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 واالجتاهيف تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي  (TRIZ)نظرية تريز اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على أثر استخدام 
 حنو القضااي البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

 امللخص
يف تدريس مقرر الرتبية  (TRIZ)أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية تريز  تعرفهدفت الدراسة إىل 

ولتحقيق هذا اهلدف ؛ مت  ،البيئة على تنمية الوعي واالجتاه حنو القضااي البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد
البكالوريوس طالبًا من طالب ( 64)من عينة الدراسة  تكونت وقد ،ميم شبه التجرييباستخدام املنهج التجرييب ذا التص

مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية  ،ه1439املسجلني ابملقرر ابلفصل الدراسي الثاين لعام  لرتبية جبامعة امللك خالدبكلية ا
ابستخدام االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على نظرية  ةدرست اجملموعة التجريبي ،( طالبًا لكل جمموعة32وضابطة بواقع )

 ومقياس ،الوعي البيئي مقياس يف حني درست اجملموعة الضابطة ابلطريقة املعتادة ومت تطبيق ادوات الدراسة التالية : ،تريز
 للنتائج التالية: مت التوصل ،وبعد مجع البياانت وحتليلها االجتاه حنو القضااي البيئية من اعداد الباحث 

درجات طالب اجملموعتني التجريبية  ات( بني متوسط0.05) داللة داللة إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات .1
 لصاحل اجملموعة التجريبية. ملقياس الوعي البيئيوالضابطة يف التطبيق البعدي 

درجات طالب اجملموعتني التجريبية  ات( بني متوسط0.05) داللة إحصائية عند مستوىداللة  وجود فروق ذات .2
ويف ضوء النتائج اليت  لصاحل اجملموعة التجريبية.االجتاه حنو القضااي البيئية والضابطة يف التطبيق البعدي؛ ملقياس 

تضمني مبادئ نظرية تريز يف املقررات ومنها:  ،أوصى الباحث بعدد من التوصيات الدراسة؛إليها  تتوصل
تطوير برامج إعداد املعلمني بكليات الرتبية لتتضمن أساليب تدريس  .ن احملتوى العلميالدراسية وتوظيفها ضم
  .وتنمية االجتاهات االجيابية الوعي البيئيحديثة تساعد يف تنمية 

 .االجتاه حنو القضااي البيئية ،الوعي البيئي ،الرتبية البيئية ،TRIZ : نظرية تريزالكلمات املفتاحية
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Abstract 

the effect of using a proposed strategy based on the theory of TRIZ in teaching the 

environment education course on the development of awareness and orientation towards 

environmental issues among the students of the Faculty of Education at King Khalid 

University 

 
the study aimed to identify the effect of using a proposed strategy based on the 

theory of TRIZ in teaching the environment education course on the development of 

awareness and orientation towards environmental issues among the students of the 

Faculty of Education at King Khalid University. To achieve this goal، The study sample 

was composed of (64) students from the faculty of education at King Khalid University. 

They were divided into two experimental groups with 32 students per group. The 

experimental group studied the proposed strategy based on the theory of Therese. The 

following studies were conducted: the environmental awareness scale، the trend scale 

towards the environmental issues prepared by the researcher and after the data 

collection and analysis، the following results were obtained: 

1.  .There is a statistically significant difference at (0.05) between the mean scores of 

the experimental and control groups in the post-application to test environmental 

attitudes in favor of the experimental group. 
2.  .There is a statistically significant difference at (0.05) between the intermediate 

scores of the experimental and control groups in the post-application; for the trend 

scale towards environmental issues for the benefit of the experimental group. In 

light of the findings of the study، the researcher recommended a number of 

recommendations، including: the incorporation of the principles of the theory of 

Therese in the curricula and employment within the content of science. Developing 

teacher education programs in the faculties of education to include modern teaching 

methods that help to develop environmental awareness and develop positive trends. 

The importance of developing environmental awareness and environmental trends at 

the undergraduate level and public education through the use of modern strategies. 

Keywords: TRIZ theory، environmental education، environmental awareness، trend 

towards environmental issues، 
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 :املقدمة
ومبا سخره  ،مبا استحدثه من التكنولوجيامع ظهور الثورة الصناعية والتقنية و على البيئة الضار  األنسان تعاظم أتثري

أدى هذا السلوك غري  وكان ،ومكتشفات مل يكن للبيئة الطبيعية عهد هبا من قبل فأخذ يستنـزف مواردها ،من آالت
وهتدد استقرارها  ،وصل هبا إىل مراحل تنذر ابخلطرحيث ية يف كثري من دول العامل الواعي لإلنسان إىل تدهور النظم البيئ

 وما حييط به من كائنات حية على كوكب األرض.  ،بل هتدد حياة اإلنسان نفسه ،وتوازهنا
والتشريعات اليت ويف ظل التزايد املستمر خلطورة املشكالت البيئية أخذت خمتلف دول العامل يف سن القوانني 

ولكن أتكد عجز هذه القوانني  ،مبا حيميها من التعرض للمشكالت البيئية املختلفة ،هتدف إىل تنظيم عالقة اإلنسان ببيئته
)  وسلوكيات حتافظ على البيئة ،والتشريعات يف وضع حد للمشكالت البيئية؛ ألهنا مل تؤسس على وعي حيوهلا إىل قيم

 .(2004 ،سامل
( أنَّ املشكالت البيئية تعد من املشكالت املتشابكة اليت يصعب تنظيمها Rivard،2003)رد ريفاويؤكد 

والتعامل معها من خالل التشريعات فقط، ولكوهنا يف األساس مسألًة سلوكيًة فإن احلل األمثل ملواجهتها واحملافظة على 
رك لظروفها، والواعي ملا يواجهها من مشكالٍت وما البيئة ومحايتها يكمن يف حسن تنشئة اإلنسان املتفهم لبيئته، واملد

 .يتهددها من أخطار، والقادر على أن يسهم يف محايتها وصيانتها عن رغبٍة واقتناعٍ 
إنَّ االهتمام ابلوعي البيئي قد بدأ منذ ثالثينيات القرن املاضي، فبّعد أن كان حمور االهتمام ابلبيئة ينصب على 

حلل املشكالت البيئية، وخاصة بعد تفاقم تلك  ال تكفيد املختصون أن فكرة احلماية وحدها محاية البيئة ومواردها، وج
املشاكل بسبب االستخدام املفرط ملوارد البيئة وعناصرها ويف ظل زايدة االعتماد على الوقود األحفوري كمصدٍر رئيس 

فيف للحصول على الطاقة، مما دفع املختصني يف اجملال البيئي ابلتوجه إىل الرتبية للمساعدة يف حل تلك املشكالت والتخ
 (.Reddy, 2007من حدهتا، وذلك من خالل حتسني اجتاهات األفراد ووعيهم حنو البيئة )
 إلدراكاملؤمترات والندوات الرتبوية، وذلك  تدعو هلاإن جمال الوعي البيئي أصبح من أهمَّ األهداف البيئية اليت 

ارسات األفراد على املستويني الفردي واجلماعي، املختصني أبنَّ السبيل الوحيد لالهتمام ابلبيئة وحل مشكالهتا يكمن يف مم
وأن السبيل الوحيد لبناء وحتسني تلك املمارسات الفردية واجلماعية يكمن يف حتسني الوعي البيئي لدى األفراد، والسبب 

 (.Singh،2013يف ذلك هو أن الوعي البيئي عند األفراد جيعلهم أكثر حساسيًة اجتاه البيئة اليت يعيشون هبا )
ابملشكالت البيئية، إىل ترسيخ قيم  ، فإن مفهوم الوعي البيئي ال بد أن يكون مشولًيا بدًءا من املعرفةهوعلي

ليكون أكثر محاية للبيئة، وأكثر ترشيًدا يف استهالك مواردها. لذلك ال بد  ومعتقدات تعمل على توجيه سلوك اإلنسان
على أهنا أهم التحدايت يف األلفية  احمللية والعاملية، واملشكالت البيئية اليت اتفقأن ميتلك وعًيا للمشكالت البيئية  لإلنسان
املراقبة البيئية،  ولذلك ال بد من مشاركة اإلنسان يف عملية التخطيط حلماية البيئة، ويف .( 2000 ،)السنيدياحلالية 

 واختاذ القرار البيئي السليم من خالل ما يلي:
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 هناك العديد من املشكالت البيئية العاملية، من مثل: الزايدة السكانية ة العاملية:الوعي ابملشكالت البيئي •
إىل حمدودية املوارد  ةإضاف وانعكاساهتا على البيئة سواء من انحية زايدة استنزاف املوارد الطبيعية أو التلوث،

فوق سرعة التجديد للموارد املتجددة واخلامات املعدنية(، وأثر االستهالك مبا ي )كالبرتولالطبيعية غري املتجددة 
لتنوع البيولوجي، ا ومشكالت تغري املناخ واحنباس األمطار، وفقدان ،السطحية(واملوارد املائية  )كالثروة السمكية،
 .والتصحر وغريها

 صونويقصد به وعي اإلنسان أبهم حتدايت هذه األلفية، وتدخله ومشاركته يف  الوعي أبهم التحدايت البيئية: •
وتشمل املياه والصحة  ،(2002) وأهم هذه التحدايت ما اتفق عليه يف مؤمتر جوهانسربج عام .قواًل وعمالً بيئته 

 .أضيف إليها املوارد الساحلية والبحرية نظرًا ألمهيتها الكبرية والطاقة والزراعة والتنوع احليوي، وقد

لتكامل االقتصادي والبيئي من خالل اجياد موارد للطاقة ية اململكة العربية السعودية حنو حتقيق اؤ لقد انطلقت ر 
اليت تنطلق من هذا   ولذلك تسعى هذه الرؤية إىل تنمية الوعي البيئي وتنمية قدرة االفراد حنو اختاذ القراراتغري النفط 

؛ وتوفري املوارد لألجيال القادمةاحملافظة على مكتسبات الوطن جيابية حنو االجتاهات االو  ،االستدامة البيئية أبهيمهالوعي 
البيئة ومبدى وعيهم اهلادف حنو محاية  يقاس مدى تقدم اجملتمعات بنوعية أتثريهم يف البيئة الطبيعية احمليطة هبم، حيث
فمن هنا جند أن محاية البيئة من سوء استخدام اإلنسان  وغري املتجددة، وترشيد استغالل مواردها املتجددة، ،وصيانة
 ،فهو يدرك جيدا أنه حيتاج إىل مصادر البيئة الطبيعية احتياجا أبدايً  ها أصبحت الشغل الشاغل لإلنسان نفسه،ملصادر 

 .وأن حياته وبقاءه يعتمدان كليا على البيئة
الطرق العلمية اليت تساعد على حتقيق أهداف الرؤية فيما خيص الوعي  يعد وجود الرتبية البيئية كمقرر دراسي أحد

 لوعي أبمهية املشاركة يف املراقبة واختاذ القراراىل أن ميتزج اقرر من املقررات اهلامة واليت تسعى البيئي حيث يعترب هذا امل
من العوامل اليت تنمي ارتباط املواطن  يعدإن مشاركة اإلنسان يف الرقابة البيئية واختاذ القرار واإلسهام يف تنفيذه، حيث 
التعليم  املشاركة يف إدارهتا واحملافظة عليها. غري أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب تشجيع يعزز شعوره إبمكانيةفببيئته، 

اجتاهات محاية البيئة وسلوكها وقيمها، ورفع  والتثقيف البيئي الوطين، ورفع مستوى معرفته مبكوانت البيئة، كذلك تنمية
املشاركة  بغية التدخل السليم حلماية البيئة ومواردها، وتسهيل ،الاحلالية واملتوقعة مستقب درجة الوعي جتاه القضااي البيئية

وآاثرها االجتماعية واالقتصادية إضافة إىل آاثرها البيئية،  ،الالفاعلة يف حلقات النقاش املتصلة ابلبيئة احمللية واملتوقعة مستقب
 (. 2006والقرارات التشريعية البيئية حلل تلك املشكالت، والسعي إىل تنفيذها ) أاب حسني،  لقواننيوالتخطيط وسن ا

ولذلك جيب أن يتم استخدام  ،أن تدريس مقررات الرتبية البيئية بصورة تقليدية مل يساعد يف حتقيق أهدافها
األساسية ومنها تنمية الوعي واالجتاه حنو القضااي  اسرتاتيجيات حديثة أكثر تشويقا يف تناول هذا املقرر حىت حيقق أهدافه

 (. 2006 ،البيئية )عبد الودود
أن التعليم اجلامعي الذي يعتمد يف معظم األحيان على احملاضرة والشرح  على (2014وتؤكد لبىن العجمي )

اللفظي قد ال حيقق أهداف الرتبية البيئية كاملة، وال يؤدي إىل تنمية الوعي أو االجتاهات أو القدرة على اختاذ القرار حنو 
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واليت جيب أن يرتبط تدريسها بواقع البيئة  ال يتناسب مع طبيعة مادة الرتبية البيئية وهذابعض القضااي واملشكالت البيئية 
 .ومشكالهتا
( أننا عند استشراف املستقبل يف القرن احلادي والعشرين حنتاج مراجعة أهداف ونظم 2005)يرى النجدي و 

ائنا وأساليب كافة املناهج واليت منها املناهج اليت تتناول دراسة البيئة؛ حىت يكون لنا منهج واضح نسلكه انحية تربية أبن
يؤدي بنا إيل أن نبتعد عن العفوية واالرجتال، وأن يتسم التخطيط ابلنظرة الشمولية املستقبلية، ولن يتحقق ذلك إذا 
استمرران يف طرائق وأساليب التدريس السائدة حالياً، إذ ال يكتفي إبلقاء احلقائق واملعلومات العلمية، ألن ذلك لن يبين 

زت املؤمترات والدراسات اليت عنيت بدراسة البيئة على األساليب والطرائق اليت حتقق إجيابية تربية بيئية حقيقية؛ لذا فقد رك
 .الطالب واليت تركز على التجربة املباشرة والتعلم عن طريق املمارسة

حيث تتضمن جمموعة  ،للمشكالت ومن النظرايت احلديثة اليت تعرف ابسم نظرية احلل اإلبداعي نظرية تريز تعد
، وهي األحرف (نظرية احلل االبتكاري للمشكالت) وتعين ابللغة الروسية ،حلل املشكالتالطرائق واالساليب غنية من 

ظرية تريز إىل منهجية منتظمة ذات وتستند ن (Teoria Resheipy Izobreatatelskikh Zadatch)األوىل للعبارة 
ورفع مستوى التفكري وخاصة ما يتعلق ابملشكالت احملسوسة ذات  بطريقة إبداعية توجه إنساين هدفها حل املشكالت

التأثري املباشر على األفراد مثل املشكالت البيئية حيث يشهد هذا العصر ازمة حقيقة يف ظهور الكثري من القضااي البيئية 
 ،ليت جيب التعامل معها بطرق منظمة وافكار ابداعية قد جند يف نظرية تريز احللول والطرق اليت تساعدان يف ذلكالشائكة ا

وقام  ،تقوم على مبادئ معينة االخرتاعاتأن الحظ أن  وتتكون هذه النظرية من أربعني مبدأ أوجدها هنري التشلر بعد
تقوم على أربعني مبدأ فكون هبا هذه النظرية  االخرتاعاتحكومته حىت اكتشف أن هذه  مبساعدة اخرتاع مليوين  بدراسة

اليت قد  األدوات البشرية يف حل املشاكل واحدة منأبهنا "  ( Zakharov. 2008)واعتربها زخاروف  .(2011،قطيط)
 " تواجه االنسان يف حياته العامة

والطب الصحة ومكافحة  الصناعة والتجارة واالقتصادوهلذه النظرية استخدامات كثرية حيث استخدمت يف 
فمن  ،وابألخص جمال الرتبية والتعليم ،النشاط اإلنساين وسيكون مستقبل هذه النظرية التطبيق يف خمتلف أوجه ،األمراض
كبريا ومتزايدًا يف اهتمامًا   لوحظلذلك  ،من اجملاالت الكبرية اليت ستستخدم فيها النظريةسيكون ال اجمل أن هذاالواضح 

 )أبواملختلفة مهارات التفكري تريز يف تطوير املناهج وأساليب التدريس من خالل استخدام النظرية يف تنمية  توظيف نظرية
 (2007 ،ونوفلجادو 

 الدراسة:مشكلة 
الرتبوية اليت تقوم بدور كبري ومميز ( أبن التعليم اجلامعي يعترب من أهم املؤسسات 2012) يؤكد العتييب وآخرون

فاجلامعة مبا تقدمه من  ؛إلعداد الطالب للتفاعل اجليد والفعال مع بيئتهم أثناء تعليمهم اجلامعي وبعد خترجهم من اجلامعة
بصفة برامج عديدة ينبغي أن تكسب الطالب املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات البيئية، وأمناط السلوك البيئي املرغوب 

 عامة مما جيعل هؤالء الطالب يتفاعلون مع بيئتهم بطريقة صحيحة.
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( ودراسة 2011) ( والدح2004) ( ودراسة السيد2004مثل دراسة سامل ) وقد أكدت عدد من الدراسات
املعلم بوجه لدى الطالب اجلامعي والطالب البيئية االجيابية  البيئي واالجتاهات( اخنفاض مستوى الوعي 2014) العجمي
تكمن املشكلة ابلنسبة للطالب املعلم يف انعكاس هذا االخنفاض يف مستوى الوعي على طالبه مستقبالً حيث   ،خاص

ولذلك جيب أن يتواكب هذا الطموح يف تنمية الوعي مع تنمية مهارات التفكري  .وعدم حتقق أهداف تدريس الرتبية البيئية
تعترب من النظرايت احلديثة اليت تساعد على ابتكار حلول لكثري من  زن نظرية تريوالقدرة على حل املشكالت حيث جند أ

فاعلية استخدام نظرية تريز أثبتت  اليت  ساتالدرامن حيث جند العديد  ،صة ما يتعلق ابملشكالت البيئيةاملشكالت وخا
وعبد هللا  ،( 2013 )الرحيم  وعبد ،( 2013 )العويضي دراسة  مثل  ،املختلفة التفكري ت ار يف تنمية مها

 دراسةأما  ،ت التفكري االبداعيرااستخدام نظرية تريز يف تنمية مها سات فاعليةراحيث أثبتت هذه الد (2017وآخرون)
 2011 )سلمان  ودراسة ،التباعديتفكري الت رافاعلية استخدام نظرية تريز يف تنمية مها  فأثبتت (2014 ) إميان سعيد

حممود  مثل دراسةوقد اكدت العديد من الدراسات  ،الدراسيالتفكري العلمي والتحصيل  مهارات كان هدفها تنمية (  
أن هنالك عالقة طردية بني كل من الوعي ومهارات التفكري املختلفة وكل ما يساعد ( 2015( ودراسة صبح )2015)

ينبغي أن ترتكز قاعدته على امتالك قدر كاف من الوعي  ( على أن2014على تنميتها حيث يؤكد ذلك علي الدين )
القدرة على التفكري الواعي التأملي التحليلي الذي ميكنهم من فهم هذه القضااي واستيعاهبا، والتعرف على كيفية التعامل 
دم معها ومواجهتها ابلتفكري يف حلول جادة وواقعية هلا، خاصة يف هذا العصر الذي يتطلب تعليم الطالب كيف يستخ

( 2007وعبد اهلادي ) من النجديكل   .  ويذكرعقله ملواكبته والتكيف معه، وهذا ما ينبغي أن هتتم به مناهجنا احلالية
يساعد على تكوين عقلية علمية أن تنمية التفكري الناقد واالبتكاري من خالل استخدام االسرتاتيجيات والنظرايت احلديثة 

  .واعية تواجه املشكالت بطريقة اجيابية يف عصر يتسم ابلتطور والتغري
ري من املتغريات اليت تتعلق ابجلانب التفكريي فاعلية استخدام نظرية تريز يف تنمية الكث يتضحمن خالل ما سبق 

( 2016الرتكي )( ودراسة 2015) فعبد اللطيومنها دراسة أيضاً من خالل ما أكدت العديد من دراسات  واالبداعي؛
تصميم اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على سعى اىل فراد فإن الباحث عالقة الوعي واالجتاه بنمو املهارات العقلية لدى األعلى 

 القضاايحنو  واالجتاهالوعي  يف تنميةمقرر الرتبية البيئية تدريس اثر هذه االسرتاتيجية يف التعرف على و  (TRIZ)نظرية تريز 
  .جبامعة امللك خالد كلية الرتبيةالبيئية لدى طالب  

يف  (TRIZ)اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية تريز ما أثر استخدام  :التايلتتحد املشكلة يف السؤال الرئيس 
 .حنو القضااي البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد واالجتاهتدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي 

 :التالينيالسؤالني  من السؤال الرئيسويتفرع 

يف تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي البيئي  (TRIZ)مقرتحة قائمة على نظرية تريز  اسرتاتيجيةما أثر  .1
 .لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االجتاه حنو يف تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية  (TRIZ)مقرتحة قائمة على نظرية تريز  اسرتاتيجيةما أثر  .2
 ؟.القضااي البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

 الدراسة:أهداف 

يف تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي البيئي  (TRIZ)مقرتحة قائمة على نظرية تريز  اسرتاتيجيةتعرف أثر  .1
 .لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

يف تدريس مقرر الرتبية البيئة علـى تنميـة االجتـاه حنـو  (TRIZ)مقرتحة قائمة على نظرية تريز  اسرتاتيجيةتعرف أثر  .2
 ؟.القضااي البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

 الدراسة:أمهية 
 يلي:تربز أمهية الدراسة احلالية فيما 

 إعـداد يف ومطوريهـا املناهج به خمططي أن يسرتشد ميكن ،TRIZمبادئ نظرية  وفق للتدريس دليال الدِّراسة تقدم -1
 لتنمية االجتاهات االجيابية أخرى؛ دراسية ومواد ،مماثلة أدلة

 اجملال.القضااي البيئة تفيد الباحثني واملهتمني هبذا االجتاه حنو  البيئي الوعيأدوات "مقاييس" يف جمال  تقدمي -2

 مبـواد تتعلـق مماثلـة دراسـات إلجـراء التـدريس؛ وطرق املناهج جمال يف للباحثني جديدة آفاقاً  الدِّراسة تفتح أن ميكن -3
 .أخرى تعليمية ومراحل دراسية،

التأصيل النظري للنظرية من حيث مبادئهـا ومفهـومي التنـاقض واحلـل النهـائي املثـايل ممـا يفيـد يف تصـميم منـاذج مـن  -4
   .حل املشكالت البيئيةخطط عمل حول مكوانت النظرية وتطبيقاهتا الرتبوية يف جمال 

 يتعلــق بتطــويرخاصــة مــا  نيالرتبيــة واعــداد املعلمــقــد يســهم يف وضــع رؤيــة مســتقبلية لتعلــيم وتــدريب طــالب كليــات  -5
 .مقررات الرتبية البيئية

 :الدراسةحدود 
  احلدود املوضوعية:

نقــص املــوارد  ،مشــكلة النفــاايت)الرتبيــة البيئيــة املدرجــة يف مقــرر الرتبيــة البيئيــة لطــالب كليــة  والقضــااي املشــكالت •
 .(مشكلة املياه ،مشكلة التلوث الغري مادي ،مشكلة نقص الغذاء ،الطبيعية

املدرجة يف توصيف مقرر الرتبيـة البيئيـة بكليـة الرتبيـة  املشكالت البيئيةالقضااي و مبادئ نظرية تريز اليت تتناسب مع  •
الـــربطل  ،االســـتخالصل الفصـــل النوعيـــة املكانيـــة حتويـــل الضـــار إىل انفـــع ،لتجزئـــةل التقســـيما)جبامعـــة امللـــك خالـــد 

الفـرتي العمـل  ،املرونـة ،املواجهة املسـبقة لالخـتالالت ،اإلجراءات التمهيدية )القبلية( ،العموميةل الشمولية ،الدمج
  .استخدام البناء اهلوائي أو اهليدروليكي ،استخدام البدائل الرخيصة ،اخلدمة الذاتية ،التغذية الراجعة ،الدوري()



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كلية الرتبية جبامعة امللك خالد  :املكانيةاحلدود 
 (1439الدراسي الثاين لعام ) لالفص احلدود الزمانية:
 هـ1439الدراسي الثاين لعام  للفصل البيئيةالرتبية  املسجلني مبقررطالب البكالوريوس بكلية الرتبية : احلدود البشرية

 البحث:  صطلحاتم
 :Triz Theoryنظرية تريز 

( أهنــا منهجيـــة منتظمــة ذات توجـــه إنســاين تســـتند إىل قاعــدة معرفيـــة Safranski 2000سافرانســكي ) يعرفهــا
 هتدف إىل حل املشكالت بطريقة إبداعية.

  :البيئيالوعي 
( أنه مستوى فهم املشكالت الـيت تواجـه البيئـة بشـكل عـام ودور الفـرد املـواطن يف املسـامهة 2010)لعديلي اعرفه ي

 البيئة.يف احلفاظ على 
املتصـلة  مـن املعـارف واملعلومـات واحلقـائق طالب مقـرر الرتبيـة البيئيـةجمموعة ما لدى أبنه  يعرفه الباحث اجرائيًا:

لدرجـة ويقـاس اب ،أبعادها وفهم املشـكالت املتعلقـة هبـا ابلبيئة والقضااي املتعلقة هبا واليت تساعد الفرد على فهم البيئة جبميع
 .هلذا الغرضالكلية اليت حيصل عليها الطالب على أداة القياس املعدة 

 :القضااي البيئيةاالجتاه حنو 
إزاء بيئتــه الطبيعيـــة مـــن حيـــث استشـــعاره  األفـــرادهــي املواقـــف الـــيت يتخـــذها "( أبهنـــا 2015) فـــارسحبـــري، هــا عرف

 .(172)ص."ملشكالهتا واستعداده للمسامهة اإلجيابية يف حلها وتطوير ظروفها على حنو أفضل
"جمموع استجاابت طالب مقـرر الرتبيـة  إجرائياً يف هذه الدراسة أبنه: القضااي البيئيةيعرف الباحث االجتاه حنو 

 الطالـب يفويقـاس ابلدرجـة الـيت حيصـل عليهـا  ،أو القبول إزاء القضـااي واملشـكالت البيئيـة املدرجـة يف املقـرر البيئية ابلرفض
 مقياس االجتاه حنو البيئة وقضاايها ومشكالهتا الذي أعده الباحث."

 :Strategyاالسرتاتيجية   

: "فن اسـتخدام اإلمكـاانت والوسـائل املتاحـة بطريقـة مثلـى؛ لتحقيـق األهـداف املرجـوة أبهنا) 2000يعرفها علي )
 هـدف معـني" عملية؛ لتحقيـقمبعىن أهنا طرق معينة ملعاجلة مشكلة، أو مباشرة مهمة، أو أساليب  ،على أفضل وجه ممكن

 (279)ص.
  :(TRIZ)نظرية تريز  االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على

ضوء مـا سـيتم عرضـه يف اإلطـار النظـري عـن هـذه  ويف (TRIZ)نظرية تريز يستند بناء االسرتاتيجية املقرتحة على 
اخلطط واإلجراءات النوعية ذات االرتبـاط بتعلـيم وتعلـم العلـوم الـيت تسـاعد  يف جمموعةالنظرية وتتمثل االسرتاتيجية املقرتحة 

وإجنـــاز املهــام العلميـــة. وتكونـــت يف حـــل املشــكالت البيئيـــة  (TRIZ)نظريــة تريـــز  ملبـــادئاملــتعلم علـــى االســتخدام الفعـــال 
 )التحقق والتأكيد والثقة(التقومي  ،والتحكمالتنفيذ  ،االعداد والتجهيز التالية:الثالث االسرتاتيجية من اخلطوات 
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 النظري: اإلطار
 :الرتبية البيئية

ومن املنتظـر أن  ،بدأ االهتمام ابلرتبية البيئية كركيزة أساسية يف العملية التعليمية يف العقد األخري من القرن العشرين
والتقدم التكنولوجي وزحف  ،حتتل مكانة هامة يف السنوات القادمة من القرن احلايل نتيجة لتزايد السكان وزايدة املخلفات

غـــري أن جـــذورها  ،(1972والرتبيـــة البيئيـــة كمفهـــوم جديـــد مل يتبلـــور إال بعـــد مـــؤمتر ســـتوكهومل ) ،الصـــحاري وذوابن اجلليـــد
 (.2000 ،فراج ؛1995 ،ان االهتمام موجهاً قبل ذلك بكثري للدراسات البيئية. )مطاوعولقد ك ،الفكرية قدمية

 ،وذلـــك بتعـــدد مـــدلول العمليـــة الرتبويـــة وأهـــدافها مـــن جهـــة ،ولقـــد تعـــددت ا راء يف معـــىن الرتبيـــة البيئيـــة ومـــدلوهلا
ضـمان  لتحقيـق تربيـة بيئيـة فيمـا عـرف فقد يرى بعض املربني أن دراسة البيئة يف حـد ذاهتـا  .ومدلول البيئة من جهة أخرى

( يف حـني يـرى الـبعض ا خـر أن الرتبيـة البيئيـة أمشـل Education About The Environmentابلدراسـة عـن البيئـة )
يكـون مردودهـا لـديهم  ،من ذلك وأعمق فهي ليست جمرد حتفيظ للمتعلمني بعض احلقائق املتناثرة حول املشـكالت البيئيـة

لبيئي وسلبية يف االجتاهات وخلاًل يف القيم واألخالقيات البيئية كما أكدت العديد من الدراسات يف هذا ضعفاً يف الوعي ا
ولكــّن الرتبيــة البيئيــة تواجــه طموحــاً أكــرب مــن ذلــك يتمثــل يف جــانبني : أوهلمــا إيقــاظ الــوعي الناقــد لــدى املتعلمــني  ،اجملــال

واثنيهمـا تنميــة  ،لسياسـية واألخالقيـة الكامنـة يف جـذور املشـكالت البيئيـةللعوامـل االقتصـادية والتكنولوجيـة واالجتماعيـة وا
تلك العالقة اليت تطورت  ،القيم األخالقية واالجتاهات اإلجيابية حنو البيئة اليت حتسن من العالقة العضوية بينهم وبني بيئتهم

 (. 2000 ،؛ اجلندي1999على حنو غري سوي وسببت كل ما يواجه البيئة من مشكالت) سليم  
عملية تربوية تستهدف تنمية الوعي لدى اإلنسـان وإاثرة اهتمامـه حنـو ( الرتبية البيئية أبهنا 2007ويعرف السعود )

شـكالت البيئيـة احلاليــة، وجتنـب حـدوث مشــكالت سـلبية جديـدة، وهــي البيئـة، وذلـك بتزويــده ابملعـارف واملهـارات حلــل امل
 بذلك تساعد الناس على العيش بنجاح على كوكب األرض 

( الرتبية البيئية أبهنا "عملية إعداد اإلنسان للتفاعل الناجح مع بيئتـه الطبيعيـة مبـا تشـمله 2011عرف الدمرداش )و 
منها توضيح املفاهيم وتعميق املبـادئ  ،علي تنمية جوانب معينة لدي املتعلموتتطلب هذه العملية العمل  ،من موارد خمتلفة

كما   ،الالزمة لفهم العالقات املتبادلة بني اإلنسان وثقافته من جهة وبينه وبني احمليط البيبوفيزيقي من حوله من جهة أخرى
رض له بيئته من مشكالت وما قـد يتهـددها تتطلب أيضا تنمية املهارات اليت متكن اإلنسان من املسامهة يف حل ما قد تتع

وتستلزم الرتبية البيئية كذلك تكوين االجتاهـات والقـيم الـيت حتكـم سـلوك  ،من أخطار واملسامهة يف تطوير ظروف هذه البيئة
افظة عليها" اإلنسان إزاء بيئته وإاثرة ميوله واهتماماته حنو هذه البيئة وإكسابه أوجه التقدير ألمهية العمل علي صيانتها واحمل

( أبهنا "عملية تكوين القيم واالجتاهات واملهـارات واملـدركات الالزمـة لفهـم وتقـدير العالقـات املعقـدة 1999وعرفها سليم )
الــيت تــربط اإلنســان وحضــارته مبحيطــه البيبــوفيزيقي وتوضــيح حتميــة احملافظــة علــي مصــادر البيئــة وضــرورة حســن اســتغالهلا 

 (12)صحياته الكرمية ورفع مستوايت معيشته"  لصاحل اإلنسان وحفاظا علي
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تنمية الوعي البيئي واملعلومات  الرتبية البيئية منط من أمناط الرتبية يهدف إيلنستنتج أن ويف ضوء التعاريف السابقة 
بكـــل مكوانهتـــا م للتعامـــل الســـليم مـــع بيئـــاهت الطـــالب وإعـــدادهملـــدى وملهـــارات وامليـــول واالجتاهـــات والقـــيم البيئيـــة املناســـبة 

 .واحملافظة عليها وتطويرها
 أهداف الرتبية البيئية:

وفقاً لظروف كـل منهـا. وقـد اتفـق اجملتمعـون ومن بيئة ألخرى  ،تتعدد أهداف الرتبية البيئية وختتلف من جمتمع  خر
م علـــى أن اهلــدف الـــرئيس للرتبيـــة البيئيـــة هـــو" 1977يف املــؤمتر الـــدويل للرتبيـــة البيئيـــة الـــذي عقــد يف تبليســـي جبورجيـــا عـــام 
يـــة وقـــيم الواقع ،وكســـب املعرفـــة واالجتاهـــات وامليـــول ،االرتقـــاء ابلفـــرد لكســـب الـــوعي واالهتمـــام ابلبيئـــة ككـــل ومبشـــكالهتا

وقـد حـدد هـذا املـؤمتر  .ومنـع ظهـور مشـكالت جديـدة ،واملبادرة للعمل الفردي واجلماعي حلل املشكالت الراهنـة ،وااللتزام
 ثالاثً من الغاايت العريضة للرتبية البيئية هي:  

 والرتكيز على ترابط النواحي األيكولوجية والسياسية واالجتماعية يف البيئات الريفية واحلضرية. ،تعزيز الوعي •
 .إاتحة الفرص لكل فرد لكسب املعارف والقيم واالجتاهات وااللتزام واملهارات الالزمة حلماية وحتسني البيئة •
 .(51 ،2006 ،)السيدك لألفراد واجملتمع ككل ابتكار أمناط جديدة من السلو  •

تبلـورت أهـداف  ،م مـن غـاايت عريضـة1975ومـا جـاء يف ميثـاق بلجـراد  ،ويف ضوء ما جاء يف ميثـاق هـذا املـؤمتر
 :(.2006 ،السيد ؛2004 ،؛ سامل2000 ،الطنطاوي ؛1999 ،)سليمالرتبية البيئية يف مخسة أهداف هي 

 ملساعدة األفراد واجلماعات لكسب الوعي واحلساسية البيئية ككل واملشكالت املرتبطة هبا. الوعي: •
 وفهم أساسي للبيئة واملشكالت املتصلة هبا. ،ملساعدة األفراد واجلماعات يف كسب خربات متنوعة املعرفة: •
القلــق حنــو البيئــة والدافعيــة للمشــاركة املواقــف: ملعاونــة األفــراد واجلماعــات علــى كســب منظومــة مــن القــيم ومشــاعر  •

 .النشطة يف حتسينها ومحايتها
 ملساعدة األفراد واجلماعات يف كسب مهارات حتديد املشكالت وحلها. املهارات: •
لتزويــد األفــراد واجملموعــات ابلفــرص للمشــاركة النشــطة يف مجيــع املســتوايت للعمــل علــى حــل املشــكالت  املشــاركة: •

 من:ذلك مبا يتضمنه  ،البيئية.

o حتديد وحل املشكالت البيئية القائمة. 
o .منع األخطار البيئية والتأكيد على النواحي املرتبطة ابلصحة 
o والتنبؤ مبا قد جيد من مشكالت ،تنمية املهارات يف متابعة القضااي البيئية. 
o .تنمية الوعي وتكوين االجتاهات اخلاصة ابلعناية ابلبيئة ومحايتها 
o املتعلقة مبختلف النواحي البيئية تشجيع وإجراء البحوث.  

وتشتق أهداف الرتبية البيئية من غاايت اجملتمع املتطورة وقد حددت الدراسات والبحوث واملؤمترات تلك األهداف  
 :( 2004 ،؛ سامل 1999 ،)سليم كما يلي
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 خمتلف األماكن احلضرية والريفية.تعزيز الوعي واالهتمام برتابط اجلوانب االقتصادية األيكولوجية والسياسية يف  •
 .ابتكار أمناط جديدة من السلوك حنو البيئة لدى مجيع األفراد •
 وروح االلتزام حلماية البيئة وحتسينها. ،والقيم ،إاتحة الفرصة لكل فرد يف اكتساب املعرفة •
 .لقرارات املتعلقة ابلبيئةإمداد معلمي املستقبل ابملعلومات األساسية ملختلف العلوم البيئية ليتمكن من اختاذ ا •
تنميــة الـــوعي لــدى الطـــالب املعلمـــني ابملشــكالت البيئيـــة ملســـاعدهتم علــى تكـــوين اجتاهـــات لــدى طالهبـــم يف حـــل  •

 .املشكالت املتعلقة ابلقضااي البيئية
 مساعدة الطالب املعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف تنفيذ برامج الرتبية البيئية بنجاح.  •
 تنمية كفاايت الطالب املعلم يف عمليات التقومي اخلاصة بتحقيق أهداف الرتبية البيئية من خالل التعليم والتعلم.    •

 أسس الرتبية البيئية :
 ( جمموعة من األسس اليت ترتكز عليها منها:1999) يف إطار أهداف الرتبية البيئية وضع سليم

 أن الرتبية البيئية حتتاج لفكر يوجهها يف كافة مراحل العمل ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً ومتابعة. •
أن الرتبية البيئية جيب أن تتجه إىل الصغار والكبار معاً يف مجيع املسـتوايت العمريـة ؛ حـىت حيـدث نـوع مـن التوافـق  •

 السلوك البيئي.يف الفكر و 
أن الرتبيــة البيئيــة جيــب أن هتــتم بكســب وتنميــة االجتاهــات والقــيم فهــي حمركــات لســلوك الفــرد وهــذا ال يتنــاقض مــع  •

 ضرورة االهتمام إباتحة الفرص للمتعلم الستكشاف املعلومات الوظيفية املرتبطة حباجاته ومتطلبات احلياة يف بيئته.
 ،تنمية التفكـري التحليلـي الناقـد والتفكـري االبتكـاري ،يف ختطيطها وتنفيذها أن املناهج الدراسية جيب أن تستهدف •

وعــدم االكتفــاء بعــرض بعــض القضــااي عــن البيئــة حلفظهــا مــن  ،وكســب وتنميــة املهــارات والقــيم واالجتاهــات البيئيــة
 جانب املتعلم كما هو احلال حالياً.

 :البيئي الوعي

عديدة حىت متكن ابلعلم والتكنولوجيا أن حيقق ما يشبه املعجزات، إال أن ذلك  مرت عالقة اإلنسان ببيئته مبراحل 
كــان لــه آاثر جانبيــة أضــرت ابلبيئــة ومنهــا التلــوث بكــل صــوره واســتنزاف املــوارد الطبيعيــة، والتصــحر للمســاحات اخلضــراء، 

لضــروري تــدخل اإلنســان لصــيانة واالحتبـاس احلــراري، وثقــب األوزون وغريهــا، ونظــراً خلطــورة هــذه املشـكالت، أصــبح مــن ا
  (2011بيئته ومحايتها مما يهددها من أخطار، ألن يف ذلك محاية لإلنسان نفسه )الدمرداش، 

: اإلدراك القـــائم علــى اإلحســـاس واملعرفــة، والـــذي يســاعد يف اختـــاذ قــرارات معينـــة حنـــو أبنــه البيئـــي لـــوعيويقصــد ا
 (2013القضااي البيئية املختلفة. )رفعت، 

يشــري إىل مســتوى إملــام املتعلمــني بقــدر مناســب مــن املعلومــات  الــوعي البيئــي( إىل أن 2000الــدخيل )شــار كمــا أ
البيئيـة والقــدرة علــى التصــرف الصـحيح يف مواجهــة بعــض املشــكالت البيئيـة الــيت تــواجههم ومــا يظهـره هــؤالء املتعلمــون مــن 

 .اختالف يف اجتاهاهتم حنو القضااي البيئية املختلفة
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 :)1993)العوضى، تشتمل وسائل تنمية الوعي البيئي على ما يلي
الثقافة البيئيـة: ويقصـد هبـا الـوعي علـى مسـتوى الشـعوب والـذي غالبـا مـا يكـون موجـه للطبقـة املثقفـة والعاملـة مـن 

 .خالل الكتب والنشرات واملقاالت العلمية املبسطة

السياسـية واالقتصـادية والفنيـة والعلميـة القـادرة علـى التعامـل مـع املشـكالت التعليم البيئي: يقصد به هتيئـة الكـوادر  •
البيئيــة املختلفــة مــن خــالل أســاليب علميــة خمتلفــة وهــو كــأي مــنهج تعليمــي لــه سياســته اخلاصــة مــن حيــث إعــداد 

 .املستوايت املختلفة ووضع الربامج واملناهج

كـار حمـددة وأسـلوب طـرح هـذه األفكـار البـد وأن يكـون اإلعالم البيئي: وهو شامل كافة طبقات الشعب لطرح أف •
 .متغريا ليناسب كافة املستوايت، وكذلك مسايرة التقدم العلمي للمجتمع

 :(2004 ،)السيد خصـــائــص الــــوعـــي البيئـــي

تؤثر يف تنمية الوعي  إن البيئة احمليطة ابإلنسان تؤثر يف تكوين الوعي البيئي، والرتبية البيئية املقصودة وغري املقصودة .1
 .البيئي لدى األفراد

 .الوعي البيئي يتالزم فيه اجلانب الوجداين مع اجلانب املعريف حيث إن اجلانب الوجداين مشبع ابجلانب املعريف .2

   .الوعي البيئي هو اخلطوة األوىل يف تكوين االجتاهات البيئية اليت تتحكم يف سلوك الفرد .3

 .نب الوجدانية، واملعرفية، واملهارية جمتمعةيتكون الوعي البيئي من اجلوا .4

 .للوعي البيئي وظيفة تنبؤية ملا ميكن أن يصدر من سلوك الفرد جتاه البيئة مستقبال .5

 :(2004،؛ عبد الفتاح2004 ،) الزاييت مستـــويـــات الـــوعـــي البيئـــي

 .احمليطة ابإلنساناملستوى الوجداين: خيتص ابلشعور واإلحساس واإلدراك ابلبيئة  .1
املســتوى املعــريف: خيــتص جبميــع املبــادئ واملعــارف واملفــاهيم والعالقــات املتبادلــة بــني اإلنســان والبيئــة والتعــرف علــى  .2

 .املشكالت البيئية

املستوى املهارى: مهارة التفكري يف عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل يف جعل البيئة يف حالة اتزان طبيعي ومعرفة سلوك  .3
ري الرشيد الذي أدى إىل اختالل التوازن الطبيعي وإحداث املشكالت البيئية ومهارة التفكري يف العمل على الفرد غ

 .حل املشكالت ومهارة اختاذ القرارات اإلجيابية ملنع ظهور هذه املشكالت مرة أخرى

 االجتاهات البيئية :

( اإلجتاه أبنـه ميـل )Eagly & Chaiken،1993ووتشيكن  يعرف كل من إيقليحيث . االجتاهتعددت تعريفات 
 .نفسي يعرب عنه بتقييم ملوضوع معني بدرجة أو أبخرى من التفضيل أو عدم التفضيل

املهارات اليت توجه سلوك الفرد إىل استغالل بيئته اسـتغالال حسـنا، وجتعلـه ( أبهنا عبارة عن 2004ويعرفها غنامي )
 .افظة عليهاقادرا على اإلسهام يف حل مشاكلها واحمل
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( أبهنا شعور الفرد العام  والثابت ابلقبول أو الرفض لشيء ما أو قضية أو موضـوع أو فكـرة 2006ويعرفها عطيو)
 معينة.

ومـن  ،إذن وحسـب هـذه التعـاريف يتكـون مـن شـعور إجيـايب أو سـليب جتـاه شـيء أو موضـوع أو موقـف مـا فاالجتـاه
استعداد عقلي يوجه عملية تقييم واستجابة الشخص حنو األشياء والقضااي، كما يتضمن اإلدراك واملشاعر والسـلوك بشـأن 

وخاصـــة إذا مـــا كانـــت  االجتمـــاعينيالتجـــانس أيضـــا علـــى التكيـــف و  االجتاهـــاتتلـــك املواضـــيع أو القضـــااي. كمـــا تســـاعد  
إجيابيــة، ألهنــا متثــل القــوة الــيت حتــرك الفــرد وتوجــه ســلوكه، وتعمــل علــى تســهيل اســتجاابتنا يف املواقــف الــيت لــدينا اجتاهــات 

 .(2006 ،حممودخاصة هبا فال نبحث عن سلوك جديد يف كل مرة جنابه به تلك املواقف.)
 ( 2013،الدمرداش ،1999سليم )خصائص ومنهاوتتميز االجتاهات البيئية بعد 

 .وليست فطرية ،االجتاهات متعلمة ومكتسبة •

 .االجتاهات هلا صفة الثبات واالستمرار •

االجتاهـات -  ولكن تتضـمن دائمـا العالقـة بـني الفـرد وموضـوع مـن موضـوعات البيئـة،ال تتكون االجتاهات من فـرا  •
 .ميكن تعديلها حتت ظروف واعتبارات معينة

 .االجتاهات ميكن قياسها وتقوميها بطريقة غري مباشرة عن طريق قياس الفرد يف موقف يعطى له •

واجهة القضااي البيئية إكساب الطالب املعرفة هبذه القضااي البيئية وإكساهبم ملأهداف الرتبية البيئية من  ويتضح أن
وحوافز املشـاركة النشـطة يف حتسـينها ومحايتهـا ،تمـام ابلبيئـةجمموعة من االجتاهـات الواجبـة حنـو البيئـة والقـيم الداعيـة إىل االه

والعمـل علــى حــل مشــكالهتا وقضــاايها ويؤكــد الرتبويــون علـى أن األنشــطة البيئيــة مبختلــف أنواعهــا متثــل األســاس يف مســألة 
ثر حرية مـن خـالل العمـل والتفكري بصورة اكتنمية االجتاه البيئي، فاملتعلم ينبغي أن تتاح له الفرص الكافية ملمارسة أنشطة 

 وهذا ما مييز االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على نظرية تريز. ،اجلماعي
 :وظائف االجتاهات البيئية اإلجيابية

بشــكل عــام منهــا أهنــا توجــه ســلوك الفــرد  االجتاهــات ( إىل جمموعــة مــن الوظــائف الــيت تؤديهــا2000يشــري زهــران )
حميطه فتوضح صورهتا كما أهنا حتمله على أن يدرك املواضيع يف بيئته ويفكر إزائها بطريقة وتشرحه وتنظم العالقة بينه وبني 

اإلجيـايب حنـو البيئـة أن يـؤدي وظيفـة تعبرييـة وذلـك أبن يـوفر لصـاحبه فرصـة للتعبـري عـن ذاتـه يف احليـاة  لالجتاه ميكن ،حمددة
 .العامة واألفكار اليت حيملها بشأن عالقته ابلبيئة

اإلجيايب حنو البيئة وظيفة نفسية دفاعية من خالل عمله على إشباع حاجات الفرد ودوافعه الشخصية  االجتاه يؤدي •
 .املرتبطة مبوضوع وقضااي البيئة كممارسة بعض اهلواايت واألنشطة الفنية اليت أتخذ موادها األولية من الطبيعة

على توجيه السلوك توجيها مباشر ومثمر حنو محاية البيئة البيئي اإلجيايب وظيفة نفعية من خالل عمله  االجتاه يقدم •
  .وتعزيز العالقة اإلجيابية مع عناصرها ومصادرها
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 :البيئية اإلجيابية االجتاهاتمراحل تكوين 

النفسية تتكون وتتطور عادة من خالل التفاعل املتبادل بني الفـرد وبيئتـه بكـل  االجتاهات أن ( 1998)يرى سعد 
ما فيها من خصائص ومقومات، بغض النظر عـن كوهنـا اجتاهـات إجيابيـة أو سـلبية. وهـو يشـري إىل أن تكوينهـا ميـر بـثالث 

البيئيــة  لالجتاهــات (، أمــا ابلنســبةتقرارواالســمراحــل هــي )املرحلــة املعرفيــة اإلدراكيــة، ومرحلــة امليــل والنــزوع، ومرحلــة الثبــوت 
، ويف ضـوء املراحـل الـثالث سـابقة الــذكر، فإننـا نعتقـد أبهنـا تبـدأ ابملرحلــة االجتاهـات اإلجيابيـة وعلـى اعتبارهـا نـوع مـن أنــواع

اديـة والطبيعيـة املعرفيـة اإلدراكيـة الـيت يكـون فيهـا الفـرد معارفـه وخرباتـه صصـوص عناصـر البيئـة احمليطـة بـه يف كـل مكوانهتـا امل
لتصبح هذه املعلومات واملعـارف واخلـربات فيمـا بعـد هـي الـيت تشـكل اإلطـار املعـريف الـذي  والثقافية احلضارية، واالجتماعية

 .اخلاصة بطريقة التعامل مع البيئة االستجاابتتتبلور يف سياقه جمموعة 

 (TRIZ)نظرية تريز 

" يف االحتـاد الســوفييت وأطلــق عليهـا نظريــة احلــل اإلبـداعي للمشــكالت، وهــي عبــارة  TRIZ -نشـأت نظريــة "تريــز
عن مهارة معرفية تتضمن جمموعة من الطرائق حلل املشكالت، وأقوى مميزات هذه النظرية أهنا هلا قدرة على اجتياز العوائق 

املتاحــة أبفضــل الطــرق؛ تنســب نظريــة  واملشــكالت النفســية وأيضــا هلــا قــدرة علــى حتليــل العمليــات لكــي تســتخدم املصــادر
وقـد بـدأ العمـل يف نظريتـه  ،(Henary Altchuller" لعامل اهلندسة امليكانيكية الروسي )هنـري التشـلر( ) TRIZ -"تريز

ـــــــــة يف جمـــــــــاالت االخـــــــــرتاع 14م، وتبعهـــــــــا بتـــــــــأليف )1946مـــــــــن عـــــــــام  ـــــــــات توظيـــــــــف النظري ـــــــــااًب وحبثًـــــــــا حـــــــــول آلي ( كت
 .(2016،)سعيداإلبداعي

أبهنـــا نظريـــة عامـــة يف حـــل املشـــكالت حيتـــاج اســـتيعاهبا وتوظيـــف نظريـــة تريـــز ( Dung 2001ديـــنج  ) ويعـــرف
منهجيتها إىل إعداد وتصميم برامج تدريبية، كي يتمكن األفراد مـن التفكـري والتصـرف بطـرق إبداعيـة مـن أجـل بنـاء جمتمـع 

 قادرًا على اإلبداع.
منوذًجـــا علميًـــا للـــنظم املســـتندة إىل قاعـــدة معرفيـــة تســـتخدم طرائـــق  ( فيعرفهـــا أبهنـــاLopenz 2002أمـــا لـــوبينز )

وعمليـــات اإلبـــداع الســـتيعاب املعرفـــة وتوظيفهـــا يف حـــل املشـــكالت، وتســـتند هـــذه النظريـــة إىل إجـــراءات حمــــددة وأدوات 
 وإسرتاتيجيات متكن مستخدميها من تطبيق املعرفة يف إنتاج حلول جديدة.

" هــي النمــوذج الــذي يضــع نظريــة للحــل اإلبــداعي  TRIZ -ن نظريــة "تريــز( أBowyer 2008)  ابويــرويــرى 
 ىل حل املشكالت وفق خطوات منظمة.للمشكالت اإلنسانية والذي يستند على قاعدة معرفية ويهدف إ

علــى تنظــيم تفكــريهم والســري يف خطــوات تســاعد  تســاعد ا فــراد" منهجيــة منتظمــة  TRIZ -وتعتــرب نظريــة "تريــز
على اجياد احللول املناسبة للمشكالت اليت يواجهوهنا وخاصة اليت تتعلـق ابلبيئيـة والـيت جيـب أن نبحـث عـن حلـول جديـدة 

 .وابداعية تساعد على احلفاظ على البيئية
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ريــة تعتمــد علــى أن إدراك " هــي نظTriz -( إىل أن نظريــة "تريــزTerninko et all 1998ترينكــو  ) ويشــري
التناقض داخل املشكلة ميثل طريقـة حلـل املشـكالت ابسـتخدام مبـادئ اإلبـداع، وقـد اعتمـدت هـذه النظريـة يف بنائهـا علـى 

 أن:
 احلل النهائي هو اهلدف املراد حتقيقه. •
 حل التناقضات يساعد يف حل املشكالت. •
 حمددة من اخلطوات.اإلبداع عملية منهجية منتظمة تسري وفق سلسلة  •

 : (2016،سعيد ،2015،حافظ؛  ،March 2004؛2004أبو جادو ) TRIZمباديء نظرية تريز 

: وميكن استخدام هذا املبدأ يف حل املشكالت عن طريق تقسيم النظام إىل عدة أجزاء Segmentationلتجزئة ا .1
 .مستقلة، مث مضاعفة درجات التقسيم ألجزاء أخرى

: يتم حل املشكالت وفق هذا املبدأ عن طريق حتديد املكوانت اليت تعمل Taking out، Extractionالفصل ) .2
 .على حنو جيد يف النظام، والعمل على تطويرها، وحتدد املكوانت الضارة غري النافعة

: يشري هذا املبدأ إىل حل املشكالت عن طريق حتسني نوعية األداء يف كل جزء Local Qualityالنوعية املكانية  .3
 .من أجزاء النظام من خالل تغري البيئة املعتادة للنظام نفسه أو بيئته اخلارجية جلعل النظام يعمل أبفضل صورة

: يــتم حــل املشــكالت وفــق هــذا املبــدأ عــن طريــق اســتخدام Blessing in disguiseحتويــل الضــار إىل انفــع  .4
 .العناصر الضارة يف النظام للحصول على آاثر إجيابية أو التخلص

: يتضمن هذا املبدأ على الربط املكاين والزماين بني األنظمة اليت تؤدي عمليات متشاهبة أو Combiningدمج ال .5
 متجاورة.

: يستخدم هذا املبدأ يف حل املشكالت عن طريق تغيري حالة التماثل يف النظـام إىل حالـة Asmmetny الالمتاثل .6
 .عدم متاثل

عدة وظائف أو مهمات، أو جعل كـل  ءأ جعل النظام قادرا على أدا: يتضمن هذا املبدUniversalityالعمومية  .7
 .جزء من أجزاء النظام قادرا على القيام أبكرب عدد ممكن من الوظائف

: يتضمن هـذا املبـدأ إمكانيـة حـل املشـكالت عـن طريـق احتـواء جـزء مـن النظـام Nesting)االحتواء أو التداخل(  .8
 .يف جزء آخر داخل النظام نفسه

: ويــتم حـل املشـكالت وفـق هــذا املبـدأ، عـن طريـق تعــويض وزن Counter-weightالـوزن املضـاد )القـوة املوازنـة(  .9
 .النظام أو قوته بربطه أو دجمه بنظام آخر، مما يزود النظام األساسي أو الفرعي ابلقدرة والقوة

دأ يف حــل املشــكالت عنــدما : ويســتخدم هــذا املبــPreliminary anti-actionاإلجــراءات التمهيديــة املضــادة  .10
يكون من الضروري القيام بعمل له آاثر إجيابية مفيدة وأخرى سلبية ضارة حيث يصبح مهما يف هذه احلالة القيـام 

 .إبجراءات مضادة لضبط ا اثر الضارة
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وبــة يف : ويشــري هــذا املبــدأ إىل القيــام بتنفيــذ تغــريات مطلPreliminary actionاإلجــراءات التمهيديــة )القبليــة(  .11
 .النظام جزئيا أو كليا قبل ظهور احلاجة هلا

: بتعـويض االخنفـاض النسـيب يف موثوقيـة نظـام معـني عـن Cushion in advanceاملواجهة املسـبقة لالخـتالالت  .12
 طريق اختاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي للمشكالت قبل وقوعها.

ت عن طريق إجراء التغيريات يف حميط العمل أو : يستخدم يف حل املشكالEquipotentiality)تقليل التباين(   .13
 البيئة اخلارجية أو ظروف النظام مع إجراء تغريات حمدودة يف املركز.

: ويتضــمن هــذا املبــدأ اســتخدام إجــراءات معاكســة لإلجــراءات املســتخدمة يف حــل املشــكلة، Inversionالعكـس  .14
 فإن كانت أجزاء النظام اثبتة تصبح متحركة، 

: ويتم استخدامه حلل املشكالت عن طريـق اسـتبدال األجـزاء Curvature Spheroidalityناء( )التكوير )االحن .15
 .اخلطية أو السطوح املنبسطة أبخرى منحنية

: يشري هذا املبدأ إىل تصميم النظام أو خصائصه أو بيئته اخلارجية أو العمليات اليت يقـوم هبـا Dynamicsاملرونة  .16
 .ل ظروف للعملحبيث ميكن تغيريها لتوفري أفض

 ،%100: يستخدم هذا املبدأ عندما يصعب احلصـول علـى نتـائج بنسـبة Partial Excessiveاألعمال اجلزئية  .17
 .املشكلة وحلها بطريقة معقولةويف هذه احلالة ميكن إجناز أكثر أو أقل من ذلك من أجل تبسيط 

اجلسـم يف خـط مسـتقيم إىل حركـة يف جمـال : بتحويـل احلركـة الـيت يسـري هبـا Another Dimensionالبعد ا خـر  .18
 ذي بعدين أو ثالثة أو بشكل مائل أو متعرج بدال من جعله يسري يف اجتاه واحد.

: يسـتخدم هـذا املبـدأ يف حـل املشـكالت عـن طريـق Mechanical Vibrationاالهتـزاز )االرجتـاج( امليكـانيكي  .19
( وزايدة نســبة االهتــزاز إذا كانــت متــوفرة يف النظــام مــن جعــل النظــام يتمتــع صاصــية االهتــزاز أو التذبــذب )االرجتــاج

 األصل.
: يتضمن هذا املبدأ استخدام طريقة العمل املتقطع بدال من املستمر، Periodic actionالعمل الفرتي )الدوري(  .20

 وأيضا ميكن االستفادة من فرتات التوقف أو االنقطاع عن العمل يف أداء أشياء أخرى.
: ويتضـمن هـذا املبـدأ جعـل مجيـع أجـزاء النظـام تعمـل continuity of useful actionيـد اسـتمرار العمـل املف .21

 .بشكل متواصل ودون توقف بكامل قدراهتا وطاقاهتا اإلنتاجية
 .: ويتضمن هذا املبدأ تنفيذ العمليات أو املراحل احملددة بسرعة كبرية جداSkippingالقفز أو االندفاع السريع  .22
: يتضـــمن هـــذا املبـــدأ تقـــدمي التغذيـــة الراجعـــة لتحســـني العمليـــات أو اإلجـــراءات وإذا  Feedbackالتغذيـــة الراجعـــة  .23

 كانت متوفرة فنقوم بتغيري مقدارها.
 .ام أو عملية وساطة إلجناز العمل: ويتضمن هذا املبدأ استخدام نظIntermediaryالوسيط  .24

ـــنظم أو Self-Serviceاخلدمـــة الذاتيـــة  .25 : وميكـــن اســـتخدام هـــذا املبـــدأ يف حـــل املشـــكالت مـــن خـــالل تصـــميم ال
 تطويرها حبيث تكون قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة واخلدمة الذاتية، 
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: ويشــري هــذا املبــدأ إىل إمكانيــة حــل املشــكالت ابســتخدام نســخة بســيطة ورخيصــة بــدال مــن Copyingالنســخ  .26
 .استخدام أشياء مثينة ومعقدة وهشة

: وميكـن حـل املشـكالت وفـق هـذا املبـدأ Use Cheap Replacement Eventsاسـتخدام البـدائل الرخيصـة  .27
ابســتخدام أشــياء رخيصــة الــثمن تســتخدم لفــرتات زمنيــة قصــرية بــدال مــن اســتخدام أشــياء غاليــة الــثمن، ميكــن أن 

 تستخدم لفرتات زمنية أطول نسبيا مقارنة ابلرخيصة.
: استبدال الوسائل امليكانيكية أبخرى Replacement of Mechanical System استبدال النظم امليكانيكية .28

)مسعيـــــة، بصـــــرية، حســـــية،....(، واســـــتخدام اجملـــــاالت الكهرابئيـــــة واملغناطيســـــية والكهرومغناطيســـــية للتفاعـــــل مـــــع 
 األحدث أو األشياء واالنتقال من جمال اثبتة إىل متحرك.

: ويتضـمن هـذا Use apneumatic or hydraulic Construction اسـتخدام البنـاء اهلـوائي أو اهليـدروليكي .29
املبدأ استبدال احلالة الصلبة من اجلسم ابحلالة السائلة أو الغازية، نظرا ألن هناك بعض األجـزاء إبمكاهنـا اسـتخدام 

 اهلواء أو املاء للتمدد.
بــدأ اســتخدام القشــور املرنــة : يتضــمن هــذا املFlexible Shells and thin Filmsاألغشــية املرنــة والرقيقــة  .30

 .واألغشية الرقيقة بدال من استخدام البيئة ثالثية األبعاد
: عن طريق جعل الشـيء نفـاذا أو عـن طريـق تزويـده بعناصـر نفـاذة porous Materialsاملواد النفاذة )املسامية(  .31

 أخرى إضافية أما إذا كان نفاذا مسبقا فيتم ملء املسامات مبادة ما.
: ويتضمن هذا املبدأ تغيري النظام الشيء وتغيـري درجـة شـفافيته أو تغيـري لـون بيئتـه Color Changes تغيري اللون .32

 اخلارجية.
: ويشــري هــذا املبــدأ إىل جعــل األشــياء تتفاعــل مــع شــيء آخــر مــن نفــس املــادة أي هلــا Homogeneityالتجــانس  .33

 نفس خصائص املادة.
: ويعين التخلص من األشياء أو الـنظم الرئيسـية أو الفرعيـة Discarding and recoveringالنبذ وجتديد احلياة  .34

الــيت انتهـــت مــن القيـــام بــدورها أو تعـــديل هــذه األشـــياء أثنـــاء القيــام ابلعمليـــات املســندة إليـــه وأيضــا احملافظـــة علـــى 
 ت.التدوير للنفااي مثال عمليات األشياء املستنفذة اليت أمتت مهمتها وإعادهتا لالستفادة منها مرة أخرى.

: ويتضمن هذا املبدأ تغيري احلالة املادية للشيء أو النظـام إىل غازيـة أو Parameters changesتغيري اخلصائص  .35
سـائلة أو صـلبة، وتغيــري درجـة الرتكيــز أو التماسـك، وتغيــري درجـة املرونــة، وأخـريا تغيــري درجـة احلــرارة )تغـري مجيــع أو 

 أحد خصائصها(.
: ويشــري هــذا املبــدأ إىل االســتفادة مــن الظــواهر الــيت حتــدث phase transitionsاالنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى  .36

 .إىل أخرى أو من مرحلة إىل أخرى أثناء االنتقال أو التحول من حالة
: ويشـري هـذا املبـدأ إىل خاصـية متـدد املـواد ابحلـرارة أو تقلصـها ابلـربودة، Thermal Expansionالتمدد احلراري  .37

 استخدام مواد متنوعة مبعامالت متدد حراري خمتلفة.ابإلضافة إىل 
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: ويتضمن هذا املبدأ حل املشكالت عن طريق استبدال اهلواء العادي هبواء strong Oxidantاملؤكسدات القوية  .38
معزز ابألكسجني، واستبدال اهلواء الغين ابألكسجني النقي، وعن طريق تعويض اهلواء أو األكسجني لإلشعاعات 

 استخدام األكسجني املؤين، وأخريا استبدال األكسجني املؤين ابألوزون.املؤينة، و 
: ويســتخدم هــذا املبــدأ يف حــل املشــكالت عــن طريــق اســتبدال البيئــة العاديــة Inert atmosphereاجلــو احلامــل  .39

 أبخرى خاملة أو إضافة جو خامل للنظام.
دام هــذا املبــدأ عــن طريــق اســتبدال املــواد : ويــتم حــل املشــكالت ابســتخComposite materialsاملــواد املركبــة  .40

 املتماثلة مبواد مركبة.

وفيمـا يلـي اسـتعراض لـبعض هـذه املبـادئ،  ،املشـكالت البيئيـةللحـل  Trizميكن استخدام بعض مبادئ نظرية "تريـز" 
 .املشكالت البيئيةوكيفية االستفادة منها يف حل 

 .بينها فواصل مينع من انتشار احلرائق أصغرمثل تقسيم الغاابت اىل قطاعات : Segmentationلتجزئة ا .1

مثل االستفادة من مياه الصرف الصحي وذلك عن طريق تنقيتها وفصل  .Taking out، Extractionالفصل ) .2
 املواد الضارة بداخلها

العوالـق واالشـجار الضـارة مثـال حتسـني بعـض الغـاابت مـن خـالل ازالـة بعـض : Local Qualityالنوعية املكانيـة  .3
 .هبذه الغابة ولغري مفيدة

مثـل السـتفادة مـن النفـاايت عـن طريـق التـدوير اىل منتجـات : Blessing in disguiseحتويـل الضـار إىل انفـع  .4
وإن كانت متحركة تصبح اثبتة  ومن مث اجياد منتجات جديدة ميكن عرضها او االستفادة منها يف التصنيع. مفيدة.

 أكربتساعد على ري اجزاء  جاريةمثل حتويل مياه البحريات الراكدة إىل مياه  ة املوقف بصورة معاكسةمبعىن مواجه
 .من الغاابت أو الواحات

: مثل الدمج بني السدود وتوليد الكهـرابء أو الـدمج بـني الـرايح واري مـن خـالل االسـتفادة Combiningالدمج  .5
 .من بعض اشكال الطاقة البديلة

كمنتجعـــات ســـياحية ومثـــال   ،يف الـــري ،مثـــال الســـتفادة مـــن الســـدود يف انتــاج الطاقـــة :Universalityالعموميــة  .6
 ذلك مدينة اهبا. 

مثــل جلــب حيــواانت معينــة لبيئــة أخــرى بغــرض  :.Preliminary anti-actionاإلجــراءات التمهيديــة املضــادة  .7
 اجلبال أو الصحاري ملعاجلة التصحر أطرافمثال زراعة اجزاء من  القضاء على نوع أخر ضار.

مثل جتهيز الغاابت مبضخات للماء لالستفادة منها عند : Preliminary actionاإلجراءات التمهيدية )القبلية(  .8
 .وجود حريق

االستفادة من املساحات اخلالية يف املصانع كمراكز لرتفيه العاملني أو صاالت العاب  . مثال:Dynamicsاملرونة  .9
 .رايضية

االســتفادة مــن ســكان القــرى وســكان املنــاطق الســياحية يف مراقبــة : Periodic actionالعمــل الفــرتي )الــدوري(  .10
 البيئة وحراستها ومحايتها.
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 الدراسات السابقة:
 السابقة حمورين مها:تناولت الدراسات 

 لوعي البيئي:ا اهتمتدراسات 
يف تنميـة املفـاهيم واالجتاهـات  ،( : واليت هدفت إىل تعرف مدى فعالية مقـرر "الرتبيـة البيئيـة" 2004دراسة سامل )

( طالبــة هــن مجيــع 50تكونــت عينــة مــن ) ،لــدى طالبــات شــعب رايض األطفــال بكليــات الرتبيــة النوعيــة يف مصــر ،البيئيــة
وقـد أشـارت الدراسـة  .وذلـك قبـل دراسـتهن ملقـرر الرتبيـة البيئيـة ،طالبات الفرقة الرابعة بشعبة األطفال بكليـة الرتبيـة النوعيـة

مـع  ،يئية موضوع البحث بشكل عـام مـع أداة التحليـل الـيت أعـدها الباحـثإىل عدة نتائج من أمهها: اتفاق مقرر الرتبية الب
 ،وفعاليـة مقـرر "الرتبيـة البيئيـة" بكليـة الرتبيـة النوعيـة يف تنميـة املفـاهيم ،وجود بعض نواحي القصور يف بعـض جوانـب املقـرر

 عينة الدراسة"  الطالبات "واالجتاهات حنو البيئة لدى
 ابملنصورة اليت هدفت إىل تعرف دور برانمج إعداد معلم العلوم يف كليات الرتبية  ( : 2004دراسة عبد الفتاح )

 96) ومت تطبيق أدايت الدراسة على عينة بلغ عددها ،يف ضوء املستوايت املعيارية ،يف تنمية الوعي ابلقضااي البيئية املعاصرة
أمهها: اخنفاض مستوى أداء الطالب املعلمني عينة الدراسة على ( طالبًا وطالبة وقد أشارت الدراسة إىل عدة نتائج من 

اختبار املعلومات اخلاصة ابلقضااي البيئية املعاصرة عن مستوى التمكن املقبول تربواًي واخنفاض مستوى أداء الطالب 
 .ربوايً عن مستوى التمكن املقبول ت ،املعلمني عينة الدراسة على مقياس الوعي ابلقضااي البيئية املعاصرة

 ،بعض مشكالت تلوث البيئة مقرتح لدراسة( : واليت هدفت إىل تعرف مدى فعالية برانمج 2006دراسة السيد )
واالجتــاه حنــو تلــوث البيئــة لــدى الطالبــات املعلمــات شــعبة الطفولــة بكليــة الرتبيــة "بســوهاج" يف  ،وأثــره يف التحصــيل املعــريف

وقـد أشـارت الدراسـة إىل عـدة نتـائج مـن أمههـا : تـدين  ،( طالبـة480ة من )"مصر" وقد تكونت العينة يف الدراسة املسحي
 .ملشكالت تلوث البيئة يف الفرق األربع ،املستوى العام إلدراك الطالبات املعلمات

( والـيت هـدفت إىل تعـرف أثـر مقـرر الرتبيـة البيئيـة يف تنميـة التنـور البيئـي لـدى طـالب   2006دراسة عبد الودود ) 
توصلت الدراسة إىل عـدة نتـائج مـن أمههـا : اخنفـاض مسـتوى التنـور البيئـي  ،بعد دراسة املقررديدة "ابليمن" كلية تربية احل

وفعاليــة مقــرر  ،يــق القبلــي ألداة الدراســة عــن مســتوى الــتمكن املقبــول تربــوايً لــدى الطــالب املعلمــني عينــة الدراســة يف التطب
 الرتبية البيئية يف تنمية مستوى التنور البيئي لدى الطالب املعلمني عينة الدراسة.

( دراســـة هـــدفت إىل معرفـــة مســـتوى الـــوعي البيئـــي لـــدى طلبـــة كليـــة الرتبيـــة يف ضـــوء بعـــض 2009وأجـــرى املـــوىل )
( طالبـــاً وطالبـــة مـــن كليـــة الرتبيـــة يف جامعـــة املوصـــل. وأشـــارت النتـــائج تـــديّن 456لفـــت عينـــة الدراســـة مـــن )املتغـــريات، وأت

املســـتوى العـــام للـــوعي البيئـــي لـــدى طلبـــة كليـــة الرتبيـــة. ومل تظهـــر النتـــائج فروقـــاً ذات داللـــة إحصـــائية تبعـــاً ملتغـــريي اجلـــنس 
 والتخصص.

الطلبـــة الفلســـطينيني القـــريبني مـــن  إدراكإىل استقصـــاء مـــدى  ( فقـــد هـــدفت2010أمـــا دراســـة زيـــدان وحـــرز هللا )
املصــانع االســرائيلية المهيــة احملافظــة علــى البيئــة يف ضــوء متغــريات: اجلــنس، واملؤسســة، والتخصــص، ومســتوى دخــل االســرة 

مؤسســة واجلــنس. ( طالبــاً وطالبــة مت اختيــار العينــة ابلطريقــة احلصصــيَّة تبعــاً لل211الشــهري. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
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احملافظـة علـى البيئـة  ألمهيـةالطلبة الفلسطينيني القـريبني مـن املصـانع االسـرائيلية  إدراكبينت نتائج الدراسة ان متوسط مدى 
 ( وهي بدرجة كبرية، ومل جتد الدراسُة فروقاً ذات داللة احصائية تعزى ملتغريات الدراسة.3.88تساوي )

دراسة هدفت إىل التعرف إىل مستوى الوعي ابلتشريعات البيئية لدى الطلبة ودور ( 2011أجرى االستاذ والدح )
( طالـــب وطالبـــة مـــن اجلامعـــات الفلســـطينية. وتوصـــلت نتـــائج 600اجلامعـــات يف تنميتهـــا، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

يئيـة سـواًء علـى الصـعيد الـدويل أو الدراسة إىل أن هناك ضعفاً يف معرفة طلبة اجلامعات الفلسطينية ابملواثيق والتشـريعات الب
علــى املســتوى احمللــي. كمــا بينــت النتــائج أن هنــاك فروقــاً يف مســتوى الــوعي ترجــُع ملتغــريي اجلــنس واجلامعــة، وكانــت هــذه 

 الفروق لصاحل الذكور وطلبة اجلامعة اإلسالمية.
مشـكالت التلـوث إىل الكشف عن مدي وعي أطفـال الروضـة بـبعض ( 2015ت دراسة عبد اللطيف )هدفكما 

البيئــي، وإكســاهبم مهــارة تصــميم خــرائط املفــاهيم، والتعــرف علــى مــدي فاعليــة بــرانمج ابســتخدام خــرائط املفــاهيم يف تنميــة 
وعي الطفل ببعض مشكالت التلوث البيئي، ويستخدم البحث املنهج الوصفي واملنهج شبة التجرييب ذي اجملموعة الواحدة 

ومـن أهـم نتـائج البحـث: ضـعف وعـي األطفـال مبفهـوم  ،يئـي علـي األطفـال عينـة البحـثحيث مت تطبيـق مقيـاس الـوعي الب
تلــوث املــاء واهلــواء وأســباب ومصــادر التلــوث قبــل تطبيــق الــربانمج، أمــا بعــد تطبيــق الــربانمج القــائم علــى اســتخدام خــرائط 

 .م وحتديد املفاهيم والعالقات بينهااملفاهيم فقد ازداد وعيهم ابلتلوث البيئي، وتعرف األطفال على شكل خرائط املفاهي
إيل التعرف علي فاعليـة اسـرتاتيجية الصـف املقلـوب يف تنميـة التفكـري الناقـد (. 2016الرتكي )دفت دراسة كما ه

والـــوعي البيئـــي يف مقـــرر العلـــوم لـــدي طـــالب الصـــف األول املتوســـط يف املعاهـــد العلميـــة، ولتحقيـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة 
 ،نهج التجـرييب )ذو التصـميم شـبه التجـرييب( وتكونـت أدوات هـذه الدراسـة مـن مقيـاس التفكـري الناقـداستخدام الباحـث املـ

وقـد أسـفرت نتـائج هـذه الدراسـة  ،ومت تطبيق الدراسة علي عينة من طالب الصـف األول ،وكذلك أداة قياس الوعي البيئي
ووجود عالقة موجبة دالة إحصائيا  ،يف تنمية التفكري الناقد والوعي البيئياسرتاتيجية الصف املقلوب  عن فاعلية استخدام 

 بني التفكري الناقد والوعي البيئي. 
 .دراسات تتعلق بتنمية االجتاهات حنو القضااي واملشكالت البيئية

يئيـة علـى اجتاهـات طـالب كليـة الرتبيـة واليت هدفت إىل دراسـة أثـر مقـرر يف الدراسـات الب (: 1990دراسة شليب )
وقد  ،( طالباً  160لى عينة بلغ عددها)وطبقه ع ،وقد أعد الباحث مقياساً لالجتاهات البيئية ،جبامعة امللك سعود فرع أهبا

وقـد أشـارت نتــائج الدراسـة إىل: متكــن الطـالب املعلمــني عينـة الدراســة  .سـبق هلـؤالء الطــالب دراسـة مقــرر يف الرتبيـة البيئيــة
وتفــوق  ،ابملقارنــة مــع الطــالب املعلمــني عينــة الدراســة ابلســنة األوىل ،مــن اكتســاب اجتاهــات بيئيــة موجبــة ،ابلســنة الرابعــة

ابلقســــم األديب يف  ،دراســـةعلـــى أقـــراهنم مـــن الطـــالب املعلمـــني عينـــة ال ،الطـــالب املعلمـــون عينـــة الدراســـة ابلقســـم العلمـــي
 االجتاهات البيئية.
وورش العمل يف تنمية التنـور  ،اليت هدفت إىل تعرف أثر استخدام حلقات النقاش( Green،1997)جرين دراسة 

( دارسـاً  مت تقسـيمهم إىل جممـوعتني ؛  83تكونـت عينـة للدراسـة مـن   )  ،البيئي لدى طالب كلية اجملتمع جبامعة فلوريـدا
وورش  ،واألخــرى جتريبيــة: مت التــدريس هلــا ابســتخدام حلقــات النقــاش ،ضــابطة ودرســت ابســتخدام طريقــة احملاضــرة األوىل:
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قامـت  ،وقـد أعـدت الباحثـة مقياسـاً يف التنـور البيئـي ،وإنتـاج مـواد تعليميـة ،العمل اليت تقوم على استخدام أنشطة متعـددة
يف  ،وورش العمـل ،وكان من أهم نتائج هذه الدراسـة: فعاليـة حلقـات النقـاش ،وبعدايً  ،بتطبيقه على جمموعيت الدراسة قبلياً 

 تنمية التنور البيئي لدى طالب كلية اجملتمع.
 ،بيـة( : واليت هدفت إىل تعرف مدى إسـهام بـرامج إعـداد املعلـم بكليـات الرت  1998) والشربييندراسة الطنطاوي 

الباحثـان  وقـام ،واالجتاهـات البيئيـة لـديهم ،وتنميـة كـل مـن الـوعي البيئـي ،يف اكتساب الطالب للمفاهيم البيئية الالزمـة هلـم
( 885)عينــة وبلــغ افــراد ال ،واالجتاهــات البيئيــة ،ومقيــاس لكــل مــن الــوعي البيئــي ،إبعــداد اختبــار حتصــيلي للمفــاهيم البيئيــة

تــائج الدراســة إىل: اخنفــاض مســتوى إملــام الطــالب املعلمــني مــن أفــراد العينــة األوىل ابملفــاهيم وقــد أشــارت ن .طالبــاً وطالبــة
وفاعليـة  ،واالجتاهات البيئية اإلجيابية لدى الطالب املعلمـني مـن أفـراد العينـة األوىل ،واخنفاض مستوى الوعي البيئي ،البيئية

 واالجتاهات البيئية لدى الطالب املعلمني من أفراد العينة التجريبية للدراسة. ،الربانمج املقرتح يف تنمية الوعي البيئي
 جبامعــة –الرتبيــة  ( : والــيت هــدفت إىل تنميــة بعــض عناصــر التنــور البيئــي لــدى طــالب كليــة 2000دراســة فــراج )

( 68)  مـن الدراسـة عينـة التعليميـة وتكونـت املـوديالت ابسـتخدام البيئيـة الرتبيـة مقـرر تـدريس خـالل مـن ابهبا خالد امللك
التعليميـة يف  املـوديالت. جنـاح مت التوصل إىل عدة نتائج أمهها وقد ،ابلكلية اخلامس ابملستوى املسجلني الطالب من طالباً 

 تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى الطالب مقارنًة مع الطريقة التقليدية.
 امليدانيــة والدراســات( : والــيت هــدفت إىل حتديــد أثــر اسـتخدام كــل مــن أســلويب : الــزايرات  2001دراسـة هنــدي )

لـدى طالبـات شـعبة الطفولـة بكليـات  ،يئيـةواملشـكالت الب ،علـى الـوعي بـبعض القضـااي ،يف تدريس الرتبية البيئية ،املستقلة
 ،الرتبية يف "مصر". وقد أعد الباحث مقياساً للوعي البيئي ابلقضااي واملشكالت البيئية ذات العالقة بطفل ما قبل املدرسة

بعض على وعي طالبات شعبة الطفولة ب ،وقد أوضحت نتائج الدراسة فعالية كل من الزايرات امليدانية والدراسات املستقلة
 .ات العالقة بطفل ما قبل املدرسةواملشكالت البيئية ذ ،القضااي

يف إكســـاب   ،هـــدفت إىل حتديـــد فاعليـــة اســـرتاتيجية التعزيـــز التشخيصـــي الـــيت(:  2003دراســـة عثمـــان و أمحـــد )
نــة البحــث مــن وقــد تكونــت عي ،وتنميــة اجتاهــاهتم حنــو البيئــة ،تعــز "ابلــيمن" املفــاهيم البيئيــة جامعــة –طــالب كليــة الرتبيــة 

وقد أعـد الباحثـان اختبـاراً يف املعرفـة  ،والتاريخ الطبيعي ،( طالباً وطالبة من طالب املستوى الثالث بقسمي الفيزايء 268)
وقد أظهرت نتائج الدراسة: فاعلية اسـرتاتيجية التعزيـز التشخيصـي  ،البيئةومقياساً الجتاهات الطالب حنو  ،ابملفاهيم البيئية

 .وتنمية االجتاهات حنو البيئة لديهم ،والتاريخ الطبيعي للمفاهيم البيئية ،يف اكتساب طالب كلية الرتبية شعبيت الفيزايء
ميـة املفـاهيم واالجتاهـات يف تن ،( : واليت هدفت إىل تعرف مدى فعالية مقـرر "الرتبيـة البيئيـة" 2004دراسة سامل )

 حنـو الطالبـات اجتاهـات لقيـاس مقياسـاً  وأعـد ،لدى طالبات شعب رايض األطفال بكليات الرتبية النوعية يف مصـر ،البيئية
وقــد أشــارت الدراســة إىل عــدة نتــائج مــن أمههــا: فعاليــة مقــرر  ،( طالبــة50) الدراســة مــنعينــة  وتكونــتالبيئــة ومشــكالهتا 
  .واالجتاهات حنو البيئة لدى الطالبات ،بكلية الرتبية النوعية يف تنمية املفاهيم"الرتبية البيئية" 

( : اليت هـدفت إىل تعـرف دور بـرانمج إعـداد معلـم العلـوم يف كليـات الرتبيـة  يف تنميـة  2004دراسة عبد الفتاح )
 ،لقضااي البيئية املعاصرة احملددة يف القائمـةاب  املتعلقة املعرفة لقياس ،حتصيلي اختبار وإعدادالوعي ابلقضااي البيئية املعاصرة 
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وقد أشارت الدراسة  ،يف صورة مواقف سلوكية تعرب عن درجة الوعي هبذه القضااي ،ومقياس للوعي ابلقضااي البيئية املعاصرة
مــات اخلاصــة ابلقضــااي إىل عــدة نتــائج مــن أمههــا: اخنفــاض مســتوى أداء الطــالب املعلمــني عينــة الدراســة علــى اختبــار املعلو 

واخنفــاض مســتوى أداء الطــالب املعلمــني عينــة الدراســة علــى مقيــاس  ،البيئيــة املعاصــرة عــن مســتوى الــتمكن املقبــول تربــوايً 
 .الوعي ابلقضااي البيئية املعاصرة

 ،بعض مشكالت تلوث البيئة مقرتح لدراسة( : واليت هدفت إىل تعرف مدى فعالية برانمج 2006دراسة السيد )
واالجتــاه حنــو تلــوث البيئــة لــدى الطالبــات املعلمــات شــعبة الطفولــة بكليــة الرتبيــة "بســوهاج" يف  ،وأثــره يف التحصــيل املعــريف

للجوانب املعرفية يف مشكالت تلوث  اً حتصيلي اً واختبار  ،وفيها قام الباحث إبعداد مقياس لالجتاه حنو تلوث البيئة ،"مصر"
. وقـد أشـارت الدراسـة إىل عـدة نتـائج مـن أمههـا : تـدين ،( طالبـة480دراسة املسحية مـن )يف ال العينة تكونت وقد، البيئة

وسـلبية اجتاهـات طالبـات الفـرق األربـع  ،ت تلوث البيئة يف الفـرق األربـعملشكال ،املستوى العام إلدراك الطالبات املعلمات
الــربانمج املقــرتح يف التحصــيل املعــريف لــبعض مشــكالت تلــوث  التلــوث وفعاليــةحنــو احملافظــة علــى البيئــة مــن  ،شــعبة الطفولــة

 .البيئة
 ،(: واليت هدفت إىل بناء برانمج قيمي تقين قائم على التعلم الذايت يف الرتبية البيئية 2006دراسة شقري و حسن )

لـــدى  ،ورفــع درجـــة متثــل القــيم وتنميـــة مهــارات اختــاذ القـــرارات البيئيــة ،ئيـــةوتعــّرف فعاليتــه يف تنميـــة املعرفــة ابملشــكالت البي
 ،اختبــار املعرفــة أعــد الباحثــان ،الطالبــات املعلمــات ختصــص العلــوم بكليــة الرتبيــة ابإلحســاء يف "اململكــة العربيــة الســعودية"

بكليـة الرتبيـة  ،مـة مـن طالبـات الفرقـة الثالثـة( طالبـة معل 26) افـراد العينـة التجريبيـة  وبلـغ عـدد البيئيـة القـيم مقياس وإعداد
وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها : فعالية الربانمج املعّد يف تنمية كل من :  ،للبنات ابإلحساء األقسام العلمية
 .ومستوى درجة متثل القيم البيئية ،مستوى املعرفة ابملشكالت البيئية

 دراسات تناولت نظرية تريز:
 مهارات التفكريتنمية قياس فاعلية اسرتاتيجيات نظرية تريز يف تدريس العلوم يف  ( إىل2008) هدفت دراسة عبده

وقـــد توصـــل الباحـــث إىل أن  .مبدينـــة جنـــران عـــايل الرتبـــة واالجتـــاه حنـــو اســـتخدامها لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي
حنـو اسـتخدامها لـدى تالميـذ  واالجتـاهعايل الرتبـة  مهارات التفكريأثبتت فاعليتها يف تنمية  TRIZ استخدام اسرتاتيجيات

 الصف السادس االبتدائي.
( بدراسة هدفت إىل إعداد برانمج يف الرتبية البيئية يف ضوء نظرية تريز ومعرفـة فاعليتـه يف 2009وقامت الشاهي )

باحثــة اســتخدمت ال ،تنميــة مهــا ا رت التفكــري اإلبــداعي وتنميــة املفــاهيم البيئيــة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة مبنطقــة جــدة
اسـتخدمت الباحثـة يف دراسـتها  بـرانمج مقــرتح يف  ،( طفـال وطفلـة60املـنهج التجـرييب حيـث تكونـت عينـة الدراسـة  مـن )

 ،الرتبيـــة البيئيـــة احتـــوى علـــى ثـــالث وحـــدات دراســـية  اشـــتملت علـــى مفـــاهيم بيئيـــة واختبـــار مصـــور لقيـــاس تلـــك املفـــاهيم
 ريبية على اجملموعة الضابطة يف منو املفاهيم البيئية ومنو التفكري اإلبداعي.وتوصلت الدراسة  إىل تفوق أطفال اجملموعة التج

( اىل فاعليــة بــرانمج تــدرييب قــائم علــى بعــض مبــادئ احلــل االبتكــاري للمشـــكالت 2010وتوصــل العنــزي وعمــر)
من  ( طالبا70كونت من )"تريز" يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب املرحلة اجلامعية، وطبق الباحثان الدراسة على عينة ت
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طـــالب كليـــة اجملتمـــع التابعـــة جلامعـــة اجلـــوف ابململكـــة العربيـــة الســـعودية، ومت تقســـيم عينـــة البحـــث إىل جممـــوعتني اجملموعـــة 
الناقــد الــيت  مهــارات التفكــريالتجريبيــة. واســتخدم الباحثــان مقيــاس التفكــري الناقــد مــن إعــداد حممــد الشــرقي لقيــاس درجــة 

 نميتها.اهتمت الدراسة  بت
" للحــــل TRIZ -( والــــيت هــــدفت لقيـــاس أثــــر التــــدريس القــــائم علـــى مبــــادئ نظريــــة "تريــــز2012دراســـة الرتكــــي )

اإلبداعي للمشكالت مبقرر األحياء والتحصيل املعريف لدى طالب الصف األول الثانوي مبدينة الرايض، وقد تكونت عينة 
وضابطة، ومت تطبيق وحدة دراسية حول البيئة ومحايتهـا مـن  طالب مت تقسيمهم على جمموعتني جتريبية (100البحث من )

التلوث، وقد أشارت نتائج تطبيق الدراسـة إىل وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا لصـاحل اجملموعـة التجريبيـة يف التطبيـق البعـدي يف 
رورة اســتخدام حــل املشــكالت، بينمــا مل تكــن هنــاك فــروق بــني اجملمــوعتني يف التحصــيل املعــريف، كمــا أوصــت الدراســة بضــ

 التدريس املبين على نظرية "تريز" يف تدريس األحياء ابملرحلة الثانوية.
" مــن خــالل Triz -( والــيت هــدفت لقيــاس فاعليــة التــدريس القــائم علــى نظريــة "تريــز2014 )دراســة إميــان ســعيد

مـي لـدى تالميـذ املرحلـة اإلعداديـة تدريس وحدتني دراسيتني مبادة العلوم، يف تنمية مهارات التفكـري التباعـدي واخليـال العل
إىل منو مهارات التفكري التباعـدي واخليـال العلمـي لـدى تالميـذ  الوحدتنيجبمهورية مصر العربية، وقد أشارت نتائج تطبيق 

 ".Triz -عينة البحث، كما أوصت بضرورة تبين أساليب التدريس القائمة على مبادئ نظرية "تريز
بــرانمج مقــرتح قــائم علــى بعــض مبــادئ نظريــة تريــز،  عرفــة فاعليتــه يف  ىل بنــاءإ( 2015وقــد هــدفت دراســة صــبح )

تنميــة مهــارات التصــنيف واختــاذ القــرار ابلعلــوم لطالبــات الصـــف التاســع األساســي. واختــارت عينــة عشــوائية مــن طالبـــات 
(  25جتريبية وعـددها )  (طالبة مث قسمت الباحثة العينة إىل جمموعتني جمموعة 51الصف التاسع األساسي بلغ عددها ) 
( طالبــة، وقــد أســفرت النتــائج اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى 26طالبــة، وجمموعــة ضــابطة وعــددها ) 

اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف اختبـــاري التفكـــري االبـــداعي والتواصـــل  البـــاتبـــني متوســـطي درجـــات ط( 0.05)داللـــة 
 الرايضي لصاحل اجملموعة التجريبية. 

 ( ببنـــاء بـــرانمج قـــائم علـــى نظريـــة احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت املعروفـــة ابســـم نظريـــة تريـــز2015وقــد قـــام عاشـــور )
(TRIZ  ومعرفة فاعليتها يف تنمية  )التواصـل الرايضـي لـدى طـالب الصـف اخلـامس  ومهـاراتي التفكري اإلبـداع مهارات

طالباً، وكانت ادوات الدراسة عبـارة عـن  82بلغ عددهم  اخلامس حيثوقد كانت عينة الدراسة عبارة عن طالب الصف 
التفكـري اختبار التفكري االبتكاري واختبار مهارات التواصل حيث اثبتت التجربة فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية مهارات 

 االبتكاري ومهارات التواصل.
أثــر اســتخدام نظريــة تريــز يف تــدريس الكيميــاء علــى تنميــة احلــل  إىل حتديــدهــدفت ( بدراســة 2015وقــام حممــود )

( 31اإلبــداعي للمشــكالت لــدى طــالب الشــعب العلميــة بكليــة الرتبيــة جبامعــة بنهــا وتضــمنت جمموعــة الدراســة النهائيــة )
بيــق أدوات ومت تط .موضــوعات الكيميــاء وفقــا لنظريــة تريــز الدراســة بعــضطالبــة وطالبــا مــن الفرقــة الثالثــة درســت جمموعــة 

اإلبـــداعي حيـــث توصـــلت النتـــائج إىل فاعليـــة اســـتخدام نظريـــة تريـــز يف تنميـــة احلـــل  تـــورانس للتفكـــريالدراســـة وهـــي اختبـــار 
 من خالل التحليل الكمي والكيفي للنتائج. اتضح ذلك الدراسة وقداإلبداعي للمشكالت لدى عينة 
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يف تـدريس الكيميـاء  TRIZ خدام نظريـة تريـزعلـى أثـر اسـت ( التعـرف2017كما استهدفت دراسة أمحد وآخرون)
علــى تنميــة مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى طــالب الشــعب العمليــة بكليــات الرتبيــة وتضــمنت جمموعــة الدراســة 

طالباً وطالبة ومتثلت أدوايت الدراسة يف اختبار احلل اإلبـداعي للمشـكالت جلونسـون وتريفنجـر، واختبـار مهـام  41النهائية 
الرئيســة والفرعيــة  تنميــة املهــاراتفاعليــة نظريــة تريــزيف  اإلبــداعي للمشــكالت يف الكيميــاء، وأوضــحت نتــائج الدراســةاحلــل 

 .للحل اإلبداعي للمشكالت الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت يف الكيمياء
تريـز يف تنميـة قيـاس فاعليـة بـرانمج تـدرييب قـائم علـى نظريـة  هـدف إىل( ببحـث 2017وقد قام عبـد هللا وآخـرون )

طالبـا وطالبـه مـوزعني  60العينـة مـن وتكونـت التفكري اإلبداعي لدى طالب قسم الرايضيات بكلية الرتبية جامعة احلديدة 
فاعلية الربانمج التدرييب القائم على اسرتاتيجيات )مبادئ( نظرية  على جمموعتني جتريبية وضابطة(. وقد توصل البحث إىل:

 اليمن. –ات التفكري اإلبداعي لدى طلبة قسم الرايضيات بكلية الرتبية جامعة احلديدة تريز يف تنمية بعض مهار 
 :اخلاص الوعي واالجتاه حنو القضااي البيئية  التعليق على الدراسات السابقة يف احملور
 يتضح من دراسات هذا احملور ما يلي:

فمنها اليت اعتمـدت علـى اسـتخدام  ،الوعي واالجتاهات البيئيةتنوعت الطرق املستخدمة يف هذه الدراسات لتنمية 
( ومنهـــــا الـــــيت اســـــتخدمت 2006شـــــقري وحســـــن ) ،(2006وبـــــرامج معـــــدة مثـــــل دراســـــات: الســـــيد ) ،وحـــــدات مقرتحـــــة

هــا الــيت اســتخدمت أســاليب ومــداخل ( ومن2003عثمــان وأمحــد ) ،(2000اســرتاتيجيات تدريســية مثــل دراســات: فــراج )
  .(2001هندي ) ،Green، (2001)وأدلة وورش عمل مثل دراسات:  ،تدريسية

أو بعــض أبعادهــا لــدى  ،تعــددت األدوات الــيت اســتخدمتها دراســات هــذا احملــور يف قيــاس مســتوايت الثقافــة البيئيــة
أدوات مستقلة متثلت يف اختبارات ومقاييس لقياس بعض من أبعاد الثقافـة  ،فقد استخدم معظم هذه الدراسات ،املعلمني

 ،استخدم كل منها مقياساً أو اختباراً موحداً  ( فقد2000فراج ) ،Green (1997)عدا دراسات:  ،البيئية لدى املعلمني
أو جمــاالت فرعيــة متثــل عناصــر  ،أو املقيــاس مــن أبعــاد ،االختبــاروتكــون هــذا  ،لقيــاس مســتوى الثقافــة البيئيــة لــدى املعلمــني

 الثقافة البيئية.
اليت جيب أن يلم هبا الطالـب  ،واملشكالت البيئية ،أعدت بعض الدراسات يف هذا احملور" قائمة ابملفاهيم والقضااي

ودراسـة    ،(1998ي و الشـر بيـين )دراسـة: الطنطـاو  " مثـلومت يف ضوئها إعداد أدوات هـذه الدراسـات ،املعلم قبل اخلدمة
وقد اعتمد الباحث على القضااي واملشكالت املدرجة يف توصيف مقرر ( 2000وحددت دراسة فراج ) ،(2001هندي )

 .الرتبية البيئية لطالب مرحل البكالوريوس
( إىل وجــود عالقــة 2006ودراســة شــقري وحســن ) ،(2003أشــارت بعــض الدراســات كدراســة: عثمــان وأمحــد  )

 ،تعــــــددت األســــــاليب ،وبــــــني املعرفــــــة البيئيــــــة ،واالجتاهــــــات والقــــــيم البيئيــــــة ،ارتباطيــــــة دالــــــة إحصــــــائياً بــــــني املعرفــــــة البيئيــــــة
يــة لــدى لتنميــة أبعــاد وعناصــر الثقافــة البيئ ،واالسـرتاتيجيات التدريســية املســتخدمة يف دراســات هــذا         احملــور.واملداخل

 ،املناقشــات اجلماعيــة ،وحــل املشــكالت ،والعصــف الــذهين ،والدراســات احلقليــة ،املعلمــني قبــل اخلدمــة: الــزايرات امليدانيــة



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر
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 ،املوديــوالت التعليميــة ،والدراســات املســتقلة ،واســرتاتيجيات التعزيــز التشخيصــي ،واملقــابالت الشخصــية ،وخـرائط  املفــاهيم
 .واملدخل البيئي ،واملدخل املستقل ،ايتوالتعلم الذ ،والتعلم التعاوين

أو األسـاليب واملـداخل  ،أو الوحـدات املقرتحـة ،. اتفقت مجيع دراسات هذا احملور على فعالية كل مـن: "الـربامج9
أبعادهـا لـدى بعـض  البيئيـة أوأو أدلة املعلمني" يف تنميـة مسـتوايت الثقافـة  ،أو األنشطة وحلقات وورش العمل ،التدريسية

 مني قبل اخلدمةاملعل
 البيئيــة للمعلــمالــوعي البيئــي واالجتاهــات االجيابيــة حنــو القضــااي علــى أمهيــة  ،اتفقــت مجيــع الدراســات يف هــذا احملــور 

 املرحلة االبتدائية بوجه خاص. يف ومعلم  ،عامة
 التعليق على الدراسات السابقة اخلاصة مبحور استخدام نظرية تريز

 ،(2013)سليمان العلمي والتفكري ،التوليدي والتفكري التفكري، من خمتلفة أنواع تنمية إىل بعض الدراسات هدفت
ودراســات هـــدفت إىل تنميـــة حـــل املشــكالت والتفكـــري االبـــداعي مثـــل الشـــاهي  ،(2014والتفكــري التباعـــدي مثـــل اميـــان )

 (. 2015وحممود) ،(2015وعاشور) ،(2012وعثمان) ،(2010والعنزي) ،(2009)
 : ز للدراسة احلاليةأوجه التمي
كثر حيوية ومشكالت واقعية مثل املشكالت البيئية ومن أابستخدام نظرية تريز ملواضيع الدراسة احلالية  متيزتلقد 

الــيت تســتثري التفكــري وتنظيمــه يف  TRIZمث تنميــة الــوعي واالجتاهــات حنــو هــذه املشــكالت مــن خــالل املــرور مببــادئ نظريــة 
حلـول  سبيل الوصول حللول ابداعية جتعل الطالب يتمازج مع هذه املشكالت ويكون وعي جيعـل دافعيتـه تنطلـق حنـو اجيـاد

 القضااي البيئية.  هلذه املشكالت هذا الوعي جيعل الطالب يستشعر املسؤولية حنو اختاذ القرار اإلجيايب حنو

 معظـم :كالتـايل ومكاهنـا، طبقـاً ملتغـريات الدراسـة العينـة اختيـار يف راسـاتالد تنوعـت ،مـا خيـص عينـة الدراسـة

 من عينتها اختارت الدراسات بعض (.2015وسهاد) ،(2015مثل صبح) املدارس طالب من عينتها اختارت الدراسات

ومتيزت الدراسة احلالية أبن العينة هي طالب كلية الرتبيـة  (.2015وحممود) ،(2012دراسة عثمان) مثل اجلامعات طالب
املعلم الذي سـينطلق ممن يدرسون مقرر الرتبية البيئية والذي متثل أهم أهداف هذا املقرر تكوين الوعي البيئي لدى الطالب 
 إبذن هللا حنو العمل الرتبوي حيث ترتتب على عاتقة مهمة نشر الوعي بني الطالب يف التعليم العام.

 احلالية: الدراسةالسابقة  الدراساتأهم ما أفادت 

 .ومتغريات الدراسة والوعي البيئيبناء اإلطار النظري اخلاص بتوظيف نظرية تريز  •
 القائم على نظرية تريز من خالل االطالع على اخلطوات اليت التدريستصميم خطوات  •
 املقرتحة املعدة يف ضوء نظرية تريز. الربامج واالسرتاتيجياتالسابقة يف إعداد  الدراساتاتبعتها  •
 مقرر الرتبية البيئية وما يتضمنه من مشكالت بيئية.اختيار مبادئ نظرية تريز األكثر مالئمة حملتوى  •
حنـو املشـكالت  ،ومقيـاس االجتـاه حنـو املشـكالت البيئيـة ،دوات الدراسة من االختبار املعريف للـوعي البيئـيتصميم أ •

 .البيئية
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 وهو املنهج التجرييب. للدراسةحتديد املنهج األكثر مالئمة  •
 حتديد األسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة لتحليل النتائج. •
 السابقة. الدراساتحلالية مع ا الدراسةمقارنة النتائج اليت توصلت إليها  •
 املسامهة يف تفسري النتائج وحتليلها. •

 :الدراسةفروض 
 : ستحاول الدراسة احلالية التحقق من الفروض احلالية

درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة  ات( بـني متوسـط0.05)داللـة  داللة إحصائية عند مسـتوى وجود فروق ذات .1
 لصاحل اجملموعة التجريبية. ملقياس الوعي البيئيوالضابطة يف التطبيق البعدي 

درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة  ات( بـني متوسـط0.05) داللـة داللة إحصائية عند مسـتوى وجود فروق ذات .2
 لصاحل اجملموعة التجريبيةالبيئية االجتاه حنو القضااي والضابطة يف التطبيق البعدي؛ ملقياس 

 :الدراسةاجراءات 
تنمية الوعي  تدريس مقرر الرتبية البيئية علي املقرتحة يفاالسرتاتيجية إثر للكشف عن  املالئم املنهج الدراسة : منهج : أوالً 

والتصـميم املسـتخدم   التجـرييب، املـنهج هو ،جبامعة امللك خالد كلية الرتبية البيئية لدى طالب   القضاايحنو البيئي واالجتاه 
 صعوبة يف توفري ضبط جترييب اتم  هو التصميم شبه التجرييب وذلك عند وجود
 .للدراسة التجرييب شبه التصميم يوضح( 1) الشكل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اجملموعـة متثـل واألخـرى: التجريبيـة، اجملموعـة متثـل إحـدامها: جمموعتني: ابختيار التصميم هذا وفق الباحث قام وقد
 التجريبيـة اجملمـوعتنيأفـراد  علـى القبلـياالجتـاه حنـو القضـااي البيئيـة مقيـاس  البيئـي اختبـار الـوعي  الباحـث طبق مث الضابطة،

المجموعة 

 لتجريبيةا

المجموعة  

 الضابطة

 القياس 

 القبلي

مقياس الوعي -
ياس مق البيئي 

 االتجاه
  القضايا البيئية 

االستراتيجية 
المقترحة القائمة 

نظرية على 
   (TRIZ)تريز 

 الطريقة المعتاد 

 المعالجات
 االستراتيجية

 البعديالقياس 

مقيااااس الاااوعي البيئاااي  -
نحاااااو  االتجااااااهمقيااااااس 

 القضايا البيئية

 القياس البعدي

   يمقياس الوعي البيئ-
نحو  مقياس االتجاه

    القضايا البيئية 
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الطريقـة  الضـابطة اجملموعـة على طبق حني يف التجريبية اجملموعة على(  املستقل املتغري) التجرييب العامل طبق مث ،والضابطة
 نتائج ومبقارنة اجملموعتني، على البعديومقياس  ،مقياس االجتاه حنو القضااي البيئيةو  البيئياختبار الوعي  طبق مث ،املعتادة
االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على  نظريـة ) املستقل املتغري أحدثه الذي األثر معرفة أمكن للمجموعتني اإلحصائي التحليل
TRIZ. )(البيئية القضاايحنو  واالجتاه ،البيئي الوعي) التابع املتغري على.  

  الدراسة : جمتمع:  اثنياً 
 .امللك خالد الرتبية جبامعةكلية   طالب الدراسة جمتمع تكون 

  :الدراسة  عينة:  اثلثاً 
 :  التالية اخلطوات وفق الدراسة جمتمع من عشوائية عينة اختيار مت 

  .الشعب اليت تدرس مقرر الرتبية البيئية  حصر -1
   ..اجملموعة التجريبية واالخرى الضابطة أحدمهالشعبتني  العشوائي االختيار -2

 (1) جدول
 الطالب وعدد الشعب رمز حيث من الدراسة عينة وصف

 اجملموعة العدد قبل االستبعاد املستبعدينعدد  بعد االستبعاد اجملموع

 الضابطة 37 5 32

 التجريبية 36 4 32

 اجملموع الكلي 73 9 64

( 37) مـنهم طالبـاً، 73 بلـغ قـد اختيارهـا مت الـيت للعينـة األصـلي الكلـي احلجـم أن( 1) السـابق اجلـدول من يتضح
 طالب؛( 9) للعينة الكلي احلجم من استبعد وقد ،التجريبية اجملموعة ميثلون طالباً ( 36) و ،الضابطة اجملموعة ميثلون طالباً 

 بواقــع طالبــاً ( 64)الدراســة   جتربــة يف املشــرتكة الكلــي العينــة حجــم بلــغ وبــذلك ، البعــديأو  القبلــي االختبــار عــن لتغيــبهم
  .التجريبية اجملموعة يف طالباً ( 32)و الضابطة، اجملموعة يف طالباً ( 32)

 :  الدراسة متغريات:  رابعاً 
 املستقل: املتغري - 1

وهـو يف هـذا  ) العامل التجرييب( هو: طريقة التدريس وهي املتغري الذي نريد الكشف عن أثـره علـى املتغـري التـابع،  -أ
 .TRIZ على نظريةاالسرتاتيجية املقرتحة القائمة الدراسة 

الــوعي  وتشــمل: املتغــريات الــيت يســعى الباحــث؛ للكشــف عــن أثــر العامــل التجــرييب فيهــا،التابعــة وهــي:  املتغــريات -ب
 البيئية. القضاايحنو  االجتاه -ب . البيئي
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  : الدراسة خامساً : أدوات

 : مقياس الوعي البيئيإعداد اختبار  -1

 وفق اخلطوات التالية: االختبارمت اعداد 

 حتديد اهلدف من االختبار: :1-1
وســبل  ،ومحايتهــا ،ومشــكالهتا ،وقضــاايها ،يهــدف االختبــار إىل: "تعــرف مســتوى الــوعي ابملفــاهيم اخلاصــة ابلبيئــة

 .لدى طالب كلية الرتبية ،احملافظة عليها
 حتديد أبعاد االختبار: :1-2

 ،والدراسـات السـابقة ،علـى البحـوث االطـالعويف ضـوء  ،والقضااي البيئية السابق إعدادها ،يف ضوء قائمة املفاهيم
 ،الوعي البيئيوكيفية قياسه مت حتديد أبعاد اختبار  ،اليت تناولت موضوع الوعي البيئي ،ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية

 .(محاية البيئة وصيانتها -يف بعدين رئيسني مها:)القضااي واملشكالت البيئية 
 صياغة مفردات االختبار: -ج

 ،2004 ،)ســامل  Krathwohl لطبقــاً لطريقـة كراثـوو  ،يف صـورة مواقـف سـلوكية ،متـت صـياغة مفـردات االختبــار
ويلي املقدمة عدد من البدائل متثل تدرجاً الستجاابت الفرد جتاه  ،مقدمة متثل موقفاً سلوكياً  ،حيث تتضمن املفردة ،( 92

 .املوقف
 ،وقضــاايها ومشــكالهتا ،هلــا عالقــة ابلبيئــة ،وعليــه فقــد صــيغت مفــردات االختبــار يف صــورة مواقــف حياتيــة ســلوكية

 ومتثــل ،ســليب بــدرجات متفاوتــة إجيــايب أوعــن ســلوك أبربــع بــدائل تعــرب  ،وأُتبــع كــل موقــف ســلوكي ،وســبل احملافظــة عليهــا
 ،صـياغة ثالثـني مقدمـة اختباريـة )موقفـاً سـلوكياً( التوصـل إىلحنو هذا املوقـف. وقـد مت  ،لعينة الدراسةاالستجاابت احملتملة 

 ،(4( إىل )1مـن )تتـدرج  ،مت إعطائها قيماً وزنية مبدئية ،وأتبع كل موقف أبربعة بدائل ،يرتبط كل منها مبوقف بيئي حمدد
ومتثــل  ،أو املشــكلة البيئيــة يف املوقــف املعطــى ،أو القضــية ،( الســلوك األكثــر وعيــاً حنــو املفهــوم البيئــي4حبيــث متثــل القيمــة )

وقد روعي توزيع هذه  ،أو املشكلة البيئية يف املوقف املعطى ،أو القضية ،السلوك األقل وعياً حنو املفهوم البيئي ،(1القيمة )
 على بدائل اإلجابة يف مجيع املواقف.  ،توزيعاً عشوائياً  ،القيم الوزنية

 الصورة األولية لالختبار : : 1-3
 .موزعًة على أبعاد االختبار السابق حتديدها ،( ثالثني موقفاً بيئياً 30من ) ،تكون االختبار يف صورته األولية

 ضبط االختبار: :1-4
 صدق االختبار :

 ،يئيـة ومنـاهج وطـرق تـدريس العلـوميف جماالت الرتبية لب ،مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني املتخصصني
مت تعديل صياغة بعض  ،مالحظاهتمويف ضوء أراء السادة احملكمني و بفقرات االختبار وذلك الستطالع آرائهم فيما يتعلق 
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املقــدرة لبــدائل  ،كمــا مشــل التعــديل بعــض األوزان النســبية  ،وإعــادة صــياغة بعــض بــدائل اإلجابــة يف مواقــف أخــرى ،املواقــف
 .والبدائل ،اإلجابة ومن املواقف

 ثبات االختبار :
 ثبـات إجيـاد ومت ،مت تطبيقـه علـى العينـة االسـتطالعية ،والزمن الالزم لإلجابة علـى أسـئلته ،وحلساب ثبات االختبار

 علــى وتــدل (2006 ،علميــاً)عالم مقبولــة وهــي قيمــة(،  0.81) الثبــات معامــل بلــغ وقــد  ،كرونبــاخ  ألفـــا االختبــار مبعامــل
  .( وهي قيمة ثبات عالية0.81قد بلغت ) ،البيئيالوعي الختبار  ،أن قيمة معامل الثبات ومقبول جيد ثبات مستوى

 زمن االختبار : 
( 40أن متوسط الزمن الـالزم لإلجابـة علـى أسـئلته هـو ) ،تبني من خالل تطبيق االختبار على العينة االستطالعية

 .أربعون دقيقة
 نظام تقدير الدرجات : -1-4

 على النحو التايل: ،الوعي البيئيمت توزيع الدرجات على اختبار 
 وبتوزيع عشوائي حبيث تعطى:   ،(4 ،3 ،2 ،1: ) تتدرج كالتايلقيماً  ،أتخذ بدائل اإلجابة لكل موقف سلوكي

 .( عند اختيار البديل الذي حيتوي السلوك األكثر وعياً حنو البيئة4الدرجة ) −
 السلوك األقل وعياً حنو البيئة ديل الذي حيتوي( عند اختيار الب1الدرجة ) −

 الصورة النهائية لالختبار :  - 1-5
( ثالثني موقفاً سلوكياً موزعًة 30) ،أصبح يتضمن يف صورته النهائية ،وثباته ،بعد أن مت التأكد من صدق االختبار

وقـد قـام الباحـث ابسـتخدام بـرانمج الـبالك بـورد  ،( درجة120وبذلك تصبح درجته العظمى ) ،على أبعاده احملددة مسبقاً 
ويوفر بيئة الكرتونية  ةاملعياري اتلنشر االختبار على عينة الدراسة والذي يساعد على التصحيح واجياد املتوسطات واالحنراف

 .سهلة ومشوقة
 (2جدول )

 .يث األرقام والعدد والنسبة املئويةعلى كل بعد من ح املفردات وتوزيعالبيئي الوعي يوضح : أبعاد اختبار 

 املفرداتأرقام  أبعاد االختبار
عدد 
 املواقف

 النسبة املئوية

 ،22 ،21 ،19 ،18 17 ،15 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1 القضااي واملشكالت البيئية
23، 24، 25، 27،28 

19 63 % 

 % 37 11 30 ،29 26 ،20 ،16 ،14 ،13 ،11 ،9 ،3 ،2 محاية البيئة وصيانتها
 % 100 30 اجملموع 

 
  



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البيئية:املشكالت إعداد مقياس االجتاه حنو  -2

 مت اعداد مقياس االجتاه حنو القضااي البيئية وفق اخلطوات التالية :
 : مقياس االجتاه حنو املشكالت البيئية من اهلدف حتديد : 2-1

 ،حنـــو البيئـــة وقضـــاايها ومشـــكالهتا ،حتـــدد اهلـــدف مـــن املقيـــاس يف: "تعـــرف اجتاهـــات طـــالب مقـــرر الرتبيـــة البيئيـــة
 .وسبل احملافظة عليها ". ،ومحايتها

 .:: مصادر بناء مقياس االجتاه حنو املشكالت البيئية2-2

 وهي: ، االجتاهات البيئيةاعتمدت الدراسة احلالية على عدد من املصادر عند بناء مقياس  •
 . الرتبوي املتعلق ابالجتاهات وطرق قياسهامراجعة األدب  •
  .االجتاهات البيئيةاالطالع على عدد من املقاييس اليت استخدمت لقياس  •

 :  املقياس مربرات تصميم 

 املقاييس تستخدمإال أن بعض  االجتاهات البيئيةعلى الرغم من اطالع الباحث على كثري من املقاييس اليت تقيس 
كما ختتلف الدراسات يف تناوهلا لكثري من القضااي واملشكالت البيئية اليت ختتلف   .مع جمتمعات خمتلفة عن الدراسة احلالية

فهذا يؤكد على ضـرورة مراعـاهتم  ،البكالوريوسمرحلة إن عينة الدراسة هي طالب وحيث  ،مع ما حيتويه مقرر الرتبية البيئية
إىل تصـميم  دعـا الباحـثوهـذا مـا  ،من حيث نوع العبارات، وأسلوب الصـياغة، واختيـار الفقـرات وعـددها، ومـدة اإلجابـة

 هذا املقياس مبا يتناسب مع جمتمع وعينة الدراسة. 

 ية:: بناء املقياس يف صورته األول2-3

لسـان الطـالب تعـرب عـن سـلوكهم أثنـاء تعلـم العلـوم يف االجتـاه  تقريرية علـىوقد صيغت العبارات يف شكل عبارات 
ال ينطبق علي أبداً ؛ حيث يقوم   ،ينطبق علي أحياانً  ،دائماً علي املوجب، وأمام كل عبارة ثالث استجاابت هي : ينطبق 

( 1) ،ار الثـاين( للخيـ2) ،( للخيـار األول3كل طالـب ابختيـار اسـتجابة واحـدة فقـط ويكـون توزيـع الـدرجات كالتـايل : )
وقدم للطالب يف مقدمة املقياس تعليمات تشرح هلم املطلوب منهم، وكيفية اإلجابـة عـن مفرداتـه. ويوضـح  ،للخيار األخري

 .( توزيع العبارات يف املقياس4اجلدول )

  البيئية: القضاايمقياس االجتاه حنو  صدق : 2-4
 :  احملكمني صدق -أ

 مـــن عـــدد علـــى املقيـــاس عـــرض خـــالل مـــن( 2003) وآخـــرون عبيـــدات أوضـــح كمـــا  الصـــدق مـــن النـــوع هـــذا يـــتم
 االعتماد ميكن فإنه لقياسه، وضع الذي السلوك يقيس أبنه حكموا فإذا ،املقياس يقيسه الذي اجملال يف واخلرباء ،املختصني

  .ذلك يف حكمهم على
إىل  وصــوالً  آبرائهــم الــنفس واألخــذالرتبيــة وعلــم  يف املتخصصــني احملكمــني مــن جمموعــة علــى املقيــاس عــرض مت وقــد

 ومن أجل إبداء الرأي حيال اجلوانب التالية : ،لالستخدام قابالً  ليصبح للمقياس؛ النهائية الصيغة
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 لعينة الدراسة.مدى مناسبة العبارات  •
 مدى انتماء كل عبارة ابلبعد الواردة حتته. •
 ودقة صياغتها. ،مدى وضوح العبارات •
 .أو احلذف ،أو اإلضافة ،للتعديلمقرتح  •

ومنهــا: رأي  ،يف صــورته األوليــة االجتاهــات البيئيــةمــن املالحظــات حــول مقيــاس  أبــدى بعــض مــن احملكمــني عــدداً 
حيـث قـام الباحــث  ،وبعـض احملكمـني رأى أن بعـض العبـارات فيهـا أفكـار مركبـة ،بعـض احملكمـني يف طـول بعـض العبـارات

وأجــرى التعــديالت  ،بتعــديل صــياغة بعــض العبــارات الــواردة يف املقيــاس، وقــد أخــذ الباحــث بــبعض ا راء الــيت رأى صــواهبا
 الالزمة.

 ،( فــأكثر%80لت علــى نســبة )واإلبقــاء علــى العبــارات الـيت حصــ ،مت حتويـل آراء حمكمــي املقيــاس إىل نســبة مئويـة
  .حيث حصلت مجيع العبارات على هذه النسبة

 الداخلي:صدق االتساق  –ب 
وهـو يعطـي صـورة عـن  ،مت التأكد إحصائياً من صدق أدوات وذلـك مـن خـالل حسـاب صـدق االتسـاق الـداخلي

مـــدى اتســـاق العبـــارات مـــع الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس. ومت التأكـــد مـــن تـــوافر صـــدق االتســـاق الـــداخلي عـــن طريـــق تطبيـــق 
( طالبــاً، ومت حســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــة كــل عبــارة مــع الدرجــة 30االســتبيان علــى عينــة اســتطالعية تكونــت مــن )

 رة، وكانت النتائج كالتايل:الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه العبا
 (3جدول )

 االجتاهمعامالت االرتباط بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية ملقياس 
 االرتباط* السؤال االرتباط* السؤال االرتباط* السؤال االرتباط* السؤال االرتباط* السؤال
1 0.68 10 0.56 19 0.59 28 0.58 37 0.63 
2 0.66 11 0.69 20 0.62 29 0.52 38 0.52 
3 0.62 12 0.53 21 0.54 30 0.64 39 0.64 
4 0.55 13 0.68 22 0.63 31 0.62 40 0.60 
5 0.52 14 0.56 23 0.62 32 0.64 41 0.66 
6 0.67 15 0.59 24 0.66 33 0.54 42 0.64 
7 0.65 16 0.57 25 0.60 34 0.60 43 0.58 
8 0.61 17 0.60 26 0.54 35 0.64 44 0.59 
9 0.57 18 0.64 27 0.68 36 0.58   

 (0.05)ذات داللة إحصائية عند  0.36*معامالت االرتباط اليت تزيد عن 
ذات عالقة ارتباطية دالة إحصائياً ابلدرجة الكلية للمقياس؛ لذا  االجتاه حنو املشكالت البيئيةمجيع عبارات مقياس 

 يتمتع بدرجة عالية من الصدق.  املقياسيرى الباحث أن 
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 :قياسامل : جتريب2-5

 عينـةأفراد  غري من طالباً (  30)  من تكونت استطالعية عينة على تطبيقه مت األولية صورته قياس يفامل إعداد بعد •

 املقيـاس:اإلجابـة علـى  زمـن:  يلـي مـا حسـاب التطبيـق هذا من اهلدف وكان ،الوحدة دراسة هلم سبق ممن الدراسة

عـن طريـق مجـع زمـن االجابـة للطالـب األول مـع الطالـب األخـري وقسـمتها  املقياس  لتطبيق الالزم الزمن حساب مت

 األخــري الطالــب اســتغرقه الــذي والــزمن ،دقيقــة (20) األول الطالــب اســتغرقه الــذي الــزمن كــان  ولقــد ،علــى اثنــني

  .دقيقة( 30لالختبـار ) الكلي الزمن أصبح املتوسط وأبخذ ،دقيقة( 40)

وضوح تعليمات املقياس: مل يظهـر يف جتريـب املقيـاس أي مالحظـات حـول تعليمـات، وفقـرات املقيـاس؛ ولـذلك مل  •

  يتم أي تعديل على املقياس من هذه الناحية.

 املقياس: ثبات :  6 -2

 علـــى اســـتجاابهتم تصـــحيح مت االســـتطالعية العينـــة طـــالب علـــى  االجتـــاه حنـــو القضـــااي البيئيـــة مقيـــاس  تطبيـــق بعـــد

االختيــار )ينطبــق علــي دائمــاً( ودرجتــني علــى اختيــار )ينطبــق علــي  عــن ثــالث درجــات  إبعطــاء وذلــك ،مفــردات املقيــاس

االجتاه حنو مقياس  ثبات إجياد ومت والعكس ابلنسبة للعبارات السلبية، ،ودرجة واحدة خليار ) ال ينطبق علي أبداً( ،أحياانً(

 وتـدل (2006،علميـاً)عالم مقبولـة قيمـة  ، وهـي( 0.88) الثبـات معامـل بلـغ وقد  ،كرونباخ  ألفـا مبعامل القضااي البيئية  

لـدى طـالب مقــرر  االجتـاه حنــو القضـااي البيئيـة   لقيـاس كـأداة  املقيـاس ابسـتخدام تســمح ومقبـول جيـد ثبـات مسـتوى علـى

   .هبا الوثوق ميكن نتائج على احلصول مث ومن ،الرتبية البيئية

 : النهائية صورته يف املقياس : 2-7

 مت حيــث الدراســة؛ عينــة علــى طبــق الــذي النهائيــة بصــورته املقيــاس إخــراج مت املقيــاس ثبــات صــدق مــن التأكــد بعــد

 :التالية املعايري ضوء يف ،النهائية صورهتا يف عباراته اختيار

  .السالبة للعبارات مساوية املوجبة العبارات تكون أن -

  .لالجتاه املختلفة السلوكيات ومتثل املختارة، العبارات تتنوع أن -

  .املقياس لعبارات االستطالعية التجربة تطبيق أثناء العبارة معىن غموض من عامة شكوى هناك تكون أال -

 .درجـــة( 132) للمقيـــاس العظمـــى الدرجـــة وبلغـــت ،للمقيـــاس عبـــارة( 44) علـــى االختيـــار وقـــع ذلـــك علـــى وبنـــاء

 ( يوضح حماور مقياس االجتاه حنو القضااي البيئية وتوزيع العبارات على كل حمور  4واجلدول )
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 (4جدول )
 العبارات على كل حمور البيئية وتوزيع القضاايحماور مقياس االجتاه حنو 

 سالبة موجبة العبارات أبعاد املقياس

 القضااي واملشكالت البيئية
1، 3، 16، 18 

28، 29، 
4، 7، 8، 9، 11 

17، 22، 26 

محاية البيئية وسبل احملافظة عليها 
 والرتبية البيئية

2، 5، 6، 10، 14 
21، 23، 25، 27 
30، 32، 33، 34 
35، 37، 42، 44 

43، 

12، 13، 15، 19 
20، 24، 31، 36 
38، 39، 40، 41 

 

 20 24 اجملموع

 نظرية تريز:اإلطار العام لالسرتاتيجية املقرتحة القائمة على : سادساً 
يف  (TRIZ)حتقيقا هلدف الدراسة املتمثل يف التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية تريز 

وعرضها  ،مت بناء اإلطار العام لالسرتاتيجية املقرتحة ،تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي واالجتاه حنو القضااي البيئية
وتعـــديلها حســـب ا راء الـــيت وردت مـــن املتخصصـــني. وفيمـــا يلـــي  ، يف املنـــاهج وطـــرق التـــدريسعلـــى عـــدد مـــن املختصـــني

 توضيح لإلطار العام لالسرتاتيجية القائمة على نظرية تريز.
 :أهداف االسرتاتيجية املقرتحة

 .تنمية الوعي واالجتاه حنو القضااي البيئية -أ
 الوجدانية( ،ما وراء املعرفة ،تنمية شخصية الطالب يف مجيع أبعادها)املعرفية -ب
إكســـاب الطالـــب القـــدرة علـــى حتمـــل املســـؤولية واالســـتقاللية، والتكيـــف االجتمـــاعي، وتوظيـــف مـــا يكتســـبونه يف  -ج

 حياهتم اليومية.
 -مساعدة الطالب على التخطيط والتنظيم والتقومي يف حياته العلميـة والعمليـة ؛ وهـذا مـا سـوف يكسـب الطالـب  -د

القاعـة سـينعكس بصـورة ملحوظـة  مهـارات يفللتعلم عندما جيد أن ما يتعلمـه ومـا يكتسـبه مـن  الدافعية -إبذن هللا
  على حياته العامة.

 :نظرية تريزمربرات اقرتاح االسرتاتيجية القائمة على 
ك سـعى تنوع استخدام نظرية تريز يف تنمية العديد من املتغـريات أيضـاً اسـتخدامها يف مراحـل خمتلفـة ومقـررات خمتلفـة ولـذل -1

الباحــث إىل اجيــاد اســرتاتيجية منظمــة يف طريقــة التعامــل واالســتفادة مــن نظريــة تريــز يف تــدريس مقــررات جامعيــة مثــل مقــرر 
 الرتبية البيئية.
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 مصادر بناء االسرتاتيجية :
 مت بناء االسرتاتيجية املقرتحة استناداً إىل املصادر التالية: 

( 2008) دراسة عبدهومنها  .نظريةوالعديد من الدراسات األجنبية، والعربية، واحمللية اليت تناولت  ،األدب الرتبوي -أ
 2011 )سلمان  ودراسة (2014 ) إميان سعيد ودراسة ( 2013 )الرحيم  وعبد ،( 2013 )العويضي ودراسة 

 (2015( ودراسة صبح )2015)حممود  ودراسة( 

مبادئ نظرية تريز اليت تتناسب مع القضااي واملشكالت البيئية املدرجة يف توصيف مقرر الرتبيـة البيئيـة بكليـة الرتبيـة  -ب
الـــربطل  ،انفـــعاالســـتخالصل الفصـــل النوعيـــة املكانيـــة حتويـــل الضـــار إىل  ،لتجزئـــةل التقســـيمجبامعـــة امللـــك خالـــد )ا

العمـل الفـرتي  ،املرونـة ،املواجهة املسـبقة لالخـتالالت ،اإلجراءات التمهيدية )القبلية( ،العموميةل الشمولية ،الدمج
 (استخدام البدائل الرخيصة  ،اخلدمة الذاتية ،التغذية الراجعة ،)الدوري(

 األسس العامة اليت متت مراعاهتا يف االسرتاتيجية املقرتحة :
 ومشاركة املتعلمني هي أحد األسباب الرئيسة لنجاح التعلم داخل الصف.مسامهة  - 1
واكتشــــاف  ،والــــتعلم ابلســـرعة الــــيت يريـــدون ،إعطـــاء احلريـــة للمتعلمــــني يف اســـتخدام أســــاليب الـــتعلم الــــيت تناســـبهم - 2

 وتنمية مواهبهم ابستخدام اسرتاتيجيات وأساليب التعلم اليت حيبذوهنا.  ،اهتماماهتم الشخصية
وطلب املساعدة من أجل حتسني اجتاهاهتم حنو التعلم، وزايدة فرص الوصول  ،تشجيع املتعلمني على التعلم التعاوين - 3

 .وزايدة العالقات الشخصية بينهم ،إىل املستوايت العليا من التفكري
 أبهنــموفاعليــة الــذات والثقــة  ،وتشــجيع تنميــة الدافعيــة الداخليــة ،يــارات املتعــددة ألنشــطة الــتعلمتزويــد املتعلمــني ابخل - 4

 والتخطيط.  ،وتدريبهم على مهارات إدارة الوقت ،قادرون على أداء األنشطة العلمية
ا إذا كانت علميـة أمهية الرجوع إىل األهداف واحملكات واملعايري اليت يتم يف ضوئها عقد املقارانت من أجل تقييم م - 5

 . التعلم جيب أن تستمر كما هي أو هناك ضرورة لتعديلها

 مبادئ نظرية تريز:خطوات االسرتاتيجية املقرتحة يف ضوء 
 االعداد والتجهيز أواًل : 

 واالستقصاء.الدراسة حتديد املوقف املشكل قيد  •

 القراءة واالطالع املوسع على املشكلة البيئية قيد الدراسة وعمل ملخص هلا  •
 .املستخدمة يف حل هذا املوقف املشكل املبادئحتديد أو اختيار  •
 وتشمل :والتحكم التنفيذ اثنيًا:  
 .أو املبدأ املستخدم تعريف االسرتاتيجية •
 .املختارة املبادئتقدمي أمثلة على مشكالت مت حلها ابستخدام  •
 تقدمي املوقف املشكل. •
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 مناقشة الطالب يف املشكلة احلالية. •
 تقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل. •

 تنفيذ الطلبة من خالل العمل يف جمموعات لعدد من املهام العلمية التالية:
 التناقض فيها.صياغة املشكلة من حيث ابراز جونب  •
 (TRIZ) مبادئاجياد حلول من خالل تطبيق االسرتاتيجيات املناسبة من ضمن  •
 .فرز احللول اليت مت التوصل اليها والتصويت على احلل األنسب •

 عرض احللول اليت توصلت إليها جمموعات العمل. •
  مناقشة احللول اليت توصلت إليها اجملموعات لتقوميها والتعرف على فعاليتها. •

 ()التحقق والتأكيد والثقةالتقومي اثلثًا: 
 تقدمي موقف مشكل جديد. •
 .صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة •

 .تصميم النموذج •
 (5جدول )

 ضوء االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على نظرية تريزدور كل من املعلم والطالب يف 
 الطالبدور  املعلمدور  املرحلة

 اإلعداد والتجهيز
حتديد املوقف املشكل قيد البحث  •

 واالستقصاء.

حتديد أو اختيار االسرتاتيجية  •
 املستخدمة يف حل هذا املوقف املشكل من

القراءة واالطالع املوسع على  •
املشكلة البيئية قيد الدراسة وعمل ملخص 

  هلا

بناء إطار عمل ذهين ملوضوع  الطالب علىمساعدة  •
 التعلُّم.

 التعلُّم اجلديد.حتديد جمال ونوع  •

استثارة عمل الدِّما  ونشاطه إلعداد اللوحات الالزمة  •
 للتعلُّم اجلديد.

 تنظيم صورة ذهنية كلية يف عالقات مرتابطة. •

 استحضار اخلربات املخزنة املرتبطة ابملوضوع اجلديد. •

تطوير اسرتاتيجية متثيل ذهين  الطالب علىمساعدة  •
 للمعلومات اجلديدة.

مساعدة الذهن للمعاجلة وتقليب  الطالب آبلياتتزويد  •
 مواضيع التعلُّم.

وضع أهدافه ومناقشة أهداف  •
 املوضوع اجلديد مع زمالئه.

طرح توقعات إجيابية قوية ملوضوع  •
 التعلُّم، وتبين تلك التوقعات.

 موعة.إقامة عالقة إجيابية قوية مع اجمل •

 

 -التنفيذ وتشمل :
أو املبدأ  تعريف االسرتاتيجية .1

 .املستخدم
تقدمي أمثلة على مشكالت مت حلها  .2

 .املختارةابستخدام االسرتاتيجية 
 تقدمي املوقف املشكل. .3
 مناقشة الطالب يف املشكلة احلالية. .4

 تقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل.

 واحملاور.تنشيط احلوار الستحضار الرتابطات  •
 بناء روابط ذهنية جديدة. الطالب علىمساعدة  •

 تقوية الروابط الذهنية املتعلقة مبوضوع اخلربة. •

؛ لتطوير مهارة استحضار اخلربات السابقة لطالبإعداد ا •
 وإغنائها.

الوعي البيئي تنشيط تفاعل مباشر أو غري مباشر يف  •
 لزايدة الروابط.

املناقشة والعمل التعاويًن يف  •
 جمموعات.

البناء والبحث أو االستكشاف أو  •
 التصميم.

استكشاف موضوع التعلُّم ابستخدام  •
 منطه املفضل يف التعلُّم.

 تفسري املعرفة. •
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 ةاملشكلالتطبيق من قبل الطالب حلل 
 البيئية
حيث ابراز  املشكلة منصياغة  .1

 جونب التناقض فيها.
اجياد حلول من خالل تطبيق  .2

االسرتاتيجيات املناسبة من ضمن 
 (TRIZاسرتاتيجيات )

فرز احللول اليت مت التوصل اليها  .3
 .والتصويت على احلل األنسب

عرض احللول اليت توصلت إليها  .4
 جمموعات العمل.

مناقشة احللول اليت توصلت إليها  .5
 اجملموعات لتقوميها والتعرف على فعاليتها.

 تقدمي موقف مشكل جديد. .6
 لنهائي املثايل للمشكلةصياغة احلل ا

تعميق الفهم عن طريق مواقف التفصيل والتوسيع  •
 ابخلربات املرتابطة عصبيا وذهنيا.

إضافة خربات لزايدة الفهم)توسيع  الطالب علىمساعدة  •
 دائرة ارتباطاته الذهنية(

 املتدرب وماهتيئة مواقف اخلربة الالزمة للتفاعل بني  •
 يواجه.

 الراجعة.التزويد ابلتغذية  •

إاتحة الفرصة للمتعلُّم؛ ملمارسة عمليات التصنيف،  •
 والفحص، والتحليل.

ومواقف  ،تقدمي أنشطة خمتلفة يلعب فيها أدواراَ خمتلفة •
 ميدانية خيترب فيها خرباته.

 تطبيق املعرفة واملهارات. •
 طرح أسئلة جديدة. •

 اختاذ قرار. •

املناقشة واحلوار يف جمموعات صغرية  •
 أزواج.ويف 

 

 التقومي
 االحتفال(-)التحقق والتأكيد والثقة

 
 تقدمي موقف مشكل جديد. .1
  .صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة .2

تنظيم اخلربات كي تكون منظمة على صورة شبكات  •
 تناسب الشبكات العصبية للمتعلُّم.

الراجعة اليت تسهل عليه إدراك  املتدرب ابلتغذيةتزويد  •
 ،العالقات العصبية للخربات

توضيح اهلدف أمام املتعلم؛ لزايدة وتسهيل حدوث  •
  ترابطات عصبية مناسبة وتوجيهها حنو هدف التعلُّم.

تقدمي ما تعلُّمه لآلخرين. ومراجعة  •
 .وتقومي تعلُّم زمالئه

 -الكتابة حول ما تعلُّمه )املذكرات •
 التقارير(.

التعلُّم من خالل  تثبيت •
 اخلارطة الذهنية(.-املشاريع)عمل النماذج

 املشاركة يف لعب الدور. •

ملشاهدة  ىخر أ شعبدعوة  •
 املشروعات

املشاركة يف إعداد وجتهيز حفلة  •
 التعلُّم.

 

  دليل املعلم والطالب: سابعاً: 

 :  املعلم دليل -أ

نظريـة االسرتاتيجية املقرتحة القائمة علـى مقرر الرتبية البيئية ابستخدام  بتدريس يقوم من لريشد املعلم دليل إعداد مت
واجلـذور العلميـة هلـذا املصـطلح  ،وشـرح مبسـط عـن نشـأة هـذه النظريـة ،شـرح مبسـط لنظريـة تريـز مقدمة. تـربز TRIZتريز 

  .اجلديد نسبياً يف ساحة علم النفس الرتبوي، وفوائد تطبيقه وأمهيته للعملية التعليمية

 .TRIZنظرية  عن نبذة •

  .املعلم دليل أمهية •

 أهداف الدليل. •
  النظرية.التدريس ابستخدام  خطوات •
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 . TRIZنظرية  ابستخدام للتدريس للمعلم عامة إرشادات •

 التدريس ابستخدام نظرية تريز. مراحل تطبيق

 :  الطالب دليل -ب

 .اخلطوات التاليةقام الباحث إبعداد دليل الطالب وفق 
 مقدمة الدليل.   •
 .TRIZنظرية معلومات املادة الدراسية. وتوجيهات ختص   •
والذي ضمن من خالل خمطط عام يسري فيه الطالب  يف دراسة املقرر TRIZلالستفادة من نظرية الربانمج الزمين   •

  .تناغم مع دليل املعلمتيف ضوء خطوات 
 الوقت املخصص للتدريس.  •
 مصادر التعلم املقرتحة. •

 واألثراء. ،األنشطة •

 : والطالباملعلم  دليل ضبط -ج

 الرتبيـة يف املتخصصني األساتذة من جمموعة على عرضهما مت والطالب املعلم دليل وتصميم إعداد من االنتهاء بعد
  .العلوم تدريس وطرق العلمية

 أكثــر لتكــون املناشــط بعــض تعــديل مت احملكمــني األســاتذة قبــل مــن املعلــم ودليــل الطالــب دليــل حتكــيم إجــراء وبعــد
 الطالـب دليـل مراجعة مت كما  ،وجيدة مناسبة أبهنا مرحلة لكل العامة اخلطوات على املوافقة متت وكذلك ،ووضوحاً  حتديداً 
 .والتطبيق لالستخدام الصاحلة النهائية صورهتما يف أصبحا حىت ودقيقة؛ هنائية مراجعة املعلم ودليل
 : امليدانية الدراسة تطبيق:  اثمناً 
 :  التالية ابخلطوات امليداين التطبيق عملية مرت وقد 

 :   التطبيق قبل ما إجراءات -أ 
 ،املشـــكالت البيئيـــة هبـــا يدرســـون ســـوف الـــيت الطريقـــة عـــن فكـــرة وإعطـــائهم التجريبيـــة اجملموعـــة بطـــالب اللقـــاء مت  - 1

 ،الطالـب بسـجل س واالهتمـامو الـدر  يف مشـاركتهم أمهيـة علـى والتأكيـد ،دراسةال أثناء  العمل كيفية  على وتعريفهم
الـيت سـوف يسـتخدموهنا   TRIZمبـادئ نظريـة حيـث مت تـدريب الطـالب علـى  معـاً؛ والعمـل التعاون على وحثهم

وكيــف ميكنــه أن يســتخدمها ومــىت يســتخدمها، وفوائــد  ،والــيت دونــت بســجل الطالــب مبــدأوإعطــاء وصــف لكــل 
 ،اســتخدامها واالنطــالق مــن اســتخدامها عنــد تطبيقهــا إىل أفــاق أكــرب مــن حجــرة الصــف إىل جمــاالت احليــاة عامــة

علــى  وهــذا ممــا يزيــد محــاس الطــالب ،ســجية يطبقهــا الطالــب يف حياتــه اليوميــة املبــادئوذلــك عنــدما تصــبح هــذه 
 تطبيق هذه التجربة.

 املتغـــريات مـــن عـــدد بضـــبط الباحـــث قـــام ،للدراســـة العملـــي اإلجـــراء بتنفيـــذ البـــدء قبـــل:  الدراســـة متغـــريات ضـــبط  -2
 التكـافؤ حتقيـق زايدة هبـدف وذلـك اجملمـوعتني، يف التجربـة تنفيـذ وإبجـراءات الدراسـة، عينة أبفراد املتعلقة اخلارجية



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .اجملموعتنيأفراد  بني التجانس من نوع وإجياد والضابطة التجريبية اجملموعتني بني
 :الدراسة جمموعيت تكافؤالتحقق من أواًل: 
ـــة ذات عـــدم وجـــود فـــروق التجريبيـــة واجملموعـــة ،للتحقـــق قبـــل البـــدء يف التجربـــة، مـــن تكـــافؤ اجملموعـــة الضـــابطة   دالل

االجتــاه  ومقيـاس ،البيئــيالختبـار الـوعي التطبيـق القبلــي  درجـات متوســطات بـني( α≤0،05) داللـة مســتوى عنـدإحصـائية 
 التجريبية. واجملموعة ،لدى طالب اجملموعة الضابطة ،البيئيةاملشكالت حنو 

الختبـار  القبلـي التطبيق وللتحقق من صحة ذلك، مت أواًل حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات
ومتــت املقارنــة بــني هــذه  .التجريبيــة واجملموعــة ،الضــابطة اجملموعــة طــالب لــدى ،االجتــاه حنــو البيئيــة ومقيــاس ،الــوعي البيئــي

اجملموعة التجريبية(، وكانت النتـائج   –املتوسطات احلسابية ابستخدام تطبيق )ت( جملموعتني مستقلتني )اجملموعة الضابطة 
 كالتايل:

 (6جدول )
 للمقارنة بني متوسطات درجات التطبيق القبلينتائج مقياس )ت( 

 لدى طالب اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية القضااي البيئيةاالجتاه حنو  ومقياس  الوعي البيئي( )اختبار  يف

 اجملموعة التطبيق املقارنة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 0.96 0.04 62 11.73 60.57 الضابطة القبلي مقياس الوعي البيئي
 8.35 67.70 التجريبية القبلي

مقياس االجتاه حنو 
 القضااي البيئية

 14.75 70.03 الضابطة القبلي
 14.22 78.12 التجريبية القبلي 0.46 0.26 62

يف  القبلـــي التطبيـــق يف درجـــات التجريبيـــة واجملموعـــة ،الضـــابطة اجملموعـــةهـــذه النتـــائج تشـــري إىل تكـــافؤ اجملمـــوعتني: 
 .وذلك قبل البدء يف التجربة ،ومقياس االجتاه حنو البيئية ،البيئيالختبار الوعي مقياس 

 بـــني( α≤0،05) داللـــة مســـتوى عنـــدإحصـــائية  داللـــة ذات فـــروق مـــن مجيـــع النتـــائج الســـابقة يتضـــح عـــدم وجـــود
ـــوعيالتطبيـــق القبلـــي يف  درجـــات متوســـطات ـــار ال  ،لـــدى طـــالب اجملموعـــة الضـــابطة ،ومقيـــاس االجتـــاه حنـــو البيئيـــة ،الختب
 .التجريبية واجملموعة

الختبـار وعلى ذلك يري الباحث أن هناك تكافؤ بني طالب اجملموعة الضابطة وطالب اجملموعة التجريبيـة يف كـل 
 وذلك يف بداية التجربة.  ،ومقياس االجتاه حنو البيئية ،البيئي الوعي
 : الدراسي احملتوى:  اثنيا

وهـــــو عبـــــارة عـــــن احملاضـــــرات الـــــيت تتعلـــــق  نفســـــه الدراســـــي احملتـــــوى والضـــــابطة التجريبيـــــة اجملمـــــوعتني طـــــالب درس
مشـكلة  ،مشـكلة التلـوث الغـري مـادي ،مشكلة نقص الغـذاء ،نقص املوارد الطبيعية ،مشكلة النفاايتابملوضوعات التالية )

مقـــرر الرتبيـــة البيئيـــة احملاضـــرات الـــيت تتحـــدث عـــن  التجريبيـــة اجملموعـــة طـــالب درس حيـــث خمتلـــف، بتنظـــيم ولكـــن ،(امليـــاه 
ابلطريقـة  الضـابطة اجملموعـة طـالب درس بينمـا ،TRIZنظرية ابستخدام االسرتاتيجية املقرتحة القائمة على  القضااي البيئية

  .االعتيادية
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  :  التدريس زمن:  اثلثاً 
 لكل أسبوعياً  حماضرة ساعتني بواقع ساعتني كل  مدة اجملموعتني، من لكل حماضرات( 5) التدريس عملية استمرت

  .أسابيع مخسة ملدة أي جمموعة
 تطبيق الدراسة :رابعاً: 

 لطــــالب الباحـــث لقيــــاس مســــتوى الـــوعي البيئــــي لــــدى  إبعــــداده قــــام الــــذي  الــــوعي البيئـــي اختبــــار  اســـتخدام مت
 لطــالب  والبعــدي القبلــي التطبيــق زمــن توحيــد مت وقــد ،ومقيــاس االجتــاه حنــو القضــااي البيئيــة والضــابطة، التجريبيــة اجملمــوعتني
 اجملموعتني.

 مقياس االجتاه حنو القضااي البيئية : ،الوعي البيئيختبار ال القبلي التطبيق -أ

 علــى مقيــاس االجتــاه حنــو القضــااي البيئيــة ،الــوعي البيئــيختبــار ال تطبيــق مت املختــارة موضــوعات بتــدريس البــدء قبــل
 ملوضوعات املعريف احملتوى يف اجملموعتني لطالب العلمية اخللفية على التعرف هبدف والضابطة، التجريبية اجملموعتني طالب
 احلـديث سبق وقد ،هبا واالحتفاظ نتائجها ورصد املقياس كراسات  تصحيح مت مث ومن ،املستقل املتغري إدخال قبل الوحدة
  .سابقاً  والضابطة التجريبية اجملموعتني تكافؤ يف القبلي املقياس عن

 : الدراسة جملموعيت القضااي البيئية تدريس -ب

القضـااي  موضـوعات بتـدريس البـدء متمقياس االجتاه حنو القضـااي البيئيـة  ،الوعي البيئيختبار ال القبلي التطبيق بعد
   .والضابطة التجريبية اجملموعتني بتدريس الزمالء قام حيث ؛ للمجموعتني البيئية
 :  التالية النقاط االعتبار يف أخذ وقد
 :  التجريبية للمجموعة ابلنسبة* 

 ،مشـكلة التلـوث الغـري مـادي ،مشكلة نقص الغذاء ،املوارد الطبيعيةنقص  ،مشكلة النفاايت)القضااي  التدريس مت
 :  يلي ما مبادئ نظرية تريز واتباع ابستخدام( مشكلة املياه 
 التطبيق من استيعاب الطالب لطريقة تطبيق خطوات التدريس ابستخدام مبادئ تريز بداية قبل التأكد
 ابستخدام نظرية تريز.مث التدريس  الضابطة للمجموعة ابلنسبة

 :  االجتاه  ومقياس  ،الوعي البيئيملقياس  البعدي التطبيق •

مقيـاس االجتـاه حنـو القضـااي  ،الـوعي البيئـيختبـار مقيـاس ال تطبيـق إبعـادة الباحـث قـام جملمـوعتنيا تدريس من االنتهاء بعد
  املســـــــــــــــــــتقل املتغـــــــــــــــــــريأثـــــــــــــــــــر  معرفـــــــــــــــــــة هبـــــــــــــــــــدف والضـــــــــــــــــــابطة التجريبيـــــــــــــــــــة اجملمـــــــــــــــــــوعتني طـــــــــــــــــــالب علـــــــــــــــــــىالبيئيـــــــــــــــــــة 

  .إحصائياً  ملعاجلتها متهيداً  وفرغت درجاهتا، برصد قام مث املتغريات التابعة، على( االسرتاتيجية املقرتحة)
 :  وتنظيمها البياانت مجع: خامساً 
 بيـاانت مجـع مت ،القضـااي البيئيـةومقيـاس االجتـاه حنـو  ،البيئـيالختبار الـوعي  والبعدي القبلي التطبيق من االنتهاء بعد 
 يف العينـــة طـــالب مـــن عـــدداً  فقـــد أنـــه لـــوحظ وقـــد ،اإلحصـــائية للمعاجلـــة إخضـــاعها هبـــدف ،وتنظميهـــا اجملمـــوعتني طـــالب

 ،س االجتاه حنو البيئيةومقيا ،الختبار الوعي والبعدي القبلي التطبيق عن تغيبهم نتيجة ،اجملموعتني
 :الدراسةعرض نتائج 



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرض األول :
درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة  ات( بني متوسط0.05) داللة داللة إحصائية عند مستوى فروق ذاتوجد ي

للتحقــق مــن صــحة الفــرض األول: مت أوال و  .لصــاحل اجملموعــة التجريبيــةقيــاس الــوعي البيئــي ملوالضــابطة يف التطبيــق البعــدي 
 اجملموعــة طــالب لــدىقيــاس الــوعي البيئــي مل عــديالب التطبيــق حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات

ومتـت املقارنـة بـني هـذه املتوسـطات احلسـابية ابسـتخدام تطبيـق )ت( للمجموعـات املسـتقلة،  التجريبيـة واجملموعة ،الضابطة
 وكانت النتائج كالتايل:

 (7جدول )
 قياس الوعي البيئي مل مقياس يف نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات التطبيق البعدي

 لدى طالب اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

 اجملموعة التطبيق املقارنة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 0.00 10.02 62 6.33 87.06 الضابطة البعدي ئييالوعي الب
 4.58 110.4 التجريبية البعدي

 طــالب لـدىقيــاس الـوعي البيئــي مل البعـدي التطبيـق ( أن املتوســط احلسـايب لــدرجات7يالحـظ مـن نتــائج اجلـدول )
( وهي دالـة 10.02(، وقيمة )ت( تساوي )110.4(، وللمجموعة التجريبية يساوي )87.06يساوي ) الضابطة اجملموعة

 التطبيـــق درجـــات متوســـطيبـــني  )0.05)داللـــة  مســـتوى عنـــدإحصـــائية  داللـــة ذو إحصـــائيا؛ وابلتـــايل نســـتنتج وجـــود فـــرق
التجريبية. والفروق لصاحل اجملموعة التجريبية، حيـث كـان  واجملموعة الضابطة اجملموعة طالب البيئي لدىالوعي  يف البعدي

 ( هو األعلى.110.4)قياس الوعي البيئي املتوسط احلسايب للتطبيق البعدي مل
كما مت حساب معدل الكسب وفقا ملعادلة بـالك، والـيت تعطـي مؤشـرا عمـا إذا كـان هنـاك فاعليـة للمتغـري املسـتقل 

قيــاس ملمــن خــالل مقارنــة درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي  ،(TRIZ علــى نظريــةاالســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة )
( درجة، 120)مقياس الوعي البيئي العتبار الدرجة العظمى لدرجات لدى اجملموعة التجريبية، مع األخذ يف االوعي البيئي 

 وكانت النتائج كالتايل:
 (7جدول )

 اختبار املواقف البيئيةللمجموعة التجريبية يف  TRIZ على نظريةاالسرتاتيجية املقرتحة القائمة الكسب املعدل للكشف عن فاعلية 

 املتغري التابع املتغري املستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  املتوسط احلسايب
 الكسب

فاعلية 
 بعدي قبلي الربانمج

على االسرتاتيجية املقرتحة القائمة 
 TRIZ نظرية

 ةكبري  1.21 110.4 67.7 120 الوعي البيئي

القبلي ( درجة، وبلغ متوسط درجات التطبيق 120االجتاه حنو القضااي البيئية ) البعدي الدرجة العظمى يف التطبيق
االجتـاه حنــو  ملقيـاس البعـدي التطبيـق درجـات ( ومتوسـط67.7االجتـاه حنـو القضـااي البيئيـة لـدى اجملموعـة التجريبيــة ) ملقيـاس



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرقــا كبــرياً،  -وهــو يف صــاحل  التطبيــق البعــدي-، وملعرفــة إذا كــان هــذا الفــرق (110.4) التجريبيــة اجملموعــة القضــااي البيئيــة
ومت حســاب  ،( علــى املتغــري التــابعTRIZنظريــة  االســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة علــى غــري املســتقل )ويعطــي فعاليــة لتــأثري املت

( وهي قيمة كبرية تزيد عن احلد األدىن الذي حـدده بـالك للحكـم 1.21معدل الكسب وفقا ملعادلة بالك، وبلغت قيمته )
 (.1.20) التدريس ابستخدام مباديء تريزعلى فعالية 
داللـــة إحصـــائية عنـــد  اتق ذو وجـــد فـــر النتـــائج الســـابقة يـــتم قبـــول الفـــرض األول الـــذي نـــص علـــى: " يخـــالل مـــن 

 الـوعيالختبـار التجريبيـة والضـابطة يف التطبيـق البعـدي  طـالب اجملمـوعتنيدرجـات  ات( بني متوسـط0.05) داللة مستوى
يف تنميـة  TRIZنظريـة  االسـرتاتيجية املقرتحـة موهـذا يـدل علـى فاعليـة التـدريس ابسـتخدا .لصاحل اجملموعة التجريبية البيئي
علـى اسـرتاتيجية مقرتحـة قائمـة مـا أثـر  جييب على السؤال األول من أسئلة الدراسة والـذي يـنص علـى" البيئي حيثالوعي 
 .يف تدريس مقرر الرتبية البيئة على تنمية الوعي البيئي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد TRIZ نظرية
 :  الثاين الفرض
التجريبية  طالب اجملموعتنيدرجات  اتبني متوسط (0.05) داللة  داللة إحصائية عند مستوى اتق ذو وجد فر ي

للتحقــق مــن صــحة الفــرض و  .اجملموعــة التجريبيــة البيئيــة لصــاحلاالجتــاه حنــو القضــااي والضــابطة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس 
االجتــاه حنــو القضــااي  ملقيــاس البعــدي التطبيــق املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات: مت أوال حســاب الثــاين
ومتــت املقارنــة بــني هــذه املتوســطات احلســابية ابســتخدام تطبيــق  التجريبيــة واجملموعــة ،الضــابطة اجملموعــة طــالب لــدى البيئيــة

 )ت( للمجموعات املستقلة، وكانت النتائج كالتايل:
 (8جدول )

 نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات التطبيق البعدي
 لدى طالب اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبيةاالجتاه حنو القضااي البيئية  مقياس يف

 اجملموعة التطبيق املقارنة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة ت
الداللة 
 اإلحصائية

 0.00 12.04 62 4.33 94.06 الضابطة البعدي االجتاه حنو القضااي البيئية
 3.58 120.31 التجريبية البعدي

 لدى االجتاه حنو القضااي البيئيةملقياس  البعدي التطبيق ( أن املتوسط احلسايب لدرجات8يالحظ من نتائج اجلدول )
( 12.04(، وقيمـة )ت( تسـاوي )120.31وللمجموعـة التجريبيـة يسـاوي )(، 94.06يساوي ) الضابطة اجملموعة طالب

 متوســطي بــني( ≥ α 0،05 داللــة ) مســتوى عنــدإحصــائية  داللــة ذات وهـي دالــة إحصــائيا؛ وابلتــايل نســتنتج وجــود فــرق
التجريبيـة. والفـروق  واجملموعـة الضـابطة اجملموعـة طالب لدىاالجتاه حنو القضااي البيئية  مقياس يف البعدي التطبيق درجات

( هـو 124.31)االجتاه حنـو القضـااي البيئيـة لصاحل اجملموعة التجريبية، حيث كان املتوسط احلسايب للتطبيق البعدي ملقياس 
 األعلى.

كما مت حساب معدل الكسب وفقا ملعادلة بـالك، والـيت تعطـي مؤشـرا عمـا إذا كـان هنـاك فاعليـة للمتغـري املسـتقل 
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من خالل مقارنة درجـات التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي ملقيـاس  ،(TRIZ على نظريةما أثر اسرتاتيجية مقرتحة قائمة )
االجتــاه حنــو لــدى اجملموعــة التجريبيــة، مــع األخــذ يف االعتبــار الدرجــة العظمــى لــدرجات مقيــاس  االجتــاه حنــو القضــااي البيئيــة

 ( درجة، وكانت النتائج كالتايل:132)القضااي البيئية 
 (9جدول )

 االجتاه.للمجموعة التجريبية يف مقياس  االسرتاتيجية املقرتحةعلية الكسب املعدل للكشف عن فا

 املتغري التابع املتغري املستقل
الدرجة 
 العظمى

معدل  املتوسط احلسايب
 الكسب

فاعلية 
 بعدي قبلي الربانمج

على اسرتاتيجية مقرتحة قائمة 
 TRIZ نظرية

االجتاه حنو القضااي 
 البيئية

 كبري 1.21 120.31 78.12 132

( درجة، وبلغ 132)االجتاه حنو القضااي البيئية  البعدي الدرجة العظمى يف التطبيقيالحظ من اجلدول السابق أن 
 درجــات ( ومتوســط78.13لــدى اجملموعــة التجريبيــة )االجتــاه حنــو القضــااي البيئيــة  متوســط درجــات التطبيــق القبلــي ملقيــاس

وهــو يف -، وملعرفــة إذا كــان هــذا الفــرق (120.31) التجريبيــة اجملموعــة القضــااي البيئيــةاالجتــاه حنــو  ملقيــاس البعــدي التطبيــق
( TRIZاســرتاتيجية مقرتحـة قائمــة علـى  نظريــة فرقـا كبــرياً، ويعطـي فعاليــة لتـأثري املتغــري املسـتقل ) -صـاحل  التطبيـق البعــدي

( وهـي قيمـة كبـرية تزيـد عـن احلـد 1.21قيمتـه ) ومت حسـاب معـدل الكسـب وفقـا ملعادلـة بـالك، وبلغـت ،على املتغري التابع
 (.1.20األدىن الذي حدده بالك للحكم على فعالية الربانمج وهو )

داللة إحصائية عند مستوى  اتق ذو وجد فر من مجيع النتائج السابقة يتم قبول الفرض األول الذي نص على: " ي
االجتـــاه حنـــو درجـــات طـــالب اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس  ات( بـــني متوســـط0.05)داللـــة 

نظريــة  االســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة التــدريس ابســتخداموهــذا يــدل علــى فاعليــة  .لصــاحل اجملموعــة التجريبيــةالقضــااي البيئيــة 
TRIZ  ما ما أثر  "من أسئلة الدراسة والذي ينص على الثاينحيث جييب على السؤال  االجتاه حنو القضااي البيئيةيف تنمية

تـدريس مقـرر الرتبيـة البيئـة علـى تنميـة االجتـاه حنـو القضـااي البيئيـة لـدى  يف TRIZ على نظريةأثر اسرتاتيجية مقرتحة قائمة 
 " .طالب كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

 اثنياً تفسري نتائج الدراسة:
 تفسري النتائج اخلاصة الفرض األول :

درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة  ات( بني متوسط0.05) داللة داللة إحصائية عند مستوى اتق ذو وجد فر ي
االسـرتاتيجية املقرتحــة القائمــة اســتخدام إن . لصـاحل اجملموعــة التجريبيـةالختبــار الـوعي البيئــي والضـابطة يف التطبيــق البعـدي 

 زايدة دافعية الطالب للتعلم وانتباههم والتفاعل داخل الفصل الدراسي، كما أن تنوع األنشطة أدى إىل TRIZعلى نظرية 
اليت ختاطب العديد من قـدرات الطالـب يف مواقـف خمتلفـة تسـاعد علـى حتسـني تعلـم احملتـوى واالهتمـام هبـا وإتقـاهنم للمـادة 

ساعدت االسرتاتيجية املقرتحة علـى التعمـق مـن خـالل البحـث عـن  .الوعي لديهم ابلقضااي البيئيةالعلمية مما يرفع مستوى 
فالبحث عن حل مير مبراحل توفرها االسرتاتيجية املقرتحة جيعل الطالب يسعى يف البحث عن املعلومـة مـن مصـادر  حلول،
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مجيــع هـذه الظــروف الـيت ميــر هبـا الطالــب تســاعده  األمثـل،خمتلفـة ومــن مث مقارنتهـا وتقوميهــا ومـدى مناســبتها لتحقيـق احلــل 
اسـة العويضـي ) ر مثـل دوهذا يتوافق مع نتـائج دراسـات كـل مـن  حلها. على تنمية الوعي ابلقضااي البيئية اليت يعكف على

حيث أثبتت هذه الدراسات فاعليـة اسـتخدام نظريـة تريـز يف تنميـة  (2014اميان)  و،( 2013وعبد الرحيم )  ،( 2013
هـا رات تفكـري مـا ( فأثبتـت فاعليـة اسـتخدام نظريـة تريـز يف تنميـة م2012أما دراسة اخلياط )  ،مهارات التفكري االبداعي

أما دراسة حممود  ،( كان هدفها تنمية مهارات  التفكري العلمي والتحصيل الدراسي 2011ودراسة سلمان )  ،وراء املعرفة
اليت أكدت على فاعلية نظرية تريز يف تنمية  ( فكان هدفها تنمية القدرة على اختاذ القرار2015( ودراسة صبح )2013)

جمــاالت التفكــري والعمــق املعــريف الــذي يــؤدي إىل زايدة الــوعي وزايدة االحســاس ابملشــكلة أو الكثــري مــن اجملــالت وخاصــة 
 .القضية نتيجة التعمق والبحث عن حلول إبداعية

 تفسري النتائج اليت ختص الفرض الثاين:
درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة  ات( بني متوسط0.05) داللة داللة إحصائية عند مستوى اتق ذو وجد فر ي

  لصاحل اجملموعة التجريبية.االجتاه حنو القضااي البيئية ملقياس  ؛والضابطة يف التطبيق البعدي
يف صــياغة الــدروس يف صــورة  TRIZاالســرتاتيجية املقرتحــة القائمــة علــى  نظريــة اســتخدام أن  وقـد يرجــع ذلــك اىل

وة األوىل إىل حتديد املشـكلة وصـياغات مناسـبة للمشـكلة واملشـكالت املرتبطـة مشكالت علمية تثري الطالب وهتدف اخلط
ابملشــكلة الرئيســة، واخلطــوة الثانيــة عــن البحــث عــن املعلومــات الســابقة لــدى الطالــب للتفكــري يف حلهــا، وحتديــد التنــاقض 

اطاً الختـزال هـذا التعـارض أو الذي يوجد ابملشكلة أدى إىل وجود تعارض معريف لـدى الطالـب ممـا حيفـوه وجيعلـه أكثـر نشـ
البحث عن املصادر )املعلومات( حللها وإجراء أنشطة أو استنتاجات خمتلفة وميكن اعتبار اجلهود السابقة أبهنا تبحث عن 

كثـر تعمقـا يف البحـث أاخلطـوات جتعـل الطالـب  ههـذحل للمشكلة أي يف حدود اخلربة واملعلومـات الـيت قـدمت للطالـب، 
ة عندما يتعامل معها بصـورة اكثـر عمليـة يوحبثا واهتماما مما جيعله يكون اجتاهات حنو القضااي البيئ اطالعاكثر أحلول  عن

وتوظيفهــا يف حــل املشــكلة والوصــول حلــل هنــائي مبشــاركة مجاعيــة تنطلــق مــن ارتيــاح وفهــم تريــز  مبــادئمــن خــالل اســتخدام 
الظاهرة مما جيعله يتدرج يف تكوين االجتاه السليم حنو القضااي البيئية اليت يعيشها الطالب ويتفاعـل  عميق ووعي أببعاد هذه

 حتفزيرجع ذلك إىل خصائص ومميزات نظرية تريز حيث متت صياغة الدروس يف صورة مشكالت علمية و  ،معها يف حميطه
مناســبة للمشــكلة، وحتديــد التنــاقض الــذي يوجــد إاثرة تفكــري الطــالب لتحديــد املشــكلة وصــياغات وتعمــل علــى الطــالب 

ابملشــكلة أدى إىل وجــود تعــارض معــريف لــدى الطالــب ممــا حيفــزه وجيعلــه أكثــر نشــاطاً الختــزال هــذا التعــارض والبحــث عــن 
( 2010) ودراسة العنـزي (2004الشاهي ) املصادر حللها وإجراء أنشطة أو استنتاجات خمتلفة،  ويتفق ذلك مع دراسة 

اســــتخدام مبــــادئ نظريــــة تريــــز تتضــــمن حيــــث أن  (2016ودراســــة الســــعيد) (2015) ح( ودراســــة صــــب2015) وحممــــود
استخدام احلل املثايل النهائي والذي يعد هدفاً نسعى إليه يف التوجيه حنو البحث عن احلل األفضل كلما شـرد ذهـن املـتعلم 
بعيداً عن املشكلة وحل التناقض على اختيار احلل الذي يهدف إىل حل هذا التناقض واختزال هذه احلالة، كما أن تضمن 

 ومــن مثحيــث يــتم ســؤال التالميــذ عــن هــل حتقــق احلــل املثــايل، هــل مت اختــزال املشــكلة،  االخــرية رحلتني مهــا املرحلــة تريــز ملــ
بيق احلل" حيث يتم التطبيق هنا ويتم التدريب على خطة لتطبيقه والتأكد مـن عـدم وجـود مشـكالت اثنويـة انجتـة عـن ط"ت

يلخــص بنــاء النمــوذج الــذي يــتم عرضــه يف معــرض ختــامي كمنــتج أو البحــث عــن حلــول أخــرى ومــن مث التصــميم و التطبيــق 
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عمل الطالب يف حل هذه املشكلة وهذا يتوافق مع التوجهات احلديثة كمداخل التكامـل بـني العلـوم واهلندسـة والرايضـيات 
 .لوجيا.و والتكن

 :مبا يلي توصي الدراسة احلاليةمن نتائج الدراسة يف ضوء ما أسفر عنه 

 .وخاصة يف املراحل اجلامعية نظرية تريز يف املقررات الدراسية وتوظيفها ضمن احملتوى العلميتضمني مبادئ  .1

تطــوير بــرامج إعــداد املعلمــني بكليــات الرتبيــة لتتضــمن أســاليب تــدريس حديثــة تســاعد يف تنميــة مهــارات التفكــري  .2
 .وتنمية االجتاهات االجيابية

يتعلـق ابالسـتفادة مـن املـداخل احلديثـة يف تنميـة  فيمـاوخاصة االهتمام بربامج التنمية املهنية للمعملني أثناء اخلدمة  .3
 .الوعي واالجتاهات حنو القضااي املعاصرة مثل مشاكل البيئية

 .تعلم القضااي املعاصرة مثل قضااي البيئية والتنمية املستدامةاالهتمام ابستخدام مبادئ نظرية تريز يف  .4

اجلامعيـة والتعلـيم العـام مـن خـالل اسـتخدام اسـرتاتيجيات ضرورة تنميـة الـوعي البيئـي واالجتاهـات البيئيـة يف املرحلـة  .5
 حديثة.

 :مقرتحات البحث

 :التاليةالدراسات إجراء  الباحث يقرتح اونتائجه ةاحلاليالدراسة واستناداً لفكرة 

املرحلــــة االبتدائيــــة  لطــــالبيف تــــدريس العلــــوم  الــــوعي واالجتــــاه حنــــو القضــــااي البيئيــــةتريــــز يف تنميــــة مبــــادئ فاعليــــة  .1
 .املتوسطةو 

 .فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية تريز يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري العليا ملرحلة رايض األطفال .2

قــائم علــى نظريــة تريــز لتنميــة اخليــال العلمــي ومهــارات  مقــرر الرتبيــة البيئيــةدراســة فاعليــة بــرانمج مقــرتح يف تــدريس  .3
 .طالب كلية الرتبيةناقد لدى التفكري ال

قائم على األنشطة التعليمية يف ضوء نظرية تريز لتنمية مهارات الرتبية البيئية دراسة فاعلية برانمج مقرتح يف تدريس  .4
 ..كلية الرتبية جبامعة امللك خالداحلل اإلبداعي للمشكالت، ومهارات االخرتاع لدى  

الثقافـة البيئيـة لـدى طـالب  قـائم علـى نظريـة تريـز لتنميـة الرتبيـة البيئيـة تـدريس مقـرر دراسـة فاعليـة بـرانمج مقـرتح يف  .5
 .كلية الرتبية

 :املراجع 
(، 2( العدد )  34. جملد ) جملة العلوم االجتماعيةمؤشرات مدى حتقيق املواطنة البيئية.  .( 2006أاب حسني، أمساء. ) 

 .32 - 24ص 

بــرانمج تــدرييب حلــل مشــكالت العلــوم اســتخدام بعــض مبــادئ تريــز يف تنميــة فعاليــة  .(2009إبــراهيم عبــد اهلــادي )
جامعــة  -، رسـالة ماجســتري، "غــري منشــورة" كليــة الرتبيــةمهــارات اإلبــداع العلمــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة

 اإلسكندرية.
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احلـــــل االبتكـــــاري تطبيقـــــات عمليـــــة يف تنميـــــة التفكـــــري اإلبـــــداعي اســـــتخدام نظريـــــة (: 2004صـــــاحل ) ،أبـــــو جـــــادو
 ، عمان: دار الشروق للنشر والطبع.للمشكالت

 TRIZ(. استخدام نظرية تريـز 2017) إمساعيل، دعاء سعيد حممود ،، فاطمة حممدبعبد الوهاأمحد، أبو السعود حممد 
جملـة كليـة  ،الكيمياء لدى طالب الشعب العلمية بكليات الرتبية ىف تنمية مهارات احلل االبداعى للمشكالت ىف

 . 418 – 383ص ص ،112ع ،28مج ،مصر  ،كلية الرتبية  -جامعة بنها   ،الرتبية
جملة جامعة القـدس (. الوعي ابلتشريعات البيئية عند طلبة اجلامعات الفلسطينية، 2011األستاذ، حممود وحممود الددح.)
 .198-157(: 1)23، لدراساتاملفتوحة لألحباث وا

( اجتاهــات تالميــذ مرحلــة التعلــيم الثــانوي حنــو البيئــة يف ضــوء بعــض املتغــريات )دراســة 2015) علــىحبــري، نبيــل، فــارس، 
 .182 -167. ص ص18العدد  جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدانية(. 

 على تنمية مهارات اختاذ القـرار يف مـادة األحيـاء (. فاعلية التدريس التباديل2016إميان السيد رضا حـافظ.) ،البقري
واختــاذ القـــرار  مصــر التصـــنيف .جامعـــة طنطــا ،األول الثـــانوي رســالة ماجســتري غـــري منشــورة لــدى طـــالب الصــف

 فلسطني .رسالة ماجستري غري منشورة جامعة غزة ،ابلعلوم لطالبات الصف التاسع

فاعلية اسرتاتيجية الصفِّّ املقلوب يف تنمية التفكـري الناقـد والـوعّي البيئـيِّّ يف  (. 2016.)الرتكي، خالد بن إبراهيم بن علي
 األردن.  ،اجمللـة الدوليـة الرتبويـة املتخصصـة  ،مقرر العلوم لدى طاّلب الّصفِّّ األولِّّ املتوسـط يف املعاهـد العلميـة

 .186 – 166ص ص  ،7ع ،5مج
الطلبة الفلسطينيني القريبني من املصانع االسرائيلية ألمهية احملافظة  إدراكمدى  .(2010حرز هللا، حسام، وعفيف زيدان) 

ــة واملســتو علــى البيئــة، ورقــة حبثيــة مقدمــة ملــؤمتر : نات اإلســرائيليةط: الصــناعات اإلســرائيلية يف املنــاطق احلدودي
 شباط. 14 -13جسور السالم وتنمية اقتصادية أم دمار لإلنسان والبيئة، جامعة القدس املفتوحة، 

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ،الدوحة ،بيئة من أجل البقاء(. 1990سعيد حممد ) ،احلفار
جملـة   ،( يف تنميـة مهـارات التفكـريTriz(: فاعلية برانمج إثرائي مقرتح قائم على نظريـة تريـز )2012أمحد علي ) ،خطاب

 . 418 – 383ص ص ،18ع ،8مج ،مصر  ،كلية الرتبية  -جامعة بنها   ،كلية الرتبية
 جامعة طلبة لدى املعرفة ءما ورا تفكريمهارات  تنمية يف تريز نظرية إىل مستند تدرييب برانمج أثر .(2012. )ماجد ،اخلياط

 .26عدد  )3جملد ) )اإلنسانية العلوم(لألحباث  النجاح جامعة جملة .التطبيقية البلقاء
، املنظمة جملة تعليم اجلماهري(: الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرايض، 2000الدخيل، حممد عبد الرمحن )

 .90-49، ص47العربية للرتبية والثقافة والعلوم، العدد 
(. أثر مقرر الرتبية البيئية على مستوى التنور البيئي لطالب كلية الرتبية 2001تيسري حممود ) ،السيد عطا ونشوان ،درويش

املـؤمتر العلمـي اخلـامس للجمعيـة املصـرية للرتبيـة العلميـة :  ،جامعة األزهر بغزة واجتاهاهتم حنو البيئة ومشكالهتا
 .746 -699ص ص ،(2اجمللد) ،اإلسكندرية ،الرتبية العلمية للمواطن
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 .القاهرة : دار املعارف .( إسرتاتيجية محاية البيئة من التلوث1996يسري إبراهيم) ،دعبس
اجلمعية املصـرية للمنـاهج  -دراسة تطبيقية -"تكامل الرتبية البيئية يف املناهج الدراسية"( :  2011صربي )  ،الدمرداش

 .174وطرق التدريس، العدد 

 .. عامل الكتب، القاهرةاالجتماعيفس علم الن(: 2000زهران حامد عبد السالم )
املــؤمتر  .بــرانمج مقــرتح لتنميــة الــوعي املــروري لطفــل الروضــة ابســتخدام القصــة املوســيقية احلركيــة .(2004ســعاد ) ،الزايتــى

الطفـل العـريب يف ظـل املتغـريات املعاصـرة.  اإلقليمي األول لقسم تربيـة الطفـل بكليـة البنـات جامعـة عـني  ـس،
 .عامل الكتب .القاهرة

(. فعاليــة مقــرر الرتبيــة البيئيــة يف تنميــة املفــاهيم واالجتاهــات البيئيــة لــدى طالبــات شــعب 2004صــالح الــدين علــي)  ،ســامل
العـدد  ،اجمللـد السـابع ،لميـةجملة الرتبيـة الع ،اجلمعية املصرية للرتبية العلميـة ،رايض األطفال بكليات الرتبية النوعية

 .109 - 73ص ص ،مارس ،األول
(. دراسة عاملية لالجتاهات البيئية يف إطار بعض املتغريات لدى 1991أبو السعود حممد ) ،حممود عوض هلل ؛ أمحد ،سامل

  .76 -31ص ص ،(27العدد ) ،(2اجلزء ) ،أكتوبر ،جملة كلية الرتبية ببنها ،طالب كلية الرتبية ببنها
، عمــان: دار وكتبــة احلامــد للنشــر والتوزيــع، 2، طدراســة يف الرتبيــة البيئيــة -اإلنســان والبيئــة(: 2007الســعود، راتــب، )
 األردن.

يف تنميــــة مهــــارات احلــــل  TRIZ(. فاعليــــة بــــرانمج مقــــرتح مســــتند إىل مبــــادئ نظريــــة 2016).ســــعيد، وائــــل أمحــــد راضــــي
 . 4ع ،32مج ،مصر–جملة كلية الرتبية أبسيوط  ،عليم الصناعياإلبداعي للمشكالت التقنية لدى طالب كلية الت

يف تنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي  Trizفاعلية برانمج مقـرتح مسـتند إىل مبـادئ نظريـة (.2016).سعيد، وائل أمحد راضي
 ،32مـج  ،كليـة الرتبيـة  -جامعة أسـيوط  ،جملة كلية الرتبية،للمشكالت التقنية لدى طالب كلية التعليم الصناعي

 539 – 462 ،4ع
 العلـوم مقـرر يف الدراسـي العلمـي والتحصـيل التفكـري تنميـة يف تريـز نظريـة اسـتخدام فاعليـة .(2011) أمـل ،سـلمان

 جامعة ،الرتبية كلية ،منشورة غري ماجستري رسالة .مبكة املكرمة االبتدائي رابع ال الصف تلميذات لدى املطور

 .السعودية ،القرى أم

بــرانمج أتهيــل  ،وزارة الرتبيــة والتعلــيم وكليــة الرتبيــة جامعــة عــني مشــس ،القــاهرة ،علــوم البيئــة(. 1991حممــد صــابر ) ،ســليم
 معلمي املرحلة االبتدائية للمستوى اجلامعي.

وقــائع (. دور القبائــل يف احلفــاظ علــى الغطــاء النبــايت واملراعــي يف اجلمهوريــة اليمنيــة.  2000الســنيدي، انصــر عبــادي.) 
  ،وأحباث املؤمتر العلمي األول



 د. إبراهيم أمحد آل فرحان   البيئة الرتبية مقرر تدريس يف( TRIZ) تريز نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية استخدام أثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. مــدى فعاليــة بــرانمج مقــرتح لدراســة بعــض مشــكالت تلــوث البيئــة وأثــره يف التحصــيل 2006يســري مصــطفى ) ،الســيد
 ،اجلمعية املصـرية للرتبيـة العلميـة ،املعريف واالجتاه حنو تلوث البيئة لدى طالبات شعبة الطفولة بكلية الرتبية بسوهاج

 30اإلمساعيلية  –فايد  -فندق املرجان ،الرتبية العلمية حتدايت احلاضر ورؤى املستقبل ،عاشراملؤمتر العلمي ال
 . 569 – 505ص ص ،اجمللد الثاين ،أغسطس 1 –يوليو 

 لطفـل اإلبـداعي التفكـري تنميـة يف نظرية تريز ضوء يف البيئية الرتبية يف مقرتح برانمج فاعلية .(2009) لطفية ،الشاهي

 ،القـرى أم جامعـة ،الرتبيـة كليـة ،منشـورة غـري رسـالة ماجسـتري .جـدة مبحافظـة األطفـال رايض يف املدرسـة قبل ما
 .السعودية

علــى  ،مــداخل عامليــة يف تطــوير املنــاهج التعليميــة(. 2001عفــت مصــطفى) ،فــوزي عبــد الســالم ؛ الطنطــاوي ،الشــربيين
 مكتبة األجنلو املصرية.  ،القاهرة ،ضوء حتدايت القرن احلادي والعشرين

(. فعالية برانمج قيمي تقين قائم علـى الـتعلم الـذايت يف الرتبيـة البيئيـة علـى 2006زينب حممد ) ،ألفت عيد ؛ حسن ،شقري
لـدى الطالبـات املعلمـات  ،ت البيئيـةوتنميـة مهـارات اختـاذ القـرارا ،ورفـع درجـة متثـل القـيم ،تنمية املعرفة ابملشكالت

الرتبيــة العلميــة  ،املــؤمتر العلمــي العاشــر ،اجلمعيــة املصــرية للرتبيــة العلميــة ،ختصــص العلــوم بكليــة الرتبيــة ابإلحســاء
ص  ،(1)اجمللـد  ،أغسـطس 1  -يوليو  30 ،اإلمساعيلية -فندق املرجان فايد  ،حتدايت احلاضر ورؤى املستقبل

 .563 -509ص
جامعـة امللـك سـعود ل  أثر دراسة مقرر يف الرتبية البيئية على اجتاهات طالب كلية الرتبيـة. .( 1990أمحد إبراهيم ) ،شليب

 ،املؤمتر العلمي الثاين :إعـداد املعلـم الرتاكمـات والتحـدايت ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،فرع أهبا
 .1218 -1201ص ص ،يوليو 18 – 15 ،اإلسكندرية ،( 3اجمللد )

، تطبيقات عملية يف تنمية التفكري اإلبداعي استخدام نظرية احلل االبتكاري للمشكالت(: 2004صاحل أبو جادو )
 عمان: دار الشروق للنشر والطبع.

 (: تعليم التفكري النظرية والتطبيق، عمان: دار املسرية.2007صاحل أبو جادو وحممد بكر )
تطبيقـات عمليـة يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي اسـتخدام نظريـة احلـل االبتكـاري (: 2007علـي أبـو جـادو )صاحل حممد 

 ، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.للمشكالت
 واختاذ القرار التصنيفمهارات  تنمية يف TRIZ تريز نظرية على قائم مقرتح برانمج فاعلية (2014) حيىي سعيد آالء صبح،

 .غزة .االسالمية اجلامعة.(منشورة غري ماجستري رسالة .التاسع الصف لطالبات ابلعلوم

 دار الفكر العريب. ،القاهرة ،تربية حتمية -الرتبية البيئية (.2000رمضان عبد احلميد ) ،الطنطاوي
 والتواصـل االبـداعي التفكـريمهـارات  لتنميـه TRIZ تريـز نظريـة علـى قـائم مقـرتح بـرانمج فاعليـة ،)2015 ( هيـا عاشـور،

 .فلسطني بغزة، االسالمية اجلامعة ،)منشورة غري ماجستري رسالة(،اخلامس الصف لطالب الرايضي
 ، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، مصر.األسرة البيئية(: 1998عبد احلميد، امحد حييي، )
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 التـذوق رت ا مها تنمية يف )تريز( نظريةاسرتاتيجيات  بعض استخدام البالغة تدريس أثر .(2013) نور ،الرحيم عبد

 جامعـة ،الرتبيـة كليـة ،منشـورة غـري ماجسـتري رسـالة .األزهريـة الثانويـة طالبـات لـدى اإلبـداعي والتفكـري البالغـي

 .سوهاج
الرتبية يف تنمية الوعي ابلقضااي البيئيـة (. دور برانمج إعداد معلم العلوم يف كليات 2004عبد الفتاح، هدى عبد احلميد )

 ،(7اجمللد ) ،جملة الرتبية العلمية ،اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ،املعاصرة يف ضوء املستوايت املعيارية ملادة العلوم
 .174 – 111ص ص ،يوليو ،العدد األول

 ،نميــة التنــور البيئـي لــدى طــالب كليـة تربيــة احلديــدة(. أثـر مقــرر الرتبيــة البيئيـة يف ت2006).عبـد الــودود هــزاع ،عبـد الــودود
 ،منــاهج التعلــيم وبنــاء اإلنســان العــريب ،املــؤمتر العلمــي الثــامن عشــر ،اجلمعيــة املصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس

 .394 -369ص ص  ،(1اجمللد ) ،يوليو 26 -25
فاعليــة بــرانمج قــائم علــى خــرائط املفــاهيم يف تنميــة وعــي الطفــل بــبعض  (. 2015.)عبــد هللا، هيــام مصــطفى فعبــد اللطيــ

ص  ،24ع ،(7)مج ،كلية رايض األطفال  -جامعة اإلسكندرية  ،جملة الطفولة والرتبية ،مشكالت التلوث البيئي
 .240 – 165ص 

بــرانمج تــدرييب قــائم علــى فاعليــة (. 2017)فكــري، مجــال حممــد  ،داود، وديــع مكســيموس ،، عبــده حســن انجــيعبــد هللا
( يف تنمية بعض مهارات التفكري اإلبداعي لـدى طـالب قسـم الرايضـيات بكليـة الرتبيـة جامعـة TRIZنظرية تريز )
 124 - 89ص ص   ،2ع ،33كلية الرتبية مج  - اليمن جملة كلية الرتبية جامعة أسيوط -احلديدة 

ـــه .(2003).ذوقـــان وآخـــرون ،عبيـــدات ، الـــرايض : دار أســـامة للنشـــر 4أســـاليبه، ط البحـــث العلمـــي يف مفهومـــه أدوات
 والتوزيع.

(. دور بـــرامج إعـــداد الطـــالب جبامعـــة جنـــران يف تنميـــة اجتاهـــاهتم البيئيـــة، دراســـة 2012العتيـــيب، منصـــور انيـــف وآخـــرون )
 .75 -13( ص ص180. مصر، العدد )دراسات يف املناهج وطرق التدريستشخيصية، 

 -يف لطالبــات كليــة الرتبيــة (. اســتخدام منــوذج للتعلــيم املــدمج يف تنميــة الــوعي البيئــي املعــر 2014العجمــي، لبــىن حســني.)
جملــة جامعــة امللــك خالــد للعلــوم  ،علــى اختــاذ القــرار حنوهــا والقــدرةجامعــة امللــك خالــد بــبعض املشــكالت البيئيــة 

 87 – 47 ،22مركز البحوث الرتبوية ع  -كلية الرتبية   -الرتبوية جامعة امللك خالد 
(. مســتوى الــوعي البيئــي لــدي الطلبــة املعلمــني يف جامعــة الزرقــاء اخلاصــة وعالقتــه بــبعض 2010، عبــد الســالم )العــديلي

ــــد اخلــــامس املتغــــريات،  ــــة. األردن. اجملل ــــوم اإلنســــانية واالجتماعي ــــة للبحــــوث والدراســــات، سلســــلة العل مؤت
 .214 -185. العدد الثاين والعشرون

 الرايض.،. مكتبة الرشدالعلوم بني النظرية والتطبيق طرق تدريس(. 2015حممد جنييب ) ،عطيو

 ،املعاصـرة وتوجيهاتـه وتطبيقاتـه، وأساسـياته والنفسـي، الرتبـوي والتقـومي القيـاس (2006) .حممـود الـدين صـالح ،عالم
 .يبالعر  الفكر دار القاهرة،
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ابلقضااي الفلسفية لدي طالب املرحلة (.  فاعلية برانمج كورت يف تنمية الوعي 2014على الدين، رشا مصطفى حممود.)
 -183ص ص  ،150اجمللدلالعـــدد .مصــر .اجلمعيــة املصــرية للقــراءة واملعرفــة ،جملــة القــراءة واملعرفــة ،الثانويــة
0215  

القـاهرة. األمانـة الفنيـة جمللـس  .ملتقـى دور وسـائل اإلعـالم يف نشـر الـوعي البيئـي .(1993عبد الـرمحن عبـد هللا ) ،العوضى
 .الوزراء العرب املسئولني عن شئون البيئة

ــة مــدخل لدراســة مشــكالت (: 2003غنــامي مهــين حممــد إبــراهيم) ــوعي البيئــي: الرتبيــة البيئي سلســلة الرتبيــة وقضــااي ال
  .الدار العاملية للنشر والتوزيع، القاهرة اجملتمع.

ليــة الرتبيــة جامعــة امللــك خالــد ابســتخدام (. تنميــة بعــض عناصــر التنــور البيئــي لــدى طــالب ك2000حمســن حامــد ) ،فــرّاج
ص  ،مــارس ،العــدد األول ،(3اجمللــد ) ،جملــة الرتبيــة العلميــة ،املوديــوالت التعليميــة اجلمعيــة املصــرية للرتبيــة العلميــة

 .122 – 87ص
  للنشر والتوزيع دار لثقافة : ،عمان1 ط .اً إبداعي املشكالت حل .(2011غسان.) ،قطيط
( : "وحــدة مقرتحـــة عــن اجلغرافيـــا البيئيــة وأثرهـــا يف تنميــة وعـــي طالبــات الصـــف األول الثـــانوي 2013رفعـــت) ريهام،حممــد

العــدد  جملــة اجلمعيــة الرتبويــة للدراســات االجتماعيــة،بــبعض القضــااي البيئيــة وبقــاء أثــر الــتعلم واالجتــاه حنــو املــادة "
 مارس.، 49

انمج تـدرييب قـائم علـى بعـض مبـادئ نظريـة احلـل االبتكـاري للمشـكالت (: فاعلية بر 2010حممود عمر وعبد هللا العنزي )
 (.1( جزء )105، عدد )جملة القراءة واملعرفة"تريز" يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب املرحلة اجلامعية، 

، 2، عالرتبيـة الرايضـيةجملـة علـوم (: اجتاهـات بعـض طلبـة السـليمانية حنـو النشـاط الرايضـي. 2006رحيم أنـور ) ،حممود
 .، جامعة اببل5م
 احلـل رت ا ومهـا التحصـيل يف تنميـة وأثـره TRIZ ” تريـز ” نظريـة علـى قـائم مقـرتح بـرانمج. (2013رنـدا ) ،حممـود

 ماجستري رسالة .االعدادية املرحلة العلوم لدى تالميذ مادة يف القرار اختاذ على والقدرة للمشكالت اإلبداعي

  .مشس، مصر عني جامعة ،البنات كلية ،منشورة غري
 دار الفكر العريب. ،القاهرة ،الرتبية البيئية يف الوطن العريب(. 1995إبراهيم عصمت ) ،مطاوع

فاعلية تدريس وحدتني يف مـادة العلـوم اسـتخدام نظريـة تريـز لتنميـة مهـارات التفكـري (: 2014ميان سعيد )إ ،معوض
جامعـة  -، رسـالة ماجسـتري "غـري منشـورة" كليـة الرتبيـةتالميـذ املرحلـة اإلعداديـةالتباعدي واخليال العلمي لـدى 

 حلوان.

اجتاهــات حديثــة لتعلــيم العلــوم يف ضــوء املعــايري العامليــة وتنميــة التفكــري (. 2007مــىن ) ،وعبــد اهلــادي ،النجــدي أمحــد
 القاهرة: دار الفكر. ،والنظرية البنائية

 .. القاهرة، دار األقصى للطباعةاملنهج يف عصر ما بعد احلداثة .(2005النجدي، أمحد عبد الرمحن )
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