كهُة انتزبُة
انًجهة انتزبىَة





***

برناهج يف التاريخ قائن علً إسرتاتيجية التنوية املستداهة

ورؤية هصر 0202م لتنوية ههارات احلل اإلبداعي للوشكالت
لدي طالب املرحلة الثانىية

إعداد
د /غادٗ عبد الفتاح سآد
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امللدص باللػ٘ العزبٔ٘ :
ىدف البحث بناء برنامج قائم في التاريخ عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية
مصر  6202م لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية ،و تحديد
مدى فاعميتو من خالل اعداد اختبار قياس مدى تمكن طالب المرحمة الثانوية ،من الميارات
باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م.
استخدم ال بحث المنيج الوصفي التحميمي و المنيج التجريبي و قدم البحث لمنيج
الصف الثاني الثانوي في ضوء رؤية مصر 6202م متضمنا االسس و االىداف و المحتوى
و طرق التدريس و الوسائل و االنشطة التعميمية و اساليب التقويم و تكونت عينة البحث من
( )02طالب من طالب الصف الثاني الثانوي بالعام 6212م6262 /م
و قد اوضحت نتائج البحث يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  2112بين

متوسط درجات طالب المرحمة الثانوية في االختبار في القياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة
البحث لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لكل ميارة لصالح
الق ياس البعدي لدى الطالب مجموعة البحث و قد انتيى البحث بتقديم مجموعة من
التوصيات من اىميا ضرورة لفت انتباه المعمم في مختمف التخصصات إلى أىمية تضمين
المقررات ،إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م  ،مما يساعد ذلك عمى
ترسيخيا بشكل مباشر في عقول الطالب و ان يتم عقد دورات تدريبية لمخططي المناىج
،لتدريبيم عمى تخطيط المنيج في ضوء المبادئ التربوية المتضمنة ،بإستراتيجية التنمية
المستدامة برؤية مصر 6202م ، .و كذلك اىمية توجيو أنظار مخططي مناىج التاريخ في
المرحمة الثانوية.
الكممات المفتاحية  :البرنامج ،إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 6202م ،
ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
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A program in history based on the sustainable development strategy
and Egypt's Vision 2030 ,To develop the skills of creative solution to
problems of high school students
The aim of the research is to build a program based in history on the
sustainable development strategy, and Egypt's Vision 2030 to develop skills for
a creative solution to problems for high school students, and to determine its
effectiveness by preparing a test to measure the extent of high school students'
skills using the sustainable development strategy and Egypt Vision 2030.
The research used the descriptive analytical method and the experimental
approach. The research presented to the second-year secondary curriculum in
the light of Egypt's vision 2030 AD, including the foundations, goals, content,
teaching methods, methods, educational activities and methods of evaluation.
The research sample consisted of (40) second-grade students. Secondary in
2019/2020
And the results of the research showed that there is a statistically
significant difference at the level of significance of 01,0 between the average
scores of high school students in the pre and post measurements, for the
research group to measure the extent to which students are able to have
creative solutions to problems for each skill in favor of telemetry in the
students of the research group. The research ended with a set of
recommendations, the most important of which is the need to draw the
attention of the teacher in various disciplines to the importance of including
courses, the strategy of sustainable development and Egypt's vision 2030,
which helps to establish it directly in the minds of students and that training
courses for curriculum planners are held, to train them in curriculum planning
In light of the educational principles included in the sustainable development
strategy, with Egypt's vision 2030. And the importance of directing the
attention of history curriculum planners at the secondary level.
Key words: the program, sustainable development strategy, Egypt 2030
vision, creative problem solving skills
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املكدم٘:
ظيور وتفاقما لعديد من المشكالت التي تواجو الفرد
ا
يشيد القرن الحادي والعشرين
والمجتمع  ،فالحياة لم تعد ذات طبيعة ثابتة ،ولم يعد اكتساب المعرفة غاية التربية ،بل أصبح
الميم ىو توظيف ىذه المعرفة في إنتاج أكبر كم ،من األفكار الجديدة والحمول اإلبداعية،
ىدف يسعى إليو المتعمم تزيد من ثقتو بنفسو  ،تساعده في تطبيقيا في حل المشكالت
الحياتية التي يواجييا.
ونظ ار لكون المناىج ىي أحد عناصر العممية التعميمية ،فإن ىدفيا الرئيسي ىو
تحقيق تعمم من نوع خاص ،يوفر لممتعمم كل ما يحتاجو من ميارات عقمية ،حتى يكون قاد ار
عمى التفكير في توظيفيا ،لمواجية المشكالت التي تعترضو ،حيث إن من اسباب نيضة االمم
و تقدميا االىتمام بالثروات الكامنة لدييا ،ويعتبر العنصر البشري أىم ىذه الثروات ،من خالل
ما تقدمو العقول البشرية من إبداعات وحمول لممشكالت ،وتقديم أفكار تسيم في إنتاج كل ما
ىو جديد.
وتعتبر مادة التاريخ من أكثر المواد الدراسية ارتباطا ،بالبيئة االجتماعية والطبيعية
المحيطة بالطالب ،حيث إنيا تسيم في إعدادىم لقبول فكرة التطور  ،حيث إنو يتصل بواقع
الحياة ،كما تساعدىم عمى التفكير و تنمية قدراتيم عمى اإلبداع ،و التمكن من ميارات
التفكير ،حتى يستطيعوا معالجة القضايا والمشكالت االجتماعية ،التي تواجييم بعمق وحكمة
و تجعميم قادرين عمى إصدار أحكام صائبة نحوىا( .الجمل6222 ،م.)02 ،
تم استخدام نمط التوثيق()  APA
و أشار الفجال (6211م ) أن مادة التاريخ تربط اإل نسان بحياتو و مستقبمو ،حيث
إنيا تتضمن حياة االنسان و البشر عبر الزمان و المكان ،و كيفية تفاعمو مع كل متغيرات
المجتمع وقدرتو عمى مواجية كافة المشكالت عبر العصور التاريخية ،مما يساعد الطالب
عمى تفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبل( .الفجال  6211،م )622،
و أكد معبد(6216م) أن الحل اإلبداعي لممشكالت من ميارات التفكير ،التي تسيم
في تنميتيا مادة التاريخ حيث يعتمد عمى تحويل اكتساب المعرفة من عممية خاممة ،إلى
نشاط عقمي يحفز الطالب عمى التفكير االيجابي ،نحو مواجية المشكالت التي تواجو
( ) تى استخذاو نًط انتىثُق ( . )APA
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المجتمع ،وتشجعيم عمى توليد عديد من األفكار البدائل ،و إتخاذ القرار السميم في الوقت
المناسب ،من خالل توفير بيئة صفية مالئمة ليم ،تساعدىم عمى فيم المحتوى التدريسي و
تنمية قدراتيم ،عمى استنتاج األ ثار المترتبة عمى األحداث التاريخية واستخدام المعمومات
التاريخية السابقة ،في انتاج أفكار جديدة مناسبة  ،لحل المشكمة تجاه المواقف واالحداث
المعاصرة( .معبد6216 ،م )26-21،
ومما سبق تتضح أىمية مادة التاريخ في مساعدة المتعمم ،عمى التفاعل االيجابي مع
المشكالت التي تواجو المجتمع بطرق جديدة وفعالة ،ويعد من متطمبات ميارات القرن  61و
يحظى بمنزلة كبيرة في التربية والتعميم ،لذلك يعد تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لحل
مصدر أساسيا ،يسيم في إنتاج األفكار الجديدة المتميزة
ا
المشكالت ،لدى المتعممين ضرورة و
في مراحل التعميم المختمفة ،حتي يستطيع صياغة الفروض ،التي يمكن استخداميا لحل
المشكالت و التوصل إلى نتائج إبداعية متميزة ،و قد أجمعت عديد من الدراسات السابقة عمى
ذلك ،مثل دراسة )الجمل6222 ،م ) (،حبيب 6222 ،م )(،بانمس Pannells, y C.
 (،)2010اونج ( ، (Awing,2011الفجال  6211،م)  (،الحسيني 6212،م)  (،جبران،
6212م )
و نظ ار أن االنسان منذ القدم عبر العصور التاريخية ،يبذل كل الجيود من أجل السعي
التنموي الدائم من أجل رفع مستوى المعيشة ،لذلك تعد التنمية المستدامة ىدف وغاية
ووسيمة ،يستخدميا لتحقيق تنمية الموارد الطبيعية و البشرية ،وفق إستراتيجية مستقبمية
محددة و مخططة لل رتقاء،
و لتمبية احتياجات المجتمع ،من خالل المشاركة الحقيقية بين االفراد و المؤسسات
المجتمعية،
و الو ازرات و الييئات بطريقة متوازنة و متكاممة.
و تعتبر إستراتيجية التنمية المستدامة أحد أنماط التنمية الحديثة نسبيا ،حيث تيدف
إلى تحقيق تنمية الموارد الطبيعية و البشرية ،وفق مخطط مستقبمي محدد بشكل جماعي و
تعاوني ،لتمبية احتياجات الحاضر و المستقبل لكل مجتمع  ،حيث جاءت مواكبة لمتغيرات
العالمية و االقميمية ،و تمبية لتحقيق رؤية العالم لمتنمية المستدامة 6202م ،و الذي فرض
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عمى دول العالم ،ضرورة التحرك لتحقيقيا بناء عمى رؤية ،وخطط محمية لتحديد المسار
االمثل ،لمتنمية و تحديد أىداف مستقبمية واضحة(UNESCO ,2015) .
وتعتمد إستراتيجية التنمية المستدامة عمى تحسين الواقع ،و تغييره نحو األفضل و
التخطيط الجيد لممستقبل ،و تمثل رؤية مصر 6202م مبادرة أطمقتيا ،الحكومة المصرية عام
6212م لبدء خطة إستراتيجية لمتنمية الشاممة ،و ترتكز عمى تكوين مجتمع مبدع ،ومنتجا
لمتكنولوجيا يتميز بوجود نظام متكامل ،يضمن قيمة اإلبداع واالبتكار وتطبيقيا في معالجة
المتعمم المشكالت  ،التي تواجو المجتمع بطرق واساليب متقدمة ،لرفع مستوى كفاءتيم.
()Al Kharabshe, 2012
و نظ ار ألىمية إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م ،لذلك كان لزاما
عمى الدولة استخداميا في كافة المؤسسات االجتماعية ،و خاصة المناىج الدراسية في
مختمف المراحل التعميمية ،باعتبارىا مسؤولو عن إعداد الفرد القادر ،عمى التفاعل اإليجابي
مع المتغيرات المحمية و العالمية و مواجية ما ينتج عنيا من مشكالت( .السعيد
6212،م)02،
وتعتبر مرحمة التعميم الثانوي منوطو ،بإعداد و بناء شخصية المتعمم فكريا و عمميا،
فيي ليست مسئولة عن اكساب الطالب المعارف فقط ،بل أيضا تييئتيم لممشاركة االيجابية
لتمبية متطمبات و احتياجات المجتمع في الحاضر والمستقبل ،وكذلك التغمب عمى ما يواجو
من تحديات و مشكالت عمى المستوى المحمي و القومي و العالمي ،و بالتالي ىي أحد
المحركات األساسية لمتنمية المستدامة ،فتحسين جودة حياة الطالب في المجتمع ،يدعم
توجياتو االجتماعية والبيئية ،نحوتحقيق التنمية المتوازنة والشاممة ،لمختمف أنشطة
المجتمع ،االقتصادية واالجتماعية و السياسية والتربوية والثقافية لتمبية احتياجاتو ،باستخدام
أفضل الوسائل التكنولوجية ،لتحقيق االستثمار االمثل لمموارد المادية و البشرية.
و أكد إبراىيم أن التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م ،تعد خريطة طريق ترسم
مالمح المستقبل ،حيث تم إعدادىا بمشاركة مجتمعية واسعة ،لتراعي مستيدفات األجيزة
الحكومية المختمفة ،و تدمج معيا رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني و المنظمات
الدولية ،حيث يعد منيج المشاركة أحد األسس الواضحة ،التي ترتكز عمييا تمك اإلستراتيجية
و تيدف إلى تحسين حياة المتعمم ،واالجيال القادمة إلى مستوى أفضل ،و محطة أساسية في
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مسيرة التنمية الشامم ة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل ،و تستميم إنجازات الحضارة
المصرية العريقة ،لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ،و مزدىر يعيد إحياء الدور
التاريخي لمصر في الريادة االقميمية و العالمية(.إبراىيم 6212،م )2،
و أشار الديامي أن اإلبداع و االبتكار من الموارد الحقيقية ،لكل المجتمعات اإلنسانية
عبر العصور التاريخية،و تعتبر من أسس تنميتيا الشاممة والمستدامة ،وذلك بما تحتويو من
أطر عممية وقواعد صحيحة ،في استثمار الموارد المعرفية والبشرية ،جعميا محور كافة
أنشطتيا وغاياتيا ،حيث إن المعرفة واألفكار تتنامى وتزداد مع الزمن قيمة وتطو ار ،بما يحقق
معنى االستدامة أجيال الحاضر والمستقبل ).الديامي 6212،م)22 ،
مما سبق تتضح أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م ،في
تحسين عممية التعمم و تحقيق أىداف المجتمع التنموية ،التي ييدف تحقيقيا مادة التاريخ ،
لذلك البد من تنمية وعي الطالب ،بالمبادئ التربوية المتضمنة باإلستراتيجية  ،من أجل
تحقيق جودة التعميم و تعزيز دافعيتو  ،لكي ينتج معرفة الجديدة تتسم باإلبداع تستخدم في
حل المشكالت،التي تواجو المجتمع وىذا ما تتطمع إليو الرؤية ،والتي نأمل تفعيميا لتحقيق
طموحاتنا في الحاضر و المستقبل ،و من خالل ما سبق نجد ان ىناك مجموعة من المبررات
التي ادت لمقيام بيذا البحث من اىميا:
ـ أكدت عديد من الدراسات و البحوث السابقة أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة
ورؤية مصر 6202م و منيا دراسة اليونسكو )( ،)unesco, 2015منظمة االمم المتحدة
 6212 ،م( ،)22 ،ابو النصر 6212 ،م) التي أكدت أىمية إدراج التعميم من أجل التنمية
المستدامة ،كبعد أساسي من األبعاد االجتماعية ،و أوصت بأىمية اعداد الطالب في مختمف
المراحل الدراسية ،لتكوين تفاعل ايجابي لدييم نحو تحقيق التنمية المستدامة ،وفق رؤية يتم
التخطيط و االلتزام بيا 6202م ،في ضوء متطمباتيا من أجل تمبية احتياجات المجتمع في
الحاضر و المستقبل ،مع اإلبقاء عمى الخصوصية الثقافية و الحضارية لكل مجتمع ،االرتقاء
بو لتصبح واقعا يتطمع إليو الجميع.
ـ أكدت عديد من الدراسات ومنيا دراسة ( حمزة 6210،م )( ،يونس6212 ،م) ( ،
إبراىيم 6212،م )أن مادة التاريخ من أكثر المناىج التي تتسم بالتغير باستمرار ،وال ينبغي
أن ينحصر دورىا عمي تزويد الطالب ،بالمعمومات التاريخية تعتمد عمى الحفظ و التمقين فقط،
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من خالل استخدام طرق و إستراتيجيات تدريس حديثة ،و منيا إستراتيجية التنمية المستدامة
ورؤية مصر 6202م  ،حيث تساعده في تعرف عمى كيفية المحافظة ،و استثمار البيئة
عبر العصور التاريخية ،من أجل االرتقاء بالمجتمع في مختمف المجاالت ،و دور النظم
السياسية في تبني اإلستراتيجية و االلتزام بتنفيذىا ،بمشاركة االفراد وكافة المؤسسات
والمنظمات الحكومية ،من أجل تمبية احتياجات المجتمع في الحاضر و المستقبل.
ـ أكدت عديد من الدراسات السابقة ،التي اشارت إلى ضعف تمكن الطالب من ميارات
الحل االبداعي لممشكالت  ،عمى الرغم من اىميتيا في تعميم و تعمم مادة التاريخ ،و منيا
دراسة (جروان6210 ،م)  ( ،الحسيني 6212،م) (،زايد 6212،م) و أوصت بأىمية تمكنيم
من اكتساب ميارات تساعدىم في إنتاج أفكار جديدة ،وأصيمة غير مسبوقة لحل المشكمة،
ومعالجتيا بطريقة مرنة من مختمف الزوايا  ،وتساعدىم عمى الفيم الكامل لمسموك اإلنساني
،عمى مر العصور التاريخية وتوضح و تفسر مشكالت الحاضر والمستقبل ،ليصبحوا قادرين
عمى حل المشكالت التي تواجو المجتمع ،وتأكيد عمى مستقبمية التعميم لتحقيق تعمم مدى
الحياة.

مشكل٘ البحح
مما سبق عرضو من نتائج الدراسات والبحوث يتضح أن ىناك غياب في تضمين
بنية المنيج الدراسي في مرحمة -2التعميم الثانوي محاور التنمية المينية المستدامة  ،وىذا
قد ال يسيم في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،رغم أىمية تنميتيا كيدف أساسي
في مادة التاريخ ،ومتطمب رئيسي لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م وتأكيداً عمى ىذه المشكمة قامت الباحثة بدراسة استطالعية عمى عينة من الطالب

قواميا( )12طالب في الصف الثاني الثانوي ممحق( (1و عينة من معممي المرحمة الثانوية،
تخصص تاريخ ممحق(  )6لمتعرف عمى مدى ،ما لدييم من معرفة و معمومات عن
إستراتيجية التنمية المستدامة ،و رؤية مصر 6202م و ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت،
ومن خالل اإلجابات المتعمقة بموضوع البحث تبين أن:
ـ ىناك تدنيا في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،عمى الرغم من أنيا متضمنة في
اىداف مادة التاريخ لدى الطالب في مرحمة التعميم الثانوي .
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ـ صعوبة تحديد دور ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،في تنمية قدرات المتعممين عمي حل
المشكالت ،التي تواجو المجتمع مما يسبب عائق ،في إدراكو دور مادة التاريخ في
تنميتيا.
ـ تدني معرفة الطالب بإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،ودور مادة
التاريخ في تنميتيا ،في ظل توجو المجتمع عمى المستوى اإلقميمي والعالمي ،في كل
المجاالت ،وخاصة التعميم بما يتناسب مع متطمبات الحاضر و المستقبل.
ـ تدني الوعى لدى المعمم بأىمية إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،و
بالتالي تنعكس عمي قصور في إعداد طالب التعميم الثانوي ،لمواجية مشكالت المجتمع
البيئية واالجتماعية واالقتصادية ،وتزويدىم بالمعمومات الكافية لتوظيف التعميم ،ليصبح
التعمم مستدام مدى الحياة لصالح المجتمع.
ومن ىنا يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في أنو يوجد قصور في معرفة الطالب
بإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،عمى الرغم من اىميتيا و ىو ما
أنعكس سمبا ،عمى مدى تمكن طالب المرحمة الثانوية في مادة التاريخ ،من ميارات الحل
اإلبداعي لمتغمب عمى ما يواجيونو من مشكالت فردية او جماعية او مجتمعية لذلك سعى
البحث الحالي إلي تقديم برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة
ورؤية مصر 6202م لتنمية لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة
الثانوية؟"

أسٝل٘ البحح
يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
"ما فاعمية برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م
لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية؟"
و للجابة عن السؤال الرئيسي يتعين اإلجابة عن األسئمة الفرعية االتية :
 1ـ ما ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت التي يجب تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية في
مادة التاريخ باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ؟
 6ـ ما صورة برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م عمى تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الطالب في المرحمة الثانوية ؟
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 0ـ ما فاعمية برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م عمى تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الطالب في المرحمة الثانوية؟

أٍداف البحح
ييدف البحث الحالي إلى كل مما يأتي:
.1التعرف عمى ميارات الحل اإلبداعي التي يجب تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة
التاريخ .
 .6بناء برنامج قائم في التاريخ عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 6202م
لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية.
 6ـ تحديد فاعمية برنامج قائم في التاريخ ،عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر
6202م لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب المرحمة الثانوية.
 0ـ قياس مدى تمكن طالب المرحمة الثانوية ،من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت باستخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م.

فزّض البحح :
يحاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض اآلتية:
 1ــ يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  2,21بين متوسط درجات طالب المرحمة
الثانوية في االختبار في القياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة البحث لقياس مدى تمكن

الطالب
 6ـ يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة 2,21بين متوسط درجات طالب المرحمة
الثانوية

من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ككل لصالح القياس البعدي.في االختبار
لمقياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة البحث البحث لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت لكل ميارة لصالح القياس البعدي.
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أٍنٔ٘ البحح :
من المتوقع أن يفيد البحث كال مما يمي:
 1ـ تقديم قائمة بميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،التي يجب تنميتيا لدى طالب المرحمة
الثانوية في مادة التاريخ ،باستخدام برنامج قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ،و
رؤية مصر 6202م.
6ـ تقديم برنامج في التاريخ قائم عمى التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،لتنمية
ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الطالب في المرحمة الثانوية.
 0ـ تقديم نموذج إجرائي لكيفية استخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر
6202م ،في مادة التاريخ ،لتطوير الوسائل التعميمية أساليب التدريس في المرحمة
الثانوية.

ميَج البحح :
يعتمد البحث الحالي عمى مما يأتي:
1ـ المنيج الوصفي التحميمي  :استخدم في الدراسة النظرية عند وصف ،و تحميل الدراسات
السابقة و األدبيات التربوية المتعمقة ،التي تناولت متغيرات البحث المتعمقة ،باستخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م  ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،لدى طالب المرحمة الثانوية وفي إعداد أدوات البحث.
6ـ المنيج التجريبي :المجموعة الواحدة و قد استخدم في الكشف ،عن تأثير فاعمية الوحدة
التجريبية في منيج التاريخ ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى الطالب في
المرحمة الثانوية و تطبيق األدوات.

مصطلحات البحح
1ـ بزىامج  ّ ( program):تعزفُ الباحج٘ بأىُ " رلطط ٓتضنً دلنْع٘ مً األىشط٘ امليظن٘
والمترابطة ،باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ويحتوي عمى األىداف والمحتوى
واستراتيجيات التدريس المستخدمة ،واألنشطة والوسائط التعميمية المستخدمة ،وأساليب
التقويم لتحقيق أىداف محددة ".
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0ـ إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ مصز 0202و :
( )The sustainable development strategy and Egypt's vision 2030
وتعرفيا الباحثة بأنيا  ":تخطيط التطمعات المستقبمية لمتعميم في مصر 6202م،
وفق التحديات الدولية المختمفة و بناء رؤية ،في ضوء أبعاد التنمية المستدامة تيدف إلى
تنمية ،واستثمار كافة الموارد المادية و البشرية ،من أجل تنمية ميارات الطالب في الحاضر
والمستقبل  ،بحيث تنعكس عمى مستوى أدائيم ،مما يسيم ذلك في تقدم ورقى المجتمع نحو
حياة افضل ".

0ـ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت ) Creative problem solving skills (:
وتعرفيا الباحثة بأنيا :الميارات التي يمتمكيا المتعمم من خالل بيئة معرفية منظمة ،تساعده
عمى توليد أفكار إبداعية من مصادر معمومات متعددة ومتنوعة واختيار أفضميا لحل المشكمة
نابعة من حياتو ذات معنى ،وليا أىمية في المجتمع و تعرض في صورة مشكالت ،وفق
خطوات منطقية ومتعاقبة عن طريق التوازن في استخدام ميارات التفكير التباعدي
والتقاربي،عممية تتم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار والبدائل".

ـحدّد البحح
يقتصر ىذا البحث عمى كل مما يأتي:
1ـ تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،وتشتمل عمى ميارة ( التعرف عمى المشكمة ـ فيم
تحديات المشكمة ـ اإلبداع في حل المشكمة ـ التجييز لتنفيذ حل المشكمة).
 6ـ اختيار مجموعة البحث من طالب الصف الثاني الثانوي  ،بمدرسة عمار بن ياسر
الثانوية بنين مدينة العبور محافظة القميوبية لمتطبيق ،لقرب المكان من سكن الباحثة
وعددىم  02طالب.
 0ـ يتم تطبيق البرنامج من خالل إعداد وحدة في مقرر التاريخ ،بعد إعادة صياغتيا
باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،لتنمية ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت.
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مْاد ّأدّات البحح
استخدم البحث الحالي الماد و األدوات التالية:
1ـ كتيب لمطالب في مادة التاريخ لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب
المرحمة الثانوية باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م.
 6ـ دليل المعمم في التاريخ لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب المرحمة
الثانوية باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م.
 0ـ برنامج من الكتاب المقرر تاريخ مصر في الحضارة اإلسالمية  ،باستخدام إستراتيجية
التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى
طالب المرحمة الثانوية.
0ـ اختبار ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة و
رؤية مصر 6202م.

خطْات البحح ّإجزاٛاتُ
تم اإلجابة عن أسئمة البحث السابقة في الخطوات واإلجراءات التالية :

أّال

ـ بناء قائمة بميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،المناسبة لمطالب في المرحمة الثانوية،

من خالل استخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ذلك من خالل كل
مما يأتي:
1ـ الكتابات التي تناولت ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
6ـ خصائص الطالب في المرحمة الثانوية.
 0ـ طبيعة مادة التاريخ.
 0ــ دراسة أىداف تدريس مادة التاريخ.
2ـ عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين و المتخصصين في المجال التربوي و
األكاديمي و تعديميا وفقا لمقترحاتيم.
 2ـ وضع القائمة في صورتيا النيائية .
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ثاىٔاــ
ثالجا

تحديد إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م.

ـ تحديد فمسفة وأسس بناء برنامج في التاريخ ،قائم عمى استخدام إستراتيجية التنمية

المستدامة و رؤية مصر 6202م ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب
المرحمة الثانوية ويتم ذلك من خالل دراسة :
-تحديد ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،التي تم التوصل إلييا في الخطوات السابقة.

رابعا

ـ بناء برنامج قائم عمى استخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر6202م

لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة التاريخ ،من
خالل تحديد :
ب  -محتوى البرنامج.

أ  -أىداف البرنامج.
ج ـ إستراتيجية تدريس البرنامج.

خامسا

د -أدوات تقويم البرنامج.

ـ إعداد كتيب لمطالب  ،وفقا الستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر

6202م ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية .

سادساـ

إعداد دليل المعمم في مقرر التاريخ "مصر و الحضارة اإلسالمية" عمي الصف الثاني

الثانوي  ،بعد إعادة صياغتيا ،وفقا لميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،لتستخدم في تدريس
المجموعة التجريبية.

سابعاـ

إعداد اختبار ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،باستخدام إستراتيجية التنمية

المستدامة ورؤية مصر 6202م ،و التأكد من صحتو و ثباتو وعرضو عمى المحكمين.
ثاميا :اختيار عينة البحث من الطالب في المرحمة الثانوية في مادة تاريخ.

تاسعا

ـ تطبيق االختبار قبميا عمي الطالب عينة البحث.

عاشزا

ـ تطبيق االختبار بعديا عمى الطالب عينة البحث.

إحد ٚعشز

ـ تسجيل النتائج ومعالجتيا إحصائيا و تفسيرىا.

اثي ٙعشزـ

التوصيات والمقترحات.
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اإلطار اليظزٖ
( اسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املَئ٘ املستدام٘ ّعالقتَا مبياٍج التارٓذ ّ مَارات احلل اإلبداعٕ)
يتضمن اإلطار النظري لمبحث محورين ىما :
 استراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م. -ميارات الحل االبداعي لممشكالت.

احملْر األّل إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ مصز 0202و
ويتضمن نشأتيا ومفيوميا واىميتيا ،وابعادىا ورؤية مصر 6202م ،ومبادئيا
،وعالقتيا بمادة التاريخ فيما يمي العناصر االتية:

أّالـ إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ مصز0202و:
عقدت األمم المتحدة في  62سبتمبر 6212م

بنيويورك ،مؤتم ار عن التنمية

المستدامة والرؤية المستقبمية لعام 6202م ،وخططت برنامجا ييدف إلى تعزيز السالم
العالمي والقضاء عمى المشكالت ،التي تواجو المجتمع في مختمف المجاالت ،تبعا ألبعادىا
االقتصادية واالجتماعية و السياسية والتكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة ،وأوصت بأىمية
عمل جميع البمدان و الجيات المعنية ،عمى تنفيذ ىذه الرؤية المستقبمية في إطار من
المشاركة و التعاون ،و قد تم تحديد اثنى عشر محو ار لمتنمية المستدامة ،لتحقيق التوازن
بين أبعاد التنمية المستدامة ،ومن أىميا إتاحة التعميم و التدريب لمجميع ،بجودة عالية دون
تمييز في إطار مستدام و مرن ،و أن يكون مرتك از عمى المتعمم و المتدرب القادر ،عمى
التفكير و المتمكن فنيا و تقنيا وتكنولوجيا و ،أن يسيم في بناء الشخصية المتكاممة التي
تتسم باإلبداع ،و لدييا قدرة عمى حل المشكالت.

)(United Nations: General Assembly،2015, p.1

وانطالقا من توقيع مصر مع أكثر من  120دولة عمى خطة التنمية المستدامة
 6202م ،أثناء اجتماعيم في مقر ىيئة األمم المتحدة في نيويورك  62سبتمبر 6212م،
خالل االحتفال بالذكرى السنوية السبعين إلنشاء االمم المتحدة ،كان من الضروري إعداد
إستراتيجية لمتنمية المستدامة ورؤية مصر  6202م ،وذلك لوضع رؤية سياسية واقتصادية
واجتماعية لمدولة المصرية في المدى الطويل ،تكون أساس لمخطط التنموية متوسطة وقصيرة
المدى  ،التي تتميز بالديناميكية والتطورات المتالحقة ،والتخطيط لممستقبل والتعامل مع
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التحديات المختمفة اعتماداً عمى المعرفة واإلبداع ،وتمكين المجتمع المدني وكافة مؤسساتو

من متابعة ومراقبة تنفيذ اإلستراتيجية( .مؤتمر دعم تنمية االقتصاد المصري6212 ،م -0،

)2
وأجمعت عديد من الدراسات السابقة مثل دراسة (وزارة التخطيط و المتابعة و
االصالح االداري6212 ،م)( ،محمد 6212 ،م)(،مرسي6212 ،م) ،عمى أن تضم
إستراتيجية التنمية
المستدامة :رؤية مصر  6202ثالثة أبعاد إستراتيجية تشتمل عمى اثنى عشر محو ار
كما يمي:

*البعد االقتصادٖ ٓ ّ:تضنً احملاّر االتٔ٘:
1ـ االقتصاد :اقتصاد سوق منضبط يتميز باالستقرار ،و قادر عمى تحقيق نمو مستدام يتميز
بالتنافسية و التنوع ،قادر عمى التكيف مع المتغيرات العالمية ،لرفع مستوى دخل القومي
المجتمع.
6ـ الطاقة  :إنشاء قطاع طاقة قادر عمى تمبية ،متطمبا التنمية المستدامة من الطاقة ،و
االستفادة من مواردىا في دفع و تقدم االقتصاد ،و الريادة في مجاالت الطاقة المتجددة.
0ـ الشفافية و كفاءة المؤسسات الحكومية :جياز اداري حكومي يتسم بالمينية و العدالة و
اإليجابية و الجودة ،يدعم تحقيق األىداف التنموية لممجتمع.

*البعد االجتناعٕ ّٓ :تضنً احملاّر االتٔ٘:
 0ـ التعميم :أن يكون بجودة عالية متاحا ،لمجميع دون التمييز في اطار تام مؤسسي ىادف
،يسيم في بناء شخصية متكاممة ،لمواطن معتز بذاتو و مبدع و مبتكر و مسئول و
يحترم االختالف و فخور بوطنو ،و قادر عمى التعامل التنافسي مع الكيانات إقميميا و
عالميا ،من خالل توعية الطالب في مختمف المراحل التعميمية برؤية 6202م  ،لقيمة
التعميم و البحث العممي و االبداع و االبتكار في تقدمو و استدامتو وقادر عمى تطبيقيا،
متمكن من ميارات تساعده عمى االبداع والمشكالت التي تواجو المجتمع.
 2ـ االبتكار و المعرفة و البحث العممي :مجتمع معرفي و مبتكر منتج لمعموم و التكنولوجيا و
المعارف الداعمة ،لقوة الدولة و نموىا و ريادتيا وفق منظومة متكاممة لمبحث العممي.
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 2ـ الصحة :الحق في حياة صحية سميمة من خالل تطبيق نظام صحي متكامل ،و شامل كافة
المواطنين لتحقيق الرخاء و الرفاىية و السعادة و التنمية االجتماعي.
2ـ الثقافة :بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع ،تحترم التنوع و االختالف و تمكين
المتعمم من اكتساب المعرفة ،و إدراك تاريخو و تراثو الحضاري و تعزيز االىتمام ،بالثقافة
الداعمة التنمية المستدامة في مصر ،وبناء منظومة معموماتية تسعى إلى تنمية ميارة
االبداع و االبتكار ،لدى المتعمم لمواجية التحديات و المشكالت التي تواجو المجتمع.
 2ـ العدالة االجتماعية :مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة ،في الحقوق و الفرص
االقتصادية و االجتماعية و السياسية ،بأعمى درجة من االندماج المجتمعي.

*البعد البّٔٓ: ٕٝتضنً احملاّر االتٔ٘:
2ـ البيئة :تحسن مستدام لجودة الحياة لألجيال الحاضرة و رفع الوعي ،بشأن حماية الطبيعة
بيدف توفير بيئة نظيفة و أمنة مستدامة ،لألجيال المستقبمية بمشاركة مجتمعية فعالة.
12ـ التنمية العمرانية :خريطة عمرانية تتميز بالديناميكية ،و قادرة عمى مضاعفة مساحة
العمران و عادة توزيع التنمية و السكان ،لتعظيم استخدام الموارد ورفع جودة الحياة
واستدامة تحسنيا.
11ـ األمن القومي و السياسة الخارجية :مصر دولة ذات سيادة تممك ق ارراىا ،داخميا و إقميميا
ودوليا تحمي مصالحيا بالكيفية ،التي تكفل ليا اتخاذ و تنفيذ ق ارراتيا باستقاللية ،من
خالل منظومة تتميز بالترابط و التكامل و التعاون ،مع كافة األجيزة األمنية لمتنبؤ و
مكافحة و إدارة األزمات بشكل وقائي فعال.
 16ـ السياسة الداخمية :نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق االنسان ،و يقوم عمى
سيادة القانون من أجل إقامة مجتمع مدني ،مبدأ يتميز باحترام مبدا المواطنة.
و مما سبق يتضح أبعاد إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م و ما
تتضمنو من محاور ،و التي تستيدف بناء مجتمع متقدم ،و قد تم إعداد اإلستراتيجية وفقا
لمنيج التخطيط بالمشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع ،و ذلك لضمان االلتزام بتطبيقيا و
مواجية التحديات و المشكالت ،التي تواجو عممية التنمية في مصر و كذلك في نظم االبتكار
و اإلبداع ،و تتبنى اإلستراتيجية مجموعة من األىداف و الغايات ،لتحويل ىذه العناصر إلى
محفزات لمتنمية ،من أجل تعزيز التحسن المستدام ،لجودة حياة لألجيال في الحاضر و
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المستقبل ،فكان من الضروري أن تيتم البحوث التربوية في تييئة الظروف المناسبة،
لممشاركة في حل المشكالت و القضايا ،التي تواجو المجتمع الحالية و المستقبمية ،ثم
التخطيط ليا عمى نحو يحقق ىذا اليدف ،الذي ييدف إلى تحقيق تعميم عالي الجودة ،يسيم
في بناء شخصية المواطن المعتز بذاتو و مبتكر يستطيع التغمب عمى كافة المشكالت ،التي
يواجييا عمى المستوى الفردي أو الجماعي ،بطريقة إبداعية من خالل خطة إستراتيجية
واضحة ،و مرتبطة بجدول زمني محدد ،وتيدف أيضا إلى بناء مواطن يمتمك المعرفة و يدرك
األساليب و الوسائل التنموية ،التي تم استخداميا عمى مر التاريخ من أجل االرتقاء،
بالمجتمع نحو حياة أفضل تراعي تمبية احتياجاتو.

ثاىٔاـ مفَْو إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ 0202و:
ويقصد باإلستراتيجية (فن توظيف الخطط ،لتحقيق ىدف معين)( البيومي 6216،م،
 ،) 60بينما التنمية (إ رتقاء المجتمع و االنتقال بو من الوضع الثابت إلى وضع أفضل شامل
أو جزئي) (أبو النصر6212 ،م ،)21 ،إما المستدامة )الربط التام بين أبعادىا المختمفة مدى
الحياة وتتسم بالترابط والتداخل والتكامل وال يجوز التعامل معيا بمعزل عن بعضيا)( عبد
الباقي6212 ،م)20 ،إما الرؤية( ىي التي تحدد كيف يجب ان يكون المستقبل في ضوء
قواعد محددة)(البيومي 6216،م ، )62 ،وقد تعددت تعريفات إستراتيجية التنمية المستدامة
و رؤية مصر 6202م مثل:
ـ عرفيا أبو النصر :أنيا تخطيط ييدف تحقيق تنمية موارد طبيعية و بشرية ،وفق تحقيق
إستراتيجية حالية و مستقبمية و محددة ،لتمبية احتياجات الحاضر و المستقبل ،عمى
أساس من المشاركة المجتمعية ،مع اإلبقاء عمى الخصوصية الثقافية و الحضارية لكل
مجتمع.
( ابو النصر 6212،م)22 ،
ـ عرفيا القرشى (6212م) :أنيا العممية التي توضع في إطارىا السياسات المختمفة ،عمى
نحو يتطمب المشاركة اإليجابية ،لجميع أعضاء المجتمع لتوفير احتياجاتيم في الحاضر
والمستقبل (القرشى  6212،م)20 ،
ـ عرفيا مرسي(6212م) :بأنيا التخطيط في التعميم و االبتكار ،و العدالة االجتماعية و
كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية االقتصادية واالمن القومي وغيرىا ،و التعامل مع
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التحديات المختمفة التي تسعى إلى

تمكين مصر في البيئة الدولية(.مرسي6212،م،

)222
ـ عرفيا (إبراىيم ):بأنيا تطمعات جميورية مصر العربية ،و ما تطمح لتحقيق من تقدم في
محورالتعميم ،من خالل مجموعة من األىداف وذلك حتى عام 6202م(.إبراىيم،
6212م)10،
ـ و تعرفيا الباحثة ":بأنيا تخطيط التطمعات المستقبمية لمتعميم في مصر 6202م وفق
التحديات الدولية المختمفة ،و بناء رؤية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة ،التي تيدف
إلى تنمية و استثمار كافة الموارد المادية و البشرية ،من أجل تنمية ميارات المتعمم في
الحاضر و المستقبل  ،بحيث تنعكس عمى مستوى أدائو ،مما يسيم ذلك في تقدم ورقى
المجتمع نحو حياة افضل"

ثالجاـ أٍنٔ٘ إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ مصز 0202و :
وقد أجمعت عديد من الدراسات السابقة عمى أىمية التنمية المستدامة مثل
دراسة(غنيم ،ابو زنط6222 ،م )(،الزنفمي 6212،م )(،موسشيت 6212،م)( council ،
) (، ) Muijen،2014( ، of ministers of Education, 2012أبو غازي6212،م)،
(لخضر ،فؤاد 6212،م)( ،مرسي 6212،م)( ،الطاىر 6212،م) ( ،إبراىيم6212 ،م) عمى
ما يمي :
1ـ تحقيق نوعية أفضل من المتعممين ،من خالل التركيز عمى العالقات بين المتعمم ،واستثمار
موارد البيئة و الحفاظ عمييا .
6ـ تعزيز وعي المتعمم بمشكالت المجتمع القائمة ،وحثيم عمى المشاركة الفاعمة في إيجاد
حمول مناسبة ،من خالل مشاركتيم في إعداد و تنفيذ ،أىداف التنمية المستدامة.
 0ـ إعادة ىندسة الوعي المجتمعي وجعمو متسقا ،مع أىداف التنمية المستدامة ،وتغيير
األنماط السموكية واالستيالكية الضارة بالمجتمع في مختمف األبعاد.
 0ـ استغالل الموارد المتاحة و توظيفيا ،بشكل عقالني لمواجية المشكالت ،التي تواجو
المجتمع في مختمف المجاالت.
 2ـ ربط التكنولوجيا الحديثة و توظيفيا طبقا ،ألىداف المجتمع دون ان يؤدي ذلك ،إلى
حدوث مشكالت والتفكير دائما في إيجاد حمول جديدة و مناسبة لحميا.
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 2ـ إحداث تغيير مستمر و فقا لحاجات المجتمع ،من خالل اتباع طريقة تالئم و تسمح
بتحقيق التوازن ،لمسيطرة عمى جميع المشكالت في تنمية ميارات المتعمم .
2ـ تحديد أسس و مبادئ و ميارات من أجل المحافظة ،عمى البيئة والمجتمع و االقتصاد،
تعتمد عمى التنمية المستدامة.
2ـ إعداد متعمم يمتمك عديد من الميارات ،التي تساعده عمى الرقي والتعايش السممي
والتسامح مع االخرين ،و المحافظة عمى اليوية الثقافية.
2ـ بناء تعميم يسيم في بناء شخصية المتعمم ،يمتمك ميارات تساعده عمى التفكير اإلبداعي
وحل المشكالت .
ومما سبق يتضح أىمية استراتيجية التنمية المستدامة ،و دورىا الفعال في تكوين
الشخصية القادرة ،عمى أ حداث التنمية و التعامل مع كل ما ىو جديد عمى المستويين المحمى
و العالمي ،و بالتالي أنعكس عمى دور المدرسة ،فمم تعد وظيفتيا قاصرة عمى نقل التراث
الثقافي ،بل أصبح من مياميا إعداد متعمم لديو تفاعل ايجابي مع المجتمع بقضاياه المختمفة
 ،و ذلك من خالل تزويدىم برصيد من االتجاىات و الميارات المختمفة التي يتطمبيا المجتمع.

رابعاـ مبادئ إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّ رؤٓ٘ مصز 0202و:
وتعتمد إستراتيجية التنمية المستدامة عمى مجموعة من المبادئ و ىي كما يمي:
1ـ اإل نسان ىو الموضوع األساسي لمتنمية وجوىرىا و المشارك لحدوثيا.
6ـ أىمية سعي الدولة إلى تحقيق التنمية وتحمل مسئولياتيا نحو تييئة المناخ المناسب
لحدوثيا.
0ـ مراعاة حقوق اإل نسان في المجتمع دون التمييز بين الفئات المجتمعية وتدعيم قيم
المواطنة و المساواة.
 0ـ تغيير المخطط اليادف للصالح االجتماعي في المجتمع بين المواطن و الدولة من أجل
تمبية احتياجات المجتمع في الحاضر و المستقبل.
2ـ المشاركة مع المجتمع وذلك إل شعار كل من المستفيدين و القائمين عمى التنمية بأن كل
منيما يكمل دور االخر.
2ـ المسئولية الـمشتركة بين القائمين عمى عممية التنمية و أفراد المجتمع عن نجاح أو فشل
جيود التنمية.
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2ـ االحترام المتبادل لوجيات النظر المختمفة بين القائمين عمى عممية التنمية و افراد
المجتمع.
 2ـ التأثير اإليجابي طويل المدى من قبل جميع طوائف المجتمع.
(أبوالنصر 6212،م )112-110،

خامساـ عالق٘ إسرتاتٔجٔ٘ التينٔ٘ املستدام٘ ّرؤٓ٘ مصز 0202و ّ أٍداف مادٗ التارٓذ يف املزحل٘
الجاىْٓ٘:
تيدف التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م ،إلى تحسين جودة حياة االنسان
في الحاضر نحو حياة أفضل ،بما ال يخل بحقوق االجيال القادمة في المستقبل ،وبناء مسيرة
تنموية لمجتمع متقدم و مزدىر،و ىذا يتطمب وجود متعمم ايجابي ،لديو القدرة عمى االبتكار
والمعرفة ويمتمك عديد من الميارات ،التي تساعده في التغمب عمى جميع المشكالت،
ويستطيع استثمار طاقتو لتحقيق التنمية المستدامة ترتقي بجودة الحياة ،و لقد تبنت القيادة
السياسية رؤية مصر 6202م ،لتكون االطار المنظم لكل الخطط التنموية .
و يعد التعميم الثانوي من أىم المراحل في النسق التعميمي ،فيي المرحمة الثانية في
بنية التعميم المدرسي و القاعدة االساسية ،التي ينطمق منيا الطالب الى التعميم العالي ،لذلك
يعد من المراحل التعميمية ذات الوظيفة التربوية و االجتماعية و االقتصادية في المجتمع ،من
خالل معرفة البيئة الطبيعية و االقتصادية لممساىمة في تقدميا و تطورىا ،و تعتبر بيئة
مناسبة تمتمك العديد من المزايا إلكساب الطالب الميارات ،الالزمة إلعداد مواطن يسيم
ايجابيا في بناء مجتمعو ،و المشاركة في حل مشكالتو بطريقة تتسم بالطالقة و المرونة و
االصالة ،وفق رؤية خاصة تتالئم مع رؤية مصر 6202م .
و أكد جايل (6212م) عمى استخدام استراتيجية التنمية المستدامة ،أثناء التدريس
قدرتيم،
في المرحمة الثانوية لما ليا من تأثير ايجابي ،في االرتقاء بمستوى الطالب و تنمية ا
عمى التعمم و االبتكار و السعي لمنيوض بالمجتمع ،و أوصى بضرورة تنمية ميارات الطالب
و تحفيزىم ،عمى اإلبداع و المشاركة اإليجابية في تنمية مجتمعيم و التصدي ،لعديد من
المشكالت التي تواجييم  ،فتجعميم أكثر قدرة عمى اتخاذ ق ارراتيم و مواجية تحدياتيم ،و من
ثم تزداد قدراتيم عمى المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة(.جايل 6212 ،م
)120،
- 201 -

برنامج في التاريخ قائم على إستراتيجية التنمية المستدامة ..........................................................

و ترى الباحثة أن ىناك عالقة بين كل من إستراتيجية التنميـة المستدامة ،و أىداف
مادة التاريخ حيث إن كل منيما يركز عمى مجيود االنسان ،من أجل المحافظة و استثمار
البيئة عبر العصور التاريخية ،من أجل تحقيق تنمية شاممة و متكاممة و مستمرة  ،لمحاضر
و المستقبل من أجل استثمار الموارد المتاحة ،من أجل االرتقاء بالمجتمع في مختمف
المجاالت ،الذي ينعكس عمى رفع مستوى المعيشة لدى المتعمم من أجل مجتمع متقدم.
ونرى ان النظم السياسية عبر العصور التاريخية ،كانت تتبني وضع إستراتيجية
لتحقيق التنمية المستدامة و االلتزام بتنفيذ برامجيا ،من خالل إنجازات و إجراءات و
تشريعات ،يتم االلتزام بيا بمساعدة و مشاركة و تكامل ،كل من الوزرات والمنظمات و
الييئات و المؤسسات المجتمعية ،لتطبيقيا حتى يمكن أن تتحقق تنمية حقيقية في المجتمع،
كما اىتمت بتعبئة السكان المجتمع بفاعمية لتكوين تفاعل إيجابي ،لدييم نحو تحقيق التنمية
المستدامة ،من أجل تمبية جميع احتياجات المجتمع.
* وىناك عديد من الدراسات السابقة التي اشارت إلى أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة و
تنقسم إلى كل مما يمي:
*** دراسات أشارت إلى أىمية التنمية المستدامة لدى الطالب بوجو عام في مختمف المراحل
التعميمية و ىي كما يمى:
ـ دراسةعبد الباقي ) 6212م):التعميم الجامعي وتنمية بعض قيم التنمية المستدامة ،لدى
طالب التعميم و أىمية وضع رؤية مستقبمية لدى طالب المرحمة الثانوية.
ـ دراسة بدري ،مجاىد (6212م) :التعرف عمى التنمية المستدامة أبعادىا ،و ضمان الجودة
في التعميم العالي وأوصت بأىمية تنمية وعي التعميم من أجل االستدامة و تطوير المناخ
اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجو المجتمع.
ـ دراسة فميت(:) Flett ,and others ,2011بحث ما تم إنجازه في العممية التعميمية
لتحقيق التنمية المستدامة و أبعادىا ،وأشارت النتائج أن البرامج التعميمية ،تحتاج إلى خمق
بيئة مناسبة لكل من الطالب ،والمعممين نحو كيفية تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة قضايا
المجتمع .
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ـ دراسة البيومي ( 6216م )ـ :دور التربية في تحقيق قيم التنمية ،و تطبيقيا من أجل تحقيق
جودة التعميم ،وىذا يتطمب تغيير في المناىج و التخطيط و طرق التدريس ،والبرامج من أجل
دعم المتعمم و زيادة جودة الحياة.
ـ دراسة عميوة( 6212م) :الكشف عن دور المدرسة الثانوية بمحافظات غزة ،و تنمية الوعى
بمتطمبات التنمية المستدامة ،وتوصمت أن المرحمة الثانوية ليا دور كبير ،في تكوين الوعى
لدى الطالب ،وأىميتيا لتحقيق التنمية داخل المجتمع .
ـ دراسة توماس ( :)Tomas b. et al2015أىمية تحقيق التنمية المستدامة ،في
المؤسسات التعميمية ،وأكدت أىمية التعميم لممجتمعات ،لتصبح مجتمعات مستدامة بشكل
أكبر ،من خالل عرض النظريات الحديثة و المداخل و المفاىيم.
ـ دراسة يوليسيس(  :)Ulissses ef al ,2015تأثير التعمم االلكتروني عمى التعميم
المستمر ،من أجل التنمية المستدامة ،لدى الطالب ونتج عنيا أن بيئة التعمم االلكترونية
،يمكن أ ن تسيم في تكوين قواعد مجتمعية مستدامة لدييم ،و تحفزىم و تنمي معارفيم و
قيميم أثناء تعمميم .
ـ دراسة اكانكوفر ( : )Kankovskaya 2016تعرف التعميم العالي من أجل التنمية
المستدامة ،حيث إ نيا تعد اساسا لتطوير نظام اإلبداع القومي ،في مختمف المقررات الدراسية
،وأوصت بأىمية تحديد مبادئ لنظام االمن القومي ،يستند عمى مفيوم االستدامة.
ـ دراسة العوفي( 6212م) :رؤية إستراتيجية مقترحة لمتعميم ،من أجل التنمية المستدامة في
دول الخميج العربي ،وأوصت بأىمية التعميم لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ،في ضوء
متطمبات الدولة التنموية الحاضرة والمستقبمية ،وضرورة مسايرة و توظيف السياسات
التعميمية في خدمة البالد.
ـ دراسة الطاىر (6212م):تقديم خريطة مقترحة لبحوث السياسات التعميمية في ضوء
إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 6202م ،وأوصت بأىمية إتاحة التعميم لمجميع،
بجودة عالية دون تمييز في إطار مستدام و مرن  ،و أكدت أىمية إعداد الطالب في
المرحمة الثانوية وتوفير المعمومات و البيانات ،التي تسيم في بناء شخصيتيم وتنمية ميارات
البحث العممي واالبتكار ،لدى الطالب التي تساعدىم عمى حل المشكالت الراىنة التي تيدد
المجتمع.
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*** دراسات اشارت إلى أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م في
تدريس مادة الدراسات االجتماعية عامة و التاريخ خاصة و ىي كما يمى:
ـ دراسة محمد (6216م) :وأوصت بضرورة إعداد خطة إستراتيجية ،لنشر التنمية المستدامة
من حيث مفاىيميا و مبادئيا و أىميتيا و أبعادىا ،في برامج إعداد المعممين بكميات التربية
في قسم الجغرافيا ،و ذلك ألىميتيا في معالجة القضايا ،التي تواجو المجتمع لصالح االجيال
الحالية و المستقبمية.
ـ دراسة يونس( 6212م) :تنمية الوعى بالتنمية المستدامة ،لدى تالميذ الصف الخامس
اإلبتدائى فاعمية استخدام ،إستراتيجية التعمم الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية ،و
أوصت بأىمية تطوير المنيج في ضوء أىداف المجتمع التنموية ،من خالل تصميم أنشطة
تعميم و تعمم وتنوع استراتيجيات التدريس واساليب التقويم.
ـ دراسة الصفدي(  6212م):أوصت بأىمية تشجيع المعممين عمى االلتحاق ،ببرامج الدراسات
العميا بزيادة كفايتيم العممية ،في مختمف مناىج الدراسات االجتماعية ،في ضوء أىدف
التنمية المستدامة.
ـ دراسة مرسي (6212م) :تقديم تصور مقترح لمتطمبات الرؤية اإلستراتيجية لمصر 6202م
،في مادة الدراسات االجتماعية ،وأوصت بضرورة االىتمام بوضع خريطة بحثية ،لكل
الجامعات المصرية و ربطيا بخطة التنمية لممجتمع المصري.
ـ دراسة إبراىيم( 6212م) :مقترح لتطوير منيج التاريخ لطالب الصف األول الثانوي ،في
ضوء
إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 6202م" ،االجتماعية وأثره عمى تنمية قيم
المواطنة لدييم ،وأوصت ان يتضمن المنيج المبادئ التربوية المتضمنة في رؤية مصر
6202م .
و نستنتج مما سبق أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 6202م في
المناىج الدراسية و خاصة مادة التاريخ ،في دعم التنمية المستدامة باعتبارىا مطمبا تنمويا،
ال يمكن االستغناء عنو من خالل إعداد الطالب القادر ،عمى تصور المستقبل والتخطيط لو و
القادر عمى حل مشكالتو ،بطريقة ابداعية من أجل حياة أفضل لألجيال.
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احملْر الجاىٕ :مادٗ التارٓذ ّتينٔ٘ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت :
ويتضمن نبذة عن تطورىا ومفيوميا و أىميتيا ،وخصائصيا ،و الفرق بين الحل
التقميدي واإلبداعي لممشكالت والميارات التي يمكن تنميتيا في مادة التاريخ لدى الطالب في
المرحمة الثانوية ،و فيما يمي العناصر االتية:

أّالـ ىبذٗ عً تطْر ىظزٓ٘ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت :
وقد أجمعت عديد من الدراسات السابقة عمى تطور نشأة نظرية ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت ،مثل دراسة ال عامر 6222،م(،)22-20 ،األنصاري ،عبد اليادي
6222،م ( )22-22،جبران 6212،م )( ،عطية 6212،م )060 ،وىي كما يمي:
1ـ نظرية جيمفورد :وقدم نموذجاً مبسطاً لحل المشكالت ،عمى أساس نظريتو في التركيب
العقمي أطمق عميو نموذج "التركيز العقمي لحل المشكالت" وأعتمد عمى طبيعة العالقة بين

اإلبداع وحل المشكالت ،فعندما يكون ىناك إبداع يعني وجود حل جديد لمشكمة ما.
6ـ نظرية أوسبورن :وأقترح برنامجاً لتوظيف التفكير اإلبداعي في حل المشكالت ،أطمق عميو
"برنامج حل المشكالت اإلبداعي" ،ويرى أن مفتاح الحل اإلبداعي ألية مشكمة ،يكمن في

القدرة عمى التخيل ،وقد اقترح منيجية منظمة لحل المشكمة بطريقة إبداعية ،تشتمل عمى
(إيجاد المشكمةـ إيجاد الحقائق).
 0ـ ـنظرية جروبر  :و أطمق عمى نظريتو "النظام المتطور لمعمل اإلبداعي" ،ويوجد مجموعة
من االتجاىات والخصائص ،التي تنطوي عمييا نظريتو منيا التطور والمنيجية والبنائية
والحساسية لممشكالت التفاعل مع الوسط المحيط.
0ـ نظرية التشمر :وتسمى بنظرية تريز ، TRIZوعالجت العممية اإلبداعية عمى أساس أنيا
عممية حل مشكالت ،غير مألوفة واعتمدت النظرية عمى أن اإلبداع عممية ،منتظمة
محكومة بمبادئ و قوانين و التدريب عمى استخداميا في مواجية المشكالت ،التي تعترض
اإل نسان في مجاالت الحياة ،و استخمص من ذلك ان باإلمكان التعامل مع المشكالت ،و
التوصل إلى حمول إبداعية ليا اذا ما تدرب المتعمم ،عمى استخدام ىذه المبادئ عمى
إفتراض ،أن الحمول المبدعة لممشكالت في جميع مجاالت الحياة.
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ثاىٔا مفَْو احلل اإلبداعٕ للنشكالت:
عرف اإلبداع عمى أنو نشاط عقمي مركب وىادف موجو ،في البحث عن حمول أو
التوصل إلى نواتج أصيمة لم تكن معروفة سابقاً ( .جروان6210 ،م ،)622 ،بينما حل

المشكالت النشاط و االجراءات التي يقوم بيا المتعمم عند مواجيتو لعائق او مشكمة لمتغمب
عمييا و التوصل إلى حميا  )2الجمل 6222،م)02 ،

ـ العالق٘ بني اإلبداع ّ حل املشكالت:
نظر أن العممية اإلبداعية أحد متطمبات حل المشكالت ،لذلك فيي مدخل جديد لفيم
ا
ووصف العممية اإلبداعية ،و أن التفكير اإلبداعي فيو عناصر إبداعية تتفاوت بتفاوت حدة
المشكمة ( ابو جادو 6222 ،م. )02 ،
و قد تعددت تعاريف الحل اإلبداعي لممشكالت و يمكن تعريفو كما يمي:
ـ عرفو عزيز (6222م) :بأنو اإلستراتيجية التي تيدف إلى تحسين مستوى قدرات المتعمم
اإلبداعية ،عن طريق توجيو وارشاد قدراتو العقمية في االتجاه الصحيح.
(عزيز6222، ،م)201 ،
ـ عرفو أبو عواد ،عشا (  6211م) :أنو نموذج تعميمي يساعد عمى حل المشكالت
 ،وا دارة التغير بشكل مبدع ،يتم من خالل تحديد األىداف والحقائق والمشكمة ،وا يجاد
(أبو عواد ،عشا  6211،م) 122 ،

الحمول وقبوليا.

عرفو الحسيني (6212م) :أنو القدرة عمى االستخدام الفعال إلمكانياتو العقمية ،في معالجة
المعمومات سعيا فيم التحديات ،و توليد األفكار المتنوعة و تقييميا إل نتاج حمول اصيمة
( الحسيني 6212،م )62،

لممشكمة و تنفيذىا2

ـ و عرفو عطية (6212م) :بأنو نشاط ذىني متشعب يتسم بالطالقة و المرونة واالصالة،
غايتو إنتاج حمول جديدة غير مسبوقة ،بناء عمى المعمومات و الخبرات المعرفية المتوافرة
،تقتضي التمكن من كثير من الميارات ،التي يمكن أن تكتسب بالتدريب  ،فتشكل القدرة عمى
(عطية 6212،م )22،

التفكير اإلبداعي.

وعرفو جبران)6212م ):أنو عممية تتم وفق خطوات منطقية ومتعاقبة ،عن طريق التوازن في
استخدام ميارات التفكير التباعدي والتقاربي ،من أجل توليد أكبر عدد من األفكار والبدائل
المتعددة والمتنوعة واختيار أفضميا لحل المشكمة.
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و تعرفو الباحثة  " :الميارات التي يمتمكيا المتعمم من خالل بيئة معرفية منظمة،
تساعده عمى توليد افكار ابداعية من مصادر معمومات متعددة ومتنوعة ،واختيار أفضميا
لحل المشكمة نابعة من حياتو ذات معنى ،وليا أىمية في المجتمع و تعرض في صورة
مشكالت ،وفق خطوات منطقية ومتعاقبة ،عن طريق التوازن في استخدام ميارات التفكير
التباعدي والتقاربي ،عممية تتم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار والبدائل"
ـ مما سبق يتضح أن ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،تشتمل عمى ناتج التفكير تتميز أنيا:
ـ غير مألوفة و جديدة تتطمب قبول أو رفضا األفكار ،عمى درجة عالية من الدافعية والمثابرة.
ـ البد من تحديد وصياغة المشكمة بشكل مناسب ،أحد الجوانب ذات األىمية في الميمة
المطموبة.
ـ تتطمب الطالقة و ىي إنتاج عديد من األفكار واشياء ،و المرونة و تعتمد عمى النظر إلى
األمور من زوايا مختمفة ،و تعتمد عمى رؤية المشكالت وايجاد الحمول المناسبة ليا.

ثالجاـ أٍنٔ٘ تينٔ٘ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت لد ٚالطالب يف املزحل٘ الجاىْٓ٘:
تعد ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت من الميارات ،ذات القيمة الكبيرة في معالجة
الخبرات التعميمية والحياتية ،و قد اجمعت عديد من الدراسات السابقة ،عمى ذلك مثل دراسة
(ىورن ،سام1061،ىـ)(،حبيب 6222 ،م) (،عبد المختار6211 ،م)( ،الفجال6216 ،م )(،
عطيو 6210،م) ( ،) Alnawaiseh,2014 (،جبران 6212 ،م ) حيث تتمثل ىذه األىمية
في مساعدة الطالب عمى كل ما يأتي:
1ـ زيادة الثقة والكفاءة بأنفسيم في حل المشكالت ،بصورة مستقمة أو بالتعاون مع زمالئيم،
بحيث تنعكس عمى تنمية اتجاىاتيم اإليجابية تجاه تعمم حل المشكالت.
6ـ زيادة الوعي بالمشكالت والتحديات ،التي يتعرض ليا المجتمع وزيادة االىتمام بيا ،وحميا.
0ـ زيادة الدافعية نحو اإلبداع والتفاعل بصورة إيجابية مع المشكالت ،ومواقف الحياة
المختمفة وتجعميم أكثر نشاطاً أثناء التعمم.

0ـ توفير نوع من التكامل بين التفكير التباعدي والتفكير التقاربي ،لتحقيق التوازن الفعال لحل
المشكالت إبداعياً.

2ـ االىتمام بتقييم وتطوير األفكار المطروحة لحل المشكمة ،تحويل حاجات المتعمم إلى نتائج
ذات قيمة.
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2ـ تقبميم آلراء اآلخرين وذلك نتيجة لمتفاعل ،فيما بينيم لحل المشكمة وتنمية الميارات
العممية مثل المالحظة ،التنبؤ ،التحميل ،بناء األفكار ،التقويم.
2ـ القدرة عمى حل الغموض و التوصل إلى النتائج ،من خالل تقديم رؤية جديدة ذات قيمة في
حل المشكالت.
 2ـ تحرير التفكير من التبعية و الرتابة و المحاكاة ،حيث فاعمية العمل الذىني و كفاءتو لدى
المتعممين.
 2ـ توفير بدائل أصيمو و حموال خالقة و غير مسبوقة لممشكالت و القضايا.
12ـ تنمية الطالقة و إثراء المعرفة اذا ما تمكن من مياراتو و أحسن اداءىا.
11ـ تنمية القدرة عمى الحدس و التنبؤ ،بما يترتب عمى األشياء و األفعال او االحداث
16ـ وسيمة دفاعية يستخدميا اإل نسان في مواجية مشكالت و تحديات الحياة ،من خالل
اختيار الحمول التي تتسم باألصالة .
10ـ يعد مدخال رئيسيا من مدخالت عممية التقدم العممي و التكنولوجي ،التي تسعى ليا دول
العالم.
و ىكذا تتضح أىمية تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الطالب ،حيث
ترتبط تنمية تمك الميارات بمدى ما يمتمك الطالب من معارف و ميارات تساعده ،عمى ايجاد
حمول تساعده في التغمب عل كافة المشكالت ،التي تتسم بالطالقة و المرونة واالصالة و
الثقة في قدراتيم عمى تحقيق ذلك ،و بالتالي فإن ىناك عالقة بين كل من ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت ،و تحقيق االىداف التي تسعى الييا التربية .

رابعا ـ خصاٜص التفكري اإلبداعٕ :
أجمعت عديد من الدراسات السابقة أن التفكير اإلبداعي ،يتسم بخصائص تميزه عما
سواه من أنواع التفكير مثل دراسة)(، (Treffinger , D. Isakon's ,2005أبو جاللة
6222،م ) (،حبيب 6222 ،م ) (،عطية 6212 ،م)( ،جبران6212 ،م) و ىي كما يمي:
1ـ الطالقة  :وتتمثل في قدرة المتعمم عمى إنتاج ،و توليد أكبر عدد ممكن من األفكار في
وقت قصير نسبيا ،وتتسم بالطالقة المفظية واألدائية و التعبيرية ،للجابة عن سؤال ما
او حل مشكمة مطروحة.
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6ـ المرونة:و تتمثل في قدرة المتعمم عمى إنتاج و التفكير ،في طرائق مختمفة لحل المشكمة
،و تتسم بالقدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير الموقف ،بمعنى تحويل مسار األفكارتبعا
لمقتضيات الموقف و التخمي عن األفكار القديمة ،إذا ثبت فشميا و قبول األفكار
الجديدة إذا ثبت صحتيا.
0ـ األصالة :تعني قدرة المتعمم عمى أن يأتي بأفكار جديدة مفيدة ،غير مسبوقة أو مرتبطة
بأفكار مسبقة ،و تعتمد عمى نوعية األفكار و قيمتيا و حداثتيا ،وتعتبر أحد سمات
التفكير التباعدي التي تتطمب قدرات التفكير التصوري والحدسي و التحميمي و المنطقي.
0ـ التحويل :وتتمثل في قدرة المتعمم عمى تحويل الصورة الذىنية ،التي تخيميا عن موضوع
إلى صورة واقعية مجسمة ،مع إعادة تكرارىا مرات عديدة لتثبيتيا في الذاكرة ،و تعزيز
قوة تذكرىا بتحويميا إلى معمومات يمكن تطبيقيا .
2ـ التصور و التخيل :و تتمثل في قدرة المتعمم عمى تشكيل الصورة و الرموز الذىنية،
لممشكمة ورؤيتيا في ضوء ،ما لدينا من معمومات و تشكيميا بصور و رسوم و أحداث
جديدة .
2ـ التركيز  :وتعني النشاط الذىني و توجبو الحواس ،نحو معالجة مشكمة أو دراستيا بقصد
إيجاد الحل المناسب.
2ـ الحدس  :و تعتبر خبرة سابقة متخفية في الذاكرة ،و تتمثل في تحويل المعرفة إلى أنماط
و تصنيفيا وفق قدرة المتعمم عمى اإلبداع.
2ـ االستكشاف :وتعني البحث عن حمول و التوصل إلى نواتج أصيمة ،لم تكن معروفة من
قبل.
2ـ الشمولية :و يتسم القدرة عمى تقديم اضافات وزيادات لمفكرة ،و يستطيع الربط بين األفكار
بما يحقق نواتج في أسموبو لمعالجة المشكالت.

خامسا ـ دّر مادٗ التارٓذ يف تينٔ٘ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت لد ٚالطالب يف املزحل٘ الجاىْٓ٘:
يعد تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،من أىداف العممية التعميمية نظ ار
ألىمية اكتساب المتعمم ميارات ،تساعده عمى التعامل مع المشكالت ،التي تواجو المجتمع من
أجل تكوين رؤية ،لدى المتعمم تساعده إنتاج افكار و بدائل تتسم بالطالقة واالصالة والمرونة
 ،باستخدام التكنولوجيا لتعزيز التعمم والثقافة الداعمة لمتنمية المستدامة مدى الحياة.
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(مرسي 6212 ،م)262 ،
وتختص مادة التاريخ بدراسة قصة اإل نسان ونشأتو و تطوره ،وكيفية مواجيتو
لممشكالت ،مما يتيح لمطالب التدريب عمى تحديد المشكمة و جمع البيانات و المعمومات ،من
مصادر مختمفة ووضع البدائل المناسبة لحميا ،من أجل الوصول إلى حمول و الحكم عمييا
،و ىوما يتفق مع ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،باإلضافة أن محتواىا يتضمن حقائق و
معمومات تتطمب تدريب الطالب ،عمى كيفية تقييم األدلة و التوصل لحمول ووجيات نظر
متعددة و اختيار أفضميا ،و لذلك يعد مجاال خصبا لتدريب الطالب عمى ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت.
و تسيم مادة التاريخ

(الحسيني 6212 ،م )02،
في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،الرتباطيا

باحتياجات المجتمع ،و يتطمب ذلك أن يكون معمم التاريخ ممما بالمشكمة ،من جميع جوانبيا
حتى يستطيع توجيو المتعممين ،و أن يعمل عمى بث روح المحبة و التعاون العممي ،حيث
يقدم منيج التاريخ في صورة مشكالت أو أسئمة ،تتطمب اإلجابة عنيا وكل متعمم أو مجموعة
من المتعممين ،يري المشكمة برؤية مختمفة عن االخرين وعمى المعمم ،أن يصيغ المشكالت
بطريقة ابداعية بدرجات متفاوتة ،بحيث تتوائم مع قدرات المتعممين وتفجر طاقتيم اإلبداعية.
(إبراىيم ،السايح6212 ،م )010 ،
و أكد زايد أىمية أن يكون معمم التاريخ ممما بالمشكالت التاريخية المتضمنة في
المنيج  ،من جميع جوانبيا حتى يستطيع توجيو الطالب إلى دراستيا ،عمى صورة مشكالت
أو أسئمة تتطمب اإلجابة عنيا ،واعطاء كل طالب الحرية في رؤيتيا و التعبير عن وجية
نظره ،وعمى المعمم أن يصيغ المشكالت بطريقة تحفز طاقتيم اإلبداعية و تتوائم مع قدراتيم
،و تعد المرحمة الثانوية من أىم المراحل التعميمية ،حيث إنيا تقوم بدور تربوي اجتماعي
لتنمية قدرات ،وميارات الطالب التي تساعدىم عمى جمع المعمومات ،و تحميل المواقف
التعرف عمى المشكالت ،التي تواجو المجتمع و التفكير بيا بصورة ابداعية( .زايد
6212،م)62-60،
و تعد مادة التاريخ بحكم طبيعتيا من أىم المواد الدراسية التربوية المتصمة ،بطبيعة
المجتمع و تطمعاتو عمى مر العصور التاريخية ،لذلك فيي من المواد الدراسية في مجال بناء
شخصية المتعمم ،حيث إنيا تساعده عمى فيم الماضي وتفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبل،
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وتأتي في مقدمة االىداف التي تسعى إلييا التربية في المرحمة الثانوية ،التي تمكنو من
تعرف العالم و مشكالتو و التفكير اإليجابي ،في وضع حمول مناسبة في ضوء اإلمكانيات
المتاحة.
ومما سبق يتضح دور مادة التاريخ قي تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت،
أثناء التدريس لمساعدة المتعممين عمى النمو التدريجي في التفكير ،ونمو ثقتيم في أنفسيم
كما يساعدىم عمى التطور في إنتاجية أفكارىم ،و يمكن تحديدىا فيما يمي:
1ـ يجعل من الطالب مرك ازً في العممية التعميمية ومشاركاً فعاالً ،مما يؤدي إلى تحقيق ذاتية
الطالب ،ويجعمو أكثر تقبالً لمخبرات الجديدة وأكثر ابتكا ارً.

6ـ يتالءم مع الحياة ويساعد الطالب ،عمى مواجية المشكالت ومحاولة إيجاد الحمول ليا.
0ـ ينمي ميارات التفكير الناقد وميارات حل المشكالت ،وكذلك ينمي ميارات التفكير االبتكاري
والموىبة االجتماعية وميارات االتصال.
0ـ يعمل عمى مساعدة الطالب في تمثيل المعمومات وتعديميا ،ويعمميم استخدام عقوليم
والبحث في المفاىيم والمبادئ التي يتعممونيا.
2ـ ييتم بدراسة المشكالت واألحداث الجارية ،مما يزيد من قدرة الطالب عمى مواجيتيا،
ويحقق اليدف من دراسة الدراسات االجتماعية.
و تشتمل ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت في البحث الحالي عمى كل مما يمي:
1ـ ميارة التعرف عمى المشكمة  :و تتضمن تشخيص المشكمة من مصادر معمومات عديدة،
تساعدىم فى التخيل و صياغتيا و تحديد االطراف المشاركة في حدوثيا.
6ـ ميارة فيم تحديات المشكمة :تحديد األىداف المراد تحقيقيا و المخاطر المترتبة ،عمى
تفاقم المشكمة ثم تحديد االىداف المراد تحقيقيا حل المشكمة ،وأىميتيا من مصادر
المعمومات المختمفة.
 0ـ ميارة اإلبداع أثناء حل المشكمة  :وىي القدرة عمى االتيان بما ىو جديد من أفكار،
لصالح كل من الفرد و المجتمع و تتضمن كل مما يأتي:
أ ـ الطالقة :إنتاج أكبر قدر من األفكار الجديدة لحل المشكمة ،و أيضا القدرة عمى توليد عدد
كبير من البدائل و األفكار وصياغتيا و تحميل أبعادىا ،من خالل التفاعل االيجابي بين
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المعمم و الطالب و تنمية معموماتيم من مصادر متنوعة ،تساعدىم في تحديد األفكار
المالئمة لحل المشكمة بطريقة ابداعية.
ب ـ المرونة  :القدرة عمى تبادل األفكار و المعمومات بين الطالب لحل المشكمة ،التي تؤثر
عمى سموك الطالب و تدربيم عمى كيفية استخداميا وتطبيقيا كميارة حياتية في مواقف
مختمفة من مختمف الزوايا ،و التعامل بفاعمية مع مطالب الحياة اليومية سواء متعمقة
بالفرد او المجتمع .
ج ـ األصالة :اختيار األفكار المناسبة التي تتسم بالتميز لحل المشكمة ،بالمشاركة مع المعمم
مقارنة بين ما تم عرضو من افكار واستنتاج ،أكثر األفكار والميارات قيمة عمى مستوى
المجتمع و التعبير عنيا في ضوء معايير ،تساعد الطالب عمى اختيار األفكار المناسبة
القيمة  ،لحل المشكمة و تطبيقيا في المواقف الحياتية.
د ـ الحساسية لممشكالت عند التطبيق العممي :رؤية المشكالت و الوعي ،بوجود مشكالت
الحياتية التي تعوق اتخاذ القرار.
 0ـ ميارة التجييز لتنفيذ حل المشكمة  :و تتضمن تطبيق تنفيذ الحل ،ثم تقييمو بموضوعية
وتعزيز وصول الطالب ،لحل إبداعي مميز لممشكمة و تقييمو ،و تنمية معارفو
واتجاىاتو ،ليصبح أكثر قدرة التفاعل واإلحساس بالمشكالت التي تواجو المجتمع.

ـ الدراسات السابك٘ اليت تياّلت دّر مادٗ التارٓذ يف تينٔ٘ مَارات احلل اإلبداعٕ للنشكالت
ّ ٍٕ كنا ٓلٕ:
ـ دراسة ضحاوي و خاطر( 6210م ) أىمية تنمية اإلبداع و إنتاج ،مجموعة كبيرة من
األفكار التطويرية المستقبمية ،من خالل إيجاد حمول بديمة لممشكالت ،التي تواجو الطالب
أثناء دراسة المقررات ،و بالتالي تدعم عممية التنمية و التربية المستدامة.
ـ دراسة ارنتزن و اخرين ) ( Arntezen , et .al ,2009,134أىمية دعم بيئة تعميمية
تسيم في تنمية االبتكار واإلبداع  ،تعمل عمى مساعدة الطالب الحصول ،عمى أكبر قيمة
معرفية مضافة لتحقيق الميزة التنافسية المطموبة.
ـ دراسة الفجال (6211م ) أىمية تنمية اإلبداع الواعي لدى الطالب أثناء تدريس مادة
التاريخ ،بالمشكالت التي تواجو المجتمع عمى مر العصور التاريخية ،و كيفية المشاركة في
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البحث عن الحمول المالئمة لمتغمب عمييا ،وأوصت بأىمية اعادة النظر في المناىج،و تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي وأىمية دور المعمم في تدريب الطالب عمييا.
ـ ـدراسة روبرت ) ( Ropert ,F.,2011تعرف أثر برنامج مقترح في الجغرافيا باستخدام
الوسائط المتعددة لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
ـ دراسة عبد العال (6216م) فاعمية استخدام استراتيجيات قبعات التفكير ،وخرائط التفكير
وحل المشكالت اإلبداعي بمنيج الجغرافيا ،في تنمية المعارف البيئية وميارات التفكير العميا،
لدى طالب الصف األول.
ـ دراسة ترجاي ): Turgay(2013تعرف قياس فاعمية المعرفة ،في تنمية اإلبداع و االبتكار
لدى الطالب ،واإلتيان بتوليد األفكار و المعمومات ،التي تساعد المجتمع عمى التغمب عمى ما
يوجو من صعوبات.
ـ دراسة النوايسة ،برىان( )Alnawaiseh,Burhan,2014أكدت أىمية االستفادة من
المعرفة ،في المؤسسات التربوية في تنمية الميارات الحياتية ،لدى الطالب في مختمفة
المراحل التعميمية ،مثل ميارة حل المشكالت و اإلبداع.
ـ دراسة حمزة (6210م)تعرف دور مادة التاريخ في تنمية التفكير االبتكاري ،لدى الطالب
وتحقيق المستويات العميا من تصنيف بموم ،وضرورة تدريب المعممين عمى كيفية التدريس،
من خالل استخدام إستراتيجية التدريس الحديثة.
ـ دراسة الحسيني ( 6212م) تعرف فاعمية استخدام إستراتيجية مقترحة ،قائمة عمى نظرية
تريز  TRIZفي تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،ومفيوم الذات األكاديمي في مادة
التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي ،وقد أشارت النتائج إلى فاعمية اإلستراتيجية في
تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،ومفيوم الذات لدى طالب الصف األول الثانوي.
ـ دراسة الجاسم(6212م)أوصت بأىمية تدريب المعمم توظيف المعمومات ،في مناىج مادة
التاريخ عرضيا في صورة مشكالت يمكن حميا بطريقة ابداعية ،باستخدام مصادر التعمم
المختمفة ،بحيث تعزز لدييم ميارات البحث واالستكشاف لما يحتويو المقرر من قضايا .
ـ دراسة سعيد ( 6212م) فاعمية برنامج مقترح مستند إلى مبادئ نظرية تريز  TRIZفي
تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت التقنية لدى طالب كمية التعميم الصناعي
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ـ دراسة جبران(6212م) فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس الجغرافيا لتنمية
ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية ،وأوصت بأىمية تنمية ميارات
الحل اإلبداعي لممشكالت  ،لما ليا من دور فعال في حل المشكالت المختمفة ،التي تواجو
الطالب خالل تفاعميم مع بيئتيم.
ـ دراسة زايد(6212م) أكدت دور مادة التاريخ في تنمية ميارات الحل اإلبداعي ،لدى الطالب
في المرحمة الثانوية ،و تحويمو من مستيمك لممعمومة إلى إنتاج المعمومة الجديدة غير
المألوفة ،وتوظيفيا في مجاالت الحياة لمتغمب عمى ما يواجيون من صعوبات ومشكالت.
*ولقد استفادت الباحثة من اإلطار النظري و الدراسات السابقة األدبيات المتعمقة ،في بناء
قائمة ميارات حل المشكالت اإلبداعية،و قد تضمنت مجموعة من الميارات الفرعية التي
تندرج تحت الميارات الرئيسية حيث تم االستفادة من تمك الميارات في إعداد قائمة ميارات
الحل االبداعي لممشكالت ليذا البحث حيث تم دمج و إضافة و حذف بعض البنود الفرعية
لمميارات بما يوافق أىداف البحث ،التي يمكن تنميتيا من خالل استخدام إستراتيجية التنمية
المستدامة ورؤية مصر 6202م،و اعتمدت عمييا في بناء البرنامج .

إجزاٛات البحح
للجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضة تم اتباع األجراءات التالية :

أّال إعداد الكاٜن٘:
 1ـ تحديد اليدف من بناء القائمة:يستيدف بناء القائمة تحديد ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت  ،التي يجب تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية ،و تتضمن ميارة ( التعرف
عمى المشكمة ـ فيم تحديات المشكمة ـ اإلبداع أثناء حل المشكمة ـ التجييز لتنفيذ حل
المشكمة).
 6ـ دراسة مصادر بناء قائمة ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت :تم تحديد ميارات المناسبة،
التي يمكن تنميتيا لدى الطالب في المرحمة الثانوية ،من دراسة البحوث والدراسات
السابقة ،و الكتب والمراجع والدوريات ،وطبيعة وخصائص الطالب في المرحمة الثانوية،
وآراء الخبراء والمتخصصين في ميدان مناىج وطرق مادة التاريخ.
0ـ ضبط قائمة ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت المناسبة في صورتيا المبدئية في شكل
استبانة ،وقد عرضت عمى السادة المحكمين في تدريس المناىج وطرق التدريس مادة
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التاريخ( ،ممحق )0و تم إجراء التعديالت الالزمة عمى قائمة ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،ووضعت في صورتيا النيائية ممحق )  ) 0وتشتمل عمى ( )16ميارة فرعية
متضمنة في ( )0ميارات رئيسية وىي موضحة في الجدول()6التالي:
و
1
2
3
4

جذول))2
اننسبة انًئىَة نًهبرات انحم اإلبذاعٍ نهًشكالت انزئُسُة و انفزعُة
يهبرات انحم اإلبذاعٍ نهًشكالت انًهبرات انفزعُة اننسبة انًئىَة
% 11 ,55
2
ـ انتعزف عهً انًشكهة
%25
2
ـ فهى تحذَبت انًشكهة
%24
4
اإلبذاع أثنبء حم انًشكهة
% 11 ,55
4
انتجهُز نتنفُذ حم انًشكهة
%111
12
انًجًىع

و بذلك تمت اإلجابة عمى السؤال األول من أسئمة البحث و ىو " ما ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت التي يجب تنميتيا لدى الطالب في المرحمة الثانوية في مادة التاريخ ؟"

ثاىٔا إعداد ذلتْ ٚالربىامج:
1ـ فمسفة البرنامج :اعتمدت فمسفة تصميم البرنامج الحالي في التاريخ ،عمى االتجاىات
العالمية الحديثة ،والتي تؤكد أىمية إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م،
في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،لدى الطالب في المرحمة الثانوية ،حيث إن
مادة التاريخ أظيرت نتائج البحوث و الدراسات السابقة واالدبيات ،أنيا تسيم في تنميتيا
وتساعد عمى التفاعل اإليجابي بين الطالب والمعممين ،من خالل اختيار المحتوى الدراسي
واستراتيجيات التدريس والوسائل التعميمية ،وتصميم األنشطة الالزمة  ،بما يناسب
احتياجات وخصائص الطالب ،استناد إلى قائمة الميارات  ،التي تم التوصل إلييا فيما
سبق.
- 6األسس التي يقوم عمييا البرنامج :روعي عند بناء البرنامج الحالي لتدريس مقرر
التاريخ " مصرو الحضارة اإلسالمية " ،لدى الطالب في المرحمة الثانوية تحديد األسس
التي يستند عمييا البرنامج ،عند إعداده ويمكن توضيحيا كما يمي:
أ ـ إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م :تعد من أىم التطورات التي أثرت
عمى نظم التربية في كل دول العالم ،وذلك نتيجة لوجود الكثير من التحديات البيئية
واالجتماعية واالقتصادية و التكنولوجية ،أدت إلى ضرورة استخداميا لدى الطالب ،كأحد
الوسائل الفعالة التي يستطيع ،من خالليا تنمية معارف و ميارات المتعمم ،حيث تسيم في
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بناء شخصيتيم وتجعميم أكثر قدرة ،عمى اتخاذ ق ارراتيم المشاركة الفعالة ،في تمبية
احتياجات و متطمبات المجتمع في الحاضر و المستقبل ،بما يتميزون بو من القدرة عمى
التعمم و االبتكار ،وعدم تقبل األمر الواقع واألوضاع القائمة ،بل السعي إلى مناقشتيا
وتعديميا وفقاً لتطمعاتيم.

ب ـ ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت :الميارات التي يمتمكيا المتعمم ،من خالل محتوى
تعميمي منظم يساعده عمى توليد أفكار إبداعية،من مصادر معمومات متعددة ومتنوعة
واختيار أفضميا لحل المشكمة  ،نابعة من حياتو ذات معنى و ليا أىمية في المجتمع ،
وفق خطوات منطقية ومتعاقبة عن طريق التوازن ،في استخدام ميارات التفكير التباعدي
والتقاربي ،عممية تتم من أجل توليد أكبر عدد من األفكار والبدائل،باستخدام التكنولوجيا
تساعده عمى إنتاج األفكار و البدائل الجديدة ،في مواجية المشكالت التي تواجو المجتمع
.
ج ـ خصائص طالب المرحمة الثانوية  :يعتبر من أىم المراحل في النسق التعميمي ،حيث
ينطمق منيا الطالب إلى التعميم العالي ،لذلك فيي تيدف إلى تدريب المتعمم عمى ميارات،
تساعده عمى حل المشكالت واالبتكار واإلبداع ،لكي يستطيع تطوير ذاتو و المجتمع،
انطالقا من دورىا في تكوين اُطر وبناء الشخصية لممتعممين  ،وتزويدىم بالميارات

التربوية والمعارف وقدرات التفكير اإلبداعي ،فضال عن توفير المناخ المناسب لتحقيقيا.

د ـ مادة التاريخ و ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت :وتيدف مادة التاريخ إلى دراسة المعارف
الضرورية ،حول االنسان في الماضي و الحاضر و المستقبل و معالجة المعمومات ،و
التعامل معيا و استعماليا بشكل جيد و صحيح و تنمية الميارات ،التي يمكن استخداميا
في إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة ،تسيم في حل المشكالت التي تواجو المجتمع بطريقة
إبداعية ،و تشتمل عمى ميارة ( التعرف عمى المشكمة ـ فيم تحديات المشكمة ـ اإلبداع في
حل المشكمة ـ التجييز لتنفيذ حل المشكمة)

ـ خطْات بيا ٛالربىامج املكرتح ّ:فٔنا ٓلٕ تْضٔح هلذِ اخلطْات:
أ ـ أىداف البرنامج :يستيدف البرنامج تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب
المرحمة الثانوية تخصص تاريخ.
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ب -تحديد محتوي البرنامج :ـ تدريب الباحثة لمعممي التاريخ في المرحمة الثانوية عمى
إستراتيجية التنمية المستدامة 6202م ورؤية مصر ،وأثرىا في تنمية ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت ،واعداد وحدة تطبيقو معاد صياغتيا من مقرر التاريخ "مصرو
الحضارة اإلسالمية " الصف الثاني من المرحمة الثانوية.
ج ـ تحديد استراتيجيات وطرق تدريس البرنامج :تناول البحث الحالي عديدا من
االستراتيجيات ،باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،و التي
تتناسب مع طبيعة المحتوى وميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،مثل إستراتيجية (المناقشة
والحوارـ العصف الذىني ـ التعمم التعاوني ـ حل المشكالت ــ خرائط معرفية ـ القبعات الست
)من خالل التركيز عمى نشاط المتعمم ،و اقتصر دور عضو ىيئة التدريس ،عمي تيسير
عممية التعمم و التوجيو و تقديم المساعدة.
د ـ الوسائل التعميمية  :اختيرت مجموعة من الوسائل التعميمية والتكنولوجية ،أثناء استخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر6202م ،لتحقيق أىداف كل درس من دروس
الوحدة  ،والتي يمكن أن يستعين بيا المعمم أثناء تنفيذ البرنامج  ،واإلبحار التاريخي من
خالل االنترنت عمى المستوى الفردي أو التعاوني بين معمم المادة و الطالب.
ىـ ـ األنشطة التعميمية :يقدم البرنامج مجموعة من

األنشطة والتكميفات ،باستخدام

إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر6202م ،التي عمى الطالب أدائيا و القيام بيا
أثناء تدريس البرنامج  ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت أثناء دراسة الوحدة .
وـ أدوات وأساليب التقويم التي يقدميا البرنامج :و قد تم إعداد أدوات التقويم لقياس مدى
تحقق االىداف ،باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م وتضمنت :
1ـ مرحمة التقويم القبمي :ويتم تطبيق اختبار لقياس ،مدى تمكن الطالب من ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت  ،قبل تطبيق البرنامج.
6ـ مرحمة التقويم البنائي :أثناء تنفيذ البرنامج واكتشاف الجوانب اإليجابية ،ودعميا والجوانب
السمبية ومعالجتيا ،وتشمل األسئمة وأداء الميام و التكميفات الخاصة بكل درس.
0ـ مرحمة التقويم النيائي :يتم فييا تطبيق اختبار لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات
الحل اإلبداعي لممشكالت ،بعد تطبيق البرنامج.
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و في ضوء ما سبق تم تحديد توصيف اإلطار العام ،لبرنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية
التنمية المستدامة ورؤية مصر6202م  ،في تنمية ميارات ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت  ،لدى طالب المرحمة الثانوية  ،ممحق ( )2ووضع اإلطار العام لمبرنامج.

ثالجاـ تدرٓس الربىامج :
ـ بناء برنامج باستخدام برنامج قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م
 ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،جمسات في بداية البرنامج لتمييد و تقديم
اإلرشادات ،و كيفية التدريس لطالب المرحمة الثانوية في مادة التاريخ،من خالل المراحل
االتية:
ـ المرحمة األ ولى التييئة  :و تتضمن تحديد المعمم األساليب والطرق المناسبة ،لتطبيق الدرس
بحيث تتسم باإلثارة و التشويق و تتناسب مع مستوى الطالب والمحتوى.
ـ المرحمة الثانية استخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م :اقتصرت
الباحثة عند تطبيق اإلستراتيجية عمى خمس مراحل ،والتي تتماشى مع ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،وطبيعة المرحمة الثانوية و مناسبتيا لمحتوى مادة التاريخ ،وىي ميارة (التعرف
عمى المشكمة ـ فيم تحديات المشكمة ـ اإلبداع في حل المشكمة ـ التجييز لتنفيذ حل
المشكمة)،و شرح كل ميارة من ىذه الميارات في اإلطار النظري ،و في ضوء األسس السابقة
تم بناء اإلستراتيجية وفق المراحل االتية :
المرحمة االولى  :تحديد المشكمة :و تتضمن التعرف عمى المشكمة ،و تحميل أبعادىا
و فيم التحديات التي تواجييا و صياغتيا .
المرحمة الثانية :تحديد البدائل و األفكار المقترحة  :و تتضمن جمع المعمومات و البيانات
المتعمقة بالمشكمة من المصادر المتاحة ،من أجل تحديد البدائل و األفكار المناسبة لحل
المشكمة ،بحيث تتسم بكل مما يأتي:
ـ الطالقة  :توليد أكبر قدر من األفكار و البدائل الجديدة غير المألوفة ،لحل المشكمة و
مناقشة سمبيات وايجابيات كل منيا.
ـ المرونة  :تبادل األفكار و توظيفيا و تطبيقيا عمميا في العديد من المواقف الحياتية.
ـ األصالة  :اختيار أفضل البدائل و األفكار التخاذ القرار األ كثر تمي از لصالح الفرد والمجتمع.
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ـ المرحمة الثالثة :التطبيق العممي لحل المشكمة :و تتضمن التجييز لتنفيذ القرار المناسب
لحل المشكمة ،في ضوء اإلمكانيات المتاحة و تحديد المسئوليات الفردية ،والجماعية
المشاركة في تنفيذ القرار.
المرحمة الرابعة :تقييم و تطوير الحمول المقترحة  :التحقق من تطبيق القرار المتخذ و تقييميا
و تحديد عوامل نجاحيا ،ومعالجة جوانب القصور في الخطةو العمل عمى اعادة بناءىا ،من
خالل تبادل األفكار و تطوير الحمول بين كل من الطالب و زمالئو ،بما يتالئم مع اإلمكانيات
المتاحة أثناء دراسة البرنامج .
المرحمة الخامسة :التقويم :العممية التي يقوم بيا المعمم لمعرفة مدى تحقق االىداف ،و دعم
نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف سواء التقويم(القبمي ـ البنائي ـ النيائي).
ـ الشكل( )1التالي يوضح مراحل تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر
6202م:
1ـ تحديد المشكلة

2ـ تحديد البدائل و
االفكار المقترحة

 5ـ التقويم

3ـ التطبيق العملي لحل
المشكلة

4ـ تقييم و تطوير
الحلول المقترحة

خطوات تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م
الشكل من تصميم الباحثة المتطمبات االجرائية عند تطبيق اإلستراتيجية.
ولتحقيق ذلك البد من وجود عناصر أساسية عمى المعمم أن يراعييا أثناء التدريس و تشتمل
عمى كل مما يأتي :
 1ـ متطمبات إجرائية قبل تنفيذ الدرس :و تعني تصميم مواقف التعمم و تحديد متطمباتيا قبل
البدء في استخدام اإلستراتيجية المقترحة ،و تتنوع وفقا ألىداف كل مرحمة.
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 6ـ أثناء تنفيذ الدرس  :و يعني كيفية تنفيذ المعمم لمموقف التدريسي ،من أجل إنجاز أىداف
كل مرحمة من مراحل تطبيق اإلستراتيجية ،و يشكل أداء المعمم عامل أساسي في تنفيذ كل
مرحمة.
 0ـ التكتيكات التدريسية  :و تعني سمسمة من اإلجراءات المؤقتة القابمة لمتعديل ،والتي
تساعد المعمم عمى استخدام اإلستراتيجية بنجاح ،من خالل استخدام طرق تدريس
متنوعة ،و أداء جميع األ نشطة و الميام.
0ـ بيئة التعمم :تشكيل بنية تعمم تتالئم مع ما تتطمبو كل مرحمة ،من مراحل تطبيق
اإلستراتيجية.
2ـ الوسائط التعميمية  :تصميم و إعداد الوسائل التعميمية المناسبة ،لكل مرحمة أثناء تنفيذ
اإلستراتيجية
 2ـ التقويم  :قياس ما تم تحقيقو من اىداف قبل و أثناء و نياية تطبيق البرنامج.

رابعاً :تكْٓه الربىامج:
تم إعداد أدوات تقويم البحث باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
 6202م ،و تطبيقيا قبميا ،وتشتمل عمى اختبار لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت  ،وتنفيذ األنشطة و الميام المكمف بيا ثم تطبيقيا بعديا.
ـ وقد تم عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين ،لمتحقق من مناسبتو من حيث
الصياغة ،واألىداف والوسائل واألنشطة والمحتوى وأساليب التقويم ،وتم التعديل في البرنامج
بناء عمى مالحظات المحكمين  ،وبذلك أصبح اإلطار العام لمبرنامج في صورتو النيائية.
و بذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني " ما صورة برنامج قائم عمى استخدام إستراتيجية
التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م لتنمية ميارات ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،
لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة تاريخ؟"
ـ إعداد كتيب الطالب :تم إعداد كتيب الطالب بحيث يحتوي عمى الميام واألنشطة المكمف،
بأدائيا المعمم أثناء التدريس ممحق(.)2
ـ إعداد دليل المعمم :تم إعداد دليل المعمم لتدريس وحدة من مقرر التاريخ " مصر و الحضارة
اإلسالمية" في الصف الثاني الثانوي ،باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م  ،وتم ذلك وفقا لمخطوات التالية:
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ـ تحديد أىداف الدليل .
ـ تحديد مكونات الدليل و أشتمل عمى كل مما يأتي :
 1ـ المقدمة  :و اشتممت عمى التعريف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر  6202م
،و كيفية استخداميا في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
6ـ محتوى الدليل  :واشتمل البرنامج عمى عرض عديد من الدروس وىي كما يمي:
الوحدة بعنوان "نماذج تطبيقية لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،من خالل تدريس
مادة التاريخ من مقرر "مصر و الحضارة اإلسالمية " ،لدى طالب الصف الثاني الثانوي.
وأشتمل كل درس عمى )أىداف الدرس ـ الزمن المحدد ـ ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ـ
الوسائل التعميمية ـ األنشطة التعميمية ـ طرق و أساليب التدريس ـ خطوات التدريس
إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ـ التقويم ـ المراجع التي يمكن
االستفادة منيا في بناء دليل المعمم).
0ــ تم عرض الدليل عمى مجموعة من المتخصصين ،لمتأكد من المحتويات العممية ،ومدى
قابمية أىداف الدليل لمتحقيق ،ووضوحيا إجرائيا و مناسبة الزمن لتطبيقيا ،وبعد االنتياء
من التحكيم تم صياغة فقرات دليل المعمم صورتو النيائية ممحق(.)2
خامساً:قياس فاعمية البرنامج في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالب الصف
الثاني الثانوي في مادة تاريخ  ،وتم ذلك من خالل:

 1ـ بناء اختبار ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت :قامت الباحثة ببناء اختبار و ضبطو من
خالل الخطوات التالية:
أ ـ تحديد اليدف من االختبار :ييدف ىذا االختبار إلي قياس مدى تمكن طالب الصف الثاني
الثانوي في مادة تاريخ  ،من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت (عينة البحث( ،باستخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 6202م.
ب ـ تحديد جدول المواصفات :تم صياغتيا في عبارات سموكية ،ثم تصميم االختبار لقياس
تمك األىداف السموكية ،وتم وضع جدول لممواصفات لتحديد ميارات االختبار ،وتنمية
ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،بحيث يحدد لكل ميارة أسئمة التي تقيسيا أصبح العدد
اإلجمالي ألسئمة االختبار( )02سؤال ممحق ( . )2
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ج ـ تحديد مفردات االختبار  :ركزت صياغة الفقرات واألسئمة ،التي اشتمل عمييا االختبار
عمى ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،و تتضمن ميارة ( التعرف عمى المشكمة ـ فيم
تحديات المشكمة ـ اإلبداع في حل المشكمة ـ التجييز لتنفيذ حل المشكمة).
دـ صدق االختبار :عرض االختبار عمي مجموعة من السادة المحكمين ،في مجال المناىج
وطرق التدريس مادة التاريخ ،وذلك بيدف التأكد من مدي مناسبة االختبار لألىداف،
التي وضع من أجميا االختبار ،و التأكد من شمول االختبار عمى ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت  ،التي تم تحديدىا وبعد االنتياء من إعداد االختبار في صورتو األولية ،ثم
عرضو عمي السادة المحكمين ،وقد تم األخذ بالتعديالت والمقترحات التي أشاروا إلييا،
وأسفر االختبار عمى عدد المفردات في الجدول ()0التالي :
جذول ( )3
يىاصفبت يفزدات اختببر يهبرات انحم اإلبذاعٍ نهًشكالت"
و
1

يهبرات انحم اإلبذاعٍ نهًشكالت
انتعزف عهً انًشكهة ـ

عذد انًفزدات
6

اننسبة انًئىَة
%21

2
3

فهى انتحذَبت انًشكهة
اإلبذاع فٍ حم انًشكهة

5
1

%21
%26,66

4

انتجهُز نتنفُذ حم انًشكهة

9

% 31

انًجًىع

31

%111

يتضح من جدول ( )0ما يمي :أن ىناك تناسبا بين عدد فقرات كل ميارة في االختبار
،حيث بمغت عدد أسئمة الميارة (األولى (  )2و نسبتيا المئوية ، %62,و الثاني ( ، )2و
نسبتيا المئوية  ،%61والثالثة (  )2و نسبتيا المئوية%62,22و الرابعة (  )2و نسبتيا
المئوية.%02
و ـ التجربة االستطالعية :تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية ،تكونت من ( )02طالب
من مدرسة عمار بن ياسر الثانوية ،بنين مدينة العبور إدارة القميوبية في يوم /12 / 1
 6212م و ذلك بيدف تحديد كل مما يمي :
* زمن االختبار :تم حساب زمن االختبار من خالل العينة االستطالعية ،وذلك من خالل
تسجيل الزمن الذي استغرقو كل طالبة للجابة عمى االختبار ،ثم حساب متوسط الزمن
لمعينة
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كميا ،وبذلك تم إيجاد زمن االختبار وىو( )162دقيقة.
* حساب صدق االتساق الداخمي ألبعاد االختبار:ـ لمتأكد من االتساق الداخمي لمفردات
لالختبار  ،تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لالختبار ،مما
يشير إلى االتساق الداخمي لالختبار.
* ـ حساب ثبات االختبار :تم تطبيق االختبار ثم إعادة تطبيقو مرة اخرى ،بعد أسبوعين عمى
نفس الطالب ،وقد تم حساب معامل االرتباط ،بين درجة التطبيقين لكل طالب ،ووجد أنو
يساوي  2120وىو معامل ارتباط قوي  ،وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من
الثبات ،ومن ثم يمكن اإلعتماد عميو كوسيمة لمقياس.
ـ طريقة تصحيح االختبار :يتكون االختبار من ()02سؤال تم تقدير الدرجات عمى أساس
درجتين لكل سؤال ،ووزعت الدرجات عمى اسئمة ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،وتشتمل
عمى ميارة ( التعرف عمى المشكمة() 16درجة ـ فيم التحديات ( ) 10درجة ـ اإلبداع في حل
المشكمة( )12درجةـ التجييز لتنفيذ حل المشكمة( )12درجة ).
ـ الصورة النيائية لالختبار :بعد عرض االختبار عمي السادة المحكمين ،وبعد إجراء التعديالت
عمى مفردات االختبار في ضوء أراء السادة المحكمين ،وما أسفرت عنو نتائج التجربة
االستطالعية ،التي أجريت لتحديد زمن وصدق االختبار ،وبنائو ومعامالت السيولة والصعوبة
لمفرداتو ،تم صياغة االختبار في صورتو النيائية ،وأصبح االختبار في صورتو النيائية
،استعدادا لمتطبيق عمي عينة البحث .ممحق ()2
سادساًـ تطبيق برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر
6202م ،لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،عمى طالب الصف الثاني ثانوي ،وتم ذلك

من خالل:
1ـ التصميم التجريبي لمبحث :اعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي (المجموعة الواحدة).
6ـ التطبيق القبمي ألداة البحث :تم التطبيق القبمي الختبار مدى تمكن الطالب ،من ميارات
الحل اإلبداعي لممشكالت عمى مجموعة البحث.
0ـ قامت الباحثة بتدريب المعممين في المرحمة الثانوية في مادة تاريخ عينة البحث ،في
مدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين بمدينة العبور محافظة القميوبية ،عمى كيفية استخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،و ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت
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و عالقة مادة التاريخ بكل منيما عمى ،اربع جمسات استغرقت كال منيما ساعتين في
نياية اليوم الدراسي مع المتابعة المستمرة ،لمتأكد من مدى استيعاب كل معمم تاريخ،
لخطوات تدريس المادة و تسميمو نسخة من دليل المعمم المعد باستخدام اإلستراتيجية ،و
تم توزيع كتيب الطالب عمى المجموعة عينة البحث بعد التطبيق القبمي لالختبار.
ـ قام بتدريس وحدة البحث أحد معممي التاريخ بالمدرسة و تطبيقيا عمى الطالب في مقرر
التاريخ " مصر و الحضارة اإلسالمية " باستخدام إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية
مصر 6202م  ،قامت الباحثة بمتابعة المعمم أثناء تدريسو نماذج تدريسية في مادة
التاريخ ،بعد إعادة صياغتيا في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر
6202م.
-0ـ تنفيذ البرنامج القائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة :استمر تدريس البرنامج،
بالفصل الدراسي األول (6212م 6262 -م ) وﻓق اﻹطﺎر النظري لمحتوى البرنامج
،واستغرق البرنامج ( )0اسابيع بما يساوي ()12حصة

مقسمة عمى ( )0حصص

تدريسية في االسبوع ،مع مراعاة نياية كل درس الرد ،عمى استفسارات الطالب وحل
المشكالت ،التي تواجييم اثناء تدريس البرنامج .
-2التطبيق البعدي ألدوات البحث :بعد االنتياء من تطبيق الوحدة المحددة باستخدام
إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية ومصر6202م تم التطبيق البعدي ،عمى االختبار
لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت عمى مجموعة البحث.
-2المعالجة اإلحصائية لمنتائج :تم حساب قيمة" ت "لممتوسطين المرتبطين؛ لمقارنة نتائج
مجموعة الدراسة قبل تدريس البرنامج وبعده؛ لمتأكد من فاعميتو في تنمية ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية في مادة التاريخ باستخدام البرنامج
اإلحصائي ، SPSSلمعالجة جميع البيانات اإلحصائية لمبحث لمتأكد من صحة فروض
البحث.
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ـ ىتاٜج البحح تفسريٍا ّمياقشتَا:
عقب إ نتياء الباحثة من التطبيق البعدي ألدوات البحث قامت بالمعالجة اإلحصائية
لنتائج التطبيق القبمي و البعدي إلستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 6202م ،في
تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكمة ،وذلك تبعا لمخطوات التالية:
ـ لمتحقق من الفرض األ ول " ــ يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  2 ،21بين
متوسط درجات طالب المرحمة الثانوية في االختبار في القياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة
البحث لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ككل لصالح القياس
البعدي" استخدمت الباحثة اختبار " ت " لمعينات المرتبطة و يمكن عرض ما توصمت إليو
الباحثة من نتائج من خالل الجدول التالي :جدول (  ) 0يوضح األعداد و المتوسطات و
االنحرافات المعيارية و قيمة " ت " و داللتياعمى الدرجة الكمية الختبار ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت في القياسيين القبمي والبعدي
يهبرات
نهًشكالت

انحم

اإلبذاعٍ

انقُبس ٌ

انذرجة انكهُة الختببر يهبرات قبهً
انحم اإلبذاعٍ نهًشكالت
بعذي

41
41

و

ع

ت

يستىي انذالنة

دانة إحصبئُبً
11,23 26,21
1,42
عنذ 1,11
1,95 34 ,23

يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين القياس القبمي
و البعدي لممجموعة التجريبية ،في متوسط الدرجة الكمية الختبار ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،لصالح القياس البعدي ،حيث كانت قيمة " ت " = ، 2106وىى دالة إحصائياً

عند مستوى  ،2121وىذا يعني قبول الفرض.

ـ لمتحقق من الفرض الثاني " يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة 2112بين متوسط

درجات طالب المرحمة الثانوية في االختبار لمقياسين القبمي والبعدي ،لمجموعة البحث البحث

لقياس مدى تمكن الطالب من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لكل ميارة لصالح القياس
البعدي ".استخدمت الباحثة اختبار " ت " لمعينات المرتبطة ،و يمكن عرض ما توصمت إليو
الباحثة من نتائج من خالل الجدول( )2التالي :جدول (  ) 2يوضح األعداد و المتوسطات و
االنحرافات المعيارية و قيمة " ت " و داللتيا في اختبار ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت في
القياسيين القبمي والبعدي
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يهبرات
نهًشكالت

انحم

اإلبذاعٍ

انتعزف عهً انًشكهة
فهى تحذَبت انًشكهة

التجييز
المشكمة

دانة إحصبئُبً
2,55
 5,21عنذ 1,11
2,11

قبهٍ

4,11 41

بعذي

1,55 41

قبهٍ

دانة إحصبئُبً
2,39 9,15 41
 4,11 2,64 11,53 02عنذ 1,11

بعدى

اإلبداع أثناء حل المشكمة
لتنفيذ

انقُبس ٌ

و

ع

ت

يستىي انذالنة

قبمي
بعدى

حل قبمي
بعدى

دانة إحصبئُبً
3,15 4,61 02
 1,49عنذ 1,11
2,52 11,11 02
دانة إحصبئُبً
4,21 6,11 02
 6,93عنذ 1,11
3,36 12,15 02

يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين القياس القبمي
و البعدي لممجموعة التجريبية ،في متوسط ميارة" التعرف عمى المشكمة" لصالح القياس
البعدي ،حيث كانت قيمة" ت " () 2161و ىي دالة إحصائياً عند مستوى  ، 2121كما يتضح
من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين القياس القبمي و البعدي

لممجموعة التجريبية ،في متوسط ميارة" فيم تحديات المشكمة "لصالح القياس البعدي حيث
كانت قيمة " ت "(  ، )0121و يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين القياس القبمي و البعدي ،لممجموعة التجريبية في متوسط ميارة" اإلبداع أثناء
حل المشكمة " ،لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة " ت ")  ،)2102وىى دالة إحصائياً

عند مستوى ، 2121و ىي دالة إحصائياً عند مستوى  ، 2121و يتضح من الجدول

السابق ،أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي و البعدي ،لممجموعة
التجريبية في متوسط ميارة "التجييز لتنفيذ حل المشكمة "،لصالح القياس البعدي حيث كانت
قيمة " ت "(  )2120وىى دالة إحصائيا عند مستوى 2121و ىذا يعني قبول الفرض.
*ـ ولقياس فاعمية برنامج في التاريخ قائم عمى إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت :عمى الرغم من أن حجم التأثير كبير في
الجدولين السابقين  ،وىذا يدل عمى فاعمية البرنامج المقترح ،في تنمية ميارات الحل
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اإلبداعي لممشكالت ،لدى طالبات المرحمة الثانوية ،ولكن تم استخدام نسبة الكسب المعدلة
لبالك(.حسن  6212،م )622،
لمتأكد من فاعمية البرنامج تنمية ميارات ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،وتعطى بالمعادلة
التالية:
حيث =MG :نسبة الكسب المعدلة

 = M2متوسط القياس البعدي

 =Pالدرجة العظمى لالختبار

 = M1متوسط القياس القبمي(حسن ،

6212م)622،
والجدول التالي يوضح قيم نسبة الكسب المعدلة :جدول () 2متوسطات درجات
مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار ،ونسبة الكسب المعدلة لبالك.
االختببر

انذرجة
اننهبئُة

انقبهٍ

انبعذٌ

نسبة انكسب
انًعذنة نبالك

انًتىسط

61

21,26

34 ,23

111 ,1

انذالنة
دانة

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدلة لبالك لالختبار ككل ،أكبر من
( )1وأقل من ( )1 ,6وىذا يدل عمى أن البرنامج يتصف بدرجة متوسطة من الفاعمية ،في
تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،ولكن نسبة الكسب المعدلة لبالك لالختبار قبميا و
بعديا ككل  ،أكبر من ( ، )1 ,6وىو الحد الفاصل الذي حدده بالك كحد أدنى لمفاعمية  ،وىذا
يدل عمى أن البرنامج يتصف ،بدرجة مقبولة من الفاعمية في ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،لدى طالب المرحمة الثانوية  ،وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة
البحث  ،والتي تنص عمى":ما فاعمية البرنامج القائم عمى استخدام إستراتيجية التنمية
المستدامة ورؤية مصر 6202م في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب
المرحمة الثانوية في مادة تاريخ؟ "
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ـ مياقش٘ اليتاٜج :ـ
و مما سبق يتضح من النتائج وجود فروق دالو احصائيا ،عند مستوى,21 ),
)2بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في القياس القبمي والبعدي ،لتنمية ميارات
الحل اإلبداعي لممشكالت ،و ذلك لصالح القياس البعدي ،وىذا يدل عمى فاعمية االدوات
ومدى التأثير اإليجابي لمبرنامج ،عمى تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت  ،ويمكن تفسير
النتائج إلى ما يمي:
1ـ التدريس وفقا إلستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر6202م ،قد أدى إلى تنظيم
التفاعل الصفي داخل الفصل ،و ركز فييا عمى التعمم من خالل التدريب عمى حل
المشكالت في الماضي والحاضر ،مما أدى إلى اثارة أفكار الطالب ،ودعم قدراتيم عمى
حل المشكالت وتشجيعيم عمى المشاركة والتفاعل اإليجابي مع المشكالت ،و توليد أكبر
قدر ممكن من األفكار الجديدة لحميا ،مما أسيم في تنمية ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت.
6ـ االستراتيجية ساىمت في تدريب الطالب و تمكنيم من ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت
وشعورىم بالمشاركة اإليجابية في الدرس ،من خالل المناقشات و العصف الذىني و
توجيو المعمم ليم اثناء دراسة الوحدة حيث تضمنت العديد من ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت ،وتقديميا لمطالب كعنصر اساسي من المحتوى ،أدى إلى زيادة انتباىيم و
دافعيتيم لمتعمم وتنميتيا لدييم.
0ـ اإلستراتيجية جعمت الطالب أكثر نشاطا ،و مشاركة في العممية التعميمية وحفزتيم عمى
الربط ،بين ما يدرسونو في الماضي لتفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبل والسماح ليم،
الري والبحث عن األفكار والبدائل الجديدة و غير المألوفة المناسبة ،لحل
بالتعبير عن أ
المشكمة و المرونة في طرحيا ،من أجل التوصل لمحمول المتميزة لممشكالت المختمفة
التي تواجييم.
0ـ وجود عالقة ارتباطية بين متغيرات البحث في البرنامج ،أدت إلى تقديم دروس مادة التاريخ
بصياغة  ،وصورة جديدة تعتمد عمى التفكير و العمل و التعاون ،بين الطالب لتنفيذ
ميام التعميم باستخدام مصادر التعمم المختمفة ،و إثارة تفكيرىم و قدراتيم عمى حل
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المشكالت الحاضر أو المستقبل ،و تقديم تغذية راجعة بصورة مستمرة و تقييم اصالة،
ما توصموا إليو من أفكار و بدائل غير مألوفة لحل المشكالت.
2ـ تقديم ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،ضمن األىداف السموكية المراد تحقيقيا في بداية
الدرس ،أدى إلى إىتمام الطالب بالسعي لتحقيق تمك األىداف ،و توجيو نشاطيم نحو
إتقان المحتوى التدريسي.
2ـ تنوع استخدام البرنامج استراتيجيات التدريس ،التي تقوم عمى تفاعل المتعمم و مشاركتو
في التعمم األ نشطة التعميمية التقويم ،ساعد الطالب عمى معرفة ما تحقق من االىداف،
التي تضمنيا كل موضوع و حفزىم عمى تحقيقيا.
 2ـ تقديم المعمومات بطريقة جذابة و مثيرة ،وتوافر مجموعة متنوعة من الوسائل التعميمية،و
توافر فرص المشاركة النشطة في موضوعات التعمم ،ساعد عمى تحميل المعمومات و
بناء األفكار و المشاركة في التعمم ،مما أدى إلى تنمية ميارات الحل اإلبداعي
لممشكالت.
 2ــ استخدم البحث العديد من االنشطة ،في ضوء استخدام إستراتيجية التنمية المستدامة
ورؤية مصر6202م ،في العممية التعميمية أسيم في زيادة تفاعل الطالب مع
موضوعات البرنامج ،و توسيع دائرة معارف خارج إطار المراجع األساسية ،حيث شاىد
الطالب مقاطع فيديو ،و العديد من المقاالت،و المواقع عممية عبر اإل نترنت وتبادل
اآلراء و األفكار ،و التعميقات مع زمالئيم ،مما زاد من مجمل عدد الساعات ،التي
يقضيياكل منيما في تعمم المادة العممية المقررة.

ـ التْصٔات :
في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج توصي الباحثة بما يمي:
1ـ عقد دورات تدريبية لمخططي المناىج ،لتدريبيم عمى تخطيط المنيج في ضوء المبادئ
التربوية المتضمنة ،بإستراتيجية التنمية المستدامة برؤية مصر6202م.
6ـ لفت انتباه المعمم في مختمف التخصصات إلى أىمية تضمين المقررات،إستراتيجية التنمية
المستدامة ورؤية مصر 6202م  ،مما يساعد ذلك عمى ترسيخيا بشكل مباشر في
عقول الطالب.
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0ـ توجيو أنظار مخططي مناىج التاريخ في المرحمة الثانوية ،إلى ضرورة إعادة النظر في
تخطيط المناىج ،بحيث تركز عمى تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
0ـ تطوير عمميات التقويم داخل مقرر مادة التاريخ ،لتق ويم مدى اكتساب الطالب ميارات الحل
اإلبداعي لممشكالت.
2ـ إعداد كتيبات تاريخية مصاحبة بيا اال نشطة ،تتطمب التخيل و المواقف المفتوحة النيايات
والنتائج غير المتوقعة ،و طرح اسئمة تنمي ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
 2ـ تدريب المعممين عمى كيفية توظيفيا اإلستراتيجية الحديثة ،أثناء تدريس المقررات
الد ارسية في تنمية باإلبداع و الطالقة و المرونة ، ،تساعد المتعمم عمى التمكن من
ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت.
 2ـ تنويع استراتيجيات التدريس الحديثة التي تمكن الطالب من اكتساب القدرة عمى إدارة
االزمات في الحاضر و المستقبل عمى المستوى الميني و الشخصي.
 2ـ التوسع في استخدام مشروعات بحثية التي تساعد الطالب عمى توظيف إستراتيجية التنمية
المستدامة ورؤية مصر 6202م في حل المشكالت و القضايا المعاصرة التي تواجو
المجتمع.
 2ـ اعادة توجيو العممية التعميمية نحو استخدام استراتيجية التنمية المستدامة في المرحمة
الثانوية لمتوافق مع متطمبات مواجية تحديات و مشكالت القرن .61
12ـ لفت انتباه مطوري المن يج الى اىمية تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر
6202م مما يساعد ذلك عمى ترسيخيا لدى الطالب.
11ـ اقامة الندوات و المقاءات بشكل فعال داخل المدرسة لمطالب حول رؤية مصر 6202م
وما تبذلو من خطط لمتنمية و النيوض بالمجتمع بحيث يساعد في دعم التنمية
المستدامة بشكل اكثر فاعمية لدى الطالب

املكرتحات

:

تقترح الباحثة البحوث التالية:
1ـ فاعمية برنامج قائم عمى التنمية المستدامة في تنمية التفكير االيجابي ،لدى طالب المرحمة
الثانوية.
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6ـ أثر برنامج قائم عمى انشطة الحل اإلبداعي ،لممشكالت لتنمية أبعاد التنمية المستدامة
لدى دى الطالب المعمم تخصص تاريخ.
0ـ فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى التنمية المستدامة لتنمية التفكير االيجابي لدى
طالب المرحمة الثانوية.
0ـ فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت ،لدى المعممين أثناء
الخدمة في مادة التاريخ.
2ـ تقويم منيج التاريخ في المرحمة اإلعدادية في ضوء مفاىيم التنمية المستدامة.
2ـ أثر استخدام برنامج قائم عمى االنشطة التعميمية ،في ضوء التنمية المستدام و رؤية مصر
6202م و االتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية ،لدى طالب المرحمة الثانوي.
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القاىرة ،ص .023- 00
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 02ـ آل عامر ،حنان بنت سالم ( :)0224نظرية الحل اإلبداعي لممشكالت تريز  ،TRIZعمان ،دي
بونو لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،االردن.
00ـ العوفي ،محمد بن عمي(0202م)  :رؤية إستراتيجية مقترحة لمتعميم من أجل التنمية المستدامة في
دول
الخميج العربي  ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ،أعمال المؤتمر العممي الدولي  ،الوقف
اإلسالمي والتنمية المستدامة ،رماح  ،االردن.

00ـ الفجال ،سعاد سيد إبراىيم (0200م) :فاعمية أليات و معوقات اإلبداع في ضوء تكامل العموم
االجتماعية في المرحمة الثانوية ،مجمة الجمعية التربوية الدراسات االجتماعية ،عدد  ،02سبتمبر،
القاىرة ،ص 020ـ .002

00ـ القرشى ،عمر فاروق(0202م) :تصور مقترح لتنمية قيم التسامح لدى طالب التعميم الثانوي ،
مجمة كمية التربية ،جامعة االزىر ،العدد  ، 026الجزء االول ،ديسمبر  ،القاىرة ،ص - 026
. 042
04ـ بدري ،عبد الرؤف محمد  ،مجاىد ،اشرف عبد المطمب( 0202م) " :ضمان جودة التعميم العالي
مدخل لمتنمية المستدامة في المجتمع المصري  ،مجمة مستقبل التربية العربية المجمد، 02العدد60

،يناير  ،القاىرة،
ص.46-4

02ـ جايل  ،عفاف محمد(0206م) رؤية إلصالح التعميم الثانوي في مصر  :الواقع و المستقبل
المأمول في ضوء التوجيات التنموية المستيدفة  ،مستقبل التربية العربية  ،مجمد  ،00العدد ،022

القاىرة ،ص
.003-42

06ـ جبران ،فتحية أبو عجيمة محمد (0202م):فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس
الجغرافيا لتنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة رسالة

الماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.

02ـ جروان ،فتحي عبد الرحمن  ،العبادي ،زين ( 0204م) :أثر برنامج تعميمي قائم عمى إستراتيجية
الحل اإلبداعي لممشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين ذوي
صعوبات التعمم ،مجمة
اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ،المجمد  ،00الجزء ،0سوريا ،ص 40-00

03ـ حبيب  ،مجدي عبد الكريم ( 0224م)  :مجتمع المعرفة و اإلبداع في القرن الحادي و العشرين،
دار الفكر العربي لمطبع و النشر ،القاىرة
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04ـ حسن ،عزت عبد الحميد محمد (0206م ) :االحصاء النفسي و التربوي تطبيقات باستخدام
،spssدار الفكر العربي  ،القاىرة
02ـ حمزة ،جنان مرزة)  :) 0204فاعمية اإلستراتيجية البنائية بتدريس التاريخ العربي اإلسالمي في
التحصيل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ،مجمة جامعة بابل  -العموم االنسانية ،مج ،00ع0
،جامعة بابل ،العراق  ،ص602- 244

00ـ زايد ،غادة عبد الفتاح ( 0203م):فاعمية نموذج التعمم التوليدي في تنمية ميارات التفكير
االستداللي و التحصيل في مادة التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي ،مجمة الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية  ،كمية التربية  ،جامعة عين شمس  ،العدد  ، 43القاىرة ،ص.02- 0
00ـ سعيد ،وائل أحمد راضي (0206م) :فاعمية برنامج مقترح مستند إلى مبادئ نظرية تريز TRIZ

في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت التقنية لدى طالب كمية التعميم الصناعي ،مجمة كمية

التربية ،المجمد  ،00العدد الرابع ،أكتوبر ،أسيوط ،ص.204-460
00ـ ضحاوي  ،بيومي محمد  ،خاطر ،محمد إبراىيم(0204م)  :رؤى معاصرة في ادارة المؤسسات
التعميمية  ،دار الفكر  ،العربي ،القاىرة
04ـ عبد الباقى ،احمد سعيد)  0202م(  :التعميم الجامعي وتنمية بعض قيم التنمية المستدامة لدى
الطالب  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق.

02ـ عبد العال  ،رييام رفعت محمد ( :)0200فاعمية استخدام استراتيجيات قبعات التفكير وخرائط
التفكير وحل المشكالت اإلبداعي بمنيج الجغرافيا في تنمية المعارف البيئية وميارات التفكير العميا
لدى طالب الصف األول الثانوي ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العدد ،42

مارس ،القاىرة. 040 - 002 ،

06ـ عزيز ،مجدي ( :)0224معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم ،عالم الكتب ،القاىرة.
 02ـ عبد المختار  ،محمد خضر ،عدوي ،انجي صالح فريد( 0200م ) :التفكير النمطي و اإلبداعي
،مركز تطوير الدراسات العميا و البحوث  ،الطبعة األولى ،القاىرة.

03ـ عطية  ،محسن عمى (0202م) :التفكير " انواعو و مياراتو و استراتيجيات تعميمو  ،دار صفاء
لمنشر و التوزيع  ،الطبعة األولى  ،عمان.
04ـ عميوة  ،محمد ) 0202م) :دور المدرسة الثانوية في تنمية وعى طالبيا بمتطمبات التنمية
المستدامة في محافظات غزة ،مجمة كمية التربية  ،جامعة الزقازيق ،العدد ،23اربريل.
42ـ غنيم  ،عثمان محمد و ابو زنط ،ماجدة(  0224م) ا :التنمية المستدامة اساليب تخطيطيا وادوات
قياسيا  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان.
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 .40لخضر ،حرز اهلل محمد  ،فؤاد ،جدو (0202م) :أولويات التنمية المستدامة في العصر المعرفي
 ،العدد ، 0مجمة الناقد لمدراسات السياسية  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  -كمية الحقوق والعموم،
الجزائر  ،أكتوبر ،ص.024-3
40ـ محمد ،عبد اهلل حسون (0202م) :التنمية المستدامة :المفيوم والعناصر واألبعاد .مجمة ديإلى
لمبحوث

اإلنسانية ،جامعة ديإلى ،كمية التربية والعموم اإلنسانية ،العدد  ،62العراق  ،ص.002-023
40ـ محمد  ،ىبو ىاشم(0200م):برنامج تعمم ذاتي مقترح ذاتي في ضوء أبعاد التنمية المستدامة
لمطالب المعممين بكمية التربية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.
44ـ مرسي  ،عمر محمد محمد (0203م) :تصور مقترح لمتطمبات الرؤية اإلستراتيجية لمصر 0202
م في مجال البحث التربوي ،مجمد  ، 04العدد، 0جزء ثاني ،فبراير ،القاىرة ،ص .602-223

42ـ معبد ،عمي كمال عمى (0200م) :اثر استخدام خرائط التفكير القائمة عمى الدمج في تدريس تاريخ
االنبياء و السيرة النبوية و انتشار االسالم لطالب الصف االول الثانوي في تنمية التحصيل و
بعض ميارات التفكير الناقد و االتجاه نحو دراسة المادة ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية ،العدد ،40يونيو ،القاىرة ،ص.40-60

46ـ منظمة االمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة (0206م) :التربية من أجل التنمية المستدامة –
اليونسكو ،قطاع التربية موارد التعمم والتدريب.
42ـ موسشيت ،دوجالس (0202م) :مبادئ التنمية المستدامة  ،ترجمة بياء شاىين  ،الدار الدولية
لالستثمارات الثقافية ،القاىرة.

 .43مؤتمر دعم تنمية االقتصاد المصري(0202م) :إستراتيجية التمية المستدامة "رؤية مصر 0202م
مارس

،

شرم

الشيخ

،

متاح

عمى

الموقع

التالي:

4http://www.consulateofegypthouston.com
 44ـ ىورن ،سام (  0400ىـ ):التركيز ميارتك "اطار االستثمار متوسط األجل من 0202/0/04م
الى 0204 /0 /03م 00 ،ـ 02

الثمينة لمتميز و اإلبداع ،ترجمة مفيد ناجي يوسف عودة  ،سمسمة التطوير االداري ،دار المعرفة لمتنمية
البشرية  ،الطبعة األولى ،الرياض.
22ـ و ازرة التخطيط و المتابعة و االصالح االداري إستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر الخامس
االبتدائي فاعمية استخدام إستراتيجية التعمم الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية

الوعى بالتنمية المستدامة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات
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-34 ص،  القاىرة، إبريل،64 العدد، االجتماعية الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
/ https://www.elwatannews.com:م و متاح إلى الموقع التالي002.0202
تنمية الوعى بالتنمية المستدامة لدى تالميذ الصف:)م0202(  إدريس سمطان صالح،ـ يونس20
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