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أثــر اســتخدام اســتراتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز 
فــي تنميــة المفاهيــم العلميــة والمهــارات الحياتيــة لــدى 

تالميــذ المرحلــة األساســية 

د. حممد خري حممود السالمات

امللخص:
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة 
املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، 
ولتحقيــق هــذا اهلــدف اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وقــد تكونــت عينتهــا مــن )48( تلميــًذا مبدرســة 
أيب نصــر الثانويــة، التابعــة ملديريــة الرتبيــة والتعليــم للــواء عــن الباشــا، خــالل الفصــل الدراســي الثــاين مــن 
العــام الدراســي 2017/2016م؛ حيــث مت اختيارهــم عشــوائًيا وتوزيعهــم إىل جمموعتــن، ضابطــة ضمــت 
)24( تلميــذاً، درســت مــادة العلــوم ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، وجتريبيــة ضمــت )24( تلميــذاً، درســت 
املــادة نفســها ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز، وقــد اســتخدمت أداتــن: اختبــار املفاهيــم 
العلميــة، ومقيــاس املهــارات احلياتيــة، بعــد التأكــد مــن صدقهمــا وثباهتمــا، ابإلضافــة إىل دليــل املعلــم للتدريــس 

ابســتخدام نظريــة تريــز.

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

- وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة لصــاحل تالميــذ 

اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.

- وجــود فــروق دالــة  إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة لصــاحل تالميــذ 

اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.
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The Effect of  Using A strategy Based on TRIZ 
Theory in Developing Scientific Concepts and Life 

Skills of  the Basic Stage Pupils

Dr. Mohammad Khair M. Alsalamat

Taif University

ABSTRACT:

This study aimed to investigate the effect of teaching science 
using  instructionalstrategy based on TRIZ theory on developing 
scientific concepts and life skills of seven grade pupils in Jordan. 
Experimental design was used with a random sample of (48) 
male pupils at Abo Nousair Secondary School during the second 
semester of the academic year 2016/2017. The sample of the 
study was randomly distributed into two groups, control group 
and experimental group. Control group pupils were taught science 
using the traditional way whereas the experimental group pupils 
were taught science using instructional strategy based on TRIZ 
theory. A test of scientific concepts and a life skills scale were 
usedafter their validity and reliability were examined, in addition 
to the Teacher Guide for teaching science using instructional 
strategy based on TRIZ theory.

The findings of the study were: 

- There are statistically significant differences at (α= 0.05) 
between the mean scores of the control group and the experimental 
group in the post application of the test of scientific concepts, in 
favor of the experimental group. 



أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز ...     د. محمد خير محمود السالمات

115

- There are statistically significant differences at (α= 0.05) 
between the mean scores of the control group and the experimental 
group in the post application of the life skills test, in favor of the 
experimental group.

مقدمة
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لقــد أصبــح التقــّدم العلمــي والتكنولوجــي، وظهــور االخرتاعــات واالبتــكارات التقنيــة، ومــا صاحــب 
ذلــك مــن انفجــار يف املعرفــة العلميــة وتنــوع يف مصادرهــا مــن أبــرز مســات هــذا العصــر، والــذي نعيشــه ونلمســه 
واقعــاً حيــاً، وحــىت نســتطيع مســايرة هــذا التطــور املتســارع يف هــذه اجملــاالت يتطلــب األمــر منــا تطويــر األنظمــة 
الرتبويــة بشــكل يســاير هــذا التقــدم اهلائــل, إضافــة إىل أن تقــدم اجملتمعــات يف اجملــاالت االقتصاديــة والعســكرية 
والتكنولوجيــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقــاً بتقــدم النظــام التعليمــي فيهــا، وابلــذات ارتباطــه مبســتوى التالميــذ العقلــي 

واملهــاري والوجــداين، وابملعلمــن إعــداداً وتنميــة مهنيــة وممارســات تدريســية.

كمــا يرتبــط هــذا التقــدم مبناهــج العلــوم املقدمــة للتالميــذ؛ كوهنــا تعــد جمــااًل تطبيقيــاً خصبــاً إلثــراء احلصيلة 
املعرفيــة لــدى التالميــذ، وتدريبهــم علــى كيفيــة حــل مــا يعرتضهــم مــن مشــكالت حياتيــة، ترافــق عمليــات 
التطــور والتقــدم املســتمرة، كمــا أهنــا أضحــت مــادة وظيفيــة تطبيقيــة حيتاجوهنــا يف حياهتــم اليوميــة، ومل تعــد 
مــادة يتعلموهنــا جملــرد النجــاح، فهــي أكثــر ارتباطًــا حبياهتــم وتشــكل جــزءاً مــن خــرات احليــاة اليوميــة لديهــم، 
والــي ميكنهــم مــن خالهلــا إحــداث فهــم أعمــق للمعــارف واملفاهيــم واملهــارات بطريقــة عمليــة تســاعدهم علــى 
تطبيقهــا يف احليــاة، فهــي حبكــم أهدافهــا وطبيعــة موضوعاهتــا متثــل اجملــال األساســي لتنميــة املفاهيــم العلميــة 

واملهــارات املختلفــة )النجــدي وعبــد اهلــادي وراشــد، 2005(.

وملواكبــة متطلبــات هــذا العصــر ظهــرت احلاجــة إىل إعــادة النظــر يف مناهــج العلــوم؛ حيــث كانــت 
االعرتاضــات الرئيســة علــى مناهــج العلــوم التقليديــة ألهنــا ركــزت علــى اجلانــب االســتاتيكي مــن العلــم، ابعتبــار 
أنــه حقائــق ومفاهيــم وقوانــن وغرهــا مــن أشــكال املعرفــة، وأمهلــت اجلانــب الديناميكــي املتمثــل يف املهــارات 
املختلفــة وطرائــق تنميتهــا، األمــر الــذي أدى إىل تــدن يف فهــم التالميــذ للمفاهيــم العلميــة، وضعفهــم يف 

.)Zeidler& Walker &Ackett& Simmons, 2002) املهــارات احلياتيــة

وتعــد تنميــة املهــارات احلياتيــة مــن أهــداف تدريــس العلــوم العامــة؛ كوهنــا تتضمــن العديــد من املوضوعات 
املهمــة بتطبيقاهتــا يف احليــاة، ومنهــا:  احملافظــة علــى مصــادر الغــذاء، وترشــيد اســتهالك امليــاه، والوقايــة مــن 
األمــراض )النجــدي وعبــد اهلــادي وراشــد، 2002(. كمــا تــرز ضــرورة تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى التالميــذ؛ 
ألنــه ال غــى هلــم عنهــا، وإمنــا مــن أجــل مواصلــة البقــاء وتطويــر أســاليب معايشــة الفــرد للحيــاة يف اجملتمــع. 
وإعــداد التالميــذ ليكونــوا قادريــن علــى مواجهــة التحــدايت علــى املســتوى الفــردي واجلماعــي وقادريــن علــى 

التعامــل بشــكل انضــج وعقــالين مــع َمــْن حوهلــم )عبيــد، 2015(.

وعلــى الرغــم مــن أمهيــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة واالهتمــام هبــا مــن قبــل الباحثــن فــإنَّ واقــع 
تدريــس العلــوم يف املرحلــة األساســية يشــر إىل ضعــف يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة، وكذلــك إىل قصــور يف 
ممارســة املهــارات احلياتيــة؛ فقــد أشــارت البحــوث الرتبويــة األمريكيــة املتعلقــة ابلرتبيــة العلميــة ومناهــج العلــوم 
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إىل واقــع غــر مشــجع ومتــدن نســبًيا يف واقــع الرتبيــة العلميــة وتدريســها، فقــد تبــن أن التالميــذ يف مراحــل 
التعليــم املختلفــة ال يفهمــون املفاهيــم العلميــة األساســية فهًمــا عميًقــا، وال يربطــون املفاهيــم العلميــة ابلظواهــر 
الكونيــة أو الوجــود، وحيفظــون املصطلحــات واملفاهيــم العلميــة مــن غــر فهمهــا أو اســتيعاهبا، وحيفظــون كيــف 
حيلــون املشــكلة ويصــدرون القــرارات، وحيملــون اجتاهــات ســلبية حنــو العلــوم، ودافعيتهــم ضعيفــة لتعلــم العلــوم 
مســتقباًل، وذلــك يعــود الســتخدام طريقــي احملاضــرة واملناقشــة، ومهــا أكثــر أســاليب تعليــم العلــوم شــيوًعا 
يف مراحــل التعليــم املختلفــة، واألنشــطة العلميــة يف تراجــع مســتمر، وخباصــة كلمــا ارتفــع املســتوى الصفــي 
 Urevbu, 1997) التعليمــي أو املرحلــة التعليميــة، ابإلضافــة إىل تراجــع يف حــب العلــوم واالهتمــام هبــا

زيتــون، 2017(.  ؛ 

كمــا أنَّ مــا كشــفت عنــه نتائــج االختبــارات الدوليــة للعلــوم TIMSS اخلاصــة ابلــدول العربيــة بشــكل 
عــام، واألردن بشــكل خــاص، يؤكــد وجــود ضعــٍف عــامٍّ يف مــادة العلــوم، وبشــكل خــاص يف املفاهيــم العلميــة، 
واملهــارات احلياتيــة، وقــد جتلــى ذلــك مــن خــالل املتوســطات احلســابية لدرجاهتــم، والــي مل تبلــغ املســتوى 
الــدويل يف أي مــن الــدول العربيــة املشــاركة، كمــا أن نتائــج طلبــة األردن شــهدت تراجًعــا واضًحــا يف آخــر 

.)Provasnik et al, 2016) عنــه يف الدراســات لأعــوام الســابقة TIMSS 2015 دراســة

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات مثــل )املهلــل، 2012 ؛  فاخرجــي، 2011 ؛ املــرواين، 2010(، 
إىل اخنفــاض مســتوى التالميــذ التحصيلــي يف املفاهيــم العلميــة وشــيوع املفاهيــم البديلــة )اخلطــأ( لديهــم، وكمــا 
أشــارت دراســات أخــرى مثــل: (كلــوب، 2013 ؛ البــدي، 2013 ؛ اجلــدي، 2012 ؛  اآلغــا، 2012 
Gou- ؛ Hanley & Heal & Tiger &Ingvarsson, 2007 2010 ؛  ؛ الصمادي،

das &Dermitzaki& Leonard & Danish, 2006( إىل ضعــف يف مســتوى املهــارات 
احلياتيــة لــدى التالميــذ، وقــد عــزت هــذه الدراســات هــذا الضعــف يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة إىل 
عــدة أســباب، كان مــن أمههــا اســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس املتبعــة يف تدريــس العلــوم، والــي مــا زال تركيزهــا 

واهتمامهــا ينصــب علــى الكــم والتلقــن وحفــظ املعــارف واملعلومــات.

وممــا ســبق يالحــظ  أمهيــة توفــر البيئــة املناســبة املشــجعة لتنشــيط العمــل التعليمــي العلمــي وتوجيهــه 
حنــو حتقيــق األهــداف املرجــوة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام طرائــق تدريســية متنوعــة، تســتند إىل نظــرايت 
حديثــة، تنســجم مــع التوجهــات احلديثــة يف تعليــم وتعلــم العلــوم، والــي تنقــل التالميــذ مــن التعليــم إىل التعلــم، 
وتغــرس يف نفوســهم االجتاهــات العلميــة، وتكســبهم املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة املختلفــة؛ حيــث 
ظهــرت العديــد مــن النظــرايت الــي اهتمــت بذلــك، ومنهــا نظريــة تريــز (TRIZ)، الــي ولــدت علــى يــد 
العــامل الروســي هنــري ألتشــر (Altshuller(؛ إذ تعــد مــن أهــم النظــرايت العامليــة، الــي تعــى ابســتخدام 
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آليــات منهجيــة وأســاليب للتفكــر اإلبداعــي واالبتــكاري، وتوليــد أفــكار جديــدة، وإجيــاد حلــول إبداعيــة 
للمشــكالت. وتركــز هــذه النظريــة علــى املخــزون املعــريف الرتاكمــي للحضــارة اإلنســانية مــن حلــول إبداعيــة 
متوفــرة وممكنــة جلميــع  اإلبداعيــة واالبتكاريــة  العمليــة  وابتــكارات ســابقة، وهتــدف إىل جعــل  واخرتاعــات 

التالميــذ بغــض النظــر عــن قدراهتــم اإلبداعيــة والفطريــة )عياصــرة، 2015(. 

وقــد حظيــت نظريــة تريــز ابهتمــام متزايــد؛ ابعتبارهــا املنهجيــة الوحيــدة لإلبــداع، الــي تســتند إىل حتليــل 
مكثــف وجتريــد منتظــم ألكثــر احللــول اإلبداعيــة، الــي مت التعامــل معهــا علــى حنــو مســبق؛ إذ متثــل منوذًجــا 
عمليًــا لتنظيــم املفاهيــم العلميــة املســتندة إىل قاعــدة معرفيــة مــن خــالل اســتخدامها لطرائــق وعمليــات اكتســاب 
املعرفــة وبنائهــا، ولتمكــن التالميــذ مــن اســتخدام املعرفــة الــي مت الوصــول إليهــا مــن خــالل اختــاذ قــرارات مناســبة 
يف حــل املشــكالت اجلديــدة، ومتثــل قاعــدة املعرفــة الضخمــة هلــذه النظريــة مئــات اآلالف مــن بــراءات االخــرتاع 
يف خمتلــف اجملــاالت، وتوفــر هــذه النظريــة إجــراءات حمــددة وأدوات فاعلــة لصياغــة املشــكالت بطريقــة متكــن 

مــن الوصــول إىل حلــول أصيلــة للمشــكالت الــي تواجــه التالميــذ )أبــو جــادو، 2007(.

وتتســم نظريــة تريــز ابعتمادهــا علــى التحليــل العلمــي الدقيــق مــن أجــل التعــرف علــى األفــكار االبتكاريــة، 
وتســتمد قوهتــا مــن خــالل اعتمادهــا علــى العديــد مــن املنظومــات، الــي مت تطويرهــا بفعاليــة وجنــاح، ابإلضافــة 
لقدرهتــا علــى إزالــة العديــد مــن املعوقــات النفســية، والــي حتصــر جمــال عمــل كل فئــة مــن النــاس يف جمــال 
واحــد فقــط؛ إْذ إّن هــذه النظريــة تضمنــت جمموعــة مــن االســرتاتيجيات، وطــرق احلــل الناجحــة، املســتمدة 
مــن خمتلــف جمــاالت النشــاط اإلنســاين، والــي مت صياغتهــا علــى هيئــة أدوات متعــددة، ميكــن اســتخدامها يف 

خمتلــف هــذه اجملــاالت ملواكبــة متطلبــات العصــر )أبــو جــادو، 2012(.

يتضــح ممــا ســبق أن نظريــة تريــز القائمــة علــى احلــل اإلبداعــي للمشــكالت، ومــا تتضمنــه مــن أســاليب 
لتحليــل املشــكالت العلميــة، وإجيــاد احللــول املناســبة هلــا بطــرق إبداعيــة يف جمــال العلــوم، يرتبــط بشــكل رئيــس 
بتنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى التالميــذ، وابلتــايل فــإن اســتخدام اســرتاتيجيات تدريســية 
تســتند إىل نظريــة تريــز هتيــئ هلــم مواقــف تعليميــة، متكنهــم مــن تنفيــذ أنشــطة تعليميــة، تنمــي لديهــم املفاهيــم 
العلميــة، وتتطلــب منهــم ممارســة مهــارات حياتيــة مناســبة، ترتبــط بنتائــج هــذه األنشــطة، كل ذلــك يؤكــد أمهيــة 

احلاجــة إىل بنــاء مثــل هــذه االســرتاتيجية.

وممــا ســبق، وانطالقًــا مــن ضعــف مســتوى تالميــذ املرحلــة األساســية يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات 
احلياتيــة، وأمهيــة مواجهــة ذلــك، نبعــت أمهيــة الكشــف عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية، قائمــة علــى 

نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي.
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مشكلة الدراسة
نظــرًا حلاجــة التالميــذ إىل تكويــن املفاهيــم العلميــة، واكتســاب املهــارات احلياتيــة، وتنميتهــا بصــورة 
صحيحــة وســليمة يف بنيتهــم املعرفيــة، فــإن ذلــك يتطلــب اســتثمار أفضــل الطــرق وأســاليب التدريــس املالئمــة؛ 
صــور  لــه  األخــرى،  التعليميــة  واملراحــل  الواحــدة  التعليمــة  املرحلــة  يف  متماســك  مفاهيمــي  نظــام  لتكويــن 
وخمططــات واضحــة يف الذهــن، متكــن التلميــذ مــن اســتثمارها وتوظيفهــا يف مواقــف تعلــم املعرفــة العلميــة 
واملعــارف األخــرى، ويف هــذا الســياق تعــد املرحلــة األساســية مرحلــة مهمــة تبــى فيهــا املفاهيــم العلميــة لــدى 
التالميــذ، ولكــن تدريــس تلــك املفاهيــم يف هــذه املرحلــة ال يــزال دون املســتوى املطلــوب، وأن طــرق التدريــس 
املســتخدمة تعــاين قصــوراً يف إكســاب التالميــذ املفاهيــم العلميــة وتنميتهــا ابلشــكل الصحيــح، ابإلضافــة إىل 
عجزهــا عــن تنميــة املهــارات احلياتيــة لديهــم، األمــر الــذي يســتوجب تقــدمي اســرتاتيجيات تدريســية، مبنيــة وفــق 
نظــرايت، يتوقــع أن تســاعد تالميــذ املرحلــة األساســية يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لديهــم.

ولذلــك حتــددت مشــكلة الدراســة بوجــود ضعــف يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ 
إليــه بعــض الدراســات كدراســة )محيــد، 2016 ؛ العصيمــي،  املرحلــة األساســية، ويف ضــوء مــا أشــارت 
2016 ؛ حممــود، 2012 ؛ الشــاهي، 2009 ؛ Loura, 2009 ؛ عبداهلــادي، 2008( مــن فعاليــة 
نظريــة تريــز  يف العمليــة التعليميــة، فقــد حاولــت الدراســة التصــدي لتلــك املشــكلة مــن خــالل تقصــي أثــر 
اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى 

تالميــذ الصــف الســابع األساســي.

أسئلة الدراسة:
وهبذا؛ مت صياغة السؤال الرئيس هلذه الدراسة كما أييت: 

ما أثر استخدام اسرتاتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز يف تنمية املفاهيم العلمية واملهارات احلياتية 
لدى تالميذ املرحلة األساسية؟ 

وتفرع عن السؤال الرئيس السابق السؤاالن الفرعيان اآلتيان:

1- مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة لــدى تالميــذ 
املرحلــة األساســية؟

2- مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ 
املرحلــة األساســية؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل :

1- الكشــف عــن أثــر اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة 
لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية.

2- الكشــف عــن أثــر االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى 
تالميــذ املرحلــة األساســية.

فرضيتا الدراسة:
بناًء على أسئلة الدراسة السابقة مت وضع الفرضيتن اآلتيتن:

1- ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
يعــزى لطريقــة  العلميــة  املفاهيــم  الســابع األساســي علــى اختبــار  الصــف  مــن تالميــذ  الضابطــة والتجريبيــة 

التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز، والطريقــة االعتياديــة(.

2- ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة يعــزى لطريقــة 

التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز، والطريقــة االعتياديــة(.

أمهية الدراسة:
متثلــت أمهيــة الدراســة يف أهنــا قــد تســاعد يف تبصــر معلمــي العلــوم ابملرحلــة األساســية أبمهيــة اســتخدام 
نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم، كمــا قدمــت دليــاًل للمعلــم، يوضــح خطــوات التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية 
تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز؛ حيــث تركــز هــذه النظريــة - مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات الســابقة- 
علــى الــدور النشــط واإلجيــايب للتلميــذ، وجتعلــه حمــورًا للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وهبــذا فالدراســة ســتكون 
مبثابــة دليــل يســاعد معلمــي العلــوم علــى التخطيــط لدروســهم الصفيــة بشــكل يضمــن حتقيــق األهــداف املرجــوة 

مــن هــذه الــدروس.

وقــد تفيــد هــذه الدراســة يف ختطيــط املناهــج وتطويرهــا، وطرائــق تدريــس العلــوم مــن حيــث تطبيــق هــذه 
النظريــة، وقدمــت هــذه الدراســة منوذًجــا لتدريــس مــادة العلــوم للصــف الســابع األساســي، قائــم علــى نظريــة 
تريــز إىل املتخصصــن يف أتليــف الكتــب وتطويــر املناهــج الدراســية يف وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ هبــدف مســاعدة 

التالميــذ علــى تنميــة املفاهيــم العلميــة ومهاراهتــم احلياتيــة.
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حدود الدراسة: 
اقتصــرت الدراســة علــى احلــدود وهــي املوضوعــات الــي احتوهتــا وحــدة “احلــرارة”، مــن كتــاب علــوم 
الصــف الســابع األساســي للفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام 2017/2016، كمــا مت قيــاس تنميــة املفاهيــم 
العلميــة الــواردة يف تلــك املوضوعــات، واقتصــرت أيًضــا علــى قائمــة مــن املهــارات احلياتيــة املناســبة لتالميــذ 
الصــف الســابع األساســي، وهــي: مهــارات اختــاذ القــرار، واألمــن والســالمة يف املختــر، وحــل املشــكالت، 
كمــا اقتصــرت علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي يف مدرســة أيب نصــر الثانويــة للبنــن، التابعــة 

ملديريــة الرتبيــة والتعليــم للــواء عــن الباشــا.

مصطلحات الدراسة:

 تضمنت الدراسة املصطلحات اآلتية:

- االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز: تعــرف نظريــة تريــز أبهنــا نظريــة، تقــوم علــى منهــج منتظــم، 
Savran-)  ذي توجــه إنســاين، يعتمــد علــى قاعــدة معرفيــة، هتــدف إىل حــل املشــكالت بطريقــة إبداعيــة

sky , 2000(. تعــرف االســرتاتيجية القائمــة عليهــا إجرائيًــا أبهنــا منهجيــة منظمــة، تســتند علــى قاعــدة 
معرفيــة، تتضمــن الوحــدات املختــارة )وحــدة احلــرارة( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســابع األساســي، وذلــك 
ابالعتمــاد علــى جمموعــة حمــددة مــن املبــادئ اإلبداعيــة، والــي يتــم مــن خالهلــا حــل املشــكالت العلميــة بطــرق 
إبداعيــة، وفــق جمموعــة مــن اخلطــوات املتسلســلة، هبــدف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى 

تالميــذ الصــف الســابع األساســي.

- املفاهيــم العلميــة: يعرفهــا زيتــون )2017( أبهنــا مــا يتكــون لــدى الفــرد مــن معــى وفهــم مرتبــط بكلمــة، 
أو مصطلــح معــن، ولــكل مفهــوم علمــي جمموعــة مــن اخلصائــص املميــزة، الــي يشــرتك فيهــا مجيــع أفــراد فئــة 
املفهــوم، ومتيــزه عــن غــره مــن املفاهيــم. ويقصــد يف هــذه الدراســة ابملفاهيــم الــواردة يف الــدروس املختــارة مــن 
كتــاب العلــوم املقــرر للصــف الســابع األساســي، ومت قيــاس فهمهــا إجرائًيــا يف هــذه الدراســة ابلدرجــة الكليــة 

الــي حصــل عليهــا التلميــذ يف اختبــار املفاهيــم العلميــة. 

احمليطــة  البيئــة  مــع  وللتكيــف  اليوميــة،  احليــاة  ملســايرة  وتنمــى  تتعلــم  مهــارات  هــي  احلياتيــة:  املهــارات   -
)زهــران،2012(. وتعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة أبهنــا مهــارات اختــاذ القــرار، واألمــن والســالمة يف املختــر، 
وحــل املشــكالت، واملتوافقــة مــع كتــاب العلــوم للصــف الســابع األساســي -الفصــل الدراســي الثــاين- ، ومت 

قياســها بواســطة مقيــاس املهــارات احلياتيــة، الــذي أعــد هلــذه الغايــة. 
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اخللفية النظرية
بدأ ظهور نظرية تريز يف االحتاد السوفييي سابًقا، فكانت تسمى نظرية احلل البتكاري للمشكالت، 
النظريــة  اســم  مــن  األوىل  احلــروف  هــي  تريــز  إن كلمــة  (TRIZ)؛ حيــث  تريــز  نظريــة  واشــتهرت ابســم 
ابللغــة الروســية: Teoria Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatch، ويقابلهــا ابللغــة 
هــذه  وتنســب   ،“Theory OF Inventive Problem Solving” TIPS اإلجنليزيــة: 
النظريــة للعــامل واملهنــدس الروســي “هنــري ألتشلر” Altshuller، والــذي توصــل إىل أن عمليــة االخــرتاع 
ليســت عمليــة عشــوائية، وإمنــا عمليــة منظمــة، متــر مبســارات واضحــة، ومبــادئ حمــددة، تتشــابه وتتكــرر يف 
جمموعــة مــن االخرتاعــات، وقــد توصــل إىل هــذه النتيجــة مــن خــالل دراســته املتعمقــة ملئــات اآلالف مــن واثئــق 
بــراءات االخرتاعــات، فــأدرك Altshuller أن حــل أي مشــكلة يتطلــب اكتشــاف التناقضــات يف النظــام 
التقــي، ومــن مث العمــل علــى التخلــص مــن هــذه التناقضــات، وانتهــى بذلــك إىل اكتشــاف بعــض االجتاهــات 

.)Cameron, 2010) واملبــادئ، الــي أصبحــت فيمــا بعــد مــن العناصــر الرئيســة يف بنيــة النظريــة

نظرية تريز يف اجملال الرتبوي:
ميكــن التعــرف علــى موقــع نظريــة تريــز يف اجملــال الرتبــوي؛ بوصفهــا إحــدى النظــرايت الفريــدة واملســتحدثة 
مــن خــالل املراجعــة، الــي تناولــت هــذه النظريــة ابلدراســة والتحليــل، فعلــى الرغــم مــن أن هــذه النظريــة ولــدت 
يف بيئــة هندســية تقنيــة فإهنــا ســرعان مــا بــدأت تثبــت أن منهجيتهــا وأدواهتــا املختلفــة أكــر مــن أن تتــم عنــد 
احلــدود الــي ولــدت فيهــا، فبعــد ظهورهــا بفــرتة قصــرة بــدأت تنتقــل إىل كل جمــاالت النشــاط اإلنســاين مبــا 
فيهــا اجملــال الرتبــوي، وقــد جنــم عــن ذلــك جمموعــة مــن األفــكار األساســية، الــي اســتند إليهــا ألتشــر يف تعليــم 
النظريــة، وهــي: إن دراســة أي موضــوع جيــب أن تتــم ابعتبــاره نظاًمــا يرتكــب مــن جمموعــة مــن العناصــر املرتابطــة 
واملتكاملــة، والرتكيــز علــى الرابطــة التكامليــة بــن املوضوعــات املختلفــة وذلــك أثنــاء دراســة تشــكيلة مــن منــاذج 
تطــور النظــم، والعمــل علــى الدفــع حنــو التوظيــف املــدرك ألســاليب حــل املشــكالت بطريقــة إبداعيــة وفــق 
خطــوات مرتبــة، والقــدرة علــى تعليــم املوضوعــات املختلفــة وذلــك مــن خــالل تقــدمي عــروض عمليــة حلــل 
املشــكالت إبداعيًــا، وإجــادة األســاليب الــي تســاعد املبــدع علــى ختطــي عوائــق القصــور الــذايت النفســية )أبــو 

جــادو، 2012(.

ومــن منطلــق األفــكار األساســية لنظريــة تريــز، تؤكــد هــذه النظريــة علــى توظيــف األفــكار األساســية يف 
حــل املشــكالت بطــرق إبداعيــة، تعتمــد يف حلهــا علــى الشــمولية والوضــوح وســرعة احللــول، وفــق خطــوات 

حمــددة وواضحــة مســبًقا.
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املفاهيم األساسية لنظرية تريز:
تعتــر املفاهيــم األساســية لنظريــة تريــز إحــدى البــى األساســية للنظريــة، والــي تتضمــن جمموعــة مــن الطــرق 
ــتخدام النظريــة يف  ــة اسـ واملســارات، هتــدف إىل تيســر عمليــة فهمهــا واســتيعاهبا والتعــرف علــى أدواهتــا، وآليـ

حـــل املشــكالت، ومــن هــذه املفاهيــم مــا أييت:

أوال: املبادئ اإلبداعية

توصــل Altshuller مــن خــالل دراســة عميقــة، وحتليــل عــدد كبــر مــن قواعــد بيــاانت بــراءات 
االخرتاع اســتنتاج جمموعة من املبادئ اإلبداعية، والي تعتر دلياًل إرشــاداًي، يعتمد عليه يف حل املشــكالت، 
فقــد الحــظ أن عــدًدا قليــاًل مــن هــذه املبــادئ يظهــر بشــكل تكــراري يف حــل املشــكالت اإلبداعيــة للعديــد مــن 
االخرتاعــات؛ حيــث تبــن أهنــا أكثــر الطــرق حلــل املشــكالت، مــن خــالل الشــروع يف جتريــد املشــكلة بقصــد 
تعميمهــا، ومــن مث اســتخدام املبــدأ املناســب يف حلهــا (Ball, 2012(. وقــد مت اشــتقاق هــذه املبــادئ يف 
ابدئ األمــر يف اجملــاالت اهلندســية والتقنيــة، غــَر أنَّ الدراســات واألحبــاث الالحقــة قــد أكــدت علــى أّن هــذا 
املبــادئ تتصــف ابلشــمولية، وأن األدوات املســتخدمة فيهــا ذات أمهيــة، وعلــى درجــة كبــرة مــن القــوة، وميكــن 

تعميمهــا يف كافــة جمــاالت النشــاط اإلنســاين مبــا فيهــا اجملــاالت الرتبويــة والتعليميــة )أبــو جــادو، 2012(.

ملئــات  وحتليلــه  دراســته  خــالل  مــن  إبداعيًــا،  مبــدأً  أربعــن  (Altshuller, 1999(إىل  توصــل 
اآلالف مــن بــراءات االخــرتاع، والــي أظهــرت نتائــج دراســتها تكــرارًا يف اســتخدام هــذه الــراءات جملموعــة 
مــن املبــادئ، تتمثــل يف كل ممــا يلــي: مبــدأ التقســيم )التجزئــة(، مبــدأ االســتخالص )الفصــل(، مبــدأ النوعيــة 
املكانيــة، مبــدأ الالمتاثــل )الالتناســق(، مبــدأ الربــط )الدمــج(، مبــدأ العموميــة )الشــمولية(، مبــدأ االحتــواء 
)التضمــن(، مبــدأ الــوزن املضــاد )القــوة املوازنــة(، مبــدأ اإلجــراءات التمهيديــة املضــادة، مبــدأ اإلجــراءات 
التمهيديــة األوليــة، مبــدأ املواجهــة املســبقة لالختــالالت، مبــدأ تســاوي طاقــة اجلهــد )تقليــل التبايــن(، مبــدأ 
القلــب )العكــس(، مبــدأ التكويــر )االحننــاء(، مبــدأ الديناميــة )املرونــة(، مبــدأ الفعــل اجلزئــي، مبــدأ االنتقــال إىل 
بعــد جديــد، مبــدأ االهتــزاز )الــرتدد امليكانيكــي(، مبــدأ التكــرار، مبــدأ اســتمرار العمــل املفيــد، مبــدأ التســريع 
)االندفــاع(، مبــدأ حتويــل الضــار إىل انفــع، مبــدأ التغذيــة الراجعــة، مبــدأ الوســيط، مبــدأ اخلدمــة الذاتيــة، مبــدأ 
النســخ، مبــدأ البدائــل الرخيصــة، مبــدأ اســتبدال النظــم امليكانيكيــة، مبــدأ اســتبدال املكــوانت اهليدروليكيــة 
أو اهلوائيــة، مبــدأ األغشــية املرنــة أو الرقيقــة، مبــدأ املــواد املســامية، مبــدأ تغيــر اللــون، مبــدأ التجانــس، مبــدأ 
رفــض وجتديــد األجــزاء، مبــدأ التحــول الفيزايئــي، مبــدأ املرحلــة االنتقاليــة، مبــدأ التمــدد احلــراري، مبــدأ ســرعة 

األكســدة، مبــدأ البيئــة اخلاملــة، ومبــدأ املــواد املركبــة.
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وفيمــا أييت تفصيــل للمبــادئ املســتخدمة يف بنــاء االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز 
 Silverstein, 2007; Rantanen&Domb, 2007; Gadd & Goddard,)

.)  2011

1- مبــدأ التقســيم: ميكــن اســتخدام هــذا املبــدأ يف حــل املشــكالت، عــن طريــق تقســيم أو جتزئــة النظــام إىل 
عــدة أجــزاء مســتقلة، أو تقســيمه ألجــزاء أصغــر إذا كان النظــام مقســًما علــى حنــو مســبق.

2- مبــدأ االســتخالص: يتــم حــل املشــكالت ابســتخدام هــذا املبــدأ مــن خــالل حتديــد اجلــزء الضــروري فقــط، 
املــراد حــل مشــكلته يف النظــام، والعمــل علــى اســتبقائه مــع اســتبعاد األجــزاء واملكــوانت الضــارة فيــه، والــي 
حتــدث آاثرًا ســلبية بــه، والعمــل يف الوقــت نفســه علــى عــزل العناصــر أو العنصــر املســبب للمشــكلة إىل مــكان 

غــر مؤثــر ابلنظــام أو التخلــص منــه هنائيًــا، وذلــك حلــل املشــكلة الــي تواجــه هــذا النظــام.

3- مبــدأ الربــط: يتــم حــل املشــكالت يف هــذا مبــدأ مــن خــالل الربــط املــكاين أو الزمــاين بــن مكــوانت 
النظــام، ذات املهــام املتشــاهبة، والــي تقــوم أبدوار وعمليــات متقاربــة.

4- مبــدأ العكــس: يعتمــد هــذا املبــدأ علــى حتويــل مســار اإلجــراءات املتبعــة؛ حملاولــة التغلــب علــى مشــكلة مــا 
إىل اجتــاه معاكــس، فمــن خاللــه تنقلــب األجــزاء املتحركــة لتصبــح اثبتــة وابملثــل تصبــح األجــزاء الثابتــة متحركــة، 

أي تتــم حــل املشــكلة عــن طريــق قلــب العمليــات أو اإلجــراءات املســتخدمة يف النظــام رأًســا علــى عقــب.

5- مبــدأ االحتــواء: يشــر هــذا املبــدأ إىل إمكانيـــة حــل املشــكالت عــن طريــق احتــواء جــزء مــن النظــام يف جــزء 
آخــر، والــذي ميكــن بــدوره احتــواؤه يف جــزء اثلــث أو أكثــر مــن ذلــك.

6- مبــدأ املرونــة: يتــم تصميــم الشــيء أو خصائصــه وبينيتــه اخلارجيــة، أو العلميــات الــي يقــوم هبــا؛ حبيــث 
ميكــن تغيرهــا؛ إلجيــاد أفضــل ظــروف العمــل، وتقســيم الشــيء إىل أجــزاء؛ حبيــث يكــون كل منهــا قــادرًا علــى 

احلركــة، وجعــل األشــياء اجلامــدة مرنــة وقــادرة علــى احلركـــة.

7- مبــدأ القــوة املوازنــة: يتــم حــل املشــكالت يف هــذا املبــدأ عــن طريــق تعويــض وزن جــزء مــن النظــام أو قوتـــه 
عــن طريــق ربـــطه أو دجمـــه بنظــام آخــر، والــذي يعمــل بــدوره علــى تزويــده ابلقــدرة والقــوة علــى رفــع هــذا اجلــزء 

أو دفعــه أو تقويتــه.

8- مبدأ األغشــية املرنة: يتضمن هذا املبدأ اســتخدام القشــور املرنة أو الغطاءات الرقيقة بداًل من اســتخدام 
التصميمــات ثالثيــة األبعــاد، ابإلضافــة إىل عــزل النظــام عــن حميطــه اخلارجــي ابســتخدام القشــور املرنــة أو 
الغطــاءات الرقيقــة، مبــا يف ذلــك فصــل مكــوانت النظــام بعضهــا عــن بعــض، للوصــول إىل حــل املشــكلة الــي 
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تواجــه هــذا النظــام. 

9- مبــدأ الوســيط: يتــم إجنــاز العمــل يف هــذا املبــدأ مــن خــالل اســتخدام نظــام وســيط، أو دمــج أحــد األجــزاء 
أو األنظمــة مؤقًتــا مــع أجــزاء أخــرى أو أنظمــة أخــرى؛ وذلــك لتحقيــق هــدف معــن، مشــروط ابلقــدرة علــى 

إعــادة هــذا اجلــزء أو النظــام كمــا كان عليـــه بســهولة قبــل عمليــة الوســاطة أو الدمـــج.

10- مبــدأ تغــر احلالــة: يتــم مــن خــالل هــذا املبــدأ تغيــر اخلصائــص املاديــة ألحــد أجــزاء النظــام أو النظــام 
ككل إىل اخلصائــص املاديــة األخــرى كاحلالــة الغازيــة أو الســائلة أو الصلبــة، وتغيــر نســبة الرتكيــز أو الكثافــة، 

وتغيــر درجــة املرونــة، وأخــرًا تغيــر درجــة احلــرارة، ويتضمــن ذلــك تغيــر مجيــع خصائصهــا أو إحداهــا .

11- مبــدأ التجانــس: يتــم حــل مشــكلة التبايــن يف النظــام مــن خــالل تفاعــل أحــد أجــزاء النظــام مــع جــزء 
آخــر مــن املــادة نفســها، أي هلــا خصائــص املــادة نفســها.

12- مبــدأ املــواد املســامية: يتــم مــن خــالل هــذا املبــدأ تــرك قنــوات أو ثغــرات، تــؤدي ألن يكــون النظــام نّفــاًذا، 
أو عــن طريــق تزويــده بعناصــر نفــاّذة أخــرى إضافيــة، أمــا إذا كان النفــاذ مســبًقا فيتــم زايدة مســاحة النظــام مــن 

خــالل مــلء املســامات مبــادة مــا.

13- مبــدأ تغيــر اللــون: يتضمــن هــذا املبــدأ تغيــر لــون النظــام، أو تغيــر لــون بيئتــه اخلارجيــة، أو تغيــر درجــة 
شــفافيته، أو تغيــر درجــة شــفافية بيئتــه اخلارجيــة.

14- مبــدأ االندفــاع: يتــم حــل مشــكلة الضــرر، الــذي قــد يلحــق ابلنظــام يف هــذا املبــدأ مــن خــالل ســرعة 
تنفيــذ العمليــات الضــارة أو اخلطــرة أو املراحــل احملــددة، إضافــة إىل القيــام إبصــالح العمليــات املؤذيــة أو 
الضــارة، الــي قــد ينجــم عنهــا خماطــر بســرعة كبــرة، كمــا يتضمــن هــذا املبــدأ تنفيــذ التغيــرات املطلوبــة يف النظــام 

جزئًيــا أو كلًيــا قبــل ظهــور احلاجــة فعلًيــا لذلــك.

15- مبــدأ املرحلــة االنتقاليــة: يشــر هــذا املبــدأ إىل االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى، وذلــك ابالســتفادة مــن 
الظواهــر الــي حتــدث أثنــاء حتــول املــادة مــن حالــة إىل أخــرى، أو انتقاهلــا مــن مرحلــة إىل أخــرى، كالتغــر يف 

حجــم املــادة أو اكتســاب احلــرارة أو فقداهنــا، وغرهــا مــن الظواهــر املختلفــة.

16- مبــدأ التمــدد احلــراري: يتــم يف هــذا املبــدأ االســتفادة مــن خاصيــة التمــدد احلــراري للمــواد، والــي ينتــج عنهــا 
متــدد املــادة ابحلــرارة أو تقلصهــا ابلــرودة، ابإلضافــة لالســتفادة مــن معامــالت التمــدد احلــراري املختلفــة للمــواد.

17- مبــدأ البيئــة اخلاملــة: يســتخدم يف هــذا املبــدأ حــل املشــكالت عــن طريــق اســتبدال البيئــة الطبيعيــة للنظــام 
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أبخــرى خاملــة، أو إضافـــة مــواد خاملــة إىل أحــد أجــزاء النظــام أو النظــام الكلــي.

اثنيا: التناقضات: 

تظهــر التناقضــات نتيجــة للعثــور علــى حــل ملشــكلة حمــددة، فقــد يتــم حــل هلــذه املشــكلة الــي تواجــه 
النظــام أو جــزء منــه بصــورة إجيابيــة، ومبــا أن هــذا النظــام كل متكامــل مــن األجــزاء املرتابطــة، والــي يؤثــر كل جــزء 
فيــه ويتأثــر ابآلخــر فــإّن هــذا احلــل قــد ينجــم عنــه حــدوث مشــاكل يف جــزء آخــر مــن أجــزاء النظــام، ونتيجــة 
لذلــك يســتلزم احلــل اإلبداعــي للمشــكلة حتســن النظــام أو جــزء منــه مــن غــر أن يؤثــر ابلســلب علــى أجــزاء 
النظــام أو النظــام بشــكل كامــل (Orloff, 2012(. وقــام Altshuller بتحديــد املبــادئ اإلبداعيــة 
مــن خــالل عمليــات التحليــل لقواعــد بيــاانت بــراءات االخــرتاع يف جمــاالت اهلندســة والتقنيــة؛ حيــث اســتخرج 
39 خاصية، شــكلت فيما يعرف مبصفوفة التناقضات، والي تعتر إحدى أدوات نظرية تريز اهلامة واهلادفة 
يف حصــر املبــادئ املالئمــة حلــل املشــكلة؛ إذ إن التناقــض يكــون دليــاًل إرشــاداًي، يســتدل بــه يف إمكانيــة حــل 

.)Gadd & Goddard, 2011) املشــكلة مــن خــالل هــذه مصفوفــة

اثلثًا: احلل النهائي األمثل: 

تعــد املثاليــة اهلــدف اجلوهــري املوجــه حلــل املشــكلة يف نظريــة تريــز، والــي يتــم مــن خالهــا اختيــار أفضــل 
املســارات املمكنــة واحملــددة للحلــول املتاحــة بشــكل واضــح، وكذلــك تعمــل علــى التخلــص مــن العوائــق واآلاثر 
الســلبية، الــي تواجــه طــرق احلــل املتوقعــة، أي أن منوذجيــة احلــل تعــي تشــكيله بشــكل مالئــم مــن خــالل 
أتمــن الفائــدة املرجــوة منــه، واســتبعاد آاثره الضــارة أبقــل وقــت وجهــد ممكــن، وأبفضــل جــودة للناتــج النهائــي 

.)Rantanen&Domb, 2007)

رابًعا: املصادر: 

يــؤدي حتديــد املصــادر واســتخدامها بفعاليــة إىل حــل كثــر مــن املتناقضــات، كمــا أهنــا تســاعد علــى 
التحــول بشــكل أكثــر حنــو املثاليــة، وابملثــل فــإن اإلدراك أبنواعهــا املختلفــة يــؤدي تدرجييًــا إىل القــدرة علــى احلــل 
اإلبداعــي للمشــكالت بشــكل أفضــل، وتعتمــد هــذه املصــادر املعلومــات املالئمــة لضمــان اســتمرار العمــل 
بطريقــة مناســبة، وابألماكــن مــن حيــث تصنيفهــا وإشــغاهلا للمســاحات الفارغــة واســتخداماهتا الداخليــة، 
كمــا تعتمــد علــى الوظائــف الــي قــد ينتــج عنهــا آاثر إجيابيــة أو ســلبية، وابلزمــن الــالزم إلجنــاز املهــام بشــكل 
غــر مســبوق، أو اســتغالل أوقــات التوقــف بشــكل أمثــل، وعنــد ربطهــا مبــدى واســع مــن املصــادر املســتمدة، 
وفهمها بشكل معمق يؤدي لتجويد القدرة على احلل اإلبداعي للمشكالت )أبو جادو ونوفل، 2010(.
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ومــن خــالل عــرض املفاهيــم الســابقة الــي اســتندت عليهــا نظريــة تريــز، فــإن معرفــة حمتوايهتــا ومتطلباهتــا 
ودراســتها يســاهم يف انتقاهلــا مــن النظريــة إىل التطبيــق، والــذي بــدوره يســهل مــن اســتخدامها يف كافــة جمــاالت 

النشــاط اإلنســاين يف احلــل اإلبداعــي للمشــكالت.

منهجية النظرية يف حل املشكالت اإلبداعية:
تتميــز نظريــة احلــل اإلبداعــي للمشــكالت )تريــز( ابعتمادهــا علــى طــرق جديــدة يف حــل املشــكلة غــر 
املعروفــة ســابًقا، وتســتند الفكــرة العامــة إىل النظريــة حــول الطريقــة الــي يتــم هبــا توســيع لــب املشــكلة، ومــن مث 
جعلهــا أكثــر قــوة بتجريــد هــذه املشــكلة وحتويلهــا إىل مشــكلة عامــة (Mosely et al, 2005(. حيــث 

تصنــف املشــكالت الــي تواجــه الفــرد إىل نوعــن )آل عامــر، 2009(:

النــوع األول: هــي املشــكالت الــي تتوفــر هلــا حلــول مســبقة ومعروفــة، وحتــل هــذه املشــكالت عــادًة 
ابتبــاع منــوذج عــام كمــا يف شــكل 1.

 

)Mazur,  1996) شكل 1: النموذج العام حلل املشكالت

النــوع الثــاين: ال يوجــد لــه حلــول معروفــة؛ حيــث حتــوي مشــكالته علــى تناقضــات، يســتخدم حللهــا 
عــدد مــن الطــرق كالعصــف الذهــي. وبنــاء علــى درجــة تعقيــد املشــكلة تتبايــن عــدد احملــاوالت املســتخدمة 
يف احلــل، كمــا تعتمــد احللــول علــى خــرة الفــرد؛ حيــث تــزداد احملــاوالت حللهــا إذا كانــت خــارج حــدود خــرة 

الفــرد، ويقــل عــدد احملــاوالت للوصــول إىل احلــل إذا كان ضمــن حــدود خــرة الفــرد.

ومما سبق تضمن النموذج األساسي حلل املشكالت لرتيز املبادئ اإلبداعية، كما يوضحه شكل 2.

 

املشكلةاملشكلة

احلل املناظرحل املشكلة
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)Kaplan, 1996) شكل 2: منوذج تريز األساسي حلل املشكالت بطرق إبداعية

يتضــح مــن شــكل 2 أن جتريــد املشــكلة ابســتخدام التناقضــات يف نظريــة تريــز بــداًل مــن البحــث عــن 
مشــكلة مناظــرة هلــا، كمــا تســتخدم مبــادئ تريــز أيًضــا يف جتريــد احلــل بــداًل مــن البحــث عــن حلــول مناظــرة 

)أبــو جــادو، 2012(.

وممــا ســبق، ُيالحــظ أن منهجيــة النظريــة تزيــد مــن ســرعة الوصــول إىل احلــل املناســب مــن خــالل جتريــد 
املشــكلة بشــكٍل مباشــر، بــداًل مــن اســتخدام أكثــر مــن عمليــة مــن عمليــات “احملاولــة واخلطــأ”، والــي تتطلــب 

زمنًــا أطــول للوصــول إىل حــٍل مناســب.

وقــد تضمنــت خطــوات احلــل اإلبداعــي للمشــكالت وفــق نظريــة تريــز كل ممــا أييت (محيــد، 2016 ؛ 
.)Loura, 2009 العصيمــي، 2016 ؛

1- التعرف على املشكلة العلمية من خالل حتديدها.

2- حتديد املصادر واألدوات املالئمة حلل املشكلة العلمية.

3- حتديد التناقضات يف بيئة املشكلة، والعمل على التخلص منها.

4- حتديد املبادئ اإلبداعية املناسبة حلل املشكلة.

5- صياغة حلول مقرتحة بديلة بناء على احلل النهائي املالئم مع ربطها ابحلل النهائي للمشكلة.

6- تقــومي احلــل وذلــك ابلتأكــد مــن خلــوه مــن أي مشــكالت جديــدة قــد تطــرأ نتيجــة الســتخدام هــذا احلــل 
مستقباًل.

احللولاملشكلة

حل املشكلةاملشكلة

املبادئ اإلبداعية
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الدراسات السابقة
مت الرجــوع إىل عــدد مــن الدراســات الســابقة، الــي تتعلــق ابســتخدام نظريــة تريــز يف تدريــس املــواد 

أييت: عرضهــا كمــا  وميكــن  العلميــة،  واملوضوعــات 

أجــرى عبداهلــادي )2008( دراســة هدفــت إىل تعــرف فعاليـــة برنـــامج تدريــي حلــل مشــكالت العلــــوم 
ابســــتخدام بعــــض مبــــادئ تريز TRIZ  يف تنميــــة مهـــارات اإلبداع العلمــــي لــــدى تالميذ املرحلة االبتدائية 
ابإلســكندرية، وذلك خالل العام الدراســي 2008/2007م، مت اســتخدام املنهج التجريي؛ حيث تكونت 
العينــة مــن )120( تلميــًذا مــن الصــف الســادس االبتدائــي، مت توزيــع التالميــذ علــى جمموعتــن: جتريبيــة، 
ــي، وقــد أظهــرت  ــارات اإلبــداع العلمـ ــار مهـ ــار، واختبـ ــغار والكبـ ــذكاء للصـ وضابطــة، طبــق عليهــم اختبــار الـ
نتائــج الدراســـة تفــوق تالميــذ العينــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام الرانمــج التدريــي يف التطبيـــق البعـــدي 

الختبــار مهـــارات اإلبــداع العلمـــي.

أمــا (Loura, 2009( فقــد أجــرى دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى أتثــر وفاعليــة برانمــج 
تدريــي مســتند علــى نظريــة تريــز علــى قــدرة الطــالب اجلامعيــن علــى حــل مشــكالهتم التعليميــة واحلياتيــة 
جبامعــة ملبــورن يف أســرتاليا، خــالل العــام الدراســي 2009/2008م، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )34( طالبًــا وطالبــة، طبــق عليهــم اختبــار ملهــارات حــل املشــكالت، وقــد 
أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية يف التطبيق البعدي الختبار مهارات حل املشــكالت لصاحل 

الطــالب الذيــن اســتخدموا نظريــة تريــز حلــل مشــكالهتم التعليميــة واحلياتيــة.

فيمــا هدفــت دراســة الشــاهي )2009( إىل إعــداد برانمــج يف الرتبيــة البيئيــة يف ضــوء نظريــة تريــز ومعرفــة 
فاعليتــه يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي وتنميــة املفاهيــم البيئيــة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة مبنطقــة 
جــدة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1429/1428 هـــ، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة 
التفكــر  مــن )60( طفــاًل وطفلــة، مت توزيعهــم علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــم اختبــار 
اإلبداعــي واختبــار حتصيلــي، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات طــالب جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة يف أدائهــم لالختباريــن، وهــذا الفــرق لصــاحل 

أطفــال اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام اســرتاتيجيات نظريــة تريــز.

وهدفــت دراســة مخيــس )2010( إىل قيــاس فاعليــة برانمــج مقــرتح يف ضــوء نظريــة تريــز TRIZ وأثــره 
يف تنميــة التفكــر والتحصيــل اإلبداعــي يف مقــرر األحيــاء لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف األول الثانــوي مبدينــة 
جــدة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1430/1429هـــ، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة 
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مــن )58( طالبــة، مت توزيعهــن علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن مقيــاس تورانــس للتفكــر 
اإلبداعــي، وبينــت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق البعــدي ألدائهــم يف مقيــاس تورانــس 
للتفكــر اإلبداعــي، وهــذا الفــرق لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة الــاليت درســن ابســتخدام الرانمــج املقــرتح 

يف ضــوء نظريــة تريــز.

ــة  ــز يف تنميـ ــة تريـ أمــا دراســة ســلمان )2011( فقــد هدفــت إىل الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام نظريـ
عمليـــات الـــتفكر العلمـــي والتحصـــيل لــدى تلميـــذات الصـــف الرابـــع االبتـــدائي مبكــة املكرمــة، وذلــك خــالل 
العــام الدراســي 1432/1431هـــ، مت اســتخدام املنهــج التجريــي، تكونــت العينــة مــن )50( تلميــذة، مت 
الـــتفكر  توزيعهــن علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن اختبــار حتصيلــي ومقيــاس لعمليـــات 
املتوســطات احلســابية لدرجــات  بــن  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  النتائــج عــن وجــود  العلمـــي، وكشــفت 
تلميــذات جمموعــي الدراســة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف أدائهــّن لالختبــار التحصيلــي ومقيــاس عمليـــات 

الـــتفكر العلمـــي.

 يف حــن هدفــت دراســة حممــود )2012( إىل التعــرف علــى فاعليــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى نظريــة تريــز 
TRIZ وأثــره يف تنميــة القــدرة علــى اختــاذ القــرار يف مــادة العلــوم لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة مبحافظــة 
الســويس، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2012/2011م، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، تكونــت العينــة 
مــن )30( طالبــة مــن الصــف الثــاين اإلعــدادي،مت توزيعهــن علــى جمموعتــن، وطبــق عليهــن مقيــاس للقــدرة 
علــى اختــاذ القــرار، وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس القــدرة علــى 

اختــاذ القــرار لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة الرشــيد )2014( إىل اســتقصاء فاعليــة بعــض اســرتاتيجيات التفكــر القائمــة علــى نظريــة 
تريــز يف تنميــة مهــارات البحــث العلمــي واالجتــاه حنــو العلــوم لــدى تلميــذات الصــف الرابــع االبتدائــي مبنطقــة 
الــرايض، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1435/1434هـــ، مت اســتخدام املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة مــن 
)70( تلميــذة، مت توزيعهــن إىل جمموعتــن، وطبــق عليهــن اختبــار مهــارات البحــث العلمــي، ومقيــاس االجتــاه حنــو 

العلــوم، وأســفرت النتائــج عــن تفــوق تلميــذات اجملموعــة التجريبيــة يف أدائهــن علــى أدايت الدراســة.

أما دراســة صبح )2015( فقد هدفت إىل تقييـــم فاعلية برانمج مقرتح قائم على بعض مبادئ نظرية 
تريــز (TRIZ( يف تنميــة مهــارات التصنيــف واختــاذ القــرار ابلعلــوم لــدى طالبــات الصــف التاســع األساســي 
بغــزة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2014/2013م، واســتخدم املنهــج التجريــي، وتـــكونت العينــة مــن 
)51( طالبــة، مت توزيعهــن إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن اختبــار مهــارات التصنيــف ومقيــاس 

مهــارات اختــاذ القــرار، وقــد دلــت النتائــج علــى تفــوق طالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــار  واملقيــاس.



أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز ...     د. محمد خير محمود السالمات

131

كمــا أجــرى العصيمــي )2016( دراســة هبــدف إعــداد برانمــج تدريــي قائــم علــى بعــض اســرتاتيجيات 
نظرية تريز، والتحقق من فاعليته يف تنمية مهارات حتفيز اإلبداع العلمي، والتفكر االبتكاري، والفهم لدى 
الطــالب معلمــي العلــوم يف جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1437/1436هـــ، 
اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، القائــم علــى تصميــم املعاجلــات التجريبيــة القبليــة والبعديــة، بتطبيــق بطاقــة 
مالحظــة مهــارات حتفيــز اإلبــداع العلمــي واختبــار التفكــر االبتــكاري واختبــار الفهــم، علــى عينــة مكونــة 
مــن )112( طالــب معلــم علــوم، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات طــالب جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة يف أدائهــم علــى أدوات الدراســة الثالثــة، 
وهــذا الفــرق لصــاحل طــالب اجملموعــة التجريبيــة الذيــن تعرضــوا للرانمــج التدريــي القائــم بعــض اســرتاتيجيات 

نظريــة تريــز.

 TRIZ يف حن هدفت دراسة محيد )2016( إىل بناء برانمج مقرتح يف العلوم قائم على نظرية تريز
والنظريــة البنائيــة لتنميــة التفكــر اإلبداعــي والدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة يف 
مجهوريــة مصــر العربيــة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2016/2015، واســتخدم املنهــج التجريــي مــن خــالل 
  TRIZ اســتخدام مقياســي التفكــر اإلبداعــي، والدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم، والرانمــج القائــم علــى نظريــة تريــز
والنظريــة البنائيــة، وتطبيقهــا علــى عينــة جتريبيــة وأخــرى ضابطــة مــن تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي، وتوصلــت 
الدراســة إىل فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي، وتنميــة الدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم. 

بعــد عــرض الدراســات الســابقة املتعلقــة بنظريــة تريــز يالحــظ تنــوع املراحــل الدراســية الــي تناولتهــا، فقــد 
تناولــت هــذه الدراســات مجيــع املراحــل العمريــة للتالميــذ مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة وحــىت املرحلــة اجلامعيــة، 
وقــد اســتخدمت مجيــع هــذه الدراســات املنهــج التجريــي، كمــا أن معظمهــا اســتخدم برانجمًــا تعليميًــا قائًمــا 
علــى نظريــة تريــز، وأدواهتــا تنوعــت بــن مقاييــس ملهــارات التفكــر وحــل املشــكلة، ومقاييــس ملهــارات خمتلفــة. 
وقــد توصلــت بعــض هــذه الدراســات إىل أن اســتخدام نظريــة تريــز يــؤدي إىل تنميــة مهــارات التفكــر املختلفــة، 

وزايدة التحصيــل يف املــواد، وحتســن اجتاهــات الطلبــة حنــو العلــوم.

وبنــاًء علــى مــا ســبق عرضــه تتشــابه هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة ابســتخدام نظريــة تريــز بشــكل 
عــام، يف حــن تنفــرد الدراســة احلاليــة يف الرتكيــز علــى بعــض املبــادئ، كمــا متيــزت عــن الدراســات يف تركيزهــا 
علــى تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية بشــكل خــاص مــن خــالل 
اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم؛ حيــث إنــه يف حــدود علــم الباحــث 
ال توجــد دراســة تعلقــت أبثــر هــذه النظريــة علــى املهــارات احلياتيــة، وقــد اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الرجــوع 
للدراســات الســابقة يف بنــاء وتنظيــم اإلطــار النظــري اخلــاص بنظريــة تريــز، وحتديــد مبــادئ نظريــة تريــز املالئمــة 
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لتالميــذ الصــف الســابع األساســي، وتصميــم أدوات الدراســة وتطويرهــا، واختيــار املنهــج املالئــم للدراســة، 
ومقارنــة نتائــج الدراســات الســابقة ابلدراســة احلاليــة ومناقشــتها وتفســرها.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريــي للكشــف عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى 
نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي. 

جمتمع الدراسة وعينتها:

متثــل جمتمــع الدراســة جبميــع تالميــذ الصــف الســابع األساســي ابملــدارس األساســية يف مديريــة الرتبيــة 
والتعليــم للــواء عــن الباشــا، للفصــل الدراســي الثــاين لعــام 2017/2016، كمــا مت اختيــار )48( تلميــًذا 
عشــوائًيا كعينــة للدراســة مــن مدرســة أيب نصــر الثانويــة للبنــن وتوزيعهــم إىل جمموعتــن: إحدامهــا ضابطــة، 

وضمــت )24( تلميــذاً، واألخــرى جتريبيــة ضمــت )24( تلميــذاً. 

إعداد دليل املعلم:

مت إعــداد دليــل املعلــم ابالطــالع علــى األدب الرتبــوي والدراســات الســابقة )عبــد اهلــادي، 2008 
؛ Loura, 2009 ؛ ســلمان، 2011 ؛ حممــود، 2012 ؛ الرشــيد، 2014 ؛ العصيمــي، 2016 
؛  Bowyer, 2008  ؛ Vincent  & Mann,  2000 ؛ حممــد، 2014(  املتعلقــة بكيفيــة 
تدريــس العلــوم ابســتخدام نظريــة تريــز؛ حيــث مت حصــر املفاهيــم العلميــة الــواردة يف وحــدة “احلــرارة” املتضمنــة 
بكتــاب علــوم الصــف الســابع األساســي، وصياغــة مشــكلة علميــة مالئمــة لــكل موضــوع مــن املوضوعــات 
الفرعيــة للوحــدة؛ ليتــم مــن خالهلــا تنفيــذ خطــوات حــل املشــكالت بطــرق إبداعيــة، وحتديــد املبــادئ اإلبداعيــة 
التدريــس ابســتخدام  تنفيــذ خطــوات  ليتــم مــن خالهلــا  الفرعيــة؛  لــكل موضــوع مــن املوضوعــات  املالئمــة 

االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.

وقــد مت التخطيــط لــكل درس مــن دروس وحــدة “احلــرارة” ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى 
نظريــة تريــز، وذلــك بعــرض مشــكلة علميــة مالئمــة لــكل مبــدأ إبداعــي، ومــن مث توجيــه التالميــذ حللهــا وفــق 
منهجيــة النظريــة يف حــل املشــكالت اإلبداعيــة، وتضمــن هــذه املنهجيــة ابملهــارات احلياتيــة خــالل خطــوات 
احلــل اإلبداعــي للمشــكالت؛ حيــث مت وضــع خطــة زمنيــة لتدريــس موضوعــات وحــدة “احلــرارة” ابســتخدام 
االســرتاتيجية القائمــة علــى النظريــة، وحتديــد وســائل التقــومي مبــا حيقــق األهــداف احملــددة، ابإلضافــة لتحديــد 
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األنشــطة والوســائل واألدوات واملــواد التعليميــة املناســبة، وقــد مت إخــراج دليــل املعلــم حبيــث اشــتمل علــى: 
التدريــس ابســتخدام النظريــة، املبــادئ  أهــداف الدليــل وأمهيتــه، ونبــذة عامــة عــن نظريــة تريــز، وخطــوات 
عنــد  للمعلــم  عامــة  وإرشــادات  لتدريســها،  العامــة  واألهــداف  “احلــرارة”،  وحــدة  يف  للنظريــة  اإلبداعيــة 
التدريــس، واخلطــة الزمنيــة لتدريــس الوحــدة ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى النظريــة، وإعــداد الــدروس 

ابســتخدام االســرتاتيجية، وقائمــة املصــادر واملراجــع.

وبعــد اكتمــال بنــاء الدليــل مت عرضــه علــى جمموعــة مــن املتخصصــن، والبالــغ عددهــم )11( متخصًصــا 
يف جمال مناهج وطرق تدريس العلوم، ومشريف ومعلمي العلوم، وذلك إلبداء الرأي حول الدليل من حيث: 
ارتبــاط األهــداف ابحملتــوى العلمــي، ومناســبة املبــادئ اإلبداعيــة ملســتوى تالميــذ الصــف الســابع األساســي، 
ومالءمــة املشــكالت العلميــة لالســرتاتيجية التدريســية املســتخدمة، ومشوليــة أســئلة التقــومي للمفاهيــم العلميــة، 
وأي مالحظــات عامــة علــى الدليــل والشــكل النهائــي لــه، ويف ضــوء آراء املختصــن مت إجــراء التعديــالت 
املقرتحــة علــى الدليــل، والــي تضمنــت تدعيــم املبــادئ اإلبداعيــة أبمثلــة ملشــكالت علميــة هبــدف توضيحهــا، 

وبذلــك أصبــح دليــل املعلــم يف صورتــه النهائيــة.

وشــكل 3 ميثــل خطــوات االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز، الــي مت بنــاء دليــل املعلــم واخلطــط 
التدريســية لتدريــس موضوعــات العلــوم يف ضوئهــا.

شكل 3: خطوات التدريس ابستخدام االسرتاتيجية التدريسية القائمة على نظرية تريز

أداات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء األداتن اآلتيتن:

إبراز جوانب التناقضحتديد مصادر حل  املشكلةحتديد املشكلة

حصر اجلوانب املمكنة تقييم البدائل حتديد معاير البديل املناسب

تقومي احللصياغة احلل املناسب
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أواًل: اختبار املفاهيم العلمية:

تضمن هذا االختبار يف صورته النهائية )22( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وهدف إىل التعرف 
علــى مــدى اكتســاب تالميــذ الصــف الســابع األساســي للمفاهيــم العلميــة املتضمنــة يف وحــدة “احلــرارة” مــن 

كتاب علوم الصف الســابع األساســي.

وإلعــداد هــذا االختبــار مت حصــر املفاهيــم العلميــة الــي تتضمنهــا وحــدة “احلــرارة”، مث مت بنــاء جــدول 
املواصفــات لالختبــار، وقــد مت التأكــد مــن صــدق االختبــار ابتبــاع طريقــة صــدق احملتــوى لالختبــار، وذلــك 
بعــرض االختبــار يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة مــن املختصــن )احملكمــن(، بلــغ عددهــم )11( خمتًصــا، ويف 
ضــوء آرائهــم مت تعديــل صياغــة بعــض الفقــرات، كمــا مت تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج 
عينــة الدراســة، مكونــة مــن )18( تلميــًذا مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي، وذلــك هبــدف التحقــق 
مــن وضــوح تعليمــات االختبــار ووضــوح مفرداتــه، وحســاب الزمــن املناســب لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، 
وحســاب معامــالت الصعوبــة والتمييــز؛ إذ تراوحــت املعامــالت بــن )0.22 – 0.83( للصعوبــة و)0.24 
– 0.62( للتمييــز، وتعــد  هــذه القيــم ملعامــالت الصعوبــة والتمييــز مقبولــة إحصائيًــا، وحســاب االتســاق 
الداخلــي لالختبــار مــن خــالل إجيــاد قيمــة معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة ملســتوى 
الفقــرة؛ حيــث تراوحــت بــن )0.512( و)0.821(، وبــن درجــة كل مســتوى والدرجــة الكليــة لالختبــار؛ 

حيــث تراوحــت بــن )0.681( و )0.892(، وتعــد معامــالت ارتبــاط مقبولــة احصائيًــا.

ثبــات االختبــار ابســتخدام معادلــة كــودر ريتشاردســون (KR-20( ووجــد أن  كمــا مت حســاب 
معامــل الثبــات هبــذه الطريقــة هــو )0.837(، ممــا يــدل علــى أن اختبــار املفاهيــم العلميــة علــى درجــة عاليــة 

مــن الثبــات، ميكــن الوثــوق بــه واالطمئنــان إىل نتائجــه بعــد تطبيقــه علــى عينــة الدراســة.

اثنًيا: مقياس املهارات احلياتية:

لبنــاء هــذا املقيــاس مت إعــداد قائمــة ابملهــارات احلياتيــة الالزمــة لتالميــذ املرحلــة األساســية مــن خــالل 
االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة مبوضــوع املهــارات احلياتيــة (كلــوب، 2013 
 Hanley & Heal ؛ البــدري، 2013 ؛ اجلــدي، 2012 ؛ اآلغــا، 2012 ؛ الصمــادي، 2010 ؛
& ؛ Goudas et al, 2006(. مث صنفت قائمة ابملهارات احلياتية الالزمة لتالميذ املرحلة األساسية 
بصــورة أوليــة إىل ثــالث مهــارات رئيســة: )مهــارة اختــاذ القــرار، ومهــارة األمــن والســالمة يف املختــر، ومهــارة 
حــل املشــكالت(، وعرضــت القائمــة بصورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن املختصــن )احملكمــن( يف مناهــج 
العلــوم وطــرق تدريســها، بلــغ عددهــم )11( خمتًصــا، الســتطالع آرائهــم حوهلــا، وقــد أبــدى املختصــون بعــض 
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املالحظــات، متثلــت يف حــذف بعــض املهــارات الفرعيــة، وتعديــل صياغــة بعضهــا.

أصبحــت قائمــة املهــارات احلياتيــة يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن )30( فقــرة، موزعــة علــى ثــالث 
مهــارات رئيســة هــي: مهــارة اختــاذ القــرار، ومهــارة األمــن والســالمة يف املختــر، ومهــارة حــل املشــكالت، 
ويف ضــوء ذلــك، مت إعــداد اختبــار للمهــارات احلياتيــة، ومت اختيــار منــط االختيــار مــن متعــدد لصياغــة أســئلة 

املقيــاس، حيــث تكــون يف صورتــه األوليــة مــن )30( فقــرة.

مت تطبيــق املقيــاس بصورتــه األوليــة علــى عينــة اســتطالعية، تكونــت مــن )18( تلميــًذا مــن تالميــذ 
الصــف الســابع األساســي، مــن خــارج عينــة الدراســة، هبــدف حتديــد الزمــن الــذي يســتغرقه التالميــذ لإلجابــة 
عــن فقراتــه، وقــد وجــد أن هــذا الزمــن )40( دقيقــة. كمــا مت حســاب معامــالت الصعوبــة والتمييــز لفقراتــه؛ 
حيــث قبلــت الفقــرات ذات معامــالت الصعوبــة الــي تــرتاوح بــن )0.23 – 0.81(، وحذفــت الفقــرات 

األخــرى.

كمــا مت التحقــق مــن ثبــات املقيــاس ابســتخدام معادلــة “ألفــا كرونبــاخ”؛ حيــث كان معامــل الثبــات 
الختبــار املهــارات احلياتيــة )0.84(، وهــو مناســب ألغــراض هــذه الدراســة. 

وبعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات مقيــاس املهــارات احلياتيــة، ويف ضــوء آراء احملكمــن أصبــح املقيــاس يف 
صورتــه النهائيــة يتكــون مــن )24( فقــرة. 

إجراءات تنفيذ الدراسة:
متت إجراءات الدراسة من خالل اجلانبن اآلتين:

أواًل: اجلانب النظري:

مت ذلك من خالل الدراسة واالطالع على بعض املراجع والبحوث والدراسات السابقة، وذلك 
إللقاء الضوء على كٍل من نظرية تريز، واملهارات احلياتية. 

اثنًيا: اجلانب التطبيقي:

مــن خــالل اجلانــب النظــري الســابق، وبعــد تكويــن فكــرة وإطــار نظــري فلســفي، متــت إجــراءات اجلانــب 
التطبيقــي مــن خــالل إعــداد مــواد وأدوات الدراســة، وفــق مــا أييت:

- بناء دليل املعلم، وأدايت الدراسة املتمثلة يف اختبار املفاهيم العلمية، ومقياس املهارات احلياتية.
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ــا علــى تالميــذ العينــة؛ حيــث مت التعــرف علــى  - التطبيــق القبلــي ألدايت الدراســة: طُبقــت أداات الدراســة قبلًي
مــدى تكافــؤ اجملموعتــن، ويوضــح ذلــك جــدول 1 كمــا يلــي:

جــدول 1: املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة علــى 
التطبيــق القبلــي الختبــار املفاهيــم العلميــة

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملستوى املعريف

التذكر
241.460.83التجريبية

241.920.78الضابطة

الفهم
241.380.65التجريبية

241.290.69الضابطة

التطبيق
241.080.50التجريبية

240.920.65الضابطة

املستوايت العليا
241.951.20التجريبية

241.631.05الضابطة

الدرجة الكلية 
245.871.78التجريبية

245.751.70الضابطة

يظهــر جــدول 1 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة علــى التطبيــق القبلــي لالختبــار ككل، وعلــى كل مســتوى مــن مســتوايته، والختبــار داللــة هــذه 
الفــروق مت إجــراء حتليــل التبايــن املتعــدد )MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.876(، 
عنــد  دالــة إحصائيــاً  ليســت  املتوســطات  الفــروق يف  أن  يعــي  ممــا  مقــداره )0.330(،  ومرتبطــة ابحتمــال 

مســتوى (α=0.05(، وهــذا يــدل علــى تكافــؤ اجملموعتــن قبــل البــدء بعمليــة التدريــس.

حســاب  مت  احلياتيــة،  املهــارات  يف  والتجريبيــة  الضابطــة  اجملموعتــن  تكافــؤ  مــدى  علــى  وللتعــرف 
املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن علــى التطبيــق القبلــي ملقيــاس املهــارات 

احلياتيــة، فكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول 2.
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جدول 2: املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية 
علــى التطبيــق القبلــي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملهارة

مهارة اختاذ القرار
243.500.83التجريبية

243.171.01الضابطة

مهارة األمن والسالمة يف املختر
243.631.01التجريبية

243.921.06الضابطة

مهارة حل املشكالت
244.040.86التجريبية

244.120.74الضابطة

الدرجة الكلية للمهارات
2411.171.93التجريبية

2411.201.94الضابطة

يظهــر جــدول 2 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة علــى التطبيــق القبلــي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة، والختبــار داللــة هــذه الفــروق مت إجــراء حتليــل 
التبايــن املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.942(، ومرتبطــة ابحتمــال مقــداره 
)0.450(، وهــذا يعــي أن تلــك الفــروق ليســت دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α=0.05(، وهــذا يــدل 

علــى تكافــؤ اجملموعتــن قبــل البــدء بعمليــة التدريــس.

- ُدرســت موضوعــات وحــدة احلــرارة لتالميــذ اجملموعــة الضابطــة ابلطريقــة االعتياديــة، ولتالميــذ اجملموعــة 
التجريبية ابســتخدام االســرتاتيجية القائمة على نظرية تريز؛ حيث إن املعلم املتعاون قام بتدريس اجملموعتن.

- بعد االنتهاء من تدريس موضوعات الوحدة، مت تطبيق أدايت الدراسة على تالميذ جمموعي الدراسة.

- مجعت الدرجات ونظمت إلجراء التحليل اإلحصائي.

- أجريــت املعاجلــة اإلحصائيــة الالزمــة للبيــاانت، ومت التوصــل إىل نتائــج الدراســة، واإلجابــة عــن أســئلتها، 
ومناقشــتها، وتقــدمي التوصيــات واملقرتحــات.
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نتائج الدراسة

أواًل: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها وتفسريها:

قائمة  تدريسية  اسرتاتيجية  استخدام  أثر  على: “ما  الذي نص  األول  الدراسة  لإلجابة عن سؤال 
على نظرية تريز يف تنمية املفاهيم العلمية لدى تالميذ املرحلة األساسية؟” مت حساب املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار املفاهيم 

العلمية الكلي، ولكل مستوى معريف، وكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول 3.

جدول 3: املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية 
علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة الكلــي، ولــكل مســتوى معــريف

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملستوى املعريف

التذكر
243.540.66التجريبية

242.920.97الضابطة

الفهم
246.831.09التجريبية

245.120.99الضابطة

التطبيق
243.420.65التجريبية

242.000.59الضابطة

املستوايت العليا
245.170.82التجريبية

243.370.87الضابطة

الدرجة الكلية 
2418.961.76التجريبية

2413.421.89الضابطة

يظهــر مــن جــدول 3 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل، وعلــى كل مســتوى مــن مســتوايته، 
وهــذا الفــروق لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وملعرفــة فيمــا إذا كانــت هــذه الفــروق دالــة إحصائيًــا، مت 
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اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.239( 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة  املتوســطات  الفــروق يف  أن  يعــي  ممــا  مقــداره )0.00(،  ومرتبطــة ابحتمــال 

(α=0.05)، وميكــن عــرض نتائــج التحليــل كمــا يظهرهــا جــدول 4.

جــدول 4: نتائــج حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA( للمقارنــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم 

العلميــة ككل وعلــى كل مســتوى مــن مســتوايته

مصدر التبايناملستوى املعريف
جمموع 
درجة احلريةاملربعات

متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة

التذكر

4.6914.696.780.012املعاجلة

31.79460.691اخلطأ

36.4847اجملموع املعدل

الفهم

35.02135.0232.240.000املعاجلة

49.96461.09اخلطأ

84.9847اجملموع املعدل

التطبيق

24.08124.0862.120.000املعاجلة

17.83460.39اخلطأ

41.9247اجملموع املعدل

املستوايت العليا

38.52138.5253.760.000املعاجلة

32.96460.72اخلطأ

71.4847اجملموع املعدل

الدرجة الكلية 
للمهارات

368.521368.52110.950.000املعاجلة

152.79463.32اخلطأ

521.3147اجملموع املعدل
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يتضح من جدول 4 وجود فرق دال إحصائياً عند مســتوى (α=0.05( يف نتائج تالميذ جمموعي 
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل؛ حيــث بلغــت قيمــة ف 
احملســوبة )110.95(، وملســتوايته املعرفيــة تراوحــت قيمــة ف احملســوبة بــن )6.78(، و)62.12(، أي أن 
هنــاك فرقًــا دال إحصائيــاً بــن املتوســطن احلســابين لدرجــات تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة 
علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل، ولــكل مســتوى مــن مســتوايت يعــزى لطريقــة التدريــس، 

ولصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

درســوا  الذيــن  التجريبيــة،  اجملموعــة  تالميــذ  تفــوق  أظهــرت  والــي  الســابقة،  النتائــج  إىل  واســتناًدا 
موضوعــات وحــدة )احلــرارة( ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز علــى أقراهنــم يف 
اجملموعــة الضابطــة الذيــن درســوا الوحــدة نفســها ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، وذلــك يف املتوســط احلســايب 
لدرجاهتــم علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة؛ حيــث يعــد هــذا التفــوق دااًل إحصائيًــا عنــد 
مســتوى (α=0.05(، أتيت هــذه النتائــج كدعــم لنتائــج الدراســات الســابقة، الــي بينــت أثــر اســتخدام 
نظرية تريز يف زايدة التحصيل، وتنميته يف املواد التدريسية كدراسة )الشاهي، 2009 ؛  مخيس، 2010 ؛ 
ســلمان،2011(، والــي بينــت مجيعهــا فاعليــة نظريــة تريــز يف تنميــة التحصيــل العلمــي بشــكل عــام يف العلــوم.

وهبــذا؛ يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة األوىل الــي نصــت علــى “ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 
(α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع 
األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة يعــزى لطريقــة التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة 
تريــز، والطريقــة االعتياديــة(”، وقبــول الفرضيــة البديلــة الــي نصــت علــى “يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد 
مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف 
الســابع األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام 

االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز”.

وميكــن تفســر هــذه النتائــج يف ضــوء اخلصائــص املميــزة لنظريــة تريــز، الــي مت اســتخدامها يف بنــاء 
االســرتاتيجية يف تدريــس العلــوم، ذات العالقــة بتنميــة املفاهيــم العلميــة. فاملبــادئ اإلبداعيــة لنظريــة تريــز ترتبــط 
ابملفاهيــم العلميــة، املتضمنــة ملوضوعــات الوحــدة الدراســية املختــارة، والــذي ســاعد بــدوره يف تعميــق هــذه 
املفاهيــم لــدى التالميــذ، كمــا أن حتديــد جوانــب التناقــض يف املشــكالت العلميــة، الــي مت عرضهــا والتعامــل 
معهــا، مكــن التالميــذ مــن توظيــف املفاهيــم العلميــة، واكتشــاف العالقــات فيمــا بينهــا، ابإلضافــة إىل أن 
َديْــِن، مــن خــالل  املصــادر الــي مت مــن خالهلــا توفــر مــوارد حمــددة حلــل املشــكلة العلميــة مبــكان وزمــن حمدَّ
حتديــد الصفــات واخلصائــص املســاعدة، ســاعدت علــى حــل هــذه املشــكلة، كمــا ربــط التلميــذ بــن املفاهيــم 
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العلميــة وإدراك العالقــات بينهــا. وقــد شــجع تدريــس العلــوم ابســتخدام نظريــة تريــز التالميــذ علــى املشــاركة 
يف األنشــطة واألدوات املصاحبــة حلــل املشــكالت، ورمبــا زاد بــدوره مــن دافعيــة التالميــذ للتعلــم، وحرصهــم 
علــى حتقيــق املزيــد مــن النتائــج اإلجيابيــة، وابلتــايل ســاعد ذلــك يف رفــع مســتوى اســتيعاب املفاهيــم العلميــة.

كمــا يعــود ســبب تفــوق التدريــس ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز إىل أهنــا 
جعلــت مــن التلميــذ فاعــاًل إجيابيًــا وابحثًــا عــن املعلومــات، وجعلتــه حمــورًا للعمليــة التعليميــة التعلميــة، مــن 
خــالل تكليفــه أبعمــال أو واجبــات أو مهــام أو مشــكالت، ويطلــب إليــه البحــث عــن حلــول هلــا، وهيــأت 
بيئــة تعليميــة تعاونيــة بــن التالميــذ أنفســهم وبــن التالميــذ ومعلمهــم، وجعلتهــم يتعلمــون مــن خــالل جمموعــات 
متعاونــة، وهــذا يــؤّدي إىل هتيئــة منــاخ يســوده التعــاون، وابلتــايل زادت مــن تشــجيعهم أثنــاء التعلــم وإقباهلــم 
علــى تعلــم احملتــوى حبمــاس وفاعليــة، والتوصــل إىل نتائــج علميــة ســليمة، وتدوينهــا ومناقشــتها ومراجعتهــا؛ 
للتأكــد مــن صحتهــا، وتصويــب مــا هبــا مــن أخطــاء قبــل عرضهــا علــى املعلــم، كمــا تطلبــت األنشــطة مــن 

التالميــذ املشــاركة يف تنفيذهــا وتقوميهــا، ممــا أدى إىل زايدة دافعيتهــم حنــو التعلــم. 

كمــا أن تدريــس العلــوم ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى نظريــة تريــز ركــز علــى إحــداث 
تعلــٍم ذي معــى، مــن خــالل البــدء بعــرض املفاهيــم الســابقة، الــي ميتلكهــا التلميــذ، واملفاهيــم العلميــة اجلديــدة، 
مث حماولــة الربــط بــن هــذه املفاهيــم مــن خــالل أنشــطة تطبيقيــة تعاونيــة، حــىت شــعر التالميــذ أن مــا درســوه 
بشــكل نظــري يقبــل بــكل جزئياتــه التطبيــق، وتضمــن التدريــس ابســتخدام نظريــة تريــز التعامــل مــع املفاهيــم 

العلميــة توســيًعا وامتــداًدا ومتحيًصــا مــن خــالل املقارنــة والتصنيــف واالســتقراء واالســتنباط.

ممــا ســبق يتبــن أن اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز  يف تدريــس العلــوم جعــل 
مــن عمليــة التعلــم والتعليــم عمليــة نشــطة تفاعليــة، فقــد جعلــت مــن التلميــذ حمــورًا للعمليــة التعليميــة، مــن 

خــالل إاتحــة الفرصــة أمامــه للحــوار وإبــداء الــرأي واملناقشــة والبحــث والتحليــل وإصــدار القــرار. 

اثنًيا: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين ومناقشتها وتفسريها:

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين، والــذي نــص علــى: “مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة 
علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية؟” مت حســاب املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس 

املهــارات احلياتيــة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف جــدول 5.
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جدول 5: املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية 
علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتية 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملهارة

مهارة اختاذ القرار
245.621.41التجريبية

243.621.31الضابطة

مهارة األمن والسالمة 
يف املختر

245.171.09التجريبية

244.290.95الضابطة

مهارة حل املشكالت
245.830.76التجريبية

244.421.14الضابطة

الكلي
2416.621.34التجريبية

2412.332.68الضابطة

يظهــر مــن جــدول 5 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ككل، وعلــى كل مهــارة مــن مهاراتــه، 
وهــذه الفــروق لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وملعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــاً، اســتخدم 
حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.480(، ومرتبطــة 
 ،)α=0.05) ابحتمــال مقــداره )0.00(، ممــا يعــي أن الفــروق يف املتوســطات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى

وميكــن عــرض نتائــج التحليــل كمــا يظهرهــا جــدول 6.

جــدول 6: نتائــج حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA( للمقارنــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات 

احلياتيــة.
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متوسط درجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملهارة
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

مهارة اختاذ 
القرار

48.00148.0025.900.000املعاجلة

85.25461.85اخلطأ

133.2547اجملموع املعدل

مهارة األمن 
والسالمة يف 

املختر

9.1919.198.750.000املعاجلة

48.29461.05اخلطأ

57.4847اجملموع املعدل

مهارة حل 
املشكالت

24.08124.0825.660.000املعاجلة

43.17460.94اخلطأ

67.2547اجملموع املعدل

الدرجة الكلية 
للمهارات

221.021221.0249.130.000املعاجلة

206.96464.50اخلطأ

427.9847اجملموع املعدل

يتضح من جدول 6 وجود فرق دال إحصائياً عند مســتوى (α=0.05( يف نتائج تالميذ جمموعي 
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ككل؛ حيــث بلغــت قيمــة ف 
احملســوبة )49.13(، وملهــارة مهــارة اختــاذ القــرار )25.90(، وملهــارة األمــن والســالمة يف املختــر )8.75(، 
وملهــارة حــل املشــكالت )25.66(، أي أن هنــاك فرقًــا داالًّ إحصائيــاً بــن املتوســطن احلســابين لدرجــات 
تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ولــكل مهــارة 

مــن مهاراتــه يعــزى لطريقــة التدريــس، ولصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.
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وهبــذا فــإن هــذه النتائــج الــي أظهــرت تفــوق تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، الذيــن درســوا موضوعــات وحــدة 
)احلــرارة( ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز علــى أقراهنــم يف اجملموعــة الضابطــة، 
الذيــن درســوا املوضوعــات نفســها ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، تتفــق وتدعــم نتائــج دراســات ســابقة، 
أظهــرت نتائجهــا فاعليــة اســتخدام نظريــة تريــز يف تنميــة وحتســن مهــارات التفكــر املختلفــة، مثــل دراســة 

العصيمــي، 2016(.  )عبداهلــادي، 2008 ؛ Loura, 2009 ؛ 

وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة، الــي نصــت علــى “ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 
(α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع 
األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة يعــزى لطريقــة التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة 
تريــز، والطريقــة االعتياديــة(”، وقبــول الفرضيــة البديلــة، الــي نصــت علــى “يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد 
مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف 
الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام 

االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز”

وميكن تفســر هذه النتائج يف ضوء اخلصائص املميزة لنظرية تريز، الي مت بناء االســرتاتيجية التدريســية 
عليهــا يف تدريــس العلــوم ذات العالقــة مبهــارات اختــاذ القــرار واألمــن والســالمة وحــل املشــكالت؛ حيــث 
تضمــن التدريــس وفــق نظريــة تريــز جمموعــة مــن اخلطــوات العلميــة حلــل املشــكلة العلميــة بشــكل إبداعــي، والــي 
تتطابــق إىل حــد مــا مــع خطــوات الطريقــة العلميــة يف مواجهــة املواقــف واملشــكالت املختلفــة، ممــا ســاعد يف 
تنميــة املهــارات احلياتيــة، كمــا مت الوصــول إىل احلــل النهائــي ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى 
نظريــة تريــز، مــن خــالل إجــراء تقييــم للبدائــل أو احللــول املتنوعــة يف ضــوء معايــر حمــددة بصــورة متزامنــة، ممــا 
ســاعد التلميــذ علــى الوصــول إىل حــل املشــكالت. واعتمــد اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى 
نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم علــى طــرح مشــكالت علميــة، شــجعت التالميــذ علــى طــرح االستفســارات 
التفكــر، والــي تتضمــن مهــارات حــل املشــكلة، وبذلــك مت إاثرة  والتســاؤالت، ممــا منــى لديهــم مهــارات 
الدافعيــة لــدى التالميــذ، وحتفيزهــم للتفكــر والتوصــل للحلــول وإدراك العالقــات مــن خــالل حتديــد جوانــب 
التناقــض يف املشــكالت العلميــة، الــي مت عرضهــا والتعامــل معهــا، فيمــا توفــر املصــادر وفــق نظريــة تريــز قاعــدة 
بيــاانت مالئمــة للتالميــذ؛ حيــث تشــكل هــذه القاعــدة أساًســا الكتشــاف التلميــذ بنفســه احللــول وتقــدمي 

التفســر العلمــي حــىت الوصــول إىل قــرارات مناســبة.

كمــا أن اســتخدام هــذه االســرتاتيجية مســح للتلميــذ بتفحــص املوقــف التعليمــي أو املشــكلة ودراســتها، 
ومجــع البيــاانت، مث وضــع احللــول )الفرضيــات( املناســبة، وابلتــايل معاجلــة املشــكلة، والوصــول إىل النتائــج 
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)االســتدالل(، واهتمــت أيًضــا بتدريــب التالميــذ علــى حتليــل املوقــف التعليمــي إىل مكوانتــه الرئيســة، وحتديــد 
النقــاط واألفــكار العامــة فيــه مــن خــالل املقارنــة والتصنيــف وحتليــل األخطــاء لتحديــد املشــكلة )التحليــل(، 
لذلــك فهــي مسحــت وأاتحــت للتلميــذ الفرصــة الختــاذ القــرار واحلكــم علــى النتائــج، ووضــع حلــول هلــذه 
املشــكلة وتقوميهــا. كمــا يعــود ســبب تفــوق التدريــس ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى نظريــة 
تريــز إىل أنــه قــدم أنشــطة وجتــارب، مت إعدادهــا حبيــث طرحــت عــدًدا مــن التســاؤالت املثــرة لتفكــر التالميــذ، 
وتطلــب منهــم ممارســة املهــارات العقليــة؛ لإلجابــة عــن تلــك التســاؤالت؛ هبــدف الوصــول إىل نتائــج صحيحــة 
هلــا، وتفســرها أبســلوب علمــي، قائــم علــى مالحظــات دقيقــة واســتنتاجات صحيحــة، واختــاذ القــرار حوهلــا. 

توصيات الدراسة ومقرتحاهتا
يف ضــوء مــا مت يف هــذه الدراســة مــن إجــراءات، ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، ميكــن صياغــة التوصيــات 

اآلتية:

1- عقــد دورات تدريبيــة ملعلمــي العلــوم علــى اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف 
العمليــة التعليميــة.

أثنــاء تدريســهم  القائمــة علــى نظريــة تريــز  التدريســية  2- تشــجيع املعلمــن علــى اســتخدام االســرتاتيجية 
احلياتيــة. مهاراهتــم  وتنميــة  املختلفــة،  الصفــوف  العلميــة يف  للمفاهيــم 

3- إعــادة النظــر يف كتــب العلــوم ومناهجهــا وإثراؤهــا أبنشــطة ليمــارس التلميــذ مــن خالهلــا املهــارات احلياتيــة 
لتنميتها.

4- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة احلاليــة، تســتخدم فيهــا مبــادئ إبداعيــة مالئمــة ملراحــل عمريــة خمتلفــة 
والثانويــة. الدنيــا،  األساســية  كاملرحلــة 

5- إجــراء دراســة للوقــوف علــى احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي العلــوم يف ضــوء مبــادئ واســرتاتيجيات نظريــة 
تريــز.
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قائمة املراجع

أواًل: املراجع العربية

- آل عامر، حنان )2009(. نظرية احلل اإلبداعي للمشــكالت TRIZ. األردن، عمان: ديبونو للنشــر 
والتوزيع.

تنميــة  يف  البنائيــة   Seven E’s اســرتاتيجية  توظيــف  فاعليــة  اســتقصاء   .)2012( محــدان  اآلغــا،   -
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