
         

   

 

 كمية التربية              جامعة سوىاج      
 المجمة التربوية                                                         

 

 

برناهج هقرتح قائن علً عولية التصوين اهلندسي لتنوية 
التفكري االسرتاتيجي والدافعية لإلجناز لدي طلبة الدبلىم 

 ( بكلية الرتبية  STEMاملهنية)
 

 إعداد

 مسيه زشق ضليناٌ ضالمةد/  

 المناىج وطرؽ تدريس العموـمدرس 
 جامعة الزقازيؽ –كمية التربية 

 

 م0204 مايو 1تاريخ القبول :             -          م0204أبريل  41 تاريخ االستالم :

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021. 



 م0204( 88) -0ج-أغسطسعدد                              ...  برنامج مقترح قائم على عملية التصميم الهندسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 993 - 

 ملدص البشح:

عممية التصميـ  برنامج مقترح قائـ عمىاستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى فاعمية         
لدى طمبة الدبموـ  التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجازبعض ميارات  تنميةلاليندسي 

( بكمية التربية جامعة STEM)إلعداد معمـ مدارس المتفوقيف في العمـو والتكنولوجيا  المينية
( طالب وطالبة مف طمبة 03الزقازيؽ، وفي ضوء ذلؾ تـ اختيار عينة البحث تكونت مف )

، ـ9302/9393عاـ الدراسي لم ( بكمية التربية جامعة الزقازيؽSTEMالدبمـو الميني )
مقياس الدافعية لئلنجاز( قبميًا،  –وطبقت عمييـ أدوات البحث )اختبار التفكير االستراتيجي 

أدوات البحث بعديًا،  يؽطبت وبعد االنتياء منو تـ عينة البحثلمج المقترح البرنا وتـ تدريس
وجود فرؽ ومعالجة البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة، وأسفرت النتائج عف 

( بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقيف 3030داؿ إحصائيًا عند مستوى )
ككؿ وفي مياراتو الفرعية كبًل عمى حده لصالح  تفكير االستراتيجيختبار الالقبمي والبعدي ال

( بيف متوسطي درجات أفراد 3030التطبيؽ البعدي، ووجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )
ككؿ وفي أبعاده الدافعية لئلنجاز مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 

عبلقة ارتباطية  كما تـ التوصؿ إلى وجود لبعدي،الفرعية كبًل عمى حده لصالح التطبيؽ ا
والدافعية مقياس درجات الطمبة في اختبار التفكير االستراتيجي و  بيف درجات الطمبة في موجبة
 ، وتـ تقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا0لئلنجاز

 

 .الدافعية لئلنجاز -التفكير االستراتيجي  -الكممات المفتاحية: عممية التصميـ اليندسي 
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A Suggested  program based on the engineering design process to 

develop strategic thinking and motivation for achievement for students 

of the Professional Diploma (STEM) at the faculty of Education 

 

        The current research aimed to identify the effectiveness of a proposed 

program based on the engineering design process to develop some strategic 

thinking skills and motivation for achievement among professional diploma 

students to prepare teachers for schools of excellence in science and 

technology (STEM) at the Faculty of Education, Zagazig University, and in 

light of this, a research sample was selected consisting of (30 A student from 

one of the STEM students at the Faculty of Education, Zagazig University for 

the academic year 2019/2020 AD, and the research tools were applied to them 

(strategic thinking test - measure of motivation to achieve) beforehand, and the 

teaching of the research sample and after it was completed, the research tools 

were applied afterward, and the treatment of Data using appropriate statistical 

methods The results resulted in a statistically significant difference at the level 

(0.01) between the mean scores of the members of the research group in the pre 

and post applications of the strategic thinking test as a whole and in its sub-

skills separately in favor of the post application, and the presence of a 

statistically significant difference at the level (0.01) between the mean scores 

of the group members. Research on the pre and post applications of the 

Motivation Achievement Scale as a whole and its sub-dimensions each 

separately in favor of the post application. It was also found that there is a 

positive correlation between students ’scores in the strategic thinking test and 

students’ scores on the scale and motivation for achievement. Some 

recommendations and proposals were presented in light of the results that have 

been reached. 

 

 Keywords: Engineering design process (EDP) - Strategic Thinking - 

Motivation for achievement 
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 مـكدمة:  

ـ أف يصبح المجتمع المصري مجتمعا مبدعًا مبتكرا ومنتجًا 9303تسعى رؤية مصر       
لمعموـ والتكنولوجيا والمعارؼ، ويتميز بوجود نظاـ متكامؿ يضمف القيمة التنموية لبلبتكار 

مجتمع المصري، والمعرفة ويربط مخرجات التعمـ وتطبيقات المعرفة بالتحديات الكبرى في ال
وكانت مف أىـ أىداؼ تمؾ الرؤية تعظيـ اإلنتاج المعرفي االبداعي وزيادتو واالرتقاء بالتعميـ 

 والبحث والتطوير0
 شيدت العػقود الثبلثة الماضية طفػرة ىائمة في كؿ مجاالت الحياه، مما يشير إلىحيث       

، فطبيعة العصر والمعرفة والتكنولوجيالعمـو أف القرف الحادي والعشريف سيكوف عصر ا
الحالي تفرض عمى المتعمميف تعمـ ميارات خاصة لمسايرة متطمبات التقدـ العممي 

و عمميًا وثقافيًا أىمإعداد برامج ت  إعداد المعمـ  عمى والتكنولوجي، وىذا يفرض عمى القائميف
رقييا مف خبلؿ ما تأخذه مف ، لذا يتـ الحكـ عمى تقدـ المجتمعات و تطوروتربويًا لمواكبة ال

التفكير أصبح ضرورة في تنمية ميارات  لذا فإف، عممية الحديثة في تربية أبنائيااألساليب ال
فتنمية التفكير يجعؿ المتعمميف قادريف عمى اكتساب المعمومات  ،غيرعػصر سريع الت
المقررات الدراسية، لذا تمكنيـ مف دراسة واستيعاب ل واستخدميا وتوظيفيا والميارات الجديدة

يجب عمى الطمبة أف يتعمموا كيؼ يفكروف، فمعمـ اليـو يتطمب منو معرفة الكثير مف 
 المعمومات والخبرات والميارات0

التفكير عممية عقمية معرفية راقية ترتبط بالمشكبلت والمواقؼ المحيطة بالمتعمـ، وتبنى ف      
إلدراؾ واالحساس، وكذلؾ العمميات المعرفية لو وتؤسس عمى محصمة العمميات النفسية لو كا

كالتذكر والتمييز والمقارنة واالستدالؿ والتحميؿ والتقييـ مستعينًا بمعرفتو السابقة لتساعده 
قمة ىذه العمميات النفسية  التفكير عمىط المحيط بو ومف ثـ يأتي عمى التكيؼ مع الوس

لمناقشات وحؿ المسائؿ الرياضية والبرىاف والمعرفية وذلؾ لمدور األساسي الذي يمعبو في ا
وغيرىا حيث أنو يوصؼ بالدعامة الرئيسة التي ال يمكف االستغناء عنيا في عممية اكتساب 

 ,McNicol, 2005؛ Rogan & Grayson 2003, 1172 ) المعرفة وحؿ المشكبلت
 0*(9332جودة أحمد سعادة، ؛  467

 



 م0204( 88) -0ج-أغسطسعدد                              ...  برنامج مقترح قائم على عملية التصميم الهندسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 999 - 

المختمفة مف التفكير البدائي العشوائي إلى التفكير العممي وتطور التفكير عبر العصور       
المعتمد عمى منيج البحث العممي والمنطؽ ثـ إلى التفكير االستراتيجي الذي يسند إلى طرؽ 
مواجية التعددية واالختبلؼ والتبايف في المشكبلت الحاضرة والمستقبمية معتمدًا عمى األطر 

طيات الواقع واختيار البديؿ المناسب لمحؿ أو التحوؿ النظرية والفروض التي تقوـ عمى مع
)عبد العزيز حسيف،  إلى بديؿ أخر مناسب نظرا لما يطرأ مف تغيرات لـ تكف في الحسباف

 0(995، 9302وحيدر سمماف ، 
موضع أو الحاجة فالخطوة الرئيسة في التفكير االستراتيجي تتمثؿ في تحديد المشكمة       

ؽ بيف أعراض المشكمة واألسباب التي أدت إلييا، فأعراض المشكمة تمثؿ االىتماـ، فيناؾ فر
يا ثـ يتـ البحث عف مسبباتيا واألثار المترتبة عبلمات لوجود مشكمة معينة أو احتماؿ حدوث

سبابيا، فتحديد المشكمة يستيدؼ دراسة الماضي والحاضر واستشراؼ المستقبؿ، عمى أ
صحيحة )محمد ىبلؿ، سميمة و يحدد المشكمة بطريقة ارؼ والمعفتوافر البيانات والمعمومات 

9332)0 
فأىمية استشراؼ المستقبؿ تتمثؿ في تحديد اتجاىاتو واحتماالتو وتحقيؽ األىداؼ 
والغايات وحسف توظيؼ الموارد البشرية وطاقاتيا ومعارفيا وحثيا عمى االبداع  واالبتكار 

الستعداد لممشاركة والحوار وتعميؽ المسئولية وتحقيؽ التفاعؿ والتكيؼ مع البيئة المحيطة وا
وتعزيز ثقة األفراد والجماعات بذاتيا وتعزيز قدرتيا عمى المساىمة في صنع مستقبميا، 
ويتميز التفكير االستراتيجي بخصائص منيا االبداع واالبتكار في البحث عف أفكار جديدة أو 

 األفكار اكتشاؼ تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة مف أجؿ تطبيؽ 
لذلؾ يوصؼ بأنو استباقي متعدد الرؤى ألنو يتطمب النظر إلى األماـ  في فيمو 
لمماضي ويمجأ إلى التحميؿ التشخيصي لفيـ حقيقة األشياء بواقعية، فيكوف في بعض خطواتو 
معرفيًا أو عمميا أو إبداعيًا  حيث يستخدـ ممارسوه التفكير العممي أو توليد معرفة جديدة 

قع جديد ومستقبؿ أفضؿ يسعى لتحقيقو عمى المدى البعيد حيث يبدأ عبلوة عمى بناء وا
)عامر التفكير االستراتيجي بالتحميؿ وفيـ مكونات المشكمة وينتيي بالتركيب واالبداع 

 (9320، 9302؛ زيف العابديف وىبة، 003، 9332الكبيسي، وفيصؿ القحطاني،
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الحالي نظاـ التوثيؽ التالي )اسـ المؤلؼ، السنة، الصفحة(*اتبع البحػث 
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فالتفكير االستراتيجي تفكير متعدد الجوانب يضع المتعمـ في اعتباره الماضي والحاضر       
والمستقبؿ ويوظؼ كؿ ما حولو ويسعى إلى فيـ المتغيرات واستيعاب العبلقات بيف االشياء، 

االبداع واالستمرار في البحث عف أفكار جديدة يغير بيا ومف أىـ مبلمحو اعتماد المتعمـ عمى 
واقعو لؤلفضؿ، واستخداـ تطبيقات مستحدثو لتطوير معارفو السابقة والنظر إلى المستقبؿ 

)عامر  وتحديد اتجاىاتو، ولكي يتحقؽ ذلؾ يعتمد المتعمـ عمى التأمؿ واالستقراء واالستنتاج
 0(92، 9302ماجد عيسى،  ؛00، 9332الكبيسي،

وتوجد العديد مف البحوث التي تؤكد عمى أىمية التفكير االستراتيجي لدى المتعمميف في       
صبلح البداح ؛  9332سمير عبد الجمؿ ،) لمراحؿ الدراسية المختمفة ومنياا
؛ Hem & Peeta , 2016 ؛  Kazmi, 2016؛ Bajcara & Nosal ,2015؛9300،

 ,Chweder ؛9302،زيف العابديف وىبة  ؛9302،أحمد السخني ؛ 9302شيماء أحمد، 
et al., 2019)0 

 شمؿنسانية فيى تائز الميمة في منظومة الدوافع اإل تعد الدافعية لئلنجاز أحد الركو       
حاجتو إلنجاز شيء لو قيمة في الحياه، فأصبحت الدافعية لئلنجاز و قدرة الفرد عمى اإلنجاز 

محور اىتماـ الباحثيف والتربوييف حيث يعد العالـ االمريكي ىنرى موراي أوؿ مف قدـ مفيوما 
 & Wigfield)أساسي مف مكونات السموؾ االنساني لدافعية االنجاز باعتبارىا مكوف 

Eccles, 2001)0  
التربوييف عمى أف أي سموؾ بشري يكوف وراءه دافع أو دوافع تستثيره ويتفؽ كثير مف       

فالتعميـ كأي سموؾ يحتاج إلى دافعية توجو سموؾ المتعمـ نحو اليدؼ وتساعده في  وتوجيو
ما تحديد أوجو النشاط المطموب لكي يحدث التعمـ، فقياـ المتعمـ بمياـ معينة تتوقؼ عمى 

رؾ األساسي لسموؾ المتعمـ وحوليا تتمحور كؿ أنواع السموؾ لديو مف دافعية، لذا تعتبر المح
 0(02، 9332حياة رمضاف، و )ليمى حساـ الديف، 

في القدرة عمى التنبؤ بالسموؾ اإلنساني في المستقبؿ وتمكف أىمية الدافعية لئلنجاز       
تساعد دركنا دوافع المتعمـ فإننا نستطيع اف نتنبأ بسموكو في ظروؼ معينة، حيث فإذا أ

وبالتالي تدفع المتعمـ إلى ، الدافعية لئلنجاز مف استيعاب المتعمـ لذاتو ولغيره مف المتعمميف
القياـ بأنواع مختمفة مف السموؾ في سائر المواقؼ التعميمية المختمفة وتجعؿ المتعمـ قادر 

 0(Li, et al ,2015 ) سموكو وتفسيرهاستيعاب عمى 
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مف الدوافع االجتماعية التي تسعى إلى األداء المتميز لؤلعماؿ الدافعية لئلنجاز  وتعتبر      
و يبأقؿ وقت وجيد متاحيف، وتعبر عف حالة مف عدـ التوازف الداخمي التي تثير السموؾ وتوج

في استثارة السموؾ وتوجييو لئلنجاز نحو تحقيؽ ىدؼ معيف حيث تتمثؿ وظائؼ الدافعية 
حتى يتحقؽ اليدؼ، فإدراؾ المتعمـ فظة عمى حيويتو باإلضافة إلى تحديد شدة السموؾ والمحا

لقيمة النشاط الذي يمارسو وكفاءتو في تنفيذه والتحكـ فيو باستخداـ عقمو ومعارفو مف 
 0(23، 9302)سومية ىادؼ،  محددات الدافعية لئلنجاز

، المناخ التعميمي ، سرة )األ لئلنجاز مثؿفي الدافعية  المؤثرةىناؾ العديد مف العوامؿ و       
فالمعمـ لو دور كبير في تنمية  (الثقة بالنفس ،توقع اليدؼ ،مفيـو الذاتطرؽ التدريس، 

ويشجع  ،حيث يساعد المتعمميف عمى وضع أىداؼ محددة يمكف تحقيقيا لئلنجازالدافعية 
 سموب التشجيع لزيادة ثقة، ويستخدـ أعمى العمؿ الجماعي الذي يستثير دافعية المتعمميف

ويعمؿ  ،المياـ التعميمية إلنجازالمتعمـ بنفسو واعتماده عمى ذاتو، ويوفر الوقت المناسب 
عمى إعطاء المتعمـ دورًا في الموقؼ التعميمي، والتشجيع الدائـ والمستمر عمى النجاح 

 0(Kim, 2015, 413) والتفوؽ
الموجي، أماني ؛ 9302)شيماء أحمد،  وأسفرت نتائج بعض الدراسات والبحوث      

نيـ يعتمدوف عمى أإلى أف األفراد ذو الدافعية لئلنجاز يتسموف ب (9302ىاني مراد، ؛ 9302
ولدييـ  ،ويميموف إلى وضع أىداؼ بعيدة المدى ،ويفضموف المياـ الصعبة ،خبراتيـ وآرائيـ
 نجاز الكثير مف المياـ ولدييـ ثقة بأنفسيـ وتقديرىـ لذاتيـفي إ ، وطموحوفنظرة لممستقبؿ

ويميموف لزيادة معارفيـ فيتعمموف ويؤدوف أعماليـ في وقت  ،وتحمؿ المسئولية الشخصية
  أقؿ مف غيرىـ0

لدى المتعمميف في  لئلنجازوتوجد العديد مف البحوث التي تؤكد عمى أىمية الدافعية       
ىالة لطفي، ؛ 9302رضا دياب، ؛ (Li, et al., 2015 المراحؿ الدراسية المختمفة ومنيا

لذا مف األىمية العمؿ عؿ اكساب ( 9302صبري الجيزاوي،  ؛9302حناف خميؿ، ؛ 9302
 الطمبة الدافعية لئلنجاز وخاصة في المراحؿ الدراسية المتقدمة0

ونظرًا لمتطورات السريعة في المجاالت العممية والتكنولوجية والتي تتطمب مف القائميف       
الجديد في مجاالت العمـو والتكنولوجيا كؿ ما يتضمف عمى العممية التربوية استيعاب 

، وتشجيع الطمبة وخاصة في المرحمة الجامعية عمى استخدميا في تحديد المشكبلت واليندسة
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فيما بعد  حؿ أفضؿ لممشكمة ويمكف تطوير الحؿوحميا وتقيميا لموصوؿ في النياية إلى 
  التغيرات والتطورات التي قد تنشأ مع الوقت0لتمبية 
فأصبح تعميـ اليندسة مف متطمبات القرف الحادي والعشريف لبناء تعميـ يسيـ في دفع       

عجمة اإلنتاج والبيئة المستدامة مف خبلؿ إعداد مناىج وبرامج تعميمية متطورة تركز عمى 
الميارات األساسية وتطوير المواىب وضماف مبلئمة مخرجات التعمـ في مرحمة التعميـ العالي 

 ؽ العمؿ0مع سو
National Assessment Governing Board(NAGB, 2010 )   أوضحو       

 ساسية في عممية التصميـ اليندسي كما يمي:المبادئ األ
 التصميـ اليندسي عممية منيجية متكررة لمواجية التحديات المجتمعية0 00
االفكار يشمؿ التصميـ اليندسي تحديد المشكمة أو الحاجة أو الرغبة وتوليد وتقييـ  90

ببلغ النتائج0 عادة تصميـ  وا   واختبار الحؿ وصنع واختبار النماذج األولية وا 
تشمؿ متطمبات التصميـ اليندسي معايير النجاح أو االىداؼ المراد تحقيقيا أو الحدود  00

 التي ال يمكف انتياكيا واالعتبارات الجمالية واألخبلقية0
 ىناؾ عدة طرؽ ممكنة لمواجية تحديات التصميـ0 20
 التقييـ يعني تحديد مدى تمبية الحؿ لممتطمبات0 50
 التحسيف يتضمف إيجاد أفضؿ حؿ ممكف عندما يتـ تحديد بعض المعايير أو القيود0 20
 يتطمب التصميـ اليندسي عادة تطوير ومعالجة النماذج األولية0  20

إلى أف التصميـ اليندسي عممية تعاونية  (Jonassen, et al., 2006,3)وأشار      
متكررة حيث ال توجد إجابة واحدة صحيحة لمتصميـ اليندسي وال يمكف العثور عمى الحموؿ 
بشكؿ روتيني بؿ بتطبيؽ الصيغ الرياضية والمفاىيـ العممية في ىيكؿ منظـ حيث تتطمب 

واعو لكي يسمح  لمطمبة عممية التصميـ اليندسي مف الطبلب االبداع والتفكير النشط بكؿ أن
الخروج مف التفكير الضيؽ لممشكمة إلى التفكير في كؿ ما يتعمؽ بالمشكمة  واختبار الحموؿ  
الممكنة، وفيـ العمـو التي تقوـ عمييا العبلقات واالسس الرياضية لمنماذج التي توجو 

البيانات  التصميـ، ويمكف تكرار عممية التصميـ اليندسي عمى أساس منطقي سميـ بتحميؿ
الناتجة عف التجارب السابقة )التصميمات السابقة( بدال مف االعتماد عمى التجربة التي تنفذ 
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لمحؿ المقترح، كما يوفر أنشطة لبلستفسار العممي التي تؤدي إلى وضع الفروض لحؿ 
 المشكمة التي تـ اختيارىا0

 ,Zeid, et al., 2014؛Rogers & Portsmore, 2004, 20) مف  ويؤكد كؿ       
( أف التعمـ القائـ عمى اليندسة يعتبر نقمة نوعية لتدريس العموـ والتكنولوجيا واليندسة 877

والرياضيات في المدارس الثانوية، فاستخداـ اليندسة ودمجيا مع مناىج العمـو والرياضيات 
خبلؿ  والتكنولوجيا، يساعد عمى اصبلح تعميـ العمـو عف طريؽ تطوير المعرفة العممية مف

عمؿ مشاريع عممية متكاممة يتـ مف خبلليا نقؿ تعمـ كؿ مف اليندسة والرياضيات والعمـو 
الميني لممعمـ ( عمى اف  التطوير Wilson, 2013, 311دراسة )أكدت ، كما والتكنولوجيا

 مف االمور اليامة في العممية التعميمية0
( أف طمبة المدارس بوجو عاـ و طمبة Zeid, et al., 2011, 10وأضحت دراسة )      

)العموـ  STEMالجامعات  بوجو خاص في كثير مف األحياف يفتقدوف االىتماـ بتعميـ 
والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات(  وأف السبب الرئيس يرجع إلى االنفصاؿ بيف المدرسة 

فيزياء، األحياء ، الكيمياء، والواقع وال يقدر الطمبة ربط المفاىيـ المجردة التي يتعممونيا في ال
الرياضيات بمحيطيـ، واستخدمت الدراسة نيًجا جديًدا قائًما عمى مشروع الكابستوف  

(Capstone لسد الفجوة بيف ما يتعممو المتعمـ والواقع الذي يعيشو، ويستخدـ ىذا النيج )
مفتوحة والمثيرة التربوي مف أعمى إلى أسفؿ بمعنى ربط المفاىيـ المجردة بمشاريع التخرج ال

 لمحؿ حيث يشارؾ الطمبة في تصميـ الحموؿ بداًل مف النيج التقميدي مف أسفؿ إلى أعمى0
عمى ضرورة وجود منيج موجو نحو  (Mashhadi, et al., 2008)وأكد بحث       

ية الجودة االستراتيجية في مؤسسات التعميـ العالي وخاصة في المؤسسات األكاديمية العالم
( بتطوير برامج إعداد Bybee , 2014وأوصى بحث )لمعموـ واليندسة والتكنولوجيا 

التعميمية  التصميـ اليندسي داخؿ ىذه البرامجالمعمميف في المرحمة الجامعية وتضميف عممية 
( Leaderman, 2013وذلؾ لتحديد الكفاءات األساسية لممعمميف، كما أوصى بحث )

، لذا يتطمب تطوير عمى عممية التصميـ ي المرحمة الجامعية بتدريب وتأىيؿ المعمميف ف
 في الجامعات لتتناسب مع التغيرات المجتمعية0والمقررات البرامج 
وىذا يتطمب التطوير الميني لمعممي العمـو فكاف لكميات التربية بصفة عامة وكمية       

ىاـ في التطوير الميني لمعمـ العموـ حيث تـ  التربية بجامعة الزقازيؽ بصفة خاصة دور
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باسـ ـ 9302/9393العاـ الدراسيمف إضافة تخصص جديد في الدبمـو المينية بداية 
( بنظاـ STEMالدبمـو المينية إلعداد معمـ مدارس المتفوقيف في العمـو والتكنولوجيا))

 استيعاب المقررات الجديدة0لتساعده عمى برامج لممعمـ ، لذا يجب إعداد الساعات المعتمدة
 االسطاع باملشللة

في شديد مف نقص  (STEM)المينية  المعمموف الممتحقوف بالدبمـو ببليعاني الط     
كؿ ما لالطمبة  واستيعاب معرفة عممية التصميـ اليندسي؛ لذا فكاف ىناؾ ضرورة لمعرفة

العممية المتكاممة المبنية عمى يخص ىذه العممية ؛ لكي يستطيعوا القياـ بعمؿ المشاريع 
( فظيرت الحاجة EDP()Engineering Design Processعممية التصميـ اليندسي )

إلى تنمية بعض ميارات التفكير االستراتيجي لفيـ خطوات عممية التصميـ اليندسي وتنفيذىا 
كاف  خطوة بخطوة، ونتيجة لخوؼ الطمبة مف الفشؿ في عمؿ المشروعات العممية المتكاممة

 ىناؾ حاجة إلى تنمية دافعية الطمبة إلنجاز تمؾ المشاريع0
 :واستشعرت الباحثة اإلحساس بالمشكمة مف خبلؿ      

( وتـ STEM) مع بعض طمبة الدبمـو المينية تخصص)غير مقننة( عمؿ مقاببلت شخصية  00
معرفتيـ بيا ضعيفة جدًا، وكذلؾ مقابمة بعض  سؤاليـ عف عممية التصميـ اليندسي  فكانت

أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية وتـ سؤاليـ عف عممية التصميـ اليندسي؟ فكانت 
معرفتيـ عنيا ضعيفة وأظير بعضيـ أف ىذه العممية تخص طمبة كمية اليندسة وما يعادليا 

 مف الكميات العممية0
 التفكير االستراتيجي لدى الطمبة مثؿ بحث كؿ مفالبحوث السابقة التي أثبتت ضعؼ ميارات  90

 & Glick؛ Pisapia, 2009؛9303أسماء مصطفي، ؛ 9332)صبلح النعيمي، 
Cuenot, 2014؛Kazmi, et al., 2016 ىاشـ الشرنوبي، ؛9302سعيد نافع، ؛

 0(9302زيف العابديف وىبو، ؛9302، وأخروف كوثر رزؽ؛ 9302
وكما أوصت العديد  مستوى الدافعية لئلنجاز لدى الطمبةالبحوث السابقة التي أثبتت ضعؼ  00

؛ Busaro, et al., 2000)مف البحوث بأىمية تنمية الدافعية لئلنجاز مثؿ بحث كؿ مف
Wang, 2012 أماني الموجي، ؛ 9302شيماء أحمد، ؛ 9302كماؿ عثماف ،وأخروف، ؛

 ( 9302ىاني مراد، ؛ 9302أحبلـ إبراىيـ، ؛ 9302
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ىناؾ الكثير مف البحوث التي تؤكد عمى ضرورة أىمية عممية التصميـ اليندسي والبد مف  20
 ,Householder & Hailey في المناىج والمقررات العممية مثؿ بحث كؿ مف تضمينيا
 (Bybee , 2014؛Leaderman, 2013؛ (2012

 لذلؾو ، لذا ظيرت الحاجة لمحاولة بناء برنامج قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي       
يسعى البحث الحالي إلى تنمية ميارات التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجاز مف خبلؿ عمؿ 

لطمبة الدبمـو المينية بكمية التربية جامعة  برنامج مقترح قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي
 0الزقازيؽ
لدى  لئلنجازمشكمة البحث في ضعؼ ميارات التفكير االستراتيجي والدافعية  حددتتو        

كمية التربية، ولمتصدي ليذه المشكمة يحاوؿ ب( SETM) ة الدبمـو المينية تخصصبطم
 اآلتي:البحث الحالي اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس 

لتنمية التفكير االستراتيجي  عممية التصميـ اليندسيبرنامج مقترح قائـ عمى  ما فاعمية
والدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدبمـو المينية إلعداد معمـ مدارس المتفوقيف في العموـ 

  (؟SETM)والتكنولوجيا
 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:     

 ما صورة البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي ؟ 00
تنمية التفكير في البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي ما فاعمية  90

 ؟( بكمية التربيةSETM)االستراتيجي لدى طمبة الدبموـ المينية 
تنمية الدافعية في البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي ما فاعمية  00

 ؟(بكمية التربية SETM)لئلنجاز لدى طمبة الدبمـو المينية 
 لدى طمبة الدبمـو المينية الدافعية لئلنجازو التفكير االستراتيجي رتباطية بيف اال عبلقة ال ما 20

(SETM) بكمية التربية؟ 
 أٍداف البشح: 

 قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي0 إعداد برنامج مقترح 00
تنمية في عمى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي التعرؼ  90

 0( بكمية التربيةSETMالتفكير االستراتيجي لدى طمبة الدبموـ المينية )
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تنمية في التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي   00
 (بكمية التربية SETM0) الدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدبمـو المينية

لدى طمبة  التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجازالكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف   20
 بكمية التربية0 (SETM) الدبمـو المينية

  أٍـنية البـشح:

 قد يفيد البحث الحالي كؿ مف:       
عند اطبلعيـ عمى البرنامج المقترح  (SETM)معممي العموـ: قد يستفيد معممو مدارس  .0

 واإللماـ بمعموماتو واالستفادة مف دليؿ المعمـ المقدـ لتدريسو0
مطوري المناىج: تقديـ برنامج جديد في عممية التصميـ اليندسي، وما يتضمنو مف  .1

 موضوعات تخص عمؿ المشاريع العممية المتكاممة0
المتمثمة في )اختبار التفكير الباحثيف: قد يستفيد الباحثوف مف أدوات البحث  .2

االستراتيجي، ومقياس الدافعية لئلنجاز( في إعداد اختبارات مماثمة لتطبيقو عمى عينات 
 مختمفة0

الطمبة المعمميف: حيث يمكف االستفادة مف المحتوى العممي لمبرنامج المقترح في عممية  .3
بكمية التربية تخصص التصميـ اليندسي، والتي يجب أف يمـ بيا طمبة الدبموـ المينية 

(SETM)0 
 سـدود البشح:   

  :اقتصر البحث الحالي عمى    
 الحدود الموضوعية:  .0

 القائـ عمى عممية التصميـ اليندسيالمقترحة لمبرنامج عدد مف الموضوعات العممية  –أ 
 :مثؿ( Capstone) تصميـ المشروعات العممية المتكاممة والتي قد تفيد في دراسة مقرر

 0التحديات الكبرى لمصر  Egypt's grand challenges    
  0المختمفة العموـالتكامؿ بيف   Integration Between the Different 

Sciences 
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 0التفكير العممي والبحث االجرائي  Scientific Thinking and Action 
Research 

   0التصميـ اليندسيعمميةEngineering Design Process  
 0خبلقيات مينة التعميـأ   Teaching Ethics 

 Strategic Thinking     ميارات التفكير االستراتيجيبعض قياس  -ب 
  - Make decisionاتخاذ القرار   - Intuitionالحدس  - planningالتخطيط )مثؿ 

 (creativityاإلبداع  - assessmentالتقييـ  - Analyzingالتحميؿ  
 Motivation for Achievement الدافعية لئلنجازأبعاد بعض  قياس - ج

-Self الثقة بالنفس  - ambitionطموح ال  persistence -المثابرة)مثؿ 
confidence -  تحمؿ المسئوليةTake responsibility) 

إعداد معمـ ( )STEMتخصص ) مف طمبة الدبمـو المينيةمجموعة الحدود البشرية:  .1
لقدرة الطمبة نظرًا  ( بكمية التربية جامعة الزقازيؽالعمـو والتكنولوجيامدارس المتفوقيف في 

 االستراتيجي0ميارات التفكير  مشروعات عممية تحتاج إلى اكتسابإجراء عمى 
 الحدود المكانية: تـ التطبيؽ في كمية التربية جامعة الزقازيؽ0 .2
 Summerالثالث )الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ أدوات البحث في الفصؿ الدراسي  .3

Course ـ9302/93930( لمعاـ 
 مـصطلشات البشح: 

في ضوء االطبلع عمى عدد مف البحوث المرتبطة بمجاؿ البحث ومتغيراتو تـ تحديد       
 مصطمحات البحث اإلجرائية فيما يمي:

 (Engineering Design Process)(EDP) عنلية التصنيه اهليدضي:
لمشكبلت حقيقية مف صنع  خطوات متسمسمة يتبعيا المتعمموف إليجاد أو تطوير حموؿ       

ويتطمب إنشاء أو تعديؿ األدوات واإلجراءات التي يستخدميا المتعمموف في التعامؿ مع اإلنساف 
نياية  إلى تصميـ البيئتيـ مستعينيف بالمعرفة العممية والرياضية والتكنولوجية لموصوؿ في 

 0 مرة أخرى مة في صورة نموذج أولي يمكف إعادة تصميمولحؿ المشك
  Strategic Thinking)التفكير االستراتيجي:  )
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 ، التقييـ التحميؿالتخطيط، الحدس، اتخاذ القرار، عممية عقمية مركبة تعتمد عمى         
واالبداع الكتساب المعارؼ الجديدة وتطبيؽ األفكار بصيغ مختمفة وحؿ المشكبلت مف خبلؿ 
رؤية واضحة لممستقبؿ مع االخذ في االعتبار كؿ مف الماضي والحاضر، ويقاس مف خبلؿ 

 0ـ في اختبار التفكير االستراتيجيالدرجة التي يحصؿ عمييا المتعم
 ( Motivation for Achievement )  الدافعية لإلجناش:

وتعرؼ الباحثة الدافعية لئلنجاز اجرائيًا بأنيا استعداد ينبع مف داخؿ المتعمـ أو        
خارجو، تساعده عمى السعي نحو تحقيؽ أىدافو والتغمب عمى المشكبلت التي تواجو بالمثابرة 

لتحقيؽ رغبة في الوصوؿ إلى األداء األفضؿ وتحمؿ المسئولية  والثقة بالنفس والطموح 
وتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا  ميز ومف ثـ التخطيط لمستقبؿ أفضؿالنجاح والت

 0متعمـ في مقياس الدافعية لئلنجازال
 أدبيات البشح: 

 (Engineering Design Process)(EDP)احملوز األول: عنلية التصنيه اهليدضي:

 أواًل: مفَوو التصنيه اهليدضي

اليندسي عممية ابتكارية ابداعية يسير المتعمموف عمى نيجيا إليجاد شيء التصميـ       
مرحمتيف األولى ابتكارية ابداعية والثانية تنفيذية، ويتبع معايير وضوابط  مفويتكوف  ،جديد

و فشؿ التصميـ وذلؾ لموصوؿ إلى أوؿ لنجاح المقياس األ  تعتبربحيث تكوف ىذه المعايير 
 0حبل إبداعيًا لممشكمة

أنو سمسمة مف الخطوات التي يتبعيا الميندسوف لمتوصؿ   ( Dym, 2005) وويعرف      
إلى حؿ لمشكمة ويتضمف الحؿ في كثير مف االحياف تصميـ منتج مثؿ )جياز( يمبي معايير 

 معينة أو ينجز ميمة معينة وتختمؼ ىذه العممية عف خطوات الطريقة العممية0
( عمى أنو عممية ابتكارية مدروسة حيث يتـ استخداـ schunn, 2009كما يعرفو  )       

المتغيرات ذات الصمة التي تحكـ سموؾ النظـ لتحسيف الحؿ والبحث العممي وتحديد العبلقات 
 والمتغيرات

( أنو ابتكار نظاـ أو مكوف لتمبية االحتياجات Atman, 2007, 360ويرى )       
لقرار حيث يتـ تطبيؽ العموـ االساسية المطموبة لحؿ مشكمة ما وتعتبر عممية لصنع ا
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لتمبية ىذه االحتياجات  والرياضيات والعمـو واليندسة لتحويؿ الموارد عمى النحو االمثؿ
 المعمنة0

وتعرفو الباحثة اجرائيًا عمى أنو خطوات متسمسمة يتبعيا المتعمموف إليجاد أو تطوير         
إنشاء أو تعديؿ األدوات واإلجراءات التي  حموؿ لمشكبلت حقيقية مف صنع اإلنساف، ويتطمب

يستخدميا المتعمموف في التعامؿ مع بيئتيـ مستعينيف بالمعرفة العممية والرياضية والتكنولوجية 
مرة  نياية  إلى تصميـ لحؿ المشكمة في صورة نموذج أولي يمكف إعادة تصميمواللموصوؿ في 

 أخرى0
 ثاىيًا: أٍنية عنلية التصنيه اهليدضي

( أىمية Zhou & Pazos, 2014؛Atman, et al., 2007, 362) أوضح كؿ مف     
 :عممية التصميـ اليندسي في أنو يساعد عمى

 تصميـ واجراء التجارب وكذلؾ تحميؿ البيانات0 00
 العمؿ في فرؽ متعددة التخصصات 0 90
 تحديد المشكبلت وصياغتيا وحميا0 00
 عمى االنخراط فيو0 االعتراؼ بالحاجة إلى التعمـ مدى الحياة والقدرة 20
 االلماـ بالتحديات والقضايا المعاصرة، وفيـ المسئولية المينية واألخبلقية لمعمـ0 50
 استخداـ  التقنيات والميارات واألدوات الحديثة لممارسة اليندسة0 20
 تحسيف ميارات االبداع والتعاوف واالتصاؿ مع االخذ باالعتبارات االخبلقية0 20
 زيادة االىتماـ باليندسة ودمج محتوى العمـو والتكنولوجيا والرياضيات واليندسة0 20
 توفير أنشطة لجميع المتعمميف تعرفيـ بعادات العقؿ والعمؿ0  20

 تحسيف قدرات الطمبة عمى حؿ المشكبلت والتفكير المنظومي والكفاءة الذاتية0 030
، والقدرة عمى التحكـ بنشاط في التفكير ما وراء المعرفة بمعنى التفكير في تعمـ الطمبة 000

 عممية التفكير،  والتخطيط لمميمة، ومراقبة التعمـ0
)العممية والتكنولوجية والرياضية واليندسية( وفيـ أعمؽ  االستخداـ اليادؼ لممعرفة 090

 ليذه المفاىيـ0
 تحقيؽ نتائج التعمـ المستيدفة في بيئة تعميمية حقيقية0 000
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تقييـ الحموؿ اليندسية في سياؽ عممي واقتصادي وبيئي واجتماعي وجعميا قابمة  020
 لمتصنيع واالستدامة0 

 ثالجًا: مسات عنلية التصنيه اهليدضي

 ,Mosher؛Paretti, 2008, 495؛ Asunda, & Hill, 2007, 40) حدد كؿ مف     
 بعض سمات عممية التصميـ اليندسي كالتالي: (,2014
       Motivationالدافعية 00

تزاد دافعية الطبلب مف خبلؿ العمؿ الجماعي والتشجيع المستمر ألفكارىـ، يتضح ذلؾ        
ظيار كيؼ تعمؿ اليندسة  مف خبلؿ مساىمتيـ بنشاط في خطوات عممية التصميـ اليندسي وا 

ر في بالقضايا التي تؤثعمى تحسيف الحياة اليومية والمجتمعات، فالتصميـ اليندسي مرتبط 
مـ االنتقاؿ مف التعبة والعمؿ عمى حميا ، فتوفر عممية التصميـ اليندسي لمطم ةبحياة الطم

 بشكؿ فردي إلى التعمـ الجماعي0 ةبالتقميدي الذي يتعمـ فيو الطم
     Creativityاالبداع 90
   Brain Stormingتساعد عممية التصميـ اليندسي الطمبة عمى العصؼ الذىني      
تمكنيـ مف التفكير في مجموعة كبيرة مف األفكار البديمة الختيار أفضؿ األفكار  حيث

الذي يحتاج إلى قاعدة   creative thinkingوأعمقيا، وتساعد عمى التفكير االبداعي 
معرفية واسعة ت مكف الطمبة  مف الوصوؿ إلى التصميـ اليندسي  األولي، فتطوير األفكار 

 مف إعادة التصميـ األولي لموصوؿ إلى تصميـ أفضؿ0اإلبداعية ي مكف الطمبة 
     Collaborationالتعاوٌ 00
 اوشرحي اطمبة لممشاركة في المياـ التعميمية وتنفيذىمكف الالتعاوف استراتيجية ت       

عمى حؿ المشكبلت المطروحة، فالعمؿ في فريؽ متعدد التعاوف ، ويساعد اوتقييمي
لوجيا( يعزز وجيات النظر بيف أعضاء الفريؽ الواحد )عمـو ، رياضيات، تكنو  التخصصات

لمواجية صعوبات التصميـ اليندسي والعمؿ عمى حميا مف خبلؿ المناقشات الجماعية مع 
 أعضاء الفريؽ الواحد ولمعمؿ التعاوني قواعد أساسية منيا:

 االلتزاـ بقواعد عمؿ الفريؽ0  -أ 
 التعاوف في إدارة الموارد والوقت0 -ب 
 قبوؿ المياـ الموجية لكؿ عضو مف أعضاء الفريؽ عف قناعة ورضا0 -ج 
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 احتراـ أراء وأفكار أعضاء الفريؽ مف خبلؿ كتابة التقارير بشكؿ تعاوني0 -د
 المشاركة في عممية التصميـ اليندسي مف خبلؿ عمؿ النموذج األولي وممؼ االنجاز0 -ىػ
 بيانية0المساىمة في عمؿ الرسومات والجداوؿ والرسـو ال -و
تطوير الحؿ  -)تحديد متطمبات التصميـ المشاركة في تحديد نواتج التعمـ التي تساىـ في -ز

 كتابة التقرير النيائي لمفريؽ( –التفكير في كتابة مشروع التصميـ  –والدفاع عنو 
   Communication التواصل 20
في عممية التصميـ اليندسي، فكؿ مف التواصؿ والتعاوف  ةأساسي سمةيعد التواصؿ      

المحادثات وجياف لعممة واحدة، فيتواصؿ الطمبة مع بعضيـ البعض بشكؿ فعاؿ مف خبلؿ 
( الذي يشترؾ في عممو جميع طبلب المجموعة الواحدة، Portfolioوكتابة ممؼ االنجاز )

كتابية والبصرية مما يساىـ في تطوير فالتواصؿ الجيد يؤدي إلى تحسيف الميارات الشفوية وال
ممؼ االنجاز الخاص بعممية التصميـ اليندسي، كذلؾ يساعد التواصؿ في إعداد وتقديـ 
العروض التقديمية المرتبطة بالتصميـ اليندسي باستخداـ وسائط وتقنيات متعددة لتوصيؿ 

 عناصر عممية التصميـ ونتائجو لممجتمع لمحكـ عمى فاعميتو0 
أف التواصؿ ميارة  تتـ  بشكؿ أكثر فاعمية مف خبلؿ ( Paretti, 2008, 495ى )وير      

المياـ التعميمية والدورات التدريبية التي تحتاج إلى الكتابة والتحدث حيث تؤثر آليات التعمـ 
عمى ممارسة ميارة التواصؿ، وىذا يعطي دليبًل قوًيا عمى أف الطرؽ التي يتفاعؿ بيا 

وؿ مياـ االتصاؿ تمعب دوًرا ميًما في مساعدة الطمبة عمى تطوير والطمبة ح فمعمموال
 ميارات التواصؿ0

 Ethical considerations             االعتبازات االخالقية 50
(  Van Gorp , 2005a, 236؛Lloyd &Busby, 2003, 507 يؤكد كؿ مف )     

عمى المجتمع، فتنشأ احتماالت ومخاطر جديدة نتيجة لتوظيؼ  واضحاً أف لمتكنولوجيا تأثيرًا 
القرارات التي يتـ اتخاذىا أثناء عمميات التصميـ بعض التقنيات والمنتجات الجديدة، وتشكؿ 

، وبالتالي قد تكوف بعض ىذه القرارات ذات صمة والبيئة المحيطةمخاطر عمى المنتجات 
يتـ لذا بلمة األشخاص الذيف يستخدموف المنتج، يكوف ليا تأثير كبير عمى س فقدأخبلقية، 

التركيز عمى القضايا األخبلقية المتعمقة بالسبلمة واالستدامة في عمميات التصميـ اليندسي، 
المنتج ف (do not harm"ال تؤذي" ) متعمؽ بالسبلمة واالستدامة ىو أخبلقي  أىـ  معيارف
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فتطوير الحؿ المقترح لممشكمة يأتي ، فقداف حياتو عرض المستخدـ  لؤلذى أوي   اآلمف رغي
 تمبية لممعايير األخبلقية والمينية0

 زابعًا: خطوات عنلية التصنيه اهليدضي

كما  (Capstone Design, 2016) توصيات مؤتمر تصميـ الكابستوفمف أىـ      
الذي عقد في كولومبوس بمدينة  (Householder& Hailey, 2012)أوضحيا بحث 

 أنو قبؿ البدء في عممية التصميـ اليندسي يجب اتباع الخطوات اآلتية:أوىايو 
 تحديد األىداؼ طويمة المدى واألىداؼ قصيرة المدى0 00
 ترتيب المياـ حسب األوليات0 90
 التميز بيف المياـ العاجمة والمياـ النموذجية0 00
 زمني لحميا0 التعرؼ عمى المشكمة لعمؿ جدوؿ 20
 األسموب والنمط المتبع في التصميـ0 50
 تحديد مبدئي لنوعية الخامات المفضمة0 20
االقتصاد في استخداـ الخامات إلنتاج تصميـ اقتصادي غير مكمؼ ويفي بالغرض  20

 ضمف مواصفات جديدة0
 &Householder؛ Strobel & van, 2009, 50وأوضح كؿ مف )       

Hailey,2012؛Carr, at el., 2012,541) الخطوات التسع لمتصميـ اليندسي كإطار
 :كاآلتيتنظيمي 

 Identify need or problem   حتديد املشللة أو احلادة 00
تعتبر تحديد المشكمة أو الحاجة الخطوة األولى والرئيسة في عممية التصميـ اليندسي،      

ويتمثؿ دور الطمبة فييا تحديد المشكبلت الحقيقية التي تنشأ في مجتمعيـ، حيث تستخدـ 
المفاىيـ في العمـو في تحديد المشكمة ومكوناتيا، وتوضيح االحتياجات التي يتعيف عمى 

فتحديد الطمبة  لممشكمة يتطمب تشجيعيـ عمى طرح أسئمة حوؿ المشكمة  المتعمميف تمبيتيا
 مثؿ مف لديو المشكمة أو الحاجة ؟ لماذا مف الميـ حميا؟ فخطوة تحديد المشكمة يساعد في:

 Defining the problemتعريؼ المشكمة0    -أ 
    The design ideaفكرة التصميـ0 وضوح  -ب 
 A mind map خريطة ذىنية0عمؿ  -ج 
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     Research need or problem    0البشح عً املشللة أو احلادة 90
بمجرد تحديد المشكمة أو الحاجة يتـ البحث عنيا في مصادر المعرفة المختمفة إليجاد      

حؿ المشكمة مف خبلؿ اكتشاؼ األفكار الجديدة التي تفيد  قادريف عمىالطمبة فحؿ أولي ليا 
شكمة وتوضيحيا وتحديد الموضوعات المرتبطة بيا ومف ثـ فيـ عميؽ في إعادة تعريؼ الم

ليا، ويساعد في ىذا دمج مفاىيـ العموـ بالرياضيات والتكنولوجيا ليصبح التعمـ مف أجؿ 
االستخداـ، فاالستفادة مف تجارب األخريف يمكف أف يساعد الطمبة في معرفة الحموؿ 

لتي تـ الوقوع بيا في الماضي، ففي ىذه الخطوة الموجودة لمشكبلت مماثمة وتجنب األخطاء ا
 يتـ البحث عف الحموؿ الموجودة والمستخدميف ليا، فخطوة البحث عف المشكمة يساعد في: 

 Search for informationالبحث عف المعمومات 0    -أ 
 خطة بحثية لمشروع التصميـ اليندسي0   -ب 

A research plan for the engineering design project 
   0Develop possible solutionsتطويس احللول املنلية 00

يستخدـ العصؼ الذىني في ىذه المرحمة إليجاد اكبر عدد ممكف مف األفكار التي تؤدي      
إلى الحموؿ المحتممة فكمما زاد عدد الحموؿ المحتممة كمما وجد الحؿ األفضؿ، فعمى المعمميف 

األفكار حوؿ الحموؿ الممكنة مع مراعاة وقت حؿ المشكمة والموارد تشجيع الطمبة عمى تبادؿ 
البشرية المستخدمة والتكمفة االقتصادية والسبلمة مع االخذ في االعتبار أنو ال يوجد حؿ 
نشاء  مثالي ألي مشكمة، وتتضمف خطوات حؿ المشكمة تطوير التصميمات عمى الورؽ وا 

طمبات التصميـ اليندسي عف ميمي الذي يحدد متالعديد مف الحموؿ باستخداـ التفكير التح
تحميؿ نموذج مادي ممموس لمنتج موجود مع مبلحظة مميزاتو الرئيسة، وىذا يساعد طريؽ  

في اختبار أفضؿ نماذج لمحؿ أو ابتكار طرؽ لحميا وفي ىذه المرحمة يتـ تحديد المتطمبات 
لقرار، فخطوة تطوير الحموؿ واالحتياجات والحموؿ البديمة الممكنة ووضع أسس التخاذ ا

 الممكنة يساعد في :
    Determine design requirementتحديد متطمبات التصميـ0 -أ  
    How to analyze a physical product   كيفية تحميؿ منتج مادي0 -ب
    How to analyze the experimentكيفية تحميؿ التجربة0 -ج
    How to analyze the environmentكيفية تحميؿ البيئة0 -ج
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  0Select the best solutionاختياز احلل األفضل 20
يوجد عدة حموؿ لممشكمة التي تـ تحديدىا واختيارىا، فكؿ حؿ يمكف أف يمبي متطمبات       

التصميـ الخاصة بالمشكمة، فالمناقشات الجماعية تمكف الطمبة مف اختيار الحؿ األفضؿ 
أساسي في عممية التصميـ اليندسي، وذلؾ عف طريؽ تسجيؿ قراراتيـ في  والدفاع عنو أمر

( والتواصؿ الفعاؿ ضروري في ىذه المرحمة لنجاح الطمبة في تطوير Portfolioممؼ االنجاز)
أفكارىـ ومشاركتيا وتعزيزىا، فمف خصائص الحؿ األفضؿ أف يكوف قابؿ لمتصميـ والتنفيذ في 

فخطوة اختيار الحؿ األفضؿ خطوة رئيسة في عممية ( Prototypeشكؿ نموذج أولي )
 التصميـ اليندسي0

  Construct a prototype  0إىشاء منوذز  أولي 50
الحؿ األولى لممشكمة  في إنشاء نموذج أولي حيث ي ظير أفكار الطمبة يتمثؿ         

األفكار  ركز عمى تنفيذ الحؿ بتحويؿج ليتمكنوا مف توصيميا لآلخريف ويوتوضيحيا في نموذ
الموجودة عمى الورؽ إلى أنظمة محققة )نماذج أولية(، ويعتبر نسخة تشغيؿ مف الحؿ 
وخطوة رئيسة في تطوير الحؿ النيائي فيما بعد مما يسمح لممصمـ باختيار كيفية عمؿ الحؿ، 
فخطوات التصميـ اليندسي تكوف أكثر فاعمية إذا شجعت الطمبة عمى إنشاء وتصميـ نموذج 

( يمكف اختباره وتقيمو لمتأكد مف أف التصميـ استوفى prototypeممموس ) أولى مادي
معايير حؿ المشكمة عف طريؽ استخداـ القوانيف الفيزيائية والمعادالت الرياضية والمفاىيـ 
العممية، فاستخداـ النماذج مفيد في إظيار العبلقات بيف المبادئ الحاكمة في العمـو والرياضة 

وجيا، وينظر إلى النموذج األولي عمى أنو نشاط عممي يساعد عمى التعمـ واليندسة والتكنول
 النشط الفعاؿ0

 0Test and evaluate the solutionاختباز وتكييه احلل 20
ستقرار ( قبؿ االprototypeمرحمة يتـ اختبار النموذج المقترح األولى )الفي ىذه          

غييرات سوؼ تطرأ عمى التصميـ، فالقرارات مشكبلت جديدة وتعمى التصميـ النيائي، فيظير 
المتعمقة بحؿ المشكمة قرارات ميمة يحكميا اعتبارات أخبلقية، بمعنى االستفادة مف الجوانب 
االيجابية وتجنب االثار السمبية عمى المجتمع، فمف مواصفات المنتج االولى أف يكوف أقؿ 

لمعايير حؿ المشكمة، فتقييـ الطمبة  ضررًا وصالح إلعادة تدويره وتطويره ومصمـ يدويًا وفؽ
لمتصميـ يكوف في ضوء المشكمة التي تـ اختيارىا في الخطوة األولى مف عممية التصميـ 
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الوصوؿ إلى تصميـ أفضؿ، فيمكف تطوير  اليندسي، فاختبار وتقييـ التصميـ يكوف مفيدًا في
ش فييا حيث يأتي تمبية الحؿ المقترح والنيائي في ضوء مشكبلت اإلنساف والبيئة التي يعي

 لما يمي:
 المعايير األخبلقية والمينية0 -أ 
 استدامة البيئة عمى المستوي المحمى والعالمي0 -ب
  احتياجات السبلمة المجتمعية0 -ج 
 جودة الحياه وتطويرىا0 -د
 0Communicate the solutionتوصيل احلل  20

بعد انتياء الطمبة مف عممية التصميـ والحصوؿ عمى منتج فعاؿ )تصميـ أفضؿ(          
عف طرؽ كتابة التقارير في  مجتمعيفي بمواصفات وأىداؼ حؿ المشكمة، يتـ إببلغ نتائجيـ لم

التقارير النيائية عمى الرسوـ البيانية والمخططات وتحتوي  (Portfolioممؼ االنجاز )
ونتائجيـ لدى المعمميف الذيف يفحصوا ممؼ االنجاز بشكؿ منتظـ،  والجداوؿ لتوضيح أفكارىـ

مما يعزز توثيؽ كتابة الطمبة، وىذا يتطمب معرفتيـ بميارات الكتابة العممية، فالتواصؿ مع 
 فخطوة توصيؿ الحؿ تساعد في :التحدث واالستماع والقراءة والكتابة  الجميور يتـ عف طريؽ

   Final Reportكتابة التقرير النيائي0-أ
  Abstract كتابة الممخص0-ب
    Display Boardلوحة العرض0 -ج
    0Redesignإعادة التصنيه 20

تتضمف عممية التصميـ اليندسي تكرارات متعددة لعممية البحث إلعادة التصميـ       
والوصوؿ إلى الحؿ النيائي فخطوة إعادة التصميـ عممية أساسية في التصميـ اليندسي 
لتحسيف جودة المنتج النيائي، وتركز ىذه الخطوة عمى التفكير في تغيير التصميـ لؤلفضؿ في 

مشكمة، فتفكر مجموعات العمؿ في حؿ قابؿ لمتطبيؽ والتنفيذ مع االخذ ضوء الحؿ األمثؿ لم
في االعتبار الوقت المتاح والتكمفة االقتصادية، وتوفر ىذه الخطوة لمطمبة أساسًا لفيـ 
التصميمات المحتممة وتحديد أييما أفضؿ فاعمية وتفعيؿ مبادئ العمـو والرياضيات واليندسة 

 تصميـ وتطويره0والتي يمكف توظيفيا لفيـ ال
   Finalize the designاالنتياء مف التصميـ0 20
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تعتبر الخطوة األخيرة مف عممية التصميـ اليندسي التي تؤدي إلى تحديد المنتج النيائي       
استوفوا كؿ و (، prototypeمنتجيـ األولي ) تطويريعتمد عمى ما قاـ بو الطمبة مف الذي و 

قادروف عمى تنفيذ نموذجيـ األولي لموصوؿ إلى المنتج متطمبات عممية التصميـ اليندسي و 
 النيائي0

 خامطًا: دوز املعله يف عنلية التصنيه اهليدضي

 ,onassen, et al., 2006 ؛  Vandriel, et al., 2001, 140) أوضح كؿ مف      
ة التصميـ اليندسي دور رئيسي في عمميأف لممعمـ  Novoselich, et al., 2016) ؛13

 : ما يميدوار فيىذه األ وتتمثؿ
 جعؿ بيئة التعمـ نشطة، وتقسيـ الطمبة إلى مجموعات 0 00
توزيع  دور لكؿ مجموعة في عمؿ واحد بحيث يكوف لكؿ مجموعة ميمة خاصة بيا مف  90

 أجؿ تعاوف كؿ الطمبة في المجموعات بشكؿ فعاؿ0
نتاج المعرفة يشجع الطمبة عمى التفكير في التصميـ اليندسي الخاص  توليد 00 األفكار وا 

 بيـ0
 0 لمعرفية والسموكية والوجدانية لمطمبةاالىتماـ باالحتياجات ا 20
 في كؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ اليندسي0 التشجيع المستمر لمطمبة 50
 عمى اختيار مشكبلت حقيقية يمكف حميا0يساعد الطمبة  20
 ( الخاصة بالفئات التالية: Journal Questionsعمـ أسئمة المجبلت )يجيز الم 20

 Reflection Questionsاألسئمة التأممية  -أ       
 EDP Questionsأسئمة عممية التصميـ اليندسي  –ب       
  Learning transfer Questionsأسئمة انتقاؿ أثر التعمـ –ج       

 ضادضًا: معايري عنلية التصنيه اهليدضي 

بيف التخصصات العممية المختمفة  تيدؼ عممية التصميـ اليندسي  إلى التكامؿ      
وبالتالي تطوير قدرات الطمبة مف خبلؿ التوصؿ إلى حؿ المشكبلت البيئية المرتبطة بحياتيـ 

 National Researchومف أىـ معايير التصميـ اليندسي كما وردت في كؿ مف
Council, 2007)  ؛Carr, et al., 2012؛NGSS Lead states, 2013a, 85-

 كما يمي: (87
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 تحديد المشكمة بدقة لضماف الوصوؿ إلى الحؿ األفضؿ0 00
 يف يعيشوف فييا0خاص الذمراعاة المبادئ العممية المرتبطة بالبيئة الطبيعية واالش 90
 األفضؿ0تحميؿ وتفسير البيانات لموصوؿ إلى التصميـ  00
استخداـ االختبارات لتحديد أوجو التشابو واالختبلؼ بيف العديد مف حموؿ التصميـ  20

 الممكنة لتحديد خصائص كؿ منيا والمفاضمة بينيما0
 اتخاذ القرار لتصميـ الحؿ األفضؿ0 50
 تصميـ الحؿ األفضؿ باستخداـ عممية منيجية منظمة0 20
ؿ جديدة واالستخداـ األمثؿ تطوير التصميـ )الحؿ األفضؿ( مف أجؿ ابتكار حمو 20

 لمحموؿ الممكنة0
 & Householder؛ National Research Council, 2012)كؿ مفوحدد      

Hailey, 2012) اآلتي:المعايير البلزمة لعممية التصميـ اليندسي ك 
 0تكبلالمشتحديد  00
 0عمؿ النماذج والرسومات 90
 تصميـ المنتجات واألنظمة 0 00
 0والحموؿوصؼ منطقي لمتصاميـ  20
 0اختيار المواد المناسبة أو أفضؿ الحموؿ أو األساليب الفعالة 50
 0شرح عوامؿ الحؿ والتصميـ 20
 0اقتراح الحموؿ والتصاميـ 20
 تطبيؽ المعايير والقيود والنماذج الرياضية 20
 0حموؿ العصؼ الذىني والتصاميـ وأسئمة التصميـ والخطط 20

 إنشاء التصاميـ والنماذج0 030
 0تطوير الخطط والمخططات والتصميمات والحموؿ والعمميات 000
 ابتكار الحموؿ والنماذج والرسومات0 090
 ابتكار منتج أو عممية لحؿ مشكمة 0 000
 إيصاؿ المشكمة أو التصميـ أو الحؿ0 020
عادة تصميـ وتعديؿ المنتجات والنماذج 050  0تقييـ وا 
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 تقييـ فعالية الحموؿ 020
 0تحسيف الحموؿ أو النماذج 020
جراءات اإلنتاجإنتاج مخططات  020  0التدفؽ وخطط النظاـ وتصميمات الحموؿ وا 

 ضابعاً : تكييه عنلية التصنيه اهليدضي

أنو عمى الرغـ مف انتشار  (Bailey & Szabo, 2006, 515أوضح كؿ مف )       
التصميـ اليندسي في المناىج الدراسية في كميات اليندسة إال أف الكثير مف الطمبة ال يتعمموا 

يتضمف في عممية التصميـ ، فالتقييـ الدقيؽ لعممية التصميـ أمًرا ضرورًيا لفيـ كيفية كؿ ما 
إنشاء بيئات تعميمية عمى أفضؿ وجو لتطوير المعرفة، فتقييـ التصميـ اليندسي يعتبر غير 

عممية الجانب المعرفي ل كافي نظرا ألف ىناؾ نقص في أدوات التقييـ القادرة عمى قياس
لب في كمية اليندسة،  لذا تـ تطوير االختبارات ونماذج التقييـ حيث تـ تحميؿ التصميـ لكؿ طا
طالب مف كمية اليندسة لمتوصؿ إلى أفضؿ طريقة لتقييـ بتمويؿ مف  233بيانات أكثر مف 

( بتطوير اختبار ما قبؿ وبعد (National Science Foundation, 2005مؤسسة 
 0تسجيؿ النتائج عممية التصميـ جنًبا إلى جنب مع نماذج

عممية التصميـ اليندسي ذاتية مف  أف (Zeid, et al., 2011,10كما أوضح )       
حيث عدـ وجود أدلة رياضية أو تجارب قاطعة إلثبات ىذه العممية، وىناؾ بعض العناصر 
ف  المشتركة في جميع مجاالت اليندسة وفي الممارسة العممية في جميع أنحاء الصناعة، وا 

ة في شكؿ حؿ المشكم -كاف ذلؾ بأشكاؿ مختمفة، وتتمثؿ في )تحديد وتوضيح المشكمة 
( في ضوء استخداـ EDPـ عممية التصميـ اليندسي )وت قيتنفيذ الحؿ أو التصميـ(  -تصميـ 

 الموضح في بحث the revised Bloom's taxonomyتصنيؼ بمـو المعرفي المنقح 
(Anderson , et al., 2001كاآلتي  ): 

دوف فيميا : يعني القدرة عمى سرد المعمومات مف الذاكرة Rememberingالتذكر  00
( في رسـ شكؿ EDP) عممية التصميـ اليندسي بالضرورة، ويمكف استخدامو في

  التصميـ المقترح لمحؿ0
: يعني القدرة عمى شرح المواد ضمف مجاليا الخاص، ويمكف Understandingالفيـ  90

في شرح التصميـ وكؿ مرحمة ممثمة  (EDP)عممية التصميـ اليندسي استخدامو في 
 فيو0
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: يعني القدرة عمى استخداـ مفيوـ لحؿ مشكمة معينة، ويمكف  Applyingالتطبيؽ  00
 في تنفيذ التصميـ0( EDP)عممية التصميـ اليندسي استخدامو في 

: يعني القدرة عمى تحميؿ شيء ما إلى أجزائو، ويمكف استخدامو Analyzingالتحميؿ  20
يوما بوضوح حيث يكوف الغرض مف كؿ خطوة مف (EDP)عممية التصميـ اليندسي في 

 ويستخدـ فقط عند الضرورة0
: يعني القدرة عمى الحكـ عمى المفاىيـ المختمفة وتحديد قيمتيا، Evaluatingالتقييـ  50

في شرح نقاط القوة والضعؼ ( EDP)عممية التصميـ اليندسي ويمكف استخداميا في 
 في كؿ خطوة مف عممية التصميـ(

المفاىيـ لخمؽ شيء جديد، ويمكف استخدامو : يعني الجمع بيف Creatingاإلنشاء   20
 0في عممية تصميـ جديدة تماماً  (EDP) عممية التصميـ اليندسي في
( أف عممية التقييـ تكوف فردية أو جماعية، فالتقييـ Kelley, 2011, 33قد أوضح )      

 األساسي لعممية التصميـ اليندسي تركز عمى:
ي يرسميا الطمبة بالفعؿ خبلؿ الفصؿ الت Design Reports"تقارير التصميـ"  00

 الدراسي0
 The Performance of Final Designأداء التصاميـ النيائية   90
 Responses to Close-Ended Questionsالردود عمى األسئمة المغمقة    00

 (e.g., multiple choice))عمى سبيؿ المثاؿ االختيار مف متعدد( 
 Responses to Open-Ended الردود عمى األسئمة المفتوحة  20

Questions(إجابة قصيرة مثؿshort answer مقاؿ ، essay  خريطة مفاىيـ ،
concept map) 

 Action in the Design Team orأو التفكير في العممية  العمؿ في فريؽ التصميـ 50
Reflecting on Process 

  Portfolios of Students work ة   مبالطحافظات عمؿ  20
( عمى أف تقييـ تعمـ الطمبة في Bailey & Szabo , 2006, 510وأكد كؿ مف )        

، فاليدؼ مف performance assessment عممية التصميـ اليندسي يعتبر تقييـ األداء
التقييـ ىو مراقبة عممية التفكير أو السموؾ الفعمي لميمة األداء، وجوىر التقييـ الحقيقي ىو 
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نتاج شيء ما  األداء، حيث  يتطمب تقييـ مشروع مثؿ)األداء مف الطمبة استخداـ معرفتيـ وا 
 a demonstration, to ، عرض توضيحي  لبناء شيء ما  a group projectجماعي

build somethingنتاج تقرير ويتطمب تقييـ األداء مف  (produce a report ، وا 
 .منيـ القياـ بنشاط ماالطبلب تطبيؽ معارفيـ ومياراتيـ ويقدـ ليـ ميمة عممية تتطمب 

 ثاميًا: اليظسيات واملداخل واالضرتاتيذيات اليت تعتند عليَا عنلية التصنيه اهليدضي:

(  Brophy, et al., 2008, 377؛ Smith, et al, 2005بحث كؿ مف ) أشار      
واالستراتيجيات العديد مف الطرؽ  اـى تعزيز مشاركة الطمبة بشكؿ كامؿ في تعمميـ، واستخدإل
تعمـ  –تعمـ الخدمة  -مجتمعات التعمـ -بشكؿ أفضؿ مثؿ ) التعمـ النشط  الطمبة تعمـل

مشاريع  -التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت  -االستقصاء  -التعمـ التعاوني  -الكفاءة  
 0الفريؽ(
يمكف أف   وترى الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف النظريات والمداخؿ واالستراتيجيات التي     

السابقة  تعتمد عمييا عممية التصميـ اليندسي بناء عمى العديد مف البحوث والدراسات
(Dym, et al., 2005, 107 ؛Smith, et al., 2005؛Zeid, et al., 2011 ؛

chweder, et al., 2019  ):مثؿ 
 Inquiry - Based Learning   (IBL)مدخل التعله الكائه على االضتكصاء 00

( بأنو طريقة تعميمية منطقية تيدؼ إلى إحداث التعمـ Mosher, 2014يعرفو )        
عمؿ عمى تطوير قدرات التفكير العممي لدى المتعمـ مف خبلؿ إعادة المعرفة ، ويالذاتي

وتنظيميا وتوليد األفكار واالستنتاج وتطبيقيا عمى مواقؼ حقيقية، ويعد االستقصاء مف أكثر 
ي تنمية التفكير العممي لدى الطمبة حيث أنيا تتيح الفرصة أماميـ أساليب التدريس فعالية ف

لممارسة طرؽ التعمـ وعممياتو، وىنا يسمؾ المتعمـ سموؾ العالـ الصغير في بحثو وتوصمو إلى 
 0النتائج
أف االستقصاء يعمؿ عمى تنمية ( Mehalik, et al., 2008, 73كؿ مف ) وأوضح     

 كالقدرة عمى:مجموعة مف األىداؼ التربوية 
 0التعمـ الذاتي، وتأصيؿ التعمـ مدى الحياة، والثقة بالنفس 00
 الميوؿ عند الطمبة0 تحقيؽ الذات وتوسيع 90
 0االستكشاؼ لمصادر المعرفة المختمفة 00
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 0والتطبيؽ تنمية ميارات الفيـ واالستيعاب 20
 تحديد مصادر المعمومات وكيفية جمعيا0 50
 قاالت0كتابة التقارير والبحوث والتحقيقات والم 20
 استخداـ وسائؿ التقنية الحديثة في البحث واالستقصاء0 20
صدار األحكاـ وتبريرىا0 تدريب الطمبة عمى اتخاذ القرارات 20  وا 
 توطيد العبلقة بيف الطمبة والمجتمع المحمي 0 20

 Project- Based Learning  (PBL)  مدخل التعله الكائه على املشسوعات 90
ىو تخريج متعمميف قادريف عمى تصميـ  عمى المشروعاتالتعمـ القائـ الغرض مف         

( ، PBLمشاريع ، فالتفكير التصميمي عممية  معقدة تتطمب تعمـ قائـ عمى المشروعات )
يشير إلى نيج تعميمي يستخدـ مشروعات متعددة األوجو كاستراتيجية تنظيمية مركزية والذي 

ؼ الطمبة بمشروع أو سمسمة مف المشاريع يكمالتعمـ القائـ عمى المشاريع ، فلتعميـ الطمبة، 
التي تتطمب منيـ استخداـ ميارات متنوعة مثؿ )البحث ، الكتابة ، إجراء المقاببلت ، 

إنتاج منتجات عمؿ متنوعة ، وقد يستغرؽ تنفيذ المشروع  -التعاوف، التحدث أماـ الجميور 
تمامو عدة أسابيع أو شيور، أو قد يتكشؼ عمى مدار فصؿ دراسي   أو عاـ بأكممو0 وا 

خبرات التعمـ القائـ عمى  ( أفHouseholder & Hailey, 2012ويرى كؿ مف )      
وغالًبا ما  ،Authentic Learning بشكؿ وثيؽ بمفيـو التعمـ األصيؿترتبط المشروعات 

الطمبة تحميؿ المشكبلت، يتـ تصميميا لمعالجة مشكبلت العالـ الواقعي، مما يتطمب مف 
يمكف تسمية التعمـ المعتمد عمى المشروعات بالتعمـ القائـ عمى االستفسار أو التعمـ و 

بالممارسة، ألف عممية التعمـ جزء ال يتجزأ مف المعرفة والميارات التي يكتسبيا الطمبة، فقد 
عمؿ مشروع في مقرر عممي، فقد  وأيتـ تكميفيـ بإكماؿ مشروع لنظاـ بيئي طبيعي محمي 

المغة( والبحث في التاريخ  استخداـمبة القراءة والكتابة عمى نطاؽ واسع )ي طمب مف الط
استخداـ المحمي باستخداـ النصوص والقصص اإلخبارية والصور األرشيفية والسجبلت العامة)

جراء وتسجيؿ المبلحظات العممية المباشرة، بما في ذلؾ تحميؿ وجدولة الدراسات اإل  نسانية( وا 
عمـو والرياضيات(؛ وتطوير مقترح السياسة العامة لمحفاظ عمى النظاـ الاستخداـ البيانات )
التربية المستدامة( الذي سيتـ تقديمو إلى مجمس المدينة باستخداـ تقنيات استخداـ البيئي )

  التكنولوجيا(0استخداـ الوسائط المتعددة وتطبيقات البرامج )
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عمى المشروعات ، التعمـ القائـ  أف( Strobel & van, 2009,40كؿ مف  )ويرى         
ي عطى الطمبة عادًة سؤااًل عاًما لئلجابة عميو، أو مشكمة محددة يجب حميا، ويمكف لممعمميف 

تطمعاتيـ ب، كالمشاريع المتعمقة تثير اىتماماتيـتشجيع الطمبة عمى اختيار موضوعات محددة 
في ضوء ـ المشاريع مـ، وتصمالمعالمينية، فقد يبدأ المشروع بسؤاؿ أساسي مفتوح مف قبؿ 

 في ضوء ةويقوـ المعمـ بتقييـ تعمـ الطمبمعايير التعمـ المتوقعة أثناء عمؿ المشروع، 
( أو عروض Portfolio) استخداـ مجموعة متنوعة مف األساليب، مثؿ حافظات المستندات

ـ تكوف (، في حيف أف عممية التعمPrototypeأو نماذج التقييـ ) (Presentation) التعمـ
 (المحاضرات أو االختبارات القصيرة )موجية لمطمبة أكثر مف بعض تجارب التعمـ التقميدية 

يشارؾ الموجيوف أو المستشاروف أو الخبراء مف المجتمع المحمي كالعمماء أو المسؤوليف و 
أو قادة األعماؿ في توجيو الطمبة طواؿ عممية التصميـ أو المشاركة في المجاف التي تراجع 

 0تقيـ المشاريع النيائية بالتعاوف مع المعمميفو 
  Proficiency -- Based Learning (PBL)  مدخل التعله الكائه على اللفاءة 00

( أف التعمـ القائـ عمى الكفاءة يشير إلى أنظمة Dym, et al., 2005أوضح بحث )       
التدريس والتقييـ والدرجات والتقارير األكاديمية التي تستند إلى الطمبة الذيف يوضحوف أنيـ 
تعمموا المعرفة والميارات التي يتوقع منيـ تعمميا أثناء تقدميـ في التعميـ واليدؼ العاـ مف 

كتساب الطمبة لممعرفة والميارات التي تعتبر ضرورية التعمـ القائـ عمى الكفاءة ىو ضماف ا
لمنجاح في مؤسسات التعميـ العالي، إذا فشؿ الطمبة في تمبية معايير التعمـ المتوقعة ، فإنيـ 
يتمقوف عادًة تعميمات إضافية ووقت أكثر لمتدريب ودعـ أكاديمي لمساعدتيـ عمى تحقيؽ 

ؾ بعض المرادفات األكثر شيوًعا لمتعميـ القائـ عمى الكفاءة أو تمبية المعايير المتوقعة، وىنا
 األداء –Results النتائج –Proficiency اإلتقاف)الكفاءة مثؿ التعمـ القائـ عمى 

Performance –  المعاييرStandards0) 
 Multiple Intelligences Theory (MIT)   ىظسية الركاءات املتعددة 20

نظرية الذكاءات المتعددة وقد أظيرت دراساتو   0220عاـ  قدـ العالـ ىاورد جاردنر       
جانبيف رئيسييف لمذكاء الجانب األوؿ أف الذكاء ليس مكوف واحد متجانس بؿ أنو يوجد عدد 
مف أنواع الذكاءات التي تشكؿ كؿ منيا نسًقا مستقبًل، وال يحدد مستوى األداء في أي نوع مف 

ر، أما الجانب الثاني ىو أف أنواع الذكاءات تتفاعؿ أنواع الذكاء مستوى األداء في نوع آخ
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فيما بينيا، فكؿ نوع مف أنواع الذكاء متميز عف النوع اآلخر وتعمؿ مًعا لمقياـ بمياـ الحياة 
المختمفة، واكتشؼ ىنا أف األشخاص ال يختمفوف فقط في مستوى كؿ نوع مف أنواع الذكاء 

بلقات بيف ىذه األنواع، وحدد جاردنر ثمانية أنواع لدييـ، ولكنيـ يختمفوف أيًضا في طبيعة الع
 Logical، الذكاء المنطقيLinguistic intelligenceمف الذكاء وىـ الذكاء المغوي

intelligence الذكاء المكاني ،Spatial intelligenceالذكاء الموسيقي ،Musical 
intelligenceالذكاء الحركي ، Motor intelligence تماعي، الذكاء االج Social 
Intelligenceالذكاء الشخصي ، Personal intelligence   ًالذكاء  وأخيرا

الذي يعتبر أحدث أنواع الذكاء في نظرية الذكاءات  Natural intelligenceالطبيعي
المتعددة، ويتضمف ىذا النوع مف الذكاء القدرة عمى إدراؾ وتصنيؼ أنماط الموجودات وأنواعيا 

 في الطبيعة0
  Problem Solving Strategy(PSL) اتيذية سل املشلالتاضرت 50

( المتخصصوف طريقة حؿ المشكبلت في تناوليا Jonassen ,2011, 55يصؼ )      
لمموضوعات والقضايا المطروحة عمى الطمبة بأنيا نشاط عقمي ىادؼ مرف يتصرؼ فيو 

الشعور بيا عف طريؽ  المتعمـ  بشكؿ منتظـ في محاولة الوصوؿ إلى الحؿ المشكمة
وتحديدىا وجمع المعمومات والبيانات المتصمة بيا، فرض الفروض المحتممة ليا ثـ اختبار 

 صحة الفروض واختيار الفرض األكثر احتمااًل ليكوف حؿ المشكمة0
 Strategy (KWLH)  ]كيف تتعله أكجس –تتعله(  -تسيد  -ماذا )تعسف[اضرتاتيذية  20

احدى استراتيجيات ما وراء  KWLHاستراتيجية ( أف Ogle, 2009,60أوضحت )      
المعرفة التي تركز عمى بناء المعنى وتكوينو داخؿ عقؿ المتعمـ، وتتضمف مجموعة مف 

( تعني Want( تعني معرفة المتعمـ السابقة، وكممة )Knowالخطوات المنظمة  فكممة )
 تسبة، ( تعني معرفة المتعمـ المك Learnمعرفة المتعمـ المقصودة، وكممة )

وتعتمد ىذه االستراتيجية بشكؿ كبير عمى المتعمـ أكثر مف المعمـ، ويمكف استخداميا         
في جميع المقررات الدراسية وفي مختمؼ المراحؿ التعميمية، فيي مجموعة مف الخطوات 
واإلجراءات المنظمة تنظيمًا جيدًا يتبعيا المتعمـ داخؿ قاعة التدريس في ضوء توجييات 

 وتتكوف مف أربع خطوات رئيسة ىما:  ـ، فتجعمو محورًا لمعممية التعميمية،المعم
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                     ?What do you Know( تشير إلى ماذا تعرؼ ؟ (Kالخطوة األولى 
  ?What do you Want to Know   تشير إلى ماذا تريد أف تعرؼ؟ W)لخطوة الثانية  )ا

 ?What do you Learn                    تشير إلى ماذا تعممت؟    (L)الخطوة الثالثة  
       ? How could you learn more( تشير إلى كيؼ أتعمـ أكثر؟ Hالخطوة الرابعة )

 Mind Maps strategy     اضرتاتيذية اخلسائط الرٍيية 20
طريقة لترتيب المعمومات وتمثيميا عمى شكؿ أقرب لمذىف، وتعمد إلى رسـ خريطة أو       

شكؿ يماثؿ كيفية قراءة الذىف لممعمومة، حيث يكوف المركز ىو الفكرة األساس، ويتفرع مف 
ىذه الفكرة فروع عمى حسب االختصاص أو التصنيؼ، وقد يتفرع فروع ثانوية مف الفروع 

تشعب الموضوع، وتساعد الخرائط الذىنية عمى تجميع المعمومات، وربط  الرئيسية عمى حسب
األفكار بسبلسة، وتسيؿ استرجاع المعمومة ويمكف استخداميا في الكثير مف التطبيقات مثؿ 

دارة المشروعات  -)تدويف المحاضرات وتمخيص الكتب اإلبداع في التفكير وحؿ   -التخطيط وا 
عبر عف أمور ترسـ أواًل في الذىف وىي ضرب مف االبداع غالبًا المشكبلت( فالخرائط الذىنية ت

 لمف يتقنيا ثـ تحوؿ إلى معمومات ومعارؼ0
  Brain Storming Strategy .اضرتاتيذية العصف الرٍين 20

ويستخدـ العصؼ الذىني كأسموب لمتفكير الجماعي أو الفردي في حؿ كثير مف       
، بقصد زيادة القدرات والعمميات الذىنية، ويعني تعبير  المشكبلت العممية والحياتية المختمفة

العصؼ الذىني  استخداـ العقؿ في التصدي النشط لممشكمة، فمف أىـ قواعد العصؼ الذىني 
ضرورة تجنب النقد لؤلفكار المتولدة ، وحرية التفكير والترحيب بكؿ األفكار واليدؼ ىو إعطاء 

في إعطاء حموؿ لممشكمة المعروضة ميما تكف نوعية  قدر أكبر مف الحرية لمطمبة في التفكير
ىذه الحموؿ أو مستواىا، والتأكد عمى زيادة كمية األفكار المطروحة ، ألنو كمما زاد عدد 
األفكار المقترحة مف قبؿ الطمبة  زاد احتماؿ بموغ قدر أكبر مف األفكار األصمية التي تساعد 

المتعمميف وتطويرىا عف طريؽ إثارة حماسيـ في  عمى الحؿ االبداعي لممشكمة، وتعميؽ أفكار
 جمسات العصؼ الذىني0

وقد استفادت الباحثة مف عممية التصميـ اليندسي في تكويف حصيمة معرفية عف      
التصميـ اليندسي( مف حيث التعريفات واألىمية وطرؽ التعميـ والتعمـ، والتوصؿ إلى  عممية )

برنامج المقترح مف خبلليا، والتعرؼ عمى بعض األسس االستراتيجيات التي يمكف تدريس ال
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عداد البرنامج المقترح القائـ عمى  المبلئمة لبناء البرنامج القائـ عمى التصميـ اليندسي، وا 
كيفية إعداد معمـ مدارس المتفوقيف التصميـ اليندسي لطمبة الدبمـو المينية بكمية التربية، و 

 0تصميـ اليندسياللعمـو والتكنولوجيا في ضوء عممية 
  Strategic Thinking)التفكير االستراتيجي:  ) المحور الثاني:

إف التفكير االستراتيجي نمط خاص مف التفكير يتـ مف خبللو توظيؼ مجموعة مف         
القدرات والميارات الشخصية لممتعمـ كالحدس واالبداع  والتخطيط والتركيب وتحميؿ المشكبلت 
ومف ثـ التنبؤ باإلجراءات المستقبمية واتخاذ القرارات المبلئمة، ويعتبر تفكير منطقي شامؿ 

الماضي والحاضر توقعات المستقبؿ المحتممة التي تمكف المتعمـ مف وضع يتضمف 
استراتيجيات مبلئمة وفعالة في مواجية التحديات التي تطرأ عمى المجتمع وتساعد عمى 

 تطوير أداء المتعمـ وزيادة قدرتو عمى التنافس والنمو0
 االضرتاتيذي أواًل: مفَوو التفلري

أنو يتضمف رؤية واضحة لممستقبؿ وينظر إلى ب (00، 9332)نعمة الخفاجي،  وتعرف       
األمور مف زوايا متعددة وييتـ بالفرص المتاحة ويساير التغيرات التكنولوجية المتسارعة ولديو 
القدرة عمى احداث التغيير نحو األفضؿ مف خبلؿ تشجيعو لئلبداع واالبتكار ويعتمد عمى مبدأ 

 ذ القرار عمى كافة المستويات0المشاركة في اتخا
 (00، 9303جاسـ سمطاف،  ؛Goldman & Casey, 2010 كما عرفو كؿ مف )      

التفكير االستراتيجي بأنو أسموب متعدد الرؤى لحؿ المشكبلت بطريقة عقبلنية وابداعية مف 
خبلؿ التفكير بطرؽ غير تقميدية الكتساب المعرفة الجديدة أو تطبيؽ األفكار بصيغ مختمفة 

 ومستمروف في التفكير في كؿ ما ىو جديد 0
تراتيجي عممية منظمة تتضمف ( أف التفكير االس25، 9302وأوضح )صالح المربع،      

أفعااًل مصممة بأحكاـ وعمى اساس قوي مف التعمـ والخبرة حيث يعتمد عمى استخداـ 
 المناظرات النوعية لتطوير أفكار جديدة معتمدا عمى التحميؿ االستراتيجي لمجمؿ العناصر0

يا األفكار ( أنو عممية متشابكة معقدة تتزاحـ في25، 9302وترى )سمية عبد الحسيف،       
لتندمج مع بعضيا لتشكؿ فيما بعد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تركز عمى الماضي والحاضر 

الذي يعتمد عمى وتستقرأ بيا المستقبؿ وىذه االمكانية العالية في التفكير تتوافر في المتعمـ 
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ارؼ عمييا في التصور والحدس والتأمؿ والتصبر واالدراؾ متخطيا بذلؾ الحواجز التقميدية المتع
 التفكير0
عممية تفكير عميا تعتمد عمى أفكار مستقبمية ( 02، 9302، كما يرى )ماجد عيسى      

ويعتبر بمثابة مفتاح خاص لمتفكير ييتـ بإدراؾ المتعمـ لواقعو االكاديمي ثـ التخطيط لو مف 
يحصؿ خبلؿ رسـ التوجييات المستقبمية عمى اساس عممي ويقاس مف خبلؿ الدرجة التي 

 عمييا الطالب في اختبار التفكير االستراتيجي0
( إلى أنو أسموب يسند الى العقؿ والمنطؽ لتوجيو 9302وأشار )أحمد السخني ،       

المتعمـ واالنتقاؿ بو مف العمميات العقمية التقميدية إلى كيفية مواجية المشكبلت مف خبلؿ 
 غير نحو األفضؿ في البيئة المحيطة0رؤية واضحة تستند إلى تحميؿ المشكمة لتحقيؽ الت

وتري الباحثة التفكير االستراتيجي بأنو عممية عقمية مركبة تعتمد عمى الحدس والتحميؿ      
واالبداع الكتساب المعارؼ الجديدة، وتطبيؽ األفكار بصيغ مختمفة وحؿ المشكبلت مف خبلؿ 

 والحاضر0رؤية واضحة لممستقبؿ مع االخذ في االعتبار كؿ مف الماضي 
 ثاىيًا: الفسق بني التفلري االضرتاتيذي والتدطيط االضرتاتيذي 

الستراتيجي حيث يوجد عبلقة والتخطيط ا الستراتيجيقد يخمط البعض بيف التفكير ا      
 بمعنى أف التفكير الستراتيجي يساعد عمى التخطيط االستراتيجي ويسبقوالتفكير ابينيما ف

 االستراتيجي0 يسبؽ التخطيط االستراتيجي
( أف عممية التخطيط الحقة 00، 9302عفيفي،  وأوضح )سبلمة العطار،وصفاء      

لمتفكير االستراتيجي بمعنى أف الفكرة تذىب إلى صياغة الخطة وليس الخطة ىى التي تولد 
 الفكرة0
( أف التفكير االستراتيجي لو خط سير واضح 03، 9303، عاطؼ البمويكما أوضح )      
اؼ محددة ويعتبر بمثابة عممية فكرية تنتج وتستقبؿ صورا بيف التفكير والتخطيط وأىد

 االستراتيجي لمحصوؿ عمى نتائج واضحة ومحددة0
 Bouhali, et؛ 032، 9332)عامر الكبيسي، وفيصؿ القحطاني، ويفرؽ كؿ مف       

al., 2015؛ Kazmi, et al., 2016 بينيما فالتفكير االستراتيجي ىو أحد أنواع التفكير )
وقد يكوف في بعض خطواتو وألياتو عمميًا وقد يكوف إبداعيًا أو معرفيًا أو نظاميًا حيف يتجاوز 
ممارسوه بعض خطوات التفكير العممي فيو ال ييدؼ إلى توليد معرفة جديدة قدر اىتمامو 
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 يقو عمى المدى البعيد، بينما التخطيط االستراتيجيببناء واقع جديد ومستقبؿ أفضؿ يراد تحق
يعني سمسمة مف المفاىيـ واالجراءات واألدوات التي تـ تصميميا لمساعدة مف ىـ في وضع 
المسئولية لمعمؿ بصورة استراتيجية، فالتفكير االستراتيجي ليس بديبل عف التخطيط 

 االستراتيجي فكبلىما يتفاعؿ مع االخر0 
التفكير االستراتيجي أعـ وأشمؿ مف التخطيط االستراتيجي الذي يحقؽ احثة أف وترى الب      

الوصوؿ الى اليدؼ، فالتفكير االستراتيجي الفعاؿ عممية تنطمؽ مف الماضي الى المستقبؿ 
البعيد ويساعد عمى التنبؤ بالتحديات القادمة ويسعى إلى توليد أكبر عدد مف األفكار، بينما 

ي الفعاؿ ناتج عف التفكير وينطمؽ مف الوضع الراىف، حيث يعتبر عممية التخطيط االستراتيج
يتـ اختبارىا خطوة بخطوة في ضوء أىداؼ محددة ويمكف تنفيذىا وتقييميا وننظر مف خبلليا 

 إلى المستقبؿ القريب فنرسـ صورة لو بناء عمى االتجاىات الحالية0
 الضرتاتيذيثالجًا: أٍنية التفلري ا

التفكير االستراتيجي  يساعد عمى التوظيؼ األمثؿ لممتعمميف وحثيـ عمى االبتكار        
واإلبداع حيث أنو ينمي ميارات حؿ المشكبلت لدييـ، ويعد االكتشاؼ قمب التفكير 
االستراتيجي ألنو يتضمف اكتشاؼ طرقًا جديدة لحؿ المشكبلت وتنظيـ المعمومات وتصميـ 

نيجية في ربط الماضي بالحاضر الستشراؼ واستحضار الحموؿ المقترحة، ويعتبر ذا م
 المستقبؿ0
سبلمة العطار، ؛ 9302أكـر المعيني،  ؛ 92، 9300)صبلح البداح،  وأوضح كؿ مف       

 ,Prince & Priporasm؛ Shapire , et al., 2017 ؛009، 9302وصفاء عفيفي، 
 يساعد المتعمميف عمى:أف أىمية التفكير االستراتيجي تتمثؿ في أنو ( 2018,157

 المواقؼ أو المشكبلت في أف واحد0 التعامؿ مع عدد مف 00
تحديد الحؿ األمثؿ لممشكمة مف خبلؿ الجمع بيف وقائع الماضي ومعطيات الحاضر  90

 ومبلمح المستقبؿ 0
 تقييـ الحموؿ المحتممة لممشكمة في ضوء المعمومات المتاحة0 00
 الوصوؿ إلى مزيد مف النتائج االستراتيجية المستدامة والمساىمة في التوصؿ إلى حموؿ0  20
 30االستبصار والتصور والتخيؿ والتفسير لمبيئة المحيطة لمحصوؿ عمى معمومات ميمة 50
 الحوار والمشاركة والتفاؤؿ والشفافية وتعميؽ المسئولية والرقابة الذاتية0 20



 م0204( 88) -0ج-أغسطسعدد                              ...  برنامج مقترح قائم على عملية التصميم الهندسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 0115 - 

 يح الكيفية التي يعمموف بعا المتعمميف0بناء نماذج ذىنية تستخدـ لتوض 20
تحديد الفرص المتاحة ورؤية الظروؼ المستجدة التي يمكف أف توفر ميزة تنافسية عمى  20

 المدى البعيد0
تشكيؿ قوة الدفع التي تخرج المتعمميف مف الصناديؽ المغمقة وتطمؽ الفكر لمواصمة  20

 التجديد االبداع واالبتكار0
نقاص نسبة الخطأ وحسف التعامؿ مع االحداث إيضاح الرؤية في ترتيب األ  030 ولويات وا 

 والوقائع وتطوير القدرة عمى تشكيؿ المستقبؿ القريب0
االنتقاؿ مف التخطيط لممستقبؿ إلى صناعة المستقبؿ فيو أداة قوية لتحقيؽ النجاح   000

 والوصوؿ إلى العالمية0
مؿ عمى تنمية خفض الخوؼ مف المستقبؿ وتحدى الصعاب والمشكبلت المعقدة، ويع 090

 المنطؽ والخياؿ لمتعامؿ مع احداث الحياة المختمفة0 
 ربط الماضي بالحاضر واالنطبلؽ بيما إلى المستقبؿ والذي منو يشتؽ الفرضيات التالية: 000
 الماضي ليس فيو مكاف الحتواء المستقبؿ ومع ذلؾ فإنو يوصي بو0 –أ 
ى العديد مف المدخبلت المؤدية أو ما ىو قائـ في الحاضر لو صمة بالمستقبؿ وسيؤدي إل -ب

 المعارضة لما يتـ طرحو0
 وترى الباحثة أىمية التفكير االستراتيجي تتمثؿ في االتي:     
يتبع القواعد المنطقية والرؤي البدييية، فكؿ مف العقبلنية والحدس يسيراف حنبًا إلى  00

 جنب0
المشكبلت وتحديدىا وتحميميا يعتمد عمى تراكـ المعرفة وتركيب المفاىيـ واألفكار لفيـ  90

 واختيار أفضؿ الحموؿ ليا، وتقييـ الحؿ في ضوء مف الحدس واالبتكار واالبداع0
يساعد المتعمميف عمى توليد األفكار لتحقيؽ االنسجاـ والفاعمية بينيـ، ويشجعيـ عمى  00

الحوار والمناقشة والمشاركة والتفكير خارج الصندوؽ، والتنبؤ والتحضير لمتحديات 
 لقادمة0 ا

يشجع المتعمميف عمى االستبصار وينمي لدييـ ميارات حؿ المشكبلت ويزيد مف تصور  20
 وتخيؿ  وتفسير ومسح البيئة لمحصوؿ عمى معمومات ميمة0
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يسيـ في ربط وقائع الماضي بمعطيات الحاضر الستشراؼ المستقبؿ لبلنتقاؿ بو مف   50
 التخطيط لو إلى صناعتو0

في المستقبؿ ولماذا يحدث او ال يحدث ثـ وضع خطط يتميز باستنتاج ما سيحدث   20
لمتعامؿ مع ىذه االحتماالت ويتطمب ليذه الطريقة رؤية تستند إلى افتراضات قوية 

 وتحميؿ المعمومات المتاحة0
يعترؼ بأف كؿ متعمـ لديو خيارات ويعمؿ عمى تنمية الخياؿ والمنطؽ ، ويزيد مف التعمـ  20

 ىداؼ المرجوة، وجعؿ اليقيف مبدأ حياة0واالستمتاع بالحياة وتحقيؽ اال
 يساىـ في اتخاذ القرارات االستراتيجية والتعمـ مدى الحياه0 20

 الضرتاتيذيزابعًا: خصائص التفلري ا

 ؛000 -003، 9309ؽ يونس، رطا؛ Pisapia, et al., 2009أوضح كؿ مف)        
، 9332النصر، أبو مدحت ؛  000 -003، 9332القحصاني، فيصؿ الكبيسي و عامر 

بعض خصائص وأنماط التفكير ( Kazmi, et al., 2015؛00، 9300صبلح البداح، ؛ 95
 :االستراتيجي كاآلتي

واقعي ألنو يعتمد عمى المبلحظة والتجريب مف خبلؿ الحقائؽ التي واقعي شمولي:  00
يدركيا المتعمـ ويتضمف االىتماـ بالنواحي العممية الواقعية، وشمولي ألنو ييتـ باالطار 
العاـ لممشكمة معتمدًا عمى الخبرات المتراكمة في تحديد العوامؿ المؤثرة عمى المشكمة 

 يا0 ووضع االطر العامة لمنتائج لتحقيق
واالستبصار  كاإلدراؾ: يعتمد عمى بناء األفكار وربطيا بالقدرات العقمية بنائي تركيبي 90

لمتعرؼ عمى وجيات النظر التي تتيح حمواًل أفضؿ، ولرسـ مبلمح المستقبؿ قبؿ  والحدس
وقوعو حيث يعتمد عمى االبتكار واالبداع في البحث عف أفكار جديدة لذلؾ يحتاج إلى 

دراؾ معاني االشياء والمفاىيـ0قدرات لمتخيؿ وا   لتصور وا 
يؤمف بقدرات االنساف وطاقاتو الفعمية عمى معرفة المجيوؿ والتنبؤ  تفاؤلي إيجابي: 00

وتوظيؼ المعرفة المتاحة وتوفير األجواء المشجعة عمى المشاركة  باحتماالت ما سيحدث
 في صنع المستقبؿ0

وتحديد سبب المشكمة وتحميميا ييتـ بالنظر إلى حقيقة األشياء  تشخيصي تحميمي: 20
ويساعد متخذ القرار في حمكو عمى وجود األشياء والتسميـ المطمؽ بوجودىا في عالـ 
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فالتشخيص لتحديد مصادر الغموض والعوامؿ المؤثرة في المشكمة الختيار الحؿ  ،الواقع
ؼ أو ، ويعتمد عمى تحميؿ الموقاألفضؿ عف طريؽ القدرة عمى التنبؤ بالعبلقات السببية

المشكمة ثـ اختيار البديؿ االستراتيجي ويعتمد عمى االساليب الكمية في اختيار الحؿ 
  لموصوؿ إلى استنتاجات عقمية0

يعتمد عمى التنافس فالغمبة تكوف ألصحاب العقوؿ ذوي البصيرة  تنافسي مستقبمي:  50
تمفة، الذيف يسبقوف االخريف في اكتشاؼ المعرفة الجديدة وتطبيؽ األفكار بصيغ مخ

وتكمف أىمية التنافس في مواصمة التفكير لما ىو جديد، ويعتبر مستقبمي ألنو يبدأ مف 
 المستقبؿ ليستمد منو صورة الحاضر لذلؾ يوصؼ بأنو استباقي0

يعتمد عمى خطة لتنفيذ الحؿ المناسب مف خبلؿ مراحؿ متتالية  استراتيجي تخطيطي: 20
مف مدى تنفيذىا وأنيا عمى المسار  يمكف مف خبلليا الوقوؼ عند كؿ مرحمة لمتحقؽ

الصحيح لتنفيذ الحؿ األفضؿ ويتطمب ذلؾ درجة مف المرونة في التفكير ألخذ التدابير 
المناسبة بحسب التغيرات التي قد تطرأ خبلؿ تنفيذ الحؿ وتخطيطي ألنو يعتمد عمى 

حيث أنو  المعايير في تحميؿ بنية القرار وخضوعو لمنطؽ التفسيرات والقوانيف العممية
يدرس الواقع ويحدد ما يمزمو لموصوؿ إلى النتائج المرغوبة التخاذ القرار في حؿ 

 المشكمة0
( تسع خطوات لمتفكير 02، 9300ويرى كؿ مف )سيموف ووتوف، وتيري ىورف،        

دارة المشروعات -جمع المعمومات متمثمة في ) االستراتيجي  صياغة االستراتيجية - تخطيط وا 
 - اكتساب رؤية االستراتيجية - خمؽ خيارات االستراتيجية - قرارات االستراتيجيةاتخاذ  -

كما   (تقييـ المقدرة االستراتيجية - خمؽ المعرفة االستراتيجية - اجراءات تنبؤات االستراتيجية
تحديد القصد صر التفكير االستراتيجي تتمثؿ في )( عنا02، 9309يرى )طارؽ يونس، 

التوجو بالفرضيات  - التفكير في الوقت المناسب -ىتماـ المقصود اال - االستراتيجي
  (المنظور المنظمي - سياسة انتياز الفرص الذكية -الصحيحة 

 ًا: متطلبات التفلري االضرتاتيذيخامط

التفكير االستراتيجي عممية حيوية عقمية مركبة تسعى إلى التميز واالبتكار عف طريؽ        
توظيؼ الحدس واالبداع في تحديد المشكمة لمعمؿ عمى حميا ولنجاح التفكير االستراتيجي لدى 
 المتعمميف ىناؾ عدة عوامؿ  تساعد المتعمميف عمى التفكير االستراتيجي كما أوضحيا كؿ مف
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أحمد صالح، و زكريا الدوري، ؛ Pisapia, et al., 2009 ؛9332ر عبد الجمؿ، )سمي
 ( كاالتي: 9332
 وجود بيئة تعميمية تحفز عمى االبداع واالبتكار والتفكير خارج الصندوؽ0 00
 وجود قيادة تؤمف بالتفكير االستراتيجي وتحفز الموارد الشرية0 90
 المعارؼ0تطوير القدرات العقمية باستمرار عف طريؽ إثراء  00
 وجود الدافعية لدى المتعمميف واطبلؽ قدراتيـ االبداعية0 20
 عقد برامج تدريبية تنمي ميارات التفكير االبداعي0 50
 عقد جمسات العصؼ الذىني التي تسيـ في توليد األفكار الجديدة 0 20
 ترجمة االفكار وتطبيقيا ضمف مدة زمنية متفؽ عمييا0 20
رات االستماع مف أجؿ التعرؼ عمى افكار التركيز عمى ميارات االتصاؿ وخاصة ميا 20

 االخريف واستثمارىا0
( دور المعمـ في تنمية التفكير االستراتيجي يتمثؿ في 00، 9332القريوني، محمد ويري )
 اآلتي:
 تشجيع المتعمميف عمى تقديـ أفكار جديدة بصرؼ النظر عف الفروؽ الفردية بينيـ0 00
لتي قد تأتي مف ارتكاب األخطاء عند تطبيؽ إزالة القمؽ لدى المتعمميف مف النتائج ا 90

 فكرة جديدة0
 تنمية شعورىـ بالثقة بالنفس وعدـ التركيز عمى نقاط الضعؼ0 00
 تييئة الظروؼ المناسبة التي تمكف المتعمميف مف كسب المعارؼ والخبرات0 20
روح المنافسة واإليجابية عمى مستوى مجموعات العمؿ يحقؽ مزيدا مف  تعزيز 50

 االبتكار والتحدي والتطوير0
خمؽ مناخ تنظيمي يتسـ بالمرونة ويشجع روح االبتكار واإلبداع وتبادؿ االفكار  20

 واآلراء0
 وترى الباحثة بعض متطمبات التفكير االستراتيجي تتمثؿ في التالي:         
قيادة  –ميمية مناسبة تساعد عمى االبتكار واالبداع مف )موارد ماديةتييئة بيئة تع 00

 متعمميف ذو دافعية لبلبتكار(0 –معمموف استراتيجيوف  –رشيدة 
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التشجيع عمى العمؿ التعاوني وتعزيز روح المنافسة بيف مجموعات العمؿ لموصوؿ إلى  90
ثرائيا0  أكبر قدر مف المعارؼ وا 

 ى توليد األفكار واستثمارىا0التشجيع المستمر لممتعمميف عم 00
 التركيز عمى االيجابيات والعزوؼ عف السمبيات لدى المتعمميف0 20
 المرونة في العمؿ والتغمب عمى بعض التحديات التي تواجو  المتعمميف0 50
 إزالة التحديات التي تواجو المتعمموف والمرونة في العمؿ0 20

  ضادضًا: معوقات التفلري االضرتاتيذي

 ( بعض معوقات التفكير االستراتيجي كاالتي:25 -29، 9305المربع، يرى )صالح 
المعوقات البيئية: الظروؼ الخاصة التي تحيط بالمتعمـ وتؤثر في تكويف شخصيتو  00

 –مكاف المعيشة  –وتحديد أىدافو وتوجيو سموكو فكؿ مف )أخبلقيات المحيطيف 
ر أساليب العيشة مف ممبس مدى تواف -توجييات الكبار –كثافة االفراد داخؿ المنزؿ 

 ومأكؿ ومشرب(
المعوقات التنظيمية: المتعمقة بالمنظمة التعميمية التي ينتمي إلييا المتعمـ وطرؽ  90

وأساليب العمؿ السائدة بيا ومدى مبلئمة مناخيا التنظيمي لعمميات التفكير 
 االستراتيجي0

االستراتيجي مثؿ المعوقات الشخصية: تتعمؽ بشخصية المتعمـ وبعده عف التفكير  00
 المعوقات الذىنية والنفسية0

المعوقات االقتصادية: الفقر قد يكوف دافعًا لمنبوغ والتفوؽ واالبداع في بعض االحياف  20
ولكف فكثير مف الدراسات قد أكدت وجود عبلقة قوية بيف الفقر والسموؾ غير السوي  

مما يييئ بيئة غير  نتيجة عدـ القدرة عمى توفير االحتياجات االساسية لممتعمميف
 مناسبة لمتفكير االستراتيجي0

 وترى الباحثة مف أىـ معوقات التفكير االستراتيجي تتمثؿ في:  
المتعمـ: قدرتو العقمية في التفكير بصفة عامة وفي التفكير االستراتيجي بصفة خاصة  00

 وظروفو االقتصادية مف ممبس ومأكؿ ومشرب ومكاف المعيشة وثقافة المحيطيف بو0
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المعمـ : عدـ تشجيع المتعمميف عمى التفكير في المشكبلت التي تواجييـ بطريقة  90
استراتيجية، وعدـ قدرتو عمى إدارة المواقؼ التعميمية التي تتطمب منو القائد والمرشد 

 والموجو0
المقررات الدراسية وتقيميا: التي معظميا تميؿ إلي أف يكتسب المتعمـ الحفظ والفيـ  00

 والتحميؿ والتقييـ واالبداع0والتطبيؽ بعيدا 
يعد التفكير االستراتيجي مف أىـ الموضوعات البحثية التربوية التي ظيرت في اآلونة       

في حدود عمـ الباحثة توجد ندرة  واألخيرة كموضوع قابؿ لمبحث في مجاؿ التربية العممية إال أن
بالباحثة إلي تنمية التفكير  مما دعا في الدراسات التي تخص مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس

وقد استفادت  ، بكمية التربية (STEMتخصص ) االستراتيجي لدى طمبة الدبمـو المينية
الباحثة مف المحور الثاني )التفكير االستراتيجي( في تكويف حصيمة معرفية عف خصائص 

االستراتيجي  التفكير االستراتيجي وأىميتو وطرؽ تنميتو وكذلؾ دور المعمـ في تنمية التفكير
عداد اختبار التفكير االستراتيجي عف طريؽ مراعاة العوامؿ المؤثرة في طبيعة التفكير  وا 

 0 وطبيعة المرحمة التعميمية االستراتيجي
    Motivation for Achievement  الدافعية لإلجناش احملوز الجالح:

تعد الدافعية العامؿ الرئيس في توجيو سموؾ المتعمـ نحو أىدافو ففي اآلونة االخيرة       
اىتـ المتخصصوف في التربية وعمـ النفس بموضوع الدافعية ويرجع ذلؾ إلى اف تحقيؽ 
االىداؼ يتطمب قوى داخمية وخارجية تسمى بالدافعية، فسموؾ المتعمـ يمكف أف يفسر في 

 الو عمى إنجاز األعماؿ والمياـ يرجع إلى دافعتو نحو تحقيؽ ىذا اليدؼ0ضوء دافعيتو فإقب
 أواًل : مفَوو الدافعية لإلجناش

( الدافعية لئلنجاز بأنيا رغبة أو ميؿ المتعمـ لمتغمب عمى Murray, 1938عرؼ )      
 العقبات التي تواجيو مف أجؿ أداء المياـ الصعبة كمما أمكف ذلؾ0

( إلى 255، 9332فتحي الزيات، ؛  McClelland, et al., 1953) ويشير كؿ مف       
الدافعية لئلنجاز استعداد ثابت نسبيًا في شخصية الفرد وتحديد مدى سعي الفرد ومثابرتو في 
سبيؿ تحقيؽ وبموغ اليدؼ بنجاح وذلؾ في المواقؼ التي تتضمف تقييـ االداء في ضوء 

 مستوى محدد مف الطموح0
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( الدافعية لئلنجاز بأنيا استعداد الفرد لتحمؿ 22، 9333ويرى )عبد المطيؼ خميفة،        
المسئولية والسعي نحو التفوؽ لتحقيؽ أىدافو والمثابرة لمتغمب عمى المشكبلت التي تواجو 

 والشعور بأىمية الوقت والتخطيط  لممستقبؿ يعتقد فيو0
( أنيا حالة داخمية مرتبطة بمشاعر المتعمـ 952، 9332كما يري )رجاء ابو عبلـ ،        

توجو نشاطو نحو التخطيط لمعمؿ ويتطمب ىذا التخطيط بما يحقؽ مستوى محدد مف التفوؽ 
 يؤمف بو الفرد ويعتقد فيو0 

( عمى انيا عممية إدراؾ ذاتي إلنجاز عمؿ Staniewski & Awruk, 2019ويؤكد )      
و إظيار قدرتو الشخصية العالية والرغبة في النجاح صعب حيث يكوف سموؾ الفرد موجو نح

 وتجنب الفشؿ حتى ال تظير قدراتو المنخفضة0
( الدافعية لئلنجاز بأنيا السعي إلى الوصوؿ إلى 0390، 9302وترى )أحبلـ عارؼ ،        

مستوى عاؿ مف التفوؽ واالمتياز، وانجاز األعماؿ الصعبة والتغمب عمى العقبات التي تحوؿ 
ف تحقيؽ األىداؼ المقصودة بكفاءة واقتدار عمى نحو جيد وسريع وبأقؿ قدر ممكف مف دو

الوقت والجيد لتحقيؽ أفضؿ مستوى مف األداء والجودة وذلؾ مف خبلؿ تحمؿ المسئولية 
 والمثابرة والثقة بالنفس وحب االستطبلع والطموح والشعور بأىمية الوقت والتخطيط لممستقبؿ0

حثة الدافعية لئلنجاز اجرائيًا بأنيا استعداد ينبع مف داخؿ المتعمـ أو وتعرؼ البا       
خارجو، تساعده عمى السعي نحو تحقيؽ أىدافو والتغمب عمى المشكبلت التي تواجو بالمثابرة 
وتحمؿ المسئولية والثقة بالنفس رغبة في الوصوؿ إلى األداء األفضؿ لتحقيؽ النجاح والتميز 

 بؿ أفضؿ0ومف ثـ التخطيط لمستق
 ثاىيًا : أىواع الدافعية لإلجناش

 ( أنواع الدافعية لئلنجاز تتمثؿ في:Wigfield & Eccles, 2001أوضح كؿ مف )     
 دافع اجناش ذاتي داخلي.  .1

يعبر عف حالة داخمية لممتعمـ تدفعو لبلنتباه لممواقؼ التعميمية واالقباؿ عمييا بنشاط        
، وقد يكوف سيكولوجي أو فسيولوجي، ويعتمد عمى خبرات حتى يحقؽ أىداؼ التعمـ بنجاح

عند الوصوؿ إلى انجاز اليدؼ ليحدد بعد ذلؾ أىداؼ المتعمـ سعادة سبب التعمـ السابقة وي
جديدة يعمؿ عمى تحقيقيا فيما بعد، فدافع االنجاز الذاتي يعزز نفسو بنفسو وقياـ المتعمـ 
بالنشاط نابعا مف داخمو وذلؾ لتحقيؽ ذاتو وليس مدفوع لمحصوؿ عمى أي تقدير خارجي، 
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ذاتو حيث يقبؿ عمى التعمـ  خبلؿ  فالمتعمـ ذو الدافع الذاتي يتحدد نشاطو النفسي مف
 بدافع داخمي منو0

 دافع اجناش ادتناعي خازدي .2

يعرؼ بالدافع المكتسب أو الم تعمـ وينبع مف خارج المتعمـ مف خبلؿ التفاعؿ مع البيئة        
االجتماعية وفقا لعمميات التعزيز والعقاب وقد يعدؿ مف دافع االنجاز الذاتي، ويتميز بو 

غيره مف المخموقات ألف لو حياه اجتماعية التي مصدرىا األسرة ومؤسسات  اإلنساف دوف
المجتمع بصفة عامة والمؤسسة التعميمية بصفة خاصة، ويتطور ىذا الدافع مف خبلؿ عممية 
التنشئة االجتماعية والتقميد والمحاكاة فعندما يتكامؿ الدافع الذاتي مع الدافع االجتماعي يشعر 

و واالستفادة مف الخبرات الحياتية، وقد يصؿ الى تحقيؽ ىدفو متخطيًا كؿ المتعمـ بثقتو بنفس
 الصعوبات التي تواجيو0

 ثالجًا : خصائص الدافعية لإلجناش

أف  (Staniewski & Awruk, 2019؛  Shaw, 1976, 130)كؿ مف يرى      
أو منخفضة  الدافعية لئلنجاز قوي محركة لسموؾ المتعمـ ويمكف أف تكوف ىذه القوي مرتفعة

العوامؿ المؤثرة فييا، فالمتعمميف الذيف يمتمكوف دافعية لئلنجاز ينتبيوف إلى  عمى بناء
المحتوى الدراسي واالستفادة منو، وتتمثؿ  استيعاب فاعمية في معممييـ كما أنيـ أكثر
 يمي: خصائص الدافعية لئلنجاز

تستطيع مبلحظتيا مباشرة بؿ تستنتج تعني بانيا حالة ذاتية داخمية ال قوة ذاتية داخمية:   00
مف خبلؿ قياـ الفرد بسموؾ معيف، فالمتعمـ الذي يحرص عمى أداء واجباتو وعمى االلتزاـ 
رشاداتو وييتـ بتعميمو وتعممو سواء داخؿ او خارج المؤسسة التعميمية  بتوجييات المعمـ وا 

تحقيؽ ىدفو تمؾ ويتحاور ويتنافس مع زمبلئو وصوال الى معارؼ وميارات تمكنو مف 
 السموكيات تجعؿ المعمـ يستنتج اف ىذا المتعمـ لديو دافعية لئلنجاز 0

بمعنى إذا امتمؾ المتعمـ دافعية إلنجاز ميمة ما فعميو اف يقـو بسموؾ قوة تثير السموؾ:  90
معيف ألداء الميمة أي أنيا تستثير طاقة المتعمـ لمقياـ بنشاط معيف، فالدافعية تؤثر في 

المتعمميف وتوقعاتيـ، وقد تؤثر في مستويات الطموح التي تميز كؿ متعمـ عف نوعية 
االخر، فالدافعية لئلنجاز تثير السموؾ اإلنساني وىى المسئولة عف تكويف العادات 

إلى الحاجة  السموكية لو، وقد تستثار الدافعية لئلنجاز بعوامؿ داخمية أو خارجية مثؿ
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، القيـ االخبلقية االىتماـ باألنشطة، لميؿ الى التفوؽاو لطعاـ أو األمف أو الراحة( )ا
 واالتجاىات االيجابية0

الدافعية لئلنجاز ال تقتصر عمى استثارة سموؾ المتعمـ بؿ تعمؿ : قوة مستمرة توجو السموؾ 00
عمى توجيو وتحريؾ وتفسير سموكو عند القياـ بنشاط معيف، وكذلؾ تعمؿ عمى االستمرار 

تى يحقؽ المتعمـ أىدافو ومف ثـ يقاؿ أف الدافعية لئلنجاز في تحفيز ىذا السموؾ ح
 كالمحرؾ الذي يوجو سموؾ المتعمميف نحو الغاية او اليدؼ المنشود0

( أف الدافعية 23، 9302سومية ىادؼ،  ؛Kim, 2015, 413) بحث وأوضح        
 لئلنجاز تؤدي وظائؼ أساسية في تحديد وتشكيؿ السموؾ منيا: 

تعمؿ عمى تحريؾ وتنشيط الطاقة الكامنة داخؿ المتعمـ كما أف وظيفة منشطة:  00
وضوح األىداؼ مع التركيز عمييا يعمؿ عمى تحفيز الطاقة اإلنسانية والنفسية داخؿ 

 المتعمـ0
وظيفة انتقالية: تجعؿ المتعمـ ينتقي سموكًا محددًا يصؿ بو ليدؼ التصميـ لتمؾ  90

 الطريقة التي أوصمتو ليدفو0
 ة: تحقؽ الدافعية لئلنجاز المثابرة واإلصرار والصبر والتحمؿ0وظيفة المثابر  00
وظيفة التوجيو: تحقؽ وظيفة توجييية بما أف اإلنساف يمتمؾ طاقة ذاتية يوجييا في  20

 اتجاه معيف ويحدد ذلؾ الدافع وجيتو الصحيحة0
 وترى الباحثة خصائص المتعمـ ذو الدافعية لئلنجاز كالتالي: 

 جذاب الشديد نحو الميمة والمثابرة مف اجؿ انجازىا0السيطرة الذاتية واالن 00
 لديو ميؿ داخمي كبير لئلنجاز بدافع االنجاز وليس بدافع الحصوؿ عمى المكافآت 0 90
 السرعة في انجاز المياـ واتقانيا والحرص الشديد عمى الوقت واستغبللو فيما يفيد0 00
 فردي أو الجماعي0القدرة عمى تحديد أىدافو وتحقيقيا اعتمادًا عمى مجيوده ال 20
 يتمتع بقدر كبير مف الثقة بالنفس وتقدير الذات وتحمؿ المسئولية0 50
يميؿ إلى معرفة نتائج أداءه وأعمالو لتقيميا وبالتالي شعوره بالرضا عف نشاطو  20

 وأعمالو0
 يتجو إلى الواقعية ويقبؿ التحديات بيدؼ الوصوؿ إلى التميز والتفوؽ0 20
 ؿ المزيد مف الجيد مف أجؿ تحقيؽ النجاح0يستطيع مواجية خبرات الفشؿ وبذ 20
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 كبلت والعمؿ عمى ايجاد حموؿ ليا0يمتمؾ قدرة كبيرة عمى مواجية المش 20
 زابعًا : أٍنية  الدافعية لإلجناش

تعتبر الدافعية لئلنجاز ىدفًا تربويًا فتحريؾ واستثارة دوافع المتعمميف نحو إنجاز المياـ        
التعميمية تجعميـ يقبموف عمى ممارسة األنشطة التعميمية، وقد وتعتبر وسيمة لتحقيؽ األىداؼ 

معززات  التربوية عمى نحو فعاؿ الرتباطيا الوثيؽ بالجانب الوجداني فتجعؿ مف بعض المثيرات
 تحث المتعمـ عمى النجاح والتفوؽ0

( إلى أىمية  الدافعية Karaman & Watson, 2017, 107) أشار كؿ مفو        
لئلنجاز في رفع مستوى اداء المتعمميف في مختمؼ المجاالت واالنشطة وأكد 

(McClelland, et al.,1953 عمى أف النمو االقتصادي في أي مجتمع ىو محصمة )
لئلنجاز لدى كؿ مف المتعمميف وأفراد المجتمع، ويرتبط  نمو وضعؼ االقتصاد بارتفاع الدافع 

 ونمو الدافعية لئلنجاز وتظير أىمية تنمية الدافعية لئلنجاز لممتعمـ في  اآلتي:
 توجيو نحو أىداؼ محددة والعمؿ عمى تحقيقيا0 00
 تقوده إلى وضع خطط لمتابعة تحقيؽ االىداؼ0 90
 طو بناء عمى حاجاتو ودوافعو0تساعده عمى تنفيذ خط 00
 تشجعو عمى القياـ باألعماؿ بطريقة منظمة وموضوعية0 20
 تساعده عمى التغمب عمى العقبات التي تواجيو في حياتو0 50
 تقديره لذاتو ومنافستو مع االخريف والتفوؽ عمييـ0 20
 رغبتو في الطموح واالستمتاع بمواقؼ المنافسة0 20
 ي مواجية المشكبلت وحميا0رغبتو في العمؿ بشكؿ فردى او جماعي ف 20
 تزيد مف تركيز انتباىو وتؤخر شعوره بالتعب فتزيد االنتاج0 20

 تساعده عمى ضبط النفس في العمؿ، والتصدي لممياـ الصعبة وصواًل إلى التميز0 030
 تجعمو أكثر اندماجا في عممية التعميـ والتعمـ وتزيد مف إقبالو عمى التعمـ0 000
 يبذؿ مزيدا مف الجيد 0مثابرتو في مواقؼ التعمـ وتجعمو  090
 تزيد احساسو بالمسئولية نحو انجاز االعماؿ في الوقت المخصص0 000
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فالمعمـ ذو الدافعية القوية إلنجاز عممو بنشاط وحماس يصبح كمثير لدافعية انجاز        
المتعمميف فيولد لدييـ اىتمامات معينة تجعميـ يمارسوف سموكيات مقبولة مف أنشطة معرفية 

 جاح وتفوؽ0وميارية بن
 خامطًا: العوامل املؤثسة يف الدافعية لإلجناش

لممارسة أوجو تمثؿ الدافعية لئلنجاز الوسيمة األساسية إلثارة اىتماـ المتعمـ ودفعو         
الموقؼ التعميمي وذلؾ مف أجؿ اكتساب المعارؼ واالتجاىات والميارات  النشاط التي يحتاجيا

 0المطموبة لمتعمـ
 ,Kuperminc, 2008 ؛ (Fan & Chen, 2001, 3كؿ مف ويوضح بحث        

أىـ العوامؿ المؤثرة في ( Kim, 2015, 413 ؛ Bronfenbrenner, 2009   ؛ 470
 اآلتي:كالدافعية لئلنجاز 

 االضسة  .1
إلى المعاممة الوالدية نجاز مرتفعة  لدى المتعمميف أف الدافعية لئل يرجع السبب في         

المياـ، بينما الحسنة في تشجيع أبنائيـ عمى االستقبللية في إنجاز والتنشئة االجتماعية 
المتعمميف ذو دافعية لئلنجاز منخفضة فمـ يحظوا بتشجيع مف وأسرىـ، لذا عمى األسرة دور 
في تشجيع األبناء عمى االىتماـ بتحديد أىدافيـ وكيفية تحقيقيا، ولممؤسسات التعميمية دور 

ولممعمـ األثر األكبر في تشجيع  ي تنمية دافعية المتعمميف إلنجاز المياـ التعميميةكبير ف
نجاز المياـ التعميمية اآلباء ليـ دوًرا محورًيا في تعميـ ، فوتحفيز المتعمميف ودفعيـ لمتعمـ وا 

 األبناء كأحد التأثيرات االجتماعية والثقافية العديدة مثؿ )المدرسة والجامعة( والمجتمع في
 سياقات مختمفة0

 اليذاح  .2
النجاح مف العوامؿ المؤثرة في الدافعية لئلنجاز فاألفراد مختمفوف في دافعية الوصوؿ       

إلى النجاح ويختمفوف كذلؾ في درجة تجنبيـ لمفشؿ، فإذا قاـ فرداف بأداء ميمة واحدة 
واألخر ىدفو  فاحدىـ ىدفو النجاح لموصوؿ إلى التميز بسبب مروره بخبرات نجاح متكررة،

النجاح  لتجنب الفشؿ بسبب مروره بخبرات فشؿ متكررة، فالنجاح في حد ذاتو حافزا لؤلفراد 
 ومشجعا ليـ لتحقيؽ أىدافيـ بؿ يتعدى الوصوؿ الى المنافسة والتميز والعالمية0
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 دفتوقع اهل .3
لكؿ متعمـ أىداؼ محددة وغايات يسعى إلى تحقيقيا، وتمثؿ األىداؼ عنصرًا ىامًا في        

نمو الدافعية لمنجاز ومصدرا لمطاقة والتشجيع، فمكؿ ىدؼ مستوى توقع مف قبؿ المتعمـ، 
فالذي لديو قناعات بالتوقع االيجابي لتحقيؽ األىداؼ سوؼ يبذؿ مزيد مف الجيد والعمؿ أما 

لديو توقع سمبى فإف ذلؾ يوثر عمى انخفاض دافعيتو لئلنجاز لذلؾ مف األىمية إذا كاف 
 مساعدة المتعمـ عمى تقييمو لمستوى اليدؼ وىنا تتضح روية المتعمـ إلى المستقبؿ0

 الجكة باليفظ .4
مف العوامؿ اليامة التي تؤثر في الدافعية لئلنجاز ىى ثقة الفرد بنفسو وتقديره لذاتو،       

مو قادرا عمى المثابرة والتغمب عمى المشكبلت والصعوبات وتحمؿ المسئولية والسعي وىذا يجع
نحو التفوؽ والرغبة في األداء األفضؿ، فالمتعمـ الذي لديو تقدير ذاتي إيجابي لؤلداء يتوقع 
أف يؤديو بقدر كبير مف الحماس والدافعية أما إذا كانت قدراتو ال تسمح فيذا يؤثر سمبيًا عمى 

 االدائي0 سموكو
وترى الباحثة أف ىناؾ عوامؿ خاصة بالمجتمع كالتشجيع والتعزير مف قبؿ االسرة      

والجامعة وكذلؾ النجاح وعوامؿ خاصة بالمتعمـ ذاتو كتحمؿ المسئولية واالعتماد عمى الذات 
 واالستقبللية والطموح والمثابرة كؿ ذلؾ يساعد عمى دافعية المتعمـ لئلنجاز0

تفادت الباحثة مف المحور الثالث )الدافعية لئلنجاز( في تكويف حصيمة معرفية وقد اس      
عف خصائص الدافعية لئلنجاز ووظائفيا ومكوناتيا وكذلؾ دور المعمـ في تنمية واكتساب 

واختيار منيا األكثر مبلئمة لتنميتيا لدي طمبة أبعادىا الدافعية لئلنجاز، والتعرؼ عمى بعض 
عداد مقياس الدافعية لئلنجاز عف طريؽ مراعاةالكمية و الدبمـو المينية ب التي يمكف ىا أبعاد ا 

 تنميتيا في المرحمة الجامعية0
 فـسوض البـشح:  

 يسعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية:
( بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث 3030يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 00

ككؿ وفي مياراتو الفرعية كبًل  ختبار التفكير االستراتيجيلقبمي والبعدي الفي التطبيقيف ا
 عمى حده لصالح التطبيؽ البعدي0  
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( بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث 3030يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 90
عمى  ككؿ وفي أبعاده الفرعية كبلً الدافعية لئلنجاز في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 

 حده لصالح التطبيؽ البعدي0  
 0التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجازتوجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف  00

 إدساءات البشح

 بناء البرنامج القائـ عمى التصميـ اليندسي( 0)
برنامج المقترح الما صورة  لئلجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث والذي ينص عمى 

 االتيعمؿ تـ القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي؟ 
 أواًل: إعداد الربىامر املكرتح الكائه على عنلية التصنيه اهليدضي

والذي  تحديد عنواف البرنامج المقترح: برنامج مقترح قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي 00
 0(Capstone) اممةقد يفيد في دراسة مقرر تصميـ المشروعات العممية المتك

تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج: تـ تحديد مجموعة مف االىداؼ العامة لمبرنامج وذلؾ  90
مف خبلؿ الرجوع إلى عدد مف البحوث والدراسات السابقة التي تناولت عممية التصميـ 
اليندسي وىدؼ البرنامج إلى تنمية التفكير االستراتيجي  والدافعية لئلنجاز، وقد انبثؽ 

لؤلىداؼ التربوية  Bloomج التعمـ كما وردت في تصنيؼ بمـو منو مجموعة مف نوات
 )معرفية، وجدانية، وميارية( عمى أف تكوف األىداؼ واضحة وقابمة لمتحقيؽ0

 أسس بناء البرنامج المقترح  00
تـ تحديد مجموعة مف التصورات العامة التي يسير وفقيا البرنامج مف حيث األىداؼ       

لوسائؿ التعميمية والتقويـ وما ينبغي أف يكتسبو المتعمميف مف والمحتوى وطرؽ التدريس وا
ميارات التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجاز وىذه األسس )طبيعة عممية التصميـ اليندسي 

تحديات مصر الكبرى   -تصميـ المشروعات العممية المتكاممة  -طبيعة التقدـ التكنولوجي  -
 (0المتفوقيف في العموـ والتكنولوجيامتطمبات إعداد معمـ مدارس  -
 اختيار المحتوى العممي لمبرنامج:  20

بعد تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج، وفي ضوء العديد مف األدبيات والبحوث السابقة      
التي اىتمت بعممية التصميـ اليندسي، وكذلؾ في ضوء احتياجات طمبة كمية التربية تـ 

غتو في صورة مديوالت، وقد راعت الباحثة عند اختيار اختيار المحتوى العممي  وصيا
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موضوعات البرنامج خصائص طبلب مرحمة الدراسات العميا، وتنوع الخبرات واألنشطة، كما 
تـ تزويد البرنامج باألىداؼ السموكية الخاصة بكؿ موضوع، باإلضافة إلى التقويـ التكويني، 

 والمراجع المتاحة المستخدمة في كؿ موضوع0
)مدخؿ تـ استخداـ بعض االستراتيجيات مثؿ  :ستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ البرنامجاال 50

مدخؿ التعمـ القائـ  - Inquiry  Based Learning  (IBL)التعمـ القائـ عمى االستقصاء
مدخؿ التعمـ القائـ عمى  - Project Based Learning (PBL) عمى المشروعات

 نظرية الذكاءات المتعددة -  Proficiency Based Learning (PBL)الكفاءة 
Multiple Intelligences Theory (MIT)  - استراتيجية حؿ المشكبلتProblem 

Solving Strategy (PSL)  - تتعمـ(   -تريد  -استراتيجية ماذا )تعرؼKWL 
Strategy -    استراتيجية الخرائط الذىنيةMind Maps strategy -  استراتيجية

 Brain Storming Strategy  )0العصؼ الذىني
 تقويـ البرنامج:  20

تـ ضبط البرنامج المقترح في صورتو األولية بعرضو عمى مجموعة مف السادة        
المتخصصيف في مجاؿ اليندسي والعممي، وذلؾ لمتأكد مف مناسبتو لطمبة الدبمـو  *المحكميف

 اختبار التفكير االستراتيجي ومقياس الدافعية لئلنجاز0( وتطبيؽ STEMالمينية تخصص )
 الصورة النيائية لمبرنامج المقترح: 20

عمؿ التعديبلت لمبرنامج في ضوء آراء السادة المحكميف لتحديد مدى صحة  تـ      
المعمومات الواردة بو وتحديد مدى مناسبتيا لطمبة الدبمـو المينية، وبذلؾ أصبح البرنامج 

 * صالحًا لمتطبيؽ0*المقترح في صورتو النيائية
 ثاىيًا: إعداد دليل املعله

التعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التفكير  اليدؼ العاـ ليذا البحث الحالي      
االستراتيجي والدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدبمـو المينية  بكمية التربية  لذا قامت الباحثة 

أثناء تدريس موضوعات البرنامج المقترح القائـ  بعمؿ دليؿ ليسترشد بو المعمـ )المحاضر(
 رت عممية اإلعداد بالخطوات التالية:عمى عممية التصميـ اليندسي، ولقد م

االطبلع عمى بعض األدبيات التي اىتمت بإعداد دليؿ المعمـ بغرض االستفادة منيا في  00
 إعداد الدليؿ الحالي0
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تحديد اليدؼ مف الدليؿ بيدؼ مساعدة المعمـ )المحاضر( في تدريس موضوعات البرنامج  90
 المقترح0

منو ونبذة عف التصميـ اليندسي وبعض  إعداد مقدمة الدليؿ والتي تضمنت اليدؼ 00
 االرشادات والتوجييات لممعمـ0

تحديد االىداؼ العامة لمموضوعات المحددة ليسترشد بيا المعمـ أثناء التدريس والتي  20
اشتقت منيا نواتج التعمـ  بكؿ موضوع مف موضوعات البرنامج المقترح والعمؿ عمى 

 ات البرنامج0تحقيقيا في نياية تدريس كؿ موضوع مف موضوع
 تحديد الخطة الزمنية لتدريس الموضوعات 0 50
األىداؼ  –التخطيط لتدريس الموضوعات حيث تضمنت خطة كؿ موضوع ) العنواف  20

 التقويـ ( –خطة السير في الدرس  –األنشطة التعميمية  –الوسائؿ التعميمية  –السموكية 
ء آرائيـ  وتـ عمؿ عرض الدليؿ بصورتو األولية عمى مجموعة مف المحكميف إلبدا 20

 0**التعديبلت البلزمة ليصبح الدليؿ صالحا لبلستخداـ في صورتو النيائية*
 وبذلؾ تكوف تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث0     

 ( إعداد أدوات البحث 9)
 أوال: اختبار التفكير االستراتيجي  

لئلجابة عمى ، و  التفكير االستراتيجياقتضت طبيعة البحث الحالي إعداد اختبارًا في       
السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث والذي ينص عمى ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى 

( SETMلتنمية التفكير االستراتيجي لدى طمبة الدبموـ المينية )عممية التصميـ اليندسي 
 بكمية التربية؟ ولقد مرت عممية اإلعداد بالخطوات التالية:

اليدؼ مف االختبار: قياس ميارات التفكير االستراتيجي  لطمبة الدبموـ المينية تخصص  00
(STEM) 
 أبعاد االختبار :  90

تـ تحديد أبعاد االختبار مف خبلؿ االطبلع عمى بعض البحوث والدراسات        
( التي 9339في كؿ مف )طارؽ يونس، السابقة التي تناولت ميارات التفكير االستراتيجي 

 -التركيز عمى القصد  -ددت بعض ميارات التفكير االستراتيجي مثؿ ) المنظور المنظمي ح
التوجو بالفرضيات(، وأوضح كؿ مف  -التفكير في الوقت المناسب -انتياز الفرص الذكية 
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 -التصور –( بعض مياراتو مثؿ )الروية 9302( و)سعيد نافع، 9332)صبلح النعيمي، 
( أف التفكير Glick & Cuenot, 2014(، كما أوضح )االدراؾ –التبصر  –الحدس 

  -االستراتيجي يركز عمى ثبلثة عمميات معرفية رئيسة ىما )ميارة التفكير المنظومي 
 ,Kazmi, et alميارة التفكير التأمؿ(، وأشار كؿ مف ) -ميارة إعادة الصياغة 

حؿ  -التنفيذ  -(( إلى أف ميارات التفكير االستراتيجي تتمثؿ في )التخطيط  2016
( و)ىاشـ الشرنوبي،  Goldman,2003اتخاذ القرار(، كما أوضح كؿ مف ) -المشكبلت 

 -ممارسة التفكير االستراتيجي  -( مراحؿ التخطيط تتمثؿ في )التخطيط االستراتيجي 9302
( Pisapia,2009( و)9303تقويـ التفكير االستراتيجي وأظير كؿ مف )أسماء مصطفي، 

 (ميارات التفكير االستراتيجي 9302و)كوثر رزؽ، 
اتخاذ القرار(، وحدد )زيف العابديف  -التحميؿ  –التخطيط  –) تحديد األىداؼ  في
االبداع(  –التنظيـ  –القيادة  –( ميارات التفكير االستراتيجي في ) التخطيط 9302وىبو، 

ناسب عينة البحث فالتفكير االستراتيجي لو ميارات متعددة، فقامت الباحثة باختيار ما ي
وقد قامت الباحثة بتحديد بعض ميارات التفكير االستراتيجي  المراد  لتحقيؽ أىداؼ البحث، 

 تنميتيا وذلؾ بالرجوع إلى العديد مف المراجع والبحوث السابقة، وتـ 
عرضيا عمى السادة المحكميف في ىذا المجاؿ مع مراعاة طبيعة طمبة كمية التربية، 

حديد ستو ميارات الختبار التفكير االستراتيجي وعرفتيا الباحثة اجرائيًا وفي ضوء ذلؾ تـ ت
 كالتالي:
وضع المتعمـ خطة تعميمية تتضمف األنشطة المقترحة  Planning :ميارة التخطيط 

 وصياغة األىداؼ وتنفيذىا وتقيميا الستعداده لمتعامؿ مع المستقبؿ والتنبؤ بو0
المتعمـ لؤلشياء قبؿ حدوثيا والشعور بيا، وظنو توقع  Intuition :الحدسميارة 

 الصحيح الناتج عف تدقيؽ وتمحيص الفكر في ظاىر األمر إلدراؾ باطنو0
عممية عقمية ىادفة متعمقة بالوصوؿ إلى :  Make decisionاتخاذ القرار  ميارة

كثر المعمومات ومعالجتيا لحؿ موقؼ )مشكمة( الختيار البديؿ األفضؿ والحؿ األمثؿ واأل 
مبلئمة لتحقيؽ اليدؼ بما يتناسب مع خصائص الموقؼ ويعتمد عمى المعمومات األولية 

 المدروسة0
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قدرة المتعمـ عمى االختيار والمقارنة والتقييـ، ويأتي بعد :  Analyzingالتحميؿ ميارة 
جمع المعمومات وترتيبيا وتنظيميا وذلؾ مف أجؿ إخراجيا لتفسير ظاىرة معينة، ويتـ 

 مو بيدؼ اإلجابة عف تساؤالت محددة لموصوؿ إلى أفضؿ بديؿ متاح لحؿ المشكمة0استخدا
عممية عقمية منظمة لقياس مدى تحقؽ االىداؼ :  Assessmentالتقييـ ميارة 

والغايات المنشودة بدقة، وتأتي بعد عممية التنفيذ لفحص األخطاء والكشؼ عف مواطف القوة 
 بشأنيا0والضعؼ واتخاذ القرار المناسب 

القدرة عمى ابتكار عمؿ جديد في مجاؿ العموـ المختمفة، : Creativityاإلبداعميارة 
ووصؼ طرؽ التعامؿ معو عف طريؽ دمج األفكار المختمفة لموصوؿ إلى نتيجة جديدة وحموؿ 

 مبتكرة وقابمة لمتطبيؽ0
 صياغة مفردات االختبار  00

ارات التفكير االستراتيجي التي تندرج تـ صياغة االختبار في صورة مواقؼ لقياس مي      
تـ عرض االختبار في تحتيا، واشتممت المواقؼ عمى أربعة بدائؿ )أ( ، )ب( ، )جػ( ، )د(، و 

صورتو األولية عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ 
 0آراء المحكميفالتدريس، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديبلت البلزمة في ضوء 

 التجريب االستطبلعي لبلختبار  20
الفصؿ بداية في بالمغة العربية قامت الباحثة بتجريب اختبار التفكير االستراتيجي      

لمتأكد مف صبلحيتو، وحساب صدقو وثباتو، وذلؾ بتطبيقو ـ 9302/9393الدراسي الثاني 
مجتمع العينة  بمـو المينية( طالب وطالبة مف طمبة الد53عمى عينة استطبلعية عددىا )

بكمية ( STEM)تخصص  غير عينة مجموعة البحث األصمي )مف مختمؼ التخصصات(
 :حساب وذلؾ بيدؼالتربية جامعة الزقازيؽ 

 Reliabilityحساب الثبات :  -أ 
 SPSS.Ver.26باستخداـ برنامج وقد تـ حساب ثبات عبارات اختبار التفكير االستراتيجي       

لمفردات االختبار ككؿ،  Cronbachs Alphaاألولى  ىى حساب معامؿ الفا كرونباخ بطريقتيف 
وفي كؿ مرة يتـ  حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية االختبار، والطريقة الثانية ىي حساب 
معامبلت االرتباط بيف درجة المفردة والدرجة الكمية لبلختبار ككؿ )االتساؽ الداخمي( ويوضح جدوؿ 

 0( ذلؾ0)
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 (0جذول )

 (41) ٌ= اختجبس  انتفكُش االستشاتُجٍ يعبيالد ثجبد يفشداد 

 

 

 انًهبسح

 

سلى 

 انًفشدح

 

 

يعبيم 

 انفب

يعبيم 

االستجبط 

ثبنذسجخ 

انكهُخ 

 نهًهبسح

 

 

 انًهبسح

 

 

سلى 

 انًفشدح

 

 

يعبيم 

 انفب

يعبيم 

االستجبط 

ثبنذسجخ 

انكهُخ 

 نهًهبسح

 

 

(0) 

يهبسح 

 انتخطُط

0 1.915 1.430  

 

(1) 

يهبسح 

 انذذس

1 1.911 1.514 

9 1.920 1.399 9 1.901 1.551 

02 1.919 1.450 03 1.929 1.450 

09 1.912 1.441 11 1.911 1.590 

14 1.910 1.401 15 1.990 1.921 

ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر     1.934ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر    

1.933  

 

 

(2) 

اتخبر  يهبسح

 انمشاس

2 1.994 1.915  

 

(3) 

يهبسح 

 انتذهُم

3 1.919 1.514 

9 1.999 1.591 01 1.901 1.592 

04 1.920 1.411 05 1.999 1.990 

10 1.991 1.540 11 1.919 1.515 

19 1.914 1.499 19 1.924 1.499 

ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر      1.920ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر   

1.939 

 

 

(4) 

يهبسح 

 انتمُُى

 

4 1.911 1.595  

 

(5) 

يهبسح 

 االثذاع

5 1.905 1.459 

00 1.999 1.593 01 1.991 1.543 

09 1.912 1.510 09 1.999 1.525 

12 1.924 1.442 13 1.991 1.922 

19 1.993 1.915 21 1.904 1.491 

ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب   931ثجبد انًهبسح ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر   

 921كشوَجبر   

 1.991يعبيم ثجبد االختجبس ككم لجم دزف دسجخ انًفشدح غُش انثبثتخ ثطشَمخ انفب كشوَجبر   

( أف معامؿ الفا لكؿ مفردة أقؿ مف أو يساوي معامؿ الفا 0يتضح مف جدوؿ )              
لمميارة التي ينتمي الييا ككؿ، مما يشير إلى أف جميع مفردات اختبار التفكير االستراتيجي ثابتة، 
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جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمميارة التي ينتمي الييا )في حالة و 
( مما 3035أو  3030رجة المفردة في الدرجة الكمية لمميارة( دالة احصائيًا عند مستوى )وجود د

يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع مفردات االختبار، وبالتالي أصبح معامؿ ثبات االختبار 
 ( بعد حذؼ المفردات الثابتة، وىذا يعني أف االختبار يتمتع بدرجة كبيرة30229االستراتيجي ككؿ )

 مف الثبات مما يزيد مف موثوقية استخدامو في التطبيؽ لمغرض الذي أ عد مف أجمو0
 تـ حساب الصدؽ باتباع الطرؽ األتية  الصدؽ:  -ب 
صدؽ المحتوى : تحقؽ صدؽ المحتوى عف طريؽ عرض اختبار التفكير االستراتيجي  00

 لقياسو0عمى مجموعة مف المحكميف إلقرار صدقو وصبلحيتو لقياس ما وضع 
التفكير  صدؽ الميارات الفرعية: حيث تـ حساب صدؽ الميارات الفرعية الختبار 90

وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ  Spss. Ver . 26باستخداـ برنامج  االستراتيجي
االرتباط بيف درجة الميارة الفرعية والدرجة الكمية لبلختبار في حالة حذؼ درجة الميارة 

اعتبار أف بقية عبارات االختبار محكا لمميارات ، كما يتضح مف الدرجة الكمية لبلختبار ب
 (9بجدوؿ )

 (1جذول )

 يعبيالد صذق انًهبساد انفشعُخ الختجبس انتفكُش االستشاتُجٍ

 يعبيم االستجبط ثبنذسجخ انكهُخ نالختجبس انًهبساد و

 **1.950 يهبسح انتخطُط 0

 **1.939 يهبسح انذذس 1

 **1.930 يهبسح اتخبر انمشاس 2

 **1.930 يهبسح انتذهُم 3

 **1.932 يهبسح انتمُُى 4

 **1.944 يهبسح اإلثذاع 5

 (1014(       * دال عُذ يستىي )1010** دال عُذ يستىي )         

( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ ميارة والدرجة الكمية لممقياس دالة 9مف جدوؿ ) ويتضح     
( مما يدؿ عمى صدؽ جميع 30220- 30220( حيث تراوحت بيف )3030عند مستوى )

 ميارات االختبار0
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 زمف االختبار:   -ج 
( دقيقة وقد تـ االلتزاـ 23تـ حساب الزمف البلـز لئلجابة عمى مفردات االختبار وبمغ )      

 بو عند التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التفكير االستراتيجي عمى عينة البحث األصمية0
االختبار في صورتو النيائية : مرورًا بالخطوات السابقة أصبح اختبار التفكير  50

في صورتو النيائية بالمغة العربية* ثـ ترجمتو إلى المغة االنجميزية** مف االستراتيجي 
قبؿ المتخصصيف في مجاؿ المغة االنجميزية لتطبيقو فيما بعد عمى طمبة الدبمـو المينية 

(STEM( حيث يتكوف مف )موقفًا موزعًا عمى أنواع ميارات التفكير االستراتيجي0  03 ) 
 (2جذول )

 ختجبس االستشاتُجٍيىاصفبد يهبساد اال

 عذد األسئهخ أسلبو يفشداد االختجبس أثعبد االختجبس و

 4 14 – 09 – 02 – 9 -0 يهبسح انتخطُط 0

 4 15 – 11 – 03 -9-1 انذذسيهبسح  1

 4 19 – 10 -04 -9-2 اتخبر انمشاس يهبسح 2

 4 19 -11 -05 – 01-3 انتذهُميهبسح  3

 4 19 – 12 – 09 -00 -4 انتمُُىيهبسح  4

 4 21 -13 -09 -01-5 اإلثذاعيهبسح  5

 21 انًجًىع انكهٍ ألسئهخ االختجبس

 إعداد مكياع الدافعية لإلجناش ثاىيًا: 

لئلجابة عمى السؤاؿ تطمبت طبيعة البحث الحالي إعداد مقياس الدافعية لئلنجاز،        
الثالث مف أسئمة البحث والذي ينص عمى ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى عممية 

( بكمية التربية SETMلتنمية الدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدبمـو المينية )التصميـ اليندسي 
 عممية اإلعداد بالخطوات التالية ولقد مرت؟ 
( بكمية التربية STEMدافعية طمبة الدبمـو المينية )اليدؼ مف المقياس: قياس مدى  00

 المشاريع العممية0 إلنجازجامعة الزقازيؽ 
 لئلنجازتـ مسح الدراسات والبػحوث السابقة التي تناولت الدافعية تحديد أبعاد المقياس:  90

، ولقد تعددت المقاييس بتبايف لئلنجازلتحديد بنود المقياس التي تقيس أبعاد الدافعية 
( Busaro, et al, 2000ىداؼ التي أعدت مف أجميا كما في دراسة كؿ مف )األ
 (9302( و)حناف خميؿ، 9302( و)كماؿ عثماف ،وأخروف، Wang, 2012و)
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( و)أحبلـ 9302أماني الموجي، )( و9302( و)ىالة لطفي، 9302و)شيماء أحمد، 
لئلنجاز بصورة مبدئية ( وتـ تحديد أبعاد الدافعية 9302( و)ىاني مراد، 9302إبراىيـ، 

 ليشتمؿ المقياس عمى أربعة أبعاد وعرفتيا الباحثة إجرائيًا كالتالي:
إصرار المتعمـ عمى النجاح والمحاوالت المستمرة لمتغمب عمى  (:المثابرة) البعد األوؿ
 ى نصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة0عدـ اليأس حتو الصعوبات والعقبات 

حقيؽ أىداؼ وغايات رغبة المتعمـ القوية والجادة في ت(: الطموح)البعد الثاني 
 ثـ إلى التميز واالبداع0 منشودة لموصوؿ إلى أعمى مستويات األداء ومنو إلى النجاح

إيماف المتعمـ بأىدافو ومياراتو وقدراتو وقراراتو وتقييمو (: الثقة بالنفس) البعد الثالث
 لتي سبؽ وأف وضعيا لذاتو مف قبؿ0لؤلىداؼ ا
المياـ المنسوبة إليو  بعض تكميؼ المتعمـ بأداء (:تحمؿ المسئولية) بعد الرابعال

 مف قبؿ المعمـ وتساعده عمى النجاح0والقياـ بيا عمى أكمؿ وجو ويحاسب عمييا 
 صياغة مفردات المقياس: 00

ذي الخمس مستويات )دائما، غالبا،  تـ صياغة مفردات المقياس طبقًا لنموذج ليكرت      
( مفردة بعضيا موجبة وبعضيا سالبة، وتـ 23أحيانا، نادرا، مطمقا( وقد بمغ عدد مفرداتو )
درجات في حالة  2درجات في حالة دائما(،) 5إعداد مفتاح لتصحيح المقياس حيث أعطت )

حالة مطمقا( وذلؾ في درجة في  0درجتيف في نادرا(،) 9درجات في حالة أحيانا(،) 0غالبا(،)
حالة المفردات الموجبة أما في حالة المفردات السالبة تكوف الدرجات عكس ذلؾ، وتـ عرض 
المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف، وقد أجمع المحكموف عمى 

تـ حذؼ مناسبة تعميمات المقياس لطمبة الكمية، وشمولية المقياس لؤلبعاد المحددة ، وقد 
 ( مفردة020سبتيـ لؤلبعاد ليصبح )(  مفردات مف المقياس لعدـ منا2)

 جريب االستطبلعي لممقياس:الت 20
الفصؿ الدراسي  بداية فيبالمغة العربية  لئلنجازقامت الباحثة بتجريب مقياس الدافعية      

ـ لمتأكد مف صبلحيتو، وحساب صدقو وثباتو، وذلؾ بتطبيقو عمى 9302/9393الثاني 
( طالب وطالبة مف طمبة الدبمـو المينية مجتمع العينة األصمي 53عينة استطبلعية عددىا )

( بكمية التربية STEM)مف مختمؼ التخصصات( غير عينة مجموعة البحث )تخصص 
 ؾ بيدؼ حساب:وذلجامعة الزقازيؽ 
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 حساب الثبات تـ  Reliabilityالثبات :  -أ 
الدافعية لئلنجاز باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ باستخداـ وقد تـ حساب ثبات عبارات مقياس         
 SPSS.Ver.28برنامج 

 (3جذول )

انتٍ تُتًٍ إنُهب ثبنذسجخ انكهُخ نألثعبد يمُبس انذافعُخ نإلَجبص يعبيالد أنفب ويعبيالد استجبط يفشداد 

 ( 41فٍ دبنخ دزف دسجخ انًفشدح يٍ انذسجخ انكهُخ نهجعذ )ٌ=

 األثعبد
سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 انفب

يعبيم 

االستجبط 

ثبنذسجخ 

 انكهُخ نهجعذ

 األثعبد
سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 انفب

يعبيم 

االستجبط 

ثبنذسجخ 

 انكهُخ نهجعذ

 

 

 

(0) 

 انًثبثشح

0 1.993 1.431  

 

(1) 

 

 انطًىح

1 1.930 1.399 

4 1.992 1.419 5 1.933 1.313 

01 1.994 1.413 9 1.953 1.221 

05 1.990 1.443 02 1.925 1.414 

11 1.933 1.340 09 1.919 1.441 

13 1.999 1.301 10 1.912 1.510 

19 1.919 1.225 14 1.941 1.312 

21 1.993 1.502 19 1.941 1.311 

25 1.991 1.449 22 1.949 1.259 

 ثجبد انجعذ ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر   1.959 1.919   ثجبد انجعذ ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر  

 

 

(2) 

 

انثمخ 

 ثبنُفس

2 1.915 1.359  

 

(3) 

تذًم 

 انًسئىنُخ

 

3 1.551 1.449 

9 1.599 1.920 9 1.552 1.350 

01 1.900 1.291 00 1.553 1.911 

03 1.599 1.920 04 1.559 1.909 

09 1.922 1.303 09 1.550 1.492 

14 1.592 1.952 12 1.541 1.942 

15 1.911 1.492 19 1.550 1.953 

21 1.559 1.912 20 1.543 1.534 

 23 1.925 1.292  24 1.559 1.421 

 ثجبد انجعذ ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر  1.900 ثجبد انجعذ ككم ثطشَمخ انفب كشوَجبر  1.935

1.901يعبيم ثجبد انًمُبس ككم لجم دزف دسجخ انًفشدح غُش انثبثتخ ثطشَمخ أنفب كشوَجبر    
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( أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية 2يتضح مف جدوؿ )         
لمبعد التي ينتمي إلييا )في حالة وجود درجة المفردة في الدرجة الكمية لمبعد( دالة إحصائيًا عند 

ة ( مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جميع مفردات مقياس الدافعي3035أو  3030مستوى )
وىذا يعني أف  (30209)بطريقة ألفا كرونباخ   لئلنجاز، وأصبح معامؿ ثبات المقياس ككؿ

المقياس يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات مما يزيد مف موثوقية استخدامو في التطبيؽ لمغرض الذي 
 أ عد مف أجمو0

 حساب  الصدؽ: تـ حساب صدؽ المقياس باتباع االتي: –ب 
 المحتوى: تبيف مف خبلؿ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف وقد  صدؽ

 اقروا صدقو وصبلحيتو لقياس ما وضع لقياسو0
  لممقياس عف طريؽ صدؽ االبعاد الفرعية لممقياس: تـ حساب صدؽ األبعاد الفرعية

حساب معامؿ االرتباط بيف درجة البعد الفرعي والدرجة الكمية لممقياس في حالة 
     ( يوضح ذلؾ0 5ة البعد مف الدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ )حذؼ درج

 (4جذول )

 يعبيالد صذق األثعبد انفشعُخ نًمُبس انذافعُخ نإلَجبص

 يعبيم االستجبط ثبنذسجخ انكهُخ نهًمُبس األثــــــعـبد و

 **1.991 انًثبثشح 0

 **1.913 انطًىح 1

 **1.900 انثمخ ثبنُفس 2

 **1.995 تذًم انًسئىنُخ 3

 (1014(       * دال عُذ يستىي)1010** دال عُذ يستىي)

( أف معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس 5ويتضح مف جدوؿ )        
( مما يدؿ عمى صدؽ 30200 -30222( حيث تراوحت بيف )3030دالة عند مستوى )*

 جميع أبعاد المقياس0
 زمف المقياس: -د 

( دقيقة تقريبًا وقد التـز بيذا 03تـ حساب الزمف البلـز لئلجابة عمى عبارات المقياس )     
 0الزمف عند التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس الدافعية لئلنجاز

 إعداد المقياس في صورتو النيائية 50
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ية ، وبذلؾ تصبح الدرجة النيائمفردة( 02بمغ عدد عبارات مقياس الدافعية لئلنجاز )     
( يوضح مواصفات مقياس 2(، والجدوؿ )02( درجة، والدرجة الصغرى )023لممقياس )

الدافعية لئلنجاز بالمغة العربية* ثـ ترجمتو إلى المغة االنجميزية **مف قبؿ المتخصصيف في 
 ( بكمية التربيةSTEM0المغة االنجميزية لتطبيقو فيما بعد عمى طمبة الدبمـو المينية )

 (5جذول )

 يىاصفبد يمُبس انذافعُخ نإلَجبص

 األثعبد و
انعذد  أسلبو انًــــــــــــــــــــــــــــفشداد

انكهٍ 

 انًفشداد انسبنجخ انًفشداد انًىججخ نهًفشداد

 9 13-11-01 25-21-19-05-4 -0 انًثبثشح 0

 9 22-09-5-1 19-14-10-02-9 انطًىح 1

 9 21-15-11-03-01-2 23-09-9 انثمخ ثبنُفس 2

 9 24-20-09-9-3 19-12-04-00 تذًم انًسئىنُخ 3

ًجًـىع انكـهٍ ان

 نًفشداد انًـمُبس
09 09 25 

 إدساءات تيفير جتسبة البشح (3) 

فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى عممية تحديد اليدؼ مف التجربة: التعرؼ عمي فاعمية  00
والدافعية لئلنجاز لدى طمبة الدبموـ المينية لتنمية التفكير االستراتيجي التصميـ اليندسي 

(SETM0بكمية التربية جامعة الزقازيؽ) 
تحديد متغيرات البحث: المتغير المستقؿ تمثؿ في  البرنامج المقترح القائـ عمى عممية  90

 لئلنجاز0متغيريف تابعيف تمثبل في التفكير االستراتيجي، والدافعية و  التصميـ اليندسي
تـ استخداـ المنيج الوصفي لمسح أدبيات المجاؿ إلعداد اإلطار تحديد منيج البحث:  00

عداد األدوات ومناقشة النتائج وتفسيرىا،  النظري واستقراء البحوث والدراسات السابقة وا 
واستخداـ المنيج التجريبي الختبار صحة الفروض، واستخداـ التصميـ شبو التجريبي ذو 

لواحدة ذات التطبيقيف القبمي والبعدي حيث تـ تطبيؽ أدوات البحث المجموعة التجريبية ا
ثـ طبقت أدوات  البرنامج المقترح القائـ عمى عممية التصميـ اليندسي دريستقبميًا ثـ 

 ( يوضح ذلؾ20البحث بعديًا والجدوؿ )
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 (9جذول )

 انتصًُى شجّ انتجشَجٍ

 انتطجُك انجعذٌ انًعبنجخ انتجشَجُخ انتطجُك انمجهٍ يجًىعخ انجذث

انًجًىعخ 

انتجشَجُخ رو 

 انًجًىعخ انىادذح

  اختجبس انتفكُش

 االستشاتُجٍ

  يمُبس انذافعُخ

 نإلَجبص

انجشَبيج انًمتشح 

انمبئى عهً عًهُخ 

 انتصًُى انهُذسٍ

  اختجبس انتفكُش

 االستشاتُجٍ

  يمُبس انذافعُخ

 نإلَجبص

( طالب وطالبة مف طمبة الدبموـ 03) تكونت مجموعة البحث مفتحديد عينة البحث:   20
ـ 9302/9393(  بكمية التربية جامعة الزقازيؽ لمعاـ الدراسي STEMالمينية تخصص )

 وتـ تنفيذ التجربة كاآلتي:
( لئلنجازمقياس الدافعية  -تـ تطبيؽ أدوات البحث قبميًا )اختبار التفكير االستراتيجي  -أ 

( طالب وطالبة حيث تـ 03)البحث جموعة معمى في بداية الفصؿ الدراسي الثاني 
( دقيقة، 23تطبيؽ كؿ مف اختبار التفكير االستراتيجي بالمغة االنجميزية في زمف قدره )

 ( دقيقة030بالمغة االنجميزية في زمف قدره ) لئلنجازومقياس الدافعية 
قامت الباحثة بتدريس البرنامج المقترح باستخداـ عممية التصميـ اليندسي  -ب 
ـ ، 9302/9393لمعاـ الدراسي  ث وذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثانيالبح مجموعةل

وتـ توضيح اليدؼ مف استخداـ عممية التصميـ اليندسي، وتـ تقسيـ الطبلب إلى 
( ليسيؿ التعامؿ معيا، 2( إلى )0ست مجموعات، وتـ تسمية كؿ مجموعة برقـ  مف )

تـ تسجيؿ المبلحظات أثناء التدريس،  وتـ شرح الطريقة المستخدمة في التدريس، كما
 On( ونظرا لجائحة كورونا استمر التدريس )Face to Faceوتـ التدريس المباشر)

Line( باستخداـ برنامج )Zoom Cloud Meeting وتـ مف خبللو استخداـ )
(Beak out Rooms لمتعمـ التعاوني في المجموعات الستة وتـ المقاء المباشر مرة )

 اية الفصؿ الدراسي الثالث0أخرى في ني
في بعد االنتياء مف التدريس تـ التطبيؽ البعدي ألدوات البحث بالمغة االنجميزية  -ج 

في التطبيؽ البعدي  روعي، وقد ـ 9302/9393لمعاـ الدراسي  الفصؿ الدراسي الثالث
مف التطبيؽ تـ  االنتياءبتعميمات وزمف كؿ أداة مف أدوات البحث، وبعد  االلتزاـ

  تصحيح أوراؽ إجابات الطمبة، وتـ رصد الدرجات لمعالجتيا إحصائيًا وتفسير النتائج0 
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 ىتائر البشح وتفطريٍا: 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى  :ختبار صحة الفرض األوؿ والذي ينص عمىال 00
ختبار والبعدي ال( بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 3030)

 ككؿ وفي مياراتو الفرعية كبًل عمى حده لصالح التطبيؽ البعدي0   التفكير االستراتيجي
تـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض بحساب متوسطات درجات الطمبة عينة البحث في        

( وقيمة dالتطبيقيف القبمي والبعدي وحساب االنحراؼ المعياري وقيمة )ت( وحجـ التأثير )
(ω

 (2ويوضح ذلؾ الجدوؿ ) (2
 (9جذول )

 دسبة لًُخ " د " ولًُخ انتأثُش ودالنتهى نُتبئج طهجخ عُُخ انجذث فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ

 (21ككم وفٍ يهبساتّ انفشعُخ كال عهً دذح )ٌ = الختجبس انتفكُش االستشاتُجٍ

يهبساد 

انتفكُش 

 االستشاتُجٍ

انًتىسط  انتطجُك

 انذسبثٍ

 االَذشاف

 انًعُبسٌ

 

 لًُخ )د(

دجى 

 انتأثُش

(d) 

َسجخ 

 انكست

 انًصذخ

لىح 

 انتأثُش

(ω
2

) 

 انتخطُط
 3.091 01.92 انمجهٍ

9.499** 
1.90 

 كـجُش

0.4 

 كـجُشح

0.15 

 1.931 09.92 انجعذٌ كـجُشح

 انذذس
 2.922 01.91 انمجهٍ

9.193** 
1.99 

 كـجُش

3.99 

 كـجُشح

01.19 

 1.432 09.41 انجعذٌ كـجُشح

 اتخبر انمشاس
 2.232 01.09 انمجهٍ

00.111** 
3.04 

 كـجُش

0.90 

 كـجُشح

0.99 

 1.221 09.41 انجعذٌ كـجُشح

 انتذهُم
 3.092 00.41 انمجهٍ

5.913** 
1.45 

 كـجُش

0.29 

 كـجُشح

3.19 

 1.429 09.59 انجعذٌ كـجُشح

 انتمُُى
 2.349 01.22 انمجهٍ

01.304** 
2.95 

 كـجُش

0.59 

 كـجُشح

1.09 

 1.299 09.22 انجعذٌ كـجُشح

 اإلثذاع
 2.145 00.41 انمجهٍ

9.145** 
2.32 

 كـجُش

0.41 

 كـجُشح

2.09 

 1.299 09.22 انجعذٌ كـجُشح

 االخـتجـبس ككم
 9.19 54.22 انمجهٍ

05.104** 
5.10 

 كـجُش

0.43 

 كـجُشح

0.19 

 00.999 019.09 انجعذٌ كـجُشح

 (1.10) ** دال عُذ

( مما يشير إلى 3030( قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند مستوى )2يتضح مف جدوؿ )       
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة عينة البحث بالنسبة إلى التطبيؽ 
القبمي والبعدي الختبار التفكير االستراتيجي ككؿ وفي أبعاده الفرعية كبًل عمى حدة لصالح 

لبعدي، ويؤكد ىذا أف البرنامج المقترح  القائـ عمى التصميـ اليندسي تأثير إيجابي، التطبيؽ ا
الفرعية  مياراتو كما نبلحظ أف قيـ حجـ التأثير وقوة التأثير في االختبار االستراتيجي ككؿ وفي
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البرنامج المقترح القائـ عمى وفي ضوء تمؾ النتيجة يتضح فاعمية كبًل عمى حدة كبيرة، 
لدى طمبة الدبموـ المينية بعض ميارات التفكير االستراتيجي في تنمية  اليندسي التصميـ

(STEM) ومف ثـ يمكف القوؿ بأف الفرض األوؿ تحقؽ  ،بكمية التربية جامعة الزقازيؽ
 وبالتالي يتـ قبولو0

 تفطري اليتائر اخلاصة باختباز التفلري االضرتاتيذي:

( يتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2باستقراء الجدوؿ السابؽ رقـ )      
( بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية في االختبار ككؿ ولمياراتو الفرعية 3030)

 كؿ مف كبًل عمى حده  لصالح التطبيؽ البعدي، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج بحوث
(Rogan & Grayson 2003؛ Simuth, 2015  أماؿ ؛  9302إبراىيـ إبراىيـ ، ؛

والتي اتقفت جميعيا عمى إمكانية تنمية التفكير ( 9302فاطمة الزيات ، ؛  9309محمد، 
جي مف خبلؿ أساليب وبرامج متعددة واختمفت معيما في أف البحث الحالي استخداـ االستراتي

 لتنمية بعض ميارات التفكير االستراتيجي0برنامج قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي 
وترجع ىذه النتيجة إلى أف محتوى البرنامج المقترح القائـ عمى التصميـ اليندسي قد        

 ساىـ في:
 صياغة واتخاذ القرار االستراتيجي السميـ بطرؽ عممية سميمة0 00
 تحفيز الطاقات الفكرية والعقمية لممتعمميف نحو االبداع واالبتكار0 90
خمؽ مناخ تعميمي يتسـ بالمرونة ويشجع عمى االبداع وتبادؿ اآلراء والمشاركة والنقد  00

 البناء0
إزالة الخوؼ لدى المتعمميف مف النتائج التي قد تأتي مف ارتكاب األخطاء عند تنفيذ  20

 عمؿ جديد0
 القدرة عمى تقييـ الحموؿ المحتممة لممشكمة في ضوء المعمومات المتاحة0 50
 لشخصي واألكاديمي، ودمج وتوسيع المعرفة والميارات المكتسبة0تثبيت التعمـ ا 20
زيادة المشاركة الفكرية  لمطمبة في تصميـ المشاريع العممية حيث تجذب اىتمامات   20

 الطمبة وتحفز فضوليـ لزيادة  المشاركة في عممية التعمـ0
عداد والمساىمة في ا المفاىيمياكتساب اإلطار  20 الطمبة لمتعمـ لعمؿ المتميز لمطمبة، وا 

 مدى الحياة0
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وحؿ المشكبلت الصعبة وتطوير الميارات مثؿ  التفكير البنائيتشجيع الطمبة عمى  20
 0 االتصاؿ الشفيي وميارات البحث والعمؿ الجماعي والتخطيط واالكتفاء الذاتي

 0لموظائؼ الحديثة في إعداد الطمبةالميارات التي تساعد  وكذلؾ تحديد األىداؼ 030
مف خبلؿ إشراؾ الطمبة في مشاريع طويمة األجؿ  ات التعميمية والوظيفيةزيادة التطمع 000

 تتداخؿ مع االىتمامات الشخصية والتطمعات المينية0
الطمبة في التخطيط المستقبمي، وتحديد األىداؼ ، وقرارات ما بعد مرحمة التخرج  ةساعدم 090

غير حاسميف بشأف الذيف غير متأكديف أو  ةبمطمواالستكشاؼ الوظيفي  خاصة بالنسبة ل
 خططيـ وتطمعاتيـ بعد التخرج0

إظيار التعمـ والكفاءة كواحدة مف العديد مف االستراتيجيات التعميمية المعروفة عمى  000
 نطاؽ واسع باسـ عروض التعمـ 0

استخداـ مشاريع التخرج لتحديد كفاءة الطمبة في اكتساب المعرفة والميارات مف خبلؿ  020
 فيذ مشروعاتيـ العممية المتكاممة0انتقاؿ أثر التعمـ  خبلؿ تن

تمكيف الطمبة مف إتقاف واسع لمتعمـ عبر المشروعات التكاممية  لمزيد مف التقدـ  050
لقاء نظرة عامة عمى ما أنجزوه في مشروعاتيـ العممية المتكاممة0  الوظيفي، وا 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى  :الختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى 90
( بيف متوسطي درجات أفراد مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 3030)

 ككؿ وفي أبعاده الفرعية كبًل عمى حده لصالح التطبيؽ البعدي0الدافعية لئلنجاز 
تـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض بحساب متوسطات درجات الطمبة عينة البحث في     

( وقيمة dالتطبيقيف القبمي والبعدي وحساب االنحراؼ المعياري وقيمة )ت( وحجـ التأثير )
(ω

 (2ويوضح ذلؾ الجدوؿ ) (2
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 (9جذول )

 انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌدسبة لًُخ " د " ولًُخ انتأثُش ودالنتهى نُتبئج طهجخ عُُخ انجذث فٍ 

 (21ككم وفٍ أثعبدِ انفشعُخ كال عهً دذح )ٌ = نًمُبس انذافعُخ نإلَجبص

أثعبد 

انذافعُخ 

 نإلَجبص

انًتىسط  انتطجُك

 انذسبثٍ

االَذشاف 

 انًعُبسٌ

 

 لًُخ )د(

دجى 

 انتأثُش

(d) 

َسجخ 

 انكست

 انًصذخ

لىح 

 انتأثُش

(ω
2

) 

 انًثبثشح
 5.922 11.19 انمجهٍ

03.041** 
4.14 

 كـجُش

0.93 

 كـجُشح

0.31 

 3.393 30.31 انجعذٌ كـجُشح

 انطًىح
 9.542 09.21 انمجهٍ

04.152** 
4.49 

 كـجُش

0.99 

 كـجُشح

9.99 

 3.094 31.21 انجعذٌ كـجُشح

انثمخ 

 ثبنُفس

 9.153 09.51 انمجهٍ

05.923** 

5.19 

 كـجُش

1.13 

 كـجُشح

1.91

4 

 كـجُشح
 2.551 32.11 انجعذٌ

تذًم 

 انًسئىنُخ

 9.904 09.51 انمجهٍ

03.524** 

4.32 

 كـجُش

0.99 

 كـجُشح

1.99

5 

 كـجُشح
 3.094 31.21 انجعذٌ

انًمُبس 

 ككم

 02.349 94.49 انمجهٍ

21.929** 

00.30 

 كـجُش

0.99 

 كـجُشح

1.92

9 

 كـجُشح
 9.949 059.11 انجعذٌ

 (1.10** دال عُذ )

( مما يشير إلى 3030( قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند مستوى )2جدوؿ ) يتضح مف       
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة عينة البحث بالنسبة إلى التطبيؽ 

ككؿ وفي أبعاده الفرعية كبًل عمى حدة لصالح  القبمي والبعدي لمقياس الدافعية لئلنجاز
مج المقترح  القائـ عمى التصميـ اليندسي تأثير إيجابي، التطبيؽ البعدي، ويؤكد ىذا أف البرنا

ككؿ وفي أبعاده  كما نبلحظ أف قيـ حجـ التأثير وقوة التأثير في مقياس الدافعية لئلنجاز
البرنامج المقترح القائـ وفي ضوء تمؾ النتيجة يتضح فاعمية الفرعية كبًل عمى حدة كبيرة، 

لدى طمبة الدبمـو المينية  اد الدافعية لئلنجازبعض أبعفي تنمية  عمى التصميـ اليندسي
(STEM)  تحقؽ  لثانيومف ثـ يمكف القوؿ بأف الفرض ابكمية التربية جامعة الزقازيؽ

 وبالتالي يتـ قبولو0 
 تفطري اليتائر اخلاصة مبكياع الدافعية لإلجناش

( يتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2باستقراء الجدوؿ السابؽ رقـ )      
( بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية في المقياس ككؿ ولمياراتو الفرعية 3030)

 ,Liكؿ مف ) كبًل عمى حده  لصالح التطبيؽ البعدي، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج بحوث
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et al., 2015 أماني الموجي ؛ 9302؛ ىاني مراد،  9302حناف خميؿ ، ورشا ىداية ، ؛
والتي اتقفت جميعيا عمى إمكانية  (9302ىاني مراد، ؛ 9302أحبلـ إبراىيـ،  ؛ 9302،

مف خبلؿ أساليب وبرامج متعددة واختمفت معيما في أف البحث الحالي  الدافعية لئلنجازتنمية 
 استخداـ برنامج قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي لتنمية بعض أبعاد الدافعية لئلنجاز0

وترجع ىذه النتيجة إلى أف محتوى البرنامج المقترح القائـ عمى التصميـ اليندسي قد       
 ساىـ في:

بالنفس واالنتماء لممؤسسة التعميمية بالتركيز عمى نقاط القوى في  تنمية الشعور بالثقة 00
 أعماليـ0

التفاؤؿ ح األكاديمي والشعور باإليجابية و تزويد الطمبة بالدعـ الذي يحتاجونو لمنجا 90
 لمتعمـ0 اسحموال

 تعزيز روح المنافسة االيجابية عمى مستوى األفراد والجماعات0 00
التحديات بأو داخمو، وبالطموحات المستقبمية ، و القضايا خارج المجتمع االىتماـ  20

 واالحتياجات التعميمية المتميزة0
لزيادة الفيـ لمدور الذي تمعبو عوامؿ فكرية  ةبمشاركة الطمتحفيز عممية التعمـ وتحسينيا، و  50

 وعاطفية وسموكية واجتماعية معينة في عممية التعمـ والتنمية االجتماعية0
االيجابية وتعزيز الطبيعة اإلبداعية لمشاريع  ةممشاركلالطمبة لمتعمـ و زيادة تحفيز دافعية  20

 التخرج التي يختارىا الطمبة0
القدرة عمى ، و وتصوراتيـ الذاتية وتحمميـ مسؤوليات جديدةبأنفسيـ تحسيف ثقة الطمبة  20

 0تعزيز واحتراـ الذات وبناء الثقة، و تحديد األىداؼ إلكماؿ مشاريعيـ
مة اإلنجاز، وقد يصبح الطمبة أيًضا قدوة لمطمبة األصغر سًنا ، والتي يمكف وتعميـ الطمبة قي  20

 أف تنمي القدرات القيادية0
التفكير توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف  :والذي ينص عمى الختبار صحة الفرض الثالث 00

 0االستراتيجي والدافعية لئلنجاز
 personلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف       

correlation  لدى  لئلنجازميارات التفكير االستراتيجي والدافعية ليبيف مدى االرتباط بيف
 (03كما بالجدوؿ) ( بكمية التربيةSTEMطمبة الدبمـو المينية )
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 (01جذول )

 انتفكُش االستشاتُجٍ وانذافعُخ نإلَجبصيعبيم االستجبط نجُشسىٌ نتىضُخ انعاللخ ثٍُ 

 يستىي انذالنخ يعبيم االستجبط انعذد)ٌ( انًجًىعخ

 (1.10دانخ عُذ يستىي ) 1.993 21 انتجشَجُخ

التفكير ( وجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيا  بيف اختبار 03يتضح مف جدوؿ )          
تفسير ذلؾ بأف المتعمـ الذي لديو القدرة عمى االستراتيجي ومقياس الدافعية لئلنجاز، ويمكف 

التفكير االستراتيجي زادت دافعيتو لئلنجاز، ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف المتعمـ الذي يمتمؾ 
 التحميؿ، التقييـ، اإلبداع التخطيط، الحدس، اتخاذ القرار، ميارات التفكير االستراتيجي مف

تحمؿ المسئولية( ومف ثـ يمكف  -الثقة بالنفس  -الطموح  – ويستطيع أف يمتمؾ  )المثابرة
 القوؿ بأف الفرض الثالث تحقؽ وبالتالي يتـ قبولو0

 التوصيات والبشوخ املكرتسة 

 أواًل : التوصيات  

 :في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي
إعادة النظر في برامج الدراسات العميا بكميات التربية بحيث تأخذ في اعتبارىا عممية   00

 التصميـ اليندسي0
استخداـ الطرؽ المناسبة لتمكيف الطمبة مف التعمـ الذاتي النشط المستمر باستخداـ  90

 عممية التصميـ اليندسي0
المساعد والمقـو في فيـ المعمـ لدوره في العممية التعميمية فيو الموجو والمرشد و  00

 إكساب الطمبة ميارات التفكير االستراتيجي والدافعية لئلنجاز لدييـ0
ضرورة االىتماـ بميارات التفكير االستراتيجي وتضمينيا في مناىج ومقررات الدراسات  20

 العميا بكميات التربية0
لدراسية ضرورة االىتماـ بدافعية الطمبة إلنجاز المياـ التعميمية في جميع المراحؿ ا 50

) المثابرة، والطموح، والثقة بالنفس، وتحمؿ  لطمبة كؿ مفاكساب اوالعمؿ عمى 
 المسئولية(0 
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ضرورة االىتماـ بميارات التفكير االستراتيجي في جميع المراحؿ الدراسية والعمؿ عمى  20
  -اتخاذ القرار   -الحدس  -ميارات )تخطيط  وخاصةكميات التربية طمبة دى تنميتيا ل

 (اإلبداع -التقييـ  -ؿ  التحمي
 ثاىيًا: البشوخ املكرتسة 

 في ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثة مجموعة مف البحوث اآلتية 
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى عممية التصميـ اليندسي لتنمية الحؿ االبداعي لممشكبلت  00

 0لممرحمة الثانوية والتفكير عالي الرتبة
 الكفاءة الذاتيةو التفكير المنظومي  عممية التصميـ اليندسي لتنمية استخداـفػاعمية  90

 0لممرحمة اإلعدادية
فػاعمية استراتيجيات تدريس مختمفة عمى تنمية ميارات التفكير االستراتيجي  والدافعية  00

 لئلنجاز لدى طمبة المرحمة الجامعية0
 اسات العميا بكميات التربية0مقررات المختمفة بمرحمة الدر في المعمـ التقويـ برامج إعداد  20
 المقررات المختمفة بمرحمة الدراسات العميا بكميات التربية0في معمـ التطوير برامج إعداد  50
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 املسادع

 أواًل: املسادع العسبية 

أصش ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌخذِٟ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد رص١ُّ (. 6112إثشا١ُ٘ سفؼذ إثشا١ُ٘. ) .1

ِغٍخ و١ٍخ . ٚاٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ رخصص اٌش٠بظ١بد اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ

 .30-61،02 اٌزشث١خ ثجٛسعؼ١ذ

(. رص١ُّ ث١ٕخ رؼٍُ فؼبي ٚفك ّٔٛرط اٌزص١ُّ اٌزؾف١ضٞ 6112أؽالَ دعٛلٟ ػبسف إثشا١ُ٘.) .6

(ARSCٍَٛٚأصش٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌزؾص١ً ٚاٌشظب اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ غالة اٌذث ) 

 .0173 -27،6236، ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغٛ٘بطاٌؼ١ّك(،  -إٌّٟٙ رٚ أعٍٛة اٌزؼٍُ )اٌغطؾٟ

(. اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٚأصشٖ ػٍٝ أداء اٌغبِؼبد األسد١ٔخ 6112أؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌىش٠ُ اٌغخٕٟ. ) .0

 ، و١ٍخ االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ، عبِؼخ آي اٌج١ذ.سعبٌخ ِبعغز١شاٌخبصخ، 

(. فبػ١ٍخ األٌؼبة االٌىزش١ٔٚخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش 6111) ُ ِصطفٝ.أعّبء إثشا١٘ .3

 االعزشار١غٟ ٌذٜ غفً اٌشٚظخ، سعبٌخ اٌّبعغز١ش، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ غٕطب.

(. أصش اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ػٍٝ أداء ِغبٌظ اٌؼّذاء فٟ 6112أوشَ ِؾّذ عبٌُ اٌّؼ١ٕٟ. ) .6

 ١ٍخ إداسح اٌّبي ٚاألػّبي، عبِؼخ آي اٌج١ذ.، وسعبٌخ ِبعغز١شاٌغبِؼبد األسد١ٔخ، 

(. فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ رذس٠ظ ػٍُ االعزّبع ثبعزخذاَ 6116) أِبي عّؼخ ػجذ اٌفزبػ  ِؾّذ. .2

اٌزؼٍُ اٌخذِٟ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ِٚٙبساد ارخبر اٌمشاس ٌذٜ غالة اٌّؼ١ٍّٓ شؼجخ 

 . 112-36،60اٌفٍغفخ ٚاالعزّبع ، ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌزشث٠ٛخ ٌٍذساعبد االعزّبػ١خ، ع 

(. ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ اٌؼٍَٛ لبئُ ػٍٝ اٌزفى١ش اال٠غبثٟ 6112) أِبٟٔ ِؾّذ عؼذ اٌذ٠ٓ اٌّٛعٟ. .3

ٚاٌزؼٍُ اٌز١ٌٛذٞ ٚاعزخذاَ اٌخشائػ اٌز١ٕ٘خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌؾً االثذاػٟ ٌٍّشىالد ٚاٌذافؼ١خ 

 .63 – 1(، 11)66، ِغٍخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٌإلٔغبص ٚاٌزؾص١ً اٌّؼشفٟ ٌزال١ِز اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ،

 ، اٌش٠بض ، أَ اٌمشٜ ٌٍطجبػخ.اٌزفى١ش االعزشار١غٟ(. 6111) عبعُ ػٍٝ عٍطبْ. .7

 ، ػّبْ، داس اٌششق.6، غ رذس٠ظ ِٙبساد اٌزفى١ش(.6117عٛدح أؽّذ عؼبدح. ) .2

(. رص١ُّ ّٔٛرط ٌٍّغبػذاد اٌزو١خ فٟ 6117ؽٕبْ ؽغٓ ػٍٝ خ١ًٍ ، ٚسشب ؽّذٞ ؽغٓ ٘ذا٠خ) .11

ؼشفٟ ٚاٌزٕظ١ُ اٌزارٟ ٚاٌذافؼ١خ ث١ئخ رؼٍُ ِشغؼخ ٚفمب ٌألعب١ٌت اٌّؼشف١خ ٌز١ّٕخ اٌزؾص١ً اٌّ

 .317 – 236(، 11)03، ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثؤع١ٛغٌإلٔغبص ٌذٜ غٍجخ و١ٍخ اٌزشث١خ، 

 ، ػّبْ ، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ. اٌزؼٍُ أعغٗ ٚرطج١مبرٗ(. 6113سعبء ِؾّٛد أثٛ ػالَ .) .11

ّؼشفخ فٟ رذس٠ظ اٌشاظ١بد (. فبػ١ٍخ اعزخذاَ اعزشار١غ١خ ِب ٚساء ا6112ٌسظب أؽّذ د٠بة. )   .16

ِغٍخ اٌغّؼ١خ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌز١ٌٛذٞ ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ رال١ِز اٌصف االٚي االػذادٞ ، 

 .666-123(، 0)12، اٌّصش٠خ ٌزشث٠ٛبد اٌش٠بظ١بد 

اٌفىش االعزشار١غٟ ٚأؼىبعبرٗ ػٍٝ ٔغبػ ِٕظّبد (. 6112صوش٠ب اٌذٚسٞ، ٚأؽّذ ػٍٝ صبٌؼ. )  .10

 دْ، داس ا١ٌبصٚسٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.، األساألػّبي



 م0204( 88) -0ج-أغسطسعدد                              ...  برنامج مقترح قائم على عملية التصميم الهندسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 0149 - 

(. اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٚػاللزٗ ثغٛدح اٌؾ١بٖ ا١ٌّٕٙخ فٟ 6112ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ِؾّذ ػٍٟ ٚ٘جخ .) .13

ظٛء ثؼط اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛعشاف١خ ٌذٜ ِغّٛػبد ِٓ اٌّزذسث١ٓ ثجشٔبِظ إعبصح اٌزؤ١ً٘ اٌزشثٛٞ 

 .667 – 122(، 116)62، إٌفغ١خاٌّغٍخ اٌّصش٠خ ٌٍذساعبد ثبألص٘ش اٌشش٠ف ، 

اٌّغٍخ (. اٌزفى١ش االعزشار١غٟ: صٕبػخ ِغزمجً إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد. 6112عؼ١ذ ػجذٖ ٔبفغ. ) .16

، 2، عاٌؼشث١خ ٌٍذساعبد اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ ثّؼٙذ اٌٍّه عٍّبْ ٌٍذساعبد ٚاٌخذِبد االعزشبس٠خ

6- 03. 

(. ِٙبساد اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٚارخبر اٌمشاس 6113) عالِخ صبثش اٌؼطبس، ٚصفبء ػٍٝ ػف١فٟ. .12

اٌزؼٍُ ٚاٌزٛع١ٗ إٌّٟٙ ٌّٛاعٙخ اٌجطبٌخ، اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌؼشثٟ اٌؾبدٞ ػشش اٌذٌٟٚ اٌضبِٓ،" 

ِب٠ٛ ، عّؼ١خ اٌضمبفخ ِٓ أعً 0 -6" فٟ اٌفزشح ِٓ ٚصمبفخ اٌؼًّ اٌؾش ِٓ اٌزشاخٟ إٌٝ اٌزآخٟ

 .03 -01(، 6)6اٌز١ّٕخ، 

ِغٍخ اٌؼٍَٛ (. و١ف رّٕٟ ِٙبساره فٟ اٌزفى١ش االعزشار١غٟ، 6117) ػجذ اٌؾغ١ٓ.ع١ّخ ِؼٓ  .13

 .21 – 27(، 3)6، االلزصبد٠خ ٚاالداس٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ

(. اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ أّٔبغ اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٌذٜ 6112) .ع١ّش ع١ٍّبْ ػجذ اٌغًّ .17

، ِؼٙذ ثؾٛس ٚدساعبد اٌؼبٌُ وزٛساٖسعبٌخ داٌّغئ١ٌٛٓ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ فٍغط١ٓ، 

 عبِؼخ اَ دسِبْ االعال١ِخ.، االعالِٟ

(. اٌعغٛغ ا١ٌّٕٙخ ٚػاللزٙب ثذافؼ١خ االٔغبص ٌذٜ ػّبي اٌصٕذٚق اٌٛغٓ 6117ع١ِٛخ ٘بدف. ) .12

، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ سعبٌخ ِبعغز١ش،  CASNOSSٌٍعّبْ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي غ١ش االعشاء 

 ؼشثٟ ثٓ ١ِٙذٞ أَ اٌجٛالٟ.ٚاالٔغب١ٔخ، عبِؼخ اٌ

اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ِٕٙظ ِىْٛ ِٓ رغغ خطٛاد (. 6110). ع١ّْٛ ٚٚرْٛ، ٚٚر١شٞ ٘ٛسْ .61

 : رشعّخ ػال أؽّذ صالػ، اٌمب٘شح، ِغّٛػخ ا١ًٌٕ اٌؼشث١خ.ٌٛظغ االعزشار١غ١خ

فٟ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ االعزمصبء  (. أصش اعزخذاَ ّٔٛرط دسا٠فش6117) .ش١ّبء أؽّذ ِؾّذ أؽّذ .61

، اٌّغٍخ اٌّصش٠خ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخاٌؼٍّٟ ٚاٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ غبٌجبد اٌّشؽٍخ االػذاد٠خ، 

61(0 ،)121 – 611. 

ِغٍخ األِٓ (. اٌزفى١ش االعزشار١غٟ : اٌطش٠ك إٌٝ اٌّغزمجً، 6113صبٌؼ ثٓ عؼذ اٌّشثغ. ) .66

 .33-33(، 021) ٚاٌؾ١بٖ،

(، 311)06، ِغٍخ األِٓ ٚاٌؾ١بٖ(. ِؼٛلبد اٌزفى١ش االعزشار١غٟ، 6116عؼذ اٌّشثغ. ) صبٌؼ ثٓ .60

31- 36  

(. فبػ١ٍخ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌخ١ٍػ فٟ رذس٠ظ 6112) .صجشٞ إثشا١ُ٘ ػجذ اٌؼبي اٌغ١ضاٚٞ .63

ِغٍخ  اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٌز١ّٕخ اٌزؾص١ً، اٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ،

 .166 -112،71،  اٌغّؼ١خ اٌزشث٠ٛخ ٌٍذساعبد االعزّبػ١خ

(. أصش أّٔبغ اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ػٍٝ األداء اٌزٕبفغٟ دساعخ 6111صالػ ؽغٓ ِؾّذ اٌجذاػ. ) .66

 ، و١ٍخ األػّبي األسدْ.سعبٌخ ِبعغز١شرطج١م١خ ػٍٝ ششوبد اٌٛعبئػ اٌّب١ٌخ فٟ اٌى٠ٛذ، 

اٌّذ٠ش اٌمبئذ ٚاٌّفىش االعزشار١غٟ فٓ ِٚٙبساد اٌزفبػً ِغ . (6117) .صالػ ػجذ اٌمبدس إٌؼ١ّٟ .62

 ، ػّبْ، إصشاء ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.3، غاالخش٠ٓ 
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اٌفىش االعزشار١غٟ ٌٍمبدح، دسٚط ِغزٛؽبٖ ِٓ اٌزغبسة اٌؼشث١خ (. 6116غبسق شش٠ف ٠ٛٔظ. ) .63

 إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلداس٠خ. 6، اٌمب٘شح، غ ، ٚاٌؼب١ٌّخ

(. أصش اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ػٍٝ فبػ١ٍخ إداسح األصِبد، دساعخ 6111) .اٌجٍٜٛػبغف ػجذ هللا  .67

، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ ِؤرخ سعبٌخ ِبعغز١شؽبٌخ ػٍٝ ششوخ االرصبالد اٌغؼٛد٠خ، 

 ثبألسدْ.

،  اٌزفى١ش االعزشار١غٟ فٟ إٌّظّبد اٌؼبِخ، اٌش٠بض(. 6112) .ػبِش ثٓ خع١ش ؽ١ّذ اٌىج١غٟ .62

 ف اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ اال١ِٕخ.عبِؼخ ٔب٠

(. اٌزفى١ش االعزشار١غٟ 6112). ػبِش ثٓ خع١ش ؽ١ّذ اٌىج١غٟ، ٚف١صً ثٓ ِؼ١ط آي ع١ّش .01

 .061 -013(، 32)63،اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد اال١ِٕخ ٚاٌزذس٠ت ثبٌغؼٛد٠خٚصٕبػخ اٌّغزمجً، 

الٌخ اٌزفى١ش (. اٌزٕجؤ ثبإلٔغبص ثذ6113) .ض٠ض ؽ١ذس ؽغ١ٓ، ٚؽ١ذس ِٙذٞ عٍّبْػجذ اٌؼ .01

ِغٍخ ِزش عجبؽخ ؽشح، 111االعزشار١غٟ ٌذٞ عجبؽٟ اٌفشاد األٚعػ ٚإٌّطمخ اٌغٕٛث١خ فٟ فؼب١ٌخ 

 .166 -161(، 1)13، اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ ثبٌؼشاق

 ، اٌمب٘شح داس غش٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش.اٌذافؼ١خ ٌإلٔغبص(. 6111) .ػجذ اٌٍط١ف ِؾّذ خ١ٍفخ .06

االعزشار١غٟ  فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٟ ِّبسعخ اٌزفى١ش(. 6112) بد.فبغّخ ِؾّٛد اٌض٠ .00

، ِغٍخ اٌذساعبد أوبد١ّ٠ب ِٓ غالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌز١ّٕخ ِٙبساد إداسح اٌٛلذ ٌذٞ اٌّغٛف١ٓ

 .003 -626(، 116)62إٌفغ١خ ، 

ٚإٌظٛس اٌّؼشفٟ ، ع١ىٌٛٛع١خ اٌزؼٍُ ث١ٓ إٌّظٛس االسرجبغٟ (. 6113). فزؾٟ ِصطفٝ اٌض٠بد .03

 .، اٌمب٘شح، داس إٌشش ٌٍغبِؼبدعٍغٍخ ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ

(. ِم١بط دافؼ١خ 6113وّبي ِصطفٟ ؽض٠ٓ ػضّبْ، ع١ذ ِؾّذ ع١ذ صجؾٟ، إ٠ّبْ فٛصٞ شب١٘ٓ.) .06

 .33-161،32، ِغٍخ اٌمشاءح ٚاٌّؼشفخاالٔغبص ، 

ٓ ِؾّذ اٌشبِٟ، ٚفبغّخ وٛصش إثشا١ُ٘  سصق، ٚإ٠ّبْ عشٞ ِؾّذ إثشا١ُ٘ ػض٠ضح، ٚعّبي اٌذ٠ .02

 (.اٌغؼبدح إٌفغ١خ ٚػاللزٙب ثبٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٌذٜ غالة6117ِؾّٛد اٌض٠بد.)

 .013-621(، 6)17، ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ وفش اٌش١خاٌغبِؼخ، 

(.فبػ١ٍخ اٌّٙبَ اٌىزبث١خ ١ٌ6113ٍٝ ػجذهللا ؽغ١ٓ ؽغبَ اٌذ٠ٓ، ٚؽ١بح ػٍٝ ِؾّذ سِعبْ.) .03

اٌغّبػٟ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌز١ٌٛذٞ ٚدافؼ١خ االٔغبص ٚرؾص١ً اٌف١ض٠بء ٌذٜ  اٌّصؾٛثخ ثبٌزم٠ُٛ

 .131 -161(، 6)11غالة اٌصف األٚي اٌضبٔٛٞ ِغٍخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ، 

(. أصش ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ ِٙبساد ِب ٚساء اٌّؼشفخ فٟ 6117)ِبعذ ِؾّذ ػضّبْ ػ١غٝ.  .07

ِغٍخ ٌذٜ غالة لغُ اٌزشث١خ اٌخبصخ ثغبِؼخ اٌطبئف،  اٌمشاءح االثذاػ١خ ٚاٌزفى١ش االعزشار١غٟ

 .33 -16(، 173)1، و١ٍخ اٌزشث١خ ثبألص٘ش

، اٌزفى١ش ٚاٌزخط١ػ االعزشار١غٟ، ِشوض رط٠ٛش االداء ٚاٌز١ّٕخ( . 6113ِؾّذ ػجذ اٌغٕٟ ٘الي. ) .02

 عٍغٍخ ِٙبساد رط٠ٛش األداء، اٌمب٘شح.

 ، االسدْ، داس اٌششٚق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.6غ ، اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ(. 6112) .ِؾّذ لبعُ اٌمش٠ٟٛٔ .31

، اٌمب٘شح، ِمِٛبد اٌزخط١ػ  ٚاٌزفى١ش االعزشار١غٟ اٌّز١ّض(. 6112) ِذؽذ ِؾّذ أثٛ إٌصش. .31

 اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ٚإٌشش.
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(.رصٛس ِمزشػ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٌذٜ أػعبء 6161)ِٕٝ ِؾّذ اٌؾبسْٚ.  .36

 .667 -011(، 1، )ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌّٕٛف١خ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ عبِؼخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد، 

، األسدْ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش اٌفىش االعزشار١غٟ لشاءاد ِؼبصشح(. 6117ٔؼّخ ػجبط اٌخفبعٟ. ) .30

 ٚاٌزٛص٠غ.

(. فبػ١ٍخ ثؼط أّٔبغ اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ػجش ا٠ٌٛت 6117اٌششٔٛثٟ. ) ٘بشُ عؼ١ذ إثشا١ُ٘ .33

اٌشل١ّخ اٌّغبػذح فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد رص١ُّ ٚإٔزبط اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ  ِٚذاخً اٌزٛػ١خ ثبٌزىٌٕٛٛع١بد

، ٌٍّزؼ١ٍّٓ ِٓ رٚٞ اإلػبلبد ٚاٌزفى١ش االعزشار١غٟ ٌذٜ غالة لغُ اٌزشث١خ اٌخبصخ اإلٌىزش١ٔٚخ

 .72-1(، 12)7، ثغبِؼخ ػ١ٓ شّظ ؼٍّٟ فٟ اٌزشث١خِغٍخ اٌجؾش اٌ

(. اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍّٟ اٌف١ض٠بء فٟ ر١ّٕخ اٌزؾص١ً ٚاٌذافؼ١خ 6117) .٘بٌخ ِؾّذ رٛف١ك ٌطفٟ .36

اٌّغٍخ اٌّصش٠خ ٌٍزشث١خ ٌإلٔغبص ٌذٞ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ارغبٖ اٌّؼ١ٍّٓ ٔؾٖٛ، 

 .617-123(، 3)61.اٌؼ١ٍّخ

(. ّٔزعخ اٌؼاللبد اٌغجج١خ ث١ٓ دافؼ١خ االٔغبص ٚاٌزوبء 6112) ِؾّذ ع١ٍّبْ ِشاد. ٘بٟٔ فؤاد ع١ذ .32

، دساعبد ػشث١خ فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظإٌبعؼ ٚاٌّشٚٔخ اٌّؼشف١خ ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ غالة اٌغبِؼخ. 

112 ،607- 627. 
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