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 :ملخص الدراسة 

فاعلیــة برنــامج إثرائــي مقتــرح قــائم علــي هــدفت الدراســة الحالیــة إلــي تعــرف 
الریاضـیات  واالتجـاه نحـوفي تنمیة مهارات التفكیر التولیـدي ) TRIZ(نظریة تریز 

ــة ــة االبتدائی ــذ المرحل ــدي تالمی ــة وأعــد الب.  ل ــي نظری ــًا قائمــًا عل احــث برنامجــًا إثرائی
)TRIZ(  یتضـــمن مجموعـــة مـــن األنشـــطة اإلثرائیـــة التـــي تناســـب مســـتوي تالمیـــذ

ـــدائي ، وهـــي  ـــث االبت ـــر : الصـــف الثال ـــاب واأللغـــاز والمشـــكالت الریاضـــیة غی األلع
الروتینیة  ، وتـم عرضـها مـن خـالل بعـض المبـادئ اإلبداعیـة التـي اقترحتهـا نظریـة 

الشـــمولیة ، مبـــدأ /التجزئـــة ، مبـــدأ العمومیـــة/مبـــدأ التقســـیم: ، وهـــي  TRIZتریــز 
العكـــس ، مبـــدأ اســـتمرار العمـــل المفیـــد ، مبـــدأ / اإلجـــراءات القبلیـــة ، مبـــدأ القلـــب 

كمـــا أعــد الباحـــث اختبـــارًا للتفكیــر التولیـــدي فـــي الریاضـــیات . الوســـیط / الوســاطة 
ــذًا مــن ) ٧٩(دراســة مــن وتكونــت عینــة ال. ومقیاســًا لالتجــاه نحــو الریاضــیات  تلمی

ــارة عــن فصــلین ، فصــل  ــوم وهــم عب ــدائي بمحافظــة الفی ــذ الصــف الثالــث االبت تالمی
تلمیــذًا ، واآلخــر كمجموعــة ضــابطة وعــدد ) ٣٨(كمجموعــة تجریبیــة وعــدد تالمیــذها 

تلمیذًا ، وتم تطبیق أدوات الدراسة الحالیة قبلیًا ثـم تـدریس البرنـامج ) ٤١(تالمیذها 



ــرح لت ــذ المجموعــة الضــابطة المقت ــة فــي حــین درس تالمی ــذ المجموعــة التجریبی المی
  .باالسالیب المعتادة ، ثم تم تطبیق أدوات الدراسة بعدیًا 

وتوصـــلت الدراســــة إلــــي تفــــوق تالمیـــذ المجموعــــة التجریبیــــة علــــي تالمیــــذ 
المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار التفكیر التولیدي في الریاضیات في 

وضـــع الفرضـــیات ، والتنبـــؤ فـــي ضـــوء (مهـــارة مـــن مهـــارات التفكیـــر التولیـــدي كـــل 
والتفكیـــر التولیـــدي ككـــل ، وكـــذلك ) المعطیـــات ، والطالقـــة ، و المرونـــة ، واألصـــالة

اتجــاه (بالنســبة لمقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات وذلــك فــي كــل محــور مــن محــاوره 
میذ نحو قیمة مادة الریاضیات ، التالمیذ نحو طبیعة مادة الریاضیات ، و اتجاه التال

واتجاه التالمیـذ نحـو تعلـم مـادة الریاضـیات ، واتجـاه التالمیـذ نحـو االسـتمتاع بمـادة 
كما توصلت إلي وجود ارتبـاط طـردي دال عنـد مسـتوي . والمقیاس ككل ) الریاضیات

 بین درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار التفكیر) ٠.٠١(
وأوصــت . التولیــدي فــي الریاضــیات ودرجــاتهم فــي مقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات 

فـي منـاهج الریاضـیات  )TRIZ(الدراسة بضروة تضمین بعض مبادئ نظریـة تریـز 
واالعتمــاد علیهــا فــي تدریســها لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي نمذجــة التفكیــر للتالمیــذ 

ومحـدد، والـذي یـؤدي بـدوره  ومساعدتهم علي ممارسة مهارات التفكیر بشكل واضـح
 .إلي تكوین اتجاه ایجابي نحو الریاضیات

 :الكلمات المفتاحیة 

  .، التفكیر التولیدي ، االتجاه نحو الریاضیات  )TRIZ(إثراء ، نظریة تریز 
 


