
    
   

 كلية التربية 
      المجلة التربوية

 **    * 

 

بداع اجلاد لتنميت سرتاتيجيت مقرتحت قائمت على نظريت اإلا
عمال املستقبليت لطالباث عاداث التميز ومهاراث ريادة األ

فى ضىء تعزيز القدرة التنافسيت للتعليم  االقتصاد املنزىل
 " يالنىع
  

 إعداد   

 بْ العالأٔد عبد العاطى أ.و.د/ ٍالة سع 

 مناىج وطرؽ تدريس االقتصاد المنزلىالستاذ مساعد أ
 سكندريةكمية التربية النوعية جامعة اإل 

 
 

 

 و2012اجمللة الرتبْٓة ـ العدد الجاىى ّالشتٌْ  ـ  ْٓىُٔ  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .......... استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية اإلبداع الجاد لتنمية عادات التميز ومهارات ريادة األعمال المستقبلية

- 48 - 

 ممخص البحث : 
فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية االبداع  ىدؼ البحث الحالى تحديد

الجاد لتنمية عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد المنزلى فى 
ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى ، وقد تـ تطبيؽ ادوات البحث المتمثمة فى 

( طالبة 53عماؿ المستقبمية( عمى عينة قواميا )ختبار عادات التميز، ومقياس ريادة االإ)
مف طالبات الفرقة الثالثة بقسـ االقتصاد المنزلى ،وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبى 

Quasi Experimental Design  ( ذو التصميـ  المجموعة التجريبية الواحدة(One 
Group Pre-Test Post-Test-Design ،  النتائج وتوصؿ البحث الى مجموعة مف

فى القياس البعدى  القائمة عمى نظرية االبداع الجاد  فاعمية اإلستراتيجية المقترحة منيا
لكؿ مف عادات التميز وبعض ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد  والتتبعى

ة المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى ، وكذلؾ وجدت عالقة دالة موجب
إحصائيًا بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياس البعدى لعادات التميز وميارات 

ستراتيجيات تدعـ بضرورة  البحث ىريادة األعماؿ المستقبمية. وأوص إستخداـ طرؽ وا 
إكتساب الطالبات لعادات التميز،وكذلؾ ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية،وضرورة إخضاع 

 أنشطتيا لدراسات وبحوث تجريبية وتقويمية بصورة مستمرة االستراتيجية و 

-ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية -عادات التميز-)االبداع الجاد :الكممات المفتاحية
 القدرة التنافسية(.
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Proposed Strategy Based On Serious Creativity Theory on Developing 

Excellence Habits and Future Entrepreneurship Skills for Students of 

the Home Economy In Light of Enhancing Competitiveness Specific 

Education 

 

:Abstract 

             The research aims to determine the effectiveness of a proposed 

strategy based on the theory of serious creativity to develop the habits of 

excellence and future leadership skills of the students of the domestic 

economy in light of the competitiveness of quality education. The research 

tools of (test of the habits of excellence and the scale of future 

entrepreneurship) On a sample of 35 students from the third division of 

the Department of Home Economics. The Quasi Experimental Design 

method was used by one group Pre-Test Post-Test-Design. The research 

found the effectiveness of the proposed strategy in the dimension 

measurement And the follow-up of each of the habits of excellence and 

some of the skills of future entrepreneurship for the students of the 

domestic economy in light of the competitiveness of qualitative education, 

and also found a statistically significant positive relationship between the 

grades of students of the experimental group in the dimension 

measurement of the customs of excellence and future entrepreneurial 

skills .The study recommended the use of educational methods and 

strategies to support students' achievement of the customs of excellence, as 

well as the skills of future entrepreneurship, and the necessity of 

subjecting the strategy and its activities to studies and empirical research 

and their strengths and weaknesses.                                                                   
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 مكدمة :

والقدرة التنافسية مطمبا حضاريا بؿ يجب أف يكوف نمطا فكريا  يعد التميز       
داريا، قتصادية،وىذا ما وا  لمواجية ما أفرزتو العولمة مف تحديات اجتماعية وثقافية وبيئية وا 

ضاعؼ مف مسئولية المؤسسات التعميمية ،حيث أصبح رأس الماؿ الفكرى يساىـ إلى حد 
ث التغيرات االيجابية فى كافة المجاالت ،وفى ظؿ عدـ تمكف نظـ التعميـ مف كبير فى إحدا

مواكبة المتغيرات التى طرأت عمى االقتصاد العالمى . ومف ىذا المنطمؽ ،البد أف تدرؾ أف 
مصدر بقائيا يكمف فى أفرادىا ذوى الميارات والخبرات والقدرات الذىنية المتميزة ومدى 

ات الخالقة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة والمحافظة عمييا إستثمارىا الصحيح لمطاق
عادة وتنظيـ وبناء البرامج والمقررات لبناء ىذه  وتطويرىا،وىذا األمر يتطمب رؤية جديدة وا 

نضمف تحقيؽ التميز الطاقات تعميما وتدريبا فى مختمؼ االنشطة والعمميات، وحتى 
اعمة لمتميز واالبتكار،وكذلؾ التدريب والتنافسية البد مف توفر عدة متطمبات وبناء ثقافة د

ستراتيجيات بمنيجية عممية تساىـ فى بناء القدرة التنافسية وتحقؽ  عمى وضع خطط وا 
االستثمار في المجاؿ التعميمى يعزز القدرة التنافسية وكذلؾ يساىـ االىداؼ المرجوة،كما أف 

 جتماعية وييرىا. فى تحقيؽ التنمية المستدامة في جميع المجاالت االقتصادية واال
حيث كاف اليدؼ االساسى الستراتيجية التنمية الشاممة بعيدة المدى لدوؿ مجمس          
( ىو تحقيؽ مسيرة تنموية مستدامة ومتكاممة بكافة المجاالت 0203-0222التعاوف )

لالرتقاء الدائـ بجودة الحياة فييا ،وتمكيف االفراد لمتكيؼ مع مستجدات القرف الحادى 
الدولى بعنواف "مصر تستطيع  مثؿ )المؤتمرلعشريف، وكذلؾ توصيات العديد مف المؤتمرات وا

بضرورة تشجيع وتعميـ الشباب ريادة األعماؿ واالبتكار في إدارة  0204ديسمبر بالتعميـ" 
 0202، وكذلؾ مؤتمر "التعميـ فى مصر" األفكار وتحويميا إلى مشروعات اقتصادية ناجحة

إعداد خريج عصري مسمح بالميارات والمعارؼ، مؤىؿ ة قد أوصى بضرورة فى دورتو الثاني
لممنافسة في سوؽ العمؿ المحمي واإلقميمي والدولي كضمانة الستعادة ريادة الشيادات 

. وىذا ال يتحقؽ بدوف بناء جيؿ ريادى مف  الجامعية المصرية بكؿ كفاءاتيا العممية
توجو الدولة مزيد ريادة االعماؿ المستقبمية، لذا  المتعمميف يمتمكوف عادات التميز وميارات

الطالب الجامعى الذى ىو مصدر الطاقات الخالقة المبدعة، وىو نواة بمف الرعاية واالىتماـ 
      لرواد االعماؿ المستقبؿ القادريف عمى إنشاء المشروعات الريادية .
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ستنادا إلى ذلؾ فالجامعة كمؤسسة عممية تعميمية وتن       موية يعد مف خالليا ىذه وا 
الطاقات وتأىيميا وتنميتيا كمخرج تعميمى متميز منتج قادرا عمى حؿ مشكالتو مفكرا بطرؽ 
يير تقميدية بعيدا عف المألوؼ ، وفى ىذا السياؽ يجب أف تتغير نظرتنا نحو تعميـ طالبنا 

يجب إعدادىـ  ليكونوا قادريف عمى تحمؿ المسئولية منفتحيف لتطوير مجتمعيـ وتقدمو ،لذا
ستخداـ االستراتيجيات والطرؽ واالساليب  كسابيـ ميارات التفكير المختمفة وا  إعدادا جيدا وا 
العممية المختمفة عند تدريس البرامج  التعميمية بما يضمف جودة المنتج التعميمى ويساىـ 

تمتع ،  حيث اف تحسيف الجودة التعميمية ىو عامؿ أساسى لمفى تحقيؽ التنمية المستدامة
بالقدرة التنافسية ،ونحف نعيش عصر ثورة المعرفة والتسارع التكنولوجى والمعموماتى 
،وىوعصر التحوؿ مف إقتصاد المادة الى إقتصاد المعرفة، حيث أصبح راس الماؿ الفكرى 

 ت.يمثؿ قوى تتسـ بالموىبو والميارة أو يساىـ فى إحداث تغير إيجابى عمى كافة المجاال
داؼ الرئيسية التى يسعى النظاـ التربوى لتحقيقيا فى برامج إعداد الطالب ومف االى      

الجامعى ىو االىتماـ بتنمية الميارات التفكيرية بشكؿ عاـ ،فيستطيع الطالب المتعمـ 
االستنتاج ،وربط العالقات ،والتمييزبيف المعارؼ،وتطوير عمميات عقمية عميا. لذلؾ لكى يفى 

ت االستدامة لالجياؿ المستقبمية وتحقيؽ التميز والتنافسية، يجب التعميـ الجامعى بمتطمبا
ستراتيجيات جديدة تساىـ فى  إعادة النظر فى تدريس البرامج والمقررات وتناوؿ طرائؽ وا 
إعماؿ العقؿ والمشاركة فى اتخاذ القرار بما يتوافؽ وتحقيؽ التميز والتنافسية لمتعميـ النوعى 

، حيث  Entrepreneurship Skillsرات ريادة االعماؿ ، وكذلؾ بما يضمف تنمية ميا
( أنيا عممية إيجاد الفرص وتوليد Florian ,karri and Rossiter, 2007أشار ليا )

لى قيمة مضافة لممجتمع مما يجعميا عامال رئيسيا لمنمو االقتصادى إافكار جديدة وترجمتيا 
نزلىالمختمفة ،كما أشارت ) كوثر واالجتماعى، كما البد أف تدمج بمجاالت االقتصاد الم

( بأف عمـ االقتصاد المنزلى عمـ الحياة 04: 0225يزيس عازر،إ(؛)08: 0245كوجؾ،
مكانيات لحؿ مشكالت الطالبات وتمبية  وىو مف العمـو التى ركزت كؿ مافييا مف قوى وا 
ؿ احتياجاتينمف خالؿ طرح موضوعات متصمة بحياتيف ورفع مستوى االسرة مف خالؿ تشكي

كساب طالبات االقتصاد المنزلى ميارات متعددة  معالـ شخصية الطالبة وقيميا،وا 
مثؿ)التفكير،التصنيؼ،إيجادعالقات،تحديد مشكالت،فيـ مضاميف عميقة لمتميز،تقديـ أراء 
متنوعة، أخذ مالحظات لتدعيـ التفسير، مناقشة األفكار لتحقيؽ الفيـ، تقديـ الرأى 
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تخاذ القرار،وييرىا . الشخصى ، عرض الفكرة مدعمة واالبداع الجاد  بالسبب، االختيار، وا 
مف أكثر الموضوعات التى تجذب إىتماـ الكثير مف االكاديمييف والممارسيف عمى حد سواء 
،وأىميتو تزداد تدريجيا ،النو يجعميـ فى منافسة دائمة مف أجؿ خمؽ أفكار جديدة ،تجعميـ 

و فى إنتاج وتوليدافكارا جديدة بعيدة عف المألوؼ ، أكثر ريبة  فى إستخداـ أساليبو وأدوات
( بأنو تفكير يير خطى أو يير تسمسمى أو 002 -22: 0223حيث يعرفو )دى بونو ،

يير منطقى، ويسعى لتوليد المعمومات يير المتاحة عف المشكمة ،وىو البحث عف حموؿ 
حث عف بدائؿ وطرؽ ،وىو الب المشكالت بأساليب يير تقميدية أويير منطقية بشكؿ واضح

قتراحات وأراء كثيرة قبؿ إتخاذ قرارما ،وتحفيز المتعمـ عمى معالجة لتصبح ذا معنى وداللة،  وا 
وىذا مف شأنو يحسف مخرجات عممية التعمـ ويساىـ فى إنماء العقؿ البشرى والتفكير 

يتـ بتزويد االنسانى . وبالريـ مف ذلؾ إال أف واقع التدريس بالمراحؿ التعميمية المحتمفة ي
المتعمميف بالمعارؼ والمعمومات دوف إنتاج اشياء وأفكار تتميز بالخبرة والحداثة والتفرد 
والتنوع ، وفى حدود عمـ الباحثة لـ تجد دراسات تناولت نظرية االبداع الجاد فى مجاؿ 

معى، االقتصاد المنزلى لتنمية عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لمطالب الجا
وىذا يتطمب نوعية معينة مف التعميـ لتشكيؿ شخصيات المتعمميف وتنمية بنيتيـ المعرفية 
ستراتيجيات تدريس حديثة التى تنمى لممتعمـ قدرتو عمى المشاركة  باستخداـ طرؽ وا 
والتفكير المتأمؿ واالبداع وتحقيؽ التكيؼ مع التغير المتسارع  فى العصر الحالى . 

لقدرة التنافسية لمطالب الجامعى البد مف الرعاية واالىتماـ وتقديـ أفضؿ ولتحقيؽ التميز وا
ستخداـ إستراتيجيات تدريس حديثة فى تدريس البرامج والمقررات لتكويف  أنواع التعميـ وا 

 الشخصيات القادرة عمى التنافس والتميز .
 مف خالؿ : بحثية  عمى وجود مشكمة ستدلت الباحثةإ : لبشحمظهلة ا

لمقرر المالبس المنزلية ضعؼ قدرة  االحظت الباحثة أثناء تدريسيحيث  املالسظة :أّال: 
الطالبات عمى اإلبداع والتفكير بطرؽ تقميدية لمواجية أي مواقؼ ومشكالت تواجييف أثناء 

( 50عمى العينة االستطالعية التى قواميا ) بمقابمة يير المقننة،حيث قامت دراسة المقرر
لمعاـ الجامعى بكمية التربية النوعية جامعة االسكندرية  القتصاد المنزلى ة مف طالبات اطالب
( فى جو يسودة الحرية والمرونة حيث ساعدت الطالبات عمى الحديث 0208-0204)

براحة وبصورة تمقائية ،وتـ طرح مجموعة مف االسئمة عمييف حوؿ االنشطة االبداعية التى 
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المنزلية"، وكذلؾ حوؿ ممارسة الحموؿ االبداعية  أثناء دراسة "مقرر المالبسيمارسونيا 
واالفكار االبداعية والبعيدة عف التقميدية التى تطمب منيف أثناء دراسة "مقرر المالبس 

مثؿ: )ىؿ يطمب منكف إقتراح ، المنزلية "، وكانت االسئمة بطريقة متدرجة مترابطة عمييف
ىؿ  ف اثناء تنفيذ بعض القطع ؟حموال مختمفة لبعض المشكالت الممبسية التى تواجيك

تتبادلوف االفكار داخؿ مجموعات الوصوؿ الفكار ابداعية لموديالت لممالبس المنزلية ؟ 
اثناء تنفيذ كـ البيجامة الممبسية تبدعوف فى رسـ موديؿ كـ جديد مناسب لتصميـ باتروف 

يؼ البيجامة مف البيجامة؟ ىؿ تترؾ لكـ الفرصة القترح بدائؿ مختمفة عند تنفيذ مرد تنظ
قدرتيف مف  مف خالؿ إجاباتيف ضعؼ الباحثة ستنتجوت الرقبة والذيؿ ؟  وتجيب الطالبات

االستفادة مف معارفيف التى تعمموىا لتطبيقيا فى حؿ المشكالت والمشاركة بإيجابية فى 
فى ممارسة عادات التميز ضعؼ  حميا ،وقد يؤدى ىذا اإلنخفاض فى مستوى الخريجات

إستخداـ األساليب واألستراتيجيات  يرجع لقمةيادة االعماؿ المستقبمية وىذا وميارات ر 
 واالنشطة الالزمة إلستثمار المعرفة فى االمور الحياتية .

التى قامت بيا الباحثة مف خالؿ االستعانة بمقياس المعارؼ  :هظافٔة ثاىٔا: الدراسة االست
 ( وتطبيقو عمى0203مرسى ،حمد واالتجاىات نحو ريادة االعماؿ )منصور العتيبى وم

طالبات الفرقة الثالثة تخصص االقتصاد المنزلى حيث تبيف ( طالبة مف 50عينة قواميا )
االعماؿ  بنسبة  إنخفاض مستوى طالبات االقتصاد المنزلى مف المعارؼ وميارات ريادة

فى مستوى تقديـ أعماؿ لحؿ  ضعؼ %( مف الطالبات لدييف42.3) %(، ووكذلؾ23.8)
 لمشكالت الحالية والمستقبمية.ا

والتى يمكف تحديدىا  ثالجا: تْصٔات الدراسات ّالبشْخ الشابكة التى تزتبط مبْضْع البشح :
 فى االتى :  

 Davidديفيد نيمماف أوصت الدراسات والبحوث مثؿ دراسة:عادات التنٔز-0
Neeleman,2009))، وتوصيات كؿ مف معيد التميز(Institute for Excellence & 

Ethics(IEE),2012) ، ووثيقة المنيج باسكتمنداThe Scottish Government 
، بضرورة دعـ وبناء عادات التميز فى سموؾ الطالبات وتوظيفيا فى حؿ  (2009)

 المشكالت المختمفة .
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 Leão&Soaresوسواريس الو حيث أوصت دراسةمَارات رٓادة االعنال املشتكبلٔة:-0
) مف ودراسة كؿ،(0204الغويؿ،نتصار إ)ودراسة(،(Mani, 2018مانى دراسة،و (  (2018,
) مازف العجمة ،سمير ،(0208)ىالة السكرى وآخروف ،، (0208؛مناؿ الشاعر، ىياـ سالـ
( بضرورة تضميف ودمج ريادة االعماؿ فى تدريب وتعميـ المتعمميف بكافة 0200أبو مدلمة ،

سية وكذلؾ أوصت)الييئة القومية لضماف المراحؿ التعميمية وفى البرامج والمقررات الدرا
العمػؿ عمػي التطويػر ( بضرورة 0208-0203جودة التعميـ واالعتماد( فى كتابيا السنوى )

المسػتمر لكافػة البرامػػج التعميميػػة، مػػع تضمينيػػا إكسػػاب الطػػالب ميػػارات التوظػػؼ 
 والتوجػػو نحػػو ريػادة االعماؿ.

ومستجيبا لتوصيات  ث الحالى منسجما مع ىذا الحراؾ العممى الحديث،جاء البححيث       
كساب التي تنادي بتنمية العديد مف االدبيات  عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ وا 

لذا تتمثؿ مشكمة  ؛الالزمة لمجتمع المعرفة   الحادى والعشريفالطالبات ميارات القرف 
 البحث فى بعديف ىما : 

ممارسة الطالبات لعادات التميز لتحقيؽ القدرة التنافسية قمة ويتمثؿ فى  ( :)البعد االّل 
لمتعميـ النوعى ،حيث تبيف مف خالؿ المقابمة يير المقننة مع عينة مف طالبات الفرقة 
الثالثة تخصص االقتصاد المنزلى ندرة االنشطة المرتبطة بإكتشاؼ وتنمية الموىوبات فى 

العتماد عمى الطرؽ التقميدية فى عرض المقرر ،كما تبيف مف مقرر المالبس المنزلية، وا
مستواىف فى عادات التميز المرتبطة ضعؼ خالؿ تطبيؽ مقياس عادات التميز عمييف 

 بالمثابرة فى االداء ،المشاركة االيجابية، جمع المعمومات التخاذ القرار ،التعمـ الذاتى . 
وفى الطالبات يادة االعماؿ فى تدريب وتعميـ تضميف أبعاد وميارات ر  قمة )البعد الجاىى(:

(  (Ncanywa,2019وىذا ما نادت بو دراسة ، التي يدرسونيا  البرامج والمقررات الدراسية
(؛ ودراسة كؿ مف 0204( ؛ ودراسة )إنتصار الغويؿ،(Nabi &Neame, 2018 دراسة ؛ و 

ادة االعماؿ مف خالؿ فيـ الطالب لمفاىيـ ري (عمى أىمية0208)ىياـ سالـ؛مناؿ الشاعر،
تعميميا والتدريب عمييا وتحفيزىـ عمى عمى االنغماس في أنشطة ريادة األعماؿ في 
المستقبؿ. االمر الذى يفرض عمينا ضرورة تبنى معالجات تدريس ونظريات جديدة تساعد 

عى فى التدريب عمى التفكيرواإلبداع وتساىـ فى تحقيؽ التميز والقدرة التنافسية لمتعميـ النو 
مثؿ نظرية االبداع الجاد حيث ىو مف أكثر الموضوعات الضرورية التى تحتؿ مكانو كبيرة 
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نتاج وتوليد أفكار  بيف شباب الجامعات ألنو يجعميـ فى منافسة دائمة مف أجؿ خمؽ وا 
( إلى أف عمى التربوييف التأكيد عمى كيؼ يفكر المتعمميف ؟ Bayerجديدة . كما أشار باير)

 تى :مشكمة البحث فى التساؤؿ اآل حددبداعية ؟ وتتوى قدراتيـ االوكيؼ نرفع مست
تنمية عادات عمى بداع الجاد ما فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى مبادئ نظرية اال -

تعزيز القدرة  وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد المنزلى فى ضوء التميز
 التنافسية لمتعميـ النوعى ؟

 الزئٔشى التشاّالت االتٔة:  الشؤالٓتفزع عً ّ

عمى نظرية االبداع الجاد لتنمية عادات التميز التصور المقترح الستراجية قائمة ما  -0
االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز  وبعض ميارات ريادة

  القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى ؟
جية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد عمى تنمية عادات ما فاعمية االستراتي -0

 التميز لطالبات االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى ؟
ما فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد عمى تنمية بعض  -5

لبات االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطا
 التنافسية لمتعميـ النوعى ؟

ما العالقة بيف عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ لطالبات االقتصاد المنزلى فى   -8
 ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى ؟

 فزّض البشح:

فى القياسيف  البحثمجموعة ائيًا بيف متوسطي درجات طالبات إحص وجد فرؽ داؿي -0
 القبمي والبعدي لعادات التميز ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدى.

فى القياسيف  البحثمجموعة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات  ؽ داؿرووجد في ال -0
 .البعدي والتتبعي لعادات التميز ومجموعيا الكمي

فى القياسيف  البحثمجموعة طالبات إحصائيًا بيف متوسطي درجات  وجد فرؽ داؿي -5
القبمي والبعدي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمى لصالح القياس 

 .البعدى
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فى القياسيف  البحثمجموعة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات  وجد فرؽ داؿي ال -8
 .البعدي والتتبعي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمي

فى القياس البعدى  البحثمجموعة توجد عالقة دالة إحصائيًا بيف درجات طالبات  -3
 لعادات التميز وميارات ريادة األعماؿ المستقبمية.

 : ما ٓلٕالبشح احلالٕ  أٍداف البشح : إستَدف

تنمية عادات التميز لدى طالبات االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية  -0
 .النوعىلمتعميـ 

تنمية ميارات ريادة االعماؿ لدى طالبات االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة  -0
 التنافسية لمتعميـ النوعى .

التعرؼ عمى اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد لتنمية عادات  -5
لمنزلى فى ضوء التميز وبعض ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد ا

 تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى .
التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف تنمية عادات التميزوريادة االعماؿ لدى طالبات  -8

 االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى .
 :فٔنا ٓلٕ تتشدد أٍنٔة البشح احلالٕ  :أٍنٔةالبشح

ىمية البحث استجابةألىمية متغيراتيا )عادات التميز،ميارات ريادة االعماؿ تأتى أ -0
تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى، حيث المستقبمية(، وما ليما مف دورىاـ فى 

تساىـ إكتساب عادات التميز فى التكامؿ بيف الخبرات النظرية والعممية وبناء الدافعية 
تعمـ ، كما تساعد ميارات ريادة االعماؿ عمى تشجيع لدى المتعمـ لالستمرار فى ال

قدرات المتعمميف عمى تنظيـ المشاريع بقدر كبيرمف تحمؿ المسؤولية وربطيا 
 بإستشراؼ المستقبؿ.

تخصص االقتصاد المنزلى" وقد نة مف طالبات المرحمة الجامعية "يتناوؿ البحث عي -0
اىيـ ريادة االعماؿ وتعميميا بيف الدراسات التجريبية ضرورة تنمية مفـ ظمعأشارت 

الشباب والخريجيف السيما خريجى مجاؿ االقتصاد المنزلى ،كما نادت بتطوير ثقافة 
دمج النشاط المؤسسي وريادة األعماؿ في المناىج و ريادة األعماؿ بيف الطالب 
 .عمى جميع المستويات الدراسية في جميع التخصصات
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 التنمية مجاالت في وبخاصة تدريجيا حيث تزداد البحث متغيرى حداثة فمـ بالري -5
ومجاالت  بأشكاؿ اإلبداع عالـ مف في مرموقة مكانة االبداع الجاد ويتوقع والصناعة،

 . السيما فى مجاؿ االقتصاد المنزلى عديدة
توجيو أنظار مخططى البرامج والمقررات ألىمية وضرورة قد تفيد نتائج ىذا البحث إلى  -8

تميز وميارات ريادة االعماؿ لدى الطالبات بالمراحؿ الدراسية بصفة تنمية عادات ال
 عامة والتعميـ الجامعى بصفة خاصة .

تقديـ دليؿ لمقائميف عمى تدريس"مقرر المالبس الخارجية" لالستعانة بو فى تدريس  -3
موضوعات المقرر لتنمية عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ لطالبات الفرقة الرابعة" 
تخصص االقتصاد المنزلى" فى ضوء االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع 

 الجاد. 
مقترحة قائمة عمى نظرية االبداع الجاد عمى تنمية  تزويد الميداف التربوى بإستراتيجية -8

بعض مف عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات االقتصاد المنزلى 
 عزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى .فى ضوء ت

يقدـ ىذا البحث مجاال جديدا إلستخداـ مقاييس جديدة تأخذ فى االعتبار أبعادا يير  -8
تقميدية ، حيث يمثؿ مقياس عادات التميز،ومقياس ميارات ريادة االعماؿ منحى جديد 

 لممتعمميف فى كافة المراحؿ )التعميـ قبؿ الجامعى، والجامعى(.
 ّد البشح : سد

 المثابرة فى  ىي: التميز قتصر البحث عمى ست مف عاداتإ :احلدّد املْضْعٔة(
االداء، التعمـ الذاتى  التنوع فى، قات جديدة، المشاركة االيجابيةاألداء،إنتاج عال

يتناـ ا  و  )الطموح:ىي ميارات ريادة االعماؿ المستقبميةوأربع مف (، ،المرونة
،وتـ تحمؿ المسئولية والمخاطرة، التنافسية بدافعية ذاتية( الفرص،االستباقية بكفاءة،

 ة.تطبيقيا عمى طالبات الفرقة الثالثة بمقرر المالبس المنزلي
 :الفصؿ الدراسى خالؿ ( شيريف ونصؼ إستغرقت مدة زمف التطبيؽ ) احلدّد الزمئة

 ( .0204-0208الجامعى ) لمعاـ ى االول
 : التربية بكمية عمى عينة مف  طالبات الفرقة الثالثة،  تـ تطبيؽ البحث احلدّد املهاىٔة

 جامعة االسكندرية . النوعية،
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( 53وعددىف ) مف طالبات االقتصاد المنزلىتـ تحديد عينة البحث   عينة البحث :
 .  جامعة االسكندرية –بكمية التربية النوعية  طالبة

 منيجية البحث: 
،  Quasi Experimental Designىإتبعت الباحثة المنيج شبو التجريب        

-One Group Pre-Test Post-Test)التجريبية الواحدة ) المجموعة ذوالتصميـ و 
Design الذى ييدؼ إلى إختبار الفروض والتحقؽ منيا، والعالقات بيف المتغيرات  ؛

 المستقمة وتأثيرىا عمى المتغيرات التابعة. 
  عداد الباحثةمف إ :  والمعالجة التجريبية  أدوات البحث

 االستراتيجية المقترحة بس المنزلية وفقاً المال رلتدريس مقر  دليؿ المعمـ يوضح توظيؼ 
 (.0)ممحؽ

 ( 0)ممحؽ طالبة االقتصاد المنزلى النشطة الدليؿ  كتيب. 
 ختبار عادات التميز. إ 
 المستقبمية مقياس ريادة االعماؿ . 

 مصطلشات البشح : 

 :على ىظزٓة االبداع اجلاد كائنةالاالسرتتٔذٔة املكرتسة 

عمى ه معتمد ةتبعيا المعممتىى مجموعة مف االجراءات المتتابعة والمنظمة التى        
 تحفيزو  لتنمية عادات التميز وبعض ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية نظرية االبداع الجاد

قتراحات ابتكاريةأتوليد عمى  طالبات االقتصاد المنزلى ة المشكالت معالجل فكار ابداعية وا 
 بكمية التربية النوعية جامعة االسكندريةثناء دراسة مقرر المالبس المنزلية أالتى تواجييف 
 .الجودة التنافسية لمتعميـ النوعىفى ضوء تعزيز 
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 Serious Creativity Theory ىظزٓة االبداع اجلاد:
رؽ خاصة وأدوات ( بأنو مجموعة تكنيكات خاصة او ط0224عرفيا) دى بونو،        

صالح أبو توضع موضع التنفيذ كطريقة نظامية لمحصوؿ عمى افكار جديدة ومفاىيـ جديدة )
 (.885: 0228،محمد نوفؿ ،جادو

 Excellence Habitsعادات التنٔز:
 institute for Excellence & Ethics (IEE),2012) معيد التميز ) أشار      

وعة السموكيات والخصائص التى يظير فى معالجات التميز تتمثؿ فى مجم إلى أف عادات
المتعمـ لممعرفة والتفكير وحؿ المشكالت واتخاذ القرار ومف أىميا) الذاتية فى بناء المعرفة 
والمرونة فى التفكير والمصداقية فى جمع البيانات ، وتنويع إستراتيجيات حؿ المشكالت 

متباينة مع الدافعية والحماس لمتعمـ ،واالصالة فى انتاج االفكار،وتركيب العالقات ال
ىى مجموعة العادات الواجب  وتعرؼ اجرائيا بأنيا ستمرارية فى االنجاز االكاديمى .واال

جمع المعمومات التخاذ القرار، المثابرة فى تنميتيا لدى طالبات االقتصاد المنزلى مثؿ)
( شاركة االيجابية،الم لمستمروا التعمـ الذاتى،المرونة العقمية،إنتاج عالقات جديدة، االداء

 .لتحقيؽ القدرة التنافسية 
  Future Entrepreneurship Skills:مَارات رٓادة االعنال املشتكبلٔة

( أف ميارات (Florian ,J., Karri , R.& Rossiter, N., 2007يشير كؿ مف        
جمتيا الى قيمة ريادة االعماؿ ىى عممية ايجاد الفرص وتوليد وصياية افكار جديدة وتر 

 وتعرؼ اجرائيامضافة لممجتمع مما يجعميا عامال رئيسيا لمنمو االقتصادى واالجتماعى . 
التى تكتسبيا طالبة االقتصاد المنزلى )المعرفية والميارية(المياراتمجموعة مف بأنيا 

يتناـ الفرص،االستباقية بكفاءة،تحمؿ المسئولية والمخاطرة،  وتتمثؿ فى )الطموح وا 
  افسية بدافعية ذاتية(وتمكنيا مف تحقيؽ التميز والجودة التنافسية بسوؽ العمؿ مستقبال.التن

 Competitiveness: الكدرة التيافشٔة
 اإلدارية الفعاليات وكافة واالبتكارات تءاواإلجرا مجموعة مف الجيودتعرؼ بأنيا        

 متقدمة عمى مراتب وؿ إلىالوص جؿأمف  والتسويقية ةيواإلنتاج والتطويرية واألكاديمية
 أسواؽ في أوسع ومكانة رقعة عمى والحصوؿمى والعال واالقميمىى المحم المستوى

ىى قدرة المؤسسة عمى تقديـ بأنيا  وتعرؼ اجرائيا (02: 0203العمؿ)أشرؼ اليادى ،
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مخرجات تعميمية تواكب سوؽ العمؿ وتتميز بمعايير محددة وىى ) االبداع والتميزوالكفاءة ( 
 قميميا وعالميا .ا  تحقيؽ الجودة التنافسية محميا و ل

  خطْات البشح ّإدزاءاتُ :

االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد مف  لتصميـيتـ تحديد أسس  (0)
لمدراسات والبحوث السابقة العربية واالجنبية المرتبطة  النظرية ومراجعو الدراسةخالؿ إجراء 

جراءات البحث، وتوظيبموضوع البحث  وذلؾ لموقوؼ عمى أساس فيا في معالجة مشكمة وا 
 عممى وفكر يشمؿ محاور البحث وىى : 

  : نظرية االبداع الجاد المحور االوؿ 
 : عادات التميز  المحور الثانى 
  : ميارات ريادة االعماؿ المستقبميةالمحور الثالث 
 لطالبات  المنزلية"المالبس االستراتيجية المقترحة فى تدريس مقرر : الرابع المحور"

 االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز الجودة التنافسية لمتعميـ النوعى. 
تحديد مكونات االستراتيجية المقترحة،والتى تمثمت فى خمس مراحؿ وىى)مرحمة التركيز ( 0)

مرحمة التحدى  -مرحمة البدائؿ المدروسة  -مرحمة االكتشاؼ بالدخوؿ العشوائى -والتييئة
 وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف. مرحمة الحصاد البنائى االبداعى ( -فكار النمطيةلال
طيما أي ) وضبوىى إختبار عادات التميز،ومقياس ريادة االعماؿ، البحثبناء أدوات ( 5)

 وعرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف .( التحقؽ مف الصدؽ والثبات

بكمية التربية  الثالثةقتصاد المنزلى بالفرقة مف طالبات االالبحث عينة اختيار ( 8)
 ،جامعة األسكندرية.النوعية

 العينة .عمي البحث  بيؽ القبمي الدواتالتط( 3)

 .التطبيؽ البعدي ألدوات البحث ( 8)

التحميؿ اإلحصائي لمبيانات المستخمصة مف التجربة الميدانية لمبحث بإستخداـ برنامج ( 8)
(SPSS 20) ،ستخالص النت  .ومناقشتيا  ائج وتفسيرىاوا 

 . البحثتقديـ المقترحات والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ( 4)
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 ReviewLiteratureاالطار املزدعى 

 :على أربعة ذلاّر االطار املزدعى للبشح طتنل إ

ستراتيجياتو المختمفة( .  اوال: نظرية االبداع الجاد )مبادئيا، مصادرىا، مياراتو، وا 
 ات التميز التى سيستند إلييا البحث الحالي .ثانيا: عاد

ثالثا: ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية الواجب تنميتيا لطالبات االقتصاد المنزلى لحقيؽ 
 القدرة التنافسية.

االستراتيجية المقترحة فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية  تصميـرابعا: تحديد أسس ومراحؿ 
 لمتعميـ النوعى 
 ضيح ليذه المحاور بشئ مف التفصيؿ : وفيما يمى تو 

 ((Serious Creativity احملْر االّل : ىظزٓة االبداع اجلاد
يعد إدوار دى بونو عند كثير مف الرواد فى مجاؿ التفكير واالبداع ىو مبتكر         

( بشرح ىذا النوع مف التفكير مف De Bonoمصطمح االبداع الجاد ، إذ قاـ دى بونو)
الحدى المجالت والتى تدعى )لندف اليؼ( بيف الحاجة الى اف نتحرؾ بشكؿ  خالؿ مقابمة

 De جانبى مف أجؿ ايجاد اتجاىات وبدائؿ اخرى، فاالبداع الجاد كما يشير إليو دى بوف 
Bono)، 0223(ىو قياـ الفرد بالبحث عف حؿ المشكالت بطرؽ يير تقميدية )دى بونو :

الجاد ىو تفكير يير خطى أو يير تسمسمى أو يير ( . كما أكد عمى أف االبداع 002 -22
منطقى، ويسعى لتوليد المعمومات يير المتاحة عف المشكمة ،ولذلؾ يعرفو )دى بونو 

( بأنو البحث عف حموؿ المشكالت بأساليب يير تقميدية أويير منطقية بشكؿ 22: 0223،
( الذى يعد Lateral Thinkingواضح . وقد تحدث عنو تحت مسمى )التفكير الجانبى 

مف االنماط الجديدة فى البحث والتفكير وىو ييتـ باالفكار والمدركات والمفاىيـ المتغيرة 
 سماه وقد ثابت، محددو تعتمد المنطؽ بشكؿ ال تقميدية يير أساليبويعتمد عمى استخداـ 

 Verticalرأسى ال أو العمودي التفكير التفكير وىو نوع آخرمف ليميزه عف كذلؾ
Thinking  النوع وىذا والنتائج، المقدمات بيف السياؽ المنطقي ىمع باألساس يعتمد الذي 

، كما يعنى بإستخداـ االدوات واالستراتيجيات الطمبة والمألوؼ بيف الشائع ىو التفكير مف
: 0202المقصودة المعتمدة عمى التدريب واالحاطة بجوانب المشكمة )أبو جادو ومحمد،

أف استخداـ استراتيجيات االبداع Helen&brown,2001) )(. وأكدت ذلؾ دراسة 880
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 رقعة توسعة في كبيرة فوائدالجاد يساعد فى حؿ المشكالت بطرؽ ابداعية، كما أف لو 
 ىذا ويعبر الموسع التفكير باتجاه العقؿ ينمي فيو لذلؾ الكثيرة باالحتماالت والتفكير الخياؿ
(. 558: 0224،السويداف  (كبير بشكؿ ذكاءال ميارات تنمية في أساسا التفكير مف النوع

كما ىو أحد العناصر االساسية والحيوية لتحقيؽ التميز والتفوؽ فى العديد مف المجاالت 
.كما ىو عممية تشكؿ دافعا وحافزا لدى االفراد لموصوؿ إلى أفكار جديدة ليا قيمة، وىذا ما 

اإلبداع الجاد فى تنمية  ( لفعالية برنامج مبنى عمى0228أشارت لو دراسة ) نوفؿ ،
الدافعية العقمية . كما أنو يمكف الفرد مف اإلتياف بشئ جديد عكس التفكير النمطى الذى 
يسير بإتجاه واحد وىو الذى يجعؿ الفرد يقوـ بتوليد االفكارواالشياء الجديدة ،يير المألوفة 

: 0220زيتوف ،سابقا ، أى أنو تفكير توليدى يقوـ عمى حؿ المشكالت بطرؽ إبداعية )
80.) 

( أف لنظرية االبداع الجاد عدة مبادىء 888: 0228كما أوضح )أبو جادو ونوفؿ ،        
 ( وىى كاآلتى : أف االبداع الجاد ىو:De Bono,1998أساسية كما اشار ليا دى بونو) 

 .مغاير لمتفكير المنطقى ومتجاوز عنو 
 .كتسابو  يمكف التدريب عميو وا 
 سى أى أنو ليس خطيا.مغاير لمتفكير الرأ 
 .مظاىره يير تقميدية فى طبيعتيا 
 . ييتـ باالحتماالت 
 . ليس موىبو موروثة فقط 
 .ييتـ بالحقيقة أو بما يمكف أف يحدث 
  يتضمف طرؽ منظمة تستخدـ لتغيير المفاىيـ واالدراكات،وتوليد الجديد

ستكشاؼ إتجاىات جديدة .  منيا،وا 
بداع الجاد عدة مصادر ( أف اال40: 0223كماأشار)دى بوبو،  

Sources of Serious Creativity) :تتمثؿ فى االتى ) 
التمقائية والعفوية: وىى مصدرا لالبداع، فإذا لـ يكف لدى الخص معرفة بما ىو متبع  -0

فى تناوؿ المفاىيـ ،والتصدى لمحموؿ،ثـ وجد نفسو فى موقؼ جديد عميو ،فمف 
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تناوؿ ابداع جديد ،فتكوف التمقائية عندئذ الممكف اف يتيح ىذا االمر الوصوؿ الى 
 مصدرا لالبداع،عندما ال يعرؼ الشخص ما ينبغى عممو او كيؼ؟ .

الدافعية العقمية: إف توافر حالة مف الدافعية لمشخص يحفز لمنظر إلى بدائؿ إكثر ،فى  -0
الوقت الذى يرضى االخروف بما ىو موجود ،ومف المظاىر الميمة لتحقيؽ الدافعية 

عقمية الريبة فى التوقؼ،والنظر لالشياء التى لـ ينتبو الييا احد، اذ يشكؿ ىذا النوع ال
 مف التركيز مصدرا خفيا لالبداع فى يياب االستراتيجيات المنظمة.

االسموب: يقصد بو الطريقة التى يسمكيا الفرد فى التفكير فى موضوع ما وتتعدد  -5
 فة عامة ،وتفكيرا ابداعيا بصورة خاصة. اساليب التفكير وكؿ منيا يمثؿ تفكيرا بص

التحرر: المقصود بو التحرر مف القيود وعوامؿ الكبت واالحباط والخوؼ والتيديد يجعؿ  -8
الفرد اقدر عمى االبداع ،ذلؾ اف الدماغ يكوف أكثر عطاء  وسينتج طاقات ابداعية 

 كثيرة.
الجاد عدة ميارات ( أف لالبداع 028: 0228ىذا ويذكر )عبيدات وأبو السميد ، 

Serious Creativity Skills  يمكف التدريب عمييا ويتفاوت االشخاص فى مدى اتقانيـ
 ليا وعدد )دى بوبو( ميارات االبداع الجاد كاالتى: 

توليد ادراكات جديدة : بمعنى اف يصبح المتعمـ مدركا لالشياء مف خالؿ التفكير فييا ،  -0
الفرضى الواعى اليادؼ لما يقـو بو المتعمـ مف  بمعنى أخرأف االدراؾ ىو التفكير

عمميات عقمية لغرض الفيـ، أواتخاذ القرار، أو حؿ المشكالت، أو الحكـ عمى االشياء 
 او القياـ بعمؿ ما.

توليد مفاىيـ جديدة: يشير دى بونو أف المفاىيـ ىى أساليب أو طرائؽ عامة لعمؿ  -0
وأوضح أف ىناؾ ثالثة أنواع مف المفاىيـ  االشياء ويعبر عنيا بطريقة يير واضحة، 

 ىى: 
 الغرضية : ذات ىدؼ وىى تتعمؽ بما يحاوؿ المتعمـ أف يحققو .-أ
 االلية: تصؼ مقدار االثر الذى سينتج مف عمؿ ما . -ب
 القيمة : تشير الى الكيفية التى يكتسب العمؿ مف خالليا قيمتو. -ت

ة بأنيا شىء يتصور )يفيـ( مف خالؿ العقؿ توليد أفكار جديدة : عرؼ دى بوبو الفكر  -5
واالفكار ىى طرائؽ عممية لتطبيؽ المفاىيـ ،والفكرة يجب أف تكوف محددة ،ويجب أف 
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( أف دى 882: 0202توضح الفكرة موضع الممارسة .كما أشار)أبو جادو ومحمد ،
يود بوبو يحذر مف الرفض السريع والفورى لالفكار،ويشير إلى أف الرفض يأتى مف الق

التى فرضت عمى العقؿ ،فإذا كانت الفكرة ال تتوافؽ مع ىذه القيود فأنيا تتجو نحو 
 الرفض .

(ىو طريقة خاصة لتأمؿ الحموؿ بيف 050: 0205توليد بدائؿ جديدة: ذكر)الكبيسى،  -8
مجموعة ممكنة ومتاحة حيث ييتـ باكتشاؼ او توليد طرؽ اخرى العادة وتنظيـ 

يد حموؿ جديدة بدال مف السير فى خط مستقيـ والذى يقود المعمومات المتاحة وتول
عندئذ الى تطوير نمط واحد ، واالبداع الجاد يبحث عف عف ما ىو ابعد مف البحث 

 الطبيعى اى افضؿ البدائؿ الممكنة وبذلؾ يتيح لممتعمميف  البحث عف افضميا .
العمؿ عمى إنشاء شىء  توليد إبداعات )تجديدات جديدة(: أكد دى بوبو اف االبداع ىو -3

جديد بدال مف تحميؿ حدث قديـ وتشمؿ االبداعات والتجديدات نمطا مف االبداع الجاد 
ويالبا ما يكوف توليد االبداعات المألوفة سريعا بينما إنتاج االبداعات االصيمة يحدث 
ببطء ومف ثـ يكوف مف السيؿ استبعاد االنتاج االكثر شيوعا مف خالؿ الطمب مف 

اد االقتصار عؿ انتاج االفكار االصيمة االبداعية ، كما يرى دى بوبو انو ال يشترط االفر 
لتوليد ابداعات جديدة اف يتصؼ بمستوى عاؿ مف الذكاء انما يحتاج الى درجة بسيطة 

: 0228(. ومف حيث أشار )دى بوبو ،888: 0228مف الذكاء )ابو جادو ونوفؿ، 
حيث يصبح االنساف متأكد مف قدرتو عمى  ( أف لالبداع الجاد عدة إستخدامات52

إتخاذ موقؼ فى االبداع الجاد فأنو لف يكوف فى حاجة الى مف يخبره أيف أو مف 
يستخدـ اإلبداع الجاد ويمكف تمخيصيا فى )االفكار الجديدة،حؿ المشكالت،إعادة 

 . التقييـ الدورى، الحد مف التقسيـ الحاـز واالستقطاب، التسمية، إتخاذ القرارات
( مجموعة مف 0224ومف إستراتيجيات االبداع الجاد حيث إقترح ) دى بونو ،      

 االستراتيجيات التى مف الممكف استخداميا لتنمية االبداع الجاد مثؿ :
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 focus Strategy  أّال: إسرتاتٔذٔة الرتنٔز
وليد أفكار وىى كما يعرفيا دى بونو) نقطة البداية الية جمسة تفكير إبداعى؛بيدؼ ت      

قجديد، والتركيز نوعاف:النوع االوؿ ىو التركيز عمى مناطؽ عامة،ويستخدـ عندما ال نعرؼ 
المشكمة أو اليدؼ،لكف ببساطة نبحث عف أفكار فى مجاؿ واسع. والنوع الثانى مف التركيز 

 ( .882: 0202وىو التركيز اليادؼ المحدد ىدفو لتحقيقو) ابو جادو ومحمد،
 Random Entry Strategy  ذٔة الدخْل العظْائىثاىٔا: إسرتاتٔ

وىى كما يعرفيا "دى بونو" ىى نوع مف التركيز المبدع نمجأ إليو عندما نكوف بحاجة        
إلى توليد أفكار جديدة ، ونختار كممة عشوائى مف بيف االفكار المطروحة لممناقشة، حيث 

يجد نفسو قد عاد الى حيف كاف مرة  عندما يفكر الفرد بمشكمة او قضية ما فإنو يالبا ما
أخرى ،وبالطبع فإنو كمما بذؿ جيدا أكثر فى التركيز وجد نفسو محاصرا أكثر باالفكار 
نفسيا.وىذه االستراتيجية تتمثؿ فى طرح مقصود لشىء يير مرتبط بالموقؼ، فى موضع 

 (.580:  0228المشكمة نفسيا لمبحث عف أفكار جديدة)أبو رياش،
 Alternatives Strategy  تٔذٔة البدائلثالجا: إسرتا

إف جوىر الدافعية االبداعية ىو االعتقاد بأف ىناؾ طرقا اخرى لعمؿ االشياء ،وأف        
الطريقة الحالية ليست الوحيدة لعمؿ ىذا الشئ .ويعتقد دى بونو اف البحث االبداعى عف 

ى توليد البدائؿ ، اتخاذ القرار البدائؿ ال يتـ اال بوجود ثالثة شروط ىى )امتالؾ القدرة عم
فيما يتعمؽ بالتركيز عمى بديؿ واحد أو اكثر دوف البدائؿ االخرى،ووجودالريبة فى البحث 

 .Sloane,2006: 98)عف البدائؿ( )
  Challenge Strategy   رابعا : إسرتاتٔذٔة التشدى

د نكوف راضيف عف ىى االستراتيجية اليامة واالساس فى عمميات االبداع ،دوف تح        
االشياء كما ىى وبالتالى ال نحاوؿ القياـ بتحسيف االشياء او تغييرىا) قطامى والمشاعمة، 

(.كماىدؼ اإلبداع الجاد إلى تحدى االفتراضات/المسممات بغرض إعادة تشكيؿ 82: 0228
ى االنماط لدى المتعمميف .وكما يذكر دى بونو  أف ىذه االستراتيجية ىى األساس الميـ ف

كؿ عمميات االبداع حيث تتطمب معرضة وتحدى المفاىيـ النظر لالفكار المقبولة ، أو 
 Deاالشياء المأخوذة بثقة، وىذه المعارضة ليس إلثبات خطئيا لكف المعارضة لتفردىا )

Bono,1998 ). 
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    Harvesting Strategy خامشا: إسرتاتٔذٔة احلصاد
البداعى يخرجوف بنتائج ضئيمة ،النو فى نياية إف بعض الناس فى دورة التفكير ا       

جمسة التفكير االبداعى عادة تؤخذ فقط االفكار المحددة والتى تبدو عممية وذات قيمة 
ومعنى ،لكف ىذا فقط جزء مف النتاج الحقيقى لالبداع ،وفى الوقت نفسو يمكننا اف نصبح 

التى تظير ،فعندما يبدأ بالحصاد أكثر ميارة ومالحظة لالفكار الجديدة، والمفاىيـ الجديدة 
يكوف ميما أف نميمؾ أفكارا واضحة لما تـ التدرب عميو فى الجمسة االبداعية،فإستراتيجية 
الحصاد ىى طريقة متعمدة ومقصودة نحاوؿ مف خالليا أف نجمع النواتج االبداعية التى 

الى فئات ظيرت خالؿ الجمسة االبداعية ؛ بحيث نتمكف مف تصنيؼ الجيد االبداعى 
 متنوعة.

 Six Thinking Hats Strategy سادسا : إسرتاتٔذٔة قبعات التفهري الشت
لى تبسيط عممية التفكير وزيادة فاعميتيا ، وفييا يتـ تقسيـ التفكير الى إتيدؼ         

عتبارة كؿ نمط قبعة يرتدييا الفرد أو تخمعو حسب طريقة تفكيره فى الموقؼ، ا  ستة أنماط و 
 وىى ترمز إلى  White Hat دى بونو لوف مميزا لكؿ قبعة وىىالقبعةالبيضاءوقد أورد 
السوداء  العاطفي،القبعة التفكير إلى وىى ترمز  Red Hat ءاالحمر  الحيادى،القبعة التفكير

 Black Hat الصفراء السمبى،القبعة التفكير ترمز إلى وىى Yellow Hat   ترمز وىى 
 أو اإلبداعي التفكير إلى ترمز وىى Green Hat الخضراء اإليجابي، القبعة التفكير إلى

 بالعمميات ،التحكـ الموجو التفكير إلى ترمز وىى  Blue Hat الزرقاء  الجاد،القبعة اإلبداع
 (.    2-4: 0220ى بونو،د((؛0222نوفؿ ،(القرار كإتخاذ

التميز والقدرة  لذا كاف مف الضرورى إقتراح إستراتيجيات جديدة تمكننا مف تحقيؽ        
التنافسية واالبداع بسوؽ العمؿ السيما فى مجاالت االقتصاد المنزلى ،وكذلؾ لتساىـ فى 
تنمية قدرات الطالبات االنتاجية واالبتكارية بمستويات عالية ، وتنمي الدافعية لدييف أثناء 

تميز الذى يساىـ فى التدريبات العممية ، فالقدرة التنافسية ىى الميارة أوالتقنية او الناتج الم
إنتاج قيـ ومنافع تميزه عف ييره مف اآلخروف. لذا تقترح الدراسة الحاليةإستراتيجية قائمة 

 عمى نظرية االبداع الجاد فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى.
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 Excellence Habits  احملْر الجاىى : عادات التنٔز
مناىج التميز التى ظيرت فى بداية القرف الحادى  إرتبطت عادات التميز بفكرة        

والعشريف، والتى تؤكد عمى ضرورة إعادة التفكير فى المخرجات التعميمية، بما يتناسب مع 
مفردات العصرالرقمى او مجتمعات صناعة المعرفة، حيث إنطمؽ ىذا المنيج مف فكرة 

ى بيئات التعمـ المفتوحة حيث رئيسية تتمثؿ فى تنوع مصادر التعمـ التقميدية المغمقة إل
يتطمب تحوؿ االقتصاد العالمى مف اقتصاد صناعى الى اقتصاد معرفى اكساب مجموعة 
متعددة مف الميارات االكاديمية والعممية والكفاءات لتحقيؽ النمو واالزدىار لمجتمعاتيـ 

الحادى  أف نجاح الفرد فى مواجية تحديات القرف( 0208ما أكدتو دراسة )الرومى، .وىذا
والعشريف يرتبط بالعديد مف الميارات وتتطمب منو أف يكوف مواطنا يتسـ بااليجابية والتميز 

متالؾ مقومات التميز  الطالب خصائص تراعي التي التعمـ أنشطة ، كما تعتبرالمينى وا 
 مقومات مف الحياتية المواقؼ مواجية في المعرفي بنائو وتوظيؼ قدراتة، وفؽ والعمؿ
ويمكف تحديد مجموعة مف مقومات تميز المتعمـ والتى يجب مراعاتيا فى  .تميزال مكونات

 ( :Duch,White,2000:1-5نظاـ االعداد داخؿ الجامعة ليقـو المتعمـ بالمياـ االتية )
 يفكر بطريقة نقدية وتحميمية لممشكالت المعقدة . -0
 يتعمـ بمجموعات تعاونية . -0
 قدراتو باستمرار. يستمر فى التعمـ ذاتيا وينمى -5
 يوظؼ ما تعممو توظيفا دقيقا يتصؼ بالدقة والجودة . -8
 ويمكف إقتراح مجموعة مف خصائص المتعمـ المتميز مثؿ : 
 التفكير وبناء العالقات . في المرونة -3
 البيانات. جمع في المصداقية -8
نتاج المشكالت حؿ طرائؽ تنوع -8  األفكار. وا 
 .االنجاز في تمراريةواالس لمتعمـ الدافعية-4

 لمتميز التعمـ مبادئ مف مجموعةDevlin,2009) ديفميف) دراسة خالؿ مف تبيف كما      
 واإلبداعي الناقد التفكير لتنمية وتشجيعو التعمـ، في لالستمرار الطالب دافعية بناء أىميا
 في وتوظيفيا ةوالعممي النظرية الخبرات بيف التكامؿ وخالؿ الحياتية، المشكالت معالجة عند
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 عف الطالب مسئولية بناء تدعـ التي التعميمية المواقؼ بناء ضرورة مع المشكالت، حؿ
ستراتيجيات بفرصة ودعمو األكاديمية، المجاالت في تميزه نواحي تعممو،ودعـ  .تعممو اختيارا 

ستراتيجيات ونماذج ورؤى جديدة         ولذلؾ ينبغى تقديـ المقررات لممتعمميف بطرؽ وا 
كسابو فى سموكيـ .حيث يذكر )رضا مسعد ، ( أنو يجب 0222لتحقيؽ ما يسمى بالتميز وا 

أف تقدـ المناىج القائمة عمى التميز ألنيا مناىج توفر تعمـ نشط يتحدى طاقات المتعمميف 
جؿ التميز فى االداء ،كما أنو يسعدىـ أثناء التعمـ وينمى لدييـ أويوظفيا جيدا مف 
نجاز والميارات العقمية العميا ويحقؽ التوازف بيف المقررات االكاديمية مستويات عميا مف اال 

والمينية. لذا البد مف تقديـ المناىج والمقررات بمجاالت االقتصاد المنزلى المتعددة لمطالبات 
باستخداـ استراتيجيات حديثة لتساىـ فى  تحقيؽ التميز ،وكذلؾ استغالؿ طاقات الطالبات 

يساعد فى حؿ المشكالت المستقبمية وينمى لدييف ميارات ريادة وتوظيفيا بنحو جيد 
 .عماؿ لتحقيؽ الجودة التنافسيةاال

كما ينبغى أف تحقؽ المناىج الجديدة مبادئ ىامة لتحقيؽ التميز منيا )التحدى        
والستماع ،العمؽ واالتساع،التقدمية والتطور،االلزامية واالختيار، المالئمة والتماسؾ( وىو 

كما حددت وثيقة المنيج بإسكتمندا بادئ تساعد فى تحقيؽ تعمـ ونمو شامؿ لممتعمميف . م
قائمة مف   (The Scottish Government,2009)(0222التى ظيرت فى عاـ )

 العادات التى يجب مراعاتيا فى بناء البرامج والمناىج الدراسية كما يمى :
الحماس فى التعمـ ،تحقيؽ معايير عالية فى  منيا )العادات المرتبطة ببناء الشخصية(: أوال

االنجاز االكاديمى،تقدير الذات واحتراـ اراء االخريف ،ذو عقؿ مفتوح ودرجة مف المرونة فى 
 التفكير ،التواصؿ مع االخريف بأنماط مختمفة .
تنويع مصادر البحث والتعمـ،جمع البيانات  ثانيا)العادات المرتبطة بالجانب االكاديمى(:

خداـ مصادر ذات مصداقية ،بناء المعرفة وفؽ قدراتو الذاتية،تطوير مساراتو المعرفية باست
،توظيؼ المعرفة النظرية فى حؿ المشكالت،توظيؼ األدوات التكنولوجية فى بناء المعرفة 

 ،الربط بيف الجانب االكاديمى والتوقع فى االداء الوظيفى.
كير الناقد ،والتفكير االبداعى ،وحؿ المشكالت بناء ميارات التف ثالثا)الميارات االساسية(:

 الحياتية.
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العمؿ فى فريؽ ،والمشاركة الفعالة ،والمسئولية يف قراراتو،احتراـ رابعا)المواطنة المسئولة(:
 الثقافات المختمفة ،تقييـ واقع تعممو والمشاركة فى تطوير آلياتو.

ئص سموكية إيجابية ناتجة وىناؾ مجموعة مف الخصائص لعادات التميز وىى خصا      
 ( وىى تتمثؿ فى :(David,2009 مف  ثالثة أبعاد رئيسية كما أشار ليا 

 ميوؿ المتعمـ . -
 الميارات التى يجب أف يكتسبيا  المتعمـ . -
 المعرفة ومستوياتيا وأنماطيا وكيفية تعمميا . -

يبنى لدى  كما تتحدد ىذه الخصائص وفؽ ميوؿ المتعمـ بدقة والعمؿ وفؽ قدراتو       
الفرد مجموعة مف عادات التميز فى تفكيره وتوظيؼ بنائو المعرفى وسموكياتو االيجابية فى 

 institute for Excellence & Ethics) المواقؼ الحياتية . كما يشير معيد التميز )
(IEE),2012  إلى أف عادات التميز تتمثؿ فى مجموعة السموكيات والخصائص التى يظير
المتعمـ لممعرفة والتفكير وحؿ المشكالت واتخاذ القرار ومف أىميا) الذاتية فى  فى معالجات

بناء المعرفة والمرونة فى التفكير والمصداقية فى جمع البيانات ، وتنويع إستراتيجيات حؿ 
المشكالت ،واالصالة فى انتاج االفكار،وتركيب العالقات المتباينة مع الدافعية والحماس 

 ارية فى االنجاز االكاديمى . لمتعمـ واالستمر 
( لتحقيؽ ميارات التعميـ لمتميز التى تتمثؿ Joao,2010: 193-200كما يذكر )         

فى )المثابرة فى االداء، االستمرارية فى التعمـ ،انتاج عالقات جديدة ،والمدافعية العقمية، 
نظرية االبداع الجاد والتعاوف ،اتخاذ القرار  تجاه المشكالت وحميا، ينبغى أف ترتبط ب

ومصادرىا فى تفسير عمميات التعمـ مثؿ )التمقائية ،الدافعية العقمية، التحرر وانتاج طاقات 
ابداعية( . كما ترتبط نظرية االبداع الجاد ببناء عادات التميز لدى المتعمميف النيا تنطمؽ 

تطرح مجموعة مف مف ذاتية وخصوصية المتعمميف وأنماط التعميـ والتعمـ .وىذه النظرية 
 الفرضيات تسيـ فى بناء نظاما تعميميا مختمفا يرتبط  بعادات التميز باالتى: 

 بينيـ العالقة وتدعيـ المتعمميف بيف األفكار في قيمةالتنوع تقدير عمى يشجع. 
 الصندوؽ خارج التفكير ممارسة عمى يشجع. 
 المشكالت حؿ لىإ لموصوؿ الطالب قدرة ينمي. 
 تمفةخالم االختصاصات في تطبيقيا كفيم مرنة أداة يعد. 
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 يجادالحموؿ األفكار توليد عمى يساعد  .والمعقدة الصعبة لممشكالت المبدعة وا 
 عديدة أىداؼ يؽلتحق األفكار خمؼ الكامنة لممفاىيـ التوصؿ الى يؤدي . 
 حميا يمكف ال التي المشكالت فكرة التفكيروتحطيـ عمميات توسيع في يساعد. 
 الفعمية وطرحيا لمممارسة األفكار بدائؿ أفضؿ اختيار في يسيـ. 
 الحؿ عف الرأسي فييا التفكير يعجز التي والمشكالت المواقؼ فيـ في ضرورة يعد 
. 
 أفضؿ إلى قرارات والتوصؿ فرص إلى المشكالت تحويؿ يساعدعمى . 
 (50: 0200،المستقبمية )إيماف عصفور األفكار عمى الحكـ إصدار. 
سبؽ يمكننا تحديد مجموعة مف عادات التميز يسعى البحث الحالي وتأسيسا عمى ما      

 لتنميتيا  لطالبات الفرقة الثالثة"تخصص اقتصاد المنزلى" وىى ما يمى : 
 المثابرة فى األداء . -0
 انتاج عالقات جديدة.  -0
 المشاركة االيجابية .  -5
 التنوع فى االداء. -8
 التعمـ الذاتى . -3
 المرونة.    -8

 ة االعنال املشتكبلٔةاحملْر الجالح : رٓاد

ف مصطمح الريادة ييتـ بمفيـو أ Bateman and Snell,2007:224)وضح )أ       
يجاد منتجات جديدة لـ تكف موجودة سابقا وتحسيف منتجات موجودة، كما تشير  االبداع وا 

( أف الريادة ىى عممية ديناميكية لمتغير واالبتكار 20:  0208)ىياـ سالـ وآخروف، 
ود طاقة وعاطفة نحو تنفيذ افكار جديدة ومبتكرة، وكذلؾ استغالؿ الموارد وتقتضى وج

والفرص المتاحة وبناء خطة عمؿ واضحة واستحداث طرائؽ عمؿ جدية تقود الى بناء 
 اقتصادى جديد.

وتيتـ ريادة االعماؿ بتنمية القدرة عمى توفير وظيفة لمذات ولالخريف مف خالؿ       
البداع واالبتكار وىى تيدؼ بناء الميارات الالزمة العداد خطط مشروعات ريادية تتسـ با

لممشروعات الريادية، وتغيير االتجاىات نحو العمؿ والبناء ،وكذلؾ يرس ثقافة العمؿ الحر 
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فى مختمؼ المجاالت و اثارة الدافعية نحو تنمية المواىب الريادية. كما أنيا أساس لعالج 
ىذه المشكمة التي تعاني منيا كؿ المجتمعات الفقيرة مشكالت البطالة وخمؽ فرص العمؿ،و 

والغنية عمى حد سواء، وبناء عمييا يقاس األداء، وفي ظروؼ التقدـ التكنولوجي، ظيرت 
أىمية العمؿ عف بعد في تعزيز األعماؿ وتوفير فرص العمؿ لمجاالت خاصة مف األعماؿ 

 .وفي الظروؼ الخاصة لبعض الدوؿ
عا نحو التعميـ لريادة االعماؿ وتنميتيا حيث أصبح عامال ولقد ظير إىتماما واس 

حاسما فى ظؿ إقتصاد المعرفة وتحقيؽ التنمية المستدامة ،فيى القوة التى خمؼ االبداع 
واالبتكار ،وىى لـ تعد قاصرة عمى القياـ بدورىا كقوة دافعة لتحقيؽ التنمية االقتصادية 

االسياـ فى التنمية الشخصية واالجتماعية  وخمؽ الفرص الوظيفية فحسب ،إنما تعدت إلى
 & Pines Levy, Utasi)ألفراد المجتمع ،وزيادة القدرة االبتكارية والتنافسية لالفراد 

Hill,2005 Sari &Trihopoulou,2005) .  وتعرؼ بأنيا إنشاء عمؿ حر يتسـ
عماؿ تسعى ريادة اال(،و 03: 0200باالبداع ويتصؼ بالمخاطرة )الشميمرى ،المبيريؾ،

لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا)تييئة المناخ العاـ لممارسة ريادة االعماؿ عمى مستوى التنظيـ 
ستقالؿ المشروعات الجديدة،وتشجيع وتبنى  قامة مشروعات جديدة مستقبمية أوا  المؤسسى،وا 
عادة التفكير فى توجيات الشركة والفرص  المبادرات التى يقدميا العامموف فى التنظيـ ،وا 

مف أىداؼ رؤية ( ، حيث أف 3: 0200ليا أو"التجديد االستراتيجى")عبد الرحمف  ،المتاحة 
إنتاج عنصر بشرى مبدع وخمؽ مجتمع واعى لقيمة البحث العممى واالبداع  0252مصر 

واالبتكار ،وبناء مخرج تعميمى قادر عمى التفكير النقدى واالبداع واالبتكار وريادة االعماؿ 
(أف  Gibson,et al., 2011ى والجامعى. كما أشار كؿ مف )فى التعميـ العاـ والفن

فى الوصوؿ (Innovativeness ) الريادة تتكوف مف ثالثة مفاىيـ فرعية مثؿ االبتكارية 
وىى تمثؿ الريبة فى إستثمار Risk)الى الحؿ االبداعى يير المألوؼ لممشكالت ،والمخاطرة)
(وىى تتعمؽ (Proactivenessاقية الفرص مع تحمؿ المسئولية عند االخفاؽ،واالستب

كما تمتاز ريادة االعماؿ بعدة خصائص كما يذكر) شعيب ،وعواطؼ ، بالمبادرة وقت التنفيذ .
 -(  منيا: 5: 0200

 السرعة : وىى تعنى االستجابة لالبداع والتغيير . -0
 إدراؾ الجودة: وىى تعنى االلتزاـ االمثؿ لمجودة. -0
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 القيمة . الموارد البشرية واضافة -5
 فتح نطاؽ االسواؽ . -8
 إنشاء وحدات اكثر استقاللية. -3

ىذا وينظر لريادة االعماؿ بشكؿ عاـ كمتغير تربوى يعكس سمات الثقة بالنفس         
والتقدير الذاتى،وبناء الميارات ذات العالقة بتوسيع المدارؾ ،والمتبنى مف االساليب الالزمة 

( أف لرواد االعماؿ Kuratko and Hodgetts,2004 لمتخطيط المستقبمى. كما ذكر)
عدة سمات وخصائص منيا )القدرة عمى التعامؿ مع المخاطر،القدرة عمى التحكـ الذاتى فى 
االمور،والتمتع بقدر كبير مف الثقة بالنفس،والميؿ لالبتكار واالبداع،والريبة فى التغيير 

وتحمؿ المسئولية ،واالقداـ والمبادرة فى ،والقدرة عمى التنافسية،والحرص عمى االستقاللية 
السموؾ واقتناص الفرص . ومف الميارات القابمة لمتطبيؽ عمى الطالبات ىى التصرؼ 

 .وقد ذكراالستباقى ،تفضيؿ االبتكار ،والكفاءة الذاتية،دافعية االنجاز ،وعدـ المطابقة/التوافؽ
(European Commission, 2011)نمية ريادة االعماؿ أف عمى القائميف بتعميـ وت

لممتعمميف وكيؼ يمكف تطويرىا،والتعرؼ عمى مياراتوسمات  دراسة الميارات الشخصية
وسموكيات منظـ األعماؿ بما في ذلؾ االعتبارات األخالقية،وكذلؾ تطويرالبصيرة والكفاءة 
عادة تعريؼ المشكالت وتحديد الفرص،وتنمية التفكير  الذاتية لتوليد الفرص/ األفكار،وا 
نشاء بيئات تعمـ إبداعية ،وكذلؾ إستكشاؼ وتطبيؽ  المتقارب والمتباعد والتفكيراإلبداعي وا 
مبادئ التربية الريادية بما في ذلؾ إستراتيجيات التدريس المبتكرة، والتقنيات والميارات 
عالء قيمة قضايا حقوؽ الممكية الفكرية مثؿ حقوؽ  وتطبيقيا في تقديـ التعميـ الريادي، وا 

والعالمات التجارية وبراءات االختراع الموارد الداخمية والخارجية المتاحة لدعـ ريادة  النشر
 األعماؿ لمموظفيف والمتعمميف.

 : أبعاد رٓادة االعنال

؛ زايد مراد 0200أحمد الشميمرى؛ ووفاء المبيريؾ ) فلخص كؿ م 
إيتناـ  -لرياديةالثقافة ا –االبداع -السموؾ -)المبادرة(مجموعة مف األبعاد وىى0202،

-التنافسية -االستقاللية -تحمؿ المخاطرة -تنظيـ الموارد -التوجو االستراتيجى-الفرص
 االستباقية (. 
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 Embeddingتضميف ميارات ريادة األعماؿ وتنميتيا في تعميـ الطالب/المعمـ: 
Entrepreneurial Skills Development in Teacher Education 

 عمـ اوال: فيما يخص بالمت

 . تطوير إبداع الطالب/المعمـ ، واالبتكار ، وحؿ المشكالت والفطنة 
 .تطوير خصائص مثؿ القدرة عمى التعامؿ مع عدـ اليقيف والغموض والمخاطر 
  تزويد المتعمميف بالخبرة مما يتيح ليـ فرصة فيـ وتطويع الميارات والمواقؼ

 مناىج الدراسية. المطموبة في عالـ العمؿ واألعماؿ مف خالؿ دراستيـ لم

حيث ىو المسئوؿ عف تحسيف جودة تجربة التعمـ ، كمحفز : ثانيا: فيما يخص المعمـ 
أساسي لمتغيير في مستوى الفصؿ الدراسي، وتدريبو ودعمو في تقديـ تعميـ ريادة األعماؿ 

 مف خالؿ :

 . بناء العقوؿ الريادية مف خالؿ التعمـ 
 التعمـ التجريبي . التغير في طرؽ التدريس لتشمؿ إستخداـ 
 .تطويردورالمعمـ لدورالمدرب/المشرؼ 
 .دعـ الطالب ألخذ زماـ المبادرة في تعميميـ 
 . تطوير الموارد التعميمية والتدريبية عالية الجودة 
 .ستخداـ التكنولوجيا الحديثة  وا 

(؛ Gibcus,2012:21؛)Arzeni,2014:108)مف) كماأشاركؿ  
(Shane,2011: 53) ريادة االعماؿ بالمقررات والبرامج  أف أىداؼ تعميـ

 كاالتى:
 . خمؽ افراد مبادريف وقادريف عمى انشاء مشروعات اقتصادية جديدة تتسـ بالنمو 
 . الحصوؿ عمى المعارؼ المرتبطة بريادة االعماؿ 
  ترقية الحموؿ االبداعية لممشكالت واعداد خريجيف اكثر مغامرة خالؿ عمميـ

 بمشروعات مستقبال.
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 ية الشباب لتمكينيـ ليكونوا اكثر ابداعا وثقة بالنفس .تحسيف عقم 
 .استخداـ الطرؽ القائمة عمى الممارسة 
 . زيادة وعى الطالب نحو العمؿ الحر وريادة االعماؿ 

ومما تقدـ يمكننا أف نضيؼ مف أىداؼ تنمية ميارات ريادة االعماؿ 
 لطالبات االقتصاد المنزلى حيث تساىـ فى إكسابيف  :

 مى تنظيـ المشاريع وعمى تحمؿ المسؤولية كاممة .القدرة ع 
 . القدرة عمى اتخاذ القرار المناسب 
  "اكتساب ميارات حؿ المشكالت ،والعمؿ كجزء مف فريؽ واالنخراط في "دعـ

 المخاطرة. 
 . القدرة عمى توظيؼ الميارات االكاديمية إلى ميارات عممية 
  ة واالستباقية.بناء العقوؿ الريادية  التى تتميزبحب المغامر 

ومما سبؽ تشير الباحثة اعتماد البحث الحالي عمى مجموعة مف الميارات لريادة         
االعماؿ المستقبمية التى تتناسب وأىدافو وىى)الطموح وايتناـ الفرص، االستباقية بكفاءة، 

 تحمؿ المسئولية والمخاطرة ، التنافسية بدافعية ذاتية (.

تى تناولت مفيوـ وميارات ريادة االعماؿ، حيث أشارت دراسة ومف الدراسات ال        
Ncanywa,2019)   إلى أىمية نظريات ريادة األعماؿ بجنوب أفريقيا وىي دولة متعددة )

األعراؽ ، ومتعددة الثقافات ، ومفصولة عف بعضيا تتميز بارتفاعيا بمستويات البطالة 
ب والخريجيف،وقدمت الحقائؽ والتحديات والفقر والجريمة وعدـ المساواة خاصة بيف الشبا

وجدوؿ أعماؿ تنمية ريادة األعماؿ ،وأوضحت أف مميزات رواد االعماؿ اإلبداع واالبتكار ، 
والمخاطرة ، والمبادر ، ومتخذ القرار، ونادت بتطوير ثقافة ريادة األعماؿ بيف الطالب ولكي 

دراسية عمى جميع المستويات وفي يتـ دمج النشاط المؤسسي وريادة األعماؿ في المناىج ال
جميع التخصصات ، حوؿ إمكانات تأىيؿ معّمـ المشاريع وفؽ عمى نيج أكثر استدامة 
واستدامة ، وبناء مسار نموذجي دولي المنشأ لتطوير المعمميف لمتأكيد عمى التعميـ لإلبداع 

دور  ( التعرؼ عمى(Nabi&Neame, 2018 دراسة واالبتكار وخمؽ الفرص، كما ىدفت 



 .......... استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية اإلبداع الجاد لتنمية عادات التميز ومهارات ريادة األعمال المستقبلية

- 000 - 

التعمـ واإللياـ في تطوير نوايا الطالب الريادية في السنة األولى مف التعميـ العالي، 
واستخدمت الطريقة المسحية فى جمع البيانات ،وقد اختمفت النتائج بيف إرتفاع وانخفاض 
لنواياىـ فى ريادة االعماؿ وىذا يرجع الى النظرية والممارسة ،كما أوضحت دراسة 

018) Leão&Soares ,2  ) الحاجة لمناقشة وتحسيف و إعادة ىيكمة تعميـ ريادة
األعماؿ في ماليزيا لحالتيا الراىنة القضايا والتحديات وتوصيات مع اعتماد المعرفة مف 
إدارة المشاريع الفعالة، و تعزيز ريادة األعماؿ التنمية واالقتصاد مف قبؿ وزارة التعميـ العالي 

-0203طنية العميا لتحقيؽ رؤية التعميـ الماليزي في ماليزيا في المؤسسات الو 
)التعميـ العالي( ،واالعتراؼ بأىمية تعميـ ريادة األعماؿ الفعالة في إنتاج الخريجيف 0203

الذيف إكتسبوا ميارات تنظيـ المشاريع وتعتبر معرفة وميارات اإلدارة الفعالة لممشروعات 
 )القطاعات اليندسية ، كما أكدت دراسة جزًءا ميًما مف تقديـ المياـ بنجاح في جميع 

Mani, 2018)  عمى أىمية فيـ الطالب لمفاىيـ ريادة االعماؿ مف خالؿ تعميميا والتدريب
عمييا وتحفيزىـ عمى عمى االنغماس في أنشطة ريادة األعماؿ في المستقبؿ، ىذه دراسة 

الطالب. كما تحاوؿ  تجريبية الستكشاؼ تعميـ ريادة األعماؿ في مجاؿ اليندسة مف منظور
الدراسة الكشؼ عف العوامؿ التي تحفزىـ عمى اتخاذ أنشطة ريادة األعماؿ والعقبات التي 

 084ينظروف إلييا. تـ جمع البيانات حوؿ رأي الطالب فيما يتعمؽ بالتعميـ الريادي مف 
ف لمغاية طالًبا. تـ تحميؿ البيانات باستخداـ أدوات إحصائية متنوعة. وجد أف الطالب ييتمو

ببدء أعماليـ الخاصة. إنيـ يعتبروف أف ميارات صنع القرار ، وقدرة تحمؿ المخاطر ، 
واإلبداع ، وميارات االتصاؿ ، والقدرة عمى إعداد خطة العمؿ ىي أىـ الميارات لرائد 

(أىمية تضميف ريادة 0028األعماؿ الناجح. كما أوضحت دراسة)ىياـ سالـ واخروف،
الجامعية وضرورة تبنى إستراتيجية متكاممة لبناء وتنمية ثقافة ريادة االعماؿ بالمقررات 

االعماؿ وتحويميا لواقع عممى فى البرامج االكاديمية ويير االكاديمية فى الجامعة مف خالؿ 
تقديـ تصور مقترح لتصميف ريادة االعماؿ فى مقرر االشغاؿ الفنية لتنمية ميارات التفكير 

ناىى الصغر لدى طالب االقتصاد المنزلى .كماأشار)عالء الريادى النتاج مشروع مت
 Winkel,Vanevenhoven,Drago,and( أف دراسة أجراىا 0203ايوب،

Clements,2013)( عمى)مف 38.5( دولة إلى أف )82( جامعة فى )502 )%
 الجامعات تدمج مقررات وبرامج ريادة االعماؿ فى برامجيا االكاديمية .
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لطالبات  كائنة على ىظزٓة االبداع اجلادالكرتسة املرتاتٔذٔة ساال احملْر الزابع :

 االقتصاد امليزىل فى  ضْء تعزٓز اجلْدة التيافشٔة للتعلٔه 

 ى مؤسسة ينبغى ممارسة مجموعة مف الجيودلكى تتحقؽ القدرة التنافسية أل           
 والتسويقية ةيواإلنتاج تطويريةوال واألكاديمية اإلدارية الفعاليات وكافة واالبتكارات تءاواإلجرا
 والحصوؿمى والعال واالقميمىى المحم المستوى متقدمة عمى مراتب وؿ إلىالوص جؿأمف 
(. كما أصبح 02: 0203العمؿ)أشرؼ إبراىيـ اليادى ، أسواؽ في أوسع ومكانة رقعة عمى

تنمية األخذ بمفيـو التنافسية بالتعميـ الجامعى فكرا وممارسة مطمبا ممحا لخدمة ال
المجتمعية الشاممة وقضاياىا وذلؾ لما تقدمو مف خريجيف لسوؽ العمؿ ، وما تبثو فييـ 

فى العطاء  مف سمات شخصية وقدرات وامكانات تجعميـ قادريف عمى االستمرار
والتميز.وتعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا قدرة المؤسسة عمى تقديـ مخرجات تعميمية )طالبات 

واكب سوؽ العمؿ وتتميز بمعايير محددة وىى)االبداع والتميزوالكفاءة( االقتصاد المنزلى( ت
 لتعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة حيث تعود عمييا بالمنافع والمزايا منيا كاالتى :

 .تحقيؽ وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة فى خفض تكاليؼ االنتاج 
 الحميا مع البيئة كسب ميزة فى رفع وتحسيف وجودة منتجيا وىـ )الخريجيف( بت

 االنتاجية حيث تدرس سوؽ العمؿ وتمده بخريج يناسبو .
 .تقديـ كؿ ما ىو جديد وحفز روح الخمؽ واالبداع 
 . تعتمد القدرة التنافسية عمى استراتيجية التميز 

وفيما يمى خطوات بناء االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع 
 تنافسية لمتعميـ النوعى .الجاد فى ضوء تعزيز القدرة ال

 االسرتاتٔذٔة املكرتسة:  تصنٔهخطْات 

:تنبع فمسفة االستراتيجية المقترحة مف فمسفة ومبادئ نظرية االبداع (فلشفة االسرتاتٔذٔة1)
الجاد وتطبيقاتيا فى العممية التعميمية،حيث أف أى استراتيجية تربوية ابداعية تيدؼ تحقيؽ 

رتكزاتيا مف مرتكزات عدة نظريات منيا )نظرية الجودة االبداع  البد أف تستوحى م
التربوية،نظرية الممكات ،نظريات الشراكة والمشاريع،وفمسفات نظريات مثؿ )التنشيط 
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التربوى، فمسفة القيـ والمواطنة وحقوؽ االنساف(،ومبادئ نظريات مثؿ)مدرسة 
ظرية الذكاءات المتعددة ) المستقبؿ،التربية الحديثة والمعاصرة(،كما تنادى باالستيداء بن

(.ولما كانت العممية التعميمية تيدؼ إلى تنمية جميع جوانب شخصية 0202جميؿ حمداف،
عداده ليكوف قادرا عمى التأثير فى المجتمع بأفكاره االبداعية ،جاءت ىذه  المتعمـ ،وا 

لثة "اقتصاد االستراتيجية المقترحة فى تدريس مقرر "المالبس المنزلية "لطالبات الفرقة الثا
منزلى" وذلؾ بيدؼ تدريب الطالبات عمى االدراكات،المفاىيـ،توليد االفكار ،البدائؿ، 
واالبداعات والتجديدات الديدة (،بغرض تنمية عادات التميز،وبعض ميارات ريادة االعماؿ 

 المستقبمية.
ف المبادئ البحث الحالي مجموعة م اقترح: ( مزتهزات ّأسص بياء االسرتاتٔذٔة املكرتسة2)

 :بناء االستراتيجية تتمثؿ فىوالمرتكزات عند 

 .السعى الدائـ وراء التجديد واالبداع وتفادى االستنساخ وتجنب أوىاـ الحداثة الشكمية 
 .إعتماد حداثة حقيقية وظيفية بناءه وىادفة قائمة عمى التعمـ الذاتى لممتعمميف 
 ابرة .تنمية القدرات الذاتية لمواجية التحديات مثؿ المث 
 .جمع البيانات التخاذ القرار المناسب والتأكيد عمى كسر القيود المنطقية 
  تحقيؽ الجودة واالتقاف فى كؿ عمؿ وضبط الذات اثناء التجربة والتنفيذ لممشروعات

 المختمفة.
  االنفتاح عمى المحيط االقميمى والعالمى،بقصد االستفادة مف تجارب االخريف لخدمة

 االنساف .
 رية دوف قيود يجعؿ المتعمـ أقدر عمى االبداع وتحرير طاقاتو النتاج منتجا العمؿ بح

 جيدا.
 . التفكير بإبداعية نحو أى مشكمة وتوليد أفكار ابداعية وصوال إلى الحؿ الصحيح 
 .االثارة والتشويؽ واالىتماـ بكثرة البدائؿ وحموؿ المشكالت المختمفة 
 الستراتيجية المقترحة ،مع تحقيؽ عنصر التنوع فى االنشطة واالساليب المتضمنة با

المرونة فى تصميـ وتنفيذ المتعمميف لتمؾ االنشطة ، والبحث عف طرائؽ ووسائؿ 
 جديدة لحؿ المشكالت ،وربط انشطة التدريس بأساليب التقويـ .
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  الدافعية وتحسيف مستوى التوجيات الدافعية نحو اختيار بدائؿ يير منطقية ابداعية
 لحؿ المشكمة .

 لتواصؿ وفتح قنوات تواصؿ مختمفة مع الطالبات ،وبينيـ البعض بتعاوف وفاعمية ا
 لتحقيؽ اكبر قدر مف االتقاف بالعمؿ، واالستمرارية فى تقديـ التغذية الراجعة لمطالبات.

تنمية قدرة الطالبات عمى  ىدفت االستراتيجية المقترحة إلى) (أٍداف االسرتاتٔذٔة املكرتسة:3)
واالشتراؾ فى أنشطة وموضوعات التعمـ،وتقديـ المساعدة  إبداعية مختمفة،التفكير بطرؽ 

( .وىذا بمقرر المالبس المنزلية والوصوؿ لدرجة االتقاف فى إنياء المشروعات لمطالبات ،
التنافسية ، وكذلؾ تنمية مستوى  التغيرات التكنولوجية وتحقيؽ القدرةة يمواج بيدؼ

تابعة سوؽ العمؿ بما يحقؽ مخرجات بشرية تمبى التطمعات المتميزة، وم الميارات والتقانة
 الحاضرة والمستقبمية، وكذلؾ تحقيؽ الجودة التنافسية لمتعميـ النوعى . 

 السرتاتٔذٔة املكرتسة الكائنة على ىظزٓة االبداع اجلاد :ا( مزاسل 4)

 

 مخطط يوضح مراحؿ االستراتيجية المقترحة )مف اعداد الباحثة (
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وىى مرحمة يتـ بيا عرض نبذة مبسطة بما سيتـ تطبيقو فى لتركيز والتييئة:مرحمة ا -0
 الموضوع وتقسيـ الطالبات لمجموعات وتجييز األماكف واالدوات والوسائؿ .

:وىى مرحمة يتـ مف خالليا اكتشاؼ المعمومات مرحمة االكتشاؼ بالدخوؿ العشوائى -0
ختيار البدائؿ الممكنة ، بشكؿ عشوائ ى وتجرى عمييا مجموعة مف االختبارات وبناءىا وا 

 وتسجؿ المالحظات  .
:وىى مرحمة إختيار افضؿ البدائؿ المناسبة وترتيبيا وفقا  مرحمة البدائؿ المدروسة -5

 الىميتيا.
: عرض شرائح لتصميمات مختمفة أو فكرة نمطية مرحمة التحدى لالفكار النمطية -8

 عية وتقـو بتطبيقيا  .وتتحدى وتبدع الطالبة  بأفكار جديدة إبدا
:وىى مرحمة الحصاد وتمخيص ما تـ دراستو وتعممو مرحمة الحصاد البنائى االبداعى -3

 داخؿ الجمسة كامال.
الحالي تحاوؿ تحقيؽ الجودة والقدرة التنافسية مف خالؿ  بحثف الأنجد  ومما تقدـ        

تدرجة ،لذا فمف الضرورى اف االستراتيجية المقترحة القائمة عمى مجموعة مف الخطوات الم
( لتحقيؽ القدرة 0228ببعض االساليب التى تناوليا )الشيخ وبدر،نأخذ فى االعتبار 

 التنافسية وىى  فيما يمى :
: وتتمثؿ فى تكاليؼ المدخالت والعمميات والمخرجات لتحقيؽ االنتاجية ( الكفاءة0

 والكفاءة المتميزة.
ات فى سوؽ العمؿ ومستوى الكفاءة وتحقيؽ تقاس مف خالؿ جودة المخرج( الجودة:0

 رضا المستفيديف.
:طبيعة المخرج ذات القدرات االبداعية العالمية والتى تتميز عف ييرىا مف ( االبداع5

 المؤسسات المنافسة .
: يتطمب ذلؾ حساسية عالية  ( االستجابة لممؤسسات االنتاجية والخدمية8

دمات والتركيز عمى االحتياجات بتحقيؽ ومعرفة دقيقة بحاجات قطاع االعماؿ والخ
 مستوى عاؿ مف الجودة الغالية وتنوع المخرجات بما يحقؽ تطمعات سوؽ العمؿ .
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 وىى:ية والتطبيقية لدراسة المتغيرات وىكذا يظير االطار المرجعى األىمية النظر        
بمية لطالبات ميارات ريادة االعماؿ المستقاالبداع الجاد ،عادات التميز، مبادئ نظرية

يجاد توليداالقتصاد المنزلى ، فعادات التميز تمثؿ القوة  الدافعة نحو   الحموؿ األفكار وا 
وتمثؿ ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية النظرة  والمعقدة ، الصعبة لممشكالت المبدعة

بتكار ائمة عمى باستخداـ االستراتيجية المقترحة الق المستقبمية نحو العمؿ والبناء بإبداع وا 
 مبادئ نظرية االبداع الجاد فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى .

 فروض البحث : 
فى القياسيف  البحثمجموعة ائيًا بيف متوسطي درجات طالبات إحص وجد فرؽ داؿي -0

 القبمي والبعدي لعادات التميز ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدى.
فى القياسيف  البحثحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة إ ؽ داؿرووجد في ال -0

 .البعدي والتتبعي لعادات التميز ومجموعيا الكمي
فى القياسيف  البحثإحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة  وجد فرؽ داؿي -5

القبمي والبعدي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمى لصالح القياس 
 .عدىالب

فى القياسيف  البحثإحصائيًا بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة  وجد فرؽ داؿي ال -8
 البعدي والتتبعي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمي.

فى القياس البعدى  البحثتوجد عالقة دالة إحصائيًا بيف درجات طالبات مجموعة  -3
 ؿ المستقبمية.لعادات التميز وميارات ريادة األعما

 زاءاتُ ــــح ّادــة البشـٔـــميَذ

والتحقؽ  ، أسئمة البحثعف يتضمف ىذا الجزء وصفا لالجراءات التى اتبعت لالجابة        
 الخطوات االتية : وفقًا مف صحة الفروض، 

 Quasi Experimentalإتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبى : اّال: ميَر البشح
Design   ذو المجموعة التجريبية الواحدة )التصميـ واختارت(One Group Pre-

Test Post-Test-Design  الفروض والتحقؽ منياصدؽ ييدؼ إلى إختبار  الذى؛.  
مف طالبات قسـ "االقتصاد  طالبة( 53مف ) البحث تكونت العينة : عٔية البشحثاىٔا: 

 .المالبس المنزلية  رجامعة االسكندرية بمقر  المنزلى" بكمية التربية النوعية ،
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ختيار مقرر )المالبس المنزلية ( لمفرقة إتـ :ثالجا: اختٔار املادة العلنٔة التى سٔته تدرٓشَا
( كمجاؿ لمدراسة لعدة أسباب 0204-0208الثالثة بقسـ االقتصاد المنزلى لمعاـ الجامعى )

ح موديالت وافكار منيا ) أنيا مادة شيقة بيا مجاالت واسعة لالبتكار واالبداع فى اقترا
وبدائؿ مختمفة ، وىى أرض خصبة لتعد وفؽ إستراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية االبداع 

ثرائيا باالنشطة والمواقؼ المختمفة لتنمية  ميارات ريادة عادات تاتميز ،وبعض مف الجاد وا 
عمى التالى موضوعات المقرر موزعة  (0)الجدوؿ ويوضح   .مطالباتل االعماؿ المستقبمية

 الجمسات وعدد مرات المقابالت االسبوعية .
 عدد االسابيع عدد الجمسات الموضوعات ـ
  0 8 تصنيؼ المالبس المنزلية  0

 )بمعدؿ جمستيف إسبوعيا(  
 0 0 طريقة اخذ مقاسات  0
 0 0 رسـ الباتروف  5
 0 0 تصريفات البنس  8
 0 8 القص واخذ العالمات   3
 0 8 تقنيات الحياكة  8
 0 0 المنزلية  مكمالت المالبس  8

 ( إسبوع00)            جمسة 08 المجموع
 أدّات املعاجلة التذزٓبٔة  رابعا:

قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعممة لتستعيف بو فى تدريس مقرر : عداد دلٔل املعلنةإ (1)
ة عمى نظرية االبداع المالبس المنزلية والتى تسير مراحمو وفؽ االستراتيجية المقترحة القائم

 الجاد وفؽ اإلجراءات اآلتية : 
تشتمؿ عمى مجموعة مف االرشادات الخاصة لمساعدة المعممة فى تدريس مكدمُ:-أ

موضوعات مقرر "المالبس المنزلية" بإستراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية االبداع الجاد 
ينة مف طالبات الفرقة لتنمية عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لع

مع توضيحمرتكزاتو التى تقـو عمى تشجيع الطالبات عمى  ،الثالثة"بقسـ االقتصاد المنزلى"
االبداع و االبتكار وتنمية  قدراتيف عمى توليد) ادراكات جديدة، مفاىيـ جديدة، أفكار جديدة 
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ء تعزيز القدرة ،بدائؿ جديدة ،إبداعات وتجديدات جديدة( بمقرر المالبس المنزلية فى ضو 
 التنافسية لمتعميـ النوعى.

تزويد المعممة أوضحت الباحثة مجموعة مف االىداؼ العامة لاالٍداف العامة للدلٔل: -ب
بخطوات استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية االبداع الجاد فى تدريس مقرر المالبس 

بمية  لمطالبات وذلؾ مف خالؿ المنزلية، وكذلؾ تنمية االبداع والتميز وريادة االعماؿ المستق
 تحقيؽ االتى :

 التشجيع عمى المعرفة واالسئمة والنقد . -
 التشجيع عمى ميارات التعاوف والعمؿ فى فريؽ . -
 بث روح التنافس بيف المجموعات . -
 تنمية روح المخاطرة وحب الطموح لدييف . -
 التاكيد عمى االستباقية مف تحقيؽ االتقاف والجودة. -
 ريادة االعماؿ المستقبمية وتنميتيا لمواجية تحديات العصر.اكتساب ميارات  -
 .ربط البرامج الدراسية بمتطمبات سوؽ العمؿ وما يتطمبو العصر -

 البد اف تقـو المعممة ب تْدَٔات املعلنة عيد تدرٓص مْضْعات الدلٔل : -ز
 ( طالبات مختمفى المستويات .3تقسيـ الطالبات الى مجموعات كؿ مجموعة ) 
  بيئة الصؼ وطريقة الجموس وتداوؿ االدوات والوسائؿ وقت التطبيؽ .تنظيـ 
 . اعطاء الطالبات فكرة عف مراحؿ تطبيؽ االستراتيجية المقترحة 
 . توضيح طريقة السير فى الموضوع وطريقة استخداـ كراس النشاط 
 . تشجيع الطالبات عمى التفكير وطرح االسئمة طواؿ مراحؿ التطبيؽ 
  عمى توليد االفكار والبدائؿ االبداعية نحو اى عمؿ تقوـ بو .مساعدة الطالبات 
 الوجدانية(. -الميارية-: وتشمؿ االىداؼ)المعرفيةاالىداؼ االجرائية لموضوعات المقرر-د
 –االستراتيجيات المساعدة : وتتمثؿ فى مجموعة مف االستراتيجيات منيا)بيجة التعمـ  -ھ

 ر زاوج شارؾ(. فك –العصؼ الذىنى  –التعمـ باالكتشاؼ
 :كاف ىناؾ مجموعة مف المبررات الستخداـ ىذه االستراتيجية منيا انيا بيجة التعمـ
تحفز الطالبات عمى تطبيؽ خطوات الميمة،وتشجع المتعمميف عمى التعمـ بكؿ يسر )

 .( وتعاوف ومحبة
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 :كاف ىناؾ مجموعة مف المبررات الستخداـ ىذه استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ
تنمية االبداع واالبتكار، كما تشجع عمى التعمـ الناقد، وتزيد مف )تيجية منيا االسترا

دافعية المتعمميف نحو التعمـ ، وىى تشجع عمى استمرارية التعمـ الذاتى،كما تجعؿ التعمـ 
 .(ذى معنى، وتزيد مف ثقة المتعمـ فى نفسو، كما تساعد فى انماء العمؿ الجماعى

 : كاف ىناؾ مجموعة مف المبررات الستخداـ ىذه  استراتيجية العصؼ الذىنى
االستراتيجية منيا انيا )تساعد عمى الحضور الفكرى،و تنمى القدرة عؿ االبداع 

راء أواالبتكار، وىى تتميز بسيولة التطبيؽ، وتنمى الثقة بالنفس، االستفادة مف 
 .االخريف، تستخدـ قدرات عقمية عميا

 اؾ مجموعة مف المبررات الستخداـ ىذه االستراتيجية كاف ىن: استراتيجية فكر زاوج شارؾ
منيا انيا )تساعد فى بناء العالقات االنسانيااليجابية بيف المتعمميف، وتكسب المتعمميف 
اتجاىاتسميمة وميارات ايجابية، كما تزيد مف ميارات المشاركة وميارات العمؿ الفعاؿ، 

طى فرصة لتكامؿ الجيودوتقسيـ عتقمؿ مف القمؽ والتوتر عند بعض المتعمميف ،و تو 
 (. تعمـ الذاتىلتراعى الفروؽ الفردية وتشجع عمى اكما العمؿ، 

 إستخدمت الباحثة فى تحضير موضوعات الجمساتمة: لوسائؿ التعميمية المستخدا-و
لوحة توضح أىـ أدوات -إسكتش يوضح أنواع الخيوط المختمفة مثؿ )مجموعة مف الوسائؿ 

داتا شو لعرض -نواع مختمفة لممكمالت واالكسسوارات المختمفة أاسكتش يوضح -الحياكة 
-فيديوىات وشرائح توضح تقنيات الحياكة وبعض تصميمات مبتكرة لممالبس المنزلية

مجموعة مف الفيديوىات لكؿ عممية مف عمميات  -مجموعة صور لالكماـ المختمفة 
 الجمسات بالمراحؿ( .

 ممية التقويـ مف خالؿ :أساليب التقويـ المختمفة : يتـ ع -ز
أثناء التطبيؽ الفعمى لمدليؿ مف خالؿ تقييـ خبرات الطالبات خالؿ  :التقويـ التكوينى -أ

تطبيؽ خطوات الموضوع وكذلؾ مناقشتيف،وتوجيو أسئمة إلييـ، وتمقى استفساراتيـ واإلجابة 
 جيا.عمييا، وييدؼ ىذا التقويـ إلى كشؼ نقاط القوة لتدعيميا ونقاط الضعؼ لعال

عادات التميز وكذلؾ مقياس ريادة االعماؿ إختبار الدوات البحث: التطبيؽ القبمى والبعدى-ب
المستقبمية لمتعرؼ عمى تاثير االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد  فى 

 . الفرقة الثالثة تدريس مقرر المالبس المنزلية  لطالبات
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لمفرقة الثالثة لمعاـ الجامعى  وعات مقرر " المالبس المنزلية"موضلجدوؿ الزمني لتنفيذ ا-ر
0208-0204  . 

ػعظ  انًىضىػبث و

 اندهضبث

 انتبؼَص        ػعظ االصببُغ

تظُُف انًالبش  1

 انًُزنُت

 2اصبىػٍُ ) 2

خهضت 

 اصبىػُب(

 15/11انً 1/11يٍ 

 11/11يٍ  اصبىع  1 طؽَقت اضػ انًقبصبث و

 25/11انً

 3/11انً 22/11يٍ  اصبىػٍُ  2 وٌؼصى انببتؽ 3

 12/11انً 5/11يٍ  اصبىع  1 تظؽَفبث انبُش 4

خهضت  2اصبىػٍُ ) 4 انقض واضػ انؼاليبث 5

 اصبىػُب(

انً 14/11يٍ 

21/11 

خهضت  2اصبىػٍُ ) 4 تقُُبث انسُبكت 6

 اصبىػُب(

 6/12انً 22/11يٍ 

يكًالث انًالبش  2

 انًُزنُت

 14/12انً  1/12يٍ  1 1

 شهؽٍَ وَظف       ( إصبىع11) خهضت 12 انًدًىع         

  دليؿ المعمـ : صدؽ  -س
اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية المعد وفؽ الدليؿ المقترح تـ عرض           

( أساتذة مف أساتذة المناىج وطرؽ التدريس 2فى صورتيا األولية عمى عدد ) االبداع الجاد
بالجامعات المصرية مصحوبة بمقدمة تمييدية تضمنت توضيحًا لمجاؿ  وعمـ النفس التربوى

البحث، واليدؼ منو، والتعريؼ اإلجرائي لمصطمحاتو، بيدؼ التأكد مف صالحيتيا وصدؽ 
بنائيا وقدرتيا عمى تنمية عادات التميز وبعض ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية لطالبات 

ة التنافسية لمتعميـ النوعى، ويوضح الجدوؿ اآلتي االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدر 
 اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد. نسب إتفاؽ السادة المحكميف عمى
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( َضب إتفبق انًسكًٍُ ػهً اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت انقبئًت ػهً َظؽَت االبعاع اندبظ 2خعول )

=ٌ(2) 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة االتفاؽ الكمية مف قبؿ السادة المحكميف و              
%( 20.00بمغت ) عمي صالحية اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد

؛ مما ُيشير إلى صالحية اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية مرتفعةتفاؽ إوىي نسبة 
 لمتطبيؽ والوثوؽ بالنتائج التى سُيسفر عنيا البحث. االبداع الجاد

 ( 2ملشل ): نتٔب طالبة االقتصاد امليزىل الىظطة دلٔل املعله عداد إ( 2) 

محتوى العممى المتضمف بيدؼ تعزيز فيـ الطالبات لمالطالبة  نشاطكتيب تـ اعداد        
،وممارسة خطوات واجراءات التعمـ بموضوعات بمقرر" المالبس المنزلية" لمفرقة الثالثة

عمى الطالبة  نشاط كتيب اشتمؿوقد  .عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ لدييف لتنمية 
يمات خاصة تعم، التحديد الواضح والدقيؽ لممياـ المطموبة مف الطالبات القياـ بيا) ما يمى

وراؽ أة والتدريبات و عمى مجموعة مف االنشط شتمؿ،كما إالنشاط  كتيببكيفية استخداـ 

 انبُع و

 ػعظ

 يؽاث

 االتفبق

 ػعظ

 اثيؽ

 االضتالف

 َضبت

 االتفبق %

 111 طفؽ 2 وضىذ أھعاف اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت 1

2 
انتؽابط بٍُ أھعاف اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت 

 ويستىاھب
1 1 11.12 

 11.12 1 1 انتضهضم انًُطقٍ نًستىٌ اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت 3

 11.12 1 1 انتؽابط بٍُ خهضبث اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت 4

5 
ًُطططت نإلصتؽاتُدُت كفبَت ا نًعة انزيُُت ان

 انًقتؽزت
1 1 11.12 

6 
فؼبنُت االصتؽاتُدُبث انتعؼَضُت ويعٌ اؼتببطهب 

 بأھعاف اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت
1 1 11.12 

2 
فؼبنُت انىصبئم انتؼهًُُت انًضتطعيت ويعٌ اؼتببطهب 

 بأھعاف اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت
1 1 11.12 

1 
فت ويعٌ اؼتببطهب بأھعاف فؼبنُت األَشطت انًطته

 اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت
 111 طفؽ 2

2 
انتكبيم بٍُ األَشطت انًطتهفت ظاضم اإلصتؽاتُدُت 

 انًقتؽزت
1 1 11.12 

11 
كفبَت ويالئًت أصبنُب انتقىَى انًضتطعيت فً 

 اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت
 111 طفؽ 2

 % 22.22 انُضبت انكهُت نإلتفبق ػهً اإلصتؽاتُدُت انًقتؽزت



 .......... استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية اإلبداع الجاد لتنمية عادات التميز ومهارات ريادة األعمال المستقبلية

- 000 - 

لضماف تركيز الطالبات  ،وراؽ منفصمةأفى  موضوععداد التدريبات الخاصة بكؿ إ العمؿ،وتـ
وبعد االنتياء (، ذىانيف باالوراؽ الخاصة بالدروس االخرىأعمى حؿ التدريبات وعدـ تشتت 

تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف وذلؾ  كتيب نشاط طالبة االقتصاد المنزلىداد مف اع
 جراء التعديالت فى ضوء المقترحات .  إبمصاحبة دليؿ المعمـ ( لمتأكد مف صالحيتيما ،وتـ 

 دلنْعات البشح 

:ىدفت المجموعة االستطالعية إلى التأكد مف الخصائص اجملنْعة االستطالعٔة -أ
طالبات الفرقة طالبة ( 50الثبات(، وتكونت مف ) -ألدوات البحث )الصدؽ السيكومترية

 الثالثة  "تخصص االقتصاد المنزلى" بكمية التربية النوعية ،جامعة االسكندرية .
مف طالبات قسـ  طالبة( 53مف )تكونت العينة األساسية  اجملنْعة األساسٔة: -ب

 .امعة االسكندرية بمقررالمالبس المنزلية "االقتصاد المنزلى" بكمية التربية النوعية ،ج
 أدّات البشحإعداد 

     ( اختبار عادات التنٔز )إعداد/ الباسجة(1)
ىػػدؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس عػػادات التميزلػػدى طالبػػات الفرقػػة الثالثػػة اهلــدف مــً االختبــار: -أ

 "تخصص االقتصاد المنزلى" بكمية التربية النوعية ،جامعة االسكندرية. 
االختبار إطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات والبحوث العربية  لبناء:االختبارّصف -ب

 Davidدراسة، ومنيا: عادات التميزواألجنبية التى تناولت موضوع 
Neeleman,2009)؛ودراسةمعيد التميز)(Institute for Excellence & 

Ethics(IEE),2012)دراسة  ؛وكذلؾ(Joao,2012)، ثة عمى طمعت الباحإ كما
  .عادات التميزستخداميا فى ىذه الدراسات لقياس إاالختبارات والمقاييس التى تـ 

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب صػػدؽ اختبػػار عػػادات التميػػز باسػػتخداـ صػػدؽ  صــدم االختبــار: -ز
حيػث LawsheContent Validity Ratio (CVR)المحكمػيف وصػدؽ المحتػوي لالوشػي

أسػػاتذة اإلقتصػػاد المنزلػػى مػػف أسػػاتذة ( 2ى عػػدد )في صػػورتو األوليػػة عمػػاالختبػػار تػػـ عػػرض 
مصػػػحوبًا بمقدمػػػة  والمنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس وعمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي بالجامعػػػات المصػػػرية

تمييديػػة تضػػمنت توضػػيحًا لمجػػاؿ البحػػث، واليػػدؼ منػػو، والتعريػػؼ اإلجرائػػي لمصػػطمحاتو، 
بػداء ،بيدؼ التأكد مف صالحيتو وصدقو لقياس ميارات عػادات التميز  مالحظػاتيـ حولمػدىوا 
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كفايػػػػة مفػػػػردات ، االختبػػػػاروضػػػػوح تعميمػػػػات ،االختبار وضػػػػوح ومالئمػػػػة صػػػػياية مفػػػػردات)
تعػػديؿ أو حػػذؼ أو إضػػافة مػػا ترونػػو سػػيادتكـ ، وضػػوح ومناسػػبة خيػػارات اإلجابػػةر،االختبا

 .( يحتاج الى ذلؾ
س وقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب نسػػب اتفػػاؽ المحكمػػيف السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدري       

لقيػاس  االختبػارمف حيث: مدي تمثيؿ مفردات االختبار  بالجامعات عمي كؿ مفردة مف مفردات
.كمػػػػا قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب صػػػػدؽ المحتػػػػوي باسػػػػتخداـ معادلػػػػة الوشػػػػي عػػػػادات التميز

Lawshe  لحساب نسبة صدؽ المحتويContent Validity Ratio (CVR)  لكػؿ مفػردة
، (In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) مف مفردات اختبار عػادات التميػز

اختبػار عػادات وقد تراوحت نسب اتفاؽ السادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعػات عمىمفػردات 
%(، كمػػا بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ الكميػػة مػػف قبػػؿ السػػادة المحكمػػيف 022-88.84بيف )التميػػز 

ار عػػػادات اختبػػػ%(. وتمتعػػػت مفػػػردات 22.24)اختبػػػار عػػػادات التميزككػػػؿ عمػػػى مفػػػردات 
لالختبػػار  مقبولػة، كمػا بمػت متوسػط نسػبة صػدؽ المحتػوى (CVR)بقيـ صػدؽ محتػوى التميػز 
 .( وىي نسبة صدؽ مقبولة2.402ككؿ )

ستفادت الباحثة مػف أراء وتوجييػات السػادة المحكمػيف مػف خػالؿ مجموعػة مػف  إوقد         
إعادة ترتيػػب ،حاً تعػػديؿ صػػياية بعػػض مفػػردات االختبارلتصػػبح أكثػػر وضػػو )المالحظػػات مثػػؿ

ختبػػار إويوضػػح الجػػدوؿ اآلتػػى عػػدد مفػػردات (. لػػبعض المفػػردات بتقػػديـ بعضػػيا عمػػى بعػػض
 عادات التميز فى صورتو النيائية.

 فً طىؼته انُهبئُت ( ػعظ يفؽظاث اضتببؼ ػبظاث انتًُز3خعول )

 أؼقبو انًهبؼاث و

 انًفؽظاث

ػعظ 

 انًفؽظاث

 6 6-1 خًغ انًؼهىيبث التطبغ انقؽاؼ 1

 6 12-2 انًثببؽة فً االظاء 2

 3 15-13 اَتبج ػالقبث خعَعة 3

 3 11-16 انًؽوَت انؼقهُت 4

 5 23-12 انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ 5

 5 21-24 انًشبؼكت االَدببُت 6

 21 انًدًىع

العاممي، وىو أسموب يكشػؼ  التحميؿيعتمد الصدؽ العاممي عمي أسموب الصدم العاملٕ:-ب
كمػػا أف (. 08، ص 0220)صػػفوت فػػرج،ار بالعوامػػؿ التػػي يتكػػوف منيػػا مػػدي تشػػبع االختبػػ
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األساسية لمتحميؿ العاممى ىي تحميؿ بيانات المتغيرات لمتوصؿ إلى مكونات تتضػمنيا  الميمة
تمؾ المتغيرات. حيث يقدـ التحميؿ العاممى نموذج عف التكويف النظػري، ويتحػدد ىػذا النمػوذج 

(. ولحسػػاب الصػػدؽ 845، ص 0200ات )صػػالح مػػراد،مػػف العالقػػات الخطيػػة بػػيف المتغيػػر 
 ختبػػػػار عػػػػادات التميػػػػز اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة التحميػػػػؿ العػػػػاممى االستكشػػػػافىالالعػػػػاممى 

Exploratory factor Analysis   بطريقػػة المكونػػات األساسػػية Principal 
Components Method بطريقػة الفػا ريمػاكس المحػاور تدوير معVarimx Method 

لمتأكػد مػف أف  Bartlett's Test of Sphericityختبػار بارتمػت إت الباحثػة سػتخدمإ.كمػا 
، وكانػت نتيجػة (Field, A, 2009, P648)مصفوفة االرتباط ال تسػاوى مصػفوفة الوحػدة 

(، وىػذا ُيشػير 2.20دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة )  Bartlett's Testإختبػار بارتمػت 
ارتبػػاط تامػػة أى أف مصػػفوفة االرتبػػاط ال تسػػاوى  إلػػى خمػػو مصػػفوفة االرتبػػاط مػػف معػػامالت

مصفوفة الوحدة وأنو يوجد إرتباط بيف بعض المتغيػرات فػى المصػفوفة ممػا يوفرأساًسػا سػميًما 
ولحسػػػاب الصػػػدؽ العػػػاممي الختبػػػار عػػػادات  إحصػػػائًيا السػػػتخداـ أسػػػموب التحميػػػؿ العػػػاممى.

 :الباحثة بحساب ما يمي التميزقامت
 ألبعاد إختبارعادات التميز.مصفوفة االرتباطات  -
 ختبار عادات التميز.الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات ال -
. حيث عمي العامؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ العاممياختبار عادات التميز تشبعات أبعاد  -

 َىضر اندعول اِتً يظفىفت االؼتببطبث ألبؼبظ اضتببؼ ػبظاث انتًُز.

 (31بث ألبؼبظ اضتببؼ ػبظاث انتًُز)ٌ=( يظفىفت االؼتببط4خعول )

 6 5 4 3 2 1 األبؼبظ

 --- --- --- --- --- --- خًغ انًؼهىيبث التطبغ انقؽاؼ

 --- --- --- --- --- **449. انًثببؽة فً االظاء

 --- --- --- --- **605. **427. اَتبج ػالقبث خعَعة

 --- --- --- **666. **759. **615. انًؽوَت انؼقهُت

 --- --- **542. **759. **689. **686. انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ

 --- **706. **721. **642. **695. **543. انًشبؼكت االَدببُت

كما يوضح الجدوؿ اآلتي الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الختبار عادات        
 التميز.
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 (31ػبظاث انتًُز)ٌ= ( اندػوؼ انكبيُت نًظفىفت االؼتببطبث الضتببؼ5خعول )

 انؼىايم

 اندػوؼ انًضتطهظت يٍ ػًهُت انتسهُم اندػوؼ انكبيُت األونُت

 انقًُت

 َضبت

انتببٍَ انًفضؽ 

% 

 انُضبت

 انتدًُؼُت %
 انقًُت

 َضبت

انتببٍَ انًفضؽ 

% 

 انُضبت

 انتدًُؼُت %

1 3.959 65.989 65.989 3.959 65.989 65.989 

2 .921 15.343 81.332    

3 .761 12.683 94.015    

4 .190 3.159 97.174    

5 .099 1.645 98.819    

6 .071 1.181 100    

عمى أف الجذر   Guttman-Kaiser criterionينص محؾ جتماف وكايزر و          
الكامف الذى ُيفسر التبايف الكمى يجب أف تكوف قيمتو أكبر مف الواحد الصحيح 

(Marques, J, 2007, P 339) ؛ وعميو يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عامؿ واحد
فقط ُيفسر التبايف الكمي، بعد إىماؿ العوامؿ األخري ألف جذورىا الكامنة تقؿ عف قيمة 
الواحد الصحيح وبذلؾ يمكف القوؿ أف التحميؿ العاممي قد كشؼ عف وجود عامؿ واحد ُيفسر 

التميز؛ لذا يمكف أف نطمؽ عميو  %( مف تبايف أداء الطالبات فى اختبار عادات83.242)
كما ُيبيف عامؿ عادات التميز، حيث أف محاور االختبار قد تشبعت بو بصورة جوىرية.  

عمي العامؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ  اختبار عادات التميزالجدوؿ اآلتي تشبعات أبعاد 
 العاممي.
 (31زُع انُبتح يٍ انتسهُم انؼبيهٍ)ٌ=ػهٍ انؼبيم انى تشبؼبث أبؼبظ اضتببؼ ػبظاث انتًُز (6خعول )

 األبؼبظ
 انتشبغ ػهً

 انؼبيم انىزُع

 452. خًغ انًؼهىيبث التطبغ انقؽاؼ.

 481. انًثببؽة فً االظاء.

 636. اَتبج ػالقبث خعَعة.

 624. انًؽوَت انؼقهُت.

 417. انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ.

 403. انًشبؼكت االَدببُت.
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(؛ وعميو يتضح مف 2.52بوؿ والداؿ إحصائيًا يجب أال تقؿ قيمتو عف )والتشبع المق       
 ٍزادت قيمتيا عالجدوؿ  السابؽ أف أبعاد اختبار عادات التميز أظيرت تشبعات 

إحصائيًا )سعود بف ضحياف وعزت عبد لة الوحيد ولذلؾ فيى تشبعات دا ملعاما(عمى2.52)
بطرؽ صدؽ المحكميف  ات التميز(. ومف خالؿ حساب صدؽ اختبار عاد0220الحميد، 

وصدؽ الوشى والصدؽ العاممى يتضح أف االختبار يتمتع بمعامؿ صدؽ مقبوؿ؛ مما يشير 
 إلى إمكانية استخدامو في البحث الحالي، والوثوؽ بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.

 :ثبات االختبار -د

باحثػػة بحسػػاب ثبػػات قامػػت ال)حيػػث  Cronbach's alpha: معامػػؿ ثبػػات ألفػػا كرونبػػاخ-أ
باسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ والجػػدوؿ التػػالى يوضػػح قػػيـ معػػامالت  اختبػػار عػػادات التميػػز

 ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد اختبار عادات التميز.
 (50)ف=ألبعاداختبار عادات التميز( قيـ معامالت ثبات ألفا كرونباخ 8جدوؿ )

 األبؼبظ و
 يؼبيم ثببث

 أنفب كؽوَببش

 773. نًؼهىيبث التطبغ انقؽاؼخًغ ا 1

 779. انًثببؽة فً االظاء 2

 782. اَتبج ػالقبث خعَعة 3

 788. انًؽوَت انؼقهُت 4

 765. انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ 5

 764. انًشبؼكت االَدببُت 6

 809.    يؼبيم ثببث االضتببؼ ككم

ذا كاف معامؿ الثبات بطريقة ألفػا لكػؿ سػؤاؿ مػف أسػئمة        االختبػار أقػؿ مػف قيمػة ألفػا  وا 
الجدوؿ، فيػذا يعنػي أف السػؤاؿ ىػاـ وييابػو عػف االختبػار  أسفؿلمجموع أسئمة االختبار ككؿ 

يػػؤثر سػػمبًا عميػػو، وأمػػا إذا كػػاف معامػػؿ ثبػػات ألفػػا لكػػؿ سػػؤاؿ أكبػػر مػػف أو يسػػاوي قيمػػة ألفػػا 
مػف ثبػات االختبػار) لالختبار ككؿ أسفؿ الجدوؿ، فيذا يعني أف وجود السؤاؿ يقمؿ أو ُيضعؼ 

مفػػردات (. ومػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أف 044، ص 0222أحمػػد ينػػيـ ونصػػر صػػبري،
 (.2.422يقؿ معامؿ ثباتيا عف قيمة معامؿ ثبات االختبار ككؿ وىي )اختبار عادات التميز 
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قامػت الباحثػة بحسػاب )حيػث Test Re-Test:حسػاب الثبػات بطريقػة إعػادة التطبيػؽ -ب
باسػتخداـ طريقػة إعػادة التطبيػؽ، ويوضػح الجػدوؿ اآلتػى معػامالت التميز اختبار عادات ثبات 

 .  ( ثبات اختبار عادات التميزبطريقة إعادة التطبيؽ
 (50بطريقة إعادة التطبيؽ )ف=  اختبار عادات التميز( معامالت ثبات 4جدوؿ )

 معامؿ االرتباط  األبعاد ـ
 )معامؿ الثبات(

 **2.428 جمع المعمومات التخاذ القرار 0
 **2.424 المثابرة فى االداء 0
 **2.402 انتاج عالقات جديدة 5
 **2.408 المرونة العقمية 8
 **2.423 التعمـ الذاتى والمستمر 3
 **2.425 المشاركة االيجابية 8

**2.430 معامؿ ثبات االختبار ككؿ  
التميزككؿ بطريقة ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبات اختبار عادات          

 ومما تقدـ ومف خالؿ حساب ثبات اختبار عادات التميز**(. 25430إعادة التطبيؽ )
عادة التطبيؽ يتضح أف االختباريتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات،   بطريقتى ألفا كرونباخ وا 

مما يشير إلى إمكانية استخدامو في البحث الحالي، والوثوؽ بالنتائج التي سيسفر عنيا 
 بحث.ال
درجػة واحػدة لكػؿ تػـ تصػحيح االختبػار بحسػاب : تحديػد الدرجػة الكميػة لالختبػار -ىػ

وبػذلؾ ، لتميػزاعػادات االختبار موزعة عمى أسئمة االختبػار عمػى  مفرداتمفردة صحيحة مف 
   درجة .( 30)تصبح الدرجة الكمية لالختبار 

اتبعػػػت  االختبػػػارلحسػػػاب الػػػزمف الػػػالـز لإلجابػػػة عمػػػى : االختبػػػارزمػػػف  -و
 -:الخطوات اآلتية الباحثة
 ( 50تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية التى بمت عػددىا ) طالبػة بالفرقػة الثالثػة
تـ حساب زمػف كػؿ "تخصص االقتصاد المنزلى" بكمية التربية النوعية ،جامعة االسكندرية مف 

 طالبة فى اإلجابة عمى االختبار.
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 مف قبؿ الطالبات ترتيبًا تصاعديًا. تـ ترتيب زمف اإلجابة عف االختبار 
 ( مف العينة االستطالعية 08) واالدنى تـ فصؿ زمف اإلرباعى األعمى%. 
 األدنى.وكذلؾ  تـ حساب متوسط زمف اإلجابة مف قبؿ الطالبات فى اإلرباعى األعمى 
  تػػـ حسػػاب الػػزمف الػػالـز لإلجابػػة عػػف االختبار.ويوضػػح الجػػدوؿ اآلتػػي بيػػاف بػػالزمف

 جابة عمى اختبار عادات التميز.الالـز لإل
 يزلإلجابة عمى اختبار عادات التم ( بياف بالزمف الالـز2جدوؿ )

متوسط زمف اإلرباعى  المتغير
 (4)ف= األعمى

متوسط زمف اإلرباعى 
 (4)ف= األدنى

 زمف اإلجابة
 عف االختبار

 دقيقة  82.08 دقيقة 88.24 دقيقة 30.80 الزمف

ىو  دوؿ السابؽ أف زمف اإلجابة عف اختبار عادات التميزويتضح مف الج            
 ( دقيقة تقريبًا.82)
   ( مكٔاض مَارات رٓادة األعنال املشتكبلٔة. )إعداد/ الباسجة(2)
ىػػػػدؼ المقيػػػػاس إلػػػػى قيػػػػاس ميػػػػارات ريػػػػادة األعمػػػػاؿ : اليػػػػدؼ مػػػػف المقيػػػػاس -أ

كميػة التربيػة النوعيػة جامعػة المستقبميةلدىطالبات الفرقة الثالثػة تخصػص "االقتصػاد المنزلػى" 
 االسكندرية.

لبنػػاء ىػػذا المقيػػاس إطمعػػت الباحثػػة عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات  وصػػؼ المقيػػاس: -ب
 وىػػػػػػىميػػػػػػارات ريػػػػػػادة األعمػػػػػػاؿ والبحػػػػػػوث العربيػػػػػػة واألجنبيػػػػػػة التػػػػػػى تناولػػػػػػت موضػػػػػػوع 

؛ ودراسػة كػؿ مػف ) ىيػاـ  (Mani, 2018)؛ودراسػة(   (Leão&Soares ,2018دراسػة
(؛ ودراسػػػة ) مػػػازف 0208(؛ودراسػػػة )ىالػػػة السػػػكرى وآخػػػروف ،0208ؿ الشػػػاعر،سػػػالـ؛منا

( ،كما اطمعت الباحثة عمى المقاييس واالسػتبيانات التػى تػـ 0200العجمة ،سمير أبو مدلمة ،
 .  ميارات ريادة األعماؿ المستقبميةاستخداميا فى ىذه الدراسات لقياس 

ميػػػارات ريػػػادة األعمػػػاؿ  قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب صػػػدؽ مقيػػػاسصػػػدؽ المقيػػػاس: -ج
 باستخداـ: المستقبمية

 LawsheContent Validity Ratioصػػدؽ المحكمػػيف وصػػدؽ المحتػػوي لالوشػػي -أ
(CVR)  أسػػاتذة مػػف  أسػػاتذة( 2فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى عػػدد )المقيػػاس تػػـ عػػرض حيػػث
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اإلقتصػػػاد المنزلػػػى والمنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس وعمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي بالجامعػػػات المصػػػرية 
حوبًا بمقدمة تمييدية تضمنت توضيحًا لمجػاؿ البحػث، واليػدؼ منػو، والتعريػؼ اإلجرائػي مص

 ،لمصطمحاتو، بيدؼ التأكد مػف صػالحيتو وصػدقو لقيػاس ميػارات ريػادة األعمػاؿ المسػتقبمية
بػػػداء مالحظػػػاتيـ حولمػػػدي وضػػػوح تعميمػػػات ، المقيػػػاسوضػػػوح ومالئمػػػة صػػػياية مفردات)وا 

تعػػديؿ أو حػػذؼ أو ، وضػػوح ومناسػػبة خيػػارات اإلجابػػة، سالمقيػػاكفايػػة مفػػردات  ،المقيػػاس
 (.  إضافة ما ترونو سيادتكـ يحتاج الى ذلؾ

وقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب نسػػب اتفػػاؽ المحكمػػيف السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس         
المقيػػاس مػػف حيػػث: مػػدي تمثيػػؿ مفػػردات المقيػػاس بالجامعػػات عمػػي كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات 

.كما قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب صػػػدؽ المحتػػػوي األعمػػػاؿ المسػػػتقبمية لقيػػػاس ميػػػارات ريػػػادة
 Content Validityلحسػاب نسػبة صػدؽ المحتػوى Lawsheباسػتخداـ معادلػة الوشػي 

Ratio (CVR) ميارات ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبميةلكػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات مقياسػػ. (In 
Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5)ادة أعضػاء وقػد تراوحتنسػب اتفػاؽ السػ

ميػػػارات ريػػػادة األعمػػػاؿ المسػػػتقبمية بػػػيف  مقيػػػاسىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات عمىمفػػػردات 
%(، كما بمغت نسبة االتفاؽ الكمية مف قبؿ السػادة المحكمػيف عمػى مفػردات 88.84-022)

ميارات مقياسػ%(. كما تمتعت مفػردات 20.58)ككؿ  ميارات ريادة األعماؿ المستقبميةمقياس
مقبولة، كمػا بمػت متوسػط نسػبة صػدؽ  (CVR)المستقبمية بقيـ صدؽ محتوى ريادة األعماؿ 

 .( وىي نسبة صدؽ مقبولة2.452المحتوى لممقياس ككؿ )
وقػد اسػتفادت الباحثػػة مػف أراء وتوجييػػات السػادة المحكمػػيف مػف خػػالؿ مجموعػة مػػف         

ادة ترتيػػب إعػػ، تعػػديؿ صػػياية بعػػض مفػػردات المقياسمتصػػبح أكثػػر وضػػوحاً )المالحظػػات مثػػؿ
ويوضػػح الجػػدوؿ اآلتػػى عػػدد مفػػردات مقيػػاس (. لػػبعض المفػػردات بتقػػديـ بعضػػيا عمػػى بعػػض

 ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية فى صورتو النيائية.
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( عدد مفردات مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية فى صورتو 02جدوؿ )
 النيائية

 أرقاـ األبعاد المقياس ـ
 المفردات

 عدد
 تالمفردا

 4 4-0 ص             الطموح وايتناـ الفر  0
 4 08-2                    اإلستباقية بكفاءة 0
 4 08-08 تحمؿ المسئولية والمخاطرة. 5
 4 50-03 التنافسية بدافعية ذاتية. 8

 50 المجموع

لحسػػاب الصػػدؽ العػػاممى لمقيػػاس ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبمية : الصػػدؽ العػػاممي-ب
  Exploratory factor Analysis تخدمت الباحثػػةالتحميؿ العػػاممى االستكشػػافىاسػػ

مػػػػػع  Principal Components Method بطريقػػػػػةالمكونات األساسػػػػػية 
.كمػا اسػتخدمت الباحثػة اختبػار بارتمػت  Varimx Methodتدويرالمحاوربطريقة الفاريماكس

Bartlett's Test of Sphericity  رتبػاط ال تسػاوى مصػفوفة لمتأكػد مػف أف مصػفوفة اال
  Bartlett's Test، وكانػت نتيجػة إختبػار بارتمػت (Field, A, 2009, P648)الوحػدة. 

(، وىػػذا ُيشػػير إلػػى خمػػو مصػػفوفة االرتبػػاط مػػف 2.20دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة )
معامالت ارتباط تامة أى أف مصػفوفة االرتبػاط ال تسػاوى مصػفوفة الوحػدة وأنػو يوجػد ارتبػاط 

يف بعػػػض المتغيػػػرات فػػػى المصػػػفوفة ممػػػا يوفرأساًسػػػا إحصػػػائًيا السػػػتخداـ أسػػػموب التحميػػػؿ بػػػ
 :ما يميالعاممى

  ألبعاد مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية.مصفوفة االرتباطات 
 مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية.الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات ل 
  عمي العامؿ الوحيد الناتج مف  يادة األعماؿ المستقبميةمقياس ميارات ر تشبعات أبعاد

ويوضح الجدوؿ اآلتي مصفوفة االرتباطات ألبعاد مقياسميارات ريادة  .التحميؿ العاممي
 األعماؿ المستقبمية.
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ألبؼبظ يقُبس يهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت (  يظفىفت االؼتببطبث 11خعول )

=ٌ(31) 

 4 3 2 1 األبؼبظ

 --- --- --- --- واغتُبو انفؽص. انطًىذ

 --- --- --- **742. اإلصتببقُت بكفبءة.

 --- --- **743. **731. تسًم انًضئىنُت وانًطبطؽة.

 --- **738. **708. **717. انتُبفضُت بعافؼُت غاتُت.

يوضح الجدوؿ اآلتي الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات لمقياس ميارات  كما             
 يادة األعماؿ المستقبمية.ر 

يهبؼاث ؼَبظة األػًبل  ( اندػوؼ انكبيُت نًظفىفت االؼتببطبث نًقُبس12خعول )

 (31انًضتقبهُت)ٌ=

 انؼىايم

 اندػوؼ انًضتطهظت يٍ ػًهُت انتسهُم اندػوؼ انكبيُت األونُت

 انقًُت

 َضبت

انتببٍَ انًفضؽ 

% 

 انُضبت

انتدًُؼُت 

% 

 انقًُت

 َضبت

انتببٍَ انًفضؽ 

% 

 انُضبت

 انتدًُؼُت %

1 3.067 76.682 76.682 3.067 76.682 76.682 

2 .610 15.248 91.930    

3 .293 7.336 99.265    

4 .029 .735 100    

عمى أف الجذر  Guttman-Kaiser criterionوينص محؾ جتماف وكايزر  
احد الصحيح الكامف الذى ُيفسر التبايف الكمى يجب أف تكوف قيمتو أكبر مف الو 

(Marques, J, 2007, P 339) يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عامؿ       ؛ وعميو
واحد فقط ُيفسر التبايف الكمى، بعد إىماؿ العوامؿ األخري ألف جذورىا الكامنة تقؿ عف قيمة 
الواحد الصحيح وبذلؾ يمكف القوؿ أف التحميؿ العاممي قد كشؼ عف وجود عامؿ واحد ُيفسر 

%( مف تبايف أداء الطالبات فى مقياسميارات ريادة األعماؿ المستقبمية؛ لذا 88.840)
يمكف أف نطمؽ عميو عامؿ ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية، حيث أف محاور المقياس قد 

ميارات ريادة  مقياسكما ُيبيف الجدوؿ اآلتي تشبعات أبعاد تشبعت بو بصورة جوىرية. 
 ؿ الوحيد الناتج مف التحميؿ العاممي.عمي العاماألعماؿ المستقبمية
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( تشبؼبث أبؼبظ يقُبس يهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت ػهً انؼبيم انىزُع 13خعول )

 (31انُبتح يٍ انتسهُم انؼبيهً)ٌ=

 األبؼبظ
 انتشبغ ػهً

 انؼبيم انىزُع

 528. انطًىذ واغتُبو انفؽص.

 540. اإلصتببقُت بكفبءة.

 529. طؽة.تسًم انًضئىنُت وانًطب

 533. انتُبفضُت بعافؼُت غاتُت.

(؛ وعميو يتضح مف 2.52والتشبع المقبوؿ والداؿ إحصائيًا يجب أال تقؿ قيمتو عف )        
زادت الجدوؿ  السابؽ أف أبعاد مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية أظيرت تشبعات 

إحصائيًا )سعود بف لة دا الوحيد ولذلؾ فيى تشبعات ملعاما( عمى 2552) ٍقيمتيا ع
( . ومف خالؿ حساب صدؽ مقياس ميارات ريادة 0220ضحياف وعزت عبد الحميد، 

األعماؿ المستقبميةبطرؽ صدؽ المحكميف وصدؽ الوشى والصدؽ العاممىيتضح أف المقياس 
يتمتع بمعامؿ صدؽ مقبوؿ؛مما يشير إلى إمكانية استخدامو في البحث الحالى، والوثوؽ 

 التي سيسفر عنيا البحث.بالنتائج 
 -:ثبات المقياس -د
حيػث قامػت الباحثػة بحسػاب ثبػات  Cronbach's alpha: معامػؿ ثبػات ألفػا كرونبػاخ -أ 

باسػػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ والجػػدوؿ التػػػالى ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ المستقبميةمقيػػاس 
 ؿ المستقبمية.يوضح قيـ معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ميارات ريادة األعما

يقُبس يهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت  (  قُى يؼبيالث ثببث أنفب كؽوَببش ألبؼبظ14خعول )

=ٌ(31) 

 األبؼبظ و
 يؼبيم ثببث

 أنفب كؽوَببش

 790. انطًىذ واغتُبو انفؽص. 1

 788. اإلصتببقُت بكفبءة. 2

 785. تسًم انًضئىنُت وانًطبطؽة. 3

ُت.انتُبفضُت بعافؼُت غات 4  .783 

 815. يؼبيم ثببث االضتببؼ ككم
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 ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبميةمفػػردات مقيػػاس ومػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح أف         
 (.2.403يقؿ معامؿ ثباتيا عف قيمة معامؿ ثبات المقياس ككؿ وىى )

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب ثبػػات Test Re-Test:حسػػاب الثبػػات بطريقػػة إعػػادة التطبيػػؽ -ب
باسػتخداـ طريقػة إعػادة التطبيػؽ، ويوضػح الجػدوؿ ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية  اسمقي

 اآلتى معامالت ثبات مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية بطريقة إعادة التطبيؽ. 
بطريقة إعادة مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ( معامالت ثبات 03جدوؿ )        

 (50التطبيؽ )ف=

 األبعاد ـ
 معامؿ االرتباط 
 )معامؿ الثبات(

 **2.458 الطموح وايتناـ الفرص. 0
 **2.458 اإلستباقية بكفاءة. 0
 **2.450 تحمؿ المسئولية والمخاطرة. 5
 **2.458 التنافسية بدافعية ذاتية. 8

 **2.488 معامؿ ثبات المقياس ككؿ

ميارات ريادة األعماؿ  بات مقياسويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ث         
ومما تقدـ ومف خالؿ حساب ثبات **(. 25488ككؿ بطريقة إعادة التطبيؽ ) المستقبمية
عادة التطبيؽ يتضح أف  ميارات ريادة األعماؿ المستقبميةمقياس  بطريقتى ألفا كرونباخ وا 

في البحث  يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات، مما يشير إلى إمكانية استخدامومقياس ال
 الحالى، والوثوؽ بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.

تػػـ تصػػحيح مقيػػاس ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ تحديػػد الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس : -ىػػػ
المسػػتقبمية وفقػػًا لتػػدريج ليكػػرت الخماسػػى، ويوضػػح الجػػدوؿ اآلتػػى الػػدرجات المسػػتحقة عنػػد 

لممقيػاس ىػى تصبح الدرجة الكميػة  وبذلؾ تصحيح مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية.
 ( درجة .    082)
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 ( الدرجات المستحقة عند تصحيح مقياس ميارات ريادة األعماؿ المستقبمية08جدوؿ )

 المتغيرات
 اإلجابة

 تنطبؽ 
 تنطبؽ تماًما

 الى 
 حد ما

 ال 
 تنطبؽ

 ال تنطبؽ 
 إطالقاً 

 0 0 5 8 3 المفردة الموجبة
 082 النيائية العظمى لممقياس
 50 النيائية الصغرى لممقياس

 ريٍاـــَا ّتفشــاقظتـشح ّميــائر البـــىت

اختبار صحة فروض البحث وتفسير ومناقشة فى نتائج البحث يتناوؿ ىذا الجزء        
 :األساليب اإلحصائية التالية  الباحثةاستخدمت و الدراسات السابقة، نتائج ضوء 

ويسػػػػػػتخدـ  Paired-samplest-testلمرتبطػػػػػػة لمعينػػػػػػات ا  t_Testاختبػػػػػػار "ت"   -0
 ,Pallant, J). لمقارنػػة متوسػػطات الػػدرجات لػػنفس المجموعػػة فػػى مناسػػبتيف مختمفتػػيف

2007, P232) 
لمتعػرؼ عمػػى حجػـ تػػأثير إسػتراتيجية مقترحػػة قائمػة عمػػى  (η2)التػػأثير مربػع إيتػػا  حجػـ -0

دة االعمػاؿ المسػتقبمية لطالبػات نظرية االبداع الجاد لتنمية عادات التميز وبعض ميػارات ريػا
االقتصاد المنزلى فى ضوء تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ النوعى، وتتػراوح قيمػة حجػـ التػأثير 

( تعنػي حجػـ تػأثير 2.0أف القيمػة ) Cohen (1988)(، حيػث يػري كػوىيف 0 -مػف )صػفر
( حجػـ 2.3)( حجـ تأثير متوسػط، فػى حػيف تعنػى القيمػة 2.5منخفض، بينما تعني القيمة )

 ., (Corder, G; Foreman, D,2009: p59تأثير مرتفع 
معامػػؿ االرتبػػاط ىػػو مقيػػاس لقػػوة )حجػػـ( العالقػػة بػػيف رتبػػاط بيرسػػوف حيػػث أف إمعامػػؿ  -5

، ويػػدؿ معامػػؿ االرتبػػاطأو نسػػبي(، وتتػػراوح قيمػػة معامػػؿ  فتػػريمتغيػػريف )مسػػتوي قياسػػيما 
( عمػػى عالقػػة سػػالبة 0-امػػؿ االرتبػػاط )( عمػػى عالقػػة موجبػػة تامػػة، ويػػدؿ مع0االرتبػػاط ) 

 -088، ص 0200) صػػالح مػػراد، تامػػة، أمػػا معامػػؿ االرتبػػاط )صػػفر( عمػػى إنعػػداـ العالقػػة
088  .) 
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ستخدمت الباحثة في التحميؿ اإلحصائي لمبيانات حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو إوقد  
يمي عرض النتائج وفيما ( وذلؾ الجراء المعالجات اإلحصائية، SPSS 20االجتماعية )

 -:وتفسيرىا
إحصائيًا بيف متوسطي  داؿفرؽ وجد ي وينص عمى أنو":اختبار صشة الفزض األّل-0

فى القياسيف القبمي والبعدي لعادات التميزومجموعيا الكمى  البحثمجموعة  درجات طالبات
 لصالح القياس البعدى".

لممجموعات   t_Test"ت" والختبار صحة ىذا الفرض إستخدمت الباحثة إختبار         
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية فى المرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف 

كما قامت الباحثة بحساب حجـ . القياسيف القبمي والبعدي لعادات التميزومجموعيا الكمي
رية لمتعرؼ عمى حجـ تأثير االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظ (η2)التأثير مربع إيتا 

والنتائج يوضحيا الجدوؿ االبداع الجاد فى تنمية عادات التميز لطالبات االقتصاد المنزلى.
 :اآلتي

َتبئح اضتببؼ "ث" نعالنت انفؽوق وزدى انتأثُؽ بٍُ يتىصطٍ ظؼخبث طبنببث  (12خعول )

 (35ويدًىػهب انكهً)ٌ= انًدًىػت انتدؽَبُت فً انقُبصٍُ انقبهً وانبؼعي نؼبظاث انتًُز

 ًتغُؽاثان

 (η2)زدى انتأثُؽ  ظالنت انفؽوق انقُبس انبؼعٌ انقُبس انقبهٍ

 قًُت )ث( ع و ع و
 يضتىي

 انعالنت
 انعالنت انقًُت

 خًغ انًؼهىيبث

 التطبغ انقؽاؼ
 يؽتفغ 1.525 1.11 6.131 1.05 5.71 1.98 3.17

 يؽتفغ 1.211 1.11 8.929 1.60 5.26 1.81 1.97 انًثببؽة فً االظاء

 يؽتفغ 1.134 1.11 13.052 2.93 12.57 1.65 5.51 ػالقبث خعَعةاَتبج 

 يؽتفغ 1.112 1.11 12.394 2.51 12.06 2.29 4.86 انًؽوَت انؼقهُت

انتؼهى انػاتً 

 وانًضتًؽ
 يؽتفغ 1.251 1.11 10.101 1.42 4.57 1.15 1.54

 يتىصط 1.411 1.11 5.696 1.64 4.34 1.75 2.11 انًشبؼكت االَدببُت

 ًىع انكهٍانًد

 نؼبظاث انتًُز
 يؽتفغ 1.215 1.11 17.981 6.22 44.51 4.61 19.17

 

( 2.20إحصػائيًاعند مسػتوى داللػة ) ؽ داؿروجػد فػي ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو        
بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لعػػادات 

المرونػة  -انتػاج عالقػات جديػدة  -المثػابرة فػى االداء -القػرارالتميز)جمع المعمومات التخاذ 
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المشػاركة االيجابيػة( ومجموعيػا الكمػي لصػالح القيػاس  -الػتعمـ الػذاتى والمسػتمر  -العقميػة 
حجػػـ تػػأثير االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى  كما يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أفالبعػػدى.

( وىػو 2.223بمػت ) لتميػز لطالبػات االقتصػاد المنزلػىنظرية االبداع الجاد فى تنمية عػادات ا
والتػػى ترجػػػع  حجػػـ تػػأثير مرتفػػع، أى أف نسػػػبة التبػػايف فػػى المجمػػوع الكمػػػى لعػػادات التميػػز

 %(.22.3لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد ىى )
سابقة مثؿ وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات والبحوث ال         
 (Joao,2012).(؛ وكذلؾ دراسة(David Neeleman,2009دراسة

 االسباب االتية: وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى
  تأثير االستراتيجية المقترحة القائمة عمى االبداع الجاد بمراحميا المختمفة قد ساعدت

بداعية تحميمية مختمفةالطالبات   خارج رالتفكي وممارسة التفكير بطرؽ نقدية وا 
 فى توليد المعمومات واالفكار االبداعية. الصندوؽ

  قد ساىمت فى اف االستراتيجية المقترحة  تمكنت مف إحداث تغيرات فى تفكيرىف ،كما
وممارسة مجموعة مف  ،فى أنشطة وموضوعات التعمـ تعاونيا  اشراؾ الطالبات

نيف بي األفكار في لتنوعا قيمة تقدير عمى يفتشجعالعمميات العقمية والتدريب عمييا قد 
 .بينيف العالقة وتدعيـ البعض

  األفكار  حفزت الطالبات نحو الوصوؿ لحموؿ وتوليداف االستراتيجية المقترحة قد
يجادالحموؿ  .مما ساىـ فى تحقيؽ الدقة والجودة والمعقدة الصعبة لممشكالت المبدعة وا 

إحصائيًا بيف متوسطي  اؿد ؽفروجد يوينص عمى أنو"ال :اختبار صشة الفزض الجاىى-0
فى القياسيف البعدي والتتبعي لعادات التميز ومجموعيا  البحثمجموعة درجات طالبات 

 الكمي".
لممجموعات  t_Testوالختبار صحة ىذا الفرض إستخدمت الباحثة اختبار "ت"        

المرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية فى 
 :والنتائج يوضحيا الجدوؿ اآلتيومجموعيا الكمي،  القياسيف البعدي والتتبعي لعادات التميز
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انًدًىػت  َتبئح اضتببؼ "ث" نعالنت انفؽوق بٍُ يتىصطٍ ظؼخبث طبنببث (11خعول )

 (35ويدًىػهب انكهً )ٌ= انتدؽَبُت فً انقُبصٍُ انبؼعٌ وانتتبؼٍ نؼبظاث انتًُز

 انًتغُؽاث

 ظالنت انفؽوق انقُبس انتتبؼٍ ٌانقُبس انبؼع

 قًُت )ث( ع و ع و
 يضتىي 

 انعالنت

خًغ انًؼهىيبث التطبغ 

 انقؽاؼ
 غُؽ ظانت 1.294 1.64 5.29 1.05 5.71

 غُؽ ظانت 648. 1.89 4.97 1.60 5.26 انًثببؽة فً االظاء

 غُؽ ظانت 493. 3.01 12.20 2.93 12.57 اَتبج ػالقبث خعَعة

 غُؽ ظانت 1.347 2.55 11.29 2.51 12.06 انًؽوَت انؼقهُت

 غُؽ ظانت 816. 2.02 4.23 1.42 4.57 انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ

 غُؽ ظانت 1.098 1.07 4.71 1.64 4.34 انًشبؼكت االَدببُت

انًدًىع انكهٍ  نؼبظاث 

 انتًُز
 غُؽ ظانت 1.287 5.95 42.69 6.22 44.51

 (2.23إحصػائيًاعند مسػتوى داللػة ) فرؽ داؿضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود ويت       
بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف البعػػدى والتتبعػػى لعػػادات 

المرونػة  -انتػاج عالقػات جديػدة  -المثابرة فى االداء -التميز)جمع المعمومات التخاذ القرار 
 ( ومجموعيا الكمي.المشاركة االيجابية -التعمـ الذاتى والمستمر  -العقمية 
مثؿ  وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات والبحوث السابقة        
نشطة تساعد عمى فى أف تقديـ مناىج ( 0222)رضا مسعد ،و؛ (Devlin,2009)دراسة

التميز تساىـ فى تحدى طاقات وتنمية مستويات عميا مف االنجاز والميارات العقمية العميا 
 عند الناقدواإلبداعي التفكير لتنمية تشجيعالو  التعمـ، في لالستمرار لدافعيةمف ا وتزيد

 .الحياتية المشكالت معالجة
فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى االسباب االتٔة: ُّتزدع الباسجة ٍذِ اليتٔذة إىل

نخراطيف فى االنشطة المقدمو لفى تحقيؽ االبداع الجاد  يف خالؿ إيجابية الطالبات وا 
تطبيؽ مراحؿ االستراتيجية المقترحة األمر الذى جعؿ بقاء أثر التعمـ يتـ بطريقة اكثر 

ستثارة أذىانيف فى زيادة دافعيتيف نحو التعمـ  فاعمية ، كما أف االستراتيجية ساىمت وا 
 وتحدى قدراتيف نحو تحقيؽ أىدافيا . 
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إحصائيًا بيف متوسطي  داؿ ؽفروجد ي"  اختبار صشة الفزض الجالح: ّٓيص على أىُ -3
فى القياسيف القبمي والبعدي لميارات ريادة األعماؿ  البحثمجموعة  درجات طالبات

 المستقبمية ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدى".
لممجموعات   t_Testوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت"         

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية فى المرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف 
كما قامت . القياسيف القبمي والبعدي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمي

لمتعرؼ عمى حجـ تأثير االستراتيجية المقترحة  (η2)الباحثة بحساب حجـ التأثير مربع إيتا 
ريادة األعماؿ المستقبمية لطالبات القائمة عمى نظرية االبداع الجاد فى تنمية ميارات 

 :والنتائج يوضحيا الجدوؿ اآلتياالقتصاد المنزلى. 
انًدًىػت  َتبئح اضتببؼ "ث" نعالنت انفؽوق وزدى انتأثُؽ بٍُ يتىصطٍ ظؼخبث طبنببث (12خعول )

 (35انتدؽَبُت فً انقُبصٍُ انقبهً وانبؼعي نًهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت ويدًىػهب انكهٍ)ٌ=

 انًتغُؽاث

 (η2)زدى انتأثُؽ  ظالنت انفؽوق انقُبس انبؼعٌ انقُبس انقبهٍ

 قًُت )ث( ع و ع و
 يضتىي

 انعالنت
 انعالنت انقًُت

انطــًـــــىذ 

 واغتُبو انفؽص.
 يؽتفغ 1.135 1.11 13.129 4.32 28.49 2.15 17.51

 ؽتفغي 1.212 1.11 19.616 3.05 32.34 2.36 18.06 اإلصتببقُت بكفبءة.

تسًم انًضئىنُت 

 وانًطبطؽة.
 يؽتفغ 1.211 1.11 18.653 3.22 32.80 2.53 19.80

انتُبفضُت بعافؼُت 

 غاتُت.
 يؽتفغ 1.121 1.11 15.114 4.72 29.03 2.59 17.91

 انًدًىع انكهً

نًهبؼاث ؼَبظة 

األػًبل 

 انًضتقبهُت

 يؽتفغ 1.253 1.11 26.217 9.85 122.66 4.58 73.29

( 2.20إحصػػائيًاعند مسػػتوى داللػػة ) وجػػد فػػرؽ داؿيمػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو  ويتضػػح     
بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف القبمػػي والبعػػدى لميػػارات 

تحمػػػػؿ  -اإلسػػػػتباقية بكفػػػػاءة  -وايتنػػػػاـ الفػػػػرص  ريػػػػادة األعمػػػػاؿ المسػػػػتقبمية )الطػػمػػػػػػػػػوح
بدافعيػػػػة ذاتيػػػػة( ومجموعيػػػػا الكمػػػػي لصػػػػالح القيػػػػاس  التنافسػػػػية -المسػػػػئولية والمخػػػػاطرة 

حجػػـ تػػأثير االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى كما يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنالبعػػدى.
 نظرية االبداع الجاد فػى تنميػة ميػارات ريػادة األعمػاؿ المسػتقبمية لطالبػات االقتصػاد المنزلػى
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بػػايف فػػى المجمػػوع الكمػػى لميػػارات ( وىػػو حجػػـ تػػأثير مرتفػػع، أى أف نسػػبة الت2.235بمػػت )
والتػػى ترجػػع لالسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نظريػػة االبػػداع  ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبمية

وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع نتػائج العديػد مػف الدراسػات والبحػوث السػابقة  %(.23.5الجاد ىى )
( ؛ودراسػػػػػػػة )إنتصػػػػػػػار (Nabi &Neame, 2018 دراسػػػػػػػة و  مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة

بأف ميارات ريػادة االعمػاؿ يمكػف  (El- Refae &Alnaji, 2013)(؛ودراسة0204الغويؿ،
أف تػػدرس ويػػدرب عمييػػا الطالبػػات وىػػى تتطػػور لػػدييف مػػف خػػالؿ التعػػرض لالنشػػطة التػػى 
يطبقونيػػا اثنػػاء تنفيػػذ العمػػؿ وتحويػػؿ االفكػػار الػػى مرحمػػة التنفيػػذ ،لػػذا فينػػاؾ ضػػرورة لتبنػػى 

فػػى التػػدريب عمػػى التفكيرواإلبػػداع وتسػػاىـ فػػى  معالجػػات تػػدريس ونظريػػات جديػػدة تسػػاعد
تحقيؽ التميز والقدرة التنافسية لمتعميـ النػوعى مثػؿ نظريػة االبػداع الجػاد حيػث ىػو مػف أكثػر 
الموضوعات الضرورية التى تحتؿ مكانو كبيرة بيف شباب الجامعات ألنو يجعميـ فى منافسػة 

نتػػاج وتوليػػد أفكػػار جديػػدة . الػػى كػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة ويم دائمػػة مػػف أجػػؿ خمػػؽ وا 
فػػػى  التػػأثير االيجػػابى لالسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػػة عمػػى االبػػداع الجػػاد

 :  االتى
 ساىمت فى تنمية ميارات ريادة االعماؿ مما أدى إلى تعميؽ االدراؾ واكتساب  أنيا

 .الخبرات والمواقؼ المرتبطة باالستراتيجية 
  أف االنشطة التى تعرضت ليا السابقة،كمابة الجديدتمكيف الطالبات مف ربط المعمومات

الطالبات أثناء تطبيؽ مراحؿ االستراتيجية ساىمت فى تنمية قدراتيف عمى حؿ المشكالت 
 .والتحديات التى تواجييف 

  إكتشاؼ طرؽ جديدة وبدائؿ مختمفة لفعؿ االشياء بإبداع ورؤى جديدة مما ساىمت فى
 تية .إنعكس ذلؾ عمى دافعيتيف  وكفاءتيف الذا

ؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي فروجد يال  "الزابع: ّٓيص على أىُ اختبار صشة الفزض -8
فى القياسيف البعدي والتتبعي لميارات ريادة األعماؿ  البحثمجموعة  درجات طالبات

 المستقبمية ومجموعيا الكمي".
لممجموعات   t_Testوالختبار صحة ىذا الفرض إستخدمت الباحثة اختبار "ت"          

المرتبطة لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية فى 
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والنتائج القياسيف البعدي والتتبعي لميارات ريادة األعماؿ المستقبمية ومجموعيا الكمي.
 :يوضحيا الجدوؿ اآلتي

ًىػت انًد يتىصطٍ ظؼخبث طبنببثَتبئح اضتببؼ "ث" نعالنت انفؽوق بٍُ  (21خعول )

 انتدؽَبُت فً انقُبصٍُ انبؼعٌ وانتتبؼٍ نًهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت ويدًىػهب انكهً

=ٌ(35) 

 انًتغُؽاث

 ظالنت انفؽوق انقُبس انتتبؼٍ انقُبس انبؼعٌ

 ع و ع و
قًُت 

 )ث(

 يضتىي 

 انعالنت

انطــًـــــىذ 

 واغتُبو انفؽص.
28.49 4.32 29.37 4.37 .901 

غُؽ 

 ظانت

 826. 3.36 31.66 3.05 32.34 ببقُت بكفبءة.اإلصت
غُؽ 

 ظانت

تسًم انًضئىنُت 

 وانًطبطؽة.
32.80 3.22 32.40 2.87 .491 

غُؽ 

 ظانت

انتُبفضُت بعافؼُت 

 غاتُت.
29.03 4.72 30.46 4.69 1.338 

غُؽ 

 ظانت

 انًدًىع انكهً

نًهبؼاث ؼَبظة 

 األػًبل انًضتقبهُت

122.66 9.85 123.89 11.67 .488 
ؽ غُ

 ظانت

( 2.23إحصػائيًاعند مسػتوى داللػة ) ؽ داؿفر ويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود       
المجموعػػة التجريبيػػة فػػى القياسػػيف البعػػدى والتتبعػػى لميػػارات  بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات

تحمػػػػؿ  -اإلسػػػػتباقية بكفػػػػاءة  -وايتنػػػػاـ الفػػػػرص  ريػػػػادة األعمػػػػاؿ المسػػػػتقبمية )الطػػمػػػػػػػػػوح
التنافسػية بدافعيػة ذاتيػػة( ومجموعيػا الكمي.وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػػع  -والمخػاطرة المسػئولية 

( ؛ودراسػة كػؿ  (Ncanywa,2019دراسػةمثػؿ  نتائج العديد مػف الدراسػات والبحػوث السػابقة
(عمػػى أىميػػة فيػـ الطػػالب لمفػػاىيـ ريػػادة االعمػػاؿ مػػف 0208مػف )ىيػػاـ سػػالـ؛مناؿ الشػػاعر،
تحفيزىـ عمػى عمػى اإلنغمػاس فػي أنشػطة ريػادة األعمػاؿ فػي خالؿ تعميميا والتدريب عمييا و 

 المستقبؿ.
وُترجػػػع الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى فاعميػػػة االسػػػتراتيجية المقترحػػػة        

 منيا: لعدة أسباب القائمة عمى االبداع الجاد
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 االسػتراتيجية المقترحػة المدعمػة بمجموعػة  وصياية المحتوى العممػى باسػتخداـ تقديـ
سػاعد عمػى بقػاء المعمومػات نخراط الطالبػات بيػا ا  والتػدريبات المتنوعػةو   نشػطةمف اال 

 وتخزينيا فى عقوليف لمدة كبيرة.
 قػػد سػػاعدت فػػى إحػػداث التكامػػؿ بػػيف أسػػاليب الػػتعمـ المتسػػقة  االسػػتراتيجية المقترحػػة

بنػػوع السػػيطرة الدماييػػة ، وتوليػػد الدافعيػػة بمسػػتويات عميػػا  لمطالبػػات نحػػو بقػػاء أثػػر 
 .استمراريتوالتعمـ و 

توجد عالقة دالة إحصائيًا بيف درجات  ّٓيص على أىُ":اختبار صشة الفزض اخلامص-5
وميارات ريادة األعماؿ  لعادات التميز فى القياس البعدى البحثمجموعة  طالبات

 المستقبمية".
معامؿ ارتباط "بيرسوف" لحساب  والختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة       

الرتباط بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياس البعدى لعادات معامالت ا
 :  والنتائج يوضحيا الجدوؿ اآلتيالتميزوميارات ريادة األعماؿ المستقبمية، 

انًدًىػت انتدؽَبُت فً انقُبس  بٍُ ظؼخبث طبنببث(انًظفىفت االؼتببطُت 21خعول )

 (35)ٌ=انًضتقبهُت انبؼعي نؼبظاث انتًُزويهبؼاث ؼَبظة األػًبل

 انًتغُؽاث                         

 يهبؼاث ؼَبظة األػًبل انًضتقبهُت                           

 انطــًـــــىذ

 واغتُبو

 انفؽص

 اإلصتببقُت

 بكفبءة

 تسًم

 انًضئىنُت

 وانًطبطؽة

 انتُبفضُت

 بعافؼُت

 غاتُت

 انًدًىع

 انكهً

 ػبظاث 

 انتًُز

بغ خًغ انًؼهىيبث التط

 انقؽاؼ
.565** .670** .362* .366* .695** 

 **658. *390. **568. **552. **510. انًثببؽة فً االظاء

 **625. *406. *390. **511. **616. اَتبج ػالقبث خعَعة

 **664. *428. *362. *379. **652. انًؽوَت انؼقهُت

 **652. *354. *379. *366. **558. انتؼهى انػاتً وانًضتًؽ

 **616. *365. *406. *354. **525. انًشبؼكت االَدببُت

 **768. **610. **681. **695. **664. انًدًىع انكهً

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستويى داللة          
ى لعادات بيف درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياس البعد (2.20، 2.23)

المرونة  -انتاج عالقات جديدة  -المثابرة فى االداء -جمع المعمومات التخاذ القرار التميز)
(، وميارات ريادة األعماؿ المشاركة االيجابية -التعمـ الذاتى والمستمر  -العقمية 
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-ةتحمؿ المسئولية والمخاطر  -اإلستباقية بكفاءة -الطػػمػػػػػوحوايتناـ الفرص المستقبمية )
 .التنافسية بدافعية ذاتية( ومجموعيا الكمي

وُترجع الباحثة أف العالقة االرتباطية الموجبة بيف درجات طالبات المجموعة         
تنمية عادات التميز أف ب منيا )ىى نتاج لعدة اسبابحث تابعة لمالتجريبية فى المتغيرات ال

وتبيف ذلؾ فى سموؾ الطالبات قد ساىمت فى تنمية ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية 
ودافعيتيف نحو الثقة بالنفس والتقدير الذاتى عند أداء االنشطة ،وتنمية عدة قدرات منيا 
القدرة عمى )التعامؿ مع المخاطر، التحكـ الذاتى فى االمور،والميؿ لالبتكار واالبداع،والريبة 

وتحمؿ المسئولية ،واالقداـ فى التغيير ،والقدرة عمى التنافسية،والحرص عمى االستقاللية 
والمبادرة فى السموؾ واقتناص الفرص،والتصرؼ االستباقى ،وتفضيؿ االبتكار،والكفاءة 

قامة عالقات اجتماعية و الذاتية، والدافعية لالنجاز. تشجيعيف عمى التعامؿ بمرونة وا 
 .المقدمة ليف نشطة التعميمية المختمفةالفعالة مف خالؿ اال  التعاونية والمشاركة

 املياقظة العامة ليتائر البشح

 اّال: فاعلٔة االسرتاتٔذٔة املكرتسة على عادات التنٔز 

 ؽ داؿ إحصػائياً روجػد فػي أنػويتضح مف خالؿ عرض نتائج الفرضيف االوؿ والثػانى         
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعػة التجريبيػة فػى القياسػيف 2.20) عند مستوى داللة
حجػػـ  أفواتضػػح ، لعػػادات التميػػز ومجموعيػػا الكمػػي لصػػالح القيػػاس البعػػدىالقبمػػي والبعػػدي 

تػػأثير االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نظريػػة االبػػداع الجػػاد فػػى تنميػػة عػػادات التميػػز 
( وىػو حجػػـ تػأثير مرتفػع، أى أف نسػبة التبػايف فػػى 2.223بمػت ) لطالبػات االقتصػاد المنزلػى

تى ترجع لالستراتيجية المقترحة القائمػة عمػى نظريػة االبػداع وال المجموع الكمى لعادات التميز
بػيف  (2.23عدـ وجود فػرؽ داؿ إحصػائيًاعند مسػتوى داللػة )وكذلؾ  %(.22.3الجاد ىى )

متوسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػى القياسػػػيف البعػػػدى والتتبعػػػى لعػػػادات 
المرونػة  -انتػاج عالقػات جديػدة  -داء المثابرة فى اال-التميز)جمع المعمومات التخاذ القرار 

وترجػع الباحثػة  المشػاركة االيجابيػة( ومجموعيػا الكمػي. -التعمـ الذاتى والمسػتمر  -العقمية 
تمؾ النتيجة الى فرص التعمـ التى اتاحتيا االستراتيجية المقترحة ،مػف خػالؿ تمكػيف الطالبػات 

قيػػؽ التػػوازف وقمػػؿ الفجػػوة بػػيف مػػف ربػػط المعمومػػات الجديػػدة بالقديمػػة ممػػا سػػاعد عمػػى تح
المعمومات والمعارؼ المجزأة فػى البنيػة المعرفيػة لػدييف ، وكػذلؾ اكتشػاؼ بػدائؿ اخػرى لفعػؿ 
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االشػػياء واداء الميمػػات بطػػرؽ ييػػر معتػػادة ممػػا انعكػػس عمػػى دافعيػػتيـ وكفػػاءاتيف الذاتيػػة 
 لمتعمـ واالبداع .

نتػػائج العديػػد مػػف الدراسػػات  لػػوويمكػػف فيػػـ ىػػذه النتيجػػة مػػف خػػالؿ مػػا اشػػارت          
 (Joao,2012)(؛ وكذلؾ دراسػة(David Neeleman,2009والبحوث السابقة مثؿ دراسة

ثير االيجػابى أ،بأنو يمكف التدريب وتعميـ عادات التميز ، وعمى ذلؾ يمكػف ارجػاع وتفسػير التػ
التفكيػر بطػرؽ  سػاعدت الطالبػاتانيػا )الى  المقترحة القائمة عمى االبداع الجادلالستراتيجية 

بداعيػػة تحميميػػة مختمفػػة فػػى توليػػد المعمومػػات  الصػػندوؽ خػػارج التفكيػػر وممارسػػة نقديػػة وا 
قػد سػاىمت فػى اشػراؾ تمكنػت مػف إحػداث تغيػرات فػى تفكيػرىف ،كمػا واالفكار االبداعية، كمػا 

، وممارسػػة مجموعػػة مػػف العمميػػات العقميػػة فػػى أنشػػطة وموضػػوعات الػػتعمـ تعاونيػػا  الطالبػػات
 وتػػدعيـنيف الػػبعض بيػػ األفكػػار فػػي التنػػوع قيمػػة تقػػدير عمػػى يفتشػػجعريب عمييػػا قػػد والتػػد

يجػػػادالحموؿ حفػػػزت الطالبػػػات نحػػػو الوصػػػوؿ لحمػػػوؿ وتوليػػػد، كمػػػا بيػػػنيف العالقػػػة  األفكػػػار وا 
 .( مما ساىـ فى تحقيؽ الدقة والجودة  والمعقدة الصعبة لممشكالت المبدعة

 لى مَارات رٓادة االعنال املشتكبلٔة  ثاىٔا: فاعلٔة االسرتاتٔذٔة املكرتسة ع

 وجػػػػد فػػػػرؽ داؿيتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض نتػػػػائج الفرضػػػػيف الثالػػػػث والرابػػػػع انػػػػو ي      
( بػيف متوسػطي درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة فػى 2.20إحصائيًاعند مستوى داللػة )

 ؽ داؿفػػر عػػدـ وجػػود،وكػػذلؾ  القياسػػيف القبمػػي والبعػػدى لميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبمية
المجموعػة التجريبيػة فػى  ( بػيف متوسػطي درجػات طالبػات2.23إحصائيًاعند مستوى داللػة )

 -وايتنػاـ الفػرص  القياسيف البعدى والتتبعى لميػارات ريػادة األعمػاؿ المسػتقبمية )الطػػمػػػػػػوح
التنافسػػية بدافعيػػة ذاتيػػة( ومجموعيػػا  -تحمػػؿ المسػػئولية والمخػػاطرة  -اإلسػػتباقية بكفػػاءة 

 -تحمػؿ المسػئولية والمخػاطرة  -اإلسػتباقية بكفػاءة  -وايتنػاـ الفػرص  )الطػػمػػػػػوح    لكميا
حجػػـ تػػأثير أنأف كمػػا  التنافسػػية بدافعيػػة ذاتيػػة( ومجموعيػػا الكمػػي لصػػالح القيػػاس البعػػدى.

االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نظريػػة االبػػداع الجػػاد فػػى تنميػػة ميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ 
( وىػو حجػػـ تػػأثير مرتفػػع، أى أف نسػػبة 2.235بمػػت ) بمية لطالبػػات االقتصػػاد المنزلػػىالمسػتق

والتػػى ترجػػع لالسػػتراتيجية  التبػػايف فػػى المجمػػوع الكمػػى لميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ المسػػتقبمية
   %(.23.5المقترحة القائمة عمى نظرية االبداع الجاد ىى )
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نتائج العديد مف الدراسػات والبحػوث لو ويمكف فيـ ىذه النتيجة مف خالؿ ما اشارت        
( ؛ودراسػػػػػػػة )إنتصػػػػػػػار (Nabi &Neame, 2018 دراسػػػػػػػة السػػػػػػػابقة مثػػػػػػػؿ 

(  (Ncanywa,2019دراسػة ،  )Refae &Alnaji, 2013) -El(؛ودراسػة0204الغويػؿ،
(عمػى أىميػػة فيػػـ الطػػالب لمفػػاىيـ ريػػادة 0208؛ودراسػة كػػؿ مػػف )ىيػػاـ سػػالـ؛مناؿ الشػػاعر،

أنشػطة ريػادة يميا والتدريب عمييػا وتحفيػزىـ عمػى عمػى اإلنغمػاس فػي االعماؿ مف خالؿ تعم
تدرس ويدرب عمييا الطالبػات وىػى تتطػور لػدييف مػف خػالؿ  ياأن، كما األعماؿ في المستقبؿ

التعرض لالنشطة التػى يطبقونيػا اثنػاء تنفيػذ العمػؿ وتحويػؿ االفكػار الػى مرحمػة التنفيػذ ،لػذا 
س ونظريػػػػات جديػػػػدة تسػػػػاعد فػػػػى التػػػػدريب عمػػػػى فينػػػػاؾ ضػػػػرورة لتبنػػػػى معالجػػػػات تػػػػدري

التفكيرواإلبػػػداع وتسػػػاىـ فػػػى تحقيػػػؽ التميػػػز والقػػػدرة التنافسػػػية لمتعمػػػيـ النػػػوعى مثػػػؿ نظريػػػة 
االبداع الجاد حيث ىو مف أكثػر الموضػوعات الضػرورية التػى تحتػؿ مكانػو كبيػرة بػيف شػباب 

نتاج وتو   ليد أفكار جديدة .الجامعات ألنو يجعميـ فى منافسة دائمة مف أجؿ خمؽ وا 
المقترحة القائمػة عمػى وعمى ذلؾ يمكف ارجاع وتفسير التأثير االيجابى لالستراتيجية        

ساىمت فى تنمية ميارات ريادة االعماؿ ممػا أدى إلػى تعميػؽ االدراؾ  )أنياالى  االبداع الجاد
مػف ربػط المعمومػات  الطالبات نتمك، كما واكتساب الخبرات والمواقؼ المرتبطة باالستراتيجية 

السابقة،كماأف االنشطة التى تعرضت ليا الطالبات أثناء تطبيؽ مراحػؿ االسػتراتيجية بالجديدة 
سػاىمت ، كمػا انيػا ساىمت فى تنمية قدراتيف عمى حؿ المشكالت والتحػديات التػى تػواجييف

ذلػؾ  إكتشاؼ طرؽ جديدة وبدائؿ مختمفة لفعؿ االشياء بإبػداع ورؤى جديػدة ممػا إنعكػسفى 
 وصػػػياية المحتػػػوى العممػػػى باسػػػتخداـ تقػػػديـ، كػػػذلؾ عمػػػى دافعيػػػتيف  وكفػػػاءتيف الذاتيػػػة 

نخراط ا  نشػػػػطة  والتػػػػدريبات المتنوعػػػػةو االسػػػػتراتيجية المقترحػػػػة المدعمػػػػة بمجموعػػػػة مػػػػف اال 
التكامػؿ  ثتحػدوأ ساعد عمى بقاء المعمومات وتخزينيػا فػى عقػوليف لمػدة كبيػرةالطالبات بيا 

المتسػػػقة بنػػػوع السػػػيطرة الدماييػػػة ، وتوليػػػد الدافعيػػػة بمسػػػتويات عميػػػا   بػػػيف أسػػػاليب الػػػتعمـ
 .لمطالبات نحو بقاء أثر التعمـ واستمراريتو

 ثالجا: العالقة االرتباطٔة بني عادات التنٔز ّمَارات رٓادة االعنال : 

توجػػد عالقػػة موجبػػة دالػػة يتضػػح مػػف خػػالؿ عػػرض نتػػائج الفػػرض الخػػامس بأنػػو        
بػيف درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة فػى  (2.20، 2.23مستويى داللػة ) إحصائيًا عند

انتػػاج  -المثػػابرة فػػى االداء -جمػػع المعمومػػات التخػػاذ القػػرار القيػػاس البعػػدى لعػػادات التميز)
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(، المشػػػاركة االيجابيػػػة -الػػػتعمـ الػػػذاتى والمسػػػتمر  -المرونػػػة العقميػػػة  -عالقػػػات جديػػػدة 
تحمػؿ  -اإلسػتباقية بكفػاءة -الطػػمػػػػػػوحوايتناـ الفػرص قبمية )وميارات ريػادة األعمػاؿ المسػت

 .التنافسية بدافعية ذاتية( ومجموعيا الكمي-المسئولية والمخاطرة
أف العالقة االرتباطية الموجبة بيف درجات ويمكف فيـ ىذه النتيجة مف خالؿ        

أف ب منيا )اج لعدة اسباىى نت بحثتابعة لمطالبات المجموعة التجريبية فى المتغيرات ال
تنمية عادات التميز قد ساىمت فى تنمية ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية وتبيف ذلؾ فى 
سموؾ الطالبات ودافعيتيف نحو الثقة بالنفس والتقدير الذاتى عند أداء االنشطة ،وتنمية 

ر،والميؿ لالبتكار عدة قدرات منيا القدرة عمى )التعامؿ مع المخاطر، التحكـ الذاتى فى االمو 
واالبداع،والريبة فى التغيير ،والقدرة عمى التنافسية،والحرص عمى االستقاللية وتحمؿ 
المسئولية ،واالقداـ والمبادرة فى السموؾ واقتناص الفرص،والتصرؼ االستباقى ،وتفضيؿ 

قامو االبتكار،والكفاءة الذاتية، والدافعية لالنجاز. ة عالقات تشجيعيف عمى التعامؿ بمرونة وا 
 المقدمة ليف. نشطة التعميمية المختمفةالفعالة مف خالؿ اال  التعاونية اجتماعية والمشاركة

 :بشْخ املكرتسة التْصٔات ّال

فى ضوء ما توصمت إليو نتائج البحث الحالى ،والتى أظيرت وجود تأثير  : التْصٔاتأّال: 
ع الجاد لتنمية عادات التميز إيجابى وكبير لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى اإلبدا

 وميارات ريادة االعماؿ المستقبمية توصى لمباحثة : 
استخداـ طرؽ واستراتيجيات تعميمية تدعـ اكتساب الطالبات عادات التميز  وكذلؾ  -0

 ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية .
ستقبمية وتحويميا تبنى الجامعة لالستراتيجية المقترحة لتنمية ثقافة ريادة االعماؿ الم -0

 لواقع عممى فى البرامج االكاديمية ويير االكاديمية بالجامعة .
ضرورة إخضاع االستراتيجية وأنشطتيا لدراسات وبحوث تجريبية وتقويمية بصورة  -5

ثرىا والتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ فييا، لالرتقاء بيا أمستمرة ؛وذلؾ لقياس 
 ،وتحقيؽ ىدفيا .

عاؿ مف ريادة  ىفى برامج اعداد المعمميف ،بحيث تكسب المعمميف بمستو عادة النظر إ -8
 االعماؿ المستقبمية وعادات التميز فى حياتيـ العممية والعممية.
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إقامة برامج توعوية وتدريبية لممعمميف عمى االستراتيجية المقترحة لدمج عادات  -3
 والالصفية  .التميز وميارات ريادة االعماؿ وتضمينيا باالنشطة الصفية 

توجيو أنظار مخططى المناىج ومطورى التعميـ وضع سياسات عامة لتطوير البرامج  -8
والمقررات بحيث تتضمف انشطة قائمة عمى االبداع الجاد لتنمية قدرات وميارات 

 مختمفة لمطالب لمواجية تحديات العصر ومشكالتو.
  البشْخ املكرتسة ثاىٔا : 

ة المقترحة القائمة عمى اإلبداع الجاد فى تنمية ريادة االعماؿ قياس فاعمية االستراتجي -0
 المستقبمية لدى الطالب الذكور بكمية التربية النوعية .

إجراء دراسة مقارنة لخصائص عادات التميز وميارات ريادة االعماؿ بيف الطالب )   -0
 الذكور واالناث ( .

المنزلى وأثرىا عمى تنمية عادات التميز بناء مقررات االلكترونية فى مقررات االقتصاد  -5
 وريادة االعماؿ المستقبمية لدى طالب الفرقة الثانية .

فاعمية أنشطة اإللكترونية الحرة فى تنمية ميارات ريادة االعماؿ المستقبمية  لمطالب  -8
 الموىوبيف فى الجامعة .

توظيؼ إستراتيجيات تقويـ االداء التدريسى ألعضاء ىيئة التدريس فى ضوء متطمبات  -3
 نظرية االبداع الجاد  فى التعميـ والتعمـ .

برنامج إثرائى قائـ عمى إستراتيجيات االبداع الجاد لتنمية عادات التميز وميارات  -8
 .ريادة االعماؿ  لدى الطالب الموىوبيف 
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 املزادع

 ة أّال: املزادع العزبٔ
نوية فى ضوء االقتصاد القائم عمى ( . ادوار معممى المرحمة الثا4116أحمد الرومى ) .1

 . (151)57، رسالة الخميج العربىالمعرفة من وجية نظر المعممين . 
. الرياض :  ريادة االعماؿ ،الطبعة الثانية( . 4111أحمد الشميمرى ؛ وفاء المبيريك)  .4

 مكتبة الشقرى.
 ثقافة ضوء فى القصيم بجامعة المعرفة إدارة لتفعيل ( .تصورمقترح4117أشرف اليادى ) .5

 ،العراق .5ع،:مج : العدد/المجمد، والنفسية التربوية مجمةالعموـ،التنافسية الجودة
التحميؿ اإلحصائي لمبيانات باستخداـ برنامج (. 4111أحمد غنيم، ونصر صبري) .6

(SPSS). .القاىرة : دار قباء لمطباعة والنشر 
. القاىرة: المكتبة SPSSالتحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج (. 4119أسامة ربيع ) .7

 االكاديمية.
( برنامج قائم عمى استراتيجيات التفكير الجانبي لتنمية ميارات 4111إيمان عصفور) .8

مجمة التفكير التوليدي وفاعمية الذات لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع، 
 ، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية لممناىجدراسات فى المناىج وطرؽ التدريس

 ، مصر . 199وطرق التدريس.، العدد 
،القاىرة : دار  استراتيجيات وطرائؽ تدريس االقتصاد  المنزلى(. 4115إيزيس عازر ) .9

 المعرفة. 
أثر تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات فى تحقيؽ (. 4111)بونوة شعيب؛خموط  عواطف  .:

، لعموـ التجاريةريادة  المنظمات الحديثة"، كمية العموـ االقتصادية وعمـو التيسير وا
الوصول متاح فى  تاريخ جامعة أبى بكر بمقا يد تممسان، 

.;/6/411;.https://www.academia.edu/22917880 2 
مف اجؿ نظرية تربوية عربية جديدة واصيمة البيدايوجيا (. ";411جميل حمداوي) .;

( ،عمى الموقع االلكترونى ;11/1/411االطالع ) تاريخ" ،االبداعية
 www.alukah.net 

https://www.academia.edu/22917880%202
http://www.alukah.net/
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،عالم الكتب ،  تعميـ التفكير رؤية فى تنمية العقوؿ المفكرة( .4114حسن زيتون ) .11
 القاىرة.

 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان. التعمـ المعرفى( . 4119حسن ابو رياش ) .11
،ترجمة عادل عبد الكريم واخرون،دار الصفا لمنشر  تعميـ التفكير(.4111بونو ) دى .14

 والتوزيع،سوريا.
، تعريب االبداع الجاد وقوة التفكير الجانبى لخمؽ افكار جديدة(. 4117دى بونو ) .15

 باسمة النورى،مكتبة العبيكان ،الرياض.
كة العربية مكتبة ، ترجمة ياسر العتيبى،المممما فوؽ المنافسة(.4118دى بونو) .16

 العبيكان،الرياض.
،دار الفكر  الدماغ والتعميـ والتفكير( .4119ذوقان عبيدات؛ سييمة ابو السميد ) .17

 لمطباعة والنشر،عمان.
)الجزائر: (. الريادة واالبداع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4111زايد مراد ) .18

 بكمية العموم االقتصادية والتجارية (التكويف وفرص االعماؿ –الممتقى الدولى "المقاولتية 
 وعموم التيسير.جامعة محمد خضير.

المؤتمر السنوى لمجمعية ( . نحو مناىج متطورة من اجل التميز،;411رضا عصر) .19
 ،دار الضيافة ،جامعة عين شمس ، يوليو. المصرية لممناىج وطرؽ التدريس

 : دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية عمـ النفس التربوى.( . 4118سامية األنصارى  ) .:1
. العراق، بغداد : (SPSS)دليمؾ إلى البرنامج اإلحصائي (. 4115سعد بشير ) .;1

 .منشورات المعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية
(. ريادة االعمال فى فمسطين "الخصائص 4114سمير ابو مدلمة؛ مازن العجمة ) .41

أعماؿ مؤتمر الشباب كمية التجارة ،  -والتحديات ")فمسطين :الجامعة االسالمية بغزة
 .،ص ث   والتنمية فى فمسطيف مشكالت وحموؿ

عمان :دار تعميـ التفكير)النظرية والتطبيؽ(.(. 4119صالح أبو جادو؛ محمد نوفل) .41
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

(، القاىرة: 4ط ) التحميؿ العاممي في العمـو السموكية.(.1;;1صفوت أحمد فرج ) .44
 مو المصرية.مكتبة األنج
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القياس والتقويـ التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو (. 4111صالح عالم ) .45
 القاىرة: دار الفكر العربي.                       وتوجياتو المعاصرة.

 األساليب اإلحصائية فى العموـ النفسية والتربوية واالجتماعية.(. 4111صالح مراد ) .46
 ة.القاىرة: مكتبة األنجمو المصري

،مركز دى  التفكير الجانبى تدريبات وتطبيقات عممية(  4115عبد الواحد الكبيسى ) .47
 بونو لمطباعة والنشر والتوزيع ،االردن .

(. فعالية برنامج قائم عمى الذكاء العممى فى تنمية ميارات 4117عالء الدين ايوب) .48
مجمة كمية ،  ريادة االعمال وحل المشكالت المستقبمية لدى طالب المرحمة الثانوية

 ، المجمد الحادى والعشرين ،العدد الثالث ، جامعة اسوان . التربية
(.العالقـة بـين نظـم المعمومات والميزة التنافسية في نظام  4116فـؤاد الشـيخ؛ فادى بـدر) .49

 .5، عدد 66، مجمد دورية اإلدارة العامةقطاع األدوية األردني "، 
" ى طرؽ تدريس مناىج االقتصاد المنزلىاتجاىات حديثة ف(.5:;1كوثر كوجك ) .:4

 القاىرة،الطبعة الثانية:عالم الكتب.
تعممى مستند الى نظرية االبداع الجاد فى  -برنامج تعميمى –(.أثر4116محمد نوفل )  .;4

رسالة تنمية الدافعية العقمية لدى طمبة الجامعة من ذوى السيطرة الدماغية اليسرى،
 العربية لمدراسات العميا ،عمان ،االردن. ، جامعة عمان دكتوراه يير منشورة

عمان : دار ديبونو لمنشر االبداع الجاد )مفاىيـ وتطبيقات(.( . ;411محمد نوفل )  .51
 والطباعة. 

،شركة االبداع الفكرى لمنشر والتوزيع  صناعة االبداع( . :411طارق السويدان ) .51
 ،الكويت .

،دار المسيرة  ظرية والتطبيؽالن–تعميـ التفكير (.4111محمد صالح ؛ محمد نوفل) .54
 .5لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط

(. 4111الرحمن) محمد عبد .55
 ،جامعةالممكسعود.مركزاألميرسممانمريادةاألعماؿريادةاألعمال،
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 مالسل البشح 

 إختبار عادات التنٔزاّال: 

 ( دقائؽ3زمف االجابة )             اوال: جمع المعمومات التخاذ القرار المناسب
 عادة: اذا كنت بحاجة لبعض المعمومات الممبسية قبؿ اتخاذ قرار فاننى -0
 انتظر حتى احصل عمى المعمومات المساعدة -أ

 اتصرف بناء عمى ما توفر لدى من معمومات  -ب

 اقـو بنفسى بعمميات البحث المطموبة  -ت

 اشتركتى فى مناقشة مع اشخاص واتضح لؾ اف ارائيـ تخالؼ رايؾ فكيؼ يكوف قرارؾ :  -0

 ترفضى الجدال وتحاولى فرض وجية نظرك  -أ

 ف الجداؿ ومراجعة افكارؾ ربما تكونى خاطئةتتخمى ع -ب

 تتمسكى برايك وتنيى المناقشة سريعا  -ت

 عندما تتخرجى مف الجامعة اذا لـ تستطيعى ايجاد فرصة عمؿ  فانت : -5

 انتظر بالمنزل حتى يأتينى جواب القوى العاممة  -أ

 اعمؿ فى عمؿ شريؼ مؤقتا حتى اجد العمؿ المناسب التخصصى -ب

 السفر لمخارج لمعمل وال انوى الرجوع ثانية  احاول -ت

 ماذا تقررى اتجاه موجية العولمة والغزو الغربى ؟ -8

 ندخل بقوة فى الثقافة الغربية النيا تمثل التقدم والرقى  -أ

 نقاطع الغرب بكل ما فيو  -ب

 ناخذ منيا ما يتناسب مع مجتمعنا مف ثقافة وتقاليد وعادات  -ت
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 نزؿ تعرض فرد باالسرة لماس كيربى لذا ماذا تفعميف :اثناء وجودؾ بالم -3

 البحث عن مصدر الكيرباء لقطعو -أ

 استخداـ عصا خشبية ودفعو بيا  -ب

 االسراع بمناداة احد الوالدين النقاذ الموقف -ت

 أي مف ىذه المالبس مناسب لمفتاة النحيفة ، وأييما مناسب لمفتاة البدينة : -8

0- 0- 5- 8-  

 ( لمفتاة البدينة .6، 5( لمفتاة النحيفة ،)4، 1) -أ

 (لمفتاة البدينة.  6، 4( لمفتاة النحيفة ،)5، 1) -ب

 ( لمفتاة البدينة .                                          5، 0( لمفتاة النحيفة ،)8، 0) -ث

 ( دقائؽ 3زمف االجابة )   ثانيا: عادة المثابرة فى االداء  

كمفيف بميمة معينة خاصة بتنفيذ بعص التطبيقات الممبسية اثناء التطبيؽ ( عندما ت8)
 العممى فانؾ :

 تسعين التماميا  بسرعة  -أ

 تعطييا قدر من إىتمامك -ب

 تتاكدى مف خطوات تطبيقيا وتتخذيف قرار مناسب التماميا تحت اى ظرؼ  -ث

( عند اداء الميمة المطموبة فأنؾ 4)
.......................    ................................... 
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 تنفذىا بمتعة كبيرة النيا اكيد ستفيدؾ   - أ

 تحرص عمى تنفيذىا بصرف النظر عن شعورى  -ب

 تتركيا لوقت اخر اكون مستعدة لمتنفيذ -ث

( عند تنفيذ الميمة فأنؾ 2)
......................................................................... 

 تحسبى النتائج جيدا  - أ

 تسعى المتالؾ الميارات الالزمة لمميمة عف كسب  - ب

 تسرعى فى اداء الميمة ميمت كانت النتائج  - ت

(  قبؿ التنفيذ أحدد إحتياجات تطبيقيا وصوال لمنجاح المطموب لذا فأنؾ 02)
.......................... 

 ترى االسموب المناسب لتنفيذىا  - أ

 ات المتبعة تجمع معمومات عن الخطو  - ب

 تحرص عمى التنفيذ بكؿ اتقاف وجودة  - ت

(  عند مواجيتؾ لصعوبات اثناء التنفيذ 00) 
 فأنؾ.............................................

 تحددى مسبقا االسموب المناسب ليا وتتخذيف قرارؾ لمواجية اى مشكمة - أ

 تستمر فى التنفيذ ميما واجيك من صعوبات - ب

 تنفيذ اذا واجيتك مشكمة ما تغيرى اسموبك فى ال - ت
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( الحظت ندي وجود بقعة دىنية عمي مالبسيا ، وقامت بإزالتيا وذلؾ بغسؿ مالبسيا 00)
 بالماء الساخف مع كربونات الصوديـو ، نستنتج مف ذلؾ أف :

 بقعة الشاي والقيوة يمكن إزالتيا بإستخدام الماء الساخن . - أ
 ـط.بقع الصدأ يمكن إزالتيا بالـماء الساخن فق - ب
 بقعة الزيت يمكف إزالتيا بالماء الساخف مع كربونات الصوديوـ . - ت

 ( دقائؽ02ثالثا : عادة إنتاج عالقات جديدة      زمف تطبيؽ النشاط )

( أمامؾ مجموعة مف المفاىيـ والمطموب منؾ اف تذكرى أوجو التشابو واالشتراؾ بيف 05)
 ( دقائؽ .5ىذه المفاىيـ  زمف االجابة )

 وجة التشابوا المفاىيـ

شريط القياس ؛ مسطرة 
 المنحنيات

 

  الراحة والنعومة  -قماش قطف

  دوراف الوسط  –خط الكتؼ 

( إقرائى العبارات االتية جيدا وحاولى توضيح العالقة التى تربط بيف كممات ىذه العبارات 08)
 ( دقائؽ .5،عمما بأف زمف االجابة )

  مالبس النوم  .  –القطن 
 الباترون . –  شريط القياس 
   شروط مالبس النوم .  –الراحة 

 ( دقائؽ 5( اخرجى بأفكار جيدة حاولى ايجاد عالقة بيف الكممات االتية: زمف االجابة )03)

  تجميل (. –تشطيب  -موديل  –خامة  –) سوق 
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  البيئة المحيطة(. –نوع النشاط  –الجو –)عدد افراد االسرة 
  جونمة ( .   -بموزة  –)فستان 

 دقيقة( 03زمف االجابة )           بعا: عادة المرونةرا

أمامك مجموعة من المشكالت اثناء تطبيق المالبس الخارجية والمطموب منك ان تفكرى فى 
اكبر عدد ممكن من الحمول والمقترحات التى تسيم بشكل جذرى فى حل ىذه المشكالت ) زمن 

 االجابة عمى كل سؤال دقيقيتن(.

18-  .............................................................. 
- 
- 

19-  ................................................................. 
- 
-    

1:- ................................................................... 
- 
- 

 ( دقائؽ8مف االجابة )ز            خامسا: عادة التعمـ الذاتى والمستمر
 ( عندما تقدـ لكـ فى المحاضرة فكرة جديدة لتركيب مرد الجمبات فأنؾ:02)
 تبادريف لتعمـ كؿ ما ىو جديد فى مجاؿ المالبس -أ

 تيتمين فقط بخطوات تركيب المرد بطريقة صحيحة -ب
 تقومى بعمل الخطوة لالنتياء من المنتج الخذ الدرجة -ت
 معممة تقديـ افكارا جديدة لتجميؿ الجمباب فأنؾ:( عندما تطمب منؾ ال02)
 تبحثيف فى مصادر التعمـ المختمفة لمحصوؿ عمى افكار جديدة لتجميؿ الجمباب  -أ

 تنفذى عممية االنياء بشكل جميل فقط  -ب
 تالحظين عمل الزمالء واعمل مثميم  -ت
ى البسيط وطرؽ ( عرضت أمامؾ مجموعة مف األفكار الجديدة لقصات الجمباب المنزل00)

 إنياءه فانؾ: 
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 اجرب ما اجده سيل عمى فقط   -أ
 اسعى لتجريب االفكار الجديدة الكتساب الميارات الجديدة بمجاؿ المالبس -ب
 انتظر حتى اجد فكرة جيدة اطبقيا وانيى المنتج  -ت
 ( قدمت لؾ المعممة تكممة عمميات القص والتنفيذ واالنياء بطرؽ عديدة لذا فأنا : 00) 
 انظـ معموماتى الجديدة واربطيا بالسابقة فى تنفيذ الجمباب المنزلى  -أ

 اكمل خطوات التطبيق  -ب
 انيى الجمباب بخطوات بسيطة الحصل عمى درجاتى  -ت
( عرضت عميؾ المعممة مجموعة مف قصاصات اقمشة مختمفة ومجموعة مف االفكار 05)

 الستخداميا  فأنؾ: 
 وتبدأى فى التفكير لتنفيذىا   تختارى منيا احد االفكار -أ

 تنفيذ اكثر فكرة مفيدة الفراد االسرة  -ب
 اطبؽ بعض االفكار المناسبة النواع ىذه القصاصات النتاج فكرة مثيرة -ت

 ( دقائؽ3زمف االجابة )          عادة المشاركة االيجابية سادسا: 
ولـ تجد مقاسيا المضبوط  ( ذىبتى مع إختؾ لشراء فستاف ليا وأعجبيا لونو وموديمو08) 

 وتحتاج لو فى مناسبة سعيدة قادمة ليا وال يوجد وقت كافى لذا فانؾ :

 ستساعدينيا فى إيجاد أخر  -أ
 تبحثين ليا عن بدائل اخرى غير الفستان  -ب
 تساعدينيا فى تفصيمو بمقاسيا المضبوط ونفس الموف والموديؿ  -ت
بسية لموالده وليس لديؾ الماؿ الكافى فمف المؤكد ( إقترب عيد االـ واردت شراء ىدية مم03)

 انؾ:
 تأخذى ماال من االخ االكبر لشراء ىدية ليا    -أ

 أحاول ان أنفذ بعض االعمال البسيطة ليا  -ب
 تنفيذ بعض القطع الممبسية كيدية ليا   -ت
 (   مع اننى ال احب محاضرة المالبس اال اننى :08)
 اسبة لمخطوات التى تطمبيا المعممة احافظ عمى االستجابة المن -أ
 احرص عمى االيجابية والمشاركة بيف الزميالت  -ب
 استمع الراء الطالبات عمى خطوات العمل  -ت



 .......... استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية اإلبداع الجاد لتنمية عادات التميز ومهارات ريادة األعمال المستقبلية

- 032 - 

( وجدت زميمة بالمحاضرة العممية ال تعرؼ كيؼ تنفذ خطوة معينة ىامة فى تنفيذ 08)
 الجمباب فعميؾ :

 تقـو بيا  تقديـ المساعدة بايجابية ليا حتى تعرؼ كيؼ -أ
 التركيز فى عممك فقط الخذ الدرجة  -ب
 تكميف زميمة اخرى لكم بتقديم المساعدة  -ت
 ( اثناء شرح جزء ىاـ فى تركيب مرد الجمباب وجدت نقطة يامضة عميؾ فيؿ :04)
 تطمبى المساعدة مف زميمة بجانبؾ  -أ

 تقاطعى المعممة العادة شرح الجزء  -ب
 .درجة ىذا التطبيق ال تنفذى المطموب وتفقدى -ت

 مقياس ميارات ريادة االعماؿ المستقبميةثانيا: 

تنطبؽ  البنود ـ
    3تماما 

تنطبؽ 
8 

الى حد 
 5ما 

ال 
تنطبؽ 
0 

ال تنطبؽ 
 0اطالقا

 أوال: الطػػمػػػػػػػػػوح وايتناـ الفرص
      أبحث دائما عف طرؽ جديدة لتحسيف حياتى 0
ء المياـ أشعر بمتعة عند احفز زمالئى الدا 0

 بطرؽ جديدة 
     

أؤمف بأنو مف الضرورى البحث عف طرؽ  5
 جديدة لمقياـ بكؿ شىء

     

أشعر بفخر عندما أنفذ أى ميمة بطرؽ  8
 متميزة 

     

أتجو لمميتميف بإكتشاؼ كؿ ما ىو جديد  3
 ومبتكر

     

      أستطيع اداء االعماؿ بطرؽ مبتكره 8
لممشكالت التى  أستمتع بايجاد حموؿ جيدة 8

 لـ يتطرؽ ليا احد
     

أؤمف بأنو لؾ تكوف ناجحا يجب أف يقوـ  4
 الفرد بأداء االعماؿ بطرؽ تبدو يير مألوفة 
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 ثانيػػا: اإلستباقية بكفاءة
      أسعى لتحديد الفرص بطرؽ افضؿ   2
أستمتع بالقياـ بأشياء جديدة ويير عادية  02

 عند تنفيذ الميمة
     

      أبحث دائما عف كؿ جديد لتحسيف حياتى 00
      أشعر باالثارة عندما تتحوؿ افكارى الى واقع  00
      أصمح ما أراه حتى لو كنت ال احبذه 05
      أدافع عف افكارى بكؿ قوة وتحدى 08
أستطيع تحديد الفرص الجيدة بشكؿ افضؿ  03

 مف االخريف 
     

      لمؤمف بياأسعى لتحقيؽ افكارى ا 08
 ثالثا: تحمؿ المسئولية والمخاطره

أحاوؿ انجاز اى ميمة حتى لو عانيت مف  08
 صعوبتيا 

     

      أستغؿ وقتى بحكمو لكى احقؽ ما اريده 04
      أجعؿ اولوياتى تنفيذ ما يطمب  مف ميمات 02
أبذؿ كؿ الجيد فى تحقيؽ ما اريده مف  02

 اىداؼ  
     

مى العوامؿ السمبية التى تعيؽ أسيطر ع 00
 انجاز ميمتى 

     

أحمؿ نقاط ضعفى عند اداء اى عمؿ اكمؼ  00
 بو واخفؽ فى تحقيقو

     

      أقضى وقتا كافيا لمتخطيط لمستقبمى  05
      أنفذ عممى بشكؿ تاـ قدر االمكاف  08

 رابعا: التنافسية بدافعية ذاتية 
      ـ بو كما ينبغىأتميز فى كؿ عمؿ النى اقو  03
      أراعى االتقاف فى كؿ ميمة تسند لى  08
      أستغؿ كؿ ما لدى مف موارد مع عدـ االىدار 08
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أراعى متطمبات السوؽ وحاجات المجتمع  04
 عف طرح افكارى لشئ معيف

     

اجدد بإستمرار قدراتى ومياراتى داخؿ  02
 التخصص 

     

تنفيذ ميماتى بشكؿ  أستخدـ التكنولوجيا فى 52
 مبتكر 

     

أنفذ ميمتى بشكؿ يختمؼ ويتميز عف  50
 االخريف 

     

أفكر بشكؿ مستقبمى فى كؿ عمؿ او ميمة  50
 تستند لى 

     

 


