
 
 

  
   



 
 

  

  

  

  

  

  

اإلبداعي في مادة  لتنمیة التفكیر  TRIZ  مبادئ نظریة تریز في ضوء فاعلیة برنامج مقترح

 .سابع األساسيالصف ال لبةالتكنولوجیا لدى ط

  

  إعداد

  مهند یوسف عبد القادر صیام

  إشراف 

  عسقول  عبد الوهاب عبد الفتاحد محمد .أ

غزة - الجامعة اإلسالمیة بتكنولوجیا التعلیم  طرق تدریسو مناهج  أستاذ  
  

 وطرق المناهج في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  لدراسةا ههذ تقدم

 غزة –الجامعة اإلسالمیة في التدریس بكلیة التربیة 

  

  م ٢٠١٣ -  هـ١٤٣٤

  غزة – اإلسالمیة الجامعة

  اــــــعمادة الدراسات العلی

  ة ـــــــــــة التربیـــــــــــكلی

 قسم مناھج وطرق تدریس
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  الدراسة ملخص
  TRIZ  تریز مبادئ نظریة في ضوء برنامج مقترحفاعلیة  الكشف عنهدفت الدراسة        

ذلك وتحقیقًا ل ،سابع األساسيالصف ال لبةلتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا لدى ط
الثانیة  محتوى الوحدة لتحلیل وقام ببناء أداة تحلیل محتوى الوصفي التحلیلي استخدم الباحث المنهج

كیر الستخراج مهارات التف وذلك ،السابع األساسي للصف التكنولوجیا كتاب من – الطاقة –
مهارات  اختبارو  البرنامج المقترح بناءفي  واالستفادة من التحلیل اإلبداعي وتحدید مدى توافرها

   .التفكیر اإلبداعي
 من قام الباحث ببناء البرنامج المقترح وعرضه على مجموعة من السادة المحكمین والتأكدو        

 عینة على المقترح البرنامج لتجریب التجریبي المنهج استخدم الباحثثم ، استخدامه صالحیة
عینة  لدى بعض مهارات التفكیر اإلبداعي تنمیة في البرنامج فاعلیة مدى على الوقوفو الدراسة 
السابع  طالبة من الصف) ٨٥(من  مكونةعشوائیة  عینة الدراسة على اتأدو  طبقت حیث، الدراسة

) ٤٣(طالبة والمجموعة الضابطة ) ٤٢(إلى مجموعتین المجموعة التجریبیة  مقسمةاألساسي 
 المؤثرات وعزل الدراسة متغیرات ضبطو  بالتأكد من تكافؤ المجموعتین الباحث قامو  ،طالبة

تطبیق البرنامج  قبل )والثقافیة   االجتماعیة العوامل -التكنولوجیا في التحصیل - العمر(الخارجیة 
  .المقترح

 ٕاجراءو  ،اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي البعدي تم تطبیقوبعد تطبیق البرنامج المقترح 
وجود  النتائج أظهرتو  البعدي التطبیق ودرجات القبلي التطبیق درجات على اإلحصائیة المعالجات

 المجموعة درجات طلبة متوسط بین )٠.٠١ ≤ α(  الداللة إحصائیة عند مستوى داللة ذات فروق
الطالقة (في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي  الضابطة المجموعة طلبة ومتوسط درجات التجریبیة

  .لصالح المجموعة التجریبیة البعدي الختبار التفكیر اإلبداعي )اتخاذ القرار – المرونة –
ي مهارتبدرجة متوسطة في أثر وتوصل لوجود المقترح برنامج لل رحجم التأثیوقام الباحث بحساب 
  .في تنمیة مهارة المرونة ةكبیر بدرجة أثر و  ،الطالقة واتخاذ القرار

  -:ما یلي نتائجت إلیه من ما توصلفي ضوء  دراسةلا أوصتو 
واالبتعاد عن التقلیدیة في  ،ضرورة تدریب الطلبة على مهارات التفكیر اإلبداعي المختلفة -١

الحدیثة التي تساعد على  تنمیة استخدام االستراتیجیات والطرق و  ،تدریس التكنولوجیا
  .مهارات التفكیر اإلبداعي

 .عقد دورات تدریبیة للمعلمین في طرق واستراتیجیات تنمیة التفكیر -٢
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  -:قترح الباحث على الباحثین ما یليیو 
 .مماثلة لتنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعي األخرى ةإجراء دراس -١
تتبع أثرها على تحصیل واتجاهات و تستند على بعض مبادئ نظریة تریز  ةإجراء دراس -٢

  .في المواد الدراسیة المختلفةالطلبة 
من خالل  اإلبداعياستخدام نظریة تریز وأدواتها في بناء برامج تدریبیة في تنمیة التفكیر  -٣

 .المناهج الدراسیة
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Abstract  
The study aimed at detecting the effectiveness of a proposed program in the 

light of the principles of the theory of Therese TRIZ for the development of 

creative thinking in material technology among the students of the seventh 

grade, and to this end the researcher used the descriptive analytical 

approach and built tool content analysis to analyze the content of the 

second unit - energy - from the Book of technology to grade the seventh, so 

as to extract the creative thinking skills and determine the availability and 

use of analysis in the construction of the proposed program and test the 

skills of creative thinking. 

       The researcher built the proposed program and presented to a group of 

gentlemen arbitrators and ensure the validity of the use, and then the 

researcher used the experimental method to test the proposed program on a 

sample study and stand on the effectiveness of the program in the 

development of some creative thinking skills in the study sample, where 

the applied tools of the study on a random sample consisting of 85 students 

from the seventh grade are divided into two groups, the experimental group 

(42) students and the control group (43) students, and the researcher to 

ensure the equivalence of the two groups and adjust the variables of the 

study and isolate external influences (Age - Achievement in Technology - 

Social and cultural factors) before the application of the proposed program. 

         After the application of the proposed program has been applied test 

creative thinking skills posttest, and conducting statistical treatments on the 

steps of the application of tribal and degrees of post application and the 

results showed that there were statistically significant differences at the 

level of ( α ≤ 0.01) between the average scores students of the 

experimental group and the average grades students control group in the 
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test creative thinking skills (fluency - flexibility - the decision making) to 

test the creative thinking posttest for the experimental group. 

          The researcher calculates the magnitude of the impact of the 

proposed program and reach because of the impact of moderately fluency 

in my skills and decision-making, and the impact of significantly to the 

development of the skill of flexibility. 

          The study recommended that in light of the findings include  -:  

1-The need to train students to different creative thinking skills, and stay 

away from the traditional teaching of technology, and the use of modern 

strategies and methods that help the development of creative thinking 

skills. 

2-Holding training courses for teachers in the methods and strategies for 

the development of thinking. 

The researcher suggests to researchers as follows:- 

1-Conduct a similar study for the development of some other creative 

thinking skills. 

2-A study based on some principles of the theory of Therese and track their 

impact on the collection and trends of students in various subjects. 

3-Use Therese theory and tools in building training programs in the 

development of creative thinking through the curriculum.  
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  اإلهداء
  .معلم البشریة األول محمد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ىإل

  .العزة والتمكینشهداء .......................... شهدائنا األبرارو روح الصحابة األخیار  ىإل

  .رحمه اهللا.............................. .)یوسف عبد القادر صیام  (إلى روح أبي الطاهرة 

  .هاورعا أدامها اهللا.........  ...........................................والدتي العزیزة ىإل

  .حفظها اهللا...................... ................................إلى زوجتي ورفیقة دربي

  .حفظهم اهللا................... ....................................نسیم روحيأوالدي  ىإل

   .وفقهم اهللا........................................................... .تي وٕاخوانياإلى أخو 

  .سجد هللا رب العالمینو ركع  من لى كلوإ 

  .كل من صلى وسلم على سید المرسلین صلى اهللا علیه وسلم وٕالى

  .یوم الدینإلى  علىإلى كل من له حق و 

  .أهدى هذا الجهد المتواضع
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  شكر وعرفان 
وألن من ال  أجمعین، وصحبه وعلى آلهالهدى والرحمة  الحمد هللا مصلیًا على محمد وصحبة نبي 

ألهل الفضل أتقدم بجزیل الشكر والعرفان بالفضل  اعترافاو  ،یشكر الناس ال یشكر اهللا عز وجل

  - :إلى

الذي شرفني بقبول  محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول/ األستاذ الفاضل الدكتور  -١

بكل ما یلزم من  زودنيو  ،مسئولیاتهكثرة و رغم ضیق وقته  دراسةهذه ال علىاإلشراف 

 . أجل إتمام الدراسة على الوجه الصحیح والحسن

وعلى ما قدموه  ،المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسةاألساتذة أعضاء لجنة  -٢

 .من نصح وٕارشاد وتصویب لتزین وتحسین الدراسة

 - :بالشكر الجزیل لكل من تعاون معي في إتمام الدراسة وهم أتقدمكما 

 .ن كال بلقبه واسمهو السادة المحكم -١

 .قدمته من جهد في إنجاح هذه الدراسة األستاذة الفاضلة جیهان النجار على ما -٢

   .على ما قدم من نصائح وٕارشاداتسكران أبو الفاضل محمد نعیم  األستاذ -٣

فما كان من توفیق  ،أخیرا أسأل اهللا عز وجل أن أكون قد وفقت في تحقیق الهدف من الدراسةو 

  .والشیطان فمن نفسي  وما كان من خطأ أو نسیان ،فبفضل من اهللا عز وجل

  
  الباحث                                                                        

  ممهند یوسف صیا                                                                       
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  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع  م

  ب  .آیة قرآنیة ١

  ت  .ملخص الدراسة بالعربیة  ٢

  ج  .الدراسة باالنجلیزيملخص  ٣

  خ  .اإلهداء ٤

  د  .شكر وعرفان ٥

  ذ  .قائمة المحتویات ٦

  ش  .الجداول قائمة ٧

  ص  .والصور التوضیحیة األشكال قائمة ٨

  ص  .المالحق قائمة ٩

  ١  ة الدراسة وأهمیتهاخلفی:  الفصل األول 

  ٢  .مقدمة الدراسة ١

  ٥  .مشكلة الدراسة ٢

  ٥  .فرض الدراسة ٣

  ٥  .أهداف الدراسة ٤

  ٦  .أهمیة الدراسة ٥

  ٦  .الدارسة حدود ٦

  ٧  .مصطلحات الدراسة ٧
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  ٩  للدراسة اإلطار النظري : الفصل الثاني ٢

  ١٢  التفكیر اإلبداعي  ١.٢

  ١٢  .الكریم والسنة النبویة القرآن في التفكیر ١.١.٢

  ١٣  .التفكیر ٢.١.٢

  ١٤  .التفكیر خصائص ٣.١.٢

  ١٤  .التفكیر أهداف ٤.١.٢

  ١٤  .التفكیر أهمیة ٥.١.٢

  ١٥  .عناصر التفكیر وأدواته ٦.١.٢

  ١٦  .التفكیر أنماط ٧.١.٢

  ١٧  .مستویات التفكیر ٨.١.٢

  ١٨  .عناصر نجاح عملیة تعلیم التفكیر ٩.١.٢

  ١٩  .اإلبداع ٢.٢

  ١٩  .نبذة تاریخیة عن اإلبداع ١.٢.٢

  ٢٢  .نظریات فسرت اإلبداع ٢.٢.٢

  ٢٧  .مستویات اإلبداع ٣.٢.٢

  ٣٠  .العملیة اإلبداعي التفكیر مراحل ٤.٢.٢

  ٣٣  .ياإلبداع أو مكونات التفكیر وعناصر مهارات ٥.٢.٢

  ٣٦  .للمبدع الشخصیة الصفات ٦.٢.٢

  ٣٧  .معوقات اإلبداع ٧.٢.٢

العوائق التي تواجه المعلم الفلسطیني في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي داخل  ٨.٢.٢
  .الغرفة الصفیة

٤٠  

  ٤١  .التفكیر اإلبداعي تنمیة استراتیجیات ٩.٢.٢
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  ٤٣  نظریة تریز  ٣.٢

  ٤٣  .تریز مفهوم ١.٣.٢

  ٤٤  .تریز لنظریة التطور مراحل ٢.٣.٢

  ٤٤  .TRIZلنظریة تریز  النظري األساس ٣.٣.٢

  ٤٥  .تریز نظریة أهداف ٤.٣.٢

  ٤٦  .تریز ونظریة اإلبداعي التفكیر ٥.٣.٢

  ٤٧  .TRIZتریز  نظریة في األساسیة االفتراضات ٦.٣.٢

  ٤٨  .المشكالت حل في تریز منهجیة ٧.٣.٢

  ٥٠  .تریز نظریة في اإلبداع مستویات ٨.٣.٢

  ٥١  .اإلبداعیة المبادئ ٩.٣.٢

  ٥٤  البرنامج المقترح  ٤.٢

  ٥٤  .التعلیمي وصف البرنامج ١.٤.٢

  ٥٤  .التعلیمي البرنامج بناء مبررات ٢.٤.٢

  ٥٥  .أهمیة البرنامج التعلیمي ٣.٤.٢

  ٥٥  .البرنامج بناء في الباحث علیها اعتمد التي والمصادر األسس ٤.٤.٢

  ٥٦  .البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة ٥.٤.٢

  ٥٦  .البرنامج بناء مراحل ٦.٤.٢
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  ٥٩  الدراسات السابقة: الفصل الثالث  ٣

  ٦٠   .اإلبداعي التفكیر تناولت دراسات ١.٣

  ٦٥   .تریز نظریة تناولت دراسات ٢.٣

  ٧٠  .الدراسات السابقةالتعلیق على   ٣.٣

  ٧٢  إجراءات الدراسة: الرابع  الفصل ٤

  ٧٣  .الدراسة منهج ١.٤

  ٧٣  .الدراسة متغیرات ٢.٤

  ٧٣  .الدراسة مجتمع ٣.٤

  ٧٤  .الدراسة عینة ٤.٤

  ٧٤  .تصمیم الدراسة ٥.٤

  ٧٥  .الدراسة أدوات ٦.٤

  ٨١  .الدراسة مواد ٧.٤

  ٨٤  .تنفیذ الدراسة خطوات ٨.٤

  ٨٥  .ضبط متغیرات الدراسة ٩.٤

  ٨٦  .الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة ألسالیبا  ١٠.٤

  ٨٧  وتفسیرها نتائج الدراسةعرض : الخامس  الفصل ٥

  ٨٨  .األول وتفسیرها إجابة السؤال ١.٥

  ٨٨  .الثاني وتفسیرها السؤال إجابة ٢.٥

  ٨٨  .الثالث وتفسیرها السؤال إجابة ٣.٥

  ٨٩  .الرابع وتفسیرها السؤال إجابة ٤.٥

  ٩١  .والمقترحات التوصیات ٥.٥

  ٩٢  .المراجع ٦.٥



  ش
 

  الجداول قائمة

  الصفحة  الموضوع  الجدول رقم

  ٢٦  .اإلبداعي النظریات المفسرة للتفكیر  ٢.١

  ٣٣  .القدرات اإلبداعیة  ٢.٢

  ٥٦  .البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة  ٢.٣

  ٧٦  .نتائج تحلیل محتوى وحدة الطاقة عبر األشخاص والزمن  ٤.١

  ٧٨  .ثقل كل مهارة في اختبار التفكیر اإلبداعي  ٤.٢

  ٧٩  .االختبار الكليو معامل االرتباط بین كل فقرة   ٤.٣

  ٧٩  .اختبار التفكیر الكليو معامل االرتباط بین كل مهارة   ٤.٤

  ٨٠  .معامل الثبات الختبار التفكیر االبداعي  ٤.٥

  ٨٥  .ضبط بعض العوامل التي یمكن أن تأثر في الدراسة  ٤.٦

 طلبة متوسط درجاتو  التجریبیة المجموعة درجات طلبة متوسط المقارنة بین  ٥.١
 –الطالقة (من مهارات التفكیر اإلبداعي في كل مهارة  الضابطة المجموعة
  .)اتخاذ القرار –المرونة 

٨٩  

  ٩٠  .حجم األثر لكل مهارة  ٥.٢
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  والصور التوضیحیة األشكال قائمة

  الصفحة  الموضوع  شكلالرقم 

  ١٥  .مستویات التفكیر  ٢.١

  ٤٨  .مشكالت یوجد لها حلول بشكل عام  ٢.٢

  ٤٩  .بشكل عاممشكالت لیس یوجد لها حلول   ٢.٢

  ٧٤  .تصمیم الدراسة الحالیة  ٤.١

   المالحق قائمة

  الصفحة  الموضوع  ملحقال مرق

  ١٠٢  .التحلیل أداة  ١

  ١٠٤  .المحكمین السادة أسماء  ٢

  ١٠٦  .محتوى تحلیل أداة تحكیم  ٣

  ١١٠  .اختبار التفكیر اإلبداعي  ٤

  ١١٩  .البرنامج التعلیمي  ٥

  ١٣٠  .دلیل المعلم  ٦

  ٢١٣  .الجامعةخطاب   ٧

  ٢١٧  .لمن یهمه األمر  ٨

  ٢٢١  .نتائج التحلیل  ٩

  ٢٢٦  .صور متطلبات البرنامج  ١٠

  ٢٢٨  .بیانات المجموعتین  ١١

  ٢٣٨  .فیذ البرنامجصور الطالبات أثناء تن  ١٢



 
 

  

  

   الفصل األول
  ة الدراسة وأهمیتهاخلفی 

  
  
  
  

  
  
  

  

  .مقدمة الدراسة •

  .مشكلة الدراسة •

  .فرض الدراسة •

  .أهداف الدراسة •

  .أهمیة الدراسة •

  .الدارسة حدود •

  .مصطلحات الدراسة •
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  الفصل األول
  ة الدراسة وأهمیتهاخلفی

  :الدراسة مقدمة

واضحة المعالم واآلثار هائلة  تكنولوجیة ثورةو جذریة یشهد العالم اإلسالمي حالة من تغیرات 
فالناظر لحالنا الیوم یرى حتمیة التغییر في أسس اختیار وتخطیط وبناء المنهج وأسالیب التعامل 

  .مع المعرفة من حیث طرق التدریس واألسالیب التي یستخدمها المعلمون
 للبناء جیل المستقب ،التعلیمیة إعادة النظر في سیاساتها التربویة العامةعلى المؤسسات ف

 والقدرة معاصرة العولمة، بین التوازن تحقیق یستطیع لمن إال یكتب لن القرن هذا"  في التوفیقف
  )٢ ،٢٠٠٧ ،الرحیلي(" .وذكائه البشري العقل طاقات كل واستخدام واإلبداع التفكیر على

إلحداث عملیة موائمة و  ،المهارات التكنولوجیة یؤدي إلى اإلتقان وعالم الجودةفالتمكن من 
 المعلم إكساب" البشري یجب على جمیع من له صلة بالتعلیم  العقلو وتكیف بین االنفجار المعرفي 

 وفتح تالمیذه، لدى اإلبداعي التفكیر تنمیة على تساعده التي والمعلومات األساسیة المهارات
  ) ٤ ،٢٠٠٧ ،النصار" (.ملموس وعمل محسوس، واقع إلى التفكیر هذا لترجمة أمامهماألبواب 

 العلوم في المتسارع والتطور المعرفي االنفجار إن) " ٢٠١٠،٢(حمش وتشیر دراسة
 وبالتالي للتالمیذ، تدرس التي الدراسیة المقررات إلى زیادة أدى ،المتتالیة االكتشافاتو  ،المعرفیة
 المقدمة للمعلومات الطلبة تخزین صعوبة إلى أدى مما ،لهم تدرس التي العلمیة المادة ضخامة

 یتعلمون كیف الطلبة تعلیم إلى اللجوء إلى أدى مما في التعلیم، الصعوبة ظهرت هنا ومن لهم،
 التعلم على القدرة الطالب لیمتلك وذلك التربویین، أهم أولویات من ذلك واعتبر ،یفكرون وكیف
  ."الذاتي 

أشارت أن اقتصاد المعرفة فرع جدید من فروع علم ) " ٢٠١١،٢(وفي دراسة الصمیلي 
المعرفة العامل الحاسم و ویجعل من العلم  ،االقتصاد یركز على االستثمار في رأس المال البشري

األوسع واألعمق تأثیرًا في تكوین القاعدة االقتصادیة الجدیدة من خالل عملیات وخدمات المعرفة و 
   ."عتماد على الكوادر البشریة الخبیرة في مجال المعرفة وباال



٣ 
 

للتعلیم اإللكتروني واقتصادیات ) ٢٠١١/ ٠٧/ ٣- ١٢ (دعا مؤتمر جامعة القدسفقد 
 .المعرفة إلى إبراز أهم تطبیقات التعلیم االلكتروني التي تسهم في بناء المعرفة واقتصاد المعرفة

 ،خیرًا من جیش مبدعین یقودهم غبي ،مبدعیجب لفت األنظار أن جیش أغبیاء یقوده و 
رسمیة في البلدان العربیة إلنتاج عنصر الغیر م المؤسسات التعلیمیة الرسمیة و اهتمایجب لذلك 

أن تنصب و ، والكورت والقبعات الست) Triz(بشري فاعل ومبدع من خالل عقد دورات التفكیر
  .على الفهم ذو المعنى التركیزو الدراسات والبحوث الحدیثة على التفكیر واإلبداع 

إلنشاء نظام  TRIZ یمكن استخدام أنهذكر   (Domb, 2008)من خالل خبرة  دومب ف
لیست أسلوبًا في حل " ظریة تریز فن، وأن یكون مفیدًا في كثیر من الثقافات، قوي للتدریس

وطریقة في التفكیر إنها فلسفة وأسلوب وحیاة ومنهجیة  ،بل إن النظریة أكثر من ذلك ،المشكالت
  ) ٤٠٩ ،٢٠٠٧،أبو جادو ونوفل( ".عندما یمتلك اإلنسان أدواتها ویتشرب مفاهیمها

ولیس بالضروي أن تستخدم تریز في التعلیم فقط فمن خالل مطالعة الباحث للعدید من 
  زاسمن و فقد أوضح زولتون  ،المقاالت وجد أنها استخدمت في شتى المجاالت المختلفة والمتنوعة

(Zlotin & Zusman, 2009) حل غیر تقلیدي لمشكلة طال أمدها أن تریز تستخدم في إیجاد.  
إسرائیل كان في معهد  فيTRIZ أن أول مؤتمر  (Bukhman, 2010)وذكر باكمن 

في إسرائیل إلى األوساط األكادیمیة  TRIZ وقدم. ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٣حولون للتكنولوجیا في 
أنى  فالحكمة ضالة المؤمن ،ن أعدائنا ونحاربهم بما یحاربوننا بهفلماذا ال نتعلم م. والصناعیة

ولیس المقصود بذلك التقلید األعمى فلیس شرطًا أن ما ینجح في مكان ، وجدها فهو أحق الناس بها
  .ولكن انتقاء ما یناسبنا، ینجح في مكان آخر
االستمرار في البحث الدؤوب لتطویر الطرائق  )٢٠١١،١٢٢(سلمان دراسة واقترحت 

  :فقد أوصت في دراستها ما یلي ،واألسالیب الموجودة حالیاً 
 على تنمیة تساعد تریز لنظریة أخرى إبداعیة مبادئ تتناول الحالیة للدراسة مماثلة دراسة - "

 .المختلفة العلمي التفكیر مهارات
 أخرى كالمرحلة تعلیمیة مراحل من مختلفة عینات تتناول الحالیة للدراسة مماثلة دراسة - 

  .والجامعیة والثانویة المتوسطة
  " .والعربیة وغیرها االجتماعیة المواد مثل أخرى دراسیة مواد في الحالیة للدراسة مماثلة دراسة  -
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تطویر العدید من البرامج التدریبیة مستندة إلى " في دراسته ) ٢٠١١،٦٠٣(كما أوصى الخیاط 
  ."وتطبیقها على طلبة الجامعات ،مبادئ نظریة تریزجمیع 

من خالل البحث الدائم على طرائق وأسالیب تدریس تناسب واقعنا وتلبي حاجات مجتمعنا و 
 أثناء اإلبداعي التفكیر في الطلبة ضعف من الباحث لدىوالیقین الذي تكون ، المستقبلیةو الحالیة 

فاعلیة برنامج مقترح الدراسة واختبار  مشكلة في للبحثالرغبة  الباحث لدى تولدت فقد، لمكمع عمله
لتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا لدى طالبات  TRIZفي ضوء مبادئ نظریة تریز 

في تنویر أنها قد تفید من دراسته في ضوء ما سبق لما یرى الباحث  ،الصف السابع األساسي
شرحهم مما ینعكس انعكاسا إیجابیًا على تحصیل  وتحسین طرق ،المعلمین بإستراتیجیات جدیدة

ولفت نظر واضعي المناهج في وزارة التربیة والتعلیم نحو  ،الطلبة وتنمیة مهاراتهم اإلبداعیة
  .التعلیم اإلستراتیجیات الحدیثة في
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  :مشكلة الدراسة
  :تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي       

لتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة   TRIZفاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز  ما 
  ؟الصف السابع األساسي  طلبةالتكنولوجیا لدى 

  - :من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة یتفرعو 
في مادة  األساسي السابع الصفلبة لط تنمیتها الواجب التفكیر اإلبداعي مهارات ما .١

 ؟التكنولوجیا
 ؟  TRIZما اإلطار العام لمبادئ نظریة تریز .٢
لتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة   TRIZ  ما البرنامج المقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز .٣

 الصف السابع األساسي؟ طلبةالتكنولوجیا لدى 
درجات  متوسط بین ) ٠.٠٥ ≤ α(  إحصائیة عند مستوى الداللة داللة ذات فروق توجد هل .٤

في اختبار مهارات التفكیر  الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو  التجریبیة المجموعة طلبة
 البعدي؟ )اتخاذ القرار – المرونة –الطالقة (اإلبداعي 

   :ض الدراسةفر  ٣.١
درجات  متوسط بین ) ٠.٠٥ ≤ α(  مستوى الداللةإحصائیة عند  داللة ذات فروق ال توجد       

في اختبار مهارات التفكیر  الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو  التجریبیة المجموعة طلبة
 .البعدي الختبار التفكیر اإلبداعي )اتخاذ القرار – المرونة –الطالقة (اإلبداعي 

 :الدراسة أهداف
  - :یلي الدراسة فیما أهداف تحدد       

  .األساسي السابع الصف طلبة لدى تنمیتها الواجب التفكیر اإلبداعي مهارات تحدید -١
الصف السابع  طلبةمادة التكنولوجیا لدى  في تدریس تریز مبادئ نظریة برنامج یوظف بناء -٢

 .األساسي
 .TRIZتریزتحدید اإلطار العام لمبادئ نظریة  -٣
لتنمیة كل مهارة من  TRIZ فاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز عن الكشف -٤

 .الصف السابع األساسي طلبةلدى ) اتخاذ القرار  –المرونة  –الطالقة (مهارات التفكیر 
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  :أهمیة الدراسة
  - :كًال منالدراسة  هذه قد تفید       

 وبرامج مساعدة خطط وضع عند أو ،المناهج وتطویر صیاغة عند وذلك :المنهاج واضعو - ١
 .السابع الصف طلبة التفكیر اإلبداعي عند مهارات مستوى لرفع ٕاثرائیةو 

 عقد دورات في التربوي اإلشراف حقل في العاملین الدراسة هذه تفید :التربویون المشرفون - ٢
 ."TRIZ"مهارات حل المشكالت بطریقة إبداعیة  على تدریبهم أجل من للمعلمین تدریبیة

تحسین و  ،التفكیر اإلبداعي المستهدفةتنمیة مهارات  في التعلیمي بالدلیل االسترشاد :المعلمون - ٣
طرق الشرح وتسلیط الضوء على إستراتیجیات التدریس الحدیثة مما یعكس ذلك تحسن في أداء 

  .الطلبة
 ونتضیف مرجعًا جدیدًا في مكتبة الجامعة اإلسالمیة بغزة یستفید منه الدارس :الجامعة - ٤

  .في هذا المجال ونوالباحث

  :الدارسة حدود
 .٢٠١٢/٢٠١٣تطبیق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  تم :زمانیة حدود §
  .بمدارس وكالة الغوث لالجئین منطقة غرب غزة في فلسطین الدراسة إجراء تم :مكانیة حدود §
 .من طالبات الصف السابع عشوائیةعینة  علىتطبیق أداة الدراسة  تم :بشریة حدود §
   :حدود موضوعیة §
 .من كتاب التكنولوجیا للصف السابع األساسي) الطاقة(الوحدة الثانیة  على تقتصر الدراسة - 
) اتخاذ القرار  –المرونة –الطالقة ( بعض مهارات التفكیر اإلبداعي تنمیة على تقتصر الدراسة - 

 .السابع   الصف طالبات الطاقة بكتاب التكنولوجیا لدى وحدة في الواردة
 مبدأ ،الشمولیة أو العمومیة مبدأ (تریز  لنظریة عیةاإلبدا بعض المبادئ على تقتصر الدراسة - 

 ).مبدأ الدمج، لالختالالت المسبقة أو المواجهة أو الحذر الحیطة مبدأ ،التغذیة الراجعة
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  -:الدراسة مصطلحات

  :البرنامج المقترح -١

بعض مبادئ  علىالمستندة  النشاطات واللقاءات التعلیمیةو مجموعة الخطوات واإلجراءات        
 مهارات بعض تنمیة بهدف ،ٕاعدادها وفق مخطط زمنيو الباحث بتصمیمها  نظریة تریز التی یقوم

 .التكنولوجیا اإلبداعي في التفكیر

 :نظریة تریز -٢

 وسیلة لحل المشاكل تزید من "على أنها) Chuang et al., 2010(عرفها تشوانغ وأخرون  ی       
 ".وتستند على تحلیل المعرفة المستخدمة في المجاالت التقنیة، إبداعیاً القدرة على حل المشكالت 

 مشكالت تساعد في الوصول إلى حلول للمشكلةالحل لطریقة  إجرائیا بأنها الباحث یعرفهاو        
 مبدأ، الراجعة التغذیة  مبدأ ،الشمولیة أو العمومیة مبدأ  - بطریقة إبداعیة من خالل بعض المبادئ 

اتخاذ و تنمیة مهارة الطالقة والمرونة و  –مبدأ الدمج  –لالختالالت  المسبقة المواجهة أو الحیطة
  .القرار أثناء تدریس مادة التكنولوجیا

 :مبادئ نظریة تریز -٣
لهم من خالل  التشلرعبارة عن أربعین مبدأ توصل العالم  أنها )٢٠١٢( قطیطویشیر         

  .توثیقه لبراءات االختراعات أثناء عمله كمهندس میكانیكي في الجیش السوفیتي

 (Savransky,2000)  كما قال سارفنسكي TRIZلمبادئ نظریة تریز  مصدر أهمویعد         
٪  ١٠والتي نتجت من تحلیل  ،والتقنیة بالبراءات المتعلقة المعلوماتهو بداع إلهندسة افي كتابة 

 .العالم أنحاء جمیع في اختراع براءة ملیون ٢أكثر من  أي ،العالم في االختراع براءات جمیع من
 :التفكیر -٤

تفسیر منطقي للمعلومات ذو  إلىإعمال العقل بطریقة علمیة للوصول  أنهیعرفه الباحث        
  .معني

 :اإلبداعي التفكیر -٥
بطریقة إبداعیة  اتخاذ القرارو التفاعل مع المشكالت  على الطلبة قدرة الباحث بأنه هیعرف      

  .لحلها وفریدة بطالقة ومرونة
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 :يالتفكیر اإلبداع مهارات -٦
عدد من الحلول لحل  تولید على الطلبة قدرةا انهالتفكیر اإلبداعي  یعرف الباحث مهارات

بطریقة مبتكرة وفریدة  المشكالت المتضمنة في وحدة الكهرباء لمادة تكنولوجیا التعلیم للصف السابع
  .وبطالقة
 :السابع للصف التكنولوجیا منهاج -٧

األساسي  السابع للصف التكنولوجیا كتاب یشملها التي والخبرات المعارف مجموعة هي       
 الفلسطینیة والتعلیم التربیة وزارة أقرته والذي ،المدرسة إدارة علیها وتشرف المعلم للطالب ویقدمها

  .م٢٠٠١ الدراسي في العام
 :السابع الصف طالبات -٨
 والمصنفات بالمرحلة اإلعدادیة سنة) ١٣ - ١٢(بین  نأعماره تتراوح الالتي هن الطالبات        

  .وكالة الغوث لالجئین لمنطقة غرب غزة في فلسطین مدارس في
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   الفصل الثاني
  للدراسة اإلطار النظري

  
  التفكیر اإلبداعي١.٢

  .الكریم والسنة النبویة القرآن في التفكیر ١.١.٢

  .التفكیر ٢.١.٢

  .التفكیر خصائص ٣.١.٢

  .التفكیر أهداف ٤.١.٢

  .التفكیر أهمیة ٥.١.٢

  .عناصر التفكیر وأدواته ٦.١.٢

  .التفكیر أنماط ٧.١.٢

  .مستویات التفكیر ٨.١.٢

  .عناصر نجاح عملیة تعلیم التفكیر ٩.١.٢
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  .اإلبداع ٢.٢
  .نبذة تاریخیة عن اإلبداع  ١.٢.٢

  .نظریات فسرت اإلبداع ٢.٢.٢

  .مستویات اإلبداع ٣.٢.٢

  .العملیة اإلبداعي التفكیر مراحل ٤.٢.٢

  .ياإلبداع أو مكونات التفكیر وعناصر مهارات ٥.٢.٢

  .للمبدع الشخصیة الصفات ٦.٢.٢

  .معوقات اإلبداع ٧.٢.٢

الفلسطیني في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي العوائق التي تواجه المعلم  ٨.٢.٢
  .داخل الغرفة الصفیة

  .التفكیر اإلبداعي تنمیة استراتیجیات ٩.٢.٢

  نظریة تریز ٣.٢
  .تریز مفهوم ١.٣.٢

  .تریز لنظریة التطور مراحل ٢.٣.٢

  .TRIZلنظریة تریز  النظري األساس ٣.٣.٢

  .تریز نظریة أهداف ٤.٣.٢

  .تریز ونظریة اإلبداعي التفكیر ٥.٣.٢

  .TRIZتریز  نظریة في األساسیة االفتراضات ٦.٣.٢

  .المشكالت حل في تریز منهجیة ٧.٣.٢

  .تریز نظریة في اإلبداع مستویات ٨.٣.٢
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  .اإلبداعیة المبادئ ٩.٣.٢

  .وتصمیمه البرنامج المقترح ٤.٢

  .التعلیمي وصف البرنامج ١.٤.٢

  .التعلیمي البرنامج بناء مبررات ٢.٤.٢

  .أهمیة البرنامج التعلیمي ٣.٤.٢

  .البرنامج بناء في الباحث علیها اعتمد التي والمصادر األسس ٤.٤.٢

  .البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة ٥.٤.٢

  .البرنامج بناء مراحل ٦.٤.٢
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  الفصل الثاني
  للدراسة اإلطار النظري

   :اإلبداعيالتفكیر ١.٢
فقد تعلق مصیر اإلنسان منذ الخلق األول  ،التفكیر نعمة من اهللا عز وجل یهبها لمن یشاء

فوال أسلوب تفكیر إبلیس الستمر إلى أن  ،وخیر شاهد قصة أبي البشر آدم علیه السالم ،بالتفكیر
یره إلى معرفة الخالق أما أبو األنبیاء فقد قاده تفك، ولكن تفكیره أورثه اللعنة ،یشاء اهللا في رحمته

ذكر و  ،)٩، ٢٠٠٧ ،األشوح(وهذا ما أكد علیه )  ٩٥الصافات "( أتعبدون ما تنحتون " عز وجل 
   .التفكیر والتدبر إلىودعت الكثیر من اآلیات  ،التفكیر في الكثیر من القصص القرآني والمواضع

   :الكریم والسنة النبویة القرآن في التفكیر ١.١.٢
ٕاعمال العقل واستثماره في كثیر من و دعا اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان للتفكیر والتدبر 

 في التفكیر مكانة على للتدلیل ویكفي"،ذاته وقدرته عز وجل علىالمواضع وبطرق مختلفة للتعرف 
 زةمعج فهو والتدبر، بالتفكر إال فیه اإلعجاز تدرك جوانب ال نفسه القرآن أن -وجل عز– اهللا كتاب

." وجل عز اهللا عند من وأنه فیه، اإلعجاز جوانب القرآن إلدراك لتدبر الدعوة تكررت وقد عقلیة،
َأَوَلْم َیَتَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما ِإالَّ "  ،)٣، ٢٠٠٩، حنایشة(

وفي موضع  ،)٨ آیة ،الرومسورة " ( ِلَقاِء َربِِّهْم َلَكاِفُرونَ َوإِنَّ َكِثیًرا ِمَن النَّاِس بِ ِباْلَحقِّ َوَأَجٍل ُمَسم6ى 
 َنْضِرُبَها َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَیِة اللَِّه َوِتْلَك اْألَْمثَالُ " آخر 

َوَأنَزلنا ِإَلیَك الذِّكَر ِلتَُبیَِّن ِللّناِس ما "وموضع آخر ، )٢١آیة  ،حشرالسورة " (ُهْم َیَتَفكَُّرونَ ِللنَّاِس َلَعلَّ 
َل ِإَلیِهم َوَلَعلَُّهم َیَتَفكَّرونَ     .)٤٤آیة  ،النحلسورة " (ُنزِّ

 علىَیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم  َأَفَال " كما كان للمنافقین نصیب من تدبر مواعظ القرآن وفهمه 
فالمتدبر والباحث في القرآن الكریم یجد الكثیر والكثیر من ) ٢٤آیة  ،محمدسورة  "(ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها 

  .آیات التدبر والدعوة إلى التفكیر
 اهللا أهمیة العقل تكمن في معرفة"أن ) ٢٧٠، ٢٠٠٥(رضوان و وأوضح كال من الحولي 

 إال إلیه یهتدى ال نفسه وأن اإلیمان ،والحساب التكلیف عنه زال سبب ألي العقل فقد ومن وتوحیده
 اإلنسان یجعل الذي هو والعقل، اإلیمان إلى الكفر من إلخراج صاحبه والتدبر بالتفكیر أي بالعقل

  " .نفسه مسئوال عن
 العبادة أوقات جمیع في العینیة الفروض من التفكیر أن) "٣٧ ،٢٠٠٩(وذكر حنایشة 

 سلم في یرتقي عندما مندوبا،الهامة العلوم مجاالت في كفائیا فرضا التفكیر ویكون، الواجب والعلم
  ."العمیقة األنواع
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 :التفكیر ٢.١.٢
َوُیَقال  ،ِإْعَمال اْلعقل ِفي اْلَمْعُلوم للوصول ِإَلى معرَفة َمْجُهول اْلِفكر"المعجم الوسیط یعرف        

ُیَقال َلْیَس لي و  ،َوَما لي ِفي اْألَمر فكر َما لي ِفیِه َحاَجة َوَال مباالة ،لي ِفي اْألَمر فكر نظر ورویة
والفِكیر كثیر ، والتفكیر إعمال العقل في مشكلة، ِفي َهَذا اْألَمر فكر َال أحتاج ِإَلْیِه َوَال ُأَباِلي ِبهِ 

  )٦٩٨، ٢٠٠٤، مجمع اللغة العربیة(." التفكیر
  :اصطالحاً  التفكیر

" التفكیر بأنه ) ٢٠٠٣،٤٠(اختلف كثیر من الباحثین في تعریف التفكیر فقد عرف سعادة و 
 حل وعلى رأسها المعقدة المعرفیة العملیات في تتمثل عناصر ثالث من یتألف معقد مفهوم

 الموضوعو بمحتوى المادة  خاصة معرفة إلى باإلضافة ،والتطبیق كالفهم تعقیداً  واألقل ،المشكالت
  ".االتجاهات والمیول السیماو  المختلفة الشخصیة والعوامل االستعدادات توفر مع

العملیة الذهنیة التي یتم بواسطتها "أن التفكیر ) ٢٣ ،٢٠٠٣(عفانة و  وذكر كال من عبید
شيء مما واقع األشیاء وذلك بالربط بین واقع الشيء والمعلومات السابقة عن ذلك ال علىالحكم 

  ".یجعل التفكیر عامًال هامًا في حل المشكالت
عملیة كلیة نقوم عن طریقها بمعالجة عقلیة "أن التفكیر  على) ٣٢٧ ،٢٠٠٦(تشیر درار و 

للمدخالت الحسیة والمعلومات المسترجعة لتكوین األفكار أو استداللها أو الحكم علیها ویتضمن 
  ".اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعیة والحدس وعن طریقه تكتسب الخبرة معنى

لیة مستمرة في الدماغ ال تتوقف إال بموته وهو عم" بأنه ) ٢٣ ،٢٠٠٩(ویعرفه عبد العزیز
مفهوم مجرد مثله مثل مفهوم العدالة والمساواة والعبودیة وهو یشیر إلى عملیة داخلیة تعزى إلى 
نشاط عقلي معرفي تفاعلي وانتقائي قصدي وموجه نحو حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار وٕاشباع رغبة 

  ".في الفهم 
 أجل من الحسیة للمدخالت العقلیة المعالجة "بأنه تفكیرال )٧ ،٢٠١٠(وتعرف القرافي 

 وحل القرارات واتخاذ منطقیة، بصورة علیها إدراك األمور والحكم ثم ومن األفكار، تشكیل
 ."المشكالت

 مشكلة أو بخبرة یمر عندما الفرد بها یقوم ذهنیة عملیة) "٥، ٢٠١٠(وتعرف حمش 
والتعایش  التكیف لیستطیع وذلك الحالیة والخبرات السابقة خبراته بین بالربط الفرد یقوم وفیها ،معینة

  ".یعیشها  التي الظروف مع
إلشباع حاجات ورغبات  ،ویعرف الباحث التفكیر بأنه عملیة عقلیة خفیة مستمرة ودائمة

  .تساؤالت التي یواجهها في حیاتهأو اإلجابة عن ال ،اإلنسان
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  :التفكیر خصائص ٣.١.٢
  - :التفكیر بعدد من الخصائص التالیةیتمیز        

  .التفكیر نشاط عقلي غیر مباشر -١
  .القوانین العامة للظواهر علىیعتمد التفكیر  -٢
  .ینطلق التفكیر من الخبرة الحسیة -٣
  .التفكیر انعكاس للعالقات بین الظواهر في شكل لفظي رمزي -٤
  .لإلنسانیرتبط التفكیر ارتباطا وثیقا بالنشاط العملي  -٥
  )٢٦-٢٥، ٢٠٠٣ ،عفانةو  عبید(أورد في  .خصائص الشخصیة علىالتفكیر یدل  -٦

 :التفكیر أهداف ٤.١.٢
 - :كالتالي التفكیر أهداف )٢٠٠٩(حدد فوزي

 . تطویر كفایة العمل الذهني لدى الطالب أثناء المواقف التعلیمیة - ١
 . تمكین الطالب من توظیف مهارات التفكیر في مواجهة مشكالت الحیاة - ٢
 .مساعدة الطالب على زیادة ثقتهم بأنفسهم وتقدیر إنجازاتهم - ٣
  . تشجیع المعلمین على األخذ بأسالیب التفكیر وتوظیفها في المواقف الصفیة - ٤

تنمیتها و ویرى الباحث أن التفكیر یهدف إلى إحداث تغییر ایجابي لقدرات الطلبة العقلیة        
المرونة و ي إدارة شؤون حیاتهم مثل مهارة الطالقة وٕاكسابهم المهارات الالزمة التي تساعدهم ف

  . واتخاذ القرار
   :التفكیر أهمیة ٥.١.٢

 لتكلیف في دیننا اإلسالمي العظیمفالتمییز والتفكیر هما سببا ا ،للتفكیر دواعي وأهمیة كبیرة 
  - :ما یلي )٣٤- ٣٢، ٢٠٠٩(العزیز عبد فقد ذكر 

 .والتكیف معهاالتفكیر ضرورة لمواكبة متطلبات العصر  -١
 .التفكیر ضرورة الكتشاف كل مجهول في هذا الكون -٢
 .المعلومة أهم بكثیر من تعلیمه المعلومة نفسها علىأن تعلیم الفرد كیفیة الحصول  -٣
وظیفته وعلى ماله من قدرة ساحرة  علىأن الفكر ضروري للجمیع خاصة إذا ما تم التركیز  -٤

 .وعجیبة في تیسیر أمور الحیاة
رة من ضروریات ومتطلبات التعلیم الهادف الذي یمكن أن یلعب دورا في تنمیته التفكیر ضرو  -٥

 .عملیات ومهارات التفكیر الذي یمكن اإلفراد من تطویر كفاءتهم
 .التفكیر ضروري في النجاح الدراسي والحیاتي وتحقیق الذات في مجال العمل -٦
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جیة أو معرفیة أو تتعلق بأمنه التفكیر ضروري لتحقیق حاجات الفرد المختلفة سواء كانت بیولو  -٧
 .واحترامه وتطویر معارفه

  .هالتفكیر ضروري من أجل تطویر المجتمع وتحقیق الرفا -٨
  .التفكیر ضروري لتطویر التعلیم -٩

  :عناصر التفكیر وأدواته ٦.١.٢
 )٣١ -٢٨ ،٢٠٠٩(للتفكیر أداوت ال یتم بدونها فمن هذه األدوات كما حددها عبد العزیز        
  -:ما یلي

 ) التصور العقلي –الكالم الباطن واللغة الصامتة  –الصور الذهنیة (ویشمل  :االسترجاع -١
 .األفكار العامة والمعاني الكلیة -٢
 .التجرید -٣
                                        .اللغة -٤

وأشارا أن فلم یتفقا كثیرا مع ما ذكره عبد العزیز ) ٣٩-٣٨، ٢٠٠٧(أما أبو جادو ونوفل       
  - :أدوات التفكیر هي كالتالي

  .هو صور األشیاء المادیة التي تنطبع وتسجل في دماغ الفرد :)التخیل( التصور -١
شكل خطط یمكن  علىتعرف المفاهیم بأنها قواعد معرفیة في عقل اإلنسان توجد  :المفاهیم-٢

الخصائص  علىاالستفادة منها في توجیه سلوك الفرد لتصنیف األشیاء الواقعة في بیئته بناء 
  .المشتركة بینها

هي أسماء مقررة تعرف بها األشیاء والظواهر والعملیات كأسماء األشیاء  :الرموز واإلشارات-٣
  .واألرقام

التفكیر فهي نظام من الرموز والقواعد یسمح اللغة من أكثر الوسائل كفاءة في عملیة  :اللغة-٤
فعندما یسمع احدنا أو یقرأ أو یقرأ أو یكتب كلمة أو جملة أو یالحظ  ،للفرد بالتواصل مع اآلخرین

   .عندها یتحفز للتفكیر ،إشارة في أي لغة
ة التفكیر بطریقة أو بأخرى یقدم له أدلة لتدخل الحركات األولیة لمجموع :النشاطات العضلیة-٥

   .عضالتنا فالنشطة العضلیة التي یقوم بها الفرد تسمح له بالتوجه نحو التفكیر في شيء یقوم به
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  :التفكیر أنماط ٧.١.٢
ولعل هذا االختالف یرجع لعدم  ،عدد محدد من أنماط التفكیر علىلم یتفق الباحثون        

حیث تنوعت األنماط  ،إمكانیة إدراك عملیة التفكیر بشكل محسوس أو ألنها عملیة مجردة خفیة
  -):٦٩- ٤١، ٢٠٠٣(وعفانة  ویعرض الباحث أهمها كما أوردها عبید ،وتعریفاتها من باحث ألخر

حیث یحدث هذا  ،قدرة عقلیة مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسیة البصریة :التفكیر البصري -١
النوع من التفكیر عندما یكون هناك تنسیق متبادل بین ما یراه المتعلم من أشكال ورسومات 

 .الرؤى والرسم المعروض علىنتاجات عقلیة معتمدة و وعالقات وما یحدث من ربط 
                                                            )٩، ٢٠٠١،عفانة(                                                                          

األداء المعرفي العقلي والذي یتمكن فیه الفرد من توظیف ما  علىقدرة الفرد  :التفكیر االستداللي -٢
لدیه من معلومات ثبت صدقها وصحتها للوصل إلى حلول للمشكالت مع أمكانیة تبریرها تبریرا 

 )٤٣، ٢٠٠٩، سعادة( .منطقیا سلیمًا مستخدمًا في ذلك الحجج والبراهین
والمعرفة الذاتیة أو التأمل  ،بالوعي الذاتيهو ذلك النمط من التفكیر المرتبط  :التفكیر التأملي -٣

  .التمعن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األمور علىوالذي یعتمد  ،الذاتي
 ) ٤٣، ٢٠٠٩، سعادة(

أسس موضوعیة تتفق مع  علىهو عبارة عن عملیة تبني قرارات وٕاحكام قائمة  :التفكیر الناقد -٤
علمي بعیدا عن التحیز أو المؤثرات الخارجیة التي  الوقائع المالحظة والتي یتم مناقشتها بأسلوب
  .تدخل محتمل للعوامل الذاتیة إلىتفسد تلك الوقائع أو تجنبها الدقة أو تعرضها 

 )٥٤، ٢٠٠٣، عفانةو  عبید(                                                                 
 الذي یتمیز اإلنتاج على الفرد قدرة بأنه"اإلبداعي التفكیر ) ١٩٩٣(عباده  عرف :التفكیر اإلبداعي -٥

 ذلكو  البعیدة التداعیاتو األصالة و  التلقائیة المرونةو  الفكریة الطالقة من ممكن قدر بأكبر
 ) ٢٠٠٧،٣٠ ،أبو الشامات: أورد في(  ."مثیر موقف أو لمشكلة كاستجابات

والرؤى الجدیدة أو التي تؤدي إلى العملیة الذهنیة التي نستخدمها للوصول إلى األفكار "أو هو
، ٢٠٠٢ ،الحیزان("یعتبر سابقًا أنها غیر مترابطة الدمج والتألیف بین األفكار أو األشیاء التي

٢٤.( 
الكل المركب الذي یتكون من مجموعة مكونات  علىالتفكیر الذي یركز "هو  :التفكیر المنظومي -٦

، ٢٠٠٣، عفانةو  عبید(".ترتبط فیما بینها بعالقات متداخلة تبادلیة التأثیر ودینامیكیة في التفاعل
٦٣ ( 

  



  - :يما یلمستویات التفكیر حسب النمو العقلي عند الفرد ك
وهو من صفة تفكیر األطفال ویدور حول أشیاء محسوسة ومشخصة وال 

ویظهر دور الصور أو  ،وهو أكثر شیوعا عند األطفال منه عند الكبار
التفكیر الصوري إذا جاز التعبیر عند األطفال عن طریق األلعاب اإلیهامیة باإلضافة إلى 

 .أحالم الیقظة وقد یستخدمه الراشدون أیضا لحل بعض مشكالتهم
معاني األشیاء وما یقابلها من  علىوهو أرقي من المستوى التصوري ویعتمد 

األشیاء المادة المجسمة صورها الذهنیة وهو یتطور ویتقدم 

فهم  علىوالمقصود بذلك القواعد والمبادئ والمفاهیم التي تساعدنا 
ال (لقواعد القول قوانین الطبیعة التي یمكن االعتماد علیها في تفكیرنا العلمي ومن أمثال هذه ا

مستویات كما  ثالثمن ناحیة أخرى مستویات التفكیر إلى 
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   :مستویات التفكیر
مستویات التفكیر حسب النمو العقلي عند الفرد ك) ٢٥، ٢٠٠٩(قسم عبد العزیز
وهو من صفة تفكیر األطفال ویدور حول أشیاء محسوسة ومشخصة وال  :المستوى الحسي

 .یصل إلى مستوى األفكار العامة والمعاني الكلیة
وهو أكثر شیوعا عند األطفال منه عند الكبار :المستوى التصویري

التفكیر الصوري إذا جاز التعبیر عند األطفال عن طریق األلعاب اإلیهامیة باإلضافة إلى 
أحالم الیقظة وقد یستخدمه الراشدون أیضا لحل بعض مشكالتهم

وهو أرقي من المستوى التصوري ویعتمد  :التفكیر المجرد
األشیاء المادة المجسمة صورها الذهنیة وهو یتطور ویتقدم  علىم  وال یعتمد ألفاظ أو أرقا

 .بتقدم اللغة عند الفرد
والمقصود بذلك القواعد والمبادئ والمفاهیم التي تساعدنا  :التفكیر بالقواعد والمبادئ

قوانین الطبیعة التي یمكن االعتماد علیها في تفكیرنا العلمي ومن أمثال هذه ا
 ).تكن رطبا فتعصى وال یابسا فتكسر

من ناحیة أخرى مستویات التفكیر إلى ) ٢٦، ٢٠٠٩(وقسم عبد العزیز
 :)٢.١(في شكل رقم 

 

مستویات التفكیر ٨.١.٢
قسم عبد العزیز         

المستوى الحسي -١
یصل إلى مستوى األفكار العامة والمعاني الكلیة

المستوى التصویري -٢
التفكیر الصوري إذا جاز التعبیر عند األطفال عن طریق األلعاب اإلیهامیة باإلضافة إلى 

أحالم الیقظة وقد یستخدمه الراشدون أیضا لحل بعض مشكالتهم
التفكیر المجرد -٣

ألفاظ أو أرقا
بتقدم اللغة عند الفرد

التفكیر بالقواعد والمبادئ -٤
قوانین الطبیعة التي یمكن االعتماد علیها في تفكیرنا العلمي ومن أمثال هذه ا

تكن رطبا فتعصى وال یابسا فتكسر
وقسم عبد العزیز     

في شكل رقم 
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بعض الباحثین والمهتمین " أن مستویات التفكیر قسمت حسب ) ٦٠، ٢٠٠٩(وذكر سعادة        
  - :رئیسیین لهذه العملیة الذهنیة یتمثالن كاآلتيبالتفكیر مستویین 

وهو عبارة عن األنشطة العقلیة أو الذهنیة غیر المعقدة والتي تتطلب  :التفكیر األساسي -١
ممارسة أو تنفیذ المستویات الثالثة الدنیا من تصنیف بلوم للمجال المعرفي أو العقلي 

المهارات القلیلة األخرى مثل  والمتمثلة في مستویات الحفظ والفهم والتطبیق مع بعض
مستوى التفكیر  إلىالمالحظة والمقارنة والتصنیف وهي مهارات البد من إتقانها قبل االنتقال 

 .المركب
ویمثل مجموعة من العملیات العقلیة المعقدة التي تضم مهارات التفكیر  :التفكیر المركب -٢

 ." الناقد والتفكیر اإلبداعي وحل المشكالت وعملیة صنع القرارات والتفكیر فوق المعرفي
   :عناصر نجاح عملیة تعلیم التفكیر ٩.١.٢
ثالثة نقاط عناصر نجاح عملیة تعلیم التفكیر في )  ٧٠-  ٢٠٠٩،٦٧(سعادة أوضح        
  -:رئیسة

 .المعلم المؤهل والفعال -١
 .البیئة الصفیة المدرسیة -٢
 .  أسالیب التقویم -٣

 :هناك عناصر أخري وهي ما یلي أنهویرى الباحث        
 .تحفیز الطالب سواء كان التحفیز مادي أو معنوي -١
 .المناخ والعالقات األسریة المحیطة بالمتعلم -٢
 .واستعدادهالحالة النفسیة للمتعلم ومیله  -٣
 .المنهاج المدرسي ومدى تنظیمه وترابطه عبر المراحل العمریة للمتعلم -٤
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  :اإلبداع ٢.٢
  :نبذة تاریخیة عن اإلبداع ١.٢.٢
مدى  علىیمكن رصد ثالث مراحل رئیسیة تعكس التطور الهائل الذي حدث لمفهوم اإلبداع        

   :وهي) ٢٢ -١٨، ٢٠٠٢(العصور الماضیة كما حدده جروان 
   :المرحلة األولى

وتمتد هذه المرحلة منُذ أقدم العصور التي نقلت آثارها المكتوبة أو المنقولة بدءًا من العصر        
بعصر النهضة األوربیة والعقود  وانتهاءصر الجاهلي ثم اإلسالمي اإلغریقي ثم الروماني مرورًا بالع

   .األولى من القرن العشرین
ما  من أبرز السمات التي تمیز المعرفة اإلنسانیة المرتبطة بمفهوم اإلبداع في هذه المرحلةو        

   :یلي
  .النبوغ المبكرو الموهبة و الذكاء و العبقریة و الخلط بین مفاهیم اإلبداع  §
  .تحركها قوى خارقة خارجة عن حدود سیطرة اإلنسانالعبقریة و االعتقاد بان اإلبداع  §
دور الوراثة والفطرة من حیث انتقال اإلبداع أو العبقریة في ُسالالت معینة وعبر  علىالتركیز  §

  .األجیال من اإلباء إلى األبناء فاألحفاد
وصف قلة قلیلة ممن یأتون بأعمال خارقة  على" عبقري"و" ُمبدع"اقتصار استخدام كلمتي  §

  .لعادةل
التفاوت بین الحضارات في مختلف العصور فیما یختص بمیدان العمل اإلنساني التي حظیت  §

الفلسفة واألدب و میدان الحكم  علىاإلنجازات اإلبداعیة فیها باالعتراف والتقدیر واقتصارها 
  .وفنون القتال والهندسة المعماریة والرسم والنحت وبدرجة أقل في میدان العلوم

  :الثانیةالمرحلة 
بدأت هذه المرحلة مع نهایة القرن التاسع عشر عندما بدأ الحدیث عن أثر العوامل         

اتسعت دائرة النقاش والخالف خالل النصف األول من و االجتماعیة والبیئیة في السلوك اإلنساني 
القرن العشرین بین أنصار البیئة والوراثة من حیث دورها في تشكیل السلوك والسمات والقدرات 
العقلیة المختلفة وكان من الواضح إن المدرسة األوربیة في علم النفس أكثر حماسًا إلبراز دور 

ي عكست طبیعة المجتمع األمریكي الذي شكل المهاجرون الوراثة مقابل المدرسة األمریكیة الت
من أبرز خصائص و البیئیة و بالتالي كانت أكثر حماسًا دور العوامل االجتماعیة و أغلبیته الساحقة 

   :هذه المرحلة
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ظهور عدة نظریات سیكولوجیة حاولت تفسیر الظاهرة اإلبداعیة مثل نظریات الجشطالت  §
  .سيالقیاس النفو والتحلیل النفسي 

  .الذكاءو العبقریة و المساواة بین مفاهیم اإلبداع  §
ٕانحسار عملیة الربط بین و حدوث تقدم في التمییز بین مفاهیم اإلبداع والموهبة والتفوق  §

  .الغیبیات والخوارقو اإلبداع 
االعتراف بأهمیة العوامل الوراثیة و البیئة في اإلبداع و انحسار الجدل حول أثر الوراثة  §

  .والبیئیة
اتساع دائرة االهتمام باإلبداع وبرامج تعلیم اإلبداع والسیما في مجاالت اإلعمال الصناعیة  §

  .والتجاریة
 : المرحلة الثالثة

امتدت حتى العصر و یمكن القول بأن هذه المرحلة بدأت في منتصف القرن العشرین        
تولیفة تندمج فیها العملیات العقلیة والمعرفیة  أنه علىفیها أصبح ینظر لمفهوم اإلبداع و الحاضر 

وال  - ونمط التفكیر والشخصیة والدافعیة والبیئیة ومع االنفجار المعرفي الهائل الذي شهدته البشریة
بفضل التطور المذهل لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات تقدمت البحوث والدراسات  -تزال

كما تقدمت العلوم النفسیة حول تركیب الدماغ والوظائف  التجریبیة التي أخضع لها مفهوم اإلبداع
   -:الذكاء االصطناعي والقیاس النفسي وغیرها وتمیزت هذه المرحلة بما یليو العقلیة 

بین مفهوم و التمایز بینهما و التمایز بین مفهومي الذكاء واإلبداع بمعنى إن الذكاء غیر اإلبداع   •
  .الموهبة

اإلبداع كنظریة القیاس النفسي لإلبداع والنظریات المعرفیة في ظهور نظریات جدیدة في  •
  اإلبداع

  .المقاییس اإلختباریة لقیاس اإلبداعو تطویر عدد كبیر من األدوات  •
  .تطویر عدد كبیر من البرامج التربویة والتدریبیة لتعلیم اإلبداع •
یتوزع فوق منحنى التوزیع  االعتقاد بأن اإلبداع قدرة موجودة لدى جمیع األفراد كالذكاء وأنه •

  .السوي للقدرات العقلیة
شمولیة النظرة العامة لإلبداع و تقدم البحوث والدراسات التجریبیة التي تناولت مفهوم اإلبداع  •

  .األعمال أو النتاجات اإلبداعیةو العملیات العقلیة و كمفهوم لیشمل الفرد والبیئة 
 .جتمعات بالمختبرات اإلبداعیة فیهاأتساع دائرة العمل اإلنساني التي تقترن الم •
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 كان التحول الكبیر الذي أطلق شرارته جلیفورد ١٩٥٠في عام  أنهومن الجدیر بالذكر        
(Guilford)   كان من نتائجه البحوث العلمیة و في المؤتمر السنوي لرابطة علم النفس األمریكیة

تجریب أما برامج التدریب الموجهة لتنمیة الجادة التي تناولت مفهوم اإلبداع وأخضعته لمنهجیة ال
في الخمسـینات انتقلت و فقد بدأت في الثالثینات من القرن العشرین في قطاع الصناعة .اإلبداع

شكل مشروعات مناهج ومقررات دراسیة وفي  علىإلى الجامعات  ( Bloom ) یـد بلوم على
  .شكل برامج تعلیم مهارات التفكیر بصورة مباشرة علىالسبعینات انتشرت في المدارس 

أن مفهوم التفكیر اإلبداعي من المفاهیم التي اختلف " ) ٢٣ ،٢٠٠٣(وأشارت المشرفي        
بشأنها العلماء والباحثین، ولذا فإنه ال یوجد مفهوم واحد محدد لهذا المصطلح ؛ بل إن هناك مفاهیم 

قته الخاصة للنظر إلى طبیعة الدراسة التي تتناول التفكیر عدة ارتبطت بمفكرین كل منهم له طری
جبهة عریضة ملیئة بالتشعب  علىفقد سارت األبحاث في مجال التفكیر اإلبداعي  ،اإلبداعي
تبدأ باإلحساس  ،عملیة ذات مراحل متعددة ومتتابعة أنه علىینظر إلیه  فمنهم من ،والتنوع

ینظر إلیه ومنهم من  ،بالمشكلة وتنتهي بالحدس أو اإلشراق الذي یحمل في طیاته الحل المنتظر
ویتناول  ،وعدم الشیوع ،والقیمة االجتماعیة ،والندرة ،اإلنتاج اإلبداعي الذي یتسم بالجدة أنه على

التي تتدخل في تكوینه بشكل من العلماء التفكیر اإلبداعي من خالل العوامل العقلیة  فریق ثالث
  .مباشر

  :ذلك یمكن حصر التعریفات المختلفة للتفكیر اإلبداعي من المداخل التالیة علىوبناء        
  .  Creative Processالعملیة اإلبداعیة . أ

  .Product Creativeاإلنتاج اإلبداعي . ب
   ".Characteristics of Creative Personسمات الشخص المبدع . جـ

   اإلبداع تعریف
فأشارت  ،ن في تحدید مفهوم اإلبداع اصطالحاو والباحث اختلف علماء النفس       
تفسیر مفهوم اإلبداع إال أنهم تفاوتوا في " أن  عشرات المفكرین حاول ) ١٤٩ ،٢٠٠٢( السرور

 علىبنى نظریاته و أسس طبیعیة  علىمنطلقات المداخل لتفسیراتهم فمنهم من حاول تفسیر اإلبداع 
 علىأساس التحلیل النفسي وآخرون  علىنظریاته  ىبنمنهم من و مبدأ إن الطبیعة ترفد اإلبداع 

أساس االعتبارات الخاصة أو من منطلق اتجاهات خاصة وأسس شخصیة وبینت بعض النظریات 
ت اإلبداع السیر الذاتیة لبعض المبدعین وغیرها من األسس التي انطلقت منها نظریا علىبناءًا 

اختبار  علىمن العلماء من فسر اإلبداع بالتفكیر التجریبي أو التفكیر في حل المشكلة أو القدرة و 
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أساس العملیة  علىأساس اإلنسان المبدع أو  علىمنهم من فسر اإلبداع و وتنظیم المعلومات 
  .اإلبداعیة أو اإلنتاج اإلبداعي

  :الباحث بعض من هذه التعریفات لإلبداع یستعرضو 
 والتغیرات الضعف بمواطن والوعي للمشكالت تحسس عملیة "أنه) ١١ ،٢٠٠٩(تعرفه أهل  -

 فرضیات وصیاغة والتنبؤ، حلول عن والبحث المعلومات، في والنقص وعدم االنسجام
 ارتباطات أو حلول إلى التوصل أجل من تعدیلها أو صیاغتها وٕاعادة جدیدة،واختبار الفرضیات

 ."لآلخرین النتائج توصیل أو ونقل المتوافرة،  باستخدام المعطیات جدیدة
والسرعة  ،تولید عدد كبیر من األفكار علىقدرة الطالبات "  أنه) ٦٦ ،٢٠٠٦(وتعرفه األحمدي -

والتنویع في هذه األفكار بحیث تكون من األفكار غیر المتوقعة مع  ،والسهولة في تولیدها
تفاصیل جدیدة ومتنوعة  علىوالتمیز ألفكار كل طالبة مع قدرتها  ،والجدة ،التفرد علىالحفاظ 
 ".لكل فكرة

  :نظریات فسرت اإلبداع ٢.٢.٢
المالحظة والتأمل فحث الخلق عامة على ، لقد أسس القرآن الكریم منهجیة للبحث العلمي       

التي تدعو إلى أن عدد اآلیات إلى )  ١٧، ٢٠٠٩(لقد أشار حنایشة ف، والتدبر في مواقع كثیرة
أي أن ، آیة ٦٢٤قد بلغ ، والتدبر، والتفكر، التفكیر والمهارات المساعدة على التفكیر مثل التبصر

  .عدد اآلیات التي دعت للتفكیر ونظائره تقارب عشر اآلیات القرآنیة
 بحقائق والتبصر اهللا مخلوقات في والتدبر والتفكیر العقل إعمال أن في شك هناك ولیس       
 سنن اكتشاف أجل من اإلنسان وسائل ألنها اإلسالمي، الدین عظمها التي األمور من الوجود
 وجود على االستدالل في وسائله من أنها كما لسعادته، وتطویعها وفهمها الطبیعة ونوامیس الكون
  )١٤، ٢٠٠٦مهدي، (.والعبر الدروس استخالص وفي وتوحیده، وعظمته الخالق
 العلمیة، بالطریقة یسمى ما العلمي، وتفكیرهم أسلوبهم في عرفوا العرب العلماء وكما أن       

 التفكیر، في بالدقة تمیز علميال أسلوبهم أنو  الحدیث، العصر مبتكرات من أنها یظن التي
 النفیس، وابن الهیثم، ابن العلماء أولئك أمثال ومن االستنتاج، في والسالمة العرض، في والوضوح

 القیم ابن به سبق وكان من إبداعات المسلمین ما، وغیرهم خلدون وابن الرازي،و  الخوارزمي،و 
  .وثیقة عالقة أنها نیَّ وب والتعلُّم، الفكر بین الرابطة العالقة أوضح حیث، التعلُّم نفس علم واضعي

  )١٤-١٣، ٢٠١٠ ،المصدر(أورد في                                                          



٢٣ 
 

بل أكمل المسیرة من جاء ، ولم یقتصر اإلبداع على السلف الصالح من علماء المسلمین       
وٕانكار بعدهم من العلماء أمثال اإلمام الغزالي والماوردي والبغدادي وغیرهم ممن دعا إلى التجدید 

  ) ١٦٢- ١٤٥، ٢٠٠٠، العمایرة.(التقلید والدعوة إلى االنفتاح والتطور
 التأملو والتدبر  العقل وٕاعمال التفكر على الحثو  بالتفكیر، اإلسالم اهتمام مدى لنا یتبینو        

 عند اإلیمان یعزز مما الخالق، وحدانیة على تدل فهي الكون، نوامیس في و اهللا، خلق في
  )١٤، ٢٠١٠ ،المصدر(.اإلسالم إلى المسلمین غیر ویهدي المسلمین،

األوائل  نولقد نبغ المسلمو ، التفكیر اإلبداعي علم إسالمي أصیلومما سبق یتضح أن        
وخیر دلیل ومن بعدهم فنجد ذلك واضح في السلف الصالح ، وأبدعوا في مجاالت كثیرة ومتنوعة
  .المسلمین المذاهب اإلسالمیة األربعةعلى الفهم واإلبداع واالستنباط عند 

 عالجت النفس علم في واالتجاهات المدارس أن مختلف) ٢٠، ١٩٨٩( أشار روشكاوحدیثًا        
 هذه المعالجة تركت فقد لذا ،منطلقاتهاو  اهتماماتها حسب كل مختلفة اإلبداع بمستویات مشكلة

 من نظریة لكل العامة یلي الخطوط فیما ونعرض .اإلبداع دراسة على منهجیة أو النظریة بصماتها
   .النظریات هذه
   :السلوكیة النظریة :أوالً 

 هذه ممثلي إن Cropleyكروبلي یقولو  ،السلوكي االتجاه رحاب في النظریة هذه ظهرت       
 أو النشاط أن یفترض الذي التجاههم الخطوط األساسیة وفق اإلبداع ظاهرة دراسة حاولوا النظریة
هذه  بأن علما واالستجابات بین المثیرات العالقة تكوین مشكلة في الجوهر هو اإلنساني السلوك
 ظهرت لقد  .قبل ممثلیها من حتى علیها متفق وغیر واضحة غیر تزال ال تهااآلی حیث من العالقة
 منها ،ظهوره وشكل وعملیاته التفكیر المبدع حول للسلوكیة العام اإلطار في مختلفة نظریات
  )٢٠، ١٩٨٩، روشكا( .ذكرها لممثلها میدنیك على جئنا التي اإلرتباطیة النظریة
 ترابطي تفكیر التفكیر اإلبداعي أن تذهب إلى Watsonواطسون  بزعامة السلوكیة النظریةو        

 بین الرابطة نوعیة بمدى التفكیر اإلبداعي قیمة وتتحدد واالستجابة المثیر بین العالقة عن ناتج
        Medinck & Maltzman)(ومیدنك  المنحى مالتزمان هذا رواد ومن واالستجابة، المثیر
 تكوینات المترابطة في أو المتداعیة للعناصر تنظیم إعادة " بوصفه اإلبداع إلى ینظران حیث      

  ) ٦٣ ،٢٠٠٢ ،السرور.(" معینة أغراضاً  تحقق جدیدة تشكیالت أو
 فأن األساسیة للعناصر الفرد لدى الترابطات زادت كلما أنه  Mednickمیدنك  ویرى       
  ) ٦٣، ٢٠٠٢ ،السرور( .أكبر تكون إبداعي حل إلى وصوله إمكانیة
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 الدقة والشمول الدقة تنقصه لإلبداع السلوكیة النظریة تفسیر أن) ٢٩، ٢٠٠٤(ندى ویرى أبو       
 والتعزیز ،المثیر واالستجابة بین الرابطة في اإلبداع عملیة یختزل حیث اإلبداع عملیة تفسیر في

  .وحقیقته اإلبداع طبیعة یفسر ولم ،السلوك یتبع الذي
  :النفسي التحلیل نظریة :ثانیاً 

 فیما أیضا تختلف ولكنها عدة بنقاط تشترك النظریات هذهأن  ) ٢١، ١٩٨٩( روشكاأوضح        
 یتم الدافع الجنسي أن أي ،اإلعالء أو التسامي مفهوم وفق اإلبداع ،مثال » فروید« یفسر .بینها

 إلى بالتالي الدافع هذا ویوجه ،والضغوط االجتماعیة الضوابط جملة مع وصراعه كبته عند إعالؤه
 .                 إیجابیة اجتماعیة قیمة ذات ومواضع أهداف نحو ثم یتسامى ،اجتماعیا مقبولة دافعیة

 من قبل منها مسموح هو ما یظهر وأحالم آمال له " المبدع بأن فروید سجموند حیث یرى       
 الكاتب تدفع وهي التي ،بها المسموح غیر واألحالم األماني تلك وهي یظهرها ال وأخرى ،المجتمع

  ) ١٥ ،٢٠٠٢ ،السرور( ."عاإلبدا نحو
المبدعین  إن حیث لإلبداع النظرة هذه یناقض الواقع أن) "  ٢٩، ٢٠٠٤(ندى أبو یشیرو        
 خالل ثابت من وهذا ،قدراتهم وفي أنفسهم في بالثقة ویتمتعون ،جیدة نفسیة بصحة یتمتعون
   ."وخصائص المبدعین سمات لمعرفة أجریت التي واألبحاث الدراسات

  :اإلنسانیة النظریة :ثالثاً 
 االتجاه هذا ویعرفوآخرون  روجرز ،ماسلو ،فروم :العلماء من مجموعة االتجاه هذا یمثل        

 أشاركما  الشخصانیة أو السیكولوجیة » الشخصانیة« تسمیة تحت النفس علم في أیضا
وصف اإلبداع  Maslow" ماسلو"أن )  ٣٩ ،٢٠٠٣(أوردت المشرفي و ، )٢٢ ،١٩٨٩( روشكا

وهي قدرة تمنح لكل أو معظم البشر منذ  ،بالسمات األساسیة الكامنة في الطبیعة اإلنسانیة
وقد حدد نوعین من  ،بشرط أن یكون المجتمع حرًا خالیًا من الضغوط وعوامل اإلحباط ،میالدهم
  : النحو التالي علىاإلبداع 
  .الموهبة والعمل الجاد المتواصل علىوتعتمد  ،القدرة اإلبداعیة الخاصة §
   .أو اإلبداع كأسلوب لتحقیق الفرد لذاته ،إبداع التحقیق الذاتي §
التعبیر عن األفكار دون نقد ذاتي هو شيء ضروري إلبداع  علىأن القدرة " ماسلو"فیرى       

، ١٩٨٩، روشكا( .وهذه القدرة توازي اإلبداع البريء السعید الذي یقوم به األطفال ،التحقیق الذاتي
٢٢(  
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وأول السمات  ،أن اإلبداع هو نتاج النمو اإلنساني الصحي Rogerss" روجرز"ویرى        
   )٢٢، ١٩٨٩، روشكا( .التفتح للتجربة :هي" روجرز"الممیزة لإلبداع التي عرفها 

وبالنظر إلى اتجاه أصحاب هذه النظریة نجد أن المذهب اإلنساني یختلف عن المدرستین 
في تفسیر نشاط ) الجشطالتیة  ،السلوكیة( فقد رفضت هذه النظریة آراء النظریة  ،السابقتین
حیث یشتق الدافع اإلبداعي من الصحة النفسیة السلیمة  ،الطبیعة اإلنسانیة علىوركزت  ،اإلنسان

  )٢٢، ١٩٨٩، روشكا( .فاإلبداع یمثل محصلة التطور العقلي الكامل  .والجوهریة لإلنسان
 كما العمومیة شدیدة بعبارات اإلبداع فسرت اإلنسانیة النظریة أن) ٣٠، ٢٠٠٤( ندىیشیر أبو و 

 اإلبداع حول تحوم وبقیت ومباشرة تفصیالً  أكثر بشكل اإلبداع تفسیر تخض في لم لكنها سبق
  .تفسیره من تقترب أن توشك
  :الجشتالطیة النظریة :رابعاً 

 في اعتمدت اإلبداع فسرت عندما" الجشتالطیة النظریة إن )٣١ ،٢٠٠٤( ندىأبو  یشیر         
 هو االستبصاري التفكیر لكن لهما ردیفاً  وجعلته ،الحدسي االستبصاري التفكیر تعریف علىذلك 
 سیاق متكامل في ونظمها ،الموقف عناصر إدراك خالل من إما المشكلة حل إلى الوصول مجرد
 ".تقلیدیاً  أم إبداعیاً  حالً  سواء كان ما لمشكلة حل كل یشمل وهذا

" فرتهایمر"ید  علىقد قامت " هذه النظریة أن ) ٣٩ ،٢٠٠٣(أوردت المشرفي و         
Werthemer وعند صیاغة المشكلة  ،الذي یرى أن التفكیر اإلبداعي یبدأ عادة مع مشكلة ما

  " .والحل ینبغي أن یؤخذ بعین  االعتبار

   :النظریة العاملیة :خامساً 
أهم النقاط التي جاءت بها النظریة  Guliford" جیلفورد"وتمثل آراء ووجهات نظر "        

 ،حیث یرى أن التفكیر اإلبداعي في صحیحة تفكیر تباعدي ،العاملیة في مجال التفكیر اإلبداعي
ومعنى هذا أن  ،أي أن التفكیر التباعدي لیس بالضرورة تفكیرًا إبداعیاً   .والعكس غیر صحیح

ویقصد   .واألصالة كعملیات تباعدیة تلعب دورًا رئیسًا في التفكیر اإلبداعي ،والمرونة ،الطالقة
وتتحدد كمیًا في ضوء عدد هذه االستجابات أو  ،بالطالقة إصدار تیار من االستجابات المرتبطة

فیًا أما األصالة فتتحدد كی ،تنوع هذه االستجابات علىوتتحدد المرونة كیفیًا وتعتمد  .سرعة صدورها
 ،٢٠٠٣( أورد في المشرفي ".وعدم  مألوفیتها ،أو عدم شیوعها ،أیضًا في ضوء ندرة االستجابات

٤٠(  
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النظریات المفسرة للتفكیر اإلبداعي كما موضح في ) ٤٤- ٤٢ ،٢٠٠٣(ولخصت المشرفي         
  ).٢.٢(جدول رقم 

  )٢.١(جدول رقم 
  النظریات المفسرة للتفكیر اإلبداعي  

المفسرة النظریة 
 للتفكیر اإلبداعي

رواد 
 النقد الموجه لها "المبدأ األساسي"وجهة النظر المفسرة  النظریة

نظریة التحلیل 
 النفسي

  فروید -
  یونج -
  كریس -
 جونج -

  .تفسر اإلبداع وفقًا لمفهوم التسامي أو اإلعالء - 
تؤكد على ربط اإلبداع مع مجموعة الدوافع التي یحركها  - 

طبقًا لذلك یمثل شكل صحي من أشكال فاإلبداع ، الالشعور
وذلك باستخدام الدوافع الالشعوریة التي لم یمكن ، التعویض

 .إشباعها في أهداف إنتاجیة

افتقدوا المنطقیة 
وبالغوا في 

 .تفسیراتهم لإلبداع

النظریة 
  االرتباطیة

  میدنیك -
  سكینر -

تجمیع العناصر المترابطة في تشكیالت  أنهتعرف اإلبداع على  - 
وكلما كانت ، أو لتحقیق بعض الفائدة، معینة لمقابلة الحاجات

عناصر التشكیلة الجدیدة متنافرة وغیر متجانسة أزداد مستوى 
  .اإلبداع

تهتم نظریة االرتباطات بالقدرة على التفكیر المنتج لدى الفرد  - 
  .اطیةعن طریق استخدام عدد من الوصالت االرتب

تبدو میكانیكیة 
ومتجاهلة لدور 

عوامل الشخصیة 
ومكوناتها في 
  .عملیة اإلبداع

  
  

النظریة 
 الجشطالتیة

  
 

 فرتهایمر -

یمثل اإلبداع حسب وجهة نظر الجشطلت في القدرة على النظر  - 
وٕادراك العالقات التي ال یمكن تبنیها بالنظرة ، إلى مكونات المجال

 .الذي یأتي فجأة كحل للمشكلةثم حدوث االستبصار ، العابرة

 لم تقدم أي - 
تفسیرات لما یحدث 

 داخل الكل
المتكامل من 

وكیفیة ، األجزاء
تفاعل تلك األجزاء 

مع بعضها 
  .البعض

مبهمة وعاجزة  - 
عن وصف عملیة 

اإلبداع بشكل 
 .واضح
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المفسرة النظریة 
 للتفكیر اإلبداعي

رواد 
 النظریة

 النقد الموجه لها "المبدأ األساسي"وجهة النظر المفسرة 

  ماسلو -  النظریة اإلنسانیة
  روجرز -

 ُیشتق اإلبداع من الصحة النفسیة السلیمة والجوهریة -
 .الكامل فاإلبداع یمثل محصلة التطور العقلي، لإلنسان

بل ، والنابغین فقطاإلبداع لیس مقصورًا على العباقرة  -
  .یظهر كذلك لدى األشخاص العادیین

بالرغم من اهتمام هذه 
النظریة اهتمامًا واضحًا 

إال ، بالجوانب اإلنسانیة
أنها ال تعطي أهمیة تذكر 
للجوانب العلمیة والمسائل 

  .اإلجرائیة األخرى

  جیلفورد - النظریة العاملیة

بعضهم اإلبداع سمة من السمات التي تمیز األشخاص  -
  .بعضًا تبعًا للفروق الفردیة بینهم

افتراض وجود قدرًا من القدرات اإلبداعیة لدى المبدعین  -
  .أكثر من غیرهم من األفراد العادیین

توقفت عند العوامل 
 .العقلیة لإلبداع

  :مستویات اإلبداع ٣.٢.٢
) ٣٠، ٢٠٠٩(زاید وشاهین  هاأوردكما  تایلور هاقسمفقد  ،لإلبداع مستویات عدة هناك       
 - :كالتالي

 .الذي یظهر في الرسومات العفویة لألطفال : (Expressive)اإلبداع الذي یتسم بالتعبیر -١
كما في النتاجات الفنیة والعملیة المقیدة  (Productive): اإلبداع المنتج أو الخصیب -٢

 .بضوابط نسبیة
الذي یظهر من خالل الجدة في العمل (Inventive):  اإلبداع الذي ینتج عنه اختراعا -٣
  .األسلوبو 
 .ویتجلى في إدخال  تحسینات عن طریق التعدیل :(Innovative) اإلبداع التجدیدي -٤
وهو أعلى مستویات اإلبداع وأندرها ویتحقق فیه  :(Emergenative) اإلبداع الخالق -٥

مبدأ أو النظریة أو افتراض جدید كلیا یترتب علیه ازدهار أو بروز مدارس وحركات  إلىالوصول 
  .بحثیة جدیدة في آفاق علمیة

  

  )٢.١(تابع جدول رقم 
  النظریات المفسرة للتفكیر اإلبداعي
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صنف األعمال اإلبداعیة في  ١٩٩٣فقد ذكر أن  تیلر سنة ) ٦٥- ٦٧، ٢٠٠٢(أما جروان        
 -:هيو  خمسة مستویات

   Expressive:اإلبداع التعبیري -١
نوعیتها أو جودتها ومثال هذا النوع من  فكرة أو نواتج فریدة بغض النظر عنویعني تطویر        

 .اإلبداع الرسومات العفویة لألطفال
   Productive \ Technical: اإلبداع المنتج أو التقني -٢

العفویة  علىویشیر إلى البراعة في التوصل إلى نواتج من الطراز األول دونما شواهد قویة        
 .أو مسرحیة مثال ذلك تطویر آلة موسیقیة معروفة أو لوحة فنیةو المعبرة عن هذه النواتج 

   Inventive:اإلبداع االبتكار -٣
البراعة في استخدام المواد لتطویر استعماالت جدیدة لها دون أن یمثل ذلك  ویشیر إلى       
غالبًا  یتمیز هذا المستوى من اإلبداع بأنهو جوهریًا في تقدیم أفكار أو معارف أساسیة جدیدة  إسهاماً 

  تشترط أن یكون مواصفات تحددها عادٍة دوائر تسجیل براءات االختراع التيو ما یخضع لمعاییر 
 .بلو ماركوني و نافعًا معًا مثل ابتكارات إدیسون و العمل غیر مسبوق 

   Innovative:اإلبداع التجدیدي -٤
تقدیم أفكار ومنطلقات و مبادئ أو مدارس فكریة ثابتة و اختراق قوانین  علىویشیر إلى القدرة        

 سیكولوجیة فروید أو ما قدمه علىأدلر في نظریتهما المبنیة و التي قدمها یونج  جدیدة كتلك
 .ٕاعادة تفسیرهاو كوبرنكس من إضافات جوهریة في توسیعه لنظریة بطلیموس في علم الفلك 

  :Imaginativeاإلبداع التخیلي  -٥
یتحقق فیه الوصول إلى مبدأ أو نظریة أو افتراض جدید كلیًا و  وهو أعلى مستویات اإلبداع       

فروید في و حركات بحثیة جدیدة كما في أعمال آینشتاین و أو بروز مدارس  یترتب علیِه ازدهارو 
  .رایت في الفنونو بیكاسو و العلوم 
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التقنیة و اإلبداعیة العلمیة  بتكاراتاالمن تصنیفات أن ) ٦٥-٦٧، ٢٠٠٢(جروان وذكر        
اإلبتكاري  شر صاحب نظریة الحلتالصناعیة ذلك التصنیف الذي عرضه العالم المهندس الو 

 التي توصف باألحرف الروسیة  Theory of inventive problem solving للمشكالت
اإلبتكاریة  وقد أستند هذا التصنیف إلى مستوى الحلول TRIX للكلمات االنجلیزیة أعاله المقابلة

مستوى العالم  علىنصف براءة و براءات اختراع یزید عددها عن الملیون  علىلمشكالت حازت 
الماضي من خمسة  التسعینات من القرنو تألف تصنیفه الذي وضعه خالل عقدي الستینات و 

   :مستویات هي
   :المستوى األول

 التوصل إلیها باستخدام أسالیب معروفة جیدًا في مجال حلول لمشكالت تصمیم روتینیة تم
 .التخصص الذي تعود إلیه المشكلة

  :المستوى الثاني
مجال الصناعة التي  تحسینات طفیفة لنظام موجود عن طریق استخدام أسالیب معروفة في   

 .الوســــــــــــط لتحســــــــــــینات مــــــــــــن نــــــــــــوع الحلــــــــــــولعــــــــــــادٍة مــــــــــــا تكــــــــــــون او تقــــــــــــع ضــــــــــــمنها المشــــــــــــكلة 
   :المستوى الثالث

اسـتخدام أسـالیب معروفـة خـارج إطـار الصـناعة  تحسینات جوهریة لنظام موجود عن طریـق
 .الجـــــــــــوهري حـــــــــــل بعـــــــــــض التناقضـــــــــــات یتطلـــــــــــب التحســـــــــــینو التـــــــــــي تقـــــــــــع ضـــــــــــمنها المشـــــــــــكلة 

   :المستوى الرابع
الحـل و أو قانونـًا جدیـدًا للقیـام بالوظـائف األساسـیة للنظـام  إنتاج شيء جدیـد یسـتخدم كقاعـدة
 .نظــــــــــــــام العلـــــــــــــــوم أكثـــــــــــــــر منـــــــــــــــه فـــــــــــــــي التكنولوجیـــــــــــــــا مــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــتوى یوجـــــــــــــــد فـــــــــــــــي

   :المستوى الخامس
ا یقابــل مســتوى  اكتشــاف علمــي نــادر أو ابتكــار ریــادي لنظــام جدیــد بصــورة جذریــة وهــو مــ

   .العلمي بالمعنى المعروف االختراق اإلبداعي
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  :العملیة اإلبداعي التفكیر مراحل ٤.٢.٢

، فیها عبر المرور بعدة مراحل الجدیدة الفكرة تتولد مراحل عن عبارة اإلبداعیة العملیة إن       
نتیجة الختالف الفلسفة التي ینطلقون منها  ،اختلف الباحثون في تحدید مراحل العملیة اإلبداعیةو 
یشیر الباحث أن مراحل العملیة اإلبداعیة المتفق علیها و  ،النظریات التي فسرت اإلبداع بمراحلهو 

  - :مراحل هي أربعةعند بعض الباحثین تتكون من 
  :أو التحضیر اإلعداد مرحلة - ١

التي یتم من خاللها تحضیر العقل أو الذهن لعملیة اإلبداع الخاصة بالتعامل هي المرحلة        
المطروحة للنقاش بحیث یتم جمع المعلومات واألفكار مع احدي القضایا والمشكالت القائمة أو 

 ) ٢٥٥ ،٢٠٠٩سعادة،. (ذات العالقة بها وفهمها جیدا استعدادا للمرحلة التالیة
  :مرحلة االحتضان - ٢

بمرحلة االختمار حیث یترك الفرد موضوع المشكلة وینصرف إلى نشاط أخر لیترك  تسمى        
الحمام لكي یستحم بینما كانت  إلىالمجال ألفكاره لكي تختمر في ذهنه حیث ذهب أرخمیدس 

حل للمشكلة وهي نشاط  إلىأفكاره تختمر في ذهنه لكي یعمل عقله بصورة ال شعوریة للتوصل 
  )٩٢ ،٢٠٠٩،عبد العزیز. (االستبصار ویتصف بتشتیت االنتباه غیر ظاهر یسمي بما قبل

 :اإلشراق أو التنویر - ٣
حل المشكلة في ذهن صاحبها وهي عبارة عن شرارة تقدح زناد فكره  دحیث تلمع الفكرة عن       

حتى یتمسك الفرد بها واالستفادة منها لكي ال تفلت منه ألنها  ،لتنیره للحل ویأتي ذلك بشكل مفاجأ
وجد  أنهأي ) وجدتها وجدتها(فعندما كان أرخمیدس في الحمام قالب ، ال تعود إلیه مرة أخري قد

وهذه المرحلة یمكن وصفها باالستبصار وٕاعادة تنظیم الخبرة وٕاعادة صیاغة المشكلة وبناء  ،الحل
وٕانما  ،األفكار أي أن المبتكر ال یدرك الموقف كوحدات منفصلة كما ال یصدر استجابات منفصلة

عبد . (مستخدما األسلوب التحلیلي في الحل ،یهتم ألكثر عناصر الموقف ارتباطا بالمشكلة
 )٩٣ ،٢٠٠٩،العزیز

 :التحقق والبرهان مرحلة - ٤
ن عملیة االختراق اإلبداعي ال تنتهي عادة بمجرد حدوث اإلشراق أ إلىالمبدعین  ةتشیر حیا       

ذلك أن هناك حاجة وضرورة لبذل مزید من الجهد  ،حل المشكلة إلىوتوارد األفكار أو التوصل 
وقد تضیع .العقبات التي تعترض عادة االختراقات اإلبداعیة علىالواعي والمتابعة الحثیثة للتغلب 

الفكرة أو یفقد الحل قیمته ما لم یتواصل التفكیر اإلبداعي حتى تبلغ الفكرة مداها بالفحص والتطویر 
  )١٣٩، ٢٠٠٢ ،جروان( .دة وأصلیة وعملیة وغیر مسبوقةأنها متفر  علىوتقدیم األدلة 
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  :التفكیر اإلبتكاري الجماعي - ٥
وهو أحد األسالیب التي  التفكیر اإلبتكاري الجماعيأضاف  )٩٣، ٢٠٠٩ (عبد العزیزأما        

المؤسسات إلیجاد حلول مناسبة لمشكالت مختلفة إلنتاج أفكار جدیدة و ال تلجأ إلیه الحكومات 
مجموعة من المبتكرین لمدارستها  علىتساهم في تحقیق حاجات الشعب حیث تعرض المشكلة 

وتسجل جمیع أفكارهم في جلسة  ،بهدف إیجاد حلول لها وبهذه الطریقة یتاح لهم شحذ عقولهم
الحقة من أجل تقویمها أو تعدیلها حیث یتم تشجیع االنسیاب الحر لألفكار للمساهمة في إنتاج 

  .عدد كبیر من األفكار المتنوعة وتشجیع الحوار الموضوعي
جمع مراحل اإلبداع التي ) ١٩٢٦(العالم واالس  فأشار أن) ٢١ ،٢٠١١(أما ناقروا         

أطلق علیها األسماء التالیة التي أصبحت تعرف بها و بوان كاریة و لیها العالمان هلمهلتز توصل إ
  :اآلنحتى 

  .اإلعداد :المرحلة األولى
  .االحتضان :المرحلة الثانیة
  .اإلشراق :المرحلة الثالثة
  .التحقیق :المرحلة الرابعة

العلماء یعارض هذه التقسیمات ویأتي بتقسیمات  أن بعض )٢٢، ٢٠١١(ناقروا وأشار        
  ):١٩٥٩(سبیل المثال من یحصر اإلبداع في ست خطوات وهذا ما تبناه هاریس  علىجدیدة منهم 

  .وجود الحاجة إلى المشكلة/  أوالً 
  .جمع المعلومات/  ثانیاً 
  .التفكیر في المشكلة/  ثالثاً 
  .تخیل الحلول/  رابعاً 

  .أي إثباتها تحقیق الحلول/  خامساً 
                                          .تنفیذ األفكار/  سادساً 

  -:أما موریس شتاین فهو یرى أن عملیة اإلبداع ما هي إال مراحل ثالث       
  .تكوین الفرضیة/ األولي 
  .اختیار الفرض المالئم/ الثانیة
  )٢٢، ٢٠١١، ناقروا(                                               .االتصال باآلخرین/ الثالثة 
   :أن عملیة اإلبداع تنقسم لثالثة مراحل ال یتم إال بها) ٦، ١٩٨٠(یرى قطب"       

  .االنفعال النفسي بالتجربة الجدیدة/ أوال



٣٢ 
 

استنباط هذه االنفعاالت في داخل  النفس حتى یمتزج بأعماقها ویعطیها من لونه ویأخذ من / ثانیا
  .ألوانها
  )٢٢، ٢٠١١، ناقروا( ".)تعبیر( أو) إفراز(دادا التجربة في صورة ثم استر / ثالثا

  :ان مراحل اإلبداع منقسمة إلى) ١٩٨٥(ویرى منصور 
  .اإلعداد/ أوأل 
  .االستنباط/ ثانیا 
  .االحتضان/ ثالثا 
  .االلهام/ رابعا 

  )٢٣، ٢٠١١، ناقروا(                                                          .اإلفراز/ خامسا 
نالحظ مما سبق في تقیسمات مراحل االبداع ان هناك ترابط كبیر بین هذه التقسیمات "       

حیث الكل یرید ان یصل إلى آلیة یسیر علیها اإلبداع من نشاته حتى وجوده وهذه التقسیمات فیما 
 علىالعلم عند اهللا تعالى بمثابة المقدمة المهمة لوسائل تنمیة اإلبداع حیث أن المبدع إذا كان و أرى 

ما یفیده منها مع عقیدته الراسخة بأن التوفیق  علىسار و درایة بهذه التقسیمات وربطها بالوسائل 
فقه في جمیع من عند اهللا تعالى واستحضر أن رب العالمین سبحانه وتعالي هو الذي یفتح علیه ویو 

  )٢٣، ٢٠١١(ناقروا " .اموره یوفق بإذن اهللا اهللا إلى خیر كثیر
 )٢٠٠٧ السید،( : مراحل عملیة اإلبداع علىمالحظات 

خطوات العملیة اإلبداعیة أو مراحلها، وبالتالي فإن مراحل  علىال یوجد اتفاق تام بین الباحثین  - 
  .عملیة اإلبداع لیست خطوات جامدة ینبغي إتباعها بالتسلسل الجامد السابق الذكر

مراحل عملیة اإلبداع مراحل متداخلة ومتفاعلة مع بعضها، وبالتالي فإن فكرة المراحل كما یراها  - 
  .تجزئة السلوك اإلبداعي علىبعض الناقدین هي فكرة تحلیلیة تعمل 

یرفض بعض الباحثین استخدام كلمة مراحل أو أطوار، ویفضلون الحدیث عن جوانب أو أوجه  - 
  .العملیة اإلبداعیة

یرى بعض الباحثین في موضوع اإلبداع اختصار مراحل عملیة اإلبداع إلى مرحلة واحدة هي  - 
وبالتالي فإن دراسة اإلبداع تكون   )Moment of Creationالخلق (لحظة اإلشراق أو اإللهام 

  .أكثر فائدة في ضوء النتاج اإلبداعي بدًال من عملیة اإلبداع
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  :اإلبداعي أو مكونات التفكیر وعناصر مهارات ٥.٢.٢
 جیلفورد ونات التفكیر اإلبداعي حسب تصنیفمك"  )٣١ ،٢٠٠٣(المشرفي  تأورد       

Guilford  النحو التالي علىفئات حسب ترتیب حدوثها في عملیة اإلبداع  تحت ثالث:  
وٕاعادة التنظیم  ،وتشمل اإلحساس بالمشكالت :مكونات تشیر إلى منطقة القدرات المعرفیة :أوالً 

   .والتجدید
وهو یرى  ،وتشمل الطالقة واألصالة والمرونة :مكونات تشیر إلى منطقة القدرات اإلنتاجیة :ثانیاً 

  . أن هذه الجوانب الثالث هي المكونات الرئیسة للتفكیر اإلبداعي في العلم والفن
  " .وتشمل عامل التقییم بفروعه :مكونات تشیر إلى منطقة القدرات التقییمیة :ثالثاً 

  )٢٠١٣(محمد  - :التالي) ٢.٢(بجدول رقم كما موضح القدرات اإلبداعیة دیفیزصنف و       
  )٢.٢(جدول رقم

  القدرات اإلبداعیة
  .التحلیل  ١٣  .المرونة  ٧  .الطالقة  ١
  .التحویل  ١٤  .على المشاكل القدرة على التعرف  ٨  .التفسیرات تطویر  ٢
  .التقییم  ١٥  .القدرة على التراجع  ٩  .القدرة على التنبؤ بالنتائج  ٣
  .التركیب  ١٦  .الحدس  ١٠  .   اإلسهاب  ٤
  .التصور  ١٧  .األصالة  ١١  .   المشاكل الحساسیة تجاه  ٥
     .التخیل  ١٨  .والمجازي التفكیر المقارن  ١٢  .التفكیر المنطقي  ٦

، اإلبداعي وعناصره من باحث ألخر أن سبب اختالف مكونات التفكیر إلىویشیر الباحث        
 ،)٢٠٠٣(عفانة و  الختالف النظریات التي فسرت اإلبداع فقد اتفق الكثیر من الباحثین  مثل عبید

القراعة و الرفوع  ،)٢٠١٠(الفرا  ،)٢٠٠٩(، عبد العزیز)٢٠٠٩(زاید وشاهین  ،)٢٠٠٦(الجالد 
  - :التالیة تالمهارا على) ٢٠١١(القیسيو 
 .الطالقة - ١
 .المرونة - ٢
 .األصالة - ٣
 .التوسع واإلفاضة - ٤
 .الحساسیة للمشكلة - ٥

وهناك  ،الباحثینومن الجدیر بالذكر أن مهارات التفكیر لیس علیها اتفاق بشكل كامل بین        
وهو ما اعتمد الباحث علیه  ،)٢٠١٠( من الباحثین من أضاف مهارة اتخاذ القرار مثل دراسة الفرا 

في دراستها ) ٢٠١١(أما قاسم  ،في اعتبار مهارة اتخاذ القرار ضمن مهارات التفكیر اإلبداعي
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هالبرن  حسب تصنیف) ٥٨، ٢٠١٢( علىأوضحت دراسة و  ،اعتبرت أنها مهارة منفصلة
(Halpern, 1997) كما أضاف الحیزان  ،أن مهارة اتخاذ القرار إحدى مهارات التفكیر الناقد

الباحثین  أنومن الواضح  ،مهارة االحتفاظ باالتجاه ضمن مهارات التفكیر اإلبداعي) ٢٠٠٢(
وفیما یلي توضیح لبعض  ،اختلفوا في تصنیف بعض مهارات التفكیر اإلبداعيالسابق ذكرهم 

  :هاراتالم
  :الطالقة: أوالً 

 أفكار إنتاج على القدرة تعني" في دراسته بتعریف الطالقة بأنها )  ٢٠٠٨،٢٠(قام العبادي       
  ."اإلبداعي  التفكیر من الكمي الجانب وتتضمن ،محددة غیر وتساؤالت لمشكالت متعددة

تولید عدد كبیر من البدائل أو المترادفات أو األفكار  علىوتعني القدرة ) ٣٠، ٢٠٠٩(زاید وشاهین 
 :وللطالقة أشكال منها ،أو المشكالت أو االستعماالت  عند االستجابة لمثیر معین بسهولة ویسر

  .األلفاظ أو طالقة الكلمات أو طالقة التعبیریة واإلنشائیة طالقة   - أ
 .المعاني أو الطالقة الفكریة طالقة  - ب
الرسم السریع لعدد من األمثلة والتفسیرات وكذلك القدرة  علىوهي القدرة  :األشكال طالقة  - ت

 . تشكیل المجسمات التوضیحیة   على
  :أنواع الطالقة كالتالي)  ٨٥ ،٢٠١١(القراعة والقیسيو وحدد الرفوع        

إنتاج كلمات أو وحدات للتعبیر وفقا لشروط معینة في بنائها أو  علىالقدرة  :الطالقة اللفظیة  - أ
  .تركیبها

 .إنتاج صور ذات خصائص محددة في المعني علىالقدرة  :طالقة التداعي   - ب
 .والصور الفكریة في أحد المواقف ،إیراد عدد كبیر من األفكار :طالقة األفكار  - ت
التعبیر عن األفكار وسهولة صیاغتها في كلمات أو صور للتعبیر  علىالقدرة  :طالقة التعبیر  - ث

 .عن هذه األفكار بطریقة تكون فیها متصلة بغیرها ومالئمة لها

   :المرونة :ثانیاً 
التكیف مع المتغیرات  علىقدرة الفرد "أنها ) ٨٥ ،٢٠١١(القراعة والقیسيو عرفها الرفوع        

  ".زوایا متحررة تقتضیها عملیة المواجهة إلىواالنتقال من زاویة جامدة  ،والمواقف المستجدة
تولید أفكار متنوعة لیست من نوع األفكار  علىالقدرة " أنها  )٣١، ٢٠٠٩( وعرفها زاید وشاهین 

 " .وتوجیه أو تحویل مسار التفكیر مع تغیر المثیر أو متطلبات الوقف ،المتوقعة عادةً 
إنتاج عدد متنوع من األفكار أو  علىالقدرة "المرونة أنها ) ١٦٠ ،٢٠٠٦(الجالدوعرف        

والمرونة تعني التحرر من  ،االستجابات وتغییر مسار التفكیر وفق ما یتطلبه تعقد الموقف اإلبداعي
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القوالب العقلیة النمطیة التي یتبعها الفرد بصورة نمطیة في تفكیره مما یسبب ما یعرف بالجمود 
 ".قليالع

 التفكیر مسار وتوجه ومختلفة متنوعة أفكار تولید على القدرة") ٢٠١١،١١(ویعرفها العید        
 ". الجدید  الموقف حسب متطلبات

                        : هماو نوعین من المرونة  إلى راویش
إعطاء عدد متنوع من االستجابات التي ال تنتمي غلي فئة  علىالقدرة  :المرونة التقائیة §

 .محددة
أو مواجهة ألي  ،تعدیل سلوكه لیتوصل إلى حل لمشكلة ما علىقدرة الفرد  :المرونة التكیفیة §

وتتصل المرونة التكیفیة بتغییر الفرد لمواجهة ظروف جدیدة تفرضها المشكالت  ،موقف
  )٨٥، ٢٠١١، الرفوع والقراعة والقیسي(                                             .المتغیرة

  :األصالة: ثالثاً 
أكثر الخصائص ارتباطًا باإلبداع والتفكیر اإلبداعي " أنها) ٣١، ٢٠٠٩( من زاید وشاهین  لذكر ك

  ".واألصالة هنا بمعنى الجدة والتفرد
  :التوسع واإلفاضة: رابعاً 

عبد (".إضافة تفاصیل جدیدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة علىتعني القدرة  "        
  )٩٢، ٢٠٠٩العزیز،
  :الحساسیة للمشكلة :خامساً 
 إعطاء على والوجدانیة الحسیة الطبیعیة قدرة الفرد" أنها ) ٥٦، ٢٠١٠( الفرا  یعرفها       

 یعد المشكلة بوجود الفرد وٕادراك ،معین أو موضوع مشكلة حول األسباب على تدل استجابات
 یكون أن ال ◌ً  فض العلمي التفكیر في أساسیة وهو خطوة حلها في التفكیر نحو األولى الخطوة

 وجود یدرك أن یستطیع حًقا والمبدع ،العلمي المتضمن للتفكیر اإلبداعي التفكیر في أساسیة قدرة
 هذه مع والتعایش األلفة بسبب اآلخرین عن تغیب قد المواقف التيو  البیئة في وقصور نقص نواحي

  ".النقص والقصور ونواحي المشكالت أو األخطاء
مواطن الضعف أو النقص  علىالتعرف  علىالقدرة "أنها ) ٢٠٠٣،٦١(عفانة و  ویعرفها عبید       

  ". أو الثغرات في موقف معین
   :اتخاذ القرار: سادساً 
 قضیة أو لموقف إیجابیة نتائج إلى والوصول تغییرات إحداث إلى تهدف عقلیة عملیة" هي       

  )٥٦، ٢٠١٠ ،الفرا( ".األمثل بینها اختیارو  بدیلة حلول بین مفاضلة خالل من
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أما عملیة اتخاذ القرار إجرائیا في هذه الدراسة فهي عملیة تحاول الطالبة من خاللها        
ویتم ذلك من خالل جمع  ،الوصول إلى إصدار حكم بشأن مواقف أو مشكالت معینة تتعرض لها
   .القرار المناسب إلىالمعلومات المرتبطة بالمشكلة وٕایجاد البدائل والمفاضلة بینها للوصول 

  :للمبدع الشخصیة الصفات ٦.٢.٢
 )  ٢٧،١٩٩٢عبادة،( :وهي ،ویستدل علیه بواسطتها ،للمبدع صفات فریدة یتمیز بها       

 .یرید ما تنفیذ على قدرته الثقة في علیه تبدو  -١
 .أعماله هم الروتینیة األسالیب یتبع ال -٢
 .مثابر فال یستسلم بسهولة -٣
 عنید ال یتخلي عن رأیه بسهولة  -٤
 .ال یضطرب إزاء ما یواجهه من مشكالت -٥
 .إیجاد أكثر من حل واحد للمشكلة إلىیمیل  -٦
 .یكره العمل في مواقف تحكمها قواعد وتنظیمات صارمة -٧
 .وال یمكن التنبؤ بهایهتم باألشیاء التي تحتمل الشك  -٨
 .تحمل المسؤولیة علىیملك القدرة الكبیرة  -٩

 .یبادر بالعمل ومستعد لبذل الجهد - ١٠
 .فهم دوافع اآلخرین علىقادر  - ١١
 .تنظیم العمل باستمرار علىقادر  - ١٢
 .واسع األفق - ١٣
 .دائم التساؤل - ١٤
 .متعدد المیول واالهتمامات - ١٥
 .أو بالنسبة لرأي ماال یمیل إلى التعصب أو التحامل سواء بالنسبة للألخرین  - ١٦
 .یملك درجة معقولة من االتزان االنفعالي - ١٧
 .ال یتكیف بسهولة مع الجماعة غالبا فهو ال یسایرها - ١٨
 .التحلیل واالستدالل علىیملك القدرة  - ١٩
 یتوقف أحیانا عن حل المشكالت ولكنه ال یتوقف عن التفكیر فیها  - ٢٠
 .یقترح أفكارا قد یعتبرها اآلخرون غیر معقولة - ٢١
 .رقا غیر مألوفة لدى اآلخرین في انجاز ما یكلف به من أعمالیستخدم ط - ٢٢
 .یمیل للعمل بمفرده - ٢٣
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 .تلقي أفكاره تجاهال أو معارضة من بعض زمالئه - ٢٤
 .تبدو علیه الرغبة في التفوق األكادیمي - ٢٥
 .المبادئ القائمةو یتساءل عن تطبیقات النظریات  - ٢٦
 .من مشكالت یزود جماعته بأفكار جدیدة تحتاج إلیها في كل ما یواجهها - ٢٧
 .التعاون علىیفضل التنافس  - ٢٨
 .یدرك األشیاء كما ال یدركها اآلخرون - ٢٩
 .یربط بین خبراته السابقة وما یكتسبه من خبرات جدیدة - ٣٠
 .یحب التمعن في األفكار الجدیدة - ٣١
  .یتلقي أوامر من یفوقه بالتساؤل - ٣٢
 .یقاوم تدخل اآلخرین في شؤونه - ٣٣
 .یمتلك درجة عالیة من الذكاء - ٣٤

   :معوقات اإلبداع ٧.٢.٢
معوقات اإلبداع ) ٢٠٦ ،٢٠٠٢(أختلف الباحثون في تحدید معوقات اإلبداع فلخص جروان 

  :                                      كالتالي
   :معوقات اإلبداع في األسرة §

   .المستوى االقتصادي المتدني -
   .المستوى التعلیمي والثقافي المنخفض -
  . التسلط والسیطرة علىاالتجاهات السلبیة لألسرة وأسلوب التنشئة االجتماعیة القائم  -
   :معوقات اإلبداع في المدرسة §

حفظ  علىطرائق التدریس التلقینیة ومناهج التدریس المكتظة وأسالیب التقویم المعتمدة  -
   .واسترجاع المعلومات

   .نقص اإلمكانات التربویة المالئمة -
  .التقلیدي السائد ورمزه المعلم المتسلط واآلمر الناهيالمناخ  -
   :معوقات اإلبداع في المجتمع §

   .االتجاهات والقیم السائدة في المجتمع -
   .التمییز ین الجنسین والتحدید الصارم ألدوار كل جنس -
   .التدهور االقتصادي واالجتماعي -
   .العنف السیاسي واالضطرابات األمنیة والحروب -
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  - : شكل نقاط كما یلي علىت اإلبداع فقد ذكرت معیقا) ٢٥٩ ،٢٠٠٢(السرور أما        
   .عدم تأیید الزمالء ،اكتظاظ المكان ،عدم توفر المكان المناسب ،مثل الضجیج :معیقات بیئیة -١
نقد األفكار اإلبداعیة عدم توفیر  ،مثل رفض المجتمع لألفكار اإلبداعیة :معیقات ثقافیة-٢

  .المكافئة
  .مثل األخذ بوجهة النظر من جانب واحد :بصریة إدراكیة معیقات -٣
  .إیصال األفكار علىمثل عدم القدرة  :معیقات تعبیریة -٤
  .مثل استخدام أفكار غیر مرنة وغیر صحیحة :معیقات فكریة -٥
  .التصلب في الرأي ،مثل النظرة النمطیة لألمور :معیقات إدراكیة -٦
  .والخوف من ارتكاب الخطأ ،احتمال الغموض علىمثل عدم القدرة  :معیقات عاطفیة انفعالیة -٧
  .تصارع األنا واألنا األعلى :معیقات شعوریة والشعوریة -٨
   .الحقبة التاریخیة :معیقات الوقت -٩

  .مثل عدم التشجیع :معیقات أخرى - ١٠
  :معیقات اإلبداع بأنها) ٤٥ - ٤٣ ،١٩٩٩(وحدد الحمادي        

  .أنا ال أحمل شهادة علیا ،واالبتالء باإلیحاءات السلبیة مثل أنا ضعیفالشعور بالنقص  -١
  .عدم الثقة بالنفس -٢
  الجهل واالبتعاد عن طلب العلم  -٣
  .الخوف من االستهزاء واإلحراج والنقد والسخریة -٤
ضعف الهمة والرضا بالدون مثل المقوالت الشائعة عند الناس أنا عبد مأمور أنا من النوع الذي  -٥

  .امریطبق األو 
  .انعدام أو ضعف نفسیة التحدي أو المجازفة -٦
  .الرزق علىالجبن والخوف  -٧
  .الخجل واالستحیاء من الرؤساء -٨
  .االنغماس في الشهوات والمفاسد -٩

  .سرقة جهود اآلخرین وأفكارهم.الخوف من الفشل - ١٠
  .جهل الرؤساء وجمود تفكیرهم ومحاربتهم لألفكار اإلبداعیة والتغیریة - ١١
  .الحوافز المقدمة للمبدعینانعدام التشجیع وضعف  - ١٢
  .التربیة السلبیة وقتل روح اإلبداع لدى األطفال - ١٣
  .االنشغال الكثیر وعدم التفرغ للتفكیر واإلبداع - ١٤
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  .الخوف من المسئول أو التفكیر المستمر به أو التلون والوصولیة - ١٥
  .ترشیح األفكار عبر التدرج الهرمي - ١٦
  .عدم استغالل األوقات - ١٧
  .ئنان له والركون إلیهالرضا بالواقع وعدم االطم - ١٨
  .الخطط والقوانین واألنظمة واإلجراءات وعدم المرونة علىالجمود  - ١٩
  .نقص المعلومات - ٢٠
  .عدم وجود الوقت الكافي لدراسة األفكار وتمحیصها وتطویرها - ٢١
  .التشاؤم والتطیر والنظر بمنظار أسود - ٢٢
  .عدم استشعار المسئولیة - ٢٣
  .نحرافالربط بین الخروج عن المألوف وبین الشذوذ واال - ٢٤
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العوائق التي تواجه المعلم الفلسطیني في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي داخل الغرفة  ٨.٢.٢
                                                      - :الصفیة

 .بعد المواد التي یدرسها المعلم عن تخصصه -١
 .عاتق المعلم علىكثرة األعباء التدریسیة الملقاة  -٢
 .التلقین والحفظ علىاستخدام أسالیب التعلیم القائمة  -٣
 .عدم تعاون إدارة المدرسة مع المعلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي -٤
 .طول المناهج الدراسیة وازدحامها بالمعلومات -٥
 .عدم اهتمام المناهج المدرسیة بالجوانب التطبیقیة والعملیة -٦
 .ألسالیب التعلم الحدیثةعدم تعزیز المناهج المدرسیة  -٧
 .عدم تعرض المناهج المدرسیة ألسالیب التقییم التي تثیر التفكیر -٨
 .عدم تعرض المناهج المدرسیة للمشكالت التي تالمس الحیاة -٩

یعوقه عن تصمیم  ،إشغال المعلم باألعمال اإلداریة الروتینیة والمتكررة من جانب إدارة المدرسة - ١٠
 .التفكیر األنشطة والفعالیات التي تثیر

المعلم الذي یطبق مهارات التفكیر لیسیر في سلوكهم العام  علىضغط المعلمین الزمالء  - ١١
 ).التقلیدي(

والكتب العلمیة التي تسهم في تنمیة التفكیر  ،عدم توفر المكتبات المدرسیة الغنیة بالمراجع - ١٢
 .اإلبداعي

تطبیق  علىسهم في عدم قدرته ی ،والملخصات الصادرة من إدارة المدرسة ،إلزام المعلم بالمواد - ١٣
 .األنشطة والفعالیات التي تثیر التفكیر اإلبداعي

تبني اتجاهات سلبیة  إلىوهذا یؤدي  ،إدارة المدرسة التسلطیة تسهم في إیجاد المعلم المتسلط - ١٤
 .تجاه أسالیب التعلم التي تنمي التفكیر اإلبداعي

 .التفكیر اإلبداعي للطلبةقلة وعي أولیاء أمور الطلبة باألنشطة التي تثیر  - ١٥
  )١٩٠- ١٨٩ ،٢٠١١(زامل        .عدم تعرض المناهج المدرسیة لألنشطة التي تثیر التفكیر - ١٦
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  )٢٠١١( التدریبو النخبة للتطویر               : التفكیر اإلبداعي تنمیة استراتیجیات ٩.٢.٢
من خالل مطالعة األدب التربوي والدراسات السابقة وجد الباحث العدید من االستراتیجیات 

 :یذكر منها ما یليوالبرامج والنماذج التي تساعد في تنمیة التفكیر اإلبداعي 
 .التعاوني التعلم •
 ).تریز(اإلبداعیة  المشكالت حل •
 .تعلمت – أعرف أن أرید – أعرف •
 .السابقة المعرفة تنشیط •
 .الذاتي التساؤل •
 .التساؤالت طرح •
 .الجواب – السؤال عالقة •
 .الختامي التقویم •
 دون – أضف – حدد – تنبأ •
 .عال بصوت التفكیر •
 .الذهني العصف •
 .النمذجة •
 .التبادلي التدریس •
 .البنائیة اإلستراتیجیة •
 .التلخیص •
 .المفاهیم خرائط •
 .التعلیمیة للعملیة كمیسر المعلم ویعمل المتعلم استقاللیة :للمستقبل التعلم تنمیة •
  .رفاقهم بمساعدة األطفال لطفل وقیام – طفل العمل •
  .المختلفة المناهج عبر المتكاملة العلوم •
  .أنشطة من به یقوم ما حول للتأمل فرصة المتعلم إعطاء •
  .والجدل الحجج على االعتماد •
  .االستطالع حب تنمیة •
  .الذات وتقدیر بالمسئولیة اإلحساس تنمیة •
  .والعمل التخطیط طریق عن المبادرة تشجیع •
  .الفردیة المشاریع •
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  .األساسیة التنمیة •
  .التعلم عقود •
  .اإلثراء استراتیجیات •
  .اإلسراع استراتیجیات •
  .المتنوعة البیئات تقدیم استراتیجیات •
 .األنشطة على األیدي أو الخبرات على األیدي •
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  نظریة تریز ٣.٢
   :تریز مفهوم ١.٣.٢
البحث مع الفرضیة القائلة بأن هناك مبادئ عالمیة من اإلبداع التي هي  TRIZبدأت "       

یمكن تحدید هذه المبادئ وتصنیفها، تعلیمهم للناس لجعل  ،أساس لالبتكارات التكنولوجیا اإلبداعیة
  )(Barry, Domb & Slocum,1996." عملیة اإلبداع أكثر قابلیة للتنبؤ

، (Henry Altchuller)التشلر أنها تنسب إلى العالم الروسي هنري )٢٠١٢( وأشار قطیط       
یعمل " ر التشل"  العشرین عندما كان  ، وفي األربعینات من القرنم١٩٢٦ الذي ولد في روسیا عام

االختراعات قام بتطویر نظریته عن طریق تحلیل  مستشارًا في البحریة الروسیة في دائرة توثیق
في المجاالت الهندسیة والتكنولوجیة المختلفة تستند هذه  مكثف لقاعدة ضخمة من براءات االختراع

إلى حل المشكالت إنساني تستند إلى قاعدة معرفیة، تهدف  النظریة إلى منهجیة منتظمة ذات توجه
 .بطریقة إبداعیة

النظم والعملیات ضمن اإلطار العام  وتعبر المنهجیة المنتظمة عن وجود نماذج عامة من       
محددة لحل المشكالت، وأدوات یتم بناؤها  للتحلیل الخاص بهذه النظریة، وٕالى وجود إجراءات

 )٢٠١٢( قطیط .الجدیدة لتوفیر االستخدام الفاعل في حل المشكالت
إلى أن اإلنسان  فإنه یشیر )٢٠١٢( قطیطكما یرى  في هذه النظریة أما التوجه اإلنساني       

المجال الذي توجد فیه  كما تستخدم هذه النظریة المعرفة المتراكمة حول ،هو هدف هذه النظریة
  .المشكلة
 Henry)التشلر أوجدها هنري  إستراتیجیة وتتكون هذه النظریة من أربعین مبدًأ أو       

Altchuller)مبادئ معینة، وقام بدراسة ملیوني اختراع  علىتقوم  ، بعد أن الحظ أن االختراعات
 .أربعین مبدًأ فكّون بها هذه النظریة علىاالختراعات تقوم  بمساعدة حكومته حتى اكتشف أن هذه

للمشكالت، حیث تتضمن اإلبداعي  باسم نظریة الحل ( TRIZ ) وُتعرف نظریة تریز       
  للعبارة  الروسیة باللغةاألولى  وهي األحرف، مجموعة غنیة من الطرائق لحل المشكالت

 ( Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch ) ،اإلنجلیزیة ویقابلها في اللغة 
(TIPS= Theory Of Inventive Problem Solving) ،نظریة الحل اإلبتكاري (وتعني

  )٢٠١٢( قطیط .)للمشكالت
فریدة وغیر تقلیدیة في حل المشكالت  وتمیزت هذه النظریة عن غیرها بأنها تستخدم طرقاً        

نحو التفكیر بطریقة إبداعیة، ومن هذا المنطلق  وتطّور لدى الفرد الدافعیة بطرق إبداعیة رائعة، 
ومرت هذه  العالمیة في تدریب موظفیها،كبریات الشركات  فقد اعتمدت هذه النظریة الكثیر من
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التطویر حتى استطاعت أن تثبت جدواها في إیجاد حلول إبداعیة  النظریة بالعدید من مراحل
الصناعة والتقنیة والخدمات والتسویق وٕادارة ( النشاط اإلنساني للمشكالت في جمیع مجاالت

  )٢٠١٢( قطیط ).جاالتواالجتماع واالقتصاد وغیرها من الم األعمال والطب والفنون

 :وفیما یلي عرض لبعض التعریفات ،لم یختلف الباحثین كثیرا في تحدید مفهوم نظریة تریزو 

  ".أنها واحدة من األدوات البشریة في حل المشاكل "(Zakharov, 2008 )یعرفها زخاروف  -
طریقة عامة لحل المشاكل بطریقة "أنها  (Randall & Rob, 2010) روبو ذكر راندل  -

  ".ابتكاریة
  :مراحل التطور لنظریة تریز ٢.٣.٢

 : كالتالي) ٢٠١٢(حسب ما ذكرها قطیط  لنظریة تریزیمكن توضیح مراحل التطور 
   (Classical TRIZ):التقلیدیة مرحلة تریز: أوالً 

دراساته وأبحاثه وحتى عام Altchuller   م حیث بدأ التشلر١٩٤٦من عام  امتدت       
وأبحاثه في المجاالت التكنولوجیة، وقرر االنتقال إلى مرحلة جدیدة  دراساتهحیث أوقف  م، ١٩٨٥

 .النظریة في المجاالت غیر التكنولوجیة وهي استخدام
  ( Contemporary TRIZ ):المعاصر مرحلة تریز: ثانیاً 

  :فرعیتین هما تم تقسیم هذه المرحلة إلى مرحلتین        
  :المرحلة األولى 
   .وهي مرحلة تطویر تریز، م١٩٩٠وحتى ، م١٩٨٥الفترة ما بین عام  امتدت في        

  :المرحلة الثانیة
العالم الغربي، وامتدت من مطلع التسعینات في  هي المرحلة التي انتقلت فیها النظریة إلى       

 .القرن الماضي وحتى الوقت الحالي
           :TRIZتریز  األساس النظري لنظریة ٣.٣.٢

دراسته لالختراعات العدیدة إلى أن جمیع  من خالل(Henry Altchuller)  التشلر توصل هنري
التنبؤ بها، وتطورت أساسیات هذه النظریة  النظم التقنیة تتطور وفق نماذج موضوعیة یمكن

المختلفة قد استخدمت نفس المبادئ اإلبداعیة  باعتبار أن األعمال اإلبداعیة عبر المجاالت
 :، وهي( TRIZ )بنظریة تریز یاغة بعض األسس الخاصةویمكن ص األساسیة،

 المنظومات التقنیة، وعمل لتطویر وابتكار استعمال المعرفة والخبرة اإلنسانیة التراكمیة؛ §
 .اختراعات جدیدة
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األنظمة التقنیة المختلفة، ولكن بتغیر  استعمال نفس المبادئ اإلبداعیة في كثیر من §
  .المنظمة ي تلكالتأثیرات المتفاعلة والعناصر ف

  .تعمیمها والتطورات اإلبداعیة بعدد محدود بعد حصر هذه المبادئ §
  )٢٠١١،المعمري( : (TRIZ)أهداف نظریة تریز ٤.٣.٢

  :الھدف العام
التي تواجه  التفكیر اإلبداعي في المشكالت علىتنمیة القدرة تهدف نظریة تریز بشكل عام         

 .الفرد
 :الخاصة األهداف
 .تواجههم بالمشكالت التي زیادة اهتمام األفراد  §
  .إبداعیة تطویر دافعیة األفراد نحو التفكیر بطریقة §
 .الموجودة في بیئتهم زیادة وعي األفراد بالمشكالت والتحدیات §
 .الحیاة مجاالت زیادة وعي األفراد بأهمیة اإلبداع في كل §
المشكالت التي تواجههم في مختلف  التعامل النشط مع علىتشجیع األفراد بشكل مستمر  §

 .مناحي حیاتهم
  .ومتنوعة لحل المشكالت واألفراد من استخدام تقنیات مختلفة تمكین المؤسسات §
 .وصیاغتها بطریقة مفهومة تنمیة مهارات األفراد في تحسس المشكالت §
 .والتعامل معها التناقض في المشكالت التي تم عرضهاتحدید جوانب  §
البدائل األصیلة في حل المشكالت، من  تنمیة مهارات األفراد في تولید األفكار وتقدیم §

 .تمكنهم من ذلك خالل تزویدهم باالستراتیجیات المناسبة التي
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  )٢٠١٢(قطیط   TRIZ:التفكیر اإلبداعي ونظریة تریز ٥.٣.٢
نظریة الحلول اإلبداعیة   اتباعاإلبداعي وبین  مراحل التفكیر اتباعیوجد فرق جوهري بین        

أن الهدف الرئیس من تعلم واستعمال نظریة الحلول  ، والفرق بینهما هو فيTRIZ للمشكالت
حسب   أو تخطي وتجاوز مراحل التفكیر اإلبداعي األربع، هو تسریع TRIZ اإلبداعیة للمشكالت

  :والتربویة، وهي في النظریات النفسیةما ورد 
  :Preparation مرحلة التحضیر أو اإلعداد •

الخلفیة الشاملة والمتعمقة في الموضوع الذي یبدع فیه الفرد، وهي مرحلة  وهي       
 .المعرفي والتفاعل معه اإلعداد

  : Incubationمرحلة الكمون واالحتضان •
الالشعوري والتردد بالقیام بالعمل والبحث عن الحلول، حالة من القلق والخوف  وهي       

 .مراحل التفكیر اإلبداعي وهي أصعب
  : Illuminationمرحلة اإلشراق •

الحالة التي تحدث بها الومضة أو الشرارة التي تؤدي إلى فكرة الحل والخروج  وهي       
 ما، وفي مكان ما، المأزق، وهذه الحالة ال یمكن تحدیدها مسبقًا فهي تحدث في وقت من

 وربما تلعب الظروف المكانیة والزمنیة والبیئة المحیطة دورًا في تحریك هذه الحالة،
 .اإللهام ووصفها الكثیرون بلحظة

  : Verificationمرحلة التحقیق •
النتائج األصلیة المفیدة والمرضیة، وحیازة المنتج  علىمرحلة الحصول  وهي       

 .االجتماعي االرض علىاإلبداعي 
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  )٢٠١٢(ویكبیدیا ( TRIZ ): تریز األساسیة في نظریة االفتراضات ٦.٣.٢
التكنولوجي لیست مجموعة من األحداث  تشیر الدراسات البحثیة إلى أن عملیة التطور       

محددة، وتمثل هذه النظریة مجموعة من  العشوائیة، وٕانما هي عملیة منظمة تسیر وفق قواعد
النظم التكنولوجیة التي تم الكشف عنها بهدف تعمیم  النماذج والمسارات التي تبین اتجاهات تطور

عدة أدوات لجعل اإلبداع عملیة " تریز " وتستخدم . المختلفة استخدامها في المجاالت األخرى
ئمة، بناًء النظر التي تعتقد أن اإلبداع عملیة تحدث عشوائیًا لم تعد قا منهجیة منظمة، إذ أن وجهة

  - :ومفاهیم نظریة تریز من خالل ما یلي ما سبق یمكن توضیح افتراضات على
  Inventive Principles:المبادئ اإلبداعیة - ١

 .مبدءًا إبداعیًا تمثل ملخصًا تحلیلیًا لبراءات االختراع أربعون       
  Contradictions:التناقضات - ٢

معینة في أي نظام أو جزء منه، یؤدي إلى وجود حل إیجابي لمشكلة  ویقصد بها أن وجود       
یتطلب ذلك و  .)أي أننا نحل مشكلة ونخلق مشكلة أخرى(، ئهأو أحد أجزا جانب سلبي في النظام

  :المشكلة بطریقة إبداعیة عند حل
  .النظام ككل أو أجزائه علىسلبًا  تحسین الشيء أو النظام أو جزء منه دون التأثیر  - أ
النظام،  علىونقوم بإزالته أو التخفیف من تأثیره  بسبب هذا الحل،تحدید التناقض الحاصل   - ب

 .للتطور الحاصل في النظم مع أن التناقضات نتیجة حتمیة
 (Ideal Final Result): الناتج المثالي النهائي - ٣

أن التطور في النظم یسعى إلى المثالیة، أي أن تكون جمیع خصائص  على بنیت النظریة       
التخلص من جمیع الجوانب السلبیة فیها،  علىحاالتها وتعمل في نفس الوقت  النظام في أفضل

نحو  نتائج الدراسات التي قام بها التشلر ورفاقه أن النظم التقنیة تسعى في تطورها للوصول وبینت
المشكلة باستخدام المبادئ اإلبداعیة في نظریة تریز یجب أن نتخیل الصورة  المثالیة، لذلك عند حل

عملیة  التي نریدها قبل الشروع في استخدام المبادئ اإلبداعیة لتولید الحلول؛ ألن ذلك ییسر النهائیة
 .إیجاد الحل اإلبداعي

 ( Contradictions Matrix ): مصفوفة المتناقضات -٤
للمشكلة،  منهجیة تریز؛ لتحدید المبادئ التي یمكن أن تقدم حلوًال ممكنةمصفوفة التناقضات  تفتح

 المناسب في شكل تناقض یسمح بوضع المشكلة موضع البحث في مكانها علىإذ أن بناء المشكلة 
   .مصفوفة التناقضات
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  )٢٠١٠الحزیمي،( :منهجیة تریز في حل المشكالت ٧.٣.٢
نوعین من المشكالت التي  إلى أن هناك  (Henry Altchuller)أشار هنري التشلر       

 :، وهي كاآلتي)٢٠١٠( الحزیميكما ذكر  یواجهها الناس عادة
  . مشكالت یوجد لها حلول بشكل عام :النوع األول •
  .مشكالت لیس لها حلول معروفة :النوع الثاني •
علیها بالرجوع إلى المراجع النسبة للمشكالت التي یوجد لها حلول معروفة یمكن الحصول وب       

  .والدوریات العلمیة والخبراء والمتخصصین
   :التالي) ٢.٢(ولحل هذا النوع من المشكالت فإن لها عادة نموذج عام كما یوضح الشكل رقم 

  )٢.٢(شكل رقم 
  مشكالت یوجد لها حلول بشكل عام

  
یوجد لها حلول معروفة وتتضمن أما النوع الثاني من المشكالت فیتضمن المشكالت التي ال        

والتي  ،مهتمًا بتلك المشكالت التي تتطلب حلوًال إبداعیة" التشلر " وقد كان   ،متطلبات متناقضة
حددها بالمشكالت التي ال یوجد لها حلول معروفة أو أن لها حلوًال معروفة ولكن یترتب علیها 

ترمیزها وتصنیفها وحلها بطریقة أن هذه المشكالت یمكن " التشلر " والحظ  ،مشكالت أخرى
وسعى الشتقاق المعرفة من اإلعمال اإلبداعیة الناجحة وقام بتصنیفها في نماذج یمكن  ،منتظمة

       .استخدامها في كافة مجاالت النشاط اإلنساني
نظمًا لتصنیف هذه المشكالت " التشلر " ولتطویر نظریة حل المشكالت بطریقة إبداعیة وضع 

وبذلك فإن عملیة حل المشكالت بطریق إبداعیة تتبع  ،ها مبدأ أو أكثر لحلهاوحدد لكل من
    :)٢.٣(رقم  اإلجراءات المبینة في الشكل
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  )٢.٣(شكل رقم 
  مشكالت لیس لها حلول معروفة

  
نظما لتصنیف هذه " التشلر  " ولتطویر نظریة حل المشكالت بطریقة إبداعیة وضع       

من خالل قاعدة البیانات الضخمة  مبدأ أو أكثر لحلها، وأدرك التشلر المشكالت وحدد لكل منها
المبادئ التي تتكرر عبر العدید من المجاالت  التي قام بدراستها وتحلیلها أن هناك عددا صغیرا من

النماذج تبین أن هناك أربعین مبدأ إبداعیا استخدمت مرارًا وتكرارًا  المختلفة، وبعد دراسة عمیقة لهذه
حلول إبداعیة للمشكالت، وتتمثل المهارة في استخدام هذه المبادئ من أجل أن  الوصول إلىفي 
 .تحدید المبدأ المناسب لكل مشكلة علىالفرد قادرًا  یكون

في ضوء ما سبق وبعد استعراض  أنهفقد أوضح ) ١٨٧ - ١٨٦، ٢٠٠٨( أما عبده         
تتطلب عملیة التدریس وفق استراتیجیات نظریة  یمكن تحد آلیة العمل لهذه النظریة حیث األدبیات

  :تریز من المعلم القیام باإلجراءات التالیة
  .تحدید الموقف المشكل قید البحث واالستقصاء –أوالً 
تحدید أو اختیار االستراتیجیة المستخدمة في حل هذا الموقف المشكل من االستراتیجیات  –ثانیاً 

  .األربعین
  -:وتشملإجراءات التنفیذ  –ثالثاً 

 .تعریف باالستراتیجیة المستخدمة -١
 .المشكالت تم حلها باستخدام اإلستراتیجیة علىتقدیم امثلة  -٢
 .تقدیم الموقف المشكل -٣
 .مناقشة الطالب في المشكلة الحالیة -٤
 .مجموعات عمل إلىتقسیم الطلبة  -٥
 :تنفیذ الطلبة من خالل العمل في مجموعات لعدد من المهام العلمیة التالیة -٦
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 ).Contradictionsإبراز جونب التناقض فیها (صیاغة المشكلة  §
 .Final Ideal Solutionصیاغة الحل النهائي المثالي للمشكلة  §
 .اقتراح الحلول المناسبة للمشكلة باستخدام االستراتیجیة المحددة سابق §
 .عرض الحلول التي توصلت إلیها مجموعات العمل §
 .فعالیتها علىمجموعات لتقویمها والتعرف مناقشة الحلول التي توصلت إلیها ال §
 .تقدیم موقف مشكل جدید §

  : مستویات اإلبداع في نظریة تریز ٨.٣.٢
أن المشكلة التي تتطلب حًال إبداعیًا هي المشكلة التي تحتوي ) ٢٠٠٨،٦٧( غباینذكر        

وعّرف التناقض بأنه الموقف الذي تؤدي فیه محاولة  ،"التشلر " یرى كما األقل  علىتناقضًا واحدًا 
وقد  ،تحسین إحدى خصائص النظام إلى ظهور جوانب سلبیة في خصائص أخرى في هذا النظام

الحلول المختلفة في براءات االختراع إلى خمسة مستویات رئیسیة یمكن وصفها " التشلر " صنف 
  - :النحو التالي على

من الحلول التي تضمنتها % ٣٢وتمثل الحلول في هذا المستوى  :الحلول الظاهریة التقلیدیة .١
 .براءات االختراع وهي حلول مشتقة من عدد قلیل من الخیارات

من الحلول التي احتوت علیها % ٤٥وتمثل الحلول في هذا المستوى  :التحسینات الثانویة .٢
النظم القائمة عن طریق خفض مستوى  علىبراءات االختراع وتقدم هذه تحسینات طفیفة 

 .ویتم التحسین عادة من خالل عشرات المحاوالت ،التناقضات فیها
وتمثل  ،النظم الموجودة علىوتؤدي إلى تحسینات بارزة ذات أهمیة  :التحسینات الرئیسیة .٣

وفي هذا المستوى یتم حل التناقض ضمن  ،من الحلول التي تضمنتها براءات االختراع% ١٨
 .النظام علىومن خالل إدخال عناصر جدیدة كلیًا  ،النظام القائم

وفي هذا المستوى توجد الحلول الریادیة في المجاالت العلمیة المختلفة ولیس  :المفاهیم الجدیدة .٤
هذا المستوى  وبلغت نسبة االختراقات اإلبداعیة في ،في نفس المجال الذي توجد فیه المشكلة

ویحتاج الوصول إلى هذا المستوى من الحلول عادة إلى عشرات اآلالف من المحاوالت  ،%٤
  .قبل إنجاز الحل

وتوجد  ،من براءات االختراع% ١تمثل الحلول الریادیة في هذا المستوى أقل من  :االكتشاف .٥
وقد تستغرق عملیة إیجاد هذه  ،الحلول في هذا المستوى خارج حدود المعرفة العلمیة المعاصرة

ویحدث هذا النوع من الحلول عندما یتم اكتشاف ظاهرة جدیدة وتوظیفها  ،الحلول جیًال كامالً 
 .في حل المشكالت بطریقة إبداعیة
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واعتبار قائمة أكبر  ،ومع االنتقال من مستوى أقل إلى مستوى أعلى یتطلب الحل معرفة أوسع
                                        )٧٦-٧٧ ،٢٠٠٩عامر، (أورد في  .إلى الحل المثالي من الحلول المحتملة قبل الوصول

  :Inventive Principlesالمبادئ اإلبداعیة  ٩.٣.٢

أنها مجموعة من القواعد المجردة التي یمكن أن تستخدم   (Belfiore, 2008) یعرف بلفور       
  .في حل أي مشكلة

تكون بمثابة  األربعونأن المبادئ (Claeys & Ives, 2008) ایفیسو ویذكر كال من كلیز        
  .موارد حل المشكلة ابتكاریاً 

تحلیل براءات االختراع في المجاالت  وبالرغم من أن هذه المبادئ قد وضعت من خالل       
مجاالت اإلدارة واألعمال والتربیة یمكن استخدامها في  تبین بعد ذلك أن هذه المبادئ أنهالتقنیة إال 

، )٢٠١٢(وفیما یلي عرض للمبادئ كما ذكرها كال من قطیط ، والعالقات االجتماعیة وغیرها
  -:Retseptor (2007)، )٢٠٠٨، غباین( ،)٢٠٠٩ عامر،( ،)٢٠١٠ الحزیمي،(

     Segmentation التجزئة/ مبدأ التقسیم . ١

  Separation ( Taking out, Extraction )  االستخالص/ مبدأ الفصل . ٢

   Local Quality مبدأ النوعیة المكانیة. ٣

   Asymmetry الالتناسق/  مبدأ الالتماثل . ٤

  Combining / Merging الدمج/ مبدأ الربط . ٥

   Universality الشمولیة/ مبدأ العمومیة . ٦

  Nesting )االحتواء أو التداخل ( مبدأ التعشیش . ٧

  Counter – Weight  )القوة الموازنة ( الوزن المضاد مبدأ . ٨

  Preliminary anti-action مبدأ اإلجراءات التمهیدیة المضادة. ٩

  Preliminary action )القبلیة ( مبدأ اإلجراءات التمهیدیة . ١٠

  Cushion in advance مبدأ المواجهة المسبقة لالختالالت. ١١

  Equipotentiality )تقلیل التباین ( مبدأ التساوي في الجهد . ١٢

  Inversion مبدأ القلب أو العكس. ١٣

  Spheroidality ( Curvature ) )االنحناء ( مبدأ التكویر . ١٤

  Dynamics  )المرونة ( مبدأ الدینامیة . ١٥

  Partial Excessive )المفرطة ( مبدأ األعمال الجزئیة أو المبالغ فیها . ١٦

  Another Dimension اآلخرمبدأ البعد . ١٧
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 Mechanical Vibration المیكانیكي) التردد ( االهتزاز . ١٨

  Periodic action )الدوري ( العمل الفتري . ١٩

  Continuity of Useful action استمرار العمل المفید. ٢٠

  Skipping مبدأ القفز أو االندفاع السریع. ٢١

   Blessing in Disguise تحویل الضار إلى نافع. ٢٢

  Feedback مبدأ التغذیة الراجعة. ٢٣

   Intermediary )الوساطة ( مبدأ الوسیط . ٢٤

  Self-Service مبدأ الخدمة الذاتیة. ٢٥

  Copying النسخ. ٢٦

   Use Cheap Replacement Events مبدأ استخدام البدائل الرخیصة. ٢٧

  Replacement of Mechanical Systemمبدأ استبدال النظم المیكانیكیة . ٢٨

 Use Pneumatics or Hydraulics مبـــدأ اســـتخدام البنـــاء الهـــوائي أو الهیـــدرولیكي. ٢٩
construction   

  Flexible Shells and thin Films مبدأ األغشیة المرنة والرقیقة. ٣٠

  Porous Materials )المسامیة ( مبدأ المواد النفاذة . ٣١

  Color Changes مبدأ تغییر اللون. ٣٢

  Homogeneityمبدأ التجانس . ٣٣

  Discarding and recoveringمبدأ النبذ وتجدید الحیاة . ٣٤

  Parameters changes مبدأ تغییر الخصائص. ٣٥

  Phase transitions مبدأ االنتقال من مرحلة إلى أخرى. ٣٦

  Thermal expansion التمدد الحراري. ٣٧

  Strong Oxidant المؤكسدات القویة. ٣٨

  Inert atmosphere الجو الخامل. ٣٩

  Composite materials مبدأ المواد المركبة. ٤٠
  

لمناسبتها مع ، واستخدم الباحث في دراسته المبادئ التالیة دون غیرها في دراسته       
  :المحتوى وحدود الدراسة
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 :مبدأ العمومیة أو الشمولیة §
 ،أداء عدة وظائف أو مهمات علىجعل النظام قادرًا یمبدأ  أنهب )٢٠١٢( قطیط یعرفه       

عدد ممكن من الوظائف، وبذلك تقل  القیام بأكبر علىجعل كل جزء من أجزاء النظام قادرا و 
  . الحاجة لوجود أنظمة أخرى

أو ، جعل النظام یقوم بعدة وظائف أو مهام" القدرة على  أنه) ١٧٧ ،٢٠٠٨(یعرفه عبده و        
  ".النظام قادرًا على أن یقوم بأكبر عدد من الوظائف الممكنةجعل كل جزء من 

یعرفه الباحث إجرائیا مبدأ یساعد في تنفیذ دارة كهربیة تقوم بعدد من الوظائف المختلفة        
  .بأقل تكلفة ممكنة

 :أو الدمج مبدأ الربط §
الزماني بین األنظمة  الربط المكاني أو" مبدأ یقوم على أنه )١١٥، ٢٠٠٨( غباین یعرفه       

التي تؤدي عملیات متشابهة أو متجاورة، ویعبر هذا المبدأ عن طریق جمع األشیاء أو المكونات 
المتشابهة أو المتماثلة التي تؤدي وظائف وعملیات بحیث تكون متقاربة أو متجاورة من حیث 

 ".المكان

الزماني بین أكثر من نظام لیؤدي وظیفة یعرفه الباحث أنه مبدأ یقوم على الربط المكاني أو        
 .كربط مجموعة بطاریات على التوازي والتوالي معا لرفع الجهد وزیادة األمبیر، معینة
 :مبدأ المواجهة المسبقة لالختالالت §

یتضمن هذا المبدأ حل المشكلة بطریقة تعویض االنخفاض النسبي في موثوقیة نظام معین،        
ءات الالزمة للتصدي لهذه المشكالت قبل وقوعها تقدیم أدوات أو وسائل عن طریق اتخاذ اإلجرا
  ) ٢٠١٢، قطیط( .تحجب حدوث خلل ما

یعرفه الباحث أنه مبدأ یقوم على التصدي للمشكلة قبل وقوعها أو حدوثها، بل وأخذ        
الدارة مثل وضع مقاومة لحمایة ، اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه المشكالت قبل وقوعها

  .الكهربائیة
 :مبدأ التغذیة الراجعة §

یتضمن هذا المبدأ حًال للمشكلة عن طریق تقدیم التغذیة الراجعة لتحسین العملیات أو        
  ) ٢٠١٢، قطیط(  .اإلجراءات، أو تغییر مقدار أو أثر التغذیة الراجعة

لتحسین العملیات  من سیر النظام  التفحص والتأّكد مبدأ یقوم على زیادةیعرفه الباحث أنه و        
 .أو األفعال
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  البرنامج المقترح٤.٢
  :التعلیمي البرنامجوصف  ١.٤.٢
بعض  علىالمستندة  النشاطات واللقاءات التعلیمیةو مجموعة الخطوات واإلجراءات  وهو       

 بعض تنمیة بهدف ،ٕاعدادها وفق مخطط زمنيو الباحث بتصمیمها  مبادئ نظریة تریز التی یقوم
  :التكنولوجیا وهي اإلبداعي في التفكیر مهارات

  :الطالقة •
 تقاس هذهو  اإلبداعیة األفكار من عدد اكبر إنتاج على القدرة)" ١٩، ٢٠٠٥(عرفها علوان        

 ثابتة وحدة زمنیة في معین موضوع عن الفرد یقدمها التي األفكار كمیة بحساب المعنى بهذا القدرة
 ".اآلخرین أداء مع بالمقارنة
 ،المتعددة لحل المشكلة عدد ممكن من األفكار إنتاج أكبر على القدرة ویعرفها الباحث    

  .وتتم وفق شروط محددة في زمن محدد ،الكمي الجانب وتتضمن
 :المرونة •

 وتتضمن الفرد، بها یأتي التي األفكار اختالف أو تنوع"  أنها )٢٠:٢٠٠٨(یعرفها العبادي        
 ".اإلبداعي التفكیر من النوعي الجانب
وتزداد درجة المرونة بزیادة  ،تنویع األفكار بطریقة فریدة علىتعني القدرة  الباحث ویعرفها       

  .األفكار النوعیة المتنوعة
 :اتخاذ القرار •

 إلى والوصول تغییرات إحداث إلى تهدف عقلیة عملیة هي) "  ٢٠١٠،٥٦(تعرفها الفرا        
  ".األمثل بینها واختیار بدیلة حلول بین مفاضلة خالل من قضیة أو لموقف إیجابیة نتائج

عملیة تحاول الطالبة من خاللها الوصول إلى إصدار حكم بشأن مواقف أو  ویعرفها الباحث       
ویتم ذلك من خالل جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة وٕایجاد البدائل  ،مشكالت معینة تتعرض لها
  .القرار المناسب وفق إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز إلىوالمفاضلة بینها للوصول 

  :التعلیمي البرنامج بناء مبررات ٢.٤.٢

التفكیر اإلبداعي لتنمیة  TRIZ  فاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز تقصي       
  .في مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف السابع األساسي
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  :أهمیة البرنامج التعلیمي ٣.٤.٢
   - :تظهر أهمیة البرنامج فیما یلي       
   .في مواجهة المشكالت وحلها بطریقة إبداعیة یساعد الطلبة -١
 .تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعیة على مساعدة الطلبة -٢
 .الدراسیة المعتادة المناهج في متضمنة في اكتساب بعض المهارات الغیر الطلبةیساعد  -٣
 .یساعد في زیادة الدافعیة والتشویق -٤
 وتربط المعرفي عنده البناء وتدعم ،الفعال التعلم على تساعده حقیقیة بخبرات المتعلم یزود -٥

  .الحیاة بواقع المدرسة في التعلم
 .یزید من خبرات المعلمین -٦

  :البرنامج بناء في الباحث علیها اعتمد التي والمصادر األسس ٤.٤.٢
االسترشاد بها إلعداد و قام الباحث بمطالعة الدراسات السابقة  :السابقة والدراسات البحوث .١

  ،)٢٠١٢( يعلدراسة  ،)٢٠١٢(عیسى دراسة  ،)٢٠١٢(عطیة دراسة  البرنامج ومنها
 السمیردراسة  ،)١٩٩٨(حجي دراسة  ،)٢٠٠٨(العبادي دراسة  ،)٢٠١٠(الیعقوبي  دراسة

 .)٢٠٠٧( حوامدهو جرادات و 
 . TRIZبعض مبادئ نظریة تریز .٢
 .التفكیر اإلبداعیة بعض مهارات .٣
 .التكنولوجیا للصف السابع األساسي كتاب .٤
 .العلیا األساسي التعلیم مرحلة في الطالبات خصائص .٥
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  :البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة خطةال ٥.٤.٢
تم تنفیذ و  ،دقیقة بواقع حصتین أسبوعیا ٤٠حصة مدة الحصة  ١٧یتكون البرنامج من        

وحدد الباحث الحصة األولى كجلسة  ،م ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامج في الفصل الدراسي الثاني للعام 
وتعریفهم بالبرنامج وأهدافه والمدة ، والعالقات الطیبة مع الطالباتتعریفیة تم فیها بناء جسور المودة 

تتحدد موضوعات البرنامج و ، البعديو القبلي  حصتین لالختبارو نفیذ البرنامج، لتالالزمة  الزمنیة
  ):٢.٣(وعدد الحصص والمدة الزمنیة بالدقائق كما یوضح جدول رقم 

  )٢.٣(جدول رقم 
  البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة

  المدة الزمنیة بالدقائق  عدد الحصص  الموضوع  م
  ٨٠  ٢  الكهربائي والجهد التیار  ١
  ٨٠  ٢  الكهربائیة الدارة  ٢
  ٨٠  ٢  البطاریات  ٣
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة  ٤
  ٨٠  ٢  )والمقاومة بالجهد التیار عالقة( أوم قانون  ٥
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة توصیل  ٦
  ٨٠  ٢  القیاس أجهزة  ٧
  ٥٦٠  ١٤  المجموع الكلي  ٨

  :البرنامج بناء مراحل ٦.٤.٢
لتنمیة التفكیر  TRIZ بناء برنامج یوظف بعض مبادئ نظریة تریز إلى الدراسة هدفت       

 البرامج تصمیم نماذج، ووجد أن والدراسات السابقة األدب التربوي علىالباحث واطلع ، اإلبداعي
 االختالف یكون وٕانما الخطوات بعض تتفق على جمیعاً  أنها إال التعدد هذا ورغم " متعددة التعلیمیة

 اإلعداد فترة في یتم أن الضروري من فإنه األجزاء، هذه ترتیب وأیًا كان البرنامج، أجزاء ترتیب في
 من كل مرحلة في األجزاء هذه ومراجعة البرنامج أجزاء لجمیع ومدروس دقیق والتخطیط تحلیل

 مؤشرات من الفعلیة التجربة مما تقدمه واالستفادة الالزمة التعدیالت إلدخال والتقویم التنفیذ مراحل
  )٣٥ -  ٣٤، ٢٠٠٥، حسن( ".والتطویر للتغیر
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  -:عرض لبعض نماذج تصمیم التعلیم  وفیما یلي       
 : ١٩٧٧نموذج كمب  -١

التنقیح المستمر مع  دائریًا متواصالً  یقترح كمب من خالل نموذجه بأن یكون تطویر التعلیم       
لألنشطة المتعلقة بخطوات نموذجه وهو یرى أن المعلم أو المصمم یمكن أن یبدأ من أي مكان 
یریده ثم یستمر إلى الخطوات األخرى، هذه النظرة هامة لعملیات تطویر النظام حیث تكون كل 

حسب وبالرغم أن نموذج  كمب مصمم ، العوامل معتمدة على بعضها وتعمل هكذا باستمرار
تبدأ  النموذج وخطوات أنه یتمیز بإمكانیة البدء باستخدامه من أي مكان الطریقة التقلیدیة إال

وتستمر إلى التقویم، ویالحظ أن مركز االهتمام ینصب على الصف المدرسي  والغایات باألهداف
غراض وقد ظهر هذا جلیا في النموذج وبالذات عند اختیاره للكلمات كاألهداف والموضوعات واأل

  )٢٠١٠، السویدي( . العامة في تحدید ما یجب تدریسه
  )٢٠١٠، سهیل( :هيو بین كمب وجود ثالثة عناصر هامة لتقنیات التعلیم و        

 ).األهداف(ما الذي یجب تعلیمه   - أ
 ما األسالیب واإلمكانیات التي سوف تعمل بكفاءة للوصول إلى مستوى تعلیمي مرغوب  - ب

 ).األنشطة واإلمكانیات(
  ). تقویم ( عرف عندما یتحقق التعلیم المطلوبسن كیف  -  ج

  :وفیما یلي عرض لخطوات نموذج كمب       
تتمثل في التعرف على الغایات التعلیمیة واألهداف العامة لكل موضوع من  :الخطوة األولى §

 .الموضوعات
 .ُتعنى بتحدید خصائص المتعلم وأنماط التعلم المالئمة :الخطوة الثانیة §
تختص بتحدید وصیاغة األهداف التعلیمیة صیاغة سلوكیة إجرائیة تشیر إلى  :الثالثةالخطوة  §

 .سلوك التعلم المتوقع أن یؤدیه المتعلم
 .یحدد المحتوى والوحدات التعلیمیة الالزمة لتحقیق هذه األهداف :الخطوة الرابعة §
الخبرات والمهارات والتي تتعلق بإعداد أدوات القیاس القبلیة التي تحدد  :الخطوة الخامسة §

 .السابقة لدى المتعلم في موضوع التعلم
 .فیتم فیها اختیار وتصمیم نشاطات التعلیم والتعلم والوسائل التعلیمیة الالزمة :الخطوة السادسة §
 .والتي تشمل تحدید الخدمات التعلیمیة المساندة وطبیعتها :الخطوة السابعة §
حدید أسالیب تقویم تعلم الطالب وباقي عناصر واألخیرة في النموذج هي ت :الخطوة الثامنة §

 .الموقف التعلیمي
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  )٢٠١٣، شاهین(: ١٩٨٠موذج جیرالك وایلي ن -٢
 والمتواصل" linear"بأنه یجمع ما بین النوع الخطي ) جیرالك و إیلي(یتمیز نموذج        
"Simultaneous" ى سهولة التعرف على عملیاتهجع إل، ومواطن القوة في هذا النموذج تر 

  .والبساطة في تصنیف األهداف
  :ةیتكون النموذج من الخطوات التالیو        

تحدید المادة العلمیة : عبارة عن خطوتین متداخلتین قد تسبق احدهما األخرى وهما :الخطوة األولى §
  .ووصف األهداف 

خطوة تقلیدیة لها دور كبیر في تحدید التقدیر المبدئي لسلوك المتعلم ، وهي   :الخطوة الثانیة §
  .الخطوات القادمة

 - وضع اإلستراتیجیة : عبارة عن خمس خطوات متداخلة مكملة لبعضها وهي :الخطوة الثالثة §
  .اختیار مصادر التعلم  -تحدید المكان  - تحدید الزمان  - تنظیم المجموعات 

تحصیل المتعلمین واتجاهاتهم نحو  تقویم االستجابات السلوكیة ، وتشمل قیاس :الخطوة الرابعة §
  .المادة العلمیة والتعلیم ككل

التغذیة الراجعة ، وتهتم بجمیع الخطوات السابقة مع اهتمام خاص باألهداف و  :الخطوة الخامسة §
  .االستراتیجیات المختارة 

عدم اتفاق الباحثین على نموذج معین في تصمیم البرامج التعلیمیة  مما سبقالحظ الباحث ی       
، دراسةالولكن هناك نقاط مشتركة بینهم كما ذكرت ، )٢٠٠٥(وهذا ما أكدت علیه دراسة حسن 

  :التالیة مشتركةال عامةال خطواتوفق ال التعلیمي البرامج تصمیملذلك قام الباحث في دراسته ب
  .للبرنامج التعلیمیة األهداف تحدید •
  .البرنامج محتوى اختیار •
  .التعلیمي البرنامج إعداد في المستخدمة النظریة تحدید •
  .التعلیمي البرنامج تنفیذ متطلبات تحدید •
  .التعلیمیة النشاطات اختیار •
  .البرنامج تنفیذ •
  .التقویم •
  ).٥(وتتضح الخطوات بناء البرنامج التعلیمي السابقة في ملحق رقم       
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  الفصل الثالث
 السابقة الدراسات

  :اإلبداعي التفكیر تناولت دراسات ١.٣

 المتعلقة السابقة الدراساتوتوصل الباحث لبعض  ، التربوي األدب بمطالعة قام الباحث       
  - :التالي النحو على القدیم إلى الحدیث من مرتبة الدراسات تلك جاءت وقد الحالیة الدراسة بموضوع

 :)٢٠٠٥(علواندراسة  -

 یقیسها كما النفسیین، المرشدین لدى اإلبداعي التفكیر مستوى عن الكشف الدراسة هدفت       

 التفكیر لتنمیة برنامج أثر عن للكشف وكذلك ،"ب" اللفظیة الصورة اإلبداعي للتفكیر تورانس اختبار

 تم الهدف هذا ولتحقیق الخصوص بهذا مقترح برنامج عبر وذلك النفسیین المرشدین لدى اإلبداعي

 ببرنامج العاملین النفسیین المرشدین على ب اللفظیة الصورة اإلبداعي للتفكیر تورانس اختبار تطبیق

 والبالغ م، ٢٠٠٤ الدراسي العام في الجنوبیة، المنطقة في الدولیة الغوث بوكالة والتعلیم التربیة

 .مرشداً  ١٨ عددهم

 النفسیین المرشدین لدى اإلبداعي التفكیر مستوى بین فروق توجد ال أنه وتوصل الباحث       
 والقیاس القبلي القیاس بین اإلبداعي التفكیر تنمیة في فروق توجدو ، % ٥٠ االفتراضي والمستوى

  .البعدي التطبیق لصالح البعدي
 :إلى الباحث یوصيو        
 ویحسن النفسیین المرشدین تطور في یساهم الذي اإلبداعي للتفكیر المالئم المناخ توفیر •

 مشكالت لحل جدیدة طرق إیجاد في ساهمت هادئة البیئة كانت كلما ألنه اإلرشادي، أدائهم من
 .ومتنوعة معقدة
 الصلة ذات المفیدة والمعلومات والمعرفة والمستحدثة المتجددة باألنشطة المرشدین إثراء  •

  .وأدائیاً  ومهنیاً  فكریاً  متطوراً  النفسي المرشد یكون بحیث بالموضوع
 .إبداعي بشكل المشكالت بحل الخاصة االستراتیجیات حول عمل وورشات ندوات تنفیذ •
 المرشدین على وتعمم تناقش عمل كأوراق المقترح البرنامج في المنفذة اآللیات استخدام •
  .اإلبداعي التفكیر تنمیة على تساعد كونها
 ومواكبة لمتابعة بالتخصص صلة ذات خارجیة بجمعیات المرشدین اتصال على السعي •
  .والحداثة والمستجدات التطور
 .وعملیاً  علمیاً  بهم لالرتقاء وتوجیههم المبدعینین المرشد لرعایة خاصة وحدة إنشاء •
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 .النفسیین المرشدین لدى اإلبداعي التفكیر تطور وفكریة ثقافیة نوادي إنشاء •
 المرشدین لدى اإلبداعي التفكیر تطور في تساهم جدیدة طرق ابتكار الباحثین على •

 .النفسیین

  :)٢٠٠٦(دراسة الجالد  -
كورت بوحدتیه توسیع مجال اإلدراك هدفت الدراسة الكشف عن فاعلیة استخدام برنامج        

والتفاعل في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدي طالبات اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة في 
  .شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجیا

طالبة من طالبات اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة في  ١١١تكونت عینة الدراسة من        
موزعات  ٢٠٠٥/٢٠٠٦م والتكنولوجیا اللواتي درسن في الفصل األول من العام شبكة عجمان للعلو 

طالبة  ٥٣وطالبة كمجموعة تجریبیة تعلمن باستخدام برنامج الكورت  ٥٨مجموعتین  على
ت كمجموعة ضابطة واستخدم الباحث اختبار تورانس المعرب بالصورة اللفظیة أ لقیاس مهارا

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة أو  ،الطالقة والمرونة واألصالة
  .التجریبیة
وتضمین الخطط  ،وأوصت الدراسة باالهتمام بموضوع التفكیر في برنامج إعداد المعلمین       

وعقد دورات  ،وتطویر كفایات أعضاء هیئة التدریس الجامعي، الدراسیة الجامعیة مادة خاصة بذلك
نقل  علىوتغییر الممارسات التقلیدیة التي تركز  ،بأنواع التفكیر وبرامجهوورش عمل للتعریف 

  .المعلومات وحفظها  
  :)٢٠٠٦ ( دراسة العمري -

 تنمیة التفكیر في اإلسالمیة التربیة في محوسب برنامج فاعلیة اختبار إلى الدراسة هدفت       
 .األردنیة المدارس في األساسي السابع الصف طلبة لدى اإلبداعي
  للعام األساسي، السابع الصف في وطالبة طالباً  ) ١١٦ ( من الدراسة عینة تكونتو        
 درست )طالبة ٢٢وطالبًا،  ١٨ ( ضابطة مجموعة :مجموعات ثالث إلى قسموا .م٢٠٠٥/٢٠٠٦

  )طالبة ٢١و طالباً   ١٧(  من تكونت أوالهما :ومجموعتان تجریبیتان .العادیة بالطریقة الفقه مادة
  )طالبة ٢٣و طالباً  ١٥  (من ثانیهما وتكونت .التعاوني المحوسب التعلم بطریقة الفقه مادة ودرست
 الثنائي التباین تحلیل استخدم وقد .المحوسب الفردي التعلم ذاتها بطریقة التعلیمیة المادة ودرست
  .الثالث المجموعات نتائج متوسطات بین شافیه للمقارنة واختبار
 يالتفكیر اإلبداع في إحصائیة داللة ذات فروقاً  هناك أن اإلحصائي التحلیل نتائجوأظهرت        

 مقارنة المحوسب التعلم الفردي وطریقة المحوسب التعاوني التعلم طریقة إلى تعزى الدراسة عینة لدى
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 إلى تعود الثالث الدراسة مجموعات إحصائیة بین داللة ذات فروق تظهر ولم ،العادیة التعلم بطریقة
 تعلموا الذین الطلبة بین إحصائیة داللة ذات وال فروق .والجنس الطریقة بین التفاعل أو الجنس
 اقترح وقد، المحوسب الفردي التعلم بطریقة تعلموا الذین المحوسب والطلبة التعاوني التعلم بطریقة
 واستخدام تصمیم على اإلسالمیة التربیة معلمي تدریب ضرورة الدراسة ضوء نتائج في الباحث

 التفكیر تنمي التي األنشطة البرامج هذه تتضمن وأن التدریس، في المحوسبة البرامج التعلیمیة
  .اإلبداعي

  :)٢٠٠٧( أخرونو دراسة السمیر  -
هدفت الدراسة معرفة أثر برنامج تدریبي لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر 

تنمیة  على)مستوى التحصیل ، الجنس(أثر بعض المتغیرات المستقلة  علىاألساسي والتعرف 
وقام الباحثون من أجل تحقیق الدراسة بتطویر برنامج تدریبي للتفكیر  ،يمهارات التفكیر اإلبداع

والتأكد من الصدق والثبات وبلغ عامل الثبات  ،وبناء اختبار لقیاس المهارات اإلبداعیة، اإلبداعي
مجموعتین ضابطتین تم اختیارهما بطریقة  ،وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین تجریبیتین، .)٨٥(

هناك فروقا ذات  أنهوأظهرت النتائج  ،طالبا وطالبة ٣٠عدد أفراد كل مجموعة  وكان ،عشوائیة
أن  ،داللة إحصائیة تعزى للجنس ولصالح المجموعة التجریبیة لإلناث في مستوى التفكیر اإلبداعي

 وفي ،من التحصیل يلمستوى التحصیل ولصالح المستوى العالي جدا والعال تعزىهناك فروقا 
وٕاجراء  ،إدخال مزیدا من البرامج التدریبیة حسب المرحلة العمریة الباحثون أوصى  النتائج هذه ضوء

  .مزیدا من الدراسات حول التفكیر اإلبداعي
  :)٢٠١٠(دراسة الفرا  -

 التفكیر ضوء في األساسي الرابع للصف الجمیلة لغتنا كتاب تحلیل إلى الدراسة هذه هدفت       
 .له الطلبة اكتساب ومدى اإلبداعي
 األساسي الرابع للصف الجمیلة لغتنا كتاب األول محورین من الدراسة مجتمع وتكون       
، األنروا مدارس في االبتدائیة القرارة مدرسة في األساسي الرابع الصف طلبة من الثاني والمحور
 المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمتو  وطالبة طالًبا ) ٢١٩ (من الدراسة عینة وتكونت
 :دراستهافي  الباحثة واستخدمت التحلیلي الوصفي

 لغتنا كتاب في اإلبداعي التفكیر مهارات توافر مدى عن للكشف المحتوى تحلیل أداة - 
 .األساسي الرابع للصف الجمیلة

 لمهارات الطلبة اكتساب مدى عن للكشف بإعداده الباحثة قامت الذي اإلبداعي التفكیر اختبار -
 اإلبداعي التفكیر مهارات على موزًعا االسؤ  عشر اثني من مكون اختبار وهو اإلبداعي التفكیر
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 كان حیث القرار واتخاذ للمشكالت والحساسیة والتوضیح واألصالة والمرونة الطالقة وهي الست
 .التحلیل نتائج حسب األسئلة توزیع

 بحساب الباحثة قامت وكذلك المحكمین من لجنة على التحلیل أداة بعرض الباحثة قامتو        
 ثبات عشوائیة، بطریقة اختیارها تم الكتاب وحدات من وحدة تحلیل طریق عن التحلیل أداة صدق

 لمعالجة إحصائیة كأسالیب االرتباط ومعامالت المئویة والنسب ،التكرارات ،األفراد عبر التحلیل
 .الدراسة بیانات

 :یلي بما الباحثةأوصت و       
 خالل من وذلك الجمیلة لغتا لمنهاج الجدیدة الطبعات في اإلبداعي المنظور ىیراع أن ضرورة -

 .اإلبداع بتنمیة المرتبطة الفنیة المعاییر تراعي إبداعیة بقضایا المختلفة بعناصره المنهاج إثراء
 للصف الجمیلة لغتنا كتاب في أساسي بشكل اإلبداعي التفكیر مهارات تدریس على التركیز -

 للصف الجمیلة لغتنا كتاب في العلیا اإلبداعي التفكیر مهارات مساحة وزیادة ،األساسي الرابع
 .األساسي الرابع
 - :واقترحت الباحثة       

 .األخرى العربیة اللغة كتب تحلیل في الحالیة للدراسة مماثلة دراسات بإجراء القیام .١
  .التالمیذ على أثره وبحث اإلبداعي التفكیر مهارات یتضمن العربیة اللغة في مقترح برنامج بناء .٢
  :)٢٠١٠(عیاصرة و دراسة حمادنة  -

وفقا  إربدالدراسة لمعرفة درجة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدینة  تهدف       
ولتحقیق هدف الدراسة تم تطبیق اختبار تورانس ، )التخصص  ،جنس الطالب ،المدرسة(لمتغیرات 

طالبا  ١١٢طالبا وطالبة منهم  ٢٥٠عینة تكونت من  علىللتفكیر اإلبداعي صورة األلفاظ أ 
تم اختیارهم  ،إربداألدبي في مدینة و طالبة من الصف الثاني الثانوي في الفرعین العلمي  ١٣٨و

وتوصلت الدراسة أن درجة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانویة ، بالطریقة العشوائیة الطبقیة
وأظهرت الدراسة فروق ذات داللة إحصائیة  ،وهي ضمن المتوسط المقبول تربویا) ٦٩.٤٣(كانت 

 ،الخاصة المدارسولصالح  المدارسفي الدرجة الكلیة لصالح طلبة التخصص العلمي ومتغیر 
مشابهة حول موضوع التفكیر اإلبداعي في مراحل مدرسیة مختلفة  الباحثان إجراء دراسات ىوأوص

  .وبمتغیرات مختلفة
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  :)٢٠١١ ( دراسة العقیِّل -
 العلم عملیات تنمیة في مقترحة إثرائیة علمیة أنشطة استخدام أثر معرفة إلى الدراسة تهدف       
 فیه وُاستخدم .االبتدائي السادس الصف في الموهوبین التالمیذ لدى والتفكیر اإلبداعي التكاملیة

  .الحقیقي التجریبي المنهج
 اإلثرائیة العلمیة األنشطة استخدام أثر في الموهوبین التالمیذ رأي معرفة إلى البحث وهدف       

 )الكیفي( النوعي المنهج اتباع خالل من لدیهم، اإلبداع ومهارات التكاملیة العلم عملیات تنمیة في
   .التربویة البحوث في

 برامج في الملتحقین االبتدائي، السادس الصف تالمیذ من تلمیًذا خمسین العینة وشملت       
 مقترحة إثرائیة علمیة أنشطة األدوات وتضّمنت الموهوبین، لرعایة الریاض مركز المسائیة في الرعایة

 وزارة قبل من المعتمد المدرسي الموهوبین رعایة برنامج وفق وبناؤها ثمَّ تصمیمها الباحث، إعداد من
 على وارتكاًزا الفاعل، اإلثرائي األنموذج تنفیذ الموهوبین من معلم یتطّلب والذي والتعلیم، التربیة

 تضّمنت كما .االبتدائي السادس للصف مقرر العلوم في التعلیمیة الوحدات لبعض العلمي المحتوى
 الموهوبین للتالمیذ مقابلة وبطاقة ،إعداد الباحث من التكاملیة العلم عملیات لقیاس اختباًرا األدوات

ت بطاریة مقاییس في اإلبداعي التفكیر اختبارات واستخدام الباحث، إعداد من  تجربة أرور واستمرَّ
 متوسطات بین ةإحصائی دالة فروق وجود ذلك توصل الباحث إلى ضوء فيو أسابیع  ثمانیة البحث
 الختبار البعدي التطبیق في ،متوسط تأثیر وحجم الضابطة، موعةلمجاو  التجریبیة موعةلمجا درجات
 :وهي المقترحات أوصى الباحث ببعضو  ،ككل التكاملیة العلم عملیات مهارات
 التفكیر :مثل التفكیر، من أخرى أنواع تنمیة في اإلثرائیة العلمیة األنشطة استخدام أثر دراسة §

 .التحلیلي التفكیر أو العلمي أو التفكیر الناقد
 مهارات :مثل المهارات، من أخرى أنواع تنمیة في اإلثرائیة العلمیة األنشطة استخدام أثر دراسة §

 .واالجتماعیة السمات الشخصیة
 التعلیم مدارس في العادیین التالمیذ من عینة على اإلثرائیة العلمیة األنشطة استخدام أثر دراسة §

 .المختلفة الثالث في مراحله العام
 إجراء أي الدراسة، عینة في الموهوبات التلمیذات تضمین مع الحالي للبحث مماثلة دراسة إجراء §

 .واإلناث الذكور بین الجنسین المقارنة
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 :تریز نظریة تناولت دراسات ٢.٣

  :)٢٠٠٦(دراسة الرافعي  -
بعض مبادئ الحلول اإلبتكاریة للمشكالت وفق نظریة تریز  أثر معرفة إلى تهدفوالتي        

)TRIZ (في تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى عینة من الموهوبین بالصف األول الثانوي العام، 
طالبًا المنتظمین في مركز رعایة الموهوبین بالصف األول الثانوي  ٥٠وتكونت عینة الدراسة من 

وتم اختیارهم بطریقة عشوائیة بسیطة وتقسیمهم إلى  ،م ٢٠٠٦بمنطقة عسیر للفصل الدراسي 
واستخدم الباحث مقیاس  ،)طالبا كمجموعة ضابطة  ٢٥طالبا كمجموعة تجریبیة و ٢٥(ین مجموعت

بعض مبادئ  علىوبرنامج تدریبي معتمد ) أ(تورانس لقیاس التفكیر اإلبتكاري بصورته الشكلیة 
  ).TRIZ(الحلول اإلبتكاریة للمشكالت وفق نظریة تریز 

بادئ الحلول اإلبتكاریة للمشكالت وفق نظریة وتوصل الباحث في دراسته لوجود تأثیر لم       
في تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى عینة من الموهوبین بالصف األول الثانوي العام ) TRIZ(تریز 

وأوصى الباحث استخدام نظریة تریز وأدواتها في بناء برامج تدریبیة  .لصالح المجموعة التجریبیة
  .في تنمیة التفكیر اإلبتكاري من خالل المناهج الدراسیة

  :)٢٠٠٨( عامردراسة  -
في  )TRIZ(فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز  عن الكشف إلى تهدف والتي       

بعض مهارات التفكیر اإلبداعي ومهارات التواصل و تنمیة حل المشكالت الریاضیة إبداعیًا 
واستخدمت الباحثة مقیاس تورانس لقیاس التفكیر  .الریاضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط

واختبارین من إعداد الباحثة أحدهما یقیس قدرة الطالبات المتفوقات  ،اإلبداعي بصورته الشكلیة
قیس مهارات التواصل الریاضي لدى الطالبات حل المشكالت الریاضیة إبداعیًا واآلخر ی على

  .المتفوقات
الطالبات المتفوقات بالصف الثالث المتوسط في المتوسطة  علىوطبقت الباحثة التجربة        

وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ،األولى والمتوسطة الحادیة عشر بحائل
وأوصت الباحثة ، لتجریبیة تعزى للبرنامج التدریبيلصالح المجموعة ا ٠.٠٥عند مستوى داللة 

  :بتوصیات عدیدة نذكر منها ما یلي
إجراء المزید من الدراسات حول استخدام اإلستراتیجیات اإلبداعیة األخرى التي لم یتناولها  -

 .هذا البحث في إنشاء برامج تدریبیة لتنمیة التفكیر اإلبداعي
 يفي بناء برامج تدریبیة في تنمیة التفكیر اإلبداع وأدواتها) TRIZ(استخدام نظریة تریز  -

  .من خالل المواد الدراسیة األخرى
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  :)٢٠٠٨( العباديدراسة  -
 المشكالت حل نموذج على قائم تعلیمي برنامج عن أثر الكشف إلى الدراسة هدفت       

  .التعلم صعوبات ذوي الموهوبین الطلبة لدى اإلبداعي التفكیر تنمیة مهارات في اإلبداعي
 من التعلم صعوبات ذوي من الموهوبین من وطالبة طالباً  ) ٢٨ ( من الدراسة عینة تكونتو        
 تجریبیة مجموعتین إلى متكافئة بصورة توزیعهم تم ،عمان مدینة في والخاصة الحكومیة المدارس
 بناء تم الدراسة أسئلة عن ولإلجابة وطالبة طالبًا، ) ١١ ( مجموعة كل أفراد عدد وكان وضابطة

 اإلبداعي للتفكیر تورانس اختبار تطبیقو اإلبداعي  المشكلة حل نموذج إلى مستند تعلیمي برنامج
 المشترك التباین تحلیل نتائج وأظھرت ،وبعد التطبیق حللت الباحثة النتائج قبل المجموعتین على
 بإجراء المزید من الدراسات الباحثة وتوصي ،٠.٠٥ مستوى عند إحصائیة داللة ذي أثر وجود عدم
 ياإلبداع التفكیر المشكلة في تنمیة مهارات حل نموذج على القائم التعلیمي البرنامج فاعلیة حول
 والمستوى ،أخرى كالجنس متغیرات أثر واستقصاء التعلم صعوبات الموهوبین ذوي الطلبة لدى

  .وغیرها الذكاء ومستوى ،الصفي
  :)٢٠٠٨(عبده دراسة  -

فاعلیة إستراتیجیات نظریة تریز في تدریس العلوم في تنمیة إلى قیاس هدفت الدراسة        
  .مهارات التفكیر عالي الرتبة واالتجاه نحو استخدامها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

ومقیاس اتجاه نحو استخدام  ،وقام الباحث بإعداد اختبار مهارات التفكیر عالي الرتبة       
تلمیذ كمجموعة تجریبیة من  ٦٤عینة تكونت من  علىوتم تطبیق الدراسة  ،ٕاستراتیجیاتهاو النظریة 

  .تلمیذ من مدرسة عقبة بن نافع ٦٧ومدرسة حمزة بن عبد المطلب االبتدائیة بمنطقة نجران 
فاعلیتها في تنمیة مهارات التفكیر عالي  أثبتتإستراتیجیات النظریة أن  وتوصل الباحث       
وأوصى الباحث بتدریب  ،االتجاه نحو استخدامها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائيالرتبة و 

الطرق الغیر تقلیدیة في التدریس مثل إستراتیجیات تریز لزیادة مستوى المتعلم  علىمعلمي العلوم 
  .في كافة جوانب التعلم

  :)٢٠٠٩(دراسة الشاهي  -
مقترح في التربیة البیئیة في ضوء نظریة فاعلیة برنامج  عن الكشف إلى الدراسة هدفت       

لطفل ما قبل  -تفاصیل ،أصالة، مرونة ،طالقة - في تنمیة التفكیر اإلبداعي) TRIZ(تریز
  .المدرسة في ریاض أطفال بمحافظة جدة

طفًال وطفلة من األطفال المنتظمین  ٦٠عینة تكونت من  علىوطبقت الباحثة الدراسة        
ـ ،ه ١٤٢٩مراحل ریاض األطفال بجدة للفصل الدراسي الثاني من العام  بالمرحلة التمهیدیة من
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كمجموعة طفًال وطفلة  ٣٠(وتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة بسیطة وتقسیمهم لمجموعتین 
واستخدمت الباحثة مقیاس تورانس لقیاس التفكیر ، )كمجموعة ضابطة طفًال وطفلة  ٣٠تجریبیة و

واختبار المفاهیم البیئیة المصور من إعداد الباحثة ومن خالل ) ب(اإلبداعي بصورته الشكلیة 
 ،تطبیق البرنامج توصلت الباحثة أن قیمة حجم التأثیر للمعالجة التجریبیة مرتفعة بصورة عامة

ضمن برامج ریاض  TRIZوأوصت الباحثة باالهتمام بتوظیف بعض إستراتیجیات نظریة تریز 
  .لتفكیر اإلبداعي لدى األطفالاألطفال المختلفة بهدف تنمیة ا

  :)٢٠١٠(دراسة خمیس  -
في تنمیة  (TRIZ) إلى قیاس فاعلیة برنامج مقترح في ضوء نظریة تریز هدفت الدراسة       

ذلك وتحقیقًا ل. التفكیر والتحصیل اإلبداعي في مقرر األحیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي
طالبة من ) ٥٨(عینة تكونت من  علىوطبقت الباحثة الدراسة ، استخدمت الباحثة المنهج التجریبي

تم تقسیم عینة البحث إلى مجموعتین المجموعة و . الصف األول الثانوي في إحدى مدارس جدة
وكان من أهم نتائج  ،طالبة) ٢٨(طالبة والمجموعة الضابطة مكونة من ) ٣٠(التجریبیة مكونة من 

لیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتحصیل األكادیمي اإلبداعي أن البرنامج المقترح له فاع الدراسة
ذات داللة إحصائیة بین درجات طالبات  ةوجود عالقة ارتباطیو  ،لدى طالبات الصف األول الثانوي

المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي في اختبار التحصیل األكادیمي اإلبداعي واختبار التفكیر 
  .اإلبداعي
تدریب المعلمین و في المنهج الدراسي  يالتفكیر اإلبداعأوصى البحث بدمج مهارات  وقد        

  .بهدف تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة، كیفیة ذلك على
  :)٢٠١٠(دراسة العنزي وعمر  -

بعض مبادئ الحل اإلبتكاري  علىفاعلیة برنامج تدریبي قائم إلى قیاس هدفت الدراسة        
وطبق الباحثان الدراسة ، في تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب المرحلة الجامعیة" تریز"للمشكالت 

طالب كلیة المجتمع التابعة لجامعة الجوف بالمملكة العربیة من  اطالب) ٧٠(عینة تكونت من  على
 اً طالب) ٣٥(التجریبیة مكونة من تم تقسیم عینة البحث إلى مجموعتین المجموعة و ، السعودیة

  .اً طالب) ٣٥(والمجموعة الضابطة مكونة من 
استخدم الباحثان مقیاس التفكیر الناقد من إعداد محمد الشرقي لقیاس درجة مهارات التفكیر و        

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح إلى الدراسة وتوصلت ،الناقد التي اهتمت الدراسة بتنمیتها
وأوصى ، القیاس البعدي لمهارات التفكیر الناقد والدرجة الكلیة للقیاس في التجریبیة المجموعة
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ٕاجراء العدید من و  ،الباحثان بتطویر كفایات أعضاء هیئة التدریس الجامعي الخاصة بتنمیة التفكیر
  .األبحاث والدراسات

  :)٢٠١٠(الشیخ و دراسة العنزي  -
التدریبي في تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى " تریز"أثر برنامج  عن الكشف إلى الدراسة هدفت       

من  اطالب) ٧٠(عینة تكونت من  علىوطبق الباحثان الدراسة  ،طالب كلیة المجتمع بالجوف
تم تقسیم عینة البحث إلى و  ،طالب كلیة المجتمع التابعة لجامعة الجوف بالمملكة العربیة السعودیة

) ٣٥(والمجموعة الضابطة مكونة من  اً طالب) ٣٥(بیة مكونة من مجموعتین المجموعة التجری
  .اً طالب

قام الباحثان بإعداد مقیاس التفكیر اإلبتكاري لقیاس درجة مهارات التفكیر اإلبتكاري التي و        
 المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح إلى الدراسة وتوصلت ،اهتمت الدراسة بتنمیتها

وأوصى الباحثان ، القیاس البعدي لمهارات التفكیر اإلبتكاري والدرجة الكلیة للقیاس في التجریبیة
ٕاجراء العدید من األبحاث و  ،بتطویر كفایات أعضاء هیئة التدریس الجامعي الخاصة بتنمیة التفكیر

  .وعقد دورات وورش عمل وندوات لتطویر كفایات أعضاء هیئة التدریس ،والدراسات
  :)٢٠١١(دراسة سلمان  -

 التفكیر عملیات تنمیة تریز في نظریة استخدام فاعلیة عن الكشف إلى الدراسة هدفت       
    عند الدراسي والتحصیل ) االستنتاج ،الفروض فرض ،المقارنة ،التصنیف ،المالحظة ( العلمي

 الصف تلمیذات لدى المطور العلوم مقرر في ) التطبیق ،الفهم ،التذكر ( المعرفیة ویاتتالمس 
  .المكرمة بمكة االبتدائي الرابع

 الصف تلمیذات من تلمیذة ٥٠ من الدراسة عینة تكونتو تجریبي  واستخدمت المنهج الشبه       
تلمیذة للمجموعة  ٢٥تلمیذة للمجموعة التجریبیة و ٢٥المكرمة موزعین  بمكة االبتدائي الرابع

 ،العلمي التفكیر لعملیات مقیاساً و  تحصیلیاً  راً اختبا الباحثة ولتحقیق أهداف الدراسة أعدت ،الضابطة
 .للمعلمة دلیل بإعداد قامت الباحثة كما

 العلمي عملیات التفكیر في الضابطة على التجریبیة المجموعة تفوق إلى الدراسة وتوصلت       
 .الدنیا المعرفیة المستویات عند التحصیلي االختبار في وكذلك ،الكلیة

 للمرحلة المطورة العلوم مقررات تریز ضمن نظریة أدوات بتوظیف الباحثة االهتماموأوصت        
 من مزید إجراء الباحثة اقترحت كما،الجدیدة الخبرات واكتساب للتعلم رغبة التلمیذات لتثیر االبتدائیة
  .الدراسة لموضوع استكماالً  تریز بنظریة المرتبطة الدراسات
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  :)٢٠١١(دراسة الخیاط  -
تقصي أثر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز في تنمیة مهارات  إلى الدراسة هدفت       

ولتحقیق أهداف الدراسة تم اقتراح  ،التفكیر ما وراء المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة
كما تم بناء مقیاس  ،تدریبي وفقها نظریة تریز وبناء برنامج علىمجموعة من المهارات المستندة 

طالبا  ٣٠ علىوتم تطبیق الدراسة  ،واستخدم الباحث تصمیم شبة تجریبي ،مهارات ما وراء المعرفةل
وطالبة من ذوي التحصیل العالي والمتدني وتم اختیارهم بشكل عشوائي وتقسیمهم كمجموعتین 

  .ضابطة بشكل متساويو تجریبیة 
وأوصت  ،مجموعة التجریبیةوأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح ال       

نظریة تریز  علىوتطویر برامج مستندة  ،الدراسة بإجراء مزیدًا من الدراسات حول نظریة تریز
  .طلبة الجامعات علىوتطبیقها 
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 :السابقةالتعلیق على الدراسات  ٣.٣

 .اإلبداعي التفكیر تناولت دراسات  - أ
 مهارات بدراسة اهتمت التي المحورین في السابقة والبحوث الدراسات استعراض خالل من       
 علوانمع دراسة اتفقت الدارسة الحالیة إلى أن  الباحث توصل العلمیة في المواد عامة بصفة التفكیر

، )٢٠٠٧( ودراسة السمیر وأخرون، )٢٠٠٦ ( ودراسة العمري، )٢٠٠٦(ودراسة الجالد ، )٢٠٠٥(
  - :ما یلي ثمن حی) ٢٠١١ ( ودراسة العقیِّل

  .المتبع في الدراسة المنهج - ١
 .المتغیر التابع - ٢
  .دراسة األثر على التفكیر اإلبداعي - ٣

 علوانواختلفت الدراسة الحالیة مع الدارسات السابقة في المتغیر المستقل فلقد هدفت دراسة        
الكشف ) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة الجالد ، اإلبداعي التفكیر برنامج لتنمیة أثر الكشف عن) ٢٠٠٥(

 برنامج فاعلیة اختبار إلى هدفت) ٢٠٠٦ ( بینما دراسة العمري ، عن فاعلیة استخدام برنامج كورت
 في األساسي السابع الصف طلبة لدى اإلبداعي تنمیة التفكیر في اإلسالمیة التربیة في محوسب
معرفة أثر برنامج تدریبي لتنمیة مهارات ) ٢٠٠٧( وأخرونوهدفت دراسة السمیر ، األردنیة المدارس

 كتاب تحلیل إلى) ٢٠١٠(دراسة الفرا  هدفت، التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي
 توهدف، له الطلبة اكتساب ومدى اإلبداعي التفكیر ضوء في األساسي الرابع للصف الجمیلة لغتنا

فة درجة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانویة في معر ) ٢٠١٠(دراسة حمادنة وعیاصرة 
) ٢٠١١ ( وهدفت دراسة العقیِّل، )التخصص ، جنس الطالب، المدرسة (وفقا لمتغیرات  إربدمدینة 

والتفكیر  التكاملیة العلم عملیات تنمیة في مقترحة إثرائیة علمیة أنشطة استخدام أثر معرفة إلى
  .االبتدائي السادس الصف في الموهوبین التالمیذ لدى اإلبداعي
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  .تریز نظریة تناولت دراسات  - ب
، )٢٠٠٨(دراسة عبده ، )٢٠٠٨(دراسة عامر ، )٢٠٠٦(تشابهت كال من دراسة الرافعي        

دراسة العنزي  ،)٢٠١٠(دراسة العنزي وعمر  ،)٢٠١٠(دراسة خمیس ، )٢٠٠٩(دراسة الشاهي 
مع الدراسة الحالیة من حیث ) ٢٠١١(دراسة الخیاط ، )٢٠١١(دراسة سلمان  ،)٢٠١٠(والشیخ 
وتوصل كأل من الباحثین في دارستهم لوجود تأثیر لمبادئ نظریة تریز والبرنامج المعد ، المنهج
  . وبضرورة إجراء مزیدا من الدراسات حول التفكیر اإلبداعي وأدوات نظریة تریز، وفقها

فقد بحثت أثر مبادئ ، في المتغیر التابع) ٢٠٠٨(الحالیة عن دراسة عامر  واختلفت الدراسة       
نظریة تریز في تنمیة حل المشكالت الریاضیة إبداعیًا وبعض مهارات التفكیر اإلبداعي ومهارات 

بینما الدراسة الحالیة تبحث في فاعلیة ، التواصل الریاضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط
فقد هدفت ) ٢٠٠٨(واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة عبده  ،تفكیر اإلبداعيالبرنامج لتنمیة ال

فاعلیة إستراتیجیات نظریة تریز في تدریس العلوم في تنمیة مهارات التفكیر عالي إلى قیاس دراسته 
واختلفت مع دراسة خمیس ، الرتبة واالتجاه نحو استخدامها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

تنمیة التفكیر والتحصیل اإلبداعي في مقرر األحیاء لدى طالبات ث هدفت دراسته حی) ٢٠١٠(
فاعلیة إلى قیاس فقد هدفت الدراسة ) ٢٠١٠(ومع دراسة العنزي وعمر ، الصف األول الثانوي
في تنمیة التفكیر الناقد " تریز"بعض مبادئ الحل اإلبتكاري للمشكالت  علىبرنامج تدریبي قائم 

 فاعلیة عن الكشف إلى الدراسة فهدفت) ٢٠١١(ومع دراسة سلمان ، لدى طالب المرحلة الجامعیة
 فرض ،المقارنة ،التصنیف ،المالحظة( العلمي التفكیر عملیات تنمیة تریز في نظریة استخدام
 في ) التطبیق ،الفهم ،التذكر ( المعرفیة ویاتتالمس عند الدراسي لتحصیلوا ) االستنتاج ،الفروض

ومع دراسة الخیاط ، المكرمة بمكة االبتدائي الرابع الصف تلمیذات لدى المطور العلوم مقرر
إلى تقصي أثر برنامج تدریبي مستند إلى نظریة تریز في تنمیة  الدراسة فقد هدفت) ٢٠١١(

  .المعرفة لدى طلبة جامعة البلقاء التطبیقیةمهارات التفكیر ما وراء 
  -:الحالیة السابقة الدراسة الدراسات أفادت ما أهم  - ج

 .النظري اإلطار المساعدة في بناء - ١
 مهارات واختبار ، المحتوى تحلیل أداة في المتمثلة الدراسة أدوات المساعدة في بناء - ٢

 .اإلبداعي التفكیر
 .للدراسة المناسبة اإلحصائیة األسالیب اختیار - ٣
  .الدراسة نتائج تفسیر - ٤
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 الرابع الفصل
  إجراءات الدراسة 

  
  .الدراسة منهج ١.٤

  .الدراسة متغیرات ٢.٤

  .الدراسة مجتمع ٣.٤

  .الدراسة عینة ٤.٤

  .تصمیم الدراسة ٥.٤

  .الدراسة أدوات ٦.٤

  .الدراسة مواد  ٧.٤

  .تنفیذ الدراسة خطوات ٨.٤

  .متغیرات الدراسةضبط   ٩.٤

  .الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة ألسالیبا ١٠.٤
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

 ومتغیراتها في الدراسة المتبع المنهج تشمل الدراسة والتي إجراءات وصفاً  الفصل هذا یتناول       
 األسالیبو  ،تنفیذ الدراسة خطواتو  الدراسة ومواد أدواتو تصمیمها  ومجتمعها الدراسة وعینة

  .الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة
   :الدراسة منهج ١.٤
  :هجین وهمامن تهالطبیع وفقاً  هذه الدراسة في الباحث اتبع

 :التحلیلي الوصفي المنهج  . أ
 كتاب من – الطاقة –الثانیة  محتوى الوحدة لتحلیل ببناء أداة تحلیل محتوىالباحث قام        

مهارات التفكیر اإلبداعي وتحدید مدى نسب الستخراج  وذلك ،السابع األساسي للصف التكنولوجیا
 .مهارات التفكیر اإلبداعي اختبارالبرنامج المقترح و  بناءواالستفادة من التحلیل في  توافرها
 :التجریبي المنهج  . ب
 على الوقوفو الدراسة  عینة على المقترح البرنامج لتجریب المنهج ذاه الباحث اتبع حیث       

  .عینة الدراسة لدى بعض مهارات التفكیر اإلبداعي تنمیة في البرنامج فاعلیة مدى
 :متغیرات الدراسة ٢.٤
  :المتغیر المستقل  . أ

المعد في ضوء مبادئ نظریة تریز للمجموعة و وهو التدریس وفق البرنامج المقترح     
  .وطریقة التدریس المعتادة للمجموعة الضابطة، التجریبیة

 :المتغیر التابع  . ب
اتخاذ  –المرونة  - الطالقة( متغیر تابع وهو مهارات التفكیر اإلبداعي علىتشتمل الدراسة     

  .ویتم قیاسه من خالل اختبار التفكیر المعد لذلك ،)القرار
  :الدراسة مجتمع ٣.٤

 مدارس في التسجِّ المُ  األساسي السابع الصف طالبات جمیع من الدراسة مجتمع یتكون       

أربعة  وعددهم، ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي  للعامبوكالة الغوث لالجئین بفلسطین منطقة غرب غزة 
  .مدارس
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  :عینة الدراسة ٤.٤
منطقة غرب غزة مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادیة ب  الباحث تتمثل عینة الدراسة في اختیار       

على  االختیار ووقع، بالتعیین العشوائيثم قام الباحث ، عشوائیةبطریقة بوكالة الغوث لالجئین 
كمجموعة ضابطة ) ٣(وصف سابع ، طالبة  ٤٢ مكونة منكمجموعة تجریبیة ) ١(صف سابع 

   .طالبة ٤٣ مكونة من
  :تصمیم الدراسة ٥.٤

، مجموعتین متكافئتین علىاتبع الباحث في الدارسة التصمیم التجریبي الذي یعتمد        
  .یوضح تصمیم الدراسة الحالیة) ٤.١(والشكل رقم 
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 :الدراسة أدوات ٦.٤ 
   -:استخدم الباحث األدوات التالیة       
 :أداة تحلیل المحتوى-١
تصمیم واسترشد بها في  )١٩٩٨(دراسة حجي مثل  بمراجعة الدارسات السابقةقام الباحث        

  :وفق الخطوات التالیة محتوىالأداة تحلیل 
  -:إجراءات التحلیل :أوالً 

 :الهدف من التحلیل - ١
المتوفرة  )اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة (تحدید بعض مهارات التفكیر اإلبداعي وهي 

مما  ،من كتاب التكنولوجیا للصف السابع األساسي ورصد تكرارها الطاقة في الوحدة الثانیة
  :یساعد الباحث في ما یلي

 .بناء اختبار التفكیر اإلبداعي وفق المعطیات الناتجة من عملیة التحلیل §
 .ئ نظریة تریز المستخدمة البرنامجأنشطتها وتمارینها وفق مبادو إعادة صیاغة الوحدة  §
 .إعداد دلیل المعلم لتدریس وحدة الطاقة وفق البرنامج §

 :عینة التحلیل  - ٢
اختیرت عینة التحلیل بطریقة مقصودة حیث اختیرت الوحدة الثانیة من كتاب التكنولوجیا 

العدید من الموضوعات والمفاهیم  علىالوحدة  حتواءالوذلك  ،للصف السابع األساسي
 .الضروریة في التكنولوجیا والتي تساعد الطلبة في الحیاة العملیة

 :وحدة التحلیل وفئاته - ٣
اختیرت الفكرة األساسیة التي تدور حولها فقرات المحتوى كوحدة التحلیل وذلك ألنها انسب 

 .الوحدات لتحقیق هدف الدراسة
 :فئة التحلیل - ٤

  ).اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة (مهارات التفكیر اإلبداعي وهي 
 :ضوابط التحلیل - ٥

  :روعیت الضوابط اآلتیة أثناء عملیة التحلیل
أن یتم التحلیل في إطار المعلومات المتوفرة لدى الباحث في إطار تحلیل المحتوى  §

  .والتعریف اإلجرائي لمهارات التفكیر اإلبداعي
من كتاب التكنولوجیا للصف السابع  - الطاقة  - الوحدة الثانیة علىأن یقتصر التحلیل  §

  .ومضمونها والعناوین الرئیسیة والفرعیة الواردة بها، األساسي
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أن یشتمل التحلیل الرسوم واألشكال والصور واألنشطة وأسئلة التقویم الواردة بنهایة كل  §
 .درس من الوحدة

لرصد النتائج وتكرار وحدة التحلیل وفئاته للوحدة ) أداة التحلیل(جدول استخدام استمارة أو  §
 .)١(ملحق  ،الثانیة من كتاب التكنولوجیا للصف السابع األساسي

  :صدق التحلیل :ثانیاً 
مجموعة من المحكمین  علىوللتأكد من صدق أداة التحلیل قام الباحث بعرض األداة        

للتأكد من صالحیة أداة التحلیل ومناسبتها  ،)٢(ومعلمي التكنولوجیا واألستاذ المشرف ملحق 
 .)٣(أداة التحلیل بصورتها النهائیة ملحق  علىوتوصل الباحث من خالل ذلك  ،لغرض الدراسة

  :ثبات التحلیل: ثالثاً 
مرتین متتالیتین یفصل بینهما فترة  لوحدة المختارةولحساب ثبات التحلیل قام الباحث بتحلیل ا       

نتائج ) ٤.١(ویتضح من الجدول رقم  ،ومقارنة النتائج مع المحلل األخر ،زمنیة ثالثة أسابیع تقریباً 
  .التحلیل

  )٤.١(جدول رقم 
  نتائج تحلیل محتوى وحدة الطاقة عبر األشخاص والزمن

         
  
  
  
  
  

  التصنیف  م
  األشخاصتحلیل عبر   تحلیل عبر الزمن

  المحلل
  األول

  المحلل
  الثاني

نقاط 
  االتفاق

  المحلل
  األول

  المحلل
  الثاني

نقاط 
  االتفاق

  ٩  ١٣  ٩  ١٣  ١٦  ١٣  الطالقة  ١

  ١٢  ١٢  ١٣  ١٢  ١٢  ١٢  المرونة  ٢

  ١٣  ١٧  ١٣  ١٧  ١٩  ١٧  اتخاذ القرار  ٣

  ٣٤  ٤٢  ٣٥ ٤٢ ٤٧  ٤٢  المجموع الكلي  ٤
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  .كما موضح التحلیل باستخدام معادلة هولستي الخاصة بتحلیل المحتوىوتم حساب ثبات        

  
 

وفي ) ٠.٩٤( أن الثبات في حالة التحلیل عبر الزمن بلغ ) ٤.١(ویتضح من جدول رقم        
ویوضح  ،ثبات التحلیل علىویدعو ذلك لالطمئنان  ،)٠.٨٦( حالة التحلیل عبر األشخاص بلغ 

 .التحلیلتفاصیل عملیة ) ٩(ملحق 

 :اختبار التفكیر اإلبداعي -٢
  :الهدف من االختبار  - أ

 من كتاب الصف - وحدة الطاقة –في الوحدة الثانیة  اختبار التفكیر اإلبداعي أعد الباحث
بعض مهارات  في تنمیة أثر البرنامج على الوقوفبهدف  في مادة التكنولوجیا األساسي السابع

  ).اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة (التفكیر اإلبداعي 
 :صیاغة االختبار  -  ب

وتوصل  ،مفردات االختبار العدید من الدارسات السابقة قبل البدء بصیاغةالباحث راجع        
 مفردات اختبار التفكیر اإلبداعيوأعد الباحث  ،هو األفضلنمط المقال المقنن الباحث أن 

  :وراعى ما یلي أثناء ذلك ،اتخاذ القرارو المرونة و مهارات الطالقة  المكون من ثالث
   .االختبار تعلیمات ودقة وضوح §
  .األساسي السابع الصف طلبة لمستوى اللغویة الصیاغة مناسبة §
 .شمولیة االختبار للمادة العلمیة §
 .السابع الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكیر مهارات لقیاس المفردات مناسبة §
ویوضح جدول رقم  ،مع نسب اتفاق المحللین ،مناسبة الوزن النسبي لكل مهارة في االختبار §

 :ثقل المهارات في االختبار) ٤.٢(
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  )٤.٢(جدول     
  ثقل كل مهارة في اختبار التفكیر اإلبداعي

  النسبة  المهارة  م
  %٢٦.٤٧  الطالقة  ١
  %٣٥.٢٩  المرونة  ٢
  %٣٨.٢٣  اتخاذ القرار  ٣

 : تصحیح االختبار  - ج
اإلبداعي، ویحصل  التفكیر واحدة لكل فقرة من فقرات مهاراتقام الباحث برصد درجة        

ال و  ،نصف درجة أجاب إجابة منقوصةو  ،درجة إذا أجاب إجابة كاملة صحیحة علىالطالب 
  .أي درجة إذا أجاب إجابة خاطئة علىیحصل 

  :صدق االختبار  - د
 :صدق المحكمین -١

 ،)٢(مجموعة من المحكمین ملحق  علىقام الباحث بعرض اختبار التفكیر اإلبداعي        
  :حیث المجال من هذا في ة المحكمینخبر  ضوء وطلب الباحث بتحكیم اختبار التفكیر اإلبداعي في

   .االختبار تعلیمات ودقة وضوح مدى §
  .األساسي السابع الصف طلبة لمستوى اللغویة الصیاغة مناسبة مدى §
 في اإلبداعي التفكیر مهارات في السابع الصف طلبة قدرة لقیاس المفردات مناسبة مدى §

  .التكنولوجیا
 .االختبار مفردات من یرونه مناسب ما تعدیل أو حذف أو إضافة §

  ).٤(وتوصل الباحث لصورة اختبار التفكیر اإلبداعي النهائیة من خالل التحكیم ملحق 
 :صدق االتساق الداخلي -٢

إلیجاد صدق  ،طالبة ٣٣عینة استطالعیة عددها  علىقام الباحث بتطبیق االختبار     
جدول رقم و وذلك عن طریق إیجاد معامالت االرتباط  ،االتساق الداخلي لالختبار والثبات

  .یوضحان ذلك) ٤.٤(،)٤.٣(
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  )٤.٣(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بین كل فقرة واالختبار الكلى

  االرتباطمعامل   رقم السؤال  معامل االرتباط  رقم السؤال
٠.٦٢٠ ١٧ * ٠.٤٤٢  ١  ** 
٠.٧٥٥ ١٨ * ٠.٤١٧  ٢  ** 
٠.٥٧٤ ١٩ * ٠.٣٨٧  ٣  ** 
٠.٥١١ ٢٠ ** ٠.٤٩٣ ٤  ** 
٠.٨٠١ ٢١ ** ٠.٧٢٨ ٥  ** 
٠.٨٥٩ ٢٢ ** ٠.٨٠٢ ٦  ** 
٠.٧٥٧ ٢٣ ** ٠.٨٢٢ ٧  ** 
٠.٧٠٧ ٢٤ ** ٠.٨٨٩ ٨  ** 
٠.٤٣٠ ٢٥ ** ٠.٦٧٨ ٩  * 
٠.٨٠٣ ٢٦ ** ٠.٤٨٠ ١٠  ** 
٠.٤٩٠ ٢٧ * ٠.٣٥٩ ١١  ** 
٠.٧٧٤ ٢٨ ** ٠.٦٥٤ ١٢  ** 
٠.٦٨٥ ٢٩ * ٠.٣٩٧ ١٣  ** 
٠.٤٩٢ ٣٠ ** ٠.٦٤٠ ١٤  ** 
٠.٦٢٩ ٣١ * ٠.٤٢٣ ١٥  ** 
٠.٥١٨ ٣٢ * ٠.٣٩٤ ١٦  ** 

 
 

  )٤.٤(جدول رقم 
  يمعامل ارتباط كل مهارة مع اختبار التفكیر اإلبداع

 معامل االرتباط المهارة م
 ٠.٧٣٧ ** الطالقة ١
 ٠.٦٥٧ ** المرونة ٢
 ٠.٨٥٢** اتخاذ القرار ٣
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 :ثبات االختبار  - ذ
  :وقام الباحث بحساب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة كما یلي       
 :طریقة التجزئة النصفیة §

حیث قام الباحث بحساب الثبات عن طریق إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین الفقرات 
   :ثم حساب الثبات باستخدام معادلة سبیرمان بروان وهي ،الفردیة والفقرات الزوجیة

  
  

ویوضح جدول  ،وهي نسبة مقبولة )٠.٩١(وقد بلغ معامل الثبات الختبار التفكیر االبداعي        
  :معامل الثبات بالتفصیل كما یلي) ٤.٥(رقم 

  )٤.٥(جدول رقم                  
  معامل الثبات                 

  معامل الثبات  المهارة  م
 ٠.٩٠  الطالقة  ١

 ٠.٨٣  المرونة  ٢

  ٠.٨٦  اتخاذ القرار  ٣
 ٠.٩١  االختبار الكلي  ٤

  :زمن االختبار  - ر
وذلك ألن متوسط   دقیقة ٤٠وجد الباحث أن الزمن المناسب الختبار التفكیر اإلبداعي حوالي  

  .دقیقة)  ٤٥ - ٣٠(المدة الزمنیة التي استغرقتها العینة االستطالعیة تساوي تقریبا 
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 :الدراسة مواد ٧.٤
  :البرنامج المقترح -١

بعض  علىالمستندة  اللقاءات التعلیمیةو النشاطات و مجموعة الخطوات واإلجراءات  وهو       
 بعض تنمیة بهدف ،ٕاعدادها وفق مخطط زمنيو الباحث بتصمیمها  مبادئ نظریة تریز التی یقوم

  .التكنولوجیا اإلبداعي في التفكیر مهارات
  :التعلیمي البرنامج بناء مبررات  . أ

لتنمیة التفكیر اإلبداعي   TRIZ  فاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز تقصي       
  .األساسي في مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف السابع

 -:البرنامج بناء إجراءات  . ب
  .الدراسات السابقة واالسترشاد بها في بناء البرنامجو مراجعة األدبیات  .١
 .لبرنامجل نظريال طاراإل كتابة  .٢
 .أنشطة البرنامج والتقویم بمراحله المختلفةو إعداد دروس  .٣
 التعلیمي منبتحكیم محتوى البرنامج الطلب و  ،)٢(المحكمین ملحق  علىعرض البرنامج  .٤

  :حیث
   .الموضوعة لألهداف مناسبته §
  .البرنامج من العام الغرض ضوء في مناسبا رونهی ماإضافة  §
 .صالحیة التعریف اإلجرائي ودقته وصیاغته اللغویة §

 .)٥(إجراء التعدیالت المقترحة من المحكمین لیصل البرنامج بصورته النهائیة ملحق  .٥
 :البرنامج یحققها أن یتوقع التي األهداف. ج 

وال تقل أهمیة عن باقي  هي تحدید األهداف، إعداد البرنامج عملیة في إن اللبنة األولى       
 طالبات من عینة لدى اإلبداعي التفكیر في تنمیة بعض مهاراتالهدف العام تمثل یو  ،خطواته
بعین مع األخذ  ، TRIZبعض مبادئ نظریة تریز توظیف من خالل غزة مدینة في السابع الصف

  ).٥(بملحقكما موضح  االعتبار األهداف العامة المحددة في كتاب التكنولوجیا لوحدة الطاقة
  
  
  
  



٨٢ 
 

  :التعلیمي البرنامج محتوى تحدید. د 
 ضوء في البرنامج محتوى تحدید حیث تم التدریبیة الجلسات على برنامجال محتویات توزعت       
 یجب التي الشروط من مجموعة وهناك ،TRIZ تریزبعض مبادئ نظریة و  سلفاً  المحددة األهداف
 - :وهي الدراسة الحالیة التعلیمي في البرنامج محتوى اختیار عند مراعاتها

  .المحددة مسبقا األهداف العامة والخاصة إلى المحتوى یستند أن -١
 .في تحقیق أهداف البرنامج للمحتوى المصاحب أن یساعد النشاط -٢
 .المستهدفة للفئة العقلیة للخصائص مناسب یكون المحتوى أن -٣

 على الدروس من درس كل یشتمل بحیث ،دروس شكل على البرنامج محتوى تنظیم وتم       
 ،التهیئة الحافزةو  التعلیمیة، والوسائل والمصادر تحقیقها، المراد والمهارات السلوكیة األهداف

  .التقویم بمراحله وأسالیب واألنشطة التعلیمیة،
 :البرنامج تنفیذ. ذ 

 المراد والمهارات السلوكیة وما تضمن من األهداف) ٦(أعد الباحث دلیل المعلم ملحق        
التقویم  وأسالیب واألنشطة التعلیمیة، ،والتهیئة الحافزة التعلیمیة، والوسائل والمصادر تحقیقها،

   .لیكون مرجعا للمعلم والباحثین في تطبیق البرنامج ،بمراحله المختلفة المعدة
للتأكد و التقویم،  عملیة استمراریةو شمولیة  أسالیب مختلفة في التقویم لضمان الباحثستخدم ا       

 :كما یليمن تحقق أهداف البرنامج 
 :القبلي التقویم :أوالً 

 تمكن مدى علىالكشف  م بهدف الوقوفتنفیذه قبل البدء بعملیة التعل مالتقویم الذي یت       
ویتم ذلك من خالل التهیئة ، التفكیر اإلبداعي في الموضوعات المحددة مهارات من الطالبات

  .الحافزة
  :البنائي التقویم: ثانیاً 

بقصد التحقق  ،ینفذ عدة مرات أثناء عملیة التدریسو البرنامج  تنفیذ عملیة مستمرة تتم أثناء       
النتاجات و تحسین وتطویر المخرجات و من األهداف المعدة مسبقا وفق البرنامج ودلیل المعلم 

 العمل وأوراق المكتوبة والتطبیقات واألنشطة والتدریبات األسئلة مجموعة في ویتمثل ،المرجوة
 :إلى التقویم من النوع تنمیتها، ویهدف هذا المراد للمهارات المصاحبة

 .فعالیة كل بعد األهداف تحقق مدى عن الكشف •
 .زیادة الدافعیة عند الطالبات من خالله •
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  :النهائي التقویم :ثالثاً 
یجري تنفیذه في آخر مرحلة من العملیة التعلیمة كنهایة فصل دراسي أو برنامج معین        

 مهارات تنمیة على البرنامج تطبیق فاعلیة رصد إلى ویهدف ،أو نهایة تطبیق منهاج معین
 بالبرنامج الخاصة األهداف مدى تحقق على الوقوف أجل من الطالبات لدى التفكیر اإلبداعي

  :ة تریز، ویتم التحقق منه من خاللالمقترح في ضوء بعض مبادئ نظری التعلیمي
  .التقویم الختامي لكل درس §
  .اختبار التفكیر اإلبداعي §

 :دلیل المعلم -٢
 ،تدریس وحدة الطاقة من كتاب التكنولوجیا للصف السابع هو كتیب یسترشد المعلم به في      

  .تنمیة مهارة الطالقة والمرونة واتخاذ القرار من مهارات التفكیر اإلبداعي إلىویهدف من خالله 
من كتاب التكنولوجیا ) الطاقة(ولقد قام الباحث بإعداد دلیل المعلم لتدرس الوحدة الثانیة       

  :علىلمین في تطبیق البرنامج واالستفادة منه واشتمل دلیل المعلم لیساعد المعللصف السابع 
 .مقدمه §
  .تعریف بالدلیل §
  .ة/توجیهات عامة للمعلم §
  .التعلیمي وصف البرنامج §
  .أهمیة البرنامج التعلیمي §
  .البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة §
 .التعلیمي البرنامج تنفیذ متطلبات §
  .للبرنامج العامة األهداف §
  .للبرنامج الخاصة األهداف §
 .دور المعلم §
 .بةدور الطل §
 .البرنامج التعلیمي تقویم أسالیب §
 .ٕاجراءات تنفیذ الدروس حسب الجدول الزمني للدلیلو خطوات  §

للتأكد من مناسبة الدلیل لغرض ) ٢(المحكمین ملحق  علىوعرض الباحث دروس من دلیل المعلم 
  ).٦(وتوصل الباحث للصورة النهائیة من دلیل المعلم ملحق  ،الدراسة
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 -:تنفیذ الدراسة خطوات ٨.٤
، )٢٠١١،قطیط( ،)٢٠٠٧،جادو ونوفل أبو( ،)٢٠٠٤،جادو أبو(األدبیات مثل  علىطالع اال -١

 .االسترشاد بهاو واالستعانة  والدراسات السابقة المتعلقة بمتغیرات الدراسة
 .بناء أداة تحلیل المحتوى -٢
 .أداة تحلیل المحتوى تحكیم -٣
السابع األساسي  الصف على المقرر الوحدة الثانیة من كتاب التكنولوجیا محتوى تحلیل -٤

 .الستخراج مهارات التفكیر اإلبداعي
 .الوحدة الثانیة محتوى وصدق تحلیل ثبات من التأكد -٥
 .االختبار بناء -٦
 .تحكیم االختبار -٧
 .)٧(ملحق  تصریح خطي من الجامعة موجه للجهة المعنیة لتطبیق الدراسة علىالحصول  -٨
حیث قامت الجهة المسئولة  ،الدراسة جراءألخذ موافقة إ المسئولة للجهات رسمي بطلب التوجه -٩

بوكالة الغوث منطقة غرب غزة التكنولوجیا و بالتعاون مع مشرف مادة العلوم المدرسة بتعیین 
 .)٧(ملحق 

 .البرنامج بناء - ١٠
 .تحكیم البرنامج - ١١
المحددة  يكیفیة تنمیة مهارات التفكیر اإلبداع على یشمل بحیث للمعلم خاص دلیل إعداد - ١٢

 .وفق النظریة المستخدمة
 .)١٠(تجهیز متطلبات البرنامج ملحق رقم  - ١٣
باحث وقام ال ،م ٢٦/١٢/٢٠١٢حیث بدأت بتاریخ  ،الدراسة تطبیقالتوجه للمدرسة والبدء ب - ١٤

 - :والمعلمة بما یليبالتعاون مع إدارة المدرسة 
صف الثامن ٕادارة المدرسة و عینة استطالعیة، حیث اختارت المعلمة  علىتطبیق االختبار  §

 .الدراسة وصدق أدوات ثبات من التأكدقام الباحث بو  ،دون تدخل من الباحث )١(
)  ٣سابع  ،١سابع (المدرسة الصفان ٕادارة و حیث اختارت المعلمة  ،تطبیق االختبار القبلي §

 .وضبط المتغیرات ،قام الباحث بالتأكد من تكافؤ المجموعاتو  ،دون تدخل من الباحث
 .ذلك علىووافق الباحث  ١تطبیق البرنامج حیث اختارت المعلمة صف سابع  §
ویوضح ملحق رقم ، متابعة المعلمة أثناء عملیة التطبیقو  ،البرنامج علىتدریب المعلمة  §

 .ذلك) ١٢(
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 أدوات خالل من البیانات جمعو  ،) ٣سابع  ،١سابع  (الصفان  علىتطبیق االختبار البعدي  §
 .الدراسة

 .إحصائیاً  البیانات معالجة وتحلیل - ١٥
  .)٨(مستندات من المدرسة تثبت ما قام به الباحث ملحق  علىالحصول  - ١٦
 .المعلمةو تقدیم الشكر للمدرسة  - ١٧
 .جتفسیر النتائ - ١٨
 .والمقترحات التوصیات تقدیم - ١٩

  :ضبط المتغیرات الدراسة ٩.٤
) ١١(وعزل المؤثرات الخارجیة من خالل ملحق رقم  بضبط المتغیرات الدراسةقام الباحث        

  :وتوصل لما یلي
 ،یعیش معظم الطالب نفس المستوى االجتماعي والثقافي :العوامل االجتماعیة والثقافیة -

  .حیث أن معظم الطالبات تسكن منطقة معسكر الشاطئ
ضبط بعض العوامل التي یمكن أن تأثر في ) ٤.٦(رقم یوضح الجدول  :عوامل أخري -

 .الدراسة
  )٤.٦(جدول رقم 

 ضبط بعض العوامل التي یمكن أن تأثر في الدراسة

  مستوى الداللة  Sig. 2- tailed   المتوسط  العدد  المجموعة  المجال  م
١  

  العمر
داللة  غیر  ٠.٩٩  ١٢.٤٦  ٤٣  ضابطة

  ١٢.٤٥  ٤٢  تجریبیة  إحصائیاً 
٢  

  التحصیل في التكنولوجیا
غیر داللة   ٠.٤٧  ٣٩.٠٥  ٤٣  ضابطة

  ٣٧.٨٦  ٤٢  تجریبیة إحصائیاً 
  التطبیق القبلي الختبار  ٣

  التفكیر اإلبداعي
داللة  غیر  ٠.٣٣  ٢.٩٦  ٤٣  ضابطة

  ٢.٥٧  ٤٢  تجریبیة إحصائیاً 
 الضابطةو التجریبیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیًا بین المجموعتین ) ٤.٦(رقم جدول  یشیر

  .التفكیر اإلبداعيالتطبیق القبلي الختبار  ،التحصیل في التكنولوجیا ،في كال من العمر
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  :األسالیب اإلحصائیة ١٠.٤
  :لعمل التالي SPSSباسم  المعروفة االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الرزمة الباحث استخدم       
 .الفروض اختبار §
 .إیتا حساب حجم األثر بمعادلة مربع §
 .المحتوى بمعادلة هولستي تحلیل تحكیم عند المحكمین بین االتفاق معامل حساب §
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 الخامس الفصل

  وتفسیرها الدراسة نتائجعرض 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .وتفسیرها األول إجابة السؤال ١.٥

  .الثاني وتفسیرها السؤال إجابة ٢.٥

  .الثالث وتفسیرها السؤال إجابة ٣.٥

  .الرابع وتفسیرها السؤال إجابة ٤.٥

  .والمقترحات التوصیات ٥.٥
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  الفصل الخامس
  تفسیرهاو  الدراسة نتائجعرض 

حیث قام الباحث بالبحث والتقصي  ،نتائج الدراسة وتفسیرهاعرض یتضمن الفصل الخامس        
  :إلجابة األسئلة التالیة

  :علىینص  األول السؤال ١.٥
في مادة  األساسي السابع لطلبة الصف تنمیتها الواجب التفكیر اإلبداعي مهارات ما §

 التكنولوجیا ؟
لبة لط تنمیتها الواجب التفكیر اإلبداعي مهارات باستخالص قام الباحث ،السؤال هذا عن ولإلجابة
ویوضح ذلك ) وحدة الطاقة( التكنولوجیا تحلیل محتوى كتاب خاللمن  األساسي السابع الصف

  .)٩(ملحق رقم 
  :على ینص الثاني السؤال ٢.٥
 ؟  TRIZ  ما اإلطار العام لمبادئ نظریة تریز §

اإلطار العام لمبادئ نظریة  للدراسة وشرح النظري اإلطار في السؤال هذا عن اإلجابة تمت ولقد
  .اإلبداعيوارتباطها بالتفكیر   TRIZ تریز
 :على ینص الثالث السؤال ٣.٥
لتنمیة التفكیر اإلبداعي في   TRIZ  ما البرنامج المقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز §

 مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف السابع األساسي  ؟
 البرنامجوتكلم عن للدراسة  النظري اإلطار في السؤال هذا عن اإلجابةقام الباحث بو     

  .)٥(ویتضح البرنامج بكامل تفاصیله بملحق رقم  ،TRIZزالمقترح في ضوء مبادئ نظریة تری
  :على ینص رابعال السؤال ٤.٥
 متوسط بین ) ٠.٠٥  ≤ α(  إحصائیة عند مستوى الداللة داللة ذات فروق توجد هل §

 في اختبار الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو  التجریبیة المجموعة طلبةدرجات 
 ؟ البعدي )اتخاذ القرار – المرونة –الطالقة (مهارات التفكیر اإلبداعي 

درجات  متوسط بینبالتحقق من الفرض بالمقارنة قام الباحث  ،السؤال هذا عن ولإلجابة       
اختبار التفكیر اإلبداعي  في الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو  التجریبیة المجموعة طلبة
  :لما قام به الباحثوفیما یلي توضیح  ،البعدي الكلي
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 التجریبیة المجموعة درجات طلبة متوسطللمقارنة بین  ةاستخدم الباحث االختبارات المعلمی - 
في كل مهارة من مهارات التفكیر اإلبداعي  الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو 
 .الختبار التفكیر اإلبداعي )اتخاذ القرار – المرونة –الطالقة (

 التجریبیة المجموعة درجات طلبة متوسط بینللمقارنة المعلمیة استخدم الباحث االختبارات  - 
 البعدي في اختبار التفكیر اإلبداعي الكلي الضابطة المجموعة طلبة متوسط درجاتو 

 .تفاصیل المقارنة) ٥.١(ویوضح الجدول رقم 
  )٥.١(جدول رقم 

في  الضابطة المجموعة طلبة ومتوسط درجات التجریبیة المجموعة درجات طلبة متوسط بینالمقارنة 
  )اتخاذ القرار – المرونة –الطالقة (كل مهارة من مهارات التفكیر اإلبداعي 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المهارة
  "ت " قیمة  المعیاري

  قیمة
Sig. (2-
tailed(  

مستوى 
  الداللة

 عند دالة ٠.٠٠١  ٣.٣٣٥ ٢.٦٥٨٤ ٣.١٥٥ ٤٢ تجریبیة  الطالقة
 ٢.٩٥٩٦ ١.٥٥٨ ٤٣ ضابطة  ٠.٠١

 عند دالة ٠.٠٠٠١  ٨.١٨٨ ٢.٩٥٩٦ ٨.٤٠٥ ٤٢ تجریبیة  المرونة
 ٢.٨٢٥٠ ٣.٢٦٧ ٤٣ ضابطة  ٠.٠١

اتخاذ 
  القرار

 عند دالة ٠.٠٠٢ ٣.٢٥٤ ٢.٦٩٥٣ ٢.٣٥٠ ٤٢ تجریبیة
 ١.٣٦١٦ ٠.٨٣٧ ٤٣ ضابطة  ٠.٠١

 عند دالة ٠.٠٠٠١  ٦.٥٢ ٦.٧٦٨١٠ ١٣.٩٠٩٥ ٤٢ تجریبیة  الكلى
 ٤.٦٦٢٠٦ ٥.٦٦٢٨ ٤٣ ضابطة  ٠.٠١

  .تقریبا ٢.٤٦٢=  ٨٣قیمة ت الجدولیة عند درجات حریة 
 

وهي أكبر من قیمة ت  ٦.٥٢= أن قیمة ت المحسوبة  )٥.١(یتضح من جدول رقم        
في  ) ٠.٠١ ≤ α( ویشیر ذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ،الجدولیة

أن قیمة و  ،بین المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة مهارات التفكیر اإلبداعي
توجد  أنهأي  ،أكبر من قیمة ت الجدولیة في مهارة الطالقة ٣.٣٣٥التي تساوي و ت المحسوبة 

في مهارة الطالقة بین المجموعة  ) ٠.٠١ ≤ α( فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
قیمة ت الجدولیة في و وبمقارنة قیمة ت المحسوبة  ،التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة
في  ) ٠.٠١ ≤ α( عند مستوى الداللة  إحصائیةمهارة المرونة یتضح وجود فروق ذات داللة 

وكذلك عند مقارنة ، مهارة المرونة بین المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة
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قیمة ت الجدولیة في مهارة اتخاذ القرار یتضح وجود فروق ذات داللة و قیمة ت المحسوبة 
یة في مهارة اتخاذ القرار بین المجموعة التجریب ) ٠.٠١ ≤ α( عند مستوى الداللة  إحصائیة

  :ویمكن حساب حجم األثر من خالل المعادلة التالیة ،والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

  
  

أما إذا كانت  ،صغیر أثر حجم یعتبر أقل أو ٠.٠١ تساوي إیتا مربع قیمة كانت حیث إذا       
، كبیر أثر حجم یعتبر فإنه فأكبر ٠.١٤ وٕاذا كانت ،متوسط أثر حجم فیعتبر ٠.١٤ من أقل

  .ثراأل حجم) ٥.٢(ویوضح الجدول رقم 
  
  
  
   

 
 
 

  
یتضح أن حجم األثر لالختبار الكلي بلغ و  ،الباحث معادلة حساب حجم األثرواستخدم        
 من ویتضح ،ن البرنامج المقترح له أثر واضحأو  ،ر كبیرألثأن حجم ا علىیدل ذلك و  ،٠.٣٤١

اتخاذ القرار بلغ درجة و ة الطالقة أثر البرنامج في تنمیة مهار أن  ) ٥.٢( جدول رقم  خالل
ویرجع التأثیر اإلیجابي لنظریة تریز في  ،بینما كان أثره كبیر في تنمیة مهارة المرونة ،متوسطة

 ،تنمیة التفكیر لدي الطلبة للعدید من األسباب مثل المساحة الحرة التي یأخذها الطلبة في التفكیر
 اتباع ،لمتنوعة والمختلفةالتدریبات العملیة او األنشطة  ،السماح بإطالق العنان ،الدعمو التعزیز 

  .كالتاألسلوب العملي اإلبداعي في حل المش
  ،)٢٠٠٨(عامر ودراسة  ،)٢٠٠٦(الرافعي  ویالحظ أن دراسة الباحث توافقت مع دراسة كال من

العنزي وعمر  ودراسة ،)٢٠١٠(خمیس  ودراسة ،)٢٠٠٩(الشاهي  ودراسة ،)٢٠٠٨(عبده  ودراسة

  حجم األثر لكل مهارة)  ٥.٢(جدول رقم 
  حجم األثر  مهارات التفكیر اإلبداعي  م
  متوسط  ٠.١١٩  الطالقة  1
 كبیر ٠.٤٤٧  المرونة  2
 متوسط ٠.١١٥  اتخاذ القرار  3
  كبیر ٠.٣٤١  الكلي  4
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من  )٢٠١١(الخیاط  ودراسة ،)٢٠١١(سلمان  ودراسة ،)٢٠١٠( الشیخو العنزي  ودراسة ،)٢٠١٠(
  .البرنامج المعد وفقهاو ن في دارستهم لوجود تأثیر لمبادئ نظریة تریز الباحثو توصل و  حیث النتائج

 أثر وجود عدم دراستھ نتائج أظھرتحیث  )٢٠٠٨(واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة العبادي 
   .٠.٠٥ مستوى عند إحصائیة داللة ذي

  :والمقترحات التوصیات ٥.٥
 :الدراسة توصیات  . أ

  -:یوصي بما یلي ،فروضها وما توصل الباحث إلیه من النتائجو في ضوء أسئلة الدراسة     
واالبتعاد عن التقلیدیة  ،مهارات التفكیر اإلبداعي المختلفة علىضرورة تدریب الطلبة   -١

  علىاستخدام االستراتیجیات والطرق الحدیثة التي تساعد و  ،في تدریس التكنولوجیا
  .تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي

 .عقد دورات تدریبیة للمعلمین في طرق واستراتیجیات تنمیة التفكیر -٢
 .تشجیع اإلبداع وتنمیة التفكیر اإلبداعي علىتوفیر بیئة تعلیمیة مشوقة وآمنة تعمل  -٣
 .االهتمام بإنتاج وسائل تعلیمیة تساعد المعلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة  -٤
 . ٕاطالق إبداعاتهم التكنولوجیةو تعلیمیة منهجیة لتشجیع الطلبة و عمل مسابقات ثقافیة  -٥

 -:الدراسةمقترحات   . ب
 .مماثلة لتنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعي األخرى ةإجراء دراس -١
تحصیل واتجاهات  علىتتبع أثرها و بعض مبادئ نظریة تریز  علىإجراء دراسة تستند  -٢

  .الطلبة
 .اإلبداع لدى الطلبةو إجراء دراسة تبحث في العالقة بین التحصیل  -٣
 .اإلبداع لدى الطلبةو إجراء دراسة تبحث في العالقة بین الذكاء  -٤
استخدام نظریة تریز وأدواتها في بناء برامج تدریبیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي من  -٥

 .خالل المناهج الدراسیة
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 المراجع
 .الكریم القرآن -١
 الفني في للتعبیر كمصدر األطفال قصص استخدام فاعلیة). ٢٠٠٧( العنود ،الشامات أبو -٢

كلیة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المدرسة قبل طفل ما لدى اإلبداعي التفكیر مهارات تنمیة
 .السعودیة، القرى أم جامعة ،التربیة

باستخدام نظریة  تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي). ٢٠٠٤( صالح ،أبو جادو -٣
  .دار الشروق للنشر والتوزیع :عمان .١ط ،الحل اإلبتكاري للمشكالت

دار  :عمان.١ط ،النظریة والتطبیق: تعلیم التفكیر). ٢٠٠٧(محمد  ،صالح ونوفل، أبو جادو -٤
 .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

دار :غزة .لتعلم فعالالقیاس والتقویم الصفي المفاهیم واإلجراءات .)٢٠٠٨(سناء  ،أبو دقة -٥
 .آفاق للنشر والطباعة

 البحث في SPSS باستخدام عملیة تطبیقات ).٢٠١٢( سمیر ،صافيوسناء  ،دقة أبو -٦
 .غزة ،الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة ،والنفسي التربوي

دار النشر .مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة .)٢٠١٠(رجاء محمود  ،عالم أبو -٧
 .القاهرة ،للجامعات

 الطموح السببي ومستوى العزو من بكلٍ  وعالقته اإلبداعي التفكیر ).٢٠٠٤( خالد ،ندى أبو -٨
 الجامعة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،االبتدائیین الخامس والسادس الصفین تالمیذ لدى

 .اإلسالمیة، غزة

استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمیة مهارات التفكیر ).٢٠٠٦(مریم  ،األحمدي -٩
مجلة رسالة الخلیج ، التعبیر الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط علىاإلبداعي وأثره 

 .١٠٧ع  ،العربي

كتاب الكتروني من موقع كتب  ،يسالماإل الفكر أئمة عند التفكیر).٢٠٠٧( صبرى ،شوحاأل - ١٠
  ./http://www.kotobarabia.comعرب 

رسالة  ،غزة أطفال محافظة لدى اإلبداع لتنمیة مقترح برنامج فعالیة).٢٠٠٩( أماني، أهل - ١١
 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، ماجستیر غیر منشورة

دار الكتاب  :اإلمارات) ١ط. (مفاهیم وتطبیقات ،تعلیم التفكیر ).١٩٩٩(فتحي  ،جروان - ١٢
 .الجامعي

خصائصه  –نظریاته  –مكوناته  –معاییره  –مفهومه  –اإلبداع  ).٢٠٠٢(فتحي  ،جروان - ١٣
 .التوزیعو النشر و دار الفكر للطباعة  ):األردن (عمان  ،١ط ،تدریبه –مراحله قیاسه  –

http://www.kotobarabia.com
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فاعلیة استخدام برنامج كورت بوحدتیه توسیع مجال اإلدراك  ).٢٠٠٦(ماجد ، الجالد - ١٤
والتفاعل في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدي طالبات اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة 

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة  ،في شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجیا
 .٢ع ، ١٨م  ،واإلنسانیة

على التحصیل  اإلبداعيمنهج العلوم بمهارات التفكیر  إثراءثر أ ).١٩٩٨(صار انت، حجي - ١٥
 الجامعة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، لطلبة الصف الثامن اإلبداعيوالتفكیر 
 .غزة، اإلسالمیة

 التكنولوجیا تدریس في العملیة العروض مهارة لتنمیة تقني برنامج ).٢٠٠٥(منیر ، حسن - ١٦
   .غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المعلمة الطالبة لدى

درجة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانویة ).٢٠١٠(محمد  ،عیاصرةو برهان  ،حمادنة - ١٧
 .٩ع ،٢٤م ،)العلوم االنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ،في األردن إربدفي مدینة 

 .دار ابن حزم ):لبنان ( بیروت  ،اإلبداعصناعة ). ١٩٩٩( على ،الحمادي - ١٨

لدى  الدماغ بجانبي وعالقتها الریاضي التفكیر أنماط بعض). ٢٠١٠(محمد نسرین ،حمش - ١٩
 الجامعة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،بغزة األساسي التاسع الصف طلبة

 .غزة، اإلسالمیة
رسالة ماجستیر غیر  ،الكریم القرآن ضوء في وتنمیته التفكیر.)٢٠٠٩( الوهاب عبد ،حنایشة - ٢٠

 .نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، منشورة

دراسة تحلیلیة  -العقل في السنة النبویة ).٢٠٠٥( سعید إسماعیل ،ورضوان علیان، الحولي - ٢١
 الثاني، العدد ،عشر الثالث المجلد ،)الشرعیة الدراسات سلسلة(اإلسالمیة الجامعة مجلة ،تربویة

 .٢٩٩-٢٦١ ص
 .جامعة الملك سعود، ١ط  ،لمحات في التفكیر اإلبداعي ).٢٠٠٢(عبد اإلله  ،الحیزان - ٢٢

في تنمیة مهارات  TRIZنظریة تریز  إلىبرنامج تدریبي مستند ). ٢٠١١(ماجد  ،الخیاط - ٢٣
مجلة جامعة النجاح لألبحاث .تفكیر ما وراء المعرفة لدى طلیة جامعة البلقاء التطبیقیة  

 .٣ع ، ٢٦م ، )العلوم اإلنسانیة(
في تنمیة ) TRIZ(فاعلیة برنامج مقترح في ضوء نظریة تریز ).٢٠١٠(منیرة  ،خمیس - ٢٤

رسالة ، التفكیر والتحصیل اإلبداعي في مقرر األحیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي
 .جدة، العزیز جامعة الملك عبد ،كلیة التربیة ،ماجستیر منشورة
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أطفال الخلیج  من موقع الكتروني كتاب ،التفكیر وتنمیة التعلیم). ٢٠٠٦( إنصاف، درار - ٢٥
 . htm-http://www.gulfkids.com/ar/book34.2752 ذوي االحتیاجات الخاصة

وفق نظریة تریز بتكاریة للمشكالت أثر بعض مبادئ الحلول اال ).٢٠٠٦(یحیي  ،الرافعي - ٢٦
)TRIZ (في تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى عینة من الموهوبین بالصف األول الثانوي العام: 

 .السعودیة ،أم القرى جامعة ،التربیة كلیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،بمنطقة عسیر

في أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدریس العلوم ). ٢٠٠٧( مریم ،الرحیلي - ٢٧
 ،التحصیل وتنمیة الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدنیة المنورة

 .السعودیة ،القرى أم جامعة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

أثر البیئة المتطورة في تنمیة التفكیر ).٢٠١١(تیسیر ، أحمد والقیسي ،القراعةو محمد  ،الرفوع - ٢٨
جامعة عین ، مجلة كلیة التربیة .ةالمرحلة األساسیة في محافظة الطفیلاإلبداعي لدى طلبة 

 .٣٥ع ،شمس
سلسلة عالم  ،)ناصف  ترجمة مصطفى(والخاص  العام اإلبداع .)١٩٨٩( الكسندرو،روشكا - ٢٩

 .١٤٤العدد  ،المعرفة
طرق و عمل للمنهج  إطار :التفكیر أبعاد). ١٩٩٦(روبرت ،مارزانوو براندت  ،روناس - ٣٠

دار  ): األردن( عمان ، )یعقوب حسین نشوانو  محمد صالح خطاب(ترجمة ، التدریس
 .الثقافة للنشر والتوزیع

العوائق التي تواجه المعلم الفلسطیني في تنمیة مهارات التفكیر  ).٢٠١١(مجدي  ،زامل - ٣١
 ،١٢م، مجلة العلوم التربویة والنفسیة ،اإلبداعي داخل الغرفة الصفیة في مدارس األونروا

  .١ع
االجتماعیة و النفسیة  األسسدراسة في  :اإلبداع ).٢٠٠٩(عوني ، شاهینو حنان  ،زاید - ٣٢

 .دار الشروق للنشر والتوزیع): األردن( عمان  ،اإلنسانیة اإلبداعالتربویة لظاهرة و 

 .دار وائل للنشر: األردن، ١ط ،مقدمة في اإلبداع ).٢٠٠٢(نادیا  ،السرور - ٣٣

( عمان،)التطبیقیة األمثلةمع مئات ( تدریس مهارات التفكیر  .)٢٠٠٩(جودت  ،سعادة - ٣٤
 .دار الثقافة للنشر والتوزیع ):األردن

 العلمي والتحصیل التفكیر تنمیة في تریز نظریة استخدام فاعلیة .)٢٠١١( أمل ،سلمان - ٣٥
رسالة ، المكرمة بمكة االبتدائي الرابع تلمیذات الصف لدى المطور العلوم مقرر في الدراسي

 .السعودیة ،القرى أم جامعة، كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورة

http://www.gulfkids.com/ar/book34
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 مهارات لتنمیة تدریبي برنامج فاعلیة .)٢٠٠٧( حوامده، باسمو  جرادات، محمدو  السمیر، محمد - ٣٦
مجلة جامعة أم القرى للعلوم  األساسي، العاشر الصف طلبة من عینة لدى التفكیر اإلبداعي

 .١ع ، ١٩م  ،واإلنسانیةالتربویة واالجتماعیة 

فاعلیة برنامج مقترح في التربیة البیئیة في ضوء نظریة ). ٢٠٠٩(لطفیة  ،الشاهي - ٣٧
اإلبداعي لطفل ما قبل المدرسة في ریاض أطفال بمحافظة  في تنمیة التفكیر) TRIZ(تریز
 .السعودیة ،سعود الملك جامعة،التربیة كلیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،جدة

لدى مدیري المدارس الثانویة  اإلداري باإلبداععالقتها و التغییر  إدارة .)٢٠١٢( منیر ،شقورة - ٣٨
، الجامعة السالمیة،رسالة ماجستیر غیر منشورة، المعلمین في محافظات غزة من وجهة نظر

 .غزة

التدریبي في تنمیة التفكیر " تریز"ثر برنامج أ ).٢٠١٠(عبد اهللا  ،العنزيو سلیمان  ،الشیخ - ٣٩
 .الجزء الثاني ،١٠٥ع  ،مجلة القراءة والمعرفة ،ري لدى طالب كلیة المجتمع بالجوفاإلبتكا

 وجهت المعرفة من اقتصاد ظل في الالزمة اإلشرافیة الممارسات ).٢٠١١( حنان ،الصمیلي - ٤٠
، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جازان بمنطقة العلوم ومعلمات مشرفات نظر

 .السعودیة ،القرى أم جامعة
في تنمیة ) TRIZ(نظریة تریز  إلىفاعلیة برنامج تدریبي مستند  ).٢٠٠٨(حنان  ،عامر - ٤١

بعض مهارات التفكیر اإلبداعي ومهارات التواصل الریاضي و حل المشكالت الریاضیة إبداعیا 
جامعة الملك عبد  ،كلیة التربیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة .لمتفوقات الصف الثالث المتوسط

 .جدة ،العزیز
مكتبة دار  :البحرین .والتطبیقیة النظریة للمشكالت اإلبتكاریة الحلول ).١٩٩٢( أحمد ،عباد - ٤٢

 .الحكمة للنشر

 في اإلبداعي المشكالت حل نموذج على قائم تعلیمي برنامج أثر .)٢٠٠٨( زین ،العبادي - ٤٣
أطروحة دكتوراه  ،التعلم صعوبات ذوي الموهوبین الطلبة لدى اإلبداعي التفكیر تنمیة مهارات
 .األردن ،العلیا للدراسات العربیة جامعة عّمان ،غیر منشورة

( عمان  ،تطبیقات عملیةو تدریبات  :مهاراتهو علیم التفكیر ت ).٢٠٠٩(سعید ، عبد العزیز - ٤٤
 .دار الثقافة للنشر والتوزیع ): األردن

نظریة تریز في تدریس العلوم في تنمیة مهارات  فاعلیة إستراتیجیات ).٢٠٠٨(یاسر  ،عبده - ٤٥
دراسات ، الرتبة واالتجاه نحو استخدامها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي عالي التفكیر

  .الجزء األول ،١٣٨ع  ،في المناهج وطرق التدریس
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مكتبة الفالح للنشر  :الكویت ،التفكیر والمنهاج المدرسي .)٢٠٠٣( عزو ،عفانةو ولیم  ،عبید - ٤٦
 .التوزیعو 

اإلقران في  ةفعالیة برنامج تدریبي إستراتیجیة التعلم بمساعد). ٢٠١٢(عطیة  ،عطیة - ٤٧
 .٧٤ع ، مجلة كلیة التربیة بالزقازیق، تصحیح عیوب النطق لدى أطفال ضعاف السمع

. إعداد المعلم الفلسطیني لتوظیف اإلحصاء في عملیات التقویم). ٢٠١٢(عزو  ،عفانة - ٤٨
 .الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة

التقویم التربوي والنفسي أساسیاته وتطبیقاته وتوجهاته و القیاس ). ٢٠٠٧(صالح  ،عالم - ٤٩
 .دار الفكر العربي: مصر .المعاصرة

 لدى المرشدین اإلبداعي التفكیر لتنمیة مقترح برنامج فاعلیة). ٢٠٠٥( رائد ،علوان - ٥٠
 ،كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الدولیةالغوث  وكالة مدارس في النفسیین
 .غزة، اإلسالمیة الجامعة

 المهارات تنمیة في السیكودراما باستخدام تدریبي برنامج فعالیة). ٢٠١٢(، عمرو علي - ٥١
 .٩١ع  ،٢م ،مجلة كلیة التربیة بنها،بصریا المعاقین لألطفال االجتماعیة

تدریبي لتنمیة مهارات التفكیر الناقد باستخدام فاعلیة برنامج  ).٢٠١٢(لینا ، علي - ٥٢
 .سوریا ،جامعة دمشق ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،إستراتیجیة التعلیم التعاوني

دار المسیرة للنشر والتوزیع : األردن، ١ط، الفكر التربوي اإلسالمي). ٢٠٠٠(محمد ، العمایرة - ٥٣
  .    والطباعة

ب في تنمیة بعض المفاهیم الریاضیة لدى فعالیة برنامج تدری ).٢٠١٢(عیسى، جابر  - ٥٤
مجلة ، المعاقین عقلیا القابلین للتعلم ومقارنة أدائهم بالعادیین المكافئین لهم في العمر العقلي

  .٧٤ع ، كلیة التربیة بالزقازیق
 العلم عملیات تنمیة في مقترحة إثرائّیة علمیة أنشطة استخدام أثر  ).٢٠١١(محمد ،العقّیل - ٥٥

غیر  دكتوراه رسالة ،االبتدائیة المرحلة في الموهوبین التالمیذ لدى اإلبداعي والتفكیرالتكاملّیة 
 .الریاض ،سعود الملك جامعة ،التربیة كلیة ،منشورة

 التفكیر اإلبداعي تنمیة في محوسب تعلیمي برنامج فاعلیة ).٢٠٠٦( حسین عمر ،العمري - ٥٦
  .١ ع  ،٢٨م  ،دمشق جامعة مجلة ،األردن في األساسي السابع الصف طلبة لدى

بعض مبادئ الحل  علىفاعلیة برنامج تدریبي قائم ).٢٠١٠(محمود ، عبد اهللا وعمر، العنزي - ٥٧
مجلة القراءة ، في تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب المرحلة الجامعیة" تریز"اإلبتكاري للمشكالت 

 .الجزء األول ،١٠٥ع  ،والمعرفة
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الرابع  للصف "الجمیلة لغتنا"  كتاب في التقویمیة النشاطات تحلیل). ٢٠١٠( وسام ،العید - ٥٨
رسالة ماجستیر غیر ، لها الطلبة اكتساب اإلبداعي ومدى التفكیر مهارات ضوء في األساسي

 .غزة  ، اإلسالمیة الجامعة، كلیة التربیة، منشورة
تعلم التفكیر االستقصاء العصف و استراتیجیات حدیثة في تعلیم  .)٢٠٠٨(عمر  ،غباین - ٥٩

  .إثراء للنشر والتوزیع :عمان .١ط ،TRIZالذهني تریز 
سلسلة االستراتیجیات الحدثیة  ،تعلم كیف تبدع في مهارات التفكیر. )٢٠١٠(ر زهو ، القرافي - ٦٠

  .١ ط ،بین الدراسة والتطبیق
الثقافة للنشر دار : الطبعة األولى، عمان ،إبداعیاحل المشكالت ). ٢٠١١(غسان  ،قطیط - ٦١

 .والتوزیع

تدریس العلوم بطریقة تنمیة التفكیر اإلبداعي لتالمیذ المرحلة  ).٢٠٠٠(إبراهیم  ،المحیسن - ٦٢
  .٣٨٣- ٣٤٩، ١٦ع،جامعة قطر، حولیة كلیة التربیة ،دراسة تجریبیة: المتوسطة

 . مكتبة الشروق الدولیة :القاهرة، ٤، ط المعجم الوسیط ).٢٠٠٤( مجمع اللغة العربیة - ٦٣
 فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة كفایات تعلیم التفكیر اإلبداعي ). ٢٠٠٣(انشراح  ،المشرفي - ٦٤

جامعة  ،رسالة دكتوراه غیر منشورة، لدى الطالبات المعلمات بكلیة ریاض األطفال
 .اإلسكندریـة

مهارات التفكیر في التكنولوجیا المتضمنة في كتاب التكنولوجیا  ).٢٠١٠(فاطمة ، المصدر - ٦٥
كلیة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،و مدي اكتساب الطلبة لها األساسيللصف العاشر 

 .غزة، اإلسالمیة الجامعة ،التربیة

فاعلیة استخدام برمجیات تعلمیة على التفكیر البصري و ).  ٢٠٠٦(حسن  ،مهدي - ٦٦
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،التكنولوجیا لدى طالبات الصف الحادي عشرالتحصیل في 

 .غزة، اإلسالمیة الجامعة ،كلیة التربیة
 مقدمة عمل ورقةورقة عمل  ،اإلبداع مفهومه ووسائل تنمیته .)٢٠١١(محمد  ،ناقروا - ٦٧

 الموارد وتطویر للتدریب السعودیة العلمیة الجمعیة) بالتدری معاییر ناءب ( األول للملتقى
 .مكة المكرمة ،اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة ،البشریة

 كلیة ،دورة تدریبیة للمعلمین ،تعلیم التفكیر اإلبداعي وتنمیته ).٢٠٠٧( صالح ،النصار - ٦٨
 .السعودیة   ،سعود الملك جامعة،التربیة
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المتمركز حول برنامج تقني یوظف إستراتیجیة التعلم  ).٢٠١٠(عبد الحمید  ،الیعقوبي - ٦٩
رسالة  ،المشكلة لتنمیة مهارات التفكیر المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة

 .غزة ،الجامعة اإلسالمیة، ماجستیر غیر منشورة
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   االنترنتمواقع 
عضو ، تریز نظریة برنامج تدریبي لتنمیة التفكیر اإلبداعي). ٢٠١٠(یاسر  ،الحزیمي .١

من    ٢٠١٢/ ٢٠/١١روجعت بتاریخ  ،مركز دیبونو لتنمیة التفكیر
http://forum.illaftrain.co.uk/t7837/ 

مدرس  ،اإلبداع في العملیة التربویة وسائله ونتائجه). ٢٠٠٧(یسري مصطفى  ،السید .٢
بكلیة التربیة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة مركز االنتساب  المناهج وطرق التدریس

من    ٢٠١٣/ ٢٠/٣ظبي، روجعت بتاریخ  الموجه بأبو
ion.htmhttp://www.khayma.com/yousry/creation%20in%20Educat 

روجعت  البرمجیات وٕانتاجتصمیم من مدونة  دراسة نموذج كمب ).٢٠١٠(سمیر ،سهیل .٣
  من موقع ٢٦/٥/٢٠١٣بتاریخ 

post_11.html-http://etec900.blogspot.com/2010/12/blog 
، روجعت بتاریخ وتصمیمها التعلیمیة الوسائل إنتاج). ٢٠١٠(سعود، السویدي .٤

 http://ete300s.blogspot.com/2010/12/1.html من موقع  ٢٦/٥/٢٠١٣
، تصمیم درس باستخدام نموذج جیرالك وایلى للتصمیم التعلیمي). ٢٠١٣(أحمد ، شاهین .٥

 مم تعلیميمصمن موقع مدونة  ٢٦/٥/٢٠١٣روجعت بتاریخ 
post_1342.html-http://www.id4arab.com/2013/03/blog 

/ ٢٠/١١روجعت بتاریخ  روجعت بتاریخ، أهداف تنمیة التفكیر ).٢٠٠٩(راضي، فوزي .٦
   http://www.alfusha.net/t7317.htmlمن   ١٢٢٠
مستشار في اإلشراف والتقویم في  ،( TRIZ )نظریة تریز). ٢٠١٢(غسان یوسف ،قطیط .٧

من    ٢٠١٢/ ٢٠/١١شركة اسأل لتنمیة الموارد البشریة، روجعت بتاریخ 
ktait.com/?id=141#-http://www.ghassan 

 ()١- تریز( إبداعیةنظریة حل المشكالت بطرق ).٢٠١١(مالك سلیمان ،المعمري .٨
(TRIZ ،من   ٢٠١٢/ ٢٠/١١روجعت بتاریخ  ،مدرب معتمد في التنمیة البشریة

http://2lebdaa.com/?p=280 
  
  
 

http://forum.illaftrain.co.uk/t7837
http://www.khayma.com/yousry/creation%20in%20Educat
http://etec900.blogspot.com/2010/12/blog
http://ete300s.blogspot.com/2010/12/1.html
http://www.id4arab.com/2013/03/blog
http://www.alfusha.net/t7317.html
http://www.ghassan
http://2lebdaa.com/?p=280
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أستاذ ، الذهني التعلم باستخدام استراتیجیات العصف). ٢٠١٣(حفني إسماعیل  ،محمد .٩
روجعت بتاریخ  ،كلیة المعلمین في الباحة - مشارك المناهج وطرق تدریس الریاضیات 

من   ٢٠١٢/ ٢٠/١١
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id

=643 
مركز النخبة للتطویر ، استراتیجیات تنمیة التفكیر). ٢٠١١( التدریبو  النخبة للتطویر .١٠

من    ٢٠١٢/ ٢٠/١١روجعت بتاریخ  ،والتدریب بمدرسة عجمان للتعلیم الثانوي
http://www.facebook.com/alnoukhba/posts/128743163896516 

الساعة التاسعة  ١٤/٦/٢٠١٢تم التصفح یوم الجمعة بتاریخ  ،TRIZ). ٢٠١٢(ویكبیدیا .١١
 tp://en.wikipedia.org/wiki/TRIZht. صباحا

 
 
  

   

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id
http://www.facebook.com/alnoukhba/posts/128743163896516
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١٠٢ 
 

  
  
  
  



١٠٣ 
 

  التحلیل أداة

  

  

  

  فئات التحلیل  الموضوع  م

  المجموع الكلي  اتخاذ القرار  المرونة  الطالقة

  ت  ت  ت  ت

          الكھربائي والجھد التیار  ١

          الكھربائیة الدارة  ٢

          البطاریات  ٣

          الكھربائیة المقاومة  ٤

 التیار عالقة( أوم قانون  ٥
  )والمقاومة بالجھد

        

          الكھربائیة المقاومة توصیل  ٦

          القیاس أجھزة  ٧

          المجموع الكلي  ٨

          النسبة الكلیة  ٩



١٠٤ 
 

  
  

  

  
  
  
  
  

  



١٠٥ 
 

  أسماء السادة المحكمین

  االختبار  البرنامج  أداة التحلیل  الدرجة العلمیة   اسم المحكم  م

  x x  x  أستاذ دكتور  د فتحیة اللولو.أ  ١

      x  أستاذ دكتور  د محمد زقوت .أ  ٢

  x    x  أستاذ دكتور  د عبد المعطي األغا.أ  ٣

  x  x  x  أستاذ مشارك  د صالح الناقة   ٤

  x  x  x  أستاذ مساعد  د محمود الرنتیسي  ٥

  x  x  x  ةادكتور   مجدي عقل . د  ٦

  x  x  x  دكتوراة  أدهم البعلوجي. د  ٧

      x  ماجستیر  سمیة صایمة. أ  ٨

  x    x  ماجستیر  منى العمراني. أ  ٩

      x  ماجستیر  منیر حسن. أ  ١٠

  x    x  بكالوریوس  مرام الضبة. أ  ١١

      x  بكالوریوس  أمجد الصباغ. أ  ١٢

      x  بكالوریوس  حازم كحیل. أ  ١٣



١٠٦ 
 

  
  
  
  



١٠٧ 
 

 تحكیم أداة تحلیل محتوى

.حفظك اهللا.............................................................ة/الدكتور الفاضل   

،،،،،،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  

 TRIZ   مبادئ نظریة تریز في ضوء فاعلیة برنامج مقترح" یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

لنیل درجة  "سابع األساسي الصف ال طلبةلتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا لدى   

 أداة تحلیل محتوى لهذا الغرض وأعد الباحث، ةیاإلسالم بالجامعة ةیالترب ةیكل الماجستیر من

 الصفمن كتاب -وحدة الطاقة –المتوفرة في الوحدة الثانیة  التفكیر اإلبداعي مهارات لمعرفة

 أداة تحلیل محتوىلذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم  ،في مادة التكنولوجیا األساسي السابع

  :حیث من المجال هذا في خبرتكم ضوء في

 .أهداف عملیة التحلیل وفئاته -

 .مدى شمولیة أهداف التحلیل -

 .مدى مالئمة وحدات التحلیل لعملیة التحلیل -

 .صالحیة التعریف اإلجرائي ودقته وصیاغته اللغویة -

  .المولى عز وجل أن یكون في میزان حسناتكم وداعیاً شاكراُ لكم حسن تعاونكم 

  الباحث                                                         

  مهند یوسف عبد القادر صیام
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  - :إجراءات التحلیل :أوالً 
 :الهدف من التحلیل - ١

المتوفرة في )اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة (تحدید بعض مهارات التفكیر اإلبداعي وهي 
 .الوحدة الثانیة من كتاب التكنولوجیا للصف السابع األساسي ورصد تكرارها

 :عینة التحلیل  - ٢
اختیرت عینة التحلیل بطریقة مقصودة حیث اختیرت الوحدة الثانیة من كتاب التكنولوجیا 

  .السابع األساسيللصف 
 :وحدة التحلیل وفئاته - ٣

اختیرت الفكرة األساسیة التي تدور حولها فقرات المحتوى كوحدة التحلیل وذلك ألنها انسب 
 .الوحدات لتحقیق هدف الدراسة

 :وحدة التسجیل - ٤
  .هي الوحدة التي یظهر من خاللها تكرار الظاهرة المراد تحلیل المحتوى في ضوئها

 :فئة التحلیل - ٥
  ).اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة (ارات التفكیر اإلبداعي وهي بعض مه

 :ضوابط التحلیل - ٦
  :روعیت الضوابط اآلتیة أثناء عملیة التحلیل 
أن یتم التحلیل في إطار المعلومات المتوفرة لدى الباحث في إطار تحلیل المحتوى  - 

  .والتعریف اإلجرائي لمهارات التفكیر اإلبداعي
من كتاب التكنولوجیا للصف السابع  - الطاقة  -الوحدة الثانیة علىأن یقتصر التحلیل  - 

  .ومضمونها والعناوین الرئیسیة والفرعیة الواردة بها، األساسي
أن یشتمل التحلیل الرسوم واألشكال والصور واألنشطة وأسئلة التقویم الواردة بنهایة كل  - 

 .درس من الوحدة
لرصد النتائج وتكرار وحدة التحلیل وفئاته للوحدة ) أداة التحلیل(ول استخدام استمارة أو جد - 

  .الثانیة من كتاب التكنولوجیا للصف السابع األساسي
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  :صدق أداة التحلیل :ثانیاً 

الطالقة (وتتضمن التأكد من صحة التعریف اإلجرائي لبعض مهارات التفكیر اإلبداعي وهي        
للكشف عنها في الوحدة الثانیة من كتاب التكنولوجیا للصف السابع ) اتخاذ القرار –المرونة  –

  .األساسي

غیر   مناسب  التعریف اإلجرائي لمهارات التفكیر اإلبداعي  م
  مناسب

التعدیل 
  المقترح

  :الطالقة  ١
المتعددة لحل  عدد ممكن من األفكار إنتاج أكبر على القدرة تعني

تتم وفق شروط محددة في و ، الكمي الجانب وتتضمن ،المشكلة
  .تعطى كل فكرة درجة واحدة، زمن محدد

      

  :المرونة  ٢
تزداد درجة ، تنویع األفكار بطریقة فریدة علىوتعني القدرة 

تقدر كل فكرة متنوعة و ، المرونة بزیادة األفكار النوعیة المتنوعة
  .بدرجة واحدة

      

  :اتخاذ القرار  ٣
خاللها الوصول إلى إصدار حكم بشأن عملیة تحاول الطالبة من 

ویتم ذلك من خالل جمع  ،مواقف أو مشكالت معینة تتعرض لها
المعلومات المرتبطة بالمشكلة وٕایجاد البدائل والمفاضلة بینها 

وتقدر كل عملیة اتخاذ قرار بدرجة  ،القرار المناسب إلىللوصول 
  .واحدة

      

 
  ) الزمن دقیقتین(.أذكري أكثر عدد من فوائد التیار الكهربي :طالقة مثال - 
وتریدین  ،ما الحلول الممكنة لو كان لدیك مصباح كهربائي واحد في غرفتك فقط :مرونة مثال - 

  ) دقیقتینالزمن .(أن تستخدمیه استخدامین أحدهما في الیقظة واألخر أثناء النوم
  ) الزمن دقیقتین(.في كل موصل )إن وجد(ما اتجاه التیار  :اتخاذ قرار مثال - 
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 ...................أختي الطالبة

  :دقة بكل االختبار تعلیمات قراءة الرجاء، وبركاتھ وبعد هللا ورحمة علیكم السالم
 .األسئلة جمیع عن اإلجابة الرجاء 1-
  .دقیقة ٤٠لإلجابة  المحدد الوقت 2-
 مناھج التكنولوجیا  تمس علمیة دراسة إلى یھدف وإنما العلمي التحصیل لقیاس یھدف ال االختبار ھذا 3-

  .تدریسھا وطریقة
 :التفكیر في الطالقة مھارة :أوالً 

بمحور  تتعلق التي االستجابات من ممكن عدد أكبر في التفكیر الجزء ھذا في منك المطلوب أختي الطالبة
  .سؤال لكل المحدد اإلجابة زمن یتعدى ال بحیث ،الكمي الجانب وتتضمن السؤال،

  )دقیقة ٨الزمن (                                                                            :١السؤال 
لدیك مجموعة من الدارات الكهربائیة والمطلوب منك التفكیر في كل دارة وكتابة اكبر عدد ممكن 

  :  من األفكار التي تجعل الدارة تعمل بنجاح
    

  
                

  

  .......................الصف ....................................................الطالبة اسم
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  )دقیقة بمعدل دقیقة لكل فرع  ٨الزمن (                                                   :السؤال الثاني

المقاومات  عدد ممكن من اكبرورسم ر یتفكال منك أمامك جدول ألوان المقاومات والمطلوب

                :المختلفة وتدوین قیمتها بجانبها حسب الجدول
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 : التفكیر في مھارة المرونة :ثانیاً 
  /الطالبة أختي

تنویع و بصور مختلفة األشیاء استخدام إعادة صور ممكن من عدد أكبر في التفكیر الجزء ھذا في منك المطلوب
  .سؤال لكل المحدد اإلجابة زمن یتعدى ال بحیث ،السؤال علىاألفكار بطریقة فریدة لإلجابة 

  )دقیقة ٧الزمن (                                                                         :ثالثالسؤال ال

المصنع الذي ینتج المصابیح الكھربائیة وبدأت التفكیر في صناعة أشكال مختلفة في ة انك أصبحت مھندس يتخیل
ھا لالنتفاخ یفما ھي األشكال التي یمكن أن تقترح ،للمصباح الكھربائي من اجل زیادة مبیعات ھذا المصنع

دناه في األماكن المخصصة أ يارسم.ببعض قطع الحاسوب في ذلك ةالزجاجي في المصباح الكھربائي مسترشد
      .اكبر عدد ممكن من البدائل المختلفة لشكل ھذه المصابیح

  :اإلجابة
  د  أ

  ھـ  ب

  ز  ج

  و
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   )دقائق ٣الزمن (                                                                   :رابعالسؤال ال

 ،حاولي إعادة دمج الدارتین ،)نواسة( لدیك دارة لمصباح عادي، ودارة لمصباح ذي ضوء خافت 

.                                                   بشرط استخدام كل القطع الكهربائیة وٕانتاج دارة واحدة تقوم بالوظیفتین
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  )دقائق ٦الزمن (                                                                      :السؤال الخامس

فیما یلي مجموعة من القطع الكهربائیة یمكنك استخدام كل منها في صناعة مجموعة دارات 
     .اقترحي أربع دارات ،كهربائیة
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  :التفكیر في خاذ القرارمھارة ات :ثالثاً 
  /الطالبة أختي

ویتم ذلك من خالل جمع  ،التالیة مشكالتالمواقف أو الصدار حكم بشأن إل التفكیر الجزء ھذا في منك المطلوب
 زمن یتعدى ال بحیث ،القرار المناسب إلىالمعلومات المرتبطة بالمشكلة وإیجاد البدائل والمفاضلة بینھا للوصول 

  :لكل سؤال المحدد اإلجابة

من خالل األشكال التالیة  خذي قرارك وضعي دائرة حول المصباح األكثر  :السؤال السادس 
               :)الزمن أربع دقائق(إضاءة مع التعلیل الستثنائك الباقي  
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أمامك أربع طرق والمطلوب منك أن تقرري من الطریقة الصحیحة لقیاس فرق : السؤال السابع
)                                                     خالل دقیقتین(                  :                  ك باقي الطرقجھد بطاریة مع التعلیل الستثنائ
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من خالل األشكال التالیة خذي قرارك وضعي دائرة حول الطریقة األدق لقیاس  :السؤال الثامن

  )      خالل دقیقتین(  :المقاومة مع التعلیل الستثنائك باقي الطرق خالل دقیقتین
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 تحكیم برنامج تعلیمي

.حفظك اهللا.............................................................ة/الدكتور الفاضل   

،،،،،،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  

 TRIZ   فاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز" یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

لنیل درجة " الصف السابع األساسي  لبةلتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا لدى ط  

 برنامج تعلیمي لتنمیة وأعد الباحث لهذا الغرض، اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة الماجستیر من

 السابع من كتاب الصف -وحدة الطاقة –التفكیر اإلبداعي المتوفرة في الوحدة الثانیة  مهارات

 محتوى البرنامج التعلیمي في م التكرم بتحكیملذا أرجو من سیادتك ،في مادة التكنولوجیا األساسي

  :حیث المجال من هذا في خبرتكم ضوء

   .الموضوعة لألهداف مناسبته §

  .البرنامج من العام الغرض ضوء في مناسبا ترونه ما §

 .صالحیة التعریف اإلجرائي ودقته وصیاغته اللغویة §

  .میزان حسناتكمشاكراً لكم حسن تعاونكم وداعیا المولى عز وجل أن یكون في 

  الباحث                                                         

  مهند یوسف عبد القادر صیام 
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  :التعلیمي البرنامجوصف  .١
المستندة على بعض  التعلیمیةمجموعة الخطوات واإلجراءات والنشاطات واللقاءات  وهو       

 بعض تنمیة بهدف ،الباحث بتصمیمها وٕاعدادها وفق مخطط زمني مبادئ نظریة تریز التی یقوم
  :التكنولوجیا وهي اإلبداعي في التفكیر مهارات

 : الطالقة •
 تقاس هذهو  اإلبداعیة األفكار من عدد اكبر إنتاج على القدرة)" ١٩، ٢٠٠٥(عرفها علوان        

 ثابتة وحدة زمنیة في معین موضوع عن الفرد یقدمها التي األفكار كمیة بحساب المعنى بهذا القدرة
 ".اآلخرین أداء مع بالمقارنة
 ،المتعددة لحل المشكلة عدد ممكن من األفكار إنتاج أكبر على القدرة ویعرفها الباحث    

  .وتتم وفق شروط محددة في زمن محدد، الكمي الجانب وتتضمن
 :المرونة •

 وتتضمن الفرد، بها یأتي التي األفكار اختالف أو تنوع"  أنها )٢٠:٢٠٠٨(یعرفها العبادي        
 ".اإلبداعي التفكیر من النوعي الجانب
وتزداد درجة المرونة بزیادة ، تعني القدرة على تنویع األفكار بطریقة فریدة الباحث ویعرفها       

  .األفكار النوعیة المتنوعة
 :اتخاذ القرار •

 إلى والوصول تغییرات إحداث إلى تهدف عقلیة عملیة هي) "  ٢٠١٠،٥٦(تعرفها الفرا        
  ".األمثل بینها واختیار بدیلة حلول بین مفاضلة خالل من قضیة أو لموقف إیجابیة نتائج

مواقف أو عملیة تحاول الطالبة من خاللها الوصول إلى إصدار حكم بشأن  ویعرفها الباحث       
ویتم ذلك من خالل جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة وٕایجاد البدائل ، مشكالت معینة تتعرض لها

  .والمفاضلة بینها للوصول إلى القرار المناسب وفق إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز
  :التعلیمي البرنامج بناء مبررات .٢

لتنمیة التفكیر اإلبداعي  TRIZ  نظریة تریزفاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ  تقصي       
  .في مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف السابع األساسي
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  :أهمیة البرنامج التعلیمي .٣
  : تظهر أهمیة البرنامج فیما یلي       

  . في مواجهة المشكالت وحلها بطریقة إبداعیة یساعد الطلبة  . أ
 .اإلبداعیة تنمیة بعض مهارات التفكیر على مساعدة الطلبة  . ب
 .الدراسیة المعتادة المناهج في متضمنة في اكتساب بعض المهارات الغیر یساعد الطلبة  . ت
 .یساعد في زیادة الدافعیة والتشویق  . ث
 وتربط المعرفي عنده البناء وتدعم ،الفعال التعلم على تساعده حقیقیة بخبرات المتعلم یزود  . ج

  .الحیاة بواقع المدرسة في التعلم
 .المعلمینیزید من خبرات   . ح
  :البرنامج بناء في الباحث علیها اعتمد التي والمصادر األسس .٤

وبعض المصادر  قام الباحث بمطالعة الدراسات السابقة: السابقة والدراسات البحوث  . أ
عیسى دراسة  ،)٢٠١٢(عطیة دراسة  عداد البرنامج ومنهافي إسترشاد بها لال لكترونیةاإل
 ،)٢٠٠٨(العبادي دراسة ، )٢٠١٠(الیعقوبي دراسة ، )٢٠١٢( يعلدراسة  ،)٢٠١٢(

 ، )٢٠٠٧( وجرادات وحوامده السمیردراسة  ،)١٩٩٨(دراسة حجي 
 . TRIZبعض مبادئ نظریة تریز  . ب
 .التفكیر اإلبداعیة بعض مهارات  . ت
 .التكنولوجیا للصف السابع األساسي كتاب  . ث
  .العلیا األساسي التعلیم مرحلة في الطالبات خصائص  . ج
  :البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة خطةال .٥

تم تنفیذ و  ،دقیقة بواقع حصتین أسبوعیا ٤٠حصة مدة الحصة  ١٧یتكون البرنامج من        
وحدد الباحث الحصة األولى كجلسة ، م ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامج في الفصل الدراسي الثاني للعام 

وتعریفهم بالبرنامج وأهدافه والمدة ، مع الطالبات تعریفیة تم فیها بناء جسور المودة والعالقات الطیبة
وتتحدد موضوعات البرنامج ، القبلي والبعدي نفیذ البرنامج، وحصتین لالختبارالالزمة لت الزمنیة

  ):٢.٣(وعدد الحصص والمدة الزمنیة بالدقائق كما یوضح جدول رقم 
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  )٢.٣(جدول رقم 
  البرنامج التعلیمي ذلتنفی الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة

  المدة الزمنیة بالدقائق  عدد الحصص  الموضوع  م
  ٨٠  ٢  الكهربائي والجهد التیار  ١
  ٨٠  ٢  الكهربائیة الدارة  ٢
  ٨٠  ٢  البطاریات  ٣
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة  ٤
  ٨٠  ٢  )والمقاومة بالجهد التیار عالقة( أوم قانون  ٥
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة توصیل  ٦
  ٨٠  ٢  القیاس أجهزة  ٧
  ٥٦٠  ١٤  المجموع الكلي  ٨
  :البرنامج بناء مراحل  .٦

لتنمیة التفكیر  TRIZ بناء برنامج یوظف بعض مبادئ نظریة تریز إلى الدراسة هدفت       
  .التعلیمي للبرنامج بنائه عند اآلتیة المراحل باتباع الباحث قام ومن اجل ذلك ،اإلبداعي
  :للبرنامج واإلعداد التخطیط مرحلة/األولى المرحلة

 :البرنامج العامةاألهداف   . أ
وال تقل أهمیة عن باقي  هي تحدید األهداف، إعداد البرنامج عملیة في إن اللبنة األولى       

 السابع الصف طالبات من عینة لدى اإلبداعي التفكیر وتتمثل في تنمیة بعض مهارات خطواته،
مع األخذ بعین االعتبار  ، TRIZمبادئ نظریة تریزبعض  توظیف من خالل غزة مدینة في

  :األهداف العامة المحددة في كتاب التكنولوجیا لوحدة الطاقة وهي 
  . تعریف الطلبة بالمكونات األساسیة للدارة الكهربائیة §
  .تمكین الطلبة من تنفیذ بعض الدارات الكهربائیة §
  . تركیب دارات كهربائیة على التوالي وعلى التوازي §
  . تعرف على المقاومة الكهربائیة ونظام األلوان الخاص بهاال §
  . التعرف على المقاومة الكهربائیة المتغیرة وبعض استخداماتها §
 .التعرف على الرموز الكهربائیة المستخدمة §
 . التعرف على كیفیة استخدام أجهزة القیاس الكهربائیة  §
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 :للبرنامج الخاصة األهداف  . ب
- ٢٠١١وقام الباحث باالطالع على دلیل المعلم الذي أعدته وزارة التربیة والتعلیم لعام        
 أن البرنامج تنفیذ بعد الطالبة من یتوقع التيواالسترشاد به في تحدید األهداف الخاصة  ٢٠١٢
  .تحققها
  :الخاصة األهدافه من لوفیما یلي عرض لكل هدف عام وما یقاب       

 المحددة في كتاباألهداف العامة   م
  التكنولوجیا لوحدة الطاقة

لبة بعد االنتهاء من احیث تكون الط للبرنامج الخاصة األهداف
  :تنفیذ البرنامج قادرة أن

تعریف الطلبة بالمكونات األساسیة للدارة  -  ١
  . الكهربائیة

 .عدد ممكن من فوائد التیار الكهربي خالل دقیقتین تذكر أكبر -
 .الكهربائيتستنتج مفهوم التیار  -
 .تستنتج مفهوم الجهد الكهربائي -
 .كهربائیة دارة في الكهربائي التیار مرور تستنبط شروط -
 القدرة والطاقة قانوني حول حسابیة بعض مسائل تحل -

  .الكهربائیة 
الكهربائیة من حیث  للدارة األساسیة األجزاء تفرق بین -  .التعرف على الرموز الكهربائیة المستخدمة -  ٢

 .الوظیفة
  .الكهربائیة بشكله تربط كل رمز من رموز الدارة -

تمكین الطلبة من تنفیذ بعض الدارات  -  ٣
  .الكهربائیة

 .تحدد مكونات المصباح الكهربائي -
  .والدارة المفتوحة المغلقة الدارة بین تالحظ الفرق -
  .صنع جهاز مفید من مجموعة قطع كهربائیةت -

تركیب دارات كهربائیة على التوالي وعلى  -  ٤
  . التوازي

 .خالل دقیقتین عدد ممكن من وظائف البطاریة تذكر أكبر -
 حیث والتوازي من البطاریات على التوالي توصیل بین تقارن -

 .الكلیة الدافعة القوة ومقدار الطریقة والهدف
تنفذ دارة كهربائیة توصل فیها البطاریات على التوالي  -

  .والتوازي
التعرف على المقاومة الكهربائیة ونظام  -  ٥

  . األلوان الخاص بها
 .الكهربائیة المقاومة تعّرف -
 .المقاومة استخدام من الغرض تستنبط -
 .تصنف مجموعة من المقاومات الكهربائیة حسب النوع -
 .قیاس المقاومة وحدة تحل بعض المسائل الحسابیة على -
المختلفة عن طریق جدول تحدد قیمة عدد من المقاومات  -

 .األلوان
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 األهداف العامة المحددة في كتاب  م
  التكنولوجیا لوحدة الطاقة

لبة بعد االنتهاء من احیث تكون الط للبرنامج الخاصة األهداف
  :تنفیذ البرنامج قادرة أن

التعرف على المقاومة الكهربائیة المتغیرة  -  ٦
  . وبعض استخداماتها

 .والمقاومات الثابتة المتغیرة المقاومات بین تفرق -
 .والتوازي على التوالي المقاومات توصیل طریقة بین تفرق -
 .التوالي والتوازي على مقاومات تصل مجموعة -
التوالي والتوازي  على موصلة تحسب قیمة مجموعة مقاومات -

  .بواسطة القانون
التعرف على كیفیة استخدام أجهزة القیاس  -  ٧

  . الكهربائیة
 .والمقاومة والتیار، والجهد التیار من كل بین العالقة تستنتج -
 .والتیار والمقاومة الجهد بین تربط التي العالقة ترسم -
 .تمیز بین مكونات التیار الكهربي المتردد والمستمر -
 .الكهربائیة من حیث الوظیفة القیاس تمیز بین أجهزة -
الكهربائیة لقیاس بعض القطع  القیاس تستخدم أجهزة -

  .الكهربائیة
  :التعلیمي البرنامج محتوى تحدید   . ج

 ضوء في البرنامج محتوى تحدید حیث تم التدریبیة الجلسات على البرنامج محتویات توزعت       
 یجب التي الشروط من مجموعة ، وهناك TRIZبعض مبادئ نظریة تریزو  سلفاً  المحددة األهداف
 - :وهي الدراسة الحالیة التعلیمي في البرنامج محتوى اختیار عند مراعاتها

  .المحددة مسبقا األهداف العامة والخاصة إلى المحتوى یستند أن  -١
  .في تحقیق أهداف البرنامج للمحتوى المصاحب أن یساعد النشاط -٢
 .المستهدفة للفئة العقلیة للخصائص مناسب یكون المحتوى أن -٣

 على الدروس من درس كل یشتمل بحیث دروس، شكل على البرنامج محتوى تنظیم وتم
 ،التهیئة الحافزةو  التعلیمیة، والوسائل تحقیقها،والمصادر المراد والمهارات السلوكیة األهداف

  .التقویم بمراحله وأسالیب واألنشطة التعلیمیة،
  :التعلیمي البرنامج إعداد في المستخدمة النظریة  . خ

 بصیاغة الباحث ولذلك قام ،العملیة التربویة أن المعلم أحد األسباب الرئیسة في نجاح       
وحدة الطاقة من كتاب تكنولوجیا للصف السابع وفق بعض مبادئ نظریة تریز المحددة  دروس

ویهدف الباحث بذلك مساعدة المعلم في تنمیة مهارة الطالقة والمرونة واتخاذ القرار عند  ،سلفا
  .طالبات الصف السابع أثناء عملیة التدریس وفق إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز
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   :إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز  . د
سبق وبعد استعراض األدبیات في ضوء ما  أنه )١٨٧ - ١٨٦، ٢٠٠٨( عبده فقد أوضح          

یمكن تحد آلیة العمل لهذه النظریة حیث تتطلب عملیة التدریس وفق استراتیجیات نظریة تریز من 
  :المعلم القیام باإلجراءات التالیة

  .تحدید الموقف المشكل قید البحث واالستقصاء –أوالً 
الموقف المشكل من االستراتیجیات تحدید أو اختیار االستراتیجیة المستخدمة في حل هذا  –ثانیاً 

  .األربعین
  -:إجراءات التنفیذ وتشمل –ثالثاً 

 .تعریف باالستراتیجیة المستخدمة -١
 .المشكالت تم حلها باستخدام اإلستراتیجیة علىتقدیم امثلة  -٢
 .تقدیم الموقف المشكل -٣
 .مناقشة الطالب في المشكلة الحالیة -٤
 .مجموعات عمل إلىتقسیم الطلبة  -٥
 :الطلبة من خالل العمل في مجموعات لعدد من المهام العلمیة التالیةتنفیذ  -٦
 ).Contradictionsإبراز جونب التناقض فیها (صیاغة المشكلة  §
 .Final Ideal Solutionصیاغة الحل النهائي المثالي للمشكلة  §
 .اقتراح الحلول المناسبة للمشكلة باستخدام االستراتیجیة المحددة سابق §
 .التي توصلت إلیها مجموعات العملعرض الحلول  §
 .فعالیتها علىمناقشة الحلول التي توصلت إلیها المجموعات لتقویمها والتعرف  §
 .تقدیم موقف مشكل جدید §

  -:أربعة مبادئ وهي علىویستند البرنامج        

 : الشمولیة أو العمومیة مبدأ - ١
كهربیة تقوم بعدد من الوظائف المختلفة یعرفه الباحث إجرائیا مبدأ یساعد في تنفیذ دارة        

  .بأقل تكلفة ممكنة
 :التغذیة الراجعة مبدأ - ٢

زیادة التفحص والتأّكد من سیر النظام لتحسین  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        
  .مدى تحقق األهداف علىفي التدریس الوقوف و ، العملیات أو األفعال
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 :لالختالالت المسبقة أو المواجهة أو الحذر الحیطة مبدأ - ٣
التصدي للمشكلة قبل وقوعها أو حدوثها، بل وأخذ  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        

مثل وضع مقاومة لحمایة الدارة  ،اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه المشكالت قبل وقوعها
  .الكهربائیة

 :مبدأ الدمج - ٤
الربط المكاني أو الزماني بین أكثر من نظام لیؤدي  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        

  .زیادة األمبیرو التوازي والتوالي معا لرفع الجهد  علىكربط مجموعة بطاریات ، وظیفة معینة
 :التعلیمي البرنامج تنفیذ متطلبات  . ذ

 .الحاسوب -١
 .  LCDجهاز العرض  -٢
  .Edisonبرنامج  -٣
 .الملون والطباشیر السبورة -٤
 .بعض القطع الكهربائیة -٥
  :مطبوعة تعلیمیة مواد -٦

 .للمعلم دلیل  - أ
 .كتاب التكنولوجیا الصف السابع  - ب

 :المعلم دلیل   . ر
صیاغتها وفقا لبعض  عملیة بعد الباحث أعدها التي الدروس مجموعة على الدلیل یحتوي       

  :ویتضمن الدلیل ما یلي مبادئ نظریة تریز
 .مقدمة §
 .تعریف بالدلیل §
 .ة/توجیهات عامة للمعلم §
 .التعلیمي البرنامجوصف  §
 .Trizنظرة عامة عن نظریة تریز  §
  .أهمیة البرنامج التعلیمي §
 .الخطة الزمنیة للبرنامج §
 .التعلیمي البرنامج تنفیذ متطلبات §
 .العامة األهداف §
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  .الخاصة األهداف §
 .المقترحة التعلیمیة والوسائل المصادر §
 .دور المعلم §
   .دور الطلبة §
  .التنفیذ إجراءات §
 .بمراحله المختلفةالتقویم  §

  :البرنامج تنفیذ/ الثانیة المرحلة
ملحق تباع دلیل المعلم االجدول الزمني الذي أعده الباحث و  علىبناءا  البرنامج م تنفیذت       

 التعلیمیة، والوسائل والمصادر تحقیقها، المراد والمهارات السلوكیة وما تضمن من األهداف ،)٦(
  . التقویم بمراحله المختلفة المعدة وأسالیب التعلیمیة، واألنشطة والتهیئة الحافزة،

   :البرنامج التعلیمي تقویم أسالیب /الثةالث المرحلة
للتأكد و التقویم،  عملیة استمراریةو شمولیة  أسالیب مختلفة في التقویم لضمان الباحثستخدم ا       

 :من تحقق أهداف البرنامج وهي
 :القبلي التقویم:أوالً 

 تمكن مدى علىالكشف  م بهدف الوقوفتنفیذه قبل البدء بعملیة التعل مالتقویم الذي یت       
ویتم ذلك من خالل التهیئة ، التفكیر اإلبداعي في الموضوعات المحددة مهارات من الطالبات

  .الحافزة
  :البنائي التقویم:ثانیاً 

بقصد التحقق  ،أثناء عملیة التدریسینفذ عدة مرات و البرنامج  تنفیذ عملیة مستمرة تتم أثناء       
النتاجات و تحسین وتطویر المخرجات و من األهداف المعدة مسبقا وفق البرنامج ودلیل المعلم 

 العمل وأوراق المكتوبة والتطبیقات واألنشطة والتدریبات األسئلة مجموعة في ویتمثل ،المرجوة
 :إلى التقویم من النوع تنمیتها، ویهدف هذا المراد للمهارات المصاحبة

 .فعالیة كل بعد األهداف تحقق مدى عن الكشف  -
 .زیادة الدافعیة عند الطالبات من خالله  -

  :النهائي التقویم:ثالثاً 
یجري تنفیذه في آخر مرحلة من العملیة التعلیمة كنهایة فصل دراسي أو برنامج معین        

 مهارات تنمیة على البرنامج تطبیق فاعلیة رصد إلى ویهدف ،أو نهایة تطبیق منهاج معین



١٢٩ 
 

 بالبرنامج الخاصة األهداف مدى تحقق على الوقوف أجل من الطالبات لدى التفكیر اإلبداعي
  :ة تریز، ویتم التحقق منه من خاللالمقترح في ضوء بعض مبادئ نظری التعلیمي

  .التقویم الختامي لكل درس -١
  .اختبار التفكیر اإلبداعي -٢
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 تحكیم دلیل المعلم

حفظك اهللا.............................................................ة/الدكتور الفاضل  . 

،،،،،،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  

 TRIZ   فاعلیة برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة تریز" یقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

لنیل درجة " لتنمیة التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف السابع األساسي   

 دلیل المعلم لتنمیة وأعد الباحث لهذا الغرض، اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة الماجستیر من

 لسابعا من كتاب الصف -وحدة الطاقة –التفكیر اإلبداعي المتوفرة في الوحدة الثانیة  مهارات

 في خبرتكم ضوء لذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم الدلیل في ،في مادة التكنولوجیا األساسي

  :حیث المجال من هذا

  .النظریة حسب الدروس تنفیذ §

  .للمنهاج مطابقته §

 .مناسبة األهداف العامة والخاصة للبرنامج §

  .مناسبة محتوى الدلیل §

  .عز وجل أن یكون في میزان حسناتكمشاكراً لكم حسن تعاونكم وداعیا المولى 

  الباحث                                                         

  مهند یوسف عبد القادر صیام 
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  دلیل المعلم
  

اشرف المرسلین سیدنا محمد صلى اهللا  علىالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم 

  أما بعد، ،یوم الدین إلىعلیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین 

ثرى الوطن  علىأخواتي المعلمات یا من قدمت التضحیات و أخواني المعلمین 

یا من تحملتم عناء ومشقة  ،یا من أضأتم منارة العلم بفضل من اهللا ومنة ،الحبیب

أقدم لكم بكل تواضع واحترام  ،جیل تحریر فلسطین بإذن اهللا ،إعداد جیل المستقبل

وان یرشدكم طریق الفالح في أخراكم  ،ن اهللا األجر والثوابهذا الدلیل راجیا م

ویكون مرجعا لمن  ،والذي أرجو أن یساعدكم في بناء عقول أبناء فلسطین ،ودنیاكم

  .   بعدي من الباحثین والباحثات یسترشد به
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  :تعریف بالدلیل
 ،التكنولوجیا للصف السابعهو كتیب یسترشد المعلم به في تدریس وحدة الطاقة من كتاب        

  .مهارة الطالقة والمرونة واتخاذ القرار من مهارات التفكیر اإلبداعي تنمیة إلىویهدف من خالله 
من كتاب التكنولوجیا للصف ) الطاقة(الباحث بإعداد دلیل المعلم لتدرس الوحدة الثانیة ولقد قام 

 مراعي بعض مهارات التفكیر اإلبداعي تنمیة تریز بهدف بعض مبادئ نظریة علىالسابع معتمد 
  :یلي ما

 .الدراسة بموضوع الصلة ذات التربویة األدبیات مراجعة §
 بدراسة اهتمت التي اإللكترونیة وبعض المصادر  السابقة والبحوث الدراسات استطالع §

  . نظریة تریز
مهارات لتحدید ) الطاقة(الوحدة الثانیة  السابع للصف التكنولوجیا كتاب محتوى تحلیل §

  .فیها الواردة التفكیر اإلبداعي
  :ة/توجیهات عامة للمعلم

سترشدك للوصل لما هو  والتي التالیة اإلرشادات باتباع أخي المعلم وأختي المعلم أنصحك       
  -:مرجو تحقیقه

 .حاول أقامة العالقات الطیبة مع الطلبة وفق مبدأ االحترام المتبادل بینك وبین طلبتك -١
بشتى الطرق الممكنة  ،حاول رفع مستوى الدافعیة عند الطلبةو استخدم خبرتك وذكاءك  -٢

 .والمتوفرة
 .تأكد من استخدامه بطریقة مناسبة ،التعزیز سالح ذو حدین -٣
 .فهنا یفیدك في تحقیق أهدافك ،حاول في كل حصة تغییر مدخل الحصة -٤
فهذا االتصال هو بمثابة میزان حساس  ،طلبتك مع والسمعي البصري االتصال قم بزیادة -٥

   .شعلة نشاط إلىیساعدك الستقراء كثیر من األمور وتحویل حصتك 
 .اغتنم األحداث الجاریة من حولك لتوظیفها في موضوع حصتك -٦
 .مستعین بالدلیل، ال تتردد باستخدام الوسائل واألنشطة المتوفرة والممكنة -٧
 .السابق للدرسال تبدأ حصتك قبل أن تتأكد من المتطلب  -٨
 .الرأسي للمحتوى یساعدك كثیراو اطالعك عل التنظیم األفقي  -٩
 .ال تستمع لمن یحبطك ویثبط من عزیمتك - ١٠
 .ال تستلم للصعوبات واستعن باهللا - ١١
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وعین قائد لكل  ،مجموعات ٥-٤صغیرة من  مجموعات إلى الصف داخل الطلبة قّسم - ١٢
 .وحاول تغیره كل حصة، مجموعة

 .المجموعات وأطلق لهم عنان التفكیر وابتعد عن معیقات التفكیر علىوزع المهام  - ١٣
 .تصل إلیه المجموعات من إجاباتال تنسى البعد عن االستهزاء واإلحراج والنقد والسخریة لما  - ١٤
 .الوقت عامل مهم في نجاح أهدافك - ١٥
 .خطط لكل مهمة وأعطي الطلبة الوقت الكافي لذلك - ١٦
لتدیر الدفة لالتجاه  ،ن به للتعرف بما یفكرونالمجموعات بأسئلة حول ما یقومو  بادر - ١٧

 .وال تترك المجال للفوضى ،الصحیح
 .اجعل قائد كل مجموعة یدون ما توصلت إلیه المجموعة من أفكار - ١٨
 .السبورة علىاستمع ألفكار المجموعات ودونها  - ١٩
فال تصطاد السمكة واترك الطالب یتعلمون  ،أفكارهم علىاترك الحكم للطالب و ناقش الطلبة  - ٢٠

 .الصید
 .ضع في كل ما سبق الخصائص النمائیة لطلبتك - ٢١
  .مدى استیعاب طلبتك علىالتقویم بمراحله المختلفة یساعدك في الوقوف  - ٢٢

  :التعلیمي وصف البرنامج
بعض  علىالمستندة  النشاطات واللقاءات التعلیمیةو مجموعة الخطوات واإلجراءات  وهو       

 بعض تنمیة بهدف ،ٕاعدادها وفق مخطط زمنيو الباحث بتصمیمها  مبادئ نظریة تریز التی یقوم
 علىویستند البرنامج  ،التكنولوجیا في) اتخاذ القرار –المرونة  –الطالقة ( اإلبداعي التفكیر مهارات

  :المبادئ التالیة
  . الشمولیة أو العمومیة مبدأ -١
 .التغذیة الراجعة مبدأ -٢
 .لالختالالت المسبقة أو المواجهة أو الحذر الحیطة مبدأ  -٣
  .مبدأ الدمج  -٤

  :Trizنظرة عامة عن نظریة تریز 
بدأ العمل في و  ید العالم المهندس الروسي هنري التشلر علىنظریة روسیة المنشأ وظهرت        

ودخلت نظریة تریز إلى الوالیات المتحدة األمریكیة في منتصف  ،م في روسیا١٩٤٦النظریة عام 
إلى أمریكا " التشلر"حیث هاجر ) سابقًا ( التسعینات المیالدیة وذلك بعد تفكك اإلتحاد السوفیتي 

 حیث عمر النظریة في أمریكا وأوربا قصیر في حدود العشر سنوات، ،وبعد ذلك انتقلت إلى أوروبا
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بل إن النظریة أكثر من  ،لیست أسلوبًا في حل المشكالت" تریز أنها فكما یرى صاحب نظریة 
إنها فلسفة وأسلوب وحیاة ومنهجیة وطریقة في التفكیر عندما یمتلك اإلنسان أدواتها ویتشرب ،ذلك

  ) ٤٠٩: ٢٠٠٧،أبو جادو ونوفل" (.مفاهیمها یتحول إلى إنسان آخر

تنمیة التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت وتعني وتعتبر نظریة تریز من أحدث النظریات في        
أما بالعربیة نظریة الحلول  Theory of Solving Problems Inventivelyباإلنجلیزیة 

  .اإلبداعیة للمشكالت
 (Savransky,2000)  كما قال سارفنسكي TRIZویعد أهم مصدر لمبادئ نظریة تریز        

٪  ١٠والتي نتجت من تحلیل  ،متعلقة بالبراءات والتقنیةفي كتابة هندسة اإلبداع هو المعلومات ال
  .ملیون براءة اختراع ٢أكثر من أي  ،جمیع براءات االختراع في العالم من

   :إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز
في ضوء ما سبق وبعد استعراض األدبیات  أنه )١٨٧ - ١٨٦، ٢٠٠٨( عبده فقد أوضح        

لهذه النظریة حیث تتطلب عملیة التدریس وفق استراتیجیات نظریة تریز من یمكن تحد آلیة العمل 
  :المعلم القیام باإلجراءات التالیة

  .تحدید الموقف المشكل قید البحث واالستقصاء –أوالً 
تحدید أو اختیار االستراتیجیة المستخدمة في حل هذا الموقف المشكل من االستراتیجیات  –ثانیاً 

  .األربعین
  :إجراءات التنفیذ وتشمل –ثالثاً 

 .تعریف باالستراتیجیة المستخدمة -١
 .المشكالت تم حلها باستخدام اإلستراتیجیة علىتقدیم امثلة  -٢
 .تقدیم الموقف المشكل -٣
 .مناقشة الطالب في المشكلة الحالیة -٤
 .مجموعات عمل إلىتقسیم الطلبة  -٥
 :التالیة تنفیذ الطلبة من خالل العمل في مجموعات لعدد من المهام العلمیة -٦

 ).Contradictionsإبراز جونب التناقض فیها (صیاغة المشكلة  §
 .Final Ideal Solutionصیاغة الحل النهائي المثالي للمشكلة  §
 .اقتراح الحلول المناسبة للمشكلة باستخدام االستراتیجیة المحددة سابق §
 .عرض الحلول التي توصلت إلیها مجموعات العمل §
 .ت إلیها المجموعات لتقویمها والتعرف على فعالیتهامناقشة الحلول التي توصل §
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 .تقدیم موقف مشكل جدید §

  -:ویستند البرنامج على أربعة مبادئ وهي       

 : الشمولیة أو العمومیة مبدأ - ١
یعرفه الباحث إجرائیا مبدأ یساعد في تنفیذ دارة كهربیة تقوم بعدد من الوظائف المختلفة        

  .بأقل تكلفة ممكنة
 :التغذیة الراجعة مبدأ - ٢

زیادة التفحص والتأّكد من سیر النظام لتحسین  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        
  .مدى تحقق األهداف علىفي التدریس الوقوف و ، العملیات أو األفعال

 :لالختالالت المسبقة أو المواجهة أو الحذر الحیطة مبدأ - ٣
التصدي للمشكلة قبل وقوعها أو حدوثها، بل وأخذ  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        

مثل وضع مقاومة لحمایة الدارة  ،اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه المشكالت قبل وقوعها
  .الكهربائیة

 :مبدأ الدمج - ٤
الربط المكاني أو الزماني بین أكثر من نظام لیؤدي  علىمبدأ یقوم  أنهیعرفه الباحث        

 .زیادة األمبیرو التوازي والتوالي معا لرفع الجهد  علىكربط مجموعة بطاریات ، وظیفة معینة
  :أهمیة البرنامج التعلیمي

   :وتظهر أهمیة البرنامج فیما یلي       
   .في مواجهة المشكالت وحلها بطریقة إبداعیة یساعد الطلبة -١
 .تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعیة على مساعدة الطلبة -٢
 .الدراسیة المعتادة المناهج في متضمنة في اكتساب بعض المهارات الغیر یساعد الطلبة -٣
 .یساعد في زیادة الدافعیة والتشویق -٤
 وتربط المعرفي عنده البناء وتدعم ،الفعال التعلم على تساعده حقیقیة بخبرات المتعلم یزود -٥

  .الحیاة بواقع المدرسة في التعلم
 .یزید من خبرات المعلمین -٦
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  :البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة خطةال
تم تنفیذ و  ،دقیقة بواقع حصتین أسبوعیا ٤٠حصة مدة الحصة  ١٧یتكون البرنامج من        

وحدد الباحث الحصة األولى كجلسة ، م ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامج في الفصل الدراسي الثاني للعام 
وتعریفهم بالبرنامج وأهدافه والمدة ، تعریفیة تم فیها بناء جسور المودة والعالقات الطیبة مع الطالبات

وتتحدد موضوعات البرنامج ، القبلي والبعدي نفیذ البرنامج، وحصتین لالختبارالالزمة لت الزمنیة
  ):٢.٣(یوضح جدول رقم وعدد الحصص والمدة الزمنیة بالدقائق كما 

  )٢.٣(جدول رقم 
  البرنامج التعلیمي لتنفیذ الباحث یقترحها التي الزمنیة الخطة

  المدة الزمنیة بالدقائق  عدد الحصص  الموضوع  م
  ٨٠  ٢  الكهربائي والجهد التیار  ١
  ٨٠  ٢  الكهربائیة الدارة  ٢
  ٨٠  ٢  البطاریات  ٣
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة  ٤
  ٨٠  ٢  )والمقاومة بالجهد التیار عالقة( أوم قانون  ٥
  ٨٠  ٢  الكهربائیة المقاومة توصیل  ٦
  ٨٠  ٢  القیاس أجهزة  ٧
  ٥٦٠  ١٤  المجموع الكلي  ٨

 -:التعلیمي البرنامج تنفیذ متطلبات
 .الحاسوب -١
 .  LCDجهاز العرض  -٢
  .Edisonبرنامج  -٣
 .الملون والطباشیر السبورة -٤
 .بعض القطع الكهربائیة -٥
  :مطبوعة تعلیمیة مواد -٦

 .للمعلم دلیل  - أ
 .كتاب التكنولوجیا الصف السابع  - ب
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 :البرنامج األهداف العامة
وال تقل أهمیة عن باقي  هي تحدید األهداف، إعداد البرنامج عملیة في إن اللبنة األولى       

 السابع الصف طالبات من عینة لدى اإلبداعي التفكیر وتتمثل في تنمیة بعض مهارات خطواته،
مع األخذ بعین االعتبار  ، TRIZبعض مبادئ نظریة تریز توظیف من خالل غزة مدینة في

  :األهداف العامة المحددة في كتاب التكنولوجیا لوحدة الطاقة وهي 
  . تعریف الطلبة بالمكونات األساسیة للدارة الكهربائیة §
  .تمكین الطلبة من تنفیذ بعض الدارات الكهربائیة §
  . لى التوالي وعلى التوازيتركیب دارات كهربائیة ع §
  . التعرف على المقاومة الكهربائیة ونظام األلوان الخاص بها §
  . التعرف على المقاومة الكهربائیة المتغیرة وبعض استخداماتها §
 .التعرف على الرموز الكهربائیة المستخدمة §
 . التعرف على كیفیة استخدام أجهزة القیاس الكهربائیة  §

 :للبرنامج الخاصة األهداف
- ٢٠١١وقام الباحث باالطالع على دلیل المعلم الذي أعدته وزارة التربیة والتعلیم لعام        
 أن البرنامج تنفیذ بعد الطالبة من یتوقع التيواالسترشاد به في تحدید األهداف الخاصة  ٢٠١٢
  .تحققها
  :وفیما یلي عرض لكل هدف عام وما یقابله من األهداف الخاصة       

 األهداف العامة المحددة في كتاب  م
  التكنولوجیا لوحدة الطاقة

لبة بعد االنتهاء من احیث تكون الط للبرنامج الخاصة األهداف
  :تنفیذ البرنامج قادرة أن

تعریف الطلبة بالمكونات األساسیة للدارة  -  ١
  . الكهربائیة

 .عدد ممكن من فوائد التیار الكهربي خالل دقیقتین تذكر أكبر -
 .تستنتج مفهوم التیار الكهربائي -
 .تستنتج مفهوم الجهد الكهربائي -
 .كهربائیة دارة في الكهربائي التیار مرور تستنبط شروط -
 القدرة والطاقة قانوني حول حسابیة بعض مسائل تحل -

  .الكهربائیة 
الكهربائیة من حیث  للدارة األساسیة األجزاء تفرق بین -  .التعرف على الرموز الكهربائیة المستخدمة -  ٢

 .الوظیفة
 .الكهربائیة بشكله تربط كل رمز من رموز الدارة -
  
  



١٣٩ 
 

 األهداف العامة المحددة في كتاب  م
  التكنولوجیا لوحدة الطاقة

لبة بعد االنتهاء من احیث تكون الط للبرنامج الخاصة األهداف
  :تنفیذ البرنامج قادرة أن

تمكین الطلبة من تنفیذ بعض الدارات  -  ٣
  .الكهربائیة

 .تحدد مكونات المصباح الكهربائي -
  .والدارة المفتوحة المغلقة الدارة بین تالحظ الفرق -
  .صنع جهاز مفید من مجموعة قطع كهربائیةت -

تركیب دارات كهربائیة على التوالي وعلى  -  ٤
  . التوازي

 .خالل دقیقتین عدد ممكن من وظائف البطاریة تذكر أكبر -
 حیث والتوازي من البطاریات على التوالي توصیل بین تقارن -

 .الكلیة الدافعة القوة ومقدار الطریقة والهدف
تنفذ دارة كهربائیة توصل فیها البطاریات على التوالي  -

  .والتوازي
التعرف على المقاومة الكهربائیة ونظام  -  ٥

  . األلوان الخاص بها
 .الكهربائیة المقاومة تعّرف -
 .المقاومة استخدام من الغرض تستنبط -
 .تصنف مجموعة من المقاومات الكهربائیة حسب النوع -
 .قیاس المقاومة وحدة تحل بعض المسائل الحسابیة على -
تحدد قیمة عدد من المقاومات المختلفة عن طریق جدول  -

 .األلوان
  
  

التعرف على المقاومة الكهربائیة المتغیرة  -  ٦
  . وبعض استخداماتها

 .والمقاومات الثابتة المتغیرة المقاومات بین تفرق -
 .والتوازي على التوالي المقاومات توصیل طریقة بین تفرق -
 .التوالي والتوازي على مقاومات تصل مجموعة -
التوالي والتوازي  على موصلة تحسب قیمة مجموعة مقاومات -

  .بواسطة القانون
التعرف على كیفیة استخدام أجهزة القیاس  -  ٧

  . الكهربائیة
 .والمقاومة والتیار، والجهد التیار من كل بین العالقة تستنتج -
 .والتیار والمقاومة الجهد بین تربط التي العالقة ترسم -
 .تمیز بین مكونات التیار الكهربي المتردد والمستمر -
 .الكهربائیة من حیث الوظیفة القیاس تمیز بین أجهزة -
الكهربائیة لقیاس بعض القطع  القیاس تستخدم أجهزة -

  .الكهربائیة
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  :المعلم دور
 :یتمثل دور المعلم فیما یلي        

  .التوجیه واإلرشاد والمتابعة والتشجیع .١
 .توضیح إجراءات حل المشكالت في نظریة تریز .٢
یقمن  التي خالل توجیههن إلى العملیات العقلیة التفكیر وتنمیته من علىتشجیع الطالبات  .٣

مساعدتهم  بطریقة إبداعیة من خاللأداء حل المشكلة  توجیه نشاط الطالبات أثناءو بها 
نشطة نتیجة وجود المناقشة  بیئة تفاعلیة تقویم تفكیرهن وتحویل حجرة الدراسة إلى على

  .الواضحة والفاعلة بین كل من المعلم والمتعلم
 .مجموعات ٥-٣صغیرة من  مجموعات إلى القاعة داخل الطالبات تقّسیم .٤
 .مساحة الصفتغییر جلسة الطالبات بما یتناسب مع  .٥
 .السبورة على مكتوبة أسئلة عدة أو سؤال صورة في أمامهن طرح المشكلة  .٦
 .إیاها ومحاولة شد االنتباه نحو الهدف من السؤال استیعابهن من التأكد .٧
 .توجیه الطالبات للحل األمثل للمشكلة من خالل تقدیم التغذیة الراجعة المناسبة للطالبات .٨
 .لوقت المناسبتقدیم التعزیز المناسب وفي ا .٩
تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي من خالل  علىإدارة جلسات الحوار والمناقشة والعمل  .١٠

 .المبادئ األربعة لنظریة تریزو النشاطات 
مهارة اتخاذ  ،مهارة الطالقة ،یحاول المعلم تنمیة مهارة حل المشكلة بطریقة علمیة إبداعیة .١١

  .مهارة المرونة من خالل األنشطة واإلجراءات الموضحة في الدروس ،القرار
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  :دور الطالبة
 :یتمثل دور الطالبة فیما یلي       

الوعي باإلجراءات واألنشطة وخطوات حل المشكلة بطریقة إبداعیة وٕاتباع األسلوب العلمي  .١
  .لحل المشكلة والوصول للحل المثالي

  :عملیات التفكیر المعقدة لحل المشكلة المبادئ األربعة التالیةتستخدم الطالبة أثناء  .٢
  . الشمولیة أو العمومیة مبدأ •
  .التغذیة الراجعة مبدأ •
  . مبدأ الدمج •
  .لالختالالت المسبقة أو المواجهة أو الحذر الحیطة مبدأ •

  .اتخاذ القرار واختیار الحل األمثل من البدائل والحلول المتوفرة .٣
   :البرنامج التعلیمي تقویم أسالیب
للتأكد و التقویم،  عملیة استمراریةو شمولیة  أسالیب مختلفة في التقویم لضمان الباحثستخدم ا       

 :من تحقق أهداف البرنامج وهي
 :القبلي التقویم :أوالً 

 تمكن مدى علىالكشف  م بهدف الوقوفتنفیذه قبل البدء بعملیة التعل مالتقویم الذي یت       
ویتم ذلك من خالل التهیئة ، التفكیر اإلبداعي في الموضوعات المحددة مهارات من الطالبات

  .الحافزة
  :البنائي التقویم :ثانیاً 

بقصد التحقق  ،ینفذ عدة مرات أثناء عملیة التدریسو البرنامج  تنفیذ عملیة مستمرة تتم أثناء       
النتاجات و تحسین وتطویر المخرجات و من األهداف المعدة مسبقا وفق البرنامج ودلیل المعلم 

 العمل وأوراق المكتوبة والتطبیقات واألنشطة والتدریبات األسئلة مجموعة في ویتمثل ،المرجوة
 :إلى التقویم من النوع تنمیتها، ویهدف هذا المراد للمهارات المصاحبة

 .فعالیة كل بعد األهداف تحقق مدى عن الكشف -
 .زیادة الدافعیة عند الطالبات من خالله -

  :النهائي التقویم :ثالثاً 
یجري تنفیذه في آخر مرحلة من العملیة التعلیمة كنهایة فصل دراسي أو برنامج معین        

 مهارات تنمیة على البرنامج تطبیق فاعلیة رصد إلى ویهدف ،أو نهایة تطبیق منهاج معین
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 بالبرنامج الخاصة األهداف مدى تحقق على الوقوف أجل من الطالبات لدى التفكیر اإلبداعي
  :ة تریز، ویتم التحقق منه من خاللالمقترح في ضوء بعض مبادئ نظری التعلیمي

 .التقویم الختامي لكل درس -١
  .اختبار التفكیر اإلبداعي -٢
  :الجدول الزمني للدلیل ٕاجراءات تنفیذ الدروس حسبو عرض لخطوات  یلي وفیما
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  الدرس األول
 الكهربائي والجهد اریالت

  حصتان: الزمن                                     تكنولوجیا                           / المبحث

بعض الصور  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – v ١.٥بطاریة  –مصباح /المصادر والوسائل 

  .ورقة عمل  Edison –والرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج 

 ،يائالجھد الكھرب فرق ،يائالكھرب الجھد ،اإللكترون ،يائالكھرب التیار/  والمصطلحات المفاھیم
  .الكھربائیة الطاقة ،الكھربائیة القدرة

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .عدد ممكن من فوائد التیار الكھربي خالل دقیقتین أكبر تذكر  .١
 .يائالتیار الكھربتستنتج مفھوم  .٢
 .يائالكھرب جھدالتستنتج مفھوم  .٣
 .كھربائیة دارة في يائالكھرب التیار مرور شروط طتستنب .٤
  .الكھربیة القدرة والطاقة قانوني حول حسابیة مسائلبعض  تحل .٥

 

  /التھیئة الحافزة 
  هیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال كیف كان اإلنسان یعیش قدیما بدون كهرباء؟

  لو دخلت مطبخًا في قدیم الزمان ماذا كنت ستجدین من أدوات ؟
 



١٤٤ 
 

  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

   .عن حیاة اإلنسان قدیما بدون كهرباء یبدأ المعلم حدیثه بلمحة - 
هناك الكثیر من األجهزة الكهربائیة من حولنا مع  أنهیذكر المعلم  - 

 .ذكر بعض األمثلة
 .أسئلة شفویا عدة صورة في أمامهم المشكلة المعلم یطرح - 

  أصبحت یوما بدون الكهرباء ؟یسأل المعلم ماذا لو  ١/س
 ماذا سوف تفعلي ؟  ٢/س

ینوه المعلم أننا مررنا بهذه المشكلة بسبب غطرسة االحتالل   - 
 .والحصار مرارا وتكرارا

یطلب المعلم من الطالبات التفكیر في طرق مختلفة لحل المشكلة  - 
 .وضع قائمة من الحلول لهاو 

  .ولیناقش المعلم الطالبات فیما توصلن إلیه من حل - 
 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات یقّسم - 
 اذكري اكبر عدد ممكن من فوائد التیار الكهربائي؟/یطرح المعلم س - 
 .اإلجابات السؤال وتدوین على اإلجابة مجموعة كل المعلم من یطلب - 
 .یترك المعلم المجال إلطالق العنان وتولید األفكار  - 
یطلب المعلم من كل قائدة مجموعة تسجیل اإلجابات المشتركة في  - 

 .السبورة بهدف الوصول للحل األمثل خالل دقیقتین علىالمجموعة 
 .یطلب المعلم من كل مجموعة تعیین طالبة للنقاش - 
 .محاوال رفع مستوى مرونة الطالبات النقاش حلقة یدیر المعلم - 
  .یقدم المعلم التعزیز المناسب للطالبة -

یوظف المعلم مبدأ التغذیة الراجعة للنهوض بتفكیر الطالبات والوصول 
  - :الكهربائي كما یلي التیار للحل األمثل موضحا فوائد

 .المختلفة الكهربائیة األجهزة تشغیل §
 .والشوارع المنازل إنارة §
 .الوقت توفیر §
  .الحیاة وتسهیل الجهد توفیر §

حل نشاط 

  من ١

ورقة عمل 

١  
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الهدف 
  الثاني 

  

 .یوجه المعلم سؤال هل تعرفن اإللكترون لیثیر تفكیر الطالبات -
 .یستمع المعلم إلجابات الطالبات -
 .یالحظ المعلم أن هذا المفهوم جدید بالنسبة للطالبات -
 :یوضح المعلم التالي -

 علـــىویرســـم  ،لمعرفـــة اإللكتـــرون البـــد مـــن معرفـــة مكونـــات الـــذرة •
 .السبورة شكل یوضح مكونات الذرة

  

  
  :الذرة من ثالث أجزاء مختلفةتتكون  •
  .بروتون وتكون في نواة الذرة وتكون دائما مشحونة بشحنة موجبة  - أ
النیترون وتكون في نواة الذرة وتكون دائما مشحونة بشحنة   - ب

  .متعادلة
اإللكترون وتكون في مسارات مختلفة تدور حول النواة وتكون   - ت

ة وهذه الحركة ینتج عنها طاق، دائما مشحونة بشحنة سالبة
 .كهربائیة

 .أسئلة شفویا بهدف التوصل لمفهوم التیار عدة المعلم یطرح - 
  كیف نعرف بوجود الكهرباء ؟/ ١س
  هل شاهدتن تیار كهربائي من قبل ؟ / ٢س

یتــــــرك المعلــــــم المجــــــال لتولیــــــد األفكــــــار للتوصــــــل لإلجابــــــة، ویســــــتمع  - 
 .لإلجابات

 :یقدم المعلم التغذیة الراجعة التالیة - 
 للتوضیحیرسم المعلم شكل  •

عبري 

بأسلوبك 

الخاص 

عن مفهوم 

التیار 

  .الكهربائي
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یشـــرح المعلـــم تجربـــة اللحـــام لتوضـــیح المفهـــوم وهـــي تجربـــة نراهـــا  •

والتي توصـل قطعـة الصـاج أو الحدیـد المـراد  ،یومیا ماكینة اللحام
وتوصـل بنسـة اللحـام التـي  ،اللحام فیها بـالطرف األرضـي السـالب
 .تمسك بسیخ اللحام بالطرف الموجب

 یسأل المعلم لماذا ؟ •
المعلـم لكـي تـذهب أجـزاء السـیخ مـع االنصـهار إلـى الحدیـد  یجیب •

ألن في لحام الكهرباء هذا سینتقل التیار من الموجب إلى السالب 
 .فیحمل األجزاء المنصهرة من الموجب للسالب

 .یطلب المعلم من الطالبات تعریف التیار الكهربائي خالل دقیقتین - 
ت للوصـول للمفهـوم یطلب المعلم من المجموعات بـربط ودمـج اإلجابـا - 

 .السبورة علىواختیار طالبة لتدوین التعریف  ،األمثل
یترك المجال للطالبات لتصنیف اإلجابات الصحیحة ویناقشهن حـول   - 

 .أسباب اختیار هذا التعریف دون غیره
ویوظــف مبــدأ التغذیــة الراجعــة ویضــع قائمــة  ،یســتمع المعلــم لإلجابــات - 

الســـبورة مـــن خـــالل  علـــىربـــي مـــن األفكـــار المختلفـــة عـــن التیـــار الكه
 .یلخصو المناقشة للطالبات 

 :للتیار الكهربائي نوعین هما §
  :التیار المستمر: أوال      

وفیه یسري التیار الكهربائي في اتجاه واحد من الطرف الموجب إلى 
، الطرف السالب ونحصل علیه من البطاریات والمحوالت المستمرة

ویستخدم عادة التیار المستمر في جمیع األجهزة اإللكترونیة مثل الرادیو 
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  .والتلفزیون وأجهزة الكمبیوتر
فیقوم المحول ) فولت ٢٢٠(وتكون عادة هذه األجهزة موصلة بالكهرباء 

بخفض قیمة الجهد وتحول دارة كهربائیة صغیرة التیار المتردد إلى 
  .مستمر

  :التیار المتردد: ثانیا
 علىوفیه یتغیر اتجاه التیار عدة مرات محدودة في الثانیة الواحدة ویطلق 

ذبذبة في الثانیة  ٧٠- ٥٠وهي تتراوح بین ) التردد(عدد مرات التغیر 
   .ویمكن الحصول علیها من المحوالت المترددة

والتیــار المتــردد هــو التیــار األكثــر اســتخداما ألســباب منهــا ســهولة نقلــه  §
 .وسهولة رفع وخفض جهد التیار الكهربائي عن طریق المحوالت

 .شدة التیار باألمبیر یقاس §
  . المعلم التعزیز المناسب للمجموعة التي توصلت للمفهوم األمثل یقدم §

الهدف 
  الثالث

  

 :یرسم المعلم الشكل التالي - 

 

 .یسأل المعلم الطالبات كیف یتحرك الماء من أعلى إلى أسفل - 

 .یترك دقیقة للتفكیر - 

  :لإلجابات ویناقش موضحایستمع المعلم  - 
یمكن تمثیل الدارة  الكهربائیة بالدارة  المائیة حیث ممكن أن  أنه §

بخزان الماء واألسالك " البطاریة"تعتبر مولد الجهد الكهربائي 
 ".الصنبور"الكهربائیة بأنابیب الماء والمفتاح الكهربائي بصنبور الماء 

ل الجاذبیة األرضیة عند مرور التیار المائي من الخزان ونزوله بفع §
یمر عبر أنابیب حیث تحصل المقاومة في سریان الماء بفعل 

حسب طول  علىوتكون المقاومة  األنابیباحتكاك الماء مع سطح 
 .األنبوب

عبري 

بأسلوبك 

الخاص 

عن مفهوم 

الجهد 

  .الكهربائي

حل - 

  ٢نشاط 

ورقة عمل 

١  
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الصنبور المائي وهو بدوره یقاوم مرور التیار  إلىیصل التیار   §
المائي عندما یكون مغلقا ویسهل مرور التیار المائي عندما یكون 

 .الصنبور علىمفتوحا ویخفف عملیة الحمل 

من خالل ما دار من مناقشات سابقة یطلب المعلم من المجموعات  - 
 .محاولة صیاغة تعریف للجهد الكهربي

ت بـربط ودمـج اإلجابـات للوصـول للمفهـوم یطلب المعلم من المجموعا - 
 .واختیار طالبة إللقاء التعریف،األمثل

یترك المجال للطالبات لتصنیف اإلجابات الصحیحة ویناقشهن حول   - 
 .أسباب اختیار هذا التعریف دون غیره

 .السبورة علىیطلب المعلم من إحدى الطالبات كتابة التعریف  - 

 .وعة التي توصلت للمفهوم األمثلیقدم المعلم التعزیز المناسب للمجم - 

لكي یمر تیار و یوضح المعلم أن وحدة قیاس فرق الجهد الفولت،  - 
نه یجب أن یكون بین طرفي هذه الدارة  فرق إي في دارة ما فائكهرب

ومعنى كلمة  ،جهد كهربائي أو ما یسمى أیضا بالضغط الكهربائي
اإللكترونات بینما  فيالدارة  به زیادة  طرفيیكون احد  أنفرق الجهد 

وعلى ذلك تنتقل  ،اإللكترونات فيبه نقص  األخرالطرف 
 إلىاإللكترونات  فيبه زیادة  الذياإللكترونات الحرة من الطرف 

اإللكترونات ونتیجة تحرك هذه  فيبه نقص  الذيالطرف 
  .الدارة في الكهربياإللكترونات ینشأ التیار 

الهدف 
  الرابع 

  

من خالل ما دار من مناقشات سابقة یطلب المعلم من المجموعات  - 
 .كهربائیة دائرة في الكهربائي التیار مرور شروط طأن تستنب

 یختار المعلم من كل مجموعة طالبة لتجیب عن السؤال السابق  - 

 .اإلجابات علىیطلب المعلم من المجموعات التعلیق  - 

 :یقدم المعلم تغذیة راجعة للطالبات موضحا ما یلي - 

 .یرسم شكل یوضح مكونات الدارة البسیطة المغلقة والمفتوحة §

ما 

الشروط 

التي یجب 

توفرها 

لكي یمر 

التیار 
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یصل المعلم بتفكیر الطالبات إلى أن التیار الكهربائي یخرج من مولد  §

ویمر عبر األسالك وتحصل المقاومة في " البطاریة"الجهد الكهربائي 
حسب نوع المادة الموصلة وحجمها وقابلیتها  علىالتیار الكهربائي 

للتوصیل بعد ذلك یصل التیار المفتاح الكهربائي فإذا كان المفتاح 
وتتحول بذلك " اللمبة"للطرفین یمر التیار إلى مصدر الحمل مالمسا 

الطاقة الكهربائیة إلى طاقة ضوئیة وتسمى الدارة  بهذه الحالة دائرة 
مغلقة كهربائیا أما إذا لم تلمس الطرفین في المفتاح الكهربائي فنسمي 
الدارة  الكهربائیة بالدارة المفتوحة حیث ال یوجد هناك سریان للتیار 

  .ربائيالكه

الكهربائي 

من نقطة 

 ألخرى؟

  الهدف

  الخامس

 ٣حل نشاط و یطلب المعلم من المجموعات إطالق العنان لمخیلتهن  - 
 .١من ورقة عمل 

 .یترك المعلم الوقت لتولید األفكار - 

 .یطلب المعلم من الطالبات توظیف مبدأ الدمج أثناء حل النشاط - 

 .یختار المعلم إحدى المجموعات لعرض ما توصلت إلیه - 

 .لمناقشة المجموعة المختارة تیترك المجال للطالبا - 

یساعد المعلم الطالبات لتوظیف مبدأ التغذیة الراجعة من خالل تقویم  - 
 .ما توصلن إلیه

  :السبورة كما ما یلي علىیرسم المعلم جدول الوحدات  - 

حل نشاط 

ورقة  ٤

  ١عمل 
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 .الواحدة الثانیة في الجھاز یستنفذه معدل ما الطاقةیوضح المعلم أن  - 

  .Wوحدة قیاس القدرة الواط  - 

  ٣٤تقویم ختامي حل أسئلة الكتاب ص 
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  )١(ورقة عمل                                        

  ------- / الصف                               ---------- ---- / اسم الطالبة 
  

اكتبي تحت كل شكل كیف ساعدك التیار  ،الكھربائیة أمامك العدید من األجھزة/  ١نشاط 
 )الزمن دقیقتین(الكھربائي في تسھیل حیاتك ؟ 
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 األوضاع سیجري تیار الماء بین الخزانین ؟ ولماذا ؟ أيفكري في وانظري لألشكال / ٢نشاط 

  )الزمن دقیقتین(
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................  
.............................................................................................................................................

.....................................................................................................  
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كبر عدد ممكن من الصیغ لقانوني القدرة والطاقة موضحة العالقة فكري واكتبي أ/ ٣نشاط 
  .   الطاقة تساوي القدرة في الزمنو ،إذا علمت أن القدرة تساوي الجھد في التیار، بینھما

  )الزمن ثالث دقائق(   
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
 مقدار فاحسبي أمبیر ٤ وتیار مقداره فولت ٢٤٠مقداره جھد على تعمل كھربائیة مكواة/ ٤نشاط 
  )الزمن ثالث دقائق(.دقیقة٩٠لمدة  تشغیلھا تم إذا ،استھالكھا تم التي الكھربائیة الطاقة

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................  
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  ثانيالدرس ال
 الكھربائیة الدارة

  حصتان: الزمن                                                    تكنولوجیا         / المبحث

بعض الصور  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 

  .ورقة عمل  Edison –والرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج

 .الكھربائیة الدارة – البطاریة – الكھربائي المفتاح/  والمصطلحات المفاھیم

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع
 .الوظیفةالكھربائیة من حیث  للدارة األساسیة األجزاء تفرق بین .١

 .الكھربائیة بشكلھ تربط كل رمز من رموز الدارة .٢

 .تحدد مكونات المصباح الكھربائي .٣

 .المفتوحة والدارة  المغلقة الدارة  بین تالحظ الفرق .٤

 .تصنع جھاز مفید من مجموعة قطع كھربائیة .٥
 

  /التھیئة الحافزة 
  الكھربائي یسیر في الھواء الطلق ؟ھیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال ھل التیار 
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  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 

 .Edisonالمصمم ببرنامج ) ١مرفق (یقوم المعلم بتوزیع  - 

 .یطلب المعلم من المجموعات التمعن بالمرفق - 

 الدارة الكهربائیة في األساسیة القطع من مجموعة یوزع المعلم - 

 على)أسالك مختلفة األلوان للتوصیل –بطاریات  –مصابیح (
 .المجموعات

یطلب المعلم من المجموعات تفحص القطع الكهربائیة ومحاولة  - 
بحیث یربط بین القطعة  ،١المرفق و المتوفرة  بین القطعالربط 

 ةالكهربائیة ومجموعة الدارات المختلفة وهذا یساعد في زیاد
 .مرونة التفكیر

 .شفویا أسئلة عدة أو سؤال صورة في أمامهن المشكلةالمعلم طرح ی -

  هل جمیع الدارات الموجودة بالمرفق لها نفس الوظیفة ؟/ ١س
  أن تتأثر؟هل یمكن االستغناء عن المفتاح في الدارات دون / ٢س
هل یمكن االستغناء عن البطاریة في الدارات السابقة دون أن / ٣س

  تتأثر ؟ 
تولید و إطالق العنان  محاولة اتالمجموع أفراد منالمعلم  طلبی - 

 على وتسجیلها ،دقائق ٥ خالل األفكار بعض إلى لوصولل األفكار

 .المناقشة قبل بدء تنقیحها دون ورقة

الطالبات توظیف مبدأ الشمولیة والدمج وتلخیص یطلب المعلم من  - 
تدوین أكبر عدد ممكن من و  ،ما توصلت المجموعات إلیه

 ).بطاریات –مصابیح (استخدامات التي تقوم بها كل قطعة كهربائیة 

 مجموعة كل في من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة - 
وعرض الحل  المجموعة داخل طرحها التي تم األفكار بتسجیل تقوم

 .السبورة علىاألمثل 

لرفع مستوى المرونة  حول الموضوع النقاش حلقة یدیر المعلم - 
  .لدیهن

 .یطلب المعلم التصویت للطالبات واختیار اإلجابة المثالیة -

 ١حل نشاط 

من ورقة عمل 

٢  
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  .یقدم المعلم التعزیز المناسب للطالبة -
 - :یقدم المعلم التغذیة الراجعة المناسبة لهن موضح ما یلي -

  .الناقلة للكهرباء تسمح بمرور الكهرباءاألجسام  §
ُتصنع أسالك توصیل الكهرباء من النحاس ألنه مادٌة موصلٌة  §

  .للكهرباء
ُتغطى أسالك توصیل الكهرباء بمادة بالستیكیة ألنها عازلة  §

 .للكهرباء
البطاریة هي مصدر تزوید الدارة الكهربائیة بالطاقة الالزمة  §

  .لتشغیلها
بائي في الدارة الكهربائیة إغالق الدارة وظیفة المفتاح الكهر  §

وله طرفان یمكن وصلهما أو  ،الكهربائیة وفتحها عند الحاجة
 .فصلهما بواسطة ذراع متحرك

  .للمفتاح الكهربائي أشكال متعددة §
كتابة  –اإلنارة  –التزین (من استخدامات ووظائف المصابیح  §

 .)الدعایة واإلعالن –حروف 
- الرادیو (صیل التیار لكل من تستخدم البطاریات في تو  §

  )إلخ –المصابیح  -التلفاز 
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الهدف 
  الثاني 

  

 :یطلب المعلم من الطالبات التالي -

 ،وأردت أن ترســم خریطــة لمنــزل مــا ،تخیلــي لــو كنــت مهندســة •
 كیف كنت سترسمین الخریطة ؟

أرض  علـىاألبـواب كمـا هـي و هل ترسمي األعمـدة والشـبابیك  •
 الواقع ؟

 هل تكفیك ورقة بیضاء لذلك ؟   •

 .یترك المعلم المجال لتولید األفكار - 

 .ویستمع إلجابات الطالبات ،یبدأ المعلم حلقة النقاش - 

 .یمكن ذلك باستخدام الرموز أنه ویبدأ المعلم بلفت األنظار - 

 :یقدم المعلم تغذیة راجعة موضحا الرموز التالیة - 

 
لربط كل رمز مـع الشـكل   ٢ المعلم المجموعات لحل نشاطیوجه  - 

الحقیقــي للقطعــة الكهربائیــة والــذي یحتــوي صــور مختلفــة وأشــكال 
 .مما یساعد ذلك في زیادة مرونة تفكیرهن،مختلفة لقطع كهربائیة

 ،المجموعات ویقـدم تغذیـة راجعـة عـن أدائهـن علىیتجول المعلم   - 
 .التوجیه وزیادة الدافعیة فبهد

لب المعلم من المجموعات تعیین طالبة لعرض الحل األمثـل ویط  - 
 .السبورة علىالذي توصلن إلیه 

محاولـة  علىوحثهن  ،ویترك المجال للمجموعات مناقشة الطالبة  - 
 .ثم یبدأ الحوار والمناقشة، دمج اإلجابات

 . یقدم المعلم التعزیز المناسب -
  
  
  
  

 ٣حل نشاط 

من ورقة عمل 

٢  
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الهدف 
  الثالث

  

یوزع المعلم مجموعة من المصابیح الكهربائیة مختلفة الشكل  -
المجموعات بهدف زیادة التفاعل وإلكسابهن جزء من  على

 .الحیطة والحذر الجانب العملي وتوظیف مبدأ
ومحاولة تحدید  ،یطلب المعلم من الطالبات تفحص المصابیح  -

 .بحذر حتى ال یتلف المصباح أو ینكسر ،مكوناته
 .یترك الوقت لعملیة تولید األفكار  -
یبدأ جلسة النقاش ویطلب من المجموعات تعیین طالبة لمناقشة   -

ما توصلن إلیة مع باقي المجموعات والوصول لإلجابة المثالیة 
 .موظفا المعلم خالل ذلك التغذیة الراجعة

 :یقدم المعلم التغذیة راجعة موضحا ما یلي -

 
، وهو مؤلف )مرور التیار(ُخن عند استعماله المصباح یس §

فیها سلك معدني  ،من انتفاخ زجاجي مفرغ من الهواء تقریباً 
 .رفیع

 قاعدة زجاجي، انتفاخ توهج، یتكون المصباح من سلك §
 .نحاسیة

 درجة انصهارها ألن التنجستون مادة من التوهج سلك یصنع §
 .جداً  عالیة

 .خامل غاز على الزجاجي االنتفاخ یحتوي §
 والجهد حسب قدرتها المصابیح على المكتوبة األرقام تختلف §

 .یحتمله الذي
التوهج لذلك یجب  سلك تلف أو عند انقطاع یتلف المصباح §

 .توخي الحذر
  .یقدم المعلم التعزیز المناسب ألكثر اإلجابات صوابا -

 ٤حل نشاط 

من ورقة عمل 

٢  
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الهدف 
  الرابع 

  

یجهز المعلم مجموعة من الدارات الكهربائیة مستخدما فیها تارة  -
  .٥ كما موضح نشاطمواد موصلة وتارة أخرى مواد غیر موصلة 

 .المجموعات سامحا إطالق العنان لمخیلتهن علىیوزعها  -

 .یطلب المعلم من المجموعات تفحص الدارات الكهربائیة -

الذي ال یجعل الدارة الخلل و یطلب المعلم محاولة تحدید المشكلة  -
 .تعمل خالل ثالثة دقائق

 :یوجه المعلم بعض األسئلة السابرة -

 .تفحصي أجزاء الدارة وحددي كل مكون بدقة §

 هل تالحظي خطب ما في الدارات ؟ §

 .الحظي الدارات التي ال تعمل وحددي الخلل §

 .الحظي الدارات التي تعمل §

 .  عملالتي تو  ،قارني بین مجموعة الدارات التي ال تعمل §

ثم یطلب من القادة انتقاء وتلخیص الحل بطریقة مثالیة من   -
 .خالل توظیف مبدأ الدمج أو الشمولیة للوصول للعلة

طاولة المعلم ویطلب من  علىثم یجمع المعلم الدارات  -
المجموعات تعیین طالبة من كل مجموعة لتصنیف الدارات 

 .وعرض الحل األمثل بأسرع وقت ممكن

 .تعزیز المناسب ألفضل طالبةیقدم المعلم ال -
  :التغذیة الراجعة موضحا یقدم المعلم -

 .الفرق بین الدارة المفتوحة والمغلقة §

 .الفرق بین المواد الموصلة والمواد الغیر موصلة §

إذا وصلت الدارة بمواد غیر موصلة تكون الدارة كأنها  §
  .مفتوحة

 ٤حل نشاط 

من  ٣٧ص 

الكتاب 

  .المدرسي

  الهدف

  الخامس

  .مجموعة من القطع الكهربائیة المختلفة عرضالمعلم بیقوم  -
  .)٦(ویطلب من المجموعات حل نشاط 

یترك المجال لمخیلتهن وألفكارهن مشجعا لهن بتوظیف مبدأ  -
الشمولیة والدمج مع الحذر لصنع دوائر كهربائیة تقوم بوظائف 

 .مختلفة

  نفذي دارة 

  خالل دقیقة 

مستخدمة 
 ،مصباح
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ثم یطلب المعلم من كل مجموعة تعیین طالبة لعرض ما تم   -
 .أمام باقي المجموعاتصنعه 

یوظف أثناء ذلك التغذیة الراجعة لتحسین أدائهن والنهوض و  -
 .بتفكیرهن

 .ویطلب من كل مجموعة إصدار الحكم واختیار الجهاز المثالي  -

  .للمجموعة صاحبة الجهاز المثالي یقدم المعلم التعزیز المناسب -

 ،بطاریة
 ،أسالك
  .مفتاح

  ٣٩تقویم ختامي حل أسئلة الكتاب ص 
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  )٢(ورقة عمل 

  ------- / الصف                                    -------------- / اسم الطالبة 
  

وظیفة كال  أمامك مجموعة من القطع الكھربائیة موصلة بدوائر مختلفة حاولي شرح/ ١نشاط

  )الزمن ثالث دقائق(منھا 

  
      أمامك مجموعة من الدارات المختلفة أعیدي رسمھا مستخدمة في ذلك الرموز / ٢نشاط

  )الزمن ثالث دقائق(
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 )الزمن ثالث دقائق( .رقمي كل من القطع الكھربائیة اآلتیة بالرمز الذي یناسبھا/ ٣نشاط

  

  

  

  .المشتركة بینهاأمامك مجموعة من المصابیح المختلفة حاولي تحدید المكونات / ٤نشاط

 )الزمن ثالث دقائق(

  

  
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  
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ــدارة تضــيء، / ٥نشــاط ــل ال ــذي ال یجع ــة حــددي الخلــل ال ــدارات الكهربائی ــك مجموعــة مــن ال  أمام

  )الزمن ثالثة دقائق(

  
األجزاء المتوفرة أمامك ثم  حسب مبدأ الدمج والشمولیة والحذر ارسمي دارةمستخدمة / ٦نشاط
  )الزمن ثالث دقائق.   (نفذیھا

  
.....................................................................  
.....................................................................  
.....................................................................  

.....................................................................  
.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  
......................................................................  

......................................................................  
......................................................................  

......................................................................  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................   
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  ١مرفق 
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  ثالثالدرس ال
 البطاریات

  حصتان: تكنولوجیا                                                               الزمن/ المبحث

بعض الصور  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 
  .ورقة عمل – Edisonوالرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج 

  .الدافعة القوة – البطاریة/  والمصطلحات المفاھیم

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .خالل دقیقتین عدد ممكن من وظائف البطاریة تذكر أكبر .١

 ومقدار الطریقة والهدف حیث والتوازي من البطاریات على التوالي توصیل بین تقارن .٢

 .الكلیة الدافعة القوة

 .التوازيو تنفذ دارة كهربائیة توصل فیها البطاریات على التوالي  .٣

  /الحافزة التهیئة 
كیف  ،فولت ٣هیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال لدیك مصباح یعمل على فرق جهد 

  ؟ فولت ١.٥یمكن المصباح أن یعمل إذا كان لدیك بطاریتین فرق جهد كل منها 
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  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

وعن معاناته سابقا  عن حیاة اإلنسان قدیما لمحةیبدأ المعلم حدیثه ب - 
 .لعدم وجود تیار كهربائي

 .أسئلة شفویا عدة صورة في أمامهن المشكلة المعلم یطرح - 

  التیار المتناوب ؟ علىتعمل  ةهل جمیع األجهزة الكهربائی/ ١س
  التیار المستمر ؟  علىتعمل  ةهل جمیع األجهزة الكهربائی/ ٢س
 التیار المتناوب والمستمر ؟ علىهل یوجد أجهزة تعمل /٣س

 .یطلب المعلم من الطالبات التفكیر ووضع قائمة من الحلول لها - 

  .یناقش المعلم الطالبات فیما توصلن إلیه من حلول - 

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 

 كل من طلب، ویمجموعاتال على )٣( رقم العمل ورقةالمعلم  وزعی - 

 .١نشاط  على اإلجابة مجموعة

العنان لهن في تولید األفكار وحل یترك المعلم المجال إلطالق  - 
 .النشاط

یطلب المعلم من كل المجموعات تسجیل اإلجابات المشتركة من  - 
السبورة بهدف الوصول للحل األمثل  علىخالل الدمج في المجموعة 

 .خالل دقیقتین

 حثهنو  ،رونة الطالباتمحاوال رفع مستوى م النقاش حلقةالمعلم  یدیر - 
  اتخاذ قرار حول اإلجابات الصحیحة على

  .یقدم المعلم التعزیز المناسب للمجموعة األفضل -

 : یوظف المعلم مبدأ التغذیة الراجعة كما یلي - 

 .المجموعات علىیوزع المعلم مجموعة من البطاریات المختلفة  §

 .یطلب المعلم من المجموعات مالحظة ما كتب علیها §

 .الطالبات أن البطاریات مختلفة في الحجم والشكلتالحظ  §

ویدون علیها  ،ینوه المعلم أن كل بطاریة لها جهدها الخاص بها §
 .من الخارج

 تزوید هو البطاریات استخدام من یوضح المعلم أن الهدف §

 الیدوي، المصباح المذیاع،(لتشغیله مثل  الالزمة الجهاز بالطاقة

من  ٧نشاط 

الكتاب 

المدرسي 

   ٤٠صفحة 
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    .الریموت لساعة،ا اآللة الحاسبة، األطفال، لعب

الهدف 
  الثاني 

  

الطالبـــات  علــىیثیــر المعلــم تفكیـــر الطالبــات مـــن خــالل طــرح ســـؤال  - 
هـــل ســـیعمل الهـــاتف النقـــال عنـــدما نعكـــس توصـــیل البطاریـــة ؟ / س

 ولماذا ؟

 .یستمع المعلم لإلجابات ویدیر حلقة النشاط  - 

الطالبـــات مـــن خـــالل كتابـــة الســـؤال  علـــىثـــم یطـــرح المعلـــم المشـــكلة   - 
  :السبورة علىالتالي 

فولــت یعمــل  ٤.٥كیــف یمكــن أن تجعلــي مصــباح فــرق جهــده / ١س
إذا توفر لـدیك عـدد مـن البطاریـات  ،بأكثر من طریقة دون أن یحترق

 .)١.٥،١.٥،١.٥,٣(مختلفة الجهد 

 نومــراقبته ،نومحـاورته المجموعــات بـین ویقـوم المعلــم بـالتجوال  - 

 ،اإلجابـات الصـحیحة إعطـائهم دون مجموعـة ومتابعة كـل نشجیعهوت
  .یمكن باستخدام مبدأ الدمج أن نحل المشكلة أنهمع التلمیح 

دوین اإلجابــة المثلــى لكــل  -  ثــم یطلــب مــن المجموعــات تعیــین طالبــة لتــ
 .السبورة علىمجموعة 

إطـــالق  علـــى حـــثهنو  ،ویتـــرك المجـــال للمجموعـــات مناقشـــة الطالبـــة  - 
  ،العنان للوصول للحل األمثل

یعــرض المعلــم مجموعــة و  ،اإلجابــات علــىیقــدم المعلــم تغذیــة راجعــة  - 
 علـىالتـوالي موضـحا طریقـة التوصـیل  علـىمن البطاریات الموصلة 

  السبورة  علىالتوالي بشكل بسیط 

  
  .٣من ورقة عمل  ٢ثم یوجه المجموعات لحل نشاط ، 

  

 ٣حـــل نشـــاط 

   ٣ورقة عمل 
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لتولید األفكار والتشاور مع  یترك المعلم المجال للطالبات - 
 .المجموعات إلیجاد الحل األمثل للمشكلة

 مبدأ( یحث المعلم الطالبات لحل المشكلة باستخدام المبادئ األربعة  - 

 الحیطة مبدأ الدمج، مبدأ، التغذیة الراجعة مبدأ، الشمولیة أو العمومیة

 .)أو الحذر

 .یقوم المعلم بمتابعة المجموعات - 

وجـــود بعـــض  ،خـــالل التجـــوال بـــین المجموعـــاتیالحـــظ المعلـــم مـــن  - 
 .اإلجابات الخطأ

مـــن ورقـــة  ٢نشـــاط  علـــىیؤجـــل المعلـــم مناقشـــة إجابـــات المجموعـــات  - 
 .٤عمل 

 .یطلب من المجموعات االنتباه - 

یوظف المعلم مبدأ التغذیة الراجعة وتوجیه تفكیرهن نحو الحل األمثل  - 
 :كما یلي

الطالبـــات  علــىؤال یثیــر المعلــم تفكیـــر الطالبــات مـــن خــالل طــرح ســـ §
 ؟ن بطاریة ویبقي فرق الجهد كما هوهل یمكن أن نصل أكثر م/ س
یســتمع المعلــم لإلجابــات ویــدیر حلقــة النشــاط دون أن یحــدد اإلجابــة  §

 .في اإلجابة نالصحیحة وال یشبع رغبته

كیــف یمكــن أن یعمــل /خــرآیزیــد المعلــم المشــكلة تعقیــدا موجهــا ســؤال  §
موصل بأربع بطاریات فرق جهد  فولت وهو ١.٥مصباح فرق جهده 

 فولت ؟ ١.٥كل بطاریة 

ثــم  ،وتــدوین األفكــار ،یوجــه المعلــم المجموعــات للتفكیــر فــي المشــكلة §
 .یبدأ المعلم بمناقشة المجموعات

بتوظیف مبدأ مواجهة االختالالت لكي ال یتلـف  أنهثم یوضح المعلم  §
حیح یجــب اســتخدام طریقــة نســتطیع مــن  المصــباح ولیعمــل بشــكل صــ

 .اللها توصیل البطاریات جمیعا ویبقى فرق الجهد كما هوخ

الســـبورة لتوضـــیح طریقـــة  علـــىثـــم یقـــوم المعلـــم برســـم الشـــكل التـــالي   §
   .التوازي علىالتوصیل 
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یطلــب المعلـــم اختیــار طالبـــة مــن كـــل مجموعــة لمناقشـــة اإلجابـــة  §

 .٣من ورقة عمل  ٢عن نشاط 

  .المناسب للمجموعة األفضلیقدم المعلم التعزیز  §

 :ویوضح المعلم ما یلي §

الجهـود  مجمـوع التـوالي هـو علـى للتوصـیل الكلـي الجهـد قـانون §
 .التوالي على الموصلة للبطاریات

 .3ج +  ج + 2 ج + 1 ج = ك ج

  ج 1= ج = ك التـوازي  ج علـىللتوصـیل  الكلـي الجهـد وقـانون §

 .3ج 2=

 تیnار كھربnائي علnى الحصnول ھnو التnوازي علnى التوصnیلالهـدف مـن  §
 .أكبر
  .أكبر جھد كھربائي على الحصول ھو التوالي على التوصیلالهدف من  §

الهدف 
  الثالث

  

الطالبات  علىیثیر المعلم تفكیر الطالبات من خالل طرح سؤال  - 
 هل یمكن االستغناء عن إحدى توصیالت البطاریات ؟/ س

ویدیر حلقة النشاط دون أن یحدد اإلجابة یستمع المعلم لإلجابات  - 
 .في اإلجابة نالصحیحة وال یشبع رغبته

 :خرآیزید المعلم المشكلة تعقیدا موجها سؤال   - 

 هل یمكن دمج طریقتي التوصیل في دارة واحدة  ؟

ثم  ،وتدوین األفكار ،یوجه المعلم المجموعات للتفكیر في المشكلة - 
 .یبدأ المعلم بمناقشة المجموعات

 علىیطلب من المجموعات تعیین طالبة لتدوین اإلجابة المثلى  - 
 .السبورة

 .اإلجابة ویدیر النقاش علىیترك الحكم للطالبات   - 

 ٤ نشـــــاطحـــــل 

   ٣ورقة عمل 
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ثم یوظف المعلم مبدأ الدمج ومبدأ مواجهة االختالالت ویبدأ   - 
  :بتوضیح التالي

التوصــیل و زیــادة فــرق الجهــد  علــىالتــوالي یعمــل  علــىبمــا أن التوصــیل  
فهل یمكن االستفادة من ذلك في صنع ، التوازي یزید من شدة التیار على

  .دارة تقوم بالوظیفتین
 - بطاریات  - مصابیح(یوزع المعلم مجموعة من القطع الكهربائیة  - 

التوالي  علىالمجموعات ثم یطلب محاولة توصیل دارة  على)أسالك
والتوازي بأكثر من طریقة وبأسرع وقت ممكن مع توظیف مبدأ 

 .حذر وحمایة المصباح من التلفال

یترك المعلم المجال لمخیلتهن وألفكارهن مشجعا لهن بتوظیف مبدأ  - 
 .الشمولیة والدمج لصنع دوائر كهربائیة تقوم بوظائف مختلفة

المجموعات للمتابعة وتقدیم التغذیة  علىیتجول المعلم أثناء ذلك   - 
 .الراجعة

إلعادة ما تم  ثم یطلب المعلم من كل مجموعة تعیین طالبة  - 
 .أمام باقي المجموعات مقدما المعلم التعزیز الالزم أثناء ذلك،صنعه

السبورة ثم یطلب المعلم  علىیدون المعلم اسم الطالبة الممیزة   - 
التصویت واختیار الطالبة التي أدت النشاط بأسرع وقت وأكثر من 

 .طریقة

  .یقدم المعلم التعزیز المناسب للمجموعة األفضل  - 

  

  ٤٣تقویم ختامي حل أسئلة الكتاب ص 
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  )٣(ورقة عمل 

  ------- / الصف                                    -------------- / اسم الطالبة 
وظائفهـا فـي حیاتنـا دون"ي أكب"ر ع"دد ممك"ن م"ن ، أمامك مجموعة متنوعة من البطاری"ات/ ١نشاط

   .خالل دقیقتین
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أمامك مجموعة من المصابیح الموصلة حوطي حول المصباح الذي سیعمل بشكل جیدا / ٢نشاط

  .دقائق ٤ دون أن یتلف خالل
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التوالي  علىاقترحي أكبر عدد ممكن من الدارات تكون البطاریات فیها موصلة /  ٣نشاط 
  .والتوازي خالل دقیقتین

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
أمامك مجموعة من المصابیح خذي قرارك وحوطي حول المصباح الذي سیعمل لمدة /  ٤نشاط 

  .أطول وتكون شدة إضاءة أكبر خالل دقیقتین
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  ح

 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  

  

  

  

  

  رابعالدرس ال
 الكھربائیة المقاومة

 

  حصتان: الزمن           تكنولوجیا                                                   / المبحث

بعض الصور  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 

  .مقاومات مختلفة -ورقة عمل Edison – والرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج

  .المتغیرة المقاومة -الثابتة المقاومة -الكھربائیة المقاومة/  والمصطلحات المفاھیم
 

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .ةیالكهربائ المقاومة تعّرف .١
 .المقاومة استخدام من الغرض طتستنب .٢
 .یة حسب النوعالكهربائ تصنف مجموعة من المقاومات .٣
 .والمقاومات الثابتة رةیالمتغ المقاومات نیب تفرق .٤
 .المقاومة قیاس وحدة تحل بعض المسائل الحسابیة على .٥
 .ومات المختلفة عن طریق جدول األلواناتحدد قیمة عدد من المق .٦

 
 

  /التهیئة الحافزة 
 ،فولت ٣هیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال لدیك مصباح یعمل على فرق جهد 

  فولت ؟ ٩كیف یمكن المصباح أن یعمل إذا كان لدیك بطاریة فرق جهدها 
مما  ،یستمع ألفكار الطالبات دون أن یجیبو  ،یترك مدة بسیطة بهدف تولید األفكار 

  .یساعد المعلم ذلك في إثارة الدافعیة لدى الطالبات
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  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

طرح یو  صغیرة، مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 
 على مكتوبة أسئلة عدة أو سؤال صورة في أمامهن المشكلة
 .السبورة

 ،ماذا تقترحین لو تكون تیار ماء جارف بسبب األمطار الغزیرة/ ١س
  قادما تجاه حدیقة منزلك ؟

وجاءك مستعربین  ،تخیلي أنك تسكني في مدینة القدس الشریفة/ ٢س
كیف سوف تتصرفین في هذه  ،یقتحمون بیتك یریدون سرقة ممتلكاتك

  الحالة ؟ 
 بعض إلى الوصول محاولة اتالمجموع أفراد منالمعلم  طلبی -

 دون ورقة على وتسجیلها ،دقائق ٣ خالل األولیة منفردات األفكار

 احتدام مع الجیدة األفكار تضیع ال لكي المناقشة ؛ قبل بدء تنقیحها

 .النقاش

 .تولید األفكارو ویترك المجال إلطالق العنان لهن  -

 مجموعة كل في من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة -
إلجابة هذه  المجموعة داخل طرحها التي یتم األفكار بتسجیل تقوم

 .األسئلة

یطلب المعلم من الطالبات توظیف مبدأ الشمولیة والدمج  -
 .وعات إلیه وعرض الحل األمثلوتلخیص ما توصلت المجم

یناقش المعلم المجموعات ویبدأ توجیه نظر الطالبات لمفهوم  -
 .المقاومة

 ،فولت ٥فرق جهد  علىیطرح المعلم سؤال لدیك مصباح یعمل  -
من خالل توظیف مبدأ مواجهة االختالالت كیف یمكن المصباح 

 خاللفولت ؟  ٩أن یعمل إذا كان لدیك بطاریة فرق جهدها 

 .دقیقة

یستمع ألفكار الطالبات و  ،یترك مدة بسیطة بهدف تولید األفكار  -
 .دون أن یجیب

 

مـــــــن خـــــــالل 
مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــم 
عرضـــــــــــــــــــــــــه 
عبـــــــــــــــــــــــــــــــري 
بكلمــــــــــــــــــــــــات 
بســـیطة عــــن 
مفهــــــــــــــــــــــــــــــوم 
المقاومة مـن 
وجهــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .نظرك
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تظهر للطالبات مشكلة أن المصباح لن یعمل بالشكل المطلوب  -
 .ألن فرق الجهد مختلف

الحل  علىیطرح المعلم بعض األسئلة السابرة لتساعد الطالب  -
 :مثل

 البطاریة ؟ماذا یمكن أن یحدث عند توصیل المصباح مع 

یستمع ألفكار و  ،یترك المعلم مدة بسیطة بهدف تولید األفكار -
 .الطالبات دون أن یجیب

ویسأل حددي قرارك عند توصیل المصباح مع البطاریة ما هو  -
 :االحتمال المحتمل هل

 .یعمل المصباح بشكل جید - ١

 .لن یعمل المصباح - ٢

 .سوف یضئ المصباح لفترة وجیزة وینفجر - ٣

ل لتولید األفكار ویبدأ بلفت األنظار حول مبدأ یترك المعلم المجا -
مواجهة االختالالت، ویقدم التغذیة الراجعة للطالبات حول ما 

 .توصلن إلیه

تتوصل الطالبات للحل األمثل من خالل حلقة النقاش إلى أن  -
   .مقاومة لكي یعمل بكفاءة إلىالمصباح یحتاج 

وتوضیح أنها أي عائق یبدأ المعلم بتقدیم معلومات عن المقاومة  -
 .تعیق حركة اإللكترونات  المتدفقة

خاصیة یتحدث المعلم عن المقاومة الكهربائیة موضحا أنها  -
المادة لمرور الشحنات ) إعاقة ( تعني اعتراض  ،فیزیائیة

وتحدث المقاومة عندما تصطدم اإللكترونات  ،عبرها الكهربائیة
تغیر (في شكل حرارة وتطلق طاقة  ،بالذرات  المتحركة في المادة

 :مستعین في ذلك بالشكل التالي ،)الطاقة الكهربائیة إلى حرارة
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 .األوم ویرمز لها بالرمز هي المقاومة قیاس وحدة -

 وشدة واحد فولت طرفیه بین الجهد فرق موصل مقاومة هو: األوم -

 .أمبیر واحد خالله المار التیار

 .أوم سیمون جورج یدعى لعالم اسم أوم -

  .صحیح والعكس مقاومتها قلت المادة موصلیة زادت كلما -

الهدف 
  الثاني 

  

ویتـــــابع ، ٤ورقـــــة عمـــــل  ١یوجـــــه المعلـــــم الطالبـــــات حـــــل نشـــــاط  -
 . المجموعات

یطلـــــب المعلــــــم مــــــن الطالبــــــات توظیــــــف مبــــــدأ الشــــــمولیة والــــــدمج  -
وتلخــیص مــا توصــلت المجموعــات إلیــه وعــرض الحــل األمثــل مــن 

 .السبورة علىخالل تعیین طالبة لتدوین اإلجابة المثلى 
 علـــىیتـــرك المعلـــم الحكـــم للطالبـــات و ینـــاقش المعلـــم المجموعـــات  -

 .اإلجابات
دأ مناقشـة الطالبـات حـول یوظف المعلـم مبـدأ التغذیـة الراجعـة ویبـ  -

 المقاومـة أن رغـم أنـه ،المقاومـة موضـحا اسـتخدام مـن الغـرض
 ضـروریة تكـون أنهـا إال الطاقـة مـن لجـزء هـدرا تسـبب الكهربائیـة

 لتوضع تصنع فهي ولذلك الكهربائیة، الدوائر بعض أجزاء لحمایة
 حمایة الكهربائیة الدوائر أجزاء بعض في

 :في أهمیتها وتكمن لها،

 .فیها المار التیار شدة في تتحكم أنها §

 .طرفیها بین الجهد فرق في أیضا تتحكم أنها §

یمكـن تشـبیه المقاومـة الكهربائیـة  أنـهیقـوم المعلـم بشـرح  للتوضیحو  -
بمـــرور كمیـــة  عمـــل محـــبس المـــاء حیـــث ال تســـمح إالبفـــي عملهـــا 

إذا مـر ) تنصـهر ( وبعـض المقاومـات تتلـف  ،معینة من الكهرباء
أما بعض المقاومات فتتمیز بأنهـا  ،من مقدار معین تیار أكبر بها

ومــــن  ،الكهربــــائي تلقائیــــا عنــــد تجــــاوزه مقــــدار معــــین تقطــــع التیــــار
تلــــك المســــتخدمة فــــي الســــیارات والتــــي  النــــوع األول علــــىاألمثلــــة 
 .)فیوز( تسمى 

 

عــددي فائــدة 

المقاومــــــــــــــــــــة 

خـــالل دقیقـــة 

  ؟



١٧٨ 
 

 السبورة لتوضیح ما سبق  علىالشكل التالي  یرسم المعلم -

  
قاطع الكهرباء الذي هناك أنواع أخرى مثل  أنهیوضح المعلم  -

حیث یالحظ تسجیل رقم  ،الخاص بالمنزل بداخل عداد الكهرباء
أمبیر وفي  ٢٠٠یسمح بمرور أكثر من  ال أنهأي  ،أمبیر ٢٠٠

فإن القاطع یقطع التیار عن الدائرة  حالة حدوث ذلك
  .لحمایتها الكهربائیة

 على مقتصرة مقاومة كلمة أن البعض یعتقد أنهیوضح المعلم  -
أي  أن والصواب اإللكترونیة القطع من كنوع المقاومة المعلومة

  ."ثالجة  ،مصباح" مثل قیاسها ویمكن مقاومة له كهربائي حمل

الهدف 
  الثالث

  

 .المجموعات علىیوزع المعلم مجموعة من المقاومات المختلفة  -
 صـورة فـي أمـامهن طرح المشكلةیو  ،یثیر المعلم تفكیر الطالبات  -

 .السبورة على مكتوبة أسئلة عدة أو سؤال
  القواطع واحد ؟و هل تعتقدي أن جمیع المقاومات / ١س
  هل یمكن استخدام مقاومة واحدة لجمیع الدوائر الكهربیة ؟/ ٢س
 فرقو  التیار شدة في تتحكم، طالما أن المقاومة الكهربائیة/ ٣س

لماذا ال نستخدم التیار المناسب بدل استخدام  ،فیها المار الجهد

أمامك 

مجموعة من 

المقاومات 

المختلفة 

صنفیها 
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 .المقاومات
 بعض إلى الوصول محاولة اتالمجموع أفراد منالمعلم  طلبی -

 دون ورقة على وتسجیلها ،دقیقتین خالل األولیة منفردات األفكار
 مع الجیدة األفكار تضیع ال لكي ،المناقشة قبل بدء تنقیحها
 .النقاش احتدام

 .تولید األفكارو ویترك المجال إلطالق العنان لهن  -
 مجموعة كل في من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة -

إلجابة  المجموعة داخل طرحها التي یتم األفكار بتسجیل تقوم
 .هذه األسئلة

یطلب المعلم من الطالبات توظیف مبدأ الشمولیة والدمج  -
 .إلیه وعرض الحل األمثلوتلخیص ما توصلت المجموعات 

یناقش المعلم المجموعات ویبدأ توجیه نظر الطالبات للمقاومة  -
 .الكهربائیة أنواع كثیرة

یطلب المعلم من الطالبات التمعن جیدا في المقاومات التي  -
 .وزعت علیهن

 صنعها كیفیة حسب أنواع یوضح المعلم للمقاومة الكهربائیة -
 :هي المقاومات أنواع وأهم منها المركبة والمواد
 الثابتة المقاومة §
 المتغیرة المقاومة §
 الضوئیة المقاومة §
 الحراریة المقاومة §

إلثراء المعلومات لدى الطالبات وشرح  ،)٢(یستعین المعلم بالمرفق 
  .المقاومات أنواع

یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة لتصنیف المقاومات  -
 .دقیقةالتي لدیهن إلى مجموعات حسب النوع خالل 

 .یتابع المعلم أداء الطالبات ویقدم التغذیة الراجعة المناسبة لهن -
 .یطلب المعلم التصویت للطالبات واختیار الطالبة األسرع واألدق -
   .یقدم المعلم التعزیز المناسب للطالبة -

حسب 

  .النوع
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الهدف 
  الرابع 

  

 .المجموعات علىیوزع المعلم مجموعة من الدارات الكهربائیة  -
یطلب المعلم تفحص هـذه الـدارات موجـه الطالبـات السـتخدام مبـدأ  -

 .أثناء ذلك حتى ال یتلف المصباح تمواجهة االختالال

 صـورة فـي أمـامهن طـرح المشـكلةیو  ،یثیـر المعلـم تفكیـر الطالبـات -
  .سؤال

  الفرق بین الدارتین ؟ما / ١س
  هل یمكن تغییر شدة اإلضاءة في الدارتین دون أي تغییر؟/ ٢س
 بعض إلى الوصول محاولة اتالمجموع أفراد منالمعلم  طلبی -

 .  تنقیحها دون ورقة على األفكار وتسجیلها
 .دقیقتین خاللتولید األفكار و یترك المجال إلطالق العنان لهن و   -
توظیف مبدأ الشمولیة والدمج من یطلب المعلم من الطالبات  -

 .خالل تلخیص ما توصلت إلیه المجموعات وعرض الحل األمثل
 :یناقش المعلم المجموعات ویقدم التغذیة الراجعة موضحا ما یلي -
أن المقاومة الثابتة ال یمكن تغییر قیمتها في حالة زیادة التیار  §

 .ویرمز لها بالرمز ،عن الحد المسموح به تتلف
المقاومة المتغیرة فیمكن من خالها التحكم في شدة التیار أما  §

ونستخدمها في حیاتنا الیومیة بشكل مستمر دون أن  ،وفرق الجهد
ندري فمن أمثلتها المقاومة المتغیرة التي تستخدم لرفع الصوت 

 سرعة في في المذیاع، والمقاومة المتغیرة التي تستخدم للتحكم

أمامك 

القطع 

الالزمة 

نفذي نشاط 

ص  ١٢

٤٦.  
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 .بالرمز ویرمز لها ،السیارة زجاج ماسح
 ،٤من ورقة عمل  ٢یطلب المعلم من الطالبات حل نشاط  -

 .مستخدمات في ذلك خطوات حل المشكلة اإلبداعیة
ویقدم التغذیة الراجعة  ،یتابع المعلم المجموعات أثناء حل النشاط -

 المتغیرة المقاومات استبدال من الممكن أنهویوضح  ،المناسبة
 .معلومة ثابتة بمقاومات

 .السبورة علىیطلب من المجموعة الممیزة عرض الحل  -
 .یترك المعلم المجال للنقاش مع المجموعات األخرى -
   .یعزز المعلم المجموعة الممیزة التي توصلت للحل األمثل -

  الهدف

  الخامس

 .یبدأ المعلم حدیثه للطالبات بالتحدث عن وحدة قیاس الوزن -

 أسئلة عدة أو سؤال صورةیطرح المعلم مشكلة أمام الطالبات في  -

وع لجذب االنتباه ولفت النظر إلى موض السبورة على مكتوبة
 .التحویالت بین الوحد القیاسیة

  جرام ؟ ١٠٠٠من أكبر الكیلو جرام أم / ١س
  من أكبر الكیلو جرام حدید أم الكیلو جرام قطن ؟ / ٢س
  جرام ؟ ١٥٠٠ونصف أم من أكبر الكیلو جرام / ٣س
  كیلو جرام أم الرطل ؟ ٣من أكبر / ٤س
  من أكبر الكیلو جرام الفلسطیني أم الكیلو جرام األردني ؟/ ٥س
 بعض إلى الوصول محاولة اتالمجموع أفراد منالمعلم  طلبی  -

 تنقیحها دون ورقة على وتسجیلها ،دقیقتین األولیة خالل األفكار

 احتدام مع الجیدة األفكار تضیع ال لكي المناقشة ؛ قبل بدء

 .النقاش

 .تولید األفكارو ویترك المجال إلطالق العنان لهن  -

 مجموعة كل في من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة -
إلجابة هذه  المجموعة داخل طرحها التي یتم األفكار بتسجیل تقوم

 .األسئلة

والدمج یطلب المعلم من الطالبات توظیف مبدأ الشمولیة  -
 .وتلخیص ما توصلت المجموعات إلیه وعرض الحل األمثل

مقاومة 
 ٣.٥قیمتها 

 ،كیلو أوم
كم تكون 

قیمتها 
 باألوم ؟
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قد تتوصل الطالبات للحل األمثل من خالل حلقة النقاش إلى أن  -
 .الوحدات القیاسیة هي عالمیة ومتفق علیها

یوظف المعلم مبدأ التغذیة الراجعة ویلفت النظر إلى أن الوحدات  -
 .القیاسیة ال تختلف من دولة إلى أخرى

معلم المجموعة الممیزة التي توصلت للحل األمثل أو التي یعزز ال -
  .كانت قریبة من التوصل إلیه

 .یبدأ المعلم بلفت النظر بعد ذلك لوحدة قیاس المقاومة -

وحل نشاط  ،وحدة الوزن علىیطلب المعلم من الطالبات القیاس  -
مستخدمات في ذلك خطوات حل المشكلة  ،٤من ورقة عمل  ٣

 .اإلبداعیة
ویقدم التغذیة الراجعة  ،المعلم المجموعات أثناء حل النشاطیتابع  -

 .المناسبة
 .السبورة علىیطلب من المجموعة الممیزة عرض الحل  -
 .یترك المعلم المجال للنقاش مع المجموعات األخرى -

  :بوضح المعلم أن
  1KΩ .أوم 1000 =  أوم كیلو §
 .أوم  = 1000000 أوم میجا 1 §

  .الممیزة التي توصلت للحل األمثلیعزز المعلم المجموعة  -

  الهدف

  السادس

  

   :األسئلة التالیة طرحیو  ،یثیر المعلم تفكیر الطالبات -
 طرح یتم ؟ المقاومة الكربونیة على األلوان وجود من الهدف ما /١س

  .ملونة مقاومات وجود مع السؤال
  األلوان للتزیین ؟هل /  ٢س
  بألوان أخرى حسب المزاج ؟ نهل یمكن استبدال هذه األلوا/  ٣س
 .تولید األفكارو ویترك المجال إلطالق العنان لهن  -

 :ویقدم التغذیة الراجعة التالیة، یستمع المعلم لإلجابات -
 .هي بمثابة مقیاس عالمي للمقاومات ناأللوا -
 -جدول األلوان – من خالل دلیل .باألوم المقاومة قیمة تحسب -

 .یحفظ وال

حل نشاط 
ص  ١٣
من  ٤٦

الكتاب 
  .المدرسي
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 مدى(الخطأ هو لنسبة واللون الرابع فقط الثالثة األلوان قیم ُتحسب -
 ). الدقة

 الیسار من المنازل ترتیب - الیمین  إلى الیسار من األلوان ترتیب -
 الخطأ نسبة إلیها یضاف ثم إلى أسفل أعلى ومن -الیمین إلى

  النقصان أو بالزیادة
 عند باأللوان وقیمتها المقاومة قیمة بین الفرق الخطأ هي نسبة -

  .القیاس جهاز باستخدام قیاسها
 ،٤من ورقة عمل  ٤یطلب المعلم من الطالبات حل نشاط  -

 .مستخدمات في ذلك خطوات حل المشكلة اإلبداعیة
ویقدم التغذیة الراجعة  ،یتابع المعلم المجموعات أثناء حل النشاط -

 .المناسبة
 .السبورة علىیطلب من المجموعات الممیزة عرض الحل  -
 .یترك المعلم المجال للنقاش مع المجموعات األخرى -
  .یترك المعلم المجال للطالبات الختیار الحل األمثل -
ویبدأ ، یعزز المعلم المجموعة الممیزة التي توصلت للحل األمثل -

  .بتوضیح الحل األمثل

  .من الكتاب المدرسي ٤٧ص  ١،٣،٤،٥تقویم ختامي حل األسئلة 
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  )٤(ورقة عمل 

  ------- / الصف                                  --------------  /اسم الطالبة 
دوني أكبر عدد ممكن مـن وظائفهـا خـالل  ،من خالل ما دار من نقاشات حول المقاومة/ ١نشاط

    .دقیقتین

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................   

 – فولت ٣كل منهما  مصباحان(توفر لدیك بعض القطع الكهربائیة وهي أنهتخیلي / ٢نشاط

موظفة مبدأ الشمول والدمج  ،)مقاومة ثابتة  –مفاتحتان  –فولت  ٩بطاریتان  –أسالك 

والمواجهة االختالالت استخدمي أكبر عدد ممكن من القطع السابقة لرسم دارة تقوم بأكثر من 

  . دقائق ٣وظیفة خالل 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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 ،أوم ١٣٠٠لتشتري مقاومة قیمتھا  اإللكترونیة تخیلي أنك ذھبت إلى متجر بیع القطع / ٣نشاط

ولكنھ یوجد لدیھ مقاومات أخرى  ،ال یوجد لدیھ مقاومة بھذه القیمة أنھفأجابك صاحب المتجر 

مقاومة  ،كیلو أوم ١.٠٣مقاومة متغیرة تصل قیمتھا  ،أوم ١٢٠٩مقاومة متغیرة تصل قیمتھا (

  .دقائق ٣خالل فماذا تصنعي في ھذه الحالة  ،)كیلو أوم ١.٣٥متغیرة تصل قیمتھا 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
)  ٣.٣  ،٥٢٠٠ ،٧،  ٨.١(أوجدي ألوان المقاومات ذات القیم /  ٤نشاط 

  .دقیقتینخالل 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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  )٢(مرفق 
  
  
  
  
  

  

  ):Resistor) R الثابتةالمقاومة : أوال
  استخدامها علىتتمیز هذه المقاومات بثبات قیمتها وتختلف في        

  حسب قدرتها في تمریر التیار الكهربائي فهناك مقاومات ذات أحجام   
  .وأخرى صغیرة للتیارات الصغیرة الكبیرةكبیرة تستخدم في التیارات 
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   :) Resistor VR)Potentiometer or Variableالمقاومة المتغیرة :ثانیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  مقاومة یمكن تغییر قیمتها حیث تتراوح قیمتها بین الصفر وأقصى 
  یعني أن قیمة  10KΩقیمة لها فمثال عندما تقول أن قیمة المقاومة 

  المقاومة تتراوح بین الصفر أوم تزداد بالتدریج یدویا حتى تصل 
 . ویمكن تثبیتها على قیمة معینة 10KΩ (0-10KΩ)قیمتها العظمى 

الجهاز ویمكن مشاهدة المقاومة المتغیرة في كافة األجهزة الصوتیة فعندما نرید رفع صوت 
أو نخفضه فإننا نغیر في قیمة المقاومة المتغیرة فعندما تصل قیمة المقاومة أقصاها " الرادیو"

  . أقل شدة والعكس عند رفع الصوت فإن الصوت ینخفض إلى
 :هناك عدة أنواع من المقاومات المتغیرة نذكر منها
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  الخامسالدرس 
  )بالجهد والمقاومة التیار عالقة( أوم قانون

  حصتان: الزمن                                             تكنولوجیا                / المبحث

أسالك مختلفة  –مقاومات متغیرة وثابتة  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 
.ورقة عمل –األلوان للتوصیل   

  .أوم قانون/  والمصطلحات المفاھیم

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .والمقاومة اریوالت ،والجهد اریالت من كل نیب العالقة ستنتجت .١

 .ار والمقاومةیوالت الجهد نیب تربط التي العالقة ترسم .٢

 

  /التهیئة الحافزة 
هیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال لماذا تضعف إنارة المصابیح الكهربائیة في 

 .المنزل عند انخفاض قیمة الجهد الكهربائي الواصل إلیه
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  التقویم  التنفیذإجراءات   رقم الهدف

الهدف 

  األول 

السبورة لتحفیز الطالبات وجذب  علىیكتب المعلم  عدد من األسئلة  - 
 :االنتباه كما یلي

من خالل معرفتك السابقة هل تعتقدین بوجود عالقة بین / ١س §
  الجهد التیار  ؟

  المقاومة الكهربائیة ؟و هل تعتقدین بوجود عالقة بین الجهد /  ٢س §
الجهد و هل تعتقدین بوجود عالقة بین التیار الكهربائي / ٣س §

 المقاومة الكهربائیة ؟و 

  "التیار" المصباح إضاءة بین شدة هل تعتقدین بوجود عالقة/ ٤س §
 ؟ "الجهد" البطاریة بقیمة جهد

  .األولیة األفكار بعض إلى الوصول محاولة الطالبات منالمعلم  طلبی - 
 ،دون اإلجابة عن تساؤالت الطالبات، الطالباتیستمع المعلم إلجابات  - 

  .لیزید من التشویق
  .یطلب المعلم من الطالبات االنتباه - 
  :یعرض المعلم الدارات كهربائیة التالیة - 

   
  :یطرح المعلم بعض األسئلة السابرة للمساعدة كما یلي - 

  هل المصابیح في الدارات الثالثة مختلفة ؟/ ١س §
  هل البطاریات في الدارات الثالثة مختلفة ؟ /٢س §
 هل المقاومة في الدارات الثالثة مختلفة ؟/ ٣س §

 هل شدة اإلضاءة في الدارات الثالثة مختلفة ؟ §

  

حل نشاط 

ص  ١٥

من  ٤٨

الكتاب 

  .المدرسي
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 .یطلب المعلم مالحظة شدة اإلضاءة - 

 .تولید األفكارو ویترك المجال إلطالق العنان لهن  - 

األولیة  األفكار بعض إلى الوصول محاولة الطالبات منالمعلم  طلبی - 
 قبل بدء تنقیحها دون ورقة على وتسجیلها ،دقیقتین خالل اتمنفرد

 .المناقشة

یطلب المعلم من الطالبات تلخیص ما توصلن إلیه ومحاولة استنتاج  - 
 .العالقة بین الجهد وشدة التیار

 .یطلب المعلم من كل طالبة مشاركة مجموعتها فیما توصلت إلیه - 

  .بزیادة الجهد یزداد شدة اإلضاءة التیارتالحظ بعض الطالبات أن  - 
 .یؤجل المعلم مناقشة الطالبات فیما توصلن إلیه - 

 :یحضر المعلم بعض الدارات كما موضح بالشكل - 

 
  .المجموعات علىیوزع المعلم الدارات  - 

 متغیرةالمقاومة یطلب المعلم من احدي الطالبات تحریك ذراع ال - 
حتى ال  تمع األخذ بعین االعتبار بمبدأ مواجهة االختالال ،ببطء

 .یتلف المصباح

  .مع الحذر الخطوة السابقة عدة مراتیطلب المعلم من الطالبة تكرار  - 

 ،٥من ورقة عمل  ١یطلب المعلم من المجموعات حل نشاط  - 
في الجدول حسب ) ضعیف  - متوسط  - قوي ( تسجیل كلمة و 

 .المشاهدة

ویقدم التغذیة الراجعة  ،لمجموعات أثناء حل النشاطیتابع المعلم ا - 
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 .المناسبة

یطلب المعلم من المجموعات توظیف مبدأ الدمج واستنتاج العالقة  - 
 .بین الجهد والتیار والمقاومة

 .السبورة علىیطلب من المجموعات الممیزة عرض الحل  - 

 .یترك المعلم المجال للنقاش مع المجموعات األخرى - 

  .المجال للطالبات الختیار الحل األمثلیترك المعلم  - 

ویقدم ، یعزز المعلم المجموعة الممیزة التي توصلت للحل األمثل - 
 :ویبدأ بتوضیح الحل األمثل كما یليتغذیة راجعة للطالبات 

 الجهد بزیادة یزداد الجهد أي أن التیارو  التیار عالقة طردیة بین هناك §

 .المقاومة ثبات عند

 قیمة ینقص بزیادة المقاومة، فالتیارو  التیار بینعالقة عكسیة  هناك §

 .صحیح والعكس المقاومة

 بقانون یعرف ما وهو المقاومة ثبات عند الجهد بزیادة یزداد التیار أن §

 .أوم

بین طرفي سلك  Vإذا وصلت بطاریة لها قوة دافعة كهربائیة   §
فیكون السلك ، نحاسي له مقاومة معینة ویسري فیه تیار كهربائي

حاسي كمقاومة والبطاریة كقوة دافعة كهربائیة تقوم بمقاومة السلك الن
 .حتى یسري التیار الكهربائي إلى الطرف األخر للسلك Rالنحاسي 

  
  :االمبیر من قانون اومو االوم و تعریف كل من الفولت  §
عندما یمر فیه  أوم ١هو فرق جهد بین طرفي ناقل مقاومته  :الفولت §

 .امبیر ١تیار شدته  

أمبیر عندما یكون فرق  ١ هو مقاومة ناقل یمر به تیار شدته: وماأل §
  .فولت١طرفیه الجهد بین

وفرق الجهد بین  أوم ١هو شدة تیار في ناقل مقاومته  :مبیراأل §
   .فولت ١طرفیه 
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الهدف 

  الثاني

 .٥من ورقة عمل  ٢یطلب المعلم من المجموعات حل نشاط  -

 .یترك المعلم المجال لتولید األفكار -

ویقدم التغذیة الراجعة  ،یتابع المعلم المجموعات أثناء حل النشاط -
 .المناسبة

 .السبورة علىیطلب من المجموعات اختیار طالبة لعرض الحل  -

 .یترك المعلم المجال للنقاش مع المجموعات األخرى -

ویقدم ، یعزز المعلم المجموعة الممیزة التي توصلت للحل األمثل -
 :تغذیة راجعة للطالبات كما یلي

أو الجهد " ت"في معرفة القیمة المطلوبة التیار  أومیستخدم قانون  -
بین الجهد والتیار  ةریاضی، هناك عالقة "م"أو المقاومة " ج"

.والمقاومة

 

  
  

  .لتحدید القیمة المطلوبة من الشكل غطه بأصبعك - 
عالمة ، الخط األفقي في الوسط تعني عملیة القسمة بین القیمتین - 

 . الضرب تعني ضرب القیمتین

 غطه بأصبعك ویظهر الناتج " ج"إذا أردت قیاس الفولت  - 

   .مx ت =ج

أرســــــــــــــــــمي 

 العالقـــة

 تربط التي

 الجهد بین

والتیــــــــــــــــــــار 

 والمقاومــــــــة

بـــأكثر مــــن 

  .طریقة
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 غطه بأصبعك ویظهر الناتج " ت"أردت قیاس األمبیر  إذا - 

   .م / ج=ت 
 غطه بأصبعك ویظهر الناتج" م"إذا أردت قیاس المقاومة  - 

   .ت / ج= م 
،حیث توصل تعیین قیمة مقاومة مجهولة أومقانون  یستفاد من -

 .العالم جورج أوم إلى العالقات السابقة  

  
  :تقویم ختامي

فرق جهده بین )  2A(إذا مر تیار كهربائي مستمر شدته   ،)  R(الموصل أحسبي مقاومة 
   V 12طرفیه  
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  )٥(ورقة عمل 

  ------- / الصف                                 -------------- / اسم الطالبة 
  

      .   استنتجي العالقة بین الجهد والتیار والمقاومة من خالل مشاهدتكو أكملي الجدول / ١نشاط

 ) الزمن خمس دقائق( 

  المقاومة  الجھد  التیار  م
١        
٢        
٣        
٤        
٥        

  
  ...................................................................العالقة بین الجهد والتیار

  ................................................................والمقاومةالعالقة بین الجهد 
  ................................................................العالقة بین التیار والمقاومة

  
ج وم خالل  ،موت  ،توعالقة بین جـ ال يرسممن خالل مشاھدتك للتجربة السابقة ا/ ٢نشاط 

  .دقیقتین
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  السادسالدرس 
 الكھربائیة المقاومةتوصیل 

 

  حصتان: الزمن                                                تكنولوجیا         / المبحث

بعض  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 

مقاومات   –ورقة عمل  Edison –الصور والرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج

  .LCD  – مختلفة

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .والتوازي على التوالي المقاومات لیتوص ةقیطر  نیب تفرق .١
 .التوازيو  التوالي على مقاومات تصل مجموعة .٢
 .بواسطة القانون التوازيو  التوالي على موصلة تحسب قیمة مجموعة مقاومات .٣

 
 

  /التهیئة الحافزة 
 ،فولت ٣هیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال لدیك مصباح یعمل على فرق جهد 

  فولت ؟ ٩كیف یمكن المصباح أن یعمل إذا كان لدیك بطاریة فرق جهدها كل منها 
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  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

 .أسئلة شفویا صورة في أمامهم المشكلة المعلم یطرح - 

  هناك عدة طرق لتوصیل المقاومات ؟ أنههل تعتقدي / ١س
  التوالي والتوازي كالبطاریات ؟  علىهل المقاومات توصل / ٢س
 هل المقاومات قطبیة كالبطاریات؟/٣س

وال یناقش الطالبات  ،یطلب المعلم من الطالبات التفكیر في األسئلة - 
 .فیما توصلن إلیه

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 

 .٦من ورقة عمل  ١یطلب المعلم من المجموعات حل نشاط  - 

 .مدة بسیطة بهدف تولید األفكاریترك  - 
 تقوم مجموعة كل من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة - 

 .اإلجابات بتسجیل
 .یناقش المعلم الطالبات فیما توصلن إلیه - 
   .یقدم المعلم التعزیز المناسب للطالبة الممیزة - 
  :یجهز المعلم الدارات التالیة - 

  
 .الطالبات االنتباهیطلب المعلم من  - 

 .یعرض المعلم الدارات أمام الطالبات - 

یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة لمشاركة المعلم في تنفیذ  - 
 .ترسیخ المعلومةو تشغیل الدارات للتأكید و النشاط 

 .یطلب منهم مالحظة شدة اإلضاءة - 

حل نشاط 

ص  ١٧

٥٠  

من الكتاب 

  .المدرسي
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فصل أحد المصابیح وتحدید أي و یطلب المعلم من الطالبة الحذر  - 
 ).ال تضئ ،تضئ(ابیح من المص

فصل أحد المصابیح ومالحظة أي و یطلب المعلم من الطالبة الحذر  - 
 ).ال تضئ ،تضئ(من المصابیح 

تغییر البطاریات ببطاریة أعلى من و یطلب المعلم من الطالبة الحذر  - 
 . الحد المسموح دون أن تدري

 ،تضئ(یطلب المعلم من الطالبة الحذر ومالحظة أي من المصابیح  - 
 ).ضئال ت

 .تالحظ أن المصابیح ال تضيء في الدارتین - 

 :یلي الخروج بما یتم الطالبات مع النتائج ومناقشة المالحظة بعد - 

   .مقاومات الكهربائیة المصابیح اعتبار یمكن - 
  .توازي توالي، وهي بطریقتین المقاومات توصل - 

 مستقلة "مقاومة" مصباح  كل یعتبر التوازي على التوصیل حالة في - 

  .االستغناء عنها أو اإزالته یمكن أي األخرى عن
 على "المقاومات" المصابیح توصل التوالي على التوصیل حالة في - 

 یسري ال مفتوحة تصبح فإن الدارة المصابیح إزالتها وعند واحد، خط

 .التیار فیها

بسبب عدم الحذر وتوظیف مبدأ مواجهة  أنهتستنتج الطالبات  - 
مما یساعد ذلك الطالبات مستقبال  ،االختالالت أتلفت المصابیح

 .واالنتباه ،بالحذر عند التعامل مع الدارات

التوالي أضعف  علىتستنتج الطالبات أن التیار في الدارة الموصلة  - 
 .التوازي علىمن الدارة الموصلة 

 .یطلب المعلم من الطالبات اعتبار المصابیح كالمقاومات - 

السبورة بواسطة  علىیعرض الشكل التالي و یقدم المعلم تغذیة راجعة  - 
LCD أو وسیلة معدة مسبقا. 
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 :یسأل مجموعة من األسئلة - 

  .هل فرق الجهد وشدة التیار في الدارتین ال یتأثران/١س
 .هل عكس إحدى المقاومات في الدارتین یؤثر/ ٢س

لبات فیما یناقش الطاو یطلب المعلم من الطالبات التفكیر في األسئلة  - 
 .توصلن إلیه

 :یوضح المعلم ما یلي - 

تتصل بدایة المقاومة الثانیة بنهایة  التوالي علىطریقة التوصیل  :أوال
ومة الثالثة اوتتصل نهایة المقامة الثانیة ببدایة المق ،المقاومة األولى

تتصل جمیع  التوازي أما في ،التسلسل علىبدایة مع نهایة  أيوهكذا 
 .البدایات مع بعض وجمیع النهایات مع بعض

) المكافئة(الكلیة  المقاومةتزید  التوالي علىعند توصیل المقاومات  :ثانیا
من أهم عیوبه  التوالي علىكما أن توصیل اللمبات  الكهربائيویقل التیار 

ن اللمبات تؤدى لفتح الدائرة الكهربائیة وعدم االستفادة م إحدىتلفت  إذا
 .اللمبات باقي

 الجهدتكون قیمة فرق  التوازي على المقاوماتعند توصیل : ثالثا
یمر من  التيیتغیر قیمة شدة التیار حسب المقاومة  بینماثابتة ) الفولت(

  .التوازي على هيالتوصیالت بالمنازل  معظمخاللها ومن المعلوم أن 
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  :التوازي علىفي التوصیل  الخالصة
 .جمیع المقاومات هو نفسهفي الجهد فرق   §

  .المقاومات علىیتوزع التیار الكلي  §
تصغیر المقاومة ( المقاومة الكلیة هي أصغر من أصغر مقاومة  §

   ).الكلیة
  .جمیع المقاومات علىتتوزع القدرة  §
   .تستخدم في المنازل  §
 هو التوازي على مقاومتین تجمیع قانون §

 

  :التوالي علىفي التوصیل  الخالصة
   التیار المار في جمیع المقاومات هو نفسه •
   المقاومات علىیتوزع فرق الجهد الكلي  •
  ) تكبیر المقاومة الكلیة( المقاومة الكلیة هي مجموع المقاومات  •

 .جمیع المقاومات علىتتوزع القدرة  •

عندما تتعطل مقاومة فإن الدائرة  أنهتوصیل التوالي  علىیعاب  •
 بأكملها تتعطل

 تعني م ، 2 م 1+ م = الكلیة هو م التوالي على مقاومتین تجمیع قانون •

  .مقاومة

 .أقطاب للمقاومة یوجد ال إذ الوصل اتجاه یهم ال المقاومة وصل عند •

 موصلة مقاومات على یحتوي لشكل المحصلة المقاومة حساب عند •

  .التوالي ثم التوازي على حساب أوالً  فإنه یجب والتوازي التوالي على
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الهدف 

  الثاني

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 

 –مقاومـــات (یـــوزع المعلـــم مجموعـــة مـــن القطـــع الكهربائیـــة المختلفـــة  - 
 .علیهن) مفاتیح   –أسالك  –بطاریات 

باسـتخدام خطـوات خـل  ،٦مـن ورقـة عمـل  ٢یطلب المعلم حل نشاط  - 
الـــدمج والشــــمول ( المشـــكلة اإلبداعیــــة مـــع توظیــــف المبـــادئ األربعــــة 

 .)والتغذیة الراجعة والحذر

 .مع تقدیم التغذیة الراجعة المناسبة ،یتابع المعلم المجموعات - 

  .ویعززها ،یطلب المعلم من المجموعة الممیزة عرض ما تم تنفیذه - 

حل نشاط 

ص  ١٨

من  ٥١

الكتاب 

  .المدرسي

الهدف 

  الثالث

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 

 .٦ورقة عمل  ٣یطلب المعلم من الطالبات حل نشاط  - 

 .یترك مدة بسیطة بهدف تولید األفكار -
 تقوم مجموعة كل من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة -

 .اإلجابات بتسجیل
 علىیطلب من المجموعات تعیین طالبة لتدوین اإلجابة المثلى  -

 .السبورة
 علىیترك الحكم للطالبات  ،یناقش المعلم الطالبات فیما توصلن إلیه -

 .اإلجابة موظفا مبدأ التغذیة الراجعة أثناء ذلك
   .یقدم المعلم التعزیز المناسب للمجموعة الممیزة -
  

احسبي 

مجموع 

ثالث 

مقاومات 

موصلة 

 على

التوازي 

قیمة كل 

 ٣٠منها 

  .أوم

  ٥٣،٥٢ص  ٢،٣،٧،٨تقویم ختامي حل أسئلة الكتاب 
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  )٦(ورقة عمل 

  ------- / الصف                             -------------- / اسم الطالبة 
  .  ثم أكملي الجدول التالي خالل دقیقتین ،تفحصي الدارات/ ١نشاط

   ٢شكل  ١شكل   المطلوب  م

      )توالي  ،توازي(اقترحي اسما للتوصیلة   ١

      )عالیة ،منخفضة(حددي شدة إضاءة كل المصابیح في األشكال   ٢

      )ال یضئ ،یضئ(حددي عند فصل أحد المصابیح فإن األخر   ٣

      االستخدام في المنزل  ٤

  
ست  خالل ثم نفذیها ،التوالي والتوازي على موصلة فیها المقاومات تكون شكل لدارة  اقترحي/ ٢نشاط
  .دقائق

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................
............................................................................................................  
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  .أكملي الجدول التالي خالل خمس دقائقو تفحصي الدارات / ٣نشاط

  

  

  فرق جهد البطاریة في جمیع األشكال و  ،المطلوب احسبي المقاومة الكلیة  م

    ١شكل 

  

    ٢شكل 

  

    ٣شكل 

  

    ٤شكل 
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  السابعالدرس 
 القیاس أجھزة

  حصتان: الزمن                                        تكنولوجیا                   / المبحث

بعض الصور  –أسالك مختلفة األلوان للتوصیل  – اتبطاری –ح بیامص/المصادر والوسائل 

مقاومات   – LCD –ورقة عمل Edison –والرسومات لبعض الدوائر بواسطة برنامج

  .مختلفة

  :األھداف
  :أن على قادرةً  تكون أن الطالبة من یتوقع

 .تمیز بین مكونات التیار الكهربي المتردد والمستمر .١

 .الكهربائیة من حیث الوظیفة القیاس تمیز بین أجهزة .٢

 .الكهربائیة لقیاس بعض القطع الكهربائیة القیاس تستخدم أجهزة .٣

  /التھیئة الحافزة 
  ھیئ الطالبات للدرس الحالي بطرح سؤال ھل یمكن استخدام جھاز كالمیزان لقیاس التیار ؟
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  التقویم  إجراءات التنفیذ  رقم الهدف

الهدف 
  األول

  

 .مجموعات إلىیقسم المعلم الطالبات  - 

   :األسئلة الشفویة التالیة طرحیو  ،تفكیر الطالبات یثیر المعلم -
   ؟هل هناك أنواع للتیار /١س
  نفس فرق الجهد؟ علىهل جمیع األجهزة التي ببیتك تعمل /  ٢س
  نفس شدة التیار؟ علىهل جمیع األجهزة التي ببیتك تعمل /  ٣س
  هل یختلف تیار المنزل عن تیار البطاریة ؟ /  ٤س
 .تولید األفكارو المجال إلطالق العنان لهن المعلم یترك  - 

  . ٧من ورقة عمل  ١یطلب المعلم من الطالبات حل نشاط  - 
 .یتابع المعلم المجموعات أثناء حل النشاط - 

یختار المعلم إحدى المجموعات لعرض ما توصلت إلیه أمام  - 
 .الطالبات

 .یترك المجال للطالبات لتقویم إجابات المجموعة - 

 -:التغذیة الراجعة وتوضیح ما یلي یبدأ المعلم بتقدیم - 

 علىالتیار المتناوب وأجهزة تعمل  علىهناك أجهزة تعمل  - 
 .التیار

 .المستمرو التیار المتناوب  علىهناك أجهزة تعمل  - 

 - "Direct Current" DC واالتجاه الشدة ثابت في مستمر جهد، 
 .البطاریات من علیه ونحصل

 - "Alternative Current " AC  الشدة متغیر في جهد هو 

 .المولدات من علیه ونحصل واالتجاه،

 :یتحدث المعلم عن تاریخ بدایة التیار كما یليو  - 

، ١٨٧٩في عام  DC في البدء كان التیار المستمر §
لعالم بابتكار المصباح الكهربائي وقدم ل توماس أدیسون قام

فبهر العالم . فكرة مولد التیار المستمر لإلضاءة الكهربائیة
أراضي  علىانتشرت  ١٨٨٧وفي عام . بابتكاره الجدید

محطة كهربائیة سمیت باسم هذا  ١٢١الوالیات المتحدة 

عبري 

بكلمات 

بسیطة عن 

الفروق بین 

التیار 

المتناوب 

  .والمستمر
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تقوم بتوصیل كهرباء التیار المستمر و  ،Edisonالعالم 
   .لسكان أمریكا

ي المنازل، وكثرة الطلب مع انتشار استخدام الكهرباء ف لكن §
من . علیها، بدأت تظهر بعض مشاكل التیار المستمر

أبرزها قصر المسافة التي یقطعها التیار، فمع اتساع رقعة 
التغطیة وجد أن التیار المستمر یفقد بعضًا من قوته بعد 

هنا بدأ العلماء . قطعه مسافة قصیرة قدرت بالمیل الواحد
المشكلة یرضي كًال من  عملیة البحث عن حل عملي لهذه

  .شركات الكهرباء والمستهلكین

 Nikola بدأ العالمان ١٨٨١في عام  بدأت الحرب §

Tesla وGeorge Westinghouse   تطویر نظامهما
أبرز ما  ،ACفكرة التیار المتناوب علىالجدید والمعتمد 

التوصیل الكهربائي  علىیمیز هذا النظام هو فعالیته وقدرته 
، فاعتمدته DCلمسافات طویلة جدًا مقارنة بالتیار المستمر

أغلب شركات الكهرباء في محطات التولید والتوصیل، 
 علىلكن . لعالم تعتمد هذا النظاموأصبحت غالبیة دول ا

الرغم مما أحدثه التیار المتناوب من ثورة في عالم الكهرباء، 
ومن  ،الزال البعض متمسكًا بفكرة استخدام التیار المستمر

هنا بدأت بین الفریقین سلسلة من النقاشات حول جدوى 
ذلك  علىحتى أطلق  ،استخدام أي من التیارین

 .حرب التیارات مصطلح

آخر أخبار هذه الحرب هو قیام إحدى الشركات العریقة في  §
 ١٦٠٠مدینة نیویورك بقطع خدمة التیار المستمر من 

أواخر عام  - مانهاتن –مستهلك یسكنون أرقى أحیاء المدینة 
٢٠٠٥.  
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الشكل التالي یبین كیفیة  ؟DC كیف یعمل التیار المستمر §
 عمل التیار المستمر

 
كما تالحظ، فالطاقة اإللكترونیة تنتقل في اتجاه واحد داخل  §

أجزاء الدائرة الكهربائیة، تتدفق فیه اإللكترونات من القطب 
السالب للدائرة إلى القطب الموجب، ویبقى هذا االتجاه ثابتًا مع 

  .والتیار الكهربائي مهما تغیر الزمنثبات في الجهد 

 ؟AC كیف یعمل التیار المتناوب §

 الشكل التالي یبین كیفیة عمل التیار المتناوب
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كما تالحظ، فاتجاه تدفق اإللكترونات في أجزاء الدائرة الكهربائیة  §

القطبین السالب یتغیر عدة مرات في الثانیة الواحدة بسبب تناوب 
والموجب، ویسمى هذا التیار أیضًا بالتیار المتردد، نظرًا لتردد 

لهذا السبب، علینا . اتجاه التیار بین القطبین السالب والموجب
ند التعامل ریاضیًا مع هذا األخذ باالعتبار احتساب دالة الوقت ع

   .رالتیا
في التطبیقات ذات الجهد   DC یستخدم التیار المستمر §

 ،منخفض، كتلك التي تستخدم البطاریات أو الخالیا الشمسیةال
  .شدة التیار أما التناوب صفرو ویتكون من فرق الجهد 

 عند وصل المولدات الكهربائیةAC یستخدم التیار المتناوب §
ویتكون من فرق  ،المنزلیة تالتمدیداالضخمة، والمحركات، وفي 

  .في الثانیةمرة  ٦٠-  ٥٠التناوب من و شدة التیار و الجهد 

الهدف 
  الثاني 

  

أو  ،LCDیعـــــرض المعلـــــم صـــــور لـــــبعض أجهـــــزة القیـــــاس عبـــــر  - 
 .وسیلة

  

من خالل 

ما سبق 

عبري 

بكلمات 

بسیطة عن 
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یثیـــر المعلـــم و  ،یطلـــب المعلـــم مـــن الطالبـــات الـــتمعن فـــي األجهـــزة - 

   :األسئلة الشفویة التالیة طرحتفكیر الطالبات من خالل 
   ؟كیف یمكن التأكد من صالحیة البطاریة  /١س §
  كیف یمكن التأكد من صالحیة المقاومة ؟/  ٢س §
  ؟ كیف یمكن التأكد من صالحیة المصباح/  ٣س §
  كیف یمكن تحدید قیمة المقاومة المتغیرة ؟ /  ٤س §

یطلــب المعلــم مـــن المجموعــات محاولــة اكتشـــاف وظیفــة األجهـــزة  - 
وشدة  ،وتحدید األجهزة التي تقیس فرق الجهد ،المعروضة أمامهم

 .والمقاومة ،التیار

 .المجال لتولید األفكارالمعلم یترك  - 

یطلــب المعلــم مــن المجموعــات تحدیــد طالبــة لعــرض مــا توصــلت  - 
 .ویترك المجال للمناقشة ،إلیه كل المجموعة

 .یقدم المعلم التعزیز للمجموعة الممیزة - 

مواجهـة و الشمولیة والدمج (بعة یطلب المعلم توظیف المبادئ األر  - 
مــن  ٢مــن الطالبــات وحــل نشــاط ) والتغذیــة الراجعــة  تاالخــتالال

  .٧ورقة عمل 

 .یتابع المعلم الطالبات المجموعات أثناء حل النشاط - 

یقـدم المعلــم التغذیــة الراجعـة المناســبة، وقــد یالحـظ المعلــم بعــض   - 
ز بــین المجموعـات جمعــت فــرق الجهـد مــع شــدة التیـار دون التمییــ

 .وهذا خطأ،نوع التیار

 .السبورة علىینتقى المعلم إحدى المجموعات لحل النشاط  - 

 .یترك الحكم للطالبات - 

 :یبدأ المعلم بتقدیم التغذیة الراجعة للطالبات موضحا ما یلي - 

 والتیار الجهد لقیاس تستخدم متنوعة قیاس أجهزة هناك §

 .والمقاومة

المقاومــة وفــرق هنــاك أجهــزة قیــاس منفصــلة لقیــاس كــال مــن  §
 .الجهد وشدة التیار

أجهـــــــزة القیـــــــاس المنفصـــــــلة ال تمیـــــــز بـــــــین التیـــــــار المتـــــــردد  §

الفرق بین 

جهاز 

الفولتمیتر 

األ،األومیتر

  . میتر
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ویجــب عیــك تحدیــد الجهــاز المناســب بحــذر حتــى  ،والمســتمر
 .ال یتلف الجهاز

 .هناك أجهزة تقیس شدة التیار المتردد وأخرى للمستمر §

 .هناك أجهزة تقیس فرق الجهد المتردد وأخرى للمستمر §

ت المصــنعة فیــوز داخــل جهــاز القیــاس موظفــة تضــع الشــركا §
بهدف الحمایـة  مـن أي تیـار  ،تبذلك مبدأ مواجهة االختالال

  .مرتفع
یلفت المعلم نظر الطالبات أن الشركات وظفـت مبـدأ الشـمول  §

وصنعت جهاز متعـدد الوظـائف  تمواجهة االختالالو والدمج 
ویسـمى هـذا  ،والمقاومـة والتیـار رقمـي لقیـاس كـال مـن الجهـد

 .DMM Digital Multi meter الجهاز باألفومیتر أو

 
.أو وســــــــیلة LCDیعــــــــرض المعلــــــــم شــــــــكل الجهــــــــاز عبــــــــر  §
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الهدف 
  الثالث

  

 .صغیرة مجموعات إلى القاعة داخل المعلم الطالبات قّسمی - 
 .یوزع المعلم القطع الكهربائیة الالزمة لتنفیذ النشاط - 
مع الحذر  ٧ورقة عمل  ٣یطلب المعلم من الطالبات حل نشاط  - 

 .التي قد تواجههن توالتفكیر في االختالال
 .یترك مدة بسیطة بهدف تولید األفكار -
 .یتابع المعلم الطالبات أثناء حل النشاط -
 تقوم مجموعة كل من یطلب المعلم من المجموعات تعیین طالبة -

 .اإلجابات بتسجیل
 علىیطلب من المجموعات تعیین طالبة لتدوین اإلجابة المثلى  -

 .السبورة
یترك الحكم للطالبات و  ،یناقش المعلم الطالبات فیما توصلن إلیه -

 :اإلجابة موظفا مبدأ التغذیة الراجعة موضحا ما یلي على
 مع التوازي على القیاس جهاز یوصل الجهد فرق لقیاس §

 .الحمل
 مع التوالي على القیاس جهاز یوصل التیار شدة لقیاس §

 .الحمل
 التوازي على القیاس جهاز یوصل الكهربائیة المقاومة لقیاس §

 .مع الحمل
 الدارة في الكهربائي التیار شدة لقیاس یستخدم األمیتر §

  .الدارة عناصر مع التوالي على الجهاز هذا ویوصل
 التوازي على ویوصل الجهد، فرق لقیاس الفولتمیتر ویستخدم §

 حوله الجهد فرق قیاس المراد العنصر مع
  .یقدم المعلم التعزیز المناسب للمجموعة الممیزة -

لو توفر 

أمامك 

مجموعة من 

القطع 

 اإللكترونیة 

 –بطاریات (

، )مصابیح 

كیف 

ستتخذین 

قرارك  

لفحص 

  .صالحیتها

  ٥٧تقویم ختامي حل أسئلة الكتاب ص 
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  )٧(ورقة عمل 

  ------ / الصف                                        -------------- / اسم الطالبة 
اكبـر وكتابـة ر یـتفكاألجهزة الكهربائیة خالل دقیقتین حاولي المنزلك یوجد به العدید من / ١نشاط 

                                       : من األجهزة التالیة عدد ممكن

 
تخیلي انك أصبحت مهندسة في المصنع الذي ینتج أجهزة القیاس الكهربائیة وطلب / ٢نشاط

 ،المقاومةو م بقیاس فرق الجهد وشدة التیار منك صاحب المصنع التفكیر وصنع جهاز واحد یقو 
ارسمي اكبر عدد ممكن من البدائل المختلفة لشكل .فما هي األشكال التي یمكن أن تقترحیها

  )الزمن خمس دقائق  (                                                                .الجهاز
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  التیار المتناوب والمستمر علىأجھزة تعمل   التیار المستمر علىأجھزة تعمل   )المتردد(التیار المتناوب علىأجھزة تعمل 

      

      

      
      



٢١٢ 
 

ثم أكملي الفراغ في   ،دقائق ١٠الدارات التالیة بالتعاون مع المعلم خالل نفذي / ٣نشاط
                                        :الجدول

  

  المقاومة  فرق الجھد  شدة التیار  رقم الشكل

      ١الشكل 

  ٢الشكل 
      

  ٣الشكل 
    

  ٤الشكل 
      

        ٥الشكل 
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  )عبر الزمن(المحلل األول 
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  )عبر الزمن( المحلل الثاني
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  )عبر األشخاص(المحلل األول 
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  )عبر األشخاص(المحلل الثاني 
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