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فى تنمٌة مهارات التفكٌر TRIZأثر برنامج قائم على نظرٌة ترٌز 

اإلبداعً فً مادة العلوم لدى تالمٌذ المرحلة االعدادٌة  
إعداد 

زٌنب عطا هللا سعٌد ابراهٌم  
"  العموم " قسم المناىج وطرق التدريس -  باحثة ماجستير 

   جامعة جنوب الوادي–كمية التربية بقنا 

:املستخلص   
   تنمية ميارات  في  أثر برنامج قائم عمي نظرية تريزعمىىدفت الدراسة التعرف 

حيث اتبعت الدراسة . التفكير اإلبداعي في مادة العموم لدي تالميذ المرحمة اإلعدادي
بعدي، وبتطبيق ضوابط –المنيج التجريبي تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبمي 

المنيج التجريبي، تم اعداد برنامج قائم عمي  بعض مبادئ نظرية تريز لتدريس وحدة 
الصوت والضوء بمقرر العموم لمصف الثاني االعدادي بمصر واختبار التحصيمي في 

حساب صدق اختبار نفس الوحدة ليؤالء التالميذ واتخاذ االجراءات الالزمة لضبطيما،و 
 ثم اختيار عينة بطريقة عشوائية تكونت من وثباتو(الشكل ب)تورانس لمتفكير االبداعي 

تمميذ من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتقسيميا إلي مجموعتين احداىما  (60)
 أنو توجد فروق ذات لىإ وتوصمت الدراسة .تجريبية  واألخرى ضابطة، وتنفيذ التجربة

 بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية (0.05)عند مستوى داللو إحصائية
 لصالح اإلبداعي لتورانسوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير 

المجموعة التجريبية، وفي ضوء تمك النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات 
 .والمقترحات

  . التفكٌر اإلبداعً، نظرٌة ترٌز:الكلمات المفتاحية
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Prepare 

Zienb Attala Said Ibrahim 

Researcher for master's – Department of Curricula and Methods of Teaching Science 

Faculty of Education in Qena - South Valley University 
 

Abstract : 

This research aimed to investigating effect of program based on 

TRIZ theory in developing Prep School students’ Creative 

Thinking in Science. The study followed the experimental 

approach designing the control group with a pre-post test, and by 

applying the controls of the experimental curriculum, a program 

was prepared based on some principles of TRZI theory to teach 

the sound and light unit in the science course for the second year 

of middle school in Egypt and the achievement test in the same 

unit for these students and take the necessary measures to control 

them, and Calculating the validity and stability of the Torrance 

Test for Creative Thinking (Figure B), then selecting a random 

sample of (60) students from the second year of middle school, 

dividing it into two groups, one experimental and the other 

controlling, and implementing the experiment..The results of 

research revealed significant differences at (0.05)between the 

mean scores of the control and experimental group on the post 

used a scale  Torrance's Creative Thinking favoring the 

experimental group. In the light of these results, some 

recommendations & suggestion were presented. 

 Keywords :TRIZ theory and Creative Thinking.
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:مقدمة  
يشيد العالم انفجارًا معرفيًا وتقدمًا عمميًا ىائاًل مما نتج عنو كم كبير من المعمومات 

ونتيجة ليذا التقدم العممي واالنفجار . والمشكالت التي تواجو الفرد في حياتو اليومية
. المعرفي في ىذا العصر وزيادة متطمباتو، شيد تدريس العموم عالمًيا وعربًيا اىتماًما كبيًرا

 عمى اكتساب الميارات العممية العموم ىومساعدة التالميذن أحد أىداف تدريس إحيث 
المناسبة، والميارات في تدريس العموم عديدة ومتنوعة، لذا من الضروري مساعدة التالميذ 

.  عمى اكتسابيا ألنيا تساعدىم عمى تنمية ميوليم نحو العمم

يحتوى مقرر العموم عمى معرفة عممية كبيرة تنوعت بين الحقائق والمفاىيمإلى مبادئ  
ونظريات، والتالميذ بحاجة لفيميا وتوظيفيا في حياتيم حتى يستفيدوا منيا، وعمى ىذا 

 تدريس العموم تعمل حديثة في استراتيجيات تدريسية االىتمام باستخداماألساس يجب 
 .عمى تنمية الميارات التفكيرية  لدى التالميذ

    وتعد المرحمة اإلعدادية مرحمة تعميمية ىامة في حياة التالميذ، حيث تعتبر  فترة 
النمو العقمي السريع، حيث يصبح فييا الفرد قادرًا عمى التفسير والتوافق مع ذاتو  ومع 
بيئتو، وفي ىذه المرحمة يبدأ الفرد بالتفكير والتأمل وتبرز قدرتو عمى اإلبداع والتخطيط 

لتجريد واالستدالل لتفكير وا التالميذ عمى ابقدرةيتسم ولممستقبل، وينمو التفكير بشكل جيد 
 تنمو لدييم  القدرة عمى إنتاج عديد من وفييا أيضاواالستنتاج والتحميل والتركيب، 

األفكار، لذلك ينبغي عمينا استخدام طرق تدريسية مناسبة تعمل عمى تنمية الميارات 
، 2005عمى فالح الينداوى، )التفكيرية لمتالميذ بما يتالءم مع الخصائص النمائية ليم 

297 - 298  .)

     وقد تزايد االىتمام العالمي بموضوع التفكير في النصف الثاني من القرن العشرين، 
جراء الكثير من البحوث والدراسات ذلك االىتماموتمثل   في كثير من نماذج التفكير وا 

لمنيوض بيذا المجال وتطويره، ويعد التفكير أرقى أشكال النشاط العقمي لدى اإلنسان، 
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دراك  فيو العممية التي ينظم بيا العقل خبرات اإلنسان بطريقة جديدة لحل المشكالت وا 
 (. 25، 2007صالح محمد عمى أبو جادو و محمد بكرنوفل،)العالقات 

   وفي ضوء المتغيرات المتسارعة لم يعد ىدف العممية التعميمية قاصرًا عمى اكساب 
التالميذ المعارف، بل يتعداىا إلى تنمية قدراتو عمى االكتشاف واإلبداع والتعامل بوعي 

(. 53 – 52، 2009حنان سالم عامر، )مع المعمومات المتسارعة 
    وطبيعة العموم وبنيتيا تجعميا أفضل وسط لتنمية اإلبداع، فيي تسمح بإنتاج عدد 

ن العموم مادة غنية بالمواقف إكبير من األفكار، وبنيتيا االستداللية تعطي المرونة، حيث 
المختمفة التي تحتاج من التمميذ حمواًل متعددة ومتنوعة وجديدة وىذه في مجموعيا تكسب 

 (. 18-19، 2002فييم مصطفي،). اإلبداعيالتالميذ الميارات األساسية لمتفكير 

لذلك من الضرورة .     ويعد تنمية التفكير اإلبداعي من أىم األىداف التربوية الحديثة
 رسم هن الغاية منإلمنح المؤسسات التعميمية موضوع تعميم التفكير اإلبداعي أىمية بالغة 

 ليزدادوا اقتناعًا بالمعمومات التي تتوفر ليم ويعمموا عمى تعزيزىا التالميذمعالم جديدة أمام 
 .وتطويرىا ليتحقق مبدأ التعمم

    ومن ثم تزايد االىتمام في السنوات الماضية بأنماط التفكير بأنواعيا المختمفة، 
ويحظى اإلبداع حاليًا باىتمام كبير من المخططين والخبراء لتنميتو واالستفادة منو، 

وتسعى الدول المتقدمة لتطوير قدرات التالميذ اإلبداعية بكافة الطرق المتاحة، وىذا ما 
 ىناك نوعين من أنواع التفكير تستيدف التربية تعميميما إن( 1993بيترسون، )يؤكده 

 .لمتالميذ ىما التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد

    فرضت التغيرات المتالحقة التي يشيدىا العصر الحالي ومن أىميا االنفجار المعرفي 
والتطور المتسارع، اىتمامًا متزايدًا بتنمية القدرات اإلبداعية لدى التالميذ، كي يكونوا 

وىذا ال . قادرين عمى مواجية المشكالت المعاصرة والمستقبمية الناتجة عن تمك التغيرات
يتأتى إال عن طريق التحول من التدريس الذي يتمحور حول استرجاع المعرفي المكتسب 

 بكريفتحية معتون )الى التدريس الذي يتمحور حول انتاج المعرفة المبدعة 
(. 80، 2013عساس
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    ويستوجب تطوير التدريس لتنمية  اإلبداع لدى المتعممين تغيير إجراءات التدريس 
 الدراسية ميما بمغت المقرراتن إالتقميدية،المعمول بيا في العممية التعميمية خاصة و

جودة محتواىا ال تكفي وحدىا لتحفيز القدرات اإلبداعية  لمتالميذ واالرتقاء بيا، ما لم 
ن يعيدوا ما إن ينتجوا بداًل من إ بتدريس إبداعي يساعد التالميذ عمى المقرراتتدعم تمك 

ن يقوم بو التالميذ لتحقق المعمومة وبنائيا ومعالجتيا بطريقتيم إاكتسبوا، وبعكس ما يجب 
الخاصة بما يكسبيا معنى يتواءم مع بنيتيم المعرفية، فيثقون في قدراتيم ويطمقون 

(  227-221 ،2005 ، مجدى عزيز إبراىيم).طاقاتيم الكامنة

من  أجريت العديد التالميذ فقد    ونظرًا ألىمية تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى 
 المختمفة التي أوصت بإجراء دراسات أخرى لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي الدراسات

بدر محمد  ؛ 2014 إيمان محمد عمر أحمد ، )لدى التالميذ ومنيا دراسة 
ىـــــدى سيار سويمم الرشيدي،  ؛2016عزالدين جابر محمد عمي حميد ، ؛2004شبيب،
 ,2010Cho & Kim ميسون نصر الفرا، ؛2014 مستورة محمد محمد أحمد ،؛2015

2006 ;  Chiu,2009; Kandemir, 2009 Scheinholtz,2009 ;Lin,2010;  )
. جميعيم أشاروا الى وجود تدني في ميارات التفكير اإلبداعي في حل المشكالت

لقد ظيرت برامج ونظريات عديدة   تستيدف تنمية التفكير اإلبداعي،ومنيا نظرية تريز 
(TRIZ)  تعرف باسم نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت التي نظرت إلى العممية اإلبداعية

حيث تتضمن مجموعة . نيا عممية لحل المشكالت غير العادية بطريقة إبداعيةعمى إ
غنية من الطرائق لحل المشكالت، والعالم كمو يتجو نحو تطبيق ىذه النظرية في مختمف 

 )65 - 61، 2009حنان سالم عامر، )نواحي الحياة 

     وتعد نظرية تريز ذات منيجية منظمة وتوجو إنساني تستند لقاعدة معرفية ىدفيا حل 
نيا تستند إلى مبادئ و استراتيجيات وأدوات مختمفة إالمشكالت بطريقة إبداعية وغير 

ن الحظ أن االختراعات تقوم عمى إتساعد عمى تحقيق أىدافيا، أوجدىا ىنري التشمر بعد 
مبادئ معينة، و من خالل تحميمو لماليين االبتكارات توصل إلى المبادئ لحل المشكالت 

(Bowyer,2008) . ن التشمر كان يبحث عن أساسيات اإلبداع واألفكار الجديدة إأي
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نما في االختراعات واالبتكارات التي توصل إلييا ىؤالء  ليس في عقول المبدعين وا 
(.  &yanhong,2007 ,95 Runhuat)المبدعون 

ن نظرية تريز واحدة من األدوات البشرية إب. ((Zakharov2008    واعتبر زخاروف 
ن إ(. (Zlotin and Zusman2009  كما أوضح زولتون وزاسمن . في حل المشكالت

وليذه النظرية استخدامات . تريز تستخدم في إيجاد حل غير تقميدي لمشكمة طال مدىا
 حيث استخدمت في الصناعة والتجارة واالقتصاد والطب وفي مجال متعددةفي مجاالت 

 المقرراتالتربية والتعميم، لذلك الحظنا اىتمامًا كبيرًا بتوظيف نظرية تريز في تطوير 
صالح )وأساليب التدريس من خالل استخدام النظرية في تنمية ميارات التفكير المختمفة 

 إحدى أىم النظريات التي يمكن وىي(. 409، 2007محمدأبو جادو، محمد بكرنوفل، 
استخداميا في تنمية التفكير اإلبداعي، والقدرة عمى الحل اإلبداعي لممشكالت 

(Bowyer,2008 .)
 الدراسات عمى ضرورة االىتمام بتضمين مبادئ ومفاىيم نظرية العديد منوقد أوصت 

تريز من خالل المواد الدراسية المختمفة وتعميميا لمتالميذ في مختمف األعمار، ومنيا 
؛ دعاء 2015؛ أالء يحيى سعيد صبح، 2004ابو جادو صالح محمد عمى، )دراسة 

؛ عمى اسماعيل سرو، 2014 ميدى عبد الحميد طو، ؛ عبداهلل2015سعيد محمود، 
؛ ىيا 2013؛ نيفين قدرى مرسى ابراىيم، 2013؛ ميند يوسف عبد القادر صيام، 2010

 ; Mann & Vincent , 2000 ; Bowyer,2008 ؛2015مصطفي عاشور، 
March,2004; Barak, 2009;) ، 

أشارت نيا إ    باستقراء الدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير اإلبداعي يالحظ 
ن معظم المحاوالت إلوذلك .  وجود تدني في ميارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذإلى

التي بذلت وتبذل في مجال التعميم وتطويرىا وخاصة المناىج والمقررات الدراسية دلت 
 عن األىداف التقويم إن عزلةن معظم ىذه الجيود لم تحقق الغاية منيا، كما إعمى 

 ىو مدى حفظ التالميذ لممادة الدراسية مما جانب واحد عمى الجديدة والتركيزواالتجاىات 
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 ، حسام مازن)اإلبداعي أدى إلى تجاىل الجانب المياري وخاصة ميارات التفكير 
2007 ، 317-318 .)

 ان ىناك فجوة بين التطور التطبيقي نجد     وبالنظر الى الواقع التعميمي في الجانب 
 السريع وبين الواقع الذي لم يستجب ليذه التغيرات إال بقدر قميل، حيث والمعرفيالعممي 

. مازالت األساليب التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ واالستظيار ىي السائدة في المدارس
.  األمر الذي يستمزم البحث عن استراتيجيات جديدة

ن الباحثة الحظت من خالل عمميا كمعممة لمادة العموم لفترة طويمة إ      كما 
ومالحظات مشرفي العموم، إحساس التالميذ بصعوبة المناىج وشكواىم المستمرة من 
تضخميا، مما يصعب عمييم فيم الكم اليائل من المعمومات، ومدى حاجتيم لتطوير 
قدراتيم بصورة إبداعية، وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييم مثل ميارات المرونة، 

.  األصالة، والطالقة
:استنادًا إلى ما سبق فإن مشكمة الدراسة الحالي تحددت في  

   وجود قصور في ميارات التفكير اإلبداعي في مادة العموم لدى تالميذ الصف الثاني 
 اإلعدادي 

: سؤال الدراسة  
ما أثر برنامج قائم عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة - 1

 العموم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟
:فرض الدراسة  

بين متوسطي درجات  (α 05 ‚0≥) فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى يوجد- 1
 ميارات البعدي الختبارتالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 

 التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية
:ىدف الدراسة  

تعرف أثر برنامج قائم عمى نظرية تريزفي تنمية ميارات التفكير االبداعي في مادة العموم لدى - 
.تالميذ الصف الثاني اإلعدادي  



فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة العموم لدى TRIZأثر برنامج قائم عمى نظرية تريز 
 زينب عطا اهلل سعيد ابراىيم /    تالميذ المرحمة االعدادية                                     أ

 2020                                ديسمبز  -162- العذد الخامس واألربعون                              

 

:أىمية الدراسة  
قد تفيد في تقديم برنامج يستفيد منو المعممين في توظيف نظرية تريز لتنمية ميارات - 

. التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
في ضوء  (الصوت والضوء)قد تفيد الباحثين في تقديم دليل لممعمم لتدريس وحدة - 

نظرية تريز، حيث يمكن االستفادة بو عند القيام ببحوث مماثمة في مواد دراسية ومراحل 
. تعميمية أخرى

: حدود الدراسة  
 

 قوص المشتركة بإدارةتم تنفيذ تجربة الدراسة في مدرسة المخزن اإلعدادية : حدود مكانية
ووجود . لوجود معمل عموم وبعض األدوات الالزمة لمتجربةً نظرا. التعميمية بمحافظة قنا

 .معمل حاسب آلي ومزودة بشبكة األنترنت
تم اختيار مجموعتي الدراسة من تالميذ الصف الثاني االعدادي بطريقة : حدود بشرية

 لتوافر العدد المناسب لتطبيق الدراسة في ًاإلعدادية، نظراعشوائية من مدرسة المخزن 
. المدرسة، وتعمل الباحثة معممة بالمدرسة، ومما يسيل تطبيق تجربة الدراسة

لكتاب العموم لمفصل  (الصوت والضوء)تقتصر الدراسة عمى وحدة : حدود موضوعية
  2019- 2018الدراسي الثاني طبعة 

الطالقة، المرونة )اإلبداعي تقتصر الدراسة عمى تنمية بعض ميارات التفكير - 
. الواردة في وحدة الدراسة (واألصالة

التغذية الراجعة، الربط )تريزتقتصر الدراسة عمى بعض المبادئ اإلبداعية لنظرية - 
والدمج والضم، مبدا العمل القبمي، الشمولية والعمومية، مبدأ الشفافية واستراتيجية االىتزاز 

 .(الميكانيكي (التردد)
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: منيج الدراسة المتبع
- تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبمي)استخدم في الدراسة المنيج التجريبي 

حيث يمكن من خالل ىذا التصميم المقارنة بين مجموعتين متكافئتين تتعرضان  (بعدى
–  التجريبية المجموعة– ن إحدى ىاتين المجموعتين إلنفس الظروف والعوامل عدا 
المراد بحث أثرىا، بينما ال  (تريزالوحدة المصاغة وفقا لنظرية )تتعرض لممتغير التجريبي 
ألثر ىذا المتغير وىنا تكون المجموعة الثانية – الضابطة – تتعرض المجموعة األخرى 
وسبب استخدام ىذا التصميم ىو إمكانيتو في التغمب عمى . مرجعًا لممقارنة بين النتائج

سمير يونس صالح ). المؤثرات غير تجريبية التي قد يكون ليا تأثير عمى المتغير التابع
( 107، 2007وسعد الرشيدي ويوسف العنيزي وعبد الرحيم سالمة، 

:مصطمحات الدراسة  
 والمقاءات والنشاطاتالخطوات واإلجراءات ىو مجموعة :ىاالدراسة إجرائيا عرفت:البرنامج
عدادىا التعميمية  المستندة عمى بعض مبادئ نظرية تريز التي قامت الباحثة بتصميميا وا 

الطالقة، المرونة )بيدف تنمية ميارات التفكير اإلبداعيمخطط زمني محدد، وفق 
 .عند تالميذ الصف الثاني (واألصالة

 
ىي عبارة عن عمميات منظمة باستخدام عدد من : ىاالدراسة إجرائياعرف ت:نظرية تريز

تنمية ميارات عمميا و المشكالت األدوات التي تسير وفقا لخطوات تساعد عمى حل 
التذكر، ) عند مستوي والتحصيل الدراسي (األصالةوالطالقة، المرونة )التفكير اإلبداعي 

 . لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من خالل تدريس العموم(الفيم والطالقة
 عمى توليد عدد من الحمول التالميذنيا قدرة إ الدراسة ىاتعرف: التفكير اإلبداعيميارات 

لمشكالت  
. الوحدة الثانية لمادة العموم لمصف الثاني اإلعدادي بطريقة مبتكرة وفريدة وبطالقة
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وتعنى القدرة عمى توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو " : الطالقة
حنان زيد وعونى ). "المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين بسيولة ويسر

( 30، 2009شاىين، 
 من الجانب النوعينيا التنوع واختالف األفكار التي يأتي بيا الفرد، تتضمن إ ":المرونة

(.  15، 2008،زين العبادى" )التفكير اإلبداعي
 تعنى الجدة وىينيا أكثر الخصائص ارتباطًا باإلبداع والتفكير اإلبداعي إ"):األصالة
 (31، 2009، حنان زايد وعوني شاىين). "والتفرد

 : أدوات الدراسةمواد و 
 ب

رنامج قائم عمى نظرية تريز لوحدة الصوت والضوء بمقرر العموم لمصف الثاني 
 (اعداد الباحثة) (اوراق عمل التمميذ ودليل المعمم )االعدادي 

 م
 (تورانسإعداد ) (ب)الصورة الشكمية –قياس تورانس لمتفكير اإلبداعي 

  .(1988 )  محمود سميمان وفؤاد أبو حطبترجمة عبد اهلل)

  إحصائياوفيما يمي عرض لإلجراءات التي أتبعت إلعداد أدوات الدراسة وضبطيما

االطالع عمى بعض المراجع والدراسات المحمية والعالمية لالستفادة منيا في : - اوال
 . إعداد مواد أدوات القياس

 لتدريس وحدة الصوت  قائم عمى بعض مبادئ نظرية تريز برنامجاعداد : -ثانيا
 .والضوء بمقرر العموم لتالميذ الصف الثاني االعدادي بمصر

وقدتم إعداد البرنامج لمتعرف عمي أثره عمي ميارات التفكير االبداعي لدي تالميذ 
 .الصف الثاني االعدادي

نو يتصف بالشمولية والمرونة ويسمح أل نموذج كمب لتصميم البرامج دراسة الواتبعت
 . بالمراجعة والتعديل في أي وقت خالل عممية التقويم
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 :خطوات بناء البرنامج
: تباع الخطوات التالية عند بنائيا لمبرنامجاقامت الباحثة ب

 .تحديد خصائص وحاجات المتعممين- 1
 .األىداف العامة لمبرنامجتحديد –2
 .األىداف الخاصة لمبرنامجتحديد - 3
 تحدٌد المبادئ االبداعٌة المستخدمة فً البرنامج –4 

اختارت الباحثة ست مبادئ من المبادئ األربعين لنظرية تريز، بما يتالءم مع 
الخصائص العقمية لمتالميذ ومع محتوى الوحدة والميارات المراد تنميتيا في ىذه الوحدة 

 : كالتاليوىي
 segmentation- : والتجزئةمبدأ التقسيم   - 
 combining- : والدمجوالضممبدأ الربط - 
 Feedback:التغذية الراجعة-

 mechanical vibration: - الميكانيكي (التردد)مبدأ االىتزاز   - 
  color changes- : المونمبدأ تغيير - 
 Preliminary anti- action- : والحذرمبدأ الحيطة - 
 .(دليل المعمم وكتاب التمميذ)  محتوي البرنامجإعداد- 5

موضوعا لموحدة  (الصوت والضوء) اختيار وحدة تم: اختيار موضوع الوحدة- 
 التجريبية

 :تحديد األىداف التعميمية لموحدة- 
لتدريس الوحدة المختارة (دليل المعمم وكتاب التمميذ)إعداد محتوي البرنامج تم  

حيث يحتوي عمى االدوار والممارسات التي يقوم بيا المعمم أثناء تطبيق تجربة الدراسة، 
 : وقد روعي في ىذا الدليل إن يتضمن ما يمي

جراءات التدريس وفق مبادئ -  مقدمة تشمل فكرة عن نظرية تريز، وشرح لكل مبدأ وا 
 . نظرية تريز التي تستخدم في كل درس من الدروس

 . األىداف العامة لموحدة، واالىداف السموكية الخاصة بكل درس من الدروس- 
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 ًوصفا تفصيميا لخطوات كل درس من الدروس، والدور الذي يقوم بو المعمم وفقا- 
.  لبرنامج قائم عمى نظرية تريز

 
 يحتوي عمي : (أوراق عمل التمميذ)كتاب التمميذ

 مقدمة لتوضيح اليدف األساسي من الكتاب- 
تعميمات وارشادات تعين التالميذ في كيفية استخدام الكتاب وحل األنشطة - 

 . والتدريبات
 ورقة عمل لكل درس من دروس الوحدة ورقتين أو أكثر، ويتضمن كل درس 27- 

 مشكمة وانشطة وتدريبات والتقويم 
 . التعميمية المستخدمةاألنشطة والوسائلتحديد  - 6
 تحديد الحد الزماني والمكاني لفعاليات البرنامج–7
. البرنامجالمتبعة في تقويم الأساليب تحديد - 8

 :ضبط البرنامج
عمى المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق في صورتو األولية تم عرض البرنامج 

 العممي ومالءمة المحتويالتدريس إلبداء الرأي حول البرنامج من ناحية سالمة المغة 
واألنشطة واألدوات وأساليب التدريس ومدي مالئمة األسس والشروط لتالميذ الصف 

ي اإلعدادي، ومدي مالئمة األسس والشروط لالتجاىات التربوية وقامت الباحثة نالثا
صبح في صورتو النيائية جاىزًا أن البرنامج إلىإبإجراء التعديالت الالزمة عمى 

 .لمتطبيق
 :وثباتو (ب)التأكد من صدق مقياس تورانس لمتفكير االبداعي الشكل : ثالثا

تطمب تحقيق ىدف الدراسة إعداد أداة مقياس وتمثمت في أختبار ميارات التفكير 
 :  (ب)اإلبداعي لتورانس الشكل 
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 محمود سميمان وفؤاد أبو حطب بترجمتو وتقنينو عبد اهللوىو من إعداد تورانس، وقام 
 التفكير اإلبداعي متمثمة ميارات، ويستخدم في قياس 1988 عام عمى البيئة العربية

 ، (األصالة– المرونة - الطالقة )في العوامل اإلبداعية 
 

  حساب صدق المقياس
من  (230، 2014)،إيمان محمد عمر أحمد (71، 2012) سامية حسين أكدتوقد 

 بدرجة كافية خالل دراستيما إن ىذا االختبار عمى درجة عالية من الثبات والصدق
 .هيبحيث يمكن االعتماد عل

 تقريبا حيث تم التوصل إلييا 0‚89بمغت قيمة معامل الصدق الذاتي لذلك االختبار، 
بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات وىذا يعني إن ذلك االختبار عمى درجة عالية 

من الصدق، وصادق في قياس ما وضع من أجمو وفي ضوء ما سبق، يمكن 
 محمود سميمان وفؤاد عبد اهلل)االطمئنان إلى اختبار التفكير االبداعي لتورانس وترجمة 

، الستخدامو كأداة لقياس برنامج قائم عمى نظرية تريز في تنمية ميارات (أبو حطب
 . التفكير االبداعي

 حساب ثبات المقياس
وقد تم التأكد من ثبات ىذا االختبار بطريقة إعادة تطبيق االختبار، وقد اختارت     

الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار، حيث استعانت بمعادلة رولون 
P.J.Rulon ( ،133، 1979فؤاد السيد)  المختصرة لمتجزئة النصفية، وقد وجد أن
 .، وىذا يشير إلي إن اختبار تورانس ذو درجة ثبات مرتفعة0‚80معامل الثبات 

 :إعداد تجربة الدراسة - :رابعا
تم تطبيق الميداني لتجربة الدراسة عمى تالميذ الصف الثاني االعدادي بمدرسة المخزن 

 م، وىي تكونت 2019 / 2018بإدارة قوص التعميمية في الفصل الثاني لمعام الدراسي 
التجريبية التي درست وفق برنامج قائم )من ستين تمميذا وتم تقسيميما الي مجموعتين 

 . (عمى نظرية تريز، والضابطة التي درست بالطريقة التقميدية
 :وقد مرت عممية التطبيق الميداني بالخطوات التالية
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 :إجزاءات قبل التطبيق
 . تم حصر المواد واألدوات التي يتطمبيا تنفيذ تجربة الدراسة- 
عطاؤىم فكرة عن نظرية تريز-  .االلتقاء بتالميذ المجموعة التجريبية وا 

قبل البدء في اإلجراء العممي لمدراسة، قامت الباحثة بضبط عدد من المتغيرات 
الخارجية المتعمقة بأفراد عينة الدراسة، وذلك بيدف زيادة تحقيق تكافؤ بين المجموعتين 

 .التجريبية والضابطة
 .ميارات التفكير اإلبداعي
 .من حيث العمر الزمني

 .المستوي االقتصادي االجتماعي
 .نوعية المعمم في المجموعتين

: ميارات التفكير اإلبداعي -1
تم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة، وتم     

حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لمدرجات في كل مجموعة، واستخدام 
لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين كما ىو مبين  (ت)اختبار 
: التالي (1)بجدول 
وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات المجموعتين  (ت)قيمة  (1)جدول 

التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار التفكير اإلبداعي 

 الذاللة االحصائية (ت)قيمة ع م ن المجموعة 

 2‚38 4‚3 30التجريبية 

غير دالة ‚ 469

 2‚91 4‚5 30الضابطة 
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الجدولية ( ت)أقل من قيمة  (‚469)المحسوبة  (ت)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

ن إعند أي مستوي من مستويات الداللة؛ مما يدل عمى  (58)عند درجة حرية 

.  المجموعتين متكافئتان في ميارات التفكير اإلبداعي القبمية

 -: الذراسةتنفيذ تجزبة - خامسا

:  قبمياً  الدراسةتطبيق أدوات- 1

، وتم دراسةقبميًا عمى مجموعة ال ( التفكير اإلبداعيمقياس)دراسةتم تطبيق أدوات ال

.  تصحيحيا ورصد نتائجيا

: تدريس وحدة الصوت والضوء وفق البرنامج القائم عمى نظرية تريز- 2

 وفقا لمجدول المدرسي لتدريس مادة العموم، 2019 / 5/3 يوم البرنامجبدأ تدريس 

وقامت الباحثة بنفسيا بالتدريس لممجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة 

والمجموعة التجريبية، التي تدرس بمبادئ نظرية تريز، واستغرق تطبيق تجربة الفترة من 

.  بعدياً الدراسة أدوات فييا تطبيق م بما 2019 / 4 /12 إلى2019 / 3/ 5

 : بعدياً دراسةتطبيق أدوات ال- 3

، (التفكير اإلبداعيمقياس )دراسة، تم تطبيق أدوات الالبرنامجبعد االنتياء من تدريس 

ىا إحصائيًا ومن ثم التوصل إلى نتائج تلجاعموبعد االنتياء من ذلك تم رصد الدرجات و

. الدراسة

 :األساليب االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات
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 :اإلحصائية استخدم في معالجة بيانات الدراسة الحالية األساليب 

(: الدراسةلمتأكد من صحة الفرض )المتوسطات لداللة الفروق بين  (ت)اختبار - 

  في التعرف عمي حجم ²η االرتباط أو ما يسمي بمربع إيتا مقياس نسبةاستخدام - 

التفكير )في المتغيرات التابعة  (برنامج قائم عمي نظرية تريز)التأثير لمتغير المستقل  

؛ عبد 92، 75، 2000؛ صالح مراد، 60-57، 1997رشدي منصور، )، (االبداعي

 (.78 - 77، 2006المنعم أحمد الدردير، 

 
:   وتفسيرهاالول وتحميمواإلجابة عن السؤال 

 عمى ما أثر برنامج القائم عمى نظرية تريز في تنمية االولينص سؤال الدراسة    

 اإلعدادي؟ لدى تالميذ الصف الثاني  في العمومميارات التفكير اإلبداعي

 عن ىذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص ولإلجابة

:  نوإعمى 

بين متوسطي درجات تالميذ  (α 05 ‚0≥)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 

 التفكير اإلبداعي البعدي الختبارالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 

 : لصالح المجموعة التجريبية

 . التفكير اإلبداعي في ميارة الطالقة

 .التفكير اإلبداعي في ميارة المرونة
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 . التفكير اإلبداعي في ميارة األصالة

 .التفكير اإلبداعي ككلميارات 

لعينتين مستقمتين لمكشف عن  (ت)   ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار 

داللة الفرق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

:  يوضح ذلك (2) التفكير اإلبداعي، والجدول مياراتالتطبيق البعدي الختبار

لعينتين مستقمتين لممقارنة بين متوسطات درجات تالميذ ( ت)نتائج اختبار  (2)جدول 

مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي  

. (األصالة– المرونة – الطالقة )الختبار التفكير اإلبداعي البعدي ومياراتو 

ميارات التفكير 

 اإلبداعي

المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

ق ي م ة ا ت  ل د ال ل ة ا  ال ح ص

ا ئ ي ة 

  ع م ن ع م ن 

 17‚4 2‚7 16‚4 30 1‚84 23‚3 30الطالقة 
دالة عند 

‚ 01مستوي 

 15‚82 2‚2 14‚6 30 3‚81 21‚8 30المرونة 
دالة عند 

‚ 01مستوي 

 65‚7 2‚1 39‚3 30 3‚4 69‚9 30األصالة 
دالة عند 

‚ 01مستوي 
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التفكير 

اإلبداعي 
30 9‚114 4‚9 30 3‚70 9‚6 5‚59 

دالة عند 

‚ 01مستوي

 .1‚671  تساوي0‚01عند مستوي داللة  (58)الجدولية عند درجة حرية  (ت)قيمة 

 .2‚390  تساوي0‚01عند مستوي داللة  (58)الجدولية عند درجة حرية  (ت)قيمة 

: التفكير اإلبداعي ككلميارات - 1
أكبر من القيمة التائية  (59‚5)إن القيمة التائية المحسوبة  (2)يتبين من الجدول 

وبذلك يتم قبول الفرضية من  (0‚01)وعند مستوي داللة  (58)الجدولية بدرجة حرية 
حيث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات تالميذ مجموعتي الدراسة ولصالح 

. المجموعة التجريبية
 :بالنسبة لميارة الطالقة- 2

أكبر من القيمة التائية  (17‚4)إن القيمة التائية المحسوبة  (2)يتبين من الجدول 
وبذلك يتم قبول الفرضية من  (0‚01)وعند مستوي داللة  (58)الجدولية بدرجة حرية 

حيث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات تالميذ مجموعتي الدراسة ولصالح 
. المجموعة التجريبية

:  بالنسبة لميارة المرونة- 3
أكبر من القيمة التائية  (15‚82)إن القيمة التائية المحسوبة  (2)يتبين من الجدول 

وبذلك يتم قبول الفرضية من  (0‚01)وعند مستوي داللة  (58)الجدولية بدرجة حرية 
حيث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات تالميذ مجموعتي الدراسة ولصالح 

. المجموعة التجريبية
:  بالنسبة لميارة االصالة- 4

أكبر من القيمة التائية  (65‚7)إن القيمة التائية المحسوبة  (2)يتبين من الجدول 
وبذلك يتم قبول الفرضية من  (0‚01)وعند مستوي داللة  (58)الجدولية بدرجة حرية 
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حيث وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات تالميذ مجموعتي الدراسة ولصالح 
. المجموعة التجريبية

وقد يبدو الفرق كبير نسبيًا في ميارة األصالة ألثر برنامج في وقت زمني محدود، لكن 
 تكرارىا، في عمىالباحثة تعزو ذلك لمقياس التصحيح حيث درجة كل استجابة تعتمد 

.  حين يتم رصد درجة واحدة لكل استجابة في الطالقة وفئة في المرونة
  التفكير ميارات  تريز عمي تنمية عمي نظريةقياس حجم التأثير البرنامج القائم

 :(االصالة– المرونة– الطالقة )اإلبداعي ككل ومياراتو الثالثة 
يتضح مما سبق وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح 
 ميارات نظرية تريز لتنمية عمىولمتأكد من أثر البرنامج القائم . المجموعة التجريبية

، تم حساب (االصالة– المرونة – الطالقة )ميارات الثالثة الالتفكير اإلبداعي ككل و
:  التالي (3)كما ىو مبين في الجدول  (d)حجم التأثير 

 اإلبداعي ككل ومقدارحجمالتأثيربالنسبةالختبارالتفكير d وقيمة²ηقيم  (3)الجدول 
 (الطالقة، المرونة، األصالة)ومياراتو

مقدار حجم التأثير ²η  dالمتغيرات التابعة المتغيرالمستقل 

البرنامج القائم 

عمى نظرية تريز 

 مرتفعا 14 0‚98التفكير اإلبداعي ككل 

 مرتفعا 4‚42‚ 83الطالقة 

 مرتفعا 4‚1 0‚81المرونة 

 مرتفعا 14 0‚98األصالة 

:  ما يمي (3)ويتضح من الجدول 
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، 0‚8 وىي أكبر من 14التفكير اإلبداعي ككل ىي ميارات قيمة حجم التأثير في - 
 التفكير اإلبداعي ألفراد المجموعة عمىن حجم تأثير العامل المستقل عمىإمما يدل ىذا 
 مرتفعاالتجريبية كان 

 وىي أكبر من 4‚42قيمة حجم التأثير في التفكير اإلبداعي في ميارة الطالقة ىي - 
ن حجم تأثير العامل المستقل عمي التفكير اإلبداعي في ميارة عمىإ، مما يدل ىذا 0‚8

. الطالقة ألفراد المجموعة التجريبية كان كبيراً 
 وىي أكبر من 4‚1قيمة حجم التأثير في التفكير اإلبداعي في ميارة المرونة ىي - 
 التفكير اإلبداعي في عمىن حجم تأثير العامل المستقل عمى إ، مما يدل ىذا 0‚8

.  المجموعة التجريبية كان كبيراً المرونة ألفرادميارة 
 وىي أكبر من 1‚4قيمة حجم التأثير في التفكير اإلبداعي في ميارة االصالة ىي - 
 التفكير اإلبداعي في ميارة عمىن حجم تأثير العامل المستقل عمىإ، مما يدل ىذا 0‚8

. االصالة ألفراد المجموعة التجريبية كان كبيراً 
 تنمية ميارات نظرية تريز في عمى برنامج القائم أثر   من النتائج السابقة يتضح 

التفكير اإلبداعي في مادة العموم لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتتفق نتائج ىذه 
ن نظرية تريز ليا أثر في تنمية إالفرضية مع نتائج العديد من الدراسات التي أثبتت 

ىيا ) ودراسة ،(2013نور عبد الرحيم، )دراسة .منياعديد من الميارات وأنواع التفكير
 ودراسة (Lourl ,2009)ودراسة . (2013نفين إبراىيم، ) دراسة ،(2015عاشور، 

((Chin & Chao ,2007 ودراسة(Regazzoni& Russo,2011( . يحيي )ودراسة
دعاء )ودراسة . (2013عبد السميع والشين، )ودراسة . (2006 الرافعي، عبد اهلل
وسام رضوان، )ودراسة  (2014إيمان محمد عمر أحمد، )دراسة  (2015محمود، 
محمد العقيل، )ودراسة  (2013ميند يوسف عبد القادر صيام، )ودراسة  (2004
( 2003المشرفي،انشراح )ودراسة  (2011

 : الدراسةعن سؤال  تحميل وتفسير نتائج اإلجابة
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 أقرانيم في عمى   تشير نتائج السؤال الثاني إلي تفوق تالميذ المجموعة التجريبية 
 إلىن البرنامج أدي إالمجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي، أي 
. تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي تالميذ المجموعة التجريبية

: ويمكن تفسير ىذه النتيجة كما يمي
: التفكير اإلبداعي ككلميارات - 1
 خالل إعطائيم التعميمية منيسمح البرنامج باشتراك التالميذ بقدر كبير في العممية - 

قدر كبير من الحرية في التفاعل مع بعضيم البعض من خالل استخدام مبادئ نظرية 
تريز لحل المشكالت سواء كانت مشكالت في الحياة العامة أو مشكالت من المواد 

. الدراسية تقوم عمي توليد األفكار وفق مبادئ أظيرت فاعميتيا مع كثير من المخترعين
تتضمن المبادئ المستخدمة عمميات التفكير بصوت عال، والتساؤل الذاتي، - 

. والعصف الذىني مما ساعد عمي فتح اآلفاق لمتالميذ لطرح أفكار متعددة
 تعريف التالميذ بالمبدأ اإلبداعي الذي يستخدم في حل المشكمة، عمىقام البرنامج - 

.  مما ساعد التالميذ عمي معرفة كيفية التفكير وفق المبدأ اإلبداعي
: بالنسبة لميارة الطالقة- 2

سمح البرنامج لتالميذ المجموعة التجريبية أثناء دراستيم بمعالجة عديد من األنشطة في 
 المعمومة أو المشكمة أو القضية موضع الدراسة وحميا، وفي أثناء إلىسبيل التوصل 

 . إنتاج عدد كبير من األفكارعمىذلك ازدادت قدرتيم 
 :بالنسبة لميارة المرونة- 3
 إعادة صياغة المشكمة من خالل جعل عمى تدريب التالميذ عمىاعتمد البرنامج - 

.  تنوع األفكارإلىالتالميذ يعيدون صياغة المشكمة بمغتيم الخاصة، وىذا يؤدي 
 حل لممشكمة حيث يقوم التالميذ إلىاستخدام المناقشات الجماعية في الوصول - 

بتبادل األفكار واآلراء ونقميا وتوضيحيا لآلخرين بشكل مترابط وواضح مستخدمين 
المبررات العممية، تتيح ليم ىذه المناقشات فرص تعمم طرق واساليب مختمفة لحل نفس 

.  المشكمة أي زيادة تنوع األفكار
:  بالنسبة لميارة األصالة-4
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أتاح البرنامج لتالميذ المجموعة التجريبية أثناء دراستيم بمعالجة عديد من األنشطة في 
 تعبير سميم لممعمومات أو المشكمة أو القضية، وقدموا الكثير من إلىسبيل الوصول 

الحل المثالي، )االفكار، باإلضافة إلي تقديم أفكار متعددة ومتنوعة في خطوات التالية 
حيث كانت خبراتيم الذاتية القابمة  (اقتراح الحمول المناسبة ومناقشتيا، إبراز التناقض

لمتطبيق ىي المحك األساسي عمي جودة األفكار، كل ىذا كان من شأنو إنتاج أفكار 
 .أصيمة
: توصيات الدراسة ومقترحاتو: ثالثا

في ضوء ما توصل اليو الدراسة من نتائج، فإنو يمكن طرح بعض التوصيات 
: والمقترحات األتية

 :  توصيات الدراسة
  توعية معممي العموم بأىمية التدريس بمبادئ نظرية تريز في تدريس العموم

 . التي تساعد في تنمية التفكير اإلبداعيالمختمفة واالستراتيجياتوالمواد الدراسية 
  عمىعقد دورات تدريبية أو ورش عمل بصفة دورية لمعممي المرحمة اإلعدادية 

استخدام مبادئ نظرية تريز في عممية التدريس وتوعيتيم بأىمية ودوره في تنمية التفكير 
 .لدي التالميذ، سواء في أثناء الخدمة أو قبل الخدمة

 : مقترحات الدراسة
  مبادئ نظرية تريز في تدريس العموم لمصفوف عمىإجراء دراسات أخري 

 .(ثانوي– إعدادي – ابتدائي )والمراحل التعميمية المختمفة 
 المواد تدرٌس بعضخري علً مبادئ نظرٌة ترٌز فً إجراء دراسات أ 

 .الدراسٌة األخرى غٌر مادة العلوم

  إجراء دراسات مشابية تتناول أنواع التفكير األخرى مثل التفكير الناقد والتفكير
 .البصري
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دراسة في األسس النفسية واالجتماعية : اإلبداع،(2009)حنان زايد وعونى شاىين - 
 دار الشروق لمنشر .(األردن) اإلنسانية،عمان لظاىرة اإلبداعوالتربوية 
 . والتوزيع

 (1ط)نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت تريز،(2009)عامر حنان سالم - 
.  ةالناشر ديبونو لمطباع.عمان

فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية ،(2008)حنان سالم عامر - 
حل المشكالت الرياضية إبداعيًا وبعض ميارات التفكير اإلبداعي وميارات 

 دكتوراه غير رسالة]، المتوسط لمتفوقات الصف الثالث الرياضي التواصل
.  الممك عبد العزيز، جدةالتربية، جامعة كمية [منشورة  

أثر استخدام نظرية تريز عمى تنمية الحل ،(2015)إسماعيل دعاء سعيد محمود - 
 بكميات التربية،اإلبداعي لممشكالت في الكيمياء لدى طالب الشعب العممية 

. ، جامعة بنيا، مصركمية التربية[. غير منشورةرسالة دكتوراه ]
" حجم التأثير الوجو المكمل لمداللة اإلحصائية "،(يونية 1997)رشدي فام منصور - 

، القاىرة، الجمعية (16)العددالمجمة المصرية لمدراساتالنفسية،المجمد السابع، 
. المصرية لمدراسات النفسية

اثر برنامج تعميمي قائم عمى نموذج حل المشكالت اإلبداعي ،(2008)زين العبادي - 
 رسالة]،في تنمية ميارات التفكيراإلبداعي الطمبة الموىوبين ذوى صعوبات التعمم

  االردن العميا،العربية لمدراساتجامعة عمان  [غير منشورةدكتوراه 
، (2007)سمير يونس صالحوسعد الرشيدي ويوسف العنزي وعبد الرحيم سالمة - 

مكتبة الفالح . الكويت ( 2ط )مناىجالبحث التربوي بين النظرية و التطبيق ، 
 .لمنشر والتوزيع 

فاعمية نموذج أبعاد التعمم عمى تنمية المفاىيم ،(2012)سامية جمال حسين - 
رسالة ماجستير غير ] ،الفيزيائية والقدرة اإلبداعية لدىطالب المرحمة الثانوية

.  كمية التربية، جامعة أسوان[منشورة
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تطبيقات عمميو في تنمية التفكير اإلبداعي ،(2004)صالح محمد عمى ابو جادو - 
.  والطبعالشروق لمنشردار ، عمان،البتكاري لممشكالت اباستخدام نظرية الحل

تعميم التفكير النظرية ،(2007)صالح محمد عمى ابو جادو ومحمد بكرنوفل - 
دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة . نعما (1ط)والتطبيق

 . //:www.goggle.com.eghttp متاح عمى
األساليب االحصائية في العموم النفسية والتربوية ،(2000)صالح أحمد مراد – 

. عالم الكتب. واالجتماعية، القاىرة
فاعمية نماذج تدريسو في تنمية التحصيل ،(2014) ميدى عبد الحميد طو عبد اهلل- 

 واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب اإلبداعي لممشكالتوميارات الحل 
. جامعة عين شمس، مصر [ غير منشورة دكتوراهرسالة]،المرحمة الثانوية

اإلحصاء البارامتري والال بارامتري في اختبار ،(2006)الدرديرعبد المنعم أحمد - 
نشر وتوزيع . ةالقاىر (1ط) واالجتماعيةالنفسية والتربويةفروض البحوث 

. وطباعة عالم الكتب
، برنامج مقترح في العموم قائم عمي ( 2016 )عز الدين جابر محمد عمي حميد - 

 والنظرية البنائية لتنمية التفكير االبداعي والدافعية نحو تعمم TRIZنظرية تريز
كمية  [رسالة دكتوراه غير منشورة  ]العموم لدي تالميذ المرحمة االعدادية ، 
 .التربية ، جامعة عين شمس ، مصر

تنمية ميارات التواصل الرياضي والحل ،(2013)عزة عبد السميع وسمر الشين - 
لرياضية في ضوء نظرية تريز لمتعمم االبداعي لدي ااالبداعي لممشكالت 

، (ASEP)  وعمم النفسدراسات عربية في التربية،تالميذ المرحمة االعدادية
(42) ،63 -88  .

 عمى تأليففاعمية استراتيجية مقترحة في تنمية القدرة ،(2010)عمى إسماعيل سرور -
 نحو حل المشكالتمدى طالب التعميم األساسي في الرياضية واالتجاهالمشكالت

 المؤتمرالعممي السنوي  العاشر لمجمعية  المصرية ،ضوء الدراسات الدولية
 . دار الضيافة، جامعة عين شمس.  اغسطس3التربويات الرياضيات 
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دار . العين، اإلمارات،عمم نفس النمو الطفولة والمراىقة،(2005)عمىفالح الينداوي -
 //:www.google.com.eg   Httpمتاح عمى موقع. الكتاب الجامعي

مدى استخدام ميارات التدريس اإلبداعي خالل ،(2013)فتحية معتون بكرى عساس - 
مكة المكرمة، مجمة ب كمياتالبنات في جامعة ام القرى المقررات فيتدريس 

 (.127 ) العربيرسالة الخميج
دار . ميارات التفكير في مراحل التعميم العام ، القاىرة . (2002)فييم مصطفي - 

 الفكر العربي
عالم . ةالقاىر (1ط)التفكيرالتدريس اإلبداعي وتعمم ،(2005)مجدى عزيز إبراىيم - 

. الكتب
، فاعمية برنامج مقترح في تدريس العموم قائم (2014)مستورة محمد محمد أحمد - 

 في تنمية التحصيل (TRIZ)عمي نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت تريز 
والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو دراسة العموم لدي تالميذ الصف األول 

 .كمية التربية ، جامعة المنيا ، مصر [رسالة دكتوراة غير منشورة  ]اإلعدادي 
فاعمية برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظرية ،(2013)ميند يوسف عبد القادر صيام - 

 في مادةالتكنولوجيا لدى طمبة الصف السابع تريز لتنميةالتفكير اإلبداعي
[. غزة– رسالة ماجستير، جامعو االسالمية ]، (695710رقم المنشور)االساس

 .  المنظومة لمرسائل الجامعيةةقاعد
تحميل كتاب لغتنا الجميمة لمصف الرابع األساسي في ، (2010)الفرا ميسون نصر - 

رقم المنشور ) الطمبة لواإلبداعي ومدى اكتسابضوء التفكير 
 قاعدة .[غزة– كمية لتربية، الجامعة اإلسالمية . رسالة ماجستير](695068

. المنظومة لمرسائل الجامعية
http://thesis.mandumah.com/Record/208702 

فاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم في ضوء ،(2013)نفين قدري مرسى ابراىيم - 
كمية التربية،  [غير منشوررسالة ماجستير]، نظرية تريز لتالميذ الصفاإلبداعي

. جامعة الفيوم، مصر
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أثر تدريس البالغة باستخدام بعض استراتيجيات نظرية ، (2013)نور عبد الرحيم - 
تريز في تنميةميارات التذوق البالغي والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الثانوية 

 0جامعة سوىاج ، كمية التربية [رسالة ماجستير غيرمنشورة] ،االزىرية
مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين ،(2015)ىدى سيار سويمم الرشيدي - 

.   المممكة العربية السعودية،في المرحمة الثانوية في منطقة تبوك
فاعمية برنامج قائم عمى نظرية تريز  في ،(2015 )درويش عاشورىيا مصطفي - 

تنمية ميارات التفكير  اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدى طالب 
رسالة ماجستير، كمية التربية، ]، (695894رقم المنشور )الصف الخامس

 . قاعدة بيانات دار المنظومة، الرسائل الجامعية[غزة  –جامعة االسالمية 
أثر بعض مبادئ الحمول االبتكارية لممشكالت وفق ،(2006) الرفاعي يحيي عبداهلل- 

في تنمية التفكير االبتكاري لدى عينة من الموىوبين  TRIZ نظرية تريز في 
كمية  [رسالة دكتوراه غير منشورة]بالصف األول الثانوي العامبمنطقة عسيرة

.  التربية، جامعة أم القري، السعودية
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