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أثر برنامج قائم علي نظرية تريز يف صعوبات تعلم
الرياضيات لدى طالب غرف املصادر مبنطقة اجلوف
أحمد محمد جاد المولى

محمود السعيد بدوي

قسم التربية الخاصة -جامعة الجوف

قسم التربية الخاصة -جامعة الجوف
الممخص_ىدؼ البحث الراىف إلى الكشؼ عف أثر برنامج قائـ عمى

وتفسيرىا إلى مضاعفة جيود المختصيف لتحديد أفضؿ الطرؽ

بعض مبادئ نظرية الحموؿ االبتكارية لممشكالت "تريز" في صعوبات

واألساليب التي يمكف المجوء إلييا لتعميـ أفراد تمؾ الفئة ].[1

تعمـ الرياضيات لدى طالب غرؼ المصادر بمنطقة الجوؼ ،وقد تكونت

وفي إطار ذلؾ ،فقد حاوؿ الميتموف بمجاؿ صعوبات التعمـ

عينة الدراسة مف ( )24تممي ًذا ،تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف (-10

االستفادة مف النظريات التربوية المختمفة ،وتوظيفيا في عالج

 )12سنة ،وبمغ متوسط معامالت ذكائيـ ( ،)100عمى اختبار ذكاء

صعوبات التعمـ لدى األطفاؿ ،ومف بيف النظريات التي تناوليا

رسـ الرجؿ (جودانؼ-ىاريس) .وتـ تقسيميـ بطريقة عشوائية ،إلى

بعض الباحثيف في السنوات األخيرة نظرية الحموؿ االبتكارية

مجموعتيف متكافئتيف (تجريبية وضابطة) ،قواـ كؿ منيما ( )12تممي ًذا،

اختصار باسـ نظرية "تريز ."TRIZ
ًا
لممشكالت ،وتُعرؼ

وأعدّ الباحثاف اختبار الجمع والطرح ،وبرنامجًا مستندًا عمى ٍ
عدد مف

ويمثؿ البحث الراىف خطوة عمى طريؽ الكشؼ عف مدى

مبادئ نظرية "تريز" .وأظيرت نتائج البحث فاعمية البرنامج المستخدـ في

إمكانية مساعدة التالميذ ذوي صعوبات التعمـ في التخمص مف

تنمية بعض ميارات الجمع والطرح ،ومواجية صعوبات تعمـ الرياضيات

مشكالتيـ التعميمية التي تواجييـ وتحد مف قدراتيـ عمى التكيؼ

لدى تالميذ المجموعة التجريبية ،واستمرار أثر ذلؾ خالؿ فترة المتابعة.
كممات مفتاحية :صعوبات التعمـ ،صعوبات تعمـ الرياضيات ،مادة

بصورة طبيعية مع أنفسيـ ومع مف حوليـ في مواقؼ متعددة،

الحساب ،ميارة جمع األعداد ،ميارة طرح األعداد ،ذوو االحتياجات

وذلؾ باستخداـ بعض المبادئ التي تضمنتيا نظرية "تريز" ،والتي

الخاصة ،غرؼ المصادر ،تريز ،نظرية الحموؿ االبتكارية لممشكالت،

يمكف تدريب ىؤالء التالميذ عمى االستفادة منيا في التغمب عمى

البرامج ،األطفاؿ ،المممكة العربية السعودية ،الجوؼ ،المدرسة االبتدائية.

صعوبات التعمـ التي يعانوف منيا.

 .1المقدمة

 .2مشكمة الدراسة

تحتؿ فئة ذوي صعوبات التعمـ مكانة بارزة ضمف فئات ذوي

يعاني ذوو صعوبات التعمـ مف مشكالت تعميمية تجعميـ غير

نظر لكونيا تنتشر بنسب كبيرة بيف العديد
االحتياجات الخاصةً ،ا

قادريف عمى أداء نفس المياـ التي ِّ
يؤدييا زمالؤىـ العاديوف ،وتتنوع

مف األطفاؿ في مراحؿ عمرية مختمفة ،وتؤدي إلى تعثرىـ ،وحدوث

ىذه المشكالت ما بيف قصور في االنتباه أو اإلدراؾ أو التذكر أو

جممة مف المشكالت التعميمية والنفسية واالجتماعية ،وال يكاد أي

غيرىا مف العمميات األساسية الالزمة لمتعمـ .وعمى الرغـ مف ازدياد

فصؿ دراسي يخمو مف حالة أو أكثر مف حاالت األطفاؿ الذيف

االىتماـ بيذه الصعوبة مف قبؿ الباحثيف والمتخصصيف ،فإف عدد

يعانوف مف صعوبات في تعمـ إحدى المواد الدراسية.

البحوث التي تناولتيا بالدراسة مازاؿ قميالً نسبياً إذا ما قورنت

وقد َّأدى التحدي المتمثؿ في تحديد طبيعة صعوبات التعمـ
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بالبحوث التي أجريت في مجاؿ صعوبات تعمـ القراءة ،واضطراب

ما أثر برنامج قائـ عمى بعض مبادئ نظرية "تريز" في عالج

النشاط الحركي الزائد المرتبط بقصور االنتباه .ADHD

صعوبات تعمـ الرياضيات لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية؟

وتظير صعوبات التعمـ لدى األطفاؿ في مراحميـ العمرية

أ .اهداف الدراسة

المختمفة؛ حيث َّ
أكدت عمى ذلؾ دراسات مثؿ دراسة "شالؼ"

ييدؼ البحث الراىف إلى عالج بعض صعوبات تعمـ

وآخروف [ ،]2ويتطمب ذلؾ إيجاد التدخالت المناسبة التي تساعدىـ

الرياضيات لدى عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية ،المتردديف عمى

في التخمص منيا؛ وليذا فقد حاوؿ كثير مف الباحثيف إعداد البرامج

غرؼ المصادر ،مف خالؿ برنامج قائـ عمى مبادئ نظرية الحموؿ

المالئمة ،بيدؼ تحسيف قدرات األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ .لكف

االبتكارية لممشكالت "تريز".

التطور السريع لمعموـ بوجو عاـ ،وتطور االىتماـ بذوي

ب .أهمية الدراسة

االحتياجات الخاصة عمى وجو الخصوص َّأديا إلى ظيور عديد

تتمثؿ أىمية البحث الراىف مف حيث:

مف النظريات التي مف شأنيا تخفيؼ وطأة االضطرابات

 -1األىمية النظرية:

والمشكالت لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ.

يستمد البحث الراىف أىميتو النظرية مف خالؿ النقاط التالية:

مؤخرا ،نظرية الحموؿ
ومف بيف النظريات التي تـ استخداميا
ً

أف نظرية "تريز" مف النظريات الحديثة ،والتي تحتاج إلى مزيد مف

االبتكارية لممشكالت ،والمعروفة باسـ نظرية "تريز" ،ولعؿ نجاح

البحوث والدراسات لمتحقؽ مف جدوى المبادئ التي نصت عمييا.

ىذه النظرية في تنمية بعض الميارات لدى األطفاؿ الموىوبيف

أف البحوث والدراسات العربية في مجاؿ صعوبات تعمـ الرياضيات

أيضا في عالج بعض صعوبات التعمـ ،كما
والمتفوقيف ،ونجاحيا ً

كمي وكيفي؛ لتقديـ ما يناسب
ال زالت في حاجة إلى تطور ِّ

في دراسة "النجار" [ ]3حوؿ صعوبات التعمـ في الرياضيات،

مشكالت التالميذ في ىذا الصدد مف حموؿ.

ودراسة "عمي" [ ]4حوؿ صعوبات تعمـ مادة العموـ ،باإلضافة إلى

أف المرحمة االبتدائية تحتؿ مكانة بارزة في تكويف جوانب

النتائج اإليجابية التي حققتيا النظرية في مياديف العموـ الطبيعية

الشخصية المختمفة لدى الفرد ،ولذلؾ فإف مساعدة األطفاؿ في ىذه

واليندسية والتكنولوجية ،كؿ ىذا دعا إلى محاولة استخداـ مبادئ

المرحمة عمى التخمص مف صعوبات التعمـ التي يعانوف منيا ،قد

ىذه النظرية لعالج صعوبات تعمـ الحساب ،في مرحمة مف أىـ

يعود باألثر اإليجابي عمى نموىـ ،وتحصيميـ ،وتكيفيـ مع مف

المراحؿ التعميمية التي يمر بيا األطفاؿ وىي المرحمة االبتدائية،

حوليـ سواء في المنزؿ أو المدرسة أو المجتمع.

وخاصة أف مشكالت الرياضيات تعد مف المشكالت الشائعة لدى

يوفر البحث الراىف جممة مف الحقائؽ والمعمومات حوؿ نظرية

ىؤالء األطفاؿ ،وأكدت ذلؾ دراسات كؿ مف "بوتروورث" ][5؛

"تريز" ،وكيفية االستفادة منيا في مجاؿ صعوبات التعمـ.

و"بادياف" ][6؛ و"ليوف" ][7؛ و"لويس" ،و"ىيتش" ،و"ووكر" ][8؛

قد تسيـ نتائج البحث الراىف في زيادة معرفتنا بطبيعة صعوبات

و"جيري" ] ،[9ووصمت نسبة االنتشار كما أقرتيا ىذه الدراسات ما

التعمـ بشكؿ عاـ لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية ومدى إمكانية

بيف  ٪3إلى  ٪6بيف األطفاؿ.

عالجيا باستخداـ مبادئ نظرية "تريز".

ووجد "عواد" [ ]10,11أف  ٪46.28مف األطفاؿ بالصؼ

 -2األىمية التطبيقية:

الثالث االبتدائي في عينتو يعانوف مف صعوبات تعمـ الرياضيات.

يستمد البحث الراىف أىميتو التطبيقية مف خالؿ النقاط التالية:

مما سبؽ يمكف بمورة مشكمة البحث الراىف في السؤاؿ التالي:

يعد البحث بما ِّ
يقدمو مف برنامج قائـ عمى استخداـ نظرية "تريز".
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في حاؿ ثبوت فاعمية البرنامج .محاولة يمكف تعميميا في عالج

اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية،

صعوبات تعمـ مشابية لما تناولو البحث.

المتضمنة في فيـ المغة المكتوبة أو المنطوقة أو استخداميا ،وىو

يسيـ البحث في تحقيؽ التآلؼ والدمج وتحسيف التفاعؿ االجتماعي

االضطراب الذي قد يظير في شكؿ قصور في قدرة الطفؿ عمى

بيف األطفاؿ العادييف واألطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ بعد تحسيف

االستماع ،أو التفكير ،أو الكالـ ،أو القراءة ،أو الكتابة ،أو

مستواىـ وعالج صعوبات الرياضيات لدييـ.

التيجئة ،أو إجراء العمميات الحسابية المختمفة.

ِّ
يوجو البحث أنظار الباحثيف إلى أىمية االستفادة مف النظريات

 -االضط اربات المتضمنة :يتضمف ىذا المصطمح حاالت معينة

الحديثة في عالج صعوبات التعمـ ،والتحقؽ العممي مف مدى

مثؿ صعوبات اإلدراؾ  ،Perceptual disabilitiesواصابات

فاعمية تمؾ النظريات.

الدماغ  ،Brain Injuryواختالؿ األداء الوظيفي الدماغي

ج .التعريفات اإلجرائية

البسيط

dysfunction

يمكف عرض مفاىيـ البحث الرئيسة عمى النحو التالي:

القراءة

،Dyslexia

صعوبات تعمـ الحساب :Arithmetic Learnin Disabilities

.Developmental aphasia

brain
والحبسة

،Minimal
الكالمية

وعسر

التطورية

ذلؾ المستوى الذي ال يستطيع معو التمميذ جمع األعداد

 -االضطرابات غير المتضمنة :ال يتضمف ىذا المصطمح

بالحمؿ ودوف حمؿ ،أو طرحيا باالستالؼ ودوف استالؼ ،كما

مشكالت التعمـ الناجمة عف إعاقات بصرية ،أو سمعية ،أو

يستدؿ عميو مف الدرجة التي سيحصؿ عمييا في االختبار المعد

حركية ،أو عقمية ،أو اضطراب انفعالي ،أو ناجمة عف أية ظروؼ

ليذا الغرض.

بيئية ،أو ثقافية ،أو اقتصادية غير داعمة لمطفؿ.
عرؼ "حافظ" [ ]12صعوبات التعمـ بأنيا عبارة عف
وي ِّ
ُ

غرؼ المصادر :Recourses Rooms
الغرؼ الدراسية الممحقة بالمدرسة العادية ،التي تقدـ فييا خدمات

اضطراب في العمميات العقمية أو النفسية األساسية التي تتضمف

تربوية مناسبة لذوي صعوبات التعمـ.

االنتباه واإلدراؾ وتكويف المفيوـ والتذكر وحؿ المشكالت ،يظير

مبادئ نظرية "تريز":

صداه في عدـ القدرة عمى تعمـ القراءة والكتابة والحساب ،وما
أساسا أو فيما بعد مف
يترتب عميو سواء في المدرسة االبتدائية
ً

مجموعة مف المبادئ التي نصت عمييا نظرية "تريز" ،والتي

قصور في تعمـ المواد الدراسية المختمفة.

يمكف مف خالليا تعديؿ بعض معطيات المشكمة لموصوؿ إلى

ويذكر كؿ مف "إبراىيـ [ ،]13و"عواد" [ ]11أف ذوي

حموؿ غير تقميدية.
اإلطار النظري:

صعوبات تعمـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية لدييـ مجموعة مف

يمكف عرض اإلطار النظري لمبحث الراىف عمى الوجو التالي:

الخصائص التي تميزىـ ،وىي :عدـ القدرة عمى فيـ مدلوالت

صعوبات تعمـ الرياضيات:

األعداد ونطقيا ،عدـ القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية ،وعدـ

ذكر "ىاالىاف"؛ و"كوفماف"؛ و"بايج" [ .]1نقالً عف قانوف تربية

القدرة عمى التمييز بيف األرقاـ المتشابية ،عدـ القدرة عمى فيـ

األفراد المعاقيف .تعريؼ صعوبات التعمـ عمى النحو التالي:

مدلوالت الرموز الرياضية ،عدـ القدرة عمى إيجاد ضعؼ لعدد أو
نصفو أو ثمثو ،عدـ القدرة عمى حؿ المسائؿ المفظية.

 -مف الناحية العامة :يعني مصطمح صعوبة التعمـ المحددة وجود

عرفيا "حافظ" [ ]12بأنيا صعوبة أو العجز عف إجراء
وي ِّ
ُ
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العمميات الحسابية األساسية وىي :الجمع والطرح والضرب والقسمة

كممات ىي Teoria Resheniqy Izobreatatelskikh

وما يترتب عمييا مف مشكالت في دراسة الكسور والجبر واليندسة

 ،Zadatchوأصؿ ىذه التسمية المغة الروسية ،وتقابميا بالمغة

فيما بعد.

العربية الكممات التالية "نظرية الحموؿ االبتكارية لممشكالت".
وتعتبر نظرية "تريز" أداة لحؿ المشكالت والتحميؿ والتنبؤ ،اشتُقت

عرؼ صعوبات تعمـ الرياضيات بأنيا "عجز ممحوظ
كما تُ ّ

عالميا ].[16
مف براءات االختراع المسجمة
ً

لمميارات الحسابية مع نقص تعرؼ صعوبات تعمـ الرياضيات بأنيا

وقد ظيرت عمى يد المخترع الروسي "ىنري ألتشر "Genrich

"عجز ممحوظ لميارات الرياضيات مع نقص في االستجابة

 Altshullerوزمالئو ،ابتداء مف عاـ  .1946واالسـ المقابؿ

لإلجراءات العالجية التربوية ].[2

لنظرية "تريز" في المغة اإلنجميزية ىو "The Theory of

عرؼ "إبراىيـ" [ ]13صعوبات الرياضيات بأنيا كؿ ما
وي ِّ
ُ

".[17] Inventive Problem Solving

يعوؽ التمميذ عف الوصوؿ إلى الحؿ السميـ أو عدـ القدرة عمى

وتتسـ نظرية "تريز" بأف مبتكرىا لـ يعتمد عمى المحاولة

اكتساب المفاىيـ الرياضية والميارات واإلجراءات.

والخطأ في صياغتيا كحاؿ معظـ استراتيجيات التفكير االبتكاري،

خصائص ذوي صعوبات تعمـ الحساب:
إف الطالب ذوي صعوبات التعمـ ليسوا مجموعة متجانسة،

وانما اعتمد عمى التحميؿ العممي الدقيؽ والمكثؼ مف قبمو وفريؽ

وبالتالي فإنو مف الصعب الحديث عف مجموعة مف الخصائص

عممو لمئات اآلالؼ مف براءات االختراع مف أجؿ التعرؼ عمى

التي يتصؼ بيا كؿ طالب يعاني مف صعوبات التعمـ ].[14

األفكار االبتكارية التي بمغت بأصحابيا درجة االختراع .وتوصؿ

ويشير الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع المعدؿ لالضطرابات
النفسية ) (DSM- IVإلى تعريؼ اضطراب الرياضيات في ضوء

إلى أربعيف مبدأ ابتكارًيا يستخدميا المخترعوف في حؿ المشكالت

التي تقؼ في طريؽ تنفيذ اختراعاتيـ .وىذه النظرية نشأت أصالً

ثالث معايير ىي:

في المجاالت اليندسية والصناعية والتقنية ،لكنيا تُستخدـ في

أ .القدرة الرياضية ،كما تقيسيا االختبارات المقننة المطبقة فردياً،

مختمؼ جوانب النشاط اإلنساني ].[18
تضمنت نظرية "تريز" مجموعة مف المبادئ يمكف استخداميا

أقؿ بدرجة ممحوظة مما ىو متوقع لعمره الزمنى ،وذكائو المقيس،
وتعميمو المناسب لعمره.

في إيجاد حموؿ غير معتادة لممشكالت التعميمية ،حيث أظيرت

ب .الصعوبة المذكورة في المحؾ (أ) تعيؽ بدرجة ممحوظة

تمؾ المبادئ فاعميتيا في حؿ مشكالت ىندسية وتكنولوجية وعممية

تحصيمو الدراسي أو أنشطة حياتو اليومية التي تتطمب القدرة

عديدة ،وأدت لظيور عدد كبير مف االختراعات في ىذه المجاالت،

الرياضية.

ويفترض الباحثاف الحالياف أف تطبيؽ مثؿ ىذه المبادئ في مجاؿ

ج .صعوبة القدرة الرياضية ،في حالة وجود قصور حسي ،تتجاوز

صعوبات التعمـ قد يساعد التالميذ عمى حؿ المشكالت بطرؽ

ما ىو معتاد في ىذه الحالة ].[15
نظرية "تريز":

عمما بأف
مبتكرة ،ويؤدي إلى التخمص مف أوجو القصور لدييـً ،

بعض ىذه المبادئ يمكف استخداميا مع ذوي صعوبات التعمـ بينما

يمكف اإلشارة إلى نظرية "تريز" مف خالؿ النقاط التالية:

يكوف بعضيا اآلخر غير مالئـ ليذه الفئة.

نبذة عف النظرية ونشأتيا:

مبادئ النظرية:
شممت نظرية "تريز" أربعيف مبدأً ،تناوليا العديد مف الباحثيف،

تشير الحروؼ األربعة التي تُسمى بيا ىذه النظرية إلى أربعة
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ومنيـ" :أبو جادو" []19؛ وآؿ عامر []20؛ و"آؿ عزيز" [،]18

تركيز السائؿ أو الغاز.

ويمكف ذكرىا فيما يمي:

مرونة األجزاء.

التجزئة والتقسيـ.

التغذية الراجعة

الفصؿ واالستخالص.

المواد المثقوبة.

الجودة المكانية.

تغير الموف.

عدـ التماثؿ.

تجانس األجزاء.

دمج األجزاء.

تجديد األجزاء.

العمومية.

تغيير الحالة.

تداخؿ األجزاء.

االستفادة مف التحوؿ.

تكافؤ القوى.

التمدد الحراري.

مواجية السمبيات.

تسريع األكسدة.

الفعؿ السابؽ.

البيئة الخاممة.

االحتياط.

المواد المركبة.

تقميؿ التبايف.

2013

ويرى الباحثاف أف المبادئ السابقة ػفي معظميا قد تبدو لموىمة

عكس األجزاء.

األولى كثيرة ومتداخمة ويصعب تطبيقيا ،لكف بإمعاف النظر نجد

التكوير واالنحناء.

أنو يمكف توظيؼ العديد منيا في مجاؿ تدريب األطفاؿ عمى حؿ

الحركية والمرونة.

المشكالت التي تواجييـ ،سواء في المواقؼ التعميمية أو في مواقؼ

زيادة أو تقميؿ األجزاء.

الحياة اليومية ،وبعض ىذه المبادئ يقتصر استخداميا في المعامؿ

مراعاة األبعاد.

كما ىو الحاؿ بالنسبة لمبدأ "المواد المركبة" ،ومبدأ "تسريع

االىت اززات والتأرجح.

األكسدة" ،ومبدأ "التمدد الحراري" ،وبعضيا اآلخر يصمح لمتطبيؽ

تقسيـ العمؿ إلى فترات.

مع ذوي صعوبات التعمـ أو العادييف أو حتى الموىوبيف ،بيدؼ

استمرار العمؿ.

تنمية ميارتيـ في حؿ المشكالت بطرؽ غير تقميدية ،أو باألحرى

اإلسراع بالعمؿ.

طرؽ ال تظير أماـ الطفؿ مف الوىمة األولى؛ وىذا ما تيدؼ إلية

تحويؿ الضار إلى نافع.

نظرية "تريز".

استخداـ الوسيط.

مبادئ تريز مع ذوي صعوبات التعمـ:

خدمة الذات.

نظر لمالئمتيا مع
ًا
استخدـ الباحثاف المبادئ الستة التالية،
صعوبات تعمـ الرياضيات لدى عينة البحث ال ارىف:

نسخ األجزاء.
التخمص مف األجزاء غير األساسية.
استخداـ أنظمة غير ميكانيكية.
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جدول 1

يوضح مباديء "تريز" المستخدمة في البحث الراهن
م

المبدأ

1

الجودة المكانية (تحويؿ وضع األرقاـ مف أفقي إلى رأسي).

2

3

4

5

التطبيق

46 =31 +15
تغيير الموف لمتمييز بيف خانات اآلحاد والعشرات والمئات:
25 =23 –48
استخداـ وسيط (سيـ /مستطيؿ):
959 =124 +835

زيادة أو تقميؿ األجزاء ،والتخمص مف األجزاء غير األساسية:
229 =312 –541

منفردا ،ثـ تـ
التقسيـ ،وتداخؿ األجزاء ،حيث تـ تجزئة المسألة ذات األرقاـ الكبيرة إلى أجزاء ،لحؿ كؿ جزء
ً
تجميع حموؿ األجزاء مرة أخرى ،لموصوؿ لمحؿ النيائي:
959 =124 +835

ويمكف تعديميا ،وابتكار نماذج أخرى ،وتغيير األلواف أو األحجاـ

األمثمة الموجودة في الجدوؿ ،صاغيا الباحثاف كنماذج

أو الوسائط.

لتطبيقات نظرية "تريز" مع التالميذ ذوي صعوبات تعمـ الحساب،
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 .3االطار النظري والدراسات سابقة

أىـ أدوات الدراسة في اختبار "تورانس" لمتفكير االبتكاري،

يعرض الباحثاف الدراسات السابقة في محوريف األوؿ :دراسات

والبرنامج الذي أعده الباحث .وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج في

تناولت نظرية "تريز" مع الطالب بوجو عاـ؛ والثاني :دراسات

تنمية التفكير االبتكاري لدى المجموعة التجريبية ،كما أظيرت

تناولت "تريز" مع ذوي صعوبات التعمـ.

أيضا عدـ وجود فروؽ دالة بيف الطالب والطالبات تُعزى إلى

المحور األوؿ :دراسات تناولت نظرية "تريز" مع الطالب بوجو

متغير الجنس.
وىدفت دراسة "عبد اليادي" [ ]23إلى تقويـ كؿ مف الفعالية

عاـ:
أجرى "نستيرينكو" [ ]21دراسة طولية ،ىدفت إلى التحقؽ مف

الخارجية والداخمية لبرنامج صمـ لحؿ المشكالت التي يتضمنيا

فاعمية نظرية "تريز" في تنمية بعض ميارات التفكير لدى األطفاؿ،

مقرر العموـ "العموـ والحياة" ،باستخداـ عشرة مف مبادئ نظرية

حيث تكونت عينة الدراسة مف مجموعة أطفاؿ تراوحت أعمارىـ

"تريز" ،وتكونت العينة األساسية مف ( )120تمميذاً ،قسمت إلى

الزمنية ما بيف ( )9 -6سنوات ،خضعوا لبرنامج تدريبي قائـ عمى

مجموعتيف :تجريبية تضمنت ( )57تمميذاً ( 29ذكور ،و28

ثمانية مبادئ لنظرية "تريز" ،وتـ تقسيميـ لمجموعتيف ،استمر

إناث) ،وضابطة تضمنت ( )63تمميذاً ( 33ذكور ،و 30إناث)

البرنامج لمدة سنة ونصؼ لممجموعة األولى ،وثالث سنوات

مف تالميذ الصؼ السادس مف بعض المدارس االبتدائية بمحافظة

لمثانية ،وأظيرت النتائج أف األطفاؿ في المجموعتيف األولى والثانية

اإلسكندرية .وأشارت النتائج إلى الفعالية الخارجية والداخمية

تمكنوا مف تحقيؽ تقدـ في ميارات التفكير االبتكاري.

لمبرنامج في تنمية ميارات اإلبداع العممي ،واستمرار أثره خالؿ
القياس التتبعي ،وعدـ وجود فروؽ ترجع لمتغير الجنس.

وفي دراسة أجراىا "فاينسينت" ،و"ماف" [ ]22ىدفت إلى
تطبيؽ نظرية "تريز" في مجاؿ عموـ األحياء ،واالستفادة مف

وأما دراسة "آؿ عامر" [ ]20فقد ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية

مبادئيا في حؿ المشكالت بطريقة ابتكارية .وتضمنت إجراءات

برنامج تدريبي في تنمية :ميارات التواصؿ الرياضي ،وبعض

الدراسة تقديـ عدد مف المشكالت لطالب قسـ األحياء بالسنة

ميارات التفكير االبتكاري (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة) ،وحؿ

الثانية في إحدى الجامعات البريطانية ،حيث طرحت مبادئ

المشكالت الرياضية ،وتكونت عينة الدراسة مف  60تمميذة متفوقة

النظرية عمييـ ،وأمثمة عمى استخداماتيا ،وطُمب منيـ التفكير في

مف تمميذات الصؼ الثالث المتوسط بإحدى مدارس منطقة "حائؿ"

حموؿ ممكنة لمشكالت مرتبطة بدراستيـ ،وأظيرت نتائج الدراسة

بالمممكة العربية السعودية .تـ تقسيميف إلى مجموعتيف (تجريبية

توصؿ الطالب إلى حموؿ مبتكرة ،ورضاىـ عف الطريقة التي تقوـ

وضابطة) ،وأعدت الباحثة استمارتي إبداء الرأي لتحديد معايير

عمييا نظرية "تريز" في حؿ المشكالت بطرؽ ابتكارية جديدة.

انتقاء التمميذات المتفوقات مف قبؿ المعممة ،ومف قبؿ أولياء

أما دراسة "أبو جادو" [ ]19فقد ىدفت إلى استقصاء أثر

األمور؛ واختبار ميارات التواصؿ الرياضي؛ واختبار حؿ

استخداـ برنامج تدريبي مستند إلى نظرية "تريز" ،في تنمية التفكير
االبتكاري لدى عينة مف طالب الصؼ العاشر األساسي في

إبداعيا ،باإلضافة إلى اختبار "تورانس"
المشكالت الرياضية
ً

لمتفكير االبتكاري ،واختبار المصفوفات المتتابعة لػ "رافف".

مدارس وكالة الغوث الدولية ،وتكونت عينة الدراسة مف ()110

وتوصمت الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية في اختباري :ميارات

طالبا وطالبة ،قسمت إلى مجموعتيف (تجريبية وضابطة) ،وطبؽ
ً

إبداعيا.
التواصؿ الرياضي ،وحؿ المشكالت الرياضية
ً

وأجرى "صبري" ،و"الحازمي" [ ]24دراسة حوؿ فاعمية بعض

البرنامج لمدة ستة أسابيع ،باستخداـ مبادئ نظرية "تريز" ،وتمثمت
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مبادئ نظرية "تريز" في تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى

ذوي صعوبات التعمـ ،والتعامؿ معيـ وفقًا لخصائصيـ؛ وأيضا

تمميذات المرحمة االبتدائية ،واستخدـ الباحثاف في تدريس مقرر

تنمية وعييـ بالحؿ االبتكاري لممشكالت مف حيث تعريفو والنظرية

العموـ مبادئ نظرية "تريز" التالية( :الفصؿ االستخالص ،العمؿ

التي يستند إلييا ،وكيفية االستفادة منو في المواقؼ التعميمية

القبمي ،تحويؿ الضار إلى نافع ،العمؿ التمييدي المضاد ،النبذ
والتجديد ،النسخ) .وتكونت عينة الدراسة مف ( )42تمميذة بالصؼ

أخير فقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تنمية وعي
المختمفة ،و ًا

المعمميف بما سبؽ ،عمى حؿ المشكالت والتحصيؿ الدراسي لدى

السادس االبتدائي ،قسمت بالتساوي إلى مجموعتيف (تجريبية

تالميذىـ .وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة أطفاؿ تـ تحديدىـ

وضابطة) ،واستخدمت الدراسة مقياس التفكير االبتكاري في العموـ

عمى أنيـ مف ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات ،وأظيرت نتائج

مف إعداد الباحثيف ،وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ تمميذات

الدراسة زيادة ميارات حؿ المشكالت والتحصيؿ الدراسي لدى

المجموعة التجريبية ،حيث حققف درجات مرتفعة عمى أبعاد

التالميذ ذوى صعوبات التعمـ.
وفي نفس إطار االىتماـ بإكساب األطفاؿ ميارات التفكير

الطالقة والمرونة واألصالة والدرجة الكمية لمقياس التفكير االبتكاري

الالزمة لمتغمب عمى بعض مشكالت التعمـ ،ىدفت دراسة "آؿ

في العموـ.
وأجرى "جاد المولى" [ ]25دراسة ىدفت إلى إلقاء الضوء

عزيز" [ ]26إلى توظيؼ مبادئ نظرية "تريز" في تدريب مجموعة

مشير
ًا
عمى نظرية الحموؿ االبتكارية لممشكالت ،مف حيث نشأتيا،

مف التالميذ عمى التخمص مف بعض صعوبات تعمـ القراءة،
واختار الباحث عينتو مف إحدى المدارس االبتدائية بمنطقة "جدة"

إلى بدء استخداماتيا في مجاالت العموـ واليندسة والتكنولوجيا،

بالمممكة العربية السعودية ،حيث قسَّـ العينة إلى مجموعتيف

وموضحا
وانتقاليا إلى المجاالت التعميمية ،والتربوية ،والنفسية؛
ً

إحداىما تجريبية درست بمبادئ نظرية "تريز"؛ واألخرى ضابطة

مبادئيا ،وتطبيقاتيا في ميداف التربية الخاصة ،وأمثمة لمجاالت
االستفادة منيا مع معممي األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة،

درست باستراتيجيات تربوية أخرى .وتضمنت إجراءات الدراسة

ومجموعة مف البحوث المستقبمية المقترحة التي يمكف إجراؤىا حوؿ

قياس أثر االستراتيجيات التدريسية المبنية عمى مبادئ نظرية

ىذه النظرية في ميداف التربية الخاصة ،وقد أشارت نتائج الدراسة

"تريز" مف خالؿ ما تـ إنجازه مف إتقاف ميارات ،كانت مفقودة لدى

بوجو عاـ إلى إمكانية استخداـ مبادئ نظرية "تريز" مع معممي

أطفاؿ المجموعة التجريبية مف ذوي صعوبات تعمـ القراءة،

الفئات والمراحؿ العمرية المختمفة مف ذوي االحتياجات الخاصة،

ومقارنتيا بمثيمتيا لدى أطفاؿ المجموعة الضابطة .وأظيرت نتائج

وامكانية تطور استخداـ تمؾ المبادئ والتوسع في توظيفيا؛ بيدؼ

الدراسة فاعمية التدريس لذوي صعوبات التعمـ مف خالؿ مبادئ

تنمية ميارات التدريس االبتكاري لدى المعمميف ،وحؿ المشكالت

نظرية "تريز".
وأجرى "عمي" [ ]4دراسة في إطار االستفادة مف مبادئ نظرية

التي قد تواجييـ أثناء التعامؿ مع األطفاؿ ذوي االحتياجات
الخاصة.

"تريز" مع ذوي صعوبات التعمـ ،حيث ىدفت الدراسة إلى التحقؽ

المحور الثاني :دراسات تناولت الحموؿ االبتكارية لممشكالت مع

مف فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى الحؿ االبتكاري لممشكالت في

ذوي صعوبات التعمـ:

تنمية الدافعية المعرفية والتحصيؿ الدراسي لذوي صعوبات التعمـ

أجرى "النجار" [ ]3دراسة ،حدد ليا عدة أىداؼ ىي :تنمية

في مادة العموـ .وقد أظيرت نتائجيا بوجو عاـ زيادة مستوى

وعى المعمميف بصعوبات التعمـ ،مف حيث تعريفيا وكيفية تحديد

الدافعية المعرفية لدى التالميذ الذيف تعرضوا لمبرنامج ،حيث تعمموا
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استخداـ بعض مبادئ نظرية "تريز" لمواجية مشكالت قابمتيـ في

فاعمية مبادئ نظرية "تريز" في تحقيؽ أىداؼ تمؾ الدراسات،

مواقؼ تعميمية مختمفة ،وانعكس ذلؾ بدوره عمى تحسف مستوى

سواء مع عينات األطفاؿ صغار السف أو الطالب كبار السف،

تحصيميـ الدراسي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى إمكانية االستفادة

وعبر المتغيرات المختمفة التي تناولتيا تمؾ الدراسات ،وىذا مما

مف نظرية "تريز" في التخفيؼ مف حدة المشكالت الناتجة عف

شجع الباحثيف لتصميـ برنامج قائـ عمى مبادئ ىذه النظرية،

صعوبات التعمـ ،إذا ما أمكف توظيفيا مف خالؿ برامج مالئمة

والكشؼ عف أثره في صعوبات تعمـ الرياضيات لدى تالميذ

لطبيعة الصعوبة ونوعيا ،ولطبيعة التالميذ وخصائصيـ.

الصفوؼ مف الرابع إلى السادس بالمرحمة االبتدائية.

تعقيب:

فروض الدراسة:

المتتبع لمدراسات السابقة التي تـ عرضيا يمكنو تحديد عديد مف

مما سبؽ عرضو مف إطار نظري ونتائج دراسات سابقة ،صاغ

النقاط المفيدة لمدراسة الحالية ،وذلؾ عمى النحو التالي:

الباحثاف فرضي الدراسة عمى النحو التالي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات

أ -مف حيث عينة الدراسة:

تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى

تضمنت بعض الدراسات السابقة عينات مختمفة مف المرحمتيف

اختبار الجمع والطرح في اتجاه تالميذ المجموعة التجريبية.

االبتدائية والمتوسطة كدراسات "عبد اليادي" []23؛ و"آؿ عامر"
[ ،]20بينما ركزت دراسات أخرى عمى طالب الجامعة كدراسة

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات

"فاينسينت" ،و"ماف" [ .]22وقد استفاد الباحثاف مف ذلؾ في

تالميذ المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي عمى

التعرؼ عمى أف مبادئ نظرية "تريز" ثبتت فاعميتيا مع مراحؿ

اختبار الجمع والطرح.

عمرية متعددة ،مما شجعيما عمى استخداميا مع تالميذ المرحمة

 .4الطريقة واالجراءات

االبتدائية؛ بغية مساعدتيـ عمى التخمص مف صعوبات تعمـ

تـ تناوؿ إجراءات البحث الراىف عمى النحو التالي:

الرياضيات في مرحمة مبكرة.

أ .عينة الدراسة

ب -مف حيث متغيرات الدراسة:

توجد مناىج مختمفة لتحديد التالميذ ذوى صعوبات تعمـ

اسعا مف المتغيرات ،لكف
امتدت مبادئ "تريز" لتشمؿ مدى و ً

الرياضيات مف عينة التالميذ ،وبوجو عاـ ،يمكف تقسيـ ىذه

أبرزىا تمثؿ في التفكير االبتكاري كما في دراسة "أبو جادو" [،]19

المناىج إلى فئتيف رئيستيف ،ىما :الفئة األولى :وتعتمد محؾ

والتحصيؿ الدراسي وصعوبات تعمـ الرياضيات في دراسة "النجار"

التباعد بيف التحصيؿ األكاديمي والقدرة العقمية العامة ،كمحؾ

[ ،]3وصعوبات تعمـ القراءة في دراسة "آؿ عزيز" [،]26

أساسي لتشخيص األطفاؿ ذوى صعوبات تعمـ الحساب .الفئة

وصعوبات تعمـ العموـ في دراسة "عمي" [ .]4وقد استفاد الباحثاف

الثانية :وتتضمف األشكاؿ المختمفة التي تعتمد فقط عمى التحصيؿ

مف ذلؾ في التعرؼ عمى أف مبادئ نظرية "تريز" يمكف توظيفيا

األكاديمي المنخفض ،كمحؾ أساسي عند تشخيص ىؤالء األطفاؿ

في عديد مف الجوانب التربوية ،ولعؿ ذلؾ شجعيما عمى الكشؼ

].[27

عف أثرىا في صعوبات تعمـ الحساب.

وتـ اختيار تالميذ عينة البحث الراىف بطريقة قصدية،

ج -مف حيث نتائج الدراسات:

اشتممت عمى التالميذ الذيف يتمقوف خدمات غرؼ المصادر ،مف

أظيرت الدراسات التي تـ االستشياد بيا نتائج إيجابية بشأف

الصفوؼ العميا (الرابع والخامس والسادس االبتدائي) ،في أربع
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اعتمادا عمى
مدارس ابتدائية ،وتـ التأكد مف صحة تشخيصيـ
ً

واالستبعاد ألية إعاقات عقمية أو حسية أو بدنية ،وحاجاتيـ لتمقي

ثالثة معايير ،ىي التباعد بيف قدراتيـ العقمية ومستوى تحصيميـ،

خدمات التربية الخاصة ،وبياناتيـ كالتالي:

جدول 2
يوضح توزيع عينة الدراسة
المجموعة

المدرسة

عدد التالميذ

التجريبية

مدرسة عبد اهلل بف عمر االبتدائية

6

مدرسة تحفيظ القرآف االبتدائية

6

مدرسة عبد اهلل بف رواحة االبتدائية

6

مدرسة أحمد بف حنبؿ االبتدائية

6

الضابطة

24

المجموع

ويرجع اختيار المشاركيف مف الصفوؼ العميا مف المرحمة

وتراوحت األعمار الزمنية ليؤالء التالميذ ما بيف ()12 -10

االبتدائية؛ ألف البحوث والدراسات أكدت عمى أف صعوبات تعمـ

سنة ،وبمغ متوسط معامالت ذكائيـ ( ،)100عمى اختبار ذكاء

الرياضيات بوجو خاص اضطراب مستمر ،يبدأ في المرحمة

رسـ الرجؿ (جود انؼ-ىاريس) .تـ تقسيميـ بطريقة عشوائية ،إلى

االبتدائية ،وتبمغ ذروتو في الصفيف الخامس والسادس االبتدائي

مجموعتيف قواـ كؿ منيما ( )12تممي ًذا ،وتـ التحقيؽ مف تكافؤ

عمى عكس صعوبات تعمـ القراءة التي تظير في السنوات األولى

المجموعتيف باستخداـ اختبار ماف ويتني ،Mann-Whitney

مف تمؾ المرحمة ].[28,6

عمى النحو التالي:
جدول 3

يوضح تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيث العمر الزمني والذكاء
المتغير

المجموعة

ن

العمر الزمني

ضابطة

12

10.67

تجريبية

12

14.33

الذكاء

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الداللة

128

1.28

غير دالة

172

ضابطة

12

10.75

129

تجريبية

12

14.25

171

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة

غير دالة

1.21

العمر الزمني والذكاء ،وذلؾ لعدـ داللة قيمة ).(Z

إحصائية بيف تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى متغيري
جدول 4

يوضح تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة من حيث درجاتهم عمى اختبار الجمع والطرح قبل تطبيق البرنامج
المكون
ِّ

األول :الجمع دون حمل
الثاني :الطرح دون استالف
الثالث :الجمع مع الحمل

مجموعة

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى الداللة

تجريبية

12

15.13

181.51

1.85

غير دالة

ضابطة

12

9.89

118.51

تجريبية

12

13.38

160.51

ضابطة

12

11.63

139.51

تجريبية

12

11.25

135.01

ضابطة

12

13.75

1285

165.01

0.63
0.87

غير دالة
غير دالة

2
الرابع :الطرح مع االستالف
الدرجة الكمية

12

تجريبية

12

11.75

141.01

ضابطة

12

13.25

159.01

تجريبية

12

13.38

160.51

ضابطة

12

11.63

139.51

2013
0.53
0.61

غير دالة
غير دالة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة

ىدؼ ىذا االختبار إلى التعرؼ عمى مستوى التالميذ في

إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية

إجراء بعض عمميات الجمع والطرح ،وىو عبارة عف مجموعة مف

والضابطة ،عمى جميع محاور االختبار ،وعمى الدرجة الكمية ،مما

المسائؿ الحسابية متدرجة الصعوبة؛ وذلؾ مف حيث التدرج في نوع

يشير إلى تكافؤ المجموعتيف مف حيث درجاتيـ عمى اختبار الجمع

العممية الحسابية ،فقد بدأ االختبار بعمميات الجمع دوف حمؿ،

والطرح قبؿ تطبيؽ البرنامج.

وتالىا الطرح دوف استالؼ ،وتالىا الجمع مع الحمؿ ،وتالىا

ب .أدوات الدراسة

الطرح مع االستالؼ .وكذا التدرج في زيادة عدد خانات العدد،

األداة األولى :اختبار ذكاء رسـ الرجؿ (جود انؼ-ىاريس):

أخير التدرج في قيمة األعداد.
و ًا

أعدتو "جودإنؼ" [َّ ،]31
ىو اختبار َّ
وعدلو "ىاريس" [.]31

ويتـ التصحيح بإعطاء التمميذ درجة واحدة عمى الحؿ

بيدؼ قياس معامؿ ذكاء األطفاؿ مف عمر  15 –3سنة ،وعدد

الصحيح لممسائؿ المكونة مف رقـ واحد ( 12مسألة=  12درجة)،

ويعطي المختَبِر درجة خاـ تحوؿ
مفردات االختبار ( )77مفردةُ ،

ودرجتيف لممسائؿ المكونة مف رقميف ( 12مسألة=  24درجة)،
وثالث درجات لممسائؿ المكونة مف ثالثة أرقاـ ( 12مسألة= 36

لدرجة معيارية ،ثـ إلى نسبة ذكاء ،ويستغرؽ تطبيقو مف 15 –10

درجة) ،وبذلؾ تكوف النياية العظمى لالختبار  72درجة .وتـ

دقيقة ].[31

التحقؽ مف صدقو مف خالؿ صدؽ المحكميف ،كما بمغ معامؿ

ومف مميزات ىذا االختبار أنو أدائي غير لفظي فال يتأثر

يوما.
الثبات ( )0.85بإعادة التطبيؽ بعد ً 15

بالعوامؿ الثقافية ،ويسيُؿ تطبيقو ،ويالئـ عمر عينة البحث .وبمغت

األداة الثالثة :البرنامج التدريبي (إعداد الباحثيف):

معامالت ثباتو في البيئة العربية  0.832بإعادة التطبيؽ ،وبإعادة
التصحيح بمصحح آخر  ،0.892وبنفس المصحح  .0.925أما

ىدؼ البرنامج الحالي إلى تحسيف ميارات إجراء عمميات

الصدؽ فكاف معامؿ االرتباط بينو وبيف اختبار ستانفوردػ بينيو

الجمع بالحمؿ ودوف حمؿ ،وعمميات الطرح باالستالؼ ودوف

 0.586في األعمار العقمية ،و 0.471في نسب الذكاء ،وكاف

استالؼ ،لدى مجموعة مف تالميذ المرحمة االبتدائية الممتحقيف

معامؿ االرتباط مع التحصيؿ الدراسي في المرحمة االبتدائية

بغرؼ المصادر مف ذوي صعوبات تعمـ الحساب.

.[32] 0.567

أ -أىمية البرنامج:

وتـ التحقؽ مف صدؽ االختبار في البحث الراىف بحساب

يستمد البرنامج الحالي أىميتو مف أىمية مواجية القصور لدى

معامؿ االرتباط بيف درجات التالميذ عميو (ف=  )40ودرجاتيـ

التالميذ ذوي صعوبات التعمـ في حؿ مسائؿ حسابية باستخداـ

عمى اختبار الرياضيات الذي اجتازوه في نياية العاـ السابؽ ،حيث

عمميتي الجمع والطرح ،حيث يؤثر ىذا اإلخفاؽ عمى أدائيـ

بمغ ( ،)0.71وبمغ معامؿ الثبات ( )0.80بطريقة إعادة التطبيؽ،

األكاديمي واالجتماعي ،ويؤكد ذلؾ ما ذكره "صادؽ" [ ]33مف

و( )0.83بإعادة التصحيح بمصحح آخر.

تأثير صعوبات التعمـ بشكؿ سمبي عمى بعض الجوانب السموكية

األداة الثانية :اختبار الجمع والطرح (إعداد الباحثيف(

واالنفعالية والتعميمية لدييـ ،عمى سبيؿ المثاؿ :عدـ اتساؽ
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السموؾ ،وتقمب حاد في المزاج ،وانخفاض التحصيؿ األكاديمي،

بعض الجمسات أنشطة رسـ وتمويف بعض األعداد ،حيث يجمع

ومف ثـ فإف تحسيف ميارات ىؤالء التالميذ ،ومساعدتيـ عمى

ىذا النشاط بيف اليدؼ المعرفي واليدؼ الوجداني ،فيتعمـ األطفاؿ

التغمب عمى أوجو القصور التي يجدونيا ،يمكف أف يسيـ في

األعداد ،وفي نفس الوقت يتمتعوف بنشاط الرسـ والتمويف ،وكذلؾ

تحسيف تكيفيـ النفسي واالنفعالي والدراسي ،وىذا مف ضمف أىـ

نشاط تكويف أعداد باستخداـ الصمصاؿ ،ونشاط تجميع البازؿ

النقاط التي حرص عمييا الباحثاف طواؿ إجراءات البرنامج.

 Puzzleالخاص باألعداد؛ لكسر الممؿ الذي قد يتسرب لألطفاؿ

ب -الفنيات المستخدمة:

أثناء التدرب عمى ميارات الجمع والطرح .ومف األنشطة الميمة

تمثمت أىـ الفنيات التي تضمنيا البرنامج الحالي فيما يمي:

مشاىدة بعض صور الموىوبيف أو المخترعيف مف ذوي صعوبات

النمذجة؛ المعززات المادية والمعنوية؛ التغذية الراجعة؛ التقميد

التعمـ ،التخاذ أصحاب ىذه الصورة قدوة ليـ ،وتحفيزىـ عمى تعمـ

والمحاكاة؛ الحث والتمقيف؛ التكرار.

الميارات ومواصمة التدريبات خالؿ جمسات البرنامج.

جػ -األنشطة المصاحبة:

د -محتوى البرنامج وجمساتو:
يتضمف الجدوؿ التالي عناويف جمسات البرنامج وأىدافيا ،وذلؾ

تضمنت جمسات البرنامج العديد مف األنشطة ،التي تـ

عمى النحو التالي:

توظيفيا لخدمة أىداؼ البرنامج ،فعمى سبيؿ المثاؿ :تضمنت

جدول 5

ممخص محتوى البرنامج
م

عنوان الجمسة

1

جمسة افتتاحية

2

الطريق إلى النجاح

9-3

طرح مسائل حسابية

12 -10

طرح الطالب لمسائل

أهداف الجمسة
تعميؽ التعارؼ بيف الباحثيف والتالميذ وتوضيح أىداؼ البرنامج ليـ.

تحديد مواعيد ومكاف تمقِّي جمسات البرنامج.

أف يتعرؼ التالميذ عمى نماذج مف العمماء واألدباء والمخترعيف الذيف اشتُيروا بالموىبة أو التفوؽ أو االبتكار في مجاالت متعددة
رغـ صعوبات التعمـ التي كانت لدييـ.

أف ُيبدي التالميذ رغبة في االقتداء بيؤالء ،وثقةً في أنفسيـ ،وفي قدراتيـ.
أف يتعرؼ التالميذ عمى بعض النصائح لزيادة تحصيميـ األكاديمي ،وبعض اإلرشادات لمواجية صعوبات التعمـ.
أف يتعرؼ التالميذ عمى نبذة عف طرؽ حؿ المشكالت.
عمى الطالب وحمها

تعرؼ التالميذ عمى كيفية حؿ مسائؿ حسابية مختمفة باستخداـ مبادئ نظرية "تريز".
جمسة  :3الجمع والطرح لعدديف كؿ منيما مكوف مف (رقـ واحد /أو رقميف).
جمسة  : 4جمع عدديف كؿ منيما مكوف مف ثالثة أرقاـ دوف حمؿ.
جمسة  : 5طرح عدد -مكوف مف ثالثة أرقاـ -مف مثمو دوف استالؼ.
جمسة  : 6طرح عدد -مكوف مف رقميف -مف مثمو باالستالؼ.
جمسة  : 7جمع عدديف كؿ منيما مكوف مف رقميف بالحمؿ.
جمسة  : 8جمع عدديف كؿ منيما مكوف مف ثالثة أرقاـ بالحمؿ،
جمسة  : 9طرح عدد -مكوف مف ثالثة أرقاـ -مف مثمو باالستالؼ.

13

(جمع وطرح) وحمها

تعرؼ الطالب عمى كيفية طرح مشكمة رياضية.
زيادة استقاللية الطالب وثقتيـ بأنفسيـ.
تعرؼ الطالب عمى ممخص ما تـ عرضو خالؿ جمسات البرنامج.

جمسة ختامية

تبعا لكؿ موقؼ.
تعرؼ الطالب عمى بعض النصائح العامة المتعمقة باستخداـ مبادئ نظرية "تريز" في مواقؼ حياتيـ المختمفة ً
تقديـ بعض اليدايا الرمزية لتحية الطالب.
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نتائج اختبار الفرض األوؿ:

ج .منهج البحث

نص الفرض األوؿ عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

نظر لمالءمتو لموضوع
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي؛ ًا

بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في

وتحديدا تـ استخداـ تصميـ المجموعة التجريبية
البحث،
ً

القياس البعدي عمى اختبار الجمع والطرح في اتجاه تالميذ

والمجموعة الضابطة بقياس قبمي ،وقياس بعدي ،وتمثؿ المتغير
المستقؿ في البرنامج التدريبي الذي َّ
قدمو الباحثاف لمتالميذ ،بينما

المجموعة التجريبية".
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف ويتني

تمثؿ المتغير التابع في ميارات الجمع والطرح لدى ىؤالء التالميذ.

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف رتب درجات تالميذ المجموعتيف،

 .5النتائج

كما يوضح الجدوؿ التالي.

تبعا لترتيب فرضيو عمى النحو
يمكف عرض نتائج البحث الراىف ً
التالي:

جدول 6

يوضح داللة الفروق بين متوسطات رتب تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار الجمع والطرح بعد تطبيق البرنامج
المكون

المجموعة

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

األول :الجمع دون حمل

التجريبية

12

18.50

222

**4.184

الضابطة

12

6.50

78

التجريبية

12

18.50

222

الضابطة

12

6.50

78

التجريبية

12

18.50

222

الضابطة

12

6.50

78

التجريبية

12

18.50

222

الضابطة

12

6.50

78

التجريبية

12

18.50

222

الضابطة

12

6.50

78

الثاني :الطرح دون استالف
الثالث :الجمع مع الحمل
الرابع :الطرح مع االستالف
الدرجة الكمية

**4.187
**4.183
**4.176
**4.160

)**( دالة عند مستوى ( )*( ،)0.01دالة عند مستوى (.(0.05

يتضح مف جدوؿ ( )6وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى

نتائج اختبار الفرض الثاني:

ميارات الجمع والطرح لدى تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ

نص الفرض الثاني عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

المجموعة الضابطة ،بعد تطبيؽ البرنامج ،وقد جاءت الفروؽ

بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسيف

جميعيا عند مستوى داللة  0.01في اتجاه تالميذ المجموعة

البعدي والتتبعي عمى اختبار الجمع والطرح".

التجريبية ،عمى المحاور األربعة الفرعية ،وعمى الدرجة الكمية

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف،

الختبار الجمع والطرح ،ويشير ذلؾ إلى تحقؽ صحة الفرض

لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف القياس البعدي والقياس التتبعي ،كما

األوؿ.

يوضح الجدوؿ التالي.
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جدول 7

يوضح داللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى اختبار الجمع والطرح
نتائج القياس

المكون

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة Z

مستوى الداللة

بعدي /تتبعي
األول :الجمع دون

الرتب السالبة

6

5.00

20

حمل

الرتب الموجبة

6

5.00

25

الرتب المتعادلة

0

اإلجمالي

12

الثاني :الطرح دون
استالف

الثالث :الجمع مع
الحمل

الرابع :الطرح مع
االستالف

الدرجة الكمية

الرتب السالبة

6

4.50

27

الرتب الموجبة

3

6.00

18

الرتب المتعادلة

3

اإلجمالي

12

الرتب السالبة

9

5.67

51

الرتب الموجبة

3

9.00

27

الرتب المتعادلة

0

اإلجمالي

12

الرتب السالبة

3

4.17

12

الرتب الموجبة

4

3.88

15

الرتب المتعادلة

5

اإلجمالي

12

الرتب السالبة

4

7.50

31

الرتب الموجبة

6

4.00

24

الرتب المتعادلة

2

اإلجمالي

12

0.33

0.57

0.96

0.26

0.36

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح مف جدوؿ ( )7عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

يجيا لممسائؿ الحسابية الطويمة والمركبة أو
واحد) ،ثـ االنتقاؿ تدر ً

البعدي والتتبعي ،عمى اختبار الجمع والطرح ،حيث أف قيـ ""Z

استخداـ بعض اليدايا البسيطة ،والحموى ،واألقالـ ،واألدوات

التي تتضمف أكثر مف خطوة (ثالثة أرقاـ مع ثالثة أرقاـ).

بيف متوسطات رتب تالميذ المجموعة التجريبية في القياسيف

المكتبية البسيطة أو الصور ،والممصقات كمعززات ،لتحفيزىـ عمى

جميعيا جاءت غير دالة ،وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثاني.

أداء المياـ المختمفة.

 .6مناقشة النتائج

مراعاة الفروؽ الفردية بيف أطفاؿ العينة ،وكذا مراعاة التقويـ

تحسنا في مستوى ميارات الجمع والطرح
أظيرت نتائج الدراسة
ً

المستمر خالؿ جمسات البرنامج ،حيث تـ تقييـ األداء بحساب

لدى تالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج ،واستمرار ذلؾ
التحسف إلى فترة المتابعة ،ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى ٍ
عدد مف

متوسط المحاوالت التي يؤدييا كؿ طفؿ ،حيث ال ُيسمح باالنتقاؿ

مراعاة مبدأ التدرج في التدريب عمى ميارات الجمع والطرح،

النشاط الجماعي المصاحب لكؿ جمسة مف جمسات البرنامج ،مثؿ:

حيث البدء بالمسائؿ الحسابية القصيرة والبسيطة (رقـ واحد مع رقـ

رسـ األعداد وتموينيا ،وتكويف األعداد بالصمصاؿ ،وترتيب األعداد

إلى الميمة التالية إال بعد إتقاف الميمة الحالية.

األسباب لعؿ مف أىميا:
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بالبازؿ ...وغيرىا مف األنشطة ،التي أسيمت في عدـ شعور

عبرىا بانتظاـ بعد حؿ كؿ جزء منيا عمى حدة ،ثـ نضع ناتج

األطفاؿ بالممؿ خالؿ التدرب عمى الميارات األكاديمية الحسابية،
مما زاد تركيزىـ عمى المياـ التي يؤدونيا .ويتفؽ ذلؾ مع نتائج

معا ،لنحصؿ عمى حؿ المسألة الكبيرة.
األجزاء ً

وتتفؽ نتائج البحث الراىف في ىذا الصدد ،مع نتائج بحوث

دراسات عديدة ،منيا دراسة "بيث" [ ]34التي أشارت إلى أف تعدد

ودراسات عديدة ،أكدت عمى فاعمية مبادئ نظرية "تريز" ،في تنمية

األنشطة داخؿ حجرة الدراسة تحفز المتعمميف وتجعميـ أكثر

عديد مف الميارات لدى التالميذ ،ومف بيف ىذه الدراسات :دراسة

مشاركة مف خالؿ قياميـ بالسعي لمحصوؿ عمى المعارؼ

"صبري" ،و"الحازمي" [ ]24التي أظيرت نتائجيا فعالية مبادئ

واكتسابيا بأنفسيـ مما يؤدي إلى زيادة تحصيميـ.

نظرية "تريز" في تنمية ميارات التفكير االبتكاري بوجو عاـ لدى

مراعاة تعميـ الميارات المتعممة ،حيث ِّ
وزع الباحث عمى

عينة مف التمميذات الموىوبات ،ودراسة "آؿ عزيز" [ ]26التي

تالميذ المجموعة التجريبية مسائؿ مشابية لما تـ حميا في الجمسة؛

أظيرت نتائجيا فاعمية نظرية "تريز" ومبادئيا في عالج بعض

لمتابعة التدريب عمييا في المنزؿ ،ومف المعروؼ أف الواجبات

صعوبات تعمـ القراءة لدى التالميذ ،ودراسة "عمي" [ ]4التي

المنزلية تقوـ ٍ
بدور ال يمكف غض النظر عنو ،حيث إنيا تعتبر مف

أظيرت نتائجيا فاعمية الحؿ االبتكاري لممشكالت في مواجية

ضمانات استمرار تدريب األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،عمى نفس

بعض صعوبات تعمـ العموـ.

الميارات الحسابية التي تعمموىا خالؿ كؿ جمسة مف جمسات

كما تـ تخصيص الجمسات األخيرة مف البرنامج لتدريب

البرنامج ،مما يساعدىـ عمى نقؿ أثر التعمـ ،واالحتفاظ بما اكتسبوه

التالميذ عمى طرح وحؿ مسائؿ حسابية ،حيث إف القدرة عمى طرح

مف خبرات.

(اقتراح) مسألة واإلجابة عنيا ،تأتي في مرتبة تالية لحؿ المسألة

أما فيما يتعمؽ بمبادئ نظرية "تريز" ،فقد كاف ليا أثرىا

فقط .ورغـ أف ذلؾ لـ يكف سيالً عمى التالميذ المشاركيف في

البارز ،والذي الحظو الباحثاف مف خالؿ تجاوب التالميذ مع

البحث ،إال أف التدريب والتشجيع والتكرار ،كانت جميعيا بمثابة

تطبيقات ىذه النظرية ،عمى مسائؿ الجمع والطرح ،فعمى سبيؿ

عوامؿ مساعدة لنجاحيـ .ولعؿ ىذا رسِّخ الميارات في أذىاف

المثاؿ تـ استخداـ :مبدأ الجودة المكانية في تبديؿ أماكف األعداد

التالميذ ،وزاد مف احتفاظيـ بيا ،و َّ
أكد ما تعمَّمو التالميذ مف خبرات

مف الوضع األفقي إلى الوضع الرأسي؛ ليسيؿ إجراء عمميتي

خالؿ جمسات البرنامج األولى؛ مما ساعدىـ عمى تعميميا في حؿ

الجمع أو الطرح عمييا .مبدأ تغيير األلواف؛ لمتمييز بيف خانات

المسائؿ األخرى.
ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة "عبد اليادي" [ ]23التي أظيرت

اآلحاد والعشرات والمئات .مبدأ الوسيط ،والذي تـ تطبيقو مف

استمرار أثر البرنامج القائـ عمى مبادئ نظرية "تريز".

خالؿ إضافة أسيـ بيف األرقاـ ،حتى ال يخفؽ األطفاؿ في جمعيا
أو طرحيا ،وكذا بإضافة مربعات ممونة حوؿ األرقاـ ،يختمؼ لونيا

ورغـ ما ظير مف مزايا لتطبيقات مبادئ نظرية "تريز" ،إال أف

تبعا لمقيمة المكانية لمرقـ .مبدأ زيادة أو تقميؿ األجزاء ،ومبدأ
ً

الباحثيف الحالييف لـ يعتمدا عمييا منفردة أو منفصمة عف
استراتيجيات وفنيات تعديؿ السموؾ األخرى ،حيث استُخدمت

التخمص مف األجزاء غير األساسية ،عف طريؽ شطب األرقاـ التي

تـ االنتياء مف جمعيا أو طرحيا في نفس المسألة ،حتى يتـ

فنيات ،مثؿ :التغذية الراجعة التي كانت بمثابة ردود فورية

التركيز عمى األرقاـ التي لـ يتـ جمعيا أو طرحيا .مبدأ التقسيـ،

وتعميقات تنبو األطفاؿ لما تـ إنجازه ،وتصحح ليـ ما قد وقعوا بو

حيث تـ تجزئة المسائؿ ذات األرقاـ الكبيرة إلى أجزاء ،يتـ االنتقاؿ

مف أخطاء ،أثناء حؿ المسائؿ الحسابية ،وتشجعيـ عمى المداومة
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في سموؾ أداء الميمة؛ والحث المفظي الذي تضمف إشارات

العمي؛ وغالب الحياري؛ وعمر فواز؛ ونايؼ الزارع؛ ومحمد

وتوجييات؛ لمساعدة التالميذ عمى االنتقاؿ بيف خطوات الحؿ،

الجابري .)2013( .عماف :دار الفكر.

والنمذجة لخطوات إجراء عمميتي الجمع والطرح ،والمحاكاة التي

[ ]3النجار ،عالء الديف السعيد ( .)2010تنمية وعى المعمميف

تبعت النمذجة وتضمنت تقميد األطفاؿ لمخطوات ،أو إعادة أدائيا

بصعوبات التعمـ والحؿ اإلبداعي لممشكالت وتأثيره عمى حؿ

عمى مسائؿ أخرى ،بعد مشاىدة نموذج أو أكثر ليا.

المشكالت والتحصيؿ الدراسي لدى التالميذ ذوى صعوبات

 .7التوصيات

التعمـ في الرياضيات .مجمة كمية التربية بكفر الشيخ ،إبريؿ.

في ضوء النتائج السابقة يمكف التوصية بما يمي:

[ ]4عمي ،صالح شريؼ ( .)2011فاعمية برنامج تعميمي قائـ

لتنمية ميارات أخصائي صعوبات التعمـ في
تصميـ برامج تدريبية ِّ

عمى الحؿ االبداعي لممشكالت في تنمية الدافعية المعرفية

الحموؿ االبتكارية لممشكالت.
مراعاة مبادئ نظرية "تريز" في إعداد مقررات الحساب ،خاصة

والتحصيؿ الدراسي لذوى صعوبات التعمـ في مادة العموـ.

مبادئ :الجودة المكانية ،وتغيير األلواف ،واستخداـ الوسيط.

مجمة البحوث النفسية والتربوية ،جامعة المنوفية.

التدخؿ المبكر لتنمية الميارات الحسابية.

[ ]10عواد ،أحمد أحمد ( .)1988مدى فاعمية برنامج تدريبي

التدريب المكثؼ عمى ميارات حسابية محددة ػ كالجمع مع الحمؿ،

لعالج بعض صعوبات التعمـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

والطرح باالستالؼ مفيد لذوي صعوبات تعمـ الحساب.

رسالة ماجستير ،كمية التربية ببنيا ،جامعة الزقازيؽ.

استخداـ األنشطة المصاحبة لزيادة دافعية ذوي صعوبات التعمـ

[ ]11عواد ( .)1992تشخيص وعالج صعوبات التعمـ الشائعة

نحو االستمرار في التدريب عمى الميارات األكاديمية.

في الرياضيات لدى تالميذ الحمقة األولى مف التعميـ

التحقؽ مف فاعمية برنامج قائـ عمى مبادئ نظرية "تريز" في تنمية

األساسي .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ببنيا ،جامعة الزقازيؽ.

حب االستطالع.
فحص فاعمية التدريب عمى ميارات الضرب والقسمة باستخداـ

[ ]12حافظ ،نبيؿ عبد الفتاح ( .)2000صعوبات التعمـ والتعميـ

مبادئ نظرية "تريز".

العالجي ،الطبعة الثانية .القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ.

الكشؼ عف فاعمية التدريب عمى ميارات جمع وطرح الكسور

[ ]13إبراىيـ ،مجدي عزيز ( .)2008تدريس الرياضيات لمتالميذ

باستخداـ مبادئ نظرية "تريز".

ذوي صعوبات التعمـ .القاىرة :عالـ الكتب.

المراجع
أ .المراجع العربية

[ ]14سميماف ،عبد الرحمف سيد ( :)2001سيكولوجية ذوي

[ ]1ىاالىاف ،دانياؿ؛ وكوفماف ،جيمس؛ وبوليف ،بايج .الطمبة

االحتياجات الخاصة (الخصائص والسمات) ،ج  .3القاىرة:

ذوو الحاجات الخاصة ،مقدمة في التربية الخاصة( .ترجمة)

مكتبة زىراء الشرؽ.

فتحي ج ارواف؛ وحاتـ الخمرة؛ ولينا بف صديؽ؛ وسيى طباؿ؛

[ ]15زيادة ،خالد السيد محمد ( .)2006الفروؽ الفردية في بعض

وموسى العمايرة؛ وقيس مقداد؛ وشادف عميوات؛ وصفاء

المتغيرات المعرفية لدى األطفاؿ ذوى صعوبات تعمـ
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الرياضيات ،وذوى صعوبات تعمـ الرياضيات والقراءة معاً

[ ]25جاد المولى ،أحمد محمد ( .)2013نظرية الحموؿ االبتكارية

وأقرانيـ مف العادييف .المجمة المصرية لمدراسات النفسية16 ،

لممشكالت "تريز  "TRIZوتطبيقاتيا في التربية الخاصة.

(.)51

مجمة مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس ،عدد
ديسمبر.

[ ]18آؿ عزيز ،محسف عبد اهلل ( .)2013دمج برنامج ()TRIZ

[ ]26آؿ عزيز ،محسف عبد اهلل ( .)2010نظرية ( )TRIZفي

في تدريس ذوي صعوبات التعمـ .عماف :مركز ديبونو لتعميـ

حؿ المشكالت بطرؽ إبداعية وابتكارية .جدة :مذكرة.
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THE IMPACT OF A PROGRAM BASED ON SOME
PRINCIPLES OF THE THEORY OF "TRIZ" IN
ARITHMETIC LEARNING DISABILITIES
AMONG STUDENTS IN RESOURCE ROOMS IN
ALJOUF REGION
Mahmoud Elsaid Badawy
Ahmed Mohamed Gad-ElMawla
Department of Special Education- Faculty of Education
Aljouf University
Abstract_Present study aimed to detect the impact of a program based on some
principles of the theory of "TRIZ" in Arithmetic Learning Disabilities among students
in resource rooms in Aljouf region, study sample consisted of (24) students, between
(10-12) years old, and the average IQ (100), Were divided randomly into two groups
(experimental: 12 students; and control: 12 students), and researchers used Draw a
Person Test (Prepared by Goodenough- Harris); a test of addition and subtraction
(Prepared by researchers), and the program is based on a number of principles of
"TRIZ" (Prepared by researchers). The results of the study showed the effectiveness of
the program used in development of some skills of addition, subtraction, and face of
Arithmetic Learning Disabilities in the experimental group, and the continued impact
during the follow- up period.
Kay words: Learning Disabilities, Arithmetic Learning Disabilities, Disabilities,
Educational Strategies, Academic Achievement, TRIZ, Teoria Resheniqy
Izobreatatelskikh Zadatch, The Theory of Inventive Problem Solving, TIPS, Programs,
Children, Saudi Arabia, Aljouf, Resource Rooms, Elementary School.
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