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ملخص البحح
يشير واقع تدريس مقررات التدريبات المهنية في تخصص الزخرفة بالمدرسة الثانوية

الصناعية ،إلى أن المناهج تركز عمى المعرفة لذاتها دون استغالل اإلمكانات العقمية لمطالب فى
معالجة وتشغيل المعرفة وتوظيفها  .ومن خالل إطالع الباحث عمى عدد من البحوث والدراسات

السابقة وجد أنها تؤكد عمى نمطية عممية التدريس المتبع فى تعميم المواد التكنولوجية بشقيها

النظرى والعممى ،وأنها تعتمد عمى ثقافة اإليداع ،وال تهتم بثقافة اإلبداع  .لذا تتمثل مشكمة البحث
فى :تدنى مهارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية

الصناعية ،مما يستمزم ضرورة البحث عن طرق واستراتيجيات تدريس تستهدف تنميتها لديهم  .لذا
هدف البحث إلى :تنمية مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت المهنية لدى هؤالء الطالب ،ومن إجراءات

البحث :تحديد مهارات ومكونات الحل اإلبداعى لممشكالت المطموب تنميتها لدى الطالب  -اختيار

المحتوى العممى واعداد دليل المعمم وفقاً لمتنظيم الذاتى  -بناء أداة البحث وضبطها  -تحديد عينة
البحث األساسية وتقسيمها إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة)  -تطبيق أداة البحث قبمياً عمى أفرد

العينة  -تدريس وحدة (الدهانات) لطالب المجموعة التجريبية باستخدام التنظيم الذاتى ،وبالطريقة
المعتادة لطالب المجموعة الضابطة  -تطبيق أداة البحث بعدياً عمى أفراد العينة  -معالجة البيانات

باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  .ولقد توصل هذا البحث إلى عدة نتائج منها :أنه يوجد فرق
ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة فى

التطبيق البعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى مهاراته الفرعية كالً عمى حدة لصالح
المجموعة التجريبية  .كما أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات طالب المجموعة

التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى مهاراته الفرعية

كالً عمى حدة لصالح التطبيق البعدى  .وهذا يؤكد عمى أن لمتنظيم الذاتى تأثير كبير عمى تنمية الحل
اإلبداعى لممشكالت فى مقرر التدريبات المهنية لطالب الصف الثانى تخصص الزخرفة واإلعالن

بالمدرسة الثانوية الصناعية  .ومن أهم التوصيات :وضع الحل اإلبداعى لممشكالت في بؤرة اهتمام

مصممى ومخططى المناهج الدراسية سواء عند إعدادها أو تدريسها بهدف تنمية قدرة الطالب عمى

االكتشاف واإلبداع  -ضرورة تدريب المعممين عمى استخدام اإلستراتيجيات الحديثة ومنها التنظيم
الذاتى فى التدريس ليصبح المتعمم مشارك فعال فى العممية التعميمية .

الكممات المفتاحية :التنظيم الذاتى  -التدريبات المهنية  -الحل اإلبداعي  -المدرسة الثانوية

الصناعية
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The effectiveness of the Self-Regulated Learning strategy in teaching the
vocational training course to develop the skills of a Creative Problem Solving
technical among industrial secondary school students
Research Summary
The reality of teaching professional training courses in the decoration
specialization in the industrial secondary school indicates that the curricula focus on
knowledge for themselves without exploiting the mental capabilities of students in
processing, operating and employing knowledge. By informing the researcher of a
number of previous researches and studies, he found that it emphasizes the modularity
of the teaching process followed in teaching technological subjects, both theoretical
and practical, and that it depends on the culture of filing, and is not concerned with the
culture of creativity. Therefore, the research problem is represented in : The low
creative skills of the problems among students who specialize in decoration and
advertising in the industrial secondary school, which necessitates the necessity of
searching for teaching methods and strategies aimed at developing them. So the aim of
the research is to : Develop the skills of the creative solution to the professional
problems of these students, and among the research procedures: Determine the skills
and components of the creative solution to the problems required to be developed by
the students - Selecting the scientific content and preparing the teacher's guide
according to the self-organization - Building and controlling the research tool Defining the basic research sample and dividing it To two groups (experimental and
controlling) - applying the research tool prior to the individual sample - teaching the
unit (paints) to students of the experimental group using the Self-Regulated Learning,
and in the usual way for students of the control group - applying the research tool on
the dimension of the sample members - data processing Bass Using appropriate
statistical methods. This research has reached several results, including: There is a
statistically significant difference between the mean scores of students of the
experimental group and the control group in the dimensional application of testing the
creative solution to the problems as a whole and in its sub-skills separately for the
experimental group. There is also a statistically significant difference between the
mean scores of students of the experimental group in the pre and post applications to
test the creative solution to the problems as a whole and in its sub-skills separately for
the benefit of the post application. This confirms that Self-Regulated Learning has a
major impact on the development of the creative solution to the problems in the
professional training course for second-graders, specializing in decoration and
advertising in the industrial secondary school. Among the most important
recommendations: Putting the creative solution to the problems in the focus of
attention of the curriculum designers and planners, whether when preparing or
teaching them in order to develop students' ability to discover and create - the need to
train teachers to use modern strategies, including Self-Regulated Learning in teaching,
so that the learner becomes an effective participant in the educational process.
Key words: the Self-Regulated Learning -the vocational training - Solving technical secondary school students
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املكدمة:
يمتاااز العصاار الااذى نعاايش فيااه بااالتطورات الس اريعة المتالحقااة فااى شااتى مجاااالت الحياااة
السياسااية واالجتماعيااة واالقتصااادية و يرهااا ،وهااذا التطااور والتغي ار السااريع ألقااى بمساائوليات
جديدة عمى عاتق التربية والتعمايم حياث تضاطمع بمسائوليتها فاى إعاداد القاوى البشارية وتنمياة
قدراتهم ليتمكنوا من التعامل مع معطيات هاذ التطاورات الساريعة والتكياف ماع نتائجهاا ،ولاذلك
أصبح إعداد العقول المفكرة والقادرة عمى مواجهة المشكالت المهنياة والحياتياة وحمهاا بأساموب
عممى من الضرورات األساسية لمواكبة متغيرات هذا العصر .
فحل المشكالت يستثير العقل ويحفز لمعمل والتفكير من خالل اإلحساس بالمشكمة وفهمهاا،
واسااتيعاب مضاامونها وأبعادهااا المختمفااة ،وافت اراض مجموعااة ماان الحمااول لهااا ،وأخي ا ارً عمميااة

التقااويم لمتأك اد ماان صااالحية الحاال( .محمااد الطيطااى( ،)841-844 ،4112 ،صااالح الاادين
محمود. )447-425 ،4114 ،

وقد أشار ( park & Lee (2004, 65إلى أن نظرية " تريز" تنادى باالهتمام بالحل اإلبداعي
لممشكالت والتخمي عن الحل التقميدي ،ويتطمب ذلك تهيئة المناخ التربوي المناسب لكى
يتمكن المعمم من مهارات الحل اإلبداعي لممشكالت من جهة ،وتدريبه عمى كيفية تنميته لدى
طالبه من خالل المحتوى العممي الذى يقدمه وكذلك ربطه بالحياة اليومية لممتعممين من جهة
أخرى .

وتؤكد الدراسات واألدبيات ( ،Adigwe (1998, 55مجدي إبراهيم (،)18، 4112
ودراسة عبد اهلل سميم ( )23 ،4181عمى أنه ينبغى وضع الحل اإلبداعي لممشكالت فى بؤرة
اهتمام المناهج عند تصميمها وتدريسها بهدف تنمية قدرة الطالب عمى االكتشاف واإلبداع،
واستخدام طرق تدريسية متنوعة ومحفزة لحل المشكالت ير الروتينية والتوصل إلى الحل
اإلبداعي لها ،واتاحة الفرصة لمطالب لممارسة األنشطة التعميمية المتنوعة التى تنمى مهارات
حل المشكالت وتشجعه لموصول إلى الحل اإلبداعي لها معتمداً عمى قدراته الذاتية وتقديم له

التغذية الراجعة المناسبة لتدعيم مهارات الحل اإلبداعي لممشكالت لديه.

وقد أشار ( Krantz & Barrow (2006إلى أن المعايير القومية لمتربية العممية تؤكد
عمى أهمية تنمية مهارات حل المشكالت والوصول إلى الحل اإلبداعى لها ،واستخدام األساليب
العممية فى التفكير ،ولتحقيق ذلك يتطمب التكامل بين المحتوى النظرى وفهم المهارات
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الضرورية لموصول لمحل اإلبداعى لممشكالت التى تواجه الطالب فى حياته العممية والعممية
عمى حد سواء .

فالحل اإلبداعي لممشكالت يعمل عمى استثمار اإلبداع لدى الطالب فى كيفية حل
المشكالت التى تقابمهم ،وذلك عن طريق تقديم مشكالت مفتوحة النهاية لهم Open-ended
( problemلها إجابات متعددة لحمها وتقديم أفكار ير مألوفة) ()Lee et al, 2003, 164
واستثمار األسئمة المفتوحة التى تؤدى إلى منتج ذى جودة عالية والوصول إلى الحل
اإلبداعي والبعد عن الحل التمقيدى (. )Eubanks et al., 2010, 182
فالحل اإلبداعي لممشكالت ينمى القدرة عمى االستكشاف لدى الطالب عن طريق إتاحة
الفرصة المناسبة لتطبيق ما تعممو من معمومات وخبرات فى مواقف جديدة ( .وفاء محمود،
 )864 ،4114ويتطمب ذلك توفير الوقت والمعمومات الالزمين التى تمكنهم من الوصول
لمحمول اإلبداعية لممشكالت المرتبطة بحياتهم الواقعية ()Emmitt & Gorse, 2003, 69
.
وقد أشارت الدراسات إلى أن هناك عدة كفاياات دولياة مر وباة فاى األلفياة الجديادة لمفنياين
الااذين يواجهااون تحااديات عصاار المعمومااات والعولمااة ،وعمااى الماادارس تنميتهااا لااديهم ،وتتمثاال
هذ الكفايات فيما يمى:
 -8كفايااات شخصااية :ومنهااا القاادرة عمااى االتصااال بفاعميااة ،التسااامح ،القيااادة الحساانة عاان
طريق الشرح وتقديم األدلة .
 -4كفايات فنية مهنية :ومنها القااااااادرة عمى حاااااااااال المشاااااااكالت ،والمعرفة بالتقنية
الحديثة ،ومهارات التفاوض ،والتفكير االستراتيجي ،والقدرة عمى التخطيط .
 -1كفايااات الثقافااة البينيااة :ومنهااا القاادرة عمااى العماال فااى ثقافااات أخاارى ،خباارة العماال عمااى
المستوى الدولى والقدرات المغوية ( .محمد الحبشى. )84 ،8776 ،
ويمكن تنامية هذ القدرات بترجماتها إلى مضماون تعميماي يتسام بالمروناة والديناميكياة ،ووفاق
تخطيط محكم ،بحيث ال يري التعميم فى ضوء نفساه فحساب ،وانماا مان خاالل ساياق اقتصاادي
واجتماعي وثقافى يتحرك فيه ويتحرك به ( .المجالس القومية المتخصصة. )13 ،8775 ،
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ويشاير عصاام عباد الخاالق ( )824 ،8776إلاى أنااه إذا أردناا تاوفير منااخ مدرساي مالئاام
لطالب المدرسة الثانوية الصناعية ليقدم لنا ناتجاً ابتكارياً ممموساً يرتبط باالواقع ،يجاب التركياز

عمى:

 -8أسبقية وأولوية التفكير االبتكارى كمقدمة لمناتج االبتكارى .
 -4توضيح أن هذا التفكير لن يحقق الفائدة المرجوة منه بشكل عممي (نااتج) ماالم يكان عماى
صمة بالبيئة الواقعية المحيطة به .
 -1ولكى يحدث تفكيار أو نااتج ابتكااري فعماى بيئاة المدرساة أن تطماق العناان لقادرات الطاالب
المختمفة ،والحث عمى البحث والتقصى واالستكشاف لكل ما هو جديد وأصايل فاى المجاال،
وأن يتم تدعيم ثقافتهم المعرفية التى اكتسبوها من خالل مفااهيم المانهج الدراساي بالثقافاة
الفنية العممية كأفضل ما يكون .
يتضح مما سبق أن الحل اإلبداعى لممشكالت يمكن تنميته لدى طالب التعميم
الصناعى باستخدام أساليب واستراتيجيات التدريس التى تجعل منه محو ارً لمعممية التعميمية،
ويسمح له بممارسة المواقف ير الروتينية مثل التنظيم الذاتى .

فالتنظيم الذاتى لمتعمم يجعل الطالب مسئوالً عن تعممه ،أل نه يسمح له بتحديد األهداف

التى يسعى لتحقيقها من خالل عممية التعمم ،والمهام التى ينبغى القيام بها ،كما يقوم الطالب
بالتقويم الذاتى ليحدد مقدار ما حققه من األهداف المرجو
(خالد الباز . )Fuchs et al., 2003, 306( ،)168-161 ، 4114 ،

فالتنظيم الذاتى مجموعة من الخطط واإلجراءات النوعية ذات االرتباط بتعميم وتعمم المواد
العممية والعممية ،والتى تساعد الطالب عمى إنجاز المهام الموكمة إليه بصورة سميمة عمى
المستويين الشخصى والسموكى ومستوى بيئة التعمم( .سنية عبد الرحمن.)21 ،4114 ،
ويؤدى ذلك إلى تسهيل عممية تعمم الجوانب المتعددة لممادة ،وتكوين الر بة والدافعية فى
التعمم لدى الطالب  ،والقدرة عمى استخدام المعرفة اإلجرائية والتوضيحية فى تكوين معنى التعمم
يساعد عمى انتقال أثر التعمم وحل المشكالت (زبيدة قرنىPerry et ( )446 ، 4112 ،
. )al, 2008, 1-2
ف التنظيم الذاتى عممية متكاممة تتألف من تطوير نظام لبناء السموك الذى يؤثر فى تعمم
الطالب ،وجعمهم مسئولين عن تعممهم .
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اإلحضاظ باملغهلة:
توصل الباحث إلى مشكمة البحث من خالل المصادر التالية:

 -8الخبرة الشخصية :بالنظر إلى واقع تدريس مقررات التدريبات المهنية في تخصص
الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ،وجدا الباحث أن المناهج تركز عمى
المعرفة لذاتها دون استغالل اإلمكانات العقمية لمطالب فى معالجة وتشغيل المعرفة
وتوظيفها في الحياة العممية .
 -4مالحظة أداء المعممين :تبين تقميدية ونمطية طرق التدريس التي يستخدمها معمموا
المواد الفنية في تدريس الجوانب النظرية والعممية لممواد التكنولوجية .
 -1الدراساات والبحاوث الساابقة :مان خاالل إطاالع الباحاث عماى عادد مان البحاوث والدراساات
الساااابقة التاااى تهاااتم بتااادريس الماااواد التكنولوجياااة بالمدرساااة الثانوياااة الصاااناعية ومنهاااا
(( ،)kaye Thorne, 2001أمنيااة الساايد الجناادي( ،)4111 ،أحمااد عياااد،)4115،
(عااادل مهااران ،ونخاارون( ،)4115 ،بسااام عبااد اهلل( ،)4117 ،إيمااان رفعاات)4188 ،
(أشاارف فتحااى ( ،)4183 ،عاااطف طرخااان( ،)4184 ،أحمااد ساارحان( ،)4187 ،هبااة
مخمااوف )4187 ،وجااد أن هااذ البحااوث تؤكااااااااااد عمااى نمطاااااااااية عمميااة التاادريس المتبااع
ف اى تعماااااااايم المااااااواد التكنولوجيااة بشااقيها النظاارى والعممااى ،كمااا أنهااا تعتمااد عمااى ثقافااة
اإليداع ،وال تهتم بثقافة اإلبداع .
 -2توصاايات المااؤتمرات العمميااة والبحااوث :حيااث تشااير الدراسااات واألدبيااات التربويااة وكافااة
توصيات المؤتمرات إلى ضرورة جعل المتعمم محو ارً لمعممية التعميمية وأن إيجابياة الماتعمم
ونشاطه وفاعميته في الموقف التعميمى لهما دور كبير فى عممية التعمايم والاتعمم وتحقياق
األهداف التربوية المنشودة .

مغهلة البحح:
تتمثل مشكمة البحث فى :تدنى مهارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب تخصص
الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ،مما يستمزم ضرورة البحث عن طرق
واستراتيجيات تدريس تستهدف تنميتها لديهم .
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أصئلة البحح:
 -8ما مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت التقنية التي ينبغي تنميتها لدى طالب الصف الثانى
من تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ؟
 -4ما التصور المقترح إلعادة صيا ة وحدة (الدهانات) من وحدات مقرر التدريبات المهنية
لمصف الثانى من تخصص الزخرفة واإلعالن ؟
 -1ما فاعمية التدريس بالتنظيم الذاتي فاي تنمياة مهاارات الحال اإلباداعى لممشاكالت التقنياة
لدى طالب الصف الثانى من تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ؟

ٍدف البحح:
تنميااة مهااارات الحاال اإلبااداعى لممشااكالت التقنيااة لاادى طااالب الصااف الثااانى ماان تخصااص
الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية .

أٍنية البحح:
 -8توجيه أنظار القائمين عمى تطوير مناهج التعميم الصناعى إلى أهمية التأكيد عمى
األنشطة التعميمية والعمميات التى تحفز التفكير لدى الطالب ،ومهارات الحل اإلبداعى
لممشكالت بدالً من التركيز فقط عمى الحفظ واالستظهار.

 -4توجيه أنظار مخططى المناهج والمعممين إلى أهمية استخدام إستراتيجية التنظيم الذاتى
لمساعدة طالبهم في التوصل إلى المعرفة بأنفسهم .
 -1توجيه أنظار معممى تخصص الزخرفة واإلعالن إلى ضرورة التعامل مع الطالب ككائن
مفكر ،ومساعدته عمى التفكير فما يتعممه واالستفادة منه .
 -2إعداد اختبار لمحل اإلبداعي لممشكالت يمكن اإلفادة منه فى دراسات أخرى ،أو فى
التعرف عمى مهارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب تخصص الزخرفة واإلعالن
بالمدرسة الثانوية الصناعية .
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فزوض البحح:
 -8يوجاااد فاااارق ذو داللااااة إحصااااائية بااااين متوساااطى درجااااات طااااالب المجموعااااة التجريبيااااة
والضاااابطة فاااى التطبياااق البعااادى الختباااار الحااال اإلباااداعى لممشاااكالت ككااال وفاااى مهاراتاااه
الفرعية كالً عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية .

 -4يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين متوسااطى درجااات طااالب المجموعااة التجريبيااة فااى
التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى مهاراته الفرعياة كاالً

عمى حدة لصالح التطبيق البعدى .

حدود البحح:
 -1اختيااار مجموعااة الدراسااة ماان طااالب الصااف الثاااني تخصااص الزخرفااة واإلعااالن بمدرسااة
 83مايو الثانوية الصناعية بنات وهى إحادى المادارس التابعاة إلدارة المساتقبل التعميمياة
بمحافظة القاهرة .

 -2وحدة (الدهانات) وهى إحدى وحدات مقرر التدريبات المهنية لمصف الثاانى مان تخصاص
الزخرفة واإلعالن .

 -3مهااارات الحاال اإلبااداعي لممشااكالت :إيجاااد المااأزق ،إيجاااد المعمومااات ،تحديااد المشااكمة،
إيجاد األفكار ،التوصل لمحل ،وايجاد القبول .

 -4تطبيق البحث في الفصل الدراسى األول لمعام الدراسى .4187 – 4186

خطوات البحح وإدزاءاتُ :
لإلجابة عن أسئمة البحث الحالى ،والتحقق من صحة فروضه اتبع الباحث اإلجراءات
التالية:
 -8اإلطالع عمى األدبيات والبحوث المرتبطة بمتغيرات البحث :الحل اإلبداعى لممشكالت،
إستراتيجية التنظيم الذاتي ،تخصص الزخرفة واإلعالن .
 -4تحديد مهارات ومكونات الحل اإلبداعى لممشكالت المطموب تنميتها .
 -1اختيار المحتوى العممى واعداد دليل المعمم وفقاً إلستراتيجية التنظيم الذاتى .
 -2بناء أداة البحث :اختبار الحل اإلبداعى لممشكالت التقنية .

 -3إجراء الضبط اإلحصائي ألداة البحث ويشتمل ذلك عمى ما يمى:
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 عرض أداة البحث عمى مجموعة من المحكمين لتحديد صدقها .
 تطبيق أداة البحث عمى عينة استطالعية لضبطها إحصائياً .

 -4تحديد عينة البحث األساسية وتقسيمها إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) .
 -5تطبيق أداة البحث قبمياً عمى أفرد العينة .

 -6تدريس وحدة (الدهانات) لطالب المجموعة التجريبية باستخدام التنظيم الاذاتى ،وبالطريقاة
المعتادة لطالب المجموعة الضابطة .
 -7تطبيق أداة البحث بعدياً عمى أفراد العينة .

 -81معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة .

 -88رصد النتائج ومناقشتها وتفسيرها .
 -84تقديم التوصيات والمقترحات .

مصطلحات البحح:
 -8التيظيه الذاتى للتعله Self-Regulated Learning
تعددت تعريفات إستراتيجية التنظيم الذاتي لمتعمم ومنها أنه :العمميات التى يستطيع
الطالب بواسطتها تنظيم تصرفاته وانفعاالته وأفكار ذاتياً بهدف تحقيق األهداف األكاديمية

المرجوة  .. )Zimmerman, 1998, 73( .ويعرف بأنه :مجموعة الخطط واإلجراءات
النوعية ذات االرتباط بتعميم وتعمم المواد المختمفة ،التى تساعد الطالب عمى االستخدام الفعال
لالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية فى معالجة وانجاز المهام العممية عمى
المستويين الشخصي والسموكي ومستوى بيئة التعمم ( .سنية عبد الرحمن.)21 - 4114 ،

ويعرف التنظيم الذاتى فى هذا البحث بأنه :مجموعة من الخطط واألنشطة واإلجراءات

التى يقوم بها طالب تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ابتداء من
التخطيط والتنفيذ ووصوالً إلى التأمل الذاتي (التقويم الذاتى) ،فى صورة تكاممية شاممة بهدف
تنفيذ المهام التى يتعين عميه القيام بها .

 -4اذتل اإلبداعي للنغهالت Creative Problem Solving

تعددت تعريفات الحل اإلبداعى لممشكالت ،حيث عرف بأنه :القدرة عمى استكشاف

المشك الت التى ينطوى عميها الموقف المشكل والوصول إلى عدد من الحمول التى تتسم
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بالجدة والتنوع لإلجابة عن األسئمة التى تثيرها المشكمة محل االهتمام وذلك من خالل المرور
بمختمف المراحل لتناول المشكمة (فهمها ،حمها،
التخطيط لمتنفيذ والحل)( ،أيمن فتحى . )44 ،4114،
ك ما يعرف بأنه :عممية لحل المشكالت ير محددة ( ير تقميدية) عبر خطوات مثل تحميل
المشكمة ،جمع البيانات وتحميمها ،وتوليد حمول وتقويمها معتمداً عمى المعرفة السابقة لدى

الطالب كتطبيق لمتفكير االبتكارى والتكامل بين التفكير الناقد والمنطقى إلبداع األفكار والحمول

واختيار أفضمها . )Lee et al, 2003, 2010, 21( .

ويعرف الحل اإلبداعي لممشاكالت التقنياة فاى هاذا البحاث بأناه :القادرة عماى التوصال

إلى عدد من األفكار والحمول المتنوعة والمتعددة و ير التقميدية والتاي يقادمها طالاب تخصاص
الزخرفة واإلعاالن بالمدرساة الثانوياة الصاناعية لإلجاباة عان األسائمة التاي تثيرهاا المشااااااكالت
التقنية عبر سمسامة مان الخااااااااااااطوات مثال (تحدياد المشاكمة ،جماع البياناات وتحميمهاا ،وتولياد
الحمول وتقويمها) .

 -1املدرصة الجاىوية الصياعية:

هى تمك المدرسة التى تقوم بإعداد فئة الفنى الاالزم لمعمال فاى قطاعاات اإلنتااج والخادمات

والتصااانيع ،ومااادة الدراساااة بهاااا ثاااالث سااانوات ،يمتحاااق بهاااا الطالاااب بعاااد إتماااام مرحماااة التعمااايم
األساسي ،ليعاد فاي جواناب ثاالث (ثقاافى – فناى – عمماى) بصاورة متكامماة وشااممة ومتوازناة،
ويمانح فااى نهايتهااا دبمااوم الماادارس الثانويااة الصاناعية (نظااام الساانوات الااثالث) ويحاادد بااه نااوع
التخصص .

 -2ختصص الشخزفة واإلعالٌ والتيضيل:

هاااو أحاااد التخصصاااات التاااى تتضااامنها الشاااعبة الفرعياااة لمزخرفاااة (مجموعاااة الصاااناعات

الزخرفياااة) باااالتعميم الثاااانوى الصاااناعى (نظاااام الاااثالث أو الخماااس سااانوات) ويعناااى باااالمقررات
الدراسية الالزمة إلعداد الفنى والفنى األول الذى يقوم بواجبات ومهام هذا التخصص .
 -3التدريبات املَيية The applied Vocational :
تعددت تعريفات التادريبات المهنياة حياث يعرفهاا (حمماى أباو الفتاوح )85 ،8778 ،بأنهاا:
المااادة العمميااة التااى تهاادف إلااى إكساااب طااالب الماادارس الثانويااة الصااناعية المهااارات العمميااة
لمزاولة عمل ما ،ويتضمن محتواها جانبين إحداهما معرفى يتعمق باألدوات والمعادات والخاماات
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والعمميااات ،وارخاار مهااارى يتعمااق بكيفيااة أداء األعمااال  .كمااا تعرفهااا (منااى حااالوة،8774 ،
 )481بأنها :البوتقاة التاى تنصاهر فيهاا معاارف الطاالب النظرياة ومهااراتهم العممياة ويكتسابوا
مااان خاللهاااا القااادرة عماااى األداء العمماااى ،واحتااارام العمااال اليااادوى  .كماااا يعرفهاااا (أحماااد عيااااد،
 )48-41 ،4115بأنها :هى الجانب التطبيقى المهاارى لممقاررات النظرياة التخصصاية لتنفياذ
مشروعات إنتاجية تتسم بالجودة والتميز واإلتقاان وقابماة لمتساويق فاى ساوق العمال فاى ضاوء
المسااتحدثات التكنولوجيااة ،وتهاادف إلااى إكساااب الطااالب المعااارف والمفاااهيم والمهااارات العمميااة
كمااا تكساابهم العديااد ماان القاايم التربويااة والمجتمعيااة ،حيااث تعااد ماان المقااررات األساسااية التااى
تسهم فى إعداد الطالب إعداداً كيفياً لمواكبة ومنافسة المعروض فى سوق العمل .

وتعاارف إجرائي ااً فااى هااذا البحااث بأنهااا :إحاادى جوانااب اإلعااداد الهامااة لمفنااى الماااهر فااى

تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ،وتهادف إلاى اكسااب الطاالب الجواناب
التطبيقية والمهارات العممية المرتبطة بالمعارف النظرياة فاى مجاال تخصصاه ،كماا يكتساب مان
خاللها القيم واالتجاهات اإليجابية لممارسة المهنة فى سوق العمل بعد تخرجه .

أو ًال  :اإلطار اليظزي
احملور األول  :التيظيه الذاتى :Self-regulated
سوف نتناول فى هذا المحور ماهية التنظيم الذاتى ومميزاته والجوانب التى يتناولها،
ومراحل التعمم باستخدام التنظيم الذاتي ،وهذا يتضح فيما يمى:

أوالً :ماٍية التيظيه الذاتى للتعله:
تعددت تعريفات التنظيم الذاتى لمتعمم فى األدبيات التربوية ،حيث يعرف بأنه :الخطط
واإلجراءات التى يقوم بها المتعمم المنظم ذاتياً حتى يستطيع القيام باإلجراءات التالية:
أ -تشخيص الموقف التعميمى .

ب -اختيار إستراتيجية التعمم المناسبة ألداء المهمة المطروحة .
ج -مراقبة فاعمية استخدام اإلستراتيجية .
د -االندماج فى موقف التعمم حتى نهايته عن طريق توليد الدافعية الالزمة لذلك ( .جابر
عبد الحميد . )116 ،8777 ،كما يعرف بأنه :العممية التى يقوم المتعمم فيها باختيار إطار
تعمم ،واستيضاح تتابع التعمم ،واستخدام مصادر التعمم والتغااااااااااذية الراجاااااااااااااعة (.خالد الباز،
 . )147، 4114ويعرف بأنه :التفاعل بين
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العمميات الشخصاااااية والسموكية والبيئية لتحقااااااااايق الوعى واإلدراك وانااااجاز المهام
واألهداف األكاديمية . )Missildine, 2004, 11(.
ويعرف بأنه :عممية بنائية نشطة يكون فيها المتعمم مشاركاً وفعاالً فى عممية تعممه

المعرفى وما وراء المعرفى ،ويتحمل مسئولية أساسية عن طريق التحكم والفاعمية الذاتية
بهدف التنظيم والتحكم فى تعممه( .مصطفى كامل .)471 ،4113 ،ويعرف بأنه :استخدام
الطالب لمجموعة من اإلستراتيجيات الظاهرية ،الذاتية بطريقة تنظيمية معرفية أو سموكية أو
بيئية مناسبة يتحدد من خاللها لماذا؟ ومتى؟ وأين؟ ومااااااااع من تستااااااااااخدم اإلستراتيجية
سعياً إلى تحقيق األهداف

وحل المشكمة ( .شيرين دسوقى. )14-18 ،4188 ،
كما يعرف بأنه :العممية التى يقوم فيها الطالب بتنشيط معارفه وسموكياته من خالل فصل
بيئاتهم الستخدام العديد من االستراتيجيات التى تسهم فى زيادة وعى الطالب الذاتى لممعرفة
وتعديل اتجاهه نحوها( .محمد عبدالحميد.)27، 4184 ،
ويعرف فى هذا البحث بأنه :مجموعة من الخطط واألنشطة واإلجراءات التى يقوم بها
طالب تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ابتداء من التخطيط والتنفيذ
ووصوالً إلى التأمل الذاتي (التقويم الذاتى) ،فى صورة تكاممية شاممة بهدف تنفيذ المهام التى

يتعين عميه القيام بها .

ثاىياً :مميشات التعله بالتيظيه الذاتى:
التعمم باستخدام التنظيم الذاتى يؤدى إلى مميزات لمطالب لعل من أهمها:
 -1ينمى قدرتهم عمى ضبط تعممهم وتحديد نقطة البداية . )Wood, 2000,4309 -A( .
 -4يجعل التعمم ذات معنى وذلك عن طريق تشجيع الطالب عمى النظر لممعرفة كإطار ثقافى
يؤثر فى حياتهم ومجتمعهم ( .أحمد النمروطى ،نسيم الشناقPauli et ( ،)4 ،4112 ،
.)al., 2007,294
 -1يساعدهم عمى تحديد ما يجب أن يتعممو وكيفية تعممه ( .زين ردادى.)846 ،4114 ،
 -2ينمى االتجاهات اإليجابية نحو التعمم المستقل مثل المثابرة ،التعاون ،حب االستطالع .
(خالد الباز.)164 ، 4114 ،
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 -3يساعدهم عمى حل المشكالت واتخاذ الق اررات الصائبة وذلك عن طريق وعيهم بتفكيرهم
وتحكمهم فيه Antoinette et al., 2000, ( ،)Rickey & Stacy, 2000, 916( .
)3
 -4يشجع الطالب عمى التعمم المستمر واستخدام المصادر المتعددة لتحقيق ذلك .
(.)Koch., 2001, 459
 -5يؤدى إلى زيادة التحصيل لدى الطالب ويهتم بالتعمم العميق والفهم Thomas & ( .
.)Mc Robbie, 2001,255
 -6ينمى المراقبة الذاتية لدى الطالب .)Hsu, 2000, 3257-A( .
 -7ينمى لدى الطالب قدرتهم عمى تحمل مسئولية تعممهم كاممة وقدرتهم عمى تحقيق
أهدافهم ( .صالح إبراهيم.)44 ،4188 ،
 -81يساعد الطالب عمى التحكم فى عممية التعمم من خالل قيامهم بتحديد أهدافه ،واختيار
االستراتيجيات التى يمكن أن تحقق تمك األهداف ( .محمد عبد الحميد.)34 ،4184 ،
فاستخدام التنظيم الذاتى عممية متكاممة تتألف من تطوير نظام لبناء السموك الذى يؤثر فى
تعمم الطالب ويساعدهم عمى تحقيق النجاح فى المدرسة والحياة ،ألن الطالب يتحممون
ال ويستفيدوا من زمالئهم ومعمميهم عندما يحتاجوا إلى مساعدتهم،
مسئولية تعممهم كام ً
وينشطوا نحو تحقيق أهدافهم ،كما يختاروا اإلستراتيجية المعرفية التى تناسب قدراتهم

وميولهم ،ويفهموا األفكار والمعارف العممية ويحاولوا اإلبداع والبعد عن اإليداع أى (الحفظ
واالستظهار) ،مما قد يساعدهم عمى تنمية مهارات الحل اإلبداعى لديهم .

ثالجاً :دواىب التيظيه الذاتى للتعله:
التنظيم الذاتى لمتعمم يتضمن ثالثة جوانب رئيسة فى التعمم األكاديمى:
 -8التنظيم الذاتى لمسموك  :Self-regulation of behaviorويشمل الضبط الفعال
لممصادر المتعددة المتاحة لدى الطالب ويقصد بها مع من أتعمم ؟ أى البيئة االجتماعية
وطمب المساعدة االختيارية .
 -4التنظيم الذاتى لمدافعية واالنفعاالت

Self-regulation of Motivation and

 : Emotionsويتضمن قدرة الطالب عمى أن يتعمموا كيفية ضبط انفعاالتهم لتحسين
تعممهم ،وهنا يجيب عمى السؤال لماذا أتعمم ؟.
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 -1التنظيم الذاتااااااااى لممعرفة  :Self-regulation of Cognitionوهنا يحاااادد
الطالب المعرفة السابقة لديه ،وما يريد أن يتعممه ،وكيف يتعممه ( .سنية عبد الرحمن،
. )25-24 ،4114

رابعاً :مزاحل التعله باصتخداو التيظيه الذاتى:
يمر التعمم باستخدام التنظيم الذاتى بثالث مراحل هى:
 -8مرحمة التخطيط أو التفكير الجيد :تشمل وضع األهداف ،التخطيط االستراتيجي ،والكفاءة
الذاتية .
 -4مرحمة األداء :تشمل تركيز االنتبا  ،التعمم الذاتى ،والمراقبة الذاتية .
 -1مرحمة التأمل الذاتي :وتتضمن التأمل بعد األداء ،التقويم الذاتي لممخرجات ومقارنتها
باألهدف المنشودة ( .زين ردادى( ،)865-857 ،4114 ،إيناس صفوت4112 ،
 . )Lamberts et al., 2007, 29( ،)34،والشكل التالي يوضح مراحل التنظيم الذاتي
لمتعمم:
التخطيط
األداء

التأمل الذاتي

شكم ( )1يىضخ يزادم انتؼهى بانتُظيى انذاتي

ويماااكن تناول المراحل السابقة لمتنظيم الذاتى لمتعمم بشيء من التفصيل ،حيث
يمر التعمم باستخدام التنظيم الذاتي بمجموعة من الخطوات اإلجرائية كاألتي:
 -8التخطيط  :وتشمل عمى الخطوات اإلجرائية التالية:
 تنشيط الخمفية المعرفية :حيث يقوم الطالب بإعادة ترتيب لما تعممه مسبقاً ،ويضعأهداف تعميمية ،وذلك عن طريق تقديم أو عرض المفاهيم المرتبطة بالدرس من قبل

المعمم .
 -4األداء أو الضبط األدائى :وتشمل عمى الخطوات اإلجرائية التالية:
أ -البحث :يقوم فيها الطالب ببذل الجهد من أجل الحصول عن معمومات من مصادر
متعددة وتسجيمها ،لمربط بين الخمفية المعرفية والمفاهيم الجديدة ،إلثارة دافعية
السموك المنظم وجذب االنتبا .
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ب -المناقشة :يقوم الطالب فيها التماس العون من النموذج الذى يقدمه المعمم أو األقران
لتحسين تعميمه ،وتقديم نموذج لمحفاظ عمى انتبا الطالب أثناء عرض المادة العممية
.
ج -المساندة أو المتابعة :يقوم الطالب فيها بتنظيم بيئته التعميمية نفسياً ومادياً بتوجيه

وارشاد من المعمم ،وتهدف المتابعة والمالحظة والتعزيز من قبل المعمم لمطالب أثناء
قيامهم باالسترجاع أو التطبيق .

د -التطبيق :يهدف إلى تثبيت المعمومات الجديدة عند الطالب فى بنيته المعرفية ،وذلك
من خالل تطبيق ما تعممه عمى مواقف جديدة متعددة .
 -1التأمل الذاتى :لتحديد ما تم تحقيقه من األهداف وذلك عن طريق التقويم بطرق متعددة
ومختمفة لكى يقيس جميع األهداف التربوية المنشودة مسبقاً سواء كان من قبل المعمم

لطالبه أو من خالل التقويم الذاتى أى يقوم كل طالب عممه ويصدر حكماً عميه .

فالتعمم باستخدام التنظيم الذاتى يجعل الطالب يقوم بتحديد األهداف التى يرجو تحقيقها وادارة
األنشااااااااااطة التعميمية بفاعمية ومرونة لتحقيق تمك األهداف ،والبحث
عن المعمومات من المصادر المتعددة ،كما يقااااااااوم بمراقبة ما تم إحااااااراز من تقدم
نحو تحقيق الهدف المنشود .
والتنظيم الذاتى لمتعمم ينمى لدى الطالب التغذية الراجعة الداخمية عن مدى نجاح
مجهوداتهم فى تحقيق األهداف ،لتعديل أساليب تعممهم واكسابهم المفاهيم الخاصة بالتقويم
المستمر. )Butler, 1998, 682( .
وتؤكد العديد من البحوث عمى أهمية استخدام التنظيم الذاتى مثل بحثا ( Thiede et al.,
 )Shamir & Lazerovitz,2007( )2003والذى توصال إلى أن التنظيم الذاتى لمتعمم
يمعب دو ارً هاماً فى التعمم ،وزيادة الدقة فى مستوى األداء واكتساب المعرفة والمهارات
المتعددة ألنه يراعى الفروق الفردية ويعتمد عمى المناقشة .

كما توصل بحث ( )Moos & Azevedo, 2008أن التنظيم الذاتى لمتعمم يجعل الطالب
يشاركون ويخططون بإيجابية إلدارة المهام التعميمية الموكمة إليهم.
فالتنظيم الذاتى لمتعمم يجعل الطالب مسئوالً عن تعممه وذلك عن طريق وضعه لألهداف،

القيام باأل نشطة والتجارب حتى يصل إلى األداء المستقل وأيضاً التقويم الذاتى ،وقد يؤدى ذلك
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إلى تنمية قدرة الطالب عمى مواجهة المشكالت المختمفة التى يتعرض إليها بدون خوف ألنه
تعود االعتماد عمى نفسه وعدم االكتفاء بالحل التقميدى لهذ المشكالت بل يسعى إلى
الوصول لمحل اإلبداعى لها  ...استنتج الباحث من الدراسات والبحوث السابقة ما يمى:
 -8أن استراتيجية التنظيم الذاتي تؤدى دو ارً هاماً في تعميم الطالب ،وتزيد من الدقة في

مستوى األداء واكتساب المعرفة والمهارات المتعددة ،وهذا جل اهتمام القائمين عمى إعداد

الفني الماهر في مجال تخصصه حيث يتم تناول اإلعداد المعرفى والمهارى والوجدانى
بصورة من الشمول والتكامل والتوازن .
 -4مراعاة الفروق الفردية حيث تعتمد عمى الحوار والمناقشة بين المتعممين وقيام كل منهم
بدور الفاعل واإليجابى بما يتناسب مع قدراته وامكاناته .
 -1مشاركة الطالب بإيجابية ونشاط في تنظيم عممية التعمم عبر مراحمها المختمفة التخطيط
والتنفيذ والتقويم سعياً لتحقيق األهداف التربوية المنشودة .

 -2العمل عمى إكساب المتعممين عديد من االتجاهات اإليجابية والقيم الهامة المطموبة ومنها
(اإليجابية – تحمل المسئولية – االعتماد عمى النفس – تحديد األولويات – جودة األداء
– سرعة اإلنجاز  ..إلخ) .
 -3تعمم الموضوعية في الحكم عمى األداء والتقويم الذاتي لما قدم من أعمال .
 -4الر بة في الوصول لمحمول اإلبداعية لما يواجهونه من مشكالت .
احملور الجاىى :اذتل اإلبداعى للنغهالت :Creative Problem Solving
يتميز العصر الذى نعيشه بوجود كم هائل من المشكالت بمختمف مجاال تها السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والصحية ،والتعميمية ،وتتجه األنظار إلى التربية لتنهض
بمسئولياتها فى بناء الفرد وفقاً لمنظور تربوى شامل يهدف إلى مساعدته عمى النمو

المتوازن ،وتحرير طاقاته اإلبداعية لمواجهة مشكالت الحياة بمختمف أنماطها ومصادرها ،ولن
يتحقق ذلك إال من خالل تنمية مهارات اإلبداع فى حل المشكالت لدى هؤالء األفراد،
فالمبدعون يمعبون درواً هاماً فى تنمية مجتماعتهم التى يعيشون فيها ،وحل ما يواجههم من
مشكالت مختمفة ،وبذلك فالمبدعون يشكمون وقود تقدم األمم والمجتمعات ،وسوف نتناول فى

هذا المحور ماهية الحل اإلبداعى لممشكالت ،العالقة بين اإلبداع وحل المشكالت ،النظريات
المفسرة لإلبداع كعممية لحل المشكالت ،والسعى نحو تحقيق التوازن الفعال ،خصائص الحل
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اإلبداعى لممشكالت ومتطمباته ،أهمية تنميته لدى الطالب ،والعوامل المشجعة والمعوقة لتنمية
الحل اإلبداعى لممشكالت ،ويمكن توضيح ذلك فيما يمى:

أوالً :ماٍية اذتل اإلبداعي للنغهالت:
ت وجد تعريفات متعددة لمحل اإلبداعى لممشكالت :فيعرف بأنه :التفكير

ير التقميدى

المتضمن فى عممية حل المشكمة ،ويتطمب درجة عالية من الدافعية واإلصرار ،وتعديالً أو

رفضاً لألفكار التى كانت مقبولة من قبل ويؤدى إلى ناتج حقيقى قابل لمتعميم ( .أحمد عبادة،
. )74 ،8774

ويعرف عمى أنه :إطار من األساليب يستخدم فى تحسين فهم المشكمة وتوليد األفكار
والحمول الجديدة والمتنوعة والمفيدة وتقييمها باستخدام مهارات األساليب اإلبداعية ( Lugt
.)& Delft, 2000, 505-506
كما يعرف عمى أنه :منظااااااومة تستااااخدم من خاللها أدوات التفكير المنتج من
أجل فهم المشكالت والفرص وتواجد العديد من األفكار المتنوعة ير المألوفة وكذلك تقييم
وتطوير وتطبيق الحمول المقترحة ( .صفاء األعسر.)11 ،4111 ،
أى أن الحل اإلبداعي لممشكالت إطار ينظم استخدام المتعمم ليساعد عمى توليد وتعديل
أفكار وحموله لممشكالت التى تواجهه بأساليب إبداعية تتصف بالجدة والمنفعة  .ويعرف عمى
أنه :نظام متكامل من الخبرات المخططة والمنظمة ،يتضمن سمسمة من اإلجراءات واألنشطة
لتحقيق هدف يسعى إليه الطالب لموصول إلى عدد من الحمول اإلبداعية ( .زين أحمد،
.)81، 4116
ويعرف أيضاً عمى أنه :إيجاد الحمول المناسبة لممشكالت بطرق إبداعية من خالل وصف

المشكمة ،التعرف عمى طبيعتها ،أسبابها ،مظاهرها ،وارثار السمبية واإليجابية الناجمة عنها .
(لطيفة عبد اهلل ،)885 ،4117 ،أى أنه جهد يبذله المتعمم فى التفكير اإلبداعي بهدف حل
مشكمة معينة .
ويعرف الباحث الحل اإلبداعي لممشكالت التقنية تعريفاً إجرائياَ عمى أنه :القدرة عمى

التوصل إلى عدد من األفكار والحمول المتنوعة والمتعددة و ير التقميدية والتي يقدمها طالب
تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية لإلجابة عن األسئمة التي تثيرها
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المشكالت المهنية عبر سمسمة من الخطوات مثل (تحديد المشكمة ،جمع البيانات وتحميمها،
وتوليد الحمول وتقويمها).

ثاىياً :العالقة بني اإلبداع وحل املغهالت:
توجد عالقة تربط بين اإلبداع وحل المشكالت ،فالتفكير اإلبداعى ينتج عنه نتائج جديدة،
وحل المشكالت ينتج عنه استجابات جديدة ،وكالهما يؤدى إلى حمول تتصف بالجدة
واألصالة( .سامية النصارى ،إبراهيم عبد الهادى . )54، 4117 ،كما أن العممية اإلبداعية
تعتبر عممية لحل المشكالت ير العادية بطريقة إبداعية (صالح أبو جادو. )16 ،4112 ،
فالحمول الجديدة أو ير العادية لممشكالت نتاجات عممية تطورية قد تكون ير ناضجة
و ير كافية حتى تبمغ الذروة بالوصول إلى الحل .
فالتفكير اإلبداعى هو سموك حل المشكالت ،فالمبدع يتميز بقدرته عمى مواجهة
المشكالت ير المألوفة وتقديم حموالً جديدة لها ،ومن ثم فالصمة وثيقة بين اإلبداع وحل

المشكالت .

ثالجاً :اليظزيات املفضزة لإلبداع نعنلية ذتل املغهالت:
أكدت بعض النظريات عمى العالقة الوثيقة بين اإلبداع وحل المشكالت ،فاإلبداع هو
عممية حل المشكالت الجديدة و ير المألوفة ،ومنها ما يمى:

 -1ىظزية دليفورد :Guilford's Theory

قدم جميفورد ( )8764نموذجاً مبسطاً لحل المشكالت عمى أساس نظريته فى التركيب

العقمى أطمق عميه نموذج "التركيز العقمى لحل المشكالت"  .ويؤكد جميفورد عمى طبيعة
العالقة بين اإلبداع وحل المشكالت فعندما يكون هناك إبداع يعنى وجود حالً جديداً لمشكمة ما

إال أن حل المشكالت أكثر شموالً واتساعاً من مفهوم اإلبداع فحل المشكالت يشتمل عمى
جميع أنواع عمميات البناء العقمى بينما اإلبداع يقتصر عمى بعضها .

 -4ىظزية أوصبورٌ :Osborn's Theory

وقد اقترح أوسبورن برنامجاً لتوظيف التفكير اإلبداعى فى حل المشكالت ،أطمق عميه

"برنامج حل المشكالت اإلبداعى" ،ويرى أوسبورن بأن مفتاح الحل اإلبداعى ألى مشكمة يكمن
فى القدرة عمى التخيل ،وقد اقترح منهجية لحل المشكمة بطريقة إبداعية وفقاً لمخطوات

التالية :إيجاد المشكمة ،إيجاد الحقائق ،إيجاد األفكار ،إيجاد الحل ،قبول الحل .
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 -1ىظزية دزوبز :Gruber's Theory
أطمق جروبر عمى نظريته "النظام المتطور لمعمل اإلبداعى" ،ويوجد مجموعة من
االتجاهات والخصا ئص التى تنطوى عميها نظريته منها :التطور والمنهجية ،التعددية ،التفاعل
مع الوسط المحيط ،البنائية ،والحساسية لمخبرة .

 -2ىظزية التغلز :Altshuller's Theory

تعتبر نظرية (التشمر) والمعروفة باسم (تريز  (TRIZمن النظريات التى عالجت العممية
اإلبداعية عمى أساس أنها عممية حل مشكالت

ير مألوفة  .وقد وجد التشمر أن نفس

المشكالت قد تم حمها مرة تمو األخرى باستخدام واحد أو أكثر من بين أربعين مبدأ أساسياً

وهذ المبادئ تمكن األفراد من اكتشاف حمول لممشكالت التى تواجههم بسرعة وفاعمية.

وتشكل نظرية تريز  TRIZنموذجاً عممياً لمنظم المستندة إلى قاعدة معرفية تستخدم

طرائق وعمميات الستيعاب المعرفة وبنائها وتوظيفها فى حل المشكالت ،وهذا يساعد األفراد
ليصبحوا أقل اعتماداً عمى الصدفة أو المحاولة والخطأ فى اإلبداع ( .سامية النصارى ،إبراهيم
عبد الهادى( ،)57-53، 4117 ،صالح أبو جادو . )21-16 ،4112 ،ويتضح مما سبق
أنه يوجد العديد من النظريات التى اعتبرت أن اإلبداع عممية لحل المشكالت إليجاد حموالً
جديدة و ير مألوفة .

رابعاً :التهامل بني التفهري التباعدى والتكاربى لتحكيل التواسٌ الفعال ذتل املغهالت إبداعياً:
الحل اإلبداعى لممشكالت يستخدم التفكير التباعدى (اإلبداعى) والتفكير التقاربى (الناقد)،
ألن حل المشكالت بكفاءة يتطمب التفكير التباعدى والتقاربى ،فالتفكير اإلبداعى والناقد
يتكامالن فى الحل اإلبداعى لممشكالت .
فالتفكير اإلبداعى ينصب عمى توليد عالقات ذات معان جديدة ومفيدة ،ومن خالله ندرك
الفجوات والتحديات والمصاعب ونفكر فى احتماالت متنوعة و ير عادية ،أما التفكير الناقد
ينصب عمى تحميل وتقييم وتطوير هذ البدائل ،واختيار أفضمها لموصول إلى الحل المناسب،
بذلك يكون التكامل بين التفكير اإلبداعى والناقد هو األسموب األمثل ( .صفاء األعسر،
.)18-11 ،4111
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ويعمل التفكير اإلبداعى عمى توليد األفكار بينما التفكير الناقد يعمل عمى تحميل األفكار،
والتفكير اإلبداعى يتصف بالجدة واإلثراء ويركز عمى قبول الشئ ثم االستزادة ،بينما التفكير
الناقد يتصف بالعمق ويركز عمى قبول الشئ ثم التبرير ( .لطيفة عبد اهلل.)55، 4117 ،
فنحن فى حاجة إلى توظيف التفكيرين الناقد واإلبداعى معاً لحدوث التكامل وتحقيق

التوازن الفعال لحل المشكالت إبداعياً فالوجه األول يتمثل فى التفكير التباعدى ويأتى فى
تعدد البدائل وتنوعها أما الوجه الثانى فيتمثل فى التفكير التقاربى ويقوم بتحميل وبتطوير
وتنقيح البدائل التى تم طرحها الختيار أفضمها .

خامضاً :خصائص اذتل اإلبداعى للنغهالت:
يوجد مجموعة من الخصائص تميز الحل اإلبداعى لممشكالت:
 .8الناتج يتميز بالجدة وذات قيمة .
 .4التفكير ير تقميدى .
 .1يحتاج التفكير إلى دافعية وفترة زمنية .
 .2المشكمة المبدئية ير معروفة :حيث تمثل عممية تحديد المشكمة وصيا تها أحد الجوانب
ذات األهمية فى المهمة المطموبة( .أيمن عامرKletke et al., ( ،)38، 4111 ،
 ،)2001,220ولتحقيق هذ الخصائص يجب توفير مجموعة من المتطمبات نذكرها فيما
يمى:
أ -زيادة الحماس والصبر لدى الطالب ،والسماح ألفكارهم بالتدفق( .فلاير أبو عواد ،انتصار
عشا. )51 ،4118 ،
ب -استخدام المادة الدراسية فى توفير الخبرات واألنشطة لتنمية اإلبداع ،والعمل عمى تدفق
األفكار من أذهان الطالب بدالً من اإليداع فى أذهانهم.

ت -قاعااادة عممياااة ومعرفياااة يمكااان االعتمااااد عميهاااا فاااى توجياااه عممياااات الحااال اإلباااداعى
لممشكالت .
ث -تقديم الطالب مشكالت جديدة و ير تقميدية فالذى يميز العممية اإلبداعية عن عممية
حل المشكمة يكمن فى نوع المشكمة ،فحينما توجد مشكمة جديدة يسمى هذا الحل
اإلبداعى لممشكمة .
ج -يعمل الحل اإلبداعى لممشكالت عمى تحويل حاجات الطالب إلى نتائج ذات قيمة.
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صادصاً :أصط اذتل اإلبداعي للنغهالت:
يوضح ( (Isakson, et al, 1994, 224أن أسموب الحل اإلبداعى لممشكالت يقوم عمى
عدة أسس هي:
 -8اإلمكانات اإلبداعية موجودة لدى كل األفراد .
 -4يظهر اإلبداع عادة وفقاً الهتمامات وتفضيالت وأساليب األفراد .

 -1يمكن أن يكون األفراد أفضل في استخدام أساليبهم اإلبداعية من خالل التقييم الشخصى
والتدخل في شكل التعميم والتدريب .

صابعاً :أٍنية تينية اذتل اإلبداعي للنغهالت:
 -8يشجع الطالب عمى التحدى لممشكالت الجديدة ،وينمى لديه التفكير المرن والعمميات
الرياضية.)Lee, et al, 2003, 176( .
 -4ينمى لديه القدرة عمى إعادة الحل واختيار األكثر مناسبة لمتطمبات المشكمة Vidal ( .
. )et al, 2004, 285
 -1يزيد ثقة الطالب بنفسه وقدرته عمى اتخاذ الق اررات السميمة ( .سامية األنصارى ،إبراهيم
عبد الهادى.)58 ،4117 ،
 -2ينمى اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو التعمم وحل المشكالت ويجعمه أكثر نشاطاً أثناء
التعمم.)kandemir., 2009, 1630( .

 -3يعمل عمى تحسين األصالة والطالقة وينمى المسئولية .)Lee et al., 2007, 460( .
 -4ينمى لدى الطالب القدرة عمى المالحظة . )treffinger & Isaken, 2005, 345( .
 -5يؤدى إلى تعدد األفكار الموضوعة وتنوعها بالنسبة لممشكمة .
 -6يهتم بتقييم وتطوير األفكار المطروحة لحل المشكمة .
 -7يهتم بتحويل حاجات الطالب إلى نتائج ذات قيمة .
 -81يهتم بدوافع واهتمامات الطالب لحل المشكالت بحمول ير تقميدية .
 -88عممية ذات تطبيقات واسعة االنتشار تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل أو منتج إبداعي .
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ثامياً :اذتل اإلبداعي للنغهالت مكابل اذتل االعتيادي للنغهالت:
يمثل الحل اإلبداعي لممشكالت قفزة بين الواقع والمأمول ويكون أكثر جدة ،ويعمل كمحرك
لمتحميل أو التصور المرن مما يشكل دافعاً لالستمرار فى العمل إلنهاء المهمة المطموبة

بالر م من وجود احتمالية لمفشل فى البداية ،يستخدم كل من التفكير التباعدى (اإلبداعى)
والتقاربى (الناقد) ،ويهتم بالدافع واصرار المبدعين لموصول إلى حل المشكالت بطريقة
إبداعية ( .زين أحمد . )44-48، 4116 ،أما الحل التقميدى أو االعتيادى لممشكالت
ف يسير فى تجا واحد وعممياته محددة لحل أى مشكمة بينما الحل اإلبداعى لممشكالت لديه
طرق متعددة لتطبيقها الختيار أفضمها  .الحل التقميدى تطبيق فردى وخطواته محددة والتفكير
خطى يعتمد عمى المهارة فقط بينما الحل اإلبداعى فالتفكير ديناميكى وشبكى يستخدمه األفراد
أو المجموعات بفاعمية ،ويعتمد عمى المعرفة والمهارة ،ويركز عمى فهم النظام ويشجع عمى
توليد األفكار والعمل فى فريق .)Treffinger & Isaken, 2005, 349(.

تاصعاً :العوامل املغذعة والعوامل املعوقة للحل اإلبداعى للنغهالت:
يوجد مجموعة من العوامل المشجعة لتنمية الحل اإلبداعى لممشكالت منها :الحرية،
اإلدارة الجيدة لممشاريع ،الموارد الكافية الوفيرة ،التشجيع ،التقدير اإليجابى ،الوقت المناسب
(.صفاء األعسر.)71 ،4111 ،
وأيضاً من العوامل المشجعة :المشاريع مفتوحة النهاية ،تنظيم الوقت ،فهم القيم ،توفير

فرص لمتعامل مع البيئة ،إعادة تنظيم العمل وكيفية العمل كفريق Treffinger et al., ( .
 ،)2008.398ووجود ثقافة تنظيمية ،ومصادر لمتنافس،
ومصادر متوفرة لمدافعية نحو التغيير .)Carabieru et al., N. D., 199(.

بينما العوامل المعوقة ل محل اإلبداعى لممشكالت منها :نظام مكافئات ير مناسب ،فقد
التعاون ،البيروقراطية ،القيود ،شيوع الشعور بعدم االهتمام ،التقويم بهدف النقد ،ضغوط
الوقت ،التاكيد عمى شعار يبقى الوضع عمى ما هو عميه (.صفاء األعسر)71 ،4111 ،
وفرض جو من الرهبة ومصادرة األفكار ،المحافظة عمى األصالة ومهاجمة التجديد تقييد حرية
التفكير ،واالهتمام بالنمطية الموحدة( .لطيفة عبد اهلل  . )64-63 ،4117 ،أى أن حرية
التفكااير تؤدى إلى اإلبداع ،وتقييد يؤدى إلى السكون والركود وبقاء الوضع عمى ما هو عميه
.
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استنتج الباحث من الدراسات والبحوث المرتبطة بهذا المحور ما يمى:
 -8ضررورة االهتمام بعمميات التشجيع والتعزيز المستمر لمطالب لمساعدتهم في الوصول
لمحمول اإلبداعية لممشكالت التي تواجههم في الحياة العممية .
 -4اكساب المتعمم القيم اإليجابية المرتبطة بالعمل ومنها (الثقة بالنفس – وتحمل المسئولية
– والقدرة عمى اتخاذ الق اررات السميمة – دقة الوقت . )...
 -1تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو العمل التعاونى واإلنجاز ضمن فريق ،ودقة
المالحظة ،والتقويم الذاتي المستمر ،المرونة .
 -2تنمية الدوافع واشباع الحاجات لحل المشكالت بطريقة ير تقميدية لدى الطالب المتعمم
بتخصص الزخرفة واإلعالن .
 -3العمل عمى الوصول إلى منتجات يتوافر بها اإلبداع ،وهذا مقصد هام وضرورى ينبغي أن
نصل إليه في تعميم طالب وخريج التعميم الصناعى .
 -4ربط الطالب بالمشكالت الحقيقية والواقعية ،ليكون لما تعممه جدوى وقيمة وأثر سواء
بالنسبة لمطالب والخريج أو المجتمع الذى يعيش فيه .
 -5ضرورة تكامل المعرفة وتطبيقاتها العممية مما يساعد عمى إنجاز األعمال المطموبة وحل
المشكالت بطريقة إبداعية وبالتالي نصل لمتعميم ذو المعنى .
 -6إطالق العنان ألفكار الطالب والحرية في عرضها وتوليدها بما يساعد عمى تعزيز ثقته
بنفسه وبارخرين واالستمرار في العطاء بال حدود بدون خوف .
 -7توفير الجو ارمن الذى يساعد الطالب عمى سرعة اإلنجاز وحب العمل الذى يقوم به،
وهذا سبيل لموصول إلى الحمول المبدعة .
 -81إدارة ناجحة ديمقراطية توفر الحوافز المادية و ير المادية لتشجيع الطالب
تقديم الحمول المبتكرة لألعمال التي يطمب منهم تنفيذها .
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احملور الجالح :املدرصة الجاىوية الصياعية:
 -8تعزيف املدرصة الجاىوية الصياعية:

هى تمك المدرسة التى تقوم بإعداد فئة الفنى الالزم لمعمل فى قطاعات اإلنتاج والخدمات

والتصنيع ،ومدة الدراسة بها ثالث سنوات ،يمتحق بها الطالب بعد إتمام مرحمة التعميم
األساسي ،ليعد في جوانب ثالث (ثقافى – فنى – عممى) بصورة متكاممة وشاممة ومتوازنة،
ويمنح فى نهايتها دبموم المدارس الثانوية الصناعية (نظام السنوات الثالث) ويحدد به نوع
التخصص .

 -4ختصص الشخزفة واإلعالٌ والتيضيل:

هو أحااااااد التخصصات التى تتضمنها الشااااااااعبة الفرعية لمزخااااااااااارفة (مجموعة الصناعات

الزخرفية) بالتعميم الثانوى الصناعى (نظام الثالث أو الخمس سنوات) ويعنى بالمقررات
الدراسية الالزمة إلعداد الفنى والفنى األول الذى يقوم بواجبات ومهام هذا التخصص .

أٍداف ختصص الشخزفة واإلعالٌ:
لتخصص الزخرفة واإلعاالن مجموعاة مان األهاداف العاماة (وزارة التربياة والتعمايم)4114،
من بينها ما يمى:
 -8اكتساب المهارات الفنية لتنمية قاااااااااااادرة الخريااج عمى أداء العمل فى ماااااجال
تخصصه ،وتدريبه لمتعامل مع التطورات الحديثة .
 -4اكتساب الخبرات والمعمومات الفنية والقائمة عمى أسس عممية .
 -1إكساب الخريج المهارات الالزمة لطرق األداء المختمفة.
 -2مواجهة المشكالت الفنية التى تحدث فى أساليب العمل .
 -3اإللمام بطرق صيانة المعدات وارالت التى يستخدمها الخريج .
 -4اإللمام بالقواعد األساسية لوسائل األمن الصناعى المتعمقة بصناعته .
 -5اكتساااب المهااارات التااى تساااعد عمااى تنميااة قدراتااه االبتكاريااة واإلبداعيااة ،وخاصااة فااى
تطوير وتحسين استخدام ارالت أو فى طرق وأساليب العمل بالنسبة لتخصصه .
ويالحااظ ممااا ساابق أن هااذ األهااداف تاانص ص اراحة عمااى تنميااة قاادرة الطالااب عمااى مواجهااة
المشكالت الفنية التى تحادث فاى أسااليب العمال ،وكاذلك اكتسااب المهاارات التاى تسااعد عماى
تنمية قدراته االبتكارية واإلبداعياة ،وخاصاة فاى تطاوير وتحساين اساتخدام ارالت أو فاى طارق
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وأساليب العمال بالنسابة لتخصصاه ،كماا أنهاا متضامنة فاى األهاداف العاماة لمتعمايم الصاناعى،
وكااذلك فااى بعااض الماواد الفنيااة التخصصااية ،وسااوف يراعااى الباحااث تاادريب الطااالب عمااى ذلااك
عند إعداد وتنفيذ الوحدة الدراسية .
 -1التدريبات املَيية The applied Vocational :
تعد التدريبات المهنية من المقررات الرئيساية التاى تسااعد عماى النهاوض باإلنتااج وزياادة
المنافسة بين الدول ،حيث تمثل جزءاً كبي ارً فى برنامج إعداد القوى

البشرية بالمدارس الثانوية الصناعية .

ويمكاان االتفاااق عمااى أن أهاام عمميااة اسااتثمارية تقااوم بهااا أى دولااة مهمااا كاناات مرحمااة
التنمية التى تمر بها هى تنمية مواردهاا البشارية ،إن الثاروة الحقيقياة ألى شاعب مان الشاعوب
تكمن فى المهارات اإلنتاجية الخالقاة التاى يغرساها وينميهاا التعمايم والتادريب المهناى فاى أفاراد
الشعوب ،ولهذا تظل سرعة النمو االقتصادى واالجتماعى معتمدة بدرجة كبيرة عمى سرعة بنااء
وحسن إعداد وتنمية الموارد البشرية الالزمة لهذا النمو ( .كوثر كوجك. )141 ،4118 ،
كما تمثل التدريبات المهنية العمم النظرى فى الواقع العممى ،فكمما زاد التدريب ألفاراد القاوى
البشرية كمما زادت قدراتهم وكفائتهم ،وبالتالى قيمتهم فى سوق العمل ،حيث يعد التادريب عماى
المهارات العممية إلعداد الطالب مهنياً هو نقطة األساس فى التعميم الثانوى الصناعى .

واالهتماام بالتادريبات المهنياة ضاارورة ال يفرضاها فقاط حجام هااذا التعمايم الاذى نماا وأصاابح

يجذب أعداداً كبيرة مان الطاالب ،وانماا هاى ضارورة يفرضاها األخاذ بمفهاوم التنمياة الصاناعية،
لاااذلك يجاااب تقاااديم تعمااايم أكثااار اساااتجابة الهتماماااات المتعمماااين ،ومناسااابة لمتطمباااات المرحماااة

العمريااة التااى يماارون بهااا ،وماان ثاام تحقيااق دافعيااة عاليااة لمتعماايم ،وأكثاار تحقيق ااً الحتياجااات
المجتمع متمثمة فى متطمبات سوق العمل ،وبذلك يتحقق مستوى مر وب مان الكفاياة الداخمياة

والخارجية معاً (فورى عبد الرحمن. )863 ،8776 ،

كما أن التعميم إلتقاان مهاارة معيناة بادون الاربط بينهاا وباين المناتج أمار يخارج عان نطااق

الهاادف األساسااى ماان التعماايم ،ويجااب أن تااتخمص المؤسسااات التعميميااة ماان هااذا الاانمط ،وهااذا
يعناااى الحاجاااة الممحاااة إلاااى قاااوى عامماااة عماااى مساااتوى معاااين مااان المهاااارة تقبمهاااا وتحتاجهاااا
المؤسسات الصناعية لتحقيق أهدافها ،مع حريتها عند اختيارهاا لمعمالاة الفنياة المناسابة عماى
المستويات المختمفة ،ويحكمها فقط مدى مناسبة الفارد عممااً وخبارة لمعمال المكماف باه ،وكاذلك
- 8364 -

فاعلية إستراتيجية التنظيم الذاتى فى تدريس مقرر التدريبات المهنية .................................................

لمعمل الذى يمكن أن يوجه إليه مستقبالً ،فمن خالل الممارساة العممياة التاى يقاوم بهاا الطاالب
يمكن تطوير قدراتهم الفكرية والعقمية واإلنتاجية . )William & Taxon, 2002, 83( .

تعزيف التدريبات املَيية:
تعاااددت تعريفاااات التااادريبات المهنياااة ،حياااث تعرفهاااا (مناااى حاااالوة )21 ،8774 ،بأنهاااا:
البوتقة التى ينصهر فيها ماا يدرساه الطالاب مان ماواد نظرياة وعممياة وفنياة ،وهاى التاى تمازج
بينهمااا جميعاااً ،بحيااث تصااقل مهااارات الطالااب وقدراتااه ،وهااى اإلعااداد الفعمااى لمطالااب لمحياااة
العممية  .كما يعرفها (حممى أبو الفتوح )85 ،8778 ،بأنهاا :الماادة العممياة التاى تهادف إلاى

إكسااااب طاااالب المااادارس الثانوياااة الصاااناعية المهاااارات العممياااة لمزاولاااة عمااال ماااا ،ويتضااامن
محتواها جانبين إحداهما معرفى يتعمق باألدوات والمعدات والخاماات والعممياات ،وارخار مهاارى
يتعمق بكيفية أداء األعمال  .ويعرفهاا (أباو بكار عابادين )822 ،8778 ،بأنهاا :مجموعاة مان
المهارات العممياة التاى يمارساها الطاالب نتيجاة لخباراتهم النظرياة  .كماا يعرفهاا (مجادى أماين،
 )87 ،8777بأنهااا :الدراسااات التطبيقيااة العمميااة التااى تهاادف إلااى اكتساااب المهااارات اليدويااة
التااى تتطمبهااا الحرفااة أو المهنااة التااى يعااد لهااا طااالب المدرسااة الثانويااة الصااناعية  .ويعرفهااا
(أحمااد عياااد )24 ،4115 ،بأنهااا :الجانااب التطبيقااى المهااارى لممقااررات النظريااة التخصصااية
لتنفيذ مشروعات إنتاجية تتسم بالجودة والتميز واإلتقاان وقابماة لمتساويق فاى ساوق العمال فاى
ضااوء المسااتحدثات التكنولوجيااة ،وتهاادف إلااى إكساااب الطااالب المعااارف والمفاااهيم والمهااارات
العممية ،كما تكسبهم العديد من القايم التربوياة ،حياث تعاد مان المقاررات األساساية التاى تساهم
فى إعداد الطالب كيفياً لمواكبة ومنافسة المعروض بسوق العمل .

ويعرفها الباحث إجرائياً فاى هاذا البحاث بأنهاا :إحادى جواناب اإلعاداد الهاماة لمفناى المااهر

فااى تخصااص الزخرفااة واإلعااالن بالمدرسااة الثانويااة الصااناعية ،وتهاادف إلااى اكساااب الطااالب
الجوانااب التطبيقيااة والمهااارات العمميااة المرتبطااة بالمعااارف النظريااة فااى مجااال تخصصااه ،كمااا
يكتسب من خاللها القيم واالتجاهات اإليجابية لممارسة المهنة فى سوق العمل بعد تخرجه .

أٍداف التدريبات املَيية:
تحاادد الخطااة الدراسااية (وزارة التربيااة والتعماايم )4114 ،أهااداف التاادريبات المهنيااة فيمااا
يمى:
 -8تعريف الطالب بالعدد واألدوات والمعدات المستخدمة فى:
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أ -عمميات التحضير والطالء والتشطيب .
ب -مواد تصنيعها .
ت -طرق وأوجه استخدامها .
ث -وسائل صيانة كل منها .
 -4التعرف عمى الخامات والسوائل الطبيعية والمخمقة المستخدمة فى:
أ -مختمف عمميات الزخرفة .
ب -أوجه استخدامها .
ت -أساليب مزجها وتكوينها .
ث -وسائل حفظها .
 -1التعرف عمى استخدام األساليب الفنية المستخدمة فى التطبيقات الزخرفية .
 -2التعرف عمى األسس العممية لمعمميات الصناعية لمختمف الخامات .

واقع تدريط ميَر التدريبات املَيية:
يتضاااح بعاااد عااارض األهاااداف الساااابقة أن مااانهج التااادريبات المهنياااة يركاااز عماااى الجاناااب
المعرفى فقط مع إ فال الجوانب المهارية والوجدانية ،أما بالنسبة لمحتوى هاذ المقاررات فهاى
تفتقر إلى تضمين المساتحدثات التكنولوجياة المتاوفرة بساوق العمال ،ساواء فاى مجاال الخاماات
أو األدوات أو فى أساليب التنفيذ ،كما يتضح أن األعمال الفنية التى ينفذها الطالب عباارة عان
تصااميمات موجاااودة بكتااب الرسااام الفناااى ،أو تصااميمات يعااادها المعمااام بنفسااه لمطاااالب ،وهاااذ
التصميمات يغمب عميها التكرار والتقميدية وال تتضمن أى تجدياد أو ابتكاار ،وكال ماا يطماب مان
الطالااب هااو تكبياار هااذ التصااميمات لعماال التاادريب أو التماارين المطمااوب ،وهااذا األماار يمغااى
شخصااية الطالااب وال ينمااى لديااه القاادرة عمااى التجديااد واالبتكااار ،ويااؤدى ذلااك إلااى توقااف نمااو
قدرات التفكير الفنى واإلبداعى لدياه ،وبالتاالى يعتماد خاالل سانوات دراساته الاثالث عماى التقمياد
والنقل الحرفى من الكتاب واالعتماد عمى الغير دون أن تكون لشخصيته وقدراته أى اعتبار.
كما يقتصر دور المعمام عماى إرشااد وتوجياه الطاالب أثنااء تكبيار التصاميمات ونقمهاا فقاط،
أماا دور الماتعمم فهااو التقمياد والنقاال الحرفاى لمتصااميمات وتنفياذها بااالطرق التقميدياة ،وبالتااالى
يجد الطالب سهولة فى ذلك ،حيث ال يطمب منه القيام بأى نشاط نخر مثل المشاركة فاى جماع
مادة عممية مرتبطة بموضوع العمل ،أو تجميع عينات لمخامات المستخدمة ،أو تعااون الطاالب
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فيماااا بيااانهم أثنااااء تنفياااذ التااادريبات والمهاااارات المطماااوب تعممهاااا ،أو كتاباااة ورقاااة عمااال عااان
الخط اوات المتبعااة أثناااء تنفيااذ بنااود األعمااال المختمفااة ،أو فااى مرحمااة تقياايم أعمااالهم وأعمااال
زمالئهم .
أمااا بالنساابة لموسااائل التعميميااة فتسااتخدم األعمااال القديمااة لطااالب ماان ساانوات سااابقة ،وهااى
بالطبع أعمال تقميدية طبقااً لممحتاوى الموجاود حاليااً ولايس بهاا أى جدياد ،وباذلك يقماد الطالاب

ما شاهااااااد فى هذ األعمال فى صاااااااااورة سمسمة ال تنتهى من
التقميد الحرفى والتكرار لكل ما يشاهد أو ي ار .

كمااا تؤكااد طاارق التاادريس نفسااها جمااود الفكاار ،فالطالااب المتميااز فااى نظاارهم هااو الااذى يقمااد
ويحاكى التصميمات المقدماة محاكااة تاماة ،وتكاون اإلرشاادات موجهاة إلاى محاولاة تقمياد هاذ
التصااميمات والتاادريبات ،والسااير عمااى وتياارة واحاادة ،ويعاقااب الطالااب الااذى يحاااول التجديااد أو
االبتكااار أو الخااروج عمااى المااألوف والمعتاااد ،وبالتااالى ال يجااد تعزي ا ازً وتشااجيعاً لمااا يقدمااه ماان

أعمال .

كاااذلك ال يجاااد الطاااالب تجدياااداً ياااذكر فاااى الخاماااات واألدوات وفاااى أسااااليب التنفياااذ التاااى

يستخدمونها ،أو تنوعاً يكسر رتابة االستخدم المألوف لهذ الخامات واألدوات وأساموب التنفياذ،
ويتدرب الطالب خاالل العاام الدراساى عماى مجموعاة مان المشااريع التاى ال تساهم فاى اكساابهم

المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المطموبة فى سوق العمل .
أما بالنسبة لتقييم منتجات الطالب فإنه ال يخضع إلى معايير عممياة موضاوعية ،فغالبااً ماا

تكااون النظاارة الشخصااية القاصاارة هااى المساايطرة عمااى التقياايم ،فكممااا أجاااد الطالااب فااى عمميااة
النقل الحرفى والتقميد الدقيق لمتصميمات أو األعمال كاان أفضال ،وال ينظار التقيايم إلاى أهاداف
أخرى أبعاد مان ذلاك كتنمياة المهاارات العممياة لادى الطاالب ،وصاقل قادراتهم وتنمياة اتجاهااتهم
نحااو العماال الياادوى ،وتعوياادهم عمااى المشاااركة والعماال فااى مجموعااات وضاامن فريااق تعاااونى،
وربطهاااام بمشااااكالت مجاااااتمعهم ،وتنميااااة تفكيااااارهم ،وتزوياااادهم بالثقافاااااة الجدياااادة المرتبطاااااة
بالمسااتحدثات التكنولوجيااة فااى مجااال تخصصااهم ،واتاحااة الفرصااة لتطبيااق أفكااارهم االبتكاريااة،
و ير ذلك من أهداف تتطمبها المرحمة الحالية وطبيعة العصر الذى نعيش فياه ( .مناى حاالوة،
( ،)8774أشاارف فتحااى( ،)4111 ،أشاارف فتحااى( ،)4114 ،أحمااد عياااد( ،)4115 ،عااادل
مهران ،ونخرون(. )4115 ،عاطف طرخان. )4184 ،
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ىظزة مضتكبلية مليَر التدريبات املَيية:
حيث أن قطاع التعميم الصاناعى ال يساتطيع الوفااء الكامال بمتطمباات وامكاناات واحتياجاات
هااذ األعااداد ،فااإن هااذا يقااف حااائالً دون إمكااان قطاااع التعماايم الصااناعى بمفاارد إعااداد الفئااات

النوعيااة ذات المسااتوى المطمااوب لتفااى باحتياجااات قطاااع الصااناعة واإلنتاااج وفااق متطمباتهااا،

ونظ ارً لهذا التحدى الاراهن الاذى يواجاه التعمايم الصاناعى لمجابهاة هاذا التطاور والتقادم العمماى
والتكنولاااوجى المتزاياااد ،فاااإن المااادخل لحااال هاااذ المشاااكمة هاااو مشااااركة المؤسساااات الصاااناعية

وجمعيات رجال األعمال وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والشاركات والمصاانع و يرهاا،
وتضاافر جهودهااا ماع قطاااع التعمايم الصااناعى لمتنساايق الشاامل عماى المساتوى القااومى إليجاااد
التكامل ،واحكام الصمة بين مدارس التعميم الصناعى ومواقع العمل واإلنتااج ،حياث أنهاا الجهاة
المستفيدة مان مخرجاات هاذا التعمايم ،وياتم ذلاك باتخااذ اإلجاراءات التنظيمياة والتنفيذياة إلقاماة
جسر حى لمتعاون المشاترك بينهماا لالرتقااء المساتمر بهاذا التعمايم وتدعيماه وتطاوير  ،وتاوفير
االحتياجات واإلمكانات الالزمة له (المجالس القومية المتخصصة. )72 ،4111 ،
وهااذا يعنااى الحاجااة الممحااة والضاارورية إلااى وجااود عالقااة وثيقااة وارتباااط قااوى بااين التعماايم
الصااناعى ومواقااع العماال واإلنتاااج ،حيااث ال يوجااد تالحاام حقيقااى بينهمااا بالنساابة لممشاااركة فااى
النواحى الفنية والعممية أو فى النواحى المادية .

مكزر التدريبات املَيية واذتل اإلبداعى للنغهالت التكيية باملدرصة الجاىوية الصياعية:
ترجع أهمية التدريبات المهنية إلى كونها السبيل األمثل إلعاداد القاوى البشارية مان العمالاة
الفنيااة والماااهرة الالزمااة لمشااروعات التنميااة ماان المهاان والصااناعات والتخصصااات والخاادمات
والوظائف المختمفة بمستويات مهارة متعددة لتمبية احتياجات سوق العمال ،لاذا الباد مان توافاق
ومواكبة مخرجات التعميم الثانوى الصناعى من حياث المساتوى والكفااءة والمهاارة ماع متطمباات
المؤسسات اإلنتاجية وتمبى احتياجاتها ارنية والمستقبمية .
وتمثال التادريبات المهنياة الجاناب العمماى التطبيقاى فاى المدرساة الثانوياة الصاناعية ،فهاى
وساايمة لتنميااة القاادرات المهنيااة واإلبداعيااة لاادى الطااالب ،حيااث تعماال عمااى إكسااابهم المعااارف
والمفاهيم والثقافة الفنياة ،كماا تازودهم بالمهاارات الالزماة لتنفياذ العممياات الصاناعية المختمفاة
بطاارق إبداعيااة ،وبالتااالى تسااهم بصااورة مباشاارة فااى إعااداد الطااالب بالكيفيااة والكفاااءة التاااى
تتطمبهاا قطاعااات اإلنتاااج بسااوق العماال  .كمااا ترجااع أهميااة التاادريبات المهنيااة إلااى أنهااا تعماال
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عمى تحقيق قدر من التوازن بين إعداد القوى العاممة داخل المدرسة ،وبين الوظاائف واألعماال
المتاحاااة فاااى ساااوق العمااال ،حياااث يمكااان أن تساااهم فاااى عاااالج كثيااار مااان المشاااكالت داخااال
المؤسسااات الصااناعية واإلنتاجيااة مثاال عاادم إلمااام العاماال الفنااى بواجباتااه عماى الوجااه األكماال،
وعدم اهتمامه بعممه ،أو عدم قدرته عمى استخدام األجهزة والمعدات بطريقاة ساميمة وصاحيحة
وطرق الوقاياة مان األخطاار والحاوادث ،وصايانة المعادات واألدوات ،وترشايد اساتعمال الخاماات
المستخدمة .
وتنباااع أهمياااة التااادريبات المهنياااة مااان أن التطاااورات التكنولوجياااة التاااى تحااادث فاااى مجاااال
الصاناعة كثيارة ومتعااددة ،منهاا اسااتعمال وساائل حديثاة فااى عممياات اإلنتاااج واساتخدام معاادات
وخامات عمى درجة كبيرة مان التطاور التكنولاوجى ،وهاذا التطاور ال يمكان مالحقتاه عان طرياق
الدراسااة النظريااة فقااط ،باال البااد ماان الممارسااة العمميااة أيض ااً ،وهنااا تكااون وظيفااة التاادريبات
المهنية تدريب الطالب والفنيين عمى مواجهة ومواكبة تمك التطورات بطرق ير روتينية .

بناءاً عمى ذلك تعد التدريبات المهنية عنص ارً هاماً من العناصر الرئيساة التاى يرتكاز عميهاا

التحول االقتصادى ،وضرورة حتمية لتمكين المؤسسات الصناعية واإلنتاجاااااااااااية المختمفاة مان
مواجهة احتياجات األسواق المحمية واإلقميمية والعالمية،
ولمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى شتى مجاالت الحياة واألعمال .

إدزاءات البحح:
لإلجابة عن أسئمة البحث ولمتحقق من صحة فروضه اتبعت اإلجراءات التالية:

أوالً :حتديد مهوىات ومَارات اذتل اإلبداعى للنغهالت:
لما كان السؤال األول لمبحث هو :ما مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت التقنية التي ينبغي
تنميتها لدى طالب الصف الثانى من تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بمراجهة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة ومنها
(صفاء األعسر،)Treffinger & Isakson, 2005, 345-346( ،)28-15 ،4111 ،
(زين أحمد( ،)18-46 ،4116 ،سامية األنصارى ،إبراهيم عبد الهادى،)75، 4117 ،
(.)Lee et al., 2010, 23( ،)Kandemir et al., 2009,1629

وتبين أن الحل

اإلبداعي لممشكالت يتكون من ثالثة مكونات أو مهارات وهى :فهم المشكمة ،توليد األفكار،

- 8365 -

فاعلية إستراتيجية التنظيم الذاتى فى تدريس مقرر التدريبات المهنية .................................................

والتخطيط لمعمل (التنفيذ) ،وكل مكون من هذ المكونات يتضمن مرحمة أو أكثر ،وتتضمن
ست مراحل محددة داخل المكونات الثالثة:

املهوٌ األول :فَه املغهلة :Understanding the problem
ويتضمن ثالثة مراحل لمتوصل إلى المشكمة ير المحددة:

 -1إجياد املأسم Mess-Finding

تحديد واختيار هدف عام أو نقااااااطة بداية لتوجاااااااايه الجهد والتفكير أو اإلجابة عن
السؤال التالى ( ما التحدي الذى سوف أركز عميه؟ ) ،وتتضمن هذ المرحمة تممس الميول
والخبرات واالهتمامات واألخذ فى االعتبار عدد من الموضوعات العامة التى يمكن اعتمادها
كنقاط بداية لمحل اإلبداعى لممشكالت .

 -4إجياد املعلومات Data -Finding
الحصول عمى أكبر قدر من المعمومات والبيانات واألفكار وارراء والتساؤالت حول المأزق،

الذى تم تحديد فى الخطوة السابقة وتساعد عممية إيجاد المعمومات فى تحميل الموقف
وتوضيحه والبدء فى تحديد المشكالت المحتممة التى تتطمب االنتبا وبذل الجهد .

 -1إجياد املغهلة problem-Finding

التوصل لتحديد مشكمة تثير لدى الطالب الر بة فى حمها ،ويقوم بصيا تها بصورة محددة
ودقيقة .

املهوٌ الجاىي :توليد األفهار (إجياد األفهار) Idea-Finding
إنتاج أفكار ونراء متعددة ومتنوعة وجديدة و ير مألوفة لكى تحل المشكمة التى سباق
تحا اديدها ،فكمما زاد عدد األفكار التى يمكن إنتاجها ،زاد احتمال أن تكون بعض هذ الحمول
مالئمة لممشكمة .

املهوٌ الجالح :التخطيط للعنل (التيفيذ) :planning for Action
ويتكون من مرحمتين فرعيتين ،الهدف منهما ترجمة األفكار الهامة إلى إجراءات مفيدة
ومقبولة وقابمة لمتنفيذ:

 -1إجياد اذتل Solution- Finding
التركيز عمى وضع المحكات والمعايير الممكنة لتقويم األفكار الواعدة أو المطروحة بهدف

تقديم أفضل االحتماالت الممكنة لحل المشكمة .
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 -4إجياد الكبول Acceptance- Finding
تطبيق الحل فى الواقع وتقويمه لمتاكد من أن المشكمة قد تم حمها دون أن يترتب عمى
ذلك ظهور مشكالت جديدة .
فالطالب ال يتبع هذ المراحل بتسمسل صارم بل يتبعها بمرونة مما يسهل الوصول لمحل
اإلبداعى لممشكمة التى يواجهها  .وسوف يراعى الباحث هذ المكونات والمهارات الست عند
تدريس المفاهيم والمهارات العممية والمشكالت المهنية المتضمنة بالوحدة المختارة لمتجريب .

ثاىياً :اختيار الوحدة موضع التذزيب:
ولما كان السؤال الثانى من أسئمة البحث هو :ما التصور المقترح إلعادة صيا ة وحدة
(الدهانات) من وحدات مقرر التدريبات المهنية لمصف الثانى من تخصص الزخرفة واإلعالن؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختيار الوحدة األولى (الدهانات) ليتم إعادة صيا تها
وفقاً الستراتيجية التنظيم الذاتي ،وقد تم اختيار هذ الوحدة لألسباب التالية:

أ -يعتمااد مقاارر الصااف الثااانى عمااى مفاااهيم ومهااارات أساسااية ساابق لمطالااب اكتسااابها فااى
الصااف األول ،مثاال تعاارف المكونااات األساسااية لمبويااات ودور كاال مكااون فيهااا ،باإلضااافة
إلى التدريب عمى استخدام العادد واألدوات المختمفاة المرتبطاة بمجااالت الزخرفاة المتعاددة،
وهااذ المفاااهيم والمهااارات تمثاال األساااس العممااى الااالزم لدراسااة مقااررات الصاافوف األخاارى
ولفهمها .
ب -تشااتمل هااذ الوحاادات عمااى مجموعااة ماان المهااارات األدائيااة ،تتصااف بكونهااا أكثاار عمق ااً
واتساعاً بمقدار أكبر من تمك المهارات التى تم دراستها فى الصف األول .

ت -يتضح فى هذ الوحدة الترابط والتكامل بصورة أشمل فيما باين الجواناب النظرياة والعممياة
عنهااا فاااى الصاااف األول ،الاااذى يغمااب عمياااه المعاااارف النظرياااة بقاادر أكبااار مااان الجواناااب
العممية.
ث -تحتوى عمى مفاهيم ومهارات تارتبط بحيااة الطاالب مماا يسااعد عماى تنمياة قادراتهم عماى
ربط ما يدرسونه بما يدور حولهم ،وجعل التعمم ذات معنى .
ج -تتضاامن بعااض التجااارب والمهااارات العمميااة التااى يمكاان أن يقااوم بهااا الطااالب ،فتساااعدهم
عمى تنمية القدرات العقمية ومنها :حل المشكالت ،واإلبداع .
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د -تحتوى عمى العديد من المشكالت والمواقاف التاى تسااعد فاى تنمياة مهاارات حال المشاكالت
لدى الطالب بناء عمى المعرفة العممية .

ثالجاً :إعداد دليل املعله:
تم إعداد دليل المعمم لالسترشاد به فى تدريس وحدة (الدهانات) باستخدام التنظيم الذاتى
والتى تم تحديدها سابقاً ،ومن هنا فإن الهدف األساسى من إعداد الدليل يتمثل فى توضيح
كيفية استخدام معمم التدريبات المهنية لمتنظيم الذاتى فى معالجة المعارف والمفاهيم العممية

المتضمنة فى الوحدة المختارة بصورة وظيفية حتى يمكن لطالبه التعمم بإيجابية وفاعمية
وتنمية قدرتهم عمى الحل اإلبداعى لممشكالت .هذا وقد مرت إجراءات إعداد دليل المعمم
بالخطوات التالية:

- 1حتديد األٍداف العامة للوحدة:
أ -تعريف الطالب بأنواع الدهانات والمكونات األساسية لها ومميزاتها وكيفية تنفيذ خطواتها
عمى األسطح المختمفة (األسمنتية – الجبسية – الخشبية) .
ب -تعرف الخامات واألدوات المستخدمة فى تنفيذ كل نوع منها.
ت -التدريب عمى كيفية اختيار واعداد تصميمات زخرفية تصمح لمتنفيذ بأساليب الدهانات
والتشطيبات السابقة .
ث -تعرف كيفية حصر مساحات األسطح المراد دهانها ،وكيفية استخدام الجداول المختمفة
لحصر وتقدير التكمفة النهائية لألعمال المطموب تنفيذها.
ج -تعرف أنواع من الدهانات والتشطيبات يستفيد الطالب من ممارستها داخل المدرسة ،وفى
سوق العمل ،حيث يكتسب منها األساس العممى السميم لما يقوم به من أعمال
مرتبطة بتخصصه.
ح -تطبيق قواعد األمان والسالمة المهنية أثناء تنفيذ مراحل العمل المختمفة .
خ -جمع مادة عممية مرتبطة بأنواع الدهانات ومتطمبات تنفيذ المراحل المختمفة .
د -المساهمة فى حل المشكالت التى تط أر أثناء العمل بطرق ير تقميدية .
ذ -تنمية قدرات الطالب عمى استخدام التفكير العممى لحل المشكالت التى تعترض مسار
العمل بطريقة إبداعية .
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ر -اكساب الطالب قيم العمل ضمن فريق ،االعتماد عمى النفس ،الدقة فى تنفيذ األعمال،
تحمل المسئولية ،اتخاذ القرار ،إلنجاز المطموب بالجودة المناسبة .

- 2

حتديد األٍداف الضلونية للدروظ املتطنية فى الوحدة:

فى نهاية تدريس هذ الوحدة من المتوقع أن يصبح كل طالب قاد ارً عمى أن:

أ .فى ادتاىب املعزفى:
 .8يعرف الدهانات اإلنشائية.
 .4يحدد المتطمبات العامة لمنظومة الدهانات.
 .1يعرف الدهانات المائية.
 .2يعدد مميزات الدهانات المائية.
 .3يبين عيوب الدهانات المائية.
 .4يحدد أنواع الدهانات المائية.
 .5يعرف الدهانات المستحمبة.
 .6يحدد مكونات البويات المستحمبة.
 .7يستنتج خواص ومميزات طالءات البالستيك.
 .81يشرح كيفية إعداد الجدران لدهان البالستيك.
 .88يوضح خطوات تنفيذ دهان البالستيك عمى الجدران الداخمية.
 .84يقارن بين دهانات البالستيك تأسيس بالستيك وتأسيس زيتى.
 .81يشرح خطوات دهان األرضيات الخشبية بورنيش البالستيك.
 .82يشرح خطوات دهان البالستيك عمى األسطح الخارجية.
 .83يشرح خطوات دهان البالستيك عمى المعادن.
 .84يصف أدوات تنفيذ دهانات البالستيك عمى األسطح المختمفة.
 .85يستخدم القوانين لحصر المساحات المطموب دهانها ببوية البالستيك.
 .86يستخدم الكشف التثمينى لحصر وتقدير تكمفة أعمال دهانات البالستيك.
 .87يشرح خطوات دهان البالستيك عمى األخشاب (تحضير زيتى).
 .41يصف األدوات المستخدمة فى تنفيذ دهان البالستيك عمى األخشاب.
 .48يستخدم القوانين لحصر مساحة العمل المطموب تنفيذ بدهان البالستيك.
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 .44يستخدم قوانين الكشف التثمينى لحل المقايسة المطموبة بكفاءة.

ب .فى ادتاىب املَارى:
 .8يجيد إعداد األسطح األسمنتية والجصية لدهانها ببوية البالستيك.
 .4ينفذ خطوات دهان البالستيك عمى األسطح الداخمية بكفاءة عالية.
 .1ينفذ خطوات دهان البالستيك عمى األسطح الخارجية بجودة عالية.
 .2يجيد تنفيذ خطوات دهان البالستيك عمى األسطح المعدنية.
 .3يجيد تنفيذ خطوات دهان ورنيش البالستيك عمى األرضيات الخشبية.
 .4يستخدم األدوات الالزمة فى أداء خطوات الدهانات السابقة بجودة عالية.
 .5يجيد عممية إجراء التنظيف والصيانة لألدوات المستخدمة فى العمل.
 .6يجيد استخدام الجداول المختمفة لحصر وتقدير تكمفة أعمال الدهانات.
 .7يجيد قراءة األشكال المكونة لممقايسات المطموب حصر مساحاتها.
 .81يختار التصميمات المناسبة لنوع السطح وأسموب الدهان المستخدم بإتقان.
 .88ينفذ نماذج من األشكال الهندسية موضحاً بها العالقات المونية وتأثيراتها.
 .84يطبق قواعد األمان والسالمة المهنية أثناء تنفيذ األعمال المطموبة.

دـ .فى ادتاىب الودداىى:
 .8يهتم بجمع مادة عممية عن أنواع الدهانات والتشطيبات المختمفة.
 .4يشترك فى المناقشة حول موضوع الدهانات عمى األسطح المختمفة.
 .1يتعاون مع زمالئه فى اإلجابة عمى األسئمة المرتبطة بموضوع الدهانات.
 .2يتعاون بإيجابية مع زمالئه فى إنجاز العمل المطموب منهم.
 .3يهتم بإجراء عمميات التنظيف والصيانة لألدوات المستخدمة فى العمل.
 .4يحافظ عمى الخامات المستخدمة فى تنفيذ العمل ويَّرشد من استخدامها.
 .5يحافظ عمى بيئة ومكان العمل فور االنتهاء من تنفيذ األعمال المختمفة.
 .6يختار األلوان المناسبة لتنفيذ العالقات المونية المختمفة.
 .7يبادر بتطبيق قيم العمل التي اكتسبها في الواقع المعاش .
 .81يساهم طواعية في حل المشكالت التي تعترض مسار العمل .
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حمتوى الوحدة األوى:

تضمن محتوى الوحدة العناصر ارتياة:

أوالً :تيفيذ خطوات بعض الدٍاىات اإلىغائية على األصطح املختلفة :
أ .تعريف الدهانات اإلنشائية.
ب .المتطمبات العامة لمنظومة الدهان.
 .8تنفيذ الدهانات المائية عمى األسطح (األسمنتية والجصية):
(تعريف الدهانات المائية – مميزاتها -عيوبها – أنواعها).
 .4مهارة تنفيذ خطوات الدهانات المستحمبة عمى األسطح المختمفة:
أ .تعريف الدهانات المستحمبة.
ب .مكونات البويات المستحمبة.
جا .خواصها ومميزاتها.
د .أنواع بويات البالستيك المائية.
ها .خطوات تنفيذ دهانات البالستيك عمى األسطح الداخمية.
ز .األدوات المستخدمة فى تنفيذ دهانات البالستيك.
ح .حصر وتقدير التكمفة النهائية ألعمال دهانات البالستيك.

ثاىياً :تيفيذ خطوات بعض دٍاىات وتغطيبات األخغاب:
أ -مهارة تنفيذ تشطيبات األخشاب بالبويات الساترة المائية (البالستيك).
ب -األدوات المستخدمة فى تنفيذ أساليب الدهان السابقة.
ت -استخدام الجداول لحصر وتقدير التكمفة النهائية لألعمال المطموبة.
ث -مهارة تنفيذ نماذج وتطبيقات توضح العالقات المونية وتأثيراتها المختمفة.
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التخطيط لتدريط نل درظ مً دروظ الوحدة باصتخداو التيظيه الذاتي:

تم تخطيط دروس الوحدة فى ضوء الزمن المتاح لمتجريب ،والجدول التالى يبين توزيع
هذ الدروس وعدد الحصص المخصصة .

- 8371 -

فاعلية إستراتيجية التنظيم الذاتى فى تدريس مقرر التدريبات المهنية .................................................
جذول ()1
يبيٍ تخطيظ دروص (انىدذة األونً) وانشيٍ انالسو نهتذريض
ػذد انذصص
ػُىاٌ انذرص
انذرص
َظزي ػًهً
6
طرررزن تُ يرررذ انرررذئاَاث (يا يرررت – يظرررتذهبت) ػهرررً
األول
األططخ انًخته ت .
11
6
انثاًَ  ،انثانث انًقايظاث انخاصت بذئاَاث انبالطتيك.
6
اختيار وإػذاد تصًيًاث تُ ذ بذئاٌ انبالطتيك.
انزابغ
6
تُ يذ دئاَاث انبالطتيك ػهً األططخ انذاخهيت .
انخايض
6
تُ يذ دئاَاث انبالطتيك ػهً األططخ انخارجيت .
انظادص
6
تشطيباث األخشاب بىرَيشاث انبالطتيك
انظابغ
11
6
انثايٍ  ،انتاطغ  ،انًقايظررراث انخاصرررت بررربؼ تشرررطيباث األخشررراب
(بىرَيشاث انبالطتيك) .
انؼاشز
6
تُ يذ ورَيشاث انبالطتيك ػهً األخشاب
انذادي ػشز
24
12
إجًاني ػذد انذصص =  21دصت

ويالحظ من الجدول أن كل نوع من أنواع الدهانات يتم تناوله من خالل جوانبه
المختمفة النظرية والعممية ،بحيث يؤدى فى النهاية إلى إتقان الطالب لمهارات تنفيذ هذ
الدهانات بالسرعة ،والدقة والجودة المطموبة .
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طزم واصرتاتيذيات التدريط:

اهتم الباحث باختيار استراتيجيات وأساليب تدريس متنوعة تناسب تحقيق أهداف الوحدة،
فمع كل موقف تعميمى استخدم استراتيجيات وأساليب تدريس مناسبة له مثل :العصف
الذ هنى ،الحوار والمناقشة عند عرض وتقديم موضوع جديد ،والبيان العممى عند تقديم عرض
توضيحى لخطوات تنفيذ كل نوع من أنواع الدهانات والتشطيبات المتضمنة بالوحدة ،وحينما
يتطمب الموقف أن يعمل كل طالب بصورة فردية استخدم أسموب العمل الفردى ،التنظيم الذاتي
من قبل الطالب ،وحينما يكون هدف الدرس أن يتعاون الطالب فيما بينهم ،إلنجاز األعمال
المطموبة منهم استخدم أسموب العمل فى مجموعات صغيرة ،ولم يخل موقف من هذ المواقف
من استخدام مهارات تدريس أخرى لتحقيق األهداف المطموبة فى شتى جوانب النمو.

 - 6األىغطة التعلينية:
استخدم الباحث مجموعة من األنشطة التعميمية التى يرى مناسبتها لتحقيق أهداف
الوحدة ،منها أنشطة فردية ،وأنشطة جماعية ،تم تنفيذها داخل الفصل أو داخل ورشة
التدريب العممى ،وقد تمثمت فى :الحوار والمناقشة مع الطالب حول موضوعات الوحدة،
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االهتمام بجمع مادة عممية مرتبطة بموضوع الدهانات باالستعانة بمكتبة المدرسة ،والشبكة
الدولية لممعمومات (اإلنترنت) ،إجراء بيان عممى أمام الطالب لتوضيح خطوات تنفيذ أنواع
الدهانات والتشطيبات المتضمنة بهذ الوحدة ،ونشاط تعاونى بين الطالب إلنجاز األعمال
المختمفة التى تتطمبها جوانب التعميم فى الوحدة ،والمشاركة اإليجابية فى اإلجابة عن األسئمة
التى تطرح عمى مجموعات العمل ،والمساهمة في تقديم حمول ير تقميدية لممشكالت التي
تعترض مسار العمل ،وقيام الطالب بإعداد تصميمات تصمح لمتنفيذ بأنواع الدهانات المختمفة،
واعداد الماكيتات ألشكال المقايسات المطموب حمها ،واإلجابة عن األسئمة المختمفة التى يقوم
كل طالب بحمها ،والمشاركة فى عرض الوسائل التعميمية واجراء البيانات العممية سواء داخل
الفصل أم ورشة الزخرفة .

- 7

مصادر التعله:

استخدم الباحث أنواعاً متعددة منها بما يسهم فى تحقيق األهداف المتنوعة لموحدة والتى

تمثمت فى :نما ذج من األدوات المستخدمة فى تنفيذ أنواع الدهانات والتشطيبات المختمفة –
عينات من (دهانات البالستيك) – نماذج من األخشاب منفذة بصبغات مختمفة – نماذج من
التصميمات الفنية المنفذة بألوان متعددة – ماكيتات ألشكال مختمفة توضح المساقط واألبعاد
لممقايسات المطموب حمها – نموذج من الكشف التثمينى ونخر لكشف المساحة – بالتات
األلوان الخاصة بأنواع مختمفة من الدهانات والتشطيبات – كتالوجات  - CD -أفالم
تعميمية.

- 8

تكويه الوحدة:

تم تقويم الوحدة فى ضوء األهداف المحددة لمتدريس ،وفقاً لممراحل التالية:

 التقاويم القبماى  Initiative Evaluationوتام قبال عارض موضاوع الوحادة بهادف تعارف مساتوىالطالب ،وتحديد نقطة البداية الصحيحة لمتعمم ،وجذب انتبا الطاالب ،وقاد اتضاح ذلاك مان خاالل
إجابتهم عن األسئمة المرتبطة بموضوع الوحدة واالختبار القبمى .
 -التقااويم التكااوينى

Evaluation

 ،Formativeوتاام ذلااك فااى نهايااة كاال درس ماان دروس

الوحدة ،وبعد شرح كل مفهوم من مفاهيمها ،بهدف التأكد من اكتسااب الطاالب لهاا ،وذلاك مان
خالل األسئمة التى تعرض عمى الطالب أثناء الدرس وبعد  ،وأيضاً من خالل الحاوار والمناقشاة

حول موضوع الوحدة.
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 التقاويم النهاائى  Summative Evaluationوتام فاى نهاياة دراساة الطاالب لموحادة ،بهادفالتأكد من اكتساابهم لممعموماات والمهاارات والقايم واالتجاهاات المتضامنة بالوحادة ،وتام التركياز
عمى اختبار الحل اإلبداعى لممشكالت لتعرف مدى نمو هذا الجانب لدى الطالب .

عزض الدليل على الضادة احملهنني:

- 9

وقد ت م عرض الدليل فى صورته األولية عمى مجموعة من المحكمين الخبراء
والمتخصصين في مناهج وطرق تدريس التعميم الصناعى

( *)

بهدف تعرف:

أ -سالمة صيا ة األهداف وتكاممها .
ب -ارتباط اإلجراءات واألنشطة المستخدمة بالتنظيم الذاتى .
ت -مدى مناسبة األ نشطة لكل من موضوع الدرس أو مستوى الطالب .
ث -مناسبة وسائل التقويم لكل درس لتحقيق األهداف المرجوة .
وقد تم إجراء التعديالت الالزمة فى ضوء نراء المحكمين ،وبذلك أصبح الدليل فى صورته
النهائية

(**)

صالحاً لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية .

رابعاً :إعداد أداة البحح:
وفيما يمى يعرض الباحث لكيفية إعداد االختبار:
 -8اختبار الحل اإلبداعي لممشكالت:
مرت خطوات إعداد هذا االختبار بالنقاط التالية:
أ -تحديد الهدف من االختبار :يهدف االختبار إلى قياس مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت
لدى طالب الصف الثانى تخصص الزخرفة واإلعالن .
ب -صيا ة مفردات االختبار :تم وضع مفردات االختبار فى صورة مواقف ومشااكالت يمكن
أن تواجه الطالب فى حااااااياتهم اليومية ،ويطمب مناااااااهم فى
نهاية المواقف ممارسة مهارة من مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت .
ج -صاادق االختبااار :تاام عاارض االختبااار فااى صااورته األوليااة عمااى نفااس مجموعااة المحكمااين
إلبااداء نرائهاام حااول سااالمة مفااردات االختبااار وصااحة صاايا ته وماادى مناساابته لطااالب

(*) ممحق ( : )8أسماء السادة المحكمين الخبراء في المناهج وطرق التدريس.

(**) ممحق ( : )4دليل المعمم لتدريس وحدة (الدهانات) باستخدام التنظيم الذاتى .
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الصف الثانى تخصاص الزخرفاة واإلعاالن وقاد أبادى الساادة المحكماين بعاض المالحظاات
عماى صايا ة بعاض المواقااف والمشاكالت بأنهاا طويمااة ،مماا ياؤدى إلااى عادم فهام الطالااب
لممطموب منه ،كما أن البدائل فى بعض المواقف ير متساوية فى الطاول ،وقاد تام تعاديل
بعض المواقف فى ضوء ما أبدا المحكمون من مالحظات .
د -التجريب االستطالعى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت :طبق االختبار فى صورته األولية
عمى عينة (من

ير عينة البحث) مكونة من ( )11طالب من طالب الصف الثانى

تخصص الكهرباء بمدرسة  83مايو الثانوية الصناعية بنين بمدينة  83مايو بمحافظة
القاهرة وذلك بهدف تحديد:

* زمن االختبار:

الزمن المناسب = الزمن التجريبي ×

المتوسط المرتقب

(فؤاد البهى السيد.)144، 8756 ،

المتوسط التجريبي

واتضح أن الزمن المناسب لالختبار إلجابة الطالبات عمى جميع أسئمة االختبار ( )13دقيقة.
* ثبات االختبار :تم حساب ثبات االختبار باستخدام معامل الفاكرونباخ ووجد أنه يساوى
( ، )1,62وبالتجزئة النصفية ووجد أنه يساوى ( .)1,67وهذا يشير إلى درجة عالية من
الثبات .

ها -الصورة النهائية الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت(*) :بمغ عدد أسئمة االختبار فى صورته

النهائية ( )42سؤالً فى صورة مواقف ومشكالت .والجدول التالى يوضح مواصفات اختبار
الحل اإلبداعى لممشكالت .

جذول ()1
يىاص اث اختبار انذم اإلبذاػً نهًشكالث
أرقاو انًىاقف
يهاراث انذم اإلبذاػً نهًشكالث
12 ،11 ،1 ،1
 -1إيجاد انًأسن .
11 ،11 ،6 ،3
 -1انبذث ػٍ انًؼهىياث .
11 ،13 ،5 ،2
 -3تذذيذ انًشكهت .
13 ،11 ،12 ،2
 -2تىنيذ األفكار .
12 ،16 ،1 ،4
 -5انتىصم انذم .
12 ،14 ،15 ،12
 -6قبىل انذم .
انًجًىع

(*) ممحق ( : )1اختبار الحل اإلبداعي لممشكالت في صورته النهائية .
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وبذلك تكون النهاية العظمى لالختبار ( )42درجة ،والنهائية الصغرى له تساوى صف ارً .

خامضاً :اختيار عيية البحح:
تم اختيار فصمين من فصول الصف الثانى الثانوى الصناعى تخصص الزخرفة واإلعالن
بمدرسة  83مايو الثانوية الصناعية بنات بمحافظة القاهرة ليمثل فصل ( )8/4المجموعة
التجريبية وعدد طالباته ( )28طالبة ،وفصل ( )4/4المجموعة الضابطة وعدد طالباته ()21
طالبة .

صادصاً :التطبيل الكبلي ألداة البحح:
قبل البدء في تدريس الوحدة األولى من مقرر الصف الثانى تخصص الزخرفة واإلعالن،
ولمتأكد من تكافؤ المجموعتين (الضابطة والتجريبية) :تم تطبيق اختبار الحل اإلبداعى
لممشكالت عمى الطالبات عينة البحث قبل تدريس الوحدة ،وذلك في بداية الفصل الد ارسى
األول من العام الدراسى  ،4187 / 4186ثم حساب الفروق بين متوسطى درجات
المجموعتين (الضابطة والتجريبية) عمى أداة البحث وذلك باستخدام اختبار "ت" ويوضح ذلك
الجدول التالى:
جذول ()3
قيًت "ث" ودالنتها اإلدصا يت بيٍ يتىططً درجاث انًجًىػتيٍ انتجزيبيت وانضابطت فً
أداة انبذث (قبهياً).
ث يظتىي انذالنت
د.ح
ع
و
ٌ
انًجًىػت
األداة
انتجزيبيت 1.36 12.12 21
اختبار انذم
غيز دانت
اإلبذاػي نهًشكالث انضابطت 1.1 41 1.32 12.26 23

ويتضح من الجدول السابق أن قيم "ت" ير دالة إحصائياً ،ويبين عدم وجود فروق

دالة إحصائياً بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك فى أداة البحث قبل
إجراء التجربة ،أى أن المجموعتين متكافئتان فى متغير البحث الحالى .

صابعاً :تيفيذ جتزبة البحح:
تم تدريس الوحدة األولى (الدهانات) لطالب المجموعة التجريبية باستخدام التنظيم الذاتى
بواقع ( 86حصة) أسبوعياً وقد استمر التدريس لمدة أربعة أسابيع وقد تم االتفاق مع معمم

المواد الفنية النظرية والعممية فى مدرسة  83مايو الثانوية الصناعية بنات عمى القيام بعممية

التدريس ،وقد تم عقد عدة لقاءات مع المعمم الذى سوف يقوم بعممية التدريس لممجموعة
التجريبية لتوضيح كيفية التدريس باستخدام التنظيم الذاتى ،وطمب منه تسجيل أى مالحظات
- 8376 -

فاعلية إستراتيجية التنظيم الذاتى فى تدريس مقرر التدريبات المهنية .................................................

عن الطالب أثناء تنفيذ التجربة  .كما تم التدريس لممجموعة الضابطة باستخدام الطريقة
التقميدية بنفس المعدل أى ( 86حصة) أسبوعياً  .وقد تم توزيع محتوى الوحدة عمى الطالب،

ليكون عوناً لهم فى التعمم ،وحل األسئمة المرتبطة بدروس الوحدة

(*)

.

ثامياً :التطبيل البعدى ألداة البحح:
بعد االنتهاء من تدريس الوحدة األولى (الدهانات) لممجموعتين التجريبية والضابطة قام
الباحث بمساعدة معممى المواد الفنية بالتطبيق البعدى ألداة البحث المتمثمة فى اختبار الحل
اإلبداعى لممشكالت ،وتم بعد ذلك تصحيحه ورصد الدرجات ،وهذا ما سوف يوضحه فيما يمى:

تاصعاً :التحكل مً صحة الفزوض ومياقغة اليتائر:
لما كان السؤال الثالث من أسئمة البحث هو :ما فاعمية استخدام التنظيم الذاتي في تنمية
مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت المهنية لدى طالب الصف الثانى من تخصص الزخرفة
واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ؟ قام الباحث بوضع فرضين لتعرف فاعمية الوحدة
المعدة باستخدام التنظيم الذاتي ،وفيما يمى توضيح الختبار صحة هذ الفروض:

- 1اختبار صحة الفزض األول والذى ييص على أىُ:
يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية بااين متوسااطى درجااات طااالب المجموعااة التجريبيااة (التااى
درسااات باساااتخدام التنظااايم الاااذاتى) والمجموعاااة الضاااابطة (التاااى درسااات باساااتخدام الطريقاااة
ا
المعتادة) فى التطبيق البعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشاكالت ككال وفاى
مهارتاه الفرعياة كاالً

عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية .

وقد استخدم الباحث اختبار "ت" لممجموعات

ير المرتبطة لتحديد داللة الفرق بين

متوسطى درجات المجموعة التجريبية ومتوسطى درجات المجموعة الضابطة فى التطبيق
ا
البعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى
مهارته الفرعية كالً عمى حااادة تمهيداً

لتحااااااااااديد فاعمية التنظيم الذاتى فى تنماااااااية مهاااااارات الحاال
اإلبداعى لممشكالت ،والجدول التالى يوضح ذلك:

(*)

ممحق ( : )2محتوى الوحدة األولي (الدهانات) .
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جذول ()2
قيًت "ث" ودالنتها اإلدصا يت نه زن بيٍ يتىططً درجاث انًجًىػت انتجزيبيت وانًجًىػت
انضابطت فً اختبار يهاراث انذم اإلبذاػً نهًشكالث ككم وفً يهاراته ان زػيت كالً ػهً دذة ( بؼذياً)
دجى
d
ث
د.ح
ع
و
انًجًىػت ٌ
انًهارة
انتأثيز
2.42 3.11
21
تجزيبت
إيجاد
 1.6 **2.16 41 2.43 1.46كبيز
انًأسن
23
ضابطت
2.41 3.32
21
تجزيبت
جًغ
 1.1 **4.41 41 2.41 1.26كبيز
انبياَاث
23
ضابطت
2.44 3.12
21
تجزيبت
تذذيذ
 1.3 **5.44 41 2.13 1.12كبيز
انًشكهت
23
ضابطت
2.26 3.32
21
تجزيبت
إيجاد
 1.2 **12.66 41 2.64 1.65كبيز
األفكار
23
ضابطت
2.22 3.16
21
تجزيبت
انتىصم
 1.1 **4.22 41 2.12 1.22كبيز
نهذم
23
ضابطت
2.15 3.22
21
تجزيبت
قبىل انذم
 1.4 **4.32 41 2.66 1.55كبيز
23
ضابطت
1.12 11.36 21
تجزيبت
االختبار
 2.1 **14.22 41 1.16 12.55 23كبيز
ككم
ضابطت
* دانت ػُذ يظتىي دالنت 2.25
** دانت ػُذ يظتىي دالنت 2.21

ونالحظ من جدول ( )2ما يمى:
 -8ارتفاع متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت
ككل وفى مهاراته الفرعية كالً عمى حااااااااادة عن متوسط درجات طالب

المجموعة الضابطة .

 -4ارتفاع متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت
مهارته الفرعية كالً عمى حدة عن متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة .
ا
ككل وفى

ولمهارته الفرعااااية كالً عمى
ا
 -1قيمة "ت" المحسوبة لمهارات الحل اإلبداعى لممشكالت ككل
حدة دالة عند مستوى داللة (. )1.18

ولمهارته الفرعية
ا
 -2حجم تأثير التنظيم الذاتى عمى مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت ككل
كالً عمى حدة كبير .

 -3مهارة إيجاد األفكار أكثر المهارات التى تم تنميتها باستخدام التنظيم الذاتى حيث إن
قيمة  4.2= dويميها مهارتى جمع البيانات والتوصل لمحل ثم يميهم مهارات قبول الحل
وايجاد المأزق وتحديد المشكمة .
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وبالتالى يتم قبول الفرض األول من فروض البحث .
ولتحديد فاعمية التنظيم الذاتى فى تنمية مها ارت الحل اإلبداعي لممشكالت تم حساب قيمة "ت"
وداللتها اإلحصائية لمفرق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى
مهارته الفرعية كالً عمى حدة وهذا يتطمب
ا
والبعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى

اختبار صحة الفرض الثانى:

 - 2اختبار صحة الفزص الجاىى والذى ييص على أىُ:
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية فى
مهارته الفرعية كالً عمى
ا
التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت ككل وفى

حدة لصالح التطبيق البعدى".

وقد استخدم الباحث اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة لتحديد داللة الفرق بين متوسطى
درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار الحل اإلبداعى لممشكالت
مهارته الفرعية كالً عمى حدة تمهيداً لتحديد فاعمية التنظيم الذاتى فى تنمية مهارات
ا
ككل وفى

الحل اإلبداعى لممشكالت ،والجدول التالى يوضح ذلك:

جذول ()5
قيًت "ث" ودالنتها اإلدصا يت نه زن بيٍ يتىططً درجاث انًجًىػت انتجزيبيت فً انتطبيقيٍ انقبهً
وانبؼذي الختبار انذم اإلبذاػً نهًشكالث ككم وفً يهاراته ان زػيت كالً ػهً دذة .
دجى
d
ث
د.ح
ع
و
انًهارة انًجًىػت ٌ
انتأثيز
2.44
1.45
21
قبهً
إيجاد
كبيز
1.23 **6.23
22 2.42
انًأسن
3.11
21
بؼذي
2.12
1.42
21
قبهً
جًغ
كبيز
1.5
**2.26
22 2.41
انبياَاث
3.32
21
بؼذي
2.12
1.42
21
قبهً
تذذيذ
كبيز
1.1
**6.53
22 2.44
انًشكهت
3.12
21
بؼذي
2.51
1.26
21
قبهً
إيجاد
كبيز
3.4
**11.12 22 2.26
األفكار
3.32
21
بؼذي
2.46
1.51
21
قبهً
انتىصم
كبيز
3.2
**11.62 22 2.22
نهذم
3.16
21
بؼذي
2.13
1.64
21
قبهً
قبىل
كبيز
1.2
**2.62
22 2.15
انذم
3.22
21
بؼذي
1.12 12.11 21
قبهً
االختبار
كبيز
6.5
**12.23 22 1.12 11.36 21
ككم
بؼذي
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ونالحظ من جدول ( )3ما يمى :
 -8ارتفاع متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى لالختبار الحل
مهارته الفرعية كالً عمى حدة عن متوسط درجاتهم فى
ا
اإلبداعى لممشكالت ككل وفى

التطبيق القبمى .

ولمهارته الفرعية كالً عمى حدة دالة
ا
 -4قيمة "ت" المحسوبة لمحل اإلبداعى لممشكالت ككل
عند مستوى داللة (. )1.18

مهارته الفرعية كالً عمى
 -1حجم تأثير التنظيم الذاتى عمى الحل اإلبداعي لممشكالت ككل و ا
حدة كبير .

كما تم حساب قيمة نسبة الكسب المعدل لممجموعة التجريبية = 8.4وهى دالة حيث أنها تقع
فى المدى الذى حدد "بميك" لمفعالية ،وهذا يعنى أن تدريس وحدة (الدهانات) باستخدام
التنظيم الذاتى ذو فاعمية فى تنمية الحل اإلبداعى لممشكالت لدى طالب الصف الثانى
تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية  ..وبالتالى يتم قبول الفرض الثانى
من فروض البحث .
وفى ضوء تمك النتيجة يتضح فاعمية التنظيم الذاتى فى تنمية الحل اإلبداعى لممشكالت
لدى طالب الصف الثانى تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية في مقرر
التدريبات المهنية ،وتتفق هذ النتيجة مع نتائج بحوث كل من،)Kletlle et al., 2001( :
(( ،)Treffinger et al., 2008زين أحمد ( ،)4116 ،لطيفة عبد اهلل ( ،)4117،عبد اهلل
سميم . )Edbanks et al., 2010( ،)lee et al., 101( ،)4181 ،والتى أثبتت أهمية
تنمية الحل اإلبداعى لممشكالت ،وذلك باستخدام أساليب واستراتيجيات تدريسية متعددة .
وقد ترجع فاعمية التنظيم الذاتى فى تنمية ال حل اإلبداعى لممشكالت لدى أفراد العينة من
طالب الصف الثانى تخصص الزخرفة واإلعالن إلى ما يمى:
 -8جذب واثارة انتبا الطالب إلى الدرس وتشويقهم إليه وذلك من خالل مرحمة التمهيد التى
تحدد معرفتهم السابقة وتحديد نقطة البداية الصحيحة لهم .
 -4قيام الطالب بتحديد ما يريدون تعممه ،وكيفية تعممه فيؤدى ذلك إلى تنمية قدراتهم عمى
ضبط خطوات تعممهم .
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 -1قيام الطالب بتحديد المشكمة وادراك العالقات بين مكوناتها مما يسمح لهم بالتفكير العميق
والوعى بالتفكير مما قد يؤدى إلى اإلبداع فى حمها .
 -2ربط ما يتعممه الطالب بالحياة الواقعية لهم فيجعل التعمم ذات معنى ويسهم فى حل
المشكالت التى تواجههم بطريقة سهمة ميسرة .
 -3استثارة تفكير الطالب من خالل استخدام العديد من األنشطة التعميمية المختمفة التى
يقوموا بتنفيذها ،وقد أدى ذلك إلى تنمية مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت لديهم .
 -4قيام الطالب بإجراء العديد من التجارب والمهارات العممية أثناء التعمم والتى تؤدى إلى
تنمية مهارة إيجاد المازق ،جمع المعمومات ،تحديد المشكمة ،إيجاد األفكار ،التوصل لمحل،
وقبول الحل .
 -5جعل الطالب نشطاء إيجابيين في تحقيق أهدافهم ،ليتوصموا إلى األفكار والمعارف العممية
والفنية بصورة وظيفية فيحاولوا اإلبداع والبعد عن اإليداع .
 -6تشجيع الطالب عمى التعمم المستمر واستخدام المصادر المتعددة لمبحث عن الحمول
الجديدة والمبتكرة لممشكالت المختمفة التى تقابمهم في الحياة عامة .
 -7تنمى االتجاهات اإليجابية نحو التعمم المستقل مثل إثارة الدافعية ،والمثابرة ،التعاون ،حب
االستطالع وذلك مطمب حياتى ،كما أنه من المتطمبات الضرورية لتنمية مهارات الحل
اإلبداعى لممشكالت .
 -81االهتمام بالتقويم المستمر لمعرفة ما تم تحقيقه من األهداف المحددة مسبقاَ .

عاعزاً :توصيات البحح:
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى يوصى الباحث بما يمى:
 -8ضرورة تدريب المعممين عمى استخدام اإلستراتيجيات الحديثة ومنها التنظيم الذاتى فى
التدريس ليصبح المتعمم مشارك فعال فى العممية التعميمية .
 -4إثراء محتوى الكتب الدراسية باألنشطة العممية والعممية التى تعمل عمى تنمية الحل
اإلبداعى لممشكالت لدى الطالب .
 -1االهتمام بربط المحتوى العممى بالواقع العممى الذى يعيشه الطالب وذلك من
خالل تطبيق المعمومات التى توصل إليها عمى مواقف الحياة العممية واستغاللها فى
تفساااااااااير ما يحدث حولنا من ظواهر عممية أو حل المشكالت
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الحياتية بطريقة ير روتينية .
 -2ضرورة اقتراح نماذج واستراتيجيات تدريسية جديدة من شأنها أن تعمل عمى تنمية الحل
اإلبداعى لممشكالت لدى الطالب .
 -3االهتمام بالطالب وحثهم وتشجيعهم عمى حرية التفكير واإلبداع ،والبعد عن ثقافة إيداع
المعمومات وحفظها .
 -4تقديم التغذية الراجعة المناسبة لمطالب لتدعيم مهارات الحل اإلبداعى لممشكالت لديهم .
 -5توفير الوقت والمعمومات الالزمين التي تمكن الطالب من الوصول لمحمول اإلبداعية
لممشكالت المرتبطة بحياتهم الواقعية .
 -6وضع الحل اإلبداعى لممشكالت في بؤرة اهتمام مصممى ومخططى المناهج الدراسية
سواء عند إعدادها أو تدريسها بهدف تنمية قدرة الطالب عمى االكتشاف واإلبداع .
 -7تنمية االتجاهات اإليجابية والقيم لدى الطالب ومنها (تحمل المسئولية – الدقة – جودة
األداء – القدرة عمى اتخاذ الق اررات – المرونة – التعاون – العمل في فريق  -حرية
التعبير – احترام رأى ارخرين – الثقة بالنفس. )...
 -81إعداد برامج كمبيوتر إثرائية خاصة بالمقررات الدراسية ،لتوضيح الجوانب النظرية
والجوانب العممية المرتبطة بالمواد المهنية المختمفة.
 -88األخذ بصيغ جديدة فى إعداد مناهج المدرسة الثانوية الصناعة لتقوم عمى
حل المشكالت ،والمشروعات المتكاممة مع التأكيد عمى تنمية الجوانب االبتكارية لدى
الطالب .
 -84تحديث مناهج المدرسة الثانوية الصناعة ،لتكون مواكبة لمتطورات المتسارعة فى
الخامات واألدوات ،وفى أساليب التنفيذ .
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حادى عغز :حبوخ مكرتحة:
في ضوء نتائج البحث انبثقت المقترحات التالية:
 -8برنامج تدريبى مقترح لتنمية استراتيجيات التعمم الذاتى لدى معممى الزخرفة واإلعال ن
بالمدرسة الثانوية الصناعية .
 -4فاعمية استراتيجية التنظيم الذاتي في تنمية القيم البيئية والجمالية لدى طالب المدرسة
الثانوية الصناعية .
 -1تنمية الحل اإلبداعى لممشكالت لدى معممى المدرسة الثانوية الصناعية وقياس أثر عمى
أداء الطالب .
 -2فاعمية استراتيجية التنظيم الذاتي في تنمية التفكير العممى والدافعية لإلنجاز لدى طالب
المدرسة الثانوية الصناعية .
 -3برنامج مقترح قائم عمى التنظيم الذاتي لتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب
المدرسة الثانوية الصناعية .

- 8413 -

فاعلية إستراتيجية التنظيم الذاتى فى تدريس مقرر التدريبات المهنية .................................................

املزادع :
أوالً  :املزادع العزبية:
 -1أبو بكر عابدين بدوى ( :)1991التربية الصناعية بين المفيوم والواقع( ،القاىرة :دار بل برنت
لمطباعة والنشر والتوزيع) .

 -2أحمد عبادة ( :)1992الحمول االبتكارية لممشكالت النظرية والتطبيق( ،البحرين ،دار الحكمة لمنشر
والتوزيع) .
 -3أحمد عبد العزيز سميمان عياد ( :)2007تطوير مقررات التدريبات المينية فى المدرسة الثانوية

الصناعية الزخرفية فى ضوء المستحدثات التكنولوجية( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية التربية –

جامعة حموان) .
 -4أحمد عمى محمد سرحان ( :)2019تطوير برنامج الحاكمات القابمة لمبرمجة لتنمية الميارات العممية
لدى طالب تخصص الكيرباء واإللكترونيات بالكميات التكنولوجية لموفاء بمتطمبات سوق العمل" ،

(رسالة ماجستير ،كمية التعميم الصناعى – جامعة حموان) .

 -5أشرف فتحى محمد عمى ( :)2015فاعمية برنامج تدريبى لمعممى المدرسة الثانوية الصناعية فى
تنمية ميارات استخدام استراتيجية التعمم القائم عمي المشكمة إلكساب الطالب مفاىيم مادة المقايسات
وميارات التواصل االجتماعى  .بحث منشور بمجمة كمية التربية – جامعة السويس ،في المجمد
الثامن – العدد الثالث( ،يوليو . )2015 ،

 -6أمنية السيد الجندى ،نعيمة حسن أحمد ( " :)2005أثر نموذج سوشمان لمتدريب االستقصائى فى
تنمية االستقصاء العممى وعمميات العمم التكاممية ودافعية اإلنجاز لمتالميذ المتأخرين دراسياً فى
العموم بالمرحمة اإلعدادية" ،مجمة التربية العممية ،ع.1

 -7إيمان رفعت ( :) 2011فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمي المشكمة في اكتساب أطفال الروضة
بعض المفاىيم العممية وتنمية الميارات االجتماعية لدييم( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية

التربية  -جامعة حموان) .
 -8أيمن عامر ( :)2003الحل اإلبداعى لممشكالت بين الوعى واألسموب( ،القاىرة ،الدار العربية
لمكتاب) .
 -9أيمن محمد فتحى ( " :)2002أثر الوعى بالعمميات اإلبداعية واألسموب اإلبداعى فى كفاءة حل
المشكالت "( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية اآلداب  -جامعة القاىرة) .

 -11إيناس محمد صفوت (" :)2004ما وراء المعرفة واستراتيجيات التنظيم الذاتى لمتعمم لدى طالب
جامعة الزقازيق"( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية التربية  -جامعة الزقازيق) .
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 -11بسام عبداهلل ( :)2009التعمم المبني عمي المشكالت الحياتية وتنمية التفكير( ،عمان :دار
المسيرة) .
 -12جابر عبد الحميد ( :)1999استراتيجية التدريس والتعمم ،سمسمة المراجع فى التربية وعمم النفس،
(القاىرة ،دار الفكر) .
 -13حامد عبد السالم زىران ( :)1995عمم النفس النمو الطفولة والمراىقة( ،القاىرة ،عالم الكتب ،ط)5
.

 -14حممى أبو الفتوح رضوان ( :)1991تقويم بعض الميارات العممية المتضمنة فى مقرر التدريبات
المينية لطالب الصف بالمدرسة الثانوية الصناعية( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية التربية –
جامعة أسيوط) .

 -15خالد صالح الباز (" :)2002أثر استخدام أنشطة االنترنت فى تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية
فى التحصيل والتنظيم الذاتى لمتعمم" ،المؤتمر العممى السادس لمجمعية المصرية لمتربية العممية
بعنوان " التربية العممية وثقافة المجتمع" ،المنعقد فى فندق بالما -أبو سمطان -اإلسماعيمية  ،فى
الفترة  31-28يوليو  ،م.1
 -16زبيدة محمد قرنى (" :)2004فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية ميارات الفيم
القرائى والتغمب عمى صعوبات تعمم المفاىيم الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوى" ،مجمة

كمية التربية ،جامعة المنصورة ،ع. 56
 -17زين بن حسن ردادى (" :)2002المعتقدات الدافعية واستراتيجيات التنظيم الذاتى لمتعمم فى
عالقتيما بالتحصيل الدراسى لدى تالميذ مدارس منارات المدينة المنورة" ،مجمة كمية التربية ،جامعة

الزقازيق ،ع. 41

 -18زين حسن أحمد العبادى (" :)2008أثر برنامج تعميمي قائم عمى نموذج حل المشكالت اإلبداعي
فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى لدى الطمبة الموىوبين ذوى صعوبات التعمم" ،متطمب تكميمى
لمحصول عمى درجة الدكتوراه تخصص التربية الخاصة ،كمية الدراسات التربوية العميا ،جامعة

عثمان العربية لمدراسات العميا .

 -19سامية األنصارى ،إبراىيم عبد اليادى العربى ( :)2009اإلبداع فى حل المشكالت باستخدام
نظرية تريز ( ،TRIZالقاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية) .
 -21سنية محمد عبد الرحمن الشافعى (" :)2006خرائط التفكير وأثرىا عمى تحصيل المفاىيم العممية
وتعزيز استخدام استراتيجيات تنظيم الذات لتعمم العموم لتالميذ المرحمة اإلعدادية" ،المؤتمر العممى

العاشر لمجمعية المصرية لمتربية العممية ،بعنوان "التربية العممية تحديات الحاضر ورؤى
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المستقبل" ،المنعقد فى فندق المرجان -فايد -اإلسماعيمية ،فى الفترة من  30يوليو –  1أغسطس،
م. 1
 -21شيرين محمد الدسوقى (" :)2011البناء العاممى لمقدرة عمى حل المشكالت واستراتيجيات التنظيم
الذاتى لمتع مم وقوة السيطرة المعرفية لدى طالب كمية التربية ببورسعيد" ،مجمة كمية التربية ،جامعة
الزقازيق ،ع. 72

 -22صالح محمد عمى أبو جادو ( :)2009تطبيقات عممية فى تنمية التفكير اإلبداعى باستخدام نظرية
الحل االبتكارى لممشكالت( ،عمان ،الشروق لمنشر والتوزيع) .
 -23صفاء األعسر ( :)2000اإلبداع فى حل المشكالت( ،القاىرة ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع)
.

 -24صالح الدين عرفة محمود ( :)2006التفكير بال حدود ،رؤى تربوية معاصرة فى تعميم التفكير
وتعممو ( ،القاىرة :عالم الكتب) .
 -25صالح محمد إبراىيم ( " :)2011فاعمية برنامج قائم عمى ميارات التنظيم الذاتى لمتعمم وأثره عمى
توجيات األىداف والنضج االجتماعى واألداء األكاديمي لدى الطالب مرتفعى ومنخفضى
التحصيل من الحمقة الثانية من التعميم األساسى( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة  ،معيد الدراسات

التربوية  -جامعة القاىرة) .

 -26عادل ميران ،وآخرون ( :)2007التعميم الصناعى بين التربية والتنمية (القاىرة :دار الفكر العربى)
.
 -27عاطف عمى أحمد حسانين ( :)2016فاعمية التكامل بين مادتى التكنولوجيا والرسم الفنى لتنمية
ميارات التفكير والميارات اليدوية المرتبطة بالصناعات اإلبداعية لدى طالب المدارس الثانوية

الصناعية " ( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية التربية – جامعة حموان) .
 -28عبد اهلل عبد اليادى سميم ( " :)2010فاعمية برنامج تدريبى مستند إلى نظرية الحل االبتكارى
لممشكالت " تريز" فى تنمية التفكير االبتكارى والتفكير الناقد "( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،

كمية التربية  -جامعة الجوف) .

 -29عصام عبد الخالق أحمد ( " :)1998القدرة عمى التفكير االبتكارى لدى طالب التعميم الصناعى
وعالقتو ببعض متغيرات البيئة المدرسية "( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية التربية – جامعة
عين شمس) .
 -31عصام محمد عبد القادر ( " :)2012فاعمية التدريس التبادلى فى العموم عمى التحصيل والميارات
العممية لدى التالميذ ذوى اضطراب النشاط الزائد " مجمة التربية العممية  ،م  ، 15ع. )1( 4
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 -31فلاير محمد أبو عواد ،انتصار خميل عشا ( " :)2011أثر برنامج تدريبى مستند إلى الحل اإلبداعى
لممشكالت فى تنمية التفكير التشعيبى لدى عينة من طالبات الصف السابع األساسى فى األردن "
مجمة العموم التربوية والنفسية ،م ،12ع .1
 -32فؤاد البيى السيد ( :)1979عمم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى( ،القاىرة  ،دار الفكر
العربى ،ط. )3

 -33فوزى رزق شحاتو عبدالرحمن ( :)1998نظام التكاليف المعيارية لمتعميم الثانوى الصناعى وأثره
عمى كفايتو الداخمية( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كمية الدراسات التربوية – جامعة القاىرة) .
 -34كوثر حسين كوجك ( :)2001اتجاىات حديثة فى المناىج وطرق التدريس( ،القاىرة :عالم الكتب،
ط . )3

 -35لطيفة عبد الشكور عبد اهلل الشاىى ( " :)2009فاعمية برنامج مقترح فى التربية البيئة فى ضوء
نظرية تريز ) (TRIZفى تنمية التفكير اإلبداعى لطفل ما قبل المدرسة فى رياض األطفال
بمحافظة جدة " ،متطمب تكميمى لمحصول عمى درجة الدكتوراه فى المناىج وطرق التدريس ،كمية
التربية  -جامعة أم القرى .
 -36ليمى عبد اهلل حسام الدين ،نوال عبد الفتاح فيمى ( " :)2005اثر التدريس وفقاً لنموذج وودز

وتاريخ العمم فى تنمية التحصيل وميارات حل المشكمة وفيم طبيعة العمم لدى تالميذ الصف الثانى

اإلعدادى " ،مجمة التربية العممية ،م ،2ع.3
 -37المجالس القومية المتخصصة ( :)1997تقرير المجمس القومى لمتعميم والبحث العممى
والتكنولوجيا :العممي ة التعميمية فى عصر التوجيات االقتصادية الجديدة ،الدورة الرابعة والعشرين .

 -38المجالس القومية المتخصصة ( :)2000التعميم الفنى والتدريب وعالقتو باحتياجات اإلنتاج وسوق
العمل ،تقرير المجمس القومى لمتعميم والبحث العممى والتكنولوجيا( ،القاىرة :رئاسة الجميورية،
الدورة السابعة والعشرون) .
 -39المجالس القومية المتخصصة ( :)2000دور التعميم الفنى والتدريب فى تنمية الميارات بالقطاع
غير الحكومى ،تقرير المجمس القومى لمتعميم والبحث العممى والتكنولوجيا( ،القاىرة :رئاسة

الجميورية ،الدورة السابعة والعشرون) .
 -41محمد حسن الحبشى ،مجدى ماىر مسيحة ( " : )1998الكفايات المينية األساسية الالزمة
لخريجى التعميم الفنى نظام السنوات الخمس – زراعى – صناعى – تجارى – دراسة ميدانية "( ،
القاىرة  :المركز القومى لمبحوث التربوية والتنيمة) .

 -41مجدى عزيز إبراىيم ( :)2004استراتيجيات التعميم وأساليب التعمم( ،القاىرة ،مكتبة االنجمو
المصرية) .
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 -42مجدى محمد محمود أمين ( :)1999تطوير مقرر العمميات لطالب المدرسة الثانوية الصناعية فى
ضوء أىداف التربية البيئية( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية البنات – جامعة عين شمس) .
 -43محمد حمدى الطيطى ( :)2004تنمية قدرات التفكير اإلبداعى( ،عمان ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة ،ط. )2
 -44محمد عبد الحميد محمد محمد ( " :)2012فاعمية استخدام إستراتيجية التعمم المنظم ذاتياً فى

تحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية لمنحو واتجاىيم نحوه "( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة  ،كمية

التربية  -جامعة الزقازيق) .
 -45مرفت حسن محمد محمد ( " :)2007فاعمية استخدام المواقع البيئية عمى االنترنت فى تنمية
ميارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية "( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة عين شمس) .

 -46مصطفى محمد كامل ( " :)2005مقرر مقترح لمتدريب عمى استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتى
لمتعمم فى ضوء وثيقة لممستويات المعيارية لمتعمم " ،المؤتمر العممى السابع عشر ،مناىج التعميم
والمستويات المعيارية ،م( ،)1المنعقد فى الفترة  27 - 26يوليو ،جامعة عين شمس .
 -47منى عمى حسن حالوة ( :)1992تصور مقترح لمقرر التطبيقات العممية لطالب الفرقة الثانية
شعبة تشكيمية بكمية التربية( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كمية التربية – جامعة حموان) .

 -48نيمة عبد المعطى الصادق جاد الحق ( " :)2007فاعمية استخدام النموذج الواقعى لتدريس العموم
فى تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية "( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة
 ،كمية التربية  -جامعة الزقازيق) .

 -49ىبة مخموف محمد عمى ( :)2019دراسة الشاشات الممسية لتطوير مقرر االتصاالت اإللكترونية
لتنمية الميارات العممية لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،
كمية التعميم الصناعى – جامعة حموان) .
 -51و ازرة التربية والتعميم ( :)2006األىداف العامة والخطة الدراسية لتخصص الزخرفة واإلعالن

والتنسيق بالمدارس الثانوية الصناعية نظام الثالث سنوات( ،القاىرة :اإلدارة العامة لمتعميم

الصناعى) .
 -51وفاء لبيب محمود ( " :)2007تأثير التعمم باألسموب التعاونى واألسموب التنافسى عمى فاعمية
األداء فى السباحة " ،مجمة البحث فى التربية وعمم النفس ،م. 15
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