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 14/5/2018 تاريخ قبوله                                         1/3/2018 تاريخ تسلم البحث
  

اســــية وحـــدة در  تـــدريس  فاعليـــة  علـــى التعــــرف  إلـــى  هـــدفت الدراســـة   :ملخـــص 
ــة تريــز (  مطــورة فــي الهندســة وفقــاً    ــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي      )TRIZلنظري ف

ــزة،        ــة غــ ــي بمحافظــ ــامن األساســ ــف الثــ ــات الصــ ــدى طالبــ ــي لــ ــيل المعرفــ والتحصــ
ــة   ــت أدوات   التصــــــميموقــــــد اســــــتخدمت الدراســــ ــي، وقــــــد تمثلــــ شــــــبه التجريبــــ

بـــداعي الدراســة فـــي دليـــل المعلـــم واختبـــار للتحصــيل المعرفـــي وآخـــر للتفكيـــر اإل   
) طالبـــة مــن طالبـــات الصـــف  81الدراســـة مــن (  ةوقــد تكونـــت عينــ   .فــي الهندســـة 

ــامن األساســي   ــة والتعلــيم   فــي  الث ــة التربي ــم تقســيمها      -مديري شــرق غــزة، حيــث ت
ــة (   ــى تجريبيـ ــوعتين: األولـ ــى مجمـ ــابطة (  41إلـ ــرى ضـ ــة واألخـ ــة، 40) طالبـ ) طالبـ

ــا إحصــائياً       ــات والمعلومــات وتحليله ــم جمــع البيان ؛ فقــد كــان مــن أهــم    وبعــد أن ت
ــى      ــة علـ ــة المطـــورة القائمـ ــة أن وحـــدة الهندسـ ــا الدراسـ ــي توصـــلت إليهـ النتـــائج التـ

ــة تريـــــز (    ــادئ نظريـــ ــض مبـــ ــم  TRIZبعـــ ــا حجـــ ــر  أثـــــر ) لهـــ ــىكبيـــ طالبـــــات   علـــ
ــر اإلبـــداعي، وأن         ــي والتفكيـ ــن التحصـــيل المعرفـ ــل مـ ــة فـــي كـ ــة التجريبيـ المجموعـ

ــين     ــة بـ ــة وقويـ ــة موجبـ ــة ارتباطيـ ــاك عالقـ ــائج هنـ ــا نتـ ــة  طالبـ ــة التجريبيـ ت المجموعـ

  .في كل من التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي

)، التفكير اإلبداعي، التحصيل المعرفي، TRIZنظرية تريز( :الكلمات المفتاحية( 
 ).طالبات الصف الثامن

إن ما يميز العصر الحالي هو البحث عن منهجية خاصة : مقدمة
اإلبداعية وتبنى  لتطوير حل المشكالت بشكل يسهم في رسم الخطط

الحلول غير العادية في حل المشكالت التي تواجه األفراد، وإن أهمية 
اإلبداع في شتى مجاالت الحياة هي بمثابة الرافعة األساسية في رقي الفكر 
البشري وتطور األداء  الفردي.  وإن حضارة األمم وتقدمها يقاس بعدد 

ط ونماذج جديدة في المبدعين؛ والذين يسهمون في وضع أفكار وأنما
  في تطور وازدهار الفكر البشري. ، تساعدالتفكير

وإن السعي وراء تطوير مخرجات العملية التعليمية وفقًا 
الستراتيجيات ونظريات ومبادئ حديثة؛ تسهم في زيادة الحاجة إلى 
االبتكار وقدرة الطالب على التطبيق والممارسة والمشاركة وتحقيق 

يما أن التعليم التقليدي ال يسهم في تحسين فهم األهداف المرجوة؛ الس
 وال يساعد على توظيف المعرفة بشكل إبداعي ،الطلبة

)Min&Shiang,2010.(  وإن تعديل ممارسة الطلبة من خالل توظيف
التعلم النشط واستراتيجياته المختلفة والتفاعل مع البيئة المحيطة يسهم 

 & Meng لمشكالت الرياضية  (بشكل مباشر في إيجاد الحلول اإلبداعية ل
Yang, 2003(.  

ويعد تشكيل المفهوم الرياضي والقدرة على حل المشكالت الرياضية 
األساس في تنظيم الممارسة التربوية أثناء الموقف التعليمي وداخل الغرفة 
الصفية؛ حيث تهدف إلى تعليم أنماط التفكير المختلفة والتركيز على توليد 

  .(Marzano,1988)وتطبيقها بشكل وظيفي  المهارات والعالقات
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The Effectiveness of Teaching an Improved Unit in 
Geometry According to TRIZ Theory in the Development 
of Creative Thinking and Cognitive Achievement  
 
Majed Al-Deeb, Department of Curriculum and Instruction, 
Al-Aqsa University. 

Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of 
teaching an improved unit in geometry according to TRIZ 
theory in the development of creative thinking and cognitive 
achievement among eighth grade students in Gaza gover-
norate. The study used the semi-experimental design. The 
study tools were: The teacher's guide, an achievement test and 
a creative thinking test in geometry. The study sample 
consisted of (81) female-students of the eighth grade in the 
Directorate of Education - East Gaza, where they were divided 
into two groups: The first is experimental consisting of (41) 
students and the other is controlling consisting of (40) 
students, after collecting the data and information and 
analyzing it statistically. The most important findings of the 
study were that the improved geometry unit, based on some of 
the principles of TRIZ theory has the greatest impact on the 
experimental group’s cognitive and creative thinking 
achievement, and that there is a positive and strong correlation 
between the results of the experimental group in both 
cognitive achievement and creative thinking.  

(Keywords: TRIZ Theory, Creative Thinking, Cognitive 
Achievement). 

  

  
  

تمكن الطالب من التفكير اإلبداعي يساعده على اتخاذ  كما أن
الفكر الواعي في الحياة العملية داخل في القرارات اإلبداعية والمشاركة 

يسهم في دفع الطالب نحو توظيف التفكير في حل مما  ؛المدرسة وخارجها
وتبنى أساليب متعددة في التفكير من خالل اعتماد  ،المشكالت الحياتية

  ).Binta, Andrea & Carol, 2012( الب على نفسهالط

الهندسة من المكونات األساسية للرياضيات؛ السيما أن  وتعد
الحقائق والمبادئ والتعميمات الهندسية بمثابة الركيزة األساسية في 

لذا فإن الهندسة هي بمثابة الطريق اآلمن  ؛التفكير والممارسة والتدريب
  .ية التفكير اإلبداعيواالستثمار اإليجابي في تنم
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لحل المهام المتعلقة باالختراعات  TRIZجاءت نظرية وقد 
والتي سميت" أداة حل المشكالت اإلبداعية " من خالل التحليل 
والتنبؤ المستمد من براءة االختراع العلمي، وقد تم  تطوير مبادئ 

  Genrich Altshuller من المخترع السوفياتي  TRIZنظرية 
يث وضعت النظرية على أساس من البحث وتغطية مئات حئه، وزمال

اآلالف من االختراعات في العديد من المجاالت وإيجاد الحلول 
المبتكرة للمشكالت والتغلب عليها. وقد تم استحداث أنظمة جديدة 

من خالل المنهجية العلمية  TRIZللمبادئ التي بنيت عليها نظرية 
جيا القائمة على نموذج توليد والقاعدة المعرفية وإدخال التكنولو

الحلول اإلبداعية لحل المشكالت، وتحليل النظم وتحليل األسباب 
التي دعت إلى اإلخفاق والفشل وأنماط تطوير النظام، وقد أنتجت 

في أنماط  ًاوتكرار ،في كل من المشكلة والحلول ًااألبحاث تكرار
حسين الذي يؤدي إلى ت، التطور التقني في الصناعات والعلوم

 & Hua( المنتج وزيادة الخدمات والمحافظة على النوعية والجودة
Coulibaly, 2010.(  

مجموعة من المبادئ المنتظمة لتحديد  TRIZتقدم نظرية و
الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تتطلب حًال إبداعيًا، 
وتوفر النظرية مجموعة من المبادئ واإلستراتيجيات واألدوات 

واحدة من أولى النتائج التي  تعدالتي ، هذه الحلول المبتكرةإليجاد 
هو أن الغالبية  TRIZتوصلت إليها األبحاث التي تستند لنظرية 

التي تتطلب حلوال إبداعية تعكس عادة حاجة  المشكالتالعظمى من 
للتغلب على معضلة أو مفاضلة بين عنصرين متناقضين. والغرض 

و تطبيق منهجية االستراتيجيات األساسي من التحليل القائم ه
واألدوات الالزمة إليجاد الحلول المتقدمة التي تهدف إليجاد الحلول 

  .(Cameron, 2015)أو المفاضلة بين العنصرين 

على بعض االفتراضات األساسية إليجاد  TRIZتقوم نظرية و
الحل النهائي للمشكالت الهندسية بشكل إبداعي وهي كاآلتي 

(Cameron, 2010): لتصاميم الهندسية هي التي تحقق إن أفضل ا
التناقض بين األمور التقنية ؛ والمخرجات التعليمية المرغوب بها

والمادية لها الدور اإليجابي والكبير في إيجاد الحلول اإلبداعية 
الفعلي بين ة؛ والتناقض للمشكالت الهندسية التي تواجه الطلب

؛ الطلبة للتفوق واإلبداعاحتياجات الفرد وقدراته الذاتية تدفع 
تحل المشكالت الهندسية من خالل إيجاد التناقضات بين المواقف و

التناقض بين الجانب السلبي واإليجابي في ؛ والهندسية المختلفة
البناء العام لنظرية ؛ وسير وفق المنهج العلمييالمشكلة الهندسية 

 فة.تريز تكون وفق سلسلة منظمة من الخطوات المحددة والمعرو
تبدأ  ):Savransky, 1996اشتملت النظرية على خطوات (وقد 

؛ صياغة الحل النهائي؛ وصياغة التناقضات؛ ثم اختيار المشكلةب
تطوير وتطويع ؛ واقتراح أفضل الحلول؛ وتحديد المصادرو

بعض المشكالت   TRIZحددت نظرية وقد  تقويم الحل.و ؛المشكلة
وجود مشكلة   وهي ):Gadd, 2011المستخلصة من ورشة العمل (

المحافظة و ؛تطوير طرق حل المشكالت الهندسية؛ وهندسية وحلها
وضع إستراتيجية ؛ وعلى التفكير اإلبداعي لحل المشكالت الهندسية

تحسين التجارب والتدريبات ؛ وجديدة لحل المشكالت الهندسية
تحديد المشكالت ؛ وخفض التكاليف بشكل كبير؛ والهندسية

  مة إلجراء البحوث الرياضية.الهندسية المه

عملية أن التفكير اإلبداعي  )Torrance,1962(ويرى تورانس 
تتضمن اإلحساس بالمشكالت والفجوات في مجال ما، ثم تكوين 

واختبار ، بعض األفكار أو الفروض التي تعالج هذه المشكالت
، كما وإيصال النتائج التي يصل إليها المفكر إلى اآلخرين ،الفروض

) أن التفكير اإلبداعي يستند إلى Facione, 2002(فاسيون يرى 
 االستداللو التقييمل والتخيو مجموعة من المهارات وهي: التفسير

أن للتفكير  )Torrance,1962(. وأضاف تورانس التنظيم الذاتيو
 الطالقة. والمرونة و األصالةاإلبداعي مهارات وهي: 

 )سابقًا(لسوفيتي في االتحاد ا TRIZوقد ظهرت نظرية تريز 
ه، وعرفت ئوزمال Altshullerعلى يد العالم الروسي التشولر 

النظرية "بالحلول اإلبداعية للمشكالت" وهي مختصر للكلمة 
، وتقوم النظرية على المنطق والقدرة على التنبؤ TRIZالروسية 

من النظريات  TRIZبالعمليات الحسابية، السيما وأن نظرية 
مد على دراسة األنماط والمشكالت وإيجاد اإلبداعية التي تعت

تعتمد على اإلبداع العفوي والبديهي  وكذلكالحلول المناسبة لها، 
) مبدأ يمكن من خاللها 40لألفراد أو الجماعات. وقد تم اكتشاف (

إيجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت الهندسية التي تواجه الفرد 
Katie, 2017).(  " ويرى " سافرانسكي( Savransky, 2000) 

أن نظرية تريز تمثل منهجية منتظمة ذات توجه إنساني تستند إلى 
  قاعدة معرفية تهدف إلى حل المشكالت الهندسية بطريقة إبداعية. 

ضعف في التحصيل المعرفي وعدم  ويمكن القول إنه يوجد
قدرة الطلبة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت الهندسية 

جعل الحاجة ملحة في البحث عن استراتيجيات  بصورة إبداعية، مما
تدريسية أكثر فاعلية وذلك من خالل مشاركة الطلبة بشكل نشط في 
التدريب والتدريس، وإيجاد الحلول العملية واإلبداعية لبعض 
المشكالت الهندسية والبعد عن الطريقة التقليدية التي ال تسهم في 

  دفع الطلبة نحو البحث والتفكير. 

لرغم من التطورات التي يعيشها العالم في القرن وعلى ا
الواحد والعشرين؛ فقد وجد أن مناهج الهندسة تفتقر إلى تطبيق 

) التي تهدف إلى إيجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت TRIZنظرية (
الهندسية؛ وكذلك غياب التصميم اإلبداعي، وندرة توظيف 

 ,Diana عصف الذهني االستراتيجيات التي تثير التفكير وتزيد من ال
2015).(  

) إلى استخدام  ,2016Mrayyanوقد سعت دراسة ماريان (
" في تطوير أنموذج لبعض المهارات الرياضية TRIZنظرية تريز "

وحل المشكالت اإلبداعية لدى الطلبة المتدربين في كلية تعليم 
 الرابعة السنة في طالبا )35( من الدراسة عينة الرياضيات. تكونت

الرياضيات، وتمثلت أداة الدراسة باختبار المهارات  تعليم سمق في
الرياضية في حل بعض المشكالت إبداعيًا، وقد كان من أهم النتائج 
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 النمذجة مهارات في تحسنًا هناك التي توصلت إليها الدراسة أن
 في كبيرة وأن البرنامج المقترح له فعالية. للطلبة المعلمين الرياضية

 النمذجة وتعليم المعلمين للطلبة الرياضية لنمذجةا مهارات تنمية
   .منتظم أساس على الرياضية

) إلى أن ,Citation 2018وقد أشارت دراسة سايتشن (
تدريس الوظائف الرياضية باستخدام الدوال الهندسية لها األثر 
الكبير على التحصيل في الرياضيات لدى طالب الصف التاسع 

) طالبًا من السنة 87الدراسة من (األساسي، حيث  تكونت عينة 
األولى في أحد المدارس التركية، وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى 
مجموعتين تجريبيتين وثالثة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في 
اختبار تحصيلي واستبانة لقياس اتجاهات الطالب نحو مبادئ 

)TRIZ) وقد أسفرت النتائج عن أن استخدام مبادئ .(TRIZ(  في
الهندسة له التأثير الكبير على التحصيل المعرفي وإثارة الدافعية 

  لتحقيق األهداف المنشودة. 

) للتعرف إلى أثر ,Bariedah 2015وهدفت دراسة بارعيدة (
وحدة دراسية مطورة في مقرر الدراسات االجتماعية قائمة على 

 ) فيTRIZاستراتيجيات حل المشكالت بطرق إبداعية وفق نظرية (
تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات الموهوبات بالصف األول 

 السنة من طالبة )20( متوسط بجدة. تكونت عينة الدراسة من
بجدة، وتمثلت أدوات  الموهوبين مدرسة في المتوسطة األولى

) TRIZالدراسة في الوحدة الدراسية المستندة لنظرية اختبار(
لشكلي (الصورة ب)، وقد تم واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ا

وضع عشر مشكالت لتدريب الطالبات على كيفية حل المشكالت 
.  وقد تم TRIZبطريقة مبتكرة وإبداعية وفقًا لخطوات نظرية 

اختيار خمس استراتيجيات إبداعية من نظرية تريز وهي: (التقسيم، 
، المواجهة قبل الخلل، وتحويل الضار إلى العمل القبلياالنفصال، 

افع ). وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطي درجات أفراد ن
العينة في اختبار التفكير اإلبداعي ككل لصالح التطبيق البعدي، 

من خالل الوحدة  TRIZوكذلك وجود تأثير كبير لنظرية تريز 
   .المتقرحة على تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة الدراسة

أثر تدريس وحدة ) عن 2014وكشفت دراسة شيخ العيد (
في تنمية مهارات   Seven E,sمقترحة قائمة على إستراتيجية 

التواصل الرياضي في الهندسة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 
) طالبة تم 72التاسع األساسي بغزة. وقد تكونت عينة الدراسة من (

) طالبة، 36توزيعها إلى مجموعتين : المجموعة التجريبية وعددها (
) طالبة، واقتصرت أداة الدراسة 36عة الضابطة وعددها (والمجمو

على اختبار مهارات التواصل الرياضي في الهندسة، وقد كان من 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق لصالح طالبات 
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التواصل 

فروق بين طالبات المجموعة  الرياضي في الهندسة، وعدم وجود
التجريبية في التطبيق البعدي والبعدي المؤجل لمقياس مهارات 

  التواصل الرياضي في الهندسة. 

) من أثر تدريس الرياضيات 2014وتحققت دراسة العالق (
في التفكير الهندسي لدى طالبات الصف الثالث  TRIZوفقًا لنظرية 
، )2014- 2013(لدراسي الثاني من العام ا الفصل المتوسط في

) طالبة، تم تقسيمها إلى 72وقد تكونت عينة الدراسة من (
) طالبة 36مجموعتين: المجموعة التجريبية والبالغ عددها (

) طالبة. وتمثلت أداة 36والمجموعة الضابطة والبالغ عددها (
) فقرة من نوع اختيار من 20الدراسة باختبار في التفكير الهندسي (

كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن  متعدد،  وقد
كان لها األثر الكبير والواضح في تنمية التفكير  TRIZنظرية 

الهندسي بشكل إيجابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط 
  بمستوياته األربعة. 

عن فاعلية التدريس بنظرية  )2014وكشفت دراسة الزيدي (
TRIZ اني المتوسط في مادة الفيزياء في تحصيل طالبات الصف الث

 ) طالبة؛53ونت عينة الدراسة من (وقدرتهن على اتخاذ القرار. وتك
) 29قسمت إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية والبالغ عددها (

) طالبة. وتمثلت 24طالبة، والمجموعة الضابطة والبالغ عددها (
ر، وكان من أدوات الدراسة في اختبار للتحصيل واختبار اتخاذ القرا

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفوق طالبات المجموعة 
على طالبات المجموعة  TRIZالتجريبية الالتي درسن وفق نظرية 

الضابطة في اختباري التحصيل واتخاذ القرار، وأن التدريس بنظرية 
TRIZ  .ذو فاعلية في كل من التحصيل وقدرتهن على اتخاذ القرار  

) إلى الكشف عن أثر 2013ة بدوي والمولي ( وهدفت دراس
برنامج قائم على نظرية تريز في صعوبات تعلم الرياضيات لدى 
طالب غرف المصادر بمنطقة الجوف  بالمملكة العربية السعودية، 

) تلميذًا من تالمذة الصفوف 24وقد تكونت عينة الدراسة من (
ريقة عشوائية الرابع والخامس والسادس األساسي، وتم تقسيمهم بط

) 12إلى مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة) عدد كل منها (
تلميذًا، وتمثلت أدوات الدراسة باختبار رسم الرجل واختبار الجمع 
والطرح وبرنامج مستند إلى عدد من مبادئ " تريز. وأظهرت 
النتائج فاعلية البرنامج المستخدم في تنمية بعض مهارات الجمع 

هة صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المجموعة والطرح ومواج
  التجريبية واستمرار أثر ذلك خالل فترة المتابعة.

) إلى الكشف عن أثر برنامج 2013وهدفت دراسة جودة ( 
" في تنمية التحصيل  TRIZمقترح قائم على نظرية تريز " 

الدراسي ومهارات حل المشكالت الرياضية لدى طالب الصف األول 
) 101ي بجمهورية مصر العربية، وتكونت عينة الدراسة من (الثانو

طالب وطالبة تم تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية 
) طالبًا وطالبة، والمجموعة الضابطة والبالغ 52والبالغ عددها (

) طالبًا وطالبة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار 49عددها (
لرياضية. وقد كان من أهم للتحصيل واختبار لحل المشكالت ا

النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفوق طلبة المجموعة التجريبية 
ممن درسوا باستخدام البرنامج المقترح والمستند إلى نظرية تريز 

)TRIZ على طلبة المجموعة الضابطة ممن درسوا بالطريقة (



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

256 
 

العادية ؛ وذلك في كل من االختبار التحصيلي البعدي وكذلك في 
  اختبار حل المشكالت الرياضية البعدي. 

) بدراسة فاعلية 2011وقام أحمد وقنديل وزهران وبلطية ( 
) في تنمية TRIZوحدة قائمة على مبادئ نظرية " تريز " (

مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى طالب المرحلة 
 ) طالبًا من طالب الصف63اإلعدادية. وتكونت عينة الدراسة من (

األول اإلعدادي. وتمثلت أدوات الدراسة في وحدة قائمة على 
مبادئ نظرية " تريز " واختبار الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية، 
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تفوق المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدي الختبار الحل اإلبداعي على أقرانهم 

طة، وكذلك حجم األثر الكبير للوحدة المقترحة في المجموعة الضاب
  في تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية. 

بدراسة كفاءة   (Sheng & Kok, 2010)وقام تشنج وكوك
لحل المشكالت الهندسية  TRIZتصميم المنتجات عن طريق نظرية 

إبداعيًا بماليزيا، وقد تم تصميم المبادئ والتوجيهات المنتجة 
) مبدأ وهي واحدة من األدوات 40للمشكالت باقتراح استخدام (

. وقد تبين أن هناك عالقة إيجابية بين  TRIZاألساسية لنظرية 
في المنتجات، وأسفرت نتائج  TRIZالعناصر البيئية وكفاءة مبادئ 

بعد  TRIZEEالدراسة في تشكيل أداة جديدة سميت بأداة تصميم 
مبدأ  40عناصر ذات الكفاءة البيئية و ذلك، وأن هناك عالقة بين ال

، وقد تم تشكيل منهجية جديدة للتصميم TRIZمن مبادئ 
  المبتكر. 

) عن فاعلية برنامج مقترح في 2010وكشفت دراسة خميس (
) في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل TRIZضوء نظرية تريز (

ونت في مقرر األحياء لدى طالبات الصف األول الثانوي بجدة. تك
) طالبة من الصف األول الثانوي، وقد تم 58عينة الدراسة من (

) 30تقسيمها إلى مجموعتين : المجموعة التجريبية والبالغ عددها (
) طالبة، وتمثلت 28طالبة، والمجموعة الضابطة والبالغ عددها (

)، TRIZ(برنامج مقترح في ضوء نظرية تريزأدوات الدراسة في 
التي نتائج الوكان من أهم  .اإلبداعيوديمي واختبار التحصيل األكا

أن البرنامج المقترح له فاعلية في تنمية توصلت إليها الدراسة 
ذات  ةوجود عالقة ارتباطيو التفكير اإلبداعي والتحصيل األكاديمي.

داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 
   التفكير اإلبداعي.وي البعدي في اختبار التحصيل األكاديم

) هو إيجاد العالقة  ,2010Linوكان الغرض من دراسة لين (
على  ) والقدرةTRIZاإلبداعية باستخدام نظرية تريز ( بين السمات

الرياضية  حل المسائل بالقدرة على وعالقاتها المشكالت حل
 الخامس الصف من طلبة )409إبداعيًا، وتكونت عينة الدارسة من (

وتمثلت أدوات الدراسة اختبار في التفكير الناقد واختبار  والسادس،
تحصيلي، وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
مهارات التفكير الناقد لها تأثير كبير في إيجاد وطرح الحلول 

) لها حجم تأثير كبير TRIZلمشكالت الطلبة، وأن نظرية تريز (
  الخامس والسادس األساسي. على تفكير وتحصيل طلبة الصف 

) أثر برنامج تدريبي مستند إلى 2008وأظهرت دراسة عامر (
) في تنمية حل المشكالت الرياضية إبداعيًا TRIZنظرية تريز (

وبعض مهارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لمتفوقات الصف 
من الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية، تكونت عينة الدراسة 

) طالبة متفوقة بالصف الثالث المتوسط وقد تم تقسيم عينة 60(
) 30الدراسة إلى مجموعتين؛ المجموعة الضابطة وبلغ عددها (

) طالبة، وتمثلت 30طالبة، والمجموعة التجريبية والبالغ عددها (
أدوات الدراسة في اختبار حل المشكالت الرياضية إبداعيًا، واختبار 

ياضي، واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي مهارات التواصل الر
الشكلي. وكان من أهم النتائج  التي توصلت إليها الدراسة تفوق 
طالبات المجموعة التجريبية والالتي استخدمن البرنامج التدريبي 

 ) في تنمية مهارات التفكير اإلبداعيTRIZالمستند لنظرية تريز (
اصل الرياضي (قراءة (األصالة والطالقة والمرونة) وزيادة التو

وكتابة وتحدث واستماع وتمثيل) والمساعدة في حل المشكالت 
  الرياضية إبداعيًا.

ولقد تبين من خالل استعراض الدراسات السابقة أن استخدام 
) في الهندسة له التأثير الكبير على التحصيل TRIZمبادئ نظرية (

ألهداف المعرفي والتفكير اإلبداعي وإثارة الدافعية وتحقيق ا
المنشودة، وأن توظيف هذه النظرية قد ساعد في تطوير بعض 
المهارات الرياضية وحل المشكالت بشكل إبداعي لدى الطلبة، وأن 

مية التفكير هذه النظرية كان لها األثر الكبير والواضح في تن
قدرة عالية  للطالبات الالتي  توقد وجد الهندسي بشكل إيجابي.

اري التحصيل واتخاذ القرار، وأن ي اختبف TRIZدرسن وفق نظرية 
لتحصيل وقدرتهن على فاعلية على كل من ا TRIZلتدريس بنظرية ل

وتؤكد نتائج وتوصيات هذه الدراسات أهمية توظيف  اتخاذ القرار.
 على حل في تنمية مهارات التفكير، والقدرة )TRIZتريز (نظرية 

ظرية تريز الرياضية إبداعيًا، وأن ن وحل المسائل المشكالت
)TRIZ لها حجم تأثير كبير على تفكير وتحصيل الطلبة، وتنمية (

مهارات التفكير اإلبداعي(األصالة والطالقة والمرونة) وزيادة 
   ما تحاول الدراسة الحالية تناوله.التواصل الرياضي، وهذا 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

الحظ أن  من خالل عمل الباحث في الميدان التربوي؛ فقد
هناك مشكلة في استيعاب الهندسة، وتدنى التحصيل والتفكير 
الهندسي لدى الطالبات، وأن هناك اتجاهات سلبية حول فهم الطلبة 
لطبيعة ومفهوم وأهداف الهندسة، السيما وأن بعض الطلبة يلجأون 
إلى حفظ النظريات وعدم االهتمام بالمهارات األساسية، وغياب 

وإهمال بعض المسائل والتدريبات التي  القدرة على برهنة النظريات،
  تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل المعرفي.

ومن خالل إطالع الباحث على نتائج االمتحانات الدورية  
؛ فقد الحظ تدنيًا ملحوظًا في نتائج اختبارات لمادة الرياضيات
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 الهندسة مقارنة باختبارات فروع الرياضيات األخرى. لذا كان من
وحدة  تدريس فاعليةالضروري القيام بالدراسة الحالية لمعرفة 

في تنمية التفكير   )TRIZمطورة في الهندسة وفقًا لنظرية تريز (
اإلبداعي والتحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الثامن األساسي 

مقابالت مع مجموعة من  . وعليه أجرى الباحثبمحافظة غزة
التربويين ومديري المدارس الباحثين والمعلمين والمشرفين 

بمديرية شرق غزة بهدف الوقوف على مستوى التحصيل المعرفي 
والتفكير اإلبداعي في الهندسة؛ وبناًء عليه فقد نبعت فكرة الدراسة 

   في السؤال الرئيس التالي: الحالية

وحدة مطورة في الهندسة وفقًا لنظرية تريز  تدريس ما فاعلية
)TRIZ(  ر اإلبداعي والتحصيل المعرفي لدى في تنمية التفكي

  طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة؟  

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية: 
 = (هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

) بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 0.05
لتطبيق البعدي الختبار التحصيل والمجموعة الضابطة في ا

 المعرفي؟
 = فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( هناكهل  .2

) بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 0.05
والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير 

 اإلبداعي؟
هل توجد عالقة بين التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي  .3

 ى طالبات الصف الثامن األساسي؟لد

  أهداف الدراسة

بين التعرف على داللة الفروق  الدراسة الحالية إلىتهدف 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

والتفكير اإلبداعي.  التحصيل المعرفي الختباريفي التطبيق البعدي 
المطورة  الهندسة وحدةتدريس فاعلية كما تسعى إلى التحقق من 

 كل من على  )TRIZقائمة على بعض مبادئ نظرية تريز (وال
لدى طالبات الصف الثامن  والتفكير اإلبداعي التحصيل المعرفي

الكشف عن حجم األثر لدى هذا فضًال عن  األساسي بمحافظة غزة.
) تبعًا TRIZطالبات المجموعة التجريبية عند توظيف نظرية تريز (

العالقة والتحقق من  صيل المعرفي والتفكير اإلبداعي.الختباري التح
االرتباطية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 

 التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي. تبعًا الختباريالبعدي 

  أهمية الدراسة

في تنظيم المعلومات   )TRIZقد تسهم مبادئ نظرية تريز (
يقة إبداعية من خالل الرابط وحل المشكالت الهندسية بطر

وقد يؤدي توظيف  واالستدالل بين المفاهيم والحقائق الرياضية.
) في تدريس الهندسة إلى تنمية التفكير TRIZنظرية تريز (

اإلبداعي وزيادة التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الثامن 

وحدة الهندسة األساسي بفلسطين. ويتوقع أن تقدم الدراسة الحالية 
) لطالبات الصف TRIZمطورة وفقًا لبعض مبادئ نظرية تريز(ال

للتحصيل المعرفي وآخر للتفكير اإلبداعي ًا تقديم اختباركما  الثامن.
يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة و في وحدة الهندسة المطورة.

الحالية: المعلمون والمشرفون بتوجيههم نحو توظيف مبادئ نظرية 
العاملون في مركز تطوير المناهج و .تريز في تدريس الهندسة

. كما يستفيد الفلسطينية عند تقويم المناهج الفلسطينية الجديدة
المسئولون في كليات التربية ووزارة التربية والتعليم ووكالة منها 

) في تدريس TRIZالغوث الدولية في توظيف مبادئ نظرية تريز (
 الهندسة.

  التعريفات اإلجرائية

  ة المصطلحات التالية: استخدمت الدراس

  ) TRIZنظرية تريز (

مجموعة من المبادئ واإلجراءات والخطوات المتتابعة 
، وتعديل بعض والمنظمة لحل المشكالت الهندسية بشكل إبداعي

 من خالل اعتماد عاديةالمعطيات المشكلة للوصول إلى الحلول غير 
الثالثة ) مبادئ تهدف إلى تنمية التفكير اإلبداعي بمهاراته 10(

وهي: الطالقة واألصالة والمرونة لدى طالبات الصف الثامن 
  . في ضوء وحدة الهندسة التي تم تطويرهااألساسي 

  التفكير اإلبداعي

لطالبة في اختبار التفكير اإلبداعي والذي يعبر لالدرجة الكلية 
: جميع مهارات التفكير اإلبداعي وهيعنها بمجموع درجاتها في 

إنتاج أكبر  على أنها الطالقة:وتعرف نة واألصالة؛ الطالقة والمرو
عدد ممكن من الحلول وذلك لحل المشكالت الهندسية من خالل 

فهي القدرة على الخروج أما األصالة:  الوحدة الهندسية المطورة.
عن المألوف وإنتاج أكبر عدد من الحلول واألفكار الهندسية 

على إعطاء أفكار  الجديدة والمتميزة. والمرونة: فهي القدرة
ومداخل متعددة ومختلفة ومتنوعة بهدف إيجاد الحلول المناسبة  

  للمشكلة الهندسية.

  التحصيل المعرفي

مقدار ما تكتسبه الطالبة من مفاهيم وحقائق ومبادئ في 
وحدة الهندسة المطورة من كتاب الرياضيات المقرر على طالبات 

ني)، ويقاس إجرائيًا من الصف الثامن األساسي بفلسطين (الجزء الثا
التحصيل المعرفي الذي أعده  درجة الطالبة في خالل اختبار

  .الباحث

   الدراسة محددات

وحدة "الهندسة" من تتحدد نتائج الدراسة في موضوعها (
الصف الثامن  طلبةكتاب الرياضيات (الجزء الثاني) والمقررة على 

الدراسي  األساسي بفلسطين وذلك في الفصل الثاني من العام
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عينة من طالبات الصف الثامن بمدرسة ) وعينتها (م2017/ 2016
بدر األساسية (أ) للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم/ شرق 

 :وهي ) TRIZالمبادئ اإلبداعية العشرة لنظرية تريز () وغرب
(التقسيم أو التجزئة، الفصل أو االستخالص، الربط أو الدمج، 

، القلب أو العكس، الخدمة الذاتية، العمومية أو النوعية المكانية
 الشمولية، التمهيد المضاد، تغيير اللون، التغذية الراجعة).

  منهج الدراسة  

والتصميم شبه  اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي
؛ حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين (تجريبية التجريبي

ائي من صفوف مدرسة بدر وضابطة) تم اختيارهما بشكل عشو
  األساسية (أ) للبنات.

  مجتمع الدراسة  

 تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن األساسي
والبالغ عددها والتابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة 

  ) اآلتي:1، وهي كما في الجدول () طالبة8687(

صف الثامن في وزارة لل الدراسة مجتمعتوزيع أفراد  :)1الجدول (
  التربية والتعليم

  عدد الطالبات  عدد الطالب  عدد الطلبة  عدد الشعب
419  16827  8140  8687  

  عينة الدراسة 

) طالبـًة، تـم اختيـارهن بالطريقـة     81تكونت عينة الدراسـة مـن (  
 ،مــن نـوع التوزيــع المتســاوي  االحتماليـة مــن نـوع العشــوائية الطبقيـة   

وهــن مــن إلــى طبقتــين بشـكل متســاوي،  حيـث قســمت عينــة الدراسـة   
بدر األساسية األساسي بمحافظة غزة بمدرسة  الثامنطالبات الصف 

ــة والتعلـــيم و(أ) للبنـــات  ــة لمديريـــة التربيـ ــرق غـــزة -التابعـ ــعبة  ؛شـ شـ
ــة مــن (   ــة مكون ــات الصــف   41للمجموعــة التجريبي ) طالبــًة، وهــن طالب

بعد طالبًة  )40،  وشعبة للمجموعة الضابطة مكونة من ()2الثامن (
 وهــن طالبـات الصــف  ،أن تغيبـت طالبـة عــن التطبيـق النهــائي لـألدوات    

ومــن الجــدير بالــذكر أن الطالبــات تــم تــوزيعهن بطريقــة   .)3الثــامن (
  عشوائية على الشعب في بداية العام الدراسي.

  دوات الدراسة  أ

  أوًال: دلیل المعلم وأوراق عمل الطالبات 

الثامن األساسي  الهندسة للصفتم إعداد دليل المعلم لوحدة 
) إليجاد الحلول TRIZلنظرية تريز ( في الفصل الثاني وفقًا

اإلبداعية للمشكالت الهندسية ليكون مساعدًا وداعمًا لدور المعلم 
عند تدريسه للوحدة المطورة، فمن خالل عرض الطريقة 
واإلجراءات لدليل المعلم وأوراق عمل الطالبات وفقًا لنظرية 

وقد  ،) إليجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت الهندسيةTRIZتريز(
  اشتمل الدليل على ما يلي: 

  مقدمة الدليل وتضمنت أهداف الدليل وفكرة مختصرة عن
"  ومميزاتها في تنمية التحصيل  TRIZمبادئ نظرية "تريز 

 المعرفي والتفكير اإلبداعي.

 ) نبذة عن نظرية تريزTRIZة.)، والمبادئ العشرة للنظري 

 .األهداف العامة لتدريس الوحدة المقترحة 

  أدوار كل من المعلم والطالب عند التدريس باستخدام نظرية
 ).TRIZتريز (

  وحدة  تدريس في المستخدمة واالستراتيجيات الطرق
 الهندسة. 

  بناء خطة لتدريس موضوعات وحدة الهندسة لطالبات الصف
حو إيجاد ) نTRIZالثامن األساسي وفقًا لنظرية تريز (

 الحلول اإلبداعية للمشكالت الهندسية.

 ." التوزيع الزمني لتدريس موضوعات وحدة "الهندسة 

  أوراق عمل وبطاقات وأنشطة متعددة ووسائل تعليمية
لطالبات الصف الثامن األساسي لتوظيفها أثناء تدريس الوحدة 

 ".TRIZالمطورة  والقائمة على بعض مبادئ نظرية " تريز 

 الوحدة المطورة على صورة دروس وقد  عرض محتوى
 اشتمل كل درس على اآلتي:

 األهداف السلوكية للدرس. -

 عناصر محتوى الدرس. -

 الزمن المستغرق لكل عنصر من عناصر الدرس. -

إجراءات االنتقال بين خطوات حل المشكالت باستخدام نظرية  -
 ". TRIZ" تريز 

 آليات تنظيم وتقسيم الطالبات. -

 قويم.أدوات وأساليب الت -

 التقنيات ومصادر التعلم والوسائل التعليمية المستخدمة. -

اقتراح تصور بما يناسب كل درس وفق مبادئ نظرية تريز  -
TRIZ.  

  عرض الصورة األولية للدليل على مجموعة من المحكمين من
بهدف  ؛أساتذة طرق تدريس الرياضيات ومشرفي الرياضيات

تدريس وحدة ومدى مناسبته ل ،التحقق من صالحية الدليل
"الهندسة" المطورة وفق بعض مبادئ نظرية " تريز 

TRIZ".  وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات التي ُأخذت
بعين االعتبار؛ وبالتالي أصبح دليل المعلم وأوراق عمل 

 الطالبات المرافقة للدليل في صورتهما النهائية. 

  ثانیًا: اختبار التفكیر اإلبداعي

فكير اإلبداعي في وحدة " الهندسة " بحيث تم بناء اختبار الت
 الطالقة، المرونة، األصالة) لدى (اإلبداعي يقيس مهارات التفكير

الثامن األساسي، وقد استعان الباحث باختبارات  الصف طالبات
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التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات الواردة في عدة دراسات سابقة 
د وقنديل وزهران أحم  )، ودراسة2015( مثل دراسة بارعيدة

 )، ودراسة عامر2010( ) ودراسة خميس2011وبلطية (
إضافة إلى األدب التربوي ذي العالقة. وقد اشتمل  ،)2008(

) سؤال في 11( في صورته األولية، سؤاًال )13االختبار على (
صورته النهائية في التفكير اإلبداعي والمشتمل على مهارات التفكير 

، وقد تحدد زمن تطبيق طالقة والمرونة)اإلبداعي (األصالة وال
االختبار اإلبداعي بحصتين دراسيتين أي بواقع ساعة ونصف 

  .تقريبًا

  صدق اختبار التفكير اإلبداعي وثباته

تم التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة 
المناهج وطرق تدريس  في أساتذة )6من ( من المحكمين مكونة

مشرفي ومعلمي من  )8بغزة، و( ات الفلسطينيةالجامعفي الرياضيات 
الرياضيات، وقد تم األخذ بمالحظاتهم والخاصة بحذف وتعديل 

) طالبة من طالبات 25كما تم تطبيق االختبار على ( .بعض الفقرات
كعينة  –الصف التاسع األساسي بمدرسة بدر األساسية (أ) للبنات 

ي بنفس المدرسة ممن درسوا الصف الثامن األساس - استطالعية 
وأنهوا دراسة وحدة الهندسة، وقد تم التطبيق بتاريخ 

م. وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي بإيجاد 5/2/2017
وبلغت  .معامل االرتباط بين كل مهارة والدرجة الكلية لالختبار

لمهارات األصالة والطالقة  )0.92، 0.93،0.88معامالت االرتباط (
  على الترتيب، وهي معامالت ارتباط دالة عند مستوىوالمرونة 

)= 0.05.(  

كما تم حساب ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخدام معامل 
) بتطبيق االختبار على Cronbach Alphaألفا ( -ثبات كرونباخ

حيث بلغت قيمها لمهارات اختبار التفكير نفسها،  العينة االستطالعية
، 0.89ككل ( مع االختبارلطالقة، المرونة ) ا األصالة، (اإلبداعي

) على الترتيب، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة 0.94، 0.91

الستخدام االختبار ألغراض الدراسة. وقد أصبح االختبار في 
  ) سؤاًال. 11صورته النهائية مكونًا من (

  تصحیح االختبار

 قام بتصحيح االختبار كل من الباحث والمعلمة المنفذة
  تم توزيع الدرجات كالتالي :للتجربة. وقد 

أكبر عدد من  ء الطالبعطاإلدرجة الطالقة: تعطى طبقًا  -
المفردات في نسق واحد وإمكانية التصنيف والقدرة على وضع 
المفردات في العبارات الرياضية التي يكتبها، وتعطى لكل 

  استجابة درجة واحدة بعد حذف االستجابات المكررة.
 اعلى تغيير حالته ةونة: وتعطى طبقًا لقدرة الطالبدرجة المر -

الذهنية بما يتناسب مع الموقف التعليمي من خالل  المرونة 
 التلقائية أو التكيفية؛ ويعطى للسؤال درجة لكل فكرة. 

تم االعتماد على طريقة تصحيح تورانس  درجة األصالة: -
 لألفكار وعدم تضمنفكار األللبعد عن تكرار  طبقًاوتعطى 
وندرة وأن يأتي باألشياء الجديدة والحديثة  الشائعة

% تعطي 5 تساوي أو تزيد علىالتي  االستجابة. فاالستجابة
%) 5أقل من  - %2أما االستجابة المحصورة بين ( صفرًا.

تعطى  %2، واالستجابة التي تقل عن تعطى درجة واحدة
 . (Torrance, 1974)درجتان

  ثالثًا: اختبار التحصیل المعرفي

تم  ،إلعداد اختبار التحصيل المعرفي في وحدة الهندسة
االعتماد على نتائج تحليل محتوى الوحدة الدراسية وعناصرها 

) (التذكر، الفهم، Bloomاألساسية وفقًا لمستويات تصنيف بلوم (
التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم )، وكذلك األهداف التعليمية 

مواصفات اختبار التحصيل  يبينالي السلوكية للوحدة، والجدول الت
  المعرفي:

  جدول مواصفات اختبار التحصيل المعرفي في وحدة الهندسة :)2(الجدول 

  عدد الفقرات  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر  محتوى الوحدة  م

  3  -  -  -  1  1  1  األشكال الرباعية   .1
  3  -  -  -  1  1  1  متوازي األضالع   .2
  4  1  -  -  1  1  1  توازي أضالع؟متى يكون الشكل الرباعي م   .3
  4  -  -  1  1  1  1  حاالت خاصة لمتوازي األضالع   .4
  6  1  1  1  1  1  1  نظريات المنتصفات والقطع المتوسطة   .5
  4  1  -  -  1  1  1  تكافؤ األشكال الهندسية   .6
  3  -  -  -  1  1  1  المجسمات (حجومها ومساحاتها الجانبية)   .7

  27  3  1  2  7  7  7  المجموع

أن االختبار اشتمل في صورته النهائية ) 2يتضح من الجدول (
على المستويات المعرفية الستة وهي: (التذكر، الفهم، التطبيق، 

) فقرة، 27من ( االختبار التحليل، التركيب، التقويم )، حيث تكون

دقيقة، ولكل سؤال تعطى درجة واحدة،  60 وقد بلغ زمن االختبار
  . ) درجة27بحيث يكون المجموع الكلي لالختبار (
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  صدق اختبار التحصيل المعرفي وثباته 

تم التحقق من صدق اختبار التحصيل المعرفي من خالل 
من أساتذة مناهج وطرق تدريس الرياضيات في  )6(عرضه على 

مشرفي ومعلمي الرياضيات؛ ) من 8الفلسطينية بغزة و( الجامعات
وكذلك  .حيث تم أخذ مالحظاتهم بهدف الحذف واإلضافة والتعديل

) طالبة من 25د تم تطبيق اختبار التحصيل المعرفي على (فق
ممن درسوا  -كعينة استطالعية  -طالبات الصف التاسع األساسي 

الصف الثامن األساسي بمدرسة بدر األساسية (أ) للبنات وأنهوا 
دراسة وحدة الهندسة، وقد تم التطبيق يوم األحد الموافق 

داخلي الختبار للتحقق من صدق االتساق الوم. 5/2/2017
كل سؤال  ن درجةمعامل االرتباط بي حسب التحصيل المعرفي

) عند مستوى داللة  0.84بلغ (، حيث والدرجة الكلية لالختبار
)0.05 .(  

كما تم حساب ثبات اختبار التحصيل المعرفي باستخدام 
) بتطبيق االختبار Cronbach Alphaألفا ( -معامل ثبات كرونباخ

)، 0.85تطالعية حيث بلغت قيمة ثبات االختبار(على العينة االس

وقد  وهو معامل ثبات مناسب الستخدام االختبار ألغراض الدراسة.
) 27من ( ًاأصبح اختبار التحصيل المعرفي في صورته النهائية مكون

  فقرة. 

  التكافؤ القبلي

للتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
والعمر؛ فقد قام الباحث بمقارنة نتائج  التحصيل المعرفي القبلي

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في معدل التحصيل العام 
وفي تحصيل الرياضيات والعمر وذلك خالل الفصل األول من العام 

م، وقد حصل الباحث على بيانات الطالبات 2016/2017الدراسي 
حساب اختبار من إدارة مدرسة بدر األساسية (أ) للبنات. ومن ثم-

  ) كما في الجدول التالي:t-Testت (

) بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية  في معدل التحصيل العام والتحصيل في t-Testنتائج اختبار ت ( : )3(الجدول 
  الرياضيات والعمر

  مستوى الداللة لداللةقيمة ا tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  المتغيرات

  معدل التحصيل العام
 18.63991 72.8  41  التجريبية

  غير دالة إحصائيًا  0.957  1.3761
 19.48483 67.0  41  الضابطة

معدل التحصيل في 
  الرياضيات

 27.84163 60.1500  41  التجريبية
  غير دالة إحصائيًا  0.787  0.786

 27.39754 55.3571  41  الضابطة

  العمر
 0.50637 14.0000  41  التجريبية

  غير دالة إحصائيًا  0.230  1.279
 0.65951 14.1667  41  الضابطة

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 3يتضح من الجدول(
بين طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من: معدل 
التحصيل العام والتحصيل في الرياضيات والعمر وذلك في الفصل 

م، وهذا يعني تكافؤ 2016/2017األول من العام الدراسي 
  المجموعتين الضابطة والتجريبية بالنسبة لهذه المتغيرات.

  إجراءات الدراسة

بدأ تطبيق التجربة بشكل فعلي بتدريس مجموعتي الدراسة 
، 14/2/2017موضوعات وحدة الهندسة يوم الثالثاء الموافق 

، حيث 30/3/2017لموافق واستمر التدريس حتى يوم الخميس ا
تم تدريس وحدة الهندسة المطورة لطالبات المجموعة التجريبية 

) في تدريس TRIZ) بتوظيف مبادئ نظرية تريز (2الصف الثامن(
الهندسة، في حين تم تدريس طالبات المجموعة الضابطة الصف 

، وقام بالتدريس للمجموعتين إحدى االعتيادية) بالطريقة 3الثامن(
الرياضيات بمدرسة بدر األساسية (أ) للبنات والتابعة  معلمات

  لمديرية شرق غزة. 

  

  وتحددت إجراءات تنفيذ التجربة فيما يلي:

 عقد عدة لقاءات مع المعلمة التي تم اختيارها لتنفيذ التجربة. -

تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي واختبار التحصيل المعرفي  -
للتأكد من  التجريبيةبشكل قبلي على المجموعتين الضابطة و

 رصد الدرجات ومعالجتها إحصائيًا.تكافؤ المجموعتين، وتم 
عقد لقاء تمهيدي مع طالبات المجموعة التجريبية وتعريفهن  -

 بأهداف التجربة والمهام الموكلة إليهن خالل التنفيذ. 
تقسيم طالبات المجموعة التجريبية إلى مجموعات تراوح عدد  -

طالبة إلتاحة الفرصة لهن للعمل  )6-3أفراد كل منها من (
 تعاونيًا وبروح الفريق في مجموعات غير متجانسة .

 استمر التدريس للطالبات حتى نهاية الفترة المحددة . -

بعد االنتهاء من تدريس الوحدة تم تطبيق اختبار التفكير  -
اإلبداعي واختبار التحصيل المعرفي في الهندسة على 

 .بية بشكل بعديالمجموعتين الضابطة والتجري
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  اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:  متغيرات الدراسة:

 وله مستويان:  ،(طريقة التدريس) المتغير المستقل -
تدريس وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف طريقة  .1

 ).TRIZوفقًا لنظرية ( األساسي الثامن
تدريس وحدة الهندسة من كتاب الرياضيات للصف طريقة  .2

  للطريقة اإلعتيادية. وفقًا األساسي الثامن

  :المتغيرات التابعة -
التفكير اإلبداعي في الهندسة بمهاراته الثالثة (األصالة   .1

  والطالقة والمرونة). 
 التحصيل المعرفي في الهندسة. .2

  تصمیم الدراسة

  نفذت التجربة من خالل التصميم التالي : 

G1 : O1 O2 X O11 O22           G2 : O1 O2 – O11 O22  

: المجموعة الضابطة، G2: المجموعة التجريبية، G1حيث أن 
O1 ،اختبار التحصيل القبلي :O2 ،اختبار التفكير اإلبداعي القبلي :

O11  ،اختبار التحصيل البعدي :O22  اختبار التفكير التفكير :
  . االعتياديةالطريقة  -: المتغير التجريبي، Xالبعدي، 

 نتائج الدراسة
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية "  األول:سؤال نتائج ال

) بين متوسطي درجات طالبات  = 0.05(عند مستوى داللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

  الختبار التحصيل المعرفي؟

المتوسطات الحسابية  ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب  
للعينات المستقلة  (t-Test)ئج اختبار واالنحرافات المعيارية ونتا

  ) 4رقم (للتحقق من داللة الفروق  بين المتوسطات كما في الجدول 

لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات  )Independent-Samples t-Test) لعينتين مستقلتين (t-Test: اختبار()4(الجدول 
  دي الختبار التحصيل المعرفيالمجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البع

  مستوى الداللة  قيمة الداللة  tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة 

 5.28216 24.2683 41  التجريبية
  دالة إحصائيًا 0.000 4.311

 7.93851 17.8250 40  الضابطة

) المحسوبة دالة إحصائيًا t) أن قيمة (4يتبين من الجدول (
   .) 0.000 =  عند مستوى الداللة (

مطورة في الهندسة وفقًا لنظرية الوحدة الفاعلية وللتأكد من 
تنمية التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف  على )TRIZتريز (

تم حساب حجم األثر إلكمال مفهوم الداللة  ؛الثامن األساسي
ة وفقًا اإلحصائية ومعرفة تأثير الوحدة الدراسية المطورة في الهندس

في التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف   )TRIZلنظرية تريز (
  الثامن األساسي بمحافظة غزة وذلك من خالل إيجاد قيمة مربع إيتا:

dft
t


 2

2
2 )(Pallant, 2010: 209   وقيمة حجم

حيث : dاألثر 
 df

td 2
   )270: 2010( سرور،  

  ).5رقم ( وهذا ما يوضحه الجدول

  ، وحجم التأثير على التحصيل المعرفيd، وقيمة مربع إيتا، وقيمة tقيمة  :)5( الجدول

  حجم التأثير dقيمة   )2مربع إيتا ( قيمة tقيمة   المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة

  كبير 2.8904  0.6762 13.007  التحصيل المعرفي  )TRIZنظرية (  التجريبية

) الختبار 2) أن قيمة مربع إيتا (5ول (يتضح من الجد
التحصيل المعرفي لدى طالبات المجموعة التجريبية يساوي 

). 1988) التي حددها كوهن (0.14) وهي أكبر من (0.6762(
) على TRIZكما يتضح من الجدول أن حجم تأثير نظرية تريز (

التحصيل المعرفي في وحدة الهندسة المطورة مع طالبات المجموعة 
)، وهي أكبر من القيمة d )2.8904، فقد بلغت قيمة ًالتجريبية كبيرا

، وهذا يؤكد على أنPallant , 2010 : 209 ))، (0.8المرجعية (
)؛ حيث TRIZنسبة كبيرة من الفروق تعزى الستخدام نظرية تريز (

  كان لها األثر الكبير في زيادة التحصيل المعرفي البعدي.

  

  

  

فروق ذات داللة إحصائية  هناك" هل  :الثانينتائج السؤال 
) بين متوسطي درجات طالبات  = 0.05عند مستوى داللة (

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 الختبار التفكير اإلبداعي؟

المتوسطات الحسابية ولإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب 
للعينات المستقلة  (t-Test)واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

رقم للتحقق من داللة الفروق  بين المتوسطات كما في الجدول 
)6.(  
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لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات  )Independent-Samples t-Test) لعينتين مستقلتين (t-Test( اختبار :)6( الجدول
  التفكير اإلبداعي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة  المهارة
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة الداللة tقيمة 

 الطالقة
 2.32615 6.1951 41 التجريبية

  دالة إحصائيًا  0.004 4.19272
 3.51471 3.4250 40 الضابطة

 األصالة
 1.62938 3.4634 41 التجريبية

  دالة إحصائيًا  0000. 7.38096
 1.70951 0.7250 40 الضابطة

 المرونة
 2.11844 4.3659 41 التجريبية

  دالة إحصائيًا  0000. 6.01319
 2.31827 1.4000 40 الضابطة

 االختبار ككل 
 5.60128 14.0244 41 التجريبية

  دالة إحصائيًا  0000. 5.98681
 7.07089 5.5500 40  الضابطة    

) المحسوبة لمهارات t) أن قيمة (6من الجدول (يتبين 
التفكير اإلبداعي (الطالقة واألصالة والمرونة ونتيجة االختبار الكلي 

    =للتفكير اإلبداعي ) هي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (
0.000 ( .  

مطورة في الهندسة وفقًا لنظرية الوحدة الفاعلية وللتأكد من 
لدى طالبات الصف  التفكير اإلبداعيمية تن على )TRIZتريز (

حجم األثر إلكمال مفهوم الداللة  تم حساب ؛الثامن األساسي
اإلحصائية ومعرفة تأثير الوحدة الدراسية المطورة في الهندسة وفقًا 

في التفكير اإلبداعي مقارنة بالطريقة المعتادة    )TRIZلنظرية تريز (

افظة غزة وذلك من خالل لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمح
  إيجاد قيمة مربع إيتا:

dft
t


 2

2
2  )(Pallant , 2010: 209  وقيمة حجم

حيث: dاألثر 
 df

td 2
   )270: 2010( سرور،  

  ، وحجم التأثير على التفكير اإلبداعيd، وقيمة مربع إيتا، وقيمة t: قيمة  )7(الجدول 
  حجم التأثير dقيمة   )2قيمة مربع إيتا ( tقيمة   المتغير التابع  مستقلالمتغير ال  المجموعة

  كبير 2.4789 0.6057 11.155  التفكير اإلبداعي  )TRIZنظرية (  التجريبية

) الختبار 2) أن قيمة مربع إيتا (7يتضح من الجدول (
) وهي 0.6057التفكير اإلبداعي في المجموعة التجريبية يساوي (

). كما يتضح من 1988( ) التي حددها كوهن0.14أكبر من (
) على التفكير اإلبداعي TRIZالجدول أن حجم تأثير نظرية تريز (

في وحدة الهندسة المطورة مع طالبات المجموعة التجريبية كبير؛ 
)، وهي أكبر من القيمة المرجعية d )2.4789فقد بلغت قيمة 

)0.8) ،((Pallant, 2010 : 209نسبة كبيرة ، وهذا يؤكد على أ ن

)؛ حيث كان لها TRIZمن الفروق تعزى الستخدام نظرية تريز (
  األثر الكبير في زيادة التفكير اإلبداعي البعدي.

" هل توجد عالقة بين التحصيل  : الثالثنتائج السؤال 
المعرفي والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي؟ 

ب معامل ارتباط بيرسون حساولإلجابة عن السؤال الثالث تم 
)Pearson( كما  بين كل من التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي

  ).8رقم (في الجدول 

معامل ارتباط بيرسون بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لكل من اختبار التفكير اإلبداعي والتحصيل  :)8( الجدول
  المعرفي

  مستوى الداللة  قيمة الداللة  معامل االرتباط  االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا  العدد  اختبار

 5.28216 24.2683 41  (س) التحصيل
  دالة إحصائيًا 0.000 0.905

 5.60128 14.0244 41  (ص) التفكير

) أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات 8يتضح من الجدول (
إلبداعي (ص) قد بلغ الطالبات في التحصيل المعرفي (س) والتفكير ا

)، وهي عالقة إرتباطية طردية قوية عند مستوى داللة 0.905(
)، والتي تعطي داللة موجبة بين التحصيل المعرفي والتفكير 0.01(

 أداء اإلبداعي، األمر الذي يؤكد العالقة الطردية الموجبة بين

طالبات المجموعة التجريبية في التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي 
  البعدي.
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  مناقشة النتائج

   األولنتائج السؤال  مناقشة: أوًال

فاعلية ) 5،()4( ينيتضح من النتائج الواردة في الجدول
  )TRIZالوحدة الدراسية المطورة في الهندسة وفقًا لنظرية تريز (

في التحصيل البعدي لدى طالبات الصف الثامن األساسي وذلك من 
حصائية بين متوسط درجات المجموعة خالل الفروق ذات الداللة اإل

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 
المجموعة التجريبية ؛ وهذه النتيجة تتفق  طالباتالتحصيلي لصالح 

مع نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت فاعلية للوحدة المطورة 
 ,Lin(ين ل) و2010( ). كدراسة خميسTRIZوفقًا لنظرية تريز (

ويعتقد الباحث أن   .)2013) وجودة (2014الزيدي (و) 2010، 
) في الصف الثامن من TRIZالطالبة عند توظيفها لنظرية تريز (

مرحلة التعليم األساسي قادرة على التركيز واالنتباه بما يسهم في 
زيادة تحصيلها، وكذلك التطورات التي تعيشها الطالبة من توظيف 

علم واستحداث المعلم الستراتيجيات وطرق وأساليب تكنولوجيا الت
بشكل  أصبحن قادرات على التركيز واالنتباه بما يسهموالتدريس. 

  . يفي زيادة التحصيل المعرف واضح

على الطريقة  )TRIZويرجع الباحث تفوق نظرية تريز (
طرح األسئلة السابرة  أن التقليدية في زيادة التحصيل البعدي إلى

) أثار دافعية الطالبات وزاد من TRIZية تريز (نظرلوفقًا 
عرض أمثلة توضيحية من خالل النماذج والمجسمات و تحصيلهن.

كما تم والصور التوضيحية وتوظيف البيئة المحلية بشكل فاعل. 
ربط المسائل الرياضية بواقع وحياة الطالبات زاد من نشاطهن 

) إلى TRIZيز (استناد نظرية ترإضافة إلى  وتفاعلهن مع المادة.
قاعدة المعلومات التي تساعد الطالبات على اختيار الحلول 

امتالك الطالبات للمهارة وكذلك  اإلبداعية للمشكالت الرياضية.
وقد  الرياضية من خالل سرعة ودقة وإتقان المعلومات الرياضية.

) في TRIZروعي عند بناء الوحدة المطورة وفقًا لنظرية تريز (
نات البيئية المحيطة والمناسبة لتعلم  الطالبات والذي الهندسة اإلمكا

تشكيل مجموعات وإن  أسهم في إثارة الدافعية وزيادة التحصيل.
تعاونية غير متجانسة أخذ بعين االعتبار مستويات التحصيل 
المختلفة للطالبات؛ مما أدى إلى ترسيخ روح التعاون والعمل بروح 

) TRIZأسهمت نظرية تريز (د وقالفريق وزاد من نوعية النتائج. 
ها بعرضها يفي زيادة مشاركة الطالبات للنتائج التي تم التوصل إل

)إلى ربط التعلم TRIZأدى تطبيق نظرية تريز(و أمام الطالبات.
السابق بالالحق؛ مما أسهم في ربط المفاهيم بشكل  فاعل وذي 

أدى تنوع الوسائل واألنشطة التعليمية أثناء الحصة وكذلك معنى. 
توظيف نظرية تريز . وأدى إلى زيادة دافعية وفهم الطالبات للمادة

)TRIZ إلى زيادة تفاعل الطالبات أثناء التعلم التعاوني والعمل في (
 ،مشاركة الطالبات في قص األشكال ولصقها وتركيبهاوالمجموعات. 

وعمل النماذج الورقية أدى إلى زيادة فهم الطالبة للمادة مما أسهم 
توظيف المعلمة لتقنيات التعلم أثار وكرها وعدم نسيانها. في تذ

دافعية الطالبات نحو البحث والتقصي وحل المشكالت الرياضية 
) على طرح المعلمة TRIZاعتماد نظرية تريز (وبسهولة ويسر. 

للمسائل التي تهدف إلى زيادة تحصيل الطالبات وإيجاد العالقات 
 بين خصائص األشكال الهندسية.

  الثانينتائج السؤال  مناقشةًا: ثاني

) فاعلية 7)، (6يتضح من النتائج الواردة في الجدولين (
الوحدة الدراسية المطورة وحجم التأثير الكبير لتوظيف نظرية تريز 

)TRIZ على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف (
ية بين وذلك من خالل الفروق ذات الداللة اإلحصائ الثامن األساسي

متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
المجموعة  طالباتلصالح  التفكير اإلبداعيالتطبيق البعدي الختبار 

التجريبية؛ وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات التي 
 ) في تدريسTRIZأثبتت أّنه يوجد أثر الستخدام نظرية تريز (

. كدراسة تنمية مهارات التفكير اإلبداعيوحدة الهندسة على 
 ,Sheng & Kok ) وشنق وكوك2013(  ) وجودة2015( بارعيدة
)  Mrayyan ،2016( وماريان  )،Lin،2010 ( ولينا ) (2010
) 2011(أحمد وقنديل وزهران وبلطية ) و2014(  والعالق
   .)2008(  ) وعامر 2010(  وخميس

ية بين الطالبات في ويعتقد الباحث أّنه يوجد فروق فرد
مهارات التفكير اإلبداعي، وأنه باإلمكان تطوير هذه المهارات من 

) لحل المشكالت الرياضية TRIZ( خالل توظيف نظرية تريز
ويرجع الباحث تفوق الطالبات في التطبيق البعدي لنظرية  إبداعيًا.
روعي عند بناء أنه قد  إلى ) في التفكير اإلبداعيTRIZتريز (

) توزيع أوراق TRIZالوحدة المطورة وفقًا نظرية تريز (مضمون 
والبحث عن الحلول  ،وإتاحة الفرصة لمشاركة الطالبات ،العمل

تنوع الوسائل التعليمية ، ووالتفاعل اإليجابي مع األنشطة ،المناسبة
أدى إلى ارتفاع  ، مماوتوظيف إمكانات البيئة المحلية ،واألنشطة

) TRIZأسهمت نظرية تريز (وقد لبات. التفكير اإلبداعي لدى الطا
في تجسيد العمل بروح الفريق والتعاون بين الطالبات؛ والذي 

وكذلك  بدوره أدى إلى تبادل الحلول واألفكار المبدعة واألصيلة.
تحمل الطالبات المسؤولية واالعتماد على النفس في البحث 

في  واالستقصاء عن إثبات البراهين الهندسية أسهم بشكل مباشر
) TRIZتطبيق نظرية تريز (وإن  تنمية التفكير اإلبداعي لديهن.

االستقصاء؛ مما أسهم في زيادة وأدى إلى دفع الطالبات نحو البحث 
دافعية الطالبات نحو طرح المسائل وتوظيف المعلومات؛ مما كان له 
الدور اإليجابي في تنمية التفكير اإلبداعي وإتاحة الفرصة لتعدد 

توظيف بعض مبادئ نظرية تريز كما أن  نة الحلول.وأصالة ومرو
)TRIZ أسهم بشكل مباشر في نظرة الطالبات اإليجابية لحل (

.  لديهنالمسائل الهندسية بشكل مبدع مما زاد من التفكير اإلبداعي 
) وفقًا لخطوات حل المشكالت TRIZتدرج نظرية تريز (وإن 

بشكل مباشر في تنمية وأسهم  ،الهندسية أدى إلى زيادة أفق الطالبة
) أدى إلى TRIZتوظيف نظرية تريز (كما أن  اإلبداعي. اتفكيره

تنمية التفكير اإلبداعي البعدي لدى الطالبات من خالل حل 
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مما أسهم في طالقة البدائل ومرونة المسائل  ؛المشكالت الرياضية
 وأصالة الحلول.

  الثالثنتائج السؤال  مناقشة: ثالثًا

) وجود عالقة طردية 8الواردة في الجدول ( يتضح من النتائج
قوية بين درجات الطالبات في التحصيل المعرفي (س) والتفكير 

ويرجع الباحث العالقة اإليجابية الطردية والموجبة  ،اإلبداعي (ص)
مبادئ نظرية تريز أن بين التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي إلى 

)TRIZ ( ات في كل من في تحسن مستوى الطالبقد أسهمت
وإن  التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي بشكل إيجابي وواضح.

تنسيق وترتيب المفاهيم الهندسية بشكل متسلسل أسهم في رفع 
تطبيق مبادئ كما أن  مستوى التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي.

) من التقسيم والفصل والدمج والعمل على إيجاد TRIZتريز (
المتشابهات؛ ساهم بشكل مباشر في زيادة كل الحلول والجمع بين 

) في اعتماد TRIZأسهمت نظرية تريز (و من التحصيل والتفكير.
الطالبة على نفسها وتفعيل القدرة الذاتية لديها مما ساعد على رفع 

تعدد ألوان األشكال الهندسية وإن  القدرة التحصيلية واإلبداعية.
ية أسهم في تعلم الوحدة بشكل وتقديم التغذية الراجعة اآلنية والفور

 فاعل ونشط والذي زاد من التحصيل المعرفي والتفكير اإلبداعي.
وإن وجود العالقة الموجبة والطردية بين التفكير اإلبداعي 
والتحصيل المعرفي يشير بالداللة القاطعة أن التفكير في المسائل 

التحصيل الهندسية واإلبداع في إثباتها؛ يؤدي بالضرورة إلى زيادة 
  المعرفي لدى طالبات الصف الثامن.
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