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 دادإـع
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة بنها –والعميد السابق لكلية الرتبية 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم
 جامعة بنها –لرتبية كلية ا

 مدرس مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس

فري  ردسرا الميايرا   TRIZالتعرف  لىرأ ر رف اسرت دار ة فررز  فرر   الحالي البحثاستهدفت 
التفبيررز ض نررامت الحررا اداردالي لىاترردى  لرردل عررىل الترعب العىايررز  دىيررا  مهرراسا  لىرأ  مايررز 

عالبًا ضعالبز من عىل الففقز الثالثز شعب )الميايرا  ضالفي ررا و ضالعىرور  41مجاولز الدساسز المهائيز 
ت ض اثىر TRIZالبيولوجيز ضالجيولوجيز ( دسست مجاولرز مرن موعرولا  الميايرا  ضفنرا لم فررز  فرر  

فرفمجرررفو ضاختبرررراس مهرررار الحررررا اختبرررراس الحرررا ادارررردالي لىاتررردى  لجوة ررررو  ض ردضا ررري الدساسررررز فررري 
قبىيررررا ضبعرررردجا لىررررأ مجاولررررز الدساسررررزو  لىاترررردى  فرررري الميايررررا و ض ررررن   بيرررر  ا ختبرررراسرن ادارررردالي

 :ضرضعحت ةتائج الدساسز
الت بير  النبىري ضمتوسرر دسجرا   دسجا ن اي 0.01 ≥لمد م تول  دال إحصائياففق  ضجود -1

 ضكرركلا الدسجرز المىيررز و لفئي رز ضالففليرزلىاترردى  ا اداردالي الحراالت بير  البعردل لاهرراسا  
 لصالح الت بي  البعدل.  لىاتدى  لجوة و  ض فرفمجف ادادالي الحا ختباس 

الت بير  النبىري ضمتوسرر دسجرا   دسجا ن اي 0.01 ≥لمد م تول  دال إحصائياففق  ضجود -2
 ادادالي الحا  ختباس لىاتدى  ادادالي لىحا ضالففليز الفئي ز اهاسا ىالت بي  البعدل ل

 لصالح الت بي  البعدل.  و ضككلا الدسجز المىيز لىاتدى  في الميايا 
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فرري   رررا التنررردر الاعففررري ضالتممولررروجي الهائرررا ضالتحرردجا  المثيرررف  التررري  واجررر  الفرررفد فررري 
ىهررا ل لرركلا ججررب ر  يواجرر  الفررفد العديررد مررن الاترردى  الترري ج ررعأ لح والنررف  الحررادل ضالعتررفرن

  ررعأ مسس ررا  التفبيررز إلررأ محاضلررز ا يتاررار اتمايررز لاىيررا  حررا الاترردىزل دلررداد جيررا قررادس 
لىررأ مواجهررز  ىررا الاترردى و ض رركليا العنبررا  ضالصررعال الترري   واجهرر و  اررا ضالو ررول  رر  إلررأ 

 . اكتتا  رفماس جديد  ضمبتمف 
دسر ررها فرري مع ررن الرردضلل فهررو رحررد ضرررسدل حررا الاترردىز دضسًا مهاررا فرري ممررايج العىررور ض 

األيرررررردا  الفئي ررررررز فرررررري  رررررردسرا العىررررررورو كاررررررا رةرررررر  رحررررررد الصررررررعوبا  الترررررري  واجرررررر  ال ررررررىل.  
(Lorenzo, 2005: 33) سكد الاعراييف النوميرز لتعىرين الميايرا  لىرأ عرفضس  ا يتارار  لكلا ؛ 

 (. 110- 105 :2003) وزارة التربية والتعليم،   حا الاتدى  في  مجال الميايا .
، )الددردرشا ض تنرران ريرردا   رردسرا الميايررا  إك ررال ال ررىل مهرراسا  حررا الاترردىز.  

. ففرري مجررال الميايررا   عتبررف النرردس  لىررأ حررا الاترردى  يرردفًا سئي ررًا فرري منررفسا  ( 54 :1997
الميايا  كاا  اثا  مايز قدس  ال الرب لىرأ حرا الاتردىز رحرد العما رف الفئي رز لتردسرا الميايرا  

 (Case, 2004: 3) لى ىل.
ض سكد الاعاييف النوميز األكادجايز النياسيز لمىيا  التفبيز ق را  العىرور األساسريز )ارفامج 
إلررداد معىررن العىررور الميايررا  ضالفي رررا  ضالعىررور البيولوجيررز( عررفضس  ا يتاررار اتمايررز ادارردا  ضالنرردس  

شة التعلددديم و امات ددد ش، )الهيئدددة اليةديدددة لوددد     دددة لىررأ حرررا الاتررردى  ضالننرراجا العىايرررز. 
2013 :2-10 ) 

ض وجررررد لىقرررررز ارررررين اداررررردا  ضحرررررا الاتررررردى ل فادارررردا  ةرررررو  خرررررا  مرررررن ةترررررا  حرررررا 
الاترررردى و يت ررررن  الجررررد  ضلرررردر التنىيدجررررزو ضراثررررا ادارررردا  عفرنررررز ففرررررد  ض يررررف متوقعررررز لتحديررررد 

الحرررا الاتررردى  ضحىهرررا. ضلررركلا  هرررف مفهرررور مفكرررب ضيرررو الحرررا اداررردالي لىاتررردى . ضر هرررف 
  ادارررردالي لىاترررردى  لمررررد  نرررردجن مهررررار مفتوحررررز المهاجررررز ض يررررف معترررراد    رررراح  األ ررررالز. 

(Wankat & Oreovized , 1993: 79)   ،(755، 179: 2005، )ستيرنبرج . 
عرررفضس   مايرررز الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري  (Wood, 2006: 96) ضرسكرررد ضضد 

ىايرز حنينيرز مفتوحرز المهاجرزو  ترج  لىرأ ضذلرا مرن خرىل إل را  ال رىل متردى  ل والميايا 
ادادا و ض البرا مرا  تاير  الاتردى  مفتوحرز المهاجرز  رل  لريا لهرا إجا رز محردد   رحيحزو ضلمرن 

  . لها إجا ز رفنا ضسباا جدو  لها مجاولز متمولز من ال فق الاادمز دججاديا
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 مايرررز ال رررىو   ضقرررد ايرررتن  عرررا الارررس افا   الحرررا اداررردالي لىاتررردى و ضذلرررا  حرررت م ىرررز
ض  بي  ذلا في متدى  الحيا  اليوميرزو ضممهرا الارس اف الركل ة اتر  جامعرز و ادادالي  صفز لامز

لعررار   Baylorضالاررس اف الرركل ة اترر  جامعررز  ررايىوس  . 1996رسر ضةررا حررول التعىررين ادارردالي لعررار 
اهررررررن حررررررول الحررررررا ادارررررردالي لىاترررررردى  متعرررررردد الت صصررررررا  مررررررن رجررررررا الاعىاررررررين ضعى 2003

(Morgan , 2003: 14) ،   ضكرركلا الاررس اف الرركل ة اترر  جامعررز ضرىرر  حررول  نافررز ادارردا  فرري
"  عىرين اداردا  مرن رجرا  2009ضالارس اف الردضلأ ال رمول ال رادا لعرار  . 2007التعىين العرالأ لعرار 

ىررين ضكرركلا مررس اف ادارردا  فررأ التعو Ljubljana, Sloveniaالامعنررد فرري سررىوفيميا  لررالن م ررتدار" 
   .  Espoo, Finlandالعالأ" التعىن  الت ورفو عفق جديد  لىتعىن الامعند في فمىمدا 

و دد  الرراسد ا التدا  اتت دل ل لإلدد اي درااا لل يد ما لدا  دود ب العلدة  ل رواد  
الترري يرردفت إلررأ  ع ررر  الحررا ادارردالي  ( (cardellini, 2006 كدد رشيلي  دساسررز ال ختل ددة: 

 )   الافحىرررز الجامعيرررز مرررن خرررىل مجاولرررا  العارررا.  ض دساسرررز ضضدلىاتررردى  فررري  الميايرررا

Wood, 2006)   الترري يرردفت إلررأ  مايررز الحررا ادارردالي لىاترردى  فرري  الميايررا  مررن خررىل
 , Wang ; chang and Li)العاا في  مجاولرا  ضالاماقترز. ض دساسرز ضاةرج ضشراةج ض لرأ 

ي لىاتردى  فري   عىرين العىرور مرن خرىل التي يردفت إلرأ   ح رين  نيرين الحرا اداردال ( 2008
الترري اسرررت دمت فميررز دل اوةررو لىنبعرررا   (2009، )اددا الدددري منيرراا  صررميى  لررأ. ض دساسرررز 

ال رررت لتمايرررز مهررراسا  الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري الميايرررا  لررردل عرررىل الافحىرررز الجامعيرررز. 
األدا  اداردالي  مردل إسرهار معففرز الاجرال فري    (Jarvis , 2009) د رلياضرضعرحت دساسرز 

 في   هيا الحا ادادالي لاتدى  الفي را  ععيفز البما .      
مارررا سرررب  يتنرررح رةررر  مرررن الاادرررن  مايرررز الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري  الميايرررا  لررردل 
عرررىل الافحىرررز الجامعيرررز مرررن خرررىل  عرررا البرررفامج رض ا سرررتفا يجيا  التدسر ررريزو ضمرررن عررران 

 اجررررال الحررررا ادارررردالأ لىاترررردى   ة فرررررز  الحررررا ادارررردالي  الم فرررررا  العالايررررز الترررري ايتاررررت
  TRIZلىاتدى  " فر " 

 Teoriya Resheniya Izobreatelskikh "م تصررفا سضسرريا لرررر  TRIZض اثررا 

Zadatch   رل ة فرررز الحررا ادارردالي لىاترردى و ضيررأ مررن رفمرراس الاهمرردا ضالعررالن الفضسرري
و تترولف" لترفا  اف   مرن ارفا ا  ا خترفا حيرث دسا "رلل  Altshuller Genrichرلتتولف 

 (169: 2012، و ليبمنك، لةلور) ضبحث لن رضج  التتااها  ضا اتماسا  في  يكا الاجال 
 عرررررفضس  دمرررررج ة فررررررز  فرررررر  فررررري  الامرررررايج مرررررن مفحىرررررز Schweizerضرسكرررررد  ترررررور س 

   K – 12  و ضالجامعرزل فردمج ة فررز  فررTRIZ برف ة فررز  عتبرف عرفضس   فبوررز ل حيرث  عت
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ممهجيز فعالز دةتاج ضلتح رين لاىيرا  التفميرف ال ا رز  TRIZالحا ادادالي لىاتدى   فر  
 (Schweizer, 2002:1) الففدو ض ندر فوائد يائىز لىاجتا . 

حيررث  ادررن الفررفد مررن إداس   فميررفم ادارردالي مررن و ض  ررالد ة فرررز  فررر  فرري  مايررز ادارردا 
 رض افسا  الترأ جنتفحهرا الارب اربر  ضممهجيرز ضب فرنرز مم نيرزخىل ال ااح لر   اختبراس الحىرول 

(Rawlinson, 2002: 4) 
ممهجيررز لفهررن الاترردى  مررن  TRIZكاررا  عتبررف ة فرررز الحررا ادارردالي لىاترردى   فررر  

حيررث  نرردر  . (Mann , 2008:  1)زضاجررا م تىفررزو ضر ررالد اسررت دامها فرري حررا الاترردى  
ض ع ز ا  راذ  ولها جادن لىففد حا الاتدى   تدا مم نممهجيز  من خى TRIZة فرز " فر " 

النرفاس ضادارردا ل حيررث  ررس ف لىررأ الترربدا  العصربيز لىارربو ض  رراح لثفررفاد ليصرربحوا ركثررف إارردالا 
  (Schweizer , 2002:  2 ) ضر  يم فضا لىاتدىز من زضاجا م تىفز.

فتنرايمها يرسدل إلرأ  ضرتعدل است دار ة فرز  فر  ركثف من كوةها عفرنز حا لىاتدى و
 غيف لنىيز )ذين( ال البو ضرجعا من ال ىل م تفلينو حيث جتج  منفس  فر  لىأ التفميف 

ضرندر عفقًا   راح  حرا يركم الاتردى و اتنردجن حىرول جرد  و ضرعفض متدى  التحدلو األ يا
 (Rivin  & Fey , 1997: 2-3 )ضففرد  

 -:  TRIZ theoryود  دظ تر امتت      ظرية تريا 
   إ داس مجىرز  فررTRIZ – Journal  ضيري مرن ريرن العىمرا  البراسز  فري  مترفضليز يركم

حررول الم فرررز  1996فهمررا  دضسرررز لىررأ شرربدز ادةتفةررت  صرردس شررهفرا ممررك لررار و الم فرررز
 تنان دساسا  ضر حا ًا ض منرا   ض  جراسل لالايرز ض متردى  معنرد  ض قرفا ا  ض عىينرا  

 . ( 407 : 2007، ونةلد، )أ ة   شوولز حول يكم الم فرز ض مفاجعا  كثيف  ض متم

   ضجررود مسس ررا  خا ررز ام فرررز  فرررTRIZ  ضممهررا سا  ررز  فررر  األضسضبيررز European 

TRIZ Association [ ETRIA]   جامعرز لالايرز  50ضالتري   وعرح ر  يمرا  حروالأ
 theلايررز ضسا  ررز  فررر  العاو فرري  م ررتورا  متمولررز TRIZ عررفض   عررا رشرردال  عىررين 

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

souchkov ,2010)   

   اةعنرراد العديرررد مررن الارررس افا  العالايرررز الاهتاررز ام فررررز  فررررTRIZ  مثررا الارررس اف العرررالاأ
مثرا مرس اف  . حترأ اف  2001ضالكل جعنرد سرمورا فري   رىد م تىفرز ممرك لرار  م تنبا  فر 

world conference:  TRIZ future 2007 رلااةيررا الامعنررد فرري  Frankfurt , 

Germany    ضالكل يسكرد لىرأ إمداةيرز   رورف التفميرف ضحرا الاتردىز مرن خرىل ة فررز  فرر
TRIZ .(Belski , 2011: 450) ض مس اف . وworld conference:  TRIZ future 
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فري  TRIZلىأ عرفضس   نراين  الكل يسكد  Bergamo, Italyالامعند في إج اليا 2010
 TRIZ future 2012ضمس اف و . (Wits , Vaneker & souchkov,2010 )التعىين 

لىحررا    TRIZقرردر ممهجيرز  عىيايرز ضالركل   Lisbon , Portugalالامعنرد فري البف غرال 
 & Sire , Haeffelé)و TRIZادارردالأ لىاتررردى  ض ركررد عرررفضس   رردسرا  فرررر  

Dubois , 2012)  و(Nakagawa , 2012)  

 : فرري  الافحىررز الجامعيررز  ضممهرررا TRIZضيمررا  دساسررا  ايتاررت  اسررت دار ة فرررز  فررر  
 TRIZيردفت   بير  ة فررز  فرر    (Vincent and mann , 2000) دساسز فم مت ض مرا  

التري قردمت مفهرور  ردسرا   (Belski , 2009 )ض دساسرز اىي ردأ . في  مجال العىور البيولوجيز
حيرث قردر  . كانفس ممفصاو م تمد  إلأ ة فرز الحرا اداردالي لىاتردى  ) فرر  ( حا الاتدىز

فررا   كانررفس اختيرراسل.  ضدساسررز  the TRIZ thinking toolsمنررفس ردضا  التفميررف  فررر  
التري اسرت دمت    (Fan ; Chunliang and Zhongmin , 2011) ضشروةىمج ض زضةجهرا 

فررري  الجامعررا  الاحىيررز ضالترري  سررالد هن لىررأ حرررا  ة فرررز  فررر  فرري  رردسرب الاويرروبين إاررداليا
، )الخيددد  . ضيرردفت دساسررز TRIZض لسرريا ةارروذج حررا الاترردى  إاررداليا و الاترردى  الاعنررد 

فرري   مايررز مهرراسا  TRIZ التعررف  إلررأ ر ررف افةررامج  رردسربي م ررتمد إلررأ ة فرررز  فررر   ( 2012
 البىنا  الت بينيز.التفميف ما ضسا  الاعففي لدل عىل الففقز الفا عز  جامعز 

فررري  مفاحرررا  TRIZالدساسرررا  التررري ايتارررت  اسرررت دار ة فررررز  فرررر  ضيمرررا  العديرررد مرررن 
التي  يدفت إلأ التعرف  إلرأ فعاليرز افةرامج  (2008)ابر اله شى،التعىين العار  ضممها: ضدساسز 

فررري  مايرررز مهررراسا   (TRIZ) ررردسربي   لحرررا متررردى  العىرررور  اسرررت دار  عرررا مبررراد  " فرررر " 
التررري يررردفت إلرررأ التعرررف  إلرررأ فعاليرررز اسرررتفا يجيا   (2008)ابدددر ، ضدساسرررز و اررردا  العىاررري اد

فررري  ررردسرا العىرررور فررري  مايرررز مهررراسا  التفميرررف لرررالأ الف برررز ضا  جرررام ةحرررو  TRIZة فررررز  فرررر  
التعرف  إلرأ فالىيرز افةرامج منترفح  إلرأ(  2010) خ دي،، است دامها. في  حين يدفت دساسز 

فري   مايرز التفميرف اداردالي ضالتحصريا األكرادجاي اداردالي فري   TRIZ  في  عو  ة فررز  فرر
فالىيررز ة فرررز  فررر   الترري اسررتهدفت التعررف  لىررأ(  2011)سدد ل   ، منررفس األحيررا .  ضدساسررز 

TRIZ  .في   مايز التفميف العىاي  ضالتحصيا الدساسي  في  منفس العىور الا وس 
الترردسرا ضفرر  ة فرررز الحررا ا اتمرراسل  ففررز ر ررفمع الترري يرردفت(  2011)التركدد ، دساسررز  ض
فرري  التفميررف ا اتمرراسل ضالنرردس  لىررأ حررا الاترردى  ضالتحصرريا فرري  منررفس   (TRIZ)لىاترردى  

( التي استهدفت  حديد فالىيز  عرا اسرتفا يجيا  الحرا ا اتمراسل 2012الإل زد ، األحيا . دساسز )
   التفميف ا اتماسل لدل التىايكا  الاويوبا .لىاتدى  " فر " فأ  عىن العىور لىأ  مايز مهاسا
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 : د  العرض الس  ق يتوح
  " ايتاررار  عررا الدساسررا  اتنرراين ة فرررز الحررا ادارردالي لىاترردى  " فرررTRIZ   فرري

 , Fan) و  (Belski, 2009) و(Vincent & mann , 2000)الافحىرز الجامعيرز 

Chunliang & Zhongmin , 2011) ( 2012)الخي  ، و . 

  يتاررار العديررد مررن الدساسررا   اسررت دار ة فرررز الحررا ادارردالي لىاترردى  " فررر " اTRIZ 
 , Vincent & mann)فري  ارفامج العىرور  ففضلر  الا تىفرز مثرا الميايرا  ضالفي ررا  

، (، )سد ل    2010)خ دي،، ، (2008، (، )ابدر 2008)ابدر الهد شى ،و  (2000
 . (2011، ( ،)الترك  2011

قرردس  عررىل التررعب العىايررز لىررأ  نرردجن حىررول إاداليررز  عررعى تاثررا مترردىز الدساسررز فرري 
لىاتدى  في الميايا . ضيكا مرا رشراس  إلير  الدساسرز ا سرت ىليز التري  رجفررت لىرأ مجاولرز 
مرررن عرررىل الففقرررز الثاةيرررز ضالثالثرررز  دىيرررز التفبيرررز ابمهرررا   صرررع )الفي ررررا و ضالميايرررا و ضالعىررررور 

عالبرررا مرررن خرررىل   بيررر  اختبررراس متررردى   ت ىرررب حىرررو   38لبيولوجيرررز ضالجيولوجيرررز( قوامهرررا ا
إاداليز في الميايا و يتمو  من  ىث متردى . ضر هرف  المترائج لردر قردس  ال رىل لىرأ  نردجن 
حىررول لىاترردىتين األضلررأ ضالثاةيررز ةهائيرراو فرري حررين اسررت الت عالبررز ضاحررد  فنررر  نرردجن حررا ضاحررد 

 لثالثز س ن ضجود ركثف من حا لها. لىاتدىز ا
 ضلىتصدل لهكم الاتدىز  حاضل الدساسز الحاليز ادجا ز لىأ ال سال الفئيا التالي:

  ددد  أ ددر اسددتخرا   نظريددة تريدداTRIZ theory   لددا  ت  يددة  دهدد را الإلددد اي ددرااا
 لل ي ما لا  الكي ي ء لرى طمب اليعب العل ية ل لي ا التربية ؟

 : ترلل الرراسة الإل لية إل  د  يل 
   إلرررداد ةاررروذج إجفائرررأ  قرررائن لىرررأ ة فررررز  فررررTRIZ theory   لتمايرررز الحرررا اداررردالي

و ضالميايرررا و لىاترردى  فررري  الميايرررا  لرردل عرررىل الترررعب العىايرررز  دىيررا  التفبيرررز )الفي ررررا 
جفيد في  التدسرب لىأ ة فرز  فر  ضمن  رن  ردسرب  ماا قدو ضالعىور البيولوجيز ضالجيولوجيز (

 ال ىل لىأ الحا ادادالي لىاتدى  ضاةعداا ذلا لىأ ردائهن الاهمي ضاألكادجاي.

  نرردجن اختبرراس مهررار الحررا ادارردالي لىاترردى  فرري الميايررا و ماررا قررد جفيررد فرري  التعررف  لىررأ 
عب العىايررز  دىيررا  التفبيررز عررىل الترر مرردل  رروافف مهرراسا  الحررا ادارردالأ لىاترردى  لرردل 

 . )الفي را و ضالميايا و ضالعىور البيولوجيز ضالجيولوجيز ( ضالعاا لىأ  مايتها
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 اختباس الحا ادادالي لىاتدى  لجوة و  ض فرفمجف  فجاز ةوس  الاصفل. -1

فري الميايرا . اختباس مهار الحا ادادالي لىاتدى  )متدى   ت ىب حىو  إاداليز(  -2
 .)من إلداد الباحثز (

 اقتصرا الرراسة الإل لية ال :
  و الميايرررا ض و الففقرررز الثالثرررز   صرررع )الفي ررررا  –ابمهرررا  التفبيرررزعرررىل الترررعب العىايرررز  دىيرررز

 ضالعىور البيولوجيز ضالجيولوجيز ( 

اين متوس ي دسجا  ال ىل فري (α ≤ 0.01)  ل يًا لمد م تو   يوجد ففق دال إحصائ -1
الت بينررين النبىرري ضالبعرردل  ختبرراس الحررا ادارردالي لىاترردى  لجوة ررو  ض فرفمجررف فرري 

 الاهاسا  الفئي ز التي يتنامها ضككلا الدسجز المىيز لىختباس.

ل فري اين متوس ي دسجا  ال ى(α ≤ 0.01) لمد م تول  ا  يوجد ففق دال إحصائيً  -2
الت بينرررين النبىررري ضالبعررردل  ختبررراس مهرررار الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري الميايرررا و فررري 

 .الاهاسا  الفئي ز التي يتنامها ضككلا الدسجز المىيز لىختباس

TRIZ

   TRIZللمشكالت  ماهية نظرية احلل اإلبداعي
 Teoriya Resheniya" لىعبررراس  الفضسررريز الىغررز  ااختصررراس  (TRIZ)  فرررر   اثررا

Izobretatelskikh Zadatch"  ض عمرري  الىغررز ادةجىي رررزthe theory of inventive 

problem solving  رل ة فررررز الحرررا اداررردالي لىاتررردى . ض لس رررت ة فررررز  فرررر  لىرررأ يرررد
 (Barak & Mesika,2007:20). 1946  فررري لرررار ضزمىئررر Altshullerالتترررولف 

(Flubright, 2011: 41) (Chun-Feng & Zhi-min,2014:317)    حيررث قررار
 (San,  Jin, & Li , 2009: 3)ادساسز اف   من افا ا  ا ختفا .   Altshullerالتتولف 

 فررر   لةهررا: ممهجيررز ممت اررز ذا    (Savransky,2000: 21)ضرعررف  ساففاة رردي 
  . ض هد  إلأ حا الاتدى    فرنز إاداليزو   إة اةي   تمد إلأ قالد  معففيز وج
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مرن األدضا  الففررد  ضالدقينرز ضالنوررز  مجاولرز : لةهرا  فرر  (Gadd, 2011:3) ض عرف 
 الاعففررز مررن يائرا كمرر  إلرأ التري  وجرر  الاهمدسرين إلررأ فهررن ضحرا مترردى هن مرن خررىل الو ررول

 العىايز ضالهمدسيز الااعيز. 

 :  املفاهيم األساسية لنظرية تريز
  : ما يىي  TRIZ تنان الافايين األساسيز لم فرز  فر  

 Contradiction -: التناقضات
 ذا  العنبررز فرري حررا الاترردىز اداداليررز دزالررز لمرر   مررأ   شررفعاً  التمرراقا جاثررا حررا

 إاداليرز اليبضرسر ةاراذج   بير  الاتردى  حا لىأ النائن التماقنا  من ض يت ىب حا .الصىز
 فمرف   جاير  اهرد  جديرد  معراس  ضاكت رال الاتاحرز الفميرز الاعففرز امرا   م رين ض دلراد  خا ز
 (Orloff, 2012: 23) .فعالز

 (135- 134 : 2007)أ ة   شو، : ضرتيف التتىف إلأ  ى ز رةوا  من التماقنا  يأ
لىررأ ةتيجررز معيمررزو  ض تاثررا فرري النيررار ارربعا ادجررفا ا  لىحصررول -الت  قودد ا ايشاريددة: -1

 ضلمن ليا من الاعفض  كيفيز  حني  يكم المتائج. 

ضر هف التمراقا التنمري لمردما  رسدل محاضلرز حرا إحردل الاتردى  فري الت  قو ا التي ية:  -2
  الم ار رض  عا رج ائ  إلأ ضجود متدى  رخفل.

ل  اثرررا التماقنرررا  الاادجرررز األسرررربا:physical contradictionالت  قوددد ا ال  ش دددة  -3
ضر هرررف يررركا التمررراقا لمرررد ضجرررود مت ىبرررا  متماقنرررز رض و الماممرررز ضسا  التماقنرررا  التنميرررز

  . متناسبز في رحد لما ف الم ار التنمي
   Contradiction Matrixمصفوفة التناقضات 

  ررت در مصررفوفز الاتماقنررا  فرري  وليررد مبرراد  ادارردا  الاادمررز التاررادا لىررأ  ح ررين 
 كحرررا إلررري قائارررز الابررراد  اداداليرررز الفجرررو  جادرررنو د اختيررراس البررردياض ترررا   البررراسمتفا . ضباجرررف 

 (San, Jin, & Li , 2009: 21) . محتاا
 -:  Resources   : المصادر

الاصررررردس يرررررو رل شررررري  فررررري الم رررررار ضالررررركل   يرررررتن و TRIZضفررررري مصررررر ىحا   فرررررر  
اسرررررت دار اسررررت دام  إلرررررأ إمداةيا ررررر  النصرررررول. ض ت ىرررررب  فررررر  ال رررررعي الترررررديد ضالا رررررتاف  إلرررررأ 

ادمداةيا  النصول الا ىنز في الم ارو ضاكتتا  مثا يكم الاصرادسو  رن اكتترا  الفرف  التري 
مررن خىلهررا جادررن  ح ررين  صرراين الم ررار. ض ت ىررب  فررر  عررفضس  البحررث لررن الاصررادس ال ررىبيز 

   (Mann, 2001: 125).  ادعافز إلأ الاصادس ادججاايز في الم ار
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 : the principle of ideality مبدأ المثالية
  . مبدر الاثاليز يو منياا لادل قفل الم ار إلأ المتيجز المهائيز )الما ج المهائي األمثا

 (Rantanen and Domb, 2008:15) .(Fulbright, 2011: 42)  
   Ideal Final Result (IFR) : الحل النهائي األمثل 

مرن خرىل  بصريف الفرفد  رالعوائ   تج   يا ز الحا المهائي األمثا التفميرف ا ختفاقري 
التي جادن مواجهتها. ضرعتبف الحا المهائي األمثا من رقرول الافرايين التري  تنرامها الم فررزو إذ 

ججعى  مىت ما  ال يف في رفنا الا اسا  التي جادرن ر  و ر  ضعع  ةصب لين من جنور  الحا
 ( 81: 2012)أ ة   شو،  سدل إلأ يكا الحا. 

 :  level of invention)امختراع( دستةي ا اي راع 
اتحىيرررا لررردد كبيرررف مرررن ارررفا ا  ا ختفالرررا   برررين رةررر  لي رررت كرررا ا ختفالرررا  مت ررراضرز فررري 

 (  Shulyak, 1996: 2) : قياتهرا اداداليرز. ضلركلا اقترفح التترىف خا رز م رتورا  لهاردا  ضيرأ
  (Fulbright, 2011: 43) (78-76 : 2012) أ ة   شو ،  (96-95 : 2007)أ ة   شو،

ضراثررا حررى ضاعررحا ض ررايفا  اسررت دار  . Apparent solutionالإللددةب الظ تريددة   -1
 . well- known methodsعفائ  معفضفز جيدًا 

ضرترراا يرركا الا ررتول حىررو  جديررد   .Minor improvementالتإلسددي  ا الن نةيددة  -2
 .لىاتدى و ضلممها    غيف معالن الم ار النائن  تدا جويفل 

و ض رسدل يركم الحىرول إلرأ اختفالرا  . Major improvement الرئيسدية التإلسي  ا -3
 تنرران دسجررز متندمررز مررن التح رريما  الترري  عتبررف جويفرررز ضذا  ريايررز كبيررف  لىم ررار رض 

  العما ف الاوجود  في . 

 .   new paradigm / new concepts  ال  ددة ج الوريددر فال  دد تيم الوريددرة -4
مرن خرىل اسرتبدال التنميرز األ رىيز  ورفًا جديردًا لىم رارضرتنان  غييفا  جكسرزو  اثرا   ر

  .اتنميز جديد 

  اح ادف  التنميرز )التممولوجيرا(  جديد ضراثا اكتتا   ايف   . discoveryامكتي ف  -5
  الاوجود  إلأ م تول رلىأو من خىل اكتتا  لىاي ةادس رض اختفا    نميز جديد  كىيا. 

   :  ةــــادئ اإلبداعيــــاملب
 San, Jin, & Li)مبدر إاردالي.  40ستمادا إلأ  حىيا افا ا  ا ختفا   ن استمبا   ا

لهررا فرري الاجررا    يررف    بينررا  نرردجن إلررأ رد  البحرروث الحديثررز لتفررر  ضقررد  (22 :2009 ,
 (. 1لىأ المحو التالي كاا  جدضل ) تفبورزالتنميز. ضمن عامها الاجا   ال



TRIZ أ.د/ أبو السعود حممد، أ.د/ فاطمة عبد الوهاب، أ/ دعاء سعيد  

 

 392 

 (March, Waters , & March, 2004: 1-17) ،(Hipple, 2005: 1-14) ،
 : (1جرررررردضل ) (160 - 110 : 2013، )أب اايددددددا، (133 - 99: 2007)أ ددددددة  دددددد شو، 

 trizالاباد  اداداليز   فر  

 أمثلة وتطبيقات تربوية اهــــــــــــــــــــــــــــــــنـعـم املبدأ م

التقسيم/  1
 التجزئة

ات تقســيم الشــيء أو احلــدج اء أجــزاء أو وحــد   ( أ
 مستقلة.

    االســتفادم مــن تلــيالت املهــام عنــد يطــي  التعلــيم
  ( C))التدريس(. 

جعل الشيء أو احلـدج سـهل التجميـو أو     ( ب
 التفكيك. جعل الشيء مقطعيا )قابال للتفكيك(    

  انشاء جمموعات مشروع(A)  

    انشاء جمموعات متجانسة  أو جمموعات غري متجانسـة
(A) 

 تليل أهداف )أغراض( التـدريس اء أهـداف فرعيـة.      أو التقطيو  ج( زيادم درجة التجزئة

(A) 

2 
الفصل / 
االستخال

 ص

فصــل اخلاصــية/ املكــوا املتنــارب مــن الشــيء أو   ( أ
 احلدج

    انشاء برامج تعليمية افرتاضية )اخلروج خـارج الفصـل
 (A)( 26الدراسي( )انظر أينا املبدأ رقم 

استخراج اجلزء )أو اخلاصية( النروري  ( ب
 الوحيد للشيء

    فصــل الطــالب املوهــوبل عــن العــاديل لتقــديم بــرامج
 اثرائية هلم. 

عدم  4
 التماثل

تغيري شكل الشيء أو النظام أو احلدج مـن صـيغة    ( أ
املتنــا ر )املتناســق(/ املتماثــل اء الصــيغة غــري 

 .  املتماثلة/ املتناسق

      االستفادم من سجالت األداء لتقـديم مششـرا للنمـو العقلـي
 (A) . م مقابل البطاقة املوجودم للتقويمللمتعل

      ــو اســتخدام اســرتاتيجيات التنــاقيف املعــري ال ــاء مي
 (C)الطالب والتفكري عالي الرتبة. 

تغيري شكل الشـيء أو النظـام أو احلـدج     ( ب
 ليتالءم مو اختالالت بيئة العمل.

  .بدء فصو  التعليم الثانوي ي وقت الحق من نفس اليوم(C) 

  تســـم بالــدفء ي غرفـــة الصـــ  )الفصـــل(  انشــاء جـــو ي
   (A)واملدرسة )األلواا، التصميم، األساس(. 

اذا كـاا الشـيء أو احلــدج غـري متنــا ر،     ( ج
 جيب احداج زيادم ي درجة تباينه )تنا ره(.  

 ــوفري ــالب متــايز ت ــن الط ــال  م ــديم خ ــال    تق ــو  اح فص
 (A. )متقدمة

 ماإلدار مشــكالت مــو التعامــل عنــد اجلســد لغــة اســتخدام 
 (C. )الصفية

 الدمج 5

تقريب )أو دمج( األشياء املتشـابهة أو املتماثلـة،    ( أ
أو جتميو األجزاء املتشـابهة أو املتماثلـة لتنفيـ     

 العمليات املتوازية )املتماثلة/ املتطابقة(

   األغراض متعددم دراسية فصو  تو ي( .A) 
  األمور وأولياء املعلمل بل التعاوا تشجيو( .A) 
  ونتـائج  وممارسـات  عمل لبحث تأثريات وعاتتنظيم جمم 

 (A / C) .املناهج تصميم
ــاورم    ( ب ــات متج ــياء أو العملي ــل األش  أو جع

 .املناسب الوقت احملدد أو ي متوازية معا
   بناء تدريس تعاوني مو شاملة دراسية فصو  ابتكار( .A) 
 دورات تدريبيـة   تقديمinternships،  التعلـيم  وفـرص 

 (A) .التعاوني

7 
تعشيش / ال

االحتواء / 
 التداخل

وضو حدج واحد جبانب )داخـل( اخخـر وضـو كـل      ( أ
 جبانب األخر.، in turnي دوره ، حدج

   استخدام املمارسات العملية و الواجبات املنزلية و تقنيـات
  (c)التقييم لتقدير احملاسبية للطالب. 

      تقــديم وتــوفري فــرص التنــافر املعــريcognitive 

dissonance تدريسأثناء ال . (c)   
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جعــل شــخح واحــد/ نظــام  ــر بشــكل    ( ب

 ديناميكي خال  جتوي  ي األخر.
    انشاء القنوات اليت تسمح باالتصا  املباشر خـال  شـبكات

 املعلومات و املدرين.

 .دمج مهارات التفكري ي املناهج الدراسية 

9 
اإلجراءات 
التمهيدية 
 املنادم

سـلبية   اذا كاا من النروري القيام حبدج له أثار ( أ
ضارم وأخرى اجيابية مفيدم، وجيـب أا يسـتبد    
ــ       ــيطرم عل ــادم للس ــتجراءات من ــ ا احلــدج ب ه

 التأثريات النارم.

 ــراء ــات اجـ ــوائية  عمليـ ــيش عشـ ــماا تفتـ  الســـالمة لنـ
 (A. )واللوائح بالقوانل وااللتزام

 ــتخدام ــائل اس ــة الوس ــرم التعليمي ــة املبتك ــن  لتلبي ــل م  ك
 (A. ))األماا(والسالمة  األكاد ية املتطلبات

 الختبـار  افرتاضـية  موديـوالت )وحـدات/ اذج(   استخدام 
 ( A. )املهين السنوية التطوير متطلبات

بناء توقعات مسبقة لنغوط العمل الـيت   ( ب
 . تدج ي وقت الحق

 االختبارات املوجزم  استخدامquizzes  االمتحانات قبل 
 (C. )الرئيسية

 االحتياجـات   عل  القائم التعلم انشاءneeds-based 

learning . (C) 

10 
االجراءات 
التمهيدية 
 )القبلية(

القيام بالتغيري املطلوب للحدج قبل احلاجة اليه  ( أ
 )اما بشكل كامل أو بشكل جزئي(.

 السـنوية  املدى باإلضـافة اء اخلطـ    اخلط  بعيدم انشاء 
 (A) طفل جانبا أو يهمل. يرتك حت  ال

 بديلال من أجل املعلم الدروس خط  اعداد( .C) 
ــن    ( ب ــث  ك ــب املســبق لءشــياء حبي الرتتي

ــو  اء احلــدج مــن املكــاا األكثــر مواءمــة       الوص
 وبدوا فقد الوقت للوصو  اليه.

 مشرتك تقويم )جدو  زمين( انشاء( .A) 
 يتميــز بكونــه مشــجو  الــ ي التعــاوني للــتعلم منــا  خلــق

 (C) . وعاد  ومبشر بالنجاح متحديا للصعاب وداعم،
 األسـئلة  وطـرح  اهتمامـاتهم  عـن  التعـبري  بللطال السماح 

 (C. )التعلم قبل احملتملة احللو  وتقديم

11 
املواجهة 
املسبقة 

 لالختالالت

اعــداد وجتهيــز وســائل طــوارئ مســبقا لتقليــل       ( أ
 خماطر احلدج

 

  ــالب ــماح للطـ ــتجراء السـ ــات بـ ــنظري  تقييمـ  peerالـ

assessments اخلنوع للعالمات املدرسية قبل . (C) 
 التعلم بداية ي التقييم االتجم تديد( .C) 

 أو القلب 13
 العكس

ــداج( املســتخدمة ي حــل      ( أ ــس احلــدج )األح عك
 املشكلة.

  مــن بهــم وبغريهــم اخلاصــة االمتحانــات الطــالب تقيــيم 
 (C. )املنزلية و مهام الواجبات الطالب

جعــل األنظمــة /األشــخاص )أو البيئــة      ( ب
ص اخلارجيـة( القابلــة للحركـة ثابتــة، واألشــخا  

 /األنظمة الثابتة قابلة للحركة.

    حماولــة املعلمــل احلركــة بــل الصــفوف الدراســية مقابــل
 (A)حركة الطالب بل الفصو  الدراسية. 

  ــات ــراء اجتماع ــل    اج ــاء واملعلم ــو يجمــالس األب  اجملتم
 (A. )املدرسة ي وليس

تــدوير احلــدج )أو العمليــة( رأســا علــ    ( ج
 عقب.  

 الفصـو   ي التـدريس  مـو  عـري امل التنافر )التناقيف( خلق 
 (C. )الدراسية

 الديناميكية 15
 

ــة، أو  ، تصــميم خصــائح الشــيء  ( أ ــة اخلارجي أو البيئ
 عملية التغيري حبيث تسمح للوصو  اء احلالة املثل . 

 بديلة برامج انشاء( .A) 
 التعلم ال اتي استخدام( .C) 

تقســيم احلــدج اء أشــخاص / أنظمــة     ( ب
 بعنها البعيف.قابلة للحركة بالنسبة ل

 التدريس متعدد الو ائ  ومتعدد األقسـام،  االستفادم من 
 (A. )التخصصات متعددم برامج وتقديم

   التــدريس  ومنهجيــات و ــاذج تــدريس الفريــق تو يــ
 (A. )التعاوني
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 ذوي املـتعلمل  السـتيعاب  املكتوبـة  املناهج الدراسية تعديل  جعل الشيء قابال للحركة أو متكيفا. ( ج

 (A / C. )اخلاصة اتاالحتياج
 . عرض برامج املستوى املتقدم مبا يسمح باالختيـار احلـر     زيادم درجة احلركة احلرم. ( د

(A) 

البعد  17
 األخر.

 مـن  بـدال  التجرييب )العملي /اإلجرائـي(  التعلم استخدام  نقل احلدج اء الفراغ ثنائي أو ثالثي األبعاد. ( أ
 (C. )النظري التعلم

داج خـارج املسـتوى   استخدام حركة األح ( ب
 احلالي.

 االفرتاضي  والدعم للواجبات املنزلية ساخنة خطوط انشاء
 (A / C. )الدراسي اليوم بعد

اســـتخدام ترتيبـــات متعـــددم الطوابـــق  ( ج
 لءحداج بدال من الرتتيب أحادي الطابق.

  احتياجــاتهم، أســاس تقســيم الطــالب اء قطاعــات علــ 
 (A / C) اخل وأعمارهم، وسلوكياتهم،

 والبنائية التعاوني التعلم ستخداما( .C) 
 (C". )املتنقلة املكتبة" استخدام مفهوم  اعادم توجيهه احلدج، وتعديل أوضاعه. ( د
اسـتخدام جانــب أخـر مــن منطقـة معينــة )جمــا      ( ه

 معل(.
  األقـراا   تعلـيم  اسـتخدامpeer tutoring    ي خمتلـ

 (C. )الدراسية املراحل

18 

االهتزاز 
)الرتدد( 

اميكيالدين
. 

 

 يهـز . )يهتـز  أو التـأرجح  تسبب الشيء أو احلدج  ( أ
 (االمور

  العملــي و أنشــطة التــدريب التعــاوني، الــتعلم اسـتخدام ،
 (C. )الدراسية ومراكز التعلم ي التدريس للفصو 

ي املوجات فوق حت  )زيادم درجة تردده  ( ب
 (.الصوتية 

 دوريـا  الدراسـية  اجللـوس ي الفصـو    مهام تنظيم اعادم .
(C) 

 Use anاستخدام تردد رنل احلدج.  ( ج

event's resonant frequency. 
 وزيـــادم النـــغ    التنـــارب لتجنـــب  اجلـــداو  تنســـيق

 (A. ))احلمل(
 خمتلفة تعلم أساليب التعليم من أجل( .C) 

ــغطية   ( د ــزازات الكهروضـــــــ ــتخدام اهلـــــــ اســـــــ
piezoelectric .بدال من تلك امليكانيكية 

 ــن متنوعــة جمموعــة اســتخدام ــاتا م ــة لتقني . التحفيزي
(C) 

 accountability( .A / C)املساءلة  تبين  اذج  استخدام عناصر خارجية إلنشاء الت ب ب/. ( ه

استمرار  20
العمل 
 املفيد

ــتمر، ويعـــين   ( أ ــل بشـــكل مسـ االســـتمرار ي العمـ
اســتغال  األشــخاص داخــل أنظمــة العمــل لتعمــل 

 بعبء كامل أو بكفاءم طوا  الوقت.

 ناء هيئة التـدريس واملعلمـل املتقاعـدين    االستفادم من أع
    (A))عل  املعاش( لتقييم الطالب املعلم. 

  .تقليل عبء ضغ  العمل الورقي(A) 

 
ــداج    ( ب ــا  أو األحــ ــ  األعمــ ــاء علــ القنــ

 املتقطعة أو عد ة اجلدوى.
  .انشاء فرص تعلم مدى احليام(A)   

 باملهـام  للقيـام  الوقـت  إلتاحـة  املعلم عمل يوم طو  زيادم 
 (A. )الطالب وقت من تسلب اليت إلضافيةا

22 
تويل 

النار اء 
 نافو

 النارم اخثار وخاصة،) النارم العوامل استخدام ( أ
 .اجيابي لتحقيق تأثري( احمليطة البيئة أو عل 

 ــاء شــكاوى اســتخدام ــور أولي ــديم جــودم لتحســل األم  تق
 (A. )التعليمي

  لتعـديل )لتنقــيح(  للطـالب  تســمح الـيت  السياسـات  وضـو 
 (A / C. )الدرجات لتحسل العمل

القنــاء علــ  احلــدج النــار األساســي      ( ب
بواسطة اضافته إلجراءات ضارم أخرى إلعادم حل 

 املشكلة.

 اخلـوف  اسـتبدا   طريـق  عن التغيري من اخلوف عل  القناء 
  (A/C) .املنافسة من
  ــار ــ  ي االعتب ــبة وفقــا    متطلبــات األخ ــاءلة واحملاس املس

 (A / C) .للسياسات األقليمية
تنخيم العامل النـار اء درجـة أنـه       ( ج

 يعد ضارا.
 كلمـا زاد ، تكلفة اخلرباء االستشـاريل  زادت كلما أنه ادرك 

 (A. )القيمة ادراك
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24 
الوسي  

)الوساطة(
. 

اســتخدام مــادم )مقــا  مهــين( ناقلــة وســيطة أو   ( أ
 عملية وسيطة.

  والعصــ  الــ هين،   اجملموعــة،  ي جمموعــات امليســرين 
 (A / C. )حل مشكلة ودورات

دمج شيء واحد )كـائن واحـد( مشقـت مـو      ( ب
 آخر )وال ي  كن ازالته بسهولة(.

 الدعم الفين من االستفادم( .A) 
 التخصصات متعددم فرق انشاء( .A) 

28 
استبدا  
النظم 

امليكانيكية
. 

استبدا  الوسائل امليكانيكيـة بالوسـائل احلسـية     ( أ
التـ وق،   ،السـمعي/ الصـوتي  ، )املرئي / البصري

 الشم(

  تقــــــديم خــــــربات "جتــــــارب" متعــــــددم احلــــــواس ي 
 (C)جما  العلوم.  

       ــدال مــن ــطة ب ــم تســتجيب لءنش ــاليب تعل ــتخدام أس اس
  (C)احملاضرات. 

استخدام جماالت كهربيـة ومغناطيسـية    ( ب
 وكهرومغناطيسية للتفاعل مو الشيء.

 ــتخدام ــررات اسـ ــة مقـ ــت   الرتبيـ ــ  االنرتنـ ــة علـ  .البدنيـ
 (A / C) 
 التعاوني التعلم جمموعات داماستخ( .C) 

التغيري مـن اجملـاالت )احلقـو ( الثابتـة      ( ج
  . اء اجملاالت املنقولة )القابلة للحركة(

 مـن  املرئيـة  الصـور  مـو  احلقيقـي  الوقـت  ي متكل التواصل 
 (A / C. )اإلنرتنت تقنيات خال 

 الطــالب األصــغر لتعلــيم ســنا األكــرب للطــالب فــرص انشــاء 
 (C) . سنا

استخدام اجملاالت جنبا اء جنب مو )بـالتزامن(   ( د
 اجلزئيات املنشطة للمجا  )مثل الفريومنجنيز(

 تنشـي   يـتم . اجلـدد  املعلمل مراقبة برامج من االستفادم 
 (A. )املراقبل من هالة قبل من اجلديد املعلم

 

30 

األغشية 
املرنة 

والرقيقة. 
Flexibl

e 
Shells 
And 
Thin 
Films 

ائ  مرنـة وأفـالم )أغشـية( رقيقـة     استخدام ق  ( أ
 بدال من اهلياكل ثالثية األبعاد.

 املربل مو للتعامل للمعلمل املباشر للوصو  لآلباء السماح 
 (A / C. )مباشر بشكل املعنيل

 بعـد  مـا  واألنشطة النوادي ي أا يشاركوا للمعلمل السماح 
 (C. )املدرسة

ــة    ( ب ــة اخلارجيـ ــن البيئـ ــيء عـ ــز  الشـ عـ
 ق ائ  مرنة و أفالم رقيقة.باستخدام 

   تو ي  جدولة الو ائ  وبطاقات الوصـ. Employ 

block scheduling (A( )1 املبدأ أينا انظر) 
  ــتخدام تــدريس ــدم اس ــاعدات) بواحــدم واح التعلــيم  مس

 (C(. )والتدريس
مــن أجــل تســل القــدرم علــ  مالحظــة   ( ج

األشــياء الــيت يصــعب ر يتهــا، اســتخدم اضــافات 
 ر اإلنارم.ملونة أو عناص

 بيانية أو كمبيوترية عروض تقدمية استخدام( .C) 
 املرجوم النتيجة اء املواد ي تناغم األلواا( .C) 

تغيري خصائح االنبعاثية ملوضوع الشيء للحـرارم   ( د
 املشعة.

 ــديالت وضــو ــة الســلوكية التع ــة والبيئي احتياجــات  لتلبي
 (C. )الطالب تديات

تغيري  35
 اخلصائح.

ت ( أ
لة الفيزيائيـة للحـدج )علـ  سـبيل     غيري احلا

 املثا ، اء غاز أو سائل أو صلب(

 افرتاضية مدارس اء تويل املدارس( .A) 
 عرب االنرتنت أنظمة اء الورقية املهام تويل( .A / C) 

 (A. )الفريق هياكل )بنية( تغيري  تغيري الرتكيز أو االتساق. ( ب
. املختلفة الطالبية للقطاعات ديتدريسي فر مدخل توفري  تغيري درجة املرونة. ( ج

(C) 
تغيري املنا  اجلوي للوضو األمثل )علـ  سـبيل    ( د

 والنغ (، املثا ، درجة احلرارم
 علميـة شـرفية    بدرجات تزويدهم خال  من الطالب تفيز

 (A / C. )والشهادات )تكريم(
 دراسية بديلة فصو  تصميمات توفري( .A / C) 
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 أمثلة وتطبيقات تربوية اهــــــــــــــــــــــــــــــــنـعـم املبدأ م

املشكسدات  38
 القوية.

 املخصـــب بـــاهلواء املشـــرتك اجلـــوي اســـتبدا  ( أ
 (.للطالب املنافة القيمة اثراء) أوكسجل

 ــة ــم   معاجلـ ــتمرار فهـ ــل باسـ ــالء وتسـ ــالب) العمـ  الطـ
  (A. )املدارس جلودم( والوالدين

 تفاعلية تعلم بيئة خلق( .C) 
 النقـي  األكسـجل  مـو  املخصـب  اهلـواء  استبدا  ( ب

 (.التعليم تقديم ي العمالء مشاركة زيادم)
 املوقو عل  القائمة اإلدارم يقتطب( .A) 
 معلمل ليصبحوا للطالب السماح( .C) 

 لإلشــعاع املــشين   األكســجل أو اهلــواء  تعــرض ( ج
 (.اخلارجية املشثرات تو ي )

 ــم تشــجيو ــن احلنــور ودع ــاء م ــة أعن ــدريس هيئ  ي الت
 .املهنية واالجتماعات املشمترات

 الفعا  البحث عل  تستند ر ية مراجعة( .A) 
 Use ionizedاملتأين  األكسجل ستخداما ( د

oxygen 
  

اجلو  39
 اخلامل.

 العصـ   جلسـات  ي والنقـد  حكـم  من خا  جو عل  احلفا   استبدا  بيئة طبيعية بآخرى خاملة. ( أ
 (A / C. )ال هين

ــة اضــافات أو حمايــدم أجــزاء اضــافة ( ب  اء خامل
 .كائن

 األطـــــراف مجيـــــو جانـــــب مـــــن الـــــتفكري تشـــــجيو 
 (A / C. )املعنية 

املواد  40
 املركبة.

اء اهلياكــل  املوحــدم البنيــة مــن مبــدأ التغــيري ( أ
 الـــــوعي(. )املتعــــددم ) )البنيــــة( املركبـــــة 

 مــن جمموعــات )تركيبــات(  مــن واالســتفادم
 (.والقدرات املختلفة املهارات

 واحملاكـام،  احملاضـرم،  بـل  الـدمج  مـو  التدريس تقديم 
 (A / C) اخل، والتعلم من خال  شبكة االنرتنت

 ــتخدام ــائ  اس ــددم الوس ــيم املتع ــو حماضــرم - للتعل  م
 (C. )والفيديو املوسيق 

     عاليــة  الــدمج بــل منــاهج واســرتاتيجيات التــدريس 
 (C. )املخاطر ومنخفنة املخاطر

creative problem solving

 لةر  لاىيرز  لىاتردى اداردالي  الحرا  Torrance and Goff ضجرو   روساةا يرفل 
ض رريا ز رفمرراس رض و ا ح رراا )ا ستتررعاس(  الاترردى  رض الفجرروا  )الثغررفا ( فرري الاعىومررا 

 لىا فجرا  المثيرف  األةروا  مرن ةرو  إلرأ العاىيرز يكم  سدل ... قد. ضالتو ا إلأ المتائجو ففضض
  (Bowyer,2008:13) " ضالاجفد  ضالاىاوسزو الىف ي ض يف الىف ي -

الحررررررا ادارررررردالي لىاترررررردى   لةرررررر  دمررررررج  (Huefftle,1992:9)  ييرررررروفيتىأ ض ُجعررررررف  
لىعاىيرررررا  الاعففيرررررز رض التحىيىيرررررز ضلاىيرررررا  الت يرررررا اداداليرررررزو موجهررررر  ةحرررررو  عفرررررر  الاتررررردىز 
وضاستمترررررا  ال يررررراسا و ض وليرررررى الاعففرررررز ال رررررا نز فررررري عرررررفق إاداليرررررزو ض نرررررورن معررررراييف الحرررررا 

   األفنا/األمثا وض  بين    فرنز فعالز.

 :   اذج احلل اإلبداعي للمشكالت
 :Treffinger,1995)ةاوذجا لىحا ادادالي لىاتدى .  Treffinger ترلي ورقدر 

 : . يتمو  من  ىث مدوةا  سئي ز يأ(305-308 
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رحررد ريررن  جتررداو understanding the problemالمكوووا اووألول: فهووك الم ووكلة  
و  متاحررررز لىنررررائاين  حررررا الاترررردىز. ضلممرررر  لرررريا الادوةررررا  الفئي ررررز الثى ررررز الترررري يمبغرررري ر   مرررر

  النفضس  ال  و  األضلأ ضرتاا يكا الادو   ىث مفاحا محدد  يأ:
   إ ود ش ال ةىدmess – finding البرا مرا  بردر الا راض  ضالتحردجا  الغامنرز  إةر  حيرث 

 كلةها فوعأ. ضالفوعأ يأ  نفرف ضاس  من الهد  رض ا  جام لحا الاتدىز. 
 ندد ا إ ودد ش البي data – finding  حيررث رةرر  مررن الاهررن  حديررد  عررا الاعىومررا  مثررا

 الحنائ  الهامز ضافسا  ضا ة بالا  ضا يتااما  ضالاتماقنا  ضال فض . 
  إ ود ش ال يد لةproblem – finding  حيرث ج رعأ الفرفد لتحديرد سرسال يراد  رض محردد

 يتن من خىل   فكي  الجهود التاليز. 
ضفيهرا يرتن  فكير  جهرود النرائن  حرا  Generating ideasليد األفكوار  تو : المكوا الثاني

 : الاتدىز لىأ الحاجز لتوليد ال ياسا . ضرتنان يكا الادو  مفحىز ففليز ضاحد  يأ
  إ ودد ش ال كددرةidea –finding   الترري  ال يرراسا  الاتمولررز العديررد مررن إةترراج لىررأ ض م ررول

 . تاي   الجد 
ضفيهررا يررتن الررداد ض  ررورف  planning for actionعموول التخطوويط لل : المكوووا الثالوو  

 : خياسا  مفيد  ضقااىز لىتمفيك الماجح. ضرتنان الت  ير لىعاا مفحىتين محدد ين ضياا
   إ ود ش الإلددSolution – finding  و ضرتنران ال يراسا  الوالرد  ضالاف ب رز  تردا ض ير

 لتحديد ال  وا  التي ستحتاج إلأ ا  اذيا. 
 إ ودد ش اليبددةب acceptance – finding  ضرتنرران البحررث لررن العديررد مررن الاصررادس

 الاادمز لدلن الحىول الاادمز. 
6.1إعرراس الحررا ادارردالي لىاترردى  إ ررداس  Treffingerتري  وددر ضالررد 

TM   يتمررو
 من رسبعز مدوةا  ض ااةي مفاحا محدد   اات في دائف  اد  من ال فرنز ال  يز. 

  (Trffinger, 2005: 33-60) (Treffinger, selby, & Isaksen , 2008:391-
392)  (Treffinger & Isaksen , 2013, 90-93)  

  understaning  the challenge componentد دة  لهدم التإلدر  ا  : ال  دة  اووب
جتاا يكا الادو   ىث مفاحا   هن اوعوح في  حديد ا  جام رض الهرد  البمرا  لحرا الاتردىز. 

  . و ضاستمتا  البياةا و ض يا ز الاتدى ضيي اما  الفف 
يركا الادرو  يتنران   Generating Ideas componentتةليدر اولكد ر   : ال  ة  الند نا

ض تمرراضل البحررث لررن   Generating Ideasتةليددر اولكدد ر مفحىررز ضاحررد  اررمفا ا سررن ضيرري 
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رجرررا ا سرررتجا ز لىاهارررز األفمررراس العديرررد  ضالاتمولرررز ضاأل ررريىز رض  يرررف العادجرررز رض الافصرررىز مرررن 
 مفتوحز المهاجز. 

ضرتنان  Preparing for action componentد ة  التإلوير للت  يذ  : ال  ة  الن لث
ا  رراذ النررفاسا   تررل    ررورف رض  ع ررر  البرردائا الوالررد  ضالت  ررير لتمفيرركيا امجرراح. ضرتنرران يرركا 

 اما  النبول: و الادو  مفحىتين ياا   ورف الحىول
ضرعتبرف   Planning your approach componentتخطدي  ددرخلك  : رالد ال  دة  ال

مدررو     ررير مرردخىا مدوةررا مررا ضسا  معففرري. ضالرركل مررن خىلرر  يفاقررب ضرررديف ضرعرردل النررائاو  
لىرررأ حرررا الاتررردىز جهرررودين فررري حرررا الاتررردى  ال ا رررز اهرررن. ضرتنررران مرررفحىتين يارررا  نيرررين 

 الاهارو ض صاين العاىيز. 

   :  اعي للمشكالتمهارات احلل اإلبد
الدساسرررا  لوعررر  منررراييا قائارررز لىرررأ العاىيرررز خرررفض   رررسجفا  سى رررىز مرررن  قرررار مافررروسد ض 

و حيررث حرردد لنيرراا الحررا ادارردالي لىاترردى و ايتاررت يرركم الانرراييا ارربعا العاىيررا  الاعففيررز
مهراسا  الحرا اداردالي لىاتردى   (Mumford et al.,1997: 73-85) مافروسد ض خرفض  

 فياا جل ي: 
  فكيب الاتدىز رض إججاد الاتدىز  problem construction or problem finding 
   تفيف رض  فمي  الاعىوما  information encoding 
   سبر ) وحيد( الفئاcategory combination 
   نورن الفمف        idea evaluation  

  نورن الحا Evaluating solution  

   الت  ير ضالت بيplanning and implementation 
ر  الحررا ادارردالي لىاترردى  فرري الميايررا   (Wood, 2006: 96-100)ضحرردد ضضد 

ج هررف فرري حررا الاترردى  مفتوحررز المهاجررز الرركل يتايرر   ال ىقررز ضالافضةررز ضياررا معيرراسا  لىحدررن 
 لىأ الحا ادادالي لىاتدى  في الميايا .

هرررراسا  الحررررا ادارررردالي ر  م (cardellini, 2006:131-140)ضرضعرررح كرررراسديىيمي 
لىاتررردى  فررري الميايرررا   تاثرررا فررري الافضةرررز ضاأل رررالز فررري الحىرررول ضالتررري جادرررن الحدرررن لىيهرررا 

  است دار  عا الاعاييف. 
ر  مهرراسا  الحررا ادارردالي لىاترردى  يرري:   (Ray, 2007: 36-40)ضذكررف سال 

ى  كًى من التفميرف حيث يتنان الحا ادادالي لىاتد . ال ىقز ضالافضةز ضاأل الز ضادسهال
التبالرردل ضالتفميررف التنرراسبيو ض تاثررا مهرراسا  التفميررف التبالرردل فرري الحررا ادارردالي لىاترردى و 
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ضعىقرررز األفمررراس ضمفضةرررز األفمررراسو ضر رررالز األفمررراس ضثسرررهال األفمررراسو ض تاثرررا مهررراسا  التفميرررف 
 ضر الت . و  feasibilityضقاايىز  مفيكم  و التناسبي في الحا ادادالي لىاتدى  رض إسهال الحا

قائاز  اهاسا  الحا ادادالي لىاتدى  فري مجرال  (2009)اا الري ، دساسز  قدمتض 
الميايررا  ل ررىل الافحىررز الجامعيررزو  تنرران  ررىث مهرراسا  سئي ررز ض سررت مهرراسا  ففليررز ضيرري 

 : (  2موعحز  جدضل ) 
 ( مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت ي الكيمياء2جدو  )

( 167-166 : 2009ي  ،)اا الر  
 ال ه رة ال راية ال ه رة الرئيسية

  تديا الفف . -1 لهم التإلر  ا

 اكتتا  البياةا . -2

  حديد الاتدىز. -3
  وليد األفماس -1 إنت ج اولك ر

   ورف األفماس. -2 التإلوير للت  يذ

 قبول الحا. -3
ي  رىث ( قائاز مهاسا  الحا اداردالي فري الفي ررا  الاتاثىرز فر197 : 2013ضقدر )ع و
و متنامز التو ا لىحا ض مفيكمواقتفاح الحىولو فهن الاتدىز الفي رائيز ض حديديامهاسا  سئي يز: 

  .  ااةي مهاسا  ففليز
 ررالحدن لىررأ الحررا ادارردالي  (Bowyer, 2008: 69- 71)ضقامررت دساسررز اررورف  

الحىرررول  ضلرررددو لىاتررردى  مرررن خرررىل مهررراسا  ال ىقرررز ضالافضةرررز ضاأل رررالز ضاداررردا  الت صررري
 ability to generateضالندس  لىأ  وليد حىول مادمز م تنبىيا و الاادمز ضجود  الحىول الاادمز

future number of potential solutions 
لاىيررز امررا  الاترردىز ض  وليررد  (Wigert, 2013: 6, 18)ضركررد  دساسررز ضرجررف   

ةر  يرتن الحدرن لىرأ الحىرول الاندمرز مرن األفماس ض نورن األفماس ضاختياس األفماس. ضركد  الدساسرز ر
 خىل معاييف ال ىقز ضالافضةز ضاأل الز ضادسهال ضالجود . 

مارررا سرررب  يتنرررح ر  مهررراسا  الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري الميايرررا   تاثرررا فررري فهرررن 
ضالتحنيف لىتمفيرك )مدوةرا  ةاروذج جىيفروسد لىحرا اداردالي لىاتردى  و التحدجا  ض وليد األفماس

ضرادررن اسررت دار  عررا الاعرراييف كال ىقررز ضالافضةررز ضاأل ررالز ضادسررهال ضالجررود  لىحدررن (  6.1
 لىأ الحىول اداداليز لىاتدى .
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اليت  كن تو يفها خال  موضوعات الكيميـاء لطـالب الفرقـة     TRIZاعداد قائمة مببادئ تريز  : أواًل
 والعلوم البيولوجية:الثالثة شعب الكيمياء والفيزياء 

 ن إلداد قائاز  اباد   فر  التي جادن  و يفها عان موعرولا  الميايرا  الترأ سرتندر  
 : ضالفي را و ضالعىور البيولوجيز. من خىل ادجفا ا  اف يزو ل ىل الففقز الثالثز شعب الميايا 

 فجو  إلأ سى ىز رشهف  حديد قائاز  العىاا  الكين  ن  حىيا سيفين الكا يز ضذلا من خىل ال
العىاررا  فرري الترراسربو ضالترري  تنرران ال رريف الكا يررز لعتررف  لىاررا و ضسى ررىز حيررا  لبرراقف  العىررن 
ضالتي  تنان ال ريف الكا يرز   مري لترف لالارًا ضسى رىز الم فررا  العىايرز ضمدتترفويا ضالتري 

يف الكا يرز  تنان ال يف الكا يز ل ربعز لىارا . ضكترال سرتز مرن لىارا  ال بيعرز ض نران ال ر
 ل تز لىاا . ضبكلا  ن التو ا إلأ ال يف الكا يز لثى ين لالاا  

  و اتحىيرا ال رريف الكا يررز لىثى ررين لالاررا  ررن ا كتفرا   ال رريف الكا يررز لىعىاررا  فرري مجررال الميايررا
العىور البيولوجيز وضالفىا ضالفراعريا  ضالتري رمدرن مرن  حىيىهرا  حديرد مبراد   فرر  و ضالفي را 
مز في اختفالا هن ضاكتتافا هن العىايز. ضبكلا  نامت قائاز العىاا  الكين  ن  حىيا الا ت د

 سيف هن الكا يز سبعز لتف لالاا كاأل ي: 

 ( قائمة بأمساء العلماء ال ين مت تليل سريهم3جدو  )

 العا  م العا  م العا  م
 الكسندر جرهام بيل 13 ارمشيدس 7 اسحق نيوتن 1
 كبلر 14 البريوني 8 توماس أديسوا 2
 مندلي  15 ميخائيل فاراداي 9 روجر بيكوا 3
 داروين 16 أورستد 10 اسكانيو سوبريرو 4
 مند  17 لويس باستور 11 برثولد شوارتز 5
   ماركوني 12 ألفريد نوبل 6

  نررررامت ال رررريف الكا يررررز ال ا ررررز   رررربعز لتررررف لالاررررا ضالترررري  ررررن  حىيىهررررا مجاولررررز مررررن 
الاوعررررولا  ضا كتتررررافا  العىايررررز ضمررررن خررررىل  حىيررررا  ىررررا الاوعررررولا  ضا كتتررررافا  

مبرردر مررن مبرراد   فررر  ضبرركلا  ررن التو ررا إلررأ قائاررز  ابرراد   21العىايررز  ررن التو ررا إلررأ 
 مبدر: 21لا  الميايا   نامت ضالتي جادن  و يفها خىل موعو  TRIZ فر  

 ( ق ئ ة ل ب شئ تريا التا      تةظي ه  4 روب )
 املبدأ رقم املبدأ املبدأ رقم املبدأ املبدأ رقم املبدأ

 )الوسي  )الوساطة 24 املواجهة املسبقة لالختالالت 11 التقسيم/ التجزئة 1

 مليكانيكية.استبدا  النظم ا 28 القلب أو العكس 13 الفصل / االستخالص 2
 األغشية املرنة والرقيقة 30 الديناميكية 15 عدم التماثل 4
 .تغيري اخلصائح 35 البعد األخر. 17 الدمج 5
 املشكسدات القوية 38 االهتزاز )الرتدد( الديناميكي. 18 التعشيش/ االحتواء/ التداخل 7
 و اخلامل.اجل 39 استمرار العمل املفيد 20 اإلجراءات التمهيدية املنادم 9
 املواد املركبة 40 تويل النار اء نافو. 22 االجراءات التمهيدية )القبلية( 10
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 :TRIZاعداد كتاب الطالب ي موضوعات الكيمياء وفقًا لنظرية تريز  : )ثانيا (
مررن  TRIZ ررن إلررداد كتررال ال الررب فرري  عررا موعررولا  الميايررا  ضفنررا لم فرررز  فررر  

 خىل ادجفا ا  اف يز: 
 والعلووك ، الكيميوا  )  العلميوة  ال وع   لطوب   حديد موضوعات الكيميوا  المنابوبة  ت (1

 : التربية بكلية الثالثة بالفرقة( والفيزيا ، البيولوجية
الفجرررو  لىئحرررز ال ىايرررز لىتعرررف  لىرررأ الانرررفسا  التررري يدسسرررها عرررىل الترررعب العىايرررز  .1

 . ض حديد الانفسا  الاتتفكز الميايا  ضالفي را  ض العىور البيولوجيز خىل األسب  سموا 

  حديد الاوعولا  الاتتفكز اين عىل التعب في  ىا الانفسا . .2

 حديرررد الاوعررررولا  ضا كتتررررافا  العىايرررز الترررري ضسد مررررن  حىيرررا ال رررريف الكا يررررز لىعىاررررا   .3
 التي  ن  حديديا. TRIZاست دار اكثف لاباد   فر  

ض حديرد و لرأ ال ريف الكا يرز لىعىارا الداد قائاز  الاوعولا  الا تاس  من خرىل الفجرو  إ .4
الاوعررررولا  الاتررررتفكز ض الهامررررز ل ررررىل التررررعب العىايررررز )الميايررررا  ضالفي رررررا  ضالعىررررور 

 ض نامت النائاز   عز موعولا . . البيولوجيز(

ضبعررد ا ةتهررا  مررن إلررداد قائاررز موعررولا  الميايررا   ررن لررفض يرركم الاوعررولا  ضفنررا 
 .TRIZلم فرز  فر  

 ال الب لىأ: ضقد اشتاا كتال 

  :ال يردة 

 . ضفيها  ن  ندجن فمف  مب  ز لن مباد  ة فرز  فر  الا ت دمز 
  ارض دةىةا ا الكي ي ء ولق نظرية ترياTRIZ :   

 TRIZ مررراضل كترررال ال الرررب لرررفض موعرررولا  الميايرررا  الاندمرررز ضفنرررا لم فررررز  فرررر  
 : ضسضلأ فأ لفض دسضا كتال ال الب ما يىي

ز التأ   الد ال الب لىأ فهن مباد   فر  ضالميفيز التي قرار ضجود مجاولز من األةت  -
 . العىاا  من خىلها اتو يى الاباد  لىو ول إلأ  عا ا كتتافا  العىايز

 . ضجود مجاولز من األةت ز التأ   الد ال الب لىأ  و يى مباد   فر  -

  .ضجود مجاولز من األةت ز التأ   عأ إلأ  مايز الحا ا ادالي لىاتدى  -

 الةس ئد التعلي ية : 

 ضمجاولز من الصوس.و  ن   ضرد كتال ال الب  اجاولز من شفائح العفضض التندجايز

 أسئلة التيةيم : 

 نان كتال ال الب مجاولز من رسئىز التنورن لىأ كا موعو  من الاوعولا  
  .ال ا نز ض التأ   هن فأ  مايز الحا ا ادالي لىاتدى  الاف ب ز ادساسز الميايا 

ض رررن لرررفض كترررال ال الرررب لىرررأ ال ررراد  الاحدارررين ضيرررن مجاولرررز مرررن رسرررا ك  الامرررايج 
ضركرررد ال ررراد  الاحدارررو   (1)ضرسرررا ك  الميايرررا   دىيرررز العىرررورو ضعرررفق  ررردسرا العىرررور  دىيرررز التفبيرررز

                                           
 ( : قائمة بأسماء السادة المحكمين1ملحق ) (1)
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 رررررىحيز كترررررال ال الرررررب لىسرررررت دارو ضاقترررررفح  عنرررررهن زرررررراد  لررررردد رسرررررئىز التنرررررورن فررررري  عرررررا 
 . (1)ضبكلا ر بح فأ  وس   المهائيزو في عو  ذلا الاوعولا  ض ات التعدجى 

 : TRIZإعداد دليل المعلك لتدريس موضوعات الكيميا  وفقًا لنظرية تريز  : )ثالثا(
 : ضقد سضلي فأ إلداد يكا الدليا ما يىأ

 .حديد ريدا  كا موعو   صوس  إجفائيز  

  حديد الوسائا التعىيايز الا ت دمز لتمفيك كا موعو  . 

  عفرنز ال يف فأ الدسا حديد . 

 : و تو   شليد ال علم
ض مندمز موج   لن ة فرز  فرر  ضالافرايين التري و ض نامت الهد  من دليا الاعىن: ال يردة -1

 .  تنامها

اشتاا الدليا لىأ مجاولز من ا سشرادا  ضالتوجيهرا  الترأ يمبغرأ : تة يه ا ا دة لل علم -2
  ررالد ال ررىل لىررأ  مايررز الحررا ادارردالي  لىررأ الاعىررن مفالا هررا اهررد  خىرر  ايئررز  عىيايررز

 . لىاتدى  مفتوحز المهاجزو ضكيفيز  و يى ذلا في موعولا  الميايا  

ضاشرتاىت لىرأ ايرا   عردد الجى را  الانتفحرز لتردسرا موعرولا   الخطة الاد ية ال يترحدة: -3
 . دقينز  120جى ز ض  تغفق الجى ز الواحد   حوالي  14الميايا  ضالتأ اىغت 

ض نررامت  وعرريحا لىافاحررا الترري يررتن مررن خىلهررا : السددير لددا ال ةىددةا ا ال يردددةخطددة  -4
 لفض كا موعو .

 ررن لررفض الاوعررولا   عررد  حديررد األيرردا  الافجررو  لمررا ممهررا ضالوسررائا التعىيايررز : ال ةىددةا ا -5
الا الد  لىأ  حنين و  ن لفعت خ ز ال ريف فرأ الردسا ضال  روا  ادجفائيرز الترأ يتبعهرا الاعىرن 

ضكيفيررررز ا ةتنرررال مررررن خ ررررو  إلررررأ األخرررفل ضفررررأ ةهاجررررز الرررردسا لررررفض  TRIZلم فرررررز  فررررر  ضفنرررا 
 لاجاولز من رسئىز التنورن لما موعو  ضالتأ   هن فأ  نورن الحا ادادالي لىاتدى 

ض ررن لررفض دليررا الاعىررن لىررأ ال رراد  الاحداررين ضركررد ال رراد  الاحداررين  ررىحيز دليررا 
 يا فأ  وس   المهائيز.ضبكلا ا بح الدلو الاعىن لىست دار

  : إعداد أدوات تقويك الحل االبداعي للم كبت : )رابعا(
  :  ن است دار اختباسرن ضياا

 & Jonson تري  وددددر و اختبدددد ر الإلددددد ام ددددرااا لل يدددد ما. )إاددددراش  ةنسددددة   (1

Treffinger ،ال  صةري  نةرة : تعريب ) 

 مهرراسا  الحررا ا ارردالي  يهررد  يرركا ا ختبرراس إلررأ قيرراا : تإلريددر الهددرف ددد  امختبدد ر
 لىاتدى  من خىل  ندجن مجاولز من الاتدى  الحنينيز. 

                                           
 ( : كتاب الطالب لموضوعات الكيمياء وفقا لنظرية تريز4ملحق ) (1)
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 :لىاترردى  ض  ادارردالي الحررا مفاحررا رسرراا لىررأ امررأ يرركا ا ختبرراس وصددا امختبدد ر
ض ررن  حديرد الاهرراس   الاصرفرز البيئررز مر   تماسرب مترردى  سرت  نران ا ختبراس الاتررفجن

 (: 5الجاةب التبالدل ضالتناسبي فيها كاا  الجدضل )الفئي ز ضالففليز التي  ني ها ضككلا 

 ( مواصفات اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت جلونسوا وتريفنجر5جدو  )
املهارم  ةـــــــــــــاملشكل

 الرئيسية
املهارم 
 اجلانب التقاربي اجلانب التباعدي الفرعية

فهم  املواد احلافظة األوء
ياغات خمتلفة انتاج ص تديد املشكلة التحديات

 للمشكلة
تديد املشكلة احلقيقية 

 وصياغتها
تفنيل املرآم  الثانية

 إلجناب ال كور
فهم 

انتاج صياغات خمتلفة  تديد املشكلة التحديات
 للمشكلة

تديد املشكلة احلقيقية 
 وصياغتها

 توليد األفكار توليد األفكار التخلح من القمامة الثالثة
 الطالقة

 املرونة 
 األصالة

 الرابعة
اإلزعاج )ي 

اتوبيس مدارس 
 األطفا (

 توليد األفكار توليد األفكار
 الطالقة

 املرونة 
 األصالة

التحنري  الرجل اخء اخلامسة
 قبو  احلل للتنفي 

تديد العوامل املساعدم ي 
تديد العوامل املعيقة ي   تطبيق احلل
 تطبيق احلل

التعليم باستخدام  السادسة
 احلاسب اخء

التحنري 
انتاج حمكات للمفاضلة بل  تطوير احلل للتنفي 

 تطبيق احملكات عل  األفكار األفكار

 :تإلرير تعلي  ا امختب ر 

 تو  ل تعلي  ا امختب ر د  يلا:
 .وجد إجا ا   حيحز ضرخفل خ ل    

  حاضل التفميف في رفماس  يف لادجز   جفمف فيها رحد  يف.  

 .ججب ا لت ار اتعىياا  ا ختباس  الم بز لما متدىز 

  لهجا ز.  يوجد ضقت محدد 
  كا األسئىز. لنعفضس  ادجا ز 

  :طريية تصإليح امختب ر 

 ضمعراييف لىاتردى  ادادالي الحا مهاسا  لىأ الاتدى   وزر  التالي الجدضل يوعح
 :(6 صحيحها كاا  الجدضل )
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 للمشكالت جلونسوا و تريفنجر اإلبداعي احلل مهارات اختبار تصحيح معايري (6)  جدو 
 الدرجة الكلية للمهارم الدرجة معايري التصحيح املشكلة املهارم الرئيسية

 األوء فهم التحديات
 الثانية

 درجة 12 4 تديد بعيف املشكالت
درجات  6للمشكلة األوء + 6)

 للمشكلة الثانية(
 1 صياغة املشكلة احلقيقية
 1 صياغة املشكلة بشكل جيد

 الثالثة توليد األفكار
 الرابعة

  درجة لكل استجابة الطالقة
  درجة لكل فئة املرونة
  حساب تكرار الفكرم األصالة

 التحنري للتنفي 
 3 التغلب عل  العوامل املعيقة درجات 6 3 تديد العوامل املعيقة اخلامسة
 3 تطبيق احملات جاتدر 6 3 وضو حمكات السادسة

 :إ راء الرراسة امستطماية لمختب ر 

( عالبررا ضعالبررز مررن التررعب 30 ررن إجررفا  الدساسررز ا سررت ىليز لىررأ مجاولررز قوامهررا )
العىايررز )الميايررا  ضالفي رررا  ضالعىررور البيولوجيررز(  الففقررز الثالثررز  دىيررز التفبيررز  ترربين المررورو ضذلررا 

 التالي:ك دق ض با  ا ختباس  لح ال
 حس ب صرق امختب ر: ( أ

  ن التلكد من  دق ا ختباس من خىل ح ال:
   الصرق التكةي : 

 . ض ن ح ال الصدق التمورمي لىختباس كاا  الجدضل

 ( مششرات الصدق التكويين الختبار احلل االبداعي للمشكالت جلونسوا وتريفنجر.7جدو  )

ار الدرجة الكلية لالختب املهارات الرئيسة املشكلة
 التحنري للتنفي  توليد األفكار فهم التحديات حم وف منها درجة املفردم

 *0.35   **0.82 األوء

 **0.56   **0.83 الثانية

 **0.58  0.89  الثالثة

 **0.55  **0.84  الرابعة

 **0.58 **0.76   اخلامسة

 *0.34 **0.85   السادسة

  **0.65 **0.98 **0.61 الدرجة الكلية
ضرتنح من الجردضل ال راا  ر  قرين معرامى  ا س برا  ارين دسجرز الافرفد  فري كرا مهراس  

( ضجايعهرا دالرز لمرد م ررتول  0.89 : 0.76ضدسجرز الاهراس  الفئي ريز التري  ني رها  فاضحرت ارين )
( ضقين معامى  ا س با  اين دسجز الافرفد  ضالدسجرز المىيرز لىختبراس ومحركضفا ممهرا دسجرز 0.01)

(و ضقررين 0.01( رض )0.05( ضجايعهررا دالررز لمررد م ررتول )0.58 : 0.34 فاضحررت اررين ) الافررفد و
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 : 0.65معرررامى  ا س برررا  ارررين دسجرررز الاهررراس  الفئي ررريز ضالدسجرررز المىيرررز لىختبررراس  فاضحرررت ارررين )
و ضقرررين معرررامى  ا س برررا  ارررين دسجرررز 0.01( ضجايعهررا قرررين مف فعرررز ض دالرررز لمرررد م ررتول  0.98

( ضجايعهرا قررين مف فعررز ض  0.96 : 0.61لدسجرز المىيررز لىختبرراس  فاضحرت اررين )الاهراس  الففليررز ضا
 ماا جحن  الصدق التمورمي لىختباس.   0.01دالز لمد م تول 

 حس ب  ب ا امختب ر: ( ب

و الفا كفضةبرا  ض سربيفما  ضبرفاض   :  ن ح ال  با  ا ختباس من خىل  ىث عفق ضين
 ضعفرنز جتاا . كالتالي. 
 ( ثبات اختبار احلل االبداعي للمشكالت جلونسوا وتريفنجر  8جدو  )  

 جتماا طريقة وبراوا سبريماا طريقة كرونبا  ألفا معامل طريقة حساب ثبات االختبار
 0.76 0.77 0.63 قيمة معامل ثبات االختبار

  ضو ( 0.63) ارين مرا  ترفاضح لىختبراس الثبرا  معامرا قياز ر  ال اا  الجدضل يتنح من
 يرردل ماررا 0.01 م رتول  لمررد احصررائيا ضدالرز ا ختبرراس  بررا  لاعامرا مف فعررز قياررز ضيرأ( 0.76)

 .الحاليز الدساسز فأ ةتائج  فأ الو وق  ضثمداةيز ا ختباس  با  لىأ

 ) د  إاراش الب حنة(  . اختب ر ده   الإلد ام رااا لل ي ما لا الكي ي ء(2

  قيرراا مهرراسا  الحررا ا ارردالي  إلررأ ا ختبرراسيرركا يهررد  : الهددرف ددد  امختبدد رتإلريددر
ن مهرار الميايرا  ضكرا مهارز  تنران من خىل  ندجن مجاولرز مرفي الميايا  لىاتدى  

  . مجاولز من الت اؤ   الففليز 

 :امي اختباس الحا ا ادالي لىاتدى  في الميايا  لىأ رساا مهاسا   وصا امختب ر
 المهاجز في الميايا . الحا ا ادالي لىاتدى  حيث  ن  ندجن مهار مفتوحز

  الرراسة امستطماية لمختب ر:إ راء 

الحررا مرر  اختبرراس  تاسررت دم الدساسررز ا سررت ىليز لىررأ ةفررا الاجاولررز الترريرجفرررت 
 ضذلا لح ال  دق ض با  ا ختباس كالتالي: ادادالي لىاتدى  لجوة و  ض فرفمجف

 صرق امختب ر:حس ب  ( أ

 ح ال: ن التلكد من  دق ا ختباس من خىل 

  صرق ال إل  ي :  

 10 ن إلداد ا ختباس في  وس   األضليز التي  نامت لتف مهرار ضكرا مهارز  تنران 
  ررراؤ   جادرررن مرررن خىلهرررا قيررراا مهرررار الحرررا اداررردالي لىاتررردى  ض رررن لفعررر  لىرررأ ال ررراد  

لىتلكرررد مرررن  ررردق ا ختبررراس ضبعرررد لفعررر  لىرررأ ال ررراد  الاحدارررين  رررن إجرررفا   عرررا  الاحدارررين
لىيرر  ضممهررا حررك  مهاتررين ل ررول ا ختبرراس ضحررك   عررا الت رراؤ   الففليررز ممهررا قررن التعرردجى  

ضبررركلا ر ررربحت قائارررز مهرررار  ا ختبررراس فررري  ررروس ها المهائيرررز حيرررث .  صرررميى الحىرررول الاندمرررز
 . نان ا ختباس  اا  مهار
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   الصرق التكةي : 
  : كاا  الجدضلض ن ح ال الصدق التمورمي لىختباس 

 الصدق التكويين بالنسبة للمهارات الرئيسة الختبار احلل االبداعي للمشكالت  (  مششرات9جدو  ) 
 30ي الكيمياء )اعداد الباحثة ( ا = 

 ةـــــــــــمهمـال
الدرجة الكلية لالختبار حم وف  ةـــــــــــارم الرئيســـــــــــمهـال

 ي التحنري للتنف توليد األفكار فهم التحديات منها درجة املفردم

املهمة 
 األوء

 *0.39   **0.42 تشكيل الفرص

 **0.51   **0.56 اكتشاف البيانات

 *0.34   *0.33 تديد املشكلة

 **0.47   **0.61 فهم التحديات

 **0.44  **0.50  توليد األفكار

املهمة 
 الثانية

 

 **0.43   *0.35 تشكيل الفرص
 **0.52   *0.38 اكتشاف البيانات

 **0.41   **0.48 د املشكلةتدي
 **0.40   **0.43 فهم التحديات
 **0.50  **0.52  توليد األفكار
 **0.41 **0.60   تطوير احللو 
 **0.43 **0.62   قبو  احلل

 **0.46 **0.55   التحنري للتنفي 

املهمة 
 الثالثة

 **0.36   *0.33 تشكيل الفرص
 *0.37   **0.48 اكتشاف البيانات
 *0.38   **0.72 تديد املشكلة

املهمة 
 الثالثة

 *0.33   *0.35 فهم التحديات

 *0.35  **0.43  توليد األفكار
 *0.33 *0.35   قبو  احلل

املهمة 
 الرابعة

 **0.54   **0.64 تشكيل الفرص
 *0.36   **0.46 اكتشاف البيانات
 **0.64   **0.59 تديد املشكلة
 **0.58   **0.67 فهم التحديات
 *0.34  ** 0.46  توليد األفكار
 **0.41 **0.46   قبو  احلل

املهمة 
 اخلامسة

 *0.32   **0.70 تشكيل الفرص

 **0.46   **0.71 اكتشاف البيانات

 **0.44   **0.87 تديد املشكلة

 **0.54   **0.63 فهم التحديات

 **0.48  **0.59  توليد األفكار

 **0.47 **0.50   احللقبو  
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 ةـــــــــــمهمـال
الدرجة الكلية لالختبار حم وف  ةـــــــــــارم الرئيســـــــــــمهـال

 ي التحنري للتنف توليد األفكار فهم التحديات منها درجة املفردم
املهمة 
 السادسة

 ** 0.46   *0.34 اكتشاف البيانات
 ** 0.42  *0.32  توليد األفكار

املهمة 
 السابعة

 

 ** 0.41   ** 0.53 تشكيل الفرص
 ** 0.58   ** 0.74 اكتشاف البيانات
 *0.40   ** 0.53 تديد املشكلة

 ** 0.45   ** 0.48 فهم التحديات
 ** 0.46  **0.47  األفكار توليد

املهمة 
 الثامنة

 **0.59  ** 0.62  توليد األفكار

 ** 0.43    تطوير احللو 
  **0.57 **0.90 **0.85 الدرجة الكلية لالختبار

يتنح من الجدضل ال اا   ر  قين معامى  ا س با  اين دسجز الاففد  في كرا مهراس  
( ضجايعهررا دالررز لمررد 0.87 : 0.33 ني ررها  فاضحررت اررين )ففليررز ضدسجررز الاهرراس  الفئي رريز الترري 

( ضقررين معررامى  ا س بررا  اررين دسجررز الافررفد  فرري كررا مهرراس  ففليررز 0.01( رض )0.05م ررتول )
( ضجايعها دالز 0.58: 0.32ضالدسجز المىيز لىختباس محكضًفا ممها دسجز الاففد   فاضحت اين )

ا س با  ارين دسجرز الاهراس  الفئي ريز ضالدسجرز  (و ضقين معامى 0.01( رض )0.05لمد م تول )
( ماررا 0.01( ضجايعهررا قررين  دالررز لمررد م ررتول )0.90 : 0.57المىيررز لىختبرراس  فاضحررت اررين )

 جحن  الصدق التمورمي لىختباس. 

 الصدق التالزمي:

ح ررررال الصرررردق التىزمرررري لىختبرررراس ضذلررررا  ح ررررال معامررررا ا س بررررا  اررررين دسجررررا    ررررن
سررت ىليز  فرري اختبرراس الحررا ادارردالي لىاترردى  )  ضاختبرراس ال الررب فرري مجاولررز الدساسررز ا 

(و ضالجرردضل Johnson and Trefinger)الحررا ادارردالي لىاترردى  لجوة ررو  ض  فرفمجررف 
 التالي يوعح قين معامى  ا س با  اين ا ختباسرن:

ياء واختبار احلل اإلبداعي ( معامالت االرتباط بل اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت ي الكيم10جدو )
 للمشكالت جلونسوا و تريفنجر

 التحنري للتنفي  توليد األفكار فهم التحديات املهارم الرئيسية
 ** 0.60 *0.38 ** 0.53 قيمة معامل االرتباط

 من الجدضل ال اا  يتنح ر :
  تررررررفاضح قررررررين معامررررررا ا س بررررررا  اررررررين الاهرررررراسا  الفئي ررررررز الثى ررررررز فرررررري كررررررى ا ختبرررررراسرن

     (0.01( رض )0.05)( ضجايعها دالز لمد م تول 0.60 : 0.38اين )
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  ب ا امختب ر: ( ب

  ن ح ال  با  ا ختباس من خىل  ىث عفائ  ضيي  موعحز  الجدضل. 
 ( ثبات اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت الختبار احلل االبداعي للمشكالت ي الكيمياء 11جدو  )

 جتماا وبراوا سبريماا كرونبا  ألفا ملمعا طريقة حساب ثبات االختبار
 0.59 0.59 0.52 قيم معامل ثبات االختبار

  ضو ( 0.53) اين فياا  تفاضح لىختباس الثبا  معاما قياز ر  ال اا  الجدضل يتنح من
 الو روق  ضثمداةيرز ا ختبراس  برا  لىأ يدل ماا ا ختباس  با  لاعاما مف فعز قياز ضيأ (0.59)

 .الحاليز الدساسز فأ ةتائج  فأ
ضبعرد ح ررال  ردق ا ختبرراس ض با ر  ر رربح اختبراس مهررار الحرا ادارردالي لىاتردى  فرري 

 الميايا  في  وس   المهائيز ض الحًا لىت بي  لىأ مجاولز الدساسز.
 اختيار مجموعة الدرابة وإجرا ات تنفيذ التجربة:  : خامبا
  العىايرررز )الميايرررا  ضالفي ررررا  ض العىرررور  رررن   بيررر  الدساسرررز لىرررأ عرررىل الففقرررز الثالثرررز الترررعب

عالبرررا ضعالبرررز ضراثىرررو  العررردد المىررري لىترررعب  55البيولوجيرررز (  دىيرررز التفبيرررز ابمهرررا ضلرررددين 
ضبعررد اسررتبعاد ال ررىل الاتغيبررين لررن مع ررن الجى ررا  ضالت بيرر  البعرردل ر رربحت  . الررثىث

ثرررز الترررعب العىايرررز عالبرررا ضعالبرررز مرررن عرررىل الففقرررز الثال 41مجاولرررز الدساسرررز لبررراس  لرررن 
 )الميايا  ضالفي را  ض العىور البيولوجيز (   

  كاا  ن اختياس التصاين التجفربي النائن لىي مجاولز  جفربيز ضاحد  حيث  ن  ناين  عا
مفررايين ض مبرراد   فررر  ض ررن  نرراين  عررا اكتتررافا  العىاررا  ضكيفيررز  و يررى مبرراد   فررر  

الميايرررا  ض رررن   بيررر  مبررراد   فرررر  اهرررا لىو رررول إلرررأ يررركم ا كتترررافا  ضبعرررا موعرررولا  
 . لتمايز الحىول ا اداليز لىاتدى  في الميايا  كاا موعح  التدا

 و  ررن   بيرر  ا ختبرراسرن قبىيررًا ضياررا اختبرراس الحررا ا ارردالي لىاترردى  لجوة ررو  ض  فرفمجررف
ضاختبرراس مهررار الحررا ادارردالي لىاترردى  فرري الميايررا و ضذلررا اهررد   حديررد م ررتول ال ررىل 

 . قبا التدسرا

   رن  ردسرا موعررولا  الميايرا  ضفنرًا لم فرررز  فرر TRIZ  ضعبنرًا لاررا يرو ضاسد اردليا الاعىررنو
مهاسا   زضقد  ن لاا جى ز  اهيدجز لتعفر  ال ىل  الم فرز ضالهد  من الدساسز ضيو  ماي

 الحا ادادالي لىاتدى  في الميايا .

 ي اداجرز الت بير  مرا لردا شرفائح العرفضض التندميرز ض ن  وزر  كتال ال الب لىي مجاولز الدساسز فر
 ال ا ز  دا دسا  دتال ال الب حيث  ن  وزرعها في ةهاجز كا جى ز من جى ا  الت بي . 

دقينرررز حيرررث اررردر الت بيررر  يرررور  120جى رررز مرررد  الجى رررز الواحرررد   (19ضاسرررتغفق الت بيررر  )
ما  األسرربو  الرركل  ررن فيرر  اواقرر  جى ررتين فرري األسرربو   اسررتث 2015/ 5/ 12حتررأ  2015/ 3/ 17

 .  إجفا  الت بي  النبىي ضالت بي  البعدل حيث  ن إجفا   ىث جى ا  في كا ممهاا
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  :  عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض األو  (1)
لمررد  اً إحصررائي الوجررد فررفق ديضالرركل يررمع لىررأ رةرر  "    األضلاختبرراس  ررحز الفررفض 

في الت بينين النبىي ضالبعردل  ختبراس الحرا   ىلالاين متوس أ دسجا  (α ≤ 0.01) م تول 
اداررردالي لىاتررردى  لجوة رررو  ض فرفمجرررف فررري الاهررراسا  الفئي رررز التررري يتنرررامها ضكررركلا الدسجرررز 

 المىيز لىختباس. ضالجدضل التالي يوعح المتائج: 
لبعدي ي املهارات الرئيسة للحل االبداعي ( داللة الفرق بل متوس  درجات التطبيقل القبلي و ا12جدو  ) 

 للمشكالت املتنمنة ي اختبار احلل االبداعي للمشكالت جلونسوا و تريفنجر
 البياا

االحنراف  املتوس  التطبيق املهارات الرئيسة
 قيمة العدد املعيارى

 ) ت(
مستوى 
 الداللة

α 
Sig 

درجة 
 احلرية

حجم 
 األثر

 3.54 40.87 القبلي فهم التحديات

41 

20.01 0.01 0.000 

40 

 4.65 59.13 البعدي 0.91
 7.37 58.29 البعدي 0.86 0.000 0.01 15.42 3.14 41.71 القبلي توليد األفكار

 8.39 57.66 البعدي 0.79 0.000 0.01 12.11 3.84 42.35 القبلي التحنري للتنفي 
 6.61 58.62 البعدي 0.90 0.000 0.01 18.65 2.99 41.38 القبلي الدرجة الكلية

 -: يتوح د  الوروب الس  ق د  يلا 

 ضمتوسرر النبىري الت بير  دسجرا  متوسرر اين 0.01 ≥يوجد ففق دال إحصائيًا لمد م تول  -1
لصرررالح  الحرررا ا اررردالي لىاتررردى  لجوة رررو  ض فرفمجرررف ختبررراس  البعررردل الت بيررر  دسجرررا 

الحا ا ادالي يدل لىأ ةاو ض ح ن ضاعح في الدسجز المىيز  ختباس الت بي  البعدل. ماا 
 . (TRIZةتيجز الاعالجز التجفربيز الا ت دمز )ة فرز  فر   لىاتدى  لجوة و  ض فرفمجف

 تيف قياز مفب  إيتا إلأ ر  حجن التل يف جتيف إلأ ضجرود دسجرز  رل يف مف فعرز لىاعالجرز التجفربيرز  -2
% 90( لىأ الدسجز المىيرز  ختبراس التفميرف اداردالي كارا ر   TRIZالا ت دمز  )ة فرز  فر  

ماررا جترريف إلررأ ضجررود  ررل يف كبيررف   لمررن التبرراين المىرري لىاتغيررف التررا   يفجرر  إلررأ الاتغيررف الا ررتنا
 .  الحا ادادالي لىاتدى لىاعالجز التجفربيز الا ت دمز في  مايز  

الت بيررر  النبىررري ضمتوسرررر دسجرررا   دسجرررا ن اررري 0.01 ≥يوجرررد فرررفق دال إحصرررائيًا لمرررد م رررتول  -3
التحنرريف  و  وليررد األفمرراس و فهررن التحرردجا ) لىاترردى  ادارردالي الحرراالت بيرر  البعرردل لاهرراسا  

مارا يردل لىرأ ةارو ض ح رن  ولصرالح الت بير  البعردل لىاتردى  اداردالي الحرا(  ختباس لىتمفيك
الحررا (  ختبرراس التحنرريف لىتمفيررك و اس وليررد األفمرر و فهررن التحرردجا ) الفئي ررز اهرراسا الضاعررح فرري 

  .  (TRIZةتيجز الاعالجز التجفربيز الا ت دمز )ة فرز  فر    ادادالي لىاتدى 
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 تررريف قيارررز مفبررر  إيترررا  حجرررن الترررل يف إلرررأ ضجرررود دسجرررز  رررل يف مف فعرررز لىاعالجرررز التجفربيرررز  -4
 و اس وليرررررد األفمررررر و فهرررررن التحررررردجا ( لىرررررأ مهررررراسا  )TRIZالا رررررت دمز  )ة فررررررز  فرررررر  

% مرن التبراين المىري لىاتغيرف الترا   91%  إلرأ 79من   ة بز إ( حيث التحنيف لىتمفيك
فجرررر  إلررررأ الاتغيررررف الا ررررتنا  ماررررا جترررريف إلررررأ ضجررررود  ررررل يف كبيررررف لىاعالجررررز التجفربيررررز  

 التحنيف لىتمفيك(. و وليد األفماس  والا ت دمز في  مايز  مهاسا  )فهن التحدجا  

 من ففضض الدساسز. األضلضبكلا سفا الففض الصففل 
  :  عرض ومناقشة النتائج اخلاصة بالفرض الثاني (2)

لمرد  اً ل إحصرائياوجرد فرفق ديضالكل يمع لىأ رة  "    ال اما ختباس  حز الففض 
في الت بينرين النبىري ضالبعردل  ختبراس مهرار   ىلالاين متوس أ دسجا  (α ≤ 0.01) م تول 

  في الاهاسا  الفئي ز التري يتنرامها ضكركلا الدسجرز المىيرز الحا ادادالي لىاتدى  في الميايا
 لىختباس. ضالجدضل التالي يوعح المتائج: 

( داللة الفروق بل متوس  درجات التطبيقل القبلي والبعدي ي املهارات الرئيسة للحل االبداعي 13جدو  ) 
 كيمياء )اعداد الباحثة(للمشكالت واملتنمنة ي اختبار مهام احلل االبداعي للمشكالت ي ال

 البياا
االحنراف  املتوس  التطبيق املهارات الرئيسة

 قيمة العدد املعيارى
 ) ت(

مستوى 
 الداللة

α 
Sig 

حجم 
 األثر

 1.45 40.37 القبلي فهم التحديات

41 

 3.59 59.63 البعدي 0.96 0.000 0.01 32.77

 3.72 59.65 البعدي 0.97 0.000 0.01 33.43 0.25 40.35 القبلي توليد األفكار

 5.63 59.19 البعدي 0.92 0.000 0.01 21.70 0.59 40.81 القبلي التحنري للتنفي 

 3.27 59.73 البعدي 0.97 0.000 0.01 38.51 0.61 40.27 القبلي الدرجة الكلية

 -: يتوح د  الوروب الس  ق د  يلا

 ضمتوسررر النبىرري الت بيرر  دسجررا  متوسررر اررين 0.01 ≥م ررتول  لمررد اً إحصررائي داليوجررد فررفق  -1
لصرررالح الت بيررر   الحرررا ا اررردالي لىاتررردى  فررري الميايرررا  ختبررراس  البعررردل الت بيررر  دسجرررا 

الحررررا ا ارررردالي البعرررردل. ماررررا يرررردل لىررررأ ةاررررو ض ح ررررن ضاعررررح فرررري الدسجررررز المىيررررز  ختبرررراس 
 .  (TRIZدمز )ة فرز  فر  ةتيجز الاعالجز التجفربيز الا ت  لىاتدى  في الميايا 

 تريف قياررز مفبرر  إيترا إلررأ ر  حجررن التررل يف جتريف إلررأ ضجررود دسجرز  ررل يف مف فعررز لىاعالجررز  -2
الحرا اداردالي ( لىرأ الدسجرز المىيرز  ختبراس  TRIZالتجفربيز الا ت دمز  )ة فرز  فر  
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الاتغيرف  % من التباين المىي لىاتغيف الترا   يفجر  إلرأ97كاا ر   لىاتدى  في الميايا 
الحرا الا تنا  ماا جتيف إلأ ضجود  ل يف كبيف لىاعالجز التجفربيز الا رت دمز فري  مايرز  

 . ادادالي لىاتدى 

الت بيررر  النبىررري ضمتوسرررر  دسجرررا ن اررري 0.01 ≥لمرررد م رررتول  اً إحصرررائي داليوجرررد فرررفق  -3
 وليرد  وفهن التحدجا ) لىاتدى  ادادالي لىحا الفئي ز اهاسا ىدسجا  الت بي  البعدل ل

لصررررالح  لىاترررردى  فرررري الميايررررا  ادارررردالي الحرررراالتحنرررريف لىتمفيررررك(  ختبرررراس  واألفمرررراس
 و)فهرن التحردجا  الفئي رز اهاسا الماا يدل لىأ ةاو ض ح ن ضاعح في  والت بي  البعدل
ةتيجرررز الاعالجرررز   الحرررا اداررردالي لىاتررردى  ختبررراس  التحنررريف لىتمفيرررك( و وليرررد األفمررراس

  . (TRIZدمز )ة فرز  فر  التجفربيز الا ت 

إلرررأ ضجرررود دسجرررز  رررل يف مف فعرررز لىاعالجرررز التجفربيرررز  (حجرررن الترررل يف) تررريف قيارررز مفبررر  إيترررا    -4
)فهرررن  الفئي رررز لىحرررا اداررردالي لىاتررردى  اهررراسا ال( لىرررأ TRIZالا رررت دمز )ة فررررز  فرررر  

التبراين  % مرن97% إلرأ 92مرن ةر  ة ربز إحيرث  التحنيف لىتمفيك( و وليد األفماس والتحدجا 
المىرري لىاتغيررف التررا   يفجرر  إلررأ الاتغيررف الا ررتنا ماررا جترريف إلررأ ضجررود  ررل يف كبيررف لىاعالجررز 

 .  التحنيف لىتمفيك(و  وليد األفماس ومهاسا  )فهن التحدجا  التجفربيز الا ت دمز في  مايز

 من ففضض الدساسز. الثاةيضبكلا يتن سفا الففض الصففل 
ض دساسرررز ضضد و (Cardellini , 2006)  كددد رشي ل ض تفررر  يررركم المترررائج مررر  دساسرررز 

(wood, 2006)الترري اضعررحت إمداةيررز  مايررز الحررا ادارردالي  (2009، الددري  اددا) و دساسررز
لىاتدى  في الميايا  من خىل است دار  عرا البرفامج ضاسرتفا يجيا  التردسرا مثرا العارا فري 

 مجاولا  ض الاماقتز ض فميز دل اوةو.
 ت ئج ك لت لا:وي    ت سير تلك ال 

   يتماسب است دار ة فرز  فرTRIZ   م  الافحىز الجامعيرز ضيركا يتفر  مر( Vincent & 

mann , 2000 )  ،(Fan , Chunliang & Zhongmin , 2011)   حيث رضعرح ر
 ة فرز  فر   تماسب م  الافحىز الجامعيز ض عاا لىأ  ح ين جود  التعىين  الجامعا  

 ا جادن من خىل   مايز الحا ادادالي لىاتدى  العىايز ضككلا  عتبف الميايا  مجا  خصب
 ،(Wood, 2006)ضيررركا يتفررر  مررر  كرررا مرررن  .  مايرررز الحرررا ا اررردالي لىاتررردى  العامرررز

( Cardellini , 2006)  حيث رضعحت  ىا الدساسا  ذلا  (2009، ) اا الري و 

 ح الميفيرز التري مرن خىلهرا  رن  ندجن مباد   فر   تدا  فرح ضسب ها  اكتترافا  العىارا  ض وعري
 . و يى الاباد   ضالتفكي  لىأ " كيى جفمف العىاا " سالد لىأ اةتنال ذلا ألدا  ال ىل
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 مرررا األيررردا  الاف ب رررز اتىرررا  : اسرررت دار  عرررا الت ررراؤ   الففليرررز فررري كرررا مهارررز مندمرررز مثرررا
و ىز ضالعارا لىرأ حىهراحدد البياةا  الهامز التي  عاا لىأ  حديد الاتدو حدد األضلورا و الاهاز

حردد الاصرادس الا رالد  ضالاصرادس  و حردد الاتردىز الحنينيرزو حدد العديد من الصيا ا  لىاتدىز
حدد الاعاييف ؟ سرالد  ال رىل لىرأ ا لتر ار  اهراسا  الحرا اداردالي لىاتردى  ففري و الاعينز

ال الررررب  كررررا مهاررررز مندمررررز مرررراسا ال الررررب مهرررراسا  الحررررا ادارررردالي لىاترررردى  حيررررث اتحديررررد
ضبتحديررد ال الررب البياةررا  الهامررز و األيرردا  ضاألضلورررا   ادررن مررن مااسسررز مهرراس   تررديا الفررف 

ضبتحديدم لدد من الصيا ا  ض حديد الاتردىز الحنينيرز قرد مراسا و ماسا مهاس  اكتتا  البياةا 
 مهاس  فهن التحدجا . ضككلا  ادن من مااسسز  وليد األفماس ضالتحنيف لىتمفيك.

   ة فررررز  فرررر  ضالاهرررار الاندمرررز لى رررىل لىرررأ اسرررت دار كرررا مرررن التفميرررف التبالررردل سرررالد
  . ضالتفميف التناسبي ماا ساين في  مايز الحا ادادالي لىاتدى 

   سررالد  نرردجن الاترردى  مفتوحررز المهاجررز ال ررىل لىو ررول إلررأ الحىررول اداداليررز لىاترردى
ضالترري   رالد لىررأ التو را لىحررا و   مفتوحرز المهاجرز ضالترري    تنران إجا ررز  رحيحز ضاحرد

 , Cardellini) ، (Wang  et  al , 2005)ادادالي لىاتدى  ضيكا يتف  م  كا من 

)اا  ، ( Jarvis , 2009)، (Huang  et   al , 2006)، (Wood, 2006)و  (2006
 التي ركد  لىأ عفضس  است دار الاتدى  (2009، الري 

   ر  اسررررت دار ة فرررررز  فرررررTRIZ ز مررررن قرررردس  ال ررررىل لىررررأ  نرررردجن الحىررررول اداداليررررز جعرررر 
 (Belski, 2009)ضيكا يتف  م  ما رضعح   . لىاتدى  سوا  كندس  لامز رض في الميايا 

 جع ز كا من التفميف ضحا الاتدىز. TRIZحيث رضعح ر   و يى ة فرز  فر  

 ت دامها فرري سررالد  نرردجن مبرراد   فررر   ترردا  ررفرح إلررأ ةنررا  ىررا الابرراد  إلررأ ال ررىل ضاسرر
مواجهرررز الاتررردى  ضلررركلا  هرررف فررري  حىيرررا اسرررتجا ا  ال رررىل اسرررت دامهن لتىرررا الابررراد  

 , Fan , Chunliang and Zhongmin)ضيكا يتف  م   . لتادم  من التو ا لىحىول

 نرردجن ة فرررز  فررر  كانررفس سررالد ال ررىل فرري الررتادن مررن األدضا   حيررث رضعررح ر  (2011
 . است دار ة فرز  فر  في حىول  لىاتدى التي  ع ز قدس  ال ىل لىأ 

  التفكي  لىأ مفايين  فر  ض ندجاها في كا موعو  سالد لىأ  ع ر  قدس  ال ىل لىأ
حيرث  (Bowyer, 2008) ضرتفر  ذلرا مر  كرا مرن .  ندجن الحىول اداداليز لىاتدى 

 رضعررررح ر  اسررررت دار مفررررايين  فررررر  جعاررررا لىررررأ زررررراد  النرررردس  لىررررأ مواجهررررز الاترررردى 
حيرث رضعرحوا  (Fan , Chunliang and Zhongmin , 2011)الصرعبز ض مر  

 ر   ندجن ة فرز  فر  سالد لىأ  مايز قدس  ال ىل اداداليز.
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 ة:ــــــو العربيــــراجـــمـال
  بينررا  لاىيررز فرري  مايررز التفميررف ادارردالي  اسررت دار (. 2007 ررالح محاررد )و راررو جررادض -1

 لاا : داس التفضق لىمتف ضالتوزر .   ة فرز الحا ا اتماسل لىاتدى .

الم فرررررز  :  عىررررين التفميررررف . ( 2007)  راررررو جررررادضو  ررررالح محاررررد وض ةوفرررراو محاررررد  دررررف -2
 لاا : داس الا يف  لىمتف ضالتوزر  ضال بالز. . ضالت بي 

الم رررررف   : تمايرررررز التفميرررررف ادارررررداليل TRIZافةرررررامج (. 2012 رررررالح محارررررد )و رارررررو جرررررادض -3
 مفك  ديبوةو  لتعىين التفميف. ال بعز الثاةيز. : . لاا  )األسد (التامىز

 لىاتدى  ا اتماسل  الحا ة فرز ضف  التدسرا ر ف(. 2011التفكيو لثاا  لبد الاح ن ) -4
(TRIZ )الصرى عرىل لردل ضالتحصريا الاتردى  حرا لىرأ ضالنردس  ا اتماسل  التفميف في 

سسررالز دكترروسام  يررف ممترروس و كىيررز التفبيررزو جامعررز الاىررا  . األحيررا  منررفس فرري الثرراةول  األضل
 سعودو الااىمز العفبيز ال عودجز. 

 الحررررا اسررررتفا يجيا   عررررا  فالىيررررز . (2012سرررررن امررررت سررررىياا  اررررن رحاررررد ) و الحررررازمأ -5
 لررردل ا اتمررراسل  التفميرررف مهررراسا   مايرررز لىرررأ العىرررور  عىرررن فررري"  فرررر " لىاتررردى  ا اتمررراسل 
سسررررالز ماج رررتيف  يرررف ممتررروس و كىيرررز التفبيررررزو  .  الافحىرررز ا اتدائيرررز الاويوبرررا  التىايررركا 

 جامعز عيبزو الااىمز العفبيز ال عودجز.

فررري  مايرررز  TRIZ(. ر رررف افةرررامج  ررردسربي م رررتمد إلرررأ ة فررررز  فرررر  2012ال يرررا و ماجرررد ) -6
عررز المجرراح مجىررز جام . مهرراسا   فميررف مررا ضسا  الاعففررز لرردل عىبررز جامعررز البىنررا  الت بينيررز

 608   - 585و (3)26و لث حاث )العىور ادة اةيز (

  . داس الاعاس  : النايف  . رساسيا   دسرا العىور . (1997 بفل )و الدمفداش -7

الاعررراييف النوميرررز األكادجايرررز  . (2013الهيئرررز النوميرررز لنررراا  جرررود  التعىرررين ضادلتاررراد )  -8
  . 2013ماسا  13 . الم  ز المهائيز . كىيا  التفبيز : النياسيز

فالىيرررررررز افةررررررامج منترررررررفح فررررررري عرررررررو  (. 2010خاررررررياو مميرررررررف  امرررررررت رحاررررررد ارررررررن محارررررررد ) -9
فررري  مايرررز التفميرررف ضالتحصررريا اداررردالي فررري منرررفس األحيرررا  لررردل   (TRIZ)ة فررررز  فرررر 

كىيرررررز التفبيرررررز لىبمرررررا   و سسرررررالز ماج رررررتيف  يرررررف ممتررررروس  . عالبرررررا  الصرررررى األضل الثررررراةول 
  .  جامعز الاىا لبد الع رو  جد 

فالىيرررز اسرررت دار ة فررررز  فرررر  فررري  مايرررز التفميرررف  . (2011رمرررا محارررد  رررالح  )و سرررالاا  -10
العىاي ضالتحصيا الدساسي في منرفس العىرور الا روس لردل  ىايركا  الصرى الفا ر  ا اتردائي 

  . مدز الادفمز: جامعز رر النفل  –سسالز ماج تيفو كىيز التفبيز  .  ادز الادفمز
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و  فجارررز محارررد ةجيرررب الصررربو  . الافجررر  فرررأ لىرررن الرررمفا . (2005سضبرررف  ) و سرررتيفةبفج -11
 . الاجىا األلىأ لىثنافز  : النايف . ضفساد راو الاداسرو ضرجان لامفو ضخالد لبد الاح ن

(. فالىيرررز ةاررراذج  دسر ررريز فررري  مايرررز التحصررريا 2013لبرررد ه مهررردل لبرررد الحايرررد )و عررر  -12
اد  الفي رررررا  لرررردل عررررىل الافحىررررز ضمهرررراسا  الحررررا ادارررردالي لىاترررردى  ضا  جررررام ةحررررو مرررر

 . معهد الدساسا  التفبورزو جامعز النايف  . سسالز دكتوسا   يف ممتوس  . الثاةورز

فعاليررز افةررامج  رردسربي لحررا مترردى  العىررور  . (2008إاررفايين رحاررد محاررد )و لبررد الهررادل -13
ميرررك فررري  مايرررز مهررراسا  اداررردا  العىاررري لررردل  ى (TRIZ) اسرررت دار  عرررا مبررراد  " فرررر " 

 كىيز التفبيزو جامعز ادسدمدسرز. . سسالز ماج تيف  يف ممتوس  . الافحىز ا اتدائيز

فعاليررز اسررتفا يجيا  ة فرررز  فررر  فرري  رردسرا العىررور  . (2008جاسررف ايررومي رحاررد ) و لبرردم -14
في  مايز مهاسا  التفميف لالي الف بز ضا  جام ةحو است دامها لدل  ىميك الصى ال ادا 

دساسررررا  فرررري الامررررايج ضعررررفق الترررردسراو الجاعيررررز الاصررررفرز لىامررررايج ضعررررفق  . ا اترررردائي
 .203 -165(و 138)الج   األضل( )  2008سبتابف  التدسراو

ر رف اسرت دار فميرز "دل اوةرو" لنبعرا  التفميرف  . (2009سرحف محارد يوسرى ) و لر  الردين -15
الترررعب  ال رررت لىررري  مايرررز مهررراسا  الحرررا اداررردالي لىاتررردى  فررري الميايرررا  لررردل عرررىل

  . جامعز امهاو كىيز التفبيزو سسالز ماج تيف . العىايز  دىيا  التفبيز

اسرررررتفا يجيا  لىحرررررا ادارررررردالأ  . (2012سرررررتيفن إ )و ض ليبىةرررررراو سررررردو  . يررررررو فرررررولجف -16
   . داس الفمف ةاشفض  ضموزلو   : لاا  .  فجاز سمنا  م عد ادضل  . لىاتدى 

يف النوميز لتعىين العىور فأ مصفو ض ينز الا تورا  الاعاي . (2003ضزاس  التفبيز ضالتعىين ) -17
 م ا   ضزاس  التفبيز ضالتعىين.  : و النايف الثالثلاجىد ا . الاعياسرز لىامهج
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Abstract 

The present study investigates the effect of using TRIZ theory on 

developing creative problem solving skills 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 

Johnson and Trifinger creative problem solving test, creative problem 

solving tasks in Chemistry test, the cognitive aspect test for the creative 

problem solving.  The tests were 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 favor of the post administration. 

2- 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.  


