كمية التربية

جامعة سوىاج

المجمة التربوية

تصور مقرتح لربنامج تدريب معلمي العلوم على استخدام
بعض اسرتاتيجيات نظرية تريز  TRIZللحلول اإلبداعية
للمشكالت أثناء تدريس العلوم

إعداد
د /عناد ذلند ٍيداوٍ
مدرس المناىج وطرق تدريس العموم

كمية التربية -جامعة مدينة السادات

تاريخ االستالم  9 :مارس0202م

-

تاريخ القبول  9 :أبريل 0202م

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.

تصور مقترح لبرنامج تدريب معلمي العلوم ...

عدد يوليو-ج0202 )78( -3م

 مضتدلص البحح:ىدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لبرنامج تدريب معممي العموم بالمرحمتين
االبتدائية واإلعدادية عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية ) (TRIZلمحمول اإلبداعية
لممشكبلت أثناء تدريس العموم .ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيج الوصفي ،كما قام
الباحث بإعداد استبانة لتحديد مدى استخدام معممي العموم لبعض است ارتيجيات نظرية
( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم ،كما قام بإعداد استبانة أخرى
لتحديد االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي العموم الستخداميا أثناء تدريبيم عمى بعض
استراتيجيات نظرية تريز ،وقد تم تطبيق ىذه االستبانات إلكترونيا( (عمى مجموعة من معممي
معمما ومعمم ًة من معممي العموم بإدارة السادات التعميمية بمحافظة
العموم بمغ عددىم ()06
ً
المنوفية ،وقد أظيرت ال نتائج أن المتوسط الكمي الستخدام معممي العموم الستراتيجيات تريز
اإلبداعية المحددة في البحث الحالي يعبر عن درجة استخدام منخفضة .كما أنو توجد حاجة
كبيرة لتدريب معممي العموم عمى استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية المحددة في
البحث الحالي وفقا لبلحتياجات التدريبية المحددة في استبانة االحتياجات .وبناء عمى النتائج
السابقة تم وضع تصور مقترح لمبرنامج التدريبي والذي تكون من ( )11يوم تدريبي بمعدل
يوميا مقسمة عمى جمستين زمن الجمسة
وحدة تدريبية كل يوم وبواقع ( )4ساعات تدريبية
ً
ساعتان وبإجمالي ( )44ساعة تدريبية .وبناء عمى ما سبق تم تقديم عدد من التوصيات
والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو النتائج.
الهلنات املفتاحًُ:
تصور مقترح – برنامج تدريبي -معممي العموم – استراتيجيات نظرية تريز  TRIZلمحمول
اإلبداعية لممشكبلت -تدريس العموم
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A proposed Perception for a science teachers training program in the
use of some TRIZ theory of creative solutions to problems while
teaching science
Abstract:
The aim of research is to develop a proposed Perception for a science
teacher training program in the use of some TRIZ theory of creative solutions
to problems while teaching science. To achieve this goal, the researcher
prepared a questionnaire to determine the extent to which science teachers use
some of the TRIZ of theory strategies while science teaching, also prepared
questionnaire to determine the training needs necessary for science teachers to
be used during their training on some of the TRIZ theory strategies. These
questionnaires were applied electronically to a group of science teachers, (60)
science teachers in the Sadat Educational Administration. The results showed
that the overall average for science teachers' use of TRIZ strategies expresses a
low degree of use. There is also a great need to train science teachers in TRIZ
theory identified in current research according to the training needs identified
in the needs questionnaire. Based on the results obtained, the proposed
Perception for the training program was developed, which consisted of (11)
training days, and a training unit at (4) training hours per day divided into two
sessions, the session time was two hours, with a total of (44) training hours.
Key words:
A proposed Perception - Training Program - Science Teachers - TRIZ
Theory Strategies for Creative Solutions to problems - Science Teaching
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 مكدمُ البحح:يشيد القرن الحالي الكثير من التغيرات والتطورات الجوىرية في كافة المجاالت ،والتي
يمكن إرجاع سببيا إلى التدفق المعرفي والمعموماتي المتسارع ،والتطور التكنولوجي اليائل
الذى لم يسبق لو مثيل من قبل؛ ويتطمب ذلك ضرورة العمل عمى بناء جيل مبدع قادر عمى
حل ما يواجيو من مشكبلت بطريقة إبداعية ،ولن يتم التمكن من تحقيق ذلك بدون وجود
معمم مبدع قادر عمى تنمية اإلبداع لدى طبلبو بكفاءة وفاعمية ،فالمعمم في الوقت الراىن لم
يعد يقتصر دوره عمى نقل المعارف فحسب؛ وانما أصبح مطالب بتشجيع المتعمم عمى تحمل
درك طريقة تفكيره وتعممو ،وحثو عمى توليد الحمول اإلبداعية المتنوعة لما
مسؤولية تعممو ،وا ا
يواجيو من مشكبلت في حياتو اليومية؛ وليذا فإن مجال الحل اإلبداعي لممشكبلت أصبح من
المجاالت اليامة التي تشغل تفكير الباحثين والمربين في ظل ما يواجيو العالم من تحديات في
القرن الحادي والعشرين.
وفي ىذا الصدد أشار جروان ( (()101 ،0616إلى أن المعمم ىو أحد أىم العوامل التي
تسيم في نجاح برامج تعميم التفكير وتنمية اإلبداع لدى المتعممين ،ويتوقف نجاح أو فشل أي
برنامج بدرجة كبيرة عمى نوعية التعميم الذى يمارسو المعمم داخل بيئتو الصفية.
كما أوضح الشيعمي ( )001-006 ،0616إلى أن المعمم المبدع ىو العامل األكثر
تربويا؛ لما لو من دور في إثارة اىتماميم وحثيم عمى
تأثير في إعداد المتعممين المبدعين
ًا
ً
االستغراق في التفكير؛ كما أنو يمثل الثقل األكبر في رعاية اإلبداع وتنميتو ،فميما كان
المنيج المدرسي متميز ،فإنو يمكن أن ييدر عمى أيدي معمم غير مؤىل لتنمية اإلبداع لدى
طبلبو.
وفي ىذا الصدد أشار جيفري وكرافت ( )Jeffrey & Craft, 2004إلي ضرورة التأكيد
معا؛ لنجاح
عمى التدريس بإبداع والتدريس لئلبداع ،حيث إن كبل المصطمحين يتكامبلن ً
ممارسة التدريس الجيد في الفصول الدراسية ،فبل يوجد تعميم جيد بدون وجود معمم مبدع
إبداعيا ليساعده في إعداد متعممين مبدعين.
فكر
يمتمك ًا
ً
وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن االىتمام باإلبداع وتنميتو في الوقت الراىن يعد من
أبرز األولويات في جميع دول العالم ،لما لذلك من أثر كبير في تنمية المجتمعات وتقدميا


ارجغ انجبحث ف ٙانزٕثٛق َظبو ( ) APAحٛث ٚشٛط يب ث ٍٛانقٕؼ ٍٛإن( ٙاالؼى األذٛط نهًؤنف ،ؼُخ انُشط ،انظفحخ أٔ انظفحبد).
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وازدىارىا .ويقع العبء األكبر في تنمية اإلبداع عمى عاتق المعمم؛ وذلك ألن المعمم يعد
العنصر الفاعل والرئيس في عممية تنمية اإلبداع ،فيو ببل شك يأتي في مقدمة قائمة مقومات
تنمية اإلبداع لدى المتعممين؛ فأفضل الكتب الدراسية ،والوسائل التعميمية ،واألنشطة،
والمباني المدرسية ،رغم أىميتيا ال تستطيع أن تحقق وحدىا ىذا اليدف مالم يتوفر المعمم
الكفء الذي يمتمك كفاءات وميارات وأداءات تمكنو من تنفيذ التدريس بصورة إبداعية.
وقد أشار المتخصصون في اإلبداع إلى أن المعمم إذا لم يمتمك الحد األدنى من معامل
اإلبداع ،فإن ذلك ينعكس بالسمب عمى المتعممين بصفة عامة ،والمبدعين منيم بصفة
خاصة؛ وذلك ألن تنمية اإلبداع لدى المتعممين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة اإلبداعية لممعمم

فيما يتعمق بتنظيم الخبرات التعميمية داخل الفصول الدراسية ،وايجاد بيئة تعميمية مناسبة

وثرية تسيم في تنمية اإلبداع لدييم ،والتأكيد عمى إيجابيتيم ومشاركتيم لتحقيق التعمم الفعال
والحقيقي من خبلل ربط ما يقدم ليم من مادة عممية بحياتيم ،مما يسيم في تنمية اإلبداع
لدييم في المواقف التعميمية المختمفة ،وتحقيق نواتج التعمم اإلبداعية المستيدفة بفاعمية
(محمود.)042 ،0612 ،
ومن البرامج والنظريات المعاصرة التي أشار إلييا األدب التربوي والتي يمكن استخداميا
في تنمية ميارات التفكير العميا بصفة عامة ،وميارات اإلبداع بصفة خاصة :برنامج المفكر
البارع  ،Master Thinkerوبرنامج الكورت  CORTلتعميم التفكير ،ونظرية
جيمفورد  ،Guilfordونظرية أسبورن  ،Osbornونظرية تريز ( TRIZآل عامر،0661 ،
.)00 - 00
نسبيا والتي ظيرت عمى يد العالم
وتعد نظرية تريز  TRIZمن النظريات الحديثة
ً
الروسي ىنري التشمير  H. Altshullerوعرفت باسم نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت ،وعمى
الرغم من أنيا ظيرت في األربعينيات من القرن الماضي في االتحاد السوفيتي سابقًا؛ إال أنيا
لم تستخدم عمى نطاق واسع؛ إال في آواخر القرن الماضي بعد انييار االتحاد السوفيتي ،وقد

قدمت ىذه النظرية إجراءات ،وأدوات ،ومفاىيم أساسية اعتمدت عمى قاعدة معرفية واسعة
تساعد في الوصول إلي حمول إبداعية متنوعة ،وتنبع قوة ىذه النظرية من خبلل استنادىا
إلى نظم كثيرة تم تطويرىا بطريقة فاعمة وناجحة ،باإلضافة إلى قدرتيا عمى التخمص من
العوائق النفسية التي تحصر اىتمام كل فئة من الناس بمجال عمميا فقط ،إذ أن ىذه النظرية
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جمعت استراتيجيات حل ناجحة من كل مجاالت النشاط اإلنساني وتم صياغتيا في صورة
مجموعة من األدوات التي يمكن توظيفيا في مختمف المجاالت (أبو جادو ،ونوفل ،0662 ،
.) 212 ،41

ومن الجدير بالذكر اإلشارة ىنا إلي أن نظرية تريز تتضمن قاعدة كبيرة من
االستراتيجيات اإلبداعية لحل المشكبلت ،والتي يمكن استخداميا في حل عدد كبير من
المشكبلت وفق المستوى اإلبداعي المتقدم ،كما يمكن استخداميا في تحميل المنتجات
ووظائف العمميات المتنوعة من خبلل استخدام المصادر المتاحة مما يسيم في تطوير أفضل
الحمول بطريقة إبداعية (آل عامر.)26 ،0661 ،
وبالرغم من أن ىذه النظرية قد بدأت وتطورت في المجاالت اليندسية والتقنية؛ إال أنيا
حظيت باىتمام كبير من قبل الباحثين في المجال التربوي ومن مظاىر االىتمام بيا أنيا
أصبحت معروفة في أكثر من ( )02دولة حول العالم ،ويتم تدريسيا في أكثر من ()40
جامعة ،وليا مئات المواقع التدريبية عمى االنترنت بالمغة اإلنجميزية (أبو جادو،0664 ،
21؛ جابر ،النشوي ،السيد)062 -412 ،0610 ،؛( .(Lopez, Lacoste & Lann

2002; Bowyer, 2008,33
وقد أثبت دراسة مارش ووترز ومارش ) )Marsh, Waters & Marsh, 2004إلي
أن استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت يمكن استخداميا في كافة مجاالت
النشاط اإلنساني بما فييا مجال التدريب والتدريس في الفصل الدراسي ،ومجال تصميم
وتطوير المناىج الدراسية ،وقد أوصت بضرورة تدريب المعممين عمى كيفية استخداميا لحل
ما يواجييم من المشكبلت في المجال التعميمي بطريقة إبداعية.
وفي ىذا الصدد أشار ناكاجاوا ( )Nakagawa, 2001إلى أن نظرية تريز ليست
أسموبا في حل المشكبلت فحسب؛ بل أكثر من ذلك حيث إنيا فمسفة ومنيجية وطريقة في
ً
التفكير تساعد في تجنب طرق التفكير الجدلية ،وتساعد في حل المشكبلت عن طريق تخيل
الحل المثالي النيائي المراد تحقيقو ،وتعمل عمى إبراز ما تتضمنو من تناقضات وحميا وفق
الطريقة اإلبداعية.
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 مشهلُ البحح:نظر ألىمية نظرية تريز فقد عقدت العديد من المؤتمرات العالمية مثل المؤتمر العالمي
ًا
سنويا في دول مختمفة
مستقبل تريز ) )World Conference: TRIZ Futureالذي يعقد
ً

منذ عام ( 0661م) وحتي اآلن ،ويؤكد ىذا المؤتمر عمى ضرورة تضمين نظرية تريز في
التعميم ،وضرورة االستفادة منيا ومن تطبيقاتيا المتنوعة في عممية التدريس (أحمد ،عبد
الوىاب ،إسماعيل.)020 ،0612 ،
وأشار شفايتزر ( )Schweizer, 2002إلي ضرورة االستفادة من نظرية تريز ومن
تطبيقاتيا المختمفة في تدريس العموم؛ وذلك ألنيا تساعد المتعممين في تقديم حمول إبداعية
متنوعة وتوفير مسارات جديدة لمحل ،مما يسيم في إحداث ثورة في المنيج العممي وفي
تسريع اال كتشافات العممية ،فتوظيف نظرية تريز في تدريس العموم بمجاالتيا المختمفة مثل
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ال يسيم في تحقيق االستفادة من المعرفة التخصصية فحسب؛
بل يسيم أيضا في تحقيق االستفادة من التخصصات األخرى ذات الصمة بيا.
نظرا ألن قدرة معمم العموم عمى توظيف استراتيجيات نظرية تريز في تدريس العموم في
و ً
مجاالتيا المختمفة يتوقف عمى قدرتو عمى تصميم المواقف اإلبداعية ،واالستكشافية ،وتييئة
البيئة التعميمية المحفزة لئلبداع ،وتصميم الميام التعميمية المشجعة عمى اإلبداع ،فقد أوصت
العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة & (Dung, 2001; Belski, 2009; Tok
)2013

Popovic,

&

Mitrovic

Stefanovic,

;2012

Muzeyyen,

ودراسة (الشيعمي0616 ،؛ عيده )0612 ،بضرورة إعداد وتصميم البرامج التدريبية المرتكزة
عمى نظرية تريز من أجل مساعدة المعممين عمى استيعاب منيجيتيا ،وتوظيف استراتيجياتيا
اإلبداعية في تدريسيم؛ لمساعدتيم عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية؛ ولتدريبيم عمى
كيفية تنمية اإلبداع لدى طبلبيم بكفاءة وفاعمية؛ مما يسيم في زيادة قدرة طبلبيم عمى
التفكير والتصرف بطريقة إبداعية لمتغمب عمى ما يواجييم من مشكبلت في القرن الحادي
إبداعا.
والعشرين ،ولممساىمة في بناء مجتمع يصبح بالتدرج أكثر
ً

وفي ىذا السياق قام الباحث بإجراء دراسة استطبلعية تحددت في عقد مقاببلت مفتوحة

معمما ومعمم ًة من معممي العموم في مدارس المرحمتين االبتدائية واإلعدادية
النياية مع ()06
ً
إدارت تعميمية (إدارة السادات التعميمية – إدارة تبل
أثناء اإلشراف عمى التربية العممية بعدة ا
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التعميمية – إدارة شبين الكوم التعميمية -إدارة منوف التعميمية) بمحافظة المنوفية ،بيدف
التعرف عمى مستوى معرفتيم بنظرية تريز وما تتضمنو من استراتيجيات إبداعية ،ومدى
فيميم واستخداميم ليا أثناء تدريسيم لمادة العموم ،والتعرف عمى طبيعة برامج التنمية
المينية التي تقدم ليم ودورىا في تنمية ميارات اإلبداع لدييم بما يتناسب مع متطمبات القرن
الحادي والعشرين ،وقد تبين من نتائج الدراسة االستطبلعية وجود قصور في فيم واستخدام
معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لنظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية أثناء
تدريسيم لمادة العموم ،كما أظيرت إغفال تقديم أي برامج تدريبية تسيم في تنمية ميارات
اإلبداع لدييم ،وتنمية قدرتيم عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية.
ومن ىذا المنطمق فإنو يجب تحديد إلى أي مدى يستخدم معممو العموم استراتيجيات
نظرية تريز اإلبداعية أثناء تدريس العموم حيث ال توجد بيانات كمية محددة بخصوص ىذا
الشأن ،وقد اتضح ذلك من خبلل مراجعة الدراسات السابقة .وبناء عمى ذلك وفي ضوء تحديد
احتياجاتيم التدريبية يتم وضع التصور المقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى استخدام
استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم ،وىذا ما ىدف
البحث الحالي إلي محاولة تحقيقو.

 حتديد مشهلُ البحح:في ضوء ما سبق تم تحديد مشكمة البحث في اآلتي " وجود قصور لدى معممي العموم
بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية في استخدام استراتيجيات نظرية ) (TRIZلمحمول اإلبداعية
لممشكبلت أثناء تدريسيم لمادة العموم"

 أصٔلُ البحح:لمحاولة حل مشكمة البحث السابقة ىدف البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس
التالي:
" كيف يمكن إعداد تصور مقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى استخدام بعض
استراتيجيات نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم؟"
وتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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 .6ما مدى استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لبعض استراتيجيات
نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم؟
 .1ما االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي العموم لمراعاتيا في تدريبيم عمى استخدام
بعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس لمعموم؟
 .5ما التصور المقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى استخدام بعض استراتيجيات
نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم؟

 أٍداف البحح:ىدف البحث الحالي إلي ما يمي:
 تحديد مدى استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لبعض استراتيجيات
نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم.
 تحديد االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي العموم لبلستفادة منيا في تدريبيم عمى
استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لمشكبلت أثناء
تدريس لمعموم.
 وضع تصور مقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى استخدام بعض استراتيجيات
نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم

 أٍنًُ البحح:برزت أىمية البحث الحالي بما يمكن أن يقدمو لكل مما يمي:
 معممي العموم :وذلك من خبلل وضع تصور مقترح لبرنامج تدريبي في ضوء
احتياجاتيم التدريبية مما يسيم في زيادة قدرتيم عمى التدريب عمى استخدام بعض
استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس مادة العموم؛ مما
يسيم في تطوير أدائيم التدريسي المنمي لئلبداع في مختمف أنشطتيم التدريسية.
 القائمين عمى إعداد برامج تدريب معممي العموم :وذلك من خبلل توجيو أنظارىم إلي
ضرورة تدريب معممي العموم عمى استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية
لممشكبلت لمساعدتيم عمى مواكبة االتجاىات الحديثة في مجال تدريب المعممين.
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 المسؤولين عن تطوير كميات التربية :وذلك من خبلل توجيو أنظارىم إلي ضرورة
دمج نظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية أثناء إعداد معممي العموم من خبلل
مقررات طرق التدريس وفي التربية العممية مما يسيم في زيادة قدرتيم عمى حل
المشكبلت التي تواجييم بطريقة إبداعية ومن ثم المشاركة في عممية اتخاذ القرار
بفاعمية.
 المسؤولين عن األكاديمية المينية لممعممين التابعة لوزارة التربية التعميم :وذلك من
خبلل توجيو أنظارىم لبلستفادة من التصور المقترح لبرنامج تدريب معممي العموم
عمى است ارتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت؛ من أجل تكوين معمم
مبدع قادر عمى مواكبة متطمبات القرن الحادي والعشرين.

 حدود البحح:اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 مجموعة من معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية وقد بمغ عددىم ()06
معمما ومعمم ًة بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية بإدارة السادات التعميمية بمحافظة
ً
المنوفية.
 تطبيق أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحث الحالي في العام الدراسي (-0606
0601م).
 تطبيق أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحث الحالي بصورة إلكترونية من خبلل
نماذج جوجل Google Forms؛ وقد تم االستفادة من التقنيات التكنولوجية حتي
نتمكن من تطبيق أدوات جمع البيانات بسيولة ويسر في ظل الوضع الراىن النتشار
فيروس كورونا ).(COVID- 19
 استخدام ( )06استراتيجية إبداعية من ضمن االستراتيجيات اإلبداعية األ ربعين التابعة
لنظرية تريز؛ وقد تم االقتصار عمى ىذه االستراتيجيات؛ ألن بعض االستراتيجيات
المتضمنة في نظرية تريز ال تتناسب مع مجال تدريس العموم لكونيا تطبق في مجاالت
تكنولوجية وادارية .كما أن اختيار االستراتيجيات المحددة في البحث الحالي تم بعد
مراجعة متعمقة ومستفيضة ،وبعد استشارة بعض الخبراء المتخصصين في مجال
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التربية العممية وقد أشاروا بمبلءمة ومناسبة االستراتيجيات المحددة في البحث الحالي
في تدريب معممي العموم أثناء الخدمة.

 أدوات مجع البًاىات: .6استبانة تحديد مدى استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لبعض
استراتيجيات نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم.
 .1استبانة تحديد االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي العموم الستخداميا في تدريبيم
عمى بعض استراتيجيات نظرية تريز ( )TRIZأثناء تدريس لمعموم.

 ميَج البحح:تم استخدام المنيج الوصفي وذلك لمناسبتو مع طبيعة البحث الحالي؛ حيث ىدف
البحث الحالي لتحديد مدى استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لبعض
استراتيجيات نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم ،وتحديد
احتياجاتيم التدريبية البلزمة ،ووضع تصور مقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى
استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم.

 حتديد مصطلحات الدراصُ: البرنامج التدريبيTraining Program :ىو نوع من البرامج التي يتمقاىا العاممون في ميدان التعميم ومنيم المعممين أثناء
الخدمة؛ لتنشيطيم بكل ما ىو جديد في مجال عمميم ،وتختمف مدة ىذه البرامج ونوعية
الخبرات المقدمة من خبلليا وأساليب تدريسيا وتنفيذىا باختبلف اليدف منيا ونوعية
المتدربين ،كما تتسم بأنيا مكثفة في مدة زمنية محددة تكون غالبا قصيرة تتراوح عادة من
ثبلثة أيام إلي شير ،وتيدف إلى تحسين وتطوير مستوى أدائيم عمى نحو أفضل (صبري،
.)102 ،0660
 تصور مقترح لبرنامج تدريب معممي العموم:A proposed Perception for a science teacher training program
ائيا في البحث الحالي بأنو إطار مقترح يتضمن أىداف محددة ،ومحتوى
عرف إجر ً
منظم ،وخطوات إجرائية متتابعة من الخبرات واألنشطة التدريبية المخططة والمنظمة في مدة
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زمنية محددة ومكثفة ،وييدف إلي تحسين وتطوير مستوى أداء معممي العموم بالمرحمتين
االبتدائية واإلعدادية لمساعدتيم عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز لمحمول
اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريسيم لمادة العموم داخل فصوليم الدراسية عمى نحو أفضل.

 نظرية تريزTRIZ Theory :عرفيا عبد اهلل ) )166 ،0610بأنيا منيجية فكرية منظمة ذات توجو إنساني تستند
إلى قاعدة معرفية وتيدف إلى حل المشكبلت والمواقف المختمفة بطريقة إبداعية ،وذلك من
خبلل االستعانة بمجموعة من االستراتيجيات اإلبداعية المتضمنة في ىذه النظرية.
 استراتيجيات نظرية تريز ) (TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت:TRIZ theory Strategies for Creative Solutions to problems
ائيا في البحث الحالي بأنيا مجموعة من االستراتيجيات اإلبداعية المتضمنة
عرفت إجر ً
في نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية والتي توصل إلييا العالم الروسي ىنري التشمير
عن طريق تحميل مبليين االبتكارات اإلنسانية ،وتم استخداميا في البحث الحالي لتدريب
معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية عمى استخداميا أثناء تدريسيم لمادة العموم
وفق منيجية منتظمة؛ من أجل جعل عممية اإلبداع أكثر قابمية لمتعمم وبما يسيم في تطوير
أدائيم التدريسي المنمي لئلبداع من أجل مساعدتيم عمى مواكبة متطمبات القرن الحادي
والعشرين بفاعمية.
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أدبًات البحح
في ىذا الجزء تم تقديم اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرات البحث
وذلك عمى النحو التالي:

 ىظزيُ تزيش  TRIZوتدريب معلنٌ العلىو علِ اصتدداو اصرتاتًجًاتَا اإلبداعًُ أثياْتدريط مادَ العلىو:
أوال :ماًٍُ ىظزيُ تزيش  TRIZللحلىل اإلبداعًُ للنشهالت:
ظيرت نظرية تريز في اإلتحاد السوفيتي سابقًا ،وعرفت باسم نظرية الحل اإلبداعي

لممشكالت ،ويعبر مصطمح تريز  TRIZعن اختصار لؤلحرف األربعة األولي المأخوذة من
اسم النظرية بالمغة الروسية ،Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch
وتنسب ىذه النظرية إلى العالم الروسي ىنري التشمير  ،H. Altshullerوقد بدأ العمل فييا
فضبل عما قدمو من العديد من األوراق
كتابا حوليا،
ً
عام 1140م ،وتمكن من تأليف (ً )14
البحثية التي تضمنت الكثير من الموضوعات في مجال االختراعات اإلبداعية (آل عامر،
 .)26-00 ،0661وتعود جذور ىذه النظرية إلى أربعينيات القرن الماضي ،إال أنيا لم
تستخدم عمى نطاق واسع إال في التسعينيات من القرن الماضي ،وىى من النظريات الحديثة
نسبيا في مجال اإلبداع ،وتستخدم في تنمية التفكير اإلبداعي ،وفي تنمية القدرة عمى حل
ً
المشكبلت بطريقة إبداعية ).(Bowyer, 2008: 29

وقد مرت نظرية تريز بمرحمتين رئيسيتين في تاريخ تطويرىا :المرحمة األولى ويطمق

عمييا نظرية تريز التقميدية :وقد بدأت مع انطبلق نظرية تريز عام 1140م ،ومرت بتطوير
تم فيو الكشف عن ( )20استراتيجية إبداعية عام 1102م ،وفي عام 1121م تمكن التشمير

من إضافة خمس استراتيجيات أخرى وبذلك اكتمل عقد االستراتيجيات األ ربعين ،أما المرحمة

الثانية فيطمق عمييا مرحمة تريز المعاصرة وانقسمت إلى مرحمتين فرعيتين :المرحمة الفرعية

االولي امتدت من عام 1120م حتى عام 1116م ،واىتم فييا مطورو النظرية بحل

المشكبلت عمى مستوى االفراد والمؤسسات في المجبلت التقنية وغير التقنية في االتحاد

السوفيتي ساب ًقا ،والمرحمة الفرعية الثانية من عام 1116م وحتى اآلن حيث خرجت النظرية

إلى دول الغرب أثناء تفكك االتحاد السوفيتي وىجرة العمماء الروس وانتشرت في الواليات
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المتحدة االمريكية وألمانيا واليابان وغيرىا من دول العالم (آل عامر20-26 ،0661 ،؛ أبو
جادو)20 ،0664 ،؛ ).)Schweizer, 2002
وقد عرف سافرنكسي ( Savranksy (2000, 22نظرية تريز بأنيا منيجية منتظمة
ذات توجو إنساني تستند إلي قاعدة معرفية واسعة ،وتيدف إلي حل المشكبلت بطريقة
إبداعية.
وتشير المنيجية المنتظمة في التعريف السابق إلى تمك النماذج العامة التي تم دراستيا
وتحميميا في النظم والعمميات ،كما تشير كممة منتظمة إلى وجود منيجية محددة المسارات
واضحة تستخدم في حل المشكبلت ،والتوجو اإلنساني يشير إلى اليدف األساسي الذي وجدت
ىذه النظرية من أجمو وىو اإلنسان ،حيث إن ىذه النظرية موجية إلى عقل اإلنسان بيدف
تزويده باآلليات ال تي تمكنو من استغبلل أقصى طاقاتو لحل المشكبلت التي تواجيو ،كما
تتميز ىذه النظرية باستنادىا إلى قاعدة معرفية واسعة حيث إن المعرفة المتعمقة باألدوات
المستخدمة في ىذه النظرية تم اشتقاقيا من عدد كبير من براءات االختراع من مجاالت
ىندسية وتقنية مختمفة (أبو جادو ،ونوفل .) 212 ،0662 ،
كما عرفيا جولد سميث ( Goldsmith (2005, 10بأنيا نظرية تنسب إلى العالم
ىنري التشمير ،وىي منيجية منتظمة تيدف لتطوير حمول لممشكبلت الغير معروف حل ليا
مسبقًا .وعرفيا أيضا بوير ) Bowyer (2008, 29بأنيا نموذج روسي يضع نظرية لحل

مستندا إلى قاعدة معرفية تيدف إلى حل المشكبلت
المشكبلت اإلنسانية بطريقة إبداعية،
ً
وفق خطوات منظمة.
من خبلل استقراء التعريفات السابقة تبلحظ أن نظرية تريز:
 منيجية فكرية منتظمة تستند إلي قاعدة معرفية ضخمة تزود الفرد بالوسائل واألدوات
المناسبة لتعزيز قدراتو اإلبداعية.
 تتضمن مجموعة واسعة من االستراتيجيات اإلبداعية التي تساعد في حل المشكبلت
والمواقف المختمفة بطريقة إبداعية من خبلل تقديم مسارات لمحل وليست حموال جاىزة.
 ليست أسموبا في حل المشكبلت فحسب بل أكثر من ذلك ،حيث إنيا فمسفة ومنيجية
وطريقة في التفكير.
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ثاىًا :االفرتاضات األصاصًُ اليت تكىو علًَا ىظزيُ تزيش:
بدأت نظرية تريز بفرضية مفادىا أن ىناك استراتيجيات إبداعية عامة تشكل أساس
االختراعات اإلبداعية ،وىذه االستراتيجيات يمكن تحديدىا ونقميا لآلخرين وفق منيجية
منتظمة؛ من أجل جعل عممية اإلبداع أكثر قابمية لمتعمم ،والتنبؤ بإمكانية حدوثيا (آل عامر،
 .)22 ،0661وفي ىذا الصدد أشار جادو ( )24 ،0664إلي أن نظرية تريز تقوم عمى
ثبلثة افتراضات رئيسة لحل المشكبلت ىي كالتالي:
 .6الحل أو التصميم المثالي وىو يعبر عن النتيجة النيائية المرغوب تحقيقيا والوصول
إلييا.
 .1التناقضات وىى ليا دور أساسي في حل المشكبلت بطريقة إبداعية.
 .5اإلبداع عممية منيجية منتظمة تسير وفق سمسمة محددة من الخطوات؛ وبذلك تنفى
ائيا.
نظرية تريز وجية النظر التي تعتقد أن اإلبداع عممية إليام تحدث عشو ً

ثالجا :املفاًٍه األصاصًُ املتطنيُ يف ىظزيُ تزيش:

تحتوي نظرية تريز ع مى مفاىيم أساسية عمى درجة كبيرة من األىمية؛ وتعد ىذه المفاىيم
بمثابة األساس الذي يساعد في فيم النظرية وفيم آلية استخداميا في حل المشكبلت وفق
الطريقة اإلبداعية ويمكن توضيح ىذه المفاىيم كما أشار إلييا (أبو جادو ،نوفل،0662 ،
)460-464

Popović, 2013, 32; Ilevbare,

Mitrović,

(Stefanović,

) Phaal, Probert & Padilla, 2011, 7-14عمى النحو التالي:
 التناقضات  :Contradictionsتتضح التناقضات من خبلل النتائج السمبية والضارة التيتظير نتيجة لحل إحدى المشكبلت في النظام ،فعادة ما تؤدي محاولة حل المشكمة في
موقف معين إلى ظيور مشكمة أو مشكبلت أخرى ،ويحدث ذلك عندما يترتب عمى العمل
نفسو وظائف وآثار مفيدة وأخرى ضارة ،حيث يؤدي تحقيق النتائج المفيدة إلى حدوث آثار
سمبية وضارة في النظام أو بعض فروعو ،ومن ناحية أخرى أشار أحمد ()1126 ،0616
في ىذا الصدد إلي أن كل مشكمة تنجم عن تناقض في المواقف ،وابراز ىذا التناقض يمثل
خطوة أساسية لممساىمة في حميا.
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 مصفوفة التناقضات  :Contradiction Matrixتستخدم مصفوفة التناقضات في توليداستراتيجيات اإلبداع الممكنة ،فبمجرد اختيار البديل يمكن الرجوع إلي قائمة االستراتيجيات
اإلبداعية كحل محتمل (.)San, Jin & Li, 2009, 21
أساسيا في نظرية
 الحل النيائي المثالي  :Final Ideal Solutionتعد المثالية رك ًناً
تريز ،وىي عبارة عن إيجاد أفضل الحمول لممشكبلت التي تواجو الفرد بسرعة وبأفضل
مستوى ،ويتضح ذلك من خبلل صياغة الحل بطريقة مناسبة ،وتحقيق الحل المثالي الذي
يسيم في وجود تأثيرات مفيدة مع عدم وجود تأثيرات ضارة.
 المصادر  :Resourcesتتضمن العناصر المتاحة التي يمكن استخداميا لموصول إلي حللممشكمة في صورتيا المثالية بحيث تكون خالية من التناقضات ،ويسيم الفيم العميق
وبناء عمى ذلك
لممصادر المتاحة في زيادة قدرتنا عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية،
ً
يمكن القول بأن تحقيق الحمول المثالية يعتمد بشكل أساسي عمى توافر المصادر
حاسما في تحديد الحمول المناسبة ،وتطبيقيا بشكل جيد لحل
الضرورية التي يعد وجودىا
ً
الكثير من التناقضات التي تتضمنيا المشكبلت.
 االستراتيجيات اإلبداعية  :Creativity Strategiesتوصل إلييا التشمير من خبلل دراسةوتحميل قواعد البيانات المتعمقة باالختراعات اإلبداعية ،وبعد الدراسة والتحميل المستفيض
والمتعمق لمبليين االختراعات توصل إلي ( )46استراتيجيات إبداعية تتكرر في الكثير من
االختراعات العممية ،وقد تم استخداميا بشكل ممحوظ ومتكرر لحل الكثير من المشكبلت
بطريقة إبداعية ،وتتمثل الميارة ىنا في القدرة عمى تحديد المشكمة ،ووصفيا ،واستخدام
االستراتيجية اإلبداعية المناسبة التي تسيم في حميا ،في ىذا الصدد أضاف أحمد
( ) 1126 ،0616إلي أن ىذه االستراتيجيات تساعد في حل المشكبلت بطريقة إبداعية،
ويمكن االستفادة منيا في مواقف حياتية أخرى جديدة.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول أنو عند حل المشكبلت باستخدام استراتيجيات نظرية
تريز اإلبداعية فإنو يجب تحديد المشكمة وابراز التناقضات الموجودة فييا ،ثم يتم تخيل
الصورة النيائية لمحل المراد الوصول إليو (صياغة الحل المثالي) ويتم ذلك في ضوء المصادر
المتاحة ،وقبل البدء في استخدام االستراتيجيات اإلبداعية التي تسيم في توليد الحمول
اإلبداعية لممشكبلت المطروحة.
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رابعا :ميَجًُ ىظزيُ تزيش  TRIZحل ل املشهالت وفل الطزيكُ اإلبداعًُ:
يوجد نوعان من المشكبلت كما أشار (آل عامر 20-24 ،0661؛ صبري ،والحازمي،
 )02-02 ،0612النوع األول :يتضمن مشكبلت يوجد ليا حمول معروفة ويتبع عادة في
حميا النموذج التالي:
( )0المشكمة المناظرة

( )6المشكمة المحددة

انًحبٔنخ ٔانرطأ
( )4الحل المناظر

( )2حل المشكمة

شكم ( )6انًُٕشج انؼبو نحم انًشكالد

أما النوع الثاني :فيي المشكبلت التي تحتوى عمى متطمبات متناقضة ،وال يوجد ليا
حمول معروفة وتتطمب حموال إبداعية ،وقد كان العالم الروسي التشمير ميتما بتمك المشكبلت،
وقد عرفت ب المشكبلت التي ال يوجد ليا حمول معروفة أو ليا حمول معروفة ولكن يترتب
عمييا مشكبلت أخري ولحل ىذه المشكبلت وفق الطريقة اإلبداعية يتم اتباع االجراءات الواردة
في الشكل التالي:

شكم ( )1انًُٕشج األؼبؼ ٙنحم انًشكالد ٔفق َظطٚخ رطٚع TRIZ

يتضح من شكل ( )0السابق أن حل المشكبلت وفق نظرية تريز تكون البداية فيو تحديد
المشكمة المراد حميا في موقف معين ،ثم يتم تجريدىا أي تحويميا إلي مشكمة عامة كي
يتسنى لنا وضعيا ضمن فئة المشكبلت المجردة ،وباستخدام إحدى االستراتيجيات اإلبداعية
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يتم البحث عن الحمول المناسبة ،ثم يتم االنتقال إلى فئة الحمول المجردة ،ثم يتم االنتقال من
فئة الحمول المجردة العامة إلى البحث عن حل أو حمول خاصة لممشكمة المحددة.

خامضا :اصرتاتًجًات ىظزيُ تزيش للحلىل اإلبداعًُ املضتددمُ يف البحح احلالٌ:
توصل العالم الروسي التشمير إلى ( )46استراتيجية إبداعية تستخدم عمى نطاق واسع
نظر ألن بعض من
في توليد حمول إبداعية لممشكبلت عبر العديد من المجاالت المختمفة؛ و ًا
ىذه االستراتيجيات اإلبداعية ال تتناسب مع مجال تدريس العموم لكونيا تطبق في مجاالت
تكنولوجية وادارية ،فقد تم فحص ىذه االستراتيجيات اإلبداعية ودراستيا دراسة متعمقة
ومستفيضة ،كما تم استشارة الخبراء في مجال التربية العممية؛ من أجل تحديد االستراتيجيات
اإلبداعية المناسبة والتي يمكن استخداميا في تدريب معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية
واإلعدادية أثناء تدريس العموم ،وبناء عمى ذلك تم تحديد ( )06استراتيجية إبداعية
الستخداميم في البرنامج التدريبي المقترح من أجل تدريب معممي العموم ،ويمكن توضيح ىذه
االستراتيجيات كما ىو موضح في (أبو جادو116-11 ،0664 ،؛ آل عامر-22 ،0661 ،
(Marsh, Waters & Marsh, 2004; Kim, 2005; Tillaart, 2006; San, )20
) Jin & Li, 2009, 22; Ekmekci & Koksal, 2015, 2695- 2697عمى النحو
التالي:

اصرتاتًجًُ التكضًه أو التجشُٓ Segmentationيتم استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تقسيم النظام إلى عدة
أجزاء ،يكون كل منيا مستقبل عن اآلخر ،أو عن طريق تصميم ىذا النظام بحيث يكون قاببل
لمتقسيم ويمكن فكو وتركيبو ،أما إذا كان النظام مقسما عمى نحو مسبق فيمكن زيادة درجة
أمر ممك ًنا.
تقسيمو أو تجزئتو إلى أن يصبح حل المشكمة ًا

 اصرتاتًجًُ الفص ل أو االصتدالص )Separation (Extractionيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تحديد المكونات التي

جيدا لفصميا والتخمص
تعمل عمى نحو جيد واستبقائيا ،والمكونات الضارة أو التي ال تعمل ً
منيا.
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 اصرتاتًجًُ جتىيد أو حتضني املهاٌ Local Qualityيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تحسين نوعية األداء
في كل جزء من أجزاء النظام؛ وذلك عن طريق جعل كل جزء من النظام يعمل في أفضل
قادر عمى أداء وظيفة جديدة أو عدة
الظروف ،واالستفادة من كل جزء في النظام بجعمو ًا
وظائف أخرى مفيدة؛ وبما يسيم في تحقيق االستفادة القصوى من أجزاء النظام.

 اصرتاتًجًُ الالمتاث ل أو الال تياصل Asymmetryيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تغيير حالة التماثل أو
التناسق في النظام إلي حالة عدم التماثل أو عدم التناسق؛ واذا كان الشيء أو النظام أصبل
في حالة ال تماثل أو ال تناسق ،فيمكن حل المشكمة عن طريق زيادة درجة البلتماثل.

 اصرتاتًجًُ الدمج )Combining (Mergingتتضمن ىذه االستراتيجية الربط المكاني أو الزماني بين األنظمة التي تؤدي عمميات
ووظائف متشابية أو متجاورة ،كما تعبر عن جمع األشياء أو المكونات المتشابية التي
تؤدي وظائف وعمميات بحيث تكون متقاربة أو متجاورة من حيث المكان ،وتجميع أو ضم
ىذه األجزاء أو المكونات بحيث يسمح ليا بأداء عممياتيا ووظائفيا في أوقات زمنية
متقاربة.

 اصرتاتًجًُ العنىمًُ أو الشنىلًُ Universalityيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق جعل النظام قادر عمى
أداء عدة وظائف أو ميمات ،أو جعل كل جزء من أجزاء النظام قادر عمى القيام بأكبر
عدد ممكن من الوظائف ؛ وبذلك تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرى.

 اصرتاتًجًُ الىسٌ املطاد (الكىَ املىاسىُ) Counter- Weightيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تعويض أو زيادة وزن
شيء معين أو زيادة قوتو ،وذلك من خبلل ربط ىذا الشيء بنظام آخر مما يسيم في
تزويد قدرة ىذا الشيء من أجل رفعو أو دفعو أو تقويتو.
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 اصرتاتًجًُ األفعال املطادَ التنًَديُ Preliminary anti-actionيمكن استخدام ىذ ه االستراتيجية في حل المشكبلت عندما يكون من الضروري القيام
ميما في ىذه الحالة القيام
بعمل لو آثار إيجابية مفيدة وأخرى سمبية ضارة ،حيث يصبح ً
بإجراءات مضادة لضبط اآلثار الضارة.

 اصرتاتًجًُ الفع ل التنًَدٍ Preliminary actionيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت من خبلل القيام بتنفيذ التغييرات
فعميا إلى ذلك ،وترتيب األشياء
المطموبة في النظام
كميا قبل ظيور الحاجة ً
جزئيا أو ً
ً
مسبقًا بحيث يمكن استخداميا في أكثر المواقف مبلئمة لتجنب اليدر في الوقت في حالة

عدم وجود ىذه األشياء في مكانيا المناسب.

 اصرتاتًجًُ املىاجَُ املضبكُ لالختالالت Cushion in advanceيمكن استخدام ىذ ه االستراتيجية في حل المشكبلت من خبلل تعويض االنخفاض
النسبي في موثوقية نظام معين ،عن طريق اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتصدي ليذه
المشكبلت قبل وقوعيا.

 اصرتاتًجًُ التضاوٍ يف اجلَد (تكلً ل التبايً) Equipotentialityيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق التقميل ما أمكن في
إجراء التغييرات في محيط العمل أو بيئتو الخارجية أو ظروفو أو شروطو ،كما يتضمن
إجراء تغييرات محدودة في المركز ،حيث يتم تغيير الشروط الفاعمة لمنع الحاجة إلى رفع
أو خفض األنظمة في مجال معين.

 اصرتاتًجًُ الكلب أو العهط Inversionيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق استخدام إجراءات
معاكسة لتمك المستخدمة عادة في حل المشكمة ،أي أن الموقف المشكل تتم مواجيتو عن
أسا عمى عقب.
طريق قمب العمميات أو اإلجراءات المستخدمة ر ً

 -اصرتاتًجًُ الدييامًُ (املزوىُ) Dynamics

يمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تغيير تصميم الشيء
أو خصائصو أو بيئتو الخارجية أو العمميات التي يقوم بيا إليجاد أفضل الظروف المناسبة
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لمعمل  ،وتقسيم الشيء إلى أجزاء بحيث يكون كل منيا قادر عمى الحركة ،وجعل األشياء
أو العمميات غير المرنة قابمة لمتعديل أو الحركة.

 اصرتاتًجًُ األعنال اجلشًُٓ أو املبالغ فًَا Partial Excessiveيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عندما يكون من الصعوبة
الحصول عمى أثر مرغوب بنسبة  ،%166فإنو يمكن إنجاز أكثر أو أقل من ذلك من أجل
تبسيط المشكمة وحميا بطريقة معقولة.

 اصرتاتًجًُ اصتنزاريُ العن ل املفًد Continuity of Useful actionيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق جعل جميع أجزاء الشيء
أو النظام تعمل بشكل متواصل ودون توقف بكامل قدراتيا وطاقتيا اإلنتاجية ،والعمل عمى
التخمص من األنظمة الفرعية المتداخمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال تعمل.

 اصرتاتًجًُ حتىي ل الطار إىل ىافع Blessing in Disguiseيمكن استخدام ىذ ه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تحويل العناصر الضارة
في البيئة إلى عناصر إيجابية ،والتخمص من العناصر الضارة عن طريق إضافتيا إلى عناصر
ضارة أخرى ،العمل عمى تحويل ىذه العناصر الضارة إلى أن تصبح مفيدة.

 اصرتاتًجًُ التغذيُ الزاجعُ Feedbackيمكن استخدام ىذ ه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تقديم التغذية الراجعة
أصبل يتم تغيير مقدارىا أو أثرىا.
لتحسين اإلجراءات ،واذا كانت التغذية الراجعة متوفرة ً

 -اصرتاتًجًُ اليضذ Copying

يمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق استخدام نسخة بسيطة
ورخيصة ،بدال من استخدام أشياء ثمينة ومعقدة وىشة قابمة لمكسر ،واستبدال الشيء بنسخة
بديمة عنو بحيث يمكن تصغير الحجم أو تكبيره حسب مقتضيات الموقف.

 اصرتاتًجًُ تغًري اخلصآص Parameters Changesيمكن استخدام ىذه االستراتيجية في حل المشكبلت عن طريق تغيير الحالة المادية
(الفيزيائية) لمشيء أو النظام ،أو تغيير درجة التركيز أو التماسك أو تغيير درجة المرونة،
أو تغيير مناخ بيئة العمل لموضع األمثل.
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 اصرتاتًجًُ اليبذ والتجديد Discarding and Recoveringيمكن استخدام ىذه االستراتيجية عن طريق التخمص من األشياء أو النظم الرئيسة أو
الفرعية التي انتيت من القيام بدورىا أو تعديل ىذه األشياء أثناء القيام بالعمميات المسندة
إلييا ،كما يمكن استخدام ىذه االستراتيجية لممحافظة عمى األشياء المستنفذة الي أكممت
ميمتيا واعادتيا لبلستفادة منيا مرة أخرى.
وفي ضوء ما تم عرضو من استراتيجيات إبداعية تم بناء االستبانة الخاصة بتحديد مدى
استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية ليذه االستراتيجيات أثناء تدريسيم
لمادة العموم لموقوف عمى مدى استخداميم ليذه االستراتيجيات أثناء تدريس مادة العموم.

صادصا :أٍنًُ اصتدداو اصرتاتًجًات ىظزيُ تزيش للحلىل اإلبداعًُ للنشهالت يف تدريب املعلنني:
نادى الكثير من التربويين بضرورة االستفادة من نظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية
في تدريب المعممين لما ليا من دور كبير في إثارة دافعيتيم نحو التفكير بطريقة إبداعية،
واستنادىا إلى منيجية منتظمة وغير عشوائية في حل المشكبلت وفق الطريقة اإلبداعية،
واعتمادىا عمى منيج عممي واقعي مصدره الكم اليائل من براءات االختراع التي تم دراستيا
وتحميميا الستيعاب المعرفة من أجل توظيفيا في حل المشكبلت بطريقة عممية ،وأىم ما يميز
ىذه النظرية أن حل المشكمة وفقًا ليا يتم من خبلل وضع الحل النيائي المثالي المراد

الوصول إليو في مرحمة مبكرة ثم يتم استخدام أدوات ومفاىيم النظرية األساسية لموصول إلي
الحمول اإلبداعية وبالتالي فإن الجيد العقمي يتم توجييو نحو توليد الحمول اإلبداعية بدال من
الصمود أمام المشكمة أو تجاىميا (جابر ،النشوي ،السيد.)064 ،0610 ،
ومن األدلة التي تؤكد عمى ضرورة االىتمام بنظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية وضرورة
االستفادة من تطبيقاتيا في المجاالت التربوية ،ما رصدتو اليابان من أجل ترجمة النظرية،
حيث رصدت ما يقدر بخمسين ألف دوالر لمترجمة فقط ،كما عقدت ما يزيد عن ()00066
ورشة تدريبية عمى نظرية تريز خبلل فترة زمنية وجيزة ،وفي فرنسا تبنت وزارة التربية والتعميم
في مشروعيا الوطني تدريب ما يقرب من ( )120666معمم عمى نظرية تريز من أجل
تطبيقيا عمى مستوى الدولة (الزىراني.)141 ،0616 ،
وم ن مظاىر االىتمام بيذه النظرية وتطبيقاتيا في المجاالت التربوية أيضا ما أشار إليو
(أحمد )1122 ،0616 ،حيث أشار إلي انتشار نظرية تريز في أمريكا ،وأوروبا ،وآسيا،
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وأمريكا البلتينية ،واصدار مجمة ( )TRIZ-Journalمما يؤكد عمى مشروعية النظرية،
وتيتم ىذه المجمة بتقديم بحوث ،ومقاالت ،وقراءات ،ومراجعات تتعمق باستخدامات النظرية
شيريا منذ عام 1110م ،باإلضافة إلي نشر ثقافة
وتطبيقاتيا المختمفة ،وتصدر ىذه المجمة
ً
تريز ( ) TRIZفي جميع أقطار أمريكا الوسطى ضمن مبادرة أطمقتيا جامعة العموم االقتصادية
في نيكار أجوا ،حيث اعتمدت عمى ىذه النظرية واعتبرتيا من ضمن السياقات األكاديمية
عضوا من
لمطبلب في مختمف مستويات الدراسة ،وبناء عمى ذلك تم تأىيل وتدريب ()14
ً
أعضاء ىيئة التدريس لتدريس النظرية ،كما اىتمت وزارة التعميم في فرنسا بتعديل المناىج
في مجال التصميم واإلبداع؛ وتضمنت استخدام أسس النظرية في المواقف الدراسية المتنوعة.
وفي ىذا الصدد أشار شفايتزر ( )Schweizer, 2002إلي أن نظرية تريز TRIZ
تقدم منيجية منتظمة تساعد المعممين في حل المشكبلت بطريقة إبداعية مما ينعكس عمى
أدائيم التدريسي بصورة أفضل ،وتعزز من قدرتيم عمى اتخاذ القرار ،كما أنيا تسيم في زيادة
قدرتيم عمى اإلبداع ،وتتيح ليم الفرصة لمنظر إلي المشكمة من زوايا مختمفة.
استكماال لما سبق أشار محمود ،محمـد ،عمي ( )221 ،0610إلي أن نظرية تريز
و
ً

لمحمول اإلبداعية لممشكبلت تتميز بمبلءمتيا لمتطبيق عمى مختمف الفئات العمرية ،كما أنيا
تمتمك أدوات ومفاىيم أساسية تسيم في زيادة الحس تجاه المشكبلت ،وتعتمد عمى مجموعة
من االستراتيجيات اإلبداعية التي تقدم مسارات لمحل وليست حموال جاىزة ،وتساعد في إعادة
صياغة المشكبلت بصورة جديدة عن طريق إبراز جوانب التناقض الموجود فييا ،وتساعد في
حل المشكبلت باستخدام ال مصادر المتاحة بدون تحمل تكمفة إضافية ،كما أن التدريب عمى
استراتيجياتيا اإلبداعية يسيم في تنمية ميارات التفكير المتنوعة لدى المتدربين.
ونظر ألىمية نظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية في تدريب المعممين فقد ىدفت بعض
ًا
الدراسات والبحوث السابقة الستخداميا في إعداد المعممين قبل الخدمة وأثناءىا ومن ىذه
الدراسات دراسة ( )Belski, 2009التي أظيرت نتائجيا حدوث تحسن كبير في قدرة طبلب
الجامعة عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية نتيجة لدراستيم مقرر عن نظرية تريز لمحمول
اإلبداعية لممشكبلت ،كما أظيرت نتائجيا أيضا حدوث تحسن في قدرتيم عمى حل المشكبلت
التعميمية والحياتية بصورة أفضل من السابق وحدوث تحسن في أفكارىم اإلبداعية أثناء
تنفيذىم لممشروعات المختمفة .كما خمصت دراسة ( )Barak, 2009إلي فاعمية استخدام
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استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية في تنمية ميارات توليد األفكار والحمول اإلبداعية
المتنوعة لدى عينة من معممي الرياضيات والعموم والتكنولوجيا أثناء قياميم بحل المشكبلت،
وأوصت بضرورة االىتمام بتدريب المعممين عمييا من أجل زيادة قدرتيم عمى تعمميا وتطبيقيا
في سياقات تعميمية متنوعة .كما توصمت دراسة (عمر ،العنزي )0616 ،إلى فاعمية برنامج
تدريبي قائم عمى بعض مبادئ نظرية الحل االبتكاري لممشكبلت "تريز" في تنمية التفكير
الناقد لدى طبلب المرحمة الجامعية .كما توصمت دراسة ()TOK & Muzeyyen, 2012
إلي ضرورة تدريب المعممين عمى كيفية تنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي لكي يتمكنوا من
تشجيع طبلبيم عمى إنتاج األفكار المتنوعة والحمول اإلبداعية لممشكبلت .وتوصمت أيضا
دراسة (عيده )116 ،0612 ،إلى فاعمية برنامج تدريبي في ضوء نظرية تريز في تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي لدى معممي الجغرافيا وأوصت بضرورة تدريبيم عمييا لمساعدتيم
عمى التغمب عمى ما يواجييم من مشكبلت في القرن الحادي والعشرين بطريقة إبداعية .كما
ىدفت دراسة (  )Jafari, Akhavan, Zarghami & Asgari, 2013إلي الكشف عن
مدى تطبيق المخترعين في مركز أبحاث الذكاء لبلستراتيجيات اإلبداعية األربعين المتضمنة
في نظرية تريز اإلبداعية ،وقد أظيرت النتائج أن  %21من الباحثين وظفوا استراتيجيات
تريز اإلبداعية بصورة أعمى من المتوسط في منتجاتيم المبتكرة ،وقد استخدم ىؤالء الباحثين
ىذه االستراتيجيات عن غير قصد ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تقديم دورات تدريبية عن
نظرية تريز واستراتيجياتيا اإلبداعية لدييم .كما خمصت دراسة (جاد الحق )0614 ،إلى
فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية تريز (الحل اإلبداعي لممشكبلت) في تنمية ميارات ما
وراء المعرفة لدى طبلب كمية التربية جامعة الزقازيق .كما أظيرت نتائج دراسة (الحصان،
والجبر )0614 ،فعالية استراتيجيات الحل اإلبداعي لممشكبلت وفق نظرية تريز في تنمية
ميارات التدريس اإلبداعي لدى الطالبات معممات العموم (تخصص معممة الصفوف األولية)
بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن .كما توصمت دراسة (جابر ،النشوي ،السيد)0610 ،
إلى فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية  TRIZفي تنمية الدافعية العقمية لدى طبلب
الجامعة ،وقد أوصت بضرورة تطوير برامج تدريبية مستندة إلى االستراتيجيات اإلبداعية
لنظرية تريز وتطبيقيا من أجل تنمية قدرتيم عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية ،والبعد عن
الطرق التقميدية في التفكير .كما أظيرت نتائج دراسة (العصيمي )0610 ،فاعمية البرنامج
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التدريبي القائم عمى بعض استراتيجيات نظرية تريز في تنمية ميارات تحفيز اإلبداع العممي
والتفكير االبتكاري والفيم لدى الطبلب معممي العموم بجامعة أم القرى .وتوصمت دراسة (أحمد،
عبد الوىاب ،إسماعيل )0612 ،إلى وجود حجم تأثير كبير الستخدام نظرية تريز  TRIZفي
تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكبل ت في الكيمياء لدى طبلب الشعب العممية بكميات
التربية .كما أظيرت نتائج دراسة (الشياب )0611 ،فاعمية البرنامج التدريبي المستند إلى
نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد لدى معممي مدارس الممك عبد
اهلل الثاني لمتميز في األردن ،وأوصت بضرورة تدريب المعممين عمى استراتيجيات نظرية تريز
االبداعية لمواكبة التطورات العممية.
اتضح من خبلل عرض الدراسات والبحوث السابقة ندرة البرامج التدريبية التي ىدفت
لتدريب معممي العموم عمى استخدام استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت
أثناء الخدمة ،حيث أن معظم البرامج اىتمت بالكشف عن فاعمية استراتيجيات نظرية تريز
لمحمول اإلبداعية أثناء إعداد المعممين بكمية التربية والكشف عن دورىا في تنمية الكثير من
المتغيرات التابعة ،وقد أظيرت نتائجيا فاعميتيا في تنمية ىذه المتغيرات؛ إال أنو من المبلحظ
من خبلل تحميل الدراسات السابقة أنيا لم تستيدف تحديد إلي أي مدى يستخدم معممي العموم
أثناء الخدمة الستراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريسيم لمادة
العموم ،ولم تستيدف وضع برامج لتدريبيم عمى ىذه االستراتيجيات اإلبداعية في ضوء
احتياجاتيم ،وىذا ما ىدف البحث الحالي لمحاولة تحقيقو ،وبناء عمى ذلك تم وضع التصور
المقترح لبرنامج تدريب معممي العموم عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز لمحمول
اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم لمساعدتيم عمى استخدام ىذه االستراتيجيات أثناء
تدريس مادة العموم داخل فصوليم بفاعمية.
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إجزاْات البحح امليَجًُ
 حتديد دلتنع البحح واجملنىعُ املشارنُ:اشتمل مجتمع البحث عمى جميع معممي العموم بالمدارس الحكومية بالمرحمتين
االبتدائية واإلعدادية التابعة إلدارة السادات التعميمية بمحافظة المنوفية ،وقد بمغ عددىم
معمما ومعمم ًة بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية عمى الترتيب ،وقد شارك في
( ،)02و()20
ً
معمما ومعمم ًة من
اإلجابة عن االستبانات المعدة في البحث الحالي مجموعة مكونة من (ً )06
معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية.

 إعداد أدوات مجع البًاىات املضتددمُ يف البحح: .1اصتباىُ حتديد مدّ اصتدداو معلنٌ العلىو باملزحلتني االبتدآًُ واإلعداديُ لبعض
اصرتاتًجًات ىظزيُ ( )TRIZللحلىل اإلبداعًُ للنشهالت أثياْ تدريط العلىو:
مز إعداد ٍذه االصتباىُ باخلطىات التالًُ:
 حتديد اهلدف مً االصتباىُ:ىدفت االستبانة إلي تحديد مدى استخدام معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية
لبعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية أثناء تدريس العموم.

 حتديد مهىىات االصتباىُ:تكونت االستبانة من ( )06استراتيجية إبداعية من بين األربعين استراتيجية التابعة
لنظرية تريز؛ وقد تم االقتصار عمى ىذه االستراتيجيات وذلك ألن بعض االستراتيجيات ال
تتناسب مع مجال تدريس العموم لكونيا تطبق في مجاالت تكنولوجية وادارية ،كما أن اختيار
ىذه االستراتيجيات تم بعد مراجعة مستفيضة ومتعمقة ،وبعد استشارة عدد من الخبراء
المتخصصين في مجال التربية العممية وقد أشاروا إلي مبلءمة ومناسبة ىذه االستراتيجيات
في تدريب معممي العموم أثناء الخدمة عمييا ،ويمكن توضيح ىذه االستراتيجيات من خبلل
الجدول التالي:
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خسٔل ()6
اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ رطٚع TRIZاإلثساػٛخ انًؽزرسيخ ف ٙانجحث انحبنٙ
اؼى االؼزطارٛدٛخ
و
اؼى االؼزطارٛدٛخ
اؼزطارٛدٛخ انًٕاخٓخ انًؽجقخ
66
اؼزطارٛدٛخ انزقؽٛى أٔ انزدعئخ
نالذزالالد
اؼزطارٛدٛخ انقهت أٔ انؼكػ
61
اؼزطارٛدٛخ انفظم أٔ االؼزرالص
اؼزطارٛدٛخ انسُٚبيٛخ أٔ انًطَٔخ
65
اؼزطارٛدٛخ ردٕٚس أٔ رحؽ ٍٛانًكبٌ
اؼزطارٛدٛخ األػًبل اندعئٛخ أٔ انًجبنغ
61
اؼزطارٛدٛخ انالرًبثم أٔ انال رُبؼق
فٓٛب
اؼزطارٛدٛخ اؼزًطاضٚخ انؼًم انًفٛس
63
اؼزطارٛدٛخ انسيح
اؼزطارٛدٛخ رحٕٚم انؼبض إنٗ َبفغ
61
اؼزطارٛدٛخ انؼًٕيٛخ أٔ انشًٕنٛخ
اؼزطارٛدٛخ انزؽبٔ٘ ف ٙاندٓس (رقهٛم
اؼزطارٛدٛخ انزغصٚخ انطاخؼخ
61
انزجب)ٍٚ
اؼزطارٛدٛخ انٕظٌ انًؼبز (انقٕح
اؼزطارٛدٛخ انُؽد
61
انًٕاظَخ)
اؼزطارٛدٛخ رغٛٛط انرظبئض
61
اؼزطارٛدٛخ انؼًم انزًٓٛس٘ انًؼبز
اؼزطارٛدٛخ انُجص ٔانزدسٚس
11
اؼزطارٛدٛخ انؼًم انزًٓٛس٘

و
6
1
5
1
3
1
1
1
1
61

وقد تم صياغة كل استراتيجية من االستراتيجيات الموضحة سابقًا في صورة عبارة ،وقد

مثمت ىذه العبارات بنود االستبيان ،وأمام كل عبارة تم وضع مقياس ليكرت  Likertذو
المستويات الثبلثية لتحديد درجة االستخدام وفق البدائل التالية (كبيرة ،متوسطة ،منخفضة)
وكان تقدير الدرجات ( )1 ،0 ،2عمى التوالي.

 تعلًنات االصتباىُ:نظرا ألىمية التعميمات وما تقوم بو من دور كبير في توجيو المستجيب لئلجابة عن
ً
االستبانة بشكل صحيح ،تم وضع تعميمات االستبانة بدقة وعناية ،وقد تضمنت بيانات خاصة
بالمستجيب ،واليدف منيا ،وتحديد المطموب من المستجيب حتي يتم اإلجابة عنيا بشكل
صحيح.

 صدم االصتباىُ:لمتحقق من صدق محتوى االستبانة تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين
المتخصصين في مجال المناىج وطرق تدريس العموم ومجال عمم النفس ممحق ()1؛ إلبداء
آرائيم في محتوى االستبانة ،ومدى وضوح ودقة بنودىا ،ومبلءمة تعميماتيا ،وقد أسفرت
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آراء المحكمين عن وضوح محتوى االستبانة ومبلءمة تعميماتيا لمستوى معممي العموم أثناء
الخدمة ،كما تم إجراء التعديبلت البسيطة في ضوء ما قدموه من تغذية راجعة.

 ثبات االصتباىُ:تم التحقق من ثبات االستبانة عن طريق تطبيقيا عمى مجموعة استطبلعية بمغ قواميا
معمما ومعمم ًة من معممي العموم بإدارة السادات التعميمية غير مجموعة البحث؛ وذلك
()06
ً
عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alphaباستخدام برنامج ( SPSS
 )ver.22وقد بمغت قيمة معامل ثبات االستبانة( ،)6021وتعبر ىذه القيمة عن معامل ثبات
مؤشر إلمكانية الوثوق
ًا
مناسب ،وىذا يدل عمى أن االستبانة يتحقق فييا شرط الثبات ،ويعطي
في نتائجيا.

 االصتباىُ يف صىرتَا اليَآًُ:بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لبلستبانة ،أصبحت االستبانة في صورتيا
النيائية ممحق( ،)0مكون من ( )06عبارة ،وكل عبارة تعبر عن استراتيجية معينة من
استراتيجيات نظرية تريز اإلبداعية المحددة في البحث الحالي ،ولكي يسيل تطبيقيا عمى
معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية (مجموعة البحث) تم تحويميا إلي صورة
إلكترونية باستخدام موقع  ،Google Formsويمكن االطبلع عمييا من خبلل الرابط التالي:
https://forms.gle/P7C4wTXRTpXSFg6y7

 .2اصتباىُ حتديد االحتًاجات التدريبًُ الالسمُ ملعلنٌ العلىو الصتددامَا يف تدريبَه علِ بعض
اصرتاتًجًات ىظزيُ تزيش ( )TRIZأثياْ تدريط للعلىو:
مر إعداد ىذه االستبانة بالخطوات التالية:

 حتديد اهلدف مً االصتباىُ:ىدفت ىذه االستبانة إلى تحديد االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي العموم الستخداميا
في تدريبيم عمى بعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية أثناء تدريس العموم،
ولكى تكون من األسس الذي يتم مراعاتيا أثناء وضع التصور المقترح لمبرنامج التدريبي.
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 حتديد مهىىات االصتباىُ:تكونت االستبانة من ( )11متطمب تدريبي لعرضيم عمى معممي العموم من أجل تحديد
مدى حاجتيم إلييا الستخداميا في تدريبيم عمى كل استراتيجية من استراتيجيات نظرية تريز
( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت المحددة في البحث الحالي ،وقد تم صياغة كل متطمب
تدريبي في صورة عبارة وقد مثمت ىذه العبارات بنود االستبانة ،وأمام كل عبارة تم وضع
مقياس ليكرت  Likertذو المستويات الخماسية لتحديد مدى الحاجة لمتدريب عمييا كالتالي:
(كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا) وكان تقدير الدرجات ()1 ،0 ،2 ،4 ،0
عمى التوالي.

 تعلًنات االصتباىُ:ـر ألىميــة التعميمــات ومــا تقــوم بــو مــن دور كبيــر فــي توجيــو المســتجيب لئلجابــة عــن
نظـ ًا
االســـتبانة بشـــكل صـــحيح ،تـــم وضـــع تعميماتيـــا بدقـــة وعنايـــة ،وقـــد تضـــمنت بيانـــات خاصـــة
بالمستجيب ،واليدف منيا ،والمطموب من المستجيب حتي تتم اإلجابة عنيا بشكل صحيح.

 صدم االصتباىُ:لمتحقــق مــن صــدق محتــوى االســتبانة تــم عرضــيا عمــى مجموعــة مــن الســادة المحكمــين
المتخصصين في مجال المناىج وطرق تـدريس العمـوم ومجـال عمـم الـنفس ممحـق ()1؛ إلبـداء
آرائيم في محتـوى االسـتبانة ،ومـدى وضـوح ودقـة بنودىـا ،ومبلءمـة تعميماتيـا ،وقـد أسـفرت
آراء المحكمين عن وضوح محتوى االسـتبانة ومبلءمـة تعميماتيـا لمسـتوى معممـي العمـوم أثنـاء
الخدمة ،وقد تم إجراء التعديبلت البسيطة المطموبة في ضوء ما قدموه من تغذية راجعة.

 ثبات االصتباىُ:تــم التحقــق مــن ثبـــات االســتبانة عــن طريــق تطبيقيـــا عمــى مجموعــة اســتطبلعية غيـــر
عممـا ومعممـة مـن معممـي العمـوم بـإدارة السـادات التعميميـة؛
مجموعة البحث بمغ قواميا ( )06م ً
وذلــك عــن طريــق حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ ( )Cronbach Alphaباســتخدام برنــامج
( )SPSS ver.22وقـد بمغـت قيمـة معامـل ثبـات االسـتبانة ( ،)6021وتعبـر ىـذه القيمـة عـن
ـر
معامــل ثبــات مناســب ،ممــا يــدل عمــى أن االســتبانة يتحقــق فيــو شــرط الثبــات ،ويعطــي مؤشـ ًا
إلمكانية الوثوق في نتائجيا.
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 االصتباىُ يف صىرتَا اليَآًُ:بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لبلستبانة ،أصبحت االستبانة في صورتيا
النيائية ممحق( ،)2مكونة من ( )11عبارة ،ولكي يسيل تطبيقيا عمى معممي العموم
بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية (مجموعة البحث) تم تحويميا إلي صورة إلكترونية باستخدام
موقع

،Google Forms

ويمكن

االطبلع

عمييا

من

خبلل

الرابط

التالي:

https://forms.gle/6ChLJWimeVvB33ND8

 إجزاْات تطبًل أدوات مجع البًاىات املضتددمُ يف البحح احلالٌ:قبل البدء في تطبيق أدوات جمع البيانات (االستبانات) المعدة في البحث الحالي ،تم
التواصل مع الموجو العام

( )

لتدريس مادة العموم بإدارة السادات التعميمية بمحافظة المنوفية،

وقد رحب بفكرة البحث وأبدى مساعدتو في تطبيق أدوات جمع البيانات ،وقد تم ذلك من خبلل
نشر روابط االستبانات المعدة في البحث الحالي بصورة إلكترونية عمى جروب الواتس آب
Whats App

الذي يجمع معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية في جميع

المدارس التابعة إلدارة السادا ت التعميمة بمحافظة المنوفية ،وقد تم تطبيق أدوات جمع
البيانات (االستبانات) المعدة في البحث الحالي في إجازة الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي
(0601 /0606م) ،وبعد تطبيق أدوات جمع البيانات عمى معممي العموم بالمرحمتين
إحصائيا باستخدام برنامج
االبتدائية واإلعدادية (مجموعة البحث) تم جمع البيانات ومعالجتيا
ً
( )SPSS ver.22تمييدا الستخبلص نتائج البحث وتحميميا.

ىتآج البحح
أوال :ىتآج تطبًل اصتباىُ حتديد مدّ اصتدداو معلنٌ العلىو لبعض اصرتاتًجًات ىظزيُ ()TRIZ
للحلىل اإلبداعًُ أثياْ تدريط العلىو ومياقشتَا وتفضريٍا:
لئلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث " :ما مدى استخدام معممي العموم
بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية لبعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية

لممشكبلت أثناء تدريس العموم؟" تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية لحساب مدى

استخدام معممي العموم (مجموعة البحث) لبعض استراتيجيات نظرية تريز أثناء تدريس
 أ  .يحًس ػجس انؼعٚع حٕاغ يٕخّ ػبو انؼهٕو ثئزاضح انؽبزاد انزؼهًٛٛخ ثًحبفظخ انًُٕفٛخ.
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العموم ،وتمت معالجة البيانات التي تم الحصول عمييا باستخدام برنامج (،)SPSS Ver.22
كما تم تحديد فئات التكرار باستخدام التدرج النسبي ،وتم حساب درجات مدى االستخدام وفق
الفئات التالية( :كبيرة ،متوسطة ،منخفضة) ويمكن توضيح التقدير الكمي لمستويات استجابة
تبع ا لمقياس ليكرت الثبلثي ،ومدى المتوسطات وأوزانيا النسبية من خبلل
عينة البحث ً
الجدول التالي:
خسٔل ()1
رقسٚط األٔظاٌ انُؽجٛخ نزحسٚس زضخخ اؼزرساو يؼهً ٙانؼهٕو الؼزطارٛدٛبد
َظطٚخ رطٚع ( )TRIZنهحهٕل اإلثساػٛخ نهًشكالد أثُبء رسضغ انؼهٕو
زضخخ االؼزرساو

انسالنخ انكًٛخ

يسٖ انًزٕؼطبد

انٕظٌ انُؽجٙ

كجٛطح
يزٕؼطخ
يُرفؼخ

5
1
6

يٍ  1.51إنٗ 5
يٍ  6.11إنٗ 1.55
يٍ  6إنٗ 6.11

% 611 : % 11
% 11.11 : % 33.11
% 33.55 : % 55.51

ويمكن توضيح النتائج التي تم التوصل إلييا من تطبيق استبانة تحديد مدى االستخدام
عمى مجموعة البحث من خبلل الجدول التالي:
خسٔل ()5
َزبئح رطجٛق اؼزجبَخ رحسٚس يسٖ اؼزرساو يؼهً ٙانؼهٕو نجؼغ اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ ( )TRIZنهحهٕل
اإلثساػٛخ نهًشكالد أثُبء رسضٚػ انؼهٕو (ٌ= )11
و
انؼجبضح
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انزقؽٛى أٔ انزدعئخ نحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
6
رقؽٛى انشٙء إنٗ ػسح
أخعاء يؽزقهخ ،أٔ خؼم
نهفك
قبثال
انُظبو
ٔانزطكٛت.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انفظم أٔ االؼزرالص فٙ
حم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
 1ؽطٚق رحسٚس انًكَٕبد
انز ٙرؼًم ػهٗ َحٕ خٛس
ٔرحسٚس
ٔاؼزجقبئٓب،
انًكَٕبد انؼبضح أٔ رهك
انز ٙال رؼًم خٛسًا نفظهٓب

انًزٕؼؾ
انحؽبثٙ

انٕظٌ
انُؽجٙ

6711

%31755

6713

%11755

االَحطاف
انًؼٛبض٘

1711

1711
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5

1

3

1

ٔانزرهض يُٓب.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
ردٕٚس أٔ رحؽ ٍٛانًكبٌ
ف ٙحم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
ؽطٚق رحؽَٕ ٍٛػٛخ
األزاء ف ٙكم خعء يٍ
أخعاء انُظبو (ثٛئخ
انؼًم)؛ ٔشنك ػٍ ؽطٚق
خؼم كم خعء يٍ انُظبو
ٚؼًم ف ٙأفؼم انظطٔف
انز ٙرٕفط نّ شنك.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
حم
فٙ
انالرًبثم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
رغٛٛط حبنخ انزًبثم أٔ
انزُبؼق ف ٙانُظبو إنٙ
حبنخ ػسو انزًبثم أٔ ػسو
انزُبؼق؛ ٔإشا كبٌ انشٙء
أٔ انُظبو أطال ف ٙحبنخ
ال رًبثم أٔ ال رُبؼق،
فًٛكٍ ظٚبزح زضخخ
انالرًبثم أٔ انال رُبؼق.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انسيح ف ٙحم انًشكالد
أثُبء رسضٚػ يبزح انؼهٕو
ػٍ ؽطٚق خًغ األشٛبء
أٔ انًكَٕبد انًزشبثٓخ
انز ٙرؤز٘ ٔظبئف
ٔػًهٛبد ثحٛث ركٌٕ
يزقبضثخ أٔ يزدبٔضح يٍ
حٛث انًكبٌٔ ،ردًٛغ أٔ
ػى ْصِ األخعاء أٔ
انًكَٕبد ثحٛث ٚؽًح
نٓب ثأزاء ػًهٛبرٓب
ٔٔظبئفٓب ف ٙأٔقبد
ظيُٛخ يزقبضثخ.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انؼًٕيٛخ أٔ انشًٕنٛخ فٙ
حم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
ؽطٚق خؼم انُظبو قبزض
ػهٗ أزاء ػسح ٔظبئف أٔ

6711

6753
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%31

%13

1711

1

يُرفؼخ

1715

63

يُرفؼخ

6711

%31

1711

1

يزٕؼطخ

6733

%36711

1711

61

يُرفؼخ

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6511 -

تصور مقترح لبرنامج تدريب معلمي العلوم ...
يًٓبد ،أٔ خؼم كم خعء
يٍ أخعاء انُظبو قبزض
ػهٗ انقٛبو ثأكجط ػسز
يًكٍ يٍ انٕظبئف؛
ٔثصنك رقم انحبخخ نٕخٕز
أَظًخ أذطٖ.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
انزؽبٔ٘ ف ٙاندٓس (رقهٛم
انزجب )ٍٚف ٙحم انًشكالد
أثُبء رسضٚػ يبزح انؼهٕو
ػٍ ؽطٚق انزقهٛم يب
أيكٍ ف ٙإخطاء انزغٛٛطاد
ف ٙيحٛؾ انؼًم أٔ ثٛئزّ
 1انربضخٛخ أٔ ظطٔفّ أٔ
شطٔؽّٚٔ ،زؼًٍ شنك
أٚؼب إخطاء رغٛٛطاد
يحسٔزح ف ٙانًطكع ،حٛث
ٚزى رغٛٛط انشطٔؽ انفبػهخ
نًُغ انحبخخ إنٗ ضفغ أٔ
ذفغ األَظًخ ف ٙيدبل
يؼ.ٍٛ
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انٕظٌ انًؼبز (انقٕح
حم
فٙ
انًٕاظَخ)
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
رؼٕٚغ أٔ ظٚبزح ٔظٌ
1
شٙء يؼ ٍٛأٔ ظٚبزح
قٕرّٔ ،شنك يٍ ذالل ضثؾ
ْصا انشٙء ثُظبو آذط
يًب ٚؽٓى ف ٙرعٔٚس قسضح
ْصا انشٙء يٍ أخم زفؼّ
أٔ رقٕٚزّ.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انؼًم انزًٓٛس٘ انًؼبز
ف ٙحم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
ؽطٚق انقٛبو ثؼًم نّ آثبض
1
إٚدبثٛخ يفٛسح ٔأذطٖ
ؼهجٛخ ػبضحٚٔ ،ظجح
يٓ ًًب فْ ٙصِ انحبنخ
انقٛبو ثئخطاءاد يؼبزح
نؼجؾ اٜثبض انؼبضح.
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6
1

6
6

6
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6
5

اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
انؼًم انزًٓٛس٘ ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
انقٛبو ثزُفٛص انزغٛٛطاد
انًطهٕثخ ف ٙانُظبو خعئًٛب
أٔ كهًٛب قجم ظٕٓض انحبخخ
فؼهًٛب إنٗ شنكٔ ،رطرٛت
األشٛبء يؽجقًب ثحٛث
ًٚكٍ اؼزرسايٓب ف ٙأكثط
انًٕاقف يالئًخ نزدُت
انٓسض ف ٙانٕقذ ف ٙحبنخ
ػسو ٔخٕز ْصِ األشٛبء
ف ٙيكبَٓب انًُبؼت.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انًؽجقخ
انًٕاخٓخ
نالذزالالد ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
االَرفبع
رؼٕٚغ
انُؽج ٙف ٙيٕثٕقٛخ َظبو
يؼ ٍٛيٍ ذالل ارربش
انالظيخ
اإلخطاءاد
نهزظس٘ نٓصِ انًشكالد
قجم ٔقٕػٓب.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انقهت أٔ انؼكػ ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
إخطاءاد
اؼزرساو
يؼبكؽخ ػًب اػزسَبِ فٙ
حم انًشكهخ ،أ٘ ٚزى
يٕاخٓخ انًٕقف انًشكم
ػٍ ؽطٚق قهت انؼًهٛبد
أٔ اإلخطاءاد انًؽزرسيخ
ؼب ػهٗ ػقت.
ضأ ً
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انسُٚبيٛخ أٔ انًطَٔخ فٙ
حم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػُس
أٔ
انشٙء
رظًٛى
ذظبئظّ أٔ ثٛئزّ
انربضخٛخ أٔ انؼًهٛبد
انزٚ ٙقٕو ثٓب ثحٛث ًٚكٍ
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رغٛٛطْب إلٚدبز أفؼم
انظطٔف انًُبؼجخ نهؼًم،
ٔرقؽٛى انشٙء إنٗ أخعاء
ثحٛث ٚكٌٕ كم يُٓب قبزض
ػهٗ انحطكخٔ ،خؼم
األشٛبء أٔ انؼًهٛبد غٛط
انًطَخ قبثهخ نهحطكخ
ٔانزؼسٚم.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
األػًبل اندعئٛخ أٔ
انًجبنغ فٓٛب ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
رجؽٛؾ انًشكهخ ٔحهٓب
ثططٚقخ يؼقٕنخ ذبطخ
6
ػُسيب ٚكٌٕ يٍ انظؼٕثخ
1
ثًكبٌ انحظٕل ػهٗ أثط
يطغٕة ثُؽجخ %611
حٛث ٚزى إَدبظ أكثط أٔ
أقم يٍ شنك ،فحؽت
انحبخخ ٚؽزرسو األخطاء
انًُبؼت (إيب أٌ ٚكٌٕ
خعئ ٙأٔ يفطؽ).
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
اؼزًطاضٚخ انؼًم انًفٛس
ف ٙحم انًشكالد أثُبء
رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
ؽطٚق خؼم أخعاء انُظبو
رؼًم ثشكم يزٕاطم
6
ٔزٌٔ رٕقف ثكبيم
3
ٔؽبقزٓب
قسضارٓب
اإلَزبخٛخٔ ،انؼًم فٙ
ػهٗ
َفؽّ
انٕقذ
انزرهض يٍ األَظًخ
انفطػٛخ انًزساذهخ انزٙ
رؼًم ثسضخخ يحسٔزح.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
رحٕٚم انؼبض إنٗ َبفغ فٙ
حم انًشكالد أثُبء
 6رسضٚػ يبزح انؼهٕو ػٍ
 1ؽطٚق رحٕٚم انؼُبطط
انؼبضح ف ٙانجٛئخ إنٗ
إٚدبثٛخ،
ػُبطط
ٔانزرهض يٍ انؼُبطط
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انؼبضح ػٍ ؽطٚق
إػبفزٓب إنٗ ػُبطط
ػبضح أذطٖٔ ،انؼًم
ػهٗ رحٕٚهٓب نؼُبطط
يفٛسح.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انزغصٚخ انطاخؼخ ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
رقسٚى ثٛبَبد أٔ يؼهٕيبد
كزغصٚخ ضاخؼخ حٕل شٙء
أٔ َظبو يؼ ٍٛنزحؽٍٛ
انؼًهٛبد انزٚ ٙؤزٓٚب ْصا
انُظبؤ ،إشا كبَذ انزغصٚخ
انطاخؼخ يزٕافطح ً
أطال ٚزى
رغٛٛط يقساضْب أٔ أثطْب.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انُؽد ف ٙحم انًشكالد
أثُبء رسضٚػ يبزح انؼهٕو
ػٍ ؽطٚق اؼزرساو َؽرخ
يٍ انشٙء أكثط ثؽبؽخ
ٔأقم رؼقٛسا ٔكهفخ يٍ
انظٕضح األطهٛخ نهشٙء
أٔ انُظبو ،أ٘ اؼزجسال
انشٙء ثظٕضح ػُّ،
ْصِ
ٔرؽزرسو
االؼزطارٛدٛخ ػُس رؼصض
انحظٕل ػهٗ انُؽرخ
األطهٛخ يٍ انشٙء أٔ
انُظبو َفؽّ.
اؼزطارٛدٛخ
أٔظف
رغٛٛط انرظبئض ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
رغٛٛط انحبنخ انًبزٚخ
(انفٛعٚبئٛخ) نهشٙء أٔ
انُظبو ،أٔ رغٛٛط زضخخ
انزطكٛع أٔ انزًبؼك أٔ
رغٛٛط زضخخ انًطَٔخ ،أٔ
رغٛٛط يُبخ ثٛئخ انؼًم
نهٕػغ األيثم.
اؼزرسو اؼزطارٛدٛخ
انُجص ٔانزدسٚس ف ٙحم
انًشكالد أثُبء رسضٚػ

1766

6711

6711

6751

عدد يوليو-ج0202 )78( -3م

%11755

%11755

%31755

%1711

1731

1733

1711

1711

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

6

61

5

61

يزٕؼطخ

يُرفؼخ

يزٕؼطخ

يُرفؼخ

- 6511 -

تصور مقترح لبرنامج تدريب معلمي العلوم ...
يبزح انؼهٕو ػٍ ؽطٚق
انزرهض يٍ األشٛبء أٔ
انُظى انز ٙاَزٓذ يٍ
انقٛبو ثسٔضْب أٔ إػبزح
االؼزفبزح يُٓب ف ٙأػًبل
خسٚسح يطح أذط٘ ثؼس
رؼسٚهٓب ٔيؼبندزٓب.
انًدًٕع انكهٙ
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اتضح من خبلل جدول ( )2السابق ما يمي:
 المتوسط الكمي الستخدام معممي العموم الستراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية
لممشكبلت أثناء تدريس العموم يساوي( ،)1004والوزن النسبي الكمي ()01022%
مما يعبر عن درجة استخدام منخفضة من قبل معممي العموم (مجموعة البحث)
الستراتيجيات نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية أثناء تدريسيم لمادة لعموم.
 جاءت العبارات ( )11 ، 12 ، 10 ، 16 ، 0 ، 1والتي تعبر عن استراتيجيات
التقسيم أو التجزئة ،والدمج ،والعمل التمييدي ،والقمب أو العكس ،وتغيير الخصائص
عمى التوالي بدرجة استخدام متوسطة ،أما باقي العبارات والتي تعبر عن استراتيجيات
الفصل أو االستخبلص ،وتجويد أو تحسين المكان ،والبل تماثل ،والعمومية أو
الشمولية ،والتساوي في الجيد (تقميل التباين) ،والوزن المضاد (القوة الموازنة)،
والعمل التمييدي المضاد ،والمواجية المسبقة لبلختبلالت ،والدينامية أو المرونة،
واألعمال الجزئية أو المبالغ فييا ،واستمرارية العمل المفيد ،وتحويل الضار إلى نافع،
والنسخ ،والنبذ والتجديد ،بدرجة استخدام منخفضة من قبل معممي العموم لممرحمة
االبتدائية واإلعدادية أثناء تدريسيم لمادة العموم.
 جاءت استراتيجية التغذية الراجعة والتي تعبر عنيا العبارة ( )2في الترتيب األول من
حيث درجة االستخدام أثناء تدريس العموم ،بينما جاءت العبارة ( )14والتي تعبر عن
استراتيجية األعمال الجزئية أو المبالغ فييا في الترتيب األخير من حيث درجة استخدام
معممي العموم لممرحمة االبتدائية واإلعدادية ليا أثناء تدريسيم لمادة العموم.
بناء عمى ما سبق عرضو من نتائج يتضح أن معممي العموم بالمرحمتين االبتدائية
واإلعدادية يستخدمون استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت المحددة في
البحث الحالي أثناء تدريسيم لمادة العموم بدرجة منخفضة ،وىذا شيء مقمق ،ويمكن إرجاع
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سبب ذلك إلي ضعف تدريبيم عمى ىذه االستراتيجيات اإلبداعية ومن ثم يترتب عمى ذلك
ضعف استخداميم ليا أثناء تدريسيم لمادة العموم ،وقد اتضح ذلك من خبلل إجراء مناقشات
مع المعممين وسؤاليم عن السبب وراء ذلك ،وقد أشاروا إلي أنيم لم يتمقوا أي تدريب من قبل
وزارة التربية والتعميم عن ىذه االستراتيجيات اإلبداعية المرتبطة بنظرية تريز  TRIZلمحمول
اإلبداعية لممشكبلت ،ومن ىنا يتضح وجود الحاجة الممحة والضرورية لتدريب معممي العموم
عمى ىذه االستراتيجيات (ف فاقد الشيء ال يعطيو) من أجل مساعدتيم عمى استخدام ىذه
االستراتيجيات أثناء تدريسيم لمادة العموم؛ ومن ثم يكون لذلك مردود إيجابي عمى طبلبيم
فيما يتعمق بتنمية ميارات اإلبداع لدييم لمساعدتيم عمى مواكبة متطمبات القرن الحادي
والعشرين بكفاءة وفاعمية.

ثاىًا :ىتآج تطبًل اصتباىُ حتديد االحتًاجات التدريبًُ الصتددامَا يف تدريب معلنٌ العلىو علِ
بعض اصرتاتًجًات ىظزيُ تزيش أثياْ تدريط العلىو ومياقشتَا وتفضريٍا:
لئلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث " :ما االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي
العموم لمراعاتيا في تدريبيم عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول

اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس لمعموم؟ " تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية

لتحديد درجة الحاجة لمتدريب لبلستفادة منيا في تدريبيم عمى استخدام بعض استراتيجيات
نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس لمعموم ،وقد تمت معالجة البيانات
التي تم الحصول عمييا من تطبيق االستبانة عمى معممي العموم بالمرحمتين اإلعدادية
معمما ومعممة باستخدام برنامج ( )SPSS Ver.22كما تم
واالبتدائية والبالغ عدد ()06
ً
تحديد فئات التكرار باستخدام التدرج النسبي ،وتم حساب درجات الحاجة لمتدريب وفق الفئات
التالية (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا) ويمكن توضيح التقدير الكمي
لمستويات استجابة عينة البحث تبعا لمقياس ليكرت الخماسي ،ومدى المتوسطات وأوزانيا
النسبية من خبلل الجدول التالي:
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خسٔل ()1
رقسٚط األٔظاٌ انُؽجٛخ نزحسٚس زضخخ انحبخخ نهزسضٚت ػهٗ كٛفٛخ اؼزرساو اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ
( )TRIZنهحهٕل اإلثساػٛخ نهًشكالد أثُبء رسضٚػ انؼهٕو
انٕظٌ انُؽجٙ
يسٖ انًزٕؼطبد
انسالنخ انكًٛخ
زضخخ انحبخخ
نهزسضٚت
% 611 : % 11
يٍ  1711إنٗ 3
3
كجٛطح خسا
% 1571 : % 11
يٍ  5711إنٗ 1761
1
كجٛطح
% 1171 : % 31
يٍ  1711إنٗ 5751
5
يزٕؼطخ
ػؼٛفخ
ػؼٛفخ خسا

1
6

% 3671 : % 51
% 5371 : % 11

يٍ  6711إن1731 ٙ
يٍ  6إن6711 ٙ

ويمكن توضيح نتائج تطبيق استبانة تحديد االحتياجات عمى مجموعة البحث من خبلل
الجدول التالي:
خسٔل ()3
َزبئح رطجٛق اؼزجبَخ رحسٚس االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انالظيخ نزسضٚت يؼهً ٙانؼهٕو ػهٗ اؼزرساو ثؼغ
اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ ( )TRIZأثُبء رسضٚػ انؼهٕو (ٌ= )11
االَحطاف زضخخ انحبخخ
انٕظٌ
انًزٕؼؾ
االحزٛبخبد
نهزسضٚت
انًؼٛبض٘
انُؽجٙ
انحؽبثٙ
انزسضٚجٛخ
و
6

1

5

1

رقسٚى ذهفٛخ َظطٚخ ػٍ كم
5711
اؼزطارٛدٛخ يٍ اؼزطارٛدٛبد
اإلثساػٛخ
رطٚع
َظطٚخ
انًحسزح.
رقسٚى أيثهخ نًشكالد حٛبرٛخ
رى حهٓب ثبؼزرساو كم
5731
اؼزطارٛدٛخ يٍ اؼزطارٛدٛبد
اإلثساػٛخ
رطٚع
َظطٚخ
انًحسزح.
رقسٚى أيثهخ نًشكالد يطرجطخ
ثًبزح انؼهٕو ٚزى حهٓب 1731
ثبؼزرساو كم اؼزطارٛدٛخ يٍ
اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ رطٚع
اإلثساػٛخ انًحسزح.
طٛبغخ
ػهٗ
انزسضٚت
انًشكهخ ثططٚقخ طحٛحخ يٍ 5711
ذالل ػطع يٕقف يشكم
يطرجؾ ثًبزح انؼهٕو يغ إثطاظ
خٕاَت انزُبقغ انًٕخٕزح
فٓٛب.
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%11

%11
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1
1

1

61

66

انزسضٚت ػهٗ طٛبغخ انحم
انًثبن ٙانُٓبئ ٙانًطخٕ 5715
انٕطٕل إن ّٛثؼس حم
انًشكهخ.
انزسضٚت ػهٗ رٕنٛس حهٕل
إثساػٛخ يزُٕػخ نًشكهخ 1711
يؼُٛخ يطرجطخ ثًبزح انؼهٕو
ثبؼزرساو كم اؼزطارٛدٛخ يٍ
اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ رطٚع
اإلثساػٛخ انًحسزح.
انزسضٚت ػهٗ رقٛٛى انحهٕل
انًقسيخ نهًشكهخ ٔإثطاظ 5711
خٕاَت انقٕح ٔانؼؼف فٓٛب.
انزسضٚت ػهٗ اذزٛبض أَؽت
انحهٕل نهًشكهخ ف ٙػٕء 5711
يسٖ اقزطاثٓب يٍ انحم
انًثبن ٙانًحسز نهًشكهخ يٍ
قجم.
انزسضٚت ػهٗ ررطٛؾ يٕاقف
رسضٚؽٛخ شاد طهخ ثًبزح 5715
كم
ثبؼزرساو
انؼهٕو
اؼزطارٛدٛخ يٍ اؼزطارٛدٛبد
اإلثساػٛخ
رطٚع
َظطٚخ
انًحسزح.
انزسضٚت ف ٙيٕقف رسضٚؽٙ
يظغط ػهٗ رُفٛص كم 1731
اؼزطارٛدٛخ يٍ اؼزطارٛدٛبد
اإلثساػٛخ
رطٚع
َظطٚخ
انًحسزح.
إػبزح رُفٛص االؼزطارٛدٛخ
اإلثساػٛخ يطح أذطٖ ف5715 ٙ
ػٕء انزغصٚخ انطاخؼخ
انًقسيخ يٍ أخم انزأكس يٍ
رُفٛصْب ثئرقبٌ.
5711
انًدًٕع انكهٙ
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اتضح من خبلل جدول ( )0السابق ما يمي-:
 أن المتوسط الكمي لبلحتياجات التدريبية البلزمة لتدريب معممي العموم بالمرحمتين
االبتدائية واإلعدادية عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية
لممشكبلت أثناء تدريس العموم يساوي ( ،)2021والوزن النسبي الكمي ( )% 2202مما
يعبر عن درجة كبيرة من حيث الحاجة لمتدريب عمى ىذه المتطمبات لكل استراتيجية من
استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية المحددة في البحث الحالي.
 جاءت المتطمبات التدريبية والتي تعبر عنيا العبارات ( )16 ،0 ،2عمى درجة كبيرة جدا
من األىمية من حيث الحاجة لمتدريب عمييا ،والمتطمبات التدريبية التي تعبر عنيا
العبارات ( )11 ،1 ،2 ،2 ،4 ،0 ،1عمى درجة كبيرة من األىمية من حيث الحاجة
لمتدريب عمييا ،والمتطمب التدريب الذي تعبر عنو العبارة رقم ( )0عمى درجة متوسطة من
األىمية من حيث الحاجة لمتدريب عميو.
بناء عمى ما سبق عرضو من نتائج اتضح وجود ( )2متطمبات تدريبية عمى درجة "
كبيرة جدا" من األىمية من حيث الحاجة لمتدريب عمييا ،و( )2متطمبات تدريبية عمى درجة "
كبيرة" من األىمية من حيث الحاجة لمتدريب عمييا ،ومتطمب تدريبي واحد فقط عمى درجة
متوسطة من األىمية من حيث الحاجة لمتدريب عميو ،ويمكن تفسير حاجة المعممين
المتوسطة ليذا المتطمب إلي أنيم لم يدركوا أىمية ىذا المتطمب في التدريب عمى استراتيجيات
نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت ،ويمكن إرجاع ذلك إلي ضعف معرفتيم بنظرية تزيز
وما تتضمنو من مفاىيم األساسية ،فالحل النيائي المثالي يعد من المفاىيم األساسية
المتضمنة في نظرية تريز ،ويقصد بو إيجاد أفضل الحمول لممشكبلت التي تواجو الفرد بسرعة
وبأفضل مستوى ،ويتحقق الحل المثالي عندما يكون ىناك تأثيرات مفيدة مع عدم وجود
تأثيرات ضارة فيما يتم التوصل إليو من حمول لممشكبلت في نفس الوقت .ومن ىنا يتضح
أىمية ىذا المتطمب التدريبي في تدريب معممي العموم عمى كل استراتيجية من استراتيجيات
ونظر ألن
ًا
نظرية تريز ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت المحددة في البحث الحالي،
النتيجة العامة فيما يتعمق بالحاجة إلي المتطمبات التدريبية السابقة أثناء التدريب عمى
استخدام استراتيجيات نظرية ( )TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت في تدريس العموم عمى
درجة كبيرة من األىمية ،فقد تم مراعاة ذلك أثناء وضع التصور المقترح لمبرنامج التدريبي.
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ثالجا :إعداد التصىر املكرتح لربىامج تدريب معلنٌ العلىو علِ اصتدداو بعض اصرتاتًجًات ىظزيُ
( )TRIZللحلىل اإلبداعًُ للنشهالت أثياْ تدريط العلىو:
لئلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث " :ما التصور المقترح لبرنامج تدريب
معممي العموم عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية

لممشكبلت أثناء تدريس العموم؟" تم االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة ،كما تم

االستفادة من نتائج استبانة تحديد االحتياجات التدريبية وبناء عمى ذلك تم تحديد فمسفة
وأسس ومكونات البرنامج التدريبي عمى النحو التالي:

 .1الفلضفُ اليت يكىو علًَا الربىامج التدرييب:
تم إعداد البرنامج التدريبي الحالي في ضوء فمسفة تنطمق من توفير بيئة تدريبية
ثرية ومشجعة عمى اإلبداع؛ لمتغمب عمى ثقافة الصمت والسمبية في التدريب واستبداليا
بثقافة المشاركة واإليجابية من خبلل العمل الجماعي ،والحوار البناء الذي يشجع عمى
تقديم األفكار والحمول اإلبداعية مما يسيم في تحقيق التنمية المينية لدى معممي العموم
أثناء الخدمة وفق متطمبات اإلبداع في القرن الحادي والعشرين.

 .2أصط بياْ الربىامج التدرييب ملعلنٌ العلىو لتدريبَه علِ اصتدداو بعض اصرتاتًجًات ىظزيُ
تزيش للحلىل اإلبداعًُ أثياْ تدريط العلىو:
انطمق البرنامج التدريبي الحالي من عدد من األسس ،وىي تعد بمثابة محددات لو،
واطار عام تشتق منو جميع اإلجراءات التي يقوم عمييا ،ويمكن توضيحيا كما يمي:
 مراعاة احتياجات معممي العموم التدريبية التي تم تحديدىا من خبلل استبانة تحديداالحتياجات التدريبية واعتبارىا المنطمق في عممية تدريبيم عمى استراتيجيات نظرية
تريز اإلبداعية المحددة في البحث الحالي.
 التأكيد عمى ضرورة توفير معمم عموم مبدع من خبلل تدريبو عمى برامج واستراتيجياتاإلبداع التي تزيد من قدرتو عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية مما ينعكس بصورة
إيجابية عمى أدائو التدريسي داخل الصف الدراسي.
 التأكيد عمى إيجابية ونشاط المتدرب أثناء البرنامج التدريبي لزيادة مشاركتو وانخراطوفي التدريب عمى االستراتيجيات اإلبداعية المحددة والمرتبطة بتدريس العموم بفاعمية.
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 التأكيد عمى أن تدريب معممي العموم عمى استراتيجيات تريز اإلبداعية يسيم في تحسينممارساتيم التدريسية داخل غرفة الصف بصورة مبتكرة.
 التأكيد عمى ضرورة االىتمام بالتنمية المينية المستدامة لممعممين؛ واعتبارىا جزء اليتج أز من طبيعة عمميم لما ليا من دور في تطوير أدائيم التدريسي أثناء الخدمة.
 التأكيد عمى أن تقديم الحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم في الفصولالدراسية يتوقف عمى قدرة المعمم عمى تصميم المواقف التعميمية اإلبداعية ،وتقديم
األنشطة المحفزة والمشجعة عمى اإلبداع لدى طبلبو.

 .3حتديد اهلدف العاو للربىامج التدرييب:
ييدف البرنامج التدريبي الحالي إلي وضع تصور مقترح لتدريب معممي العموم
بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية عمى استخدام بعض استراتيجيات نظرية تريز TRIZ
لمحمول اإلبداعية لممشكبلت أثناء تدريس العموم.

 .4األٍداف اخلاصُ للربىامج التدرييب:
يتوقع من المتدرب بنياية البرنامج التدريبي أن يكون قاد ار عمى أن:
 يتعرف عمى ماىية نظرية تريز  TRIZلمحمول اإلبداعية لممشكبلت. يوضح االفتراضات األساسية التي تقوم عمييا نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت. يحمل المفاىيم األساسية المتضمنة في نظرية تريز TRIZلمحمول اإلبداعية. يصف االستراتيجيات اإلبداعية المتضمنة في نظرية تريز لمحمول اإلبداعية. يميز بين المنيجية التقميدية ومنيجية تريز في حل المشكبلت. يوضح أىمية استخدام استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية أثناء تدريس العموم. يشرح نبذة مختصرة عن كل استراتيجية من استراتيجيات نظرية تريز المحددة فيالبرنامج التدريبي.
 يقدم أمثمة لمشكبل ت حياتية ذات صمة بكل استراتيجية من االستراتيجيات اإلبداعيةالمحددة في البرنامج التدريبي.
 يصيغ المشكمة بطريقة صحيحة من الموقف المشكل المعروض موضحا جوانب التناقضالموجودة فييا.
 يصيغ الحل المثالي النيائي المراد الوصول إليو قبل البدء في حل المشكمة.)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 يقدم حمو ل إبداعية متنوعة لمشكبلت ذات صمة بمادة العموم باستخدام استراتيجيات تريزاإلبداعية.
 يقيم الحمول اإلبداعية المقدمة لمشكبلت معينة ذات صمة بمادة العموم. يخطط مواقف تدريسية ذات صمة بمادة العموم باستخدام استراتيجيات تريز اإلبداعية. ينفذ مواقف تدريسية ذات صمة بمادة العموم باستخدام استراتيجيات تريز اإلبداعية. يوظف أساليب إبداعية متنوعة ل تقويم دروس العموم المنفذة باستخدام استراتيجيات تريزاإلبداعية.

 .5حتديد ذلتىّ الربىامج التدرييب:
تم تحديد محتوى البرنامج في ضوء أىدافو ،وقد تضمن محتوى البرنامج عمى ()11
وحدة تدريبية ،وىذه الوحدات ىي كالتالي :نظرة شاممة حول نظرية تريز لمحمول اإلبداعية
لممشكبلت ،واستراتيجية التقسيم أو التجزئة واستراتيجية الفصل أو االستخبلص ،واستراتيجية
تجويد أو تحسين المكان واستراتيجية البلتماثل ،واستراتيجية الدمج واستراتيجية العمومية أو
الشمولية ،واستراتيجية التساوي في الجيد (تقميل التباين) واستراتيجية الوزن المضاد (القوة
الموازنة) ،واستراتيجية العمل التمييدي المضاد واستراتيجية العمل التمييدي ،واستراتيجية
المواجية المسبقة لبلختبلالت واستراتيجية القمب أو العكس ،واستراتيجية الدينامية أو المرونة
واستراتيجية األعمال الجزئية أو المبالغ فييا ،واستراتيجية استمرارية العمل المفيد واستراتيجية
تحويل الضار إلى نافع ،واستراتيجية التغذية الراجعة واستراتيجية النسخ ،واستراتيجية تغيير
الخصائص واستراتيجية النبذ والتجديد .ويتم مراعاة أن تشتمل كل وحدة تدريبية عمى (العنوان
 األىداف  -والوسائل واألدوات والمواد التدريبية  -وطرق واستراتيجيات التدريب -المحتوىالتدريبي -واألنشطة التدريبية ،ووسائل التقويم -التكميفات المنزلية).
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 .6حتديد اخلطُ الشميًُ لتيفًذ الربىامج التدرييب:
تم توضيح الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي من خبلل الجدول التالي:
خسٔل ()1
الخطة انعيُٛخ نزُفٛص انجطَبيح انزسضٚج ٙنًؼهً ٙانؼهٕو نزسضٚجٓى ػهٗ ثؼغ اؼزطارٛدٛبد َظطٚخ رطٚع
نهحهٕل اإلثساػٛخ نهًشكالد
انعيٍ
يحزٕٖ اندهؽخ انزسضٚجٙ
اندهؽخ
انٕحسح انزسضٚجٛخ
انٕٛو
انزؼبضف -يبْٛخ َظطٚخ رطٚع-
ؼبػزبٌ
َشأرٓب -االفزطاػبد األؼبؼٛخ
األٔنٙ
انز ٙرقٕو ػهٓٛب َظطٚخ رطٚع
َظطح شبيهخ حٕل
انًفبْٛى األؼبؼٛخ انًزؼًُخ فٙ
َظطٚخ رطٚع نهحهٕل
األٔل
انُظطٚخ -يُٓدٛخ َظطٚخ رطٚع
اإلثساػٛخ نهًشكالد.
ؼبػزبٌ
انًزجؼخ ف ٙحم انًشكالد –
انثبَٛخ
أًْٛخ اؼزرساو اؼزطارٛدٛبد رطٚع
ف ٙرسضٚت يؼهً ٙانؼهٕو

انثبنثخ
انثبَٙ

اؼزطارٛدٛخ انزقؽٛى أٔ
انزدعئخ ٔاؼزطارٛدٛخ
انفظم أٔ االؼزرالص

انثبنث

اؼزطارٛدٛخ ردٕٚس أٔ
رحؽ ٍٛانًكبٌ
ٔاؼزطارٛدٛخ انالرًبثم

انطاثغ

اؼزطارٛدٛخ انسيح
ٔاؼزطارٛدٛخ انؼًٕيٛخ
أٔ انشًٕنٛخ

انطاثؼخ

انربيؽخ

انؽبزؼخ

انؽبثؼخ

انثبيُخ

انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انزقؽٛى
أٔ انزدعئخ ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انفظم
أٔ االؼزرالص ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ ردٕٚس
أٔ رحؽ ٍٛانًكبٌ ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
انالرًبثم ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انسيح
ف ٙػٕء االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ
انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ االحزٛبخبد
يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
انؼًٕيٛخ أٔ انشًٕنٛخ ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
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اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.

انزبؼؼخ
انربيػ

اؼزطارٛدٛخ انزؽبٔ٘
ف ٙاندٓس (رقهٛم
انزجبٔ )ٍٚاؼزطارٛدٛخ
انٕظٌ انًؼبز
انؼبشطح

انؽبزغ

انؽبثغ

اؼزطارٛدٛخ انؼًم
انزًٓٛس٘ انًؼبز
ٔاؼزطارٛدٛخ انؼًم
انزًٓٛس٘

اؼزطارٛدٛخ انًٕاخٓخ
انًؽجقخ نالذزالالد
ٔاؼزطارٛدٛخ انقهت أٔ
انؼكػ

انثبيٍ
اؼزطارٛدٛخ انسُٚبيٛخ
أٔ انًطَٔخ
ٔاؼزطارٛدٛخ األػًبل
اندعئٛخ أٔ انًجبنغ فٓٛب

انحبزٚخ
ػشط
انثبَٛخ
ػشط

انثبنثخ
ػشط

انطاثؼخ
ػشط
انربيؽخ
ػشط
انؽبزؼخ
ػشط

انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
انزؽبٔ٘ ف ٙاندٓس (رقهٛم
انزجب )ٍٚف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انٕظٌ
انًؼبز (انقٕح انًٕاظَخ) فٙ
ػٕء االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ
انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ االحزٛبخبد
يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انؼًم
انزًٓٛس٘ انًؼبز ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انؼًم
انزًٓٛس٘ ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
انًٕاخٓخ انًؽجقخ نالذزالالد فٙ
ػٕء االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ
انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ االحزٛبخبد
يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انقهت
أٔ انؼكػ ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
انسُٚبيٛخ أٔ انًطَٔخ ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ األػًبل
اندعئٛخ أٔ انًجبنغ فٓٛب ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
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انزبؼغ

اؼزطارٛدٛخ اؼزًطاضٚخ
انؼًم انًفٛس
ٔاؼزطارٛدٛخ رحٕٚم
انؼبض إنٗ َبفغ

انؼبشط
اؼزطارٛدٛخ انزغصٚخ
انطاخؼخ ٔاؼزطارٛدٛخ
انُؽد

عدد يوليو-ج0202 )78( -3م

انؽبثؼخ
ػشط

انثبيُخ
ػشط
انزبؼؼخ
ػشط

انؼشطٌٔ

انحبز٘
ػشط

اؼزطارٛدٛخ رغٛٛط
انرظبئض
ٔاؼزطارٛدٛخ انُجص
ٔانزدسٚس

انحبزٚخ
ٔانؼشطٌٔ

انثبَٛخ
ٔانؼشطٌٔ

انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ
اؼزًطاضٚخ انؼًم انًفٛس ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ رحٕٚم
انؼبض إنٗ َبفغ ف ٙػٕء
االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ انًحسزح فٙ
اؼزجبَخ االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انزغصٚخ
انطاخؼخ ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انُؽد
ف ٙػٕء االحزٛبخبد انزسضٚجٛخ
انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ االحزٛبخبد
يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ رغٛٛط
انرظبئض ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.
انزسضٚت ػهٗ اؼزطارٛدٛخ انُجص
ٔانزدسٚس ف ٙػٕء االحزٛبخبد
انزسضٚجٛخ انًحسزح ف ٙاؼزجبَخ
االحزٛبخبد يٍ قجم.

اإلخًبنٙ
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اتضح من خبلل جدول ( )0السابق أن الفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي تحددت
يوميا مقسمة عمى جمستين زمن الجمسة
بـ ( )11يوم تدريبي بواقع ( )4ساعات تدريبية
ً
ساعتان وبإجمالي ( )44ساعة تدريبية.

 .7طزم واصرتاتًجًات التدريب املضتددمُ لتيفذ الربىامج التدرييب:
يعتمد تنفيذ البرنامج التدريبي الحالي عمى استخدام طرق واستراتيجيات تدريبية
متنوعة مثل استراتيجية فكر زاوج شارك ،والعصف الذىني ،والحوار والمناقشة ،ولعب األدوار،
والتعمم التعاوني ،والتدريس المصغر ،وحل المشكبلت بطريقة إبداعية من أجل تحقيق أىداف
البرنامج التدريبي المحددة.

 .8الىصآ ل واألدوات واملىاد التدريبًُ املضتددمُ يف الربىامج التدرييب:
يعتمد البرنامج التدريبي عمى استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل واألدوات والمواد
التدريبية لتبسيط المحتوى التدريبي وتحقيق األىداف المحددة لمبرنامج التدريبي مثل
الفيديوىات التعميمية ،والعروض التقديمية  ،PowerPointوالرسوم التوضيحية ،والموحات
الورقية ،جياز حاسب آلي ،والسبورة التفاعمية ،وأوراق العمل.

 .9األىشطُ التدريبًُ املضتددمُ يف الربىامج التدرييب:
تتنوع األنشطة التدريبية التي يقوم المعممون بأدائيا إلي أنشطة صفية فردية وجماعية
تتم داخل قاعة التدريب مثل (تقدم أمثمة لمشكبلت حياتية يتم حميا باستخدام استراتيجيات
تريز اإلبداعية ،وأمثمة لمشكبلت مرتبطة بمادة العموم يمكن حميا بيذه االستراتيجيات،
والتعميق عمى الفيديوىات ،وتنفيذ مواقف تدريسية مصغرة ،وتمثيل بعض األدوار ،واستكمال
أوراق العمل) وأنشطة ال صفية تتم خارج قاعة التدريب مثل (ارسال فيديوىات أثناء تنفيذ ىذه
االستراتيجيات اإلبداعية أثناء تدريسيم لمادة العموم داخل فصوليم) من أجل تحقيق األىداف
المحددة لمبرنامج التدريبي.

 .10أصالًب تكىيه الربىامج التدرييب:

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقويم مثل التقويم القبمي وذلك من خبلل

تقديم بعض األسئمة الشفوية أو التحريرية قبل البدء في كل جمسة من الجمسات التدريبية
لمعرفة المعمومات القبمية الموجودة لدى معممي العموم عن كل استراتيجية من استراتيجيات

نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت ،والتقويم البنائي وذلك أثناء جمسات البرنامج من
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خبلل تنفيذ الميام المتضمنة في أوراق العمل ،ومن خبلل تقديم التغذية الراجعة المناسبة أوًال

بأول لمساعدتيم عمى التغمب عمى ما يواجييم من صعوبات أثناء تنفيذ األنشطة التدريبية
المتنوعة ،وتقديم التغذية الراجعة الداخمية والخارجية أثناء تنفيذ المواقف التدريسية المصغرة
المرتبطة بدروس العموم أثناء التدريب عمى استخدام استراتيجيات نظرية تريز لمحمول

اإلبداعية لممشكبلت ،والتقويم الختامي وذلك من خبلل تطبيق استبيانات لتقييم المدرب،
وتقييم المادة العممية بعد االنتياء من تنفيذ البرنامج التدريبي.

 .10التأند مً صالحًُ التصىر املكرتح للربىامج التدرييب:
لمتأكد من صبلحية التصور المقترح لمبرنامج التدريبي تم عرضو عمى مجموعة من
السادة المحكمين المتخصصين في مجاالت التربية العممية وعمم النفس ،وبعض موجيي
العموم بالمرحمتين االبتدائية واإلعدادية ،وفي ضوء ما قدموه من مبلحظات تم إجراء التعديبلت
البسيطة المطموبة ،وبذلك أصبح التصور المقترح لمبرنامج التدريبي في صورتو النياية
(ممحق .)4

رابعًا :تىصًات البحح:
في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج تم التوصية بما يمي :
 ضرورة تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عمى معممي العموم بالمرحمتين االبتدائيةواإلعدادية أثناء الخدمة لتدريبيم عمى استخدام استراتيجيات نظرية تريز لمحمول
اإلبداعية أثناء تدريس العموم كما أوصى بذلك الخبراء في المجال.
 ضرورة إدراج البرنامج التدريبي المقترح ضمن البرامج التدريبية التي تقدميا وزارة التربيةالتعميم لمعممي العموم أثناء الخدمة لتدريبيم عمى حل المشكبلت بطريقة إبداعية مما
يسيم في تطوير أدائيم التدريسي اإلبداعي.
 ضرورة تطوير برامج إعداد معممي العموم بكميات التربية في ضوء استراتيجيات نظريةتريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت لمواكبة متطمبات القرن الحادي والعشرين.
 ضرورة تضمين استراتيجيات نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت كمقرر أساسي فيبرامج إعداد معممي العموم بكميات التربية وضرورة تدريبيم عمى تنفيذىا في مدارس
التربية العممية.
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 ضرورة توظيف التعمم عن بعد في البرامج التدريبية المقدمة لممعممين لمتغمب عمىضيق الوقت أثناء اليوم الدراسي؛ ولمحد من التجمعات في ظل الوضع الراىن ال نتشار
فيروس كورونا (.(COVID-19
 ضرورة االستفادة من التقنيات الحديثة عبر شبكة اإلنترنت لتحويل أدوات القياسالمستخدمة في البرامج التدريبية إلي صورة إلكترونية؛ من أجل الوصول إلي أكبر عدد
ممكن من المعممين ولمتغمب عمى عامل الزمان والمكان.

خامضًا :مكرتحات البحح:
يقترح البحث الحالي إجراء االبحاث المستقبمية التالية:
 تطوير برامج تدريب معممي العموم بالمراحل المختمفة أثناء الخدمة في ضوء استراتيجياتنظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت.
 تطوير برامج إعداد معممي العموم بكميات التربية في ضوء استراتيجيات نظرية تريزلمحمول اإلبداعية لممشكبلت.
 تطوير مناىج العموم في مراحل التعميم ما قبل الجامعي في ضوء المفاىيم األساسيةالمتضمنة في نظرية تريز لمحمول اإلبداعية لممشكبلت.
 -تطوير برامج تدريب معممي العموم أثناء الخدمة في ضوء برامج تنمية اإلبداع المعاصرة.
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املزاجع
أوالً :املزاجع العزبًُ:
 آل عامر ،حنان بنت سالم .)9004(.نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت رريز  .TRIZعمان دارديبونو لمنشر والروزيع.

 أبو جادو ،صالح ( .)9002رطبيقات عممية في رنمية الرفكير اإلبداعي باسرخدام نظرية الحلاالبركاري لممشكالت ،عمان دار الشروق لمنشر والروزيع.

 أبو جادو ،صالح؛ ونوفل ،محمـد بكر .)9002( .رعميم الرفكير النظرية والرطبيق .عمان دار المسيرةلمنشر والروزيع.

 -أحمد ،أبو السعود محمد .)9000( .ارجاهات حديثة في رعمم ورقويم نوارج الرفكير (مجال العموم

نموذجا) ،المؤرمر العممي لكمية الرربية بجامعة بنها "اكرشاف ورعاية الموهوبين (بين الواقع
ً
والمأمول)" ،في الفررة من  01-02يوليو ،قاعة المؤرمرات  -جامعة بنها.0030-0021 ،

 أحمد ،أبو السعود محمد؛ عبد الوهاب ،فاطمة محمد ،إسماعيل ،دعاء سعيد محمود.)9002( .اسرخدام نظرية رريز  TRIZفي رنمية مهارات الحل االبداعي لممشكالت في الكيمياء لدى طالب
الشعب العممية بكميات الرربية ،مجمة كمية الرربية ،جامعة بنها -كمية الرربية ،المجمد ( ،)93العدد

( )009أكروبر.203 -333 ،

 الحصان ،أماني محمد؛ الجبر ،جبر محمـد .)9002( .فعالية اسرراريجيات نظرية رريز في ردريسالعموم عمى رنمية مهارات الردريس اإلبداعي لدى الطالبات المعممات بجامعة األميرة نورة بنت عبد

الرحمن ،مجمة العموم الرربوية ،كمية الرربية – جامعة الممك سعود -السعودية ،المجمد ( ،)91العدد

( )3نوفمبر.104-133 ،

 الزهراني ،صالح يحيى .)9000( .رؤية مسرقبمية في ضوء نظرية رريز ،المؤرمر العممي الدوليالثاني العربي الخامس (الرعميم واالزمات المعاصرة –الفرص والرحديات) ،المجمس القومي لثقافة
الطفل ،المجمس األعمى لمثقافة -و ازرة الثقافة – مصر -الجيزة ،إبريل.023-020 ،

 الشياب ،آالء يوسف محمود .)9004( .فاعمية برنامج ردريبي يسرند إلي نظرية رريز لرنمية مهاراتالرفكير اإلبداعي والرفكير الناقد لدى معممي مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمرميز في األردن ،رسالة

دكروراه ،كمية الدراسات العميا ،جامعة العموم االسالمية العالمية ،عمان – األردن.

 الشيعمي ،عمى هويشل .)9000(.صعوبات الردريس اإلبداعي لدى معممي الرعميم األساسي بسمطنةعمان ،المؤرمر العممي لكمية الرربية بجامعة بنها "اكرشاف ورعاية الموهوبين (بين الواقع والمأمول)،

 01-02يوليو ،قاعة المؤرمرات  -جامعة بنها.129-102 ،
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 العصيمي ،خالد حمود محمد .)9001( .فاعمية برنامج ردريبي قائم عمى بعض اسرراريجيات نظريةرريز لرنمية مهارات رحفيز اإلبداع العممي والرفكير االبركاري والفهم لدى الطالب معممي العموم

بجامعة أم القرى ،مجمة الرربية العممية ،الجمعية المصرية لمرربية العممية ،مجمد ( ،)04العدد ()1

سبرمبر.924-903 ،

 جابر ،جابر عبد الحميد؛ النشوي ،نورهان حسين إبراهيم؛ السيد ،منى حسن .)9001( .فاعميةبرنامج ردريبي قائم عمى نظرية  TRIZفي رنمية الدافعية العقمية لدى طالب الجامعة ،العموم
الرربوية ،جامعة القاهرة ،المجمد ( ،)93العدد ( ،)9الجزء ( )9إبريل.103 -243 ،
 -جاد الحق ،نهمة عبد المعطي الصادق .)9002( .برنامج ردريبي قائم عمى نظرية "رريز" (الحل

اإلبداعي لممشكالت) لرنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب كمية الرربية جامعة الزقازيق ،مجمة

الرربية العممية ،الجمعية المصرية لمرربية العممية ،المجمد ( ،)02العدد ( )9مارس.32-11 ،

 جروان ،فرحي عبد الرحمن .)9000( .رعميم الرفكير مفاهيم ورطبيقات ،عمان دار الفكر لمطباعةوالنشر والروزيع.

 صبري ،ماهر إسماعيل .)9009( .الموسوعة العربية لمصطمحات الرربية وركنولوجيا الرعميم.الرياض مكربة الرشد.

 صبري ،ماهر إسماعيل؛ الحازمي ،ريم بنت سميمان .)9003( .فاعمية بعض اسرراريجيات الحلاالبركاري لممشكالت " رريز" في رعمم العموم عمى رنمية مهارات الرفكير االبركاري لدى رمميذات

المرحمة االبردائية الموهوبات بالمدينة المنورة ،دراسات عربية في الرربية وعمم النفس ،رابطة الرربويين

العرب ،العدد ( ،)31الجزء األول.22 -03 ،

 عبد اهلل ،رامر محمد عبد العميم .)9001(.برنامج مقررح قائم عمى مبادئ نظرية رريز " " TRIZلرنمية مهارات ما و ارء المعرفة لدى الطالب المعمم شعبة الراريخ ،مجمة الجمعية الرربوية لمدراسات
االجرماعية ،الجمعية الرربوية لمدراسات االجرماعية ،العدد ( )31ديسمبر.039-49 ،

 عمر ،محمود أحمد؛ والعنزي ،عبد اهلل عبد الهادي .)9000( .فاعمية برنامج ردريبي قائم عمى بعضمبادئ نظرية الحل االبركاري لممشكالت "رر َيز" في رنمية الرفكير الناقد لدى طالب المرحمة
الجامعية ،مجمة القراءة والمعرفة – مصر ،العدد ( )001يوليو.939-040 ،

 -عيده ،إيمان سالم أحمد بار .)9003(.فاعمية برنامج ردريبي مقررح في ضوء نظرية رريز

TRIZ

في رنمية الرفكير اإلبداعي لدى معممات الجغرافيا بالمرحمة المروسطة بمحافظة جدة ،رسالة الخميج

العربي -السعودية ،المجمد ( ،)32العدد ( )094يوليو.032 -004 ،
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 برنامج مقررح.)9009( . فطومة محمــد، منى عبد الصبور؛ عمي، راندا سيد عبد اهلل؛ محمد، محمود و أثره في رنمية القدرة عمى ارخاذ القرار في مادة العمم لدى رالميذTRIZ " قائم عمى نظرية " رريز
 کمية البنات لآلداب والعموم، جامعة عين شمس، مجمة البحث العممي في الرربية،المرحمة اإلعدادية

.400 -324 ،)9(  المجمد،)03(  العدد،الرربوية

 رنمية مهارات الردريس اإلبداعي المناسبة لممارسة معايير.)9003( . عبد الرازق مخرار، محمود المؤسسة، المجمة الدولية لمبحوث في العموم الرربوية،الردريس الحقيقي لدى معممي المغة العربية

.930-931 ،)9(  العدد،)0(  المجمد،الدولية آلفاق المسرقبل

:ًُ املزاجع األجيب:ًثاىًا
- Barak , Moshe ( 2009 ) : Idea Focusing Versus Idea Generating : A Course For
Teachers On Inventive Problem Solving . Innovations In Education And
Teaching International . Vol. (46) , No ( 4 ) , pp 345- 356.
- Belski, I. (2009), Teaching Thinking and Problem Solving at University: A
Course on TRIZ. Creativity and Innovation Management, 18: 101-108.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2009.00518.x
- Bowyer, D. (2008). Evaluation of the effectiveness of TRIZ concepts in nontechnical problem-solving utilizing a problem solving guide (Order No.
3296842). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global.
(304839766).
- Ekmekci, I.& Koksal, M.(2015). TRIZ Methodology and an Application
Example for Product Development, Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 195 , 2689 – 2698.
- Dung, P. (2001): Teaching Enlarged TRIZ Principles for large Public, TRIZ
Journal,
Available
from,
https://www.metodolog.ru/trizjournal/archives/2001/07/e/index.htm
- Goldsmith, A. C. (2005). A study of the applicability of the theory of inventive
problem solving on technology management of an e -business call center
(Order No. 3199437). Available from ProQuest Dissertations & Theses
Global. (304988488).
- Ilevbare, I; Phaal, R; Probert, D; Padilla, A . (2011).Integration of TRIZ and
road mapping for innovation, strategy, and problem solving, Centre for
Technology
Management,
Available
from,
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.227.2730&rep=re
p1&type=pdf
- Jeffrey, B. & Craft, A. (2004). Teaching creatively and teaching for creativity:
distinctions and relationships. Educational Studies, 30(1), 77–87.
- 6111 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م0202 )78( -3ج-عدد يوليو

... تصور مقترح لبرنامج تدريب معلمي العلوم

- Jafari, M.; Akhavan, P.; Zarghami, H.; and Naser, A. (2013), Exploring the
Effectiveness of Inventive Principles of TRIZ on Developing researchers’
innovative capabilities: a case study in an innovative Research Center,
Journal of Manufacturing Technology Management, 24( 5), 747‐767.
- Kim, C (2005): 40 Principles as a Problem Finder. The TREZ Journal, from,
https://triz-journal.com/40-principles-problem-finder/
- Lopez, E & Lacoste, G & Lann, J. (2002) . Use of Altshuller Matrix for
Solving Slag Problem Related to Steering Knuckle Part1: TRIZ Case Study in
The Process Industry. The TRIZ Journal, Available from https://trizjournal.com/use-altshullers-matrix-solving-slag-problems-related-steeringknuckle-part-ii/
- Marsh, D & Waters, F& Marsh, T (2004): 40 INVENTIVE Principles with
Applications in Education. The TREZ Journal, Available from, https://trizjournal.com/40-inventive-principles-applications-education
- Nakagawa, T. (2001). Introduction to TRIZ theory of inventive problem
solving : a technological philosophy for creative problem solving, The 23rd
Annual Symposium of Japan Creativity Society, Held at Toyo University,
Tokyo
in
Japanese,
on
November
3-4,
from,https://www.osakagu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/epapers/eIntro0
11223/eIntroJCS011104.html#3.%20%20TRIZ%20Problem%20Solving%20
Methods
- San, S. C. , Jin, Y. T .& Li, S.C. (2009). The inventive problem solving TRIZ
–systematic innovation in manufacturing. Malaysia: First fruits Sdn.
- Savranksy, S. D. (2000). Engineering of creativity : Introduction to TRIZ
methodology of inventive problem solving. New York: CRC Press.
- Schweizer , T. P. (2002). Integrating TRIZ into the curriculum: An
educational imperative. The TRIZ Journal, November 2002. Available from,
https://www.metodolog.ru/triz-journal/archives/2002/11/a/index.htm
- Stefanović, N.; Mitrović, R.; Popović, P . (2013). Innovative Problem
Solving Methods in Education Field, Education Journal, 2(2), 27-35.
- Tillaart, R. (2006). TRIZ and Software - 40 Principle Analogies, a sequel
The TREZ Journal, from, https://triz-journal.com/triz-software-40-principleanalogies-sequel/
- Tok, E. & Muzeyyen, S. (2012). The Effects of Thinking Skills Education
on the Creative Thinking Skills of Preschool Teacher Candidates. Education
and Science, Vol. (37), No. (164), 204- 222.
- 6111 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

