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 الملخص:
قيق  هق ا اذلقدف نامج تربوي لتنمية استشراف ادلستقبل وفقاً لنظرية تريز ولتحبر  هدف البحث احلايل اىل تصميم 

اعتماداً  ( مبدأً 44( مبدأ مت اختيار )44برنامج تربوي باالعتماد على بعض من مبادئ  نظرية تريز البالغة ) الباحثان صمم
.القلققق / 3.القققربا/ القققدمج 2سقققت    .ال صقققل/ اال4وهققق مل ادلبقققادئ هققق  ) مقققن العلقققوم الًتبويقققة والن سقققيةعلقققى أرارب خققق ارب 

.البققققدائل 8.العموميقققة / الشققققمولية 7.التجزئقققة / التقسققققيم 6.حتويقققل ال ققققار اىل نققققاف  5. اسققققتمرار العمقققل ادل يققققد 4العكققق  
.النب  وجتديد 43.ادلواجهة ادلسبقة ل خت الت 42.اخلدمة ال اتية 44.التكوير واالضلنارب والتقوي  44.النسخ 9الرخيصة 
اخلطوات يف تصميم ال نامج الًتبوي معتمداً على السيناريوهات  واتب  الباحثان عدد من. الوسيا أو الوساطة(. 44احلياة 

( سقيناريو يت قمن بعقض 44( دروس و )5وت قمن ال نقامج الًتبقوي ) واليت تعقد االسقاس يف دراسقات استشقراف ادلسقتقبل
ري لل نققامج الًتبققوي. ومققن اهققم اجققراربات البحققث هقق   يققام السققيناريوهات تقققدًن فيققديوهات. ومت اسققت راج الصققد  الظققاه

اعدادية االرلاد للبنُت ( طالباً من الصف الراب  االعدادي لل رعُت العلم  واالديب يف 34الباحثان بتجربة استط عية على )
هم لل نققامج وتانققع مدينققة ادلوصققل هققدفع اىل معرفققة اهققم العقبققات الققيت مققن ادلمكققن ان يتعققرت ذلققا الباحثققان ا نققارب تقققدؽل يف

نتائج البحث ه  مت تصميم ال نامج الًتبوي بصيغته النهائية. و د  دم الباحثان رلموعة من التوصيات منها تطبيق  نظريقة 
. ورلموعقة مقن ادلقًتحقات حدى اسًتاتيجيات التدري  احلديثة وما ذلا من ا ر اغلايب على العملية التعليميقةتريز ومبادئها تإ

د على ال نامج ال ي مت بنائه يف مدارس ادلتميزين وادلوهوبُت تأحد الوسائل اال رائية ادلساعدة يف تنمية  دراهتم االعتمامنها 
 العقلية.

 *ال نامج الًتبوي. *نظرية تريز. *استشراف ادلستقبل.
   Abstract: 

The aim of the current research is to set an educational program for 

the development of prospecting according to TRIZ theory. To achieve this 

goal, the researchers set an educational program based on some of the 

principles of TRIZ theory of (40) principles. (14) principles were selected 

based on the opinions of experts from education and psychology. These 

principles are (1. Separation / Extraction 2. Connecting / Merging 3. Heart / 

vice versa 4. Continuing beneficial work 5. Converting harmful to 

beneficial 6. Segmentation / division 7. Generalization / Inclusiveness  

8. Cheap alternatives 9. Transcription 10. Pelleting, bending and curving 11 

Self-service 12. Advance confrontation of imbalances 13. Renewal and 

renewal of life 14. Mediator or mediation). The researchers have followed a 

number of steps in setting the educational program based on the scenarios, 

which are the basis for future outlook studies. The educational program 
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included (5) lessons and (14) scenarios that include some scenarios 

providing videos. The apparent honesty of the educational program was 

extracted. Among the most important research procedures is that the 

researchers conducted an exploratory experiment on (30) of fourth 

preparatory students of the scientific and literary branches in one of the 

schools aimed at knowing the most important obstacles that the researchers 

can face while introducing the program and the results of the research are 

the educational program was built in its final form. The researchers 

presented a set of recommendations, including the application of the 

Therese theory and principles as one of the modern teaching strategies and 

their positive impact on the educational process. And a set of proposals, 

including relying on the program that was built in schools for the 

distinguished and talented as one of the enriching means to help develop 

their mental capabilities. 

* Educational Program. *(TRIZ) Theory. *Prospecting According. 

 مشكلة البحث:
ادلرحلة االعدادية من أهم مراحل التعليم يف ادلؤسسة التعليمية واليت تقوم بدور تبَت إلعداد الط ب للت اعل  دتع

فاإلعدادية مبا تقدمه من برامج ومواد دراسية عديدة  م وا نارب اندماجهم يف رلتمعاهتم.اجليد وال عال م  بيئتهم الثنارب التعلي
ادلعاف وادلهارات والقيم واالجتاهات واستشراف ادلستقبل لوض  اهداف يسعون للوصول اليها.  بالط ينبغ  ان تكس  

حيث تكمن ادلشكلة بالنسبة للطال  يف انعكاس اطل ات مستوى الوع  اىل اطل ات يف مستوى استشراف ادلستقبل 
ف ادلستقبل وتنمية مهارات الت كَت حتقي  االهداف ادلطلوبة. حيث غل  يف ه مل ادلرحلة تنمية الوع  باستشرا وعدم

والقدرة على حل ادلشك ت حيث صلد ان نظرية تريز من اهم النظريات اليت تساعدنا يف ه ا اجملال )آل فرحان، 
وتتل ص ادلشكلة بإحساس الباحثان ب رورة تصميم برنامج تربوي  ائم على نظرية تريز لتنمية . (289 ، 2449

  ادلرحلة االعدادية يف مدينة ادلوصل.استشراف ادلستقبل لدى ط ب 
 اىمية البحث:

من النظريات احلديثة اليت تعرف باسم نظرية احلل االبداع  للمشك ت حيث تت من رلموعة  تعد نظرية تريز
. وتعود ج ور ه مل النظرية إىل أربعينيات القرن ادلاض ، غَت أن الغرب مل غنية من الطرائ  واالسالي  حلل ادلشك ت

( وهى اختصارات لكلمات TRIZعنها شيئاً إال يف التسعينيات من القرن ادلاض  وعرفع اختصاراً باسم نظرية ) يعرف
( تعٌت نظرية احلل اإلبداع  Theoria Resheneyva Isobretatelskeh Zadachباللغة الروسية )
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صيام، ) (Theory Of  Inventive Problem Solving)للمشك ت ويقابلها باللغة االنكيزية 
( مبد اليارب وإظهار الرارب وه  إحدى أهم النظريات اليت ؽلكن است دامها يف Treezوتنط  تريز ) .(43 ، 2443

  (.24 ، 2444امحد واخرون، ) تنمية الت كَت اإلبداع ، والقدرة على احلل اإلبداع  للمشك ت
داع  للمشك ت وه  عبارة عن مهارة يف االحتاد السوفييت واطل  عليها نظرية احلل االب نشأت نظرية تريز

معرفية تت من رلموعة من ادلبادئ حلل ادلشك ت وا وى شليزات ه مل النظرية أن ذلا  درة على اجتياز العوائ  وادلشك ت 
 ,Dung)                   الن سية وأي اً ذلا  درة على حتليل العمليات لك  تست دم ادلصادر ادلتاحة بأف ل الطر  

2001,P 438).  واهم اهداف نظرية تريز ه 
 تنمية القدرة على الت كَت االبداع  يف حل ادلشك ت اليت تواجه ال رد. الهدف العام:

 االىداف الخاصة:
 بادلشك ت اليت تواجههم. ط ب. زيادة اهتمام ال4
 ضلو الت كَت بطريقة ابداعية. ط ب. تطوير دافعية ال2
 والتحديات ادلوجودة يف بيئتهم. بادلشك ت ط ب. زيادة وع  ال3
 بأعلية االبداع يف تل رلاالت احلياة. ط ب. زيادة وع  ال4
 . تواجههم يف سلتلف مناح  حياهتمبشكل مستمر على التعامل النشا م  ادلشك ت اليت ط ب. تشجي  ال5
 من است دام تقنيات سلتل ة ومتنوعة حلل ادلشك ت. ط ب. دتكُت ال6
 يف حتس  ادلشك ت وصياغتها بطريقة م هومة. ط بات ال. تنمية مهار 7
 . حتديد جوان  التنا ض يف ادلشك ت اليت مت عرضها والتعامل معها.8
يف توليد االفكار وتقدًن البدائل االصيلة يف حل ادلشك ت، من خ ل تزيدهم  ط بتنمية مهارات ال. 9

 (.443 ، 2447بيدي وال زصل ، باالسًتاتيجيات ادلناسبة اليت دتكنهم من ذلك )الع
هدفها حل ادلشك ت بطريقة ابداعية ورف  مستوى  تستند نظرية تريز اىل منهجية منتظمة ذات توجه انساين

الت كَت وخاصة ما يتعل  بادلشك ت احملسوسة ذات التأ َت ادلباشر على االفراد مثل ادلشك ت الًتبوية حيث يشهد 
تكنولوجيًا واسعًا واليت غل  التعامل معها بطر  منظمة وافكار ابداعية  د صلد يف نظرية تريز  العصر تطورًا تبَتًا وتقدما  

(. فاألساس العلم  ذل مل النظرية 288 ، 2449احللول والطر  اليت تساعدنا يف حل تلك ادلشك ت )آل فرحان، 
  (.2 ، 2448ادلستقبل )بوابة ادلعرفة،  مدةارب عليه سيكون متماسكاً طوال متُت والبن

 وتضم نظرية تريز مجموعة من المفاىيم االساسية وىي
 . ادلصادر5 . النتاج ادلثايل النهائ 4 . مص وفة التنا  ات3. التنا  ات 2 . ادلبادئ أو االسًتاتيجيات االبداعية4
 . مستويات احللول االبداعية6
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  Apparent of Convetional Solutionsأ. احللول الظاهرة / التقليدية       
  Minor Improvementالتحسينات الثانوية  . ب

 Major Improvement / Inventionsة ج. التحسينات الرئيس
 New Conceptsد. ادل اهيم اجلديدة 

 Discovery   (Schweizer, 2001,p425)هق. االتتشاف 
فرنسا ب رورة تعديل  واخَتًا ا تنعع وزارة الًتبية والتعليم يف Cavallucci (2001يقول دن  تافالوش  )

ادلناهج يف رلايل التصميم واالبداع لتت من أساسيات نظرية تريز يف ادلوا ف الدراسية الص ية التعليمية. ويعتقد شويزر 
(Schweizer 2002 ان است دام الطلبة يف ادلراحل التعليمية ادل تل ة لنظرية تريز يعط  مزيدًا من االمل حول )

كن ان يًتتها است دام ه مل النظرية على النظام الًتبوي يف الواليات ادلتحدة االمريكية. ولعل رللة تريز اال ار احملتملة اليت ؽل
(TRIZ-Journal واحدة من اهم الع مات البارزة يف مشروعية ه مل النظرية فهناك رللة دورية على شبكع )

دراسات واْتاث ومقاالت وجتارب عادلية النظرية تت من  عن( 4996( تصدر شهرياً من  عام )On-Lineاالنًتنيع )
،  2447ه مل النظرية )أبو جادو ونوفل،  عنومراجعات تثَتة ومتنوعة م يدة ومشك ت معقدة و راربات وتعليقات 

447-448). 
هناك العديد من النظريات وال امج يف ادبيات الت كَت االبداع  ولكل منها اسًتاتيجياته اخلاصة ابتكرها علمارب 

مل يعتمد  )تريز( ومن ه مل النظريات واليت تتناول اسًتاتيجيات الت كَت االبداع  نظرية يف الت كَت االبداع  وم كرين
مبتكرها على احملاولة واخلطأ يف صياغة اسًتاتيجياهتا تحال معظم اسًتاتيجيات الت كَت االبداع  واظلا اعتمد مبتكر ه مل 

ى التحليل العلم  الد ي  وادلكثف من  بله وفري  عمله دلئات االلف من النظرية يف صياغة اسًتاتيجياهتا ومبادئها عل
براربات االخًتاع من اجل ان يتعرف على االفكار االبداعية اليت بلغع بأصحاهبا درجة االخًتاع ومن ه مل التحاليل 

تقف يف طري  تن ي  العلمية وادلكث ة توصل اىل اربعُت مبدأ ابداعيًا يست دمها ادل ًتعون يف حل ادلشك ت اليت 
اخًتاعاهتم وه مل النظرية نشأت أصً  يف اجملاالت اذلندسية والصناعية والتقنية ولكنها تست دم يف سلتلف جوان  النشاط 

اي ادلبادئ  م الباحثان بأخ  ارارب اخل ارب عنوسيقو  (.442  ،2443االنساين ولكل فئات وافراد اجملتم  )أل عزيز، 
    ال نامج يف ضوئها. اف ادلستقبل ليقوم الباحثان بتصميمر االتثر تأ َتاً يف استش

تشَت ادلنهجية ادلنتظمة يف ه مل النظرية اىل تلك النماذج العامة اليت مت دراستها وحتليلها يف النظم والعمليات.  
يشَت اىل تما تشَت منتظمة اىل وجود منهجية زلددة ادلسارات واضحة تست دم يف حل ادلشك ت. والتوجه االنساين 

اذلدف االساس  ال ي وجدت ه مل النظرية من أجله وهو االنسان، حيث ان ه مل النظرية موجهة اىل عقل االنسان 
هبدف تزويدمل باآليات اليت دتكنه من استغ ل أ صى طا اته حلل ادلشك ت اليت تواجهه. تما تتميز ه  النظرية باستنادها 
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لقة باألدوات ادلست دمة يف ه مل النظرية  د مت اشتقا ها من براربات االخًتاع يف اىل  اعدة معرفية حيث إن ادلعرفة  ادلتع
 (.397 ، 2444رلاالت هندسية وتقنية سلتل ة )أبو جادو، 

يعت  الوع  بأعلية ادلستقبل واستشراف افا ه وفهم حتدياته فرصة من ادلقومات الرئيسية يف صناعة النجاح 
تعليمية بشكل خا  ف  ؽلكن ان يستمر النجاح والتطور دون امت ك رؤيا للمجتمعات بشكل عام وادلؤسسات ال

 (.  34،  2445واضحة دلعامل ادلستقبل وخاصًة يف العصر احلايل )العزاوي، 
واالستشراف عبارة عن زلاولة الستكشاف ادلستقبل وف  األهداف ادل ططة باست دام أسالي  تمية تعتمد 

 ، أو أسالي  تي ية تستنتج أدلتها من اآلرارب الش صية القارئة جملرى األحداث، ومن ادلهم على  راربة أر ام احلاضر وادلاض
  ذل ا االستكشاف أن يعتمد على ذلك النوع من ادلتغَتات القابلة ألن تبٌت عليها السياسات التحسينية

 (.24،  2448)عويس ، 
ا حاجققة طلبققة ادلرحلققة اإلعداديققة إليهققا أل ققم أن احلاجققة إىل ال نققامج الًتبققوي أصققبحع ملحققة ألسققباب عديققدة منهقق

( فاجتهققع 543 ، 2442ؽلققرون مبرحلققة ادلراهقققة وهقق  مرحلققة انتقاليققة حرجققة وط ققرة ظلققو مققن الط ولققة إىل الرشققد )زهققران، 
عدة األنظار ضلو النظم الًتبوية ومؤسساهتا ادل تل ة لتنهض مبسؤولياهتا يف بنارب ال رد وف  منظور تربوي متكامل، هبدف مسا

دلواجهة ادلشك ت، شلا جعل أمام ادلؤسسات الًتبوية تعليم أظلاط جديدة  اإلبداعيةال رد على النمو ادلتوازن، وحترير طا اته 
 . (3 ، 2442نتاجاً وذتارًب. )رياين، إمن السلوتيات ال تية تتطل  ان باطاً للعقل ضلو أفعال أتثر 

 قاط اآلتية:مما تقدم يمكن تلخيص أىمية البحث الحالي بالن
شلا يؤدي إىل زيادة  طال ال إن برامج التدخل من شأ ا أن تسهم بدور فاعل يف تنمية استشراف ادلستقبل لدى .4

 فعالية التعليم نظراً دلا ؽلكن أن يًتت  عليه من حتسن يف جوان  أخرى.
ئج ادلعرفية ادلًتتبة على إن مثل ه مل التدخ ت )برامج التدخل( ؽلكنها أن تسهم يف احلد من تلك اآل ار والنتا .2

 عمليات عقلية اخرى تاختاذ القرار وحل ادلشك ت. 
إىل جان  ما اجري من دراسات أجنبية وعربية سابقة يف ذات ادلوضوع يف إرسارب  اعدة  بحثال اسهم ه يؽلكن أن  .3

 اعية.علمية تربوية متميزة تسهم يف االرتقارب بالط ب و دراهتم يف استشراف ادلستقبل بطريقة ابد
من خ ل  اليت أجريع يف العرا  يف ه ا اإلطار اليت تناولع استشراف ادلستقبل لدى الط ب ندرة الدراسات .4

 . مراجعة الباحثان لألدبيات والدراسات السابقة وموا   االنًتنيع
 أىداف البحث:

 لبة تريز يف تنمية استشراف ادلستقبرنامج وفقاً لنظري البحث احلايل اىل تصميميهدف   
 حدود البحث:
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 2424-2449تقتصر حدود البحث احلايل على العام الدراس   الحدود الزمانية:. 4
 .دينة ادلوصلية الصباحية يف مرتز متقتصر على ادلدارس االعداد الحدود المكانية:. 2
 تقتصر على ط ب الراب  االعدادي من ال رعُت العلم  واالديب.  الحدود البشرية:. 3
ال نامج الًتبوي وه   تصميم( مبدأً من االربعُت مبدأ من مبادئ نظرية تريز تأساس ل44اختيار ) معرفية:الحدود ال. 4
. حتويل ال ار اىل ناف  5. استمرار العمل ادل يد 4. القل /العك  3.الربا/الدمج 2. ال صل/االست    4)
. اخلدمة 44. التكوير واالضلنارب والتقوي  44لنسخ . ا9. البدائل الرخيصة 8. العمومية/الشمولية 7.التجزئة/التقسيم 6

 . الوسيا(.44. النب  وجتديد احلياة 43. ادلواجهة ادلسبقة ل خت الت 42ال اتية 
.اجملال 4.اجملال التعليم  3.اجملال التكنولوج 2.اجملال الن س  4( رلاالت خاصة باستشراف ادلستقبل وه  )6وت لك )

 .رلال الطا ة(.6 تصادي .اجملال اال5احليوي الصح  
 تحديد المصطلحات:
 عرفه تل منأواًل: البرنامج التربوي: 

 (0262البدراني ) .6
       "إعداد رلموعة من اخل ات أو ادلهارات أو األنشطة ادل طا ذلا مسبقًا يتم تقدؽلها وف  إطار التعليم".                             

 (28   ،2443)البدراين، 
 (0267جراد ) .2
نظام متكامل من اخل ات ادل ططة وادلنظمة يت من سلسلة من االنشطة واالجراربات اليت مت بناؤها يف ضورب "  

 (8 ، 2447)جراد،  نظرية تريز لتنمية استشراف ادلستقبل"   
 نظرياً بأنو   انالباحث وويعرف

أس  علمية ونظرية للط ب من  )رلموعة من الدروس والسيناريوهات وال يديوهات ادل طا ذلا وادلبنية على 
 خ ل الدروس والسيناريوهات الًتبوية واليت ؽلكن أن تسهم يف تنمية استشراف ادلستقبل(.

 إجرائياً بأنو انالباحث وويعرف
ها  اوفقًا لنظرية تريز ولقد وظ  ان)هو رلموعة من الدروس والسيناريوهات وال يديوهات واليت أعدها الباحث

قل( لغرت التحق  من فاعليتها يف تنمية استشراف ادلستقبل لدى ط ب ادلرحلة االعدادية وال ي مت تمتغَت جترييب )مست
  ياسه وفقاً للمقياس ادلعد(.

 تل من  اعرفه: ثانيًا: التنمية
 (0228. العجمي )6

يف  "هقو ذلققك التغيقَت ادلوجقق  ادل طقا وادلقصققود والق ي يققراد بقه إدخققال أفكقار جيققدة إلحقداث تغيققَتات أساسققية 
 (466 ، 2448)العجم ، . حياة ال رد وتطويرها"
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 (0262. العكيدي )0
                       "تغيققققققققَت مقصققققققققود وموجققققققققه لغققققققققرت إحققققققققداث تغيققققققققَت وحتسققققققققُت يف مهققققققققارة أو  ققققققققدرة زلققققققققددة إىل حققققققققد معقققققققققول".

 (28 ، 2446)العكيدي، 
 

 نظرياً بأنها انالباحث هاويعرف
وتعقديل سقلوته  طالق العقليقة القيت تسقهم يف تققدم ال اهيم ادلعرفية والققدراتيف ادل  ةمتعمد )عملية حتسُت اغلابية 

 اىل ادلستوى ادلطلوب(.
 إجرائياً  انالباحث هاويعرف

مقيقققاس استشقققراف   نعققق )هققق  الزيقققادة احلاصقققلة يف درجقققات طققق ب الصقققف الرابققق  االعقققدادي )العلمققق  واالديب( 
فقققاً لنظريققة تريققز والقق ي يقققاس مققن خقق ل معنويققة ال ققر  بققُت نتققائج برنققامج خققا  لتنميتققه معققد و  تصققميمادلسققتقبل والقق ي مت 

 االختبارين القبل  والبعدي(.
 تل منعرفها  : TRIZثالثًا: نظرية تريز 

 (0264العويضي ) .6
"أتثر من رلرد طريقة حلل ادلشك ت التكنولوجية بل ه  علم يشبه اىل حد بعيد الرياضيات اليت ؽلكن توظي ها 

 (232 ، 2444نسان" )العوي  ، يف سلتلف جوان  اال
 (0267جراد )  .0

"رلموعة من التصورات ادلعرفية اليت تبٌت على افًتاضات ذهنية عملية حلل ادلشك ت وادلسائل وتساعد يف 
 (. 22 ، 2447الوصول اىل حلول للمشكلة" )جراد، 

 (0269آل فرحان )  .2
خطوات تساعد على اغلاد احللول ادلناسبة  "منهجية منتظمة تساعد االفراد على تنظيم ت كَتهم والسَت يف

للمشك ت اليت يواجهو ا وخاصًة اليت تتعل  بالبيئة واليت غل  ان نبحث عن حلول جديدة وابداعية تساعد يف احل اظ 
 (.297 ، 2449على البيئة"  )آل فرحان، 

 نظرياً  انالباحث هاويعرف
 من  بل صاح  النظرية )التشلر( براربات االخًتاعحتليل )رلموعة من ادلبادئ اليت مت التوصل اليها عن طري  

 واليت تؤدي اىل حل ادلشك ت بطريقة ابداعية(
 إجرائياً ان الباحث هاويعرف

وف  خطوات منظمة وزلددة تساعد الط ب على على )رلموعة من العمليات واالجراربات اليت تسَت  
. ال صل/االست    4ة تريز وه  عبارة عن )استشراف ادلستقبل عن طري  است دام مبادئ وادوات نظري
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. 7.التجزئة/التقسيم 6. حتويل ال ار اىل ناف  5. استمرار العمل ادل يد 4. القل /العك  3.الربا/الدمج 2
. ادلواجهة 42. اخلدمة ال اتية 44. التكوير واالضلنارب والتقوي  44. النسخ 9.البدائل الرخيصة 8  العمومية/الشمولية

 . الوسيا( واليت ان تنم   درة الط ب على استشراف ادلستقبل(.44. النب  وجتديد احلياة 43 خت الت ادلسبقة ل
 عرفه تل منرابعًا: استشراف المستقبل: 

 (0261. عبد الوارث )1
"استكشاف منهج  دلا ؽلكن ان يكون عليه مستقبل بعض الق ايا وادلشك ت ادلعاصرة وذلك اعتمادا على 

منظمة وشاملة دل تلف جوان  وابعاد ه مل الق ايا وادلشك ت وذلك هبدف حتديد اجتاهات االحداث  دراسة علمية
وحتليل ادلتغَتات ادلتعددة للمو ف ادلستقبل  واليت ؽلكن ان يكون ذلا تأ َت على مسار االحداث يف ادلستقبل وطرح حلول 

 دلستقبل الب د"  ادلثلىوبدائل وتصورات حقيقية للسياسات واالعمال وذلك لرسم الصورة 
 (27، 2446)عبد الوارث، 

 (0267مدني ). 0
"رلموعة الدراسات والبحوث اليت تكشف عن مشك ت زلتملة يف ادلستقبل، وتتنبأ باألولويات اليت ؽلكن ان 

 ب (  ، 2447حتددها بوص ها حلوال دلواجهة ه مل ادلشك ت"   )مدين، 
 (0268) ويسيع. 2

ان رد فعل مستقبل  أتثر صرامة مؤس  على حقيقة م ادها ان ادلستقبل م توح على مسارات " طريقة تستعمل ل م
 (45 ، 2448، ويس عزلتملة متعددة"  )

 نظرياً  انالباحث وويعرف
)هو تو   وحتليل ما ؽلكن ان ػلدث يف ادلستقبل هبدف التعرف على ال ر  وجتن  ادل اطر واختاذ  رارات 

 ادلتوفرة يف الو ع احلاضر(. اف ل بنارًب على ادلعلومات
ه  الدرجات اليت ػلصل عليها الطال  من خ ل اجابته على موا ف مقياس استشراف ) اجرائياً  انالباحث وويعرف

 (.انادلستقبل ال ي  ام ببنائه الباحث
 دراسات سابقة:

 أواًل: دراسات عربية
 (0267احمد واخرون ) .4

ات الحل االبداعي للمشكالت في الكيمياء لدى طالب الشعب ( في تنمية مهار TRIZ"استخدام نظرية تريز )
 العلمية لكليات التربية"

هدفع الدراسة التعرف على ا ر است دام نظرية تريز يف تدري  الكيميارب على تنمية مهارات احلل االبداع  
لبة ودتثلع ادايت ( طالبًا وطا44للمشك ت لدى ط ب الشع  العلمية بكليات الًتبية، وت منع عينة الدراسة )



 مجلة درادات موصلية
 مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية

ISSN. 1815-8854 

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرين الثاني( ، 65مجلة درادات موصلية ، العدد )

 

 
(89) 

الدراسة يف اختبار احلل االبداع  للمشك ت جلونسون وتري تجر، واختبار مهام احلل االبداع  للمشك ت يف الكيميارب، 
واوضحع نتائج الدراسة فاعلية نظرية تريز يف تنمية ادلهارات الرئيسية وال رعية للحل االبداع  للمشك ت يف الكيميارب 

 (.2447)امحد واخرون، 
 (0267عبد اهلل واخرون ).2

( في تنمية بعض مهارات التفكير االبداعي لدى طالب TRIZ"فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية تريز )
 قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة الحديدة"

ط ب هدفع الدراسة اىل  ياس فاعلية برنامج تدرييب  ائم على نظرية تريز يف تنمية الت كَت االبداع  لدى 
( طالبًا وطالبة موزعُت على رلموعتُت 64 سم الرياضيات يف تلية الًتبية جامعة احلديدة، وتكونع عينة الدراسة من )

جتريبية وضابطة و د توصل البحث اىل ان لل نامج التدرييب ادلست دم فاعلية يف تنمية مهارات الت كَت االبداع  لدى افراد 
 .(2447العينة )عبد اهلل واخرون، 

 (0269. علي )2
 في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء" (TRIZاثر استعمال استراتيجية )"

يف حتصيل ط ب الصف الراب  العلم   (TRIZا ر استعمال اسًتاتيجية )هدفع الدراسة احلالية اىل معرفة 
ورة عشوائية اىل رلموعتُت جتريبية وضابطة. ( طالبًا مت توزيعهم بص84يف مادة الكيميارب. وتكونع عينة البحث من )

بإعداد اختبار للتحصيل وبرنامج وفقًا لنظرية تريز. وبعد معاجلة البيانات احصائياً  انولتحقي  اهداف البحث  ام الباحث
 .(2449)عل ،  عتُت ولصاحل اجملموعة التجريبيةدلع النتائج اىل وجود فرو  ذات داللة احصائية بُت اجملمو 

 : دراسات اجنبيةثانياً 
 (Zlotin & Zusman 1999) زولوتن و زوسمان. 6

 "تريز وراء نظرية التكنولوجيا والممارسة تطبيق تريز على المجاالت غير التقنية"
هدفع الدراسة اىل شرح طريقة است دام نظرية تريز يف التعليم وخاصة يف موضوعات دراسة مثل ال يزيارب مث 

( عام وتانع نتائج الدراسة 42على عينة من ت مي  ادلرحلة ادلتوسطة وال ين تبلغ اعمارهم ) الكيميارب و د مت جتري  ذلك
ان طلبة العينة التجريبية  د حققوا نتائج اغلابية مقارنة بت مي  العينة ال ابطة وبنارًب على ذلك مت توسي  ه مل التجربة من 

مل النظرية يف رلال تعليم مجي  ادلواد الدراسية وجلمي  ادلراحل  بل ادل تصُت يف اجملال الًتبوي وال ين حاولوا تطبي  ه 
 .(Zlotin & Zusman, 1999) التعليمية

 (Louri 2009) لوري. 9
 "تدريس التفكير وحل المشكالت في الجامعة: دورة في تريز"
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لطلبة اجلامعيُت هدفع الدراسة اىل معرفة مدى تأ َت وفاعلية برنامج تدرييب مستند على نظرية تريز على  درة ا
يف حل مشك هتم التعليمية واحلياتية و د تكونع أداة الدراسة الرئيسية من برنامج تدرييب مستند اىل نظرية تريز يف حل 

( طالبًا وطالبة و د اظهرت النتائج وجود فرو  دالة 34ادلشك ت ومت تطبي  اختبار  بل  وبعدي على عينة مكونة من )
ال نامج التدرييب على ت كَت الطلبة و درهتم على حل ادلشك ت احلياتية والتعليمية بصورة اف ل  احصائياً تدل على تأ َت

 (.Louri, 2009من الساب  )
 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة: 

داع  الدراسات السابقة اىل معرفة ا ر است دام نظرية تريز يف عدد من ادلتغَتات مثل احلل االب مجي  هدفع: . الهدف6
( 2447( ومهارات الت كَت االبداع  تما يف دراسة )عبد اهلل واخرون 2447للمشك ت تما يف دراسة )امحد واخرون 
( والت كَت 4999 زولوتن و زومسان( واجملاالت غَت التقنية تما يف دراسة )2449وحتصيل الط ب تما يف دراسة )عل  
بحث احلايل فانه يهدف اىل تصميم برنامج تربوي  ائم على نظرية ( اما ال2449وحل ادلشك ت تما يف دراسة )لوري 

 تريز.
( و 2449( طالبًا تحد اعلى تما يف دراسة )عل  84تراوحع اعداد العينات يف الدراسات السابقة بُت ) . العينة:0
 جربة االستط عية( اما البحث احلايل مت است دام عينة ألغرات الت2449( طالبًا تحد ادىن تما يف دراسة )لوي 34)

   ( طال .34بلغ عدد الط ب فيها )
( حيث  ام 2449اغل  الدراسات السابقة است دمع برامج جاهزة لنظرية تريز ما عدا دراسة )عل  . االداة: 2

ف الباحث بإعداد ال نامج. اما البحث احلايل  ام فيه الباحثان بتصميم برنامج تربوي وفقًا لنظرية تريز لتنمية استشرا
 ادلستقبل.

أشارت مجي  نتائج الدراسات السابقة اىل فاعلية ال امج ادلست دمة وفقًا لنظرية تريز يف تنمية ادلتغَتات اليت  . النتائج:2
 تناولتها بالدراسة اما نتيجة البحث احلايل فسيتم االشارة اليها ومنا شتها يف نتائج البحث. 

 :اجراءات البحث
 البرنامج تصميم

برنامج تربوي مستند اىل بعض من مبادئ نظرية تريز من اجل تنمية استشراف ادلستقبل لدى  حثانالبا صمم 
لدراسات على االدب الًتبوي وا ان. ومن أجل ه مل الغاية اطل  الباحثبحثاالعدادية تأحد اهداف ه مل الط ب ادلرحلة 

مج الًتبوية متعددة ورغم ه ا التعدد إال ا ا مجيعاً برنامج تربوي فوجد أن ظلاذج تصميم ال ا تصميمالسابقة اليت تناولع 
اىل ان اف ل اسلوب يف تنمية استشراف ادلستقبل هو اسلوب  انتت   على بعض اخلطوات، تما توصل الباحث
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السيناريوهات حيث ؽلتاز بالشمول يف عرت االفكار واالسالي  وتناول ادلهارات ال زمة لتطبيقها. ومن االس  اليت 
 يف تصميم ال نامج الًتبوي انالباحث اعتمدها

 االستناد اىل نظرية تريز ومنهجيتها يف حل ادلشك ت بطريقة ابداعية. .4
 مراعاة مبدأ التنظيم السيكولوج  وادلنطق  يف تتاب  ال نامج. .2
 التنوع يف االنشطة واالسًتاتيجيات يف تدري  زلتوى ال نامج. .3
 .مراعاة خصائص ط ب الصف الراب  االعدادي .4
هو زلمور اساس  يف ال نامج الًتبوي ل لك البد من الًتتيز على أدوارمل واشراته يف سلتلف أنشطة وفعاليات  طال ال .5

 ال نامج.
 
 

 وصف البرنامج
 أواًل: دروس البرنامج

 مخسة دروس للط ب وت منع ه مل الدروس ما يل  صميممت ت
 . اجراربات الدرس(2. االهداف العامة 4والط ب وت من: ) انالدرس االول: التعارف بُت الباحث

 اجراربات الدرس( .3. ادلقدمة 2. االهداف العامة 4الدرس الثاين: التعريف بال نامج وت من: )
 . اجراربات الدرس(2. عرت فيديو 4الدرس الثالث: عرت فيديو عن م هوم نظرية تريز وت من: )
 . اجراربات الدرس(2. عرت فيديو 4)الدرس الراب : عرت فيديو عن م هوم استشراف ادلستقبل: 

 الدرس اخلام : االختبار البعدي
 مثال الحد دروس البرنامج

 الدرس الثالث: عرض فيديو عن مفهوم نظرية تريز
 إجراءات الدرس:

 يتم عرت فديو لشرح م هوم نظرية تريز. .4
 بتوضيح بعض النقاط ادلهمة للط ب. انيقوم الباحث .2
 اىل اسئلة الط ب. ان  الباحثبعد االنتهارب من ال يديو يستم .3
 وفيما بينهم. انالسماح للط ب بادلنا شة م  الباحث .4
 بتوضيح االمور الغَت م هومة عند الط ب فيما يتعل  بنظرية تريز.  انيقوم الباحث .5

 ثانياً: سيناريوىات البرنامج  
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( على انه 2442اهيم العيسوي )التتاب  ادل مج او ادلتو   ألحداث معينة. ويعرفه ابر  بأنهالسيناريو  عرفي
"وصف لوض  مستقبل  شلكن او زلتمل او مرغوب فيه م  توضيح دل مح ادلسار او ادلسارات اليت ؽلكن ان تؤدي اىل ه ا 

 (.46 ، 2442الوض  ادلستقبل  وذلك انط  ا من الوض  الراهن او من وض  ابتدائ  م ًتت" )العيسوي، 
( "هو رلموعة تتكون من وصف وض  مستقبل  ووصف دتش  األحداث اليت 2447عرفه غودي واذلمام  )

تسمح بادلرور من الوض  االصل  اىل الوض  ادلستقبل ، وتلمة سيناريو غالبًا ما ي رط يف استعماذلا لوصف أي رلموعة 
 عدي( ال ي  Herman Kahn (. تما عرف السيناريو )هرمان تان25، 2447فرضيات" )غودي واذلمام ، 

االب ادلؤس  للت كَت بالسيناريوهات بأ ا "سلسلة من االحداث االفًتاضية الوا عة يف ادلستقبل واليت يتم بنائها إلي اح 
احلايل مت تقدًن اربعة  بحثويف ال(. Kahn, 2002,p 13سلسلة شلكنة من القرارات السببية والقرارات ادلتعلقة هبا" )

 .لط بعشر سيناريو ل
 

 . مفهوم السيناريوىات:6
حيث ظهر أسلوب السيناريوهات واضحاً يف أواسا السبعينيات من القرن ادلاض  وان تطبي  ه ا االسلوب يف  

 الشرتات واالدارة العام أسهم يف
 حت يز مرونة الت كَت االسًتاتيج  داخل الشرتات. .4
طار رؤية غَت واضحة، والتهيؤ بشكل اف ل ل زمات اليت حتسُت مرونة االستجابة للتغَتات البيئية اليت تتم يف ا .2

  د ختل بالنظام.
 (.Godet, 1991,p 143اعادة ترتي  خيارات السياسة بنارًب على بيئة ادلستقبل ) .3

يعرف السيناريو انه مقاربة شاملة من جهة حيث ػلات  )مرحلة مبرحلة( وبطريقة متجانسة متتالية من االحداث 
اىل وضعية معينة يف ادلستقبل ومن اجلهة االخرى يعرت صورة جملموع تلك االحداث تما يرتكز اليت تقود نظام ما 

السيناريو على التحليل )ادلتزامن( وعلى )زلاتاة( وضعية النظام يف حلظة معينة واليت نتجع عن توجيه معُت لظروف 
 (. 34، 2447موضحة ومتجانسة )أمُت، 

                                 ة عن تيف سيكون ادلستقبل ادلتو  ة  صم هومًا يوصف السيناريو بأنه ببساط
(Brien, 2004,p709( أو بأنه عبارة عن سلسلة من االحداث اليت نت يل حو ها يف ادلستقبل .)Donnelly, 

2004,p5( وتان جودت .)Godet, 1991انه (  د شدد يف تعري ه على الصيغة اليت يرسم هبا السيناريو فاشار اىل 
يتكون من وصف لوض  ادلستقبل ومن سلسلة االحداث اليت أدت اىل التطور من الوض  االصل  اىل الوض  ادلستقبل   

 (.Godet, 1991,p45)       تما اتد على أن رلموعة االحداث غل  ان تكون مًتابطة بدرجة معينة. 
 . أنواع السيناريوىات:0
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 اتانواع للسيناريوه (2448قد حدد عامر )ل 
السيناريوهات االستكشافية: ه  متتالية من االحداث اليت تقود بطريقة منطقية اىل مستقبل زلتمل وؽلكن ان ضلصل  .4

 مبساعدة ه مل السيناريوهات على مجلة من ادلستقب ت ادلمكنة ادلرتكزة على تقديرات سلتل ة للتطور ادليل  للنظام.
  ه ا النوع من السيناريوهات ليسع الوضعية احلالية لكن ه  صورة السيناريوهات االستبا ية )الرجعية(: نقطة انط  .2

ادلستقبل احملتمل أو ادلرغوب وتوصف من خ ل ه مل السيناريوهات رلموعة من االهداف ادلسطرة للتن ي . ويعد ه ا 
 لي  له اعلية النوع االتثر توافقًا واست دامًا يف ادلنهج االستشرايف لكن ه ا ال يعٍت أن السيناريو االستكشايف

فبالعك  يقدم اطار مرجع  للم ططُت ويوضح التطور ال ي يتبعه النظام مقيدًا مبيوله وت لك بالتدخ ت 
التصحيحية. وعليه ن حظ ان السناريوهات االستكشافية تسَت من احلاضر اىل ادلستقبل أم االستبا ية فتتب  ادلسار 

 (.76 ، 2448العكس  أي من ادلستقبل اىل احلاضر )عامر، 
 التايل: (4) االشارة ان ت  النوعُت السابقُت ػلتوي يف طياته على نوعُت من السيناريوهات تما يوضح اجلدول روجتد

 (6جدول )
 جدول يوضح أىم أربع انواع من السناريوىات

 الطريق المستخدم فروض السيناريو ىدف السيناريو نوع السيناريو النمط
 
 

سيناريو 
 استكشايف

 
يبحث يف حتديد مستقبل  ناريو ادليل السي

 زلتمل
مستمر، باإلضافة اىل 
 سيطرة ادليول الك ى

اختبار التتاب  يف ادلستقبل 
م  مراعاة ادليول وااللية 

 اليت تشرحها

السيناريو 
 التأطَتي

يهدف اىل حتديد حيز 
 ادلستقب ت احملتملة

ي ًتت االستمرار وسيطرة 
 ادليول الك ى

سمح متشبعة بطريقة ت
باختبار ال روت ادلتعلقة 

 بتطور ادليول
 
 
 

سيناريو 
استبا   أو 
 تو ع 

 
 السيناريو ادلعياري

يبحث يف انتاج صورة  -
 دلستقبل زلتمل )مرغوب(

جدولة مسار بربا ادلستقبل  –
 ادلرغوب باحلاضر

ي ًتت ادلقدرة على حتديد 
مجلة من االهداف ادلسيطرة 

 للتن ي 

يقوم ْتوصلة االهداف 
ا صورة ادلستقبل ورب

 باحلاضر

 

 السيناريو الرجع 

 
ختطيا مستقبل )مرغوب( يف 

 حدود ما هو شلكن

ي ًتت اننا نستطي  حتديد 
مجلة االهداف ادلسيطرة 
للتن ي  م  ت ر ة االهداف 

 ادلرجعية

يقوم ْتوصلة االهداف 
ادلراد حتقيقها م  ربا 
 صورة ادلستقبل م  احلاضر



 مجلة درادات موصلية
 مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية

ISSN. 1815-8854 

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرين الثاني( ، 65مجلة درادات موصلية ، العدد )

 

 
(88) 

 اىل انه ؽلكن التميز بُت    ة انواع من السيناريوهات: (Godet, 1991ويوضح جودت )
 السيناريو احملتمل: ويشمل تل ش رب ؽلكن تصورمل. .4
 االحتمال. عتبار القيود اليت حتول دون حتق السيناريو ادلعقول: ويشمل تل ما هو زلتمل ولكن بعد االخ  يف اال .2
                  (.Godet, 1991,p49) لي  يف حيز ادلعقولالسيناريو ادلرغوب فيه ويشمل ما يق  يف حيز احملتمل ولكن  .3

 من حيث الشمول أنواع السيناريوهات اىل ان من و د اشار لوصيف
سيناريوهات شاملة: فقد تكون خاصة بالعامل تله او ا ليم او بلد و د ؼلتص السيناريو العادل  بوض  تصورات عن  .4

 التغَت السياس . مستقبل ه ا العامل يف ضورب التقدم التقٍت او
   او مؤسسة معينة او صناعة معينةسيناريوهات مت صصة: وتكون مت صصة مبحيا معُت .2

 (. 265-264 ، 2445)لوصيف، 
 أىم خطوات انشاء السيناريوىات:. 2 

حتديد ادلتغَتات: يف ه مل اخلطوة يتم جرد مجي  ادلتغَتات جلمي  ادلستويات فنجد ادلتغَتات احملرتة وادلتغَتات  . أ
 لتابعة ذلا وت لك ادلتغَتات اخلارجية اليت ؽلكن أن تؤ ر ولو على ادلدى البعيد.ا
حتديد ال رضيات: حول ادلتغَتات احملرتة: يتم حساب ميول احلرتة للمتغَتات احملرتة والتابعة ذلا وت لك  . ب

 االشارات احلاملة للمستقبل وادليول الناشئة.
ُت ادلتغَتات وال رضيات يف جدول وه  الصورة االولية للسيناريوهات حتديد التولي ات ادلمكنة: هنا يتم الربا ب . ج

 ادلنشأة.
اختيار السيناريوهات: دتثل التولي ات ادلقدمة مجي  السناريوهات احملتملة ادلمكنة وادلرغوبة حيث يتم شرحها  . د

قيقه بد ة وبت صيل بالت صيل وبعد ذلك يتم اختيار السيناريو ادلرغوب ليتم حتديد اخلطوات اليت يقود اىل حت
 (.32، 2447ومبصدا ية )أمُت، 
 باتباع اخلطوات التالية يف صياغة السيناريوهات: انويف البحث احلايل  ام الباحث

 أواًل: االىداف التعليمية
 يكون الط ب يف  اية الدرس  ادرين على حتقي  االهداف التالية:

 لت كَت ادلست دمة يف تنمية استشراف ادلستقبل.. تعريف ادلبدأ باعتبارمل احدى مبادئ نظرية تريز ل4
 .  راربة مشكلة من احلياة العامة ؽلكن حلها باست دام ادلبدأ ادلطروح.2
 . اعطارب امثلة على مشك ت ؽلكن حلها باست دام ادلبدأ ادلطروح.3

 ثانيًا: تحديد المتغيرات 
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.  دامها من نظرية تريز لتنمية استشراف ادلستقبليتم يف ه مل اخلطوة التعرف على تل مبدأ من ادلبادئ اليت مت است
 على خ ارب من  سم العلوم الًتبوية والن سية ( مبدأ44مبادئ نظرية تريز مجيعها والبالغ عددها ) انالباحث عرت حيث

 ليت ه وا ة( مبدأ ليتم است دامها يف سيناريوهات ال نامج الًتبي44و د مت االت ا  على حتديد )لتحديد ادلناس  منها.
.حتويل ال ار اىل ناف  5. استمرار العمل ادل يد 4.القل / العك  3.الربا/ الدمج 2.ال صل/ االست    4)
.اخلدمة 44.التكوير واالضلنارب والتقوي  44.النسخ 9.البدائل الرخيصة 8.العمومية / الشمولية 7.التجزئة / التقسيم 6

 . الوسيا أو الوساطة(.44نب  وجتديد احلياة .ال43.ادلواجهة ادلسبقة ل خت الت 42ال اتية 
 ثالثاً: تحديد الفرضيات حول المتغيرات 

يف ه مل اخلطوة يتم عرت سيناريو أو فيديو ما يتعل  مببدأ من مبادئ نظرية تريز ادلست دمة يف البحث احلايل وتي ية 
  حتديدها يف مقياس استشراف ادلستقبل. االست ادة من ه ا ادلبدأ يف تنمية استشراف ادلستقبل ضمن اجملاالت اليت مت

 رابعاً: تحديد التوليفات الممكنة
 مت اعداد جدول يت من الربا بُت االفًتاضات واليت تت من رلاالت استشراف ادلستقبل وما توفر لنا من موارد.

 خامسًا: المناقشة
 ( سنة؟ 34 - 24 – 44مستقب ً بعد )وفيها يتم تقدًن سؤال اىل الط ب ماذا سينتج عن است دام ادلبدأ ادلطروح 

 مثال ألحد السيناريوىات
 السيناريو الخامس: مبدأ )تحويل الضار الى نافع(

 أواًل: االهداف التعليمية
 من ادلتو   يف  اية الدرس ان يكون الط ب  ادرين على

ست دمة يف تنمية استشراف تعريف مبدأ )حتويل ال ار اىل ناف ( باعتبارمل احدى مبادئ نظرية تريز للت كَت ادل .4
 ادلستقبل.

  راربة مشكلة من احلياة العامة ؽلكن حلها باست دام مبدأ )حتويل ال ار اىل ناف (. .2
 اعطارب امثلة على مشك ت ؽلكن حلها باست دام مبدأ )حتويل ال ار اىل ناف (. .3

  انياً: حتديد ادلتغَتات  
رة يف الش رب او النظام أو البيئة اليت يوجد فيها للحصول يت من ه ا ادلبدأ است دام العناصر أو اال ار ال ا 

على ا ار أو نتائج اغلابية تما ؽلكن الت لص من اال ار ال ارة عن طري  اضافتها اىل عناصر ضارة اخرى واحيانًا ؽلكن 
 زيادة ال رر أو اال ار النامجة عنه اىل ان يصبح غَت ضار.
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   الثاً: حتديد ال رضيات حول ادلتغَتات

أوسنت، طال  يف مدرسة فانكوفر الثانوية، ويريد حتويل مليار لًت من ادليامل االسنة اىل ميامل  ابلة ل سته ك 
والزراعة وع وة على ه ا فهو يأمل أي ًا باست دامها لتوليد الطا ة دلنازلنا ومدننا وعلى وجه اخلصو  يتطل  اوسنت اىل 

يتم استه تها يف ادلراحيض وادلغاسل يوميًا وهو يؤتد أن ه مل ادليامل ؽلكن استغ ل مليارات اللًتات من ادليامل اليت 
 است دامها لعدد من االغرات.

لتحقي  ه ا اذلدف عثر ابن الثمانية عشر ربيعًا على طريقة لتعديل الكائنات ادلتعددة اخل يا الد يقة جينياً 
ن سه وإن ا بتع ه مل الطريقة فاعليتها تقول التقديرات أ ا  د ْتيث تقوم بتنظيف ادليامل االسنة وتوليد الكهربارب يف الو ع 

( جيجا واط من الطا ة. وفقًا لشرتة تهربارب تندية فان ادلنزل العادي يف 644تولد من الن ايات الع وية ما يصل اىل )
ؤمن الكهربارب لعدد ( تيلو واط ساعة شهريا وبالتايل ؽلكن ل كرة اوسنت ان ت944ادلقاطعة الكندية يستهلك ما يقارب )

 تبَت من ادلنازل وتقدم لنا ح  جديداً دلشك ت نقص ادليامل.
وتش ع شرتة )سان غ سيَت الستار( عن ادلكع  ادلائ  وال ي يست لص ميامل الشرب من اذلوارب باالعتماد على       

  وتقوم خ يامل الشمسية الطا ة الشمسية ه ا ادلكع  الصغَت عبارة عن جهاز ت يد بارت اع نصف مًت بشكل اساس
بت يد سلروط مقلوب للحصول على عملية التكثيف ومن مث يقطر ما جتم  من ادلارب ادلكثف داخل تأس للشرب وتزداد 

 .   درة ادلكع  ادلائ  على توليد ادليامل بزيادة حرارة اذلوارب ما غلعله  مثاليا ل ست دام يف الصحرارب والطق  اجلاف
 نظر اليه من:  ه ا االست دام ؽلكن ال

 اجلان  اال تصادي/ توفَت ادلارب والطا ة الكهربائية بكل ة  ليلة. .4
اجلان  الن س / حتويل ادليامل ال ارة اىل نافعة يقلل من سلاوف االفراد حول استن اذ ادليامل على الكرة االرضية  .2

 وه ا غلعل ال رد لديه استقرار ن س  اتثَت.
 در ادليامل ادل تل ة حىت ال ار منها يف انتاج الطا ة مب تلف اشكاذلا. جان  الطا ة/ ؽلكن االست ادة من مصا .3
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اجلان  التعليم / تعليم الط ب البحث عن طر  جديدة لتنقية ادليامل وحتويلها اىل ميامل نافعة وت لك البحث  .4
 عن طر  جديدة تعمل على تص ية ميامل الشرب ادلتوفرة.

( طنًا ان يكون 45وذج أويل حلاسوب ديناميك  حراري يزن )اجلان  التكنولوج / ؽلكن لق )واتل ( وهو ظل .5
 م تاح احلل لتحديات تنموية تبَتة يف افريقيا حتديداً توفَت ميامل الشرب والكهربارب واالتصال باألنًتنع. 

اجلان  احليوي الصح / حتويل ادليامل ال ارة اىل نافعة يؤدي اىل احل اظ على صحة ال رد حيث تقل االمرات  .6
 عن ادليامل ادللو ة.  الناجتة

 رابعاً: حتديد التولي ات ادلمكنة
 ما توفر لنا من موارد االفًتاضات ت
 توفَت يف االموال اال تصادية 4
 تدعيم احلالة الن سية الن سية 2
 زيادة انتاج الطا ة الطا ة 3
 تعليم الط ب البحث عن طر  جديدة لتص ية ادليامل التعليمية 4
  دام الروبوت انتاج تميات من ادلياملاست التكنولوجية 5
 تدعيم احلالة الصحية احليوية الصحية 6

 خامساً : ادلنا شة
 ( سنة؟   34 - 24 – 44 ( ماذا سينتج عنه مستقبً  بعد )است دام )حتويل ال ار اىل ناف
 ثالثًا: صدق البرنامج التربوي

قريقر مقدى دتثيقل تب كمقُتاحملوهو  يام عدد من الظاهري  إن أف ل وسيلة الست راج صد  ال نامج هو الصد 
 (.92  ،2445)اجلليب،  زلتوى دروس ال نامج للسلوك ادلراد تنميته

على عدد  بصيغته االوليةبعرت الدروس والسيناريوهات وال يديوهات اخلاصة بال نامج الًتبوي  انل ا  ام الباحث
مج الًتبوي ومدى م ربمته لتنمية استشراف ادلستقبل وتعقديل مقا يرونقه لبيان أرائهم يف زلتوى ال نا ( خبَت22من اخل ارب )

( 44( دروس أساسقية و )5) اأعقد انمناسباً وإضافة أو ح ف أي زلتوى من زلتويقات ال نقامج الًتبقوي. علمقا أن الباحثق
بيقة وعلقم القن   آراربهقم و قد أبقدى اخلق ارب واحملكمقُت يف الًت  ( درسقاً وسقيناريو.49مقوع الكلق  )سيناريو وبق لك اصقبح اجمل

وم حظققققاهتم حققققول الققققدروس والسققققيناريوهات وال يققققديوهات و ققققد مت إجققققرارب بعققققض التعققققدي ت الط ي ققققة علققققى بعققققض أمثلققققة 
 .(%444و د حصل ات ا  على الدروس )السيناريوهات 

 رابعاً: التجربة االستطالعية
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( على ط ب الصف اعدادية االرلاد( يف مدرسة )2424 - 2449طب  ال نامج الًتبوي تتجربة استط عية )
خ حيققث مت االت ققا  مقق  إدارة هقق مل ادلدرسققة علققى جتربققة ال نققامج الًتبققوي القق ي بققدأ بتققارياالعققدادي العلمقق  واالديب الرابقق  

 .(2424/ 23/2) يوم االحد ادلواف  لغاية يوم الث  ارب (48/2/2424)
 أىداف التجربة االستطالعية:

 م ومدى م ئمة السيناريوهات والدروس وال يديوهات للمستوى العقل  للط ب. مدى تقبل الط ب واستيعاهب .4
 معرفة مدى إمكانية تطبي  ال نامج الًتبوي والصعوبات اليت ؽلكن أن حتصل يف فًتة التطبي . .2
  مجدرس او سقيناريو لل نقاحساب الزمن الق زم لتطبيق  تقل درس وسقيناريو وفيقديو ووجقد أن الو قع االزم لتطبيق  اي  .3

 .درس واحد يف درس او سيناريو( د يقة ل ا تان يعطى تل 45تطل  )
 التعرف على اجلوان  الغام ة أو غَت الواضحة يف الدروس والسيناريوهات. .4
 التعرف على اهم االسئلة اليت سوف يتم طرحها من  بل الط ب. .5

 التخطيط لتطبيق البرنامج:
 اريوهات ال نامج الًتبوي وتت من ه مل اخلطا خطا تدريسية مرفقة م  دروس وسين انوض  الباحث

 تت من توضيحاً ذلدف الدرس احملدد وعنوان الدرس.: ادلقدمة .4
تقققدًن األمثلققة التوضققيحية القريبققة مققن وا قق  الطقق ب وااللتققزام باألمثلققة ادلوجققودة يف السققيناريو علققى أن تكققون : األمثلققة .2

 ريو.األمثلة متنوعة م  احل اظ على اذلدف األساس  للسينا
 تقدًن ادل حظات وادلقًتحات. :اإل رارب .3
 .انيُقرأ سؤال ادلنا شة وينا ش بصورة مجاعية ْتيث يشًتك مجي  الط ب م  الباحث: ادلنا شة .4
ادلعززات االغلابية لتشجي  الط ب على ادلشارتة واسُت دمع التعزيزات ادلعنوية باست دام  انالباحث : يست دمالتعزيز .5

 )أل اظ التشجي (.
 ضبا سَت الدرس ومعاجلة اذلزل  والك م الكثَت بُت الط ب أو السكوت الطويل.:  با أو ادلرا بةال .6
 انتقبل استجابات الط ب حىت ادل طؤة وتسقجل علقى السقبورة وتعقرت وتنقا ش ويققوم الباحثق :استجابات الط ب .7

 من خ ل ادلنا شة بتصحيح اإلجابات اخلطأ.
ف ادلستقبل موضوع الدرس بدال من اخلوت يف موضوعات جانبية تبعد الدرس عن التأتيد على مبادئ تريز واستشرا .8

 ادلوضوع ادلقصود.
 على األمور التالية اأتد انتما أن الباحث .9
 أن يت من السيناريو مبدأً واحداً فقا. . أ
 دافعية الط ب وشد انتباههم. زيادةم  احملافظة على االن باط  . ب
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 ف ادلستقبل من خ ل تقبل تعلي هتم وإجاباهتم الصحيحة وادل طؤة.ج. إشعار الط ب بقدرهتم على استشرا
  .صممع الدروس والسيناريوهات وال يديوهات على أن يتم است دام درس واحد يف تل يوم :. الو ع44

 نتائج البحث:
. (TRIZ) برنامج تربوي لتنمية استشراف ادلستقبل وفقًا لنظرية تريز تصميمحتق  هدف البحث ادلت من 

 ( يوضح ذلك2( درساً وسيناريو واجلدول )49( سيناريو ليصبح اجملموع الكل  )44( دروس و )5وال ي تكون من )
 (0جدول )

 دروس وسيناريوىات البرنامج التربوي
 المثال العنوان الدروس والسيناريوىات ت
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التعارف الدرس االول 4
 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التعرف بال نامج الدرس الثاين 2
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق فيديو عن نظرية تريز الدرس الثالث 3
 ققققققققققققققققققققققققققققققققققق فيديو عن م هوم استشراف ادلستقبل الدرس الراب  4
 الع جات اجلينية   (مبدأ )ال صل / االست  السيناريو االول 5
 ادلناهج الدراسية مبدأ )الربا / الدمج( السيناريو الثاين 6
 االحتباس احلراري مبدأ )القل  / العك ( السيناريو الثالث 7
 اخل يا الشمسية مبدأ )استمرار العمل ادل يد( السيناريو الراب  8
 ادليامل مبدأ )حتويل ال ار اىل ناف ( السيناريو اخلام  9
 الشجرة التعليمية مبدأ )التجزئة / التقسيم( السيناريو السادس 44
 ال تارب االصطناع  مبدأ )العمومية / الشمولية( السيناريو الساب  44
 الطائرة بدون طيار مبدأ )البدائل الرخيصة( السيناريو الثامن 42
 الوا   االفًتاض  مبدأ )النسخ( السيناريو التاس  43
 الزحام ادلروري مبدأ )التكوير واالضلنارب والتقوي ( العاشرالسيناريو  44
 سيارات ذاتية القيادة مبدأ )اخلدمة ال اتية( السيناريو احلادي عشر 45
 اهم الوظائف ادلستقبلية مبدأ )ادلواجهة ادلسبقة ل خت الت( السيناريو الثاين عشر 46
 اعادة تدوير الن ايات ة(مبدأ )النب  وجتديد احليا السيناريو الثالث عشر 47
 مستقبل التعليم مبدأ )الوسيا أو الوساطة( السيناريو الراب  عشر 48
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 المثال العنوان الدروس والسيناريوىات ت
 قققققققققققققققققققققققققققققققق االختبار البعدي الدرس االخَت 49

 التوصيات:
 اغة التوصيات التالية:الباحثان من تصميم ال نامج مت صيبعد انتهارب 

ظرية تريقز ومبادئهقا تإحقدى اسقًتاتيجيات التقدري  احلديثقة ومقا ذلقا مقن ا قر اغلقايب علقى تطبي  نعلى وزارة الًتبية  .4
 العملية التعليمية.

علققى واضققع  ادلنققاهج الدراسققية للمرحلققة االعداديققة االخقق  بنظققر االعتبققار سققيناريو ضققمن ادلققنهج لتنميققة استشققراف  .2
 ادلستقبل.

 المقترحات:
 التالية: مت صياغة ادلقًتحاتتصميم ال نامج بعد انتهارب الباحثان من 

 تل ة.الط ب يف ادلراحل الدراسية ادل  اجرارب دراسة عن فاعلية برنامج تريز يف تنمية القدرات االبداعية عند .4
 تطبي  ال نامج ال ي  ام الباحثان ببنائه لتنمية استشراف ادلستقبل. .2
وبُت تأحقد الوسقائل اال رائيقة ادلسقاعدة يف تنميقة االعتماد على ال نقامج الق ي مت بنائقه يف مقدارس ادلتميقزين وادلوهق .3

  دراهتم العقلية.
 المصادر 

تطبيقات عملية في تنمية التفكير االبداعي باستخدام نظرية الحل االبتكاري (، 2444أبو جادو، زلمد عل  ) .4
 ، دار الشرو  للنشر والتوزي ، عمان، االردن.4طللمشكالت، 

، دار ادلسَتة للنشر والتوزي  والطباعة، 4ط تعليم التفكير النظرية والتطبيق، (،2447ل )أبو جادو، زلمد عل  وزلمد بكر نوف .2
 .عمان، االردن

( يف تنمية مهارات احلل االبداع  TRIZاست دام نظرية تريز )(، 2447امحد، ابو السعود زلمد عبد الوهاب واخرون ) .3
، جامعة بنها،  442، عدد 28رللد  ،مجلة كلية التربيةبية، للمشك ت يف الكيميارب لدى ط ب الشع  العلمية لكليات الًت 

 تلية الًتبية، مصر.
يف تنمية مهارات احلل  (TRIZ)فاعلية وحدة  ائمة على مبادئ نظرية تريز (، 2444امحد، زلمد ص ح زلمد واخرون ) .4

جمللد الراب  عشر، اجلزرب االول، تلية ، امجلة تربويات الرياضيات، االبداع  للمشك ت الرياضية لدى ط ب ادلرحلة االعدادية
 الًتبية، جامعة بنها، مصر. 

، مرتز ديبونو لتعليم 4، ط( في تدريس ذوي صعوبات التعلمTRIZدمج برنامج )(، 2443آل عزيز، زلسن بن عبد اهلل ) .5
 الت كَت، عمان، االردن.  
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( يف تدري  مقرر الًتبية TRIZة على نظرية تريز )(، ا ر است دام اسًتاتيجية مقًتحة  ائم2449آل فرحان، ابراهيم امحد ) .6
 ،مجلة جامعة ام القرى للعلومالبيئية على تنمية الوع  واالجتامل ضلو الق ايا البيئية لدى ط ب تلية الًتبية ّتامعة ادللك خالد، 

 .تلية الًتبية، جامعة ادللك خالد،  4، ج2، العدد 44اجمللد 
مجلة دراسات قانونية ر الت طيا االسًتاتيج  يف رسم مستقبل ا ليم توردستان، (، دو 2447أمُت، الياس طاهر زلمد ) .7

 ، تانون االول.2، العددوسياسية
، أثر برنامج تربوي لتنمية الفهم والمعتقدات المعرفية لدى طلبة المرحلة المتوسطة(، 2443البدراين، فاطمة زلمد صاحل ) .8

 العرا .    أطروحة دتتورامل، تلية الًتبية، جامعة ادلوصل،
 ، العدد التاس ، شللكة البحرين.، نشرة بوابة المعرفةحلل ادلشك ت بطريقة ابداعية TRIZ(، نظرية 2448بوابة ادلعرفة، ) .9
( في تنمية مهارات حل المسألة في TRIZفاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية تريز )(، 2447جراد، ان  اسامة سليم ) .44

، تلية الًتبية، اجلامعة غَت منشورة ، رسالة ماجستَتدى طالب الصف الثامن االساسي بغزةالرياضيات واالتجاه نحوىا ل
 االس مية، غزة.

، مؤسسة ع رب الدين للطباعة 4، طأساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(، 2445اجلليب، سوسن شاتر ) .44
 والنشر، دمش ، سوريا.

أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير االبداعي والقوة الرياضية  (،2442) رياين، عل  بن محد ناصر ع يل .42
 ، السعودية.، أطروحة دتتورامل منشورةلدى طالب المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة

 ، عامل الكت .3، طالتوجيو واإلرشاد النفسي(، 2442) زهران، حامد عبد الس م .43
لتنمية التفكير  TRIZفاعلية برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظرية تريز (، 2443صيام، مهند يوسف عبد القادر ) .44

، تلية الًتبية، اجلامعة غَت منشورة ، رسالة ماجستَتاالبداعي في مادة التكنولوجيا لدى طلبة الصف السابع االساسي
    االس مية، غزة.

  العلمية للنشر والتوزي ، عمان، االردن.  ، دار اليازوريأساليب الدراسات المستقبلية(، 2448عامر، طار  ) .45
( يف تنمية بعض مهارات TRIZفاعلية برنامج تدرييب  ائم على نظرية تريز )(، 2447عبد اهلل، عبدمل حسن ناج  واخرون ) .46

عة ، جام2، العدد33، رللد مجلة كلية التربية، الت كَت االبداع  لدى ط ب  سم الرياضيات بكلية الًتبية جامعة احلديدة
 اسيوط.

( يف تدري  اجلغرافية لتنمية STSE(، است دام مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتم  والبيئة )2446عبد الوارث، اؽلان زلمد ) .47
دراسات عربية في التربية وعلم النفس مهارات الت كَت ادلستقبل  والوع  بأبعاد استشراف ادلستقبل لدى ط ب ادلرحلة الثانوية، 
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