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بسناهج هقرتح يف العلوم قائن علي نظسٍة تسٍز لتنوَة
املسونة الفكسٍة و اختاذ القساز الصحٌ ونزعاته لدى تالهَر
الصف الثانٌ اإلعدادً
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية برنامج مقترح في العموم

العديد من الكتابات واألدبيات إلى أن القرن الحالي ىو قرن

قائم عمى نظرية تريز  TRIZلتنمية المرونة الفكرية ،واتخاذ القرار

المخاطر التي تمثل تيديداً لممجتمعات أفراداً كانوا أم مؤسسات،

الصحي ،ونزعاتو في مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ الصف

ومن ىذه المخاطر :السيول والزالزل ،والبراكين ،واألعاصير،

الثاني اإلعدادي ،لتحقيق ىذا اليدف تم بناء البرنامج المقترح في

وموجات المد العالي (التسونامي) ،والفيضانات ،وأسمحة الدمار

ضوء قائمة المخاطر الصحية ،و( )13مبادئا من مبادئ نظرية تريز

الشامل ،والتموث ،واإلدمان ،والتدخين ،والمنشطات ،والمثبطات،

،إلى جانب إعداد دليل المعمم ،باإلضافة إلى أوراق العمل لمتالميذ

والمخدرات ،باإلضافة إلى مرض نقص المناعة المكتسبة

لتدريس البرنامج المقترح ،كما تم اعداد اختبار المرونة الفكرة ،واختبار

"اإليدز" ،وأنفمون از الطيور ،واأليبوال إلى جانب الحوادث والطوارئ

اتخاذ القرار الصحي ،ومقياس نزعات اتخاذ القرار الصحي ،كم تم

مثل :الحروق ،والكسور ،والجروح ،وفقدان الوعى ،واألمراض

اختيار مجموعة مكونة من ( )34تمميذاً من تالميذ الصف الثاني

المزمنة [.[1,2,3

اإلعدادي ،حيث تم تطبيق أدوات الدراسة قمبا عمى مجموعة الدراسة،

ويزداد ىذا الخطر عندما ال يكون لدى الفرد الوعى بيذه

ثم تدريس البرنامج المقترح ،ومن ثم تطبيق أدوات الدراسة بعديا ،وقد
خمصت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى نظرية تريز

األحداث وخطورتيا وكيفية اتخاذ القرار السميم في مواجيتيا

في تنمية المرونة الفكرية ،واتخاذ القرار الصحي ،ونزعات اتخاذ القرار

فيكون سبباً في تفاقميا وتحوليا إلى كوارث؛ وىذا ما أشار إليو

الصحي في مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ الصف الثاني

كل من (Kapucu & Garayev, [4]; MacKenzie,

اإلعدادي.

Barker, Santos, [5]; Vitoriano, Rodríguez,

الكممات المفتاحية :نظرية تريز ،الطالقة الفكرة ،اتخاذ القرار الصحي،

)]Tirado, Martín-Campo, Teresa, Montero, [6

نزعات اتخاذ القرار الصحي.

حيث يرون أن الفزع الجماعي ،والقرار غير السميم وقت الخطر
 .1المقدمة

يتسبب في العديد من الخسائر البشرية والمادية.

تعيش اإلنسانية فترة زمنية حرجة من تاريخيا مميئة

وتشير اإلحصاءات إلى أن خسائر الدول النامية الناتجة

بالتغيرات والتعقيدات والتشابكات وأيضا التناقضات ،فيناك حراك

عن المخاطر واألحداث الطارئة ،التي تحولت إلى كوارث بسبب

عممي وتكنولوجي غير مسبوق في جميع مناحي الحياة تزايدت

سوء التصرف وعدم القدرة عمى اتخاذ القرار السميم في مواجيتيا

معو المكتسبات وتعاظمت معو اآلمال والطموحات ،وفي الوقت

بمغت ما يقرب من ربع مميون شخص سنوياً ،وخسارة مادية تقدر

نفسو تزايدت وتعددت وتنوعت معو المخاطر والمشكالت التي

بـ  50مميون دوالر ،وأن ما يقرب من ( )%25 - %10من

تمثل تيديداً حقيقاً وخط اًر كبي اًر عمى اإلنسان وحياتو.

الوفيات تعود لحوادث صحية لم يكن األفراد مؤىمين لمواجيتيا

فالفرد في حياتو اليومية يواجو بالعديد من األحداث

[.[7

والمخاطر التي تيدد سالمتو وتمثل خطورة عمى حياتو؛ فتشير

ويؤشر ىذا إلى أن السموك وقت الخطر ينقصو الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
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والتنظيم ،ومرد ذلك أن األفراد تفتقد لمقدرات والميارات الذىنية

عمى اتخاذ الق اررات السميمة في مواجيتيا من خالل عقمية مرنة

والفكرية التي تمكنيم من إدراك المشكمة بأبعادىا المختمفة،

تستطيع النظر إلى المشكالت بطرق عديدة ومختمفة ،وتناوليا

ورؤية البدائل الممكنة في مواقف الخطر ،وتوظيف اإلمكانات

من زوايا وجوانب مختمفة ،والتعبير عنيا بطرق متعددة ،وطرح

واألدوات والمواد المتاحة في الموقف بشكل غير تقميدي يمكن

تصورات متنوعة لمتعامل معيا ،وتوظيف المواد واألدوات

من اتخاذ القرار السميم والتصرف الصحيح وقت الخطر ،ويؤكد

المتاحة بطريقة جديدة وأيضا مفيدة.

عمى ذلك كل من ;](Spencer, [8]; MacKenzie et al., [5

وىذ ما أشارت إليو آل عامر [ ]12حيث ترى أن المرونة

Neitzel, Krenz, Castro, [9]; Xu, Liang, Chen,

الفكرية ال تعبر فقط عن جوىر اتخاذ القرار السميم في مواجية

)] Zhou, [3حيث يرون أن المشكمة ال تكمن في حدوث مثل

مواقف الخطر بل تعد متطمباً حياتياً تساعد الفرد عمى التفاعل

ىذه المواقف واألحداث الطارئة بل تكمن بشكل جوىري في ردود

اإليجابي مع التغيرات والتطورات العممية واالجتماعية المختمفة،

أفعال األفراد تجاىيا وكيفية تعامميم معيا واتخاذ الق اررات

إلى جانب استيعاب الرؤى واألفكار العممية الجديدة ،وتقبل

المناسبة في مواجيتيا.

النقالت والقفزات النوعية لمعمم.

وينظر لممخاطر الصحية باعتبارىا حدثاً غير متوقع،

إضافة إلى ما سبق فإن القدرة عمى اتخاذ القرار الصحيح

وموقفاً طارئاً يحمل في طياتو خط اًر كبي اًر وتيديداً شديداً يتطمب

في مواجية المخاطر الصحيحة يجب أن تتسم باالستدامة وأن

تصرفات سريعة وق اررات حاسمة ،والوقت عامل حاسم في

تكون جزًء من شخصية التمميذ ومكونة ليا ،وليست مؤقتة

التعامل معو [ ،]10وىناك من يعرفيا باعتبارىا موقفاً مفاجئاً

بتوقيت برنامج تدريبي ،وذلك من خالل التأكيد عمى النزعات

يمثل تيديداً يشعر الفرد بقيمة الوقت وأىميتو باعتباره عامالً

المرتبطة بيذه الميارات.

حاسماً في التعامل معو [.[11

أي أننا في حاجة إلى بيئة فكرية بعيدة المدى تمكن الطالب من

ويرى زىانج ] Zhang [2أن مفيوم المخاطر الصحية

توظيف استراتيجيات التفكير ومياراتو في حياتيم اليومية وعدم

يستوعب مدى واسعاً من المواقف يبدأ من المخاطر المباشرة أو

انفصال التفكير عن العمل ،ويتطمب ىذا نزعات فكرية نشطة

غير المباشرة التي تيدد الفرد أو المجتمع ككل ،ويعرفيا

وفعالة تحول ما يتعممو الطالب إلى ممارسات سموكية [.[13

باعتبارىا موقفاً صعباً ومفاجئاً يواجو الفرد يتسم بضيق الوقت

وتقع مسئولية ذلك عمى عاتق التربية عامة ،والتربية العممية

ونقص الموارد والخطورة ويتطمب من الفرد ق اررات حاسمة،

خاصة؛ فمناىج العموم يمكنيا أن تمد التالميذ بخبرات وميارات

ويعرفيا  [6] Vitoriano et alبأنيا حدث مفاجئ غير متوقع

ترتبط بحياتيم اليومية وتساعدىم عمى التصرف السميم في

لو صور عديدة منيا :المخاطر الطبيعية ،والحساسية الشديدة

مواجية المواقف الصعبة ،وما يتوقع أن يقابميم من مخاطر.

من بعض األغذية أو اإلضافات أو األدوية ،وحوادث وسائل

وىذا ما أشار إليو السعيد [ ]14حيث يرى أن مناىج العموم

النقل ،واألمراض المعدية.

عمييا مسئولية تنمية قدرات المتعممين ومياراتيم التي تمكنيم من

مما سبق يتم مالحظة أن المخاطر الصحية مواقف تتسم بعدة

التصرف بفاعمية في مواجية المواقف اليومية الطارئة بطريق

خصائص منيا :حدث مفاجئ غير متوقع ،تمثل تيديداً وخط اًر

إيجابية ومبتكرة.

كبي اًر ،تسبب حالة من الخمل واالرتباك ،الوقت عامل ميم في

في ضوء العرض السابق يتم مالحظة أن المخاطر

التعامل معيا ،تخرج عن نطاق العمل المعتاد.

الصحية مواقف غير متوقعة تحمل في طياتيا خط اًر كبي اًر

ويتطمب مواجية مثل ىذه المواقف إعداد األفراد وتأىيميم

وتيديداً واضحاً لحياة األفراد ،وبالرغم من ىذه الخطورة فإن

بحيث يستطيعون التعامل بمسئولية مع ىذه المخاطر ،والقدرة
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ىناك قصو اًر واضحاً في معالجة مناىج العموم لمثل ىذه المواقف

الفرد ،وتسعى الدراسة الحالية إلى توظيف بعض آليات أو

واعداد الطالب وتجييزىم لمواجيتيا.

مبادئ ىذه النظرية في تدريس العموم لتنمية المرونة الفكرية

وقد استمزم ىذا البحث عن أطر فكرية ومنطمقات نظرية

والقدرة عمى اتخاذ القرار ونزعاتو في مواجية بعض مواقف

تتبنى تنمية قدرات التالميذ ومياراتيم الفكرية والذىنية التي

الخطر التي تمثل تيديداً لصحة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

تمكنيم من مواجية المشكالت ،واألحداث اليومية المختمفة بعقمية

 .2مشكمة الدراسة

منفتحة تساعدىم عمى اتخاذ القرار السميم.

بتفحص مناىج العموم الحالية يتم مالحظة أنيا تؤكد عمى

وىذا ما أشار إليو كل من قطامي [ ،]13وعمور []15

ثقافة الذاكرة ،وليس ثقافة التفكير؛ حيث تعالج المحتوى العممي

حيث يرون أننا في حاجة أكثر من قبل إلى استراتيجيات تعميم

باعتباره غاية في حد ذاتو ،وليس باعتباره وسيمة أو سياقاً لتنمية

وتعمم تمدنا بآفاق تعميمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة تساعد

ميارات التالميذ وقدراتيم عمى التصرف السميم في مواجية

التالميذ عمى إثراء معموماتيم وتنمية مياراتيم العقمية المختمفة

أحداث ومواقف الحياة اليومية.

وتدربيم عمى اتخاذ الق اررات السميمة في مواجية المواقف

وىذا ما أكد عميو ك ُل من سميم [ ،]20والعارف [ ]21حيث
أشا ار إلى أن ىناك قصو اًر في تدريس العموم والتربية العممية

الحياتية المختمفة.

بوجو عام ،فيناك فجوة بين ما يتعممو التالميذ في جميع مراحل

وتعد نظرية تريز  TRIZمن النظريات التي يمكن أن
تسيم إيجابيا في ىذا المجال انطالقاً من أن ىدفيا األساسي

التعميم قبل الجامعي وممارستيم لشتى نواحي الحياة اليومية.

مساعدة االنسان عمى حل المشكالت التي تواجيو في مختمف

وفي ىذا الصدد يوصي عدد من التربويين بإعادة النظر في

المجاالت [.[16

مناىج العموم الحالية وتطويرىا بغية تزويد التالميذ بالميارات

وىناك من يرى أن نظرية تريز أكثر من طريقة لحل

العقمية الضرورية لمواجية المتطمبات الحياتية المعاشة،
وتحديات القرن الحادي والعشرين [.[22

المشكالت بل منيجية عمل يمكن توظيفيا في مختمف جوانب
الحياة [ ،]17وىذا ما أكدت عمية صالح [ ]18حيث ترى أن

كما أوصت عديد من الدراسات السابقة بمراجعة مناىج

نظرية تريز منيجية منتظمة ذات توجو إنساني تستند إلى قاعدة

العموم وما يتم من خالليا من أنشطة وممارسات تدريسية فقد

معرفية ،تيدف إلى حل المشكالت بطريقة ابداعية.

أوصت دراسة الشايع [ ]23بإعادة النظر في مناىج العموم

وتنطمق نظرية تريز من فرضية مفادىا أن ىناك مبادئ

بقصد تطويرىا بشكل يتناسب مع التوجيات العممية العالمية،

إبداعية عامة تشكل أساس النتاجات اإلبداعية ،وأن ىذه المبادئ

وأيضا القضايا والمشكالت المتوقعة بحيث يمكن إعداد الفرد

– التي بمغ عددىا أربعين  -يمكن توظيفيا في العممية التعميمية

القادر عمي التفاعل اإليجابي معيا ،واتخاذ ق اررات إيجابية

من أجل تنمية قدرة التالميذ عمى حل المشكالت بطريقة ابداعية

حياليا ،كما أوصت دراسة ك ُل من شيده [ ،]24والموجى []25

[.[12

بضرورة تطوير مناىج العموم بجميع عناصرىا بحيث تحقق

وقد خمصت عديد من الدراسات إلى فاعمية نظرية تريز في

متطمبات تنمية التفكير بشكل عام ،وربط بين ما يدرسو التالميذ

تنمية العديد من مخرجات التعميم ونواتجو منيا( :العبادي،

في مناىج العموم وما يواجييم من مشكالت وتحديات.
وبالنظر أيضا لواقع مناىج العموم وما يرتبط بيا من أنشطة

[[17؛ عبده]19[ ،؛ صالح]18[ ،؛ صبري ،والخازمى.([16[ ،
وعميو تعد نظرية تريز إطا اًر فكرياً لمتعامل مع المشكالت

وممارسات تدريسية يمكن مالحظة أن ىناك نوعاً من االنفصال

حيث تقدم آليات متنوعة لمتعامل مع المشكالت التي تواجو

بينيا وبين الواقع الذي يعيشو التمميذ أو يتوقع أن يعايشو في
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المستقبل القريب ،ويدلل عمى ذلك نتائج الدراسات والبحوث

المرونة الفكرية لصالح التطبيق البعدي.

المرتبطة؛ فقد خمصت حجازي [ ]26إلى قصور مناىج العموم

 -2يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ

بالتعميم العام في تنمية قدرة التالميذ عمى حماية النفس ووقايتيا

مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي الختبار

من األخطار الصحية التي تيددىا ،كما خمصت دراسة عبد اهلل

اتخاذ القرار الصحي لصالح التطبيق البعدي.

[ ]27إلى عدم قدرة التالميذ عمي اتخاذ الق اررات الصحيحة في

 -3يوجد فرق ذو داللو إحصائية بين متوسطي درجات طالب

مواجية الحوادث والكوارث ،كما أشارت دراسة كل من العزب

مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس

[ ،]28وصابر [ ،]29وسميمان [ ]30إلى أن مناىج العموم ال

نزعات اتخاذ القرار الصحي لصالح التطبيق البعدي.

تساعد بشكل ممموس عمي تنمية ميارات اتخاذ القرار السميم

ج .أهداف الدراسة

وقت الخطر.

ىدفت الدراسة الحالية إلى:

في ضوء ذلك فقد تحددت مشكمة الدراسة الحالية في

 -1تنمية المرونة الفكرية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

ضعف ميارة المرونة الفكرية ،واتخاذ القرار ونزعاتو في مواجية

باستخدام برنامج مقترح قائم عمى نظرية تريز.

المخاطر الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

 -2تنمية اتخاذ القرار الصحي السميم في مواجية المخاطر

أ .أسئمة الدراسة

الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي باستخدام برنامج

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي" :ما فاعمية

مقترح قائم عمى نظرية تريز.

برنامج مقترح في العموم قائم عمى نظرية تريز في تنمية المرونة

 -3تنمية نزعات اتخاذ القرار الصحي في مواجية المخاطر

الفكرية واتخاذ القرار الصحي ونزعاتو في مواجية المخاطر

الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي باستخدام برنامج

الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟"

مقترح قائم عمى نظرية تريز.

ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

د .أهمية الدراسة

 -1ما البرنامج المقترح القائم عمى نظرية تريز لتنمية ميارة

تمثمت أىمية الدراسة الحالية في:

المرونة الفكرية واتخاذ القرار الصحي ونزعاتو لدى تالميذ

 -1إثارة انتباه المسئولين بالتربية والتعميم نحو المخاطر

الصف الثاني اإلعدادي؟

والمشكالت الصحية المتوقعة التي يمكن أن تواجو أفراد المجتمع

 -2ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية المرونة الفكرية لدى

عامة وطالب المرحمة اإلعدادية خاصة.

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟

 -2تقديم برنامج قائم عمى بعض مبادئ نظرية تريز لتنمية

 -3ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية اتخاذ القرار الصحي

المرونة الفكرية واتخاذ القرار الصحي ونزعاتو يمكن أن يستفيد

لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟

منو الباحثون إلى جانب القائمين عمى تخطيط البرامج والمناىج

 -4ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية نزعات اتخاذ القرار

التعميمية وتطويرىا.

الصحي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟

 -3إعداد اختبار المرونة الفكرية ،واختبار اتخاذ القرار

ب .فروض الدراسة

الصحي ،ومقياس النزعات يمكن أن يستفيد منو الباحثون

حاولت الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض التالي:

والميتمون بتقويم نواتج التعمم في العموم.

 -1يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطيي درجات تالميذ

ه .حدود الدراسة

مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي الختبار

التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية:
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 -المحددات الموضوعية المتعمقة بمبادئ نظرية تريز:

تفكيره في اتجاىات مختمفة إلنتاج أكبر قدر من األفكار

الالتماثل /الالتناسق ،والتقسيم /التجزئة ،والفصل /االستخالص،

المتنوعة في سيولة ويسر ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا

والربط /الدمج ،والوزن المضاد (القوة الموازنة) ،واإلجراءات

تمميذ الصف الثاني اإلعدادي في اختبار المرونة الفكرية.

التمييدية المضادة ،واإلجراءات التمييدية (القبمية) ،والدينامية

 -اتخاذ القرار الصحي :عممية اختيار تالميذ الصف الثاني

(المرونة) ،واألعمال الجزئية أو المبالغ فييا (المفرطة)،

اإلعدادي أفضل الحمول أو البدائل المتاحة أو أنسب التصرفات

واستمرار العمل المفيد ،وتغيير المون ،والنبذ وتجديد الحياة،

واإلجراءات الممكنة لمواجية المخاطر الصحية التالية :فقدان

والتقسيم /التجزئة.

الوعى ،والكسور ،وغيبوبة السكر ،والنزيف ،والحروق ،والتسمم؛

 -المخاطر الصحية التالية :فقدان الوعى ،والكسور ،والنزيف،

وصوالً لمحل أو التصرف المناسب ،وتقاس بالدرجة التي يحصل

والحروق ،والتسمم ،وغيبوبة السكر.

عمييا تمميذ الصف الثاني اإلعدادي في اختبار اتخاذ القرار

 -النزعات التالية :المثابرة ،والتحكم باالندفاع ،وتطبيق المعارف

الصحي.

السابقة في مواقف جديدة ،وتحري الدقة.

 -نزعات اتخاذ القرار الصحي :مجموعة الخصائص والسمات

 -المحددات المتعمقة بظروف اختيار العينة المونة من مجموعة

الشخصية التي توجو السموك العقمي لتالميذ الصف الثاني

من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الحسينية في إدارة

اإلعدادي لمتفاعل بطريقة إيجابية مع المخاطر الصحية واتخاذ

شبين الكوم التعميمية.

القرار السميم في مواجيتيا ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا

 -المحددات الزمانية :العام الدراسي 2015/2014

تمميذ الصف الثاني اإلعدادي في مقياس نزعات اتخاذ القرار

و .التعريفات اإلجرائية

السميم في مواجية المخاطر الصحية ،وتتضمن:

 -البرنامج :خطة تعميمية منظمة تتضمن مجموعة من الخبرات

 -المثابرة :إصرار تمميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى التصرف

التعميمية المرتبطة بالمواقف واألحداث التالية :فقدان الوعي،

السميم في مواجية األحداث والمخاطر الصحية واتخاذ القرار

والكسور ،وغيبوبة السكر ،والنزيف ،والحروق ،والتسمم ،التي تم

السميم حياليا.

تخطيطيا وتنظيميا في ضوء بعض مبادئ نظرية تريز تقدم

 -التحكم باالندفاع :فيم تمميذ الصف الثاني اإلعدادي

لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي بيدف تنمية المرونة الفكرية

لمتطمبات مواجية المخاطر الصحية قبل التعامل معيا ،وحسن

والقدرة عمى اتخاذ القرار السميم ونزعاتو في مواجية مثل ىذه

التصرف واتخاذ القرار الصحيح عند مواجيتيا.

المخاطر.

 -تطبيق المعارف السابقة في مواقف جديدة :ويقصد بيا

 -نظرية تريز :إطار فكري أو منيجية فكرية تجمع بين التفكير

استفادة تمميذ الصف الثاني اإلعدادي من الخبرات السابقة

التباعدي والتفكير التقاربي في إطار واحد بيدف مساعد األفراد

وتوظيفيا في مواجية المواقف الصحية الخطرة التي يمكن أن

وتنمية قدراتيم عمى حل المشكالت التي تواجييم بطريقة

يواجييا.

ابداعية ،وذلك من خالل تقديم مجموعة األليات الفكرية أو

 -تحري الدقة :التزام تمميذ الصف الثاني اإلعدادي باإلجراءات

المبادئ التي يمكن أن يستعين بيا أو يوظفيا تالميذ الصف

الصحية السميمة عند التعامل مع المخاطر الصحية وتجنب

الثاني اإلعدادي في التعامل مع المشكالت والمواقف واألحداث

االرتجالية أو العشوائية.

الطارئة التي تمثل خطورة عمى الصحة.

 -المخاطر الصحية :مواقف وأحداث تتسم بأنيا :مفاجئة وغير

 -المرونة الفكرية :يقصد بيا قدرة التمميذ عمى تغيير مسار

متوقعة ،وتمثل تيديداً وخط اًر كبي اًر ،وتسبب حالة من الخمل
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واالرتباك ،وتحتاج تصرفاً سريعاً ،وتخرج عن نطاق العمل

 -مبدأ التقسيم/التجزئة :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج المقترح

المعتاد ،وتضمن :فقدان الوعى ،والكسور ،وغيبوبة السكر،

من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ

والنزيف ،والحروق ،والتسمم.

ومياراتو عمى :كيفية تفحص الحاالت واإلصابات المختمفة
وتحديد سبب ونوعية كل منيا ،واتباع اجراءات التعامل السميم

 .3الطريقة واإلجراءات
تمت اإلجابة عن أسئمة الدراسة وفقا لمخطوات التالية:

مع اإلصابات والحوادث المختمفة التي يعالجيا البرنامج.

أ .منهج الدراسة

 -مبدأ الفصل/االستخالص :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج

تم استخدام المنيج الوصفي عند مراجعة الدراسات

المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية

واألدبيات ذات الصمة بمتغيرات الدراسة ،واعداد المواد التعميمية،

قدرة التمميذ ومياراتو عمى :كيفية توظيف األشخاص واألدوات

وأدوات القياس ،ووصف النتائج وتحميميا ،باإلضافة لممنيج شبو

والمواد المتوفرة في مكان الحادث بشكل جديد ،وتحديد وعزل

التجريبي الذي يأخذ بتصميم المجموعة الواحدة باستخدام طريقة

التصرفات التي قد تؤدى إلى تفاقم اإلصابة ،وعزل مكان

القياس القبمي والبعدي.

الحادث ،وابعاد األفراد الذين قد يكون وجودىم عامالً مشتتاً

ب .عينة الدراسة

لعممية التعامل السميم مع الحادث أو اإلصابة.

تم اختيار مجموعة الدراسة من تالميذ المرحمة اإلعدادية،

 -مبدأ الربط  /الدمج :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج المقترح

باعتبارىا نياية السمم التعميمي لعدد من التالميذ ،ومرحمة تشعب

من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ

لعدد آخر ،لذلك تعد فرصة لتنمية قدرتيم عمى اتخاذ القرار

ومياراتو عمى :تحديد أقرب مكان لطمب المساعدة ،والتحرك في

الصحي ،والتي تعد ضرورة لمنجاح في الحياة بصفة عامة ،وقد

أسرع وقت لمتعامل مع اإلصابة أو الحدث ،وتوظيف الوسائل

بمغت ( )34تمميذاً من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة

التكنولوجية لمتواصل مع مراكز اإلسعاف ،وتوظيف بنظام تحديد

"الحسينية اإلعدادية" إدارة شبين الكوم التعميمية ،وذلك في

المواقع  GPSلتحديد أقرب مستشفى لنقل المصاب إلييا.

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .2015\2014

 -مبدأ الالتماثل  /الالتناسق :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج

ب -إعداد المواد التعميمية

المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية

تم إعداد المواد التعميمية وفقا لما يمى:

قدرة التمميذ ومياراتو عمى :التعرف المبدئي عمى نوع اإلصابة

أوال :إعداد البرنامج المقترح

وذلك من خالل رصد مظاىر التغير في العضو المصاب

تم إعداد البرنامج المقترح وفقا لمخطوات التالية:

وقدرتو عمى تأدية وظيفتو.

أ -اليدف من بناء البرنامج:

 -مبدأ الوزن المضاد (القوة الموازنة) :يوظف ىذا المبدأ في

يتمثل اليدف من بناء البرنامج المقترح في تنمية المرونة الفكرة

البرنامج المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى

واتخاذ القرار الصحي ونزعاتو لدى طالب الصف الثاني

تنمية قدرة التمميذ ومياراتو عمى التصرف السميم في مواجية

اإلعدادي.

إصابات العظام والتعامل السميم مع الكسر ونقل الشخص

ب -أسس بناء البرنامج المقترح:

المصاب بكسر.

استند البرنامج المقترح عمى األسس التالية:

 -مبدأ اإلجراءات التمييدية المضادة :يوظف ىذا المبدأ في

 -1مبادئ نظرية تريز:

البرنامج المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى

استند البرنامج المقترح عمى المبادئ التالية لنظرية تريز:

تنمية قدرة التمميذ ومياراتو عمى إتباع اإلجراء واالحتياطات
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السميمة عند التعامل مع المخاطر الصحية بشكل عام ،ومع

أخر أعراض اإلصابة ومؤشرات خطورة الحالة.

الكسور بشكل خاص في نقل المصاب وتوقع حدوث مضاعفات

 -مبدأ التقسيم  /التجزئة :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج المقترح

بسبب عممية النقل واالستعداد ليا والتعامل السميم معيا.

من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ

 -مبدأ اإلجراءات التمييدية (القبمية) :يوظف ىذا المبدأ في

ومياراتو عمى تعرف موطن الخطر ومكان اإلصابة من خالل

البرنامج المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى

تفحص الحالة وتحديد سبب اإلصابة ونوعيا ومن ثم إتباع

تنمية قدرة التمميذ ومياراتو عمى :إتباع اجراءات الوقاية وحماية

إجراءات السالمة الالزمة.

النفس في مواقف الخطر ،وتنظيم موقع الحادث وابعاد عوامل

 -مبدأ النبذ وتجديد الحياة :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج

التشتيت ،واتباع اإلجراءات السميمة عند التعامل مع الجروح،

المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية

والكسور ،والحروق ،وغيرىا من األحداث التي يعالجيا البرنامج.

قدرة التمميذ ومياراتو عمى :االستعانة باألفراد الذين يحتاجيم

 -مبدأ الدينامية (المرونة) :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج

الموقف فقط واستبعاد األخرين ،وعمل تطيير لمجرح ووقف

المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية

النزيف ،ونزع المالبس عن مكان الجرح أو اإلصابة ،وتثبيت

قدرة التمميذ ومياراتو عمى توظيف األدوات والمواد المختمفة

عضو مصاب ،وتضميد جرح ،وغيرىا.

والمتنوعة التي توجد من حولنا ويمكن االستفادة منيا واالستعانة

 -2المخاطر الصحية
تم إعداد قائمة بالمخاطر الصحية التي يجب إعداد تالميذ

بيا في التعامل السميم مع اإلصابات أو األحداث التي يعالجيا

الصف الثاني اإلعدادي وتنمية قدراتيم عمى مواجيتيا ،وذلك في

البرنامج.

المصادر

العممية

ذات

الصمة،

منيا:

 -مبدأ األعمال الجزئية أو المبالغ فييا (المفرطة) :يوظف ىذا

ضوء

المبدأ في البرنامج المقترح من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه،

[.[1,2,3,5,8,11,31,32,33,34,35,36,37,38

وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ ومياراتو عمى التعامل السميم مع

في ضوء ذلك تم التوصل إلى الصورة المبدئية لقائمة المخاطر

المخاطر المختمفة لتقميل نسبة الخطورة حتى ال تتفاقم الحالة

الصحية ،التي تم عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين -

سواء في الجروح أم الكسور أم الحروق أم اإلغماء ،وغيرىا

ممحق ( -)1من خبراء التربية العممية وذلك إلبداء الرأي ،وفى

كوقف النزيف ،أو عمل انعاش لمقمب ،أو عمل تنفس صناعي

ضوء آراء السادة المحكمين ،وبعد عمل التعديالت الالزمة

لشخص مصاب ،أو تثبيت عضو مصاب.

أصبحت القائمة في صورتيا النيائية – ممحق (.(2

 -استمرار العمل المفيد :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج المقترح

جـ -الصورة المبدئية لمبرنامج المقترح:

من خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ

في ضوء قائمة األسس السابقة تم بناء البرنامج المقترح في

ومياراتو عمى التحرك بسرعة إلنقاذ المصاب ،وحسن استغالل

صورتو المبدئية ،ومن ثم عرضو عمى مجموعة من المحكمين -

اإلمكانات المتاحة في مكان الحادث سواء أكانت مادية أم بشرية

مكونة من ( )14محكماً من أساتذة المناىج وطرق تدريس

وادارتيا بشكل إيجابي يسيم في إسعاف المصاب أو اإلصابة.

العموم ،ومدرسي العموم بالمرحمة اإلعدادية  -مكونة من ()14

 -مبدأ تغيير المون :يوظف ىذا المبدأ في البرنامج المقترح من

محكماً من أساتذة المناىج وطرق تدريس العموم ،ومدرسي العموم

خالل تأكيد أىدافو ومحتواه ،وأنشطتو عمى تنمية قدرة التمميذ

بالمرحمة اإلعدادية ،وبناء عمى توجيياتيم وآرائيم تم عمل

ومياراتو عمى متابعة الحالة الظاىرية لممصاب ورصد أي

التعديالت الالزمة وعميو تم التوصل لمصورة النيائية لمبرنامج

تغيرات عمى وجيو أو لونو وغيرىا من التغيرات الظاىرة بمعنى

المقترح.
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د -الصورة النيائية لمبرنامج المقترح:

تنفيذ موضوعات البرنامج لتحقيق أىدافو بعد بناء الدليل ،وبعد

في ضوء آراء السادة المحكمين وبعد عمل التعديالت الالزمة

عرضو عمى مجموعة من المحكمين ،إلبداء الرأي ،وعمل

أصبح البرنامج المقترح في صورتو النيائية يتكون مما يمي:

التعديالت المطموبة أصبح دليل المعمم في صورتو النيائية.

 -أىداف البرنامج المقترح.

ثالثا :إعداد أوارق العمل لمتالميذ

 -محتوى البرنامج المقترح.

تم إعداد أوراق العمل باعتبارىا دليالً إلرشاد التالميذ

 -الجدول الزمنى لمبرنامج.

بطبيعة البرنامج وأىدافو وأىميتو واجراءات السير في دراسة

 -مصادر التعميم والتعمم.

موضوعاتو ،حيث تضمنت أوراق العمل مقدمة تناولت فكرة

 -االجراءات والممارسات التدريسية.

عامة عن طبيعة البرنامج وأىدافو ،وموضوعاتو ،والخطة

 -أساليب التقويم.

الزمنية ،والميام والتكميفات إلى جانب األنشطة الفردية

وبذلك فقد تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة ،الذي

والجماعية ،ودور وميام التمميذ أثناء تنفيذىا وأخي ار التقويم.

نصو :ما البرنامج المقترح القائم عمى نظرية تريز لتنمية المرونة

بعد إعداد أوراق العمل ،وبعد عرضيا عمى مجموعة من

الفكرية واتخاذ القرار الصحي ونزعاتو لدى تالميذ الصف الثاني

المحكمين إلبداء الرأي ،وبعد عمل التعديالت الالزمة أصبحت

اإلعدادي؟

أوراق العمم في صورتيا النيائية.

ثانيا :إعداد دليل المعمم

جـ -إعداد أدوات القياس

تم إعداد دليل المعمم لتدريس البرنامج المقترح ،وقد تضمن:

تم إعداد أدوات القياس وفقاً لمخطوات التالية:

أ -مقدمة الدليل :عالجت مفيوم المخاطر الصحية وطبيعتيا،

أوال :إعداد اختبار المرونة الفكرية

إلى جانب توصيف الممارسات واإلجراءات التدريسية المختمفة

مرت إعداد اختبار المرونة الفكرية وفقاً لمخطوات التالية:

التي يمكنو القيام بيا في ضوء مبادئ نظرية تريز لتحقيق

 -1اليدف من االختبار :ىدف االختبار إلى قياس ميارة

أىداف البرنامج.

المرونة الفكرية لدى تمميذ الصف الثاني اإلعدادي.

ب -أىمية الدليل :تعرض الدليل ألىمية ما يتناولو من

 -2صياغة مفردات االختبار :تمت صياغة مفردات االختبار

موضوعات حتى يكون ذلك بمثابة دافع وحافز لممعمم ليقوم

من نمط األسئمة مفتوحة النياية.

بتدريسيا عمى الوجو المطموب.

 -3صياغة تعميمات االختبار :تمت صياغة تعميمات االختبار

جـ -أىداف الدليل :تضمن الدليل األىداف بمستوياتيا الثالث

بحيث تكون بسيطة ومباشرة.

المعرفية والميارية والوجدانية.

 -4طريقة تصحيح االختبار :تقدر درجة التمميذ عمى أساس

د -الخطة الزمنية لتدريس موضوعات البرنامج :تضمن الدليل

عدد اإلجابات المتنوعة التي يذكرىا ،أي أن إجابات التمميذ

أيضا التوزيع الزمنى لموضوعات البرنامج حتى يتسنى لممعمم

المناسبة تصنف الى فئات بحيث تعطى لكل فئة درجة واحدة

االستعانة بو في أثناء التدريس.

ومجموع ىذه الدرجات تمثل درجة المرونة الفكرية؛ لذلك تم

ىـ -مصادر التعميم والتعمم والوسائل التعميمية :تضمن الدليل

تحديد اإلجابات المحتممة لكل سؤال في ضوء استجابات التالميذ

قائمة بمصادر التعميم والتعمم والوسائل التعميمية التي يمكن أن

أنفسيم ،وعميو تم تحديد الدرجة النيائية لكل سؤال ،حيث قدم

يستعين بيا المعمم في تدريس موضوعات البرنامج.

التالميذ ( )8استجابت لمسؤال األول ،و( )10استجابات لمسؤال

ن -اجراءات تنفيذ موضوعات البرنامج :تضمن الدليل آليات

الثاني ،و( )8استجابات لمسؤال الثالث ،و( )10استجابات
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لمسؤال الرابع ،و( )9استجابات لمسؤال الخامس ،و()8

الصف الثاني اإلعدادي.

استجابات لمسؤال السادس ،وفى ضوء إجابات التالميذ السابقة

 -2صياغة مفردات االختبار :تمت صياغة مفردات االختبار

عن أسئمة اختبار المرونة الفكرية تم تخصيص درجة واحدة لكل

في صورة االختيار من متعدد ،حيث تضمنت كل مفردة موقفاً

إجابة من ىذه اإلجابات ،وعميو بمغت الدرجة النيائية ليذا

صحياً يميو أربعة بدائل ،وعمى التمميذ أن يختار البديل المناسب،

االختبار ( )53درجة.

وقد روعي عند صياغة المفردات األسس والقواعد المتعارف

 -5صدق االختبار :عرض االختبار عمى مجموعة من

عمييا لصياغة ىذا النوع من المفردات.

المحكمين إلبداء الرأي في االختبار من حيث :مناسبة المفردات

 -3صياغة تعميمات االختبار :تم صياغة تعميمات االختبار

ليدف االختبار ،ولمستوى التالميذ ،ودقة الصياغة المغوية

بحيث تكون بسيطة ومباشرة ،وأن تتضمن مثاالً يوضح كيفية

والعممية باإلضافة الى مقترحات التعديل ،واإلضافة ،والحذف،

اإلجابة عن مفردات االختبار.

وفى ضوء آراء السادة المحكمين تم عمل التعديالت الالزمة.

 -4طريقة تصحيح االختبار :تخصص درجة واحدة لالختيار

 -6ثبات االختبـار :بعد تطبيق االختبار استطالعياً عمى

الصحيح.

مجموعة مكونة من ( )40تمميذا من تالميذ الصف الثاني

 -5صدق االختبار :من خالل عرض االختبار عمى مجموعة

اإلعدادي بمدرسة المصيمحة اإلعدادية إدارة شبين الكوم

من المحكمين إلبداء الرأي في االختبار من حيث :مناسبة

التعميمية ،وباستخدام طريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان

المفردات ليدف االختبار ،ولمستوى التالميذ ،ودقة صياغتيا

وبراون لحساب ثبات االختبار ،بمغ معامل ثبات االختبار

لغويا وعمميا باإلضافة إلى مقترحات التعديل ،واإلضافة،

( ،)0.82مما يشير إلى أن االختبار عمى درجة مقبولة من

والحذف ،وفى ضوء آراء السادة المحكمين تم عمل التعديالت

الثبات.

الالزمة.

 -7زمن اإلجابة عن االختبار :بمغ متوسط زمن اإلجابة عن

 -6ثبات االختبـار :بعد تطبيق االختبار استطالعيا ،وباستخدام

االختبار ( )25دقيقة ،وقد تم االلتزام بيذا الزمن عند تطبيق

معادلة "ألفا كرونباخ " بمغ معامل ثبات االختبار ( ،)0.78مما

االختبار.

يشير إلى أن االختبار عمى درجة مقبولة من الثبات.

 -8الصورة النيائية لالختبار :تكون االختبار في صورتو

 -7حساب زمن اإلجابة عن االختبار :بمغ متوسط زمن اإلجابة

النيائية من ست مفردات ،وبناء عمى طريقة تصحيح المقياس

عن االختبار ( )45دقيقة ،وقد تم االلتزام بيذا الزمن عند تطبيق

بمغت النياية العظمى لدرجة المقياس ( )53درجة.

االختبار.

ثانيا :إعداد اختبار اتخاذ القرار الصحي:

 -8الصورة النيائية لالختبار :يتكون االختبار في صورتو

مر إعداد االختبار بالخطوات التالية:

النيائية من ( )32مفردة ،لك مفردة درجة واحدة لتكون الدرجة

 -1اليدف من االختبار :ىدف االختبار إلى قياس ميارة اتخاذ

النيائية لالختبار ( )32درجة ،ويوضح الجدو التالي الوزن

القرار الصحي السميم في مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ

النسبي لالختبار.
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جدول 1
مواصفات اختبار اتخاذ القرار الصحي
الموضوع

عدد المفردات

الوزن النسبي

فقدان الوعى

8

%25

الكسور

7

%21,87

غيبوبة السكر

5

%15,63

النزيف

4

%12,5

الحروق

4

%12,5

التسمم

4

%12,5

المجموع

32

%100

ثالثا :إعداد مقياس نزعات اتخاذ القرار الصحي

اإلجابة عن مفردات المقياس.

تم إعداد المقياس وفقا لمخطوات التالية:

 -6طريقة تصحيح المقياس :تتراوح درجة التمميذ من درجة

 -1اليدف من المقياس :ىدف المقياس إلى قياس نزعات اتخاذ

واحدة إلى خمس درجات تبعاً لنوع المفردة موجبة أم سالبة

القرار السميم في مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ الصف

الصياغة.

الثاني اإلعدادي.

 -7صدق المقياس:

 -2مصادر إعداد المقياس :تم إعداد المقياس في ضوء عديد

تم التحقق من صدق المقياس من خالل:

من الكتابات واألدبيات المرتبطة منيا( :كاليك ،وكوستا]39[ ،؛

أ -صدق المحكمين :تم عرض المقياس عمى مجموعة من

نوفل ]40[ ،؛ فتح اهلل ،]41[ ،الجفرى ،]42[ ،محمد.([43[ ،

المحكمين إلبداء الرأي في المقياس من حيث :تفاق المقياس

 -3تحديد عناصر المقياس :في ضوء األدبيات المرتبطة

ومفرداتو مع اليدف الذي وضع من أجمو ،مناسبتو لمستوى

تضمن المقياس المكونات التالية :المثابرة ،والتحكم باالندفاع،

التالميذ ،اتفاق كل مفردة والمكون الخاص بيا ،باإلضافة إلى

والسعي من أجل الدقة ،وتطبيق المعارف السابقة في مواقف

مقترحات التعديل ،واإلضافة ،والحذف ،وفى ضوء آراء السادة

جديدة.

المحكمين تم عمل التعديالت المطموبة.

 -4صياغة مفردات المقياس :تم بناء المقياس وفقا ألسموب

ب -الصدق الداخمي (االتساق الداخمي) :بعد تطبيق المقياس

ليكرت الخماسي (موافق تماماً – موافق – أحياناً  -غير موافق

استطالعيا عمى مجموعة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 -غير موافق بالمرة).

مكونة من ( )40تمميذاً تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين

 -5صياغة تعميمات المقياس :تم صياغة تعميمات المقياس

درجة كل عنصر من عناصر المقياس ،والدرجة الكمية لممقياس،

بحيث تكون بسيطة ومباشرة ،وأن تتضمن مثاالً يوضح كيفية

ويوضح ذلك الجدول التالي:
جدول 2

معامالت االرتباط بين كل عنصر من عناصر المقياس ،ودرجة المقياس الكمية
عناصر المقياس

معامالت االرتباط

مستوى الداللة

المثابرة

0,84

ﺩﺍلة عنﺩ 0,01

التحكم باالندفاع

0,91

ﺩﺍلة عنﺩ 0,01

السعي من أجل الدقة

0,92

ﺩﺍلة عنﺩ 0,01

تطبيق المعارف السابقة في مواقف جديدة

0.94

ﺩﺍلة عنﺩ 0,01

احصائيا عند مستوى داللو (.)0,01

يتضح من جدول ( )2أن جميع معامالت االرتباط بين كل

 -8ثبات المقياس :بعد تطبيق المقياس استطالعياً ،وباالستعانة

مكون من مكونات مقياس النزعات ،والدرجة الكمية لو دالة
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بمعادلة كرونباخ (ألفا) لحساب معامل ثبات المقياس بمغ

من ( )24مفردة ،وبناء عمى طريقة تصحيح المقياس بمغت

معامل الثبات ( )0.82مما يشير إلى أن لممقياس درجة معقولة

النياية العظمى لدرجة المقياس ( )120درجة ،ودرجة النياية

من الثبات.

الصغرى ( )24درجة ،ويوضح الجدول التالي األوزان النسبية

 -9الصورة النيائية لممقياس :تكون المقياس في صورتو النيائية

لعناصر المقياس:
جدول 3

جدول مواصفات مقياس نزعات اتخاذ القرار الصحي
عناصر المقياس

عدد المفردات

الوزن النسبي

المثابرة

6

%20

التحكم باالندفاع

6

%20

السعي من أجل الدقة

6

%20

تطبيق المعارف السابقة في مواقف جديدة

6

%20

اإلجمالي

24

%100

ثالثا :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:

د -تنفيذ تجربة الدراسة:

بعد االنتياء من التدريس تم تطبيق أدوات الدراسة مباشرة.

مر تنفيذ تجربة الدراسة بالخطوات التالية:
أوال :التطبيق القبمي ألدوات الدراسة:

 .4النتائج ومناقشتها

تم تطبيق اختبار المرونة الفكرية ،واختبار اتخاذ القرار الصحي،

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة الذي يتناول :ما

ومقياس النزعات عمى مجموعة الدراسة قبمياً.

فاعمية البرنامج المقترح في تنمية المرونة الفكرية لدى تالميذ

ثانيا :تدريس البرنامج المقترح:

الصف الثاني اإلعدادي؟ تم استخدام اختبار "ت" لمعينة الواحدة،

بعد التطبيق القبمي ألدوات الدراسة تم تنفيذ عممية التدريس ،وفقا

وتمت المعالجة باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ،SPSS

لمجدول الزمني لمبرنامج؛ حيث لم يقم الباحث بالتطبيق بنفسو،

ويوضح الجدول التالي تمك النتائج:

وتولى عممية التنفيذ أحد مدرسي العموم بالمدرسة.
جدول 4
داللة الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي الختبار المرونة الفكرية ،وحجم التأثير
التطبيق

م

ع

القبمي

15,7

7,9

البعدي

46,7

6,8

درجة الحرية

قيمة ت

حجم التأثير

33

21,6

0,93

البعدي".

يوضح جدول ( )4وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى
( )0.05بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي

كما تم حساب حجم التأثير باعتباره مكمال لمفيوم الداللة

والتطبيق البعدي الختبار المرونة الفكرية لصالح التطبيق

اإلحصائية حيث يركز مفيوم الداللة اإلحصائية عمى مدى الثقة

البعدي ،ويشير ىذا إلى دور البرنامج المقترح في تنمية المرونة

في النتائج بصرف النظر عن حجم االرتباط ،بينما يركز مفيوم

الفكرية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،وعميو يتم قبول

حجم التأثير عمى حجم االرتباط بصرف النظر عن مدى الثقة

فرض الدراسة األول الذي ينص عمى " يوجد فرق دال إحصائيا

التي نضعيا في النتائج ،وعميو تم حساب حجم التأثير بداللة

بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي

قيمة " ت"
يوضح أيضا جدول ( )4أن حجم تأثير البرنامج المقترح

والتطبيق البعدي الختبار المرونة الفكرية لصالح التطبيق
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القائم عمى نظرية "تريز" في تنمية ميارة المرونة الفكرية كبير

فروض وتقديم حمول متنوعة لممشكمة محل البحث ،أيضا شجعو

حيث أن ( )%93من مقدار التغير الحادث في المتغير التابع

عمى التخيل وتمثيل األدوار وانعكس كل ذلك بشكل إيجابي عمى

يرجع إلى البرنامج المقترح ،وأن ( )%7يرجع إلى عوامل

المرونة الفكرية.

خارجية ،وعميو يمكن الحكم بأن البرنامج المقترح كان فعاالً،

إلى جانب ذلك كان التمميذ في حالة نشاط مستمر في أثناء

وأنو أسيم بالفعل في تنمية المرونة الفكرية لدى تالميذ الصف

جمسات البرنامج فبنى معارفو وفق قدراتو واستعداداتو مما زاد

الثاني اإلعدادي ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما خمصت إلييا دراسة

من دافعيتو وحماسو نحو التعمم واظيار طاقاتو الكامنة في إيجاد

كل من (عبد الوىاب]44[ ،؛ العبادي]17[ ،؛ عبده]19[ ،؛

الحمول والتوصل لمقرار الصحيح؛ مما انعكس بشكل إيجابي

صبري ،والخازمي (]16[ ،وىذا قد يرجع إلى أن البرنامج وفر

عمى المرونة الفكرية.

فرصاً لمحوار والمناقشة والبحث والدراسة واعمال العقل وتقديم

باإلضافة إلى جو الحرية الذي ساد العمل ساعد عمى زيادة

المقترحات والحمول المتنوعة لممشكالت والمواقف التي يطرحيا

الثقة بالنفس والشعور باإلنجاز وحب االستطالع المعرفي

البرنامج مما انعكس إيجابياً عمى المرونة الفكرية لدى التالميذ.

وبخاصة فيما يطرحو البرنامج من موضوعات ترتبط بشكل
مباشر بحياة التمميذ ،مما انعكس بشكل إيجابي عمى المرونة

كما أن المشاركة في األنشطة المصاحبة لمبرنامج والتدريب

الفكرية.

عمى خطوات الحل اإلبداعي لممشكالت وفقا لنظرية تريز من
خالل طرح المشكالت والمواقف التي تمثل خطورة عمى صحة

كما أن المواقف التعميمية تم تصميميا عمى شكل مشكالت

التالميذ وتشكل محتوى البرنامج ،مما أتاح ليم فرصة ممارسة

يتم تدريب التالميذ عمييا من خالل صياغة المشكمة مع إبراز

ميارات اتخاذ القرار السميم كما أن توظيف مبادئ نظرية تريز

جوانب التناقضات فييا والعمل عمى التخمص من ىذه

ساعد التالميذ في فرض الفروض وتقديم مقترحات متنوعة

التناقضات من خالل منيجية العصف الذىني قد انعكس بشكل

لمتعامل مع المشكالت المطروحة مما ساىم بشكل إيجابي في

إيجابي عمى المرونة الفكرية.

تحقيق أىداف البرنامج بشكل عام المرونة الفكرية واتخاذ القرار

وأيضا فإن مصادر التعمم المتعددة والوسائل التعميمية

بشكل خاص ،وىذا ما أكده أبو جادو [ ]46حيث يرى أن نظرية

المتنوعة التي وفرىا البرنامج شجعت التمميذ عمى االستماع

تريز تتميز بالمرونة في استخدام أدواتيا وبالتالي فإن استمرار

والمشاىدة والبحث والقراءة والمالحظة واالستنتاج؛ مما انعكس

العمل في خطوات نظرية تريز يسيم بشكل فعال في تطوير

إيجابيا عمى المرونة الفكرية.

حمول إيجابية واتخاذ ق اررات صحيحة.

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة الذي ينص عمى:

كما أن البرنامج قدم فرصا لمحوار والمناقشة والعصف

ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية اتخاذ القرار الصحي لدى

الذىني ولعب األدوار؛ مما ساعد التمميذ عمى رؤية المشكمة

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ تم استخدام اختبار "ت" لمعينة

وادراكيا من جوانب مختمفة ومتعدة وأيضا سمح لو بجمع

الواحدة ،وتمت المعالجة باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية

المعمومات والبيانات من مصادر متعددة؛ كما شجعو عمى طرح

 ،SPSSويوضح الجدول التالي تمك النتائج:

جدول 5

داللة الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي الختبار اتخاذ القرار الصحي ،وحجم التأثير
التطبيق

م

ع

القبمي

12,4

6,5

البعدي

28,7

4,6

درجة الحرية

قيمة ت

حجم التأثير

33

13,7

0,85
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يوضح جدول ( )5وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى

مجموعة من المعايير وتفنيد األدلة والحجج؛ مما انعكس إيجابيا

( )0.05بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي

عمى قدرة التالميذ عمى اتخاذ القرار.

والتطبيق البعدي الختبار اتخاذ القرار في مواجية المخاطر

كما تضمن البرنامج حوا اًر ومناقشات بين التالميذ وبعضيم

الصحية لصالح التطبيق البعدي ،و يشير ىذا إلى دور البرنامج

البعض وبينيم وبين المعمم مما عزز مشاركتيم في الموقف

المقترح في تنمية ميارة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى

التعميمي ،فالحوار والمناقشة والتفاعل االجتماعي وطرح األسئمة

اتخاذ القرار في مواجية المخاطر الصحية والتصرف السميم في

التوضيحية وتمقى التغذية الراجعة كان لو األثر اإليجابي عمى

المواقف الصحية الصعبة ،وعميو يتم قبول فرض الدراسة الثاني

قدرة التالميذ عمى اتخاذ القرار السميم.

الذي ينص عمى" يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

كما تضمن البرنامج بشكل عام خبرات شجعت التالميذ

طالب مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي

عمى تحديد األولويات في ضوء األىداف ،وترتيبيا حسب

الختبار اتخاذ القرار الصحي لصالح التطبيق البعدي".

أىميتيا ،ووضع بدائل واحتماالت وخيارات دون حصر الذات

كما ويوضح أيضا جدول ( )5أن حجم تأثير البرنامج

في إطار واحد ،واتخاذ ق اررات قائمة عمى دراسة العوامل

المقترح القائم عمى نظرية "تريز" في تنمية اتخاذ القرار الصحي

والظروف المختمفة وفحصيا وتفيميا؛ مما انعكس إيجابياً عمى

كبير حيث أن ( )%85من مقدار التغير الحادث في المتغير

قدرة التالميذ عمى اتخاذ القرار السميم ،باإلضافة الى المرونة

التابع يرجع إلى البرنامج المقترح ،وأن ( )%15يرجع إلى عوامل

الفكرية.

خارجية وعميو يمكن الحكم بأن البرنامج المقترح كان فعاالً ،وأنو

كما أن ممارسة التمميذ لخطوات حل المشكالت بشكل إبداعي

أسيم بالفعل في تنمية قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى

من خالل البرنامج المقترح أدى إلى زيادة شعوره بالمسئولية

اتخاذ القرار الصحي السميم في مواجية المخاطر الصحية.

واالستقاللية في التعمم وزيادة مشاركتو في الموقف التعميمي

وتتفق ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو دراسة كل من

وبالتالي نمت لديو القدرة عمى تحديد المشكمة ،والبحث عن بدائل

(العزب]28[ ،؛ عبد الوىاب]44[ ،؛ صابر]29[ ،؛ الزىار،

الحل ،مع تحديد أفضل ىذه البدائل ،وتقويم ىذه البدائل ومن ثم

[]32؛ صالح]18[ ،؛ عبداهلل[27] ،؛ سميمان )]30[ ،وقد يرجع

اتخاذ القرار الصحيح.

ىذا إلى أن البرنامج المقترح تضمن مواقف تعميمية تم تصميميا

لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة الذي يتناول :ما

في صورة مشكالت تدرب التالميذ من خالليا عمى صياغة

فاعمية البرنامج المقترح في تنمية نزعات اتخاذ القرار الصحي

المشكمة وابراز جوانب التناقضات فييا والعمل عمى التخمص من

لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي؟ تم استخدام اختبار "ت"

ىذه التناقضات من خالل منيجية العصف الذىني؛ مما انعكس

لمعينة الواحدة ،وتمت المعالجة باستخدام حزمة البرامج

إيجابيا عمى الوصول لمقرار السميم ،كما أن البرنامج وفر فرصا

اإلحصائية  ،SPSSويوضح الجدول التي نتائج ذلك:

لمحوار والمناقشة والبحث والدراسة واعمال العقل في ضوء
جدول 6

داللة الفرق بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس النزعات ،وحجم التأثير
التطبيق

م

ع

القبمي

50,6

10,8

البعدي

101,8

6,7

درجة الحرية

قيمة ت

حجم التأثير

33

25,3

0,95

والتطبيق البعدي لمقياس النزعات لصالح التطبيق البعدي،

يوضح جدول ( )6وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى

ويشير ىذا إلى دور البرنامج المقترح في تنمية نزعات اتخاذ

( )0.05بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي
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اإليجابي عمى نزعات اتخاذ القرار السميم ،وىذا ما أشار إليو

القرار الصحيح في مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ

كل من :سعيد [ ،]48وحسام الدين [ ]49حيث أوضحا أن

الصف الثاني اإلعدادي ،وعميو يتم قبول فرض الدراسة الثالث

المشاركة في المناقشات وتقييم األفكار وتعزيز اإلجابات

الذي ينص عمى " يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي

الصحيحة ينعكس إيجابيا عمى نزعات التفكير بشكل عام.

درجات تالميذ مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق
البعدي لمقياس نزعات اتخاذ القرار السميم في مواجية المخاطر

وأيضا فإن أنشطة التعمم المختمفة التي وفرىا البرنامج

الصحية لصالح التطبيق البعدي".

سمحت لمتمميذ ممارسة نزعات عديدة مثل المثابرة ،والتحكم في
التيور ،والدقة وتطبيق المعارف السابقة في مواقف جديدة وىذا

يوضح أيضا جدول ( )6أن حجم تأثير البرنامج المقترح

ما أشار إليو كل من جاد [ ،]50وفتح اهلل [ ]41حيث أوضحا

القائم عمى نظرية "تريز" في تنمية نزعات اتخاذ القرار الصحي

أن نشاط التمميذ وممارستو عديداً من الميام كالكتابة والتمخيص

كبير حيث أن ( )%95من مقدار التغير الحادث في المتغير

والتفسير ورسم خرائط المفاىيم ينعكس إيجابيا عمى نزعات

التابع يرجع إلى البرنامج المقترح ،وأن ( )%5يرجع إلى عوامل

التفكير.

خارجية وعميو يمكن الحكم بأن البرنامج المقترح كان فعاالً ،وأنو

كما شجع البرنامج التالميذ عمى ممارسة ميارات التفكير

أسيم بالفعل في تنمية نزعات اتخاذ القرار الصحي السميم في

وتطبيقيا ،وتكرار المحاولة لتطبيق ىذه الميارات بالشكل

مواجية المخاطر الصحية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

الصحيح ،واجراء األنشطة بأنفسيم؛ مما انعكس إيجابيا عمى

وتتفق ىذه النتيجة مع ما خمصت إليو دراسة كل من( :أبو

نزعات المثابرة والدقة وتطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة

المعاطي]47[ ،؛ سعيد]48[ ،؛ عبد الوىاب]44[ ،؛ حسام

وبالتأني في اتخاذ القرار وىذاما أشار إليو كل من (حبيب،

الدين]49[ ،؛ جاد]50[ ،؛ فتح اهلل]41[ ،؛ الجفري]42[ ،؛

[ ،]48عبد الوىاب.([44[ ،

محمد )]43[ ،وقد يعود ىذا إلى أن نظرية تريز قدمت تنوعاً

كما تحمل التمميذ مسئولية تعممو وتعمم زمالئو في

في األنشطة والميام التكميفات التي ينفذىا التالميذ مما كان لو

المجموعة إلى جانب جو الحرية الذي ساد العمل ساعد عمى

أث اًر إيجابياً عمى حماسيم ودافعيتيم في تنفيذ البرنامج وما

زيادة الثقة بالنفس والشعور باإلنجاز وحب االستطالع المعرفي،

يتضمنو من موضوعات؛ مما انعكس إيجابيا عمى نزعات اتخاذ

وخاصة فيما يطرحو البرنامج من موضوعات ترتبط بشكل

القرار السميم في مواجية المخاطر الصحية.
كما نقذ التالميذ من خالل البرنامج عديداً من األنشطة

مباشر بحياتو؛ مما انعكس إيجابيا عمى نزعات اتخاذ القرار

التعاونية؛ مما جعل التمميذ نشطاً في العمل والتعاون إلنجاز

السميم في مواجية المخاطر الصحية.
إلى جانب ذلك فقد كان التمميذ في حالة نشاط مستمر

الميام المطموبة ،وبالتالي انعكس إيجابياً عمى نزعات اتخاذ

في أثناء جمسات البرنامج فبنى معارفو وفق قدراتو واستعداداتو،

القرار لدييم ،وىذا ما أشار إليو أبو المعاطي [ ]47حيث يرى

مما زاد من دافعيتو وحماسو نحو التعمم واظيار طاقاتو الكامنة

أن المناقشة الجماعية والعمل التعاوني ينعكسان إيجابيا عمى

في إيجاد الحمول والتوصل لمقرار الصحيح ،مما انعكس بشكل

نزعات التفكير بشكل عام.
كما تضمن البرنامج حوا اًر ومناقشات بين التالميذ

إيجابي عمى نزعات اتخاذ القرار السميم في مواجية المخاطر

وبعضيم البعض وبينيم وبين المعمم؛ مما عزز مشاركتيم في

الصحية.

الموقف التعميمي ،فالحوار والمناقشة والتفاعل االجتماعي وطرح

 .5التوصيات

األسئمة التوضيحية وتمقى التغذية الراجعة كان لو األثر

في ضوء الدراسة الحالية و نتائجيا يمكن التوصية بما يمى:
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] [14السعيد ،سعيد محمد ( .)2013مشكالت تدريس مناىج

2015
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 -توظيف أليات نظرية تريز في مناىج العموم.

العموم المطورة في المرحمة االبتدائية ومقترحات حميا

 -عقد دورات تدريبية لممعممين في أثناء الخدمة عمى كيفية

من وجية نظر معمي العموم .مجمة القراءة والمعرفة،

توظيف أليات و مبادئ نظرية تريز في الموقف التعميمي.

العدد .156 - 123 ،140

 إعداد أنشطة تعميمية ضمن األنشطة الالصفية في مقررالعموم تقوم عمى المخاطر الصحية المختمفة ومحاولة مواجيتيا

] [15قطامي ،يوسف محمود؛ عمور ،أميمة محمد (.)2005

باستخدام أليات نظرية تريز.

عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيقية .عمان :دار

 -إعداد برامج و مواد تعميمية تتبنى أليات نظرية تريز تبصر

الفكر.

األفراد بكيفية اتخاذ القرار السميم في مواجية المخاطر المختمفة

] [16صبري ،ماىر اسماعيل؛ الخازمي ،ريم بنت سميمان

بشكل عام.

( .)2013فاعمية بعض استراتيجيات الحل االبتكاري

 -معالجة المناىج لممخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض

لممشكالت "تريز" في تعمم العموم عمى تنمية ميارات

ليا الفرد في حياة اليومية.

التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 -تصميم وانتاج برنامج وأنشطة عممية ومواد الكترونية في

الموىوبات بالمدينة المنورة .دراسات عربية في التربية

ضوء منيجية نظرية تريز.

وعمم النفس.47-13 :)1( 25 .

 تطوير برامج إعداد معممي العموم في ضوء منيجية نظريةتريز.

] [17العبادي ،زين حسن ( .)2008أثر برنامج تعميمي قائم

ب -المقترحات:

عمى نموذج حل المشكالت اإلبداعي في تنمية ميارات

في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج يمكن اقترح ما يمى:

التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات

 -برنامج تدريبي مقترح لمعمم العموم في أثناء الخدمة في ضوء

التعمم .رسالة دكتوراه ،كمية الدراسات التربوية العميا،

منيجية نظرية تريز.

جامعة عمان.

 -تقويم مناىج العموم بالمراحل التعميمية المختمفة في ضوء

] [18صالح ،أمل محمد ( .)2011فاعمية استخدام نظرية تريز

منيجية نظرية تريز.

في تنمية التفكير العممي والتحصيل الدراسي في مقرر

 -فاعمية نظرية تريز في تنمية العمميات المعرفية العميا،

العموم المطور لدى تمميذ الصف الرابع االبتدائي بمكة

ميارات التفكير الناقد ،االستداللي ،واالستراتيجي.

المكرمة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم

 -إجراء دراسات مشابية عمى عينات وفئات مختمفة.

القرى.

المراجع
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SUGGESTED PROGRAM IN
SCIENCE TEACHING BASED ON
TRIZ THEORY ON DEVELOPING
IDEATIONAL FLEXIBILITY AND
HEALTHY DECISION MAKING
AND ITS HABITS FOR SECOND
PREPARATORY STAGE
STUDENTS
RASHED MOHAMED RASHED
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Faculty of Education King Khalid university
ABSTRACT_ The purpose of this study was to investigate The effectiveness of
suggested program in Science teaching based on TRIZ Theory on Developing
Ideational Flexibility and Healthy Decision Making and its Habits for second
preparatory stage students, To achieve this aim Designed Suggested program in the
Light of (13) principals of TRIZ Theory and list of healthy Risks, also Ideational
Flexibility test, Healthy Decision Making test and Habits of Healthy Decision Making
scale was Designed, The two tests and scale applied at a sample consisted of (34)
students as a pre-testing and Teaching suggested program, final The two tests and
scale applied at study sample as a post-testing, Results indicated that the suggested
program was effective on developing Ideational Flexibility and Healthy Decision
Making and its Dispositions for second preparatory stage students.
Keywords: TRIZ Theory, Ideational Flexibility, Healthy Decision Making,
Dispositions of Healthy Decision Making.
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