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 ممخص البحث بالمغة العربية
 ؛ كذلؾ مف خبلؿالتفكير اإلبداعي كفعالية الذات األكاديميتنمية استيدؼ البحث الحالي 

( معمم ا مف معممي 52كتككنت عينة البحث مف ) ،حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز
كلمتحقؽ مف فركض البحث كاإلجابة عف أسئمتو تـ  ،اعي تخصص مبلبس جاىزةالتعميـ الصن

 كمقياس فعالية الذات األكاديمي.  ،إعداد اختبار التفكير اإلبداعي
 ىذا وقد أسفرت نتائج البحث عن:

كجكد فرؽ داؿ إحصائي ا بيف متكسطي درجات معممي المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف  -
 تبار التفكير اإلبداعي لصالح التطبيؽ البعدم. الق بمي كالب عدم الخ

كجكد فرؽ داؿ إحصائي ا بيف متكسطي درجات معممي المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف  -
 القبمي كالبعدم لمقياس فعالية الذات األكاديمي لصالح التطبيؽ البعدم. 

األكاديمي لدل  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تنمية التفكير اإلبداعي كفعالية الذات -
معممي المجمكعة التجريبية، كفى ضكء النتائج قد ـ البحث عدد ا مف التكصيات كالمقترحات 

 اإلجرائية التي يمكف اإلفادة منيا.
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Abstract 

The current research aimed at developing creative thinking and 
academic self-efficacy through a training package based on the 
principles of of TRIZ theory. The sample consisted of (25) teachers of 
industrial education specializing in ready-made Garments. To 
investigate the research hypotheses and answer his questions, the 
creative thinking test and the Academic self-efficacy scale were 
prepared. 
The search results revealed the following: 
- There was a statistically significant difference between the average 

scores of the experimental group teachers in the pre-and post- 
applications of creative thinking test in favor of post-application. 

- There was a statistically significant difference between the average 
scores of the experimental group teachers in the pre-and post- 
applications of the academic self-efficacy scale in favor of post-
application. 

- There is a positive correlation between developing the creative 
thinking and academic self-efficacy for teachers of the experimental 
group, Based on the provided results, a number of recommendations 
and procedural suggestions were recommended for future use.  
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 مقدمة:
مختمؼ  يتسـ العصر الحالي بتحديات عدة مف أىميا اإلنفجار المعرفي كالتكنكلكچي في

 التحديات، مما تمؾ مكاجية مف لمتمكف حتمية ضركرة كاإلبداع التفكير كلذا أصبح المجاالت،
 لمكاكبة كالمنتجة المبدعة لتكفير العقكؿ السعي ضركرة مصر بينيا كمف النامية الدكؿ يحتـ عمى

كي عد  التعميمية، مؤسساتيا مدخبلت شامؿ لجميع تطكير خبلؿ مف المتقدمة، كذلؾ الدكؿ ركب
المعمـ مف أىـ ىذه المدخبلت، حيث ي سيـ بشكؿ كبير في تفعيؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ، لتحقيؽ 
نكاتج التعمـ المستيدفو لدل الطبلب، كلكى يحقؽ المعمـ ذلؾ البد أف يككف متمكن ا ميني ا 

 أكاديمي ا كقادر ا عمى التفكير اإلبداعي ليتمكف مف تنميتو لدل طبلبو.ك 
 عكامؿ أحد أىـ ىك المعمـ أف كضح حيث (220: 1006فتحى جروان, (أكده  ما كىذا

 بدرجة برنامج أم فشؿ أك نجاح كيتكقؼ الطبلب، لدل اإلبداع كتربية التفكير تعميـ برامج نجاح
 أشار ما مع ذلؾ كيتفؽ الصفية، البيئة داخؿ المعمـ مارسوي الذم نكعية التعميـ عمى كبيرة
 اإلبداع رعاية في األكبر الثقؿ المعمـ يمثؿ أف حيث يرل (412: 1020 عمى الشعيمي,(إليو

غير  المعمـ أيدم عمى ي يدر فإنو متكاممة كعناصره متميزا المدرسي المنيج كاف فميما كتربيتو،
 المؤىؿ.

)داود يحيى وآخران, كدراسة  ،(1020)أروى باعويضان, ة كتؤكد عمى ذلؾ نتائج دراس
حيث أسفرت عف كجكد عبلقة ارتباط طردية بيف مستكل ميارات التفكير اإلبداعى  (1023

 لممعمميف كمستكل ميارات التفكير اإلبداعى لدل طبلبيـ.
ميارات التفكير اإلبداعي؛ فإف امتبلؾ  عمى المعمميف تدريب كمف ىذا المنطمؽ يجب

لو مردكد إيجابي ينعكس عمى أدائو التدريسي داخؿ الصؼ، حيث يصبح لمعمـ ليذه الميارات ا
كمؤمن ا بأف اليدؼ األسمى لمتعميـ إنما يكمف في  ،معمم ا كاعي ا باستراتيجيات التفكير اإلبداعى

طبلؽ طاقاتيـ كقدراتيـ كصقؿ ممكاتيـ ،تنمية ميارات التفكير لدل طبلبو  .كا 
كىبة فطرية قاصرة عمى أشخاص دكف غيرىـ، كيؤكد ذلؾ كؿ  فاإلبداع ليس م

بقكليما أف التفكير كاإلبداع  (24: 1007)محمد نوفل, ، ك(Thomas,1994:19)مف
 .ميارات كقدرات قابمة لمتعمـ كأل ميارة أخرل

"، كتنسب TRIZالتفكير اإلبداعي نظرية "تريز كمف أىـ النظريات التى اىتمت بتعميـ 
" الذم أدرؾ مف خبلؿ قاعدة البيانات Alttshullerلى العالـ الركسي ىنرم ألتشر"ىذه النظرية إ

الضخمة التي قاـ بدراستيا كتحميميا أف ىناؾ أربعيف مبدأ  ابتكاري ا استخدمت مرار ا كتكرار ا في 
 الكصكؿ إلى حمكؿ إبداعية لممشكبلت.

لتفكير عندما يمتمؾ فنظرية تريز بمثابة فمسفة كأسمكب حياة كمنيجية كطريقة في ا
كتفحص أكجو  ،اإلنساف أدكاتيا كيستكعب مفاىيميا يتحكؿ لفرد لديو حساسية مفرطة لممشكبلت

)صالح أبو جادو, كتتحرؾ لديو استراتيجيات تقكده لمتفكير كتطكير الحمكؿ.  ،التناقض فييا
 (308: 1005محمد نوفل, 
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ظرية تريز يحتاج عمى أف ن (Dung, 2001: 46)كفي ىذا السياؽ يؤكد دنج 
استيعابيا كتكظيؼ منيجيتيا إلى إعداد كتصميـ برامج تدريبية، لكي يتمكف األفراد مف التفكير 

 كالتصرؼ بطرؽ إبداعية مف أجؿ بناء مجتمع يصبح تدريجيا  أكثر إبداع ا.
كانطبلقا  مما سبؽ فقد اىتـ العديد مف الباحثيف بتصميـ برامج تدريبية مختمفة قائمة عمى 

        كدراسة  ،(1020 ,وعبد اهلل العنزى ,)محمود عمركمنيا دراسة  ،رية تريز كمبادئيانظ
كدراسة  ،(1021 ,)سوسن عز الدينكدراسة  ،(1022 ,وخالد أبو لوم ,)يحيى الصمادى

  كدراسة ،(1023 ,)نيمة الصادقكدراسة  ،(1022 ,وعبد الكريم الفيصل ,)بشرى قاسم
، كالتى اسفرت نتائجيا (1025)وائل راضى, كدراسة  ،(1024 ,وآخران ,)جابر عبد الحميد

كالحؿ اإلبداعي لممشكبلت، كالتفكير الناقد،  ،التفكير اإلبداعي عف فعالية نظرية تريز في تنمية
 كالذات األكاديمي. 

كي عد الذات األكاديمي مف أىـ المتغيرات التي استرعت اىتماـ الباحثيف في مجاؿ التربية 
: 1021 ,)لطيف مكى وبراء حسنس التربكم في الفترة األخيرة، كيكضح كؿ  مف كعمـ النف

األىمية التربكية لمذات األكاديمي لدل الفرد؛  (27, 26: 1020 ,)عبد ربو شعبانك ،(246
كمف ثـ ينبغي عمى  ،حيث إف تقدير الذات يعد البكابة لكؿ أنكاع النجاح األخرل المنشكدة

كييف أف يساعدكا األفراد عمى فيـ ذكاتيـ بصكرة صحيحة تجعميـ أكثر الميتميف كالباحثيف الترب
كتمثؿ ممارسات سمككية تؤدل إلى تعديؿ في سمككيـ كتنمية  ،إبداع ا كابتكار ا في ميداف العمؿ

 شخصيتيـ كتقديرىا.
أف األشخاص الذيف  (Allyan, Bacon, 2004)كأكدت نتائج دراسة آلياف كباككف 

ت أكاديمي عالية؛ يككف لدييـ القدرة عمى القياـ بالمياـ التى يشعركف يتمتعكف بفعالية ذا
كيككف لدييـ دافعية عالية لبلندماج في  ،كيميمكف إلى أدائيا بشكؿ أفضؿ ،بالحماس تجاىيا

 المياـ األكاديمية المختمفة.
 ،(1020)عبد الحكيم المخالفي, كألىمية فعالية الذات األكاديمي فقد أكصت دراسة 

كدراسة  ،(Stephen& Vincent, 2013)كدراسة  ،(Abootorabi, 2011)سة كدرا
(Brian, et al., 2014)،  كدراسة(Toni, Jaclyn, 2016)،  حنان عمركدراسة(, 

بتنمية فعالية الذات األكاديمي لدل المتعمميف كالطبلب/المعمميف  بضركرة االىتماـ( 1026
ا المعمميف في الميداف.  كأيض 

 خالل ما يمي:  شكمة: نبعت مشكمة البحث الحالي مناإلحساس بالم
 المالحظة المباشرة:  - أول  

تبيف لمباحثة مف خبلؿ التدريس ببرنامج التعميـ المفتكح لمعممي المبلبس الجاىزة بكمية 
كمف خبلؿ التدريب باألكاديمية المينية لممعمميف لمعممي التعميـ  ،جامعة حمكاف -التربية 

كأيضا  مف خبلؿ اإلشراؼ عمى  ،ـ كمعممي المبلبس الجاىزة بشكؿ خاصالصناعي بشكؿ عا
جامعة حمكاف؛ انخفاض مستكل عدد  –التدريب الميداني بشعبة المبلبس الجاىزة بكمية التربية 

في الميارات اإلبداعية، كضعؼ قدرتيـ عمى إيجاد كبير مف معممي المبلبس الجاىزة بشكؿ عاـ 
كبلت التقنية التي تكاجييـ في التخصص، كضعؼ ثقتيـ في حمكؿ غير مألكفة لبعض المش

مكانياتيـ األكاديمية في مجاؿ عمميـ.  قدراتيـ كا 



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :مقابمة مفتوحة مع المعممين  - ثانيا  
( معمم ا كمعممة بتخصص المبلبس 03تـ إجراء عدد مف المقاءات المفتكحة مع )

لتدريبية التي يمتحقكف بيا كما تسيـ بو ، كدار الحكار في المقاءات حكؿ طبيعة البرامج االجاىزة
مكانياتيـ في تخصصيـفي تنمية ميارات اإلبداع بشكؿ عاـ،   ،كمدل ثقتيـ بقدراتيـ كا 

 كأسفرت نتائج المقابمة عف: ،كتخطيطيـ لمستقبميـ األكاديمي
%( عمى أف غالبية البرامج التدريبية التي يمتحقكف بيا 133( معمم ا بنسبة )03اتفؽ ) .1

 كال تتطرؽ لتدريبنا نحف عمى اإلبداع. ،حكؿ كيؼ نحفز طبلبنا عمى اإلبداع تتمحكر
%( عمى احتياجيـ لبعض البرامج التدريبية التي تستيدؼ تنمية 03( معمم ا بنسبة )52أك د ) .5

 ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ.
الجانب %( غير ميتميف ببرامج التنمية المينية كخاصة في 03( معمم ا بنسبة )52أجمع ) .0

 األكاديمي حيث إف  الميارات المتمكنيف منيا كافية لممياـ التي يؤدكنيا نظريا  كعممي ا.
 : الدراسات السابقة  - ثالثا  

             ، (1023)سامى محمود,  ،(1022)مكة البنا, حيث أكصت دراسة 
يف في جميع بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمم (1025)وائل راضى,  ،(1025 ,)فاطمة أحمد

 المراحؿ التعميمية لتدريبيـ عمى نظرية تريز كمبادئيا.
        ،(1007)ىانم ىاشم, ، (1003)وائل راضى, كما أكصت دراسة كؿ  مف 

بضركرة عقد دكرات تدريبية بشكؿ منتظـ  (1025)عاطف أحمد,  ،(1021 ,)محمد عبيد
كتدريبيـ عمى تنمية ميارات  لصقؿ قدرات معممي التعميـ الصناعي كفؽ متطمبات اإلبداع،

 التفكير اإلبداعي لدل طبلبيـ.
كالتي أكصت بضركرة عقد دكرات تدريبية  (1026 ,)حنان عمردراسة  باإلضافة إلى

 لممعمميف في الميداف لتنمية فعالية الذات األكاديمي لدييـ.
     : مشكمة البحث

 تتحدد مشكمة البحث الحالي فيما يمي : 
كفعالية الذات األكاديمي لدل معممي التعميـ الصناعي كير اإلبداعي التفيكجد ضعؼ في 
 تخصص مبلبس جاىزة.

  : أسئمة البحث
 تتحدد أسئمة البحث الحالي فيما يمي : 

ما مبادئ نظرية تريز األكثر مبلئمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي كتنمية الذات  .1
 ؟ لدل معممي المبلبس الجاىزةاألكاديمي 

تدريبية قائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية التفكير كر المقترح لحقيبة ما التص .5
 ؟ لدل معممي المبلبس الجاىزة الذات األكاديميفعالية ك اإلبداعى 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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القائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية التفكير  ما فاعمية الحقيبة التدريبية .0
 ؟اإلبداعي لدل معممي المبلبس الجاىزة

القائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية فعالية الذات  ية الحقيبة التدريبيةما فاعم .2
 ؟ األكاديمي لدل معممي المبلبس الجاىزة

الذات األكاديمي لدل معممي فعالية ك التفكير اإلبداعي ما العبلقة اإلرتباطية بيف تنمية  .2
 المبلبس الجاىزة؟

  :أىداف البحث
 استيدف البحث الحالي: 

 لدل معممي المبلبس الجاىزة.التفكير اإلبداعي ميارات تنمية  .1
 لدل معممي المبلبس الجاىزة.الذات األكاديمي فعالية تنمية  .5
لدل معممي الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف التفكير اإلبداعي كفعالية الذات األكاديمي  .0

 المبلبس الجاىزة.
  : أىمية البحث

 قد يفيد البحث الحالي في: 
ر القائميف عمى إعداد الحقائب/ البرامج التدريبية لمعممي التعميـ الصناعي تكجيو نظ .2

تخصص المبلبس الجاىزة لبلىتماـ التفكير اإلبداعي كفعالية الذات األكاديمي باعتبارىما 
 مف أىـ نتاجات التعمـ المستيدفة مف البرامج التدريبية التي تقدـ ليـ.

تنمية التفكير اإلبداعي كفعالية كية إلى االىتماـ بتكجيو نظر القائميف عمى العممية الترب .1
الذات األكاديمي لدم الطبلب/المعمميف لما ليا مف دكر رئيسي في تكجيو كتنظيـ أداء 

 المعمـ كفي التكقع بمستقبمو الميني.
كفعالية الذات األكاديمي لمعممي  ،إعداد كتصميـ أدكات مقننة لقياس التفكير اإلبداعي .0

يمكف أف يستفيد منيا المختصكف كالخبراء في  ،ي تخصص مبلبس جاىزةالتعميـ الصناع
 الميداف التربكم.
 فروض البحث : 

 حاول البحث الحالي التحقق من الفروض التالية:
( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في 3032يكجد فرؽ داؿ إحصائي ا عند مستكل ) .1

 لصالح التطبيؽ البعدم.بداعي التفكير اإلالتطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار 
( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية فى 3032يكجد فرؽ داؿ إحصائي ا عند مستكل ) .5

 الذات األكاديمي لصالح التطبيؽ البعدم.فعالية التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس 
      تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة .0

الذات األكاديمي في فعالية كدرجاتيـ في مقياس التفكير اإلبداعي التجريبية في اختبار 
 التطبيؽ البعدم.



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
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 :  حدود البحث
 اقتصر البحث الحالي عمى التالي: 

 الحدود الموضوعية: .2
، التقسيـ، استخداـ )تحكيؿ الضار إلى نافع TRIZإحدل عشرة مبدأ مف مبادئ نظرية تريز  .أ 

، النسخ، البلتماثؿ، المكاد المركبة، المركنة، التساكم في الجيد، البعد البدائؿ الرخيصة
 (.اآلخر، األغشية المرنة، القمب أك العكس

 األصالة(. ،المركنة ،ميارات التفكير اإلبداعي )الطبلقة .ب 
 المستقبؿ األكاديمي(. ،الجيد األكاديمي ،أبعاد فعالية الذات األكاديمي )الثقة األكاديمية .ج 

 لبشرية:الحدود ا .1
          مجمكعة مف معممي التعميـ الثانكم الصناعي تخصص مبلبس جاىزة بإدارتى 

 حمكاف كالمعادل.
 الحدود الزمانية: .2

 ـ.5310 /ـ5312فترة اإلجازة الصيفية لمعاـ الدراسي 
 الحدود المكانية: .3

       ة تـ تطبيؽ التجربة الميدانية بمدرسة السيدة خديجة الثانكية الصناعية بنات إدار 
  المعادل التعميمية. 

 :  منيج البحث
 منيجين ىما: -في البحث الحالي  -استخدمت الباحثة 

عداد  .أ  المنيج الكصفي التحميمي الذم استخدـ فى إعداد التصكر المقترح لمحقيبة التدريبية كا 
 أدكات البحث.

 المنيج التجريبي الذل استخدـ في تنفيذ تجربة البحث. .ب 
 :  مواد وأدوات البحث

 اقتضى البحث الحالي إعداد المواد واألدوات التالية :
 :مواد البحث 
 .TRIZحقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  .1
 العرض التقديمي. .5
 دليؿ المدرب. .0
 دليؿ المتدرب. .2



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :أداتي البحث 
 اختبار التفكير اإلبداعي.            ) إعداد الباحثة ( .1
 ) إعداد الباحثة (   الذات األكاديمي.   فعالية مقياس  .5

 مصطمحات البحث :
 نظرية تريز: .2

بأنيا نظرية عامة في حؿ المشكبلت يحتاج  (Dung, 2001: 46)ي عرفيا دنج 
استيعابيا كتكظيؼ منيجيتيا إلى إعداد كتصميـ برامج تدريبية؛ لكي يتمكف الناس مف التفكير 

  ثر إبداعية.مجتمع يصبح تدريجي ا أك بناءكالتصرؼ بطرؽ إبداعية مف أجؿ 
بأنيا أسمكب لحؿ المشكبلت ابتكاري ا،  (Bezzazi, 2014: 11)كما ي عرفيا بازازل 

كالتغمب عمى الصعكبات التي تـ تحديدىا، كخمؽ بيئة تعميمية داعمة لئلبداع كاالحتراـ مف خبلؿ 
 االستفادة مف مبادئ النظرية كاستراتيجياتيا.

ستند إلى إطار معرفي كذات أصؿ تقني تضـ بأنيا: نظرية تالبحث الحالي ؼ فى عر  ت  
العديد مف األدكات كالمبادئ التي يمكف أف تستخدـ في تدريب المعمـ بطريقة منظمة لتنمية 

 التفكير اإلبداعي المنيجي في مجاؿ المبلبس الجاىزة.
 التفكير اإلبداعى: .1

رغبة  بأنو: "نشاط عقمي مركب كىادؼ تكجيو (66 -65: 1006)فتحي جروان,ي ع رفو 
 قكية في البحث عف حمكؿ، أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقا "

بانو "عممية عقمية يمر فييا الفرد  (222: 1002وعمى الجمل,  ،)أحمد المقانىكي ع رفو 
بمراحؿ متتابعة بيدؼ إنتاج أفكار جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ مف خبلؿ تفاعمو مع المكاقؼ 

 كتتـ في مناخ يسكده االتساؽ كالتآلؼ بيف مككناتو". ،عمقة في المناىجالتعميمية المت
بأنو "قدرة الفرد عمى إنتاج  (65 -64: 1022)محمد الدريج وأخرون, كما يعرفو 

مجمكعة مف األفكار كاالستجابات الجديدة لمشكمة معينة كمعالجتيا بطريقة منطقية تتميز 
 بالطبلقة كالمركنة كاألصالة".

بأنو: ميارة عقمية ينتج عنيا أفكار جديدة تتسـ بالطبلقة البحث الحالي فى  ؼي عر  ك 
كالمركنة كاألصالة كالقدرة عمى حؿ المشكبلت التقنية كالتربكية المعقدة التي تكاجو معمـ المبلبس 

بداعية.  الجاىزة كذلؾ بطريقة متفردة كا 
 فعالية الذات األكاديمي: .2

أنيا االعتقاد في األداء  (Bong & Shaalvik, 2003: 10)ي عرفيا بكنج كشالفيؾ 
 .محددةالناجح لميمة أكاديمية في مستكيات 
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في قدرتو عمى تنظيـ كأداء  الفردأنيا معتقدات  (Carr, 2004: 207,208)كيرل كار
 المياـ ضمف مجاؿ محدد لكي يؤدم بفعالية أىداف ا محددة .

مى انجاز المياـ كتنظيميا كتنفيذىا في قدرتو ع الفردثقة  (1026 ,)حنان عمركت ع رفيا 
 بما يحقؽ لو النجاح األكاديمي.

بأنيا: ثقة معمـ المبلبس الجاىزة في إمكاناتو كخبراتو األكاديمية البحث الحالي ؼ فى عر  ت  
كسعيو نحك تطكير مستقبمو األكاديمي  ،كقدرتو عمى بذؿ الجيد إلنجاز المياـ األكاديمية بنجاح

 باستمرار.
جراءاتو خطوات ال  سار البحث الحالي وفق ا لمخطوات التالية: -بحث وا 

 اإلطار النظري لمبحث: -أول  
 ،كالتفكير اإلبداعي ،محاكر: نظرية تريز ةيتناكؿ اإلطار النظرم لمبحث الحالي ثبلث

 كفيما يمى عرض ليذه المحاكر: ،كفعالية الذات األكاديمي
 : نظرية تريز  -المحور األول 

المحكر كبل  مف نشأت نظرية تريز، كالمفاىيـ كاألدكات األساسية في النظرية، يتناكؿ ىذا 
 كمميزاتيا، كذلؾ عمى النحك التالي:

 : Triz Historyنشأة نظرية تريز  .2
كىى  ،(Henry Altchuller)تنسب ىذه النظرية إلى العالـ الركسي "ىنرم التشمر" 

التفكير اإلبداعي، كالقدرة عمى الحؿ  إحدل أىـ النظريات التي يمكف استخداميا في تنمية
 (Bowyer, 2008: 29)اإلبداعي لممشكبلت. 

 :ىي ثالث مراحل رئيسة إلى النظرية التطورى ليذه التاريخ تقسيم تم وقد
 :Classical (TRIZ)( 2874 - 2835التقميدية ) تريز نظرية مرحمة .أ 

 حيث االختراعات، تكثيؽ دائرة في عممو خبلؿ مف بيذه النظرية اىتمامو "التشمر" بدأ
 البحث في فبدأ اختراع، مميكني تقريب ا بمغت االختراعات كـ ىائؿ مف عمى خبلؿ عممو اطمع
 عممية أف كاكتشؼ اختراعاتيـ، إلى العمماء كالمخترعيف لمكصكؿ استخدميا التي الطرؽ عف

 لحمكؿا إلى لمكصكؿ بأنماط محددة مرت كلكنيا عشكائية، عممية ليست االختراع تطكر
 (22: 1024)فتحية المولو,  .اإلبداعية
 : المرحمة إلى ذهھ فى توصل النظرية صاحب يكون وبيذا

 األربعكف اإلبداعية االستراتيجيات. 
 لممشكبلت  اإلبداعي الحؿ خكارزمية إلى النيائية الصيغة(.(ARIZ-1985 
 المثالي الحؿ مفيكـ. 
 التناقضات مفيكـ. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 Post-Classical( 2880 -2874)ميديةالتق تريز نظرية مابعد مرحمة  .ب 
TRIZ: 

التطكر في مرحمة )تريز( التقميدية شمؿ األفكار األساسية ذات الطابع النظرم، كلكف في 
التطكر شمؿ األفكار األساسية لتكسيع النظرية  1002مرحمة ما بعد )تريز( التقميدية بعد عاـ 

ضفاء الصفة الرسمية عمى ) بشكؿ جزئي كنظرية، فضبل  عف ( كلك TRIZمع عركض مفصمة كا 
تحديد معالـ النظرية، كما تراكمت مجمكعة كبيرة مف األمثمة كلكف األىـ أنيا ض مت إلى غيرىا 

 (Michael, 2006: 41)مف استراتيجيات حؿ المشكبلت. 
 :Contemporary TRIZ....( -2880المعاصرة ) تريز نظرية مرحمة .ج 

( كأتباعو مف تدريس نظرية )تريز( في Altshullerتمكف "ألتشمر" ) 1003في عاـ 
( طالب في 2333( مدرسة، حتى بمغ عدد الذيف درسكا ىذه النظرية أكثر مف )533حكالى )

( في TRIZجميع أنحاء اإلتحاد السكفيتي، كىذا ما لـ يتمكف منو قبؿ ذلؾ، كمما سبب ازدىار )
أخرل ىك تمكيف الخبراء السكفيت  بداية التسعينات في الكاليات المتحدة كالصيف كالياباف كبمداف

كعدد كبير مف الميتميف بػ)تريز( بعد انييار اإلتحاد السكڤيتي مف اليجرة كالسفر إلى البمداف 
(، حيث TRIZالغربية، ككذلؾ بسبب ما كفرتو البرمجيات مف دعـ بالمغة اإلنجميزية لمستخدمي )

 (Nakagawa, 2002).(TRIZ) ة لػطكركا برمجيات الكمبيكتر اعتماد ا عمى القكاعد المعرفي
كقد أصبحت نظرية )تريز( تستخدـ إليجاد الحمكؿ اإلبداعية لممشكبلت ليس في 

          ،كلكف في المجاالت غير التقنية أيضا  مثؿ الخدمات كاألعماؿ ،المجاالت التقنية فقط
         ف المتكقعكم ،كذلؾ أصبحت كاسعة االنتشار في حقؿ التعميـ اإلبداعي السيما في ركسيا

أف يككف لػ)تريز( تأثير كبير عمى االبتكار في جميع المجاالت في الياباف كالعالـ. 
(Nakagawa, 2002) 
  :TRIZ األدوات األساسية في نظرية تريز .1

 : Inventive Principlesأ ـ  الـمبادئ اإلبداعية 
االبتكارات، كيذكر كىى المبادئ التي استخمصيا "التشمر" مف خبلؿ تحميمو لمبلييف 

أنو يكجد مجمكعة مف المبادئ اإلبداعية مثمت خمفية لكؿ  ((Kowalick ,1996: 61"ككالؾ" 
المشكبلت اإلبداعية التي تضمنتيا القاعدة المعرفية، كىذه المبادئ تساعد عمى حؿ المشكبلت 

اكتشاؼ أربعيف  الصعبة، كقد استطاع "التشمر" كتبلميذه اكتشاؼ مبدأ  تمك اآلخر حتى استطاعكا
 ككصفيا، المشكمة تحديد عمى القدرة في ىذه االستراتيجيات استخداـ في الميارة كتتمثؿمبدأ ، 
 لحميا. المناسبة االستراتيجية اختيار ثـ كمف
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 مف اكتشافيا تـ المبادئ ىذه أف مف بالرغـ أنو Retseptor ,2003))كأكضح ريسبتكر
ت اليندسية كالتقنية، إال أنو تبيف بعد ذلؾ أنو يمكف تحميؿ براءات االختراع في المجاال خبلؿ

ا في المجاالت غير التقنية كاإلدارة كاألعماؿ كالتربية كالعبلقات االجتماعية  استخداميا أيض 
كغيرىا، كقد أشارت جميع األمثمة المرجعية التى استخدمت كتـ تكثيقيا، إف  ىذه المبادئ أساسية 

 أدكات قكية لبلستخداـ في مختمؼ جكاب النشاط اإلنساني.كذات طبيعة عالمية، كتعتبر 
 : Contradictionsب ـ  التناقضات 

فإنيا نتيجة ال يمكف تجنبيا  "تريز"، نظرية في األساسية المفاىيـ أىـ أحد التناقضات ت عد
لتطكير النظـ التقنية، فخبلؿ عممية التطكير التي تحدث في نظاـ معيف، تتفاكت درجة ىذا 

ير بيف خصائص ىذه النظـ المختمفة، أل أنيا ال تتطكر بالدرجة نفسيا، كىذا أمر طبيعي، التطك 
حيث تتحسف بعض خصائص ىذا النظاـ عمى حساب خصائص أخرل فيو، كىذا يجعؿ عممية 
التطكير مستمرة مف أجؿ التخمص مف التناقضات التي تظير في مراحؿ التطكير المختمفة. 

 .(303: 1006فل, )صالح أبو جادو, ومحمد نو 
 : Contradictions Matrixج ـ  مصفوفة التناقضات 

( خاصية شكمت مع المبادئ اإلبداعية األربعيف جكىر 00قد تمكف "التشمر" مف تحديد )
كالخمية التي تنتج مف تقاطع  ،مصفكفة التناقضات،كتتككف المصفكفة مف بعديف رأسي كأفقي

داخميا يكجد عدد مف المبادئ اإلبداعية. البعد األفقي كالرأسي تمثؿ التناقض كب
(Hallibuntion & Roza, 2006: 25- 26 ) .التي يمكف أف تقدـ حمكال  ممكنة لممشكمة 

 : Ideal Final Resultد ـ الحل النيائى المثالى 
اإلبداعية  المبادئ باستخداـ المشكمة حؿ تريز"، فعند نظرية في" أساسيا   ركنا   المثالية ت عد

لتكليد  اإلبداعية المبادئ استخداـ في الشركع قبؿ نريدىا التي اإلبداعية الصكر نتخيؿ أف يجب
 الحؿ إيجاد عممية ييسر كالمشكمة لممكقؼ المرغكب لمحؿ النيائية الصكرة تحديد ألف الحمكؿ،

 ككاضح محدد الحؿ طريؽ كبالتالي إلييا، الكصكؿ نريد التي الرؤية حيث تتضح اإلبداعي،
  (Kowalick, 1998, 1-13).المعالـ

 : Resourcesه ـ  المصادر 
يشير مفيـك المصادر في "نظرية تريز" باعتبارىا كؿ شيء يمكف أف يؤدم إلى تحسيف 

كمف ىذا المنطمؽ فإف كؿ مصدر ىك حؿ قكم  ،النظاـ كحؿ المشكمة بدكف تكاليؼ إضافية
كبالتالي  ،ية في حؿ التناقضاتفيي بمثابة قاعدة كأساس لمحمكؿ األكثر كفاءة كفاعم ،لممشكمة

فمف السيؿ إيجاد الحؿ لك تـ تعريؼ أك اكتشاؼ ىذه  ،الكصكؿ لمحؿ اإلبداعي لممشكبلت
ك مصادر تتعمؽ  ،كيمكف تقسيـ ىذه المصادر إلى مصادر تتعمؽ بالمكارد ،المصادر بكضكح

عمؽ كمصادر تت ،كمصادر تتعمؽ بالزمف ،مصادر تتعمؽ بالحيز أك الفراغك  ،بالمجاؿ
  (Kraev, 2007: 7)كمصادر االتجاه.  ،بالمعمكمات
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 :TRIZ مميزات نظرية تريز  .2
 تتميز نظرية تريز بالعديد من المزايا والتي من أىميا أنيا:

 ,Terffinger & Isaken)تنمي المعرفة كالميارة كتركز عمى فيـ النظاـ كتكليد األفكار.  .أ 
2005: 349) 

 :Lee& et al., 2003)كالمركنة في التفكير.  تشجع عمى التحدم لممشكبلت الجديدة .ب 
176) 

تنمي القدرة عمى اختيار المناسب مف المبادئ اإلبداعية لحؿ المشكمة، كتحمؿ المسئكلية،  .ج 
 (Lee& et al., 2007: 460)كتنمية األصالة كالطبلقة في طرح الحمكؿ. 

ثر نشاط ا كفاعمية تنمي اتجاىات إيجابية نحك التعمـ كحؿ المشكبلت، مما يجعؿ الفرد أك .د 
 (Kandemir & Gur., 2009: 1630)أثناء التعمـ كجعؿ التعمـ ذا معنى. 

 ،كتكجو الفرد في اتجاه الحؿ بسرعة أكبر كبدقة ككفاءة ،تشجع اإلبداع كاالختراع كاالبتكار .ه 
 (Kutz & Stefan, 2007: 5 - 8)كتكفر خارطة طريؽ نحك حؿ المشكبلت الصعبة. 

كما تكفر لمفرد منيجية قكية لصياغة  ،نفسي في حؿ المشكبلتتسمح بكسر الجمكد ال .و 
 (Rivin & Victor, 1996: 161- 164)كتحميؿ كحؿ المشكبلت المعقدة. 

 & Liu)تمكف الفرد مف التفكير خارج اإلطار الذم صنعو لنفسو )خارج نطاؽ تفكيره(.  .ز 
Liu, 2006: 901- 904) 

ب ميارات إبداعية خاصة كي يتمكنكا مف ال يتطمب استخداـ ىذه النظرية مف جانب الطبل .ح 
 (233: 1006)صالح أبو جادو, حؿ المشكبلت بطريقة إبداعية فع الة. 

       يمكف تعميـ مبادئ النظرية لجميع األفراد بغض النظر عف مستكياتيـ أك تصنيفاتيـ  .ط 
 أك أعمارىـ. 

 أفضؿ بشكؿ أسرع. تعزز الميكؿ اإلبداعية لدل الطبلب كتنمي القدرة عمى تكليد أفكار .م 
كيتضح مف العرض السابؽ أف نظرية "تريز" ىي إحدل نظريات اإلبداع التي تساعد في   

تنمية الميارات المختمفة لمتفكير اإلبداعي لدل الطبلب ككصكليـ إلى حمكؿ إبداعية لمختمؼ 
 بإطبلؽ الخياؿ اإلبداعي لدييـ مف خبلؿ مبادئ كمفاىيـ محددة.  ،أنكاع المشكبلت

 : التفكير اإلبداعي -حور الثاني الم
 يتناكؿ ىذا المحكر ك بل  مف ميارات التفكير اإلبداعي، كمستكياتو، كذلؾ عمى النحك التالي: 

 ميارات التفكير اإلبداعي: .2
-Moseley& et al., 2005: 367)كمف أبرز ىذه الميارات كما يرل كؿ  مف  
 1006 ,ومحمد نوفل ,جادو)صالح أبو ك ،(68 - 66: 1006 ,)فتحى جروان ،(390

 ،(Tan, 2009: 15 - 19)ك ،(45 -44: 1008 ,)حنان آل عامرك ،(256 -247:
 ما يمي: ،(27 - 24: 1022 ,)لنا يوسف
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كتعني قدرة المعمـ عمى إنتاج أك كتابة عدد ا مف األفكار أك الحمكؿ أك الطرؽ التي الطالقة:  .أ 
كذلؾ حكؿ المكقؼ الذم  ،مقارنة بغيرهيمكف أف يستدعييا المعمـ في فترة زمنية محددة 

كلمطبلقة مككنات فرعية ىي :  ،يتعرض لدراستو كتمثؿ زيادة كـ المعمكمات أك األفكار
 الطبلقة التعبيرية. ،الطبلقة اإلرتباطية ،الطبلقة الفكرية ،الطبلقة المفظية ،طبلقة األشكاؿ

لمكقؼ ليككف أكثر مركنة في تكليد كتعني القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير االمرونة:  .ب 
كأف تككف األفكار التي يتكصؿ إلييا  ،مجمكعة مف االستجابات غير المألكفة لشيء مألكؼ

كتتمثؿ في تبايف كاختبلؼ  ،كتقاس بعدد األفكار المتنكعة كالبلنمطية ،المعمـ متنكعة كمختمفة
يارة لمتفكير اإلبداعي في : كتتعدد مظاىر المركنة كقدرة كم ،األفكار كالمعمكمات الجديدة

 كالمركنة التكيفية. ،المركنة التمقائية
كالقياـ بتداعيات بعيدة ألفكار  ،تعني القياـ باستجابات غير مألكفة أك معتادةاألصالة:  .ج 

 ،بمعنى أف تككف غير شائعة مع عدـ تكرار األفكار كالتميز كالتفرد ،كمكضكعات معينة
بؿ  ،ركنة في أنيا ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعيةكتختمؼ األصالة عف الطبلقة كالم

 تعتمد عمى قيمة تمؾ األفكار كنكعيتيا كجكدتيا.
 مستويات التفكير اإلبداعي: .1

 كما يمي: (50 -48: 1002وعزو عفانة,  ،)وليم عبيدقد حدد 
أىمية : كىك التعبير الحر المستقؿ الذم ال يككف لمميارة أك األصالة فيو المستوى التعبيري .أ 

 مثؿ رسـك األطفاؿ التمقائية.
: ينتقؿ الفرد إلى ىذا المستكل )اإلنتاجي( عندما تنمك قدراتو بحيث المستوى اإلنتاجي .ب 

يتميز ىذا المستكل بتعقيد النشاط الحر كضبطو كتحسيف  ،يصؿ إلى إنتاج أعماؿ متكاممة
 أسمكب األداء في ضكء قكاعد معينة.

ز ىذا المستكل باالختراع كاالكتشاؼ المذيف يتطمباف : كيتميمستوى اإلبداع الختراعي .ج 
 المركنة في إدراؾ عبلقات جديدة كغير مألكفة بيف أجزاء منفصمة مكجكدة مف قبؿ.

: كيتطمب ىذا المستكل قدرة فائقة عمى التصكر التجريدم مما جعؿ المستوى الستحداثي .د 
لمستكل بعمميات التحسف المستمرة ىذا المستكل ال يظير إال عند قمة مف األفراد كيتعمؽ ىذا ا

 مف خبلؿ القياـ بتعديبلت ميمة كلكف باالستناد إلى أفكار كنظريات مكجكدة سابقا .
: كىك أرقى مستكيات اإلبداع يتضمف تصكر ا أك مبدأ جديد ا تماما  في المستوى البزوغي .ق 

 أعمى مستكيات التجريد.
 ، فعالية الذات األكاديمي  -المحور الثالث 

كؿ ىذا المحكر كبل  مف: أبعاد الذات، كمصادر فعالية الذات األكاديمي، كذلؾ عمى يتنا
 النحك التالي:  
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ظيرت فكرة الذات بداية  في مجاؿ عمـ النفس عمى يد الباحث "كلياـ جيمس" الذل عرؼ 
الذات أك كما سماىا " األنا العممية" بمجمكع ما يمتمكة اإلنساف مف سمات كقدرات كممتمكات 

 (228: 1003)صالح الدين العمرية, ادية كمينية. م
 أبعاد الذات: .2

الذات  -في دراستو إلى )الذات الركحية  (873: 1008 ,)عزت عبد الرؤفقس ميا 
 الذات الجسمية(. -الذات االجتماعية  -المادية 

وحمد  ,)عالونة فالحفي حيف نجد أف ىناؾ مف يرل أف الذات تنقسـ إلى بعديف كدراسة 
 كىذاف البعداف ىما: (Mcinerney & Others, 2012: 249) ،(37: 1020 ,أحمد

كيمكف تقسيمو في مجاالت المكاد الدراسية مثؿ مفيـك الذات في المغة  الذات األكاديمي: .1
 ثـ في مجاالت محددة في المادة الدراسية. ،العربية

ثـ تقسيمو إلى  ،ةكيمكف تقسيمو إلى مفاىيـ ذات اجتماعية كجسمي الذات غير األكاديمي: .5
 جكانب محددة بطريقة تشبو تقسيـ الذات األكاديمي.
كالجيد  ،في كؿ  مف )الثقة األكاديمية كيتناكؿ البحث الحالي ب عد الذات األكاديمي

 كالمستقبؿ األكاديمي(.  ،األكاديمي
 مصادر فعالية الذات األكاديمي:  .1

 لمذات األكاديمي مصادر متعددة أىميا:
فالمركر بخبرات ناجحة يرفع  ،: كىى خبرات الفرد التي مر بيا مف قبؿدائيةاإلنجازات األ .أ 

كالفشؿ  ،عادة تكقعات الفعالية كيزيد مف مستكل فعالية الذات ليناسب صعكبة الميمة
 المتكرر يخفض تكقعات الفعالية.

: كىى خبرات غير مباشرة يحصؿ عمييا الفرد مف البيئة مف حكلو كمف الخبرات البديمة .ب 
كرؤية أشخاص يؤدكف ميام ا صعبة بنجاح كحماس مما يؤثر عمى  ،ءات اآلخريفأدا

كىك ما ي س م ى  ،تكقعات الفرد عف فعاليتو الذاتية كيزيد مف فرص النجاح كالحماسة لديو
 أل مبلحظة الفرد لآلخريف الناجحيف يزيد مف الفعالية الذاتية لمفرد. ،التعمـ بالنمكذج

يا المعمكمات التي تأتي لمفرد مف اآلخريف فاألفراد الذيف يتمقكف : كيقصد باإلقناع المفظي .ج 
مساعدات لفظية لمقياـ بأداء مياـ معينة يستطيعكف أف يبذلكا جيدا  أكبر كمثابرة في أداء 

 األنشطة كالمياـ أكثر مف غيرىـ.
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      : تحدد العكامؿ الداخمية لمفرد مدل قدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ الحالة الفسيولوجية .د 
          فالبنية النفسية كالفسيكلكجية الجيدة تؤثر عمى الصحة البدنية لمفرد كمف  ،مف عدميا

،  (423: 1002 ,)فتحى الزياتثـ تؤثر في معتقدات كتكقعات الفعالية الذاتية. 
(Bandura, 1997: 101) 
 إجراءات البحث: -ثانيا  

 مرت إجراءات البحث وفق الخطوات التالية:
 ئمة بمبادئ نظرية "تريز" التي يشمميا البرنامج التدريبي:قاإعداد  .2

بمراجعة مبادئ نظرية "تريز" يتضح أنيا قابمة لمتطبيؽ كالتدريب عمييا مف قبؿ معممي 
التعميـ الصناعي تخصص مبلبس جاىزة؛ نظر ا ألىميتيا كعبلقتيا القكية بالمجاالت التقنية 

لكف مف الصعكبة تعميـ المبادئ األربعيف في برنامج تدريبي ك  ،كالتربكية باإلضافة لقابميتيا لمتنفيذ
كتـ عرضيا عمى  ،كذلؾ لكثرتيا؛ كليذا تـ كضع مبادئ نظرية "تريز" األربعيف في قائمة ،كاحد

إلبداء الرأم في: مدل مبلئمتيا لمتغيرات البحث ( 1)ممحؽ:مجمكعة مف السادة الم حك ميف 
كفي ضكء مبلحظاتيـ تـ التكصؿ إلى الصكرة  ،ألكاديمي(فعالية الذات ا ،)التفكير اإلبداعي

كما يتضح في  ،النيائية لمقائمة؛ حيث اشتممت عمى أحد عشر مبدأ  مف مبادئ نظرية "تريز"
 (.1الجدكؿ رقـ )

 (2جدول )
 مبادئ نظرية تريز المستخدمة في البرنامج التدريبي

 مبادئ نظرية تريز اإلحدل عشرة
 نافع إلى الضار تحكيؿ .1

Blessing in Disguise 
 / البلتماثؿ مبدأ .2

 Asymmetry البلتناسؽ
 Another اآلخر البعد مبدأ .0

Dimension 
 التجزئة  / التقسيـ مبدأ .5

Segmentation 
 المركبة المكاد مبدأ .6

Composite 
materials 

 كالرقيقة المرنة األغشية مبدأ .13
Flexible Shells and thin Films 

 البدائؿ استخداـ مبدأ .0
 Use Cheap خيصةالر 

Replacement Events 

  الدينامية مبدأ .2
 Dynamics)المركنة( 

 Inversion العكس أك القمب مبدأ .11

 في التساكم مبدأ .Copying 0 النسخ   .2
 التبايف( )تقميؿ الجيد

Equipotentiality 

 

كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث، كنصو " ما مبادئ نظرية 
لدل معممي األكثر مبلئمة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي كتنمية الذات األكاديمي  تريز

 ؟" المبلبس الجاىزة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشز  العدد   – 43 اجمللد          372

 

 إعداد الحقيبة التدريبية: .1
 وفق الخطوات التالية: تم إعداد الحقيبة التدريبية

 التدريبية:اليدف العام لمحقيبة  .أ 
متدربيف عمى التفكير تيدؼ الحقيبة التدريبية إلى إثراء كصقؿ قدرات كميارات ال

كتنمية فعالية الذات األكاديمي لدل معممي التعميـ الصناعي تخصص مبلبس جاىزة،  ،اإلبداعي
كركعي فييا بعض  ،تبعا  لجمسات التدريب المختمفة ،كانبثؽ عف ىذا اليدؼ أىداؼ  إجرائية  

بثقة مف كمن ،كمناسبة لخصائص المتدربيف ،المكاصفات أىميا أف تككف: كاضحة الصياغة
كفعالية الذات األكاديمي  ،اليدؼ العاـ لمحقيبة التدريبية كتعكس ميارات التفكير اإلبداعي

 المستيدؼ تنميتيما.

 محتوى الحقيبة التدريبية:  .ب 
تمت مراجعة كدراسة النظرية كاإلطبلع عمى المحاكالت التي جرت في بعض دكؿ العالـ 

اليدؼ تـ تحديد محتكل الحقيبة التدريبية في ضكء  ،الستخداميا في البرامج كالحقائب التدريبية
كبما يناسب مبادئ نظرية "تريز"، كميارات التفكير اإلبداعي، كقد ركعي في  ،لمحقيبةالعاـ 

عدادىا ما يمي:  اختيار محتكل الحقيبة التدريبية كا 

 مبلئمة محتكل الحقيبة التدريبية ألىدافيا. (1)
 بلبس الجاىزة.مبلئمة المحتكل لخصائص كمياـ معممي الم (5)
 شمكلية محتكل الحقيبة لجميع جكانب الخبرة كالميارة المطمكب تنميتيا مينيا  كأكاديميا . (0)
 كمف البسيط إلى المركب. ،االنتقاؿ المرف مف السيؿ إلى الصعب (2)
 التنكع كالمركنة بحيث يسمح بالتعديؿ كالتطكير. (2)

متساكم بحيث يتضمف كؿ  كتـ تكزيع محتكل الحقيبة التدريبية عمى أياـ التدريب بشكؿ
 ( مبدأ فقط مف مبادئ نظرية "تريز".5يـك عمى )

 الخطة العامة لمحقيبة التدريبية: .ج 
( ساعات تدريبية باليـك الكاحد، كتـ 6( أياـ تدريبية بكاقع )6تتككف الحقيبة التدريبية مف )

أسابيع  االتفاؽ مع المتدربيف عمى تخصيص يكميف لمتدريب مف كؿ أسبكع عمى مدار ثبلثة
 ( التالي.5( ساعة تدريبية كما يكضحيا جدكؿ رقـ )06متتابعة بإجمالي )



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (1جدول )
 الخطة الزمنية لتنفيذ الحقيبة التدريبية

 مبادئ نظرية تريز الزمف محتكل الحقيبة التدريبية أياـ التدريب

 ( مقدمة عف نظرية تريز كمفيكميا كنشأتيا كمنيجيتيا كمبادئيا.1) األكؿ
 ساعات 6 المبدأ األكؿ: تحكيؿ الضار إلى نافع. (5)

 التقسيـ/ التجزئة. المبدأ الثانى:( 1) الثانى
 ساعات 6 ( المبدأ الثالث: استخداـ البدائؿ الرخيصة.5)

 النسخ. المبدأ الرابع:( 1) الثالث
 ساعات 6 ( المبدأ الخامس: البلتماثؿ/ البلتناسؽ.5)

 اد المركبة.( المبدأ السادس: المك 1) الرابع
 ساعات 6 ( المبدأ السابع: الدينامية/المركنة.5)

 ( المبدأ الثامف: التساكم فى الجيد/ تقميؿ التبايف.1) الخامس
 ساعات 6 ( المبدأ التاسع: البعد اآلخر.5)

 ( المبدأ العاشر: األغشية المرنة كالرقيقة.1) السادس
 ساعات 6 ( المبدأ الحادل عشر: القمب / العكس.5)

 ساعة 06 اجمالى عدد الساعات

 معينات التدريب المستخدمة في الحقيبة التدريبية: .د 
تـ تكفير المعينات الخاصة بالحقيبة التدريبية بما يتناسب مع طبيعة كؿ يـك مف أياـ 

كالتي مف  ،كي سيـ في نفس الكقت في تحقيؽ أىداؼ البرنامج التدريبي ككؿ ،التدريب عمى حده
 ،كسبكرة متحركة ،كجياز العرض الضكئي ،مثاؿ ال الحصر: جياز كمبيكتربينيا عمى سبيؿ ال

كأكراؽ بمقاسات كبيرة بعدد يتناسب مع  ،كأقبلـ ممكنة ،كتالكجات لبعض األجيزة الحديثة
 المتدربيف كمع األنشطة التي يقكمكف بيا لتكظيفيا في كرش العمؿ بالحقيبة التدريبية. 

 حقيبة التدريبية:أساليب التدريب المستخدمة في ال .ه 
كبما يحقؽ األىداؼ  ،تـ تحديد أساليب التدريب التي تحقؽ أىداؼ كؿ جمسة بشكؿ مستقؿ

مكانياتيـ ،العامة في الكقت ذاتو لمحقيبة التدريبية  ،كبما يناسب طبيعة المتدربيف كقدراتيـ كا 
بما يكفؿ ك  ،كطبيعة المكاف المعد لمتدريب ،كمدل تنكع كتكافر معينات التدريب المختمفة

 لممتدربيف مشاركة فاعمة في أنشطة كفعاليات البرنامج التدريبي.
 طرق وأساليب التقويم المستخدمة في الحقيبة التدريبية: .و 

 ،تنكعت أساليب التقكيـ في الحقيبة التدريبية لضماف شمكلية كاستمرارية عممية التقكيـ
ي كالمرحمي كالنيائي لكؿ يـك مف أياـ كتمثمت في التقييـ القبم ،كلمتأكد مف تحقؽ أىداؼ الحقيبة

 التدريب كلمحقيبة التدريبية بصكرة كمية. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مكونات الحقيبة التدريبية: .ز 
 تتضمف الحقيبة التدريبية عدة مككنات كيتـ تكضيحيا فيما يمي:

 العرض التقديمي: (2)
تـ إعداد عرض تقديمي لمحقيبة التدريبية في ضكء المكاصفات كالشركط التي يجب أف 

كقسـ العرض التقديمي إلى ستة أياـ؛  ،ر في العركض التقديمية مف حيث الشكؿ كالمضمكفتتكاف
كيتضمف اليـك التدريبي الكاحد األىداؼ المراد تحقيقيا كالمحتكل باإلضافة إلى الشرائح التي 

كاألنشطة  ،تتضمف تكضيح المبادئ كأمثمة عامة في جميع المجاالت الستخداـ كؿ مبدأ
 (.5ؽ:التطبيقية )ممح

 دليل المدرب: (1)
تـ إعداد دليؿ خاص بالمدرب تضمف نبذة مختصرة عف "نظرية تريز" كمبادئيا التى 

مع كضع مجمكعة مف اإلرشادات المناسبة التى ت عيف المدرب عمى  ،تضمنتيا الحقيبة التدريبية
طار العاـ مع تزكيد الدليؿ باإل ،تنفيذ الحقيبة التدريبية كما ينبغى لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

كبعد ذلؾ يتـ تكضيح  ،كأيضا  كضع أجندة العمؿ لؤلياـ التدريبية الستة ،لمحقيبة التدريبية
تفصيمي لجميع أنشطة جمسات كأياـ الحقيبة التدريبية لمساعدة المدرب في عممية التدريب 

 (.0)ممحؽ:
 دليل المتدرب:  (2)

ة تريز" كمبادئيا التي تـ إعداد دليؿ خاص بالمتدربيف تضمف مقدمة مختصرة عف "نظري
مع كضع مجمكعة مف اإلرشادات المناسبة لضماف المشاركة الفاعمة  ،تضمنتيا الحقيبة التدريبية

ا  ،مع تزكيد الدليؿ باإلطار العاـ لمحقيبة التدريبية ،لممتدرب في أنشطة الحقيبة التدريبية كأيض 
راؽ العمؿ التي سكؼ يستخدميا ثـ تبلىا جميع أك  ،كضع أجندة العمؿ لؤلياـ التدريبية الستة

 (.2المتدرب في تنفيذ األنشطة المختمفة لمحقيبة التدريبية )ممحؽ:
 ضبط الحقيبة التدريبية: .ح 

، دليؿ تـ عرض الحقيبة التدريبية في صكرتيا األكلية بما تتضمنو مف: عرض تقديمي
ر كقد أشا ،عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في المجاؿمدرب، دليؿ متدرب 

كبذلؾ أصبحت الحقيبة التدريبية في صكرتيا  ،المحكمكف لبعض المبلحظات التي تـ تنفيذىا
 النيائية كجاىزة لمتطبيؽ.

كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث، كنصو "ما التصكر المقترح 
الذات فعالية ك بداعي تدريبية قائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية التفكير اإللحقيبة 

  ؟".لدل معممي المبلبس الجاىزة األكاديمي



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بناء وتصميم أداتي البحث:  .2
 لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ تصميـ األدكات التالية:

 إعداد اختبار التفكير اإلبداعي لمعممي المالبس الجاىزة: -أ
 تـ إعداد اختبار التفكير اإلبداعي كفؽ الخطكات التالية:

ييدؼ االختبار إلى قياس مدل نمك التفكير اإلبداعي لدل معممي  تبار:تحديد ىدف الخ (1)
 المبلبس الجاىزة.

تـ صياغة مفردات االختبار في صكرتو األكلية، مع مراعاة أف  صياغة مفردات الختبار: (5)
تقيس ميارات التفكير اإلبداعي )الطبلقة، المركنة، األصالة(، كتحفز المعمميف إلنتاج 

عة قدر اإلمكاف، كأف تككف جديدة لـ يسبؽ كأف تدرب عمى حميا حمكؿ جديدة كمتنك 
 المعممكف، كسيمة األلفاظ ككاضحة المعطيات.

تـ استخداـ نمط األسئمة المفتكحة في كتابة مفردات االختبار، ككؿ سؤاؿ  وصف الختبار: (0)
 يقيس ميارات التفكير اإلبداعي الثبلث )طبلقة، مركنة، أصالة(. 

 تـ تصحيح االختبار كفؽ القكاعد التالية: بار:طريقة تصحيح الخت (2)
 إحصاء جميع إجابات المعمميف عمى أسئمة االختبار. -
 استبعاد االستجابات غير المناسبة، كالعشكائية غير المعبرة، كالتى ليس ليا صمة بالسؤاؿ. -
تصحيح السؤاؿ الكاحد ثبلث مرات؛ لقياس الميارات الثبلث، حيث تقاس ميارة كاحدة فقط  -

 كؿ مرة. في
 تـ تقدير درجة كؿ ميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي عمى النحك التالي: -
 :تقاس بعدد االستجابات الصحيحة كالمناسبة لمسؤاؿ، كتعطى كؿ استجابة  بالنسبة لمطالقة

 منيا درجة كاحدة. 
 :تقاس بعدد المجاالت أك الفئات المختمفة التي يمكف أف تصنؼ إلييا  بالنسبة لممرونة

 ستجابات المعمـ، كيعطى لكؿ فئة درجة كاحدة.ا
 :تقاس بدرجة ندرة أك جدة االستجابات التي تصدر عف المعمـ، عمى أف تككف  األصالة

مرتبطة بمكضكع السؤاؿ، كتتحدد الندرة أك الجدة في ىذه الحالة بقمة تكرار ىذه االستجابات، 
تصبح مألكفة كشائعة، أما إذا لـ فإذا صدرت االستجابات عف عدد كبير مف المعمميف، فإنيا 

تصدر إال عف عدد قميؿ مف المعمميف، فإنيا تككف أقرب إلى الندرة كالجدة، كتعطى حينئذ 
درجة أعمى؛ كبذلؾ تقدر درجة األصالة طبقا لعدـ شيكع االستجابات، كندرتيا اإلحصائية 

لة تككف مرتفعة كمما منسكبة لممجمكع الكمي الذل ينتمي إليو المعمـ، بمعنى أف درجة األصا
( معيار درجات األصالة 0كاف تكرارىا اإلحصائي قميبل، كالعكس صحيح، كيكضح الجدكؿ )

 في االختبار الحالي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (2جدول )
 يوضح معيار تقدير درجات األصالة في الختبار الحالي.

النسبة المئكية 
%  16 % 16% :  15 % 15% :  0 % 0% :  2 %2 لتكرار اإلجابة

 فاكثر
 صفر 1 5 0 2 درجة األصالة

 جمع درجات الميارات الثبلث لكؿ سؤاؿ؛ لتحديد الدرجة الكمية لكؿ معمـ في االختبار. -
تـ عرض االختبار بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف، كتـ  صدق الختبار: (2)

عمؿ التعديبلت في ضكء أرائيـ حتى أصبح االختبار في صكرتو النيائية جاىز لتطبيؽ 
 تجربة االستطبلعية.ال

تـ إجراء التجربة االستطبلعية لبلختبار عمى مجمكعة  التجربة الستطالعية لالختبار: (6)
( مف معممي المبلبس الجاىزة )غير عينة البحث األساسية(، كذلؾ بيدؼ 13مككنة مف )

 تقدير ما يمي: 
ؾ ال يكجد حيث إف االختبار يتضمف بعض مشكبلت مفتكحة النياية، كبذل زمن الختبار: .أ 

كقت محدد لئلجابة، كلكف تبيف مف خبلؿ التجربة االستطبلعية أف متكسط الزمف الذم 
 ( دقيقة.153استغرقتو التجربة االستطبلعية )

تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة الفا كركنباخ، كبمغ معامؿ الثبات  ثبات الختبار: .ب 
يمكف استخدامو كأداة لقياس ميارات  ( مما يدؿ عمى تمتع االختبار بثبات مرتفع3000)

 التفكير اإلبداعي.
تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ ميارة مف  حساب التساق الداخمي بين مكونات الختبار: .ج 

 ( التالي يكضح نتائج ذلؾ:2ميارات التفكير اإلبداعى بالميارات األخرل، كجدكؿ )
 (3جدول )

 اإلبداعىقيم معامل اإلرتباط بين ميارات اختبار التفكير 
 األصالة المركنة الطبلقة الميارات

 3056 **3062  الطبلقة
 **3062  **3062 المركنة
  **3062 3056 األصالة



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( بيف كؿ  مف ميارة 3031(: كجكد ارتباط مكجب عند مستكل )2يتضح مف الجدكؿ رقـ )
       يف ميارةكما يكجد أيضا  ارتباط مكجب ب ،الطبلقة كالمركنة كميارة المركنة كاألصالة

 الطبلقة كاألصالة.

بعد إجراء التعديبلت السابقة أصبح االختبار في صكرتو  الصورة النيائية لالختبار: (2)
 .(2أسئمة )ممحؽ:( 0النيائية يتككف مف )

 إعداد مقياس فعالية الذات األكاديمي: .ب 
 تم إعداد المقياس وفق الخطوات التالية:

التعرؼ عمى مستكل فعالية الذات األكاديمي  ييدؼ المقياس إلى اليدف من المقياس: (1)
 لدل معممي المبلبس الجاىزة.

بعد اإلطبلع عمى البحكث كالدراسات التي تناكلت إعداد مقياس  تحديد أبعاد المقياس: (5)
 ،الجيد األكاديمي ،تـ تحديد أبعاد المقياس كىي )الثقة األكاديمية ،فعالية الذات األكاديمي
 المستقبؿ األكاديمي(.

كيطمب مف  ،تـ صياغة مفردات المقياس في صكرة عبارات اغة مفردات المقياس:صي (0)
       المتدرب تقدير انطباعاتو عف مضمكنيا عمى مقياس ثبلثي التدريج سكاء كانت سالبة 

 أك مكجبة.
تـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف  صدق المقياس: (2)

 ،ء الرأل حكؿ مدل مبلئمة فقراتو لقياس اليدؼ العاـ مف المقياسالمختصيف؛ كذلؾ إلبدا
كأصبح  ،كعمى ضكء أرائيـ تـ إجراء التعديبلت ،كسبلمة صياغتيا المغكية ،ككضكح فقراتو

 المقياس جاىز ا لتطبيؽ التجربة االستطبلعية.
بس طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف معممي المبل التجربة الستطالعية لممقياس: (2)

 كذلؾ لما يأتي: ،( معمميف )غير عينة البحث األساسية(13الجاىزة كعددىـ )
 ( دقيقة. 23تـ تحديد الزمف المناسب عف المقياس ككاف حكالى )زمن المقياس:  .أ 
( باالعتماد عمى طريقة التجزئة النصفية كىذا 3001بمغ ثبات المقياس ) ثبات المقياس: .ب 

 مناسبة.يشير إلى أف المقياس لو درجة ثبات 
( مفردة، مقسمة 22اشتمؿ المقياس في صكرتو النيائية عمى ) الصورة النيائية لممقياس:  (6)

 (:2كما يتضح مف جدكؿ رقـ ) ،(6عمى أبعاد المقياس )ممحؽ:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (4جدول )
 مواصفات مقياس الذات األكاديمي

 اإلجمالى المفردات السمبية المفردات اإليجابية أبعاد المقياس ـ

، 56، 55012، 0، 6، 0، 1 ديميةالثقة األكا 1
02 ،21 ،22، 15 ،53 ،03 ،00 ،20 12 

، 01، 52، 10، 10، 2، 5 الجيد األكاديمي 5
02 ،00 ،25 ،22 2 ،0 ،52 ،00 ،23 12 

، 51، 10، 16، 12، 11، 2 المستقبؿ األكاديمي 0
52 ،50 ،05 ،02 13 ،12 ،50 ،50 ،06 12 

 22 12 03 اإلجمالى

كانت أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المتدرب عف كؿ مفردة مف  تصحيح المقياس:  (2)
كتحسب مجمكع  ،( مفردة22كتككف المقياس مف ) ،( درجات0مفردات المقياس ىى )

بينما  ،( درجة22درجات المتدرب كفؽ التدرج الثبلثى حيث الحد األدنى لدرجات المقياس )
 ( درجة.102الحد األعمى لدرجات المقياس )

 وتشمل: ،الدراسة الميدانية ونتائجيا -ثالثا  
 وتحددت إجراءات الدراسة الميدانية في التالي: إجراءات الدراسة الميدانية: .2
  اختيار العينة: . أ

تـ اختيار عينة البحث مف معممي التعميـ الصناعي تخصص المبلبس الجاىزة مف خبلؿ 
تريز كتنمية التفكير اإلبداعى اإلعبلف عف تنظيـ البرنامج التدريبي المجاني كمكضكعو )نظرية 

كتـ اإلعبلف عنيا لممعمميف أثناء قياـ الباحثة بالتدريب في تدريبات  ، كفعالية الذات األكاديمية(
كبمدارس التعميـ الثانكم الصناعي أثناء إشراؼ الباحثة عمى طبلب  ،األكاديمية المينية لممعمميف

اء التدريس ببرنامج التعميـ المفتكح لممبلبس كأثن ،تخصص المبلبس الجاىزة بالتدريب الميداني
ككضحت  ،( معمم ا رغبتيـ في المشاركة بفعاليات البرنامج التدريبي23كقد أبدل عدد ) ،الجاىزة

 ،ليـ الباحثة طبيعة مكاعيد التدريب كعمى مف يناسبو ىذه المكاعيد يؤكد االشتراؾ في التدريب
( معمم ا األقرب في سنكات 03رت الباحثة مف بينيـ )كاختا ،( معمم ا كمعممة23كأكد االشتراؾ )

كلكف بعد انتياء التدريب تـ استبعاد مف لـ يمتـز بالحضكر بجميع أياـ  ،الخبرة في التدريس
 ( متدرب ا.52كبذلؾ أصبح إجمالي عدد المتدربيف الفعمييف ) ،كجمسات البرنامج التدريبي

 ب. التطبيق القبمي ألداتي البحث: 
مستكل المتدربيف عينة البحث التجريبية كمعرفة مستكياتيـ العممية التي يبدأ  لمتأكد مف

كمقياس فعالية  ،تـ تطبيؽ أداتي البحث كالمتمثمة في: اختبار التفكير اإلبداعي ،منيا البحث
قبؿ تنفيذ ، ـ1/0/5310ـ كاألربعاء المكافؽ01/2/5310الذات األكاديمية يـك الثبلثاء المكافؽ 

 ،كذلؾ لمحصكؿ عمى البيانات القبمية التي ت سيـ في المعالجات اإلحصائية ،تدريبيةالحقيبة ال
 كالمقارنات بنتائج التطبيؽ البعدم ألداتي البحث. 



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 جـ. تنفيذ الحقيبة التدريبية:
تـ تنفيذ الحقيبة التدريبية عمى عينة البحث التجريبية مف معممي المبلبس الجاىزة في 

كذلؾ بكاقع يكميف مف كؿ أسبكع )األثنيف  ،5312/5310اإلجازة الصيفية لمعاـ الدراسي 
ـ 6/0/5310بداية مف يـك األثنيف  ،كقد استغرؽ تنفيذ الحقيبة التدريبية ثبلثة أسابيع ،كالخميس(
 ـ.50/0/5310ـ الخميس كحتى يك 

 د. التطبيق البعدي ألداتي البحث: 
بعد االنتياء مف تنفيذ الحقيبة التدريبية تـ تطبيؽ أداتي البحث بعدي ا )اختبار التفكير 

ـ 56/0/5310يـك األحد المكافؽ  كمقياس فعالية الذات األكاديمي( عمى عينة البحث ،اإلبداعي
لمحصكؿ عمى البيانات البعدية التي تساعد فى العمميات ؛ كذلؾ ـ52/0/5310كاألثنيف المكافؽ

 اإلحصائية الخاصة بنتائج البحث. 
 نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا: -رابعا  

 يمكن عرض النتائج من خالل التالي:
  نتائج البحث المرتبطة بالتفكير اإلبداعي: .1

ئي ا عند مستكل يكجد فرؽ داؿ إحصا » حيث تم التحقق من صحة الفرض األول ونصو:
التفكير ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار 3032)

 «.لصالح التطبيؽ البعدم اإلبداعي
كلمتعرؼ عمى صحة الفرض السابؽ: تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية 

تبار التفكير اإلبداعي، كما يكضحيا لدرجات المجمكعة التجريبية فى األداء القبمي كالبعدم الخ
 (:6جدكؿ رقـ )

 (5جدول رقم )
لدللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في األداء القبمي والبعدي لختبار  «ت»قيمة 

 التفكير اإلبداعى
 البيػػػػػػػػػػػاف                

 
 اختبار التفكير اإلبداعى

 درجة التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبمي
 الحرية

قيػمة 
 «ت»

 المحسكبة
مستكل 
اإلنحراؼ  المتكسط الداللة

اإلنحراؼ  المتكسط المعيارم
 المعيارم

 0022 20022 5022 50023 الطبلقة.
52 

0000 
دالة عند 
مستكل 

(3032) 

 51060 2052 50062 1000 005 المركنة.
 56021 100 16022 1000 5000 األصالة.

ير اختبار ميارات التفك
 اإلبداعى الكمي.

02020 2030 130025 2060 52 02066 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تفكؽ المجمكعة التجريبية في األداء البعدم عنو في األداء  (:5يتضح من الجدول رقم )
 ( في كؿ  مف:3032القبمي، تفكقا  ذا داللة إحصائية عند مستكل )

  الجدكلية « ت»ة ( أكبر مف قيم0000المحسكبة تساكم )« ت»ميارة الطبلقة، حيث إف قيمة
 (.1021التي تساكم )

  ت»( أكبر مف قيمة 51060المحسكبة تساكم )« ت»ميارة المركنة، حيث إف قيمة »
 (.1021الجدكلية التي تساكم )

  ت»( أكبر مف قيمة 56021المحسكبة تساكم )« ت»ميارة األصالة، حيث إف قيمة »
 (.1021الجدكلية التي تساكم )

  ( أكبر مف 02066المحسكبة تساكم )« ت»الكمي، حيث إف قيمة اختبار التفكير اإلبداعي
 (.1021الجدكلية التي تساكم )« ت»قيمة 

  نتائج البحث المرتبطة بفعالية الذات األكاديمية: .5
 يكجد فرؽ داؿ إحصائي ا عند مستكل » من صحة الفرض الثاني ونصو: التحقؽحيث تم 

فعالية فى التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 3032)
 «.الذات األكاديمي لصالح التطبيؽ البعدم

كلمتعرؼ عمى صحة الفرض السابؽ: تـ حساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية 
، كما يكضحيا لمقياس الذات األكاديميلدرجات المجمكعة التجريبية فى األداء القبمي كالبعدم 

 (:2جدكؿ رقـ )
 (6م )جدول رق

لدللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في األداء القبمي والبعدي لمقياس  «ت»قيمة 
 الذات األكاديمي

 البيػػػػػػػػػػػاف        
 األداة   

درجة  التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبمي
 الحرية

قيػمة 
 «ت»

 المحسكبة
اإلنحراؼ  المتكسط  مستكل الداللة

نحراؼ اإل المتكسط المعيارم
 المعيارم

مقياس فعالية 
 51022 52 0010 115020 2000 60000 الذات األكاديمي

دالة عند 
مستكل 

(3032) 

تفكؽ المجمكعة التجريبية في األداء البعدم عنو في األداء  (:6يتضح من الجدول رقم )
ند مستكل القبمي عمى اختبار مقياس فعالية الذات األكاديمي، تفكقا  ذا داللة إحصائية ع

الجدكلية التي « ت»( أكبر مف قيمة 51022المحسكبة تساكم )« ت»(، حيث إف قيمة 3032)
 (.1021تساكم )



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
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  حساب حجم األثر لمحقيبة التدريبية القائمة عمى مبادئ نظرية تريز عمى تنمية التفكير
 اإلبداعى وفعالية الذات األكاديمي.

تنمية التفكير اإلبداعي كفعالية الذات  كلحساب حجـ تأثير الحقيبة التدريبية عمى   
)األكاديمي، فقد تـ إيجاد مربع إيتا 

كقد حدد ككىيف ثبلثة مستكيات لحجـ التأثير  ، (2
)عمى ماىر =  كبير3012= متكسط، 3036= تأثير ضعيؼ، 3031المحسكب مف مربع إيتا: 

 :(0الجدكؿ رقـ )كما ىك مبيف ب ككانت نتائج مربع إيتا ،(557-556, 553: 1008خطاب, 
 (7جدول رقم )

 تنمية التفكير اإلبداعي وفعالية الذات األكاديمي البرنامج التدريبي عمىيبين حجم تأثير 

 حجـ التأثير (2قيمة ) درجة الحرية قيمة )ت( المتغير التابع المتغير المستقؿ

البرنامج التدريبي 
 المقترح

 كبير 3000 52 02066 التفكير اإلبداعى
 كبير 3002 51022 ية الذات األكاديميفعال

 : ( 7يتضح من الجدول رقم )
  بالنسبة الختبار التفكير اإلبداعي: أف قيمة(2)  ؛ مما يدؿ عمى فعالية (3012)أعمى مف

في تنمية التفكير اإلبداعي بمياراتو الثبلث لدل  )بحجم تأثير كبير(الحقيبة التدريبية 
ف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث، كنصو" ، كبذلؾ يكك المجمكعة التجريبية

القائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية التفكير اإلبداعي  ما فاعمية الحقيبة التدريبية
 ؟"لدل معممي المبلبس الجاىزة

   بالنسبة لمقياس فعالية الذات األكاديمي: أف قيمة(2)  ؛ مما يدؿ عمى (3012)أعمى مف
في تنمية فعالية الذات األكاديمي لدل المجمكعة  )بحجم تأثير كبير(الحقيبة التدريبية ة فعالي

، كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث، كنصو" ما فاعمية التجريبية
القائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز في تنمية فعالية الذات األكاديمي  الحقيبة التدريبية

 .؟" عممي المبلبس الجاىزةلدل م
نتائج البحث المرتبطة بالعالقة الرتباطية بين تنمية التفكير اإلبداعي  .2

 وفعالية الذات األكاديمي :
تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات » حيث تم التحقق من صحة الفرض الثالث ونصو:

كدرجاتيـ  ر اإلبداعيالتفكيداللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في اختبار 
 «.في مقياس فعالية الذات األكاديمي في التطبيؽ البعدم

كلمتعرؼ عمى صحة الفرض السابؽ: تـ حساب معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف متغيرات 
 (:0البحث كما يكضحيا جدكؿ رقـ )
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (8جدول رقم )
 قيم معامالت الرتباط بين متغيرات البحث

 ية الذات األكاديميفعال التفكير اإلبداعى البياف

 *3026 «ر»معامؿ 

( بيف 3032كجكد عبلقة ارتباط مكجبة عند مستكل )  (:8يتضح من الجدول رقم )
درجات المجمكعة التجريبية عمى اختبار التفكير اإلبداعي كدرجاتيـ عمى مقياس فعالية الذات 

بحث، كنصو "ما العبلقة ، كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة الاألكاديمي
 الذات األكاديمي لدل معممي المبلبس الجاىزة؟".فعالية ك التفكير اإلبداعي اإلرتباطية بيف تنمية 

 نتائج البيانات اإلحصائية:
  كجكد فرؽ داؿ إحصائي ا بيف متكسطي درجات معممي المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف

 ي لصالح التطبيؽ البعدم. الق بمي كالب عدم الختبار التفكير اإلبداع

  كجكد فرؽ داؿ إحصائي ا بيف متكسطي درجات معممي المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف
 القبمي كالبعدم لمقياس فعالية الذات األكاديمي لصالح التطبيؽ البعدم. 

  كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تنمية التفكير اإلبداعي كفعالية الذات األكاديمي لدل
 المجمكعة التجريبية معممي

 مناقشة النتائج وتفسيرىا:
  أشارت نتائج البحث الحالي إلى تفوق المعممين في اختبار التفكير اإلبداعي ككل وفي كل

ميارة من مياراتو وذلك بعد التدريب عمى مبادئ نظرية تريز لصالح القياس البعدي حيث 
 يمكن إرجاع ذلك إلى:

ى مبادئ "نظرية تريز" اشتممت عمى مجمكعة مف األىداؼ أف الحقيبة التدريبية القائمة عم .1
مما ساعد في تحقيؽ األىداؼ  ،كانعكس ذلؾ عمى إجراءات تنفيذىا ،المحددة تحديدا  دقيقا

 المرجكة مف الحقيبة كىي تنمية التفكير اإلبداعي. 
مبدأ جذب انتباه المتدربيف إلى الجمسة كتشكيقيـ إلييا كذلؾ مف خبلؿ تكضيح المقصكد بال .5

عطاء أمثمة متنكعة في جميع المجاالت لبعض  اإلبداعي التي تختص بو الجمسة كا 
 المشكبلت التي تـ حميا باستخداـ ىذا المبدأ.



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كفؽ متدرب كؿ يتعمـ أف عمى ساعد "تريز" الحقيبة التدريبية في ضكء مبادئ نظرية  تصميـ .0
 بنفسو المتدرب ثقة زيادة إلى أدل مما اآلخريف مف كنقد تأثير كرغباتو دكف كقدرتو سرعتو
 كاألصالة. الطبلقة كالمركنة مثؿ: التفكير مف عميا مع مستكيات التعامؿ عمى قدرتو كزيادة

استخداـ مبادئ "نظرية تريز" نجح في تشجيع المتدربيف عمى التفكير خارج اإلطار الذم  .2
مي عف األفكار صنعكه ألنفسيـ كشجعيـ عمى النظر في اتجاىات خارج نطاؽ تفكيرىـ كالتخ

كتدريبيـ عمى إنتاج  ،كما شجعيـ عمى التفكير بشكؿ منيجي كفؽ خطكات منظمة ،النمطية
كالمركنة في طرح البدائؿ مف أجؿ التكصؿ لمحمكؿ المتميزة  ،األفكار الجديدة غير المألكفة

 لممشكبلت المختمفة التي تكاجييـ.
فير بيئة تعاكنية تركز عمى نشاط تطبيؽ الحقيبة التدريبية كأنشطتو المتنكعة تطمب تك  .2

كبالتفاعؿ  ،المتدربيف مف خبلؿ مجمكعات العمؿ تسمح ليـ بالبحث كاالكتشاؼ بأنفسيـ
يتعممكف فييا كيؼ  ،كبتبادؿ ما يعرفكنو مف المعمكمات ،كالتعبير عف أرائيـ بحرية ،بعمؽ

 يعتمد أحدىـ عمى اآلخر حتى يتكصمكا إلى حمكؿ لممشكبلت كالمياـ بنجاح.
طبيعة الحقيبة التدريبية كمدل ارتباط مككناتيا كأنشطتيا المختمفة بالقدرات العقمية التي يركز  .6

مما انعكس إيجابا مع  ،مركنة( ،أصالة ،اختبار التفكير اإلبداعي عمى قياسيا )طبلقة
مستكل المشاركة كالتفاعؿ بيف المتدربيف كساعد في الخركج بأفكار كحمكؿ جديدة كمبتكرة 

 ت كالمياـ المتضمنة في الحقيبة التدريبية.لممشكبل
مثمت بعد أف استكعبيا المتدربكف مف  ،تضمنت الحقيبة التدريبية أحد عشرة مبدأ  إبداعي ا .2

خبلؿ المقاءات التدريبية أدكات تفكير ساعدتيـ عمى اعتماد عدد مف المسارات المتنكعة في 
ا تككف ىذه المبادئ قد مكنت كربم ،البحث عف بدائؿ لحمكؿ المشكبلت التي كاجيتيـ

كما أف كجكد  ،المتدربيف مف زيادة عدد الحمكؿ التي يمكف تكليدىا كىذا يرتبط بميارة الطبلقة
كلعؿ ىذا  ،ىذا العدد مف المبادئ أتاح ليـ إمكانية االنتقاؿ مف فئة مف الحمكؿ إلى فئة أخرل

ادئ فتحت أماـ المتدربيف آفاق ا كقد تككف ىذه المب ،قد أسيـ في تحسيف ميارة المركنة لدييـ
األمر الذم ساعدىـ عمى الكصكؿ إلى نكاتج  ،جديدة لـ تكف معركفة لدييـ عمى نحك سابؽ

 تميزت باألصالة كالجدة. 
حيث تعتبر المعرفة  ،تناكلت الحقيبة التدريبية لعدد كبير مف المياـ كالمشكبلت المختمفة .0

لعكامؿ ذات العبلقة بمكضكع اإلبداع؛ لذا فإف المتراكمة حكؿ ىذه المياـ كالمشكبلت مف ا
تعريؼ المتدربيف بيذا الكـ مف المياـ كالمشكبلت ذات االرتباط بتخصصيـ كمناقشتيا 

كمكنيـ مف تحسس  ،أسيـ في تكسيع البنى المعرفية ليؤالء المتدربيف ،بطريقة مستفيضة
تفاء بالحمكؿ السطحية كميد ليـ الطريؽ لعدـ االك ،الجكانب المختمفة ليذه المكضكعات

ز لدييـ الرغبة في معالجة المشكبلت مف خبلؿ معاينتيا كتفحصيا مف عدة  ،البسيطة كعز 
 اتجاىات لمخركج عف األطر التقميدية في التفكير.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كأف تتميز بدرجة  ،التكصية المستمرة عمى أف تككف ىذه األفكار فريدة مف نكعيا كغير مكررة .0
األمر الذم جعؿ المتدربيف يبحثكف عف  ،تتكرر عند بقية الزمبلءبحيث ال  ،عالية مف التفرد

 أفكار جديدة.
الحرص عمى تقديـ التشجيع كالتعزيز بصكرة مستمرة لممتدربيف أثناء تنفيذىـ لممياـ  .13

ز ثقتيـ إلنتاج العديد مف  ،كاألنشطة المختمفة األمر الذم أشعر المتدربيف باألماف كعز 
 ة.األفكار المتنكعة كالفريد

ا عديدة لممتدربيف الستخداـ المعرفة العممية  .11 تنظيـ محتكل الحقيبة التدريبية كف ر  ف رص 
الجديدة لمبادئ نظرية تريز في مكاقؼ كمشكبلت بتخصص المبلبس الجاىزة كتكظيؼ ىذه 

 المعرفة في تفسير العديد مف المشكبلت التي تكاجييـ ككثيقة الصمة بتخصصيـ.
كدراسة )صالح أبك  ،(Nesterenko,1994)لي مع دراسة تتفؽ نتائج البحث الحا .15

 ،(5313 ،كدراسة )سميماف الشيخ ،(5330 ،كدراسة )لطيفة عبد اهلل ،(5330 ،جادك
 ،(5311 ،كخالد أبك لـك ،كدراسة )يحيي الصمادل ،(5313،كدراسة )عبد اهلل االشجعى

 ،)حناف عبد الرحمفكدراسة  ،(5310 ،كدراسة )أشرؼ عمى ،(5310 ،كدراسة )ايماف أحمد
كدراسة )خالد  ،(5312 ،كدراسة )سامر عياصرة ،(5312 ،كدراسة )حسف حكيؿ ،(5312

نادية ابف  ،كدراسة )فاطمة مخمكفى ،(5312 ،كدراسة )عبد اهلل ناجى ،(5316 ،العصيمي
( كالتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية استخداـ نظرية تريز كمبادئيا في تنمية 5312 ،زعمكش

 ر اإلبداعي.التفكي
كدراسة )فداء عبد  ،(5330 ،كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع دراسة )صالح أبك جادك .22

كدراسة  ،(5313 ،كدراسة )سميماف الشيخ ،(5332 ،كدراسة )مؤيد حسيف ،(5332 ،الحميد
كدراسة  ،(5311 ،كخالد أبك لـك ،كدراسة )يحيي الصمادل ،(5313، )عبد اهلل االشجعى

( كالتي أشارت نتائجيا إلى فاعمية 5312 ،كدراسة )عبد اهلل ناجى ،(5310 ،)ايماف أحمد
 استخداـ البرامج التدريبية المختمفة في تنمية التفكير اإلبداعي.

  كما أشارت نتائج البحث الحالي إلى تفوق المعممين في مقياس فعالية الذات األكاديمي
         البعدى حيث يمكن ارجاعوذلك بعد التدريب عمى مبادئ نظرية تريز لصالح القياس 

 ذلك إلى:
أف  الحقيبة التدريبية القائمة عمى مبادئ نظرية "تريز" اشتممت عمى مجمكعة مف األىداؼ  .2

مما ساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف الحقيبة كىي تنمية فعالية  ،المحددة تحديدا  دقيق ا
 الذات األكاديمي لدل المتدربيف.



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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دريبية عمى العديد مف أساليب التدريب المختمفة كأكراؽ العمؿ التي اشتممت الحقيبة الت .1
ساعدت المتدربيف عمى تنمية فعالية الذات األكاديمي مف خبلؿ مشاركتيـ في تنفيذ كحؿ 
ا عديدة في  أكراؽ العمؿ كتطبيؽ ما تـ تعممو في أكثر مف مكقؼ مما أتاح ليـ ف رص 

بالنفس كالقدرة عمى تحديد نقاط الضعؼ كالقكل التدريب عمى االعتماد عمى الذات كالثقة 
      باإلضافة إلى القدرة عمى التعبير عف أرائيـ كقدرتيـ عمى عقد مقارنة بينيـ ،لدييـ

 كبيف أقرانيـ.
 قدراتيـ في ثقة أكثر أنيـ لكحظ المرتفع األكاديمي الذات فعالية ذكك المتدربيف أف .0

 في جرأة كأكثر التدريبي، المكقؼ يقتضييا يالت بالمسؤكلية كأكثر إحساسا األكاديمي،
 كالقياـ المياـ، أداء في كالمثابرة جيدة، بطريقة كاالستفادة منيا المعمكمات، عف البحث

عطاء حميا، عممية في االنغماس الصعبة، كبالتالي كالمشكبلت لتحدم المكاقؼ بمبادرات  كا 
 إلى لمكصكؿ المشاركيف صرار لدلكاإل لممثابرة حافزا يشكؿ مما ليا، جديدة كحمكؿ أفكار

 .تحقيؽ األىداؼ المنشكدة
تاحة الفرصة  .3 تكفير مناخ آمف يتسـ بالحرية كبالتقبؿ كاالحتراـ المتبادؿ لمشاعر المتدربيف كا 

أماميـ عمى طرح أفكارىـ دكف تخكؼ إلطبلؽ ابتكاراتيـ دكف كضع قيكد عمييـ مع مراعاة 
       االستيزاء مف األفكار كاألراء المطركحة عدـ تكرار ما تـ عرضو كعدـ السخرية أك
كبالتالي أثار دافعيتيـ لمتدريب كالتعمـ  ،ربما ساعد تفيميـ كجيات النظر المختمفة

 كالمشاركة الفاعمة.
أف تحمؿ المتدربيف مسئكلية كبيرة في تعمميـ كقدرتيـ عمى صياغة كتكليد العديد مف  .4

لحرية التي تسكد جك العمؿ، كؿ ذلؾ يساعد عمى الحمكؿ بما يتفؽ مع المبدأ المستخدـ كا
زيادة الثقة بالنفس كالشعكر باإلنجاز كحب االستطبلع المعرفي لمبادئ االستراتيجية 

 كاستخداميا في التخصص كالتي ترتبط ارتباطا كثيقا بحياة المتدربيف األكاديمية.
ف ليا األثر اإليجابي في التغذية الراجعة التي حصؿ عمييا المتدربكف بعد أداء األنشطة كا .5

 تصحيح معارفيـ كتثبيتيا كبالتالي التعرؼ عمى المستكل الفعمي لذاتيـ األكاديمية.
مستكل الحقيبة التدريبية يناسب جميع مستكيات المتدربيف؛ ألنو يثير دافعيتيـ كيحفزىـ  أف  .6

اإليجابية  عمى االستمرار في التفاعؿ أثناء التدريب مما ساعد المتدربيف عمى المشاركة
ز  لدييـ الثقة بالنفس كالقدرة عمى التعرؼ عمى قدراتيـ كمياراتيـ الفعمية في       كعز 

 مجاؿ التخصص.
تمكف المتدربيف مف تنفيذ عدة أنشطة فردية كجماعية حيث تضمنت ميام ا تطمبت التحدم  .0

ح المتدربكف كالبحث كساىمت فى زيادة دافعية المتدربيف. كمف خبلؿ الحكار كالمناقشة أصب
كفي نفس الكقت تمقكا التعزيز المبلئـ مف المدرب فزادت ثقتيـ بأنفسيـ  ،يدافعكف عف آرائيـ

فتحرركا مف القيكد التي تحد مف قدراتيـ  ،كبقدراتيـ كبما ىـ قادركف عمى تنفيذه كالقياـ بو
ثبات الذات حيث  ،كنما لدييـ الشعكر بالرضا فأصبحكا يتطمعكف الى التفكؽ كالنجاح كا 

 كضعكا نصب أعينيـ الكثير مف األىداؼ التي يريدكف تحقيقيا.
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فعندما يكضعكف في مكاقؼ  ،أف المتدربيف طك ركا مف استراتيجياتيـ المعرفية كحس نكىا .0
كعندما  ،كتقكيـ تعمميـ ،كتقديـ التبريرات المنطقية ،تتطمب منيـ االستجابة لمتحديات

ا؛ كبالتالي يعتبركف ىذا اعتراف ا ليـ بقدراتيـ العقمية يكمفكف بذلؾ يتحممكف مسئكلية إنجازى
فينمك لدييـ فعالية ذات  ،كعندما تتحسف نظرتيـ لذكاتيـ ،الكافية إلنجاز ما ك م فكا بإنجازه

 أكاديمي مرتفع.
عمؿ المتدربيف مع بعضيـ البعض في شكؿ مجمكعات تعاكنية أك تنافسية إلنجاز المياـ  .13

لمتدرب باالنتماء لجماعة ما ككجكد اعتماد متبادؿ بيف أعضائيا كشعكر ا ،المطمكبة منيـ
حساسو بتقدير الجماعة لو جعؿ كؿ متدرب يبذؿ كؿ ما  ،ككجكد ىدؼ كاحد يسعكف لو كا 

لديو لجعميا األفضؿ بيف غيرىا مف الجماعات مما ينمي في المتدرب القيادة الناجحة 
كمف ثـ رفع مستكل فعالية الذات  ،كالشعكر بالرضا األكاديمي عف نفسو كعف اآلخريف

 األكاديمي لديو.
عمؿ المتدرب مع أكثر مف مجمكعة كتعاكنو مع غيره مف المتدربيف بمستكياتيـ العقمية  .22

المختمفة ساعده عمى تعمـ طرؽ التفكير كالعمؿ التي يمكف أف تحسف مف أدائو كتجعمو في 
كح كيرفع مف مستكل الثقة صكرة أفضؿ مف صكرتو الحالية مما ينمي لديو مستكل الطم

 األكاديمية لديو، كبالتالي رفع مستكل فعالية الذات األكاديمي لديو.
نمك مستكل  أد ل إلى التعمـ، مف مختمف ا كنكع ا جديدا   مبادئ نظرية تريز أسمكبا   ككك ن ت   .15

 ،لمتطكرات الحديثة كمكاكبتيـ كحداثتو، كشعكرىـ بجدكاه لدييـ، األكاديمي الذات فعالية
 الميداف في مجاؿ تخصصيـ. في يدكر بما كارتباطو

 ,Abootorabiكدراسة ) (،Diane, 2003)كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع دراسة  .10
كدراسة  ،(Toni, Jaclyn, 2016كدراسة ) ،(Brian, et al., 2014كدراسة ) ،(2011

ات ( كالتي ترل أف فعالية الذ5312 ،كدراسة )حناف عمر ،(5312 ،)محمكد أحمد
األكاديمي المرتفعة لدل األفراد تؤدم إلى تنمية الثقة لدييـ فيما يتعمؽ بمياراتيـ في 

كتتيح ليـ االنيماؾ في ممارسة أنشطة فعالة تتعمؽ بالتخصص تتحدل  ،تخصصيـ
كما أف المعمميف ذكك فعالية الذات األكاديمي المرتفعة في التخصص لدييـ  ،قدراتيـ العقمية

 ـ الكاعى لقدراتيـ األكاديمية.القدرة عمى التقكي



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
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  كما أشارت نتائج البحث الحالي إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل من التفكير
         اإلبداعي ومفيوم الذات األكاديمي لدى معممي المالبس الجاىزة, حيث يمكن إرجاع

 ذلك إلى:
كسائؿ تعميمية كأكراؽ  - أنشطة -مبادئ  -أف  الحقيبة التدريبية بما تشممو مف )أىداؼ  .1

ا عديدة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي  -عمؿ  أساليب تقييـ بنائية كختامية( أتاحت ف رص 
كبالتالي أدل ذلؾ إلى بث الثقة في نفكس المتدربيف كتغيير نظرتيـ ألنفسيـ كتغيير أسمكب 

 لدييـ. تفكيرىـ لمذات مما أد ل ذلؾ كمو إلى تنمية فعالية الذات األكاديمي
كبذا يكسبكف  ،أف المتدربيف عندما يفكركف بصكرة أعمؽ فإنيـ يركف أفكارىـ كىي تتكسع .5

حيث يؤكد  ،حسا جديدا  بأنفسيـ كمفكريف فاعميف؛ كبالتالي تتحسف نظرتيـ لذكاتيـ كمعمميف
التدريب عمى مبادئ نظرية تريز عمى فاعمية المتدربيف في المكقؼ التدريبي، مف خبلؿ 

كالمثابرة إلنياء  ،كت باد ؿ األفكار بينيـ ،لمتدربيف في األنشطة بشكؿ تعاكنيمشاركة ا
كالنجاح في تقديميا بشكؿ  ،كالتأكد مف دقة النتائج ،كمراجعتيا ،كتنظيـ األفكار ،األنشطة
 ،مما ي ؤ دم إلى شعكر المتدربيف بذكاتيـ كمعمميف استطاعكا تأدية األنشطة ،صحيح

كبالتالي أد ل ذلؾ إلى تنمية فعالية الذات  ،تدريبي بشكؿ جيدكتعاممكا مع المكقؼ ال
مما يعني أنو كمما تمك ف  المتدرب مف ممارسة التفكير  ،األكاديمي لدييـ بشكؿ إيجابى

 اإلبداعي كمما أد ل ذلؾ إلى ارتفاع مستكل فعالية الذات األكاديمي لدييـ.
ألكاديمي لدل المتدرب كدرجة تمكنو مف كجكد عبلقة تأثيرية متبادلة بيف فعالية الذات ا .0

فالمتدربكف الذيف لدييـ فعالية ذات أكاديمي عالية يككف مستكل  ،ميارات التخصص
حيث تتخذ فعالية الذات األكاديمي أىمية خاصة في تشكيؿ  ،مياراتيـ األكاديمية مرتفع ا

يز المكانة كتعز  ،كاإلنجاز كالمثابرة ،كفي تكقعات النجاح كالتفكؽ ،سمكؾ المتدرب
االجتماعية. كما أف المتدربيف ذكك المستكل األكاديمي المرتفع يتسمكف بفعالية ذات 

 حيث يشعركف بالنجاح كالتفكؽ كالثقة بالنفس. ،أكاديمي عالية
 ،كدراسة )عائشة الكساسبة ،(5330 ،تتفؽ نتائج البحث الحالي مع دراسة )أحمد إبراىيـ .2

( كالتي أشارت 5312 ،كدراسة )محمد عمى ،(5312 ،كدراسة )الحسيف باعدم (،5330
 نتائجيا إلى كجكد عبلقة ارتباط مكجبة بيف تنمية التفكير اإلبداعي كالذات األكاديمي.

 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشز  العدد   – 43 اجمللد          325

 

 :والمقترحاتالتوصيات  -خامسا  
 توصيات البحث: .2

 تريز"نظرية  مبادئ كفؽ كالتدريس التخطيط عمى الصناعية الثانكية المدارس معممي تدريب .أ 
Triz "الصناعي. التعميـ في التقنية لممشكبلت اإلبداعي لمحؿ 

ككرش عمؿ حكؿ البرامج العالمية المعدة في مجاؿ اإلبداع لممعمميف  ،عقد دكرات تدريبية .ب 
 لتبادؿ الخبرة.

كتصميـ برامج أخرل تشمؿ  ،اإلفادة مف الحقيبة التدريبية التي تـ إعدادىا في البحث الحالي .ج 
 دريب معممي التعميـ الصناعي تخصص مبلبس جاىزة عمييـ.باقي مبادئ نظرية تريز كت

ضركرة إعادة النظر في تخطيط مناىج التعميـ الصناعي بشكؿ عاـ كمناىج تخصص  .د 
 المبلبس الجاىزة بشكؿ خاص بحيث تركز عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

ف نماذج تدريس تطكير برامج إعداد معممي تخصص المبلبس الجاىزة بكميات التربية لتتضم .ق 
 تساعد عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

 القدرة عمى تقيس التي كالمكاقؼ األسئمة تتضمف بحيث المستخدمة التقكيـ أدكات تطكير .ك 
 اإلبداعي. التفكير

 تشجيع التجارب المبدعة عمى المستكل المحمي ككضع حكافز لممعمميف المبدعيف. .ز 
الذات األكاديمي لدل المعمميف بشكؿ عاـ كمعممي  تصميـ برامج إرشادية لتنمية فعالية .ح 

 التعميـ الصناعي بشكؿ خاص.
ضركرة التأكيد عمى قياس فعالية الذات األكاديمي لمعممي التعميـ الصناعي تخصص مبلبس  .ط 

جاىزة عمى فترات دكرية لمكقكؼ عمى المشاكؿ كالصعكبات التي يكاجييا المعمـ، كمحاكلة 
 التغمب عمييا.

 قترحة:البحوث الم .1
 تطكير مناىج تخصص المبلبس الجاىزة بالمدرسة الثانكية الصناعية في ضكء نظرية تريز. .أ 
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 نظرية إلى مستند تدريبي برنامج (: فاعمية5313عبد اهلل عبد اليادل سميـ األشجعي ) .26
 التفكير ك اإلبتكارم التفكير في تنمية "تريز" لممشكبلت االبتكارم الحؿ

 جامعة عيف شمس. –كمية التربية  –الناقد. رسالة دكتكراه 
 (: فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية تريز5312ناجى )عبد اهلل عبده حسف  .27

TRIZتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدل طبلب قسـ  في
اليمف، مجمة كمية التربية  –الرياضيات بكمية التربية جامعة الحديدة 

   .152–00(، أبريؿ، ص ص 5)00مصر،  –بأسيكط 
             تقدير الذات كمستكل الطمكح(: الخجؿ كعبلقتو ب5313عبد ربو عمى شعباف ) .28

لدل المعاقيف بصريا ، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة 
 اإلسبلمية، غزة.

(: أثر تعميـ بعض ميارات التفكير لبرنامج ككرت بطريقتي 5330عزت عبد الرءكؼ ) .29
       )الدمج مقابؿ الفصؿ( في مادة األحياء عمى التفكير الناقد 

دراؾ ال عبلقات بيف المفاىيـ كمفيـك الذات األكاديمي لدل طبلب كا 
        الصؼ األكؿ الثانكل" المؤتمر العممي الحادم كالعشركف: 

، ص ص 0تطكير المناىج الدراسية بيف األصالة كالمعاصرة، مصر، 
002 – 1350. 

(: أثر التدريس بالحاسكب في التحصيؿ 5313عبلكنة شفيؽ فبلح، كحمد عمى أحمد ) .31
فيـك الذات األكاديمي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي، مجمة كم

 .62 – 20(، ص ص 1)11العمـك التربكية كالنفسية، البحريف، 
(: اإلحصاء االستداللي فى العمـك النفسية كالتربكية 5330عمى ماىر خطاب ) .31

 كاالجتماعية. القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.
ت التدريس اإلبداعي لدل معممي التعميـ الساسي (: صعكبا5313عمى ىكيشؿ الشعيمي ) .32

بسمطنة عماف، المؤتمر العممي لكمية التربية بجامعة بنيا، اكتشاؼ 
 .225 –212كرعاية المكىكبيف بيف الكاقع كالمأمكؿ، مصر، ص ص 

 اإلبداعي الحؿ) تريز برنامج (: أثر5312فاطمة مخمكفى، نادية بكضياؼ ابف زعمكش ) .33
 االبتدائية تبلميذ المرحمة لدل اإلبداعي فكيرالت عمى (لممشكبلت

 كاالجتماعية اإلنسانية العمـك مجمةكرقمة.  بمدينة ميدانية دراسة :بكرقمة
 ص ص(، سبتمبر، 03الجزائر، ) – كرقمة – مرباح قاصدم جامعة -

121–105. 



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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"تريز" (: فاعمية استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية 5312فايزة أحمد الحسيني ) .34
TRIZ   في تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت كمفيكـ الذات

        األكاديمي في مادة التاريخ لدم طبلب الصؼ األكؿ الثانكل.
          (، مارس،20مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، )

 .23 – 12ص ص 
عماف:  –تطبيقات. األردف (: تعميـ التفكير.. مفاىيـ ك 5332فتحى عبد الرحمف جركاف ) .35

 .0دار الفكر. ط
(: البنية العاممية لمكفاءة الذاتية األكاديمية كمحدداتيا،  سمسمة 5331فتحى محمد الزيات ) .36

(، القاىرة: دار النشر لمجامعات، ص ص 5عمـ النفس المعرفى، ج )
201 – 200. 

ريز في تنمية (: فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية ت5312فتحية صبحى سالـ المكلك ) .37
ميارات التفكير اإلبداعى كميارات التكاصؿ الرياضي لدم طبلب 

الجامعة اإلسبلمية ،  –الصؼ الخامس. رسالة ماجستير، كمية التربية 
 فمسطيف.

(: فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات التفكير 5332فداء محمد عبد الحميد ) .38
ربية اإلسبلمية لممرحمة االبداعى لدل معممي كمعممات مبحث الت

الساسية العميا في األردف. رسالة دكتكراه، كمية الدراسات التربكية العميا 
 األردف. –جامعة عماف العربية  –

(: التفكير خارج الصندكؽ مف خبلؿ برنامج الككرت. 5311النا محمد يكسؼ المبيضيف ) .39
 عماف، دار ديبكنك لمنشر كالتكزيع. –األردف 

(: صبلبة الشخصية كعبلقتيا بتقدير الذات 5315، براء محمد حسف )لطيؼ غازم مكى .41
لدل التدريسييف بالجامعة. مجمة البحكث التربكية كالنفسية، جامعة 

(، ص ص 01مركز الدراسات التربكية كاألبحاث النفسية، ) -بغداد
020 – 230. 

البيئية في ضكء (: فاعمية برنامج مقترح في التربية 5330لطيفة عبد الشككر عبد اهلل ) .41
( في تنمية التفكير اإلبداعى لطفؿ ما قبؿ المدرسة TRIZنظرية تريز )

 –كمية التربية  –في رياض األطفاؿ بمحافظة جدة. رسالة دكتكراه 
 السعكدية. –جامعة أـ القرل 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102ديسمرب    –الثانى عشز  العدد   – 43 اجمللد          322

 

 –(: معجـ مصطمحات المناىج كطرؽ التدريس. المغرب 5311محمد الدريج كأخركف ) .42
، مكتب تنسيؽ الم –الرباط: ألكسك  نظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 التعريب في الكطف العربي.

(: مفيـك الذات األكاديمي كالثقة بالنفس كعبلقتيما 5312محمد النكبي محمد عمى )  .43
بالقدرات اإلبداعية لدل التبلميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ 

الدكلية لمعمـك  المصرييف كالسعكدييف: دراسة عبر ثقافية، المجمة
 –المؤسسة العربية لمبحث العممى كالتنمية البشرية  –التربكية كالنفسية 

 .520 – 120(، يكليك، ص ص 0مصر. )

(: تطبيقات عممية في تنمية التفكير بإستخداـ عادات العقؿ. 5330محمد بكر نكفؿ ) .44
 عماف : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. –األردف 

(: فعالية استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس 5315محمد عبد اهلل عبيد ) .45
حساب اإلنشاءات عمى التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدل طبلب 

جامعة قناة  –التعميـ الثانكل الصناعي. مجمة كمية التربية بالسكيس 
 .502 –550(، ص ص 6)2السكيس، 

(: فاعمية برنامج تدريبي قائـ 5313محمكد أحمد عمر، كعبد اهلل بف عبد اليادل العنزل ) .46
عمى بعض مبادئ نظرية الحؿ اإلبتكارل لممشكبلت "تريز" في تنمية 

 –التفكير الناقد لدل طبلب المرحمة الجامعية، مجمة القراءة كالمعرفة 
 .505–103(، يكليك، ص ص 132مصر، )

مـ كفعالية (: التنبؤ باألداء األكاديمي مف خبلؿ دافعية التع5312محمكد عمى أحمد ) .47
 –الذات األكاديمية لدل عينة مف طبلب الجامعة، مجمة العمـك التربكية 

 .200 – 201(، ص ص 1)52مصر، 

(: برنامج مقترح قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكبلت 5310مكة عبد المنعـ محمد البنا ) .48
في تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت الرياضية كالحياتية لدل 

مصر،  –ألكؿ الثانكم. مجمة تربكيات الرياضيات طبلب الصؼ ا
 .522 – 103(، أبريؿ، ص ص 5)16



 عبير كمال محمد عثماند/               حقيبة تدريبية قائمة عمى مبادئ نظرية تريز  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(: فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى برنامج ككرت في تطكير 5332مؤيد أسعد حسيف ) .49
ميارات التفكير اإلبداعى لدل معممي كمعممات التربية اإلسبلمية في 

كمية الدراسات التربكية دكلة اإلمارات العربية المتحدة. رسالة دكتكراه، 
 األردف. –جامعة عماف العربية  –العميا 

(: برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية "تريز" )الحؿ 5312نيمة عبد المعطي الصادؽ ) .51
اإلبداعي لممشكبلت( لتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طبلب كمية 

(، 5)12مصر،  –التربية جامعة الزقازيؽ. مجمة التربية العممية 
 .02 – 22مارس، ص ص 

(: فعالية إستراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية القدرات اإلبداعية 5330ىانـ محمد ىاشـ ) .51
لطبلب المدرسة الفنية المتقدمة الصناعية مف خبلؿ تدريس مادة الرسـ 

 جامعة حمكاف. –الفني. رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية 

برنامج مقترح لمتكامؿ بيف المكاد التكنكلكجية في تنمية  (: فاعمية5332كائؿ أحمد راضي ) .52
ميارات التفكير اإلبداعي لطبلب شعبة الصناعات التشكيمية بكمية 
التربية مف خبلؿ مقرر التطبيقات العممية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، 

 جامعة حمكاف. –كمية التربية 

 في Triz نظرية مبادئ إلى مستند مقترح برنامج فاعمية(: 5316ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .53
 التعميـ كمية طبلب لدل التقنية اإلبداعي لممشكبلت الحؿ ميارات تنمية

ص (، اكتكبر، 2)05مصر،  –الصناعي. مجمة كمية التربية بأسيكط 
 .200 – 265 ص

، العيف: مكتبة الفبلح 1(: التفكير كالمنياج المدرسي. ط5330ة )كليـ عبيد، كعزك عفان .54
 لمنشر كالتكزيع.

(: تقييـ أثر برنامج تدريبي قائـ عمى 5311يحيى محمكد الصمادم، كخالد محمد أبك لـك ) .55
نمكذج الحؿ اإلبداعي لممشكبلت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

ساسي في األردف. في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األ
(، ص ص 6) 00الجامعة األردنية،  –دراسات العمـك التربكية 

1032– 1010. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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