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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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   السادسالبحث 

 
 
 
 
 

 إعداد 
 .د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز شحاتةأ

  تذسٚظ املتفشغاملُبْج ٔطشق انأعتبر 
 انعشٚشجبيعخ  –كهٛخ انرتثٛخ 

 أ.ـ. د/ نبيؿ صالح المصيمحي جاد
 أعتبر املُبْج ٔطشق انتذسٚظ املغبعذ  

 جبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 نانسي عمر حسن جعفر

 مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس 
 جامعة العريش –كلية التربية 

 
 

 

 

 

فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز 

"TRIZ"  في تنمية الحس الرياضي لدى تالميذ

 المرحلة االبتدائية 
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في تنمية  "TRIZ"علية برنامج قائم على نظرية تريز فا

 الحس الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 إعداد 
 .د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز شحاتةأ

 أعتبر املُبْج ٔطشق انتذسٚظ املتفشغ 
 جبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 أ.ـ. د/ نبيؿ صالح المصيمحي جاد
 ٚظ املغبعذ  أعتبر املُبْج ٔطشق انتذس

 جبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 نانسي عمر حسن جعفر

 مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس 
 جامعة العريش –كلية التربية 

 مستخمص البحث بالمغة العربية

في تنمية  "TRIZ"فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز  إلى قياس ىدفت الدراسة
 الباحثة استخدمتولمتحقؽ مف ذلؾ  .حمة االبتدائيةالحس الرياضي لدل تالميذ المر 

البرنامج القائـ عمى نظرية تريز ويشمؿ ، قائمة ميارات الحس الرياضي األدوات التالية:
اختبار الحس  :القياس اةكأداإلطار العاـ لمبرنامج وكتاب التمميذ ودليؿ المعمـ 

عمى نظرية تريز في تنمية  فاعمية البرنامج القائـالى  وقد توصمت الدراسة .الرياضي
الحس الرياضي ككؿ ومياراتو )الحس العددي، الحس اليندسي، حس القياس، حس 

 .العممية(
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The Effectiveness of a program based on 

TRIZ Theory in developing Mathematical for 

Primary stage Pupils 

Abstract 

This research aimed at developing mathematical 

sense for primary school pupils with a program based TRIZ 

theory. To verify it Researcher used the following tools: 

Mathematical sense skill list, designing a program based on 

TRIZ theory that contain the overview, Student book and its 

Teacher's guide. It also represents its' measurement tool: 

Mathematical sense test. The results indicated to: The 

effectiveness of the program based TRIZ theory in 

developing mathematical sense as whole and its skills 

(Number sense, Geometry sense, Measurement sense, 

Operation sense). 
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 مقدمة : 
تعد الرياضيات مف أبرز سمات الحضارات العريقة والتي تجسدت في 
األنشطة العممية والتطبيقية كالتشييد والبناء والقياس ومساحة األراضي )وليـ عبيد 

باإلضافة الى ارتباط الرياضيات بالطب، واالتصاالت،  .1(ٜ، ٕٓٓٓوآخروف،
 ائرات، وبناء التقنيات التكنولوجية.وصناعة السيارات والط

فمسفتيا عمى  في األساسيوثيقة مناىج الرياضيات لمرحمة التعميـ أكدت قد ف
بمعنى اىتماـ مناىج الرياضيات بمعالجة ، تعميـ الرياضياتفي مجتمعي الدور ال

 (.ٕ، ٕٕٔٓبعض قضايا المجتمع )عيد عبد العزيز وآخروف ،
ضي الى خصائص مكوناتو، فالتمميذ ترجع أىمية ميارات الحس الريا

يستخدـ العدد في حياتو اليومية، سواء كاف ىذا العدد متمثبًل في الزمف أو 
أو في الشراء أو في عد أدواتو، أو في عدد حصص اليـو  ةأو الساع تالتوقي

الدراسي. وأما عف الحس اليندسي ففي أي وقت يتأمؿ التمميذ جواره البد أف تقع 
 ٍؿ ىندسية باختبلؼ أحجاميا أو أنواعيا.عيناه عمى أشكا

ويستخدـ التمميذ القياس باستمرار في حياتو اليومية، وفي أضعؼ الحاالت 
فاف التمميذ يقارف نفسو بأقرانو مف حيث الطوؿ. ويستخدـ التمميذ حس العممية 
بإجرائو لعممية الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة أثناء الشراء، ويحسب 

 تبقى.بنفسو كـ ي
إذف فاف ميارات الحس الرياضي بالفعؿ يستخدميا التمميذ في حياتو سواء 
كاف ىذا التمميذ يجيد استخداميا أو أنو يحتاج الى دعميا وتنميتيا لديو. فالحس 

 الرياضي البد وأف يكوف أساسا ينميو تدريس الرياضيات.

                                                           
 اتبعت الباحثة التوثيؽ ) االسـ األوؿ والثاني، السنة ، الصفحة( ٔ
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 "ثقافة الرياضياتبعض جوانب ومف ىنا بدأت فكرة البحث في تنمية 
الحس الرياضي. وترى الباحثة أف وجود حموؿ وىي: " رياضيات ذات المعنى 

لدى تبلميذ  الرياضيات ذات معنىقد تنمي ميارات بداعية لممشكبلت الرياضية إ
 TRIZالحؿ اإلبداعي لممشكبلت نظرية  قد تكوف، ومف ثـ المرحمة االبتدائية
 .مناسبة لمدراسة

ومف مة االبتدائية لميارات الحس الرياضي ونظرا ألىمية امتبلؾ تبلميذ المرح
عبارة عف واجراء دراسة استكشافية  خبلؿ متابعة الباحثة لطبلب التربية العممية.

عمى مجموعة مف تبلميذ اختبار الحس الرياضي بدوف تحكيـ، وتطبيقيما 
بالصؼ السادس االبتدائي بمدرسة عباس صالح االبتدائية بمحافظة شماؿ سيناء 

 :النتائج كما في الجدوؿ التاليوكانت تمميذًا  ٖٓوعددىـ 

 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدكؿ )
نسبة التالميذ الحاصيف 

الى  0عمى الدرجات مف 
 في االختباريف 25%

نسبة التالميذ الحاصيف عمى 
 %50%: 26الدرجات مف
 في االختباريف

نسبة التالميذ الحاصيف عمى 
في  %50الدرجات أعمى مف 

 ريفاالختبا
ٖ,ٕٖ% ٖ,ٖٚ% ٖ,ٖ% 

 (ٔعددىـ ) (ٕٕعددىـ ) (ٚعددىـ )
 

توجو اىتماـ الدراسة لمحاولة  فقدمف خبلؿ نتائج الدراسة االستكشافية 
 تنمية الحس الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
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 : مشكمة الدراسة:أكاَل  
يذ تحددت مشكمة الدراسة في " انخفاض مستوى الحس الرياضي لدى تبلم

المرحمة االبتدائية" مما دعا الى تصميـ برنامج وفؽ نظرية تريز لتنمية الحس 
 الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية لعبلج ىذه المشكمة.
 وفي سبيؿ حؿ ىذه المشكمة تمت اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

 ة؟التي يمكف تنميتيا لدى تبلميذ المرحمة االبتدائي ما ميارات الحس الرياضي (1)
" في تنمية الحس الرياضي TRIZالبرنامج القائـ عمى نظرية تريز " ما فاعمية (ٕ)

 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية؟ 

 : فركض البحث

 تبلميذ درجات متوسطي ،( بيفٔٓعند مستوى ) إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد (1)
الرياضي  البعدي الختبار الحس في التطبيؽ والضابطة التجريبية المجموعتيف

حس العممية(  –حس القياس  –الحس اليندسي  -اتو )الحس العدديوميار  ككؿ
 .التجريبية المجموعةتبلميذ  درجات لصالح دهح كٍؿ عمى

 تبلميذ درجات متوسطي بيف ،(ٔٓإحصائية عند مستوى ) داللة ذو فرؽ يوجد (2)
 الرياضي ككؿ الحس الختبار والبعدي القبمي التطبيقيف في التجريبية المجموعة

 كؿٍ حس العممية(  –حس القياس  –الحس اليندسي  -راتو )الحس العدديوميا
 .البعدي التطبيؽ درجاتيـ في لصالح هعمى حد

ككؿ  الحس الرياضي في تنمية ةتأثير كبير بدرجة  TRIZتصؼ نظرية تريز ت (3)
حس  –حس القياس  –الحس اليندسي  -وفي تنمية مياراتو )الحس العددي

 .بلميذ المرحمة االبتدائيةالعممية( كٍؿ عمى حده لدى ت
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 :بحثأىداؼ ال
 ىدؼ البحث إلى:

بمياراتو )الحس العددي، الحس اليندسي، حس القياس، تنمية الحس الرياضي  .ٔ
 لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.حس العممية( 

" لتنمية الحس TRIZفاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تريز" الكشؼ عف .ٕ
س العددي، الحس اليندسي، حس القياس، حس الح)ككؿ ومياراتو  الرياضي
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.دى ل العممية(

 : بحثأىمية ال

 قد يفيد البحث:
مف خبلؿ االستفادة مف دليؿ المعمـ الممحؽ بالبرنامج لتنمية  :المعمميف -ٔ

 الحس الرياضي. 
مف خبلؿ برنامج  لدييـ تنمية الحس الرياضي المرحمة االبتدائية: تالميذ -ٕ

 . TRIZقائـ عمى نظرية تريز
قائمة الحس الرياضي، الدراسة )ومواد االستفادة مف أدوات  :الباحثيف -ٖ

اختبار الحس الرياضي(. واالستفادة مف  البرنامج المني وفؽ نظرية تريز،
لتفتح مجااًل إلجراء بحوث ودراسات لتنمية  نتائج الدراسة والتوصيات

 الحس الرياضي.
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 : لبحثحدكد ا
 بالحدود اآلتية: البحث التـز

بمدرسة أـ المؤمنيف  يمجموعتي الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائ -ٔ
 االبتدائية التابعة إلدارة شرؽ بورسعيد التعميمية بمحافظة بورسعيد.

القياس( المقررة  -الكسور-إعادة صياغة ثبلث وحدات في الرياضيات )اليندسة  -ٕ
الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  عمى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي

 ـ، وفقا لنظرية تريز. ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
 المتغير التابع: الحس الرياضي. -ٖ

 وتشمؿ: حس عددي، حس القياس، حس العمميات والحس اليندسي.
 :مكاد كأدكات البحث

 قائمة ميارات الحس الرياضي ومؤشرات األداء. -ٔ
 :لرياضي ويشمؿالبرنامج القائـ عمى نظرية تريز لتنمية الحس ا -ٕ
  الكسور( لتبلميذ الصؼ  –القياس  –كتاب التمميذ في وحدات )اليندسة

 الثالث االبتدائي.
  الكسور( لتنمية الحس  –القياس  –اليندسة )دليؿ المعمـ لتدريس الوحدات

 الصؼ الثالث االبتدائي. ذالرياضي لدى تبلمي
 لباحثة(اختبار الحس الرياضي ويتضمف أربعة أبعاد وىي :)إعداد ا -ٖ
 .الحس العددي 
 .الحس اليندسي 
 .حس القياس 
 .حس العممية 
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  مصطمحات البحث:
 :نظرية تريز

تيدؼ و  ،نظرية تريز منيجية منتظمة ذات توجو إنساني تستند إلى قاعدة معرفيةتعد 
  .(ٕٚ، ٜٕٓٓ، سالـحناف ) إبداعيةإلى حؿ المشكبلت بطريقة 

ىي منيجية يمكف توظيفيا  يـ الرياضياتفي تعم TRIZتريز نظرية لالتعريؼ اإلجرائي 
 :مف خبلؿ في مجاالت مختمفة

o الرياضية التحميؿ المنطقي لممشكمة. 
o  مف خبلؿ لحؿ المشكمة بأكثر مف طريقةفي الرياضيات توظيؼ القاعدة المعرفية ،

استراتيجية ، استراتيجية اإلجراءات التمييدية) بعض استراتيجياتيا مثؿ:استخداـ 
استراتيجية التجزئة والتقسيـ ، nestingاستراتيجية التداخؿ ، homogeneityالتجانسية 

segmentation ، الراجعة استراتيجية التغذيةfeedback). 

 إجراءات البحث:
 األوؿ  السؤاؿ عف لئلجابة

 "TRIZ" نظرية البحث عبموضو  الصمة ذات والبحوث األدبيات عمى االطبلع -ٔ
   ة.لمدراس النظري اإلطارفي  منيا لبلستفادة ،الرياضي والحس

 .قائمة ميارات الحس الرياضي إعداد -ٕ

 باإلجراءات األتية: الباحثةقامت الثاني  عف السؤاؿولئلجابة

 الرياضي. الحس لتنمية "TRIZ" وفؽ نظرية البرنامج إعداد -ٔ
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 لتنمية الحس الرياضي. TRIZكتاب التمميذ المعاد صياغتو وفؽ نظرية تريز -ٕ
 .TRIZتريز اب التمميذ المعاد صياغتو وفؽ نظريةدليؿ المعمـ لتدريس كت -ٖ
جراء المحكميف السادة مف مجموعة عرض البرنامج عمى -ٗ  إلبداء الرأي، وا 

 لموصوؿ لمصورة النيائية. ؛ وذلؾالبلزمة التعديبلت
عمى مجموعة مف السادة المحكميف  وإعداد اختبار الحس الرياضي، وعرض -٘

 لضبطو
 مجموعة عمى الرياضي( الحس ختبار)االقياس  ةاألد االستطبلعية الدراسة إجراء -ٙ

 .لمضبط االحصائي لبلختبارات الدراسة االستطبلعية
وفًقا وتدرس  تجريبية حداىماإ مجموعتيف إلى وتقسيميا بحثال مجموعة اختيار -ٚ

 .المعتادة بالطريقة وتدرس ضابطة واألخرى "TRIZ" القائـ عمى نظرية مبرنامجل
 .والتجريبية الضابطة دراسةال مجموعتي عمى قبمياً  الرياضي سالح اختبار تطبيؽ -ٛ
البرنامج المقترح لممجموعة التجريبية بينما تدرس المجموعة الضابطة بتدريس ال -ٜ

 نفس الوحدات مف الكتاب المقرر بالطريقة المعتادة في المدارس.
 الضابطة لدراسةا مجموعتي عمى بعدياً  الرياضي الحس اختبار تطبيؽ -ٓٔ

 .والتجريبية
 .وتفسيرىا النتائج وتحميؿ اإلحصائية المعالجات اءإجر  -ٔٔ
 .والمقترحات التوصيات تقديـ  -ٕٔ

 اإلطار النظرم لمبحث:
 الحس الرياضي

 إلى (ٕٛ٘، ٖٕٓٓيشير عبلء الديف سعد وعبد الناصر محمد )
المقصود بالحس الرياضي ىو" التعامؿ مع المواقؼ الرياضية بمرونة فكرية، 
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الحس الرٌاضً مهارات( 1شكل )  

دراؾ العبلقات والعمميات الرياضية المناسبة لحؿ المشكبلت الرياضية، والحكـ  وا 
عمى معقولية الحؿ الذي تـ التوصؿ إلية، وال يتحقؽ ذلؾ لمفرد إال إذا كاف يمتمؾ 
خمفية رياضية مناسبة تؤىمو لمتعامؿ مع مختمؼ المواقؼ الحياتية بشيء مف 

 المرونة والتمقائية وسرعة البديية ".

ى أنو تنمية مفيوـ أو محتوى بربطة مارتف الحس الرياضي عمويحدد 
 (.Martin et al ,2009.1بالمعرفة السابقة )

أربعو مف مياراتو مف خبلؿ  ىذا البحثيمكف تناوؿ الحس الرياضي في 
 بالشكؿ التالي:موضحة 

 

 أكال: الحس العددم: 

ف الحس العددي يقصد بو عممية أ مف توستا وماريا إلى تشير كبًل 
ت العددية مف خبلؿ التقدير المتعدد والمقادير لمرموز الستخبلص المعموما

 (Tosta,Maria,2012العددية. )
إلى أنو ال يوجد اثنيف مف الباحثيف اتفقوا  (DANIAL,2005)وقد أشار دانياؿ 

عمى تعريؼ الحس العددي، مما يجعؿ الموقؼ معقدا إلى حد ما. حتى أف 

 الحس الرياضى

 الحس العددى حس القٌاس الحس الهندسً حس العملٌة 
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ـ الحس العددي بطرؽ مختمفة عمماء المعرفة ومعمموا الرياضيات يفسروف مفيو 
 جدا. وقد استخمص دانياؿ قائمة تقريبية لخصائص الحس العددي كما يمي:

 القدرة عمى التقريب.  .ٔ
 القدرة عمى مقارنة األعداد.  .ٕ
 القدرة عمى استخداـ األعداد في حؿ المسائؿ. .ٖ
 المرونة في استخداـ األعداد. .ٗ
 القدرة عمى فيـ مدلوؿ األعداد. .٘
 لمتعددة بيف األعداد.إدراؾ العبلقات ا .ٙ
 إجراء عمميات حسابية. .ٚ
 استنتاج خصائص عامة لممسائؿ العددية بدوف إجراء عمميات حسابية. .ٛ

 ثانيان: حس القياس:
بأنو فيـ حس القياس ( ٕٛٔٓوقد عرؼ ياسر عبد الرحيـ وآخروف )

ميارات القياس بما يتضمنو مف معرفة ميارات القياس، والقدرة عمى اختيار 
ياس المناسبة، وفيـ عمميات القياس، استخداـ أدوات القياس، والقدرة وحدات الق

 .عمى تقدير القياسات المختمفة تقريبًيا

 ( ميارات حس القياس فيما يمي:ٕٓٓٓوحدد يوسؼ الحسيني )

 عمؿ تقديرات لقياسات في الواقع الفيزيقي: -ٔ
 .معرفة الوحدات المناسبة لقياس الصفة 
 لمصفة التي نقيسيا. إدراؾ حجـ الوحدة ومبلءمتيا 
 .إعطاء قيمة عددية تقديرية تعبر عف قياس الصفة 
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 إصدار أحكاـ حوؿ معقولية قياسات واقعية:  -ٕ
الربط بيف الشيء الخاضع لمقياس، والخاصية المقاسة، والقيمة العددية التي تعبر 

 عف القياس، والوحدة المستخدمة في القياس.
 عمؿ استنتاجات مف مواقؼ قياس حياتية: -ٖ

ا عمى تحديد عبلقة قياسات مف خبلؿ إصدار حكـ عمى قياسات معينة اعتمادً 
 أخرى في الموقؼ.

 :ثالثان: الحس اليندسي

ويقصد بو اإلدراؾ الحيزي أو الرؤية البصرية التي يستوعب بيا المتعمميف 
 األنماط واألشكاؿ، موقع وحركة أجساـ عبر أعينيـ.

محس اليندسي )ميارات الحس ( ميارات ثبلث لٕٚٓٓرمضاف رفعت )وحدد 
اي تفسير بعض العبلقات أو  -والتفكير اليندسي، والحس بالعبلقات، بالشكؿ

 (.-خصائص األشكاؿ اليندسية، استنتاج بعض الخواص لؤلشكاؿ اليندسية
/ ( إلى أنو يمكف تنمية الحس المكانيٜٖ، ٕٗٓٓويضيؼ وليـ عبيد )

 عف طريؽ: اليندسي
 دة لؤلطفاؿ.تكويف خبرات متنوعة وعدي 
 :توجيو اىتمامات االطفاؿ نحو العبلقات بيف األشكاؿ واألشياء مف ناحية 

 منظورتيا مف جيات مختمفة.-
 تأثيرات التغيرات في الييئة كالحجـ والشكؿ.-
 استخداـ خصائص تبولوجية مثؿ فوؽ، تحت، خمؼ.-

 :تقديـ انشطة وألعاب تتضمف 
 النظر اليو. تقسيـ شكؿ و -تجميع شكميف.              -
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 تدويره أو ازاحتو.-تحويمو لشكؿ اخر.         - 
 رابعنا: حس العمميات:

( إلى أف حس العممية يمثؿ فيـ معاني العمميات ٜٕٓٓسعد محمد واخروف )يشير 
وخواصيا والقدرة عمى االستخداـ المرف إلجراء العمميات الحسابية، كما يتضمف القدرة 

 .ؿ نتائج العمميةعمى االستدالؿ وعمؿ أحكاـ حو 
 ( ثبلث مكونات لحس العممية:ٕٓٓٓوقد حدد يوسؼ الحسيني )

 تقدير النتائج والحكـ عمى معقوليتيا  -ٔ
 انتاج تقديرات مقبولة لعممية حسابية 
 )إدراؾ معقولية إجابة ما )أو ناتج معيف 
 )التعرؼ عمى أخطاء نواتج العمميات )دوف اجراء العممية ذاتيا 
 ني في تحديد نواتج العمميات استخداـ الحساب الذى -ٕ
 .فيـ معاني العمميات والعبلقات بينيا 
 .الحصوؿ عؿ ناتج مضبوط لمعممية الحسابية باستخداـ استراتيجيات عقمية 
 االستدالؿ بالعمميات -ٖ
  إدراؾ العبلقة بيف العمميات الحسابية 
 .توظيؼ ىذه العبلقة إليجاد نواتج عمميات أخرى 

لمبحث تـ إعداد قائمة الحس الرياضي وتحكيميا ولئلجابة عف السؤاؿ األوؿ 
 لموصوؿ لمصورة النيائية وموضحة كما يمي:

ميارات 
الحس 
الرياض

ي 

 الميارات الفرعية
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الرئيسي
 ة

الحس 
 العددي
 إدراؾ الكـ لمعدد -ٔ
 التعبير باألعداد عف عبلقات ممثمة بنماذج بصرية. -ٕ
 إدراؾ األثر النسبي لمعمميات عمى األعداد -ٖ
 عمميات الحساب الذىني. إدراؾ -ٗ
الحس 
اليندس

 ي

 وصؼ خصائص شكؿ ىندسي. -ٔ
ٌ   الٌرسم شك -2  خصائصه.من خالل  اهندس

ٌ   ستخدم خصائص شكالا -ٖ  .رٌاضٌة ةحل مشكل فً اهندس
 .البعدتكوٌن صور ذهنٌة لحساب محٌط ومساحة لألشكال الهندسٌة ثنائٌة  -ٗ

حس 
 القياس
 .معٌارٌةقٌاس األشٌاء باستخدام وحدات   -1

 ستخدام أدوات القٌاس لقٌاس خصائص األشٌاءا -2

 استخدام وحدة القٌاس المناسبة للخاصٌة المراد قٌاسها  -3

 المقارنات وإصدار األحكام.تقدٌر قٌاسات خصائص األشٌاء لعمل  -4

حس 
 العممية
 انتاج تقدٌرات مقبولة للعملٌات الحسابٌة. -1

 حسابٌة. استخدام الحساب الذهنً فً تقدٌر نتائج عملٌات -2

 التعبٌر عن فكرة رٌاضٌة باستخدام األرقام والرموز الرٌاضٌة. -3

 إدراك العالقة بٌن العملٌات الحسابٌة. -4

 .وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث
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 نظرية تريز:

تعد نظرية تريز مف النظريات التي عالجت العممية االبداعية عمى أساس أنيا 
مشكمة غير عادية ليس ليا حؿ معروؼ، وقد انتقمت النظرية مجرد عممية حؿ ل
االتحاد السوفيتي في مطمع التسعينات واصبحت تعرؼ  انييارإلى الغرب بعد 

 . TRIZبنظرية 
 :Inventive strategies لنظرية تريز اإلبداعية اإلستراتيجيات

توصؿ ىنري التشمر مف خبلؿ عممة في تحميؿ براءات االختراع الى أف 
استراتيجية استخدمت بشكؿ متكرر في حؿ المشكبلت، وعمى أربعوف ناؾ ى

الرغـ مف اشتقاؽ ىذه االستراتيجيات في بادئ األمر مف خبلؿ تحميؿ 
ف الدراسات البلحقة أاالختراعات وبراءاتيا في المجاؿ اليندسي والتقنية، إال 

ت النشاط أكدت شمولية ىذه اإلستراتيجيات ويمكف استخداميا في كافة مجاال
 مكنوتُ  التي االستراتيجيةالُمبدع أف فكرة اإلبداع يمكف تحقيقيا لو امتمؾ  اإلنساني

براىيـمف إزالة التناقض مف مواقؼ المشكمة )سامية االنصاري  عبد اليادي،  وا 
التي اعتمد عمييا ىذا  . وفيما يمي توضيح موجز لبلستراتيجيات(ٚٛ، ٜٕٓٓ
 :البحث

 :Segmentationتجزئة استراتيجية التقسيـ /ال (1
المقصود باستراتيجية التقسيـ والتجزئة أي حؿ المشكمة التي نواجيا مف خبلؿ 

 .وحميا كي يسيؿ التعامؿ معيا تقسيميا الى أجزاء أصغرً 
( موقؼ يمثؿ االستراتيجية في ٕٚٔ، ٕٚٓٓويذكر ذوقاف عبيدات واخروف )

يومية، مشاركة، تقارير  لى: أعماؿإالطبلب  درجاتاـ معمـ بتجزئة يق التربية:
 كتابية، أنشطة، امتحانات يومية، مما يسيؿ نجاحيـ.

 :Preliminary actionاستراتيجية العمؿ القبمي/التمييدم  (2
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تتضمف مواجية المشكبلت المتوقعة قبؿ حدوثيا عف طريؽ ترتيب األشياء 
 الستخداميا بأقؿ درجة ممكنة مف اليدر.

 Feed backاستراتيجية التغذية الراجعة  (3
 توفير بيانات أو معمومات كتغذية راجعة حوؿ النظاـ لتحسيف العمميات 

 واإلجراءات التي يؤدييا ىذا النظاـ.
مثاؿ: يفاجأ أولياء األمور بتدني مستوى تحصيؿ التبلميذ اخر العاـ، ولحؿ ذلؾ 
يجب استحداث نظـ تقويـ وتسمح بتزويد أولياء أمور التبلميذ بعبلمات أبنائيـ 

 (.ٚ٘، ٕٕٔٓ)صالح أبو جادو)جػ( ، ار أكثر أسبوعيا او شيريً بتكرا
 :nestingاستراتيجية التعشش/ اإلحتكاء /التداخؿ  (4

تمرير بعض الرسائؿ اإليجابية أثناء شرح الدرس ك أي ادراج عنصر في عنصر.
 (.ٚٔٔ، ٕ٘ٔٓ)محسف عبد اهلل،

 :homogeneityاستراتيجية التجانس  (5
ؿ النظـ تتفاعؿ مع نظـ أخرى مف نفس نوع وتذىب االستراتيجية لفكرة جع

مثاؿ عمى  (ٓٙ، ٕٕٔٓ)د(،)صالح أبو جادو يوضحو  المادة أو الخصائص.
عندما يقوـ المعمـ بتدريس مفاىيـ ، استخداـ استراتيجية التجانس في التربية

شكاؿ ىندسية كالمربع او المستطيؿ، فينة يقوـ بتوضيحيا وربطيا بمتوازي أ
 فيـو مماثؿ ويتمتع بخصائص أكثر.المستطيبلت ألنو م

 نتائج الدراسة: 

 لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ:
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 ،( بيف01عند مستكل ) إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد"الذي ينص عمى:
البعدم  في التطبيؽ كالضابطة التجريبية المجمكعتيف تالميذ درجات متكسطي

 –يندسي الحس ال -اتو )الحس العددمالرياضي ككؿ كميار  الختبار الحس
 المجمكعةتالميذ  درجات لصالح دهح حس العممية( كٍؿ عمى –حس القياس 

 "التجريبية
لمتأكد مف داللة الفرؽ بيف متوسطي  قامت الباحثة بحساب قيمة )ت(

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الحس 
حس  –حس القياس  –اليندسي الحس  -الحس العددي) الرياضي ككؿ ومياراتو

 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: كبًل عمى حده العممية(
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 (2جدكؿ )
درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطيكقيـ "ت" لمفرؽ بيف  المعيارمالمتكسط كاالنحراؼ 

 ككؿ كفى كؿ مياره عمى حدا الختبار الحس الرياضي البعدمالتطبيؽ  كالضابطة فيالتجريبية 
الحس 

 المجموعة اضيالري

عدد 
 التبلميذ

 )ف(

 المتوسط 

 )ـ(

االنحراؼ 
 المعيارم

 )ع(

درجة 
 الحرية 

 

 قيمة "ت" 

 المحسوبة 

نوع 
 الداللة

الحس 
الرياضي 

 ككؿ

 8.084 13.07 29 الضابطة
57 8.458 

دالو عند 
مستكل 

 8.402 35.31 30 التجريبية 0.01

الحس 
 العددم

 3.292 4.14 29 الضابطة
57 9.269 

الة عند د
مستكل 
 2.441 11.62 30 التجريبية 0.01

الحس 
 اليندسي

 2.939 4.28 29 الضابطة 
57 4.115 

دالة عند 
مستكل 
 3.023 7.93 30 التجريبية 0.01

حس 
 القياس

 3.259 2.86 29 الضابطة
57 7.353 

دالة عند 
مستكل 
 3.114 9.86 30 التجريبية 0.01

حس 
 العممية

 2.691  1.79 30 الضابطة
57 4.627 

دالة عند 
مستكل 
 3.255 5.90 29 التجريبية 0301
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 متوسطيبيف  ٔٓ.ٓ عند مستوىالجدوؿ السابؽ وجود داللة إحصائية  وضحي
الختبار  البعديالتطبيؽ  فيدرجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة 

 .عة التجريبيةلصالح المجمو  في كؿ ميارة عمى حدهو  الحس الرياضي ككؿ
 -الحس العددي)مما يدؿ عمى حدوث نمو لمحس الرياضي ككؿ ومياراتو 

حس العممية( لدى تبلميذ المجموعة التجريبية  -حس القياس -الحس اليندسي
 بيذا تـ التأكد مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث.

 لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني:
 بيف ،(01ائية عند مستكل )إحص داللة ذك فرؽ د: "يكجوالذي ينص عمى

 كالبعدم القبمي التطبيقيف في التجريبية المجمكعة تالميذ درجات متكسطي
 –الحس اليندسي  -كمياراتو )الحس العددم الرياضي ككؿ الحس الختبار

 التطبيؽ درجاتيـ في لصالح هعمى حد كؿٍ حس العممية(  –حس القياس 
 "البعدم

كد مف داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات لمتأ قامت الباحثة بحساب قيمة )ت(
تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الحس الرياضي 

  التالي:كما ىو موضح بالجدوؿ ككؿ ومياراتو كبًل عمى حده. 
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 (3جدكؿ )
كعة التجريبية درجات التالميذ بالمجم متكسطيكقيـ "ت" لمفرؽ بيف  المعيارمالمتكسط كاالنحراؼ 

 كالبعدم الختبار الحس الرياضي ككؿ كفي كؿ ميارة عمى حدا القبميالتطبيقيف  في
الحس 
 الرياضي

 المجمكعة
عدد 

 التالميذ
 المتكسط 

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة الحرية 
 قيمة "ت" 

 المحسكبة 

نكع 
 الداللة

الحس 
الرياضي 

 ككؿ

 القبمي
30 

5.55 2.707 
29 18.608 

دالة عند 
كل مست

 8.402 35.31  البعدم 0.01

الحس 
 العددم

 القبمي
30 

3.17 1.490 
29 16.486 

دالة عند 
مستكل 
 2.417 11.62  البعدم 0.01

الحس 
 اليندسي

 30 القبمي

 

1.21 1.21 
29 10.899 

دالة عند 
مستكل 
 3.023 7.93  البعدم 0301

حس 
 القياس

 القبمي
30 

0.86 1.552 
29 14.168 

دالة عند 
مستكل 
 3.114 9.86  البعدم 0.01

حس 
 العممية

 القبمي
30 

0.31 0.761 
29 8.193                                 

دالة عند 
مستكل 
 3.255 5.90  البعدم 0.01
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 ٔٓ.ٓوجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  السابؽيتضح مف الجدوؿ 
 والبعدي القبميالتطبيقيف  فيموعة التجريبية درجات تبلميذ المج متوسطيبيف 

البعدي.  لصالح التطبيؽ الختبار الحس الرياضي ككؿ وفي كؿ ميارة عمى حدا
 مما يشير إلى حدوث نمو ميارات الحس الرياضي ومياراتو.

 لمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث:
 في تنمية ةتأثير كبير بدرجة  TRIZ"تتصؼ نظرية تريز والذي ينص عمى: 

 –الحس اليندسي  -ككؿ كفي تنمية مياراتو )الحس العددم لحس الرياضيا
 .حس العممية( كٍؿ عمى حده لدل تالميذ المرحمة االبتدائية" –حس القياس 

قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير وذلؾ لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى 
مة النسبة التائية باستخداـ قانوف ضعؼ قينظرية تريز لتنمية الحس الرياضي 

كما  (ٚٚ، ٕٙٓٓ)عبد المنعـ أحمد، مقسوًما عمى الجذر التربيعي لدرجة الحرية 
 ىو موضح بالجدوؿ التالي:

 (4جدكؿ )
 نظرية تريز القائـ عمى البرنامجحجـ تأثير 

 المتغير المستقؿ
 t "ت" المتغير التابع

درجة 
 الحرية

حجـ 
 التأثير

حجـ مستكل 
 التأثير

ائـ البرنامج الق
 عمى نظرية تريز

 كبير 6.128 29 16.486 حس عددم

 كبير 4.051 29 10.899 حس ىندسي

 كبير 5.262 29 14.168 حس قياس

 كبير 3.042 29 8.193 حس عممية

 كبير 6.911 29 18.608 ككؿ الرياضي الحس 
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 يشير الجدوؿ السابؽ الى وجود حجـ تأثير البرنامج القائـ عمى نظرية تريز في 
تنمية الحس الرياضي ككؿ ومياراتو كبير، حيث بمغت قيـ حجـ التأثير: 

؛ ٛ.ٓوىي قيـ تزيد عف  ٛٓٙ.ٛٔ، ٖٜٔ.ٛ، ٛٙٔ.ٗٔ، ٜٜٛ.ٓٔ، ٙٛٗ.ٙٔ
 ويدؿ ذلؾ عمى وجود أثر قوي لمبرنامج القائـ عمى نظرية تريز.

 وبذلؾ تـ اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث.
بيف مجموعتي البحث عند بداية التجربة في ميارات تشير النتائج إلى تكافؤ 

الحس الرياضي، وقد يكوف ذلؾ ناتج عف اتباع األسموب المعتاد في التدريس 
لممجموعتيف. وبعد التجربة تشير النتائج إلى وجود قصوًرا لدى تبلميذ المجموعة 
، الضابطة، ويرجع ذلؾ الستمرار التدريس لممجموعة الضابطة بالطرؽ المعتادة

الحس الرياضي، ويرجع ذلؾ  ميارات ووجود تفوًقا لممجموعة التجريبية في
لدراستيـ نفس الموضوعات التي درسيا المجموعة الضابطة ولكف بالبرنامج 

 القائـ عمى نظرية تريز لتنمية الحس الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
أكدت عمى تنمية الحس كما اتفقت ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات التي 

(، ناصر السيد عبد ٖٕٓٓ)جابر  د(، سعيٕٓٓٓ)إبراىيـ  ؿعاد :ؿالرياضي مث
حيث أكدت ىذه الدراسات خروف. آو  (ٕٚٔٓ)سبلمة سعيد  ،(ٕٚٓٓ)الحميد 

، كما اتفقت الحس الرياضيتنمية  فيعمى فاعمية استراتيجيات وطرؽ مختمفة 
لدى  الرياضي الحستنمية  فيمفة ىذه الدراسات عمى فاعمية برامج وطرؽ مخت

طريقة تنمية ميارات  فيالتبلميذ، لكف اختمفت الدراسة الحالية عف ىذه الدراسات 
برنامج باستخداـ  الرياضي الحس، فتيتـ الدراسة الحالية بتنمية الرياضيالتفكير 

حيف استخدمت الدراسات السابقة طرؽ واستراتيجيات  قائـ عمى نظرية تريز، في
 .مختمفة
 تكصيات الدراسة: 

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف التوصية بما يمي:
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ضرورة االىتماـ بتنمية الحس الرياضي بمكوناتو الفرعية لتبلميذ المرحمة  -ٔ
 االبتدائية.

 تدريب المعمميف عمى كيفية تنمية الحس الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية. -ٕ
 مقترحات الدراسة:
 لدراسة الحالية تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية:في ضوء نتائج ا

تبلميذ المرحمة ل STEAMفاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات  -ٔ
 االبتدائية.

فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية التعمـ القائـ عمى المخ في تنمية ميارات الحس  -ٕ
  الرياضي لتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي.
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 المراجع
   نظرية الحؿ اإلبداعي لممشكالت (: ٜٕٓٓ)حناف سالـ عبد اهلل آؿ عامر

 .األردفعماف،  ، ديبونو لمطباعة والنشر،TRIZتريز
 ( ٕٚٓٓذوقاف عبيدات وسييمة أبو السميد :)دار الدماغ كالتعميـ كالتفكير ،

 الفكر، عماف، األردف.
 ( الحس اليندسي في المرحمة االبتٕٚٓٓرمضاف رفعت محمد :) دائية واالعدادية

المؤتمر العممي السابع، ماىيتو، مياراتو، مداخؿ تنميتو، )الرياضيات لمجميع( 
الرياضيات لمجميع، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات يوليو. ص ص 

ٔٓٓ- ٔٗٙ. 
 ( براىيـ عبد اليادي اإلبداع في حؿ المشكالت ( ٜٕٓٓسامية األنصاري وا 

افاؽ جديدة في تنمية التفكير اإليجابي  مسمةس ،TRIZباستخداـ نظرية تريز 
 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.(، ٔ)
 ( ٜٕٓٓسعد محمد عبد الرحمف، امؿ خمؼ، نبيية السيد عبد العظيـ نايؿ :)

، عالـ الكتب، الحس التقديرم: مدخؿ لتعمـ العمـك كالرياضيات لدل األطفاؿ
 القاىرة.

 ( تنمية آٖٕٓسعيد جابر المنوفي :) ،العممي الثالث ر المؤتملحس القياسي
الجمعية  ،تربكيات الرياضياتمجمة )تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية اإلبداع(، 
 .المصرية لتربويات المناىج وطرؽ التدريس

 ( فاعميةٕٚٔٓسبلمة سعيد البدري :)  برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى حؿ
ى االستدالؿ وتكويف الحس القدرة عم وتكوينيا في تنمية المشكبلت الرياضية
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مجمة ، العاشر األساسي الرياضي لدى الطمبة مرتفعي التحصيؿ بالصؼ
 (، سمطنة عماف، متاحة عمى:ٖ(، ع )ٔٔ، مج )الدراسات التربكية كالنفسية

http://search.mandumah.com/Record/821702  

 
 برنامج (: ٕٕٔٓ)ج( ) أبو جادو صالحTRIZ  لتنمية التفكير اإلبداعي الجزء

 .ٕ، مركز ديبونو لتعميـ التفكير، عماف، األردف، طالثالث
 برنامج (: ٕٕٔٓ)د( ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػTRIZ  اإلبداعي، لتنمية التفكير

 .ٕ، مركز ديبونو لتعميـ التفكير، عماف، األردف، طالجزء الرابع
 ( ٕٓٓٓعادؿ أبراىيـ الباز، حمزة عبد الحكـ الرياشي:)  برنامج مقترح في

التقدير التقريبي والحساب الذىني لنواتج العمميات الحسابية وتأثيره عمى تنمية 
مجمة تربكيات ، حمة االبتدائيةالحس العددي والتفكير الرياضي لدى تبلميذ المر 

، ٖ، جامعة الزقازيؽ، مج الرياضيات، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات
 يوليو.

 ( ٕٙٓٓعبد المنعـ أحمد الدرديري :) اإلحصاء البارامترية كالالبارامترية في
، عالـ الكتب، ٔ، طاختبار فركض البحكث النفسية كالتربكية كاالجتماعية

 القاىرة.

  وعبلقتو: الحس الرياضي (ٖٕٓٓ)الديف سعد وعبد الناصر محمد عبلء 
باإلبداع الخاص واإلنجاز األكاديمي لدى طبلب كميات التربية شعبة 

، العممي الثالث )تعميـ كتعمـ الرياضيات كتنمية اإلبداع(ر المؤتمالرياضيات، 
 كمية التربية ببنيا، جامعة الزقازيؽ. ،تربكيات الرياضياتمجمة 

http://search.mandumah.com/Record/821702
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  دمج برنامج (: ٕ٘ٔٓ)ؿ عزيز آعبد اهلل محسفTRIZ تدريس صعكبات  يف
 .ٕ، مركز ديبونو لتعميـ التفكير، عماف، األردف، طالتعمـ

 ( تنمية مكونات الحس المكاني واالستدالؿ باستخداـ ٕٚٓٓناصر السيد عبيدة :)
ي )الرياضيات لمجميع( المؤتمر العمماألوريجامي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

 .ٖ٘ٔ -ٕٛٚص  ، يوليو، صالسابع، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات
 ( ٕٗٓٓوليـ عبيد :) تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضكء متطمبات

 ، دار المسيرة، عماف، األردف.المعايير كثقافة التغيير
  (: فاعمية استخداـ مدخؿ ٕٛٔٓيماف محمد الفقي )ا  ياسر عبد الرحيـ بيومي و

ات في تنمية حس القياس واالتجاه نحو الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة الفورم
(، يوليو، ص ٖ(، ع )ٔٚ، مج )مجمة كمية التربية، جامعة طنطااالبتدائية. 

 .ٕٖ٘ – ٕٓٛص 
 ( حس العدد والعممية والقياس في الرياضيات ٕٓٓٓيوسؼ الحسيني اإلماـ :)

مجمة كمية التربية، جامعة يا، المدرسية دراسة لواقع تعميميا وامكانيات تنميت
 .ٕٓٓ -ٖٗٔ، مايو، ص ص ٖٗ، ع المنصكرة
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 سؤٚتُب
أن وكىن دوسَت ػهمُت متمُضة متخصصت فٍ وشش 
انمماالث وانبحىث انتشبىَت وانىفسُت. وسؼً إنً انتمُض 
فٍ وشش انفكش انتشبىٌ انمتجذد وانمؼاصش، واإلوتاج 

نهباحثُه فٍ مجانٍ: انتشبُت انؼهمٍ رٌ انجىدة انؼانُت 
وػهم انىفس، بما َؼكس متابؼت انمستجذاث، وَحمك 

 انتىاصم بُه انىظشَت وانتطبُك.

 سعبنتُب
وشش وتأصُم انثمافت انؼهمُت بُه انمتخصصُه فٍ انمؼاهذ 
وانمؤسساث انؼهمُت انمىاظشة وانمختصُه مه انتشبىَُه 

شبىَت فٍ انمُذان انتشبىٌ مه انمؼهمُه وانمُاداث انت
وانباحثُه، واالستماء بمستىي األداء فٍ مجال انتذسَس 
وانبحج انؼهمٍ مه خالل وشش األبحاث انمبتكشة وػشض 
انخبشاث اإلبذاػُت راث انصهت بهزا انمجال، وإَجاد لىىاث 
نهتىاصم وانتفاػم بُه أهم انتخصصاث انمختهفت فٍ 
انمُذان انتشبىٌ ػهً انمستىي انمحهٍ، وانؼشبٍ، 

ٍ، مغ تأكُذ انتىىع واالوفتاح واالوضباط انمىهجٍ، وانذون
ومتابؼت االتجاهاث انؼهمُت وانفكشَت انحذَثت فٍ انمجال 
انتشبىٌ وومهها نألوساط انتشبىَت فٍ مستىَاتها انمختهفت 

 بغشض انمساهمت فٍ صىاػت انمؼشفت.

 عٛبعتُب
إتاحت فشص نهىشش وانتذاول ػهً انمستىَاث انمحهُت، 

انمىمُت، ورنك نإلوتاج انؼهمٍ نهباحثُه ػهً واإللهُمُت، و

اختالف دسجاتهم وتخصصاتهم، ونهتجاسب انىاجحت 
نهمماسسُه فٍ انمُذان انتشبىٌ.وانؼمم ػهً تىىَغ اإلوتاج 
انمىشىس نُجمغ بُه انفكش وانتىظُش، وانتجاسب انفؼهُت 
وانمماسساث األدائُت.واتخار اإلجشاءاث انالصمت، وانتىاصم مغ 

نمؼىُت نىمم انمىشىس مه األوساق إنً مُذان انجهاث ا
انحشص ػهً انىضىح وانمصذالُت وانتىاصم انذائم و.انؼمم

 مغ انباحثُه وانمؤسساث وانمُذان انتشبىٌ.


