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 ملخص:
هدف البحث احلايل إىل بناء برنامج قائم علـى نظـرييت تريـز والـتعلم املسـتند علـى الـدما ، والكشـف عـن فاعليتـه 

حــل املشــكلة(، وللكشــف عــن و املناقشــة  والتفســري  واالســتنباة و يف تنميــة بعــا مهــارات البحــث العلمــي )االســتنتان 
ب الفرقــة الثالثــة شــعبة الطبيعــة والكيميــاء بكليــة الرتبيــة فاعليــة الربنــامج الــذي ب إعــداده ب تطبيقــه علــى عينــة مــن  ــال

، كما ب اختبار العينـة مـن خـالل مقيـا  ب إعـداده (م2115/ 2114 )بالقاهرة بالفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي
البحـث  البحث لنتائج كان من أيهـا فاعليـة الربنـامج املقـرتد يف تنميـة مهـارات وخلصلقيا  مهارات البحث العلمي، 

العلمي لدى  الب الفرقـة الثالثـة شـعبة الطبيعـة والكيميـاء بكليـة الرتبيـة بالقـاهرة الـذين تلقـوا الربنـامج التـدريع، وأوصـى 
البحث بضرورة تضمني الربنامج األكاد ي إلعداد الطالب املعلم بكليات الرتبية مقررات ردف لتنمية مهارات البحـث 

العلمي لديهم بصورة وظيفية.
 مهارات البحث العلمي( -نظرية التعلم املستند على الدما   - (TRIZ)نظرية تريز  -كلمات املفتاحية: )الربنامج املقرتد ال

A proposed program based on TRIZ and Brain Based Learning Theories on 

developing Scientific Research skills among University Students at Faculty of 

Education in Cairo, Al Azhar University 

Abstract 

The present study aimed at designing a proposed program based on TRIZ and 
Brain Based Learning theories to develop some scientific research skills, namely, 
concluding, deduction, interpretation, discussion and problem solving. An 
experimental group third year biology majors at Faculty of Education in Cairo Al Azhar 
University participated as an experimental group of the study in the second semester of 
the academic year 2014/2015. To investigate the effectiveness of the proposed program, 
scientific research skills questionnaire was utilized. The results of the study revealed the 
effectiveness of the suggested program in developing scientific research skills among 
study participants. The study recommended that the academic program of the student 
teachers at faculties of education should include scientific research skills syllabuses to 
functionally enhance  such  skills. 
Key words: a proposed program – TRIZ Theory – Brain Based Learning Theory - 
scientific research skills. 

:مشكلة البحث وخلفيته النظرية
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إن العصــر الــذي نعــي  فيــه مبــا يتســم مــن تقــدم علمــي وتقــي، وتضــخم معلومــايت هائــل، يتطلــب امــتالك الفــرد ملهــارات خاصــة يف   
 التعامل مع هذه الظواهر، من أيها مهارات البحث العلمي املختلفة. وامتالك الفرد هلذه املهارات يعينه على التجاوب مع متطلبات عصره،

فة ومهـارات ليفيـد نفسـه و تمعـه  حيـث تـدعم تلـ. املهـارات قـدرة الفـرد علـى التعامـل مـع بيئتـه اخلارجيـة احمليطـة وتوظيف ما  تل. من معر 
مؤسسـات إعـداد املعلـم  وخباصـةٍ به، كما متكنه من مهارات التنبؤ باملستقبل واالستعداد له  لذا بات ضـروريًا أن تسـعى املؤسسـات التعليميـة 

 مهارات البحث العلمي املختلفة.من تدريب امللتحقني هبا على 
، هومتغرياتــ يسـاير اـديات هـذا العصـر جيـاد جيـلٍ إويسـهم ترسـيخ رود البحـث العلمـي لـدى املتعلمـني مـن خـالل اكتسـاب مهاراتـه يف 

ة، وأحـد املعاجلـات اليت تزداد عمًقا وتشعًبا، ويتـأتى ذلـ. مبمارسـة مهـارات البحـث العلمـي  باعتبارهـا مـن أهـم درو  التجربـة الرتبويـة العامليـ
الرتبويــة الــيت دعــت إليهــا متطلبــات العصــر احلــايل، كمــا أن األدبيــات والكتابــات املتخصصــة أكــدت علــى أييتهــا وتأصــيلها لــدى املتعلمــني 

 . (Billett, 2010)بصورة وظيفية
التعليميـة، يـؤدي إىل تنميـة معـارفهم وإثـراء وعليه فاالهتمام بتنمية املهارات البحثية لدى املتعلمني، يعد اجتاًها حديثًا يف العمليـة 

وجهات نظرهم، وتدعيم االستقالل الفكـري لـديهم، وإكسـاهبم مهـارات االستقصـاء، وحفـز ملكـارم العلميـة، األمـر الـذي يسـاعدهم علـى 
لتعامـل مـع املواقـف املختلفـة الـيت توجيه عقوهلم وخربارم، حنو إجياد حلول مناسبة للمشكالت البحثية املختلفـة، واملشـاركة يف صـنع املعرفـة وا

 (.1487، 2112تواجههم)الكحلوت،
ومـن املتفـق عليــه أن الطبيعـة الفطريــة لـدى الفــرد افـزه ألن يواجــه الصـعوبات واملشــكالت، الـيت متثــل عائًقـا أمامــه، باسـتخدام بعــا 

به ألن يستخدم حلواًل أكثر فاعلية، ومناسبة لبيئته  مما  من التفكري اإلبداعي إىل حل املشكالت، وهذا يؤدي أمناة التفكري املختلفة، بدايةً 
 يساعده على بناء حضارة راقية، كما يسهم يف اقيق أهدافه، باستخدامه خلطوات منطقية منظمة، وأساليب إبداعية حلل هذه املشكالت.

ات وحــل املشــكالت، وذلــ. ويف ضــوء ذلــ. فقــد ســعت احملــاوالت العلميــة، بوضــع خطــوات منطقيــة منظمــة  للتغلــب علــى الصــعوب
مبمارسة التفكري بأمنا ه املختلفة، ويف خضم هذه احملاوالت ظهرت نظرية تتريزت حلل املشـكالت بصـورة ابتكاريـة، وقـد أشـارت نتـائج دراسـة 

وتسـتند يف قاعـدرا ( إىل أن نظرية تتريزت تعد من النظريات التقنية اإلجرائية املتطورة ذات اجلدوى يف حل املشـكالت، 2113)عبد العزيز، 
مبــا   هــاوترتيب املعرفيــة إىل مــا ســبقها مــن نظــم ونظريــات فاعلــة، حاولــت تقــدمي خطــوات ملموســة فعَّالــة يف اليــل املعلومــات وتنظــيم العمليــات

 يسهم يف التغلب على الصعوبات، والتوصل بصورة وظيفية إىل حل املشكالت.
العمرية، وتسهم يف تعدد مسارات حل املشكلة  مما يؤدي إىل إذكاء ذهـن املـتعلم، وتتميز نظرية تتريزت بأهنا تناسب  تلف الفئات 

الت الـيت وجتنب اعتماده على احللول اجلاهزة، مع القدرة على استغالل املوارد املتاحة، وربط البنية املعرفية السابقة لدى املـتعلم حبلـول املشـك
إليه نتائج البحوث والدراسات السابقة )ومنها دراسة كل من  خلصتوظيفية، وهذا ما  تواجهه  مما يعزز مقدرته على ممارسة التفكري بصورة

 (.Marsh, Waters & Marsh, 2004  2112  عبداهلل وحممد وعلي، 2111  مخيس، 2117أبو جاو ونوفل، 
ثــل  موعــة مــن اإلجــراءات وبــالرجوع للعديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة واألدبيــات الــيت تناولــت نظريــة تتريــزت، وجــد أهنــا مت

ــت خدم كــٌل منهــا يف حــل املشــكالت، أو التغلــب عليهــا بطريقــة  املنظمــة، يف الوصــول حلــل مشــكلة مــا، وتتكــون مــن أربعــني مبــدأً إبــداعًيا، ُيس 
اليـــل املشـــكلة منفـــردة، كمـــا أن مـــن أهـــم املهـــارات الـــيت ينبغـــي للفـــرد أن  تلكهـــا، هـــو اختيـــار املبـــدأ املناســـب للمشـــكلة، باالعتمـــاد علـــى 

  2113  جليـــل، 2115  أبــو جــادو، 2113البحــوث والدراســات الســـابقة )ومنهــا دراســة كـــل مــن أبــو جـــادو،  خلصـــتوجتريــدها، وقــد 
  عبـــده، 2118  عبـــد اهلـــادي، 2113  عبـــد العزيـــز، 2113  عبـــد الســـميع والشــني، 2118  عـــامر، 2117  الرافعـــي، 2111مخــيس، 
( إىل فعاليـــة مبـــادئ نظريـــة 2113  حممـــود، 2112  حممـــود، 2113  قاســـم والفيصـــل، 2111،    عمـــر والعنـــزي2113  عبــده، 2118

التحصــيل، وخفــا  :تريــز علــى اخــتالف تنوعهــا، يف تنميــة مهــارات التفكــري العليــا لــدى املتعلمــني، باإلضــافة إىل املتغــريات األخــرى، ومنهــا
اذ القـــرار، وأوصـــت بضـــرورة إعـــادة صـــياحمة احملتـــوى املعـــريف للمنـــاهج، وفـــق القلـــق، وبقـــاء أثـــر الـــتعلم، ومهـــارات التواصـــل، والقـــدرة علـــى اختـــ
اسرتاتيجيات وفنيات التدريس القائمة على مبادئ نظرية تتريزت.

  2118  عبــد اهلــادي، 2118  عــامر، 2111  أمحــد، 2117كمــا أشــارت األدبيــات الــيت تناولــت نظريــة تريــز )ومنهــا أبــو جــادو، 
( إىل أن خطوارا اإلجرائية تتمثل يف اختيار املشكلة، وصياحمة Bowyer, 2008  Louri, 2009  2112  حممود، 2113عبده، 

اإلجيابيات ودعمها والسـلبيات، وحماولـة التغلـب عليهـا، وإجيـاد مصـادر احلـل، الـيت  إيلالتناقا متهيًدا إلزالته، وصياحمة احلل املثايل، بالتعرف 
منها ريئـة منـاخ العمـل يف ضـوء جـدول زمـي حمـدد، واديـد قـوة احلـل الختيـار أفضـلها، مـع إمكانيـة تفعيلهـا يف املسـتقبل، يضـاف هلـا اليـل 
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مماثلــة، وذلــ. يــرتبط بعمليــة االبتكــار يف احلــل، وفــق خطــوات منظمــة  خطــوات احلــل  للــتمكن مــن االســتفادة منــه يف حــل مشــكلة مســتقبلية
 ومتسلسلة توصف باملنطقية.

(  حيــث تطــورت لتتوصــل إىل أن عمليــة Henry Altshullerوقــد نشــأت نظريــة تتريــزت علــى يــد العــا  الروســي تهنــري ألتشــرت )
 ,Henry) أً، وهنــاك مــن يطلــق عليهــا )اســرتاتيجية فرعيــة(.االخــرتاع متــر مبســارات حمــددة، وفــق مبــادئ حمــددة، تنحصــر يف أربعــني مبــد

 يف حل عديدٍ  أسهمت، وقد اعتمدت نظرية تريز على مناذن ابتكارية سبق التوصل إليها، من خالل املشروعات اليت ب القيام هبا، (2005
الت عـدة، وذلـ. باالسـتفادة مـن مبادئهـا بصـورة من املشكالت، وعليه  كن القول بأهنا نظرية ذات منهجيـة يف التفكـري، و كـن يوهلـا جملـا

 وظيفية.
وتتسم نظرية تريز بأهنا   تستند علـى مبـدأ احملاولـة واخلطـأ يف صـياحمتها، وإمنـا اسـتندت إىل التحليـل العلمـي والـدقيق واملكثـف، ملئـات  

وبالتـــايل ب  حاهبا مـــن بلـــو  درجـــة االخـــرتاع، األفكـــار االبتكاريـــة، الـــيت مكنـــت أصـــ إيلاآلالف مـــن بـــراءات االخـــرتاع، وذلـــ. ســـعًيا للتعـــرف 
إىل املبادئ األربعني الـيت يـتم توظيفهـا يف حـل املشـكالت، وهـذا األسـا  الفكـري مـا اعتمـده هنـري التشـر وزمـالؤه يف وضـع أسـس  اخللوت

 (.42، 2114النظرية ومبادئها )أبو جادو، 
 بيعـة املتغـري التـابع وتنسـجم مـع مفرداتـه ومـع  بيعـة مـع تريزت تتوافق ويف ضوء  بيعة البحث احلايل فقد تناول عدة مبادئ لنظرية ت

العينة، وتل. املبادئ تتمثل يف:
 التقسيم: ويف ضوء هذا املبدأ ب جتزئة النشاة التعليمي ملهام عدة بسيطة سواء أكانت نظرية أم عملية. (1
عليهـــــا يف عمليـــــات التحليـــــل واالســـــتنتان  الفصـــــل: حيـــــث ب فصـــــل معطيـــــات املشـــــكلة عـــــن أجزائهـــــا األخـــــرى بغـــــرض االســـــتناد (2

واالستنتباة والتفسري وحمريها من املهارات العقلية العليا.
 اإلملام: ومن خالله يتم ربط النتائج اليت يتوصل إليها املتعلم  كي يتمكن من نتيجة جامعة للموقف أو املشكلة اليت يتعرض هلا. (3
 ة التعلم، وتعميق الفهم بشكل وظيفي.التغذية الراجعة: وب توظيفها لتحسني مسار عملي (4
التجانس: وأعطى فيه املتعلم إمكانية االستفادة مـن نتـائج موقـف أو مشـكلة يف التغلـب علـى مشـكلة أخـرى قـد تتشـابه معهـا أو  (5

 ال، لكن يف الغالب هناك خصائص مشرتكة.
ة علـى حـدة، واسـتيفائها يـؤدي إىل احلفـا  علـى اإلجراءات التمهيدية القبلية: اليت يرتتب عليهـا اقيـق نـاتج الـتعلم مـن كـل نشـا (6

وقت التعلم.
 أنشطة التعلم.أو استمرارية األداء: حيث ب التغلب على الصعوبات أو املعوقات اليت تعرض هلا املتعلم عند أداء مهام  (7
 ر اإلمكان.التكيف أو التوافق: ومن خالل هذا املبدأ  كن االستفادة من اإلمكانات املتاحة يف حل املشكالت قد (8
التجديد: عند تناول نقطة أو مهمة والتوصل لنتيجة مرتبطة هبا، يبدأ املتعلم املهمة اجلديدة بنشاة وحيوية دون ملل بغا النظر  (9

 عن نتيجة املهمة السابقة.
الــزمي املــرتبط يتحقـق وذلــ. حينمــا يـتمكن املــتعلم مـن املهــارة لينتقــل ملهـارة جديــدة بغـا النظــر عــن اجلـدول و القفـز أو التســريع:  (11

 بأداء املهارة السابقة.
األعمال اجلزئية: وذل. عندما ىيقق املتعلم املهمة بصورة جزئية  حيـث يصـعب اسـتكماهلا للنهايـة، وهنـا يتقبـل املعلـم هـذا األداء  (11

ملعاجلـــة ويقـــدم التغذيـــة الراجعـــة بغـــرض اســـني مســـتوى األداء، مث ينتقـــل ملهمـــة جديـــدة، وقـــد أسســـت علـــى هـــذه املبـــادئ مـــادة ا
 التجريبية اخلاصة بالبحث احلايل.

وتتبــاين الطــرذ واألســاليب واالســرتاتيجيات، الــيت تقــوم علــى العديــد مــن مبــادئ النظريــات الرتبويــة وحمــري الرتبويــة، وتســهم يف تنميــة 
(، ويف 2111راسـة )سـلمان، مهارات البحث العلمي، حيث التكامل بني احملتوى املعريف للمقررات، وتل. املبادئ، وهذا ما أكدته نتـائج د

ذات الســـياذ توصـــى الدراســـات ذات الصـــلة، بضـــرورة تبـــي مبـــادئ نظريـــة تريـــز عنـــد التـــدريس، حيـــث تعتمـــد بصـــورة وظيفيـــة علـــى مهـــارات 
ن مـن التفكري، وتسهم يف تنميتها من خالل البحث والتجريب واالكتشاف، مبا  كنه من الوصول إىل املخزون املعريف املوجـود لديـه، والـتمك

(، وعليـــه فنظريـــة تريــز ليســـت أســـلوبًا يف حـــل املشـــكالت  2118  عبـــده، 2111توظيفــه يف املواقـــف الـــيت تتضـــمن حلــواًل تفكريية)ســـلمان، 
 (.419، 2111فحسب، بل إهنا فلسفة وأسلوب ومنهجية، و ريقة يف التفكري )أبو جادو ونوفل، 

يـــة تريـــز، يف تنميـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي، متمـــثاًل يف مهـــارة حـــل مـــن الدراســـات، فاعليـــة توظيـــف مبـــادئ نظر  وقـــد أثبتـــت عديـــدٌ 
ســـهمت يف توســـيع مـــدارك املتعلمـــني، وزيـــادة اصـــيلهم املعـــريف، ومـــن أبـــرز هـــذه أاملشـــكلة، والتفكـــري عـــايل الرتبـــة، مـــن خـــالل اســـرتاتيجيات 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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(، ودراسـة عبـده  2113ربي واحلـازمي )(، ودراسة صـ2111(، ودراسة سلمان )2111(، ودراسة سعيد )2111الدراسات دراسة مخيس )
( وأوصــــت تلـــ. الدراســــات بضــــرورة 2119) Louri(، ودراســـة 2113) Hung(، ودراســــة 2118) Bowyer(، ودراســـة  2118)

 لكافة املراحل التعليمية.و استخدام مبادئ تريز يف تدريس  يع املواد الدراسية األخرى، 
واحــد، وبــالطبع كــان لــذل. أثــر  مــن النشــا ات يف وقــتٍ  عديــًداد،  كنهــا أن تــؤدي ومــن املتفــق عليــه أن القــدرة العقليــة لــدى الفــر 

واضــت يف تغيــري فلســفة الرتبيــة، حنــو األجيــال القادمــة، حيــث الرتكيــز علــى العمليــات العقليــة لــدى املتعلمــني، والعمــل علــى توجيههــا بصــورة 
لـذاكرة  ويلـة األمـد، بـدالً ا وختزينهـا يف، تهـاومعاجل، وظيفية، حنو اإلبداع، واكتسـاب مهـارات التفكـري العليـا، والقـدرة علـى تنظـيم املعلومـات

(، حيـث أظهـرت أن الـتعلم 2117من الرتكيز على املعلومات، حماية يف ذارا، وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة كـل مـن )أبـو عطايـا وبـريم، 
ممـا عمـق الفهـم   اتمـن النشـا  بأنفسـهم، مـن خـالل القيـام بعديـدٍ  هوميـةاملستند على جانع الـدما ، سـاعد املتعلمـني علـى بنـاء املعرفـة املف

 وساعد على إدراك املفاهيم والعالقات بينهـا، وأوصـت الدراسـة بضـرورة التنويـع يف األنشـطة التعليميـة، والبيئـات الصـفية، وتصـنيف املتعلمـني
 وفق أمناة تعلمهم، حيث إعطاء الفرصة لكل متعلم، بأن يتعلم حسب منط تعلمه.

يبــذل جهــًدا كبــريًا عنــد تعلــم موضــوع حمــري  يف حــنيتعلــم مــرتبط خبلفيــة ســابقة لديــه، ويبــذل الــدما  جهــًدا متواضــًعا، عنــدما ىيــدث 
مــرتبط ببنيتــه املعرفيــة، حيــث يتطلــب فــتت مســارات تواصــل جديــدة، للــتمكن مــن إضــافتها يف الــذاكرة، مــع التأكيــد علــى أن مثــريات الــتعلم 

(.69، 2113، اجلديدة، جتذب وتستثري عمل الدما ، أكثر من السابق تعلمها)احلارثي
  2117مـن أبـو عطايـا وبـريم،  وباال الع على الدراسات والبحوث السابقة، اليت تناولت التعلم املستند للـدما  )ومنهـا دراسـة كـلٍ 

  الغرايبـــة واحملســـن، 2114  عبـــد القـــادر، 2113  الطيطـــي ورواشـــدة، 2117  ســـا ، 2111  رشـــود، 2113  اجلـــاجي، 2111بكـــر، 
  2119  امليهــي وحممــود، 2113  حممــد، 2112  لطــف اهلل، 2113  كســناوي، 2111  القــرين، 2113وري،   القرعــان واحلمــ2113

اخلصــائص  :( وجــد أن هــذا الــنمط مــن الــتعلم، يقــوم علــى تــوفري بيئــة تعليميــة، تراعــي  بيعــة الــدما ، مــن حيــث2114نوافلــة واهلنداســي، 
املعي  حيث القدرة على معاجلة وتنظيم املعلومات، وسهولة  يلة يف اقيق التعلم ذالوظيفية، والرتكيب التشرىيي له، وهذا يسهم بصورة فعا

أثناء عملية التعلم.يف ختزينها، وربطها بالبنية املعرفية السابقة، من خالل  موعة من املراحل اإلجرائية املنظمة، 
 تناولتها البحوث والدراسات سالفة الذكر، وجد أهنا عديدة وبالنظر إىل املبادئ اليت تقوم عليها نظرية التعلم املستند للدما ، واليت

 حيث يقف البحث احلايل على بعضها، حبيث  كنه توظيفها، يف مادة معاجلته التجريبية، وتتمثل يف:
وذ يــنظم الــدما  بطريقــة فرديــة: حيــث يوجــد تبــاين يف قــدرات املتعلمــني يف مســتوى معاجلــة املعلومــات اجلديــدة فيمــا يعــرف بــالفر  (1

 الفردية بني املتعلمني.
وأخرى تتم بالنسبة له بصورة آلية تعرف بالالوعي،  ،يتضمن التعلم عمليات الوعي والالوعي: فهناك عمليات يعي املتعلم أداءها (2

 يصل إليها املتعلم بعد فرتة كبرية من التدريب واملران.
تـوفري منبهـات تسـتثري الـدما  علـى العمـل، لكـن قـد يقـف يعتمد التعلم املعقد على التحـدي: حيـث تعمـل اخلـربات املعقـدة علـى  (3

 مبا قد يؤدي للهروب من موقف التعلم.  هذا حال حدوث  رديد  نع صدور املنبهات
 تل. الفرد  رقًا متباينة لتنظيم الذاكرة: وهذا يعي أن كل فرد خيزن معلوماته وفق أييتها ومكاهنا وزماهنا ومعناها بالنسبة له. (4
مرتبط بنمو املعرفة لدى الفرد: يصعب الفصل بني اكتساب اخلربة وانفعال الفرد  حيث يتالزمان بصورة ال ريب فيها. االنفعال (5
 ضرورة البحث عن املع :  رد االستفسارات والتساؤالت حول موضوع ما ىيقق الفهم العميق ملوضوع التعلم. (6
 ها من األمناة األخرى اليت تساعد على فهم املع .األمناة تؤدي للمع : اكتشاف منط التشابه واالختالف وحمري  (7

جتعلــه علــى ا ـالع دائــم مبصــادر  اوهنـاك أييــة وفائـدة تــذكر بالنســبة للمـتعلم، جــراء تنميـة مهــارات البحــث العلمـي لديــه، يف أهنـ
ه من التنظيم والرتتيب ألفكاره، وتكسبه كل جديد، مبا يؤدي لنمو ثقافته، وقدرته على توظيفها، يف مناشط احلياة املختلفة، ومتكنباملعرفة، و 

إليهـا يف مواقـف جديـدة، كمـا تسـاعده يف تطـوير  خلـصمرحلة البحث، بداية من اإلحسا  باملشكلة، إىل القدرة على تطبيق النتائج، الـيت 
ات والدراسات والبحوث ذات الصـلة مبا جيعله متكيًفا ومتوافًقا مع احلياة، وهذا ما أوضحته نتائج عديد من األدبي  عمله، وتزيد من كفاءته

(.2112  مقبل، 2115  عد  وآخرون، 2112  عبد الكرمي، 2118  السرىيي ، 2118مبهارات البحث العلمي، ومنها )احلارثي، 
نظريـــة الـــتعلم املســتند إىل الـــدما ، علـــى خصــائص عـــدة، منهـــا أن الـــدما  تنــتج  ريقـــة خاصـــة يف التفكــري، تتعلـــق بـــتعلم معرفـــة تقــوم و 

جناز مهمة حمددة، كما أن تركيب الدما  ووظائف كل من جانبيـه، يعـد مـدخالً أساسـًيا لفهـم ميكـانيزم حـدوث عمليـة الـتعلم، إديدة، أو ج
مسبًقا، وتعتمد على مواصفات الدما ، هبدف اختاذ القـرارات، واسـني نوعيـة  امعد اوهذه النظرية تعد نظاًما يف حد ذارا، وليست تصميم

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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(. وتتوافــق هــذه اخلصــائص، مــع 2114ث، والنظريــة داعمــة وإجيابيــة، لتحســني القــدرة علــى عمليــيت التعلــيم والــتعلم )الســلطي، الــتعلم احلــاد
، يف توليد األفكـار، وتقـدمي البـدائل األصـلية، يف حـل هاخصائص نظرية تريز بصورة جلية  حيث تعتمد على تنمية مهارات املتعلمني وتطوير 

 م املبادئ املناسبة، اليت تساعدهم على ذل..املشكلة، من خالل إكساهب
هذا وقد تعددت الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت مبادئ التعلم املستند إىل الـدما ، وسـجلت نتائجهـا فاعليـة تلـ. املبـادئ    

فكـري العليـا لـدى عينتهـا ومنهـا: دراسـة وجدانيـة(، باإلضـافة إىل تنميـة بعـا مهـارات الت ومهاريـة و يف تنمية جوانب الـتعلم املختلفـة )معرفيـة 
 Duman(، ودراسـة 2006) Duman(، ودراسـة 2002) Barbara(، ودراسـة 2119(، ودراسة يوسـف )2113عبد الوهاب )

Pociask and Settles  (2007 ،)(، ودراســة 2010) Morris(، ودراســة 2011) McNamee(، ودراســة 2010)
الدراســـات، بضــــرورة تبــــي بــــرامج يف ضـــوء مــــدخل الــــتعلم املســـتند إىل الــــدما ، لكافــــة املراحــــل (، وأوصــــت هــــذه 2012) Salehودراســـة 
 الدراسية.

مــــن  ( فاعليـــة الربنـــامج القـــائم علــــى مبـــادئ الـــتعلم املســـتند إىل الــــدما ، يف تنميـــة كـــلٍ 2112) Salehكمـــا رصـــدت نتـــائج دراســــة 
 ,Caliskan، علـى تنميتـه مـن خـالل مبادئهـا األربعـني، كمـا أظهـرت دراسـة التحصيل، ومهارات التفكري االبداعي، اليت تقوم نظرية تريـز

et al. (2111 للربنــامج القــائم علــى مبــادئ الــتعلم املســتند إىل الــدما  يف تنميــة مهــارة حــل املشــكلة لــدى املتعلمــني، وهــذا مــا تســعى )
 لتحقيقه أيًضا نظرية تريز، بصورة وظيفية من خالل مبادئها.

أثنــاء عمليــة الــتعلم  لتمكيــنهم مــن إجنــاز يف وكمــا أن نظريــة تريــز تســعى حلفــز املتعلمــني، ملواصــلة الــتعلم، وتقــدمي التغذيــة الراجعــة هلــم، 
، مهـامهم، فقــد سـعت أيًضــا مبــادئ نظريـة الــتعلم املســتند إىل الـدما ، إىل افيــز املتعلمــني، وتكـوين االجتاهــات اإلجيابيــة، حنـو مهــام تعلمهــم

 Akyurek and Afacan  (2013.)ما أكدته دراسة  وهذا
باألعمال واملهام النظرية والعملية، اليت قيامه  من خاللهوينبغي أن  ار  الطالب اجلامعي مهارات البحث العلمي يف مساره اجلامعي  

 ،، وإقحامـه يف منهجيـة البحـث تهومناقشمن خالهلا تظهر شخصية الطالب املعرفية، اليت تبدو عند تدريبه على اإلسهام يف ترتيب املوضوع 
ومناقشــة األفكــار، وإبـــداء الــرأي بكــل حريـــة يف هــذه الفكــرة أو تلـــ.، مــع إعطـــاء األســباب والــدوافع املنطقيـــة لــذل.  وهبــذا يكـــون قــد بـــدا 

(.2117ي، مما يؤهله يف مراحل الحقة لإلسهام يف اإلنتان املعريف)مبارك  خطواته األوىل على  ريق البحث العلمي اجلاد
ونظرًا أليية تنمية مهارات البحث العلمي لدى  الب املرحلة اجلامعية، فقد تعددت الدراسات والبحـوث يف  ـال مهـارات البحـث  

ه( على ضعف 1431ألهنا اقق التميز للطالب بداية من السلم التعليمي، وصوال إىل املرحلة اجلامعية، فقد أكدت نتائج دراسة الزهراين )
( فاعلية الربنامج 2113البحث العلمي لدى املعلمني، وأوصت بضرورة تدريبهم على املهارات البحثية، وأثبتت نتائج دراسة على ) مهارات

( أن كـــل 2113املقــرتد يف تنميــة مهـــارات البحــث واالستقصــاء لـــدى  ــالب املرحلـــة اجلامعيــة، كمــا أظهـــرت نتــائج دراســة نصـــر ويوســف )
 لورقة البحثية جاءت التقديرات فيها ضعيفة لدى  الب كلية الرتبية بسلطنة عمان.املهارات املتعلقة مبضمون ا

ومن مث فإن بناء برامج مؤسسة على مبادئ النظريتني أصبت ضروريًا لتنمية مهارات التفكري العليـا وحـل املشـكالت ومهـارات البحـث  
مي، يف بعا القدرات اليت تتضمنها عملية البحـث، لتشـمل القـدرة ( مهارات البحث العل2111العلمي املختلفة واملتنوعة، وىيدد )راشد، 

اديــد املشــكلة، ومالحظــة الظــواهر واألحــداث، والتصــنيف، والقيــا ، وإجــراء التجــارب، وتقــدمي التفســريات، واســتخالت النتــائج،  :علــى
 وفرض الفروض، وبناء التوقعات.

املناقشـة، و التفسـري، و االسـتنباة، و احلـايل، متمثلـة يف مهـارات )االسـتنتان، وبالنظر إىل مهارات البحث العلمي، اليت يتبناها البحـث 
حـل املشــكلة( يتضــت عالقتهــا الو يــدة مببــادئ نظريــة تريــز  ألن تلــ. املهـارات تعــد مــن التفكــري املنــتج، الــذي تســعى املؤسســة التعليميــة إىل و 

Louri  (2119 )(، ودراســة 2118)  Bowyerإليــه نتــائج دراســة كــل مــن  خلصــتتنميتــه، مــن خــالل برا هــا وأنشــطتها، وهــذا مــا 
 .وعليه تبدو العالقة املنطقية والواضحة بني متغريات البحث، املستقلة، والتابعة

وخالصة القول، إن هدف العملية التعليمية الرئيس، يتمثل يف تنمية مهارات التفكري، والبحث، لدى املتعلمني، ليصبت دور املعلم، 
(، ويعد هذا من متطلبات القرن 91، 2113تعليم التفكري، حيث ال يقف عند تعليم حمتوى املادة الدراسية فقط. )عبيدات وأبو السميد، 

يف احلادى والعشرين، اليت ينبغي أن يواجه هبا  البنا ادياته، اليت هي يف تزايد مستمر، وسوف يواجهوهنا يف مهنتهم بعـد ختـرجهم، متمثلـة 
ملتعلمني و بيعة املقررات الدراسية.خصائص ا

 اإلحسا  مبشكلة البحث:
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أشـــارت عديـــد مـــن الدراســـات إىل ضـــعف مهـــارات البحـــث العلمـــي، لـــدى كـــل مـــن املعلـــم واملـــتعلم علـــى حـــد ســـواء  نتيجـــة لنـــدرة  
  2114  احلنفـي، 1997أبـو جبـل،  االخنراة يف البحث، فيما يرتبط مبحتوى املواد الدراسية، أو تطبيقارـا احلياتيـة، )ومنهـا دراسـة كـل مـن

 Anglo & Asmar, 2005  2114  ســعيد، 2113  علــي، 2111  عبــد اهلل، 2113هـــ   إ اعيــل، 1431الزهــراين، 
Brew, 2005   Brown, 2004  كما أكدت هذه الدراسات يف توصيارا، على ضـرورة تطـوير مهـارات البحـث، لـدى كـل مـن ،)

 إيلتمــام مبهــارات التفكــري، ومنهــا االســتنتان، والتفســري، وحــل املشــكلة خبطوارــا املعلومــة، الــيت تبــدأ بــالتعرف املعلــم واملــتعلم، مــن خــالل االه
إليه من نتـائج يف مواقـف جديـدة، وبـذل. يصـبت املـتعلم منتًجـا للمعرفـة،  ـدًدا هلـا، كمـا يـؤدي هـذا  اخللوتاملشكلة، وتنتهي بتطبيق ما ب 

مما يسهم يف احلفا  على مكونارا.   يطة بهإىل ربط املتعلم بالبيئة احمل
ويعـد ممارسـة املـتعلم ملهـارات البحـث العلمــي بصـورة وظيفيـة، ضـرورة ال حمـ  عنهـا، كمــا دللـت عليهـا الدراسـات واألدبيـات الســابقة 

انـب الـتعلم للمـواد الدراسـية، ذات الصلة، بأن ذل. يسهم يف تنميـة الثقـة بـالنفس  نتيجـة الكتسـاب اخلـربات الشخصـية واملهنيـة املرتبطـة جبو 
وال يتـأتى ذلــ. إال مــن خــالل ممارسـة حقيقيــة حلــل املشــكالت، الــيت يتعـرض هلــا املــتعلم، يف ضــوء املـدخل العلمــي الســليم للقضــايا املختلفــة، 

(.2116وأشار إليه الساعايت والساعايت ) Brew and Prosser  (2003)وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة 
ممـا أدى إىل   رة تضمني مهارات البحث العلمي باملقررات املختلفة للطالب املعلم، بكلية الرتبيـة بالقـاهرة جامعـة األزهـرونتيجة لند 

ضــعف االهتمــام بــه، وبالتــايل كــان هنــاك صــعوبة يف امتالكــه ملهــارات البحــث العلمــي، وهــذا مــا أوضــحته نتــائج التجربــة االســتطالعية، الــيت 
ارات البحــــــث العلمـــــي، علــــــى عينــــــة مـــــن  ــــــالب الفرقــــــة الثالثـــــة شــــــعبة الطبيعــــــة والكيميـــــاء للعــــــام اجلــــــامعيمتثلـــــت يف تطبيــــــق مقيـــــا  مهــــــ

بالفصـــل الدراســـي األول، وجـــاءت نتائجـــه دون املســـتوى املرتقـــب مـــن الطـــالب  حيـــث   يتجـــاوز أعلـــى  الـــب نســـبة  (م2114/2115 )
 %( من الدرجة الكلية للمقيا .31)

االســـتنباة، و اول البحـــث احلـــايل أن يســـهم يف اقيـــق تنميـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي، املتمثلـــة يف مهـــارات )االســـتنتان، وعليـــه ىيـــ
حل املشكلة(، من خالل برنامج قائم على بعا مبادئ نظرييت تريز والـتعلم املسـتند علـى الـدما   حيـث يقـوم املـتعلم و املناقشة، و التفسري، و 

دريبيــة، بالـــدور األساســي يف ممارســـة العمليــات الذهنيـــة، واألدائيــة، وحـــل املشــكالت، وفـــق خطــوات إجرائيـــة مــن خاللـــه أنشــطة جلســـاته الت
منطقية منهجية، تنمي من خالهلا مهارات البحث العلمي بصورة وظيفيـة، تسـهم يف تنميـة الثقـة بـالنفس، والقـدرة علـى التواصـل، وبقـاء أثـر 

.التعلم
 مشكلة البحث

احلايل، يف ضعف مهارات البحث العلمى، لدى أفراد عينته ) الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء(، تتحدد مشكلة البحث 
منهــا مبــادئ نظــرييت تريــز والــتعلم املســتند علــى  ويف ضــوء مــا ب اال ــالع عليــه مــن دراســات وحبــوث ســابقة، عربيــة، أو أجنبيــة،   تتنــاول أيٍ 

ممـا حـدا إىل التفكـري يف وضـع برنـامج مقـرتد قـائم علـى بعـا مبـادئ نظـرييت تريـز   ارات البحث العلمي، بغرض تنمية مهمًعا الدما   تمعة
بغية تنمية مهارات البحث العلمي، لدى  الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء، بالفصل الدراسي الثاين   والتعلم املستند على الدما 

.(م2114/2115 )للعام اجلامعي
 بحثأسئلة ال

ىيــاول البحــث احلــايل اإلجابــة عــن الســؤال الــرئيس التــايل: مــا فاعليــة برنــامج مقــرتد قــائم علــى بعــا مبــادئ نظــرييت تتريــزت والــتعلم 
ع منـه املستند على الدما  يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى  الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعـة والكيميـاء بكليـة الرتبيـة بالقـاهرة؟، ويتفـر 

 :انالتالي انالفرعي نالالسؤا
ما صـورة برنـامج مقـرتد قـائم علـى بعـا مبـادئ نظـرييت تريـز والـتعلم املسـتند علـى الـدما  يف تنميـة مهـارات البحـث العلمـي لـدى  (1

 عينته؟
يــة مــا فاعليــة الربنــامج املقــرتد يف تنميــة مهــارات البحــث العلمــي لــدى عينــة مــن  ــالب الفرقــة الثالثــة شــعبة الطبيعــة والكيميــاء بكل (2

الرتبية بالقاهرة؟
 فروض البحث

يف ضوء سؤال البحث املرتبط باجلانب التطبيقي له أمكن اديد الفرضني التاليني:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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( بـني متوسـطى درجـات  ـالب اجملمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف التطبيـق ≥1.15ال يوجد فرذ ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى ) (1
 اجملموعة التجريبية. البعدي ملقيا  مهارات البحث العلمي لصاه

( بــني متوســطى درجــات  ــالب اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــني القبلــي ≥1.15ال يوجــد فــرذ ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) (2
والبعدي ملقيا  مهارات البحث العلمي لصاه التطبيق البعدي.

 منهج البحث:
ضــابطة(  وذلــ. ملعرفــة فاعليــة الربنــامج املقــرتد يف  و )جتريبيــة ب اســتخدام املــنهج شــبه التجــريع، القــائم علــى تصــميم اجملمــوعتني

تنمية مهارات البحث العلمي لدى عينة البحث احلالية.
 أهداف البحث:

استهدف البحث احلايل:
بناء برنامج قائم على بعا مبادئ نظرييت تتريزت والتعلم املستند على الدما  كي يسهم يف تنمية بعا مهارات البحث العلمي 

 لدى عينته.

.بناء مقيا  يهدف إىل قيا  مدى منو مهارات البحث العلمي لدى عينة البحث التجريبية بعد تطبيق الربنامج املقرتد

.تعرف فاعلية الربنامج املقرتد يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى عينة البحث التجريبية

 أهمية البحث:
قد تفيد نتائج البحث احلايل كاًل من:

ب املعلــم: القــدرة علــى حــل املشــكالت بامتالكــه بعــا مهــارات البحــث العلمــي الــيت تســهم يف ذلــ. مــن خــالل الربنــامج الطالــ
 املقرتد.

 مصممي املناهج بالكلية: قد يفيد الربنامج احلايل يف وضع تصور مقرر يهدف إىل تنمية مهارات البحـث العلمـي لكـل ختصـص
 على حدة بصورة وظيفية.

أداة البحث: 
ت يف مقيا  مهارات البحث العلمي ومن إعداد الباحث.متثل

حدود البحث:
 اقتصر البحث على احلدود التالية:

البشرية:  الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية الرتبية بالقاهرة. (1

املكانية: كلية الرتبية بالقاهرة جامعة األزهر. (2

.(م2115/ 2114)اجلامعيالزمانية: الفصل الدراسي الثاين للعام (3

املوضوعية وتشمل:  (4

 حـل  واملناقشـة  والتفسـري  واالسـتنباة  وتطبيق الربنامج املقرتد لتنميـة مهـارات البحـث العلمـي املتمثلـة يف مهـارات )االسـتنتان
يف البحــث العلمــي املشـكلة( لــدى عينـة مــن  ــالب الفرقـة الثالثــة شــعبة الطبيعـة والكيميــاء، واملهــارات سـالفة الــذكر تعــد ضـرورية 

 بصورة وظيفية، حيث  ارسها الطالب عند تعرضهم ملشكلة أو ملوقف أو قضية تتطلب جهًدا ذهنًيا أو عملًيا.

التغذيـة  ،اإلملـامو  ،الفصـلو  ،من مبادئ نظرية تريـز الـيت أسسـت عليهـا مـادة املعاجلـة التجريبيـة اخلاصـة بالبحـث احلـايل: )التقسـيم
 ،القفـــز أو التســـريع و ،التجديـــدو  ،التكيـــف أو التوافـــقو  ،اســـتمرارية األداءو  ،اإلجـــراءات التمهيديـــة القبليـــةو  ،التجـــانسو  ،الراجعـــة

 األعمال اجلزئية(و 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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 ومن مبادئ نظرية الـتعلم املسـتند علـى الـدما  الـيت أسسـت عليهـا مـادة املعاجلـة التجريبيـة للبحـث: )يـنظم الـدما  بطريقـة فرديـة، 
االنفعــال و  ، تلــ. الفــرد  رقًــا لتنظــيم الــذاكرةو  ،يعتمــد الــتعلم املعقــد علــى التحــديو  ،عي والالوعــييتضــمن الــتعلم عمليــات الــو و 

 األمناة تؤدي للمع (و  ،ضرورة البحث عن املع و  ،مرتبط بنمو املعرفة لدى الفرد
مع مفرداته ومع  بيعة العينة. وهذه املبادئ لنظرييت تريز والتعلم املستند على الدما ، تتوافق و بيعة املتغري التابع وتنسجم

مصطلحات البحث:
 الربنامج:

 موعة من اللقاءات التدريبية املخططـة واملنظمـة واملرب ـة زمنيـاً،  (، أن الربنامج التدريع عبارة عن17، 2113ترى عبد العزيز )
 .مهارات التفكري املتوازي، والذي يهدف إىل تنمية TRIZواملتضمن سلسلة من االسرتاتيجيات املستندة إىل نظرية 

( يف دراســتها بأنــه  طــط جملموعــة مــن الــدرو  املختــارة مــن مقــررات اجلغرافيــا املقــررة علــى تلميــذات املرحلــة 2113وتعرفــه بــار )
ردف إىل تنمية املتوسطة، واملتضمنة  موعة اخلربات املرتابطة واملواقف التعليمية املستندة على استخدام منهجية تريز حلل املشكالت، واليت 

 .التفكري اإلبداعي لدى املعلمات
واملناشــط املقرتحــة الــيت تقــدم  ،( الربنــامج التــدريع بأنــه عبــارة عــن  موعــة اخلــربات التعليميــة املنظمــة2114وتعــرف جــاد احلــق )

لــيت يــتم معاجلتهــا باســتخدام بعــا وتتضــمن  موعــة مــن القضــايا واملشــكالت الرتبويــة والعلميــة ا ،لطــالب كليــة الرتبيــة يف فــرتة زمنيــة حمــددة
 املبادئ االبداعية األساسية لتنمية لديهم مهارات ما وراء املعرفة.

( أن الربنـــامج التــدريع عبـــارة عــن  طـــط تعليمــي تعلمـــي مــنظم مصـــمم مــن قبـــل الباحثــة وذلـــ. 11، 2114وتــرى العصــيمي )
 ،وتنفيـذ خطـوات البحـث العلمـي  ،ث حمـاور هـي ) ـع املعلومـاتإلكساب معلمات العلوم الطبيعيـة بعـا مهـارات البحـث العلمـي يف ثـال

األهداف، واحملتوى، واألنشـطة، واألدوات، واملـواد والوسـائل املسـتخدمة، والتقـومي،  :وكتابة البحث العلمي( وتتكون عناصر هذا الربنامج من
انـب املعـريف عـن مهـارات البحـث العلمـي، الـذي تشـمل عـدد ويقتصر هذا الربنامج على اجلـزء النظـري تاملعـريفت يـتم فيـه تزويـد املعلمـات باجل

املعرفــة النظريــة، ويركــز كــل تعيــني علــى مهــارة أو أكثــر، مــع اديــد مفهومهــا، ومتطلبارــا،  همــن التعيينــات التدريبيــة الــيت تســتهدف تعزيــز هــذ
 يشـــمل اجلانـــب التــدريع العملـــي مـــن تصـــميم حبـــوث التدريبيـــة خـــالل زمــن حمـــدد، وال اتوكيفيــة أدائهـــا، مث إجنـــاز املعلمـــة جملموعــة مـــن املهـــار 

ومتابعتها.
( بأن الربنامج  ريقة لتنظيم مادة الدراسات االجتماعية والو نيـة وإجـراءات تدريسـها ووسـائل تقو هـا، كمـا 2113وترى على )

ت عمليـات العلـم والدافعيـة لإلجنـاز لـدى يتضمن األنشطة املساعدة على اقيق أهدافها املتمثلة يف تصحيت التصورات البديلـة وتنميـة مهـارا
 تلميذات الصف األول املتوسط.

 موعـة مـن اخلطـوات واألسـس واإلجـراءات املنظمـة لـبعا مهـام األنشـطة املتضـمنة  :ويعرف البحث احلايل الربنامج املقرتد بأنـه
ألهــدافها وأدوارــا والتقــومي املبــدئي هلــا  حيــث تعــرض ،باجللســات التدريبيــة  حيــث تتنــاول كــل جلســة منهــا إحــدى مهــارات البحــث العلمــي

ا.وبعا األنشطة العملية والذهنية املرتبطة مبوضوعها وفق آلية التدريب املقرتحة هبا يف ضوء  بيعة كل نشاة على حدة، مع تقومي هنائي هل
 .(TRIZ)نظرية تتريزت 

وردف إىل حل املشكالت بطريقة  ،ة معرفية ضخمةمنهجية منتظمة ذات توجه إنساين تستند إىل قاعد :تعرف نظرية تريز بأهنا
إبداعيـــة وتشــــري املنهجيــــة املنتظمــــة يف هـــذه النظريــــة إىل وجــــود أدوات وإجــــراءات منهجيــــة حمـــددة ذات خطــــوات واضــــحة تســــتخدم يف حــــل 

.(lugt, 2000, 505) (savransky, 2002, 22)املشكالت
 مل على حل املشكالت الصعبة حمري املعروف حلها مسبقاً.( بأهنا منهجية منظمة تع2005, 10) Goldsmithويعرفها 

تاخلطـــوات واإلجـــراءات املتبعــة يف الوصـــول حلـــل املشـــكلة  :( بأهنــاTRIZ(، مبـــادئ تتريـــزت )2115بينمــا يعـــرف أبـــو جــادو )
وتتكون من أربعني مبدأ إبـداعي يسـتخدم كـل منهـا يف حـل املشـكالت بأسـلوب متفـرد، وتتمثـل املهـارة يف اسـتخدام هـذه املبـادئ يف القـدرة 

 على اليل املشكلة عن  ريق جتريدها، ومن مث اديد املبدأ املناسب لالستخدامت.
( بأهنا منـوذن روسـي يسـتند علـى قاعـدة معرفيـة، ويهـدف إىل حـل املشـكالت وفـق  موعـة 2008, 29) Bowyerويعرفها 

 من اخلطوات املتسلسلة.
مــن  دٍ بأهنــا إحــدى النظريــات الــيت اهتمــت باجلانــب التطبيقــي للمعرفــة وفــق عــد (TRIZ)ويعــرف البحــث احلــايل نظريــة تتريــزت 

ويقتصر البحث احلايل على بعا منها مبا يتناسب مع املتغري التابع له. ،طريقة ابتكاريةاملبادئ اليت تستخدم يف حل املشكالت ب
املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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 نظرية التعلم املستند على الدما :
( أن التعلم املستند إىل الـدما  هـو: مفهـوم متكامـل تتحـدد يف ضـوئه مالمـت عمليـة الـتعلم، ويعـد 3، 2119يرى إيرك جينس )

 كل قاعدة للمعرفة واملهارات، اليت  كننا بناء عليها اختاذ قرارات أفضل عن عملية التعلم.مبثابة  موعة من املبادئ اليت تش
ذلـ. الـتعلم الـذي يـتم فيـه ريئـة خـربات تعليميـة  :( التعلم املستند إىل الدما  على أنـه23، 2115ويعرف يونس وعبد الفتاد )

نظم والنشـاة اهلـادئ واملعاجلـة النشـطة للخـربة الرتبويـة وتقـومي الـتعلم دون رديـد، تتميز بالتحدي والدافعية اليت متكـن املـتعلم مـن االنـدمان املـ
 أثناء دراسة الطالب لوحدة تالشغل والطاقةت.يف اليت يتم ريئتها 

ددة جــ( علــى أن الــتعلم املســتند إىل الــدما  عمليــة متكاملــة تعتمــد علــى ريئــة مواقــف وخــربات تعليميــة مت2113وتؤكــد علــى )
مما يشـجعها علـى املعاجلـة النشـطة خلربارـا، وتكـوين الرتابطـات، وبنـاء املعرفـة   تتوافق مع دما  التلميذة، وتوفر هلا  رذ تعلم  تلفةوتشاركية 

 والتكامل الوظيفي. ،والتفصيل وتكوين الذاكرة ،واالكتساب ،: اإلعدادهي وتطبيقها، ومتر خبمسة مراحل
: إحـدى النظريـات الـيت تناولـت  ـرذ معاجلـة املعلومـات داخـل ذهـن أهنـا ند على الدما ويعرف البحث احلايل نظرية التعلم املست

مبا يسهم يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى عينته.  من املبادئ حرت البحث احلايل على تناول بعضها خلصت لعددٍ و املتعلم 
 مهارات البحث العلمي:

املعرفة العلمية املنظمة اليت يقوم هبا الطالـب  :البحث العلمي بأهنا( مهارات 261، 2111يعرف كل من حسان وحسان وحنا)
 ،فـرض الفـروضو  ،ضـبط املتغـرياتو  ، ـع املعلومـاتو  ،ليعد حبثًا بشـكل دقيـق، وتنقسـم مهـارات البحـث العلمـي إىل مهـارة )اديـد املشـكلة

 إعداد التقارير(. و ،توثيق املعلومات و ،تقومي مصادر املعلوماتو اختاذ القرار و  ،اليل املعلومات والبياناتو  ،اختبار صحة الفروضو 
 موعـــة اإلجـــراءات املنظمـــة واملوضـــوعية يف ضـــوء ضـــوابط  :( أن مهـــارات البحـــث العلمـــي تشـــري إىل67، 2111وتـــرى بالبـــل )

مقــوالت  للتأكــد مــن صــحتها، وبيئــة البحــث  حمــددة تســعى إىل إجيــاد حلــول ملشــكالت، أو جتميــع بيانــات عــن مقرتحــات أو اقرتاحــات، أو
 العلمي هي الظواهر الطبيعية، واالجتماعية، والنفسية  هبدف التنمية والتطوير، وهو عمل إنساين خالص.

اديـد  : موعـة املهـارات الالزمـة  ملمارسـة البحـث العلمـي ممثلـة يف :( مهارات البحـث العلمـي بأهنـا41، 2112ويذكر مقبل )
 ،دقــة التعبـــري :مهــارات كتابـــة البحــث العلمــي ممثلــة يف إيلكــذل. التعــرف و ض الفــروض واختبارهــا، والوصــول ألحكـــام عامــة، املشــكلة، وفــر 

 وااللتزام خبطوات متسلسلة منظمة ىيكمها املنطق العلمي. ،والتحليل ،وممارسة النقد ،والصياحمة
يت يــتمكن الطالــب املعلــم بواســطتها مــن القــدرة علـــى تلــ. العمليـــات الــ :ويعــرف البحــث احلــايل مهــارات البحــث العلمــي بأهنــا

وفق األسس العلمية السليمة، وتقا  إجرائًيا بالدرجة اليت ىيصل عليها الطالب  ،وحل املشكلة ،واملناقشة ،والتفسري ،واالستنباة ،االستنتان
.املعلم يف مقيا  مهارات البحث العلمي املعد هلذا الغرض يف البحث احلايل

 البحث:إجراءات 
تناول اجلزء التايل إجراءات اجلانب امليداين، من حيث بنـاء أداتـه، ومـادة املعاجلـة التجريبيـة، وضـبطهما، والتجهيـز للتجربـة، فيمـا 

الضابطة( والتأكد من تكافئهما.و خيص اختيار العينة )التجريبية 
 إعداد مقياس مهارات البحث العلمي:

 ،ربنـــامج املقـــرتد، يف تنميـــة مهـــارات البحـــث العلمـــي املتمثلـــة يف مهارات)االســـتنتانهـــدف املقيـــا  إىل الكشـــف عـــن فاعليـــة ال
 حل املشكلة(.و  ،املناقشةو  ،التفسريو  ،االستنباةو 

سؤااًل، يلت املهارات سالفة الذكر  حيث وضعت تعليمات لإلجابة عن أسـئلة كـل مهـارة علـى  نيومخس اتضمن املقيا  مخس
ا  يف صـورته األوليـة علـى  موعـة مـن السـادة احملكمـني، الـذين أبـدو بعـا املالحظـات، وب األخـذ هبـا، عنـد إعـداد حـدة، وقـد عـرض املقيـ

(  الًبا بالفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء بالكلية، مرتني 65املقيا  يف صورته النهائية، وقد  بق املقيا  على عينة استطالعية، قوامها )
  بغرض حساب ثباته باسـتخدام أسـلوب إعـادة االختبـار، وقـد بلـ  معامـل االرتبـاة بـني درجـات الطـالب يف التطبيـق بفاصل زمي أسبوعني

(، وهو معامل ثبات مناسب، كما ب حسـاب املقارنـة 1.91(، وبعد تصحيحه مبعادلة سبريمان براون، بل  معامل ثبات املقيا  )1.835)
( وهـذا 63( عنـد درجـة حريـة )6.21األعلـى واألد  للطـالب، حيـث بلغـت قيمـة )ت( احملسـوبة )الطرفية، اليت أوضـحت متـايزًا بـني القسـم 

يدل على صدذ املقيا ، كما ب حساب الزمن لإلجابة عنه  حيث ب االعتماد على أول  الب وآخر  الب انتهيا من اإلجابـة عـن أسـئلة 
 ي جدول مواصفات مقيا  مهارات البحث العلمي يف صورته النهائية:( دقيقة، وفيما يل71املقيا ، وقد بل  املتوسط الزمي هلما )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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 (1جدول )
موصفات مقياس مهارات البحث العلمي لطالب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء

الدرجاتالوزن النسععدد األسئلةأرقام األسئلةاملهارات
25%559-4-3-2-1 االستنتان
21%1159-9-8-7-6 االستنباة

 21%1559-14-13-12-11 التفسري

 21%2159-19-18-17-16 املناقشة

35%3564(55( إيل )21من )حل املشكلة 
ــاجملموع 121%55111ـــــــــــــ

املهــارات إىل أن هــذه ذلــ. ( ســؤااًل  ويرجــع 35وباســتقراء بيانــات اجلــدول الســابق يتضــت أن عــدد األســئلة حلــل املشــكلة بلــ  )
حصـر املتغـريات و  ،بلـورة املشـكلة يف تسـاؤلو  ،تضمنت سبع مهارات فرعية، مرتبـة بصـورة منطقيـة علـى النحـو التـايل : مهارة)اديـد املشـكلة

 ،صــياحمة التصــميم التجــريع للمشــكلة للتحقــق مــن فروضــهاو  ،انتقــاء املعلومــات الالزمــة حلــل املشــكلةو  ،فــرض الفــروضو  ،املرتبطــة باملشــكلة
قدرة على تطبيق املشكلة يف موقف مماثل أو االستفادة من نتيجـة حـل املشـكلة(، حيـث ب وضـع مخـس مشـكالت، يلـت الواحـدة منهـا الو 

(.1املهارات سالفة الذكر على الرتتيب، ملحق )
 بناء الربنامج(:إعداد مادة املعاجلة التجريبية )

 ات التالية:سار بناء الربنامج التدريع بالبحث احلايل وفًقا للخطو 
وضت فيها األسا  الفلسفي الذي يقوم عليه الربنامج  حيـث ضـرورة امـتالك الطالـب املعلـم مهـارات البحـث العلمـي، ومـدى مقدمة:  -   
مما قد يعد من دواعي التطوير يف برنامج اإلعداد األكاد ي له.   نعكا  ذل. على أدائه األكاد ي واملهي، ومهاراته احلياتية بصورة وظيفيةا

والبعــد  ،والبعــد املهــاري ،اشــتمل الربنــامج التــدريع احلــايل علــى بعــا األبعــاد وهــي: البعــد املعــريفاألبعــاد الــيت اشــتمل عليهــا الربنــامج:  -   
لية تظهر اخلطوة العريضة اليت يسري عليها الربنامج بصورة وظيفية.وبعد تقومي املتدربني، وب توضيت تل. األبعاد بصورة تفصي ،الوجداين

 ب االعتماد يف بناء الربنامج على بعا املصادر منها ما يلي:: همصادر الربنامج وحمددات - 
منهـــا مـــا اهـــتم بتنميـــة  اصـــةٍ خبالدراســـات والبحـــوث الســـابقة األدبيـــات والكتابـــات وثيقـــة الصـــلة بالبحـــث احلـــايل و -

 ت البحث العلمي.مهارا
وتناســب اإلمكانــات  ،مــن الوســائل الــيت اقــق أهــداف الربنــامج الوســائل التعليميــة  حيــث ب االعتمــاد علــى عديــدٍ -

 والسبورات. ،والشفافيات ،وأجهزة العرض ،اللوحات ،وجهاز عرض البيانات ،املتاحة ومنها : احلاسوب
التدريبية املرتبطـة مبوضـوعات مهـارات البحـث العلمـي خصائص العينة ومدى مناسبة أنشطة اجللسات  إيلالتعرف -

 واملهمة اليت يتضمنها الربنامج التعليمي املعد بالنسبة هلم. ،اليت ب اختيارها، من حيث نوع النشاة
ومن السـهل إىل الصـعب،   ،تنظيم حمتوى الربنامج مع مراعاة خصائص العينة، حبيث تتدرن من البسيط إىل املركب-

 كما روعي فيها الرتتيب املنطقي والرتابط.
 أثناء تقدمي اجللسات من خالل تعليمات واضحة.يف اديد مهام األنشطة اليت يتدرب عليها أفراد العينة -
مـن تقدمي املفاهيم النظريـة املرتبطـة مبوضـوعات جلسـات الربنـامج، إلمـداد املتـدربني بفكـر واضـت عمـا يتعرضـون لـه -

 على زيادة اهتمام املتدربني مبا يقومون به. هذا بدوره يعملحيث خربات  تلفة، 
 إعداد أدوات التقومي اخلاصة بالربنامج  وذل. هبدف التحقق من مدى إتقان املتدربني ألهداف الربنامج.  -

نـد التـدريب علـى الربنـامج  لتسـهم يف جناحـه، واقـق ب وضع بعا القواعد اليت ينبغي االلتزام هبـا يف عبالربنامج:  ةقواعد العمل اخلاص -  
 األهداف املرجوة منه بصورة وظيفية، تنعكس على مستوى املتدرب.

أييــة اديــد األســاليب  :ب وضــع بعــا النقــاة املهمــة للمــدرب الــيت قــد تســهم يف فعاليــة التــدريب الــيت منهــاإرشــادات خاصــة باملــدرب:  -
العــدد املناســب للتــدريب، والتجهيــزات الــيت ينبغــي القيــام هبــا قبــل البــدء يف عمليــة التــدريب، كمــا ب عــرض  التدريبيــة، وترتيــب بيئــة التــدريب،

مقرتد لبداية الربنامج، وآلية مقرتحة للتعامل مع املتدربني.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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أهداف البرنامج التدريبي:
  للمتدربني )عينة الدراسة التجريبية(.اهلدف العام للربنامج: ُحدد اهلدف العام للربنامج يف تنمية مهارات البحث العلمي 
  األهداف اخلاصة بالربنامج: ب يف هذه اخلطوة وضع أهداف خاصة بكـل جلسـة مـن جلسـات الربنـامج، وحـددت األهـداف يف

وخطــة  ،وإجــراءات تنفيــذ ،وأنشــطة ،ووســائل ،وحمتــوى ،وجدانيــة(، ووضــع عنــوان خــات لكــل جلســةو  ،مهاريــةو  ،صــورة )معرفيــة
 تقومي متيزها عن حمريها من اجللسات األخرى.وأساليب  ،سري

أثنــاء تنفيــذ جلســات يف بشــكل إجرائــي ب وضــع عــدد مــن النقــاة الــيت ينبغــي عليهمــا االلتــزام هبــا دور املــدرب واملتــدربني يف الربنــامج:  -  
 الربنامج التدريع ح  يتس  اقيق أهدافه.

أثنـــاء تطبيـــق جلســـات الربنـــامج املقـــرتد علـــيهم، يف ب هنـــج  ريقـــة التـــدريب املصـــغر مـــع املتـــدربني  ريقـــة التـــدريب املتبعـــة يف الربنـــامج:  -  
والتدريب املصغر هو موقف تدريع يتم يف وقت حمـدد يف كـل جلسـة مـن جلسـات الربنـامج وفـق  بيعـة حمتـوى اجللسـات وترتيـب آليـة احلـوار 

 لسة التدريبية الواحدة.بني املتدربني ومهام األنشطة اليت يقومون هبا خالل اجل
خطوات  ريقة التدريب املصغر

تقدمي اجلانب املعريف املرتبط باملهارة )املدرب( 1

منذجة املهارة )املدرب( 2

تعليمات ممارسة املهارة )املدرب( 3

ممارسة املهارة )املتدرب( 4

تقومي املهارة )مدرب _ متدرب( 5

التغذية الراجعة )مدرب _ متدرب( 6

تقان املهارة )املتدرب(إ 7

االنتقال للمهارة التالية 8

ب تنفيذ الربنامج بالتدريب املصغر الذي يتضمن بداخله املمارسات واألنشطة واالسرتاتيجيات التالية: إجراءات تنفيذ البرنامج:
 ويشتمل على احملتوى التدريع للجلسة التدريبية بنفس تسلسل الدليل يقود املدرب من خالله العملية التدريبية.  :العرض التقد ي
 .حلقات النقاش لتقدمي وجهات النظر املختلفة واملشاركة حبما  وتفهم وجهات النظر املختلفة 
 على النقاة الرئيسة حلل القضية املطروحة من خالله. القراءة لتحليل حمتوى ما أو للقيام بنشاة يتطلب الوصول إىل شبه اتفاذ 
 .العمل يف  موعات لتبادل اخلربات وتوزيع املهام واألنشطة واألدوار واملسئوليات واخلربات 
 من خالل التطبيق العملي. هومهارات إجراء تطبيقات عملية )األنشطة واملهام( ملمارسة املتدربني ألفكار التدريب 
 اقشتها من خالل إبداء اآلراء وتقبل وجهات النظر.تقدمي العروض ومن 
 حقائق علمية أو أمور ال اتمل وجهات النظر، وال يكون النقاش فيها مفيًدا. احملاضرة عند شرد 
 .دراسة احلالة بعرض مشكلة أو موقف ما على املتدربني، مث يقـوم املتـدربون بـاقرتاد كيفيـة حـل تلـ. املشـكلة، أو التصـرف يف ذلـ 

أســئلة ىيــددها املــدرب، وهنــا تــتم دراســة املشــكالت واقــرتاد احللــول هلــا بشــكل متعمــق ودقيــق  إذ تتنــاول  عــن، أو اإلجابــة املوقــف
 ما أو بآخر.  دراسة احلالة  يع اجلوانب اليت يتوقع تأثريها بشكلٍ 

 :ب توزيع جلسات الربنامج املقرتد  لتنمية مهارات البحث العلمي وفق اجلدول اآليت

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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 (2جدول )
جلسات البرنامج المقترح لتنمية مهارات البحث العلمي لدى عينة البحث

زمن اجللسة بالساعةموضوع اجللسةرقم اجللسة
5مهارة االستنتان1
5مهارة االستنباة2
5مهارة التفسري3
5مهارة املناقشة4

5
مهـارة و  ،بلورة املشكلة يف تسـاؤلمهارة ، و مهارات حل املشكلة وتشمل: مهارة اديد املشكلة

5 .حصر املتغريات املرتبطة باملشكلة

5.مهارات حل املشكلة وتشمل: مهارة فرض الفروض6
5 .مهارات حل املشكلة وتشمل: مهارة انتقاء املعلومات الالزمة حلل املشكلة7
5 .للتحقق من فروضهامهارات حل املشكلة وتشمل: مهارة صياحمة التصميم التجريع للمشكلة 8

9
مهارات حل املشكلة وتشمل: مهارة القدرة على تطبيق املشكلة يف موقف مماثـل أو االسـتفادة 

5 .من نتيجة حل املشكلة

ــاجملموع 45ـــــــــــــــ
حــل و  ،احملاضــرةو  ،العصــف الــذهيو  ،التعــاوينالــتعلم و  ،)املناقشــة واحلــوارالــيت متــت االســتعانة هبــا:  هومــن  رائــق التــدريب واســرتاتيجيات      

 االستقرائية(و  ،املعمليةو  ،االستنبا يةو  ،تبادل األدوارو  ،اخلرائط بأنواعها املختلفةو  ،مشكالت
جهــــاز احلاســــوب و  ، Data Showجهــــاز عــــرض البيانــــات  و ،ورقــــة حبثيــــةو  ،تقــــارير، و )تكليفــــاتاألنشــــطة والتقنيــــات التدريبيــــة: 

Computer ،  أوراذ بيضاء كبريةو  ،عملأوراذ و، Flip Chart ،  شبكة اإلنرتنت(و
عرض إنتان اجملموعات وتقييمه( و ،اختبارات و ،ملف اإلجنازو  ،)تكليفات عمليةأساليب التقومي: 

ولرســم اخلطــوات اإلجرائيــة لتــدريب الطالــب املعلــم علــى مهــارات البحــث العلمــي، ب تصــميم دليــل للمــدرب، وأخــر للمتــدرب  
أثناء التدريب، وقد اشتمال على مقدمة، أوضحت األسا  الفلسفي للربنامج، واملصـادر الـيت متـت يف السرتشاد هبما، بصورة وظيفية لتمام ا

أثنـــاء التـــدريب، وبعـــا اإلرشـــادات الـــيت تســـهم يف فعاليـــة  يف مـــن املـــدرب واملتـــدرب االســـتعانة هبـــا، كمـــا تضـــمن قواعـــد العمـــل، ودور كـــلٍ 
مــن املــدرب واملتــدرب، كمــا عــرض ليهــداف العامــة للربنــامج، واســرتاتيجيات التــدريب املقرتحــة، وجــاء الوصــف التفصــيلي  التــدريب، لكــلٍ 

موضــوعها، والــزمن اإل ــايل هلــا، وأهــدافها، واألدوات  :للربنــامج جللســاته التدريبيــة واضــحة بصــورة إجرائيــة  حيــث يلــت كــل جلســة تدريبيــة
تقـــومي املبـــدئي، وتوقعـــات املتـــدربني منهـــا، وأنشـــطتها الفرديـــة واجلماعيـــة، يف ضـــوء  بيعـــة مهـــام أنشـــطة الـــتعلم، الالزمـــة، لتنفيـــذ أنشـــطتها، وال

 و االت املناقشة واحلوار املنظم، خالل أنشطتها، أو بعد اإلنتهاء منها، والتقومي النهائي هلا.
لم املســتند علــى الــدما ، الــيت خلــص إليهــا البحــث وقــد بنيــت أنشــطة اجللســات التدريبيــة، وفــق بعــا مبــادئ نظــرييت تريــز، والــتع

احلايل، وجاءت مناسبة لطبيعة مهارات البحث العلمي، حيث ب بنـاء أنشـطة اجللسـة التدريبيـة األوىل علـى عـدد مـن املبـادئ متثلـت يف مبـدأ 
االنفعــال مــرتبط بنمــو املعرفــة و  ،م بطريقــة فرديــةالــدما  يــنظو  ،اســتمرارية األداءو  ،اإلجــراءات التمهيديــة القبليــةو  ،التغذيــة الراجعــةو  ،)التقســيم

التغذيـة و  ،من املبادئ أيًضا، وهي مبـدأ )اإلملـام األمناة تؤدي إىل املع (، وأسست اجللسة التدريبية الثانية أنشطتها على عددٍ و  ،لدى املتعلم
 تلـ. الفـرد  رقًـا متباينـة و  ،يعتمد التعلم املعقد على التحـديو  ،األعمال اجلزئيةو  ،القفز أو التسريعو  ،اإلجراءات التمهيدية القبليةو  ،الراجعة

لم لتنظيم الذاكرة(، وعلى حمرار ذل. بنيت باقي اجللسات التدريبية للربنامج احلايل، ويالحع تضمني مبادئ نظرية تريز مع مبادئ نظرية التع
 مع بعضها البعا.  هاوترابط هااتساذ تل. املبادئ وتناحمم أسا املستند على الدما ، وفق  بيعة مهام أنشطة اجللسات التدريبية، وعلى 

وعليــه فقــد متــت اإلجابــة عــن الســؤال األول، للبحــث احلــايل الــذي نــص علــى )مــا صــورة برنــامج مقــرتد قــائم علــى بعــا مبــادئ 
ختصـر السـالف ذكـره. ملحـق نظرييت تريز والتعلم املسـتند علـى الـدما  يف تنميـة مهـارات البحـث العلمـي لـدى عينتـه؟( مـن خـالل العـرض امل

(2.)

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 التصميم التجريبي للبحث :
يف ضــوء  بيعـــة البحــث ب اختيـــار التصــميم التجـــريع املعــروف باســـم التصــميم القبلـــي البعــدي باســـتخدام  مــوعتني متكـــافئتني 

وذلــ. حلســاب  -معاجلـة جتريبيــةبـرحمم أهنــا   تتعــرض ألي  -حـدايا جتريبيــة واألخــرى ضـابطة، وقــد عمــد البحـث الختيــار  موعــة ضــابطة إ
إيل الفعاليــة اخلارجيــة للربنــامج املقــرتد بالبحــث احلــايل، ويف هــذا النــوع مــن التصــميمات ب اختيــار أفــراد العينــة بطريقــة عشــوائية، وتقســيمها 

تعرضـت اجملموعـة التجريبيـة فقـط  واألخرى ضابطة، وب تطبيق أداة القيا  قبليًـا علـي اجملمـوعتني قبـل التجربـة، مث ، موعة جتريبية : موعتني
ي للمتغــري املســتقل  ألن حمتــوى الربنــامج احلــايل جديــد بالنســبة لعينــة البحــث، وبعــد االنتهــاء مــن التجربــة ب تطبيــق أدوات القيــا  بعــديًا علــ

اجملموعتني، ويتضت ذل. باجلدول التايل:
 (3جدول )

التصميم التجريبي لعينة البحث الحالي وفق أهدافه
القيا  البعدي املعاجلة التجريبية عينة الدراسة القيا  القبلي

مقيا  مهارات البحث العلمي 
مقيـــــــــــا  مهـــــــــــارات الربنامج املقرتد اجملموعة التجريبية

البحث العلمي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملموعة الضابطة

 إجراءات اإلعداد لتجربة البحث:
التجريبيــة والضــابطة، بطريقــة عشــوائية، بعــد االســتعانة بقــوائم كشــوف أ ــاء  ــالب الفرقــة الثالثــة شــعبة  ب اختيــار عينــة البحــث

(  البًــا، حيــث ب 221، بالفصــل الدراســي الثــاين، الــيت بلــ  عــدد  الهبــا )(م2114/2115 )الطبيعيــة والكيميــاء بالكليــة، للعــام اجلــامعي
العينة التجريبيـة، واألرقـام الزوجيـة، لتمثـل العينـة الضـابطة، للبحـث احلـايل، وقـد بلـ  عـدد كـل  اختيار األرقام الفردية، بتل. الكشوف، لتمثل

ــا، وقــد ب تقســيم العينــة التجريبيــة لثالثــة  موعــات، بلــ  عــدد كــل منهــا )45عينــة ) (  البًــا لكــل  موعــة  ألن اجللســة التدريبيــة 15(  الًب
  لكي اقق أهدافها، ويؤدي املتدرب املهام املوكلة له مـع متابعـة املـدرب لـه، وب وضـع ادرب( مت21النموذجية ينبغي أن أال يتجاوز عددها )

، لتنفيــذ أنشــطة جلســات هووســائل جــدول زمــي للتــدريب علــى الربنــامج، موضــًحا بــه مكــان التــدريب بالكليــة، كمــا ب تــوفري أدوات التــدريب
صل الدراسـي الثـاين، بواقـع جلسـتني تـدريبيتني أسـبوعًيا، وقـد سـبق ذلـ. التأكـد مـن الربنامج، وقد ب التدريب بواسطة الباحث، يف بداية الف

تكافؤ  موعيت البحث، حيث ب تطبيق مقيا  مهارات البحث العلمي عليهما قبلًيا، وحساب الفروذ بينهما يف املدخل التجريع للبحث، 
وهو ما يوضت نتائجه اجلدول التايل:

 (4جدول )
 وداللتها اإلحصائية لبيان الفروق في التطبيق القبلي قيمة )ت( المحسوبة 

.بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس مهارات البحث العلمي

املتوسط العدد اجملموعة املهارات
االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

درجات 
احلرية

)ت( 
احملسوبة

مستوى
الداللة عند 

(1.15)

االستنتان
458.952.33.34جتريبية

88.488
.627

458.712.41.36ضابطة
حمري دالة 
إحصائيا

االستنباة
457.331.56.23جتريبية

88 .991
.324

457.661.62.24ضابطة
حمري دالة 
إحصائيا

التفسري
456.401.83.27جتريبية

88 .494
.622

حمري دالة 456.201.99.29 ضابطة

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتوسط العدد اجملموعة املهارات
االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

درجات 
احلرية

)ت( 
احملسوبة

مستوى
الداللة عند 

(1.15)
إحصائيا

املناقشة
456.041.83.27جتريبية

88 .790
.432

456.372.15.32ضابطة
حمري دالة 
إحصائيا

حل املشكلة 
459.402.41.36جتريبية

88 .716
.476

حمري دالة 459.042.29.34 ضابطة
إحصائيا

اجملموع
4538.134.75.70جتريبية

88 .136
.892

4538.004.52.67ضابطة
حمري دالة 
إحصائيا

( يف القيـــا  القبلـــي ألداة 1.15بـــالنظر إىل بيانـــات اجلـــدول الســـابق، يتضـــت أنـــه ال توجـــد فـــروذ دالـــة إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى )
( ملقيــا  136.البحــث، بــني متوســطي درجــات  ــالب اجملموعــة التجريبيــة، و ــالب اجملموعــة الضــابطة  فقــد بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة )

كــذل. ســجلت مهـارات البحــث العلمــي، و (، 88( عنـد درجــة حريـة )1.99مهـارات البحــث العلمـي، وهــي أقــل مـن قيمــة )ت( اجلدوليــة )
مبفردها قيًما حمـري دالـة إحصـائًيا، وعليـه ب التحقـق مـن وجـود جتـانس وتكـافؤ بـني عينـة البحـث، علـى املـدخل التجـريع للبحـث، وبعـد ضـبط 

حللـت البيانـات الـيت ب  وقـدا، تكافؤ اجملموعتني، ب تنفيذ اخلطة التدريبيـة للربنـامج وفـق اجلـدول الـزمي املخطـط لـه، وب تطبيـق املقيـا  بعـديً 
احلصول عليها بأساليب إحصائية مناسبة، ب التوصل من خالهلا جملموعة من النتائج ب عرضها فيما يلي:

 نتائج البحث:
تنــاول هــذا اجلــزء نتــائج التحليــل اإلحصــائي، ومناقشــة النتــائج وتفســريها، والتحقــق مــن فــروض البحــث، حيــث ب عــرض نتــائج 

ارة على حده مع اجملموع الكلي ملقيا  مهارات البحث العلمي، واتضت ذل. فيما يلي:البحث لكل مه
داللــة الفــروذ بــني  ــالب اجملموعــة التجريبيــة و ــالب اجملموعــة الضــابطة يف مقيــا  إيل ب حســاب قيمــة )ت( احملســوبة للتعــرف 

داللـــة الفـــروذ بـــني القياســـني القبلـــي والبعـــدي إيل لتعـــرف مهـــارات البحـــث العلمـــي ومهاراتـــه الفرعيـــة، كمـــا ب حســـاب قيمـــة )ت( احملســـوبة ل
للمجموعة التجريبية يف مقيا  مهارات البحث العلمي ومهاراته الفرعية، ويتضت ذل. يف اجلداول التالية:

 (5جدول )
المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة " ت " المحسوبة ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق 

 التجريبية والضابطة على مقياس مهارات البحث العلمي في القياس البعديبين المجموعة 

املتوسط العدد اجملموعة املهارات
االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

درجات 
احلرية

)ت( 
احملسوبة

مستوى
الداللة عند 

(1.15)

االستنتان
4520.682.63.39جتريبية

دالة إحصائيا8822.54
459.512.02.30ضابطة

االستنباة
4517.151.99.29جتريبية

دالة إحصائيا22.62 88
458.641.53.22ضابطة

التفسري
4516.711.75.26جتريبية

دالة إحصائيا28.38 88
456.751.56.23ضابطة

دالة إحصائيا25.06 4515.911.60.2388جتريبية املناقشة

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املتوسط العدد اجملموعة املهارات
االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

درجات 
احلرية

)ت( 
احملسوبة

مستوى
الداللة عند 

(1.15)
457.151.70.25ضابطة

حل املشكلة 
4528.374.15.619جتريبية

دالة إحصائيا 27.65 88
459.511.91.28ضابطة

اجملموع
4598.846.881.02جتريبية

دالة إحصائيا 47.65 88
4541.574.19.62ضابطة

( بــني متوســطي درجــات  ــالب 1.15يتضــت مــن بيانــات اجلــدول الســابق أنــه توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )
مقيــا  مهــارات البحــث العلمــي ومهاراتــه الفرعيــة لصــاه اجملموعــة  علــياجملموعــة التجريبيــة و ــالب اجملموعــة الضــابطة يف القيــا  البعــدي 

ممــا يشــري إىل تنميــة   (1.99( وهــي أكــرب مــن قيمــة )ت( اجلدوليــة الــيت قيمتهــا )47.65بة )التجريبيــة  حيــث بلغــت قيمــة )ت( احملســو 
مهارات البحث العلمي لدى اجملموعة التجريبية، وعليه ب رفا الفـرض األول مـن فـروض البحـث احلـايل ونصـه: تال يوجـد فـرذ ذو داللـة 

التجريبيـــة والضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــا  مهـــارات  ( بـــني متوســـطى درجـــات  ـــالب اجملمـــوعتني≥1.15إحصـــائية عنـــد مســـتوى )
( بــني ≥1.15البحــث العلمــي لصــاه اجملموعــة التجريبيــةت، وقبــول الفــرض البــديل ونصــه : تيوجــد فــرذ ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )

 لمي لصاه اجملموعة التجريبيةت.متوسطى درجات  الب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقيا  مهارات البحث الع
ويعرض اجلدول التايل نتائج القياسني القبلي والبعدي ملهارات البحث العلمي ومهاراته الفرعية لعينة البحث التجريبية فيما يلي. 

 (6جدول )
المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة " ت " المحسوبة ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق 

 بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس مهارات البحث العلمي 

املتوسطالعدد القيا املهارات
االحنراف 
املعياري

اخلطأ 
املعياري

درجات 
احلرية

)ت( 
احملسوبة

مستوى
الداللة عند 

(1.15)

االستنتان
دالة إحصائيا9.007 8.832.36.2489 90القبلي
15.106.08.64البعدي

االستنباة
دالة إحصائيا10.23 7.501.59.1689 90القبلي
12.904.63.48البعدي

التفسري
دالة إحصائيا9.65 6.301.91.2089 90القبلي
11.735.27.55البعدي

 املناقشة
دالة إحصائيا10.13 6.211.99.2189 90القبلي
11.534.70.49البعدي

حل املشكلة 
دالة إحصائيا9.39 9.222.35.2489 90القبلي
18.9410.011.05البعدي

اجملموع
 48. 4.61 38.06 90 القبلي

دالة إحصائيا 10.33 89
70.2129.343.09البعدي

( بـني متوسـطي درجـات القياسـني القبلـي 1.15عند مسـتوى )أظهرت بيانات اجلدول السابق وجود فروذ ذات داللة إحصائية 
والبعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة يف مقيـــا  مهـــارات البحـــث العلمـــي ومهاراتـــه الفرعيـــة لصـــاه القيـــا  البعـــدي  حيـــث بلغـــت قيمـــة )ت( 

لبحـث العلمـي لـدى اجملموعـة ممـا يشـري إيل تنميـة مهـارات ا  (1.99( وهي أكرب من قيمة )ت( اجلدولية اليت قيمتها )10.33احملسوبة )
التجريبية، ويف ضوء تل. النتيجة ب رفا الفرض الثاين من فروض البحث احلايل ونصه : تال يوجد فرذ ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تطبيـق ( بني متوسطى درجات  الب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعـدي ملقيـا  مهـارات البحـث العلمـي لصـاه ال≥1.15)
( بـني متوسـطى درجـات  ـالب اجملموعـة ≥1.15البعديت، وقبول الفرض البديل ونصه : تيوجـد فـرذ ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )

 التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقيا  مهارات البحث العلمي لصاه التطبيق البعديت.
حث العلمي لدى  الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعـة والكيميـاء بكليـة الرتبيـة ولتأكيد فاعلية الربنامج املقرتد يف تنمية مهارات الب

ل بالقاهرة، ب تطبيق معادلة حجم التأثري املوجـه املكمـل للداللـة اإلحصـائية، يف ضـوء قيمـة )ت( ودرجـة احلريـة، الـيت تتضـت نتائجهـا باجلـدو 
التايل.

 (7جدول )
تأثر البرنامج المقترح على تنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء 

 بكلية التربية بالقاهرة

قيمة ت ت ت احملسوبة د.د
مربع إيتا

2 
مستوى حجم األثر

كبري8847.650.98

ممـا يؤكـد فاعليـة الربنـامج املقـرتد يف   مربـع تإيتـات ذات تـأثري كبـري يتضت من اجلدول السابق أن قيمة حجـم التـأثري املرتبطـة بقيمـة
 .تنمية مهارات البحث العلمي لدى  الب الفرقة الثالثة شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية الرتبية بالقاهرة الذين تلقوا الربنامج التدريع

 امتغــري باعتبارهــا إليــه عديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة الــيت تناولــت نظريــة تتريــزت  خلصــتويتفــق  يــع مــا تقــدم مــع مــا 
  مخـــيس، 2113  جليـــل، 2113  بـــار ، 2115  أبـــو جـــادو، 2113علـــى بعـــا املتغـــريات التابعـــة املتباينـــة )ومنهـــا أبـــو جـــادو،  مســـتقال
  عبــد الســميع والشــني، 2118  عــامر، 2113حلــازمي،   صــربي وا2111  الشــيخ والعنــزي، 2117  الرافعــي، 2112  اخليــاة، 2111
  قاســــم والفيصــــل، 2114  العويضــــي، 2113  علــــى، 2118  عبــــده، 2112  عبــــداهلل وحممــــد وعلــــي، 2118  عبــــد اهلــــادي، 2113
2113  Bowyer, 2008  Louri, 2009.) 

الـيت تناولـت نظريـة الـتعلم املسـتند علـى مـن البحـوث والدراسـات السـابقة  إليـه عديـدٌ  خلصـتويتفق  يـع مـا تقـدم أيًضـا مـع مـا 
  أمحد والعطار وعز 2117  أبو عطايا وبريم، 2111على بعا املتغريات التابعة املختلفة )ومنها أبو بكر،  مستقال امتغري باعتبارها الدما  
الغرايبــة واحملســن،   2114  عبــد القــادر، 2113  الطيطــي ورواشــدة، 2117  ســا ، 2111  رشــود، 2113  اجلــاجي، 2113الــدين، 
  2119  امليهــي وحممــود، 2113  حممــد، 2112  لطــف اهلل، 2113  كســناوي، 2111  القــرين، 2113  القرعــان واحلمــوري، 2113

(.2114نوافلة واهلنداسي، 
 تفسير النتائج:

 مـدت بوضـود علـى أداء الطـالب قدمت اجللسة التدريبية األوىل )مهارة االستنتان( اخلطوات اإلجرائية لتنميتها يف صورة مبسطة اعت
 ومتابعة املدرب هلم.

  اعتمــدت اجللســة التدريبيــة األوىل علــى بعــا مبــادئ نظريــة تتريـــزت الــيت متثلــت يف مبــدأ التقســيم  حيــث ب جتزئــة األنشــطة العلميـــة
يـة الراجعـة الـيت قـدمت بعـد املتضمنة باجللسة التدريبية ملهام بسيطة يؤديها الطالب يف صورة تعاونية، كما اسـتندت علـى مبـدأ التغذ

أداء كـــل نشـــاة عملـــي أو نشـــاة ذهـــي  بغـــرض توضـــيت مســـار التفكـــري الصـــحيت يف اخلريطـــة الذهنيـــة للطـــالب، وحرصـــت اجللســـة 
التدريبيــة علــى االلتــزام مببــدأ اإلجــراءات التمهيديــة القبليــة  حيــث حقــق الطــالب نــواتج الــتعلم املرتقبــة مــنهم، واملرتبطــة مبهــام أنشــطة 

ة التدريبية، وساعد على ذل. التزامهم باجلدول الـزمي لكـل نشـاة تعليمـي علـى حـدة، فقـد سـعى الطـالب إىل اقيـق هـدف  اجللس
كل نشاة بشـكل إجرائـي دون تبـا ؤ يـذكر، وحققـت اجللسـة التدريبيـة مبـدأ اسـتمرارية األداء عنـد تنفيـذ مهـام أنشـطة الـتعلم، كمـا 

لكن مبزيد مـن التفكـري املـنظم، ومبسـاعدة املـدرب _ أحيانـا _ ب التغلـب علـى بعـا لوحع وجود أنشطة استوقفت تفكري الطالب 
ونتيجة   صعوبتها، اليت منها كثرة التفاصيل املرتبطة باألنشطة العملية، وصعوبة استيعاب تعليمات بعا األنشطة باجللسة التدريبية

ة التدريبيـة بصـورة سلسـلة، كمـا كـان ملبـدأ التجديـد أحـد مبـادئ للتغذية الراجعة املقدمة من املدرب ب استكمال  يع أنشطة اجللس
نظريـــة تتريـــزت، الـــذي كـــان لـــه اإلســـهام الواضـــت يف متابعـــة الطالـــب جلميـــع األنشـــطة، حيـــث روعـــي ضـــرورة إعـــادة حيويـــة الطـــالب 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )
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خــالل ذلــ. جتــددت  أثنــاء التــدريب بــالتوقف لوقــت حمــدد متثــل يف تنــاول مشــروب أو أ عمــة ســريعة أو للصــالة، ومــنيف  همونشــا 
حيوية و اقـات الطـالب السـتكمال األنشـطة املرتبطـة باجللسـة التدريبيـة، فلقـد تراوحـت زمـن اجللسـة مخـس سـاعات، فقـد تضـمنت 

( دقيقـة يف ضــوء 25( دقـائق إىل )11اجللسـة التدريبيـة مانيـة عشـرة نشـا ًا تـدريبًيا، تراوحـت الفـرتة الزمنيـة الالزمـة لكـل نشـاة مـن )
كل نشاة تدريع سواء عملي أو ذهي  حيث إن التدريب  وال هذه املدة يدعو إىل امللل ويبعث على ضعف الرتكيز.   بيعة مهام

 .أسهم اليل حمتوى مهارة االستنتان باجللسة التدريبية األوىل يف تعميق املفاهيم املتضمنة هبا لدى الطالب 
  لنظريــة الــتعلم املســتند علــى الــدما ، حيــث يؤكــد املبــدأ األول الــذى تبنــاه فلســفة اجللســة التدريبيــة األوىل، قامــت علــى ثالثــة مبــادئ

البحــث احلــايل علــى أن الــدما  يــنظم بطريقــة فرديــة  لــذا صــممت أنشــطة تعليميــة اعتمــد أدائهــا علــى القــدرات الفرديــة، كمــا راعــت 
أثنـاء التـدريب  ممـا سـاعد يف بصـورة جليـة الفروذ بني الطالب من خالل املهام املكونة هلا، وقد وضحت تل. الفروذ بني الطالب 

أثنـاء أداء مهـام أنشـطة يف املدرب على توزيع الطالب اعتماًدا على تل. التباينات، وجاء االهتمام مبدى تفاعل الطالب مع زمالئـه 
التدريبيـة يف صـورة أمنـاة  كـذل. أسسـت أنشـطة اجللسـةو التعليم يف احلسبان اقيًقا ملبدأ االنفعال املـرتبط بنمـو املعرفـة لـدى املـتعلم، 

 متعددة ملواقف حياتية وعلمية وهذا ىيقق مبدأ أن األمناة تؤدى للمع  أي إىل تعميق فهمه لدى الطالب.
  أثنـاء تنفيـذ مهـام أنشــطة الـتعلم، وحرصـهم علـى اجلــدول يف لـوحع علـى  ـالب اجملموعـة التجريبيــة االنسـجام فيمـا بيـنهم، وتعــاوهنم

املكلفني هبا، مع رحمبتهم من االستفادة بكامل جلسات التـدريب الـيت اتضـحت مـن حرصـهم علـى اسـتكماله  الزمي إلجناز مهامهم
 للنهاية. 

  تصميم اجللسة التدريبية الثانية)مهارة االستنباة( وفق مبدأ األعمال اجلزئية لنظرية تريز، حيث قامت األنشطة على مهام متباينة من
ثــر الطــالب عنــد أداء مهمتــه، يقــدم هلــم تغذيــة راجعــة، تســهم يف إجنازهــا، وبــالطبع ب األخــذ حيــث الســهولة والصــعوبة ويف حالــة تع

 ا،اهلدف منهو  اجللسة، مببدأ اإلجراءات التمهيدية القبلية ،حيث ب فيها اديد زمن األداء على النشاة، إضافة إىل اديد تعليمات
لكل متعلم علـى حـدة، كمـا ربطـت أنشـطة اجللسـة مببـدأ اإلملـام القـائم علـى االسـتفادة مـن نتـائج املهـام  ااملرتقب القيام هباألنشطة و 

للوصــول لنتيجــة مكتملــة للقضــية املطروحــة، وكــان ملبــدأ القفــز أو التســريع دورًا يف كثــري مــن أنشــطة اجللســة التدريبيــة حيــث   الفرعيــة
جديدة، بغرض اقيق قدر مـن االسـتفادة، وافيـز زمـالء العمـل بالنشـاة إلجنـاز يسمت للطالب الذى ينجز مهمته باالنتقال ملهمة 

 مهامهم.
  تقــوم فلســفة العمــل باجللســة التدريبيــة الثانيــة علــى مبــدأ لنظريــة الــتعلم املســتند علــى الــدما  يعــد مهًمــا يف اقيــق اهلــدف منهــا، وهــو

اسـتثارة تفكـري الطـالب، مـن خـالل ذكـر أحـداث ومواقـف شـيقة اعتماد التعلم املعقد على التحدي، ويف ضوء ذل. ب العمل علـى 
أثنـاء إجنـاز مهـام أنشـطة الـتعلم  لكـي ال ىيـدث هـروب مـن يف متثل منبهات هلم، كما حرت املدرب على جتنـب املقا عـة والتـدخل 

الـب  تلـ.  رقًـا متباينـة لتنظـيم موقف التعلم، وتتم املعايشة مع أحداث املشكلة أو القضية املطروحة، وب أيًضا األخذ مببـدأ أن الط
الذاكرة، حيث  ت لكل  الب أن يرتب ما يصل إليه من نتائج وفق رؤيته اخلاصة وماذا تعي له أي مدى ارتبا هـا مبناشـط حياتـه 

 أو ممارسارا اليومية.
  للمواقـــف احلياتيـــة واخلياليـــة جـــاءت اخلطـــوات اإلجرائيـــة لتنميـــة املهـــارة واضـــحة أظهـــرت املمارســـات الطالبيـــة عليهـــا ببســـا ة، وكـــان

 يف إحداث إثارة لذهن الطالب ملتابعة العمل فيها. ياوالعلمية منها دورًا جل
  آليــة تنفيــذها بوضــود، حيــث أدرك الطـالب الســبب الكــامن وراء احلــدث أو الظــاهرة أو و تضـمني اخلطــوات اإلجرائيــة ملهــارة التفسـري

 إمعان النظر فيها.القضية الواردة بأنشطة اجللسة التدريبية بعد 
  تصـميم اجللسـة التدريبيـة الثالثـة ) مهـارة التفسـري( يف ضـوء أحـد مبـادئ نظريـة تتريـزت، واملتمثـل يف التجـانس، حيـث أمكـن للطـالب

االستفادة من نتائج بعا األنشطة التعليمية اليت قاموا مبهامها يف التغلب على بعا املشكالت بأنشطة تالية عرضـت علـيهم، مـن 
أو اخلصــائص املشــرتكة تــارة أخــرى، كمــا اعتمــدت اجللســة يف حمالبيــة أنشــطتها علــى مبــدأ التكيــف أو مــا يعــرف  ،تشــابه تــارةقبيــل ال

بـــالتوافق، وفيهـــا أمكـــن للطـــالب االســـتفادة مـــن املواقـــف احلياتيـــة واخلـــربات الشخصـــية بواســـطة التبـــادل حلـــل بعـــا املشـــكالت الـــيت 
عرضت عليهم بأنشطة اجللسة التدريبية.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د/ عصام حممد عبد القادر األزهربالقاهرة جامعة  ( والتعلم املستند على الدماغ لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب كلية الرتبية TRIZبرنامج مقرتح قائم على نظرييت تريز )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87 

 وم أنشطة اجللسة التدريبية الثالثة على مبدأ مهم من مبادئ نظرية التعلم املستند على الدما  املوسوم بضـرورة البحـث عـن املعـ ، تق
حيث أتيت للطالب عرض استفسارات جالت خبـا رهم، ب اإلجابـة عنهـا بواسـطة املزيـد مـن البحـث والتنقيـب عـرب املصـادر املتاحـة 

 باهتمام من قبل املدرب.بقاعة التدريب، وأخذ ذل. 
  ،شكل االرتباة بني مبادئ نظرية تتريزت ومبدأ نظرية التعلم املستند على الدما  توافًقا وتكيًفا واضًحا لـدى  ـالب العينـة التجريبيـة

ضـًحا ملزيـد وجاء جلًيا يف تفاعلهم وإجناز مهام أنشطتهم، ورحمبتهم يف مزيد مـن األنشـطة املماثلـة الـيت اسـتدعت لـديهم اسـتمطارًا وا
مــن األفكــار، وقــد ب تزويــدهم مبصــادر ومراجــع متنوعــة مــا بــني إلكرتونيــة وورقيــة ذات صــلة مبهــارة التفســري  بغــرض إشــباع شــغفهم 

 العلمي املتواتر.
  إن مباشرة الطالب للمنطق يف تفسري أحداث أو قضايا أو مشكالت  رحت عليهم أعطى هلم أيية االلتزام بقبوله، وهذا ما دعـى

جـاهزة قـدمت هلـم دون منطـق واضـت يف ضـوء  بيعـة مـا عـرض  أميف صـورة اجتهاديـة أكان ذل.  جتنب قبول تفسري يذكر سواء إىل
علــيهم بأنشــطة اجللســة التدريبيــة، وهــذا يف الواقــع العملــي يشــكل وجــدانيات الباحــث املتميــز الــذي  تلــ. مهــارات البحــث بصــورة 

 وظيفية ال مراء فيها.
 رائيــة باجللســة الرابعــة )مهــارة املناقشــة( وخطــة املناقشــة، وإلصــدار حكــم حــول قضــية أو موقــف أو مشــكلة مــا، ر ــت اخلطــوات اإلج

 يلت ممارسات من قبل الطالب اعتمدت على التصور الذهي هلم.
 مبـدأ الفصـل وفيـه  يليهـا ،تعددت املبادئ اليت بنيت يف ضوئها أنشطة اجللسة الرابعة من نظرية تتريزت حيث كان اإلملـام يف مقـدمتها

يبــذل الطــالب جهــًدا ال بــأ  بــه يف اســتخران معطيــات املوقــف أو املشــكلة املعروضــة ســواء أكانــت نظريــة أم عمليــة هبــدف توظيــف 
بعا مهارات التفكري العليا فيها للخرون بوجهة النظر اخلاصة هبم، ولضرورة التغلـب علـى بعـا الصـعوبات الـيت واجهـت الطـالب 

بصـورة عمليـة يف مواقـف مشـاهبة،  معـني أ التغذية الراجعة، ومبدأ التجانس أحـدث أثـر االسـتفادة مـن نتـائج موقـفب االستعانة مببد
وكان هناك ضرورة إلسهام مبدأ التسريع لكي ال يقـف أمـام الطـالب حجـر عثـرة قـد يوقـف نشـاة تعلمهـم متمـثال يف ضـرورة انتهـاء 

  يع الطالب من مهام أنشطة تعلمهم.
 اجللسة التدريبية الرابعة مبدأً يتضمن فيه التعلم عمليـات الـوعي والالوعـي إحـدى مبـادئ نظريـة الـتعلم املسـتند علـى  تضمنت فلسفة

لكـن هنـاك مهـام  ،الدما ، حيث كانت هناك استجابات آلية لبعا مهام األنشطة من خالل التدريب على ما تقدم من جلسـات
ر، واتضـت ذلـ. مـن األزمنـة املسـتغرقة إلجنازهـا، كمـا  ـرد مبـدأ ضـرورة البحـث أخرى استوقفتهم، وبدأت عمليات الـوعي يف الظهـو 

مــن االستفســارات والتســاؤالت حــول موضــوعات وقضــايا تضــمنتها أنشــطة الــتعلم،  اعــن املعــ ، ومــن خاللــه ســاذ الطــالب عديــدً 
 تطلبت ضرورة توفري مصادر للبحث عنها للوصول إىل فهم املع  هلا.

 طة املرتبطة مبهارة املناقشة التزم الطالب بقواعدها وآداهبا اليت ب اإلعالن عنها، حيث أظهر الطالب االحـرتام ويف ضوء  بيعة األنش
املتبادل فيما بينهم، وب احلفا  على اجلدول الزمي ألنشطة اجللسة التدريبية، واققت أهـدافها باملسـتوى املطلـوب، وقـد بـدى علـى 

يـذ أنشـطة هـذه اجللسـة للسـماد هلـم بإبـداء وجهـات النظـر املختلفـة حـول القضـايا الـيت تناولتهـا أثنـاء تنفيف الطالب سعادة واضحة 
وللجدال حول بعضـها بصـورة منظمـة تعكـس ثقافـة االخـتالف ولـيس اخلـالف بـني الطـالب مـع االلتـزام بعـرض الـدليل مـن املصـادر 

الربهان على القول، وأن عمليات العلم بعيدة متاًما عن كل ما هو  مما أّصل لديهم مدى أيية  أثناء اإلدالء بوجهة النظريف املوثوقة 
 مرسل، وفق  بيعته املتعارف عليها.

  إن اجللسات التدريبية اخلمسة ملهارات حل املشكلة كانت ممارسارا يف كل مهارة جلية بدًء من اديد املشكلة وانتهاًء بالقدرة على
 تطبيق نتائج املشكلة يف موقف مماثل.

  استيعاب املشكالت اليت ب تناوهلا بأنشطة اجللسات التدريبية ملهـارة حـل املشـكلة دورًا رائًعـا يف اقيـق أهـدافها املرجـوة، حيـث أدى
ممــا ســاعد يف ترتيــب األفكــار   متكــن الطــالب مــن اديــد نقــاة التشــابه واالخــتالف بــني مكونــات املشــكلة واملشــكالت املنــاظرة هلــا

ديد نقطة البدء الصحيحة بشكل إجرائي متفق عليه بني  يع  موعة العمل.واالستنتاجات املنطقية وا

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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  إن التنظــيم الــذي التــزم بــه الطــالب عنــد البــدء يف خطــوات حــل املشــكلة مــن خــالل أنشــطة اجللســات التدريبيــة ملهــارة حــل املشــكلة
األدوار فيمــا بــني  موعــارم، حيــث ب عكــس بوضــود مــدى قــدررم علــى ترتيــب عناصــر البحــث عــن احلــل، وبــدى جلًيــا يف توزيــع 

 ممارسة التسلسل املنطقي ألفكارهم من البداية للنهاية.
   ،وضت على الطالب قدررم على التحمل وصربهم والذي بدى جلًيا يف التزامهم عند حـل املشـكلة خبطوارـا الـيت ب تـدريبهم عليهـا

اليت ينبغي أن تكون مناسبة، وكان جلًيا للباحث مشـاهدة مـدى  ،كلةكما ظهرت بقوة عند حبثهم عن املعلومات املطلوبة حلل املش
قــدرة الطــالب علــى التحليــل والتفســري وجتنــب االجتهــادات الشخصــية الــيت ال تعتمــد علــى برهــان أو دليــل علمــي واضــت، كمــا بــدى 

 عليهم قوة املالحظة والرتكيز.
  تريز اليت تناوهلا البحث يف  ياته بداية من مبدأ التقسيم مرورًا بالفصل يبدو واضًحا أنه ب االستفادة حمري املنقوصة من مبادئ نظرية

ال واإلملـام والتغذيــة الراجعــة والتجـانس واإلجــراءات التمهيديــة القبليــة واسـتمرارية األداء والتوافــق والتحديــد والقفـز وصــواًل ملبــدأ األعمــ
يلــت تلــ. املبــادئ بصــورة وظيفيــة، حيــث جــاءت واضــحة يف مهــام اجلزئيــة، ويعــد هــذا منطقًيــا ألن املهــارات الفرعيــة حلــل املشــكلة 

أنشــطة الــتعلم للجلســات التدريبيــة اخلمســة بالربنــامج، وممــا ال شــ. فيــه أن هــذه املبــادئ ســالفة الــذكر حســنت مســار ممارســة تلــ. 
 مهارة حل املشكلة. اصةٍ خباملهارات  املرتبطة حبل املشكلة بصورة أوضحتها نتائج تطبيق مقيا  مهارات البحث العلمي و 

  مبـادئ نظريــة تريــز املســتند إىل الـدما  الــيت اختارهــا البحــث احلــايل كـان هلــا  ــابع خــات يف بنــاء أنشـطة الــتعلم جللســات مهــارة حــل
ألييتهـا يف تنظـيم العمليـات العقليـة لـدى الطـالب الـيت   اليت بات أنه ال منات منها  يًعا يف بناء تل. اجللسـات ةاملشكلة اخلمس

ووفـــرت املنبهــات الســتثارة عمـــل  ،واعتمــدت علـــى عمليــات الــوعي والالوعــي ،وراعـــت الفــروذ الفرديــة ،منطقيــة التفكــري :ضــمنتت
ومكنت كل  الب من ختزين معلوماته مبعرفته اخلاصة للتمكن من تطبيقها، كما شاركت الوجدانيات بإبداء وجهات النظر  ،الدما 
عـ  يف ذاكـررم واهتمـت بأمنـاة التشـابه واالخـتالف الـذي سـاعد الطـالب علـى عمـق وأكدت على ضـرورة البحـث عـن امل ،اخلاصة
 الفهم.

  إن انغما  الطالب يف مشكلة ما أو قضية ما  رحت عليهم من خالل أنشطة اجللسات التدريبيـة ملهـارة حـل املشـكلة، كـان سـببه
ا دارت يف فل. ختصصـارم الدقيقـة يف الغالـب وعليـه أن املشكلة أو القضية اليت  رحت استحوذت على تفكريهم واهتمامهم، وأهن

تناسبت إمكانيارم البحثية حللها، كما ب توفري املعلومات املرتقب البحث عنها مبصادر تنوعت يف قاعة التدريب منها الورقي ومنها 
رب عنه الكثري منهم يف رحمبتهم حلل مزيـد اإللكرتوين، وشعر الطالب جبديتها وقيمتها العلمية والتطبيقية بعد االنتهاء منها، وهو ما ع

 من املشكالت على هذا الغرار.
  تباينت خطوة اليل البيانات اليت حصل عليها الطالب ما بني معلومات كيفية وكمية، حيث تطلـب ذلـ. ممارسـة التحليـل النقـدي

هم مـــن ناحيـــة التعامـــل مـــع حزمـــة بـــرامج للكيفيـــة والتحليـــل اإلحصـــائي للمعلومـــات الكميـــة، وهـــذا مـــا دعـــا لتنـــوع اخلـــربات فيمـــا بيـــن
وكـــان للباحـــث دور مهـــم يف مســـاعدرم الســـتخدامه يف  (SPSS)األوفـــيس، وتطـــرذ أيًضـــا للتعامـــل مـــع برنـــامج احلـــزم اإلحصـــائية 
 التحليل وفق متطلبات املشكلة اليت ىيملها النشاة التعليمي.

جلســاته املتبعــة  كــن القــول بــأن أظهــرت ضــرورة االهتمــام  وبصــورة عامــة تنســحب علــى الربنــامج املقــرتد بالبحــث احلــايل جلميــع
ألهنا الدعامة الرئيسة اليت مكنتهم من تنظيم أولويارم عند أداء مهام أنشـطة تعلمهـم وحفـزرم علـى   باملشاعر ألفراد  الب العينة التجريبية

حــث عــن اإلجابــة أو التفكــري فيهــا أجــدى مــن ومــن مث مكنــتهم مــن حــل املشــكالت الــيت  رحــت علــيهم، حيــث كــان الشــعار الب  التفكــري
أثنـاء ممارســة األنشـطة والتعليـق عليهــا بعـد االنتهـاء مــن  يف الوصـول لإلجابـة الصـحيحة، وجــدير بالـذكر أن تسـجيل املالحظــات لكـل  الـب 

بارٌز يف مواصلة التـدريب الطويـل دٌور  همكل نشاة على حدة أعطى دافًعا قويًا هلم ملواصلة التعلم، كما كان إلعادة حيوية املتعلمني ونشا 
الذى بلغت ساعاته اليومية مخس ساعات، ومتثل ذل. يف أوقات الراحة لكل جلسة تدريبية ختللها األكل والشرب وقضاء احلاجة والصالة، 

شــطتهم، وأخــريًا وال يغفــل بــالطبع دور اخلــربة لــدى الطــالب الــذى أســهم بشــكل كبــري يف تقــدمي جهــد حممــود مــن قــبلهم عنــد ممارســة مهــام أن
عمدت مساحة حرية إبداء وجهة النظر اخلاصة يف سياذ املشكلة أو املوقف بعد االنتهاء منه إىل إجياد مناخ تعليمـي داعـم لعمليـة التـدريب 

يف اقيق نواجته بصورة وظيفية. أسهمت
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التوصيات:
يف ضوء ما أسفر عنه البحث احلايل من نتائج يوصى مبا يلي:

حث احلايل على  الب كليات الرتبية يف مصر والعا  العريب.تعميم نتائج الب
 العمل على بناء برامج إثرائيـة تسـهم يف تنميـة مهـارة االسـتنتان لـدى  ـالب شـعبة الطبيعـة والكيميـاء بكليـة الرتبيـة خاصـة فيمـا

 يتعلق باجلانب العملي لبعا املقررات العلمية.
املســتند علــى الــدما  عنــد بنــاء بـرامج إثرائيــة تســهم يف تنميــة مهــارة حــل املشــكلة  تفعيـل الــدمج بــني مبــادئ نظــرييت تريــز والـتعلم

 ترتبط ببعا املقررات الرتبوية بصورة وظيفية.
 انتقاء املبادئ اليت تتسق مع بعضهما من نظرييت تريز والتعلم املستند على الدما  عند بناء برامج تـدعم مهـارات التفكـري العليـا

 ة لطالب كلية الرتبية. مثل التفسري واملناقش
 اقيق أقصى استفادة مـن نظريـة الـتعلم املسـتند الـدما  مـن خـالل مبـادئ تعلمهـا بغـا النظـر عـن النقـاة اجلدليـة الـيت تناولتهـا

البحــوث والدراســات الســابقة، حيــث  كــن ربــط مهــام أنشــطة الــتعلم لــبعا مقــررات اجلانــب العملــي للطــالب بتلــ. املبــادئ 
 مق التعلم. بسهولة مما ىيقق ع

 تضمني الربنامج األكاد ي إلعداد الطالب املعلم بكليات الرتبية مقررات رـدف لتنميـة مهـارات البحـث العلمـي لـديهم بصـورة
 وظيفية.

المقترحات:
إليه ما يلي: اخللوتيقرتد البحث احلايل يف ضوء ما ب 

 والــتعلم املســتند علــى الــدما  يف تنميــة مهــارات التفكــري العليــا دراسـة فاعليــة برنــامج مقــرتد قــائم علــى بعــا مبــادئ نظــرييت تريــز
 وامليول العلمية وبقاء أثر التعلم لدى  الب الفرذ األوىل بكلية الرتبية.

 دراســة فاعليــة اســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة علــى بعــا مبــادئ نظــرييت تريــز والــتعلم املســتند علــى الــدما  يف تنميــة بعــا عمليــات
 ع لدى  الب كلية الرتبية.العلم وحب االستطال

 دراســة فاعليــة برنــامج مقــرتد قــائم علــى بعــا مبــادئ نظــرييت تريــز والــتعلم املســتند علــى الــدما  يف تنميــة األداء التدريســي لــدى
 الطالب املعلم بكلية الرتبية واجتاهاته حنو املهنة.

 والتعلم املستند على الدما  يف التحصيل وبعا املهارات دراسة فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على بعا مبادئ نظرييت تريز
 املهنية ملقرر التدريس املصغر لدى  الب كلية الرتبية.
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 المراجع
  .ت منظومــة التعلـــيم يف ســلطنة عمــان. دراســة تقو يــة يف ضــوء االجتاهــات احلديثــة ألحبـــاث 2111(أبــو بكــر، عبــد اللطيــف عبــد القــادر.)

– 191، 2مصر،  ر العلمي العاشر لكلية الرتبية بالفيوم )البحث الرتبوي يف الو ن العريب، رؤى مستقبلية(،املؤمتالدما . 
251. 

 ( .2113أبـو جـادو، صـاه .) أثـر برنـامج تـدريع مسـتند إىل نظريـة احلـل اإلبـداعي للمشـكالت يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي لـدى عينـة مــن
 دكتوراه حمري منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. . )رسالة لبة الصف العاشر األساسي

 ( .2114أبــو جـــادو، صــاه .)عمـــان: دار تطبيقـــات علميــة يف تنميـــة التفكــري اإلبـــداعي باســتخدام نظريـــة احلــل االبتكـــاري للمشــكالت .
.الشروذ للنشر والتوزيع

 ( .2115أبو جادو، صاه .) برنامجTRIZ عمان: دار ديبونو للنشر والتوزيع.كري اإلبداعي النظرة الشاملةلتنمية التف . 
 ( .2117أبــو جــادو، صــاه .)رام اهلل: دار تطبيقــات عمليــة يف تنميــة التفكــري اإلبــداعي باســتخدام نظريــة احلــل االبتكــاري للمشــكالت .

 الشروذ.
 ( .2117أبو جادو، صاه  نوفل، حممد . ) عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.والتطبيقتعليم التفكري: النظرية .
 ( .2111أبو جادو، صاه  نوفل، حممد .)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع3. ةتعليم التفكري: النظرية والتطبيق ،. 
 ( .1997أبــو جبــل، كنانــة فنجــري .)لــدى  أثــر اســتخدام املــدخل الكشــفي يف تــدريس العلــوم علــى تنميــة بعــا مهــارات البحــث العلمــي

رســـالة ماجســـتري حمـــري منشـــورة(، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة جنـــوب الـــوادي،  هوريـــة مصـــر  .)تالميـــذ الصـــف األول اإلعـــدادي
 العربية.

 ( .برنامج مقرتد قائم على التدريس جلـانع الـدما  لتنميـة اجلوانـب املعرفيـة يف 2117أبو عطايا، أشرف يوسف   بريم، أمحد عبد القادر .)
 .263 – 229(، 1)11مصر،  لة الرتبية العلمية، الصف التاسع. العلوم لدى  الب 

 برنــامج قــائم علــى التكامــل بــني البنائيــة فاعليــة  (.2113ف  عــز الــدين، ســحر حممــد. )ؤو ســعود حممــد  العطــار، حممــد عبــدالر أمحــد، أبــو ال
والتعلم املستند للدما  لتنمية مهارات ما رواء املعرفة يف االستقصاء املعملي يف العلـوم لـدى  ـالب الشـعب العلميـة بكليـة 

.494 – 457(، 95)24، جامعة بنها، مصر،  لة كلية الرتبية الرتبية.
 ( .فاعلية املؤمترا2113إ اعيل،  دي رجب .) ت العلميـة بقيـادة تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة يف تنميـة مهـارات البحـث العلمـي واالجتـاه حنـو

املــــؤمتر العلمـــي الســـابع للجمعيــــة املصـــرية للرتبيـــة العلميــــة،)حنو تربيـــة علميــــة امـــل املســـئولية األكاد يــــة يف دراســـة العلـــوم. 
.415-377(، اإل اعيلية، فندذ املرجان، يوليو، أفضل

 تر ة مكتبة جرير، الرياض، اململكة العربية السعودية: مكتبة جرير للنشر والتوزيع.2، ةالتعلم املبي على العقل(. 2119نس.)إيرك جي ، 
 ( . 2113بار، إ ان سا .) فاعلية برنامج تـدريع مقـرتد يف ضـوء نظريـة تتريـزت- TRIZ -  يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي لـدى معلمـات

 .137 – 119(، 129)34رسالة اخلليج العرىب، السعودية،  اجلغرافيا باملرحلة املتوسطة مبحافظة جدة.
 ( .2111بالبل، ماجدة راحمب حممد .) برنامج إثرائي لتنمية مهارات البحث لتنمية مفاهيم البحث العلمي لدى تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة

 .99 – 57(، 173، مصر، ) لة دراسات ىف املناهج و رذ التدريس واجتاههم حنوه.
 ( .وحدة مطـورة و 2113اجلاجي، رجاء حممد .) فـق الـتعلم املسـتند إىل الـدما  يف تنميـة تقـدير الـذات واالجتـاه حنـو اإلبـداع لـدى تلميـذات

املــؤمتر العلمــي العــريب العاشــر لرعايــة املوهــوبني واملتفــوقني، )معــايري ومؤشــرات التميــز، اإلصــالد الصــف الثالــث األساســي. 
 .146 – 123،  1، األردن، ن واملتفوقنيالرتبوي ورعاية املوهوبني واملتفوقني(، اجمللس العريب للموهوبني 

 (.لتنميـة مهـارات مـا وراء 2114جاد احلق، هنلة عبد املعطي الصادذ )(. برنامج تدريع قائم على نظرية تريز )احلـل االبـداعي للمشـكالت
.84 – 55(، 2) 17،  لة الرتبية العلميةاملعرفة لدى  الب كلية الرتبية جامعة الزقازيق. 
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 (. فاعليـــة برنــامج تـــدريع علـــى وفـــق نظريــة 2113هر. )جليــل، وســـن مـــاTRIZ  واســـرتاتيجيارا اإلبداعيـــة يف األداء التدريســـي والتفكـــري
- 51(، 1)42. دراسـات عربيـة يف الرتبيـة وعلـم الـنفس، السـعودية، اإلبداعي ملعلمي العلـوم حملـو األميـة واصـيل  لبـتهم

75.
 ( .2113احلارثي، إبراهيم .)الرياض: مكتبة الشقري.12. ةم والذاكرة يف ضوء أحباث الدما التفكري والتعل ، 
 ( .2118احلارثي، فيصل علي .) مدى متكن  الب الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعـة أم القـرى مـن املعـارف األساسـية يف إعـداد خطـة

مكتبــة امللــ. فهــد الو نيــة، ومتــاد . )رســالة ماجســتري منشــورة( علــى موقــع البحــث الرتبويــة. جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة
 .http://www.kfnl.org.sa/Ar/Pages/default.aspxعلى الرابط 

 ( .2111حسان، حممود عبداللطيف  حسان ، حسن حممد  حنا، تودري مرقص.) ريس القائم على البحث يف تنمية مهارات فعالية التد
(، 77)1، مصـر ،  لـة كليـة الرتبيـة باملنصـورة البحث العلمي والتفكري اإلبتكاري يف الفيزياء لـدى  ـالب املرحلـة الثانويـة.

242 – 274.
 ( .أثــر اســتخدام موديــوالت تعليميــة إثرائيــة يف الدراســات االجتماعيــة واملــواد2114احلنفــي، ســهام حممــود .)  الفلســفية علــى تنميــة مهــارات

 .148 - 112(، 2، ) لة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعيةالبحث واالستقصاء لدى  الب املرحلة الثانوية. 
 ( .2111مخـــيس، منـــرية أمحـــد .) فاعليـــة برنـــامج تـــدريع مقـــرتد يف ضـــوء نظريـــةTRIZ  يف تنميـــة التفكـــري والتحصـــيل اإلبـــداعي يف مقـــرر

. )رســـالة ماجســـتري حمـــري منشـــورة(، كليـــة الرتبيـــة للبنـــات، جامعـــة امللـــ. عبـــد األحيـــاء لـــدى  البـــات الصـــف األول الثـــانوي
  العزيز، جدة.

 ( .2112اخلياة، ماجـد.)  أثـر برنـامج تـدريع مسـتند اىل نظريـة تريـزTRIZ  يف تنميـة مهـارات تفكـري مـا وراء املعرفـة لـدى  لبـة جامعـة
 .618 – 585(، 3)26 لة جامعة النجاد للعلوم اإلنسانية، فلسطني،  البلقاء التطبيقية.

 ( .تــــدريس وحــــدة يف2111راشــــد، راشــــد حممــــد .)  العلــــوم قائمــــة علــــى ممارســــات الــــتعلم الــــذايت لتنميــــة مهــــارات البحــــث العلمــــي وحــــب
(، 3)25 لــة البحــوث النفســية والرتبويــة، كليــة الرتبيــة جامعــة املنوفيــة، مصــر، االســتطالع لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة. 

73 - 118. 
 ( .2117الرافعــي، ىيــي عبــد اهلل  .) يــة وفــق نظريــة تتريــزت يف تنميــة التفكــري االبتكــاري لــدى عينــة مــن أثــر بعــا مبــاديء احللــول االبتكار

. )رسـالة ماجسـتري حمـري منشـورة(، كليـة الرتبيـة، جامعـة أم القـرى، املوهوبني يف الصف األول الثـانوي العـام يف منطقـة عسـري
 جدة.

 ( .فاعليـة اسـرتاتيجية التعلـيم حـول العجلـة القائمـة علـى نظريـة 2111رشـود، جـواهر سـعود .) هريمـان ونظريـة الـتعلم املسـتند إىل الـدما  يف
رسـالة اخللـيج العـريب، تنمية االستيعاب املفاهيمي يف الكيمياء وأمناة التفكري لدى  البات املرحلة الثانوية مبدينـة الريـاض. 

 .234 – 171(، 119)32السعودية، 
 ( .1431الزهـراين، عيسـى بـن عوضـة .)لبحـث مبدينـة الريـاض يف تـدريس املهـارات البحثيـة املقـررة علـى تقـومي أداء معلمـي مقـرر املكتبـة واهــ

 .. )رسالة ماجستري حمري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة املل. سعود الب الصف الثالث الثانوي للبنني
 ( .2116الســاعايت، حســن  الســاعايت، ســامية حســن .)ة: دار ، القــاهر 3. ةتصــميم البحــوث االجتماعيــة ومناهجهــا و رائقهــا وكتابتهــا

 .الفكر العريب للنشر والتوزيع
 ( .تنميــة مــا وراء املعرفــة باســتخدام كــل مــن اســرتاتيجية 2117ســا ، أمــاين ســعيدة .)KWLH  املعدلــة وبرنــامج دافعيــة االلتــزام باهلــدف

مصـــر، العلـــوم الرتبويـــة، وأثـــره علـــى التحصـــيل لـــدى اال فـــال، يف ضـــوء نظريـــة الـــتعلم املســـتند اىل الـــدما  ونظريـــة اهلـــدف. 
15(2 ،)2 – 112. 

 ( .أثـر اسـتخدام اسـرتاتيجية تعـرب 2114سـعيد، أ ـن حبيـب .)–  قـوم –خطـط" (E – P – E)  علـى تنميـة مهـارات البحـث العلمـي
املؤمتر العلمي الثامن تاألبعـاد الغائيـة يف منـاهج العلـوم بـالو ن لدى  الب الصف األول الثانوي من خالل مادة الفيزياء. 

.72 - 7(، 1ية املصرية للرتبية العلمية، اإل اعلية، مصر، )اجلمع ،"العريب
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 ( .2111ســعيد، د ــا .).رســالة  فاعليــة برنــامج مســتند إىل احلــل اإلبــداعي للمشــكالت يف تنميــة التحصــيل الدراســي والتفكــري اإلبــداعي(
.ماجستري حمري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة دمشق

 ( .2114السلطي، نادية  يت .) عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.التعلم املستند إىل الدما . 
 ( .ت2111سـلمان، أمـل حممـد .)فاعليـة اسـتخدام نظريـة تريـز (TRIZ)  يف تنميـة التفكـري العملـي والتحصـيل الدراسـي يف مقـرر العلـوم

.)رسالة دكتوراه حمري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة أم القرى املطور لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي مبكة املكرمة.
 ( .2118السريىيي، حسن عواد .)جدة: مركز النشر العلمى، جامعة املل. عبد العزيز.التفكري والبحث العلمي، نسخة أولية . 
 ( .2111الشـيخ، ســليمان اخلضـري  العنــزي، عبــداهلل بـن عبــداهلادي.)   أثــر برنـامج تريــز التـدريع يف تنميــة التفكــري االبتكـاري لــدى  ــالب

 .146 – 111(، 115)  لة القراءة واملعرفة، مصر، كلية اجملتمع باجلوف.
 ( .2113صــربى، مــاهر إ اعيــل  احلــازمى، رمي بنــت ســليمان.)  فاعليــة بعــا اســرتاتيجيات احلــل االبتكــارى للمشــكالت تتريــزت ىف تعلــم

يـة يف دراسـات عرب العلوم على تنمية مهارات التفكري االبتكارى لدى تلميذات املرحلة االبتدائية املوهوبات باملدينة املنـورة.
 .47 – 11(، 1)35الرتبية وعلم النفس، السعودية، 

 ( .أثر برنامج تعليمي للـتعلم املسـتند علـى الـدما  يف الدافعيـة للـتعلم لـدى  لبـة 2113الطيطي، مسلم يوسف  رواشدة، إبراهيم فيصل .)
 .39 – 13 (،3)44دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية، الصف اخلامس األساسي يف العلوم. 

 ( . ت2118عــامر، حنــان ســا .) فاعليــة برنــامج تــدريع مســتند إىل نظريــة تريــز يف تنميــة حــل املشــكالت الرياضــية إبــداعياً وبعــا مهــارات
. )رسالة دكتوراة حمري منشورة(، كلية الرتبيـة، التفكري اإلبداعي ومهارات التواصل الرياضي ملتفوقات الصف الثالث املتوسط

 د العزيز، جدة.جامعة املل. عب
 ( .تنميـة مهـارات التواصـل الرياضـي واحلـل اإلبـداعي للمشـكالت الرياضـية يف 2113عبد السميع، عـزة حممـد  الشـني،  ـر عبـد الفتـاد .)

الســـعودية، ، دراســـات عربيـــة يف الرتبيـــة وعلـــم الـــنفسضـــوء نظريـــة تريـــز للـــتعلم اإلبـــداعي لـــدى تالميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة. 
42(2 ،)61 -88. 

 (. أثر برنامج تدريع مستند اىل نظرية تريز يف تنمية التفكري املتوازي لـدى عينـة مـن متـدربات معهـد 2113بد العزيز، أروى عبد العزيز. )ع
 .462 – 411(، 1)5 لة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية، السعودية، اإلدارة العامة. 

 ( .فاعل2114عبد القادر، عبد القادر حممد .) ية اسرتاتيجية قائمة على نظرية الـتعلم املسـتند إىل الـدما  يف تنميـة مهـارات احلـس العـددي
 .155- 113(، 2)17 لة تربويات الرياضيات، مصر، لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. 

 ( .أثر استخدام  ريقة التعيينـات يف اكتسـاب مهـارات أعـداد البحـث العلمـ2112عبد الكرمي، داليا فاروذ .) ي لطلبـة قسـم اجلغرافيـة كليـة
.66- 35(، 1)12 لة أحباث كلية الرتبية األساسية، كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل، العراذ، الرتبية االساسية. 

 ( .أثــر بنــاء وحــدة دراســية باســتخدام األدلــة التارخييــة علــى التحصــيل وتنميــة مهــارات البحــث العلمــي لــد2111عبــد اهلل، أمحــد مــاهر .) ى
 .114-61(، 77، ع ) لة كلية الرتبية ببنها، جامعة الزقازيق الب املرحلة الثانوية بسلطنة عمان. 

 ( .2118عبــد اهلــادي، إبــراهيم أمحــد .) فعاليــة برنــامج تــدريع حلــل مشــكالت العلــوم باســتخدام بعــا مبــاديء تتريــزت يف تنميــة مهــارات
 )رسالة ماجستري حمري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة األسكندرية. اإلبداع العلمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 ( .فعالية برنامج تدريع قائم على نظرية التعلم املستند إىل الدما  يف تنميـة املمارسـة الصـفية املتناحممـة 2113عبد الوهاب، فا مة حممد .)
(، اجلـزء 118)27اجمللـة الرتبويـة، الكويـت، لدى معلمات العلوم اثنـاء اخلدمـة واثـره علـى التنظـيم الـذايت لـتعلم تلميـذارن. 

 .252 - 211األول، 
 ( .2112عبـداهلل، رانــدا ســيد  حممـد، مــ  عبدالصــبور  علـي، فطومــة حممــد.)  برنـامج مقــرتد قــائم علـى نظريــة ت تريــز تTRIZ  وأثــره يف

 لـــة البحـــث العلمـــي يف الرتبيـــة، مصـــر،  القـــرار يف مـــادة العلـــم لـــدى تالميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة.تنميـــة القـــدرة علـــى اختـــاذ 
13(2 ،)879 – 911.
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 ( .2118عبـــده، ياســـر بيـــومي.) ريس العلـــوم يف تنميـــة مهـــارات التفكـــري عـــايل الرتبـــة واالجتـــاه حنـــو فعاليـــة إســـرتاتيجيات نظريـــة تريـــز يف تـــد
– 166(، 138، مصـــر، )دراســـات ىف املنـــاهج و ـــرذ التـــدريس اســـتخدامها لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـاد  االبتـــدائي.

213.
 ( .2113عبيدات، ذوقان  أبو السميد، سهيلة .)يم التفكري.، األردن: مركز تديبونوت لتعل3. ةالدما  والتعلم والتفكري
 ( .2115عد ، عبد الرمحن  عبيدات، ذوقان  عبد احلق، كايد .)الرياض: دار أسامة للنشر.البحث العلمي مفهومه أدواته وأساليبه . 
 (.فاعليـة برنـامج تــدريع مقـرتد يف تنميـة مهــارات البحـث العلمـي لــدى معلمـات العلـوم الطبيعيــة 2114العصـيمي، سـامية منصـور ناصــر .)

التفكــري العلمــي لــدى  البــات املرحلــة الثانويــة مبحافظــة الطــائف التعليميــة. )رســالة دكتــوراه حمــري منشــورة(، كليــة  واثــره علــى
الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.

 ( .أثــر برنـامج مقـرتد قــائم علـى مــدخل الـتعلم املسـتند إىل الــدما  يف تصـحيت التصــورات2113علـى، صـفاء حممــد علـي .)  البديلـة وتنميــة
،  لــــة دراســــات عربيــــة يف الرتبيــــة وعلــــم الــــنفسعمليــــات العلــــم والدافعيــــة لإلجنــــاز لــــدى تالميــــذ الصــــف األول املتوســــط. 

 .69-47(، 33)1السعودية. 
 ( .2113علي، أشرف راشد.)  تعليم اهلندسة لطالبات املرحلة اإلعدادية باستخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على بعا مبادئ نظرية تريز

TRIZ  للحلــول اإلبداعيــة وأثــره علــى بقــاء أثــر الــتعلم وتنميــة بعــا مهــارات التفكــري اإلبــداعي وخفــا مســتوى القلــق
 . 134 - 85(، 2)16ات، مصر،  لة تربويات الرياضي اهلندسي لديهن.

 ( .2113علي، عبري أمحد .)رسـالة ماجسـتري فعاليـة برنـامج مقـرتد يف تنميـة مهـارات البحـث واالستقصـاء لـدى  ـالب املرحلـة اجلامعيـة( .
 .حمري منشورة(، كلية الرتبية ببي سويف، جامعة القاهرة

 ( .ف2111عمــر، حممــود أمحــد  العنــزي، عبــد اهلل بــن عبــد اهلــادي .) اعليــة برنــامج تــدريع قــائم علــى بعــا مبــاديء نظريــة احلــل االبتكــاري
  .911-879(، 115، ) لة القراءة واملعرفةللمشكالت)تريز( يف تنيمة التفكري الناقد لدى  الب املرحلة اجلامعية. 

 ( .2114العويضــي، ناهــد عــادل.)  فاعليــة برنــامج مقــرتد يف ضــوء نظريــة تريــزTRIZ  لتنميــة التفكــري والتحصــيل اإلبــداعي يف اجلغرافيــا
 .244 – 221(، 2)45دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية،  لطالبات الصف األول متوسط مبدينة جدة.

 ( .أســاليب الــتعلم والتفكــري املســتندة إىل نظريــة الــدما  الكلــي لـــ تهريمــانت يف ضــوء 2113الغرايبــة، أمحــد حممــد   احملســن، ســالمة عقيــل .)
(، 31، )العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، السـعودية،  لـة جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالميةمتغريي العمـر واجلـنس، 

137 -171. 
 (. أثر برنامج تدريع مسـتند لنظريـة تتريـزت علـى حـل املشـكالت إبـداعيا لـدى 2113مود  الفيصل، عبد الكرمي حسني. )قاسم، بشرى حم

 .51- 1(، 96، )العلوم الرتبوية والنفسية، العراذمدرسي الرياضيات. 
 الطلبـة املتفـوقني اصـيلًيا والعـاديني يف (. أمناة السيطرة الدماحمية الشـائع لـدى 2113) عبد اهلل. سليمان  احلموري، خالد القرعان، جهاد

-11(، 2)28مؤتــة للبحــوث والدراســات، سلســلة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، الســنة التحضــريية يف جامعــة القصــيم. 
32. 

 ( .2111القرين، يعن اهلل بن على .)لم املستند تصور مقرتد لتطوير تدريس الرياضيات يف ضوء مهارات التدريس اإلبداعي ومتطلبات التع
 . )رسالة دكتوراة حمري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.إىل الدما 

 ( .فاعلية اإلرشاد التكاملي يف تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة املرشدين النفسـيني والرتبـويني. 2112الكحلوت، عماد حنون .)
 .1511- 1483(، 2)13، مصر،  لة البحث العلمي يف الرتبية

 ( .فاعليــة تــدريس العلــوم وفقــا للتعلــيم املســتند إىل الــدما  يف تنميــة مهــارات التفكــري اإلبــداعي والدافعيــة 2113كســناوي، هنــاد حممــود .)
(، 2)25،  لــة العلــوم الرتبويـة، كليــة الرتبيـة، جامعــة امللـ. ســعود، الســعوديةللـتعلم لــدى  البـات الصــف األول املتوسـط. 

545 – 549.
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 (. منوذن تدريسي مقرتد يف ضوء التعلم القائم على الدما  لتنمية املعارف األكاد ية واالستدالل العلمي 2112دية  عان. )لطف اهلل، نا
 .279- 229(، 3)15 لة الرتبية العلمية، مصر، والتنظيم الذايت يف العلوم لتالميذ الصف األول اإلعدادي. 

 ( .وظائف اجلامعة الناشئ2117مباركي، بوحفص .) )املؤمتر الرتبوي الساد . التعليم العايل ة بني الطمود والواقع )اجلامعة اجلزائرية منوذجا
 ، نوفمرب.2، مملكة البحرين، نومتطلبات التنمية. نظرة مستقبلية

 ( .دراســة مقارنــة يف األســلوب املعــريف. التفكــري، الشــعور. لــدى  لبــة اجلامعــة علــى وفــق النصــف امل2113حممــد، مليــاء جاســم .) هــيمن مــن
 .391- 348(، 96) العلوم الرتبوية والنفسية، العراذ،الدما . 

 ( .مهــارات البحــث العلمــي لــدى  لبــة كليــة الرتبيــة جبامعــة  يبــة. واقعهــا وآليــات االرتقــاء هبــا. 2112مقبــل، علــي بــن ناصــر .) لــة ااــاد 
 .71 – 35(، 62)5اجلامعات العربية، األردن، 

  ،(.ت فاعليــة تصــميم مقــرتد لبيئــة تعلــم مــادة الكيميــاء منســجم مــع الــدما  يف تنميــة 2119جيهــان أمحــد. )امليهــي، رجــب الســيد  حممــود
دراســـــات تربويـــــة عـــــادات العقـــــل والتحصـــــيل لـــــدى  ـــــالب املرحلـــــة الثانويـــــة ذوي أســـــاليب معاجلـــــة املعلومـــــات املختلفـــــة. 

 .351 – 315(، 1)15، مصر، واجتماعية
 ( .2113نصر، معا ي ويوسف، عيهله .)  أثر برنامج تدريع يف تنمية بعـا املهـارات اللغويـة الالزمـة لكتابـة األوراذ البحثيـة لـدى  ـالب

 .271 - 214، 87 لة دراسات يف املناهج و رذ التدريس، مصر، كليات الرتبية بسلطنة عمان. 
 ( .اليل أسئلة امتحانات شهادة الدبلوم ا2114نوافلة، محد خري  اهلنداسي، الفيصل محيد .) لعام ملادة الفيزياء يف سلطنة عمان يف ضوء

 .556 – 523(، 1)15 لة العلوم الرتبوية والنفسية، البحرين، نظرية التعلم املستند إىل الدما . 
 ( .2119يوسف، جيهان موسي .) أثر برنامج حموسب يف ضوء نظرية جانع الدما  على تنمية مهارات التفكري فوذ املعريف لدى  البات

)رســالة ماجســتري حمــري منشــورة(، كليــة الرتبيــة، اجلامعــة الصــف احلــادي عشــر مبــادة تكنولوجيــا املعلومــات مبحافظــات حمــزة. 
اإلسالمية، حمزة. 

 (. فاعليـة منـوذن تدريسـي قـائم علـى نظريـة الـتعلم املسـتند إىل الـدما  2115سـب النـع. )يونس،  ال الدين توفيق  عبدالفتاد، خليفـة ح
 لـة يف اكتساب املفاهيم الفيزيائية وبقـاء أثـر الـتعلم وتنميـة االجتـاه حنـو الفيزيـاء لـدى  ـالب الصـف األول الثـانوي العـام. 

.62 – 17(، نوفمرب، 67، ع )دراسات يف الرتبية وعلم النفس
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