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طانباث انصف انرابع نتحصيم انيف   TRIZفاعهيت انتذريس بىظريت 
 انعهمي يف مادة انفيزياء وتفكريهه انتأمهي

 مسرية عذوان ثرثارو. 
 نزراعتكهيت ا –جامعت األوبار 

 املستخهص
مقارنة بالطريقة التقميدية في  TRIZ التدريس بنظريةفاعمية ىدؼ البحث التعرؼ الى 

التحصيؿ كالتفكير التأممي لطالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء كيتحدد البحث 
( ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓ) لمعاـ الدراسي الكرخ االكلى /بطالبات الصؼ الرابع العممي لمحافظة بغداد

 سي االكؿ مف كتاب الفيزياء لمصؼ الرابع العمميالفصكؿ االربعة االكلى مف الفصؿ الدرا
( طالبة ٖٓ)ة لممجمكعة التجريبية ك( طالبٖٓ( طالبة بكاقع )ٓٙبمغت عينة البحث ) حيث

 فاحصائيان لغرض ضماف التكافؤ بسبب امتالكي فتـ استبعادى اتلممجمكعة الضابطة كالراسب
مف تكافؤ مجمكعات البحث تـ  حقؽكلغرض الت, الجدد تيفاليخبرات اضافية اكثر مف زم

 : التحصيؿ في مادة الفيزياء الثالث المتكسطالمتغيرات االتية أجراء التكافؤالتحقؽ مف 
لبحث اف استخداـ ااختبار التفكير التأممي القبمي كاكضحت ك الذكاء ك المعمكمات السابقة ك 

المجمكعة لبات طافي تدريس مادة الفيزياء ادل الى تفكؽ  TRIZ التدريس بنظرية فاعمية
 .لمادة الفيزياءالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ كالتفكير التأممي طالبات التجريبية عمى 

The study TRIZ to identify in the achievement of the scientific branch 
students fourth class in physics and reflective thinking 

Abstract 

The study TRIZ to identify the effectiveness of teaching compared to the 
traditional way in the achievement of reflective thinking and fourth class in physics 
find determined by fourth grade students the average of the province of Baghdad 
for the academic year 2014- 2015, the four chapters of the first semester of 
physics textbook for Grade Average Total sample (60) students in the fourth row 
average spread over two divisions and repeaters who have been excluded for the 
purpose of their colleagues more than cons for the purpose of verifying the 
equivalence of research groups have been rewarded in the verifieation of the 
foggowingvariadleschievementin science for the three row, the previous –
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information, intellingence, testreflective – thinking tribalandacadermic the study 
that the use of study TRIZ to indentify in the teaching of physics has Led to thezz 

 انتعريف بانبحث : انفصم االول
 أواًل:ذمشكلةذالبحث

البحث في ظؿ الشككل العامة مف الضعؼ في مادة الفيزياء كالذم لمستو  اأتي ىذي
لنسب النجاح المنخفضة في ىذه  كمالحظتيا جامعيو مدرسةبصفتيا عمميا  طريؽف عالباحثة 

 المادة في اغمب مدارسنا كالذم ينعكس سمبا عمى بقية المكاد العممية)الكيمياء كاألحياء(,
كاف المتتبع لتدريس الفيزياء في مدارسنا يالحظ بكضكح  باعتبار الفيزياء اساس العمكـ االخر

زيادة عمى النمط السائد كىك الحفظ االتجاه السمبي لمطالبات نحك الفيزياء كتعثرىـ في فيميا 
التي  (ٜ: ٕٕٓٓ )الجبكرم, كدراسة كالتمقيف ال االستيعاب مما يضعؼ ركح االبتكار كاالبداع

كقد عزا التربكيكف كجدت تدني في نسب نجاح الطمبة في مادة الفيزياء كصعكبة استيعابيا 
ع الى تعمميـ المعارؼ كالعمكـ خالؿ السنكات االخيرة عدـ قدرة الطالبات عمى التفكير كاالبدا

مف ك المختمفة الى طرائؽ التدريس التقميدية التي تستند الى نقؿ المعمكمات كحشكىا في عقكليـ 
خالؿ البحث عف طرائؽ كاستراتيجيات كنماذج حديثو قد يككف ليا أثر مممكس في تحقيؽ 

جؿ ذلؾ يمكف  كمف ا ,(ٖ: ٕٕٔٓ ما اكدتو دراسة )القيسي, اميمة كىذأىداؼ تعميمية 
تحصيؿ  الفي  TRIZ التدريس بنظرية فاعميةما : مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي صياغة

 ؟طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء كتفكيرىف التأمميل
ذ:ذأهموةذالبحثذثانوًا

اف الطفرة العممية في عمـ الفيزياء دفعت المختصيف بالفيزياء الى التكقؼ عند تدريس 
 )اسماعيؿ, المفاىيـ الفيزيائية فكيستكعب مفكاتاحة الفرصة لمطالبات باف يتفيمـ العىذا 

كاف تفيـ المفيـك  اف المفاىيـ العممية ىي االساس في فيـ العمـ كتطكره, (.ٜٗص ,ٜٜٓٔ
يقكد الى فيـ مفاىيـ اخر جديدة كالبد مف التأكد اف تعمـ المفيكـ يسير عمى كفؽ النمك العقمي 

كفي الغالب تؤثر طرائقنا ايضا في التدريس بدرجة كبيرة في مستكل فيـ الطالبات لمطالبات 
كمنيا (, لقد ظيرت استراتيجيات كطرائؽ معرفية ٖٓٔص ,ٜٜٛٔ )نشكاف, لممفاىيـ العممية

تقترح مجمكعة مف الخطكات عمى نحك مسبؽ تمكف مف انجاز تحصيؿ افضؿ  TRIZنظرية 
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 )ابكجادك, ذا ما يضفي عمييا اىمية كبرل في مجاؿ التعميـفي مجاؿ المعمكمات كالميارات كى
 ( كبناء عمى ما تقدـ يمكف إجماؿ أىمية البحث في الجكانب اآلتية:ٕٔٚص ,ٜٜٛٔ
أىمية تدريس مادة الفيزياء لممرحمة الثانكية فيي تساعد الطالبات عمى اكتساب معرفة  -ٔ

  .فيزيائية تختص بتفسير الظكاىر الككنية كالطبيعة
في تدريس الفيزياء ألجؿ الكشؼ عف فاعميتيا في  حديثةأىمية استخداـ نظريات  -ٕ

تحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء كتفكيرىف 
 التأممي.

نتائج البحث القائميف عمى تدريس الفيزياء مف المدرسيف كالمشرفيف  قد تفيد -ٖ
  .االختصاصيف

تطكير مناىج الفيزياء الدراسية لمكاكبة ركح العصر كالعمـ  قد تساىـ نتائج البحث في -ٗ
 كالتقنية كعالقتيما بالمجتمع.

 لممكتبة التربكية كلمباحثيف كطالبات الدراسات العميا. جديدة إضافة يعد البحث الحالي -٘
في التحصيؿ الدراسي  TRIZالتدريس بنظرية  فاعمية ندرة البحكث التي اعتمدت  -ٙ

 التأممي.  كالتفكير
ذذالبحث:ذا:ذهدفثالثًا

 :ييدؼ البحث إلى معرفة
في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ الرابع العممي في  TRIZ فاعمية التدريس بنظرية -ٔ

 .مادة الفيزياء
لدل طالبات الصؼ الرابع العممي  التفكير التأمميفي  TRIZ فاعمية التدريس بنظرية -ٕ

 .في مادة الفيزياء
ذ::ذفرضواتذالبحثرابعًا

  :اآلتيتيفالصفريتيف الفرضيتيف تـ صياغة  مف ىدفا البحث تحقؽألجؿ ال
( بيف متكسط درجات 0ٓ٘ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -ٔ

كمتكسط درجات طالبات  TRIZطالبات المجمكعة التجريبية الالتي ُدرسّف بنظرية 
المجمكعة الضابطة الالتي ُدرسّف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في االختبار 

 في مادة الفيزياء. البعدم التحصيمي



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ(ذ2العددذ)

ذ2026(ذحزوران)

 

  (ٜٕٗ (  
 

( بيف متكسط درجات 0ٓ٘ٓال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -ٕ
ت طالبات  كمتكسط درجا TRIZبنظرية  لمجمكعة التجريبية الالتي ُدرسفّ طالبات ا

تفكيرىف مقياس المجمكعة الضابطة الالتي درّسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في 
 . البعدم التأممي

ذذ:البحث:ذحدودذخامدًا

 يقتصر البحث عمى: 
 .الكرخ االكلىطالبات الصؼ الرابع العممي في المدارس االعدادية في محافظة بغداد  -ٔ
, ٕلمصؼ الرابع العممي, الطبعة ط مف كتاب الفيزياء المقرر االربعة فصكؿال -ٕ

ٕٓٔٔ. 
 .ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي  -ٖ
ابراز جكانب  صياغة المشكمة, )تحديد المشكمة, TRIZاعتماد ست مبادئ مف نظرية  -ٗ

التناقضات, صياغة الحؿ المثالي النيائي, تحديد المصادر كاقتراح الحمكؿ المناسبة, 
 .تقكيـ الحؿ(

ذداددًا:ذحتدودذاملصطلحاتذذ

 الفاعمية  -1
 : عرفت بتعريفات عدة منيا

مدل اثر عامؿ أك بعض العكامؿ المستقمة عمى عامؿ " :(2003 )شحاتة، وزينب، -
 .(ٖٕ: ٖٕٓٓ )شحاتة, كزينب, أك بعض العكامؿ التابعة"

"تعني تحقيؽ اليدؼ كالقدرة عمى االنجاز كالمقياس الذم نتعرؼ  :(2005 ،خطايبة) -
: ٕ٘ٓٓ, خطايبة) "كرىا في عممية التعمـ كالتعميـأداء كؿ ِمف الُمعمـ كالطالبات لد بو
ٙٔ). 
في  TRIZقدرة المتغير المستقؿ بعض مبادئ نظرية  :لمفاعميةالتعريف اإلجرائي إما 

 في مادة الفيزياء كتفكيرىف التأممي. العمميتحصيؿ طالبات الصؼ الرابع 
  TRIZنظرية تريز  -2

 :بتعريفات عدة منياعرفت 
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"منيجية تفكير منتظمة آذ يقكـ الفرد باستقباؿ المعمكمات كتطكير : (2002 )الزهيري، -
نماذج خاصة بو مف خالؿ استيعابو كتمثمو ليذه المعمكمات كمف ثـ تقييميا استنادا 

: ٜٕٓٓ )الزىيرم, .إلى المناىج المعرفية األخرل التي يحتفظ بيا عمى نحك مسبؽ
ٔٛ). 

ىي منيجية منتظمة تستند إلى قاعدة معرفية جاءت مف تحميؿ  :(2012)الفيصل،  -
عدد كبير مف براءات االختراع في مجاالت ىندسية مختمفة, كتيدؼ إلى حؿ 
المشكالت بطريقة إبداعية, كليا إجراءات محددة لحؿ المشكالت, كتتفّرد بإمكانية 

ية كالصناعية, كاستخداـ نتائج العمكـ احتكائيا لمعارؼ في المجاالت الطبيعية كاإلنسان
 .(ٓٔ: ٕٕٔٓ )الفيصؿ, .العكائؽ النفسية في حؿ المشكالت لمحد مف تأثيرات

 فيك:  تعريف الباحثة إجرائياأما 
ىي عبارة عف خطكات تستخدـ لحؿ المشكالت باالستناد عمى ست مبادئ 

 رابع العمميالتي اتبعتيا الباحثة في تدريس مادة الفيزياء لطالبات الصؼ ال  TRIZنظرية
)المجمكعة التجريبية( مف خالؿ طرح المشكمة كتحديد التناقضات التي تبرز أثناء مراحؿ 

 الحؿ لمكصكؿ إلى الحؿ المثالي قدر اإلمكاف.
 التحصيل  -3

 عرفت بتعريفات عدة منيا: 
لمطالبات عمى مكضكع معيف يقاس بأدائو عمى قدرة معرفية " :(2004 )بركات، -

  .(ٛٓٔ: ٕٗٓٓ )بركات, اختبار يتضمف مجمكعة مف األسئمة لقياس ىذا المكضكع".
: محصمة المعرفة الفيزيائية التي حصمف عمييا لمتحصيؿ تعريف الباحثة إجرائياأما 

قاسا بالدرجة ة مبعد مركرىف بخبرة تعميمي لبحث في مكضكعات المادة الدراسيةطالبات عينة ا
 االختبار التحصيمي المعد لمغرض. عمى التي تحصؿ عمييا

 التفكير التأممي: -4
تفكير مكجو حيث يكجو العمميات العقمية الى اىداؼ محددة  :(2002عرفه )عبيد،  -

فالمشكمة تحتاج مجمكعة استجابات معينة مف اجؿ الكصكؿ الى حؿ معيف كبذلؾ 
: ٕٚٓٓعبيد, ) النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكالت.نجد اف التفكير التأممي ىك 

٘ٓ). 
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ذلؾ النكع مف التفكير الذم يساند الفرد عمى  :(2012عرفه )العفون ومنتهى،  -
. االستبصار ام االدراؾ السريع كالمفاجئ لعناصر المكاقؼ المشكؿ خارجية اك داخمية

  .(ٕٚٔ: ٕٕٔٓ )العفكف, كمنتيى,
كىك نشاط العقؿ اليادؼ الى حؿ المشكالت التي  :تعريف الباحثة اجرائيااما 

تكاجييا الطالبات في مكضكعات المادة الدراسية فيعممف عمى تحديد المشكمة كفركض الحؿ 
 كمحاكلة اختبارىا كالمتمثمة بدرجات التي تحصؿ عمييا الطالبات في اختبار التفكير التأممي.

 ىظريت ان هفيتاخل: انفصم انثاوي
 TRIZ:ذنظروةذأواًل

في االتحاد السكفيتي سابقان, كعرفت باسـ نظرية الحؿ اإلبداعي   TRIZنشأة نظرية
 Teory)(, كىي األحرؼ األكلى لمعبارة الركسية (TRIZلممشكالت, كتكتب اختصاران 

Resheipy Izobreatatelskikh Zadatch)  كيقابميا في المغة االنكميزيةTIPS) كىي )
كىي تقنية ذات  (Theory of Inventive Problem Solving)األحرؼ األكلى لعبارة 

قاعدة معرفية تتضمف مجمكعة غنية مف الطرائؽ لحؿ المشكالت التقنية, تستند ىذه النظرية 
إلى منيجية منتظمة ذات تكجو إنساني تعتمد قاعدة معرفية, تيدؼ إلى حؿ المشكالت بطريقة 

 .(ٔمخطط ) إبداعية كيتبع في حميا عادة أنمكذجا عامان 

 
 

 TRIZ*ذاملفاهومذاالدادوةذيفذنظروةذ
, كليا TRIZتعد مبادئ حؿ المشكالت مف مرتكزات نظرية  :اواًل: المبادئ االبداعية

  .تطبيقاتيا التقنية كغير التقنية
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, فخالؿ مكف تجنبيا لتطكير النظـ التقنيةتعد التناقضات نتيجة ال ي :: التناقضاتثانياً 
التي تحدث في نظاـ معيف, تتفاكت درجة ىذا التطكير بيف خصائص ىذا عممية التطكير 
 .النظاـ المختمفة

أف النظـ كاألشياء بطبيعتيا تسعى نحك تحقيؽ المثالية  :ثالثًا: الناتج الحل المثالي
كتشجع صياغة الحؿ األمثؿ التفكير االختراقي مف خالؿ تبصير الفرد بالعكائؽ التي يمكف أف 

 .(ٔٓٗ: ٜٕٓٓ عامر,اؿ (. يكاجييا
يشير مفيكـ المصادر إلى كؿ شئ يمكف أف يعمؿ عمى تحسيف  :: المصادررابعاً 

النظاـ كحؿ المشكمة بدكف تكاليؼ إضافية, حيث إف فيـ ىذه المصادر بأنكاعيا المختمفة 
 .يؤدم إلى تحسيف القدرة عمى حؿ المشكالت بأكثر فاعمية

ذذاعتمدت* ذنظروةحللذاملشكالتذمبادئذالباحثة ذبادتخدام ذإبداعوة إتباعهاذذبطروقة

 :TRIZذوفقذالرتتوبذاآلتي
في ىذه الخطكة يتـ طرح المكقؼ المشكؿ, ثـ التعرؼ عمى المشكمة  :المشكمة حديدت -ٔ

 .التسمسؿ اليرمي المستكشؼ لممشكمةبتفاصيميا مع استخداـ تساؤالت 
بالخبرات الشخصية محاكلة تخطي حاجز القصكر الذىني المرتبط  :صياغة المشكمة -ٕ

صياغة المشكمة في  كالعبارات الشائعة مع التجريد كالتعميـ في المصطمحات, كمف ثـ
 .(ٖٕ: ٜٜٔٔ ,االزيرجاكم) ؟كيؼ نتصرؼ ؟ أكسؤاؿ يبدأ بػػ: ماذا نفعؿ

في ىذه المرحمة البد إف تشعر الطالبات بكجكد التناقضات  إبراز جوانب التناقضات: -ٖ
 بدقة لتستطيع إف تنتقؿ لمخطكة التي تمييا.ثـ صياغة ىذه الجكانب 

في ىذه المرحمة يتـ مناقشة الطالبات لمكصكؿ إلى  صياغة الحل المثالي النهائي: -ٗ
 اختيار االفتراضات الصحيحة. 

كذلؾ تحديد معرفة كؿ ما يمكف مساعدتو  تحديد المصادر واقتراح الحمول لمناسبة: -٘
كالتي تـ استخداميا في حؿ  TRIZفي حؿ المشكمة, باستخداـ المبادئ اإلبداعية لػػ 

المشكالت مشابية لممشكمة المطركحة كمف ثـ حصر الحمكؿ المناسبة كمقارنتيا مف 
 حيث مدل إسياميا في حؿ المشكمة كتكمفتيا.
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الحؿ الذم تـ التكصؿ لو بمقارنتو لمحؿ المثالي كىك عبارة عف تقكيـ  :تقويم الحل -ٙ
النيائي الذم تـ صياغتو, مع التأكد مف عدـ كجكد أم مشكالت جديدة, كفي حالة 

 كجكد مشكمة جديدة يتـ اإلعادة مف الخطكة الثالثة.
ذ:التفكريذالتأمليذ:ثانوًا

يعد التفكير التأممي مف أرقى أنماط التفكير كالذم يعتمد عمى المكضكعية كتركيز 
االىتماـ كتكجييو الى المشكمة كتفسير الظكاىر كاالحداث, كلقد أجتيد العمماء في تعريؼ 
التفكير التأممي لما لو مف أىمية في تكجيو سمكؾ الفرد الى ارقى انكاع التفكير كالتي كردت 

اك التأمؿ الذاتي كالذم يعتمد  كالمعرفة الذاتيةمرتبط بالكعي الذاتي نيا, كىك مالباحثة بعض 
كىك تفكير مكجو يتـ فيو تكجيو  ,عمى التمعف كمراقبة النفس كالنظر بعمؽ الى االمكر

العمميات التفكيرية الى اىداؼ محددة كيعتمد عمى عمميتيف اساسيتيف ىما االستنباط كاالستقراء 
حؿ مشكمتو كيستخدـ احيانان تحت اسـ التفكير لحؿ المشكالت اك التفكير لكي يصؿ الفرد ل

ف يتأمؿ الطالب المكقؼ الذم امامو ( كترل الباحثة ىك أ٘: ٖٕٓٓ عبيد كعفانو,المنظـ )
كيحممو الى عناصره كيرسـ الخطط الالزمة لفيمو حتى تصؿ الى النتائج التي يتطمبيا ىذا 

عندما يشعر  ىذا التفكير كيبدأ ,ضكء الخطط التي كضعت لو المكقؼ ثـ يقكد ىذه النتائج في
تحديد المشكمة  عمى جييا اك مسألة يكد حميا فيعمؿاك التي ي االنساف باالرتباؾ ازاء المشكمة

 .كفرض فركض الحؿ كمحاكلة اختيارىا
 التفكير التأممي عمى خمس ميارات كىي: كيعتمد المقياس

القدرة عمى عرض جكانب المشكمة كالتعرؼ عمى مككناتيا سكاء كاف  الرؤية البصرية: -ٔ
 اكتشاؼذلؾ مف خالؿ المشكمة اك اعطاء رسـ اك شكؿ يبيف مككناتيا بحيث يمكف 

 (ٙٔ: ٕٕٔٓ ,الجنابي )الكبيسي, .العالقات المكجكدة بصريان 
القدرة عمى تحديد الفجكات في المشكمة كذلؾ مف خالؿ  الكشف عن المغالطات: -ٕ

حديد العالقات غير الصحيحة اك تحديد بعض الخطكات الخاطئة في انجاز المياـ ت
 التربكية.

الكصكؿ الى االستنتاجات القدرة عمى التكصؿ الى عالقة منطقية معينة مف خالؿ  -ٖ
 رؤية مضمكف المشكمة كالتكصؿ الى نتائج مناسبة.
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ك العالقات الرابطة القدرة عمى اعطاء معنى منطقي لمنتائج ا اعطاء تفسيرات مقنعة: -ٗ
كقد يككف ىذا المعنى متعمدان عمى معمكمات سابقة اك عمى طبيعة المشكمة 

 كخصائصيا.
القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة  وضع حمول مقترحة: -٘

)الكبيسي,  كتقكـ تمؾ الخطكات عمى تطكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة
ٕٓٓٛ :ٜٔٔ). 
ذالدابقةالدراداتذ

ذأواًل:ذدراداتذتناولتذنظروةذتروز

اثر التدريس كفؽ الحؿ االبتكارم ىدؼ البحث الىبيان (:2010البحث )التركي،  -ٔ
( في التفكير االبتكارم كالقدرة عمى حؿ المشكالت كالتحصيؿ لدل TRIZلممشكالت )

حيث اتبع الباحث المنيج  طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مقرر عمـ األحياء.
( طالبان مكزعة عمى مجمكعتيف التجريبية ٓٓٔريبي كتككنت عينة البحث مف )التج

كاستخدـ اختبار تكرانس  طالبان  (ٗٗكالضابطة تككنت مف ) ( طالبان ٙ٘تككنت مف )
لمتفكير االبتكارم كاختبار القدرة عمى حؿ المشكالت كاختبار التحصيؿ في كحدة 

لدراسية كجكد فركؽ ذات داللة احصائية البيئة كحمايتيا مف التمكث كأظيرت النتائج ا
 )التركي, بيف متكسط اداء المجمكعتيف في التفكير االبتكارم كالتحصيؿ الدراسي

ٕٓٔٓ :ٔ-ٖ). 
فاعمية استخداـ نظرية تريز ىدؼ البحث الى استخداـ  (:2011البحث ) بن سممان،  -ٕ

لدل تمميذات  في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ الدراسي في مقرر العمـك المطكر
. استخدـ المنيج الشبو التجريبي كتككنت عينة البحث مف الصؼ الرابع االبتدائي

( تمميذه مف تمميذات الصؼ الرابع االبتدائي كقد استخدـ اختبار التحصيمي ٓ٘)
كمقياس لعمميات التفكير العممي ككانت نتائج البحث تفكؽ المجمكعة التجريبية في 

ند المستكيات المعرفية عمميات التفكير العممي لمكمية ككذلؾ في االختبار التحصيمي ع
 (ٗٛ-ٔ: ٕٔٔٓ )بف سمماف,الدنيا. 

استخداـ طريقة حؿ المشكالت المستندة ىدؼ البحث الى  (:2013البحث )العكيمي،  -ٖ
في تدريس األنشطة العممية كأثرىا في التفكير كالميؿ  TRIZإلى نظرية تريز 
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ـ كقد استخدـ مك االبتكاريف لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة مبادئ الع
( تمميذ مف تالميذ ٙٗالباحث المنيج الشبو التجريبي كتككنت عينة البحث مف )

الصؼ الخامس االبتدائي كقد استخدـ االختبار التفكير االبتكارم كمقياس الميكؿ 
االبتكاريف ككانت النتيجة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة في التفكير كالميكؿ 

 (ٕٓٔ-ٔ: ٖٕٔٓ عكيمي,ال)االبتكارييف. 
 إجراءاث انبحث: انفصم انثانث

  ::ذالتصمومذالتجرويبأواًل
لذلؾ . (ٚٛٗ: ٕٚٓٓ ىك مخطط عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة )عبدالرحمف كعدناف,

الضبط الجزئي الذم يتطمب مجمكعتيف  ختارت الباحثة تصميـ المجمكعات المتكافئة ذاتأ
  ( .ٔاالختبار البعدم, كما في مخطط رقـ )أحدىما تجريبية كاالخرل ضابطة ذا 

 انمتغيز انتاتغ انمتغيز انمستقم انتكافؤ انمجموػح

انتحصيم انساتق نهصف انثانث  - انتجزيثيح

 انمتوسط

 انمؼهوماخ انساتقح -

 انذكاء -

 انتفكيز انتأمهي انقثهي -

 TRIZنظزيح 

 االختثار انتحصيهي -

انتفكيز انتأمهي  -

 انثؼذي
 انضاتطح

الطريقة 
 االعتيادية

 
ذ:ذحتدودذجمتمعذالبحثذوعونته:ثانوًا

يشمؿ مجتمع البحث المدارس االعدادية لمبنات في محافظة بغداد  لمعاـ الدراسي 
 التابعة لمديرية تربية بغداد/ اختارت الباحثة )ثانكية دجمة لمبنات(حيث (, ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ)

  .التعاكف مف ادارة المدرسة كمدرسة مادة الفيزياء قصديا كذلؾ البداء الكرخ االكلى
)ب( لتمثؿ المجمكعة التجريبية  في اختيار شعبة التعييف العشكائياستخدمت الباحثة 

كشعبة )أ( تمثؿ المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة  ,TRIZ نظريةباستخداـ التي تدرس 
 ( طالبة٘ٔ) طالبة ثـ استبعدت الباحثة (٘ٚ) بمغ المجمكع الكمي لمشعبتيف حيث ,االعتيادية

تأثيرىا في المتغير للخبرتيف السابقة في المكاضيع التي سكؼ تدرس خالؿ مدة التجربة راسبة 
( طالبة في المجمكعة التجريبية ٖٓ) ( بكاقعٓٙكبعد االستبعاد اصبح افراد العينة ) التابع,

احصائيا عند تحميؿ النتائج اذ سمح ككاف االستبعاد  ,( طالبة في المجمكعة الضابطةٖٓك)
 (ٔليف بالدكاـ خالؿ مدة التجربة حفاظا عمى النظاـ المدرسي. جدكؿ )
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 طالبات مجمكعتي البحث قبؿ االستبعاد كبعدةيكضح تكزيع : (ٔجدكؿ )

 
 :ثالثًا:ذتكافؤذجمموعيتذالبحث

 :دة الفيزياء لمصف الثالث المتوسطفي ما السابق التحصيل -1
قامت الباحثة بمكافأة الطالبات كذلؾ عف طريؽ الحصكؿ عمى الدرجات النيائية 

كباستخراج  بالمدرسةء مف سجؿ الدرجات الخاص لطالبات عينة البحث في مادة الفيزيا
المتكسط الحسابي كالتبايف كاعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف تكافؤ مجمكعتي 

 (.ٗممحؽ ) كما في البحث في ىذا المتغير
 تكافؤ مجمكعتي البحث في التحصيؿ الدراسي لمصؼ الثالث المتكسط لمسنة: (ٕجدكؿ )

ٕٖٓٔ/ٕٓٔٗ 
 ػذد انطانثاخ انمجموػح

 انمتوسط

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

 انقيمح انتائيح
 مستوى دالنح 

 انجذونيح انمحسوتح

 ,1107 6308 03 انتجزيثيح
86 3000 0033 

 غيز دانح

 100,6 ,7,0 03 انضاتطح احصائيا

 
 : المعمومات السابقة -2

معمكمات سابقة في  مف أجؿ التعرؼ عمى ما تمتمكو طالبات مجمكعتي البحث مف
, اعتمدت الباحثة في صياغة فقرات االختبار عمى الفصكؿ األربعة األكلى مادة الفيزياء

( فقرات مف نكع االختبار مف متعدد كلمتأكد ٘ٔاالختبار مف ) ؼالمتكسط. كتألكالصؼ الثالث 
صيف مف سالمة االختبار قبؿ تطبيقو ثـ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف المخت

كبعد تصحيح إجابات الطالبات ثـ استخراج المتكسط الحسابي كالتبايف كاالختبار التائي 
 (.ٖجدكؿ )لعينتيف مستقمتيف تبيف مف ذلؾ تكافؤ مجمكعتي البحث كما في 

 
 
 

 انشؼثح انمجموػح
 ػذد انطانثاخ

 قثم االستثؼاد

ػذد انطانثاخ 

 انزاسثاخ

ػذد انطانثاخ تؼذ 

 االستثؼاد

 03 8 08 ب انتجزيثيح

 03 , ,0 أ انضاتطح
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 تكافؤ مجمكعتي البحث في المعمكمات السابقة: (ٖجدكؿ )
 انمجموػح

ػذد 

 انطانثاخ

انمتوسط 

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

مستوى  انقيمح انتائيح

 انجذونيح انمحسوتح دالنح 

 5,432 7,966 03 انتجزيثيح
86 1,8 0033 

 غيز دانح

 5,915 6,866 03 انضاتطح احصائيا 

 
 الذكاء: -3

لممصفكفات المتتابعة لمقارنة درجة ذكاء مجمكعتي  رأففاعتمدت الباحثة اختبار 
البحث التجريبية كالضابطة ككنو مناسبا لمبيئة العراقية كيتسـ بالصدؽ كالثبات نتيجة لتطبيقو 

( فقره مكزعة في خمسة ٓٙ. يتككف ىذا االختبار مف )العديد مف الدراسات المحميةفي 
 – ٓمجمكعة لذلؾ تتراكح درجة المقياس )( فقرة لكؿ ٕٔمستكيات )أ, ب, ج, د, ق( بكاقع )

, كتدؿ لدرجات طالبات كؿ مجمكعة عمى حدة( درجة, ُحسب المتكسط الحسابي كالتبايف ٓٙ
 .(ٗجدكؿ رقـ ) كما فيالنتيجة عمى أف طالبات المجمكعتيف متكافئتاف في درجة الذكاء, 

 تكافؤ مجمكعتي البحث في الذكاء: (ٗجدكؿ رقـ )
 انمجموػح

ػذد 

 انطانثاخ

انمتوسط 

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

مستوى  انقيمح انتائيح

 انجذونيح انمحسوتح دالنح 

 152,756 27,9 03 انتجزيثيح
86 1,689 0033 

 غيز دانح

 134,15 33,1 03 انضاتطح احصائيا

 
 : التفكير التأممي مقياس -4

مكاقؼ مشكمة تتضمف عددان مف  ٓٔالتفكير التأممي مككف مف  مقياسأعدت الباحثة 
, لمكشؼ (ٗ) ممحؽ أربع بدائؿ احدىا يمثؿ القرار األنسب مف بيف جميع القراراتذك  قؼ امك 

عمى مدل صالحية االختبار كتمثيمو لمفقرات عرض عمى المحكميف كالخبراء المختصيف 
المتكسط الحسابي كالتبايف كاالختبار  كبعد تصحيح اجابات طالبات ثـ استخرج( 3ممحؽ )

 (.٘جدكؿ )في  كماالتائي لعينتي مستقمتيف تبيف مف ذلؾ تكافؤ مجمكعتي البحث 
 تكافؤ مجمكعتيف البحث في التفكير التأممي : (٘جدكؿ )

 انمجموػح
ػذد 

 انطانثاخ

انمتوسط 

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

مستوى  انقيمح انتائيح

 انجذونيح انمحسوتح دالنح 

 1,506 4,4 03 انتجزيثيح
86 0,148 0033 

 غيز دانح

 4,448 4,46 03 انضاتطح احصائيا
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ذ::ذأعدادذمدتلزماتذالبحثرابعًا

 كتشمؿ: 
 : تحديد المادة العممية -1

بعد التشاكر مع مدرسك مادة الفيزياء كالمشرفيف كالمختصيف التربكييف ثـ تحديد المادة 
  – ٕ , طتاب الفيزياء لمصؼ الرابع العمميالتجربة مف ك تدرس في أثناء العممية التي

 الفصؿ االكؿ/ القياس  -
 الفصؿ الثاني/ الخصائص الميكانيكية لممادة -
 الفصؿ الثالث/ المكائع -
 الفصؿ الرابع/ الخصائص الحرارية لممادة -
 : صياغة األغراض السموكية وتحديد مستوياتها -2

السمككية اعتمادا عمى محتكل المادة العممية التي شممت االغراض  الباحثة صاغت
( Bloom) عمى كفؽ تصنيؼ بمكـ( ٘ممحؽ )( غرضان سمككيا ٕ٘ٔالتجربة, فبمغ عددىا )

كقد عرضت عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف  لبياف آرائيـ الست المعرفي بمستكياتو 
 .(ٙجدكؿ ) في مدل كضكحيا كدقة صكغيا كما في

 تكزيع األغراض السمككية عمى محتكل مادة التجربة: (ٙجدكؿ )
 انمحتوى انذراسي انفصم

 انمجال انمؼزفي
 انمجموع

 انتقويم تزكية تحهيم تطثيق استيؼاب انتذكز

 21 1 0 3 8 4 8 انقياس األول

 انثاني
انخصائص 

 انميكانيكيح نهمادج
18 9 18 7 0 0 52 

 21 1 2 4 3 6 8 انموائغ انثانث

 انزاتغ
انخصائص انحزاريح 

 نهمادج
10 7 7 1 2 1 31 

 125 8 8 15 31 26 3, انمجموع

 
 :إعداد الخطط التدريسية -3

مجمكعة إجراءات تنظيمية مكتكبة يضعيا معمـ العمكـ ضمانان لنجاح العممية  عبارة
 (ٖٖٓ: ٖٜٜٔ )زيتكف, التدريسية كتحقيقان لألىداؼ المدرسية التعميمية المنشكدة أك المرسكمة.

, إما TRIZأعدت الباحثة خطط تدريسية لممجمكعة التجريبية عمى كفؽ نظرية  ليذا
 الثانية مف الخطط فتمثؿ خطط تدريسية لممجمكعة الضابطة عمى كفؽ الطريقة االعتيادية
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كعرضت أنمكذج لكؿ منيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف كالمتخصصيف  (ٙممحؽ )
كفي ضكء ذلؾ أجريت ( ٖممحؽ ) عمـك لبياف آرائيـ كمالحظاتيـال في طرائؽ التدريس

 .الت عمييا لتأخذ صكرتيا النيائيةالتعدي
ذداددا:ذأداتيذالبحث:

  :االختبار التحصيمي اواًل:
بأنو األداة التي تستخدـ في قياس المعرفة كالفيـ كالميارة في مادة دراسية أك  بويقصد 

 اعتمدت الخطكات اآلتية:كقد . (ٕ٘: ٕٕٔٓ )مجيد كياسيف,تدريبية معينة أك مجمكعة مكاد. 
إْف اليدؼ مف االختبار ىك قياس تحصيؿ طالبات  تحديد الهدف من االختبار: -ٔ

 الصؼ الرابع العممي لمادة الفيزياء. 
االربعة األكلى في كتاب تحددت المادة العممية بالفصكؿ  تحديد المادة العممية: -ٕ

( ٕ( الطبعة )ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓلمصؼ الرابع العممي المقرر لمعاـ الدراسي ) الفيزياء
 (. ٕٔٔٓلسنة )

( فقرة تعد ٓٗاتفقت الباحثة مع مدرسات مادة الفيزياء عمى أف ) :الفقرات عددتحديد  -ٖ
 مناسبة لالختبار التحصيمي النيائي.

شامالن عف تيدؼ الخارطة االختبارية الى أف االختبار  :باريةتإعداد الخارطة االخ -ٗ
طريؽ تكزيع فقرات االختبار التحصيمي عمى مختمؼ أجزاء المادة العممية كعمى كفؽ 
مستكيات االغراض السمككية المحددة بصكرة متجانسة لذلؾ تـ أعداد خارطة أختبارية 

 (.  ٚحسب جدكؿ )
 يالخاصة بفقرات االختبار التحصيم: الخارطة االختبارية (ٚجدكؿ )
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تعد االختبارات المكضكعية مف نكع االختيار مف  االختبار التحصيمي:كتابة فقرات  -٘
متعدد اختبارات صادقة ك ثابتة بدرجة أكبر بكثير مف أنكاع االختبارات المكضكعية 

 .األخرل
قامت الباحثة بصكغ التعميمات الخاصة  :صوغ تعميمات االجابة االختبار التحصيمي -ٙ

كيفية االجابة عف فقرات  الدرجات مع أنمكذج عفباالختبار ككيفية االجابة كتكزيع 
 .االسئمة

كضعت الباحثة معيارا لتصحيح إجابات  تعميمات تصحيح االختبار التحصيمي: -ٚ
صفر لإلجابة الخاطئة أك االختبار التحصيمي كىي درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة ك 

 .المترككة
                                      لقياسو كليس شيئان أخر ما كضع االختبار  ىك الذم يقيسوكيقصد بو  صدق االختبار: -ٛ

عرضت فقد صدؽ الظاىرم ال لذلؾ تـ ايجاد .(ٜٖٕ: ٜٕٓٓ )الزاممي كاخركف,
فقرات االختبار التحصيمي عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف في الفيزياء 

لدراسية, كقد اتفؽ كطرائؽ التدريس لمعرفة مدل مالئمة االختبار لمطالبات كالمرحمة ا
 .أجموجميع الخبراء عمى أنو يقيسو الغرض الذم كضع مف 

لمتأكد مف كضكح الفقرات كتعميمات  تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية االولى: -ٜ
( طالبة ٓ٘) االختبار كتحديد زمف االختبار تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف

كقد تـ حساب الزمف الغير مشمكليف بالبحث  لمبناتثانكية دجمة مف طالبات 
 ( دقيقة تناسب ألجراء االختبار.ٓ٘المستغرؽ ككجد انو )

لمتأكد مف صالح االختبار  تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية الثانية: -ٓٔ
( طالبة مف ٓٓٔبخصائصو السايككمترية تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مككنو مف )

كبعد تصحيح  لمبنات التابعة لمديرية تربية بغداد/ الكرخ االكلى طالبات ثانكية اـ سممة
االجابات حممت فقرات االختبار كذلؾ بترتيب درجات الطالبات تنازليان ثـ أخذت أكراؽ 

الختبار الخصائص السايككمترية ل  إليجاد %( 27%( كادنى ) 27االجابة أعمى )
 :كثابتو كعمى النحك اآلتي
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باالعتماد عمى معادلة معامؿ الصعكبة لمفقرات المكضكعية كجدت  معامل الصعوبة: -أ 
( كبذلؾ تعد جميع الفقرات 0.29 – 0.79الباحثة أف معامؿ صعكبتيا يتراكح بيف )

 ذات مستكل صعكبة مناسبة.
بأستخداـ معادلة القكة التمييزية كجد أف مستكل التمييز يتراكح بيف  قوة التمييز: -ب 

 كعياؿ: )مجيد .فما فكؽ تعد فقرة جيدة % 20التي قدرتيا ( كأف الفقرة 0,67-0,22)
ٕٖٓٔ ,ٖٔ). 

يعد حساب فعالية البدائؿ ظيرت جميع القيـ سالبة كىذا يعني اف  فعالية البدائل: -ج 
البدائؿ الخاطئة قد جذبت عددان مف طالبات المجمكعة الدنيا اكثر مف المجمكعة العميا 

 .(ٜ٘: ٕ٘ٓٓف, )الدليمي كعدنا كىذا يدؿ عمى فعاليتيا.
تطبيقو أكثر  ما أعيد يعني اف االختبار يعطي تقديرات ثابتة لإلجابة ثبات االختبار: -ٔٔ

( لذلؾ تـ حساب ثبات فقرة االختبار باستعماؿ ٕٜ: ٕٛٓٓ )الكبيسي, مف مرة.
( كبذلؾ يعد معامؿ ثبات % 0,88( كبمغ قيمتو الثبات ) خكرك نبا –معادلة )الفا 

  .(ٔاالختبار جاىز لمتطبيؽ ممحؽ )كبيذا اصبح جيد 
  :كير التأمميالتفمقياس  :ثانياً 

يعد التفكير التأممي المتغير التابع الثاني في البحث الحالي لذلؾ يجب ايجاد مقياسان 
مناسبان لقياس ىذا المتغير لطالبات عينة البحث )المجمكعة التجريبية كالضابطة( كقد اطمعت 

الدراسات كالبحكث المحمية كاالدبيات كبعدىا اعتمدت عمى مقياس عمى عدد مف الباحثة 
-ٕ٘ٔٓ( المطبؽ عمى طالب الصؼ الثاني المتكسط لمعاـ )ٕ٘ٔٓجاىز اعده )الجبكرم, 

كقد كجدت الباحثة في ىذا المقياس أداة مالئمة لقياس التفكير التأممي لدل طالبات  (ٕٗٔٓ
  :عينة البحث لألسباب األتية

 لزمني بين المقياس وزمن تطبيق هذا البحث قرب الفاصل ا 
 )يتسم المقياس بالصدق والثبات الجيد )كما ذكر بالدراسة 

( فقرة كتنكعت فقرات المقياس في ٕٓكيمخص ىذا المقياس بما يأتي: يتككف مف )
, الكشؼ عف المغالطات, الكصكؿ الى االستنتاجات التأمؿ كالمالحظةخمسة ميارات كىي )

مقنعو, ككضع حمكؿ مقترحة( مالئمة لممستكل العقمي لطالبات الصؼ الرابع  كاعطاء تفسيرات
المتعدد لتحديد ميارات التفكير  فالعممي كبكاقع اربع فقرات لكؿ ميارة مف نكع االختيار م
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( حيث تـ اعطاء درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر ٕممحؽ )التأممي الذم يراد قياسيا 
 كة كباإلضافة الى تحديد زمف االجابة.لإلجابة الخاطئة اك المترك 

يقصد بالصدؽ اف يقيس المقياس السمة الخاصة التي كضع مف  صدق االختبار: -ٔ
اجميا كيمدنا بدليؿ مباشر عمى صالحو لمقياـ بكظيفتو لتحقيؽ االغراض التي كضع 

( كلمتأكد مف صدؽ المقياس ثـ عرضو مرة اخرل ٜٜٔ: ٜٜٛٔمف اجميا )كراجو, 
( لتأكد مف صدؽ ٖالباحثة عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف ممحؽ )مف قبؿ 

الفقرات كسالمتيا كمالءمتيا لما كصفت اليو لذلؾ حصمت كؿ فقرة مف فقراتو عمى 
باعتماد معادلة االتفاؽ ككبر مما يؤكد عمى صدؽ المقياس صدقان  % ٓٛنسبة اتفاؽ 

ظاىريان مف حيث المحتكل كبيذا كاف المقياس مالئمان الستخدامو في التفكير التأممي 
 (.ٕلدل طالبات الصؼ الرابع العممي ممحؽ )

لغرض تحديد الزمف الالـز لإلجابة عف فقرات االختبار  التطبيق االستطالعي االول: -ٕ
التفكير التأممي عمى عينة مككنو مف  مقياسدل كضكح فقراتو كتعميماتو تـ تطبيؽ كم
, كبعد الغير مشمكليف بعينة البحث( طالبة مف طالبات ثانكية دجمة لمبنات ٓ٘)

  .( دقيقة٘ٗاستخراج المتكسط الزمني كجد أنو )
المقياس يعد الثبات احد المؤشرات التحقؽ مف دقة  التفكير التأممي:مقياس ثبات  -ٖ

قامت الباحثة  ( حيثٖ٘ٗ: ٜٜٛٔكاتساؽ فقراتو في قياس ما يجب قياسو )عكدة, 
ككانت  (خنباكرك  –( الستخراج الثبات تـ باستخداـ معادلة )الفا طالبة ٕٓباختيار )

كىي قيمو عالية كافية لمقياسات عمى االفراد كقد تـ اعادة االختبار بعد  0ٛٚٓ قيمتو
(  ٗٗٔ: ٕٓٓٓ, الظاىر. )ف التطبيقيف االكؿ كالثاني مستقراسبكعيف ككاف الثبات بي

  .(ٕممحؽ )
 إجراءات تطبيق البحث.

( مع أدارة ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاتفقت الباحثة في الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسي ) -أ 
ار المدرسة التي سيجرم فييا تجربتيا كمالكيا التدريسي عمى ضركرة عدـ اخب

 .كطبيعتياالطالبات بيدؼ البحث 
( ٖتـ االتفاؽ مع ادارة المدرسة عمى تنظيـ جدكؿ الدركس في مادة الفيزياء بكاقع ) -ب 

 (.يف البحث )التجريبية كالضابطةحصص اسبكعيان لكؿ مف مجمكعت
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قبؿ أجراء البحث في االياـ الثالثاء كاالربعاء  تقامت الباحثة بتطبيؽ التكافؤيا -ج 
حيث باشرت الباحثة بالتدريس الفعمي ( ٕٗٔٓ\ٓٔ\ ٙٔ-٘ٔ-ٗٔخميس كبتاريخ )كال

كبعد اكتماؿ عدد  ٕٗٔٓ\ٓٔ\ٕٕلممادة الدراسية بدءن مف يكـ االربعاء المصادؼ 
الطالبات بسبب النزكح اكضاع البمد الحالية كايضان تـ تطبيؽ  نظاـ ككرسات  كلغاية 

 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓمف العاـ  ٕ٘ٔٓ\ٕٔ\ٖٔـ نياية الفصؿ الدراسي االكؿ في يك 
معدة كفؽ ىذه كحسب الخطط اليكمية ال TRIZالمجمكعة التدريسية بنظرية  تـ تدريس -د 

( أما المجمكعة الضابطة تـ تدريسيا في المدة الزمنية نفسيا أ -ٙالنظرية ممحؽ )
 ب(  -ٙكبالطريقة التقميدية عمى كفؽ الخطط التدريسية المعدة لذلؾ ممحؽ )

الدراسة التجريبية كالضابطة في تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدم عمى مجمكعتي  -ق 
كقد تـ ابالغ الطالبات بمكعد االختبار قبؿ اسبكع مف  ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٗيكـ االحد المكافؽ 

الباحثة  . قامتة حاالت غياب بعذر أك مف دكف عذرالمكعد المحدد كلـ تحدث أي
 .بنفسيا بتطبيؽ االختبار

راسة )التجريبية تيف الدتـ تطبيؽ مقياس التفكير التأممي البعدم عمى مجمكع -ك 
كلـ تحدث حاالت غياب بعذر اك  ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٛ( في يكـ الخميس المكافؽ كالضابطة

  .مف دكف عذر
صححت الباحثة اجابات طالبات مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة( لفقرات  -ز 

( بإعادة تصحيح االجابات مرة اخرل لغرض التحقؽ اياـ ٖكقامت بعد ) االختباريف,
  .مف دقة النتائج

رىا إلجابات طالبات مجكعتي اجرت الباحثة المعالجة االحصائية كتحميؿ النتائج كتفسي -ح 
 .  البحث

 وتائج انبحث: انفصم انرابع
 كيتضمف محكريف ىما:ذ:عرضذالنتائجذاوال:

 ()التحصيل الدراسي التحقق من الفرضية الصفرية االولى :المحور االول
يظير كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف درجات مجمكعتيف البحث ( ٛمف الجدكؿ )

عمى المجمكعة   TRIZطالبات المجمكعة التجريبية الذيف درسف عمى كفؽ نظريةكلصالح 



ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمسريةذعدنانذثرثارم.ذ

ذ

تحصولذاليفذذ TRIZفاعلوةذالتدروسذبنظروةذ

ذطالباتذالصفذالرابعذالعلميذل

ذ

) ٘ٓٚ ) 
 

الضابطة الذيف درسف المادة كفؽ الطريقة االعتيادية في التحصيؿ كليذا ترفض الفرضية 
            .الصفرية االكلى

 درجات مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي : (ٛ) جدكؿ
 انمجموػح

ػذد 

 انطانثاخ

انمتوسط 

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

مستوى  انقيمح انتائيح

 انجذونيح انمحسوتح دالنح 

 11000 08001 03 انتجزيثيح
 دال احصائيا  0033 8088 86

 0,070 06011 03 انضاتطح

 
 (التفكير التأمميمن الفرضية الثانية ) التحقق :المحور الثاني

( يتبيف تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية الذيف درسف عمى كفؽ ٜمف  الجدكؿ )
 عمى طالبات المجمكعة الضابطة الذيف درسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية TRIZ بنظرية

ذا تأثير ايجابيان عمى طالبات المجمكعة  TRIZام اف التدريس بنظرية بفرؽ داؿ احصائيا 
 .تفكيرىف التأممي التجريبية في

 التفكير التأممي مجمكعتي البحث في مقياسدرجات : (ٜجدكؿ )
 انمجموػح

ػذد 

 انطانثاخ

انمتوسط 

 انحساتي
 انتثاين

درجح 

 انحزيح

مستوى  انقيمح انتائيح

 انجذونيح انمحسوتح دالنح 

 008, 160100 03 انتجزيثيح
86 ,000 0033 

دال 

 18088 1,000 03 انضاتطح احصائيا 

 
ذثالثًا:ذتفدريذالنتائجذومناقشتها:ذ

 مف خالؿ استعراض النتائج التي أسفر عنيا البحث تـ تفسير النتائج ككما يأتي: 
اف النتائج االحصائية تدؿ عمى كجكد فرؽ ذم داللة احصائية بيف المجمكعتيف  -

كىذا يعكد الى فاعمية التدريس  كالضابطة كلصالح المجمكعة التجريبية,التجريبية 
الذم طبؽ عمى المجمكعة التجريبية حيث اف ىذه النظرية  تتضمف  TRIZبنظرية 

انشطة متنكعة تساعد الطالبات عمى اكتساب المفيـك كتؤكد عمى التفاعؿ بيف 
 مية التعميمية المدرسة كالطالبة كتجعؿ لمطالبة جانبا ايجابيا في العم

ثارة اىتماميف لمدرس كجعؿ الدرس  جذب في  TRIZنظرية  تساعد - انتباه الطالبات كا 
أكثر تحفيزان كىذا ما أدل إلى متابعة الطالبات المستمرة كتكجيييف األسئمة المختمفة 

 إلى الُمدرسة 
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أدل إلى تفاعؿ الطالبات مع الدرس كازدياد نشاطيف كتركيزىف  TRIZإف نظرية  -
 فيا طريقة تدريس جديدة لـ يعيدنيا مف قبؿ  بكص

مطالبات إذ ل تفكير التأممييؤثر إيجابان في تنمية  TRIZإف التدريس باستخداـ  نظرية  -
إنيا تعمؿ عمى زيادة رغبة الطالبات في االستقصاء عف الحقائؽ كالتقصي حكؿ 

 اراتالمعمكمات العالقة مف خالؿ زيادة االستطالع ككثرة األسئمة كاالستفس
ذرابعًا:ذاالدتنتاجات:

 في ضكء النتائج التي تمخض عنيا البحث استنتجت الباحثة ما يأتي: 
ليا فاعمية في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي  TRIZنظرية  التدريس باستخداـ -ٔ

 في مادة الفيزياء 
لطالبات الصؼ الرابع  ليا فاعمية في التفكير التاممي TRIZالتدريس باستخداـ نظرية  -ٕ

 العممي في مادة الفيزياء 
ذ:ذالتوصوات:خامدًا

 :حث الحالي تكصي الباحثة بما يأتيفي ضكء النتائج التي تمخض عنيا الب
لما ليا  العداديةفي تدريس مادة الفيزياء لممراحؿ ا TRIZالتأكيد عمى استخداـ نظرية  -ٔ

 رفع مستكل التحصيؿ الدراسي.   مف دكر في
ضمف مفردات مقرر طرائؽ تدريس العمكـ الذم يدرس في معاىد  TRIZإدخاؿ نظرية  -ٕ

المعمميف ككميات التربية األساسية ككميات التربية دات مقرر طرائؽ تدريس العمكـ 
 الذم يدرس. 

في تدريس الفيزياء كتدريبيـ  TRIZتكجيو ُمدرسي كمدرسات الفيزياء لألخذ بنظرية  -ٖ
 التربية.ات دكرات المقامة مف قبؿ مديريعمى تنفيذىا مف خالؿ ال

ذداددًا:ذاملقرتحات:

 في ضكء النتائج التي تمخض عنيا البحث تقترح الباحثة ما يأتي:
 إجراء البحث مماثمة في مراحؿ دراسية أخر كمكاد دراسية أخر كعمى كال الجنسيف.  -ٔ
في التدريس في متغيرات أخرل  TRIZإجراء دراسات أخرل حكؿ  استخداـ نظرية  -ٕ

 القرار.  كاتخاذمثؿ الميكؿ كاالتجاىات العممية كاالستطالع العممي 
  .كنظريات اك استراتيجيات اخرل TRIZإجراء البحث مقارنة بيف نظرية  -ٖ
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ذاملصادر:

 املصادرذالعربوة
 عماف, كالتكزيع,دار المسيرة لمنشر  ,ٕط ,عمـ النفس التربكم (ٕٓٓٓ) ابك جادك صالح محمد عمي -ٔ

  االردف .
كقائع ندكة (اتجاىػات جديدة في بناء مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانكية ٜٜٓٔاسماعيؿ حسف احمد) -ٕ

: ٜٜٜٔجركاف, فتحي عبد الرحمف, تدريس الرياضيات كالفيزياء في التعميـ العػاـ في دكؿ الخميج 
  ي, عماف.دار الكتاب الجامع ٔتعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات , ط 

,دار الكتب لمطباعة كالنشر ٔ(اسس عمـ النفس التربكم,طٜٜٔٔاالزبرجاكم ,فاضؿ محسف حسف) -ٖ
 المكصؿ

 : أثر التدريس  كفقا نظرية الحؿ أالبتكارم  ٕٓٔٓالتركي, عثماف عبد,  -ٗ
لدل طالب  االكؿ  ( في التفكير االبتكارم كالقدرة عمى حؿ المشكالت كالتحصيؿ TRIZلمشكالت ) -٘

كمية التربية , جامعة السعكد :  م في مقرر األحياء , أطركحة دكتكراه غير منشكرة,الثانك 
 , مكتبة احمد الدباغ , بغدادٕالرياض.ط

, اثر استخداـ انمكذج دائرة التعمـ في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ٕٕٓٓالجبكرم ,عزيز محمد عمي, -ٙ
,جامعة المكصؿ ,رسالة ماجستير كتنمية االستطالع العممي لدل طالب الصؼ الثاني متكسط 

 ,بغداد 
في تحصيؿ طالب الثاني متكسط  pressly, اثر انمكذج ٕ٘ٔٓالجبكرم , ليث صباح رشيد ,  -ٚ

 لمادة الفيزياء كتفكيرىـ التاممي ,الجامعة المستنصرية , رسالة ماجستير غير منشكرة , بغداد .
, ٔي التقكيـ كالقياس التربكم, ط مفاىيـ كتطبيقات ف ٜٕٓٓالزاممي , عمي عبد جاسـ كآخركف: -ٛ

 مكتبة الفالح , الككيت .
تعممي ( عمى كفؽ نظرية الحؿ  -( : فاعمية تصميـ )تعميميٜٕٓٓالزىيرم, كامؿ كريـ عبيد, ) -ٜ

( في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لطالب الخامس العممي في مادة (TRIZاإلبداعي لممشكالت 
 شكرة , كمية التربية ابف الييثـ , جامعة بغداد , بغداد .الكيمياء ,أطركحة دكتكراه غير من

 (,القياس كالتقكيـ في التربية, صنعاء, اليمفٕٓٓٓالصالح, محمد صبحي) -ٓٔ
 ,دارالثقافة لمنشر ,االردف. ٖ(,مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية,طٕٕٓٓالظاىر,زكرياكاخركف)  -ٔٔ
االتجاىات الحديثة في التدريس كتنمية التفكير, ( : ٕٕٔٓالعفكف, نادية حسيف, كمنتيى مطشر) -ٕٔ

 دار الصفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عماف.
( : استخداـ طريقة حؿ المشكالت المستندة إلى نظرية تريز ٖٕٔٓالعكيمي, فاضؿ حمزة رشيد, ) -ٖٔ

TRIZ  في تدريس األنشطة العممية كأثرىا في التفكير كالميؿ االبتكارييف لدل تالميذ الصؼ الخامس
, رسالة ماجستير غير منشكره, كمية التربية األساسية, جامعة  بابؿ  االبتدائي في مادة مبادئ العمـك
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رياضيات لمدرسي ال  TRIZ( : برنامج تدريبي مستند لنظرية ٕٕٔٓالفيصؿ , عبد الكريـ حسيف, ) -ٗٔ
كأثره في حؿ المشكالت إبداعيان كالتكاصؿ الرياضي لدييـ كميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبتيـ, 

 أبف الييثـ, جامعة بغداد . –أطركحة دكتكراه غير منشكره, كمية التربية 
,اثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز عمى المشكمة في اكتساب ٕٕٔٓالقيسي ,سميرة عدناف , -٘ٔ

 فاىيـ الفيزيائية كعمميات العمـ لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط ,رسالة ماجستير ,بغداد .الم
, مكتبة ٔ( , طرائؽ التدريس الرياضيات كأساليبو , طٕٛٓٓالكبيسي , عبد الكاحد حميد , ) -ٙٔ

 المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ,عماف .
( في ES5(, )ES7التعمـ المعدلة ) الكبيسي ,عبد الكاحد حميد ,كاخركف ,اثر استخداـ دكرة -ٚٔ

تحصيؿ طالب الصؼ الثاني متكسط في مادة االحياء ,مجمة جامعة االنبار لمعمـك االنسانية ,العدد 
 . ٕٕٔٓ-اذار–االكؿ 

(:  العالقة بيف التفكير التأممي كالتحصيؿ لدل عينة مف طالب ٕٗٓٓبركات , زياد أميف ,)  -ٛٔ
ي ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية , بحث منشكر, مجمة الجامعييف كطالب الثانكية العامة ف

 جامعة القدس , فمسطيف .
 (تعميـ العمـك لمجميع كمية التربية جامعة اليرمكؾ, اربد, االردف.ٕ٘ٓٓخطايبة,  عبد اهلل محمد) -ٜٔ
: معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية, كمية التربية, دار ٖٕٓٓشحاتة, حسف , كزينب النجار, -ٕٓ

 لمبنانية, جامعة عيف شمس , القاىرةالمصرية ا
 لنشر كالتكزيع, عماف. , دار الشركؽٔ: اساليب تدريس العمـك , ط  ٖٜٜٔعايش محمكد , -ٕٔ
, دار دمشؽ لمنشر ٔ(   نظرية الحؿ اإلبداعي لممشكالت تريز, طٜٕٓٓعامر, حناف بنت سالـ, ) -ٕٕ

 كالتكزيع , مطبعة شركة الكفاؽ, بغداد
: األنماط المنيجية كتطبيقاتيا العمـك اإلنسانية كالتطبيقية , (ٕٚٓٓ) نكةعبدالرحمف, انكر كعدناف ز  -ٖٕ

 دار الكتب لمنشر كالتكزيع , مطبعة شركة الكفاؽ, بغداد.
 : الدماغ كالتعميـ كالتفكير, ط, دارالفكر ناشركف كمكزعكف, عماف ٕٚٓٓعبيد, سيير أبك السميد,   -ٕٗ
 يسية ,دار االمؿ لمنشر كالتكزيع ,عماف ,القياس كالتقكيـ في العممية التدر ٜٜٛٔعكدة , -ٕ٘
 , القياس كالتقكيـ ,الطبعة االكلى , بغداد .ٜٜٚٔكراجو ,عبد القادر , -ٕٙ
: القياس كالتقكيـ الطالب الجامعي, دار   ٖٕٔٓمجيد , عبد الحسيف رزكقي, كياسيف حميد عياؿ,   -ٕٚ

 الكتب كالكثائؽ بغداد, بغداد.
,ط(الجديد في تعمٜٜٛٔنشكاف يعقكب حسيف) -ٕٛ  ,دار الفرقاف,اربد,االردف.ٔـ العمـك
ذ

ذ

ذ
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ذاملصادرذاالجنبوةذ
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