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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لك�سف عن فاعلية برنامج تدريبي 
تنمية  يف   )TRIZ( للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل  نظرية  على  قائم 
يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة 
مقيا�س  تطوير  مت  �لدر��سة،  �أهد�ف  ولتحقيق  عجلون،  حمافظة 
من  �لتحقق  ومت  �لعليا،  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة 
�إىل  م�ستند  تدريبي  برنامج  بناء  مت  كما  وثباته.  �سدقه  دللت 
نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت )TRIZ( . وتكونت عينة �لدر��سة 
�ختريت  �لأ�سا�سي.  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  من  طالبًة   )71( من 
�ملدر�سة بالطريقة �لق�سدية، و�ختريت �سعبتان من تلك �ملدر�سة 
من �أ�سل خم�س �سعب بالطريقة �لع�سو�ئية، ثم عينت �إحدى �ل�سعب 
طالبًة   )36( �لثانية  و�ل�سعبة  جتريبية،  كمجموعة  طالبًة؛   )35(
كمجموعة �سابطة، ومت ��ستخد�م �لربنامج �لتدريبي �لذي ��ستغرق 
)18( جل�سة مدة كل منها )90( دقيقة مع �ملجموعة �لتجريبية، 
�ل�سابطة.  �ملجموعة  مع  معاجلة  �أية  ��ستخد�م  يتم  مل  حني  يف 
�أظهرت نتائج �لدر��سة وجود �أثر د�ل �إح�سائيًا للربنامج �لتدريبي 
تنمية  يف   )TRIZ( للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل  نظرية  على  �لقائم 
جميع  يف  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة 
�ملجالت، و�لأد�ة ككل، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. كما �أ�سارت 
�تخاذ  مبهار�ت  �لحتفاظ  من  مرتفعة  درجة  وجود  �إىل  �لنتائج 
�لقر�ر ناجتة عن تطبيق �لربنامج �لتدريبي؛ �إذ مل تظهر فروق د�لة 
�ح�سائيًا بني �لقيا�س �لبعدي، و�ختبار �ملتابعة على �ملجموعة 

�لتجريبية. 
الكلمات املفتاحية: برنامج تدريبي، نظرية �حلل �لإبد�عي 
للم�سكلت )TRIZ( ، مهارة �تخاذ �لقر�ر، طالبات �ل�سف �لعا�رش 

�لأ�سا�سي. 

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: 

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 decision- 
making 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 follow- 
up 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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مقدمة: 
ل  مطرد  كثيف  معريف  باإنتاج  �حلايل  �لع�رش  يت�سم 
مع  يتعامل  �أن   – قدر�ت-  من  �أوتي  مهما  �لفرد-  ي�ستطيع 
معارفه ومعلوماته ونتاجاته �لإن�سانية، فقد بات من �ل�رشورى 
�ملحموم  �ل�سباق  هذ�  ظل  يف   – �لأمم  من  �أمة  كل  حتر�س  �أن 
لأعظم  �للئقة  �ملكانة  تلك  حتقيق  على  و�لتفوق  �لريادة  نحو 
ثرو�تها، وهي �لرثوة �لب�رشية. ولأن مفتاح هذه �لرثوة يكمن فى 
�إبد�عها وتفردها، جاءت ظاهرة �لإبد�ع مدخًل ل غنى عنه فى 
�إثر�ء هذه �لرثوة ودورها فى حل �مل�سكلت، و�لقدرة على �تخاذ 
هامة  تنموية  مبرحلة  �لر�هن  �لوقت  يف  فاملجتمعات  �لقر�ر�ت. 
�لب�رشية،  �لرثوة  وبخا�سة  و�لرثو�ت  باملو�رد  �لهتمام  تتطلب 
حيث تت�سابق �لدول للك�سف �ملبكر عن قدر�ت �لن�سء فتتعهدهم 
بالرعاية وتوفر لهم �لإمكانات، وتهيئ لهم �لبيئة �ملحفزة على 

�لتفكري و�لإنتاج �ملبدع و�ملبتكر. 
منه  تتطلب  مبو�قف  �ليومية  حياته  يف  �لفرد  ويو�جه 
�تخاذ قر�ر، �أو �أكرث لت�رشيفها ومعاجلتها، وبالتايل فاإن �تخاذ 
�سو�ًء  �لقر�ر عملية مهمة و�رشورية يف خمتلف جمالت �حلياة 
وتزخر  �لجتماعية.  �حلياة  حميط  يف  �أم  �لعمل  �أم  �ملنزل  يف 
ولكن  ب�ساأنها.  قر�ر  و�تخاذ  حل،  �إىل  حتتاج  مب�سكلت  �حلياة 
�لتطور �لعلمي �لهائل يف �لع�رش �حلايل، وتر�كم �ملعرفة، وت�سعب 
�لجتاهات و�لنتماء�ت للفرد، جعل من عملية �تخاذ �لقر�ر مهمة 
ت�ساعد يف  قدم حلوًل  ذ�ته  �لوقت  �لتطور يف  هذ�  �أن  �إل  �سعبة. 
هذه �ملهارة من خلل �لنظريات و�ل�سرت�تيجيات و�لرب�مج �لتي 
ل�سنو�ت عديدة من  �لطلبة  �لعلم �حلديث. ورغم تعر�س  �قرتحها 
مهار�ت  تنمية  على  تركز  �ل�سنو�ت  هذه  معظم  �أن  �إل  �لدر��سة، 
كاتخاذ  �لعليا،  �لتفكري  مبهار�ت  �لهتمام  دون  �لدنيا  �لتفكري 

�لقر�ر، وحل �مل�سكلت �لبد�عي )طعمة، 2006( . 
لقد حظيت عملية �تخاذ �لقر�ر باهتمام �لعديد من علماء 
�ليومية  حياته  يف  �لفرد  تلزم  كونها  �لنف�س،  وعلم  �لإد�رة 
�لتكيف.  له  وحتقق  �ملختلفة  �حتياجاته  وتلبي  و�لوظيفية، 
فالإن�سان يتفرد عن غريه من �لكائنات �لأخرى بامتلكه قدر�ت 
بني  من  و�لختيار  �ملطلوبة  �لتجربة  �إمكانية  له  حتقق  عقلية 

�لبد�ئل عند مو�جهة م�سكلة ما )كبيه، 1990( . 
تنفيذه  خطو�ت  ومتابعة  �لقر�ر  �تخاذ  على  �لقدرة  �إن 
وت�سفي  و�لت�سويق  بالإثارة  �لإح�سا�س  �لفرد  لدى  تنمي 
عملية  �لقر�ر  �تخاذ  �أن  ومع  و�لن�ساط.  �حليوية  حياته  على 
دو�فع  ت�سكل  و�لجتاهات  �لقيمي  �لنظام  �أن  �إل  عقلية، 
�لفرد  �سحة  �أن  كما  قر�ر�ت.  من  �لفرد  عن  ي�سدر  ملا  موجهة 
�تخاذ  على  لقدرته  هامان  حمدد�ن  �لعقلي  ون�سجه  �لنف�سية 
م�سوؤولية  وحتمل  �ملخاطرة  على  وقدرته  معقولة،  قر�ر�ت 
منا�سبة غري  قر�ر�ت  من  عليها  يرتتب  وما  �ملغلوطة،   قر�ر�ته 

 )�لزغول و�لزغول، 2007( . 

ذ�ت  معقدة  عملية  فهي  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  �إىل  وبالنظر 
�أو  �سخ�سية،  ق�سايا  مع  �لتعامل  خللها  يتم  متعددة،  مر�حل 
مهنية، �أو �إد�رية، و�حل�سول على معلومات وتوليد �أفكار حولها 
تبنى  �لتي  �ملكا�سب  �أو  �ملخاطر  وحتديد  �لأفكار  هذه  وتقييم 
�لقر�ر ومتابعته  تنفيذ  ثم  �ملتاحة،  �لبد�ئل  �أحد  و�ختيار  عليها، 

 . )Heller,1998(
�سنف  �لباحثني  بع�س  �أن  �إىل   )1999( جرو�ن  وي�سري 
وذلك  �ملركبة،  �لتفكري  ��سرت�تيجيات  �سمن  �لقر�ر  �تخاذ  عملية 
�لعليا  �لتفكري  مهار�ت  من  كثري�ً  ��ستخد�مًا  تتطلب  لكونها 
من  يكون  فقد  لذ�  و�ل�ستنباط.  و�ل�ستقر�ء  و�لتقومي  كالتحليل 
�ملنا�سب ت�سنيفها �سمن ��سرت�تيجيات �لتفكري �ملركبة كالتفكري 
�إمكانية  يعنى  ما  �مل�سكلت،  وحل  �لناقد  و�لتفكري  �لإبد�عي 

تنميتها وتطويرها من خلل بر�مج تدريبية خا�سة. 
�أدو�ت  تطوير  ��ستهدفت  �لتي  �ملحاولت  من  وبالرغم 
�لإفادة  ميكن  �لقر�ر،  �تخاذ  مهارة  لتنمية  وتقنيات  وبر�مج 
�لعديد  هناك  �أن  �إل  �لتعليمية،  �ملو�قف  يف  مبا�رش  ب�سكل  منها 
�لعديد من  بالذكر متخ�ست عنها جهود  من �ملحاولت �جلديرة 
ولعل  �لقر�ر،  �تخاذ  جمال  يف  و�لد�ر�سني  و�لباحثني  �لعلماء 
ونظرية هولند   ،  )Gellet( �لتي طورها جيلت  تلك  �أبرزها  من 
 ، )Sternberg( و�سترينربغ ، )De Bono( ودي بونو ، )Holand(
 )Krumboltz( و�لنظرية �ملعرفية �لجتماعية، ونظرية كرومبلتز
�لتي  �لرب�مج  من  �لعديد  ��ستخدمت  وقد   .  )2007 )�ملخاترة،   ،
�نبثقت عن �أعمال هوؤلء �لباحثني، وقام عدد كبري من �لد�ر�سني 
يف خمتلف دول �لعامل باإجر�ء �لعديد من �لدر��سات �لتي هدفت 
�تخاذ  مهارة  تنمية  على  �لرب�مج  هذه  من  كل  �أثر  معرفة  �إىل 
�لقر�ر. وقد تباينت نتائج هذه �لدر��سات من باحث �إىل �آخر، ولكن 
�لرب�مج  ��ستخد�م  �أن  �إىل  �أ�سارت  �لنتائج  من  �لعظمى  �لغالبية 
�لتدريبية �ملنا�سبة يف تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر ميكن �أن توؤدي 
قر�ر�ت  �تخاذ  على  �لطلبة  قدرة  تنمية  يف  �أهد�فها  حتقيق  �إىل 

�إبد�عية �سائبة )�لبلو�سي، 2007؛ فريحات، 2006( . 
�لأفر�د  حياة  يف  مهمة  م�ساألة  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  وُتعد 
و�جلماعات، وتتطلب قدر�ً كبري�ً من �لطاقة �لنفعالية و�لفكرية، 
�لقر�ر من �مل�سائل �ملهمة  �أن عملية �تخاذ  �لعلماء  ويرى بع�س 
جد�ً، ورمبا ل توجد وظيفة �إن�سانية تتطلب هذ� �لقدر من �لطاقة 
�إنها  �إذ  �لقر�ر،  �تخاذ  عملية  تتطلب  مثلما  و�لنفعالية  �لفكرية 
�سو�ًء  لتحقيقها  ت�سعى  �أهد�ف  لها  و�إمنا  ع�سو�ئية،  لي�ست  عملية 
�تخاذ  من  فلبد  م�سريية  �أم  روتينية،  �ملتخذة  �لقر�ر�ت  �أكانت 
�لقر�ر من �أجل حل �مل�سكلة �لتي يو�جهها �لفرد، و�لتي ت�ستغرق 
�لقر�ر  �تخاذ  عملية  �أن  كما  ملحوظًا.  فكريًا  وجهد�ً  وقتًا  منه 
عملية فكرية، نف�سية، �سلوكية معقدة تت�سمن �ل�سعي جلمع كمية 
كبرية من �ملعلومات �ملتعلقة بالبد�ئل �ملمكنة �حلل، ثم �ختيار 
�لبديل �ملنا�سب �سمن ��سرت�تيجيات منا�سبة للو�سول �إىل �لهدف 

�ملرغوب )�لبلو�سي، 2007( . 
�إن كلمة قر�ر )Decision( كلمة لتينية معناها �لقطع، �أو 
�لف�سل مبعنى تغليب �أحد �لبد�ئل على �لآخر. فاتخاذ �لقر�ر نوع 
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�أو توقف عملية  �ختياره بطريقة معينة، تقطع  يتم  �ل�سلوك،  من 
ويتم  �لأخرى،  �لبد�ئل  �أو  �لحتمالت،  �لنظر يف  �لتفكري، وتنهى 
 Cook &( ذلك بناًء على قيم وتف�سيلت �لفرد �لذي يتخذ �لقر�ر

 . )Slack, 1991

وقد عرفتها )�لطائي، 2001، �س44( باأنها: "عملية ح�سم 
ملوقف م�سكل يعتمد على �لوظيفة �لعقلية؛ �أي �أنها عملية معرفية 
و�لإدر�ك  كالنتباه  �لعقلية  �لفعاليات  من  �سل�سلة  على  تنطوي 
و�ملباد�أة من �أجل حتقيق �لهدف �ملطلوب بعد �لتعريف بالبديل 

�ملطلوب بتاأن وروية". 
�تخاذ  مهارة   )Hodgkinson, 2003( هوجكن�سون  وعرف 
�لبد�ئل �ملر�سحة حلل �مل�سكلة  باأنها: مهارة تفاعلية بني  �لقر�ر 
على  �لبد�ئل  �أهم  وترجيح  يختارون  �لذين  �ل�سخا�س  بني  ما 
 )Eysenck & Keane, 2000( �إي�سينك وكيني  �لأخرى. ويعرفها 
باأنها: مهارة �ختيار حل معني من بني حلني �أو �أكرث من �حللول 
�ملتاحة من �أجل حتقيق �لهدف �ملرجو، كما �أنها غالبًا ما تت�سمن 
معلومات  على  �لأحيان  من  كثري  يف  وتعتمد  �سخ�سية،  �أبعاد�ً 
مع  للتعامل  �لأفر�د  يدفع  �لذي  �لأمر  فيها،  وم�سكوك  غام�سة 

�لحتمالت و�لبد�ئل، وذلك بخلف �ملعلومات �ملوؤكدة. 
يت�سح مما �سبق �أن عملية �تخاذ �لقر�ر تت�سمن جمموعة من 
�لقو��سم �مل�سرتكة هي: وجود م�سكلة، �أو ق�سية حتتاج �إىل �تخاذ 
قر�ر، وتو�فر جمموعة من �لإجر�ء�ت �ملنظمة وفق منهج منطقي 
يفرت�س يف متخذ �لقر�ر �أن ي�سري وفقه، و��ستخد�م جمموعة من 
وتوليد جمموعة  �لقر�ر،  �تخاذ  عند  �لعقلية  و�ملهار�ت  �لعمليات 
�ختيار  ثم  ومن  �مل�سكلة،  حل  �إىل  �لهادفة  و�حللول  �لبد�ئل  من 
�ل�سخ�سية  بالقيم  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  وتتاأثر  �ملنا�سب.  �لبديل 
�لفرد  بها  مر  �لتي  �خلربة  وتلعب  �لقر�ر،  متخذ  بها  يوؤمن  �لتي 
دور�ً مهمًا يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب، و�لعمل على تقومي �لبد�ئل 

و�خليار�ت �ملتاحة وفق معايري معينة. 
وتعد نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت )TRIZ( �لتي ��ستند 
�إليها �لربنامج �لتدريبي من �أكرث �لنظريات �حلديثة �لتي ت�ساعد 
�لنظرية  هذه  وتقوم  �مل�سكلت.  حلل  �إبد�عية  �أفكار  توليد  على 
وحلها  �مل�سكلت  ت�سخي�س  يف  �لإبد�عي  �لتفكري  ��ستخد�م  على 
خلل  من  وذلك  �ملتغرية،  �ملو�قف  ظل  يف  �لقر�ر�ت  و�تخاذ   ،
للو�سول  بها  �ملحيطة  �ملتغري�ت  وحتليل  �مل�سكلت،  ��ست�سعار 
�لربنامج  ويبنى  �لإبد�عية.  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �حللول،  �أف�سل  �إىل 
�لأفر�د  �هتمام  تثري  و�قعية  م�سكلة  طرح  على  �أ�سا�سًا  �لتدريبي 
بذلك  منا�سب  قر�ر  و�تخاذ  لها،  حل  عن  �لبحث  �إىل  وتدفعهم 

 . )Dung, 1997( خل�سو�س�
يف  يوميًا  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�سكلت  بحل  �لفرد  ويقوم 
�لت�سوق.  �أوقات  يف  وحتى  �للعب،  و�أثناء  �لعمل،  ويف  �لبيت، 
كبرية،  حتديات  �أمام  فعًل  �لإن�سان  ت�سع  �مل�سكلت  بع�س  �إن 
يف  �لقر�ر  و�تخاذ  نحوها.  �سائبًة  قر�ر�ٍت  �تخاذ  منه  وتتطلب 
�لعادة هو �ختيار �أحد �لبد�ئل �لتي يكون �لفرد قد ولدها �سابقًا 
مو�زنة  �أ�سا�س  على  �لختيار  هذ�  يكون  حيث  �مل�سكلة،  عن 
�ليجابيات و�ل�سلبيات لكل بديل، �إ�سافة �إىل تقدير �حتمال جناح 

كل بديل )قطيط، 2011( . 
ويعرف كروليك وردنيك )Krulik & Rudnick, 1992( حل 
لديه من  �لفرد فيها ما  ي�ستخدم  "عملية تفكريية  باأنه:  �مل�سكلة 
معارف مكت�سبة �سابقة، ومهار�ت من �أجل �ل�ستجابة ملتطلبات 
ما  بعمل  بالقيام  تكون  و�ل�ستجابة  له،  ماألوف  غري  موقف 
�ملوقف".  يت�سمنه  �لذي  �لغمو�س  �أو  �لتناق�س،  حل  ي�ستهدف 
 ،  )TRIZ( للم�سكلت  �لبد�عي  �حلل  نظرية  عليه  ما ركزت  وهذ� 
مع  �لتعامل  يف  �أ�سا�س  كحجر  �لتناق�سات  حل  على  تقوم  فهي 

�ملوقف �مل�سكل، وم�ساعدة �لفرد على �تخاذ �لقر�ر �ل�سليم. 
�مل�سكلت؛  وحل  �لقر�ر  �تخاذ  بني  تد�خًل  هناك  �أن  يبدو 
فاتخاذ  و�لأهد�ف؛  �خلطو�ت  حيث  من  متماثلتان  فالعمليتان 
�مل�سكلت  حل  �أن  كما  ما،  مل�سكلة  حًل  عادة  يت�سمن  �لقر�ر�ت 
يقود عادة �إىل قر�ر ما؛ وهما معًا ي�سفان عملية جمع �ملعلومات 

 . )Cook & Slack, 1991( وحتليلها و�لختيار على �أ�سا�سها
�لقر�ر�ت، وحل  �تخاذ  �مل�سرتك بني كل من  �جلانب  ولعل 
�لقدر�ت  �أف�سل  من  �ل�ستفادة  �إىل  �حلاجة  يتمثل يف  �مل�سكلت، 
�لتي يتمتع بها �لأفر�د، فاإطلق �لعنان لقدر�ت �لأفر�د �لإبد�عية 
و�لعمل على عدم تقييدها �أمر يف غاية �لأهمية، فكل �سخ�س لديه 
�لقدرة على �أن يكون مبدعًا يف قر�ر�ته، كما �أن �لأفر�د يحتاجون 
�إىل نوع من �لإبد�ع و�لبتكار لتحقيق �لنجاح و�لتكيف مع �لتغري 
)كوردي،  تو�جههم  �لتي  �مل�سكلت  وحلل  قر�ر�تهم  يف  �ل�رشيع 

 .  )2007
ويفرت�س �أن للتدري�س بحل �مل�سكلت �آثار�ً، منها: حت�سني 
�لإدر�ك  قدر�ت  وحت�سني  و�لتفكري،  �لعلم  مهار�ت  ممار�سة 
�ملكتبات  �إىل  �لرجوع  مهار�ت  وحت�سني  �لطلبة،  عند  و�لرتكيز 
و�إك�ساب  �لتعلم،  يف  �ل�ستقللية  وتنميه  �ملعرفية،  و�مل�سادر 
�لطلبة مهار�ت در��سية طويلة �لأمد، ومتكني �لطلبة من مكاملة 
مبو�سوعات  �لهتمام  وزيادة  �لتعاون،  وت�سجيع  �ملعلومات، 
�لدر��سة، بالإ�سافة �إىل تنمية قدرة �ملتعلمني على �تخاذ �لقر�ر، 

 . )Smith, 1995( وحل �مل�سكلت �لتي تو�جههم
لبد  �لقر�ر،  لتخاذ  تدريبي  برنامج  بناء  عند  فاإنه  لذ� 
�مل�سكلت  حل  مهار�ت  بني  �مل�سرتكة  باملهار�ت  �لهتمام  من 
مظاهرها  ومعرفة  �مل�سكلة،  كتحديد  �لقر�ر؛  و�تخاذ  �لإبد�عية 
و�أ�سبابها و�إدر�كها، و�لتفكري بالبد�ئل و�حللول �ملختلفة وو�سع 
�ملعايري لتقييم �لبد�ئل. وقد ت�سمن �لربنامج �لتدريبي �مل�ستخدم 

يف هذه �لدر��سة هذه �ملهار�ت �مل�سرتكة كافة. 
�تخاذ  �لإبد�ع و�لبتكار غالبًا ما يكون مكمًل لعملية  �إن 
�إن�سان  �لفعال هو باملح�سلة  �لقر�ر  �لر�سيد، فالفرد متخذ  �لقر�ر 
كحلول  �جلديدة  �لإبد�عية  �لأفكار  خلق  على  �لقدرة  لديه  مبدع 
يعني   )Creativity( و�لإبد�ع  منها.  �ملعقدة  للم�ساكل،وبخا�سة 
�أفكار  �إىل  توؤدي  بطرق  و�إ�رش�كها  �ملعلومات  جمع  على  �لقدرة 
جديدة، فهو يعني ولدة �سيء جديد غري ماألوف )جلدة، 2009( . 
مبا �أن عملية �تخاذ �لقر�ر�ت هي عمل ذهني �أ�سا�سه �لتفكري 
�ملبدع للو�سول �إىل �لقر�ر �ملنا�سب يف �لوقت �ملنا�سب، وتنفيذه 
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هي  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  فاإن  لذ�  منتج،  فعال  عمل  �إىل  ليتحول 
عملية �إبد�عية، و�لق�سد من �لإبد�ع هنا قدرة �لفرد على �لت�سور، 

وتوليد �لأفكار �جلديدة وب�سكل مبتكر )�أيوب، 1997( . 
من  �لأفر�د  لدى  �لبتكارية  �لقدر�ت  تنمية  وميكن  هذ� 
ما  طريق  عن  �لذ�تية  كالقدر�ت  �لذكاء،  م�ستوى  تن�سيط  خلل 
Brain Storm-( "لع�سف �لذهني"، �أو "�لنطلق �لفكري�"  ��سمى

�أفكار  �قرت�ح  على  للأفر�د  �لفر�سة  �إتاحة  على  تقوم  �لتي   )ing

طريق  عن  �أو  �لأفكار،  هذه  تقييم  ثم  معينة  مو�قف  يف  جديدة 
تهيئة �ملناخ �ملنا�سب �لذي ي�ساعد �لأفر�د على �خللق و�لبتكار 
و�لتجديد و�لتطوير من خلل �إ�رش�كهم يف جل�سات نقا�س، �أو حو�ر 

بهدف �لتو�سل �إىل �أفكار دقيقة وحمددة )حجاحجة، 2004( . 
�لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  و�لبتكار  �لإبد�ع  تعزيز  �أجل  ومن 
وتزودهم  �لإبد�عية،  طاقاتهم  تطوير  على  �لأفر�د  ت�سجيع  ميكن 
يف  �لإبد�عي  �لتفكري  على  �ملجموعات  ت�سجع  �لتي  باملو�قف 
�ملمار�سة  خلل  من  �لقدرة  هذه  نطور  �أن  �ملهم  فمن  قر�ر�تهم، 
يف  ت�ستخدم  �لتي  �لتكتيكات  ومن  �ملبدعة،  و�لرب�مج  و�لتدريب 
�لإبد�عي  �حلل  يف   )TRIZ( مبادئ  �لإبد�عي  �لقر�ر  �تخاذ  تنمية 
و�سيلة  هو  �إبد�عي  ب�سكل  للتفكري  �لأفر�د  دعوة  و�أن  للم�سكلت. 
�سهلة ومنطقية لتعزيز �تخاذ �لقر�ر�ت �لإبد�عية، كذلك �لت�سجيع 

على �لإبد�ع من خلل �ملديح، ومكافاأة �لقر�ر�ت �لإبد�عية. 
وملا كانت عملية �تخاذ �لقر�ر عملية عقلية و�عية ومركبة 
يتم من خللها �ختيار �أحد �لبد�ئل بهدف �لو�سول �إىل حل مل�سكلة 
ما؛ فاإن تلك �لعملية حتتاج �إىل �أنو�ع خمتلفة من �لتفكري، و�لتي 
جميعها  تنميتها  على  للم�سكلت  �لبد�عي  �حلل  نظرية  تعمل 

)جرو�ن، 2002؛ �لكناين، 2005( . 
�لدر��سة  �لذي ت�سمنته هذه  �لتدريبي  �لربنامج  ��ستند  لقد 
�إىل �لأدب �مل�ستخل�س من نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت �لتي 
�حلل  نظرية  با�سم  وعرفت  �سابقًا،  �ل�سوفيتي  �لحتاد  ظهرت يف 
 Tearia Resheniqy Izobreatatelskikh( للم�سكلت  �لبتكاري 
 TIPS( )Theory( يقابلها يف �للغة �لإجنليزية )Zadatch, TRIZ

OF Inventive Problem Solving( . وهي من �لنظريات �لهامة 

يف جمال �لإبد�ع، وقد �أجريت �لبحوث �لأ�سلية يف هذه �لنظرية 
�إليه هذه  تن�سب  �لذي   )Henry Altshuller( �لت�سلر  على يد هرني 

�لنظرية )قطيط، 2011( . 
�أن   )Savransky, 1998( �ن�سكي  �سافر  �سيمون  ويرى 
�إىل  ت�ستند  �إن�ساين  توجه  ذ�ت  منتظمة  تفكري  منهجية   )TRIZ(
قاعدة معرفية، تهدف �إىل حل �مل�سكلت بطريقة �إبد�عية. وت�سري 
عامة  مناذج  وجود  �إىل  �لتعريف  هذ�  يف  �ملنتظمة  �ملنهجية 
بهذه  للتحليل �خلا�س  �لعام  �لإطار  و�لعمليات �سمن  �لنظم  من 
و�أدو�ت  �مل�سكلت،  حلل  حمددة  �إجر�ء�ت  وجود  و�إىل  �لنظرية، 
يتم بناوؤها لتوفري �ل�ستخد�م �لفاعل يف حل �مل�سكلت �جلديدة، 
ويبني هذ� �لتعريف �أي�سًا �لتوجه �لإن�ساين لهذه �لنظرية، حيث �إن 

�لإن�سان هو هدف هذه �لنظرية. 
 ،  )Kunsti & Timothy, 2002( ويعرفها كين�ست وتيموثي 
بقولهم تريز )TRIZ( هو �خت�سار بالرو�سي لنظرية حل �مل�سكلت، 

وهي نظرية ت�ستخدم مل�ساعدة من يحب �لبد�ع يف هذ� �ملجال، 
جلعل  �لأدو�ت  من  عدد�ً  ت�ستخدم  بب�ساطة  تريز  �أن  ويعتقدون 

�لإبد�ع منهجيًا ومنظمًا. 
�ملعرفة  لأن  معرفية،  قاعدة  �إىل  �لنظرية  هذه  وت�ستند 
�ملتعلقة بالأدو�ت �لعامة حلل �مل�سكلت م�ستقة من عدد كبري من 
بر�ء�ت �لخرت�ع، وت�ستخدم هذه �لنظرية خمزونا معرفيا �سخما 
من �ملبادئ �لتي مت �لتو�سل �إليها يف �لعلوم �لهند�سية و�لطبيعية 
وغريها من �ملجالت �لتقنية و�لتكنولوجية. كما �أن هذه �لنظرية 
ت�ستخدم �ملعرفة �ملرت�كمة حول �ملجال �لذي توجد فيه �مل�سكلة 

)�ل عامر، 2009( . 
�أ�سا�سيني،  مفهومني  �إىل   )TRIZ( تريز  نظرية  وت�ستند 
هو  �لتناق�س  فاإن  معروف  هو  وكما  و�ملثالية،  �لتناق�س،  هما: 
�ملوقف �لذي توؤدي فيه حماولة حت�سني �إحدى خ�سائ�س �لنظام 
�لنظام،  هذ�  يف  �أخرى  خ�سائ�س  يف  �سلبية  جو�نب  ظهور  �إىل 
و�لإبد�ع عملية يتم من خللها حل م�سكلة بطريقة غري م�سبوقة، 
خ�سائ�س  �إحدى  حت�سني  �إبد�عية  بطريقة  �مل�سكلة  حل  ويتطلب 
�لنظام دون �لتاأثري �سلبا على خ�سائ�س �أخرى يف �لنظام نف�سه، 
و�إذ� ظهر تناق�س فمن �ل�رشوري �إز�لة �لعنا�رش �لتي ت�سبب ذلك، 
عملية  فخلل  �لنظم،  لتطور  حتمية  نتيجة  �لتناق�سات  وتعترب 
�لتطور  هذ�  درجة  تتفاوت  معني،  نظام  يف  حتدث  �لتي  �لتطور 
بني �خل�سائ�س �ملختلفة، وتظهر �حلاجة �إىل تطوير بع�س هذه 
�خل�سائ�س بدرجات متفاوتة، �لأمر �لتي يرتتب عليه حت�سني يف 
ت�ستمر  وهكذ�  �أخرى،  خ�سائ�س  ح�ساب  على  �خل�سائ�س  بع�س 
و�إيجاد  �ملختلفة،  �لتناق�سات  وجود  با�ستمر�ر  �لتطور  عملية 
�حللول �ملنا�سبة للتخل�س من هذه �لتناق�سات، ويظهر �لتناق�س 
�أو بع�س  عندما توؤدي حماولة حل �إحدى �مل�سكلت يف �لنظام، 
�أجز�ئه �إىل خلق م�سكلة، �أو م�سكلت �أخرى. ويحدث هذ� �لتناق�س 
و�أخرى  مفيدة  �آثار  �أو  وظائف،  نف�سه  �لعمل  على  يرتتب  عندما 

�سارة يف �لوقت نف�سه )�أبو جادو، 2004( . 

مشكلة الدراسة: 
على  �لطلع  خلل  من  �حلالية  �لدر��سة  م�سكلة  �نبثقت 
�تخاذ  م�ستويات  تدين  �إىل  ي�سري  �لذي  �لنظري  و�لأدب  �لدر��سات 
رزق  �لقرعان،2003؛  لطيفة،2005؛  )�بو  �لطلبة  لدى  �لقر�ر 
برناجمًا  لتبني  �لدر��سة  هذه  جاءت  وبذلك   .  )2002 �هلل، 
�إىل نظرية �حلل  تدريبيًا قائمًا على �ملبادئ �لإبد�عية �مل�ستنده 
�لقر�ر  �تخاذ  . بهدف تطوير مهارة   )TRIZ( للم�سكلت  �لإبد�عي 
وباعتماد  �لربنامج،  عليهن  �سيطبق  �للو�تي  �لطالبات  لدى 
�ل�سرت�تيجيات، و�ملبادئ �لتي ت�سمنها هذ� �لربنامج �لتدريبي. 
�ملجتمع  نه�سة  يف  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  لأهمية  ونظر�ً 
هذه  حت�سن  بر�مج  لتطوير  عديدة  حماولت  �أن  ومبا  وتقدمه، 
�ملهارة مل حتظ بفر�سة �لنت�سار خارج حدود �لدول �لتي ظهرت 
�إحدى  من  �ل�ستفادة  �حلالية حماولة  �لدر��سة  فقد جاءت  فيها، 
�لبتكاري  �حلل  نظرية  وبالتحديد  و�لنظريات،  �لرب�مج  هذه 
للم�سكلت )TRIZ( ، و�لتي مل تعرف على نطاق و��سع �إل يف �لعقد 
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�لأخري من �لقرن �لع�رشين بعد �نهيار �لحتاد �ل�سوفيتي، وهجرة 
ليقومو�  �ملختلفة  �لعامل  دول  �إىل  ومفكريه  علمائه  من  �لعديد 

بن�رشها. 

فرضيات الدراسة
�لفر�سية �لأوىل: "يوجد فرق د�ل �إح�سائيًا يف مهارة  ●

�تخاذ �لقر�ر بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة، �أو �أبعادها 
�لفرعية تعزى للربنامج �لتدريبي". 

�إح�سائيًا  ● د�ل  فرق  وجود  "ي�ستمر  �لثانية:  �لفر�سية 
�أبعادها �لفرعية بعد فرتة من �نتهاء  �أو  يف مهارة �تخاذ �لقر�ر 

�لتدريب على �لربنامج". 

أهمية الدراسة
مهارة  و�قع  �إىل  �لتعرف  من  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تنبع 
�تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �ل�سف �لعا�رش يف �ملد�ر�س �حلكومية 
يف حمافظة عجلون، و�لعمل على تنميتها �سمن برنامج تدريبي. 
مما ي�ساعد يف �إك�سابهن ��سرت�تيجيات تفكري جديدة غري متطرق 
ويعزز  خرب�تهن  �إثر�ء  يف  ي�سهم  مما  �لدر��سية،  �ملناهج  يف  لها 
�جتاهاتهن نحو �لإبد�ع وحت�سني مهارة �تخاذ �لقر�ر وي�ساعدهن 
�لإبد�عية  �لقدر�ت  لإطلق  �ملعيقة  �لعو�مل  من  �لتخل�س  على 
توليدها.  قبل  و�حللول  �لأفكار  من  �خلجل،  �أو  كاخلوف،  لديهن 
�إىل  ت�سعى  �لتي  �لأردن  يف  �لرتبوية  �لأهد�ف  مع  ين�سجم  وهذ� 

حت�سني م�ستوى �لإبد�ع ومهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطلبة.. 
�أهمية �لدر��سة باأهمية �ملرحلة �لعمرية للطالبات  وتكمن 
�لعا�رش  �ل�سف  طالبات  وهن  �لربنامج،  عليهن  �سيطبق  �لتي 
�لأ�سا�سي �إذ �إنها ت�سكل ذروة مرحلة �ملر�هقة وما ي�ساحبها من 
و�لجتماعية  و�لنفعالية  �ملعرفية  �جلو�نب  يف  منائية  تغري�ت 
�لقر�ر لديهن  و�جل�سمية. وهذ� يعطي فر�سة تنمية مهارة �تخاذ 
�لفر�سة لتنمية �ملهار�ت �ملختلفة، مما  �لذي يتيح  �لأمر  ب�سكل، 
لإثر�ء  وعنايتهم؛  و�لرتبويني  �ملناهج  خمططي  �هتمام  يوجه 
و�أ�ساليب  تربوية،  بخرب�ت  �لعمرية  �لفئة  لهذه  �لطلبة  مناهج 

تعليمية ت�سهم يف تطوير مهارة �تخاذ �لقر�ر لديهم. 
من  و�حدة  كونها  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  وتربز  كما 
�لدر��سات �لبحثية على �مل�ستوى �ملحلي يف حدود علم �لباحثة، 
تنمية  تدريبي يف  برنامج  بناء  تريز يف  �ست�ستخدم نظرية  �لتي 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات يف �ملد�ر�س �حلكومية. وف�سًل 
عن ذلك، فاإن هذه �لدر��سة تقدم نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت 
)TRIZ( بطريقة مي�رشة ميكن من خللها ��ستيعاب فكر �لنظرية 
يف  ��ستخد�مها  ميكن  �لتي  و�أ�ساليبها،  �أدو�تها  و�أهم  وفل�سفتها 
�إبد�عية. كما �أن هذه �لدر��سة  تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر بطريقة 
�لعربية  باللغة  �لنظرية  هذه  �ستقدم  �لتي  �لقليلة  �لدر��سات  من 
ولعلها  �أو يف غريها من �ملجالت.  �لتقنية،  �سو�ًء يف �ملجالت 
د�ئرة  لتو�سيع  و�لد�ر�سني  للباحثني  رحبًا  جماًل  تفتح  بذلك 
�لإفادة من هذه �لنظرية و�إخ�ساعها للمزيد من �لبحث و�لتجريب. 
�أن  ميكن  مفاهيميًا  �إطار�ً  توفر  �لدر��سة  هذه  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سف 

ي�ستفيد منه �لباحثون ، و�لقائمون على تطوير �لعملية �لتعليمية، 
�لو�قع  يف  �لتدريبي  �لربنامج  ��ستخد�م  �إمكانية  �إىل  بالإ�سافة 

�لعملي �لتطبيقي يف �ملد�ر�س. 

التعريفات اإلجرائية
على  ◄ تنطوي  عقلية  عملية  هي  القرار:  اتخاذ  مهارة 

�إ�سد�ر حكم باختيار �ل�سلوك �ملنا�سب من �ل�سلوكات �ملتاحة يف 
موقف معني )Harrison, 1974( . وتعرف �إجر�ئيًا بالدرجة �لتي 
ح�سلت عليها �لطالبة على �لأد�ة �لتي �أعدت لقيا�س هذه �ملهارة. 

�خلرب�ت  ◄ من  متكامل  نظام  التدريبي:  الربنامج 
مدة  تدريبية،  جل�سة   )18( من  يتكون  و�ملنظمة،  �ملخططة 
من  �سل�سلة  �جلل�سات  هذه  تت�سمن  حيث  دقيقة،   )90( منها  كل 
�لأن�سطة و�لإجر�ء�ت �لتي مت بناوؤها يف �سوء نظرية تريز لتنمية 
يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة 

حمافظة عجلون. 
منهجية  ◄  :  )TRIZ( للم�صكلت  الإبداعي  احلل  نظرية 

تهدف  معرفية،  قاعدة  �إىل  ت�ستند  �إن�ساين  توجه  ذ�ت  منتظمة 
جمموعة  تريز  وت�ستخدم  �إبد�عية،  بطريقة  �مل�سكلت  حل  �إىل 
�لإبد�ع عملية منهجية منتظمة، وتتمثل هذه  �لأدو�ت جلعل  من 
�إليها  تو�سلت  �إبد�عية  ��سرت�تيجية  �أو  مبد�أً  �أربعني  يف  �لأدو�ت 
�لنظرية من خلل حتليل ع�رش�ت �لآلف من بر�ء�ت �لخرت�عات. 

حمددات الدراسة
Ú  تتحدد نتائج �لدر��سة بالفرتة �لزمنية �لتي مت تطبيق

�أدو�ت �لدر��سة خللها وهي �لعام �لدر��سي 2014 - 2015. 
Ú  قت�سار �أفر�د عينة �لدر��سة على طالبات �ل�سف �لعا�رش�

�لأ�سا�سي يف �ملد�ر�س �حلكومية يف حمافظة عجلون. 
Ú  قت�رشت �أد�ة �لدر��سة على مقيا�س مهارة �تخاذ �لقر�ر�

�لذي مت تطويره لغايات هذه �لدر��سة. 
Ú  لبد�عي� �حلل  نظرية  �إىل  �مل�ستند  �لتدريبي  �لربنامج 

للم�سكلت )TRIZ( يف تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر. 

الدراسات السابقة
نال مو�سوع �تخاذ �لقر�ر وحل �مل�سكلت، �هتماما كثري� 
و�لتي  �لقر�ر،  باتخاذ  �ملتعلقة  �جلو�نب  وتنوعت  �لباحثني  من 
�لدر��سات  ��ستطلع ما تي�رش من هذه  �لباحثون، وقد مت  در�سها 
وما له علقة مبو�سوع �لدر��سة �حلالية، وقد عر�ست �لدر��سات 

ذ�ت �لعلقة ح�سب ت�سل�سلها �لزمني من �لأقدم �إىل �لأحدث. 
�إىل  در��سة هدفت   )Nesterenko, 1994( ن�صرتيكو  �أجرت 
تطوير برنامج تدريبي لتطوير �لتفكري �لإبد�عي با�ستخد�م نظرية 
على  �لربنامج  هذ�  تطبيق  ومت  �لإبد�عية،  للحلول   )TRIZ( تريز 
�أعمارهم بني )6  عينة مكونة من )42( طالبًا وطالبًة تر�وحت 
- 9( �سنو�ت ملدة عام ون�سف، و��ستند هذ� �لربنامج �إىل �ملبادئ 
نتائج  حتقيق  �إىل  �لنتائج  �أ�سارت  تريز.  نظرية  يف  �لأ�سا�سية 
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تعر�سو�  �لذين  �لطلبة  لدى  �لإبد�عي  �لتفكري  تطوير  �إيجابية يف 
للربنامج. 

ريفن )Rivin, 1996( بدر��سة هدفت �إىل �لك�سف عن  وقام 
فاعلية برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت 
��ستخد�م  على  �لطلبة  قدرة  وزيادة  �لإبد�ع  تنمية  على  تريز 
�لطريقة �لعلمية يف حل �مل�سكلت. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، مت 
��ستخد�م برنامج تدريبي ي�ستند �إىل نظرية تريز، و�ختبار مهار�ت 
�لتفكري �لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من )57( طالبًا وطالبًة، 
طالبًا   )25( من  مكونة  جتريبية  جمموعتني،  �إىل  تق�سيمهم  مت 
 )22( �لتدريبي، و�سابطة مكونة من  للربنامج  وطالبًة خ�سعو� 
نتائج  �أظهرت  �لتدريبي.  للربنامج  يخ�سعو�  مل  وطالبًة  طالبًا 
مهار�ت  �ختبار  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة 

�لتفكري �لإبد�عي، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 
 Gregory & Clemen,( وكليمن  جريجوري  �أجرى  كما 
�لقر�ر.  �تخاذ  �لطلبة يف  �إىل تطوير قدر�ت  در��سًة هدفت   )2001
تكونت عينة �لدر��سة من )49( طالبًا وطالبًة من طلبة �ل�سفوف 
�لتا�سع �إىل �لثاين ع�رش يف وليات �أمريكية عدة ، وطبق �لباحثان 
فقد  �لطلبة،  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  لتطوير  تعليميًا  برناجمًا 
�لقر�ر  �سنع  مهار�ت  من  تطوير جمموعة  �لباحثان  فيها  حاول 
�مل�سكلة.  وحل  �لتاأملي  و�لتفكري  �لناقد  �لتفكري  على  بالعتماد 
وبينت نتائج �لدر��سة تاأثري درو�س مهار�ت �تخاذ �لقر�ر على �أد�ء 

�لطلبة ب�سكل �يجابي. 
وهدفت در��سة اأبو جادو )2003( �إىل ��ستق�ساء �أثر ��ستخد�م 
برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت تريز 
�لعا�رش  �ل�سف  طلبة  لدى  �لإبد�عي  �لتفكري  تنمية  يف   ،  )TRIZ(
�لأ�سا�سي يف وكالة �لغوث يف �لأردن. تكونت عينة �لدر��سة من 
جمموعتني:  �إىل  ع�سو�ئيًا  تق�سيمهم  مت  وطالبًة  طالبًا   )110(
�لربنامج  تطبيق  ومت  �سابطة.  و�لأخرى  جتريبية،  �إحد�هما 
لرتيز  للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل  نظرية  �إىل  �مل�ستند  �لتدريبي 
)TRIZ( على �أفر�د �لعينة �لتجريبية ملدة �ستة �أ�سابيع. و��ستخدم 
�ختبار )تور �ن�س( للتفكري �لإبد�عي ب�سورته �للفظية على �أفر�د 
�ملجموعتني قبل تطبيق �لربنامج �لتدريبي وبعده. ك�سفت نتائج 
�أد�ء  متو�سط  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة 
�لتجريبية  �ملجموعة  ل�سالح  و�ل�سابطة،  �لتجريبية  �ملجموعة 
�لذكور  �أي فروق بني  �لنتائج  للتدريب. ومل تظهر  تعر�ست  �لتي 

و�لإناث �أو ب�سبب �لتفاعل بني �جلن�س و�ملجموعة. 
من  �لتحقق  �إىل  هدفت  در��سًة   )2005( اخللف  و�أجرى 
�ملعرفية  �ل�سرت�تيجيات  على  مبني  تدريبي  برنامج  فاعلية 
للتعلم لتنمية مهار�ت تفكري �تخاذ �لقر�ر لدى طلبة جامعة �لأمري 
�سلطان يف �لريا�س. و��ستخدمت �لدر��سة برناجما تدريبيا ��ستند 
�إىل ع�رشين ��سرت�تيجية معرفية للتعلم، ومقيا�س ملهار�ت تفكري 
)90( طالبًا من  �لدر��سة  �أفر�د عينة  بلغ عدد  �لقر�ر، وقد  �تخاذ 
خمتلف �ملر�حل �لدر��سية �لأربع موزعني يف تخ�س�سني )علمي، 
�إىل  وق�سمو�  �سنة،   )26  -  18( من  �عمارهم  ترت�وح   ، �ن�ساين( 
�أربع جمموعات جمموعتني جتريبيتني، وجمموعتني �سابطتني. 

�أفر�د  بني  �إح�سائيًا  د�لًة  فروقًا  هناك  �أن  �لدر��سة  نتائج  بينت 
�ملجموعتني �ل�سابطة و�لتجريبية على �لقيا�س �لبعدي ول�سالح 

�ملجموعة �لتجريبية مما يوؤكد فعالية �لربنامج �لتدريبي. 
وقام الرافعي )2006( بدر��سة هدفت �إىل معرفة �أثر بع�س 
مبادئ �حللول �لإبد�عية للم�سكلت وفق نظرية تريز )TRIZ( يف 
تنمية �لتفكري �لإبد�عي لدى عينة من �ملوهوبني يف �ل�سف �لأول 
تكونت  �ل�سعودية.  �لعربية  باململكة  ع�سري  منطقة  يف  �لثانوى 
رعاية  مركز  يف  �ملنتظمني  من  طالبًا   )50( من  �لدر��سة  عينة 
بالت�ساوي  على جمموعتني  وزعو�  ع�سري،  منطقة  �ملوهوبني يف 
للتفكري  تو�رن�س  مقيا�س  �لباحث  و��ستخدم  و�سابطة.  جتريبية 
ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة  نتائج  وبينت   . �أ(  )�ل�سورة  �لإبد�عي 
�لدرجة  يف  �ملجموعتني،  يف  �لبعدي  للقيا�س  �ح�سائية  دللة 
يف  �لبد�عي  �لتفكري  مقيا�س  على  �لفرعية  و�لدرجات  �لكلية 
�ملجموعة  ل�سالح  و�ل�سالة،  و�ملرونة،  �لطلقة،  جمالت 

�لتجريبية. 
كما �أجرى املخاترة )2007( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن 
CORT وهو تو�سيع  �لأول من برنامج  �لن�ساط  ��ستخد�م  فاعلية 
�ملرحلة  طلب  عند  �لقر�ر  �تخاذ  م�ستوى  حت�سني  يف  �لإدر�ك 
�لعربية  �لإمار�ت  بدولة  عجمان  �إمارة  يف  �لعليا  �لأ�سا�سية 
�ملتحدة. تكونت عينة �لدر��سة من )120( طالبًا من طلب �ل�سف 
�إمارة عجمان موزعني  �لعليا يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  �لتا�سع يف 
�لنتائج  �أظهرت  و�سابطة.  جتريبية  جمموعتني  على  بالت�ساوي 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف حت�سن م�ستوى مهارة �تخاذ 
ل�سالح  �ل�سابطة  و�ملجموعة  �لتجريبية  �ملجموعة  بني  �لقر�ر 

 .CORT ملجموعة �لتجريبية �لتي تعلمت با�ستخد�م برنامج�
�أثر  معرفة  �إىل  هدفت  در��سة   )2008( عامر  اآل  و�أجرت 
برنامج تدريبي م�ستند �إىل نظرية تريز )TRIZ( يف �حلل �لإبد�عي 
للم�سكلت �لريا�سية وبع�س مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي )�لطلقة، 
�ملتو�سط.  �لثالث  �ل�سف  يف  �ملتفوقات  لدى  �لأ�سالة(  �ملرونة، 
�لثالث  �ل�سف  متفوقة يف  )60( طالبة  �لبحث من  عينة  تكونت 
و�سابطة.  جتريبية  جمموعتني:  �إىل  بالت�ساوي  وزعن  �ملتو�سط 
�إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة  نتائج  �أهم  من  كان 
طالبات  درجات  متو�سطي  بني  �لتجريبية  �ملجموعة  ل�سالح 
�ملجموعة �لتجريبية، وطالبات �ملجموعة �ل�سابطة يف �لتطبيق 
)�لطلقة،  مهار�ته  و  �لإبد�عي  للتفكري  تور�ن�س  �لبعدي ملقيا�س 

�ملرونة، �لأ�سالة( تعزى للربنامج �لتدريبي. 
وهدفت در��سة باوير )Boywer, 2008( �إىل تقييم فاعلية 
�لتقنية  غري  �مل�سكلت  حل  يف   )TRIZ( نظرية  مبادئ  ��ستخد�م 
�لأفر�د  قدرة  حت�سن  ومدى  �مل�سكلت؛  حل  �أ�سلوب  با�ستخد�م 
�مل�ساركني يف �لتفكري �لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من )50( 
متطوعا ، وقد مت ��ستخد�م مقيا�س تو�رن�س حلل �مل�سكلت، وقد 
دلت  �لدر��سة.  عينة  على  تطبيقه  مت  تدريبي  برنامج  ت�سميم  مت 
�لدر��سة يف  لدى عينة  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  �لنتائج على وجود 
ونوعية  �لطلقة،  �لأ�سالة،  �لإبد�ع،  مهار�ت  تنمية  جمالت 
�لتفكري  مهار�ت  تنمية  يف   triz نظرية  �أهمية  �أكد  مما  �حللول، 



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

د. سهاد محمود بني فواز

90

�لإبد�عي لدى �مل�ساركني يف بر�مج م�ستندة �إليها. 
�أثر  قيا�س  �إىل  هدفت  در��سة   )2009( مو�صى  بن  و�أجرى 
هولند  نظرية  �إىل  م�ستند�ً  جل�سات  ع�رش  من  تدريبي  برنامج 
�لقر�ر �ملهني لدى  �لتف�سيل �ملهني يف حت�سن مهارة �تخاذ  يف 
�سلطنة  يف  جنوب  �لباطنة  منطقة  يف  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات 
عمان. وتاألفت عينة �لدر��سة من )63( طالبة من طالبات �ل�سف 
�لعا�رش، مت توزيعهن �إىل جمموعتني: جتريبية، و�سابطة. �أظهرت 
�ملجموعتني:  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة 
للربنامج  تعزى  �ملهني  �لقر�ر  �تخاذ  يف  و�ل�سابطة  �لتجريبية، 

�لتدريبي. 
و�أجرى كيتو )Kitto, 2010( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن 
�أثر ��ستخد�م نظرية تريز يف تنمية �لقدرة على �لت�سميم �لإبد�عي. 
ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، مت ��ستخد�م برنامج تدريبي قائم على 
�لدر��سة  عينة  تكونت  �لإبد�عية.  �ملهار�ت  و�ختبار  تريز،  نظرية 
من )40( طالبًا وطالبًة، مت توزيعهم بالت�ساوي �إىل جمموعتني: 
تخ�سع  مل  و�سابطة  �لتدريبي،  للربنامج  خ�سعت  جتريبية 
ذ�ت  فروق  وجود  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  �لتدريبي.  للربنامج 
دللة �إح�سائية يف �ختبار �ملهار�ت �لإبد�عية، ل�سالح �ملجموعة 

�لتجريبية. 
و�أجرى �صعيد )2011( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن فاعلية 
برنامج تدريبي م�ستند �إىل )17( ��سرت�تيجية �إبد�عية من نظرية 
�لتح�سيل  تنمية  يف   )TRIZ( تريز  للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل 
�لدر��سي و�لتفكري �لبد�عي لدى طلبة �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي يف 
مدينة �للذقية. تكونت عينة �لدر��سة من )140( طالًبا وطالبًة، 
�أ�سفرت  و�سابطة.  جتريبية  جمموعتني:  على  بالت�ساوي  وزعو� 
نتائج �لدر��سة عن وجود فروق د�لة �إح�سائًيا بني �أد�ء �ملجموعة 
�لكلية  �لدرجة  على  �ل�سابطة  �ملجموعة  �أد�ء  وبني  �لتجريبية 
�ملتمثلة  �لأربعة  و�أبعاده  �لإبد�عي  للتفكري  تور�ن�س  لختبار 

بالطلقة. 
�لك�سف  �إىل  هدفت  در��سة   )Louri, 2012( لوري  و�أجرى   
عن تاأثري برنامج تدريبي م�ستند على نظرية تريز وفاعليته على 
قدرة �لطلبة �جلامعيني على حل م�سكلتهم �لتعليمية و�حلياتية. 
م�ستند  تدريبي  برنامج  ��ستخد�م  مت  �لدر��سة،  �أهد�ف  ولتحقيق 
�إىل نظرية تريز يف حل �مل�سكلت، و�ختبار قبلي وبعدي. تكونت 
�جلامعيني.  �لطلبة  من  وطالبًة  طالبًا   )34( من  �لدر��سة  عينة 
على  تدل  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  وجود  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت 
حل  على  وقدرتهم  �لطلبة،  تفكري  على  �لتدريبي  �لربنامج  تاأثري 

�مل�سكلت �حلياتية و�لتعليمية ب�سورة �أف�سل من �ل�سابق. 
عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  در��سة   )2013( �صيام  و�أجرى 
مهار�ت  لتنمية  تريز  نظرية  �سوء  يف  مقرتح  برنامج  فاعلية 
�لتفكري �لإبد�عي يف مادة �لتكنولوجيا لدى طلبة �ل�سف �ل�سابع 
�لأ�سا�سي. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، مت ��ستخد�م برنامج مقرتح 
يف �سوء نظرية تريز، و�ختبار مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي. تكونت 
جمموعتني،  �إىل  توزيعهم  مت  طالبًة،   )85( من  �لدر��سة  عينة 
للربنامج  خ�سعن  طالبًة   )42( من  مكونة  جتريبية  جمموعة 

�ملقرتح، وجمموعة �سابطة مكونة من )43( طالبًة مل يخ�سعن 
للربنامج �ملقرتح. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق يف �ختبار 

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 
فاعلية  �لك�سف عن  �إىل   )2014( العوي�صي  در��سة  وهدفت 
برنامج مقرتح يف �سوء نظرية تريز يف تنمية �لتح�سيل و�لتفكري 
�لإبد�عي يف �جلغر�فيا لطالبات �ل�سف �لأول متو�سط مبدينة جدة. 
��ستخد�م برنامج مقرتح يف �سوء  �لدر��سة، مت  �أهد�ف  ولتحقيق 
نظرية تريز، و�ختبار حت�سيل �إبد�عي، و�ختبار تور�ن�س للتفكري 
�لإبد�عي. تكونت عينة �لدر��سة من )60( طالبًة من �ل�سف �لأول 
جتريبية  جمموعتني:  �إىل  بالت�ساوي  تق�سيمهم  ومت  �ملتو�سط، 
مل  و�سابطة  تريز،  نظرية  �سوء  يف  �ملقرتح  للربنامج  خ�سعت 
تخ�سع للربنامج. �أظهرت نتائج �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة 
�لإبد�عي،  �لتفكري  �ختبار  يف  �لطالبات  علمات  يف  �إح�سائية 

ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية. 
عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  در��سة   )2015( عا�صور  و�أجرت 
فاعلية برنامج قائم على نظرية تريز يف تنمية مهار�ت �لتفكري 
�ل�سف  طلب  لدى  �لريا�سي  �لتو��سل  ومهار�ت  �لإبد�عي، 
�خلام�س. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة مت ��ستخد�م برنامج قائم على 
نظرية تريز يت�سمن جمموعة من �لأن�سطة �لريا�سية �لتي تنا�سب 
م�ستوى طلب �ل�سف �خلام�س، كما مت ��ستخد�م �ختبار مهار�ت 
عينة  تكونت  �لريا�سي.  �لتو��سل  ومهار�ت  �لإبد�عي،  �لتفكري 
�لدر��سة من )82( طالبًا من طلب �ل�سف �خلام�س، مت توزيعهم 
�لقائم  للربنامج  خ�سعت  جتريبية   ، جمموعتني:  �إىل  بالت�ساوي 
نتائج  �أظهرت  للربنامج.  تخ�سع  مل  و�سابطة  تريز،  نظرية  على 
�لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات 
�ختباري  �ل�سابطة يف  �لتجريبية، و�ملجموعة  طلب �ملجموعة 
مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، ومهار�ت �لتو��سل �لريا�سي، ل�سالح 

�ملجموعة �لتجريبية. 

التعقيب على الدراسات السابقة

هناك  �أن  �ل�سلة  ذ�ت  �لدر��سات  عر�س  خلل  من  تبني 
�هتمامًا عامليًا وعربيًا وحمليًا بتوظيف بر�مج وطر�ئق �لتفكري 
�ملختلفة يف �لتعليم. وكان من بني �أكرث �لرب�مج �سيوعًا يف هذه 

 . )CORT( لدر��سات برنامج�
ولدى فح�س اأهداف ومتغريات الدرا�صات اآنفة الذكر تبني 

اأن الدرا�صة احلالية تختلف عن �صابقاتها يف اجلوانب الآتية: 
Ú  أثر� تناولت  عليها  �حل�سول  مت  �لتي  �لدر��سات  جميع 

�لإبد�ع  تنمية  يف  �لبد�عي  �مل�سكلت  حل  يف   )TRIZ( برنامج 
و�لتفكري �لإبد�عي، �أو �لتفكري �لناقد، �أو �لتفكري ما ور�ء �ملعريف، 

وعدد حمدود منها تناول �أثره يف مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
Ú  ،قلة �لدر��سات �لعربية �أو �لأجنبية، بح�سب علم �لباحثة

�لتي تناولت �أثر برنامج )TRIZ( يف تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
Ú  أثبتت �لدر��سات �ل�سابقة فاعلية �لرب�مج �لتدريبية �لتي�

مت بناوؤها بال�ستناد �إىل نظرية )TRIZ( يف �لتاأثري �لإيجابي على 
قدرة �لطالبات يف حل �مل�سكلت �لتعليمية و�حلياتية، لكنها مل 
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كمهارة  معرفية  مهار�ت  تنمية  يف  وفاعليتها  �أثرها  تتناول 
تاأثري  �لدر��سة �حلالية بقيا�س مدى  �لقر�ر. وبذلك تفردت  �تخاذ 
�إىل نظرية )TRIZ( يف تنمية مهارة  �لتدريبي �مل�ستند  �لربنامج 
�تخاذ �لقر�ر وهذ� ما يجعلها در��سة متفردة عن باقي �لدر��سات 

�ل�سابقة، وخ�سو�سًا يف �لوطن �لعربي. 

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة

مت يف هذه �لدر��سة ��ستخد�م �ملنهج �سبه �لتجريبي، وذلك 
من خلل تطبيق �لختبار �لقبلي يف �تخاذ �لقر�ر على �ملجموعة 
�لتجريبية، ومن ثم تطبيق �لربنامج �لتدريبي، و�لختبار �لبعدي، 

و�ختبار �ملتابعة. 

جمتمع الدراسة

�لعا�رش  �ل�سف  طالبات  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
للعام  عجلون،  حمافظة  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لأ�سا�سي 
طالبة   )1514( عددهن  و�لبالغ  2015؛   -  2014 �لدر��سي 

موزعات على )37( مدر�سة حكومية. 

عينة الدراسة

�ختيارهن  مت  طالبًة،   )71( من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
بالطريقة �لع�سو�ئية، لكون �أفر�د جمتمع �لدر��سة ي�سكلون م�ساحة 
جغر�فية �سا�سعة، و�أن �ختيار �أفر�د من مد�ر�س، �أو ف�سول خمتلفة 
�لتي  �لأ�سلية  جمموعاتهم  خارج  وجتميعهم  ع�سو�ئي،  ب�سكل 
ينتمون �إليها غري متاح من �لناحية �لعملية. زيادة على �أن �لوقت 

و�لإمكانات �ملتاحة ت�سكل عقبًة يف حتقيق ذلك. 

أدوات الدراسة

لتحقيق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدمت الباحثة الأدوات الآتية: 
اأولً: الربنامج التدريبي  ◄

�لقر�ر مبني على  مت بناء برنامج لتح�سني م�ستوى �تخاذ 
�ختيار  جرى  وقد   ،  )TRIZ( للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل  نظرية 
تطبيقها  و�سهولة  �لعربي  �لوطن  يف  حلد�ثتها   )TRIZ( نظرية 

ومو�كبتها للتطور �ملعريف. 
بناء الربنامج التدريبي -

مت �إعد�د برناجمًا تدريبيًا مكونًا من )18( جل�سة تدريبية، 
�ملتعلق  �لنظري  �لأدب  �إىل  ��ستناد�ً  دقيقة،   )90( منها  كل  مدة 

بنظرية )TRIZ( يف حت�سني مهارة �تخاذ �لقر�ر. 
التدريبي  الربنامج  جل�صات  من  جل�صة  كل  ت�صمنت  وقد 

ما ياأتي: 
تبد�أ �جلل�سة مبر�جعة �جلل�سة �لتدريبية �ل�سابقة وتلخي�سها، 
با�ستثناء �جلل�سة �لأوىل )�لتي تهدف �إىل �لتعارف بني �مل�ساركني 
�لتعريف  ثم  �لتدريبي،  �لربنامج  �أهد�ف  �إىل  و�لتعرف  و�لباحثة، 
ومناق�سة  �لطالبات(  حياة  يف  و�أهميتها  �لقر�ر  �تخاذ  مبهارة 

و�أخري�ً  �لتدريبية.  �لأن�سطة  يف  ومناق�ستهن  �جلل�سة،  مو�سوع 
�عتماد  جرى  وقد  �لبيتي،  بالن�ساط  وتكليفهن  �جلل�سة  تلخي�س 
�ل�سابقة  �لعملية  �خلرب�ت  على  �لتدريبية  �لأن�سطة  �أو  �ملو�قف، 
لطالبات �ل�سف �لعا�رش، �أو �لتي ميكن �أن تو�جههن يف �مل�ستقبل 
ح�سب  وذلك  حياتهن،  يف  �لقر�ر  �تخاذ  كيفية  على  لتدريبهن 
�تخاذ  يف  �لتقليدية  �لأمناط  عن  و�لبعد  �لربنامج  ��سرت�تيجيات 
مع  �لإ�سرت�تيجية  تو�سيح  على  �جلل�سات  ��ستملت  وقد  �لقر�ر. 
�أمثلة تو�سيحية تبني كيفية تطبيقها، و�جلل�سة �لتي تليها ن�ساط 
�لتي جرى �رشحها م�سبقًا. وجل�سة �خلتام  �ملهارة  تدريبي على 
)�لتي هدفت �إىل �لتعرف �إىل �نطباع وملحظات �لطالبات حول 
�لربنامج و�أهم �ملهار�ت �لتي �كت�سبنها من �لربنامج، بالإ�سافة 
�إىل تطبيق �لختبار �لبعدي( . ومت حتديد �جلل�سة �لتدريبية مبدة 

)90( دقيقة لكل جل�سة. 
 )الفرتا�صات الأ�صا�صية للربنامج(  -

�لبد�عي  �حلل  نظرية  على  �لتدريبي  �لربنامج  ي�ستند 
�لبتكاري  �حلل  نظرية  با�سم  عرفت  �لتي   ،  )TRIZ( للم�سكلت 
 Tearia Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatch(  ( للم�سكلت 
 TIPS( )Theory OF(  ( �لإجنليزية  �للغة  يف  يقابلها   )  )TRIZ

من  �لنظرية  هذه  ت�سمنته  وما   Inventive Problem Solving

من  �لطالبات  تدريب  على  �لربنامج  ويعتمد  و�أ�سا�سيات،  �أفكار 
قبل �ملدرب على مهار�ت خمتلفة، تتمثل يف: �لرتكيز على حتديد 
مبد�أ  با�ستخد�م  وو�سوح  بدقة  �لأهد�ف  وكيفية حتديد  �مل�سكلة، 
�لرتكيز، و�ملرونة يف حتديد �لأهد�ف و�ختيارها، وكيفية �إنتاج 
�سحة  من  و�لتاأكد  �لبد�ئل،  و�إيجاد  �لأفكار  من  خمتلفة  �أنو�ع 
�لربنامج  با�سرت�تيجيات  و�لتعريف  وم�سادرها،  �ملعلومات 
�لقر�ر،  �تخاذ  �أثناء  �أهميته  وبيان  �ملو�قف،  حتليل  يف  و�أهميته 
و�لآخرين  �لقر�ر  متخذ  على  تعود  �لتي  �لنتائج  حتديد  وكيفية 
ممن يتاأثرون بقر�ره و�ملفا�سلة بينها. وقد جرى بناء �لربنامج 

بالعتماد على )16( مبد�أ من مبادئ �لنظرية. 
املبادئ امل�صتخدمة يف الربنامج التدريبي -

ت�سري مر�جعة �أدب نظرية تريز �لتي تتكون من �لعديد من 
�ملفاهيم و�لأدو�ت �ملهمة، �إىل �أن هناك )40( مبد�أ ت�سكل �لعمود 
�لفقري لهذه �لنظرية، وقد جاءت هذه �ملبادئ من حتليل �لعديد 
من بر�ء�ت �لخرت�ع، وبذلك فاإن هذه �ملبادئ مثلت �أكرث �لطرق 
�لإن�سان يف حل �مل�سكلت. لذلك فقد �سكل عدد  ��ستخدمها  �لتي 
من هذه �ملبادئ مكونًا من )16( مبد�أ حمور �هتمام هذ� �لربنامج 
�لف�سل/  )مبد�أ  و   ، �ملرونة(  �لدينامية/  )مبد�أ  وهي:  �لتدريبي، 
�لربط/  )مبد�أ  و   ، �لتجزئة(  �لتق�سيم/  )مبد�أ  و   ، �ل�ستخل�س( 
�لقبلي/  �لعمل  )مبد�أ  و   ، �لحتو�ء(  �لتع�سي�س/  )مبد�أ  و   ، �لدمج( 
�لعك�س(  �لقلب/  ، و )مبد�أ  �لتو�سيد �مل�سبق(  ، و )مبد�أ  �لتمهيدي( 
، و )مبد�أ �لنوعية �ملحلية )�ملوقعية( ( ، و )مبد�أ �لبعد �لخر( ، و 
)مبد�أ �لعمل �لدوري/ �لفرتي( ، و )مبد�أ �لندفاع �ل�رشيع/ �لقفز( 
، و )مبد�أ �لتغذية �لر�جعة( ، و )مبد�أ �لبد�ئل �لرخي�سة( ، و )مبد�أ 

�نتقال �ملرحلة( ، و )مبد�أ �ملو�د �ملركبة( . 
Ú خطوات بناء الربنامج التدريبي
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للم�سكلت  �لإبد�عي  �حلل  نظرية  على  �لباحثة  �طلعت 
)TRIZ( ، وما ت�سمنته من �أفكار و�فرت��سات ومبادئ، بالإ�سافة 
تهدف  تدريبية  بر�مج  ببناء  �هتمت  �لتي  �لدر��سات  بع�س  �إىل 
�لإبد�عي، كدر��سة  �لقر�ر  �تخاذ  �لتدريب على حت�سني مهارة  �إىل 

)�خللف، 2005؛ و�أبو جادو، 2005( . 
Ú الهدف العام للربنامج

�لإبد�عي  �لقر�ر  �إىل حت�سني مهارة �تخاذ  يهدف �لربنامج 
حمافظة  مد�ر�س  يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  لدى 
جلل�سات  تبعًا  فرعية،  �أهد�ف  �لهدف  هذ�  عن  و�نبثق  عجلون. 

�لربنامج. 
Ú عدد جل�صات الربنامج التدريبي ومدتها

��ستمل �لربنامج على )18( جل�سة تدريبية مدة كل جل�سة 
�جلل�سة  عد�  ما  در��سيتني،  ح�ستني  يعادل  ما  �أي  دقيقة،   )90(
�لغرفة  يف  �إجر�وؤها  مت  دقيقة،   )45( مدتها  كانت  �لتمهيدية 
�ل�سفية، و��ستغرق تطبيق �لربنامج ت�سعة �أ�سابيع بو�قع جل�ستني 
�لدر��سي  �لثاين من �لعام  �لدر��سي  �أ�سبوعيتني، وذلك يف �لف�سل 

2015. وقد �صار التطبيق على النحو الآتي:   - 2014
بعد  -  ، �لقبلي(  )�لختبار  تطبيق  مت  �لقبلي:  �لختبار 

قر�ءته وتو�سيحه وتهيئة �جلو �ملنا�سب للتطبيق على جمموعتي 
�لدر��سة )�ل�سابطة و�لتجريبية( . 

�لتدريب للمجموعة �لتجريبية:  -
�جلل�سة �لتمهيدية: خ�س�س لهذه �جلل�سة )45( دقيقة؛  -

وتعريف  و�أهد�فه،  �لربنامج  على  �لطالبات  تتعرف  �أن  �أجل  من 
مهارة �تخاذ �لقر�ر و�أهميتها يف حياة �لطالبات. 

�جلل�سات �لتدريبية: وعددها )16( جل�سة تدريبية. وقد  -
�سارت �جلل�سات على �لنحو �لآتي: 

�جلل�سة  - بني  و�لربط  �ل�سابقة  �لبيتية  �ملهمة  مر�جعة 
�ل�سابقة و�جلل�سة �حلالية، بعد حتديد عنو�نها. ويتم ذلك يف ع�رش 

دقائق. 
)70( دقيقة لل�سري يف تنفيذ خطو�ت �جلل�سة �لتدريبية.  -
�لطالبات  - تكليف  �جلل�سة/  لإغلق  دقائق   )10(

باملهمة �لبيتية �لتالية. 
�جلل�سة �خلتامية: ت�سمنت �جلل�سة �لتعرف �إىل �نطباع  -

�ملهار�ت  لأهم  وتلخي�س  �لربنامج،  �لطالبات حول  وملحظات 
و�لأفكار �لتي �كت�سبتها �لطالبات من �لربنامج. و�سكر �لطالبات 
�جلهد  وعلى  �لتدريبي  بالربنامج  و�هتمامهن  م�ساركتهن  على 
�لذي قمن به خلل تطبيق �لربنامج. وتزويد �لطالبات بالهد�يا 
�ملجزية كنوع من �ل�سكر لهن على �لتعاون يف تطبيق �لربنامج 

�لتدريبي. 
)�لختبار  - �ملقيا�س  تطبيق  مت  �لبعدي:  �لختبار 

�لبعدي( ، بعد قر�ءته وتو�سيحه وتهيئة �جلو �ملنا�سب للتطبيق 
على جمموعتي �لدر��سة )�ل�سابطة و�لتجريبية( . 

Ú ال�صرتاتيجيات املتبعة
عدد�ً  للربنامج  تطبيقها  يف  �لباحثة  ��ستخدمت 
هذه  ومن  �لربنامج،  �أهد�ف  لتحقيق  �ل�سرت�تيجيات  من 
و��سرت�تيجية  �لتعاوين،  �لتعلم  ��سرت�تيجية  �ل�سرت�تيجيات: 
�لع�سف �لذهني، و��سرت�تيجية طرح �لأ�سئلة، و��سرت�تيجية �حلو�ر 
�لتخيل،  و��سرت�تيجية  �ملتبادل،  �لتعليم  و��سرت�تيجية  �لبناء، 

و��سرت�تيجية �لت�ساوؤل �لذ�تي. 
Ú الو�صائل التعليمية والأدوات امل�صتخدمة

��ستخدمت �لباحثة عدد�ً من �لأدو�ت و�لو�سائل �لتعليمية، 
وهي: 

-  . )data show( جهاز عر�س �لبيانات
-  )lab tob( جهاز كمبيوتر �سخ�سي
بد�ية �جلل�سة  - �مل�ساركني يف  �أقلم ودفاتر توزع على 
�لوىل. 
�ل�سبورة.  -
Ú  : )صدق الربنامج التدريبي )حتكيم الربنامج�

م�ستوى  حت�سني  يف  �لربنامج  ملءمة  مدى  من  للتحقق 
�لعا�رش و�سدق حمتو�ه، جرى  �ل�سف  �لقر�ر لدى طالبات  �تخاذ 
عر�س �لربنامج على )10( حمكمني من �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف 
�لنف�سي،  �لإر�ساد  جمالت  يف  �ملتخ�س�سني  �لأردنية  �جلامعات 
و�لإد�رة  �لتدري�س  وطر�ئق  و�ملناهج  �لرتبوي،  �لنف�س  وعلم 
جل�سة  كل  متثيل  مدى  حتديد  �ملحكمني  من  طلب  وقد  �لرتبوية. 
بالأبعاد  و�ملرتبطة  �أجلها  من  و�سعت  �لتي  للأهد�ف  تدريبية 
�لأ�سالة،  و�لتقدير،  �حلد�س  و�لرتكيز،  )�ملرونة  وهي  �لأربعة، 
موجزة،  ب�سورة  منها  ُبعد  كل  �رشح  جرى  و�لتي   ، �لأفق(  �سعة 
وحتديد مدى منا�سبة كل موقف تدريبي مل�ستوى طالبات �ل�سف 
�لعا�رش، ومدى �سحة �ل�سياغة �للغوية للعبار�ت و�لإجر�ء�ت �لتي 
ت�سمنتها جل�سات �لربنامج. وطلب من �ملحكمني �أي�سًا �إبد�ء �أية 
وفقر�ت  عبار�ت  على  �إجر�ئها  �رشورة  يرون  منا�سبة  تعديلت 
من   )8( �إجماع  �لباحثة  و�عتربت  �لتدريبي.  �لربنامج  جل�سات 
�أو �لن�ساط، و�أن ملحظات �أكرث  �ملحكمني كافيًا لقبول �لعبارة، 
�إ�سافة  �أو  حذفها،  �أو   ، )�لفقرة(  �لعبارة  لتعديل  تكفي   )2( من 
�أخرى جديدة. وقد جرى تعديل �ل�سياغة �للغوية لعدد من فقر�ت 
�لعبار�ت،  لبع�س  موجز  �رشح  و�إ�سافة  وعبار�ته،  �لربنامج 
تدريبية،  جل�سة   )18( من  �لنهائية  ب�سورته  �لربنامج  و��ستقر 
وجرى �إدخال بع�س �لتعديلت �لب�سيطة على �لربنامج �لتدريبي 
�لتدريبي  �لربنامج  �أخرج  حتى  �ملحكمني،  ملحظات  على  بناًء 

ب�سورته �لنهائية. 
ثانياً: مقيا�س اتخاذ القرار ◄

بالدر��سات  بال�ستعانة  �لقر�ر  �تخاذ  مقيا�س  بناء  مت 
�مل�سكلت.  �لقر�ر، وحل  �تخاذ  �لتي بحثت يف مو�سوع  �ل�سابقة 
كدر��سة �لبلو�سي )2007( ، �خللف )2005( ، �ملخاترة )2007( 
. وتكون مقيا�س �تخاذ �لقر�ر من )31( فقرة، موزعة على �أربعة 
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�أبعاد، هي: )ُبعد �ملرونة و�لرتكيز يف �تخاذ �لقر�ر مكون من )7( 
 )9( �لقر�ر مكون من  �تخاذ  و�لتقدير يف  �حلد�س  )ُبعد   ، فقر�ت( 
فقر�ت( ، )ُبعد �لأ�سالة يف �تخاذ �لقر�ر مكون من )8( فقر�ت( ، 

)ُبعد �سعة �لأفق يف �تخاذ �لقر�ر مكون من )7( فقر�ت( . 
Ú صدق املقيا�س وثباته�

قامت  �لقر�ر  �تخاذ  مقيا�س  حمتوى  �سدق  من  للتحقق 
من  �ملحكمني  من   )10( على  �لأولية  ب�سورته  بعر�سه  �لباحثة 
�ملتخ�س�سني  �لأردنية  �جلامعات  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 
و�ملناهج  �لرتبوي،  �لنف�س  وعلم  �لنف�سي،  �لإر�ساد  جمالت  يف 
وطر�ئق �لتدري�س و�لإد�رة �لرتبوية. وذلك للك�سف عن مدى �سدق 
�أبعاد  يف  لقيا�سه  و�سعت  ما  لقيا�س  وملءمتها  �لأد�ة  فقر�ت 
�سورته  )يف  �ملقيا�س  �أبعاد  من  ُبعد  كل  تكون  وقد  �ملقيا�س. 
�لأولية( من عدد من �لفقر�ت، �إذ كان جمموع �لفقر�ت )60( فقرة 
يف �سورته �لأولية، وقد طلبت �لباحثة من �ملحكمني �إبد�ء �آر�ئهم 
وملحظاتهم حول فقر�ت �ملقيا�س، و�حلكم عليها وفق �ملعايري 

�لآتية: 
من  - و�لتعليمات  و�ملفاهيم  �لتعريفات  و�سوح  مدى 

حيث كونها �ساحلة فيما �سممت لقيا�سه. 

مدى منا�سبة �لفقرة للغر�س �لذي �أعدت لقيا�سه، ومدى  -
ملءمتها للُبعد �لذي و�سعت فيه.

مدى منا�سبة �لفقر�ت للمرحلة �لعمرية �ملقي�سة. -
�سلمة �ل�سياغة �للغوية للفقر�ت وو�سوحها. -

�إن كان �ملحكم يقرتح  �أ�سفل فقر�ت كل ُبعد  وو�سع �سوؤ�ل 
�إ�سافة �أي فقر�ت �أخرى للُبعد.

فّرغت �آر�ء �ملحكمني وملحظاتهم، �لتي �أبدوها حول كل 
فقرة يف �ملقيا�س، ومت قبول كل فقرة �أجمع عليها )8( فاأكرث من 

�ملحكمني.
يف �سوء �قرت�حات �ملحكمني وملحظاتهم ونتائج �لعينة 
�ل�ستطلعية، �أجريت بع�س �لتعديلت، �إذ جرى حذف )29( فقرة 
من �أ�سل )60( فقرة، حيث ��ستبعدت �لفقر�ت �لتي ل تتو�فق مع 
خمتلفة. ب�سيغ  مكررة  معاين  حتمل  �لتي  �ملحدد.وكذلك  �لُبعد 

كذلك �لتعديل و�لإ�سافة على �سياغة بع�س فقر�ت �ملقيا�س.
ثم قامت �لباحثة بتطبيق �ملقيا�س بعد تعديله على عينة 
معاملت  قيم  ح�ساب  ومت  طالبًة،   )28( من  مكونة  ��ستطلعية 
�لرتباط بني �لفقر�ت، و�لأبعاد و�ملقيا�س ككل، كما هو مبني يف 

�جلدول )1( .
جدول )1( : 

قيم معامات االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي تنتمي إليه كل فقرة والمقياس ككل

�صعة الأفقالأ�صالةاحلد�س والتقديراملرونة والرتكيز

الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد

معامل 
الرتباط مع 
املقيا�س ككل

الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد

معامل 
الرتباط مع 
املقيا�س ككل

الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد

معامل 
الرتباط مع 
املقيا�س ككل

الرقم
معامل 
الرتباط 
مع البعد

معامل 
الرتباط مع 
املقيا�س ككل

10.570.4280.790.61170.680.48250.600.63

20.580.3790.590.51180.760.56260.720.40

30.630.65100.620.55190.570.48270.730.56

40.660.64110.620.50200.740.46280.670.38

50.370.39120.600.38210.510.49290.610.39

60.500.49130.660.53220.790.56300.810.66

70.680.75140.550.48230.570.51310.580.58

150.730.61240.480.54

160.690.47

قيم  �أن   )1( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  من  يت�سح 
�إليها،  تنتمي  �لتي  و�لأبعاد  �لفقر�ت،  بني  �لرتباط  معاملت 
معاملت  قيم  تر�وحت  كما   ،  )0.81  –  0.37( بني  تر�وحت 
 ،  )0.75  -  0.37( بني  ككل  و�ملقيا�س  �لفقر�ت،  بني  �لرتباط 

وبالتايل تكون �ملقيا�س ب�سورته �لنهائية من )31( فقرة.
Ú ثبات املقيا�س

عينة  على  تطبيقه  مت  �ملقيا�س،  ثبات  من  للتحقق 

��ستطلعية من خارج عينة �لدر��سة مكونة من )28( طالبًة، من 
بطريقة  �ملقيا�س  ثبات  ��ستخر�ج  ومت  �لعا�رش،  �ل�سف  طالبات 
ح�ساب  يومًا.ومت   )14( مدته  زمني  وبفا�سل  �لختبار،  �إعادة 
معامل �لرتباط )بري�سون( بني �لتطبيقني لكل جمال من جمالت 
�ألفا  كرونباخ  معادلة  تطبيق  كما مت  ككل،  و�ملقيا�س  �ملقيا�س، 
ل�ستخر�ج �لت�ساق �لد�خلي للمقيا�س، و�جلدول )2( يو�سح ذلك.
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جدول )2( : 
معامات الثبات بطريقة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة )ارتباط بيرسون( بين التطبيقين على 

العينة االستطاعية

ثبات العادةكرونباخ األفاالبعد

0.880.74�ملرونة و�لرتكيز

0.810.84�حلد�س و�لتقدير

0.790.77�لأ�سالة

0.850.84�سعة �لأفق

0.910.87املقيا�س ككل

بطريقة  �لثبات  معاملت  �أن   )2( �جلدول  من  يظهر 
�أعلها  وكان   )0.82  -  0.79( بني  تر�وحت  �ألفا  كرونباخ 
�لثبات  معامل  بلغ  كما  �لأ�سالة،  لبعد  و�أقلها  �لأفق،  �سعة  لُبعد 
للمقيا�س ككل )0.91( ، �أما معاملت ثبات �لإعادة فقد تر�وحت 
و�لتقدير،  �حلد�س  لبعدي  �أعلها  وكان   ،  )0.84 –  0.74( بني 
ثبات  معامل  وبلغ  و�لرتكيز،  �ملرونة  لُبعد  و�أقلها  �لأفق،  و�سعة 
�لإعادة للمقيا�س ككل )0.87( ، وجميع معاملت �لثبات كانت 
�لثبات  مقبولًة لأغر��س تطبيق �ملقيا�س، حيث تعترب معاملت 

مقبولة �ذ� ز�دت عن )0.70( )عودة وملكاوي، 2011( .
Ú ت�صحيح املقيا�س

حتدد  بحيث  �لإجابات؛  لت�سحيح  خما�سي  تدريج  �عتمد 
تنطبق  ياأتي:  ملا  وفقًا  �مل�ستجيب  على  �لفقرة  �نطباق  درجة 
بدرجة كبرية جد�ً، تنطبق بدرجة كبرية، تنطبق بدرجة متو�سطة، 
 )0،1،2،3،4( درجات  و�أعطيت  تنطبق،  ل  قليلة،  بدرجة  تنطبق 
�لدرجات  فتعك�س  �ل�سالبة  �لفقرة  حالة  يف  �لتو�يل.�أما  على 
ككل  �ملقيا�س  على  درجة  �أعلى  تكون  بحيث   ،  )4،3،2،1،0(
�لدرجة على كل  )124( و�لذي يتكون من )31( فقرة.وتنح�رش 
 -  0( بني  �لأول  �لُبعد  درجات  تنح�رش  �لآتية:  �لأبعاد  من  ُبعد 
28( درجة، ودرجات �لُبعد �لثاين بني )0 - 36( درجة، ودرجات 
�لُبعد �لثالث بني )-0 32( درجة، ودرجات �لبعد �لر�بع بني )0 
- 28( درجة ح�سب عدد فقر�ت كل ُبعد، وتنح�رش �لدرجة �لكلية 
على �ملقيا�س بني )0 - 124( ، �إذ �أن �قرت�ب درجة �لطالب من 
عاليًا،  لديه  �لقر�ر  �تخاذ  م�ستوى  �أن  يعني   )124( �لأعلى  �حلد 
و�قرت�به من �حلد �لأدنى )�ل�سفر( يعني تدين م�ستوى �تخاذ �لقر�ر 

لديه.

إجراءات تنفيذ الدراسة

لتطبيق  - و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مو�فقة  على  �حل�سول 
�لدر��سة مبد�ر�س حمافظة عجلون.وقد قامت �لوز�رة بدورها يف 
و�لتعليم يف حمافظة عجلون. للرتبية  �لعامة  �ملديرية  خماطبة 
�لتي قامت بدورها مبخاطبة �ملدر�سة �لتي وقع عليها �لختيار.

وتو�سيح  - بالدر��سة،  �مل�سمولة  �ملدر�سة  زيارة  جرى 
�لربنامج  عليها  طبق  �لتي  �ملدر�سة  ملديرة  �لدر��سة  �أهد�ف 
م�ساعدتها  وطلب  �لقر�ر،  �تخاذ  م�ستوى  قيا�س  و�أد�ة  �لتدريبي، 

وت�سهيل مهمة �لباحثة لتحقيق �أغر��س �لدر��سة.
تو�سيح  - جرى  ع�سو�ئيًا،  �ل�سفية  �ل�سعب  �ختيار  بعد 

�لغر�س من �لدر��سة للطالبات تطبيق �ملقيا�س )�لختبار �لقبلي( 
، وذلك قبل �لبدء بتطبيق �لربنامج �لتدريبي، للتحقق من تكافوؤ 

�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة.
على  - �لتجريبية  �ملجموعة  يف  �لطالبات  توزيع  جرى 

طالبات   )6  -  4( بو�قع  جمموعات   )7  -  6( جمموعات  �سكل 
لكل جمموعة، وكانت �لباحثة تو�سح وت�رشح حمتوى كل جل�سة، 
�لتدريبي  �لن�ساط  تقدم  ثم  ومن  �لتو�سيحية،  �لأمثلة  وطرح 
��ستجابات  جمموعة  كل  مقرر  ويعر�س  جميعها،  للمجموعات 

جمموعته، ومل يطبق على �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة.
على  - �لبعدي(  )�لختبار  �ملقيا�س  تطبيق  جرى 

�لربنامج  تقدمي  بعد  و�ل�سابطة  �لتجريبية،  �ملجموعتني: 
بعد  فقط  �لتجريبية  للمجموعة  �ملتابعة  تطبيق  ومت  �لتدريبي، 

مرور )60( يوم من �لتطبيق �لبعدي.
2014م،  -  /10  /1 بتاريخ  �لربنامج  بتطبيق  بدء 

بو�قع  �أ�سابيع،   )9( وملدة  2014م،   /12  /6 حتى  و��ستمر 
جل�ستني �أ�سبوعيتني، مدة �جلل�سة )90( دقيقة، وذلك بو�قع )18( 
م�ستوى  ملقيا�س  و�لبعدي  �لقبلي  �لتطبيق  دون  تدريبية،  جل�سة 

�تخاذ �لقر�ر.

متغريات الدراسة

�صملت الدرا�صة املتغريات الآتية: 
Ú أوًل: �ملتغري �مل�ستقل�
�لربنامج �لتدريبي. -
Ú ثانيًا: �ملتغري �لتابع
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �ل�سف �لعا�رش. -

املعاجلات اإلحصائية

�لبيانات  تفريغ  جرى  �لدر��سة  فر�سيات  من  للتحقق 
�لتجريبية،  للمجموعتني:  �لبعدي  و�لقيا�س  �لقبلي،  للقيا�س 
�لبيانات  لتحليل  �حلا�سب،  ذ�كرة  يف  �إدخالها  ومت  و�ل�سابطة، 
��ستخد�م  مت  وقد   ،)SPSS( �لإح�سائية  �لرزمة  با�ستخد�م 

�ملعاجلات �لإح�سائية �لآتية: 
Ú  لعينة� على  �لتطبيقني  بني  بري�سون  �رتباط  معامل 

�لفقرة  �لتاأكد من ثبات �ملقيا�س، و�رتباط  �ل�ستطلعية بغر�س 
تطبيق  مت  كما  ككل،  وباملقيا�س  �إليه  تنتمي  �لذي  باملجال 

معادلة كرونباخ �ألفا.
Ú  و�لنحر�فات �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج 

�لتطبيق  يف  ككل  و�ملقيا�س  �ملقيا�س،  �أبعاد  جلميع  �ملعيارية 
و�ختبار  و�ل�سابطة،  �لتجريبية  للمجموعتني  و�لبعدي  �لقبلي 

�ملتابعة يف �ملجموعة �لتجريبية.
Ú  للعينات �مل�ستقلة للك�سف عن تكافوؤ )t( تطبيق �ختبار
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�ملجموعتني يف �لقيا�س �لقبلي جلميع �أبعاد �ملقيا�س و�ملقيا�س 
ككل.

Ú  عن للك�سف  �ملزدوجة  للعينات   )t( �ختبار  تطبيق 
�ملقيا�س  �أبعاد  جلميع  و�ملتابعة  �لبعدي  �لقيا�س  بني  �لفروق 

و�ملقيا�س ككل على �ملجموعة �لتجريبية.

عرض النتائج

ح�سلت  �لتي  �لدر��سة  لنتائج  عر�سًا  �جلزء  هذ�  يت�سمن 
عليها �لباحثة يف �سوء �لهدف �لذي ت�سعى لتحقيقه وهو �لك�سف 
عن �أثر برنامج مقرتح م�ستند �إىل نظرية )TRIZ( يف تطوير مهارة 
مت  تنظيمي  �لعا�رش.وكاإجر�ء  �ل�سف  طالبات  لدى  �لقر�ر  �تخاذ 
�إىل  �إ�سافة  �لدر��سة،  فر�سيات  ت�سل�سل  وفق  �لنتائج  هذه  عر�س 
بع�س �جلد�ول �لتو�سيحية �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف �إعطاء �سورة 
�لنتائج  عر�ست  وقد  �إليها،  �لتو�سل  �أمكن  �لتي  للنتائج  �أو�سح 

وفقًا لفر�سيات �لدر��سة كالآتي: 

تكافؤ اجملموعات

بغر�س �لتاأكد من تكافوؤ جمموعات �لدر��سة على �لقيا�س 
�لقبلي مت تطبيق �ختبار )t( للعينات �مل�ستقلة، على جميع �أبعاد 

�لدر��سة و�ملقيا�س ككل، و�جلدول )3( يو�سح ذلك.
جدول )3( : 

نتائج اختبار )Independent Sample t.Test( للكشف عن الفروق بين 
مجموعتي الدراسة على القياس القبلي )ن=71( 

عدد البعد
املتو�صط العدداملجموعةالفقرات

احل�صابي
النحراف 
املعياري

قيمة 
 )t(

الدللة 
الح�صائية

�ملرونة 
7و�لرتكيز

362.260.33�ل�سابطة
0.670.50

352.200.34�لتجريبية

�حلد�س 
9و�لتقدير

361.960.34�ل�سابطة
1.020.31

351.860.49�لتجريبية

8�لأ�سالة
362.090.40�ل�سابطة

1.190.23
351.940.64�لتجريبية

�سعة 
7�لأفق

362.230.52�ل�سابطة
0.780.43

352.140.42�لتجريبية

املقيا�س 
31ككل

362.130.21�ل�سابطة
1.760.08

352.040.27�لتجريبية

يظهر من �جلدول )3( عدم وجود فروق ذ�ت د�لة �ح�سائيًا 
�لتجريبية  �ملجموعتني  بني   )α≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند 
�تخاذ  مقيا�س  �أبعاد  جميع  على  �لقبلي  �لقيا�س  يف  و�ل�سابطة 
يف  �ملجموعتني  تكافوؤ  �إىل  ي�سري  وهذ�  ككل،  و�ملقيا�س  �لقر�ر، 

�لقيا�س �لقبلي.

د�ل  ◄ فرق  "يوجد  الأوىل:  بالفر�صية  املتعلقة  النتائج 
�ملجموعتني  بني  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  م�ستوى  يف  �إح�سائيًا 
للربنامج  تعزى  �لفرعية  �أبعادها  �أو  و�ل�سابطة  �لتجريبية 

�لتدريبي"
Inde- )للتحقق من �سحة هذه �لفر�سية مت تطبيق �ختبار 
pendent Samples t- Test( للك�سف عن �لفروق بني جمموعتي 

�لقر�ر، و�ملقيا�س ككل  �تخاذ  �أبعاد مقيا�س  �لدر��سة على جميع 
يف �لقيا�س �لبعدي ، و�جلدول )4( يو�سح ذلك.

جدول )4( : 
نتائج اختبار )Independent Samples t- Test( للكشف عن الفروق بين 

مجموعتي الدراسة على القياس البعدي )ن=71( 

عدد الُبعد
املتو�صط العدداملجموعةالفقرات

احل�صابي
النحراف 
املعياري

قيمة 
 )t(

الدللة 
الإح�صائية

�ملرونة 
7و�لرتكيز

362.470.84�ل�سابطة
3.7500.000

353.260.56�لتجريبية

�حلد�س 
9و�لتقدير

362.251.11�ل�سابطة
3.6070.001

353.120.28�لتجريبية

8�لأ�سالة
361.830.61�ل�سابطة

5.1160.00
352.780.68�لتجريبية

�سعة 
7�لأفق

362.060.71�ل�سابطة
6.1840.00

353.240.52�لتجريبية

املقيا�س 
31ككل

362.150.55�ل�سابطة
5.0830.00

353.100.30�لتجريبية

يظهر من �جلدول )4( وجود فرق د�ل �إح�سائيًا عند م�ستوى 
�لدللة )α≤0.05( بني �ملجموعتني: �لتجريبية، و�ل�سابطة يف 
�لقيا�س �لبعدي على جميع �أبعاد مقيا�س �تخاذ �لقر�ر، و�ملقيا�س 
جاء  �لفرق  �أن  تبني  �حل�سابية  �ملتو�سطات  مر�جعة  وعند  ككل؛ 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  �إن  �إذ  �لتجريبية؛  �ملجموعة  ل�سالح 
�لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  مل�ستوى 

كانت �أعلى منها لدى �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة.
وجود  ◄ "ي�ستمر  الثانية:  بالفر�صية  املتعلقة  النتائج 

�لفرعية  �أبعادها  �أو  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  يف  �إح�سائيًا  د�ل  فرق 
بعد فرتة من �نتهاء �لتدريب على �لربنامج" 

للعينات   )t( �ختبار  �لفر�سية، مت تطبيق  للتحقق من هذه 
بني  �لفروق  عن  للك�سف   )Paired Sample t.Test( �ملزدوجة 
 )5( و�جلدول  �لتجريبية،  للمجموعة  و�ملتابعة  �لبعدي  �لتطبيق 

يو�سح ذلك.
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جدول )5( : 
نتائج اختبار )t( للعينات المزدوجة )Paired Sample t.Test( للكشف عن الفروق 

بين التطبيق البعدي والمتابعة على المجموعة التجريبية

املتو�صط التطبيقاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
الدللة قيمة )t( احلرية

الح�صائية

�ملرونة 
و�لرتكيز

3.260.56�لبعدي
341.0650.294

3.180.54�ملتابعة

�حلد�س 
و�لتقدير

3.120.28�لبعدي
341.7850.083

3.060.30�ملتابعة

�لأ�سالة
2.780.68�لبعدي

341.4200.165
2.730.67�ملتابعة

�سعة 
�لأفق

3.230.57�لبعدي
340.1610.873

3.240.52�ملتابعة

املقيا�س 
ككل

3.100.30�لبعدي
341.950.06

3.050.28�ملتابعة

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   )5( �جلدول  من  يظهر 
�أبعاد  جميع  على   )α ≤0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية 
مقيا�س �لدر��سة و�ملقيا�س ككل بني �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة 
مل  حيث  �لعا�رش،  �ل�سف  لطالبات  �لتجريبية  �ملجموعة  لدى 
ت�رش قيم )t( �ىل �أي دللة �إح�سائية عند م�ستويات �لدر��سة لدى 

�ملجموعة �لتجريبية.

مناقشة النتائج والتوصيات
هدفت �لدر��سة �حلالية �إىل بناء برنامج تدريبي م�ستند �إىل 
نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت )TRIZ( وقيا�س �أثره يف حت�سني 
�ملد�ر�س  يف  �لعا�رش  �ل�سف  طالبات  لدى  �لقر�ر،  �تخاذ  مهارة 

�حلكومية يف حمافظة عجلون.
مت  �لتي  �لدر��سة  نتائج  مناق�سة  �جلزء  هذ�  ويتناول 
�إىل  ��ستندت  �لتي  �لتو�سيات  يت�سمن بع�س  �إليها، كما  �لتو�سل 
نتائج �لدر��سة.و�صيتم مناق�صة النتائج ح�صب ت�صل�صل فر�صيات 

الدرا�صة، كما ياأتي: 
"يوجد  ♦ �لأوىل:  بالفر�سية  �ملتعلقة  �لنتائج  مناق�سة 

بني  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  م�ستوى  يف  �إح�سائية  دللة  ذو  فرق 
تعزى  �لفرعية  �أبعادها  �أو  و�ل�سابطة  �لتجريبية،  �ملجموعتني: 

للربنامج �لتدريبي" 
عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج  �أظهرت 
�لتجريبية  �ملجموعة  �أد�ء  بني   )α ≤ 0.05( �لدللة  م�ستوى 
و�ملجموعة �ل�سابطة، ول�سالح �ملجموعة �لتجريبية، فقد حت�سن 
مقارنة  �لبعدي  �لقيا�س  على  �لتجريبية  �ملجموعة  �أد�ء  م�ستوى 
�أظهرت  حيث  �لبعدي،  �لقيا�س  على  �ل�سابطة  �ملجموعة  باأفر�د 
�لنتائج وجود درجة مرتفعة مل�ستوى �تخاذ �لقر�ر لدى �ملجموعة 
�لتجريبية وم�ستوى عاٍل يف مهار�ت �تخاذ �لقر�ر.وهذ� يعني �أن 

�حلل  نظرية  �إىل  �مل�ستند  �لتدريبي  للربنامج  فعاًل  �أثر�ً  هناك 
�لقر�ر  �تخاذ  م�ستوى  حت�سني  يف   )TRIZ( للم�سكلت  �لبد�عي 
�ل�سا�سي يف حمافظة عجلون، مما  �لعا�رش  �ل�سف  لدى طالبات 
يو�سح �أهمية �لربنامج �لتدريبي �لذي �أ�ستخدم يف هذه �لدر��سة 

يف حت�سني �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات �ملجموعة �لتجريبية.
وميكن تف�سري هذه �لنتيجة �لإيجابية �إىل ما وفره �لربنامج 
بني  ومن  �لقر�ر،  �تخاذ  مهارة  حت�سني  يف  �أ�سهمت  مقومات  من 
�أهد�فه  وو�سوح  �لتدريبي  �لربنامج  طبيعة  �ملقومات:  هذه 
وما  �لطلبة،  حياة  بو�قع  �ملختلفة  و�أن�سطته  مكوناته  و�رتباط 
يف  و�حلرية  �لرتدد  من  �لعمر  من  �ملرحلة  هذه  خلل  يعانونه 
�لدر��سية. ومقرر�تهم  �لدر��سي،  �لتخ�س�س  �ختيار  قر�ر  �تخاذ 
�ختيار منطقية وعقلنية، يت�سم  �لطلبة بطريقة  لذ� فاإن تعريف 
يف  ي�ساعدهم   ،  )TRIZ( نظرية  مبادئ  ح�سب  �لقر�ر  �تخاذ  بها 
علوة  �لعمل،  و�سوق  ورغباتهم  وميولهم  قدر�تهم  بني  �لتوفيق 
وذلك  �لتدريبية،  �جلل�سات  يف  �لد�فئ  �لنف�سي  �جلو  توفري  على 
بتو�فر حرية �لتفكري و�لتعبري عن �لر�أي، و�حرت�م �لر�أي �لآخر عند 
�مل�ساركة يف �لأن�سطة �لتدريبية؛ لأن �ملر�هق بحاجة ملثل هذه 
�لأجو�ء، وقد �أ�سهم ذلك كله يف تو�سيع �لبنى و�ملد�رك �ملعرفية 
�لقر�ر ومبادئه  �تخاذ  �أ�س�س  �إىل  �لتعرف  للطالبات، ومكنهم من 
ب�سكل عام.كما ��ستمل �لربنامج على ق�س�س و�قعية ركزت على 
قر�ر�تهن،  عن  م�سوؤوليتهن  فكرة  تبني  على  �لطالبات  م�ساعدة 
ثم مناق�ستها ب�سكل جماعي، وهذه ��سرت�تيجيات فعالة وحمببة 
للطالبات �ساهمت يف حت�سني مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات.

تدين  ور�ء  تكمن  �أن  ميكن  �لتي  �لأ�سباب  �إىل  وبالرجوع 
من  وفر  قد  �لربنامج  فان  �لطالبات،  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة 
�تخاذ  مهارة  �أهمية  �لطالبات  لدى  يعزز  ما  جل�ساته  خلل 
�أهمية  وتو�سيح  مناق�سة  �لربنامج  جل�سات  ت�سمنت  فقد  �لقر�ر، 
مهارة �تخاذ �لقر�ر يف حياة �لطالبات و�لعو�مل �مل�سوؤولة عنها، 
وم�سوؤولية �لطالبة عن قر�ر�تها وقدرتها على �لتحكم فيها، من 
و�لقر�ر�ت  و�مل�ساكل  و�لأحد�ث  للوقائع  �ل�سببي  �لتحليل  خلل 
لتحفيز  �لقر�ر،  �تخاذ  �أهمية  نحو  �لطالب  ي�سد  ب�سكل  �ملختلفة 
طاقاتها و�إمكاناتها مبا ي�ساهم يف حت�سني م�ستو�ها يف �تخاذ 
�لقر�ر، كما �حتوى �لربنامج على ن�سائح للطالبات حول �لكيفية 
�لتي تكون فيها �لطالبة من �أف�سل �لطالبات يف �ل�سف وكيفية 
ما  وهذ�  و�حلياتية،  �ل�سفية  �لقر�ر�ت  يف  و�مل�ساركة  �لنخر�ط 

تبحث عنها �لطالبات وخا�سة من ذو�ت �لتح�سيل �ملنخف�س.
عن  �لطالبة  م�سوؤولية  يف  دور�ً  تلعب  عو�مل  عدة  هناك 
قر�ر�تها عد� �لطالبة نف�سها، كالبيئة و�لتن�سئة �لأ�رشية، و�ملعلم، 
و�لباحثة عن وعي بهذه �لعو�مل، �إل �أن تركيزها كان على �لطالبة 
نف�سها، �إذ تعترب حمور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية، لذلك فقد �أعطت 
�لباحثة للطالبات يف هذ� �لربنامج فر�سًة للتاأمل �لذ�تي و�إعادة 
�لإدر�ك ب�سكل ذ�تي لقر�ر�تها، لكى تتعرف �لطالبات على �أهمية 
زيادة  �إىل  �أدى  مما  فيها،  وحتكمها  قر�ر�تها  م�سوؤولية  حتمل 

م�ستوى مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �لطالبات وب�سكل كبري.
�لأجو�ء  �إىل  �لنتيجة  هذه  تف�سري  ميكن  �أخرى،  جهة  ومن 
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�لحرت�م  تلقني  حيث  للطالبات،  �لباحثة  وفرتها  �لتي  �لد�عمة 
ومناق�ستها  �ملختلفة  و�لقر�ر�ت  �لآر�ء  عن  �لتعبري  يف  و�حلرية 
و�مل�سكلت  �لأمثلة  و�رشب  �لإقناع  خلل  من  وت�سحيحها، 
هذه  يف  �لذ�تي  بالتاأمل  لهن  و�ل�سماح  وتو�سيحها  �لو�قعية 
من  �لربنامج،  د�خل  �ملختلفة  �لأدو�ر  ولعب  و�لأفكار  �لقر�ر�ت 

�أجل �لو�سول �إىل �لقر�ر�ت �ل�سحيحة �ملبدعة.
ويلحظ �أن قدرة �لربنامج على رفع م�ستوى مهارة �تخاذ 
�لقر�ر من م�ستوى متو�سط �إىل مرتفع كانت كبرية، مما يعني �ن 
مهارة �تخاذ �لقر�ر مفهوم مرن وقابل للتعديل من خلل �لتدريب 
�ملنا�سب ولي�س جامد�ً، وهذ� ي�ساهم يف تغيري وحت�سني �ملفاهيم 
بامل�ستقبل،  و�لتفاوؤل  بالنف�س  بالثقة  �ل�سلة  ذ�ت  و�جلو�نب 
و�لقدرة على معاجلة �ملعلومات و�تخاذ �لقر�ر وو�سوح �لأهد�ف.
وميكن عزو هذه �لنتيجة �إىل جملة من �لعو�مل �أهمها، �أن 
��سرت�تيجيات نظرية تريز �مل�ستخدمة يف �لربنامج �لتدريبي تعد 
من �ل�سرت�تيجيات �جلديدة يف جمال تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر 
�لعا�رش حيث مل ياألفن هذه �ل�سرت�تيجيات  لدى طالبات �ل�سف 
من قبل، وبالتايل فقد �سكلت هذه �ل�سرت�تيجيات حافز�ً د�خليًا 
عمل على ت�سجيعها على �لتفكري باأمناط خمتلفة.وعدم �لقت�سار 
 TRIZ ��سرت�تيجيات  تنوع  �أن  �لتفكري.كما  يف  و�حد  منط  على 
يف  �ملت�سمنة  و�مل�سكلت  �لق�سايا  معاجلة  يف  �مل�ستخدمة 
�لربنامج �لتدريبي عمل على تنمية مهارة �تخاذ �لقر�ر فقد عمل 
�لتزود  �لطالبات ومتكينهن من  �لتنوع على تفعيل م�ساركة  هذ� 

با�سرت�تيجيات حل �مل�سكلت بطريقة �أبد�عية.
وقد يكون لأ�ساليب �لتدريب �لتي مت تنفيذها دور مهم؛ �إذ 
مت تنويع �أ�ساليب �لتدريب تبعًا لطبيعة �ل�سرت�تيجية �مل�ستخدمة، 
فقد مت توظيف �لتعلم �لتعاوين، �لع�سف �لذهني، �لتخيل، �ل�ستاذ 
�لز�ئر، �ملقارنة، �لتحليل، طرح �لأ�سئلة، �حلو�ر �لبناء وغريها من 
بطرح  �لربنامج  متيز  للطالبات.كما  �مل�سوقة  �لتدريب  �أ�ساليب 
�لعديد من �ملو�قف �لتفكريية �لتي ت�ستدعي �لتفكري وهذ� بدوره 

�أكد على م�سلمة �لفروق �لفردية بني �لطالبات.
�ملدربة  دور  من  غري  �لتدريبي  �لربنامج  �أن  �إىل  �إ�سافة 
فاملدربة  عليه،  �عتادو�  �لذي  �لتقليدي  �لدور  عن  و�ملتدربة 
�لعملية  مركز  ��سبحت  و�ملتدربة  ومي�رشة  م�سهلة  �أ�سبحت 

�لتدريبية.
�لتي  �لفرت��سات  �إىل  �لنتيجة  هذه  عزو  �ي�سًا  وميكن 
�لرئي�سي  �لفرت��سي  ومنها  �لتدريبي،  �لربنامج  عليها  قام 
�أكرث  �لبد�عي  �خليال  �إن  �إذ  �لبد�عي(  )�لتخيل  �ملثالية  وهو 
�لعامل  ي�سمل  و�خليال  حمدودة  �ملعرفة  لأن  �ملعرفة؛  من  �أهمية 
باأكمله ، وقد مت ��ستخد�م �ملثالية بهدف تطوير �أ�ساليب �لتفكري 
يعي�سون  �لذي  �لو�قع  للطالبات عن طريق ف�سلهم عن  �لتقليدية 
�لتفكري.وهذه  يف  �ملعتاد  �أ�سلوبهم  عن  ف�سلهم  وبالتايل  فيه، 
بتفكريهم  حلها  ي�ستطيعون  ل  قد  م�سكلت  حل  على  ي�ساعدهم 
على  �لطالبات  �لنهائي  �ملثايل  �حلل  �سياغة  �سجعت  �ملعتاد.و 
�لتخيل �لبد�عي فهي حتدد ب�سكل و��سح �حلدود �ملتاحة للحل، 
وتعمل على �إثارة د�فعية �لطالبات من �أجل حل �مل�سكلة مب�ستوى 

�حلل،  عملية  يوجه  كهدف  عمل  �لفرت��س  فهذ�  رفيع،  �إبد�عي 
ويحول مابني �لفرد وبني �لبتعاد عن �مل�سار �ملنا�سب للحل مما 

ي�ساعد �لطالبات على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملبدعة.
كبري� يف  دور�ً  �لتناق�س  �فرت��س  يلعب  �أخرى  ومن جهة 
يكن  �أن  على  �لطالبات  م�ساعدة  خلل  من  �لنتيجة  هذه  ظهور 
جو�نب  حتديد  على  و�لقدرة  �لقر�ر،  جو�نب  مبختلف  و�عيات 
��ستيعاب  على  �لطالبات  قدرة  من  يزيد  مما  فيه،  �لتناق�س 
و�لبد�ئل  �حللول  من  ممكن  عدد  �أكرب  وتوليد  �ملختلفة،  �لقر�ر�ت 

�لتي تت�سم بالتنوع و�جلدة و�لأ�سالة.
تنمية  يف  �لتدريبي  �لربنامج  فاعلية  �لنتائج  من  ويظهر 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �لتطبيق 
در��سة  �لتية:  �لدر��سات  نتائج  مع  جزئيًا  يتفق  وهذ�  �لبعدي، 
فاعلية  �إىل  خل�ست  و�لتي   ،  )Nesterenko, 1994( ن�سترينكو� 
تطبيق مبادئ )TRIZ( على �لطلبة، �لتي خل�ست �إىل تطور قدر�ت 
�لطلبة على �لتفكري و�لتخيل، �إ�سافة �إىل زيادة د�فعيتهم ورغبتهم 

. )TRIZ( يف �لتعلم من خلل تدريبهم على مبادئ نظرية
 Dung,( د�نق  در��سة  مع  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  و�تفقت 
1997( �لتي بينت �أن �ملنحى �جلديد يف تنمية �لإبد�ع ��ستناد�ً �إىل 

نظرية )triz( كان مفيد�ً جد�ً و�رشوريًا جلميع �لأفر�د بغ�س �لنظر 
عن مهنهم وخلفياتهم �لثقافية و�لتعليمية، وقد �ساعد �لربنامج 
�لتدريبي على تعزيز �مللحظة و�لف�سول �لإبد�عي ومهارة �تخاذ 

�لقر�ر.
�إليه  �لدر��سة �حلالية كذلك مع ما تو�سلت  نتائج  و�تفقت 
در��سة رزق �هلل )2002( ، ودر��سة �لبلو�سي )2007( ، ودر��سة 
�لربنامج  �إىل فاعلية  �أ�سارت جميعها  .�لتي   )2009( بن مو�سى 

�لتدريبي يف تزويد �لطلبة مبهار�ت �تخاذ �لقر�ر.
�لدر��سة  نتائج  بني  �ملوجود  �لختلف  من  �لرغم  وعلى 
�حلالية وتلك �لدر��سات �ل�سابقة من حيث �لأ�سا�س �لنظري �لذي 
بنيت عليه تلك �لرب�مج �لتدريبية و�لتعليمية، و�ختلف �لبيئات 
من  و�ختلفها  �سياقها،  يف  متت  �لتي  �لجتماعية  و�لثقافات 
�أي�سا  و�ختلفها  �لدر��سات،  تلك  لعينات  �لعمرية  �ملر�حل  حيث 
تلك  عليها  �عتمدت  �لتي  و�لرب�مج  و�لختبار�ت  �ملقايي�س  يف 
�لدر��سات �ل�سابقة، �إل �أن جميع تلك �لختلفات مل حتدث �ختلفًا 
يف فعالية �لرب�مج �لتدريبية �أو �لتعليمية يف تنمية مهارة �تخاذ 

�لقر�ر �أو عدم فاعليتها.
ويعد مو�سوع �تخاذ �لقر�ر مو�سوعًا جديد�ً على �لطلبة، فقد 
جرى تطبيق �لربنامج عليهم يف �لف�سل �لدر��سي �لأول )2014 
�لتخ�س�سات  �ختيار  عملية  على  مقبلني  ولكونهم   ،  )2015  -
و�ملقرر�ت �لدر��سية يف �لف�سل �لثاين، �ساعد ذلك على �لهتمام 
جل�سات  ح�سور  يف  و�ملو�ظبة  و�جلدية  و�لتفاعل  و�مل�ساركة 
�لربنامج، �إذ �أبدى طلبة من خارج عينة �لدر��سة �لرغبة و�لإ�رش�ر 
على ح�سور جل�سات �لربنامج مع زملئهم، ومتنو� لو تنفذ هذه 

�لرب�مج جلميع �لطلبة، �أو تكون �سمن �ملناهج �لدر��سية.
بنتائج  ومقارنتها  �ل�سابقة،  �لدر��سات  نتائج  وبعر�س 
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�أثر  وجود  �أظهرت  �لدر��سات  معظم  �أن  يتبني  �حلالية  �لدر��سة 
للربنامج �لتدريبي يف حت�سني م�ستوى �تخاذ �لقر�ر، وهذ� يتفق 
�أظهرت  �لتي  �لدر��سات  بع�س  عد�  ما  �حلالية،  �لدر��سة  ونتائج 

عك�س ذلك.
"ي�ستمر  ♦ �لثانية:  بالفر�سية  �ملتعلقة  �لنتائج  مناق�سة 

�أبعادها  �أو  �لقر�ر  �تخاذ  مهارة  يف  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجود 
�لفرعية بعد فرتة من �نتهاء �لتدريب على �لربنامج" 

�أظهرت �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية على جميع �أبعاد مقيا�س �لدر��سة، و�ملقيا�س 
�لتجريبية  �لبعدي و�ملتابعة لدى �ملجموعة  �لقيا�سني  ككل بني 
لطالبات �ل�سف �لعا�رش.وهذ� يعنى �أن هناك م�ستوى مقبوًل من 
�لقائم  �لربنامج  تطبيق  نتيجة  �لقر�ر  �تخاذ  مبهار�ت  �لحتفاظ 
على نظرية �حلل �لإبد�عي للم�سكلت )TRIZ( لدى طالبات �ل�سف 
�لعا�رش �لأ�سا�سي.وقد يعود �ل�سبب يف ذلك �إىل �لربنامج �لتدريبي 
جل�ساته  تقدمي  �أثناء  �لإيجابي  �لتفاعل  من  جو�ً  وفر  �لذي 
�لتدريبية، و�إىل �لأجو�ء �لد�عمة �لتي وفرتها �لباحثة للطالبات، 
و�لقر�ر�ت  �لآر�ء  عن  �لتعبري  يف  و�حلرية  �لحرت�م  تلقني  حيث 
و�رشب  �لإقناع،  خلل  من  وت�سحيحها،  ومناق�ستها  �ملختلفة 
�لأمثلة، و�مل�سكلت �لو�قعية، وتو�سيحها، و�ل�سماح لهن بالتاأمل 
�لذ�تي يف هذه �لقر�ر�ت، و�لأفكار، ولعب �لأدو�ر �ملختلفة د�خل 
�لربنامج، من �أجل �لو�سول �إىل �لقر�ر�ت �ل�سحيحة �ملبدعة، مما 
يف  و�لتدريب  �لتطور،  من  معقول  مب�ستوى  �لحتفاظ  يف  �ساهم 

مهار�ت �تخاذ �لقر�ر�ت.
تنمية  يف  �لتدريبي  �لربنامج  فاعلية  �لنتائج  من  ويظهر 
مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية على �لتطبيق 
Nesteren- )للبعدي و�ملتابعة، وهذ� يتفق مع در��سة ن�سترينكو� 

ko, 1994( ، و�لتي خل�ست �إىل فاعلية تطبيق مبادئ )TRIZ( على 

�لطلبة، وميكن �لقول باأن هذ� �لتطور يف �أمناط �لتفكري و�لإبد�ع 
�أثناء �ملمار�سة، ول ينق�س وبخا�سة  �لطالبات  رمبا يزد�د لدى 
�إذ� ما توفرت بيئة د�عمة لهذه �ل�سلوكات، مما ينعك�س ذلك على 
مهار�ت  من  معقول  مب�ستوى  �لحتفاظ  يف  �لطالبات  مهار�ت 
نظرية  على  �لقائم  �لتدريبي  للربنامج  نتيجة  �لقر�ر�ت  �تخاذ 
�حلل �لإبد�عي للم�سكلت )TRIZ( ، و�تفقت كذلك نتائج �لدر��سة 
�ملنحى  �أن  بينت  �لتي   )Dung, 1997( د�نق  در��سة  مع  �حلالية 
جد�  مفيد   )TRIZ( نظرية  �إىل  ��ستناد�ً  �لإبد�ع  تنمية  يف  �جلديد 
وخلفياتهم  مهنهم،  عن  �لنظر  بغ�س  �لأفر�د،  جلميع  و�رشوري 
تعزيز  على  �لتدريبي  �لربنامج  �ساعد  وقد  و�لتعليمية،  �لثقافية 

�مللحظة، و�لف�سول �لإبد�عي ومهارة �تخاذ �لقر�ر.
وفره  ما  �إىل  �إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �لنتيجة  عزو  وميكن 
�لأفكار،  معاجلة  على  �لقدرة  من  للطالبات   )TRIZ( برنامج 
و�ملثرية  و�ل�سلبية  �لإيجابية  �لنقاط  وفح�س  و�مل�سكلت، 
و�لرف�س،  �لقبول  يف  �حلدية  من  بدًل  ومتحي�سها  للهتمام 
و�عتبار جميع �لعو�مل من �لقو�عد �لأ�سا�سية يف �لربنامج، وهي 
�لقر�ر.و�إىل تركيز �لربنامج على  عو�مل رئي�سة يف عملية �تخاذ 
�لتعامل مع �لنتائج �ملنطقية باإثارة �نتباه �لطالبات للم�ستقبل، 

و�ملتو�سطة  �ملدى،  و�لق�سرية  �لفورية،  �لعو�قب  �إىل  و�لنظر 
�ملدى، و�لبعيدة �ملدى لكل م�سكلة وخطة قر�ر.وقد زود �لربنامج 
للبد�ئل  �لو��سحة  و�ملو�جهة  �لتعامل  على  بالقدرة  �لطالبات 
�لبد�ئل  ��ستنباط  �لطالبات  فتتعلم  و�خليار�ت،  و�لحتمالت 
مرتبطة  �نفعالية  �أفعال  ردود  �إىل  �للجوء  من  بدًل  و�لتف�سري�ت 
و�لردود  �جلليدي  �جلمود  �إذ�بة  بق�سد  وذلك  و��سحة،  بتف�سري�ت 
�لعاطفية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملختلفة.بل ومتحي�س وجهات نظر 
�لآخرين و�لفح�س �ملتعمد لتلك �لنقاط �لتي تثريها �آر�ء �لآخرين 

و�ملقدرة على �ملفا�سلة بينها.
�حلياة  و�قع  من  �أمثلة  �إعطاء  حاولت  �لباحثة  �أن  كما 
للطالبات �سو�ًء يف حميط �ملدر�سة �أو �لأ�رشة، مما �ساهم يف غر�س 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  مهار�ت  جدوى  حول  �لطالبات  لدى  قناعات 
م�ستوى  على  �أثر  بدوره  وهذ�  �ليومية،  �حلياة  يف  وفعاليتها 
�أظهرته  و�لذي  �لطالبات  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  مبهار�ت  �لحتفاظ 

�لنتائج يف قيا�س �ملتابعة.

التوصيات
تو�صي  الدرا�صة،  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  �صوء  يف 

الباحثة مبا يلي: 
�إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات حول نظرية �حلل �لإبد�عي . 1

للم�سكلت )TRIZ( يف حت�سني مهارة �تخاذ �لقر�ر لدى طالبات 
تعديله  بعد  وذلك  �أخرى،  فئات  �أو  �لدنيا  �ل�سا�سية  �ملرحلة 
�لطلبة  قدرة  تطوير  �أجل  �لعمرية.من  �ملرحلة  هذه  مع  ليتنا�سب 

على مو�جهة �مل�سكلت و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها.
توفري �لرب�مج �لتدريبية لتنمية قدر�ت �لطلبة يف �تخاذ . 2

�لقر�ر�ت �ملرتبطة بالعملية �لتعليمية.
�لطلبة . 3 ت�ساعد  ��ستك�سافية  باأن�سطة  �ملناهج  ت�سمني 

وم�ساعدتهم  يحملونها،  �لتي  للقدر�ت  �لذ�تي  �ل�ستب�سار  على 
على حتمل م�سوؤولية قر�ر�تهم.
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للم�سكلت. عمان: د�ر �ل�رشوق للن�رش و�لتوزيع. 
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