  تتتتعا واا فمتتتتلم ل  -7
 . 2013ملةس  13. اا سمل اا تلئعل. سعل : ك عل  ااف بعلاا عل

اا تتتتلا   : ماة . ستتتتع واولعل ااتتتتف  ا وية تتتتتل  ااتتتتف  ا. ة1999لتتتتلع   بتتتت  ااامعتتتت  لا لتتتتلع  -8
 . اا تضل اا  بعل

: ماة  اامتلةا  اا  بعتل اامفات  .    عا ااففكع  : مفلاعا و  بع ل . ة1999افا  لا ل وام -9
  ااكفلل ااتلم  

ال  عل اسفم اظ ية تل   ت  اد   معل ااففكع  اا  مد . ة2011ل مإل مام  الاحاا سلاملم -10
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 . م ل اام  مل: للم ل اظ اا  ا  –ةسلال مللسفع ا ك عل ااف بعل . اام  مل
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وملات  ا   لمتل مامت  يتعتل ااصتبو . اا ف  اام لج ا    ا. ة2005ةوب   ل ا سفع يب ج -11
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 ق عل ااف بعلا للم ل ااس   ةتل.. ةسلال مللسفع  رع  م شوة . اام ح ل ا عف ائعل
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  ا اا لا   :م ل ج و اة  ااف بعل وااف  عا.ااثلاحامت   ا. اام علةتل ا م تج

 ة:  ـــع األجنبيـــاملــراجـ
17- Al – Khatib, B. A. (2012). The effect of using Brainstorming 

strategy in developing creative problem solving skills among female 

students in princess Alia University College. Journal of 

Contemporary Research, 2(10), 29 – 38. 

18- Barak, M. & Mesika , P. (2007). Teaching methods for inventive 

problem – solving in junior high school. Thinking Skills and 

Creativity, 2, 19-29. 

19- Belski, I. (2011). TRIZ course enhances thinking and problem 

solving skills of engineering students. Procedia Engineering, 9, 450- 

460. doi : 10.1016/j. proeng.2011.03.133 



2018  (5ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 61 

20- Boujaoude, S. & Barakat, H. (2003). students` problem solving 

strategies in stoichiometry and their relationships to conceptual 

understanding and learning approaches. Electronic Journal of 

Science Education, 7(3). available on line at 

http://wolfweb.unr.edu/homepage/crowther/ejse/boujaoude.pdf 

21- Cardellini, L. (2006). Fostering creative problem solving in 

chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 7(2), 131 – 

140. 

22- Caruthers, H. A. (2012). The impact The impact of general 

chemistry course structure on students’ exam performance, attitudes 

and problem solving strategies. Unpublished doctoral dissertation, 

Iowa state University, U.S.A. 

23- Case, E. L. (2004). The effects of collaborative grouping on student 

problem solving in first year chemistry. Unpublished doctoral 

dissertation, Clemson University, U.S.A.  

24- Chun-Feng, T. & Zhi-min, D. (2014). The dynamic effect achieve of 

reducing air concept in high – speed railway tunnel based TRIZ 

theory. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(1): 

316- 320.  

25- Fan, J., Chunliang, Z. & Zhongmin X. (2011). Study on innovative 

training system in local university based on TRIZ theory. In Zhang 

Liangchi and Zhang Chunliang (Eds.): Engineering Education and 

Management: lecture notes in electronic engineering. 111,301-307. 

26- Fey, V. & Rivin, E. (2005). Innovation on demand: New product 

development using TRIZ. New York : Cambridge University Press. 

First edition  

27- Fulbright, R. (2011). I- TRIZ: Anyone can innovate on Demand. 

International Journal of Innovation Science, 3(2): 41-54.  

28- Hamed, H. C., Mustafa, H. El. , Hussin, H. M., Adry, K. A. , 

Mamdouh, K. M., Kamel, S. M. & Shaker, S. M. (2011). 

Application of TRIZ theory to solve design problems,  

29- Hipple, J. (2005). The integration of TRIZ with other ideation tools 

and processes as well as with psychological assessment tools. 

Creativity and Innovation Management. 14 (1).22- 33. 

30- Jarvis, J. M. (2009). The relationship between adolescents' domain 

knowledge and creative performance on an ill – defined physics 

task. Unpublished doctoral dissertation, University of Virginia, 

U.S.A. 

http://wolfweb.unr.edu/homepage/crowther/ejse/boujaoude.pdf


  TRIZ أ / دعاء سعيد،عود حممد، أ.د  فاطمة حممدأ.د/ أبو الس
 

 62 

31- Lorenzo, M. (2005). The development, implementation, and 

evaluation of a problem solving heuristic. International Journal of 

Science and Mathematics Education, 3, 33-58. 

32- Mann, D. (2008). In searching of the ideal TRIZ teaching method. 

The TRIZ journal, August 2008. available on line at http://www.triz-

journal.com/archives/2008/08 

33- Morgan, M. (2003). Through another`s eyes: an interdisciplinary 

creative problem solving conference for both teachers and their 

students. Gifted Child Today, 26 (40) , 14 : 26. DOI: 10.4219/gct-

2003-115. 

34- Nakagawa, T. (2012). Establishing general methodologies of 

creative problem-solving / task-achieving: Beyond TRIZ. presented 

at ETRIA TRIZ Future Conference 2012 ,October. 24-26, Lisbon, 

Portugal.  

35- Orloff, M. A. (2006). Inventive Thinking through TRIZ: A Practical 

Guide. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg second edition  

36- Orloff, M. A. (2012). Modern TRIZ : A practical course with 

EASYTRIZ technology. Germany: Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg  

37- Pannells, T. C. (2010). The effects of training preservice teachers in 

creative problem solving and classroom management. Unpublished 

doctoral dissertation, University of Oklahoma. , U.S.A. 

38- Phaksunchai, M. Kaemkate, W. & Wongwanich, S.(2014). Research 

and development of a training package for developing creative 

problem solving of undergraduate students. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 116, 4824 – 4828. Doi: 

10.1016/j.sbspro.2014.01.1032 

39- Protcor, T. (2005). Creative problem solving for managers: 

Developing skills for decision making and innovation. Londan: 

Routledge. Second edition  

40- Rantanen, K. & Domb, E. (2008). Simplified TRIZ: New problem 

solving application for engineers and manufacturing professionals. 

United States of American : Auerbac publications Taylor & Francis 

group. Second edition.  

41- San, S. C. , Jin, Y. T. (2009). The inventive problem solving TRIZ – 

systematic innovation in manufacturing. Malaysia: Firstfruits Sdn.  

http://www.triz-journal.com/archives/2008/08
http://www.triz-journal.com/archives/2008/08


2018  (5ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 63 

42- Savransky, S. (2000). Engineering of creativity : Introduction to 

TRIZ methodology of inventive problem solving. USA: CRC press 

LLC.  

43- Schweizer , T. P. (2002). Integrating TRIZ into the curriculum: An 

educational imperative. The TRIZ Journal, November 2002. 

available on line at http://www.triz-journal.com/archives/2002/11.  

44- Sire , P. , Haeffelé , G. & Dubois (2012). Triz as a tool to develop a 

TRIZ educational method by learning it. paper presented at TRIZ 

future conference 2012, 24–26th October , Lisborn : Portugal.  

45- Surif , J. , Ibrahim, N. H. & Dalim, S. F. (2014). Problem solving: 

Alogorithms and conceptual and open – ended problems in 

chemistry. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 4955 – 

4963. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1055 

46- Taasoobshirazi, G. & Glynn, S. (2009). College students solving 

chemistry problems: A theoretical model of expertise. Journal of 

Research in Science Teaching, 46(10), 1070 – 1089. 

DOI:10.1002/tea.20301. 

47- Vangundy, A. B. (2005). 101 activities for teaching creativity for 

teaching creativity and problem solving. San Francisco: Pfeiffer a 

Wiley imprint.   

48- Vincent, J. FV & Mann, D.l (2000). TRIZ in biology teaching. Triz- 

Journal, September 2000. available on line at http://www.triz-

journal.com/archives/2000/09  

49- Wang, H. - C., Chang, C. – Y. & Li, T. - Y. (2008). Assessing 

creative problem solving with automated text grading. Computers & 

Education, 51, 1450 – 1466. doi: 10.1016/j.compedu.2008.01.006. 

50- Wankat, P. C. & Oreoviczed, F. S. (1993). Teaching Engineering. 

New York: McGraw-Hill. 

51- Wits, W. W.; Vaneker, T. H.J. & Souchkov, V. (2010). Full 

Immersion TRIZ in Education. In: Triz Future Conference 2010, 3-5 

November, Bergamo, Italy. 

52- Wood, C. (2006). The development of creative problem 

solving in chemistry. Chemistry Education Research and 

Practice, 7(2), 96 – 113.  

http://www.triz-journal.com/archives/2002/11
http://www.triz-journal.com/archives/2000/09
http://www.triz-journal.com/archives/2000/09


  TRIZ أ / دعاء سعيد،عود حممد، أ.د  فاطمة حممدأ.د/ أبو الس
 

 64 

Abstract 

The present study investigates the effectiveness of using TRIZ 

theory on developing creative problem solving in chemistry among 

scientific departments students at faculties of education. The 

participants of the study consisted of forty-one students enrolled in 

third year Chemistry, physics and " geology and biology sciences" 

sections, who taught chemical topics by TRIZ theory. The instruments 

of the study included creative problem solving tasks in Chemistry test. 

The test was applied to the participants before and after the 

intervention. The results showed that: 

1- There is a statistically significant difference (on 0.01 level of 

significance) between the mean scores of the pre and post 

administration of the creative problem solving skills (main skills 

and sub-skills ) and the total score on the creative problem solving 

test in Chemistry in favor of the post administration. 


