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ي تنوية الوفاهين العلوية وههازات فاعلية استخدام نظسية تسيز ف

 اتخاذ القساز لدى تالهير الوسحلة االبتدائية
 دادـإع

 أ. ػطاهللا يطش انؼتُةٍ
ياخضتُش انًناهح وطشق تذسَش 

 انؼهىو

 صـــــــيضتخه

هدفت  لدفالةدا لدليد ددا إددش لدن ددع يد  تييس ددا ودفااس لداسددظر ةيةديزفلر    اددا و اد  تدد  
مهديال  لوزديا لداد لا دددفي وامصد  لدادع لدبديائ لفييدفلف  تد  مليت ددا ونم دا لدماديم ا لداسم دا   

( 00يف دد و  ديلاصددا هدد ل لدهددفا لواادد  لدفالةددا لدمددنهد لديو ا دد و   ددف  ونظ دد  يصنيهددي مدد   
وسمصددد لم ةمفاةدددا ي دددفي يددد  لد ةصددد  لفييفلف ددداو اددداي لداادددم لدفالةددد  لد دددي   مددد  لدادددير لدفالةددد  

 دددياها ي ددظلف يم  وددظلااها إدددش مومدددظييص و اددية ا ااةدد  مددديا  هدددو ثصدد  وددا لاي 2341/2342
لداسددظر ةيةدديزفلر لد  ااددا لفيي ياجدداو  وو ا  ددا ااةدد  لدمدديا   ابددهي ةيةدديزفلر    اددا و ادد و   ددف 
لةدددديزفم  لايادددديا لدمادددديم ا لداسم ددددا  مذ دددديئ مهدددديال  لوزدددديا لدادددد لاو ةاددددف لدي  ددددف مدددد   ددددف همي 

ا ديفااس  ثف  "لدميا " م  كييب يسدظر لداادم لدفالةد  لد دي    ثايوهميو ةيإلايتا إدش ادصم لدماس
 دساع لدبيائ لفييفلف   ادك ةيةيزفلر    اا و ا .

 وقد توصلت الدراسة إلى الشتائج التالية:
   جدددظا تددد  د ال  افددددا إثاددديف ا يندددف مبددديظي α=0.00  يدددص  ميظةددد ي  ااجدددي  وامصددد )

لدادع لدبديائ لفييدفلف  يسدش لاياديا لدماديم ا لدمومظييص  لدضية ا  لديو ا  ا مد  وامصد  
 لداسم ا دايدح وامص  لدمومظيا لديو ا  ا لدي  ااة  ةيةيزفلر    اا و ا .

    جددظا تدد  د ال  افدددا إثادديف ا ينددف مبدديظي α=0.00  يددص  ميظةدد ي  ااجددي  وامصدد )
ئ مهديال  لدمومظييص  لدضية ا  لديو ا  دا مد  وامصد  لدادع لدبديائ لفييدفلف  يسدش مذ دي
 لوزيا لدا لا دايدح وامص  لدمومظيا لديو ا  ا لدي  ااة  ةيةيزفلر    اا و ا .

 تدد  اددظ  مددي وظ ددس  إد ددم لدفالةددا مدد   يدديفدو وددا  دد يما يددفا مدد  لديظ دد ي و منهددي  
وفااب ماسم  لداسظر يسش لةيزفلر    اا و ا و  ودظتص  يصةدا واسدا   د ا دسيسمصد  مد  اداي إجوديا 

 دلم لدم كا  لإليفلع ا ةيةيزفلر    اا و ا  دينم ا مهيالوم ت  لوزيا لدا لا. ماياا مافما

 لدم ثسا لفييفلف ا -لوزيا لدا لا -لدمايم ا لداسم ا -وفااس لداسظر -   اا و ا  انكهًاج انًفتاحُث5
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 ث5ـــــذيــــــيم

دظج دديو  لدددد   يياددع لدادديدا لدماي دد  ةدديدييص  لدبدد اا  لدي دددظا لدهيفددم تدد  لداسددا  لديننظ 
أ ددداح جمددد  ي دددظا  تددد  لدماسظمدددي  تددد  فددديش موددديف  لدل دددي و تادددف وضدددييع ثودددا لدما تدددا تددد  
لدااددددد  لدلياددددد   للالا مادددددفي ةددددد يا  مظهدددددي ة دددددكم ك صددددد و كمدددددي للالا  لداودددددظ  لوبددددديييم يدددددص  
لثي يجدددي  لديامصددد  لدياس م دددا  لةددددي لو و ي  لديدددفااس لدمبددديزفماو  ةيديدددديد  أ ددداح لدالددد  يدددد  

 ي   طدد د وفاابددد ا ثفي ددا وس ددد  لثي يجددي  هدددنف  لديامصدد و  ونمددد  ولاددصسها لداسمددد و لةددي لو و
  مهيالوها لدل يو ا أثف أي ل أهفلا لدايفمص  يسش لدامس ا لدياس م ا لدياسم ا.

 واف منيهد لداسدظر موديفم إلثد ل  لدلادصسا لدما ل دا ددفي لديامصد   ثدم مدي جاي ادها مد  
ح ت  ث يوهاو إال وا وفاابهي ةيةي لو و ي  وفاابد ا منيةدااو كمدي م كا و دمي دهي م  ا ا  لا

أ هي أال  ميا   ظ ف ا و   ذ ا جلييجظ هدي تد  ث ديوها لدصظم داو  ددا وادف مديا  يياسمظ هدي دمود ا 
لدنويحو تهد  أ  د  لاوايطديم ةل ديوها  و دكم جد  لم مد  ا د ل  لدل دي  لدصظم دا ددفيهاو  لديد  جمكدنها 

ها أيما دسماياا  لدمايم ا  لدمهيال  ة  ااا يمس ا وبدييفها يسدش و   اهدي م  اادهي إثفلث ت
ت  لدل ي و ته  ةلكا أهفلتهي  ط  اا مظاظييوهي وم م لدمويي لألةية  دينم ا لدماديم ا لداسم دا 

 (.22و 2000 لدمهيال  لدمزيساا  لدنوف   ةاظا   الففو 
يةدداا لدم ددواا دين دد ل لدامددم لدياس مددد   وي سددب يمس ددا لدياسدد ا  لدددياسا وددظتص  لد صةدددا لدمن

لداسم   وظجصهم  لظ ولاصا لألهفلا لدم جظ و م  ااي لةديزفلر ط لفدا وفاابد ا مينظيدا وبدينف 
إدش    اي  ثفي ا ونبوا ما لديظجهي  لدلفي ا ت  واس ا لداسظرو  لدي  ونام لديامصد  مد  لدياسد ا 

 ونبدد ها لدماددديم ا لداسم ددا  مهدديال  لديانصددد  إدددش لدددياسا  ويددد ئ تدد   اظةددها لفوويهدددي  لداسم ددا 
لدمزيسااو د دك ظه   لدافيف م  لدن  اي  لدي  لهيم  ييابص   واس ا لديانصد   منهدي    ادا و اد  

 TRIZ   و  لديددد   ددددف  يسدددش يدددف لداددديدا لد  ةددد  هنددد   أدي ددد)Altshuller و إا وادددف مددد  أهدددا)
 دددا  أةددديدصب دسيانصددد  لإليدددفلي   لفيينددديا و لدن  ادددي  لدايدم دددا لديددد  واندددش ةيةددديزفلر  د دددي  منهو

 وظدصف أتنيا جفيف   إجويا ثسظي إيفلع ا دسم كا و  و كد  هد ا لدن  ادا يسدش لدمزد  ع لدما تد  
لدي ل مدد  دسلضدديا  لإل بددي  ا مدد  ثسددظي إيفلع ددا  لاي ليددي   لييندديال  ةدديةااو  وهددفا إدددش جاددم 

وم ددا لديامصدد  ةيددر لدن دد  يدد   ددفالوها لإليفلع ددا لدامس ددا لإليفلع ددا  لفيينيااددا ميددظت    ممكنددا د
 (.223و 2020 لدا  اا  ع ي   و 
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  ددف ث صدد     اددا و ادد  ةيهيمددير مي ليددف ةييياياهددي لدمنهو ددا لدظثصددف  د يددفل  لديدد  وبددينف 
إدش ولسصم مك ع  وو اف مني ا أل    لدلسظي لإليفلع ا لدي  ودا لديايمدم ماهدي يسدش  لدظ مبد او 

يمس ديم دين د ا لدماديم ا لداسم دا لدمبدينف  إددش  ييدف  ما ل دا مد  اداي لةديزفلمهي  إا وم م  مظاجيم 
د  لفددددا  يمس ددددي  ل يبدددديب لدما تددددا  ةنيفهدددديو  ديمكددددص  لديامصدددد  مدددد  لةدددديزفلر لدما تددددا لديدددد  وددددا 
لدظ ظي إدصهي م  ااي لوزديا  د لال  منيةداا تد  ثدم لدم دكا  لدوفيدف و  وم دم  ييدف  لدما تدا 

لدن  ادددا مةدددي  ل فا مددد  يددد ل ل  لفايددد ل  تددد  مزيسدددع لدموددديف و  ودددظت  هددد ا  لدضددزما دهددد ا
لدن  اا إج ل ل  ملفا   أا ل  تييسا دا يما لدم كا  ة  اادا ومكد  مد  لدظ دظي إددش ثسدظي 

 (.34-32و 2002أ صسا دسم كا  لدي  وظلجم لديامص   أيظ جيا و 
لددف صا مد  أجدم لدياد ا يسدش لألتنديا   ويبا    اا و ا  ةيييمياهي يسش لديلسصم لداسم 

لفيينيااددداو  وبددديمف  ظوهدددي مددد  اددداي لييمياهدددي يسدددش لدافيدددف مددد  لدمن ظمدددي  لديددد  ودددا و ظا هدددي 
ةاايد ددا   ودديحو ةيإلادديتا داددفاوهي يسددش إللدددا لدافيددف مدد  لدماظ ددي  لدنابدد ا  لديدد  ولادد  مودديي 

وضددددمن  مومظيددددا مدددد   يمددددم كددددم تةددددا مدددد  لدندددديئ تدددد  مودددديي  لثددددف تاددددلو إا أع هدددد ا لدن  اددددا
لفةددي لو و ي   طدد د لدلددم لدنيجلددا لدمبدديمف  مدد  مزيسددع مودديف  لدن دديم لإل بددي  و  لديدد  وددا 
  يميهي يسش هصةا أا ل  ميافا  جمك  لةيزفلمهي ت  مزيسدع هد ا لدموديف  دمظل ادا مي سادي  

 (.32و 2022لداا   أيظ جيا و
ثصد   ،ا  لدن د  تد  منديهد لداسدظر دمظل اا مي ساي  ه ل لداا  ظه   لدليجا إدش إيدي

 ي   لفيي لاي  لد ف با يسش منيهد لداسظر لدياسصفجاو أ هي اكد   يسدش لدوي دب لفةدييو ك  مد  
لداسددداو يسدددش ليياددديا أ دددم ثاددديفا  ماددديم ا   دددظل ص   مص هدددي مددد  أفدددكيي لدما تددداو  أهمسددد  لدوي دددب 

لألمدد  لددد   أاي إدددش وددفع تدد  تهددا لدددفينيم ك  لدميم ددم تدد  لدمهدديال  لدمزيساددا  ط لفددا ونمصيهدديو 
لديامصد  دسمادديم ا لداسم داو  اددااها تدد  مهديال  لديانصدد  ة دكم يددير  مهدديال  لوزديا لدادد لا ة ددكم 

 (.Zeidler & Walker & Ackett & Simmons, 2002, 353ايص  
 ةدددديد ما مدددد  أهم ددددا لدمادددديم ا لداسم ددددا  مهدددديال  لوزدددديا لدادددد لا  لفهيمددددير يهددددي مدددد    ددددم 

إف أع  ل ا وفااس لداسظر ت  لدم ثسا لفييفلف ا ج ص  إدش ااع ت  ل يبديب لدماديم ا  لدايث ص و
لداسم دداو  كددد دك إددددش  ادددظا تددد  ممياةدددا مهددديال  لديانصددد  يمظمددديم  مهددديال  لوزددديا لداددد لا ة دددكم 
ادديصو تاددف أفدديا  لدالددظث لدي ةظاددا لألم اك ددا لدمياساددا تدد  لدي ة ددا لداسم ددا  مندديهد لداسددظر إدددش 

  م ددوا  ميددفع  بدد  يم دظل ددا لدي ة ددا لداسم ددا  وفاابددهيو تاددف و ددص  أع لديامصدد  تدد  م لثددم  ل ددا مصدد
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لدياسدد ا لدمزيساددا ف جاهمددظع لدمادديم ا لداسم ددا لألةيةدد ا تهمدديم يم ادديمو  ف ي ة ددظع لدمادديم ا لداسم ددا 
ي اييهيو ةيد ظله  لدنظ  ا أ  لدظجظاو  الا دظع لدماد سلي   لدماديم ا لداسم دا ا ع تهمهدي أ  لةد

 الا دددظع ك ددد  جلسدددظع لدم دددكسا  اادددفا ع لداددد لال و  المسدددظع لوويهدددي  ةدددس  ا  لدددظ لداسدددظرو 
 التاصيها اع اا دياسا لداسظر مبيذاامو  ادك جادظا فةديزفلر ط اايد  لدملياد    لدمني  دا  همدي 

 لجدددا أ  ددد  أةددديدصب واسددد ا لداسدددظر فدددصظييم تددد  م لثدددم لدياسددد ا لدمزيساددداو  لأل  ددد ا لداسم دددا تددد  و
مبددديم و  ةزي دددا كسمدددي لاوادددا لدمبددديظي لدادددا  لدياس مددد  أ  لدم ثسدددا لدياس م ددداو ةيإلاددديتا إددددش 

 .(Urevbu, 1997,3-5)و لجا ت  ثب لداسظر  لفهيمير يهي 
  دددف ودددا ماث دددا اددددك ةادددظا  مايفددد    اددددك مددد  اددداي ودددفااس لديامصددد  دمددديا  لداسدددظر 

 TIMSSندددم  يددديفد لفاياددديال  لدف د دددا دساسدددظر ةيدم ثسدددا لفييفلف ددداو كمدددي ينكدددف اددددك مدددي ك دددا  ي
لدزي ا ةيدف ي لدا ة ا ة كم ييرو  لدباظاجا ة كم ايصو ثص  أظهد   اداايم ييمديم تد  مديا  
لداسددددظر  ة ددددكم ادددديص تدددد  لدمادددديم ا لداسم دددداو  مهدددديال  لديانصدددد و   ددددف ووسددددش ادددددك مدددد  ادددداي 

تدددد  أ  مدددد  لدددددف ي لدا ة دددددا لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا دددددفاجيوها  لديدددد  دددددا و سدددد  لدمبدددديظي لدددددف د  
 TIMSS 2015لدم ياكاو كمي أع  ييفد طساا لدبداظاجا فدهف  و لجاديم  لادليم تد   اد  االةدا 

 ينددددددددددددددددددددددددم تدددددددددددددددددددددددد  لدفالةددددددددددددددددددددددددي  د يددددددددددددددددددددددددظلر لدبدددددددددددددددددددددددديةاا  ثكمددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددمصف   أمددددددددددددددددددددددددم 
 (. Provasnik et al , 2016, 15؛  4و 2023م اسو 

هصةدا وادظاا لدياسد ا لدادير يسدش  ك ا   ييفد لفايايال  لدظطن ا دميا  لداسظر لدي  أج وهدي 
% منها دا ييودي ل ل لدلدف لألا دش دسمهديال و ةمدي 30وامص  لدااص  لد يد   لدبيائ لفييفلف  أع 

وضددمنيم مدد  مهدديال  لوزدديا لدادد لاو تدد  ثددص  أظهدد    يدديفد لديامصدد  تدد  لفايادديال  مبدديظي أ ددم 
 (.2021هصةا واظاا لدياس او م  لدلف لألا ش ت  لديلاصمو ةمي ييضمنم م  مايم ا يس ما  

؛ 2022؛ تديا ج و 2022 ةيدم م تادف أفديا  لدافيدف مد  لدفالةدي  م دم  مديا  لدمهسدمو 
( إدش ل زايض مبيظي لديامص  لديلادصس  تد  لدماديم ا لداسم دا  فدصظ  لدماديم ا 2020لدم  ل  و 

( 2023لدااسدد و  ؛2020لد فيسددا  لدز دد ( دددفيهاو  كمددي أفدديا  االةددي  أادد ي م ددم  إجمدديع  ددظلاو 
إدش ااع ت  مبيظي مهيال  لوزيا لدا لا دفي لديامص و   ف أي   هد ا لدفالةدي  هد ل لدضداع 
ت  لدمايم ا لداسم ا  مهيال  لوزيا لدا لا إددش يدف  أةدايبو كديع مد  أهمهدي لةدي لو و ي   ط لفدا 

سددش لدنددا  لديساددص  لديددفااس لدميااددا تدد  وددفااس لداسددظرو  لديدد  مددي للي و كص هددي  لهيميمهددي يناددب ي
  ثاظ لدماياا  لدماسظمي .
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 ةهددد ل ييضددددح أع ونم دددا لدمادددديم ا لداسم دددا  مهدددديال  لوزددديا لدادددد لا ددددفي لديامصدددد  وي سددددب 
لةددديزفلر لةدددي لو و ي   طددد د ودددفااس وهصدددي دهدددا مظل دددع واس م دددا ومكدددنها وناصددد  أ  ددد ا واس م دددا 

 وايمدف هد ا لفةدي لو و ي   لد د د  وي سب منها لوزيا   لال  منيةاا و وال ينييفد ه ا لأل   او
يسش    اي  واندش يياسد ا لديانصد  ج دكم اديصو دد دك ظهد   لدليجدا دن  ادا و اد  لدايفمدا يسدش 
لدلدددم لإليدددفلي  دسم دددكا و  لديددد  ويضدددم  أةددديدصب ديلسصدددم لدم دددكا  لداسم دددا  إجوددديا لدلسدددظي 

 لدمنيةاا دهي ة  د إيفلع ا ت  مويي لداسظر لد   ع ا.
 ل  ا دديم مدد  ادداع مبدديظي وامصدد  لدم ثسددا لفييفلف ددا تدد  لدمادديم ا لداسم ددا   ممددي ةدد ا؛

 مهددديال  لوزددديا لداددد لاو  أهم دددا مظلجهدددا اددددكو  مددد  هندددي  ايددد  أهم دددا لدفالةدددا تددد  لدن دددع يددد  
تييس ا لةيزفلر    اا و ا  ت  ونم دا لدماديم ا لداسم دا  مهديال  لوزديا لداد لا ددفي وامصد  لدادع 

 لدبيائ لفييفلف .

 ث5ــــشَــــث اننظــــــانخهفُ

يفأ ظهظا    اا و ا  ت  لفوليا لدبدظتصصي  ةديةايمو تني د  وبدمش    ادا لدلدم فيينديا  
(. ثصدد  إع و اد  هدد  لدلد  ا لأل دددش مد  لةددا TRIZدسم دكا و  لفدديه   ةيةدا    اددا و اد   

.  ااييسهددي Teoria Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatchلدن  اددا ةيدسيددا لد  ةدد ا  
"و  ونبدب Theory OF Inventive Problem Solving" TIPSةيدسيدا لإل وسص ادا  وصداس 

 لدد   وظ ددم إددش أع يمس ددا Altshuller"  شدوفسأ هندد   "  ةد شدهد ا لدن  اددا دساديدا  لدمهنددفئ ل
لفاي ل  د ب  يمس ا ي ظلف او  إ مي يمس ا من ما وم  ةمبيال   لالا  ماديا  ملدفا  وي ديةم 

يندد ا تدد  مومظيددا مدد  لفاي ليددي و   ددف وظ ددم إدددش هدد ا لدني وددا مدد  ادداي االةدديم لدمياماددا  و
دمةدي  ل فا مدد   ثدديفا يد ل ل  لفاي ليددي و  أاا  أدي ددس  أع ثدم أ  م ددكسا يي سددب ل ي دديا 
لديني ضي  ت  لدن دير لدياند و  مد  ثدا لدامدم يسدش لدديزسه مد  هد ا لديني ضدي و   ل يهدش يد دك 

اددر لفوويهددي   لدمادديا  لديدد  أ ددال  ل مدي ةاددف مدد  لداني دد  لد ف بددا تدد  ين ددا إددش ل ي دديا ة
 (.Cameron,2010, 4لدن  اا  

 نظشَث تشَز فٍ انًدال انتشبى5ٌ

جمكددد  لدياددد ا يسدددش مظ دددا    ادددا و اددد  تددد  لدموددديي لدي ةدددظ  يظ ددداهي إثدددفي لدن  ادددي  
ةيدفالةدا  لديلسصدمو لاديد ما مد   لدا اف   لدمبيلفثا مد  اداي لدم لجادا لديد  وني دد  هد ا لدن  ادا

أع هددد ا لدن  ادددا  ددددف  تددد  يصةدددا هنفةددد ا وان ددداو إف ل هدددي ةددد ييع مدددي يدددفأ  و  ددد  أع منهوصيهدددي 
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 أا لوهي لدمزيساا أ    م  أع وديا يندف لدلدف ا لديد   ددف  تصهديو لاادف ظهظاهدي ةايد    ادص   يدفأ  
ي ةددظ و   ددف  وددا يدد  ادددك مومظيددا ونياددم إدددش كددم مودديف  لدن دديم لف بددي   ةمددي تصهددي لدمودديي لد

مدد  لألتندديا لألةيةدد ا لديدد  لةددينف يسصهددي أدي دد  تدد  واسدد ا لدن  اددا  هدد   إع االةددا أ  مظاددظ  
جوددب أع ودديا ةييياددياا   يمدديم يي كددب مدد  مومظيددا مدد  لداني دد  لدمي لة ددا  لدمينيمسدداو  لدي كصدد  

ةددا و ددكصسا مدد   مدديا  و ددظا يسددش لد لة ددا لدينيمس ددا يددص  لدمظاددظيي  لدمزيساددا  ادددك أثنددي  اال
لددن ا و  لدامدم يسدش لددفتا  لددظ لديظظ د  لدمدفا  ألةديدصب ثددم لدم دكا  ة  اادا إيفلع دا  تددا 
ا ددظل  م وادداو  لداددفا  يسددش واسدد ا لدمظاددظيي  لدمزيساددا  ادددك مدد  ادداي واددفجا يدد  ض يمس ددا 

فدا لداادظا لدد لو  دلم لدم كا  إيفلع يمو  إجيا  لألةيدصب لدي  وبييف لدم ف  يسدش وز د  يظل
 (.233-230و 2022لدناب ا  أيظ جيا و 

 مدد  من سددا لألتندديا لألةيةدد ا دن  اددا و ادد ؛ ونكددف هدد ا لدن  اددا يسددش وظظ دد  لألتندديا 
لألةيةدد ا تددد  ثددم لدم دددكا  ة دد د إيفلع دددا وايمددف تددد  ثسهددي يسدددش لد ددمظد ا  لدظادددظح  ةددد يا 

 لدلسظيو  تا ا ظل  ملفا    لالا مباايم.

 صاصُث ننظشَث تشَز5انًفاهُى األ

واي ددد  لدماددديم ا لألةيةددد ا دن  ادددا و اددد  إثدددفي لد ندددش لألةيةددد ا دسن  اددداو  لديددد  ويضدددم  
مومظيا م  لد  د  لدمبيال و وهفا إدش و بص  يمس دا تهمهدي  لةدي اييهي  لدياد ا يسدش أا لوهدي 

   دصدا لةديزفلر لدن  اا ت  ثدم لدم كا و  م  ه ا لدمايم ا مي يس  

 ةادئ اإلبذاػُث5أوال5 انً

مددد  اددداي االةدددا يم ادددا  ولسصدددم يدددفا ك صددد  مددد   ظليدددف  Altshullerلةدددي ي  أدي دددس  
ي ي ي  ي ل ل  لفاي ل  لةينيي  مومظيا م  لدمايا  لإليفلع او  لدي  واي د  ادد ام لافدياجيم جايمدف 

وند لا   يس م ت  ثم لدم دكا و تادف فثدظ أدي د  أع يدفالم  سد ام مد  هد ا لدماديا  ج هد  ة دكم
ت  ثم لدم دكا  لإليفلع دا دسافيدف مد  لفاي ليدي و ثصد  داصد  هد ا لدماديا  أ  د  لد د د دلدم 
هدد ا لدم ددكا  مدد  ادداي لد دد    تدد  وو اددف لدم ددكسا ةااددف وام مهدديو  مدد  ثددا لةدديزفلر لدم ددفأ 

(.   دددف ودددا لفددديايد هددد ا لدماددديا  تددد  ةددديا  لألمددد  تددد  Ball, 2012, 4لدمنيةدددب تددد  ثسهدددي  
لدهنفةدد ا  لديان دداو إف إع لدفالةددي   لألةلدديث لداثاددا  ددف أ ددف  يسددش لع هدد ل لدمادديا   لدمودديف 

وياددع ةيد ددمظد او  أع لألا ل  لدمبدديزفما تصهددي ال  أهم ددا  يسددش ااجددا ك صدد   مدد  لداددظ   امكدد  
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وام مهددي تدد  كيتددا مودديف  لدن دديم لإل بددي   ةمددي تصهددي لدمودديف  لدي ةظاددا  لدياس م ددا  أيددظ جدديا و 
 (.30-24و 2022

إددش أاةادص  م دفأم ليدفلع يم مد  ادداي  (Altshuller, 1999, 287-289)وظ دم أدي دس  
االةددديم  ولسصسدددم دمةدددي  ل فا مددد  يددد ل ل  لفايددد ل و  لديددد  أظهددد    يددديفد االةددديهي ونددد لالم تددد  
لةدديزفلر هدد ا لد دد ل ل  دمومظيددا مدد  لدمادديا  ويم ددم تدد  كددم ممددي يسدد   م ددفأ لديابدد ا  لديو فددا(و 

فأ لفةددديزاص  لداادددم(و م دددفأ لدنظع دددا لدمكي  ددداو م دددفأ لداوميثدددم  لداونيةدددا(و م دددفأ لدددد ةل م ددد
 لدددددفمد(و م ددددفأ لدامظم ددددا  لد ددددمظد ا(و م ددددفأ لفثيددددظل   لديضددددمص (و م ددددفأ لدددددظلع لدمضدددديا  لداددددظ  

ظلجهددا لدمظلل دا(و م دفأ لإلجد ل ل  لديمهصفجدا لدمضديا و م ددفأ لإلجد ل ل  لديمهصفجدا لأل د داو م دفأ لدم
لدمبدددااا داادددياف و م ددددفأ وبدددي   طي ددددا لدوهدددف  واسصدددم لديادددديي (و م دددفأ لداسددددب  لداكدددس(و م ددددفأ 
لديندظا   لف لنددي (و م ددفأ لدفينيم ددا  لدم   دا(و م ددفأ لدااددم لدو فدد و م دفأ لف يادديي إدددش ةاددف جفيددفو 

فو م ددددفأ لديبدددد اا م ددددفأ لفهيدددد لل  لديدددد اا لدم كددددي  ك (و م ددددفأ لديندددد لاو م ددددفأ لةدددديم لا لدامددددم لدماصدددد
 لف دددفتي (و م دددفأ ولظادددم لدضددديا إددددش  ددديتاو م دددفأ لديي جدددا لد لجاددداو م دددفأ لدظةددد لو م دددفأ لدزفمدددا 
لد لو ددداو م دددفأ لدنبدددلو م ددددفأ لد دددفلفم لد ا اددداو م دددفأ لةددددي فلي لددددن ا لدم كي  ك ددداو م دددفأ لةددددي فلي 

م ددفأ لدمددظلا لدمبدديم او م ددفأ  لدمكظ ددي  لدهصفا د ك ددا أ  لدهظلف دداو م ددفأ لألم دد ا لدم  ددا أ  لد   ادداو
ويصصدد  لدسددظعو م ددفأ لديوددي سو م ددفأ اتددر  ووفيددف لألجدد ل و م ددفأ لديلددظي لداص ادديف و م ددفأ لدم ثسددا 

 لف يايد او م فأ لديمفا لدل لا و م فأ ة يا لأل بف و م فأ لد صةا لدزيمساو  م فأ لدمظلا لدم كاا.
 ,Silverstein) لديد  يصنهدي كدم مد   ل مي يس  واادصم دسماديا  لدمبديزفما تد  لدفالةدا 

2007,187; Rantanen & Domb, 2007, 128 ; Gadd & Goddard, 2011, 149)   
  مي يس  

  جمكدددد  لةدددديزفلر هدددد ل لدم ددددفأ تدددد  ثددددم لدم ددددكا  يدددد  ط اددددا وابدددد ا أ  مبدددددت الت دددددي  -2
وو فدددددا لدن ددددددير إددددددش يددددددف  أجدددددد ل  مبدددددياساو أ  وابدددددد مم ألجدددددد ل  أ دددددي  إال كدددددديع لدن ددددددير 

 يسش  لظ مب ا.مابا 

  يددديا ثدددم لدم ددددكا  ةيةددديزفلر هدددد ل لدم دددفأ مددد  ادددداي ولفيدددف لدودددد   مبددددت اخسددددتخ   -2
لدضدد  ا  تاددل لدمدد لا ثددم م ددكسيم تدد  لدن دديرو  لدامددم يسددش لةددياايفم مددا لةددياايا لألجدد ل  
 لدمكظ ددي  لدضدديا  ل ددم  لديدد  ولددفث  ثدديالم ةددس  ا ةددمو  لدامددم تدد   اددس لدظ دد  يسددش يدد ي 

ناددد  لدمبددد ب دسم دددكسا إددددش مكددديع مصددد  مدددنث  ةيدن دددير أ  لدددديزسه مندددم لداني ددد  أ  لدا
  هيف يو  ادك دلم لدم كسا لدي  وظلجم ه ل لدن ير.
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  يدديا ثددم لدم ددكا  تدد  هدد ل م ددفأ مدد  ادداي لددد ةل لدمكددي   أ  لد مددي   يددص  مبدددت الددر    -4
 مكظ ي  لدن ير ال  لدمهير لدمي ييها  لدي  واظر ة ا لا  يمس ي  مياياةا.

  جايمف ه ل لدم فأ يسش ولظام مبيا لإلج ل ل  لدمياادا دملي ددا لدييسدب يسدش بدت العكسم -3
م ددكسا مددي إدددش لوودديا ماددي سو تمدد  اادددم وناسددب لألجدد ل  لدميل كددا ديادداح ثيييددا  ةيدم ددم 
واددددداح لفجددددد ل  لد يييدددددا ميل كددددداو أ  وددددديا ثدددددم لدم دددددكسا يددددد  ط ادددددا  سدددددب لدامس دددددي  أ  

  ير اأةيم يسش ياب.لإلج ل ل  لدمبيزفما ت  لدن

  ج ص  ه ل لدم فأ إمكي صدا ثم لدم كا  يد  ط ادا لثيدظل  جد   مد  لدن دير مبدت اخحتواء -0
 ت  ج    ا و  لد   جمك  يف اا لثيظلؤا ت  ج   ثيد  أ  أ    م  ادك.

  يدديا واددم ا لد دد   أ  اايفاددم  ةصنصيددم لدزياج ددا أ  لداسم ددي  لديدد  جاددظر مبدددت السرو ددة -1
  ويصص هددي إلجودديا أتضددم ظدد  ا لدامددمو  وابدد ا لد دد   إدددش أجدد ل  ةلصدد  يهددي ةلصدد  جمكدد

 جكظع كم منهي  ياالم يسش لدل كا  جام لألف ي  لدويمف  م  ا   ياا  يسش لدل كدا.

  ييا ثم لدم دكا  تد  هد ل لدم دفأ يد  ط ادا وادظار  لع جد   مد  مبدت ال وة السواز ة  -2
ن ددير  ادد و  لددد   جامددم يددف اا يسددش و  اددفا لدن ددير أ   ظودددم يدد  ط اددا اةددد م أ  امودددم ي

 ةيدافا   لداظ  يسش اتا ه ل لدو   أ  اتام أ  واظايم.

  ييضددم  هدد ل لدم ددفأ لةدديزفلر لدا ددظا لدم  ددا أ  لدي ددي ل  لد   اددا مبدددت اشيذددية السر ددة -3
يدددففم مددد  لةددديزفلر لديادددم مي  ثاث دددا لألةادددياو ةيإلاددديتا إددددش يددد ي لدن دددير يددد  مل  دددم 

ةيزفلر لدا ظا لدم  ا أ  لدي ي ل  لد   ااو ةمي ت  اددك تادم مكظ دي  لدن دير لدزياج  ةي
 ةاضهي ي  ةارو دسظ ظي إدش ثم لدم كسا لدي  وظلجم ه ل لدن ير. 

  ييا ل ويل لدامم ت  ه ل لدم فأ م  ااي لةيزفلر   ير  ةد ل أ  امدد أثدف مبدت الوسي  -4
 مددا أادد يو  ادددك ديلاصددا هددفا ماددص  لألجدد ل  أ  لأل  مددا من يدديم مددا أجدد ل  أادد ي أ  أ 

م   م ةيدافا  يسش إييا  ه ل لدو   أ  لدن ير كمي كيع يسصدم ةبهظدا   دم يمس دا لدظةديطا 
 أ  لدفمدد.

  ييا مد  اداي هد ل لدم دفأ ويصصد  لدزاديفه لدمياجدا ألثدف أجد ل  لدن دير مبدت تغير الحالة -20
دييلادددا أ  لدبددديفسا أ  لدادددسااو أ  لدن ددير ككدددم إددددش لدزاددديفه لدمياجدددا لألادد ي كيدليددددا ل

 ويصصددد   بدددداا لدي كصدددد  أ  لدن يتدددداو  ويصصدددد  ااجددددا لدم   دددداو  أاصدددد لم ويصصدددد  ااجددددا لدلدددد لا و 
  ايضم  ادك ويصص  جم ا أ  أثف اايفاهي.
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ييا ثم م كسا لدياديي  تد  لدن دير مد  اداي واييدم أثدف أجد ل  لدن دير مدا  مبدت التجا س: -22
  اس اايفه لدميا .ج    ا  م   اس لدميا  أ  دهي 

  يدديا مدد  ادداي هدد ل لدم ددفأ ودد    نددظل  أ  ثيدد ل  وددنا  ألع جكددظع مبدددت السددوام السدددامية -22
لدن ير  ّايالم أ  يد  ط ادا و  ادفا ةاني د   اديّا  أاد ي إاديل او أمدي إال كديع لدناديا مبداايم 

 تصيا لايا  مبيثا لدن ير م  ااي مم  لدمبيمي  ةميا  مي.

يضددم  هدد ل لدم ددفأ ويصصدد  دددظع لدن ددير أ  ويصصدد  دددظع يصةيددم لدزياج دداو   يمبدددت تغييددر اللددون  -24
  ويصص  ااجا فايتصيم أ  ويصص  ااجا فايل ا يصةيم لدزياج ا.

  يدديا ثددم م ددكسا لدضدد ا لددد    ددف يسلددا ةيدن ددير تدد  هدد ل لدم ددفأ مدد  ادداي مبدددت اخ ددد ا  -23
يتا إددش لدذ دير ةال داح ة يا وناص  لدامس ي  لدضديا  أ  لدز صد   أ  لدم لثدم لدملدفا و إاد

لدامس ددي  لدمناجددا أ  لدضدديا  لديدد   ددف يددنوا ينهددي مزدديط  ةبدد يا ك صدد  و كمددي ييضددم  هدد ل 
 لدم فأ وناص  لدييصص ل  لدم سظةا ت  لدن ير ج ف يم أ  كس يم   م ظهظا لدليجا تاس ي د دك.

ي  اددددك   ج دددص  هددد ل لدم دددفأ إددددش لف ياددديي مددد  م ثسدددا إددددش أاددد  مبددددت السرحلدددة اخ ت اليدددة -20
ةيفةيايا  م  لد ظله  لدي  ولفث أثندي  ولدظي لدمديا  مد  ثيددا إددش أاد ي أ  ل يايدهدي مد  
م ثسددا إدددش أاددد يو كدديدييص  تددد  ثوددا لدمدديا  أ  ل يبددديب لدلدد لا  أ  تادددفل هيو  مص هددي مددد  

 لد ظله  لدمزيساا.

  دسمدظلا  لديد    ييا ت  ه ل لدم فأ لفةيايا  م  اي  ا لديمدفا لدلد لا مبدت التسدم الحراري  -21
يندديد ينهدددي ومددفا لدمددديا  ةدديدل لا  أ  واسادددهي ةدديد   ا و ةيإلاددديتا داةدديايا  مددد  ماددديما  

 لديمفا لدل لا  لدمزيساا دسمظلا.

  جبدديزفر تدد  هدد ل لدم ددفأ ثددم لدم ددكا  يدد  ط اددا لةددي فلي لد صةددا مبدددت البي ددة الخاملددة -22
ثدددف أجدددد ل  لدن ددددير أ  لدن ددددير لد   ع دددا دسن ددددير ةدددد ا ي ايمسددداو أ  لايتدددددا مددددظلا ايمسددددا أل

 لدنس .

 مدد  ادداي لدادد ض لدبددييا ويضددح إمكي  ددا و  صددا هدد ا لدمادديا  تدد  مودديي واسددا  واسدد ا 
 لداسظر لد   ع او  ادك م  ااي امد لدمايا  لإليفلع ا لدمافما ت  مظاظيي  منيهد لداسظر.

 اج5 ــــــــثانُا5 انتنالض

م كسا ملفا و تاف ييا ثم دهد ا لدم دكسا لديد  و ه  لديني ضي   ي وا دسا ظا يسش ثم د
وظلجم لدن ير أ  ج   منم ةاظا  إجويي او  ةمدي أع هد ل لدن دير كدم مينيمدم مد  لألجد ل  لدمي لة دا 
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 لديد  يدنث  كدم جد   ل دم  ايد ث  ةدي ا و إف لع هد ل لدلدم  دف يدنوا يندم ثدف ث م دي م تد  جد   
لدم لإليدفلي  دسم دكسا ولبدص  لدن دير أ  جد   مندم  ا  مد  أجد ل  لدن دير؛   ي ودا دد دك جبديس ر لد

. (Orloff, 2012, 50)ا ع أع يدددنث  ةيدبدددسب يسدددش أجددد ل  لدن دددير أ  لدن دددير ة دددكم كيمدددم 
دسمايا  لإليفلع ا م  اداي يمس دي  لديلسصدم داظليدف ي ي دي  يد ل ل   Altshuller ةيلفيف أدي س  

اي ددد ا فدددكس  ل مدددي جاددد ا ةماددداظتا  44لفايددد ل  تددد  موددديف  لدهنفةدددا  لديان دددا ودددا لةددديز ل  
لديني ضددي و  لديدد  واي دد  إثددفي أا ل     اددا و ادد  لدهيمددا  لدهياتددا تدد  ثادد  لدمادديا  لدمافمددا 
دلم لدم كسا؛ إا أع لديني ر جكدظع ادد ام لافدياجيم جبديفي ةدم تد  إمكي  دا ثدم لدم دكسا مد  اداي 

 (.Gadd & Goddard, 2011, 109ه ا مااظتا  

 اننهائٍ األيثم5 ثانثا5ً انحم 

واف لدم يد ا لدهفا لدوظه   لدمظجم دلم لدم كسا ت     اا و اد و  لديد  يديا مد  ااهدي 
لاي ددديا أتضدددم لدمبددديال  لدممكندددا  لدملدددفا  دسلسدددظي لدمييثدددا ة دددكم  لادددحو  كددد دك وامدددم يسدددش 

لدددم لددديزسه مددد  لداظلفددا  ل ثددديا لدبددس  ا لديددد  وظلجددم طددد د لدلددم لدميظ اددداو أ  أع  مظاج ددا لد
وان  و دكصسم ة دكم مافدا مد  اداي ود مص  لدايفدف  لدم جدظ  مندم  لةدياايا  ثدياا لدضديا  ة  دم   د  

 (.(Rantanen & Domb, 2007, 15  جهف ممك   ة تضم جظا  دسنيود لدنهيف 

 ادس5 ـــــــــسابؼا5 انًص

ف يددنا  ولفيددف  لةدديزفلر لدماددياا ةاايد ددا دلددم ك صدد  مدد  لدميني ضددي و كمددي أ هددي وبدديي
يسدددش لديلدددظي ة دددكم أ  ددد   لدددظ لدم يد ددداو  ةيدم دددم تدددالع لإلاال  ة  ظليهدددي لدمزيسادددا يدددنا  ودددفااو يم 
دساددفا  يسددش لدلددم لإليددفلي  دسم ددكا  ة ددكم أتضددمو  وايمددف هدد ا لدماددياا لدماسظمددي  لدمافمددا 
دضددددميع لةدددديم لا لدامددددم ة  ااددددا منيةددددااو  ةيألمددددي   مدددد  ثصدددد  واددددن اهي  لفددددييدهي دسمبدددديثي  

ا  لةددديزفلميوهي لدفلاس ددداو كمددي وايمدددف يسدددش لدظظدديفع لديددد   دددف يندديد ينهدددي  ثددديا إجويي دددا أ  لدايامدد
ةدس  ا  ةديد م  ددالر إل ودديل لدمهدير ة دكم مصدد  مبد ظد أ  لةديياي أ  ددي  لديظ دع ة دكم أم ددمو 
 يندف اة هددي ةمدفي  لةددا مد  لدماددياا لدمبدديمف   تهمهدي ة ددكم مامدا يددنا  ديوظادف لداددفا  يسددش 

 (.300و 2020لي  دسم كا   أيظ جيا    ظتمو لدلم لإليف
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 مدددد  ادددداي يدددد ض لدمادددديم ا لدبدددديةاا لديدددد  لةددددينف  يسصهددددي    اددددا و ادددد ؛ تددددالع ما تددددا 
مليظايوهدي  مي سايوهددي  االةدديهي جبدديها تد  ل يايدهددي مدد  لدن  اددا إددش لدي  صدداو  لددد   يددف اا جبددهم 

 يفلي  دسم كا  بي   ت  لدلم لإلم  لةيزفلمهي ت  كيتا مويف  لدن يم لإل

 ينهدُث اننظشَث فٍ حم انًشكالج اإلبذاػُث5

ويمصدد     ادددا لدلدددم لإليدددفلي  دسم دددكا   و اددد ( ةيييمياهددي يسدددش طددد د جفيدددف  تددد  ثدددم 
لدم كسا مص  لدما  تا ةيةايمو  وبينف لدان   لدايما دسن  اا ثظي لد  ااا لديد  يديا يهدي وظةد ا ددب 

 Mosely).ف هد ا لدم دكسا  ولظاسهدي إددش م دكسا ييمدا لدم كساو  مد  ثدا جاسهدي أ  د   دظ  ييو اد

et al, 2005, 127) 
 ( 23و 2004ثص  وانع لدم كا  لدي  وظلجم لدا ا إدش  ظيص   ثنيع  ي ييم و 

ه  لدم كا  لدي  ويظت  دهدي ثسدظي مبدااا  ما  تداو  ولدم هد ا  النوع األول:
 ( 2لدم كا  ييا م ةيواي   مظا  يير كمي ت  لد كم  

 
 (Mazur, 1996)( اننًىرج انؼاو نحم انًشكالج 2انشكم )

ف يظجددف دددم ثسددظي ما  تدداو ثصدد  ولددظ  م ددكاوم يسددش  النوووع النوو   :
وني ضددي  جبدديزفر دلسهددي يددفا مدد  لد دد د كيدااددع لددد هن و  ةنددي  يسددش ااجددا وااصددف لدم ددكسا 

كمددي وايمددف لدلسددظي يسددش ا دد   لدادد او ثصدد  ودد الا ويادديي  يددفا لدملددي ف  لدمبدديزفما تدد  لدلددمو 
لدملدي ف  دلسهدي إال كي د  اديا  ثدف ا ا د   لداد او  اادم يدفا لدملدي ف  دسظ دظي إددش لدلدم إال 

  يع ام  ثف ا ا    لدا ا.
 ممدددي ةددد ا وضدددم  لدنمدددظا  لألةيةددد  دلدددم لدم دددكا  دي اددد  لدماددديا  لإليفلع ددداو كمدددي 

 ( 2يظالم لد كم  

 ادلناظرة ادلشكلة احملددة ادلشكلة

 ادلناظر احلل حل ادلشكلة

 احملاولة واخلطأ
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 (Kaplan, 1996)( نًىرج تشَز األصاصٍ نحم انًشكالج بطشق إبذاػُث 2انشكم )

( أع وو ادف لدم دكسا ةيةديزفلر لديني ضدي  تد     ادا و اد  يدففم مد  2ييضح ت  لد كم  
لدال  ي  م دكسا منديظ   دهديو كمدي وبديزفر ماديا  و اد  أجضديم تد  وو ادف لدلدم يدففم مد  لدالد  

 (.24و 2022نيظ    أيظ جيا و ي  ثسظي م
 ممي ة ا؛ ُجاثظ أع منهو ا لدن  ادا و ادف مد  ةد يا لدظ دظي إددش لدلدم لدمنيةدب مد  
ادداي وو اددف لدم ددكسا ة ددكم  مايفدد و يددففم مدد  لةدديزفلر أ  دد  مدد  يمس ددا مدد  يمس ددي  "لدملي دددا 

  لدز  "  لدي  وي سب لمنيم أطظي دسظ ظي إدش ثم  منيةب.
 دلم لإليفلي  دسم كا   تا    اا و ا  كم ممي يس    ف وضمن  ا ظل  ل

 لديا ا يسش لدم كسا لداسم ا م  ااي ولفيفهي. -2

 ولفيف لدماياا  لألا ل  لدمافما دلم لدم كسا لداسم ا. -2

 ولفيف لديني ضي  ت  يصةا لدم كسا  لدامم يسش لديزسه منهي. -4

 ولفيف لدمايا  لإليفلع ا لدمنيةاا دلم لدم كسا.  -3

سددددظي ماي ثدددا يفيسددددا يندددي  يسددددش لدلدددم لدنهدددديف  لدمافدددا مددددا اة هدددي ةيدلددددم  ددد يما ث -0
 لدنهيف  دسم كسا.

وادظاا لدلدم  اددك ةيدي  دف مد  اسدظا مد  أ  م دكا  جفيدف  دف و د أ  ي ودا فةدديزفلر  -1
 ه ل لدلم مبيذاام.

 احللول اجملردة اجملردة ادلشكلة

 حل ادلشكلة ادلشكلة احملددة

 جتريد

 ادلبادئ اإلبداعية

 صيص احللخت
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 ث5ـــــــذساصــــث انــــيشكه

مهديال  لوزديا لداد لا  ونمصيهدي     لم دليجا لديامص  إددش وندظا  لدماديم ا لداسم دا  ل يبديب
ةاددظا   ددل لا  ةددس ما تدد  ينصدديها لدما ل دداو تددالع ادددك يي سددب لةددي ميا أتضددم لد دد د  أةدديدصب 
لديددددفااس لدمافمدددداو دينددددظا    ددددير مادددديم م  ميميةددددك تدددد  لدم ثسددددا لدياس مددددا لدظلثددددف   لدم لثددددم 

لةدي مياهي  وظظ اهدي لدياس م ا لألا يو دم  ظا  مز  ي   لالا تد  لدد ه  ومكد  لديسمصد  مد  
تددد  مظل دددع لدما تدددا لداسم دددا  لدمادددياا لألاددد يو  تددد  هددد ل لدبددد يدو وادددف لدم ثسدددا لفييفلف دددا مددد  
لدم لثددم لدمهمددا لديدد  و نددش تصهددي لدمادديم ا لداسم ددا دددفي لديامصدد و  دندد  وددفااس وسددك لدمادديم ا دهدد ا 

جدددا وادددي    ادددظالم تددد  لدم ثسدددا ف يددد لي ا ع لدمبددديظي لدم سدددظبو ثصددد  إع طددد د لديدددفااس لدياسصف
إ بددديب لديامصددد  لدماددديم ا لداسم دددا  ونمصيهدددي ةيد دددكم لدادددل حو ةيإلاددديتا إددددش يو هدددي تددد  ونم دددا 
مهيال  لوزيا لدا لا دفيهاو لألم  لد   جبيظجب وادفجا لةدي لو و ي  أ    مديا  أ     ادي  ييظ دا 

 يال  لوزيا لدا لا دفيها.أع وبييف وامص  لدم ثسا لفييفلف ا ت  ونم ا لدمايم ا لداسم ا  مه
 ددددددد دك؛ ولدددددددفا  م دددددددكسا لدفالةدددددددا يظجدددددددظا ادددددداع تددددددد  لدماددددددديم ا لداسم دددددددا  مهددددددديال  
لوزدددديا لدادددد لا دددددفي وامصدددد  لدم ثسددددا لفييفلف دددداو  امكدددد  لدياددددف  دااجهددددي مدددد  ادددداي لإلجيةددددا 

 لدبنلي لد ف س لدييد    ي 
رات اتخدا  ال درار لدد  ما  اعلية استخدام  ظرية تريز  ي تشسية السفاهي  العلسيدة ومادا

 ت ميذ السرحلة اخبتدائية؟ 
  وا   ي  لدبنلي لد ف س لدبييا لدبنلدص  لدا يصص  لدييدصص  

دددفي وامصدد  لداددع لدبدديائ مددي تييس ددا لةدديزفلر    اددا و ادد  تدد  ونم ددا لدمادديم ا لداسم ددا  -2
 ؟لفييفلف 

ي وامصددد  لدادددع ددددفمدددي تييس دددا لةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  ونم دددا مهددديال  لوزددديا لداددد لا  -2
 ؟لدبيائ لفييفلف 

 يني م يسش أةةسا لدفالةا لدبيةاا وا  اا لدا اصيص  لدييدصيص   رضيتا الدراسة: 
( يددص  ميظةد   ااجددي  وامصدد  α=0.05ف يظجدف تدد د ا  افددا إثادديف ا ينددف مبديظي   -2

لدمومدددظييص  لدضدددية ا  لديو ا  دددا مددد  وامصددد  لدادددع لدبددديائ لفييدددفلف  يسدددش لاياددديا 
 ايم ا لداسم ا جا ي د  ااا لديفااس     اا و ا و  لد  ااا لفيي ياجا(.لدم
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( يددص  ميظةد   ااجددي  وامصدد  α=0.05ف يظجدف تدد د ا  افددا إثادديف ا ينددف مبديظي   -2
لدمومدددظييص  لدضدددية ا  لديو ا  دددا مددد  وامصددد  لدادددع لدبددديائ لفييدددفلف  يسدددش مذ ددديئ 

  اا و ا و  لد  ااا لفيي ياجا(.مهيال  لوزيا لدا لا جا ي د  ااا لديفااس    

 ث5 ــــــذساصــذاف انـــــأه

 هد ت الدراسة إلى:
ددفي وامصد  لدادع لدن ع يد  تييس دا لةديزفلر    ادا و اد  تد  ونم دا لدماديم ا لداسم دا  -2

 .لدبيائ لفييفلف 

ددددفي وامصددد  لدن ددع يددد  تييس دددا لةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  ونم دددا مهددديال  لوزددديا لداددد لا  -2
 .بيائ لفييفلف لداع لد

 ث5ــــذساصـــث انـــــأهًُ

وم سدد  أهم ددا لدفالةددا تدد  أ هددي  ددف وبددييف تدد  وااددص  ماسمدد  لداسددظر ةيدم ثسددا لفييفلف ددا 
ة هم ا لةيزفلر    اا و ا  ت  ودفااس لداسدظرو كمدي  دفم  ادد ام دسماسدا يظادح ا دظل  لديدفااس 

 -ي لفطددا  يسددش لدفالةددي  لدبدديةاامدد  اددا -ةيةدديزفلر    اددا و ادد و ثصدد  و كدد  هدد ا لدن  اددا 
يسددش لددددف ا لدن ددل  لإلجوددديي  دسيسمصدد   وواسدددم ملدددظالم دسامس ددا لدياس م دددا لدياسم دداو  ةهددد ل تيدفالةدددا 
ةدينظع ةم يةدا ادصدم جبدييف ماسمد  لداسدظر يسدش لديز د ل دفا ةدها لدادف ا ة دكم جضدم  ولاصدا 

 لألهفلا لدم جظ  م  ه ا لدفا ئ.
تدد  وز دد ل  و ددظا  لدمنديهد  ط لفددا وددفااس لداسددظر مدد  ثصدد  و  صددا   دف واصددف هدد ا لدفالةددا 

هدد ا لدن  ادداو   ددفم  هدد ا لدفالةددا  مظاجدديم ديددفااس مدديا  لداسددظر دساددع لدبدديائ لفييددفلف   دديفا يسددش 
   ادددددا و اددددد  إددددددش لدميزاادددددص  تددددد  و دددددظا   وددددد د   لدنيدددددب  لدمنددددديهد لدفالةددددد ا تددددد   للا  لدياسددددد ا 

 ص  يسش ونم ا لدمايم ا لداسم ا  مهيال  لوزيا لدا لا دفيها.لدباظاجاو يهفا مبييف  لديام

 ث5 ــــذساصـــذود انــح

ل يا   لدفالةا يسدش لدلدف ا لدمظادظيي  لديد  لثيظوهدي  ثدف  "لدمديا " مد  كيديب يسدظر 
هددو كمدي ودا   ديئ ونم دا 2341/2342لداع لدبديائ لفييدفلف  دساادم لددفالئ لد دي   مد  لدادير 

لدددظلاا  تدد  وسددك لدمظاددظيي و  ل يادد   أجضدديم يسددش  يفمددا مدد  مهدديال  لوزدديا  لدمادديم ا لداسم ددا
 لدا لا لدمنيةاا ديامص  لداع لدبيائ لفييفلف  ةمليت ا يف  .
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 يصطهحاج انذساصث5 

 تزسشت الدراسة السرطلحات التالية:
 5واددد ا إج لف ددديم ة  هدددي منهو دددا من مدددا وبدددينف يسدددش  ييدددف  ما ل دددا ويضدددم   نظشَةةةث تشَةةةز

فل  لدمزييا    ثف  لدميا ( م  كييب لداسظر دسادع لدبديائ لفييدفلف و  اددك ةيفييمديا لدظث
يسددش مومظيددا ملددفا  مدد  لدمادديا  لإليفلع ددا  لديدد  يدديا مدد  اادهددي ثددم لدم ددكا  لداسم ددا 
ة دددد د إيفلع دددداو  تددددا مومظيددددا مدددد  لدز ددددظل  لدميبسبددددساو يهددددفا ونم ددددا لدمادددديم ا لداسم ددددا 

 ي وامص  لداع لدبيائ لفييفلف . مهيال  لوزيا لدا لا دف
 5وا ا إج لف ديم ييادظال  لديسمصد  لدااس دا دساداي  أ  لدزاديفه لدم دي كا  انًفاهُى انؼهًُث

 لدنيوودا يد  لألةدمي  أ  لدماد سلي  أ  لد مدظل لددظلاا  تد  لدظثدفل  لديد  ودا لاي ياهدي مد 

ف ديم ةيدفاجددا لدنس دا لديدد  لدمادد ا دسادع لدبديائ لفييددفلف و   دف وددا   يةدهي إج ل لداسددظر  يديب
 ثام يسصهي لديسمص  ت  لايايا لدمايم ا لداسم ا لد   أُيف اا ايم ده ل لدي ض.  

 5واد ا إج لف ديم ةمومظيدا لدامس دي  لدااس دا ويم دم ةمهديال    د يما  يهاساج اتخار انمشاس
(و  لديدد  جاددظر لدم ددكسا لداسم دداو وظدصددف لد ددفلفم لدمافمدداو لاي دديا لد ددفيم لدمنيةددبو واددظاا لدلددم

يهي لديسمص  ينفمي يظلجم مظ ايم م كام جليي  إدش   لاو  وا   يةدهي مد  اداي مذ ديئ مهديال  
 لوزيا لدا لا لد   أيف ده ل لدي ضو  لد   جذ س وسك لدمهيال .

 ث5ــابمــاج انضــــذساصــــان

  تد  وددفااس ودا لد جدظ  إددش يدفا مدد  لدفالةدي  لدبديةاا لديد  وياسدا ةيةدديزفلر    ادا و اد
 لدمظلا  لدمظاظيي  لداسم او  امك  ي اهي كمي يس  

( االةا هفت  إدش وا ا تايدصدا ي  ديمد ودفاا   دلدم م دكا  2003أج ي ي فلدهيا   
تدد  ونمصددددا مهددديال  لإليددفل  لداسمدددد  دددددفي وامصدد   TRIZ لداسددددظر ةيةدددديزفلر ةاددددر م دددديا  و ادد 

رو وددا لةدديزفلر لدمددنهد 2002/2003ااو  ادددك ادداي لداددير لدفالةدد  لدم ثسددا لفييفلف ددا ةيإلةددكنفا 
( وسمصدددد لم مدددد  لداددددع لدبددديائ لفييددددفلف و وددددا وظلاددددا 220لديو ا ددد و ثصدددد  ونظ دددد  لداصنددددا مددد   

لديامص  يسش مومظييص  وو ا  ا  اية ا ط ا يسدصها لاياديا لددد كي  دساددييا  لدن ددياو  لاي دديا 
ظهدد    يدديفد لدفالةدددا واددظد وامصدد  لداصنددا لديو ا  ددا لددد ي  ااةددظل مهددديال  لإليددفل  لداسمددد و   ددف أ

 ةيةيزفلر لد   يمد لديفاا   ت  لدي  صدا لداادف  فايايا مهديال  لإليفل  لداسمد .
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( تادددف أجددد ي االةدددا هدددفت  إددددش لدياددد ا يسدددش مدددفي وددد ثص  Loura, 2009أمدددي ددددظا   
 ددددفا  لد دددداب لدودددديماصص  يسددددش ثددددم  تييس ددددا ي  دددديمد وددددفاا   مبددددينف يسددددش    اددددا و ادددد  يسددددش 

رو 2003/2004م كاوها لدياس م ا  لدل يو دا ةويمادا مس دظاع تد  لةدي لد يو اداي لدادير لدفالةد  
( طيدادديم  طيدادداو ط ددا يسددصها 43لواادد  لدفالةددا لدمددنهد لديو ا دد و  ونظ دد  يصنددا لدفالةددا مدد   
ا  افددا إثاديف ا تد  لدي  صدا  لاياديالم دمهديال  ثدم لدم دكا و   دف أظهد   لدنيديفد  جدظا تد د 

لداادددف  فايادددديا مهدددديال  ثددددم لدم ددددكا  دادددديدح لد ددداب لددددد ي  لةدددديزفمظل    اددددا و ادددد  دلددددم 
 م كاوها لدياس م ا  لدل يو ا.

( االةددا هددفت  إدددش إيددفلا ي  دديمد تدد  لدي ة ددا لد صة ددا تدد  2004 أجدد   د  اددا لد دديه   
  لديانص  لإليدفلي   ونم دا لدماديم ا لد صة دا ددفي اظ     اا و ا   ما تا تييسصيم ت  ونم ا مهيال

هدددددو لواادددد   2323/2324أطاددديي مددددي   دددم لدمفاةددددا ةمن ادددا جددددف و  ادددددك اددداي لداددددير لدفالةددد  
( طاددام  طاسدداو وددا وددظلااها يسددش مومددظييص  10لدفالةددا لدمددنهد لديو ا دد و  ونظ دد  لداصنددا مدد   

   لايادديا ولاددصس و  وظ ددس  لدفالةدددا وو ا  ددا  اددية او ط ددا يسددصها لايادديا لديانصدد  لإليددفلي
إددددش  جدددظا تددد  د ال  افددددا إثاددديف ا يدددص  لدميظةددد ي  لدلبددديي ا ددددفاجي  طددداب مومددددظيي  
لدفالةددددا لديو ا  ددددا  لدضددددية ا تدددد  أالفهددددا دااياددددياا و  هدددد ل لدادددد د دادددديدح أطادددديي لدمومظيدددددا 

 لديو ا  ا لد ي  ااةظل ةيةيزفلر لةي لو و ي     اا و ا .
( إدددش   دديئ تييس ددا ي  دديمد مايدد ح تدد  اددظ     اددا 2020منصدد   امدد س   هددفت  االةددا 

 أثددد ا تددد  ونم دددا لديانصددد   لديلادددصم لإليدددفلي  تددد  ماددد ا لألث دددي  ددددفي يصندددا مددد   TRIZو اددد  
هدددو لواادد  2324/2340طيداددي  لداددع لأل ي لد ددي ظ  ةمفينددا جددف و  ادددك ادداي لداددير لدفالةدد  

( طيداداو ودا ودظلااه  يسدش مومدظييص  وو ا  دا 03نا مد   لدفالةا لدمنهد لديو ا  و  ونظ   لداص
 اددية او ط دددا يسددصه  مذ ددديئ وددظال س دسيانصددد  لإليدددفلي و  ةصندد  لدنيددديفد  جددظا تددد د ا  افددددا 
إثاديف ا تدد  لدي  صدا لدااددف  ألالفهددا تد  مذ دديئ ودظال س دسيانصدد  لإليددفلي و  هد ل لدادد د دادديدح 

 ةيزفلر لد   يمد لدماي ح ت  اظ     اا و ا .طيداي  لدمومظيا لديو ا  ا لداو  ااة  ةي
( يفالةا هفت  إدش لدن ع ي  تييس ا لةديزفلر    اددا و ادد  2022  يم  أمم ةسميع  

تددد  ونمصددددا يمسصددددي  لددددديانص  لداسمدددد   لديلاددددصمو ددددفي وسمصدددد ل  لداددددع لد ليددددا لفييددددفلف  ةمكدددا 
لةددديزفلر لدمدددنهد لديو ا ددد و ونظ ددد   هددددو ودددا2342/2342لدمك مددداو  اددددك اددداي لدادددير لدفالةددد  

( وسمصدد  و وددا وددظلااه  يسددش مومددظييص  وو ا  ددا  اددية او ط ددا يسددصه  لايادديالم 00لداصنددا مدد   
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ولاددددصس يم  مذ يةددددديم دامسصددددددي  لدددددديانص  لداسمدددددد و  ك ددددا  لدنيددددديفد يدددد   جدددددظا تدددد  د ال  افددددددا 
ةددددا دادددديدح لدمومظيددددا إثادددديف ا يددددص  لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا دددددفاجي  وسمصدددد ل  مومددددظيي  لدفال

 لديو ا  ا ت  أالفها داايايا لديلاصس   مذ يئ يمسصدي  لدديانص  لداسمد .
( إدش لديا ا يسش تييس ا ي  ديمد مايد ح  ديفا 2022ت  ثص  هفت  االةا ال فل ملمظا  

 أثدد ا تدد  ونم ددا لداددفا  يسددش لوزدديا لدادد لا تدد  مدديا  لداسددظر دددفي طيداددي   TRIZيسددش    اددا و ادد  
رو لوااد  لدفالةدا 2022/2022سا لإليفلاجا ةمليت ا لدبظاسو  ادك ااي لداير لدفالةد  لدم ث

( طيداا مد  لدادع لد دي   لإليدفلا و ودا ودظلااه  يسدش 40لدمنهد لديو ا  و ونظ   لداصنا م   
مومدظييص   ط دا يسدصه  مذ يةدديم دسادفا  يسدش لوزدديا لداد لاو  أظهد   لدنيدديفد  جدظا تد د ا  افدددا 

تدددد  لدي  صددددا لدااددددف  دمذ دددديئ لداددددفا  يسددددش لوزدددديا لدادددد لا دادددديدح طيداددددي  لدمومظيددددا  إثادددديف ا
 لديو ا  ا.

( االةددا هددفت  هددد ا لدفالةددا إدددش لةياادددي  تييس ددا ةادددر 2023 أجدد   منصدد   لد فدددصف  
لةددي لو و ي  لديانصددد  لدايفمددا يسدددش    اددا و اددد  تدد  ونم دددا مهدديال  لدالددد  لداسمدد   لفووددديا  لدددظ 

ل  لداددددع لد لةددددا لفييددددفلف  ةمن اددددا لد ادددديضو  ادددددك ادددداي لداددددير لدفالةدددد  لداسددددظر دددددفي وسمصدددد 
( وسمصدد  و وددا وددظلااه  ٠٧هدددو وددا لةدديزفلر لدمددنهد لديو ا دد و  ونظ دد  لداصنددا مدد   2343/2340

إددددش مومدددظييص و ط دددا يسدددصه  لاياددديا مهددديال  لدالددد  لداسمددد و  مذ ددديئ لفووددديا  لدددظ لداسدددظرو 
 لدمومظيا لديو ا  ا ت  أالفه  يسش أالو  لدفالةا. أةا   لدنييفد ي  واظد وسمص ل  

( الاةدا هدفت  إددش واصصددا تييس دا ي  ديمد مايد ح  ديفا يسدش 2020ل مي أج    ف   اح  
تددد  ونم دددا مهددديال  لديادددن    لوزددديا لداددد لا ةددديداسظر ددددفي  (TRIZ)ةادددر ماددديا     ادددا و اددد  

رو  لةددديزفر 2024/2023لةددد  طيدادددي  لدادددع لدييةدددا لألةيةددد  ةيددد  و  اددددك اددداي لدادددير لدفا 
( طيداددددداو ودددددا ودددددظلااه  إددددددش مومدددددظييص  وو ا  دددددا 02لدمدددددنهد لديو ا ددددد و  وددددددنظ   لداصندددددا مددددد   

 اية او ط ا يسصه  لايايا مهيال  لديان    مذ يئ مهديال  لوزديا لداد لاو   دف ادد  لدنيديفد 
 ي  واظد طيداي  لدمومظيا لديو ا  ا ت  لفايايا  لدمذ يئ.

( إدددددش إيددددفلا ي  دددديمد وددددفاا    دددديفا يسددددش ةاددددر 2021ةددددا لداادددد م   ل مددددي هددددفت  اال
لةي لو و ي     اا و ا و  لديلاا م  تييسصيم تد  ونم دا مهديال  ولاصد  لإليدفل  لداسمد و  لديانصد  
لفييندديا و  لداهددا دددفي لد دداب ماسمدد  لداسددظر تدد  جيماددا أر لدادد ي ةمكددا لدمك مدداو  ادددك ادداي 

واادد  لدفالةددا لدمددنهد لديو ا دد  لدادديفا يسددش واددم ا لدمايدوددي  هو ل2341/2342لداددير لدفالةدد  
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لديو ا  ا لدا س ا  لداافجاو يي  صدا ة ي دا ماث دا مهديال  ولاصد  لإليدفل  لداسمد   لاياديا لديانصد  
( طيدددب ماسدا يسددظرو  أةددا   لدنيدديفد يدد  222لفيينديا   لايادديا لداهدداو يسددش يصندا مكظ ددا مدد   

 ا يددص  لدميظةدد ي  لدلبدديي ا دددفاجي  طدداب مومددظيي  لدفالةددا  جددظا تدد  د ال  افدددا إثادديف
لديو ا  ا  لدضية ا ت  أالفها يسش أا ل  لدفالةا لد اثداو  هد ل لداد د داديدح طداب لدمومظيدا 

 لديو ا  ا لد ي  وا اظل دس   يمد لديفاا   لدايفا ةار لةي لو و ي     اا و ا .
ي  يمد ماي ح ت  لداسظر  ديفا يسدش    ادا ( إدش يني  2021ت  ثص  هفت  االةا ثمصف  

 لدن  ادددا لد نيف دددا دينم دددا لديانصددد  لإليدددفلي   لدفلتع ددا  لدددظ واسدددا لداسدددظر ددددفي وامصددد   TRIZو ادد  
و 2020/2021لدم ثسددددا لإليفلاجددددا تدددد  جمهظااددددا مادددد  لدا ة دددداو  ادددددك ادددداي لداددددير لدفالةدددد  

صددد  لإليدددفلي و  لدفلتع دددا  لدددظ واسدددا  لةدديزفر لدمدددنهد لديو ا ددد  مددد  اددداي لةددديزفلر مذ يةددد  لديان
 لدن  ادا لد نيف داو  و   اهدي يسدش يصندا وو ا  دا  TRIZ لداسدظرو  لد   ديمد لداديفا يسدش    ادا و اد 

 أاددد ي ادددية ا مددد  وامصددد  لدادددع لد دددي   لفيدددفلا و  وظ دددس  لدفالةدددا إددددش تييس دددا لد   ددديمد 
  ا  لظ واسا لداسظر. لدماي ح ت  ونم ا مهيال  لديانص  لإليفلي و  ونم ا لدفلتع

 ينالشث انذساصاج انضابمث5

ةاددف يدد ض لدفالةددي  لدبدديةاا لدمياساددا ين  اددا و ادد  جاثددظ ونددظ  لدم لثددم لدفالةدد ا لديدد  
وني ديهدديو تاددف وني ددد  هدد ا لدفالةددي  جم ددا لدم لثددم لدام اددا دسيامصدد  مدد  م ثسددا مددي   ددم لدمفاةددا 

لدفالةدي  لدمدنهد لديو ا د و كمدي أع ما مهدي   ثيش لدم ثسا لدويمع او   ف لةديزفم  جم دا هد ا
لةدديزفر ي  يمودديم واس م دديم  يفمدديم يسددش    اددا و ادد و  أا لوهددي ونظيدد  يددص  مادديي س دمهدديال  لديانصدد  
 ثددددم لدم ددددكساو  مادددديي س دمهدددديال  لوزدددديا لدادددد لا.   ددددف وظ ددددس  ةاددددر هدددد ا لدفالةددددي  إدددددش أع 

لدمزيساددداو  لادديا  لديلادددصم تددد  لدمدددظلاو  لةدديزفلر    ادددا و اددد  يددنا  إددددش ونم دددا مهدديال  لديانصددد 
 ولبددص  مهدديال  ثددمو  ولبددص  لوويهددي  لد ساددا  لددظ لداسددظرو  ونم ددا مهدديال  لوزدديا لدادد لا دددفي 

 وامص  لدم ثسا لإليفلاجا.
 ةندي م يسدش مددي ةد ا ي ادمو وي دديةم هد ا لدفالةددا مدا لدفالةدي  لدبدديةاا ةيةديزفلر    اددا 

لةددا لدليد ددا تدد  لدي كصدد  يسددش ةاددر لدمادديا و كمددي ومصدد   و ادد  ة ددكم يدديرو تدد  ثددص  ونادد ا لدفا 
ي  لدفالةي  ت  و كص هي يسش ونم دا لدماديم ا لداسم دا  مهديال  لوزديا لداد لا ددفي وامصد  لدم ثسدا 
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لفييفلف ا ة كم ايص مد  اداي لةديزفلر    ادا و اد  تد  ودفااس لداسدظر.   دف لةديايا  لدفالةدا 
اا تددد  يندددي   ون ددد ا لإلطددديا لدن ددد   لدزددديص ين  ادددا و اددد و لدليد دددا مددد  لد جدددظ  دسفالةدددي  لدبدددية

 ولفيددف مادديا     اددا و ادد  لدمافمددا ديامصدد  لداددع لدبدديائ لفييددفلف و  واددم ا أا ل  لدفالةددا 
 و ظا هددديو  لاي ددديا لدمدددنهد لدمافدددا دسفالةددداو  مايا دددا  يددديفد لدفالةدددي  لدبددديةاا ةيدفالةدددا لدليد دددا 

  مني  يهي  وابص هي.

 ث5ــــــذساصـــءاج انشاــــــإخ

 ينهح انذساصث5

لواا  لدفالةا لدمنهد فدام لديو ا د  دسن دع يد  تييس دا لةديزفلر    ادا و اد  تد  ونم دا 
 لدمايم ا لداسم ا  مهيال  لوزيا لدا لا دفي وامص  لداع لدبيائ لفييفلف . 

 يدتًغ انذساصث وػُنتها5

ييددفلف  ةدددالالا  لدياسدد ا ةمليت دددا وم ددم مويمددا لدفالةدددا ةوم ددا وامصددد  لداددع لدبددديائ لف
( وسمصد لمو  اددك  تاديم 2112هدو  لداديد  يدفاها  2341/2342يف  و دساام لدفالة  لد ي   داير 

( 00هددد. كمددي وددا لاي دديا  2341/2342إلثادديف ا إالا  لدياسدد ا ةمليت ددا يف دد  دساددير لدفالةدد  
لفييفلف ددا  وددظلااها إدددش مومددظييص  وسمصدد ل ي ددظلف يم كاصنددا دسفالةددا مدد  مفاةددا ي ددفي يدد  لد ةصدد  

 إثفلهمي اية ا  لألا ي وو ا  ا. 

 إػذاد دنُم انًؼهى5

ودددا إيدددفلا ادصدددم لدماسدددا ةددديفطا  يسدددش لألاب لدي ةدددظ   لدفالةدددي  لدبددديةاا  ي دددفلدهيا و 
 2023؛ منصد   لد فدصفو  2023؛ ف ا  دمحمو  2022؛ ال فل ملمظاو  2022؛ أمم ةسميعو 2003

 ,Loura؛   Bowyer, 2008؛   Vincent & Mann, 2000 ؛ 2021؛ لدااد م و 

زفلر    ادا و اد و ثصد  ودا ثاد  لدماديم ا لداسم دا لددظلاا  ( ت  ك ف ا ودفااس لداسدظر ةيةدي2009
تددد   ثدددف  "لدمددديا " لدميضدددمنا ةكيددديب يسدددظر لدادددع لدبددديائ لفييدددفلف و   ددد يما م دددكسا يسم دددا 
مافمددددا دنددددم مظاددددظ  مدددد  لدمظاددددظيي  لدا ع ددددا دسظثددددف  دصدددديا مدددد  اادهددددي وناصدددد  ا ددددظل  ثددددم 

دمافمدددا دندددم مظادددظ  مددد  لدمظادددظيي  لدم ددكا  ة ددد د إيفلع ددداو  ولفيدددف لدماددديا  لإليفلع دددا ل
 لدا ع ا دصيا م  اادهي وناص  ا ظل  لديفااس ةيةيزفلر    اا و ا و



أ. ػطاهللا يطش 
 انؼتُةٍ

ث اصتخذاو نظشَث تشَز فٍ تنًُث انًفاهُى انؼهًُث ويهاساج اتخار انمشاس نذي  فاػُه

ثتاليُز انً شحهث االبتذاُئ  
 

 231 

  ددددف وددددا لديز دددد ل دنددددم اائ مدددد  اا ئ  ثددددف  "لدمدددديا " ةيةدددديزفلر    اددددا و ادددد و  ادددددك 
ةاددد ض م دددكسا يسم دددا مافمدددا دندددم م دددفأ ليدددفلي و  مددد  ثدددا وظج دددم لديامصددد  دلسهدددي  تدددا منهو دددا 

ثدددم لدم ددددكا  لإليفلع ددداو  وضدددمص  هددد ا لدمنهو ددددا ةمهددديال  لوزددديا لداددد لا ادددداي  لدن  ادددا تددد 
ا دددظل  لدلددددم لإليدددفلي  دسم ددددكا و ثصددد  وددددا  ادددا ا ددددا لمن دددا ديددددفااس مظادددظيي   ثددددف  
"لدميا " ةيةيزفلر لدن  اداو  ولفيدف  ةديفم لديادظاا ةمدي جلادا لألهدفلا لدملدفا و ةيإلاديتا ديلفيدف 

 لدمدظلا لدياس م ددا لدمنيةدااو   ددف ودا إادد ل  ادصدم لدماسددا ةلصد  لفدديمم  لأل  د ا  لدظةدديفم  لألا ل 
يسش  أهفلا لدفدصم  أهمصيمو       ييما ي     ادا و اد و  ا دظل  لديدفااس ةيةديزفلر لدن  اداو 
لدمايا  لإليفلع ا دسن  ادا تد   ثدف  "لدمديا "و  لألهدفلا لدايمدا ديدفااس  ثدف  "لدمديا "و  إافديال  

ف لديدددفااسو  لدز دددا لد من دددا ديدددفااس  ثدددف  "لدمددديا " ةيةددديزفلر لدن  اددداو  إيدددفلا ييمدددا دسماسدددا ينددد
 اا ئ  ثف  "لدميا " ةيةيزفلر لدن  ااو   يفما لدماياا  لدم لجا.

 ةاف ل يميي يني  لدفدصم وا اا م  ادك ي ام يسش مومظيا م  لدميزاادص   لداديد  
ظرو  م دددد ت   ماسمدددد  لداسددددظر ( ميزاادددديم تدددد  مودددديي مندددديهد  طدددد د وددددفااس لداسدددد20يددددفاها  

ةيدم ثسا لفييفلف او  ادك إليفل  لد أ  ثظي لدفدصم م  ثص   لاواديم لألهدفلا ةديدمليظي لداسمد و 
 منيةددددداا لدماددددديا  لإليفلع دددددا دمبددددديظي وامصددددد  لدادددددع لدبددددديائو  مافمدددددا لدم دددددكا  لداسم دددددا 

ا لداسم دددداو  أ  ماث ددددي  داةدددي لو و ا لديفاابدددد ا لدمبدددديزفماو  فدددمظد ا أةددددةسا لدياددددظاا دسماددديم 
ييمدا يسددش لددفدصم  لد ددكم لدنهدديف  ددمو  تدد  ادظ   ال  لدمزياددص  وددا إجد ل  لدياددفجا  لدماي ثددا 
يسدش لدددفدصمو  لديد  وضددمن  ودفع ا لدمادديا  لإليفلع دا ة م سددا دم دكا  يسم ددا يهدفا وظادد لهيو 

  ة دك أ اح ادصم لدماسا ت   ظاوم لدنهيف ا.

 ث5 ـــــــــإػذاد أدواج انذساص

 :التالية اشموات ت  بشاء الدراسة تهداف لتح يق

 أوال5ً اختةاس انًفاهُى انؼهًُث5

( تا   م   ظ  لفاي ديا مد  ميادفاو  هدفا 20وضم  ه ل لفايايا ت   ظاوم لدنهيف ا  
إدش لديا ا يسش مفي ل يبيب وامصد  لدادع لدبديائ لفييدفلف  دسماديم ا لداسم دا لدميضدمنا تد  

 يا " م  كييب يسظر لداع لدبيائ لفييفلف . ثف  "لدم
 إليفلا ه ل لفايايا وا ثا  لدمايم ا لداسم ا لدي  ويضمنهي  ثدف  "لدمديا "و ثدا ودا يندي  
جددف ي لدمظل دداي  دااياددياو   ددف وددا لدي  ددف مدد   ددفد لفايادديا ةيواددي  ط اددا  ددفد لدمليددظي 
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مظيدا مد  لدملكمدص   لدمزيادص ( دااياياو  ادك ةاد ض لفاياديا تد   دظاوم لأل د دا يسدش مو
( ملكمدديمو  تد  اددظ   الفهدا وددا وادفيم  د يما ةاددر لدااد ل و كمددي ودا و  صددا 20لداديد  يدفاها  

( وسمصددد لم مددد  وامصددد  20لفاياددديا يسدددش يصندددا لةدددي اع ا مددد  اددديا  يصندددا لدفالةدددا مكظ دددا مددد   
  ادظح ما الودمو لداع لدبديائ لفييدفلف و  اددك يهدفا لديلادا مد   ادظح واس مدي  لفاياديا 

 ثبدديب لددد م  لدمنيةددب د جيةددا يدد  أةددةسا لفاياددياو  ثبدديب مادديما  لدادداظةا  لديمصصدد  إا 
( دسيمصصدددددد و  واددددددف مادددددديما  0.1 – 0.2( دسادددددداظةا   0.3 – 0.2و ل ثدددددد  لدمادددددديما  يددددددص   

 ددداظةا  ومصصددد  ما ظددددا لثاددديف يمو  ثبددديب لفوبددديد لددددفلاس  دااياددديا مددد  اددداي إجوددديا   مدددا 
(   0.334م لفاوايم يص  ااجا كدم تاد    لدفاجدا لدنس دا دمبديظي لدااد   ثصد  و ل ثد  يدص   مايم

(   0.122(و  ةدددص  ااجددددا كدددم مبدددديظي  لدفاجدددا لدنس ددددا دااياددديا ثصدددد  و ل ثددد  يددددص   0.240 
 (و  واف مايما  لاوايم ما ظدا لثايف يم.0.323 

( KR-20يااةددددددظع   مددددددي وددددددا ثبدددددديب ثاددددددي  لفايادددددديا ةيةدددددديزفلر مايادددددددا كددددددظاا ااي 
(و ممدددددي يدددددفي يسدددددش أع لاياددددديا لدماددددديم ا 0.324  جدددددف أع مايمدددددم لد ادددددي  يهددددد ا لد  اادددددا هدددددظ  

لداسم ددددددا يسددددددش ااجددددددا ييد ددددددا مدددددد  لد اددددددي و جمكدددددد  لدظثددددددظد ةددددددم  لفطمةندددددديع إدددددددش  ييفوددددددم ةاددددددف 
 و   ام يسش يصنا لدفالةا لألةية ا.

 ثانُا5ً يمُاس يهاساج اتخار انمشاس5

 جظ  داددفا مدد  لدماددياا داةي فدديا يهددي  هدد   لدالددظث  لدفالةددي  وددا إيددفلا لدمذ دديئ ةدديد
 Gregory & Clemen, 2001لدبيةاا لدي  وني د  مهيال  لوزديا لداد لاو  مد  أهمهدي  االةدا  

؛ 2023؛ ايدي  أيدظ اديط و  2024؛ لدزيدف و  2000؛ إي لم ا  ثب و 2022؛ ةني  ااظلعو 
  ماددددديي س مهددددديال  لوزددددديا لداددددد لا لديددددد  (و  لفةددددديايا  مدددددHuber, 2003؛ 2020يبدددددص  و 

؛ 2022لةدديزفميهيو  ةاددر لدنيدددب تدد  موددديي لداسددظر  مهددديال  لوزدديا لداددد لا  لديانصدد   جددد  لعو 
( تادد   مدد   دددظ  22(و   ددف وضدددم  لدمذ دديئ ةاددظاوم لأل د دددا  2002؛ مادد اشو 2020تزدد  و 

فم لدمافمدددا فوزددديا لفاي ددديا مددد  ميادددفاو وذددد س مهددديال    ددد يما لدم دددكسا لداسم ددداو وظدصدددف لد دددفل
 لدا لاو لاي يا لد فيم أ  لد فلفم لدمنيةاا فوزيا لدا لاو واظاا لدلم(.

 وا لدي  دف مد   دفد لدمذ ديئ ةا ادم يسدش مومظيدا مد  لدملكمدص   لدمزيادص (و   دف 
ودددا م لجادددا لدمذ ددديئ تددد  ادددظ   الفهدددا  وادددفيم ةادددر تاددد ل  لدمذ ددديئو  ودددا و   ادددم يسدددش يصندددا 

( وسمصدددد لم مدددد  وامصدددد  لداددددع لدبدددديائ 20يصنددددا لدفالةددددا مكظ ددددا مدددد   لةددددي اع ا مدددد  ادددديا  
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لفييفلف و  كيع لدهفا م  ه ل لدي  صا لديلادا مد   ادظح لدياس مدي   مافمدا  د يما ماد ال  
لدمذ دديئ دسيامصدد ؛  ثبدديب لمدد  لدمذ دديئ؛  ثبدديب لفوبدديد لدددفلاس  دسمذ دديئ مدد  ادداي إجودديا 

(   0.302   لدفاجددا لدنس ددا دسمهدديا  ثصدد  و ل ثدد  يددص     مددا مايمددم لفاوادديم يددص  ااجددا كددم تادد  
(و 0.343(    0.132(و  ةص  ااجدا كدم مهديا   لدفاجدا لدنس دا دسمذ ديئ ثصد  و ل ثد   0.213 

  واف مايما  لاوايم ما ظدا لثايف يم.
(   جدددف أع KR-20 ودددا ثبددديب ثادددي  لدمذ ددديئ ةيةددديزفلر ماياددددا كدددظاا ااي يااةدددظع  

(و ممدي يددفي يسدش أع مذ دديئ مهدديال  لوزديا لدادد لا يسددش 0.343لد  ااددا هددظ  مايمدم لد اددي  يهد ا 
 ااجا ييد ا م  لد اي .

 ث5 ــــــز انذساصــــــشاءاج تنفُــــــإخ

 تست إجراءات الدراسة من خ ل الجا بين التاليين:
وددا ادددك مدد  ادداي لدفالةددا  لفطددا  يسددش ةاددر لدم لجددا  لدالددظث  أوال5ً اندانةةا اننظةةش5ٌ

 دفالةي  لدبيةااو  ادك إلداي  لدضظ  يسش كم م     اا و ا و  مهيال  لوزيا لدا لا.  ل

مدددد  ادددداي لدوي ددددب لدن دددد   لدبدددديياو  ةاددددف ونددددظا  تندددد    إطدددديا  ثانُةةةةا5ً اندانةةةةا انتطةُمةةةة5ٍ
  ددددددد   تسبدددددددا و ومددددددد  إجددددددد ل ل  لدوي دددددددب لدي   اددددددد  مددددددد  اددددددداي إيدددددددفلا مدددددددظلا  أا ل  

 لدفالةاو  تا مي يس  
 ماسدددددداو  أالودددددد  لدفالةددددددا لدميم سددددددا تدددددد  لايادددددديا لدمادددددديم ا لداسم دددددداو  مذ دددددديئ ينددددددي  ادصددددددم لد

 مهيال  لوزيا لدا لا.

   س ددديم يسدددش وامصددد  لداصنددداو ثصددد  ودددا  لدفالةدددالدي  صدددا لدا سددد  ألالوددد  لدفالةدددا  ُطااددد  أالوددد  
 ( كمي يس  2مفي ونيتن لدمومظييص و  اظاح ادك لدوف ي   يسشلديا ا 

 (25اندذول )

 انحضابُث واالنحشافاج انًؼُاسَث نذسخاج تاليُز انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَةُثانًتىصطاج  

 نهتطةُك انمةهٍ الختةاس انًفاهُى انؼهًُث بشكهه انكهٍ ونكم يضتىي يؼشفٍ 

 االنحشاف انًؼُاسٌ انًتىصظ انحضابٍ انؼذد انًدًىػث انًضتىي انًؼشفٍ

 انتزكش
 0.33 2.41 20 انتدشَةُث

 2.02 2.22 20 انضابطث

 انفهى
 0.14 2.13 20 انتدشَةُث

 0.43 2.13 20 انضابطث

 انتطةُك
 0.34 2.41 20 انتدشَةُث

 0.22 2.22 20 انضابطث

 انتحهُم
 0.30 0.33 20 انتدشَةُث

 0.02 0.10 20 انضابطث

 0.00 0.13 20 انتدشَةُث انتشكُا
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 االنحشاف انًؼُاسٌ انًتىصظ انحضابٍ انؼذد انًدًىػث انًضتىي انًؼشفٍ

 0.03 0.01 20 انضابطث

 انذسخث انكهُث
 2.01 1.01 20 انتدشَةُث

 2.20 1.03 20 انضابطث

(  جددددظا تدددد  د ظيه اددددا يددددص  لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا دددددفاجي  وامصدددد  2ج هدددد  لدوددددف ي  
لدمومدددظييص  لدضدددية ا  لديو ا  دددا يسدددش لدي  صدددا لدا سددد  دااياددديا ككدددم  يسدددش كدددم مبددديظي مددد  

(و  كي د  MANOVAمبيظايومو  فايايا افدا ه ا لدا  دو ودا إجد ل  ولسصدم لدياديي  لدميادفا  
 .(2لدنييفد كمي ج ه هي لدوف ي 

 (5 2اندذول )

الختةاس دالنث انفشق بُن دسخاج تاليُز  (MANOVA)نتائح تحهُم انتةاَن األحادٌ انًتؼذد 

انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَةُث نهذسخث انكهُث نهتطةُك انمةهٍ الختةاس انًفاهُى انؼهًُث، 

 ونذسخاج كم يضتىي يؼشفٍ

انًضتىي 
 ٍانًؼشف

يصذس 
 انتةاَن

يدًىع 
 انًشبؼاج

دسخث 
 انحشَث

يتىصظ 
 انًشبؼاج

 لًُث ف
يضتىي 
 انذالنث

 انتزكش

 0.031 0.414 0.420 2 0.420 انًؼاندث

   0.312 33 32.100 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
32.420 34    

 انفهى

 0.312 0.042 0.020 2 0.020 انًؼاندث

   0.100 33 42.200 انخطأ
انًدًىع 

 نًؼذلا
42.220 34    

 انتطةُك

 0.222 2.323 0.220 2 0.220 انًؼاندث

   0.434 33 23.300 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
24.220 34    

 انتحهُم

 0.240 2.324 0.220 2 0.220 انًؼاندث

   0.332 33 24.410 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
23.030 34    

 انتشكُا

 0.310 0.003 0.230 2 0.230 انًؼاندث

   0.420 33 20.100 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
20.230 34    

 انذسخث انكهُث

 0.341 0.122 2.330 2 2.330 انًؼاندث

   3.112 33 223.000 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
221.330 34    

(يدص  α=0.05( يفر  جظا ت د ا  افدا إثايف ا ينف مبديظي  2 ايضح م  لدوف ي  
لدمومددظييص  لدضددية ا  لديو ا  ددا دسفاجددا لدنس ددا دسي  صددا لدا سدد  فايادديا لدمادديم ا  ااجددي  وامصدد 
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ثتاليُز انً شحهث االبتذاُئ  
 

 200 

( 0.042لداسم دداو  دفاجددا كددم مبدديظي مدد  مبدديظايومو ثصدد  و ل ثدد    مددا  ا( لدملبددظةا يددص   
 (و  ه    ا مص  الدا لثايف يم.  ه ل يفي يسش ونيتن لدمومظييص .2.324  

لدضية ا  لديو ا  دا تد  مهديال  لوزديا لداد لاو ودا   دسيا ا يسش مفي ونيتن لدمومظييص 
ثبدديب لدميظةدد ي  لدلبدديي ا  لف ل لتددي  لدمع يااددا دددفاجي  وامصدد  لدمومددظييص  يسددش لدي  صددا 

 (.4لدا س  دمذ يئ مهيال  لوزيا لدا لاو تني   لدنييفد كمي ج ه هي لدوف ي  

 (45اندذول )

 ذسخاج تاليُز انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَةُثانًتىصطاج انحضابُث واالنحشافاج انًؼُاسَث ن

 ػهً انتطةُك انمةهٍ نًمُاس يهاساج اتخار انمشاس انكهٍ وكم يهاست ين يهاساته 

 انؼذد انًدًىػث انًهاست
انًتىصظ 

 انحضابٍ

االنحشاف 

 انًؼُاسٌ

 صُاغث انًشكهث انؼهًُث
 0.321 2.30 20 انتدشَةُث

 2.203 2.41 20 انضابطث

 ائم انًالئًثتىنُذ انةذ
 0.204 0.42 20 انتدشَةُث

 0.111 0.33 20 انضابطث

 اختُاس انةذَم انًناصا
 0.322 2.03 20 انتدشَةُث

 0.202 2 20 انضابطث

 تمىَى انحم
 0.300 2.33 20 انتدشَةُث

 0.321 2.30 20 انضابطث

 انذسخث انكهُث نهًهاساج
 2.333 1.23 20 انتدشَةُث

 2.222 1.21 20 انضابطث

(  جددددظا تدددد  د ظيه اددددا يددددص  لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا دددددفاجي  وامصدددد  4ج هدددد  لدوددددف ي  
لدمومددظييص  لدضددية ا  لديو ا  ددا يسدددش لدي  صددا لدا سدد  دمذ دديئ مهددديال  لوزدديا لدادد لاو  فاياددديا 

(و  كي د  لدنيديفد كمدي ج ه هددي MANOVAافددا هد ا لداد  د ودا إجد ل  ولسصدم لدياديي  لدميادفا  
 .(3لدوف ي  
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 (35اندذول )

الختةاس دالنث انفشق بُن دسخاج تاليُز  (MANOVA)نتائح تحهُم انتةاَن األحادٌ انًتؼذد 

انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَةُث نهذسخث انكهُث نهتطةُك انمةهٍ نًمُاس يهاساج اتخار انمشاس 

 انكهٍ وكم يهاست ين يهاساته

 انًهاست
يصذس 

 انتةاَن

يدًىع 

 انًشبؼاج

دسخث 

 انحشَث

يتىصظ 

 انًشبؼاج
 لًُث ف

يضتىي 

 انذالنث

صُاغث 

 انًشكهث انؼهًُث

 0.343 0.023 0.02 2 0.2 انًؼاندث

   2.22 33 04.21 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
04.23 34    

تىنُذ انةذائم 

 انًالئًث

 0.333 0.044 0.02 2 0.2 انًؼاندث

   0.020 33 23.33 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
23.0 34    

ختُاس انةذَم ا

 انًناصا

 0.222 0.243 0.03 2 0.3 انًؼاندث

   0.030 33 22.33 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
22.42 34    

 تمىَى انحم

 0.311 0.024 0.02 2 0.2 انًؼاندث

   0.140 33 44.41 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
44.43 34    

انذسخث انكهُث 

 نهًهاساج

 0.400 0.023 0.03 2 0.3 انًؼاندث

   0.03 33 210.42 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
211 34    

( α=0.05( يددفر  جددظا تدد د ا  افدددا إثادديف ا ينددف مبدديظي افدددا  3ج هدد  لدوددف ي  
يدددص  ااجدددي  وامصددد  لدمومدددظييص  لدضدددية ا  لديو ا  دددا تددد  أالفهدددا يسدددش لدي  صدددا لدا سددد و ثصددد  

 هد   د ا مصد  الددا لثاديف يمو ودفي يسدش (و 0.243(   0.23و ل ث    ما  ا( لدملبدظةا يدص   
 ونيتن لدمومظييص .

   وددفااس مظاددظيي   ثددف  لدمدديا  ديامصدد  لدمومظيددا لدضددية ا ةيد  ااددا لفيي ياجدداو  ديامصدد
 لدمومظيا لديو ا  ا ةيةيزفلر    اا و ا  دمف  أاةاا أةيي ا.

  وامصد  مومدظيي  ةاف لف يهي  مد  ودفااس مظادظيي  لدظثدف  ودا و  صدا أالود  لدفالةدا يسدش
 لدفالةا.

 . وا ووم ا لدفاجي   ون  مهي ومهصفلم إلج ل  لديلسصم لإلثايف 
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   وددا إجدد ل  لدمايدوددا لإلثادديف ا لدالمددا دس  ي ددي و  لديظ ددم إدددش  يدديفد لدفالةدداو  لإلجيةددا يدد
 أةةسيهيو  مني  يهيو  وافجا لديظ  ي   لدماي ثي .

 نتائح انذساصث وينالشتها وتفضُشها5

 ػشض اننتائح انًتؼهمث بضؤال انذساصث األول وينالشتها وتفضُشها5 أوال5ً

د جيةدددا يدددد  ةددددنلي لدفالةددددا لأل ي لددددد    دددده يسدددش  "مددددي تييس ددددا وددددفااس مدددديا  لداسددددظر 
؟" ودددا ددددفي وامصددد  لدادددع لدبددديائ لفييدددفلف ةيةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  ونم دددا لدماددديم ا لداسم دددا 

مع يااددددا دددددفاجي  وامصدددد  لدمومددددظييص  لدضددددية ا ثبدددديب لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا  لف ل لتددددي  لد
  لديو ا  دا يسدش لدي  صدا لداادف  فاياديا لدماديم ا لداسم دا لدنسد و  دندم مبديظي ما تد و  كي د 

 (.0لدوف ي   ت  مظالا ه   مي لدنييفد
 (05اندذول )

 ةُث انًتىصطاج انحضابُث واالنحشافاج انًؼُاسَث نذسخاج تاليُز انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَ

 ػهً انتطةُك انةؼذٌ الختةاس انًفاهُى انؼهًُث انكهٍ، ونكم يضتىي يؼشفٍ

انًضتىي 

 انًؼشفٍ
 االنحشاف انًؼُاسٌ انًتىصظ انحضابٍ انؼذد انًدًىػث

 انتزكش
 0.13 3.20 20 انتدشَةُث

 0.32 4.20 20 انضابطث

 انفهى
 2.23 1.03 20 انتدشَةُث

 0.22 3.01 20 انضابطث

 انتطةُك
 0.20 3.03 20 تدشَةُثان

 0.40 2.13 20 انضابطث

 انتحهُم
 0.02 2.02 20 انتدشَةُث

 0.30 0.33 20 انضابطث

 انتشكُا
 0.00 2.21 20 انتدشَةُث

 0.24 0.22 20 انضابطث

 انذسخث انكهُث
 2.00 23.33 20 انتدشَةُث

 2.40 22.41 20 انضابطث

  لدميظةدد ي  لدلبدديي ا دددفاجي  وامصدد  (  جددظا تدد  د ظيه اددا يددص0ج هدد  مدد  لدوددف ي  
لدمومظييص  لدضية ا  لديو ا  ا يسش لدي  صا لدااف  فاياديا لدماديم ا لداسم دا ككدمو  يسدش كدم 
مبديظي مدد  مبدديظايومو  هدد ل لدادد  د دادديدح وامصدد  لدمومظيددا لديو ا  دداو  دما تددا ل مددي إال كي دد  

(و تني د  MANOVAي  لألثديا  لدميادفا  ه ا لدا  د الدا إثايف يمو وا لةديزفلر ولسصدم لديادي
 (.1لدوف ي  لدنييفد كمي ج ه هي 

 (15اندذول )
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نهًماسنث بُن انًتىصطاج انحضابُث نذسخاج تاليُز  (MANOVAنتائح تحهُم انتةاَن األحادٌ انًتؼذد )
كم  يدًىػتٍ انذساصث انضابطث وانتدشَةُث ػهً انتطةُك انةؼذٌ الختةاس انًفاهُى انؼهًُث ككم وػهً

 يضتىي ين يضتىَاته

انًضتىي 
 انًؼشفٍ

يصذس 
 انتةاَن

يدًىع 
 انًشبؼاج

دسخث 
 انحشَث

يتىصظ 
 انًشبؼاج

 لًُث ف
يضتىي 
 انذالنث

 انتزكش

 0.00 24.022 22.000 2 22.000 انًؼاندث

   0.032 33 21.000 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
43.000 34    

 انفهى

 0.00 21.201 22.430 2 22.430 انًؼاندث

   2.024 33 34.220 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
21.000 34    

 انتطةُك

 0.00 43.433 20.420 2 20.420 انًؼاندث

   0.232 33 40.100 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
12.020 34    

 انتحهُم

 0.00 23.300 40.230 2 40.230 انًؼاندث

   0.300 33 22.100 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
01.330 34    

 انتشكُا

 0.00 10.433 20.420 2 20.420 انًؼاندث

   0.320 33 20.300 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
31.420 34    

انذسخث 
 انكهُث

 0.00 23.033 043.030 2 043.030 انًؼاندث

   2.122 33 410.100 انخطأ
انًدًىع 

 انًؼذل
413.230 34    

( تددد  α=0.05ددددا إثاددديف ا يندددف مبددديظي  (  جدددظا تددد د ا  اف1ييضدددح مددد  لدودددف ي  
 يددديفد وامصددد  مومدددظيي  لدفالةدددا لدضدددية ا  لديو ا  دددا يسدددش لدي  صدددا لداادددف  فاياددديا لدماددديم ا 

(و  دمبديظايوم لدما ل دا و ل ثد    مدا ا 23.033لداسم ا ككمو ثص  يسي    مدا ا لدملبدظةا  
دددا إثادديف ا يددص  لدميظةدد ص  (و أ  أع هنددي  ت  دديم ال اف23.300(و   24.022لدملبددظةا يددص   

لدلبييصص  دفاجي  وامصد  مومدظيي  لدفالةدا لدضدية ا  لديو ا  دا يسدش لدي  صدا لداادف  فاياديا 
لدمادددديم ا لداسم ددددا ككددددم  دنددددم مبدددديظي مدددد  مبدددديظاي  جادددد ي د  ااددددا لديددددفااسو  دادددديدح وامصدددد  

ا لدماديم ا لداسم داو لدمومظيا لديو ا  او  دسن ع ي  ثوا لألثد  فةديزفلر    ادا و اد  تد  ونم د
ودددا إجوددديا م ةدددا لييدددي دففددددا لداددد  د يدددص  لدميظةددد ي  لدلبددديي ا ددددفاجي  لدمومدددظييص  لدضدددية ا 
 لديو ا  ددا يسددش لفايادديا لدنسدد   كددم مبدديظي مدد  مبدديظايومو ثصدد  يسيدد    ميددم دنيدديفد لدي  صددا 

(   0.420(و  دمبدددددديظايوم لدما ل ددددددا و ل ثدددددد  يددددددص   0.122لدااددددددف  داايادددددديا ة ددددددكسم لدنسدددددد   
(و  هد   دد ا م واادا ونكددف أثدد   تييس دا لةدديزفلر    ادا و ادد  تدد  ونم دا لدمادديم ا لداسم دداو 0.120 
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%( مدد  لديادديي  يددص  ميظةدد   ااجددي  وامصدد  لدمومددظييص  12.2 هدد  واندد  ة ددكسهي لدنسدد  أع  
و أ  لدضددية ا  لديو ا  ددا جاددظا إدددش مييصدد  لدمايدوددا لديفاابدد ا لدميم سددا تدد  لةدديزفلر    اددا و ادد 

أع هنددي  أثدد لم فةدديزفلر    اددا و ادد  تدد  وددفااس لداسددظر يسددش ونم ددا لدمادديم ا لداسم ددا دددفي وامصدد  
 لداع لدبيائ لفييفلف .

 لةينيالم إدش لدنييفد لدبيةاا  لدي  أظهد   وادظد وامصد  لدمومظيدا لديو ا  دا لدد ي  ااةدظل 
  لدمومظيدددا لدضدددية ا لدددد ي  مظادددظيي   ثدددف   لدمددديا ( ةيةددديزفلر    ادددا و اددد  يسدددش أ ددد ل ها تددد

ااةددظل لدظثددف   ابددهي ةيةدديزفلر لد  ااددا لفيي ياجدداو  ادددك تدد  لدميظةددل لدلبدديي  دددفاجيوها يسددش 
لدي  صا لدااف  فايايا لدمايم ا لداسم او ثص  جادف هد ل لديادظد الفم إثاديف يم يندف مبديظي افددا 

 α=0.05لدي  يصن  أثد  لةديزفلر    ادا و اد   (و و و  ه ا لدنييفد كفيا دنييفد لدفالةي  لدبيةاا
؛ منصد   امد سو 2004ت  لايا  لديلادصم  ونمصيدم تد  لدمدظلا لديفاابد ا كفالةدا  د  ادا لد ديه و 

(و  لديددد  يصنددد  جم اهدددي تييس ددددا    ادددا و اددد  تددد  ونم دددا لديلاددددصم 2022؛ أمدددم ةدددسميعو 2020
 لداسم  ة كم يير ت  لداسظر.

زاددديفه لدممصددد   فةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد   امكددد  وابدددص  هددد ا لدنيددديفد تددد  ادددظ  لد
وددددفااس لداسددددظر ال  لداا ددددا يينم ددددا لدمادددديم ا لداسم دددداو تيدمادددديا  لإليفلع ددددا دن  اددددا و ادددد  ودددد وال 
ةيدماديم ا لداسم دا لدميضددمنا دمظادظيي  لدظثددف  لدفالةد ا لدمزيديا   لددد   ةدييف يددف اا تد  وامصددا 

لديندددي ر تددد  لدم دددكا  لداسم دددا لديددد  ودددا  هددد ا لدماددديم ا ددددفي لديامصددد و كمدددي أع ولفيدددف جظل دددب
ي اهي  لديايمم ماهي مك  لديامص  م  وظظ   لدمايم ا لداسم ا  ل ي ديا لداا دي  ل مدي يصنهديو 
ةيإلايتا إدش أع لدماياا لديد  ودا مد  اادهدي ودظتص  مدظلاا ملدفا  دلدم لدم دكسا لداسم دا ةمكديع 

ف  ةددييف  يسددش ثددم هدد ا لدم ددكساو  لمدد  ملددفا مدد  ادداي ولصددف لدادداي   لدزادديفه لدمبدديي
 مدي اةددل لديسمصد  يددص  لدمادديم ا لداسم دا  إاال  لداا ددي  يصنهدي.   ددف فددوا ودفااس لداسددظر ةيةدديزفلر 
   اا و ا  لديامص  يسش لدم ياكا تد  لأل  د ا  لألا ل  لدماديثاا دلدم لدم دكا و  لدد   للا 

م ادددف مددد  لدنيددديفد لإلجويي ددداو  ةيديددديد  يددف اا مددد  التع دددا لديامصددد  دسدددياسا  ث  دددها يسدددش ولاصدددا لد
 ةييف ادك ت  اتا مبيظي لةي ايب لدمايم ا لداسم ا.

 مددي جاددظا ةدد ب واددظد لديددفااس ةيةدديزفلر    اددا و ادد  إدددش أ هددي جاسدد  مدد  لديسمصدد  تددييام 
إجويي ددديم  ةيث دددديم يدددد  لدماسظمددددي و  جاسيدددم ملددددظالم دسامس ددددا لدياس م ددددا لدياسم ددداو مدددد  ادددداي ونس اددددم 

أ   لجاي  أ  مهير أ  م كا   ا سب إد دم لدالد  يد  ثسدظي دهديو  م د   يصةدا واس م دا  ة يميي
واي   دددا يدددص  لديامصددد  أ ابدددها  ةدددص  لديامصددد   ماسمهددداو  جاسددديها يياسمدددظع مددد  اددداي مومظيدددي  
مياي  ددا  هدد ل يددنا  إدددش وهصةدددا مندديو جبددظاا لدياددي عو  ةيديددديد  للا  مدد  و ددو اها أثنددي  لددددياسا 
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يسددددش واسددددا لدمليددددظي ةلمدددديئ  تييس دددداو  لديظ ددددم إدددددش  يدددديفد يسم ددددا ةددددس ما  وددددف انهي  إ ادددديدها 
 مني  يهي  م لجايهدي دسي  دف مد   دليهي  وادظاب مدي يهدي مد  أا دي    دم ي ادهي يسدش لدماسداو 

م  لديامص  لدم ياكا ت  وناص هي  واظامهي ممي أاي إدش لاديا  التاصديها  لدظ   مي و س   لأل   ا
وفااس لداسظر ةيةيزفلر    اا و اد  اكد  يسدش إثدفلث واسدا  ا  ماندشو مد  اداي  لدياسا. كمي أع

لد ددف  ةادد ض لدمادديم ا لدبدديةاا لديدد  جميسنهددي لديسمصدد   لدمادديم ا لداسم ددا لدوفيددف و ثددا ملي دددا لددد ةل 
يددص  هدد ا لدمادديم ا مدد  ادداي أ  دد ا و   ذ ددا واي   دداو ثيددش فددا  لديامصدد  أع مددي ااةددظا ة ددكم 

كددم ج ف يودم لدي  صدداو  وضددم  لديدفااس ةيةدديزفلر    اددا و اد  لديايمددم مددا لدمادديم ا   د   جا ددم ة
 لداسم ا وظة ايم  لميفلالم  ومل ايم م  ااي لدمايا ا  لديان    لفةيا ل   لفةينايم.

أع لةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  ودددفااس لداسدددظر جادددم مددد  يمس دددا لددددياسا ممدددي ةددد ا يي دددص  
او تهد  جاسد  مد  لديسمصد  ملدظالم دسامس دا لدياس م داو مد  اداي إويثدا  لدياس ا يمس ا    ا واييس د

 لدا  ا أميمم دسلظلا  إيفل  لد أ   لدمني  ا  لدال   لديلسصم  إ فلا لدا لا.  

 ثانُا5ً ػشض اننتائح انًتؼهمث بضؤال انذساصث انثانٍ وينالشتها وتفضُشها5

ي تييس دددا ودددفااس مددديا  لداسدددظر د جيةدددا يددد  ةدددنلي لدفالةدددا لد دددي    لدددد    ددده يسدددش  "مددد
؟" ودا ددفي وامصد  لدادع لدبديائ لفييدفلف ةيةيزفلر    اا و اد  تد  ونم دا مهديال  لوزديا لداد لا 

ثبدددديب لدميظةدددد ي  لدلبدددديي ا  لف ل لتددددي  لدمع يااددددا دددددفاجي  وامصدددد  لدمومددددظييص  لدضددددية ا 
 دنددم مهدديا  مدد  مهيالوددمو   لديو ا  ددا يسددش لدي  صددا لدااددف  دمذ دديئ مهدديال  لوزدديا لدادد لا لدنسدد و

 (.2لدوف ي   ت  مظالا ه   مي لدنييفد  كي  
 (25اندذول )

انًتىصطاج انحضابُث واالنحشافاج انًؼُاسَث نذسخاج تاليُز انًدًىػتُن انضابطث وانتدشَةُث 
 ػهً انتطةُك انةؼذٌ نًمُاس يهاساج اتخار انمشاس انكهٍ، ونكم يهاست ين يهاساته

 نؼذدا انًدًىػث انًهاست
انًتىصظ 
 انحضابٍ

االنحشاف 
 انًؼُاسٌ

صُاغث انًشكهث 
 انؼهًُث

 0.104 0.02 20 انتدشَةُث
 2.230 4.13 20 انضابطث

 تىنُذ انةذائم انًالئًث
 2.224 3.23 20 انتدشَةُث

 0.322 2.33 20 انضابطث

اختُاس انةذَم 
 انًناصا

 2.241 3.03 20 انتدشَةُث

 0.231 2.21 20 انضابطث

 ىَى انحمتم
 0.222 2.42 20 انتدشَةُث
 0.130 2.03 20 انضابطث

انذسخث انكهُث 
 نهًهاساج

 2.234 21.33 20 انتدشَةُث

 2.044 3.30 20 انضابطث
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(  جددظا تدد  د ظيه اددا يددص  لدميظةدد ي  لدلبدديي ا دددفاجي  وامصدد  2ج هدد  مدد  لدوددف ي  
 ديئ مهديال  لوزديا لداد لا ككدمو  يسدش لدمومظييص  لدضية ا  لديو ا  ا يسش لدي  صا لدااف  دمذ

 ددم مهددديا  مددد  مهيالودددمو  هدد ا لداددد  د داددديدح وامصددد  لدمومظيددا لديو ا  ددداو  دما تدددا ل مدددي افددددا 
(و تني د  لدنيدديفد MANOVAلداد  د الددا إثادديف يمو لةديزفر ولسصددم لدياديي  لألثديا  لدمياددفا  

 (.3لدوف ي   مي ج ه هي 
 (85اندذول )

نهًماسنث بُن انًتىصطاج انحضابُث نذسخاج تاليُز  (MANOVAاألحادٌ انًتؼذد ) نتائح تحهُم انتةاَن

يدًىػتٍ انذساصث انضابطث وانتدشَةُث ػهً انتطةُك انةؼذٌ نًمُاس يهاساج اتخار انمشاس ككم وػهً 

 كم يهاست ين يهاساته

 انًهاست
 يصذس

 انتةاَن 

 يدًىع

 انًشبؼاج 

 دسخث

 انحشَث 

 يتىصظ

 

 انًشبؼاج

 لًُث ف
 يضتىي

 انذالنث 

صُاغث انًشكهث 

 انؼهًُث

 0.00 33.242 32.42 2 32.42 انًؼاندث

   0.313 33 32.13 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
33 34    

تىنُذ انةذائم 

 انًالئًث

 0.00 42.242 43 2 43 انًؼاندث

   2.013 33 02.23 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
234.23 34    

اختُاس انةذَم 

 انًناصا

 0.00 222.234 204.13 2 204.13 نًؼاندثا

   0.424 33 33.42 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
233 34    

 تمىَى انحم

 0.00 41.232 3.32 2 3.32 انًؼاندث

   0.234 33 22.13 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
20.0 34    

انذسخث انكهُث 

 نهًهاساج

 0.00 200.221 340.32 2 340.32 انًؼاندث

   0.242 33 220.41 انخطأ

انًدًىع 

 انًؼذل
2210.23 34    

( تددد  α=0.05(  جدددظا تددد د ا  افددددا إثاددديف ا يندددف مبددديظي  3ييضدددح مددد  لدودددف ي  
 ييفد وامص  مومظيي  لدفالةا لدضية ا  لديو ا  دا يسدش لدي  صدا لداادف  دمذ ديئ مهديال  لوزديا 

م مهديا  مد  مهيالودم و ل ثد  يدص  (و  دند200,221لدا لا ككمو ثصد  يسيد    مدا ا لدملبدظةا  
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( أ  أع هنددددي  ت  دددديم ال افدددددا إثادددديف ا يددددص  لدميظةدددد ص  لدلبددددييصص  222.234(و   41.232 
دددفاجي  وامصدد  مومددظيي  لدفالةددا لدضددية ا  لديو ا  ددا يسددش لدي  صددا لدااددف  دمذ دديئ مهددديال  

مصد  لدمومظيدا لديو ا  داو لوزيا لدا لا  دنم مهيا  م  مهيالوم جا ي د  ااا لديفااسو  داديدح وا
 دسن ع ي  ثوا لألث  فةيزفلر    اا و ا  ت  ونم ا مهيال  لوزديا لداد لا ودا إجوديا م ةدا لييدي 
دففدددا لدادد  د يددص  لدميظةدد ي  لدلبدديي ا دددفاجي  وامصدد  لدمومددظييص  لدضددية ا  لديو ا  ددا يسددش 

لدي  صدا لداادف  دسمذ ديئ ة دكسم لدمذ يئ لدنس   كم مهيا  م  مهيالومو ثص  يسيد    ميدم دنيديفد 
(و  هدددد   دددد ا م وااددددا ونكددددف أثدددد  0.202(   0.340(و  دمهيالوددددم و ل ثدددد  يددددص   0.213لدنسدددد   

%( مددد  21.3 تييس ددا لةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  ونم دددا مهدديال  لوزددديا لداددد لا و  هددد  وانددد  أع  
ددش مييصد  لدمايدودا لديايي  يص  ميظةد   ااجدي  وامصد  لدمومدظييص  لدضدية ا  لديو ا  دا جادظا إ

%( مدد  لديادديي  21.3لديفاابدد ا لدميم سددا تدد  لةدديزفلر    اددا و ادد  تدد  وددفااس لداسددظر و أ  أع  
يددص  وامصدد  لدمومددظييص  تدد  مذ دديئ مهدديال  لوزدديا لدادد لا جمكدد  وابددص ا ةبدد ب لاددياا لدمايدوددا 

 لديفااب ا لدي  وا ض دهي وامص  يصنا لدفالةا.
  أظهددد   وادددظد وامصددد  لدمومظيدددا لديو ا  دددا لدددد ي  ااةدددظل  ةهددد ل تدددالع هددد ا لدنيددديفد لديددد

مظادددظيي   ثدددف   لدمددديا ( ةيةددديزفلر    ادددا و اددد  يسدددش أ ددد ل ها تددد  لدمومظيدددا لدضدددية ا لدددد ي  
ااةددددظل لدمظاددددظيي   ابددددهي ةيةدددديزفلر لد  ااددددا لفيي ياجدددداو وياددددا  وددددفيا  يدددديفد االةددددي  ةدددديةاا 

نم دددا مهدددديال  لوزدددديا لداددد لا كفالةددددا  ال ددددفل أظهددد    ييفوهددددي تييس دددا لةدددديزفلر    اددددا و اددد  تدددد  و
(و  تددددد  ولبددددد  مهددددديال  لديانصددددد  لدمزيسادددددا م دددددم االةدددددا 2020؛  ف   ددددداحو 2022ملمدددددظاو 

 .( Loura, 2009؛ 2003؛  ي فلدهيا و 2021 لداا م و 
 امكددد  وابدددص  هددد ا لدنيددديفد تددد  ادددظ  لدزاددديفه لدممصددد   فةددديزفلر    ادددا و اددد  تددد  

ةمهدددديال  لوزدددديا لدادددد لاو ثصدددد  وضددددم  لديددددفااس  تددددا    اددددا و ادددد  وددددفااس لداسددددظر ال  لداا ددددا 
مومظيا م  لدز ظل  لداسم ا دلم لدم كسا لداسم ا ة كم ليفلي و  لدي  وي ييا إددش ثدف مدي مدا 
ا ددظل  لوزدديا لدادد لاو ممددي جبددييف تدد  ونم ددا مهدديال  لوزدديا لدادد لاو كمددي وددا لدظ ددظي إدددش لدلددم 

ي إج ل  واص ا دس فلفم أ  لدلسدظي لدمينظيدا تد  ادظ  مادييص  لدنهيف  ةيةيزفلر    اا و ا  م  اا
ملفا  ةاظا  مي لمناو ممي ةييف لديسمص  ت  لدظ ظي إدش لدا لا لدنهيف .  لييمدف لةديزفلر    ادا 
و اددد  تددد  ودددفااس لداسدددظر يسدددش طددد ح م دددكا  يسم دددا فدددوا  لديامصددد  يسدددش طددد ح لفةيابددديال  

انصدد   لديد  ويضدم  مهدديال  لوزديا لداد لاو  ةدد دك ودا إثدديا   لديبديؤف و ممدي  مددش ددفيها مهديال  لدي
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لدفلتع دددا ددددفي لديامصددد   ولاصددد ها دسيانصددد   لديظ دددم دسلسدددظي  إاال  لداا دددي  مددد  اددداي ولفيدددف 
جظل ب لديني ر ت  لدم كا  لداسم ا لدي  وا ي اهي  لديايمم ماهيو ل مي ودظت  لدمادياا  تدا 

امصدد و ثصدد  و دكم هدد ا لداييددف  أةدديئ تدد  ل ي دديا لديسمصدد     ادا و ادد   ييددف  ي ي ددي  مافمددا دسي
 ينابم دسلسظي  وافجا لديابص  لداسم  ثيش لدظ ظي لدش   لال  منيةاا.

 مددددي أع لةدددديزفلر هدددد ا لدن  اددددا ةددددمح دسيسمصدددد  يددددياله لدمظ ددددع لدياس مدددد  أ  لدم ددددكسا 
مايدودددا لدم دددكسا  االةددديهيو  جمدددا لد  ي دددي  ثدددا  ادددا لدلسدددظي  لدا اددد ي ( لدمنيةدددااو  ةيديددديد  

 لدظ ظي إدش لدنييفد  لفةديففي(و  لهيمد  أجضديم ييدفااب لديامصد  يسدش ولسصدم لدمظ دع لدياس مد  
إدددش مكظ يوددم لد ف بدداو  ولفيددف لدنادديم  لألتندديا لدايمددا ل ددم مدد  ادداي لدمايا ددا  لدياددن    ولسصددم 

ا  ددا فوزدديا لداددد لا لألا ددي  ديلفيددف لدم ددكسا  لديلسصددم(و ددد دك تهددد  ةددمل   أويثدد  دسيسمصدد  لد
 لدلكدددا يسدددش لدنيددديفدو   ادددا ثسدددظي دهددد ا لدم دددكسا  واظامهدددي. كمدددي  اادددظا ةددد ب وادددظد لديدددفااس 
ةيةيزفلر    اا و ا  إدش أ م  فر أ   ا  ووياب وا إيدفلاهي ةلصد  ط ثد  يدفالم مد  لديبديؤف  

سدك لديبديؤف  يهدفا لدم ص   ديانص  لديامص و  و سب منها ممياةا لدمهيال  لدااس دا د جيةدا يد  و
لدظ دددددظي إددددددش  يددددديفد  دددددل لا دهددددديو  وابدددددص هي ة ةدددددسظب يسمددددد   ددددديفا يسدددددش ماث دددددي  ا  ادددددا 

  لةينييجي   ل لاو  لوزيا لدا لا ثظدهي.    

 تىصُاج انذساصث ويمتشحاتها5

 دي ضددوء مدا تدد   ددي هدذ  الدراسددة مدن إجددراءات، ومددا توصدلت إليدد  مدن  تددائج توصددي 
 الدراسة بكل مسا يلي:

يصةددا واسددا   دد ا دسيسمصدد و مدد  ادداي إجودديا ماددياا مافمددا دلددم لدم ددكا  لإليفلع ددا وددظتص   -2
 ةيةيزفلر    اا و ا  دينم ا مهيالوم ت  لوزيا لدا لا.

ياددف ا ال  وفاا  ددا دماسمدد  لداسددظر يسددش لةدديزفلر    اددا و ادد  تدد  لدامس ددا لديفاابدد ا  إيددفلا  -2
 اا ئ لداسظر  تاهي.

  ادددا و اددد  أثنددي  وفاابدددها دسماددديم ا لداسم ددا تددد  لداددداظا و ددو ا لدماسمدددص  يسدددش لةدديزفلر   -4
 لدمزيساا.

وضددمص  مندديهد لداسددظر لدم ثسددا لفييفلف ددا ة   دد ا جمدديائ مدد  اادهددي لديسمصدد  مهدديال  لوزدديا  -3
 لدا لا دينمصيهي.
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لجددد ل  االةدددا مميثسدددا دسفالةدددا لدليد دددا وبددديزفر تصهدددي ماددديا  ليفلع دددا مافمدددا دم لثدددم يم ادددا  -0
 لدميظة ا  لد ي ظاا  لدويمع ا. مزيساا كيدم ثسا

 أوال5ً انًشاخغ انؼشبُث5

تطبي دات عسليدة  دي تشسيدة التفايدر ايبدداعي باسدتخدام  ظريدة (. 2002أيظ جيا و  ديدح دمحم  
 لألااعو يميع  الا لد   د دسن    لديظلاا. الحل اخبتااري للسذك ت.

 الشظددرة الذدداملة. –يددر ايبددداعي لتشسيددة التفا TRIZبر ددامج (. 2022أيددظ جدديا و  دديدح دمحم  
 لألااعو يميع  اي ظ ظ دسن    لديظلاا.

لألااعو  تعلدددي  التفايدددر الشظريدددة والتطبيدددق.(. 2020أيدددظ جددديا و  ددديدح دمحم   ظتدددمو دمحم ةكددد   
 يميع  الا لدمبص   دسن    لديظلاا.

و  ددي  عاليددة مدو ددة إلاترو يددة تورددي اسددتراتيجية جيجددد(. 2023أيددظ ادديط و ايددي  يددياي  
تشسية السفاهي  الحاسو ية ومادارات اتخدا  ال درار لدد  االادات الردي الحدامي 

 جيماا م  . -. اةيدا ميجبيص و كس ا لدي ة اعذر بغزة
لألااعو يمددديع   .TRIZ ظريدددة الحدددل ايبدددداعي للسذدددك ت (. 2004 ي يددديم و ثنددديع ةددديدا  

 اي ظ ظ دسن    لديظلاا.
تايد دددا لةددديزفلر  مدددظا   صدددفهير لد نددديف  تددد  ونم دددا مهددديال   (.2023لدااسددد و إيددد لم ا ي دددفلدا ا   

لوزدديا لدادد لا  لديلاددصم لدفالةدد  تدد  مدديا  لداسددظر دددفي وامصدد  لداددع لدبدديائ 
مجلددة مراسددات عر يددة  ددي التر يددة وعلدد  لفييددفلف  ةيدممسنددا لدا ة ددا لدبدداظاجاو 

 .41-24(و 32  3و الدعومية –الشفس 
لألااعو يمددددديع   علدددددي  التفايدددددر مفددددداهي  وتطبي دددددات.ت(. 2022جددددد  لعو تيلددددد  ي دددددفلد ثم   

 الا لدان .

(. أثددد  ي  ددديمد مبدددينف إددددش لدلدددم لإليدددفلي  دسم دددكا  تددد  ونم دددا 2024لدزيددددف و جمددديي اسصدددم  
مهدددديا  لوزدددديا لدادددد لا دددددفي طساددددا لداددددع لدايفدددد  لألةيةدددد  تدددد  مالدددد  لدي ة ددددا 

-42و 11و ابدلجامعدة ب -مجلة كلية التر ية اشساسية لإلةام ا ت  لألااع. 
10. 
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(  دي تشسيدة TRIZ اعلية بر امج م ترح  ي ضوء  ظرية تريز )(. 2020ام سو منص   أثمف  
التفايدددر والتحرددديل ايبدددداعي  دددي م دددرر اشحيددداء لدددد  االادددات الردددي شول 

 . اةيدا ميجبيص  مص  من ظا و جيماا لدمسك ي فلدا ا .الثا وي 
ي لو و ي  لديانصددددد  لدايفمدددددا يسدددددش    ادددددا و اددددد  (. تييس دددددا ةادددددر لةددددد2023لد فدددددصفو منصددددد   دمحم  

تددددددد  ونم دددددددا مهددددددديال  لدالددددددد  لداسمددددددد   لفووددددددديا  لدددددددظ لداسدددددددظر ددددددددفي وسمصددددددد ل  
جامعددددددددة  - مجلددددددددة التر يددددددددةلداددددددددع لد لةددددددددا لفييددددددددفلف  ةمن اددددددددا لد ادددددددديضو 

 .301-442(و 203  3 اشزهر،
ة السفدداهي  تثددر اسددتخدام اسددتراتيجية ااعددات التفايددر  ددي تشسيدد(. 2022اادظلعو ةددني  ملمددظا  

 العلسيددة وماددارات اتخددا  ال ددرار لددد  االاددات الرددي الثددامن اشساسددي بغددزة.
 لدويماا لإلةام ا  م  . -اةيدا ميجبيص و كس ا لدي ة ا

 اعليدة اسدتخدام  ظريدة تريددز  دي تشسيدة التفايدر العلسدي والتحردديل (. 2022ةدسميعو أمدم دمحم  
لردي الرابدا اخبتددائي بسكدة الدراسي  ي م رر العلدوم السطدور لدد  تلسيدذات ا

 او جيماا أر لدا ي  مكا لدمك ما.اةيدا ميجبيص و كس ا لدي ة  السكرمة.
 اعليددة بر ددامج م تددرح  ددي التر يددة البي يددة  ددي ضددوء (. 2004لد دديه و د ف ددا ي ددف لد ددكظا  

(  ي تشسية التفاير ايبداعي لطفل ما قبل السدرسة  ي ريدا  TRIZ ظرية )
اةدديدا ميجبدديص و كس ددا لدي ة دداو جيماددا أر لدادد ي  مكددا  دة.اشافددال بسحا ظددة جدد

 لدمك ما.
 اعليددة بر ددامج م تددرح قددائ  علددى بعددة ماددامي  ظريددة تريددز  ددي (. 2020 دداحو  ف  جلصددش  

لطالاددددات الرددددي  TRIZتشسيددددة ماددددارات الترددددشير واتخددددا  ال ددددرار بددددالعلوم 
   .لدويماا لإلةام ا  م -اةيدا ميجبيص و كس ا لدي ة ا التاسا.

 1111لددشة  TIMSSتحليل  تائج الت ييسات الدوليدة (. 2022 مصف و ثكما  م اسو أمم  
 . وظ س  لدمن ما لدا ة ا دسي ة ا  لد ايتا  لداسظر. ي الدول العر ية

(. تايد ا ي  ديمد وددفاا   دلدم م دكا  لداسدظر ةيةديزفلر ةادر 2003ي فلدهيا و إي لم ا أثمدف  
ا مهددديال  لإليدددفل  لداسمدددد  ددددفي وامصدددد  لدم ثسددددا تددد  ونم دددد TRIZماددديا  و اددد  

 لفييفلف ا. اةيدا ميجبيص و كس ا لدي ة او جيماا لإلةكنفااا  ما .
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(. تييس دددا ي  ددديمد ودددفاا    ددديفا يسدددش ةادددر لةدددي لو و ي     ادددا و اددد  2021لدااددد م و ايددددف  
ب دينم دددا مهددديال  ولاصددد  لإليدددفل  لداسمددد   لديانصددد  لفيينددديا   لداهدددا ددددفي لد دددا

(و 0 24ماسمدددد  لداسددددظر ةويماددددا أر لدادددد ي. لدموسددددا لدمادددد اا دسي ة ددددا لداسم دددداو 
224-224. 

( أث  ي  يمد م ظا ت  اظ     ادا لدلسدظي لفيينياادا دسم دكا  2020ع ي   و ةيم  م سا  
TRIZ  تدددد  ونم ددددا لإليددددفل   لفييندددديا دددددفي لدمظهددددظةص   لدمياددددظ ص  تدددد  لألااعو

 .232-220(و 22  1ظدو لدموسا لدا ة ا دي ظا  لديا
(. تييس ددا كددم مدد  لدددياسا لدياددي     داددب لدددف ا تدد  ونم ددا لدمادديم ا 2022تدديا ج و  لفددم لادد   

لداسم ددددددا ديامصدددددد  لداددددددع لأل ي ميظةددددددل ةيدممسنددددددا لدا ة ددددددا لدبدددددداظاجا. اةدددددديدا 
 جيماا ثسظلع  ما و ثسظلع.-ميجبيص و كس ا لدي ة ا

و ا  يفمدددددددا يسدددددددش ةادددددددر ماددددددديا     ادددددددا و اددددددد  (. تييس دددددددا لةدددددددي لو 2023دمحمو فددددددد ا  لدبدددددددصف  
TRIZ   تدددددددد  ونم دددددددددا لديلاددددددددصم  مهددددددددديال  لديانصددددددددد  لديظدصددددددددف  ددددددددددفي وامصددددددددد

لدم ثسددددددا لإليفلاجددددددا تددددددد  مدددددديا  لداسدددددددظر. موسددددددا االةددددددي  ي ة دددددددا تدددددد  لدي ة دددددددا 
 .231-202(و 04 يسا لدناسو    

ا تددد  ونم دددا  أثددد   TRIZ(. ي  ددديمد مايدد ح  ددديفا يسدددش    ادددا " و ادد  " 2022ملمددظاو ال دددفل ةدددصف  
لداددفا  يسددش لوزدديا لدادد لا تدد  مدديا  لداسددا دددفي وامصدد  لدم ثسددا لإليفلاجدداو موسددا 

 .402-342(و 24 2لدال  لداسم  ت  لدي ة او 
(. تييس دددددا لةدددديزفلر ط اادددددا لدي ددددد صهي  لداسم دددددا ديدددددفااس 2020لدم  ل دددد و اددددد   ي مبدددددييف  

فووددديا  لدددظ االةدددا لألجهددد   لدلصظادددا تددد  جبدددا لف بددديع يسدددش ونم دددا لدماددديم ا  ل
لداسدظر ددفي وامصدد  لدادع لد ددي   ميظةدل ةمن اددا ثيفدم. اةدديدا ميجبديص و كس ددا 

 جيماا طصاا  لدمفينا لدمنظا .-لدي ة ا

(. مهديال  لديانصدد  تد  م لثدم لدياسد ا لدادديرو ماد و لداديه    الا لدنيدديب 2002ماد اشو تهد ا  
 لدويما .

 لفل لد هن دددددا يسدددددش ولادددددصم لدماددددديم ا لداسم دددددا (. أثددددد  ي  ددددديمد لدزددددد2022لدمهسدددددمو مددددديا  دمحم  
 ونم دددددددا لإليدددددددفل  دددددددددفي وسمصددددددد ل  لدادددددددع لدزدددددددديمس لفييدددددددفلف  تددددددد  لدممسنددددددددا 
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جيمادددددددددا  -لدا ة دددددددددا لدبددددددددداظاجا. اةددددددددديدا ميجبددددددددديص و كس دددددددددا لدفالةدددددددددي  لداس دددددددددي
 لدزس د لدا ة   لدال ا و لدمنيما.

(. 2000في   لدنوددددف و أثمددددف ي ددددفلد ثم   منددددش ي ددددفلدهيا  ةدددداظا   الفددددفو يسدددد  ملصدددد  لددددد
لوويهدددي  ثفي دددا تددد  واسددد ا لداسدددظر تددد  ادددظ  لدمادددييص  لدايدم دددا  ونم دددا لديانصددد  

  لدن  اا لد نيف ا. ما و لدايه    الا لدان  لدا ة .
(. ي  ددديمد مايددد ح تددد  لدمبددديلفثي  لدن م يف دددا  ددديفا يسدددش لدياسددد ا 2020 دددظلاو إجمددديع ي فلدلمصدددف  

وامصدد   ددظلا  لداسددظر ةيدم ثسددا لد ي ظادداو لددد لو  دينم ددا مهدديال  لوزدديا لدادد لا دددفي 
 .223-42(و 02موسا االةي  ي ة ا ت  لدي ة ا  يسا لدناسو  

  22/4/2021(. لدممسنددددا لدا ة ددددا لدبدددداظاجا. وددددا لةددددي جييم ييددددياال 2021هصةددددا واددددظاا لدياسدددد ا  
s/nap/studenthttp://peec.gov.sa/result. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of teaching 

science with the use of TRIZ theory in developing scientific concepts 

and decision-making skills of Sixth elementary grade pupils in Afif city, 

the study used experimental design, and its sample consisted of (50) 

students at Abdullah ibn al-Zubayr Primary School, through the second 

semester of the academic year 1436/1437 h, and they have been 

distributed randomly into two groups, control group had learned science 

by using traditional way, and experimental group had learned science by 

using TRIZ theory, it used test of scientific concepts and measure of 

decision-making skills, after making sure they had validity and 

reliability, in addition to the teacher guide for teaching the unit selected 

from a book of the second semester sixth-grade science primary using 

TRIZ Theory. 

The study reached important results from which:   

 There are statistically significant difference at (∝= 0.05) between the 

mean scores of the control group and the experimental group in the 

post application for the test of scientific concepts, the differences 

were in favor of the experimental group.  

 There are statistically significant difference at (∝= 0.05) between the 

mean scores of the control group and the experimental group in the 

post application for the test of decision-making skills, The differences 

were in favor of the post application.   

In light of the study results, this study recommends a number of 

recommendations including: train teachers to use this theory, and 

provide an active learning environment for the student to find 

appropriate sources to solve creative problems using TRIZ theory to 

develop skills in decision-making.  

Key Words: TRIZ theory - Teaching science - scientific concepts - 

decision-making -elementary stage  


