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 ملخص الدراسة
 )تريز(الحل االبتكاري للمشكالتهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على نظرية 

TRIZتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن رات حل المسألة في الرياضيات واالفي تنمية مها
واستخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعتين مع اختبار  األساسي بغزة ،

بعدي؛ حيث تم اختيار العينة من طالب مدرسة ذكور البحرين اإلعدادية لتكون ميدانًا  –قبلي 
جرى اختيار صفين منهما بطريقة عشوائية وتم تعيين ( طالبًا ، 66للدراسة، والبالغ عددهم )

في ضوء برنامج مقترح قائم على نظريه تريز ( طالبا 23)كمجموعة تجريبية احداهما عشوائيًا 
TRIZ ؛ وشملت تدرس نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية ( طالبا23)والمجموعة األخرى ضابطة

أدوات الدراسة اختبارًا لقياس مهارات حل المسألة في الرياضيات ، ومقياس اتجاه لقياس االتجاه 
طالبًا ،  (23قام الباحث بتطبيق األداتين على عينة استطالعية قوامها)نحو الرياضيات، كما 

وذلك لحساب معامالت الصعوبة والتميز، والتأكد من صدقهما وثباتهما، كما قام الباحث بإعداد 
 دليل للمعلم وأوراق عمل للطالب.برنامج قائم على نظرية تريز يحتوي على 

 صلت الدراسة الى النتائج األتية:و وت
( بين متوسطي درجات  α = 0.01وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )ت .1

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار حل المسألة 
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات  α = 0.01ات داللة إحصائية عند مستوي )توجد فروق ذ .3
 مقياس االتجاهطالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في 

 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 

 بناء على ذلك فقد أوصت الدراسة بما يلي:
ن المعلمي قبل من الرياضيات تعليم في TRIZ مبادئ نظرية تريز توظيف ضرورة .1

 تنمية منها والتي المرجوة العلمية التربوية األهداف من العديد لتحقيق والطلبة والمشرفين
 .الرياضيات في مهارات حل المسألة

  TRIZ .من مبادئ نظرية تريز نماذج يوظف بحيث الرياضيات محتوى تنظيم إعادة .3
 –التجاه  –حل المسألة  -المهارة  -TRIZ نظرية تريز –كلمات مفتاحية: برنامج مقترح 

 الصف الثامن.
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Abstract 
 

This study aimed to investigate the effectiveness of a program based on theory 

of inventive P.S TRIZ theory in developing the skills of mathematical problem 

solving among eighth graders in Gaza. The researcher used the experimental 

approach, two-group design with a pre-posttest. The study sample which 

consisted of (66) students was chosen from Al-Bahrain High Elementary 

School for Males. The sample was distributed into two groups, one 

experimental consisting of (32) students who were taught using the program 

based on TRIZ theory and the other control consisting of (34) taught by the 

traditional method. The study tools included a test to measure the skills of 

mathematical problem solving and an attitude scale to measure students’ 

attitudes toward mathematics. The researcher applied the two tools on a pilot 

sample consisting of (35) students in order to calculate the difficulty 

discrimination coefficient and to ensure the reliability and validity of both the 

test and the attitude scale. Also, the researcher designed a program based on 

TRIZ theory including a teacher’s guide and worksheets. The study came up 

with the following results: 

1. There were statistically significant differences at (α = 0.01) between the 

mean scores of the experimental group students and those of their 

counterparts in the control group in the mathematical problem solving 

skills posttest in favor of the experimental group.. 

2. There were statistically significant differences at (α = 0.01) between the 

mean scores of the experimental group students and those of their 

counterparts in the control group in the posttest application of the attitude 

scale in favor of the experimental group.. 

In the light of the results, the study recommended the following: 

1. It is necessary that teachers, supervisors and students use the principles of 

TRIZ theory in teaching mathematics so as to achieve a number of 

intended scientific educational objectives which include developing the 

skills of the mathematical problem solving. 

2. The content of the mathematics curriculum should be reorganized so as use 

models of the principles of TRIZ theory. . 

Keywords: suggested program – TRIZ theory – skill – problem solving – 

attitude – eighth graders  
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 إهداء
إلى نور الهدى ... إلى معلم الناس الخير ... إلى المعلم األول... الى السراج والقمر المنير 

سيدنا محمد صلى الذي أرجو صحبته يوم الدين... فهو نوري وقدوتي وسيدي... إلى إلى ...
 اهلل عليه وسلم...

إلى الروح الطيبة... إلى من أسقاني حب العلم والخير... إلى القلب الطيب الحنون... )إلى 
 .روح جدي تغمده اهلل في عليين(

 أحمل من إلى ... انتظار بدون لعطاءا علمني من إلى ... والوقار بالهيبة اهلل كلله من إلى
 طول بعد قطافها حان قد اً ثمار  لترى عمرك في يمد أن اهلل من أرجو ... افتخار بكل اسمه
 )العزيز والدي) األبد والى الغد وفي اليوم بها أهتدي امنجو  كلماتك وستبقى انتظار

 
 أكبر بها من إلى ب...الحباي أغلى إلى حياجر  بلسم وحنانها نجاحي سر دعائها كان من إلى

 ال ومحبة قوة أكتسب بوجودها من إلى... حياتي ظلمة تنير متقدة شمعة إلى ... أعتمد وعليها
 (الحبيبة أمي(  الحياة معنى معها عرفت من إلى لها حدود

 
إلى صديقي ورفيق حياتي ... إلى من أتمنى أن تبقى السعادة في قلبه وحياته...إلى الحبيب 

 )أخي محمد(
إلى ريحانات حياتي ... الى النبض الحي في قلبي... إلى من أتمنى أن يكللهم ربي بالحفظ 

 والستر والخير... )أخواتي العزيزات(
 

إلى توأم روحي ... ورفيقة دربي ... إلى من أتمنى أن نتقاسم كل أوقات الهناء والسعادة 
أمالى وأحالمي... )زوجتي معًا... إلى من مشت معي الطريق خطوة بخطوة ... وشاركتني 

 الحبيبة(
إلى نور حياتي الذي أشرق ... إلى فلذة كبدي وزهرة فؤادي ... الى من أتمنى أن يكلله ربي 

 بالرضا ... الى ولدي البكر )أسامة(
 إلى كل من أحب ... إلى أصدقائي ... إلى زمالئي ... إلى من يشاركني أفراحي وأحزاني

 هداء األبرار... واألسرى األخيار... والجرحى األطهارإلى فلسطين األحرار... والش
لى الجامعة اإلسالمية  إلى من علمني حرفًا... إلى من لهم الفضل علي... وا 

  أهدي هذا العمل المتواضع
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 وتقدير شكر
 دمحم نبينا ، المرسلين وامام الخلق أشرف على والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد
 ،،، وبعد الدين، يوم إلي بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله ىوعل
 ا،علمتن ابم افعنوان ،ينفعنا ما علمنااللهم  الحكيم، العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال اللهم
 .يا أكرم األكرمين علماً  وزدنا
 وباطنة اهرةظ نعمال ليع وأسبغ وكرمه فضله من علي من الذي وتعالى تبارك اهلل أشكر فإني

 أوال والحمد الشكر فله المتواضع البحث هذا إتمام على وأعانني العلم لطلب ووفقني وهداني
 .اً ر خوآ

 عني اهلل هماجز  العلم مواصلة على وتشجيعي بتعليمي عنيا لذينا الكريمين لوالدي بالشكر أتقدم
 وحرصها النافعة، العلم سبل تيسيرها على اإلسالمية الجامعة إلى بالشكر أتقدم ثم ،اءالجز  خير
 ذابه العليا تسااالدر  موقس ةالتربي ةلكلي ولموص كروالش مالعل البط ىعل صعابه تذليل على

 أن يعل ماً الز  دأج اكم ،ثوالبح تعلموال ةساالدر  ةفرص يل حأتا ثحي ،خمالشا يالعلم الصرح
 ولبقب لهلتفض األسطلإبراهيم حامد  :دكتورال تاذاألس رفيومش ألستاذي والتقدير بالشكر أتقدم
 ذيوال ،هوتوجي حنص نم يل داهأس وما دجه نم بذله ما وعلى الرسالة، هذه على فااإلشر 
 يلبس يف تووق دجه نم هبذل وما ثحالب ذاه ةكتاب يف راألكب راألث داتهوارشا هلتوجيهات نكا

 .وتسديدي إرشادي
عزو الدكتور: األستاذ  موالحك ةالمناقش ةلجن ويلعض الجزيل بالشكر أتقدم أن لي يطيب كما

 .ا(ي)مناقشا خارج   علي محمد نصار)مناقشا داخليا(، والدكتور:    إسماعيل عفانة
 كورينمش مواقا ذينال الءالفض ينالمحكم دةللسا ديروالتق كرالش لبجزي دمأتق أن ىأنس وال

مملكة البحرين  ورذك ةبمدرس يةالتدريس ةالهيئ إلى موصول والشكر سة،االدر  أدوات بتحكيم
 شحدة أبو عمرة. لالفاض تاذاألس ةوخاص نيجئاللاالعدادية 

 دي،جه ذلتب يولكنن ،هجوانب عجمي نم وعالموض ذابه تأحط يأنن يأدع ال امالخت يوف
 استطاعتي، قدر اجتهدت أني وحسبي ة،كياواإلدر  ةالعلمي قتيطا وقف لالعم ذاه نأب رفوأعت
 نم نكا افم ر،البش يلبن ةالزم فةص وروالقص صنقوال لى،وتعا بحانهس هلل لاالكم أن مدرًكا
 نوم يمن فهذا أخط أو حيف من كان وما ،اً وأخير  أوال وتسديده اهلل من توفيق ذاكف وابص
 .فستر اً صنق ىأور  فغنم، اً خير  ىأر  أخاً  اهلل فرحم ذلك، من بريئان ورسوله واهلل يطان،الش

 واهلل من وراء القصد...
أسامة جراد الباحث/ أنس  
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 الفصل األول
 للدراسةاإلطار العام 

 :المقدمة
ن  إن العالم يزداد تقدمًا واضحًا في مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية والتكنولوجية والعلمية، وا 
مجال التربية والتعليم قد تأثر بهذا التقدم والتغيير تأثرًا كبيرًا، سواء في الوسائل الحديثة 

أو التغيير في المناهج المستخدمة في التدريس أو في األساليب والطرق الحديثة للتدريس 
الدراسية ذاتها حيث تتغير المناهج باستمرار من عام ألخر، ومن هذا المنطلق تحتم علينا 
االهتمام باالستراتيجيات الحديثة للتدريس وخاصة القائمة على التفكير لدى النشأ الصاعد من 

 الطالب.
المستقبل  جيل لبناء لعامة،ا التربوية سياساتها في النظر إعادة التعليمية المؤسسات فعلى

 تحقيق يستطيع لمن إال يكتب لن القرن في هذا (3م،ص3000)الرحيليكما قال  فالتوفيق
 البشري العقل طاقات كل واإلبداع واستخدام التفكير والقدرة على العولمة، معاصرة بين التوازن
  .وذكائه

 
حل مشاكل الحياة المختلفة، ألن وتعتبر مادة الرياضيات البحر األوسع في النظر للتفكير في 

الرياضيات هي األكثر تداخاًل في جميع مجاالت الحياة المختلفة، كان ذلك علميًا أو تكنولوجيًا 
أو حياتيًا، وهي التي لها الدور األمثل في تنميه قدرات النشأ الصاعد وخاصة حل المسائل 

جميع التطورات الحاصلة في العالم وغيرها من أنماط التطور العالمي في جميع أنحاء العالم، و 
من صعود للفضاء وتنمية المصادر اإللكترونية هي الدليل األقوى في دور الرياضيات كمادة 

 دراسية للطالب، وثم كعلم يطبق في مختلف المجاالت العلمية.
 

 ولكن نظرة الطالب لها على أنها مادة مجردة ألنها تتكلم بلغة الرموز والقوانين النظرية في
 معظمها، فإنها تصعب على الكثير من الطلبة حتى ولو استخدم المعلم أساليب تدريس منطقية

تطبيقات  مفي تبسيط مضامينها، ذلك السبب في أن أساليب التدريس المتبعة التي ال تقد
ا تستنزف إبداعات الطلبة من خالل تركيزنا على مجرد هالرياضيات في الحياة، باإلضافة إلى أن

 لطالب للمعارف والمعلومات الرياضية.اكتساب ا
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فلم يعد التحصيل هو  (32م، ص3002عبد الفتاح ) كما يذكر لذا يجب أن تتغير هذه النظرة

الهدف األساسي من تعليم الرياضيات، إنما الهدف الرئيسي هو تنمية التفكير للوصول الى 
  منتوجات ابداعية تطبيقية من خالل التعلم القائم على التفكير اإلبداعي.

 
فاهيم م ملتع ىإلي تؤد حيث الرياضيات تدريس تار هام نم ارةهم الرياضية المسألة ر حليعتبو 
 تار هاملله ستخدامال نتيجة كذلو  ،لمفهومل يفالكا ىالمعن ىإل ردلفا لصو تو  جديدة فمعار و 

 ىإل وصلالتى إل الهح في النجاح عند ملالمتع ولضف تثيرو  المسألة اهتتضمن يالت الحسابية
 .(2م،ص3016ى )علوان،أخر  حياتية واقفم في تاار هملل هتطبيقو  ىأخر  مسألة في آخر نجاح

 
وقد زاد اإلهتمام بتنمية حل المسألة الرياضية من خالل ما نادت به الهيئات المحلية واالقليمية 

 National Council of)والعالمية. فقد أكد تقرير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
Teachers Mathematics-NCTM)  مجددا على أن تكون تنمية مهارات حل المسألة

ا لبرامج تعليم الرياضيات وأحد معاير تعليمها في مختلف المراحل الرياضية محورا أساسي
المجلس الوطني  ( أن3م، ص3000أشار الشهري )، كما ( (NCTM,2000,P52 الدراسية

 – National Council of Supervisors of Mathematics)لمشرفي الرياضيات 
NCSM)   الواحد والعشرين وكان في ما أسماه المكونات األساسية للرياضيات للقرن قدم

 مقدمتها حل المشكالت.
 

 ولذا المختلفة، الدراسية للصفوف الرياضيات منهاج في أساسيا هيكال الرياضية لئالمسا وتعد
 ضروري أمر المطلوبة الحلول إلى للوصول معها التعامل وكيفية المسائل تلك على التركيز فإن

 فمجال له، المتاحة الفرصة استغالل يحاول الذي هو الناجح الرياضيات معلمو  وهام ،
 لدى القدرة ينمي أن سر المد على إن والمسائل، المشكالت حل   لتعليم خصب مجال الرياضيات

 (.3م، ص3013)جمعة،  الرياضية المسائل حل   على تالميذه
 
 محط عنه، وكان فرة الدراسات التي تحدثتو ي الفترة األخيرة بف ةلالمسأ حل   موضوع ظيح وقد

 باإكس الرياضيات لتدريس الرئيسية فدااأله من أصبح بل ، الرياضيات تدريس قادة اهتمام
، ولذلك فقد اختاره الباحث ليكون هدفًا من أهداف الدراسة المسائل حل   على القدرة بلالطا
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ي ومتغيرًا من متغيراتها التي تم دراستها، وكان بالنظر الى العديد من الدراسات السابقة الت
( وغيرها م3013(،)العكة،م3013(،)جمعة،م3016اهتمت بدراسة حل المسألة ومنها: )دحالن،
 ممن درس تنمية حل المسألة في الرياضيات.

والحظ الباحث ضعفا لدى الطالب في مهارات حل المسألة الرياضية وذلك من خالل التشاور 
 ذاه مأمافي تحصيلهم، و مع العديد من المعلمين وسؤالهم عن أهم أسباب تراجع الطالب 

 المسألة فهم من طالبالن تمكي نم بد ال ناك الرياضية، المسألة حل يالب فالط عند فالضع
حل المسألة الرياضية، ومساعدة المعلمين  الب علىالطقدرة  نتحسي بهدف اقعو بال اهارتباطو 

 على تحسينها أيضا لدى طالبهم.
 ومن خالل ومن االطالع على بعض الدراسات التي اهتمت بحل المسألة  كما الحظ الباحث

 المعلمين، العديد من مع الرياضيات حصص من عدد وحضور المعلمين، من عدد لقاءاته مع
قدرًا  إعطائهم دون استخدامها على وتدريبهم للحل واحدة طريقة الطالب إعطاء إلى يميلون أنهم
 إنتاجعلى  مرينهمتعدم  إلى إضافة ليهم،ي توجه إالت المسائل مواجهة في أفكارهم عن لتعبيرل

 من يعانون الطالب من الكثير جعلالذي  الرياضية،سائل الم لحل من األفكاردًا كبيرًا عد
 .تعلمها نحو سلبية واتجاهات الرياضيات، في مادة ضعف

 طالبنا تساعد متقدمةو  عةو متن ةميلتع نظريات ماستخدا ملمعلل نيمك عفالض ذاه لىع بلتغللو 
، والذي يدفعهم  اإلبداعلى ع بهمتدر و  ةلفالمخت يةلالعق همتاار هم تنميةو  همماتلو مع ءار ثإ لىع

للتطوير من ذواتهم وطرق تفكيرهم ،ومن هذه النظريات نظرية تريز لحل المشكالت والتفكير 
 اإلبداعي.

 اإلبداعي، التفكير تنمية إلى تهدف التيالنظرية TRIZنظرية تريز تعد  ومن النظريات الحديثة
، نظرًا لما حققته البرامج القائمة عمليا في دول العالم كبير لهابمستقبل  المختصون ويتوقع

اليابان  الغربي الذي أفرد لها آالف المواقع على شبكة االنترنت كدليل قاطع على أهميتها، ففي
على  1990ي الذي عمل حتى عام مركز اإلبداع العلمي والتقن بناءقامت جامعة هوتشي ب

متدرب على برنامج مستند إلى نظرية تريز من مختلف المستويات االبتدائي،  3000تدريب 
 (.م3010عسيري، ة الجامعية )لوالثانوية، والمرحوالمتوسط، 

 
اإلبداع عملية منهجية، وذلك من خالل استخدام مجموعة من  جعلتريز إلى  النظريةوتهدف 

المبادئ واالستراتيجيات اإلبداعية، وهي أربعون استراتيجية تم التوصل إليها من خالل تحميل 
مئات اآلالف من براءات االختراع، حيث تم التعرف على المبادئ التي استخدمها المخترعون 
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بر هذه االستراتيجيات أسلوبًا متميزًا لحل المشكالت، في التوصل إلى هذه االختراعات، وتعت
وتكمن المهارة في حل المشكالت في القدرة على تحديد االستراتيجية المناسبة لحل هذه المشكلة 

 من واحدة " بأنها (Zakharov.2008 )فزخارو  اعتبرها، وهي كما (3م،ص3013،)خطاب
 ." المشاكل حل في البشرية األدوات

ور التي تسعى اليها نظرية تريز هو حل المشكالت )المسألة(، وقد جعلتها من أهم ومن أهم األم
أهدافها، وقد جعل من التفكير بطرق إبداعية هو السبيل إلى الوصول لهذا الهدف، وكما أشار 

م( من أدوات نظرية تريز التقنية قاعدة معرفية غنية مجموعة من الطرائق لحل 3003أبو جادو)
 التطور على اعتمادها من أنصارها يشير كما ريةظالن هذه قوة وتنبعإبداعية، المشكالت بطرق 

 كبير عدد حل في استخدمت ئقاطر  وتعميم ، النفسية العوائق زتجاو  على وقدرتها مظللن الناجح
 تحليل على كبيرة بقدرة ريةنظال هذه وتتمتع ، المتقدم اإلبداعي المستوى ذات المشكالت من

 أفضل وتحديد المتاحة للمصادر األفضل االستخدام أجل من العمليات ائفظوو  ، المخرجات
 .لتطورها الفرص

 
مهارات الوقد أثبتت كثير من الدراسات فاعلية استخدام برامج قائمة على نظرية تريز في تنمية 

لعديد من المجاالت التربوية، حيث أظهرت دراسة عاشور ل وحل المشكلة التفكيرالمبنية على 
( نمو مهارات التفكير االبداعي والتواصل الرياضي في الرياضيات لطالب الصف 3013)

 أثر النظرية على تنمية التحصيل وحل المشكالت، ( فبينتم3012وأما دراسة جودة) الخامس،
فاعلية النظرية على حل المشكالت ومهارات التفكير  فبينت( م3002)عامر  وأما دراسة

 تنمية على النظرية أثرم( بينت 3013ودراسة محمود)، صل الرياضياإلبداعي ومهارات التوا
التفكير نمو أيضا باستخدام نظرية تريز ( م3011دراسة سليمان) بينتو ، اتخاذ القرار على القدرة

 لدى الطلبة. العلمي والتحصيل الدراسي
 

حل  مهارات تنمية في تريز نظرية توظيف األفضل أنه من الباحث رأىسبق  ما ضوء وفي
 االستراتيجيات استخدام على الطالب قدرات تطوير واالتجاه نحو الرياضيات من خالل ةالمسأل

 اليومية مفاهيمهم ربط على بدورها تساعدهم والتي الرياضية، المشكالت حل في اإلبداعية
 .ورموزها بالرياضيات

ثر حضورًا في مادة ومما يؤكد على أهمية حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها وهو األك
 .، ومن هنا توصل الباحث لتحديد مشكلة الدراسةالرياضيات لدى جميع الصفوف الدراسية
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 مشكلة الدراسة
 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

 
في تنمية مهارات حل المسألة في الرياضيات TRIZما فاعلية برنامج مقترح قائم نظرية تريز 

 لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة؟واالتجاه نحوها 
 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
الممكن توظيفها في مادة الرياضيات لتنمية مهارات حل المسألة TRIZ. ما مبادئ نظرية تريز 1

 في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي؟
لرياضيات المراد تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي . ما مهارات حل المسألة في ا3

 في مادة الرياضيات؟
لتنمية مهارات  TRIZلبرنامج المقترح القائم على بعض مبادئ نظرية تريز ل اإلطار العام . ما2

 حل المسألة في مادة الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي؟
داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية . هل توجد فروق ذات 3

 ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة؟
. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 3

 بعدي لمقياس اتجاه نحو الرياضيات؟ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق ال

 فروض الدراسة:
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفروض الصفرية التالية:

 ( 0.03ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ≥ α  بين متوسطي درجات )
طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات حل 

 البعدي.المسألة 
 ( 0.03ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ≥ α  بين متوسطي درجات )

طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو 
 الرياضيات البعدي.
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 الدراسة:أهداف 
 :تهدف هذه الدراسة 

المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها حل  مهارات لتنمية تريز نظرية على قائم برنامج .بناء1
 لدى طالب الصف الثامن األساسي.

مهارات حل المسألة لدى  تنمية في تريز نظرية على القائم البرنامج مدى فاعلية معرفة .3
 طالب الصف الثامن األساسي.

من . معرفة مدى فعالية البرنامج المقترح القائم على تريز في تنمية اتجاه طالب الصف الثا2
 نحو الرياضيات.

 أهمية الدراسة:
 تمكن أهمية الدراسة في:

 . توفر الدراسة رؤية حديثة في الرياضيات باستخدام نظرية تريز.1
. توفر برنامج قائم على نظرية تريز لتنمية حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى 3

 طالب الصف الثامن األساسي.
 المشرفين والمعلمين ومعدي االختبارات.. توفر اختبارات قد تفيد 2
 التي اإلبداعية االستراتيجيات االعتبار بعين األخذ في الرياضيات مخططي المناهج تفيد .قد3

 .الرياضيات مناهج إعداد في تريز نظرية اقترحتها
حل المسألة واالتجاه نحو  مهارات مراعاة في الرياضيات مناهج ومطوري مخططي تفيد . قد3

 .إعداد مناهج الرياضيات في الرياضيات

 حدود الدراسة:
للذكور التابعة لوكالة الغوث  االعدادية سوف تتم الدراسة في مدرسة البحرين الحد المكاني:

 الدولية في منطقه غرب غزة.
 م.3016-3013سوف تتم الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  الحد الزماني:

( األشكال الرباعية سوف تقتصر الدراسة على الوحدة السادسة )الهندسة الحد الموضوعي:
 بالفصل الدراسي الثاني من مادة الرياضيات التي تدرس لطالب الصف الثامن.
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 مصطلحات الدراسة:
  ويعرف الباحث المصطلحات اآلتية إجرائيًا:

 :الفاعلية
 تنمية في تريز نظرية على القائم البرنامج تطبيق نتيجة يحدث أن يمكن الذي األثر حجم

 .لدى طالب الصف الثامن حل المسألة في الرياضياتمهارات 
 

 :البرنامج
 تم التي واإلجراءات األنشطة من سلسلة يتضمن والمنظمة، المخططة الخبرات من متكامل نظام
لدى طالب الصف  مهارات حل المسألة في الرياضيات لتنمية تريز نظرية في ضوء بناؤها

 الثامن األساسي.
 

 :تريز نظرية
 بطريقة المشكالت حل إلى تهدف معرفية، قاعدة إلى تستند إنساني توجه ذات منتظمة منهجية

أكثر منهجية وعملية  حل المسألة لجعل األدوات من مجموعة تريزنظرية إبداعية، وتستخدم 
عشرات  خالل تحميل من النظرية إليها توصمت أربعين مبدأً  في األدوات هذه وتتمثل منتظمة،

 أالف االختراعات.
 

 البرنامج قائم على نظرية تريز:
 المشكالت لحل ومحددة منظمة خطوات وفق تسير التي واإلجراءات العمليات من مجموعة
عن  عبارة وهي تريز نظرية وأدوات مبادئ من جملة استخدام طريق إبداعيًا عن الرياضية

الربط والدمج، الشمولية والعمومية، االحتواء والتداخل، التغذية الراجعة(،  )التجزئة والتقسيم،
والتي تطبق على مهارات حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها لطالب الصف الثامن 

 األساسي. 
 
 المسألة: 

موقف جديد يرتبط بالمحتوى المتعلق بوحدة الهندسة لطالب الصف الثامن االساسي يواجههم 
 مرة، دون أن يتوفر لديه حل مسبق لهذا الموقف. ألول
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 مهارات حل المسألة:
قدرة المتعلم على شرح وفهم وممارسة العمليات العقلية المطلوبة منه في وحدة الهندسة بسرعة 

 خطة وضع المطلوب، المعطيات، تحديد تحديد :على المسألة حل   خطوات واتقان، وتشتمل
 حل اختبار في الطلبة أداء وتقاس بمستوى الحل، صحة من قالتحق الحل، خطة تنفيذ الحل،

 الباحث. أعده لك باالعتماد على اختبارويمكن قياس ذ المسائل
 

 التجاه نحو الرياضيات:
حالة من االستعداد الوجداني والعقلي لدى طالب الصف الثامن االساسي عند دراستهم للمادة 
وتؤثر على تنميه توجهاتهم نحو تعلم الرياضيات واستمتاعهم بتعلمها ومعرفتهم قيمتها والتي 

 الباحث. أعدهقياسها من خالل مقياس اتجاه تؤدي الى استجابات يمكن 
 

 طالب الصف الثامن:
 سنه. 13-12االساسية وتتراوح أعمارهم بين  الفلسطينيحد صفوف السلم التعليمي أطالب 
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 : الثاني الفصل

 للدراسة النظري اإلطار
  



   

  

11 

 

 الفصل الثاني
 للدراسةاإلطار النظري 

ثالث محاور رئيسية: المحور األول يتحدث عن مهارات حل المسألة  يتضمن اإلطار النظري
الرياضية، والمحور الثاني يتحدث عن نظرية تريز، والمحور الثالث يتحدث عن االتجاه نحو 

 الرياضيات.

 المحور األول: مهارات حل المسألة الرياضية
 
 ولذلكه، حيات على رتؤث التيو  المشكالت من العديد الحاضر يواجه عصرنا في اإلنسان إن

 ولهذا م،باالهتما الجديرة األمور من المشكالت حلو  مواجهة على اإلنسان قدرة أصبحت
 صنع على قادراير ليص مشكالته وحل مواجهة على اإلنسان لتدريب أفكار ملحة فهناك
 ل،المجا هذاب متهت الدراسية المناهج وأصبحتديدة، الس القرارات المناسبة واتخاذ الحلول
على  تدريب بمثابة هي التي الرياضية المسائل من العديد على يشتمل الرياضيات ومنهاج

 دراسة في كثيراً  الرياضياتعليم وتدريس ت مجال في مختصونال اهتم وقدت، المشكال حل
  .الرياضية المسألة حلمهارات   وتحليل

ن من أهم ما يصبوا إليه اإلنسان أن يكون قادرا على مواجهة و  الحياة بكل ما فيها من ا 
صعوبات وتحديات، وأن يمتلك القدرة والمهارة على حل مشكالته والوصول إلى الحل 

 األمثل لتلك المشكالت.
المشكالت في الرياضيات  عن الحديث عند المشكلة من المسألة بدال مصطلح يستخدم و

 (.323م، ص3013 ،)أبو زينة
 

المسألة وهو علم الرياضيات ، وهو أحد أهم العلوم العلم الذي يحوي  أن ومن الجدير بالذكر
 األساسية في الحياة ، ومن أهم المجاالت في حياة االنسان منذ فجر التاريخ .

 خير فهي لذا المشكلة بالمواقفة ومليئة غني دراسي ن مادة الرياضيات كمقررأ وحيث
 الحقائق من مجموعة مجرد ليست فهي ،الطالبمهارات حل المسألة لدى  لتنمية وسيط

 مواجهة في واتجاهاً  طريقة للتفكير، األولى بالدرجة ولكنها ميادين معينة، في والمعلومات
 يقتصر يجب أال الرياضيات االهتمام بتدريس فإن ذلك أجل نوم أيضًا، المختلفة المشكالت
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ساعدهم في االساليب التي تإلى الميذ فحسب ولكن يجب توجيههم للت الحقائق توصيل على
 و المشكالت التي تواجههم في مجاالت الحياة المختلفة. أحل مشكالتهم الخاصة ، 

 
ن من أهم المهارات التي تدعم تفكير الطالب نحو تطوير وتنمية مهارات حل المشكالت التي  وا 
تواجههم لهو مجال المسألة الرياضية أو حل المسألة في الرياضيات وسوف نسلط الضوء على 

النقاط المهمة للوصول الى تنمية مهارات حل المسألة في الرياضيات وخصوصا المسألة بعض 
 الهندسية وهي مجال الدراسة ، وذلك في ما يأتي:

 
 تعريف المسألة الرياضية:

 وقد تعددت تعريفات المسألة الرياضية ومنها:
وليس له حل ( بأنها موقف جديد يواجه المتعلم 160ص م،3011يعرفها حمزة والبالونة )

 جاهز فيحتاج أن يفكر فيه ويحلله ومن خالل ما تعلمه سابقا ليتمكن من حله.
 

 حل إلى ويحتاج الفرد يواجه جديد موقف كل ( هي13م، ص3013وتعرفها العالول )
 . جديًدا تعلَما ينتج وهذا الحلير، التفك من عالية درجة يستدعي

 
رياضية بأنها " موقف يواجه الطالب لم ومما سبق توصل الباحث الى تعريف المسألة ال

أو اجابتهم ليست جاهزة فيحتاج أن يستعمل وما تعلمه  مباشراً  يسبق لهم معرفة حله حالً 
 ليفهم ويحلل الموقف ليتمكن من حله". سابقاً 

 
 :ومن أهمها في الرياضيات للمسألة اا شروط (21م،ص7117)عفانة قد حدد و 
 . المعلومات تلك على مبنية المسألة إجابة تكونل هدًفاتبين المسألة معلومات و  -
 . هدف المسألة يمكن تحقيقه -
 . لدى الطالب ةجاهز  غير تكون اإلجابة على المسألة أن -
 

 أهمية حل المسألة الرياضية:
بينت العديد من الدراسات  لحل المسألة الرياضية أهمية عظمى في تعلم الرياضيات وقد

 ( وغيرها:100م،ص3011حمزة والبالونة )واألبحاث أهميتها ومنهم 
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 . جديدة مفاهيم تعلم بواسطتها التي العملية أنها .1
 معنى واكسابها ، الحسابية المهارات على للتدرب معنى ذات وسيلة المسائل حل .3

 .وتنويعها
 .جديدة مواقف في والتعميمات القوانين تطبيق يتم المسائل حل طريق عن .2
 وتنمية ، االستطالع حبلو  ، لدى الفرد الفكري   الفضول إلثارة طريقة المسألة حل .3

 .واالبتكار االبداع،
 .أخرى مواقف إلىاالنتقال  مكني من الملتوا ،عند الطالب تفكيرلل أنماط ية وتطويرتنم .3
 .قبل من الطالب لها يتعرض لم جديدة، مواقف في الرياضية المفاهيم تطبيق .6
 . عميق بشكل ناقش تم وتخمينات ت فرضيا وضع ، والمالحظة التجربة .0
 

 يف الرياضيات ميللمع ميو الق سلالمج نع الصادرة العالمية المعايير ثيقةو  ردتفأ لقدو 
 نضم المسألةل لح خاصا امعيار   (NCTM,2000,PP.52-54)األمريكية المتحدة ياتوالال

 الرياضيات جهمنا نأ الرياضية المسألةحل  لمجا يف ثيقةو اللك ت أكدت لقدو  .ياتلالعم معايير
 لىع ملالمتع تساعد نأ يجب عشر الثاني فالص ىحت طفالاأل رياض ةلمرحن م المدرسية
  األتي:

 .الرياضية لالمسائل ح لخال نم جديدة رياضية ةفر عم بناء .1
 .ىأخر  سياقات يو فأ الرياضيات عو ضو بم ةلص ذات رياضيةل مسائ حل .3
 .الرياضية المسألة للح مناسبةو  متعددة تيجياتاإستر  ماستخدا نم نالتمك .2
 .الرياضية المسألة لح يةلعم يف لالتأم .3
 ن في:ى الباحث أن أهمية حل المسألة تكموير 
 أن الطالب يعتمد على نفسه في مواجهة أي موقف جديد. .1
 الربط بين العالقات والمفاهيم التي تم دراستها للوصول الى حل مناسب للمسألة. .3
 الذي يعطيه الشجاعة لمواجهة المشكالت التي تواجهه.تزيد من ثقة الطالب بنفسه و  .2
 تنمية قدرته على المهارات الرياضية. .3
 ترفع مستوى الطالب في التفكير االبداعي وحل المشكالت. .3

 ارشادات للمعلمين لتنمية قدرة الطالب على حل المسألة الرياضية:
 المسألة لى حلع بةلالط لمساعدة اهاتباع ملمعلل نيمك التي ءاتااإلجر  بعض خيصلت نيمكو 

 (:162م،ص3011والبالونة) حمزة يذكره كما الرياضية
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 . رياضياتلل همستار د عند المسألة حل ميةهأ ونيدرك هبتلط ليجع نأ ملالمع لىع يجب .1
ر أكث المسألة ءةلى قراع هميشجعو  ،اعيةو ال ةلالشام ءةار قال لىع طالبه ملالمع يساعد .3

 .األمر ملز  إذا مرة من
 ضحو يو ا، هيتلاعفالرياضيات  لىي عفالمسألة بحياة الطالب؛ ليضوقف م مليربط المع .2

 ي المجتمع.فا هتفظيو 
ن ة مو ي خطق فد عائو جو صا عند و مسألة، خصلبة للالط لاإلرشاد أثناء حو  هجيو الت .3

 .لالح اتو خط
 ل.صحة الح نم ققرض، كالتحفاختبار ال لىيساعد ع .3
 بة.لالط ىردية لدفال وقر فعي الاير  .6
 .لمسألةل طريقة نم ربأكث لحال لىالطالب ع ودعمتعزيز  .0
 

ل ي حفب اليساعد الط نم ألمعلل نيمك فكي ككذل( Polya ,1973,P.15وأوضح بوليا)
 المسألة الرياضية وينمي قدراتهم على ذلك:

 .رياضية لمسائ نم هميناسب ما طالبلل ميقد .1
 .همل يةلتس اهبو  همحسو  همحياتواقف م ىإل تنتميو  همل مثيرة لالمسائ ونتكن أ .3
 .لحلل يفالكا قتو الو  رصةلفا بةلالط إعطاء .2
 .هميناسب بما رشادالاو  هجيو الت بةلطلل ميقد نأ .3
 لأج نم جماعيا وأ يادر ف نكا نإ ، لتدخ وند لمسألةل اح رصةف طالبلل يتيح نأ .3

 ه.إلي الو صو ت يالذ لبالح ستمتاعالاو  الرضا و سلنفبا الثقةو  هملدي عيةفالدا زيادة
 

  على حل المسائل الرياضية طالبلالمعلم في تُنمية قدرة ادور 
 : .(23ص م،3000 )رصرصحددها يكما 
 . اللغوية وثروته التلميذ مستوى وفي وواضحة مفهومة المسألة كلمات تكون أن .1
 . تاًما وضوًحا واضحة المسألة في والمطلوب المعطيات تكون أن .3
 . المعطاة المسائل لحل ودليال ً  نموذًجا يكون أن يصلح مثاال ً  أوالً  التالميذ يتعلم أن .2
 . واضًحا المسألة حل من الهدف يكون أن .3
 . واحدة وتيرة أو واحد نمط على المسائل كل تكون ال أن .3
  . ومستواه التلميذ مقدرة حدود في الصعوبة متدرجة المسائل تكون أن .6
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 ن في اآلتي :ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن دور المعلم يكم

 استخدام كلمات مفتاحية تعين الطالب على التمكن من المهارة. .1
 تحديد المعطيات والمطلوب والشروط بشكل واضح. .3
 تعويد الطالب على ربط خطوات الحل والربط بالتعلم السابق. .2
 .لمسائلمع اعلى التكيف  الطالبمساعدة  .3
 .الفكرية المادةو  على استحضار المزيد من المعلومات طالبمساعدة ال .3
 .حل فاشلوحيد و على التخلص من حكم العادة والتشبث بنموذج  طالبمساعدة ال .6
 .بطرق متعددةعلى حل المسألة  طالبتشجيع ال .0
 

 خصائص حل المسألة الرياضية
 : وذكر منها خصائص حل المسألة الرياضية( إلى 91م، ص1996)عفانة وقد أشار 
 . لها باستمرار التطبيق خالل تعلمها يمكن الحل إستراتيجية .1
 . للحل مثالية إستراتيجية هناك ليس .3
 . المالئمة اإلستراتيجية الختيار فرصة الحل في اإلستراتيجيات من العديد تعلم .2
 . الرياضية المسائل حل في اإلنجاز على بقدرته التالميذ نمو مستوى يرتبط .3
 بالمنهاج. المهارات تلك ارتباط خالل من الحل في المتعلم مهارات تتحسن .3

 
 ويشير الباحث إلى الخصائص اآلتية:كما 
 خطواتها واضحة وسهلة التطبيق. .1
 تناسب المستوى العمري والعلمي للطالب. .3
 موقف جديد على الطالب يترتب عليه أن يربط بالتعلم السابق. .2
 األمثل للحل هي التي تتمتع بالدقة والجودة والسرعة للوصول للحل. ةاالستراتيجي .3

 
 الطالب في حل المسألة الرياضيةالصعوبات التي تواجه 

الصعوبات التي تواجه الطالب في فقد ذكرت العديد من  (32م، ص3010)الشافعي أما 
 :ومنها حل المسألة الرياضية

 أو عدم موافقة ذلك لحصيلتهم اللغوية.مهارة القراءة الجيدة للمسألة ، عدم التمكن من (8
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يز الحقائق الكمية و العالقات االخفاق في استيعاب المسألة وعدم القدرة على تم (7
 الموجودة في المسألة.

 عدم القدرة على تحليل المسألة . (2
 عدم القدرة على ابتكار خطة الحل. (3
 عدم التمكن من المفاهيم و الحقائق والمبادئ والتعميمات والنظريات الرياضية. (3
 عدم القدرة على اختيار االساليب المناسبة. (6
 بالحل لدى الطلبة.عدم الثقة بالنفس و الثقة  (0
 ضعف القدرة على التخمين والتقدير من أجل الحصول على االجابة السريعة. (2
 عدم تشجيع المعلم لطالبه في حالة اخفاقهم وتعزيزهم في حالة النجاح. (9

 
 كما ينوه الباحث إلى العديد من الصعوبات األخرى وهي:

 عدم وجود خطة واضحة للحل عند الطالب. .1
 القدرة على التفكير اإلبداعي في الوصول للحل.افتقار الطالب  .3
 عدم وجود فرصة كافية للطالب لوضع فرضياتهم. .2
 ضعف التوجيه الصحيح من المعلم لطالبه. .3
 التشتت وعدم التركيز في خطوات الحل الصحيحة. .3
 

 خطوات حل المسألة الرياضية:

 :لحل المسألة الرياضية أربع خطوات (polya, 1973,P8) بولياوضع 
 سألةفهم الم .8

 ما واذا حلها، على العزم يعقد أن أيضا عليه ذلك وفوق المسألة، يفهم أن الطالب على
 اختيار حسن الواجب ألن ذنبه؛ دائما الذنب فليس عزمه نقص أو اعترى فهمه
 .اهتمامه يثير مما وألسهل الطالب، يحتمل أصعب مما تكون فال المسائل،

 وتحدد الخاصة، بلغته صياغتها واعادة للمسألة، الطالب بقراءة المسألة فهم ويتم          
 الواردة الغامضة الكلمات وتوضيح لزم، إذا توضيحي رسم وعمل والمطلوب، المعطيات

 .مفهومة بلغة واضحة المسألة نص   في
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 ابتكار خطة الحل  .7
الطالب إن أول ما تتطلبه هذه الخطوة هو تنظيم المعلومات المعطاة بشكل يسهل على 

مالحظة الترابط فيما بينها، وربما كان ما بين فهم المسألة وادراك خطة الحل  مسافة 
 طويلة، وال شك أن القسم الرئيسيَّ في الحل  هو الوصول إلى فكرة خطته .

 غير للموضوع معرفتنا كانت إذا ة، جيد ة فكر إلى الوصول يتعذر أنه فيه الشك ومما
 والمعارف السابقة ة الخبر على تبنى الجيدة فالفكرة معرفة، بدون ذلك كافية، ويستحيل

 الفكرة التي يحتاجها الطالب. هذه لجلب تكفي وحدها بل والذاكرة المكتسبة،
 

 تنفيذ خطة الحل .4
إن ابتكار الخطة ، أي إدراك فكرة الحل ليس باألمر السهل، ولكي يتمَّ يجب على 

اكتسابها، والتراكيب الذهنية المفيدة في موضوع الطالب استدعاء العالقات التي سبق 
حل  المسألة، وأما تنفيذ الحل  فيكون أسهل بكثير، إذ ال يتطلب إال إجراء بعض 

الحسابات أو العمليات الحسابية، فالخطة ترسم هيكال عاما، ويبقى علينا أن نرى أن 
حدا بصبر وأناة، حتى التفاصيل لها مكانها في هذا الهيكل، لذا ينبغي فحصها واحدا وا

 يتَّضح كل شئ ، وال تبقى زاوية واحدة يكمن فيها الخطأ.
 

 مراجعة الحل والتحقق من صحته .3
 للحل عكسيةو  ت رجعيةبخطوا بالسير وذلك الحل صحة من بالتحقق بالطال يقومحيث 

  . في المسألة التعويض خالل من أو
يتأكد من صحة اجابته وأن إن الطالب بعد انتهائه من حل المسألة فإنه يحب أن 

يتحقق من مدى قدرته على استخدامها لالجابة عن مسائل أخرى يمكن تطبيق الخطة 
فكان من الجيد أن تكون هذه الخطوة بمثابة تأكيد وترسيخ للحل وخطة تنفيذه  ،في حلها

 الطالب. لدى
 

 ُأنواع المسائل الرياضية :
 : المسائل الحسابية 

 يواجهها الطالب ، حيث تكمن صعوبتها في تحديد العملية.ويقصد بها المسائل التي 
 :المسائل الجبرية 
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 هي أسئلة رياضية يدخل في صلبها رمز جبري واحد أو أكثر.
 : المسائل الهندسية 

هي تلك المسائل التي تعتمد في حلها على مسلمات وحقائق ونظريات الهندسة المستوية وعلى 
 لحلها.رسم أشكال تقريبية ثم أشكال دقيقة 

 
 الهندسة
 التفكير مهارات وتنمية وفهمها البيئة لوصف الرياضيات في الرئيسي الموضوع هي الهندسة
 هاما دورا الثانوية، وتلعب الصفوف في البراهين مع العمل في ذروتها وتصل والتبرير، المنطقي
 المشكالت. وحل ، الرياضية النمذجة جدا في

  
 :الهندسية المسائل حل مهاراتُ  

 تعريف يمكن فإنه الرياضية، رات المها من جزء الهندسية المسألة حل مهارات أن اعتبار على
 والعالقات المسألة، عناصر إدراك على التلميذ ة قدر "أنها على الهندسية المسألة حل رات مها

 النهاية يصل في بحيث ,والمطلوب المعطيات بين العالقة وادراك العناصر، تلك الموجودة بين
لحلها،  ليصل بتنفيذها م يقو ثم ومن تواجهه، التي الهندسية المسألة لحل   محكمة خطة إلى

 وبعدها يقوم بمراجعة الحل والتحقق من صحته.
  مهارات حل المسألة الهندسية

 :التربوية األدبيات بعض تناولتها اُلتي الهندسية المسألة حل مهارات ومن 
 ، للطالبات إكسابها المراد الهندسية المسألة حل مهارات( 102ص م،3013العالول) حددت فقد
 :وهي
 المعطيات تحديد. 
 المطلوب تحديد. 
 الحل طريقة إيجاد. 
 الحل. تنفيذ 

 
 :يلي فيما الهندسية المسألة حل   مهارات حددت ( فقد316ص م،3012أما الخشاب )

 وفهمها المسألة قراءة. 
 االستقصاء أو االستكشاف. 
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 الحل خطة اختيار. 
 الحل تنفيذ. 
 الحل مراجعة. 
 .التحقق من الجواب 

 حل المسألة الهندسية فيما يلي: مهارات( فقد حددت 33ص م،3013عاشور )قد حددت و 
 هندسي شكل أو لفظية مسألة من المعطيات تحديد. 
 المسألة في حله المطلوب تحديد. 
 المعطيات عليها موضحا المسألة رسم. 
 مناسبة حل خطة وضع. 
 الحل   خطة تنفيذ . 
 الهندسية المسألة حل صحة من التحقق . 
 

 المسائل لحل بوليا استراتيجية جورج عن تنبثق الهندسية المسائل حل وقد اختار الباحث مهارات
الرياضية، واختار المهارات اآلتية لتنمية مهارات حل المسألة في الرياضيات )وحدة الهندسة( 

 ى نظرية تريز:المراد تنميتها من خالل برنامج قائم عل
 .تحديد المعطيات 
 .تحديد المطلوب 
 .تحديد خطة الحل 
 .تنفيذ الحل 
 .التحقق من الحل 

 
وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن مهارات حل المسألة )الهندسية(في الرياضيات من المهارات 

ن الجديرة بالدراسة ولذلك اختارها الباحث لتكون أحد متغيرات الدراسة التي يسعى لتنميتها م
 خالل البرنامج القائم على نظرية تريز التي تهتم بحل المشكالت.
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 TRIZنظرية تريز المحور الثاني: 
 نفجارلال نتيجة نفسها فرضب نظرية تريز تبدأ التيت و التحديا من الهائل الكم خضم في

 من للتمكن ة ملحة وحتميةضرور  واإلبداعر لتفكيل مختلف المجاالت، أصبح في الهائل المعرفي
من و  ،ضرالحا العصر سمات من سمة صارت التي المشكالت وحل تلك التحديات مواجهة
 القدرات تنمية أجل من برامج وتطبيقات وتطوير إيجاد في والتجارب المحاوالت ذلك بدأت خالل

 التي التصدي للمشكالت من يمكنها بشكل التفكير على ومساعدتها لدى األفراد اإلبداعية
 .إبداعيةبطريقة  تواجهه

 
 مجموعة تتضمن حيث للمشكالت، اإلبداعي الحل نظرية باسم  ( TRIZ )تريز نظرية وتعرف
 Teoria )للعبارة، الروسية باللغة األولى األحرف وهي المشكالت، لحل الطرائق من غنية

Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch ) اإلنجليزية، اللغة في ويقابلها(TIPS= 
Theory Of Inventive Problem Solving) وتعني)نظرية الحل اإلبتكاري للمشكالت.( 

 (323م، ص3011،)قطيط 
 
 اإلبداعي التفكير تنمية في استخدامها تم التي معاصرة برامجة عد إلى التربوي األدب كما أشارو 

م، 3011عيده،(تريز  وبرنامج التفكير، لتعليم الكورت برنامج الست، القبعات مثل برنامج
 (.101ص
 
 العالمية البرامج أهم من إبداعيةق بطر  المشكالت حلل( TRIZتريز ) ج نظريةبرنام يعدحيث و 

(، TRIZللمشكالت) اإلبداعي نظرية الحل إلى البرنامج هذافيه يستند الذي و  اإلبداع، تنمية في
 .تريز ومبادئ نظرية وماهية لنشأة مفصل شرح يلي وفيما

 
 تريز نظرية نشأة
مواليد االتحاد السوفيتي سابقًا، والذي  Altshullerألتشلر  هنري  العالم إلى تريز نظرية تنسب

 في كان حينما اختراع براءة على حصل كما التاسع، األول للصف حاز على شهادة المخترع
 االختراع هذا على مكافأته وتمت صاروخي، محرك مركب بحري به تصميم في الحربية الكلية

 (. 332م، ص2013 العزيز، عبد(البحرية الروسية في االختراع براءة قسم في بتوظيفه
 :هما رئيسيتين مرحلتين إلى النظرية التطوري لهذه التاريخ تقسيم تم وقد
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  التقليدية تريز مرحلة .1

 حيث أوقف ، م 1985 عام وحتى وأبحاثه دراساته التشلر بدأ حيث م 1946 عام من امتدت
 وهي استخدام جديدة مرحلة إلى االنتقال وقرر ، التكنولوجية المجاالت في وأبحاثه دراساته
 . التكنولوجية غير المجاالت في النظرية

 
 مرحلة تريز المعاصرة .7

 :هما فرعيتين مرحلتين إلى تقسيمها وتم اإلبداعية المبادئ بتطبيق المرحلة هذه اهتمت
 . م 1990 عام وحتى ، م 1985 عام بين ما الفترة في امتدت : األولى المرحلة
مطلع  من وامتدت ، الغربي العالم إلى النظرية فيها انتقلت التي المرحلة هي : الثانية المرحلة

 . الحالي الوقت وحتى الماضي القرن في التسعينيات
 

 أكثر تدريسها في ويتم ، العالم في دولة (28)من  أكثر في معروفة تريز نظرية وأصبحت كما
 . االنجليزية باللغة االنترنت على المواقع من اآلالف ولها ، جامعة(42 ) من
 

 تريز نظرية مصادر
 :وهي للنظرية، مصادر هناك ثالثة أن (113م، ص3011) ةعيد يذكر
 نظرية في أهمية المصادر أكثر من تعد والتي التقنية والمعلومات االختراعات براءات .1

 لتطوير اختراع مليوني من أكثر تحميل من تريز في تمكن الباحثون حيث تريز،
 .النظرية

 النفسية العوائق يهاف المجاالت التي تحدث إلظهار نفسها المشكالت حل عملية تحليل .3
 .المشكالت حل في

 والكيمياء كالفيزياء المختلفة العملية والمجاالت حول الطبيعة المتراكمة اإلنسانية المعرفة .2
 .واألحياء

 
 مفهوم نظرية تريز

 إلى تستند إنساني توجه ذات منتظمة منهجية تريزنظرية  أن "(322م، ص3011)ط قطي يرى
 .إبداعية" بطريقة المشكالت حل إلى تهدف معرفية قاعدة
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 للحل نظرية الذي يضع الروسي النموذج هي تريز نظرية أن Bowyer, 2008)يوضح) 
 المشكالت حل إلى ويهدف معرفية، قاعدة على والذي يستند اإلنسانية، للمشكالت اإلبداعي

 .منظمة خطوات وفق
 بل المشكالت التكنولوجية، لحل طريقة مجرد من ( أكثر323م، ص3013) العويضي أكد كما
 .اإلنسان جوانب مختلف في توظيفها يمكن التي الرياضيات بعيد حد إلى يشبه علم هي
 

 افتراضات على تبنى المعرفية التي التصورات من مجموعة بأنها تريز نظرية الباحث ويعرف
 للمشكلة. حلول إلى الوصول في وتساعد المشكالت والمسائل لحل عملية ذهنية
 الرياضيات كون الرياضيات، تدريس في تريز نظرية توظيف األجدر من كان ذلك ضوء وفي
المشكالت والمسائل التي تحتاج لحلول ابتكارية  مع التعامل في تساعد المواد التي أكثر من

 .وابداعية
 

 وأدواتها  تريز نظرية في األساسية المفاهيم
بهدف  توضيحيا من البد فإنه النظرية هذه عمليا اشتملت التي األساسية المفاهيم ألهمية نظراً 
 وهذه المشكالت، حل في استخدامها وآلية وتعرف أدواتها النظرية هذه عملية استيعاب تيسير
 :في تتمثل ( 303-302م، ص3000) ونوفل جادو أبوم كما يشير المفاهي

 (Inventive Principles) اإلبداعية المبادئ .1
 عدداً  هناك أن وتحليليا قام بدراستها التي الضخمة البيانات خالل قاعدة من أدرك ألتشلر

 لهذه عميقة دراسة وبعد المختلفة، المجاالت من العديد عبر تتكرر المبادئ التي من صغيراً 
حلول  إلى الوصول في وتكراراً  مراراً  استخدمت مبدًأ إبداعياً  أربعين هناك أن تبين النماذج
 المشكلة تعميم على القدرة في هذه المبادئ استخدام في المهارة وتتمثل للمشكالت، إبداعية
 (.0م، ص3009،لالستخدام )العيدروس المناسب المبدأ لتحديد

المبادئ في حل المشكالت والمسائل التي وهو ما يدل على أنه يمكن استخدام أي مبدأ من 
 تحتاج لحل .

 (Contradiction) التناقضات .3
 أنه عندما بالتناقض والمقصود تريز، نظرية في األساسية المفاهيم أهم أحد التناقضات تعتبر
 سلبي جانب الحل عن هذا وينتج جزء أو في أي نظام  معينة لمشكلة حل إيجابي هناك يكون
أي أنه يمكن خلق مشكله  ( ،323م، ص3013،أحد أجزاءه )العويضي أو الواحد النظام في
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جديدة من خالل حل أي مشكلة، فالصواب االختيار األمثل للحلول االبداعية  للوصول الى 
 الحلول المنشودة.

 (Final Ideal Solution) األمثل النهائي الحل .2
 حاالتها أفضل في النظام خصائص تكون جميع أي أن تريز، نظرية في اً مهم ركناً تعد  المثالية
 النهائي الحل فيها، لذلك يعد السلبية الجوانب جميع من التخلص على الوقت في نفس وتعمل
 في تجاهاتاإل حسنأ نحود يوجه الفر  ألنه تريز، نظرية تضمنتها التي المفاهيم أهم من األمثل
 .(م3013،عالي)عاشور إبداعي شكلب المشكلة حل نحو دافعيته يثير بذلك وهو المشكلة، حل
 (Resources) المصادر .3
ألتشلر أن كل مؤسسة لديها  في نظرية تريز، حيث يعتقد ساسات المهمةعتبر المصادر من األت
 من المصادر التي لم يتم استخدامها بشكل تام. عديدال
 
 للمصادر، أنواع خمسة( Rawlinson , 2002) ويلسونار  و (13م، ص3013ب)خطا ذكرو 

 :وهي
 .بالمعلومات تتعلق مصادر .1
 .بالوظائف تتعلق مصادر .3
 بالمجال. تتعمق مصادر .2
 .بالمكان تتعلق مصادر .3
 .بالزمان تتعلق مصادر .3

 
 عملية اإلبداعل تجع تأدوا لتمث تريز نظرية وضعتها التيتي سبق ذكرها و ال المفاهيم إن

 للتعلم والتدريب. قابلة منهجية
 

 : تريز نظرية أهداف
اف الخاصة نوضحها في كتابه أن لنظرية تريز هدفًا عامًا والعديد من األهدذكر قطيط في 

 : (320ص ،م3011،)قطيط التالي
 

 .الفرد تواجه التي المشكالت في اإلبداعي التفكير على القدرة تنمية :العام الهدف
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 :الخاصة األهداف
 . تواجههم التي بالمشكالت األفراد اهتمام زيادة .1
 . إبداعية بطريقة التفكير نحو األفراد دافعية تطوير .3
 . بيئتهم في الموجودة والتحديات بالمشكالت األفراد وعي زيادة .2
 . الحياة مجاالت كل في اإلبداع بأهمية األفراد وعي زيادة .3
 تمكين األفراد من استخدام تقنيات مختلفة ومتنوعة لحل المشكالت . .3
 وصياغتها بطريقة مفهومة .تنمية مهارات األفراد في تحسس المشكالت  .6
تنمية مهارات األفراد في توليد األفكار وتقديم البدائل األصلية في حل المشكالت ، من  .0

 خالل تزويدهم باالستراتيجيات المناسبة التي تمكنهم من ذلك.
 
 منهجية نظرية تريز في حل المشكالت 

 :ما يليك والمشكالت بطرق مختلفة، تحل المشكالت من نوعين الناس يواجه
 عام ويمكن ايجاد حلول لها من الخبرات  حلول معروفة بشكل لها يوجد مشكالت

  :(3.1وتوضح كما في الشكل التالي) ،السابقة والخبراء والمختصين

نموذج عام لحل المشكالت: (1.2الشكل )  

 

  (Mazur,1996) 
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 وتتضمن متطلبات معروفة حلول لها يوجد لننا معروفة ، التي حلول لها ليس مشكالت 
 وضع إبداعية وقد حلوالً  تتطلب التي المشكالت بتلك كان التشلر مهتماً  متناقضة، وقد

لحلها وهي كما هي  أكثر أو مبدأ مشكلة لكل وحدد المشكالت، لتصنيف نظماً  ألتشلر
  (:3.3موضحة في الشكل التالي)

 النموذج الساسي لحل المشكالت: (1.1الشكل )

 
 

 ثم ومن معين، موقف في حلها المراد المشكلة وهي المحددة بالمشكلة نبدأ أننا الشكل من يتضح
 وفق ئ اإلبداعيةإحدى المباد وباستخدام عامة، مشكلة إلى تحويلها أي المشكلة بتجريد هذه نقوم

 من االنتقال يتم المناسبة االستراتيجية وباستخدام المناسبة، الحلول عن البحث يتم نظرية تريز
 (Kaplan ,1996 ).المحددة بالمشكلة الخاص الحل المجردة إلى العامة الحلول

 
 مستويات الحلول البداعية 
 خمسة إلى االختراع براءات في المختلفة الحلول(Altshuller,2002,16) ألتشلر صنف لقد

 :هي رئيسية مستويات
 الحلول الظاهرة / التقليدية: (8

الحلول التي تضمنتها براءات االختراع، والتجديدات من  % 23وتمثل الحلول في هذا المستوى 
 في هذا المستوى عبارة عن تحسينات على النظام القائم ال تعبر عن تغيرات جوهرية.

 التحسينات الثانوية: (7



   

  

26 

 

من الحلول التي تضمنتها براءات االختراع، والتجديدات  % 33وتمثل الحلول في هذا المستوى 
مستوى تقليل  ة على النظام القائم عن طريقنات طفيففي هذا المستوى عبارة عن تحسي

 فيه. وجودةالم التناقضات
 التحسينات الرئيسية: (4
من الحلول التي تضمنتها براءات االختراع، وهي عبارة عن تحسينات بارزة ومهمة  % 12تمثل 

على النظم الموجودة، وفي هذا المستوى يتم حل التناقض ضمن النظام القائم، ويمكن أن 
 ضمن هذا النوع من الحلول مئات األفكار يتم اختبارها عن طريق المحاولة والخطأ.يت

 المفاهيم الجديدة: (3
في هذا المستوى توجد الحلول في المجاالت العلمية المختلفة ، وبلغت نسبة االختراعات 

من مجموع براءات االختراع التي تمكن ألتشلر من  %3اإلبداعية في هذا المستوى حوالي 
 دراستها وتحليلها.

 الكتشاف: (5
يحدث هذا النوع عندما يتم اكتشاف ظاهرة وتوظيفها في حل المشكالت بطريقة إبداعية، وتمثل 

 من براءات االختراع. %1الحلول الريادية الجديدة في هذا النوع أقل من 
 
 خطوات نظريات تريز في حل المشكالت: 

 من عدد في وعلمية إبداعية بطريقة المشكالت حل في تريز لنظرية يسةالرئ الخطوات اختلفت
 المستخدمة العمرية ةالفئ أو حللا في وأهميتها المستخدمة األدوات نوع حسب ذلك و ،المراحل

 حل خطوات أن( 13م،ص3006(، والشطل )60،ص3002اتفق غباين ) حيث . النظرية لهذه
 :وهي ، مراحل أربع في علمياً  اإلبداعية المشكلة
 المشكلة.تحديد  (1
 اعادة صياغة المشكلة بتحليلها. (3
 .مشابهة سابقة لمشاكل جيدة حلول عن البحث (2
 عليها وتكيف تقاس أن يمكن مشابهة لوللح النظر خالل من لولالح وتقويم تقييم (3

 .يةحاللا المشكلة
 حل مراحل من مرحلة كل أن  (Sidrochuk , 2006 ,111-114 ) سيدروك يؤكدبينما 

 : يلي كما معينة مهارات تشمل لألطفال تريز بنظرية علمية إبداعية بطريقة المشكالت
 المشكلة. التمهيدي لحالة الوصف -1
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 .تعليمي موقف أو المشكلة وضع من معينة مشكلة انتقاء -3
 .محددة حالة من تجريدية فكرة نموذج بناء -2
 .المشكلة للح تجريدية فكرة نموذج بناء -3
 .معين حل إلى والتوصل وعلموضل الموارد تحديد -3
 .مقترح حل لتحقيق الفرعية للمشكلة حل ةغصيا -6
 التوصل تم يالذ حللا تقييم عن عبارة وهي، الثالثة المرحلة من بدًءا السابقة المراحل تكرار -0

 جديدة. مشكالت وجود عدم مع له
 

ويتضح للباحث مما سبق أن خطوات حل المشكالت بطريقة علمية باستخدام نظرية تريز وهي 
 كما يلي:
 .تحديد المشكلة ووصف حالتها 
 .صياغة المشكلة 
 .ابراز جوانب التناقضات 
 .تحديد المصادر التي تساعد على الحل األمثل 
 .اقتراح الحلول المناسبة والمثالية للمشكلة 
 .صياغة الحل المثالي النهائي للمشكلة 
 .تقويم حل المشكلة 

 
 (Inventive Strategiesاإلبداعية ) الستراتيجيات أو المبادئ 

 فيها بحث التي االختراع لبراءات تحليلياً  استقرائياً  استخالصاً  تمثل إبداعياً  مبدأ أربعون وهي
 هناك عددا أن وتحليلها بدراستها قام التي الضخمة البيانات قاعدة خالل من حيث أدرك التشلر

 .م(3012،)الكحلوتالمختلفة  المجاالت من العديد عبر التي تتكرر المبادئ صغيرا من
 (12م، ص3013وقد لخصت العديد من الدراسات المبادئ األربعين مثل عاشور) 

 (:3.1)وهي كما في الجدول ( Runhau,2002، ) (12م،ص3013وصبح)
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 المبادئ البداعية لتريز: (1.2الجدول)

 
 

 وحدود المحتوىمع  لمناسبتها غيرها، دون التالية المبادئ دراسته في الباحث واستخدم
 :الدراسة

 (:Segmentationمبدأ التجزئة والتقسيم )
يمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق تقسيم النظام إلى عدة أجزاء يكون كل 

منها مستقال عن اآلخر، أو عن طريق تصميم هذا النظام بحيث يكون قابال للتقسيم يمكن فكه 
مقسما على نحو مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو تجزئته إلى وتركيبه، أما إن كان النظام 

  .أن يصبح حل المشكلة أمرا ممكنا
 

 (:Combining / Mergingمبدأ الدمج والربط )
يتضمن هذا المبدأ الربط المكاني أو / الزماني بين األنظمة التي تؤدي عمليات متشابهة أو 
متجاورة، ويعبر هذا المبدأ عن جمع األشياء أو المكونات المتشابهة أو المتماثلة التي تؤدي 
وظائف وعمليات بحيث تكون متقاربة أو متجاورة من حيث المكان، وتجميع أو ضم هذه 
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األجزاء أو المكونات كذلك بحيث تؤدي عملياتها ووظائفها في أوقات زمنية األشياء أو 
 .متقاربة

 :(Universality,Generality) الشمولية أو العمومية مبدأ
ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرا على أداة عدة وظائف أو مهمات، أو جعل كل جزء من 

من الوظائف، وبذلك تقل الحاجة لوجود أنظمة أجزاء النظام قادرا على القيام بأكبر عدد ممكن 
 .أخرى

 
 

 (:Nestingمبدأ الحتواء والتداخل)
ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت عن طريق احتواء شيء في شيء آخر، وهذا بدوره 
 .يمكن احتواؤه في شيء ثالث وهكذا. أو عن طريق تمرير شيء معين في تجويف شيء آخر

 
 (:Feedbackلراجعة)مبدأ التغذية ا

ذا كانت التغذية  يتضمن هذا المبدأ تقديم التغذية الراجعة لتحسين العمليات أو اإلجراءات ، وا 
 .الراجعة متوافرة أصال فيمكن تغيير مقدارها أو أثرها

 
 في تريز نظرية منهجية إتباع خالل من التدريس خالل المبادئ هذه تطبيق يتم وسوف

 ( 01ص م،3013)التدريس، كما ذكر خطاب
 زتري نظرية وفق للتدريس اإلجرائية الخطوات
 به المقصود وذلك بتوضيح المشكلة، حل في الذي سيستخدم اإلبداعي بالمبدأ التعريف 

 .المبدأ هذا باستخدام الهح تم عرض مشكلة خالل من
 .تقديم مشكالت من الحياة تم حلها باستخدام نفس المبدأ 
  يعيدون صياغة المشكلة بلغتهم الخاصة، وتوجيه صياغة المشكلة: جعل الطالب

 الطالب إلى االهتمام بإبراز التناقض.
  يقوم ذلك أثناء وفي اقتراح الطالب للحلول المناسبة للمشكلة باستخدام المبدأ اإلبداعي، و

 المعلم بالتوجيه واإلشراف على الطالب وتشجيعيهم على توليد الحلول المختلفة.
  فهم حل المشكلة. وتقوي أهميتها من خاللليها الطالب، توصل إمناقشة الحلول التي 
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  صياغة الحل النهائي للمشكلة: يوجه المعلم الطالب إلى صياغة الصورة المثلى لحل
 المشكلة.

 مستخدمة المشكالت حل أساس على تقوم يتضح من العرض السابق لنظرية تريز أنها
فحل المسألة في الرياضيات دفع الباحث الختيار هذه النظرية و هذا ما ، في حلها اإلبداع

يحتاج الى االبداع والمبادئ االبداعية المتضمنة في النظرية تريز لكي يتم تنمية مهاراتها 
لدى الطلبه وتفجير االبداع لدى الطالب ينمي االتجاه نحو الرياضيات كمادة مهمة في 

نفسه هو من يستطيع توظيف كل مكونات  حياة الفرد ، فالطالب المبدع الواثق من
 الرياضيات في حياته الخاصة .

ومما سبق يتضح لنا أهمية نظرية تريز في حل المشكالت وحل المسألة في الرياضيات، 
 واالتجاه نحو الرياضيات. 
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 المحور الثالث: التجاه نحو الرياضيات 
 :التالية النقاط ر علىالمحو  حتويوي

 ،االتجاهات مكوناتت، الرياضيا تدريس أهداف بين االتجاهات موقعه، و االتجا تعريف
 قياس االتجاهات.، و تجاهات اإليجابية نحو الرياضياتتنمية اال، و أهمية االتجاهاتو 
 .ذلك تفصيل يلي وفيما

 
 :التجاه تعريف

 الفرد، لدى العقلي التهيؤ أو االستعداد من حالة بأنه االتجاه (92م، ص3013) بخش ُيعرف
 بشكل ويستجيب معينًا، سلوكاً  يسلك ويجعله السابقة الفرد خبرات خالل من وينظم يتكون والذي
 .الحالة بهذه المتصلة والمواقف واألشياء األشخاص جميع نحو معين
 باالستجابة عنه يعبر عقلي، استعداد بأنه االتجاه (323م، ص3011)عطيفة وسرور عرفكما يُ 
 بتعدد الفرد اتجاهات تتعدد ثم ومن معينين، أشخاص نحو أو معينة قضايا نحو محددة بطرق
  .يتعامل معهم الذي واألشخاص واألشياء القضايا نوعيات

 واالنفعالية المعرفية المكونات من مجموعة بأنه االتجاه (129م، ص3010)زيتون وُيعرف كما
 من االستجابات تلك وكيفية موقف أو موضوع أو قضية نحو الفرد باستجابة تتصل التي والسلوكية

 الرفض.  أو القبول حيث
 الفرد باستجابة ُيَحَدد عقلي استعداد هو االتجاه كل التعريفات تتفق في أن أن إلى الباحث ويشير
الرفض ويكون تبعا لما اقتنع  القبول أو من نسبية بدرجة وذلك معينة قضية أو معين موضوع نحو

 .وحاجاته به من المعارف والخبرات وكان يعزز ميوله
 

في أبحاثهم وقد اكتفى الباحث  عديد من الباحثينال عرفه فقد الرياضياتو نحاه االتجأما 
 بالتعريفات األتية:

محصلة االستجابات التي تبديها طالبات الصف  (30م، ص3012)مصلح فتعرفه  .1
نحو مادة الرياضيات من حيث القبول أو الرفض عند إجابتهن  -عينة الدراسة-التاسع 

على فقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات الذي أعدته الباحثة، ويقاس بالدرجة الكمية 
 .التي تحصل عليها الطالبات في المقياس

 مرور خالل من تتكون التي االستجابةفيعرفه على أنه (60م، ص3010)المالكيأما  .3
 تتعلق التي إزاء األفكار الرفض أو بالقبول يستجيب تجعله وخبرات بتجارب الفرد
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 ويقاس بالدرجة والمجتمع، للفرد بالنسبة وأهميتها صعوبتها درجة حيث من بالرياضيات،
  .بذلك الخاص االتجاه مقياس في الفرد عليها يحصل التي

 
ويعرف الباحث االتجاه نحو الرياضيات بأنه ما يظهر على الطالب من استجابات نحو 

القبول والرفض عند اإلدالء برأيه في  الرياضيات كمادة و نحو معلم الرياضيات من حيث
 مقياس االتجاه الخاص بالدراسة.

 
 :الرياضيات تدريس أهداف بينات التجاه موقع

 الكتساب ويتكامالن المتعلم، ووجدان عقل ويقترن ذلك بتفاعل ،اسلوب متقن التعلم عندما يتم
 فية رغبالو  للتعلم حبعن طريق و  فهم االمور بالشكل المطلوب، عن تعليمية أفضل خبرات

 .للتميز ودافعية مقالتع
 

 االتجاهات تكوين هو الرياضيات وتعلم لتعليم األساسية األهداف أحد فإن المنطلق هذا ومن
 وتثمين بأهميتها، واالحساس بها، واالستمتاع لتعلمها، الحافزة الميول وتنمية نحوها، اإليجابية
 معلم فإن ثم ومن .المتغيرات مع للتكيف الطالب تؤهل واجرائية عقلية مهارات تكوين فائدتها في

 أيضاً  بل الرياضيات، عمل على قادرين طلبته يكون ألن فقط ليس يسعى وأن الرياضيات البد
 عالقة تحدث حيث فيها، والتميز لدراستها الذاتية الدافعية ولديهم محبين للرياضيات يكونوا أن

 منيم يجعل وربما الفهم، وتعميق التعلم استمرارية على ملتع العقل والوجدان بين إيجابية تبادلية
 (02م،ص3003،مفكرين ومبدعين.)عبيد

 
 التعلم أهداف تصنيفه في"السلوكية األهداف" نظرية صاحب بلوم إليه أشار مافق السابق مع ويت
 أهداف أن الباحث يذكر السياق هذا وفي ووجدانية، حركية ونفس معرفية :مجاالتة ثالث إلى

 اهتماما اهتمت فقد المهاري والمجال المعرفي بالمجال اهتمامها إلى باإلضافة تدريس الرياضيات
 .الرياضيات نحو إيجابية واتجاهات قيم تنمية خالل من الوجداني، اوضحًا بالمجال

 
 :التجاهات مكونات

 ثالثة (27م،ص7188)أبوالهطل، و (51م،ص7184)مصلحكما يشير  التجاهات تتضمن
 :هيو  متكاملة مكونات
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 .االتجاه بموضوع المرتبطة والمعتقدات المعارف مجموعة إلى ويشير :المعرفي المكون .1
الكراهية،  أو بالحب اإلرتياح، عدم أو باالرتياح الشعور إلى ويشير :الوجداني المكون .3

 .االتجاه لموضوع الرفض بالتأييد أو
 أكانت سواء العملية الفرد استجابة خالل من المكون هذا ويتضح :نزوعيال المكون .2

 .االتجاه موضوع نحو أو إيجابية سلبية
 

 خصائص التجاهات:
( خصائص االتجاهات 62م،ص3011)درويش ، و(111-110ص م،3002)يلخص زيتون

 كما يلي: 
 حصيلة متعلمة أنها بل موروثة، فطرية أو غريزية ليست أنها أي متعلمة، االتجاهات .1

 بيئته مع تفاعله خالل من الطالب يكتسبها والمعتقدات، واآلراء الخبرات مكتسبة من
 .المادية واالجتماعية

 السلوك من عليها ويستدل للسلوك، كموجهات تعمل حيث بالسلوك، تنبئ االتجاهات .3
 كبير لحد اتجاهاته تكون أن يمكن العلمية، االتجاهات ذو فالطالب الظاهري لمطالب،

 .لسلوكه العلمي منبئات
مع  الطالب عالقة في تؤثر اجتماعية، شخصية أهمية ذات فهي اجتماعية، اهاتاالتج .2

 يؤثر ربما الطالب وأن الطالب، سلوك على بارزاً  دوراً  للجماعة أن تقترح وهي اآلخرين،
 .اآلخرين الطلبة في استجابة

 مكونات أهم االنفعالي المكون ألن عاطفيًا، لالستجابة استعدادات االتجاهات .3
 .االتجاهات

 والتغيير، للتعديل قابلة لكنها وتفكير، تعليم بعد تتكون ألنها نسبيًا، ثابتة االتجاهات .3
 .بالتعليم تعديلها يمكن لذلك مطلقًا؛ وليس فثبوتها نسبي

 من وتقديرها صعوبتها، على االتجاهات قياس يمكن حيث للقياس، قابلة االتجاهات .6
 فقرات في )التقويمي (التفضيلي الموقف تتضمن أنها مادام االتجاهات خالل مقاييس

  .المقياس
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من خالل هذه الخصائص يمكن أن نستنتج أهميه االتجاهات والذي يجعلها هدفا مهما 
للدراسه والمتابعة من قبل التربويين وفي ما يلي عرض لبعض النقاط الدالة على أهمية 

 االتجاهات.
 

 :التجاهات أهمية

 ( أهمية االتجاهات في ما يلي: 332م،ص3011) عطيفة وسرور لخصوت
 وتفسره السلوك طريق تحدد االتجاهات. 
 النواحي بعض حول والمعرفيةة واإلدراكيالدافعية لية و االنفعات العمليا تنظم االتجاهات 

 .الطالب فيه يعيش الذي المجال في الموجودة
 اآلخرين مع وأفعاله وتفاعلهه وأقوالب الطال سلوك فيظهر ت االتجاهات. 
 النفسية المواقف في القرارات واتخاذ السلوك، على القدرة لمطالب تيسر االتجاهات 

 مرة كل في موقف كل في تفكير أو تردد دون والتوحيد، االتساق من شيء المتعددة في
 .مستقالً  تفكيراً 

 االجتماعي عالمه وبين الفرد بين العالقة صورة وتوضح تبلور االتجاهات. 
 البيئة موضوعات إزاء محددة بطريقة ويدرك يحس أن على الفرد تحمل االتجاهات 

 .الخارجية
 ومعتقدات وقيم معايير من مجتمعه يسود لما الفرد مسايرة عن تعبر المعلنة االتجاهات. 

في ضوء ما سبق، يمكن القول أن أهمية قياس االتجاهات تنبع من أهمية االتجاهات نفسها، 
 حيث

يساعد في تفسير السلوك والتنبؤ به، إضافة إلى إمكانية التحكم به، ومن ثم أن قياس االتجاهات 
العمل على تعديله؛ ومن خالل ذلك يمكن التوصل الى السلوك المطلوب من خالل البرامج 

 واالساليب العلمية للتوصل الى النتائج الدقيقة والواقعية.
 

نحو الرياضيات وتغير نظرة الطلبة ومن السابق يمكن أن نتسائل عن كيفية تنمية االتجاهات 
 وجعلها نظرة ايجابية ويمكن توضيح ذلك في االتي: 
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 :الرياضيات نحو اإليجابية التجاهات تنمية
نحو  طلبته اتجاهات تنمية على المعلم تساعد التي واألساليب األفكار بعض يلي وفيما

 :( 90م،ص3013)بخشكما يوضحها الرياضيات 
 .الطلبة لدى تنميتها المرغوب االتجاهات أو االتجاه، تحديد .1
 .الرياضيات نحو االتجاه تنمية على تساعد التي المختلفة التعليمية الخبرات تحديد .3
 للمعلم يمكن المجال هذا وفي االتجاهات، هذه تنمية وأساليب استراتيجيات تحديد .2

 توظيف
 .المشكالت وحل العلمي، التفكير استخدام على تركز التي حديثة، تدريسية استراتيجيات

 القيام في الطلبة ومشاركة الجمعي، التعلم فرص توفر التي التعليمية المواقف تحديد .3
 تسمح تعليمية إمكانيات لها المواقف هذه فمثل معينة، تدريبات أو تجارب بأنشطة أو

 التعلم هذا يصاحب حيث االتجاهات، تعلم من تزيد التي الخبرات العاطفية بتبادل
  .الطلبة جانب والنجاح من بالسرور رالشعو 

عرض بعض النماذج اإلنسانية التي تظهر في سلوكها اتجاهات إيجابية في مواقف  .3
معينة، كأن يعرض المعلم على طلبته نماذج لشخصيات علمية بارزة، أو لبعض 

المدرسين، أو حتى من الطلبة أنفسهم، وفي هذا الجانب على المعلم أن يكون قدوة 
في تفكيره وفي سلوكه، وأن يكون قادرًا على توجيه طلبته وارشادهم إلى ما يحقق لطلبته 

 نموهم في هذه الجوانب السلوكية.
 
 ال الرياضيات نحو فاالتجاهات لوحدها، تنمو ال االتجاهات أن الباحث يرى سبق ما ضوء في
تدفع الطلبة للملل باألساليب التقليدية والتي  الرياضيات لمقررات الطلبة دراسة بمجرد تنمو

 ومن حجرة الدراسة، في المناسبة البيئة خالل اتاحة  من يتم وانما واالتجاه السلبي نحو المادة،
 تنمية اتجاهات في المعلم عاتق على تقع كبيرة مسئولية فهناك ومستمرة، متنوعة خبرات خالل
يستخدم  وأن لهم، حسنة قدوة المعلم يكون أن وأهمها طلبتهم، لدى الرياضيات نحو إيجابية

 المشكالت، حل على قدرتهم من وتزيد مهاراتهم وتنمي دافعيتهم تثير تدريسية إستراتيجيات
 عن للتعبير الفرصة وتعطيهم بعضهم مع والمشاركة والمناقشة التعاوني لهم بالعمل وتسمح
 االتجاه لتنمية   TRIZزببناء برنامج قائم على نظرية تري قام الباحث ولذلك وآرائهم؛ أنفسهم
 .الرياضيات نحو
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 :التجاهات قياس طرق

 التي المتغيرات من ذلك وغير واآلراء والقيم االتجاهات لقياس المدرجة المقاييس بعض تستخدم
 .األساليب من ذلك غير أو باالختبارات قياسيا يمكن ال

 وفقاً  السلوك أو للصفة تعطي التي العددية القيم أو الفئات من مجموعة هو المدرج والمقياس
 في االختبارات عن المدرجة المقاييس وتختلف المتغيرات، بعض قياس بغرض الفرد الستجابات

 التي الدرجة تقيس ولكنها ضعف، نواحي أو قوة نواحي تبين أو رسوبًا، أو نجاحاً  ال تحدد أنها
 (299م،ص3010،عالم  أبو. (الخواص من الفرد خاصية بها يظهر

 
 (330-303م،ص3011،)عودة  :التربوي األدب يذكر كما االتجاهات مقاييس أشهر ومن

 ةالمجمع التقديرات طريقة(  ليكرت مقياس.( 
 ثيرستون مقياس. 
 اللفظي التضاد( التباين مقياس(. 
 جوتمان مقياس. 

ويعتبر مقياس ليكرت من أكثر األساليب استخدامًا في قياس االتجاهات إذ أنه يتكون من 
العبارات تقيس االتجاهات نحو موضوع معين، وُيطلب من المستجيب االستجابة من  مجموعة

لكل عبارة بأحد االستجابات وفقًا لتدرج من خمسة مستويات: موافق بشدة، موافق، محايد، غير 
موافق بشدة، وتعطى كل استجابة من هذه االستجابات قيمة عددية بحيث يتم  موافق، غير

إلى تقديرات رقمية. حتى يمكن جمع استجابات الفرد لعبارات المقياس، تحويل التقديرات اللفظية 
ويعبر المجموع عن اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه. و تعطى هذه التقديرات في مقياس ليكرت 

 على النحو التالي:
 بالنسبة هذا ،)بشدة موافق غير(1 ،)موافق غير(2 ،)محايد(3 ،)موافق(4 ،)بشدة موافق(5

 ،)بشدة موافق(1 تكون بحيث التقديرات تعكس سالبة العبارات تكون وعندما اإليجابية،للعبارات 
-299م،ص3010م،عال أبو .(بشدة( موافق غير(5 ،)موافق غير(4 ،)محايد(3،)موافق(2

300) 
 

 التدرج( ليكرت وضعها التي المستويات بعدد االلتزام بالضرورة ليس أنه بالذكر الجدير ومن
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 على القدرة حسب أو منه، الغرض حسب العدد هذا في المقياس مطور يتصرف قد )الخماسي
 مستويات. (0-2بين ) تتراوح الغالب في ولكنها الفئات، هذه بين التمييز مستويات

 (306 م،ص3011،)عودة
والذي يتضمنه البرنامج القائم على نظرية تريز لتنمية مهارات حل  سابقاً  إليه التطرق تم مما و

 :وهما الدراسة، أداتي وبناء البرنامج المقترح، إعداد في يفيد الرياضيات نحو واالتجاهالمسألة 
 تم ما وهذا الرياضيات، نحو االتجاه ومقياس حل المسألة في الرياضيات، اختبار مهارات

  .الرابع في الفصل عرضه
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

والتي تم االستفادة منها في الدراسة الحالية  ،هذا الفصل على الدراسات السابقة ويحتوي
 ،والتعقيب عليها لمعرفة أوجه الشبه واالختالف بينهم.

 كما يحتوي على المحاور الخاصة بمتغيرات الدراسة وهي:
  تريز.المحور األول: دراسات تناولت توظيف نظرية 
 .المحور الثاني: دراسات تناولت حل المسألة في الرياضيات 
 .المحور الثالث: دراسات تناولت االتجاه نحو الرياضيات 

 وهي بالتفصيل كاآلتي:

 المحور األول: دراسات تناولت توظيف نظرية تريز:
 م(7185دراسة صبح )

 ومعرفة فاعليته تريز، نظرية مبادئ بعض على قائم مقترح برنامج بناء إلى دراسة هذه هدفت
 .األساسي التاسع الصف لطالبات بالعلوم القرار واتخاذ التصنيف مهارات تنمية في

 تصميم المجموعتين التجريبي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة من الهدف ولتحقيق
 عددها األساسي بلغ التاسع الصف طالبات من عشوائية عينة واختارت والتجريبية، الضابطة
 طالبة، (25) وعددها تجريبية مجموعة إلى مجموعتين العينة الباحثة قسمت ثم طالبة (51)

 بتطبيق البدء قبل عليهن االختبارين تطبيق تم طالبة، حيث (26) وعددها ضابطة ومجموعة
 .البرنامج تطبيق من االنتهاء وبعد البرنامج

احصائية عند مستوى داللة بين متوسطي وقد أسفرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختباري التفكير االبداعي والتواصل 

 في نظرية تريز مبادئ دمج بضرورة الباحثة الرياضي لصالح المجموعة التجريبية. أوصت
 كيفية العلوم توضح ومعلمات لمعلمي تدريبية دورات تقديم بضرورة وأوصت كما ، العلوم مناهج
 . جديدة تدريس كاستراتيجية العلوم تدريس في تريز نظرية مبادئ توظيف

 
 م(7185دراسة عاشور )   

باسم  المعروفة للمشكالت اإلبداعي الحل نظريةلى ع قائم برنامجء بنا إلى الدراسة هذه هدفت
 التواصل رات ومها اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في فاعليتها (، ومعرفة(TRIZ تريز نظرية
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 القبلي التصميم ذو التجريبي المنهج تطبيق تم الصف الخامس، وقد طالب لدى الرياضي
 ذكور من مدرسة األساسي الصف الخامس طالب من قصدية عينة على لمجموعتين والبعدي
 طالباً  41 و التجريبية،للمجموعة  طالباً  41 طالبًا، 82 عددهم بلغ حيث ،"ب" االبتدائية البريج

 مهارات التفكير  اختبار في تتمثل والتي الدراسة أدوات تطبيق تم وقد الضابطة، للمجموعة
 وبعد الدراسة، مجموعتي على الدراسة تطبيق قبل الرياضي التواصل مهارات واختبار اإلبداعي،

المجموعتين،  على عديب بشكل االختبارات تطبيق تم التجريبية، المجموعة على تطبيق البرنامج
وقد أسفرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة بين متوسطي 
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختباري التفكير االبداعي والتواصل 

 الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 تدريس في تريز مبادئ نظرية استخدام على المعلمين تدريب بضرورة الباحثة أوصت

    .بأنواعه التفكير تنمية في الفعالة األستراتيجيات كأحد الرياضيات
  

 م(7185دراسة محمود)
استهدفت الدراسة تحديد أثر استخدام نظرية تريز في تدريس الكيمياء على تنمية الحل اإلبداعي 

بنها  وتضمنت مجموعة الدراسة للمشكالت لدى طالب الشعب العلمية بكلية التربية بجامعة 
( طالبة وطالبا من الفرقة الثالثة درست مجموعة الدراسة بعض موضوعات 31النهائية )

الكيمياء وفقا لنظرية تريز . وتم تطبيق أدوات الدراسة وهي اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي 
شكالت لجونسون واختبار الحل اإلبداعي للم اللفظي )الصورة أ( وباألشكال الصورة )ب(

وترفنجر واختبار مهام الحل اإلبداعي للمشكالت في الكيمياء واختبار الجانب المعرفي للحل 
اإلبداعي للمشكالت وتم تطبيق االختبارات قبليا وبعديا على مجموعة الدراسة وتوصلت النتائج 

لدراسة وقد إلى فاعلية استخدام نظرية تريز في تنمية الحل اإلبداعي للمشكالت لدى عينة ا
 اتضح ذلك من خالل التحليل الكمي والكيفي للنتائج.

 
 م(7183) العويضي دراسة

هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز في تنمية التحصيل 
والتفكير اإلبداعي في الجغرافيا لطالبات الصف األول متوسط بمدينة جدة. وتحقيقًا لهدف 

 (60)الدراسة فقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
ول المتوسط في مدرسة من مدارس جدة، وقد تم تقسيم عينة الدراسة طالبة من الصف اال
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، وقد تم إعداد برنامج مقترح  (20)، وضابطة عددها  (20)إلى مجموعتين تجريبية عددها 
في ضوء نظرية تريز، واعداد اختبار تحصيل إبداعي، باإلضافة إلى استخدام اختبار 

الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية في  تورانس للتفكير اإلبداعي. ولقد أظهرت نتائج
كل من التحصيل اإلبداعي والتفكير اإلبداعي، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 

 بيف اختبار التفكير اإلبداعي واختبار التحصيل اإلبداعي.
 

 م(7184) إبراهيم دراسة
 ضوء العلوم في لتدريس مقترح برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
  ومهارات المفاهيمي االستيعاب تنمية في اإلعدادي األول الصف تريز لتالميذ نظرية
الباحثة  طبقت حيث التجريبي، المنهج الباحثة استخدمت لذلك وتحقيقا اإلبداعي، التفكير
تمثلت  و ، اإلعدادي األول الصف طالبات من ( طالبة21مكونة من ) عينة على الدراسة
وتمت  االبداعي التفكير مهارات واختبار ، المفاهيمي االستيعاب اختبار الدراسة فيأدوات 
 توصلت التي النتائج أهم ومن ، المستقلة للمجموعات ت اختبار باستخدام البيانات معالجة

 لدى االبداعي التفكير ومهارات المفاهيمي االستيعاب تنمية في البرنامج فاعلية لها الدراسة
 الدراسة.عينة 

 
 م(7184دراسة جودة )

 تنمية تريز في نظرية على قائم مقترح برنامج أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 العام األول الثانوي الصف طالب لدى الرياضية المشكالت حل ومهارات الدراسي التحصيل

 الدراسة عينة تكونت و التجريبي، شبه المنهج الباحث استخدم لذلك وتحقيقا ،
 إلى تقسيمهما تم و العام الثانوي األول الصف طالب من طالبة و (طالباً 101من)

 تكونت ضابطة ومجموعة ، وطالبة طالباً 52)من ) تكونت تجريبية مجموعة :مجموعتين
 في الدراسة أدوات وتمثلت ، الفيوم محافظة مدارس ببعض طالبة و ( طالباً  (49من

 باستخدام البيانات معالجة وتمت المشكالت حل مهارات واختبار ، االختبار التحصيلي
 دالة فروق وجود الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن .المستقلة ت للمجموعات اختبار

 المجموعة تالميذ درجات مجموع متوسطي بين ( 0.05 ) الداللة عند مستوى إحصائيا
 المشكالت حل مهارات ،واختبار البعدي الدراسي التحصيل في اختبار والضابطة التجريبية
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 نظرية استخدام بضرورة الباحثة وأوصت ، التجريبية لصالح المجموعة البعدي الرياضية
 . الرياضيات تدريس في تريز

 
 م(7184سعيد ) دراسة
 اإلبداعي الحل نظرية إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية مدى معرفة إلى الدراسة هدفت

 مدينة في الثامن الصف لطالب اإلبداعي والتفكير الدراسي تنمية التحصيل في للمشكالت
 قصدي، بشكل البحث عينة اختيار ت وقد المنهج التجريبي، الدراسة استخدمت .الالذقية
 المجموعة مجموعتين، عينة الدراسة إلى وتم تقسيم وطالبة، طالباً  140 من تتألف وفي

 طالباً 70 من وتكونت الضابطة والمجموعة وطالبة، طالباً 70 من  وتكونت التجريبية
للتفكير  تورنس اختبار المدرسية، السجالت :التالية األدوات استخدم الدراسة وقد .وطالبة

 الفروق بين داللة لحساب )ت( اختبار اإلحصائي األسلوب استخدام ت وقد اإلبداعي،
 المجموعة أداء بين إحصائياً  فروق دالة وجود عن التحميل وأسفرت نتائج المجموعات،

 في اإلبداعي، والتفكير الرياضي التحصيل كل من في الضابطة المجموعة وأداء التجريبية
 الجنس. تعزو إلى المجموعتين أداء فروق بين وجود عد إلى توصلت حيف

 
 م(7184الرحيم ) عبد دراسة
 بعض استراتيجيات باستخدام البالغة تدريس أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 الثانوية طالبات لدى اإلبداعي والتفكير البالغي تنمية مهارات التذوق في تريز نظرية

 الدراسة الباحث طبق حيث التجريبي، شبه المنهج الباحث استخدم لذلك األزهرية، وتحقيقا
 في الدراسة أدوات تمثلت و مجموعتين، إلى مقسمة األزهرية الثانوية من طالبات عينة على

 لها توصلت التي النتائج أهم ومن ، اإلبداعي التفكير واختبار البالغيالتذوق  اختبار
 طالبات درجات مجموع متوسطي الداللة بين مستوى عند دالة إحصائيا فروق وجود الدراسة

 لصالح البالغي التذوق واختبار اإلبداعي التفكير اختبار في التجريبية والضابطة المجموعة
 . تريز نظرية استراتيجيات بعض باستخدام درستالتي  التجريبية المجموعة

 
 (م7184دراسة عبد السميع ولشين )

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية تريز لتنمية 
مهارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى تالميذ الصف الثالث 
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اإلعدادي. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعدادا نموذج تدريسي في ضوء بعض استراتيجيات 
تلميذًا من تالميذ الصف  (23)نظرية تريز، ثم تم تطبيقه على عينة الدراسة المكونة من 

الثالث اإلعدادي من فصول مدرسة مدينة نصر التعميمية بمحافظة القاهرة، وقد تم استخدام 
تلميذًا وضابطة  (33)لى عينة انقسمت إلى مجموعتين تجريبية عددها المنهج التجريبي ع

تلميذًا، وقد أخضعت عينة البحث الختبار حل المشكالت الرياضية إبداعيًا،  (30)عددها 
واختبار مهارات التواصل الرياضي، وباستخدام اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين 

أثبت النموذج فاعليته في تنمية مهارات المجموعات، وحساب معامل الفاعلية لبالك 
 التواصل الرياضي والقدرة على حل المشكالت بطريقة إبداعية.

 
 م(7184دراسة صيام )

تريز  نظرية مبادئ ضوء في مقترح برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 األساسي، السابع الصف طلبة لدى التكنولوجيا مادة في اإلبداعي التفكير لتنمية
 الدراسة الباحث طبق حيث التجريبي، والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم

إلى  مقسمة األساسي السابع الصف طالبات من طالبة (85) من مكونة عشوائية على عينة
 ،و تمثلت طالبة (43) الضابطة والمجموعة طالبة (42)التجريبية المجموعة مجموعتين

 وتمت ، الدراسي التحصيل واختبار ، اإللكترونية التعليمية األلعاب في أدوات الدراسة
 ، كرونباخ ألفا استخدام في تمثلت متنوعة إحصائية أساليب البيانات باستخدام معالجة

 ومعادلة ، المستقلة للمجموعات ت واختبار ، االنحرافات المعيارية ،  الحسابية والمتوسطات
 عند إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة لها توصلت التي أهم النتائج ومن . إيتا مربع

 في والضابطة التجريبية المجموعة تالميذ درجات مجموع بين متوسطي الداللة مستوى
 عقد بضرورة الباحث وأوصى التجريبية، المجموعة لصالح الدراسي البعدي التحصيل اختبار
 .التفكير تنمية واستراتيجيات في طرق للمعلمين تدريبية دورات

 
 م(7187خطاب ) دراسة
 في تريز نظرية على قائم مقترح إثرائي برنامج فاعلية على التعرف إلى راسة الد هدفت
 وتم .االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الرياضيات نحو واالتجاه التفكير التوليدي مهارات تنمية
 تالميذ مستوى تناسب التي اإلثرائية األنشطة مجموعة من يتضمن إثرائي برنامج إعداد
 كما تريز، لنظرية اإلبداعية بعض المبادئ خالل من عرضها وتم االبتدائي، الثالث الصف
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 وقد .نحو الرياضيات لالتجاه ومقياساً  الرياضيات في التوليدي للتفكير اختبار إعداد مت
 من تلميذاً   (09)من تكونت التي راسة الد عينة على التجريبي المنهج راسة الد اتبعت

 كمجموعة فصل عن فصلين، عبارة وهو الفيوم بمحافظة االبتدائي الثالث تالميذ الصف
 .تلميذاً (  (41تالميذها وعدد ضابطة كمجموعة واآلخر تلميذًا،(38) تالميذها وعدد تجريبية

 إلى راسة الد وتوصلت الفروق، لحساب داللة )ت( اختبار باستخدام النتائج تحميل وتم
الرياضيات ،وكذلك بالنسبة لمقياس  في التوليدي التفكير رات مها تنمية في البرنامج فاعلية

االتجاه نحو الرياضيات، كما توصلت إلى وجود ارتباط طردي بين درجات تالميذ 
المجموعة التجريبية في التطبيق الختبار التفكير التوليدي ودرجاتهم في مقياس االتجاه نحو 

 الرياضيات.
 

 م(7187الخياط ) دراسة
مهارات  تنمية في تريز نظرية إلى مستند تدريبي برنامج أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 تم الدراسة أهداف التطبيقية، ولتحقيق البلقاء جامعة طلبة لدى المعرفة وراء ما التفكير

 تم وفقها، كما تدريبي برنامج وبناء تريز نظرية على المستندة المهارات من اقتراح مجموعة
 تطبيق تجريبي، وتم شبة تصميم الباحث واستخدم المعرفة، وراء ما مقياس لمهارات بناء

 بشكل اختيارهم وتم والمتدني العالي التحصيل ذوي من طالبا وطالبة (٠٣) على الدراسة
 .متساوي بشكل وضابطة كمجموعتين تجريبية وتقسيمهم عشوائي
وأوصت  التجريبية، المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة وأظهرت
 نظرية على مستندة برامج وتطوير تريز، نظرية حول الدراسات من مزيداً  بإجراء الدراسة
 .الجامعات طلبة على وتطبيقها تريز

 
 (Regazzoni &Russo,2011)دراسة ريجازوني وروسو

هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج محسن إلدارة المخاطر لتصميم وتعزيز الحلول التقنية 
للحد من حدوث الفشل، استخدمت الدراسة أدوات تريز والطريقة المقترحة في هذه الدراسة 
اعتمدت األدوات المستخدمة لنمذجة النظام مثل وظائف ونماذج الحقول، وتقييم الموارد 

لحل المشكالت مثل الحلول القياسية، وهذه الطريقة فعالة للغاية  واألدوات المخصصة
لتطور نظام التفاهم وتولد الحل القائم على الموارد ، وقد تم تطوير طريقة بحيث ال تفترض 
الطريقة أن لدى الفنيين خبرة عالية المستوى في أدوات تريز ، ومن أجل تقييم الطريقة تم 
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م األساسي على مستوى تريز وبعض التطبيقات مع دراسات اختبارها مع الطالب مع التعلي
 حالة .

 
 م(7188 ) سلمان دراسة
 التفكير عمليات تنمية في تريز نظرية استخدام فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 الدراسي والتحصيل ( االستنتاج الفروض، فرض المقارنة، التصنيف، المالحظة، العلمي )
 تلميذات لدى المطور العلوم مقرر في ( التطبيق الفهم، التذكر، ) المعرفية عند المستويات
 .المكرمة بمكة االبتدائي الصف الرابع
 تلميذات من تلميذة (٠٣) من الدراسة عينة وتكونت تجريبي الشبه المنهج واستخدمت

 (٥٠(و التجريبية للمجموعة تلميذة (٥٠) موزعين المكرمة بمكة االبتدائي الصف الرابع
 ومقياسا تحصيلياً  اختبارا الباحثة أعدت الدراسة أهداف ولتحقيق للمجموعة الضابطة، تلميذة

  .للمعلمة دليل الباحثة بإعداد قامت العلمي، كما التفكير لعمليات
العلمي  التفكير عمليات في الضابطة على التجريبية المجموعة تفوق إلى الدراسة وتوصلت
 .الدنيا المعرفية المستويات عند التحصيلي االختبار في وكذلك الكلية،
للمرحلة  المطورة العلوم مقررات ضمن تريز نظرية أدوات بتوظيف االهتمام الباحثة وأوصت
 إجراء الباحثة اقترحت الجديدة، كما الخبرات واكتساب للتعلم التلميذات رغبة لتثير االبتدائية

 لموضوع الدراسة. استكماال تريز بنظرية المرتبطة من الدراسات مزيد
 

 (Louri,2009)لوري دراسة
 على تريز نظرية على مستند تدريبي برنامج وفاعلية تأثير مدى معرفة إلى راسة الد هدفت
 الدراسة أداة تكونت وقد والحياتية، التعليمية مشكالتهم حل على الطلبة الجامعيين قدرة

 اختبار تطبيق وتم المشكالت، حل في تريز نظرية مستند إلى تدريبي برنامج من الرئيسية
 وقد وطالبة، طالباً  (34) من عينة مكونة على بعدي اختبار ثم التدريبي البرنامج ثم قبلي

 تفكير التدريبي على البرنامج تأثير على تدل إحصائياً  دالة فروق وجود النتائج أظهرت
 .السابق من أفضل بصورة والتعليمية الحياتية المشكالت حل على وقدرتهم الطلبة

 
 Bowyer,2008))بوير  دراسة
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 التقنية غير المشكالت حل في تريز نظرية مبادئ استخدام فاعلية تقييم إلى الدراسة هدفت
 على وقدرتهم اإلبداع، في األفراد المشاركين قدرة ومدى المشكالت، أسلوب حل باستخدام

 راسة الد عينة على تطبيقه تم تدريبي تم تصميم برنامج وقد .المستقبلية المشكالت حل
 فاعلية لقياس المشكالت تورانس لحل مقياس استخدام تم وقد متطوع، (50) من المكونة
 وأوصت مهارات اإلبداع، تنمية في إحصائياً  دالة فروق وجود على النتائج ودلت البرنامج،
 . االفراد لدى اإلبداعي رات التفكير مها االهتمام بتنمية بضرورة الدراسة

 
 م(7111 (عامر دراسة

 حل في تنمية(TRIZ) تريز نظرية إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف إلى هدفت 
 التواصل الرياضي ومهارات اإلبداعي التفكير مهارات وبعض إبداعياً  الرياضية المشكالت
التفكير  لقياس تورانس مقياس الباحثة واستخدمت .المتوسط الثالث الصف لمتفوقات
 الطالبات قدرة يقيس أحدهما الباحثة إعداد من واختبارين الشكلية، بصورته اإلبداعي

 الرياضي التواصل مهارات واآلخر يقيس إبداعياً  الرياضية المشكالت حل المتفوقات على
 .المتفوقات الطالبات لدى

المتوسطة  في المتوسط الثالث بالصف المتفوقات الطالبات على التجربة الباحثة وطبقت
 داللة ذات فروق وجود إلى الباحثة وتوصلت بحائل، عشر الحادية والمتوسطة األولى

 التدريبي، للبرنامج تعزى التجريبية المجموعة لصالح) 0.03 (داللة مستوى إحصائية عند
الباحثةإجراء المزيد من الدراسات حول استخدام اإلستراتيجيات اإلبداعية األخرى  وأوصت

في إنشاء برامج تدريبية لتنمية التفكير اإلبداعي، واستخدام  التي لم يتناولها هذا البحث
( وأدواتها في بناء برامج تدريبية في تنمية التفكير اإلبداعي من خالل TRIZنظرية تريز )

 المواد الدراسية األخرى.

 التعقيب على الدراسات في المحور األول:
 

 أولا: الهدف:
 م( 3013مثل عاشور ) اإلبداعي تفكيرال مهارات تنمية إلى الدراسات معظم هدفت

 . م( 3011م( سعيد )3012م( صيام )3012م( عبد الرحيم )3013محمود)
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 التوليدي مثل والتفكير التفكير، من مختلفة أنواع تنمية إلى الدراسات بعض هدفت 
، والتفكير العلمي (2012) مثل الخياط المعرفة ما وراء والتفكير م(،(2012خطاب
 م(.3011سليمان)

  هدفت بعض الدراسات إلى تنمية مهارات التواصل الرياضي باإلضافة إلى التفكير
م( 3012م(وهدفت ابراهيم)3002م(، عامر) 3012اإلبداعي مثل عبد السميع والشين ) 

م( هدفت الى 3013الى التفكير االبداعي باالضافة الى االستيعاب المفاهيمي والعويضي )
 التحصيل. التفكير االبداعي باالضافة الى

 ودراسة (،م(2009دراسة لوري  مثل المشكالت حل على األجنبية الدراسات ركزت 
 م(.3002بوير)

 ( الى تنمية مهارات التصنيف واتخاذ القرار، وهدفت 3013وهدفت دراسة صبح )م
م( إلى بناء نموذج محسن إلدارة المخاطر لتصميم وتعزيز 3011دراسة ريجازوني وروسو)

 لحد من حدوث الفشل.الحلول التقنية ل
 في تريز نظرية على قائم برنامج فاعلية قياس :إلى هدفت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما

 مهارات حل المسألة واالتجاه نحوها في الرياضيات لطالب الصف الثامن األساسي. تنمية
 ثانيا: المنهج المتبع:

 ( 3013استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي صبح )عاشور م،
 م( .3012م( ،عبد السميع والشين )3012م( ،إبراهيم )3013)
 ( المنهج الوصفي مع المنهج التجريبي.3012بينما استخدمت دراسة صيام )م 
 ( 3013واستخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي العويضي)م 

 م(.3011م( سلمان )3012عبد الرحيم )
 (3011واستخدمت دراسة ريجازوني وروسو)المنهج الوصفي )دراسة حالة(. م 

  المنهج  التجريبيأما الدراسة الحالية فقد اختار الباحث 
 ثالثا: العينة:
 :كالتالي ومكانها، الدراسة لمتغيرات طبقاً  العينة اختيار في الدراسات تنوعت
 العويضي دراسة مثل المدارس طالب من عينتها اختارت الدراسات معظم 

 م(.3012والشين) السميع عبد ودراسة م(،(2014
 مثل دراسة  الجامعات طالب من عينتها اختارت الدراسات بعض

  (2012) الخياط دراسة م(،3013محمود)
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 م(.3002(بوير دراسة مثل المتطوعين من عينتها اختارت الدراسات بعض 
من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة عينتها  اختارت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما

 ذكور البحرين االعدادية.
 رابعا: األدوات: 

 اختبارات بين االختبارات هذه معظم الدراسات استخدمت اداة القياس وتنوعت -1
 إبداعي، مثل دراسة تفكير واختبارات رياضي تواصل تحصيلية واختبارات

 (.(2008عامر ودراسة ،(2012 )خطاب 
 .(2012 ) بعض الدراسات استخدمت مقياس االتجاه مثل دراسة خطاب -3
استخدمت اختبار مهارات حل المسألة  فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما -2

 ومقياس اتجاه نحو الرياضيات.
 خامسا: النتائج:

 جميع أثبتت حيث التدريس، في تريز نظرية استخدام فاعلية السابقة الدراسات جميع أكدت
 بأنواعه، التفكير مهارات التحصيل، تنمية في فاعليتها تريز نظرية إلى المستندة البرامج التدريبية

 .الرياضيات نحو االتجاه التواصل الرياضي، مهارات
 

 الحالية: الدراسة السابقة الدراسات أفادت ما أهم
 الرياضيات في تريز نظرية بتوظيف الخاص النظري اإلطار بناء. 
 التي الخطوات على خالل االطالع من تريز نظرية على القائم البرنامج بناء 

 .تريز نظرية ضوء في المعدة المقترحة البرامج في إعداد السابقة الدراسات اتبعتها
 للصف الرياضيات لمحتوى منهاج مالئمة األكثر تريز مبادئ نظرية اختيار 

 .الثامن
 المنهج التجريبي وهو للدراسة مالئمة األكثر المنهج تحديد. 
 النتائج لتحليل مالئمة األكثر اإلحصائي األسلوب تحديد. 
 السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج مقارنة. 
 وتحليلها النتائج تفسير في المساهمة. 
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 دراسات تناولت حل المسألة في الرياضيات:المحور الثاني: 
 م(7187دراسة دحالن)

المسائل  حل مهارات تنمية في الرقمية القصص توظيف فاعلية تقصي هدفت الدراسة إلى 
 .بغزة األساسي الثالث الصف تالمذة لدى الرياضية اللفظية
القصص  على القائم المعلم ودليل الرقمية، القصص بناء في الدراسة ومواد أدوات تمثلت

 .اللفظية المسألة حل مهارات واختبار الرقمية،
 درسةم في األساسي الثالث الصف من وتلميذة تلميذاً  (70) من الدراسة عينة تكونت

 تلميذاً  (35) التجريبية المجموعة أفراد عدد بلغ حيث )أ(المشتركة االبتدائية خانيونس
 المنهج الدراسة اعتمدت .وتلميذة تلميذاً  (35)  الضابطة المجموعة أفراد وتلميذة، وعدد

 .التجريبي
تالمذة  درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق الدراسة إلى وجود نتائج وتوصلت
 لالختبار لصالح البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم التجريبية المجموعة

في  الذكور رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق التجريبية ووجود المجموعة تالمذة
 لالختبار لصالح البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم التجريبية المجموعة

في  اإلناث رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود التجريبية، المجموعة ذكور
 لالختبار لصالح البعدي التطبيق في الضابطة المجموعة في وأقرانهن التجريبية المجموعة

 .التجريبية المجموعة إناث
 الوسائط من واالستفادة الرياضيات تدريس في الرقمية القصص وأوصت الدراسة بتوظيف

 كأحد الدراسية، المقررات حوسبة فكرة وتبني .مشوقاً  الرياضيات تعلم لجعلالمتعددة؛ 
 .الحديثة التدريس أساليب

 
 م(7187دراسة علوان)

هدفت الدراسة إلى أثر استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية مهارات حل المسائل 
 الرياضية لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة.

 في تحليل محتوى وحدة االعداد النسبية، واختبار مهارات حل المسألة. تمثلت أدوات الدراسة
( تلميذة من طالبات الصف السابع في مدرسة جرار القدوة في 33تكونت عينة الدراسة من )

( تلميذة، وعدد أفراد المجموعة 33غرب خانيونس حيث بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية )
 لدراسة المنهج التجريبي.( تلميذة. اعتمدت ا39الضابطة )
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات 
المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار لصالح 

 المجموعة التجريبية.
تدريس الرياضيات والمهارات وأوصت الدراسة بتوظيف استراتيجية السقاالت التعليمية في 

 والتعميمات الرياضية.
 

 م(7185دراسة جمعه )
 تنمية في الرياضية بالتمثيالت محوسب تعليمي برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت

 أهدا ق بغزة، ولتحقي األساسي الخامس طالبات الصف لدى الرياضية المسألة مهارة حل  
 (81 ) المكونة من الدراسة عينة على التجريبيَّ  المنهج الباحثة استخدمت الدراسة، هذه ف

بحيث  ،"ب" المشتركة البتدائية رفح مدرسة في األساسي الخامس الصف طالبات من طالبة
 ليمثل واآلخر طالبة، ( 34 ) التجريبية المجموعة أحدهما ليمثل فصلين اختيار تم

 استخدام" المستقل المتغير اعإخض تم  األدوات ضبط وبعد ، طالبة 32المجموعة الضابطة
 التابع المتغير على أثره وقياس ، للتجريب الرياضية بالتمثيالت التعليمي المحوسب البرنامج
 راسي الد الفصل خالل راسة الد تنفيذ وتم الهندسية(، (وتمثلت الرياضية المسائل حل" األول
 المسائل حل   مهارات اختبار في راسة الد ت ( أدوا3013-3013) العام من األول

 . )الهندسية( الرياضية
 المتوسطات : مثل النتائج، لتحليل المناسبة اإلحصائية األساليب الباحثة واستخدمت

 كما المعيارية، واالنحرافاتtest (Mann-Whitney) واختبار (t. test) الحسابية واختبار
 مربع معادلة الباحثة واستخدمت العدد، وصغيرة مستقلَّتين اختبار لعينتين الباحثة واستخدمت

التأثير، وتوصلت الدراسة من خالل النتائج الى وجود فروق في  حجم لحساب ايتا
 المتوسطات لصالح التجريبية تعزى للطريقة.

 
 م(7185دراسة حسني )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية ، 
لدى طلبة الصف السابع االساسي  في وحدة الجبر وآراءهم حولها في محافظة طولكرم وقد 

( طالبا جرى توزيعهم  113استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) 
(طالبا ، وقد تم تدريس 33( طالبا وضابطة )30ن تجريبية )عشوائيا على مجموعتي
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المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجيات حل المسألة الرياضية ، وتدريس المجموعة 
الضابطة بالطرق التقليدية، وتمثلت أدوات الدراسة باختبار مهارات حل  المسائل الرياضية، 

ية، وتفوق المجموعه التجريبية على وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائ
المجموعة الضابطة في مهارات حل المسألة الرياضية  وأيضا في النظرة االيجابية لطالب 
الصف السابع االساسي نحو استراتيجيات حل المسألة ، وأوصت الدراسة باستخدام 

لى هذه استراتيجيات حل المسألة في إلثراء كتب الرياضيات ووضع ادلة معلمين تعتمد ع
 االستراتيجيات .

 
 م(7183دراسة أبو صفر )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية التدريس بدورة التعلم الخماسية، وجدول التعلم 
في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن  (KWL)الذاتي 

كونت عينة الدراسة من ) بمحافظات غزة. وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وت
( طالبا جرى توزيعهم عشوائيا على ثالث مجموعات اثنتان منها تجريبية والثالثة  93

ضابطة، وقد تم تدريس المجموعة التجريبية األولى باستخدام دورة التعلم الخماسية، وتدريس 
لمجموعة ، وتدريس ا (KWL)المجموعة التجريبية الثانية باستخدام وجدول التعلم الذاتي 

الضابطة بالطرق التقليدية، وتمثلت أدوات الدراسة باختبار مهارات حل  المسائل الرياضية، 
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية، وتفوق المجموعتين التجريبيتين على 

 المجموعة الضابطة في مهارات حل المسألة الرياضية .
 

 م( 7183دراسة العكه )
ة إلى التعرف على فاعلية التدريس بدورة التعلم الخماسية، وقبعات التفكير هدفت هذه الدراس

الست في تنمية مهارات حل المسائل الهندسية لدى طالب الصف الثامن بغزة. وقد استخدم 
( طالبا جرى توزيعهم عشوائيا  102الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) 

ها تجريبية والثالثة ضابطة، وقد تم تدريس المجموعة على ثالث مجموعات اثنتان من
التجريبية األولى باستخدام دورة التعلم الخماسية، وتدريس المجموعة التجريبية الثانية 
باستخدام قبعات التفكير الس ت، وتدريس المجموعة الضابطة بالطرق التقليدية، وتمثلت 

ندسية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات أدوات الدراسة باختبار مهارات حل  المسائل اله
داللة إحصائية، وتفوق المجموعتين التجربيتين على المجموعة الضابطة في المهارات: 
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تحديد المعطيات، تحديد المطلوب، وضع خطة الحل، تنفيذ خطة الحل، التحقق من صحة 
 الحل في حين لم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات

 المجموعات الثالث في مهارة رسم المسألة الهندسية.
 

 م(7184دراسة أبو ريا )
 على الرياضية المسألة حل استراتيجيات على التدريب أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 استخدم حائل، وقد مدينة في الرياضيات مادة في متوسط األول طلبة الصف تحصيل
 الصف طلبة ( طالبا من33من ) الدراسة عينة وتكونت شبه التجريبي، المنهج الباحث
 للعام في حائل مدينة في والتعليم التربية مديرية في المدارس الحكومية في متوسط األول

 من تدريبي برنامج على تدربت تجريبية واحدة م بواقع شعبتين،3013-3011الدراسي 
 أدوات الدراسة بإعداد وتمثلت المعتادة، درست بالطريقة ضابطة واألخرى الباحث، إعداد
 د وجو الدراسة نتائج وكشفت اختبار تحصيلي، المسألة، حل الستراتيجيات تدريبي برنامج
 طلبة وعالمات التجريبية طلبة المجموعة عالمات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق

 تراتيجياتاس على تعزى للتدريب والمؤجل، البعدي التحصيل اختبار في الضابطة المجموعة
 .الرياضية المسألة حل

 
 م(7187دراسة أبو سكران )

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام خرائط التفكير في تنمية مهارات حل 
المسألة الهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى طالب الصف الثامن األساسي، وقد استخدم 

من طلبة الصف  الثامن األساسي  في  الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة
(  32مدرسة حطين األساسية في مدينة غزة، وقد تم تقسيمها إلى مجموعتين، تجريبية) 

( طالب، وتمثلت أدوات الدراسة باختبار قياس مهارات حل المسألة  33طالب، ضابطة) 
فروق ذات داللة الهندسية، ومقياس التجاه نحو الهندسة، قد كشفت نتائج الدراسة عن وجود 

إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة 
الضابطة في اختبار مهارات حل المسألة الهندسية، ومقياس التجاه نحو الهندسة، تعزى 

 .لخرائط التفكير
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 م(7187دراسة العالول )
استراتيجيات التعلم النشط مسرحة المنهج، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف بعض 

 طالبات لدى الرياضية المسألة حل مهارات تنمية التعاوني في األلعاب التعليمية، التعلم
 وتكونت التجريبي، شبه المنهج الباحثة استخدمت وقد غزة، األساسي بمحافظة الرابع الصف

 وقسمت ، "ا" االبتدائية غزة بمدرسة الرابع الصف ( طالبة من طالبات02من ) عينة الدراسة
 التعلم إستراتيجيات باستخدام ( طالبة تتعلم29تجريبية ) مجموعة :مجموعتين إلى العينة

 في الدراسة ة أدا تمثلت وقد .بالطريقة التقليدية، ( طالبة تتعلم29النشط ومجموعة ضابطة )
 الدراسة نتائج كشفت وقد مة،الضرب والقس وحدتي في الرياضية المسالة حل   مهارات اختبار
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات ق فرو وجود عن

 لصالح المجموعة الرياضية المسألة حل مهارات الختبار البعدي التطبيق في والضابطة
في  النشط التعلم الستراتيجيات كبيرة فاعلية وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما التجريبية،

 .األساسي الرابع طالبات لدى الرياضية المسألة حل رات مها تنمية
 

 م(7188دراسة دياب)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية على 
تحصيل طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات، وقد استخدم الباحث 

التجريبي، حي ث تم بناء االستراتيجية واستخدامها في تعليم حل المسائل الهندسية المنهج 
( طالبا 96في وحدة المساحات والتكافؤ في األشكال الهندسية، وتكونت عينة الدراسة من)

 ومقياس تحصيليا اختبار بإعداد الدراسة ت أدوا من طلبة الصف الثامن األساسي وتمثلت
 الدراسة نتائج وكشفت واالتجاه، التحصيل من كل على االستراتيجيةهذه  أثر لمعرفة اتجاه
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين داللة إحصائية ذات فروق وجود عن

 الرياضية، المسائل حل   في المقترحة تعزى لالستراتيجية التحصيل، في الضابطة والمجموعة
 .الرياضيات نحو االتجاه فروقا في النتائج تظهر ولم

 
 (Karal & te،7181دراسة كارال ُوآخرون)

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المحاكاة عن طريق شبكة االنترنت في تحسين قدرة 
طلبة الصف الثامن األساسي على حل المسألة الرياضية، والتغلب على الصعوبات التي 
تواجههم في ذلك، وتكونت عينة الدراسة من عشرة طالب، وبعد تنفيذ التجربة تم تطبيق 
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( فقرة، باإلضافة إلى أجراء مقابالت مع 30ضية المكون من )اختبار حل المسألة الريا
المشاركين في التجربة، وبينت الدراسة أن استخدام المحاكاة عن طريق االنترنت ساعد في 

 فهم المسألة الرياضية وتفسير معناها.
 

 (,7112Ozsoy & Atamanوأتامان ) ُأوزسوي دراسة
 على التدريب في المعرفة وراء ما تيجيةرااست استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 الدراسة، هدف لتحقيق التجريبي المنهج الباحثان استخدم وقد الرياضية، حل المشكلة إنجاز

 إلى قسمت األساسي الخامس الصف ب طال من طالب (37)من راسة عينة الد وتكونت
 أفرادها عدد وبلغ الضابطة والمجموعة ، طالبا  (63) عدد أفرادها وبلغ تجريبية، مجموعة
 وراء ما  راتهم مها لتحسين ا إضافية أنشطة المجموعة التجريبية ب طال طالبا ،وقد  (64)

 الكتفاء وتم إضافية، أنشطة أي المجموعة الضابطة طالب يتلقى لم حين في المعرفية،
 النتائج وأشارت الرياضية، حل المشكالت باختبار الدراسة أداة وتمثلت العادية، بالدروس

 تحسنت المعرفة ما وراء استراتيجية استخدموا الذين التجريبية المجموعة طالب أن إلى
 ما وراء مهارات لديهم وتحسنت الرياضية، المشكالت حل مهارات ملحوظ بشكل لديهم

 .المعرفة

 التعقيب على الدراسات في المحور الثاني:
 

 أولا: الهدف:
 الى تنميه حل المسألة سواء كانت الرياضية مثل دراسةكل الدراسات السابقة هدفت  -8

 م(.3013م( أو حل المسألة الهندسية مثل دراسة أبو سكران )3013جمعه )
 في تريز نظرية على قائم برنامج فاعلية قياس :إلى هدفت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما

 الصف الثامن األساسي. مهارات حل المسألة واالتجاه نحوها في الرياضيات لطالب تنمية
 ثانيا: المنهج المتبع:

 م(3013استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة جمعه ) -3
 م(3013بينما استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل أبو الصفر ) -2

  المنهج التجريبيأما الدراسة الحالية فقد اختار الباحث 
 ثالثا: العينة:
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 الدراسات السابقة عينتها من طالب المدارس.استخدمت  -أ
من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة عينتها  اختارت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما

 ذكور البحرين االعدادية.
 رابعا: األدوات: 

استخدمت كل الدراسات السابقة اختبار لمهارات حل المسألة ومنهم من استخدم  -ب
م( واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في اختيار 3013بو سكران )مقياس اتجاه مثل دراسة أ

 االدوات فقام الباحث بإعداد اختبار حل المسألة ومقياس اتجاه.
 خامسا: النتائج:

تنمية مهارات  في فاعليتها البرامج التدريبية جميع أثبتت حيث ، السابقة الدراسات جميع أكدت
 .الرياضيات نحو االتجاه حل المسألة ،

 
 الحالية: الدراسة السابقة الدراسات أفادت ما أهم

 .بناء اإلطار النظري لمهارات حل المسألة في الرياضيات 
 .اختيار مهارات حل المسألة مالئمة للصف الثامن 
 .اختيار المنهج المناسب 
 .تحديد األسلوب اإلحصائي المناسب 
 ية مع الدراسات السابقة.مقارنة النتائج التي توصمت إليها الدراسة الحال 
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها 

 المحور الثالث: التجاه نحو الرياضيات
 م(7183دراسة جربوع )

هدفت هذه الدراسة للتعرف الى فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية 
األساسي بغزة ، وتكونت التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن 

( طالب من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور رفح اإلعدادية "ج" 60عينة   )
واستخدمت المنهج التجريبي  م ، 3013-3012العام  من الثاني الفصل في لالجئين
 درست طالب ( 30)  من تكونت و مجموعة تجريبية ، مجموعتين الى العينة وقسمت
 طالب  ( 30 )من تكونت ومجموعة ضابطة ، التبادلي التدريس جيةاستراتي باستخدام
 أدوات الدراسة وهي إختبار الباحث بإعداد قام الدراسة وألغراض ، التقليدية بالطريقة درست
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 نتائج الرياضيات. وأظهرت نحو االتجاه الرياضيات ، ومقياس في التفكير مهارات لقياس
 و التجريبية المجموعة درجات طالب متوسط بين احصائية داللة ذات فروق الدراسة وجود

 لصالح الرياضيات في التفكير في اختبار الضابطة المجموعة في أقرانهم درجات متوسط
 درجات طالب متوسط احصائية بين داللة ذات فروق وجود .التجريبية المجموعة طالب

 االتجاه في مقياس الضابطة المجموعة في أقرانهم درجات متوسط و التجريبية المجموعة
 . التجريبية المجموعة طالب لصالح الرياضيات نحو

 
 م(7184دراسة جودة )

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  فاعلية برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل األدوار 
لتنمية التفكير الهندسي لدى طلبة الصف الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات 

 البرنامج إعداد تم فقد أسئلتها، عن واإلجابة الدراسة أهداف تهم نحوها، ولتحقيقاتجاهاو 
 في الرياضيات لمقرر األول الكتاب في الهندسة المفاهيمي  لوحدة التحليل بعد المقترح
 وطالبة من طالباً  (184 ) وعددها عينة الدراسة اختيرت ثم األساسي، الخامس الصف
 كل من شعبتين يونس بواقع خان مدينة في مدرستين األساسي، من الخامس الصف
 للبرنامج المقترح خضعت شعبتين من تجريبية مجموعة مجموعتين، إلى توزيعهم تم مدرسة،

العادية  بالطريقة تدريسهم تم شعبتين من ضابطة ومجموعة وطالبة، طالباً  (92)عددهم  و
 وقد .بنظام المجموعتين التجريبي المنهج الباحث استخدم وقد وطالبة، طالباً  ((92وعددهم

مادة  نحو االتجاه ومقياس الهندسي التفكير اختبار عن عبارة وهي الدراسة أدوات تصميم تم
 ثم الدراسة، عينة طلبة على قبلياً  تطبيقهما تم فقد الباحث، إعداد من وهما الرياضيات،

 فاعلية هناك أن الدراسة نتائج أثبتت المدرستين، وقد من كل في البرنامج المقترح تطبيق
 تفكيرهم الهندسي في تنمية واإلناث الذكور من العينة أفراد على المقترح للبرنامج كبيرة

 في تنمية المقترح البرنامج فاعلية أيضاً  وأثبتت كما الرياضيات، مادة نحو واتجاهاتهم
 الرياضيات. مادة نحو والمنخفض المرتفع االتجاه ذوي الطلبة لدى الهندسي التفكير

 
 م(7184دراسة مصلح )

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر توظيف إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية 
مهارات حل المعادالت والمتباينات الجبرية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات الصف 

 التجريبية تينللمجموع التجريبي شبه المنهج استخدام التاسع في المحافظة الوسطى، وتم
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فالتر  رودلف مدرسة من الدراسة عينة وتم اختيار بعدي، -قبلي قياس مع والضابطة
 اختيارها تم والتي الوسطى، المحافظة -والتعليم التربية لمديرية التابعة المشتركة األساسية
 اختيارهما تم األساسي للصف التاسع شعبتين من الدراسة عينة قصدية وتكونت بطريقة
طالبات المجموعة التجريبية وقدرها  لتمثل القرعة، بطريقة أحدهما اختيار تم حيث قصديًا،

( طالبة 36أما الضابطة ) المشكلة، حول المتمركز التعلم بإستراتيجية يدرسن ( طالبة،39)
 .االعتيادية بالطريقة ويدرسن
 ومقياس الجبرية، والمتباينات المعادالت حل مهارات اختبار في الدراسة أدوات وتحددت
 وصدق المحكمين، صدق باستخدام صدقها من التحقق وتم نحو الرياضيات، االتجاه
 كما ، االختبار إعادة طريقة باستخدام االختبار ثبات التحقق من وتم الداخلي، االتساق

 الثبات من األدنى الحد إليجاد كرونباخ ومعادلة ألفا النصفية، التجزئة طريقة استخدمت
 متوسطي درجات بين احصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت للمقياس
التجريبية  المجموعة لصالح البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات

 توظيف الرياضيات على ومعلمي مشرفي وتدريب تشجيع بضرورة وأوصت الدراسة
 حل المعادالت مهارات تنمية في أثر من لها لما المشكلة، حول المتمركز التعلم إستراتيجية
 الرياضيات. نحو واالتجاه الجبرية والمتباينات

 
 م(7188دراسة ابو الهطل)

هدفت هذه الدراسة إلى التعر ف على أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تدريس 
واتجاهاتهن الرياضيات على تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي 

نحوها، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 
طالبة من طالبات الصف الثامن بمدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية )ب( بغزة، وتم تقسيم  20

العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست محتوى وحدة الهندسة باستخدام برنامج 
حوسب، واألخرى ضابطة درست بالطريقة العادية، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تعليمي م

التفكير الرياضي، مقياس التجاه نحو تعلم الرياضيات، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود 
فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي، 

الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية، تعزى الستخدام البرنامج ومقياس التجاه نحو تعلم 
المحوسب، ُكذلك توصلت الدراسة إلى فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في تنمية التفكير 

 الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي.
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  Mohamed. Waheed,2011)ووليد ) محمد دراسة

 في الرياضيات نحو الثانوية المدارس اهات طلبةهدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتج
 ( طالب300من ) العينة وتكونت .الوصفي المنهج الباحثان واستخدم .المالديف جزر

 الثقة من الرياضيات المكون نحو االتجاهات مقياس في األدوات وتحددت .وطالبة
 واستخدم الباحثان .الرياضيات فائدة تجاه الطلبة وتصورات الرياضيات، نحو الشخصية

 وتوصلت .مستقلتين لعينتين "ت" واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 القول يمكن أي متوسطة، بدرجة جاءت الرياضيات نحو الطلبة اتجاهات أن الدراسة إلى

 تحسين بضرورة الباحثان وأوصى .الرياضيات نحو إيجابية يمتلكون اتجاهات الطلبة بأن
 .حديثة تدريس استراتيجيات استخدام من خالل الرياضيات نحو االتجاهات

 
 م(7181الحميد) دراسة عبد

 اإلعدادية، المرحلة تالميذ لدى الهندسي التفكير مستويات التعرف على إلى الدراسة هدفت
 بينهم، فيما العالقة ودراسة الهندسة، مادة في وتحصيلهم الرياضيات، نحو واتجاهاتهم
 أو الهندسي التفكير خالل مستوى من لديهم الهندسة في التنبؤ بالتحصيل إلى باإلضافة
 ( طالباً 196) حجمها عينة على الدراسة اقتصرت كليهما، وقد أو الرياضيات نحو االتجاه

 الدراسة وتوصلت بمدرسة المنصورة االعدادية الحديثة، اإلعدادي الثاني الصف طالب من
 الهندسة مادة في التحصيل دالة بين طردية ارتباطية عالقة توجد أنه تبين التي النتائج إلى

 مادة في بين التحصيل دالة طردية ارتباطية عالقة توجد وأنه الهندسي، التفكير ومستويات
 بين طردية دالة ارتباطية عالقة توجد وأيضاً  الرياضيات، نحو االتجاه مقياس وأبعاد الهندسة
 أنو كما الكمية، والدرجة الرياضيات نحو االتجاه مقياس وأبعاد يالهندس التفكير مستوى

 نحو االتجاه أو الهندسي التفكير خالل من الهندسة مادة في بالتحصيل يمكن التنبؤ
 .اإلعدادي الثاني الصف لدى تالميذ كليهما أو الرياضيات

 
 (Farooq, Shah,2008دراسة فاروق وشاه )
الرياضيات،  نحو باكستان في المرحلة الثانوية طلبة اتجاهات التعرف وهدفت الدراسة إلى

  منهم وطالبة طالباً   (685)من العينة وتكونت .االستقصائية الدراسة الباحثان واستخدم
 االتجاهات في مقياس األدوات وتحددت .العاشر الصف من طالبة (306 )و طالباً  (379)
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 الرياضيات، والتصور وفائدة الرياضيات، نحو الشخصية الثقة من المكون الرياضيات نحو
الدراسة  وتوصلت مستقلتين، لعينتين "ت" اختبار الباحثان واستخدم .الرياضيات معلم حاول
 .الرياضيات نحو االتجاه نفس لديهم باكستان في والطالبات الطالب من كل أن إلى

 
 م(7112دراسة جبر )

 السابع األساسي الصف طلبة تحصيل على الحاسوب أثر استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت
 استخدامه كوسيلة نحو معلميهم اتجاهات ومعرفة , التقليدية بالطريقة مقارنة, الرياضيات في

طلبة  من (طالبا وطالبة93حجمها ) بلغ عينة الباحث استخدم الهدف هذا ولتحقيق تعليمية
 لمديرية التابعتين , نالثانويتي حارس كفر وبنات ذكور مدرستي في األساسي السابع الصف

 قصدياً  اختيارهما تم وقد 3000- 3006 الدراسي للعام سلفيت محافظة في التربية والتعليم
 معلمي جميع وهم ومعلمة معلماً  (20) المعلمين عدد وبلغ ، الدراسة التجريبية لتطبيق

 الحاسوب استخدام نحو اتجاهاتهم لدراسة – المحافظة المذكور في للصف الرياضيات
 الحاسوب باستخدام درست تجريبية : مجموعتين الطلبة إلى قسم أن بعد – تعليمية كوسيلة
 ( ، وأخرى32(واناث)33( طالبا وطالبة مقسمة لشعبتي ذكور )30أفرادها) عدد وبلغ

اناث ذكور شعبتي في موزعة بالطريقة التقليدية درست ضابطة  مشابه منها كل أفراد وعدد و 
التجريبية،وقد توصلت الدراسة على انه يوجد فروق ذات داللة  المجموعة في لمثيله

الصف السابع في القياس البعدي تعزى لطريقة  طلبة تحصيل متوسطات احصائيه بين
 إحصائياً  فروق دالة وجود عن الدراسة تكشف التدريس وذلك لصالح طريقة الحاسوب ولم

 .والجنس التدريس طريقة بين التفاعل أو للجنس تعزى

 عقيب على الدراسات في المحور الثالث:الت
 

 أولا: الهدف:
كل الدراسات السابقة الى تنميه اتجاهات الطالب نحو الرياضيات مثل مصلح هدفت  -3

 م(3012)
 نظرية على قائم برنامج فاعلية قياس :إلى هدفت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما -3

في الرياضيات لطالب الصف مهارات حل المسألة واالتجاه نحوها  تنمية في تريز
 الثامن األساسي.
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 ثانيا: المنهج المتبع:
 م(3013استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة جربوع ) -7
 م(3012بينما استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل مصلح ) -0
 م(3002واستخدمت بعض الدراسات الدراسات االستقصائية مثل فاروق وشاه ) -2
 م(3011وبعضها استخدمت المنهج الوصفي مثل دراسة محمد ووليد ) -9

  المنهج التجريبيأما الدراسة الحالية فقد اختار الباحث 
 ثالثا: العينة:

 استخدمت الدراسات السابقة عينتها من طالب المدارس. -ت
 من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسةعينتها  اختارت فقد الحالية للدراسة بالنسبة أما

 ذكور البحرين االعدادية.
 

 رابعا: األدوات: 
استخدمت كل الدراسات السابقة اختبار خاص بالمتغير االول ومنهم من استخدم  -ث

مقياس اتجاه  واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في اختيار االدوات فقام الباحث 
 بإعداد مقياس اتجاه.

 
 خامسا: النتائج:

 تنمية االتجاه في فاعليتها البرامج التدريبية جميع أثبتت حيث ، السابقة الدراسات جميع أكدت
 .الرياضيات نحو
 

 الحالية: الدراسة السابقة الدراسات أفادت ما أهم
 .بناء اإلطار النظري لالتجاه نحو في الرياضيات 
 .اختيار األبعاد األكثر مالئمة للصف الثامن 
 .اختيار المنهج المناسب 
  المناسب.تحديد األسلوب اإلحصائي 
 .مقارنة النتائج التي توصمت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها 
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 سات السابقةاتعقيب عام على الدر 

 المراحل بتنوع تحقيقها إلى السابقة الدراسات سعت التي األهداف تنوعت ما سبق، ضوء في
 المعلومات، جمع أدوات وتنوع الدراسة، وعينة المستخدم، والمنهج إجرائها، وأماكن الدراسية

 التوصيات وصياغة وتفسيرها النتائج ظهور وبالتالي المستخدمة، واألساليب اإلحصائية
 هيكلية بناء في السابقة الدراسات من االستفادة تم السياق هذا عليها، وفي بناءً  والمقترحات

 :يلي ما خالل من الحالية الدراسة
نظرية تريز، ومهارات  :تتضمن التي النظري اإلطار مجال في الحالية الدراسة تدعيم .1

 .الرياضيات نحو واالتجاه حل المسألة في الرياضيات،
وفقًا للبرنامج المقترح القائم على نظرية  )الهندسة(وحدة صياغة إعادة في المساعدة .3

 .تريز
 وفقًا لمبادئ نظرية تريز. المعلم دليل إعداد .2
 -تحديد المنهج المناسب للدراسة وهو المنهج التجريبي القائم على المجموعتين قبلي .3

 بعدي.
بناء أدوات الدراسة المناسبة وهي: اختبار مهارات حل المسألة، ومقياس االتجاه نحو  .3

 الرياضيات.
 .البيانات لمعالجة الالزمة اإلحصائية األساليب على االطالع .6
لتنمية مهارات حل المسألة الرياضية عن طريق استخدام برنامج وتأتي الدراسة الحالية  .0

قائم على نظرية تريز في موضوع الهندسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن 
األساسي . ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تعتبر امتدادًا للعديد من الدراسات السابقة 

وانبها إال أنها اختلفت وبالرغم من تشابهها مع بعض الدراسات السابقة في بعض ج
عنها في جوانب مهمة هي : هدف الدراسة التي تحدد في فاعلية برنامج مقترح قائم 
على نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية، وعلى حد علم الباحث لم 

تطبق مثل هذه الدراسة في غزة ، لذلك لجأ الباحث لتطبيق هذه النظرية في غزة على 
 .الثامن األساسي في الرياضيات طالب الصف
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 الفصل الرابع
 واإلجراءاتالطريقة 

جـــراءات البحـــث التـــي اتبعهـــا الباحـــث لإلجابـــة عـــن أســـئلة  يتنـــاول هـــذا الفصـــل طريقـــة وا 
لمجتمــع الدراســة واختبــار فروضــها ثــم الحــديث عــن مــنهج البحــث المتبــع فــي الدراســة، ووصــف 

وعينــة الدراســة وأســلوب اختيارهــا، وبيــان بنــاء أداة الدراســة، واســتخراج صــدقها وثباتهــا، واتســاقها 
الــداخلي والتصــميم التجريبــي، وضــبط المتغيــرات، كمــا يحتــوي الفصــل علــى كيفيــة تنفيــذ الدراســة 

جرائها، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.  وا 

 منهج البحث:
المـــنهج الـــذي يـــتم فيـــه الـــتحكم فـــي المتغيـــرات " تخدم الباحـــث المـــنهج التجريبـــي وهـــوســـا  

المــؤثرة فــي ظــاهرة مــا باســتثناء متغيــر واحــد يقــوم الباحــث بتطويعــه وتغييــره بهــدف تحديــد وقيــاس 
، حيث أخضع الباحث المتغيـر (163م، ص3003" )زيتون، تأثيره على الظاهرة موضع الدراسة

للتجربــة لقيــاس أثــره  TRIZراســة وهــو برنــامج مقتــرح قــائم علــى نظريــه تريــز المســتقل فــي هــذه الد
" والمتغير التـابع الثـاني وهـو "اإلتجـاه حل المسألة في الرياضياتعلى المتغير التابع األول وهو "

 نحو الرياضيات " لدى طالب  الصف الثامن األساسي .
قيــد الدراســة، حيــث تــم إتبــاع جريبــي هــو األكثــر مالءمــة للموضــوع الت لمــنهجحيــث أن ا 

مجموعـــة التجريبيـــة تدريســـًا بحيـــث تتعـــرض ال ن التجريبيـــة والضـــابطةاســـلوب تصـــميم المجمـــوعتي
السادســة "الهندســة " مــن منهــاج الرياضــيات للصــف الثــامن األساســي فــي ضــوء برنــامج  للوحــدة

لضـابطة تدريسـًا الذي أعده الباحث، بينمـا تتلقـى المجموعـة ا TRIZمقترح قائم على نظريه تريز 
 .راسية نفسها بالطريقة االعتياديةللوحدة الد

 عينة الدراسة:
( طالبًا من طالب الصف الثـامن األساسـي بمدرسـة ذكـور 66تكونت عينة الدراسة من )

حيث تـم اختيـار المدرسـة  (م2016/2015مملكة البحرين اإلعدادية بمدينة غزة للسنة الدراسية )
ســـبعة صـــفوف مــن الصـــف الثـــامن، جــرى اختيـــار صـــفين منهمـــا  قصــديًا، حيـــث يوجـــد بالمدرســة

ــــ ــــم تعيــــين احــــداهما عشــــوائيًا كمجموعــــة تجريبيــــة ت ــــة عشــــوائية وت درس حــــل المســــألة فــــي بطريق
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تجاه نحوها فـي وحـدة  "الهندسـة" مـن منهـاج الرياضـيات للصـف الثـامن األساسـي الرياضيات واال
لمجموعـة األخـرى ضـابطة تـدرس نفـس وا TRIZفـي ضـوء برنـامج مقتـرح قـائم علـى نظريـه تريـز 

 يوضح أفراد العينة :) 3.1الوحدة بالطريقة االعتيادية، والجدول رقم )
 عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة:(1.2)جدول 

 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة

 البحرين
 48% 23 )3الصف الثامن )
 52% 23 (3الصف الثامن )

 100% 66 المجموع
 

 :وموادها الدراسة أدوات
 أولا: أدوات الدراسة:

 لجمع البيانات هما : اتينجرى استخدام أد
 اختبار حل المسألة في الرياضيات. -8
 مقياس اتجاه نحو الرياضيات. -7

 أولا: اختبار حل المسألة في الرياضيات:
ليل تحو  فهم لىع البالطلقياس قدرة الرياضية قام الباحث ببناء اختبار حل المسألة 

ألفراد العينة في محتوى وحدة )الهندسة( أعد  الرياضيةل مسائللل ابتكار خطة لحو المسألة 
( فقرة من نمط ) األسلئة 30وقد تكون االختبار في صورته األولية من ) ،خصيصًا لهذا الغرض

باحث من قياس مدى تحقق المقالية المقننة(، وقد تم اختيار هذا النمط من األسئلة ألنها تمكن ال
جميع األهداف التربوية المرتبطة بنواتج التعلم، كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة 

وسهولة تصحيحها. كما يمكن تحليل نتائجها إحصائيًا، عالوة على أنها تقلل من درجة التخمين 
 لفقرات االختبار المعد لهذه الدراسة.

 إعداد الختبار:
إلــى قيــاس مــدى اكتســاب طــالب الصــف الثــامن لمهــارات حــل المســألة  يهــدف االختبــار
 ( ولقد تم بناء االختبار تعبًا للخطوات التالية: الهندسةالمتضمنة في وحدة ) 

 
 خطوات بناء الختبار:
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"، كمــا قــام بتحديــد  الهندســةقــام الباحــث بحصــر مهــارات حــل المســألة والمناســبة لوحــدة " 
مخرجـات الــتعلم الخاصــة بمهــارات حــل المســألة وقــد تكونـت القائمــة مــن أربعــة مهــارات، ثــم جــرى 

يــث ( ســؤاال ح6صــياغة أســئلة المقــال المقننــة لقيــاس تلــك المهــارات، وقــد تكــون االختبــار مــن )
ول فـــي كتـــاب الرياضـــيات للصـــف الثـــامن األساســـي، والجـــد وزعـــت األســـئلة علـــى دروس الوحـــدة

 االختبار في صورته األولية:  الوزن النسبي ألسئلة( يوضح 4.2)
رالوزن النسبي ألسئلة الختبا( :1.1جدول )   

 البيان
مهارة  مهارة فهم المشكلة

تحديد 
خطة 
 الحل

مهارة تنفيذ 
 الحل

مهارة 
التحقق من 

 الحل

النسبة 
المئوية 
 المطلوب المعطيات للمهارات

الوزن 

 النسبي
%20 %20 %20 %20 %20 100 

 30 6 6 6 6 6 العدد

 
 :رصياغة فقرات الختبا

تكــون كــل فقــرة جــزء مــن االختبــار مــن نــوع المقــال المقــنن، قــام الباحــث بصــياغة فقــرات 
 سؤال عبارة عن مقياس لمهارة من مهارات حل المسألة.

 الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون : ىوقد راع
 . شاملة للمهارات 
  وبعيدة عن الغموض واللبس .واضحة 
 . ممثلة بجدول المواصفات المحكم 
 .سليمة لغويًا وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة 
 . مصاغة بصورة إجرائية 

 ( فقرة .30( أسئلة مكونة من )6هذا، وقد اشتمل االختبار في صورته األولية على )
 

 أولا : صدق الختبار 
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اسـه فعـاًل، واقتصـر الباحـث علـى نـوعين مـن الصـدق ويقصد بـه أن يقـيس االختبـار مـا وضـع لقي
 حيث أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي .

 : صدق المحكمين 
بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية علـى مجموعـة مـن 

ومشـــرفي ومعلمــــي المحكمـــين مـــن ذوي االختصـــاص فـــي المنــــاهج وطـــرق تـــدريس الرياضـــيات، 
( وذلــك الســتطالع آرائهــم حــول 1( ملحــق رقــم )2الرياضــيات مــن ذوي الخبــرة وقــد بلــغ عــددهم )

 مدى:
 .تمثيل فقرات االختبار للمهارات 
 .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا 
 . مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف الثامن األساسي 
  مهارات االختبار.مدى انتماء الفقرات إلى كل مهارة من 
 :وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها 
 .إعادة الصياغة لبعض األسئلة 
 .تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة 
 .اختصار بعض األسئلة 

في ضوء تلك اآلراء تم األخذ بمالحظات المحكمين وبقي االختبـار فـي صـورته النهائيـة مـن 
 ( فقرة .20نة من )( سؤال مكو 6)
 صياغة تعليمات الختبار : 

عدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار، وقد تم  تم صياغة تعليمات االختبار وا 
توضيح الهدف من االختبار ، وكيفية اإلجابة عن فقراته ، وقد روعي السهولة والوضوح عند 

لية لتجريبه على عينة استطالعية صياغة هذه التعليمات. وأخيرًا طبق االختبار في صورته األو 
 من الطلبة، وذلك لحساب صدقه وثباته. 
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 تجريب الختبار: 
طـــالب  ( طالبـــًا مـــن35تـــم تجريـــب االختبـــار علـــى عينـــة اســـتطالعية عشـــوائية قوامهـــا )

الــذين ســبق لهــم دراســة هــذه الوحــدة  الصــف التاســع األساســي مــن مدرســة ذكــور مملكــة البحــرين
 ة االستطالعية ما يلي :وكان الهدف من التجرب

 .تحديد زمن االختبار 
 . حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار 
 . تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز 
 . حساب ثبات االختبار 

 
 تحديد زمن الختبار: 

 ثالثة تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن استجابة أول
ابة ( دقيقة، بينما زمن استج23ب انتهى من االستجابة على فقرات االختبار حيث بلغ )الط

( دقيقة، لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي 33ب على فقرات االختبار بلغ )الطثالثة  آخر
 ( دقيقة، وهو الزمن المناسب لالستجابة على أسئلة االختبار.33)

 
 تصحيح الختبار: 

( درجــة 30واحــدة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار لتصــبح الدرجــة النهائيــة لالختبــار) حــددت درجــة
بحيث يحصـل الطالـب علـى درجـة إذا كانـت االجابـة صـحيحة ، والدرجة الدنيا لالختبار )صفر( 

 وال يحصل على أي درجة إذا كانت خاطئة. ،
 :صدق التساق الداخلي

ختبـار مـن فقـرات االختبـار والدرجـة الكليـة لالويقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة 
 (.110ص م، 2003واالستاذ، االغا (.وذلك لحساب معامل بيرسون "

، وهـو  SPSSاالحصـائي  جتماعيـةالا لـومعلبرنـامج الرزمـة اإلحصـائية لوذلك باستخدام 
 (.3.2موضح كما في الجدول )
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 مع الدرجة الكلية لالختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار : (1.4الجدول )
 رقم 

 الفقرة 
 معامل الرتباط

رقم 

 الفقرة
 معامل الرتباط

رقم 

 الفقرة
 معامل الرتباط

رقم 

 الفقرة
 معامل الرتباط

رقم 

 الفقرة
 معامل الرتباط

1 **0.916 7 **0.895 13 **0.445 19 **0.789 25 **0.643 

2 **0.869 8 **0.529 14 **0.674 20 **0.509 26 **0.783 

3 **0.625 9 **0.709 15 **0.556 21 **0.829 27 **0.783 

4 **0.743 10 **0.420 16 **0.857 22 **0.828 28 **0.643 

5 **0.543 11 **0.843 17 **0.793 23 **0.603 29 **0.443 

6 **0.945 12 **0.743 18 **0.543 24 **0.787 30 **0.420 

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )23حرية )**ر الجدولية عند درجة 
 0.325( = 0.05( وعند مستوى داللة )22*ر الجدولية عند درجة حرية )

( 0.01يتضح من الجـدول السـابق أن جميـع الفقـرات دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة )
درجــة كــل .وللتأكــد مــن التناســق الــداخلي لمهــارات االختبــار تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين 

 (:4.4مهارة والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في جدول رقم )
 معامالت ارتباط درجات مهارات الختبار بالدرجة الكلية لالختبار: (4.1جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط المهارات
0.01دالة عند  0.263** مهارة تحديد المعطيات  

0.01دالة عند  0.792** مهارة تحديد المطلوب  

0.01دالة عند  0.593** مهارة تحديد خطة الحل  

0.01دالة عند  0.683** مهارة تنفيذ الحل  

0.01دالة عند  0.457** مهارة التحقق من الحل  

( أن معامالت ارتباط مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة 4يتضح من جدول )  
 ( مما يدل على التناسق الداخلي لمهارات االختبار.0.01احصائيًا على مستوى الداللة )
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 والتمييز لفقرات الختبار. لصعوبةثانياا: حساب معامالت ا
 :الصعوبة معامل -١

 مـن فقـرة كـل علـى أجـابوا الـذين األفـراد لعـدد المئويـة النسـبة" الصـعوبة بمعامـل يقصـد
 27%والدنيا، حيث تمثـل كـل مجموعـة  العليا المحكيتين المجموعتين من خاطئةإجابة  االختبار

 ويحســب ( فــردًا،10مــن أعــداد العينــة االســتطالعية، فيكــون عــدد األفــراد فــي كــل مجموعــة )
 (1م،ص3013)عفانة،التالية:  بالمعادلة

 

 = صعوبة الفقرةمعامل 
 قرةعلى الفخاطئة مجموع اإلجابات ال

 
 عن الفقرةحاولوا الجابة  عدد األفراد الذين

 وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وايجاد السابقة المعادلة وبتطبيق
 الصعوبة  معامل ن( وكا( 0.30-0.70تراوحت ما بين الصعوبة أن معامالت الباحث
 لمناسبة مستوى درجةو  االختبار، فقرات جميع الباحث على يبقي النتائج وبهذه ، (0.57)الكلي

 .0.80وأقل من 0.20 صعوبة الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من 
 

 :التمييز معامل -٢
ــ(تــم حســاب معــامالت التمييــز للفقــرات وفقــًا للمعادلــة التاليــة:  ،ص2004،يمادصــال، و بيعار دال

(156 

 معامل تمييز الفقرة =
اإلجابات الصحيحة في عدد  –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا 

  المجموعة الدنيا
 عدد أفراد إحدى المجموعتين

 بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
الكلي  التمييز معامل بلغ متوسط وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.30-0.70)
 على الباحث يبقي ( وبذلك 0.20من) أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ويقبل 0.59))

 (.3.3ر، وهو موضح كما في الجدول)االختبا جميع فقرات
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 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار: (4.5جدول )
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.65 0.70 16 0.65 0.70 

2 0.70 0.60 17 0.60 0.60 

3 0.60 0.60 18 0.50 0.60 

4 0.65 0.70 19 0.35 0.30 

5 0.55 0.50 20 0.65 0.50 
6 0.55 0.70 21 0.60 0.60 
7 0.65 0.50 22 0.55 0.70 
8 0.55 0.70 23 0.65 0.70 
9 0.70 0.60 24 0.65 0.70 
10 0.55 0.70 25 0.60 0.60 
88 0.30 0.40 26 0.55 0.65 
12 0.65 0.50 27 0.65 0.70 
13 0.55 0.65 28 0.30 0.35 
14 0.65 0.70 29 0.55 0.60 
15 0.55 0.60 30 0.30 0.30 
معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.57   0.59 

 

 ثبات الختبار:  -
تقريبًا في كل مرة يطبق فيها على نفسها نتائج عندما يعطي ال" ختبارويعرف ثبات اال

 (.203ص ،م3002، زيتون" )الطلبة
ريتشارد  -كودرمعادلة وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي التجزئة النصفية و 

 على النحو التالي : 30سون
 أولا: طريقة التجزئة النصفية:

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تجزئة األسئلة إلى  ايجادقام الباحث ب
نصفين، واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجية هي 
أسئلة النصف الثاني،ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف 

(،ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لحساب معامل ثبات 0.032الثاني من االختبار فكان )
 (4 ص م، 2012 عفانة،االختبار الكلي من المعادلة التالية )
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ر: معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية  ، حيث م:معامل ثبات االختبار

ما سبق ان االختبار (، ويتضح 0.213وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج معامل الثبات)
 يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

 :71ريتشارد سون -ثانيا: طريقة كودر
لمهارات  30ريتشارد سون  -تم استخدام معادلة كودر ،لمعرفة مدي ثبات االختبار

ما خطا أي ، االختبار وهي طريقة مناسبة لالختبارات التي تكون نتيجة أسئلتها إما صواب وا 
ختبار في االللدرجة  30ريتشارد سون -ودرمعامل كى تم الحصول عل ات الثنائية، حيثللمتغير 
 (362 م، ص3003، ملحمطبقا للمعادلة التالية:     )ككل 

 تساوي لالختبار ككل 30ريتشارد سون -وبالتعويض في المعادلة تنتج قيمة كودر
تأكدت من ( وهي قيمة تطمئن الباحث الي تطبيق االختبار علي عينة الدراسة، وبذلك 0.096)

 صدق وثبات االختبار.
ذلـــك تأكـــد الباحـــث مـــن صـــدق و ثبـــات االختبـــار، و أصـــبح االختبـــار فـــي مـــن خـــالل و 

(فقرات،)تحديــد المعطيــات 6،فكــان لكــل مهــارة )( فقـرة 30(أســئلة مكونــة مــن)6صـورته النهائيــة  )
تحقـق مـن فقـرات، ال 6فقـرات، تنفيـذ الحـل 6فقرات، تحديـد خطـة الحـل 6فقرات، تحديد المطلوب6

 اآلتي: (3.6فقرات( وهي موضحة كما في الجدول) 6الحل 
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 أبعاد الختبار وفقراتها المنتمية: (1.4الجدول )
 األسئلة المنتمية درجات البعد عدد الفقرات البعد/المهارة

 1،6،11،16،31،36 6 فقرات 6 تحديد المعطيات
 3،0،13،10،33،30 6 فقرات 6 تحديد المطلوب

 2،2،12،12،32،32 6 فقرات 6 الحلتحديد خطة 
 3،9،13،19،33،39 6 فقرات 6 تنفيذ الحل

 3،10،13،30،33،20 6 فقرات 6 التحقق من الحل
  درجة 20 فقرة 20 المجموع

 
هكـــذا يكـــون قـــد اكتمـــل اعـــداد اختبـــار مهـــارات حـــل المســـألة الرياضـــية ، وبالتـــالي يمكـــن 

 . (3تطبيقه كما في الملحق )

 
 التجاه نحو الرياضيات: ثانياا: مقياس

قام الباحث ببناء مقياس االتجاه نحو الرياضيات   للتعرف على اتجاهات الطالب نحو مادة 
الرياضيات للصف الثـامن االساسـي أعـد خصيصـًا لهـذا الغـرض وقـد تكـون المقيـاس فـي صـورته 

مـادة اإلهتمـام ب -يعـة مـادة الرياضـيات( فقرة موزعة على أربعة أبعاد ، وهي )طب24األولية من )
 مـدرج وزن فقـرة لكـل أعطـي (، حيـثالرياضـيات مـادةفائـدة  -االتجـاه نحـو المعلـم –الرياضـيات 

 الخماسي. ليكرت مقياس وفق
 إعداد المقياس:

يهدف المقياس إلى قياس مدى اكتساب طالب الصف الثامن التجاهات نحو مادة الرياضيات 
 ة:ولقد تم بناء المقياس تعبًا للخطوات التالي

 
 خطوات بناء المقياس:

بعــد النظــر علــى األدب التربــوي واالطــالع علــى الدراســات الســابقة قــام الباحــث بإعــداد األبعــاد 
المكونة للمقياس، وهي أربعة أبعاد كـل بعـد مكـون مـن سـتة فقـرات، لتصـبح عـدد فقـرات المقيـاس 

 ( يوضح الصورة النهائية للمقياس.2( فقرة ، والملحق رقم )24)
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 أولا : صدق المقياس 
وضــع لقياســه فعـاًل، واقتصــر الباحـث علــى نـوعين مــن الصــدق  مقيــاس مـاويقصـد بــه أن يقـيس ال

 حيث أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي .
 : صدق المحكمين 

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية علـى مجموعـة مـن 
المحكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس الرياضيات، ومعلمي الرياضيات من 

 ( وذلك الستطالع آرائهم حول مدى:1( ملحق رقم )2ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
 .تمثيل فقرات االختبار للمهارات 
 .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا 
 لثامن األساسي .مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف ا 
 .مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد المقياس 
 :وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها 
 .إعادة الصياغة لبعض الفقرات 
 .تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة 
 .اختصار بعض الفقرات 

وبقي االختبـار فـي صـورته النهائيـة مـن في ضوء تلك اآلراء تم األخذ بمالحظات المحكمين 
 ( فقرة .33)
 صياغة تعليمات المقياس : 

عدادها على ورقة منفصلة في كراس المقياس ، وقد تم تم صياغة تعليمات المقياس وا 
، وقد روعي السهولة والوضوح عند توضيح الهدف من المقياس، وكيفية اإلجابة عن فقراته

صياغة هذه التعليمات. وأخيرًا طبق االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية 
 ( يوضح ذلك. 2من الطلبة، وذلك لحساب صدقه وثباته والملحق رقم )
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 تجريب المقياس: 
مـــن طـــالب ( طالبـــًا 35تـــم تجريـــب المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية عشـــوائية قوامهـــا )

الــــذين ســـــبق لهــــم دراســـــة هــــذا الصـــــف وكــــان الهـــــدف مــــن التجربـــــة الصــــف التاســــع األساســـــي و 
 االستطالعية ما يلي :

 تحديد زمن االمقياس. .1
 حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس . .3
 حساب ثبات االختبار . .2

 تحديد زمن المقياس :-
المتوسط الحسابي لزمن استجابة أول طالب تم حساب زمن تأدية الطالب للمقياس عن طريق 
( دقيقة، بينما زمن استجابة آخر طالب 23انتهى من االستجابة على فقرات االختبار حيث بلغ )

( دقيقة، وهو 30( دقيقة، لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي )33على فقرات االختبار بلغ )
 الزمن المناسب لإلجابة على فقرات المقياس.

 قياس تصحيح الم: 
 وزن فقرة لكل ( درجة، حيث أعطي130-33بين) ما الدراسة عينة أفراد درجات تنحصر وبذلك
 :(3.0) حسب الجدول الخماسي ليكرت مقياس وفق مدرج

 
 

 وزن كل فقرة في مقياس ليكرت الخماسي: (1.4)الجدول 

ل أوافق  ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الستجابة
 بشدة

 8 7 4 3 5 الموجبةالجابة 
 5 3 4 7 8 الجابة السالبة

 
 :صدق التساق الداخلي 
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ويقصد به "قوة االرتبـاط بـين درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس والدرجـة الكليـة للمقيـاس 
 (.110م، ص3002، واألستاذ األغا،) وذلك لحساب معامل بيرسون ".

، وهـو  SPSSوذلك باستخدام برنـامج الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة االحصـائي 
 (.3.2موضح كما في الجدول )

 
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس: (1.4الجدول )

رقم  معامل الرتباط رقم الفقرة
رقم  معامل الرتباط الفقرة

 الرتباطمعامل  الفقرة
رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

1 **0.703 7 **0.531 13 **0.959 19 **0.823 

2 **0.764 8 **0.697 14 **0.790 20 **0.690 

3 **0.841 9 **0.833 15 **0.867 21 **0.723 

4 **0.824 10 **0.744 16 **0.909 22 **0.781 
 

5 **0.660 11 *0.663 17 **0.821 23 **0.725 

6 **0.864 12 **0.588 18 **0.730 24 **0.754 

( 0.01يتضح من الجـدول السـابق أن جميـع الفقـرات دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة )
.وللتأكــد مــن التناســق الــداخلي ألبعــاد المقيــاس تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد 

 (:4.9والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في جدول رقم )
 معامالت ارتباط درجات مهارات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس: (4.9)جدول 
 مستوى الدللة معامل الرتباط البعد

التجاه نحو طبيعة مادة 
 الرياضيات

0.01دالة عند  0.202**  

التجاه نحو اهمية مادة 
 الرياضيات

0.01دالة عند  0.695**  

0.01دالة عند  0.823** التجاه نحو معلم الرياضيات  

0.01دالة عند  0.723** التجاه نحو فائدة الرياضيات  

( أن معامالت ارتباط مهارات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس دالة 4.9يتضح من جدول )  
 .لتناسق الداخلي التجاهات المقياس( مما يدل على ا0.01احصائيًا على مستوى الداللة )
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  :ثبات المقياس 
القياس "عندما يعطي النتائج نفسها تقريبًا في كل مرة يطبق فيها على ويعرف ثبات 

 (.203م، ص3002الطلبة" )زيتون، 
 وقد تم إيجاد ثبات المقياس باستخدام طريقتي التجزئة النصفية و ألفا كورنباخ .

 أولا: طريقة التجزئة النصفية:

تم تجزئة األسئلة إلى  قام الباحث بقيس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث
نصفين، واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجية هي 
أسئلة النصف الثاني، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من المقياس والنصف 

ب معامل ثبات (،ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لحسا0.201الثاني من المقياس فكان )
 (4 ص م، 2012 عفانة،االختبار الكلي من المعادلة التالية )

 
ر: معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية  ، حيث م:معامل ثبات المقياس

(، ويتضح ما سبق ان المقياس 0.293وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج معامل الثبات)
 يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

 نيا: طريقة ألفا كرونباخ:ثا
 استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد

معامل ثبات المقياس، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت المقياس، 
 اآلتي يوضح ذلك: (3.10)والجدول

 المقياسمعامل ألفا كرونباخ لثبات : (1.24الجدول)
 معامل الفا كرونباخ المجال

 0.828 االتجاه نحو طبيعة الرياضيات

 0.923 االتجاه نحو االهتمام بالرياضيات

 0.838 االتجاه نحو معلم الرياضيات

 0.898 االتجاه نحو فائدة الرياضيات

 0.266 الدرجة الكلية
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( وهي قيمة تطمئن 0.266)تساوي  وكذلك للمقياس ككل تنتج قيمة ألفا كورنباخ للمقياس ككل
 الباحث الي تطبيق المقياس علي عينة الدراسة، وبذلك تأكدت من صدق وثبات المقياس.
( فقرة . 24و بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات المقياس، وأصبح المقياس بصورته النهائية )

 ( اآلتي:3.11)وقد كانت نتيجة المقياس بالصورة النهائية موضحة كما في الجدول 
 عدد الفقرات اإليجابية والسلبية لكل مجال في المقياس: (1.22الجدول )
 مجموع الدرجات الفقرات السلبية الفقرات االيجابية  المجال

 20 3،2،3 1،3،6 االتجاه نحو طبيعة الرياضيات
 20 2،9،11 0،10،13 االتجاه نحو االهتمام بمادة الرياضيات

 20 13،16،10 12،13،12 الرياضياتاالتجاه نحو معلم 
 20 31،33 19،30،32،33 االتجاه نخو فائدة الرياضيات

 درجة 130 فقرة 11 فقرة 12 المجموع
 
 

 مواد الدراسة:: ثانياا 
البرنامج المقترح القائم على نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة والتجاه 

 األساسي:نحو الرياضيات لدى طالب الصف الثامن 
إن هذا البرنامج المقترح هو المادة العلمية التي يعتمد عليها البحث أساس لتطبيق بعض مبادئ 
تريز لتنمية المهارات لدى طالب الصف الثامن األساسي في حل المسألة الرياضية واالتجاه 

لم،  نحو مادة الرياضيات كمادة أساسية لديهم وقد اشتمل كما سنوضح الحقًا على دليل المع
 وأوراق عمل خاصة بالطالب .

 :للبرنامج الفكرية المنطلقات
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 أمريكا في فقط األخيرة السنوات في عرفت باعتبارها تريز لنظرية النسبية الحداثة 
القرن  من األخير العقد في روسيا من خروجها بعد دورها العالم، من وغيرها وأوروبا
 .الماضي

 مختلف في وجدواها أهميتها على النظرية هذه حول أجريت التي الدراسات تأكيد 
 .التعليمي فيها الجانب بما المجاالت

 الرياضيات في لدى الطالب حل المسألة في الرياضيات رات مها تنمية أهمية.  
 الطالب نحو الرياضيات اتجاهات تنمية أهمية.  
 مختلف المستويات حل المسألة في امتالك مهارات في الطالب لدى العام الضعف 

 .الدراسية

 البرنامج تصميم مبادئ
  .إبداعية بطريقة المشكالت حل في ومنهجيتها تريز نظرية إلى االستناد .1
  .البرنامج في التتابع في والمنطقي السيكولوجي التنظيم مبدأ مراعاة .3
  .محتوى البرنامج تدريس في المتبعة واالستراتيجيات األنشطة في التنويع .2
 االساسي. الثامن الصف طالب خصائص مراعاة .3
 في واشراكه أدواره على التركيز من البد لذلك التعليمية، العملية محور هو المتعلم .3

 .البرنامج وفعاليات أنشطة مختلف
 خطوات بناء البرنامج

حل  مهارات تنمية أجل من تريز نظرية إلى مستندة برنامج ببناء الدراسة هذه في قام الباحث
 هذه أجل ومن الثامن االساسي، الصف طالب واالتجاه نحوها لدىالمسألة في الرياضيات 

 برامج بناء تناولت التي السابقة والدراسات التربوي األدب على الباحث باإلطالع قام الغاية
 تتفق جميعاً  أنها إال التعدد هذا ورغمة، متعدد التعليمية البرامج تصميم نماذج أن فوجد تعليمية،

 هذه ترتيب كان وأياً  البرنامج، أجزاء ترتيب االختالف في وانما يكون الخطوات، بعض على
 لجميع ومدروس دقيق والتخطيط تحميل اإلعداد فترة في يتم أن الضروري من فإنه األجزاء
والتقويم إلدخال  التنفيذ مراحل من مرحلة كل في األجزاء هذه ومراجعة البرنامج، أجزاء
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 والتطوير وقد لمتغير مؤشرات من الفعلية التجربة هىتقدم مما واالستفادة الالزمة، التعديالت
 النموذج هذا يمتاز حيث كمب، جيرولد نموذج ضوء في البرنامج الباحث تصميم اختار

 باإلضافة لتطبيقها، الالزمة المهارات وتناول واألساليب والخطوات األفكار في عرض بالشمول
 (103: 3013وآخرون، الرواضية(التطبيق في بالوضوح والسيولة يمتاز أنه إلى

 ١٧١١ كمب نموذج
 المستمر التنقيح مع متواصال دائرياً  التعليم تطوير يكون بأن نموذجه خالل من كمب يقترح

 مكان أي من يبدأ أن يمكن المصمم أو المعلم أن يرى وهو نموذجه بخطوات المتعلقة نشطةلل
 كل تكون حيث النظام تطوير لعمليات هامة النظرة هذه األخرى، الخطوات إلى يستمر ثم يريده

 حسب مصمم كمب نموذج أن وبالرغم باستمرار، هكذا وتعمل بعضها على معتمدة العوامل
  , تبدأ النموذج وخطوات مكان أي من باستخدامه البدء مكانيةاب يتميز أنه إال التقليدية الطريقة

 الصف على ينصب االهتمام مركز أن ويالحظ التقويم، إلى وتستمر والغايات باألهداف
 والموضوعات كاألهداف للكلمات اختياره عند وبالذات النموذج في جليا هذا ظهر وقد المدرسي

 م(3010 السويدي،) .تدريسه يجب ما تحديد في العامة واألغراض
  :وهي التعليم لتقنيات هامةعناصر  ثالثة وجود   ( Kemp, 1985) كمب وبين

 .(األهداف)تعليمه يجب الذي ما - أ
 مرغوب تعليمي مستوى إلى للوصول بكفاءة تعمل سوف التي واإلمكانيات األساليب ما - ب
 (.واإلمكانيات األنشطة)
 ).تقويم ) المطلوب التعليم يتحقق عندما سنعرف كيف - ج

  مبك نموذج لخطوات عرض يلي وفيما
 من موضوع لكل واألهداف العامة التعليمية الغايات على التعرف في تتمثل :األولى الخطوة

 .الموضوعات
 .المالئمة التعلم وأنماط المتعلم خصائص بتحديد تعنى :الثانية الخطوة
 إلى تشير إجرائية سلوكية صياغة التعميمية األهداف وصياغة بتحديد تختص :الثالثة الخطوة
 .المتعلم يؤديه أن التعلم المتوقع سلوك
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 .األهداف هذه لتحقيق الالزمة التعليمية والوحدات المحتوى يحدد :الرابعة الخطوة
 والمهارات الخبرات تحدد التي القبلية القياس أدوات بإعداد تتعمق والتي :الخامسة الخطوة
 .التعلم موضوع في لدى المتعلم السابقة
 .الالزمة التعميمية والوسائل والتعلم التعليم نشاطات وتصميم اختيار فيها فيتم :السادسة الخطوة
 .وطبيعتها المساندة التعليمية الخدمات تحديد تشمل والتي :السابعة الخطوة
 الموقف عناصر وباقي الطالب تعلم تقويم أساليب تحديد في تتمثل والتي :الثامنة الخطوة
 .التعليمي

  ( :3.1وكما هو موضح في الشكل)

 ( نموذج كمب لتصميم البرامج التعليمية1.2الشكل )

 
 

 التنقيح مع متواصالً  دائرياً  التعليم تطوير يكون أن يقترح كمب نموذج أن الشكل من ويتضح
 .الخطوات باقي يكمل ثم يريده مكان من أي يبدأ أن يمكن المعلم وأن المستمر لالنشطة،
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 في تتمثل والتي الدراسة، برنامج بناء خطوات الباحث وضع كمب نموذج خطوات ضوء وفي
 :التاليةالخطوات 
 للبرنامج. العامة األهداف تحديد 
 للبرنامج الخاصة االهداف تحديد.  
 البرنامج في المستخدمة اإلبداعية المبادئ تحديد.  
 البرنامج محتوى اختيار.  
 البرنامج. في المتبعة التدريس وأساليب استراتيجيات تحديد 
 البرنامج. في المستخدمة التعميمية والوسائل األنشطة تحديد 
 البرنامج لفعاليات والمكاني الزماني الحد تحديد.  
 البرنامج في المتبعة التقويم أساليب تحديد. 

 وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:
 

 للبرنامج العامة األهداف تحديد :أول
 :إلى البرنامج يهدف
مهارات حل المسألة )الهندسية( في الرياضيات لدى طالب الصف الثامن  تنمية .1

 األساسي.
اتجاه الطالب نحو مادة الرياضيات وأهميتها لدى طالب الصف الثامن  تنمية .3

 .األساسي
 ثانيا: تحديد الهداف الخاصة للبرنامج:

 الرياضية سائلالم حل في تريز نظرية مبادئ بعض يوظف. 
 الخاصة بلغتهم الرياضية مسائلال صياغة الطالب يعيد. 
 محددة زمنية فترة في الرياضية سألةللم الحلول من عدد أكبر يعطي. 
 سألةالم حل إلى الوصول في زمالئه مع األفكار ويتبادل يتناقش. 
 لآلخرين وواضح مترابط بشكل الرياضية العبارات ينقل. 
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 الفريق التعاوني العمل في الطلبة زمالئه مع يعمل. 
 

 :البرنامج في المستخدمة اإلبداعية المبادئ تحديد ثالثا:
 التي التدريبية للمواقف رئيسي كمحور تريز نظرية مبادئ البرنامج هذا الباحث في استخدم
 خمسة على البرنامج اقتصر وقد .تنمية حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها إلى تهدف
 :بسبب للنظرية، وذلك مبدأ األربعين من فقط مبادئ

 طويلة. زمنية فترة إلى تحتاج ألنها واحد، باحث قبل من األربعين المبادئ تطبيق صعوبة 
 تربوية غير وادارية تكنولوجية مجاالت في تطبق لكونها العينة أفراد تناسب المبادئ ال بعض.  
 الثامن. للصف وحدة الهندسة لمنهاج الرياضيات لمحتوى مالئمة اختيارها تم التي المبادئ 

 وفيما يلي عرض لهذه المبادئ:
 

 :التجزئة والتقسيم 
 وزيادة للتفكيك، قابالً  الشيء وجعل مستقيمة أجزاء إلى الشيء تقسيم عن عبارة هو

 تقسيم طريق عن المشكلة حل يمكن المبدأ هذا التجزئة، وباستخدام أو التقسيم درجة
 النظام تصميم طريق عن أو عن اآلخر، مستقالً  منها كل يكون أجزاء عدة إلى النظام
 نحو على النظام مقسماً  كان إن أما وتركيبه، فكه ويمكن للتصميم قابالً  يكون بحيث
 .تجزيئه أو تقسيمه درجة زيادة فيمكن مسبق

 
 :الربط والدمج 

هو عبارة عن إمكانية حل المشكالت عن طريق الربط المكاني أو الزماني بين األشياء 
أو األنظمة التي تقوم بعمليات متشابهة أو متجاورة، ويعبر هذا المبدأ عن ربط األشياء 

المكونات المتماثلة التي تؤدي وظائف وعمليات متقاربة بحيث تكون متجاورة من أو 
حيث الزمان والمكان .اي دمج في نفس المكان األجزاء التي يجب أن تعمل معًا ألداء 

 مهمة معينة.
 
 :الشمولية والعمومية 
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هو عبارة عن جعل النظام قادرًا على أداء وظائف أو مهمات أو جعل كل جزء من 
اء النظام قادرًا على القيام بأكبر عدد ممكن من الوظائف، وبذلك تقل الحاجة لوجود أجز 

 أنظمة أخرى.
 
 :الحتواء والتداخل 

ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكالت عن طريق احتواء شيء في شيء آخر، 
وهذا بدوره يمكن احتواؤه في شيء ثالث وهكذا. أو عن طريق تمرير شيء معين في 

 .ويف شيء آخرتج
 
 .التغذية الراجعة 

وفي ، أنه مبدأ يقوم على زيادة التفحص من سير النظام لتحسين العمليات واألفعال
 التدريس الوقوف على تحقيق األهداف المرجوة.

 
 البرنامج محتوى اختيار :رابعا
 كل تحديد وبعد تريز، نظرية تناولت التي السابقة والدراسات النظري األدب مراجعة بعد
 البرنامج محتوى اختيار تم تريز، نظرية مبادئ وتحديد للبرنامج، والخاصة العامة األهداف من

 وقد ،وحدة الهندسة من منهاج الصف الثامن األساسي للفصل الدراسي الثاني يتمثل في والذي
 بطريقة والمهارات الخبرات عرض تم حيث سيكولوجية، بطريقة محتوى البرنامج تنظيم تم

 وتراعي واهتماماتهم ميولهم مع وتتالئم للطالب، السابقة بالخبرات ومرتبطة متدرجة متسلسلة
 .التعليمية الخبرات استمرارية وتكامل

 
 :البرنامج في المتبعة التدريس وأساليب استراتيجيات تحديد :خامسا
 :بينها من استراتيجيات عدة البرنامج هذا تنفيذ في الباحث استخدم

 متجانسة غير مجموعات إلى الحصة في الطالب تقسيم تم حيث :التعاوني التعلم  
 يتراوح التعلم، على  أقراني الطالب مساعدة أجل من  )تعلم صعوبات عاديين، متفوقين،(

 ( طالب.3) من مجموعة كل في الطالب عدد
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 األفكار من عدد أكبر توليد على الطالب تحفيز على علم الباحث :الذهني العصف 
  والحلول.

 لبعضهم وتوضيحها ونقلها واآلراء األفكار بتبادل الطالب يقوم حيث :والحوار المناقشة 
 .والتعاون االحترام يسوده جو في البعض

 : تحديد األنشطة والوسائل المصاحبة للبرنامج: سادساا 
 البرنامج بناء في المهمة العناصر أحد للبرنامج المصاحبة التعميمية والوسائل األنشطة تمثل

 .البرنامج من المرجوة األهداف تحقيق في مباشر بشكل ألنها تسير التعليمي؛
 الشروط للبرنامج المصاحبة التعليمية والوسائل األنشطة تحديد عند راعى الباحث وقد

 :التالية
 وأهدافه البرنامج لمحتوى مناسبة التعليمية والوسائل األنشطة تكون أن. 
 المهام إنجاز على ويحثهم دافعيتهم يثير بشكل وتعد الطالب مستوى مع تتناسب أن 

 .المطلوبة
 حل المسألة الهندسية في الرياضيات مهارات تنمية على تعمل أن. 
 مع يتناسب بما بينها من االختيار فرصة للطالب تتيح بحيث متنوعة تكون أن 

 .كل طالب وقدرات اهتمامات
 المتاحة اإلمكانات ضوء في التحقيق ممكنة أن تكون. 

 وقد تضمن البرنامج المواد والوسائل التالية:
 التعليمية النماذج
 .هندسية نماذج مثل الدروس بعض أهداف تحقيق في النماذج بعض الباحث استخدم

 المعلم دليل
 كل محتوى تضمن وقد بتصميمه، الباحث الذي قام البرنامج محتوى على الدليل ويحتوى
 :التالية العناصر الدروس من درس
 الدرس عنوان.  
 التعليمية األهداف.  
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 المستخدمة الوسائل.  
 التدريس عملية في المستخدمة تريز مبادئ.  
 واجراءاته الدرس خطة.  

 الطالب عمل بطاقات
 مشكالت بطاقة على وتحتوى كل أكثر، أو عمل ورقة درس لكل عمل، عن أوراق عبارة وهي 

 .تريز نظرية مبادئ أحد باستخدام حلها يتم روتينية، غير رياضية
 :البرنامج لفعاليات والمكاني الزماني الحد تحديد سابعا:
 الدراسي الفصل من البحرين االعدادية ذكور مدرسة في الثامن الصف طالب البرنامج استهدف

مهارات حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها  لتنمية وذلك م ، 3016-3013الثاني لعام 
 األسبوع في حصص خمس بمعدل أسابيع ستة أقصاه زمن كمي في البرنامج تنفيذ تم وقد ،

 .دقيقة 45 الحصة ومدة
 :البرنامج في المتبعة مالتقوي أساليب تحديد :ثامنا
 الباحث استخدم وقد ككل، البرنامج أهداف تحقق مدى الوقوف على إلى التقويم عملية تهدف
 :التقويم التالية أساليب

 المهارات من الطالب تمكن مدى على الوقوف إلى خالله من الباحث يهدف :القبلي التقويم .أ
المادة،  جزء من شرح أي وقبل البرنامج بداية في إجراؤه تم وقد تنميتها، إلى يسعى البرنامج التي
 .مهارات حل المسألة في الرياضيات ومقياس االتجاه اختبار خالل تنفيذ من وذلك

 في تمثل حيث البرنامج، تنفيذ أثناء التقويم هذا تم وقد البنائي(: ( التكويني التقويم .ب
 لديه طالب ألي الراجعة التغذية وكذلك تنميتها، المراد للمهارات األنشطة المصاحبة مجموعة
 .مهارة أي في ضعف

 من كل تنفيذ إعادة خالل وذلك من البرنامج، نهاية في تنفيذه تم الذي :البعدي التقويم .ت
 القبلي التطبيقين بين االختالف لمعرفة وذلك مهارات حل المسألة ومقياس االتجاه، اختبار
 مهارات حل المسألة واالتجاه نحوها. تنمية على البرنامج تطبيق أثر ورصد والبعدي

 :البرنامج ضبط
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 المجال هذا في المختصين المحكمين من مجموعة على عرضه تم البرنامج، إعداد تم أن بعد
 وطلب المعد البرنامج من بنسخة محكم كل زود وقد للتطبيق، صالحيته التحقق من أجل من
 :النقاط اآلتية في الرأي إبداء منهم

 .البرنامج لمضمون واللغوية العلمية الصحة .أ
 .يتضمنها التي المفاهيم شمولية .ب
 .للتنفيذ المقترحة واإلجراءات بالمحتوى األهداف ارتباط.ت 
 وبذلك المطلوبة، التعديالت الباحث بإجراء قام البرنامج، على الهامة المحكمين آراء رصد بعد

 بالصدق. يتمتع أصبح البرنامج

 ضبط المتغيرات الدراسة :
انطالقــًا مــن الحــرص علــى ســالمة النتــائج، وتجنبــًا آلثــار العوامــل الدخيلــة التــي يتوجــب 

قابلــة لالســتعمال والتعمــيم، َتبَنــى الباحــث ضــبطها والحــد مــن آثارهــا للوصــول إلــى نتــائج صــالحة 
طريقــة " المجموعتــان التجريبيــة والضــابطة باختبــار ومقيــاس اتجــاه قبــل التجربــة ، ويعتمــد علــى 
تكافؤ وتطابق المجموعتين ، ومقارنة المتوسـطات الحسـابية فـي بعـض المتغيـرات أو العوامـل لـذا 

 :قام الباحث بضبط المتغيرات التالية
لعام وعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في مادة الرياضيات)التحصيل اتكافؤ مجم -8

 للمادة(:
درجة والنتائج موضحة كما في  30حيث أن العالمة النهائية في مدارس وكالة الغوث هي 

(:3.13الجدول)  
في مادة  للتحصيلنتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة : (1.21جدول )

 الرياضيات قبل تطبيق البرنامج 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الدللة
مستوى 
 الدللة

التحصيل في مادة 
 الرياضيات

 0.623 8.616 40.431 33 تجريبية
  

0.535 
  

غير دالة 
 7.204 41.597 33 ضابطة إحصائياا 
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عــدم وجـــود فــروق ذات داللــة إحصـــائية بــين المجمـــوعتين  (3.13يتضــح مــن الجـــدول )
قبــل بــدء التجربــة وهــذا يعنــي أن  التجريبيــة والضــابطة فــي متغيــر التحصــيل فــي مــادة الرياضــيات

 المجموعتين متكافئتين في مادة الرياضيات.
 
 

. تكافؤ مجموعتي الطالب قبـل توظيـف البرنـامج فـي اختبـار مهـارات حـل المسـألة المعـد 7
 للدراسة:
في الختبار القبلي نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة : (1.24)جدول 

 لختبار حل المسألة

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
قيمة  " ت " المعياري

 الدللة
مستوى 
 الدللة

مهارة تحديد 
 المعطيات

 0.099 1.082 2.572 33 تجريبية 
  

0.921 
  

غير دالة 
 1.286 1.944 33 ضابطة  إحصائياا 

مهارة تحديد 
 المطلوب

 0.497 0.878 1.967 33 تجريبية 
  

0.621 
  

غير دالة 
 1.013 1.956 33 ضابطة  إحصائياا 

مهارة تحديد 
 خطة الحل

 0.987 1.248 1.789 33 تجريبية 
  

0.327 
  

غير دالة 
 0.867 1.339 33 ضابطة  إحصائياا 

مهارة تنفيذ 
 الحل

 0.443 0.845 1.072 33 تجريبية 
  

0.659 
  

غير دالة 
 0.747 1.289 33 ضابطة  إحصائياا 

مهارة التحقق 
 من الحل

 0.131 0.841 0.917 33 تجريبية 
  

0.896 
  

غير دالة 
 0.950 0.889 33 ضابطة  إحصائياا 

 0.966 2.322 2.317 33 تجريبية  الدرجة الكلية
  

0.337 
  

غير دالة 
 2.062 6.317 33 ضابطة  إحصائياا 

ـــــة 3.12يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) ـــــد مســـــتوى دالل ـــــة إحصـــــائية عن ـــــروق ذات دالل ( عـــــدم وجـــــود ف
(α=0.01 بين طالب المجموعـة الضـابطة وطـالب المجموعـة التجريبيـة فـي مهـارات االختبـار )

 المجموعتين متكافئتين في االختبار. والدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن
 
. تكافؤ مجموعتي الطالب لمقياس التجاه المعد للدراسة:4  
 

بطة لضاللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة ا T.testنتائج اختبار "ت"  : ( 1.21)جدول 
 التجاه القبليللمقياس 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الدللة الدللة

طبيعة 
 المادة

 1.386 18.333 32 تجريبية بعدي
0.226 

0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 1.472 18.056 34 ضابطة بعدي 0.01
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الهتمام 
بمادة 

 الرياضيات

 1.521 17.833 32 تجريبية بعدي

0.997  0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 1.552 17.361 34 ضابطة بعدي 0.01

 معلم المادة
 1.089 0.961 15.361 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 1.117 15.250 34 ضابطة بعدي 0.01
فائدة 

 الرياضيات
 0.890 1.261 16.833 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 1.317 16.361 34 ضابطة بعدي 0.01
الدرجة 
 الكلية

 1.396 5.119 68.350 32 تجريبية بعدي
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 5.347 67.028 34 ضابطة بعدي 0.01

 
ـــــة 3.13يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) ـــــد مســـــتوى دالل ـــــة إحصـــــائية عن ـــــروق ذات دالل ( عـــــدم وجـــــود ف

(α=0.01 بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في مهارات ) االختبار
 والدرجة الكلية االختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في االختبار.

 . العمر:3
حيــث قـــام الباحــث بتســـجيل أعمــار الطـــالب مــن ســـجالت المدرســة فـــي الفصــل الثـــاني مــن عـــام 

 :(3.13)م فكان كما في الجدول 3013-3016
 لقيمة)ت( والتجريبية ومستوى الدللةمتوسط أعمار المجموعتين الضابطة : (1.24الجدول )

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الدللة
مستوى 
 الدللة

 0.043 0.316 14.131 33 تجريبية العمر
  

0.427 
  

غير دالة 
 0.304 14.137 33 ضابطة إحصائياا 

 
 . المدرسة:5

الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور البحرين وهذا وتمت الدراسة على فصلين من فصول 
 يؤكد على تكافؤ البيئة الصفية لدى المجموعتين.

 
ومما سبق يتضح أن المجموعتين الضابطة والتجريبية متكافئتين من حيث التحصيل العام للمادة 

 وأعمار الطالب ومن التطبيق القبلي ألدوات الدراسة من اخبار حل المسألة أو ومن مقياس
 االتجاه وبذلك يستطيع الباحث أن يطبق الدراسة على المجموعتين التجريبيتين
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 :الدراسة إجراءات
 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتأكيد من صحة فروضها اتبع الباحث الخطوات التالية:

 .االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع 
  الخاص بمهارات حل المسألة في الرياضيات واالتجاه نحوها كتابة اإلطار النظري

 وكذلك مبادئ نظرية تريز.
 وفًقا لمبادئ نظرية تريز هذه الوحدة. تدريسه سيتم التي الدروس اختيار 
  بناء برنامج قائم على نظريه تريز ومن ثم ضبط الدليل بعرضه على مجموعة من

 المحكمين.
 ي الرياضيات والتأكد من صدقه وثباته وبتطبيقه إعداد اختبار مهارات حل المسألة ف

 على العينة االستطالعية.
 .إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات والتأكد من صدقه وثباته 
   اختيار عينة الدارسة األساسية )التطبيق( بطريقة قصدية من خالل شعبتين من

ابعة لوكالة شعب الصف الثامن األساسي من مدرسة ذكور البحرين االعدادية الت
 الغوث وتشغيل الالجئين بغزة.

 اختيار المنهج التجريبي وتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي- 
 بعدي.

  تطبيق االختبار القبلي على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ورصد النتائج
 وتحليلها إحصائيا للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

  االتجاه القبلي على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ورصد تطبيق مقياس
 النتائج وتحليلها احصائيا للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

  تطبيق تجربة الدراسة على المجموعة التجريبية بحيث تدرس الدروس المحددة
 بمبادئ نظرية تريز وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

 النتائج. ورصد المجموعتين طالب تبار البعدي علىتطبيق االخ 
 .تطبيق مقياس االتجاه البعدي على طالب المجموعتين ورصد النتائج 
 .اجراء المعالجات االحصائية المناسبة للحصول على النتائج 
 .تحليل النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات 
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 المعالجة اإلحصائية :
ـــــة   ـــــوم االجتماعي ـــــي هـــــذه الدراســـــة الرزمـــــة اإلحصـــــائية للعل  SPSSاســـــتخدم الباحـــــث ف

اء التحلــيالت فــي إجــر  Statistics Package For Social Scienceوالمعروفــة باســم 
 واستخدم المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة بعد التطبيق الميداني:، اإلحصائية

 عيارية.المتوسطات واالنحرافات الم .1
 .( للكشف عن حجم األثر للفروق الدالة اإلحصائية2ɳمعامل مربع ايتا) .3
 .مستقلتين ( لمعالجة الفروق بين مجموعتينT-Test Independent Sampleاختبار ) .2
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 : الفصل الخامس

 نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس
 وتفسيرها نتائج الدراسة

للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق  مفصلبعرض  يقوم الباحث في هذا الفصل    
أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة 

 .فروضها صحة على تساؤالت الدراسة والتحقق من

 :نتائج السؤال األول
 توظيفها الممكن TRIZتريز نظرية مبادئ ما "ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على : و  

 طالب نحوها لدى والتجاه الرياضيات في المسألة حل مهارات لتنمية الرياضيات مادة في
 "األساسي؟ الثامن الصف

على مبادئ نظرية تريز األربعين استطاع حث على محتوى وحدة )الهندسة( ، و بعد اطالع البا
بما يتالءم مع محتوى الوحدة ، ومع المهارات  الباحث أن يستنتج خمسة مبادئ من هذه النظرية

 ، وبعد العرض على المحكمين من أهل االختصاص،المراد تنميتها ومع الفئة العمرية للطالب
 والمبادئ وهي:

 التجزئة والتقسيم.-8
 الربط والدمج.-7
 الشمولية والعمومية.-4
 اإلحتواء والتداخل.-3
 التغذية الراجعة.-5

 :نتائج السؤال الثاني
ما مهارات حل المسألة المراد تنميتها لدى طالب " ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على : 

 ؟" الصف الثامن
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اإلطــالع علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة المتعلقــة 
بموضع الدراسة الحالية ، وبالتالي قام الباحث ببنـاء قائمـة بمهـارات حـل المسـألة الواجـب تنميتهـا 
لدى طالب الصف الثـامن األساسـي تـم إعـداد صـورة مبدئيـة لقائمـة مهـارات حـل المسـألة، ملحـق 

(، ومــن ثــم 1، ثــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين ذوي االختصــاص ملحــق رقــم )(3رقــم)



   

  

21 

 

جراء ما يلزم من تعـديل والخـروج بالصـورة النهائيـة لقائمـة  مهـارات األخذ بآراء السادة المحكمين وا 
،  حيــث تــم حصــرها فــي أربعــة حــل المســألة الرياضــية المــراد تنميتهــا لــدى طــالب الصــف الثــامن

 ( التالي: 3.1كما هو موضح في الجدول) مهارات رئيسية وهي
 

 مهارات حل المسألة الرياضية: (4.2الجدول )

 فهم المشكلة
 تحديد المعطيات
 تحديد المطلوب

 تحديد خطة الحل
 تنفيذ الحل

 التحقق من الحل

 :نتائج السؤال الثالث
 القائم المقترح لبرنامجالطار العام ل ما "ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على : 

والتجاه  الرياضيات مادة في المسألة حل مهارات لتنمية  TRIZتريز نظرية مبادئ  على
 األساسي؟ الثامن الصف طالب لدى نحوها

  TRIZتريز نظرية مبادئ على القائم المقترح برنامج بناء تم السؤل هذا على لإلجابة
 الثامن الصف طالب لدى والتجاه نحوها الرياضيات مادة في المسألة حل مهارات لتنمية

(، وقد تم شرح 1ملحق رقم ) المختصين المحكمين من مجموعة على عرضه ، وتماألساسي؟
 ذلك في الفصل الرابع من خالل الخطوات التالية:

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باالطالع على األدب التربوي 
الدراسة الحالية ، وتمت اإلجابة عليه والدراسات السابقة المتعلقة بموضع 

 (.3بشكل موسع في االطار النظري وتم االشارة لذلك بداية ملحق رقم )

 :ومناقشتها ابعنتائج السؤال الر 
هــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية  "يـنص الســؤال الرابـع مــن أسـئلة الدراســة علــى :  

( بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة وأقــرانهم فــي  α ≤ 1.15عنــد مســتوي )
 ؟ المجموعة الضابطة في اختبار حل المسألة البعدي
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توجـد فـروق ذات : ل ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفـرض الصـفري التـالي
( بين متوسطي درجات طـالب المجموعـة التجريبيـة  α ≤ 1.15دللة إحصائية عند مستوي )

 .أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار حل المسألة البعديو 
 T. testوللتحقـق مــن صــحة هــذا الفــرض تـم اســتخدام اختبــار "ت" لعينتــين مســتقلتين " -    

independent sample ( يوضح ذلك.3.3"والجدول ) 
للتعرف إلى الفروق في بين المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة : (4.1الجدول )

  لختبار حل المسألة متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الدللة الدللة
مهارة تحديد 

 المعطيات
 4.761 0.762 4.906 23 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 1.298 3.764 34 ضابطة بعدي 0.01
مهارة تحديد 

 المطلوب
 4.432 0.971 4.813 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 0.889 3.411 34 ضابطة بعدي 0.01
مهارة تحديد خطة 

 الحل
 4.063 1.072 3.778 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
إحصائيًا عند دالة 

 1.242 1.237 34 ضابطة بعدي 0.01

 4.221 0.944 3.278 32 تجريبية بعدي مهارة تنفيذ الحل
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 1.009 1.306 34 ضابطة بعدي 0.01

مهارة التحقق من 
 الحل

 5.624 0.604 3.250 32 تجريبية بعدي
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 0.986 1.667 34 ضابطة بعدي 0.01

 الدرجة الكلية
 7.930 2.402 20.025 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 3.243 11.385 34 ضابطة بعدي 0.01

 السابق أن : (3.3)يتضح من الجدول

لالختبار عند قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية 
(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات α≤0.01مستوى داللة )

، وبذلك اختبار حل المسألة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، 

(51.1 ≥ α  بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة )
 لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة في اختبار حل المسألة البعدي
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"  باستخدام المعادلة التالية:  η 2ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا "
 (38 ص ، م 2000 عفانة،)

2t 
= 2 η 

+ df 2t 
" أمكن إيجـاد قيمـة حسـاب قيمـة التـي تعبـر عـن حجـم التـأثير للبرنـامج  η 2وعن طريق "

 )م 2016،عفانة ( المقترح باستخدام المعادلة التالية:
𝑑 =

t(n1 + n2) 

√𝑑𝑓 × 𝑛1 × 𝑛2
 

 : d  ،2 η( حجم كل من قيمة  3.2ويوضح الجدول المرجعي )
لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم  الجدول المرجعي  : (5.4جدول )

 التأثير

 
ولقد قام الباحث بحساب حجم تأثير العامل المستقل )البرنامج المقترح( على العامل التابع، 

 ". η " ،  "d 2حجم التأثير بواسطة كٍل من "( يوضح 3.3والجدول )
 الكلي  الختبار" وحجم التأثير في d" و " η 2قيمة "ت" و ": (4.1الجدول )

 المهارة
 حجم التأثير بين المجموعة التجريبية والضابطة

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"
 كبير 1.138 0.245 4.761 المعطيات مهارة تحديد

تحديد المطلوبمهارة   كبير  1.059 0.219 4.432 
مهارة تحديد خطة 

 كبير 0.971 0.191 4.063 الحل
 كبير  1.009 0.203 4.221 مهارة تنفيذ الحل

 كبير  1.344 0.311 5.624 مهارة التحقق من الحل
 كبير 1.896 0.473 7.930 الدرجة الكلية

    

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير
d 0.2 0.5 0.8 

2 η 0.01 0.06 0.14 
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، وهـذا يـدل أن حجم التـأثير كـان كبيـرًا  (3.3)من الجدول  (3.2)وبناًء على الجدول المرجعي  
 على أن البرنامج أثر على تحصيل الطلبة بشكل كبير جدًا.

 ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية:

 التعلم نحو الطالب لدىتجاه اال إثارة في القائم على نظرية تريز لبرنامج الفعال التأثير. 

 اً قدر هم إعطائ لخال نم يميةلالتع يةلالعم في كبير بقدر بالطالتراك باش البرنامج يسمح 
 تريز نظرية ئمباد ماستخدال خال نم البعض همبعض مع التفاعل في الحريةمن  اً ر كبي
 سيةاالدر  المواد نم تمشكال أو العامة الحياة في تمشكال كانت سواء تالمشكال لحل
 .نالمخترعي نم كثير مع اهيتلفاع رتهأظئ مباد وفق األفكار توليد ىلع متقو 

 الطلبة  بين الفردية الفروق مراعاة يعني مما لبعض مبادئ نظرية تريز، البرنامج مراعاة
 والمناقشة المالحظة على وحثهم والتعليم، التعلم بعمليات التركيز على وتشجيعهم
 وطرق األسئلة وتفسير مالحظاتهم. والتأمل

 أدى الى إثراء البرنامج، وجعله  المقترح البرنامج في المستخدمة تريز نظرية ئمباد تنوع
 أكثر فاعلية.

  أدى تخطيط الدروس من خالل نظرية تريز ترك أثر كبير في نفوس الطالب، مما أن
 إلى فهم الطالب لمادة الرياضيات.

 الطالب تفاعل من والتي زادت باألنشطة، مليئاً  جاء التعليمي البرنامج أن. 

 روح بث هشأن نم يوالذ ب،الطال نبي نالتعاو  ىلع ميقو  الفصل داخل العمل وبلأس 
 بين التعاوني الجوالمسائل بشكل أفضل، ف حل إلى والسعي المجموعات،بين  التنافس
 .جذاباً  موضوعاً  تريز مبادئ نظرية من جعل والمعلم الطالب

 خالل المطروحة المشكلة مع التعامل الطالب على سهلت المنظمة العمل أوراق 
 .الحصة

 جماعية مناقشاتل خال نم مالتقوي تمي حيث ليدي،التقيم التقو  نع مالتقوي يةلعم خروج 
 للوصول للحل األمثل للمسألة. بالطال نبي

 بالطالتفكير  تعيق التي واأللفاظ اإليماءات كل وتجنب المناسب، التعزيز توفر. 

 البرنامج  مع تفاعلهم من زاد مما البحث، وحب جديد، كل معرفة في رغبة الطالب
 .التقليدية بالطريقة درسوا الذين الطالب بعكس القائم على نظرية تريز، التعليمي
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اتفاق نتيجة هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في هذا السياق ومنها 
 م(،3012م(، ودراسة عبد السميع والشين )3012م(، ودراسة جودة )3013دراسة محمود )
 م(.3002) ودراسة عامر

 نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:
هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند - "ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على :  

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في  α ≤ 1.15مستوي )
 ؟ المجموعة الضابطة في مقياس التجاه في الرياضيات البعدي

ــة توجــد  ل :عــن الســؤال تــم صــياغة الفــرض الصــفري التــالي ولإلجابــة فــروق ذات دلل
( بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة  α ≤ 1.15إحصـــائية عنـــد مســـتوي )

 . وأقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس التجاه نحو الرياضيات البعدي
 T. testينتــين مســتقلتين " وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار "ت" لع   

independent sample ( يوضح ذلك.3.3"والجدول ) 
 

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة للتعرف إلى الفروق في بين : (4.4الجدول )
 ي للمقياسمتوسطات درجات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعد

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الدللة الدللة

طبيعة 
 المادة

 1.386 26.333 32 تجريبية بعدي
25.327 

0.000 
 

دالة إحصائيًا عند 
 3.472 19.154 34 ضابطة بعدي 0.01

الهتمام 
بمادة 

 الرياضيات

 1.121 27.833 32 تجريبية بعدي

24.765  0.000 
  

دالة إحصائيًا عند 
 2.552 20.631 34 ضابطة بعدي 0.01

 معلم المادة
 27.089 1.061 28.361 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 4.117 17.250 34 ضابطة بعدي 0.01
فائدة 

 الرياضيات
 28.149 0.761 29.031 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
عند دالة إحصائيًا 
 3.557 18.361 34 ضابطة بعدي 0.01

 الدرجة الكلية
 28.696 4.329 111.558 32 تجريبية بعدي

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا عند 

 13.698 75.396 34 ضابطة بعدي 0.01
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 السابق أن : (3.3)يتضح من الجدول

والدرجة الكلية للمقياس عند قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات 
(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات α=0.01مستوى داللة )

، وبذلك نرفض مقياس التجاهالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 
مستوي توجد فروق ذات دللة إحصائية عند  الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، 

(81.1 = α  بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة )
 لصالح المجموعة التجريبية. الضابطة في مقياس التجاه نحو الرياضيات البعدي

( 5.7والجدول ) dوقيمة "  η 2ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا "
 يوضح ذلك:

 
 الكلي  المقياس" وحجم التأثير في d" و " η 2"ت" و " قيمة: (4.4الجدول )

 المهارة
 حجم التأثير بين المجموعة التجريبية والضابطة

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"
 كبير  4.034 0.865 33.327 طبيعة المادة

 كبير 4.002 0.811 24.765 الهتمام بالمادة
 كبير  4.977 0.913 27.089 معلم المادة
 كبير 5.177 0.954 28.149 فائدة المادة
 كبير  5.362 0.972 28.696 الدرجة الكلية

، وهذا أن حجم التأثير كان كبيرًا  (3.6)من الجدول5.3) )  وبناًء على الجدول المرجعي
 يدل على أن البرنامج أثر على تحصيل الطلبة بشكل كبير جدًا.

 التالية :ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب 

 الدافعية إثارة في ملوالمتع ملالمع دور ىلع ميقو  تريز نظرية ىلع مالقائ المعد البرنامج نإ 
 .التعلم نحو الطالب لدى

 قدرهم إعطائ لخال نم يميةلالتع يةلالعم في كبير بقدر بالطالتراك باش البرنامج يسمح 
 تريز نظرية ئمباد ماستخدال خال نم البعض همبعض مع التفاعل في الحريةر من كبي
ر لديهم وجعل اتجاهاتهم الرياضية الجيدة تدفعهم لمواجهة الظروف األفكا توليد ىلع متقو 

 المحيطة.
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  أنشطة فعالة وأجواء تعليمية تربويةاستخدام نظرية تريز بما تضمنه من مبادئ و 

 وفق خطوات منظمة أدى إلى تعزيز االتجاه نحو الرياضيات.    

 نشطة الصفية لمهام تعليمية حقيقية ) مشكالت حقيقية (، أدى الى تضمين الدروس واأل
شعور الطالب بلن المشكالت التي يتعاملون معها هي مشكالتهم، فيصبح لديهم رغبة 
 .شديدة في حلها ، ويتوصلون إلى الحل الصحيح وأصبح لديهم وعي بفائدة الرياضيات

  إلى أدى المسائل التي تواجههمجعل الطالب محور العملية التعليمية، وقيامهم بحل 
 بةهبالر  اإلحساس من للق ذاهو  الرياضيات، في االنجاز ىلع والقدرة بالنجاح همشعور 

 .الرياضيات صعوبة من والخوف

 بسهولة المهام الرياضية المطروحةأدت الى شعور الطالب  طبيعة نظرية تريز، 

تقوية الثقة نحو وسهولة اختيار الطريقة المناسبة لحل كل مهمة، وبالتالي 
 الرياضيات لدى كثير من الطالب.

  تعاون الطالب مع بعضهم البعض، ومشاركتهم مع معلم المادة في الحل، مع إظهار
االحترام المتبادل، نم ا اتجاه الطالب نحو معلمهم ووطد عالقتهم به، مما أثرى جو 

 الحصة بالود والمحبة المتبادلة.

 لتي تتضمنها هذه النظرية حتى يخوض المتعلم تجاربه توفير أنماط التعزيز المختلفة ا
 بنفسه ويزيد اهتمامه بالمادة واتجاهه نحو معلم المادة.

ق مثل دراسة خطاب السيا ذاه يف السابقة ساتار دال نتائج نم الكثير مع سةار دال ذهه قتتفا لقدو 
 (.Bowyer,2008(، ودراسة بوير )Louri,2009م(، ودراسة لوري )3013)
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 التوصيات
 :يلي بما الباحث يوصي الحالية الدراسة نتائج ضوء في

 والطلبة المعلمين والمشرفين قبل من الرياضيات تعليم في مبادئ نظرية تريز ضرورة توظيف 
 في تنمية مهارات حل المسألة منها والتي المرجوة العلمية التربوية األهداف من العديد لتحقيق

 .الرياضيات

 من مبادئ نظرية تريز نماذج يوظف بحيث الرياضيات محتوى تنظيم إعادة . 

 مبادئ نظرية تريز. باستخدام المبنية راسية الد الوحدات إنتاج في لالشتراك المعلمين تشجيع 

 واالستراتيجيات  األساليب استخدام على لتدريبهم للمعلمين تدريبية دورات عمل ضرورة
 الطرق هي تزال ال المستخدمة والطرق األساليب حيث التدريس في والنظريات الحديثة

 .التقليدية

 :المقترحات
 : يلي ما يقترح فإنه الدراسة في الباحث بها قام ما على بناء

 أخرى بشكل  دراسية مواد تدريس توظيف مبادئ نظرية تريز في أثر حول دراسة إجراء
 .والتكنولوجيا كالعلوم أوسع

 المراحل األخرى. في طالب على الرياضيات تدريس في مبادئ نظرية تريز تجريب 

 التدريس طرق من وغيرها القائم على نظرية تريز التدريس بين للمقارنة دارسات إجراء 
 .المتعلمين لدى مهارات حل المسألة في الرياضياتتنمية  في الحديثة

 مبادئ نظرية تريز ضوء في الفلسطينية الرياضيات كتب تقويم إلى تهدف دارسة اجراء 
 .لها الطلبة اكتساب ومدى في تدريس الرياضيات
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 المراجعقائمة 

 "مالرحي العزيز تنزيل" القرآن الكريم.     
 : المراجع العربيةأول: 

 TRIZ فاعلية برنامج مقترح لتدريس العلوم في ضوء نظرية تريزم( . 3012إبراهيم ، نفين )
. لتالميذ الصف األول االعدادي في تنمية االستيعاب المفاهيمي ومهارات التفكير االبداعي

 .مصر)رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية التربية. جامعة الفيوم. 
تطبيقات عملية في الفكر اإلبداعي باستخدام نظرية الحل م(. 3003أبو جادو، صالح علي. )
 . عمان. دار الشروق.1ط. االبتكاري للمشكالت

. عمان. 1ط. والتطبيق النظرية : التفكير تعليم(. م3000) ، محمدونوفل .، صالحجادو أبو
  .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار

(. أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية على م3012يوسف. )أبو ريا، محمد 
. مجلة الجامعة تحصيل طلبة الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات في مدينة حائل

  .306-100(.1)31،اإلسالمية للدراسات التربوية و النفسية 
. الكويت : الفالح وتدريسهامناهج الرياضيات المدرسية م(. 3013أبو زينة ، فريد كامل. )

 للنشر والتوزيع.
لمسألة اهارات حل منمية تي لتفكير فاستخدام خرائط ا ةفاعلي(. م3013أبو سكران، محمد نعيم )

رسالة ماجستير غير ). ألساسيالثامن الصف االتجاه نحوها لدى طالب او ة الهندسي
 فلسطين. .الجامعة اإلسالمية، غزة. (منشورة

( والجدول 5E'sأثر استخدام استراتيجيتي دورة التعلم الخماسية )م(. 3013أبو صفر، فاطمة. )
. )دراسة ( في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالب الصف الثامنkwlالذاتي)

 .غزة. فلسطين -ر منشورة(. جامعة األزهرماجستير غي
النفسية  البحوث تحليل في االستداللية االحصائية األساليب .م(3010أبو عالم، محمود. )

 .العربي التربوي الفكر دار .قاهرة. "والالبارامترية البارامترية" واالجتماعية والتربوية
أثر ُاستخدام بُرنامج ُمحوسب ُفي تُدريس اُلرياضيات ُعلى (. 3011أبو الهطل، ماهر حسن )

رسالة ).  ات اُلصف اُلثامن ُاألساسيتُنميُة التفكير اُلرياضي وُاالتجاه نُحوها لُدى طُالب
 الجامعة اإلسالمية، غزة ، فلسطين ،(غير منشورة ماجستير

 األمل مكتبة : غزة.3 ط .التربوي ثالبح تصميم م(3002محمود. ) واألستاذ، إحسان األغا،
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 . التجارية
الكفايات التدريس الفعال للعلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية في ضوء  .م(3013بخش، هالة. )
 . عمان: دار الشروق.1ط. التعليمية

استخدام الحاسوب على تحصيل طُلبة الصف السابع األساسي . م(3000) جبر، وهيب وجيه.
غير  ماجستيررسالة ). في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية

 ، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين.(منشورة
فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في  م(.3013جربوع، عيسى. )

. )رسالة ماجستير غير الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزه
 .. الجامعة االسالمية. غزة فلسطينمنشورة(

مهارة  فاعلية برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في تنميةم(. 3013جمعه، عبير.)
غير ماجستير )رسالة  .حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة

 منشورة(. الجامعة االسالمية بغزة. فلسطين.
أثر برنامج مقترح قائم على نظرية تريز في تنمية التحصيل م( . 3012جودة ، شروق. )

.)رسالة ماجستير  ي العامومهارات حل المشكالت الرياضية لدى طالب الصف األول الثانو 
 غير منشورة( . كلية التربية . جامعة الفيوم . مصر . 

فاعلية برنامج مقترح معتمد على استراتيجية تمثيل األدوار لتنمية م(. 3012جودة، موسى.)
 .مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوهاالتفكير الهندسي لدى طلبة الصف الخامس بغزة في 

 شورة(. جامعة الجنان.لبنان)رسالة دكتوراه غير من
أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية ، لدى طلبة م(. 3013حسني ، حمزة.)

.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الصف السابع االساسي وآراءهم حولها في محافظة طولكرم
 جامعة النجاح. نابلس. فلسطين. 

 :عمان .تدريسها واستراتيجيات الرياضيات مناهج . (م3011حمزة، محمد، والبالونة، حمزة.)
 .والتوزيع للنشر الزمان دار جليس

(. ُالتفكير الرياضي لدى طلبة الصف الرابع العلمي وعالقته م3012الخشاب، ميساء حميد )
 .316-222(.3)30. مجلة اُلتربية وُالعلمبمهارة حل  المسألة الرياضية لديهم. 

أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية مهارات التفكير (. م3013ماجد. )، الخياط
مجلة جامعة النجاح . ما وراء المعرفة لدى طالب جامعة البلقاء التطبيقية

 .602-323(.2)36.لألبحاث
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 مهارات تنمية في تريز نظرية على قائم مقترح إثرائي برنامج فاعلية(، 3013).أحمد خطاب،
 القراءة مجلة ,ةاالبتدائي المرحلة تالميذ لدى الرياضيات نحو واالتجاه التفكير التوليدي

 .129-133(، 1)13 , والمعرفة
المسائل  حل مهارات تنمية في الرقمية القصص توظيف فاعلية .م(3016دحالن، براعم. )

. )رسالة غير منشورة(. الجامعة األساسي الثالث الصف تالمذة لدى الرياضية اللفظية
 االسالمية بغزة. فلسطين.

النظرية  بين والتربوي الصفي والتقويم القياس (.م3003عبداهلل.) والصمادي، ماهر، الدرابيع،
 .والتوزيع وائل للنشر :عمان .والتطبيق

 . غزة: مطبعة الطالب الجامعي.1ط. ومعلأسس تدريس الم(. 3011درويش، عطا)
استراتيجية مقترحة لحل المسألة الهندسية على تحصيل أثر استخدام م(. 3011دياب، سهيل، )

مجلة القدس المفتوحة لألبحاث . طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات
 .136-110. ص ص 33. عوالدراسات

في  العلوم تدريس في التعلم ألبعاد مارزانو نموذج استخدام أثرم(. 3000الرحيلي، مريم. )
. المنورة بالمدنية المتوسط الثاني الصف طالبات لدى المتعددة لذكاءاتا وتنمية التحصيل
 .السعودية القرى. أم التربية. جامعة منشورة(. كلية غير ماجستير )رسالة

الرياضية  المسألة حل في الشائعة األخطاء لعالج مقترح برنامج). م3000رصرص، حسن. )
.الجامعة )منشورة غير ماجستير رسالة(.بغزة الثانوي األدبي األول الصف طلبة لدى

 .غزة االسالمية.
. التكنولوجيا وتصميم التدريسم(. 3013الرواضية، صالح ودومي، حسن والعمري، عمر )

 عمان. زمزم للنشر.
. عمان: 1ط.اإلتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسهام(. 3010زيتون، عايش)

 دار الشروق.
 .والتوزيع للنشر الشروق دار :عمان .العلوم تدريس اساليبم(. 3002).عايش، زيتون
 :رةهالقا .الكيفيو  الكمي رو المنظ نم النفسيوي و الترب البحث جيةهمن .م(3003).كمال زيتون،
 .زيعو التو  نشرلل الكتب معال
. 1ط. والتعلم التعليم لطرق معاصرة رؤية التدريس استراتيجيات .م(3002) حسن. زيتون،

 . رللنش الكتاب دار .القاهرة
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. فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي م( 3012) .سعيد، ديما
. )رسالة ماجستير غير " في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعيTRIZللمشكالت"

 منشورة( ، كلية التربية ، جامعة دمشق .
 والتحصيل العلمي التفكير تنمية في تريز نظريةاستخدام  (، فاعليةم3011أمل ) سلمان،

 . المكرمة بمكة االبتدائي الرابع الصف تلميذات لدى المطور العلوم في مقرر الدراسي
 .السعودية القرى، أم جامعة ،(غير منشورة ماجستير رسالة)

روجعت في تاريخ  .إنتاج الوسائل التعليمية وتصميمها م(.3010السويدي، سعود.)
 .http://ete300s.blogspot.com/2010/12/1.htmlم 12/1/3010
المسألة  حل مهارات لتنمية المتشابهات على قائم مقترح برنامج م(. 3010لمياء. ) ،الشافعي

. الجامعة )منشورة غير ماجستير رسالة(  .بغزة التاسع الصف لدى طالبات الرياضية
 .غزة ,االسالمية

آليات الحلول االبداعية للمشكالت نظرية تريز. برنامج تنظمه م(. 3006الشطل، عطا حسين. )
 . جدة. السعودية.مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات في (. م3000الشهري، محمد. )
. )رسالة القلق الرياضي لدى طالب الكلية التقنية بأبهامهارات حل المشكلة واختزال 

 ماجستير غير منشورة(. كلية التربية. جامعة الملك خالد. السعودية
 مهارات تنمية في TRIZفاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية تريز م(. 3013آالء. ) ،صبح

 غير ماجستير رسالة (.التاسع الصف بالعلوم لطالبات القرار واتخاذ التصنيف
 .غزة .الجامعة االسالمية.)منشورة

فاعلية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز لتنمية التفكير اإلبداعي م(. 3012صيام، مهند. ) 
 (.رسالة ماجستير غير منشورة). في مادة التكنولوجيا لدى طلبة الصف السابع األساسي

 الجامعة اإلسالمية بغزة. فلسطين.
لتنميه مهارات  TRIZفاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية تريز ، م(3013هيا )، عاشور

رسالة ماجستير غير )، التفكير االبداعي والتواصل الرياضي لطالب الصف الخامس
 االسالمية بغزة، فلسطين. الجامعة، (منشورة

لتنميه حل  TRIZ مستند إلى نظرية تريز تدريبيبرنامج  فاعليةم(. 3002عامر، حنان )
لمتفوقات  التواصل الرياضي ومهارات اإلبداعي التفكير مهارات وبعض إبداعياً  المشكالت
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، كلية التربية، جامعة الملك (رسالة دكتوراه غير منشورة). الصف الثالث المتوسط
 عبدالعزيز، جدة.

نحو  باالتجاه وعالقتها الهندسي التفكير مستوياتم(. (2010الجواد. عبد الحميد، عبد
 كلية مجلة ،" اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الهندسة مادة في والتحصيل الرياضيات

 .مصر المنصورة، جامعة ،(1) ج ، (74) عالتربية،
أثر تدريس البالغة باستخدام بعض إستراتيجيات نظرية تريز في م( . 3012عبد الرحيم ، نور )

. )رسالة  لدى طالبات الثانوية األزهريةتنمية مهارات التذوق البالغي والتفكير اإلبداعي 
 ماجستير غير منشورة( ، كلية التربية ، جامعة سوهاج .

اإلبداعي  والحل الرياضي مهارات التواصل (. تنميةم3012سمر. ) والشين، عزة السميع، عبد
 .اإلعدادية المرحلة لدى تالميذ اإلبداعي للتعلم تريز نظرية ضوء في الرياضية للمشكالت

 .22-62.  (42)العدد (،ASEPالنفس ) وعلم التربية في دراسات عربية
(. أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير المتوازى لدى عينة من م3012). عبد العزيز، أروى

-313(.1)3.والنفسية التربوية للعلوم القرى جامعة مجلة .العامة متدربات معهد اإلدارة
363. 

شارك( في تدريس الرياضيات على -زاوج-أثر استراتيجية )فكرم(. 3002عبد الفتاح، ابتسام )
.) رسالة ماجستير غير تنمية التواصل واإلبداع الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 .منشورة(، جامعة الزقازيق، مصر
متطلبات المعايير وثقافة تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء م(. 3003وليم. )، عبيد

 .. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيعالفكر
وم في ضوء ثقافة الجودة األهداف ليم العلتعم(. 3011ة، حمدي وسرور، عايدة)عطيف

  . القاهرة: دار النشر للجامعات.1ط. واالستراتيجيات
حل  مهارات تنمية في التعليمية السقاالت استراتيجية توظيف أثرم(. 3016علوان، رنا. )

غير منشورة(.  ماجستير )رسالة . األساسي السابع الصف طالبات لدى الرياضية المسألة
 . الجامعة االسالمية غزة

فاعلية اُلتدريس بُدورة اُلتعلم اُلخماسيُة والقبعات اُلُست ُفُي تنمية (. 3013) . ، أحمد أمينةالعك
رسالة ماجستير غير ). مُهارات ُحل اُلمسائل اُلهندسيُة لُدى ُطالب اُلصف اُلثامن بُغزة 

 غزة ، فلسطين. .الجامعة اإلسالمية .(منشورة 
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ط في تنمية مهارات حل أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشم(. 3013رنا. ) ،العالول
)رسالة ماجستير غير . المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة

 منشورة(. جامعة األزهر، غزة.
 للنشر دار األمل :األردن .3ط .التدريسية العملية في والتقويم القياس م(.3011أحمد) عودة،

 .والتوزيع
 التفكير لتنمية TRIZ(. فاعلية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز م 3013العويضي، ناهد. ) 

 دراسات .جدة بمدينة متوسط الصف األول لطالبات الجغرافيا في والتحصيل اإلبداعي
 22-244.، (33) . العددوعلم النفس التربية في عربية

 الذات،قدم إلى قسم مهارات تطوير . تقرير منظرية تريزم(. 3009). العيدروس، عيدروس
 .جامعة الملك سعود، السعودية

 تنمية في TRIZتريز  نظرية ضوء في مقترح تدريبي برنامج فاعلية. (م3011إيمان. ) عيده،
بحوث  التفكير اإلبداعي لدى معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة بمحافظة جدة.

 .120-109(.3. العدد )ودراسات
روجع بتاريخ  موقع على منشور تربوي مقال .تريز نظرية عن نبذة. )م (2010سعيد عسيري،
 م12-1-3010

.http://www.ne9ab.com/vb/archive/index.php/t-27269.html             
قياسات حجم األثر واالحصاء االستداللي في البحوث التربوية م(. 3016عفانة، عزو. )

 فلسطين. مكتبة سمير منصور للنشر والتوزيع.   .غزة والنفسية.
 .غزة االسالمية، الجامعة .االختبار فقرات تحليلم(. 3013عفانة، عزو. )
 .التقويم عمليات في اإلحصاء لتوظيف الفلسطيني المعلم إعداد(. م3013عفانة، عزو. )

 (62،69.)ص03-33(، 3)3  ،اإلسالمية الجامعة التربية كلية مجلة
. عمان : مكتبة الفالح، دار التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثةم(. 3003عفانة، عزو. )
 حذين.  
 مجلة .والنفسية التربوية   البحوث في واستخداماته التأثير حجم(. 3000عفانة ،عزو.)

 32-39(.2. العدد)الفلسطينية التربوية والدراسات البحوث    
 .غزة الجامعة االسالمية. األلعاب في تعليم وتعلم الرياضيات.أسلوب م(. 1996عفانة، عزو. )

 -االستقصاء -استراتيجيات حديثة في تعليم وتعلم التفكيرم(. 3002غباين، عمر محمود. )
 . الشارقة. إثراء للنشر والتوزيع.1ط.نظرية تريز -العصف الذهني
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 .للنشر والتوزيع الثقافة دار عمان. .1ط .إبداعيا المشكالت حلم(. 3011غسان. ) قطيط،
روجعت بتاريخ  . نظرية تريز طريقك لإلبداع في حل المشكالتم(. 3012، عصام. )الكحلوت
 م 12/1/3010

http://issam-alkahlout.blogspot.com/2013/07/blog-post.html. 
فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات م(. 3010المالكي، عبد الملك )

. )رسالة بعض مهارات التعلم النشط وعلى التحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضيات
  دكتوراة غير منشورة(، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

(  على تنمية الحل اإلبداعي  TRIZأثر استخدام نظرية تريز ) م(. 3013، دعاء.)محمود
.)رسالة دكتوراه غير  ية بكليات التربيةللمشكالت في الكيمياء لدى طالب الشعب العلم

 منشورة(.جامعة بنها. مصر.
 على القدرة تنمية في وأثره TRIZتريز  نظرية على قائم برنامج مقترح .م(3013راندا. ) محمود،

 التربية، في العلمي البحث مجلة .اإلعدادية المرحلة لدى تالميذ العلوم مادة في اتخاذ القرار
 .879  -896 (،12(العدد

 تنمية في المشكلة حول المتمركز التعلم إستراتيجية توظيف أثرم(. 3012مصلح، صابرين. )
 الصف طالبات لدى الرياضيات نحو التجاهاو  الجبرية والمتباينات حل المعادالت مهارات
 )رسالة غير منشورة(.جامعة األزهر.غزة .فلسطين. التاسع.

.عمان: دار المسيرة  2. طوالتقويم في التربية وعلم النفسالقياس م(. 3003ملحم، سامي. )
 للنشر والتوزيع. 
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نادة المحكميأسماء الس: (2ملحق)  

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم الرقم

 أ.د. عزو إسماعيل عفانة 1
أستاذ دكتور في المناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات
 الجامعة االسالمية

 أ.د. عطا حسن درويش 2
أستاذ دكتور في المناهج وطرق 

 التدريس العلوم
 جامعة األزهر

1 
أ.د. محمد سليمان أبو 

 شقير

أستاذ دكتور في المناهج وطرق 

 التدريس التكنولوجيا
 الجامعة االسالمية

 د. على محمد نصار 1
دكتوراه في مناهج وطرق التدريس 

 الرياضيات
 األزهر جامعة

 د. ماجد حمد الديب 1
دكتوراه في مناهج وطرق التدريس 

 الرياضيات
 جامعة األقصى 

 د. جابر حسن األشقر 6
دكتوراه في مناهج وطرق التدريس 

 العلوم
 جامعة األقصى

 بكالوريوس تعليم رياضيات  شحدة سليمان أبو عمرة أ. 7

مدرسة مملكة 

البحرين االعدادية 

 لالجئين

 بكالوريوس تعليم رياضيات بدر صيامغسان  أ. 8

مدرسة مملكة 

البحرين االعدادية 

 نيلالجئ
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: اختبار مهارات حل المسألة الرياضية(1ملحق)  
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 : مقياس التجاه نحو الرياضيات(4ملحق)

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 غزة-اإلسالمية الجامعة
 العليا الدراسات عمادة
 التربية كلية
 تدريس الرياضيات وطرق جهالمنا قسم

 ........................الطالب اسم
 ..............................الصف
 ..........................التاريخ
 :الطالب عزيزي

 استخدام يقتصر وسوف المدرسية الرياضيات  نحو الطالب اتجاهات قياس إلى المقياس هذا يهدف 
 .البحثية العلمية األغراض على نتائجه

  عبارة كل منها تمثل حكمًا على الرياضيات كمادة دراسية من حيث طبيعتها  33سوف تجد أمامك
أو موضع االهتمام والفائدة منها او االتجاه نحو معلميها ، وأمام كل عبارة من هذه العبارات مقياس 

 افق بشدة.مدرج من خمس درجات هي: أوافق بشدة ،أوافق محايد ،ال أوافق ،ال أو 
  عبارة من العبارات المذكورة لتعبر عن وجهة نظرك الشخصية ×والمطلوب منك أن تضع عالمة

على × بشلن مدى موافقتك فإذا كنت توافق على ما جاء بها تماما فإن عليك أن تضع عالمة 
 العبارة ، في المربع األول ) أوافق بشدة(

  ال أوافق × بها فضع في المربع الخامس عالمة وبالعكس إذا كنت ال توافق مطلقا على ما جاء(
 الموافقة بين كنت أما إذا ، )محايد( الثالث  المربع  × العالمة فضع محايدا كنت إذا بشدة(، أما

العالمة  فضع والتردد الموافقة بين عدم كنت واذا )أوافق( الثاني المربع في ×العالمة  فضع والتردد
 الرابع)ال أوافق(. المربع في ×

 أو  واتجاهك نظرك وجهة تعكس أن يجب إجابتك وانما ، خاطئة وأخرى صحيحة إجابة توجد ال
 بصدق أنت بها تحس جوانب كما عدة من راسية د كمادة الرياضيات مادة نحو الشخصي رأيك

 .آراء  من عنها يشيع عما النظر بصرف
 الباحث/أنس أسامة جراد
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نظرية تريزبرنامج المقترح القائم على  (:1)الملحق
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 تسهيل مهمة الباحث(: 4 )الملحق

 


