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في تنمية مهارة اتخاذ القرار

(TRIZ) فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

The Effectiveness of a Training Program Based
on (TRIZ) Theory of Inventive Problem Solving on
Developing The Decision- Making Skill of Female
Tenth Graders in Ajloun Governorate

Abstract:

:ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي
) يف تنميةTRIZ( قائم على نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
مهارة اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
 مت تطوير مقيا�س، ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،حمافظة عجلون
 ومت التحقق من،مهارة اتخاذ القرار للمرحلة الأ�سا�سية العليا
 كما مت بناء برنامج تدريبي م�ستند �إىل.دالالت �صدقه وثباته
 وتكونت عينة الدرا�سة. )TRIZ( نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
 اختريت.) طالب ًة من طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي71( من
 واختريت �شعبتان من تلك املدر�سة،املدر�سة بالطريقة الق�صدية
 ثم عينت �إحدى ال�شعب،من �أ�صل خم�س �شعب بالطريقة الع�شوائية
) طالب ًة36(  وال�شعبة الثانية،) طالبةً؛ كمجموعة جتريبية35(
 ومت ا�ستخدام الربنامج التدريبي الذي ا�ستغرق،كمجموعة �ضابطة
،) دقيقة مع املجموعة التجريبية90( ) جل�سة مدة كل منها18(
.يف حني مل يتم ا�ستخدام �أية معاجلة مع املجموعة ال�ضابطة
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للربنامج التدريبي
) يف تنميةTRIZ( القائم على نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
مهارة اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش يف جميع
 كما �أ�شارت. ل�صالح املجموعة التجريبية، والأداة ككل،املجاالت
النتائج �إىل وجود درجة مرتفعة من االحتفاظ مبهارات اتخاذ
القرار ناجتة عن تطبيق الربنامج التدريبي؛ �إذ مل تظهر فروق دالة
 واختبار املتابعة على املجموعة،اح�صائي ًا بني القيا�س البعدي
.التجريبية
 نظرية احلل الإبداعي، برنامج تدريبي:الكلمات املفتاحية
 طالبات ال�صف العا�رش، مهارة اتخاذ القرار، )TRIZ( للم�شكالت
.الأ�سا�سي

This study aimed to reveal the effectiveness of a
training program based on (TRIZ) theory of inventive
problem solving on developing the decision- making
skill of female tenth graders in Ajloun Governorate,
To achieve the objectives of the study, the researcher
developed scale of the decision- making skill with
appropriate reliability and validity indices. The
training program based on (TRIZ) theory were
used in the study. The study sample consisted of
(71) tenth Grade female students. The school was
chosen with deliberate method, and two out of five
sections were randomly chosen; one section (35)
students was treated as an experimental group,
and the other (36) students as a control group. The
researcher used training program consisted of (18)
sessions have (90) minutes with experimental group,
and the researcher didn't use any treatment with
control group. The results of the study sowed the
statistically significant effect for training program
based on (TRIZ) theory on developing the decisionmaking skill of female tenth graders in all domains,
and as a whole of tool, in favor of experimental
group. The results also showed there was high
degree of retention in the decision- making skill,
and it showed there were not statistically significant
differences between post measurement, and followup test on the experimental group.
Key words: Training Program, (TRIZ) Theory
of Inventive problem solving, Decision- Making
Skill, female Tenth Grade Students.
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وبالنظر �إىل عملية اتخاذ القرار فهي عملية معقدة ذات
مراحل متعددة ،يتم خاللها التعامل مع ق�ضايا �شخ�صية� ،أو
مهنية� ،أو �إدارية ،واحل�صول على معلومات وتوليد �أفكار حولها
وتقييم هذه الأفكار وحتديد املخاطر �أو املكا�سب التي تبنى
عليها ،واختيار �أحد البدائل املتاحة ،ثم تنفيذ القرار ومتابعته
(. )Heller,1998
وي�شري جروان (� )1999إىل �أن بع�ض الباحثني �صنف
عملية اتخاذ القرار �ضمن ا�سرتاتيجيات التفكري املركبة ،وذلك
لكونها تتطلب ا�ستخدام ًا كثرياً من مهارات التفكري العليا
كالتحليل والتقومي واال�ستقراء واال�ستنباط .لذا فقد يكون من
املنا�سب ت�صنيفها �ضمن ا�سرتاتيجيات التفكري املركبة كالتفكري
الإبداعي والتفكري الناقد وحل امل�شكالت ،ما يعنى �إمكانية
تنميتها وتطويرها من خالل برامج تدريبية خا�صة.
وبالرغم من املحاوالت التي ا�ستهدفت تطوير �أدوات
وبرامج وتقنيات لتنمية مهارة اتخاذ القرار ،ميكن الإفادة
منها ب�شكل مبا�رش يف املواقف التعليمية� ،إال �أن هناك العديد
من املحاوالت اجلديرة بالذكر متخ�ضت عنها جهود العديد من
العلماء والباحثني والدار�سني يف جمال اتخاذ القرار ،ولعل
من �أبرزها تلك التي طورها جيالت ( ، )Gelletونظرية هوالند
( ، )Holandودي بونو ( ، )De Bonoو�سترينربغ (، )Sternberg
والنظرية املعرفية االجتماعية ،ونظرية كرومبلتز ()Krumboltz
( ،املخاترة . )2007 ،وقد ا�ستخدمت العديد من الربامج التي
انبثقت عن �أعمال ه�ؤالء الباحثني ،وقام عدد كبري من الدار�سني
يف خمتلف دول العامل ب�إجراء العديد من الدرا�سات التي هدفت
�إىل معرفة �أثر كل من هذه الربامج على تنمية مهارة اتخاذ
القرار .وقد تباينت نتائج هذه الدرا�سات من باحث �إىل �آخر ،ولكن
الغالبية العظمى من النتائج �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام الربامج
التدريبية املنا�سبة يف تنمية مهارة اتخاذ القرار ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل حتقيق �أهدافها يف تنمية قدرة الطلبة على اتخاذ قرارات
�إبداعية �صائبة (البلو�شي2007 ،؛ فريحات. )2006 ،
و ُتعد مهارة اتخاذ القرار م�س�ألة مهمة يف حياة الأفراد
واجلماعات ،وتتطلب قدراً كبرياً من الطاقة االنفعالية والفكرية،
ويرى بع�ض العلماء �أن عملية اتخاذ القرار من امل�سائل املهمة
جداً ،ورمبا ال توجد وظيفة �إن�سانية تتطلب هذا القدر من الطاقة
الفكرية واالنفعالية مثلما تتطلب عملية اتخاذ القرار� ،إذ �إنها
�سواء
عملية لي�ست ع�شوائية ،و�إمنا لها �أهداف ت�سعى لتحقيقها
ً
�أكانت القرارات املتخذة روتينية� ،أم م�صريية فالبد من اتخاذ
القرار من �أجل حل امل�شكلة التي يواجهها الفرد ،والتي ت�ستغرق
منه وقت ًا وجهداً فكري ًا ملحوظاً .كما �أن عملية اتخاذ القرار
عملية فكرية ،نف�سية� ،سلوكية معقدة تت�ضمن ال�سعي جلمع كمية
كبرية من املعلومات املتعلقة بالبدائل املمكنة احلل ،ثم اختيار
البديل املنا�سب �ضمن ا�سرتاتيجيات منا�سبة للو�صول �إىل الهدف
املرغوب (البلو�شي. )2007 ،
�إن كلمة قرار ( )Decisionكلمة التينية معناها القطع� ،أو
الف�صل مبعنى تغليب �أحد البدائل على الآخر .فاتخاذ القرار نوع

مقدمة:
يت�سم الع�رص احلايل ب�إنتاج معريف كثيف مطرد ال
ي�ستطيع الفرد -مهما �أوتي من قدرات� – -أن يتعامل مع
معارفه ومعلوماته ونتاجاته الإن�سانية ،فقد بات من ال�رضورى
�أن حتر�ص كل �أمة من الأمم – يف ظل هذا ال�سباق املحموم
نحو الريادة والتفوق على حتقيق تلك املكانة الالئقة لأعظم
ثرواتها ،وهي الرثوة الب�رشية .ولأن مفتاح هذه الرثوة يكمن فى
�إبداعها وتفردها ،جاءت ظاهرة الإبداع مدخ ًال ال غنى عنه فى
�إثراء هذه الرثوة ودورها فى حل امل�شكالت ،والقدرة على اتخاذ
القرارات .فاملجتمعات يف الوقت الراهن مبرحلة تنموية هامة
تتطلب االهتمام باملوارد والرثوات وبخا�صة الرثوة الب�رشية،
حيث تت�سابق الدول للك�شف املبكر عن قدرات الن�شء فتتعهدهم
بالرعاية وتوفر لهم الإمكانات ،وتهيئ لهم البيئة املحفزة على
التفكري والإنتاج املبدع واملبتكر.
ويواجه الفرد يف حياته اليومية مبواقف تتطلب منه
اتخاذ قرار� ،أو �أكرث لت�رصيفها ومعاجلتها ،وبالتايل ف�إن اتخاذ
�سواء
القرار عملية مهمة و�رضورية يف خمتلف جماالت احلياة
ً
يف املنزل �أم العمل �أم يف حميط احلياة االجتماعية .وتزخر
احلياة مب�شكالت حتتاج �إىل حل ،واتخاذ قرار ب�ش�أنها .ولكن
التطور العلمي الهائل يف الع�رص احلايل ،وتراكم املعرفة ،وت�شعب
االجتاهات واالنتماءات للفرد ،جعل من عملية اتخاذ القرار مهمة
�صعبة� .إال �أن هذا التطور يف الوقت ذاته قدم حلو ًال ت�ساعد يف
هذه املهارة من خالل النظريات واال�سرتاتيجيات والربامج التي
اقرتحها العلم احلديث .ورغم تعر�ض الطلبة ل�سنوات عديدة من
الدرا�سة� ،إال �أن معظم هذه ال�سنوات تركز على تنمية مهارات
التفكري الدنيا دون االهتمام مبهارات التفكري العليا ،كاتخاذ
القرار ،وحل امل�شكالت االبداعي (طعمة. )2006 ،
لقد حظيت عملية اتخاذ القرار باهتمام العديد من علماء
الإدارة وعلم النف�س ،كونها تالزم الفرد يف حياته اليومية
والوظيفية ،وتلبي احتياجاته املختلفة وحتقق له التكيف.
فالإن�سان يتفرد عن غريه من الكائنات الأخرى بامتالكه قدرات
عقلية حتقق له �إمكانية التجربة املطلوبة واالختيار من بني
البدائل عند مواجهة م�شكلة ما (كبيه. )1990 ،
�إن القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة خطوات تنفيذه
تنمي لدى الفرد الإح�سا�س بالإثارة والت�شويق وت�ضفي
على حياته احليوية والن�شاط .ومع �أن اتخاذ القرار عملية
عقلية� ،إال �أن النظام القيمي واالجتاهات ت�شكل دوافع
موجهة ملا ي�صدر عن الفرد من قرارات .كما �أن �صحة الفرد
النف�سية ون�ضجه العقلي حمددان هامان لقدرته على اتخاذ
قرارات معقولة ،وقدرته على املخاطرة وحتمل م�س�ؤولية
قراراته املغلوطة ،وما يرتتب عليها من قرارات غري منا�سبة
(الزغول والزغول. )2007 ،
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من ال�سلوك ،يتم اختياره بطريقة معينة ،تقطع �أو توقف عملية
التفكري ،وتنهى النظر يف االحتماالت� ،أو البدائل الأخرى ،ويتم
بناء على قيم وتف�ضيالت الفرد الذي يتخذ القرار (& Cook
ذلك ً
. )Slack, 1991
وقد عرفتها (الطائي� ,2001 ,ص )44ب�أنها" :عملية ح�سم
ملوقف م�شكل يعتمد على الوظيفة العقلية؛ �أي �أنها عملية معرفية
تنطوي على �سل�سلة من الفعاليات العقلية كاالنتباه والإدراك
واملباد�أة من �أجل حتقيق الهدف املطلوب بعد التعريف بالبديل
املطلوب بت�أن وروية".
وعرف هوجكن�سون ( )Hodgkinson, 2003مهارة اتخاذ
القرار ب�أنها :مهارة تفاعلية بني البدائل املر�شحة حلل امل�شكلة
ما بني اال�شخا�ص الذين يختارون وترجيح �أهم البدائل على
الأخرى .ويعرفها �إي�سينك وكيني ()Eysenck & Keane, 2000
ب�أنها :مهارة اختيار حل معني من بني حلني �أو �أكرث من احللول
املتاحة من �أجل حتقيق الهدف املرجو ،كما �أنها غالب ًا ما تت�ضمن
�أبعاداً �شخ�صية ،وتعتمد يف كثري من الأحيان على معلومات
غام�ضة وم�شكوك فيها ،الأمر الذي يدفع الأفراد للتعامل مع
االحتماالت والبدائل ،وذلك بخالف املعلومات امل�ؤكدة.
يت�ضح مما �سبق �أن عملية اتخاذ القرار تت�ضمن جمموعة من
القوا�سم امل�شرتكة هي :وجود م�شكلة� ،أو ق�ضية حتتاج �إىل اتخاذ
قرار ،وتوافر جمموعة من الإجراءات املنظمة وفق منهج منطقي
يفرت�ض يف متخذ القرار �أن ي�سري وفقه ،وا�ستخدام جمموعة من
العمليات واملهارات العقلية عند اتخاذ القرار ،وتوليد جمموعة
من البدائل واحللول الهادفة �إىل حل امل�شكلة ،ومن ثم اختيار
البديل املنا�سب .وتت�أثر عملية اتخاذ القرار بالقيم ال�شخ�صية
التي ي�ؤمن بها متخذ القرار ،وتلعب اخلربة التي مر بها الفرد
دوراً مهم ًا يف اتخاذ القرار املنا�سب ،والعمل على تقومي البدائل
واخليارات املتاحة وفق معايري معينة.
وتعد نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت ( )TRIZالتي ا�ستند
�إليها الربنامج التدريبي من �أكرث النظريات احلديثة التي ت�ساعد
على توليد �أفكار �إبداعية حلل امل�شكالت .وتقوم هذه النظرية
على ا�ستخدام التفكري الإبداعي يف ت�شخي�ص امل�شكالت وحلها
 ،واتخاذ القرارات يف ظل املواقف املتغرية ,وذلك من خالل
ا�ست�شعار امل�شكالت ،وحتليل املتغريات املحيطة بها للو�صول
�إىل �أف�ضل احللول ،واتخاذ القرارات الإبداعية .ويبنى الربنامج
التدريبي �أ�سا�س ًا على طرح م�شكلة واقعية تثري اهتمام الأفراد
وتدفعهم �إىل البحث عن حل لها ،واتخاذ قرار منا�سب بذلك
اخل�صو�ص (. )Dung, 1997
ويقوم الفرد بحل امل�شكالت واتخاذ القرارات يومي ًا يف
البيت ،ويف العمل ،و�أثناء اللعب ،وحتى يف �أوقات الت�سوق.
�إن بع�ض امل�شكالت ت�ضع الإن�سان فع ًال �أمام حتديات كبرية،
قرارات �صائب ًة نحوها .واتخاذ القرار يف
وتتطلب منه اتخاذ
ٍ
العادة هو اختيار �أحد البدائل التي يكون الفرد قد ولدها �سابق ًا
عن امل�شكلة ،حيث يكون هذا االختيار على �أ�سا�س موازنة
االيجابيات وال�سلبيات لكل بديل� ،إ�ضافة �إىل تقدير احتمال جناح
86
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كل بديل (قطيط. )2011 ،
ويعرف كروليك وردنيك ( )Krulik & Rudnick, 1992حل
امل�شكلة ب�أنه" :عملية تفكريية ي�ستخدم الفرد فيها ما لديه من
معارف مكت�سبة �سابقة ،ومهارات من �أجل اال�ستجابة ملتطلبات
موقف غري م�ألوف له ،واال�ستجابة تكون بالقيام بعمل ما
ي�ستهدف حل التناق�ض� ،أو الغمو�ض الذي يت�ضمنه املوقف".
وهذا ما ركزت عليه نظرية احلل االبداعي للم�شكالت (، )TRIZ
فهي تقوم على حل التناق�ضات كحجر �أ�سا�س يف التعامل مع
املوقف امل�شكل ،وم�ساعدة الفرد على اتخاذ القرار ال�سليم.
يبدو �أن هناك تداخ ًال بني اتخاذ القرار وحل امل�شكالت؛
فالعمليتان متماثلتان من حيث اخلطوات والأهداف؛ فاتخاذ
القرارات يت�ضمن عادة ح ًال مل�شكلة ما ،كما �أن حل امل�شكالت
يقود عادة �إىل قرار ما؛ وهما مع ًا ي�صفان عملية جمع املعلومات
وحتليلها واالختيار على �أ�سا�سها (. )Cook & Slack, 1991
ولعل اجلانب امل�شرتك بني كل من اتخاذ القرارات ،وحل
امل�شكالت ،يتمثل يف احلاجة �إىل اال�ستفادة من �أف�ضل القدرات
التي يتمتع بها الأفراد ،ف�إطالق العنان لقدرات الأفراد الإبداعية
والعمل على عدم تقييدها �أمر يف غاية الأهمية ،فكل �شخ�ص لديه
القدرة على �أن يكون مبدع ًا يف قراراته ،كما �أن الأفراد يحتاجون
�إىل نوع من الإبداع واالبتكار لتحقيق النجاح والتكيف مع التغري
ال�رسيع يف قراراتهم وحلل امل�شكالت التي تواجههم (كوردي،
. )2007
ويفرت�ض �أن للتدري�س بحل امل�شكالت �آثاراً ،منها :حت�سني
ممار�سة مهارات العلم والتفكري ،وحت�سني قدرات الإدراك
والرتكيز عند الطلبة ،وحت�سني مهارات الرجوع �إىل املكتبات
وامل�صادر املعرفية ،وتنميه اال�ستقاللية يف التعلم ،و�إك�ساب
الطلبة مهارات درا�سية طويلة الأمد ،ومتكني الطلبة من مكاملة
املعلومات ،وت�شجيع التعاون ،وزيادة االهتمام مبو�ضوعات
الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل تنمية قدرة املتعلمني على اتخاذ القرار،
وحل امل�شكالت التي تواجههم (. )Smith, 1995
لذا ف�إنه عند بناء برنامج تدريبي التخاذ القرار ،البد
من االهتمام باملهارات امل�شرتكة بني مهارات حل امل�شكالت
الإبداعية واتخاذ القرار؛ كتحديد امل�شكلة ،ومعرفة مظاهرها
و�أ�سبابها و�إدراكها ،والتفكري بالبدائل واحللول املختلفة وو�ضع
املعايري لتقييم البدائل .وقد ت�ضمن الربنامج التدريبي امل�ستخدم
يف هذه الدرا�سة هذه املهارات امل�شرتكة كافة.
�إن الإبداع واالبتكار غالب ًا ما يكون مكم ًال لعملية اتخاذ
القرار الر�شيد ،فالفرد متخذ القرار الفعال هو باملح�صلة �إن�سان
مبدع لديه القدرة على خلق الأفكار الإبداعية اجلديدة كحلول
للم�شاكل،وبخا�صة املعقدة منها .والإبداع ( )Creativityيعني
القدرة على جمع املعلومات و�إ�رشاكها بطرق ت�ؤدي �إىل �أفكار
جديدة ،فهو يعني والدة �شيء جديد غري م�ألوف (جلدة. )2009 ،
مبا �أن عملية اتخاذ القرارات هي عمل ذهني �أ�سا�سه التفكري
املبدع للو�صول �إىل القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب ،وتنفيذه
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ليتحول �إىل عمل فعال منتج ،لذا ف�إن عملية اتخاذ القرار هي
عملية �إبداعية ،والق�صد من الإبداع هنا قدرة الفرد على الت�صور،
وتوليد الأفكار اجلديدة وب�شكل مبتكر (�أيوب. )1997 ،
هذا وميكن تنمية القدرات االبتكارية لدى الأفراد من
خالل تن�شيط م�ستوى الذكاء ،كالقدرات الذاتية عن طريق ما
ي�سم ى "الع�صف الذهني"� ،أو "االنطالق الفكري" (�Brain Storm
 )ingالتي تقوم على �إتاحة الفر�صة للأفراد على اقرتاح �أفكار
جديدة يف مواقف معينة ثم تقييم هذه الأفكار� ،أو عن طريق
تهيئة املناخ املنا�سب الذي ي�ساعد الأفراد على اخللق واالبتكار
والتجديد والتطوير من خالل �إ�رشاكهم يف جل�سات نقا�ش� ،أو حوار
بهدف التو�صل �إىل �أفكار دقيقة وحمددة (حجاحجة. )2004 ،
ومن �أجل تعزيز الإبداع واالبتكار يف اتخاذ القرارات،
ميكن ت�شجيع الأفراد على تطوير طاقاتهم الإبداعية ،وتزودهم
باملواقف التي ت�شجع املجموعات على التفكري الإبداعي يف
قراراتهم ،فمن املهم �أن نطور هذه القدرة من خالل املمار�سة
والتدريب والربامج املبدعة ،ومن التكتيكات التي ت�ستخدم يف
تنمية اتخاذ القرار الإبداعي مبادئ ( )TRIZيف احلل الإبداعي
للم�شكالت .و�أن دعوة الأفراد للتفكري ب�شكل �إبداعي هو و�سيلة
�سهلة ومنطقية لتعزيز اتخاذ القرارات الإبداعية ،كذلك الت�شجيع
على الإبداع من خالل املديح ،ومكاف�أة القرارات الإبداعية.
وملا كانت عملية اتخاذ القرار عملية عقلية واعية ومركبة
يتم من خاللها اختيار �أحد البدائل بهدف الو�صول �إىل حل مل�شكلة
ما؛ ف�إن تلك العملية حتتاج �إىل �أنواع خمتلفة من التفكري ،والتي
تعمل نظرية احلل االبداعي للم�شكالت على تنميتها جميعها
(جروان2002 ،؛ الكناين. )2005 ،
لقد ا�ستند الربنامج التدريبي الذي ت�ضمنته هذه الدرا�سة
�إىل الأدب امل�ستخل�ص من نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت التي
ظهرت يف االحتاد ال�سوفيتي �سابقاً ،وعرفت با�سم نظرية احلل
االبتكاري للم�شكالت (Tearia Resheniqy Izobreatatelskikh
 )Zadatch, TRIZيقابلها يف اللغة الإجنليزية (TIPS) (Theory
 . )OF Inventive Problem Solvingوهي من النظريات الهامة
يف جمال الإبداع ،وقد �أجريت البحوث الأ�صلية يف هذه النظرية
على يد هرني الت�شلر ( )Henry Altshullerالذي تن�سب �إليه هذه
النظرية (قطيط. )2011 ،
ويرى �سيمون �سافر ان�سكي (� )Savransky, 1998أن
( )TRIZمنهجية تفكري منتظمة ذات توجه �إن�ساين ت�ستند �إىل
قاعدة معرفية ،تهدف �إىل حل امل�شكالت بطريقة �إبداعية .وت�شري
املنهجية املنتظمة يف هذا التعريف �إىل وجود مناذج عامة
من النظم والعمليات �ضمن الإطار العام للتحليل اخلا�ص بهذه
النظرية ،و�إىل وجود �إجراءات حمددة حلل امل�شكالت ،و�أدوات
يتم بنا�ؤها لتوفري اال�ستخدام الفاعل يف حل امل�شكالت اجلديدة،
ويبني هذا التعريف �أي�ض ًا التوجه الإن�ساين لهذه النظرية ،حيث �إن
الإن�سان هو هدف هذه النظرية.
ويعرفها كين�ست وتيموثي (، )Kunsti & Timothy, 2002
بقولهم تريز ( )TRIZهو اخت�صار بالرو�سي لنظرية حل امل�شكالت،

وهي نظرية ت�ستخدم مل�ساعدة من يحب االبداع يف هذا املجال،
ويعتقدون �أن تريز بب�ساطة ت�ستخدم عدداً من الأدوات جلعل
الإبداع منهجي ًا ومنظماً.
وت�ستند هذه النظرية �إىل قاعدة معرفية ،لأن املعرفة
املتعلقة بالأدوات العامة حلل امل�شكالت م�شتقة من عدد كبري من
براءات االخرتاع ،وت�ستخدم هذه النظرية خمزونا معرفيا �ضخما
من املبادئ التي مت التو�صل �إليها يف العلوم الهند�سية والطبيعية
وغريها من املجاالت التقنية والتكنولوجية .كما �أن هذه النظرية
ت�ستخدم املعرفة املرتاكمة حول املجال الذي توجد فيه امل�شكلة
(ال عامر. )2009 ،
وت�ستند نظرية تريز (� )TRIZإىل مفهومني �أ�سا�سيني،
هما :التناق�ض ،واملثالية ،وكما هو معروف ف�إن التناق�ض هو
املوقف الذي ت�ؤدي فيه حماولة حت�سني �إحدى خ�صائ�ص النظام
�إىل ظهور جوانب �سلبية يف خ�صائ�ص �أخرى يف هذا النظام،
والإبداع عملية يتم من خاللها حل م�شكلة بطريقة غري م�سبوقة،
ويتطلب حل امل�شكلة بطريقة �إبداعية حت�سني �إحدى خ�صائ�ص
النظام دون الت�أثري �سلبا على خ�صائ�ص �أخرى يف النظام نف�سه،
و�إذا ظهر تناق�ض فمن ال�رضوري �إزالة العنا�رص التي ت�سبب ذلك،
وتعترب التناق�ضات نتيجة حتمية لتطور النظم ،فخالل عملية
التطور التي حتدث يف نظام معني ،تتفاوت درجة هذا التطور
بني اخل�صائ�ص املختلفة ،وتظهر احلاجة �إىل تطوير بع�ض هذه
اخل�صائ�ص بدرجات متفاوتة ،الأمر التي يرتتب عليه حت�سني يف
بع�ض اخل�صائ�ص على ح�ساب خ�صائ�ص �أخرى ،وهكذا ت�ستمر
عملية التطور با�ستمرار وجود التناق�ضات املختلفة ،و�إيجاد
احللول املنا�سبة للتخل�ص من هذه التناق�ضات ،ويظهر التناق�ض
عندما ت�ؤدي حماولة حل �إحدى امل�شكالت يف النظام� ،أو بع�ض
�أجزائه �إىل خلق م�شكلة� ،أو م�شكالت �أخرى .ويحدث هذا التناق�ض
عندما يرتتب على العمل نف�سه وظائف� ،أو �آثار مفيدة و�أخرى
�ضارة يف الوقت نف�سه (�أبو جادو. )2004 ،

مشكلة الدراسة:
انبثقت م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل االطالع على
الدرا�سات والأدب النظري الذي ي�شري �إىل تدين م�ستويات اتخاذ
القرار لدى الطلبة (ابو لطيفة2005،؛ القرعان2003،؛ رزق
اهلل . )2002 ،وبذلك جاءت هذه الدرا�سة لتبني برناجم ًا
تدريبي ًا قائم ًا على املبادئ الإبداعية امل�ستنده �إىل نظرية احلل
الإبداعي للم�شكالت ( . )TRIZبهدف تطوير مهارة اتخاذ القرار
لدى الطالبات اللواتي �سيطبق عليهن الربنامج ،وباعتماد
اال�سرتاتيجيات ،واملبادئ التي ت�ضمنها هذا الربنامج التدريبي.
ونظراً لأهمية مهارة اتخاذ القرار يف نه�ضة املجتمع
وتقدمه ،ومبا �أن حماوالت عديدة لتطوير برامج حت�سن هذه
املهارة مل حتظ بفر�صة االنت�شار خارج حدود الدول التي ظهرت
فيها ،فقد جاءت الدرا�سة احلالية حماولة اال�ستفادة من �إحدى
هذه الربامج والنظريات ،وبالتحديد نظرية احلل االبتكاري
للم�شكالت ( ، )TRIZوالتي مل تعرف على نطاق وا�سع �إال يف العقد
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت )(TRIZ
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

في تنمية مهارة اتخاذ القرار

د .سهاد محمود بني فواز

الأخري من القرن الع�رشين بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي ،وهجرة
العديد من علمائه ومفكريه �إىل دول العامل املختلفة ليقوموا
بن�رشها.

ي�ستفيد منه الباحثون  ،والقائمون على تطوير العملية التعليمية،
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستخدام الربنامج التدريبي يف الواقع
العملي التطبيقي يف املدار�س.

فرضيات الدراسة

التعريفات اإلجرائية

● ●الفر�ضية الأوىل" :يوجد فرق دال �إح�صائي ًا يف مهارة
اتخاذ القرار بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة� ،أو �أبعادها
الفرعية تعزى للربنامج التدريبي".
● ●الفر�ضية الثانية" :ي�ستمر وجود فرق دال �إح�صائي ًا
يف مهارة اتخاذ القرار �أو �أبعادها الفرعية بعد فرتة من انتهاء
التدريب على الربنامج".

◄◄مهارة اتخاذ القرار :هي عملية عقلية تنطوي على
�إ�صدار حكم باختيار ال�سلوك املنا�سب من ال�سلوكات املتاحة يف
موقف معني ( . )Harrison, 1974وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي
ح�صلت عليها الطالبة على الأداة التي �أعدت لقيا�س هذه املهارة.
◄◄الربنامج التدريبي :نظام متكامل من اخلربات
املخططة واملنظمة ،يتكون من ( )18جل�سة تدريبية ،مدة
كل منها ( )90دقيقة ،حيث تت�ضمن هذه اجلل�سات �سل�سلة من
الأن�شطة والإجراءات التي مت بنا�ؤها يف �ضوء نظرية تريز لتنمية
مهارة اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
حمافظة عجلون.
◄◄نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت ( : )TRIZمنهجية
منتظمة ذات توجه �إن�ساين ت�ستند �إىل قاعدة معرفية ،تهدف
�إىل حل امل�شكالت بطريقة �إبداعية ،وت�ستخدم تريز جمموعة
من الأدوات جلعل الإبداع عملية منهجية منتظمة ،وتتمثل هذه
الأدوات يف �أربعني مبد�أً �أو ا�سرتاتيجية �إبداعية تو�صلت �إليها
النظرية من خالل حتليل ع�رشات الآالف من براءات االخرتاعات.

أهمية الدراسة
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من التعرف �إىل واقع مهارة
اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية
يف حمافظة عجلون ،والعمل على تنميتها �ضمن برنامج تدريبي.
مما ي�ساعد يف �إك�سابهن ا�سرتاتيجيات تفكري جديدة غري متطرق
لها يف املناهج الدرا�سية ،مما ي�سهم يف �إثراء خرباتهن ويعزز
اجتاهاتهن نحو الإبداع وحت�سني مهارة اتخاذ القرار وي�ساعدهن
على التخل�ص من العوامل املعيقة لإطالق القدرات الإبداعية
لديهن كاخلوف� ،أو اخلجل ،من الأفكار واحللول قبل توليدها.
وهذا ين�سجم مع الأهداف الرتبوية يف الأردن التي ت�سعى �إىل
حت�سني م�ستوى الإبداع ومهارة اتخاذ القرار لدى الطلبة..
وتكمن �أهمية الدرا�سة ب�أهمية املرحلة العمرية للطالبات
التي �سيطبق عليهن الربنامج ،وهن طالبات ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي �إذ �إنها ت�شكل ذروة مرحلة املراهقة وما ي�صاحبها من
تغريات منائية يف اجلوانب املعرفية واالنفعالية واالجتماعية
واجل�سمية .وهذا يعطي فر�صة تنمية مهارة اتخاذ القرار لديهن
ب�شكل ،الأمر الذي يتيح الفر�صة لتنمية املهارات املختلفة ،مما
يوجه اهتمام خمططي املناهج والرتبويني وعنايتهم؛ لإثراء
مناهج الطلبة لهذه الفئة العمرية بخربات تربوية ،و�أ�ساليب
تعليمية ت�سهم يف تطوير مهارة اتخاذ القرار لديهم.
كما وتربز �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها واحدة من
الدرا�سات البحثية على امل�ستوى املحلي يف حدود علم الباحثة،
التي �ست�ستخدم نظرية تريز يف بناء برنامج تدريبي يف تنمية
ضال
مهارة اتخاذ القرار لدى الطالبات يف املدار�س احلكومية .وف� ً
عن ذلك ،ف�إن هذه الدرا�سة تقدم نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
( )TRIZبطريقة مي�رسة ميكن من خاللها ا�ستيعاب فكر النظرية
وفل�سفتها و�أهم �أدواتها و�أ�ساليبها ،التي ميكن ا�ستخدامها يف
تنمية مهارة اتخاذ القرار بطريقة �إبداعية .كما �أن هذه الدرا�سة
من الدرا�سات القليلة التي �ستقدم هذه النظرية باللغة العربية
�سواء يف املجاالت التقنية� ،أو يف غريها من املجاالت .ولعلها
ً
بذلك تفتح جما ًال رحب ًا للباحثني والدار�سني لتو�سيع دائرة
الإفادة من هذه النظرية و�إخ�ضاعها للمزيد من البحث والتجريب.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن هذه الدرا�سة توفر �إطاراً مفاهيمي ًا ميكن �أن
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حمددات الدراسة
Ú Úتتحدد نتائج الدرا�سة بالفرتة الزمنية التي مت تطبيق
�أدوات الدرا�سة خاللها وهي العام الدرا�سي .2015 - 2014
Ú Úاقت�صار �أفراد عينة الدرا�سة على طالبات ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون.
Ú Úاقت�رصت �أداة الدرا�سة على مقيا�س مهارة اتخاذ القرار
الذي مت تطويره لغايات هذه الدرا�سة.
Ú Úالربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظرية احلل االبداعي
للم�شكالت ( )TRIZيف تنمية مهارة اتخاذ القرار.

الدراسات السابقة
نال مو�ضوع اتخاذ القرار وحل امل�شكالت ،اهتماما كثريا
من الباحثني وتنوعت اجلوانب املتعلقة باتخاذ القرار ،والتي
در�سها الباحثون ،وقد مت ا�ستطالع ما تي�رس من هذه الدرا�سات
وما له عالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وقد عر�ضت الدرا�سات
ذات العالقة ح�سب ت�سل�سلها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث.
�أجرت ن�سرتيكو ( )Nesterenko, 1994درا�سة هدفت �إىل
تطوير برنامج تدريبي لتطوير التفكري الإبداعي با�ستخدام نظرية
تريز ( )TRIZللحلول الإبداعية ،ومت تطبيق هذا الربنامج على
عينة مكونة من ( )42طالب ًا وطالب ًة تراوحت �أعمارهم بني (6
 � )9سنوات ملدة عام ون�صف ،وا�ستند هذا الربنامج �إىل املبادئالأ�سا�سية يف نظرية تريز� .أ�شارت النتائج �إىل حتقيق نتائج
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�إيجابية يف تطوير التفكري الإبداعي لدى الطلبة الذين تعر�ضوا
للربنامج.
وقام ريفن ( )Rivin, 1996بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
تريز على تنمية الإبداع وزيادة قدرة الطلبة على ا�ستخدام
الطريقة العلمية يف حل امل�شكالت .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت
ا�ستخدام برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظرية تريز ،واختبار مهارات
التفكري الإبداعي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )57طالب ًا وطالبةً،
مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني ،جتريبية مكونة من ( )25طالب ًا
وطالب ًة خ�ضعوا للربنامج التدريبي ،و�ضابطة مكونة من ()22
طالب ًا وطالب ًة مل يخ�ضعوا للربنامج التدريبي� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اختبار مهارات
التفكري الإبداعي ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
كما �أجرى جريجوري وكليمن (Gregory & Clemen,
 )2001درا�س ًة هدفت �إىل تطوير قدرات الطلبة يف اتخاذ القرار.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )49طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�صفوف
التا�سع �إىل الثاين ع�رش يف واليات �أمريكية عدة  ،وطبق الباحثان
برناجم ًا تعليمي ًا لتطوير مهارة اتخاذ القرار لدى الطلبة ،فقد
حاول فيها الباحثان تطوير جمموعة من مهارات �صنع القرار
باالعتماد على التفكري الناقد والتفكري الت�أملي وحل امل�شكلة.
وبينت نتائج الدرا�سة ت�أثري درو�س مهارات اتخاذ القرار على �أداء
الطلبة ب�شكل ايجابي.
وهدفت درا�سة �أبو جادو (� )2003إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام
برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت تريز
( ، )TRIZيف تنمية التفكري الإبداعي لدى طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف وكالة الغوث يف الأردن .تكونت عينة الدرا�سة من
( )110طالب ًا وطالب ًة مت تق�سيمهم ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني:
�إحداهما جتريبية ،والأخرى �ضابطة .ومت تطبيق الربنامج
التدريبي امل�ستند �إىل نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت لرتيز
( )TRIZعلى �أفراد العينة التجريبية ملدة �ستة �أ�سابيع .وا�ستخدم
اختبار (تور ان�س) للتفكري الإبداعي ب�صورته اللفظية على �أفراد
املجموعتني قبل تطبيق الربنامج التدريبي وبعده .ك�شفت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط �أداء
املجموعة التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة التجريبية
التي تعر�ضت للتدريب .ومل تظهر النتائج �أي فروق بني الذكور
والإناث �أو ب�سبب التفاعل بني اجلن�س واملجموعة.
و�أجرى اخللف ( )2005درا�س ًة هدفت �إىل التحقق من
فاعلية برنامج تدريبي مبني على اال�سرتاتيجيات املعرفية
للتعلم لتنمية مهارات تفكري اتخاذ القرار لدى طلبة جامعة الأمري
�سلطان يف الريا�ض .وا�ستخدمت الدرا�سة برناجما تدريبيا ا�ستند
�إىل ع�رشين ا�سرتاتيجية معرفية للتعلم ،ومقيا�س ملهارات تفكري
اتخاذ القرار ،وقد بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة ( )90طالب ًا من
خمتلف املراحل الدرا�سية الأربع موزعني يف تخ�ص�صني (علمي،
ان�ساين)  ،ترتاوح اعمارهم من (� )26 - 18سنة ،وق�سموا �إىل
�أربع جمموعات جمموعتني جتريبيتني ،وجمموعتني �ضابطتني.

بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروق ًا دال ًة �إح�صائي ًا بني �أفراد
املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على القيا�س البعدي ول�صالح
املجموعة التجريبية مما ي�ؤكد فعالية الربنامج التدريبي.
وقام الرافعي ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر بع�ض
مبادئ احللول الإبداعية للم�شكالت وفق نظرية تريز ( )TRIZيف
تنمية التفكري الإبداعي لدى عينة من املوهوبني يف ال�صف الأول
الثانوى يف منطقة ع�سري باململكة العربية ال�سعودية .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )50طالب ًا من املنتظمني يف مركز رعاية
املوهوبني يف منطقة ع�سري ،وزعوا على جمموعتني بالت�ساوي
جتريبية و�ضابطة .وا�ستخدم الباحث مقيا�س توارن�س للتفكري
الإبداعي (ال�صورة �أ)  .وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة اح�صائية للقيا�س البعدي يف املجموعتني ،يف الدرجة
الكلية والدرجات الفرعية على مقيا�س التفكري االبداعي يف
جماالت الطالقة ،واملرونة ،واال�صالة ،ل�صالح املجموعة
التجريبية.
كما �أجرى املخاترة ( )2007درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
فاعلية ا�ستخدام الن�شاط الأول من برنامج  CORTوهو تو�سيع
الإدراك يف حت�سني م�ستوى اتخاذ القرار عند طالب املرحلة
الأ�سا�سية العليا يف �إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية
املتحدة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )120طالب ًا من طالب ال�صف
التا�سع يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف �إمارة عجمان موزعني
بالت�ساوي على جمموعتني جتريبية و�ضابطة� .أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�سن م�ستوى مهارة اتخاذ
القرار بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية التي تعلمت با�ستخدام برنامج .CORT
و�أجرت �آل عامر ( )2008درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر
برنامج تدریبي م�ستند �إىل نظریة تریز ( )TRIZيف احلل الإبداعي
للم�شكالت الریا�ضیة وبع�ض مهارات التفكری الإبداعي (الطالقة،
املرونة ،الأ�صالة) لدى املتفوقات يف ال�صف الثالث املتو�سط.
تكونت عینة البحث من ( )60طالبة متفوقة يف ال�صف الثالث
املتو�سط وزعن بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة.
كان من �أهم نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائیة
ل�صالح املجموعة التجريبية بني متو�سطي درجات طالبات
املجموعة التجریبیة ،وطالبات املجموعة ال�ضابطة يف التطبیق
البعدي ملقیا�س توران�س للتفكری الإبداعي و مهاراته (الطالقة،
املرونة ،الأ�صالة) تعزى للربنامج التدریبي.
وهدفت درا�سة باوير (� )Boywer, 2008إىل تقييم فاعلية
ا�ستخدام مبادئ نظرية ( )TRIZيف حل امل�شكالت غري التقنية
با�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت؛ ومدى حت�سن قدرة الأفراد
امل�شاركني يف التفكري الإبداعي .تكونت عينة الدرا�سة من ()50
متطوعا  ،وقد مت ا�ستخدام مقيا�س توارن�س حلل امل�شكالت ،وقد
مت ت�صميم برنامج تدريبي مت تطبيقه على عينة الدرا�سة .دلت
النتائج على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لدى عينة الدرا�سة يف
جماالت تنمية مهارات الإبداع ،الأ�صالة ،الطالقة ،ونوعية
احللول ،مما �أكد �أهمية نظرية  trizيف تنمية مهارات التفكري
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الإبداعي لدى امل�شاركني يف برامج م�ستندة �إليها.
و�أجرى بن مو�سى ( )2009درا�سة هدفت �إىل قيا�س �أثر
برنامج تدريبي من ع�رش جل�سات م�ستنداً �إىل نظرية هوالند
يف التف�ضيل املهني يف حت�سن مهارة اتخاذ القرار املهني لدى
طالبات ال�صف العا�رش يف منطقة الباطنة جنوب يف �سلطنة
عمان .وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )63طالبة من طالبات ال�صف
العا�رش ،مت توزيعهن �إىل جمموعتني :جتريبية ،و�ضابطة� .أظهرت
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني:
التجريبية ،وال�ضابطة يف اتخاذ القرار املهني تعزى للربنامج
التدريبي.
و�أجرى كيتو ( )Kitto, 2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
�أثر ا�ستخدام نظرية تريز يف تنمية القدرة على الت�صميم الإبداعي.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام برنامج تدريبي قائم على
نظرية تريز ،واختبار املهارات الإبداعية .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )40طالب ًا وطالبةً ،مت توزيعهم بالت�ساوي �إىل جمموعتني:
جتريبية خ�ضعت للربنامج التدريبي ،و�ضابطة مل تخ�ضع
للربنامج التدريبي� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف اختبار املهارات الإبداعية ،ل�صالح املجموعة
التجريبية.
و�أجرى �سعيد ( )2011درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية
برنامج تدريبي م�ستند �إىل ( )17ا�سرتاتيجية �إبداعية من نظرية
احلل الإبداعي للم�شكالت تريز ( )TRIZيف تنمية التح�صيل
الدرا�سي والتفكري االبداعي لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف
مدينة الالذقية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )140طال ًبا وطالبةً،
وزعوا بالت�ساوي على جمموعتني :جتريبية و�ضابطة� .أ�سفرت
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني �أداء املجموعة
التجريبية وبني �أداء املجموعة ال�ضابطة على الدرجة الكلية
الختبار توران�س للتفكري الإبداعي و�أبعاده الأربعة املتمثلة
بالطالقة.
و�أجرى لوري ( )Louri, 2012درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن ت�أثري برنامج تدريبي م�ستند على نظرية تريز وفاعليته على
قدرة الطلبة اجلامعيني على حل م�شكالتهم التعليمية واحلياتية.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام برنامج تدريبي م�ستند
�إىل نظرية تريز يف حل امل�شكالت ،واختبار قبلي وبعدي .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )34طالب ًا وطالب ًة من الطلبة اجلامعيني.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تدل على
ت�أثري الربنامج التدريبي على تفكري الطلبة ،وقدرتهم على حل
امل�شكالت احلياتية والتعليمية ب�صورة �أف�ضل من ال�سابق.
و�أجرى �صيام ( )2013درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
فاعلية برنامج مقرتح يف �ضوء نظرية تريز لتنمية مهارات
التفكري الإبداعي يف مادة التكنولوجيا لدى طلبة ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام برنامج مقرتح
يف �ضوء نظرية تريز ،واختبار مهارات التفكري الإبداعي .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )85طالبةً ،مت توزيعهم �إىل جمموعتني،
جمموعة جتريبية مكونة من ( )42طالب ًة خ�ضعن للربنامج
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املقرتح ،وجمموعة �ضابطة مكونة من ( )43طالب ًة مل يخ�ضعن
للربنامج املقرتح� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف اختبار
مهارات التفكري الإبداعي ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة العوي�ضي (� )2014إىل الك�شف عن فاعلية
برنامج مقرتح يف �ضوء نظرية تريز يف تنمية التح�صيل والتفكري
الإبداعي يف اجلغرافيا لطالبات ال�صف الأول متو�سط مبدينة جدة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام برنامج مقرتح يف �ضوء
نظرية تريز ،واختبار حت�صيل �إبداعي ،واختبار توران�س للتفكري
الإبداعي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًة من ال�صف الأول
املتو�سط ،ومت تق�سيمهم بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية
خ�ضعت للربنامج املقرتح يف �ضوء نظرية تريز ،و�ضابطة مل
تخ�ضع للربنامج� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف عالمات الطالبات يف اختبار التفكري الإبداعي،
ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أجرت عا�شور ( )2015درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز يف تنمية مهارات التفكري
الإبداعي ،ومهارات التوا�صل الريا�ضي لدى طالب ال�صف
اخلام�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام برنامج قائم على
نظرية تريز يت�ضمن جمموعة من الأن�شطة الريا�ضية التي تنا�سب
م�ستوى طالب ال�صف اخلام�س ،كما مت ا�ستخدام اختبار مهارات
التفكري الإبداعي ،ومهارات التوا�صل الريا�ضي .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )82طالب ًا من طالب ال�صف اخلام�س ،مت توزيعهم
بالت�ساوي �إىل جمموعتني ، :جتريبية خ�ضعت للربنامج القائم
على نظرية تريز ،و�ضابطة مل تخ�ضع للربنامج� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
طالب املجموعة التجريبية ،واملجموعة ال�ضابطة يف اختباري
مهارات التفكري الإبداعي ،ومهارات التوا�صل الريا�ضي ،ل�صالح
املجموعة التجريبية.
التعقيب على الدراسات السابقة
تبني من خالل عر�ض الدرا�سات ذات ال�صلة �أن هناك
اهتمام ًا عاملي ًا وعربي ًا وحملي ًا بتوظيف برامج وطرائق التفكري
املختلفة يف التعليم .وكان من بني �أكرث الربامج �شيوع ًا يف هذه
الدرا�سات برنامج (. )CORT
ولدى فح�ص �أهداف ومتغريات الدرا�سات �آنفة الذكر تبني
�أن الدرا�سة احلالية تختلف عن �سابقاتها يف اجلوانب الآتية:
Ú Úجميع الدرا�سات التي مت احل�صول عليها تناولت �أثر
برنامج ( )TRIZيف حل امل�شكالت االبداعي يف تنمية الإبداع
والتفكري الإبداعي� ،أو التفكري الناقد� ،أو التفكري ما وراء املعريف،
وعدد حمدود منها تناول �أثره يف مهارة اتخاذ القرار.
Ú Úقلة الدرا�سات العربية �أو الأجنبية ،بح�سب علم الباحثة،
التي تناولت �أثر برنامج ( )TRIZيف تنمية مهارة اتخاذ القرار.
�Ú Úأثبتت الدرا�سات ال�سابقة فاعلية الربامج التدريبية التي
مت بنا�ؤها باال�ستناد �إىل نظرية ( )TRIZيف الت�أثري الإيجابي على
قدرة الطالبات يف حل امل�شكالت التعليمية واحلياتية ،لكنها مل
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تتناول �أثرها وفاعليتها يف تنمية مهارات معرفية كمهارة
اتخاذ القرار .وبذلك تفردت الدرا�سة احلالية بقيا�س مدى ت�أثري
الربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظرية ( )TRIZيف تنمية مهارة
اتخاذ القرار وهذا ما يجعلها درا�سة متفردة عن باقي الدرا�سات
ال�سابقة ،وخ�صو�ص ًا يف الوطن العربي.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي ،وذلك
من خالل تطبيق االختبار القبلي يف اتخاذ القرار على املجموعة
التجريبية ،ومن ثم تطبيق الربنامج التدريبي ،واالختبار البعدي،
واختبار املتابعة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون ،للعام
الدرا�سي 2015 - 2014؛ والبالغ عددهن ( )1514طالبة
موزعات على ( )37مدر�سة حكومية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )71طالبةً ،مت اختيارهن
بالطريقة الع�شوائية ،لكون �أفراد جمتمع الدرا�سة ي�شكلون م�ساحة
جغرافية �شا�سعة ،و�أن اختيار �أفراد من مدار�س� ،أو ف�صول خمتلفة
ب�شكل ع�شوائي ،وجتميعهم خارج جمموعاتهم الأ�صلية التي
ينتمون �إليها غري متاح من الناحية العملية .زيادة على �أن الوقت
والإمكانات املتاحة ت�شكل عقب ًة يف حتقيق ذلك.
أدوات الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة الأدوات الآتية:
◄◄�أوالً :الربنامج التدريبي
مت بناء برنامج لتح�سني م�ستوى اتخاذ القرار مبني على
نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت ( ، )TRIZوقد جرى اختيار
نظرية ( )TRIZحلداثتها يف الوطن العربي و�سهولة تطبيقها
ومواكبتها للتطور املعريف.
 بناء الربنامج التدريبي
مت �إعداد برناجم ًا تدريبي ًا مكون ًا من ( )18جل�سة تدريبية،
مدة كل منها ( )90دقيقة ،ا�ستناداً �إىل الأدب النظري املتعلق
بنظرية ( )TRIZيف حت�سني مهارة اتخاذ القرار.
وقد ت�ضمنت كل جل�سة من جل�سات الربنامج التدريبي
ما ي�أتي:
تبد�أ اجلل�سة مبراجعة اجلل�سة التدريبية ال�سابقة وتلخي�صها،
با�ستثناء اجلل�سة الأوىل (التي تهدف �إىل التعارف بني امل�شاركني
والباحثة ،والتعرف �إىل �أهداف الربنامج التدريبي ،ثم التعريف
مبهارة اتخاذ القرار و�أهميتها يف حياة الطالبات) ومناق�شة

مو�ضوع اجلل�سة ،ومناق�شتهن يف الأن�شطة التدريبية .و�أخرياً
تلخي�ص اجلل�سة وتكليفهن بالن�شاط البيتي ،وقد جرى اعتماد
املواقف� ،أو الأن�شطة التدريبية على اخلربات العملية ال�سابقة
لطالبات ال�صف العا�رش� ،أو التي ميكن �أن تواجههن يف امل�ستقبل
لتدريبهن على كيفية اتخاذ القرار يف حياتهن ،وذلك ح�سب
ا�سرتاتيجيات الربنامج والبعد عن الأمناط التقليدية يف اتخاذ
القرار .وقد ا�شتملت اجلل�سات على تو�ضيح الإ�سرتاتيجية مع
�أمثلة تو�ضيحية تبني كيفية تطبيقها ،واجلل�سة التي تليها ن�شاط
تدريبي على املهارة التي جرى �رشحها م�سبقاً .وجل�سة اخلتام
(التي هدفت �إىل التعرف �إىل انطباع ومالحظات الطالبات حول
الربنامج و�أهم املهارات التي اكت�سبنها من الربنامج ،بالإ�ضافة
�إىل تطبيق االختبار البعدي)  .ومت حتديد اجلل�سة التدريبية مبدة
( )90دقيقة لكل جل�سة.
  (االفرتا�ضات الأ�سا�سية للربنامج)
ي�ستند الربنامج التدريبي على نظرية احلل االبداعي
للم�شكالت ( ، )TRIZالتي عرفت با�سم نظرية احلل االبتكاري
للم�شكالت ( (Tearia Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatch
 ) )TRIZيقابلها يف اللغة الإجنليزية ( (TIPS) (Theory OF
 Inventive Problem Solvingوما ت�ضمنته هذه النظرية من
�أفكار و�أ�سا�سيات ،ويعتمد الربنامج على تدريب الطالبات من
قبل املدرب على مهارات خمتلفة ،تتمثل يف :الرتكيز على حتديد
امل�شكلة ،وكيفية حتديد الأهداف بدقة وو�ضوح با�ستخدام مبد�أ
الرتكيز ،واملرونة يف حتديد الأهداف واختيارها ،وكيفية �إنتاج
�أنواع خمتلفة من الأفكار و�إيجاد البدائل ،والت�أكد من �صحة
املعلومات وم�صادرها ،والتعريف با�سرتاتيجيات الربنامج
و�أهميته يف حتليل املواقف ،وبيان �أهميته �أثناء اتخاذ القرار،
وكيفية حتديد النتائج التي تعود على متخذ القرار والآخرين
ممن يت�أثرون بقراره واملفا�ضلة بينها .وقد جرى بناء الربنامج
باالعتماد على ( )16مبد�أ من مبادئ النظرية.
 املبادئ امل�ستخدمة يف الربنامج التدريبي
ت�شري مراجعة �أدب نظرية تريز التي تتكون من العديد من
املفاهيم والأدوات املهمة� ،إىل �أن هناك ( )40مبد�أ ت�شكل العمود
الفقري لهذه النظرية ،وقد جاءت هذه املبادئ من حتليل العديد
من براءات االخرتاع ،وبذلك ف�إن هذه املبادئ مثلت �أكرث الطرق
التي ا�ستخدمها الإن�سان يف حل امل�شكالت .لذلك فقد �شكل عدد
من هذه املبادئ مكون ًا من ( )16مبد�أ حمور اهتمام هذا الربنامج
التدريبي ،وهي( :مبد�أ الدينامية /املرونة)  ،و (مبد�أ الف�صل/
اال�ستخال�ص)  ،و (مبد�أ التق�سيم /التجزئة)  ،و (مبد�أ الربط/
الدمج)  ،و (مبد�أ التع�شي�ش /االحتواء)  ،و (مبد�أ العمل القبلي/
التمهيدي)  ،و (مبد�أ التو�سيد امل�سبق)  ،و (مبد�أ القلب /العك�س)
 ،و (مبد�أ النوعية املحلية (املوقعية) )  ،و (مبد�أ البعد االخر)  ،و
(مبد�أ العمل الدوري /الفرتي)  ،و (مبد�أ االندفاع ال�رسيع /القفز)
 ،و (مبد�أ التغذية الراجعة)  ،و (مبد�أ البدائل الرخي�صة)  ،و (مبد�أ
انتقال املرحلة)  ،و (مبد�أ املواد املركبة) .
Ú Úخطوات بناء الربنامج التدريبي
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت )(TRIZ
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

في تنمية مهارة اتخاذ القرار

اطلعت الباحثة على نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت
( ، )TRIZوما ت�ضمنته من �أفكار وافرتا�ضات ومبادئ ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض الدرا�سات التي اهتمت ببناء برامج تدريبية تهدف
�إىل التدريب على حت�سني مهارة اتخاذ القرار الإبداعي ،كدرا�سة
(اخللف2005 ،؛ و�أبو جادو. )2005 ،
Ú Úالهدف العام للربنامج
يهدف الربنامج �إىل حت�سني مهارة اتخاذ القرار الإبداعي
لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س حمافظة
عجلون .وانبثق عن هذا الهدف �أهداف فرعية ،تبع ًا جلل�سات
الربنامج.
Ú Úعدد جل�سات الربنامج التدريبي ومدتها
ا�شتمل الربنامج على ( )18جل�سة تدريبية مدة كل جل�سة
( )90دقيقة� ،أي ما يعادل ح�صتني درا�سيتني ،ما عدا اجلل�سة
التمهيدية كانت مدتها ( )45دقيقة ،مت �إجرا�ؤها يف الغرفة
ال�صفية ،وا�ستغرق تطبيق الربنامج ت�سعة �أ�سابيع بواقع جل�ستني
�أ�سبوعيتني ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
 .2015 - 2014وقد �سار التطبيق على النحو الآتي:
 االختبار القبلي :مت تطبيق (االختبار القبلي)  ،بعد
قراءته وتو�ضيحه وتهيئة اجلو املنا�سب للتطبيق على جمموعتي
الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) .
 التدريب للمجموعة التجريبية:
 اجلل�سة التمهيدية :خ�ص�ص لهذه اجلل�سة ( )45دقيقة؛
من �أجل �أن تتعرف الطالبات على الربنامج و�أهدافه ،وتعريف
مهارة اتخاذ القرار و�أهميتها يف حياة الطالبات.
 اجلل�سات التدريبية :وعددها ( )16جل�سة تدريبية .وقد
�سارت اجلل�سات على النحو الآتي:
 مراجعة املهمة البيتية ال�سابقة والربط بني اجلل�سة
ال�سابقة واجلل�سة احلالية ،بعد حتديد عنوانها .ويتم ذلك يف ع�رش
دقائق.
 ( )70دقيقة لل�سري يف تنفيذ خطوات اجلل�سة التدريبية.
 ( )10دقائق لإغالق اجلل�سة /تكليف الطالبات
باملهمة البيتية التالية.
 اجلل�سة اخلتامية :ت�ضمنت اجلل�سة التعرف �إىل انطباع
ومالحظات الطالبات حول الربنامج ،وتلخي�ص لأهم املهارات
والأفكار التي اكت�سبتها الطالبات من الربنامج .و�شكر الطالبات
على م�شاركتهن واهتمامهن بالربنامج التدريبي وعلى اجلهد
الذي قمن به خالل تطبيق الربنامج .وتزويد الطالبات بالهدايا
املجزية كنوع من ال�شكر لهن على التعاون يف تطبيق الربنامج
التدريبي.
 االختبار البعدي :مت تطبيق املقيا�س (االختبار
البعدي)  ،بعد قراءته وتو�ضيحه وتهيئة اجلو املنا�سب للتطبيق
على جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة والتجريبية) .
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Ú Úاال�سرتاتيجيات املتبعة
ا�ستخدمت الباحثة يف تطبيقها للربنامج عدداً
من اال�سرتاتيجيات لتحقيق �أهداف الربنامج ،ومن هذه
اال�سرتاتيجيات :ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،وا�سرتاتيجية
الع�صف الذهني ،وا�سرتاتيجية طرح الأ�سئلة ،وا�سرتاتيجية احلوار
البناء ،وا�سرتاتيجية التعليم املتبادل ،وا�سرتاتيجية التخيل،
وا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي.
Ú Úالو�سائل التعليمية والأدوات امل�ستخدمة
ا�ستخدمت الباحثة عدداً من الأدوات والو�سائل التعليمية،
وهي:
 جهاز عر�ض البيانات (. )data show
 جهاز كمبيوتر �شخ�صي ()lab tob
 �أقالم ودفاتر توزع على امل�شاركني يف بداية اجلل�سة
االوىل.
 ال�سبورة.
�Ú Úصدق الربنامج التدريبي (حتكيم الربنامج) :
للتحقق من مدى مالءمة الربنامج يف حت�سني م�ستوى
اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش و�صدق حمتواه ،جرى
عر�ض الربنامج على ( )10حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات الأردنية املتخ�ص�صني يف جماالت الإر�شاد النف�سي،
وعلم النف�س الرتبوي ،واملناهج وطرائق التدري�س والإدارة
الرتبوية .وقد طلب من املحكمني حتديد مدى متثيل كل جل�سة
تدريبية للأهداف التي و�ضعت من �أجلها واملرتبطة بالأبعاد
الأربعة ،وهي (املرونة والرتكيز ،احلد�س والتقدير ،الأ�صالة،
�سعة الأفق)  ،والتي جرى �رشح كل ُبعد منها ب�صورة موجزة،
وحتديد مدى منا�سبة كل موقف تدريبي مل�ستوى طالبات ال�صف
العا�رش ،ومدى �صحة ال�صياغة اللغوية للعبارات والإجراءات التي
ت�ضمنتها جل�سات الربنامج .وطلب من املحكمني �أي�ض ًا �إبداء �أية
تعديالت منا�سبة يرون �رضورة �إجرائها على عبارات وفقرات
جل�سات الربنامج التدريبي .واعتربت الباحثة �إجماع ( )8من
املحكمني كافي ًا لقبول العبارة� ،أو الن�شاط ،و�أن مالحظات �أكرث
من ( )2تكفي لتعديل العبارة (الفقرة) � ،أو حذفها� ،أو �إ�ضافة
�أخرى جديدة .وقد جرى تعديل ال�صياغة اللغوية لعدد من فقرات
الربنامج وعباراته ،و�إ�ضافة �رشح موجز لبع�ض العبارات،
وا�ستقر الربنامج ب�صورته النهائية من ( )18جل�سة تدريبية،
وجرى �إدخال بع�ض التعديالت الب�سيطة على الربنامج التدريبي
بناء على مالحظات املحكمني ،حتى �أخرج الربنامج التدريبي
ً
ب�صورته النهائية.
◄◄ثانياً :مقيا�س اتخاذ القرار
مت بناء مقيا�س اتخاذ القرار باال�ستعانة بالدرا�سات
ال�سابقة التي بحثت يف مو�ضوع اتخاذ القرار ،وحل امل�شكالت.
كدرا�سة البلو�شي ( ، )2007اخللف ( ، )2005املخاترة ()2007
 .وتكون مقيا�س اتخاذ القرار من ( )31فقرة ،موزعة على �أربعة
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�أبعاد ،هيُ ( :بعد املرونة والرتكيز يف اتخاذ القرار مكون من ()7
فقرات) ُ ( ،بعد احلد�س والتقدير يف اتخاذ القرار مكون من ()9
فقرات) ُ ( ،بعد الأ�صالة يف اتخاذ القرار مكون من ( )8فقرات) ،
( ُبعد �سعة الأفق يف اتخاذ القرار مكون من ( )7فقرات) .
�Ú Úصدق املقيا�س وثباته
للتحقق من �صدق حمتوى مقيا�س اتخاذ القرار قامت
الباحثة بعر�ضه ب�صورته الأولية على ( )10من املحكمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية املتخ�ص�صني
يف جماالت الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س الرتبوي ،واملناهج
وطرائق التدري�س والإدارة الرتبوية .وذلك للك�شف عن مدى �صدق
فقرات الأداة ومالءمتها لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه يف �أبعاد
املقيا�س .وقد تكون كل ُبعد من �أبعاد املقيا�س (يف �صورته
الأولية) من عدد من الفقرات� ،إذ كان جمموع الفقرات ( )60فقرة
يف �صورته الأولية ،وقد طلبت الباحثة من املحكمني �إبداء �آرائهم
ومالحظاتهم حول فقرات املقيا�س ،واحلكم عليها وفق املعايري
الآتية:
 مدى و�ضوح التعريفات واملفاهيم والتعليمات من
حيث كونها �صاحلة فيما �صممت لقيا�سه.

 مدى منا�سبة الفقرة للغر�ض الذي �أعدت لقيا�سه ،ومدى
مالءمتها لل ُبعد الذي و�ضعت فيه.
 مدى منا�سبة الفقرات للمرحلة العمرية املقي�سة.
 �سالمة ال�صياغة اللغوية للفقرات وو�ضوحها.
وو�ضع �س�ؤال �أ�سفل فقرات كل ُبعد �إن كان املحكم يقرتح
�إ�ضافة �أي فقرات �أخرى لل ُبعد.
فرغت �آراء املحكمني ومالحظاتهم ،التي �أبدوها حول كل
ّ
فقرة يف املقيا�س ،ومت قبول كل فقرة �أجمع عليها ( )8ف�أكرث من
املحكمني.
يف �ضوء اقرتاحات املحكمني ومالحظاتهم ونتائج العينة
اال�ستطالعية� ،أجريت بع�ض التعديالت� ،إذ جرى حذف ( )29فقرة
من �أ�صل ( )60فقرة ،حيث ا�ستبعدت الفقرات التي ال تتوافق مع
ال ُبعد املحدد.وكذلك التي حتمل معاين مكررة ب�صيغ خمتلفة.
كذلك التعديل والإ�ضافة على �صياغة بع�ض فقرات املقيا�س.
ثم قامت الباحثة بتطبيق املقيا�س بعد تعديله على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )28طالبةً ،ومت ح�ساب قيم معامالت
االرتباط بني الفقرات ،والأبعاد واملقيا�س ككل ،كما هو مبني يف
اجلدول (. )1

جدول (: )1
قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه كل فقرة والمقياس ككل

احلد�س والتقدير

املرونة والرتكيز

�سعة الأفق

الأ�صالة

معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
الرقم االرتباط االرتباط مع الرقم االرتباط االرتباط مع الرقم االرتباط االرتباط مع الرقم االرتباط االرتباط مع
مع البعد املقيا�س ككل
مع البعد املقيا�س ككل
مع البعد املقيا�س ككل
مع البعد املقيا�س ككل
1

0.57

0.42

8

0.79

0.61

17

0.68

0.48

25

0.60

0.63

2

0.58

0.37

9

0.59

0.51

18

0.76

0.56

26

0.72

0.40

3

0.63

0.65

10

0.62

0.55

19

0.57

0.48

27

0.73

0.56

4

0.66

0.64

11

0.62

0.50

20

0.74

0.46

28

0.67

0.38

5

0.37

0.39

12

0.60

0.38

21

0.51

0.49

29

0.61

0.39

6

0.50

0.49

13

0.66

0.53

22

0.79

0.56

30

0.81

0.66

7

0.68

0.75

14

0.55

0.48

23

0.57

0.51

31

0.58

0.58

15

0.73

0.61

24

0.48

0.54

16

0.69

0.47

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )1أن قيم
معامالت االرتباط بني الفقرات ،والأبعاد التي تنتمي �إليها،
تراوحت بني ( ، )0.81 – 0.37كما تراوحت قيم معامالت
االرتباط بني الفقرات ،واملقيا�س ككل بني (، )0.75 - 0.37
وبالتايل تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )31فقرة.
Ú Úثبات املقيا�س
للتحقق من ثبات املقيا�س ،مت تطبيقه على عينة

ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )28طالبةً ،من
طالبات ال�صف العا�رش ،ومت ا�ستخراج ثبات املقيا�س بطريقة
�إعادة االختبار ،وبفا�صل زمني مدته ( )14يوماً.ومت ح�ساب
معامل االرتباط (بري�سون) بني التطبيقني لكل جمال من جماالت
املقيا�س ،واملقيا�س ككل ،كما مت تطبيق معادلة كرونباخ �ألفا
ال�ستخراج االت�ساق الداخلي للمقيا�س ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت )(TRIZ
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

في تنمية مهارة اتخاذ القرار

وت�سهيل مهمة الباحثة لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة.
 بعد اختيار ال�شعب ال�صفية ع�شوائياً ،جرى تو�ضيح
الغر�ض من الدرا�سة للطالبات تطبيق املقيا�س (االختبار القبلي)
 ،وذلك قبل البدء بتطبيق الربنامج التدريبي ،للتحقق من تكاف�ؤ
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
 جرى توزيع الطالبات يف املجموعة التجريبية على
�شكل جمموعات ( )7 - 6جمموعات بواقع ( )6 - 4طالبات
لكل جمموعة ،وكانت الباحثة تو�ضح وت�رشح حمتوى كل جل�سة،
وطرح الأمثلة التو�ضيحية ،ومن ثم تقدم الن�شاط التدريبي
للمجموعات جميعها ،ويعر�ض مقرر كل جمموعة ا�ستجابات
جمموعته ،ومل يطبق على �أفراد املجموعة ال�ضابطة.
 جرى تطبيق املقيا�س (االختبار البعدي) على
املجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة بعد تقدمي الربنامج
التدريبي ،ومت تطبيق املتابعة للمجموعة التجريبية فقط بعد
مرور ( )60يوم من التطبيق البعدي.
 بدء بتطبيق الربنامج بتاريخ 2014 /10 /1م،
وا�ستمر حتى 2014 /12 /6م ،وملدة (� )9أ�سابيع ،بواقع
جل�ستني �أ�سبوعيتني ،مدة اجلل�سة ( )90دقيقة ،وذلك بواقع ()18
جل�سة تدريبية ،دون التطبيق القبلي والبعدي ملقيا�س م�ستوى
اتخاذ القرار.

جدول (: )2
معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة (ارتباط بيرسون) بين التطبيقين على
العينة االستطالعية

كرونباخ �ألفا

ثبات االعادة

البعد
املرونة والرتكيز

0.88

0.74

احلد�س والتقدير

0.81

0.84

الأ�صالة

0.79

0.77

�سعة الأفق

0.85

0.84

0.91

0.87

املقيا�س ككل

د .سهاد محمود بني فواز

يظهر من اجلدول (� )2أن معامالت الثبات بطريقة
كرونباخ �ألفا تراوحت بني ( )0.82 - 0.79وكان �أعالها
ل ُبعد �سعة الأفق ،و�أقلها لبعد الأ�صالة ،كما بلغ معامل الثبات
للمقيا�س ككل (� ، )0.91أما معامالت ثبات الإعادة فقد تراوحت
بني ( ، )0.84 – 0.74وكان �أعالها لبعدي احلد�س والتقدير،
و�سعة الأفق ،و�أقلها ل ُبعد املرونة والرتكيز ،وبلغ معامل ثبات
الإعادة للمقيا�س ككل ( ، )0.87وجميع معامالت الثبات كانت
مقبول ًة لأغرا�ض تطبيق املقيا�س ،حيث تعترب معامالت الثبات
مقبولة اذا زادت عن (( )0.70عودة وملكاوي. )2011 ،
Ú Úت�صحيح املقيا�س
اعتمد تدريج خما�سي لت�صحيح الإجابات؛ بحيث حتدد
درجة انطباق الفقرة على امل�ستجيب وفق ًا ملا ي�أتي :تنطبق
بدرجة كبرية جداً ،تنطبق بدرجة كبرية ،تنطبق بدرجة متو�سطة،
تنطبق بدرجة قليلة ،ال تنطبق ،و�أعطيت درجات ()0،1،2،3،4
على التوايل�.أما يف حالة الفقرة ال�سالبة فتعك�س الدرجات
( ، )4،3،2،1،0بحيث تكون �أعلى درجة على املقيا�س ككل
( )124والذي يتكون من ( )31فقرة.وتنح�رص الدرجة على كل
ُبعد من الأبعاد الآتية :تنح�رص درجات ال ُبعد الأول بني (- 0
 )28درجة ،ودرجات ال ُبعد الثاين بني ( )36 - 0درجة ،ودرجات
ال ُبعد الثالث بني ( )32 0-درجة ،ودرجات البعد الرابع بني (0
  )28درجة ح�سب عدد فقرات كل ُبعد ،وتنح�رص الدرجة الكليةعلى املقيا�س بني (� ، )124 - 0إذ �أن اقرتاب درجة الطالب من
احلد الأعلى ( )124يعني �أن م�ستوى اتخاذ القرار لديه عالياً،
واقرتابه من احلد الأدنى (ال�صفر) يعني تدين م�ستوى اتخاذ القرار
لديه.

متغريات الدراسة
�شملت الدرا�سة املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً :املتغري امل�ستقل
 الربنامج التدريبي.
Ú Úثانياً :املتغري التابع
 مهارة اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش.
املعاجلات اإلحصائية
للتحقق من فر�ضيات الدرا�سة جرى تفريغ البيانات
للقيا�س القبلي ،والقيا�س البعدي للمجموعتني :التجريبية،
وال�ضابطة ،ومت �إدخالها يف ذاكرة احلا�سب ،لتحليل البيانات
با�ستخدام الرزمة الإح�صائية ( ،)SPSSوقد مت ا�ستخدام
املعاجلات الإح�صائية الآتية:
Ú Úمعامل ارتباط بري�سون بني التطبيقني على العينة
اال�ستطالعية بغر�ض الت�أكد من ثبات املقيا�س ،وارتباط الفقرة
باملجال الذي تنتمي �إليه وباملقيا�س ككل ،كما مت تطبيق
معادلة كرونباخ �ألفا.
Ú Úا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية جلميع �أبعاد املقيا�س ،واملقيا�س ككل يف التطبيق
القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،واختبار
املتابعة يف املجموعة التجريبية.
Ú Úتطبيق اختبار ( )tللعينات امل�ستقلة للك�شف عن تكاف�ؤ

إجراءات تنفيذ الدراسة
 احل�صول على موافقة وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق
الدرا�سة مبدار�س حمافظة عجلون.وقد قامت الوزارة بدورها يف
خماطبة املديرية العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة عجلون.
التي قامت بدورها مبخاطبة املدر�سة التي وقع عليها االختيار.
 جرى زيارة املدر�سة امل�شمولة بالدرا�سة ،وتو�ضيح
�أهداف الدرا�سة ملديرة املدر�سة التي طبق عليها الربنامج
التدريبي ،و�أداة قيا�س م�ستوى اتخاذ القرار ،وطلب م�ساعدتها
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املجموعتني يف القيا�س القبلي جلميع �أبعاد املقيا�س واملقيا�س
ككل.

◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل" :يوجد فرق دال
�إح�صائي ًا يف م�ستوى مهارة اتخاذ القرار بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة �أو �أبعادها الفرعية تعزى للربنامج
التدريبي"

Ú Úتطبيق اختبار ( )tللعينات املزدوجة للك�شف عن
الفروق بني القيا�س البعدي واملتابعة جلميع �أبعاد املقيا�س
واملقيا�س ككل على املجموعة التجريبية.

للتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت تطبيق اختبار(  (�Inde

 )pendent Samples t- Testللك�شف عن الفروق بني جمموعتي
الدرا�سة على جميع �أبعاد مقيا�س اتخاذ القرار ،واملقيا�س ككل
يف القيا�س البعدي  ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

عرض النتائج
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة التي ح�صلت
عليها الباحثة يف �ضوء الهدف الذي ت�سعى لتحقيقه وهو الك�شف
عن �أثر برنامج مقرتح م�ستند �إىل نظرية ( )TRIZيف تطوير مهارة
اتخاذ القرار لدى طالبات ال�صف العا�رش.وك�إجراء تنظيمي مت
عر�ض هذه النتائج وفق ت�سل�سل فر�ضيات الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل
بع�ض اجلداول التو�ضيحية التي ميكن �أن ت�ساعد يف �إعطاء �صورة
�أو�ضح للنتائج التي �أمكن التو�صل �إليها ،وقد عر�ضت النتائج
وفق ًا لفر�ضيات الدرا�سة كالآتي:

جدول (: )4
نتائج اختبار ( )Independent Samples t- Testللكشف عن الفروق بين
مجموعتي الدراسة على القياس البعدي (ن=)71

ال ُبعد

عدد
الفقرات

املرونة
والرتكيز

7

تكافؤ اجملموعات

احلد�س
والتقدير

9

بغر�ض الت�أكد من تكاف�ؤ جمموعات الدرا�سة على القيا�س
القبلي مت تطبيق اختبار ( )tللعينات امل�ستقلة ،على جميع �أبعاد
الدرا�سة واملقيا�س ككل ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.

الأ�صالة

8

�سعة
الأفق

7

جدول (: )3
نتائج اختبار ( )Independent Sample t.Testللكشف عن الفروق بين
مجموعتي الدراسة على القياس القبلي (ن=)71

البعد

عدد
الفقرات

املرونة
والرتكيز

7

احلد�س
والتقدير

9

الأ�صالة

8

�سعة
الأفق

7

املقيا�س
ككل

31

املجموعة

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ال�ضابطة

36

2.26

0.33

التجريبية

35

2.20

0.34

ال�ضابطة

36

1.96

0.34

التجريبية

35

1.86

0.49

ال�ضابطة

36

2.09

0.40

التجريبية

35

1.94

0.64

ال�ضابطة

36

2.23

0.52

التجريبية

35

2.14

0.42

ال�ضابطة

36

2.13

0.21

التجريبية

35

2.04

0.27

املقيا�س
ككل

31

املجموعة

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ال�ضابطة

36

2.47

0.84

التجريبية

35

3.26

0.56

ال�ضابطة

36

2.25

1.11

التجريبية

35

3.12

0.28

ال�ضابطة

36

1.83

0.61

التجريبية

35

2.78

0.68

ال�ضابطة

36

2.06

0.71

التجريبية

35

3.24

0.52

ال�ضابطة

36

2.15

0.55

التجريبية

35

3.10

0.30

قيمة

الداللة
الإح�صائية

3.750

0.000

3.607

0.001

()t

5.116

0.00

6.184

0.00

5.083

0.00

قيمة

الداللة
االح�صائية

0.67

0.50

1.02

0.31

1.19

0.23

يظهر من اجلدول ( )4وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05بني املجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة يف
القيا�س البعدي على جميع �أبعاد مقيا�س اتخاذ القرار ،واملقيا�س
ككل؛ وعند مراجعة املتو�سطات احل�سابية تبني �أن الفرق جاء
ل�صالح املجموعة التجريبية؛ �إذ �إن املتو�سطات احل�سابية
مل�ستوى مهارة اتخاذ القرار لدى �أفراد املجموعة التجريبية
كانت �أعلى منها لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة.

0.78

0.43

1.76

0.08

◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية" :ي�ستمر وجود
فرق دال �إح�صائي ًا يف مهارة اتخاذ القرار �أو �أبعادها الفرعية
بعد فرتة من انتهاء التدريب على الربنامج"

()t

للتحقق من هذه الفر�ضية ،مت تطبيق اختبار ( )tللعينات
املزدوجة ( )Paired Sample t.Testللك�شف عن الفروق بني
التطبيق البعدي واملتابعة للمجموعة التجريبية ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك.

يظهر من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات دالة اح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س القبلي على جميع �أبعاد مقيا�س اتخاذ
القرار ،واملقيا�س ككل ،وهذا ي�شري �إىل تكاف�ؤ املجموعتني يف
القيا�س القبلي.
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت )(TRIZ
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

في تنمية مهارة اتخاذ القرار

هناك �أثراً فعا ًال للربنامج التدريبي امل�ستند �إىل نظرية احلل
االبداعي للم�شكالت ( )TRIZيف حت�سني م�ستوى اتخاذ القرار
لدى طالبات ال�صف العا�رش اال�سا�سي يف حمافظة عجلون ،مما
يو�ضح �أهمية الربنامج التدريبي الذي �أ�ستخدم يف هذه الدرا�سة
يف حت�سني اتخاذ القرار لدى طالبات املجموعة التجريبية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة الإيجابية �إىل ما وفره الربنامج
من مقومات �أ�سهمت يف حت�سني مهارة اتخاذ القرار ،ومن بني
هذه املقومات :طبيعة الربنامج التدريبي وو�ضوح �أهدافه
وارتباط مكوناته و�أن�شطته املختلفة بواقع حياة الطلبة ،وما
يعانونه خالل هذه املرحلة من العمر من الرتدد واحلرية يف
اتخاذ قرار اختيار التخ�ص�ص الدرا�سي ،ومقرراتهم الدرا�سية.
لذا ف�إن تعريف الطلبة بطريقة اختيار منطقية وعقالنية ،يت�سم
بها اتخاذ القرار ح�سب مبادئ نظرية ( ، )TRIZي�ساعدهم يف
التوفيق بني قدراتهم وميولهم ورغباتهم و�سوق العمل ،عالوة
على توفري اجلو النف�سي الدافئ يف اجلل�سات التدريبية ،وذلك
بتوافر حرية التفكري والتعبري عن الر�أي ،واحرتام الر�أي الآخر عند
امل�شاركة يف الأن�شطة التدريبية؛ لأن املراهق بحاجة ملثل هذه
الأجواء ،وقد �أ�سهم ذلك كله يف تو�سيع البنى واملدارك املعرفية
للطالبات ،ومكنهم من التعرف �إىل �أ�س�س اتخاذ القرار ومبادئه
ب�شكل عام.كما ا�شتمل الربنامج على ق�ص�ص واقعية ركزت على
م�ساعدة الطالبات على تبني فكرة م�س�ؤوليتهن عن قراراتهن،
ثم مناق�شتها ب�شكل جماعي ،وهذه ا�سرتاتيجيات فعالة وحمببة
للطالبات �ساهمت يف حت�سني مهارة اتخاذ القرار لدى الطالبات.
وبالرجوع �إىل الأ�سباب التي ميكن �أن تكمن وراء تدين
مهارة اتخاذ القرار لدى الطالبات ،فان الربنامج قد وفر من
خالل جل�ساته ما يعزز لدى الطالبات �أهمية مهارة اتخاذ
القرار ،فقد ت�ضمنت جل�سات الربنامج مناق�شة وتو�ضيح �أهمية
مهارة اتخاذ القرار يف حياة الطالبات والعوامل امل�س�ؤولة عنها،
وم�س�ؤولية الطالبة عن قراراتها وقدرتها على التحكم فيها ،من
خالل التحليل ال�سببي للوقائع والأحداث وامل�شاكل والقرارات
املختلفة ب�شكل ي�شد الطالب نحو �أهمية اتخاذ القرار ،لتحفيز
طاقاتها و�إمكاناتها مبا ي�ساهم يف حت�سني م�ستواها يف اتخاذ
القرار ،كما احتوى الربنامج على ن�صائح للطالبات حول الكيفية
التي تكون فيها الطالبة من �أف�ضل الطالبات يف ال�صف وكيفية
االنخراط وامل�شاركة يف القرارات ال�صفية واحلياتية ،وهذا ما
تبحث عنها الطالبات وخا�صة من ذوات التح�صيل املنخف�ض.
هناك عدة عوامل تلعب دوراً يف م�س�ؤولية الطالبة عن
قراراتها عدا الطالبة نف�سها ،كالبيئة والتن�شئة الأ�رسية ،واملعلم،
والباحثة عن وعي بهذه العوامل� ،إال �أن تركيزها كان على الطالبة
نف�سها� ،إذ تعترب حمور العملية التعليمية التعلمية ،لذلك فقد �أعطت
الباحثة للطالبات يف هذا الربنامج فر�ص ًة للت�أمل الذاتي و�إعادة
الإدراك ب�شكل ذاتي لقراراتها ،لكى تتعرف الطالبات على �أهمية
حتمل م�س�ؤولية قراراتها وحتكمها فيها ،مما �أدى �إىل زيادة
م�ستوى مهارة اتخاذ القرار لدى الطالبات وب�شكل كبري.
ومن جهة �أخرى ،ميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل الأجواء

جدول (: )5
نتائج اختبار ( )tللعينات المزدوجة ( )Paired Sample t.Testللكشف عن الفروق
بين التطبيق البعدي والمتابعة على المجموعة التجريبية

املجال

التطبيق

املرونة
والرتكيز
احلد�س
والتقدير
الأ�صالة
�سعة
الأفق
املقيا�س
ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

البعدي

3.26

0.56

املتابعة

3.18

0.54

البعدي

3.12

0.28

املتابعة

3.06

0.30

البعدي

2.78

0.68

املتابعة

2.73

0.67

البعدي

3.23

0.57

املتابعة

3.24

0.52

البعدي

3.10

0.30

املتابعة

3.05

0.28

درجات
احلرية

الداللة
قيمة ()t
االح�صائية

34

1.065

0.294

34

1.785

0.083

34

1.420

0.165

34

0.161

0.873

34

1.95

0.06

د .سهاد محمود بني فواز

يظهر من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤0.05على جميع �أبعاد
مقيا�س الدرا�سة واملقيا�س ككل بني القيا�سني البعدي واملتابعة
لدى املجموعة التجريبية لطالبات ال�صف العا�رش ،حيث مل
ت�رش قيم ( )tاىل �أي داللة �إح�صائية عند م�ستويات الدرا�سة لدى
املجموعة التجريبية.

مناقشة النتائج والتوصيات
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل بناء برنامج تدريبي م�ستند �إىل
نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت ( )TRIZوقيا�س �أثره يف حت�سني
مهارة اتخاذ القرار ،لدى طالبات ال�صف العا�رش يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة عجلون.
ويتناول هذا اجلزء مناق�شة نتائج الدرا�سة التي مت
التو�صل �إليها ،كما يت�ضمن بع�ض التو�صيات التي ا�ستندت �إىل
نتائج الدرا�سة.و�سيتم مناق�شة النتائج ح�سب ت�سل�سل فر�ضيات
الدرا�سة ،كما ي�أتي:
♦ ♦مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل" :يوجد
فرق ذو داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارة اتخاذ القرار بني
املجموعتني :التجريبية ،وال�ضابطة �أو �أبعادها الفرعية تعزى
للربنامج التدريبي"
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني �أداء املجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،فقد حت�سن
م�ستوى �أداء املجموعة التجريبية على القيا�س البعدي مقارنة
ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة على القيا�س البعدي ،حيث �أظهرت
النتائج وجود درجة مرتفعة مل�ستوى اتخاذ القرار لدى املجموعة
التجريبية وم�ستوى عالٍ يف مهارات اتخاذ القرار.وهذا يعني �أن
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الداعمة التي وفرتها الباحثة للطالبات ،حيث تلقني االحرتام
واحلرية يف التعبري عن الآراء والقرارات املختلفة ومناق�شتها
وت�صحيحها ،من خالل الإقناع و�رضب الأمثلة وامل�شكالت
الواقعية وتو�ضيحها وال�سماح لهن بالت�أمل الذاتي يف هذه
القرارات والأفكار ولعب الأدوار املختلفة داخل الربنامج ،من
�أجل الو�صول �إىل القرارات ال�صحيحة املبدعة.
ويالحظ �أن قدرة الربنامج على رفع م�ستوى مهارة اتخاذ
القرار من م�ستوى متو�سط �إىل مرتفع كانت كبرية ،مما يعني ان
مهارة اتخاذ القرار مفهوم مرن وقابل للتعديل من خالل التدريب
املنا�سب ولي�س جامداً ،وهذا ي�ساهم يف تغيري وحت�سني املفاهيم
واجلوانب ذات ال�صلة بالثقة بالنف�س والتفا�ؤل بامل�ستقبل،
والقدرة على معاجلة املعلومات واتخاذ القرار وو�ضوح الأهداف.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل جملة من العوامل �أهمها� ،أن
ا�سرتاتيجيات نظرية تريز امل�ستخدمة يف الربنامج التدريبي تعد
من اال�سرتاتيجيات اجلديدة يف جمال تنمية مهارة اتخاذ القرار
لدى طالبات ال�صف العا�رش حيث مل ي�ألفن هذه اال�سرتاتيجيات
من قبل ،وبالتايل فقد �شكلت هذه اال�سرتاتيجيات حافزاً داخلي ًا
عمل على ت�شجيعها على التفكري ب�أمناط خمتلفة.وعدم االقت�صار
على منط واحد يف التفكري.كما �أن تنوع ا�سرتاتيجيات TRIZ
امل�ستخدمة يف معاجلة الق�ضايا وامل�شكالت املت�ضمنة يف
الربنامج التدريبي عمل على تنمية مهارة اتخاذ القرار فقد عمل
هذا التنوع على تفعيل م�شاركة الطالبات ومتكينهن من التزود
با�سرتاتيجيات حل امل�شكالت بطريقة �أبداعية.
وقد يكون لأ�ساليب التدريب التي مت تنفيذها دور مهم؛ �إذ
مت تنويع �أ�ساليب التدريب تبع ًا لطبيعة اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة،
فقد مت توظيف التعلم التعاوين ،الع�صف الذهني ،التخيل ،اال�ستاذ
الزائر ،املقارنة ،التحليل ،طرح الأ�سئلة ،احلوار البناء وغريها من
�أ�ساليب التدريب امل�شوقة للطالبات.كما متيز الربنامج بطرح
العديد من املواقف التفكريية التي ت�ستدعي التفكري وهذا بدوره
�أكد على م�سلمة الفروق الفردية بني الطالبات.
�إ�ضافة �إىل �أن الربنامج التدريبي غري من دور املدربة
واملتدربة عن الدور التقليدي الذي اعتادوا عليه ،فاملدربة
�أ�صبحت م�سهلة ومي�رسة واملتدربة ا�صبحت مركز العملية
التدريبية.
وميكن اي�ض ًا عزو هذه النتيجة �إىل االفرتا�ضات التي
قام عليها الربنامج التدريبي ،ومنها االفرتا�ضي الرئي�سي
وهو املثالية (التخيل االبداعي) �إذ �إن اخليال االبداعي �أكرث
�أهمية من املعرفة؛ لأن املعرفة حمدودة واخليال ي�شمل العامل
ب�أكمله  ،وقد مت ا�ستخدام املثالية بهدف تطوير �أ�ساليب التفكري
التقليدية للطالبات عن طريق ف�صلهم عن الواقع الذي يعي�شون
فيه ،وبالتايل ف�صلهم عن �أ�سلوبهم املعتاد يف التفكري.وهذه
ي�ساعدهم على حل م�شكالت قد ال ي�ستطيعون حلها بتفكريهم
املعتاد.و �شجعت �صياغة احلل املثايل النهائي الطالبات على
التخيل االبداعي فهي حتدد ب�شكل وا�ضح احلدود املتاحة للحل،
وتعمل على �إثارة دافعية الطالبات من �أجل حل امل�شكلة مب�ستوى

�إبداعي رفيع ،فهذا االفرتا�ض عمل كهدف يوجه عملية احلل،
ويحول مابني الفرد وبني االبتعاد عن امل�سار املنا�سب للحل مما
ي�ساعد الطالبات على اتخاذ القرارات املبدعة.
ومن جهة �أخرى يلعب افرتا�ض التناق�ض دوراً كبريا يف
ظهور هذه النتيجة من خالل م�ساعدة الطالبات على �أن يكن
واعيات مبختلف جوانب القرار ،والقدرة على حتديد جوانب
التناق�ض فيه ،مما يزيد من قدرة الطالبات على ا�ستيعاب
القرارات املختلفة ،وتوليد �أكرب عدد ممكن من احللول والبدائل
التي تت�سم بالتنوع واجلدة والأ�صالة.
ويظهر من النتائج فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية
مهارة اتخاذ القرار لدى �أفراد املجموعة التجريبية على التطبيق
البعدي ،وهذا يتفق جزئي ًا مع نتائج الدرا�سات االتية :درا�سة
ن�سترينكوا ( ، )Nesterenko, 1994والتي خل�صت �إىل فاعلية
تطبيق مبادئ ( )TRIZعلى الطلبة ،التي خل�صت �إىل تطور قدرات
الطلبة على التفكري والتخيل� ،إ�ضافة �إىل زيادة دافعيتهم ورغبتهم
يف التعلم من خالل تدريبهم على مبادئ نظرية (. )TRIZ
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة دانق (Dung,
 )1997التي بينت �أن املنحى اجلديد يف تنمية الإبداع ا�ستناداً �إىل
نظرية ( )trizكان مفيداً جداً و�رضوري ًا جلميع الأفراد بغ�ض النظر
عن مهنهم وخلفياتهم الثقافية والتعليمية ،وقد �ساعد الربنامج
التدريبي على تعزيز املالحظة والف�ضول الإبداعي ومهارة اتخاذ
القرار.
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية كذلك مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة رزق اهلل ( ، )2002ودرا�سة البلو�شي ( ، )2007ودرا�سة
بن مو�سى (. )2009التي �أ�شارت جميعها �إىل فاعلية الربنامج
التدريبي يف تزويد الطلبة مبهارات اتخاذ القرار.
وعلى الرغم من االختالف املوجود بني نتائج الدرا�سة
احلالية وتلك الدرا�سات ال�سابقة من حيث الأ�سا�س النظري الذي
بنيت عليه تلك الربامج التدريبية والتعليمية ،واختالف البيئات
والثقافات االجتماعية التي متت يف �سياقها ،واختالفها من
حيث املراحل العمرية لعينات تلك الدرا�سات ،واختالفها �أي�ضا
يف املقايي�س واالختبارات والربامج التي اعتمدت عليها تلك
الدرا�سات ال�سابقة� ،إال �أن جميع تلك االختالفات مل حتدث اختالف ًا
يف فعالية الربامج التدريبية �أو التعليمية يف تنمية مهارة اتخاذ
القرار �أو عدم فاعليتها.
ويعد مو�ضوع اتخاذ القرار مو�ضوع ًا جديداً على الطلبة ،فقد
جرى تطبيق الربنامج عليهم يف الف�صل الدرا�سي الأول (2014
  ، )2015ولكونهم مقبلني على عملية اختيار التخ�ص�صاتواملقررات الدرا�سية يف الف�صل الثاين� ،ساعد ذلك على االهتمام
وامل�شاركة والتفاعل واجلدية واملواظبة يف ح�ضور جل�سات
الربنامج� ،إذ �أبدى طلبة من خارج عينة الدرا�سة الرغبة والإ�رصار
على ح�ضور جل�سات الربنامج مع زمالئهم ،ومتنوا لو تنفذ هذه
الربامج جلميع الطلبة� ،أو تكون �ضمن املناهج الدرا�سية.
وبعر�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،ومقارنتها بنتائج
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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية احلل اإلبداعي للمشكالت )(TRIZ
لدى طالبات الصف العاشر األساسي في محافظة عجلون

في تنمية مهارة اتخاذ القرار

الدرا�سة احلالية يتبني �أن معظم الدرا�سات �أظهرت وجود �أثر
للربنامج التدريبي يف حت�سني م�ستوى اتخاذ القرار ،وهذا يتفق
ونتائج الدرا�سة احلالية ،ما عدا بع�ض الدرا�سات التي �أظهرت
عك�س ذلك.
♦ ♦مناق�شة النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية" :ي�ستمر
وجود فرق دال �إح�صائي ًا يف مهارة اتخاذ القرار �أو �أبعادها
الفرعية بعد فرتة من انتهاء التدريب على الربنامج"
�أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية على جميع �أبعاد مقيا�س الدرا�سة ،واملقيا�س
ككل بني القيا�سني البعدي واملتابعة لدى املجموعة التجريبية
لطالبات ال�صف العا�رش.وهذا يعنى �أن هناك م�ستوى مقبو ًال من
االحتفاظ مبهارات اتخاذ القرار نتيجة تطبيق الربنامج القائم
على نظرية احلل الإبداعي للم�شكالت ( )TRIZلدى طالبات ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي.وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل الربنامج التدريبي
الذي وفر جواً من التفاعل الإيجابي �أثناء تقدمي جل�ساته
التدريبية ،و�إىل الأجواء الداعمة التي وفرتها الباحثة للطالبات،
حيث تلقني االحرتام واحلرية يف التعبري عن الآراء والقرارات
املختلفة ومناق�شتها وت�صحيحها ،من خالل الإقناع ،و�رضب
الأمثلة ،وامل�شكالت الواقعية ،وتو�ضيحها ،وال�سماح لهن بالت�أمل
الذاتي يف هذه القرارات ،والأفكار ،ولعب الأدوار املختلفة داخل
الربنامج ،من �أجل الو�صول �إىل القرارات ال�صحيحة املبدعة ،مما
�ساهم يف االحتفاظ مب�ستوى معقول من التطور ،والتدريب يف
مهارات اتخاذ القرارات.
ويظهر من النتائج فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية
مهارة اتخاذ القرار لدى �أفراد املجموعة التجريبية على التطبيق
البعدي واملتابعة ،وهذا يتفق مع درا�سة ن�سترينكوا(  (�Nesteren
 ، )ko, 1994والتي خل�صت �إىل فاعلية تطبيق مبادئ ( )TRIZعلى
الطلبة ،وميكن القول ب�أن هذا التطور يف �أمناط التفكري والإبداع
رمبا يزداد لدى الطالبات �أثناء املمار�سة ،وال ينق�ص وبخا�صة
�إذا ما توفرت بيئة داعمة لهذه ال�سلوكات ،مما ينعك�س ذلك على
مهارات الطالبات يف االحتفاظ مب�ستوى معقول من مهارات
اتخاذ القرارات نتيجة للربنامج التدريبي القائم على نظرية
احلل الإبداعي للم�شكالت ( ، )TRIZواتفقت كذلك نتائج الدرا�سة
احلالية مع درا�سة دانق ( )Dung, 1997التي بينت �أن املنحى
اجلديد يف تنمية الإبداع ا�ستناداً �إىل نظرية ( )TRIZمفيد جدا
و�رضوري جلميع الأفراد ،بغ�ض النظر عن مهنهم ،وخلفياتهم
الثقافية والتعليمية ،وقد �ساعد الربنامج التدريبي على تعزيز
املالحظة ،والف�ضول الإبداعي ومهارة اتخاذ القرار.
وميكن عزو النتيجة التي مت التو�صل �إليها �إىل ما وفره
برنامج ( )TRIZللطالبات من القدرة على معاجلة الأفكار،
وامل�شكالت ،وفح�ص النقاط الإيجابية وال�سلبية واملثرية
لالهتمام ومتحي�صها بد ًال من احلدية يف القبول والرف�ض،
واعتبار جميع العوامل من القواعد الأ�سا�سية يف الربنامج ،وهي
عوامل رئي�سة يف عملية اتخاذ القرار.و�إىل تركيز الربنامج على
التعامل مع النتائج املنطقية ب�إثارة انتباه الطالبات للم�ستقبل،
98

د .سهاد محمود بني فواز

والنظر �إىل العواقب الفورية ،والق�صرية املدى ،واملتو�سطة
املدى ،والبعيدة املدى لكل م�شكلة وخطة قرار.وقد زود الربنامج
الطالبات بالقدرة على التعامل واملواجهة الوا�ضحة للبدائل
واالحتماالت واخليارات ،فتتعلم الطالبات ا�ستنباط البدائل
والتف�سريات بد ًال من اللجوء �إىل ردود �أفعال انفعالية مرتبطة
بتف�سريات وا�ضحة ،وذلك بق�صد �إذابة اجلمود اجلليدي والردود
العاطفية يف اتخاذ القرارات املختلفة.بل ومتحي�ص وجهات نظر
الآخرين والفح�ص املتعمد لتلك النقاط التي تثريها �آراء الآخرين
واملقدرة على املفا�ضلة بينها.
كما �أن الباحثة حاولت �إعطاء �أمثلة من واقع احلياة
�سواء يف حميط املدر�سة �أو الأ�رسة ،مما �ساهم يف غر�س
للطالبات ً
قناعات لدى الطالبات حول جدوى مهارات اتخاذ القرارات
وفعاليتها يف احلياة اليومية ،وهذا بدوره �أثر على م�ستوى
االحتفاظ مبهارات اتخاذ القرار لدى الطالبات والذي �أظهرته
النتائج يف قيا�س املتابعة.

التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،تو�صي
الباحثة مبا يلي:
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات حول نظرية احلل الإبداعي
للم�شكالت ( )TRIZيف حت�سني مهارة اتخاذ القرار لدى طالبات
املرحلة اال�سا�سية الدنيا �أو فئات �أخرى ،وذلك بعد تعديله
ليتنا�سب مع هذه املرحلة العمرية.من �أجل تطوير قدرة الطلبة
على مواجهة امل�شكالت واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
2 .2توفري الربامج التدريبية لتنمية قدرات الطلبة يف اتخاذ
القرارات املرتبطة بالعملية التعليمية.
3 .3ت�ضمني املناهج ب�أن�شطة ا�ستك�شافية ت�ساعد الطلبة
على اال�ستب�صار الذاتي للقدرات التي يحملونها ،وم�ساعدتهم
على حتمل م�س�ؤولية قراراتهم.
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