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حل المسألة الرياضية لدى  تنمية مهاراتفاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريز في 
  طالبات الصف التاسع األساسي في األردن

 *اماني اشتيوي القطافين
 **احمد محمد المقدادي د.

 ملخص:
تنمية ت الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريز في هدف

واتبع الباحثان في الدراسة  االردن،حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في  مهارات
( طالبة من طالبات مدرسة قرطاج التابعة 15التصميم شبه التجريبي لعينة قصدية تكونت من )

( 51وتكونت من ) الدراسة: ضابطةتم تعيينهما عشوائًيا في شعبتين على مجموعتي  عمان، لمدينة
( طالبة درست باستخدام البرنامج 52تكونت من ) االعتيادية، وتجريبيةطالبة درست بالطريقة 

 التعليمي.
وقد اظهرت  وثباته،والتأكد من صدقه  الرياضية،وتم اعداد اختبار مهارات حل المسألة 

ئج الدراسة وجود فرق دال احصائًيا بين متوسطي درجات اداء مجموعتي الدراسة على اختبار نتا
ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج التعليمي المستند  المسألة،مهارات حل 

استخدام البرنامج التعليمي إلى نظرية تريز وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 
القائم على نظرية تريز في تدريس حل المسألة الرياضية واجراء دراسات اخرى مشابهة في مراحل 

 تعليمية مختلفة.
 حل المسألة. تريز،نظرية  التعليمي،البرنامج  :الكلمات المفتاحية
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The Effectiveness of an Educational Program Based on TRIZ Theory 

in Developing Mathematical Problem Solving Skills among Ninth 

Grade Female Students in Jordan 

Amani Ishtawi Qatafeen* 

Dr. Ahmad Mohammad Migdady** 

  

 Abstract: 

The current  study aimed to investigate the effectiveness of an 

educational  program  based on TRIZ  theory in developing  problem 

solving skills among  ninth  grade  female students  in Jordan.The study 

followed the quasi experimental design. 

To achieve the objective of the study a problem solving skills test has 

been designed and has been also checked in terms of validity and 

reliability.The sample which was selected purposely consisted of (51) 

students who were studying at a public school in Jordan, was divided 

randomly into two groups :a control group consisting of (25) female 

students which was taught using traditional teaching, and an experimental 

group of (26) female students which was taught using the educational  

program. The study revealed that students performed better with   an 

educational program based on TRIZ over that of the traditional method on 

the developing problem solving skills.The study recommended the using 

of an educational program based on TRIZ theory in the teaching of 

problem solving, and conducting other similar studies in different 

educational stages.   

Keywords: Educational program, TRIZ theory, Problem solving. 
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 :المقدمة

ومتماسًكا فهي تمثل األساس في تقدم المجتمعات وتطورها من  بناًء قوًياتعد الرياضيات 
خالل إعداد الفرد القادر على التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته من خالل تنمية المهارات 

 وعالمًيا.لًيا والكفايات العقلية الالزمة لمواكبة هذا التطور العلمي والتكنولوجي واالستفادة منه مح
أن هذه األهمية للرياضيات شكلت حافزا لمؤسسات التعليم ( إلى (Abu Zaina,2010وأشار

على بناء رياضيات مدرسية تراعي النظم التربوية الحديثة في دروس الرياضيات ،والتي تراعي 
في األردن  ووزارة التربية والتعليم ،النمو الفكري للمتعلم وتلبي متطلبات العصر وحاجة األفراد

وإدراكًا منها ألهمية ذلك قامت بعمل عدد من اإلجراءات التي تسهم في تكوين شخصية المتعلم 
في جوانبها المختلفة العقلية والنفسية والجسدية القادرة على حل المشكالت وتنمية مهارات التفكير 

الرياضيات أكثر من  تعليم الطلبة كيف يتعلمون كون قادرًا على التعلم الذاتي، و الرياضي وأن ي
 .تعليمهم ماذا يتعلمون 

ونظًرا لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع وانفجار معرفي وتعدد لمصادر المعرفة 
 أصبح الفرد يتعامل مع مشكالت مختلفة ومتعددة األوجه والتعقيد ولذلك تم توجيه تعلم الرياضيات

المجلس الوطني لمعلمي  والتفكير بحسبعلى حل المشكالت  المقدرةإلى تنمية  هاوتعليم
 .(NCTM,2000) (National Council of Teachers of Mathematics)الرياضيات

( بأن لحل المسألة الرياضية أهمية كبيرة في حياة المتعلم وأنها تمثل (Finan,2006ذكر و 
لرياضيات يكمن بل ويعد بأن الهدف األساسي من تعليم ا سية،حجر الزاوية في الرياضيات المدر 

  .المتعلم على حل المسألة الرياضية مقدرةفي 
 Nationa Council)الرياضياتأن المجلس الوطني لمشرفي  (Al-Shuhri,2007)رذكو 

of Supervisors of Mathematics-NCSM)  ما اسماه المكونات األساسية لرياضيات  ّقدم
أن ذات  (Al-Hwadi,2006)وبّين  ،وكان في مقدمتها حل المشكالت ،القرن الواحد والعشرين

 المجلس قد أشار إلى أن تعلم حل المسائل هو المبرر األساسي لتعلم الرياضيات.
وحركات االصالح التي  ،هاوتعليم وعلى الرغم من االهتمام المتزايد بتعلم مادة الرياضيات

إال أنه ما زال  الرياضية كواحدة منها حل المسألةو  ،دعت إلى االهتمام بمكوناتها المعرفية المختلفة
 الحسابية، والجبريةهناك ضعف لدى المتعلمين في امتالك مهارات أساسية مثل اجراء العمليات 

على التفكير التحليلي عند حل المسائل  المقدرةضعف في  وطالقة، وهنالكبسهولة ويسر 
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(، Abu zaina,2010وأيًضا قصور كبير في حل المسائل غير الروتينية ) الرياضية،والمشكالت 
 وطرق التدريس المستخدمة. ،ُيعزى ذلك لعدة اسباب لعل من اهمها استراتيجيات وقد

وللتغلب على هذه الصعوبات التي تواجه المتعلم بات من الضروري البحث عن 
ق تدريس حديثة تخاطب عقل المتعلم وتستخدم أدوات القرن الواحد ائوطر  ، ونظريات،استراتيجيات

وحل ما يواجهه  ،ومستقبله حاضره،على التعامل مع  اً نع مبدًعا ومبتكًرا ومكتشًفا قادر والعشرين لتص
بأنها  (Savransky,2000)ويرى  TRIZومن هذه النظريات نظرية تريز  ،من مشكالت بكفاءة

وهي إحدى ،منهجية منتظمة ذات توجه انساني تستند إلى قاعدة تهدف إلى حل المشكالت 
تساعد المتعلم من خالل مجموعة من االستراتيجيات من حل المشكالت نظريات االبداع التي 

 بشكل مختلف وبطريقة إبداعية.
مادة في  تعلم  التي من الممكن أن يكون لها أثر فاعلونظرية تريز من النظريات 

إذ أثبتت هذه النظرية فاعليتها في عدد من الموضوعات ويظهر ذلك من  هاوتعليمالرياضيات 
والتي بحثت في حل المشكالت ومهارات  (Amer,2008)بعض الدراسات كدراسة خالل نتائج 

والتي بينت  (Ashour,2015)التفكير االبداعي والتواصل الرياضي لدى الطلبة المتفوقين ودراسة 
التي أوضحت أثرها  (Fawaz,2017)التفكير االبداعي والتواصل وكذلك دراسة  فيأثرها الفاعل 

والتي بينت فاعلية التدريس باستخدام النظرية في  (Hassan,2016)راسة في اتخاذ القرار و د
 .تنمية التفكير االبداعي

وُتعد مرحلة التعليم األساسي وال سّيما الصف التاسع األساسي منها هي مرحلة رئيسة ومهمة 
هم في تكوين شخصية المتعلم وتعده بشكل ف وتكوين قاعدة معلومات واسعة تسفي بناء المعار 

يد للمرحلة الثانوية والجامعية ولذلك فمن المهم التركيز على إعداد المتعلم إعداًدا معرفًيا وسلوكًيا ج
 بشكل يمكّنه من التعامل مع معطيات العصر ومستجداته بشكل فاعل.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لمشكالت إن نظرية تريز من النظريات التي اثبتت فاعليتها في تنمية مهارات التفكير وحل ا

والتي بحثت في حل المشكالت ومهارات  (Amer,2008)في عدد من الدراسات مثل دراسة 
التي بحثت في تنمية مهارات  (Subeh,2015)التفكير االبداعي والتواصل الرياضي ودراسة 

التي تحدثت عن أثر نظرية تريز في اتخاذ  Fawaz,2017)التصنيف واتخاذ القرار وكذلك دراسة 
 .القرار
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نظًرا ألثر هذه النظرية على عدد من المتغيرات كالتفكير االبداعي ومهارات التواصل واتخاذ و 
هذه  إلىالقرار ومهارات التصنيف سعت الدراسة الحالية إلى تقصي فاعلية برنامج تعليمي مستند 

لنسب المثلثية النظرية على مهارات حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع االساسي في وحدة ا
يواجه الطلبة صعوبة في تعلم هذه الوحدة وانطالًقا من ذلك تم استخدام  إذ ،من مبحث الرياضيات
 .هذا البرنامج التعليمي

حاولت الدراسة االجابة عن السؤال اآلتي: ما فاعلية  ،في ضوء مشكلة الدراسة وهدفها
ضية لدى طالبات الصف برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة الريا

 ؟التاسع األساسي في األردن
 وينبثق منه السؤال اآلتي:

في تنمية مهارات حل المسألة  α =...1هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  -
التاسع األساسي في األردن في الرياضيات يعزى الى طريقة  لدى طالبات الصفالرياضية 
 مج المقترح(؟البرنا ،االعتيادية)التدريس 

 فرضيات الدراسة
 :اآلتيةسعت الدراسة إلى فحص الفرضية 

( في متوسط درجة تنمية α =...1فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يوجدال 
مهارات حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن في الرياضيات يعزى الى 

 المقترح(.البرنامج  ،االعتيادية)التدريس طريقة 
 والعمليةاهمية الدراسة النظرية 

المناهج  سيعده مصمموأهمية الدراسة الحالية في أنها قد ُتفيد من خالل البرنامج الذي  تكمن
ن والمعلمات في وزارة التربية في دفع الطلبة لتحقيق مستوى أفضل في مادة و ن والمعلمو والمشرف

ادي به االتجاهات العالمية وتوصيات المؤتمرات وقد تشكل استجابة موضوعية لما تن ،الرياضيات
 والندوات من مسايرة االتجاهات الحديثة في التدريس.

تساعد هذه الدراسة المعلمين في تطوير اساليبهم التدريسية من خالل استخدام  وقد
 ،في منهاج الرياضياتها وتوظيفاستراتيجيات تدريس حديثة في التدريس كاستخدام نظرية تريز 

كما  ،سيما مهارات حل المسألة الرياضيةا قد ُتساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم المختلفة ال وأيًض 
من  مزيدوقد تشجع هذه الدراسة الباحثين على اجراء  ،أنها قد تضيف إلى الميدان التربوي 
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 وفاعليتها.  أثرهاالدراسات حول استخدامات مبادئ نظرية تريز والبحث في 
  هدف الدراسة
 الى: الدراسةهدفت 

فاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة  استقصاء
 الرياضية.

 مصطلحات الدراسة والتعريفات االجرائية
. وتعُّرف Al-Qala & Naser,2000)مدى النجاح في تحقيق االهداف المنشودة )الفاعلية:  -

لقائم على نظرية تريز في تحقيق االهداف المنشودة البرنامج التعليمي ا مقدرةاجرائًيا بأنها 
وُيقاس بحجم االثر االحصائي الذي يحدثه البرنامج التعليمي المستند إلى نظرية تريز في تنمية 

 .مهارات حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع االساسي
يز ويتكون من برنامج تم إعداده في ضوء مبادئ نظرية تر  البرنامج المستند إلى نظرية تريز: -

سلسلة من األنشطة والعمليات واالجراءات المتعلقة بتنفيذ وتخطيط دروس وحدة دراسية 
 متضمنة في كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي لتنمية مهارات حل المسألة.  

على حل المسألة بدقة وسرعة واتقان وضمن خطوات معينة  المقدرة مهارات حل المسألة: -
المعطيات وتحديد المطلوب ووضع خطة الحل وتنفيذ خطة الحل والتأكد من  تتمثل بـ: تحديد

تم إعداده صحة الحل وتم قياسه بمستوى أداء الطالبة على اختبار مهارات حل المسألة والذي 
 .لهذا الغرض

 حدود الدراسة ومحدداتها 
تنمية ز في سعت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تري

حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن ويقتصر تعميم نتائج هذه  مهارات
 ي:يأتالدراسة على ما 

: اقتصر مجتمع الدراسة على طالبات الصف التاسع األساسي في مدارس الحدود البشرية -
 األردن.

 .5.52/5.52ام الدراسي : تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الثاني من العالحدود الزمانية -
 . : تم تطبيق هذه الدراسة في المدارس التابعة لمديرية التعليم في عمان الرابعةالحدود المكانية -
يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية  -



 .0202، الثالث لعدداألردنية، المجلد السادس، امجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  423 

 .المتعلقة بصدقها وثباتها وغيرها من اجراءات التطبيق
عينة افراد تائج الدراسة الحالية على المجتمعات التي تتشابه خصائصها مع يقتصر تعميم ن -

 الدراسة الحالية.
 النظري والدراسات السابقة ذات الصلة اإلطار
 النظري  اإلطار

 نشأة نظرية تريز: -
وهو روسي  Genich Salovich Altshullerهنرى التشلر صاحب هذه النظرية هو 

في االتحاد السوفيتي السابق، وعرفت باسم نظرية الحل اإلبداعي  ظهرت هذه النظرية لقد ،الجنسية
تقنية متطورة ذات قاعدة معرفية واسعة تضمنت مجموعة كبيرة من الطرق  وهيللمشكالت، 

اإلبداعية التي استخدمت في حل المشكالت، وهذه النظرية جمعت استراتيجيات وطرائق حل 
تها على شكل مجموعة من األدوات التي يمكن ناجحة من كل مجاالت النشاط اإلنساني وصاغ

 .(Abu jado& Nofel,2007:393توظيفها في مختلف هذه المجاالت. )
عد على تجنب طرق التفكير ( إلى أن "نظرية تريز تساNakagawa,2001:1) وأشار

، وتسعى لحل المشكالت من خالل تخيل الحل المثالي النهائي المراد تحقيقه ، وحل الجدلية
  .قضات التي تتضمنها المشكلة"التنا

إلى أن ( Terninko, john; Zusman, Alla And Zlotin, Boris,1998 :80) وأشار
نظرية تعتمد على أن إدراك التناقض داخل المشكلة يمثل طريقة لحل المشكالت  "نظرية تريز هي

 باستخدام مبادئ االبتكار".
ة تعمل تريز هي منهجية منتظمأن نظرية  ،Goldsmith,2005:10) (Goldsmith ورأي

 .معروف حلها مسبقاً الغير على حل المشكالت الصعبة 
هي منهجية منتظمة ذات توجه إنساني تستند إلى : نظرية تريز أن (Jarad,2017)ى أر و 

قاعدة معرفية وتستخدم مجموعة من األدوات لجعل حل المسألة أكثر منهجية وعملية منتظمة 
 بعين مبدأ تم التوصل لها من خالل تحليل قاعدة كبيرة من االختراعات.وتتمثل هذه األدوات في ار 

 المبادئ اإلبداعية لنظرية تريز: -
استطاع هنري التشلر من خالل تحليله لعدد كبير من براءات االختراع أن يجد مجموعة من      

االختراعات التي قام الرغم من أن هذه على ا وتكراًرا وعددها أربعين مبدأ و المبادئ التي تكررت مرارً 
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إال أنه تبين بعد ذلك أنه يمكن تطبيق هذه المبادئ في  وتقنية،بتحليلها في مجاالت هندسية 
 ،والعالقات االجتماعية والصحة والمال واألعمال والتربية، كاإلدارة،مجاالت مختلفة 

 الدراسة ي عرض للمبادئ الست التي تم استخدامها في هذهأت( وفيما يAyasrah,2015وغيره)
(Amer,2009:) 
 Segmentationمبدأ التقسيم )التجزئة( .1

يمكن استخدام هذا المبدأ في حل المشكالت عن طريق تقسيم النظام إلى عدة أجزاء يكون 
كل منها مستقال عن اآلخر، أو عن طريق تصميم هذا النظام بحيث يكون قابال للتقسيم يمكن فكه 

لى نحو مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو تجزئته إلى أن وتركيبه، أما إن كان النظام مقسما ع
  .يصبح حل المشكلة أمرا ممكنا

 Preliminary action  مبدأ العمل المسبق .2
يا أو كليا قبل ظهور ويشير هذا المبدأ إلى القيام بتنفيذ التغييرات المطلوبة في النظام جزئ

كن استخدامها من أكثر المواقف مالءمة لذلك، وترتيب األشياء مسبقا بحيث يم ةفعليالالحاجة 
 .لتجنب الهدر في الوقت الذي يمكن أن يحدث بسبب عدم وجود هذه األشياء في المكان المناسب

  Universality، Generality / الشموليةمبدأ العمومية .3
ويتضمن هذا المبدأ جعل النظام قادرا على أداء عدة وظائف أو مهمات، أو جعل كل جزء 

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

 Combining / Merging مبدأ الربط / الدمج .4
يتضمن هذا المبدأ الربط المكاني أو / الزماني بين األنظمة التي تؤدي عمليات متشابهة أو 

مكونات المتشابهة أو المتماثلة التي تؤدي متجاورة، ويعبر هذا المبدأ عن جمع األشياء أو ال
وظائف وعمليات بحيث تكون متقاربة أو متجاورة من حيث المكان، وتجميع أو ضم هذه األشياء 

 .أو األجزاء أو المكونات كذلك بحيث تؤدي عملياتها ووظائفها في أوقات زمنية متقاربة
 Counter – Weight الموازنة(مبدأ الوزن المضاد )القوة  .5

يتم حل المشكالت باستخدام هذا المبدأ عن طريق تعويض وزن شيء أو قوته، عن طريق و 
 .على رفع هذا الشيء أو دفعه أو تقويته المقدرةربط هذا الشيء أو دمجه بنظام آخر يزوده ب
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 Continuity of Useful action االستمرارية(مبدأ استمرار العمل المفيد) .6
اء الشيء أو النظام تعمل بشكل متواصل ودون توقف ويتضمن هذا المبدأ جعل جميع أجز 

على التخلص من الحركات أو األنظمة  ذاتهقدراتها وطاقاتها اإلنتاجية، والعمل في الوقت مبكامل 
 .الفرعية المتداخلة وغير الالزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال تعمل على نحو مطلق

 مهارات حل المسألة الرياضية: -
كما أنها تشكل  الرياضيات،أساسيًا من مكونات المعرفة في  اً لرياضية ركنالمسألة ا ُتعد

ت في حجر الزاوية في تعلم الرياضيات وتنبع أهميتها كونها واحدة من أهم السبل لتوظيف الرياضيا
من مكونات المعرفة الرياضية ويعد حل المسألة الرياضية معيارًا  الحياة العملية وأنها مكون أساسي

 .ير العمليات المنبثقة عن المجلس الوطني األمريكي لمعلمي الرياضياتمن معاي
جانييه أن حل  ُعدّ  إذلجانييه، كما جاء حل المسألة الرياضية في قمة هرم النتاجات التعلمية 

المسألة الرياضية هو الهدف النهائي الذي يجب أن يتوصل إليه المتعلم وذلك ألن هذا الهدف هو 
 (.Diab,2004لوك اإلنساني تعقيدًا وأهمية )من أكثر اشكال الس

( بأنها موقف تعليمي جديد يتعرض له (Abu zaina & Abbabnah,2007عرفها و 
كما تم تعريفها على أنها المهمة األكثر تعقيدًا من  ذهنه،المتعلم وال يكون لديه حل جاهز في 

يتطلب حلها درجة عالية  ية، بلالحسابإذ ال يمكن للمتعلم حلها باستخدام الخوارزميات  التمرين،
 (.Al-Bashiti,2007من االبداع )

التي يتعرض لها الطالب متنوعة وشاملة للمواقف التي  تكون المسائلومن الضروري أن 
كما ويجب أن تشتمل هذه المسأئل على  الرياضية،والمهارات  للمفاهيم والتعميماتتتطلب تطبيقًا 

 اضية المكتسبة في حلها.مواقف حياتية تستخدم المعرفة الري
 (:Migdady & Azzam,2011) الرياضيةفي حل المسألة  اآلتيةالخطوات  Polyaذكر و 
فهم المسألة: على الطالب فهم المسألة وذلك من خالل إعادة صياغتها بلغته الخاصة  .5

 وتحديد المعطيات والمطلوب منها وتوضيح الكلمات الغامضة بلغة مفهومة.
أول ما تتطلبه هذه الخطوة هو تنظيم المعلومات المعطاة بشكل يسهل  نالحل: إابتكار خطة  .5

على الطالب مالحظة الترابط فيما بينها وربما كان ما بين فهم المسألة وإدراك الحل مسافة 
إذا كانت معرفتنا  ،في الحل هو الوصول إلى فكرة جيدة وال شك أن القسم الرئيس ،طويلة

فالفكرة الجيدة ُتبنى على الخبرة السابقة  ،ك دون معرفةللموضوع غير كافية ويستحيل ذل
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 والمعارف المكتسبة والذاكرة وحدها بل تكفي لجلب هذه الفكرة التي يحتاجها الطالب.
 ذلك ولكي يتم السهل،تنفيذ خطة الحل: إن ابتكار الخطة أي إدراك فكرة الحل ليس باألمر  .3

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

ويبقى علينا أن نرى أن  عاًما،ترسم هيكاًل  الحسابية، فالخطةالحسابات أو العمليات 
حتى  وأناة،ا بصبر لذا ينبغي فحصها واحًدا واحدً  الهيكل،التفاصيل لها مكانها في هذا 

 وال تبقى زاوية واحدة يكمن فيها الخطأ. ،يتضح كل شيء
والتحقق من صحته: لمراجعة الحل أهمية كبيرة فهي إحدى الخطوات المهمة  ،مراجعة الحل .4

 ُتعدللتأكد من صحة الحل وتثبيت الحل في ذهن الطالب وتثبيت المفاهيم والمبادئ التي 
ك كتابة الحل بصورة منظمة وصياغة مسألة مشابهة لها أو أساًسا لوضع هذه المسألة وكذل

 معتمدة عليها والتوصل إلى قاعدة عامة.
 الدراسات السابقة ذات الصلة

( إلى معرفة اثر البرنامج التدريبي المستند إلى نظرية Amer,2008عامر )هدفت دراسة 
ر االبداعي ومهارات التواصل تريز في تنمية حل المشكالت الرياضية ابداعًيا وبعض مهارات التفكي

الرياضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية؛ وتكونت عينة الدراسة 
( .3تجريبية) :وتم تقسيمهن إلى مجموعتين ،ة متفوقة في الصف الثالث المتوسط( طالب.2من )

بار حل المشكالت الرياضية ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام اخت ،( طالبة.3طالبة و ضابطة )
ابداعًيا واختبار مهارات التواصل الرياضي من اعداد الباحثة وكذلك تم استخدام اختبار تورانس 

 طالباتالشكلي للتفكير االبداعية؛ واشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
ة ابداعًيا وتنمية مهارات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في حل المشكالت الرياضي

 التفكير االبداعي ومهارات التواصل الرياضي ولصالح المجموعة التجريبية.
( إلى الكشف عن اثر برنامج Badawi & Mawli,2013كما هدفت دراسة بدوي والمولي )

قائم على نظرية تريز في صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالب غرف المصادر بمنطقة الجوف 
( طالًبا من طالب الصفوف الرابع والخامس 54لعربية السعودية؛ وشملت عينة الدراسة )بالمملكة ا

( 55ضابطة )( طالًبا و 55تجريبية) :تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين والسادس االساسي وتم
اشارت وقد ؛ ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام اختبار رسم الرجل واختبار الجمع والطرح؛ طالًبا
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ئج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج النتا
 المقترح.

تدريس الرياضيات وفًقا  أثر( التي هدفت الى معرفة Al-Aalak,2014ودراسة العالق)
عينة الدراسة  المتوسط؛ وشملتلنظرية تريز في التفكير الهندسي لدى طالبات الصف الثالث 

( طالبة؛ ولتحقيق 32( طالبة وضابطة )32إلى مجموعتين: تجريبية) نلبة تم توزيعه( طا25)
( فقرة من نوع االختيار .5اهداف الدراسة تم استخدام اختبار في التفكير الهندسي مكون من )

اشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائًيا تدل على االثر الكبير لنظرية تريز في  ،المتعدد
 كير الهندسي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط.تنمية التف

( دراسة هدفت إلى استخدام نظرية تريز في تطوير Mrayyan,2016ماريان ) وأجرى 
انموذج لبعض المهارات الرياضية وحل المشكالت االبداعية لدى الطلبة المتدربين في كلية تعليم 

السنة الرابعة في قسم تعليم  ( طالًبا من طالب31وتكونت عينة الدراسة من ) الرياضيات؛
هدف الدراسة تم استخدام اختبار المهارات الرياضية في حل بعض  ولتحقيقالرياضيات؛ 

واشارت النتائج إلى وجود تحسن في مهارات النمذجة الرياضية لدى الطلبة وأن  ابداعًيا،المشكالت 
 رياضية لديهم.للبرنامج المطور في تنمية مهارات النمذجة ال اً كبير  اً أثر هنالك 

( الى دراسة أثر برنامج تريز )الحل Makhzoufi,2017كما هدفت دراسة مخلوفي )
الرياضيات؛ على التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحل اإلبتدائية في مادة  للمشكالت(اإلبداعي 

 لتحقيقالجزائر؛ و الرابع ابتدائي بمدرسة محمد عالو بورقلة في  الصفعينة الدراسة تالميذ  وشملت
وقد لتورانس؛ هدف الدراسة تم استخدام برنامج تعليمي من إعداد الباحثة واختبار التفكير االبداعي 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطلبة الذين تم تطبيق البرنامج  أشارت
 التدريبي عليهم.

س وحدة دراسية مطورة فاعلية تدري إلى( إلى التعرف Aldeeb,2018وهدفت دراسة الديب )
في الهندسة وفًقا لنظرية تريز في تنمية التفكير االبداعي والتحصيل المعرفي لدى طالبات الصف 

( طالبة من طالبات الصف الثامن 25عينة الدراسة من ) غزة؛ وتكونتالثامن األساسي في مدينة 
( طالبة لتحقيق .4)( طالبة وضابطة 45تم تقسميهن إلى مجموعتين: تجريبية ) وقداالساسي 

أشارت و  ،هدف الدراسة تم استخدام اختبار للتحصيل المعرفي وآخر للتفكير االبداعي في الهندسة
 النتائج إلى وجود داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية.
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 تعقيب على الدراسات السابقة
كثر من فاعلية واحدة أو أإلى هدفت معظم الدراسات والبحوث السابقة إلى التعرف 

وقد كان بعض تلك المتغيرات حديث  الحالية،المتغيرات التجريبية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة 
عدد من  فيوأثره  ،برنامج قائم على نظرية تريز اومنه ،الحاليةوذو صلة بمتغيرات الدراسة 

ى عدد من التوابع. ولقد تم في الدراسات السابقة استقصاء أثر برنامج قائم على نظرية تريز عل
والتفكير  اإلبداعي،تمثلت تلك المتغيرات التابعة في) التحصيل، والتفكير  وقد ،المتغيرات التابعة

الهندسي وصعوبات التعلم في مادة الرياضيات، ومهارات النمذجة الرياضية( وكان للنظرية االثر 
ات على عينات مدرسية الفاعل في اداء الطلبة في المجموعة التجريبية ولقد تم تطبيق هذه الدراس

( اثر هذه النظرية على حل المشكالت في (Amer,2008وجامعية مختلفة، كما اختبرت دراسة 
ولعل  أبرز ما يميز الدراسة  ،مادة الرياضيات ولكن عينتها اقتصرت على الطالبات المتفوقات فقط

ده باالعتماد على نظرية الحالية عن الدراسات السابقة بأنها بحثت في اثر برنامج تعليمي تم اعدا
تريز على تنمية مهارات حل المسألة في الرياضيات بشكل عام وكجزء منها وحدة النسب المثلثية 

الصف التاسع وأنها تناولت عينة مدرسية لم يتم تناولها في الدراسات السابقة وهي طالبات 
ة من مجمل الدراسات ولقد تم االستفاد .قدراتهن العقليةمعلى اختالف مستوياتهن و  األساسي

 السابقة في تطوير مشكلة البحث الحالي وبناء أدواته.
 الطريقة واالجراءات

 منهج الدراسة:
التجريبي ضمن المنهج الكمي والذي تم من خالله معرفة  المنهج شبهاستخدمت الدراسة 

حل المسألة لدى طالبات الصف  تنمية مهاراتفاعلية برنامج تعليمي يستند إلى نظرية تريز في 
إذ  ،التاسع األساسي في األردن وذلك من خالل استخدام تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة

خضعت المجموعة التجريبية لتدريس الوحدة الدراسية من خالل البرنامج الُمعد من قبل الباحثة في 
 ولكن بالطريقة االعتيادية.  تهاذا ضوء نظرية تريز والمجموعة الضابطة تم تدريسها الوحدة

 الدراسة:افراد 
طالبات الصف التاسع االساسي في مدارس  القصدية منعينة الدراسة بالطريقة  اختيارتم 

عمل حيث استفادت الباحثة األولى من كونها ت ،5.52/5.52قرطاج الدولية للعام الدراسي 
 استخدام التعيينيمية المتاحة ولقد تم من جميع االمكانات التعل مشرفة تربوية في ذات المدرسة
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طالبة والمجموعة الضابطة  (52المجموعة التجريبية وعددها ) افراد كل من العشوائي في اختيار
 ( طالبة.51وعددها )

 متغيرات الدراسة:
 شملت الدراسة على عدد من المتغيرات هي:

 التدريس ولها مستويان: طريقة المستقل:المتغير 
 ام البرنامج التعليمي الُمستند إلى نظرية تريز.التدريس باستخد -
 التدريس بالطريقة االعتيادية. -

 مهارات حل المسألة الرياضية المتغير التابع:
 أدوات الدراسة
أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلة الدراسة والتأكد من صحة فرضياتها تم إعداد  لتحقيق

وع  إلى االدب النظري والدراسات السابقة ذات تم الرج إذاختبار مهارات حل المسألة الرياضية 
وفي ضوء ماتم االطالع عليه تم اعداد اختبار مهارات  ،الصلة بموضوع تنمية مهارات حل المسألة

وابتكار خطة الحل في  هاوتحليلالطالب على فهم المسألة  مقدرةحل المسألة الرياضية لقياس 
( .5ي صورته النهائية  من سؤالين ؛األول مكون )محتوى وحدة النسب المثلثية وتكون االختبار ف

( مسائل رياضية من نمط االسئلة المقالية 3فقرات من نوع االختيار من متعدد  والثاني يتضمن )
المقننة لقياس مدى تحقق جميع األهداف التربوية المتعلقة بنواتج التعلم وهدف االختبار إلى قياس 

ساسي لمهارات حل المسألة الرياضية في وحدة النسب مدى اكتساب طالبات الصف التاسع األ
 المثلثية.

 صدق االداة:
وللتحقق من صدق االختبار تم عرضه على لجنة من المحكمين والتي تمثلت بخبراء  

البداء الرأي واالستفادة من  كوذل ،والتقويمومتخصصين في مجال تدريس الرياضيات والقياس 
 مالحظاتهم المتعلقة بـ:

 اهداف االختبار. مدى وضوح -
 مدى شمولية االختبار -
 فعالية البدائل.  -
 مدى مناسبة المسائل للمرحلة العمرية المستهدفة. -
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 .مدة كفاية الوقت المحدد لالختبار -
 اقتراح أي اضافات يرون انها مناسبة. -

وفي ضوء مالحظات المحكمين تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغة بعضها االخر 
( فقرات من نوع .5االول والمكون من ) ن؛سؤاليصورته النهائية والمكونة من  ليصبح االختبار في

 والثاني من ثالث مسائل رياضية من النمط المقالي. ،من متعدداالختيار 
 ثبات االداة:

تم التحقق من ثبات االختبار عن طريق حساب معامل ثبات اختبار حل المسألة الرياضية 
 تين:العية وتم التأكد من ذلك بطريقطبعد تطبيقه على العينة االست

: كانت المدة الزمنية بين و ( test-re-testباستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار) أوالا
(،وتعد هذه 221..وبلغ معامل الثبات للدرجة الكلية لالختبار ) ،( يوًما52التطبيقين تتمثل بـ )

 .الدراسة الحاليةالقيمة مقبولة وتبرر استخدام هذا االختبار الغراض 
 قيمة مقبولة( وهي .22..بلغ معامل الثبات لالختبار ) فقد ،حساب معادلة كرونباخ الفا ثانياا:

 وتدل على ثبات االختبار.
 معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:

تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختيار من متعدد العشرة الختبار حل 
 :اآلتيوكانت على النحو  ،تطبيقه على العينة االستطالعية المسألة بعد

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار حل المسألة :1الجدول 
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

5 ..12 ..25 2 ..15 ..45 
5 ..25 ..41 2 ..42 ..44 
3 ..32 ..32 2 ..43 ..25 
4 ..45 ..41 2 ..12 ..42 
1 ..15 ..32 5. ..1. ..22 

( فأن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار تتراوح ما بين 5كما يظهر في الجدول )
وبذلك ًعدت جميع فقرات  ،(25..-32..وقيم معامالت التمييز ما بين ) ،(25..-32..)

 .االختبار مناسبة من حيث التمييز والصعوبة
 طريقة تصحيح االختبار:

اعطيت كل فقرة من  فقد، تم تصحيح اجابات الطلبة وفًقا لالجابة النموذجية التي تم اعدادها
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وبذلك تكون النهاية العظمى  ،فقرات االختيار المتعدد وفقرات االسئلة المقالية عالمة واحدة
 ( يظهر كيفية توزيع العالمة.5) والجدول عالمة،( .5لالختبار )

 . توزيع العالمات على اسئلة اختبار مهارات حل المسألة2جدول ال
 العالمة آلية تصحيح الفقرات عدد االسئلة نمط السؤال

 11 لكل فقرة عالمة واحدة فقرات 11سؤال واحد مكون من  اختيار من متعدد
 
 

 مقالي
3 

 اسئلة
 فقرات 4األول مكون من 

 فقرات 4 الثاني مكون من 11 لكل فقرة عالمة واحدة
 الثالث مكون فقرتين

 21 21 سؤاالن المجموع
 البرنامج التعليمي:

متكامل يتضمن مجموعة من العمليات  يمثل نظامتم إعداد البرنامج التعليمي والذي 
في ضوء مبادئ نظرية تريز ضمن  هاذوتنفيالدروس  ،بتخطيطواألنشطة واالجراءات المتعلقة 

كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي للفصل الدراسي الثاني من وحدة النسب المثلثية من 
ولقد تم تطبيقه في  كتيب،إعداد البرنامج التعليمي على صورة  موت ،5.52/5.52العام الدراسي 

 المعالجة التجريبية بعد تدريب المعلمة المسؤولة عن عملية التدريس للمجموعة التجريبية.
( دقيقة ولقد تم اتباع خطوات 41مدة كل منها ) ،حصة (54)ويتكون البرنامج التعليمي من 

وتقويم  ،واقتراح الحلول وعرضها ،حل المشكالت وفق نظرية تريز وهي تقديم المشكلة وصياغتها
مبادئ الحلول من خالل مناقشتها والوصول الى الحلول المناسبة ويستند البرنامج إلى مجموعة من 

 كاآلتي:تريز وهي  نظرية
 تقسيم والتجزئة.مبدأ ال .5
 مبدأ العمل المسبق)القبلي(. .5
 مبدأ العمومية أو الشمولية. .3
 مبدأ الربط أو الدمج. .4
 مبدأ الوزن المضاد )القوة الموازنة(. .1
 مبدأ االستمرارية. .2

وهدف البرنامج التعليمي إلى تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف 
 التاسع األساسي في االردن.
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 اثناء التدريس:في عامة للمعلمة توجيهات 
هم في تحقيق اهداف لتوجيهات واالرشادات التي قد ُتسلقد تم توضيح وشرح مجموعة من ا

وتمثلت التوجيهات بما  ،البرنامج التعليمي للمعلمة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج للمجموعة التجريبية
 ي:أتي
ب المثلثية( وفق البرنامج التعليمي وتحديد وحدة النس)العلمية التخطيط الجيد والمسبق للمادة  -

 .المشكلة ومعرفة طريقة حلها قبل عرضها على الطالبة
 .توفير المناخ المالئم للتفكير وإثارة الدافعية لدى الطالبات -
 تقسيم الطالبات إلى مجموعات مناسبة وغير متجانسة. -
 كلة.توزيع أوراق العمل مع توضيح حول هدفها وخطوات الوصول لحل المش -
 اثناء الحصة.في تشويق الطالبات  -

 اجراءات التدريس وفق نظرية تريز:
لقد تم توضيح االجراءات التي يتطلبها تنفيذ البرنامج التعليمي للمعلمة المسؤولة عن تنفيذ 

 ي:أتوتمثلت االجراءات بما ي ،البرنامج للمجموعة التجريبية
 توضيح المبدأ االبداعي. .5
 استخدامه ذات عالقة باهتمامات الطالبات.اعطاء امثلة حياتية على  .5
 التقديم للمشكلة. .3
 صياغة المشكلة. .4
 اقتراح الحلول من قبل الطالبات باستخدام المبدأ االبداعي. .1
 مناقشة الحلول بغرض تقويمها والوصول إلى الحل المناسب. .2
 استراتيجيات التدريس: 

م في تحقيق اهداف البرنامج هلتي ُتسلقد تم استخدام مجموعة من استراتيجيات التدريس ا
ومن  ،نحو التعلم الجديد ودافعيتهم الطلبةتعمل على اثارة تشويق  ذاته التعليمي وفي الوقت

 االستراتيجيات التي تم استخدامها:
 التعلم التعاوني -
 العصف الذهني -
 المناقشة والحوار -
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 اساليب التقويم:
لطلبة من االهداف التعليمية للوحدة لقد تم استخدام التقويم المستمر في التحقق من تمكن ا

 ،تم تفعيل عملية التقويم بشكل مالزم ومتكامل مع عملية التدريس إذ الدراسة،الدراسية موضوع 
 مروًرا بمراحل التقويم المختلفة وهي:

 التقويم القبلي -
 التقويم التكويني -
 التقويم الختامي -
 اجراءات الدراسة 
 :اآلتيةجراءات تم اتخاذ اال ،لتحقيق اهداف الدراسة 
مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بنظرية تريز ومبادئها ومهارات حل  .5

 المسألة الرياضية.
 .تصميم البرنامج التعليمي القائم على نظرية تريز .5
 باختبار مهارات حل المسألة الرياضية. الدراسة والمتمثلةتصميم ادوات  .3
 رضها على المحكمين المختصين.التحقق من صدق ادوات الدراسة بع .4
الحصول على كتاب رسمي من الجامعة االردنية الجراء الدراسة في المدارس التابعة لوزارة  .1

 التربية والتعليم.
 تطبيق اختبار مهارات اختبار مهارات حل المسألة الرياضية على العينة االستطالعية. .2
 لى المجموعتين التجريبية والضابطة.ع القبلي(تطبيق اختبار مهارات حل المسألة الرياضية ) .2
 تطبيق البرنامج التعليمي القائم على نظرية تريز على المجموعة التجريبية. .2
 متابعة سير التطبيق واجراءات التنفيذ من قبل الباحثة األولى. .2

 تطبيق الطريقة االعتيادية في التدريس على المجموعة الضابطة. ..5
على المجموعتين التجريبية  البعدي(اضية )تطبيق اختبار مهارات حل المسألة الري .55

 والضابطة.
تصحيح اختبار مهارات حل المسألة )القبلي/البعدي( وفق االجابة النموذجية التي اعدتها  .55

 الباحثة.
 تفريغ البيانات على قوائم خاصة ثم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي. .53



 احمد المقداديد.  ،اماني القطافين                                                    .....فاعلية برنامج تعليمي

441 

 .SPSS  "للعلوم االجتماعيةالرزمة اإلحصائية "معالجة البيانات إحصائيا باستخدام  .54
 .استخالص النتائج .51
 مناقشة نتائج الدراسة وكتابة التوصيات. .52

 تصميم الدراسة:
1X O    1:  OGEXP            
1O       1:  OGCONT 
X  )تشير الى المعالجة ) طريقة التدريس : 
1Oم لقياس مهارات حل المسألة الرياضية: تشير الى االختبار المصم. 

 المعالجة االحصائية: 
 :اآلتيةلإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام األساليب االحصائية 

لإلجابة عن سؤال الدراسة وفحص داللة الفروق  ANCOVAتحليل التباين المصاحب  .5
 االحصائية.

الفروق بين المجموعتين  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إليجاد .5
 التجريبية والضابطة.

 نتائج الدراسة:
 لإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه:

في تنمية مهارات حل  α =...1هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 
التاسع األساسي في األردن في الرياضيات يعزى الى طريقة  لدى طالبات الصفالمسألة الرياضية 

 البرنامج المقترح(؟ العتيادية،ا)التدريس 
القبلي  ينختبار حسابية واالنحرافات المعيارية لإلالمتوسطات ال تُحسب ،السؤالولإلجابة عن 

طالبات  الرياضية لدىوالبعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة الختبار مهارات حل المسألة 
 ن( يبي3) لوالجدو  ،تريزة إلى نظرية الصف التاسع األساسي تبًعا الستراتيجية التدريس المستند

 تلك المتوسطات.
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. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 3الجدول 
 القبلي والبعدي الختبار مهارات حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع األساسي في االردن. ينختبار إلا

 القبلي البعدي
االنحراف  االختبار المجموعة العدد

 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

الدرجة الكلية  التجريبية 52 4.19 2.815 16.65 2.348
الختبار مهارات 

 حل المسألة
 الضابطة 51 4.16 2.779 12.28 3.156
 الكلي 15 4.18 2.769 14.51 3.523

بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية  يةق ظاهر و جود فر ( و 3يبين الجدول )
ولمعرفة  المسألة،والضابطة على االختبار القبلي والبعدي للدرجة الكلية الختبار مهارات حل 

( على االختبار ANCOVAمصادر هذه الفروق تم اجراء تحليل التباين االحادي المشترك )
 ( يبين ذلك:4والجدول ) البعدي الختبار مهارات حل المسألة

على االختبار البعدي الختبار مهارات حل   ANCOVA.تحليل التباين االحادي المشترك 4الجدول
 المسألة الرياضية تبعاا الستراتيجية التدريس

الداللة  مربع ايتا
متوسط  قيمة ف االحصائية

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المصدر المربعات

 القبلي)المشترك( 253.265 5 253.265 98.307 000. 672.

 استراتيجية التدريس 223..54 5 223..54 93.505 *000. 661.
 الخطأ 123.660 42 2.576   
 الكلي 620.745 .1    

 1...*دال احصائًيا عند مستوى 

( ان قيمة "ف" للدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية تبًعا 4يبين الجدول )
أي أنه يوجد فرق ذو داللة ،(وهي قيمة دالة إحصائًيا93.505يجية التدريس بلغت )السترات

بين المجموعتين التجريبية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية إحصائية في الدرجة الكلية 
ولمعرفة لصالح أي المجموعتين تعود  ،والضابطة على االختبار البعدي تبًعا الستراتيجية التدريس

الختبار مهارات حل المسألة تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية الفروق؛ 
( يبين تلك 1تبًعا الستراتيجية التدريس بين المجموعتين التجريبية والضابطة والجدول )الرياضية 

 النتائج:
 ا الستراتيجية التدريس.المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية الختبار مهارات حل المسألة تبعا 5الجدول 

 االختبار المجموعة المتوسط الحسابي المعدل الخطأ المعياري 
اختبار مهارات حل  التجريبية 16.641 315.

 الضابطة 12.293 321. المسألة
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( أن المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت لصالح المجموعة التجريبية 1الجدول ) يبين
الختبار مهارات حل المسألة بطة على الدرجة الكلية بمتوسط حسابي معدل أعلى من الضا

أي أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية  ،أي أننا نرفض الفرضية الصفرية لصالح البديلة ،الرياضية
تبًعا  الختبار مهارات حل المسألة الرياضيةبين المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية 

ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع ايتا للدرجة  .مجموعة التجريبيةالستراتيجية التدريس ولصالح ال
 %22.5إن يمكن القول  ك( وبذل661.والذي بلغ )الختبار مهارات حل المسألة الرياضية الكلية 

بين المجموعتين التجريبية الختبار مهارات حل المسألة الرياضية من التباين في الدرجة الكلية 
 يجية التدريس المستندة إلى نظرية تريز.والضابطة ُيعزى السترات

 مناقشة النتائج والتوصيات:
 (α =...1)يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  له على:نص سؤال الدراسة 

التاسع األساسي في األردن في الرياضيات  لدى طالبات الصففي تنمية مهارات حل المسألة 
 البرنامج المقترح(؟ االعتيادية،)التدريس يعزى الى طريقة 

بين  α =...1داللة احصائية عند مستوى داللة  يولقد اظهرت النتائج وجود فرق ذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات حل المسألة لدى طالبات الصف التاسع 

ند إلى وهذا يعني أن للبرنامج التعليمي المست ،ولصالح المجموعة التجريبية االردن،االساسي في 
 ،في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طلبة افراد الدراسة اً وواضح اً كبير  اً نظرية تريز أثر 

 مقارنة مع اقرانهم الذين درسوا بالطريقة االعتيادية. 
 نظرية تريز إلى: أن البرنامج التعليمي المستند منهاوقد ُتعزى هذه النتيجة إلى عدة اسباب، 

ات تدريس حديثة تناسب المرحلة العمرية المستهدفة وتثير دافعيتها نحو التعلم على استراتيجييقوم 
وما يعكسه ذلك على  ،الجديد  وانه يقوم بشكل اساسي على العمل في المجموعات وبشكل تعاوني

نفسية المتعلم من شعور بالراحة واالطمئنان مما يثير دافعية الطلبة نحو التعلم، و يتيح  للطالبات 
الخبرات فيما بينهن، وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاج كما ويكشف عن المفاهيم تبادل 

معنى من خالل ارتكازه  اصحيحها ويجعل من التعلم تعلًما ذويسهل عملية ت،الخاطئة لدى الطالبات
 على امثلة حياتية تهم الطلبة.

تريز قائم على مجموعة من  وقد ّتفسر هذه النتيجة بأن البرنامج التعليمي المستند إلى نظرية
الخطوات المتسلسلة والمنظمة والتي تشكل بالنسبة للطالبات خطة عمل وتوجيهات ُتساعد على 
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وخيارات  للمتعلم طرق كما أنه يقدم  تعقيدها،فهم وحل المسائل الرياضية على اختالف درجة 
اعية التي يقوم عليها مجموعة المبادئ االبد من خاللمتعددة لحل المسائل الرياضية المختلفة 

 البرنامج التعليمي.
 يئج الدراسات السابقة بوجود فرق ذنتا عنهوتتفق نتائج هذه الدراسة مع مجمل ما تمخضت 

 التجريبية فيولصالح المجموعة  المجموعتين: التجريبية والضابطة داللة احصائية بين متوسطي
ما جاء في نتائج دراسة عامر  المتغيرات التي تم بحثها وتتفق هذه النتيجة ايًضا مع

(Amer,2008 )أثر الستخدام نظرية تريز في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى  في وجود
 .الطلبة افراد الدراسة

 التوصيات والمقترحات:
 .استخدام البرنامج التعليمي القائم على نظرية تريز في تدريس حل المسألة الرياضية .5
 .لى تطبيق البرنامج التعليمي القائم على نظرية تريزتدريب معلمي الرياضيات ع .5
اجراء مزيد من الدراسات التي تبحث في فعالية استخدام نظرية تريز في موضوعات اخرى  .3

 في مادة الرياضيات مثل االحصاء واالحتماالت والجبر والمصفوفات وغيرها.
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