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  :  البحث مقدمة
 الــدولي االهتمــام بــدایات شــهد قــد العشــرین القــرن مــن الســابع العقــد كــان إذا

 األولــى بــدایتها العــالم یشـهد التــي الثانیــة األلفیــة فـإن البیئیــة، التربیــة بقضـایا
 الكفیلـة خطـواتوال اإلجـراءات اتخـاذ بـل فحسـب، االهتمـام اسـتمرار تحـتم ال

 التـــي البیئیـــة بالمعرفـــة وتزویـــده لإلنســـان، البیئـــي الـــوعي بمســـتوى لالرتقـــاء
كســــــابه بهــــــا، المرتبطــــــة والمشــــــكالت البیئــــــة عناصــــــر فهــــــم مــــــن تمكنــــــه  وإ

 بالبیئـــــة االهتمــــام نحــــو مشــــاعره تــــدفع التــــي والمهــــارات والقــــیم االتجاهــــات
  .وتحسینها حمایتها في الفعالة والمساهمة

 واالنسـجام والتنـاغم التوافـق تحقیـق تسـتهدف عملیـة بوصـفها یئیـةالب والتربیة
ـــــین ـــــه وتنظـــــیم ومحیطـــــه، اإلنســـــان ب ـــــة ببیئتـــــه عالقت  واالجتماعیـــــة الطبیعی

كسابه والنفسیة،  والمهـارات، والقـیم واالتجاهـات التعلیمیـة، والخبـرة المعرفة وإ
 وتعزیــز نحوهــا، اإلیجابیــة االتجاهــات وتنمیــة بالبیئــة، عالقاتــه فهــم وتعمیــق
 بـالغ وتـأثیراً  دوراً  تـؤدي أن یمكن معها، الفعال العیش تعلم بأهمیة القناعات
 المتنوعــة البیئیــة المشــكالت عــن الناجمــة التــأثیرات مــن التقلیــل فــي األهمیــة

  )٢٠٠٤ مزاهرة، عربیات؛ بشیر( صنعها في اإلنسان یساهم التي
 بــاحتالل جــدیرة وهــي ربیــةالت أبعــاد مــن هامــاً  بعــداً  تشــكل البیئیــة فالتربیــة إذاً 

 وأنواعـه، التعلـیم مراحـل جمیـع فـي الدراسـیة المنـاهج فـي بهـا الالئقة المكانة
 المعـــارف تلقـــین علـــى المجـــال هـــذا فـــي تقتصـــر أن لهـــا ینبغـــي ال والتربیـــة
 أن یجـب بـل التحصـیل، اختبـارات ووضـع الكتـب وتـألیف المنـاهج وصیاغة

 بالمسـؤولیة والشـعور للبیئـة حترامواال التقدیر مشاعر تكوین إلى ذلك تتعدى
  .الحیاة إطار حمایة في اإلسهام على والحرص

  

 للبیئـــة، االجتماعیـــة الحاجـــات تعكـــس بحیـــث هامـــة مكانـــة المدرســـة وتحتـــل
 تحقـــق التــي والقــیم واالتجاهـــات الســلیمة العــادات األطفـــال إكســاب وتحــاول
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 إال تبـدأ لـن یئـةالب حمایـة أن كمـا وصـیانتها، علیهـا والمحافظـة البیئة حمایة
 الممارسـات مـن مجموعة یتطلب األمر وهذا لمدرستهم، األطفال حمایة من

 مرافقهــا وصــیانة المدرســة نظافــة علــى المحافظــة مثــل المدرســة فــي الیومیــة
 واإلســهام التلــوث مــن للمدرســة المجــاورة البیئــة علــى والحفــاظ بهــا والنهــوض

  (Shin, 2008) . وصیانتها عناصرها على المحافظة في
 یحتـاجون التـي باألسـالیب األطفال تزوید في المدرسة تُسهم أن ینبغي لذلك
 وذلـك بشـأنها مناسـبة قـرارات اتخـاذ كیفیة وتعلمهم البیئیة، دراستهم في إلیها
 تحلیـــل عملیــة فــي ســـواء حــد علــى واألطفــال المعلمـــین اشــتراك طریــق عــن

 والثقافیــــــة ةاالجتماعیـــــ االتجاهـــــات ویحللـــــون فیهــــــا، یعیشـــــون التـــــي البیئـــــة
ــــك خــــالل ومــــن وفــــیهم، فیهــــا تــــؤثر التــــي االقتصــــادیة واألنشــــطة  یمكــــن ذل
 یمارســونها سـوف التـي العلمیـة االسـتخدام أسـالیب فـي یتحكمـوا أن لألطفـال

  .فیها یعیشون التي البیئة طبیعة تحسین أجل من إلیها یحتاجون أو
نظـــر كمـــا ُ  عالقــــة میـــنظ التربیـــة مــــن نمـــط أنهـــا علــــى البیئیـــة التربیـــة إلــــى ی

 تعلیمیـــة خبــرة األطفــال إكســاب مســـتهدفاً  والنفســیة الطبیعیــة ببیئتــه اإلنســان
 بیئتــه بمشــكالت خاصــة وقــیم واتجاهــات تفكیــر وطــرق ومفــاهیم حقــائق مــن

  .الطبیعیة الموارد استنزافو  والطاقة كالتلوث
 الـــداعم هـــو األطفـــال ریـــاض فـــى البیئیـــة للمفـــاهیم الطفـــل اكتســـاب ویعتبـــر

 البیئیـــة مـــع التعامـــل علـــى وقدرتـــه الطفـــل تعلـــم علیـــه یبنـــي الـــذي االساســـي
 هنــا ومــن المختلفــة، للمواقــف إیجابیــة ســلوكیة تفســیرات وبنــاء بــه المحیطــة

بــراز المفــاهیم تلــك الطفــل اكســاب علــى التركیــز یجــب  واألفكــار العالقــات وإ
 اإلمكانـــات جمیـــع اســـتخدام خـــالل مـــن وذلـــك المفـــاهیم تلـــك فـــى المتضـــمنة
 للمفــــاهیم معنــــي ذي فهــــم تحقیــــق مــــن األطفــــال لتمكــــین متاحــــةال والوســــائل

 المسـتدامة، التنمیـة  أجـل مـن البیئیـة التربیـة مبـدأ تحقیـق إلـى وصوالً  البیئیة
) ٢٠٠٦( عــام القــاهرة فــى العــرب التعلــیم وزراء مــؤتمر علیــه أكــد مــا وهــذا
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 البیئیــة بالتربیــة المــؤتمر وثیقــة مــن" واألخیــر الســادس المحــور" عنــى حیــث
 المحــــور هــــذا تنــــاول حیــــث المســــتدامة، التنمیــــة ورهانــــات المبكــــرة لطفولــــةل

 المســتدامة التنمیــة أجــل مــن بالتربیــة تحــیط التــى واألبعــاد القضــایا مختلــف
 البیئیـــة التربیـــة أهمیـــة علـــى مجملـــه فـــى وأكـــد المبكـــرة، الطفولـــة مرحلـــة فـــى

  .المستدامة التنمیة أجل من المرحلة هذه ألطفال
 إلــى للتوصــل المشــكالت حــل علــى المعتمــدة التــدریب یاتاســتراتیج وتعتبــر
 فــــى األطفــــال تواجـــه التــــى والبیئیــــة االجتماعیـــة للمشــــكالت إبداعیــــة حلـــول

 یســـاعده إیجابیـــة اتجاهـــات الطفـــل إلكســـاب مناســـباً  اســـلوباً  الیومیـــة حیـــاتهم
 نظریــة وتعتبــر. (Pringle, 2003)  وتنمیتهــا اإلبداعیــة مهاراتــه إظهــار علــى
 حــل علــى المقــدرة وتطــویر تنمیــة فــي الحدیثــة النظریــات احــدى TRIZ تریــز

 تنمیــة تناولـت التــي الدراسـات مـن العدیــد وجـود مـن الــرغم علـى المشـكالت،
 تلــــك تنمیــــة حاولــــت التــــي الدراســــات أن إال األطفــــال لــــدى البیئیــــة المفـــاهیم
 العربـــي عالمنـــا فـــى جـــداً  نـــادرة البیئیـــة المشـــكالت حـــل خـــالل مـــن المفـــاهیم

  .الباحث علم حد على خاص بشكل مصر وفى ام،ع بشكل
       :البحث مشكلة
ـــتعلم  تقـــوده التـــى الطفـــل فطـــرة علـــى یؤكـــد المدرســـة قبـــل مـــا مرحلـــة فـــى ال

 مباشـــرة طرقـــاً  یطـــورون األطفـــال یجعـــل مـــا وهـــذا واالســـتطالع، لالكتشـــاف
 باســـتخدام والتفاعـــل االكتشـــاف خـــالل مـــن الطبیعـــي العـــالم لمعرفـــة وفریـــدة
 لـدى المعرفـة تمثیـل علـى القـدرة تنمیـة فـى یسـاعد مـا وهذا سیة،الح خبراتهم
 حـــل فـــي تســـاعده التـــي المعرفیـــة المهـــارات تطـــویر إلـــى یقـــود ممـــل الطفـــل،

 األطفــال نســاعد وحتــى. (Louisiana, 2005) تواجهــه التــي البیئیــة المشــكالت
 یجـــب لهـــا، المناســـبة الســـلوكیات وتشـــكیل بالبیئـــة، متعلقـــة مفـــاهیم فهـــم فـــى

 أسـاس علـى تبنـى خاصـة بـرامج علـى باالعتماد بیئیة خبرات إلى همتعریض
  .الروضة مرحلة فى لألطفال نمائیاً  المالئمة الممارسات
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 ً◌  مـــدى استقصـــاء إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت فقـــد ســـبق، مـــا علـــى وتأسیســـًا
 المشــــكالت لحــــل (TRIZ) تریــــز نظریــــة ضــــوء فــــي  مقتــــرح برنــــامج فاعلیــــة
 لمواقـف وتفسـیراتهم البیئیـة األطفـال مفـاهیم بعض تنمیة فى إبداعیة بطریقة

 محاولتهـــا فـــى الدراســة مشـــكلة صــیغت وقـــد حیـــاتهم، فــى األطفـــال یواجههــا
  :التالي الرئیسي السؤال على لإلجابة

 المشــكالت لحــل (TRIZ) تریــز نظریــة ضــوء فــي  مقتــرح برنــامج فاعلیــة مــا
  لها؟ راتهموتفسی البیئیة األطفال مفاهیم بعض تنمیة فى إبداعیة بطریقة
  :البحث أهداف
  :التالیة األهداف تحقیق إلى الدراسة تسعي

 .الروضة ألطفال تریز نظریة ضوء فى تعلیمي برنامج إعداد 

 تنمیـة فـى TRIZ تریـز نظریة ضوء فى المقترح البرنامج فاعلیة مدى استقصاء 
 .لها وتفسیراتهم الروضة أطفال لدى البیئیة المفاهیم بعض

  : البحث أهمیة
  :التالیة النقاط من أهمیتها الحالیة الدراسة مدتست

 علـــى تریـــز نظریـــة اســـتخدام فـــى الباحـــث علـــم حـــد علـــى األولـــى كونهـــا 
  .العربیة مصر جمهوریة فى الروضة طفل

 العــرب والتعلــیم التربیــة لــوزراء الخــامس المــؤتمر لتوصــیات اســتجابة تعــد 
 التربیـة دمـج بأهمیـة أوصـت والتـى متغیـر، عـالم فـى البیئیة التربیة حول

 .المبكرة الطفولة مرحلة فى البیئیة

 وطـــرق المنـــاهج مخططـــي مـــن كـــالً  الدراســـة هـــذه نتـــائج تفیـــد أن یمكـــن 
 وأنشــطة بــرامج إعــداد فــى األطفــال ریــاض ومعلمــات والمــوجهین التعلــیم

  .الروضة طفل لدى وتعزیزها البیئیة واإلتجاهات للمفاهیم
   :  البحث مصطلحات

  (TRIZ): تریز نظریة
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 توجـــه ذات منظمـــة منهجیـــة بأنهـــا (Savransky, 2000) سافرانســـكي رفهـــاع
 إبداعیـــة، بطریقـــة المشـــكالت حـــل إلـــى تهـــدف معرفیـــة، قاعـــدة علـــى تســـتند

 المهنــدس العــالم یــد علــى ســابقاً  الســوفییتي االتحــاد فــي تریــز نظریــة ولــدتو 
 الحــل نظریــة باســم وُعرفــت ، (Henry Altshuller )التشــلر هنــري الروســي

 Teoria)للعبـارة األولـى األحـرف ؟TRIZ كلمـة وتمثـل للمشـكالت، تكـارياإلب

Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch)  نظریــة(  الروســیة باللغــة وتعنــي 
 اإلنجلیزیة اللغة في یقابلها ) للمشكالت اإلبتكاري الحل

 (TIPS) (Theory of Inventive Problem Solving)  
 لحــل الطرائــق مــن غنیــة مجموعــة تتضــمن معرفیــة قاعــدة ذات تقنیــة وهــي

 للـــنظم النـــاجح التطـــور علـــى اعتمادهــا مـــن النظریـــة قـــوة وتنبـــع المشــكالت،
 حــل فــي اســتخدمت طرائــق وتعمــیم النفســیة، العوائــق تجــاوز علــى وقــدرتها

 تحلیـــل علـــى كبیـــرة بقـــدرة النظریـــة هـــذه وتتمتـــع المشـــكالت، مـــن كبیـــر عـــدد
 للمصـــــادر األفضـــــل ســـــتخداماال أجـــــل مـــــن العملیـــــات ووظـــــائف المنتجـــــات

  .لتطورها الطرق أفضل وتحدید المتاحة
    Environment :البیئة
 الزراعـــــي نشـــــاطه فیـــــه ویمـــــارس اإلنســـــان فیـــــه یعـــــیش الـــــذي اإلطـــــار هـــــي

 الصــــحیة أحوالــــه بظروفــــه وتتــــأثر واالجتمــــاعي، واالقتصــــادي والصــــناعي
  ).١٩٩٨ متولي، ( والنفسیة
  Environmental Education :البیئیة التربیة

 أو موجـــه تعلیمـــى جهـــد أنهـــا) ١٩٨٦( شـــلبى أحمـــد یعرفهـــا البیئیـــة التربیــة 
 اإلنســان بـین المعقـدة العالقــة لفهـم المـدركات وتكــوین التعـرف نحـو مقصـود
 والطبیعیــــة والبیولوجیــــة واإلقتصــــادیة والثقافیـــة اإلجتماعیــــة بأبعادهــــا وبیئتـــه
ــــا یكــــون حتــــى ــــى وقــــادراً  بمشــــكالتها واعیً  صــــیانتها نحــــو رارالقــــ اتخــــاذ عل
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 وألســرته لنفســه الحیــاة نوعیـة تحســین أجــل مــن مشـكالتها حــل فــى واإلسـهام
 .والعالم ولمجتمعه

 القـــــیم لتكـــــوین المنظمـــــة العملیـــــة"  بأنهـــــا) ١٩٩٨( ســـــلیم محمـــــد ویعرفهـــــا
 اإلنســان تــربط التــى المعقــدة العالقــات لفهــم الالزمــة والمهــارات واالتجاهــات
 وحــل البیئــة، بنوعیــة المتصــلة المناســبة قــراراتال والتخــاذ بالبیئــة، وحضــارته
  . جدیدة بیئیة مشكالت ظهور منع على والعمل القائمة، المشكالت

 المفـــاهیم غـــرس إلـــى تهـــدف منظمـــة تربویـــة عملیـــة بأنهـــا الباحـــث ویعرفهـــا
 الروضـة طفـل یواجههـا التـى البیئیـة المشـكالت حـل مهـارات وتنمیـة البیئیـة،
  .(TRIZ)تریز نظریة ضوء فى قترحالم البرنامج خالل من وذلك

  :السابقة والدراسات النظري اإلطار
  تریز نظریة نشأة
 المهنــدس العــالم یــد علــى ســابقاً  الســوفییتي االتحــاد فــي تریــز نظریــة ولــدت

 معرفیـة قاعـدة ذات تقنیـة وهـي  (Henry Altshuller) التشـلر هنـري الروسـي
 هــذه فـي العمـل دأوبــ. المشـكالت لحـل الطرائـق مــن غنیـة مجموعـة تتضـمن
 نظریـة حـول كتابـاً ) ١٤( تـألیف مـن صاحبها وتمكن) ١٩٤٦( عام النظریة
 مــــن كثیــــراً  تضــــمنت التــــي البحثیــــة األوراق مــــن العدیــــد عــــن فضــــالً  تریــــز،

 القــرن مــن األربعینــات ففــي اإلبداعیــة، االختراعــات مجــال فــي الموضــوعات
 دائــرة فـي الروســیة البحریـة فــي مستشـاراً  یعمــل نفسـه" التشــلر" وجـد العشـرین

 الكثیـر عـن واإلجابـة فضـوله إلشـباع منـه محاولـة وفـي االختراعـات، توثیـق
 الهائــل الكـم هـذا فـي حولـه" التشـلر" نظــر تـراوده، بـدأت التـي التسـاؤالت مـن
 المشـــكالت، حـــل فـــي المســـتخدمة اإلبداعیـــة األفكـــار حـــول المعلومـــات مـــن

 هــذه حــل فــي ســتخدمتا التــي الكیفیــة معرفــة فــي تتمثــل مهمــة لنفســه وحــدد
  (Orloff, 2002).  المشكالت
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 الطـرق عـن البحـث" التشـلر" بـدأ االختراعـات، مـن الهائـل الكـم هذا وبتحلیل
ـــــي ـــــرعین العلمـــــاء اســـــتخدمها الت ـــــى للوصـــــول والمخت  االختراعـــــات، هـــــذه إل

 مــرت ولكنهــا عشــوائیة عملیــة لیســت لالختــراع التطــور عملیــة أن واكتشــف
 اختـــراع هـــذا علـــى وكمثـــال محـــددة، یریـــةتطو  وخطـــوات واضـــحة بمســـارات
 غیــــــر منظمــــــة عملیــــــة واالبتكــــــار اإلبــــــداع أن اســــــتنتج ،وتطورهــــــا الســــــیارة

ذا قوانین، تحكمها أي عشوائیة،  اسـتخراج یمكـن إذاً  قـوانین تحكمها كانت وإ
 المشـــكالت، وحـــل اإلبـــداعي التفكیـــر لتنمیـــة علیهـــا والتـــدریب القـــوانین هـــذه

نتاج    .ممیزة إبداعیة أعمال وإ
 مبـــدأ أربعـــین إلـــى توصـــل اختـــراع بـــراءة ملیـــوني مـــن مـــایقرب تحلیـــل وبعـــد

 ذلـك وبعـد االختراعـات، هـذه إلـى للوصـول وتكـراراً  مـراراً  اسـتخدمت  إبـداعیاً 
 إال والتقنیــة الهندسـة مجـال فـي اكتشـافها مــن وبـالرغم المبـادئ هـذه أن تبـین
 الهندســة رغیــ اإلنســاني النشــاط جوانــب مختلــف فــي اســتخدامها یمكــن أنــه

 الطـــــــب، والفنـــــــون، األدب االجتماعیـــــــة، العالقـــــــات اإلدارة، مثـــــــل والتقنیـــــــة
  .(Zobel, 2006) والتعلیم التربیة السیاسة،
 منتصــــــف فــــــي األمریكیــــــة المتحــــــدة الوالیــــــات إلــــــى تریــــــز نظریــــــة ودخلــــــت

 هـــــاجر حیـــــث الســـــوفیتي اإلتحـــــاد تفكـــــك بعـــــد وذلـــــك المیالدیـــــة التســـــعینات
 فـي النظریـة فعمـر أوروبـا، إلـى نظریتـه انتقلـت ثـم ومـن أمریكـا إلـى" التشلر"

 تقـــدیم تـــم فقـــد العربـــي الـــوطن فـــي أمـــا مـــا، حـــد إلـــى قصـــیر وأوربـــا أمریكـــا
ـــــة ـــــى) ٢٠٠٣( عـــــام النظری ـــــد عل  الشـــــقیق، األردن مـــــن أبوجـــــادو صـــــالح ی
 بهـا االهتمـام بـدأ الحین ذلك ومنذُ . اإلبداعي التفكیر لتنمیة تدریبي كبرنامج
"  برنــامج باســم أجــزاء ثمانیـة مــن مكــون تــدریبي برنـامج فــي علیهــا والتـدریب

  .(Gundlach, 2006) "اإلبداعي التفكیر لتنمیة تریز
ــــاریخي التطــــور تقســــیم تــــم وقــــد ــــة لهــــذه الت  رئیســــیتین مــــرحلتین إلــــى النظری

(Gundlach, 2006):  
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  Classical TRIZ  التقلیدیة تریز مرحلة.  ١
 دراســـاته" التشـــلر"  بـــدأ حیــث) ١٩٤٠( عـــام منـــذ المرحلــة هـــذه امتـــدت وقــد

 دراســــاته أوقــــف حیــــث) ١٩٨٥( عــــام وحتــــى النظریــــة، هــــذه علــــى وأبحاثــــه
 والبــد انتهــت قــد المرحلــة هــذه أن معتقــداً  التكنولوجیــة المجــاالت فــي وأبحاثـه

 فـي النظریـة اسـتخدام علـى فیهـا التركیـز یـتم جدیـدة مرحلـة إلـى االنتقال من
  .التكنولوجیة غیر المجاالت

  Contemporary TRIZ  المعاصرة تریز مرحلة. ٢
 األولـى الفرعیـة المرحلـة: همـا فـرعیتین مـرحلتین إلـى المرحلـة هـذه تقسـیم تـم

 القـرن مـن األخیـر العقـد مطلـع وحتـى) ١٩٨٥( عـام بـین الفتـرة فـي وامتدت
 النظریــة فیهــا انتقلــت التــي المرحلــة هــي الثانیــة الفرعیــة والمرحلــة الماضــي،

  .اآلن وحتى التسعینات بدایة ذمن الغربي العالم إلى
  :(Zobel, 2006) تریز نظریة في اإلبداع مستویات

 التـــي المشـــكلة هـــي إبـــداعیاً  حـــالً  تتطلـــب التـــي المشـــكلة أن" التشـــلر"  یـــرى
ف األقل، على واحداً  تناقضاً  تحتوي  تـؤدي الذي الموقف بأنه التناقض وعرّ

 فــي سـلبیة نـبجوا ظهـور إلـى النظـام خصـائص إحـدى تحسـین محاولـة فیـه
 فـي المختلفـة الحلـول" التشلر"  صنف وقد النظام، هذا في أخرى خصائص

 النحــو علــى وصــفها یمكــن رئیســیة مســتویات خمســة إلــى االختــراع بــراءات
  :التالي

ــة:  .١ ــة التقلیدی % مــن ٣٢وتمثــل الحلــول فــي هــذا المســتوى الحلــول الظاهری
ة مــن عــدد قلیــل الحلــول التــي تضــمنتها بــراءات االختــراع وهــي حلــول مشــتق

 . من الخیارات

% مــن الحلــول ٤٥وتمثــل الحلــول فــي هــذا المســتوى  التحســینات الثانویــة: .٢
التـــي احتـــوت علیهـــا بـــراءات االختـــراع وتقـــدم تحســـینات طفیفـــة علـــى الـــنظم 
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القائمة عن طریق خفض مستوى التناقضات فیها، ویتم هـذا التحسـین عـادة 
 . من خالل عشرات المحاوالت

وتــؤدي إلــى تحســینات بــارزة ذات أهمیــة علــى الــنظم  ئیســیة:التحســینات الر  .٣
% مـن الحلـول التـي تضـمنتها بـراءات االختـراع، وفـي ١٨الموجودة، وتمثل 

هذا المستوى یتم حل التناقض ضمن النظام القائم، وذلك من خـالل إدخـال 
 . عناصر جدیدة كلیًا على النظام

ل الریادیـة فـي المجـاالت وفـي هـذا المسـتوى توجـد الحلـو  المفاهیم الجدیدة:  .٤
العلمیــة المختلفــة ولــیس فــي نفــس المجــال الــذي توجــد فیــه المشــكلة، وبلغــت 

%، ویحتـاج الوصــول إلــى ٤نسـبة االختراعــات اإلبداعیــة فـي هــذا المســتوى 
هــذا المســـتوى مـــن الحلــول عـــادة إلـــى عشــرات اآلالف مـــن المحـــاوالت قبـــل 

 .إنجاز الحل

% مـــن ١فـــي هـــذا المســـتوى أقـــل مـــن تمثـــل الحلـــول الریادیـــة  االكتشـــاف:  .٥
بـــراءات االختـــراع، وتوجـــد الحلـــول فـــي هـــذا المســـتوى خـــارج حـــدود المعرفـــة 
 ، العلمیـــة المعاصـــرة، وقـــد تســـتغرق عملیـــة إیجـــاد هـــذه الحلـــول جـــیًال كـــامًال
ویحـدث هــذا النــوع مــن الحلــول عنـدما یــتم اكتشــاف ظــاهرة جدیــدة وتوظیفهــا 

  . في حل المشكالت بطریقة إبداعیة
  :المشكالت حل في تریز نظریة جیةمنه
 والتـــي إبداعیـــة، حلـــوالً  تتطلـــب التـــي المشـــكالت بتلـــك مهتمـــاً " التشـــلر" كـــان

ــــوال لهــــا یوجــــد ال التــــي بالمشــــكالت حــــددها  حلــــوالً  لهــــا أن أو معروفــــة، حل
 هــــذه أن" التشــــلر" والحــــظ أخــــرى، مشــــكالت علیهــــا یترتــــب ولكــــن معروفــــة

 وســــــعى منتظمــــــة، بطریقــــــة اوحلهــــــ وتصــــــنیفها ترمیزهــــــا یمكــــــن المشـــــكالت
 نمـاذج فـي بتصـنیفها وقـام الناجحـة اإلبداعیـة األعمال من المعرفة الشتقاق

 لحـل نظریـة ولتطـویر. اإلنسـاني النشاط مجاالت كافة في استخدامها یمكن
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٠٦ 

 المشـكالت هـذه لتصـنیف نظماً "  التشلر"  وضع إبداعیة بطریقة المشكالت
  .لحلها أكثر أو مبدأ منها لكل وحدد

 بطریقــة المشــكالت حــل فــى" تریــز" لنظریــة الرئیســیة الخطــوات اختلفــت دوقــ
 أو الحـل فـى وأهمیتها المستخدمة األدوات نوع حسب وذلك وعلمیة إبداعیة

 إلـى الخطـوات تلـك قسـم مـن فمـنهم النظریـة، لهـذه المسـتخدمة العمریة الفئة
 الباحــث یتبنــى وســوف مراحــل، ســبعة إلــى قســمها مــن ومــنهم مراحــل أربعــة
 مرحلـــة مـــع لمناســـبتها نظـــراً  النظریـــة تنفیـــذ لخطـــوات األخیـــر التقســـیم إتجـــاه

 مــــع الدراســــات مــــن العدیــــد أشــــارت كمــــا الدراســــة موضــــع األطفــــال ریــــاض
 المختـارة البحـث وعینـة تتناسـب حتـى واإلجراءات الخطوات بعض اختصار
 ,Sidrochuk)ســیدروك أكــدها كمــا المراحــل تلــك وتمثلــت العقلیــة، وقــدراتهم

 تشــــمل" تریـــز" بنظریــــة إبداعیـــة بطریقــــة المشـــكالت حــــل أن علـــى  (2006
  :التالیة المهارات

ــي:  ــة األول الوصــف التمهیــدي لحالــة المشــكلة وتشــمل المهــارات  المرحل
  التالیة:

 .معرفة المتطلبات المبهمة تجاه مجموعة من الموضوعات  
 .عدم الرضا عن الموضوع القائم فى الموقف المشكل  

انتقـــاء مشــــكلة معینــــة مـــن وضــــع المشــــكلة أو موقــــف  المرحلــــة الثانیــــة: 
  تعلیمي: وتشمل المهارات التالیة:

 .تحدید الموضوعات األولیة  
 .األشارة إلى خصائصها  
  صــیاغة المشــكلة فــى ســؤال یخــص الموضــوعات المختــارة، ویبــدأ بمــاذا

  نفعل وكیف نتصرف؟
 بنــاء نمــوذج فكــرة تجریدیــة مــن حالــة محــددة، وتشــمل المرحلــة الثالثــة: 

  المهارات التالیة:
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 .حساسیة التناقضات  
 .القدرة على صیاغة التناقضات  
 .تحدید الموضوعات وصفتها  
بنـــاء نمـــوذج فكـــرة تجریدیـــة لحـــل المشـــكالت، وتشـــمل  المرحلـــة الرابعـــة: 

  المهارات التالیة:
 .تخیل النتیجة النهائیة المثالیة  
 .البحث عن أوجه الشبه مع تجارب حیاتهم  
  تجارب الحیاة المتراكمة كحلول تجریدیة نموذجیة.القدرة على استخدام  
  .القدرة على استخدام اسالیب حل التناقض  
تحدیــد المــوارد للموضــوع والتوصــل إلــى حــل معــین،  المرحلــة الخامســة: 

  وتشمل المهارات التالیة:
 .تحدید مكان معین  
 .تحدید وقت معین  
 .توفیر موارد معینة للحل  
 .ذكر صفات محددة تساعد على الحل  
صــیاغة حــل للمشــكلة الفرعیــة لتحقیــق حــل مقتـــرح،  المرحلــة السادســة: 

  وتشمل المهارات التالیة:
 .إنشاء نص جدید بناء على نص المشكلة  
 .القدرة على ربط حل المشكلة مع وضع المشكلة األولى  
تكرار المراحل السابقة بدءًا مـن المرحلـة الثالثـة: وهـي  المرحلة السابعة: 

الــذى تــم التوصــل لــه مــع عــدم وجــود مشــكالت  عبــارة عــن تقیــیم الحــل
  جدیدة.

 المفاهیم األساسیة في نظریة "تریز" وأدواتها:

  Psychology Inertia Barrier تخطي حاجز القصور الذهني: 
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إن القصــور الــذهني هــو توجــه العقــل إلــى حصــر التفكیــر فــي مــدى محــدود 
المشـكلة، مصـطلحات ومحـددات  :وباتجاهـات إجباریـة یملیهـا علیـه كـل مـن

وحدود المعرفة والخبرة النظریـة  ،أي الكلمات المستعملة في وصف المشكلة
فعادة ما تكون الكلمات المستعملة في وصف المشـكلة غیـر ، والعملیة للفرد

محایدة وتتضمن فـي مـدلوالتها إشـارات توجیهیـة لعملیـة التفكیـر، ممـا یـؤدي 
یقــــع فیــــه الحــــل  فــــي كثیــــر مــــن األحیــــان إلــــى االبتعــــاد عــــن المجــــال الــــذي

اإلبـــداعي للمشـــكلة، كـــذلك تعتبـــر المعرفـــة والخبـــرة التراكمیـــة للفـــرد الموجـــه 
لــذلك  الرئیســي لطریقــة تفكیــره وحقــول الحلــول التــي یمكــن أن یتطــرق لهــا.

التعمـیم والتجریــد  علـى TRIZ نظریـةولتجنـب هـذه اإلعاقـة تقـوم اسـتراتیجیة 
، كمـــا دد المشـــكلةفـــي المصـــطلحات والكلمـــات واألفكـــار التـــي تصـــف وتحـــ

توســیع مجــال البحــث عــن الحــل األمثــل إلــى مختلــف  تعتمــد النظریــة علــى
حقول المعرفة العلمیة والتقنیة التراكمیة، واسـتعمال قاعـدة معلومـات الحلـول 

  اإلبداعیــــة التـــــي تشـــــمل الحلـــــول اإلبداعیـــــة لمشـــــكالت مجـــــردة مماثلـــــة
.(Gundlach, 2005)  

القصــور الــذهني ســبیًال موصــًال  ویعــد تــدریب األطفــال علــى تخطــي حــاجز
ــــــــث یــــــــرى  ــــــــى تنمیــــــــة مهــــــــارة وتعریــــــــف المشــــــــكلة بدقــــــــة، حی ومســــــــاعدًا ف

أنه لتحقیق ذلك البد من اسـتخدام التسلسـل الهرمـي   (Filmore, 2007)فیلمور
المستكشف للمشكلة والمساعدة فى تحدید النتیجة النهائیة المثالیـة، وسـماها 

  التالیة:ستة رجال مخلصین، وهي طرح التساؤالت 
 ما هي المشكلة، ما هو غیر المشكل؟  
 متى حدثت، ومتى لم تحدث؟  
 لماذا حدثت، ولماذا لم تحدث؟  
 أین حدثت، وأین لم تحدث؟  
 من شارك فى المشكلة، ومن لم یشارك؟  
 كیف تعرف أن المشكلة حاضرة، وكیف تعرف أنها لیست حاضرة؟ 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٩  

 Contradictionsالتناقضات: 

ومین أساسیین هما التنـاقض والمثالیـة، وكمـا هـو تستند نظریة تریز إلى مفه
معـروف فــإن التنـاقض هــو القــانون األساسـي فــي الجدلیـة المادیــة، واإلبــداع 
عملیـــة یـــتم مـــن خاللهـــا حـــل مشـــكلة بطریقـــة غیـــر مســـبوقة، ویتطلـــب حـــل 
المشكلة بطریقة إبداعیـة تحسـین إحـدى خصـائص النظـام دون التـأثیر سـلبًا 

ذا ظهـر تنـاقض فمـن الضـروري على خصائص أخـرى فـي النظـا م نفسـه، وإ
إزالــة العناصــر التــي تســبب ذلــك، وتعتبــر التناقضــات نتیجــة حتمیــة لتطــور 
النظم، فخالل عملیة التطور التي تحدث في نظام معین تتفاوت درجـة هـذا 
التطــور بــین الخصــائص المختلفــة وتظهــر الحاجــة إلــى تطــویر بعــض هــذه 

ي یترتــب علیــه أحیانــًا تحســن فــي الخصــائص بــدرجات متفاوتــة، األمــر الــذ
بعـــض الخصـــائص علـــى حســـاب خصـــائص أخـــرى، وهكـــذا تســـتمر عملیـــة 
یجـــــاد الحلـــــول المناســـــبة  التطـــــور باســـــتمرار وجـــــود التناقضـــــات المختلفـــــة وإ

ویظهـر التنــاقض عنــدما تـؤدي محاولــة حــل  .للـتخلص مــن هـذه التناقضــات
و إحـــــدى المشـــــكالت فـــــي النظـــــام أو بعـــــض أجزائـــــه إلـــــى خلـــــق مشـــــكلة أ

مشـــكالت أخـــرى، ویحـــدث هـــذا التنـــاقض عنـــدما یترتـــب علـــى العمـــل نفســـه 
وتصــــنف تلــــك . وظــــائف أو آثــــار مفیــــدة وأخــــرى ضــــارة فــــي الوقــــت نفســــه

  :)٢٠٠٥(أبو جادو،  التناقضات حسب نظریة "تریز" إلى ثالثة أنواع
 

 : Technical Contradictions التناقضات التقنیة 

 ــــدما یــــؤدي تحســــین أو زیــــادة ال ــــأثیر المفیــــد ألحــــد عناصــــر تظهــــر عن ت
المنظومـــة إلـــى اإلضـــرار بعنصـــر آخـــر للمنظومـــة ممـــا یترتـــب علیـــه 
آثار سلبیة أو ضارة للمنظومة ككـل. فمـثًال عنـد تقلیـل وزن جسـم مـا 
لتقلیــل تكلفتــه قــد یــؤدي ذلــك إلــى تقلیــل قــوة تحمــل الجســم لألحمــال 



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٠ 

المفتــــــرض وجودهــــــا؛ أي حصــــــول أثــــــر ســــــلبي أو ضــــــار. ویحــــــدث 
  :تقني في أحد الحاالت التالیةالتناقض ال

  زیـــادة تـــأثیر أو وظیفـــة عنصـــر مفیـــد یـــؤدي إلـــى زیـــادة التـــأثیر الضـــار
 .لعنصر آخر في المنظومة

  تقلیــل التــأثیر أو الوظیفــة الضــارة لعنصــر معــین یــؤدي إلــى تخفــیض أو
 .تقلیل التأثیرات المفیدة لعنصر آخر في المنظومة

 تــــأثیرات الضـــارة، یــــؤدي إلـــى زیــــادة زیـــادة التـــأثیرات المفیــــدة أو تقلیـــل ال
 .تعقیدات المنظومة ككل بشكل غیر مقبول

 :  Physical Contradictions التناقضات المادیة  

ــــدما یتطلــــب عمــــل المنظومــــة وجــــود عنصــــر أو وظیفــــة معینــــة  تحــــدث عن
وبــنفس الوقــت یتطلــب عــدم وجــوده الكتمــال عملهــا، كــذلك یحصــل تنــاقض 

صــیة معینــة وبــنفس الوقــت یلــزم أن تكــون مــادي عنــدما یلــزم وجــود قــوي لخا
تلــك الخاصــیة ضــعیفة، مثــال علــى ذلــك حاجــة الطــائرات إلــى أجنحــة ذات 
مســــاحة كبیــــرة عنــــد اإلقــــالع ولكــــن أثنــــاء الطیــــران یلــــزم أن تكــــون مســــاحة 
أجنحتهـــا صـــغیرة لتقلیـــل اإلعاقـــة الهوائیـــة، ولحـــل ذلـــك تركـــب لهـــا أجنحــــة 

الطیــران وتكــون مفتوحــة بــأكبر  متحركــة یمكــن أن تطــوى إلــى الــداخل أثنــاء
  .مساحة عند اإلقالع

 :  Administrative Contradictions التناقضات اإلداریة 

وهـــي تناقضــــات لهــــا عالقــــة بــــنظم اإلنتــــاج واإلدارة الصــــناعیة أو التجاریــــة 
بشكل عام، مثل أن تكون هنالك حاجة لزیادة القـدرة اإلنتاجیـة بـنفس الوقـت 

  .اإلنتاج الذي یلزم به تخفیض تكلفة
   Ideal Final Result :الناتج المثالي النهائي

بنیــــت النظریــــة علــــى أن التطــــور فــــي الــــنظم یســــعى إلــــى المثالیــــة، أي أن  
تكــون جمیــع خصــائص النظــام فــي أفضــل حاالتهــا وتعمــل فــي نفــس الوقــت 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١١  

لــذلك عنــد حــل المشــكلة  علــى الــتخلص مــن جمیــع الجوانــب الســلبیة فیهــا.
تریـــز" یجـــب أن نتخیـــل الصـــورة "بداعیـــة فـــي نظریـــة باســـتخدام المبـــادئ اإل

النهائیـــة التـــي نریـــدها قبـــل الشـــروع فـــي اســـتخدام المبـــادئ اإلبداعیـــة لتولیـــد 
ألن تحدیـــد الصـــورة النهائیـــة للحـــل المرغـــوب للموقـــف أوالمشـــكلة  الحلـــول،

ییســر عملیــة إیجــاد الحــل اإلبــداعي، حیــث الرؤیــة التــي نریــد الوصــول إلیهــا 
وبشـكل عـام  .لتـالي طریـق الحـل محـدد، وواضـح المعـالمتكـون واضـحة، وبا

هنالــك عــدة أســالیب وطــرق تــؤدي إلــى تحقیــق الحــول المثالیــة، نوجزهــا فیمــا 
  (Gundlach, 2005):  یلي
 تقلیل بعض أجزاء المنظومة أو العملیة. 

 .زیادة عدد الوظائف التي تؤدیها األجزاء 

 زیادة التأثیرات اإلیجابیة لبعض عناصر المنظومة. 

  ًاستعمال تجهیزات أومواد أوعملیات أكثر تطورا. 

 التخلص من التأثیرات غیر المرغوبة. 

 استعمال مكونات رخیصة قابلة لالستبدال بسهولة عند استهالكها. 

 استعمال تصامیم مركبة من عدة أجزاء وظیفیة مستقلة. 

 استعمال مواد عالیة الجودة أوثمینة في المواقع الضروریة فقط. 

 ل واالســـــــتفادة مـــــــن جمیــــــع المصـــــــادر التابعـــــــة أو المحیطـــــــة االســــــتغال
  .بالمنظومة أو العملیة

  

   Contradictions Matrixمصفوفة التناقضات: 
 وفاعلیـــة أهمیـــة، تریـــز نظریـــة أدوات أكثــر مـــن التناقضـــات مصـــفوفة تعتبــر

 الضــخمة التحلیــل عملیــة خــالل مــن المصــفوفة هــذه تطــویر فكــرة بــدأت وقــد
. والتقنیــة الهندســیة المجــاالت فــي االختــراع لبــراءات" لرالتشــ"  بهــا قــام التــي
 اإلبداعیـة المبـادئ مـع شـكلت خاصـیة) ٣٩( تحدیـد مـن" التشلر" تمكن وقد



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٢ 

 التناقضــــات مصـــفوفة خـــالل ومـــن. التناقضـــات مصـــفوفة جـــوهر األربعـــین
 التـي المبـادئ لتحدیـد العـالم في االختراع براءات قاعدة" تریز" منهجیة تفتح
 یسـمح تنـاقض شـكل علـى المشـكلة بنـاء أن إذ ممكنـة، حلـوال متقد أن یمكن

 مصــــــفوفة فــــــي المناســــــب مكانهــــــا فــــــي البحــــــث موضــــــع المشــــــكلة بوضــــــع
  ).٢٠٠٥ جادو، أبو( التناقضات

   Inventive Principles  تریز نظریة فى االبتكاریة المبادئ
 اً اســتقرائی استخالصــاً  تمثــل إبــداعیاً  مبــدءاً  أربعــون علــى تریــز نظریــة تحتــوي
 قــام التــي الضــخمة البیانــات قاعــدة خــالل فمــن االختــراع، لبــراءات تحلیلیــاً 

 المبـادئ مـن صـغیراً  عـدداً  هنـاك أن إلـى توصـل وتحلیلهـا" التشـلر" بدراستها
 لهــذه عمیقــة دراســة وبعــد المختلفــة، المجــاالت مــن العدیــد عبــر تتكــرر التــي

 فـــي وتكـــراراً  اراً مـــر  اســـتخدمت إبـــداعیاً  مبـــدأ أربعـــین هنـــاك أن تبـــین النمـــاذج
 هــذه اســتخدام فــي المهــارة وتتمثــل للمشــكالت، إبداعیــة حلــول إلــى الوصــول
 لالسـتخدام، المناسـب المبـدأ لتحدیـد المشـكلة تعمـیم علـى القـدرة في المبادئ

  ؛(Gundlach, 2005) ؛) ٢٠٠٥ جـادو، أبـو( المبـادئ لتلـك عـرض یلـي وفیمـا
(Bernd , 2002)؛ (Zobel, 2006)  &:(Filmore , 2007).  

   Segmentation: التجزئة/  التقسیم مبدأ. ١
 إلـى النظـام تقسـیم طریـق عـن المشـكالت حـل في المبدأ هذا استخدام یمكن
 هــذا تصـمیم طریـق عـن أو اآلخـر، عـن مسـتقالً  منهـا كـل یكـون أجـزاء عـدة

 إن أمـا وتركیبـه، فكـه یمكـن للتقسیم قابالً  یكون بحیث النظام
 درجــــة زیـــادة فـــیمكن مســــبق نحـــو علـــى مقســــماً  النظـــام كـــان

  .  ممكناً  أمراً  المشكلة حل یصبح أن إلى تجزئته أو تقسیمه
 نقلهـا لیسـهل تركـب قطـع عـدة مـن مكونـة األثـاث قطع: مثال
 إلـى مجـزأة الواحـده األثـاث قطعـة كـذلك ،أخـر إلـى مكان من
  .ونقلها حملها لیسهل قطع عدة



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ویمكن

 .تقسیم أطفال الروضة إلى فرق عمل أثناء التدریس  

 .تقسیم مهام المدرسة إلى مهمة: عاجلة / غیر مهمة / غیر عاجلة  

 .تشكیل لجان مختلفة في الروضة إلنجاز المهام المختلفة  

 .تقدیم برامج منفصلة لتلبیة احتیاجات فئات األطفال  

 تدریس.استخدام أسلوب تحلیل المهام في التخطیط لل  

 .تقسیم األهداف في المؤسسة التربویة إلى رئیسیة وثانویة  

 .(ال مركزیة) القیام بإدارة المدرسة في المواقع الفعلیة  

 تطویر معاییر فردیة لتقییم أداء المعلمات واألطفال.  
  Seperattion ( Taking out, Exrrachion )  :االستخالص/  الفصل مبدأ. ٢

 طریـــق عـــن المبـــدأ هـــذا خدامباســـت المشـــكالت حـــل یـــتم
 والعمـــل جیـــد نحـــو علـــى تعمـــل التـــي المكونـــات تحدیـــد
 الضــارة األجــزاء أو المكونــات وتحدیــد اســتبقائها، علــى

  .منها والتخلص لفصلها جیداً  تعمل ال التي تلك أو
 قبـل الشـوائب مـن األرز تنقیـة :الفصل مبدأ على مثال

  .الطبخ
ـــال  زیتـــونال زیـــت زیـــادة :االســـتخالص مبـــدأ علـــى مث

  .للشاي النعناع إضافة أو أفضل نكهة إلضافة للسلطة
 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق یمكن

  تحلیـــــل البیانـــــات واســــــتخالص المفیـــــد واســـــتبعاد غیــــــر المفیـــــد التخــــــاذ
 .القرارات

  إجـــراء اختبـــارات منفصـــلة لألطفـــال الـــذین یعتقـــدون أنهـــم أتمـــوا المهـــام
 .المطلوبة منهم
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 ــــــ ــــــال الــــــذین یعــــــانون مــــــن بعــــــض تخصــــــیص الب ــــــة لألطف رامج العالجی
 .صعوبات التعلم

 استبعاد البرامج التدریبیة التي لم تثبت فاعلیتها. 

 إزالة عوائق التعلم المادیة والنفسیة من غرفة الصف. 

   Local Quality:  المكان وتحسین تجوید أو المكانیة النوعیة مبدأ. ٣
 یواجههـــا تـــيال المشـــكالت حـــل إلـــى المبـــدأ هـــذا یشـــیر
 جــزء كـل فــي األداء نوعیـة تحســین طریـق عــن النظـام
 تغییـر خـالل مـن وذلك النظام، هذا أجزاء من أوموقع
 بحیــث الخارجیــة أوبیئتــه نفســه للنظــام المنتظمــة البیئــة

 كـــل جعـــل طریـــق عـــن وكـــذلك منتظمـــة، غیـــر تصـــبح
 تـوفر التـي الظـروف أفضـل فـي یعمـل النظام في جزء
 فـي جـزء كـل من االستفادة قطری عن وأخیراً  ذلك، له

 أوعـــدة جدیـــدة وظیفـــة أداء علـــى قـــادراً  بجعلـــه النظـــام
 الخاصــیة مــن القصــوى االســتفادة تحقیــق یــتم وبــذلك مفیــدة، أخــرى وظــائف
  .النظام ألجزاء المكانیة

 یســتخدم الثقـل مــن وللـتخلص وثقیلـة كثیـرة عــدة أدوات یحمـل النجــار :مثـال
  .واحد وقت فى عمل من بأكثر تقوم التى العدد بعض

  
   Asymmetry: الالتناسق أو الالتماثل مبدأ. ٤

 أن یمكــن التــي المشــكالت حــل فــي المبــدأ هــذا یســتخدم
 حالــة تغییــر طریــق عــن التماثــل، أو االتســاق عــن تنشــأ

 تماثیـــل عـــدم حالـــة إلـــى النظـــام فـــي أواالتســـاق التماثـــل
 حالــة فــي أصــالً  أوالنظــام الشــيء كــان إذا أمــا أواتســاق،
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/ الالتماثـل درجـة زیـادة طریـق عـن المشـكلة حـل فیمكن اتساق، أو لتماث ال
  .الالتساق أو

 فقــط واحــدة شــرح بطریقــة الروضــة فــى األطفــال مــع المعلمــة تتعامــل :مثــال
ـدخل المشكلة ولحل األطفال، جمیع یرضي ال وهذا ومتجانسة، ثابتة  علیـه نُ

عــ المتفــوقین لألطفــال الشــرح طریقــة بتغییــر الالتجــانس بعــض  الشــرح ادةوإ
  .ُأخرى روضة إلى روضة من أو الضعاف لألطفال وتروي بهدوء

ـــــــــدأ. ٥ ـــــــــربط مب ـــــــــدمج أو ال ـــــــــع ال :  أوالجم
Combining / Merging  

 أوالزمـــاني المكـــاني الـــربط المبـــدأ هـــذا یتضـــمن
 أو متشــابهة عملیــات تــؤدي التــي األنظمــة بــین

 األشــیاء جمــع عــن المبــدأ هــذا ویعبــر متجــاورة،
 التـــــــي المتماثلـــــــة أو شـــــــابهةالمت المكونـــــــات أو

 متقاربــة تكــون بحیــث وعملیــات وظــائف تــؤدي
 ضـم أو وتجمیـع المكـان، حیث من متجاورة أو

 ووظائفهـا عملیاتهـا تـؤدي بحیث كذلك المكونات أو األجزاء أو األشیاء هذه
  .متقاربة زمنیة أوقات في

 بالمــدخنین خـاص مكــان عمـل أو الوقـت، نفــس فـي المباریــات تنظـیم :مثـال
  .مدخنین الغیر مكان عن فصالً من

 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ونستطیع

 استخدام عمل الفریق لتعظیم خبرة األطفال. 

 االندماج في تخطیط فرق العمل فیما یتعلق بالتعلیم والتعلم. 

 التنسیق بین المكتبة ومصادر التعلم. 

 توفیر فرص التعلم باألقران. 

 تعددة األغراضتوظیف نظام الغرف م. 
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 دمج عدة وظائف في نفس الغرفة متعددة األغراض. 

 تشجیع التعاون والتداخل والتواصل بین المعلمات وأولیاء األمور. 

  تنظــیم مجموعــات بحــث لدراســة الممارســات ونتــائج التحصــیل وتطبیــق
 .المناهج

 توفیر أجهزة حاسوب في غرفة الروضة. 

   Universality: الشمولیة/  العمومیة مبدأ. ٦
 علــــى قـــادراً  النظـــام جعــــل المبـــدأ هـــذا ویتضـــمن

 جـــزء كـــل جعـــل أو مهـــام، أو وظـــائف عـــدة أداء
 عــدد بــأكبر القیــام علــى قــادراً  النظــام أجــزاء مــن

 لوجـود الحاجـة تقـل وبـذلك الوظـائف، من ممكن
  .أخرى أنظمة
ـــــــال  إلجـــــــراء المحمـــــــول الهـــــــاتف یســـــــتخدم :مث

 لعمـــــــل أیضـــــــاً  واســـــــتخدم والترفیـــــــه، المكالمـــــــات
  .الصالة أوقات ومعرفة والرسائل كالتصویر إضافیة وظائف

 الروضـة داخـل عـدة تربویـة مواقـف فـي المبـدأ هذا تطبیق المعلمة وتستطیع
 :منها

 إیجاد فرق عمل تقوم بوظائف عامة متبادلة ومتداخلة. 

 كسر الحواجز بین الدوائر التعلیمیة المختلفة. 

 السـتمرار فـي بنـاء الخطـط استخدام البیانات التـي یـتم الحصـول علیهـا ل
 .لتطویر الروضة

  أي یمتلكــون القــدرة علــى تــدریب  تعیــین معلمــات بتخصصــات مزدوجــة
 .عدة مواد

  اســــــتخدام درجــــــات األطفــــــال علــــــى االختبــــــار لإلحصــــــاءات المنتظمــــــة
 .باإلضافة إلى تقییمهم
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 تأسیس فرق عمل متعددة ومتداخلة لتطویر االختبارات المقننة. 

 مســــتوى الصــــف الواحــــد فــــي مختلــــف منــــاطق  تطــــویر اختبــــارات علــــى
 .الدولة

  تطــویر نظــام متعــدد األدوات والمصــادر لتقنــین التوقعــات مــن األطفــال
  .في األداء والسلوك

):  التـــــــداخل أو االحتـــــــواء( التعشـــــــیش مبـــــــدأ. ٧
Nesting  
 عــن المشــكالت حـل إمكانیــة إلــى المبـدأ هــذا ویشـیر
 بـــدوره وهـــذا آخـــر، شـــيء فـــي شـــيء احتـــواء طریـــق

 طریـق عـن أو وهكذا، ثالث شيء في احتواؤه كنیم
  .آخر شيء تجویف في معین شيء تمریر
 عنــد كبیـرة مســاحة تأخـذ البالسـتیكیة المقاعــد :مثـال

 بعضـــها فـــوق توضـــع بطریقـــة تُصـــنع التعشـــیش مبـــدأ وباســـتخدام التخـــزین
  .التخزین عند تشغله التى الحیز لتوفیر البعض
 :منها عدة ربویةت مواقف في المبدأ هذا تطبیق ویمكن

  كتابـــة المــــنهج فـــي المرحلــــة مــــن الروضـــة حتــــى نهایـــة الثانویــــة بشــــكل
 .متكامل ولیس حسب الصف أو المستوى الدراسي

 دمج المعاییر التربویة على مستوى المدرسة والمنطقة. 

 دمج مواقف مثیرة لمهارات التفكیر العلیا واإلبداع في المواقف الصفیة. 

 التواصــــل المباشــــر مــــن خــــالل القنــــوات تــــوفیر قنــــوات اتصــــال تســــمح ب
 .الرسمیة وغیر الرسمیة

  إیجـــاد عالقـــات تنظیمیـــة ذات معنـــى بـــین المعلمـــات
 .وأولیاء األمور

 – Counter ):  الموازنـة القـوة( المضـاد الوزن مبدأ. ٨
Weight  
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 أو شـيء وزن تعـویض طریـق عن المبدأ هذا باستخدام المشكالت حل ویتم
 علـى بالقـدرة یـزوده آخـر بنظـام دمجـه أو الشـيء هـذا ربط طریق عن قوته،
  .تقویته أو دفعه أو الشيء هذا رفع

 لهــم لیعطــي مشــهورین مــدربین أو العبــین مــع تتعاقــد األندیــة بعــض :مثــال
  .كالهما أو بشهرته أو بمهاراته یفتقدونها كانوا قوة
  Preliminary anti-action:  المضادة التمهیدیة اإلجراءات مبدأ. ٩

 الضــروري مــن یكــون عنــدما المشــكالت حــل فــي المبــدأ هــذا دمویســتخ
 یصــبح حیـث ضـارة، ســلبیة وأخـرى مفیـدة إیجابیـة آثــار لـه بعمـل القیـام
 الضــارة، اآلثــار لضــبط مضــادة بــإجراءات القیــام الحالــة هــذه فــي مهمــا
ذا  اخــتالالت أو تــوترات مــن یعــاني أن یمكــن معینــاً  نظامــاً  أن تبــین وإ
 هـذا الحتـواء المضـادة اإلجـراءات تـوفیر مـن فالبـد جوانبـه، بعـض في

  .التوتر
 نائیـة منـاطق إلى المعلمین بعض نقل یتم للجمیع التعلیم لتوفیر :مثال

 لهــم یقــدم ذلــك ولتعــویض ســلبیة وهــذه األصــلي مــوطنهم عــن بعیــدین
  .اإلضافیة والبدالت المكافئات بعض
  Preliminary action):  القبلیة( التمهیدیة اإلجراءات مبدأ. ١٠

 بتنفیـذ القیـام إلـى المبـدأ هذا ویشیر
 النظــــــام فــــــي المطلوبــــــة التغییــــــرات

 الحاجــة ظهــور قبــل كلیــاً  أو جزئیــاً 
ـــــــاً  ـــــــذلك، فعلی ـــــــب ل  األشـــــــیاء  وترتی
 مـن اسـتخدامها یمكن بحیث مسبقاً 
 یحــــدث أن یمكـــن الــــذي الوقـــت فــــي الهـــدر لتجنــــب مالئمـــة المواقــــف أكثـــر
  .المناسب المكان في األشیاء هذه وجود عدم بسبب
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 ولكــن ،الجــدول حیــث مــن الروضــة فــي یــرام مــا علــى األمــور تســیر :مثــال
 مـا ونـادراً  بالعمـل وارتباك فوضى هناك یكون المعلمات احدى تتغیب عندما
 جـــدول وضـــع یـــتم التمهیدیـــة اإلجـــراءات مبـــدأ طریـــق وعـــن ،ذلـــك یحـــدث

 جـةالحا قبـل السـنة بدایـة فـي المـدیر یضـعه حیـث قبلي عمل وهذا لالنتظار
  .طویلة فترة بعد تطبیقه یبدأ وربما لذلك
:  لالختالالت المسبقة المواجهة مبدأ. ١١

Cushion in advance  
 االنخفـــاض تعـــویض المبـــدأ هـــذا ویتضـــمن
 عـــــن معـــــین، نظـــــام موثوقیـــــة فـــــي النســـــبي
 للتصـــدي الالزمــة اإلجــراءات اتخــاذ طریــق

  .وقوعها قبل المشكالت لهذه
ـــــال  قبـــــالإ یوجـــــد ال المحـــــالت بعـــــض :مث
 مبــدأ باســتخدام ذلــك ولعــالج علیهــا، شــدید

 فبهـذا شـهر لمـدة المباعـة البضـاعة باستبدال یسمحون  االختالالت مواجهة
  .به الناس ثقة من یزید المبدأ
):  التبــاین تقلیــل( الجهــد فــي التســاوي مبــدأ. ١٢

Equipotentiality  
 طریـق عـن المشـكالت حـل فـي المبـدأ هذا یستخدم
 محـــیط فـــي التغییـــرات إجـــراء يفـــ أمكـــن مـــا التقلیـــل
 شـــروطه، أو ظروفـــه أو الخارجیـــة بیئتـــه أو العمـــل

 فـــي محـــدودة تغییـــرات إجـــراء أیضـــاً  ذلـــك ویتضـــمن
 خفــض أو رفـع إلـى الحاجــة لمنـع الفاعلـة الشـروط تغییــر یـتم حیـث المركـز،
  .معین مجال في األنظمة

ــال  یــؤدي قــد االقتصــادیة الناحیــة مــن المســلمین بــین والتبــاین التفــاوت :مث
  .المسلمین بین التباین لتقلیل الزكاة فُرضت المشكلة هذه ولحل لمشاكل
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:  العكـــــس أو القلـــــب مبـــــدأ. ١٣
Inversion  
 اســــــتخدام المبــــــدأ هــــــذا ویتضــــــمن

 لتلــــــــــــــــك معاكســــــــــــــــة إجــــــــــــــــراءات
 حــــــــــل فــــــــــي عــــــــــادة المســــــــــتخدمة

 أو األشـــیاء كانـــت فـــإن المشـــكلة،
ن متحركـــة، نجعلهـــا ثابتـــة األجـــزاء  أننـــا أي ابتـــة،ث تصـــبح متحركـــة كانـــت وإ

 المسـتخدمة اإلجـراءات أو العملیـات قلب طریق عن المشكل الموقف نواجه
  .عقب على رأساً 
 الفصــل لتنظــیم المعلمــین قبــل مــن لألطفــال قــوانین وضــع مــن بــدالً : مثــال

  .األنظمة هذه یضعون الذین هم األطفال نجعل
ـــــــدأ. ١٤ ـــــــویر مب ـــــــاء( التك ):  االنحن

Spheroidality (Curvature)  
 حـــــل فـــــي المبـــــدأ هـــــذا اســـــتخدام تمویـــــ

 اســـــــــتبدال طریـــــــــق عـــــــــن المشـــــــــكالت
 المنبســطة أوالســطوح الخطیــة األجــزاء
 األشـــــكال واســـــتبدال منحنیـــــة، بـــــأخرى

ـــــة ـــــة، بأشـــــكال المكعب  واســـــتخدام كروی
 الخطیـة الحركـة اسـتبدال وأخیـراً  الحلزونیـة، والكمـرات واألسـطوانات البكـرات
  .المركزي الطرد قوة من واالستفادة دورانیة بحركة
    :مثال
  .عجالت السیارات والطائرات دائریة بدًال من األشكال المستقیمة  
 الطرق السریعة الدائریة .  
 منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ونستطیع:  
 تغییر طریقة جلوس األطفال من صفوف إلى دوائر . 
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 تغییر طریقة الشرح من تقلیدیة إلى تعاونیة .  
  Dynamics):  المرونة( امیةالدین مبدأ. ١٥

 أو الشــــــــــيء تصــــــــــمیم المبــــــــــدأ هــــــــــذا یتضــــــــــمن
 التـــي العملیـــات أو الخارجیـــة وبنیتـــه خصائصـــه یقـوم

 ظـروف أفضـل إلیجـاد تغییرهـا یمكـن بحیث بها
 یكــون بحیــث أجــزاء إلــى الشــيء وتقســیم للعمــل، كــــــل

 أو األشـــــیاء وجعــــل الحركــــة، علـــــى قــــادراً  منهــــا
 أو للتعــدیل لــةقاب المرنــة غیــر الجامــدة العملیــات

  .الحركة
  .تحریكه لسهولة المنزل ألثاث عجالت عمل یمكن :مثال
 فیهــــا المبــــالغ أو الجزئیــــة األعمــــال مبــــدأ. ١٦

  Partial Excessive): المفرطة(
 علــى الحصـول بمكـان الصـعوبة مـن یكـون عنـدما

 إنجــــاز یمكــــن فإنــــه% ١٠٠ بنســــبة مرغــــوب أثــــر
 ةالمشـــكل تبســیط أجــل مــن ذلــك مــن أقــل أو أكثــر

 یســـتخدم الحاجـــة وحســـب معقولـــة، بطریقـــة وحلهـــا
 نسـتعمل خطیـراً  األمر كان فإذا المناسب، اإلجراء

ذا المفرطـــــة اإلجـــــراءات  بســـــیطاً  األمـــــر كـــــان وإ
  .الجزئیة اإلجراءات نستخدم

 وهــذا مــرض بــدخول مهــدده الدولــة كانــت لــو  :المفرطــة لإلجــراءات مثــال
 مفرطـــة إجـــراءات هنـــاك فیكـــون الطیـــور انفلــونزا مثـــل جـــداً  خطیـــر المــرض

  .الطیور جمیع ومتابعة إعدام یتم بحیث
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 اإلجـــراءات نســـتخدم الســـابق المثـــال نفـــس فـــى: الجزئیـــة لإلجـــراءات مثـــال
 والحصـول الطیـور بمتابع مثالً  فنكتفى خطیراً  لیس المرض كان إذا الجزئیة

   .منها دوریة عینات على
  Another Dimension:  اآلخر البعد مبدأ. ١٧

 المشـــــــــــــكالت حـــــــــــــل ویمكـــــــــــــن
 عـــــــن المبـــــــدأ هـــــــذا باســـــــتخدام

 التــــــي الحركـــــة تحویـــــل طریـــــق
 خــــــط فــــــي الجســــــم بهــــــا یســـــیر

 مجـــال فـــي حركـــة إلـــى مســـتقیم
 مـــن بـــدالً  طبقـــات عـــدة مـــن مكونـــة أشـــیاء واســـتخدام ثالثـــة، أو بعـــدین ذي

ـــة وأخیـــراً  واحـــدة، طبقـــة مـــن أشـــیاء اســـتخدام  وعـــدم جانبـــه إلـــى الشـــيء إمال
  .فقط االتجاه نفس في األشیاء باستخدام االكتفاء

 البعــد وباســتخدام الخلــف مــن حمولتهــا بتنــزل تقــوم الكبیــرة القالبــات :مثــال
  .الجانبین أحد من الحمولة تنزل یمكن اآلخر

 Mechanical:  المیكــانیكي) التــردد( االهتـزاز. ١٨
Vibration 

 طریــق عــن المشــكالت حــل فــي المبــدأ هــذا یســتخدم
ـــــع أوالـــــنظم األشـــــیاء جعـــــل ـــــزاز یةبخاصـــــ تتمت  اإلهت

ذا ،) االرتجاج(  أوالتذبذب  أو األشـیاء هـذه كانـت وإ
ــــع الــــنظم ــــادة فــــیمكن مســــبقا الخاصــــیة بهــــذه تتمت  زی
ـــــزاز أو التذبـــــذب درجـــــة  فـــــوق"  مســـــتوى إلـــــى االهت

  ". الصوتي
 أدائـــــــه لتحســـــــین الغربـــــــال أو اإلهتزازبالمنخـــــــل خاصـــــــیة اســـــــتخدام :مثـــــــال

  .الوظیفي
 :منها عدة تربویة فمواق في المبدأ هذا تطبیق ونستطیع
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  االســـــتفادة مـــــن مستشـــــارین خـــــارجیین للعمـــــل بشـــــكل یتوافـــــق مـــــع إدارة
 .الروضة

 استخدام قائمة من التوقعات في التدریس. 

 استخدام التعلم التعاوني، النشرات، المحطات، ومراكز التعلم. 

  استخدام التقاریر الزمنیة لوصف أداء األطفال. 

  الدافعیةاستخدام تشكیلة من أسالیب إثارة. 

 إعادة تنظیم المقاعد الصفیة في الصفوف. 

  التواصــــل المتكــــرر عبــــر وســــائط متعــــددة فــــى صــــورة نشــــرات وتقــــاریر
عالنات  .وأخبار وإ

 تنسیق البرامج لتجنب النزاعات والحمل الزائد. 

  Periodic Action):  الدوري( المتقطع الفتري العمل. ١٩
 طریقــة اســتخدام المبــدأ هــذا یتضــمن
 مــــن بــــدالً  أوالمتقطــــع فتــــريال العمــــل
ذا المســـــتمر، العمـــــل  العمـــــل كـــــان وإ
ــــاً   نحــــو علــــى متقطعــــاً  فتریــــاً  أو دوری

 العمـل مقـدار تغییـر یـتم فإنـه مسبق،
 التوقــــــف فتــــــرات مــــــن االســــــتفادة یمكــــــن وأخیــــــراً  تكــــــراره، أونســــــبة المتقطــــــع

  .أخرى أعمال أداء في العمل عن أواالنقطاع
 بإدخــال یكــون والحــل العامــل هــقیر  متصــل بشــكل العمــل فــى الــدوام :مثــال
  .  متقطعة راحة فترات

  

):  المســـتمرة الفائـــدة( المفیـــد العمـــل اســـتمرار. ٢٠
Continuity of Useful Action  

 أو الشـــيء أجـــزاء جمیـــع جعـــل المبـــدأ هـــذا ویتضـــمن
 بكامــــل توقــــف ودون متواصــــل بشــــكل تعمــــل النظــــام
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 مـــن الـــتخلص لـــىع نفســـه الوقـــت فـــي والعمـــل اإلنتاجیـــة، وطاقاتهـــا قـــدراتها
ـــة الفرعیـــة أواألنظمـــة الحركـــات  بدرجـــة تعمـــل التـــي الالزمـــة وغیـــر المتداخل
  .مطلق نحو على تعمل أوال محدودة

 أو تـؤجر منهـا ولالسـتفادة العطـالت، أیـام فـي معطلـة المـدارس تبقـى :مثـال
  .العطالت أثناء منها تستفید خیریة لجمعیات تسلم
  Skipping):  السریع االندفاع( السریع االندفاع أو القفز مبدأ. ٢١

 أوالمراحــل العملیــات تنفیــذ المبــدأ هــذا ویتضــمن
، كبیــرة بســرعة المحــددة  القیــام إلــى إضــافة جــدًا

ـــــة العملیـــــات بإصـــــالح ـــــي الضـــــارة أو المؤذی  الت
  .أیضا كبیرة بسرعة مخاطر على تنطوي
 یـــتم النـــار مـــن دائـــرة فـــي المهـــرج مـــرور :مثـــال
  .رقإلحت ببطئ تم ولو خاطفة بسرعة

 Blessing in: نــافع إلــى الضــار تحویــل. ٢٢
Disguise   
 أواآلثـــار العناصـــر اســـتخدام المبـــدأ هـــذا یتضــمن
 إیجابیــة، آثــار علــى للحصــول البیئــة فــي الضــارة

ـــــق عـــــن الضـــــارة العناصـــــر مـــــن والـــــتخلص  طری
 بعـض وفـي أخـرى، ضـارة عناصـر إلـى إضافتها
 الناجمـــة أواآلثـــار الضـــرر زیـــادة یمكـــن األحیـــان

  .مفیدة تصبح أن ىإل عنه
  .الحرق طریق عن  طاقة إلى النفایات تحویل :مثال

 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ویمكن

  إیجـــاد نظـــام یتـــیح لألطفـــال مراجعـــة أعمـــالهم لتحســـین الـــدرجات التــــي
 .حصلوا علیها

 االستفادة من شكوى وتذمر الوالدین واألطفال في تطویر األداء. 
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٢٢٥  

 ــــــاء تأدیــــــة  اســــــتخدام أســــــلوب إعــــــادة التصــــــحیح الســــــریع لألخطــــــاء أثن
 .االختبارات

 استبدال الخوف من التغییر عن طریق تعویض الخوف من المنافسة.  
  Feedback:  الراجعة التغذیة مبدأ. ٢٣

 الراجعــــة التغذیــــة تقــــدیم المبــــدأ هــــذا یتضـــمن
ذا أواإلجـــراءات، العملیـــات لتحســـین  كانـــت وإ
 تغییــر فــیمكن أصــالً  متــوافرة الراجعــة التغذیــة
  .أثرها أو مقدارها
ــال  مــرة مــن أكثــر تكــون األطفــال تقــاریر :مث
 یفاجـــأ ال حتــى الواحــد الدراســي الفصــل فــي

  .أبنائهم بمستوى اآلباء
  

   Intermediary):  الوساطة( الوسیط مبدأ. ٢٤
 وســـــیطة أوعملیـــــة نظـــــام اســـــتخدام المبـــــدأ هـــــذا ویتضـــــمن

 بشــــكل نظمـــةأواأل األشـــیاء أحـــد دمـــج أو العمـــل، إلنجـــاز
 مــن الــتمكن شــریطة معــین هــدف لتحقیــق آخــر مــع مؤقــت
 قبـــل علیـــه كـــان مـــا إلـــى بســـهولة أوالنظـــام الشـــيء إعـــادة
  .الدمج عملیة
 الـبعض بعضـها مـع قطعتـین لوصـل یحتاج الحداد: مثال

  .  لحامهما من یتمكن لكي وسیط لذلك ویحتاج
  Self-Service:  الذاتیة الخدمة مبدأ. ٢٥

ــــى قــــادراً  النظــــام جعــــل دأالمبــــ هــــذا ویتضــــمن  عل
 مســاعدة، بوظــائف القیــام خــالل مــن ذاتــه خدمــة

 المــــواد ومخلفــــات المهــــدورة المصــــادر واســــتخدام
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٢٢٦ 

 تصـمیم خـالل مـن المشـكالت حـل فـي المبـدأ هـذا استخدام ویمكن والطاقة،
 والمســاندة الصـیانة عملیــات تنفیـذ علـى قــادرة تكـون بحیــث أوتطویرهـا الـنظم

 عـــن فضــالً  العمــل، فــي االســتمرار علـــى النظــام ههــذ لمســاعدة الضــروریة،
 المختلفــة والمــواد الطاقــة ومصــادر المــواد مخلفــات مــن اإلفــادة علــى قــدرتها
ــــا تحقیــــق فــــي واســــتمرارها النظــــام، تشــــغیل عــــن تــــنجم أن یمكــــن التــــي  مزای

  .أهدافه تحقیق على وقدرته النظام كفایة من ترفع إضافیة
 دون البنكیــة العملیــات إجــراء مــن خصالشــ تمكــن اآللیــة النقــد أجهــزة :مثــال

  .البنك مراجعة إلى الحاجة
  Copying:  النسخ. ٢٦

 حــل إمكانیــة إلــى المبــدأ هــذا ویشــیر
 بســـیطة نســـخة باســـتخدام المشــكالت
 أشـــیاء اســـتخدام مـــن بـــدالً  ورخیصـــة

 للكســـر، قابلـــة وهشـــة ومعقـــدة ثمینـــة
 حســب هتكبیـر  أو الحجـم تصــغیر یمكـن بحیـث منــه بصـورة الشـيء واسـتبدال
  .الموقف مقتضیات

  .األصلیة البضاعة ولیست نسخ تعرض والجواالت الذهب محالت :مثال
 Use Cheap: الرخیصــة البــدائل اســتخدام مبـدأ. ٢٧

Replacement Events   
 الـثمن رخیصـة األشیاء استخدام إلى المبدأ هذا ویشیر
 مــــن بــــدالً  نســــبیاً  قصــــیرة زمنیــــة لفتــــرات تســــتخدم التــــي

ــــك اســــتخدام ــــثمن غالیــــة ألشــــیاءا تل  أن یمكــــن التــــي ال
  .نسبیاً  أطول زمنیة لفترات تستخدم

  .شرائه من بدالً  العروس فستان استئجار :مثال
 Replacement:  المیكانیكیة النظم استبدال مبدأ. ٢٨

of Mechanical System  
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 ســمعیة،( حســیة بــأخرى المیكانیكیــة الوســائل اســتبدال المبــدأ هــذا ویتضــمن
 والمغناطیســـیة الكهربائیـــة المجـــاالت واســـتخدام ،)شـــمیة أو ذوقیـــة، بصـــریة،

 المجـاالت مـن واالنتقـال أواألشـیاء، األحـدث مع للتفاعل والكهرومغناطیسیة
  .المنظمة تلك إلى المنظمة غیر المجاالت ومن المتحركة تلك إلى الثابتة
 بصــمة مــن بــدالً  الســرقات لكشــف األذن أو العــین بصـمات اســتخدام :مثــال

  .ذلك تعثر إذا عاألصاب
  الهیدرولیكي أو الهوائي البناء استخدام مبدأ. ٢٩

  Use apneumatic or hydraulic construction   
ــــدأ هــــذا ویتضــــمن ــــة اســــتبدال المب  مــــن الصــــلبة الحال

ن أوالغازیـــة، الســـائلة بالحالـــة الجســـم  األجـــزاء هـــذه وإ
 أو النتفاخهـــــــا، أوالمـــــــاء الهـــــــواء اســـــــتخدام بإمكانهـــــــا
  .هیدروستاتیكیة ئلوسا استخدام
 فــــــي أوصــــــلبة مطاطیــــــة عجــــــالت اســــــتخدام :مثــــــال

 ولحـــل انســـیابیة غیـــر حركـــة إلـــى یـــؤدي الســـیارات

  .بالهواء المملوئة العجالت تستخدم المشكلة
  Flexible Shells and thin Films:  والرقیقة المرنة األغشیة مبدأ. ٣٠

 القشور استخدام المبدأ هذا یتضمن
 مـــن بـــدالً  یقـــةالرق واألغشـــیة المرنـــة

 األبعـــــــاد، ثالثیـــــــة البنـــــــى اســـــــتخدام
 عــــن النظــــام فصــــل إلــــى باإلضــــافة

 القشـور باسـتخدام الخـارجي محیطه
  .الرقیقة واألغشیة

 لمنـــع أو الخـــدش مـــن للحمایـــة رقیـــق غـــالف علیهـــا الجـــوال شاشـــة :مثـــال
  .اإلشعاعات
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٢٢٨ 

  Porous Materials):  المسامیة( النفاذة المواد مبدأ. ٣١
 هـذا باسـتخدام كالتالمشـ حل ویمكن
 نفــاذاً  الشــيء جعــل طریــق عــن المبــدأ
 نفـــاذه بعناصـــر تزویـــده طریـــق أوعـــن
 النظـــام كـــان إذا أمـــا إضـــافیة، أخـــرى
  .ما بمادة المسامات ملء فیمكن مسبق نحو على نفاذاً  أو مسامیاً 

 لكـي وفراغـات مسـامات فیهـا یصنع المؤقتة الكبیرة الترحیبیة اللوحات :مثال
  .تسقط ال

  Color Changes:  اللون تغییر دأمب. ٣٢
 الشـيء لـون تغییـر المبدأ هذا ویتضمن

 إضــافة الخارجیــة، بنیتــه لــون تغییــر أو
 أو الشـــــيء شـــــفافیة درجـــــة تغییـــــر إلـــــى
  .الخارجیة بنیته شفافیة درجة
 لونــه یغیــر تغییــره یســتطیع وال منزلــه أثــاث مــن اإلنســان یمــل عنــدما :مثــال

  .ارخص
 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ونستطیع

  ـــــوع الثقـــــافي فـــــي الروضـــــة تطـــــویر الشـــــراكة مـــــع المجتمـــــع لتعزیـــــز التن
 .والمدرسة

 تغییر درجة التنوع في غرفة الصف بین األطفال. 

 استخدام ألوان مختلفة لزیادة الدافعیة لدى األطفال. 

 استخدام أثر اإلضاءة لتغییر الجو السائد في الروضة. 

 ســت لــدیبونو فــي تنمیـــة اســتخدام القبعــات ال
  .التفكیر لدى األطفال

  Homogeneity:  التجانس مبدأ. ٣٣
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 المـادة نفـس مـن آخـر شـيء مع تتفاعل األشیاء جعل إلى المبدأ هذا ویشیر
  ).الخصائص نفس لها مادة أو(

 الجــــزء فــــي ویضــــعونه المــــریض جلـــد مــــن جــــزء یأخــــذون األطبـــاء :مثــــال
  .بسرعة فیشفى المصاب

  Discarding and recovering:  الحیاة وتجدید النبذ مبدأ. ٣٤
 مــن الــتخلص علــى العمــل المبــدأ هــذا ویتضــمن
 انتهـت التـي أوالفرعیة الرئیسة النظم أو األشیاء

 أثنــاء األشــیاء هــذه تعــدیل أو بــدورها القیــام مــن
 أن یمكـــن كمــا إلیهــا، المســـندة بالعملیــات القیــام

 األشــــیاء علــــى المحافظــــة المبــــدأ هــــذا یتضــــمن
عادتهـــــــــا مهمتهـــــــــا أتمـــــــــت التـــــــــي ســـــــــتنفذةالم  وإ

  .أخرى مرة منها لالستفادة
  .جلدها من تتخلص األفعى :مثال

 :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ونستطیع

  تطــویر أنشــطة واســالیب تقــویم بــین فتــرة وأخــرى لزیــادة الفهــم وبقــاء أثــر
 .التعلم

 راجعتهاتشجیع عملیة المشاركة في بناء الخطط الدراسیة وم. 

 تنفیذ برامج تطویر دوریة. 

  القضـــاء علـــى التكـــرار الزائـــد فـــي المؤسســـة والـــتخلص مـــن األنشـــطة أو
 .البرامج أو الحصص غیر المفیدة

  تغییـــــر األنشـــــطة التدریســـــیة للمحافظـــــة
  .على إثارة اهتمام األطفال

:  الخصــــــــــــــائص تغییــــــــــــــر مبــــــــــــــدأ. ٣٥
Parameters changes  
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 غازیــــة إلــــى أوالنظــــام للشــــيء المادیــــة ةالحالــــ تغییــــر المبــــدأ هــــذا ویتضــــمن
ـــــر صـــــلبة، أو أوســـــائلة ـــــز درجـــــة وتغیی ـــــر التماســـــك، أو التركی  درجـــــة وتغیی
  .الحرارة درجة تغییر وأخیراً  المرونة،

 بشـــكل واســـتخدامه الســـائلة إلـــى الصـــلبة مـــن الصـــابون حالـــة تغییـــر :مثـــال
  .مختلف
  :منها عدة تربویة مواقف في المبدأ هذا تطبیق ویمكن
 بنیة فرق العمل بین حین واآلخر تغییر. 

 تغییر طول الحصة والیوم الدراسي والسنة الدراسیة لتلبیة االحتیاجات. 

 توفیر منحى التعلم الفردي لفئات األطفال المختلفة. 

  تغییر أو االنتقـال بالمهمـات الورقیـة بحیـث تصـبح علـى نظـم الكمبیـوتر
 .واإلنترنت

 احتیاجات التعلم الفردیة إدماج العاملین في تشكیل محتوى وظروف. 

 توفیر تصامیم بدیلة للغرف الروضات. 

  تغییــر الحالــة المناخیــة فــي الروضــة واالنتقــال بهــا إلــى الــدفء والقبــول
 .والتفهم

  Phase transitions:  أخرى إلى مرحلة من االنتقال مبدأ. ٣٦
 االسـتفادة إلـى المبـدأ هـذا ویشیر

 أثنــاء تحــدث التــي الظــواهر مــن
 إلـى حالـة مـن أوالتحـول االنتقـال
 أخــرى، إلــى مرحلــة أومــن أخــرى
 فــي التغیــر فــي الحــال هــو وكمــا

 الحـــــــــــــــرارة وفقـــــــــــــــدان الحجـــــــــــــــم،
 مــــن ذلـــك إلـــى ومـــا أواكتســـابها،

  .ظواهر
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 مـواد لبیـع المرحلـة هـذه التجـار یستغل للبرد الصیف من االنتقال عند :مثال
  .والعطل والمدارس الصیف لمالبس وخصومات الشتاء

  Thermal expansion:  الحراري التمدد. ٣٧
 المـــواد تمـــدد خاصـــیة إلـــى المبـــدأ هـــذا ویشـــیر

 إلـــى باإلضـــافة بـــالبرودة، تقلصـــها أو بـــالحرارة
 حـراري تمـدد بمعـامالت متنوعـة مـواد استخدام
  .مختلفة
 حـــــرارة درجـــــة لقیـــــاس ترمـــــومتر عمـــــل :مثـــــال

ــــك المــــریض  تمــــدد خاصــــیة مــــن باالســــتفادة وذل
  .للحرارة تعرضه عند الزئبق

  Strong Oxidant:  القویة المؤكسدات. ٣٨
 طریــق عـن المشــكالت حـل المبــدأ هـذا ویتضـمن
 باألكسـجین، معزز بهواء العادي الهواء استبدال

 وعــن النقــي، باألكســجین الغنــي الهــواء واســتبدال
 واســـــــتخدام المؤینـــــــة، لإلشـــــــعاعات أواألكســـــــجین الهـــــــواء تعـــــــویض طریـــــــق

  .باألوزون المؤین كسجیناأل استبدال وأخیراً  المؤین، األكسجین
ذا الجـــروح شــفاء بتــأخیر یتســبب العادیــة بالبیئـــة الجــروح معالجــة :مثــال  وإ

  .الشفاء نسبة تزید مكثف أكسجین فیه بمكان عولجت
  Inert atmosphere:  الخامل الجو. ٣٩

 عــن المشــكالت حــل فــي المبــدأ هــذا ویســتخدم
 خاملـــة، بـــأخرى العادیـــة البیئـــة اســـتبدال طریـــق
 إضـافات أو محایـدة أجـزاء إضـافة یقطر  وعن

  .للشيء خاملة
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 فمــن منــه یســتفاد ال خامــل مكــان النــاس اغلــب عنــد المنــازل اســطح :مثــال
 المنـــزل لســـكان أطفـــال مالهـــي أو حدیقـــة عمـــل فـــي منـــه االســـتفادة الممكـــن
  .  صغیر سلة ملعب عمل فى أواستخدامه أوالعمارة

  Composite materials:  المركبة المواد مبدأ. ٤٠
 عــــن المبــــدأ هــــذا باســــتخدام المشــــكالت حــــل ویـــتم

  .مركبة بمواد المتماثلة المواد استبدال طریق
 الفواكــه مــن كبیــرة مجموعــة اســتخدام یمكــن :مثــال

 مــــن لالســــتفادة فواكــــه ســــلطة لعمــــل والخضــــروات
  .  الغذائیة العناصر من ممكن قدر أكبر

  :األطفال تعلیم برامج في تریز نظریة تطبیقات
 جــدواها TRIZ "تریــز" للمشــكالت اإلبداعیــة الحلــول نظریــة ثبتــتأ أن بعــد

 التقنیـــة عـــالم فـــي اإلبداعیـــة األفكـــار وتولیـــد المشـــكالت حـــل فـــي وفعالیتهـــا
 اســتخدمت حیــث الماضــي، القــرن مــن األخیــرین العقــدین خــالل والصــناعة
 لحـــــل واســــتعمالها تبنیهـــــا تــــم ثـــــم ومــــن واســـــع، بشــــكل وتطبیقاتهـــــا النظریــــة

 واالقتصـــــاد اإلدارة مثـــــل جدیـــــدة مجــــاالت فـــــي األفكـــــار لیـــــدوتو  المشــــكالت
 تـم التـي المجـاالت أهـم ومن. التخصصات من وغیرها والریاضیات والفنون
 المختلفـــة، مراحلـــه فــي التعلـــیم كانــت فیهـــا" تریـــز" نظریــة واســـتعمال تجریــب
 مســتقاة خاصــة بــرامج بتطــویر العالمیــة المؤسســات مــن العدیــد قامــت حیــث
. المشــكالت وحــل اإلبــداعي التفكیــر طــرق األطفــال لتعلــیم النظریــة هــذه مــن

 كــــأداة كــــان حیــــث لتریــــز، الكترونــــي برنــــامج أول ظهــــر ١٩٨٩ عــــام وفــــى
 التقییمیـــة النتـــائج وكانـــت تریـــز، فـــى المبتـــدئین قبـــل مـــن لبســـاطتها مســـتقلة
 فـي كبیـر حـد إلـى إیجابیـة البـرامج هـذه علـیهم طبقـت الذین األطفال لقدرات
 لألطفـال التفكیـر قـوة عـن تحـدثت التـي األبحـاث ولكثـرة. تالحـاال مـن كثیر

 جمعیــة بعــد فیمــا أصــبحت التــى الروســیة" تریــز" جمعیــة تأســیس تــم والكبــار
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 ١٩٩٦ عـام" تریـز" جریـدة من االلكترونیة النسخة وصدرت الدولیة،" تریز"
.(Souchkov, 2008)   

 امجببـــر  للخـــروج العربـــي عالمنـــا فـــي تمـــت وأبحـــاث دراســـات ظهـــرت كـــذلك
 لـــم العربیـــة البـــرامج هـــذه ولكـــن األطفـــال، لتعلـــیم" تریـــز" نظریـــة مـــن مســـتقاة
 الطفـــل قـــدرات علـــى الفعلـــي التـــأثیر حیـــث مـــن مناســـب مســـتوى إلـــى تصـــل

 إعـــداد علـــى القـــائمین إلمـــام عـــدم :منهـــا أســـباب لعـــدة واإلبداعیـــة التفكیریــة
 ،بیجــ كمــا" تریــز" نظریــة وتقنیــات ومبــادئ بفلســفة البــرامج تلــك وتطــویر

" تریــز" نظریــة اســتعمال كیفیــة علــى منصــباً  البــرامج هــذه فــي التوجــه كــانأو 
 ولــیس اإلبداعیــة المبـادئ باســتعمال أوالتعلیمیـة التربویــة المشـكالت حــل فـي

ــــــرض هــــــو كمــــــا ــــــة: مفت ــــــدرات تطــــــویر كیفی ــــــة الق ــــــال العقلی  أنفســــــهم، لألطف
" یــزتر " أدوات اســتعمال محـاوالت أغلــب وفــى البـرامج، هــذه مــن المسـتهدفین
 بـدالً  التخصصـیة، أو التقنیـة بالحلول الخاصة بصورتها هي كما استخدمت

 التعلیمیـــة العملیـــة تناســـب خاصـــة وآلیـــات تقنیـــات وتطـــویر اســـتخالص مـــن
 لتقنیــات األساســیة والمبــادئ الفلســفة مــن استخالصــها یجــب والتــي لألطفــال
  ."تریز" نظریة وأدوات
 اإلبــداعي الحــل لمنهجیــة لاألطفــا تعلــیم أن إلــى (Zusman) زوســمان تشــیر

  ):الهادي عبد األنصاري،(  التالیة األهداف یحقق" تریز" للمشكالت
 .المحافظة على المیول اإلبداعیة لألطفال والعمل على تعزیزها  
  توجیــه األطفــال نحــو اإلبــداع كعملیــة حیویــة مــع إثــارة دافعیــتهم لتحقیــق

 المزید من اإلنجازات.

 التدریبیـة  بـداع عـن طریـق إعـداد البـرامجإكساب األطفال القدرة على اإل
  الخاصة لتطویر قدراتهم على التخیل اإلبداعي.

 علـــى النظریـــة اســـتخدام طـــرق تناولـــت التـــى األدبیـــات فحـــص خـــالل ومـــن
 التفكیــر ومنهــا لــدیهم، التفكیــر مهــارات تنمیــة إلــى هــدفت أنهــا نجــد األطفــال
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 التواصــل ومهــارات یــاالعل التفكیــر مهــارات وبعــض الناقــد والتفكیــر اإلبــداعي
 العقلیــة المهــارات تنمیــة فـي" تریــز" نظریــة مقــدرة علـى ذلــك ویــدل الریاضـي،

 المحتــــوي فـــى دمجهـــا أو تــــدریبي كبرنـــامج مســـتقل بشــــكل اســـتخدامها عنـــد
  .    التدریس فى جدیدة كاستراتیجیة العلمي
  Environmental Education : البیئیة التربیة

 متكــامالً  شــامالً  نظامــاً  تشــكل أنهــا علــى لبیئــةا حقیقــة اإلنســان یفهــم أن البـد
 الحیـة، وغیـر الحیـة مكوناته بین المستمر بالتفاعل ویتمیز التجزئة، یقبل ال

 والتقنیــة، والسیاسـیة واالقتصــادیة واالجتماعیـة الثقافیـة المكونــات جانـب إلـى
 الرئیســي الحــي المكــون هــو الــذي اإلنســان، حــول أساســاً  تتمحــور البیئـة وأن

هـــا، الحقیقــــة، هـــذه اإلنســــان یفهــــم أن یمكـــن وحتــــى فیهـــا، ِعیَ  مــــن ویعمــــل ویَ
فهامــه، بتوعیتــه یقـــوم مــن إلــى یحتـــاج فإنــه منطلقهــا،  إدراكـــاً  یصــبح لكـــي وإ

 یــتم أن یجــب مــا وهــذا. علیــه یســیر ونهجــاً  حیاتــه، فــي یتبعــه وســلوكاً  لدیــه،
 یعهارضــ مــع األم تبــدأها التــى البیئیــة التربیــة طریــق عــن اإلنســان نشــأة منــذ

 فـــي المدرســـة مـــع فتشـــترك المدرســـة، ســـن إلـــى یصـــل حتـــى علیهـــا، وتنشــئه
 بـــوران، دیــة؛ أبـــو( الجامعیــة المرحلـــة حتــى األطفـــال ریــاض مـــن بهــا القیــام

٢٠٠٩.(  
 األساســیة العملیــة بأنهــا البیئیــة التربیــة) ١٩٨٨( الــدمرداش صــبري ویعــرف

 مـن بهـا یـرتبط ومـا ةالبیوفیزیقی ببیئتهم الواعین المواطنین بإعداد تعني التي
 وااللتزامـــات واالتجاهـــات والمهـــارات المعلومـــات لـــدیهم والـــذین ،مشـــكالت
 الحالیــة المشـكالت حـل علـى للعمـل وجماعـات فـرادى تـؤهلهم التـي والـدوافع
  .جدیدة أخرى مشكالت ظهور دون للحیلولة
 إلـــى یهـــدف تعلیمـــي برنـــامج عـــن عبـــارة بأنهـــا أیضـــاً  البیئیـــة التربیـــة وتعــرف
ـــه اإلنســـان عالقـــة توضـــیح  مـــوارد مـــن بهـــا ومـــا الطبیعیـــة بیئتـــه مـــع وتفاعل



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٥  

 واالتجاهـــات والمفـــاهیم الحقـــائق تتضـــمن خبـــرات األطفـــال اكتســـاب لتحقیـــق
  .الطبیعیة ومواردها البیئة حول البیئیة
 للبیئـــــة المتحـــــدة األمـــــم مــــؤتمر إعتـــــراف مـــــن البیئیــــة التربیـــــة إنطلقـــــت وقــــد

 كـركن التربیـة بـدور ،١٩٧٢ عـام ویدالسـ/سـتوكهولم فـي عقـد الذي البشریة،
 التـــي )٩٦( التوصـــیة المـــؤتمر فأصـــدر البیئـــة، علـــى المحافظـــة أركـــان مـــن

 إتخـاذ إلـى عامـة، األخـرى المتحـدة األمـم ووكـاالت خاصة، الیونسكو دعت
 المدرسـة فـي البیئیـة للتربیـة علمیة فروع لعدة جامع لبرنامج الالزمة التدابیر

 قطاعـات جمیـع الـى ویوجـه وحمایتهـا، بالبیئـة اإلهتمـام حیـث من وخارجها،
 إلیـــه إســـتندت هادیـــاً  ومبـــدأ ومنطلقـــاً  اساســـاً  التوصـــیة هـــذه وكانـــت. الســـكان

 البیئیـة للتربیـة الـدولي للبرنـامج التالیة الخمسة األهداف تحدید في الیونسكو
  :وهي للبیئة، المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون ترعاه الذي
 والمعلومـــات والخبـــرات المتصـــلة بالتربیـــة البیئیـــة  تشـــجیع تبـــادل األفكـــار

  بین دول العالم وأقالیمه المختلفة.
  تشـــجیع تطــــویر نشــــاطات البحـــوث المؤدیــــة الــــى فهـــم أفضــــل ألهــــداف

  التربیة البیئیة ومادتها وأسالیبها، وتنسیق هذه النشاطات.
 .تشجیع تطویر مناهج تعلیمیة وبرامج في حقل التربیة البیئیة وتقویمها  
  ،عـــادة تـــدریب القـــادة المســـؤولین عـــن التربیـــة البیئیـــة تشـــجیع وتـــدریب وإ

  مثل المخططین والباحثین واإلداریین والتربویین.
 .توفیر المعونة الفنیة للدول األعضاء لتطویر برامج في التربیة البیئیة  

 Educational: التربــــوي البعــــد فــــى البیئیــــة للتربیــــة العامــــة المبــــادئ 
Dimension   

 الكبــرى والتجــارب الخبــرات عــن البحــث علــى العربیــة الــدول ختلــفم عكفــت
 برامجهــا مختلــف فــي الخبــرات هــذه وضــعت وقــد البیئیــة، التربیــة مجــال فــي

 والطبقــــات الفئــــات جمیــــع مــــع وبتشــــارك بلــــدانها داخــــل الكبــــرى ومشــــاریعها



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٣٦ 

 العربیــة الــدول منـه اســتفادت مـا أبــرز ولعـل  لشـعوبها، المكونــة االجتماعیـة
 هنـــاك اإلطـــار هـــذا وفـــي الســـلیمة، البیئیـــة التربیـــة عملیـــة هـــي تخبـــرا مـــن

 التربـــوي اإلطـــار فـــى البیئیـــة التربیـــة لعملیـــة األساســـیة المبـــادئ مـــن العدیـــد
 :أبرزها ومن العربي بالوطن

  ینبغــي أن تكــون التربیــة البیئیــة عملیــة مســتمرة مــدى الحیــاة داخــل نظــام
  التربیة النظامیة وخارجه.

  ال تقتصر التربیة البیئیة على فرع واحد من فروع العلوم بل تسـتفید مـن
المضـــمون الخـــاص بكـــل علـــم مـــن العلـــوم فـــي تكـــوین نظـــرة شـــاملة 

  متوازنة.
  تؤكــد التربیــة البیئیــة علــى اهمیــة التعــاون المحلــى والقــومي والــدولى فــي

  تجنب المشكالت البیئیة وحلها.
 ســن یجعــل مــن الســهل التجــاوب  تعلــم التربیــة البیئیــة للدارســین فــي كــل

مـــع البیئـــة والعلـــم بهـــا وحـــل مشـــكالتها مـــع العنایـــة ببیئـــة الـــتعلم فـــي 
  السنوات األولى.

  تمكـــن التربیـــة البیئیـــة المتعلمـــین لیكـــون لهـــم دور فـــي تخطـــیط خبـــراتهم
تاحة الفرصة لهم التخاذ القرارات وقبول نتائجها.   التعلیمیة وإ

 ة وأسبابها الحقیقیة.تساعد على اكتشاف المشكالت البیئی  
 .تؤكد على التفكیر الدقیق والمهارة في حل المشكالت البیئیة المعقدة  
  تســتخدم التربیــة البیئیــة بیئــات تعلیمیــة مختلفــة وعــددًا كبیــرًا مــن الطــرق

التعلیمیـــــة لمعرفـــــة البیئـــــة وتعلیمهـــــا مـــــع العنایـــــة باألنشـــــطة العلمیـــــة 
  والمشاهدة المباشرة.

 مج المســـتقلة فـــي مجـــال البیئـــة، الن ذلـــك قـــد اإلقـــالل مـــن ســـیادة البـــرا
 یؤدي إلى نتائج عكسیة خاصة إذا ساد طابع اإلرشاد والنصح.



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٧  

  تقریــب الفجــوة بــین األبحــاث العلمیــة وبــین المنــاهج الدراســیة وذلــك مــن
 أجل زیادة فاعلیة التربیة البیئیة.

  ـــــي خلـــــق االتجاهـــــات العلمیـــــة مـــــن خـــــالل الممارســـــات والتطبیـــــق الفعل
.للمفاهیم    والمدركات والقیم التي یتعلمها الطالب نظریًا

 البیئـــة مشـــكالت عـــن تـــدرس معلومـــات مجـــرد البیئیـــة التربیـــة تعـــد لـــم وبهـــذا
 فــــي اتســــعت ولكنهـــا المــــوارد أواســــتنزاف الحیـــوي الوســــط وتــــدهور كـــالتلوث
 مجموعــة تحقیــق فــي یتمثــل وتعلیمیــاً  تربویــاً  أســلوباً  أصــبحت حتــي مفهومهــا

  :أهمها نم ةالعام االهداف من
  تنمیــة القـــیم األخالقیــة لـــدى األطفـــال بشــكل یســـاعد فــي تفعیـــل العالقـــة

  .اإلیجابیة بین اإلنسان والبیئة
 إیقاظ الوعي حول العوامل األساسیة المسببة للمشاكل البیئیة. 

  التركیـــز علـــي تنشـــئة األطفـــال وفـــق الثقافـــة البیئیـــة مـــن خـــالل التنشـــئة
اب الفرد منـذ الصـغر اإلتجاهـات والتربیة البیئة التي تهدف الي اكتس

 .اإلیجابیة تجاه بیئته المحیطة

  إكســـاب الفــــرد الســــلوكیات اإلیجابیــــة الغیـــر عدائیــــة مــــن خــــالل منــــاهج
التربیــــة البیئیـــــة المصـــــممة لتحقیـــــق هــــذا الهـــــدف واســـــتعمال الطـــــرق 
التعلیمیـــة المدروســـة والتـــي تتفـــق وطبیعتهـــا لتســـاعد فـــي تكـــوین آلیـــة 

 للسلوك البیئي المسؤول.

 :البیئیة التربیة مستویات

 إذا التربیـــــــــــة أهـــــــــــداف ُأخـــــــــــذت
 البیئیـــــــة مــــــــع جنــــــــب إلــــــــى جنبــــــــاً 

 الــــــــــــــــذي مضــــــــــــــــمونها
ــــــاول البیئـــة عـــن الـــتعلم  یتن

)، المعرفــــــــــــــــــــــــــــة(



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٣٨ 

ـــتعلم ـــتعلم و)، المهـــارة( البیئـــة مـــن ال  و قـــیم و مواقـــف( البیئـــة أجـــل مـــن ال
 مـــن تبـــدأ البیئیـــة التربیـــة ألهـــداف مســـتویات خمســـة تمییـــز یمكـــن ،)ســـلوك

  ):٢٠٠٤ مزاهرة، عربیات؛( التالي) ١( للشكل وفقاً  القمة، إلى عدةالقا
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البیئیة والمشكالت بالقضایا الوعي مستوى: أوالً 

  :التالیة البیئیة بالموضوعات األطفال وعي تنمیة ویتضمن
  مــدى تــأثیر األنشــطة اإلنســانیة مهمــا كانــت صــغیرة علــى البیئــة بصــورة

  .ایجابیة أو سلبیة
 تأثیر السلوك الفردي لإلنسان على اإلتـزان البیئـي (مثـل: النفایـات  مدى

  المنزلیة والمخلفات، اإلسراف بالماء، التدخین، قطع األشجار).

  أهمیة تضافر الجهـود الفردیـة علـى نطـاق المدرسـة الواحـدة مـع الجهـود
 .المحلیة أوالدولیة لحل المشكالت البیئیة

 ت البیئیــة المحلیــة مــع المشــكالت توعیــة األطفــال عــن إرتبــاط المشــكال
البیئیــة اإلقلیمیــة والعالمیــة وضــرورة التعــاون بــین الشــعوب لحــل هــذه 
المشــــكالت، وأن كرتنــــا األرضــــیة هــــي منــــزل كبیــــر تعــــیش بــــه كافــــة 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٩  

الكائنات الحیة بكافة أنواعهـا وأجناسـها ومـا یصـیب أي منهـا بضـرر 
.  أو أذى سوف ینتقل إلى األخرین عاجًال أم أجًال

 

  البیئیة والمشكالت بالقضایا البیئیة المعرفة مستوى: یاً ثان
 والتـي بالبیئـة المتعلقـة الخبـرات اكتسـاب علـي األطفال مساعدة ویتضمن

  :مایلي على تحتوي
  تحلیـــل المعلومـــات والمعـــارف الالزمـــة للتعـــرف علـــي أبعـــاد المشـــكالت

 .البیئیة التي تؤثر علي االنسان والبیئة

  ل علیهــــا الطفــــل مــــن مجــــاالت المعرفــــة ربــــط المعلومــــات التــــي یحصــــ
 .المختلفة بمجال دراسة المشكالت البیئیة

   فهــم نتـــائج االســـتعمال الســـیئ للمـــوارد الطبیعیـــة وتـــأثیره علـــي اســـتنزاف
 .هذه الموارد ونفادها

  التعــــرف علـــــي الخلفیـــــة التاریخیـــــة التـــــي تقـــــف وراء المشـــــكالت البیئیـــــة
 .الراهنة

 ـــــة واإلق ـــــي الجهـــــود المحلی ـــــة التعـــــرف عل ـــــة البیئ ـــــة لحمای ـــــة و الدولی لیمی
 والمحافظة علیها.

 البیئیة والقیم واإلتجاهات المیول مستوى: ثالثاً 

 :اآلتي علي تساعدهم التي المناسبة بالفرص األطفال تزوید ویتضمن

  تنمیــة المیــول اإلیجابیــة المناســبة لــدى األطفــال لتحســین البیئــة والحفــاظ
  .علیها

 مناهضــــة مشـــكالت البیئــــة والحفــــاظ  تكـــوین االتجاهــــات المناســـبة نحــــو
 علي مواردها وحمایتها مما یهددها من أخطار بیئیة.

  تنمیـــة اإلحســـاس بالمســـؤولیة الفردیـــة والجماعیـــة فـــي حمایـــة البیئـــة مـــن
خــالل العمــل بــروح الفریــق والمشــاركة الجماعیــة فــي حــل المشــكالت 

 .البیئیة
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  لكافـة  البقاء والحیـاة بناء األخالق والقیم البیئیة الهادفة مثل إحترام حق
الكائنـــات الحیـــة مهمـــا كانـــت صـــغیرة أو كبیـــرة واحتـــرام البیئـــة بكافـــة 
حتـــرام الملكیـــات الخاصـــة والعامـــة بشـــكل یوجـــه ســـلوك  محتویاتهـــا وإ

 .األطفال نحو االلتزام بمسؤولیتهم وعدم اإلستهتار

  تقــدیر عظمــة الخــالق ســبحانه وتعــالى فــي خلــق بیئــة صــحیة ومتوازنــة
 .االرض واستخالفه فیها لإلنسان في

  البیئیة المهارات مستوى تحدید: رابعاً 
  :التالیة البیئیة المهارات تنمیة علي األطفال مساعدة ویتضمن

  ــــة والتجــــارب ــــة مــــن المصــــادر البحثی جمــــع البیانــــات والمعلومــــات البیئی
 .والعمل المیداني والرصد البیئي والمالحظة والتجریب واالستقصاء

   وتصــــــنیفها وتمثیلهــــــا وتحلیلهــــــا واســــــتعمال الوســــــائل تنظــــــیم البیانــــــات
 .المختلفة للبحث واالستقصاء والعرض

   وضـــع خطـــة عمـــل لحـــل المشـــكالت البیئیـــة أوصـــیانة وتنمیـــة المـــوارد
ــــــــــة، أو ترشــــــــــید اســــــــــتهالكها وحمایتهــــــــــا مــــــــــن االســــــــــتنزاف  الطبیعی
واالســتهالك، بحیــث تتضــمن هــذه الخطــة إجــراءات العمــل ونوعیتهــا 

 .ًا ومكانیاً مع جدولته زمنی

   اســـتقراء الحقـــائق مـــن دراســـة المشـــكالت البیئیـــة ثـــم صـــیاغة نمـــاذج أو
 .تعمیمات أو قوانین حولها

   ــــاء مشــــاریع تنظــــیم دراســــات فــــي الرصــــد البیئــــي والتجــــارب البیئیــــة وبن
 تنمویة بناء علي نتائج هذا الرصد.

 :البیئیة األنشطة في الفعلیة المشاركة مستوى: خامساً 

 النشـــاطات فـــي الفعلیــة المســـاهمة فــي لألطفـــال لفــرصا إتاحـــة یتضــمن
  :التالیة العملیة البیئیة
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  المشــــاركة فــــي االستقصــــاءات والمراجعــــة والدراســــات البیئیــــة مــــن اجــــل
  اقتراح الحلول لهذه المشكالت.

  ـــــى ـــــة مواردهـــــا ســـــواء عل ـــــة وصـــــیانة وتنمی ـــــة البیئ تنظـــــیم أنشـــــطة حمای
 .المستوى الفردي أم على مستوى المجموعة

 م البرامج والقرارات واإلجراءات البیئیة من حیـث درجـة تأثیرهـا علـى تقوی
ــــین متطلبــــات اإلنســــان ومتطلبــــات الحفــــاظ علــــى  مســــتوى التــــوازن ب

 .البیئة

  المشــاركة فــي األنشــطة والمشــاریع والحمــالت البیئیــة الوطنیــة واإلقلیمیــة
 .والعالمیة

  :المدرسة قبل ما لطفل البیئیة التربیة
 فــى الطفــل حیــاة مــن الحرجــة المرحلــة تلــك فــى البیئیــة یــةالترب أهمیــة تتجلــي
 والمهــارات بالمعرفــة وتزویــده بهــا، المتعلقــة والمشــكالت بالبیئــة  وعیــه تنمیــة

 المشـــكالت حـــل تجـــاه والجماعیـــة الفردیـــة المســـئولیة وتحمـــل واالتجاهـــات،
 فالطفــل جدیـدة، بیئیـة مشــكالت ظهـور منـع علــى والعمـل المعاصـرة، البیئیـة
 قابلیــــة أكثــــر ســــیكون البیئــــة تجــــاه رشــــیدة ســــلوكیات یســــلك أن ودتعــــ الــــذي

 الســـابقة خبراتـــه أن إذ التالیـــة، عمـــره مراحـــل فـــي علیهـــا والحفـــاظ لصـــیانتها
 فالطفــل ذلــك مــن العكــس وعلــى التالیــة، تربیتــه مراحــل فــي ســلوكه فــي تـؤثر
 أكثـر سـیكون البیئـة تجـاه مریضـة أو خاطئـة سـلوكیات یسـلك أن تعود الذي
 تربیــة مســألة فــإن هنــا ومــن التالیــة، عمــره مراحــل فــي علیهــا للعــدوان قابلیــة
 أن البــد ولكنهــا العفویــة، أو للصــدفة تتــرك أن ینبغــي ال بیئیــة تربیــة الطفــل
 نـواتج إلـى التوصل یمكن حتى ومقصود، مستهدف وبشكل مخططة، تكون
م   .البیئة تجاه إیجابیة سلوكیات تحقق جیدة تعّل

ا  لهـــا ُعِقـــد وحمایتهـــا، البیئـــة علـــى الحفـــاظ فـــي البیئیـــة التربیـــة ألهمیـــة ونظـــرً
 التعلـیم وزراء مـؤتمر منهـا والدولیـة، اإلقلیمیـة والمؤتمرات الندوات من عدید



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٤٢ 

 فـي ُعِقـدت التـي بالكویـت البیئیـة للتربیـة العربیة والندوة ،٢٠٠٦ عام العرب
 كــان البیئیــة، للتربیــة عربیــة إســتراتیجیة وضــع أجــل مــن وذلــك ،١٩٧٦ عــام
 مــا طفــل وخاصــة األعمــار جمیــع فــي المــواطنین إمــداد محاورهمــا أهــم مــن
 وســائل طریــق عــن وذلــك البیئیــة، التربیــة مــن المناســب بالقــدر المدرســة قبـل

 البیئیـة للتربیـة الـدولي المـؤتمر ُعقـد كمـا المعنیة، الجمعیات ونشاط اإلعالم
 بغـرس أوصـى والذي ١٩٧٧ عام) السوفیتیة جورجیا جمهوریة( تبلیسي في

ـــة أنمـــاط  والمجتمـــع والجماعـــات األفـــراد لـــدى البیئـــة تجـــاه الســـلوك مـــن فعال
 قبـــل مـــا مرحلـــة مـــن تبـــدأ مســـتدیمة عملیـــة البیئیـــة التربیـــة تكـــون وأن ككـــل،

 وتعمــل النظــامي، وغیــر النظــامي التعلــیم مراحــل جمیــع إلــى وتمتــد المدرســة
 أو الجـاري سـیةالرئی والتـدابیر البیئـة بمشـكالت والكبـار الصـغار توعیة على

 الخاطئـة الممارسـات ویـالت من البشري الجنس تنقذ والتي اتخاذها، المزمع
  .لإلنسان
 أن یجــب المدرسـة قبـل مــا لطفـل البیئیـة التربیــة فـإن سـبق مــا علـى وتأسیسـاً 
ــــــدى الــــــوعي غــــــرس إلــــــى تهــــــدف ــــــة الطفــــــل ل كســــــابه ومشــــــكالتها، بالبیئ  وإ

 وحســــن البیئــــة علـــى حافظــــةالم أهمیــــة إلدراك المناســـبة البیئیــــة المعلومـــات
 لإلسـهام الالزمـة والمهـارات المرغوبة، البیئیة االتجاهات وتكوین استثمارها،

 دور یتجلـى هنـا ومـن .نمـوه ومسـتوى یتفـق بمـا البیئیـة مشكالت مواجهة في
 وعــــــي لتنمیـــــة األساســــــي المصـــــدر بإعتبــــــارهن األطفـــــال ریــــــاض معلمـــــات
 األطفـــال، یعیشـــها قیـــةحقی مواقـــف خـــالل مـــن البیئـــة بموضـــوعات أطفـــالهن

 الدراســیة المراحــل فــي االتجاهــات هــذه وتقــوى الــوعي، هــذا یتعمــق ثــم ومــن
 یشــكل المدرســة قبــل مــا مرحلــة فــى البیئیــة بالتربیــة البــدء أن غیــر المختلفـة،

 التشـكیل سـهل الطفـل یكـون حیـث المرحلـة، هـذه لطبیعة وذلك كبیرة، أهمیة
 نبــات مــن بـه یحــیط مــا لكـل جمالیــةال للمفــاهیم االسـتجابة علــى القــدرة ولدیـه
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 یصــبح ثــم ومــن المســتقبل، فــي البیئــة نحــو ســلوكه علــى یــؤثر ممــا وحیــوان،
    (Ramsey, 1992).حیاة واسلوب عادة البیئي سلوكه
  :الدراسیة المناهج فى البیئیة التربیة تضمین مداخل
 یمكــن مــداخل مجموعــة هنــاك أن إلــى التربویــة األدبیــات مــن العدیــد أشــارت

  :المداخل هذه ومن البیئیة، التربیة تضمین خاللها من

 :  Multidisciplinary )مدخل االندماج (المتعدد الفروع 

حیــــث یــــتم إدمــــاج موضــــوعات بیئیــــة معینــــة فــــى بعــــض المنــــاهج الدراســــیة 
التقلیدیـــة أوربـــط المحتـــوى بقضـــایا بیئیـــة مناســـبة، وفـــى إطـــار هـــذا المـــدخل 

   اهیم البیئیة.یمكن تطعیم المناهج الدراسیة بالمف
   : Units  الدراسیةمدخل الوحدات   

وهــذا المــدخل یعــالج الموضــوعات البیئیــة كوحــدة، حیــث تــدرس الوحــدة فــى 
  .فترة زمنیة محددة بجمیع أبعادها االجتماعیة واالقتصادیة والطبیعیة

   مدخل التخصصات المتداخلة والمتكاملة: 
سـتقل، شـأنه شـأن أى مــادة وفیـه یـتم تـدریس التربیـة البیئیـة كمـنهج دراسـي م

دراســـیة أخــــرى فــــى أى خطــــة دراســــیة، ویتضـــمن دمــــج التربیــــة البیئیــــة فــــى 
المنـاهج الدراســیة ثــالث جوانـب رئیســة هــى التعلــیم عـن البیئــة، والتعلــیم مــن 

  . البیئة، والتعلیم من أجل البیئة

ثراء المناهج بیئیا     : المدخل االجتماعى وإ
القــة بــین العلــم والتكنولوجیــا والمجتمـــع ومــن أهــداف هــذا المــدخل إبـــراز الع

والبیئــة حیــث یتــیح الفرصــة لألطفــال للتــدریب علــى اتخــاذ القــرارات بالنســبة 
 . للحیاة الیومیة ومستقبل المجتمع

 المدخل المفاهیمي: 



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٤٤ 

المفهــوم هــو تجریــد للعناصــر المشــتركة بــین عــدة مواقــف أو حقــائق، وعــادة 
ــا، حیــث یــنظم محتــوى المــنهج حــول  مــا یعطــى هــذا التجریــد اســمًا أو عنوانً

  . مفاهیم عامة أساسیة لتكون العمود الفقري للمنهج البیئى
  :السابقة والدراسات البحوث
 نظریـة بتطبیقـات (Zlotin & Zusman, 1999) وزوسـمان زلـوتن دراسـة إهتمـت

 تــم وقــد والكمیــاء الفیزیــاء موضــوعات فــى وخاصــة التعلــیم مجــال فــى" تریــز"
 أعمـارهم تبلـغ والـذین المتوسـطة المرحلـة أطفـال من عینة على ذلك تجریب

)١٢ (، ــــى النتــــائج وأســــفرت عامــــًا  قــــد  التجریبیــــة المجموعــــة أطفــــال أن عل
 ذلــك علــى وبنــاء الضــابطة، المجموعــة بأطفــال مقارنــة إیجابیــة نتــائج حققــوا

 نظریـــة باســـتخدام أخـــرى موضـــوعات تـــدریس فـــى التجربـــة هـــذه توســـیع تـــم
 فـــى النظریـــة هـــذه تطبیـــق إمكانیـــة علـــى الدراســـة أكـــدت فقـــد وعلیـــه ،"تریـــز"

  .المتوسطة العمریة المراحل فى التعلیم مجال
 التنــاقض طبیعــة إستقصــاء إلــى (Pahi, 2002) بــاهي دراســة هــدفت حــین فـى

 كـــل عـــرض یـــتم حیـــث" تریـــز" نظریـــة فـــى اإلبـــداعي التفكیـــر لتنمیـــة كمبـــدأ
 بهـدف لمجـاالتا كـل فـى المشـكالت جمیـع فـى تصـورها یمكن التي األبعاد
 أنـه علـى بالتأكیـد الدراسـة وأسـفرت  للمشكلة، المختلفة النظر وجهات إیجاد
 مــع التعامــل كیفیــة عــن عدیــدة اســئلة تواجهنــا الیومیــة للحیــاة ممارســتنا عنــد

 یمكــن مــا وهــو الغــرب، فــى تــدریبي نظــام أى یشــمله مــالم وهــو المتناقضــات
 العناصـــر ربـــط كیفیـــة إلـــى یرشـــد كنظـــام التنـــاظر مفهـــوم بإدخـــال معالجتـــه
، اكثر بنظام البسیطة  جوهریـة قواعـد یشـكالن والتنـاظر التنـاقض وأن تعقیدًا
تخاذ لإلختراع وطبیعیة   .القرار وإ

 برنــامج اســتخدام أثــر استقصــاء إلــى فهــدفت) ٢٠٠٣( جــادو أبــو دراســة أمــا
 طـــالب لــدى اإلبـــداعي التفكیــر تنمیــة فـــى" تریــز" نظریــة ضـــوء فــى تــدریبي
 الدراســـة وأســـفرت األردن، فـــى الدولیـــة الغـــوث مـــدارس فـــى العاشـــر الصـــف
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 اإلبتكـــاري التفكیـــر مهـــارات تنمیـــة فـــى المقتـــرح للبرنـــامج فاعلیـــة وجـــود عـــن
ــــة الطالقــــة( ــــة، المجموعــــة لصــــالح) واألصــــالة والمرون  أشــــارة كمــــا التجریبی

ــــى الدراســــة  إنــــاث( الطــــالب جــــنس إلخــــتالف ترجــــع فــــروق وجــــود عــــدم إل
 عــن الدراســة أســفرت كمــا اإلبتكــاري، للتفكیــر رانستــو  اختبــار علــى) وذكــور

 والطریقــة" تریــز" نظریــة ضــوء فــى المقتــرح البرنــامج بــین تفاعــل وجــود عــدم
  .اإلبتكاري التفكیر مهارات فى الطالب وجنس التقلیدیة
 أنشـطة اسـتخدام أثـر معرفة إلى هدفت دراسة) ٢٠٠٦( النتشة منى وأجرت

 الصــــف لطــــالب والصــــحي البیئــــي عيالــــو  زیــــادة علــــى البیئیــــة التربیــــة فــــي
 والتعلـــیم التربیـــة لـــوزارة التابعـــة الحكومیـــة المـــدارس فـــي األساســـي الســـادس

 وطالبـــة طالبـــاً ) ١٢١( مــن الدراســـة عینــة وتكونـــت القــدس، فـــي الفلســطینیة
 فیهـــا الـــذكور عـــدد وكـــان لإلنـــاث، وأخـــرى للـــذكور إحـــداهما مدرســـتین مـــن

 أربـــع إلـــى الدراســة عینـــة وقُســـمت طالبــة،) ٦١( اإلنـــاث وعـــدد طالبــاً ) ٦٠(
 واألخـــــرى تجریبیـــــة إحـــــداهما اختیـــــرت مدرســـــة، كـــــل فـــــي شـــــعبتین شـــــعب،

 قـــد البیئـــة التربیـــة أنشـــطة اســـتخدام أن إلـــى الدراســـة أفضـــت وقـــد ضـــابطة،
 المیكروبـي البیئـي التلـوث فهـم فـي األنشـطة بتنفیـذ قـاموا الذین الطلبة ساعد

دراكه   .وإ
 أهمیـــة مـــدى أستقصـــاء إلـــى فهـــدفت  )٢٠٠٧( النـــوح مســـاعید دراســـة أمـــا

 ومـــدى بالریـــاض االبتـــدائي الســـادس الصـــف لتالمیـــذ البیئیـــة التربیـــة مفــاهیم
 تضـمنت اسـتبانة، الباحـث أعـد وقـد. معلمـیهم نظر وجهة من معها تعاملهم

. والمهـــاري والوجـــداني، المعرفـــي،: جوانـــب ثالثـــة إلـــى موزعـــة عبـــارة) ٧١(
 مدرســــة) ٨٠( مــــن أفرادهــــا اختیــــار تــــم معلــــٍم،) ٥٠٠( مــــن العینــــة وتألفــــت
 مفــــاهیم أن الدراســــة نتـــائج وبینــــت التربــــوي، اإلشـــراف مراكــــز علــــى موزعـــة
 مهمــة والمهاریــة والوجدانیــة المعرفیــة: الجوانــب إلــى الموزعــة البیئیــة التربیــة
 كــان ذاتهــا المفــاهیم مــع تعــاملهم بینمــا بالریــاض، الســادس الصــف لتالمیــذ
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 بـین عالقـة وجـود النتـائج بینت كما تفاوتة،م درجات على وذلك أقل بصورة
 الســادس الصــف تالمیــذ تعامــل ودرجــة البیئیــة التربیــة مفــاهیم أهمیــة درجــة

 .والمهاریة والوجدانیة المعرفیة: الجوانب في ذاتها المفاهیم مع بالریاض

 برنــامج فاعلیــة علــى التعــرف إلــى فهــدفت) ٢٠٠٨( عــامر حنــان دراســة امـا
 التفكیــر مهــارات تنمیــة فــى" تریــز" نظریــة علــى قــائم الریاضــیات فــى تــدریبي

 الریاضـــــي والتواصـــــل الریاضـــــیة المشـــــكالت حـــــل علـــــى والقـــــدرة اإلبتكـــــاري
 فـى المتوسـط الثالـث الصـف فـى المتفوقات الطالبات لدى المختلفة بمهاراته
 تنمیـة فـي المقتـرح البرنـامج فاعلیـة النتائج وبینت. السعودیة العربیة المملكة
 النتـائج بینـت كمـا اإلبتكـاري، التفكیـر مهـارات من والمرونة القةالط مهارتي
 المشــــكالت وحــــل الریاضـــي التواصــــل مهـــارات تنمیــــة فـــى البرنــــامج فاعلیـــة

  .الریاضیة
 فاعلیــة مــدى باستقصــاء) ٢٠٠٨( الشــقري شــمعة دراســة إهتمــت حــین فــى

ـــذاتى الـــتعلم علـــى قـــائم البیئیـــة التربیـــة فـــى مقتـــرح برنـــامج  ورالتنـــ لتنمیـــة  ال
 العالمیـة، المعـاییر بعـض ضوء فى الیمن فى المعلمین الطالب لدى البیئى

 الطــــالب لــــدى البیئــــي للتنـــور العــــام المســــتوى تـــدني عــــن الدراســــة وأســـفرت
 الكفایـــة حـــد إلـــى یصـــل لـــم حیـــث) الدراســـة مجموعـــة( الـــیمن فـــي المعلمـــین

ـــــة الدرجـــــة مـــــن%) ٧٥( ـــــور لمقیـــــاس الكلی ـــــك البیئـــــي التن ـــــق قبـــــل وذل  تطبی
 المكــون تنمیــة فــى المقتــرح البرنــامج فاعلیــة علــى الدراســة أكــدتو  .امجالبرنــ

 المهـاري المكـون مسـتوى علـى وكـذلك ،)البیئیة المعلومات اختبار( المعرفي
) البیئیــة االتجاهــات مقیــاس( الوجــداني والمكــون ،)البیئیــة المهــارات مقیــاس(

 التربیـــة برنـــامج فعالیـــة علـــى الدراســـة أســـفرت كمـــا البیئـــي، التنـــور لمقیـــاس
 تنمیـه علـى الكمبیوتریـة المودیـوالت بأسـلوب الذاتي التعلم على القائم البیئیة
 التنــور مقیــاس  قاســها كمــا الــیمن فــي المعلمــین الطــالب لــدى البیئــي التنــور
   "Black". لبالك المعدل الكسب معادلة علیه وأكدت البیئي،
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 تقصــــاءأس إلــــى هــــدفت والتــــى (SHIN, 2008) شــــین بهــــا قــــام دراســــة وفــــى
 فعـــــال بشــــكل البیئیـــــة التربیــــة مفـــــاهیم تطبیــــق دون تحـــــول التــــي المعوقــــات
 وقــــد الكوریــــة، األطفــــال ریــــاض مرحلــــة فــــى المعوقــــات تلــــك علــــى والتغلــــب
 البیئیــة التربیــة أهمیــة فهــم إلــى الدراســة فــى المشــاركات المعلمــات توصــلت
 ســــاعدهن ممــــا تدریســـها وأســــالیب وموضــــوعاتها وأهـــدافها المبكــــرة للطفولـــة

 كمـــا فعــال، بشـــكل التعلیمیــة البیئــة فـــى البیئیــة التربیــة مفـــاهیم تطبیــق علــى
 ممـا المختلفـة البیئیـة األنشـطة أداء فـى األطفـال مـع الفعالـة بالمشـاركة قمـن
زالــــة البیئــــي الجمــــال تقــــدیر مســــتوى ارتفــــاع إلــــى أدى  الرافضــــة المواقــــف وإ

ـــة شـــاركةالم بأســـلوب البحـــث إجـــراء نجـــح فقـــد وعلیـــه البیئیـــة، للتربیـــة  الفعال
 تطبیــــق تعتــــرض التــــى المعوقــــات معالجــــة علــــى تشــــجیعهن فــــى للمعلمــــات

  .  فعال بشكل البیئیة التربیة
 برنــامج فاعلیــة مــدى معرفــة إلــى فهــدفت) ٢٠٠٨( الهــادي عبــد دراســة أمــا

 فـــى TRIZ" تریـــز" مبـــادئ بعـــض باســـتخدام العلـــوم مشـــكالت لحـــل تـــدریبي
 وتمثلــــت اإلبتدائیــــة، المرحلــــة یــــذتالم لــــدى العلمــــي اإلبــــداع مهــــارات تنمیــــة
 بعــض بإســتخدام العلــوم مشــكالت لحــل تــدریبي برنــامج فــى الدراســة أدوات
 االبـداع مهـارات واختبـار للصـفار الـذكاء اختبـار علـى عالوة ،"تریز" مبادئ
 واسـتخدام جدیـدة عالقـات واكتشـاف متنوعـة، جدیدة أفكار إنتاج فى العلمي
 وأشــارت. المختلفــة للمشــكالت متمیــزة ولحلــ واقتــراح جدیــد بمنظــور األشــیاء

 اإلبــداع مهـارات اختبــار علـى التجریبیــة المجموعـة تفــوق إلـى الدراســة نتـائج
 بمـا الدراسـیة المقـررات صـیاغة فـي النظـر بإعـادة الدراسـة وأوصت العلمي،
" تریـــز" للمشـــكالت اإلبـــداعي الحـــل منهجیـــة توظیـــف إمكانیـــة مـــع یتناســـب

  .  التعلیمي المحتوى في اإلبداعیة مبادئها ودمج
 فـي مقتـرح برنـامج اثـر لدراسـة) ٢٠٠٩( المغیصیب لطیفة إهتمت حین فى

 االبتدائیـة المرحلـة تالمیـذ مـن عینـة لـدى البیئـي الـوعي لتنمیـة الفنیـة التربیـة



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٤٨ 

 لقیـاس االولـى اعـدادها، مـن للدراسـة أداتـین الباحثـة اسـتخدمت قطر، بدولة
 المعلومــــات لقیــــاس اختبــــار لثانیــــةوا الطــــالب لــــدى البیئــــة نحــــو االتجاهــــات

 فـــي احصــائیة داللـــة ذات فــروق وجـــود عــدم الدراســـة نتــائج وبینـــت. البیئیــة
 عنـــد والضـــابطة التجریبیـــة المجمـــوعتین بـــین البیئیـــة المعلومـــات متوســـطات

 فـي احصـائیة داللـة ذات فـروق وجود النتائج بینت كما والطالبات، الطالب
 والضـــابطة التجریبیـــة المجمــوعتین نبـــی البیئیـــة نحــو االتجاهـــات متوســطات

 الدراســة اوصــت وقــد التجریبیــة، المجموعــة لصــالح والطالبــات الطــالب عنــد
 خــــالل مـــن المتجــــددة والخبـــرات بالمعلومــــات الفنیـــة التربیــــة معلمـــي بتزویـــد
  .والورش والدورات البرامج

 برنـامج فاعلیـة مـدى بدراسـة إهتمـت فقد) ٢٠٠٩( الشاهي لطفیة دراسة اما
 التفكیـــــر تنمیـــــة فـــــى" تریــــز" نظریـــــة ضـــــوء فـــــي البیئیــــة التربیـــــة فـــــى مقتــــرح

 نتــــائج وأظهــــرت األطفــــال، ریــــاض فــــى المدرســــة قبــــل مــــا لطفــــل اإلبــــداعي
ــــى التجریبیــــة المجموعــــة أطفــــال تفــــوق عــــام بشــــكل الدراســــة  المجموعــــة عل

 األصــــالة، المرونــــة، الطالقــــة،( اإلبــــداعي التفكیــــر مهــــارات فــــى الضــــابطة
 وذلــك البیئیــة، المفــاهیم مســتوى فــي التفــوق إلــى إلضــافةبا هــذا ،)التفاصــیل

ــــدرجات متوســــط فــــي  البعــــدي  اإلبتكــــاري للتفكیــــر تــــورانس اختبــــار علــــى ال
  .  احصائیاً  داالً  التفوق وكان البیئیة، المفاهیم واختبار
  :السابقة الدراسات على تعقیب

 أنهــا "تریــز" نظریــة باســتخدام والمتعلقــة الســابقة الدراســات فــى المالحــظ مــن
ــــت  األطفــــال ریــــاض مرحلــــة فــــى" تریــــز" نظریــــة تطبــــق دراســــة أي مــــن خل

ــــت التــــى) ٢٠٠٩ الشــــاهي،( دراســــة باســــتثناء  مبــــادئ بعــــض تطبیــــق تناول
 الدراسـات معظـم طبقـت حـین فـى األطفـال، ریـاض مرحلـة فى" تریز" نظریة

ــــى الســــابقة ــــة عل ــــة المرحل  ودراســــة) ٢٠٠٩ المغیصــــیب،( كدراســــة اإلبتدائی
 وبعضــــها  ،)١٩٩٩ وزوســــمان، زلــــوتن( ودراســــة) ٢٠٠٨ الهــــادي، عبــــد(
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بقـت  جــادو، أبــو( دراســة مثــل والثانویــة المتوســطة المــرحلتین طــالب علــى ُط
) ٢٠٠٨ عـامر،( ودراسـة العاشـر الصـف طالب على طبقت التى) ٢٠٠٣

 وهـدفت. المتوسـط الثالـث الصـف فـى المتفوقـات الطالبات على طبقت التى
 ,Pahi) كدراســة اإلبتكـاري التفكیـر مهــارات ةتنمیـ إلـى الدراســات تلـك معظـم

ـــــــــد(و) ٢٠٠٨ عـــــــــامر،( و) ٢٠٠٣ جـــــــــادو، أبـــــــــو( و (2002  الهـــــــــادي، عب
٢٠٠٨.( 

    
 أن فیتبـین البیئیـة التربیـة موضـوعات تناولت التى بالدراسات یتعلق فیما اما

 قبـل مـا طفـل لـدى البیئیة المفاهیم تنمیة إلى هدفت السابقة الدراسات معظم
 النــوح،( ودراســة) ٢٠٠٦ النتشــة،( دراســة مثــل اإلبتدائیــة رحلــةوالم المدرســة
 الشـاهي،(و) ٢٠٠٩ المغیصـیب،( ودراسـة (SHIN, 2008)  ودراسـة )٢٠٠٧
 البیئیـة التربیـة لبـرامج أثر وجود على الدراسات تلك معظم وأكدت ،)٢٠٠٩

 أظهـرت كمـا المعرفیـة، مهـاراتهم وتنمیة البیئیة المفاهیم األطفال اكساب فى
 أن أیضــاً  المالحــظ ومــن البیئــة، نحــو وســلوكهم اتجاهــاتهم فــى ایجابیــاً  یــراً تغ

 لـم أنهـا إال وأجنبیـة، عربیـة بیئات في عینات على أجریت قد الدراسات هذه
ــــف شــــك أدنــــى دون مــــن والتــــي مصــــر فــــى كــــاف بشــــكل تطبــــق  فــــى تختل

 ههـذ فیهـا أجریـت التـي الـدول بقیة عن البیئیة ومشكالتها وثقافتها، عاداتها،
 معظـــم وتتفـــق. العـــالم دول بقیــة علـــى أو عربیـــاً  ذلــك أكـــان ســـواء الدراســات
 أن إال البیئیــة، التربیــة فــى برنــامج باســتخدام الحالیــة الدراســة مــع الدراســات

 مـن" تریـز" نظریـة اسـتخدام فـى السابقة الدراسات عن تتمیز الحالیة الدراسة
  .أخرى جهة من مصر في تطبق كونها وفي جهة

  :البحث فروض
  :التالي الفرض صیاغة تم البحث تساؤل على لإلجابة
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 المجمــوعتین أطفــال درجــات متوســطات بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق یوجــد ال
  .  المصور البیئیة السلوكیات اختبار على والضابطة التجریبیة
  :البحث إجراءات
 للدراســـة التجریبـــي والتصـــمیم البحـــث مــنهج الدراســـة مـــن الجـــزء هـــذا یتنــاول

 صــدقها وحســاب الدراسـة أدوات إعــداد فـى الباحــث إتبعهـا التــى اتواإلجـراء
  :النتائج وتفسیر اإلحصائیة المعالجة وكذلك البحث وتنفیذ وثباتها
 :   البحث منهج

 علـــى للوقــوف التجریبـــي شــبه المــنهج اســـتخدام علــى الحـــالي البحــث یعتمــد
  TRIZ "تریــز" نظریــة ضــوء فــى المقتــرح البیئیــة التربیــة برنــامج فاعلیــة مــدى
. لهــــا وتفســـیراتهم الروضــــة أطفـــال لــــدى البیئیـــة المفــــاهیم بعـــض تنمیــــة فـــى

 إحــــداهما مجمــــوعتین مــــن) ٢ شــــكل( للدراســــة التجریبــــي التصــــمیم ویتكــــون
 ،"Pre- Test, Post Test, Control Group Design" ضـابطة واألخـري تجریبیـة
 فــى قتـرحالم البرنـامج فـى یتمثـل واحـد تجریبـي متغیـر علـى الدراسـة وتشـتمل

 بعــض فــى فیتمثــل التــابع المتغیــر أمــا ،"تریــز" نظریــة مبــادئ بعــض ضــوء
 باســتخدام قیاســها یــتم والــذى لهــا وتفســیراتهم األطفــال لــدى البیئیــة المفــاهیم
ــــة الســــلوكیات اختبــــار ــــتم الــــذى الروضــــة ألطفــــال المصــــور البیئی  تطبیقــــه ی
  .  وبعدیاً  قبلیاً  تطبیقاً 

  )٢لشك: (للدراسة التجریبي التصمیم
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  :  البحث عینة
ـــة مـــن وطفلـــة طفـــالً  ٦٨ مـــن النهائیـــة الدراســـة عینـــة تكونـــت  الثانیـــة المرحل

 وقـــد دمنهــور، بمدینــة التجریبیـــة جبــل إبــن معـــاذ مدرســة بروضــة) فصــلین(
 إلـــــــى تقســـــــیمهم وتـــــــم ســـــــنوات،) ٦,٥-٥,٢( بـــــــین مـــــــا أعمـــــــارهم تراوحـــــــت

 الفصــل فــي لــةالمتمث طفــالً ) ٣٣( قوامهــا بلــغ تجریبیــة إحــداهما مجمــوعتین
 فـــى والمتمثلـــة طفـــالً ) ٣٥( قوامهـــا بلـــغ ضـــابطة واألخـــري) ١ حجــرة( األول

 ســواء تغیبــوا الــذین األطفــال اســتبعاد بعــد وذلــك ،)٢ حجــرة( الثــاني الفصــل
  .المصور البیئیة السلوكیات الختبار أوالبعدي القبلي التطبیق فى

  :  البحث حدود
  :التالیة الحدود ضمن البحث تنفیذ تم لقد
 Inventive"  إبتكاریـــــة مبـــــادئ خمســـــة علـــــى الحـــــالي البحـــــث یقتصـــــر 

Principles" مـــن المبــادئ هـــذه بــه تتمیــز لمـــا "تریــز" نظریـــة مبــادئ مــن 
 التـــى الموضـــوعات مـــع تتناســـب تعلیمیـــة أنشـــطة صـــیاغة فـــى إمكانیـــة
 :وهي المقترح البرنامج یعالجها

  / االستخالصمبدأ الفصل:  Seperattion (Taking out, Exrrachion) 

 القبلیة( التمهیدیة اإلجراءات مبدأ  :(Preliminary action  
   :مبدأ النوعیة المكانیة أو تجوید وتحسین المكانLocal Quality 

 أوالجمع الدمج أو الربط مبدأ  :Combining / Merging  
  :مبدأ العمومیة / الشمولیةUniversality  

 معلمـــــة مـــــع الدراســـــة وعـــــةلمجم التعلیمیـــــة المـــــواد تقـــــدیم الباحـــــث یتـــــولى 
 .بنفسه الروضة
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٢٥٢ 

 ضـمن المقدمـة البیئیـة التعلیمیـة األنشـطة وكفایـة البرنامج، ومدة مضمون 
ـــــامج  الروضـــــة ألطفـــــال المناســـــبة البیئیـــــة المفـــــاهیم تغطـــــي والتـــــي البرن
 .الدراسة فى المستهدفة

 والتفســـیرات البیئیـــة المفـــاهیم مســـتوى قیـــاس فـــى المســـتخدمة الدراســـة أداة 
  .علیها اشتملت التي واألبعاد والمتغیرات بها، المتعلقة

  :   البحث أدوات
  :التالیة األدوات على الحالي البحث یحتوى
  ":تریز" نظریة ضوء فى المقترح البیئیة التربیة برنامج

 ضــمن وتفســیراتهم البیئیــة األطفــال مفــاهیم تنمیــة بهــدف البرنــامج إعــداد تــم
 الحیوانـات، النبـات، الغـذاء، كـالهواء، المجاالت بعض تغطي حسیة مواقف

 للطفــل نمائیــاً  المالئمــة الممارســات إلــى تســتند أنشــطة خــالل مــن األصــوات
 الباحـــث الیهــا اســتند التــى االســس یلـــي وفیمــا. األطفــال ریــاض مرحلــة فــى
  :البرنامج بناء عند
  یؤكــــد البرنــــامج علــــى الــــتعلم كعملیـــــة تفاعلیــــة حیــــث یهیــــئ بیئــــة الـــــتعلم

ط مـــع المـــواد ومـــع األطفـــال األخـــرین لتحقیـــق لألطفـــال للتفاعـــل النشـــ
الـــتعلم النشـــط حیـــث یركـــز علـــى إبـــراز المهـــارات مـــن خـــالل األنشـــطة 

  الحسیة والتفاعلیة.
  یراعي البرنامج التكامل المالئـم نمائیـًا لألطفـال سـواء جسـمیًا أو عقلیـًا أو

.   اجتماعیًا أو انفعالیًا
 ط ســـواء فردیـــًا أو مـــنح األطفـــال فرصـــة اختیـــار نـــوع المشـــاركة فـــى النشـــا

.   جماعیًا
  مــــنح األطفــــال فــــرص المبــــادأة وممارســــة المهــــارات واألنشــــطة التــــى یــــتم

  اختیارها.
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  المـــواد واألنشـــطة المســـتخدمة فـــى البرنـــامج واقعیـــة وتـــرتبط بحیـــاة الطفـــل
إلشـــباع رغبتـــه فـــي ممارســـة الخبـــرة مـــع األشـــیاء الحقیقیـــة واألحـــداث، 

  فتاح الدافعیة لتعلمه. فمشاركة الطفل الفاعلة فى الخبرة هى م
  :للبرنامج العامة األهداف

 ."تنمیة بعض مفاهیم األطفال البیئیة فى ضوء نظریة "تریز  
 .زیادة قدرة الطفل على تحلیل وتفسیر القضایا البیئیة  

  :المستهدفة الفئة
  .سنوات ٦ – ٥ سن من الروضة مرحلة فى األطفال

  :البرنامج مدة
، مـرات ثالثـة بواقع عأسابی خمسة لمدة البرنامج یمتد  كـل وتسـتغرق أسـبوعیًا
  .ساعتین حوالي مرة
ــال دور  األســئلة وطــرح والحــوار المناقشــة علــى األطفــال تــدریب یــتم :األطف

  .المقدمة الخبرات فى الفاعلة والمشاركة والتحلیل
  :البرنامج أنشطة
 الـواردة األبعاد حسب التعلیمیة الخبرات) ١ جدول( التالي الجدول یوضح

  :لبرنامجا فى
 المتضمنة الخبرات محتوى الموضوع

  وجوده؟ على نستدل وكیف الهواء؟ یوجد أین الهواء
  الحیة للكائنات الهواء أهمیة

  الهواء مكونات
  الهواء تلوث
 الهواء تنقیة فى النبات أثر

  واإلنسان الحیة للكائنات الماء أهمیة الماء
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  الملوث والماء النقي الماء
  الماء تلوث اسباب

  الماء على محافظةال
  الطبیعة فى الماء مصادر
  الطبیعة فى الماء أشكال

 الطبیعة فى الماء دورة

  النباتات مجموعات النباتات
  والحیوان لإلنسان النبات أهمیة
  النبات أجزاء
  علیه والمحافظة بالنبات العنایة

 البیئة فى النبات أثر

ـــــال ـــــى مث ـــــق طریقـــــة عل ـــــدأ تطبی ـــــة اإلجـــــراءات مب ـــــةا( التمهیدی ):  لقبلی
Preliminary action  

  :النشاط من الهدف
 الحلـــول بعـــض یســـتنتج أن علـــى قـــادراً  النشـــاط نهایـــة فـــي الطفـــل یكـــون أن

 أن یمكـن التـى البیئیـة المشـكالت هـي ومـا الماء، انقطاع لمشكلة اإلبتكاریة
  :التمهیدي العمل استراتیجیة باستخدام ذلك عن تنتج

 العمــــل اســــتراتیجیة عمــــل فكــــرة هــــمل وتشــــرح األطفــــال مــــع المعلمــــة تجلــــس
 علـــیهم تعـــرض ثـــم ذلـــك علـــى األمثلـــة بعـــض لهـــم وتقـــدم القبلـــي، التمهیـــدي

 اسـمه طفـل عن قصة تقدیم خالل من وذلك المفاجئ، الماء انقطاع مشكلة
 انقـــط وشـــعره جســـمه علـــى الصـــابون وضـــع وبعـــد باالســـتحمام یقـــوم محمـــد
  .الماء له لتحضر أمه على ینادي محمد فبدأ الماء،
  :للمشكلة المثالي الحل
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 إضــافیة محطــات بنــاء خــالل مــن وذلــك دائــم بشــكل متــوفر المــاء یكــون أن
 ســتكون الجوفیـة، والمیــاه األمطـار میـاه مــن األسـتفادة أو البحــر میـاه لتحلیـة
  .الماء توفیر دوام بذلك نضمن ولكن عالیة التكلفة
  :األطفال من الحلول عرض
 .شراء خزان إضافي للماء  
 بئة ماء من البحر، ولكن میاه البحر مالحة.نقوم بتع  
 .   نوفر المیاه ونغلق الصنابیر جیدًا
 .نذهب للجیران ونحضر بعض الماء  
 .نشتري قواریر ماء من السوق  
 .نطلب من الحكومة بناء محطة لتحلیة الماء  
 .نكلم فني لتصلیح المیاه  
 .نسافر إلى بلد آخر  
 .نقوم بتجمیع میاه األمطار ونستخدمها  

  :للمشكلة یمالتقو 
  .ومناسب عام حل نختار ثم أهمیتها حسب األطفال حلول ترتیب نعید
 إنقطــاع یســببها قــد التــي البیئیــة المشــكالت مــا: األطفــال المعلمــة تســأل ثــم

  .استجابتهم فى األطفال وتناقش طویلة؟ لمدة المیاه
  ":تریز" نظریة فى التناقضات مفهوم على مثال

 بقیــــة شــــأن شــــأنه االنســــان: التالیـــة قضــــیةال األطفــــال علــــى المعلمــــة تطـــرح
 التغیـــرات هـــذه وبعـــض بـــه، المحیطـــة البیئـــة فـــى یغیـــر الحیـــة، المخلوقـــات

  .مفید وبعضها ضار
  :الغابات إزالة عند البیئة فى اإلنسان یحدثها التى األشیاء من
  الغابات؟ إزالة عند التناقضات ما

  :  اإلیجابي التناقض
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 ء البیــــوت وغیرهـــــا مــــن المنشـــــآت هــــو االســـــتفادة مــــن األشـــــجار فــــي بنـــــا
  األخرى.

  :السلبي التناقض
  إن قطـــع األشـــجار یقضـــي علـــى مـــواطن المخلوقـــات الحیـــة فـــي الغابـــات

  ومساكنها ومصادر غذائها. 
  إن قطــع األشــجار یقضــي علــى مصــدر أساســي لتنقیــة الهــواء مــن ثــاني

  أكسید الكربون.
  :آخر مثال

 تحدیــد مــنهم وتطلــب رضــیةاأل الجاذبیــة معنــى األطفــال مــع المعلمــة تنــاقش
 عنـــد الفضــاء ســفینة مــتن علــى الفضــاء رواد تواجـــه التــى المشــاكل بعــض
 تنظــــیم بهــــدف التالیــــة األســـئلة عــــرض خــــالل مـــن وذلــــك ،الجاذبیــــة إنعـــدام
  :الحوار

  كیف یكون شكل شعر رائد الفضاء، وكیف یمكن له قصه؟  
 كیف یمكن لرائد الفضاء أن یزرع أي نبات؟  
 محتملة عندما یرید رائد الفضاء إصطحاب قطة معه؟ ما هي المشكلة ال  
 ما هو السبب الكامن وراء هذه المشاكل؟  
  كیف یمكن القضاء على السبب الكامن وراء تلك المشكالت؟  

  :الروضة ألطفال البیئیة السلوكیات اختبار
 البیئیـــة الســـلوكیات مقیـــاس اســـتخدام تـــم الدراســـة، أهـــداف تحقیـــق ألغـــراض
 معـــدة مفـــردة) ٣١( مـــن ویتكـــون) ٢٠٠٩( الشـــاهي تـــهتطور  التـــي المصـــور

 وتأخــذ وفروعهــا، البیئیــة بالمفــاهیم الصــور تلــك تــرتبط بحیــث مصــور بشـكل
  :یلي كما أشكال عدة االختبار مفردات

أو یعنــــي أن یضــــع الطفــــل عالمــــة  صــــیغة (الصــــواب) و (الخطــــأ): 
  داخل المربع أو المكان المحدد لذلك. Xعالمة 
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٢٥٧  

ــــین   ــــل صــــورتین  شــــیئین:صــــیغة المزاوجــــة ب ــــي أن یصــــل الطف یعن
  متناسبتین أو بینهما عالقة بخط.

وفیهــا یختــار الطفــل الصــورة التــي تمثــل  صــیغة االختیــار مــن متعــدد: 
  اإلجابة الصحیحة.

 ومناســبتها لموضــوعیتها االختبــار هــذا فــى الطــرق تلــك اختیــرت وقــد 
 االختبــار تصــمیم عنــد أمــور عــدة روعیــت وقــد هــذا الروضــة، لطفــل
  :مثل

 .أن تكون مقدمة المفردة واضحة ومحددة  
 .(صورة واحدة) أن یكون لكل سؤال إجابة صحیحة واحدة  
 .أن تكون الصورة واضحة وال تحتمل أكثر من تأویل  
 یكون حجم الصورة وألوانها معبرین. أن  

  :االختبار من الهدف
-٥( الروضـة أطفـال لـدى البیئیـة المفـاهیم نمـو مدى لقیاس االختبار وضع

 المقتــرح البرنــامج تطبیـق بعــد وذلـك البیئیــة، للمواقـف وتفســیراتهم واتسـن) ٦
  ".تریز" نظریة ضوء فى البیئیة التربیة فى

  :االختبار تقدیم طریقة
  :یلي كما للطفل االختبار تقدیم یتم  

ـــى غـــالف   ـــاریخ التطبیـــق عل كتابـــة اســـم الطفـــل، جنســـه، عمـــره، وت
  االختبار.

  عرض الصور على الطفل. 
  ردة على الطفل بلهجة واضحة (بین العامیة والفصحي).قراءة المف 
قراءة تعلیمات كل مفردة على األطفال والتـى تختلـف مـن سـؤال آلخـر  

  كالتالي:



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
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٢٥٨ 

  ضــع إشــارة  أمــام الصــورة الصـــحیحة وعلــى الطفـــل أن یختــار صـــورة
مـــع تقـــدیم تفســـیراته لهـــذا  واحـــدة ویضـــع تحتهـــا أو أمامهـــا عالمـــة 

 االختیار.

  ضع إشـارةشـارة أو إX  أمـام كـل صـورة، وعلـى الطفـل أن یـتفحص كـل
صـــورة ویضــــع أمامهــــا اإلشــــارة المناســــبة مــــع تقــــدیم التفســــیر الســــباب 

 االختیار.

  صــل الصــورة بإشــارة  أو بإشــارةX  وعلــى الطفــل أن یــتفحص الصــورة
 جیدًا ومن ثم یصلها باإلشارة المناسبة مع تقدیم التفسیر المناسب.

 أمــام ١األولویــة بحیــث یضــع الطفــل رقــم ( رتــب األحــداث التالیــة حســب (
) أمــام الحــدث ٣) أمــام الحــدث الثــاني، ورقــم (٢الحــدث األول، ورقــم (

  ) أمام الحدث الرابع.٤الثالث، ورقم (
تقــرأ المعلمــة علــى الطفــل الموقــف المشــكل الــذي یظهــر فــى الصــورة  

وعلــى الطفــل أن یختــار واحــدًا مــن ثالثــة حلــول موجــودة علــى شــكل 
  . ك بوضع إشارةصورة وذل

  

  :االختبار تصحیح طریقة
  :كالتالي) ٢( و) صفر( بین االختبار درجات تتراوح
  یحصـــل الطفـــل علـــى درجـــة واحـــدة عنـــدما یضـــع إشـــارة  أمـــام الصـــورة

  الصحیحة وصفر إذا اختار الصورة الغیر صحیحة. 
  عندما یختار الطفل اإلشارة الصحیحة لكل صـورة أوX   یحصـل علـى

ولكـــن عـــن اختیـــاره إشـــارة غیـــر صـــحیح یحصـــل علـــى  درجـــة واحـــدة،
  صفر.

  یحصــــــل الطفــــــل علــــــى درجــــــة واحــــــدة عنــــــدما یصــــــل الصــــــورة باإلشــــــارة
الصـــــحیحة، ویحصـــــل علـــــى الدرجـــــة صـــــفر عنـــــدما یصـــــلها باإلشـــــارة 

  الخاطئة.
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  ،یحصل الطفل على درجة واحـدة عنـدما یقـوم بترتیـب األحـداث المصـورة
  صحیح.ویحصل على صفر عندما یكون الترتیب غیر 

  ،یحصل الطفـل علـى درجـة واحـدة عنـدما یختـار الحـل الصـحیح للمشـكلة
.  وعندما یختار حًال آخر یحصل على صفرًا

  یحصــــل الطفــــل علــــى درجتــــین إثنــــین فــــى أي نــــوع مــــن األنــــواع الســــابقة
ــــذلك تصــــبح  للمفــــردات إذا اســــتطاع تقــــدیم تفســــیرًا لســــبب اختیــــاره، وب

 درجة. ٦٢الدرجة الكلیة لالختبار 

 طبیـــق االختبـــار بصـــورة جماعیـــة، وعنـــد تقـــدیم التفســـیرات یـــتم ذلـــك یـــتم ت
  بصورة فردیة.

  :الوحدات على المفردات توزیع
 البیئیـة السـلوكیات اختبـار مفـردات توزیـع) ٢ جـدول( التـالي الجـدول یوضـح

  .   البرنامج وحدات على المصور
دول(               ح) ٢ ج ع یوض ردات توزی ار مف لوكیات اختب ةالبیئ الس ور ی  المص

  البرنامج وحدات على
 االسئلة أرقام الوحدة

 ١٢-١ حیاتنا في الماء

 ٢٣-١٣ حیاتنا في الهواء

 ٣١-٢٤ حیاتنا فى النبات

  
  :أردنیة عینة االختبارعلى تقنین
 :صدق االختبار  

 األردنیـة بصـورته الروضـة ألطفال المصور البیئیة السلوكیات اختبار یتمتع
 عرضـه خـالل مـن المحتـوى، صـدق فـي والمتمثـل الصدق من عالیة بدرجة
 التربــوي، الــنفس وعلــم والتقــویم القیــاس مجــال فــي المحكمــین مــن عــدد علــى
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 التــي بالمهــارات قــوي بشــكل تــرتبط الفقــرات أن علــى المحكمــون أجمــع وقــد
  .تقیسها

  

 ثبات االختبار: Test Reliability    
 أظهــــرت فقـــد ثبـــات،بال الروضـــة ألطفـــال البیئیـــة الســـلوكیات اختبـــار یتمتـــع

 وطفلـة، طفـالً ) ٣٠( من مكونة أردنیة عینة على علیه أجریت التي الدراسة
 بلغـــت حیـــث الفاكرونبـــاخ، معادلـــة وتطبیـــق النصـــفیة التجزئـــة طریـــق وعـــن
 كمــا مرتفعــة، القیمــة هــذه وتعــد) ٠,٩٢( لالختبــار الفاكرونبــاخ معامــل قیمــة
 بلغـت والتـى االختبـار نصفي فقرات درجات بین االرتباط معامل قیمة تشیر

  .  الثبات من عالیة بدرجة االختبار تمتع إلى) ٠,٩٣(
  

  :مصریة عینة على االختبار تقنین
  :االختبار ثبات 

 وطفلــــة طفــــالً  ٣٥ مــــن مكونــــة عینــــة علــــى االختبــــار بتطبیــــق الباحــــث قــــام
 بعـد أخـري مـرة تطبیقـة أعیـد ثـم بـدمنهور، التجریبیـة جبـل إبن معاذ بروضة

 حسـاب وعنـد المصـریة، البیئـة علـى االختبـار ثبـات مـن للتأكـد أسابیع ثالثة
 ثبـات معامـل وهـو) ٠,٧١( یسـاوي أنـه وجـد التطبیقـین بـین اإلرتبـاط معامل
  .المختارة المصریة العینة على االختبار باستخدام یسمح نسبیاً  عالي

  :االختبار صدق 
 بعرضـــه وذلــك المحكمــین، صـــدق طریــق عــن تــم فقـــد االختبــار صــدق أمــا
 التربــوي الــنفس وعلــم والتقــویم القیــاس مجــال فــي المحكمــین مــن عــدد ىعلــ

 تـــرتبط الفقـــرات أن علـــى المحكمـــون أجمـــع وقـــد التـــدریس، وطـــرق والمنـــاهج
  .تقیسها التي بالمهارات قوي بشكل

  :والصعوبة السهولة معامالت حساب 
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 طبــق(االختبــار لمفــردات والســهولة الصـعوبة معــامالت بحســاب الباحــث قـام
 جبــل إبــن معــاذ بروضــة وطفلــة طفــالً  ٣٥ مــن مكونــة عینــة علــى راالختبــا

 مناســبة إلـى یشــیر ممـا) ٠,٧٦- ٠,٣٤( بـین فتراوحــت )بـدمنهور التجریبیـة
 لمفــردات التمییــز معامــل حســاب تــم كمــا االختبــار، لمفــردات الســهولة درجــة

 مناســـــبة إلـــــى یشـــــیر ممـــــا) ٠,٤٤ – ٠,٢٣( بـــــین تراوحـــــت وقـــــد االختبـــــار
  .البحث عینة األطفال بین التمییز على قدرتها حیث من االختبار مفردات

  :االختبار زمن حساب 
 إجابــة أول متوســط حســاب خــالل مــن االختبــار زمــن بحســاب الباحــث قــام

 علـى التطبیـق نتـائج مـع ذلـك ویتطـابق دقیقـة،) ٣٠( أنـه ووجـد إجابة وآخر
  .األردنیة العینة

 ألطفـــال البیئیـــة یاتالســـلوك الختبـــار والثبـــات الصـــدق دالالت وباســـتعراض
 االختبــــار هـــذا أن نجـــد المصــــریة، أو األردنیـــة البیئـــة فــــي ســـواء ،الروضـــة

 اســتخدام تــدعم والتــي والثبــات الصــدق دالالت مــن نســبیاً  كــاٍف  بقــدر یتمتــع
  .الحالیة الدراسة في االختبار هذا

  :   للبحث اإلجرائیة الخطوات
  :التالیة للخطوات وفقاً  البحث إجراءات سارت
  :التطبیق قبل ما اتإجراء

ــــى تجریبیــــة كمجموعــــة المختــــار بالفصــــل الخاصــــة المعلمــــة تــــدریب تــــم  عل
 لرأیهـا واالسـتماع لمناقشـتها بالمعلمـة لقـائین عقد طریق عن وذلك البرنامج،
  ".  تریز" نظریة ضوء فى المقترح البرنامج حول والتحاور

 فــــى األطفــــال ســــجالت علــــى الباحــــث اطــــالع بعــــد :األطفــــال عــــدد ضــــبط
  :التالیة المتغیرات ضبط من التأكد تم المختارة التمهیدیة لفصولا

 طفــالً  ٦٨ النهــائي والتجریبیــة الضــابطة المجمــوعتین فــى األطفــال عــدد بلــغ
 الضــــابطة، للمجموعــــة) ٣٥( و التجریبیــــة للمجموعــــة) ٣٣( بواقــــع وطفلــــة
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 يأوالبعـد القبلـي التطبیـق فـى سـواء تغیبـوا الـذین األطفـال استبعاد بعد وذلك
 متوسـط وبلغـت أطفـال، سـبعة وعـددهم المصور الببیئیة السلوكیات الختبار
  .تقریباً  سنوات) ٦,٥ – ٥,٢( المجموعتین فى األطفال أعمار

  :   الدراسة ألدوات القبلي التطبیق
 علـــــى الروضـــــة ألطفـــــال المصـــــور البیئیـــــة الســـــلوكیات اختبـــــار تطبیـــــق تـــــم

 لضــــــبط وذلــــــك قبلیـــــاً  اً تطبیقــــــ) والضــــــابطة التجریبیـــــة( الدراســــــة مجمـــــوعتي
 التأكـد ثـم ومـن الدراسـة، عینـة األطفـال عنـد البیئیة للمفاهیم القبلي المستوى

 .T) خـالل مــن وذلـك) والضــابطة التجریبیـة( الدراســة مجمـوعتي تكــافؤ مـن

test)  فیمـــا المجمـــوعتین أطفـــال بـــین قبلیـــة فـــروق وجـــود عـــدم مـــن للتأكـــد 
  .  الدراسة موضع البیئیة بالمفاهیم یختص

  واالنحراف األطفال درجات متوسطات یوضح) ٣(  جدول
  المصور البیئیة السلوكیات الختبار القبلي التطبیق فى المعیاري

المتوســــــــــــــط المجموعة
 الحسابي

 عــــــــــــدد
 األطفال

  االنحراف
 المعیاري

 درجــــــــــــــة
 الحریة

  قیمة
 ت

 ٠,٢٠ ٦٦ ٨,٣٣ ٣٣ ٣٥,١٨ التجریبیة

 ٧,٧٠ ٣٥ ٣٤,٨٠ الضابطة

 التطبیـق فـى األطفـال لـدرجات الحسابي المتوسط أن )٣( جدول من یتضح
 للمجموعــة) ٣٥,١٨( بلــغ المصــور البیئیــة الســلوكیات اختبــار علــى القبلــي

 الضـــــابطة المجموعـــــة أطفـــــال درجـــــات متوســــط بلـــــغ حـــــین فـــــي التجریبیــــة،
 ت قیمــة مــن أصــغر وهـي ،)٠,٢٠( المحســوبة ت قیمــة وتشـیر ،)٣٤,٨٠(

 أطفـال درجـات متوسـطي بـین الفـرق أن إلى ذلك ویشیر ،)٢,٠٠( الجدولیة
 السـلوكیات الختبـار القبلـي التطبیـق فـى) والضـابطة التجریبیـة( المجموعتین

 علـى ذلـك ویؤكـد ،)٠,٠٥( مسـتوى عنـد إحصائیاً  دال غیر المصور البیئیة
 یقیســها التــى بالعوامــل یخــتص فیمــا المجمــوعتین أطفــال بــین تجــانس وجــود
  .التجربة إجراء قبل ورالمص البیئیة السلوكیات اختبار
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  :التدریبي البرنامج تطبیق
ـــــدریب الباحـــــث بمســـــاعدة المعلمـــــة قامـــــت ـــــال بت  التجریبیـــــة المجموعـــــة أطف

 البرنـــامج مـــدة وكانـــت" تریـــز" نظریـــة ضـــوء فـــى المقتـــرح البرنـــامج باســـتخدام
 كـــل فـــى تقریبــاً  ســـاعتین بواقـــع أســبوعیاً  مـــرات ثالثـــة بمعــدل أســـابیع خمســة
ــــة المجموعــــة معلمــــة اســــتمرت حــــین فــــى مــــرة،  الطریقــــة باســــتخدام التجریبی

  .المعتادة الموضوعات تعلیم فى المعتادة
  :الدراسة ألدوات البعدي التطبیق

 علـــــى الروضـــــة ألطفـــــال المصـــــور البیئیـــــة الســـــلوكیات اختبـــــار تطبیـــــق تـــــم
 الدراســة تطبیــق مــدة إنتهــاء بعــد) والضــابطة التجریبیــة( الدراســة مجمــوعتي

 التطبیــــق فـــي المجمــــوعتین نتـــائج بــــین الفـــروق ةداللــــ علـــى للتعــــرف وذلـــك
 فـى المقتـرح البرنـامج فاعلیـة لمـدى مقیاسـاً  الفـروق هـذه تمثـل حیث البعدي،

 الباحـث وحـرص. الدراسة موضع األطفال لدى البیئیة المفاهیم بعض تنمیة
ــــى ــــه عل ــــة المجموعــــة معلمــــة توجی  بتنفیــــذ اإللتــــزام فــــى ومشــــاركتها التجریبی

 التأكیـــد تـــم كمـــا علیــه، التـــدریب تـــم وكمـــا لــدیها وضـــحم هـــو كمـــا  البرنــامج
 التطـرق وعدم هي كما الموضوعات بتنفیذ الضابطة المجموعة معلمة على
  .التجریبیة المجموعة مع التباري بغرض أخرى موضوعات ألي

  :النتائج وتفسیرها
  :على ینص الذي الدراسة فرض صحة من للتحقق

 المجمــوعتین أطفــال درجــات طاتمتوســ بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق یوجــد ال
  .  المصور البیئیة السلوكیات اختبار على والضابطة التجریبیة

 الكلــــي للمجمــــوع المعیاریـــة واالنحرافــــات الحســــابیة المتوســـطات حســــاب تـــم
 فــى) والضــابطة التجریبیــة( الدراســة مجمــوعتي أطفــال لــدرجات) ت( وقیمــة

) ٤( رقـــم والجـــدول ،رالمصـــو  البیئیـــة الســـلوكیات الختبـــار البعـــدي التطبیـــق
  .النتائج تلك یوضح



  كامل محمد جمالد. (TRIZ) تریز ةنظری ضوء فى البیئیة وتفسیراتهم الروضة أطفال مفاهیم بعض تنمیة
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  واالنحراف الدراسة مجموعتي أطفال درجات متوسطات یوضح) ٤(  جدول
  المصور البیئیة السلوكیات الختبار البعدي التطبیق فى) ت( وقیمة  المعیاري
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 المعیاري 
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 ت

مســــتوى
 لةالدال 

 ٠,٠١ ٧,٧١ ٥٨,٥٨ ٤,٧٠ ٣٣ ٥٠,٦١ التجریبیة

 ٧,٢٧ ٣٥ ٣٩,٢٣ الضابطة

  
 
  
  
  
  

 التطبیـق فـى األطفـال لـدرجات الحسابي المتوسط أن) ٤( جدول من یتضح
 للمجموعــة) ٥٠,٦١( بلــغ المصــور البیئیــة الســلوكیات اختبــار علــى البعــدي

 ضـــــابطةال المجموعـــــة أطفـــــال درجـــــات متوســــط بلـــــغ حـــــین فـــــي التجریبیــــة،
 ت قیمـة مـن مـن أكبر وهي) ٧,٧١( المحسوبة ت قیمة وتشیر ،)٣٩,٢٣(

 المجمـوعتین أطفـال درجـات متوسـطي بـین الفـرق أن إلى) ٢,٠٠( الجدولیة
ــــار البعــــدي التطبیــــق فــــى) والضــــابطة التجریبیــــة( ــــة الســــلوكیات الختب  البیئی

 أطفـال تفـوق إلـى ذلـك ویشیر ،)٠,٠١( مستوى عند إحصائیاً  دال المصور
 للمفـاهیم اكتسـابهم فى الضابطة المجموعة أطفال على التجریبیة المجموعة

  .لها وتفسیراتهم البیئیة
 أطفـــــال لـــــدى البیئیـــــة للمفـــــاهیم تنمیـــــة حـــــدوث أن إلـــــى النتـــــائج تشـــــیر كمـــــا

 الجدولیـــــة) ت( قیمـــــة بلغـــــت حیـــــث لهـــــا، وتفســـــیراتهم التجریبیـــــة المجموعــــة
 علـــى التجریبیــة موعـــةالمج أطفــال درجـــات متوســطات حســـاب عــن الناتجــة
) ٩,٢٧( والبعــدى القبلــي التطبیقــین فــى المصــور البیئیــة الســلوكیات اختبــار

 الباحث استخلص
 ولم ٧٫٧١ ت قیمة

 القیمة یستخدم
 ألن  ٧٫٦٢ األخرى

 المجموعتین تباین
 Equal دال غیر

variances not 
assumed 

 بقیمة الحریة درجة الباحث استخدم
) ٦٦( األصلیة القیمة یستخدم ولم) ٥٨٫٥٨(

 ً  Equal دال غیر المجموعتین تباین ألن نظرا
variances not assumed 
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 فــروق وجـود علــى یـدل ممــا) ٢,٠٠( الجدولیـة القیمــة مـن أكبــر  قیمـة وهـى
 عنـد البیئیـة للمفـاهیم تنمیـة حـدوث یعلـل الذى التطبیقین، بین إحصائیاً  دالة

  .التجریبیة المجموعة أطفال
 أطفــال لــدى البیئیــة للمفــاهیم تنمیــة حــدوث إلــى أیضــاً  النتــائج أشــارت كمــا 

 الجدولیـــــة) ت( قیمــــة بلغــــت حیــــث لهـــــا، وتفســــیراتهم الضــــابطة المجموعــــة
 علــى الضــابطة المجموعــة أطفــال درجــات متوســطات حســاب عــن الناتجــة
) ٢,٤٨( والبعــدى القبلــي التطبیقــین فــى المصــور البیئیــة الســلوكیات اختبــار

 فــروق وجـود علــى یـدل ممــا ،)٢,٠٠( الجدولیـة القیمــة نمـ أكبــر قیمـة وهـى
 عنـد البیئیـة للمفـاهیم تنمیـة حـدوث یعلـل الذى التطبیقین، بین إحصائیاً  دالة

 المجموعــــة فــــى حــــدث الــــذى ذاتــــه بالقــــدر لــــیس ولكــــن المجموعــــة، أطفــــال
 الدراســة مجمــوعتي أطفــال بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق وجــود بــدلیل التجریبیــة

 التـــالي والشــكل المصــور، البیئیـــة الســلوكیات الختبــار بعـــديال التطبیــق فــي
  :ذلك یوضح) ٣ شكل(
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المجموعة التجریبیة

المجموعة الضابطة

   
  )والضابطة التجریبیة( المجموعتین أطفال درجات متوسطات یوضح) ٣شكل(

  والبعدى القبلي التطبیقین في المصور البیئیة السلوكیات اختبار على
  :نتائج تفسیر
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 التــي عــام بشــكل التجریبیــة المجموعــة أطفــال تفــوق الدراســة نتــائج أظهــرت
 علـــى TRIZ" تریـــز" نظریـــة ضـــوء فـــى البیئیـــة التربیـــة برنـــامج علیهـــا طبـــق
  .  المعتادة بالطریقة درست التى الضابطة المجموعة أطفال

 المجموعـــة أطفـــال علـــى التجریبیـــة المجموعـــة أطفـــال تفـــوق تفســـیر ویمكـــن 
 البرنـــــامج لكــــون لهــــا وتفســــیراتهم البیئیـــــة المفــــاهیم إكتســــاب فــــى الضــــابطة
 اســـتراتیجیات مـــن متنوعـــة اســـتراتیجیات خمســـة للطفـــل تقدیمـــه فـــى اســـتخدم
  :هم TRIZ" تریز" نظریة

  (Preliminary Action) التمهیدي/القبلي العمل استراتیجیة
 وترتیــــب المطلوبــــة، التغییــــرات إجــــراء علــــى االســــتراتیجیة هــــذه تقــــوم حیــــث

 المشـــــكالت، فـــــى الوقـــــوع وبالتـــــالي لهـــــدرا لتجنـــــب مســـــبق بشـــــكل األشـــــیاء
: مثــل الیومیــة حیاتــه فــى الطفــل یعیشــها التــي الواقعیــة المشــكالت وبعــرض
 واســـتنتاج الهـــدر، مـــن المـــاء علـــى الحفـــاظ وكیفیـــة المفـــاجئ، المـــاء إنقطـــاع
 األمـــر حیاتنـــا، فـــى بأهمیتـــه لتـــوعیتهم األطفـــال قبـــل مـــن المناســـبة  الحلـــول
 یطرحـــون وجعلهـــم األطفـــال لـــدى لتفكیـــرا مســـتوى تنمیـــة فـــي یســـاعد الـــذي

  .المطروحة للمشكالت المثالیة الحلول
  Separation (Taking out / Extraction) االستخالص/  الفصل استراتیجیة

 حـذف طریـق عـن المشكالت حل محاولة على االستراتیجیة هذه تقوم حیث
 بعــــرض وذلــــك مفیــــدة، إیجابیــــة حلــــول إلــــى للوصــــول مكوناتهــــا مــــن جــــزء
 یتطلـب والتـي الزائـدة السـمنة مشـكلة: مثـل األطفـال یعیشـها التـى كالتالمشـ
 حـذف: مثـل ضـرراً  أقـل لتكـون الغذائیـة الوجبـات مـن جـزء اسـتخالص حلها

 لتلـــك یومیـــاً  األطفـــال فتعـــریض الهـــامبرجر، وجبـــة مـــن) المقلیـــة البطـــاطس(
 ویبتكـرون بـل یفكـرون أطفـاالً  مـنهم جعـل مختلفـة مشـكلة مع االستراتیجیات

  .واضحة بطالقة جدیدة لوالً ح
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 یتضـمن الـذى (Combining / Merging)  الـدمج أو الـربط مبـدأ علـى عـالوة
 تـــؤدي التـــي األنظمـــة بـــین أوالزمـــاني المكـــاني الـــربط علـــى األطفـــال تـــدریب

ـــــق عـــــن متجـــــاورة أو متشـــــابهة عملیـــــات ـــــات أو األشـــــیاء جمـــــع طری  المكون
 متقاربــة تكــون بحیــث اتوعملیــ وظــائف تــؤدي التــي المتماثلــة أو المتشــابهة

 أكثـر بشـكل األطفـال ظهـور علـى ذلـك ساعد المكان، حیث من متجاورة أو
  .  األشیاء وتصنیف ترتیب على قدراتهم وتنمیة لألفكار ترتیباً 

 فقـد) Local Quality( المكـان وتحسـین تجوید أو المكانیة النوعیة مبدأ أما
 األداء تحســین طریــق عــن المطروحــة المشــكالت حــل علــى األطفــال ســاعد
 وظیفتــه أداء علــى قــادراً  المشــكل الموقــف عناصــر مــن عنصــر كــل وجعــل
ــدأ وكــذلك .بدقــة ــة مب  یتضــمن الــذى)  (Universality الشــمولیة/  العمومی

 خــالل مــن یكــون أن یمكــن المشــكالت حــل أن تفهــم علــى األطفــال تــدریب
 مــن بــدالً  الوظــائف مــن ممكــن عــدد بــأكبر القیــام علــى قــادرة األشــیاء جعــل

 ذلــك وأدى أخــرى، وأدوات أشــیاء لوجــود الحاجــة تقــل وبــذلك واحــدة، وظیفــة
  .المشكالت مع النشط والتعامل اإلبداع نحو األطفال دافعیة زیادة إلى
 الضــابطة المجموعـة أطفـال علـى التجریبیـة المجموعـة أطفـال تفـوق أن كمـا
 البرنــامج نلكـو  تفســیره یمكـن لهــا تفسـیرات وتقــدیم البیئیـة المفــاهیم إدراك فـى

: وهــي الیومیــة حیاتــه فــى الطفــل یعیشــها اساســیة بیئیــة مفــاهیم علــى یرتكــز
ـربط متتالیـة أسـابیع خمسـة لمـدة وذلك النبات الهواء، الماء،  األنشـطة فیهـا تُ
 تعمیـق إلـى أدى المقـدم البیئـي بـالمفهوم خارجهـا األنشـطة مـع القاعـة داخـل

 بإكتشــاف خــاص ركــن إضــافة ذلــك علــى ســاعد كمــا الطفــل، لــدى المفهــوم
 لـــدى اإلیجابیـــة التوجهـــات تنمیـــة إلـــى أدى ممـــا وخواصـــها البیئیـــة المفـــاهیم
  .البیئیة نحو األطفال

 علـى تحـس التـي الشـریفة النبویة واألحادیث القرآنیة اآلیات تالوة ساعد كما
 البیئـة علـى الحفـاظ أن یعتبرون األطفال جعل واحترامها البیئة على الحفاظ
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 القصصــــیة الصــــیاغة علــــى الباحــــث حـــرص أن كمــــا. بالــــدین مرتبطــــاً  أمـــراً 
 الهـــواء الحیـــة، للكائنـــات وأهمیتـــه المـــاء حـــول تـــدور التـــي األحـــداث لـــبعض

 أدى الحیــة للكائنــات وضــرورته النباتــات الحیــة، الكائنــات لجمیــع وضــرورته
  .استخدامه وترشید الماء بقیمة األطفال وعي زیادة إلى
 إلـى أدت متباینـة أنشـطة مـن البرنـامج منهیتضـ ومـا السـابقة اإلجراءات هذه

نعكـس األطفـال عنـد ومصطلحاتها وتفسیراتها البیئیة المفاهیم تعمیق  ذلـك وإ
 ممــا الــبعض بعضــهم ومــع المعلمــة إلــى وتحــدثهم الیومیــة ســلوكیاتهم علــى
  .المصور البیئیة لسلوكیات البعدي االختبار فى تفوقهم إلى أدى

  :الدراسة توصیات
 یـــف بعـــض اســـتراتیجیات نظریـــة "تریـــز" االهتمـــام بتوظ TRIZ  ضـــمن بـــرامج

  ریاض األطفال المختلفة.
  ـــــــى اســـــــتخدام بعـــــــض ـــــــال عل ـــــــاض األطف ـــــــة لمعلمـــــــات ری ـــــــد دورات تدریبی عق

  للحل اإلبداعي للمشكالت. TRIZ استراتیجیات "تریز"
  نظرًا لما الحظه الباحث من اسـتمتاع األطفـال بالبرنـامج أثنـاء تطبیقـة یوصـي

میم تطبیقه أو االفادة منـه كمكمـل إثرائـي للمـنهج المطـور فـى بالنظر فى تع
  ریاض األطفال (حقي ألعب وأتعلم وأبتكر). 
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  :الدراسة مراجع
). فاعلیــــــة برنــــــامج تــــــدریبي لحــــــل ٢٠٠٨إبـــــراهیم أحمــــــد عبــــــد الهــــــادي ( .١

ــــادئ تریــــز  ــــوم باســــتخدام بعــــض مب فــــي تنمیــــة  (TRIZ)مشــــكالت العل
رســـــالة مهـــــارات اإلبـــــداع العلمـــــي لـــــدى تالمیـــــذ المرحلـــــة اإلبتدائیـــــة. 

  ، كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة. ماجستیر
). البیئـــــة والمنـــــاهج المدرســـــیة.  الكویـــــت، ١٩٨٦أحمــــد إبـــــراهیم شـــــلبي ( .٢

 مؤسسة الخلیج العربي. 

مبكـرة ). التربیـة ال٢٠٠٦المؤتمر الخامس لوزراء التربیـة والتعلـیم العـرب ( .٣
ســــبتمبر. وثیقــــة  ١١-١٠للطفــــل العربــــي فــــى عــــالم متغیــــر. القــــاهرة: 

  المؤتمر الرئیسیة.
). التربیــة البیئیــة. الطبعــة األولــي، ٢٠٠٤بشــیر عربیــات؛ أیمــن مزاهــرة ( .٤

  جدة، دار المناهج للنشر والتوزیع.
). فعالیــة برنــامج تــدریبي مســتند إلــى ٢٠٠٨حنــان بنــت ســالم آل عــامر ( .٥

فـــي تنمیـــة حـــل المشـــكالت الریاضـــیة إبـــداعیًا  (TRIZ) نظریـــة تریـــز
وبعــــــض مهــــــارات التفكیــــــر اإلبــــــداعي ومهــــــارات التواصــــــل الریاضــــــي 
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ــــك  لمتفوقــــات الصــــف الثالــــث المتوســــط. رســــالة دكتــــوراة. جامعــــة المل
 كلیة التربیة للبنات.-عبدالعزیز

). التحلیـل اإلحصـائى للبیانـات باسـتخدام ٢٠٠٣رجاء محمود أبو عالم ( .٦
 . القاهرة، دار النشر للجامعات. SPSSبرنامج 

ــــد الهــــادي ( .٧ ) . اإلبــــداع فــــى حــــل ٢٠٠٩ســــامیة األنصــــاري؛ إبــــراهیم عب
.الطبعــــة األولــــي، القــــاهرة،  TRIZالمشــــكالت باســــتخدام نظریــــة تریــــز 

 مكتبة األنجلو المصریة.

). فاعلیــة برنــامج مقتــرح فــى التربیــة ٢٠٠٨شــمعة أحمــد صــالح الشــقري ( .٨
الـــــذاتى لتنمیـــــة التنـــــورالبیئى لـــــدى الطـــــالب  البیئیـــــة قـــــائم علـــــى الـــــتعلم

المعلمـــــین فـــــى الـــــیمن فـــــى ضـــــوء بعـــــض المعـــــاییر العالمیـــــة. رســـــالة 
 دكتوراة، جامعة أسیوط.

. التربیــة البیئیــة: النمــوذج والتحقیــق والتقــویم). ١٩٨٨صــبري الــدمرداش ( .٩
 القاهرة، دار المعارف.

ر لتنمیـــة التفكیـــ  TRIZبرنـــامج  ).٢٠٠٥صـــالح محمـــد أبـــو جـــادو ( .١٠
  . الطبعة األولي. دیبونو، عمان، األردن.اإلبداعي النظرة الشاملة

لتنمیـــــــــة  TRIZ). برنـــــــــامج ٢٠٠٥................................. ( .١١
  . دیبونو، عمان، األردن.١التفكیر اإلبداعي دلیل الطالب/ المتدرب

لتنمیـــــــــــة  TRIZ). برنـــــــــــامج ٢٠٠٥................................ ( .١٢
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العاشـــر األساســـي. رســـالة دكتـــوراة، جامعـــة عمـــان العربیـــة للدراســـات 

 العلیا، عمان.

ریة فـي دائـرة التلـوث. القـاهرة، دار ). البشـ١٩٩٨فؤاد بسیوني متولي ( .١٦
 المعرفة الجامعیة.
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 قطر. رسالة دكتوراة، جامعة ام القرى، مكة.
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لطفـــل مـــا قبـــل المدرســـة فـــى ریـــاض األطفـــال بمحافظـــة جـــدة. رســـالة 

  دكتوراة، جامعة أم القرى.
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  رسالة ماجستیر، جامعة بیر زیت، فلسطین.
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