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  : ملخص البحث
 لطالبات المرحلة المتوسطة قائم على حھدف البحث إلى تقصي أثر برنامج إثرائي مقتر            

  مستوى على،TIMSS باألنشطة المھاریة للدراسة الدولیة TRIZدمج مبادئ نظریة تریز 
وكذلك تنمیة الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي لدى الطالبات،  ، في ضوء مجاالتھاالتحصیل

وقد استخدم البحث المنھج التجریبي ذي المجموعة الواحدة، حیث تكونت مجموعة الطالبات 
طالبة، وتكونت أدوات القیاس في البحث من اختبار تحصیلي في ضوء ) ٤١(التجریبیة من 

، واختبار للكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي، وقد أسفر TIMSS الدولیة مجاالت الدراسة
البحث عن وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث في 

، ) االستدالل– التطبیق –المعرفة (التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي بمجالھ المعرفي 
 البیانات – الھندسة – الجبر –األعداد ( فرعي على حده، وكذلك مجال المحتوى ككل ولكل مستوى

وبحجم ) ٠٫٠١(؛ عند مستوى الداللة ، كل ولكل مستوى فرعي على حده)واالحتماالت واالحصاء
أثر دال إحصائًیا، كذلك وجو فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالبات مجموعة 

 لصالح قبلي والبعدي الختبار الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفيالبحث في التطبیقین ال
وبحجم أثر مرتفع دال إحصائًیا، وفي ضوء إجراءات ) ٠٫٠١( عند مستوى الداللة التطبیق البعدي

  .تم تقدیم مجموعة من التوصیات والبحوث المقترحةھ نتائجوالبحث  
 المرحلة – االستدالل التكیفي – االستراتیجیة  الكفاءة– TIMSS  –تریز : الكلمات المفتاحیة

  .المتوسطة
A proposed Extracurricular Program based on Integrating TRIS’ Principles 
with TIMSS’S Skill Activities to Investigate the Program’s Impact on the 

Achievement Level in Light of the Activities’ Domains and on Developing 
Strategic Efficacy and Adaptive Reasoning among Elementary School 

Female Students 
Dr. Samar Abdulaziz Mohammed Al Shalhoub 
Associate Professor of Curriculum and Instruction of Mathematics 
College of Education -  King Saud University (Saudi Arabia) 
Abstract: 
              The current research aimed at investigating the impact of a 
proposed extracurricular program based on Integrating TRIS’ Principles 
with TIMSS’s skill activities on the achievement level, in light of the 
activities’ domains, and on developing strategic efficacy and adaptive 
reasoning among elementary school female students. The research followed 
the experimental methodology with one group, i.e. experimental group 
consisting of (41) students. The research’s measurement methods involved 
TIMSS -based achievement test and a test for strategic efficacy and 
adaptive reasoning. The research findings showed statistically significant 
differences among the experimental group’s average scores in the pretest 
and posttest of the achievement test in relation to the cognitive domain 
(knowing, applying, reasoning, as a whole and for each sub-level 
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separately, and the content domain (numbers, algebra, geometry, data and 
probabilities, statistics), as a whole and for each sub-level separately, at a 
significance level of (0,01) and with a statistically significant impact size. 
Furthermore, the findings revealed a statistical difference among the 
experimental group’s average scores in the pretest and posttest of the 
strategic efficacy and adoptive reasoning test at a significance level of 
(0,01) and with a high statistically significant size impact. In light of the 
research measures and findings, several recommendations and suggestions 
for further studies were highlighted. 
Keywords: TRIZ – TIMSS - strategic efficacy - adaptive reasoning - 
elementary school. 

  :مقدمة البحث
ة      یة أھمی واد الدراس ر الم ن أكث ي، وم دم علم یة ألي تق ائز األساس ن الرك یات م د الریاض ُتع
وحیویة لما تحتویھ من معارف ومھارات تساعد الطلبة على التفكیر السلیم والبناء لمواجھة المواقف         

ن      مكانة رفیعة ومتقدمة بین المواد الدراسی كما تحتل الریاضیات  المتنوعة،   دة أسباب م ة األخرى لع
ت     واء كان ات س ن تطبیق ا م ا لھ ى م ادة عل ة، زی وم التطبیقی تھم للعل ي دراس ة ف ساعدة الطلب ا م أھمھ

  .مباشرة أو غیر مباشرة في مواقف الحیاة المتمایزة
ر،           ور والمتغی الم المتط ذا الع ي ھ یات ف ھ الریاض ل فی ع تتغلغ ي واق وم ف ل الی شأ جی د ن ولق

ئمة في البیوت والمدارس وأماكن العمل مبنیة على المعرفة بالریاضیات، وموضوعات  فالتقنیات القا 
ي     ومجاالت الحیاةالریاضیات تلوح في األفق      ا ف  الیومیة، وعلى كل من یرید أن یصبح عضًوا فاعًل

المجتمع أن یفھم أساسیات الریاضیات؛ لیصبح فرًدا قادًرا على توظیف واستخدام المعرفة الریاضیة       
 بل یحتاج أیًضا ،معترك الحیاة، فالنجاح في سوق العمل یتطلب ما ھو أكبر من البراعة الحسابیة  في  

  ).٢: ٢٠١٦رضوان، (القدرة على تطبیق الریاضیات في حل المشكالت وتجاوز الصعوبات 
ویر           ة وتط ات العالمی تخدام المتطلب ویم باس رورة التق الحیة ض ات اإلص رزت الحرك د أب لق

ة              العملیة الت  ي العملی ات أساسیة لضمان الجودة ف ات محك ذه المتطلب د ھ ث ُتع علیمیة في ضوئھا، حی
ادًرا                   ون ق ا یك ب وم ھ الطال ا یعرف ي لجودة م ویم الحقیق التعلیمیة لتدریس الریاضیات، حیث ُتقدم التق

  ).١٣: ٢٠١٧الشدیفات، ( على أدائھ، وجودة برامج الریاضیات وتدریسھا 
ة               م فإن الحاجة   ومن ثَ  دول النامی ي ال ة وف دول عام ي ال یم الریاضیات ف ى تطویر تعل  ملحة إل

ات      ات والھیئ ن المنظم د م ت العدی ذلك قام ة، ل دول المتقدم ب ال اق برك صوص للح ھ الخ ى وج عل
ودات         ذه المجھ ت ھ یات، وكان یم الریاض ویر تعل دة لتط اث عدی ودات وأبح ة بمجھ ة والمحلی الدولی

دارس،        موجھة بالدرجة األولى لتقلیل ا   ي الم یم الریاضیات ف دم العلمي وتعل ین التق لفجوة التي تنشأ ب
یم           ا تطویر تعل ا إذا أردن تفادة منھ ا االس وھذه الدراسات العلمیة تقدم لنا السبل العلمیة التي یتحتم علین

وم     "الریاضیات، ومن ھذه الدراسات دراسة  ة لدراسة الریاضیات والعل  Trends(التوجھات الدولی
of the International Mathematics and Science Studies (    ة صاًرا بكلم والمشھورة اخت

(TIMSS))  ،٦-٥: ٢٠١٣التلیني.(  
ة       ة الدولی ن الدراس رئیس م دف ال ة   TIMSSوالھ و مقارن ستوى  ھ صیل  م ي  تح ة ف الطلب

ة واالقتصادیة واالجت   الریاضیات والعلوم في    ا الثقافی ة أنظمة تربویة متباینة في خلفیاتھ دف  ،ماعی  بھ
أثیر م        تعرف  دى ت اس م ة، وقی ك األنظم ي تل ة      مستوى التحصیل ف ن العوامل ذات العالق جموعة م
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ھ  یات      علی ادتي الریاض ي م سیة ف ة التأسی ي المرحل الب ف أداء الط ة ب ویر اإلحصائیات الخاص ، وتط
ع الب        یة وجم ارات القیاس راء االختب ال إج ي مج ة ف وادر الوطنی دریب الك ذلك ت وم، وك ات والعل یان

  .(Mullis et all.,2007)الخاصة بأداء العملیة التعلیمیة 
ة     حیث م       TIMSS ُتعد الدراسة الدولی د أھ ت الحاضر، أح ي الوق ویم ف ي  أدوات التق یس  الت  تق

اییر اإلنجاز    مستوىمن خاللھا األنظمة التربویة      ة بمع  طالبھا في مادتي الریاضیات والعلوم، مقارن
ك       الدولیة، وھو المؤشر ا    ھ خاصة تل ض جوانب لذي یقود إلى الكشف عن حالة النظام التعلیمي في بع

  .المرتبطة بمعاییر ھذه الدراسة والمجاالت التي تدور حولھا
ا ة   كم ة الدولی د الدراس ة         TIMSS ُتع ة األنظم ویر ثقاف ة وتط ي تنمی ة ف ر فعال یلة تغیی وس

ستحدثات العالم      ؛التربویة المشاركة فیھا   ع الم ف م ك    للتكی ة، وذل ا ی وفره  لم ین     ت افؤ للفرص ب ن تك  م
ون،         ن الل الدول المشاركة، واالستفادة من نتائجھا بغض النظر عن ھویة تلك الدول وبغض النظر ع

  ).٢٠٠٧عبد السالم وآخرون، ( االجتماعیة، والحالة االقتصادیة، الدین، الطبقة والنوعوالعرق، 
رون   تس وآخ ح جی د أوض ة (Gattis et all.,2016)وق ة الدولی د  TIMSS أن الدراس ُتع

یم        ي تعل ال ف دریس الفع مدخًلا لتطویر البرامج المدرسیة، حیث توصلت إلى تقدیم مقومات نموذج الت
ربط                ؛الریاضیات ع ال ة، م ف الحیاتی ي الریاضیات والمواق ة ف  تتحدد في الربط بین الخبرات التعلیمی

  .المعرفة الریاضیةبین القدرات المعرفیة للطالب ورغبتھ في إنتاج 
م الریاضیات   TIMSSوفي تقریر عن نتائج الدراسة الدولیة    یس كمجرد   تم التأكید على تعل  ل

شكالت      ل الم ي ح یة ف ة الریاض ف المعرف یة، وتوظی ة الریاض م للبنی ا فھ سبة، وإنم ارة مكت مھ
ة الب    د أھمی ذا یؤك ل ھ یات، ك م الریاض ي تعل تمرار ف ابرة واالس ع المث یة، م بیل الریاض ن س ث ع ح

ات       ى مكون ز عل الل التركی ن خ ا، م ي تعلیمن ا ف ا عملًی ھ واقًع ة جعل یات، وكیفی ي الریاض اح ف النج
  ).Lee & John, 2017:45 ؛ ٢١٩: ٢٠١٧عبیدة، (البراعة الریاضیة 

د  ة وق م مراجع ت       ت ي تناول ة الت ة واألجنبی وث العربی ات والبح ن الدراس رة م ة كبی  مجموع
ة   ة الدولی ة أو      TIMSSالدراس ة الدولی اییر الدراس وء مع ي ض اھج ف ات المن ل محتوی واء بتحلی س

دى            شائعة ل ا الطالب، أو األخطاء ال م یحققھ ي ل اھیم الت وئھا، أو المف ي ض ا ف ویم تحصیل طالبھ لتق
ة     ة الدولی ي الدراس الب ف تخدمت        TIMSSالط ي اس رامج الت ض الب ذلك بع ا، ك رامج عالجھ وب

ضمنة  یة المت ارات الریاض ة   المھ ستھدفات العملی ض م ي بع سن ف ق تح ة لتحقی ة الدولی بالدراس
ة؛  ا،     التعلیمی ضمنة فیھ یة المت ارات الریاض ة المھ تراتیجیات لتنمی ض االس تخدام بع ا  أو اس  ومنھ

شھري،  ( شدیفات،  ٢٠١٠ال دي،  ٢٠١٧؛ ال یش،   ٢٠١٨؛ الغام و ع ب،  ٢٠١٥؛ أب ؛ ٢٠١٤؛ الحبی
فرغل، ؛ ٢٠١٨؛ طبازة، ٢٠١٥اهللا وآخرون، ؛ جاد ٢٠١٦؛ شحادة والقرامیطي،   ٢٠١٧الخطیب،  

دي،  ؛ ٢٠١٩ سالم وآخرون،    ٢٠١٦مھ د ال شمراني، وآخرون،   ٢٠٠٧؛ عب وة،  ٢٠١٦؛ ال و غل ؛ أب
وي،  ٢٠١١  & Shen؛ Wang,2008؛ Kovaleva,2010؛ Kiamanesh,2004؛ ٢٠١٦؛ البل

Tan,2008 ؛Ramirez,2004 ؛Yilmaz et all.,2016 ؛Lessani et all.,2014 ؛Bilican 
et all.,2011.(  

ابع                 ة الت ز التربی ي مرك ة الدراسات ف رن الحادي والعشرین، أجرت لجن وحدیًثا في مطلع الق
ة     دة األمریكی ات المتح  National Research Council (NRC) للمجلس القومي للبحوث بالوالی

ل الریاضیات ا       م الریاضیات لتحلی ي وتعل ا،    مراجعة لألبحاث في علم النفس المعرف ن تعلمھ ي یمك لت
المتطلب  السبیل التي تكفل تعلم الریاضیات ألي شخص بنجاح، والوصول إلى الھدف الرئیس         لتحدد

یات ھ الریاض متھ  أن تحقق ا أس و م یة ، وھ یة "  المدرس ة الریاض  Mathematical)" البراع
Proficiency)  ى أن ة إل ارت اللجن وم، وأش ب الخ  مفھ ل جوان شمل ك یة ی ة الریاض رة  البراع ب
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اح       یات بنج تعلم الریاض رد أن ی ھ ألي ف ا نعنی ر عم و یعب یات، وھ ة بالریاض اءة والمعرف                والكف
 )NRC,2001:115  ،٦٢: ٢٠١٨في المعثم والمنوفي.(  

رامج            ي تطویر الب دخًلا ف یم الریاضیات وم رامج تعل ي ب ًسا ف وُتعد البراعة الریاضیة ھدًفا رئی
ا من خالل التركیز عل    اءة االستراتیجیة،       : ى مكوناتھ ة، الكف ة اإلجرائی اھیمي، الطالق االستیعاب المف

ة المنتجة        یم          . (Regan,2012:51)االستدالل التكیفي، والرغب دخل معاصر لتطویر تعل ا م ا أنھ كم
سة     ة رئی اور ثالث رتبط بمح یات ی سبة       : الریاض ھ بالن ھ وأھمیت ي ترابط ي ف وى العلم ة المحت براع

ب الُمة المعلم في معالجة المحتوى العلمي، إضافة إلى مكونات البراعة الریاضیة للمتعلم، وبراع   تطل
  .(Philipp,2010:11)تنمیتھا وقیاسھا لدى المتعلم 

د    ا یؤك یم        Grothكم ق تعل ا یحق سیة بم ر ممارساتھم التدری یات تغیی ى معلمي الریاض ھ عل أن
دیھ      ة      أفضل للطالب وتنمیة مكونات البراعة الریاضیة ل شطة المھاری رى أن استخدام األن ث ی م، حی

ة        ات البراع ن مكون ل م ي ك دة ف ستویات جی ى م الب إل ول الط ي وص ر ف شكل كبی سھم ب ة ت الفعال
ل         : الریاضیة  ة المنتجة، ك اءة االستراتیجیة، والرغب ة، الكف ة االجرائی اھیمي، الطالق االستیعاب المف

  .(Groth,2017: 108)على حدة أو كمكون كلي 
ا       و من الدراسات والبحوث العربیة واألجنبیة التي سعت إلى تنمیة البراعة الریاضیة ومكوناتھ

؛ ٢٠١٨؛ طلبة، ٢٠١٨؛ الحنان،٢٠١٦؛ رضوان، ٢٠١٤؛ أبو الرایات،    ٢٠١٨المعثم والمنوفي،   (
دان،  اوي، ٢٠١٨زی یفین، ٢٠١٨؛ حن د، ٢٠١٦؛ س ضاني، ٢٠١٧؛ محم دة، ٢٠١٧؛ ال ؛ عبی

؛ Harper,2012؛ Estonato et all.,2017؛ Cerbin & Kopp,2006؛ ٢٠١٧
Ally,2013 ؛Buckner,2014.(  

یم         رامج تعل ات وب ى استراتیجیات ونظری إننا الیوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إل
ة     اتھم وتنمی راء معلوم ل إث ا ع ساعد طالبن ة، ت ة ومتقدم عة ومتنوع ة واس اق تعلیمی دنا بآف م تم وتعل

ف           مھاراتھم العق  د والمختل اج الجدی داع وإنت ى اإلب ضاني،  ( لیة المختلفة، وتدربھم عل ؛ )٥: ٢٠١٧ال
ي                ا الطالب ف ي یواجھھ ى الصعوبات الت ب عل سفات للتغل ات والفل ن النظری ولذلك وضعت العدید م
ة،       ات الدولی اییر الدراس وء مع ي ض صیل ف ن التح ة م ستویات مرتفع ق م یات، وتحقی م الریاض تعل

  .للحلول اإلبداعیة  TRIZلبراعة الریاضیة؛ ومن ھذه النظریات نظریة وتحقیق مكونات ا
ات      وُتشكل ھذه النظریة نموذًجا عملًیا للنظم المستندة إلى قاعدة معرفیة تستخدم طرائق وعملی
ى إجراءات        الستیعاب المعرفة وتوظیفھا التوظیف األمثل في حل المشكالت، وتستند ھذه النظریة إل

ي               محددة وأدوات    ة ف دة المعرفی ق القاع ن تطبی ن مستخدمیھا م ادئ واستراتیجیات واضحة ُتمك ومب
  .(Lopez et al, 2002: 1-3)تولید حلول جدیدة ومتعددة 

ز   ة تری دف نظری تخدام       TRIZوتھ الل اس ن خ ك م ة، وذل ة منھجی داع عملی ل اإلب ى جع إل
الل تحلی         ن خ ا م ل إلیھ م التوص ة، ت ادئ اإلبداعی ن المب ة م راءات   مجموع ن ب ات اآلالف م ل مئ

ذه      ى ھ ل إل ي التوص ون ف تخدمھا المخترع ي اس ادئ الت ى المب رف عل م التع ث ت راع، حی االخت
ي حل المشكالت       ارة ف االختراعات، وتعتبر ھذه المبادئ أسلوًبا متمیًزا لحل المشكالت، وتكمن المھ

  .)٢: ٢٠١٢خطاب، ( المناسبة لحل المشكلة المبادئفي القدرة على تحدید 
ي    ة الت یة والتكنولوجی ولھا الھندس ذورھا وأص ن ج ا م ة انتقالھ ذه النظری ز ھ ا یمی م م ن أھ وم
ي          ین ف ا األربع ن مبادئھ تفادة م ة االس ل إمكانی نشأت فیھا، إلى مجاالت غیر تقنیة وھندسیة أخرى مث

رد بالوسائل المناسبة       ھ   تعزیز العمل المدرسي ؛ واعتبارھا طریقة في التفكیر ُتزود الف ز قدرات  لتعزی
  ).٣٩٦: ٢٠٠٧أبو جادو و نوفل، (على التفكیر المبدع والبراعة الریاضیة 
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ة،    التحلیل العلمي الدقیق من أجل وتتسم  نظریة تریز باعتمادھا على  ار االبتكاری تعرف األفك
اح           ة ونج ا بفعالی م تطویرھ ي ت ات، الت ن المنظوم د م ى العدی ا عل الل اعتمادھ ن خ ا م ستمد قوتھ ، وت

ن                  ة م ي تحصر مجال عمل كل فئ سیة، والت ات النف ن المعوق د م ة العدی ى إزال درتھا عل باإلضافة لق
شاط       االت الن ف مج ن مختل ستمدة م ا الم تخدام مبادئھ ن اس ث یمك ط، حی د فق ال واح ي مج اس ف الن

  ).١١٨: ٢٠١٨السالمات، (اإلنساني في مواكبة متطلبات العصر 
ز  ة تری ستند نظری ى م TRIZوت اإل یین ھم ومین أساس و : فھ ا ھ ة، وكم اقض والمثالی التن

، ویتطلب حل المشكلة بطریقة إبداعیة ةمعروف فإن التناقض ھو القانون األساسي في الجدلیة المادی      
ر            سھ، وإذا ظھ ي النظام نف تحسین إحدى خصائص النظام دون التأثیر سلًبا على خصائص أخرى ف

ي      ة العناصر الت ضروري إزال ن ال اقض فم ل       تن وم بح ذي یق رد ال ول الف ا یجعل قب ك، بینم سبب ذل ت
اج     شكلة، إذ أن النت ذه الم ل ھ سارات ح ضل م ي أف سیر ف ا بال دف؛ ملتزًم الي كھ ل المث شكلة للح الم
المثالي النھائي كھدف یوجھ عملیة حل المشكلة ویحول بین الفرد وبین االبتعاد عن المسار المناسب     

  ).١٢-١١: ٢٠١٦الصواف، (للحل 
ز          ة تری دوى استخدام نظری ة ج ھذا وقد أثبتت العدید من البحوث والدراسات العربیة واألجنبی

TRIZ       ا ة ومنھ ة التعلیمی ستھدفة للعملی ات الم ن المخرج ددة م ب متع ة جوان ي تنمی سالمات، (ف ال
ز،  ٢٠١٥؛ عاشور،٢٠١٨؛ السرحاني،   ٢٠١٨ سرحاني،  ٢٠١٣؛ العبد العزی د اهللا،  ٢٠١٣؛ ال ؛ عب
اط، ٢٠١٣م، ؛ قاس٢٠١٦ راد، ٢٠١٢؛ الخی صیمي، ٢٠١٧؛ ج صواف، ٢٠١٦؛ الع ؛ ٢٠١٦؛ ال
اجي،  ولى، ٢٠١٦ن اد الم  & Tasi؛ Beth,2005؛ Kitto,2000؛ Loura,2009؛ ٢٠١٣؛ ج

Tseng,2000 ؛Hipple,2003.(  
    :مشكلة البحث

 الدراسات والبحوث  ة علىتعتمد الدول المتقدمة اعتماًدا كبیًرا ورئیًسا في تطویر أنظمتھا التعلیمی     
رار التعلیمي التطویري،         التربویة ة الق ، حیث تستثمر نتائج الدراسات والبحوث بأسلوب علمي لخدم

كما أن أفضل الممارسات التعلیمیة داخل الصف وخارجھ؛ ھي التي ترتكز على ُأطر فلسفیة وعلمیة      
رز الد          ن أب ن الدراسات واألبحاث، وم د م ا    واضحة، ناتجة عن إجراء العدی ة وأكثرھ راسات الدولی

  ). ٢٠١٦:٨الشمراني وآخرون،(TIMSS ثراء في الوقت الحالي الدراسة الدولیة 
ة        ة الدولی ور الدراس وء   TIMSSومع ظھ ي ض رین وف دین االخی ي العق یات ف وم والریاض للعل

ات الدراس                ة بالبحث حول استثمار بیان ة  نتائجھما تزاید اھتمام الباحثین والمؤسسات التربوی ة الدولی
سیاسات       ستوى ال ى م ة عل دیم رؤي تطویری ي تق سھم ف ي ت وث الت ن البح د م راء العدی ي إج ف
ساعدة          ة لم ة تربوی ي وبیئ اخ تعلیم ق من ة لخل دت الحاج د تزای م فق ن ث ة، وم ات التعلیمی والممارس
ة،          اتھم اإلبداعی ر طاق ة، وتفجی ستویات العالمی صیلیة للم ستویاتھم التح ول بم ى الوص الب عل الط

  .وتنمیتھا، وتحقیق أحد أھم أھداف تدریس الریاضیات وھو البراعة الریاضیة
ة لدراسة               ة العالمی ي        TIMSSوبالنظر إلى ھذه األھمی سعودیة ف ة ال ة العربی د شاركت المملك فق

ام           ن الع دًءا م وم ب ع م، ولعل  ٢٠٠٣ھذه الدراسة لكل من الریاضیات والعل ي    المتتب ة ف ائج المملك  لنت
ام    متأخرةسة یجد أنھا حصلت على مراكز     ھذه الدرا  ن االھتم رغم م  جًدا في ھذه االختبارات على ال

  ).١٠٧: ٢٠١٨الغامدي، (على الصعید الوطني بتطویر مناھج العلوم والریاضیات 
ث     ة   حی ة الدولی ي الدراس سعودیة ف ة ال ة العربی الب المملك شاركة ط ائج م ھدت نت  TIMSS ش

ا     2015 ن نت را ع ا كبی ي   تراجًع شاركة ف الب      TIMSS 2011ئج الم غ متوسط درجات ط ث بل حی
ي          ٣٦٨) ٢٠١٥(المملكة في    درجات ف ان متوسط ال د    ٣٩٤) ٢٠١١( درجة بینما ك ذا وق  درجة، ھ

ین  ٣٩ھو المركز ال ) ٢٠١٥(كان ترتیب متوسط أداء طالب المملكة في مشاركة          ة  ٤٦  من ب  دول
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ان   ، و دون المنخفض المصنف وكذلك ھو المستوى ،مشاركة ر ك بتحلیل النتائج وفًقا لمستویات التفكی
ق             ة لمستوى التطبی غ   ٣٨٢المتوسط العام لدرجات طالب المملك ا بل  لمستوى االستدالل   ٣٨٣، بینم

شیر    درجة لدولة سنغافورة التي جاءت كأفضل الد٦٠٣مقارنة بمتوسط   ذي ی ول المشاركة، األمر ال
دى الطال    أیًض ر ل ى التصدي لحل المشكالت        ا إلى تدني مستویات التفكی دراتھم عل ي ق ب وقصور ف

ذي ال   ). ٢٠-١٨: ٢٠١٦الشمراني وآخرون،  ( الریاضیة التي تحتاج إلى البراعة ریاضیة        ر ال األم
 في التعلیم لتطویر مناھج الریاضیات   العربیة السعودیةیرقى إلى مستوى الجھود التي تبذلھا المملكة 

  .رة ممكنةفھا بأفضل صووتقویمھا بما یحقق أھدا
ل،            ع الخل یم، بتتب ال التعل ي مج دت ف ي عق ؤتمرات الت اریر الم ن تق د م ت العدی د أوص ذلك فق ك

ع    واإلثرائیةومعالجة القصور، وتسلیط الضوء على البرامج العالجیة       دولي الراب ؤتمر ال : ، ومنھا الم
ر  ٢٠١٧عام المنعقد في الشارقة  TIMSSتحسین التعلیم من خالل بیانات الدراسة الدولیة        م، وتقری

ك          TIMSS 2015حلقة نقاش االختبارات الدولیة  ة المل اض بجامع ي الری ام ف ن نتجھ، والمق ى أی إل
ام   ة     ٢٠١٦سعود ع ات الدراس ا لتضمین متطلب ل مناھجھ ا وتحلی ة أنظمتھ ت بمراجع ث أوص م، حی

دم للطالب            ي تق ة الت شطة اإلثرائی دیم   الدولیة فیھا، ومراجعة الممارسات الصفیة واألن ، وضرورة تق
  . TIMSS أدلة وبرامج تدریبة للمعلم تحمل األنشطة المھاریة المتضمنة بالدراسة الدولیة 

ة               ى عین ي عل ھذا وقد قامت الباحثة بتطبیق اختبار لمكوني الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیف
ة لآلم        ًرا    استطالعیة من طالبات الصف الثاني المتوسط، جاءت نتائجھا مخیب ال وتحمل قصوًرا كبی

  . في قدرة الطالبات على استخدام كل من الكفاءة االستراتیجیة واالستالل التكیفي
ا                  ة االستطالعیة، وم ى العین ارات عل ق االختب ائج تطبی سابقة، ونت ائج الدراسات ال ي ضوء نت وف

ة   ة الدولی ھ الدراس ت ب ائج  TIMSSحظی ة، والنت ن جھ ام م ن االھتم ةم ا  ا المتدنی صل علیھ ي ح لت
ي تحاول الدراسة         شكلة الت طالب المملكة في المشاركة بھذه الدراسة من جھة أخرى، یتضح أن الم

ائج         اض نت ا ھي انخف ي         الحالیة التصدي لھ شاركاتھم ف ي م ة ف ستویات التحصیلیة لطالب المملك الم
س   المعرفي والمحتوى :  في ضوء مجاالتھا   TIMSSالدراسة الدولیة    اض م ن   ، كذلك انخف توى كل م

ي   مر الذي یفرض البحث حول إیجاد اآل     ، األ یھمالكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي لد     ات الت لی
وء             ي ض ة ف صیلیة لطالب المملك ستویات التح ي تحسین الم سھم ف ا ی دیم م ى تق ین عل ساعد المعلم ت

ة   TIMSSمجاالت الدراسة الدولیة   ة التعلیمی ن   ، وكذلك تحسین بعض مخرجات العملی ستھدفة م الم
م برزت فكرة ھذه الدراسة كمحاولة للتصدي  دراسة الریاضیات كمكونات البراعة الریاضیة، ومن ثَ 

ة     مستوىومعالجة القصور في نتائج ي الدراسة الدولی ة ف  وتحسین   TIMSS تحصیل طالب المملك
امج     المرحلة المتوسطة؛ طالباتكل من الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي لدى          ن خالل برن م

ى    ائم عل ي ق جإثرائ ز   دم ة تری ادئ نظری ة      TRIZ مب ة الدولی ة للدراس شطة المھاری ض األن وبع
TIMSS    الي رئیس الت سؤال ال ج         : ، والتي تجیب عن ال ى دم ائم عل رح ق ي مقت امج إثرائ ر برن ا أث م

ة  ادئ نظری ة   TRIZمب ة الدولی ة للدراس شطة المھاری ى  TIMSSواألن ستوى عل ي م صیل ف  التح
   . ؟ضوء مجاالتھا وتنمیة الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

  : أسئلة البحث
رح  البرنامج اإلثرائي صورة  ما   .١ ة         المقت ادئ نظری ج مب ى دم ائم عل ز باأل  TRIZ الق شطة تری  ن

 .؟ TIMSS المھاریة للدراسة الدولیة
ي ل   مستوى ى  عل  المقترح البرنامج اإلثرائي أثر  ما   .٢ لدراسة  التحصیل في ضوء المجال المعرف

ده،      )  االستدالل– التطبیق –المعرفة  ( TIMSSالدولیة ى ح ي عل د معرف ل ُبع دى  ككل ولك ل
 . ؟المتوسط الثاني الصف طالبات
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لدراسة ل المحتوي مجال ضوء في التحصیل مستوى  على  المقترحاإلثرائي البرنامج أثر ما .٣
 ككل) واالحصاء واالحتماالت البیانات – الھندسة – الجبر – داألعدا (TIMSS الدولیة
  .؟ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى حده، على المحتوى مجال أبعاد من ُبعد ولكل

دى  االستراتیجیة  الكفاءة تنمیة على المقترح   اإلثرائي البرنامج أثر ما .٤ ات  ل اني  الصف  طالب  الث
 .؟ المتوسط

رح     اإلثرائي البرنامج أثر ما .٥ ى المقت ة  عل ي  االستدالل  تنمی دى  التكیف ات  ل اني  الصف  طالب  الث
 .؟ المتوسط
  :فروض البحث

ق      الطالبات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات      ذووجد فرق   ی .١ ي التطبی مجموعة البحث ف
ـ      ي ل ال المعرف وء المج ي ض صیل ف ار التح دي الختب ق البع ي والتطبی ة القبل لدراسة الدولی

TIMSS ) م ق  التطب–الفھ تدالل –ی صالح       ،) االس ده، ل ى ح ي عل د معرف ل ُبع ل ولك  كك
 ).٠٫٠١ ≤(  عند مستوى الداللة متوسط درجات التطبیق البعدي

ي  البحث  مجموعة  الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد .٢ ق  ف  التطبی
ي ق القبل دي والتطبی ار البع صیل الختب ي التح وء ف ال ض وى مج ـ المحت ة لدراسة الدل ولی

TIMSS) ُبعد ولكل ككل ،)واالحصاء واالحتماالت البیانات – الھندسة – الجبر – األعداد 
ى  المحتوى مجال أبعاد من ده،  عل صالح  ح ق  درجات  متوسط  ل دي  التطبی د  البع  مستوى  عن

 ).٠٫٠١ ≤ ( الداللة
ي  البحث  مجموعة  الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد .٣ ق  ف  التطبی

يا ق لقبل دي والتطبی ار البع اءة الختب تراتیجیة الكف صالح ،االس ط ل ات متوس ق درج  التطبی
 ).٠٫٠١ ≤ ( الداللة مستوى عند البعدي

ي  البحث  مجموعة  الطالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد .٤ ق  ف  التطبی
ق  تدرجا  متوسط لصالح ،االستدالل التكیفي  الختبار البعدي والتطبیق القبلي دي  التطبی  البع

  )٠٫٠١ ≤ ( الداللة مستوى عند
  : أھداف البحث

ز       .١ تصمیم وبناء برنامج إثرائي  لطالبات المرحلة المتوسطة قائم على دمج مبادئ نظریة تری
TRIZ المھاریة للدراسة الدولیةنشطةباأل  TIMSS . 

ة     ضوء في التحصیلتنمیة    .٢ ي للدراسة الدولی ة  (TIMSS المجال المعرف ق  – المعرف  التطبی
ر أو االستدالل  – ل ، )التبری ل كك د ولك ي ُبع ى معرف ده، عل دى ح ات ل صف طالب اني ال  الث

  .اإلثرائي المقترح ، من خالل استخدام البرنامجالریاض بمدینة المتوسط
ة   .٣ ي  التحصیل تنمی ة     ضوء  ف وى للدراسة الدولی ال المحت داد  (TIMSSمج ر – األع  – الجب

وى    ُبعد ولكل ككل ،)واالحصاء االتواالحتم البیانات – الھندسة ى  من أبعاد مجال المحت  عل
ده، دى ح ات ل صف طالب اني ال ط الث ة المتوس اض بمدین امجالری تخدام البرن الل اس ن خ  ، م

 .اإلثرائي المقترح
اني  الصف طالبات لدى االستراتیجیة الكفاءة تنمیة .٤ ة  المتوسط  الث اض  بمدین ن خالل      الری ، م

 . المقترحاإلثرائي استخدام البرنامج
ة  .٥ ي  تنمی تدالل التكیف دىاالس ات ل صف طالب اني  ال ط الث ة المتوس اض بمدین الل الری ن خ ، م

  .اإلثرائي المقترح استخدام البرنامج
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  :أھمیة البحث
  .ة للبحثاألھمیة النظری

ة         .١ ر والبراع یم التفكی ویر تعل ال تط ى أن مج شیر إل ي ت رة الت ات المعاص تجابة لالتجاھ اس
ي  یة الزال ف الب   الریاض ساب الط ا وإك ى تعلیمھم ة إل ة الملح م الحاج د رغ ور المھ ط

 .مھاراتھما بطریقة علمیة مباشرة
ة  البحث ھذا ُیعد .٢ ض  لترسیخ  جادة  محاول رات  بع ة  المتغی ة       البحثی  المرتبطة بالدراسة الدولی

TIMSS ھ  العربیة، البیئة في د  وعلی ر  ق ذا  یثی د  البحث  ھ ن  العدی ار  م ة  األفك دة  البحثی  الجدی
 .التربویة العلوم في الباحثین لدى بمتغیراتھ تبطةوالمر

ة  .٣ ویر محاول یم لتط یات تعل ن الریاض رد م ي  مج ارف تلق ات مع ى ومعلوم ان إل ارات إتق  مھ
ستھدف  بحیث ، الریاضیة والبراعة التفكیر ل  ن ھ  العق یم  أدواتب  ونربی دة  تعل ل  جی ة  مث  نظری

 .التعلیمیة للعملیة أفضل مخرجات إلى تؤدي قد والتي ،TRIZ تریز ل االبداعي الحل
 .األھمیة التطبیقیة للبحث

ى  التعلیم وزارة في والمعنیین المسؤولین نظر لفت في البحث یسھم قد -١ ة  إل دیم  أھمی  ورش تق
ل ة ودورات عم ین تدریبی ول للمعلم ة ح ة الدولی ة للدراس شطة المھاری  TIMSS األن

 .اإلبداعیة للحلول TRIZ تریز نظریة وكذلك ،ومجاالتھا
د -٢ امج یمتق ي برن دمج إثرائ ة ل ز نظری ة    TRIZتری ة الدولی ة للدراس شطة المھاری   باألن

TIMSS ون  والمشرفون  المعلمون منھ یستفید یم  نیلتحس  التربوی ة  الریاضیات  تعل  بالمرحل
 .المتوسطة

ار  یخدم قد -٣ ي  التحصیلي  االختب ة   لا مجاالت  ضوء  ف د ،  TIMSS دراسة الدولی ا  والمع  مكافًئ
ارات ةا TIMSS الختب ون ،لدولی شرفون المعلم ون والم ھ التربوی م لتقدیم ا لطالبھ  مم

 .الدولي أو المحلي المستوى على المقارنة الدراسات في مستواھم رفع على یساعدھم
د   -٤ دم ق اري یخ تدالل اختب ي االس اءة التكیف تراتیجیة والكف دان االس ي المع ذا ف ث،  ھ  البح

  .متوسطةال بالمرحلة الریاضیات ومشرفي ومعلمي الباحثین
  : مصطلحات البحث اإلجرائیة

  ١:یلتزم البحث الحالي بالتعریفات اإلجرائیة التالیة
 :TRIZمبادئ نظریة تریز  .١

ز    - الواردة بحدود البحث    –مجموعة من المبادئ         ة تری ا نظری ن   TRIZ نصت علیھ ي یمك ، والت
اني المتوسط          ع   – مجموعة البحث   –من خاللھا لطالبات الصف الث اطي م ات المشكالت   التع  معطی

  . الموجودة بأنشطة البرنامج المھاریة، للوصول إلى حلول علمیة إبداعیة وغیر تقلیدیة
 :TIMSSاألنشطة المھاریة للدراسة الدولیة  .٢

ة        وى للدراس ال المحت ة بمج سائل المتعلق ا الم ي تحتویھ یة الت شكالت الریاض ن الم ة م      مجموع
ة  ات التفك TIMSSالدولی وء عملی ي ض ي   وف ال المعرف ددھا المج ي یح ة الت سلوكیات العقلی ر وال ی

                                                             

  لبحث لمجموعة من التعریفات لمصطلحات البحث من خالل اإلطار النظري للبحث یعرض ا 1
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ة          سابقة للدراسة الدولی  TIMSSللدراسة، والمختارة من المسائل والمھارات المتاحة من الدورات ال
  .أو مصاغة في ضوئھا

 : TIMSSمجاالت الدراسة الدولیة  .٣
  :من مجالین رئیسین ھما TIMSSیتكون اإلطار العام للدراسة الدولیة 

   ا     مجال رر تقییمھ سة المق وعات الرئی دد الموض ذي یح و ال وى وھ داد (المحت ر –األع  – الجب
  ). البیانات واالحتماالت واإلحصاء–الھندسة 

          ،الب ن الط ة م ة المتوقع سلوكیات العقلی ر وال ات التفكی د عملی و تحدی ي وھ ال المعرف المج
  ). االستدالل– التطبیق –المعرفة (والمقرر التقییم في ضوئھا 

 :حصیلالت .٤
اني المتوسط         ات الصف الث ا طالب ي  - مجموعة البحث   –    مجموع الدرجات التي تحصل علیھ   ف

ذ - TIMSS الدراسة الدولیة     مجاالت في ضوء  االختبار التحصیلي   الغرض  ا الذي أعدتھ الباحثة لھ
ة             – وى للدراسة الدولی تعلم المتضمنة بمجال المحت ب ال سابھا لجوان دى اكت  ،TIMSS والتي تبین م

  . نتیجة لتطبیق البرنامج اإلثرائي المقترحمقترنة بالمجال المعرفي لھا؛
 :الكفاءة االستراتیجیة .٥

ل وحل المشكالت      - مجموعة البحث  –    قدرة طالبات الصف الثاني المتوسط       ى صیاغة وتمثی  عل
   .الریاضیة، وتقاس بدرجة الطالبة في اختبار الكفاءة االستراتیجیة الذي أعدتھ الباحثة

 :االستدالل التكیفي .٦
اني المتوسط         اھیم      - مجموعة البحث    –    قدرة طالبات الصف الث ي حول المف ر المنطق ى التفكی  عل

تدالل     ار االس ي اختب ة ف ة الطالب اس بدرج ره، وتق ل وتبری سیر الح شرح وتف ھ ل ات، وتوظیف والعالق
  .التكیفي الذي أعدتھ الباحثة لھذا الغرض

  :حدود البحث
 لصف الثاني المتوسط بمدینة الریاض مقر عمل الباحثةبعض طالبات ا. 

  المبادئ الثمانیة التالیة من مبادئ نظریة تریزTRIZ : االستخالص –والتجزئة أالتقسیم 
 – األغشیة المرنة والرقیقة – التجانس – تغییر اللون –  العمومیة أو الشمولیة - والفصل 

 .  التغذیة الراجعة- ) الدوري(العمل الفتري 

  بعض األنشطة المھاریة للدراسة الدولیة TIMSS . 

  مجال المحتوى للدراسة الدولیة TIMSS )  البیانات – الھندسة – الجبر –األعداد 
 ).واالحتماالت واالحصاء

  المجال المعرفي للدراسة الدولیةTIMSS ) االستدالل– التطبیق –المعرفة .( 

 یفي من أبعاد البراعة الریاضیةكل من الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التك. 

  م٢٠١٨/٢٠١٩ه الموالفق ١٤٣٩/١٤٤٠الفصل الدراسي األول من العام . 
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  :أدوات البحث ومواده التعلیمیة
  )إعداد الباحثة (:   تمثلت أدوات البحث ومواده التعلیمیة في 

  البرنامج اإلثرائي القائم على دمج مبادئ نظریة تریزTRIZ لدراسة واألنشطة المھاریة ل
                                                                                  .TIMSS الدولیة

  مجاالت الدراسة الدولیةاالختبار التحصیلي في ضوء TIMSS.                   

 اختبار االستدالل التكیفي لطالبات المرحلة المتوسطة.                            

 تبار الكفاءة االستراتیجیة لطالبات المرحلة المتوسطةاخ.                           
  :منھج البحث

ن                ار مجموعة البحث م م اختی ث ت دة، حی ي ذي المجموعة الواح نھج التجریب استخدم البحث الم
م    ق طالبات الصف الثاني المتوسط، وتم تطبیق أدوات القیاس في البحث علیھا قبلًیا، ث امج   تطبی البرن

، ثم تطبیق أدوات القیاس في البحث بعدًیا، ثم مقارنة  )المتغیر المستقل  (- موضوع البحث    –اإلثرائي
دي   ي والبع ق القبل ن التطبی ا م صول علیھ م الح ي ت ات الت الل البیان ن خ ائج م اسلالنت رقی دى تغی   م

اء    مستوى ونمو، TIMSS مجاالت الدراسة الدولیةالتحصیل في ضوء     ن الكف ة االستراتیجیة   كل م
  ). المتغیرات التابعة(االستدالل التكیفي و

  :ومجموعتھ البحث مجتمع
ع      ث مجتم و البح ع ھ ات جمی صف طالب اني ال ط الث دارس المتوس ة بم اض مدین ة الری  بالمملك

 مجموعة أما م، ٢٠١٨/٢٠١٩ ھـ ١٤٣٩/١٤٤٠ لعام األول الدراسي الفصل في العربیة السعودیة،
اض،       عشوائیة بطریقة ختیار طالباتھا ا تم فقد البحث ة الری دارس مدین دى م ن إح د  بواقع فصل م  ولق

 . طالبة)٤١(مجموعة البحث طالبات عدد إجمالي كان
  :اإلطار النظري للبحث

  :TRIZنظریة تریز : المحور األول 
ة          ا المنھجی دة      حظیت ھذه النظریة باھتمام منقطع النظیر في نھایة القرن العشرین باعتبارھ الوحی

وذج                    ة ذات نم ل نظری ة ضخمة، وھي تمث دة معرفی ى قاع ستند إل ي ت ي حل المشكالت الت لإلبداع ف
ة                 ساب المعرف ات اكت ق وعملی ن خالل استخدامھا لطرائ ة م دة معرفی ى قاع ستندة إل نظم الم عملي لل

   .وبنائھا
  :نشأة النظریة وتطورھا: أوًلا
االتحاد السوفیتي، وُتعرف بنظریة الحل اإلبداعي فیما ُعرف سابًقا ب TRIZظھرت نظریة تریز    

للمشكالت، وھي تقنیة ذات قاعدة معرفیة تتضمن مجموعة غنیة من الطرائق لحل المشكالت 
 من خالل الدراسة (H. Altshuller)" ھنري ألتشلر"التقنیة، وقد تمكن صاحب ھذه النظریة 

أربعین مبدًأ إبداعًیا لحل المشكالت، كما المكثفة لمئات اآلالف من براءات االختراع من اكتشاف 
  .TRIZ (Rantanen & Domb,2008) كتاًبا حول نظریة تریز ١٤قام بتألیف 

 "Classicalالتقلیدیة " تریز" تسمى مرحلة : األولى: مكن تقسیم تطور النظریة إلى مرحلتینُیو    
TRIZ "    دأ   ) م  ١٩٤٦( وامتدت من عام شر "حیث ب ى     دراساتھ وأبحاث  " ألت ة حت ذه النظری ى ھ ھ عل

ام  د      ) م ١٩٨٥( ع ة ق ذه المرحل ًدا أن ھ ة معتق االت التكنولوجی ي المج اتھ ف ف دراس دھا أوق ، وبع
ي المجاالت             ،انتھت ة ف ى استخدام النظری ا عل ز فیھ تم التركی دة ی ة جدی ى مرحل  والبد من االنتقال إل



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٠٢

شر "وقد أنجز   . غیر التكنولوجیة  ادئ و    " ألت ة المب ذه المرحل ي ھ ین  ف دول  ،االستراتیجیات األربع  وج
ادئ        ة واستخدام المب المتناقضات والحل المثالي النھائي ونقل المفاھیم من خالل قاعدة معرفیة إبداعی

ة           ة الثانی ا المرحل ة   : اإلبداعیة في توجیھ عملیة حل المشكالت، أم سمى مرحل ز " فت المعاصرة  " تری
"Contemporary TRIZ "  ام ن ع دت م رن  )  م ١٩٨٥(وامت ن الق ر م د األخی ع العق ى مطل حت

ذه           ة ھ زت أولوی ى اآلن، وترك سعینیات وحت ن الت دت م رى امت ة األخ ة الفرعی ي والمرحل الماض
ھ               TRIZ تریز المرحلة في اعتبار     ز قدرات رد بالوسائل المناسبة لتعزی زود الف ر ُت ي التفكی ة ف طریق

ذلك    اإلبداعیة، وأنھا علم ُیوفر مجموعة من األدوات والعملیات       داعًیا، وك الالزمة لحل المشكالت إب
  .(Sheu, 2007, 1-6 ; Orloff,2002)تطبیق النظریة في المؤسسات التربویة 

  ":TRIZتریز "ماھیة نظریة : ثانًیا
رى      سكى " ی ة (Savransky, 2000, 22-23)" سافران ز" أن نظری ة  ؛ " تری ة منھجی نظری

ة      ة       نظامیة ذات توجھ إنساني قائم على المعرف ة إبداعی دف لحل المشكالت بطریق ي تھ ة الت . الموجھ
  : صل في أجزاء ھذا التعریف فذكر أنكما ف
  : النظامیة لھا معنیان، ھما .١
      اص ل الخ سمى بالتحلی ا ی ي م صناعیة، وھ نظم ال ات وال ى العملی شتمل عل صیلیة ت اذج تف نم

  .بالنظریة اإلبداعیة لحل المشكلة
  ول     إجراءات وطرق الكشف واالكتشاف، وتعد ؤثر للحل ق الم زود التطبی  مؤسسة نظامیة كي ت

 . المعروفة للمشكالت الحدیثة
  : وأنھا أسلوب قائم على المعرفة لعدة أسباب ھي  .٢
      ات ى اتجاھ ة عل ي قائم شكلة، وھ ل الم شامل لح شاف ال شف واالكت ام بالك ن النظ ة ع المعرف

  . في براءات االختراعالتقویم للتقنیة، وتستند إلى التحلیل اإلحصائي للحلول الموجودة 
          تم تلخیصھا تستخدم معرفة التأثیرات في العلوم الطبیعیة والھندسیة، وھذه المعلومات الھائلة ی

 . وُیعاد تنظیمھا الستخدامھا بشكل كاٍف أثناء حل المشكلة
       نظم ات وال سھا والعملی ة نف تستخدم المعرفة الخاصة بمجال المشكلة، وھي معلومات عن التقنی

  .   والمتناقضةالمتشابھة
ي      " بأنھا  ) ٣٤: ٢٠٠٦(  وعرفھا  الشطل    ة الت ول اإلبداعی قاعدة معرفیة مجردة ألسالیب الحل

ر                د أو أكث ة لمشكالت أخرى باستعمال واح ول إبداعی ن إیجاد حل یمكن اعتبارھا قیاسیة، بحیث ُیمك
  ".من المبادئ اإلبداعیة األربعین

ور   ا عاش ا  ) ٤:  ٢٠١٥ (وعرفتھ ة   تقنی" بأنھ ة بطریق ل المشكالت المختلف ة لح ر منھجی ة تفكی
سالمات    ".إبداعیة ا ال ا   ) ١٢١: ٢٠١٨  (وعرفھ ة        منھجی " بأنھ دة معرفی ى قاع ستند عل ة، ت ، ة منظم

ا حل المشكالت              ن خاللھ تم م ي ی ة، والت ادئ اإلبداعی ن المب ددة م وذلك باالعتماد على مجموعة مح
و      ن الخط ة م ق مجموع ة، وف رق إبداعی ة بط ة     العلمی اھیم العلمی ة المف دف تنمی سلة، بھ ات المتسل

  ".والمھارات الحیاتیة
ا  رىبینم مان "ی رونزوس ة "   وآخ ز"أن نظری ل    (TRIZ)" تری ة لح رد طریق ن مج ر م أكث

ف                   ي مختل ا ف ن توظیفھ ي یمك د الریاضیات الت د بعی ى ح شبھ إل م ی ة، وھي عل المشكالت التكنولوجی
ى      جوانب اإلنسان، وتستند إلى دراسة وتطب   اء عل ة، وبن نظم التكنولوجی ن ال یق نماذج َتطور العدید م
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یة          ات أساس ة مكون ن ثالث ت م ة، وتكون ول اإلبداعی ن الحل ث ع رق البح ورت ط اذج تط ذه النم  ھ
(Zusman, et al., 1999) ھي :  

     اقض ة التن التحلیل المنطقي للنظام ذي العالقة ومشكالتھ، للتمكن من فھم جوھر المشكلة وإزال
  . ق عملیة حل المشكلةالذي یعی

            ى ا إل ة جنًب ر طرق حل المشكالت فاعلی توظیف قاعدة المعرفة المتخصصة التي تتضمن أكث
  . جنب مع أمثلة توضح كیفیة استخدام ھذه الطرق

          ن تمكن م ول دون ال ي تح سیة الت ق النف اوز العوائ بة لتج ائل واألدوات المناس تخدام الوس   اس
   .ناسبة للمشكالتالوصول إلى الحلول الناجحة والم

ز            ة تری ز نظری ا یمی م م ادو،  ( وأھ و ج ز، ١٤٤: ٢٠٠٧أب د العزی  ؛ ٤٢٣: ٢٠١٣ ؛ العب
  :أنھا تنفرد بما یلي ) ٢٦: ٢٠١١السرحاني، 
 تجمع بین المعرفة والعلوم المختلفة. 
 تستند في جزورھا إلى المفاھیم األساسیة المشتقة من مبادئ الفلسفتین المادیة والمثالیة. 
           د ي الح ساني ف شاط اإلن ف مجاالت الن تستخدم ما توصلت إلیھ نتائج العلوم المعرفیة في مختل

 .من المعوقات النفسیة التي تعیق الفرد من التوصل إلى حل المشكالت
             ى األدوات دف التعرف والتوصل إل ة بھ ال واالختراعات االبتكاری ل األعم استندت إلى تحلی

 . تطور العلمالعامة واالتجاھات الرئیسة في 
  :مصادر نظریة تریز وافتراضاتھا األساسیة: ثالًثا

إلى ) ١١: ٢٠١٣ ؛ قاسم، ١٠٢: ٢٠١٦ ؛ عبد اهللا، ١١: ٢٠١٥عاشور، ( یشیر كل من    
  :ثالثة مصادر لنظریة تریز وھي

 عد من أكثر المصادر أھمیة في نظریة تریزبراءات االختراعات التقنیة والتي ُت. 

 مشكالت نفسھاتحلیل عملیة حل ال. 

 المعرفة اإلنسانیة المتراكمة حول الطبیعة والمجاالت العلمیة كالفیزیاء والكیمیاء واألحیاء. 
ة         دأت نظری د ب ز"وق اس   " تری شكل أس ة ُت ة عام ادئ إبداعی اك مب ا أن ھن یة مفادھ بفرض

ا لآلخ             ا، ونقلھ دھا، وترمیزھ ة  رین؛ لجعل عمل االختراعات اإلبداعیة؛ وأن ھذه المبادئ یمكن تحدی ی
اط،  (  ویرى أنصار ھذه النظریة ،اإلبداع أكثر قابلیة للتعلیم   و  : ٢٠١٧ ؛ جراد، ٥٨٩: ٢٠١٢الخی أب

ل،   ى االفتراضات      ) Kunst & Timothy, 2002 ؛ ٤٠٥-٤٠٣: ٢٠٠٧جادو ونوف وم عل ا تق أنھ
  :األساسیة التالیة

  ،؛ حیث ترفض طواتتسیر وفق سلسلة محددة من الخاإلبداع عملیة منھجیة منتظمة
  . النظریات األخرى النظر إلى اإلبداع باعتباره سلسلة منتظمة من الخطوات

  تلعب التناقضات التقنیة والمادیة دوًرا أساسًیا في حل المشكالت بطریقة إبداعیة؛ حیث أن
كل مشكلة ناتجة عن تناقض أو أكثر في الموقف، ولذلك فإن عملیة تحدید جوانب التناقض 

ة تعتبر أیًضا أساسیة، باعتبار أن استراتیجیات النظریة وجدت أصًال في محاولة في المشكل
   .للتخلص من ھذه التناقضات بعد التمكن من تحدیدھا بنجاح
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 ھو النتیجة النھائیة المرغوب في تحقیقھا والوصول إلیھا؛ ولذلك ُتعتبر الحل النھائي األمثل 
 حل المشكلة نقطة مھمة لتحدید مسار عملیات عملیة تخیل الحل المثالي النھائي في محاولة

   .، وألنھ یوجھ الفرد نحو أفضل االتجاھات في حل المشكلةالحل
  تعتبر المصادر من األساسیات المھمة في نظریة تریز، حیث یعتقد ألتشر أن كل مؤسسة

 .لدیھا العدید من المصادر التي لم یتم استخدامھا بشكل تام
 وفق نماذج محددة مسبًقا ولیس بطریقة عشوائیةتتطور معظم النظم التقنیة . 
  :TRIZمنھجیة نظریة تریز : رابًعا

باعتمادھا على طرق جدیدة في حل  TRIZ     تتمیز نظریة الحل اإلبداعي للمشكالت تریز
المشكلة غیر المعروفة سابًقا، وتستند الفكرة العامة للنظریة حول الطریقة التي یتم بھا توسیع لب 

: ٢٠١٨العتیبي، (  ومن ثم جعلھا أكثر قوة بتجرید ھذه المشكلة وتحویلھا إلى مشكلة عامة المشكلة،
  .)Mosely et al.,2005:127 ؛ ٢٣٧

ن     ل م شیر ك امر، ( وی ین،   ٧٤: ٢٠٠٩آل ع سمیع والش د ال صیمي، ٧٥: ٢٠١٣ ؛ عب  ؛ الع
روس،   ٢٢٨: ٢٠١٦ ة وعت ى  )Schweizer, 2002 ; Mann, 2002 ؛ ١٥٣: ٢٠١٨ ؛ جعال   إل

  : أن المشكالت التي تواجھ معظم األفراد تتمثل في نوعین ھما
وع األول ات           :الن ن المؤلف ا م ول إلیھ ن الوص ة، ویمك ول معروف ا حل شكالت لھ ضمن م  ویت

رد    صیة للف ة الشخ ن المعرف صین، أو م راء المتخص شارة الخب ن است ة، وم ة(العلمی ة المعرفی ) البنی
  : ذًجا عاًما یظھر في الشكل التاليویتبع في حل ھذه المشكالت عادة نمو

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مخطط لنموذج حل المشكالت ذات الحلول المعروفة ) ١(شكل 
اني  وع الث ة،    :والن ا معروف ا حلوًل د لھ ضة ال توج ات متناق وي متطلب شكالت تح ضمن م  یت

ل         ا مث ة لحلھ ق مختلف این ع      : وتستخدم طرائ ة والخطأ، ویتب ذھني، المحاول دد المحاوالت  العصف ال
رد         رة الف ع ضمن خب الالزمة للوصول إلى الحل بناء على درجة تعقید المشكلة، فإذا كانت الحلول تق
دد              إن ع رد ف رة الف دود خب ارج ح ع خ ول تق ت الحل ا إذا كان ل، أم ون أق اوالت یك دد المح إن ع ف

ان    د ك ر، وق صبح أكث شلر "المحاوالت ی ي  "Altshuller"" ألت شكالت الت ا بالم وًال  مھتًم ب حل تتطل
ة                    ا معروف ا حلوًل ة، أو أن لھ ول معروف ا حل د لھ ي ال یوج ك المشكالت الت ا بتل ي عرفھ إبداعیة، والت

  . ولكن یترتب علیھا مشكالت أخرى

 المشكلة المناظرة) ٢( المشكلة المحددة) ١(

 الحل المناظر) ٣(

 حل المشكلة) ٤(

 المحاولة والخطأ



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٠٥

ع     ة، وض ة إبداعی شكالت بطریق ل الم ة لح ویر نظری شلر"ولتط ذه  " ألت صیف ھ ا لتن نظاًم
ع        أو أكثر لحلھا، وبذ،المشكالت، وحدد لكل مشكلة مبدأ  ة نتب ة إبداعی ھ لحل المشكالت بطریق لك فإن

  :(Kaplan, 1996,8)اإلجراءات الواردة في الشكل التالي 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  TRIZإجراءات حل المشكلة اإلبداعیة أللتشلر وفق نظریة  تریز ) ٢(شكل 
  :TRIZالخطوات اإلجرائیة للتدریس وفق نظریة تریز : خامًسا

 Apte ؛ ١٢٨: ٢٠١٨ ؛ السالمات، ٢٢٨، ٢٠١٦صیمي،  ؛ الع٢٩: ٢٠١٧جراد، ( یشیر كل من 
& Mann, 2001 ( إلى أن الخطوات اإلجرائیة للتدریس وفق نظریة تریز تتمثل في:  

 التعریف بالمبدأ االبداعي الذي سیستخدم في حل المشكلة، وذلك بتوضیح المقصود بھ . 

 تقدیم مشكالت من الحیاة تم حلھا باستخدام نفس المبدأ. 

 مشكلة بجعل الطالب یعیدون صیاغتھا بلغتھم الخاصةصیاغة ال. 

 یحدد الطالب التناقضات في بیئة المشكلة . 

 تحدید المصادر واألدوات المالئمة لحل المشكلة. 

  اقتراح الطالب للحلول المناسبة للمشكلة باستخدام المبدأ اإلبداعي، وفي أثناء ذلك یقوم المعلم
 .یعھم على تولید الحلول المختلفةبالتوجیھ واإلشراف على الطالب وتشج

 مناقشة الحلول التي توصل إلیھا الطالب، وتذید أھمیتھا من خالل فھم حل المشكلة. 

 صیاغة الحل النھائي للمشكلة بتوجیھ المعلم لطالبھ بصیاغة الصورة المثلى.  

 الحل تقویم الحل وذلك بالتأكد من خلوه من أي مشكالت جدیدة قد تطرأ نتیجة الستخدام ھذا 
 . مستقبًلا

  :TRIZالمبادئ اإلبداعیة لنظریة تریز : سادًسا
 من خالل قاعدة البیانات الضخمة التي قام بدراستھا وتحلیلھا (ALtshuller)" ألتشلر"     أدرك 

أن ھناك عدًدا من المبادئ التي تتكرر عبر العدید من المجاالت المختلفة، وبعد دراسة عمیقة لھذه 
 ھناك أربعین مبدًئا إبداعًیا استخدمت في الوصول إلى حلول إبداعیة للمشكالت، النماذج تبین أن

 فئة الحلول المجردة) ٣( فئة المشكلة المجردة) ٢(

 حل المشكلة المحددة) ٤(

 دئ اإلبداعيةالمبا

 المشكلة المحددة) ١(

 تجريد
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وتتمثل المھارة في استخدام ھذه المبادئ في القدرة على تعمیم المشكلة لتحدید المبدأ المناسب 
  .(Retseptor,2003)لالستخدام 

االختراع في المجاالت وعلى الرغم من أن ھذه المبادئ تم اكتشافھا من خالل تحلیل براءات     
قد فالھندسیة والتقنیة، باإلضافة إلى المجاالت التجاریة والتربیة والعالقات االجتماعیة وغیرھا، 

 ؛ ناجي، ٢٠١٣ ؛ العبد العزیز، ٢٠١٦الصواف،(أشارت األدبیات التربویة التي تم الرجوع إلیھا 
 ؛ ٢٠١٧ ؛ جراد، ٢٠١١اني،  ؛ السرح٢٠١٣ ؛ جاد المولى، ٢٠١٣ ؛ بدوي وجاد المولى، ٢٠١٦

Terninko,2001  ؛Beth,2005 ؛ Geary,2004 ( أن ھذه المبادئ أساسیة وذات طبیعة عالمیة
یبین تلك المبادئ ) ١(وتعتبر أدوات قویة لالستخدام في مختلف جوانب النشاط اإلنساني والجدول 

  :األربعین
   TRIZالمبادي اإلبداعیة لنظریة  تریز ) ١(جدول 

  ئ اإلبداعیةالمباد

   التقسیم أو-١
  التجزئة

 اإلجراءات -٩
  التمھیدیة المضادة

 البعد - ١٧
 اآلخر

   التجانس- ٣٣   الخدمة الذاتیة- ٢٥

 الفصل -٢
  واالستخالص

 اإلجراءات - ١٠
  التمھیدیة القبلیة 

 النبذ - ٣٤   النسخ- ٢٦  االھتزاز- ١٨
  والتجدید

 النوعیة -٣
  المكانیة

 المواجھة - ١١
المسبقة 

  الالتلالخت

 العمل - ١٩
 الفتري المتقطع

 استخدام البدائل - ٢٧
  الرخیصة

 تغییر - ٣٥
  الخصائص

/  الالتماثل-٤
  الالتناسق

 استمراریة - ٢٠   تقلیل التباین- ١٢
 العمل المفید

 استبدال النظم - ٢٨
  المیكانیكیة

 االنتقال - ٣٦
من مرحلة إلى 

  أخرى
  /  الربط-٥

  الدمج 
/  القلب- ١٣

  العكس 
ع  االندفا- ٢١

 السریع
 استخدام البناء - ٢٩

  الھوائي
 التمدید - ٣٧

  الحراري

/  العمومیة-٦
  الشمولیة

/  التكویر- ١٤
  االنحناء

 تحویل - ٢٢
 الضار إلى نافع

 - ٣٨   األغشیة المرنة- ٣٠
المؤكسدات 

  القویة
/  التداخل-٧

  االحتواء
/  المرونة- ١٥

  الحركیة 
 التغذیة - ٢٣

 الراجعة
و  الج- ٣٩   المواد النفاذة- ٣١

  الخامل

 الوزن -٨
القوة / المضاد 

  الموازنة

 األعمال - ١٦
الجزئیة 

  )المفرطة(

 المواد - ٤٠   تغییر اللون- ٣٢  الوسیط- ٢٤
  المركبة 

األنشطة المھاریة من ھذه المبادئ مع ) ٨( دمج  على البرنامج اإلثرائي المقترحوقد اقتصر         
 األربعین من قبل باحث واحد، وألنھا نظًرا لصعوبة تطبیق المبادئ TIMSS دراسة الدولیةلل

أن بعض المبادئ ال تناسب مجموعة البحث لكونھا تطبق في وتحتاج إلى فترة زمنیة طویلة، 
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مجاالت تكنولوجیة وتقنیة غیر تربویة، كما أن المبادئ التي تم اختیارھا ھي أكثر مالئمة وتطبیًقا 
  : والمبادئ ھيمن الخبراء حولھا،في المواقف التعلیمیة؛ وقد تم استطالع رأي مجموعة 

ُیستخدم ھذا المبدأ في حل المشكالت عن طریق تقسیم النظام إلى عدة : مبدأ التقسیم أو التجزئة .١
أجزاء یكون كل منھا مستقًال عن اآلخر أو عن طریق تصمیم ھذا النظام بحیث یكون قابًال 

حو ُمسبق فیمكن زیادة درجة تجزئتھ للتقسیم یمكن فكھ وتركیبھ، أما إن كان النظام مقسًما على ن
أو تقسیمھ لیصبح حل المشكلة أمًرا ممكًنا، ویمكن استخدام ھذا المبدأ داخل الفصول الدراسیة 
بتقسیم الطالب إلى مجموعات عند تدریس موضوع معین، كذلك یساعد مبدأ التجزئة في إیجاد 

  . مساحات األشكال غیر المنتظمة، بتقسیمھا إلى مساحات منتظمة
ُیشیر ھذا المبدأ إلى إمكانیة حل المشكالت عن طریق تحدید : مبدأ االستخالص والفصل .٢

المكونات التي تعمل بشكل جید والعمل على استبقائھا، وتحدید المكونات أو األجزاء الضارة أو 
التي ال تعمل جیًدا لفصلھا والتخلص منھا، ویستخدم ھذا المبدأ في الریاضیات عندما نستخلص 

مط الذي یتم فیھ إجراء بعض العملیات الریاضیة، نستغني عن إجراء العملیة ونستطیع الن
 .الوصول إلى اإلجابة مباشرة

یتضمن ھذا المبدأ جعل النظام قادًرا على أداء عدة وظائف أو : مبدأ العمومیة أو الشمولیة .٣
الوظائف، وبذلك تقل مھمات، أو جعل كل جزء من أجزاء النظام قادًرا على القیام بأكبر عدد من 

ویمكن توظیف ھذا المبدأ داخل الفصول الدراسیة ، الحاجة الستخدام أنظمة فرعیة أخرى
باستخدام الكومبیوتر داخل غرفة الصف كمرجع أو موضوع تعلم، وفي تعلم الریاضیات یمكن 

لمنقلة استخدام الفرجار في عملیة نقل زاویة یغني عن استخدام ا: استخدام ھذا المبدأ فمثًال
 .والمسطرة، كما یغني استخدامھ في تصنیف قطعة مستقیمة ویعطي ناتًجا أكثر دقة

 یتضمن ھذا المبدأ تغییر لون لشيء أو تغییر بیئتھ الخارجیة، وتغییر درجة :مبدأ تغییر اللون .٤
م رس: ، وفي تعلیم الریاضیات یمكن استخدام ھذا المبدأ فمثًالافیة الشيء أو درجة شفافیة بیئتھشف

 .العمل في مسألة ھندسیة بلون متمیز أو تمییز مصطلح المفھوم بلون مختلف
أو مادة لھا نفس (عبارة عن جعل األشیاء تتفاعل مع شيء آخر من نفس المادة : مبدأ التجانس .٥

توزیع الطلبة في صفوف خاصة حسب : ومن أمثلة الحلول التي استخدمت ھذا المبدأ) الخصائص
سیة واالنفعالیة، وفي تعلیم الریاضیات یمكن استخدام ھذا المبدأ عند خصائصھم العقلیة والنف

تدریس بعض المفاھیم الریاضیة كالمربع والمستطیل والمعین؛ فإنھ یتم توضیحھا من خالل 
ربطھا بمتوازي المستطیالت حیث أنھا تتمتع بالكثیر من صفاتھ وساعد ذلك الربط بجعل التعلم 

 .ذا معنى
 عبارة عن استخدام القشور المرنة األغشیة الرقیقة بدًال من :نة والرقیقةمبدأ األغشیة المر .٦

استخدام الُبنى ثالثیة األبعاد، باإلضافة إلى عزل النظام عن محیطھ الخارجي باستخدام القشور 
عندما یتم تظلیل أجزاء : واألغشیة الرقیقة، وفي تعلیم الریاضیات یمكن استخدام ھذا المبدأ فمثًال

 .ھندسي إلظھاره حتى یتم التعرف علیھ بسھولةمن شكل 
أو المتقطع ) الدوري(عبارة عن استخدام طریقة العمل الفتري   ):الدوري(مبدأ العمل الفتري  .٧

بدًال من العمل المستمر، وإذا كان العمل دورًیا أو فترًیا متقطًعا على نحو مسبق، فإنھ یتم تغییر 
وأخیًرا ُیمكن االستفادة من فترات التوقف أو االنقطاع عن مقدار العمل المتقطع أو نسبة تكراره، 

یفحص المعلم : العمل في أداء أعمال أخرى، وفي الریاضیات یمكن استخدام ھذا المبدأ فمثًال
طلبتھ باستمرار بصورة دوریة مثًال حول إتقانھم للحقائق العملیات الحسابیة والمھارات 

 .الریاضیة المختلفة
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عبارة عن تقدیم تغذیة راجعة لتحسین العملیات أو اإلجراءات، وإذا  :جعةمبدأ التغذیة الرا .٨
وفي الریاضیات یمكن  كانت التغذیة الراجعة متوفرة أصًال فیمكن تغییر مقدارھا أو أثرھا،

عند قیام الطالب بحل مشكلة ریاضیة فإن تقویم كل خطوة من خطوات : استخدام ھذا المبدأ فمثًال
 خطواتھ أوًال بأول ؛ یساعده على تصحیح مساره في الحل لیتوصل في الحل ومراجعة الطالب

 .النھایة إلى الحل الصحیح واألمثل للمشكلة
  :TIMSS الدراسة الدولیة :المحور الثاني

 Trends of the " الریاضیات والعلوم دراسةتوجھات الدولیة فيال"عرف باسم ُت    
International Mathematics and Science Study وھي دراسة عالمیة تھدف إلى ،

التركیز على السیاسات والنظم التعلیمیة ودراسة فعالیة المناھج المطبقة وطرق تدریسھا والتطبیق 
العلمي لھا وتقییم  التحصیل وتوفیر معلومات كافیة لتحسین تعلم وتعلیم العلوم والریاضیات في 

  .      الدول المشاركة
  :ونشأتھا TIMSS لیة ماھیة الدراسة الدو: أوًلا
 IEA (The International" (الرابطة الدولیة لتقویم التحصیل التربوي"شرف على الدراسة ُت    

Association for Evaluation of Educational Achievement  وھي ھیئة تعاونیة
 في تنفیذ مستقلة، وھدفھا إجراء الدراسات العلمیة المقارنة في مجال التحصیل التربوي، ویشارك

مركز الدراسات الدولیة بكلیة بوسطن بالوالیات : برامج الرابطة عدد من المؤسسات العلمیة وھي
 –مركز اإلحصاء ، )DPC( ھامبورج بألمانیا –مركز معالجة البیانات ، )ISC(المتحدة األمریكیة 

  .)١٤: ٢٠١٦؛ مھدي، ٢٠: ٢٠١٦البلوي، (  Statistics Canadaأوتاوا  كندا 
كل أربع سنوات في  TIMSS ویتم تنفیذ دراسة التوجھات الدولیة في الریاضیات والعلوم      

. م١٩٦٦ویعود تاریخ إجراء أول دراسة دولیة في الریاضیات لعام مادتي العلوم والریاضیات، 
وظلت .  دولة١٢ شاركت في المسابقة ١٩٧٠، وفي عام )FIMS(وھي الدراسة التي عرفت باسم 

یات والعلوم محل اھتمام وتركیز البحوث التربویة الكبرى التي ُنفذت في األعوام كل من الریاض
 قرر االجتماع العام للرابطة الدولیة لتقویم التحصیل ١٩٩٠ على التوالي، وفي عام ١٩٨٤، ١٩٨٠

، القیام بتقویم أداء الطالب في مادتي الریاضیات والعلوم مًعا على نحو دوري كل )IEA(التربوي 
سنوات، وشكل ذلك القرار بدایة الدراسة الدولیة الموسعة لقیاس اتجاھات الطالب، والذي تم أربع 

دولة في ) ٤١(دولة في الصف الرابع االبتدائي، و ) ٢٦(وشاركت فیھا ١٩٩٥تنفیذھا في عام 
 Third Internationalتحت مسمى م ١٩٩٩الصف الثامن، ثم عقدت دورتھا التالیة عام 

Mathematics and Science Study (TIMSS) دولة في الصف الثامن ) ٣٨( وشارك فیھا
لما أسفرت عنھ ) TIMSS(وقد اشتھر اسم ھذه الدراسة ولم یتم تطبیق الدورة على الصف الرابع، 

 TIMSS" على ھذا االسم في الدراسة الدولیة )IEA(من نتائج تربویة ھامة، لذلك حافظت رابطة 
 Trends in International Mathematics andھات  تحت مسمى دراسة التوج"2003

Science Study دولة في الصف الثامن، ثم ) ٤٦(دولة في الصف الرابع، و ) ٢٥( وشارك فیھا
دولة في ) ٤٨(دولة في الصف الرابع االبتدائي، و ) ٢٦(م وشارك فیھا ٢٠٠٧عقدت في عام 

دولة في الصف الرابع ) ٥٠(ركة  بمشا٢٠١١الصف الثامن، وكانت دورتھا التالیة في عام 
دولة أساسیة ) ٥٧(م فشارك فیھا ٢٠١٥دولة للصف الثامن، ثم عقدت في عام ) ٤٢(االبتدائي، و 

دولة للصف الثامن ، وتعقد الفترة ) ٣٩(دولة للصف الرابع و ) ٤٩(وسبع مقاطعات ومدن للمقارنة 
 ؛ ٢٠١٦خرون،  ؛ الشمراني وأ٢٠٠٥العرابي، (  TIMSS 2019 القادمة دورة 
Mullis,2003.(  
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     ھذا ویعتمد ترتیب الدول في نتائج الدراسة على متوسط أداء طالب كل دولة، والذي یعكس 
اإلجابات الصحیحة التي أجابھا الطالب على أسئلة االختبار، ومن بین األدوات المصاحبة لالختبار 

 على مستوى تحصیل الطالب،  عدیدة ومتنوعة تؤثر؛ والتي تبین وجود عوامل"االستبانات"
ویختلف تأثیر ھذه العوامل من دولة ألخرى، وأیًضا تختلف ممارسات الدول في تلك العوامل 

  ).   ١٩: ٢٠١٦الشمراني وأخرون، (
  :TIMSSأھداف الدراسة الدولیة : ثانًیا
ھو مقارنة تحصیل الطالب في الریاضیات  TIMSSالھدف الرئیس من الدراسة الدولیة       

والعلوم في أنظمة تربویة متباینة في خلفیاتھا الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، بھدف التعرف إلى 
مستویات التحصیل في تلك األنظمة، وقیاس مدى تأثیر مجموعة من العوامل ذات العالقة على 

  . (Mullis et al., 2007)مستوى التحصیل 
 ١٧: ٢٠١٠الشھري، ( حقیق مجموعة من األھداف إلى ت TIMSSكما تھدف الدراسة الدولیة      

؛ ١٣: ٢٠١٤؛ الحبیب، ١٥: ٢٠١٥؛ أبو عیش، ١٠٥: ٢٠١٨؛ الغامدي، ٢٢: ٢٠١٧؛ الشدیفات، 
  :لعل من أبرزھا)  Bilican & Kilmen, 2011؛٥: ٢٠١٧السمكي، 

 والوصول طالب في مادتي العلوم والریاضیاتالبعد عن مجرد القیاس الكمي لتحصیل ال ،
قیاس دولي عالمي لقیاس االتجاھات والسلوكیات والمعارف والمھارات في جمیع لم

 .المجاالت بصفة عامة وفي تعلیم العلوم والریاضیات بصفة خاصة

  توفیر بیانات مرجعیة تساعد في إجراء تحلیالت متقدمة تمكن صانعي السیاسیات التربویة
 .م الریاضیات والعلوممن التزود بمؤشرات تسھم في تحسین نوعیة تعلیم وتعل

  مشاركإعطاء أحكام صادقة حیادیة لسلبیات وإیجابیات الوضع الراھن لكل نظام تعلیمي 

  إمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثریة لتحلیل نتائج التحصیل في المادتین والتي ستسھم في
 .عملیة تطویر تعلیم وتعلم العلوم والریاضیات

 من أجل إصالح األنظمة واالستراتیجیاتیاسات تقدیم المساعدات الفنیة لصیاغة الس ،
 .التربویة الخاصة بكل دولة من الدول المشاركة في نھایة الدراسة

  تطویر جھاز من التربویین والباحثین المدربین وذوي الخبرة في النواحي األساسیة من
 .رار وإكسابھم الخبرة في تقییم تأثیر اإلصالحات والسیاسات التربویة باستم،الدراسة

  التعرف على مدى االختالف بین الدول المشاركة في الممارسات التعلیمیة واستخدام األنشطة
 .والوسائل التعلیمیة

  التعرف على مدى فعالیة المناھج الدراسیة الموجودة في الدول المشاركة للوضع العلمي في
 .TIMSSضوء المعاییر التي حددتھا الدراسة الدولیة 

  أسالیب تدریس الریاضیات والعلوم في الدول المشاركةتعزیز تقویم كفاءة. 

 وبین األنظمة التعلیمیة للدول ،تنمیة روح المنافسة بین طالب الدول المشاركة من ناحیة 
 . للوصول إلى الجودة والتمّیز فیما بینھم؛المختلفة من ناحیة أخرى
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  :وأھمیتھا TIMSSممیزات الدراسة الدولیة : ثالًثا
؛ ٥: ٢٠١٧الخطیب، ( عن غیرھا من الدراسات التحصیلیة  TIMSSراسة الدولیة تتمیز الد     

  :بما یلي) ٤٦: ٢٠١٩ ؛ فرغل، ٣٣٢: ٢٠١٦شحادة والقرامیطي، 
  إعطاء جمیع الدول المشاركة في الدراسة فرصة لقیاس مستوى التحصیل العلمي لطالبھم في

 .ركة عالمًیا أو عربًیامادتي الریاضیات والعلوم ومقارنتھ بالدول األخرى المشا
  بناء صورة حیة حول التغیرات والصعوبات في تدریس المادتین من خالل استبانات متعلقة

بتعلیم وتعلم المادتین یكملھا الطالب والمعلمون ومدیرو المدارس بجانب االختبارات 
 .التحصیلیة للطالب

 لمادتین، والتي تسھم في إمداد كل دولة مشاركة بمصادر ثریة لتحلیل نتائج التحصیل في ا
 .عملیة تطویر وتحسین تعلیم وتعلم المادتین

 تعوید الطلبة على تطبیق جمیع المفاھیم الریاضیة والعلمیة التي درسوھا لتطویر أدائھم. 
 تدریب المعلم على صیاغة واستخدام األسئلة التي تعتمد على أسلوب التفكیر والتحلیل. 

أنھا تخضع لمراقب عام من خارج الجھة المنفذة للدراسة  TIMSSومما یمیز الدراسة الدولیة      
یعرف بمراقب الجودة، حیث یقوم بالتأكد من تنفیذ وتطبیق الدراسة وفًقا لما یرد من األدلة المعدة 

( من قبل الجھة المنظمة، وھذا یزید من مصداقیة النتائج بحیث یمكن تالفي أي خلل في التطبیق 
  ).٨: ٢٠١٥جاد اهللا وآخرون، 

في أنھا تعمل على تسھیل إجراءات إصالح األنظمة  TIMSSوتتركز أھمیة الدراسة الدولیة     
التعلیمیة للدول المشاركة، والتي تبني على أسس تقویمیة موضوعیة، كما تتسم بالمرونة مما یسھل 

  ).٢٣: ٢٠١٨طبازة، (عملیة تطویر البرامج التعلیمیة للدول المشاركة في ضوء نتائجھا 
في دراسة الریاضیات  TIMSS على أھمیة الدراسة الدولیة )House, 2004(    ویؤكد ھاوس 

والعلوم والتي أتاحت فرصة لصیاغة مخرجات التعلم؛ من حیث تأكیدھا على ضرورة الربط بین 
القدرات المعرفیة المرتبطة بمحتوى محدد مع أنماط التفكیر ومستویات الدافعیة للتعلم واتجاھات 

  .متعلم؛ حیث یتیح ذلك خصائص مھمة للفرد لمواجھة الحیاة المستقبلیةال
تتیح للدول المشاركة تفھم  TIMSS إلى أن الدراسة الدولیة ) ٣٨: ٢٠١٣(ویشیر التلیني     

مكن من عقد مقارنة دولیة بین متغیرات أساسیة العالقات التي یتعلم فیھا الطالب بالشكل األمثل، وُت
تي تخص منھاج التعلیم، التدریس، والمواد التي تؤدي في النھایة إلى مستوى أعلى خالل السیاسة ال

  .في تحصیل الطالب
  :TIMSSالمنھج في الدراسة الدولیة : رابًعا

ة     نھج تنظیمي مُ   TIMSSحددت الدراسة الدولی ن الفرص        م سلة م ى إیجاد سل خطط یعمل عل
ة تُ  شاركة    التعلیمی دول الم ة ال س ثقاف ر وتعك د  عب واء      ، وق ساع الحت ن االت نھج لیكون م ذا الم مم ھ ُص

وم بم    المفاھیم والمھارات واالتجاھات المتعددة الض   تعلم الریاضیات والعل تالءم   روریة ل ا یتواكب وی
ى       ذا وتتبن ة أخرى، ھ مع احتیاجات جمیع الدول المشاركة من ناحیة، ومع المعاییر العالمیة من ناحی

امتی    TIMSSالدراسة الدولیة    ین ھ ي،   : (ننقطت سالم مصطفى وآخرون،      ٣٩: ٢٠١٣التلین د ال ؛ عب
   .)Robert, et. al., 2006؛ ٢٠٠٧

  .  لكل دولة حریة كاملة في وضع معاییر محلیة لمناھجھا بما یتناسب مع إمكاناتھا وقیمھا- 
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  . العمل على مواءمة تلك المعاییر المحلیة مع المعاییر الدولیة بالمناقشة ولیس بالصدام- 
 ترى المنھج على TIMSS إلي أن الدراسة الدولیة )IEA(قد أشارت الدراسات التي أجرتھا و      

أنھ مفھوم عام وشامل لمدى وإلمكانیة توفیر الفرص التربویة التي ُیزوَّد بھا الطالب والعوامل التي 
بعملیة ، وبذلك فھي تعمل على دراسة البیئة المحیطة تؤثر على كیفیة استغالل الطالب لھذه الفرص

التعلم سواء طرق التدریس  المتبعة أم الوسائل والمعینات واألجھزة والمعامل أو اإلدارة المدرسیة، 
؛ ٧٦: ٢٠١٦؛ مھدي، ١٠٦: ٢٠١٨الغامدي، ( وبذلك فھي تمیز بین ثالثة مستویات للمنھج 

  :ھي)  IEA, 2015؛ ٣٥: ١٤٣٣الفھیدي، 

 المنھج المستھدف : المستوى األولIntended Curriculum: المأمول أو   یقصد بھ المنھج 
، ویراعي  أو كما یتمناه المجتمع والكیانات التربویة للدولة على الصعید الوطني تحقیقھالمتوقع

ماھي الریاضیات المتوقع أن :  وھو یجیب عن سؤال.الھویة والمحتوى االجتماعي والتعلیمي
  .یتعلمھا الطالب؟

 المنھج المنفذ : المستوى الثاني  Implemented Curriculum: الذي یتم یقصد بھ المنھج 
، حیث یراعي المحتوى المدرسي  الفصول داخل حجرات الدراسةمعلموتدریسھ ویتفھمھ 

  . ما الفرص المتاحة لتعلم الریاضیات؟:وھو یجیب عن سؤال. والبیئة المدرسیة

 المنھج المحقق :المستوى الثالث Attained Curriculum:الذي یمثل ھج یقصد بھ المن 
ُمخرجات التعلم للطالب بمعنى أنھ األجزاء التي تعلمھا الطالب من المنھج سواء كانت معرفة 

 وھو یجیب عن سؤال ما العوامل المرتبطة باالختالفات في .أو قدرات أو سمات شخصیة
  .التحصیل الدراسي للطالب في الریاضیات؟

  :TIMSSمجاالت الدراسة الدولیة : خامًسا
الشمراني وأخرون، ( على مجالین رئیسین  TIMSS العام للدراسة الدولیة شتمل اإلطار     ی

؛ ٢٩: ٢٠١٧؛ الشدیفات،٣٦: ٢٠١٨؛ طبازة، ٢٦: ه١٤٣٣؛ الفھیدي، ١٤- ١١: ٢٠١٦
Mullis & Martin,2013:11-23  (ھما:  

وھو تحدید الموضوعات الرئیسة المقرر تقییمھا، وینقسم إلى أربع : مجال المحتوى .١
 :االت وفًقا ألوزان نسبیة محددة وھيمج

  ویندرج أسفلھا%): ٣٠(األعداد بنسبة : 

  ١٠(األعداد الصحیحة بنسبة.(% 

  ١٠(الكسور العشریة بنسبة.(% 

  ١٠(النسبة والتناسب بنسبة.(% 

  ویندرج أسفلھ%) ٣٠(الجبر بنسبة: 

  ٢٠(الصیغ والعملیات والمعادالت بنسبة.(% 

 ١٠ (العالقات واالقترانات بنسبة.(% 

  ٢٠(الھندسة وتشمل األشكال الھندسیة والقیاسات بنسبة.(% 

  ویندرج أسفلھا%) ٢٠(البیانات واالحتماالت واالحصاء بنسبة: 
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  ١٥(البیانات بنسبة.(% 

  ٥(االحتماالت بنسبة.(% 
وھو تحدید عملیات التفكیر والسلوكیات العقلیة المتوقعة من الطالب، : المجال المعرفي  .٢

 :تویات وفق أوزان نسبیة محددة وھيقییم في ضوئھا وتنقسم إلى ثالثة مسوالمقرر الت

  ویغطي الحقائق والمفاھیم واإلجراءات والتي یحتاج الطالب %) ٣٥(المعرفة بنسبة
 .إلى معرفتھا

  ویركز على قدرة الطالب على تطبیق المعرفة والفھم المفاھیمي %) ٤٠(التطبیق بنسبة
 . األسئلةلحل المشكالت أو اإلجابة عن

  ویتجاوز حل المشكالت الروتینیة لیشمل المواقف غیر %) ٢٥(االستدالل بنسبة
 .المألوفة، السیاقات المعقدة والمشاكل متعددة الخطوات

  :TIMSSالدراسة الدولیة أدوات : سادًسا
تم تطویرھا من خبراء التربیة على مجموعة من األدوات  TIMSSتعتمد الدراسة الدولیة      
؛ البرصان ٤٠: ٢٠١٣التلیني، (قویم التربوي لجمع البیانات الضروریة لتحقیق أھداف الدراسة والت

وقد تنوعت ھذه األدوات بین )  Cynthia,2003؛ ٧: ٢٠١٧؛ الخطیب، ٣٠: ٢٠١٢و تغزة، 
  :عدد من االستبانات وھيواختبارات مستویات األداء في الریاضیات والعلوم  

 ١٤(یتكون من عدد من الصور االختباریة التي وصلت إلى : وماختبار في الریاضیات والعل (
 كل صورة اختباریة على عدد من أسئلة الریاضیات وتحتوي،  TIMSS 2015 صورة في 

من األسئلة ذات  % ٣٠من ھذه األسئلة من نوع االختیار من متعدد، و % ٧٠( والعلوم 
 وتقوم البرمجیات الخاصة بالدراسة ،)لحل لإنتاج الطالباإلجابات المفتوحة المعتمدة على 

  .بتحدید الصورة االختباریة لكل طالب
 وتحتوي أسئلة تتناول البیئة الثقافیة واالجتماعیة والخلفیة األسریة للطالب، : استبانة الطالب

وأسئلة حول دراسة الطالب للریاضیات والعلوم والبیئة المدرسیة، وأسئلة حول استخدام 
ات الطالب وطموحاتھم، وأسئلة حول الممارسات الصفیة لمعلمي التكنولوجیا، واتجاھ

 .الریاضیات والعلوم من وجھة نظر الطالب
 وتتعلق فقراتھا بالخلفیات العلمیة واألكادیمیة والممارسات التدریسیة :  المعلمةاستبان

ت واتجاھات معلمي الریاضیات والعلوم، والنمو المھني للمعلم، وبعض األسئلة حول الواجبا
 .المنزلیة والتقییم، وھناك استبانة لمعلم العلوم وأخرى لمعلم الریاضیات

  والھیئة التدریسیة، یئة المدرسة وامكاناتھا المادیة، وتتضمن خصائص وب: المدرسةاستبانة
ودور المدیر ومشاركة أولیاء األمور والمعلمین، وتدریس الریاضیات والعلوم والناحیة 

البرامج الدراسیة، باإلضافة لسلوك الطالب، ویجیب عنھا مدیرو التكنولوجیة، والمنھاج و
 .المدارس المشاركة في الدراسة

دلیل تطبیق یحوي إجراءات التطبیق، واستمارة  TIMSSوللدراسة الدولیة للریاضیات والعلوم    
   .تطبیق الدراسة، واستمارة لحصر معدل حضور الطلبة
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٤١٣

  : واالستدالل التكیفيالكفاءة االستراتیجیة: المحور الثالث
نظر الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي من أبعاد البراعة الریاضیة؛ والتي ُیعد كل من ُی    

االستیعاب المفاھیمي، الطالقة االجرائیة، الكفاءة االستراتیجیة، : إلیھا من خالل خمسة أبعاد ھي
تصر البحث الحالي على محاولة تنمیة الكفاءة االستدالل التكیفي، النزعة الریاضیة المنتجة، وقد أق

 مستویات المجال المعرفي للدراسة أثنان مناالستراتیجیة واالستدالل التكیفي لتقارب تعریفھما مع 
   .لتطبیق واالستداللا: وھما TIMSSالدولیة 

  :الكفاءة االستراتیجیة: أوًلا
، وتمثیلھا، وحلھا، أو ما یمكن أن نسمیھ وتعني القدرة على تفسیر المسائل الریاضیة، وصیاغتھا    

، ویمكن أن تنمى الكفاءة االستراتیجیة لدى الطالب من خالل "التمكن من استراتیجیة حل المسألة"
مسائل من عرض متكرر لمسائل ریاضیة تعكس مواقف واقعیة من العالم الحقیقي، وتتطلب ھذه ال

الطالب أن یفسروا المسألة، ویمیزوا بین المعلومات المعطاة ذات العالقة، ویمثلوا المسألة ریاضًیا، 
  ). MacGregor,2013:6؛ ٧١؛ ٢٠١٨المعثم والمنوفي، ( ثم یحلوھا 

 ورؤیة بعض تلك التمثیالت ،وتتطلب الكفاءة االستراتیجیة بناء تمثیالت لعدة حاالت فردیة    
في التراكیب الریاضیة المألوفة، وأن معظم المختصین في حل المشكالت یركزون على تتشارك 

العالقات البنیویة داخل المشكالت، وتتطلب الكفاءة االستراتیجیة أیًضا المرونة في التعامل مع 
المشكالت، وتتطور المرونة من خالل توسیع نطاق المعرفة المطلوبة لحل المشكلة غیر الروتینیة 

   ).٣٨٣: ٢٠١٨؛ حناوي، ٦٧: ٢٠١٤بو الرایات، أ( من المشكالت الروتینیة فقط بدًلا
وُتمثل الكفاءة االستراتیجیة استخدام المعرفة المفاھیمیة واإلجرائیة لحل المشكالت الریاضیة،     

؛ ٧٢٩: ٢٠١٨الحنان، (فالمفاھیم واإلجراءات لیست مفیدة ما لم یعرف التالمیذ متى وأین ُتستخدم 
Figgins,2010:23 (.  

البحث عن المسائل المشابھة في : ویمكن أن تظھر الكفاءة االستراتیجیة لدى الطالب من خالل    
حلھا وصیاغتھا، وتحدید المعطیات الریاضیة المھمة والتغاضي عن المعلومات الزائدة، وتحاشي 

؛ ١٩: ٢٠١٦رضوان، ( البیانات المعقدة، وإنتاج أمثلة ومسائل ریاضیة مشابھة وحلھا 
NRC,2001,:124 .(  

بأنھ یمكن مالحظة التالمیذ الذین لدیھم كفاءة ) ٢٠١٢:١٦( Siegfriedوأكد على ذلك     
استراتیجیة مرتفعة من خالل قدرتھم على صیاغة المشكلة واستخدام معرفتھم لحلھا والقدرة على 

قات مع التجارب الریاضیة تحدید االستراتیجیات التي قد تكون مفیدة في حل المشكلة وإیجاد عال
في (السابقة التي تمت في حل مشكالت ریاضیة مشابھة واالستفادة منھا في حل المشكلة الحالیة 

  ) ٨٧: ٢٠١٨طلبة، 
بأنھ یمكن االعتقاد في قیمة ھذا المكون من مكونات البراعة ) ٧٣: ٢٠١٨(وقد أشار السعید     

ط في الریاضیات، ولكن أیًضا كمھارة حیاتیة، فإذا كان الریاضیة وھو الكفاءة االستراتیجیة لیس فق
لدى الطالب مشكلة ریاضیة أو حیاتیة؛ فإنھ بحاجة لمعرفة كیفیة حلھا، وإذا لم ینجح في البدایة یجب 
علیھ أن یحاول، ویحاول ثم یحاول مرة أخرى، ویحتاج الطلبة إلى تطویر ھذه الكفاءة االستراتیجیة 

  .سة وفي الحیاةمن أجل النجاح في الدرا
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٤١٤

  :االستدالل التكیفي: ثانًیا
 (NRC,2001:129)ویقصد بھ القدرة على التفكیر منطقًیا في العالقات بین األفكار والمواقف     

ویشیر كلیبتراك وأخرون إلى أن االستدالل التكیفي ھو القدرة على التفكیر المنطقي، والتأملي، 
في الریاضیات یعتبر االستدالل : یة ھذا المكون بقولھموالتبریر، والتفسیر، كما یؤكدون على أھم

، وھو النجم الذي یھتدي بھ المتعلم ویوجھھ، إذ ال یمكن التقلیل ءالتكیفي الغراء الذي یجمع كل شي
من أھمیة االستدالل التكیفي، فالطالب ذوو االستدالل التكیفي یمكنھم التفكیر منطقًیا في 

 Kilpatrick, et؛ ٤٠: ٢٠١٨زیدان، (مون بھ وتبریره الریاضیات، ویمكنھم شرح ما یقو
al.,2001:129( .  

بأنھ القدرة على التخمین والتبریر االستداللي وتوظیف العالقات ) ٥٨: ٢٠١٧(وأضافت محمد     
المنطقیة بین المفاھیم لشرح وتحلیل الحل وتبریره، واستخدام النماذج واألنماط الریاضیة واألمثلة 

ویشیر . صة الستقراء القوانین والخصائص والتعمیمات المرتبطة بالمفھوم الریاضيوالحاالت الخا
(Ostler,2011) القدرة على التفكیر المنطقي، وتفسیر سبب "  إلى أن االستدالل التكیفي ھو

  ".مالءمة الحلول، وتبریھا في سیاق المشكالت ذات النطاق الكبیر
 في البرھان الرسمي واالستدالل االستقرائي، إال أن إن العدید من مفاھیم االستدالل تنحصر    

االستدالل التكیفي أوسع بكثیر، حیث ال یتضمن التفسیر والتبریر الشكلي فقط، بل یتضمن أیًضا 
بو الرایات، أ(والتمثیالت العقلیة والفیزیقیة الحدس والتخمین، واالستدالل بالقیاس واالستعارات 

ع المنطق ل التكیفي المرء من التفكیر في طرق بدیلة، أو اتباھذا وُیمكن االستدال). ٧٠: ٢٠١٤
أي استنتاجات ظة التناقضات المنطقیة، أو تبریر أو مالحالریاضي؛ إلثبات مقترح، 

(Siegfried,2012).  
    كما ُیعد االستدالل التكیفي وسیلة من وسائل اإلقناع لألخرین باألفكار الریاضیة وحلول المسائل، 

للكل أن الریاضیات یمكن فھمھا وأن لھا معنى وكذلك یمكن تنفیذ خطواتھا، كما أنھ بحیث یظھر 
یعني أن المتعلمین لدیھم القدرة أن یعرفوا متى تكون حلولھم صحیحة، لیس بسبب اإلجراءات 

المالكي، ( المستخدمة ولكن ألنھم استخدموا خطوات منطقیة للحل ولدیھم القدرة على تبریرھا 
١٧: ٢٠١٩.(  

؛ ٣٨٣: ٢٠١٨؛ حناوي، ٣٨٠: ٢٠١٨حسن، (   ویمكن أن یظھر االستدالل التكیفي لدى الطالب  
NCR,2001:129 ( عن طریق :  

 اكتشاف العالقات والروابط بین المفاھیم عن طریق التفكیر المنطقي. 

 اكتشاف إذا كان ھناك عالقات منطقیة بین العدید من المفاھیم والحقائق. 

 ت وتفسیرات غیر رسمیةامكانیة تقدیم تبریرا. 

 یكون الحدس والبدیھة قویة عند الطالب. 
على تفاعل االستدالل التكیفي مع جوانب البراعة الریاضیة ) ١٨٤: ٢٠١٦(     وقد أكد سیفین 

األخرى وخصوًصا أثناء حل المشكلة، فالكفاءة االستراتیجیة تساعد الطالب على صیاغة وتمثیل 
  .یفي یساعد الطالب في تحدید االستراتیجیة المناسبة للحلالمشكلة، أما االستدالل التك
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٤١٥

  :إعداد أدوات البحث ومواده التعلیمیة
ة               واد التعلیمی ة األدوات والم دت الباحث ن فروضھ أع   للبحث     لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق م

  :متبعة اإلجراءات التالیة
  :إعداد البرنامج اإلثرائي المقترح : أوًال

 :برنامجالھدف من ال  -أ 
واألنشطة   TRIZمبادئ نظریة تریز  دمج  على القائم المقترح اإلثرائي َھدف البرنامج     

تنمیة  وكذلك التحصیل في ضوء مجاالتھا،مستوى  تنمیة TIMSS المھاریة للدراسة الدولیة
  .الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي لدى الطالبات مجموعة البحث

 :برنامجتحدید أسس بناء ال -ب 
والدراسة الدولیة  TRIZ   من خالل الخلفیة النظریة للبحث لكل من مبادئ نظریة تریز  

TIMSS وكذلك طبیعة األنشطة اإلثرائیھ لطالبات المرحلة المتوسطة ومتطلبات تنمیة ،
 تم وضع األسس التالیة ،)الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي( مكونات البراعة الریاضیة 

  :برنامج المقترحلل
  االستناد إلى مبادئ نظریة تریزTRIZ للحلول االبداعیة. 
  المتعلم ھو محور العملیة التعلیمیة، لذلك ال بد من التركیز على أدواره وإشراكھ في مختلف

 .أنشطة البرنامج
 یتطلب تحقیق أھداف البرنامج التنویع في استراتیجیات التدریس المستخدمة. 
 والوسائل والمواد التعلیمیة في البرنامجالتنوع في األنشطة . 
 تقدم األنشطة بما یناسب مستویات العمر العقلي والزمني لطالبات المرحلة المتوسطة. 
 تنوع أسالیب التقویم وشمولیتھا. 
  تغطي األنشطة المھاریة للدراسة الدولیة TIMSSالمقدمة في البرنامج مجالي الدراسة 

 .بأبعادھم) المجال المعرفي –ى مجال المحتو  ( TIMSSالدولیة 
 نمىرات الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي یمكن أن ُتاالقدرة على استخدام مھ. 
  الدراسة الدولیةTIMSS تسھم في تطویر تعلیم الریاضیات من مجرد تلقي واسترجاع 

 .معارف إلى إتقان مھارات
 :محتوى البرنامج اإلثرائي المقترح  -ج 

ھدف من البرنامج وما أشارت إلیھ الدراسات واألدبیات السابقة المرتبطة      في ضوء ال
؛ ٢٠١٧؛ جراد،٢٠١٣؛ قاسم، ٢٠١٦؛ عبد اهللا، ٢٠١٣؛ العبد العزیز، ٢٠١٥عاشور، (

؛ ٢٠٠٧؛ عبد السالم وآخرون، ٢٠١٦؛ مھدي، ٢٠١٥؛ جاد اهللا وآخرون، ٢٠١٦العصیمي، 
؛ TIMSS 2003؛ TIMSS 1999؛ ٢٠١٧عبیدة، ؛ ٢٠١٨، السرحاني، ٢٠١٨الحنان، 

TIMSS 2007 ؛TIMSS 2011 ؛TIMSS 2015(  تم إعداد محتوى البرنامج من خالل
 اختیارھا  األولى:المعدة بطریقتین TIMSSمجموعة من األنشطة المھاریة للدراسة الدولیة 

م والموجودة بموقع ٢٠١٥م إلى عام ١٩٩٩من األنشطة المنشورة للدراسات السابقة من عام 
الدراسة الدولیة على شبكة االنترنت، وتمت ترجمتھا إلى اللغة العربیة مع تحدید المجال 

 والطریقة الثانیة ھي صیاغة مجموعة من ،المعرفي ومجال المحتوى الذي ینتمي إلیھ النشاط
وأیضا تحدید المجالین المعرفي  TIMSSاألنشطة التي تحاكي أنشطة الدراسة الدولیة 

التي  TRIZط، ومن ثم یتم تحدید المبادئ المناسبة من مبادئ نظریة تریز والمحتوى لكل نشا
یقوم المعلم باستخدامھا لتدریب الطالبات على حل النشاط باستخدامھا؛ سواء كانت مبدأ أو أكثر 
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٤١٦

  -  االستخالص والفصل –التقسیم والتجزئة (من المبادئ الثمانیة المحددة بحدود البحث 
 العمل الفتري – األغشیة المرنة والرقیقة – التجانس – تغییر اللون –العمومیة أو الشمولیة 

  : مقدمة توضحوقد اشتمل البرنامج التدریبي كذلك على)   التغذیة الراجعة- ) الدوري(

 الھدف من البرنامج . 
 نبذة عن نظریة الحل االبداعي تریزTRIZوأھمیتھا في تحقیق أھداف البرنامج . 
  مبادئ نظریة تریزTRIZ المستخدمة في البرنامج. 
  عرض لكیفیة استخدام نظریةTRIZ في التدریس . 
 نبذة عن الدراسة الدولیة TIMSS وأھمیتھا. 
 استراتیجیات التدریس التي تستخدمھا المعلمة. 
 أسالیب التقویم التي تستخدمھا المعلمة في تنفیذ أنشطة البرنامج. 
 برنامجالوسائل والمواد التعلیمیة المستخدمة لتنفیذ ال. 
 تنفیذ البرنامج وكیفیةزمن . 
 لدراسة الدولیةشرح لكیفیة تنفیذ المعلمة لألنشطة المھاریة ل TIMSS  مدمجة مع

 .TRIZمبادئ نظریة تریز 
 - األعداد( وفق مجال المحتوى  ومقسمةمعروضةTIMSSاألنشطة المھاریة للدراسة الدولیة   -د 

مع توضیح للمبدأ أو المبادئ التي ، ) البیانات واالحتماالت واإلحصاء-  الھندسة-الجبر
 .تستخدمھا المعلمة بمشاركة الطالبات في حل كل نشاط على حده

 :استراتیجیات التدریس   -ه 
ُیعد تحدید استراتیجیات التدریس التي تستخدمھا المعلمة لتنفیذ أنشطة البرنامج من األمور     

مجموعتین من االستراتیجیات الھامة ألي برنامج تعلیمي، وقد استخدمت في ھذا البرنامج 
األولى االستراتیجیات العامة المرتبطة بموضوع البرنامج مثل حل المشكالت : التدریسیة

والتعلم التعاوني، والعصف الذھني، والمجموعة الثانیة بعض االستراتیجیات الخاصة بأنشطة 
ل ، استراتیجیة استراتیجیة إیجاد نمط، استراتیجیة عمل جدو: مثل TIMSSالدراسة الدولیة 

التبریر، واستراتیجیة رسم صورة أو مخطط، وقد تم تدریب معلمة المجموعة التجریبیة على 
  .كیفیة توظیف االستراتیجیة المناسبة لكل نشاط من أنشطة البرنامج

  :الوسائل والمواد التعلیمیة المستخدمة لتنفیذ البرنامج  - و 
أوراق : علیمیة حسب ھدف كل نشاط مناد التتستخدم المعلمة مجموعة من الوسائل والمو 

عمل الطالبات، أقالم ملونة، حامل أوراق، بعض العروض التقدیمیة، السبورة المدرسیة، 
  .بطاقات ورقیة، لوحات توضیحیة

 :أسالیب التقویم المستخدمة في البرنامج المقترح  - ز 
 من خالل تطبیق كل من االختبار التحصیلي واختبار الكفاءة: التقویم القبلي 

 . الطالبات مجموعة البحث قبل تنفیذ البرنامجى عل،االستراتیجیة واالستدالل التكیفي
 من قبل المعلمة بتقییم أوراق عمل الطالبات، والتقییم : التقویم التكویني البنائي

المستمر لحل الطالبات ألنشطة البرنامج وتقدیم التغذیة الراجعة المستمرة، والتي تمثل 
 .بادئ نظریة تریزفي نفس الوقت أحد م

 من خالل تطبیق كل من االختبار التحصیلي واختبار الكفاءة : التقویم النھائي
 الطالبات مجموعة البحث بعد االنتھاء من تنفیذ ى عل،االستراتیجیة واالستدالل التكیفي

 .البرنامج
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سبوع تم تنفیذ البرنامج اإلثرائي المقترح بتخصیص حصة كل أ:  تنفیذ البرنامج وكیفیةزمن  -ح 
لتنفیذ أنشطة البرنامج، مع تخصیص نشاط من أنشطة البرنامج في نھایة كل حصة 

لحصة، وذلك على مدار ریاضیات یكون متوافق في محتواه مع محتوى الدرس المقرر ل
 .م٢٠١٨/٢٠١٩ه ١٤٣٩/١٤٤٠الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 – اإلثرائي تھاء من إعداد البرنامجبعد االن :الصالحیة العلمیة للبرنامج و تقدیر الصدق   -ط 
 تم عرضھ على مجموعة الخبراء المحكمین ألدوات البحث ومواده -موضوع البحث 

 بجامعة الملك  من أساتذة تعلیم الریاضیات وبعض خبراء مركز التمیز البحثي،التعلیمیة
  من صدقھ وبعض مشرفات الریاضیات والمعلمات ذوات الخبرة، بھدف التأكدسعود،

اسبتھ لطالبات  منوأیًضامناسبة المحتوى العلمي لتحقیق الھدف من البرنامج، و  دقةكذلكو
باألنشطة المھاریة   TRIZومدى مالئمة دمج مبادئ نظریة تریز المرحلة المتوسطة، 

 توضح الھدف ةوقد ُقدم لھم البرنامج للتحكیم مصحوًبا بمقدم، TIMSSللدراسة الدولیة 
وقد أجمع المحكمون على السالمة العلمیة ضھ ومصطلحاتھ، من البحث وأسئلتھ وفرو

عد من أجلھا، مع بعض التعدیالت البسیطة لمحتوى البرنامج ومالئمتھ لتحقیق األھداف الُم
، واقتراح بعض التعدیالت للمبادئ المدمجة مع قلیل من األنشطة، وقد تم یاغاتلبعض الص

 صالًحا للتنفیذ )١ملحق( صورتھ النھائیة تنفیذ التعدیالت المقترحة لیصبح البرنامج في
 ما " اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث والذي نصھ توالتطبیق، وبذلك یكون تم

 تریز باألنشطة TRIZالبرنامج اإلثرائي المقترح القائم على دمج مبادئ نظریة صورة 
  .؟ TIMSSالمھاریة للدراسة الدولیة 

  :صیليإعداد االختبار التح: ثانًیا
  :الھدف من االختبار  -أ 

  في اختبار – مجموعة البحث - التحصیل لدى طالبات الصف الثاني المتوسطمستوى      قیاس 
 -  الھندسة- الجبر-األعداد( مجال المحتوى ،TIMSS الدراسة الدولیة ُمعد في ضوء مجاالت

، وذلك بعد )االستدالل - التطبیق- المعرفة(، والمجال المعرفي ) البیانات واالحتماالت واإلحصاء
  . لھن– موضوع البحث –تدریس البرنامج اإلثرائي 

 :إعداد جدول المواصفات  -ب 
   مجال من مجاالت الدراسة الدولیة لكلینفي ضوء كل من األھمیة والوزن النسبي المحدد      

TIMSSا ومنھا من خالل األدبیات الواردة في اإلطار النظري للبحثموالتي تم التوصل إلیھ ؛  
 & Mullis؛ ٢٠١٧؛ الشدیفات، ٢٠١٨؛ طبازة، ١٤٣٣؛ الفھیدي، ٢٠١٦الشمراني وأخرون، (

Martin,2013 ( تم إعداد الصورة األولیة لجدول المواصفات والتي اشتملت على األوزان ، 
  :النسبیة التالیة

 البیانات %)٢٠(، الھندسة %)٣٠(، الجبر %)٣٠(األعداد : مجال المحتوى ،
 %).٢٠(واالحصاء واالحتماالت 

 ٢٥(، االستدالل %)٤٠(، التطبیق %)٣٥(المعرفة : المجال المعرفي.(% 
 :تحدید نوع وعدد وصیاغة مفردات االختبار  -ج 

كرھا تم تحدید نوعي أسئلة ذالسابق  TIMSS  في ضوء الرجوع لوثائق الدراسة الدولیة 
دد ، وتم تحدید ع% )٢٥ابة  أسئلة إنتاج اإلج–% ٧٥أسئلة االختیار من متعدد ( االختبار من 

، وتم صیاغة المفردات بنفس طریقة صیاغة مفردات األسئلة مفردة) ٣٠(مفردات االختبار ب 
للسنوات السابقة والموضح بھا لكل مفردة مجال  TIMSSالمتاحة على موقع الدراسة الدولیة 
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جدول مواصفات المحتوى الذي تنتمي إلیھ وكذلك المجال المعرفي الذي تقیسھ، وبذلك أصبح 
یوضح عدد االسئلة الكلیة لالختبار وكل مجال معرفي ) ٢ملحق (االختبار في صورتھ النھائیة 

  .ولكل مجال من مجاالت المحتوى ونوعیة كل سؤال
 :التقدیر الرقمي لدرجات االختبار وطریقة تصحیحھ -د 

جابة الصحیحة تم تحدید درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختیار من متعدد عند اال    
وصفر عند االجابة الخاطئة، وتم تحدید درجتان لمفردة السؤال المطلوب بھ انتاج إجابة في 

، وصفر في حالة في حالة وجود خطأ في نصف االجابةحالة اإلجابة الصحیحة ودرجة واحدة 
اج مفردة، ومفردات إنت) ٢٢(االجابة الخاطئة تماما، ولما كانت مفردات االختیار من متعدد 

  .درجة) ٣٨(، تكون الدرجة الكلیة لالختبار )٨(اإلجابة 
 :تقدیر الصدق والصالحیة العلمیة للصورة األولیة لالختبار -ه 

    بغرض التأكد من صالحیة وصدق الصورة األولیة لالختبار تم عرضھ على مجموعة 
اق جدول  توضح الھدف منھ، وتم إرفة، مع مقدمومواده التعلیمیةالمحكمین ألدوات البحث 

، كذلك TIMSSمواصفات االختبار مع مجموعة من نماذج األسئلة المتاحة للدراسة الدولیة 
تم إرفاق تعلیمات االختبار وطریقة االجابة عنھ والتي تشمل أمثلة توضح للطالبة كیفیة اإلجابة 

ف عن مفرداتھ، وطلب من المحكمین إبداء الرأي في صالحیتھ العلمیة وفق الضوابط المتعار
علیھا، وقد أجریت بعض التعدیالت في ضوء أراء المحكمین لضبط بعض البدائل في عدد 

  . قلیل من المفردات، وأصبح االختبار في صورتھ شبھ النھائیة جاھًزا للتطبیق االستطالعي
 :الدراسة االستطالعیة لالختبار- و 

 من –دینة الریاض     تم تطبیق االختبار على مجموعة من طالبات الصف الثاني المتوسط بم
  :طالبة، وذلك بغرض حساب) ٤٣( بلغت –غیر مجموعة البحث 

 دقیقة باإلضافة ) ٥٠(من خالل متوسط أزمنة إجابات الطالبات وبلغ : زمن تطبیق االختبار
 دقائق للتعلیمات الختالف نمط االختبار وطریقة اإلجابة عنھ عن االختبارات )١٠(إلى 

 .التقلیدیة المعتادة
 وھو معامل ثبات ) ٠٫٨٩(،  وبلغ "معادلة ألفا كرونباخ"باستخدام : بات االختبارمعامل ث

 .مقبول مع ھذه النوعیة من االختبارات
 وھو معامل صدق جید) ٠٫٩٤(جزر معامل الثبات وبلغ : الصدق الظاھري لالختبار. 
 التأكد من وضوح التعلیمات، وسالمة الصیاغة بالنسبة للطالبات. 
 :  لالختبارالصورة النھائیة - ز 

 بعد التأكد من الصالحیة العلمیة لالختبار وتجربتھ استطالعًیا وحساب صدقھ وثباتھ     
 ٢٢( مفردة) ٣٠(ومالئمتھما وتحدید زمن تطبیقھ، أصبح االختبار في صورتھ النھائیة مكوًنا من 

( عرفي ، موزعًة حسب جدول مواصفتھ ما بین المجال الم) إنتاج إجابة٨ –اختیار من متعدد 
 البیانات – الھندسة – الجبر –األعداد ( ، ومجاالت محتواه )  االستدالل– التطبیق –الفھم 

  .)٣ملحق ( كما یوضحھ ) ت واالحصاءواالحتماال
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  :إعداد اختبار الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي: ثالًثا
 :الھدف من االختبار  -أ 

ستدالل التكیفي لدى الطالبات مجموعة البحث، وذلك     قیاس كل من الكفاءة االستراتیجیة واال
 ، وذلك للرد على السؤالین - موضوع البحث –قبل وبعد دراستھن للبرنامج اإلثرائي المقترح 

 فروض والتحقق من صحة الفرضین الثالث والرابع من  من أسئلة البحث،الرابع والخامس
  .البحث

 : تحدید أبعاد االختبار -ب 
تحدد االختبار بالبعدین الموجودین في حدود البحث وھما الكفاءة ، في ضوء أھداف البحث

  :االستراتیجیة واالستدالل التكیفي وفق التعریفات التالیة

 القدرة على صیاغة وتمثیل وحل المشكالت الریاضیة: الكفاءة االستراتیجیة. 
  وتوظیفھ القدرة على التفكیر المنطقي حول المفاھیم والعالقات،: االستدالل التكیفي 

 .لشرح وتفسیر الحل وتبریره
 :إعداد مفردات االختبار وتقدیرھا  -ج 

أبو الرایات وعالء  (  ومنھا     في ضوء الرجوع ألدبیات البحث من مراجع ودراسات سابقة
؛ الضاني، ٢٠١٨؛ طلبة، ٢٠١٧؛ محمد، ٢٠١٦؛ سیفین، ٢٠١٨؛ حناوي، ٢٠١٤مرسي، 

مفردات لكل ) ٧(تم وضع عدد  ،TIMSS الدولیة  وكذلك األنشطة المھاریة للدراسة،)٢٠١٧
 من نوعیة إنتاج اإلجابة تختلف حسب الھدف الذي تقیسھ من المؤشرات ،عد من أبعاد االختبارُب

ع مقیاس متدرج للتصحیح لكل الفرعیة لكل من الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي، ووض
، ودرجة واحدة لنصف ة الصحیحة كاملةرجتان عند اإلجاببحیث تكون لكل مفردة د مفردة

اإلجابة الصحیحة، وصفر عند اإلجابة الخاطئة، وقد روعي في إعداد مفردات األسئلة القواعد 
العامة لوضع األسئلة وكذلك تحررھا من المحتوى الدراسي، ومناسبتھا للعمر العقلي لطالبات 

ختبار التي تساعد الطالبات في الصف الثاني المتوسط، كذلك تم وضع مجموعة من تعلیمات اال
  .اإلجابة عنھ

 :تقدیر الصدق والصالحیة العلمیة للصورة األولیة لالختبار  -د 
، مع مقدمة لى مجموعة المحكمین ألدوات البحث ومواده التعلیمیة عتم عرض االختبار    

توضح الھدف منھ، وتعلیمات االختبار وطریقة اإلجابة عنھ وتقدیره، وطلب من المحكمین 
إبداء الرأي في صالحیتھ العلمیة وفق الضوابط المتعارف علیھا، وتحقیق كل مفردة لتعریف 

عد الذي تنتمي إلیھ، وفي ضوء آرائھم تم تعدیل بعض الصیاغات وحذف مفردة من كل بعد، الُب
 لكل بعد من أبعاده، وأصبح االختبار في  مفردات)٦(مفردة، ) ١٢(لیصبح االختبار مكون من 

  .ھ النھائیة جاھًزا للتطبیق االستطالعيصورتھ شب
 :التطبیق االستطالعي لالختبار  -ه 

طالبة من ) ٤٣(     تم تطبیق االختبار على المجموعة االستطالعیة للبحث والمكونة من 
  :طالبات الصف الثاني المتوسط ، وذلك بغرض حساب

 دقیقة ) ٤٥(من خالل متوسط أزمنة إجابات الطالبات وبلغ : زمن تطبیق االختبار
 .باإلضافة لخمسة دقائق للتعلیمات

  للكفاءة ) ٠٫٧٩(، وبلغ "معادلة ألفا كرونباخ"معامل ثبات االختبار باستخدام
  .لالستدالل التكیفي، وھي معامالت ثبات مقبولة) ٠٫٧٨(االستراتیجیة، وبلغ 
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  للكفاءة)  تقریًبا٠٫٨٩(وھو جزر معامل الثبات وبلغ : الصدق الظاھري لالختبار 
 .لالستدالل التكیفي،  وھي  معامالت  صدق جیدة)  تقریًبا٠٫٨٨(االستراتیجیة، 

 التأكد من وضوح التعلیمات، وسالمة الصیاغة بالنسبة للطالبات. 
  

 :الصورة النھائیة لالختبار  - و 
     بعد التأكد من الصالحیة العلمیة لالختبار وتجربتھ استطالعًیا، وحساب صدقھ وثباتھ 

مفردة ) ١٢( دید زمن تطبیقھ، أصبح االختبار في صورتھ النھائیة مكوًنا من ومالئمتھما وتح
  .)٤ملحق(مفردات لكل بعد من أبعاده، كما یوضحھ ) ٦(من نوعیة إنتاج األسئلة ، 

  :تطبیق أدوات البحث ومواده التعلیمیة
 البحث، بعد الحصول على الموافقات الرسمیة الالزمة لجراء :التطبیق القبلي ألدوات القیاس  -أ 

تم تطبیق االختبار التحصیلي واختبار الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي على الطالبات 
م، ٢٠١٨/٢٠١٩ ه ١٤٣٩/١٤٤٠ في بدایة الفصل الدراسي األول للعام - مجموعة البحث -

وذلك بھدف التعرف على مستوى الطالبات وتحدید القیم القبلیة لمتوسطات درجاتھن 
  .ا المعیاریة قبل تنفیذ البرنامج اإلثرائي المقترحوانحرافاتھ

 مجموعة - قامت الباحثة بتدریب معلمة الفصل للطالبات  :تطبیق البرنامج اإلثرائي المقترح  -ب 
 على كیفیة تنفیذ البرنامج اإلثرائي المقترح، القائم على دمج بعض مبادئ نظریة تریز -البحث

TRIZ یةلدراسة الدولمع األنشطة المھاریة ل TIMSS وذلك بتخصیص حصة أسبوعیة ،
 مع تقدیم مثال على األقل من أنشطة البرنامج في كل حصة ، أنشطة البرنامج ومناقشةلعرض

من حصص الریاضیات یتوافق مع موضوع الدرس المقدم، وقد استغرق تنفیذ البرنامج الفصل 
باحثة بزیارات منتظمة ه كما ھو مخطط لھ، وقد تابعت ال١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي األول من العام 

عملیة تطبیق البرنامج لتقدیم الدعم والمالحظات المطلوبة لمعلمة الفصل، وقد الحظت الباحثة 
أثناء زیاراتھا اقبال الطالبات عل تنفیذ أنشطة البرنامج بإیجابیة كبیرة، ونشاطھن الكبیر كأفراد 

  .أو مجموعات صغیرة للتفاعل مع األنشطة التي قدمھا البرنامج
ق        :التطبیق البعدي ألدوات القیاس   -ج   م تطبی امج لمجموعة البحث، ت ق البرن بعد االنتھاء من تطبی

ات            ى الطالب  مجموعة  -االختبار التحصیلي واختبار الكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفي عل
د       -البحث رح، ورص امج المقت ذ البرن د تنفی ات بع    مرة ثانیة بھدف التعرف على مستویات الطالب

 القیم البعدیة لمتوسطات درجاتھن وانحرافاتھا المعیاریة بعد تنفیذه
 : نتائج البحث

  :للتحصیلبالنسبة : أوًلا
ر  ما " نصھ الثاني من أسئلة البحث والذي   لإلجابة عن السؤال     -أ   ي  أث امج اإلثرائ رح  البرن  المقت
ة التحصیل في ضوء المجال المعرفي لمستوى على   ة  ال( TIMSS لدراسة الدولی ق  –معرف  – التطبی

ده،              ،)االستدالل ى ح ي عل د معرف ل ُبع دى   ككل ولك ات ل اني  الصف  طالب ار   ". ؟المتوسط  الث م اختب ت
ین متوسطي     ذووجد فرق ی "صحة الفرض األول من فروض البحث والذي نصھ     ة إحصائیة ب  دالل

ار التح          الطالباتدرجات   دي الختب ي ضوء   مجموعة البحث في التطبیق القبلي والتطبیق البع صیل ف
ي  ،) االستدالل – التطبیق –الفھم  ( TIMSSلدراسة الدولیةالمجال المعرفي لـ  ككل ولكل ُبعد معرف

دي       ق البع ات التطبی ط درج صالح متوس ده، ل ى ح ة   عل ستوى الدالل د م ك  ")٠٫٠١ ≤(   عن ، وذل
  .  یوضح النتائج) ٢(وكذلك حساب حجم األثر ومستواه، والجدول " ت"باستخدام اختبار 
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٤٢١

   مجموعة البحث الطالباتبین متوسطي درجات " ت"قیمة  ) ٢( جدول 
   TIMSSلـ المجال المعرفي  التحصیلي في ضوء ختبارالفي التطبیق القبلي والتطبیق البعدي ل
  الُبعد التطبیق البعدي  القبليالتطبیق

 المعرفي
  عدد

 الطالبات
 الدرجة 

  متوسطال
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة
 "ت"

  مستوى
 الداللة

حجم 
األثر 
 ونوعھ

 ٤٫٦٧ ٠٫٠١ ١٠٫١٥ ١٫٥٢ ٩٫١٧ ١٫٣٤ ٥٫٩١ ١٢ ٤١ المعرفة
 مرتفع

 ٧٫٢٣ ٠٫٠١ ١٢٫٩٤ ١٫٦٧ ١١٫٦١ ١٫٥٨ ٦٫٩١ ١٥ ٤١ التطبیق
 مرتفع

  االستدالل
 

٢٫٩٢ ٠٫٠١ ٤٫٥٧ ١٫٥٣ ٦٫٢١ ١٫٤٣ ٤٫٧٠ ١١ ٤١ 
مرتفع  

المجال 
 عرفي ككلالم

 

٢٫٣٥ ٠٫٠١ ٩٫٧٥ ٤٫٦٩ ٢٦٫٩٨ ٤٫٠٢ ١٧٫٥٢ ٣٨ ٤١ 
 مرتفع

ة         )٢(یوضح الجدول      د مستوى الدالل ة إحصائیة عن لكل  ) ٠٫٠١( السابق وجود فرق ذو دالل
ق  : المعرفي المجالأبعادمن   ة والتطبی ي المجال  ومحصلة   واالستدالل  المعرف ل  المعرف صالح   كك ، ل

غ   متوسط درجات التطبیق البعدي، ك  ع بل د لُب) ٤٫٦٧(ما یوضح الجدول أیًضا وجود حجم أثر مرتف  ع
غ   موحج ،  االستدالل عدلُب) ٢٫٩٢( التطبیق،   عدلُب) ٧٫٢٣(المعرفة،   ع بل ر مرتف لمحصلة  ) ٢٫٣٥ ( أث

ین            المجال دمج ب ى ال ائم عل ي الق امج اإلثرائ ادئ   المعرفي ككل، مما یدل على األثر الواضح للبرن مب
 ة، والذي مثل تغیًرا لدور الطالب TIMSS نشطة المھاریة للدراسة الدولیةواأل   TRIZ  تریزنظریة

ر  ى التفكی دریب عل ى الت ین إل ظ والتلق لبیة الحف ن س داعيم تھ،  اإلب امج  وممارس س البرن ا أن أس كم
شطة ،     ا محوًرا للعملیة التعلیمیة مما أتاح لھ ةاإلثرائي وضعت الطالب   ة الن شاركة اإلیجابی  فرصة الم

رت لھ ساس  اووف ن اإلح دًرا م سؤولی ق امةبالم یخ    واالھتم ى ترس ات عل اعد الطالب ذي س ر ال ، األم
ك         انھن ، كل ذل اع    المعرفة في أذھ ى ارتف ات  التحصیل  مستوى  ساعد عل ي ضوء المجال    للطالب  ف

ن فروض البحث         وبحجم أثر مرتفع   المعرفي،   ول الفرض األول م ي قب ا یعن ھ تكون تمت    ، مم ، وب
  .  الثاني من أسئلة البحثاإلجابة عن السؤال

سؤال  _ ب  ن ال ة ع ذي  لإلجاب ث وال ئلة البح ن أس ث م صھالثال ا  " ن تخدام م ر اس امج أث  البرن
ي رح اإلثرائ ى المقت ستوىعل وي ل    م ال المحت وء مج ي ض صیل ف ة  التح ة الدولی  TIMSS لدراس

داد  ( ر  –األع االت واالحصاء   – الھندسة  – الجب ات واالحتم د    )  البیان ل ُبع اد مجال    ككل ولك ن أبع م
ده،    دى  المحتوى على ح ات ل اني  الصف  طالب ار صحة الفرض     ، " ؟المتوسط  الث م اختب اني ت ن  الث  م

مجموعة  الطالبات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات   ذووجد فرق   ی "فروض البحث والذي نصھ   
وى ل           ي ضوء مجال المحت ار التحصیل ف دي الختب ق البع ي والتطبی ق القبل ي التطبی ة لدالبحث ف راس

د  ،) البیانات واالحتماالت واالحصاء– الھندسة – الجبر –األعداد  (  TIMSSالدولیة  ككل ولكل ُبع
ة  من أبعاد مجال المحتوى على حده، لصالح متوسط درجات التطبیق البعدي        ≤(  عند مستوى الدالل

ار     ، وذلك   ")٠٫٠١ دول       " ت"باستخدام اختب ستواه، والج ر وم م األث ذلك حساب حج ح   )٣(وك یوض
  . النتائج
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٤٢٢

   مجموعة البحث الطالباتبین متوسطي درجات " ت" قیمة ) ٣(جدول 
   TIMSSلـ مجال المحتوى  التحصیلي في ضوء ختبارالفي التطبیق القبلي والتطبیق البعدي ل
 التطبیق البعدي  القبليالتطبیق

 المحتوى
  عدد

 الطالبات
  المتوسط الدرجة

 الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة
 "ت"

  مستوى
 الداللة

حجم 
األثر 
 ونوعھ

 ٤٫٧٠ ٠٫٠١ ١٢٫٩٨ ١٫٤١ ٩٫٨٨ ١٫١٨ ٦٫١١ ١٢ ٤١ األعداد
 مرتفع

 ٣٫١٥ ٠٫٠١ ١٠٫٨٥ ١٫٣٥ ٧٫٧٥ ١٫٠٥ ٤٫٨٢ ١١ ٤١ الجبر
 مرتفع

  الھندسة
 

٠٫٠١ ٨٫٨٧ ١٫١٢ ٥٫٧٨ ١٫٠٤ ٣٫٦٥ ٨ ٤١ 
٢٫٢٧ 
  مرتفع
 

البیانات 
حتماالت واال

  واالحصاء
١٫٢٥ ٠٫٠١ ٦٫٩٨  ١٫٠٧  ٣٫٦٢  ٠٫٨٩  ٢٫١١  ٧  ٤١ 

  مرتفع

مجال المحتوى 
  ككل
 

٢٫٣٣ ٠٫٠١ ٩٫٧٥ ٤٫٦٩ ٢٦٫٨٩ ٤٫٠٢ ١٧٫٥٢ ٣٨ ٤١ 
 مرتفع

ن  ) ٠٫٠١( السابق وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )٣(یوضح الجدول   لكل م
   واإلحصاء،  والبیانات، والھندسة،والجبر ،األعداد :TIMSS  للدراسة الدولیة أبعاد مجال المحتوى 

ًضا       مجال المحتوى ككلومحصلة   دول أی ح الج ا یوض دي، كم ق البع ، لصالح متوسط درجات التطبی
غ    ع بل ر مرتف م أث ود حج دلُب) ٤٫٧٠(وج داد ع دلُب) ٣٫١٥(، األع ر ع دلُب) ٢٫٢٧(، الجب ة ع  ،الھندس

االت واال لُب) ١٫٢٥( ات واالحتم د البیان صاءع غ   ،ح ع بل ر مرتف م أث صلة ) ٢٫٣٣ (وحج ال لمح مج
ین            المحتوى دمج ب ى ال ائم عل ي الق امج اإلثرائ ح للبرن ادئ    ككل، مما یدل على األثر الواض ض مب بع

ز ة تری ة  TRIZ نظری ة الدولی ة للدراس شطة المھاری ك ،TIMSS واألن ل ذل اع   ك ى ارتف اعد عل س
ستوى صیل م وى، التح ال المحت وء مج ي ض ات ف ي ق مللطالب ا یعن ئلة  م ن أس اني م رض الث ول الف ب
    . ، ومن ثم تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحثالبحث

  : للكفاءة االستراتیجیةبالنسبة : ثانًیا 
سؤال        ن ال ة ع ذي  لإلجاب ث وال ئلة البح ن أس ع م صھالراب تخدام  " ن ر اس ا أث يم امج اإلثرائ   البرن

ت     المقترح اءة االس دى  راتیجیة على تنمیة الكف ات  ل اني  الصف  طالب ار صحة    " ؟المتوسط  الث م اختب ، ت
 داللة إحصائیة بین متوسطي درجات   ذووجد فرق ی"الفرض الثالث من فروض البحث والذي نصھ         

ار     الطالبات دي الختب اءة االستراتیجیة  مجموعة البحث في التطبیق القبلي والتطبیق البع صالح  الكف ، ل
دي  ق البع ات التطبی ط درج ة  متوس ستوى الدالل د م ار  ، ")٠٫٠١ ≤(  عن تخدام اختب ك باس " ت"وذل

  . یوضح النتائج)٤(وكذلك حساب حجم األثر ومستواه، والجدول 
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٤٢٣

   مجموعة البحث الطالباتبین متوسطي درجات " ت" قیمة )٤(جدول 
  الختبار الكفاءة االستراتیجیةفي التطبیق القبلي والتطبیق البعدي 

نوع 
  التطبیق

عدد 
  تالطالبا

درجة 
  االختبار

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   "ت"قیمة
  الداللة

حجم األثر 
  ونوعھ

  ٠٫٨٣  ٣٫٦١  تطبیق قبلي

تطبیق 
  بعدي

١٢  ٤١  

١٫٢١  ٦٫٩٧  

٤٫٠٤  ٠٫٠١  ١٤٫٥٤ 
  مرتفع

وجود فرق ذو داللة إحصائیة لصالح درجات الطالبات في التطبیق البعدي ) ٤(یوضح الجدول       
مما یدل على األثر الواضح للبرنامج ، )٠٫٠١( عند مستوى الداللة ةتبار الكفاءة االستراتیجیالخ

 واألنشطة المھاریة للدراسة الدولیة TRIZ بعض مبادئ نظریة تریزاإلثرائي القائم على الدمج بین 
TIMSSمما یعني قبول الفرض الثالث من فروض  في تنمیة مستوى الكفاءة االستراتیجیة ؛ ،

  .البحث، ومن ثم تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث
  :بالنسبة لالستدالل التكیفي: ثالًثا 

ذي    لإلجابة عن السؤال          ي      " نصھ الخامس من أسئلة البحث وال امج اإلثرائ ر البرن ا أث رح م   المقت
اني المتوسط ؟       ار  "على تنمیة االستدالل التكیفي لدى طالبات الصف الث م اختب ن    ، ت ع م  الفرض الراب

ات مجموعة    "فروض البحث والذي نصھ      یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب
ار     دي الختب ق البع ي والتطبی ق القبل ي التطبی ث ف ي البح تدالل التكیف ات  االس ط درج صالح متوس ، ل

ار  ،  ")٠٫٠١ ≤( التطبیق البعدي عند مستوى الداللة       ذ " ت"وذلك باستخدام اختب م   وك لك حساب حج
  . یوضح النتائج)٥(األثر ومستواه، والجدول 
   مجموعة البحث الطالباتبین متوسطي درجات " ت" قیمة )٥(جدول 

  الختبار االستدالل التكیفيفي التطبیق القبلي والتطبیق البعدي 

نوع 
  التطبیق

عدد 
  الطالبات

درجة 
  االختبار

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ى مستو  "ت"قیمة
  الداللة

حجم األثر 
  ونوعھ

تطبیق 
  قبلي

٠٫٩١  ٣٫٥١  

تطبیق 
  بعدي

١٢  ٤١  

١٫١٣  ٦٫٥٤  

٣٫٣٢  ٠٫٠١  ١٣٫٢٨ 
  مرتفع

وجود فرق ذو داللة إحصائیة لصالح درجات الطالبات في التطبیق البعدي ) ٥(یوضح الجدول     
مما یدل  ، )٣٫٣٢( بلغ  وبحجم أثر مرتفع،)٠٫٠١(الختبار االستدالل التكیفي عند مستوى الداللة 

 TRIZ بعض مبادئ نظریة تریزعلى األثر الواضح للبرنامج اإلثرائي القائم على الدمج بین 
 مما یعني  ؛ في تنمیة مستوى االستدالل التكیفي،TIMSS واألنشطة المھاریة للدراسة الدولیة

س من أسئلة قبول الفرض الرابع من فروض البحث، ومن ثم تمت اإلجابة عن السؤال الخام
  .البحث

  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٢٤

  : تفسیر ومناقشة النتائج
 یمكن تفسیر النتائج ومناقشتھا من خالل ما وما أسفر عنھ،في ضوء مراحل إجراء البحث             

  :یلي

  مبادئ نظریة تریز التي تم دمجھا باألنشطة المھاریة للدراسة الدولیةTIMSS ساعدت 
 .المبادئ في حل األنشطةعلى جعل الطالبة محوًرا لعملیة التعلم من خالل استخدام 

  ،ما قامت بھ مبادئ نظریة تریز من جعل الطالبات یعیدون صیاغة المشكلة بلغتھم الخاصة
 .وتحدید التناقضات في بیئة المشكلة

  قیام الطالبات بتحدید المصادر واألدوات المالئمة لحل المشكالت التي تضمنتھا األنشطة
 .TIMSSالمھاریة للدراسة الدولیة 

 ت علیھ مراحل البرنامج اإلثرائي من السماح للطالبات باقتراح الحلول المناسبة ما سار
 .باستخدام المبادئ اإلبداعیة، تحت إشراف وتوجیھ المعلمة

  ما تم من مناقشة الحلول التي تتوصل لھا الطالبات بعد فھم المشكلة، وصیاغة الحل النھائي
 .تقویم الحلبتوجیھ المعلمة لصیاغة الصیغة المثلى، ومن ثم 

  الكم الجید والمناسب من األنشطة المھاریة للدراسة الدولیةTIMSS الذي تم تقدیمھ في
ا بمجالیھ المعرفي والمحتوى؛ ساعد الطالبات في اكتساب البرنامج اإلثرائي، محدًد

 الدراسة الدولیة عد في ضوء مجاالتالُمحل االختبار التحصیلي  لالمھارات الالزمة 
TIMSSالكفاءة االستراتیجیة واالستدالل التكیفيو مستوى  نم، وكذلك.  
  :توصیات البحث

  :في ضوء مراحل تطبیق البحث وما أسفر عنھ من نتائج یمكن تقدیم التوصیات التالیة   

  إعداد دلیل للمعلم لالستفادة من نتائج الطالب في الدراسة الدولیةTIMSS،  وفق متغیرات
 وغیرھا ،لحل المسائل، والبیئة التعلیمیة، ومصادر التعلم استجابات الطالب :متعددة منھا

 .الكثیر
  وضع نظریة تریزTRIZ   للحل اإلبداعي محل تقدیر واضعي برامج التدریب والتنمیة

 .المھنیة لمعلمات المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة
 لمھاریة إعداد دلیل على غرار البرنامج اإلثرائي موضوع البحث لالستفادة من األنشطة ا

 .والمتاحة على موقع الدراسةTIMSS للدراسة الدولیة 
  إنشاء قسم خاص بمركز التمیز العلمي یكون مختًصا بالدراسة الدولیةTIMSS  لالستفادة

 .من نتائجھا لتطویر تدریس العلوم والریاضیات بالمملكة العربیة السعودیة
 تنفیذ معلمات الریاضیاتاالستفادة من البرنامج اإلثرائي موضوع البحث، من خالل  

 . ألنشطتھ داخل فصولھنبالمرحلة المتوسطة
  التركیز على جودة برامج التطویر المھني للمعلمات؛ وذلك لرفع جودة التدریس إلحداث

 .األثر المطلوب لدى طالباتھن
  االھتمام بنظریة تریز TRIZ  للحل اإلبداعي واستراتیجیات تدریسھا في برامج إعداد

 .لیتمكن من تدریب تالمیذھن علیھا فیما بعدالمعلمات، 
  مراجعة كتب الریاضیات للمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة؛ لتتوافق مع متطلبات الدراسات

 .، ودمج المتاح من األنشطة المھاریة لتلك الدراسات بھاTIMSSالدولیة مثل 
 الریاضیةاالھتمام بتدریب المعلمات على كیفیة إعداد اختبارات مكونات البراعة . 
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٤٢٥

  :  البحوث المقترحة
  :   وفي ضوء نتائج البحث یمكن اقتراح المجموعة التالیة من البحوث المستقبلیة

  على تنمیة بعض أنواع التفكیر مثل – موضوع البحث –بحث أثر البرنامج اإلثرائي المقترح 
 .التفكیر الناقد واالستداللي وغیرھا

  على تنمیة بعض العوامل االنفعالیة -  موضوع البحث–بحث أثر البرنامج اإلثرائي المقترح 
 .والدافعیة لإلنجاز، وغیرھامثل االتجاه نحو الریاضیات، والمیل لھا، 

  دراسة لتقویم مقررات الریاضیات بالمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة لبیان مدى توافقھا مع
 . TIMSSمنھج ومتطلبات الدراسة الدولیة 

 ریبي لمعلمات الریاضیات على استخدام بعض مبادئ نظریة تریز دراسة فاعلیة برنامج تد
TRIZ  للحل اإلبداعي في تدریس الریاضیات، وأثره على بعض جوانب التعلم لدى

 . طالباتھن
  دراسة وصفیة تقویمیة لمدى استخدام معلمات المرحلة المتوسطة لنظریات وأسالیب الحل

 .اإلبداعي في تدریسھن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٢٦

  :مراجع البحث
  : العربیةالمراجع

فعالیة استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارازانو في تدریس ). ٢٠١٤(أبو الرایات، عالء مرسي 
مجلة تربویات . الریاضیات على تنمیة الكفاءة الریاضیة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

  .١٠٤-٥٣، )٤(١٧الریاضیات، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، 
تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي باستخدام نظریة الحل ): ٢٠٠٧. (صالح محمد، أبو جادو

  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان. االبتكاري للمشكالت
دار المسیرة : النظریة والتطبیق، عمان: تعلیم التفكیر). ٢٠٠٧(ونوفل، محمد . أبو جادو، صالح

  .للنشر والتوزیع
العوامل الشخصیة والعادات الدراسیة ذات العالقة بتباین ). ٢٠١٥( أبو عیش، بسینة رشاد علي 

تحصیل الطالب وطالبات الصف الثاني المتوسط في الریاضیات والعلوم في المملكة 
. TIMSS 2003العربیة السعودیة في ضوء نتائج التوجھات الدولیة للریاضیات والعلوم  

  .٤٨- ١، )٥٠(١٦ مصر، –عالم التربیة 
تصور مقترح الستراتیجیة تدریسیة لتنمیة المھارات الریاضیة ). ٢٠١٤(ف أبو غلوة، نعیم یوس

مجلة .  لمعلمي الصف الثامن األساسي بفلسطینTIMSSالمتضمنة بالدراسة الدولیة 
 جامعة عین شمس، –البحث العلمي في التربیة، كلیة البنات لألداب والعلوم والتربیة 

٣٦٠-٣٢٩، )٢(١٥.  
دیبونو : األردن، عمان.  TRIZنظریة الحل اإلبداعي للمشكالت ). ٢٠٠٩(آل عامر، حنان سالم 

  .للنشر والتوزیع
الممارسات التقویمیة لدى معلمي ). ٢٠١٢(البرصان، إسماعیل بن سالمة و تیغزة، أمحمد بوزیان 

 الریاضیات للعینة السعودیة ومعلمي الریاضیات للعینة الكوریة الجنوبیة في اختبار 
TIMSS 2007  : راسة مقارنة، رسالة التربیة وعلم النفس، الجمعیة السعودیة للعلوم د

  .٥٣-٢٥، ٣٩التربویة والنفسیة، ع
تحلیل محتوى كتاب الریاضیات للصف الرابع االبتدائي في ). ٢٠١٦(البلوي، عاید بن علي محمد 

 TIMSSالمملكة العربیة السعودیة وفق متطلبات الدراسة الدولیة للریاضیات والعلوم 
  .٢٦٠-٢٤١، )٢(١١مجلة جامعة طیبة للعلوم والتربیة، . 2011

تقویم كتاب الریاضیات للصف الرابع األساسي في فلسطین ). ٢٠١٣(التلیني، إبراھیم محمد نھرو 
  . الجامعة اإلسالمیة بغزة-رسالة ماجستیر، كلیة التربیة. TIMSSوفق متطلبات 

تاب الریاضیات للصف الرابع االبتدائي في تقییم محتوى ك). ٢٠١٤( الحبیب، محمد إبراھیم 
المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات دراسة التوجھات الدولیة في الریاضیات 

 جامعة القصیم، المملكة العربیة –رسالة ماجستیر، كلیة التربیة . TIMSS 2011والعلوم  
  .السعودیة

لبراعة الریاضیة لتنمیة الترابط الریاضي برنامج قائم على ا). ٢٠١٨(الحنان، أسامة محمود محمد 
 جامعة اسیوط، –والمیل نحو الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، مجلة كلیة التربیة 

٧٨٤-٧٠٩، )١١(٣٤.  
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أثر برنامج تدریبي مستند الى نظریة تریز في تنمیة مھارات ما ). ٢٠١٢(الخیاط، ماجد محمد 
 العلوم - مجلة جامعة النجاح لألبحاث. لقاء التطبیقیةوراء المعرفة لدى طلبة جامعة الب

  .٦٠٨-٥٨٥، )٣(٢٦االنسانیة، جامعة النجاح الوطنیة، 
درجة تضمین متطلبات مشروع التوجھات الدولیة لدراسة ). ٢٠١٧(الخطیب، عیسى تركي 

في محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي )  TIMSS- 2015( الریاضیات والعلوم 
  . جامعة الیرموك، األردن–رسالة ماجستیر، كلیة التربیة . دنفي األر

 العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات مقرراتتقویم محتوى ). ٢٠١٠(الزھراني، غرم اهللا 
 - ، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة TIMSSاتجاھات الدراسة الدولیة للعلوم والریاضیات 

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
فاعلیة استراتیجیة قائمة على مبادئ نظریة تریز ). ٢٠١١(اني، فاطمة بنت محمد بن فراس السرح

)TRIZ (رسالة . في تنمیة التفكیر اإلبداعي والھندسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة
  . جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن–ماجستیر، كلیة التربیة 
ة برنامج تدریبي مقترح في ضوء التوجھات الدولیة فاعلی). ٢٠١٨(السرحاني، فاطمة محمد فراس 

TIMSS لتنمیة الممارسات الصفیة المتمیزة لدى معلمات الریاضیات وأثره على البراعة 
  . جامعة أم القرى، السعودیة–رسالة دكتوراه، كلیة التربیة . الریاضیة لطالباتھن

اتھا وطرق تنمیتھا، المؤتمر مفھومھا ومكون: البراعة الریاضیة). ٢٠١٨(السعید، رضا مسعد 
تطویر تعلیم وتعلم الریاضیات لتحقیق ثقافة الجودة، الجمعیة : العلمي السادس عشر

  .٨٠- ٦٧المصریة لتربویات الریاضیات، كتاب المؤتمر، 
أثر استخدام استراتیجیة تدریسیة قائمة على نظریة تریز ). ٢٠١٨(السالمات، محمد خیر محمود 

مجلة جامعة أم . لعلمیة والمھارات الحیاتیة لدى تالمیذ المرحلة األساسیةفي تنمیة المفاھیم ا
  .١٥١- ١١١، )١(٩ جامعة أم القرى، –القرى للعلوم التربویة والنفسیة 

 في TIMSS 2011 الالتغیر في القیاس الختبار   ). ٢٠١٧( السمكي، لطفي فوزي حمد 
 –رسالة دكتوراه، كلیة التربیة . الریاضیات والعلوم عبر موقع المدرسة وجنس الطالب

  .جامعة الیرموك، األردن
تقویم محتوى كتب الریاضیات األردنیة والقطریة ). ٢٠١٧( الشدیفات، أسیل عبد الرحمن راشد 

رسالة ماجستیر، . دراسة مقارنة) : TIMSS( للصف الثامن األساسي في ضوء معاییر 
  .الجامعة الھاشمیة-كلیة الدراسات العلیا

نظریة روسیة من آالف : حلول إبداعیة للمشكالت: TRIZنظریة ). "٢٠٠٦( عطا حسین الشطل،
  .٤٢-٥، ٢١ السعودیة، ع -، مجلة موھبة "االختراعات العالمیة

الشمراني، صالح بن علوان و الشمراني، سعید بن محمد و البرصان، اسماعیل بن سالمة و 
ج دول الخلیج في دراسة التوجھات إضاءات حول نتائ). ٢٠١٦(الدرواني، بكیل بن أحمد 

مركز التمیز البحثي في تطویر تدریس . TIMSS 2015الدولیة في العلوم والریاضیات 
  .العلوم والریاضیات، جامعة الملك سعود

تحلیل محتوى منھج الریاضیات بالمرحلة المتوسطة في ضوء ). ٢٠١٠(الشھري، مانع بن علي 
رسالة دكتوراه، كلیة . TIMSSلعلوم والریاضیات متطلبات الدراسة الدولیة الثالثة ل

  . جامعة أم القرى- التربیة
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نظریة تریز وعالقتھا بتنمیة القدرة على الحل اإلبداعي ). ٢٠١٦(الصواف، أماني محمد فتحي 
للمشكالت لدى الطالب الجامعي، ملخص رسالة ماجستیر، مجلة القراءة والمعرفة، الجمعیة 

  .٢٨٦- ٢٦٧، ١٧٤ة، عالمصریة للقراءة والمعرف
أثر استخدام استراتیجیة التعلم بالدماغ ذي الجانبین على ). ٢٠١٧(الضاني، محمود رائد عزیز 

رسالة ماجستیر، كلیة . تنمیة البراعة الریاضیة لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة
  . الجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین–التربیة 

أثر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز في تنمیة ). ٢٠١٣(ز العبد العزیز، اروى بنت عبد العزی
مجلة جامعة أم القرى للعلوم . التفكیر المتوازي لدى عینة من متدربات معھد االدارة العامة

  .٤٦٢- ٤١١، )١(٥  جامعة أم القرى،–التربویة والنفسیة 
ة المفاھیم العلمیة ومھارات فاعلیة استخدام نظریة تریز في تنمی). ٢٠١٨(العتیبي، عطااهللا مطر 

، )١١٤(٢٩ جامعة بنھا، - مجلة كلیة التربیة. اتخاذ القرار لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
٢٦٤-٢٢٧.  

دراسة تقویم أداء تالمیذ مصر في العلوم والریاضیات ). ٢٠٠٥(العرابي، محمد سعد إبراھیم 
TIMSS 2003 تربوي، عدد خاص بنتائج  مجلة المركز القومي لالمتحانات والتقویم ال

٢١٢-١٩٥، ٢٠٠٣.  
فاعلیة برنامج تدریبي قائم على بعض استراتیجیات نظریة ). ٢٠١٦(العصیمي، خالد حمود محمد 

تریز لتنمیة مھارات تحفیز اإلبداع العلمي والتفكیر االبتكاري والفھم لدى الطالب معلمي 
یة، الجمعیة المصریة للتربیة المجلة المصریة للتربیة العلم. العلوم بجامعة أم القرى

  .٢٧٩-٢١٣، )٥(١٩العلمیة، 
تقییم كتب الریاضیات والتمارین المطورة للصفوف من األول حتى ). ٢٠١٨(الغامدي، منى سعد 

الرابع االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء دراسة التوجھات الدولیة 
 التربویة، جامعة األمیر صطام بن مجلة العلوم).  TIMSS 2015( للریاضیات والعلوم 

  .١٢٦- ١٠١، )١(٣عبد العزیز، 
تقویم محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائیة ). ه١٤٣٣(الفھیدي، ھذال بن عبید عیاد 

في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات دراسة التوجھات الدولیة للریاضیات 
  . جامعة أم القرى–كتوراه، كلیة التربیة رسالة د ). TIMSS 2011( والعلوم 

تقویم محتوى منھج الریاضیات بالصفوف العلیا من المرحلة ). ٢٠١٩(المالكي، علي محمد سالم 
 جامعة –رسالة ماجستیر، كلیة التربیة . االبتدائیة في ضوء مكونات البراعة الریاضیة

  .الملك خالد، السعودیة
مدى تمكن طالب الصف ). ٢٠١٨( و المنوفي، سعید جابر المعثم، خالد بن عبد اهللا بن صالح

مجلة تربویات الریاضیات، . الثاني المتوسط لمنطقة القصیم من مھارات البراعة الریاضیة
  .١٠٥-٥٩، )٦(٢١الجمعیة المصریة لتربویات الریاضات، 

تریز في أثر برنامج قائم على نظریة ). ٢٠١٣(بدوي، محمود السعید وجاد المولى، احمد محمد 
المجلة التربویة . صعوبات تعلم الریاضیات لدى طالب غرف المصادر بمنطقة الجوف

  .١٢٩٤- ١٢٧٦، )١٢(٢الدولیة المتخصصة، المجموعة الدولیة لالستشارات والتدریب، 
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جاد اهللا، جاد اهللا أبو المكارم و الشین، سمر و وھبي، إسماعیل و صفوت، زینب و عبداهللا، أیمان 
المفاھیم التي لم یحققھا طالب الصف ). ٢٠١٥( وعبد الونیس، ریھام مرعي، معوض 

الثامن من مرحلة التعلیم األساسي في التطبیق االستطالعي للدراسة الدولیة في العلوم 
قسم البحوث، المركز القومي ). مادة الریاضیات (٢٠١٤ TIMSSوالریاضیات 

  .٣٧- ١لالمتحانات والتقویم التربوي بمصر، 
 وتطبیقاتھا في TRIZنظریة الحلول االبتكاریة للمشكالت تریز ). ٢٠١٣(لى، أحمد محمد جاد المو

 مصر، –مجلة االرشاد النفسي، مركز االرشاد النفسي بجامعة عین شمس . التربیة الخاصة
  .٥١٩- ٤٨٥، ٣٦ع

 في تنمیة TRIZفاعلیة برنامج مقترح قائم على نظریة تریز ). ٢٠١٧(جراد، أنس أسامة سلیم 
. ھارات حل المسألة الریاضیة واالتجاه نحوھا لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزةم

  . الجامعة االسالمیة ب غزة، فلسطین-رسالة ماجستیر، كلیة التربیة
االبداع في حل المشكالت باستخدام استراتیجیات نظریة ). ٢٠١٨(جعالة، شریفة و عتروس، نبیل 

  .١٦٨-١٤٩، ٦٨لیجي، الجزائر، ع جامعة عمار ث–دراسات  . TRIZتریز 
العالقة االرتباطیة بین البراعة الریاضیة لدى مدرسي ریاضیات ). ٢٠١٨(حسن، أریح خضر 

مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانیة . المرحلة الثانویة والبراعة الریاضیة لدى طلبتھم
  .٣٩٠-٣٧١، ٢بالعراق، ع

 في تدریس الریاضیات (SWOM)یة سوم استخدام استراتیج). ٢٠١٨(حناوي، زكریا جابر 
 –المجلة التربویة،  كلیة التربیة . لتنمیة البراعة الریاضیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

  .٤١٢-٣٥٩، ٥٤ج. جامعة سوھاج بمصر
فاعلیة برنامج إثرائي مقترح قائم على نظریة تریز في تنمیة مھارات ). ٢٠١٣(خطاب، أحمد 

مجلة القراءة . تجاه نحو الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةالتفكیر التولیدي واال
  .١٨٩-١٢٢، )١(١٤والمعرفة، 

أثر برنامج تعلیمي قائم على البراعة الریاضیة في التحصیل ). ٢٠١٦(رضوان، إیناس نبیل زكي 
والتفكیر الریاضي لدى طلبة الصف السابع األساسي في محافظة قلقیلیة، رسالة ماجستیر، 

  . فلسطین- جامعة النجاح، نابلس-یة الدراسات العلیاكل
فاعلیة برنامج مقترح قائم على البراعة الریاضیة في ). ٢٠١٨(زیدان، أسامة حسن عبد الوھاب 

رسالة . اكتساب المفاھیم والتفكیر الریاضي لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة
  . الجامعة االسالمیة بغزة- ماجستیر، كلیة التربیة

مارزانو ألبعاد " فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على نموذج ). ٢٠١٦(یفین، عماد شوقي ملقي س
في تنمیة الكفاءة الریاضیة وبعض عادات العقل في الریاضیات لدى تالمیذ الصف " التعلم

مجلة تربویات الریاضیات، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، . الثاني اإلعدادي
٢١٧-١٧١، )٤(١٩.  

مستوى تحصیل طلبة المملكة ). ٢٠١٦(شحادة، فواز حسن و القرامیطي، أبو الفتوح مختار 
 مقارنة TIMSS العربیة السعودیة في الریاضیات والعلوم وفق نتائج الدراسات الدولیة 

 أسالیب – الحلول والعالج –األسباب : بالدول األخرى من وجھة نظر المعلمین والمشرفین
  .٣٧٠- ٣٢٦، )١(١٦٩ جامعة األزھر، -كلیة التربیةمجلة . التطویر
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تقویم محتوى مناھج الریاضیات الفلسطینیة للصف الرابع والثامن في ). ٢٠١٨(طبازة، والء حمزة 
  . الجامعة اإلسالمیة بغزة–رسالة ماجستیر، كلیة التربیة . TIMSSضوء معاییر 

 في تدریس الریاضیات PDEODEیة فاعلیة استخدام استراتیج). ٢٠١٨(طلبة، محمد عالم محمد 
مجلة تربویات الریاضیات، . في تنمیة الكفاءة الریاضیة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

  .١١٦-٦٧، )٥(٢١الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، 
فاعلیة برنامج قائم على نظریة تریز في تنمیة مھارات التفكیر ). ٢٠١٥( عاشور، ھیا مصطفى 
رسالة ماجستیر، كلیة . ارات التواصل الریاضي لدى طالب الصف الخامساالبداعي ومھ

  . الجامعة االسالمیة ب غزة–التربیة 
عبد السالم، مصطفى عبد السالم و أبو العز، أحمد عبد الغني و قرني، زبیدة محمد و أبو شامة، 

ائي في أنموذج مقترح لتطویر منھج العلوم بمرحلة التعلیم االبتد). ٢٠٠٧(محمد رشدي 
التربیة العلمیة إلى ( ، المؤتمر العلمي الحادي عشر"TIMSSضوء متطلبات مشروع 

  .٢٣١- ١٤١ یولیو، فاید، اإلسماعیلیة، ٣٠- ٢٩ الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، ،)أین؟
تنمیة مھارات التواصل الریاضي والحل اإلبداعي ). ٢٠١٣(عبد السمیع، عزة و الشین، سمر 

. ضیة في ضوء نظریة تریز للتعلم اإلبداعي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیةللمشكالت الریا
- ٦١، )٢(٤٢ مصر،–دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب 

٨٨.  
) TRIZ( برنامج مقترح قائم على مبادئ نظریة تریز ). ٢٠١٦(عبد اهللا، تامر محمد عبد العلیم 

مجلة الجمعیة التربویة . معرفة لدى الطالب المعلم شعبة التاریخلتنمیة مھارات ما وراء ال
  .١٣٢-٩٢، ٨٦ مصر، ع–للدراسات االجتماعیة 

 في تنمیة PISAفاعلیة نموذج تدریسي قائم على أنشطة ). ٢٠١٧(عبیدة، ناصر السید عبد الحمید 
راسات في د. مكونات البراعة الریاضیة والثقة الریاضیة لدى طلبة الصف األول الثانوي

  .٧٠- ١٦، ٢١٩المناھج وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، ع
فاعلیة برنامج قائم على استراتیجیات التعلیم المتمایز في تنمیة ). ٢٠١٩(فرغل، عمر علي سید 

 والتواصل الریاضي والدافعیة TIMSSالمھارات الریاضیة المتضمنة في اختبارات 
 جامعة المنیا، –رسالة دكتوراه، كلیة التربیة . ب المرحلة االعدادیةلإلنجاز لدى طال

  .مصر
أثر برنامج تدریبي مستند لنظریة تریز على حل المشكالت إبداعیا ). ٢٠١٣(قاسم، بشرى محمود 

مجلة العلوم التربویة والنفسیة، الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة . لدى مدرسي الریاضیات
  .٥١-١، ٩٦والنفسیة، ع

( فعالیة استخدام استراتیجیة الرحالت المعرفیة عبر الویب ). ٢٠١٧(محمد، رشا ھاشم عبد الحمید 
في تدریس الھندسة لتنمیة البراعة الریاضیة لدى طالبات المرحلة ) الویب كوست 

، )٣(٢٠، مجلة تربویات الریاضیات، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات. المتوسطة
٨٧- ٣٢.  

برنامج مقترح قائم على استراتیجیات السقاالت التعلیمیة ). ٢٠١٦( إیمان عبد اهللا مھدي،
 لتنمیة األداء التدریسي لمعلمي  TIMSSوالمھارات الریاضیة المتضمنة بالدراسة الدولیة 

دراسات في المناھج وطرق . الریاضیات ومستوى تحصیل تالمیذھم بالمرحلة اإلعدادیة
  .١١٧-٦٤، ٢١٢یة للمناھج وطرق التدریس، عالتدریس، الجمعیة المصر
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٤٣١

للحل اإلبداعي في " تریز"فاعلیة برنامج تعلیمي مستند إلى نظریة ). ٢٠١٦(ناجي، عبیر علي 
تحسین مھارات التفكیر البصري واالتجاه نحو تعلم الھندسة لدى طالبات الصف السادس 

  . جامعة آل البیت، األردن–رسالة ماجستیر، كلیة العلوم التربویة . األساسي في األردن
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